










 

         
 

 

 

 

 

 לפ"ק " (תש"פ)ידידי חכם רב אסי הלוי שליט"אשנת " ב"ך באדר

 ותורת ם"שלמי י"בשבח, מילה בלשוני ואביון אני איככה אוכל לישאעני 

 כי לי ילעיגו רואי כל, בעגלה ינוקא ם"החסרי מכל קטונתי והלוא, העולה

 אחיך הלוא ואולם, בטלה דבטולי ר"הצעי ם"ות ר"הב ם"ת, נמלה חזי הוה

 לו לכתוב, ה"חיל ובקטון הנער אל הוא ידבר דבר כי, המעלה רום הלוי

, לה קרי חובה יראיו רצון כי בא אני אנה י"וענ, קלה הדיוט ברכת לשמו

 אלא נצרכתי לא פ"ועכ, אמתלא מהני לא התורה דכבוד עשה ומפני

 ונפיק עליו מכרזת תורתו כבר כי, תחילה הידוע על ת"חזר לפניו להביא

 והוא, מרגלא רבנן דכולהו בפומייהו ם"לכתבי המגיע ושבח, קלא עליה

 הלוי רתשי השיר ת"בינו ל"קו וישחו יתקלס במלכים

יתהלל עשיר בעושרו לשון דברי תורה במקום אחר ועשירים הכא, ל"ו  עניים

עשיר"י קודש חכמים עושר לשון חכמים ברכה, קו"ל הון יקר ונעים נקצבו באו לך 

שפ"ט קסת"ו דרוכה, קו"ל מלאכה, בכל דיני "עני המהפך" הפך בה והפך בה ו

אמת תיכון לעד בעומקה של הלכה, והוא ל"ו שונ"ה שנ"ה ופיר"ש וישכח מרגניתא 

", עני המהפך בחררהונקראה בשם ונקרואה בשם כשם דינו ", ערוכהו שמורה

וכל חיך שטועמו דל"ו טעים  אשרי עין ראתה ,שופרא דשופרא עבידתא שפירתא

 אינשי עבידיוהדרו  ,אררפבשפ עתיק חמרו קונדיטון דשתי כהדיןמידי בספר"א, 

 ועד דראשי מבינתאעל דא כרוזא קרי בחיל חדאי נפשאי  ,בצפרא כסא דשתו

בפקודי ישרים משמחי לבבו"ת אלופ"י ישראל בעלי תריסין הדורי סברא,  ,טופרא

דברים שמחים כנתינתן מכאן שמח"ו חכמים מן התורה, טעמו  ילפינן היטב בהיטב

 אסא דאמטייתבשמים  אס"יבו וריחו ריח ריחוח לה' ילפי הקטרה מהקטרה, בורא 



רישא דדהבא דגול מרבבה, הן צדיק  רבהד אילנאאחריו מקודש מקודש  עונים

 בגוויה ליה אית באר"ש לבו ל"ו יירא ללכת בכל דרכיו ולאהבה, כל מדו"ת חכמים

 כמדבר עצמו משים ותפארת לו מן האדם מדה טובה מרובה, אשכלות ענוי"ם

תור"ת נדב"ה, ובתורתו יהגה ל"ו ראה עמל עולת התמי"ד מכלל  אל-נחלו תורתו

 לוילחמה של תורה ויקח את פ"ת  דאורייתא ת"מזונו כריסיה מלידתמיד קרבה, 

לא תחסר כל בה, משכיל על דבר ועוקר הרים ל"ו תהיה משכל"ה ועקר"ה בארש"ך 

 ריןנסק וכולןאר"ש טובה ורחבה, גמר חיפוש מחיפוש ספרא וספרי ותוספתא 

ברושים אשר  ואס"יארזים  אס"ימכל יביא אל התיב"ה, מה נאה אילן זה  בסקירה

אחד המיוחד מבחירי בית מדרשנו האח נפשנו פריו יתן בעט"ו יהיבה כתיבה, 

לאורך ימים  נטריה רחמנאהרה"ג ר' אסי הלוי אבן יולי , דיתיב לן בתווני דלבא

 שלמדו אביו אשרי עליו אומרות הבריות מהושנים בטוב ובנעימים בזה ובבא, 

 ללויואשרי יולדתו אשר ילדה אותו                     תורה

 חסד"א רבנדיבי עם , אישים אליכם ר"במדב י"חלות נפשנומצויה כי על כן  עניות

זה האיש הגאון המחבר יש כי , קדושים ישראל בני התורה מחזיקי זאת חנ"א ורב

לאל ידו בפי אמתחתו חבילות חבילות של כתבים ישנים גם חדשים, והיא לא 

, ונמצאת יםעוש םה בממונ"א יכ ההמלאכ שילעו תנדפס"ה דאין כסף לאדון זה לת

וי לההוא תורה מונחת בקרן זוית וכובש את נבואתו נראה ככוב"ש כבשי"ם, 

 שאוה מאין תמצא כי אותה אתם מבקשים, והנגרר במגיר"ה והחכמשופרא דבלי 

ברוח נדיבה מסלקת את הדמי"ם אשר יעלה על לב איש להביא כל  קודש ידיכם

תשלומי כפל  ופרוטה פרוטה כל על לשלם מלאכתך בעל הוא ונאמן, כסף הקודשים

ורוב נכסים, ברוך אשר יקים את דברי התורה לא ימוט לעולם  דדנרי תרקבאב

 הלוי את בותעז פן לך רק השמרהוא ובניו גדולי גדוליו 

מריה דהאי ספרא, שיפוצו מעינותיו חוצה  תפילתי על הגאון המחבר וענ"י

פוק תני לברא, עשות ספרים הרבה כנהר  מוציאין את התיב"ה לרחובה של עיר

וכמעיין המתגבר להשמיע את הוד קולו עורי עורי דבור"א, ויהי שמו שאינו פוסק 

ותרשישים  אראלים הענקים בשן אביריבגו רבנן דפקיע שמייהו  כשם הגדולים

זאת הברכה ברכת הדיוט קלה אתיא תוך תוך חיבה יתירה נודעת  זקוקין דנורא,

 ללוי               הנה ברך לקחתי וגם נתתיו                                    

 



או דאתי בענני שמיא הצד השווה כי דרוש ידרשנו, הלוא ורוכב על חמור עני 

, הן נושחה לעפר נפש ולא יכלה עוד הצפינ"ו כשל כח הסבל כי צפינו בצפייתנו

 נא וענינו, אנשי אמונה סלקי-עם לבדד ישכון ובחדרים אימה מפני המגיפה קוראו

ה"ן צווחה ברחובותינו, ירוד  ודלדלה אזלאואיש הישר בעיניו יעשה ו קברי ביל

ירדנו פלאים וגם ערב רב עלה למה יאמרו 'ככל הגוים בית ישראל' אבדה תקותנו, 

 חלנצ הולמ עמך תבתפל עשנת ימת דע ורחמיך מעיך ןהמו וגבורתך קנאתך האי

תשכחנו, ייתי בר נפלי ויהי איש משי"ח ותהי המשרה על שכמו ותכון מלכותו 

ינו, ובנה אצלו ציו"ן וכל אשר יבנ"ה ישכיל ריצו"ף אהבה עינ תחזינה ביופיו מלך

ותפארתנו, וישב כהנים לעבודתם ולויים לדוכנם  קדשנו תבינו"ת ירושלים עם בי

 לוי                  רוממות אל בגרונם עוד ישמע קול בעזרה קול בן 

 

 הכו"ח אדם פשוט, קטן פעוט,

 הצעיר אליהו בחבוט,

 סין טין וקטין.
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 בסוף הספר  מפתחות מפורטים
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 הקדמה 

 הקדמה 

אשיב לה' כל תגמולוהי עלי, אודה ה' מאד בפי ובתוך רבים אהללנו, על כי הגדיל 

שעה, ועל שזכני להיות מיושבי בית המדרש, ועוד חסדו ואמתו עמדי בכל עת ובכל  

יהי רצון שאזכה  .הקטן "עני המהפך בחררה"  הקונטרסעתה הגיעני להיות ניצב בפתח 

 לכוין לאמיתה של תורה, ולא אכשל בדבר הלכה, וישמחו בי חברי. 

אברהם" סימן זה, "ברכת החשוב בלומדנו בכולל  חיבור זה מן השמים הוא,

 ,למדתיו ללא שימת לב מיוחדת, ואחר זמן חזרתי לברר דבר מה בסימן זה

כי עסוק הייתי ראשי ורובי באמצע נושא אחר, ומידי עיוני נעשה הדבר כעץ   ,רק לרגע

  , פרי עושה פרי, ובכל יום אמרתי אל ליבי הנה תכף נסיים עניין זה, בעני המהפך 

יפוש לחיפוש, וכך נמשך הדבר עידן ועידנים ופלג עידן, עד ונתגלגלנו מעניין לעניין ומח

 בואנו הלום, ואין זאת אלא יד ה' אשר הוליכתני. 

 

 הקדמה חשובה 

עני המהפך בחררה הוא איסור דרבנן שהטילו חז"ל לפי גדריהם ופרטיהם, 

שיהיה בעני ו להלן ברצות השם. ברם מלבד איסור זה, פעמים רבות רויבוא

ומשום והלכת בדרכיו  ,משום ואהבת לרעך כמוך ,גמורים תורה יהמהפך, גם איסור

אך היות וחיובים אלו משתנים לפי העת  , )(שהוא החיוב ללכת באמצע המדות הטובות

ח"א סימן א סעיף ו עמ' כ, ( בשו"ע המדות בה ח[ראה בזה בהר השעה ודרגתו של האדם

קבעו חז"ל בהם הלכות וגדרים, שדבר המשתנה בין איש , לפיכך לא ])וח"ב עמ' קפא

לרעו, ובין העתים והמקום, אינו יכול להכתב עליו שהוא אסור או מותר, בזמן שלאדם  

זה הוא אסור, ולאדם זה הוא מותר, ואף לאותו אדם, במקום הזה הוא מותר ובזה אסור, 

להלן (סימן א סעיף ג)  וכאשר יתבאר יסוד זה ,בשעה זו הוא מותר ובשעה זו הוא אסור

 קחנו משם. 

רק משום איסור עני כשדנו הפוסקים בדין עני המהפך בחררה עמדו על כך 

ברם . בקונ' זה שזהו עיסוקנו כאן ,ואף אנו דרכנו בדרכםהמהפך בחררה, 

[ראה בקונ'    לא תונוכן לא תעשה דומצוות התורה והלכת בדרכיו ואהבת לרעך כמוך  

אף שכתבו הפוסקים    ,בדינים דלהלןפעמים רבות  לכך  לא בטלו,  לא תונו גדריו ופרטיו]  

יהיה בהם את איסורי התורה הנזכרים,  מכל מקום  איסור משום עני המהפך,    בהם  שאין

   מה

  כתיבת

 יסורא

  לפיכך,



 הקדמה 

והפוסקים לא הזכירו זאת מהטעם   שהם חמורים מאיסור עני המהפך עשרת מונים.

 עומדים בעינם במקומם ובשערם.  הנזכרים האמור, ברם חיובי התורה

  

שהמפתה  להלן (סעיף שידוכין) סק ושהאיסור עני המהפך בחררה בשידוכין, 

הגורם לבטל שידוך כדי ש ,אף על פי כן, כל אחד מביןמשודכת אינו עובר בו, 

ת לרעך בועובר על איסורי תורה גמורים של ואה  ,, הוא עוול שאין כדוגמתולקחתו לעצמו

ולפיכך גם במשך הדורות והקהילות יש שנהגו קנסות למבטל  [ושל והלכת בדרכיו.    ךכמו

שאף בארצות ספרד היו נוהגים   )חו"מ סי' רז סעיף טז(ראה בשו"ע    ,שחרמותויש    ,שידוך

אלא שלא  . )סעיף יג(ועע"ש  ,שם ברמ"אגם וככתוב  ,כנודע ,ק"ו בארצות אשכנז ,כן

נכתבה הלכה שהמבטל שידוך עובר על ואהבת לרעך ועל והלכת בדרכיו, כי דין זה 

 .ו'דפגעו בו וכ ,ציערוהו משתנה לפי הענין אם מצא פגם בצד השני, אם

והאחד   ,שבנשאר מעט חלב בבית המדרש או בבית הכנסת  ,יתבאר להלן  אשר

משום  לא עבר בזה ,שתה את החלבהקדימו וובא רעו  ,נס קפהכוס החל להכין 

ברם בדרך כלל עבר על האיסורי תורה הנזכרים. וכן על זה הדרך הוא לאורך   ,עני המהפך

ולכן דבר זה צריך תמיד לבא לידי חשבון,   ברצות השם,  להלן   ים האחרים שיבואונושא ה

 לחכם ויחכם עוד.תן 

 

מגלה דעתי ורצוני בכל לבי ובכל נפשי בלב שלם ובנפש חפצה, שכל כוונתי  

הזה, וגם בכל חיבורים שבקדושה אשר יזכני ה' יתברך לחבר ברוב בחיבור 

רחמיו וברוב חסדיו, הכל הוא לשם יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה בדחילו ורחימו  

ורחימו ודחילו, ליחדא שם י"ה בו"ה ביחודא שלים בשם כל ישראל. וכל מחשבה ודבור  

באופן שכל רצוני בחיבור זה  ומעשה שהם נגד רצונו יתברך, הרי הם בטלים ומבוטלים,

ובשאר כתבי אשר אעשה ואחדש בעזרת ה' יתברך ויתעלה בדברי תורה, ובכל מצוה 

ומצוה, הכל הוא לעשות נחת רוח לפניו דוקא, בלי שום פניה זרה כלל ועיקר. וכאשר  

 כתב גילוי דעת זה הגאון רבנו יוסף חיים זצ"ל בריש ספריו, ונמשכו אחריו הפוסקים. 

 

  ר' גבריאל הלוי אבן יולי מעומקא דליבא משוגרות להורי היקרים אבי מורי 

מנשים באוהל תבורך, אשר גדלוני וחנכוני, ובין   מרת מריםנר"ו, ואמי מורתי  

ובכל יכולתם תומכים עוזרים ומסייעים תלמידי חכמים הושיבוני, ועמל לא חסכו ממני, 

 כגון

 וכגון

   הנני ו 

 ברכות 



 הקדמה 

שימלא ה' כל משאלות ליבם לטובה ולברכה, מתוך בריאות איתנה  יהי רצון בידי, 

ונהורא מעליא, ויראו נחת מכל יוצאי חלציהם, ובביאת גואל צדק במהרה בימינו. ובכלל 

בעל כל מידה טובה הברכה מבורך מפי עליון מור חמי היקר באדם איש חיל רב תבונה 

תחי' שבכל אשר יפנו ישכילו ויצליחו,   אביגילמרת  נר"ו וחמותי    רבי יצחק אנג'להרה"ג  

כבוד  ,אושר ,, מתוך בריאותלראות את כל צאצאיהם עובדי ה' ויראיו באמתויזכו 

מנשים באוהל תבורך,  מרת ורדוכט"ס. ולא אמנע פי מלברך לנוות ביתי ועזרתי בחיים 

ונזכה שתזכה כל ימיה רק לעשות נחת רוח לה' יתברך, מתוך בריאות אושר ושמחה, 

יחד לגדל את כל ילדינו לעובדו בלבב שלם, ללכת בדרכיו ליראה ולאהבה את שמו, 

ולהבדיל בין החיים,   ולא תמוש התורה מפינו ומפי זרעינו ומפי זרע זרענו עד עולם. אכי"ר.

אשר נלקחה   ,בת מרים ז"למרת דפנה זכור אזכור ותשוח עלי נפשי, אחותי היקרה 

, מתוך יסורים וחולאים רעים. נפשה בטוב תלין וזרעה ירש  לעולמה בקיצור ימים ושנים

"ברכת אברהם"  אברך לאכסניא של תורה, הלא הוא הכולל המפואר  עוד ארץ. אכי"ר.

אשר דננו עמהם בדברים הנאמרים בקונטרס זה ולאברכים המצויינים השוכנים בו, 

הגאון הגדול  צבאם ועל שליט"א.  דוד כהןבדיבוק חברים, ובפרט לידידי וחביבי הרה"ג  

מחבר סדרת הספרים ללקוט שושנים ושושנת העמקים,  ,שליט"ארבי אליהו בחבוט 

ם שלא יחסר דבר, למען נוכל לשקוד על התורה  ים והגשמי י אשר דואג לכל צרכנו הרוחני

בלא שום טרדא, ישלם ה' פעולו ותהי משכורתו שלימה, וירבה גבולו בתלמידים גדולי 

תברך, ובכל אשר יפנה ישכיל ויצליח, וימשיך לזכות את ישראל הוראה ועושי רצונו י

 עדי שיבה וגם זקנה מתוך בריאות איתנה ונהורא מעליא. אכי"ר. 
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 עני המהפך 

עני המחזר לקנות דבר מה או לשוכרו, בין אם הוא דבר מטלטלין או 
קרקעות, אסור לאחר להקדימו ולקנותו או לשוכרו והעושה כן נקרא  

והוא הדין מוכר המחזר למכור דבר מה, או להשכיר דבר מה,   רשע.
דבר זה, או להשכירו, מפני  אסור למוכר אחר להקדימו ולמכור לקונה 

 איסור עני המהפך בחררה.
 

 המהפך בחררה עשיר 

איסור עני המהפך נאמר דוקא בעני המהפך בחררה, ברם אם 
המהפך בחררה הוא עשיר ואף בינוני, כיון שמצוי לו הדבר להשיגו 

 במקום אחר, אין רשע להקדימו. 
בעשיר המהפך, אם דבר זה אינו מצוי לו להשיגו במקום אחר [כגון  
קרקעות שבדרך כלל קשה להשיגם גם לעשירים, וה"ה כל דבר  

 חר, לפי העת והשעה.] יש לו דין עני בדבר זה, ואסור להקדימו.א
 עשיר המהפך בחררה ובא רעו העשיר להקדימו, מותר.

 

 המהפךעני 

, ונפסק (קידושין נט ע"א)א. דינא דגמ' 
ובכל   (חו"מ סי' רלז) בטור ובשו"ע 

הפוסקים וכאשר יבואר להלן. ושם בגמ' 
מיירי בחררה שהיא מטלטלין, וגם בקרקע 
במעשה דרב גידל, ומכאן כתבו הטוש"ע  
 שאיסור זה הינו בין בקרקע ובין במטלטלין.  
הדין בשכירות כמבואר בתוס' 

ונמשכו אחריו    (קידושין נט ע"א ד"ה עני)
ראשונים רבים וכדלהלן, ומכאן נקטו  

 טוש"ע שה"ה בשכירות ואין בזה חולק. ה
 
 

 מוכר המהפך למכור

(סי'  ואיסור מוכר המהפך מבואר בשו"ע  

 שמלמד המהפך להשכיר  רלז ס"ב)

עצמו, אסור למלמד אחר להקדימו משום  
(קידושין נט ע"א ד"ה   תוס'מקורו מו  עני המהפך,

, והרי מלמד הוא "מוכר" את "עבודתו".  עני)
(סי' רלז  וכ"כ להדיא המהריק"ש בערך לחם 

שיש איסור עני    (שם ס"א)על דברי מרן    ס"ק א)
המהפך במחזר לקנות דבר או לשוכרו,  
הוסיף, ונראה לי דה"ה למכור או להשכיר.  

(ח"ה פ"ט הע' עכ"ל. וכ"כ בספר פתחי חושן 

ל, ושכן  , וגם הוא יליף לה מתוס' הנ"לב)
. וכ"כ  (קידושין שם)משמע מדברי המהרש"ל 

אך לא נחית   (ח"ה פ"ט ס"ד)עוד הפתחי חושן 
משום עני המהפך אלא משום יורד לאומנות  

(חו"מ סי' עט ד"ה חבירו, שכ"כ בשו"ת חת"ס 

. ושכיוצ"ב בשו"ת המבי"ט  התנאי הראשון)
אסר לביהכ"נ אחד לפתות את   (ח"ד סי' מח)

   אליהם למנין. הבאים מבחוץ שיבואו
 

 א. 

 ב. 

 וגם 

 ואף 

  א.

 והוא 

 ב. 
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 עשיר המהפך

הביא בלא הערה את   (סי' רלז) א. הב"י 
(קידושין כד ע"א מדפי הרי"ף ד"ה דברי הר"ן 

(ב"ב שאחר שהביא את דברי הרמב"ן    רב גידל)

שפסק כרש"י שיש בהפקר  נד ע"ה ד"ה נכסי)
ומציאה דין עני המהפך, כתב, ומכל מקום  
מותר לקדם את העשיר שמהפך, והוא מפני  
שדוקא לקדם עני אסור, שאינו מצוי לו  
במקום אחר, לא כן העשיר שמצוי לו במקום  
אחר בביתו או לקנות משכניו. [ויוצא מבואר  
בו, שאף שהעשיר מצוי לו במקום אחר רק  

מעות, מותר לקדמו.] אא"כ   על ידי הפסדת
עסקינן בקנית קרקע, שכיון שאף לעשיר  
אינו מצוי לקנות קרקע, ולכך יש בזה לעשיר  
דין של עני ואסור לקדמו. ובזה מבאר את  

שהיה בקנית   (קידושין נט ע"א)מעשה דרב גידל  
קרקע, הרי שמדובר בעשיר, ואפי"ה דנו בכך  

 משום עני המהפך.  
, שעל דברי השו"ע  "א)(סי' רלז סוכ"פ הרמ"א  

שי"א דבהפקר ומתנה אין איסור זה וי"א  
דלא שנא, כתב ואפילו לסברא זו, דוקא בעני 
אבל בעשיר לא, אם לא שאינו מצוי דאז  
אפילו בעשיר מקרי רשע. עכ"ל. וכביאור  

  (חידושים ס"ק ג) והנתיבות  (ס"ק ו)הסמ"ע 
שכוונתו אפילו לדעת רש"י, וכמבואר  

ר"ן, וכן הוא דחק  במקור הדין הנ"ל ב
 (ס"ק א ד"ה אבל)בלבוש ע"ש. וכ"פ הב"ח 

וחידש יתרה מכך, שדוקא בעני יש עני  
. וראה  ואף לא בבינוני המהפך לא בעשיר 

 . (אות ה)עוד בדעת הסמ"ע להלן 
 

 עוד ראשונים שכ"כ 

(ב"ב כב ע"א ד"ה עלה בעליות דר"י 

שנקט כר"ת שאין איסור מהפך   בידנו)
במציאה, ושאין מהפך בעשיר אא"כ אינו  

ועשיר המהפך  מצוי לו כקרקעות וז"ל, 
בחררה ובא אחר ונטלה הימנו, אינו נקרא  
רשע, שהעשיר לחם מצוי לו בביתו או ליקח  
משכניו, אבל אם היה מהפך בבית ושדה  
לקנותו ובא אחר והקדים ולקחו, נקרא רשע,  

מצויות לעשיר בכל שעה,   שאין הקרקעות
לא היה לו לזה    , וכיון שהיה מהפך בקרקע זה

להקדים ולקנותו, אלא היה לו להמתין עד  
שיזדמן לו ליקח קרקע אחר, שאין מקח  
הקרקע לזה צורך השעה, וכן מוכיח במס'  

 עכ"ל. קידושין בתחילת פ' האומר.

גבי  (ח"ג סי' קץ)בשו"ת התשב"ץ 
ה להקדש, המעברת נכסיה מיורשי

שעוברת על איסור אעבורי אחסנתא. ושאם  
יורשיה עניים, הוי כעני המהפך בחררה ובא  
אחר ונטלה ממנו שנקרא רשע. ע"כ. [אולם  
נראה שכ"כ לצירוף, וכלשונו "כעני"  
המהפך, מפני שבנידונו דמיירי במתנה  
מחיים, הדימוי לעני המהפך קשה מכמה  
  צדדים, שהרי אין איסור עני המהפך על 
המוכר, ק"ו על הנותנו במתנה, וגם הוי  
בדבר מצוה, והוי בדבר שלא בא לעולם  

 ועוד.] 
 

 אחרונים שכ"כ

(ח"א סימן  מדנפשיה בשו"ת הרדב"ז 

, דאי תימא שלא נקרא זה עני ק)
המהפך בחררה, שהרי לוי עשיר הוא. ליתא,  
דהא גבי לוקח קרקע אמרינן להו [במעשה  

עני הוא. [חזינן  דרב גידל] ולוקח קרקע לא 
דיש דין עני המהפך בעשיר.] ואע"פ דאיכא  
למימר דלגבי קרקע כו"ע עניי נינהו [וא"כ  
גם במעשה דרב גידל נחשב עני], בנידו"ד  
לקחת אלתזם [שכירות המכס מהשר] שהוא  
ענין גדול, כו"ע עניי נינהו ועדיף מקנין  

 ב. 

 וכ"כ 

 וכ"כ 

 וכ"כ 
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קרקע. עכ"ל. הנה שלבסוף מסיק שעני 
אא"כ הוא ענין גדול.  המהפך הוא רק בעני, 

וכ"כ עוד בהמשך התשובה דדמיא לקניות  
נא  בקרקעות דכ"ע עניים אצלם, וכדכתי

לעיל. עכ"ל. ועוד כ"כ הרדב"ז בארוכה  
בתשובת כת"י הנדפסת בשו"ת אדמת קדש  

. וכ"כ בשו"ת מתנות באדם  (ח"א סימן ע)
וחתים עלה הגאון   (סי' נ)לחכמי אטליה 

דאף שאין   מהללאל ידידיה בכמה"ר ברוך, 
עני המהפך בעשיר כר"ן, מ"מ מצינו למימר  
דדבריו מיירו במחזר אחרי החררא ועדיין  
לא הגיעה החררא לידו, אבל היכא דהגיעה  
החררא לידו, כי האי מעשה דידן [שהלוה  
לגוי על משכון ובא ישראל וקנאו מהגוי, או  
שהלוה לגוי ופדה משכונו] פשיטא ופשיטא  

ר. ע"כ. וכ"פ דעני  דגם הוא יודה דיהא אסו
המהפך דוקא בעני אמור ולא בעשיר, בספר 

כר"ן,   (גרמיזאן, קידושין נט ע"א)אמרי בינה 
ובשו"ת   (מע' ע אות כה)ובספר טהרת המים 

, ובמטה  (ישראל, ח"א חו"מ סי' יז)קול אליהו 
הראה עוד שכ"כ    (סי' רלז הגהב"י אות ד) שמעון  

(סי'  והמגן גיבורים    (סי' לד ד"נ ע"ד)הרב אנג'יל  

. ע"כ. וכ"כ ראב"ד ג'רבה בשו"ת אהל  יד)
,  (על סי' רלז דף קכו ע"א והשיב על הקול אליהו)משה  

(ח"ו חו"מ סי' ז אות יב  ובשו"ת ישכיל עבדי 

  והלאה)
 

 היתר עשיר רק לדעת ר"ת

(חו"מ סי' כז  איברא דבשו"ת בית אפרים 

כתב שכיון שיש ט"ס  ד"ה והנה לדברי)
 (קידושין כד ע"א מדפי הרי"ף ד"ה רב גידל) בר"ן

הנ"ל, שאחר שהר"ן הביא שהרמב"ן עומד  
בשיטת רש"י שיש איסור עני המהפך  
במציאה, כתב "וכן דעת ר"ת". וזה וודאי  
ט"ס. וגם הר"ן גופיה לפנ"כ הביא את ר"ת  

הסובר שאין מהפך במציאה. ולכן צ"ל  
"ונראה לי דעת ר"ת", דהיינו שהר"ן פוסק  

תיה דר"ת שאין איסור מהפך במציאה,  כוו
ושוב כותב הר"ן ומ"מ וכו', הוא חידושו  
שאין עני המהפך בעשיר. ועל כן לומד הבית  
אפרים שחידושו של הר"ן שבעשיר אין  
איסור מהפך, אמרו דוקא לשיטתו שנקט  
כר"ת שאין איסור מהפך במציאה, שטעם 
היתר מציאה הוא משום שהמציאה אינה  

קום אחר [כמש"כ הר"ן  מצויה לשני במ
(קידושין נט ע"א ד"ה ורבנו יונה הנ"ל והתוס' 

], לכך משתמשים להיפך באותה סברא  עני)
כשהראשון מהפך, שכיון שלו שהוא עשיר  
מצוי לו כזה במקום אחר, מותר לקדמו. אך  
לשיטת רש"י שיש איסור מהפך במציאה,  
ולא משתמש בסברת אינו מצוי במקום אחר  

יסבור שיש עני המהפך גם   כדי להתיר, לכך 
בעשיר. וחיזק זאת הבית אפרים מהעליות  

שאמר שאין מהפך   (ב"ב נד)דרבנו יונה 
בעשיר, אחר שנקט כר"ת. ולכן למד ברמ"א  
דידן הנ"ל שמש"כ "אפי' לסברא זו" היינו  
לדעת ר"ת, ודלא כסמ"ע שפירשו אפילו  
לרש"י, אלא שלשון הב"י הטעה את  

שלא למדן כן,   הסמ"ע, שהרי בב"י מבואר
שהרי השמיט בהבאת הר"ן את המילים  
האלו וקשרם לרמב"ן וכנ"ל. עכת"ד. ונמשך  

 .(קידושין נט ע"א)אחריו בספר אבן שלמה 
 

 היתר עשיר גם לרש"י ולר"ת

אולם כאמור הב"י לא למד כן, שהרי  
הביא את הר"ן שהביא את הרמב"ן  
כרש"י שיש איסור מהפך במציאה, ושסיים  

שרי. ובנוסף כן מבואר גם בתשב"ץ דבעשיר  
הנ"ל, שמדבר במתנה, ומבואר בדבריו  
דבעשיר שרי, וכן ברדב"ז הנ"ל, שנוקט  

 ב. 
 ג. 
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(שכן כרש"י שיש איסור עני המהפך במציאה  

הוא באורך בתשובתו כת"י הנדפסת במזבח אדמה 

דנקט כרש"י שיש איסור מהפך   (ח"א סי' ע)
במציאה). כתב, שאין מהפך בעשיר. 

ר"י הנ"ל שאמר שאין בעשיר והעליות ד 
מהפך פסק כר"ת. הרי שהיתר עשיר קיים בין  

 לרש"י ובין לר"ת. 
טענת הבית אפרים משום שיש 
ט"ס בר"ן ולכן גורס ר"ת, הנה יש 
רבים שתקנו את הגירסא אחרת בר"ן,  
ולדרכם נפלה ראיית הבית אפרים, שהנה  

  (שם אות ד) בש"ס עוז והדר בהגהות על הר"ן 
שהחשק שלמה מתקן בר"ן במקום   כתבו,

ר"ת ר"ח [אולם אין כזאת לפנינו בר"ח], וכן  
(על ראיתי בשו"ת אהל משה ראב"ד ג'רבה 

שיש טעות סופר ניכר בר"ן    סי' רלז דף קכו ע"א)
והמגיה שם ציין להגהות פעולת שכיר וחשק  
שלמה על הרי"ף שהיא ט"ס ובב"י ליתנהו.  

רש"י.    והרי לכל הני דברי הר"ן המה לשיטת
ועל כולנה שכן למד מרן בב"י, וכנראה גם  
לפניו היתה ט"ס זו בר"ן, ולמד כאמור, ולא  
כבית אפרים. אומנם מאידך ראיתי בשו"ת  

 (ח"ב סי' טז עמ' שצח בהערה)משפטי חיים 
שצ"ל בר"ן   (סי' קיח)שהביא משו"ת חת"ס 

וכן דעת הר"מ, והוא לשיטתו שהוכיח שם  
ך במציאה,  בדעת הרמב"ם דיש עני המהפ

שנקרא רשע על   (באישות טו, יט)שהרי כתב 
שליח לקידושין, וקידושין הוי מציאה.  
ולדברי החת"ס ישארו דברי הבית אפרים על  
כנם. ומ"מ הכרח ליכא מהא, שכשיש ט"ס  
ואפשר להגיה כך או כך, בוודאי דאינו  
הכרח. גם אף לו הר"ן היה פוסק כר"ת, אין  

נו רק לר"ת  זה מכריח שעצם היתר עשיר הי 
וכדחזינן ברבים מהני אשלי רברבי דלעיל  
שנקטו כר"ת ואמרו את חילוק עשיר, ועל  

להלן סימן  צבאם מרן השו"ע [כפי שהוכחנו  
והסמ"ע  ].שדעתו כר"ת להקל  א סעיף ה)

 והנמשכים אחריהם.  
הסברא שפיר יש ללמוד אף ברש"י  
שאינו סובר את היתר שאינו מצוי  

יאמר היתר שמצוי לראשון,  לשני, דשפיר 
ולכך אין המקדמו רשע, כי לעולם מסתכלים  
על הראשון שהיה מהפך, שהמקדמו  
שמצערו הוא רשע, משא"כ כשמצוי  
לראשון אינו רשע לקדמו, שאין לו צער רב.  
אך לא אומרים על השני שאם הוא לו יותר  
דוחק, אין איסור, אחרי שהוא מצער את 

ו מסתכלים.  הראשון, ועל צער הראשון אנ
דהיינו לרש"י מסתכלים על צער הראשון  
בלבד, ולא על רווחו של השני. וגם זה כמעט  
מוכרח מלשון הגמ' שאמרה עני המהפך  

 בחררה, הרי שעני אמרו ולא עשיר.
 

 היתר עשיר רק לרש"י

לאידך גיסא ולהיפך הגמור למד בספר 
(חו"מ סי' רלז בתשובתו דף כד מנחת פתים 

, שהיתר עשיר הינו רק לשיטת  בר"ן טור א)
הרמב"ן העומד בשיטת רש"י, שאיסור עני  
המהפך הוא גם במציאה. ואחר העיון, כוונת  
דבריו היא מפני שכאמור שיטת הר"ן  
ודעימיה להקל בעשיר המהפך, מושתתת על  
הסברא, כיון שהוא מצוי לעשיר, וגם שכן  
מורה לשון הגמ' עני המהפך. אלא שסתירה 

ב גידל שהיה בעשיר [כי  לכך ממעשה דר
מדובר בקנית קרקע] ואפי"ה יש בו איסור  
עני המהפך. והשיב על כך הר"ן כיון  
שקרקעות אינם מצויים לקניה אף לעשירים,  
וא"כ אף במעשה דרב גידל נחשב "עני"  
המהפך. אלא שהמנחת פתים יוכיח  
[וכדלהלן] שר"ת סובר שקרקע כן מצויה  

 ולגבי 

 ומצד 

 ד.  
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כל הבנין   לקנות לעשיר, יוצא לדרכו שנפל
הנ"ל, ויש לנו ראיה ממעשה דרב גידל  
שאיסור עני המהפך הוא גם בעשיר  
[שמעשה דרב גידל היה בעשיר, שהרי קנה 

 קרקע].
זה חילו, היות והמח' האם יש עני 
המהפך במציאה, תלויה בסברא  
האם אמרינן עני המהפך בדבר שאינו מצוי  
לשני. ולפיכך ר"ת הסובר שאין איסור עני 

מהפך בהפקר, ובדבר שאינו מצוי במקום ה
אחר, א"כ למה היה איסור במעשה דרב גידל  
שהיה בקרקע והיא אינה מצויה לקנות? ועל  
כרחך שר"ת סובר שקרקעות כן מצויות  
להשיגם, וכיון שמדובר במעשה דרב גידל  
בעשיר [שקנה קרקע] חזינן דאף בעשיר יש  

 עני המהפך. 
ל דבר  רש"י דס"ל שאין היתר ש

שאינו מצוי, לכן היה איסור  
במעשה דרב גידל שהיה בקרקע אף שהיא  
אינה מצויה לקנות, כי אף באינו מצוי יש  
איסור עני המהפך. וחזרנן למהלכו של הר"ן  
שעשיר אין בו מהפך מסברא ואין להוכיח  
לאיסור ממעשה דרב גידל שהיה עשיר, כיון  
שהיה בקרקע והיא אינה מצויה לקנות, ועל  

 ן נחשב כעני המהפך. כ
שלר"ת שמציאה מותרת, עשיר  
המהפך בחררה אסור, והרמ"א פסק 
כוותיה במציאה, א"כ לרמ"א אין היתר של  
עשיר המהפך בחררה. ואע"פ ששוב ראה  
ברבנו יונה שנקט כר"ת וחילק בין עני  
לעשיר, ושכן הוכיח בספר משפט שלום  

מ סי'  (חו"משו"ת בית אפרים  (שוודרון סי' רלז) 

. כתב שדעת רבנו יונה היא דעה  ז"ך, הנ"ל)
יחידאה, שכל הפוסקים שהלכו בשיטת ר"ת  
לא חילקו בין עני לעשיר. ושכן מוכח מהטור  

שלא הזכיר בעני המהפך את   (חו"מ סי' רלז) 
(אישות פ"ט המילה "עני", וכן הוא ברמב"ם 

, הרי שאינם מחלקים בין עני לעשיר  הי"ז)
ם שכתבו "עני", והם  [ולדרכו בכל הראשוני

כמעט כולם, ילמד שמה שנלמד בגמ'  
שכתבה את המילה "עני" נלמד בהם, דלאו  
דוקא הוא, אך בטור וברמב"ם ששינו מלשון  
הגמ', והשמיטו את המילה עני, ס"ל דהיא  
ראיה להקל. שוב ראיתי שבסוף דבריו ביאר  
את המילה "עני" לר"ת, שכתבתה הגמ' 

טתו שמדובר  לרבותא, שכיון דמיירי לשי 
בשכיר ולא במציאה וחפץ לעבוד תמורת פת  
לחם, הרי שגם השני שמקדימו הוא עני,  
וקמ"ל דאפי"ה אסור לו להקדים את  

 המהפך.] 
יש להקשות על דבריו, תחילה 
בסיס דבריו על דמויו בין סברת 
אינו מצוי במציאה, לאינו מצוי בעשיר, והרי  

על   יש לחלק בין סברא זו שנאמר במציאה
השני, שאם אינו מצוי לו שרי לו להקדים את  
המהפך, לבין בעשיר שהיא נאמרה על  
הראשון המהפך, ונימא דאמרינן כן בשני  
ולא בראשון, כיון שסוף סוף מצערו, וזו כל  
תקנת איסור עני המהפך שלא לצערו, וכפי  

(אות  שגם למדו כל הני אשלי רברבי דלעיל 

צר בין רש"י  . גם כמה זרה ומוזרה המח' שיג)
לר"ת, שהם חולקים במציאות האם קרקעות 
מצויות להשיג או לאו, וכמה קשה להלום  
זאת. גם מה שכתב על רבנו יונה שהוא  
יחידי, הוא פלאי, כיצד יחלוק על דברי רבנו  
יונה המפורשים והוא מגדולי הראשונים.  
ואומנם הוא נשען על הרמב"ם והטור  

ינו  שהשמיטו את המילה "עני", ברם א
  (אישות פ"ט הי"ז) מוכרח, לא מבעי ברמב"ם 

שהזכיר דין עני המהפך רק ברמז, אלא אף  

 והנה 

 מאידך 

 וכיון 

 וכמה 
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בטור אחרי שבגמ' כתוב "עני", אם  
השמטתו בדוקא היא, היה לו לפרש שיחתו,  
וכן כל הראשונים שכתבו "עני", כיצד  
סתמו. ואע"פ שהבאנו לעיל את יישובו. 
מ"מ י"ל בדרך אחרת, דדוקא עני, ועל כן  

ל בפשטות שלכן הטור לא כתב "עני", לפי  י"
שהיתר עשיר המהפך אינו תלוי בעשיר  
באמת, אלא באינו מצוי לו, וכפי שעשיר 
בקרקעות נחשב עני, וכן בכל דבר שאינו  
מצוי לו, אף עשיר נחשב עני, וכפי כתב  

. גם קשה (אות ט)הרדב"ז וראה בזה להלן 
לומר כן ברמ"א שכתב וז"ל, "ואפילו"  

ו דוקא בעני וכו'. ולדרכו כוונתו  לסברא ז
הרמ"א לשיטת רש"י, ומדכתב ואפילו  
פירושו דק"ו שכן הוא לר"ת [אם כי משום  
כך הוא ידחוק שאפילו היינו אפילו שרש"י  
אוסר במציאה, מתיר בעשיר, ולא ביחס  

 לדעת ר"ת, ברם הוא דוחק.] 
ראיתי שכ"כ כמנחת פתים החת"ס 

  ורש"י)  (בחידושיו לב"ב כא ע"ב ד"ה
שהיתר עשיר שאמר הר"ן, הוא רק לרש"י,  
שהרי לר"ת שאין איסור מהפך במציאה, 
הגמ' דיברה במהפך להשכיר עצמו תמורת  
לחם, ולכך י"ל שמש"כ הגמ' לשון "עני  
המהפך" הוא לאו בדוקא, אלא שכן  
המציאות שהמהפך לקנות לחם הוא עני.  
ברם לרש"י שמדובר במציאת לחם, ובזה  

ם עניים, כיון שגם עשיר אינו  כולם נחשבי
מצויה לו מציאה במקום אחר, וא"כ למה  
הגמ' כתבה "עני" המהפך, על כרחך שהוא  
בדוקא עני ולא עשיר. וכן דרך בשו"ת משיב  

. [אולם החת"ס פתח על  (ח"א סי' רח)בהלכה 
דברי הר"ן וקצת נראה מדבריו וכו', ושוב  
כתב את האמור, ועל כן בפשטות אינו  

, רק מראה צד כזה. וכפי שגם עצם  מכריע כן

דבריו אינם מוכרחים, שאף לדרכו בתוס',  
שניתן לומר דהמילה "עני" שבגמ' לאו  
בדוקא היא, אך גם ניתן לומר שהיא בדוקא,  
ואין הכרח דעני לאו בדוקא הוא. גם מצד  
הסברא לבדה יש לבא ולהקל בעשיר  

 המהפך, ועוד יש להעיר ודי בזה.]
 

יאה ולא במקח שאז גם היתר עשיר רק במצ

 בעשיר יש מהפך

ובדרך הפוכה מהנ"ל, נמצאו לומדים  
שהיתר עשיר   (סי' רלז ס"ק ו הנ"ל)בסמ"ע 

נאמר רק במציאה ולא במקח, שבו גם 
בעשיר יש איסור עני המהפך, שכן למדו  
הרב השואל במנחת פיתים, ונראה שמסכים  
עמו המנחת פיתים ללמוד בסמ"ע כן מדלא  

, רק השיגו שאין הלכה כן  השיגו בזה
[שהשואל דחה את הסמ"ע מדברי הר"ן  
הנ"ל שיש מהפך גם במקח קרקע במעשה 
דרב גידל, והמנחת פיתים דחהו, שזה יכון  
רק לר"ן, אולם לר"ת דקי"ל כוותיה, אין  
היתר של עשיר המהפך כלל.] וכן למד בספר 

(ח"ה גניבה ואונאה פ"ט הע' ל ד"ה פתחי חושן 

שמשמע מהסמ"ע ש"דוקא   )ומדברי הסמ"ע
במציאה והפקר יש לחלק בין עני לעשיר,  
אבל במקח גם בעשיר אסור". וכן דרך  

ולמד כן   (ח"א סי' רח)בשו"ת משיב בהלכה 
בסמ"ע [והמשיב בהלכה הבין שכל המשא  
ומתן במנחת פיתים הוא לקיים את דברי  
הסמ"ע שהיתר עשיר רק במציאה, וזה אינו,  

 אלא כאמור.]  
שהם לומדים בסמ"ע ברמ"א 

היינו אף  ,שכתב "אפילו"
  , לסוברים שיש איסור עני המהפך במציאה

ודברי הסמ"ע "מודים   ,מודים בעשיר שאין
או לקנות תחילה הוי   תם זה הבא לזכודשא

 שוב 

 ה. 

  היינוו
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" הם לומדים  לקנותה שכתב "מ ",עשיר
כמו שממשיך "ובא    ,כוונתו לקנות במתנהש

הפקר או אשר   אחר ליטול מלפניו הן דבר
אינו נקרא רשע בכך"   הנקנים במתנה דברים  

הנה שכתב על מתנה נקנה. ועל כן גם פירוש  
דבריו "לזכות או לקנות" היינו לזכות  
מהפקר, או לקנות מתנה. וכיון שכן נמצא  
שכל דבריו המה באו רק לגבי מתנה, ולכך  
למדו בו שלמד שהיתר עני רק למתנה הוא  

 אמור. 

 
 כר ומציאהבמהיתר עשיר בין 

הדברים מתמיהים, שא"כ פירוש 
דבריו, מנין לסמ"ע ללמוד כן, ומנין  
הוציא כן. וגם הסברא היא להיפך, שאם אין  
איסור בעשיר המהפך במציאה, ק"ו שאין  
איסור בעשיר המהפך במכר, שאם במציאה 
שאינו יכול להשיג מציאה במקום אחר,  

יג  אפילו הכי שרי לקדמו [מפני שיכול להש
במקום אחר], ק"ו בעשיר המהפך   בדמים

במכר שמותר לקדמו, מפני שיכול להשיג  
בדמים במקום אחר, והרי גם במקום שהוא 
מהפך, הוא מהפך בדמים. גם הרי מסיים  
הסמ"ע שמקורו הוא "וכאשר כתבתי  
וביארתי דברי מור"ם, כ"כ הר"ן בשם  
הרמב"ן בהדיא והביאו הב"י. עכ"ל. הנה  

מפורש בהדיא  מפרש שמכאן מקורו, ושם 
להיפך, שהיתר עשיר אמרו גם במכר, שהרי  
הר"ן השיג על היתרו שאין בעשיר איסור  
המהפך, ממעשה דרב גידל שהיה עשיר  
[והרי היה במקח], וחילק שלהשיג קרקע 
כולם נחשבים עניים. הרי מפורש שמדבר על  

 מקח.
הסמ"ע מדבר הן במכר הן  
במציאה, וכמו שכתב להדיא 

לקנות תחילה", ולזכות היינו   "לזכות או
מתנה ולקנות היינו בדמים, רק שממשיך  
לבאר שאף במתנה מותר לקדם עשיר, וזה  
חידוש, שהרי העשיר לא יוכל להשיג במקום  
אחר במתנה רק בדמים, ואפי"ה כותב  
שמותר לקדמו, כיון שהעשחר יכול להשיג  
בדמים במקום אחר, ולכך מדגיש פרט זה  

ו שרק במציאה הדברים  הסמ"ע, ולא שכוונת
אמורים. והכי הבאנו לעיל שהשיג הרב 
השואל במנחת פיתים על הסמ"ע [להבנתו  
בו שהבין כשיטתם] שבר"ן מפורש להיפך,  
דשרי אף במקח וכמו שכתבנו לעיל, והרב  
מנחת פיתים לא דחהו מצד כך, אלא מצד  
אחר שלסוברים שבהפקר אין איסור עני  

ר המהפך  מהפך [וכן הלכה] להם גם עשי
אסור, וכפי שהבאנו דבריו לעיל. גם הבאנו 
לעיל שהבית אפרים למד בסמ"ע דבעשיר 
שרי, בין במציאה ובין במקח. וגם הראנו  
לדעת לעיל דהכי הוא בעליות דר"י, שאמר  
שאין בעשיר עני המהפך, וכתב כן להדיא על  
מכר, והרי גם פסק כר"ת שאין מהפך  

(סימן  "ל  גם הכי מבואר ברדב"ז הנ במציאה.

שעסק ברווח ממכירת סוסים חד פעמית,  ק)
הרי שהיא מכר, ועל כך אמר שאין מהפך  

 בעשיר. 
 

 היתר עשיר רק לאוסרים מציאה ורק במציאה

 משפטי בשו"ת  הוית  חזי  מופלג אחר
 בהערה) שצח עמ'  טז  סי'  ח"ב חיים,  (בן  חיים

 שיטות  שתי כצירוף מדנפשיה למד  שהוא
 אמור  עשיר שהיתר  יחדיו,  לחומרא מהנ"ל 

 אף  כן ולמד  במציאה, ורק רש"י  לשיטת  רק
 לרמב"ן  דבריו את  כתב והר"ן  היות בב"י,
 שכוונת  למד במציאה, מהפך  איסור שיש
 שהרמב"ן  שאף  המח', את  להמעיט הר"ן

 ברם  

 ולכך 

 ו. 
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 מהפך  עשיר שאם  יודה במציאה, מחמיר 
 מהפך  הוא אם אך  לקדמו. שרי במציאה

 בו  יש לכו"ע עשיר,  הוא אם גם במקח,
 מצוי  לכולם כי בחררה, מהפך  איסור

 למד  וכן מהאי. דהאי אולמיה ומאי  המקח,
 פתים  המנחת למד  ושכן הנ"ל,  בסמ"ע גם

 אמר  פיתים המנחת כי אינו, [וזה הנ"ל
 ולא  לרש"י, רק הוא המהפך  עשיר שהיתר

 שכ"כ   והביא  ]ד)  (אות  וכדלעיל   במציאה  שרק
 טו  סימן ח"ד (מלידולה, רבים מים בשו"ת

 הוכיח  הנ"ל אפרים שהבית ומאידך  .ואת"י)
 הט"ס  מכח הנ"ל מהר"ן הב"י הבנת נגד

 דעת  "וכן  שכתוב  בר"ן,  לפנינו  הנמצאת
 דרבנו  בעליות מבואר ושכן וכדלעיל. ר"ת"
 שאנו  חיים המשפטי וסיים  הנ"ל.  יונה

 אמרו  זה שחילוק מרן, על לסמוך יכולים 
 שמודים  בהפקר, המהפך עני שיש לסוברים

 לומר  בדעתו שעלה ואף בהפקר. בעשיר
 את  ודעימיה הב"י רואים היו אם דשמא

 מפרשים  והיו בהם, חוזרים היו יונה, רבנו
 מהפך  שאין דר"ת  אליבא עשיר, היתר את

 החילוק  כי מוכרח, זה שאין אלא במציאה.
 רש"י   לשיטת  גם  להיות   יכול   לעשיר,  עני  בין

 שיש  וגם במציאה. המהפך  עני שיש הסובר
 ואת"ל  שרי, בהפקר שמא לקולא,  ס"ס כאן

 ודעימיה,  רש"י יודו בעשיר שמא דאסור,
 עשיר.  של  במציאה המהפך  עני  איסור  שאין

  עכת"ד.
לא הבנתי מה הכריחו ללמוד בר"ן  
בב"י ובסמ"ע שאמרו כן רק לשיטת 
רש"י. ותחילה הרי הר"ן מוכיח את דבריו  
מדין מכר במעשה דרב גידל, א"כ אומר כן  
להדיא במכר, והכי הוא בב"י שהביא ראיה  
זו וגם במים רבים שהוא הביא שם. ועוד הרי  
הרואה יראה בגוף דברי הר"ן, שהוא לא  

"ן שאסור במציאה, אלא  הכריע כרמב
שהביא את המח', ואח"כ כתב מדנפשיה, 
ומ"מ עשיר המהפך וכו' מותר, והרי שכותב  
כן לכו"ע. ואף אם נלמד שכ"כ על הרמב"ן,  
לא נפרש שכוונתו שזהו רק ברמב"ן, אלא  
אף ברמב"ן המחמיר במציאה, מודה  
בעשיר, שהרי מה ההגיון שהיתר עשיר יכון  

אסור במציאה, רק לרמב"ן שעני המהפך 
ולא למתירים במציאה והוא להיפך, ואם הם  
מקלים ומתירים במציאה, ק"ו שיתירו  
בעשיר. ועוד הרי מקורו של הר"ן משום  
הסברא שמצוי לעשיר במקום אחר, וסברא  

  (סי' רלז ס"ק ו) זו קיימת לכו"ע. וכן בסמ"ע 
מבואר שאמר כן אפילו לדעת רש"י, שהרי  

פילו",  כך מבאר את לשון הרמ"א "א
שפירושו אפילו לשיטת רש"י שאין איסור  
מהפך במציאה שרי בעשיר המהפך, ויוצא  
מבואר בלשונו דק"ו לשיטת ר"ת שאין  
איסור מהפך במציאה, שאין איסור מהפך  

 בעשיר. 
 

 הלומדים במרן שאין היתר עשיר

וחזי הוית דדרך בדרך חדשה בשו"ת בית  
ש  שפסק שי (עייאש, חו"מ סי' נב) יהודה 

איסור עני המהפך במציאה כי"א בתרא 
וז"ל, ולא שני לן בין דברים של מקח  
לדברים של מציאה והפקר, ודלא כר"ת  
וכדעת י"א בתרא שהביא הש"ע סי' רלז.  
והוסיף, ואין חילוק בין עני לעשיר כסתם  
לשון השו"ע. עכ"ל. הנה שלומד בדעת מרן  
שאין חילוק, מתוך שסתם ולא חילק. כיוצ"ב  

שלמד בטור    (דלעיל אות ד)במנחת פיתים    חזינן
וברמב"ם, וממילא כן ילמד גם בשו"ע, שלא  
כתבו את המילה "עני" המהפך, דס"ל שאין  

 חילוק בין עני המהפך או לאו. 

 ברם  

 ז. 



 המהפך          סימן ‡              עני      
 

 ט
 

היות ובב"י הביא חילוק זה מהר"ן  
בשתיקה, ואם היה חולק עליו, היה 
מעיר. ומה שלא הזכירו בשו"ע, אין בזה 

לפי דינים השמיט משולחנו,  הוכחה, כפי שא 
וזו אחת הסיבות העיקריות שלשמה כתב  
הרמ"א את חיבורו, להשלים את דבר  
השמיטה בשו"ע, כמש"כ בהקדמתו. גם 
דבריו הם נגד רבים מהפוסקים דלעיל  

 שלמדו במרן להקל בעשיר. 
 

 מותר לעשיר להקדים עשיר

פשט הר"ן הב"י והרמ"א הנ"ל  
ודעימייהו, שסתמו שעשיר המהפך  
שרי, משמע שבכל אופן שרי, גם אם  
המקדמו הוא עשיר. גם מטעמם ולשונם של  

(קידושין כד ע"א מדפי הרי"ף סוד"ה ארעא הר"ן 

(ב"ב כב ע"א ד"ה עלה ורבנו יונה בעליותיו    דרבנן)

שכתבו וז"ל, "עשיר" המהפך בחררה   בידנו)
חר" ונטלה ממנו אינו נקרא רשע,  ובא "א

לפי שהעשיר מצוי לו לחם בביתו או ליקח  
משכניו. ע"כ. הרי שטעם זה שייך אף אם  
השני עשיר. וגם מלשונם שסתמו בעשיר  
המהפך וכתבו ובא "אחר" ונטלה, משמע  
בין אם השני הוא עני או עשיר שרי. [והכי  
גם יש לדייק לדרכם את לשון הגמ', שהם 

' "עני המהפך" שכתבה הגמ' לומדים בגמ
בדוקא "עני", הנה תלתה הגמ' את העניות  
רק במהפך, ואילו השני החפץ לקדמו,  
קראתו הגמ' "ובא אחר" ונטלה, הרי שגם 
אם האחר עשיר או עני מדובר בו, וממילא  
השני אינו תלוי בעושר או עוני, רק הראשון  
המהפך תלוי בכך. [ויתירה מכך הוא תלוי  

ואף אם הוא בינוני מותר כמו  דוקא בעוני 
שכתב כן הב"ח לעיל]. אלא שבלשונם של  
הר"ן ורבנו יונה מתווסף על דיוק זה בגמ' 

שמתייחסים להדיא לגבי עשיר, ואח"כ  
כותבים "אחר" ואם יש חילוק מי מקדימו,  
לא היה להם לסתום, ולכתוב "אחר" בזמן  

 שהם עומדים על החילוק בין עשיר לאחר.] 
כ"כ הרדב"ז בתשובה כת"י  

(ח"א הנדפסת בשו"ת אדמת קדש 

אחר שהסיק שאין איסור עני   חו"מ סי' ע)
המהפך במציאה, כתב שגם אין איסור מהפך  
בעשיר, ואף אם השני עשיר, מותר לו לקדם  

המהפך. ותוכן דבריו, שמהלשון   את העשיר
עני המהפך בחררה משמע דוקא עני ולא  

ה מהפך בקרקע עשיר. ושאני רב גידל שהי
עשיר  שהכל ענים אצלו. וכתב, שאף 

שרי. ורק בראשון עני ואפילו   להקדים עשיר
שניהם עניים אסור. ושב וכ"כ בהמשך  
התשובה, שאם הראשון עשיר והשני עני,  
אינו נקרא רשע כלל, דחייו קודמים, כיון  
שהוא עני, והראשון אין חייו תלויין בזה.  

שון עני  ואם שניהם עניים, וכ"ש אם הרא
והשני עשיר, נקרא רשע. ואפי"ה קנה. וכן  
לענין להשכיר עצמו ולקנות סחורה, צריך  
לראות אם הראשון עשיר "לאותו דבר",  
והשני עני, לא נקרא רשע. ואם שניהם עניים,  
וכ"ש אם הראשון עשיר "לאותו דבר",  
והשני אינו עני "לאותו דבר", הרי זה נקרא  

ניים אצל  רשע, אע"פ שזכה בה. והכל ע
קרקעות וכו'. וא"כ יצא לנו מזה שאם היו  

, ובא לזכות מן ההפקר, או שניהם עשירים
כן דרך  לקנות סחורה, לא נקרא רשע כלל. ו 

הסוחרים, שזה מחזר אחר סחורה לקנותה  
ובא אחר וקנה אותה, ולא ראינו מי שיאמר  
שזה נקרא רשע. ומכאן הדין לכל הדיואני"ס  

מכס מהשר],  או אלתזאמי'ם [שכירות ה
דראה אם הוא עני "לאותה דבר" ומחזר  

(סי'  אחריו וכו'. עכ"ל. והביאו במטה שמעון  

 ברם  

 ח.  

 והנה 
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בקצרה. והכי מבואר בחת"ס  רלז הגב"י אות ו)
שכתב שלר"ן   (בחידושיו לב"ב כא ע"ב ד"ה ורש"י)

ודעימיה דשרי בעשיר המהפך, לכן מותר  
לבעל הבית לשכור מלמד של בעל בית אחר,  

ת המהפך במלמד נחשב  מפני שבעל הבי
עשיר המהפך. ע"כ. ולדרכו הרי גם בעל  
הבית השני הוא עשיר, ומבואר דשרי לעשיר  

 להקדים עשיר המהפך. 

 
 האוסרים

איברא דחזי הוית בספר נחמד למראה  
  (קידושין ר"פ ג ד"ה גם) על הירושלמי 

שביאר את איסור המקרה השני בירושלמי  
חורה  שם, במי שרואה את חבירו מהפך בס

והקדימו, עבר על איסור עני המהפך. וכתב  
שהיות וסתם קונה סחורה הוא עשיר, חזינן  
דיש דין עני המהפך גם בעשיר שמקדים  
עשיר, ודלא כרדב"ז הנ"ל. ושכן דחה את  
הרדב"ז הגאון מרדכי הלוי הובאו דבריו  

 (חו"מ ח"א סי' קד דקמ"א ע"ג)בשו"ת חקרי לב 
אי משום אי  כדמוכח מהירושלמי. ע"כ. ברם  

אפשר להכריח, דראה בביאור דברי  
שנאמרו בו   הירושלמי בסעיף חנויות 

פירושים רבים, והעיקר כמאירי שם שהוא 
ראשון, ולפיו וגם לפירושים אחרים אין  
סתירה לרדב"ז. וגם כיון שפירושם  

 בירושלמי אינו מוכרח, ליכא ראיה. 
מצד אחר היה נראה להכריח 

עשיר, מדברי  דאסור לעשיר לקדם 
שבמציאה אין   (קידושין נט ע"א ד"ה עני)תוס' 

איסור מהפך, משום שאינו מצוי לו במקום  
אחר, ובלשון תוס' "אם היתה החררה  
דהפקר ליכא איסור, שאם לא זכה בזאת לא  

אסור   ימצא אחרת", ועל כן מאידך במקח
שהוא מצוי לשני   מפני ,מהפךלהקדים את ה

וא מצוי לשני  יות ובמקח ההו .במקום אחר
גם מצוי לראשון  הוא  פירושו ש  במקום אחר,
, או שגם במקרה כזה מדובר,  במקום אחר

אם כן הראשון  וכיון שהוא מצוי לראשון, 
[וכמו שנתבאר לעיל ברדב"ז,   נחשב עשיר

שעשיר שאינו מצוי לו דינו כעני, וממילא  
י"ל דה"ה להיפך שעני שמצוי לו נחשב  
עשיר, כיון שהולכים אחר הסברא, וראה  

], והרי לנו שאף שהראשון  (אות ט)בסמוך 
עשיר [כי מצוי לו במקום אחר] בכל אופן יש  
איסור להקדימו. [ובדרך זו ניתן להוסיף עוד  

נים רבים הדורכים בדרכם של תוס'  ראשו
ונקטו כטעמם, ונוכיח מהם לאסור. ומשום  
  הסברא יש לבאר זאת, מפני שהיתר לקדם 

אך עשיר  , שיקדמו עני דוקא ואעשיר ה
, כיון שהוא מהפך וגם  לקדם עשיר אסור

אולם לסוברים   . לשני זה מצוי במקום אחר
דלעיל שהיתר עשיר, נכון רק לדעת רש"י  

איסור עני המהפך במציאה,   ודעימיה שיש
 אין ראיה מתוס' שמתיר מציאה.] 

 
כיון שדברינו הם נגד העליות דר"י  
והרדב"ז, ששניהם עומדים בשיטת 
תוס' שאין עני המהפך במציאה, ומבואר  
בהם להתיר עשיר להקדים עשיר וכנ"ל. על  

 כן אבטל דעתי בפניהם. 
 

 עשיר לאו דוקא אלא כל שמצוי לו

 דוקא  לאו שעשיר  האמור,  מכל  מבואר
 נקרא  להשיגו לו שמצוי  כל אלא  הוא,

 כפי  עני, נקרא  לו,  מצוי ושאינו  עשיר,
 דעשיר  ודעימיה, הר"ן  קמאי  הני שחילקו
 וכפי  להשיגה. לו  שקשה עני  נקרא בקרקע
 הנדפסת כת"י בתשובה הרדב"ז  שכתב

 הנ"ל  ע)  סי' חו"מ (ח"א קדש  אדמת  בשו"ת

 ט.  

 אולם 

 אולם 

 י. 
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 לענין  וכן  וז"ל, המהפך  עשיר בהיתר
 לראות  צריך  סחורה, ולקנות עצמו  להשכיר 

 עני,  והשני  דבר",  "לאותו   עשיר  הראשון אם
 אם  וכ"ש  עניים, שניהם  ואם  רשע.  נקרא  לא 

 עני   אינו   והשני  דבר",   "לאותו  עשיר   הראשון
 אע"פ  רשע, נקרא  זה  הרי  דבר",  "לאותו 

 וכו'.  קרקעות אצל עניים והכל  בה.  שזכה
 אלתזאמי'ם,  או  הדיואני"ס לכל הדין ומכאן 
 ומחזר  דבר" "לאותה  עני  הוא  אם  דראה
 להדיא  זאת שתולה  הנה  עכ"ל.  וכו'.  אחריו 

 תלוי  ושלכן  דבר" "לאותו  עשיר הוא באם
 לאו  או  להשגה קשה  היא אם הסחורה  בסוג
 אות  הגב"י רלז (סי' שמעון  במטה  והביאו וכו'.

 (בחידושיו  הנ"ל  בחת"ס הוא וכן  בקצרה. ו) 

 ודעימיה   שלר"ן  שכתב   ורש"י) ד"ה ע"ב כא לב"ב
 הבית   לבעל  מותר  לכן  המהפך,   בעשיר  דשרי

 מפני  אחר, בית  בעל  של  מלמד  לשכור 
 עשיר  נחשב במלמד המהפך הבית שבעל

 לעושר,  קשור  שאינו  הנה  ע"כ.  המהפך.
 להשיג. לקלות  אלא
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 מדרבנן

עני המהפך בחררה ובא רעו והקדימו עבר על איסור דרבנן. ולכך 
 במחלוקת הפוסקים בדין עני המהפך בחררה ספיקו להקל. 

פעמים רבות שיהיה בעני המהפך איסור תורה משום ואהבת  
שהוא החיוב ללכת באמצע [לרעך כמוך ומשום והלכת בדרכיו 

פי העת והשעה ודרגתו של , אך חיובים אלו משתנים ל]המדות הטובות
, ואכן  )ח"א סימן א סעיף ו עמ' כ, וח"ב עמ' קפא(האדם, וכמו שנתבאר בשו"ע המדות 

אם לאדם זה לפי העת והשעה ודרגתו יש איסור תורה משום המדות 
לחטוף לעני המהפך, הרי שבזה הוא איסור תורה גמור. ואז בזה גם לא 
שייך לדון משום מח' הפוסקים בעני המהפך, כי לו הוא איסור תורה אף  
לפוסקים המתירים. והאיסור דרבנן הוסיף פרטים שאין באיסורי התורה,  

דך לא המעיט את מה שיש בהם כנידו"ד, וכאשר יתבאר למטה  ומאי
 . (אותיות ג,ד)

כל הדינים שיבואו להן, דננו בהם רק משום איסור עני המהפך  
בחררה, שזהו עיסוקנו כאן. ברם מצוות התורה והלכת בדרכיו 
וואהבת לרעך כמוך לא בטלו, ופעמים רבות אף שאין במקרים דלהלן 

המהפך, יהיה בהם את איסורי התורה הנזכרים, שהם   איסור משום עני
 חמורים מאיסור עני המהפך עשרת מונים, תן לחכם ויחכם עוד.

 
עני המהפך בחררה חיובו מדאורייתא או 

 מדרבנן

בתשובות ופסקים לחכמי אשכנז  א. 
כתוב וז"ל, אבל איסור   (סי' צג) וצרפת 

ה ממונא, ולית ביה מלקות ולא  דלית בי
אלא מדרבנן, ואסמכוה  כתיבא מדאוריתא, 

ועני  כגון המגביה ידו על חבירו,   רבנ' אקרא 
ובא אחר ונטלה ממנו, אין   המהפך בחררה 

לנו ראיה לפוסלם לעדות ולשבועה. עכ"ל.  
והפסוקים  , הנה שעני המהפך הוא מדרבנן

שהביאו על כך המה אסמכתא. והכי כתב  
דהוי   (סי' לו ד"ה מכל הלין) בשו"ת המהרש"ל 

תקנה דרבנן וז"ל, ואפילו ידע שהראשון היה  
מהפך בה, מאחר שאינו רוצה זה המוכר  
למכור לראשון, אם כן אין בו דין רשע כלל,  

רק תקנת  מאחר שהראשון לא זכה בה כלל, 

  ם הטוב והישר חכמים כעין מצרנות משו 
(קידושין רמז תקכד, ונביאו  כדאיתא במרדכי 

וגרוע יותר ממצרנות, דאפילו לחזור   ,בסמוך)
ולבטל מקחו אין מחייבים אותו וכו'. עכ"ל.  

בדין  (סי' רלז ס"ק א ד"ה אבל)והכי כתב הב"ח 
עני המהפך, שהיא "תקנה דרבנן", ולא  
מדינא, משום הכי גבי פאה דזכתה תורה  

"לא תקנו" דבר, והניחו אותו   לכל העניים
וכ"כ הגאון אליהו לוי בן    על דין תורה. ע"כ.

המהרש"ל בתשובתו הנדפסת בספר פחד  
דהוי תקנה    (ערך עני דף קיב ע"ד ד"ה ומעתה)יצחק  

והכי בשו"ת נדיב    דרבנן, כדברי הב"ח. ע"כ.
דן במהפך בשידוך, והביא   (חו"מ סי' נב) לב 

ן, ספקו שזו מח', וכיון שהוא דין דרבנ
 .(יו"ד ח"ב דמ"א ע"ב)להקל, ושכן הורה החק"ל  

(ליפשיץ, חו"מ  ע"כ. וכ"כ בשו"ת חמדת שלמה  

 ג. 

 אולם 

 לפיכך, 

  ג.
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דהוי דרבנן. וכ"כ בשו"ת אבני נזר    סי' ד אות ב)
 (ס"א) גבי סחורה בזול, דלרמ"א  (חו"מ סי' יז)

מהרמב"ן אסור, כתב   (ס"ק ג)שרי, ולש"ך 
ודאי אזלינן לקולא, וסמכינן על המיקל,  

 ן כאן אלא איסור דרבנן. שאי
ביאר  (קידושין נט ע"א ד"ה נקרא רשע)רש"י 

טעמו של איסור עני המהפך בזה"ל,  
"שיורד לחיי חבירו", וכן נמשכו אחריו עוד  

(קידושין  רבנו יהונתן מלוניל ראשונים, וכגון 

רבנו יהודה  ובפירוש  כג ע"ב מדפי הרי"ף)
'  ובפירוש ר (שם)ובנימוק"י  (שם)אלמדארי 

  (שם) חננאל בן שמואל בשיטת קדמונים 
ועוד. והרי זה הטעם שאמרו ביורד לאומנות  

(חו"מ סי' קנו ד"ה החלק חבירו, ומרן בב"י 

  בדין יורד לאומנות חבירו  ביאר השלישי)
שהוא מפני תיקון העולם, והרי שהוא  

  (סי' קכח) מדרבנן. והכי כתבו בפסקי מהרא"י 
.  רבנן תקנתאדעבדו    (ב"ב כא ע"א)ובר"י מיגש  

ששמה דין    (כד ע"א)הו פשט הגמ' מכות  וגם ז
זה בכלל דברים דרבנן [אולם בשו"ת הרמ"א  

כתב שהוא בכלל גזל,   (סי' י ד"ה גרסינן)
כתב שהוא  (לאוין קנג)והמהרש"ל על הסמ"ג 

בכלל ארור מסיג גבול רעהו, ויש בזה  
 אריכות דברים.] 

וכל   עני)(קידושין נט עא ד"ה מדדימו תוס' 
הנמשכים אחריו וגם החולקים עליו  

דין עני המהפך לדין    בין   ,(שם)  הרמב"ן והר"ן 
המנקף בראש הזית, וכן מרחיקים ממצודת  
דגים [והני חמירי מדין עני המהפך,  

מציאה כדמפרש תוס']   ושאסורים אף דהו
 והם מדרבנן, ק"ו שעני המהפך הוא דרבנן. 

מספר   (סי' רלז ס"ק א)והכי הביא הפת"ש 
דעני המהפך איסור   (אות תצט)ארעא דרבנן 

שיש רשע שהוא  ,אף שנקרא רשע ,דרבנןמ
 (סי' לד ס"ד)מדרבנן, וכדאיתא ברמ"א בחו"מ  

המגביה ידו על חבירו פסול לעדות מדרבנן,  
והרי שם הוא נקרא רשע. [אולם אי משום  

תמה עליו הפת"ש, למה לא הביא את   ,הא
שהוא איסור  שכתב  (שם ס"ק ז) דברי הסמ"ע 

מן התורה רק שאין בו מלקות ולכן פסולו  
 מדרבנן.]  

 
 דברי קבלהמ

מביא שהמהרי"ט    (שם)איברא דהפת"ש  
(רפ"ג על הרי"ף דף כד בחידושיו לקידושין 

הוכיח מסנהדרין   ע"א מדפיו ד"ה והא דאמרינן) 
כדין יורד    מדברי קבלהשהוא איסור    (פא ע"א)

ואת    (יח, ו)לאומנות חבירו מדכתיב ביחזקאל  
אשת רעהו לא טימא, שלא ירד לאומנות  

 (חו"מ ח"ה סי' עט ד"ה מהפך)חבירו. ושהחת"ס 
כתב עליו דפח"ח. ע"כ. והכי נמי תפס 
בתשובת כת"י להגאון רבי שמעון בן חביב 

בקובץ בית אהרן וישראל חלק צב תשס"ב עמ'   ה(נדפס

וכן נראה בספר דברי שלום   כמהרי"ט.  ח)
שמהרי"ט   (מזרחי חו"מ ח"ב סי' קלו סוף אות ב)

ס"ל דהוי דברי קבלה. וכן נראה שנקט 
(זעפרני, ח"ד ר"ס כח, וגם  בשו"ת משפט שלמה 

 דהוי דברי קבלה.  בסימן ל ד"ה ראשית)
באמת המעיין במהרי"ט הנה כתב 
שם להדיא בהתחלה דהוי מדרבנן,  

דנקרא רשע "נהי דעבריינא  שתמה מנין לגמ'  
שרי למקרי עבריינא    דעבר אדרבנן מקרי דכל  

, אבל רשע מנא ליה. ואף דשם (שבת מ ע"א)
חמיר טפי שפסק לחיותו. כיון דשם מיירי  

 ,כדכתבו תוס' ,בהפקר וכאן בשכירות
ע"ש, ע"כ. הנה כתב להדיא דהוי   ,משתווים

דרבנן, ולכך הביא את הגמ' סנהדרין, ולא  
מדברי קבלה, רק הפת"ש כיון  כתב שהוא 

שראה שהביא פסוק מיחזקאל כתב שלדעתו  
הוא מדברי קבלה. ולאור האמור ס"ל  

 גם 

 גם 

 ב. 

 ברם  
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למהרי"ט דדברי קבלה דין דרבנן להם,  
ויותר נראה שכוונתו דהוי אסמכתא מדברי  

וכדברי תשובות ופסקים לחכמי   קבלה
שכתבו   (סי' צג דלעיל אות א)אשכנז וצרפת 

וכן למד  . ראלהדיא דאסמכוה רבנן אק
(ח"ג דף תרלא טור א ערך במהרי"ט בשדי חמד 

וכן נראה  "שכתב שהוא מדרבנן".    עני אות עט)
שכתב,   (ר"ס רלז)שלמד בו בערוך השלחן 

דעובר על לאו דדברי קבלה דאסמכוה רבנן  
על קרא ביחזקאל שלא ירד לאומנות חבירו.  
ע"כ. ומקורו ברור מהפת"ש מהמהרי"ט,  

וי אסמכתא, מדכתב  וחזינן דיליף בו דה 
דאסמכוה. [וגם אם לא, העיקר דיורד  
לאומנות חבירו מדרבנן וכדלעיל. גם בשו"ת  

תמה על המהרי"ט   (חו"מ סי' צז)בית שלמה 
שדרשה  ,מהמשך דברי הגמ' סנהדרין שם

את המשך הפסוק אל ההרים לא אכל, שלא  
הוצרך לזכות אבותיו ושלא נהנה מקופה של  

רא רשע. ובר מין  צדקה. וכי ס"ל דבהני נק
דין ידועה המח' האם דברי קבלה כדברי  
תורה או מדרבנן, וא"כ הוי ס"ס שמא הוי עני  
המהפך מדרבנן ואת"ל דברי קבלה, שמא  

   דברי קבלה דרבנן.] 

 

 ועשית הישר והטוב

כתב שעני   (קידושין רמז תקכד)המרדכי 
דדמי קצת  המהפך בחררה אסור משום 

הישר לדינא דבר מצרא משום ועשית 
.  מצא במקום אחר לקנותשיוכל ל ,והטוב

היות ואיסור בר מצרא  ע"כ. ונראה שכוונתו 
(ב"מ   משום ועשית הישר והטוב נקטו חז"ל 

וכיון שבר    קח ע"א, ובטור שו"ע חו"מ סי' קעה ה"ו)
מצרא ועני המהפך קרובים זה לזה, לכך  

וכלשונו   לכאן משם שאב המרדכי דרכו זו
והכי כתב בשו"ת נכח השלחן  .  "דדמי קצת"

ובודאי   (לבטון, חו"מ סי' כז ד"ה האמנם לעומת)
ההיא דעני המהפך, אינו אלא משום ועשית  
הישר והטוב, וגריעא מדינא דבר מצרא, דלא  
מפקינן מהלוקח וכו'. ע"כ. והכי הוא  

שהביא ראיה   (סי' רלז ס"ק ה)בביאור הגר"א 
ין עני המהפך במתנה, מדין בר  לר"ת שאין ד

, דהיינו  (ב"מ קח ע"ב)מצרא שלא נאמר במתנה  
שאין במתנה משום ועשית הישר והטוב.  
ע"כ. הרי שלמד משום ועשית הישר והטוב.  
והנה הראשונים ביארו דבר מצרא איסור  

 (שכנים פי"ב ה"ה)מדרבנן, כמו שכתב הרמב"ם  
אמרו חכמים, וכ"כ בשו"ת הר"א בן  

  (ב"מ שם סי' כד) וברא"ש  י' עח)(סהרמב"ם 
. ואכ"מ. וא"כ אף  (שם סי' לד)ובהגהות אשרי 

לדברי המרדכי עני המהפך הוי דרבנן. [ואף  
שועשית הישר והטוב, יש הסוברים שהיא 
מצוה מן התורה, ואכ"מ, מ"מ בר מצרא ועני  
המהפך הוי דרבנן, וכאמור, וזה יבואר להלן  

הבת,  בסמוך גבי מצוות והלכת בדרכיו ווא
ודון מינה ואוקי באתרין.] וכבר הבאנו לעיל  
דהכי למד במרדכי הנ"ל בשו"ת המהרש"ל  

דהוי תקנה דרבנן כעין   (סי' לו ד"ה מכל הלין)
   מצרנות.

 
 שארית ישראל לא יעשו עולה

אות  נספחים שמועות ( מהר"ם מינץ 

כתב בשם חכמי רומי גבי עני   ח)
אומרים שאינו  חכמי רומי  ש  ,המהפך בחררה

ישראל, דנקרא   רנקרא רשע אלא במוכ 
(צפניה   למכור, מדכתיב רמאחר שאמ ,מהפך

 שארית ישראל לא יעשו וגו'. ג, יג) 
 

 למס מרעהו חסד

(ח"ב אה"ע סי' מז ד"ה והנה  רב"ז 

יליף לה מדכתיב "למס   אנכי)

 שו"ת ב ג. 

 בשו"ת 
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מרעהו חסד" דהכי הוא בירושלמי קידושין  
ת שאינה ה' לידו  שנוטל מרעו הזכו (ריש פ"ג)

"ויראת שדי יעזוב" שנקרא רשע. ע"כ. 
והיינו שלמד בירושלמי דמימרא זו היא דין  

יאור דברי  בעני המהפך, ברם באמת 
הירושלמי שנויים במח' ואספנו את השיטות  

הפך בחררה  מ הלכה ב בביאור הירושלמי 
, והעיקר ה) -(אותיות בבשוק וחנויות 

רושלמי  למד בי (קידושין נח ע"ב)שהמאירי 
שאינו מדבר לגבי דין עני המהפך, וממילא  
זה אינו. ומכל מקום גם אם הירושלמי מדבר  
בעני המהפך פסוק זה הינו אסמכתא,  
וכיוצ"ב חזינן בתשובת לחכמי אשכנז  

, גם אל"כ כיצד לא הובא פסוק זה  (דלעיל)
 בבבלי ולא בראשונים ולא באחרונים. 

 
 ואהבת והלכת בדרכיו

(סי' רלז ד"ה לזכות כסף הקדשים 

למד דין עני המהפך משום  בהפקר)
ובזה ביאר את  [שנאמר ואהבת לרעך כמוך. 

שלא נאמר   (קידושין נט ע"א ד"ה עני)דעת ר"ת 
דין עני המהפך במציאה, לפי שדין ואהבת  
נאמר רק באינו נחסר. ע"כ. גם ראה ברמב"ן  

שמבאר את סברת   (ב"ב נד ע"ב ד"ה נכסי הגוי) 
ר"ת במציאה שאין בה עני המהפך, מטעם  
  . שכיון שאינו מצוי לו אחר, חייך קודמין

  (ב"ב נד ע"ב ד"ה כל המחזיק) וכ"כ הרשב"א 
אך כמובן שאין מכך   (קידושין שם)והריטב"א 

הכרח למקור ואהבת. ועמדנו על כך בשו"ע  
שאף   (ח"ב אהבת הבריות עמ' קלז)המדות 

דומה  וב במניעת רווח נפטר מחיוב חסד.]
(קידושין נט ע"א נראה ללמוד מדברי הרשב"א 

בבארו את איסור עני המהפך   ד"ה עני המהפך)
, שאם לא ימצא כאן,  נפש רעהוז"ל, לפי שזו  

ימצא אצל אחר להשתכר אצלו וכו'. לפי  

שימצא מקום אחר לקנות. עכ"ל. הנה שהיא 
נפש רעה, דהיינו המדות הרעות, ובהם 

ו, וראה  נתחייבנו משום והלכת בדרכי
 בסמוך.

 
ברור שיש אופנים שיש בעני המהפך איסורי 

 תורה גמורים

על אף שנתבאר דעני המהפך הוא  
מדרבנן, ברור שיש פעמים רבות שיש 
בעני המהפך איסורי תורה גמורים, משום  
שנאמר והלכת בדרכיו, ומשום ואהבת 
לרעך, ומשום אונאת דברים, וכדברי  

על מצוות רבות דרבנן   (אבל רפי"ד) הרמב"ם 
שמכל מקום המקיימם עושה מצות עשה 

ל דבריהם  ש דבר תורה וז"ל, מצות עשה 
לבקר חולים, ולנחם אבלים, ולהוציא המת,  
ולהכניס הכלה, וללוות האורחים, ולהתעסק 
בכל צרכי הקבורה, לשאת על הכתף, ולילך  
לפניו ולספוד ולחפור ולקבור, וכן לשמח  
הכלה והחתן, ולסעדם בכל צרכיהם, ואלו  
הן גמילות חסדים שבגופו שאין להם שיעור. 

, הרי הן  מדבריהם  אף על פי שכל מצוות אלו 
כמוך, כל הדברים  בכלל ואהבת לרעך 

שאתה רוצה שיעשו אותם לך אחרים, עשה  
אתה אותן לאחיך בתורה ובמצות. עכ"ל.  

לגבי   (בשורש ב לספר המצוות)וכ"כ הרמב"ם 
מצוות דרבנן כגון ביקור חולים וקבורת  
מתים, כי כל הפעולות האלו כולם והדומים  

מכל המצוות  להם נכנסות תחת מצוה אחת 
הכתובות בתורה בבאור, והוא אומרו ית'  

 ואהבת לרעך כמוך. ע"כ. 
 

 אם יש איסור תורה לשם מה איסור דרבנן

ברם הדברים צריכים ביאור, שאם הם 
חיובי תורה, לשם מה חיוב דרבנן. גם  

 בספר  

 ד.  

 ה. 
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מהו שאמרו הפוסקים דלעיל גבי נידו"ד עני  
וכן לגבי בר מצרא  ,המהפך דהוי דרבנן

והרי הוא ד"ת. ויש לבאר זאת מטעם   ,ועוד
שהמצוה דרבנן מוסיפה פרטים על חיוב  

  חיובה  והלכת בדרכיומצות התורה, כגון 
תלוי בעת ובזמן ובדרגתו של האדם כפי  

(ח"א סימן א סעיף ו עמ'  שנתבאר בשו"ע המדות  

  , מפי הראשונים  כ, ובח"ב אהבת הבריות עמ' קפא)
  שחיוב זה הוא האמצע בידיוק, ולאמצע 

(כמו  בידיוק אפילו צדיקים גדולים לא הגיעו 

שכתב כן הרמב"ם בשמונה פרקים פ"ד אפילו על גדולי  

ולכן לרוב העולם החיוב אינו להגיע    הנביאים)
בפועל לאמצע, אלא לפעול להגיע לשם. 
משא"כ חיובי דרבנן חז"ל הטילו זאת על כל  
ישראל בלא חילוק בין דרגתו של האדם,  

לכתיים של מצוה זו.  אלא כפי הגדרים הה
[וזו הסיבה שלא נכתבו דינים והלכות של  
הלכות מדות בשו"ע, כי אינם הלכות  
חתוכות, אלא משתנות לפי העת והעניין.  
ולכן גם כמעט כל השו"ע בחלקים אה"ע 
וחו"מ הם נגד מצוות והלכת בדרכיו וואהבת  
לרעך כמוך, והמקיים את השו"ע בהם כפי 

ליהם, וכגון לפי  עובר עפעמים רבות דינם, 
  השו"ע רשאית האשה לכתחילה לומר 

והבעל רשאי   ,איני ניזונת ואיני עושה  לבעלה
ויחיו "באהבה ואחוה   ,לזונה ע"י שליש

קבלת הגט, וכן על זה  ... עד ושלום ורעות"
וזה מהטעם   ,הדרך בנזקי שכנים ועוד רבות

האמור. ואין זאת אלא שהשו"ע בחלקים 
בעלי דין דורשים   אלו נתקן לדיינים, כששני 

שיקוב הדין את ההר, אין ברירה לדיינים  
אלא לומר את שורת הדין, אך מפני חיובי  
מצוות עשה של והלכת בדרכיו ושל ואהבת  
לרעך, אכן יש על כל אחד חיוב גמור לוותר  

  .] לשכנו [תלוי לפי הענין ודרגתו וכאמור

ולכך הדיינים אינם יכולים לדון משום  
כי אינם יכולים   ,וניםמצוות אלו את הניד

ואת הנתונים המציאותיים   לבחון כליות ולב
על  ולפי דרגתו של האדם,  לפי העת והשעה

מי יש חיוב ואהבת והלכת בדרכיו, ועל מי  
(ח"ב אהבת אין. וראה עוד בזה בשו"ע המדות  

. ולכן גם אין לפני עור במדות  הבריות עמ' קפ)
בן  כי תלוי ב (ח"א עמ' כו)ראה בשו"ע המדות 

אדם היכן הוא עומד בשביל לעבור על כך.]  
לכן הטילו   ,וכיון שחיוב המדות משתנה

שיחול על   , עני המהפךבחז"ל חיוב דרבנן 
לא לפי האדם והענין אלא לפי   ,כל ישראל

גדרי איסורם. והכי הוא נמי לגבי מצות ואהת  
וחז"ל בהטילם  הלכתיים, לרעך שלה גדרים 

  שגם טים, איסור עני המהפך הוסיפו בה פר
חיוב ואהבת לרעך תלוי לפי דרגת האדם,  

  .(ח"ב סימן א ס"ה)כמו שנתבאר בשו"ע המדות  
וכגון לרש"י ודעימיה שאיסור עני המהפך  

משום מצות  ואילו  הוא אף במהפך במציאה,  
ראה בשו"ע  ,כי חייך קודמים ,ואהבת מותר

. וכן (ח"ב אהבת הבריות עמ' קלז כדלעיל)המדות 
לגבי לאו דאונאת דברים יש בו פטורים, כגון  
לסיעת הסוברים שנאסרה אונאת דברים רק  
בדרך מרמה, ראה ליקוטם בקונ' אונאת  

או לסוברים שנאסרה אונאת   ,(סימן א)דברים 
, וראה  (ראה שם סימן ב)דברים רק בדרך דיבור  

עוד פרטים כיוצ"ב התם, דכל הני אסורים  
בהם משום אונאת    במהפך בחררה, אף שאין

וכן גם לאידך גיסא, יש שיהיה חיוב   דברים.
תורה משום המדות או ואהבת או אונאת  
דברים, אף שמשום עני ההמפך ליכא  
איסורא, וכגון באופנים הרבים שאין דין עני  
המהפך שיתבארו להלן, וכגון במציאה  
הפקר ובמכר בזול, ועוד רבות, וכל הני  

המהפך   פעמים רבות שיש למקדים עני
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איסורי תורה של והלכת בדרכיו וכו' הנ"ל,  
אך הם תלויים באדם דרגתו מידותיו לפי  

 העת והשעה וכאמור. 
(סוף חזינן דכתב לבאר המגיד משנה  

גבי מצוות   הלכות שכנים פי"ד ה"ה)
דומות קדושים תהיו, וועשית הישר והטוב  
וז"ל, ועניין דין בן המצר הוא שתורתנו  

בתקון מדות האדם ובהנהגתו  התמימה נתנה  
בעולם כללים באמירת קדושים תהיו,  
והכוונה כמו שאמרו ז"ל קדש עצמך במותר  
לך, שלא יהא שטוף אחר התאוות. וכן אמרה  
ועשית הישר והטוב, והכוונה שיתנהג 
בהנהגה טובה וישרה עם בני אדם. ולא היה  

לפי  מן הראוי בכל זה לצוות פרטים, 
עת ובכל זמן ובכל  שמצוות התורה הם בכל 

ענין, ובהכרח חייב לעשות כן, ומדות האדם  
  והנהגתו מתחלפת לפי הזמן והאישים. 
והחכמים ז"ל כתבו קצת פרטים מועילים  
נופלים תחת כללים אלו. ומהם שעשו אותם 
בדין גמור, ומהם לכתחילה ודרך חסידות,  
והכל מדבריהם ז"ל. ולזה אמרו חביבין  

ל תורה, שנאמר כי  דברי דודים יותר מיינה ש
טובים דודיך מיין. עכ"ל. דהיינו התורה ואף  
חז"ל לא פירטו את חיובי המדות, כיון שלא  
שייך לחייבם, לפי שחיובם משתנה "לפי  
הזמן והאישים", וכגון אילו התורה היתה  
מצוה בפירוש שלא לכעוס, הרי שהיה אסור 

וגם אם   ,לכעוס בכל עת, גם על דבר גדול
וגם על   ,ליות של כעסהאדם גדל במנט 

רשעים וכו' וכו', וכל אלו אינם, כי כאמור  
המדות משתנות ופעמים שחייב לכעוס [כגון  
על דבר עבירה] ופעמים שראוי לכעוס כגון  
על דבר גדול, ופעמים שאנוס הוא לכעוס  
לפי המנטליות שגדל בה [ראה בכל זה  

(שער הכעס סימן א עמ' קצב בשו"ע המדות 

נושם ומשתנה "לפי הזמן  ] והכל .והלאה)
והאישים", ועל כן התורה צוותה בכלליות  

ולא ציוותה על פרטיות. וממשיך    ,על המדות
המגיד משנה, שבכל אופן חז"ל ציוו על  

כגון ביקור חולים   ,פרטים מסויימים מאלו
וניחום אבליו וכו' שאר הדוגמאות דלעיל  

. וע"ע בזה בשו"ע (הלכות אבל רפי"ד)ברמב"ם 
  (עמ' קכה אות ו והלאה) הבת הבריות המדות א

דרכים אחרות לבאר את דברי הרמב"ם  
הנזכרים, שאם הם חיוב תורה מואהבת, מהו 
אומרו איסור דרבנן, לפי שחיובי דרבנן באו  

פת  סלהוסיף פרטים על חיובי תורה, או לתו
חיזוק לדין תורה, ע"ש מפי ספרים. ועוד  

 (אבל רפי"ד)ראה בספר המפתח פרנקל 

 ו מראה מקום על פתגמא דנא. שהביא
 

 במח' בעני המהפך מאי עבדינן

לאור האמור במח' בדין עני המהפך הוי  
ספיקא דרבנן ולקולא. [ואם ידוע שיש 
כאן איסור תורה של והלכת בדרכיו או  
ואהבת לרעך כמוך, לפי העת והשעה לאדם  
זה, הרי שבזה לא שייך לדון משום מח'  

איסור תורה, אף הפוסקים, כי לו הוא 
לפוסקים המתירים, וכדלעיל, שהמדות  
חיובם משתנה לפי העת הזמן והאדם,  
ואיסור דרבנן הוסיף מה שאין בהם, ומאידך  

 לא המעיט את מה שיש בהם כנידו"ד.] 
 

 ספיקא דאיסורא

דחזי הוית בשו"ת שמחת כהן  
דנקט דהוי ספק   )(חו"מ ס"ס פא

, ושלכן  מהי דעת מרן בעני המהפך במציאה
אזלינן בה לחומרא, משום דהוי מילתא  

(פרדו,  דאיסורא, כמו שכתבו הצדק ומשפט 

לבאר   (ח"ב חו"מ סי' ד)והנחפה בכסף  סי' רלז)

 והכי 

 ו. 

 איברא 



 המהפך           סימן א               עני   
 

 יח

(פרדו, סי'  את השו"ע [אולם הצדק ומשפט 

לא כ"כ בתורת ודאי, אלא בדרך אפשר.   רלז)
דפסק כרש"י משום דהוי   (ס"א) שלמד במרן 

ראשונים כר"ת,  י"א בתרא, ושאף שרוב ה
"אפשר" דטעמו משום דהוי מילתא  
דאיסורא. והנחפה בכסף את"י.] שמרן  

(דיש עני המהפך במציאה לשיטתם בו דס"א החמיר 

משום דהוי מילתא דאיסורא   הוי יש ויש) 
(סי' רלז  לחומרא. ע"כ. וכן בספר מטה שמעון  

(סי' לד דף נ  הביא שהר"ב אנג'ל  הגב"י ס"ק ב)

י המהפך במציאה כתב, גבי המח' בענ ע"ב)
כיון דהוי איסורא, ודאי ראוי לבי"ד לעכב  
על ידו שלא יבא לידי ספק איסור. ועוד שם  

כתב   (סי' כח)שאף שבשו"ת מהרש"ח  (דף נא)
שבמח' שקולה בעני המהפך אין לנו רשות  
לקרותו רשע. היינו אחר שלקחה, אך קודם  
שלקחה, יש לומר שבי"ד מעכבים בידו.  

עון, שאף שיש לחלק בין  וכתב המטה שמ
היכא דרביע עליה איסורא דגזלן להכא  
דרביע עליה שם רשע, מ"מ כולה חדא  
מילתא היא, דהוי דבר של איסור. ע"כ.  
 ולדרכם בכל מח' בעני המהפך יש להחמיר. 

מלבד שנמצאו סיעת אחרונים  
שכתבו שבמח' בעני המהפך נקטינן  

  נב) (חו"מ סי' בשו"ת נדיב לב  לקולא, שכ"כ
מח', וכיון שהוא דין    שהיא  במהפך בשידוך,

(יו"ד  דרבנן, ספקו להקל, ושכן הורה החק"ל 

(חו"מ סי'  וכ"כ בשו"ת אבני נזר    .ח"ב דמ"א ע"ב)

שרי,  (ס"א)גבי סחורה בזול, דלרמ"א  יז)
מהרמב"ן אסור, ודאי אזלינן   (ס"ק ג) ולש"ך 

לקולא, וסמכינן על המיקל, שאין כאן אלא  
איסור דרבנן. זאת ועוד מצינו סיעת אחרונים  
שכתבו שבמח' בעני המהפך מעמידים ביד  
המוחזק, והרי שגם מהם מבואר שדנים מח'  
בעני המהפך כספק ממונות ולא כספק  

(סי' רלז הגהות ב"י  איסור, שהנה כ"כ הכנה"ג 

גבי עני  (סי' כד)בשם המהר"ש  ות ב,ג)אותי
המהפך בהפקר, וגם במהפך במח' בזול  
דכיון דאיכא פלוגתא אוקי אחזקתיה. גם  

הביא כן   (סי' רלז הגהב"י אות ב)המטה שמעון 
בדין הנ"ל   (ס"ס נב)מספר מגן שאול 

דהמוחזק יכול לומר קי"ל. ע"כ. וכ"כ הגאון  
אליהו לוי בן המהרש"ל בתשובתו הנדפסת  

 (ערך עני דף קיב ע"ד ד"ה ומעתה)בספר פחד יצחק  
במח' בעני המהפך אין מוציאין מיד  

בתשובת כת"י הגאון  המוחזק. וכ"כ גם 
(בפחד שם    אליהו בן כמהר"ר רפאל שלמה לוי

טענינן קי"ל בעני  ד יצחק ערך עני דף קיח ע"ב)
וכן נקט   .ומשאירים ביד המוחזק ,המהפך

, וכן בשו"ת  ת ח)(כלל כז אובספר דברי גאונים 
במח'  (מזרחי, חו"מ ח"ב סימן קלה)דברי שלום 

בעני המהפך במכר בזול, סיים ע"פ הכנה"ג  
  (סי' כד) בשם המהר"ש בתשובה  (הנ"ל)

שבמח' בעני המהפך אוקי גברא אחזקתיה.  
(שם חו"מ ח"ב ס"ס קלו ובסוף  והכי הוא לו עוד 

 . אות א)
ועוד, אעיקרא דדינא פירכא, לפי  

ל של מילתא דאיסורא  שהכל
(סג  ובגיטין  (עג ע"ב)לחומרא הינו בכתובות 

ובעוד דוכתי, דכל ספק או תיקו   ע"ב)
דאיסורא לחומרא ודממונא לקולא [ויתירה  
מכך בממון אין הולכים אחר הרוב, ודמצי  
המוחזק לטעון קי"ל כמיעוט פוסקים  
וכנודע. ולפיכך עמדו הפוסקים על השאלה  

גם ספק איסורא של   שגם בכל ספק ממון יש
(הביאו הכנה"ג בכללי איסור גזל, והמהר"י באסן  

יישב דשאני ממונות, שאם לא   הקים לי אות ז)
נאמר קים לי למוחזק, איסור הגזל יעבור  

האריך   (ש"ע פ"א)אצל המקבל, והשערי יושר 
דשאני ממונות שהגזל בהם נידון לפי גדרי  

 ברם  

 זאת 
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(ח"ז חו"מ התורה, וראה בזה בשו"ת יבי"א 

.] ברם נחלקו הפוסקים האם כלל  ימן ב אות ד)ס
זה נאמר רק באיסור דאורייתא שספיקו 
להחמיר, לא כן באיסור דרבנן כנידו"ד דעני  
המהפך, דספיקו להקל ככל ספק דרבנן או  
שגם בדרבנן ספיקא דאיסורא לחומרא  
כדלהלן. ועל כן הני אשלי דלעיל, או דס"ל  
.  דספיקא דאיסורא לחומרא אף בשל דרבנן

[אולם העיקר כסוברים דבשל תורה דוקא  
נאמר ספקו להחמיר. זאת ועוד גם לסוברים  
דאף בדרבנן, היינו בספיקא דגמ' בתיקו  
וכדו' ולא במח' הפוסקים, וכאשר יתבאר כל  
זה להלן.] או דס"ל דעני המהפך הוא איסור  
תורה, וגם זה נתבאר לעיל מפי ספרים 

 כן עיקר. וסופרים דהוי איסור דרבנן, ועל כן  
  (כללי התלמוד סי' תרלד) היד מלאכי 

עמד על כך שרוב הראשונים 
סוברים דתיקו דאיסורא לחומרא נאמר רק  
בדין דאורייתא, ככל ספק דאורייתא  
לחומרא ולא באיסור דרבנן, ובהם ג' עמודי  
הוראה ומרן השו"ע ועוד רבים ע"ש, ואף  
שהביא סיעת החולקים שההגהות מיימוני  

כתב בשם הר"א ממיץ ביראים  (הלכות חמץ)
דאף  "א ודף מד ע"א ודף פב ע"ב)(סי' ריז דף צט ע

באיסור דרבנן ספיקו להחמיר ושכן קבלה  
(מע'  להרחיד"א ביעיר אוזן    היא בידנו. [ועיין

שעמד על היד מלאכי שכתב דהוי   ת אות לב)
ט"ס ר"ח.] מ"מ רוב הראשונים ומרן ס"ל  

 כאמור.  
על כן יש לומר, שאף לסוברים 
דתיקו דאיסורא אף בדרבנן  
לחומרא, לא יאמרו כן במח' הפוסקים, לפי  

שהרי ספק  (הנ"ל)שהקשה עליהם היד מלאכי  
דרבנן לקולא. והביא ג' תירוצים, שהמוצל  

יישב שאומרם תיקו דאיסורא   (סי' יג)מאש 
לחומרא אמרו דוקא בבדיקת חמץ, מפני  
שמה בכך יטרח ויבדוק. ושהכנה"ג יישב, 
דתיקו שבגמ' לדידן הוא כספק חסרון חכמה  
שספיקו להחמיר. והיד מלאכי לא היה נח לו  
בשני התירוצים לך ראה שם, ולכך יישב 

מפני שהראשונים   (נא סוע"א)דס"ל כברכות 
נפשט להם, לנו ראוי להחמיר,   נסתפקו ולא

ואף הכא נמי. ע"כ דברי היד מלאכי. והרי כל  
הטעמים האלו לא שייכים בפלוגתא  
דרבוותא, רק בספיקא דגמ', וראה בשו"ת  

. ויצא (ח"ו סימן י הערה ג ד"ה ואנכי הרואה)יחו"ד  
שבפלוגתא דרבוותא באיסור דרבנן לכו"ע  

א  בדרבנן ספיקו להקל. וראה עוד בדין ספיק
דאיסורא לחומרא בד"ת, או אף בדרבנן  

(יו"ד סי' שלד הגה"ט אות ל, ויו"ד סי' פד  בכנה"ג 

    הרמב"ם      (על     שלמה  ימי  ובספר    הגב"י אות מח)

 . ה"ג)    "יפ  שכירות 

 שהנה  

 ויתר  
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 דווקא בטרח מעט 

איסור עני המהפך, הוא דוקא כשהעני טרח מעט להשיג את הדבר,  
ברם אם לא טרח כלל להשיגו, אף שגילה דעתו שברצונו לקנות או  

 להשיג את הדבר, אין איסור עני המהפך לאחר להקדימו ולקנותו. 
ההופך בעגבניות לקנותם בשוק או במכולת, אינו נקרא עני  

 ל המוכר, וכן כל כיוצ"ב.  המהפך, גם אם הם אחרונות אצ
. [דרגה נוספת ישנה  (אות ד)הדבר מה נחשב טורח מועט, ראה למטה  

והיא סוגיית   (ותלוי גדרו בשיטות הפוסקים)בטרח הרבה להשיג את הדבר 
שאסור לקחת את הזיתים שהפיל, וכן    (גיטין נט ע"ב)עני המנקף בראש הזית  
הם חמורים יותר מדין עני המהפך,  , ש(ב"ב כא ע"ב)סוגית מרחיקים מן הדג 

 ואין כאן מקומו.] 
 

א. כיסוד זה נביא בעז"ה בסמוך מפי  
הראשונים, אך תחילה נראה שכן משמע 

מהלשון "עני   (קידושין נט ע"א)בסוגיא 
המהפך", הרי שבמהפך דווקא אמור הדין,  

לם אם  ופירוש מהפך היינו מחזר אחריו, או
לא "היפך" אחריו, רק כרגע קט חשב  
להשיגו, י"ל דאינו מכלל עני המהפך, ואין  
איסור משום הא להקדימו. זאת ועוד בריש  
הסוגיא התם, שנינו השולח שליח לקדש לו  
אשה או לקנות לו דבר, ונהג השליח מנהג  
רמאות וקידשה לעצמו או קנהו לעצמו,  

ן עני  ולדעת הסוברים שגם סוגיא זו היא מדי
(סעיף  להלן    המהפך בחררה [ונתבארה מח' זו 

], הרי שגם דוגמאות אלו המה  יב אות ג והלאה)
בכה"ג שהקונה טרח, שמסתבר ששלחו  
לקנות וק"ו בשלחו לקדש לו אשה, ששלחו  
רק אחר שטרח ובירר תחילה עליהם שכדאי  
לו לקנות או לקדשה. [אולם ראיה זו לא  
תיכון ללומדים שריש הסוגיא היא סוגיא  

  (קידושין שם) אחרת, וכך באמת העצמות יוסף  
וגיות, הוקשה לו מדוע  שלמד שהם שתי ס

אין איסור עני המהפך ברישא, בשליח, ולכך  

ביאר בידיוק להיפך, שבשליח המשלח לא  
טרח כלל, שסמך על השליח שיקנה לו, או  
שיקדש לו את הטוב בשבילו, ולכן אין בו  
משום עני המהפך, "דלא שייך דין עני  
המהפך בחררה אלא במהפך ממש וחוזר  

"כ. ומ"מ אף  אחריה וכמו רב גידל". ע
לשיטתו חזינן להדיא כאמור, שדין עני  
המהפך תלוי דוקא בטרח, ולכן הוי עני  

 המהפך משא"כ בשליח]. 
כן מבואר בראשונים, דהכי כתבו 

, (קידושין נט ע"א ד"ה עני המהפך)תוס' 
  שטרח בה "נקרא רשע כי למה מחזר על זאת  

חבירו, ילך וישתכר במקום אחר" משא"כ  
. הנה שמהפך מיירי בטרח בה בהפקר וכו'

דוקא, וזו הקפידא עליו, למה אתה קונה מה 
שחבירך טרח בו. וכך דייקו את לשון תוס'  

 (סי' לו ד"ה השם השלישי)בשו"ת מהרש"ל 

  (סי' מב סוד"ה והנה ממוצא) ובשו"ת חות יאיר 
 ונביאם בסמוך בע"ה.  

(קידושין נט ע"א מבואר מדברי רש"י 

שכתב בביאור עני  ד"ה עני המהפך)
המהפך, "מחזר" [וקשה לדחוק שכתוב  

 ד.  

 לפיכך 

 גדר  

 ד.  

 והנה 

 והכי 
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"מהפך" ו"מחזר", רק משום שכן היא הדרך  
, דא"כ   ולא לעיכובא, בפרט ברש"י יקשה

למה הוצרך לפרש זאת]. וכ"כ עוד ראשונים  
(ב"ב שפירושו "מחזר", שכ"כ בפסקי ריא"ז 

וז"ל, אבל אסור לאדם לזכות   פ"ג ה"י אות לא)
בירו, שהרי אמרו עני  בדבר שמחזר עליו ח

(קידושין נח ע"ב המהפך וכו'. וכן כתב המאירי  

"מחזר" כמה פעמים. וכ"כ   ד"ה לא סוף)
ובשם הר"מ. וכ"כ   (קידושין סי' תקנא) המרדכי 

והנימוק"י   (קידושין דף כד ע"א מדפי הרי"ף)הר"ן  
, ותוס' רבנו  (קידושין שם)בשיטת קדמונים 

 .) (בשיטת קדמונים קידושין שםשמואל  
 

 כחילוק זה

(ב"ב נד ע"ב והכי חילק להדיא הרמב"ן 

ליישב את רש"י הסובר שעני  ד"ה נכסי)
המהפך במציאה אסור, והקשה עליו ר"ת,  
מדין הנופל על המציאה שמותר ליטלה  
ממנו, חזינן דבמציאה אין איסור עני  
המהפך, ויישב הרמב"ן וז"ל, דמציאה לא  

ולא ע"י  היה יודע אותה שיהפוך בה כך, 
, ואע"פ שהפיל עצמו עליה, זה  טרחו באה

זה מספיק, אומר לך  זכה בה. ואם אין טעם 
שנקרא רשע והתם דינא קאמרינן. עכ"ל.  
הנה שכתב להדיא חילוק זה שבנופל על  
המציאה אינו נחשב שטרח בה להשיגה,  
ולכך אין בו איסור עני המהפך. [ואין לומר  
דלפי"ז לתוס' אף בלא טורח יש עני המהפך,  
שאחרת מה ראיה הביאו ממציאה. דלאור  

די בטורח  האמור נימא דהם סוברים ש 
שהפיל עצמו עליה להחשב טורח, וכפי  
שהרמב"ן לא היה נח לו בכך, וכתב תירוץ  
נוסף. אך משום הא אינו מוכרח, כי ניתן  
ללמוד שלא היה נוח לרמב"ן בחילוק זה  
בעצם, שאף בלא טורח יש בכך עני המהפך,  

ושכן למד ר"ת, אך כיון שניתן ללמוד כשני  
(אות  לן הצדדים ליכא הכרח מהא, וראה לה

 .]  ד)
הראנו לדעת לעיל שכ"כ להדיא  

(קידושין נט ע"א ד"ה בעצמות יוסף 

וז"ל, דלא שייך דין עני המהפך   ולענין דין)
בחררה אלא במהפך ממש וחוזר אחריה  
וכמו רב גידל". עכ"ל. והכי ראינו בתשובת 

(מכת"י נדפסה בשו"ת אדמת קדש ח"א סי'  הרדב"ז 

ר עני המהפך  שנקט כרש"י שיש איסו ע)
במציאה, וראיה לכך מעני המנקף בראש 
הזית שמה שתחתיו גזל מפני דרכי שלום.  
ולר"ת צריך לומר דשאני התם דכיון דטרח  
בהם וחבטן, סמכא דעתיה עליהו, והוו  
כדידיה. וצריך לחלק מההיא דפירש טליתו  

. עכ"ל. הנה שאף דלא טרח כולי האי  עליה 
ם צריך בפירס טליתו טרח מעט, ולכן בעצ

להיות שם עני המהפך, אלא שאין בכך  
איסור עני המהפך, משום דהוי מציאה. אך  
אם הוא טורח גדול, אף במציאה אסור אף  
לר"ת. ועע"ש. וכן מבואר בשו"ת חקרי לב  
  (חו"מ סוף ח"א סי' קג ד"ה וכשאני לעצמי) 
שכשהבר מצרא רוצה לקנות כדי למכור, אין  

טובתו  לו דין בר מצרא, כיון שהתקנה ל
שזקוק לקרקע הסמוכה, אך לא כדי למכור  
לאחר. משא"כ עני המהפך, שתכלית התקנה  

והיפך וגמר פיסוק המקח,   דטרח "הוא דכיון  
שכבר גמר דעת המוכר למכור לו, דחשוב זה  
לגבי לוקח אחר כאילו כבר זכה בו, ולא יסיג  
אחר את מקחו. א"כ בסוג זה לא נ"מ מידי,  

זה לקנות, היה  והיפך בשדה  שטרח אם מה 
לקנות לעצמו, או כדי למכור לאחר. עכ"ל.  

(ד"ה ואני אומר  ושב וכ"כ כמה פעמים בהמשך  

. והכי חזינן דכתב הגאון רבי שמעון בן  לישרי)
(תשובה כת"י הנדפסת בקובץ בית אהרן צ"ב חביב 

 ב. 

 והכי 
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שהביא את  תשס"א סוף עמ' ט שנה ט"ז גליון ב)
הוכיחו  ש (קידושין נט ע"א ד"ה עני)דברי תוס' 

שאין איסור עני המהפך במציאה, שהרי  
הנופל על המציאה מוציאים ממנו. והביא  
שהקשה על כך הלחם אבירים, דשאני התם  
שלא טרח במציאה, ולכך אינו עני המהפך.  
ודחהו המחבר, דהא אין לך מהפך גדול מזה  
לנפול או לפרוש טליתו עליה. ע"כ. והרי  

נן  שהן ללחם אבירים, והן לרהמ"ח, בעי
שיטרח כדי להאסר בעני המהפך, אלא שהם  
חלוקים האם נפילה על גבי מציאה ופירסת 

 טלית עליה חשיב טורח או לאו. 
(סי' לו ד"ה השם מבואר בשו"ת מהרש"ל  

השלישי, והדפיסה גם בספרו יש"ש קידושין  

(בתשובתו  ובנחלת צבי  פ"ג סי' ב ד"ה השם השני)

שכתבו שעל   הנדפסת בסוף השו"ע על סי' רלז)
כרחך שיש לחלק בין סוגי הטרחות, שהרי  
גם עני המהפך טרח בה, כלשון תוס' "כי  

בה חבירו" ולכך   שטרח למה מחזר על זאת 
המהרש"ל ביאר שטרחת עני המנקף אסור,  
משום שטרח טרחה מרובה, שנשא נפשו  
למות כשסיכן נפשו על כך בראש הזית, אבל  

ה.  טרחא אחרת, אין בה עני המהפך במציא
שחילק בין    (סי' קלב)ולכן חולק על המהרי"ק  

טורח מרובה לטורח מועט. [אומנם הם לא  
כתבו שעני המהפך הוא דוקא בטרח, אלא  
חילקו בין עני המהפך, לבין טרח הרבה שאז 
מוצאים ממנו, אך מ"מ מבואר שיש טורח  
בעני המהפך וכאמור.] ותלמיד המהרש"ל  

על רבו  חולק  (סי' כז)בשו"ת משאת בנימין 
בגדר הטורח, וסובר שטרח עד דסמכא דעתו  
שהשיגו, בכה"ג אפילו במציאה יש בו  
איסור עני המהפך, משום דסמכא דעתו  
עליה. משא"כ עני המהפך בחררה, אף  

, כיון דהוי מתנה שרי, משום  שטרח הרבה

דלא סמכא דעתו עליו, שיודע כי שמא בעל  
הבית יתנה במתנה לאחר. ועוד לו במשאת  

. ועוד ראה  (סי' מג ד"ה ועוד נראה דלא)ן בנימי
(חו"מ סי' עט ושם  בזה באורך בשו"ת חת"ס 

בד"ה מ"מ נקיט, סיכם החת"ס דבריו ד' דרגות  

 .בטורח)
ראיתי שכ"כ ככל האמור, בשו"ת  

 (סי' מב סוד"ה והנה ממוצא)חות יאיר 
דעני המהפך הוא בטרח כדפרש"י מחזר  

נ"ל  אחריה, ושכן מוכח מלשון תוס' ה
שכתבו, למה הוא מחזר אחר מה שטרח  
חבירו. ואיהו ס"ל כחילוק המהרש"ל הנ"ל,  
שאף בטורח גדול שרי, רק אם הוא טורח  
שסיכן נפשו אסור להקדימו ע"ש. וכן נראה  

(ח"ה פ"ט סעיף יב הע' שנקט בספר פתחי חושן 

דעני המהפך הוא דוקא בטרח בה,    כח עמ' שנז)
ל מר  ולמד כן מהמהרש"ל ודעימיה, כ

כדאית ליה ע"ש. והכי הוא לו בפתחי חושן  
(ח"ה גניבה פ"ט סעיף י"ג בהערה ל, וציין לדבריו  

שכן הוא   בפתחי חושן ח"ב אבידה סוף פ"ט הע' עט)
שאף לרש"י   (חו"מ סי' עט) למד בשו"ת חת"ס 

שיש במציאה איסור עני המהפך, צריך  
שיעשה מעשה סמיכות דעת קצת לזכות  

ני המהפך, כיון  במציאה כדי להחשב ע
שבממקח וממכר קיי"ל שצריך פיסוק דמים  
בשביל לעבור על עני המהפך, ה"נ במציאה.  
וששם משמע בחת"ס, שאפילו אמר לו  
להגביה עבורו, לא מיקרי מהפך. ושכ"כ  

גבי מי שאמר   (ח"ב סי' עב)בשו"ת אמרי יושר 
לקטן שיגביה מציאה בשבילו, והקטן  
הגביהה ונתנה לאביו, שאפשר שהאב אינו  
עובר באיסור עני המהפך, שאין דין עני  
המהפך אלא כשעשה מעשה דומיא דפסיקת 
דמים גבי מקח וממכר, אבל באמירה  
בעלמא, אפילו במציאה לא שייך דין עני  

 וכן 

 שוב 
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המהפך בחררה. ע"כ. [ברם הראיה מפיסוק  
ים עימי היתה ושילחתיה, מטעם שפיסוק דמ

דמים הוא אינו מהטעם הנ"ל, אלא כדי שלא  
להפסיד את המוכר, כמבואר במקור הדין  

  (דפוס קרימונה סי' רעז) בתשובת מהר"ם 
דבעינן פיסוק דמים   (סי' רלז ס"ק א)ובדרכ"מ 

שיהיה עני המהפך, שבלא כן נמצאנו  
מפסידים את המוכרים, שכל מי שיתעניין  

רקע, שוב אחרים לא רשאים לקנותה,  בק
וידחוק הקונה את המוכר לתנאיו. וא"כ אינו  
משום הטורח.] והכי כתב להלכה בשו"ת  

  (ח"ז סימן ד בריש התשובה ובאות ד) משפט הלוי 
שעני המהפך הוא דוקא שמהפך ומחזר  
אחריה ממש, וחילו משום העצמות יוסף. 

  ) אות ג והלאה(סימן א סעיף א להלן ועוד ראה 
שלכל הדעות עני המהפך נאסר מפני שיש  
לעני סמיכות דעת בעסקא שתצא לפועל,  
ע"ש מפי ספרים ובשיטות החלוקות, ובאים 
הדברים יחד עם האמור, שמפני שטרח,  

 לפיכך מצפה שתצא העסקא לפועל.
 

 סתירה

א "ידושין נט ע(ק תוספות רא"ש איברא דב

ועני המנקף בראש כתב וז"ל,  סוד"ה עני)
דאמרי' בריש הניזקין מה שתחתיו גזל    ,יתהז

בהם   שטרחשאני התם  .מפני דרכי שלום
  וסמכא דעתיה עלייהו.  ,העני להפילם לארץ

עכ"ל. ולכאורה מדוייק שבעני המהפך לא  
טרח. וכן נביא להלן עוד ראשונים שכתבו  
כן, והרי זה מוכיח להיפך, שאיסור עני  

 המהפך הוא אף בלא טרח כלל. 
  

הרי המהרש"ל והחות יאיר הנ"ל,  
הכריחו חילוק זה לנכון מתוס' 
גופייהו, ואחרי תוס' זה נמשכו התוס' רא"ש 

הנ"ל [ושאר הראשונים דלהלן], שהתוס'  
כתבו שעני המהפך תלוי בטורח וז"ל, "נקרא  

חבירו    שטרח בהרשע כי למה מחזר על זאת  
ילך וישתכר במקום אחר". ולכן נראה  

"ש [ושאר הראשונים  שכוונת התוס' רא
דלהלן], לחלק בין טורח מרובה לטורח  
מועט בדעת תוס', וטורח מרובה קוראו  
טורח, ואין כוונתו שבעני אינו טורח כלל,  
אלא שטורח מעט, משום שעני "המהפך"  
בענין. [וגם אין בזה קושי בלשון, כי לטורח  
מועט לא קוראים טורח, ואנו נזקקנו להגדיר  

הוצרכנו להשתמש  את הלכה זו, ולכך 
במילים "טורח מועט", לאפוקי שלא טרח  
כלל.] והכי למדו כל הגאונים דלעיל בדברי  
תוס' הנ"ל ונמשכים אחריו, הלא המה  
המהרי"ק המהרש"ל המשאת בנימין החות  
יאיר החת"ס והנחלת צבי, ויצאו לחלק בין  
טורח מרובה למועט כל מר כדאית ליה.  

באנו  בפרט שחלק מהראשונים דלהלן, ה
שהם כתבו לפרש שעני המהפך    (אות א)לעיל  

 היינו המחזר. 
(קידושין נט ע"א כ"כ גם הריטב"א 

להקשות  ד"ה הוא דאמרי' בפ' הניזקין)
על דבריו שאין עני המהפך מהפקר, מדין עני  
המנקף בראש הזית. ומיישב וז"ל, שאני  

כדרך   שטרח בהן וחבטן ונקפןהתם דכיון 
כא דעתיה עליהו,  שבני אדם עושין סמ

משא"כ בנפל לו עליה פירש טליתו עליה  
ולא עשה כדרך מי שרוצה   שלא טרח בה 

לזכות בה ולא זכה בה. עכ"ל. הנה לכאורה  
שאין שום טורח בפירש טליתו עליה,  
ואפי"ה יש בזה משום עני המהפך, ורק  
שלמעשה אין בכך משום עני המהפך דהוי  

טרח    מציאה. אולם כאמור י"ל שכוונתו שלא
בה הרבה, ובו מתחזקים הדברים, שהרי  

 ג. 

 ברם  

 שהנה  
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פירש קודם במנקף שטרח בהן וחבטן ונקפן,  
דהיינו טרחא מרובה. והרי לא בא לפרש  
עתה את דין עני המהפך, אלא את החילוק  
בין עני המהפך במציאה דשרי לשיטתו,  
לבין המנקף דהוי מציאה ואסור. וכ"כ  

 שאין במתנה עני (קידושין רמז תקכד)המרדכי 
  דטרח המהפך ושאני מעני המנקף "משום 

ונקף וסומך העני על זה" וכו', ואמר  
מרחיקין ממצודת הדג כמלא ריצת הדג, 

לתקן המצודות. והכי כתב גם    טרח   התם נמי 
שנקט   (קידושין נט ע"א סוד"ה עני)הרשב"א 

שאין עני המהפך במציאה, והקשה על כך  
מדין עני המנקף בראש הזית, דמה שתחתיו  

ומשני וז"ל, היינו טעמא   (ב"מ נט ע"ב) אסור
בהן להפילם ולנקף   וטרח משום דנתעסק 

(בשיטת קדמונים  בהן. עכ"ל. וכ"כ בנימוק"י 

בזה"ל, התם היינו טעמא דכיון   קידושין שם)
להפילם זכה בהם   וטרח שנתעסק בהם 

תוספות רבינו  מדבריהם. עכ"ל. וכ"כ ב
ד"ה  ע"א קידושין דף נט (בשיטת הקדמונים שמואל 

ועני המנקף בראש הזית דתנן פ'  וז"ל,  עני)
הנזקין מה שתחתיו גזל מפני דרכי שלום אף 
על גב דהוה מידי דהפקר, התם נמי כיון  

להפילו, תקנו חכמים  שטרח בהן ונתעסק 
שיהיו בהן גזל, דהכי נמי איכא למ"ד פ'  
הבית והעליה דחבטה בהפקר קני. וההיא  

ביעית חבטה בהפקר דגבי שומרי ספיחי בש
טרח  דמשמע התם דקני מדאורייתא, התם 

שמהפך התבואה בעתר ומתעסק  טפי
. עכ"ל. וכן הוא בשו"ת מהרי"ק  בשמירתה

 . (סי' קלב ד"ה ועוד דמי יימר)
 

 גדר טורח מועט

גדר טורח מועט [שעל ידו יחשב עני 
המהפך בחררה] יוצא לאור האמור,  

הרואה מציאה ונפל עליה, תלוי במח'  
האם בזה נחשב שטרח מעט.   הפוסקים

שסיעת הסוברים שאין איסור עני המהפך  
  להלן   תבארי במציאה [והלכה כמותם כאשר  

], לומדים שנפילה על המציאה (סימן א סעיף ה)
ואילו לסוברים שיש  אינה נחשבת טורח. 

איסור עני המהפך במציאה, סוברים שנפילה  
על המציאה אינה נחשבת טורח כלל  
להחשיבו עני "המהפך", ולכך אינו נחשב  
עני המהפך. [וכפי שחילק הרמב"ן דלעיל  

לשיטתו שיש עני המהפך   (ריש אות ב) 
הרדב"ז את   (לעיל אות ב)במציאה. והכי ביאר 

נחלקו הלחם  ר"ת דהוי טורח מעט. ובזה 
אבירים והגאון רבי שמעון בן חביב וכדלעיל  

 .] (אות ב)

שליח לקנות לו, או לעשות לו  
דבר, בלא שבירר קודם על הדבר, 
  רק סומך על השליח, אינו נחשב טורח [כפי 

.] קל  (אות ב)שחילק העצמות יוסף דלעיל 
וחומר למי שרק אמר לרעו תגביה לי, תזכה  
לי בזה וכדומה, שאמירה זו בלבד אינה  
נחשבת טורח מועט, אף ששקל בדעתו קודם  
לזכות בדבר. [וכפי שכתבו החת"ס והאמרי  

 .] (סוף אות ב)יושר דלעיל  

מה שכתבנו בהלכה להתיר להקדים 
את ההופך לקנות עגבניות בשוק, או  

זה טעם נוסף   במכולת, משום שלא טרח. יש
) שבשוק (סימן א סעיף יאלהתיר, ונתבאר להלן  

אין עני המהפך, מפני שבעצם החנות או  
הבסטה של המוכר וכדומה, בזה המוכרים  
פונים לכל הקונים לבא לקנות את מרכולתם.  
וכשהמוכר פונה לשני, מותר לשני לכתחילה  

פך  להקדים את העני המהפך. ושזה להי
הגמור מספר ערוך השלחן שהוכיח  

 מהירושלמי לאסור בהא, לך ראה שם.
 ד.  

 ומינוי 

 לגבי 
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 ומתנה  מציאהעני המהפך בהפקר 

המהפך להשיג מציאה או הפקר או מתנה, המקדימו וזוכה בהם, אינו  
עובר באיסור עני המהפך בחררה. שכיון שאין אלו מצויים גם לשני  

שיג במקום אחר [הן לא ימצא במקום אחר מציאה, הפקר או מתנה.]  לה
לכך לא הטילו חז"ל את איסור עני המהפך בחררה בזה. וגדר מציאה  
תלוי האם מצוי הדבר להשיגו במקום אחר או לאו, ולכן אף אם מדובר 
במהפך במכר שאינו מצוי במקום אחר, דין מציאה לו, ואין בו איסור  

ולכן המהפך ברכישת דירה או ברכישת קרקע, כיון  עני המהפך בחררה.  
שאינם קלים להשגה ואינם מצויים במקום אחר, נחשב הדבר כמציאה,  
ואין בהם איסור עני המהפך בחררה. [אלא אם כן קל להשיג כמותם  

 במקום אחר לפי המציאות והזמן.]
 
  

 עני המהפך בהפקר מציאה ומתנה

 טעמי המח' והסברות

עני המהפך   (דף נט ע"א)א. קידושין 
בחררה ובא חבירו ונטלה ממנו נקרא  

דמיירי שהוא מחזר אחר   (שם)רשע. וברש"י 
(שם  ההפקר. דהיינו וכ"ש במכר. ואילו תוס' 

דמיירי דוקא במכר אך בהפקר אין  ד"ה עני)
דין עני המהפך וכדלהלן. והנה פשט לשון  
הגמ', עני המהפך בחררה ובא אחר  
"ונטלה", נטלה מורה כרש"י, דמיירי בנטלה  

 (שם ד"ה עני)בחינם ולא שקנאה. אולם התוס' 
הוא נוטלה תמורת עבודות  מבארים ש

שעושה לבעל הבית, והכי פירש להדיא  
את  (קידושין שם ד"ה עני המהפך)בתוס' רא"ש 

דברי ר"ת וז"ל, והיינו נמי עני המהפך  
בחררה, שממציא עצמו אצל בעה"ב  
לעובדו, כדי שיתן לו לפעמים חררה. עכ"ל.  

דמיירי בעושי    (סי' רמה)וכ"כ הסמ"ק מצוריך  
בית. ובהגהה שם הוסיפו  בשכר אצל בעל ה

ביאור, והכי פי' עני המהפך אצל הב"ה  

העושה עיסתו ומסייע לו כדי שיתן לו חררה  
 בטרחו וכו'. 

התוס' הקשו על דין עני המהפך 
וכן ממתני'   (פ"ד מ"ג)ממתני' דפאה 

, שאם עני נפל על הפאה, מותר  (דף י)דב"מ 
לעני אחר להוציאה ממנו. וכן הוא במציאה, 

י סתירה לאיסור עני המהפך. וגם מדוע  והו
אין דין עני המהפך בבר מצרא [זו הוכחת  

(קידושין  הרשב"א  (קידושין רמז תקכד)המרדכי 

.  (בפסקי ב"מ סי' ס)והאו"ז  נט ע"א ד"ה מעבירין)
הוכיח מכך שאין   (אות ה)ובביאור הגר"א 

במתנה דינא דבר מצרא, וה"ה הכא]. ולכן  
ך בחררה נאמר  יצא ר"ת לחלק דעני המהפ

בקניה או בעובד שמחזר אחר עבודה, שבכל  
אלו יכול השני להשיגם במקום אחר, לא כן  
במציאה ובהפקר כיון שאלו אינם מצויים  
לשני במקום אחר, רק כאן, לא נאמר בהם  
דין עני המהפך בחררה. והוסיף ביאור  

לסברת ר"ת,    (ב"ב נד ע"ב ד"ה נכסי הגוי) הרמב"ן  
מצוי לו אחר, חייך  מטעם שכיון שאינו 

 ה. 

 והנה  ה. 
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קודמין, כלומר רווחא דידיה עדיפא. עכ"ל.  
(ב"ב נד ע"ב ד"ה כל והכי כתבו גם הרשב"א 

 . (קידושין שם)והריטב"א  המחזיק)
 (ב"ב נד ע"ב ד"ה אבל רש"י)הרמב"ן 

יישב את דעת רש"י, שאין  
(סי' רלז  בסברת ר"ת טעם כעיקר. [והסמ"ע 

תיבל את סברת רש"י ודעימיה,   ס"ק ב)
שלדעתם אינו רק מן הסברא למה אתה זוכה  
במה שחברך טרח בו, אלא שטירחתו של  
הראשון מחשיבה זאת כאילו כבר זכה, ולכן  
כשבא השני ומקדימו, כאילו גוזלו.] ויישב 

י דשאני מציאה שלא טרח  הרמב"ן את רש"
בה להשיגה, רק באה אליו בהסח הדעת,  
ולכן אינו נקרא עני "המהפך", שלא הפך  
בא. וכן משכונו של גר לא "הפך" אחריה  
לקנותה. ושאם נאמר שאין טעם זה מספיק 
[הרי דלא ברירא ליה], ניישב, דאכן גם שם 
נקרא רשע, אלא ששם דיברו רק משום דיני  

ממנו את המציאה, אך  ממונות שמוציאים 
באמת המוציא ממנו נקרא רשע. ואת פאה  
יישב, דשאני התם שכל העניים מהפכים  

(סי' רלז ס"ק א ד"ה כמותו אחר הפאה. ובב"ח 

הוסיף ליישב את רש"י ממציאה, או   אבל)
דמיירי בנפל עליה עשיר או בנוני. וגבי פאה  
תירץ, דאיסור עני המהפך היא תקנת חכמים,  

ומשום הכי גבי פאה דזיכתה  ולא מדינא, 
תורה לכל העניים לא תקנו דבר, והניחו אותו  
על דין תורה. ע"כ. [וגבי בר מצרא שאין בו  
דין עני המהפך, לא ראיתי מי שיישב את 
רש"י. ושמא ילמד דשאני התם שתיקנו  
תקנה דרבנן שיש קדימה לבעל המיצר לרוב  
חשיבות רכישת קרקע הסמוכה אליו, בזמן  

ין נ"מ אם לקנות קרקע זו או  שלקונה א
אחרת, משא"כ לבר מצרא שהיא נ"מ טובא, 
לכן אמרו על הקונה ועשית הישר והטוב,  

שזה מתגבר על כך שהוא היה מהפך בקנית 
הקרקע. משא"כ במהפך במציאה וק"ו  
במכר, שאין לשני שבא אחריו הפסד  
המיוחד לו מלבד עצם המכר או המציאה  

ן יש כאן רק  שהפסד זה יש גם למהפך, ולכ
 את איסור עני המהפך, ואסרוהו.] 

 
 שיטות הראשונים

ועתה נלקט את סיעת הראשונים  
שבמציאה הפקר ומתנה אין דין עני  

(קידושין דף נט ע"א המהפך בחררה, שכ"כ ר"ת  

ד"ה עני וגם ב"ב כא ע"ב ד"ה מרחיקין, וב"מ י ע"א  

הרא"ש   ד"ה מעבירין וכ"כ בספר הישר סי' תשמא)
שין פ"ג סימן ב ב"ב פ"ג סי' סה ופאה פ"ד מ"ג, (קידו

 ובתוס' רא"ש קידושין נט ע"א ד"ה עני המהפך)
וכ"כ   (ב"מ פ"א סי' כח)ובקיצור פסקי הרא"ש 

  (ב"ב כב ע"א ד"ה עלה בידנו) בעליות דר"י 
 (קידושין נט ע"א ד"ה עני המהפך)והרשב"א 

אין דין מהפך וכדין בר   מתנהוהוסיף, שגם 
עני המהפך, ועוד ברשב"א   מצרא שאין בו 

ובריטב"א   (ב"ב נד ע"ב ד"ה כל המחזיק בו) 
(קידושין נט ע"א ד"ה הא דאמרינן, וב"ב דף כא ע"ב 

סמ"ג   (קידושין שם) . ובתוס' טוך ד"ה דינא הוא)
  (סי' רמה) ובסמ"ק מצוריך  (עשה עג ד"ה שנינו) 

(קידושין נט ע"ב וב"מ דף י ע"א וכ"כ האגודה 

(ב"ב פ"ב סי' כ ההגהות אשרי וכ" ובב"ב כא ע"ב)

וכ"כ המהר"ם   ובשם מהרי"ח. יב)
(בשו"ת ד"ק סי' רעו, ונדפסה גם בד"פ מרוטנבורג 

ר"ס אלף יא וגם בדפוס לבוב סי' רעה, והכי עוד פסק 

[גבי מיצר], וכ"כ המרדכי   בדפוס לבוב סי' סח)
וכ"כ גם על מתנה   (קידושין רמז תקכד)

(ב"מ רמז   "שיתננה לו בחנם", ועוד במרדכי

(בשיטת קדמונים  ובנימוקי יוסף  רלג והלאה)

ובתוס' רבנו שמואל בשיטת   קידושין שם)
. ובתלמיד הרשב"א  (קידושין שם)קדמונים 

 מאידך 

 ב. 
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(בשיטת קדמונים ב"מ דף י ע"א ד"ה אע"פ ושכבר 

והכי הוא    (סי' שמ)ריקאנטי    האריך בזה בקידושין)
גבי נכסי הגוי    )הארוך דרך ג שער ו(בצרור הכסף  

הקשה על  , (ב"ב נד ע"ב)הרי הם כמדבר 
 ,רשב"ם דלשיטתו שאינו מחזיר את הכסף

 ,כתבשם  (ובקצר    .הוי כמציאה ולמה נקרא רשע

, וכ"כ  כיון שהוא מחזיר את הכסף נקרא רשע)
(דף נב טור א, ודף צה דבמציאה שרי רבנו ירוחם  

  ריש טור ד, וכן יוצא גם מדבריו בדף צה סוף טור ג, 

הגהות מיימוניות   שמציאה אינה להתפרנס ע"ש)
והמהרי"ק   (סי' שלז) הטור  (גזילה פי"ז אות א)

שלדברי ר"ת   (שורש קיח ענף א ד"ה ונחזור) 
הסכימו הפוסקים האחרונים המרדכי ובשם  

 הר"מ והסמ"ג והטור ובשם הרא"ש. ע"כ. 
עומדים הסוברים שיש דין עני  
המהפך גם במציאה הפקר  

(קידושין נט ע"א ד"ה הלא המה רש"י  ומתנה,

שפירש, עני המהפך היינו שמחזר אחריה    עני) 
לזכות בה מן ההפקר או שיתננה לו בעל  

גם  (ב"ב נד ע"ב ד"ה אבל רש"י)הבית. רמב"ן 
בהפקר ומציאה הוי עני המהפך, ושאני פאה 
כיון שכולם מהפכים בפאה לזכותה. ושאני  

דאה"נ  מציאה שהמוצא לא חיזר אחריה, או  
 (ב"ב נד ע"ב ד"ה הרי הם)הוי רשע. וכ"כ רשב"ם  

בקנה מגוי קרקע בסף שלא חל הקנין בדיננו,  
הקודם לתפוס את הקרקע זכה, דנכסי נכרי  
שהם כמדבר, והוסיף, אך הוא רשע דלא גרע  
מדין עני המהפך. וכ"כ בפסקי הרי"ד  

, ועוד לו בתוס'  (קידושין נט ע"ב ד"ה רב גידל)
וכן בפסקי ריא"ז    נט רע"א ד"ה עני)(קידושין  רי"ד  

כתב כרשב"ם, דכל הקודם   (ב"ב פ"ג סי' לא)
בנכסי הגוי זכה, אולם אסור לאדם לזכות  
משום עני המהפך. וכן הוא ברבנו יהונתן  

שפירש כרש"י, עני   (קידושין שם)מלוניל 
המהפך בחררה מחזר עליה לזכות בה מן  

לא (קידושין נח ע"ב ד"ה ההפקר. וכ"כ במאירי 

כרש"י, וכן הוא בפירוש רבנו חננאל   סוף)
מן ההפקר. ובפירוש רבנו   (שם) ב"ר שמואל 

(ח"ג . ובשו"ת התשב"ץ  (שם)יהודה אלמדארי  

שאשה שהעבירה ירושתה מיורשה   סי' קצ)
העני ונתנתו לעני אחר, העני עובר גם על עני  
המהפך. ע"ש הנה שבמתנה עובר. וכ"פ  

ב והכי משמע  דכת  (ח"א סי' ק)בשו"ת הרדב"ז  
לי וכו' ע"ש, ועוד לו בארוכה בתשובתו 

(ח"א סימן  מכת"י הנדפסת בשו"ת אדמת קדש  

אע"פ שפתח שרוב האחרונים פסקו כר"ת,    ע)
(ח"ג פסקי ב"מ  דעתו כרש"י. [בספר אור זרוע 

כתב כר"ת, אולם מאידך   סי' כז, וסי' סט) 
כתב כרש"י, וצריך   (סי' כח) במקום אחר 

לעיין. ובדעת הרמב"ם נחלקו הפוסקים, 
ובשו"ת   (אישות פ"ט הי"ז)ראה בספר המפתח 

(אות  ולהלן  (ח"ג חו"מ סי' לו אות ו)דברי בניהו 

. והר"ן הביא בכמה דוכתי את המח', ברם  יא)
 .] (וראה עוד בדעתו להלן אות יא)לא הכריע 

 
 דעת השו"ע

בשם יש   כתב (סי' רלז ס"א)בשו"ע 
אומרים את ר"ת וביש בתרא את רש"י  
שיש עני המהפך בהפקר ומציאה, ואף דיש  
ויש הלכה כבתרא כנודע. ברם בסעיף ב פסק 

(הנ"ל קידושין נט ע"א את דברי המשך התוס' 

שמותר לאב לשכור מלמד לבנו אף   ד"ה עני)
שהוא מלמד אצל אב אחר, שכתבו התוס'  

לרבנו  והביא דבריהם הב"י, שמכאן נראה 
יצחק וכו', דהיינו שדין זה מתבסס על סברת 
ר"ת דשרי מציאה מפני שאינו מצוי לו  
במקום אחר, ואף כאן הוא מטעם שטוען  
האב, שכמדומה לי שזה ילמד בני יפה  
ממלמד אחר. וכיון שיש לפרש את השו"ע  
על פי הב"י, מפני שממנו שאב מרן את פסקי 

 מאידך 

 ג. 
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 (ראה בשו"תהשו"ע וכפי שכתבו הפוסקים 

נחלת לוי ח"א חיו"ד סי' יד אות ג ובח"ב סי' כז אות  

, פשוט שזהו טעמו בשו"ע בסוף סעיף ב ה)
להתיר לאב לקחת לבנו מלמד של אב אחר,  
משום שפסק כר"ת. והכי ביארו את טעם  

  (ס"ק ח) סעיף זה משום שאינו מצוי, הסמ"ע 
(סי' רלז  מאמר קדישין  (ביאורים ב)הנתיבות 

(סי' רלז  המנחת פתים    פראג)ס"ק ח, נדפס תרכ"ד ב

ועוד אחרונים דלהלן, וא"כ פסק    דף כד טור א)
 מרן כר"ת.  

 
שכאמור בסעיף א' הוי יש ויש 
והלכה כיש בתרא, הן נודע יתירה 
מכך, שאף בסתם ויש היכא שבב"י הביא 
רוב פוסקים כיש, או כשגילה דעתו בב"י, או  
במקום אחר דס"ל כיש, העיקר כיש ולא  

(ח"ו כללי , כמו שהאריך בזה השדי חמד  כסתם

מפי ספרים, ומעתה   הפוסקים סי' יג אותיות ט,י) 
אתי בק"ו ביש ויש דאמרינן הכי, הן ביש ויש 
י"א דדעת מרן כיש קמא, וי"א דמרן מסופק, 

מפי ספרים   טז)-(שם אותיות ידראה בשדי חמד  
וסופרים, ואם בסתם ויש היכא דגילה דעתו  

ן, ק"ו דאמרינן הכי ביש  כיש קמא הכי נקטינ
ויש. ובפרט שמרן לא גילה לנו דעתו מה  
כוונתו בכותבו יש ויש וכן שאר הכללים  
בדעתו, אלא שהאחרונים הבאים אחריו  
נחלקו מכח סברא מה כיוון, וכל כה"ג  
דחזינן בב"י שפירש את ס"ב מטעם ר"ת,  
ופסק כן בשו"ע ויש לנו גילוי מפורש בדעתו  

קטינן בשונה מהכלל  כר"ת, בוודאי דהכי נ
יש ויש שכמה דיוטות נשפכו עליו כמאן ס"ל  
למרן. והכי כתב בעין יצחק קבלת הוראות  

דאף דיש ויש הלכה כיש בתרא,   (כלל כז)מרן 
אולם אם מרן הכריע בב"י או בתשובה כיש  
קמא כן עיקר, ע"ש מפי ספרים. והכי כתב  

(חו"מ סי' פא ד"ה בנידו"ד בשו"ת שמחת כהן 

דמוכח מדברי מרן בסעיף ב שפסק   ה)מיהו נרא
כר"ת, דשרי לבעל הבית לשכור מלמד פעיל  
דהוי כמציאה בשבילו. ושאף שבס"א הביא 
בי"א בתרא, כלל הוא דהיכא דגילה דעתו  
במקום אחר בסתם, לכן לא הקפיד לכתוב  
כי"א בתרא. [ברם לבסוף מספקא ליה דין זה  

 .] (אות י)וכאשר נביאו בהמשך  
(סי' שלז דרך הנתיבות  בדרך זו

בדעת מרן, על פי ביאור   ביאורים ב)
דטעם השו"ע דהו"ל כדבר   (ס"ק ח)הסמ"ע 

שאינו מצוי. ולפי זה מוכח דגם המחבר סתם  
. (ס"ק ה)כאן כדיעה הראשונה. וכ"כ הפת"ש 

(אנקאווא, סי'  וכיוצ"ב כתב הרב פעמוני זהב 

דאע"ג דיש ויש הלכה כבתרא, אנן   רלז ס"א)
סמכינן על פסק העדות ביהוסף סמ"ד  
דבמקום שמורם הכריע לתפוס כי"א קמא,  
הדין הוא כי"א קמא. ובר מין דין מרן עצמו  
חזר ופסק בס"ב כר"ת, וא"כ בודאי כי"א  

(ח"א  קמא נקטינן. אלא שראיתי בבית יהודה 

דפסק כי"א בתרא, ותמיהא לי מילתא   סי' נב)
לא שת ליבו למה שפסק בס"ב, וצל"ע.   איך

(מזרחי,  ע"כ. והכי כתב בשו"ת דברי משה 

שאף שס"א הוא יש    חו"מ ר"ס קטו ד"ה יש לדעת)
בתרא, כיון שבס"ב סתם מרן כר"ת הכי ס"ל.  

  (אה"ע סי' לה סעיף כט) והכי כתב בערוך השלחן  
שאין דין   (בחו"מ סי' רלז)שדעת מרן והרמ"א 

כן לא הזכירו שם  עני המהפך במציאה, ול 
שהשליח שקידשה לעצמו נקרא   (באה"ע)

רשע, בשונה מהרמב"ם שכתב כן. וכ"כ  
להראב"ד   (על סימן רלז) בשו"ת אהל משה 

מג'רבה, דאף דס"א הוי יש ויש, ס"ב הוי  
סתם [כביאור הנתיבות, ושכן למד בספר זר  

דס"ב הוי סתם],  (הגהות על הריטב"א)זהב 
כמו שכתב  והלכה כסתם במקום יש ויש, 

 ואע"ג 

 והנה 
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(ד"ז ע"ג ד"ה מן כלל זה בויסמוך משה 

 . ועע"ש. המודיעי'ת)
 

 לפי הראשונים שבב"י מבואר דדעתו להקל

גם כן מסתבר שיפסוק הב"י כר"ת לפי  
הראשונים שהיו לנגד עיניו בנידו"ד,  
וכאשר מנאם בב"י שהסוברים שאין דין עני  
המהפך בחררה, המה ר"ת רא"ש טור מרדכי  
ומהר"מ מרוטנבורג. ומאידך עומדים רש"י  
והרמב"ן. הנה שרוב הראשונים שראה ס"ל  
להקל, ובפרט שהרא"ש שהוא מעמודי  

הכי, א"כ מסתבר שכן יפסוק  ההוראה ס"ל 
כרוב ראשונים וכשהרא"ש מעמודי ההוראה  
עמהם, ואין גילוי באחד מעמודי ההוראה  
אחרת. [גם הבאנו לעיל מהשדי חמד שעל  
כיוצ"ב כתבו הפוסקים, דאפילו בסתם ויש  
היכא שרוב הפוסקים המה כיש, כן דעת  

(על  מרן.] וכ"כ טענה זו בשו"ת אהל משה 

ד מג'רבה, שהדבר תמוה  להראב" סימן רלז)
איך יפסוק מרן כדעת רש"י והרמב"ן נגד  
ר"ת והרא"ש וכל הפוסקים, ובב"י לא כתב  
איזה סייעתא לסברת רש"י, וא"כ מה ראה  
לפסוק בש"ע כדעתו. אע"כ דבס"א הביא ב'  
הסברות ולא הכריע, וסמך על מ"ש בס"ב  

 בסתם דס"ל כר"ת. ע"כ.
 

 ב"י סי' קצד

דס"ל   חו"מ סי' קצד) (הכי מבואר בב"י 
להקל במציאה, שהביא שם את הגמ'  

ופסקה שם בשו"ע, שמי שקנה  (נד ע"ב)ב"ב 
מגוי קרקע במעות, שאינה נקנית אלא  
בשטר, כיון שהגוי כשקיבל את המעות  
הסתלק מהקרקע, והישראל עדיין לא קנאה,  
 הרי נכסי הגוי הם כמדבר, ומי שמחזיק בה 

 

שהלוקח את   )(שם סי' סהה. וכתב הרא"ש כז
הקרקע אינו נקרא רשע משום עני המהפך,  
כיון שכאן היא מציאה. וכתב הב"י, 
שהרא"ש לשיטתו שאינו צריך לשלם  
לישראל הראשון מעות, אבל לדברי  
האומרים שצריך ליתן לו מעות, הוי ליה  
כמכירה ומיקרי רשע. והוסיף על כך בדק  
הבית, וכבר כתבתי בסמוך דהלכה שצריך  

עות. ע"כ. לאמור דלדידן לכן  ליתן לו מ
נקרא רשע. הנה מבואר דס"ל לחלק בין  
מציאה, שאילו דעתו שגם במציאה הוא  
רשע, אינו קשור לדין תשלום המעות כאשר  
קשרו מרן, שהרי בין כה הוא רשע. והכי  
הוכיח מדברי הב"י האלו מהר"א לניאדו בס' 

הביאו בשו"ת שמחת    (ח"ג סי' ד) רועה ישראל  
, אולם איהו דחהו שאין  סימן פא)(חו"מ כהן 

(סי'  מזה הכרח ע"ש. גם בספר צדק ומשפט 

כתב שאין ראיה מכאן, די"ל   רלז ד"ה הנה)
 דלסברת רא"ש דוקא כתב מרן כן.

 
 סתם ויש

כתב המהר"א לניאדו בס' רועה  
(ח"ג סי' ד הנ"ל הביאו בשו"ת שמחת ישראל  

להוכיח שדעת   כהן חו"מ סי' פא בד"ה והנה לעיל)
מרן כר"ת מטעם אחר, דס"א הוי סתם ויש  
ויש, דהלכה כסתם, כי בסתם כתב שדין זה  
הוא בשכירות וקנין אלמא דלא במתנה  
והפקר, ושוב הביא את המח', ולכן סמך מרן  
על הסתם ולא דקדק לכתוב את ר"ת בי"א  

].  (אות יא)בתרא [וכ"כ מעוד טעם ויובא להלן  
שהסתם כאן אינו    ואולם השמחת כהן דחהו,

סותר את הי"א לפי שהוא לכו"ע, ומה שלא  
הזכיר דין מציאה והפקר בסתם, כי תכף ומיד  
 דן בכך, והדרן לכללין דהלכה כי"א בתרא.  

 

 ד.  

 גם 

 עוד 



 המהפך           סימן א               עני   
 

 ל

 הסוברים דהוי יש ויש

 השלחן  ערך בספר גיסא מאידך אומנם
 והלכה  ויש יש דהוי  כתב רלז) ס"ס (חו"מ

 דינו  בית בשו"ת וכ"כ  ע"כ.  במרן.  כבתרא
 בתרא  כיש דהלכה כ) סי' (חו"מ שלמה של

 בשו"ת  וכן גררינן. דמרן בתריה ואנן למרן,
 שני  ולא כתב, נב)  סי'  חו"מ (עייאש,  יהודה  בית

 מציאה  של לדברים מקח של דברים בין לן
 בתרא י"א וכדעת כר"ת ודלא והפקר
 בספר  וכ"כ  עכ"ל. רלז.  סי' הש"ע שהביא
 ומרן  ד) ענף עני ערך ח"ג (בירדוגו, יוסף כתונת

 מוצא  שאינו מי  דגם פסק, רלז  ר"ס  ז"ל 
 עני  משום בו יש אחר, במקום לקנות

 מהר"ש  וכ"כ ע"כ. בחררה. המהפך
 משפט בס' הבאה כת"י  בתשובת אלפנדרי 

 בשו"ת  הביאו ע"א, (דקכ"א טבריה לחכמי וצדק

 בספר  דרך והכי קיט) עמ'  רלז סי' משה אהל
 מרן  בדעת רלז) סי' כאן  (פרדו, צדק משפט
 ושאף  בתרא, י"א דהוי  משום כרש"י  דפסק
 דטעמו  אפשר כר"ת, הראשונים שרוב
 על  [והקשה דאיסורא.  מילתא  דהוי  משום

 מיותר,  לכאורה שהוא ס"ב של הרישא
 קנאה  לא כשעדיין  הוא  המהפך דין  שהרי

 מי  א"כ  רשע, הוי  הכי, ואפילו המהפך
 העבודה  את לו הלוקח בפועל עובד שכבר

 ומיישב רשע. דהוי לרש"י אף בק"ו אתי
 לשני  מותר מצוה  דבר  דהוי  כיון דהו"א 

 הדין  וכפי המהפך  עני דין וליכא להקדימו
 משום   וכדו'   תינוקות  במלמדי  למחות  שא"א

 מצוה  דהוי הכא  דה"ה  והו"א  מצוה, דהוי
 עכת"ד.]  קמ"ל. מעבירין אין משום בו ואין

 על  ותמה  רלז)  סי' (הכהן, משה פני בספר  וכ"כ
 דבריו   את  שבנה  יז)  סי'  חו"מ (ח"א  אליהו   הקול

 כתבה  דהשו"ע יראה והרואה ר"ת,  דברי  על
 עבדי  ישכיל  בשו"ת  וכ"כ ע"כ. י"א. בשם

 המסור   הכלל  לפי  יז) אות א סעיף ז סי' חו"מ (ח"ו
 ושכ"כ  בתרא, כיש  הלכה ויש  יש  בידינו 

 (דיין,  בניהו  דברי בשו"ת וכ"כ  צדק. המשפט

 הלכה  ויש דיש  רנג) עמ' ה סימן חו"מ ח"א
 ל) סימן (חו"מ בח"ג קסתו והניף ושב כבתרא,

 ט)  (אות להלן דבריו ויובאו ספרים, מפי
 תשובות  אודך אני  גם בשו"ת  וכ"כ בע"ה.
 ו,ח)  (אותיות  ולהלן  .כ) (סימן  חליוה הרה"ג
 כרש"י.  במרן דס"ל אחרונים עוד  יובאו

 

 יבארו את ס"בכיצד 

 לא  שהם כן  הסוברים  על  הקשו  והנה 
 של  דהסיפא להנזכ"ל, ליבם השיתו

 כמציאה,  דהוי ר"ת  לדעת  רק  קיימת  ב סעיף
 וא"כ  לבנו, פעיל  מלמד לקחת שרי ולכן
 על  הקשה  דהכי  כר"ת.  בוודאות  פסק מרן 

 בתרא  כיש שפסק נב) סי' (ח"א יהודה  הבית
 והניחו  ס"א) רלז  סי'  (אנקאווא,  זהב  הפעמוני

 פא  סי'  (חו"מ כהן שמחת בשו"ת  וכן בצ"ע.

 יהודה  הבית על  כן הקשה נראה) מיהו ד"ה
 לא  איך  הנ"ל,  ומשפט  והצדק  השלחן  הערך 
 כר"ת,  שפסק ב  בסעיף מרן  מדברי  זכרו 

 דהוי  פעיל מלמד  לשכור  הבית  לבעל  דשרי 
 הביא  שבס"א ושאף בשבילו. כמציאה

 דעתו  דגילה דהיכא  הוא כלל  בתרא, בי"א
 לכתוב  הקפיד לא לכן בסתם, אחר במקום

 רלז  (סי'  משה אהל  בשו"ת וכן  בתרא. כי"א 

 כן.  עליהם  תמה  ע"ב) קיט  עמ'
 
 

 כולם מהפכים במלמד

(הנ"ל להלן ד"ה בשו"ת שמחת כהן 

הביא עוד שכ"כ   והנה לעיל הוסיף)
  ) ח"ב ח"מ סי' ד(מהר"א נבון בס' נחפה בכסף  ה

דבריו   דפסק כרש"י, והביאובדעת מרן 

  ה.

  ו.

 והנה 
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, נדפס בסוף ספר עמוד יד(בקונטרס משפט וצדק 

כן דעת  שו יצב גבולות בפסק חכמי טבריא)
ומהר"א   )שם עמוד קכא(מהר"ש אלפאנדרי 

והם עמדו על סעיף ב,  )שם עמוד קסט(ילוז 
וביארוהו, דהסיפא שמותר לאב לקחת לבנו  
מלמד שפעיל אצל אב אחר, דין זה מותר אף 

ש"י, מהטעם שיישב הר"ן את רש"י  לר
שלשיטתו אין מהפך בפאה, כיון שכולם  
מהפכים בה. ומינה אף במלמד אין דין  
מהפך, היות וכולם מהפכים להשיג מלמד.  
ע"כ. ולכאורה כמה דבריהם פלאיים, שא"כ  
אין דין עני המהפך בחררה, שהרי חררה היא  
פת, וכל העולם מחזרים להשיג פת. וגם 

 ם דחהם ע"ש.השמחת כהן ש
  

הב"י הרי הראה מקורו  
מדברי התוס', והעתיקו  
בלשונו של הב"י, שמכח חידוש ר"ת שאין  
במציאה עני המהפך, הוציאו את הדין הנ"ל,  
וא"כ מכאן מקור השו"ע, ואיך אפשר לפרש 
את מקור ס"ב מטעם אחר ממה שמפרש  
הב"י. גם מתוך שכתבו התוס' והב"י הנ"ל  

ר"ת יוצא חידוש זה, הרי שמתוך דברי 
מבואר שרק לשיטתו הדברים אמורים, ולא  
כיישוב הנ"ל שאף לרש"י הדברים אמורים.  
וא"כ כיצד ניתן לפרש את מרן שלא לפי  
הבנתו. גם רבו של מרן המהר"י בי רב  
בשיטתו לקידושין הנדפסת בסוף השו"ת  
שלו, כתב כן להדיא על דברי התוס' הנ"ל,  

חק שאסור למלמד  ומכאן נראה להר"ר יצ
וכתב על כך וז"ל, זה הדין אינו   להשכיר,

עולה אלא לפי' ר"ת, אבל לא לפרש"י. ולא  
זה הדין הראשון, אלא מה שאמר אבל אם  
שכר בבעל הבית מלמד אחר, זה אינו עולה  

 לפרש"י. ודוק ותשכח. עכ"ל.  

 משום לימוד תורה

עוד הם כתבו ליישב את ס"ב עם יש 
(יו"ד סי' רמה בתרא דס"א, ע"פ השו"ע 

דשרי למלמד לפתוח בית ללמד   סכ"ב)
תנוקות בצד מלמד אחר, כדי שיבואו אצלו  
תנוקות, ואפילו כדי שיבואו אצלו התינוקות  
של רעו, משום יגדיל תורה ויאדיר. וא"כ  
משום תורה שרי, ולכן אף לרש"י שרי לאב  

למד פעיל. ע"כ. ובאמת הוא פלאי, לשכור מ 
איך לפי שעה לא התייחסו לריש סעיף א 
שבו השו"ע אסר על המלמד לקחת תפקידו  

היתר של ת"ת שביו"ד   של רעו, ואין בזה 
הנ"ל, וכיצד ניתן לבאר את הסיפא, ע"פ דבר  
שסותר את הרישא. וגם כאן יש להקשות את 
הקושיות דלעיל, שמבואר בב"י שלא על כך  

ו. [אולם קונ' זה אינו תח"י, אלא  משענת
השמחת כהן הנ"ל הביא את תורף דבריהם,  

 ושמא הם כן התייחסו לכך.] 
צריך להשוות את שני הדינים  
בס"ב ליו"ד הנ"ל, וחזי הוית  

שכתב   (זעפרני, ח"ב יו"ד סי' יא) בספר יבא ידיד 
לחלק בין מלמד שיושב ליד מלמד דשרי,  

דו' שיעביר את לבין לפעול ע"י דיבור וכ 
התלמיד אליו, דאסור, וזהו דין סעיף א, 

(מהדו"ב ושכן חילקו בשו"ת שואל ומשיב 

  (פ"ג, א) והחזו"א אמונה ובטחון  ח"א סי' יא) 
. וא"כ  (שכירות פ"ז אות נ)הובאו בפתחי חושן 

גם לפי יו"ד יש עני המהפך, ונמצא שא"א 
ללמוד משם להתיר לאב, כיון שהאב מפתה 

 ור אליו ללמד את בנו.  את המלמד לעב
השמחת כהן הנ"ל כתב להשיבם, שאין  
הנידון דומה לראיה, מלבד שהוא 
דוחק. ע"כ. ונראה שכוונתו שאין הנידון  

(ב"ב כא דומה לראיה מפני שההיתר בגמ' 

לשבת ליד מלמד אחר, הוא משום   סוע"ב)

 ואעיקרא, 

 ז. 

 ובאמת 

 גם 
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קנאת סופרים תרבה חכמה, דהיינו שהדבר  
כיוונו הרמב"ם  יגרום לריבוי התורה, ולכך 

והשו"ע שכתבו בטעמם משום יגדיל תורה  
ויאדיר. וזה לא שייך כאן כשלוקח את  
המלמד של רעו. ק"ו אם הגירסא בגמ' שם 
היא שזו תקנת עזרא דשרי להושיב מלמדים  

.  (ד"ה קנאת סופרים)זה ליד זה, ראה שם בתוס'  
וכוונתו באומרו שהוא דוחק, כנראה שדחוק  

לא הזכיר כלום מזה  להעמיס זאת במרן, כש 
 בב"י, והיא סוגיא אחרת לחלוטין.

 
 משום דבר מצוה

(שם ד"ה ולכן  אלא שכתב השמחת כהן 

גופיה לבאר את ס"ב  הנלע"ד ליישב)
מטעם אחר, שבאמת ס"ב עומד אף לרש"י,  
כיון שמלמד הוא דבר מצוה, ובכה"ג ליכא  

(ביש"ש  עני המהפך, וכפי שכתבו המהרש"ל 

. (סי' רלז סס"ק א)והערך השלחן  ר"פ האומר)
ע"כ. ובדרך זו נמצאו עוד אחרונים  
שדורכים, שכך כתב בספר דיני ממונות  

דהוי יש ויש דהלכה   "ה)(בצרי, ח"ב ש"ב פי"א ס
כבתרא, ושכ"כ כמה אחרונים וציין חלק  
מהנ"ל, וס"ב י"ל שהיתרו משום מצוה, כמו  

, והראה  (סי' רלז ס"ה)שכתב ערוך השלחן 
מקום לחלק מהספרים דלעיל וסיים, ומש"כ  
בפעמוני זהב דקל"ז ע"ד והצריך עיון  
[כאמור מס"ב] המעיין בספרים שציינתי,  

ן כן. ע"כ. וכ"כ בספר  יראה ברור שדעת מר 
דס"א   (איטח, ח"ב סי' רלז אות ד)יריעות החושן 

הוי יש ויש והלכה כתברא, וס"ב אינו סותרו  
כיון שעומד אף לדעת רש"י משום דהוי דבר  
מצוה, דאין בו דין עני המהפך, וכמו שכתב  

לבאר את ס"ב  (סי' רלז סעיף ה)הערוך השלחן 
דבר  דשרי לקחת מלמד לבנו מטעם שאין זה  

שבממון אלא דבר מצוה ושרי לכו"ע אף  

לרש"י. ע"כ ועע"ש. וכ"כ בספר פתחי 
(סי' רלז ס"ק ו,יא ובהרחבה בביאור המשפט משפט 

לבאר את ס"ב כערוך השלחן,   בריש הסימן)
ושבזה באים דברי השו"ע יחד שבס"א הוי  
יש ויש. וכיוצ"ב כתב גם בספר כסא שלמה  

דרך אפשר,  על  (מאזוז, חו"מ סי' רלז אות ב)
דהתם משום מצות ת"ת התירו כדאשכחן  
שהקילו בסי' קנו ס"ז. אך סיים דלא ברירא  
לן דעת מרן. וכ"כ ידידי הרה"ג אריאל כהן  

(קנינים מקח  שליט"א בקובץ דיבוק חברים 

בהוצאת הכולל ברכת  513וממכר סי' רלז סוף עמ' 

על דברי הנתיבות בדרך לולי   אברהם)
דמסתפינא, משום דהוי יש ויש וס"ב הוא  
מטעם מצוה. ע"כ. וכ"כ גם בשו"ת אמרי  

דבמרן דאוסר   (רפאלי, חו"מ סי' ג)מרדכי 
במציאה כי"א בתרא דס"א, ואת ס"ב ביאר 
דשאני מלמד דהוי דבר מצוה כביאור הערוך  
השלחן. והביאו והסכים על ידו בספר עזר 

,  ואלי, סי' רלז אות יט עמ' רפא, ועמ' רסז)(שמלחושן  
אלא שבחו"מ ביש ויש אין מוציאים מיד  

(ח"ו  המוחזק, כאשר העלה בשו"ת יבי"א 

 . ע"כ. חו"מ סי' ב וח"ח חו"מ סי' א וח"ט חו"מ סי' א)
 

(זעפרני,  ראיתי בספר משפט שלמה 

שנקט במרן להחמיר כיש   ח"ד סי' כח)
את ס"ב ע"פ  אומרים בתרא, וגם הוא ביאר 

הערוך השלחן דשאני דבר מצוה, ושכ"כ  
המהרש"ל בהגהות חכמת שלמה קידושין  
נח ע"ב ובספרו היש"ש שם. [וכתב לחזק  

מהרמב"ן   (סי' רלז ס"ק ג) זאת לפי הש"ך 
שפירש לשיטת ר"ת, שאם הוא מהפך לקנות  
בזול, אסור לקדמו, ולא דמי למציאה דשרי.  

ו תוס'  והקשה עליהם דא"כ הוא, כיצד התיר
לקחת מלמד פעיל לבנו, שאף שלבנו הוא  
נחשב כמו "מציאה", הרי היתר מציאה הוא  

 ח.  

 שוב 
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רק במציאה בפועל ולא במכר. ומכח כן כתב  
דעל כרחך שטעם היתר מלמד הוא מטעם  
אחר, משום דהוא דבר מצוה. עכת"ד. ואחר  
המחילה יש כאן עירוב דברים, הרי התוס'  

מלמד,    כתבו להדיא שכן יוצא לפי ר"ת היתר
ואיך כותב שהוא מטעם אחר, והרמב"ן  
מדבר על דברי תוס'. והחילוק בשיטת  
הרמב"ן והש"ך היא בין דרגות "המציאה",  
מלמד שמתאים לבנו הוא מציאה חשובה, 
משא"כ הנחה במחיר לא. גם סתירתו מכך  
שנמצאו רבים שכתבו שאף לרמב"ן אם היא 

ה  וז  ו)סעיף  (סימן א  הנחה רבה שרי, ראה להלן  
כאמור.] ושכן יש להכריח בדעת השו"ע  
מהאחרונים שפסקו לחשוש לדעת רש"י,  
ולא למדו שמרן מיקל כדברי הנתיבות  
[ומלבד שלהלן נראה שברבים מן המקורות  
שהביא זה אינו, גם לדרכו נוכיח לאידך גיסא 
מפוסקים ספרדים שפסקו כר"ת להקל  

(סי'  במציאה, כגון בשו"ת הלכות קטנות 

(סי' רלז הגב"י ס"ק ה הכנסת הגדולה  ], שהנרפו)

[וזה אינו,   (סי' כד) כ"כ בשם המהרש"ך  ב)
אלא כתב כיון דהוי פלוגתא ואוקי  
אחזקתיה, הרי שלמד שאין הכרח בדעת  
מרן, וגם למעשה הוא מיקל. וכן הוא לו גם  

שלא הכריע במח'.]   (סי' נא ד"ה ואומר)בח"א 
 (סי' רלז הגב"י ס"ק ב)ושכ"כ במטה שמעון 

[גם   (סי' לד דף נ ע"ב)בשמו ובשם מהר"י אנג'ל  
הוא לא הכריע, אלא שכתב דהוי איסורא  
ולכן ודאי ראוי שלא להקל.] ובשו"ת אדמת  

הביא דעת הרדב"ז לפסוק  (ח"א סי' ע)קדש 
כרש"י [כמובן שהרדב"ז אינו מחוייב  

(עאייש, חו"מ סי'  למרן.] וכ"כ בספר בית יהודה  

  (הנ"ל) ק ומשפט . ושכ"כ להדיא צדנב הנ"ל)
במרן שדעתו להקל, ושכ"כ בשו"ת בית דינו  

ובשו"ת שארית   (חו"מ סי' כ הנ"ל)של שלמה 

[שם פסק כרש"י, אולם זאת מפני    (סי' יז)יוסף  
שלדעתו כן דעת רוב הראשונים, והוא  
מכתבו למהרש"ל הנ"ל, ולא כ"כ בדעת  

ובשו"ת   (סי' רלז הנ"ל)מרן.] ובערך השלחן 
[שם עוסק באיסור   "ע סי' יד)(חאהנשמת כל חי  

פריסת מצודת דגים בסמוך למצודת רעו,  
ולא נוגע בנידו"ד. ושמא למד המשפט  
שלמה, שמתוך שלא התירה מדין מציאה,  
על כרחך שמחמיר במציאה משום עני  
המהפך. ואם לכך כוונתו זה אינו, כי גם ר"ת  
והעומדים עמדו מודים בדין מצודות דגים,  

וס' קידושין דף נט ע"א ד"ה (ת כפי שהביאו זאת 

, וביארו דשאני התם שהוא מדין יורד  עני)
לאומנות חבירו, או מפני שטרח לפרוס  
המצודה וכו'.] ושכן מסיק בשו"ת ישכיל  

סוף דבר כתב   . (ח"ו חו"מ סי' ז הנ"ל)עבדי 
המשפט שלמה שהיא מח' בדעת מרן, ורוב  
האחרונים למדו בו שאוסר. ובנידונו במהפך  
בקנית דירה במחיר מציאה, ובא רעו  
וחטפה, כתב דהוי ס"ס להחמיר לדעת מרן,  
שמא הלכה כרש"י דאף במציאה יש עני  

  (ס"ק ג) המהפך, ואת"ל כר"ת, שמא כש"ך 
זול  דדוקא במציאה שרי, אבל במכר יותר 

  (סימן כט) אסור. עכ"ד. ואולם בסימן הבא 
כתב כן בבירור, שדעת מרן, לאסור מציאה,  
וחזר על משנתו בקצרה. גם בשו"ת משפטי  

כתב בפשיטות דדעת   (לוי, ח"א סי' לה)אליהו 
 מרן לאסור גם בהפקר.

 
 דחיה

אולם גם על יישוב זה בדעת מרן  
שהתיר בס"ב משום שהוא דבר מצוה, 

כאמור, תחילה שהוא נסתר מריש  יש להשיב  
ס"ב, שבו אסר מרן למלמד לקחת תפקידו  
של מלמד אחר משום עני המהפך, חזינן  

 ט.  
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דאוסר משום דבר מצוה. [ואי נימא דשאני  
הכא שיורד לאומנות חבירו, א"כ למה קבע 
מרן הלכה זו כאן בדין עני המהפך, ולא  
במקומו בסי' קנו בדין יורד לאומנות  

ד לא יכון טעם דבר מצוה  חבירו.] זאת ועו 
בדעת מרן בסיפא של ס"ב, כיון שבב"י  
הראה מקורו מדברי תוס', ושם הוא בנה זאת  
על סברת ר"ת דשרי מציאה, וכל כה"ג אם  
היה מתכוין מרן היה מפרש, ומדלא פירש  
הרי מכאן מקורו ומשענתו. ואולם איהו הרב  

(שם  שמחת כהן לא הפריע לו הדבר, שכתב 

דאף שבב"י לא הזכיר   בו בפסק)בסוד"ה עוד כת
זאת, אין בזה דוחק, מפני שמרן סמך על  
הרמב"ם דמבואר בדבריו דבדבר מצוה לא  
שייך דין עני המהפך בחררה. ע"כ. והיינו  
מטעם שהביא שם שהרב ערך השלחן דייק  
את לשון הרמב"ם, דס"ל להקל מדבר מצוה,  
על כן לא רחוק בעיניו הדבר, שעל הרמב"ם  

כדרכו להמשך אחריו. [דהנה  נשען מרן, 
לדייק את   (סי' רלז אות א) כתב הערך השלחן 

שכתב וז"ל,   הי"ז) ט "אישות פ(הרמב"ם 
העושה שליח לקדש לו אשה והלך וקידשה  

הרי זו מקודשת לשליח, ואסור   ,לעצמו
לעשות כן, וכל העושה דבר זה וכיוצא בו  

עכ"ל.   בשאר דברי מקח וממכר נקרא רשע.
בקידושין אסור לעשות כן,  ודייקו דהרישא 

אך אינו רשע, ואילו הסיפא במקח וממכר  
נקרא רשע. וביאר זאת ד"אפשר" דשאני  
קידושין ממקח וממכר דהוי דבר מצוה, ואין  
דין עני המהפך בדבר מצוה, רק דין רמאות  
כששלחו לקדש לו וקידשה לעצמו, ולכן  
אינו נקרא רשע, כי רשע נאמר על דין  

ענ"ד בלתי אפשרי המהפך. עכת"ד.] ול
לבאר את מרן שמשענתו היא דיוק ברמב"ם,  
כשהוא לא כתב את לשון הרמב"ם בשו"ע,  

ואף לא הזכירו בב"י, ובפרט שהדיוק קשה  
(סימן  להולמו [ועמדנו על כך להלן בהרחבה 

קחנו  בדין עני המהפך בדבר מצוה  א סעיף יב) 
משם.] וגם איהו גופיה הרב ערך השלחן כ"כ  

". והעיקר כשהב"י מבאר את  על דרך "אפשר
מקורו מכח דברי ר"ת, לטעון שמשענתו  
למעשה בשו"ע היא אחרת, ועוד התלויה  
בהבנה פלאית ברמב"ם, היא דברי נביאות.  

(סי' רלז דף  והכי חזי הוית בשו"ת אהל משה 

שתמה על הלומדים דהלכה כיש   ריט ע"ב)
בתרא דס"א, כיצד יבארו את ס"ב. וששוב  

לחן שלמדו מדין מצוה,  מצא את הערוך הש 
וכתב על כך, וזה טעם חדש לא שיערוהו  

 הראשונים. ע"כ. וכוונתו כאמור. 
ראיתי לידידי וחביבי הרה"ג משה 

(נדפסו דבריו בשו"ת שלתיאל שליט"א 

שהשיב  דברי בניהו ח"ג חו"מ סימן כט אות ב)
לנכון בדרך האמורה, שא"א לפרש את  

ו הראה  השו"ע ס"ב מכח מצוה, שהרי מקור
בב"י מתוס', ושפירשו משום דדמי למציאה,  
דהוי כדבר שאינו מצוי לו מלמד זה, וא"כ  
דבריהם הם לתוס' ולא לרש"י וכנתיבות,  
ותמה על גדולי הספרדים שכתבו דהוי יש  
ויש בס"א. ע"כ. [ואף שהשיבו הדברי בניהו  

שמה שהוא פירש   (סי' ל אות ה)בסימן הבא 
דהוי מצוה, הם לבאר את הרישא של ס"ב  
שאסור למלמד לקחת מלאכתו של מלמד  
אחר, דקשה מאי קמ"ל השו"ע בזה, אחר  
שפסק בס"א דיש דאף בהפקר דין עני  
המהפך, ק"ו כשהוא שכור בפועל שיש בכך  
עני המהפך. ולכך יישב דקמ"ל מרן דהוי  

ק דבר מצוה ואפי"ה אסור, וכפי שהשיב הצד
. עכת"ד. ברם לא השית  (פרדו, סי' רלז)ומשפט  

ליבו שהטענה של הרב שלתיאל וכפי  
שכתבו הנתיבות ודעימיה שהביא איהו  

 שוב 
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גופיה בח"א, היא מהסיפא של ס"ב, ולא כפי  
שסבר שהראיה היא מהרישא דמאי קמ"ל  
בדין זה, אלא הראיה מהכתוב בסיפא של 
ס"ב שאב מותר לו לקחת מלמד פעיל וכנ"ל,  

ורו הוא מתוס' דכתבו דהוי כאינו מצוי  ומק
לו, וכמציאה, כי מלמד זה ילמד לבני יפה,  
וזו כוונת הנתיבות. ועל כך הוסיף הרב 
שלתיאל, שבב"י מבואר שכן דעתו, מדהביא  
את דברי התוס', ולא כתב דבר נוסף, ופסק 
כן בשו"ע, אם כן ברור שכן דעתו טעמו  

 ומקורו של מרן השו"ע, דפח"ח.]
 

 ים בדעת מרןמסופק

 (שם בסוף התשובה)מ"מ סיים השמחת כהן 
בדעת מרן דהוי פלוגתא, ושלכן אזלינן  
בה לחומרא משום דהוי מילתא דאיסורא,  
כמו שכתבו הצדק ומשפט והנחפה בכסף 

(במציאה לשיטתם דהוי יש הנ"ל, שמרן החמיר 

משום דהוי מילתא דאיסורא לחומרא.   ויש)
(מאזוז,  שלמה וכן כאמור לעיל בספר כסא 

הנ"ל שהבאנו, סיים דלא   חו"מ סי' רלז אות ב)
ברירא דעת מרן. וכן בספר משנת יהושע 

כתב דדעת    (חילו, זכויות יוצרים ועני המהפך עמ' יד)
מרן בספק, דמחד הנתיבות למד בו כרש"י  
מכח ס"ב, ומאידך "שאר מפרשי השו"ע"  
תפסו במרן כרש"י כי"א בתרא. [דהיינו  

דד כי"א בתרא. ברם הביא מסופק, אך מצ
שם רק שכ"כ כי"א בתרא בספר פעמוני זהב,  
ושכן למד הערוך השלחן בס"ב דשרי לכו"ע  
אף לרש"י משום דהוי דבר מצוה.] שוב  

  (טהרני, ח"ב סי' ט) ראיתי בשו"ת עמודי משפט  
שעמד באורך בפתגמא דנא, וליקט את דעות  
הפוסקים לשני הצדדים, סוף דבר כתב דאף  

כיש בתרא, כלל הוא שהמוחזק  לסוברים 
יכול לטעון קי"ל כיש קמא, כמו שכתב  

ועע"ש   (ח"ח חו"מ סי' א אות א)בשו"ת יבי"א 
 מפי ספרים.

(או"ח ח"ב סימן ח ד"ה בשו"ת הר צבי 

כתב בדעת השו"ע דהוא   דלכאורה)
מסופק, משום שהב"י לא הכריע, וקבע שתי 
הדעות בשו"ע, לספיקא דדינא. ע"כ. גם 

(בהגהותיו לרמב"ן קידושין נט ע"א,  א"ז מלצר  הגר

הובא בילקוט ביאורים שבגמ' מתיבתא קידושין נט  

הקשה על הנתיבות הנ"ל שלמד   ע"א ס"ק מח)
במרן מס"ב כתוס' להקל דשרי במציאה, 
דלכאורה צ"ע, שבסעיף הקודם הביא  
השו"ע את שתי הדעות ולא הכריע. [אולם  

ולא   לא זכרו מהכלל יש ויש, ולא מס"ב,
מהפוסקים דלעיל, ופשוט דזה אינו, וראה  

  (ח"א ד"ה עוד אודיע) בהקדמת שו"ת נחלת לוי 
.  (ח"ז חו"מ סימן ב סוף אות ד)ובשו"ת יבי"א 

על   (סי' רלז הגהות ב"י אות ב)וראה עוד בכנה"ג 
מח' זו בדין מציאה בב"י, דכתב בשם  

כיון דאיכא פלוגתא אוקי   (סי' כד)מהרש"ך 
דאינו מכריע. ועוד הביא  החזקתיה. אלמא 

שם הכנה"ג שכן פסקו להקל כר"ת הרמ"ע  
המשאת בנימין    (סי' לו)הרש"ל    (סי' סז)מפאנו  
, ועיין מהר"א  (כאן בס"א)והרמ"א  (סי' כז)

. ע"כ. משמע שכן דעתו. אם  (סי' סט)קאלייקו  
כי נודע שאין ללמוד מהמלקטים ללא  

 שסיימו שכן עיקר.] 
 

 מה דעת רוב הפוסקים

ואף אי נימא דל מהכא דעת מרן,  
העיקר כרוב הראשונים להקל, 

(ס'  . וכ"כ בשו"ת המהרש"ל (אות ב)וכדלעיל 

שרוב הגאונים הסכימו לר"ת, והרמב"ן   לו)
שהסכים לרש"י בטלים במיעוט, ואיהו  
משוה אף את הרשב"ם ב"ב עם ר"ת, דדוקא  
שם קראו רשע, מפני שהיהודי הוציא ממון.  

 י. 

 והכי 

 יא. 
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שכן   (סי' סח)וכ"כ בשו"ת מהר"ם אלשיך 
דעת כל הפוסקים זולתי רש"י והרמב"ן ז"ל.  

.  )(חו"מ סי' כוכ"כ בשו"ת בית דינו של שלמה  
  (סי' כד) גם הביא שכ"כ מהרח"ש בתשובה 

שהרוב מסכים לר"ת. וכ"כ הצדק ומשפט  
 שרוב פוסקים פסקו כר"ת.  (סי' רלז ד"ה הנה) 

השיב   (סי' יז)אולם בשו"ת שארית יוסף 
במכתבו למהרש"ל, שאינו צודק, ורוב  
הראשונים עומדים עם רש"י, וחולק עליו  

  כמדבר בדעת הרשב"ם ב"ב בנכסי הגוי 
  כרש"י, וגם בהבנת הר"ן ב"ב גבי נכסי   דס"ל

(במרדכי ב"ב סי' הגר, ושכ"כ כרש"י מהר"ם 

  (סי' רלג) , ושאין זה סותר לדבריו בב"מ תקנא)
היינו שלשני הוא מציאה ולראשון אין  

(ב"מ  הפסד, גם חולק עליו בהבנת הרא"ש 

ושהשיטמ"ק פסק כרש"י.   פ"א סי' כח)
  ) (ס"ס שלז עכת"ד. והכי כתב הערך השלחן 

שכן דעת רוב הפוסקים כמו שכתב בשו"ת  
ע"ש. ע"כ. וציינו שעמד   (סי' יז) שארית יוסף 

על המשא ומתן עם מי הרוב כמהרש"ל או  
(חו"מ סי'  כשארית יוסף, בשו"ת חת"ס 

. וכך גם בשו"ת שמחת כהן הנ"ל,  עט,קיח)
דדעת  השיב על הרועה ישראל, שעוד כתב 

י  לפי הכלל שכתב בהקדמתו בב"  ,מרן כר"ת
שה עמודי  ו שהוא נמשך אחר דעת של

  , הוראה הרי"ף הרמב"ם והרא"ש או רובם
ובדין זה דעת הרי"ף והרמב"ם והרא"ש  

ע' להרדב"ז   . ואיהו משיבו כר"ת ע"ש
"מ ח"א  וח(בתשובה והובאה בס' אדמת קדש 

  , דדעת הרמב"ם כרש"י לטעון שכתב )סימן ע
שכתב  )סימן טו"ב(וע' להרב שארית יוסף 

ואין חולק כי   ,דדעת רוב הראשונים כרש"י
אם ר"ת והרא"ש. ועיין להרב משפט וצדק 

  ) שם עמוד קך(ובתשובת מהר"א  ) עמוד טז(
שהביאו דעת כמה מהראשונים דס"ל  

. ע"כ. ברם לאור האמור לעיל זה  כרש"י
אינו, כי רוב הראשונים עומדים בשיטת ר"ת,  

 לא היו תחת ידם.  רבים מהםו
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 מהפך במכר בזול האם מותר לקדמו

לאור האמור לעיל, שאין איסור עני המהפך במציאה והפקר, כיון  
שאינו מצוי לשני כן במקום אחר, ממילא עני המהפך בקנית דבר 
במחיר זול, גם כן נחשב הדבר כמציאה, ואין בו דין עני המהפך, כיון  

 ו מצוי לו במקום אחר כזה.  שאינ
גדר "מחיר זול" משתנה, שאם הוא דבר שמחירו קבוע תמיד, אז 
גם אם הוזיל לו מעט ממחירו, הוזלה זו היא כמציאה ואין בכך דין  
עני המהפך. אולם אם מחירו משתנה, פעמים משיגים אותו במחיר פלוני  

להם שער כללי   ופעמים באלמוני, כמחיר דירה, רכב וכדומה, שאף שיש
לערכם, מכל מקום סגירת המחיר בפועל אינה קבועה וחתוכה, כי פעמים  
קונים יותר מהשער ופעמים פחות מהשער, בדברים כגון דא, כל עוד לא 
הוזיל לו מהמחיר באופן שברור שמוכר לו זול יותר ממה שקונים אותו  

זה רק  במחיר הזול ביותר שהוא נמכר, אינו נחשב מציאה, ולכך באופן 
אם מוכר לו בחצי המחיר [וכדומה, תלוי לפי הענין] שהוא רווח גדול 

 דוקא, רק אז יחשב כמציאה.
 

א. אחר עלות שאין דין עני המהפך  
במציאה, יש לדון במי שמהפך לקנות  
דבר בזול, האם כיון שהוא במחיר זול ויש  
רווח לקונה, ממילא הרווח הזה נחשב  
כמציאה, וכיון שבמציאה של פרוטה מותר  
להקדימו מטעם שאינו מצוי לו כן במקום  

(קידושין נט ע"א ד"ה אחר [כפי שביארו תוס' 

רכים בדרכם וכדלעיל], קל וחומר  והדו  עני)
כשהרווח של המכר הוא יותר מפרוטה, דהוי  
כדין מציאה ומותר להקדים את המהפך,  
"כיון שאינו מצוי לו כן במקום אחר". או  
שכל היתר של מציאה והפקר הוא דוקא בהם 
ולא במכר ושכירות, שבהם לעולם אסור  
הדבר, כי חז"ל אמרו שעני המהפך ובא אחר  

קרא רשע, ולא פלוג גם אם המחיר  ונטלה נ
הוא מחיר מציאה ויש בכך רווח של אלפי  

 אלפים.
 

 מח' רמ"א וש"ך

שאם יש עני  (סי' רלז ס"א)הרמ"א 
המהפך במכר בזול שאין מחיר כזה  
במקום אחר, הוי כמו מציאה ומותר לקנותו.  

  (סס"ק א) ומקורו טהור הראה בדרכ"מ 
ושכן נראה במרדכי   (בית כז אות ב)מהרד"ך 

. ופשט לשון  (קידושין רמז תקכד, ונביאו בסמוך)
הרמ"א הינו שכל שהוא מחיר זול מהמצוי  

מדברי   (ס"ק ג)שרי. ועל כן השיגו הש"ך 
שאפילו לקח בפחות  (ב"ב נד ע"ב)הרמב"ן 

מכדי דמיו, הואיל ומכר הוא אין לחלק. ע"כ.  
ופשט דברי הש"ך, שבמכר לעולם אסור, גם 

(וראה להלן אות ו והלאה אם הוא רווח גדול. 

. ובמרן לכאורה אין גילוי לדין  הלומדים אחרת)
ראיות בדעתו. ועל כן   (אות ה) זה, וראה להלן 

מרנו לרעות בגנים ללקוט שושנים, מה  א
 שאמרו בכך רבותינו, ולהיכן הדין נוטה. 

 

 ו. 

 אולם 

 ו. 
 פסק  
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 מכר בזול גם ברווח מועט שרי

בית  (כאמור הדרכ"מ הביא כן מהרד"ך 

והנה ז"ל הרד"ך, וכן נראה נמי    אות ב)כז  
הרי היא    ,שאם קנאו לו בזול  , המרדכימדברי  

שכתב עלה דההוא דפרק    .לו כמציאה והפקר
והני מילי כשקונה   ,לשונו זוקדושין ו' דג

דדמי   [לפנינו במרדכי, בשוויו] דבר בשויא
קצת לדינא דבר מצרא משום ועשית הטוב  

  . שיוכל למצוא במקום אחר לקנות  ,והישר
או מהפך שיתננה לו  " ,אבל דבר הפקר

 ,אינו נקרא רשע  ,וקדם אחר וזכה בו  ",בחנם
כדאמר שיתננה מתנה לית בה משום דבר  

[לפנינו במרדכי, כדאמרי מתנה לית  מצרא 
  עד כאן לשונו בה משום דינא דבר מצרא.] 

או  ". הרי לך ראיה בהדיא [של המרדכי]
ופשיטא לעניות   ",מהפך שיתננה לו בחנם 

[דהיינו    דעתי שמהפך לנותנה לו בזול קאמר
לומד בלשון המרדכי הנ"ל "בחנם",  

  , שכל מה שימעיט לו משוויו  ו בזול],שכוונת 
וכן דרך בני אדם על מי שמבקש   .חנם היא לו

  שמבקש שיתנהו לו בחנם  ,לקנות דבר בזול
[כך היה במקומו, מי שמבקש הנחה, אומר  

שאם תאמר שאין דעת   תן לי "חנם"],
היינו הפקר היינו שיתננה לו   ,המרדכי כן

אלא ודאי   ,ול"ל תרווייהו ,בחנם דקאמר
וכן נמי משמע מדבריו מדפתח   בנא.תיכדכ

וסיים בהיפך או מהפך שיתננה לו   ,בקונה
אלא כל מי שאינו קונה בשוויו מהפך    .בחינם

והכא נמי משמע   .שיתננה לו בחנם קרי ליה
מדיהיב טעמא למילתיה דמתנה לית בה  

ופשיטא דאפילו   , משום דינא דבר מצרא
דהיינו שמכר לו   ,במתנה מועטת קאמרינן

זול דלית בה משום דינא דבר מצרא  דבר ב
. עכ"ל. [לא ידעתי  שחלק ממנו מתנה היא

למה לא דייק את לשון המרדכי ברישא  

"כשקונה דבר בשויא", וכן דייקו המהרי"ק  
דלהלן, ואף שהמהרי"ק ביאר לשון זו בקנה  
במנה שוה מאתים, מ"מ עצם הדין נלמד  

(הורביץ, ר"ס  דה"ה הזול. ובספר שושנת יעקב  

על ראית הרד"ך הנ"ל מהמרדכי   "ק א)רלז ס
שכתב בקידושין או מהפך שיתנה לו בחנם,  
ופירשו ליתנה לו בזול, השיג, שהוציא את  
דברי המרדכי מפשטם. ע"כ. ומ"מ לא עמד  
על הראיה מהמלים דבר בשוויו שהיא ראיה  
טובה] ולכך הרד"ך בנידונו שהיה מהפך  
לשכור והקדימו לשוכרה בשוויה, ושאפשר 

ם אפילו יותר משוויה, עבר על עני  ששיל
 המהפך.

מוכח להקל במכר בזול וגם ברווח  
בבא (במקום נוסף  מרדכי  מועט, מדברי ה 

ראה המציאה ונפל  וז"ל,    רמז רלג והלאה)מציעא  
וא"ת מאי שנא מעני המהפך   .לו עליה וכו'

ויש   .בחררה ובא אחר ונטלה דנקרא רשע
היכא  לומר דלא אמרינן נקרא רשע אלא 

לההוא אחר שבא ונטלה  דלית ליה פסידא 
כגון התם שהיה יכול לקנות קרקע  ,ממנו

  . וכן ועשה ברשעו וקנה אותה ,אחרת
והיה    ,המשכיר עצמו במקום שחבירו מושכר

 . נקרא רשע  ,אחר  יכול להשכיר עצמו במקום
אבל גבי הפקר כגון גבי מציאה וגבי פאה 

שהרי אם לא יזכה   , נפל עליה מעבירין ממנו
. עכ"ל. וכיון  מי יאמר שיזכה באחרת ,בזאת

שתלה זאת בפסידא, גם מחיר זול יותר הוי  
דהמרדכי   (אות ח)פסידא. [אולם ראה להלן 

בהמשך מבאר שיחתו דדוקא ברווח גדול.]  
שאחר  (קידושין נט ע"ב)אגודה והכי כתב גם ה

שנקט כר"ת, שאין מהפך במציאה, מבאר  
את מעשה דרב גידל, שבזה שהקדים לקנות  
קרקע היה אסור אילו היה יודע ממהפך  

ומוצא    בשוויו בזה"ל, מיירי הכא שקנו אותו  

 ב. 

 כן 
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. עכ"ל. הנה שבזול  כזה לקנות במקום אחר 
יותר שרי, וכן אם אינו יכול להשיג בדיוק  

 כזה שרי. 
 

(ב"ב כב ע"א הוא בעליות דרבנו יונה 

שכשיש בחצר אומן   ד"ה עלה בידנו)
אינו יכול לעכב על שכנו לעשות אומנות זו  
בחצרם. ואין בכך איסור משום מהפך  
בחררה, כי הטענה עליו במהפך בחררה  
שכיון שמצוי לחם במקום אחר שיקנה שם,  
משא"כ בחצר "שאין מקום מצוי לו לקבוע  

ותו כמו במקום הזה [כיון שהוא גר  שם אומנ
שם], או שזה המקום מצוי בו הרווח לבעל  
אותו אומנות". ע"כ. דהיינו גם ריוח יותר  
טוב, או שהמקום נוח לו יותר, חשיב 
כמציאה ושרי. וממשיך רבנו יונה, שאין  
בעשיר המהפך איסור להקדימו, אא"כ  
מהפך בקרקע, שגם לעשיר קרקע אינה  

וגם למקדים "אין מקח  מצויה בכל שעה, 
הקרקע לזה צורך השעה". ע"כ. דהיינו אילו  
השני היה זקוק לקרקע לצורך השעה היה 
מותר לו, והיינו מטעם דהוי כמציאה [וזה  
כדין זול יותר]. וכן ממשיך, שאין מהפך  

רחיקים  במציאה. ושאין להקשות על כך ממ
מצודת הדג כמלא ריצת הדג, ואף על פי  מ

כזה במקום   דג גדול צוד שאינו מצוי לו ל
[והרי יש כאן רווח, ולדרכו הנ"ל ביש   אחר 

הרי דג זה כאלו  רווח שרי, מ"מ אסור מטעם]  
נצוד ועומד במצודת חבירו הפרושה תחילה,  
לפי שכבר נתן הדג סיארה במזונות  

אין זה דומה למה שהתירו    כךשבמצודה. לפי
לחנוני להושיב חנות אצל חנות של חבירו,  
וכן אינו דומה לפאה, אף על פי שפירש העני  

כי הצייד  טליתו עליה מעבירין אותו ממנה, 
ולפרוש מצודתו ולצוד  יכול הוא להרחיק 

שאין מזדמן לו לצוד  דגים אחרים, אף על פי  
עכ"ל. הרי שרווח של   כיוצא בזה. דג גדול 

ג גדול יותר, הוא היתר לעני המהפך, ושאני  ד
הכא שהראשון נתן מזונות, ולכן נחשב 
הדבר כאילו כבר צדו, ובצירוף שהשני יכול  
לפרוס מצודתו במקום אחר, לכך אסור  
הדבר. ויוצא לשיטתו שאם יש רויח יותר  
טוב [וכנ"ל במבוי שאומנות זו במבוי זה 
  מכניסה יותר טוב, או שכאן ימצא דג גדול 
יותר], או שהמקום נוח לו יותר [במבוי], או  
שהוא זקוק לכך עכשיו, ואינו מצוי עכשיו  
במקום אחר אף שאינו מרויח מכך ממון, כל  
אלו נחשבים "שאינו מצוי לו במקום אחר"  
ואין איסור עני המהפך. וכן מבואר בריטב"א  

שנקט   (קידושין נט ע"א סוד"ה הא דאמרי' עני)
אה, ושכן הוא  שאין עני המהפך במצי

בהושבת ריחים במבוי וז"ל, שאם הוא בן  
שזה כעין מקח   מבוי אחר, מעכב על ידו, 

, והרי יכול הלה לילך לבקש  וממכר הוא 
פרנסתו במבואות אחרים, ולא יפסיד לזה  
שמהפך כאן. אבל לשכנו אינו כופהו, דכיון  
שהלה דר במבוי זה, אין מלאכתו מזדמנת לו  

פסידא  , ואית ליה  יפה במקום אחר כמו בכאן
. עכ"ל. הנה שפסידא מחשיבה  והוי כהפקר

מקח וממכר כהפקר. ומעתה מה שכתב שם  
הריטב"א לעיל מינה בזה"ל, דלא אמרינן  
נקרא רשע אלא כשזה השני לקחה במעותיו,  
דאמרינן כיון דבמעות אתה קונה, הניחה  
לעני זה שהיפך בה, ואתה קח במקום אחר,  

. עכ"ל.  במעותיךתמצא  כי הרבה כיוצא בזה  
"במעותיך" דוקא, הא אם ישלם יותר במקום  
אחר, אינו נקרא רשע, כיון ד"אית ליה  
פסידא, והוי כהפקר". ולפי"ז גם מכר בזול  

ראיות   (אות ה)מעט הוי כהפקר. וע"ע להלן 
 מעוד ראשונים דס"ל הכי. 

 והכי 
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 דוקא רווח גדול שרי

אולם נמצאו סיעת ראשונים שתלו היתר  
אור  ווח גדול, שהנה כ"כ הזה דוקא בר

וז"ל,   )חלק ג פסקי בבא מציעא סימן ס(זרוע 
ומשום עני המהפך בחררה איכא אם יכול  

  רווח גדול  לקנות במקום אחר. אבל אם יש 
שאין מצוי לו לקנות במקום אחר דומיא  

אז אין בו משום עני המהפך   ,דמציאה
כדפירש רבינו תם זצ"ל בפ' האומר  ,בחררה

וותה אמרינן מתנה לית בה  ודכ .בקידושין
. עכ"ל. והכי הוא  משום דינא דבר מצרא

  ) דפוס לבוב סימן סח(שו"ת מהר"ם מרוטנבורג  ב
ומשום עני המהפך בחררה יש בדבר  וז"ל, 

אבל אם יש  אם יכול לקנות במקום אחר, 
  , או מציאה ,שאין מצוי לו לקנות רווח גדול 

  , אין בה משום עני המהפך בחררה
  קידושין נט (כדפרישית בפרק האומר לחבירו 

] מתנה  ע"ב . ודכותיה אמרינן [ב"מ קחע"א)
 עכ"ל.    לית בה משום דינא דבר מיצרא.

 
 

 רווח מכר אסורכל 

  (ב"ב נד ע"ב ד"ה נכסי הגוי) ברם הרמב"ן 
מבאר את סברת ר"ת שאין מהפך  
במציאה, מטעם שכיון שאינו מצוי לו אחר,  

מר רווחא דידיה עדיפא.  חייך קודמין, כלו
ואפילו לקח פחות מכדי דמיו, הואיל ומכר  

 
לח  ושהאחר הדין שהנה בירושלמי שם  *

שליח וקידשה לעצמו שהוא מנהג רמאות, 
, ככתוב כגם בבבלי. ושה"ה בשליח למכר

רבי זעירא מיקל להון דחמי   כתוב שם,
לחבריה זבין זבינא ומעלה ליה עלוי. אמר  

אף לעושה עלוי   ,רבי אבון בשם רבי זעירא
הו חסד  ערבנין קריי עלוי למס מר ,חבילה

הוא, אין חילוק. עכ"ל. הנה שמכר מחולק  
ממציאה, שאף שמהפך במחיר זול בפחות  
מכדי דמיו, אסור לקדמו. [וכן הוא לו עוד  

בבארו את   (נט ע"א)בחידושיו לקידושין 
איסור עני המהפך, מטעם שהעשיר מצוי לו  

. ע"כ.  אף שיפסיד מעותה, במקום אחר חרר
אך שם מדבר לשיטתו כרש"י שיש איסור  
מהפך במציאה, ברם כאן בב"ב הוא מדבר  
להדיא על דעת ר"ת.] הנה להדיא בדעת ר"ת  
שאף לשיטתו שמציאה מותרת, מכר זול  
אסור, ונקרא עני המהפך בשונה ממציאה  
שבה נקרא שאין לו אחר וחייך קודמים,  

יג במקום משא"כ מכר שאפשר לו להש
אחר, אף שיותר ביוקר הוי רשע. [וראה עוד  

 .] (אות ו)בדעת הרמב"ן להלן 
 

 אחרונים כרמב"ן

על דברי הרמ"א   (ס"ק ג)והכי הש"ך 
הנ"ל כתב, "אבל הרמב"ן" וכו' אלמא  
דהרמב"ן פליג. וכן הביאו את דברי הש"ך  
וס"ל הכי כמה אחרונים, וכגון הבאר היטב 

והמשפט אמת   (חידושים ב) הנתיבות  (ס"ק ד)
. גם בספר ערוך  (שרעבי, ח"ג סי' רלז ס"ק ב)

כתב שהעיקר  (סי' רלז סוף סעיף א)השלחן 
כרמב"ן והש"ך דאף בזול אסור במכר, דכן  

. ע"כ וראה  (רפ"ג דקידושין)משמע בירושלמי 
 .*בזה בהערה

. והיינו שלמד  ויראת שדי יעזוב. עכ"ל
הערוך השלחן שהירושלמי עסוק בדין עני  
המהפך, והדין הראשון שלו הוא כשהאחד  

ח ועדיין לא סגרו מחיר, והוא  עומד על המק
מגיע ומציע יותר, וכיון שהוא מציע יותר,  
הוי אומר שמדובר במחיר מציאה, וגם 
הצעתו היא מחיר מציאה, ואפי"ה אסור.  

 ג. 

 ד.  

 ה. 
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 אחרונים כמרדכי וראיה מדין מלמד

(מזרחי, חו"מ ח"ב סימן  דברי שלום 

הוכיח מעוד ראשונים דס"ל   קלה)
דבזול שרי, וראשונה הוכיח כן מתוס'  

ושכ"כ הרא"ש   ני) (קידֶושין נט ע"א ד"ה ע
שסיימו   (שם)הרשב"א והריטב"א בקידושין 

תוס' שיוצא לר"ת דשרי לאב לשכור את  
המלמד מפני שהוא יותר טוב לבנו, וכן פסקו  
עוד ראשונים, והיות וניתן להשיג מלמד  
אחר, רק שאותו מלמד עדיף לו, הרי זה  
מקביל לאפשר להשיג בזול דשרי אף במכר. 

ח גם בדעת מרן  ע"כ. ולדרכו זו כן מוכ
. והכי הוכיח גם בספר  (בסי' רלז ס"ב)שפסק כן  

מס"ב, דלא   (ר"ס רלז)אולם המשפט 
כהרמב"ן. וגם מדין הרמ"א לעיל שקרקע  
שעל המיצר מותר להקדימו, אף כשאין דינא  
 דבר מצרא. וא"כ אינהו רבים ובתראי. ע"כ. 

  
ראייתם מדין אב שמותר להקדים 

י הרמב"ן  מלמד, יש להשיבה, שהר
כתב את דבריו בר"ת, וכי סלקא דעתך שלא  
ידעו, או שבא לחלוק עליו? והפשט  
שהרמב"ן מחלק בין מכר בזול, לבין מעלת  
מלמד הטוב לבנו, שהוא כמו מכר בחצי  

 

ובזה סתירת הרמ"א שבמכר בזול יותר ליכא  
מהפך וכדברי הש"ך והרמב"ן. ועוד למד  
הערוך השלחן שם מהירושלמי סתירת דין  

מהפך הוא דוקא אחר קציבת הרמ"א, דעני ה
דמים [ובפרט זה ראיתי שקדמו בפירוש עלי  

] ומכוח סתירה זו  (שם)תמר על הירושלמי 
השניה הבין שבוודאי הרמ"א יישב  
שהירושלמי מיירי בשוק דוקא, שהוא מקום  
המסחר, ובזה אסור אף קודם קציבת דמים,  
ואילו דברי הרמ"א הם במכר אקראי. עד כאן  

מחיר וכדומה. אך יישוב זה יכון לדרכנו  
להלן שהרמב"ן מודה ברווח גדול, והני  
  למדו בו שאוסר בכל אופן, והרי שלשיטתם 
ראייתם תיכון. מאידך בשו"ת משפט שלמה  

(ס"ק  הקשה על הש"ך    (זעפרני, ח"ד סי' כח אות ג) 

שפסק כרמב"ן שיש במכר בזול דין   ג הנ"ל) 
עני המהפך בחררה, מדברי תוס' והשו"ע 
הנ"ל. ומכח כן למד בהיתר בעל הבית 
לשכור מלמד פעיל לבנו, שהוא מפני דהוי  

צוה  דבר מצוה, ואין עני המהפך בדבר מ
.  (סי' רלז סעיף ה)וכמו שפירש הערוך השלחן 

אלא ששב והסתבך עם הרישא של השו"ע  
בס"ב שאסור למלמד לקחת מלאכת רעו  
משום עני המהפך, והרי הוי דבר מצוה? 
ויצא לחדש שהיתר של דבר מצוה הוא דוקא  
בדבר מצוה שהיא כמציאה שאינה מצויה,  
לכך המלמד מהפך במלאכת רעו כיון  

מצויה במקום אחר אף דהוי  שמלאכתו 
מצוה אסור, אך אב שמלמד זה טוב לבנו,  
הוא מצוה שהיא כמציאה לו ושרי. או דשאני  
מלמד טוב שכולם מחזרים אחריו, והוי  
כפאה שאין בה דין עני המהפך גם לרש"י  
הסובר שיש דין עני מהפך במציאה, מפני 
שכולם מהפכים בפאה, משא"כ המלמד  

ן ראיה  ואחר המחילה אי דבריו בביאורם. 
(סימן א סעיף  מהירושלמי, ועמדנו על כך להלן  

לומדים בירושלמי  דלא מבעי ל  ה)-יא אותיות ב 
שאינו עסוק בעני המהפך, אלא אף ללומדים  
שמדובר בעני המהפך, ביארוהו כדין עני  
המהפך רגיל, שהמהפך הציע מחיר רגיל,  
והשני מחיר גבוה יותר, או שהראשון מחיר  

והשני גבוה יותר, ועע"ש, והוא פלאי   גבוה
כיצד הוציא דינים שאינם מוכרחים ומכח כן  

 סתר את דברי הראשונים. 

 בספר  

 אולם 
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קשה  ד. וכמה שיקח מלאכת רעו. עכת" 
, והרי תוס' פירשו שיחתם  להלום דבריו

שמתוך דברי ר"ת שאין דין עני המהפך  
הוציאו חידוש זה, ולא מתוך   ,במציאה

היה   לווגם  .חידוש אחר משום דבר מצוה
ש"ע, כן בדעת הלטעון כך, אך מקום ל

זה אי  כשבב"י לא הזכירם ולא הביאם, 
והרי גם איהו שש ושמח כששוב  אפשר, 

הראוהו שכ"כ המהרש"ל בחכמת שלמה,  
דלדבר מצוה שרי, והרי שמבין שהוא  
חידוש, ועל פי חידוש לבאר שזהו פשט  
התוס' והשו"ע, הרי אלו כדברי נבואה,  
והעיקר בדברי השו"ע שבמציאה שרי וכפי  
שהשבנו על דבריו בדין עני המהפך במציאה  

 שם. קחנו מ (סימן א סעיף ה)
 

הביא הדברי שלום הנ"ל, דיוקים 
מראשונים נוספים להקל, שהנה כתב 

גבי נכסי הגוי הרי הן   (ב"ב נד ע"ב)רבנו יונה 
כמדבר וז"ל, אבל המחזיק בהם נקרא רשע, 
שהרי זקוק ליתן לישראל מעותיו, והיה לו  
ליקח "בכסף זה" ממקום אחר וכו'. ומדכתב  

, אך אם  כסף זה, אלמא דוקא באותו שיעור
ביותר ביוקר אינו רשע. וכיוצ"ב הריטב"א  

בבארו דין עני המהפך שנקרא    (קידושין נט ע"א)
רשע, אלא כשזה השני לקחה במעותיו  
דאמרינן כיון דבמעות אתה קונה, הניחה  
לענין זה שהיפך בה, ואתה קח ממקום אחר,  
כי הרבה כיוצא בזה "במעותיך". עכ"ל.  

א בהם, ולא  ומדסיים במעותיך, היינו דוק
(סי' רלז  שיצטרך להוסיף עליהם. ושהכנה"ג 

(סי'  כתב שמהרש"ך בתשובה    הגהות ב"י אות ב)

כתב שדין זה שנוי במח', ואוקי גברא   כד)
אחזקתיה. וסיים הדברי שלום שהעיקר כרוב  

 הראשונים, ברם יוכל לטעון קי"ל.

 ראיה ממיצר

(סי' רלז ס"ק הוית בספר מאמר קדישין  

דברי הרמ"א להתיר במכר   שעל ה)
בזול כתב וז"ל, אבל הרמב"ן כתב אפילו  
לקח בפחות מכדי שויו, הואיל ומכר הוא,  
אין לחלק. וכן משמע מהמרדכי שהביא  
הב"י וכן הלכה. עכ"ל. ולא ידעתי כוונתו  
"וכן משמע מהמרדכי", דאדרבא יש לדייק  
להיפך וכדלהלן, ועל כן מסתבר שכותבו  

היינו להיפך,  שכן משמע מהמרדכי, 
שמשמע ממנו כדעת הרמ"א ולא כרמב"ן.  

הביא את המרדכי   (בסוף הסימן)שהנה הב"י 
שאחר פיסוק דמים הוי מהפך,   (ב"ב סי' תקנא)

וז"ל, והלך זה וקנאה, או באותם דמים, או  
הוסיף דמים, אז נקרא רשע. עכ"ל. אלמא  

(אולם  דאם הוא בפחות דמים אינו נקרא רשע  

  (ב"מ סי' רלה) ד הביא מרדכי . ועואינו מוכרח)
שהמהפך בקרקע של בר מצרא, מותר לבר  
מצרא לקדמו, אף כשאין דין דבר מצרא  
[בקרקע של גוי] שבשבילו היא כמציאה.  
ע"כ. הנה שרווח שרי אף במכר, והיא ראיה  
יפה, וא"כ כן גם דעת מרן, מדלא העיר עליו  
דבר בב"י. [והכי הוכיח באולם המשפט  

 דלעיל בסמוך.] 
נקט   (סי' רלז) בספר כסף הקדשים 

כרמ"א, ועל דבריו דשרי בזול, כתב  
שבפחות מכך  יותר משתות, דגדר זול היינו 

מסברא אינו נקרא זול, שכל הקפידות 
גדרו  בקניינים הם בשתות. ושוב כתב ואולי 

 ע"ש.  לפי דעת הבריות והסגנון,  
 

 הסוברים שאין מח'

ברם באמת יש לדרוך בדרך אחרת, שגם 
הרמב"ן מודה שברווח גדול מותר אף  
במכר, ומציאה מותרת אף ברווח מועט.  

 עוד 

 וחזי 

 גם 

 ו. 
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מפורש שהוא מודה    (ב"ב הנ"ל)שהנה ברמב"ן  
במכר ברווח גדול דשרי לר"ת, שהנה הביא  
את ר"ת דבמציאה שרי, ושאני עני המהפך  
שנקרא רשע דהוי מכר, "שאם לא לקח זו  

אין  א אחרת ליקח, ואם לא מצא [השני] ימצ
". עכ"ל. הנה מבואר שדוקא  הפסדו מרובה 

באין הפסדו מרובה אסור, הא במכר בהפסד  
מרובה, גם לרמב"ן בר"ת שרי. וממשיך  
הרמב"ן, ואפילו לקח בפחות מכדי דמיו,  
הואיל ומכר הוא אין לחלוק". ולהאמור  
היינו על חררה שמדבר בה, ששויה מועט,  

קח בפחות מכדי דמיו"  ולכך "אפילו של
מ"מ "אין הפסדו מרובה". ומעתה הרמב"ן  
לומד בר"ת דשרי במציאה גם אם הוא רווח  
מועט, שהרי במה שאוסר במכר מתיר  
במציאה. וכבר נתבאר לעיל במרדכי שהוא  
ראש הסוברים דבמכר בזול שרי, וכתב 
להדיא "בשוויו" מ"מ מבאר משנתו במקום  

ילא יוצא  אחר שהוא רק ברווח גדול. וממ
שאין מח' בין הראשונים, כי המתירים ברויח  
אף שלא פירשו כמה רווח, כוונתם ברווח  
גדול כפי המרדכי. והסוברים שאסור במכר  
ובראשם הרמב"ן, איהו פירש שיחתו  
שברווח גדול משרא שרי. ונחה ושקטה  

חיזוק נוסף לכך   (אות ה) הארץ. וראה לעיל 
',  מדברי הרמב"ן שאמר את דבריו בתוס

והיינו שטענת מלמד זה טוב לבני, חשיב 
כרווח גדול. ואע"פ שבאחרונים מבואר  

כתב על הרמ"א    (ס"ק ג הנ"ל)שלא כן, שהש"ך  
שפסק כמרדכי "אבל הרמב"ן, הרי שלומד  

נמשכו    (לעיל ריש אות ה)שהם חולקים, וכאמור  
אחריו האחרונים. ברם מלבד שכן מפורש  

ראשם  במרדכי וברמב"ן, גם רבים עמנו וב
המהרי"ק והמהרש"ל דלהלן. וגם היות  
ודברי הש"ך צריכים ביאור, שהרי שתק 

לדברי הרמ"א דלבעל המצרא אין דין עני  
המהפך דהוי לו כמציאה, והוא מדברי  
הראשונים, והרי הוי מציאה של מכר, ואיך  
לא העיר דבר על הרמ"א, גם שתק לדברי  
השו"ע ס"ב דשרי לאב לקחת מלמד של אב  

ם שלו זו מציאה, וגם שם הוא  אחר משו
מטעם דהוי כמציאה, מדוע שתק שם הש"ך  
והרי היא כמציאה של מכר, ואין זאת אלא  
שמבין שאלו נחשבים כמציאה גדולה,  
ובכה"ג אף במכר שרי. ועל כן נראה שהבין  
הש"ך ברמ"א שמתיר כל מכר בזול, אף בזול  
מועט, ועל כך השיגו מהרמב"ן, ברם יש 

איהו מודה במכר בזול  מקום לומר דגם 
 מאוד דשרי. 

 
 מהרי"ק

 סימן קלב( שו"ת מהרי"ק והנה הכי דרך ב

אף במרדכי ובר"ת שבזול   ד"ה על אודות)
שמותר, הוא רק בשוה מאתים במנה, בדבר  
שאין קצבתו ידועה שפעמים קונים אותו  
במחיר גבוה יותר ופעמים בפחות. ובדבר  
שקצבתו ידועה, כמו מחיר לחם אם הוא  
קבוע וידוע, בזה אף זול במעט פחות, הוי  
כמציאה, דמה לי מתנה מרובה או מועטת.  

ואשר רצית  ז"ל, שהנה כתב המהרי"ק ו
לדקדק מתוך לשון המרדכי דכתב דה"מ  

דמשמע דאם היה   ,כו'בשויו כשקנה הדבר 
היינו   .קונה הדבר בזול דלא הוה מקרי רשע

  לעינים  ה רווח גדול ונרא דווקא היכא שיש 
שלא יוכל למצא רווח כזה במקום  ,הוא
זבין במאה ושוה מאתים שהרווח    כגון   ,אחר

דמיו קצובין  או בדבר ש  . ידוע ומפורסם 
כגון חררה בבית   ,כמוהו נמכר בשוק

הוי   ,דהתם ודאי אי הוי מוזיל גביה ,הפלטר
דמה לי מתנה מרובה   ,כמו מתנה או מציאה

 ז. 
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אבל במידי שאין   .מתנה מועטת ה לימ
ופעמים    ,וגם אין בו רווח כל כך  ,קצבתו ידוע

לע"ד נראה   ,ימצא יותר בזול או יותר ביוקר
דמקרי  [ר"ת] עקב דבר פשוט דמודה רבי י

 וכו'. עכ"ל.   רשע. ותדע דכן הוא
 

 ראיות המהרי"ק

זאת מכמה ראיות, תחילה מתוס'  
ב"ב גבי נכסי הגוי הרי הן  
כמדבר, שפירש ריב"א, שאף שהתופס את  
הקרקע זכה בה, מ"מ חייב לשלם לו את  
הדמים, ושנקרא רשע אף לר"ת שאין עני  
המהפך במציאה, כאן שהוא צריך לשלם  

אינה מציאה, אף דמיירי שמכר לו זול  שוב 
לענין   , ושזהו אומרם שם "כמדבר",יותר

העודף ששוה השדה על הדמים שנתן. ע"כ.  
הנה להדיא שזול יותר לא הוי מציאה  
[ולדרכו כוונתו כיון שמחיר קרקעות אין לו  
מחיר קבוע פעמים יותר ופעמים פחות].  
ושכן מוכח ממרחיקין ממצודת דגים,  
ופירשו תוס' לר"ת, מפני שיכול לפרוס  
מצודתו במקום אחר. ותקשי דהוי מציאה,  

א לא ימצא במקום אחר, ושמא לא דג  שמ
גדול כזה? אלא כל שיש לתלות "שמא" לא  
יפסיד תלינן ונקרא רשע. ועוד הוכיח כן  
מעצם דין עני המהפך בחררה, למה נקרא  
רשע, הרי יטען אולי לא אמצא לקנותה  
במקום אחר. או שבעל בית זה נח לי. וכן  
ממעשה דרב גידל, שיטען ששדה זו אני  

מי אומר שאמצא לקנות אחרת,  אוהב, ועוד 
ועוד קשה לי לטרוח למצא שדה אחרת.  
"אלא פשיטא דאפילו היכא דאין ברור לו  
למצא במקום אחר, ואפילו את"ל שימצא,  
לא ימצא כי אם ע"י טורח, אפילו הכי מקרי  
רשע, כיון דאפשר שימצא ע"י טורח מיהא.  

עכ"ל. ולכן שם בנידונו על מי שהיפך  
ה בריבית מאדוני הארץ,  בשכירת חנות הלוא

והוציא הוצאות על כך, ובא רעו ושכרה,  
דהוי מהפך, וכתב פשיטא דהכא אינו נחשב  
מציאה, לפי שיוכל לפזר מעותיו [ולהשיג  

 רשיון כזה] ביישוב אחר.  
 

 גם המרדכי התיר רק ברווח גדול

שוב ראיתי בספר דברי מרדכי דרושים  
ביאו שו"ת  (גאלנטי, דרוש ג ד"ה ומילתא אגב, ה

שהביא ראיה מפורשת   דברי משה חו"מ סי' קטו)
(ב"מ  מהמרדכי הנ"ל גופיה בהמשך דבריו 

שהיתרו אמרו רק ברווח גדול וז"ל,   רמז רלח)
ומשום עני המהפך בחררה יש חילוק בדבר,  
  אם יכול לקנות במקום אחר, אבל אם יש 

שאינו מוצא במקום אחר כל כך   רווח גדול 
דבר הפקר, אין בהם    להשתכר, או מציאה או 

משום עני המהפך בחררה, כדפרישית פרק  
האומר. עכ"ל. הנה שמפרש המרדכי שיחתו  
בקידושין, שכוונתו דוקא לרווח גדול. ותמה  
הדברי מרדכי על המהרי"ק איך נעלמו ממנו  
אלו דברי המרדכי. הרי לפנינו להדיא שאף  
המרדכי שהוא ראש סיעת המתירים, דבריו  

דול, והרי זה מחזק עד מאוד  אמורים ברווח ג
את דברי המהרי"ק. [אולם עוד כתב הדברי  
מרדכי שברשב"א ב"ב נד גבי נכסי הגוי הרי  
הם כמדבר, מבואר שחולק על המרדכי,  
שכל שהוא שכירות או מכר אף בפחות  
משויו אסור. ושא"א לדחוק ברשב"א 
שמדבר על שאין בו רווח גדול כ"כ אלא  

ן עליו בשו"ת  פחות משוויו. עכ"ד. ונשע
. אולם  (חו"מ סי' קטו ד"ה לפי זה אין)דברי משה 

לא מצאתי כן ברשב"א שלפנינו, וגם הדברי  
משה נשען על הדברי מרדכי, ולא שראה  

 בגוף הרשב"א.]

 והוכיח 
 ח.  
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 אחרונים שאין מח'

וכן דרך בדרכו של המהרי"ק בשו"ת 
ושכן   (סי' לו ד"ה והנה כמה) מהרש"ל 

", על  הפשט במרדכי אף שכתב "בשויו
כרחך שכוונתו ברווח ברור כמו שוה מאתים  
במנה, "בזול המבורר, אבל בדבר מועט  
שאינו מבורר לכל, לא". דאל"כ בטל דין עני  
המהפך בסחורה, שרוב סחורה אדם קונה  
בזול להרויח. ושהמהרי"ק האריך הרבה  
וכמעט לא הניח לי מקום להתגדר. ועע"ש.  

הוסיף   ג) (הגהות ב"י סי' רלז אות גם הכנה"ג 
שכמהרי"ק הנ"ל דבשוה מאתים במנה  
לכו"ע שרי, ושלאידך בדבר שאין בו רווח  
כ"כ רק פעמים נמצא יותר בזול או ביוקר  
אפילו לר"ת מיקרי רשע, כ"כ גם הרד"ך  
[הנ"ל, ברם בו אין הכרח לענ"ד]  

כתב שהלוקח פחות   (סי' כד)ושהמהרש"ך 
משווי הוי מח' אי הוי הפקר ואוקי אחזקתיה.  

(הורביץ, ר"ס "כ. והכי בספר שושנת יעקב ע

ושכ"כ    (סי' לו)נקט כתשובת רש"ל    רלז ס"ק א)
להקל, אך   (קידושין רפ"ג)עוד גם ביש"ש 

שצריך להיות ריווח ברור כגון שזבין שוה  
מאה וכו', וכדומה בזול המבורר, אבל בדבר 
מועט לא, דרוב סחורה שאדם קונה קונה  

בשו"ת נכח   בזול כדי להרויח בה. ע"כ. גם
הביא   (לבטון, חו"מ סי' כז ד"ה ומה שתירץ)השלחן  

תשובת המהר"ם ן' חביב שנדפסה בספר 
שהקשה על ר"ת   (חו"מ סי' לו)קרבן אשה 

דס"ל שמוציאים מיד המקדים את המהפך, 
(הובאו  שא"כ לשם מה הוצרך רבנו גרשום 

לתקן שלא לשכור מגוי מה   דבריו ברמ"א ס"א)
והרי בלאו הכי הוי  שהשכיר לישראל אחר, 

מהפך ומוציאים ממנו. ותירץ, דנ"מ  
לשוכרה בזול שוה מאתים במנה. ע"כ. הרי  
דבכה"ג שרי. והכי ביארו הרב נכח השלחן,  

שבוודאי כוונתו לצאת י"ח כל הפוסקים 
כש"ך והכנה"ג הנ"ל. והכי כתב גם בשו"ת 

ושהרב נכח   (מזרחי, חו"מ ר"ס קטו)דברי משה 
כתב שאף להרמב"ן   יב) (סי' כז דף קהשלחן 

בר"ת כשהוא שוה מאתים במנה הוי  
עמד   ט)-(סי' קיחכמציאה דשרי. ושהמהרי"ק 

על המרדכי הנ"ל וביארו דדוקא כשיש רווח  
גדול ונראה לעינים הוא שלא יוכל למצא  
רווח כזה במקום אחר, כגון בזול של שווה  
מאתים במנה, ובלאו הכי מודה ר"ת דאסור.  

העיר   (דרושים דף כב ע"ב) ושבספר דברי מרדכי 
שכן מפורש בהמשך המרדכי בב"מ הנ"ל  
ושמאידך מבואר שכל הפסד שרי ברשב"א  
בחידושיו לב"ב [ואולם לא מצאנו ברשב"א  

 וכדלעיל]. ועע"ש.
 

 שיטת רבנו יהונתן מלוניל

מופלג ראיתי לרבנו יהונתן מלוניל  
שלו   (קידושין דף כג ע"ב מדפי הרי"ף)

שיטה הפוכה לחלוטין וז"ל, עני המהפך  
בחררה, מחזר עליה לזכות בה מן ההפקר,  
או שהיתה צריכה לו הרבה ומוצאה בדמים  
קלין. נקרא רשע, שיורד לחייו. עכ"ל. הנה  
דס"ל כרש"י שעני המהפך הוא בהפקר, 
וכטעם רש"י שיורד לחייו, ומוסיף שה"ה גם  

ועוד    במכר, אך בתנאי שהוא צריך לו הרבה,
תנאי להיפך הגמור שהוא מכר במחיר זול.  
[והיינו משום שכשהוא בזול אז גם מכר  
חשיב כמציאה. ונראית שיטתו דעני המהפך  
הוא דוקא במציאה שזקוק לה הרבה, שרק  
אז המקדמו נקרא רשע, כיון שבזה נקרא 
שיורד עמו לחייו. וכפשט הגמ' שאמרה  
"עני המהפך בחררה ובא אחר ונטלה",  

ט "ונטלה" היינו בחינם דהיינו הפקר,  שהפש
ומדברת ב"עני" וב"חררה" דהיינו בלחם,  

 ט.  

 אחר  
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הרי שמדובר במציאה במי שזקוק לה הרבה  
[עני זקוק מאוד ללחם]. והוסיף שכן הדין  

 (שכאמור עני זקוק לו הרבה)בעני המהפך בלחם 
במכר, ומחזר אחריו במחיר זול, שבזה הוא  

ורד  כמציאה, שגם בזה המקדימו נקרא שי
(וגם יוכרח לכך ממעשה דרב גידל שהיה  עמו לחייו.  

במכר, וכפי שגם הוא פירש לעיל מינה, ולדרכו יעמיד 

. אבל המקדם אחר  מעשה זה שהיה במכר בזול)
במכר, אינו נקרא רשע, ואף אם המהפך עני  
הזקוק לכך, משום שילך המהפך לקנות  
במקום אחר שבלאו הכי הוא מוציא מעות.]  

ברש"י וכן דעתו, להיפך   ויוצא שלומד 
ודעימיה    (קידושין נט ע"א ד"ה עני)הגמור מתוס'  

 מהפך במציאה)הבדין עני סעיף ה (נלקטו לעיל 
שלמדו ברש"י שיש מהפך בהפקר, וק"ו 
שיש במכר, ואיהו לומד שיש עני המהפך רק  

(אא"כ הוא במכר בזול מאוד  בהפקר ולא במכר 

ו  . גם רוב הראשונים נקט שאז הוא כהפקר)
לדינא שיש מהפך רק במכר ולא בהפקר, 
ואפילו הכי במכר בזול מאוד נתבאר לעיל  
שהם מודים דהוי כמציאה ושרי. ואיהו ס"ל  
להיפך הגמור, דבמכר בזול מאוד זו סיבה  
להחשיבו עני המהפך ואסור, משא"כ במכר  
במחיר רגיל, אין בו דין עני המהפך, וזאת  

 אף שנוקט שיש עני המהפך במציאה.
 

(זעפרני, ח"ד סי' כח  משפט שלמה 

במהפך ברכישת דירה    ה) -אותיות ד
שמחירה מאתים וחמישים אלף דולר,  
ונמכרת במחיר מציאה של מאתים אלף 
דולר, נקט דהוי מהפך בחררה לקדמו מכח  
ס"ס לחומרא, שמא פסק מרן כרש"י דיש עני  
המהפך במציאה. ואת"ל כר"ת, שמא במכר  

ב"ן והש"ך. ע"כ. ויש  בזול יש לאסור כרמ
להשיבו, דאי משום ס"ס, הלכה היא דלא  

עבדינן ס"ס לחומרא במילתא דרבנן, כמו  
(ח"ז או"ח סי' נא אות ה,  שביאר בשו"ת יבי"א 

(ח"א ובספר טהרת הבית    ובחאה"ע סי' ח אות יב)

. ואעיקרא ליכא ס"ס, כי נתבאר  עמ' תלא)
בדין עני המהפך במציאה,   (סעיף ה)לעיל 

מציאה מותרת כרוב הראשונים   שלהלכה
ומרן, וכאן נתבאר שאף לרמב"ן אם הוא  
הפסד גדול שרי כמציאה, שלכל הדעות בזול  
מאוד הוי כמציאה, ובזול מעט אינה מציאה  
וכדלעיל. ואף שהאחרונים הש"ך ודעימיה  
למדו שיש מח', ברם אחר ראותינו דברים  

 המפורשים בראשונים כן עיקר.  
 

 שיעור רווח גדול

ברם יש לעמוד על שיעור רווח גדול,  
הובא מכסף   (סוף אות ה) והנה לעיל 

הקדשים דגדרו יותר משתות, ושאולי תלוי  
לפי דעת הבריות. וכ"כ מסברא בדעת 

בשו"ת משפט שלמה   א בזה הרמ"א. וכיוצ
דשוה מאתים וחמשים   א ליההנ"ל, פשיט

במאתים, הוי רווח לשרי לדעת הרמ"א,  
ולרמב"ן אסור. ברם לא נחתו לכך שהוא  
תלוי בראשונים דלעיל. ולדרכנו שאין מח'  
בין הראשונים, וכל שהוא רווח גדול שרי,  
הנה המהרי"ק המהרש"ל והנמשכים  

כתבו שהוא בחצי   (דלעיל אות ט)אחריהם 
ו נחשב רווח  מחיר, ולפי"ז בדירה הנ"ל אינ 

גדול. ברם באמת נראה דלאו בדוקא הוא,  
בחצי מחיר, הן   זאת שאף שהמהרי"ק תלה

תלה זאת בכך  ש (אות ז)הובאו דבריו לעיל 
ושאם המכר   ,הוא רווח גדול ונראה לעינים

 מהטעם ,  קבוע, גם אם הוזיל לו במעט מותר
מחיר  את שאם ע"י טורח יוכל להשיג 

נקרא   שוב אינו, במקום אחר מציאהה
כיון שאפשר שימצא לקנותה  מציאה, 

 בשו"ת 

 . י
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רק אם לא מצוי כזה במקום  במקום אחר. 
 שאף מציאה. וכדין מציאה , נחשבאחר

לכן  , אין בה דין עני המהפך, בשווי שקל
שקל פחות הוי  בגם  ,כשהמחיר קבוע

, ואין בכך דין עני המהפך. וממילא  כמציאה
מה שכתב בחצי מחיר הוא לפי הענין  

שיהיה במחיר שאינו מצוי  והשעה, העיקר 
. ולכך גם  לו כזה גם אם יטרח להשיגו

  , בכותבו בחצי מחיר כתב "כגון". זאת ועוד
המושג חצי מחיר רק המהרי"ק כתבו,  

,  ט) (אותדלעיל ואחריו נמשכו האחרונים 
ואילו שאר הראשונים לא הזכירו שיעור זה,  
רק "הפסד מרובה" או "רווח גדול", וכיון  

את דבריו בהם, הרי  שהמהרי"ק אומר 
שכתב  דברינו מתחזקים ששיעור חצי מחיר 

הוא לאו בדוקא. ממילא כיום דירה שמחירה  
ומוכרה   ,בשוק הוא מאתים וחמישים אלף

במאתים אלף, דהיינו רבע מלבר, הוי  
כמציאה, אף על פי שאינה חצי מחיר, כיון  

  במקום אחר,  מחיר כזה בשאי אפשר להשיג 
 יהיה לו מזל.]  לא אם כן אף אם יטרח [א

 

 סיכום 

נמצא שלדעת המהרי"ק ודעימיה, 
שלמדו אף במרדכי שכתב "בשוה"  
דלאו בדוקא הוא, והיתרם אמרו רק ברווח  
גדול, מעתה כן יאמרו גם באגודה דלעיל  
שכתב כן. קל וחומר בשאר ראשונים. ואחר  
ראותינו שכן מפורש במרדכי גופיה במקום 

ומשום כך יש להשוות  אחר, הרי זה מתחזק,  
את הראשונים שכתבו להדיא דוקא ברווח  
גדול, עם הראשונים שכתבו כל רווח,  
שכולם לדבר אחד נתכוונו, ברווח גדול  
דוקא. ויתירה מכך בראותינו ברמב"ן שהוא  
ראש סיעת העומדים מנגד, שהוא גם מודה  
ברווח גדול, עוד מתחזקים הדברים שאין  

ומדים בשיטתו.  מח', וכן יש להעמיד את הע
הן אמת שהש"ך ודעימיה דלעיל למדו שזו  
מח', ושהרמב"ן אוסר בכל אופן, והרמ"א  
ודעימיה מתירים בכל רווח, מדכתבו על  
הרמ"א שכתב כמרדכי והרד"ך, "אבל  
הרמב"ן". מ"מ לאור האמור זה אינו, וגם  

 בש"ך נתבאר לעיל שניתן להעמיס בו כן. 

 
 

  

 יא. 
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 בטורח רב

איסור זה של עני המהפך בחררה להקדים לקנות את אשר רעו מהפך 
בו, הוא אף אם לשני יהיה טורח להשיגו במקום אחר. אולם אם הוא  

 טורח רב מאוד, בזה מותר לו להקדים את רעו לקנותו.
 

טורח להשיגו במקום  לשנימהפך בדבר שיש 

 אחר

א. המהפך במכר, אף שיש לשני טורח  
להשיגו במקום אחר, אסור לו להקדימו  
אף לר"ת המתיר עני המהפך במציאה, לפי  
שהטורח אינה סיבה להיתר, כמפורש בלשון  

שנקרא רשע   (ב"מ י ע"א ד"ה מעבירין)תוס' 
ולמיזבן ארעא   למטרח "משום דאפשר ליה 

אחריתי", משא"כ במציאה שלא ימצא  
במקום אחר. וכ"כ להדיא בשו"ת המהרי"ק  

שאף למרדכי בר"ת    (סי' רלב בד"ה ועוד דמי יימר)
דס"ל שבמכר בזול יותר, ליכא איסורא  
משום עני המהפך בחררה, מטעם דהוי  

ול הנראה  כמציאה, היינו בזול יותר ברווח גד
לעינים, כזבין מאה ושוה מאתים. והוכיח כן  
מכמה ראיות, ואחת מהן ממעשה דרב גידל  

שהיפך לקנות קרקע וקנאה  (קידושין נט ע"א)
רבי אבא, וכשנודע לרבי אבא שרב גידל  

היפך בה, אמר שהוא נותנה לו במתנה.  

ומדוע עליו להחזיר את הקרקע, הלא יש לו  
המהפך בחררה  לטעון שאין כאן דין עני 

מטעם שקשה לי לטרוח ולמצא שדה אחרת  
[שהטורח יחשב כמו רווח במכר.] ולכך כתב  
וז"ל, אלא פשיטא דאפילו היכא דאין ברור  
לו למצא במקום אחר, ואפילו את"ל  
שימצא, לא ימצא כי אם ע"י טורח, אפי"ה  
מקרי רשע, כיון דאפשר שימצא ע"י טורח  

ן תוס' מיהא. עכ"ל. ועוד הוכיח כן מלשו
אך   הנ"ל, ברוך שכיווננו לדעתו דעת עליון.

נראה שזה תלוי בגודל הטורח, שאם להשיג 
במקום אחר הוא טורח רב ועצום, יש לדונו  
  כמציאה, וקשור למח' דלעיל, האם אמרינן 

לעיל  סברת מציאה גם במכר, לך ראה בזה 
במכר  ושם הסקנו להקל  )סימן א סעיף ו(

ומר הכא, אם  במחיר זול מאוד, וה"ה יש ל
יש לו טורח רב מאוד לקנות במקום אחר  

עליות דרבנו  שיחשב כמציאה ושרי, וע"ע ב
 יונה (ב"ב דף נד). 

 

 ז. 

 ז. 
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 פיסוק דמים 

עני המהפך לקנות דבר, ונושא ונותן עם המוכר ועדיין לא השתוו על 
הקונה המהפך  המחיר, אם המוכר גוי, אסור לאחר להקדים את 

 ולקנות מן הגוי, כבכל דין עני המהפך בחררה.  
המוכר ישראל, כיון שלא קצבו מחיר, המקדמו לקנות, אין בכך  
איסור עני המהפך [מפני תקנת המוכר, שאם כשמתעניין בדבר,  
יהיה בו דין עני המהפך ואסור לאחרים לקנות, ידחוק המהפך את המוכר  

   להסכים לתנאיו].
במוכר ישראל היינו דוקא בעסקה גדולה, אך בקניית דברים קטנים,  
גם אם לא השתוו על המחיר, כל שהקונה מהפך לקנות את הדבר,  
אסור לאחר להקדימו. ומאידך כיון שהוא דבר קטן, לכך כשהולך הקונה  
הראשון, פירושו שאינו מהפך יותר בדבר, ומותר לאחר לקנות [והכל 

 .] תלוי לפי העניין
 

 עני המהפך דוקא בפסקו דמים

הביא בשתיקה את   (סי' רלז)א. הב"י 
בשם  (ב"ב סי' תקנא) דברי המרדכי 
(בשו"ת דפוס קרימונה סי'  המהר"ם מרוטנבורג 

רעז, ובדפוס פראג סי' אלף יא ובדפוס ברלין סי' ריב 

 יקוטים סי' קלז)ובדפוס לבוב סי' רעו ובספר סיני ול

גבי המחזר אחר קנית קרקע מגוי, שיש בכך  
עני המהפך דוקא כשהוא גמר פיסוק הדמים,  
ולא היו חסרים רק כתיבת השטר ולהעלות  
בערכאות שלהם ולברר המקח. ואם המוכר  
יהודי, רק כשגמרו פיסוק הדמים ונתרצו זה  

 
 סברת המהר"ם  *

 (סי' רלז ס"א)וכ"כ גם הרמ"א בהגהת שו"ע 
בהביאו דין פיסוק דמים וז"ל, אבל אם  
מחוסרין עדיין הפסיקה, שהמוכר רוצה בכך  
והקונה רוצה יותר בזול, מותר לאחר  

.  עכו"ם או ישראל  לקנותו, בין אם המוכר 
והנה הדרכ"מ כתב כן מתוך המרדכי,  
והמרדכי קיצר את תשובת הר"מ, ולכך הבין  
הדרכ"מ במרדכי שטעם זה הוא בין אם  

לזה והיו חסרים רק הקנין. אבל אם  
יוזיל לו המוכר,  מתווכחים על המחיר שמא 

וקדמו אחר וקנאו, לא מיקרי עני המהפך  
  (ס"ק א) בחררה. ע"כ. והוסיף ביאור הדרכ"מ  

וכן הוא במקור הדין בתשובת מהר"ם הנ"ל  
טעם הדבר, שבלא כן אתה מפסיד את  
המוכרים, שכל מי שיתעניין בקרקע, אחרים  
לא רשאים לקנותה, וידחוק הקונה את  

רבנן טובא   המוכר לתנאיו. ומצינו שחשו
.  *לתקנת המוכרין "אפילו אם הוא גוי". ע"כ 

(סי' קיח תשובה א ד"ה ועוד וכ"פ בשו"ת מהרי"ק  

או ישראל, וכדמסיים להדיא   המוכר גוי
"אפילו אם הוא גוי". ברם המעיין בגוף  
תשובת מהר"ם יראה, שטעם פסיקת דמים  
מחולק בין אם המוכר גוי לבין אם המוכר  
ישראל. ששם עסוק המהר"ם במהפך לקנות  
קרקע מגוי, ובא המצרן והקדימו וקנאה. ועל  
כך כתב, שבמוכר גוי יחשב הרוצה לקנות  

קת הדמים, שקודם פסיקת מהפך אחר פסי
הדמים, אדרבה טוב עשה השני שהקדים את  

 ח.  

 ואם 

 וגם 

 ח.  
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, שכ"כ הר"מ הביאו המרדכי הנ"ל.  בר מן דין)
(סי' כז ד"ה הדין וכ"כ בשו"ת משאת בנימין 

וכפי   הראשון וסי' מג ד"ה ועוד נראה דלא גרע)
.  ע"כ (סימן לו)שהסיק רבו בשו"ת מהרש"ל 

וכ"כ דדוקא ע"י פיסוק דמים בשו"ת אדמת  
  (ח"א חו"מ סי' סט ד"ה ואנכי תולעת) קודש 

וכדפסק הרמ"א ממרדכי וכ"פ המהרי"ק  
להלכה, וכל האחרונים הסכימו לדבריו.  

. (ח"א סי' לט)ע"כ. ושכ"כ בשו"ת פני משה 
הביא עוד   (סי' רלז הגב"י אות יא) ובכנה"ג 

פוסקים שכתבו שתלוי בפיסוק דמים שכן  
ובשו"ת ראנ"ח    (סי' לו)הוא בשו"ת מהרש"ח  

שרק אחר פיסוק דמים שלא   (ח"ב ס"ס קכה)
נשאר אלא לכתוב השטר, אך במחזר והיה  
ממתין להתפשר עם המוכר, וקדם זה וקנאה,  
אין לו דין עני המהפך, כמש"כ המהר"ם.  

. ע"כ. עוד ראה  )(סי' סטועיין מהר"א גאליקו 
 . (הגהות הטור אות י)בכנה"ג 

 

את   למהפך קנה את הבית וסילקהראשון ו
, וכפי שאין דין בר מצרא כשקונים  שכנו הגוי

.  מגוי, משום שנחשב שסילק אריה מעליו
שתנאי פסיקת   ,צא כשהמוכר גויוהרי יוע"כ.  

דמים הוא רק בקנית קרקע ודוקא כשהוא  
המהפך לקנות מגוי בכל דבר  מצרן, ואולם 

אחר, גם קודם פסיקת דמים יש עליו דין עני  
[וסברת  המהפך, מעת שהוא מחזר לקנותו. 

פסיקת דמים מועילה להחשיבו מהפך  
שיקדמו  טוב מפני ש, בקרקע של מצרן מגוי

השני ויסלק לו את הגוי שכנו. אך כשפסק 
דמים, כיון שבזה כמעט וגמר המקח, אז  

ואתי שפיר מה  נחשב כבר מהפך.]
(דפוס קרימונה סימן  שהמהר"ם בתשובה אחרת  

אף שמדובר שם שלא היתה פסיקת  רמא)

(בתשובת וכן הגאון אליהו לוי בן מהרש"ל 

כת"י נדפסה בספר פחד יצחק, לאמפרונטי, ערך עני דף 

ועע"ש.  ,נקט דתלוי בפיסוק דמים קיג ע"ב)
  (סי' קעו) והביא שבשו"ת הר"ם פרובינצאלי 

כתב, שא"צ פיסוק דמים, ודי שיודע שחברו  
ותה נקרא רשע. ואיהו משיבו  מהפך בה לקנ

שאין בדבריו כ"כ הכרח, כאשר יראה  
הרואה. וגם כוונתו שם להחמיר, והיא  
חומרא דאתי לידי קולא, בשנים מחזרים  
והראשון היה מהפך קצת ללא קציצת דמים, 
ובא אחר ונתפשר עם המוכר ופסקו דמים,  
שלדעתו נותנים לראשון. ושאין להוכיח  

דסגי בהיפוך ללא    מהפורס טליתו על הפאה,
פסיקת דמים, וכן מהנופל על מציאה, דשאני  
הם שאין בהם שום קציצה, ולכך כל מידי  
שמחזר בה נקרא עני המהפך, אבל במכר  
ששייך ביה פיסוק דמים, ואיכא למיחש  
לפסידא דמוכר, ודאי דלא מיקרי עני  

(בתחילת כתב  (ראה בד"ה ומה שטוענים)דמים 

דהוי עני המהפך. דשאני התם   התשובה)
דמיירי במוכרת גויה, ולכך בזה שהם נכנסו  
לדירה לראות תוכניותיה, מחשיבם עני  

 המהפך.
 

ובמוכר ישראל, תלה המהר"ם את עני  
המהפך בפסיקת דמים מטעם אחר, משום  
טובתו של המוכר, כדי שלא יפסד מחמת דין  
עני המהפך וכדלעיל, והרי שטעם זה יכון  

[וצ"ל שלדעתו הקשר לפסיקת   בכל מכר. 
דמים הוא, שכיון שהוא רציני מאד שהרי  
פסקו דמים, המוכר לא יפסיד, ואז משום  
תקנת הקונה שלא יקדמו אחר תקנו איסור  

 עני המהפך.] 
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המהפך, אלא כשנתפשר עם המוכר ופסק  
 דמים. ע"כ. 

 
 החולקים ובדעת מרן

איברא דהמהריק"ש בהגהת ערך לחם  
על דברי הרמ"א הנזכרים,   (כאן סי' רלז) 

שדוקא בפסיקת דמים, כתב, שאין נראה כן  
מדברי שאר הפוסקים שהצריכו להוציא מן  
הכלל הפקר ומציאה וזה פשוט. ע"כ. דהיינו  
לומד בסיעת הראשונים שהצריכו  
להשמיענו שאין איסור עני המהפך במציאה,  

ן במציאה פסיקת דמים, משמע שהם והרי אי
נעמוד    (אות ג)אינם סוברים חילוק זה. [ולהלן  

על דבריו במציאה בע"ה.] וכיוצ"ב חזינן  
(מלמד, ח"ג סי' יד ד"ה וכן  בשו"ת משפט צדק 

(דף מב סוף טור  שאף שלעיל  נביא, דף מב טור ד) 

הביא את המרדכי שתלוי בפסיקת דמים,   ב)
אחר דשאר  שב וכתב, הגם שאית לומר ד 

הפוסקים סתמו ולא חלקו, נראה דלא סברי  
הכי, רק אפילו בלתי פסוק דמים כל שמהפך  
וכו' נקרא רשע הנוטל ממנו דאל"כ לא הוו  
שתקי. עכ"ל. הרי שהוא לומד כן מתוך  
שסתמו הפוסקים ולא הזכירו חילוק זה,  
אלמא דלא ס"ל. והכי למד שהיא מח' בין  

ו ולא  הר"מ ודעימיה לשאר פוסקים שסתמ
 )סימן רכד(חו"מ סוף  מהרשד"ם    חילקו, בשו"ת

  ה ולכן אין שמעון רשאי לרדוף מעתוז"ל, 
כדי להוציא הבית  ,בערכאות אובןאחר ר

אי משום דהוי כחשש גזלה   ,מחזקתו
ואי משום דהוי   .ומכשול חרם ההסכמה

  (דף נט ע"א) האומר  רקבכלל ההיא דקדושין פ
ובא אחר ונטלו ממנו   הדעני המהפך בחרר

  . דליוכמ"ש שם בעובדא דרב ג ,נקרא רשע
  א, לא יהא ראובן אלא כמחזר דעלמ לוואפי

  , כ"ש במה שכבר החזיק וזכה בו  , די לנו בכך

ולא מבעיא לדברי  " .כפי מה שכתבתי
שהזכירו הדין כפי פשט   סקיםהמפרש והפו

 ,דבמחזר בעלמא נקרא רשע ,הוראת הלשון
אלא   .פסק הדמיםאף על פי שעדיין לא 

  , ז"ל  מהמרדכי בשם הר"  ה שכתבלמ  לו" אפי
דדוקא כשפסק הדמים ולא הספיק לגמור  

ומכרעא   ,אעפ"כ הוי בכלל ספק רשע ,הקנין
לו חזקה   ה כיון שקדמ ,מלתא לגריעותא

וקיימוה מתקני ההסכמה בידו    ,מקמי שמעון
 וזה נ"ל ברור ואין לפקפק בו. .כדכתיבנא

(בירדוגו, ערך עני  סף עכ"ל. גם בספר כתונת יו

כתב   (סי' טו) הביא שבשו"ת מים רבים  ענף יג) 
כמה חילוקי דינים שאפי' כשהא' מתחיל  
לקנותה [בלי פסיקת דמים], אסור לב'  
ליכנס, ע"ש. וע' ג"כ בגור אריה, שמשעה 
שישאל עליה מה טיבה, אע"פ שלא נגמר  
המקח, יש בו עני המהפך, שמותר לקרותו  

אים ממנו. ושיש מי  רשע, רק שאין מוצי
שחולק שאין לקרותו רשע. ע"כ. והרי  
מבואר שהם חולקים ואוסרים גם ללא  

עוד פוסקים    (אות ו) פסיקת דמים. וע"ע להלן 
החולקים על הרמ"א, וס"ל דעני המהפך  

 הוא אף בלא פסיקת דמים. 
כן יש להוכיח שא"צ פסיקת דמים,  
מסיעת הסוברים שכל הסוגיא 

עסוקה בדין עני המהפך,   ע"א)(נט דקידושין 
גם הרישא בשליח לקדש או לקנות, וקידשה  
או קנאו לעצמו, שמה שעשה עשוי אלא  
שנהג מנהג רמאות, יש בכך איסור עני  

(סימן א סעיף יב  להלן המהפך, והובאה המח' 

, הרי לדרכם מוכח מהרישא בשלחו  אות ב)
לקידושין ולמכר שלא פסקו דמים, ובכל  

מהפך. [מאידך מהסוברים  אופן הוי עני ה
שהם שתי סוגיות, אין להכריח מהם שאין  
בשליח דין עני המהפך, משום שלא פסקו  

 ב. 

 גם 
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דמים. כיון שיש לפרש שלמדו שאין בזה דין  
עני המהפך מטעמים אחרים, כגון משום  

(קידושין  שלא טרח, כמו שכתב העצמות יוסף  

, או משום דשם לא מיירי בעני המהפך,  שם)
 וד כיוצ"ב.] אלא בעשיר, וע

 
 מראה מקום למח' זו

הוסיף  (הגהב"י אות ט)מטה שמעון 
על האמור לציין על הב"י ממרדכי 

(סי'  דבעינן פסיקת דמים לעיין להר"ב אנג'יל  

. עוד במטה שמעון  (ח"ב סי' קב)והפמ"א  לד)
 (סי' יד דכ"ט)דבספר מגן גיבורים  (שם אות יא)

בעינן פיסוק דמים. ע"כ. ובספר ירים משה  
אחר שהביא את  (סי' רלז הגב"י ס"ק ז) 

(ח"ב חו"מ  המהריק"ש הנ"ל, ציין עיין חק"ל 

ובדברי ה"ה בנו של הרב   סי' כה דח"ל ע"ב)
, (ח"ב סי' כט דכ"ח ע"ב, וסי' סט דפ"ה ע"א)היר"א 

, עולת  (חו"מ סי' ז"ן דקס"ג ע"א)שפת הים 
, מעין גנים  ג דע"ה ע"ד, וסי' ד) (חו"מ סי' כשמואל  

. ע"כ. גם  (סי' לו) , ידי דוד (מזרחי, די"ג ע"א)
 )3(בצרי, ח"ב ש"ב ס"ג הערה בספר דיני ממונות 

הביא את מהריק"ש החולק על הרמ"א, וס"ל  
דאף בלא קצבו דמים הוא מהפך, כל  
שהתעניין הקונה בסחורה, ושכ"כ הר"ם  

ה הלוי  הובא בגור ארי (סי' קעו)פרובינציאל 
שהבאנו שהשיבו הגאון   (אות א)[ראה לעיל 

(בתשובת כת"י שבפחד אליהו לוי בן מהרש"ל 

.] וציין למטה שמעון  יצחק, ערך עני דף קיג ע"ב)
ולירים משה הנ"ל, והביא את ציוניהם. עוד  

גבי מתווכים   (שם סעיף יג)בספר דיני ממונות 
שטרחו להשלים מכר שבין ראובן לשמעון,  

דם, ובא אחר וגמרו, אינו נקרא  ולא עלה בי
(בלקוטים די"א עני המהפך, מספר הגיד מרדכי  

(הגב"י  ירים משה  ע"א פ"מ ח"א סי' לט דצ"ז ע"א)

וכתב הדיני ממונות, שמסתבר שהדברים   ח)

נאמרו בסרסורים שתפקידם למצע בין  
המוכר לקונה, אבל אם הם הביאו את המקח, 

ו,  ומהם נודע לו, כשבא סרסור אחר וסיימ 
עליו לשלם לראשון דמי תיווך, ועיין בשער 

 ג פ"ח. ע"כ. 
 

פסיקת דמים רק לסוברים שאין איסור מהפך 

 במציאה

שוב נשוב אל דברי המהריק"ש דלעיל  
, שלמד בסיעת הראשונים  (אות ב)

שהשמיעונו שאין איסור עני המהפך  
במציאה, ואם צריך פסיקת דמים, אין צורך  
להשמיענו זאת, שהרי במציאה אין פסיקת 
דמים. הנה כיוצ"ב כתב גם בשו"ת חת"ס  

שתנאי פסיקת דמים יכון רק למ"ד    (חו"מ קיח) 
שאין בהפקר דין עני המהפך, אך לסוברים  

הפך בהפקר ומתנה, גם  שיש איסור עני המ
קודם שגמר המקח יש בו דין מהפך, שהרי  
בהפקר אין פסיקת דמים. והכי נמי כתב  

 .(לוי, ח"א ר"ס לד)בשו"ת משפטי אליהו 
 

תחילה דבריהם נסתרים משו"ת 
שכתב  (סי' קיח ד"ה הרי לך)מהרי"ק 

להדיא להיפך, שדין זה הוא אף לרשב"ם  
  יאה וז"ל, הסובר שיש דין עני המהפך במצ

הרי לך בהדיא דאפי' במכר דמודו בה כולי  
  , עלמא דאית ביה משום עני המהפך בחררה

אלא אם כן גומר   ,אפילו הכי לא מקרי רשע
ופשיטא שבזה מודה   ,ראובן המקח וכו'

דודאי לא עדיף מילי דהפקר לרבינו    ,רשב"ם
וזה פשוט וישר    ,ממכר לרבינו מאיר  ,שמואל

 עכ"ל.  לכל מבין.
עוד, בסיס הבנתם בטעם פסיקת ו

דמים הוא שכדי להחשב מהפך 
בחררה, צריך שהקונה ירצה במכר ולא  

 בספר  
 ג. 

 אולם 

 זאת 
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מסופק, שכל עוד לא החליט שהוא רוצה  
לקנות, עדיין אינו נחשב עני המהפך ומותר  

. ואף למטונייהו יש להשיבם,  *להקדימו 
שכל זה שייך במכר, שגמירות דעתו תלויה  

על המחיר,   בפסיקת דמים, וקודם שהשתוו
אינו מחליט שהוא רוצה, ולכך עדיין אינו  
נחשב עני "המהפך", אך במציאה, רצונו בה 
היא ההחלטה, ולא צריך פסיקת דמים, ולכך  
לכו"ע במציאה א"צ פסיקת דמים. וכיוצ"ב  

(בתשובה  השיב הגאון אליהו לוי בן מהרש"ל 

כת"י נדפסה בספר פחד יצחק, לאמפרונטי, ערך עני דף 

שאין להוכיח מפאה דסגי להחשב   )קיג ע"ב
מהפך בחררה ללא פסיקת דמים וכן  
במציאה, דשאני הם שאין בהם שום קציצה, 
ולכך כל מידי שמחזר בה נקרא עני המהפך,  
אבל במכר ששייך ביה פיסוק דמים, ואיכא  
למיחש לפסידא דמוכר, ודאי דלא מיקרי עני  
המהפך אלא כשנתפשר עם המוכר ופסק 

כי חזינן בעוד פוסקים שיוצא  דמים. ע"כ. וה 
מהם כאמור, דתנאי פסיקת דמים נאמר דוקא  
במכר, אך במציאה לא, ולכך הצריכו  
שיעשה אף במציאה מעשה בעל משמעות  
לזכות בה, ולא סגי בגילוי דעתו, שכ"כ  

(ח"ה גניבה פ"ט סעיף י"ג  בספר פתחי חושן 

בהערה ל, וציין לדבריו בפתחי חושן ח"ב אבידה סוף 

(חו"מ סי'  שהוא למד בשו"ת חת"ס    ע' עט)פ"ט ה

עט, את"י עתה, וצריך לבדוק כיצד זה עולה עם דבריו 

שאף לרש"י שיש במציאה   שהבאנו לעיל בסמוך)
איסור עני המהפך, צריך שיעשה מעשה 
סמיכות דעת קצת לזכות במציאה כדי  

 
והכי למדו בטעם פסיקת דמים הגאון   *

(בתשובה כת"י נדפסה אליהו לוי בן מהרש"ל 

 קיג ע"ב)בספר פחד יצחק, לאמפרונטי, ערך עני דף 

להחשב עני המהפך, כיון שבמקח וממכר  
ור על  קיי"ל שצריך פיסוק דמים בשביל לעב

עני המהפך, ה"נ במציאה. וששם משמע  
בחת"ס, שאפילו אמר לו להגביה עבורו לא  

(ח"ב  מיקרי מהפך. ושכ"כ בשו"ת אמרי יושר  

גבי מי שאמר לקטן שיגביה מציאה   סי' עב)
בשבילו, והקטן הגביהה ונתנה לאביו,  
שאפשר שהאב אינו עובר באיסור עני  
המהפך, שאין דין עני המהפך אלא כשעשה  

עשה דומיא דפסיקת דמים גבי מקח מ
וממכר, אבל באמירה בעלמא, אפילו  
במציאה לא שייך דין עני המהפך בחררה.  

 ע"כ.
 

ועוד והוא עיקר, כל שכתבנו עתה 
להשיבם, הוא להבנתם בטעם פסיקת 
דמים, ברם באמת אין זהו טעם פסיקת דמים,  
כאשר מבואר למעיין בגוף דברי הר"מ  

וכדלעיל   י משהמרוטנבורג המרדכי והדרכ 
שטעם פסיקת דמים הוא   (אות א ובהערה)

משום תקנת המוכר, שלא יהיה חייב למכור  
למי שהתעניין במכר, וממילא במציאה אין  
תקנה זו, כיון שאין כאן מוכר, ולכך במציאה  

אין צריך פסיקת דמים. וכך   לי עלמאלכו 
"מ  (חוהשיב על המהריק"ש בשו"ת חקרי לב 

ין  שאין ראיה מהפקר ומתנה שא ח"ג סימן כה)
פיסוק דמים, שכיון שטעם הראשונים   צריך

הוא משום הפסד המוכר, לכך צריך פסיקת  
דמים, וטעם זה אינו נצרך בהפקר ומתנה.  

 ע"כ.  

, וכן  (אות ד)ויובא בסמוך, וכן המקנה דלהלן  
הפתחי חושן דלהלן בסמוך מהחת"ס  

 והאמרי יושר. 
 

 זאת 
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 להלכה

הלכה, היות ודין זה שנוי במח', 
יש להקל בו כבכל פלוגתא 

ר"ם  דרבוותא במילתא דרבנן. כדעת המה
מרוטנבורג ודעימיה. בפרט שמשענת 
המחמירים שא"צ פיסוק דמים, היא מתוך  
שהפוסקים לא הזכירו בדין עני המהפך תנאי  
פסיקת דמים, וטענה זו אינה הכרח גמור  
[וטענתם ממציאה והפקר נדחית קרינן לה  
לעיל בסמוך.] אך כאמור פסיקת דמים אינה  
שייכת בהפקר ומציאה, אך שפיר שייכת  

 ר בזול מאוד אף דחשיב מציאה.במכ
 

 לכו"ע א"צ פסיקת דמים בדברים קטנים 

נראה בדין פסיקת דמים, שהוא נאמר  
דוקא בדברים גדולים הצריכים משא  
ומתן, בהם תנאי להחשב מהפך הוא פסיקת 
דמים, אך לא בדברים קטנים, שבהם יחשב 
מהפך גם ללא פסיקת דמים. וזה פשוט להני  

שלמדו בטעם   ג ובהערה ב)(אות אשלי דלעיל 
פסיקת דמים שנדע שהמהפך גמר בדעתו  

  (שם) לקנות, שיש לחלק כן. אלא אף לדידן 
שטעמו משום טובת המוכר, נראה לחלק  
כאמור שדברים קטנים כיון שאינם דברים  
של משא ומתן, כשמהפך אחד, לא יפסיד  
המוכר את שאר הקליינטים, כיון שאם אינו  

ור שאינו רוצה  קונה תוך כמה דקות, בר
לקנות ואז מותר לאחרים לקנות, בשונה  
מדברי עסקים, שהמשא ומתן נמשך כמה  
ימים. [גם לו יצוייר שהקונה ממשיך לנסות  
לקנות את הדבר הקטן שמוכר יוריד לו  
במחיר, כל שהמוכר גילה דעתו שאין ברצונו  
למכור לו, מותר לאחרים לקנות, וכמו  

בסעיף מוכר   (סימן א סעיף ט)להלן שנתבאר 
המהפך.] זאת ועוד, בדברים קטנים בדרך  

כלל כשפוסקים דמים כבר קונים ומשלמים,  
ואי נימא דבעינן פסיקת דמים אף בדברים 
קטנים, בטל איסור עני המהפך בדברים  
קטנים, כיון שתלוי בפסיקת הדמים, ובהם  
פסיקת הדמים מגיעה עם הקנין, ועל כן  

ברים על  מסתבר גם משום כך שלא נאמרו הד
דברים קטנים. גם כך נראה שדוקא בדברים 
גדולים אמר המהר"ם, מהשאלה ששאלו את  
הר"מ מרוטנבורג הנ"ל, עד כמה זמן יחשב  
עני המהפך יום או יומים או פחות או יותר,  
דהיינו שהיה פשוט לשואלים שלא יתכן  
שלעולם יחשב עני המהפך, וכמסתבר וכי מי  

לקנותו  שהיפך במוצר ויעלם שנה אסור 
מדין עני המהפך, ולכך שאלוהו כמה זמן  
נחשב מהפך. ועל כך השיבם הר"מ לדרכו  
להיפך הגמור, שכל עוד לא פסקו דמים,  
עדיין אין עליו דין עני המהפך משום טובת  
המוכר, וכוונתו שבזה נפשטה עיקר 
חקירתם, היות ומעת פסיקת הדמים לא עובר  

רי  זמן רב עד שקונה בפועל או שמסתלק. וה
שכל דבריו הם בקנית דברים גדולים, ולכך  
שאלוהו עד כמה זמן מהפך, ולכך השיבם  
שמעת פסיקת הדמים שכיון שהוא דבר גדול  
יתכן שפסיקת הדמים תהיה אחר זמן רב,  
וכפי שגם היה המעשה בנידונו בקנית קרקע. 
ולכך נראה שרק בזה אמר פסיקת דמים לא  
 כן בדברים קטנים. ומאידך גיסא פשוט

דבעינן שירצה את המוצר, ולא רק שישים 
 את עינו עליו.

 
 

 כשהמחיר ידוע האם חשיב פסיקת דמים

 וכשרשום המחיר על המוצר

עמד על דברי תוס'   (קידושין רפ"ג)המקנה  
שכתבו שאסור למלמד   (נט ע"א ד"ה עני)

 ולענין 

 ד.  

 ה. 
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לקחת מלאכת מלמד הנמצא עמו "בבית",  
דיברו  לשם מה להעמיד בבית, ומדוע לא 

במקרה שהוא מהפך להישכר לעבודתו.  
וביאר מפני שכל שהמחיר ידוע עבור עבודה  
מסויימת, ממילא נקרא שפסקו דמים גם  
ללא פסיקת דמים ביניהם, והיות ובמלמד,  
לכל מלמד יש מחיר אחר, לפי איכות  
המלמד וכדו', לכן דיברו תוס' שהוא בבית, 
שבזה שהוא בבית, כבר בעבר פסקו עמו על  

מים, ובזה חשיב פסיקת דמים, ולכן  ד
המלמד השני שמנסה לקחת את מלאכתו,  
עובר על איסור עני המהפך, ע"ש. [אך  
בוודאי שאין הכרח כמותו בתוס', שהרי  
ביארו את דברי תוס' שכתב "בבית" בדרכים  

(סימן א סעיף יב במהפך בדבר להלן אחרות, ראה 

 .]מצוה)
 

לכאורה גם לחנות שכתובים 
מחירים על המוצרים, דהוי ה

פיסוק דמים. ברם זה אינו, היות וכל טעם  
פסיקת דמים היא לטובת המוכר, א"כ  
כשהמחיר כתוב כבר על המוצר, חזרנו לכך  
שהמוכר יפסיד. גם בלאו הכי הרי בפסיקת 
דמים רגילה, בכך שהוא פסק דמים, בזה  
נחשב מהפך בחררה וכדלעיל, אך בחנות  

ע אדם ושם את עינו  שיש מחיר פסוק, והגי
על מוצר, בשימת עין אינו נעשה מהפך, כיון  
שלא הפך כלל, וזה שיש מחיר כתוב על  
המוצר, אינו הופך אותו לעני המהפך, שהרי  

], ורק  (סעיף ד)לעיל  נתבאר ולא היפך כלל [
כשהיפך בדבר ופסקו דמים, פסיקת הדמים  
היא גם הוכחה על שהוא מהפך, לא כן הכא,  

מחיר בחנות הנמצא על מוצר,  ולכך פשוט ש
אינו מחשיב אותו כדין פסיקת דמים לכל  

 חלקיו. 

כשנגמר זמן השכירות האם נחשב שכבר 

 פסקו דמים

  (לאמפרונטי, ערך עני דף קיג ע"ב)יצחק 
הביא תשובת כת"י להגאון אליהו  
לוי בן מהרש"ל, ובנידונו היה שוכר ונגמר  

ן  זמן השכירות, ולא פסקו דמים על הזמ 
החדש ובא אחר ושכרו, וכתב שאין בכך  
איסור עני המהפך, היות ועל הזמן החדש  
עדיין לא פסקו דמים. ברם לאידך גיסא 
הוכיח מהמהרי"ק, שגם את הזמן החדש  
החשיב שפסקו עליו דמים, בגלל פסיקת  
הדמים הישנה ע"ש. ע"כ. וכן יוצא מבואר  
מדברי המקנה דלעיל בסמוך, שזמן חדש  

עליו דמים. ויש לעמוד על  יחשב שפסקו 
 דבריהם.

 
מנהג הפרישה שלא להקדים את המהפך אף 

 שלא קצצו דמים

אחר שהביא את  (סי' רלז ס"ק א)הפרישה ו. 
דין המרדכי, שדין עני המהפך בחררה תלוי  
בפיסוק דמים, כתב "ועתה נוהגין לפסוק  
אכיוצא בזה שהוא השגת גבול". והוסיף,  
"ולכאורה" נראה לחלק, שגדרו שכל שהיו  
גומרים ומשתווים על המחיר, אילו לא היה  
נכנס השני באמצע, זה השגת גבול. ומה  

ד שישתוו  שאמרו שאינו השגת גבול ע
בפיסוק, היינו כשהלוקח הלך מהמוכר,  
ואמר לא אתן יותר מזה. ע"כ. והביאו  

ותמה למה לא הזכיר זאת   (ס"ק ג)הפת"ש 
בחיבורו הסמ"ע. וכן הביאוהו נכח השלחן  

ובספר מטה   (בסוף הספר בחידושי השו"ע סי' רלז)
וציין לעיין במים רבים  (הגב"י אות י)שמעון 

. גם הביאו בשתיקה ב)(חו"מ סי' טו די"א ע"
. (שוודרון, סי' רלז סוף ס"א)בספר משפט שלום 

(סי' רלז סס"א, ונעמוד  וכ"כ בספר ערוך השלחן  

 ומכאן 

 הפחד  
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בספר דיני ממונות  וכן הביאו  עליו בסמוך)
וציין עוד לעי'   ) 3(בצרי, ח"ב ש"ב פי"א ס"ג הע' 

ומ"ש במנהג  (חו"מ מע' ה לב)בזכרונות אליהו 
  י' רלז הגב"י ס"ק י) (ס חברון, ראה מטה שמעון 

. ועוד  (חו"מ סי' טו די"א)ובשו"ת מים רבים 
ואל   )219(ח"ו דף ציין אל פסקי דין רבניים 

, וכ"כ בספר  *(חו"מ ח"א סי' ס ע"כ) שו"ת אג"מ  
 . (ח"ה פ"ט סט"ז)פתחי חושן  

זה אינו, כי הפרישה מציין את  
מנהג בתי הדין במקומו, ודין  

לא מכח ההלכה,  זה תקף מכח המנהג, ו
וממילא במקום שאין מנהג כזה, לא נאמרו  
דברי הפרישה, ומעתה מה ראו הני אשלי  

 
 לא ניתן להמחל *

ספר מדבר פלא    (שם)טט הדיני ממונות  יעוד צ
(פאלאג'י, ערך ת' קונ' תשובה מחיים אות  גנזי חיים 

  שכתב  (אלגבה, אות גל)משם יסוד עולם  מד)
מוסיף על המקח   וז"ל, אם בשם הכלבו

שחבירו עומד עליו ליקח, לא ניתן להימחל  
ונקרא רשע, ואין גזלן כמוהו, וראוי  
להוכיחו, ואם לא ישמע, יש להבדילו  
ולנדותו עד שיחזור, ואם לא שב, יהיה  

ויזהר לקיים וחי אחיך עמך  משוקץ ומתועב.  
והיות   ולסייעו בכל מיני עזר וסיוע. עכ"ל.

משמע אף  ,רסתם על מעלה מחי בומדבר 
היסוד עולם  כאמור  והנה    בלא פסיקת דמים.  

 (סי' סו) מהכל בו, והנה הוא בכל בו  כן  הביא

וכולו ציטוט ספר מורה חטאים לרוקח  
והיסוד עולם אסף   ,ככתוב בריש הסימן

וגם שינה את  ,מתוכו בדילוג כמה דברים
. והנה כל דברי הכל בו  קיצורהלשון לצורך ה

בתשובה, והטיל    מהרוקח שם הם כלפי השב
בתשובת וז"ל, כתב עליו דרכי תשובה ו

הגאונים, העובר לאו ילקה ויתודה ולא  

רברבי לפסוק את דברי הפרישה, כשאין  
מנהג כזה בשערם ומקומם, רק בגלל  
 שהפרישה שחי לפני כארבע מאות שנה בא

אחרת, אמר שכן מנהגם, והוא פלאי. 
גם השיב על הפרישה הגאון אליהו לוי  

(בתשובת כת"י נדפסה בספר פחד בן מהרש"ל 

אחר שנקט    יצחק, לאמפרונטי, ערך עני דף קיג ע"ב)
דתלוי בפיסוק דמים. שדברי הפרישה על 
מנהגם, איהו גופיה לא כתבם בשו"ע ועע"ש  

]. גם כל  (סי' רלז ס"ק ג)[וכן תמה הפת"ש 
הפוסקים דלעיל שפסקו כרמ"א, שעני  

דוקא, לא  המהפך הוא אחר פסיקת דמים 
 ס"ל כוותיה. 

הזהר בעשה לקיימו פן יכוך  וכו'.   יחטא עוד
וטוב   ,ותקיים כל אחת ואחת , מכת מרדות

  (ויקרא כה, לו) והוי זהיר בוחי אחיך עמך  .לך
ולא תסיג את גבולו ולא תקח את מחייתו  

כי אם בסחורה או מטבע כנגד   ,בשום ענין
ואם יבא אחר ויוסיף לו כדי ליקח  "  . השלטון
ונקרא   ,זה הדבר לא ניתן למחול ,מחבירו

ואם לא ישמע   . "ואין גזלן כמוהו ,רשע
יש  ,למיסריו ולמוכיחיו לעשות תשובה

להבדילו ולנדותו עד שיתקן עותתו  
יהא מתועב ומשוקץ עד   ,ואם לא ,הבתשוב
זה אמר לי מטטרו"ן שר הפנים  .שישוב

ומיכא"ל וגבריא"ל ושמעיא"ל וסנדלפו"ן  
ואליהו ודוד ושלמה וכל הנביאים  

. עכ"ל. הרי שמדבר במשיג והמלאכים לה'
גבול וכוונתו שמוסיף כדי ליקח, היינו  

או   ,כגון מס ,בשוכר אומנות מהשר וכדומה
ולא על העומד   , דיבר כך  ל וע , חנות וכדומה

  , כמו שהביאו היסוד עולםדלא על המקח 
הקיצור  אהבת והוא עשה כן לצורך 

 וכמבואר. 

 ולכאורה 

 רץ  
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 ירושלמי

(סי' רלז  הערוך השלחן כפרישה ז. וכן נקט 

אחר שהביא את חילוק הרמ"א  ש ס"א)
זהו בעניני מסחר  שבפסיקת דמים כתב 

שהרבה קונים והרבה   ,אבל בשוק ,אקראי
כשאחד עומד על   ,מוכרים נמצאים תמיד

כל זמן    ,אסור לאחר לילך על מקח זה  ,המקח
אף כשלא פסק המקח   ,ושהראשון עומד עלי 

וכן המנהג בהרבה  .כמ"ש הירושלמי ,עדיין
  , שכשאחד עומד בשוק לקנות דבר ,מקומות

  , ומנהג יפה הוא מדינא ,לא יסיגנו אחר
ובפרישה כתב שבימיו פסקו   .וראוים לברכה

   . עכ"ל.בזה שהוא הסגת גבול
 (ריש פ"ג) לירושלמי קידושין 

אחר הדין ששלח שליח ש
וקידשה לעצמו שהוא מנהג רמאות, ושה"ה  

  , ככתוב גם בבבלי. כתוב שם, בשליח למכר
רבי זעירא מיקל להון דחמי לחבריה זבין  
זבינא ומעלה ליה עלוי. אמר רבי אבון בשם  

רבנין   ,אף לעושה עלוי חבילה ,רבי זעירא
הו חסד ויראת שדי  עקריי עלוי למס מר

ון  . והיינו שלומד בדין הראשיעזוב. עכ"ל
של רבי זעירא דמיירי בקונה בשוק שאסור  

 . לרעו להוסיף על המחיר

זו ראינו שקדמו בספר עלי תמר 
 (קידושין רפ"ג) על הירושלמי 

שביארו דמיירי בדין עני המהפך, כשהמוכר  
אינו משתווה עם הקונה במחיר, ואולם  
לבסוף בוודאי ישתוו, ובא אחר והסכים  
למחיר הגבוה ולכן מכר לו, ונמצא שחטף 

 (ס"ק א לעני המהפך, וכפי שכתב הפרישה 

דבכה"ג אסור, ולמד מכאן לסתור את   הנ"ל)
דברי הרמ"א מהר"מ מרוטנבורג, שקודם  

לקדום לקנות. ודרך    סוק דמים מותר לאחרפי
בדרך זו מדנפשיה גם בספר נחמד למראה  

שהביא   (ר"פ ג ד"ה ושו"ר להרה"ג)על הירושלמי  
את דברי הגאון מרדכי הלוי שהובא בשו"ת 

דמוכח   (חו"מ ח"א סי' קד דקמ"א ע"ג)חקרי לב 
מהירושלמי בדין השני שקילל ר' זעירא,  

לקנות   שביארו דמיירי בסוחר שמקדים
סחורה שהיפך בה חבירו, וכיון שהירושלמי  
לא חילק בין אם קצב מחיר, מוכח דלא שנא.  
אלא שיש ליישב. עד כאן. ולא פירש כיצד  
יש ליישב. [לגבי שלמד כן מתוך  
שהירושלמי לא חילק אם קצב מחיר היה לו  

  (קידושין נט ע"א) להוכיח כן אף מן הבבלי 
ץ שסתמו שם ברב גידל ולא כתבו שקצ

מחיר. ודחיתו פשוטה, שהר"מ הבין מסברא  
דמיירי בבבלי ובירושלמי דוקא בקצבו 
מחיר, כפי שביאר מילתא בטעמא כדי שלא  
להפסיד את המוכרים, ושמא לכך כיון ב"יש  

 ליישב".] 
 

פירושם בירושלמי אינו מוכרח,  
וכפי שפירשו רבים את דברי 

להלן  הירושלמי בדרכים אחרות לקטנום 
קחנו משם, שחלקם  )חנויות(סימן א סעיף יא גבי 

ביארו את הירושלמי, לא על דין עני המהפך,  
וחלקם בעני המהפך, אך פירושו אחר, קחנו  
משם, וכפי שדברי הירושלמי סתומים, ועל  
כן הדבר תמוה לדחות את דברי הראשונים  

 מכח דברי הירושלמי הנזכרים. 
 
 

  

 כוונתו 

 ובדרך  

 ברם  
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 למוכר אין איסור 

הקונה עבר על  וקנאו, ובא רעו והקדימו , לקנות דברעני המהפך 
אולם על המוכר אין איסור עני המהפך.   איסור עני המהפך בחררה,

עני המהפך בקניה, ובא איש רשע אל המוכר ומציע לקנות ממנו,  לכן בו
למוכר   ,השני על איסור עני המהפך  הקונה  בוריע ,אף שאם ימכור לו

 .למכור לו לכתחילה מותרעצמו 

 כשהמוכר מציע לשני לקנות

והמוכר מציע לקונה אחר  ,כשיש מי שמהפך לקנות איזה דבר
מותר לקונה לקנות לכתחילה ואין לו לחשוש משום  לקנותו, 

שהקונה הראשון מהפך לקנותה. שכיון שלמוכר אין איסור, אף לקונה  
אין איסור כיון שהוא לא פיתה את המוכר שימכור לו, אלא פנה אליו  

ובא המוכר ונותנה במתנה לשני    ,כשיש מהפך בקניה מעצמו. קל וחומר  
  .שריד

שהמוכר אינו  מכך, גם כשהמוכר לא פנה לקונה, אלא שנודע 
שלא ידוע שהוא  כאף ורק לאחרים,  ,רוצה למכור למהפך כלל

, כל שגילה דעתו שאינו רוצה למכור לראשון מותר לאחרים  רוצה למכור
 לשני לקנותו. 

כי אם פיתהו, זהו דין  קונה השני לא פיתה את המוכר, הכל זה כש
הנדיב לב   ונקרא הקונה השני רשע [כחילוק עני המהפך בחררה

 ] .(אות ב)דלהלן  והשמחת כהן ודלא כהלכות קטנות
  ,כשהקונה יודע שיש למוכר עדיפות שהוא יקנה ממנו  אף   , מכך

 ,כיון שיש עני המהפך לקנותה והמוכר לא פנה אליו לקנותה
ימכור אלא אם כן יודע שהמוכר לא    אסור לו להציע עצמו לקנותה ממנו.

 לקונה הראשון בלאו הכי, רק אז מותר לקונה השני לבקשו שימכור לו.
, לא די  ושאר אופנים המותרים לעיל בא לקונה מעצמו

אלא אף מותר לקונה לפתות  ,לקנות השני  שמותר לקונה
מהצעתו משתלמת יותר  עהעל ידי שיציע לו הצ ,את המוכר למכור לו

 של המהפך. 

 המהפך למכור מוכר 

ובא מוכר אחר  ,אם יש מוכר שמהפך למכור דבר מה לקונה
והקדימו למכור לקונה, הרי בזה יש איסור עני המהפך גם על  

 השני.  המוכר
 
 

 ט.  

 ולכן 

 ויתירה  

 אך 

 ויתירה  

 וכשהמוכר 

 אולם 
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 עליו איסור עני המהפך איןהמוכר 

רעו  ובא מה, א. עני המהפך לקנות דבר 
  . האם גם המוכר רשע וקדמו שנקרא

ם את בזה שהקדיעבר על איסור עני המהפך 
ומכר לו, ולא למהפך בקניה שנשא   השני

   או לאו. ונתן עמו 
שגם על  נראה ראשונה 

המוכר יש איסור, כיון  
שבגללו הפסיד המהפך, ומה ההבדל בין  
הקונה שהקדים את המהפך והפסידו שנקרא  

שמכר  רשע בגלל שציערו, לבין המוכר 
בזה ש ,לאדם אחר שהפסיד את המהפך

ואם כן גם הוא יקרא   , הפסידו באותה מידה
רשע. וכשם שדין המהפך בחררה בגמ'  

נאמר על המהפך במכר לדעת    (קידושין נט ע"א)
(שם  או בהפקר לדעת רש"י  [  (שם ד"ה עני) תוס'  

 (סי' רלז ס"א וס"ב)והש"ע  ) שם(, ותוס' ]ד"ה עני)
פך גם בשכיר המהפך  נקטו שיש דין עני המה

להשכיר עצמו לעבודה, ובא אחר והקדימו  
עבר על עני שלהשכיר עצמו לעבודה זו 

המהפך. והיינו שלמדו כן מפני שהסברא 
בין    ,שציערו ונקרא רשע קיימת באותה מידה

אם הקדים את הקונה לקנות או הקדים את  
המוכר למכור. ושכיר הרי הוא כמוכר את  

ה הכא שיש איסור  עבודתו. ממילא נימא דה"
ציער את  המוכר גם על המוכר, מפני ש

הקונה המהפך באותה המידה שציערו זה  
שקדמו וקנה את אשר היפך בו. וכיוצ"ב  

דיש    (בהגהותיו ערך לחם אות א) כתב המהריק"ש  
דין עני המהפך גם במוכר וגם במשכיר.  
וכוונתו שהמהפך למכור או להשכיר ובא  

השכירו, עבר  רעו והקדימו ומכר לקונה או 
על דין המהפך. ונראה שלמד כן מדברי תוס'  
והשו"ע הנ"ל, שיש דין עני המהפך בשכיר  
להשכיר עצמו לעבודה והרי השכיר הוא  

"מוכר" את עבודתו לבעל הבית ובא רעו  
והקדימו והשכיר עצמו לעבודה דהיינו  
הקדימו "למכור" את עבודתו דהוי מהפך.  

גבי המהפך  ן דידן[אולם אין כוונתו לנידו
לקנות והקדימו אחר, האם עבר "המוכר"  

 שלא נגע בכך.] 
 

פוסקים שאין איסור על המוכר, ושלכן 

 כשהוא מציע לקנות, מותר לשני לקנות ממנו

ברם באמת הפוסקים כתבו שאין איסור  
על המוכר, שהנה כתב בשו"ת דברי  

שהוא דבר פשוט שאין    (מזרחי, ס"ס קטו)משה  
איסור על המוכר, ודהכי מבואר בספרי 
הפוסקים, ושלכן למוכר מותר להציע לקונה 
אחר לקנות [את אשר מהפך לקנותו אחר],  
ואז מותר גם לקונה לקנות. ואם המהפך אינו  
מאמין לקונה שפנה אליו המוכר, אם צריך  

  (סי' רלז ס"ק ה) כנה"ג כתב הלקבל חרם, 
שאין   )ד"ה מכל הלין (סי' לוממהרש"ל בשו"ת 

(סי' רלז הגה"ט צריך. ע"כ. [והובא גם בכנה"ג  

בספרו ים   העתיק את תשובתו גם ]. וס"ק כ)
  קידושין פ"ג סי' ב ד"ה מכל הלין) (של שלמה 

כדמוכח מהלשון "ובא אחר ונטלה", הא בא  
המוכר, שרי לקונה לקנות, ושרי למוכר  

וכ"כ בפשיטות בשו"ת חקרי לב  למכור. 
שכל   חו"מ סוף ח"א סי' קג סוד"ה וכשאני לעצמי)(

שאין רצון המוכר לתיתה למי שהיפך בה, 
אף שאין לו נ"מ ממונית, לית ביה דין עני  
המהפך בחררה, כ"ש כשיש פסידא למוכר.  

(סי'  ע"כ. והכי תפס כוותיה בשו"ת חות יאיר  

(ס"ס ושכן מבואר בסמ"ע  מב ד"ה והנה הרב)

שהיה מהפך למכור   , ולכך בנידונו במי שפו)
סוסים לשר, והשר שלח לשני שימכור לו,  
אין בו איסור משום עני המהפך. ע"כ.  

  (ח"ב סי' רפו) ובדומה כן כתב בהלכות קטנות 

 ט.  

 בהשקפה  

 ב. 
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שאם משודכת פונה לאחר שישדכה, אין  
עליו איסור עני המהפך, כיון דשידוך הוי  
כמציאה ע"ש, ועוד היה אפשר לומר, שעני  

אחרת מקנה, אבל המהפך הוא כשאין דעת 
ביש דעת אחרת, כמו כאן שהאשה חפצה 
להשתדך לשני, אין בו דין מהפך, בדומה  

  (קידושין נט ע"א)  למעשה דרבין חסידא
שקידשה לעצמו כיון שהם לא רצו ליתנה  
לבנו, אף הכא היא לא רוצה שוב את  
הראשון ואין בזה מהפך לשני. והכי נקט  

לק על  אלא שח (חו"מ סי' נב) בשו"ת נדיב לב 
ההלכות קטנות הנ"ל בדין משודכת, שרק  
אם המוכר פנה לקונה מעצמו מותר לקונה  
להקדים את המהפך, לא כן בנידונם שהקונה  
[הוא החפץ לשדכה] פיתה את המוכר [היא  
המשודכת], בוודאי דהוי עני המהפך,  
דאל"כ בטל דין עני המהפך, שהרי בכל עני  
  המהפך התפתה המוכר והתרצה למכור לו, 
וא"כ לבסוף קנאה בהיתר, ועל כרחך דכל  
שהקונה פיתה את המוכר, הוי עני המהפך.  

(חו"מ סי' פא ד"ה וכ"כ בשו"ת שמחת כהן 

שאין איסור למוכר ואז גם אין   באופן דלפמ"ש)
איסור לקונה, וגם הוא סייג זאת כאמור  
בזה"ל, דלא אמרינן דאם בעל החררה רוצה  

עצמו ליתנה לשני דמותר, כי אם שהוא ב
רוצה בשני בלי פיתוי השני, אבל במפתהו,  
ודאי דאיכא איסורא דעני המהפך בחררה.  

(ח"ג סי' פג, ח"ו  וכן מבואר בתשובת הרשב"א 

בההיא דעירוני שהביא מרן בב"י   סי' רנט)
ע"ש. ושכן כתב הגאון הרב נדיב לב    (ס"ס קנו)

שהוא  הנ"ל. ע"כ. וכדרכם  (ח"ב חו"מ סי' נב)
יש  פיתה את המוכר,  דוקא כשהקונה לא

ונביאו להלן   )סי' קפג (להוכיח מדברי הב"י 
וכ"כ גם בשו"ת משפט צדק  בעז"ה. (אות יא)

שאם  (מלמד, ח"ג סי' יד ד"ה וכן נביא, דף מב טור ד)

הקהל אינו רוצה את השוחט, בכה"ג ליכא  
(קידושין  איסור עני המהפך, והוכיח כן מהגמ'  

שה לעצמו  כשלא רצו ליתנה לבנו קיד   נט ע"א)
וכן במעשה המכר שם. והתנה זאת בכך  
שהקהל מעצמם ולא שפיתו אותם אחרים  

ממש    (חו"מ סי' יז)בשו"ת אבני נזר  ע"ש. וכ"כ  
על נידו"ד, שהשואל סבר שיש איסור עני  

על המהפך גם על המוכר, ואיהו השיבו ש
המוכר אין איסור, שכל דין עני המהפך נאמר  

כשאינו רוצה  רק כשהמוכר רוצה למכור לו, ו
נט  ( כדאיתא בקידושין  וכוונתו  אין [  לו  למכור

שכשלא רצו ליתנה לקידושין לבן רבין   )ע"א
חסידא, הותר לו לקדשה. וכן כשלא רצו  
למכור את הקרקע לשליח רב הותר לו  

  (סי' רלז ס"ב) שו"ע לקנותה. וגם כן הוא ב
מתוס' "אם לא שיאמר בעל הבית שאין 

ז שרי למלמד  רצוני לעכב המלמד שלי" דא 
אחר להציע עצמו. וכן מוכח מדבעינן  
פסיקת דמים כרמ"א ס"א, ועוד רבות. והוא  
גם פשוט מסברא.] וא"כ כשהמוכר רוצה  

  , אין על האחר שום איסורגם למכור לאחר, 
כיון שהמוכר רוצה למכור לו ולא למהפך.  
וזה פשוט וברור שאין שום סברא לאסור על  

  ש לדון רק המוכר למכור את שלו. וכל שי 
.  ותלוי בגדריה ע"ש משום מחוסרי אמנה

(סי' רלז הגה"ט וכ"כ בספר מטה שמעון  ע"כ.

מפי ספרים, ושכ"כ באשדות הפסגה  ס"ק ג)
, וכ"כ בספר ירים משה (חו"מ סי' טז דצ"ד ע"ד)
(ח"מ ושכ"כ בשפת הים  (סי' רלז הגה"ט אות ד) 

(חו"מ ח"א סי' קיג  ובחקרי לב  סי' נז דקס"ג ע"ב)

  (סי' טז דכ"ז ע"א) ובראש משביר  דקל"ט ע"א)
עכ"ד   (הל' טוען סי' א דע"ג ע"ג)ובמשה ידבר 

(בצרי, ח"ב ואת"י. וכ"כ בספר דיני ממונות 

שעל המוכר אין איסור, והפנה   ש"ב פי"א ס"ז)
לחלק מהציונים דלעיל, ועוד אל הזכרונות  
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(שוודרון,  והמשפט שלום    (חו"מ מע' ע כב) אליהו  

(סי'  וכ"כ בספר פתחי משפט ע"כ.  .דפ"ט ע"ד)

ושכ"כ   רלז בביאור המשפט ד"ה נקרא רשע)
ושכן כתב בספר דברי גאונים    האבנ"ז הנ"ל,

כן פסק בשו"ת הליכות  , וש(כהנא, כלל קי סי' יב)
ישראל, בקבעו מחיר לשכירות דירה, והגיע 
מי שנוח יותר למשכיר, דשרי לו לבטל את  

עם  שכירות הראשון. ושנשא ונתן בזה
החזו"א, וענהו שנראה שהצדק עמו, אלא  

ע"כ. וכ"כ   שסייג זאת שיש לעיין בזה.
  (זעפרני, ח"ד סי' כח אות ד) בשו"ת משפט שלמה  

שמצד המוכר אין איסור עני המהפך, רק  
משום מחוסרי אמנה, ושכ"כ בפתחי חושן  
(גניבה ואונאה פ"ט ס"ק לב, מהאבנ"ז והדברי גאונים  

(ח"א  ת משיב בהלכה . ע"כ. וכ"כ בשו"הנ"ל)

שעל המוכר אין איסור, ע"פ היש"ש   סי' רז)
והחו"י הנ"ל, והוסיף שכן הוא בשו"ת  

 . (סי' יז)שארית יוסף 
 

כשהמוכר נתנה מעצמו לשני שלא היה מהפך 

 לא עבר השני על איסור מהפך

(סי'  כיוצ"ב חזינן בשו"ת מהר"ם אלשיך  

במעשה שהיה ביהודי שהמלכות   סז)
ובחובו שיעבדה את ביתו, וילדיו  הרגה אותו  

מצפים לזכות בביתם בחזרה. אלא  
שהמלכות נתנה אותו לרופא, והם טענו כנגד  
הרופא שהם עניים המהפכים בחררה. ועל  
כך כתב דליכא, כיון שהמלכות נתנה  
מעצמה לרופא, ובזה כתב שאף לרש"י דיש  
מהפך במציאה, יודה דבכה"ג ליכא. ועוד  

לל לא רוצה לתת  ממשיך, ששם המלכות כ 
לבניו את הדירה, לפי שהם בעלי חוב  
למלכות, וברצונה עוד לגבות מהם את  
חובם, ואיך יתנו להם מתנה, ולכך הביא  

שכשלא   (קידושין נט ע"א) ראיה מרבין חסידא

רצו לתתה לבנו לקידושין, הותר לו לקדשה,  
ואף הכא שהמלכות אינה חפצה לתת לבנים,  

וד ממשיך שעני  שרי לרופא לקבלה מהם. וע
המהפך היינו שבא אחר ונטלה, ולא  
שהמוכר נתנה מעצמו לאחר, דכל כה"ג  
שרי, וכיון שהרופא לא ביקש זאת  
מהמלכות, אלא היא נתנה לו מעצמה מפני  
שמצא חן בעיניה, אין בכך משום עני  
המהפך. עכת"ד. וציין לכך בקצרה הכנה"ג  

והוסיף שכ"כ המהר"א   (סי' רלז הגה"ט אות ו)
אלייקו בתשובה כת"י, שאם בעל החררה  ג

נתנה לו בעצמו ללא תביעתו, אין בכך משום  
עני המהפך בחררה. וכתב הכנה"ג שזה  
נלמד ממעשה דרבין חסידא. ע"כ. ודבריו  

[ואף שמשמעות  קצרים וכוונתו כאמור.
לאסור לרב לקבל   (הגב"י אות ט)דבריו להלן 

משרה של רב קיים, גם אם בני העיר פנו 
, היינו משום השגת גבול ולא רק עני  אליו

(פיפאנו, סי' רלז  המהפך, גם בספר חשב האפד 

  (חו"מ סי' כג) הביא שבשו"ת פורת יוסף    ס"ק ד)
האריך בראיות שכוונת הכנה"ג הנ"ל היא  
כשלא גילו בני העיר דעתם מקודם לסלק  
המורה הראשון, וכשגילו, מותר לשני לקבל  

וכ"כ גם   את המשרה, דלא הוי השגת גבול.]
(לבטון, חו"מ סי' כז ד"ה ואיך  בשו"ת נכח השלחן  

שאם בעל   שיהיה, ובסוד"ה האמנם מתשו')
החררה רצה באחר, מותר לאחר ופשיטא  
דלא מקרי רשע, כדמוכח מרבין חסידא  

(חו"מ  בשו"ת שמחת כהן וככנה"ג הנ"ל. גם 

למד מאלו דברי   סי' פא ד"ה באופן דלפמ"ש)
הכנה"ג, במי שפתח בית דפוס ובאים אליו  
פועלים מבית הדפוס קיים, ומבקשים לעבוד  
אצלו, שמותר לו לקבלם, ואין בזה משום  
עני המהפך הוא בית הדפוס הראשון שלוקח  

  (בהמשך) לו את עובדיו. ועוד הוכיח כן 

 ג. 
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ולהבנת שו"ת   (ח"ג סי' פג) מתשובת הרשב"א 
בו, כיון שהפועל בא  (סי' מו)המהריק"ש 

אצלו מעצמו, שרי לו אף להציע לו משכורת  
גבוהה יותר, או תנאי עבודה משופרים יותר,  
כדי לפתותו שיעבוד אצלו, והביא כן משם  

גם בספר דברי  ע"כ. עוד גדולי עולם ע"ש. 
הביא את המהר"ם   (כלל כז אות ז)גאונים 

אלשיך הנ"ל, ושבדומה כתב גם הסמ"ע 
"ם שבא לקנות יי"ש מראובן  בעכו (ס"ס שפו)

וקצבו הערך, ושוב הלך העכו"ם מעצמו  
  לשמעון לקנות, דשרי לו למכור לו. ע"ש. 

(בירדוגו, ח"ג ערך עני  ע"כ. וכ"כ בכתונת יוסף 

ובשם   (ס"ס שפו)והראה לסמ"ע הנ"ל  ענף יא)
 הר"מ רבקש.

 
 הסברא להקל למוכר

והיינו טעמא שאין איסור על המוכר,  
הני אשלי רברבי שדין עני   מפני שלמדו

המהפך נאמר כלפי קונה שמקדים קונה  
אחר, אולם המוכר רשאי למכור למי  
שיחפוץ, ואינו באיסור זה, שלא עליו נאמרה  
הסוגיא, אלא על הקונה שהקדים קונה  
מהפך. וסברא לכך ביאר האבני נזר הנ"ל,  
שכשם שרשות למוכר לומר לקונה איני  

ומר אני מוכר  רוצה למכור לך, כן רשאי ל 
אולם סברא זו לא תיכון כשפיתהו  לאחר. 

השני, אך איהו כאמור היה פשוט לו אף בזה,  
וכלשונו, וזה פשוט וברור שאין שום סברא 

 לאסור על המוכר למכור את שלו. 
להסביר מדוע אין איסור על 
המוכר, לפי שאיסור מהפך היינו 
על שחטף עיסקא שלא היה לו בה עסק, אך 

וכר שהוא מתחילה עסוק בגוף העסק, המ
אינו עובר על ביטול המהפך כשסגר את  

 ,העיסקא עם אחר, כיון שאינו חוטף עיסקא

אלא הוא בעל העיסקא, שכשם שלקונה  
מותר לא לעשות את העסק, או לעשות את  

ואינו עובר על עני המהפך   העסק עם אחר,
של המוכר שמפסידו את העסק, כך מותר  

ם נושאים ונותנים על  למוכר. וכשם שה
המחיר ועל תנאי הרכישה, שזהו חלק  
מהמשא ומתן שביניהם, גם ביטול העסק או  
עשייתו עם אחר הוא מכלל המשא ומתן,  

  שניהם וליכא בהא משום עני המהפך, כיון ש
המהפכים. דהיינו עני המהפך הוא מי  
שנדחף לעסק שהלך להגמר, ולקחו לעצמו,  

דחף אליו, לו  לא כן מי שהיה בעסק ואינו נ
יש רשות לבטלו או לעשותו עם אחר שהוא  

 גם המהפך.
 

נראה להוסיף ביאור לכך, שעני 
המהפך הוא משום המדה הרעה 
לבטל את עסקו של העני המהפך בה,  
כשכבר באו לידי הסכם וסגרו מחיר, ברם  
המוכר שמבטל את עסקו, אינה מדה רעה, 
לפי שגם המוכר נמצא במשא ומתן והוא  
נוגע אליו, שאם הקונה הזה ירד מהעיסקא 

חיר,  לא תתקיים עסקתו [שאע"פ שסגרו מ
כיון שעדיין לא עשו קניין יכולים לחזור, רק  

ראה  יש על המבטל משום מחוסר אמנה 
(חו"מ  ובשו"ת אבני נזר  סי' רד ס"ז)(שו"ע ב

ח"ד  זעפרני,(שלמה ובשו"ת משפט  סימן יז)

כל היותר יש לדון על המוכר  ] א"כ ל .ס"ס ל)
חסידות לקיים את המכר עם הראשון  משום 

אף הסיכון   בגלל שעמו הוא פתח, על
אינה מדה  אך פשוט ששיפסיד את העיסקא. 

וממילא   רעה לו לקיים את העסק עם אחר,
בשונה   ליכא משום עני המהפך למוכר,

שבא והקדים את המהפך, שהוא כלל    מקונה
.  ועשות זאת היא מדה רעה לא היה בעיסקא

 ד.  

 נראה  ו

 ועוד 
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למה אין על המוכר איסור    *וע"ע כאן בהערה 
 משום לפני עור. 

סברא חדשה   (אות ט)ן ראה להל
שחז"ל לא תקנו כלל על המוכר דין  
בר מצרא רק על הקונה מפני תקנת השוק 

שו"ת  ודון מינה ואוקי באתרין, וכלשונו של 
דמשמע    (קרימונה ס"ס רעז)מהר"ם מרוטנבורג  
דאמוכר לא   (ב"מ קח ע"ב)בשמעתא דמצרנות 

 
 לפני עור בעני המהפך *

ברם צריך ביאור, אף שהמוכר אין עליו  
איסור עני המהפך למכור לשני, אך מה עם  
איסור לפני עור שכאשר הוא מתרצה לשני  

ורה עובר  המקדים את המהפך, בזה הוא לכא
על איסור לפני עור ושבעת המכר הקונה  

אמנם בשו"ע  עובר על עני המהפך בחררה. 
שאין   נתבאר מפי ספרים, )ח"א עמ' כו (המדות 
. ברם זה לא יועיל  לפני עור במדותאיסור 
אך   , מדותחיוב ה הרי זהו ביחס לכאן ש

איסור דרבנן דמהפך לא יהני בזה מפני  
דרבנן על   איסור חז"ל  הוסיפובאיסור זה ש

אחד מהם, כמו   דבר תורה פרטים, וזה 
בביאור הדין דעני   (לעיל סעיף ג)שכתבנו 

שחיובי המדות   ,המהפך הוא מדרבנן
משתנים בין האנשים לפי דרגתם העת 
והזמן, לא כן כשהטילו חז"ל איסור עני  
המהפך, הוא חל על כולם בשוה ככל איסורי  

 דרבנן. 
ברם האם יש לפני עור באיסור דרבנן שנוי  

ו כלל כו   מערכת(ראה בשדי חמד  ,הוא במח'

כרך א דף קמה טור א. ועוד לו   ולפני עור ס"ק כאערך 

"ת דברי חכמים סימן לו הנדפס בשד"ח ח"ט עמ' בשו

  , (אסאד. גם בשו"ת יהודה יעלה אלף תתמח)

עמד על מח' זו בראשונים.   ח"א או"ח סי' ד)
  ) או"ח ח"א סי' קכה ד"ה והנה אף (ובשו"ת הר צבי  

תקינו רבנן ועשית הטוב והישר. שכלל אין  
תקנה שיבא בא המוכר לידי  לנו לעשות שום  

שום פסידא לעולם. ע"כ. וכן הוא במרדכי  
 בשמו.  (ב"ב סי' תקנא)

 
 הוכחות להקל לבעל הבית לשכור אחר

החמור  א' יש לדרג נושא זה ד' דרגות, 
  כשיש דין עני המהפך, האם יש  ,ביותר

תורת  , ושהראשונים רבים שאין איסורלש
ח"ט (ליקטם. ובשו"ת יבי"א  ) או"ח סי' ה(חסד 

מפי קמאי  עמד בזה )ת האו"ח סי' פד או
  ניחא לסוברים שאין איסור מעתה ו ובתראי.

  , אך לסוברים שיש איסור לפני עור אדרבנן,
מאי  ,וחלקם ס"ל דאף איסור תורה יש בזה

דהוי דבר  ואין ליישב משום איכא למימר. 
. דמלבד דזה  שאינו מתכוין באיסור דרבנן

יכון רק לסוברים דיש דין אינו מתכוין גם  
סורים, ולא רק בשבת, הרי כל  בשאר אי

איסור עני המהפך הוא באינו מתכוין,  
שהקונה השני מטרתו להרויח ולא לצער את 

 רעו.
 

ואשר נראה לבאר את השיטות הנ"ל שנשאר  
להם הדבר בקושיא למה אין בכך משום  

  (אות ט) דלהלן סברא לפני עור, שילמדו 
  על המוכר לא תקנו כלל שכשם שראינו ש
ה"ה שלא תקנו דין עני   דינא דבר מצרא 

מהר"ם מרוטנבורג  וכלשונו של ההמהפך, 
דמשמע בשמעתא  קרימונה ס"ס רעז)בשו"ת (

דאמוכר לא תקינו רבנן    (ב"מ קח ע"ב)דמצרנות  
ועשית הטוב והישר. שכלל אין לנו לעשות  
שום תקנה שיבא בא המוכר לידי שום פסידא  

  (ב"ב סי' תקנא) לעולם. ע"כ. וכן הוא במרדכי 
 בשמו. 

 עוד 

 ה. 
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איסור על המוכר למכור לו ובזה השני עובר  
על איסור עני המהפך, וא"כ שמא גם המוכר  

(קל עובר על איסור זה וכאשר פתחנו. ב' 

אך המוכר מעצמו    ,כשיש מהפך בקניה  ממנו)
פונה לאדם אחר ומציע לו לקנות. ג' כשיש  
מהפך והמוכר נותנו מתנה לאחר מדעת  
  עצמו. ד'. כשהמוכר אינו רוצה למכור 
לראשון, האם מותר לאחר להציע לו למכור  

 לו.  
כתבו   (אות א) הפוסקים דלעיל 

, להתיר גם את הנידון הראשון
וכאמור   וק"ו את כל הבאים אחריהם,

האבנ"ז כתב טעם בדבר, כיון שהמוכר רשאי  
לומר איני מוכר כלל, ממילא רשאי לומר אני  
מוכר לאחר. והיש"ש דייק כן מלשון הגמ'  

הא בא  ,ר דוקא ובא אחר ונטלהדהאיסו
המוכר משרא שרי ונתננו טעם וסברא בכך  

 .  (אות ד) לעיל
 

 רבין חסידא

יש שהוכיחו דין זה מרבין חסידא  
שכשלא רצו ליתנה לבנו   (קידושין נט ע"א)

  שכן הוכיח קידשה הוא בעצמו. לקידושין, ו
דין    את   המהר"ם אלשיך. ואף  הנ"ל   לדין הד'

חסידא המהר"ם אלשיך  ב' הוכיחו מרבין 
הנ"ל,  והדברי גאונים והשמחת כהן 

אלא שהוא נזהר   ,(ח"ב סי' רפווההלכות קטנות 

[ודין ג'    .)בזה וכתב שכן הוא "בדומה" לרבין חסידא
להקל המהר"ם אלשיך והכנה"ג אך  כתבו 

  ובדרך זו גם יש ללמוד כן .  כתבו כן מסברא]
מהמשך הגמ' ברב שכשלא רצו למכור   גם

 את הקרקע לרבה בר בר חנה קנאה לעצמו. 
לדין הראשון בוודאי שאין הוכחה 
מרבין חסידא, ואף לדין ב' יש 

כי אף שמשם מבואר   , להשיב שאין הכרח

מותר  ,  שכשהמוכר אינו רוצה למכור למהפך
אך מנ"ל שאין על המוכר   , לשני לקנות

  יקשו על כך  עודאיסור וזה נידו"ד. ו
הקושיות דלהלן. ואף לדין הד' יש להשיב  

ק"ו על החמורות   ,על ראיה זו מרבין חסידא
הגמ' בקידושין  לפי סיעת הסוברים ש  ,ממנה

שונות,  סוגיות  הנ"ל עסוקה בשתי (נט ע"א)
ודין עני    ,רמאותשליח שקנאה לעצמו שהוא  

שהוא רשע, ראה בזה בדין עני  המהפך 
,  אות ג והלאה)להלן סעיף יב  (המהפך בדבר מצוה  

  מרבין חסידא ורב ללמוד  ין הכרחוא"כ א
שהוא   ,ששם היא סוגיית רמאות להקל, לפי

, ואין זה מכריח להקל  קל מדין עני המהפך
זאת   ני המהפך.בדין החמור ממנו, בדין ע

ועוד שאני ברבין חסידא שהמוכר לא רצה  
למכור למהפך כלל [שלא רצו ליתנה לבנו  

המוכר  ] ברם אם . סידא לקידושיןשל רבין ח
ני, בראשון אלא שיש לו עדיפות בש רוצה

ובזה מפסיד את   ,מנא לן דשרי לשני לקנות
וכן ראינו שחילק המהר"ם אלשיך   ,המהפך

דלעיל. אולם ההלכות קטנות וגם הנדיב לב  
ממעשה דרבין   אף לזה להקלכן למדו 

 חסידא.  
 

 ראיה מאין רצוני לעכב מלמד שלי

(סי'  מדין השו"ע    להקלוהנה יש שהוכיחו  

וז"ל, אם לא שיאמר בעל הבית  רלז ס"ב)
שאין רצוני לעכב המלמד שלי וכו', שאז  
מותר למלמד אחר להציע עצמו להיות  
מלמד חדש תחת המלמד הקיים, והוא  

. והכי  (קידושין דף נט ע"א סוד"ה עני)מדברי תוס'  
על    כו)  (סי' רלז הגהות הטור ס"קכתב גם הכנה"ג  

דברי הטור, שיש דין עני המהפך גם  
בשם מורי זקני  עוד כן  הביא  ובשכירות וכו',  

הרב מהר"י שונצין ז"ל בתשובה כת"י בשם  

 אמנם 

 ו. 

 אולם 

 ז. 
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תוס' והריטב"א, מיהו בעל הבית השוכר  
ליכא גביה איסורא. ע"כ. ונראית כוונתו  
שבעל הבית מותר לו לשכור אחר, ולא את  

בו זה שהיפך אצלו למלאכה זו אף שקצ
מחיר לשכירותו. ויליף לה מדברי תוס' 
הנ"ל, דשרי לבעל הבית לומר איני רוצה  

והכי למד בשו"ת   להמשיך לשכור אותך.
מדברי תוס'   (קוק, יו"ד סימן ד אות ב)דעת כהן 

שאם המעסיק אינו רוצה במלמד, אלא  
וכן הוכיח   באחר, מותר לאחר להציע עצמו.

 )(זעפרני, ח"ד ס"ס לבשו"ת משפט שלמה 
 ונביאו בעז"ה בסעיף הבא.

לכאורה כל שיש ללמוד מכאן הוא  
שלבעל הבית מותר לו להפסיק 
להעסיק את המלמד, אך מנא לן שאם הוא  
רוצה להעסיק מלמד, ובא עם מלמד אחד  
במשא ומתן ופסקו דמים ולבסוף שכר אחר,  
אינו עובר בעני המהפך. ובפשטות הבינו  

כשכוונתו   בתוס' ובשו"ע הנ"ל, דמיירי אף 
בוודאי לשכור מלמד אחר ואפי"ה שרי,  
ויתרה מכך הדברים אמורים אף כשבכוונתו  
שאם לא ימצא מלמד אחר, ימשיך לשכור  
את המלמד הראשון, ואפילו הכי מותר לו  
להפסיק את שכירותו ולשכור אחר, חזינן  

 דליכא בבעל הבית משום עני המהפך. 
דיש להשיב שאין ההכרח שאף  

כיוונו תוס', כדי שיהיה כח  לכך 
נוכיח שהב"י   (אות יא)וגם להלן  להוליד דין.

למד בתוס' דמיירי דוקא כשהבעל הבית 
והעיקר שבעל מפטר בוודאות את המלמד. 

הבית אינו המוכר אלא הקונה, לפי שהמלמד  

 
וא"א להשתמש בסברת ההיתר שאמרו   *

לבעל הבית, כיון שהמלמד הוא טוב   (שם)
יותר ללמד את הילד השני, לכן מותר גם  

הוא "מוכר" את מלאכתו, ובעל הבית חפץ 
לקנותו, א"כ כל דחזינן הכא הוא שמותר  

לשכור מלמד אחר, דהיינו   לבעל הבית
שמותר לקונה ללכת ולקנות במקום אחר,  
וזה דין פשוט ואין מי שחולק על כך. וכל  
הדיון כאן הוא האם המוכר עובר על גרימת  
עני המהפך או לאו, ולכך לכאורה אין ראיה  

 מכאן. 
 

 ראיה מתוס' והשו"ע

ברם נראה להוכיח להקל אף את דין א',  
ראיה יפה בדרך  מתוס' והשו"ע הנ"ל 

אחרת, דהנה חזינן מתוס' והשו"ע הנ"ל  
בסוף ס"ב בדינם השני, שלאב מותר לשכור  

המלמד הזה   ,מלמד פעיל, משום שלאב
דומה למציאה, לפי שמלמד זה הוא טוב  

יש לעמוד על המלמד  הנה לבנו. ע"כ. ו
גופיה [שכאמור הוא המוכר, שמוכר את  

ת עבודתו] כיצד לו מותר לעבור מהבעל הבי
שהוא עובד אצלו, אל בעל הבית השני, והרי  

הרי   הבעל הבית הראשון הוא עני המהפך.
[ואף שיש שעל המוכר אין שום איסור. לן 

לחלק, דשאני הכא שיש היתר לבעל הבית 
השני כי לו זו מציאה, ועל כן נימא דבכה"ג  
שרי למוכר, אך כבנידון א' שאסור למהפך,  

צער של  מנ"ל דשרי למוכר? אולם כיון שה
הבע"ה הראשון מהמוכר הוא אותו צער, בין  
אם יש לשני היתר הלכתי ובין אם לאו, א"כ  
מה בכך שיש לשני היתר, מבחינת המוכר,  
הרי המוכר מצער את הראשון, וא"כ שפיר  

 .*וע"ע כאן בהערה מעוד פנים הוי ראיה.]  

גופיה. תחילה אומנם המלמד הוא  למלמד 
יותר טוב לילד השני ממלמד אחר, אך הוא  
גם יותר טוב לילד הראשון, וא"כ אין בכך  

 ברם  

 איברא 

 ח.  
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 ראיה מבר מצרא

עוד ראיה להתיר בדין דבר מצרא, 
שחז"ל תקנו זאת על הקונה, אולם על  

וכשם ששם המוכר ליכא איסורא כלל, 
המוכר אינו באיסור כלל אף הכא נמי הוא.  

שעל   (סי' קעה ס"ק ז)כתב הסמ"ע שהנה כן 
ושכן  המוכר ליכא איסור כלל של בר מצרא,  

ע"כ.  מסעיף כג והלאה שם.  (שם) מבואר
דפוס  (הר"ם מרוטנבורג וכ"כ בשו"ת מ

דמשמע בשמעתא דמצרנות    ס"ס רעז)  ,קרימונה
דאמוכר לא תקינו רבנן ועשית   (ב"מ קח ע"ב)

הטוב והישר. שכלל אין לנו לעשות שום 
תקנה שיבא בא המוכר לידי שום פסידא  

  (ב"ב סי' תקנא) לעולם. ע"כ. וכן הוא במרדכי 
לא מבעי לסוברים שטעם איסור  ובשמו. 

שום ועשית הישר והטוב, והוא  מהפך, הוא מ

 

היתר למלמד עצמו, רק לאב השני שעליו  
לדאוג לבנו שלו, ולבנו הוא יותר טוב. וגם  
בלאו הכי, ההיתר שהוא מלמד יותר טוב,  
הוא היתר לאבי הילד שאין לו איסור עני  

ך, איך אין בכך היתר למלמד, כי מה  המהפ
בכך שהוא מלמד יותר טוב את השני ולא את  
הראשון, ומבחינתו אין בכך הבדל ולכן אין  

 בכך להחשיב זאת כמציאה.  
 

עוד עלה במחשבה להוכיח שאין איסור על  
המוכר כשהוא מוכר לאחר שלא היפך,  
דאל"כ כל מעסיק פועל יהיה אסור לו לפטר  

תו לשכור שכיר אחר.  את שכירו כשכוונ
והלא הדברים ק"ו, שאם כשהוא במשא  
ומתן עם השכיר לשכור אותו וקצבו מחיר,  
ולבסוף הוא שוכר אחר, יש עליו איסור  
משום עני המהפך, ק"ו כשהשכיר משמש  
אצלו בפועל, ואינו רק מהפך בעבודה, אלא  

הטעם שאמרו בבר מצרא. אלא אף לסוברים  
שעני המהפך הוא משום שיורד לחייו כרש"י  
ודעימיה, או משום מדות טובות, וכאשר  

,  שהוא איסור דרבנן (סעיף ג) נתבאר לעיל
מ"מ חזינן שבמוכר חז"ל לא נוגעים, כמו  
שכתב המהר"ם שם וז"ל, ורבנן חשו טובא  

וכר העני ומוכר מחמת דוחקו.  לפסידא דמ 
 (ב"מ קח ע"ב)וכן משמע בשמעתא דמצרנות 

דאמוכר לא תקינו רבנן ועשית הטוב והישר  
(ב"ב סי'  וגומר וכו'. עכ"ל. וכ"כ המרדכי 

בשמו. וכן הביא את תוכנו הדרכ"מ   תקנא)
וכך כתב, ומצינו דחשו רבנן   (סי' רלז אות א) 

  טובא לתקנת המוכרין, אפילו אם הוא גוי. 
 וסברא זו קיימת אף הכא במוכר. 

כן יש ללמוד מפשט לשון הגמ' 
שאמרה "נקרא רשע"  (נט ע"א)קידושין 

עובד בה בפועל, שאסור לו לפטרו ולשכור  
כשיש לו   פועל אחר. [ואם תאמר דשאני 

סיבה טובה לפיטורין. אף לזאת, תחילה  
הדבר תלוי בדין עני המהפך כשיש לשני  
רווח, האם שרי לו לקנות, ומלבד דלרש"י  
ודעימיה, שיש דין מהפך במציאה, אף 
כשיש לו רווח אסור, וא"כ הראיה תיכון  
לרש"י ודעימיה. אף לר"ת ודעימיה דשרי  

ל  מציאה, יש פוסקים רבים שתלו זאת בגוד
הרווח, ונתבאר במקומו. ואעיקרא מעסיק  
יכול לפטר פועל גם כשאין לו סיבה, שאינו 
משועבד לו, רק לזמן שקצבו, וחזינן דאין  
איסור עליו משום עני המהפך]. ברם זה אינו,  
היות והמעסיק אינו מוכר, אלא קונה  
"עבודה" והמוכר כאן הוא השכיר, וכיון  

נה  שהמעסיק הוא קונה, פשוט שאין לקו 
איסור לקנות ממקום אחר, לכן אין ראיה  

 מכאן. 

 ט.  

 גם 
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ולא נקראים רשעים, הרי שהאיסור רק על  
הקונה ולא על המוכר. ברם יש להשיב על  

הקונה,   כך שכיון שהגמ' מדברת לגבי
שכתבה עני המהפך בחררה ובא אחר ונטלה  
נקרא רשע, וכיון שהיא מדברת על זה שבא 
ונטלה, לכן כתבה עליו נקרא רשע, ברם 
באמת יתכן ששניהם רשעים גם הקונה  
החדש וגם המוכר. אולם פשט הדברים שרק  
הקונה נקרא רשע, ואחרת היה לחז"ל  

 להשמיעונו זאת בהדיא. 
 

 הוכחה לאסור

ידך אמרו לי להוכיח להיפך מגוף  מא
  (דפוס קרימונה סי' רעז) תשובת הר"מ 

הנ"ל, שם כתב, שאם    (סי' רלז ס"ק א)הדרכ"מ  ו
המוכר אינו מוכן למחיר שרוצה המהפך, 
אע"פ שהוא עדיין מהפך להגיע עמו 
להסכמה, מותר לאחר לקנות, וטעמו,  
דאל"כ יפסדו המוכרים כשיהפך עמהם אדם 

סור לאחרים לקנותה מדין  אחד, ושוב יהיה א
עני המהפך, ויהיה מחוייב המוכר להסכים  
לתנאיי הקונה. ע"כ. ואם כשהמוכר פונה  
לקונים, אין דין עני המהפך, למה יפסדו  
המוכרים, הרי כשהם ישובו ויפנו לקונים  
יהיה מותר להם לקנות, ולא יפסדו המוכרים.  
מוכח שאף שכשהמוכר פונה לקונים אסור  

שיש מי שמהפך. ולענ"ד אינו  להם לקנות כ
מוכרח, מפני שאף שיש בכך פתרון חלקי  
לתקן את הקלקול למוכרים, ברם עדיין  
הקילקול גדול, שרק כשיפנה המוכר בשנית  
לקונים יהיה מותר, ודרך משל מי שהכריז  
בבית הכנסת שיש לו דירה למכירה, ובאים  
הקונים ורואים שיש כבר מי שנושא ונותן  

כים ולא באים לדבר עמו  עמו, כולם הול
מדין עני המהפך לדרך הנ"ל, ורק אם יכריז  

וגם   , בבית הכנסת בשנית, יהיה מותר להם
אז רק הראשון שיגיע יהיה רשאי לשאת  
ולתת עמו עד שיכריז בשלישית וחוזר  
חלילה, והרי זה מבואר שהוא קילקול גדול  
למוכרים, ולכך נימא דכיון המהר"ם, ולכן  

ו לעשות שום תקנה שיבא גם סיים שאין לנ
 פסידא לעולם. ע"כ.  שוםהמכור בה לידי  

 
עני המהפך והמוכר מעדיף את השני האם 

 מותר לשני להציע עצמו

את דברי הנדיב לב   (אות ב)הבאנו לעיל  
שדחו את ההלכות   ,והשמחת כהן

שפסק בעני המהפך לקנות והסכים   ,קטנות
  , לקנות  שנימותר ל שהמוכר למכור לשני, 

בעני  כי תמיד  , א"כ בטל דין עני המהפךד
המוכר הסכים ע"י פיתוי השני  המהפך 

שהמוכר מעצמו פנה כורק  .לו מוכרהל
לקונה לקנותו, מותר לו לקנות, אף שיש עני 

 המהפך לקנותה. 
(חו"מ סי' קפג תבאר בב"י מדין נוסף 

 ,ותלה זאת במח' הראשונים ס"ג)
הרמב"ם   שם)קידושין נט ע"א (לפי שרש"י ש

במעשה   (סי' קפג)והטור  (מכירה פ"ז הי"א)
את רב לקנות לו   ה ששלח רבה בר בר חנ

יתרו  וביארה הגמ' שה ,קרקע וקנאה לעצמו
מפני שהיה באגא דאלימי ולא נהגו    לקנותה,

ברבה בר בר חנה כבוד. ופירשו רש"י  
הרמב"ם והטור, שלא היו מוכרים לרבה בר  

שאם כן   ,ועל כן דייקם הב"י כלל. הבר חנ
היו מוכרים לו, אך לא בדרך כבוד, שאחר  

והיה   ,לא היו מכבדים אותו ,שהיה בא לשם
היה אסור לרב לקנותה   ,מצטער מהם

(נתיב  לעצמו. ומאידך הביא את רבנו ירוחם 

לשליח יותר    כשראוישכתב ודוקא    כח סוח"א)
מלמשלח, כגון שהיתה בקעת אלמים  

 י. 

 יא. 

 והנה 
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ולא ממשלח. וביארו  שמתיראים משליח 
הב"י דמפרש את הגמ' באגא דאלימי שאם  
יקנה אותה רבה בר בר חנה לא ינהגו בו  
כבוד ויצערוהו, ולכן אף באופן זה הותר  
לרב לקנותה. ע"כ. [עוד ראה ברבנו ירוחם  

כשהמוכר   דף צה טור ג) מישרים נתיב לא חלק ב (
  תבאר יעני אין איסור עני המהפך בחררה, ו

] ואף  )מוסיף על המקח א סעיף יד בדין(סימן להלן 
שמרן לא גילה דעתו כמאן הלכה, פשוט  
שיתפוס כרמב"ם ודעימיה אל מול רבנו  

 ירוחם.  
(בסי' רלז זו בב"י יוצא שדברי מרן 

, שפסק כדברי תוס', שאם ס"ב)
שמע שהבעל הבית אמר ש"אין רצוני לעכב  
המלמד שלי", מותר למלמד אחר להציע 
עצמו לעבוד אצלו. היינו כפשוטו, ששמע 
שהוא מסלק את המלמד. אך אם שמעו אומר  
אני מחפש מלמד אחר, ואם לא אמצא אחר  
כלבבי אשאירנו. יהיה אסור, כי רק עדיפות  

 ולא שמסלקו בוודאות.  יש לו על מלמד זה, 
השוה את  (שם ס"ק ב)בדרישה 

לפי שרבנו ירוחם שם  ,השיטות
כתב שיש לו עליו תרעומת, ואילו דברי  

כשלא היו מוכרים  הרמב"ם ודעימיה כתבו ש
הרי שגם אין לו עליו תרעומת.   ,מותרלו 

את לשון   (ס"ק ג)ויתירה מכך דייק הסמ"ע 
שיודע  שאפילו  ,השו"ע "ואם היה יודע"

השליח שהמוכר ימכרה רק לו, אינו חייב  
אם חושש שכשינסה  , לומר זאת למשלח

ונמצא   לקנותה המשלח יקדמנו אחר.
שכשיודע הקונה השני שיש עדיפות למוכר  
למוכרה לו, מאשר למהפך, אסור לו לבקשו  

 שימכור לו, שבזה יעבור על עני המהפך.
יתבאר להלן סימן  שיש לחלק, לפי ש

במהפך יב אות ג והלאה,  א סעיף

שהטור והב"י והשו"ע למדו   )בדבר מצוה
  שנתבאר שם  מלבד  . אך שאלו שתי סוגיות

  שהרמב"ם למד שזו סוגיא אחת [שכן הסקנו 
גם בעני   והרי שלדרכו כן הוא ,]בדעתו

אתי בק"ו, שאם אמרו כן    . בלאו הכיהמהפך
ברמאות, שאסור לקנותה כשיש עדיפות  

הוא בעני המהפך  למוכר בשני, ק"ו שכן 
 . דחמיר מינה

(ח"א סי'  ראיתי בשו"ת משיב בהלכה 

שכל שידוע שיש  רז ובהערה פז)
עדיפות למוכר למכור לשני, מותר לשני  
להקדים את העני המהפך, שהרי על המוכר  
אין איסור למכור לשני וכאן שיש לו עדיפות  
לכך מותר לשני להקדימו [כנראה כוונתו  
שבאופן זה נחשב השני שבא מכוחו של  
המוכר החפץ בכך, וכיון שלמוכר מותר  

ך אם השני  באופן זה מותר גם לשני]. ולכ 
הוא אוהבו או קרובו של המוכר, שאילו ידע  
המוכר שרעו חפץ לקנות, היה מוכרה לו,  
ולא לעני המהפך, מותר לאוהב להקדים את  
העני המהפך ולקנותה. ושאני כשהשני  
מוסיף במחיר דאסור משום עני המהפך,  
אע"ג שיש עדיפות למוכר למוכרה לשני  
בגלל המחיר. דשאני הכא שיש למוכר  

סרון ידיעה מעיקרא, שלא ידע שרעו חפץ  ח
בכך. משא"כ במוסיף על המכר, דעת המוכר  
למכור לראשון, וטוב בעיניו המחיר  
שסיכמו, על אף שיודע שאם יחפש ימצא 
קונה במחיר גבוה יותר, ולפיכך אין כאן  
חסרון ידיעה מעיקרא, ואסור משום עני  
המהפך. עכת"ד. ומלבד שהעמיד אוקימתא,  

וכר יודע שיוכל לקבל מחיר  באופן שהמ
יותר. והרי בדר"כ המוכר אינו יודע זאת,  
ואילו ידע מדוע אינו ממתין. וגם אם מצוי  
שהמוכר יודע, הרי שיצטרך להודות באופן  

 ולדרך  

 אולם 

 ואף 

 שוב 
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שהמוכר אינו יודע, דהוי חסרון ידיעה  
דמעיקרא ושרי לשני להקדים וזה סותר את  
משנתו גופיה. גם הוא הסתפק בהמשך  

אל המחיר לראשון, והשני  בהוריד המוכר 
מוכן במחיר הגבוה, שלשיטתו הוי חסרון  
ידיעה מעיקרא, וסיים שקשה לקבוע בזה 
גדר מסויים. גם עצם חידושו שיחשב שהשני 
הקרוב בא מכוחו של המוכר אע"פ שהמוכר  
לא יודע מכך אינו נראה וצריך לכך כדי  
להקל ראיה [ואע"פ שגם אנו השתמשנו  

להודיע   לגבי ן ג סעיף ז)(סימלהלן  בכסברא זו
לקונה שבמקום אחר יותר זול, שאני התם  
שלמודיע אין טובת הנאה, ולכך רחוק הוא  
מאיסור עני המהפך שהשני קונה לעצמו,  
ולכך אמרנו שהוא נחשב שבא מכוחו של  
הקונה, בשונה מכאן שהקרוב קונה לעצמו.]  
והעיקר שדבריו נסתרים מהאמור לעיל,  

ר עני המהפך גם  שלא זכרם, שיש איסו
כשידוע שיש עדיפות למוכר בשני, רק אם  
ידוע שלא ימכור לשני שרי. גם דבריו  

, שאף סיעת (סימן א סעיף יג בבן)להלן  נסתרים מ 
המתירים המה באו משום שלבן היא נחלת  
אבותיו, הא משום טובת האב, לא ס"ל הכי,  

 ע"ש.
רבנו ירוחם  שניתן לסייע דבריו מ

  דף צה טור ג)מישרים נתיב לא חלק ב (

שחידש שכשהקונה השני מוסיף על המחיר  
עני, אין איסור עני המהפך, חזינן   והמוכר

שכשיש טובת המוכר, שרי. ברם לא אמר כן  
על כל טובה שיש למוכר, אלא על שעה"ד  
של עני שהיא מצוה גדולה לסייעו ולתומכו,  

  ) מוכר(סעיף ד בדין הלעיל בזה למדנו וגם 
שדבריו אמורים כשהוספת המחיר  
משמעותית בשבילו, והוא מהטעם הנ"ל  

 ע"ש.
 

 כור ובא רעו והקדימומהפך למ

ובא מוכר   ,מהפך למכור דבר מהה
בזה  עבראחר והקדימו למכור לקונה, 

, שכן מבואר מס"ב  יסור עני המהפךבא
,  (קידושין נט ע"א ד"ה עני)  תוס'מקורו מו  ,שו"עב

שמלמד המהפך להשכיר עצמו, אסור  
למלמד אחר להקדימו משום עני המהפך,  

בודתו",  והרי מלמד הוא "מוכר" את "ע
(סי' רלז  וכ"כ להדיא המהריק"ש בערך לחם 

על דברי מרן שיש איסור עני המפך   ס"ק א)
במחזר לקנות דבר או לשוכרו, הוסיף, 
ונראה לי דה"ה למכור או להשכיר. עכ"ל.  

, וגם  (ח"ה פ"ט הע' לב)וכ"כ בספר פתחי חושן 
הוא יליף לה מתוס' הנ"ל, ושכן משמע  

לסוגיית  וציין  (שם) מדברי המהרש"ל 
 מערופיא.

 

 

  

 ואף 

 יב. 
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 פירסום 

עני המהפך בקנית דירה, רכב וכדומה והמוכר ממשיך לפרסמו גם  
אחר המשא ומתן שיש ביניהם, ואף שקצבו דמים, עדיין הוא מפרסמו,  
כל עוד לא סגרו את העסקא בפועל. והגיע דרך הפירסומות קונה חדש, 

 לקנותה ואין בכך משום עני המהפך. מותר לו 
הגיע דרך שמועה ולא דרך  והקונה  ,כשהדירה מפורסמת למכירה

ואם  הפירסום, אם השמועה נשענת על הפירסום, היינו הך ושרי. [
שלא דרך הפירסום, כגון ששכנו של המוכר הוא ידידו שהודיעו הוא הגיע  

, גם בזה נלע"ד  המוכרוכדומה, וידיעתו אינה מהפירסום אלא פה על פה מ 
 להקל, ובלבד שיסכימו בעלי תריסים.]

 
 כשהמוכר מפרסם את המכר

, שאין  (בסעיף הקודם)  אחר עלות כל זאת  א.
איסור על המוכר משום עני המהפך,  

שרי לו   ,וממילא כשהמוכר פונה לקונה
כיון  ו .לקנות, ואינו באיסור עני המהפך

שאיסור זה יכון רק כשהקונה פנה אל המוכר  
לקנות את אשר רעו מהפך בו. מעתה באופן 

כגון שמפרסם   ,שהמוכר מפרסם את המכר
דירה למכירה, נימא דאף אם יש עני המהפך  

וליכא   ,מותר לקונה חדש להקדימו ,בקניתה
שהקונה החדש  בהא משום עני המהפך, כיון  

שראה את פירסומו של המוכר,   יהגיע מפנ
דהיינו "שמע" את קריאתו ובקשתו של 
המוכר שיבא ויקנה, ולכן בא, וממילא ליכא  
בהא משום איסור עני המהפך, כי כאמור  

שוב ראיתי  המוכר פנה אל הקונה החדש. 
ח"ד ס"ס   זעפרני,( שכ"כ בשו"ת משפט שלמה 

ציאה, במהפך ברכישת דירה במחיר מ ל)
שאחר שהוכיח שאסור לאחר לקנותה משום  

 
 כולם מהפכים בה *

עוד עלה במחשבה להקל, שכיון שהדירה  
מפורסמת, אין בזה דין עני המהפך בחררה,  
כי היא חררה שכולם מהפכים בה, ולא חררה  

עני המהפך, כתב אלא אם כן בעל הבית 
ממשיך לפרסם את הדירה, אז מותר כדברי  

שאם בעל הבית  (קידושין נט ע"א ד"ה עני)תוס' 
אינו מעונין בראשון, יכול השני לבא בגבולו  

. ע"כ. [ברם אי משום  )ס"ב (סי' שלז  רןוכ"פ מ 
י הם דיברו כששומע  ראייתו, יש להשיב, כ

שבעל הבית אינו חפץ להעסיק את המלמד,  
אז שרי למלמד אחר להציע עצמו כמלמד,  
ואין בכך משום עני המהפך. ברם בנידו"ד  
דעסקינן שהמוכר יגמור את המקח עם 
הראשון, אילולי שיבא השני ויקנה, מנין לנו  
שמותר לשני להציע לקנותה, בגלל ששמע  

בשו"ת משיב   וכ"כ גם. שהמוכר מפרסם]
בעני המהפך לקנות   (ח"א סימן רז)בהלכה 

רכב, שכל עוד המוכר לא הסיר את מודעת  
המכירה מעל גבי הרכב, אף שקצב מחיר עם  
הראשון, מותר לשני להקדימו, כיון שהשני  
הגיע מכח המודעה, דהיינו מכוחו של  

 .*המוכר 

שהיפך בה עני זה לבדו. שהנה הוכיח ר"ת  
מדין פאה שעני   (תוס' קידושין נט ע"א ד"ה עני)

רס טליתו עליה, מוציאים אותה ממנו,  שפי
חזינן דליכא איסור עני המהפך במציאה.  

 י. 

 ואף 

 י. 
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דירה, רכב וכדומה המפורסמים    ומעתה
למכירה, ויש עני המהפך בהם לקנותם, 

פנה   השני אדם וכבר קצבו דמים, כיון שה
לבעל הדירה דרך הפירסום, הרי שבעל  

זה שרי  בהדירה בעצמו רוצה למכור לו, ו
[אלא שבקצבו . וליכא משום עני המהפך

דמים יש על המוכר משום מחוסר אמונה,  
 .] ז)סי' רד ס"(שו"ע בראה 

אך   ,כשהדירה מפורסמת למכירה
הוא הגיע דרך שמועה ולא דרך  
הפירסום, אם השמועה נשענת על הפירסום,  
היינו הך ושרי. אך אם הוא שמע שלא דרך  
הפירסום, כגון ששכנו של המוכר הוא ידידו  
שהודיעו וכדומה, וידיעתו אינה מהפירסום  
אלא פה על פה מהמוכר, וכן כל כיוצא בזה,  

 

דשאני   (ב"ב נד ע"ב ד"ה נכסי)ודחה הרמב"ן 
התם שכולם מהפכים בחררה. [שאיסור עני  
המהפך הוא להכנס לעסק לא שלך שאחר  
טרח בו, ברם אם כולם מהפכים, זה עסק של  
כולם, ומה בכך שראובן קל רגלים והגיע  

ון.] ולכך דעתו כרש"י, שיש איסור עני  ראש
המהפך גם במציאה והפקר. ע"כ. וה"ה הכא  
בנידו"ד, כיון שהדירה והרכב מפורסמים,  
אין זה עני המהפך בחררה, אלא כולם  
מהפכים בחררה, ושוב ליכא בהא משום עני  
המהפך. [ואע"ג שכאן מדובר במכר שכולם  
מהפכים בו, ואילו הרמב"ן אמר סברא זו  

אה, לא שנא, כיון דלרמב"ן אין חילוק  במצי
בין מכר למציאה, אלא בין אם כולם  

 מהפכים בה או יחיד.]  
 

וכח שחולקים  ברם מלבד שמתוס' הנ"ל מ
על סברא זו, דאל"כ מהי ראייתם מפאה 
דשרי בהפקר, נימא דשרי מטעם שכולם  

ם נימא דכיון שבעל הדירה מפרסם נקרא  הא
שהוא קורא לו, שהרי בפירסום הוא למעשה  
קורא לכל העולם לבא ולקנות, או כיון שלא  

והרי גם   .הגיע דרך הפירסום, לא קרא לו
בעני המהפך, המוכר מעוניין שיגיעו אליו  
עוד קונים, כי אז ימכור במהירות ובקלות,  

עלה את ואם יהיה עליו לחץ של קונים אף י
המחיר וכו', ובדרך כלל אף טורח המוכר  
לפרסם את מכירתו ולהודיעה כפי יכולתו,  

אמרינן דיש דין עני המהפך   למרות כל זאתו
אם הקונה פנה למוכר, דכל כה"ג נקרא  
שהקונה פנה אליו אף שכאמור המוכר חפץ 
בקונים אסור משום עני המהפך, וא"כ ה"ה  

אסור.   הכא, כיון שלא הגיע דרך הפירסום
   ים, המוכר קורא לכל י ברם כאן הוא מצב בינ

גם בדעת הרמב"ן זה אינו,   מהפכים בהם.
 דשאני פאה שכל העניים מהפכים בה
בפועל, לא כן במכר מפורסם, מי אמר שיש  
בכלל אנשים המעוניינים לקנותו, ובכל אופן  
לא די בזה להחשב כולם מהפכים בה. שהרי  

כתב טעם כולם מהפכים בה   (שם)הרמב"ן 
בפאה, אך בנופל על המציאה, כתב טעם  
אחר שמוציאים ממנו, או מפני שלא טרח  
בה, או דאה"נ נקרא שם רשע. ע"כ. חזינן  
דסברת כולם מהפכים בה, כתבה רק בפאה  
ולא במציאה, וזה מהטעם האמור, שרק  
בפאה שכל העניים רוצים לתופסה ולזכות  
בה, בזה נאמרה סברת כולם מהפכים בה, 
משא"כ מציאה, אף שכל אדם יחפוץ בה, 
ברם בפועל אינם יודעים ממנה, ואינם  
מהפכים בה. ומעתה ה"ה במכר, אף  

מרים שכולם מהפכים  שפירסמו אותו, לא או
בו, כיון שלא לכל מכר יש קופצים, ושמא 

 אין מהפכים בו כלל. 

 ב. 

 ואף 
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 חנויות ושוק 

אין דין עני המהפך בקניה דבר הנמצא בחנות, בסופר, ברשת קניות  
או בשוק, כיון שהמוכרים מפרסמים את מרכולתם [בעצם מציאות  

בעיתונות וכדו', ק"ו בשוק שהמוכר צועק  החנות, ק"ו אם הם מפרסמים 
את מחירי מרכולתו וכדו'], הרי שהם "קוראים" לכל הקונים לבא לקנות  
אצלם, וממילא שוב אין בכך איסור משום עני המהפך, וכאשר נתבאר  
לעיל שכשהמוכר פונה לשני, מותר לו לקנות לכתחילה לפני העני  

 המהפך. 
 

האנשים בעולם לבא, על ידי פירסום דרך  
העיתונות, מתווכים, מודעות על הדירה  
וכדו', אולם האדם המסויים הזה הגיע אליו  

. והנלע"ד דכל כה"ג נקרא  שלא דרך קריאתו
שהמוכר קורא לו, כיון שקורא לכל העולם  

 ובלבד שיסכימו עימי בעלי תריסים.

 שוק וחנויות

את הענין,   ולדרך זאת יש למשוךא. 
לכל מוכר בחנות שהוא נקרא שע"י 
חנותו מפרסם את הדברים שמוכר, והוא  
קורא לקונים לבא לקנות ממנו, שכן המוכר  
גדול עליה, ועם  `פונה אל הרבים בזה 
מוצרים מחוץ לחנות להודיע לכל העוברים  

וגם מצד עצם מבנה והשבים שכאן יש חנות,  
ו ק"ו כשהוא יוצא במבצעים, וק"החנות, 

כשמפרסם אותם בעתונות, או בפליירים  
וכדומה, כפי שהדרך בימינו אנו, הרי שבעל  
  החנות קורא לכל הקליינטים להגיע אליו. 

גם  וכיון שהוא "קורא" לקונים, ממילא 
כשיש לפניו מי שמהפך בקניה, ליכא בהא  
 דין עני המהפך בחררה. 

 סתמות הגמ' והפוסקים

סתמות דברי הגמ' הראשונים 
והאחרונים שאסרו עני המהפך 

בחררה, ולא חילקו בין בשוק ללא, אלמא  
דבכל אופן מיירי. ברם להאמור זה אינו,  
וכדמוכרח מכך שאין איסור עני המהפך  
בחררה כשהמוכר פונה לקונה השני ואשר  
נתבאר לעיל באורך מפי ספרים וסופרים  

 מילתא בטעמא.  
גם את סתמות הגמ'  ניתן לבאר 

שדיברה על דוגמא של עני המהפך  
בחררה, שהנה חררה היא לחם עוני,  
שפירושה פת שמניחים אותה על גבי גחלים,  

ולא חררה ע"ג    (יט ע"ב)כדאיתא במתני' שבת  
ת"ר פגה   (קכג ע"א)גחלים, ועוד בשבת 

שטמנה בתבן וחררה שטמנה בגחלים. ולכך  
חררה וכו'  הכלב שנטל  (כא ע"ב)מתני' ב"ק 

והדליק הגדיש, לפי שכאמור היא מונחת  
ע"ג גחלים. ולכך היא שחורה משחור, וזהו  

שנשתנו פניו כחררה,    (לה ע"א)ששנינו בסוטה  
היינו שהשחיר כמו שתחתית החררה שחורה  
מהגחלים, כדפרש"י התם. ולכך החררה היא  
לחם עוני פשוט עד מאוד, שהיא שחורה,  

ברה על חררה  ולכך י"ל שבכוונה הגמ' די
לחפצה ב"עני" המהפך. וגם לכן ביאר רש"י  

שמהפך לקבלה בחינם, והתוס'  (שם ד"ה עני)
ביארו שמהפך אצל בעל הבית   (שם ד"ה עני)

שיעשה לו איזו עבודה שתמורתה יתן לו את  

 יא. 

 יא. 

 אומנם 

 וגם 
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החררה, ולא תמורת תשלום. וכיון שכן לחם  
זה אינו נמכר בשוק כלל לרוב רעתו, וממילא  

ת הסוגיא אדידן, שאינה  לא קשיא מסתמו
מדברת בלחם הנמכר בשוק, שאינו נמכר  

 (פי"ב פל"ט)כלל. ואף שבמכילתא דרשב"י 
עה"פ ויאפו את הבצק אשר הוציאו ממצרים  
עוגות מצות, פירש, אין עוגה אלא חררה,  

(בראשית יח,  כענין שנאמר לושי ועשי עוגות 

. ושם יש לתלות שהגיש להם אברהם לחם  ו)
ר דברים שהגיש להם בעין  יפה, כפי ששא

. ברם לאור  (פו ע"ב)נדיבה, כדאיתא בב"מ 
האמור, כיון שהחררה נאפית ע"ג גחלים י"ל  
שנאפית מהר, ולכך גם יוצאי מצרים לקחוה  
וכנ"ל, והעדיף אברהם את הזריזות בלחם  

 על יופיו. 
 

 ערוך השלחן

איברא דחזי הוית ההיפך הגמור מאיתנו  
 )סוף ס"א רלז סי'(בספר ערוך השלחן 

שכתב הרמ"א בס"א אמרו  שדין פיסוק דמים  
, אך בשוק, שהרבה קונים  במסחר אקראי

ומוכרים נמצאים תמיד, כשהאחד עומד על  
המקח, אסור לאחר לילך על מקח זה, אף 
שלא פסקו דמים, כל זמן שהראשון עומד  

(קידושין ריש  עליו, וכמו שכתוב בירושלמי 

 . ע"כ דבריו. פרק ג)
 

 ירושלמי

לעמוד על דבריו נביא את דברי 
אחר הדין  ש  (רפ"ג דקידושין)הירושלמי  

ששלח שליח וקידשה לעצמו שהוא מנהג  
, ככתוב גם  רמאות, ושה"ה בשליח למכר

רבי זעירא מיקל להון   בבבלי. כתוב שם, 
דחמי לחבריה זבין זבינא ומעלה ליה עלוי.  

אף לעושה   , אמר רבי אבון בשם רבי זעירא

הו  ערבנין קריי עלוי למס מר ,עלוי חבילה
חסד ויראת שדי יעזוב. עכ"ל הירושלמי.  
וכמובן שצריך ביאור במה דברים אמורים  

 בדברי רבי זעירא בשני המקרים.  
 

 הלומדים באינו מהפך

(קידושין דף נח  מאירי ה ותחילה נביא את 

שהוא מן הראשונים   ע"ב סוד"ה לא סוף)
  את אלו דברי היחיד שמצאנו שמפרש 

אינו מדובר בעני  ש , ומבארהירושלמי
  . אלא במי שמעלה לרעו את המחיר  ,המהפך

ביאר את דין המהפך כתב וז"ל, וכן  אחר שש
ראוי להזהר שלא לסבב ליקרה ולעלותה  

והוא שאמרו בתלמוד  [את מחיר הקניה] 
ו צא  האומר לחבר ,(הירושלמי הנ"ל) המערב

הרי   ,וקח לי מקח פלוני והלך ולקחו לעצמו
ר'   . אלא שנהג מנהג רמאות ,זה זריז ונשכר

זעירא מיקל לאהן דחמי לחבריה זבין זביניה  
ר' בון בר זעירא אומר אף   .ומעלה ליה עלוי

רבנן קרין עלוי למס מרעהו   ,לעושה חבלה
בדברי הירושלמי  חסד. עכ"ל. הנה שלמד 

הנוספים שאינם עוסקים בדין עני המהפך,  
שראוי להזהר שלא לגרום  אלא בדין אחר 

אף שלבסוף רעו  ,להעלות לרעו את המחיר
ר' זעירא    כיון שהעלה לו את המחירש  הו,קונ

ש"מיקל", היינו קילל, כמו שפירש  . [מקללו
(תענית דף ג ע"ב ד"ה רוב י גופיה גם המאיר

וכן  את דברי הירושלמי דידן כן.  המפרשים)
פרשים את הירושלמי  היבואו להלן עוד 

נדחים דברי הערוך  לדרכם בדרך המאירי] ו 
מהירושלמי, כיון שכלל אינו עסוק  השלחן

 . בדין עני המהפך
במקום בד"ה (קרבן העדה ביאר ה

ותן  בזה"ל, מקלל לא רבי זעירא)
שרואין שחבירו רוצה ליקח דבר מן השוק  

 ב. 

 וכדי 

 ג. 

 ובדומה 
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ומייקר השער, ואומר שירבה בשכר, ומתוך  
כך גם חבירו צריך להרבות במכר. ובד"ה אף  
לעושה עליו חבילה, ביאר וז"ל, שעושה  
קשר עם שאר מוכרים שלא למכור לאיש  

אלא כשער   ,פלוני חפצים הצריכים לו
ונמשך אחריו בפירוש ידיד   היוקר. עכ"ל.

. דהיינו אינו  (שם) ש שעל הירושלמינפ
מדובר בעני המהפך, אלא בדין הראשון  
מדובר שמציק לרעו, וגורם להעלות לו את  
המחיר, ובדין השני מדובר שהוא מסכם עם  

כן  כל המוכרים שימכרו לאדם פלוני ביוקר. ו
הגר"ח קנייבסקי הביאו הגאון רבי  נקט 

לברשטיין נדפסו דבריו בקובץ זכור  ייצחק ז
גבי בית הכנסת   (תשס"ד עמ' שעה)אברהם ל

חפץ לקנות  ושהגיע תייר בעל אמצעים 
מפטיר, וכדי להרבות את קופת בית הכנסת  
שהייתה במצב לא טוב, העלה כנגדו הגבאי 

אמר שאסור  את המחיר עד מאוד, והגר"ח 
לביאור הקרבן  הנ"ל על פי הירושלמי הדבר 

העדה, שקיללו ר' זעירא, ושה"ה אף לקופת 
ת הכנסת, ולכן הורה שגם אם היה קונה בי

את העליה, אינו צריך לשלם רק את התשלום  
המקובל, משום שהוא נדב את המחיר  
הגבוה מתוך טעות והונאה וגניבת דעת.  
עכ"ד. וא"כ לדרכם בוודאי שאין שום ראיה  

 מהירושלמי להחמיר בשוק. 
הבאנו   )סוף סימן ה(בקונ' אונאת דברים 
 )134(ב"מ עמ' שוטה שבספר תוספתא כפ

ביארו את דברי הירושלמי בדין השני אף  
ע"ז דף (על פי הריטב"א  ,לעושה עלוי חבילה

א בלשון  ששם בע"ז נאמר כיוצ  )יא ע"ב ד"ה ויש
אמר רבי אבהו אסור  הנ"ל,  ירושלמיה

שעושה שם  ,ופירשו ",להיחב"לעשות 
את    כאןגם  אסופה ורוב עם. ובדרך זו פירשו  

דברי הירושלמי דידן "אף לעושה חבילה",  

ת  כשנעמד ליד המוכר ויוצר אסופ שמדובר
גורם למוכר להעלות את המחיר   עם, ובזה

  לסוברים [ובזה מובן יפה    ומפסיד את הקונה.
, שדרכו  שהרמב"ם השמיט דין עני המהפך

  חר הירושלמי. רבות אשל הרמב"ם להמשך 
אולם אנו למדנו שהביא דין זה בהלכות  

(סימן א  להלן תבאר יוכפי ש (פ"ט הי"ז)אישות 

 . ])סעיף יב בהערה שעל אות ד
 

 הלומדים בעני המהפך

את  ביאר )במקום(אולם הפני משה 
דמיירי בעני המהפך,   הירושלמי

שהמקרה הראשון הוא במהפך במכר והשני  
במהפך במציאה, וז"ל, מיקל להון. היה  
מקלל להן למי שראה חבירו עומד על  
המקח, והוא מעלה עליו בדמים. אף לעושה  
עלוי חבילה. שמטריח עצמו על החבילה  
לזכות בה מן ההפקר וקדם זה ונטלה. עכ"ל.  

"ב אה"ע סי' מז ד"ה (חוכן למד גם בשו"ת רב"ז  

שהראה מקור לדין עני המהפך   והנה אנכי) 
מדכתיב "למס מרעהו חסד" בירושלמי  

שנוטל מרעו הזכות   ,קידושין הנ"ל רפ"ג
שאינה ה' לידו "ויראת שדי יעזוב" שנקרא  
רשע. ע"כ. הרי שלמד שמדובר בגמ' בעני 

 המהפך בחררה.  
עני ב דמיירי את הירושלמי פירש 
און רבי שמעון בן חביב הג ,המהפך

בתשובת כת"י נדפסה בקובץ בית אהרן שנה ט"ז גליון  (

ושלרש"י המקרה השני   )ב עמ' קסו והלאה
מיירי במחזר אחר ההפקר ולתוס' גם במכר,  
וקמ"ל דהוי גם במטלטלין או אף בסחורה  
דין עני המהפך. ושאולם היפה מראה פירש  
את הירושלמי דמיירי בשליח שקנאה 

שיש לסייעו מדברי המרדכי  לעצמו, ו
בקידושין שם. שוב ראיתי שבנחמד למראה  

 גם 

 ד.  

 והכי 
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ביאור  הביא את המשך  )שם(על הירושלמי 
על עני   ומפרש, שמקרה השניבהיפה מראה 

רבותא דלא מבעי בשלחו   הוי ו ,המהפך
  שאינו שלוחו אסור אלא אף  ,שאסור

ע"כ. ואם כן גם ליפה   לקנות.להקדימו 
מיירי על עני  מראה המקרה השני בירושלמי 

 המהפך.
את   שם) על הירושלמי (אור יעקב 

המקרה הראשון ביאר בעני  
וכיון שנקרא רשע לכן קיללו.   ,המהפך

עומד על  שחבירו  ביארו,  והמקרה השני 
מקח והוא רוצה למונעו מלקנות, או  ה

ולכך מביא "חבורת"    , להעלות לו את המחיר
ובראות כן   ,יינים במקחנבני אדם שמתע

ולכך העושה כן   .מעלה את המחיר , המוכר
ושכן פירשו שערי תורה    . מקללוונקרא רשע  

 ועלי תמר. ע"כ. ,א"י
אף לדרכם שהירושלמי עסוק מ"מ 

לא נזכר שום דבר  בעני המהפך, 
וא"כ אין   ,בירושלמי דין מיוחד שיש בשוק

לדברי הערוך השלחן שום מקור אחר  
 המחילה. 

 
 דימו במחיר גבוה יותרעני המהפך שהק

אף שלמד   (שם)תמר על הירושלמי  
דמיירי בעני המהפך, אך הוא ביאר  
דמיירי באופן מסויים, כשהמוכר אינו  
משתווה עם הקונה במחיר, ואולם לבסוף 
בוודאי ישתוו, ובא אחר והסכים למחיר  
הגבוה ולכן מכר לו, ונמצא שחטף לעני  

  רלז) (סי'  וכפי שכתב הפרישה .המהפך
ולדרכו זה ירושלמי מפורש,   ,דבכה"ג אסור

  (בס"א)  ולמד מכאן לסתור את דברי הרמ"א
ומקורו מהר"מ מרוטנבורג, שקודם פיסוק  

, והנה  דמים מותר לאחר לקדום לקנות

יש דין עני המהפך עוד   (לדרכו)בירושלמי 
. ולמד שזהו הפשט גם קודם פיסוק דמים

במקרה השני בירושלמי בעושה חבילה,  
שכן פירש היפה מראה, הובא בשיירי קרבן,  ו

ושלכן אף אם המהפך קנאה במחיר יותר יקר  
ועע"ש. [ברם כמובן   ,עובר על עני המהפך

וכפי שראינו פירושים   ,שאינו מוכרח כלל
אחרים בירושלמי, ודברי הירושלמי סתומים  

ועל כן אי אפשר להמציא דין   ,וכמבואר
כח  חדש מכח דברי הירושלמי הנזכרים, ומ 

הוא    ק על הרמ"א והר"מ מרוטנבורגוחללכן  
בפרט שהפרישה אמר את דבריו על  פלאי, 

 המרדכי הנ"ל שבב"י.] 
 

 ערוך השלחן

ומעתה שוב נשוב לדברי הערוך השלחן  
הנזכרים, ולצורך הבנתו   (סי' רלז סס"א)

נביא דבריו עם תוספת ביאור מה הכריחו.  
והש"ך   (ס"א)בתחילה הביא את מח' הרמ"א 

מהפך במכר בזול, האם יש היתר של  (ס"ק ג)
מציאה לר"ת, וכתב שהלכה כש"ך דבכה"ג  
לכו"ע יש איסור מהפך, מפני שבירושלמי  
דידן מוכח כוותיה. דהיינו שלמד בירושלמי  

שמהפך לקנות בזול בשוק,   שמדובר במי
ועדיין לא פסקו דמים, ובא רעו וקנאו  
בתוספת מחיר, כשעדיין הוא במחיר זול  
מהשוק [שאם לא קנה לבסוף בזול, אין קשר  
לר"ת], ובזה עבר על דין עני המהפך. וכיון  
שזה סותר את ר"ת שהתיר במציאה. על  
כרחך שיודה ר"ת שבמכר בזול אין היתר של  

משיך שכיון דמיירי  ועוד ממציאה. 
בירושלמי כשלא פסקו דמים והשני הקדימו  

שאין   (ס"א)וקנה, וזה סותר את דברי הרמ"א  
דין מהפך בלא פסיקת דמים, הכריח דשאני  
שוק שהוא מקום הקבוע למסחר, וחמיר  

 ובספר  

 אך 

 ובעלי 

 ה. 
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והיתר   טפי, שבו אסור אף שלא פסקו דמים.
פסיקת דמים, נאמר במכר אקראי דוקא.  

 ע"כ.
על דבריו, תחילה למד   יש להשיב

בירושלמי שמדובר בעני המהפך  
בחררה, וכבר נתבאר לעיל שזה שנוי במח',  
והעיקר כמאירי שהוא ראשון, שאין  
הירושלמי עוסק בכך, וממילא אין שום  
ראיה מהירושלמי. [ועתה ראיתי בספר דיני  

שהביא   )3(בצרי, ח"ב ש"ב פי"א ס"ג הע' ממונות 
מסבירים כך  את הערוך השלחן בשם יש ש

ברמ"א, וסיים ע' במאירי קדושין שם. ע"כ.  
דהיינו שמשם סתירתו. ועל כן לא ידעתי  
למה הביא את הערוך השלחן בתור י"א].  
זאת ועוד, גם הלומדים דמיירי בירושלמי  
בעני המהפך, רובם למדו שמדובר  
בירושלמי בדין מהפך רגיל, ולא כשלא  

כן    קצבו דמים דווקא, וכנ"ל שהיחידי שלמד 
הוא העלי תמר, וכיון שיש ללמוד בדרך  
אחרת א"א להוציא מהירושלמי לדרכו דין.  
ויתר על כן, גם העלי תמר לא למד שמדובר  
בירושלמי בקנאו לבסוף בזול, ומנין הנבואה  
שמדובר דוקא בכך בירושלמי. וגם לימודו  
דמיירי בלא פסיקת דמים, בוודאי שאינו  

חדש הוא  מוכרח, ק"ו להוציא על פיו דין 

פליאה נשגבה. ועוד לדרכו בירושלמי  
דמיירי בלא פסקו דמים והשני הקדימו,  
הוקשה לו שזה סותר את הרמ"א, שאין  
מהפך בלא פסקו דמים, לכך המציא דשאני  
שוק דחמיר טפי, שהוא מקום הקבוע 
למסחר. ועצם הדברים שהבין שמדובר  

אין שום  בירושלמי בשוק ודוקא בשוק, 
שום אחד מהמפרשים לא  לכך, וגם  הכרח

כתב   (שם)אף שהקרבן העדה ביאר כן. [ו
, וגם אם שהוא בשוק, לדוגמא בעלמא נקט

] גם מה סברא .לא, בוודאי שאינו מוכרח
לחלק בין פסקו דמים בשוק או שלא בשוק,  
שסברת פסיקת דמים היא כדי שלא להפסיד  
את המוכר, כמו שכתב הר"מ מרוטנבורג  

שיש לומר להיפך    במקורו וגם הדרכ"מ. ק"ו
הגמור דשוק הוא סברא להקל, כיון שהשוק  
נחשב שהמוכר קורא לקונים, וכל כה"ג שרי  
וכדלעיל, ואיהו לא נחית להכי. וגם לו היה  
כתוב בירושלמי שוק, היינו אומרים לאו  

 דוקא.
יש טעם נוסף להקל על פי רוב  
בחנויות ומרכולות למיניהם להקדים  

שהקונה לא טרח   את העני המהפך, כיון 
להשיגם, רק בא לחנות, וכאשר נתבאר יסוד  

 קחנו משם. לעיל (סימן א סעיף ד) זה
  

  

 וכמה 

 עוד 
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 מהפך בדבר מצוה 

איסור עני המהפך, הוא גם במי שמהפך בדבר מצוה, ובא רעו 
 וקדמו.

כולם מהפכים בה, כגון פתיחת שאם המצוה היא מצוה של הפקר  
קובע מי יפתח את  אין הגבאי במקום שההיכל בבית הכנסת [
כיוצא בזה.] בזה לכל הדעות אין  כל , וכןההיכל, אלא כל הקודם זוכה

איסור עני המהפך בחררה. [ואף לסוברים שיש איסור עני המהפך  
 בהפקר, מודים כאן להתיר].

 
 

 המתירים

א. נמצאו רבים מגדולי האחרונים  
שכתבו שאין דין עני המהפך בחררה  
בדבר מצוה, שכן כתב המהרש"ל בחכמת  

שאין   (קידושין דף נח ע"ב ד"ה וכן האומר)שלמה 
דין המהפך בחררה בנשיאת אשה לר"ת  

שאין דין מהפך   (קידושין נט ע"א ד"ה עני)
במציאה, משום שיכול לומר לא ניחא ליה  

הסובר שיש   (שם ד"ה עני)באחרת. וגם לרש"י [
דין עני המהפך במציאה.] נוכל לחלק  
דבקידושין אין דין מהפך משום מצות פריה  

שלמה   ורביה. ע"כ. וכ"כ גם בספרו ים של
  . [איברא דלכאורה סותר (קידושין ר"פ האומר)

  (סי' לו ד"ה והנה מאחר) משנתו בשו"ת מהרש"ל  
שכתב שיש דין מהפך במלמד ששכרו לזמן,  
ואין שם מלמדים רבים במקום, ועל כן  
בסתם שכרו לכמה זמנים, וכשבא מלמד  
אחר וסלקו, עבר על עני המהפך. ע"כ. והרי  

חכמת שלמה  שם היא מצוה.] והכי נקטו כ 
ובדברי   (סי' רלז ס"ק א)בספרים ערך השלחן 

ומנחת פיתים  (אוירבך, חו"מ ר"ס רלז)התורה 
. והכי פסק בשו"ת דברי  (אריק, חו"מ ר"ס רלז)

ושהוא סברא שרק  (ח"ב סי' ב אות ב)מלכיאל 
בממון אסור להשיג גבול, אבל במצוות,  
ודאי כל הקודם הרי זה זריז ונשכר, והוי  

ן בה דין מהפך. ע"כ. [וא"כ  כמציאה שאי
היתרו מושתת על ר"ת ולא יכון לדעת  

 רש"י]. 
 

נקט מדנפשיה בספר חבל יוסף 
(סי' רלז, על אבל שכר באולם המשפט 

 (ברכות נג ע"ב, נזיר סו רע"ב)וכדמוכח מהא  וכו')
דאמר ליה רב לחייא בריה חטוף ובריך,  
משמע דליכא איסורא אפילו במהפך בה 

רה אינה ראיה, תחילה דרש"י  אחר [לכאו
פירש שיחזר אחר   (ד"ה חטוף ובריך)במקום 

הכוס, דהיינו שישתדל להשיג זאת, ולא  
שיחטוף לאחרים. ואף אם פירושו שחוטף  
לאחרים, בכה"ג לכו"ע ליכא משום עני  
המהפך, לר"ת משום דהוי הפקר, ולרש"י  

 (ב"ב נד ע"ב ד"ה אבל רש"י)הרי יישבו הרמב"ן 
' מדין פאה דשרי לחטוף ממי  מקושית תוס

שפרס טליתו עליה, וליכא בהא משום עני  
המהפך, דשאני התם שכולם מחזרים  
אחריה, ואף כאן כולם מחזרים אחר כוס  
הברכה], ושכן משמע בסי' שפב ע"ש. ע"כ.  
[לא ידעתי מה הראיה מהשו"ע סי' שפב. 
ושמא כוונתו לסוף דברי הרמ"א שם, וגם  

מצוה ששייכת   משם ליכא ראיה, כי היא
 לאדם.] 

 . בי

   ברם 

 יב. 

 והכי 
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 הלומדים כן בשו"ע

  (סי' רלז סעיף ה) בספר ערוך השלחן 
שאין מהפך במצוה, ובזה ביאר את 

שמותר לקחת לבנו   (סי' רלז ס"ב)השו"ע 
מלמד פעיל. והכי כתב בשו"ת שמחת כהן  

דליכא   (חו"מ סי' פא ד"ה ולכן הנלע"ד ליישב)
משום מהפך במצוה, ושלכן רש"י יודה  

להורה לפתות מלמד פעיל משום דהוי    דשרי
דבר מצוה. ואולם המלמד גופיה אסור לו  
לקחת עבודת מלמד אחר, אף שאין בזה דין  
עני המהפך, כיון שיש בזה איסור משום יורד  
לאומנות חבירו. ע"כ. [ונעמוד על כך להלן  

ברצות ה']. ועוד כיוצ"ב בהמשך    (אותיות ה, ו) 
ם ד"ה ולכן  (שהביא כן מחכמי טבריא. ובזה 

גם ביאר את השו"ע בס"ב,  הנלע"ד ליישב)
שמותר לאב לקחת מלמד פעיל לבנו, מפני  
שהוא דבר מצוה, ובזה מיושב שאין סתירה  
שבס"א פסק מרן כיש בתרא, שיש עני  
המהפך בהפקר, ואילו בסוף ס"ב התיר לאב  
לקחת מלמד פעיל, שאף שבפשטות טעמו  

ם  משום דהוי כדבר הפקר, באמת הוא מטע
אחר, משום דהוי דבר מצוה. והכי נקטו  

  (זעפרני, ח"ד סי' כח,כט) בספר משפט שלמה 
דמרן אוסר במציאה כיש בתרא דס"א, ואת  
סס"ב פירש ע"פ הערוך השלחן דשאני דבר  
מצוה. והכי כתבו לבאר את סס"ב דלדבר  

(איטח, ח"ב מצוה שרי בספרים יריעות החושן  

לז ס"ק ו,יא  (סי' רובפתחי משפט  סי' רלז אות ד)

ובספר כסא   ובהרחבה בביאור המשפט בריש הסימן)
. ואף שבעצם (מאזוז, חו"מ סי' רלז אות ב)שלמה  

דמרן   (לעיל סעיף ה)ביאורם זה בשו"ע הסקנו 
פסק כר"ת דשרי בהפקר, והכלל דיש ויש  
הלכה כיש בתרא, אינו כשיש גילוי בדעת  
מרן במקום אחר שפוסק כיש קמא, ע"ש מפי  
ספרים. מ"מ זה יוצא מבואר בדעתם, ושכן  

גם הם לומדים בדעת מרן השו"ע שאין דין  
 עני המהפך בדבר מצוה. 

(אה"ע סי'  זו הכי למד ערוך השלחן  

(סי' לה  בשו"ע אה"ע  ט)לה סעיף כ

  (אישות ט, יז) שהמילה רשע ברמב"ם  סעיף יט)
חוזרת גם על קידושין. ומרן שהשמיט מילה  
זו, בכוונה מכוונת עשה כן, משום דס"ל  
דבדבר מצוה שרי, ולדרכו אזיל שלמד כן  

(אותיות  בטעם ס"ב דידן וכנזכ"ל. וע"ע להלן  

 עוד בדעת מרן.  ה, ו) 
 

 לאסור ראיה מהגמ'

והנה מקור דין עני המהפך הוא  
במשנה ובבריתא  (נח ע"ב)מקידושין 

שליח לקדש אשה וקידשה לעצמו מקודשת  
לשליח, אולם נהג מנהג רמאות. רבין חסידא  
שלחו בנו לקדש לו אשה וקידשה לעצמו,  
ומבארת הגמ' שהותר לו עשות זאת, מפני  
שלא רצו ליתנה לבנו. וכן רב נשלח לקנות  

מו, והקשתה עליו הגמ'  קרקע וקנאה לעצ
מהברייתא דמה שעשה עשוי אלא שנהג  
מנהג רמאות. ומבארת הגמ' את היתרו מפני  
שלא רצו למוכרה למשלח. עוד מספרת  
הגמ' שרב גידל היפך בקנית קרקע, וקדמו  
רבי אבא וקנאה. וכששאלו רב יצחק נפחא 
את רב כיצד עשה כן, והרי עני המהפך  

שע. השיבו בחררה ובא אחר ונטלה נקרא ר 
שלא ידע שרב גידל היה מהפך בה. אמר לו  
א"כ עכשיו תתנה לרב גידל. השיבו למכור  
איני רוצה מפני שאינו סימן טוב למכור מקח  
ראשון, ועל כן שיקחנה במתנה. רב גידל לא  
ירד לקרקע משום שונא מתנות יחיה, ורב  
אבא לא נחת לה משום שהפך בה רב גידל,  

מים. ע"כ דברי  ונעשתה הקרקע הפקר לחכ
 הגמ'.

 וכ"כ 
 ובדרך  

 ב. 
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 שתי סוגיות או סוגיא אחת

יש לעיין האם כל הסוגיא, היא 
סוגיא אחת של עני המהפך בחררה, 
שגם שליח שקידשה לעצמו עבר על עני  
המהפך, ומה שכתבה הגמרא על שליח מנהג  
רמאות, היינו רמאות של עני המהפך. ואם כן  
הוא הרי שמפורש במשנה ובברייתא שיש  

ני המהפך בדבר מצוה, הן שלחו  דין ע
לקידושי אשה שהיא מצות פריה ורביה [כפי  

 (בריש חאה"ע)שהאריך הרחיב בגודלה הטור 
שאין מוכרים ס"ת רק  (ס"ב)ושם בשו"ע 

ללמוד תורה ושאת אשה]. אך אם נלמד שיש  
כאן שתי סוגיות, הראשונה שליח שקנה  
לעצמו שהוא באיסור רמאות, אולם אין בזה  

המהפך, ועל כן אינו נקרא רשע, רק  דין עני 
רמאי, והשניה דין עני המהפך שנקרא רשע, 
הרי שבדרך זו יהיה תלוי מדוע אין בסוגיא  
הראשונה דין עני המהפך, שאם נלמד מטעם  
דהוי דבר מצוה, הרי שתהיה לפנינו ראיה  
מהגמ' שבדבר מצוה אין בה דין עני המהפך.  
אך אם נלמד שהטעם הוא משום שהמשלח  

א היפך בקידושין ובמכר [כמו אברהם  ל
אבינו ששלח את אליעזר לקדש אשה  
ליצחק, שאברהם לא היפך כלל בקידושין  
אלא סמך על עבדו שיהפך בשבילו.] הרי  
שאדרבה מכאן ראיה לאסור עני המהפך  
בדבר מצוה, שכל הטעם שאין איסור עני  
המהפך בשליח לקידושין משום שהמשלח  

ך, אסור אע"ג לא היפך, הא אם היה מהפ
דהוי דבר מצוה. וכן אם נלמד דהוי שתי  
סוגיות, וברישא הוא מעשה רמאות ולא  
רשע, מפני שאינו מדובר בעני המהפך, אלא  
בעשיר. נמי מוכח כאמור דבדבר מצוה יש  
דין עני המהפך, כיון דמיירי בשליח  

 לקידושין. והנה נחלקו בזה קמאי ובתראי. 

 ום מצוההסוברים שתי סוגיות והרישא מש

 (סי' רלז ס"א א)הנה הרב ערך השלחן 
הוכיח דהוי שתי סוגיות מהראב"ן  

שחילק זאת לשני דינים,   (קידושין דף קלה ע"ב)
דין שליח שקידשה לעצמו נקרא רמאי ולא  
רשע שכתב "הדין שהוא רמאי", ודין עני  
המהפך שנקרא רשע. ע"כ. ושכ"כ העצמות  

ך השלחן  . ולמד הרב ער(קידושין נט)יוסף 
שהטעם שאין ברישא דין עני המהפך משום  
דהוי דבר מצוה. ובאמת כי כל הני אשלי  

, שהתירו עני המהפך  (אות א)רברבי דלעיל 
בדבר מצוה, על כרחך שהם ילמדו את הגמ'  
כדרכו, שאל"כ הסוגיא היא סתירתם  

 וכאמור.
 

 קושיא על דרכם

יש להקשות על דרך זו שהרי בגמ' 
כתוב שהוא מנהג  (קידושין שם)

רמאות על שני מקרים, על שליח לקידושין  
שקידשה לעצמו ועל שליח לקנות קרקע  
וקנאה לעצמו, ואח"כ הביאה הגמ' את  
מעשה דרב גידל דהוי עני המהפך בחררה.  
וקשה למה הגמ' כתבה על שליח לקרקע  

צוה [כיון  שהוא רמאות, הרי כאן אינו מ
דעסקינן התם בקנית קרקע בבבל, שאין  
ברכישתה מצוה, שהרי רב ורבה בר בר חנה  

היה לגמ' לכתוב   מאמוראי בבל], ולדרכם
 שהוא רשע. 

 
הסוברים שתי סוגיות והרישא משום שלא 

 היפך בה

 (קידושין נט רע"א)העצמות יוסף 
שהוקשה לו מדוע על רבין חסידא  

ילו על רב גידל  הקשו ממנהג רמאות, וא
הקשו מנקרא רשע. ולכך מיישב שהם שתי 

 ג.  והנה 

 ברם  

 כ"כ 
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סוגיות, לפי שמהפך היינו דוקא כשהוא  
מהפך ממש ומחזר אחריה, משא"כ הממנה  
שליח והוא בביתו. ע"כ. והכי יליף נמי  

בגמ'. וכ"כ   (חו"מ סי' נב)בשו"ת נדיב לב 
ובשו"ת   (ח"ב סי' רפו)בשו"ת הלכות קטנות 

שהיה   "ה ומה שטען)(ח"ג חו"מ סי' ג דהרב"ז 
פשוט לו לחלק בין עני המהפך שנקרא רשע 
לבין שלחו לקנות, שכיון שלא טרח הראשון  
בדבר אלא ששלחו לטרוח לו אינו רשע אלא  
שנהג רמאות. ע"כ. וכ"כ בפירוש הנחמד  

(קידושין רפ"ג ד"ה והנה  למראה על הירושלמי 

(סי'  כעצמות יוסף, ושכ"כ הרב גור אריה    ז"ש)

תשובת מוהר"ם, ושכן איהו כתב   משם רלז)
ושכן   (ח"א וישלח ד"מ ע"א)בספר דרש אברהם 

דעת המהרימ"ט, ושלא כדעת הרב בירך  
. ושאולם הכנה"ג  (פרשת וירא דט"ו ע"א)יצחק 

הביא שחולק על   (סי' רלז הגה"ט אות ז)
(סי' צח  העצמות יוסף בתשובת מהר"ם מינץ 

שיש דין עני המהפך   ד"ה מעתה אתחיל)
בשידוכין, ושאינו יכול לומר דהוי דבר  
מצוה, כי הוי מצוה הבאה בעבירה. [וצ"ע  
למה עשה הכנה"ג מח' ביניהם, הרי  
המהר"ם מינץ אינו מדבר בשליח שקידשה  
לעצמו, וא"כ שפיר נימא דלשניהם יש דין  
עני המהפך במצוה, רק במצוה שלא היפך  

קרא מהפך.]  בה כתב העצמות יוסף שאינו נ
 ע"כ, ועע"ש.  

כאמור לדרכם מוכח דס"ל שאין  
היתר של דבר מצוה, שמבארים 
שבשליח לקידושין אין בו דין מהפך מטעם  
שהמשלח לא היפך, רק סמך על השליח  
שיהפך בשבילו ולכן אינו רשע. וא"כ מבואר  
שאם המשלח היה מהפך, אז אילו קדמו  

וה  השליח יקרא רשע אע"ג דהוי לדבר מצ
דקידושין. והכי כתב להדיא בשו"ת נדיב לב  

בנידונו, במהפך בשידוך שאסור משום    (הנ"ל)
עני המהפך כיון שטרח בה, בשונה משליח  
של רבין חסידא, שהמשלח לא היפך, ואה"נ  
בהיפך, וק"ו בהשתדך בפועל, השני נקרא  

 רשע ע"ש.
 

הסוברים שתי סוגיות והרישא משום שלא 

 היפך "עני"

(קידושין נח ע"ב ד"ה לא סוף במאירי  מבואר

דהוי שתי סוגיות, אלא שלו דרך    דבר וכו')
אחרת בהנ"ל, דבשליח לקידושין ולמכר  
נקרא רמאי ולא רשע, והנקרא רשע הוא רק  
המהפך בחררה של עני, משום שהרשיע טפי 
כשלקח את אשר מהפך בו העני, בשונה  
מהנ"ל שנקרא רמאות. וכרך את דין רמאות  

לא סוף דבר בשנתן  המהפך יחד וז"ל, ודין 
לו חברו מעות לקנות לו וקנה לעצמו שהוא  

אלא אף כל שראה חברו מחזר    ,מנהג רמאות
והוא מקדמו בסתר   , באיזה דבר לקנותו

וכן אם ראהו מהפך    .הרי זה רמאות  , ולוקחה
או  ,ומחזר בחררה לזכות בה מן ההפקר

והוא מעביר לו   ,להיות בעל הבית נותנה לו
. עכ"ל.  הרי זה רמאות ,הדרך ומקדמו את

הרי שאם הרישא היה מהפך "עני" היה בכך  
 משום עני המהפך אע"ג דהוי דבר מצוה. 

שאף דעת הטור והשו"ע היא 
שאלו שתי סוגיות [אלא שאין לנו 
גילוי מאיזה טעם, משום שאינו מהפך, או  
שאינו עני.] לפי ששמו דינים אלו בסימנים  

וגם   (סי' קפג) אות בחו"מ שונים, דין רמ
, ודין עני המהפך שמו בסי'  (סי' לה)באה"ע 

רלז, ולא הזכירו אפילו במילה בדיני  
הרמאות את איסור עני המהפך, לא הם ולא  
הנושאי כלים, הרי שגם הנושאי כלים למדו  
בהם הכי. ואף יתירה מכך באה"ע סי' לה  

 וא"כ 

 כן 

 ונראה  
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ס"ט כתב בדומה ללשון הרמב"ם [אם כי  
לבו מלשון הטור והרמב"ם]  לשון השו"ע שי 

אך את המילים נקרא רשע לא כתב, ואתי  
שפיר טפי בדרך הנ"ל [אם כי משום הא לבד  

 אינו הכרח.] 
 

 עוד ראשונים דס"ל שהם שתי סוגיות 

  (הובא ברמב"ן ובריטב"א דלהלן)ר"ת  דעת  
ורב חנוך ב"ר משה בשו"ת גאוני  

שהעובר על עני   (סימן רד)מזרח ומערב 
  ודבריהם  מוציאים ממנו. , המהפך בחררה

נסתרים להדיא מהרישא של הגמ' קידושין  
שהשולח לקדש לו אשה   הנ"ל, (נח סוע"ב)

וקידשה לעצמו, או שלחו לקנות לו דבר מה,  
,  מה שעשה עשוי  וקנאה השליח לעצמו, 

אלא שנהג בו מנהג רמאות. הנה להדיא  
שמה שעשה עשוי, ולא מוציאים ממנו. והכי  

.  (לבטון, חו"מ סי' כז) הוכיח בשו"ת נכח השלחן  
ברור שהם לומדים שאלו שתי  על כן ו

 סוגיות, ולכך לא קשה עליהם משם. 
רבים מהראשונים החולקים  ,ועוד

ממעשה דרב   על ר"ת, הקשו עליו
יאים ממנו, שהרי רבי אבא לא גידל שלא מוצ

השיב את השדה מפני שלא מסמנא מילתא,  
ואם הוא חייב להשיבה, בוודאי שהיה  
מוכרה לו, גם אם לא היו כופין אותו. שכן  

  (ב"ב נד ע"ב ד"ה ושמענו) הוכיחו הרמב"ן 
  (קידושין נט ע"א ד"ה ומיהו מה שכתב) הריטב"א 

  חזיק) (בחידושיו לב"ב דף נד ע"ב סוד"ה כל המהר"ן 
ובשו"ת   (ב"ב כט ע"א ד"ה וה"מ)הנימוק"י 

. ומתוך שלא הוכיחו  (סוף סימן קלב)מהרי"ק 
כאמור מהרישא של הסוגיא, שהיא ראיה 
טובה ממנה, הרי שגם הם למדו שהיא סוגיא 
אחרת. [אם כי יש מקום לבעל דין לדחוק, 

אלא   ,הם סוברים שהיא סוגיא אחתשאכן 

הן שתי  דאיהו ס"ל דשידעו שר"ת ישיבם 
א"כ היה להם להעיר עליו משם.  אך  סוגיות.  

יישבו האחרונים   מרב גידל, גם על ראייתם 
את ר"ת דשאני רב גידל שהיה שוגג ובזה  

, ובכל  (סימן ב סעיף ג)להלן ראה  מודה ר"ת, 
 ] אופן השיגוהו.

 
 הכל סוגיא אחת

מאידך מבואר בראשונים ובאחרונים  
אחרים, שלמדו שהכל סוגיא אחת של  
עני המהפך בחררה, ולדרכם שליח לקנין או  
לקדש אשה וקנהו לעצמו שכתוב בגמ'  
שעשה מעשה רמאות, היינו מעשה רמאות  

 של עני המהפך, ולכן הוא נקרא רשע. 
מבואר ברב האי גאון בספר המקח 

ו יראת שכל מי שיש ב (שער לח)
שמים אין לו ליקח שום מקח שרואה שחברו  
מהפך עליו לקנותו וכו', אא"כ הוא לא יוכל  
לקנותו. והוכיח משני המעשים הנ"ל בגמ'  
דבלא יכול לקנותו שרי. הנה שלומד שכל  
הסוגיא דין אחד היא דין עני המהפך, שאם 
שליח לקנות הוא קל יותר שהוא מנהג  

היתר  רמאות ואינו רשע, כיצד למד מה
הנאמר שם כשהמשלח אינו יכול לקנות,  
לדין עני המהפך דגם מותר בכה"ג, והרי הוא  

תשובות גאונים  חמור יותר. והכי מבואר ב
עני המהפך בחררה  וז"ל,  )סימן קלו(קדמונים 

נקרא רשע ואף על פי    נו ובא אחר ונטלה הימ 
אין כח לבית דין להוציאה   ,שנקרא רשע

.  נהג הרמאיןואף על פי שנהג בה מ  , מידו
עכ"ל. ומה ענין מנהג רמאות כאן אילולי  
שכרכו את הסוגיא סופה לתחילת ושהכל דין  

אישות  (אחד. ולענ"ד כן היא דעת הרמב"ם 

העושה שליח לקדש  שכתב וז"ל,    הי"ז)פרק ט 
לו אשה והלך וקידשה לעצמו הרי זו  

 הנה  

 זאת 

 ד.  

 דהכי  
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מקודשת לשליח, ואסור לעשות כן, וכל  
דברי מקח   העושה דבר זה וכיוצא בו בשאר 

עכ"ל. הנה שסיים על דין    .רשעוממכר נקרא  

 
 ערך השלחן והרמב"ם *

כתב שאין   (סי' רלז אות א) בספר ערך השלחן 
דין עני המהפך בדבר מצוה ולמד כן  

שכתב וז"ל,   הי"ז)אישות פרק ט (ברמב"ם 
העושה שליח לקדש לו אשה והלך וקידשה  

מקודשת לשליח, ואסור  לעצמו הרי זו 
לעשות כן, וכל העושה דבר זה וכיוצא בו  

עכ"ל.   בשאר דברי מקח וממכר נקרא רשע.
ודייקו שבקידושין אסור לעשות כן, אך אינו  
רשע, ובמקח וממכר נקרא רשע. וביאר זאת,  

הם שני דינים דין  שגמ' קידושין שלמד ב
שכ"כ העצמות יוסף  ו  ,רמאי ודין עני המהפך

 (קידושין דף קלה ע"ב)ראב"ן וה , ם)(קידושין ש
. והוסיף ד"אפשר" דשאני  (אות ג)וכדלעיל 

קידושין ממקח וממכר דהוי דבר מצוה, ואין  
דין עני המהפך בדבר מצוה, רק דין רמאות  
אם שלחו לקדש לו, וקידשה לעצמו, ולכן  
אינו נקרא רשע, כי רשע נאמר על דין  

 המהפך. עכת"ד.  
 

 קושיות

  (פ"ז ה"י) בהלכות מכירה ברם הרמב"ם כתב 
נתן לרעו מעות ושלחו לקנות  ששמי במכר 

מה שעשה   ,וקנה במעותיו לעצמולו דבר 
ולדרכו של   עשוי והרי הוא מכלל הרמאים.

הערך השלחן שהנקרא רמאי אינו נקרא  
רשע, יוצא שסותר הרמב"ם את משנתו,  
שכתב כאן על מקח וממכר נקרא רמאי, והיה  

 לו לכתוב נקרא רשע.  
  (שם) וד קשה על דרכו שהרי בגמ' קידושין ע

כתוב שהוא מנהג רמאות על שני מקרים, הן  

שליח לקדש נקרא רשע, דהיינו שהוא דין  
עני המהפך. אלא שבדעת הרמב"ם יש  

 .*שלומדים אחרת ראה כאן בכל זה בהערה

על שליח לקידושין והן על שליח למכר,  
ואח"כ הביאה הגמ' את מעשה דרב גידל  
דהוי עני המהפך בחררה. ולדרכו למה הגמ'  
כתבה על מנהג רמאות במכר שהוא רמאות,  

וא  הרי כאן אינו מצוה, והיה לגמ' לכתוב שה
רשע. ואת"ל דאה"נ בגמ' משמע הכי, אולם  
הרמב"ם מכח עייונו יצא לחדש ולחלק בין  
שליח לקידושין דהוא דבר מצוה, דבזה אינו  
רשע אלא רק רמאות לבין מהפך שהוא רשע, 
ואה"נ בשליח למכר וקנאה לעצמו, מלבד  
שהוא רמאות הוא גם רשע מדין עני המהפך.  

דבר  הן דרכו של הרמב"ם שכשהוא מחדש 
כותב נראה לי, ואם כוונתו לחדש שבדבר  
מצוה ליכא משום עני המהפך, היה לו  

 לכתוב נראה לי.  
 

 המשלח לא היה מהפך

שטעמו של   (אות ג)זאת ועוד, נתבאר לעיל 
העצמות יוסף שהרישא בשליח שקידשה  
לעצמו היינו מפני שהמשלח לא היה מהפך,  
לכן אינו רשע. וא"כ אדרבה מבואר לשיטתו  

לאו הכי, היה לו דין מהפך אע"פ שהיא  דאי
דבר מצוה. ובדרכו של העצמות יוסף דרכו  

הכי  רבים וכדלעיל, וכל הני המה סתירתו. ו
(חו"מ סי'  דלמד גם בשו"ת נדיב לב חזי הוית 

בגמ', ובדרך זו למד כן ברמב"ם הנ"ל,   נב)
שהרישא דהוי רמאי ולא רשע מפני שלא  

רי  היפך, והסיפא שכתב "כיוצ"ב" מיי
שהיפך, ולכן נקרא רשע. ע"כ. וא"כ כאמור  
לדרכם נפלה הראיה מהרמב"ם, ואדרבה  
להיפך מוכח דס"ל שאין היתר של דבר  



 המהפך          סימן ‡              עני      
 

 פג
 

 

מצוה, שכאמור מבארים שבשליח לקידושין  
אין בו דין מהפך מטעם אחר, מפני  
שהמשלח לא היפך רק סמך על השליח  
שיהפך בשבילו ולכן אינו רשע. וא"כ  

שלח היה מהפך  אדרבה מבואר שאם המ
המקדמו נקרא רשע אע"ג דהוי לדבר מצוה  

- (אותיות בדקידושין. זאת ועוד נתבאר לעיל 

שרבו החולקים על דרכו של הערוך   ד)
 השלחן, ושהוא כמעט יחידי. 

 
 פשט הרמב"ם שהכל דין מהפך

ואעיקרא נלענ"ד הפשט ברמב"ם אחרת,  
שהן על קידושין והן על מקח וממכר אסור  

רא רשע, וכל דבריו המשך  לעשות כן, ונק
אחד, שלמד את הסוגיא שמעשה הרמאות  
הוא מפני שרימא ליטול את אשר רעו היה  
מהפך בו, הן בשליח לקדש אשה והן בשליח  
למכר, והוא דין עני המהפך כפי שממשיכה  
הגמ' במעשה דרב גידל דנקרא רשע. וכן  
למדו רבים בדרך זו בלשון הרמב"ם הנ"ל,  

יח לקידושין, הב"ש  דרשע חוזר גם על של
שעל דברי השו"ע שם    (אה"ע סי' לה ס"ט ס"ק כ)

שהוא רמאי, הוסיף שהרמב"ם כתב שנקרא 
(לבטון סי' כז  רשע. וכ"כ בשו"ת נכח השלחן 

ברמב"ם דרשע קאי אתרוויהו,    ד"ה אכן ראיתי)
ושלמד שהכל סוגיא אחת. וכ"כ בספר אם  

דמילת רשע   (אישות שם ד"ה הנה מבואר)הבנים 
ב"ם קאי אתרווייהו, ודלא כעצמות  שברמ

יוסף. ועוד הביא כן מהרב שני אליהו בקונ'  
ארעא דישראל, שהקשה על העצמות יוסף  
מהרמב"ם הנ"ל שגם בקידושין נקרא רשע.  

בדברי   (חו"מ סי' קיח)וכן למד בשו"ת חת"ס 
(ח"ב סי'  הרמב"ם, וע"ע בשו"ת דברי מלכיאל  

ואר  דמספקא ליה בדבר זה, וכן מב ב אות ב)

שרשע  (אה"ע סי' לה סעיף כט)בערוך השלחן 
ברמב"ם חוזר גם על קידושין [ושבכוונה  
השמיטו מרן בשו"ע שם, משום דס"ל  
דבדבר מצוה שרי, שכן הוא למד בטעם ס"ב 
דידן וכנזכ"ל.] וכן למד ברמב"ם בערוך  

ובשו"ת   (אה"ע סי' לה סעיפים כט, לה)השלחן 
ושכן   אות ה)(זעפרני, ח"ד סי' כח משפט שלמה 
. [אחר זמן  (אה"ע ח"א סי' צא)הוא באג"מ 

(צינץ, אה"ע סי' לה ראיתי בספר טיב קידושין 

שלמד ברמב"ם שכתב רשע, לא   ס"ק כא)
מטעם עני המהפך, שא"כ למה תלה זאת  
הרמב"ם בשליח, הרי גם אם קדש וקידשה  
אחר עבר באיסטר עני המהפך, ועל כרחך  

הרמב"ם  שמפני שנהג מנהג רמאות הוסיף 
מדנפשיה דנקרא רשע. עכת"ד. וא"כ לדרכו  
כן הוא ילמד גם בב"ש הנ"ל, שמה שהוא  
הוסיף רשע אינו מפני עני המהפך. ולענ"ד  
זה לא יכון ברמב"ם, שאין דרכו להוסיף 
מדעתו דברים בלא שיכתוב כן, אלא כאמור  
למד בגמ' שרשע קאי אתרוויהו, ומה שנקט  

ל הגמ',  דוגמא של שליח, כי זו הדוגמא ש
וגם בזה הרמב"ם דרכו שלא לצייר ציורים  

 חדשים כשיש ציור של הגמרא.] 
 

שוב בינותי שגירסתו של הרב ערך השלחן  
היא אחרת ברמב"ם אישות, שהוא ציטטו  
כך, וכל העושה דבר זה ורימא בו בשאר 
מקח וממכר נקרא רשע. עכ"ל. ודין גרמא  
לו, ברם לפנינו ברמב"ם פרנקל הגירסא  

ובשינויי גירסאות שבפרנקל בגליון    כדלעיל,
ובסוף הספר כלל לא הביאו כגירסתו, ועל כן  
פשוט שגירסתנו עיקר. ואף אם ילמד הלומד  
לדייק כן ברמב"ם אף לפי גירסתנו דשרי  
בדבר מצוה, מ"מ הדיוק בוודאי שאינו  
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מבואר דהוי סוגיא אחת מהכנה"ג  
שהביא מגדולי   (הגה"ט ס"ק ה,ו)

האחרונים שלמדו כמה דינים לדין עני  
מהמעשה דרבין חסידא ששלחו  המהפך 

לקדש לו אשה, שדוקא שיכל הראשון  
לקנותה עובר על עני המהפך ובלאו הכי שרי  
לשני לקדמו, שכן כתבו בשו"ת המהר"ם  

  (סי' לו) ובשו"ת המרש"ל  (סי' סז) אלשיך 
וכתב שם   (סי' לו) ובשו"ת שארית יוסף 

הכנה"ג גופיה שזה מבואר במעשה דרבין  

 

מוכרח. ובפרט דהרב ערך השלחן גופיה  
 כ"כ על דרך "אפשר".  

סימן פא   (חו"מכהן שו"ת שמחת שוב ראיתי ב

שהשיג על הערך השלחן   ד"ה אלא דבעיקר)
מקמאי שלמדו ברמב"ם שהכל דין אחד  

אלא דבעיקר דברי הרב ערך השלחן  וז"ל, 
במה שהבין בדעת הרמב"ם דדוקא במקח 

ע'   ,וממכר הוא דנקרא רשע ולא בקידושין
דמבואר בדבריו   )סימן לה סק"כ(להב"ש 

  שהבין כוונת הרמב"ם דקאי גם על 
וכן נראה מדברי הסמ"ג  .ע"ש ,הקידושין

וכן כל העושה דבר זה   ,שכתב וז"ל )עשין מח(
וכיוצא בו משאר דברי מקח וממכר נקרא  

משמע   "וכן"מדקאמר  .ע"ש ,רמאי ורשע
דגם בקידושין נקרא   ,שהדין שוה לשניהם

והסמ"ג ז"ל תמיד נמשך אחרי   . רשע ורמאי
א"כ משמע דהכי ס"ל   ,דעת הרמב"ם כידוע

עכ"ל. אלא שהביא  בדעת הרמב"ם.
אחרת בסמ"ג מהכנה"ג בדינא דחיי שלמד 

 [ע"ש שהאריך וכן נוקט דשרי לדבר מצוה.]  
 (ח"ב סי' רפו)שוב ראיתי בשו"ת הלכות קטנות  

שעל דברי הרמב"ם באישות שמשמעותו  
שרשע גם על שליח לקידושין ושכן למד  

וסיים על כך, צע"ק.    (אה"ע סי' לה ס"ק כ) הב"ש  

ת כת"י למהר"א  חסידא, ושכ"כ בתשובו
קאלייקו. ועוד הביא משו"ת המהר"ם  

ובתשובת כת"י המהר"א   (סי' סז)אלשיך 
גאלייקו שאם בעל החררה נתנה מעצמו,  
שרי ליטלה, ואינו עובר משום עני המהפך.  
ע"כ. הנה מכל הני מבואר כאמור שלמדו  
שהכל סוגיא אחת, דאל"כ כיצד למדו קולא  

בזה   ןייעוד מדין רמאות לעני המהפך. וע
עני המהפך (סימן ג סעיף ט אות ו, גבי להלן 

 .ם)בשידוכי

רי שאינו מסכים שיש הכרח מהרמב"ם  ה
דרשע חוזר אתרווייהו. גם בשו"ת נדיב לב  

גבי מהפך בשידוך כתב, דאף   (חו"מ סי' נב) 
(קידושין נט ע"א שהביאו שלפי העצמות יוסף 

שרי [משום שהוא למד   הכנה"ג הגה"ט אות ז)
שאלו שתי סוגיות עני המהפך, ושליח  
  לקדש, ובשליח אין עני המהפך כיון שלא 
היפך רק שלח שליח.] אולם לא לפי  
המהר"ם מינץ הנ"ל. ובתחילה כתב הנדיב  
לב, שכיון שההלכות קטנות דחה את  
המהר"ם, נמצא שרבו המתירים, והוי ספיקא 

(יו"ד ח"ב דדינא ולקולא, ושכן הורה החק"ל 

. ברם חזר בו וחלק על הכנה"ג שגם  דמ"א ע"ב)
לעצמו"י אסור כאן, דלא מבעי במהפך 

ך שאסור, וק"ו בהשתדכו בפועל,  בשידו
שכל היתרו הוא מפני שלא היפך בקידושין  
רק שלח לקדשה, ולפי"ז יודה כאן דהוי  
מהפך ואין מח' ולכו"ע אסור. והכי הוא למד  
גם ברמב"ם אישות ושכן למד בו בדינא דחיי  

ששליח לקידושין רק רמאי מפני   (דכ"ד ע"ד)
שלא היפך רק שלח שליח והסיפא 

נקרא רשע מפני שהיפך. וע"ע   "וכיוצ"ב" 
(סימן ג סעיף ט אות ה בתחילה ההערה בזה להלן 

 . ובאות ח)

 עוד 
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 -קושיא מאיסור למלמד לקחת מלאכת רעו

 דעת השו"ע

עוד קשה על המתירים עני המהפך  
  (סי' רלז ס"ב) בדבר מצוה מדין השו"ע 

שמלמד אסור לקחת עבודה של מלמד אחר  
אף שהיא מצוה משום עני המהפך. ויתירה  

(פרדו, סי' רלז סוד"ה מכך למד הרב משפט צדק  

במרן כאן שחפצו להשמיענו שיש עני   הנה)
המהפך אף בדבר מצוה, דהוקשה לו מאי  
קמ"ל מרן בדין זה, והרי אתי בק"ו מס"א  
  שיש עני המהפך בשכיר, ק"ו כאן שהמלמד 
כבר שכור. ומשני דהו"א דהוי דבר מצוה,  
ושרי קמ"ל דלא, ושכ"כ בשו"ת מהרשד"ם  

, הרי דס"ל מכאן ובדעת מרן  (חו"מ סי' שנד)
דיש דין עני המהפך גם בדבר מצוה. וכ"כ  

(דיין, ח"א חו"מ ח"א חו"מ בשו"ת דברי בניהו 

 ובדעת מרן.  סימן ה וח"ג חו"מ סימן ל אות ה) 
 

 משום יורד לאומנותו

(חו"מ סי' פא ד"ה שבשו"ת שמחת כהן  

יישב סעיף זה   ולכן הנלע"ד ליישב)
לדעות שאין דין עני המהפך בדבר מצוה,  
שהטעם שמלמד אסור לקחת עבודת מלמד  
אחר, אף שאין בזה דין עני המהפך משום  

 מצוה, משום יורד לאומנות חבירו. ע"כ.  
דמלבד שאנו למדנו בתוס'  

"א ד"ה עני, שהם  (קידושין דף נט ע

שהאיסור הוא   מקור סעיף זה וכמבואר בב"י)
משום עני המהפך, ולא משום יורד לאומנות  
חברו, דכתבו תוס' מכאן נראה וכו', והיינו  
דאתי בק"ו מאיסור עני המהפך שנאסר אף  
שהמהפך עדיין לא השיג את הדבר רק טורח  
להשיגו, ק"ו לדין מלמד שיקח מלאכתו של  

העבודה השיג כבר המלמד    מלמד רעו, שאת 
ויש בכך איסור. והכי חזי הוית בשו"ת  

שלמד בתוס'.   (סי' לו ד"ה והנה מאחר) מהרש"ל
אולם הסוברים שאין עני המהפך במצוה  
ילמדו בתוס' שאסר למלמד לקחת מלאכת  
רעו משום יורד לאומנות חבירו, כמו שתוס'  
לפני כן דיברו כן על פריסת מצודות דגים.  

ראיתי בשו"ת דברי מלכיאל   ויתירה מכך
שלמד בתוס' הנ"ל גופייהו   (ח"ב סי' ב אות ב)

שאוסרים עני המהפך בדבר מצוה, שהקשה 
מהו אומרם מכאן נראה וכו' והרי זהו דין עני  
המהפך, או היורד לאומנות ומאי קמ"ל  
תוס'. ומיישב, דהו"א כיון דהוי דבר מצוה  
ושרי, קמ"ל דלא, כיון שכבר שכרו והוא  

תו וטרח טובא, והוי כמצודות דגים  בבי
בתוס' שם דאף דהוי כמציאה אסור משום  

 שטרח.
גם אם יש מקום להעמיס כן בתוס', 
במרן השו"ע א"א להלום זאת, 

הוא משום   (ריש ס"ב הנ"ל)שאם דין השו"ע 
יורד לאומנות, מדוע קבעו כאן בסי' בדין עני  
המהפך, ולא לעיל בסי' קנו בדין יורד  

 לאומנות חבירו. 
 

 גם למלמד המהפך הוא דבר מצוה

בדרך אחרת כתב ליישב הרב שמחת כהן  
את המתירים דבר מצוה מדין השו"ע 

  (אישות פ"ט הי"ז הנ"ל) דמלמד, על פי הרמב"ם 
(סי' רלז ס"ק א הנ"ל לחן שלמד בו הערך הש

שבדבר מצוה ליכא משום עני   בהערה)
המהפך, ואפי"ה השליח לקדש שקידשה 
לעצמו, "אסור לעשות כן" אף דהוי דבר  
מצוה, וביאר את טעם האיסור, מפני שאין  
מצות פריה ורביה באשה זו יותר מבאשה 
אחרת. ומעתה למד, שאף במלמד שלוקח  

דבר   מלאכת מלמד אחר אסור, אף דהוי
מצוה ובמצוה אין איסור משום עני המהפך,  

 ה. 

 א אל

 איברא 

 ומ"מ 

 ו. 
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אך מ"מ אסור מטעם שגם למלמד הפעיל  
הוא דבר מצוה, וכיון שהשני יכול לקיים את  
המצוה במקום אחר, והמצוה שבה חפץ שוה 
עם זה כמו עם זה, שאין עדיפות במצוה  
ללמד תלמיד המקבל יותר תורה ומבין יותר  

א"כ  על תלמיד אחר, לכן אסור הדבר. מש
לאב הילד, שטוען שמלמד זה ילמד את בני  
טוב יותר, כיון שעל ידו יקיים יותר טוב את  
מצות ת"ת, לכן שרי ובו אין איסור. ע"כ. זהו  

 הנלע"ד בביאור כוונת דבריו ע"ש. 
(מכירה פ"ז לא הבנתי, הרי הרמב"ם 

פירש שיחתו בטעם האיסור   ה"י)
  לשליח לקנין שקנאה לעצמו משום רמאות, 
וכך הם דברי הגמ' להדיא משום רמאות על  
שליח לקידושין ולקנין, ולא משום שאין  
עדיפות לאשה זו על אחרת, וממילא כאן  
במלמד צריך להיות מותר. גם נראה הפשט 

. ובר מין דין  (בהערה)אחרת ברמב"ם וכדלעיל  
אי אפשר להעמיס את דבריו במרן, כשהוא  
  ביאר שיחתו בב"י שמקורו מהתוס', ולא 
רמז לדבר מצוה ולא לחילוקים בין סוגי  

 המצוות.
 

 מצויה ההיתר מהפך במצוה דוקא שאינ

(זעפרני,  שוב ראיתי בשו"ת משפט שלמה 

דאכן מכח הקושיא הנ"ל   ח"ד סי' כט)
לומד מריש ס"ב דדבר מצוה דשרי הוא  
דוקא בדבר מצוה שהיא כמציאה שאינה  
מצויה, ולכן מלמד שמחפש עבודה, אף  

צוה, היות והוא יכול להשכיר את  דהוי מ
עצמו במקום אחר, אינה מצוה נדירה אלא  
מצויה לו, ולכן הוי עני המהפך בחררה אף  
בדבר מצוה, וזהו הרישא של ס"ב, אבל 
במצוה כמציאה, זהו הסיפא של ס"ב שמותר  
לו לשכור לבנו מלמד שמלמד אחר, כיון  

אינו מצוי לו מלמד כזה שהוא טוב ללימוד  
צוה כמציאה שרי וליכא משום עני  בנו, ובמ

המהפך. עכת"ד. ואף שדבריו יפים, אולם גם  
כל זאת להעמיס במרן א"א, שכאמור  
המציאו שהסיפא פסקה מכח מצוה, אף  
שלא רמז על כך בב"י, ולהיפך פירש שיחתו  
מטעם דאין עני המהפך במציאה, ועל כך  
עכשיו מתווסף שהרישא של השו"ע שסותר  

לכך הולידו דס"ל למרן   את ביאורם בסיפא,
לחלק חילוק חדש בין מצוה מצויה לאינה  
המצויה. והרי כל מתירי עני המהפך במצוה  
מתירים גם שאינה מצוה של מציאה, וא"כ  
רק הוא המציא חילוק זה, ושרק מרן ס"ל  
הכי, וכל הדרכים האלו במרן קשה לסובלם,  
כי יש לפרש את השו"ע על פי דבריו בב"י,  

לא כיסה שטעמו הוא מדברי  ובב"י גילה ו
תוס' אליבא דר"ת, דכל שאינו מצוי לו שרי,  
ולכן מלמד זה שילמד יפה את בני שרי. ועל  
כן נראה ברור שלדעת מרן יש דין עני  

 המהפך גם בדבר מצוה.  
 

 סיכום 

מבואר שהסוברים שאין היתר של  
מצוה בעני המהפך הם רוב 

עיל  הפוסקים, לא מבעי הני אשלי רברבי דל
דלמדו שהיא סוגיא אחת, אלא אף לסיעת 
הסוברים שאלו שתי סוגיות, רובא דרובא  
ללמדו מפני שבשליח לקידושין אינו אסור  
משום עני המהפך, מפני שהמשלח לא היפך,  
או מפני שאינו עני, והרי מבואר אף לשיטתם  
שאם היה מהפך או עני, יש בו דין מהפך,  

בגמ'   אע"ג דהוי דבר מצוה. רק ללומדים
שברישא הוא מטעם מצוה, יש ראיה, והם  

  (סי' רלז ס"ב) מיעוט. וגם כן דעת מרן השו"ע 
וכל הנגררים אחריו בשתיקה, מדאסר  

 ברם  

 ז. 

 יוצא 
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למלמד להקדים מלמד אחר משום עני  
הבאנו כמה   (אות ה) המהפך. [גם לעיל 

אחרונים שלמדו כאן במרן רס"ב שזהו כל  
שחפץ להשמיענו שם דיש עני המהפך  

גם הכי נמצאו סיעת אחרונים,  במצוות.] 
שמבואר בדבריהם שיש דין עני המהפך  
בקידושין, הוי אומר דס"ל שאין היתר של  

 . (סימן ג סעיף ט)מצוה ויובאו להלן 
 
 

 כולם מהפכים בה ושהיא מציאהמצוה ש

וכל זה דיברנו במצוה בעלמא, ברם אם  
המצוה היא מצוה של הפקר, וכולם  
מהפכים בה, כגון פתיחת ההיכל בבית 
הכנסת [ושאר מצוות שבבית הכנסת כשאין  
הגבאי מחלק.] בכה"ג לכו"ע שרי, לא מבעי 
לדעת תוס' ודעימיה דמציאה שרי, אלא אף  
לדעת רש"י שמציאה אסורה כל שהיא  

ם בה לכו"ע שרי, כמו  מציאה שרבים מהפכי
את   (ב"ב נד ע"ב ד"ה אבל רש"י)שיישב הרמב"ן 

רש"י מהשגת התוס' עליו מפאה, שהנופל  
עליה מוציאים ממנו, ואין דין עני המהפך,  
מפני שכל העניים מהפכים בפאה, ואף הכא  
נמי. ברם לא בכל מקום מחשיבים שכולם  
מהפכים בה, כדמוכח מגוף דברי הרמב"ן,  

כולם מהפכים בה בפאה, שכתב את טעם 
ואילו בנופל על המציאה, כתב טעם אחר  
שמוציאים ממנו, או מפני שלא טרח בה, או  
דאה"נ נקרא שם רשע. ע"כ. ונראה שרק  
בפאה שכל העניים רוצים לתופסה ולזכות  
בה, בזה נאמרה סברת כולם מהפכים בה, 
 משא"כ מציאה, אף שכל אדם יחפוץ בה, 

ממנה, ואינם   ברם בפועל אינם יודעים 
מהפכים בה. ומעתה בנידו"ד בדבר מצוה,  
תלוי הדבר האם כולם מהפכים בה בפועל או 
לאו, ובפתיחת ההיכל דמי לפאה, שכל  
הנמצאים בבית הכנסת, או רובם חפצים 
במצוה, והיא לפניהם ומכירים אותה, הרי  
דהוי כולם מהפכים בה, משא"כ מצוה הפקר 

פכים בה  אף המפורסמת, אם אין רבים המה
בפועל, אין היתר זה, כגון אשה המפורסמת  
ב"שוק" השידוכים, לא תחשב כולם  
מהפכים בה במצוה, כיון שלא לכל שידוך  
יש קופצים, ושמא אין מהפכים בה כלל, וגם  
אם יש המהפכים בה, לא יכון זה כשרק  
מועטים מהפכים בה, כשרוב רובם של  
הנמצאים ב"שוק" השידוכים, אינם מהפכים  

 .בה
שאף במצוה שהיא מציאה ואין  
אחרים מהפכים בה, יש להקל,  

שאין  (סימן א סעיף ה)לעיל  הסקנושלפי מה 
דין עני המהפך במציאה, כדעת ר"ת דנקטינן  
כוותיה, ומטעם זה פסק להקל בדבר מצוה  

ושהוא    (ח"ב סי' ב אות ב)בשו"ת דברי מלכיאל  
סברא שרק בממון אסור להשיג גבול, אבל  

צוות, ודאי כל הקודם הרי זה זריז ונשכר,  במ
 והוי כמציאה שאין בה דין מהפך. ע"כ. 

 
 מצוה ששייכת לאדם

גיסא מצוה ששייכת לאדם, כגון  
אב שחייב למול את בנו, ובא  
רעו וחטף מצוותו ומל, בזה לכו"ע איסורא  
עבד, וחייב לשלם לו עשרה זהובים,  

 . (חו"מ סי' שפב)וכמבואר בשו"ע 
 

 ח.  

 ובאמת 

 מאידך 
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 כשהשני בנו או אביו 

אף אם  , דין זה הינו  להקדימואסור לאחר  ש  לקנות דבר, עני המהפך  
להם להקדים   אסורשאו אביו של המוכר    ,האחר הוא בנו של המוכר

 .  את העני המהפך לקנות
אם הדבר הנמכר הוא נחלת אבותיו של הבן [כגון שאביו מוכרה,  

 הגדול בגלל חפצו ה, והבן חפץ לקנותאו שאדם שקנאה מוכרה] 
 בזה יש להקל. ,בנחלת אבותיו

 
כשהשני המקדים את המהפך הוא בן המוכר 

 או אביו

(ח"ג דף תרלא טור א ערך עני  א. השדי חמד 

הביא מבעל החקרי לב בספרו  אות עט)
בדין עני   (דרוש יט דף טל ע"ב)מערכי לב 

המהפך, שאם אדם טרח לקנות או לשכור,  
ובא בנו של המוכר או המשכיר והפציר  
באביו שימכור לו, לא מקרי רשע. וכן הוכיח  

עני המהפך   (קידושין נט ע"א)מלשון חז"ל 
בחררה ובא "אחר" ונטלה. ברם אם השני 
הוא בנו של המוכר, או בן המשכיר, שהפציר 

או שישכיר לו  באביו שיקדימו וימכור לו, 
לפני המהפך. ועוד הוכיח כן מדין בר מצרא 
שהוא חמור מעני המהפך, שהרי בבר מצרא 
מוציאים מיד הקונה ואילו בעני המהפך לא  

] והרי"ף  (סימן ב סעיף ג) להלן מוציאים [ראה 
בתשובה כתב, שאם קנה הבן, אין בן המצר  
יכול לסלקו, דיותר טוב וישר להשאיר  

(סי'  , ע"ש. ושהש"ך הקרקע ביד בן המצר

[שהסתפק בדין זה, האם יכול הבן    קעה ס"ק ל)
לומר שיותר טוב וישר שאני אחזיק בקרקע 
אבותי, וסיים שלזה הדעת נוטה, וצ"ע.] לא  
ראה תשובה זו. ואם אמרו כן בבר מצרא, 
ק"ו בעני המהפך. עכ"ד החק"ל. וכן פסקו  

(ח"ג דף תרלא טור א ערך על פי החק"ל השד"ח 

(מזרחי, ח"ב חו"מ סי' והדברי שלום  ת עט)עני או

שעני המהפך בחררה לקנותה ובא אחר   קלו)
וקנאו נקרא רשע וכו'. ואם בן המוכר היא זה  
שקנאה אין נקרא רשע. ע"כ. וכ"כ בספר  

 (ח"ה פ"ט הע' לב ד"ה כתב בשד"ח)פתחי חושן 
מהשד"ח מהחק"ל הנ"ל, שלא אמרו אלא  

ים הפתחי  "בא אחר" ובנו לאו אחר הוא, וסי
חושן, ומשמע שגם על הבן אין איסור. וכ"פ  

על    (סי' רלז ס"ק א)כחק"ל בספר פתחי משפט  
המחזר אחר דבר   (סי' רלז ס"א) לשון השו"ע 

לקנותו וכו' ובא "אחר" וקנאו, כתבו, די"א  
דוקא "אחר" אך בנו שרי. וכ"כ בספר עזר 

 מהשד"ח.  (שמואלי, סי' רלז אות יד) לחשן  
 

 "אחר"הלשון 

ותחילה ראייתו הראשונה של החקרי  
לב, מכך שכתוב "אחר" ולא בן, היא 
ראיה קלושה, הן מצד שמצינו דברים רבים  
שלמדו שיש בהם איסור עני המהפך, אף  
שאינם עולים בלשון חז"ל, והיינו מפני  
שתפסו את הטעם שלא לצער את העני  
המהפך עיקר, ולא את הלשון [כגון למדו  

דוקא, אלא כל שאינו מצוי לו יש   "עני" לאו 
. כך גם  (סימן א סעיף ב)לעיל לו דין עני, ראה 

"חררה" בוודאי דלאו דוקא, אלא כל מכר או  
מתנה. וכן לרש"י דמיירי הגמ' בהפקר, לומד  
דה"ה וק"ו במכר, ועוד כיוצ"ב רבות.] הן  

 . גי

  ואולם

 יג. 

 ב. 
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מצד דיוק הלשון, שלדרכו נדייק גם דדוקא  
", ועוד  "אחר" ולא "קרוב", ולא "שכן

כיוצ"ב דיוקים שלא עלו על ליבו של  
החק"ל. ובאמת שהרואה יראה בספר מערכי  
לב שכתב ראיה זו בלשון "ויש סמך לזה",  
הרי שהתכוון להביא זאת בתור סמך, ולא  
שעל כך משענתו. שוב ראיתי שכן השיג  

(ח"ב חו"ב סי' קלו אות ג ד"ה ועוד יש  הדברי שלום  

יק ובא "אחר"  על החק"ל, דאחר שדי  לפקפק)
ולא "בן", נדייק גם ולא "אח", וזה בוודאי  
יודה החק"ל. ושלכן נראה שעיקר ראיית  
החק"ל היא מתשובת הרי"ף. ע"כ. [גם מצד  
עצם הלימוד ממצרנות, זה קשור למח', האם  

ראה  לומדים בק"ו ממצרנות לעני המהפך, 
ועמדנו על כך  סי' א סעיף טו סוף אות ב(להלן 

אזיל לשיטתיה שלומדים   והחק"ל ,בכת"י)
 בק"ו מבר מצרא לעני המהפך.] 

 
 מה הסברא

ובעיקר, עצם הדברים המה נראים  
מתמיהים, מה זכות יש לבן להקדים את  
העני המהפך, ומדוע שלא יקרא רשע, הן כל  
הסברות שנאמרו באיסור עני המהפך  

] שייכות גם כאן,  (סימן א סעיף ג)לעיל    הובאו[
ומפסיד את אשר טרח רעו,  שהוא מצער 

בזמן שיכול להשיג כזה במקום אחר. [ואין  
להקל מטעם שהאב מעדיף למכור לבנו,  
ולמוכר אין איסור עני המהפך, כי כל עוד לא  
פנה האב מעצמו אל בנו, יש כאן איסור עני  

,  (סימן א סעיף ט) לעיל  המהפך, כמו שנתבאר
שאף שמותר למוכר למכור לשני, אסור  

תו. גם אין לומר שהיות ואנו  לשני לפתו
שיש   (או לכל הפחות כשידוע שכן הוא)יודעים 

עדיפות לאב למכור לבנו, מטעם זה אין  
איסור לבן להקדים את המהפך, שעסקנו  

שאיסור עני המהפך    (סימן ג סעיף יד)להלן  בכך  
 הוא גם אם השני מוסיף על המחיר ע"ש.]  

 
 תשובת הרי"ף

ספה נפשי  ולכך אל תשובת הרי"ף נכ
כדי להבין את הדברים, ואינה לפנינו  
בשו"ת הרי"ף, אך המערכי לב ציין החק"ל  

(ב"מ קח ע"ב ד"ה כתב שהיא בשיטה מקובצת 

בתרגום מערבית [והביא את תשובת   ה"ר)
  (חו"מ סי' קעה ס"ק יג) הרי"ף גם הפת"ש 

.] ושם מדובר במי שנתן  (הנ"ל)והדברי שלום 
ריות, והבר  מתנה מחיים לבניו בית עם אח 

מצרא טוען כיון שהיא מתנה עם אחריות,  
לכך יש בה דין בר מצרא [וכדאיתא בב"ב 

ונביאה בסמוך], ורוצה לקנותה   (קח רע"ב)
מהיורשים. ועל כך השיב הרי"ף וז"ל  
התרגום, טענת הבר מצרא על בניו של  
הנותן, היא טענה בטלה וגרועה, ועל כיוצ"ב  

שמיא. וזה  יאמר יציבא בארעא וגיורא בשמי  
שהעיקר בדין בן המצר הוא משום שנאמר  
ועשית הישר והטוב, ואי זוהי הדרך הנכונה  
והישרה בעשיית הישר והטוב, להשאיר  
הקרקע ביד בעליו הזוכים בו מצד אביהן, או  
להוציאם ממנו ולתתו לזולתם? אין בקדקוד  
מי שעלה בדעתו דבר זה מוח להבחין בו בין 

עשית הישר והטוב. טוב לרע, ואין בזה צד ו
ולא אמרו לבעלים הראשונים לית ביה 
משום דינא דבר מצרא, לפי שראו שחזרתה  
לבעלים הראשונים היא יותר ראוי בעשיית 
הישר והטוב, ממה שיקח אותה בן המצר. 
[וק"ו שכאן היא יותר ראויה להשאר ביד בני  

 הנותן מאחר]. עכ"ל.  
לנו שכוונת הרי"ף, שאב הנותן מתנה  
מחיים נחלתו לבניו, בוודאי שהישר  
והטוב שהם ישתמשו בה, כאשר היה עם 

 ג. 

 ד.  

 הרי  
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לבב אביהם בנתינת המתנה שהיא נחלתם,  
ולא שישתמש בה בן המצר, ושהם יקבלו רק  
את שוויה. ולהרחיב זאת נראה ששנינו  

שבמתנה אין בר מצרא, רק  (קח רע"ב)בב"מ 
אם כתבו על המתנה אחריות, ופרש"י, 

ים אחריות על מתנה,  שהיות ולא כותב
בוודאי היה זה מכר, ורק עשו הערמה משום  

(חו"מ סי' קעה בר מצרא. וכן נפסק בשו"ע 

את הטעם שאין   (שם), וביאר הב"י סנ"ב)
במתנה דינא דבר מצרא, שדוקא במכר  
המצרן אומר כיון שהמוכר בלאו הכי מוכר,  
אילולי שהיית קונה, אני הייתי קונה, והישר  

הוא גר בסמיכות. משא"כ   והטוב לסלקו כי
במתנה שאילולי שהיה מקבלה, לא היה  
משיגה המצרן. ומטעם נוסף שהמוכר לא  
איכפת לו מי יקנה, אבל הנותן מתנה רצונו  
שדוקא המקבל תתקיים המתנה בידו. א"נ  
מצד מקבל המתנה שהוא חפץ שדוקא שדה  
זו תהיה בידו, משום שקיבלה במתנה. וכל  

והטוב. עד כאן  כה"ג ליכא עשיית הישר 
טעמי הב"י. וממילא מתחזקים הדברים  

 
(מזרחי, חו"מ ח"ב סימן קלו בספר דברי שלום  *

השיג על ראיית החק"ל מתשובת   אות ג)
הרי"ף במצרן, לפי שתשובה זו תיכון רק  
כשכבר קנה הבן, ברם אם באים הבן והמצרן  
יחדיו, נימא דיש קדימה למצרן. ואף הכא  
בעני המהפך שעדיין לא קנו, נימא דיש  
קדימה למהפך. ולכך כתב בתחילה שנראה  
שגם החק"ל כוונתו כשכבר נטל הבן, אבל  

מוחין בו. ע"כ. [אולם אם   קודם שנטלה,
יכונו דבריו דמיירי רק בעבר ונטל, א"כ כל  
שהשמיענו החק"ל שאין מוציאים ממנו, וזה  
פשיטא שאין מוציאים ממנו, שהרי השמועה  
שר"ת ס"ל שמוציאים מיד המקדים הוא  

שבעתיים שכאן במתנה שאב נותן לבניו את  
נחלתו, ולא היתה הערמה, לא שייך דין דבר  

 מצרא. 
ומעתה צריך עיון, כיצד למד החק"ל  
מתשובת הרי"ף הנ"ל, כשם שאין בבן 
דינא דבר מצרא, כך אין איסור עני המהפך  

ואף אם מדובר בבן  בבן המקדם את המהפך,  
החפץ לקנות את נחלת אבותיו, הרי כל  
הסברא שאמר הרי"ף נשענת על מתנה  
בנחלת אבותיו, שאז הישר והטוב שתשאר 
ביד המקבלו, כרצון אביו הנותנו, אולם  
סברא זו אינה עומדת כשהאב מוכר את  
נחלתו והבן חפץ לקנותה, והאב לא רצה  

רק ליתנה לבנו, ואף לא הציע לו לקנותה, 
כשהבן מוכן לקנותה מכרה לו. והעיקר אף  
אם נלמד מכאן קולא כשהבן קונה את נחלת  
אבותיו, ברם מה הקשר ללמוד מכאן היתר  
לבן להקדים את העני המהפך בדברים שאין  
להם שום קשר לנחלת אבותיו, מה קדימה  
יש לבן על העני המהפך כשאביו מוכר תיק,  

 .*מחשב, ירקות או שעון 

,  (סימן ב סעיף ג)ראה להלן  , שיטה יחידאית
וא"כ מאי קמ"ל החק"ל. גם למה השמיענו  

ולא בכל איש ישראל. וגם כל דבריו    זאת בבן
הם על התורה שביקשוה מה', והמלאכים  
טענו עני המהפך, הרי דמיירי קודם  
שנטלוה.] ושוב כתב הדברי שלום, דאף  
שהרי"ף מיירי בכבר זכו הבנים, יש מקום  
ללמוד בו דאף בלא זכה הבן קודם להמצרן  
דבריו אמורים. ושאף אם נלמד בדברי  

הבן, אבל לכתחילה   הרי"ף דדוקא בזכה
מצרן קודם לבן. עדיין י"ל שכל זה אמר  
במצרן דחמיר, אך בעני המהפך דקיל טפי,  
אפילו לכתחילה יכול הבן להפציר באביו 

 ה. 
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ועוד, המערכי לב הנ"ל עסוק 
בדרשה ולא בהלכה, והביא כל זאת 
לבאר את דברי הילקוט [לפנינו הוא במדרש  

, ובדומה בילקוט  (שוחר טוב כח, ז)תהלים 
] שדרשו על הפסוק, (תהלים רמז תשח)שמעוני  

עזי וזמרת יה, שעם ישראל ביקש את התורה  
מה', והשיבם אינה שלכם אלא של עליונים,  

בו ונתנה. כמשל למלך שהיתה לו  והפצירו 
מרגלית, ובנו הפצירו שיתנה לו. אמר לו  
אינה שלך. הטריח עליו, ונתנה לו. ולכך עמד  
על דין עני המהפך, שהעליונים טענו שאין  
ליתן את התורה לעם ישראל, לפי שהם עני  
המהפך בחררה, שהם הפכו בתורה תחילה,  
ושכוונת תשובת השם במדרש היא שהם  

הא ליכא דין עני המהפך. והוכיח כן  בני, וב
כאמור בק"ו מדין בר מצרא, וזהו "עוזי"  
היא התורה שביקשוה עם ישראל, וזהו משל  
המרגלית שהיא התורה שלבסוף נתנה לבנו  

 שהפציר בו. עכ"ד. 
 

 דבר שיש לו שושלת משפחתית

ולאור האמור יחד עם קושי הסברא, מה  
  צד יש להקדים את הבן על עני המהפך 

בזה שהוא בן, לכך נראה שכוונת החקרי לב 
להקל בבן רק באופן שיש לו מעלה בנחלת  
אבותיו. [אע"פ שראייתו מהלשון ובא אחר  
ולא בן, משמע שדבריו אמורים גם בדברים  
שאין מעלה לבן, אך מה הסברא בזה ובלאו  
הכי נתבאר שאין ראייתו זו עיקר.] ובפרט  
.  שנתבאר שאמר את דבריו שם דרך דרוש 

[ויבואו הדברים יפה במערכי לב שדימה  
החק"ל לתשובת הרי"ף, לטענת ירושת  

 

 שימכרנה או שישכירנה לו, ואין מוחין בידו. 
 

אבותיו לתורה, שהיא של ה' והוא אבינו,  
ושטענוהו עם ישראל שהתורה "ירושת  
אבותינו" הוא "אבינו" הבורא, ולכך אין כאן  
איסור עני המהפך בחררה הם מלאכים  
שהיפכו לזכות בתורה תחילה.] וממילא א"א  

החקרי לב להלכה בכל עני המהפך  ללמוד מ
שמותר לבן להקדים. ואם יתעקש המתעקש 
שלכך כיון המערכי לב להקל אף בכל עני  
המהפך, מה שאינו נראה, לאור האמור א"א  
לסמוך על כך להקל, בפרט שאמר את דבריו  

 דרך דרוש.
דברי המערכי לב שמיקל בבן 
בנחלת אבותיו, קשה להקל בכך 
[שיש להשיב על ראיותיו וכדלעיל], אך מ"מ  
יש להקל בכך מטעם אחר כשהאב מוכר את  
נחלת אבותיו, והבן אוהב את נחלת אבותיו  
וקשור אליה, או אם מוכר האב דבר העובר  
בירושה מדור לדור במשפחתו, דכל כה"ג  

את העני המהפך  יש להתיר לבן להקדים 
משום שדבר זה אינו מצוי לו במקום אחר,  

  (קידושין דף נט ע"א ד"ה עני) הן זו סברת תוס' 
להקל במציאה שאין בה דין עני המהפך כפי  

(סי' רלז  שכתבו שם, וכן הוא לשון השו"ע 

שאם בא לזכות בהפקר וכו', אינו נקרא    ס"א)
רשע, "כיון שאינו מצוי לו במקום אחר". וכן  

(סימן א  לעיל מרן כפי שנתבאר באורך דעת 

, ועל כן שפיר דמי להקל בכה"ג, אף  סעיף ה)
שכאן הבן משלם, ואף אם ישלם הרבה כיון  
שלו אין זה מצוי במקום אחר. ואף שסברא 
זו נאמרה בממונות, וכאן אין ממונות רק  
רגש שהוא נחלת אבותיו, מ"מ ניזיל בתר  
  טעמא שלו אינו מצוי, וגם מצינו שחז"ל 

 ע"כ.

 זאת 

 ו. 

 ולעצם 
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על סברא זו בכמה  הסתמכו   גופייהו
שבח בית   (סז רע"ב)מקומות, כגון ביבמות 

(שו"ע אביה, וגם בדין המוכר קברי אבותיו 

, ולכך שפיר דמי להקל  חו"מ סי' ריז ס"ז)
כשנחלת אבותיו חשובה לו עד מאוד. אך  
זאת כמובן בתנאי שבאמת הדבר חשוב לו  

 עד מאוד, ולא שמערים. 
(ח"א סי'  ראיתי בשו"ת משיב בהלכה 

שהסיק, שאם הקונה   רז ובהערה פז)
השני הוא בן או קרוב או אהוב, מותר לו  
להקדים את העני המהפך, כיון שחידש  
מדנפשיה שכל שידוע שיש עדיפות למוכר  
למכור לשני, מותר לשני להקדים את העני  
המהפך, שהרי על המוכר אין איסור למכור  

לו עדיפות לכך מותר לשני   לשני, וכאן שיש
להקדימו [כנראה כוונתו שבאופן זה נחשב  
השני שבא מכוחו של המוכר החפץ בכך,  
וכיון שלמוכר מותר, באופן זה מותר גם  
לשני]. ולכך אם השני הוא אוהבו או קרובו  
של המוכר, שאילו ידע המוכר שרעו חפץ 
לקנות, היה מוכרה לו, ולא לעני המהפך,  

קדים את העני המהפך  מותר לאוהב לה
(סעיף  ולקנותה. ועע"ש. והבאנו דבריו לעיל 

(חו"מ סי' קפג  ודחינוהו מדברי הב"י  ט אות יא)

בדברי רש"י והרמב"ם שם, ועע"ש, וגם   ס"ג)
מכאן מוכח הכי, מהני אשלי רברבי דלעיל  
שאף סיעת המתירים כאן, באו מטעם דהוי  
נחלת אבותיו, הא משום טובת המוכר לא  

 ליבם, אלמא דלא ס"ל הכי. עלה על

 

 אף כשהשני מוסיף על המקח הוי מהפך

 א. במקרה שהשני מוסיף על המקח,
 

תלוי הדבר, אם העני קצץ לקנות במחיר זול  
שהוא כמחיר מציאה, והשני מוסיף על  
הדמים באופן שעדיין המחיר שהוא קונה  
הינו מחיר מציאה, בזה באנו לסברת מחיר  

הפוסקים ראה בדינו להלן  מציאה, והיא מח'  
 .  (סימן ג סעיף א)

 
אם העני קצץ מחיר רגיל, והקונה  
השני מוסיף עליו לקנות ביותר ביוקר,  
בזה נראה שאסור הדבר משום עני המהפך,  
שהרי כל הטעמים שאמרו הפוסקים בטעם 

  ] (סימן א סעיף ד)איסור עני המהפך [ראה לעיל  
קיימים אף אם הוא מוסיף על המחיר.  
ואדרבה בזה שהוא מוסיף דמים על מחיר  
השוק, היא סברא לאסור יותר, שמצער את  
העני כשלו אין תועלת, שיכול לקנות במקום  
אחר אף ללא הוספת הדמים. דלא מבעי  

] שאף (סימן א סעיף ו) לסוברים [ראה לעיל 
במחיר מציאה אסור להקדים את המהפך, 

יתר מציאה נאמר בדוקא במציאה כיון שה
ולא במכר בזול, אלא אף לסוברים שמכר של  
מציאה שרי, הרי כל ההיתר הוא כשיש לשני  
רוח כמציאה, וכאן הוא עוד להיפך זקוק  
להוסיף דמים, ממילא עוד חמיר מינה דעני  
המהפך רגיל. ואם הוא קונה במחיר רגיל הוי  
עני המהפך רגיל. ואין לבא ולהתיר משום  

ובתו של המוכר שירויח יותר, תחילה  ט
משום שהשני אינו מתכוין לטובת המוכר  
אלא לטובת עצמו. ועוד דא"כ בכל עני  
המהפך יש טובתו של המוכר לסגור את  
הקניה כמה שיותר מהר, ומ"מ אין זו סיבה  

 להתיר. 

 שוב 

 יד.  

 אך 
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 השני מוסיף על המקח כש 

אף כשהשני מוסיף על המחיר, אסור לו להקדים את העני המהפך.  
אלא אם כן המוכר עני ותוספת המחיר היא משמעותית עבורו, אז 
מותר לשני להקדים את העני המהפך ולקנות מהעני, כיון שהוא עני  

 האוסרים במוסיף דמים וירוויח מכך באופן משמעותי.
 

והנה כן כתב לאסור בזה להדיא  
(שו"ת  בשם הר"מ  (ב"ב סי' תקנא)המרדכי 

, גבי קניה מישראל,  ד"ק סי' רעז, וד"פ סי' אלף יא)
אם גמרו פיסוק הדמים, וחסר רק הקנין רק  

נקרא  ואף אם הוסיף דמים אז הוי מהפך. 
(ח"א חו"מ רשע. ע"כ. וכ"כ בשו"ת חקרי לב 

ולפנ"כ הביא שכ"כ   סי' קג ד"ה ואני אומר)
הגאון   (שעליה הוא עסוק להשיב בנידונו)בתשובה 

רבי יצחק אלקבץ. ע"כ. וכ"כ בזכור  
לקלעי, ח"ב חו"מ ערך ע ריש ערך עני  (אלאברהם 

דגם במוסיף השני, הוי עני   המהפך דף סה ע"א)
(יו"ד ח"א וכ"כ בשו"ת שמחת כהן  המהפך.

לאסור בזה האיסר ומפי   סימן י ד"ה ומעתה)
  קה) -(חו"מ סי' קגספרים, שכ"כ בשו"ת חק"ל 

ובאהל יוסף    (חו"מ סי' נג) ובנו בשו"ת נדיב לב  
(ח"א שו"ת משיב בהלכה  . ע"כ. וכ"כ ב(סי' ה)

בפשטות בלא ראיה. [ואין   סי' רז הערה פז) 
לטעון להקל משום סיעת הסוברים, שאם 
השני קונה יותר בכמות מהראשון, אין בכך  
איסור עני המהפך, וכפי שכן הדין בבר  
מצרא, וכן המהפך לקנות בית והשני קונה  
כמה בתים ובכללם בית זה ס"ל דאין בזה  

ונימא דה"ה במוסיף  איסור עני המהפך, 
(חו"מ סוף  במחיר, שהנה כ"כ בשו"ת חקרי לב  

וכן דעת החק"ל   ח"א סי' קג ד"ה באופן דלפי)
גופיה שם, וכן הדעות החלוקות שם  
בתשובה, הגאון רבי יצחק אלקבץ ורבני  
קושטא הגאונים רבי יעקב חיים ן' יקר 

והגאון עובדיה נתן. וכ"כ בספר פתחי חושן  
. שכל זה אמרו כשהשני  ה ל)(ח"ה פ"ט סוף הער

קונה יותר מהראשון, לא כן אם השני רק  
מוסיף במחיר, וכפי שהם גופייהו חילקו כן,  
שבזה יש איסור עני המהפך וכפי שהבאנום  

 לעיל.] 
 

 ירושלמי

(קידושין  כן למדו רבים בדברי הירושלמי  

רבי זעירא מיקל להון דחמי   רפ"ג)
. ע"כ.  וילחבריה זבין זבינא ומעלה ליה על

וביארו שדין זה הוא בעני המהפך במוסיף  
על המקח ושעל זה רבי זעירא קיללו. שכן  

בשו"ת  למד הפני משה במקום וכן למד 
  (ח"ב אה"ע סי' מז ד"ה והנה אנכי) רב"ז 

דהירושלמי הנ"ל מיירי בעני המהפך וכן  
בתשובת כת"י (גאון רבי שמעון בן חביב  פירש  

שנה ט"ז גליון ב עמ' קסו  נדפסה בקובץ בית אהרן 

אור יעקב וכ"כ בספרים עלי תמר וב )והלאה
וממילא "ומעלה ליה עלוי"   שם)על הירושלמי (

היינו שהוסיף על המחיר. ונמצא לפי"ז שיש  
לפנינו ירושלמי מפורש שיש איסור עני  

ברם  המהפך אף שהשני מוסיף על המחיר. 
אות (סימן א סעיף יא  לעיל  אינו מוכרח, כי ראה  

פירושים אחרים בירושלמי מפי   ג והלאה)
קמאי ובתראי לך ראה שם, ושיש לתפוס 
כמאירי שהוא ראשון, שאין הירושלמי עסוק  
בדין עני המהפך. וגם בלאו הכי כיון שדברי  

 יד.  

 ב. 

 גם 
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הירושלמי ניתנים לפירושים שונים וכמבואר  
 שם, ממילא א"א להכריח ממנו הלכה. 

 
 

 ב"י

"מ סי' קפג  (חווכן יש ללמוד מדברי הב"י 

ידוע שיש ולקנות, עני המהפך ב ס"ג)
למוכר עדיפות למכור לשני, שהיא מח' 

לפי  ש קנות,האם מותר לשני לראשונים 
(מכירה פ"ז  הרמב"ם  שם) קידושין נט ע"א (רש"י 

במעשה ששלח רבה בר    (סי' קפג) והטור    הי"א)
את רב לקנות לו קרקע וקנאה   ה בר חנ
מפני    יתרו לקנותה,וביארה הגמ' שה  ,לעצמו

שהיה באגא דאלימי ולא נהגו ברבה בר בר 
הרמב"ם (רש"י הני קמאי  חנה כבוד. ופירשו 

  ה , שלא היו מוכרים לרבה בר בר חנ)והטור
שאם כן היו   ,כלל. ועל כן דייקם הב"י

מוכרים לו, אך לא בדרך כבוד, שאחר שהיה  
והיה   ,לא היו מכבדים אותו ,לשםבא 

היה אסור לרב לקנותה   ,מצטער מהם
(נתיב  לעצמו. ומאידך הביא את רבנו ירוחם 

לשליח יותר    כשראוישכתב ודוקא    כח סוח"א)
מלמשלח, כגון שהיתה בקעת אלמים  
שמתיראים משליח ולא ממשלח. וביארו  
הב"י דמפרש את הגמ' באגא דאלימי, שאם  

ר חנה לא ינהגו בו  יקנה אותה רבה בר ב
כבוד ויצערוהו, ולכן אף באופן זה הותר  
לרב לקנותה. ע"כ. ואף שמרן לא גילה דעתו  
כמאן הלכה, פשוט שיתפוס כרמב"ם  
ודעימיה אל מול רבנו ירוחם. [וראה עוד בזה  

] וא"כ ה"ה והוא  .אות יא)סימן א סעיף יא  (לעיל  
הטעם שיהיה אסור לשני להוסיף על המחיר,  

למוכר בכך והוא יעדיף את השני  אף שנוח 
 מהראשון, מ"מ אין בכך סיבה להתיר. 

 

דראיה זו תיכון רק אם נלמד  
(נט  שכל סוגית הגמ' בקידושין 

היא סוגית עני המהפך, גם הרישא של   ע"א)
הסוגיא בשליח לקנות שקנאה לעצמו  
שאמרה הגמ' מה שעשה עשוי אלא שנהג  
מנהג רמאות [שבזה עסוק הב"י והני קמאי  
הנ"ל]. אולם אם הם שתי סוגיות, סוגית  
רמאות, וסוגית עני המהפך, אין ראיה משם  
אלינו, ועמדנו על כך בדין עני המהפך בדבר  

שהיא  אות ג והלאה)עיל סימן א סעיף יב ל(מצוה 
מח', ושם למדנו בטור בב"י ובש"ע דס"ל  
שהן שתי סוגיות, אולם ברמב"ם שהיא  

 סוגיא אחת ע"ש.
 ס"ב)שפו  (חו"מ סי'בית יוסף מבואר ב

מרבנו ירוחם בשם הר"מ  
דף נל"א ח"ב  (כתוב במישרים  מרוטנבורג וז"ל,  

ובא   ,רביתראובן שהלוה לגוי מעות ב  צה ע"ד)
שמעון ואמר לגוי הילך בפחות ופרע  

דלא   ,אינו חייב לשלם לו כלום ,לראובן
דשמא לא   ,אלא ספק גרמא ,בריא הזיקא

  , יוכל להלוות מעותיו ברבית כל כך מהרה
(ירושלמי ב"מ פ"ט ודמי למבטל כיסו של חבירו  

[דהוי רשע]   ,ומיהו יש לקרותו רשע .ה"ג)
כך    ,)ע"א  ין נט(קידוש טפי מעני המהפך בחררה  
(ד"פ סי' קמח, ד"ק סי'  כתב רבי מאיר בתשובה 

. הרי שבעני המהפך  עכ"ל .נט, ד"ל סי' שעה)
במכר [להלוות בריבית לגוי] השני שאוזיל  
את הריבית לגוי נקרא רשע. וה"ה בעני  
המהפך בקניה להיפך, אם הוסיף במחיר  
עובר על עני המהפך. אלא דכיון שכאן  

י שאין צד שנחפוץ  מדובר בגוי, ובוודא
בטובת הגוי, א"כ אינה ראיה לנידו"ד  
כשהמוכר יהודי ומרויח מכך שהשני מוסיף  

 במחיר.
 

 ג. 

 איברא 

 והכי 
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 כשהמוכר עני

על אף כל זאת חידש רבנו ירוחם  
  דף צה טור ג) מישרים נתיב לא חלק ב (

שכשהקונה השני מוסיף והמוכר עני, אין  
ודוקא שנקרא רשע  איסור עני המהפך וז"ל, 

או שאין   ,בה ראשון לפרנס עצמו ךשמהפ
וזה השני   ,אבל אם עני  , המוכר ישראל עני

או שמהפך בה ראשון   ר,נותן דמים יות
 .אינו נקרא רשע ,להרויח ולא לפרנס עצמו

עכ"ל. ונראה שלמד כן   מציעא קדושין.
רא, שכיון שהמוכר עני ויש לו תועלת  מסב

למכור לשני, בכה"ג אין איסור מהפך מפני  
הוא עני, בצירוף  ל המוכר, כיון שטובתו ש

שמצינו בחז"ל ששוקדים על תקנתו של  
בשו"ת מהר"ם  המוכר, כפי שכתב סברא זו 

ורבנן חשו    ס"ס רעז)   ,קרימונהדפוס  (מרוטנבורג  
  טובא לפסידא דמוכר העני ומוכר מחמת 

(ב"מ  משמע בשמעתא דמצרנות וכן דוחקו. 

דאמוכר לא תקינו רבנן ועשית הטוב   קח ע"ב)
והישר. שכלל אין לנו לעשות שום תקנה  
שיבא בא המוכר לידי שום פסידא לעולם.  

בשמו.   (ב"ב סי' תקנא)ע"כ. וכן הוא במרדכי 
, (סי' רלז אות א)וכן הביא את תוכנו הדרכ"מ 

 נת המוכרין, ומצינו דחשו רבנן טובא לתק

וסברא זו קיימת אף הכא   אפילו אם הוא גוי. 
במוכר. [ואף שיש מקום לבעל דין לתלות  
את היתרו של רבנו ירוחם בדבריו הנ"ל  
שבב"י בסי' קפג הנ"ל ונתבאר לעיל ששם  
אין הלכה כוותיה. ברם זה אינו, שהרי כאן  
התיר רק לעני, ואם היה זה תלוי בסי' קפג, 

כר עשיר, כיון שלמוכר  היה מתיר אף כשהמו 
יש עדיפות למכור לזה שמוסיף על המחיר.  
וא"כ אדרבה חזינן מהכא להיפך, שההיתר  
של רבנו ירוחם שכשיש עדיפות למוכר היא  
דוקא בעדיפות גדולה כמו אגא דאלימי ולא  
של תוספת רווח ממוני. ואעיקרא כל זה אם  

 דברי הגמ' סוגיא אחת וכאמור.] 
שהיתרו זה של רבנו ירוחם, נראה 

שכשמוכר עני מותר לשני להוסיף 
על המחיר, הינו רק כשיש רווח משמעותי  
לעני בתוספת על המחיר שמוסיף השני, אך  
אם אין בכך משמעות אלא מעט יותר, כל  
כה"ג אין בזה כדי להתיר לצער את הראשון,  
שכיון שדברי רבנו ירוחם הם חידוש  

יה, יש לתפוס  וסתמות הפוסקים דלא כוות
את טעמו בדוקא כשיש בכך טובה  
משמעותית לעני, ולא כשהתועלת לעני אינה  

 משמעותית.
 

  

 ד.  

  אולם



 המהפך           סימן א               עני   
 

 צו

 

 השני הציע אותו מכר יותר איכותי ויקר 

מוכר המהפך במכירת דבר מה כגון סיר ובא מוכר אחר והציע  
מנו עבר בכך משום עני המהפך  לקונה לקנות סיר יקר יותר וקנהו מ

בחררה. וכן הדין בבעל מקצוע שמהפך להציע עצמו למלאכה, ובא אחר 
והקדימו, והוא בעל מלאכה מומחה יותר, עבר בכך משום עני המהפך  

 בחררה. [ועיין למטה במקרה שיש תועלת מרובה לשוכר.]
 
 
 

ידידי הרה"ג רחמים   כתב לחדשא. 
(חלק  ישראל בספר דיבוק חברים 

דעני המהפך הוא   ,)725התשובות סימן נו עמ' 
דוקא באותו דבר בידיוק, אך אם מהפך  
למכור סיר, ובא רעו ומציע לקונה סיר יקר  

(קידושין נט  יותר, אינו מהפך. וכדברי הגמ' 

שנאסר "ובא אחר ונטלה", ולא ובא   ע"א)
 .  ע"כאחר ונטל אחרת. 

 
יש כאן בידיוק   ,מצד הסברא

אותם סברות שמטעמם נאסר  
שהפסיד את  המדה הרעה  עני המהפך, משום  

מהפך בו. וכשם שהפוסקים ה אשר רעו העני  
גם דברים שאינם עולים   ,למדו מהטעם

בלשון חז"ל זו, כגון שיש עני המהפך גם על  
קידושין נט ע"א ד"ה  (תוס' למכור המקדים מוכר 

שחז"ל דיברו בעני המהפך לקנות,  אף  )עני
דניזיל בתר  משום שלמדו תוס'  והיינו
איסור עני  שיש כן הלכה היא ו .טעמא

 .)מתוס' שם (שו"ע ס"אאף בשכירות המהפך 
גם עשיר המהפך   ,ושאף שכתוב "עני"

"ן קידושין דף כד ע"א (רבקנית קרקע נקרא עני 

  , , וכן כיוצ"ב עוד רבות)מדפי הרי"ף ד"ה רב גידל
דניזיל בתר טעמא, אע"ג שאינו   ה"ה הכא

 .עולה בלשון

עני המהפך כשהשני טוב ממנו בעבודה 

 באיכות וכדומה

נראה להוכיח מדין דומה, בעני 
המהפך להציע עצמו לעבודה והשני  
שרוצה לקדמו הוא טוב ממנו בעבודה זו  
שאסור הדבר משום עני המהפך כדמוכח  

ונפסק בשו"ע  (קידושין נט ע"א ד"ה עני) מתוס' 
שלאב מותר לקחת את המלמד   (סי' רלז סס"ב)

הפעיל, בטענה שמלמד זה טוב לבני, הנה  
דל בין המלמדים שזה עדיף  מבואר שיש הב

מזה, ובכל אופן למלמד עצמו אסרו לקחת  
מלאכת רעו, כפי שכתבו שם תוס' ונפסק שם 
בשו"ע. הנה שמלמד גופיה אף כשהוא טוב  
ממנו, ועדיף ממנו, אסור לו להקדים את  
העני המהפך. ומינה שלשני אסור להקדים  

 את המוכר בטענה אני מוכר סיר טוב יותר. 
יסור מלמד להקדים מלמד  ועוד בא

ביחס  הוא "אחר"אחר שכאמור 
אף לו מחיר אחר, כמו  יתירה מכך , לרעו

לבאר   דמ[שם ע (קידושין רפ"ג) שכתב המקנה 
כתבו שאסור  (נט ע"א ד"ה עני)מדוע תוס' 

למלמד לקחת מלאכת מלמד הנמצא עמו  
ומדוע לא    ,, ולשם מה להעמיד בבית "בבית"

שהוא  מהפך כרגיל של עני הדיברו במקרה 
כיון   מהפך להישכר לעבודתו. וביאר,

 טו. 

 טו. 

 תחילה  

 וכן 

 זאת 
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שאיסור עני המהפך הוא רק אחר פיסוק  
כל שהמחיר ידוע עבור עבודה  דמים, או 

. ברם  נקרא ממילא פיסוק דמים ,מסויימת
לפי    , שלכל מלמד יש מחיר אחר כיון  מלמד,  

וכדו', לכן דיברו תוס' שהוא  איכות המלמד 
וא"כ דין    ]בבית, שאז כבר פסקו דמים, ע"ש.

מלמד ששכירותו יקרה יותר, מקביל ממש  
 לסיר יקר יותר, ואסור. 

גם ידידי הרה"ג שמעון יוסף שליט"א שם  
וגם בעמ'  514(סי' רלז עמ' בקובץ דיבוק חברים 

השיב על דברי הרה"ג רחמים הנזכרים   )727
מהשו"ע ס"ב, שאסר למלמד להקדים  
להשכיר עצמו במקום מלמד אחר, ומשמע  
שזה אף אם השני מלמד טוב יותר, וממילא  

 מבואר שאסור להציע סיר יותר טוב לשני 
  איברא דיש לדון בנידוננו בסיר יקר יותר, ב. 

משום סיעת הסוברים, שאם השני קונה יותר  
  , מהראשון, וכן המהפך לקנות בית בכמות

  , והשני קונה כמה בתים ובכללם בית זה
  , בחררה  איסור עני המהפך כךס"ל דאין בו

וכפי שכן הדין בבר מצרא, שכ"כ בשו"ת  
 (חו"מ סוף ח"א סי' קג ד"ה באופן דלפי)חקרי לב 

שם בתשובה, הגאון רבי  ס"ל לחולקים וכן 
 יצחק אלקבץ ורבני קושטא הגאונים רבי 

יעקב חיים ן' יקר והגאון עובדיה נתן. וכ"כ   
ונימא    .(ח"ה פ"ט סוף הערה ל)בספר פתחי חושן  

  , שהוא מקרה הפוך, דלשיטתם ה"ה בנידו"ד
שאם הוא מוכר דבר   ,במוכר שמקדים מוכר

דזה   .אין בזה משום עני המהפך , יקר יותר
לפי שכל דבריהם אמרו כשהשני קונה  אינו, 

השני רק מוסיף  יותר מהראשון, לא כן אם
, וכפי שהם  , בזה גם הם אוסריםבמחיר

  , לאסור במוסיף על המחיר כתבוגופייהו 
בשו"ת  , שכ"כ שבזה יש איסור עני המהפך

  (ח"א חו"מ סי' קג ד"ה ואני אומר) חקרי לב 
(שעליה הוא עסוק  ולפנ"כ הביא שכ"כ בתשובה  

קבץ. וכ"כ  הגאון רבי יצחק אל להשיב בנידונו)
סימן א  (לעיל  אחרונים נקבצו    הראשונים ועוד 

  המוכר נה לנידו"ד שע"ש. ומי אות ב)סעיף יד 
הוא כמוסיף על   ,סיר יקר יותרהשני מציע 

. וגם אעיקרא דין  יודו דאסור, ובזה המחיר
זה שנוי במח' האם ללמוד מדינא דבר מצרא  
להקל בדין עני המהפך בחררה, ראה  

סי'  (ח"א חו"מ  רי  לב חקאלות ותשובות  בש

(ריש  ובמשנה למלך  קג ד"ה וא"כ ה"נ, והלאה)

(לבטון,  בשו"ת נכח השלחן  גזילה פ"א ה"ט)

(מזרחי, חו"מ  בשו"ת דברי משה ו חו"מ סי' כז)

 .ר"ס קטו)
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 מוכר גוי האם יש עני המהפך 

כסוברים  איסור עני המהפך בחררה הוא אף אם המוכר גוי. [ודלא 
שכיון שפיהם דיבר שוא, המהפך לא סומך דעתו שימכור לו, ולכן  

 אין איסור להקדימו.] 
 

כשלשוכר יש עדיפות רבה בבעל המקצוע 

 השני

(דף צה טור   יש לדון לפי דברי רבנו ירוחם

שהתיר לשני להוסיף לעני על המקח   ג)
,  (ראה בביאור דבריו לעיל (סימן א סעיף יד אות ד)

לפי"ז בנידו"ד אם ההפרש באיכותו של  
פועל השני, היא גדולה על רעו, יש מקום  
לומר שמותר לשני להקדים משום טובת  
בעל הבית, היות וכל בע"ה נחשב עני ביחס 
לאיכות העבודה, וכמו שהפוסקים כתבו  

עשיר ועני הוא ביחס לדבר, שגם עשיר ש
בקנית קרקע נחשב עני מפני שגם לקרקע  
קשה להשגה גם לעשיר, כמו שכתב הר"ן  

ועוד   )קידושין דף כד ע"א מדפי הרי"ף ד"ה רב גידל(
.  (סימן א סעיף ב אות א)אשלי רברבי ראה לעיל 

אך בפשטות רבנו ירוחם אמר להקל כן דוקא  
מצות צדקה,  בעני ממש, מפני שיש בכך כ

ולא במי שהוא כעני, מפני שקשה לו להשיג  
 כן. 

 

 הסוברים שבמוכר גוי אין דין עני המהפך

א. יש אומרים, שכיון שגויים פיהם 
דיבר שוא, הלכך עני המהפך לקנות  
מגוי, אינו סומך בדעתו שהעיסקא תצא 
לפועל, ולכן נחשב כמו שלא היה מהפך  

פך בו,  כלל, והמקדימו לקנות את אשר הי
אינו עובר על איסור עני המהפך. שהנה כתב 

  אות ח) נספחים שמועות (שו"ת מהר"ם מינץ ב
ובעני המהפך בחררה נחלקו חכמי  וז"ל, 

לותיר וחכמי רומי, חכמי רומי אומרים  

ישראל,   רשאינו נקרא רשע אלא במוכ 
למכור, מדכתיב    ר מאחר שאמ  ,דנקרא מהפך

שארית ישראל לא יעשו וגו'. אבל מוכר גוי,  
  . אשר פיהם דבר שוא, כאילו לא היפך כלל

[לא שנא, וכן   וכן נ"ל , ולחכמי לותיר ל"ש
עכ"ל. הרי שלחכמי רומי אין    . ע"כ.נראה לי]

דין עני המהפך בחררה כשהמוכר גוי, כיון  
שהמהפך אינו נחשב מהפך, ביודעו שא"א  

וכר הגוי. ואילו חכמי לותיר  לסמוך על המ
וכן דעת המהר"ם מינץ גם במוכר גוי לא  
שנא והוי עני המהפך. וכ"כ להתיר במוכר  
גוי בתשובות ופסקים לחכמי אשכנז וצרפת  

שאין עני המהפך בגוי גבי מערופיא   (סי' קיא)
וז"ל, ור' מתיר הכל, דכל אילו [הראיות לעיל  

עני   שהביא לאיסור, מדין יורד לחייו ומדין
המהפך] בישראל לישראל מיירי, אבל בדגוי  
שרי, דאמרינן בחזקת הבתים נכסי הגוי הרי  
הן כמדבר, כל המחזיק בהן זכה בהן.  
ואמרינן התם, ישראל הבא מחמת הגוי הרי 
הוא כגוי, מה גוי אין לו חזקה אלא בשטר,  
אף ישראל הבא מכחו אין לו חזקה אלא  

דזבין   בשטר. ולהכי אמרינן התם, האי מאן
ארעא מגוי, ואתא ישראל חבריה רפק פורתא 
קנה. ואע"ג דקמא יהיב זוזי, ואמרינן פ"ק  
דב"מ, גוי שהניח פאה ובא עני ופירש טליתו  
עליה ובא אחר והחזיק בה זכה, שהרי הן  
כהפקר. ע"כ מס"ה שנכתב לפני ר"ת. עכ"ל.  
הרי שלומד בכל ראיותיו אלו שטעם היתרם  

כו זו היתר זה הינו  מטעם שהמוכר גוי [ולדר
אף אם קנה בפועל מן הגוי, אף שאין את 

 טז. 

 ג. 

 טז. 
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סברת אשר פיהם דיבר שוא, משונה מחכמי  
רומי דלעיל, שהיתרם מושתת על סברא זו,  
ולכך לדעתם עם קנה בפועל מן הגוי כבר,  
כמו במעשה דנכסי הגוי הרי הן כמדבר, אין  
היתר זה. ברם איני יודע עם תשובה זו ברת  

סיום התשובה, מקורה הראה  סמכה, היות וב
מספר הישר שנכתב לפני ר"ת, והנה לפנינו  

ישנו מהלך   (חידושים סי' תשמא)בספר הישר 
דומה לסדר תשובה זו וראיותיה, ברם הוא  
אחר לגמרי, ששם לא נזכר כלל החילוק בין  
מוכר גוי לישראל, אלא כתוכן זה לחלק בין  
עני המהפך במציאה למהפך במכר,  

(תוס'  וכשיטת ר"ת הנודעת דבמציאה שרי 

. ואדרבא מספר הישר  קידושין נט ע"א ד"ה עני)
הנ"ל ראיה להיפך, שאין חילוק בין אם 
המוכר גוי או ישראל, לפי שלומד בגמ'  
דנכסי הגוי הרי הן כהפקר, שאין בכך איסור  
עני המהפך מטעם מציאה. ואם כשהמוכר  
גוי שרי כפסק חכמי אשכנז, נפלה ראייתו.  

בואר מעוד ראשונים העומדים  וכך גם מ
בשיטת ר"ת שאין עני המהפך במציאה, 
והוכיחו זאת בין היתר מדין נכסי הגוי הרי  
הן כמדבר, דשרי מציאה, מוכח דלא ס"ל  
היתר מוכר גוי כהיתר חכמי אשכנז, שכן  

ובצרור הכסף   (ב"ב פ"ג סי' סה)הוא ברא"ש 
  דלהלן.   (חו"מ סי' קצד)ובב"י   (הארוך דרך ג שער ו) 

ברם א"א להוכיח מהני דס"ל לאסור עני  
המהפך כשהמוכר גוי אף נגד חכמי רומי  
דלעיל. לפי שיש לדחות, דשאני התם  
בסוגית נכסי הגוי הרי הם כמדבר, ששם  
המהפך כבר קנה מן הגוי ושילם לו דמים,  
ושמא הם יסברו כחכמי רומי הנ"ל דבכה"ג  
איכא דין עני המהפך במוכר גוי, לא כן אם  

לם דמים, והוא מהפך לקנות מהגוי,  לא שי 
 שמא יודו דליכא עני המהפך.] 

 הסוברים שאין הבדל בין מוכר גוי לישראל

ובשם  (ב"ב סי' תקנא) אבל במרדכי 
וכ"כ   (ס"ס רלז) המהר"ם הביאו הב"י 

מבואר שאין חילוק,   (סי' רלז סוף ס"א)הרמ"א 
שכתבו בין אם המוכר גוי או ישראל תלוי  

שמעת פסיקת הדמים הוי עני    בפיסוק דמים,
, (סי' רלז אות א)  המהפך. וכך כתב גם בדרכ"מ

ומצינו דחשו רבנן טובא לתקנת המוכרין,  
ויתירה מכך המעיין בגוף   אפילו אם הוא גוי.

(בשו"ת דפוס תשובת המהר"ם מרוטנבורג 

קרימונה סי' רעז, ובדפוס פראג סי' אלף יא ובדפוס 

' רעו ובספר סיני  ברלין סי' ריב ובדפוס לבוב סי

שהוא מקורו של המרדכי,   וליקוטים סי' קלז)
רואה שהמרדכי קיצר בהבאת דבריו, ושם  
המהר"ם מחלק עוד להיפך הגמור,  
שכשהמוכר גוי חמיר טפי, שבמוכר ישראל  
איסור עני המהפך תלוי בכך שפסק הקונה 
עם המוכר את המחיר, אך אם המוכר גוי גם  
אם לא פסקו דמים, אסור להקדים את העני 

כ מדובר בקרקע המהפך לקנות מהגוי [אא" 
של מצרן ומקדים את המהפך המצרן]. וכן  

(שורש קיח תשובה א ד"ה הוא בשו"ת מהרי"ק 

(ב"ב דנקט כמהר"ם הנ"ל והמרדכי  ועוד בהם)

בקונה מגוי, שיש בזה איסור עני   סי' תקנא)
המהפך. וכן הראנו לדעת לעיל שכן דעת  

  אות ח) נספחים שמועות ( שו"ת מהר"ם מינץ 
ר, שגם במוכר גוי לא שנא  ובשם חכמי לותי

(חו"מ ח"ג  והוי עני המהפך. ובשו"ת חקרי לב 

תשובה מבן המחבר הוכיח כן   סימן כה)
גבי נכסי הגוי הם   (ב"ב נד ע"ב)מהרשב"ם 

כמדבר, שהלוקח נקרא רשע משום עני  
המהפך. הנה שאף בקונה מגוי נקרא עני  

(חו"מ סי'  המהפך. ולדרכו כן מבואר גם בב"י 

ין זה בשו"ע, שמי שקנה מגוי  שפסק ד קצד)
קרקע במעות, שאינה נקנית אלא בשטר,  

 ב. 
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כיון שהגוי כשקיבל את המעות הסתלק 
מהקרקע, והישראל עדיין לא קנאה, הרי 
נכסי הגוי הם כמדבר, ומי שמחזיק בה זוכה.  

  (שם סי' סה) והביא הב"י שכתב הרא"ש 
שהלוקח את הקרקע אינו נקרא רשע משום 

אן היא מציאה. וכתב  עני המהפך, כיון שכ
הב"י, שהרא"ש לשיטתו שאינו צריך לשלם  
לישראל הראשון מעות, אבל לדברי  
האומרים שצריך ליתן לו מעות, הוי ליה  
כמכירה ומיקרי רשע. והוסיף על כך בדק  
הבית, וכבר כתבתי בסמוך דהלכה שצריך  
ליתן לו מעות. ע"כ. לאמור, דלדידן לכן  

שהמוכר גוי    נקרא רשע. וחזינן דפשיט"ל אף
נקרא רשע. ברם אי מהא, יש להשיב דשאני  
התם שכבר קנה מהגוי, ולא שייכת סברת  
פיהם דיבר שוא, וממילא בכה"ג לכו"ע יש  

 עני המהפך אף שהמוכר גוי.] 
  (חו"מ ס"ס קנו) מבואר עוד בב"י 

(ח"ג סי' פג וח"ו סי'  מתשובת הרשב"א 

כ  דעירוני, גבי חייט שסיכם עם גוי [כ" רנט)
שהוא גוי הב"י ברמזים שבריש הסימן אות  
א, וברמ"א שבסמוך, וכן הוא בתשובת  
הרשב"א ח"ו הנ"ל] עבור כל בגד שיתפור  
לו, ישלם לו סך, שאסור להכנס לתחומו  
והחשיב זאת חמור יותר מעני המהפך, כדין  
מצודות דגים, אולם אין מוציאים ממנו. [וכן  

מרבנו   ס"ב)שפו  (חו"מ סי'  מבואר עוד בב"י
כתוב  ירוחם בשם הר"מ מרוטנבורג וז"ל, 

ראובן שהלוה   צה ע"ד)דף נל"א ח"ב (במישרים 
ובא שמעון ואמר לגוי   , לגוי מעות ברבית

אינו חייב לשלם    ,הילך בפחות ופרע לראובן
 ,אלא ספק גרמא  ,דלא בריא הזיקא  ,לו כלום

דשמא לא יוכל להלוות מעותיו ברבית כל  
סו של חבירו  ודמי למבטל כי ,כך מהרה

ומיהו יש לקרותו   .ה"ג)דקש(ירושלמי ב"מ פ"ט 

[דהוי רשע] טפי מעני המהפך בחררה   ,רשע
כך כתב רבי מאיר בתשובה  )ע"א (קידושין נט

.  עכ"ל .(ד"פ סי' קמח, ד"ק סי' נט, ד"ל סי' שעה)
הרי שבעני המהפך במכר [להלוות בריבית  
לגוי] השני, שאוזיל את הריבית לגוי נקרא  

חזינן דיש עני המהפך במוכר גוי. ברם    רשע.
אי משום הא יש להשיב, דשאני הכא לכו"ע  
הוי עני המהפך אף לסיעת המתירים בגוי,  
משום שתלו זאת בכך שאין וודאות שהגוי  
יקייים את המכר, משא"כ כאן שהגוי כבר  
לווה ממנו. אך מאידך י"ל שאין וודאות  
שהגוי ישיב לו את ההלואה, וא"כ גם בזה  

ם יטענו דליכא עני המהפך. וכיוצא בסברא ה
(סי' רלז הגב"י אות י  זו חזי הוי דכתב הכנה"ג 

 .]ד"ה וההיא)
(סי' לו ד"ה וא"ל וכ"כ בשו"ת מהרש"ל 

לחייב, ונדפס גם ביש"ש קידושין פ"ג ס"ב ד"ה 

לחלק בין אם המוכר גוי או ישראל   ומההיא)
(שבב"י ס"ס קנו וברמ"א שם ס"ה בדין מערופיא 

לבין דין עני   הוא דין ישראל השוכר קבוע מגוי) 
המהפך בחררה שאין חילוק. שבמערופיא 
נחלקו המקומות, האם דנים דין מערופיא  
לאיסור או לאו, ותלה את יסוד המח', שכיון  

לישראל  שהמוכר גוי, האם כיון שהוחזק 
לשכור מגוי זה הוי כתפוס, ועדיף מאיסור  
פריסת מצודת דגים ליד מצודת רעו מטעם  
דיהיב סיירא, שבזה הוא נחשב כתפוס 
בדגים, וק"ו הכא. או כיון שהגויים שקרנים, 
אינו נחשב כתפוס בדבר וגרע מדין דגים.  
וכל זה בדין מערופיא, אולם בדין עני  

בין אם  המהפך בחררה, לכו"ע אין חילוק 
(סי'  המוכר גוי או ישראל. ע"כ. וכ"כ הסמ"ע  

(בגליון השו"ע סי' רלז ובחידושי רע"א    רלז ס"ק ז)

(ח"א סי'  שכן הביא בתשובת ראנ"ח    על סמ"ע ג)

את תשובת מהר"ם דס"ל דיש מהפך אף    קכה)

 וכן 

 ג. 
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בקנאה מגוי. ע"כ. שוב ראיתי בשו"ת חקרי  
תשובה מבן המחבר   (חו"מ ח"ג סימן כה) לב 

גבי נכסי הגוי    (ב"ב נד ע"ב)מהרשב"ם    שהוכיח
הם כמדבר, שכתב שמ"מ הלוקח נקרא רשע  
משום עני המהפך. הנה שאף בקונה מגוי  
נקרא עני המהפך [אולם לדעת חכמי רומי  
דלעיל השבנו על כך דשאני התם שכבר  
שילם לו]. והסתפק בדברי המרדכי הנ"ל  
דרק אחר פסיקת דמים הוי עני המהפך, האם  

א לשיטת רשב"ם זו, אך לדעת  אמרו דוק
הרא"ש ודעימיה שאינו נקרא רשע, משום  
דדמי למציאה, א"כ גם דין הרמ"א מהמרדכי  
לא יכון רק לרשב"ם. [ברם זה אינו, היות  

(קידושין רמז תקכד, ובב"מ רמז רלג  והמרדכי 

פסק כר"ת שאין איסור מהפך   והלאה)
במציאה.] אך א"כ למאי נ"מ כתבו הרמ"א,  

הכי פסק שבמציאה אין עני  הרי בלאו 
המהפך? אלא ששוב הביא שבשו"ת 

דייק ברשב"ם שמודה דשרי    (סי' לו) מהרש"ל  
במציאה, מדכתב "דכיון דיהיב זוזי למוכר  
לא גרע מעני המהפך בחררה והוי רשע",  
הנה שתלה זאת בכך שנתן דמים, לכך הוי  
רשע דהוי מכר, הא אם לא נתן והוי מציאה  

"א כאן אף שפסק כר"ת  שרי. ולכך דברי הרמ
שאין מהפך במציאה, מצויינים שיש מהפך  
בגוי, כי מיירי בפסקו דמים ועדיין לא נתנו,  
ובזה גם ר"ת מודה שהוא רשע. ואיהו דוחהו  

שהקשה על הרשב"ם   (ב"ב נד ע"א)מהרמב"ן 
שם את קושיות תוס', הרי שלומד שאינם  
עולים בשיטה אחת, והאריך, ולכן על כרחך  

דבריו אפילו לרשב"ם, דלא   שהר"מ אמר
מבעיא לתוס' שאין מהפך במציאה וגוי הוי  
כמציאה ושרי, אלא אף לרשב"ם קודם  
פיסוק דמים אינו נקרא מהפך ושרי, ולכך  
הלוקח מישראל גם לר"ת יש בו עני המהפך,  

ושכן מצאה בתשובות הר"מ. ושוב ביאר  
שאף לדרכו כל זה כיון שאינו מצוי לו  

דובר בר"מ מרוטנבורג  במקום אחר, שהרי מ
במיצר שדהו, ולכך חשיב מציאה, אך אם  
מצוי לו במקום אחר, גם בלוקח מגוי אחר  
פסיקת דמים הוי רשע גם לר"ת, ע"ש  

(ח"ה פ"ט הע' בראיותיו. גם בספר פתחי חושן 

פשיט"ל שאין נ"מ אם המוכר הוא עכו"ם    לז)
(סי' קעה סעיף  או ישראל, ורק ציין לערך ש"י 

שו לתקנת מוכר עכו"ם בדין עני  האם חש נז)
 המהפך.

(אלגאזי, חו"מ סי'  דבספר בני חיי 

(כאן  כתב שבב"י  רלז הגב"י אות א)

מפורש מהמרדכי שיש עני המהפך   סי' רלז) 
בפסק דמים עם הגוי, אך לאידך גיסא הוכיח  

[בדין   (סי' קצד)מהרא"ש שהביא הטור לעיל 
  נכסי הגוי הרי הם כמדבר הנ"ל] שנראה 
להדיא שחולק עם המרדכי בדין פיסוק דמים  
עם הגוי, דלדעת הרא"ש אפילו נתן לגוי  
המעות שפסק, לא מיקרי רשע, דמשוה ליה  
כמציאה והפקר ע"ש. עכ"ל. דהיינו דאף  
בפסקו דמים, לא מקרי רשע כיון שהוא עם 

(אלקלעי, גוי. וכן הביאו בספר זכור לאברהם 

וז"ל,   ע"א) ח"ב חו"מ ריש ערך עני המהפך דף סה
דעת הרא"ש כשהמוכר הוא ערבי לא שייך  
דין עני המהפך, ולא נקרא רשע, אפילו אם  
כבר נתן המעות לערבי משוה ליה כמציאה  
והפקר. הביאו הרב בני חיי. אך כתב על כך  
הזכור לאברהם, ואין כן דעת שאר פוסקים, 

דבין   (חו"מ סי' טו די"א ע"א)עיין מים רבים 
שע מקרי, עי' ב"י ומורם  ישראל בין ערבי ר

שם. ע"כ. ברם לא מובן מה כוונתם, הרי  
טעמא דמילתא התם ברא"ש בנכסי הגוי  

מפני דס"ל התם דהוי מציאה קרקע  כמדבר
הגוי שנעשתה הפקר, כמו שגם הבני חיי  

 איברא 
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 סימן ב
 הכרזה שהוא רשע 

יש לבית דין לקונסו ולהכריז   ,המהפך בחררההעובר על איסור עני 
עד שישיב למהפך את   .שכל אדם רשאי לקוראו רשע ,עליו בחוצות

 אסור לכל אדם לקוראו רשע. ,אשר הקדימו. אולם בלא היתר בית דין
 

גופיה כתב, וזה אין בנידון המרדכי, ומה  
 כוונתם לעשות מח'.

 
אמור שדעת רוב הפוסקים שיש ה

דין עני המהפך בחררה אף במוכר  
גוי, כן עיקר. ומ"מ חזי לצירופי לספק 
הדעות המקלות, במוכר גוי כשעדיין לא קנה  

 ממנו. 
 

 מכריזים עליו בבית הכנסת שהוא רשע

 ראשונים

א. כתבו הראשונים שהעובר על איסור  
עני המהפך בחררה, מכריזים עליו  
בבית הכנסת שכל אחד רשאי לקרותו רשע,  
עד שישיב לעני את אשר היפך בו. שהנה  
בתשובות ופסקים מאת חכמי אשכנז וצרפת  
(סי' צג בהוצאת מקיצי נרדמים, ושם ריש סי' צא כתבו 

מרוטנבורג, כי היו  שקובץ תשובות אלו הן להר"מ 

אגודים יחד, וחלקם שמו חתום עליהם וחלקם נמצאו 

בתשובותיו, ולכך כתבו על תשובה זו שהיא "כנראה" 

נשאל מרב שבא לפניו דין המרים יד על   לו)
חבירו שנקרא רשע, ולדעת השואל הוא  
נפסל לעדות, ושכ"כ הראב"ן, לפי שבכל  
מקום שאמרו שנקרא רשע הוא נפסל לעדות  

ועה [בהמשך התשובה מבואר שכן  ולשב
טענותיו] ושאת"ל שאין לעשות לו דבר,  
למאי נ"מ אמרו חז"ל שהמרים יד על חבירו  

נקרא רשע. והשיבו, שעל כך לא שמע דינו,  
אך על הדומה לכך שמע, שפעם אחת רבינו  
אליעזר ממיץ בעל היראים ישב בדין עני  
המהפך בקרקע ובא עשיר ונטלה [כמבואר  

ו שם, וצריך לומר שלעשיר  בהמשך דברי
קרקע כזו היתה מצויה בידו] ובא אחר  
ונטלה ממנו, ואמר שאינו יכול לעשות דבר,  
כי חז"ל אמרו רק שנקרא רשע. אלא שהדיין  
הבעל הבית שהיה יושב עמו בדין, אמר לו  
שבזה לא יצאנו ידי חובה, ויש לך להכריז  
בבית הכנסת שמותר לקרותו רשע עד  

ם עשו, עד שהעשיר  שיפייסנו. וכן ה
החזירה. ע"כ. ומכאן דייק שהדברים ק"ו,  
שאם כן הדין בממונות, ק"ו בגוף, שלא יהא  
ממונו חביב מגופו. ולכן הורה לרב השואל  
"וכן תעשה גם אתה" [דהיינו במקרה שבא 
לפניו לדין דין המרים יד על חבירו, שיכריז  

 עליו שכולם רשאים לקוראו רשע.] 
השואל בשם  מה שכתב הרב

הראב"ן, שכל מקום שאמרו  
שנקרא רשע הוא נפסל לעדות ולשבועה.  

(לט  השיבו וכי הדין כן, והרי שנינו בשבועות  

שכשתובע משביע רעו, העומדין   ע"א וע"ב)
שם אומרים זה לזה סורו נא מעל אהלי  
האנשים הרשעים האלה, הנה ששניהם  
נקראים רשעים, ופשוט שרק הנשבע לשקר 

ת. ולכן כתב שרק העובר על לאו  נפסל לעדו

 . א 

 לאור 

 א. 

 אולם 
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נפסל לעדות, או אם רבנן פסלוהו, כמשחק  
בקוביא ומלוי בריבית וסוחרי שביעית, 
ואפילו באבק ריבית ובשביעית בזמן הזה  
יפסלו כיון שעושין בשביל חימוד ממון.  
"אבל איסור דלית ביה ממונא, ולית ביה  
מלקות ולא כתיבא בדאוריתא, אלא מדרבנן  

נן אקרא, כגון המגביה ידו על  ואסמכוה רב
חבירו, ועני המהפך בחררה ובא אחר ונטלה  
ממנו, אין לנו ראיה לפוסלם לעדות  
ולשבועה. מיהו שוב מצאתי שראב"ן כתב  
כך [דהיינו כתב כן לפוסלם, ומביא מקורו]  
וזה לשון רבינו אב"י העזרי בן בתו [דהיינו  

(וקטע זה אינו נמצא  מצטט מתוך הראבי"ה 

שכ"כ בשם זקנו הראב"ן],   בראבי"ה) לפנינו 
זקני כתב, שפוסקים דינו לקרותו רשע,  
ופסול לעדות ולשבועה, ושכנגדו נשבע  
ונוטל עד שישוב מרשעו ויקבל דין, ואפילו  
לא תבעו זה לדיין, אלא אחר". עכ"ל. א"כ  
מדכתב "מיהו" משמע שמבטל דעתו בפני  
הראבי"ה והראב"ן, שנפסל לעדות  

שלפני כן כתב שאין לנו   ולשבועה. [בפרט 
ראיה לפוסלם, ולא שיש לו ראיה שאינם  

 נפסלים.]  
הראב"ן הנ"ל הנה הנם לפנינו  

וז"ל,  ן נח ע"ב)סנהדרי( בחידושיו 
אמר ריש לקיש כל המגביה ידו על חבירו  

קוראין אותו   ,ואם תבעו לדין ,נקרא רשע
ופסול לעדות עד שישוב מרשעתו    ,ב"ד רשע

אלא אדם   , ואם לא תבעו לדין .ויעשה דין
[דהיינו    תובעו לדין ונתחייב שבועה המגביה

אם שכנגדו   "המגביה" יד נתחייב שבועה],
פוסלו   ,מביא עדים שהגביה ידו על חבירו

ועוד   עכ"ל. ונשבע הוא ונוטל.  ,משבועה
וז"ל,    הראב"ן  כתב  (בד"ה ועד זומם)לעיל מינה  

  , וןוכיון דקיי"ל כאביי דלא בעינן רשע דממ

המגביה ידו על חבירו ומכה את חבירו נקרא  
עכ"ל. [ברם דבריו   רשע ופסול לעדות. 

נאמרו לגבי המרים יד על רעו, ואין הכרח  
ללמוד דה"ה לנידו"ד בעני המהפך מהטעם  
שעל שניהם נאמר נקרא רשע, שהרי פשוט  
שהמרים יד חמור ממנו, וכמו שהוכיח הר"מ  
  מרוטנבוג לעיל שלא בכל מקום שכתוב 
רשע, היינו רשע גמור, ומה שהביא ממנו  
ראיה הר"מ מרוטנבורג הוא לגבי נידונו  

 במרים יד שנפסל לעדות ולשבועה.]
(חובל ומזיק  כתב ההגהות מיימוני' 

(סנהדרין  בשם הראב"ן  פ"ה ס"ק א)

גבי המרים יד על חבירו שנקרא רשע,   הנ"ל)
ופסול  שפוסקים דינו כן לקרותו רשע,

וכן פסק הרא"ם [איהו רבי   לעדות וכו'.
אליעזר ממיץ בעל היראים] על דין עני  

שיש לחזן הכנסת  המהפך שנקרא רשע " 
. וכן היה  להכריז עליו בבית הכנסת ברבים

מורה ובא מורי רבינו מאיר, בשמו. ע"כ.  
עכ"ל ההגהות מיימוניות. [ורבינו מאיר  
בסתם הוא הר"מ מרוטנבורג, בפרט שהיה  

ניות. וכפי שגם ראינו  רבו של ההגהות מימו
שכן הוא כתב במפורש. גם לא יתכן  
שהרא"ם שהיה קדום לר"מ מרוטנבוג יכתוב  
בשמו, אא"כ גם רבו של הרא"ם היה שמו  
רבינו מאיר, מה שאינו ידוע כן. ולכן נלע"ד  
שהכתוב כאן "ע"כ" הוא ט"ס, אלא דברי  
הרא"ם הם עד "וכן היה מורה". ומשם  

כן בשם רבו בשם הוסיף ההגהות מיימוניות  
הרא"ם, כפי שראינו לר"מ שכ"כ בתשובה.  
וכ"כ גם המהדיר בתשובות לחכמי אשכנז  

 .])4(שם בהערה 
שהראשונים שנקטו שמכריזים על  
העובר על עני המהפך בחררה 
בבית הכנסת שהוא רשע, ושכל אחד רשאי  

   ודברי 

 והכי

 נמצא 
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לקרותו רשע, עד שישיב את אשר קידם,  
וההגהות  הלא הם הרא"ם הר"מ מרוטנבורג

מיימוניות. ושכתבו כן לגבי המרים יד על  
חבירו הם הראב"ן והראבי"ה [ולגבי  
שהמרים יד נפסל לשבועה כ"כ גם המרדכי  

השלטי   (הנ"ל)בשם הראב"ן  (סנהדרין סי' קב)
 (על הרי"ף מכות ב ע"ב מדפי הרי"ף)גיבורים 

 .](חו"מ סי' תכ ס"א)והמהריק"ש בהגהותיו  
 

נספחים (בשו"ת מהר"ם מינץ כתב ב

מהר"ר משה וזה"ל,  סי' ח)שמועות 
מינץ ז"ל כתב בתשובת המגביה ידו על  

היינו לקוראו כן, ולא   ,חבירו נקרא רשע
וכה"ג עני המהפך בחררה,   .לפוסלו לעדות

שאינו אלא שמודיעין אלו שנקראים רשע,  
אולי יחזרו בהם, ואינם פסולין לעדות ואינן  

"מ שהרי הקורא לאדם  חייבים לשלם. ונ
דיניה,   הלי ןועבדינ  , רשע יורד עמו לחייו

והראב"ן פסק דקורין לו רשע   "כ בזה.אמש
ופסול לעדות ולשבועה ושכנגדו נשבע 

 ונוטל אף בשאר תביעות. עכ"ל. 
 

 אחרונים

וכ"כ אחרונים רבים, שיש להכריז על  
העובר על עני המהפך ברבים שהוא 

(כאן  ערך לחם רשע, המהריק"ש בהגהותיו ה

ויש לחזן הכנסת להכריז עליו בבית  משמם)
הכנסת ברבים. והראה מקורו מההגהות  

(בערך מיימוניות, וסיים, ועיין לפנים סימן תך  

. ע"כ. [שם הוא דין המרים יד,  לחם על סעיף א)
וכתב המהריק"ש את המשך הדין של  
ההגהות מיימון שהוא נפסל לשבועה.  

(על הרי"ף מכות  והוסיף שכ"כ השלטי גיבורים 

(סנהדרין סי'  בשם המרדכי  ב ע"ב מדפי הרי"ף)

.] וכ"כ שמכריזים  (הנ"ל)בשם הראב"ן  קב)

,  (סי' לו בד"ה והנה כמה)עליו בשו"ת מהרש"ל 
(סי' כז ד"ה הדין  ן בשו"ת משאת בנימין וכ

מסכים שמכריזים עליו כהגהות   הראשון)
מיימוניות ורבו המהרש"ל הנ"ל [ומכח  
ההגהות מיימוני' בשם הר"מ הנ"ל שכתבו  
שמכריזים עליו בבית הכנסת שהוא רשע, 
ולא כתבו שמוציאים ממנו, הוכיחו דפליגי  
אר"ת וס"ל שאין מוציאין ממנו.] וכ"כ  

(חו"מ סוף ח"א סי' קג ד"ה באופן  חקרי לב  בשו"ת  

שמכריזים עליו   (ר"ס דידן)וכ"כ הכנה"ג  דלפי)
בבית הכנסת שעשה מעשה רשע, ושמותר  
לציבור לקרותו עבריין, ושכ"כ בשו"ת  

מההגהות מיימוניות,   (ח"א ס"ס קכה)הראנ"ח 
(והוא לו שם בד"ה וכ"כ בשו"ת מהרש"ל סי' לו  

. ושכן הוא  (לסי' פט) וציין עוד אליו  והנה כמה)
(קידושין רפ"ג בחידושיו על  בחידושי מהרי"ט 

שבזה ביאר מקורו   הרי"ף ד"ה והא דאמרינן)
רשע מדברי קבלה וכיון שהוא רשע, יש  

(סי' רלז  לקרותו. ע"כ. וכ"כ המטה שמעון 

 .הגה"ט ס"ק א)
(סי' רלז ס"ק ב, וגם בספרו כתב הסמ"ע 

יו  שמכריזין על הפרישה שם ס"ק א)
בבית הכנסת שעשה מעשה רשע, ולא כתב  
מקור לכך, והיינו שלמד כן מדנפשיה, מתוך  
שהגמ' אמרה שהוא "נקרא רשע", היינו  
שקוראים לו כך, ובכלל זה יכון שמכריזים  

(חידושים  עליו בבית הכנסת. וכ"כ הנתיבות 

משו"ת   (סס"ק א)וכן הביא הפת"ש  ס"ק א)
ע"כ. וכ"כ    .(ליפשיץ, חו"מ סימן ד)חמדת שלמה  

(אלקלעי, ח"ב חו"מ ערך ע ריש ערך בזכור לאברהם  

שמכריזים עליו. וכ"כ   עני המהפך דף סה ע"א)
 (זעפרני, ח"ד ר"ס כח)בשו"ת משפט שלמה 

דלכל הדעות מכריזים עליו בבית הכנסת.  
(בצרי, ח"ב ש"ב פי"א וכ"כ בספר דיני ממונות 

 . )2ס"ב והע' 

 והכי 

 ב. 

 והכי 
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חידי דוקא בסמכות בית דין ולא רשאי י

 להכריז עליו

ונלע"ד פשוט שדין זה נאמר על בית  
הדין, שהם יכריזו על העובר אעני  
המהפך בבית הכנסת שהוא רשע, כדי  
שישוב בתשובה וישיב למהפך. ולכן גם זה  
יכון רק לבית דין שיש להם סמכות הלכתית  
לתקן ולקנוס את הקהל, ולא לכל בית דין,  

שראה מי שעובר ואכ"מ. לא כן לאדם יחידי  
על עני המהפך, לו אסור ללכת ולהכריז עליו  
בבית הכנסת שהוא רשע. ולא מבעי שאין 
רשות ליחיד משום דפשוט שצריך גבית  
עדות על כך. אלא אף אם ראו אותו הרבים,  
וא"צ לכך עדות, אין בסמכות היחיד להכריז  
עליו, אלא רק בציווי בית דין. ואף שהיה זה  

נתווכח עמי ידידי על זאת,  לי פשוט, כיוון ש
אמרתי להראות שכן מבואר בחלק מהספרים 
הנ"ל להדיא שאמרו כן לבית דין ולא  

ן  סנהדרי(ראב"ן ליחידאיים. שהנה הכי הוא ב

הנ"ל גבי הגביה יד על חבירו וז"ל,   נח ע"ב)
  וכו'.  ואם תבעו לדין קוראין אותו ב"ד רשע

אלא אדם תובעו לדין   ,ואם לא תבעו לדין
[דהיינו   ונתחייב שבועה המגביה

אם   כש"המגביה" יד נתחייב שבועה]
  , שכנגדו מביא עדים שהגביה ידו על חבירו

עכ"ל.   ונשבע הוא ונוטל. ,פוסלו משבועה
וכן מבואר בתשובות ופסקים מאת חכמי  

  (סי' צג בהוצאת מקיצי נרדמים) אשכנז וצרפת 
וכן המעשה   שכל דבריו שם הם לגבי בי"ד,

שהביא מהיראים היה שישב בדין ופסק  
להכריז בבית הכנסת שמותר לקרותו רשע  
עד שיפייסנו, וכך עשו עד שהעשיר החזירה  
 לעני המהפך. והכי הוא סיים מהראבי"ה  

בשם הראב"ד "שפוסקים דינו" לקרותו  
רשע". עכ"ל. והכי הוא בהגהות מיימוניות  

ם יד שכתב,  גבי המרי (חובל ומזיק רפ"ה)הנ"ל 
פסק ראב"ן "שפוסקים דינו" כן לקרותו  

(סי'  רשע וכו'. [והכי מבואר בשו"ת מהרש"ל  

ובשו"ת משאת בנימין   לו סוד"ה ואין לדקדק)
(סי' מב ד"ה הנה ובשו"ת חות יאיר  (סימן כז)

שכתבו על דין זה "תרי קטלי לא   בראשון)
קטלינן", דהיינו גם שיחזיר מה שהקדים את  

נכריז עליו בבית הכנסת,  המהפך, וגם ש
היינו שלמדו שהוא קנס של בית דין, ולא של  
כל העולה על ליבו. ומכאן הסתפק בספר 

אם  (שוודרון, חו"מ סי' שלז ס"א)משפט שלום 
מפני היראה אינם יכולים להכריז עליו  
בביהכ"נ שהוא רשע, האם נכפהו להחזיר.  

 ע"כ. חזינן דזהו קנס בי"ד ולא דין רגיל.] 

 פוסקים א"א לקרותו רשעבמח' ה

 (סי' רלז הגב"י ס"ק ב)בספר מטה שמעון 
משם  (סי' לד דף נא)הביא שהר"ב אנג'ל 

  שבמח' שקולה אין  (סי' כח)שו"ת מהרש"ח 
לנו רשות לקרותו רשע. וביארו דהיינו אחר  
שלקחה, אך קודם שלקחה, יש לומר שבי"ד  
מעכבים בידו. וכתב המטה שמעון, שאף 

ן היכא דרביע עליה איסורא  שיש לחלק בי
דגזלן להכא דרביע עליה שם רשע, מ"מ  
כולה חדא מילתא היא, דהוי דבר של איסור.  

(סי' מב ד"ה והנה  ע"כ. ובשו"ת חות יאיר 

כתב יתירה מכך, שתנאי   ממוצא, בסוגרים)
לקוראו רשע הוא שאנו יודעים בוודאות  
שהיה פושע, ולכך כל שיש מתירים, שוב לא  

עבר על כך במזיד, שהרי יש  נודע לנו ש
 מתירים, וממילא בכה"ג אסור לקרותו רשע. 

 ג. 

 ד.  
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 לעדות 

 מי שעבר על איסור עני המהפך בחררה אינו נפסל משום כך לעדות.
 

 בשמא פייסו או מחלו אין לקרותו רשע

(שוודרון, חו"מ סי' רלז  משפט שלום 

הביא משו"ת חות יאיר   סוף ס"א)
שגם כקוראים    (סי' מב ד"ה והנה ממוצא, בסוגרים)

אותו רשע, הוא דוקא בעומד ברשעו [כגון  
בעני המהפך ולא החזיר לעני] אבל אם שמא  
כבר פייסו אין לקרותו רשע. שהנה שם 

כתב, שלקוראו רשע   שו"ת חוות יאירב
דאפילו  דבר בשני תנאים וז"ל, מותנה ה 

בדבר שנקרא רשע נ"ל דמ"מ לא הותר  
הא' שהוא   , לקרותו רשע רק ע"פ שני תנאים

דבר שאיסורו ברור ונודע לכל וגם לזה  
דפושע הוא. הב'  [ובזה אנו יודעים] העובר

  כגון שנשא שניה  ,שידוע שעומד ברשעו
[היינו שניות מדברי סופרים, כל עוד לא  

  . ובכה"ג  עים שעומד ברשעו.]גרשה, אנו יוד
"כ זה שהרים ידו על חבירו דנקרא  אמש

חלילה שהותר מעתה לכל ישראל   ,רשע
  ה דדלמא פיוסא פייסי   , לקרותו רשע כל ימיו

עכ"ל. ועע"ש. ונידון זה   . או מחל ליה אח"כ 
 ן   מתי מותר לרואהו להעליבו או לאו, נידו 

בהרחבה בקונטרס אונאת דברים (סימן ו)  
 משם. קחנו 

 

 עני המהפך נפסל לעדות

א. חזינן בתשובת הר"מ מרוטנבורג  
(בתשובות ופסקים לחכמי אשכנז וצרפת הנ"ל 

שאחרי שראה את הראבי"ה בשם  סי' צג)
הראב"ן הנ"ל, שהרשע פסול לעדות  
ולשבועה, ביטל דעתו מפניהם, ופשט דבריו  
שלפיכך הן המרים יד על חבירו והן בעני  

לים לעדות ולשבועה.  המהפך בחררה, פסו

וכן הוא פשט שו"ת מהר"ם מינץ הנ"ל,  
כשלבסוף ביטל דעתו מפני הראב"ן, היינו  
שגם על עני המהפך כיון שנקרא רשע נפסל  
לעדות ולשבועה. לך ראה בלשונותיהם  
לעיל. והכי למד בהגהות מיימוניות בשו"ת  

הנ"ל וכן דעתו שעני    (סוף ח"ב ס"ס קכה)ראנ"ח  
עליו בבית הכנסת שהוא  המהפך שמכריזין 

רשע ופסול לעדות ולשבועה. ע"כ. והכי חזי  
(בצרי, ח"ב ש"ב פי"א הוית בספר דיני ממונות 

  (סי' מא) שהביא משו"ת חושן האפוד  )1הע' 
משם מהר"ש אלפנדרי בקונ' משפט וצדק  

שהוכיח שעני המהפך איסורו   (דקי"א ע"א)
מהתורה, מסיעת הפוסקים שכתבו שעני 

לעדות כדין מרים יד על חבירו  המהפך פסול  
שנקרא רשע, שכ"כ ההגהמ"י והראנ"ח  

. ע"כ.  (ח"ג סי' יד)ובשו"ת משפט צדק  (הנ"ל)
חזינן דהמהר"ש אלפנדרי יליף בהגהות 
מימוניות, דעני המהפך פסול לעדות, והוסיף  

 לנו שכן הוא בשו"ת משפט צדק.

 לא נפסל לעדות

ברם באמת הדבר צריך עיון, כיצד יתכן  
שהעובר על איסור עני המהפך יפסל 
לעדות, והרי חוט השני העובר בדיני פסולי  
עדות הוא, שבעבירה שהרבים אינם יודעים  
שהיא עבירה, לא נפסלים לעדות, מפני שיש  
לו מורה היתרא שמסתמא זה מותר, לך ראה  

,  בדין קוברי מתים (חו"מ סי' לד ס"ד)בשו"ע 
ראוהו קושר או מתיר בשבת   (סעיף כד)ושם 

צריכים להודיעו שזה חילול שבת, מפני 
שרוב העם אינם יודעים זה וכו' ע"ש, ועוד  

ובפת"ש לאורך הסימן   (סעיפים יא, יב, טו)שם 

 ב. 

 ובספר  

 ב. 

 ב. 
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. ומעתה כיצד ניתן לפסול  (כגון ס"ק טו, כא)
לעדות את העובר על איסור עני המהפך,  

בורים שאינו  שרבים נכשלים בו, ורבים ס
עון. ואם אמרו כן הפוסקים דלעיל לגבי  
המרים יד על חבירו שנפסל לעדות [כדלעיל  

(ר"ס לד ד"ה היתה בראשונים, והכי הוא בב"י 

(סי' לד סי"א, וסי' לג  , וכן פסק הרמ"א עבירה)

  (ר"ס רלז) ובספר משפט שלום  סט"ז ברמ"א)
הוסיף שכן הוא להדיא בתשובת מהר"ם  

(שו"ע חו"מ סימן  , ועיין ' שה)(סיב"ב החדשות 

דבעי הכרזה דוקא. ע"כ.] זאת   לד סעיף כג)
מפני שהוא עון מפורסם, וכיצד אם כן ניתן  

 ללמוד ממנו, גם לדין עני המהפך.
סימן  (שו"ת חוות יאיר זה כתב ב

  ד"ה והנה ממוצא, בסוגרים) מב 
ביתרה מכך, אף לגבי מרים יד על חבירו  

לגבי לפוסלו לעדות  לקוראו רשע, וק"ו 
ועוד דאפילו בדבר שנקרא רשע נ"ל  וז"ל, 

דמ"מ לא הותר לקרותו רשע רק ע"פ שני  
הא' שהוא דבר שאיסורו ברור ונודע   ,תנאים

  [ובזה אנו יודעים]  לכל וגם לזה העובר
  , דפושע הוא. הב' שידוע שעומד ברשעו

[היינו שניות מדברי   כגון שנשא שניה
יים, שכ"ש שיש  וכו'. וסובכה"ג  סופרים]

לומר כן בנידונו גבי עני המהפך בחררה.  
 ע"ש.

ההתבוננות בשנית בדברי הני  
קמאי דלעיל, נראה דכל הני שפסלו  
לעדות, דבריהם נאמרו רק לגבי המרים יד  
על חבירו, ולא לגבי עני המהפך. תחילה  

  ראב"ן המקור הראשון לכך הוא כאמור ה
  על רק    להדיא  ברדיוהוא    ן נח ע"ב)סנהדרי(הנ"ל,  

(הנ"ל,  ות וכן בהגהות מיימוני .מרים ידה דין

  , אף שסיים לגבי עני המהפך חובל ומזיק רפ"ה)
כוונתו לנושא שעבר לדבר עליו בלבד לגבי  

בבית הכנסת שהוא רשע, שבזה    להכריז עליו
דין עני המהפך שוה למרים יד, ולכך אין  
הכרח כלל בדבריו שהתכווין לפסול לעדות  
את העובר על עני המהפך. והכי יש ללמוד  
בתשובת חכמי אשכנז לר"מ מרוטנבורג  

ואין    ,מרים ידשפסל לעדות את ה  (הנ"ל, סי' צג) 
הרי  ש ,לגבי עני המהפך בדעתו  גילוי

שלא   בעינם נשארו שטען בתחילהטענותיו 
  לעדות,  פסלנרשע שהוא בכל מקום שכתוב 
שאין   ,מרים ידנו גבי הולכך כתב על נידו

חזר בו מפני  לבסוף ו  , ראיה שפסול
וממילא לגבי   כתב שהוא פסול,  הראב"ןש

ולכן אף  י בדעתו. עני המהפך אין גילו
המהר"ם מינץ שנראה שפוסל לעדות  

לאור האמור   , לראב"ן גם את עני המהפך
שהראב"ן כ"כ רק על מרים יד, כן יש ללמוד  

סי'  שמועות  , נספחים(הנ"ל, ב גם במהר"ם מינץ

שלא נפסל  מדנפשיה שבתחילה כתב  ,ח)
אולם    ,לעדות גם המגביה יד וגם עני המהפך

  , ראב"ן שפסול לעדותחזר בו בראותו בשוב  
רק לענין מרים יד [ובפרט שיש  י"ל וכוונתו 

ו מהוצאת מכון ירושלים  נצטטשם ט"ס, ו 
 קורין לו רשע. (?)וראב"ן פ' דעידו' ,ז"לו

דהמגביה פירש ולאור האמור היינו " עכ"ל.
ידו"] ולכך ממשיך "ובעני המהפך בחררה  

.  כי קודם דיבר רק על מרים יד  ,נחלקו" וכו'
ושמא הראנ"ח ודעימיה שנקטו שעני  
המהפך פסול לעדות, הבינו שמדובר בעני  

חמורה מאוד, שבאופן כזה,  המהפך בצורה 
כל מי ששם ישראל עליו מתרחק מכך ויודע  
שאסור הדבר, ולכך הוא פסול לעדות כיון  
דבכה"ג יודע שאסור, אולם בציור רגיל של  

 עני המהפך לא.
דאחר זמן ראיתי תשובה אחרת  

 מהר"ם  לר"מ בשו"ת

 וכתוכן 

 ואחר  

 איברא 
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 להחזיר המקח 

אדם שעבר על איסור עני המהפך והקדים את רעו לקנות, הלכה כרוב  
הראשונים שאין בית דין מחייבים אותו לחזור ולמוכרה למהפך. ודין  
זה נכון גם במקום שאין כח לבית דין להכריז עליו שהוא רשע, אך יש  

מכל מקום אין בית דין מוציאים ממנו. ברם אם    ביכולתם להוציא ממנו,
 אינו מוכרה למוכר, או אינו מרצהו, כאמור הוא נקרא רשע.

כשבית דין רואים עני המהפך ומגיע אחר שרוצה לקדמו, על בית 
דין למנוע ממנו מלקדמו. ואף מצוה על כל איש ישראל לשדלו 

איסור עני המהפך    בכל דרך אפשרית לבל יעשה כן, כדי שלא יעבור על
 בחררה.

 
ששם כתב לגבי    )תעז  (ס"סמרוטנבורג וחבריו  

אבל אם בא  מי שהלוה לגוי לריבית וז"ל, 
הוא תחילה אצל הגוי וא"ל אלוה לך כדי  

הוה   . ותעמידהו ליני שתפדה ערבונך מפלו 
וכ"ש האי  . ליה מהפך בחררה ונקרא רשע

ומותר לקרותו רשע.   ,דכבר מטא לידיה
דפסול לעדות ולשבועה   ,וכתב רבינו אב"ן
עכ"ל. הנה כאן מפורש   אם לא יחזור בו.

שלמד בראב"ן, ושכן דעתו, שהעובר על עני  
המהפך בחררה, נפסל לעדות ולשבועה.  
ומ"מ י"ל דהיות ומדבר כאן באיסור עני  

הפך שכל איש ישראל מבין שמקרה זה  המ
הו רשע, במי שהלוה בריבית לגוי, ובא  
ישראל אחר לאותו גוי ומציע להלוותו  
בריבית נמוכה כדי שיפרע את חובו והוא  
ירוויח את הריבית, שבאופן זה כל איש  
ישראל מבין שזה רשע, בכה"ג ס"ל דפסול  
 לעדות לא כן בעני המהפך בחררה רגיל. 

את העובר על עני המהפך אם מחייבים ה

 להחזיר המקח

 טעמי המח' והראיות

עני המהפך   (נט ע"א)שנינו בקידושין 
בחררה ובא רעו ונטלה נקרא "רשע". 
ור"ת פשיט"ל שמוציאים ממנו את אשר 
נטל, שכן הוא לומד בכל מקום שכתוב  
בש"ס "נקרא רשע", שגם מוציאים ממנו את  

 הממון. 
 

(ב"ב הקשו עליו הראשונים [הרמב"ן 

(קידושין  הריטב"א  נד ע"א ד"ה ושמענו)

  (ב"ב שם) ובשם רבו הרא"ה. הר"ן  נט ע"א)
ויובאו   (קידושין שם בשיטת קדמונים)והנימוק"י 

.] מממעשה דרב גידל בסוגיא  (אות ב)להלן 
שמבואר ממנו   (קידושין נט ע"א)דעני המהפך 

קרקע שלא מוציאים, שרב גידל היפך ב
 לקנותה, ורבי אבא הקדימו וקנאה. התלונן 

 ג. 

 אולם 

 א. 

 ברם  
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על כך רב גידל אל רבי זירא והוא סיפר לרבי   
יצחק נפחא, וכשהגיע אליו ברגל רבי אבא,  
שאלו מהו דין עני המהפך בחררה. השיבו  
נקרא רשע. הקשה עליו, אם כן איך קנית את  
הקרקע. השיבו רבי אבא לא ידעתי שרב  

"כ עכשיו תשיב לו  גידל היפך בה. אמר לו, א 
את הקרקע. השיבו, למכור לא אמכור, כי  
זהו מקחי הראשון, ולא מסמנא מילתא  

 
ברם תקשי על הראיה, דשפיר נימא דכופין    *

אותו להחזיר אך לא כופין אותו למכור,  
יב רבי אבא שאומנם רוצה למכור  ולכך הש

משום דלא מסמנא מילתא, אך שפיר רוצה  
ליתנה לרב גידל במתנה, ולכך לא יכפוהו,  
וא"כ אין ראיה שלא כופין אותו. ובספר 

 (מזרחי, חו"מ ח"ב סימן קלו אות א) דברי שלום 
ביארם, שמכיון שבי"ד מחייבים אותו  
להחזירה, כיון שהשני אינו רוצה במתנה,  

ב להחזירה לו ע"י מכירה. ע"כ. ברם  מחויי
תקשי מנין החיוב למכור ושאינו יכול ליתנה  
במתנה. ובאמת כך הוא מיישב את דעת ר"ת  
גופיה. וכן הקשה המהר"ח אלפנדרי בכת"י  

(ח"א חו"מ סי' סט  הנדפס בשו"ת אדמת קדש 

 .סוד"ה עוד רק הרב בעל)
וידידי הרה"ג שמעון יוסף שליט"א אמר  

(חו"מ סי'  ' הפוסקים בשו"ע לתלות זאת במח

קעא ס"י ובסמ"ע סי' קצה ס"ק יא וע"ע בסי' רמט 

כשאין   ס"ה וסי' רמג ס"א ובסמ"ע ס"ק ב)
בשותפות כדי חלוקה, והאחד אומר תקח  
שיעור חלוקה, ואני אטול הקטן, ורעו משיב  

ואף  . ונא מתנות יחיהלא נחלוק בטענת ש
ליה שמי שמוציאים ממנו  הכא ר"ת סבירא 

לומר שנותנה במתנה, נגד רצון המקבל    יכול 
שטוען שונא מתנות יחיה, ושאר הראשונים  
ס"ל שהמקבל צודק, ועל כן אם מוציאים  

למוכרו. אם יחפוץ בה במתנה שיקחה. רב  
גידל לא ירד לקרקע משום שונא מתנות חיה.  
ורבי אבא לא ירד לה, משום שרב גידל היפך  
בקרקע. נעשתה הקרקע הפקר לתלמידי  

פין אותו  חכמים. עכ"ד הגמ'. ואם כו
להשיבה מהו שרבי אבא לא השיב את  
השדה משום דלא מסמנא מילתא, והרי הוא  

 . *חייב להשיבה 

ממנו, מוכרח העובר על עני המהפך לתת לו  
 אותה במכר ולא במתנה. ע"כ. 

(אך כתב שהפירוש עוד פירש הדברי שלום 

שכיון שמחוייב להחזיר, ממילא    הראשון עיקר) 
שלא מסמנא מילתא, לפי שקנייתו  אין חשש  

היא כמקח טעות. וכיון שטען דלא מסמנא  
מילתא, מוכח שאין עליו חיוב להחזיר. ע"כ.  
[שוב ראיתי שכ"כ לבאר בשו"ת חמדת  

ותיבל בזאת   (ליפשיץ, חו"מ סי' ד אות ב)שלמה 
שהקניה   (סי' קעו ס"ו)בדימוי לדיני מצרנות 

דייק  חלה למצרן.] ברם גם זה קשה, וגם הוא  
לכתוב כמקח טעות, כי ברור שאין כאן מקח  
טעות, ואילו יש כאן מקח טעות יקבל את  
כספו בחזרה מהמוכר, ובודאי שא"א לתפוס  

כתחילה  על המוכר, וגם שרי למוכר למכור ל 
וגם הדברי   .(סימן א סעיף ט)לשני וכדלעיל 

שלום מודה שהטענה שטען רבי יצחק נפחא 
ך, ולא  לרבי אבא היא ש"ימכור" למהפ

שבטל המכר. וכך יישב הדברי שלום את  
דעת ר"ת גופיה, וא"כ הדרא קושיא לדוכתה  

 מהי הראיה.  
 

ושמא לשונו של רבי אבא מורה שאין עליו  
חיוב רק חסידות, שעל דברי רב יצחק נפחא,  
השתא נמי ניתבה ניהליה מר. השיב, זבוני  
לא מזבנינא לה, דארעא קמייתא היא ולא  
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האחרונים את ר"ת, דשאני 
מעשה דרב גידל, שהיה רבי אבא 
שוגג, כמבואר שם בגמ' שהוא לא ידע שרב 
גידל היה מהפך בה, ובכה"ג גם ר"ת מודה  

 שאין כופין אותו להחזיר.  
(ח"א ליישב בשו"ת אדמת קדש 

הביאו   חו"מ סי' סט ד"ה והנני תולעת)
הנ"ל, וכ"כ   (סי' רלז ס"ק ב)הערך השלחן 

  (סוף ח"ב בענייני חזקות סוף סימן יב) בשו"ת רמ"ץ  
(מלמד, ח"ג סי' יד ד"ה  וכ"כ בשו"ת משפט צדק  

, וכ"כ המהרש"ם  והנה איברא דף מב טור ב)
ושכ"כ    ס"א)(חו"מ סי' רלז  בספרו משפט שלום  

ושבזה נדחית   (סימן יז) בשו"ת שארית יוסף 

 

י בעי במתנה, נשקליה.  מסמנא מילתא, א 
כי זהו   אותה,  לא אמכור  למכור ובתרגום, 

מקחי הראשון ולא מסמנא מילתא למוכרה.  
במתנה שיקחה. ע"כ. לשונו   אם יחפוץ בה

מורה שהדבר תלוי ברצונו לגמרי, שהרי הוא  
השיב אני לא מוכר ואם הוא רוצה במתנה 
שיקח, דהיינו אינו חייב במכר ואף במתנה 
אינו חייב. [ואם נכון הדיוק, הוא נכנס יפה  
בקושית הר"ן והנימוק"י דלהלן, שהקשו על  
ר"ת איך השיב רבי אבא איני רוצה למכור,  

רי מן הדין הוא חייב. ע"כ. שכוונתם  ה
להוכיח מהנוסח "לא אמכור" שמורה שאין  
עליו חיוב. ברם הרמב"ן והריטב"א דלהלן  

  , למה לא מר נחית ולא מרהקשו על ר"ת, 
. הנה שהם  הרי מן הדין הוא חייב להחזירה

לא התכוונו להוכיח מהלשון הנ"ל, שלא  
הזכירוה כלל, אלא קושייתם מלמעשה מדוע  

אחד לא נחית לקרקע.] ואף שאם זו  אף 
כוונת קושייתם שפיר ידחוק ר"ת את הלשון,  
ברם גם שפיר מובנת הקושיא ששיטתו אינה  

 עולה בפשט הפשוט בגמ'.

ראית החולקים. וכ"כ ליישב בספר דברי 
(מזרחי, חו"מ ח"ב סימן קלו בד"ה ולפי"ד שלום 

(זעפרני,  , וכ"כ בשו"ת משפט שלמה הראב"ן)

 . ח"ד סי' כח אות א)
מוכח נגד ר"ת שאין מוציאים ממנו,  
מהרישא של סוגית עני המהפך 

שם כתוב שהשולח לקדש   ן נח סוע"ב)(קידושי 
לו אשה וקידשה השליח לעצמו, או ששלחו  
לקנות לו דבר מה, וקנאה השליח לעצמו,  
"מה שעשה עשוי אלא שנהג בו מנהג  
רמאות". הנה להדיא שמה שעשה עשוי, ולא  
מוציאים ממנו. והכי הוכיח בשו"ת נכח  

. אולם ראיה זו  *(לבטון, חו"מ סי' כז) השלחן 

אמר ליישב   ידידי הרה"ג דוד כהן שליט"או
מדוע הלך רב   ,ראיה של הראשוניםאת ה

גידל לקבול אל רבי זירא ורבי זירא הלך  
ק נפחא, היה לו לרב  לקבול לפני רבי יצח

גידל לתובעו לבי"ד שיכפוהו להשיבה. גם 
  , למה רבי יצחק נפחא המתין לו עד הרגל

שיזמינו מיד לדין תורה. אלא שכיון שאין  
כופין אותו להוציאה, הזמנה לבי"ד לא  

שהרי אין להם סמכות להוציאה   ,תועיל
ממנו. לכך פנה לרבי יצחק שישפיע עליו  

ולכך הוא המתין   ,אף שא"א לכופו ,שישיב
לשעת כושר כשבא אצלו ברגל. ע"כ. ברם  
  מבואר בראשונים דלעיל שראייתם אחרת. 

עוד ראה בביאור ראיית הני קמאי בספר פחד 
תשובת הגאון רבי   (ערך עני, דף קיב ע"ב)יצחק 

 .(דף קיז ע"ב)אליה בן מהרש"ל, ועוד שם 
ובדרך ראיה זו יש להוכיח לקולא מדברי   *

נח  דף (בשיטת קדמונים קידושין הנימוקי יוסף 

שעל דין הקדים לקדשה כתב,  סוע"ב)
"ואפילו הכי לא קנסינן ליה שלא יכנוס".  
ע"כ. אלא שמשם אינו הכרח, כיון שהיא  

 ויישבו 

 שכ"כ 

 עוד 
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תיכון רק ללומדים שהרישא של הסוגיא  
הנ"ל גם עסוקה בדין עני המהפך, לא לסיעת  
הסוברים שאלו שתי סוגיות, סוגיית מנהג  
רמאות, וסוגיית עני המהפך שנקרא רשע, 

.  )אותיות ג,ד(סימן א סעיף יב  לעיל  וראה במח' זו  
ולכן מוכח שר"ת למד שהן שתי סוגיות, 

יה מסוגית מנהג רמאות לדין  ולפיכך אין רא
עני המהפך, וגם מכל הראשונים הנ"ל  
שהקשו על ר"ת מרב גידל, ולא מדברי הגמ'  
שמה שעשה עשוי, שהם דברים המפורשים  
יותר, יוצא מבואר שגם הם למדו שאלו שתי  

 סוגיות.
 
 

 הסוברים שמוציאים ממנו

כן דעת ר"ת [דברי ר"ת אינם לפנינו, אך  
מוך "ושמענו שדעתו  כ"כ הרמב"ן שבס

(קידושין נט ע"א ד"ה של ר"ת", וכ"כ הריטב"א  

"כתב   (שם)והנימוק"י  והא דאמרי' בפ' הניזקין)
.] ושמפרש טעמו  (ושלושתם חולקים עליו)ר"ת" 

מפני שכל מקום שכתוב שנקרא רשע, ב"ד  
מחייבין אותו להחזיר הדמים, והמהפך  
בחררה נאמר על המקדימו "רשע". וכן כתב  

רב חנוך   (סימן רד)גאוני מזרח ומערב  בשו"ת
(חי לפני אלף שנים והיה מראשוני חכמי  ב"ר משה 

שמתחייב להחזיר   ספרד, ראה שם הע' קעב, קסד)
במעשה דרב גידל, ק"ו בנידונו שטרח  
הבעלים לפרוע חובו לגוי ע"י השדה, והשני  
קדם וקנאה, והפסיד פריעתו וגם את ההנחה  

עה שהיה שרצו לעשות לו תמורת השבו
חייב הגוי ע"ש, וכתב, הוי "גזל גדול  

 ומפורסם".  

 

כבר מקודשת לו, ולא קנסו אותו שלא  
לכנוסה דהיינו למונעו מלהכניסה לחופה.  

 הסוברים שאין מוציאים ממנו

רוב רובם של הראשונים עומדים 
מנגד, וסוברים שאין מוציאים מיד  
העובר על עני המהפך, שכן מבואר ברשב"ם  

גבי נכסי גוי הרי הן כמדבר,   (ב"ב נד ע"ב)
ם והתופסם זכה בהם, וחלק על הסוברים ש

שמ"מ הוא צריך לשלם את מחיר הקרקע, 
ואיהו ס"ל שא"צ, אך כתב דמ"מ הוא נקרא  
רשע, דלא גרע מעני המהפך. ע"כ. [וכן  
הוכיחו בדעתו הרמב"ן והר"ן דלהלן, וראה  

תשובות גם במהרי"ק דלהלן]. וכ"כ ב
עני המהפך  וז"ל,  )סימן קלו(גאונים קדמונים 

  , נקרא רשע נו בחררה ובא אחר ונטלה הימ 
אין כוח לבית דין   ,ואף על פי שנקרא רשע

ואף על פי שנהג בה מנהג  ,להוציאה מידו 
מי שמתעסק עם חבירו לקנות ממנו    .הרמאין

אם מדעתו   ,חפץ ובא אחר וקנה אותו חפץ
אין כוח להוציא מידו ואם   ה,של מוכר לקח
[של מוכר, שמא באופן שכיון  שלא מדעתו 

לשלם אח"כ]   שידע שהוא מוכר לקח ע"ד
עכ"ל.   דין הוא שיחזירנו לראשון. , נטלו

כתב   (ב"ב נד ע"ב ד"ה ושמענו)והכי הרמב"ן 
ששמע שר"ת ס"ל שכל שנקרא "רשע" בי"ד  
מחייבין אותו להחזיר הדמים. ואיהו דחהו,  
ושכ"כ הרשב"ם ב"ב הנ"ל. ע"כ. וכ"כ  

(דפוס קרימונה, סי'  בשו"ת מהר"ם מרוטנבורג 

שאין מוציאים   סי' רצב)רמא ד"ה לא ידעתי, ו
(קידושין נט ע"א ד"ה ממנו. וכ"כ הריטב"א 

לדחות את ר"ת מהסוגיא שם  ומיהו מה שכתב)
וז"ל, ולא היא, דא"כ היכי אמרינן  
בשמעתין, לא מר נחית לה, ולא מר נחית לה,  
משום דנכסים הראשונים נינהו, הרי מן הדין  

או הכי א"צ לכך, כי הוא חולק להדיא על  ובל
 .(אות ב)ר"ת וכדלהלן 

 ב. 

 והנה 



 המהפך           סימן ב               עני   
 

 קיב

חייב להחזירה. עכ"ל. והכי מבואר שאין  
(קידושין נח ע"ב  זיר המקח במאירי חייב להח 

שכתב שאם הקדימו בשגגה,  ד"ה לא סוף דבר)
הוא חסידות להחזיר, ואם במזיד "הרי זה  
שאינו רוצה להחזירה לו נקרא רשע", הנה  
שאין כופין אותו להחזיר. והכי דחה את ר"ת  

  (בחידושיו לב"ב דף נד ע"ב סוד"ה כל המחזיק) הר"ן 
היכי אמרי' בפ'  וז"ל, ולא נהיר, דאי הכי 

האומ' דקידושי', זבוני מזבנינא, דארעא  
קמיתא היא לי. הרי מן הדין הוא חייב  
להחזירה. עכ"ל. וכ"כ שאין חייב להחזיר  

  (בשיטת קדמונים קידושין שם) הנימוקי יוסף 
(ב"ב  וסיים, מפי רבנו נ"ר. וכ"כ עוד בנימוק"י  

שהעלו האחרונים דבמקום   כט ע"א ד"ה וה"מ)
, מ"מ אין מחייבין אותו בי"ד  שנקרא רשע

להחזיר, כדאמרינן בקידושין זבוני לא  
מזבנינא וכו' [אלו דברי רבי אבא במעשה 
דרב גידל], ושלא כדברי ר"ת שפירש  
שמחייבין. עכ"ל. וכ"כ בשו"ת התשב"ץ 

  (סוף סימן קלב) . ובשו"ת מהרי"ק (ח"ג סי' קץ)
כ"כ שם הרב השואל, והסכים עמו, שהוא  

שמוציאים ממנו, וכדמוכח   נקרא רשע ולא
בנכסי הגוי הרי הן   (ב"ב נד ע"ב)מרשב"ם 

כמדבר, שכתב שנקרא רשע, ושאם מוציאים  
ממנו, מהו הדין שם שנכסי הגוי הרי הן  

 
 רבנו האי גאון *

(סוף שער לח ד"ה בשער המקח גאון רבנו האי 

בו "יראת שמים",  כתב, וכל מי שיש  וכל מי) 
אין לו שיקח שום מקח שרואה שחבירו  
מהפך עליו וכו'. עכ"ל. משמע לכאורה  

יא שהוא חסידות ואינו דין גמור. [אף שמב
אח"כ שנקרא רשע.] וא"כ הוא, פשוט  
שלדעתו אין כופין אותו להחזיר. ויש לסייע  

(נדרים ט ע"א סוד"ה נדר  זאת מדברי הנימוק"י 

כמדבר, ושכל המחזיק בהם זכה, והרי  
מוציאים ממנו. ע"כ. וכן כתב בשו"ת הרד"ך  

שאין מוציאים, והוכיח כן    (בית כז סוף אות ב, ג)
ב"ם והמרדכי ועע"ש. והכי מבואר  מהרש

בתשובות ופסקים מאת חכמי אשכנז וצרפת  
(סי' צג בהוצאת מקיצי נרדמים, ושם ריש סי' צא כתבו 

  שקובץ תשובות אלו הן כנראה לר"מ מרוטנבורג) 
ששמע שפעם אחת רבינו אליעזר ממיץ בעל  
היראים ישב בדין עני המהפך בחררה ובא  

יכול לעשות  אחר ונטלה ממנו, ואמר שאינו 
דבר, כי חז"ל אמרו רק שנקרא רשע. אלא  
שהדיין הבעל הבית שהיה יושב עמו בדין,  
אמר לו שבזה לא יצאנו ידי חובה, ויש לך  
להכריז בבית הכנסת שמותר לקרותו רשע  
עד שיפייסנו. וכן הם עשו עד שהעשיר  
החזירה. ומכאן למד שהדברים ק"ו שיש  

על חבירו,    לעשות כן בנידונו, בדין המרים יד 
שגם שם נאמר שנקרא רשע, שאם אמרו כן  
בממונות, ק"ו בגוף, ולכן הורה לרב השואל  
"וכן תעשה גם אתה", דהיינו שיכריז עליו  
שכולם רשאים לקוראו רשע. ע"כ. הנה  
שמבואר מהראב"ן ומהר"מ מרוטנבוג  
בתשובה זו, שהיה פשוט להם שלא מוציאים  

ראה כאן  ממנו, רק נקטו להכריז עליו. ועוד 
 בדעת רב האי גאון.  *בהערה

כל   (דף כב ע"א)שכתב, שאמרו חז"ל  בנזיר) 
הנודר נקרא רשע, קרי להו רשעים, ולא  
רשעים ממש נינהו. עכ"ל. וכמו שפשוט  

ן  שהנודר שאמרו עליו שנקרא רשע, אי
הכוונה רשע כפשוטו, וכיוצ"ב הוא בשו"ת  

(סי'  תשובות ופסקים מחכמי אשכנז וצרפת 

ע"ש. ואף הכא נימא   צג בהוצאת מקיצי נרדמים)
דמה שאמרו חז"ל על עני המהפך שנקרא  
רשע, יליף רב האי דכוונתם חסידות. אולם  
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 אחרונים שאין מוציאים מידו

  (חו"מ סי' קנו) גם כן מוכח מהב"י 
  (ח"ג סי' פג וח"ו סי' רנט) מתשובת הרשב"א 

מחייט העובד בקבלנות אצל גוי [כ"כ הב"י  
ברמזים אות א וברמ"א שבסמוך] עירוני ובא  
חייט אחר והציע לו מחיר זול יותר, החשיב  
זאת הרשב"א לחמור יותר מעני המהפך,  
כדין פריסת מצודות דגים, וכתב שאין  
מוציאים ממנו. הנה להדיא להקל. והכי  

  שם זאת בדין עני  (שם בשו"ע ס"ה)ברמ"א 
המהפך, מדסיים לעיין בסי' רלז וכתב שם  

 

כיון שכל הראשונים כתבו שהוא איסור  
גמור, וגם רב האי גופיה אח"כ ממשיך  
שהוא נקרא רשע. לכן יותר נראה שירא  
שמים בלשונו של רב האי הוא חיוב גמור,  

עשה, וכן  שהרי "יראת שמים" היא מצות 
הכל בידי שמים חוץ   (ברכות לג ע"ב)אומרם 

מ"יראת שמים", ועוד יש לשונות רבות  
כאלו בחז"ל, שכוונתם חיוב גמור, עד שיש  
לתמוה על לשוננו שירא שמים הוא חסידות,  
והכי חזינן בלשון השו"ע דירא שמים הוא  

ובהנחת ב'   (או"ח סי' ט ס"ו)חסידות כגון 
"ש יצא ידי שניהם.  יר  (סי' לד ס"ב)תפילין 

והכי מבואר   (סי' רפה ס"ב)ובקריאת שמו"ת 
  (מהדו' שילת עמ' תנ) בלשון הרמב"ם באגרות 

שירא שמים הוא חסידות ע"ש. שוב ראיתי  
  (סי' שכג עמ' ערב ד"ה ואין) בספר אחותי כלה 

שליקט לשונות ירא שמים שהם חיוב, וראה  
, ועל  (ח"א שער השמחה עמ' שנג)בשו"ע המדות 

צ"ע בזה. כיוצ"ב חזינן דס"ל לבעל  כן 
דהוי    )פרק טו(זכור למרים  בספרו  החפץ חיים  

בעניני גזל אף שלא היה גזל  וז"ל, חסידות 
ממש, אלא שהדבר היה מיוחד ומזומן לאחר  
ובא הוא ונטלו, וכמאמר חז"ל עני המהפך  

"אין מוציאים ממנו". וכ"כ בשו"ת הרדב"ז  
ובתשובתו כת"י הנדפסת בשו"ת   (ח"א סימן ק)

וכ"כ בשו"ת   (ח"א סימן ע)אדמת קודש 
באורך ובראיות עד כדי כך   (סי' לו)מהרש"ל 

שכתב, ותמה אני אם יצא דבר זה מפי ר"ת  
אינם  [והיינו מפני שכאמור דברי ר"ת 

כתובים בשום מקום, רק מקורם בשמועה 
ממנו, שהמקור הראשון שמזכיר כן בשם  
ר"ת הוא ברמב"ן "ושמענו שדעתו של  
ר"ת"]. וכ"כ הרדב"ז בתשובה כת"י  

 (ח"א סי' ע)הנדפסת בשו"ת אדמת קודש 

בחררה ובא אחר ונטלה נקרא רשע, אעפ"י 
מכל   ,שלא עשה שום מעשה של עבירה

הנה ש"אין זה    עכ"ל.  ם אין זה דבר נכון.מקו
דבר נכון" אך "לא עשה שום מעשה של  
עבירה". ברם לאור האמור לעיל, דלכל  
הדעות היא עבירה גמורה, י"ל דלא דק  
בלשונו, או שכוונתו עבירה גמורה דבר  

(רכילות ריש  תורה. גם ראה אליו בחפץ חיים 

שמשמע ממנו   כלל ט בהקדמת הבאר מים חיים)
(רכילות סוף  י המהפך הוא איסור. גם שם שענ

כתב שהיא עוולה גדולה. גם   כלל ט הלכה טו)
קרא לעני   (רפי"ג)בחפץ חיים ליקוטי אמרים 

המהפך אבקת איסור משום אבק גזל. ע"ש.  
(מזרחי, חו"מ ח"ב שוב ראיתי בספר דברי שלום  

שהוכיח להקל מלשון רב   סימן קלו סוף אות א) 
ונו, וכל מי שיש בו  האי גאון הנ"ל וזה לש

יראת שמים, אין לו ליקח שום מקח שרואה 
שחבירו מהפך עליו לקנותו מתחלתו וכו'.  
עד כאן לשונו. והוכיח מדכתב "אין לו  
ליקח", ולא כתב שחייב להחזיר, דמשמע  

הבנתי את  דפליג אר"ת. עד כאן. אולם לא 
ראייתו, הרי רב האי לא עסק בדין עבר  

 ולקחה. 

 ג. 
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שהאחרונים חלקים על ר"ת, והוכיח כן  
ממעשה דרב גידל למה לא הוציאוה מר'  

(ח"א דמת קודש גופיה אבא. וכ"כ בשו"ת א

. וכ"כ בשו"ת  חו"מ סי' סט ד"ה כלל העולה)
(סי' כז ד"ה הדין הראשון, וסי' מג  משאת בנימין 

והוכיחו כן גם   ד"ה ועוד נראה דלא גרע)
מהראשונים הסוברים שמכריזים על העובר  
אעני המהפך בבית הכנסת שהוא רשע, ולא  
כתבו שמוציאים ממנו [שכ"כ ההגהות  

בשם  הלכות חובל ומזיק רפ"ה)(מיימוניות 
היראים, והר"מ מרוטנבורג. והכי הוא  

,  (סי' צג)בתשובות ופסקים מאת חכמי אשכנז  
]. וכ"כ  עיל סימן ב סעיף א)ועיין בזה ל

להסכים עם   (חו"מ סי' רנט) בשו"ת מהרשד"ם 
המהרי"ק הנ"ל שאין מוציאים ממנו. אלא  
שהקשה איך יתכן שאין מונעים מאדם  

ולכן לחלק יצא בין אם החזיק להקרא רשע, 
הרשע, לבין קודם שהחזיק כשבא להקדים  
את המהפך, בזה מונעים ממנו לקחת לו.  

(ח"א סי' נא ד"ה ואומר וכ"כ בשו"ת מהרש"ך 

שנקרא רשע, אבל אין מוציאין מיד השני    בלי)
(סוף ח"ב סוף כלום. וכ"כ גם בשו"ת ראנ"ח 

גבי מהפך לקנות דירה והקדימו   סימן קכה)
עו וז"ל, דפשיטא ודאי שאין לדמותו כלל  ר

למציאה והפקר, ואע"פ שאין מסלקין את  
שמעון ממנה מטענה זו [של עני המהפך],  
מ"מ רשע מקרי, ושרי למקרייה עבריינא  

(ח"א  וכו'. עכ"ל. וכ"כ בשו"ת אדמת קודש 

ובשם חלק   חו"מ סי' סט ד"ה כלל העולה)
 מהאחרונים הנ"ל. 

 (סי' רלז הגה"ט ס"ק כב)הביא הכנה"ג 
מדברי גדולי האחרונים בפתגמא דנא  
להקל, והוסיף על האמור, שכן סוברים שאין  

  (סי' סז) מוציאים מידו בשו"ת הרמ"ע מפאנו 
(סי' קא, ועיין סימנים  ובשו"ת משפט שמואל 

. (ח"ב סימן סד)ובשו"ת משפט צדק  קב,קיב)
גה"ט אות  (סי' רלז הע"כ. ובספר מטה שמעון 

(ח"מ סי' לד הוסיף שכ"כ בשו"ת לב שמח  יא)

דכל שנקרא רשע אין שום   דצ"ה ע"ב וע"ד)
עונש אחר, ולא חיוב תשלומים כלל. ושכ"כ  

 (ח"א סי' ע דקמ"ז ע"א)בשו"ת אדמת קדש 
אא"כ יש תקנה וגזרו שמוציאים מידו. ע"כ  

(סי' רלז הגה"ט ועע"ש. וכ"כ בספר ירים משה 

שהעובר  (הנ"ל)ת בנימין בשם המשא ס"ק יב)
על המהפך קראוהו חז"ל רשע ולא מזיק,  

(ח"א  ועל כן אינו חייב לשלם, ושכ"כ החק"ל  

(חו"מ  ובברך יצחק    (סי' א)ובזכות אבות    סי' קג) 

. ע"כ. ועוד ראה בספר יקהיל שלמה  סי' כה)
מפי ספרים על נידו"ד. וכ"כ    (קמחי, על סי' דידן)
"מ ערך ע ריש ערך (אלקלעי, ח"ב חובזכור לאברהם  

מהכנה"ג הנ"ל, ומשו"ת    עני המהפך דף סה ע"א)
ושהבני חיי כתב,   (סי' יד ד"ט ע"ד)מים רבים 

שיש יותר מי' פוסקים החולקים על ר"ת בזה  
ושהוא יחידי. ע"כ. וכ"כ בכתונת יוסף  

וכ"כ הפת"ש   (בירדוגו, ח"ג ערך עני ענפים ה, ז) 
מפי ספרים ושכ"כ גם בשו"ת משאת   (ס"ק ב)

ובשו"ת   (סימן כז ד"ה הדין הראשון)בנימין 
, ושהוסיף  (ליפשיץ, חו"מ סימן ד)חמדת שלמה 

החמדת שלמה, דאפשר שיש ביד בי"ד  
 לענשו דרך קנס שלא ישוב לעשות כן. ע"כ.  

  (לבטון, חו"מ סי' כז) בשו"ת נכח השלחן 
אסף ראשונים רבים ושהם הרוב שלא  

ציאים ממנו. גם תלה זאת בהבנת הגמ' מו
האם היא סוגיא אחת או   (נט ע"א)קדושין 

שתים, האם שליח לקנות שקנאה לעצמו  
שכתוב עליו שעשה מעשה רמאות, היינו  
שעבר על עני המהפך, או שאלו שתי סוגיות  
של רמאות ושל עני המהפך, ולמד ברמב"ם  

שהיא סוגיא אחת מדסיים על   (אישות ט, יז)
שקנאה לעצמו שנקרא "רשע". והרי  שליח 

 וכן 

 גם 



 המהפך          סימן ב              עני      
 

 קטו
 

מפורש בסוגיא הראשונה שם, בשליח  
אלא  דמה שעשה עשוי שקנאה לעצמו, 

שנהג מנהג רמאות, משא"כ אם נלמד שהן  
שתי סוגיות. ושר"ת שפסק שמוציאים ממנו,  
בוודאי למד כן, והיינו שעני המהפך כיון  
שהוא אחרי פסיקת דמים, חמור משליח  

מנהג רמאות.  שקנאה לעצמו שהוא רק 
וסיים, ואיך שיהיה נמצינו למדים שרוב  
הפוסקים ס"ל דלא מפקינן מיניה, הרי הם 
הרמב"ם [לדרכו בו שהיא סוגיא אחת]  
והרא"ה רבו של הריטב"א והנ"י והמרדכי  
ורשב"ם והרד"ך היפך דברי ר"ת. [ועוד  
הביא שכן השיג על ר"ת המהר"ם ן' חביב  

"מ סי'  (חובתשובתו הנדפסת בס' קרבן אשה 

, שלר"ת קשה לשם מה הוצרך רבנו  לו)
שלא   (הובא ברמ"א סי' רלז סס"א)גרשום לתקן 

לשכור מגוי מה שהשכיר לישראל אחר, הרי  
בלאו הכי הוי מהפך ומוציאים ממנו. אולם  
הוא שב ויישבו, דנ"מ לשוכרה בזול שוה  
מאתים במנה דליכא משום עני המהפך ויש  

ב דאינו  משום החרם. והרב נכח השלחן כת
מצוי, ולשם כך אין מתקנים תקנה, ושלא  
ראה את גוף תקנת רבנו גרשום, שיש בה 
הוספות שאין בהם משום עני המהפך כגון,  
שאף אחר שיצא הראשון מהדירה, אסור  
לאחר לשוכרה כמה שנים וכדומה. וע"ע  

(ח"א סי' ע  בקושיא זו בשו"ת אדמת קודש 

ד. וכ"כ  .] עכת"בתשובת כת"י השניה מהרב המג"ן)
 (אליגרי, חו"מ סי' לד דצ"ה ע"ג)בשו"ת לב שמח 

דעני המהפך נקרא רשע בלבד הוא, לא  
שיתחייב להוציא בלעו מפיו ולשלם לאחר  

  (שורש קלב) מה שהפסידו. ושכ"כ המהרי"ק 
שאין מחייבין אותו   (ב"ב נד ע"ב)והנימוק"י 

בי"ד להחזיר. ע"כ. וכ"כ הגאון אליהו הלוי  
כת"י הנדפסת בספר  בן המהרש"ל בתשובה

 (ערך עני דף קיב ע"ד ד"ה ומעתה)פחד יצחק 
דהלכה שלא כר"ת, מטעם שהוא מוחזק,  
וכבכל פלוגתא שאין מוציאים מיד המוחזק.  
ע"כ וכ"כ גם הגאון אליהו בן כמהר"ר רפאל  
שלמה לוי בתשובת כת"י שם בפחד יצחק 

שכל חכמי ישראל   (שם ערך עני דף קיח ע"ב)
א דר"ת יחידאה היא, ולא  חולקים עליו, וה

קי"ל כלל כוותיה, כדברירנא. ע"כ. וכ"כ  
שכתבו   (פיפאנו, ר"ס רלז)בספר חשב האפד 

רוב הפוסקים דאע"פ שנקרא רשע אין  
מחייבין אותו להחזיר. גם בשו"ת משפט 

הביא את   (זעפרני, ח"ד סי' כח אותיות א,ב)שלמה 
ראשי המדברים בכך, ושהלכה שלא כר"ת  

קים שאין כופין. וכ"כ בספר  אלא ככל הפוס
וע"ש   (בצרי, ח"ב ש"ב פי"א ס"ב)דיני ממונות 

 שהביא עוד מן הספרים העוסקים בכך. 
 

 לפני שלקח למהפך בי"ד מונעים ממנו

וכל זה נחלקו הראשונים האם מוציאים 
ממנו, ברם קודם שהקדים את המהפך,  
כשהוא בא לקדמו ולקנות את החפץ שהעני 

ו"ע בי"ד מונעים ממנו  מהפך בו, בזה לכ
מלהקדים את המהפך, ראה בשו"ת הרדב"ז  

במי שהשתדל לקחת את חזקת   (ח"א סי' ק)
האלתזם שהיתה ביד רעו מהשרים. והחרימו  
אותו החכמים מכח ההסכמה שהיתה 
ביניהם. וכתב שאף לו אין תוקף להסכמה  
שביניהם, טבא לנפשיה עבדו ליה,  
  דאפרשוה מאיסורא דעני המהפך וכו', 
ומצוה על כל ישראל להפרישו. ע"כ ועע"ש.  
וכ"כ עוד בסוף תשובתו כת"י הנדפסת  

לגבי המחזר   (ח"א סי' ע)בשו"ת אדמת קודש 
אחר חזקה מהשר, וכ"ש אם השיגה, ובא 
חבירו להוציא ממנו, נקרא רשע, וראוי לכל  
דיין ומנהיג למנוע אותו, אבל אם עבר 

 ד.  
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ועשה, אין כופין אותו וזכה. ע"כ. וכ"כ  
להסכים עם   (חו"מ סי' רנט) בשו"ת מהרשד"ם 

שאין מוציאים ממנו. אלא   (הנ"ל)המהרי"ק 
שהקשה איך יתכן שאין מונעים מאדם  
להקרא רשע. ולכן לחלק יצא בין אם החזיק 
הרשע, לבין קודם שהחזיק כשבא להקדים  
את המהפך, בזה מונעים ממנו לקחת לו.  

ח"ג (מלמד, ופסק כוותיה בשו"ת משפט צדק 

. וכן בספר מטה סי' יד סוד"ה הנה צריך לומ')
הביא מהר"ב   (סי' רלז הגב"י ס"ק ב)שמעון 

שאף שבשו"ת מהרש"ח   (סי' לד דף נא)אנג'ל 
כתב שבמח' שקולה אין לנו רשות   (סי' כח)

לקרותו רשע. היינו אחר שלקחה, אך קודם  
שלקחה, יש לומר שבי"ד מעכבים בידו.  

ש לחלק בין  וכתב המטה שמעון, שאף שי
היכא דרביע עליה איסורא דגזלן, להכא  
דרביע עליה שם רשע. מ"מ כולה חדא  
מילתא היא, דהוי דבר של איסור. ע"כ. ועוד  

 (ר"ס רלז הגה"ט ס"ק א)בספר מטה שמעון 
(בדיני מנהגי  הביא כן בשם המהר"י עייאש 

שהבא להשיג גבול בני  דקי"ח ע"ד ס"ה)
רבים מעכבין  אומנותו דכיון דהוא יחיד נגד 

על ידו "ואין מניחין אותו להיות רשע". ע"כ.  
(אלקלעי, חו"מ ח"ב וכ"כ וכ"כ בזכור לאברהם 

והכי בספר חשן    אות ע ערך עני המהפך דף סה ע"א)
אחר שכתב   (פיפאנו, סי' רלז ס"ק א)האפד 

שהלכה כרוב הפוסקים שאין מחייבין אותו  
(תניינא,  להחזיר, הביא משו"ת מצפה אריה 

דהני מילי כשעשה פעולתו ונטל   מ סי' יח) חו"
מה שנטל, אבל היכא שעדיין לא זכה זה הב'  
כלל, רק רוצה לעשותו, יש להב"ד למחות  
בידו, דאטו מי שאומר אני רוצה להיות רשע,  
היתכן לומר שנניח לו שנעשה וכו'. עכ"ל.  

 (בירדוגו, ח"ג ערך עני ענף ה)וכ"כ בכתונת יוסף 
גם בספר דברי שלום  מפי המהרשד"ם הנ"ל.  

הביא מספר  (מזרחי, חו"מ ח"ב סי' קלו אות ג) 
הא דקי"ל  ד  ,שכתב  (כלל כז אות ה)דברי גאונים  

דעני המהפך בחררה וכו' מקרי רשע ואינו  
היינו דוקא אם   ,דלא כר"ת ,מחוייב להחזיר

אבל אם עדיין לא   ,כבר זכה השני במקחו
כי היכא דלא להוי   ,מוחין בידו ,זכה במקחו

ר  ובספר זכו .כן מבואר באחרונים ,שער
בשם   כ"כ )חו"מ ח"ב ערך עני המהפך(לאברהם 

עפ"ז כתב הרב דברי שלום,  הכנה"ג ע"ש. ו
(במערכי לב דרוש א"כ אם נאמר כדברי החק"ל 

יט דף טל ע"ב שהביאו התם לעיל מינה, דאיסור עני  

המהפך הוא דוקא לאדם זר כלשון הגמ' "ובא אחר  

דהבן אין נקרא רשע   לא)ונטלה", אבל בנו 
אין מוחין בידו אפילו שעדיין לא   . כשנטלה

נטלה, דהא בעלמא שמוחין בידו הוא משום  
דלא להוי רשע, אבל גבי בן דלא מיקרי רשע  

ע"כ ועע"ש. ויתירה מכך   אין מוחין בידו.
(דף מו בקונ' רשימות  משו"ת מהרי"ל דיסקין 

כתב גבי עני המהפך,   קצרות מספיקות אות א)
יון שנקרא רשע, יכול להכותו בשעת כ

מעשה, להפרישו מהאיסור לכל הדיעות.  
דכאן ודאי איכא פסידא, שאינו צריך לשלם  
עברו זה דיעבד [דהיינו כיון שהעובר על עני  
המהפך לא מוציאים ממנו, אם לא ימנע  
ממנו לקדמו, הוא פסידא]. ועוד נסתפק אם 
העובר השיב לו מכות, מה דינו. ושנראה  

א צריך לשלם, כיון שהכהו כדין,  שהו
וכמעט המשיב דומה למבזה שליח בי"ד.  

(בצרי, ח"ב ש"ב ע"כ. וכן בספר דיני ממונות 

פסק   ד"ה ומ"ש ודוקא כשהחזיק) 2פי"א ס"ב ובהע' 
שמכריזים עליו אחר שהחזיק, אך קודם  
שהחזיק מוחין בידו ומעכבין על ידו שלא  
,  יהיה רשע, והביא מקורות רבים לכך ע"ש

וסיים שאף שיש בזה מחלוקת, וודאי  
שלכתחילה למי שיש אפשרות לעכב על  
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חבירו שלא יעבור על כל איסור, אפילו  
 איסור דרבנן חייבים לעשות כן. 

 
בשם  (הגה"ט ס"ק כג) הכנה"ג 

המהרשד"ם הנ"ל. איברא דלהלן  
(קידושין נט  הביא מהעצמות יוסף  (הגב"י ס"ק י)

  (שם ד"ה עני) שלמד בתוס'  ונסתפקתי)ע"א ד"ה 
שביארו את הגמ' בעני המהפך נקרא רשע, 
במהפך להשכיר עצמו שנקרא "רשע" אך  
לא מעכבינן בידיה לעשות מעשהו, משא"כ  
אם הוא כבר שכיר, ובא אחר להשכיר עצמו  
תחתיו, דייקו תוס' לכתוב "אסור", דהיינו  
שאף מעכבינן בידיה מלעשות מעשהו. הנה 

דלא מעכבין את העובר על עני המהפך  דס"ל  
בבואו להקדים את העני. והסכים על ידו  
הכנה"ג כפי שכתב בתשובה מדקדוק לשון  

 
(בחידושיו לקידושין ר"פ ג ד"ה  שהנה המהרי"ט *

, ביאר שכתבו תוס'  תו, נדפסו בסוף השו"ת)
דוקא כשהוא בבית, לפי שאם הוא רק מהפך  
להשכיר עצמו, באמת אין איסור לקדמו,  
משום שיטען המלמד המקדמו שבעל הבית 

  (שם בסוף) הזה נח לי [וכהיתרם של תוס' 
שמותר לאב לקחת לבנו מלמד פעיל,  

וב ללמד בני], אך כשהוא  מהטענה שהוא ט 
כבר שכור עמו בביתו, וטרח כבר ללמד  
התלמידים ולהרגילם, בזה אסור לקדמו  
וכדין מצודות דגים ומגרגרים זיתים שפירש 
תוס' כיון שטרח אסור. ע"כ. הרי שלמד  
בתוס' "אסור", היינו משום עני המהפך, ולא  
שחידשו כאן דין שבי"ד מונעים ממנו. והפני  

ביאר   שין נט ע"א ד"ה ומכאן)(קידויהושע 
שהוצרכו תוס' לומר שהוא בביתו, דאל"כ  
כיון שבע"ה רשאי לשכור אחר משום  

(כב שקנאת סופרים תרבה חכמה, כבב"ב 

תוס' "ומכאן נראה שאסור להשכיר" וכו'  
אסור דייקא, ולכן גם כתבו ומכאן נראה,  
והוא קשה שאינו נלמד מכאן אלא הוא  
מק"ו, שאם הגמ' אסרה את המהפך להשכיר  

שאסור לקחת את מלאכת  עצמו, ק"ו 
המושכר, ולכך כתבו תוס' "מכאן נראה"  
דהיינו יתירה מכך נראה מהגמ', שבדין זה  
שהוא חמור מדין הגמ' "אסור" ולא רק נקרא  
"רשע". עכ"ד. ברם תחילה בעצמות יוסף  
לא כתב כן בתורת וודאי, אלא על דרך  
"אולי". והעיקר, היות וכ"כ כדי ליישב  

וע הוצרכו לכתוב  קושייתו על תוס', מד
שהוא עמו "בבית", ולכן הוליד חידוש זה,  
כיון שאמרו על כך הפוסקים תירוצים  

, בנפול היסוד נפל הבניין. גם הדיוק  *אחרים 
 קשה וחלוש כדי להוציא ממנו דין. 

שאפילו בעובד אצלו רשאי לסלקו   ע"א)
למלמד טוב ממנו, א"כ במהפך להיות  
מלמד, אף בקצצו מחיר, אין בחזרתו של  

לכן גם  בעל הבית משום מחסרי אמנה, ו
המלמד המהפך אינו נקרא מהפך בחררה  

תירץ, דאיסור   (שם ד"ה יש)כ"כ. והמקנה 
(כדברי הרמ"א סי' מהפך מותנה בקצצו דמים 

והדרך במלמד שאין קוצבים   רלז ס"א מהר"מ)
דמים, אלא משתנה השכר לפי איכות  
המלמד, ולכך כתבו תוס' שהוא עמו בבית, 

בעל    שאז הוי כקצצו ע"ש. והכי תפס כמקנה
(נדפס בסוף השו"ע, הפת"ש בספרו חמדת צבי 

בתשובתו   במהדו' פרידמן בקובץ חיבורים סי' רלז)
על רב עיר טקנה שעיר גדולה באה לשוכרו  
שהעיקר כהמקנה והאריך לדחות את  
העצמות יוסף ע"ש. גם הביא שבשו"ת 

ביאר את תוס' שכתבו  (סימן לו)מהרש"ל 
רבים,  בביתו, דמיירי במקום שאין מלמדים 

 וכ"כ 
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כיום שלא מכריזים עליו שהוא רשע האם 

 כופין להחזיר

 (סי' רלז ס"א דפ"ט) בספר משפט שלום 
ון שבזמן הזה לא מכריזים  נסתפק, כי

עליו שהוא רשע, האם יש לחייבו להחזיר.  
וטעם ספיקו ביאר כיון שבשו"ת משאת  

נקט שלא   (סימן כז ד"ה הדין הראשון) בנימין 
כופין אותו להחזיר כרוב הראשונים ודלא  
כר"ת, וכתב בטעם הדבר, שכיון שמכריזים  
עליו, בתרי קטלי לא קטלינן. דהיינו לא  

ו שני עונשים גם לקרותו רשע  מטילים עלי
וגם לכפותו להחזיר. והוסיף המשפט שלום,  
שכן הוא ראה עוד קצת מחברים שכתבו  

(סי' לו  כטעם זה [וכן הוא בשו"ת מהרש"ל 

(סי' מב  ובשו"ת חות יאיר  סוד"ה ואין לדקדק)

.] ומכאן  (סי' רלז)ובערך ש"י  ד"ה הנה בראשון)
  עלה ונסתפק "ולפי"ז צ"ע" היום במקום 
שא"א להכריז מפני היראה, אולי יש לחייבו  
להחזיר לכל הפחות. אלא שבהמשך שוב  

דמשמע ממנו    (חו"מ סי' כז) הביא משו"ת ב"א  
שגם אם א"א להכריז, מ"מ א"צ להחזיר.  

(ח"ב ש"ב פי"א ע"כ. והכי בספר דיני ממונות 

אחר הבאת מח' הפוסקים  סוד"ה הסובר) 2הע' 
יא את  האם מחייבים אותו להחזיר, הב

המשפט שלום הנ"ל בלא חולק, דמספקא 
 ליה מילתא.

 

וכיון שהמלמד הוא עמו בבית, סתמו  
ששוכרו לכמה זמנים, ולכן אסור למלמד  
השני להציע עצמו תחתיו. אך אם נוהגים  
לשכור שם מלמד לזמן קצוב, בגלל שיש שם  
מלמדים רבים, פשיטא שמותר לאחר בכלות  
הזמן להציע עצמו לעבודה, ואינו עובר על  
עני מהפך. ע"כ. עוד עלה במחשבה ליישב  
את תוס' שבאו להשמיענו חידוש, שאף  

שכוונת המשפט שלום האלו באו 
בגדר הערה ולא הכרעה, ואם 
נתפוס דבריו בדוקא, כיון שהוא סיים  
שמבואר להיפך בשו"ת ב"א, א"כ בתר  
דמספקא לה הדר פשטא לקולא. ואעיקרא  

  (סימן כז ד"ה הדין הראשון) גם המשאת בנימין 
רה בתורת שכן הדין, אלא שהביא את לא אמ

החולקים על ר"ת שאין מוציאים ממנו,  
(הל' חובל  ועמהם שם את ההגהות מיימוניות 

שכתב בשם הר"מ, שכיון שנקרא רשע    פ"ה א)
יש לחזן בית הכנסת להכריז עליו ברבים.  
ע"כ. ומדכתבו מכריזים, ולא מוציאים ממנו,  
  מבואר שאין מוציאים. ותיבל זאת מדיליה 
דאטו בתרי קטלא קטלת ליה. ע"כ. הנה  
שעיקר ראייתו מפני שכתבו שדינו בהכרזה,  
הרי שרק מכריזים ולא מוציאים ממנו. ועוד  
הוסיף לחזק זאת שבדוקא אמרו מכריזים  
ולא מוציאים ממנו, משום שלא מסתבר  
שנותנים עליו שני עונשים, ולא שתלה זאת  
בזה, שאם לא מענים אותו בהכרזה, יחול  

יו חיוב השבה. גם אם יש עליו חיוב  על
השבה כיצד הסתפקו בחיוב הכרזה שהוא  

(סי' רלז  קל ממנו. [גם בספר מטה שמעון 

(אליגרי,  הביא משו"ת לב שמח  הגה"ט אות יא) 

שכתב וממוצא דבר   חו"מ סי' לד דצ"ה ע"ג וע"ד)
 שמענו, דכל היכא דאמרינן נקרא רשע, אין  

שהוא בבית, יש איסור עני המהפך, דהוי  
ס"ד דמהפך נאמר רק על מהפך בהשגת  
עבודה חד פעמית, שעל כך הוא רוע לב  
לחטוף לו, ברם אם הוא שכור לו זה עידן  
ועידנים והוא עמו "בבית" המקדמו אינו  
מהפך, ולא לעולם יאסר על אחרים גם 

יחידי בעיר לזכות בעבודה להתפרנס, שאינו  
 לעולם, קמ"ל דלא. 

 ה. 

 ונראה  
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 בשגגה
. כשנודע לו ולקנות ומי שקנה דבר מה ולא ידע שהיה עני המהפך ב ד. 

אף על פי שאינו נקרא רשע משום שהיה בשוגג, מכל מקום   ,הדבר
 לעני המהפך. ו בחזרהחסידות היא לו למוכר

 
שום עונש אחר, אלא הוא לא דררא וחיוב  

 תשלומין כלל. ע"כ. הרי משמע כאמור.]  
 

ששום אחד מהחולקים על ר"ת  
תלה זה בזה, אלא חלקו עליו    לא

בעצם הדין שאין כפיה להוציא ממנו ממון,  
ולא נגעו בהקשר להכרזה, ואיהו שיטה  
כמעט יחידאה כנז"ל. גם נמצאו סיעת 

שכלל לא מכריזים עליו  אחרונים הסוברים 
, )סימן ב סעיף א לעילבבית הכנסת, ראה 

וממילא אין זה תלוי זה בזה כלל. והאמת  
כאמור שאף המשאת בנימין גופיה לא אמרה  
לעיכובא, רק לחזק דבריו. ואם יתעקש 
המתעקש דלעיכובא אמרה, הרי ששאר  
הפוסקים רובם ככולם לא תלו זה בזה ועל  

 כן כן עיקר. 
 

 להענישוקנס בי"ד 

אם נימא דכוונת המהרש"ם, מצד  

תקנת בית דין, כשרואים קלקול עליהם  
ותלוי   (חו"מ סי' ב) לגודרו, כמבואר בשו"ע 

בפרטים הדיניים שם, איזה בי"ד רשאי ומתי,  
ים של  לך ראה שם. ויבואו הדברים עם ה

ד"ה השם השני, והיא   סי' ב ידושין פרק ג (קשלמה 

ואם בא  וז"ל, תשובתו בשו"ת הרש"ל סי' לה) 
חבירו ונוטל החררה לעצמו, נקרא רשע, קל  
וחומר אם מבטל מקחו של חבירו, וחוטא  

עיני הבית דין יראה   לא לו. ולפי ראות
להחמיר, כאשר פסק הרמב"ם, לפי שיש כח  
ביד הבית דין להחמיר, לפי הנראה בעיניהם,  

   עכ"ל. והכי כתב  יותר מדינא דגמרא. 
משם שו"ת חמדת   (סי' רלז ס"ק ב)הפת"ש 
שלא מוציאים  (ליפשיץ, חו"מ סימן ד)שלמה 

מיד העובר על עני המהפך, אך אפשר שיש 
ביד בי"ד לענשו דרך קנס, שלא ישוב 

(סימן ב סעיף לעשות כן. ע"כ. וראה עוד לעיל 

שיש על בי"ד לקונסו   א ושם סוף אות ג)
ולהכריז עליו. 

 
 

 

 עני המהפךאיסור בשגגה על  העובר

(ח"א ונים [שו"ת אדמת קודש א. האחר

 חו"מ סי' סט ד"ה עוד הקשה, וד"ה כלל העולה)
הדברי שלום   (סי' רלז אות ב) הערך השלחן 

ועוד דלהלן.]   (מזרחי, חו"מ ח"ב סימן קלו)
הוכיחו דהעובר על דין עני המהפך בחררה,  
אף בשגגה כל שאינו מחזיר נקרא רשע, 

ת שהביא א (קידושין נט ע"א)מדברי הריטב"א 

ר"ת שהעובר על עני המהפך כופין אותו  
להשיב את אשר לקח, כבכל מקום בחז"ל  
שנקרא "רשע" שכופין אותו להחזיר.  
והקשה עליו הריטב"א ממעשה דרב גידל  

וז"ל, איך אמרו לא מר נחית   (קידושין נט ע"א)
לה ולא מר נחית לה משום דנכסים  
הראשונים נינהו, הרי מן הדין חייב  

ודאי דרשע מיקרי, אבל אינו  להחזירה. אלא 

 והעיקר 

 אלא 

 ד.  
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חייב בכלום לראשון. עכ"ל. וסיים שהוא 
מפי רבנו נר"ו, דהיינו הרא"ה. והרי מבואר  
שם בגמ' שרב גידל היפך בקרקע ורבי אבא 
קידמו לקנותה בשגגה, שלא ידע שרב גידל  
היה מהפך בה, ולמוכרה לרב גידל לא רצה  
מפני שאינו מסמנא מילתא למכור נכס  

, ולכן אמר ליתנה לו במתנה.  ראשון שקנה
רב גידל לא ירד לקרקע מפני שלא רצה  
לקבלה במתנה, ורבי אבא לא ירד לקרקע  
מפני שרב גידל היה מהפך בה. והוכיח  
הריטב"א שאם הוא חיוב על רבי אבא  
להחזירה לרב גידל, למה לא ירד רבי אבא 
לקרקע. ומתוך שהריטב"א לא מיישב את 

היה שוגג ולא   ר"ת, דשאני התם שרבי אבא
ידע ובכה"ג לא כופין אותו להחזירה, ואה"נ  
אילו ידע, שאז נקרא רשע, מחוייב להחזיר,  
מוכח דאף בשוגג מקרי רשע. [גם יש 
להוכיח מלשון הריטב"א, שהרי מעשה דרב  
גידל היה בשוגג, ועל כך סיים הריטב"א  
וז"ל, אלא ודאי דרשע מיקרי, אבל אינו חייב  

. הנה שקורא לשוגג  בכלום לראשון. עכ"ל
רשע אף שאינו חייב להחזיר. וכ"כ  
שהריטב"א לא מחלק בין שוגג למזיד בספר  

 .]  (ר"ס רלז)ערך ש"י  
בדרך זו דרכו עוד ראשונים, והרי  
שגם מהם מוכח הכי, שכן העתיק 
את הריטב"א הנ"ל בשלימות הנימוק"י  

וקדמם הרמב"ן    (קידושין שם)בשיטת קדמונים  
להקשות על ר"ת,   (ב"ב נד ע"א ד"ה ושמענו)

אמאי אמרינן לא מר נחית לה ולא מר נחית  
לה משום דנכסים ראשונים נינהו, הרי מן  

ייב להחזירה. עכ"ל. וכ"כ גם  הדין היה ח
להשיב על   (ב"ב נד ע"ב סוד"ה כל המחזיק)הר"ן 

ר"ת, שבכל מקום שנקרא רשע ב"ד מחייבין  
אותו להחזיר. ולא נהיר, דאי הכי, היכי  

אמרי' בפ' האומ' דקידושי', זבוני מזבנינא  
דארעא קמיתא היא לי. הרי מן הדין הוא  
חייב להחזירה. עכ"ל. ועוד הביא הערך  

שלחן שכן הוכיח מהריטב"א בשו"ת ה
 (ח"א חו"מ סי' סט ד"ה עוד הקשה)אדמת קדש 

 בשם המהר"ח אלפאנדארי. 
 

 האוסרים

  (סי' רלז הגה"ט אות יט) והכי כתב הכנה"ג 
  (סוף ח"ב ס"ס קכה) משם שו"ת ראנ"ח 

דכתב מדנפשיה, שאפילו לא ידע בשעת 
לקיחתו שחבירו היה מחזר עליה, כיון  
שעכשיו יכול לתתה ואינו נותנה, חל עליו  
דין עני המהפך. וכן נראה לכאורה מההיא  
דרב גידל דא"ל השתא מיהת ליתבה,  
ואילולי כן נקרא רשע. ע"כ. [וכתב  
"לכאורה", משום דמניין ההכרח דמדינא  

לו, אלא שכך נראה לו  ולא חסידות אמר 
(אלקלעי,  הפשט]. ע"כ. וכ"כ בזכור לאברהם 

 . חו"מ ח"ב ערך עני המהפך דף סה ע"א)
 

 המקלים

הביא הערך השלחן שמבואר  
(קידושין נט ע"א ד"ה בראב"ן 

שאינו נקרא רשע, שכתב וז"ל,   וישראל)
המהפך לקנות סחורה ובא חבירו וקנאה,  

קרא רשע  נ שידע בחבירו שרוצה לקנותה 
וכו'. עכ"ל. משמע שאם לא ידע בשעה 
שקנה שחבירו מהפך, אינו נקרא רשע. ע"כ. 

(קידושין נח ע"ב ד"ה והכי מבואר להקל במאירי  

מדת חסידים ותלמידי  וז"ל,  לא סוף דבר)
[שעברו על עני   חכמים לכל שאירע להם כך

ואם היה זה   .שיחזירה שני לראשון המהפך]
הרי זה שאינו   ,שמחזר אחריה תחלה עני

ולא עוד אלא   .רוצה להחזירה לו נקרא רשע

 והנה 

 ב. 

 מאידך 
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אפילו לא היה זה יודע שחברו העני   ,שבזו
עכ"ל.   .ראוי לו שיחזירה לו ,מחזר אחריה

הנה שאם הקדים את המהפך במזיד, תלוי  
אם המהפך היה עני, אז שאינו מחזירו נקרא  
רשע. ואם אינו עני, חסידות להחזירו. ואם  

שגגה, תלוי גם בהנ"ל,  הקדים את המהפך ב
שאם היה המהפך עני ראוי לו להחזירה לו,  
ואם אדם רגיל אין חסידות להחזירו. ולפי"ז  
מעשה דרב גידל מעמיד שהיה רב גידל עני  
[או דס"ל שבקנית קרקע גם עשירים  
חשובים כעניים, מפני שאינו מצוי להם,  

הביאו הב"י,   (ב"ב נד ע"ב בד"ה נכסי)כרמב"ן 
וכן דעת עוד ראשונים   (ס"א)וכ"כ הרמ"א 

רבים, ואכ"מ.] שבלאו הכי אין עליו חסידות  
להחזירה, כיון שקנאה בשגגה. ולפי"ז  
מש"כ שחסידות להחזיר אם אינו עני כ"כ  

 מסברא כי הסוגיא מדברת רק בעני.
 

(ח"א חו"מ להקל בשו"ת אדמת קדש 

דאף שמבואר   סי' סט ד"ה ואנכי תולעת)
בריטב"א וברשב"א הנ"ל שהשוגג נקרא  
רשע, השיבם שאינו כן, מכח הסברא  
שהשוגג לא בא הדבר לידו באיסור ואיך  
יקרא רשע. ומה שאמר לו רבי יצחק נפחא 
שעכשיו יחזירה, לפנים משורת הדין אמר,  

הביא   (סי' רלז ס"ק א)ע"ש. גם הפתחי תשובה  
  י' ד) (ליפשיץ, חו"מ סמשו"ת חמדת שלמה 

שכתב שבשוגג שלא ידע שיש עני המהפך,  
פשוט שאין עליו שום דין כלל, אלא מדת  
חסידות, ומה שאמר רבי יצחק נפחא לרבי  
אבא שיחזיר את השדה, רק ממדת חסידות  

(כלל כז  אמרה. ע"כ. וכ"כ בספר דברי גאונים 

ושכ"כ הרב גור אריה, שאם לא ידע   אות ח)
(ח"ב סוף   לא נקרא רשע, ושכ"כ בשו"ת רמ"ץ

והכי יליף   חו"מ בדיני חזקות סי' יב סוף אות ד) 

בסוגיא, דרבה לא רצה להחזיר את השדה  
משום דלא מסמני מילתא, משום דהתם לא  
עביד איסורא, דלא ידע דרב גידל היפך בה. 
וכן נקט הדברי גאונים גופיה, דיכול המוחזק  
לטעון קי"ל שאינו רשע. גם בספר כתונת  

הביא שבספר גור  ערך עני ענף יב)(בירדוגו, יוסף 
אריה כתב דבכה"ג אין לו להחזירו, זולת  

 ממדת החסידות. 
 

גם צ"ע מהי השגת הריטב"א והני קמאי 
על ר"ת ממעשה דרב גידל, דהרי שפיר  
מחולק כאמור, ששם היה בשגגה ובכה"ג 
נימא דגם ר"ת מודה דלא כופין אותו  
להחזירה, רק משום חסידות אמר לו רבי  
יצחק נפחא לרבי אבא שישיבה. [וכיון שכן,  
השיבו רבי אבא שלא יעשה חסידות נגד  
  מסמנא מילתא, כשיש פתרון של מתנה.] 
וכפי שיישבו רבים ושלמים את ר"ת, דשאני  
הכא דהוי שוגג, שכ"כ ליישב בשו"ת אדמת  

הנ"ל,   (ח"א חו"מ סי' סט ד"ה והנני תולעת)קדש 
ני חזקות סוף  (סוף ח"ב בעניי וכ"כ בשו"ת רמ"ץ 

(מלמד, ח"ג  וכ"כ בשו"ת משפט צדק  סימן יב)

, וכ"כ  סי' יד ד"ה והנה איברא דף מב טור ב)
(שוודרון, חו"מ  המהרש"ם בספרו משפט שלום  

(סימן  ושכ"כ בשו"ת שארית יוסף    סי' רלז ס"א)

ושבזה נדחית ראית החולקים. וכ"כ   יז)
(מזרחי, חו"מ ח"ב סימן ליישב בספר דברי שלום  

, וכ"כ בשו"ת משפט  בד"ה ולפי"ד הראב"ן) קלו
. וע"ע לעיל  (זעפרני, ח"ד סי' כח אות א)שלמה 

בביאור קושית הני    א)  על אות  הערהבסעיף קודם  (
קמאי על ר"ת. ומעתה א"א להשתמש  
בקושיא עצומה על הני קמאי [מה ראייתם  

והרי מיירי בשוגג, וכפי שיישבו   ,נגד ר"ת
הנ"ל], בתור  הכי את ר"ת גדולי האחרונים 

  ראיה שהם סוברים שאף בשוגג רשע מקרי, 

 וכ"כ 

 ג. 
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כי קושיא עליהם לא נהפכת לראיה, ולכל  
הפחות היה להם לישב כך את ר"ת, ומתוך  
שלא עשו כן, פירושו שלמדו מלשון הגמ'  
שאף במזיד הדברים אמורים או באיזו דרך  
אחרת, או שלא נחתו לחילוק זה, וממילא גם  

שע, כיון שלא  א"א להוכיח דס"ל דהשוגג ר
 נחתו לכך.

 
 מהסברא

מצד הסברא כמה קשה להלום שהשוגג 
ועוד במילתא דרבנן יקרא רשע, ואיך  
יתכן כזאת והיא קושיא עצומה. וכן כתבו  

(ח"א חו"מ סי' סט ד"ה ואנכי בשו"ת אדמת קדש  

מביא תשובת  (ד"ה עוד הקשה)ועוד שם  תולעת)
כת"י מהמהר"ח אלפאנדארי שכ"כ. ובפרט  
בעני המהפך בחררה יותר יקשה, שהרי  

ש לקנות דבר אין עליו דין לברר האם  הניג
יש מי שמהפך כבר, ואם אחר שקנה נמצא  
שהיה מי שהיפך בדבר, הקונה אנוס, ואפילו  
לא שוגג. גם עצם הדבר שהשוגג חסידות לו  
להחזיר, הוא חידוש גדול בעני המהפך,  
שהרי מדובר בדבר שלא שייך למהפך, אלא  
שהוא חפץ לקנותו, ואפי"ה אמרו חז"ל  

מו נקרא רשע, מפני המדה הרעה  שהמקד
לחטוף למי שטרח בה והוא עני. אך כשהיה  
השני שוגג, אין כאן מדה רעה, ושוב למה  
שיחזיר למהפך, ק"ו שקשה לקוראו רשע. 
ובפרט לדעת ר"ת שכל חילו ללמוד  
שמוציאים ממנו, מפני שכתוב בגמ' שהוא 
נקרא רשע, וכל שנקרא רשע מוציאים ממנו,  

וד תתעצם הסברא וכדלעיל, הרי שע
שאומרם שנקרא רשע מיירי במזיד דוקא, 
שבשוגג לא יקרא רשע, ובוודאי לא רשע  

 שכופין להוציא ממנו. 

 אחרוני דורנו

(מזרחי, חו"מ ח"ב סימן בספר דברי שלום 

עמד על פתגמא דנא   קלו אות א)
בהרחבה, והביא את כל האמור, שכן מבואר  

ברמב"ן   (קידושין נט ע"א)בחידושי הריטב"א 
שהשוגג   (בב"ב נד ע"א)ר"ן ובנימוקי יוסף 

כשנודע לו חייב להחזיר, ובלאו הכי הוי עני  
המהפך. ואולם המאירי והראב"ן ס"ל  
שישאר בחזקתו כיון שעבר בשגגה. [והוסיף  
עם שיטת המקלים את דעת רב האי גאון  

שכתב וכל מי שיש בו   (שער לח)בספר המקח 
מקח "שרואה  יראת שמים אין לו ליקח שום 

שחבירו מהפך עליו" לקנותו מתחלתו וכו',  
משמע לכאורה דס"ל כראב"ן. ע"כ. אולם  
על כך יש להשיב, שגם הסוברים שהשוגג 
נקרא רשע, אינם חולקים שהאיסור הוא רק  
כשהוא יודע, וכשאינו יודע מה יש לו  
לעשות, רק אם יוודע לו, אז עליו להחזיר  

סיים הדברי  ואם לא יחזיר הרי הוא רשע.] ו 
שלום, שכיון שהיא מח', אוקי גברא  
אחזקתיה. דהיינו שיטען המקדים את  
המהפך בשגגה, קי"ל כמקלים שאיני רשע  

(בצרי, ח"ב ויחזיק בממון. ובספר דיני ממונות  

פסק שהעובר על עני המהפך    שער ב פי"א ס"א)
בחררה בשגגה ואינו מחזיר, חל עליו איסור  

ברי הכנה"ג  עני המהפך, ומקורו חצב מד
והערך השלחן הנ"ל, שלפי זה כן דעת רוב  
הפוסקים, והראב"ן יחידי מנגד. וציין עוד  

, והנה עמד שם  (חו"מ ח"א סי' ס)לשו"ת אג"מ  
באורך, ומסיק בסוגית הגמ' ברב גידל שאמר  
לו שיחזירה אף שהיה שוגג, הנה שאף  
שבלא ידע, יש עליו איסור. ושכן מוכח מכל  

רא רשע ולא חילקו  הפוסקים שסתמו שנק
בין אם ידע או לאו. ושוב הביא את דברי  
הפת"ש מהחמדת שלמה הנ"ל שכתב  

 גם 

 ד.  
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להיפך, וכתב, והוא דבר תמוה אצלי ולא  
נכון כלל, וכ"ש שא"א לומר שאינו מתקן  
כלל המעשה רשע וכו' מש"כ שם, וצ"ע 
בכוונתו. עכ"ד. ואילו ידע מהראב"ן  

ענ"ד  והמאירי דלעיל, לא היה כותב כן, וגם ל
 ההיפך הגמור וכאמור. 

 
 מדות בשגגה והעובר על דרבנן בשגגה

ואין דיון זה קשור לסוגיית העובר על  
איסור דרבנן בשגגה האם עשה איסור,  

אין  (סי' רלד ביאורים ס"ק ד)שלדעת הנתיבות 
איסור כלל וא"צ תשובה [ראה בזה באורך  

(ח"א יו"ד סי' יד אות ח והלאה, בשו"ת יבי"א 

מפי ספרים כיד ה'   ובח"י או"ח סי' נה אות ו) 
הטובה עליו, וע"ע בקובץ דיבוק חברים  

] דאף אי אין איסור  (מדור התשובות סי' נד)
בשגגה על שעת המעשה, אך כאן שהחפץ 

ב להחזירו,  בידו, דעת המחמירים שחיי
משום שעכשיו רמי עליה איסור דרבנן  
להחזירו. ולכך גם אין נידון זה קשור  
לסוגיא, האם העובר על המדות בשגגה, 
עביד איסורא, או שלא עשה כלל, ראה בקונ'  

(סימן ג, וגבי המדות שם אות ה אונאת דברים 

שיש רבים הסוברים שאין איסור    כותרת חינוך) 
האם מחוייב  כלל. כי כאן כל הדיבור 

להחזיר, והיינו אף אי נימא דהשוגג במדות  

לא עביד איסורא, שאני הכא שהחפץ הראוי  
לרעו אצלו, ולפיכך נחלקו הפוסקים האם 

 מחוייב להחזירו.  
 

 סיכום 

שהאוסרים הם הראנ"ח, הכנה"ג, 
האג"מ והדיני ממונות, והכי יצא 
לדעת הערך השלחן [שאף שהוא לא הכריע, 

שהראשונים שהיו לפניו המה   זאת מפני
הריטב"א וכנגדו הראב"ן, ולשיטתו דמוכח  
מהריטב"א לחומרא מתווספים עמו הרמב"ן  
הר"ן והנימוק"י, וא"כ כן יפסוק.] מאידך  
  גיסא עומדים להקל האדמת קודש, החמדת 
שלמה הפת"ש הרב גור אריה שו"ת הרמ"ץ  
 הדברי גאונים והדברי שלום. 
שלענ"ד אין הכרח מדברי הריטב"א  
ודעימיה דס"ל להחמיר וכדלעיל,  
רק מוכח להקל מדברי הראב"ן והמאירי,  
וגם הסברא מורה כן, ובפרט דעסקינן  
במילתא דרבנן, על כן כן עיקר. ולכל הפחות  
מהני לטענת קי"ל שיטען השוגג קי"ל  
כסוברים שהשוגג בעני המהפך, לא עשה 

י גאונים והדברי  איסור, וכמו שכתבו הדבר
. אך אף לזאת, חסידות  (אות ד)שלום דלעיל 

היא לו להחזיר למהפך בחררה, וכמעשה  
 דרב גידל. 

 
 

  

 ה. 

 נמצא 

 וכיון 
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 תשובה

העובר על איסור עני המהפך שהקדים לקנות את אשר היפך בו. אם  ה. 
תשובתו היא למכור בחזרה לעני את אשר היפך בו.   ,עשה כן במזיד

ולהתוודות על עוונו לפני בוראו. ואם שוגג היה, שלא ידע שהיה עני  
המהפך בו, כבר נתבאר לעיל שחסידות היא לו להחזירה. ולגבי  

אין צריך להתוודות  , להתוודות לפני בוראו, כיון שעשה כן בשגגה
 ולבקש סליחה מאת הבורא.

 
 בת העובר על עני המהפךתשו

א. כשעבר במזיד על איסור עני המהפך,  
לא מבעי לדעת ר"ת הסובר שבית דין  
כופין אותו להשיב את אשר היפך, וטעמו  
מפני שכתבו עליו חז"ל שנקרא רשע, וכל  
מקום שנקרא רשע מוציאים ממנו, כמו  

ועוד   (ב"ב נד ע"א)שכתב בשמו הרמב"ן 
, הרי שלומד  )לעיל סימן ב סעיף ג(הובאו  ראשונים  

ובתו תלויה בהחזר, שכל עוד שאינו  שתש
מחזיר נקרא רשע. ואולם נתבאר שם שר"ת 
כמעט יחידאה, ושרוב הפוסקים חולקים  
עליו שאין כופין אותו להחזיר. אך מ"מ אף  
לשיטתם נתבאר שם, שכל עוד שאינו מחזיר  
נקרא רשע, אלא שאין כח לבי"ד לכפותו  
להשיב, ממילא פשוט גם להם שתשובתו 

 ר.תלויה בהחז 
 

בשגגה, תלוי הדבר במח'  
הפוסקים, האם העובר על עני  
המהפך בשגגה ונודע לו, כל עוד אינו מחזיר  

לעיל  המחלוקת    ה נקרא רשע או לאו ונתבאר
, והרי שלסוברים שנקרא רשע, (סימן ב סעיף ד)

תשובתו תלויה בשיחזיר למהפך. ואולם  
לסוברים שאין כופין אותו להחזיר וכן  

באר שם שחסידות היא לו להחזיר,  הלכה, נת
ועל כן אין תשובתו תלויה בהחזר אך  

 חסידות היא לו. 

 
 כשמחזיר האם מתקן או שהיא מתנה

הביא משו"ת   (ס"ק א) והנה הפת"ש 
 (ליפשיץ, חו"מ סימן ד אות ג) חמדת שלמה 

דבר חידוש שהסתפק בעובר על עני המהפך  
במזיד, האם כשיחזיר את המקח נתקן  

שע שעשה, שהרי באבידה שנטלה  המעשה ר
לפני יאוש עובר בכולן אף בגזל, ואף  
שהחזירה, מתנה בעלמא הוא דיהיב ליה,  
אא"כ יעשה כן בדרך תשובה וחרטה,  

, אבל אם משיב  (חו"מ סי' רנט)כדאיתא בשו"ע  
רק להנצל מן הבזיון שיכריזו עליו ברבים  
שהוא רשע, אינו נתקן. ע"כ. דהיינו המשיב  

י המהפך בלי לבקש את  את הדבר לענ
סליחתו, מסופק האם בכה"ג תיקן עוונו,  
כיון שאין התביעה עליו ממונית, או שסוף 
סוף כיון שתיקן את אשר ציערו שהפסידו  
את המקח, די בזה שהחזירו, אף שלא ביקש 

 ממנו סליחה וריצהו. 
  (ר"ס רלז) דחזי הוית בערך ש"י 

דילף בחמדת שלמה הנ"ל, והכי  
לכה, שהעובר על עני המהפך אף  דעתו לה

במזיד א"צ להחזיר, לפי שאין תועלת אם  
יחזיר, מטעם שמה שעשה עשה, ואם יחזיר  
הוא מתנה ע"ש. וכך גם הבין בחמדת שלמה  

דהאג"מ ס"ל   (חו"מ ח"א סי' ס)בשו"ת אג"מ 
שאף בשוגג אם אינו מחזיר הוא רשע, לפי  

 ה. 

 וכשעבר  

 ב. 

 איברא 
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מה שלמד בהבנת הסוגיא שהעובר על עני  
בשגגה בלא שישיב הוא רשע,   המהפך אף 

ע"ש באורך, ועל כן כתב עליו, והוא דבר  
תמוה אצלי ולא נכון כלל, וכ"ש שא"א לומר  
שאינו מתקן כלל המעשה רשע וכו' מש"כ  
שם, וצ"ע בכוונתו. ע"כ. ברם לכאורה, לא  

 לכך כיון החמדת שלמה. 
דעת הערך ש"י שאין טעם להחזיר, 
והביא ראיה לכך ממעשה דרב גידל  

, שהשיב רבי אבא שאינו  (קידושין נט ע"א)
רוצה לשוב ולמוכרה לרב גידל משום דלא  
מסמנא מילתא. ואם כשישיב יתוקן האיסור,  
איך משום לא מסמנא לא יחזיר את הקרקע 
כדי לעקור את האיסור. ע"כ. ברם אם כסיעת  

אמר לו להשיב משום חסידות  הלומדים ש
, הרי שאין  ) סימן ב סעיף ד אותיות ב,ג(וכדלעיל 

איסור, ולכך מעדיף לא לעשות חסידות  
במקום דלא מסמנא מילתא. ואם כסיעת  

(שם אות  הלומדים שאמר לו להחזיר מן הדין 

, ג"כ שפיר השיב משום דלא מסמנא  א)
מילתא, היות ולא התחמק מלהשיב לו, אלא  

יב לו ע"י מכירה, כי אמר  התחמק מלהש
ליתנה לו במתנה. ואעיקרא לשיטתו בגמ'  
שכיון שאם ישיב לא מתקן עוונו, לכך אמר  
רבי אבא שאינו משיב את הקרקע משום דלא  
מסמנא מילתא. תמוה טובא, שאם לא מתקן  
כלום כשמשיב לעני, מדוע לא ענה רבי אבא, 
לא אשיב כי אין בכך שום תיקון, ולשם מה  

למה ר"י נפחא אמר לו להשיב.   אשיב. גם
עוד הוכיח הרב ערך ש"י מדברי הים של  

  (רפ"ג דקידושין, ובשו"ת מהרש"ל סי' לו) שלמה 
שהוכיחו שהעובר   (סימן כז)והמשאת בנימין 

על עני המהפך אין חייב להחזיר, מתוך  
שנפסק שמכריזים עליו בבית הכנסת שהוא  
רשע, ובתרי קטלי לא קטלינן. ע"כ. ואם  

ן האיסור כשיחזיר, אדרבה שיחזיר,  יתוק
וממילא לא נכריז, וליכא תרי קטלא. ועע"ש.  
ברם לכאורה לא השית ליבו שדבריהם  
נאמרו כלפי כפיית בית דין, שאין סמכות  
לבית דין לכפותו להשיב, ולא כלפי האדם  
עצמו, שהוא אה"נ שיחזיר ויחזיר, ובלאו  
הכי נקרא רשע. גם כל הטעם שכתבו 

הכריז עליו שהוא רשע בבית הראשונים ל
הכנסת, כדי שדבר זה יגרום לו להחזיר לעני,  
כמש"כ הר"מ מרוטנבורג בתשובת חכמי  

ובשם היראים, ועל כן זה סותר    (סי' צג)אשכנז  
את ראייתו, וגם סתירתו דמבואר בהני  
שהמחזיר מתקן. וגם כאמור האג"מ הנ"ל  

 פליג על כך בתוקף.
מהפך  כן העובר על איסור עני ה 

בחררה, אם מזיד היה, חייב להשיב 
לעני את אשר היפך בו, ואילולי שישיב,  
נקרא רשע. ואם שוגג היה, חסידות היא לו  

 להשיבו.  
 

לשוב בתשובה לפני בוראו, אם 
עשה כן במזיד, חייב להתוודות 
ולבקש סליחה מהבורא על שהקדים את עני  

מעשהו, וככל  המהפך, ושלא ישוב עוד על 
תשובה שמותנית בחרטה ווידוי וקבלה  

. ואם בשוגג היה, כיון שהסקנו  לעתיד
שבשוגג חסידות היא להחזיר, ממילא אין  

וגג היה, ועל  עליו שום חטא ועון, כיון שש 
כן א"צ לבקש סליחה מהבורא. ואף  
לסוברים שבשוגג יש עליו דין להחזיר את  
הדבר לעני, מ"מ לגבי וודוי לפני בוראו  
[בנוסף לכך שיחזיר, לשיטתם שהוא חייב],  

פוסקים אם צריך תשובה   תלוי הדבר במח'
(סי'  על עון דרבנן בשגגה, שלדעת הנתיבות 

ור כלל וא"צ  אין איס רלד ביאורים ס"ק ד)

 ומ"מ 

 על 

 ולגבי 
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(ח"א תשובה, וראה בזה באורך בשו"ת יבי"א  

.  יו"ד סי' יד אות ח והלאה, ובח"י או"ח סי' נה אות ו)
וכן תלוי הדבר במח' הפוסקים האם החוטא  
בשגגה בלצער את חבירו, וכן במדות, האם  

יש בידו חטא ועון, או שלא עשה עון כלל,  
כיון שהיה שוגג בהני, בשונה משוגג בשאר  

רות של תורה, לך ראה בקונ' אונאת  עבי
 . (סימן ג)דברים 
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 סימן ג
 כר במחיר מציאהמ

אדם המהפך ברכישת דירה הנמכרת במחיר מציאה, הרבה פחות 
ממחיר השוק, והיה במשא ומתן עם בעל הדירה וכבר הסכימו על  

קנין, ובא רעו וקדמו לקנותה, לא עשה  המחיר, ורק שעדיין לא עשו 
איסור, כיון שהדירה מפורסמת עדיין למכירה, ומעוד טעמים המבוארים 

 כאן למטה. והוא הדין בקונה רכב במחיר מציאה, ראה כאן למטה. 
 

 מכר במחיר מציאה

א. שאלה זו תיכון, רק אם כבר הסכימו  
רה או הרכב, דבלאו הכי  על מחיר הדי 

ליכא משום עני המהפך בחררה, כפי  
. ותחילה דין זה  )סימן א סעיף ח(לעיל  שנתבאר  

תלוי במח' במכר במחיר מציאה, האם דין  
מכר או מציאה לו לסיעת המתירים עני  

(סימן א סעיף  המהפך במציאה, ונתבאר לעיל 

, ושם הסקנו שבקנית דירה שכיום בא"י אין  ו)
ייק, שיש לו תנודות, ולכך כל  לה שער מדו

שהמחיר זול יותר ממה שקונים אותו במחיר  
הזול ביותר שהוא נמכר, הרי הוא נחשב  
מציאה, ומותר להקדים את המהפך  
ברכישתו. ולפיכך אם המחיר מציאה עומד  

 בגדר הנ"ל, מותר להקדימו.  
 

 בפירסום בא מכח המוכר

ועוד היות ובימינו אנו, מכירת רכב  
וק"ו דירה, נעשים על ידי פירסום 
בעיתונות, מקומונים, מתווכים, שלטים,  
מודעות רחוב וכיוצ"ב, וכיון שהשני הגיע  
לרכוש את הדירה דרך הפירסום, הרי שהוא  
הגיע מכח פנייתו של המוכר אליו, והלכה  
היא שכל שהמוכר פנה אל השני לקנותה,  
מותר לשני להקדים את העני המהפך.  

א שרי הכא בנידו"ד לשני  וממילא משר
בשו"ת   להקדים את העני המהפך. וכ"כ

ובשו"ת   ח"ד ס"ס ל) זעפרני,( משפט שלמה 
בעני המהפך   (ח"א סימן רז) משיב בהלכה 

לקנות רכב, שכל עוד המוכר לא הסיר את  
מודעת המכירה מעל גבי הרכב, אף שקצב 
מחיר עם הראשון, מותר לשני להקדימו,  

מודעה, דהיינו  כיון שהשני מגיע מכח ה
(סימן  לעיל וראה בכל זה מכוחו של המוכר. 

 . )פירסוםומוכר  א סעיפים ט,י גבי ה
 

 עשיר המהפך

יש לצדד להקל, משום שעשיר 
המהפך בחררה, מותר אף לעשיר אחר  

,  (סימן א סעיף ב)לעיל  להקדימו, וכמו שנתבאר  
והוא מטעם שלעשיר דבר זה מצוי במקום  
אחר, גם אם יצטרך להוסיף דמים, מ"מ מצוי  
הוא לו, ולכך ברכב, גם אם הוא רכב ישן  
נושן, כיון שמצוי לקנותו במקום אחר, שפיר  
הוי עשיר המהפך, גם אם הרוכשו הוא אדם  
עני, ק"ו אם מדובר ברכב שרד, דהוי עשיר  

ן הוא  המהפך שמותר לקדמו. [אלא אם כ
רכב שקשה להשיגו במקום אחר, ובזה תלוי  
גדרו האם מצוי להשיגו במקום אחר או לאו.  
ברם צריך לעיין, שיוצא שבמכר כמעט ואין  
דין עני המהפך, כי כמעט תמיד הוא מצוי לו  
במקום אחר, ולפיכך דין עשיר לו, חוץ  
מדברים יחידאיים שאינם מצויים לקנותם  

אינו מצוי ודין  מקום אחר, אך אז גם לעשיר 

 א. 

 א. 

 זאת 

 עוד 



 המהפך           סימן ג               עני   
 

 קכח

עני לו, וא"כ מדוע אסרו עני המהפך במכר  
בסתם. שוב בינותי, שבזמנם דרכי המסחר  
היו שונים מימנו אנו, אז כגון קנית פטיש לא  
היה דבר שקל להשגה, וגם היצרן לא היה  
מייצר פטישים בצורה אחידה, שבכל פעם 
יוצא טוב יותר או טוב פחות ובהתאם 

מן השוק היה  מחירו, ולכך הרבה מאוד
מכירת יד שניה, וכל זה גורם שעני המהפך  
במכר אף להאמור היה דבר המצוי, ואה"נ  
בכה"ג גם עשיר נחשב עני.] וברכישת דירה,  
גם עשיר נחשב עני המהפך, ולא שייך היתר  

(קידושין כד ע"א מדפי זה, וכפי שחילק הר"ן 

שהוא המקור הראשון   הרי"ף ד"ה רב גידל)
פך, שגם לעשיר קרקע הוי  להיתר עשיר המה

דבר שאינו מצוי, ולכך בקרקע גם עשיר  
נחשב עני המהפך, כדמוכח ממעשה דרב  

שהיה בקרקע, ודנו בזה   (קידושין נט ע"א)גידל 
משום עני המהפך, וכ"כ עוד ראשונים  

לעיל סימן א סעיף ג אות א גבי  נלקטו ( ואחרונים 

ומטעם זה גם אם היא דירת   עשיר המהפך)
 ר הוי עני המהפך.שרד, שפי

יש לצרף ברכישת דירה, אם היא בארץ 
ישראל, את סיעת הסוברים שאין איסור  

לעיל  עני המהפך בחררה בדבר מצוה, ראה 
וכאן   ה,ועני המהפך במצגבי  (סימן א סעיף יב)

ברכישת דירה בא"י יש מצות ישוב א"י,  
שהיא מצוה חשובה, עד שהתירו בשבילה  

בשבת, כדאיתא   אמירה לגוי שיכתוב לו
,  (שבת פ"ו הי"א)ונפסק ברמב"ם  (ח ע"ב)בגיטין 

(נדפסה וראה תשובת כת"י לבעל היבי"א 

 . בילקו"י שבת ח"א סי' רמד סעיף ג)
 

 משפט שלמה

והנה עמד על פתגמא דנא בשו"ת 
בעני   (זעפרני, ח"ד סי' כח)משפט שלמה 

המהפך ברכישת דירה במחיר מציאה ועדיין  
חר וחטפה, וכתב, שהיא לא קנאה, ובא א

מח' בדעת מרן אם מתיר עני המהפך  
במציאה, ורוב האחרונים למדו בו שאוסר.  
והוי ס"ס לחומרא, שמא הלכה כרש"י דאף  
במציאה יש עני המהפך, ואת"ל כר"ת, שמא  

דדוקא במציאה שרי,  (סי' רלז ס"ק ג)כש"ך 
אבל במכר יותר זול אסור. ולכן בוודאי  

פסוק לאסור  לכה"פ לדעת מרן יש ל
לכתחילה. ע"כ. ברם משום הס"ס דבריו לא  
יכונו, דעסקינן במילתא דרבנן [כמו  

] ולא עבדינן  (סימן א סעיף ג) לעיל שנתבאר 
(סימן  לעיל  ס"ס לחומרא בדרבנן. וגם הסקנו 

דדעת מרן להקל במציאה, כדמוכח    א סעיף ה)
  (אות ח) מסוף ס"ב, קחנו משם, ועמדנו שם 

(סימן א  לעיל  ו על דבריו  על דבריו, וגם השבנ 

קחנו משם. גם יש כאן עוד   סוף אות ט) ו סעיף 
 ספיקות וגם קולות גמורות וכדלעיל.

 
אינו נחשב מהפך ביודעו שבמחיר כזה בכל 

 רגע עשוי להקדימו אחר

  (סי' כח אות ד) עוד דן המשפט שלמה 
בקולא שכתב בשו"ת משפטי אליהו  

שיצא לחדש שבמכירה במחיר   ה)-(ח"א סי' לד
מציאה גם רש"י יודה להקל. ותמה עליו  
המשפט שלמה טובא, שכל המח' היא בדעת  
ר"ת, אך ברש"י פשוט שאסור, שאפילו  
במציאה יש דין עני המהפך, ק"ו במכר של  
מחיר מציאה. ואיהו המשפט אליהו, השיבו  

מביא   (בסימן ל)במכתב, ושם במשפט שלמה 
מחיר מציאה אף שקצבו את תוכנו, שברכב ב

דמים, עדיין לא סמכא דעתו של הקונה,  
שכיון שהוא מכר של מחיר מציאה, לכן  
רבים הקופצים עליו, ויודע שכל עוד לא קנה  
בפועל, עשוי להפסידו, וממילא ליכא בהא  

 גם 

 ב. 

 ג. 
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עני המהפך לכו"ע. ע"כ. והשיבו המשפט  
שלמה, דמה שהיה, הוא שהווה, והביא  

לא עשו קנין, לא  ראיות מהשו"ע, שכל עוד 
סמכא דעתו של הקונה, ואפי"ה הוי עני  

הקונה   (סי' קצ ס"ז)המהפך, וכגון בשו"ע 
קרקע בדמים במקום שכותבים שטר לא קנה  
דלא סמכא דעתיה. ועוד הביא שבשו"ת  

ובחידושי מהרי"ט   (סי' כז) משאת בנימין 
כתבו שלר"ת הסובר   (לקידושין על הרי"ף רפ"ג)

במציאה, למה יש  שאין דין עני המהפך 
איסור לקחת את הזיתים שהפיל המנקף  

והרי הזיתים הם   (גיטין נט ע"ב)בראש הזית 
הפקר, וביארו דבעני המהפך "ליכא סמיכות  
דעת" למהפך לזכות בכך, כיון שבעה"ב 
יכול לחזור בו, משא"כ המנקף סומך שהוא  
יקבצם, כיון שאין לזיתים בעלים שיוכל  

גזלן משום דרכי  למונעו, ולכך השני נקרא 
שלום. ע"כ. הנה להדיא להיפך, שבעני 
המהפך ליכא סמיכות דעת, ואפי"ה אסרו  
חז"ל, וא"כ ה"ה הכא במחיר מציאה, אף אם  
נאמר שאינו סומך דעתו לקנות מפני  
הקופצים לקנותה, אפי"ה הוי עני המהפך  

 ועע"ש. עכת"ד. 
 

נלע"ד שאין הוכחות מדיני  
קניין,  השו"ע בסמיכות דעת ב

ששם עסוקים בסמיכות דעת שעושה קנין,  
וכאן עסוקים בסמיכות דעת שמחשיבה 
אותו עני "המהפך" [וכפי שגם הוא מוכרח  
להודות שיש סברת סמיכות דעת מגוף דברי  
המשאת בנימין הנ"ל, וכפי שיתבאר יותר  

] והם דרגות סמיכות דעת  (אות ה) להלן 
שונות, וחזרנו לסברא שכל עוד שמבין  

ל רגע אחר יכול להקדימו, יש לומר  שבכ
 שאינו נחשב עני המהפך.  

מצד הסברא נלע"ד כחכמת שלמה, 
דשפיר הוי מהפך, ונחשב בדרגת 
סמיכות דעת המספקת להחשב עני המהפך,  
שהרי די בטורח מועט להחשב עני המהפך,  

, וטורח  (סימן א סעיף ד)לעיל כפי שהתבאר 
מועט במכר רגיל, עדיין הוא סמיכות דעת  
לסגור את העסקא, עוד פחותה מהסמיכות  

ר מציאה, כשנשאו  דעת שיש למהפך במחי
ונתנו בעסקא, וכבר קצבו דמים, וחסרים רק  

(סי'  את הקנין. [גם כיוצ"ב בשו"ת מהרש"ל 

שטען   (ס"ס יז)ובשו"ת שארית יוסף  לו הנ"ל)
המהרש"ל במערופיא בשוכר מהשר את  
היי"ש שהיות והמנהג שבכלות זמן  
השכירות, אחרים מנסים לקדמו ולשכור  

ם כן המנהג,  מהשר שרי. והוא משיבו דאף א
אינו מבטל הלכה לעבור על לא תסיג. אם לא  
שנעשה בהסכמת חכמים ברבים שיכולים  
לעשות, אבל לא מכח מנהג בעלמא, שכ"כ  

גבי מנהג מדינה,   (ריש ב"ב סי' תסד)המרדכי 
בשם האור זרוע שצריך מנהג   (בסי' שסו)ושם 

ע"פ ותיקין. ע"כ. הנה שאף ששניהם מודים  
שלכן לא סומכת דעת   שכן המנהג, לא טענו

השוכר, אלא באו מצד דאדעתא דהכי נחית  
לעסק, ביודעו שכן המנהג, ושרי לקדמו, או  

 שאין בזה כדי להתיר.] 
אולם כדברי הרב משפטי אליהו, הכי  

(קידושין נט ע"א ד"ה חזינן בפני יהושע 

 (שם ד"ה עני)שביאר את דברי התוס'  ומכאן)
שכתבו שאסור למלמד להשכיר עצמו לבעל  
הבית שיש לו כבר מלמד "בביתו", ולשם  
מה העמידו שהוא בביתו, ולא כציור עני  
ממהפך רגיל, שהוא מהפך לשמש כמלמד  
והקדימו אחר. וביאר שכיון שבע"ה רשאי  
לשכור מלמד אחר, כיון שקנאת סופרים 

ואפילו   (כב ע"א)תרבה חכמה כדאיתא בב"ב 

 ואומנם 

 ברם  

 ד.  
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לו רשאי לסלקו למלמד טוב  בעובד אצ
ממנו, א"כ במהפך להיות מלמד, אף בקצצו 
מחיר, אין בחזרתו של בעל הבית משום  
מחוסרי אמנה. ולכן גם המלמד המהפך אינו  
נקרא מהפך בחררה כל כך. ע"כ. דהיינו  

שהשיג את   בסמכא דעתו   לומד שמהפך הוא 
הדבר, שאז גדולה אכזבתו כשהקדימו אחר,  

מרוטנבורג שהתנה את  ושזה טעם המהר"ם 
איסור עני המהפך בכך שקצצו מחיר. ולכך  
ליכא עני המהפך להיות מלמד, כיון שבע"ה  
יכול לחזור בו. ומינה לנידו"ד שבמחיר  
מציאה שיודע שבכל עת יתכן שאחר יקח את  
העיסקא, ליכא סמיכות דעת וליכא עני  
המהפך. [אולם יש להעיר על כך, שטעם  

די שלא להפסיד  קציצת דמים הוא אחר, כ 
(סימן א סעיף  לעיל את הקונים כמו שנתבאר 

 ].  ח)
פלא ראיתי שכ"כ כסברא זו לפני  
כמאתים שנה בעל אותו שם הגאון  

בן המהרש"ל בתשובתו הנדפסת  אליהו לוי 
 (לאמפרונטי, ערך עני, דף קיג ע"א)בפחד יצחק 

במי ששכר את מפעל הטאבק מהשר, 
אחר לשוכרה,   ונשלמו ימי השכירות, שיכול 

וליכא בהא משום עני המהפך מכמה טעמי  
[משום דאדעתא דהכי נחת לשכירות,  
וכדברי המהרי"ק, ומשום תקנת המשכיר,  
שאחרת כל מי ששכר ממנו יתחייב להשכיר  

לא סמכא  לו לעולם.] ועוד כתב וז"ל, דודאי  
של שמעון שהאפלט"ו יהיה קנוי לו   דעתיה

שכירנו  מחדש, דמאן לימא ליה שהשר לא י
וגם  לאחר אלא למשכיר ההוא ששכר מאתו,  

" וכו'. עכ"ל.  שלא יקפוץ אחר ויוסיף דמים 
והוא דבר יפה שבעלי אותו שם במרחק  
מאות שנים כיוונו לדבר אחד לאותה סברא 
מחודשת. [ברם אין הכרח שהוא יאמר סברא  

זו גם בנידו"ד, במכר במחיר מציאה, שבזה 
דעת,  יתכן שיסבור שכן נחשבת סמיכות 

כשם בעני המהפך יש סמיכות דעת להחשב 
עני המהפך, אע"פ שאין לו שום ערבות  
 שבעל הבית יסגור עימו את העסקא בפועל.]
זו סברת סיעת הסוברים שאין  
עני המהפך כשהמוכר גוי,  
משום שלא סמכא דעת הקונה המהפך, כיון  
שהגויים פיהם דיבר שוא, ולכך אינו נחשב  

שו"ת מהר"ם מינץ  שכ"כ בעני "המהפך". 
משם חכמי רומי וז"ל,   אות ח)נספחים שמועות (

ובעני המהפך בחררה נחלקו חכמי לותיר  
וחכמי רומי, חכמי רומי אומרים שאינו נקרא  

  , ישראל, דנקרא מהפך ר רשע אלא במוכ
למכור, מדכתיב שארית   רמאחר שאמ 

עכ"ל. וכ"כ להתיר   ישראל לא יעשו וגו'.
ים לחכמי אשכנז  בגוי בתשובות ופסק

(סימן א סעיף לעיל וראה בזה  (סי' קיא) וצרפת 

. [ברם שם הסקנו להלכה שגם אם המוכר  טז)
גוי יש איסור עני המהפך.] והרי שבעני  
המהפך יש סמיכות דעת, ולדרכם בנידו"ד  
במהפך במחיר מציאה, ליכא סמיכות דעת,  
כיון שיודע שבכל עת אחר יכול להקדימו.  

  (סי' לו) ו"ת המהרש"ל [וכיוצ"ב כתב בש
(סי'  לבאר את המח' הראשונים שהביא הב"י 

בדין   (שם סעיף ה)והרמ"א  קנו לקראת סופו)
מערופיא הוא השוכר מגוי מכס וכדומה,  
שיש המתירים לטורדו ולהכנס תחתיו,  
משום דס"ל דהוי מציאה, ומטעם שגוי לא  
נאמן, ולכן לא סמכא דעת השוכר הראשון  

ברים דהוי כדין מצודות  עמו. ושהחולקים סו
דגים שאסור לשים מצודה ליד מצודה  
קיימת, ומבארים זאת מטעם שהראשון טרח  
אף דהוי מציאה אסור, וה"ה במערופיא 

 שטרח הראשון להשיג את השכירות. ע"ש.

 ודבר  

 ולמעשה 
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בבואנו הלום נראה הרחיב את היריעה 
ידושין נט  (קתוספות הרא"ש  על פי דברי ה

שהקשה על דבריו שאין עני   ד"ה עני)א "ע
המהפך בהפקר, מעני המנקף בראש הזית  

  , ועני המנקף בראש הזיתשאסור, וז"ל, 
בריש הניזקין מה שתחתיו גזל מפני    נןדאמרי

העני   "שטרח בהם"שאני התם  .דרכי שלום
  עלייהו.  "וסמכא דעתיה" ,להפילם לארץ

עכ"ל. וכדברי התוס' רא"ש הנזכרים, כ"כ  
דושין נט ע"א ד"ה הוא דאמרי' בפ'  (קיגם הריטב"א  

שהקשה מעני המנקף, ויישב וז"ל,   הניזקין) 
שאני התם דכיון שטרח בהן וחבטן ונקפן  

"סמכא דעתיה   כדרך שבני אדם עושין, 
. משא"כ בנפל לו עליה, ופירש  עליהו"

טליתו עליה שלא טרח בה, ולא עשה כדרך  
מי שרוצה לזכות בה ולא זכה בה. עכ"ל.  

(נדפסה  שובת הרדב"ז מכת"י וכ"כ גם בת

שנקט כרש"י שיש   בשו"ת אדמת קדש ח"א סי' ע)
איסור עני המהפך במציאה, וראיה לכך  
הביא מעני המנקף בראש הזית שמה  
שתחתיו גזל מפני דרכי שלום. וכתב שלר"ת  
צריך לומר, דשאני התם דכיון דטרח בהם  

עליהו, והוו כדידיה.   סמכא דעתיה וחבטן 
א דפירש טליתו עליה,  וצריך לחלק מההי

דלא טרח כולי האי. עכ"ל. וכ"כ בשו"ת  
(סימן מג ד"ה ועוד נראה דלא גרע, משאת בנימין 

, לתלות  מלבד שכ"כ בהנ"ל סי' כז ד"ה על כן צריכין)
זאת ממש בסמיכות דעת, ובזה מחלק בין  
מערופיא לסוברים שמותר, הוא מפני  
שהשוכר הראשון מהשר, יודע שאחרים  

סיף על המחיר ולשכור מהשר,  יכולים להו
משא"כ הפורס מצודת דגים שאסור לפרוס  
מצודה לידו, הוא מפני שסומך דעתו על  
הדג. וכשהיא מציאה, אע"פ שיש סמיכות  

דעת, אין דין עני המהפך, משום שאין  
 אומנותו בכך, ע"ש.  

יש ג' שלבים, עני המהפך רגיל 
שאסור לקדמו, ולאור האמור 

יש לו סמיכות דעת מחמת צריך לומר ש
שהיפך שיסגר העסק, ולכך אסור לקדמו.  
ויש שלב נוסף בהעני המהפך בדבר הפקר 
דשרי על אף סמיכות דעתו של המהפך,  
מחמת סיבה אחרת, כיון שלשני אינו מצוי  
כן במקום אחר. ויש שלב נוסף חמור יותר,  
שאף בהפקר, כשיש סמיכות דעת גבוהה 

שטרח בדבר  לעני המהפך, מחמת הטורח 
אסור. ויוצא א"כ, שבכל עני המהפך יש  
סמיכות דעת, והשאלה בנידו"ד שהיה  
מהפך, אך ידע שבכל עת אחר יכול להקדימו  
כיון שהוא מחיר זול במיוחד, והרי  
שסמיכות דעתו נחלשת, ושמא בכה"ג אינו  

 נחשב סמיכות דעת.  
נראה דשפיר הוי סמיכות דעת,  
שהרי די בטורח מועט להחשב  

(סימן א סעיף  לעיל עני המהפך, כפי שהתבאר 

, ואע"פ שהוא טורח מועט במכר רגיל,  ד)
עדיין די בזה כדי להחשב סמיכות דעת של  
המהפך כדי לסגור את העסקא ולכך אסור  
להקדימו. וסמיכות דעת זו, היא פחותה  

המהפך במחיר   מהסמיכות דעת שיש לעני
מציאה, כשנשאו ונתנו בעסקא, וכבר קצבו  
דמיםף וחסרים רק את הקנין. ואע"פ  
שנתבאר לעיל שאין זה כפנ"י והמהר"ם  
מינץ ודעימה, צייננו שם שאין הלכה  
כוותייהו. ומ"מ בודאי דחזי לצירופי לספק 
שיטה זו, להקל הכא. ובלאו הכי יש להקל  

כמה  כאן במכר במחיר מציאה, וכדלעיל מ 
 טעמי תריצי. 

 

 ה. 

 דהיינו  

 ולדרכנו  
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 מצוות הפקר 

ב. בית הכנסת שמנהגם שכל הקודם במצוות זוכה בהם [שאינם מוכרים  
את המצוות, וגם אין הגבאי מחליט מי יקחם. או שעכשיו אין גבאי, וכל  

וכדומה, הקודם זוכה.] כגון מצוות פתיחת ההיכל, הגבהה עליות ש"ץ 
והאחד החל לצעוד לקראת ארון הקודש [או שאר מצוות הנזכרות] כדי  
לקיים את מצות פתיחת ההיכל, אין איסור לאחר לקדמו משום עני  

 המהפך בחררה מכמה טעמים. [אולם ראה לעיל בהקדמה.] 
 

ראיתי שעמד על פגתמא דנא ממש 
אה בספר באר דירה במחיר מצי

, והיה פשוט  (בארי, חו"מ ח"ג סי' רלז ס"א)שלמה  
לו דדירה במחיר מציאה תלוי במח' רש"י  

כרש"י כי"א בתרא,   (ס"א)ור"ת, ודדעת מרן 
ולכן אסר בזה האיסר לדידן. ע"כ. וזה אינו  

 מפנים רבות וכדלעיל. 
 

מהפך בחררה בפתיחת ההיכל, הגבהה, או 

 ש"ץ וכדומה

א. באופן שאין גבאי, והאחד ניגש  
לאחד מאלו, ובא רעו וקדמו, לכו"ע אין  
בכך איסור משום עני המהפך בחררה, הן  

ודעימיה   (תוס' קידושין נט ע"א ד"ה עני)לר"ת 
דס"ל דבהפקר ליכא    ) לעיל סימן א סעיף ה(נלקטו  

איסור עני המהפך בחררה, הרי כאן הוי  
ימיה  ודע (קידושין שם)הפקר. והן לרש"י 

דבהפקר יש עני המהפך, הרי יישב    (נלקטו שם)
את רש"י   (ב"ב נד ע"ב ד"ה נכסי) הרמב"ן 

מקושית ר"ת כיצד מוציאים את הפאה 
מהפורס טליתו על פאה, ומדוע אינו אסור  
 משום עני המהפך. ויישב הרמב"ן משום 

מהפך בחררה, אלא כל   ששם אין זה עני 
דין  העניים מהפכים בחררה, ולכך לא שייך 

עני המהפך התם. וה"ה הכא שכולם  
מהפכים לזכות בפתיחת ההיכל, שוב ליכא  
בהא משום עני המהפך. [וראה בגדר היתר  

 .])בהערה(סימן א סעיף י לעיל זה 
משום שלא טרח בכך כלל, רק צעד  
מספר צעדים, ליכא בהא משום עני  

 . (סימן א סעיף ד)לעיל    המהפך ראה
הסוברים שאין עני  יש לצרף את סיעת 

לעיל   המהפך בחררה בדבר מצוה ראה 
 . (סימן א סעיף יב)

 
גם כשאין עני המהפך, דיני והלכת  
בדרכיו וואהבת לרעך לא בטלו, ואם 
כבר קרב לארון הקודש, וזה חטפו, בוודאי  
שאינו ראוי [כתבנו ראוי, כי המדות תלויות  
לפי האדם העת והזמן, כמו שנתבאר 

לאידך, בוודאי שאינו ראוי   בהקדמה], וכן
שרק אחד בכל עת יתפוס את כל המצוות,  
אלא יש לו להניח גם לאחרים, והכל תלוי  

 לפי העת והעניין. 
 

 

 
  

 שוב 

 ב. 

 גם 

 גם 

 ברם  
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 שקע בבית המדרש 

אדם ניגש לשקע בבית הכנסת או בבית המדרש כדי להטעין את  
המחשב, ובא רעו והקדימו להטעין את  הפלאפון שברשותו, או את 

הפלאפון שלו או המחשב שברשותו, לא עבר בכך משום עני המהפך  
 בחררה.

 
תפיסת שקע בביהמ"ד לצורך הטענת פלאפון 

 או שימוש במחשב

 
א. האחד ניגש אל שקע בבית המדרש או  
בבית הכנסת לצורך הטענת מכשיר  
הטלפון שברשותו, או להפעלת המחשב 
שבבעלותו, ובא רעו וקדמו, ליכא בהא  
משום עני המהפך לכו"ע, לר"ת ודעימיה  
משום דהוי הפקר, ואף לרש"י ודעימיה שיש  
איסור עני המהפך בהפקר, שאני הכא  

לעיל  נתבאר  שכולם מהפכים בה. וכאשר
ובפשטות   ובסימן א סעיף י בהערה) סעיף הקודם,(

השקע דומה לפאה לעניים, ולא למציאה,  
שבא לא נאמר היתר כולם מהפכים בה, לך  

 והבן.  )בהערה  יעיף לעיל סימן א סראה 

כיון שהראשון לא טרח כלל בהשגת 
  השקע, רק צעד מספר צעדים, ליכא 

כאשר  בהא משום עני המהפך להקדימו, ו 
 . לעיל סימן א סעיף ד)נתבאר 

אם השני תופס את השקע לשימוש  
דברי תורה במחשב, דבזה יש לצרף 
גם את הסוברים דלדבר מצוה ליכא עני  

 .   (סימן א סעיף יב)לעיל המהפך ונתבאר  
כאן צריך לשים לב שלא בטלו מצוות  
והלכת בדרכיו, ובפרט אם לו יש 

הוא זקוק לשיחה  בטריה ולו אין כלל, 
דחופה והוא רוצה שהבטריה תהיה טעונה  
במלואה, וכן על זה הדרך, בוודאי שמחוייב  
משום אלו המצוות לוותר לו, ותן לחכם  

 ויחכם עוד. 
 

  

 ג. 

 ג. 

 גם 

 ק"ו 

 וגם 
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 נשאר מעט חלב 

במטבח של בית המדרש או בית הכנסת נשאר מעט חלב, בא ראובן 
"נס קפה", והנה הגיע רעו ושתה את החלב. לא עבר בכך  והחל להכין  

משום עני המהפך בחררה. [ברם באופן זה קרוב לוודאי שעבר על איסור 
 תורה של והלכת בדרכיו, כפי שנתבאר לעיל בהקדמה.]

 
א. דין זה הוא כסעיף הקודם, וטעמי  

ן. ועוד  ההיתר הכתובים שם הם אף כא 
מתווסף כאן טעם נוסף להקל, משום דאינו  
עני המהפך בחררה, אלא עשיר המהפך  
בחררה, שהרי המהפך במעט חלב זה יכול  
להשיגו בקלות במקום אחר [ללכת לביתו או  
לחנות לקנות חלב במחירו המועט, בפרט 
דעסקינן במעט חלב.] ואף שגם השני  
"עשיר" הוא ביחס לחלב, הרי גם לעשיר  

להקדים עשיר המהפך בחררה וכפי   מותר
 . (סימן א סעיף ב)לעיל שנתבאר 

הוית בשו"ת גם אני אודך תשובות 
שעמד על שאלה   (סימן כ) הרב חליוה 

זו במי שמכין נס קפה בכולל, ונשאר רק  
מעט חלב, ותוך כדי שהוא מכין את הקפה  
הקדימו רעו ושתה את החלב, וכתב לתלות  
דין זה במח' רש"י ור"ת בעני המהפך בחררה  

כיש   (סי' רלז ס"א)בדבר הפקר, ושדעת מרן 
בתרא להחמיר. ודעת הרמ"א להקל. לכך  

מותר. ואף   לספרדים אסור ולאשכנזים 
 שיש לבא משום הגמ' ב"מ בלאשכנזים כת

למען תלך בדרך טובים שחייבו   (פג ע"א) 
לעשות לפנים משורת הדין. עכת"ד.  
ולדרכנו יש להשיבו, לא מבעי דדעת מרן  

לעיל  להקל במציאה, כפי שנתבאר באורך 
, אלא אף לדעת רש"י דיש  (סימן א סעיף ה)

איסור עני המהפך במציאה, שרי הכא  
שכולם מהפכים בה, ומעוד טעמי תרצי  

 דלעיל. 
 

שכתבנו ש"קרוב לוודאי" עובר על  
מצות והלכת בדרכיו, זהו על פי מה  
שנתבאר בהקדמה, שמצוה זו תלויה לפי  
האדם העת והזמן. וציור זה שציירנו קרוב  
לוודאי אצל רוב בני אדם שהוא מעשה 
מכוער ורע ועובר במצוה זו. ואולם כיון שגם  

ה יש אנשים שלא יעברו, לפי מדתם הענין  לז
והזמן, לכך כתבנו "קרוב לוודאי". ואולם  
לא כתבנו שקרוב שעובר גם על ואהבת 
לרעך כמוך, היות ואין חיוב מצוה זו כשיש  
לאדם מניעת רוח, כאשר נתבאר בשו"ע  

 .(ח"ב עמ' קלז)המדות  
 

 
  

 ד.  

 ד.  

 וחזי 

 ומה 
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 בחירת ירקות

אדם הבוחר עגבניות וכדומה אצל הירקן, המגיע אחריו, מותר גם לו  
לבחור את העגבניות היפות בעיניו, ואינו צריך להמתין עד שיסיים  
הראשון לבחור. ואף אם נשארו רק מעט עגבניות מותר. ויתירה מכך אף  
אם הראשון מהפך לקנות את כל העגבניות הנותרות, אין בכך איסור 

 הפך בחררה להקדימו לקנותם.משום עני המ
 

מהפך לבחור עגבניות יפות בחנות ובא רעו 

 וקדמו

א. לא מבעי היכא שיש עגבניות רבות, 
שיכול השני גם לבחור את הנראות  
בעיניו יפות, ואינו צריך להמתין עד שיסיים  
הראשון לבחור כאשר היה עם לבבו.  

טעמים להקל שיבואו להלן  שמלבד כל ה 
בעז"ה, נראה שאיסור עני המהפך נאמר על  
מי שמהפך כגון בעגבניה מסויימת, ואותה  
מקדים רעו ולוקח, או כגון שיש מעט 
עגבניות ומהפך לקנות כולם. ברם כאן שיש  
עגבניות רבות, והראשון אינו חפץ בעגבניה 
מסויימת, אלא מחפש את היפות בעיניו, הרי  

בחררה, אלא מהפך באיזו   שאינו מהפך 
חררה לבחור, ובזה לא נאמר האיסור. [וגם  
אם לא יסכים הקורא עמנו בטעם זה, יש  
להקל מהטעמים שיבואו להלן, אלא  

 שלענ"ד הוא טעם נכון.]  
 במקרה שנשארו רק מעט עגבניות,

 

ואף אם הראשון מהפך לקנות את כולם,  
ליכא בהא משום עני המהפך בחררה.  

(סימן  לעיל    משום שלא טרח כלל ראה תחילה  

וכ"כ שם בהלכה דוגמא זו של  [ א סעיף ד)
 קונה עגבניות שאינו נחשב טורח.]

דליכא   (סימן א סעיף יא)לעיל נתבאר 
איסור עני המהפך בחנויות ובשוק, כיון  
שמוכרים אלו "קוראים" לכל הקונים לבא  
אליהם לקנות "עגבניות", והרי זה כדין עני  
המהפך לקנות חררה, ובא המוכר מעצמו  
ופנה לאחר לקנותה, דשרי, ואף כאן חנות  
שפתוחה לרבים והמוכר כביכול עומד בה  

 ך.  וקורא לאנשים, ליכא משום עני המהפ
הראשון אינו עני המהפך בחררה, אלא  
הוי עשיר המהפך בחררה, כיון  
שלהשיג עגבניות יכול במקום אחר בקלות,  

[ק"ו אם   (סימן א סעיף ב)לעיל וכאשר נתבאר 
יכול להשיג כאן בחנות, רק שעליו לחפש  

 יותר.] 
 

 

  

 ה. 

 ה. 

 ואף 

 גם 

 גם 
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 תר בזול הצטרפות קונים יחדיו לקנות יו

מוכר המהפך למכור דבר מה, אסור למוכר אחר להקדימו ולמכור  
 לקונה דבר זה, מפני איסור עני המהפך בחררה. 

שעומד בחנות לקנות פיצה, ומגיע קונה נוסף ומציע לו לקנות  
יחדיו מגש, וכך יעלה לכל אחד זול יותר, מותר הדבר, ואין בזה  

וכר את הקונה שעמד לקנות אצלו איסור משום שהוא מפסיד את המ
 במחיר גבוה יותר. 

כן אנשים העומדים בכניסה למקום שגובים תשלום על ביקור בו 
[כניסה לבריכה, אתר תיירות וכדומה] והאחד הציע לעומדים שם 
לגבש קבוצה, ויצא לכל אחד מחיר זול יותר. אין בכך איסור משום עני  

בכך משום רמאות וגזל, דשמא דעת המהפך בחררה. [ברם יש לדון 
המוכר לתת הנחה לקבוצה אמיתית, ולא למי שגיבש קבוצה רק עתה 

 לצורך הוזלת המחיר, וזה תלוי לפי המציאות והעניין.] 
 

קונה שמהפך לקנות אסור למוכר אחר 

 לפתותו לקנות את שלו מדין עני המהפך

 
שמלמד   (סי' רלז ס"ב)א. מבואר בשו"ע 

המהפך להשכיר עצמו, אסור למלמד  
מקורו  ו אחר להקדימו משום עני המהפך,

, והרי מלמד  (קידושין נט ע"א ד"ה עני) תוס'מ
הוא "מוכר" את "עבודתו". וכ"כ להדיא  

על   (סי' רלז ס"ק א)המהריק"ש בערך לחם 
שיש איסור עני המהפך   (שם ס"א)דברי מרן 

ר לקנות דבר או לשוכרו, הוסיף, במחז
ונראה לי דה"ה למכור או להשכיר. עכ"ל.  

, וגם  (ח"ה פ"ט הע' לב)וכ"כ בספר פתחי חושן 
הוא יליף לה מתוס' הנ"ל, ושכן משמע  

. וכ"כ עוד  (קידושין שם)מדברי המהרש"ל 
אך לא נחית   (ח"ה פ"ט ס"ד)הפתחי חושן 

משום עני המהפך אלא משום יורד לאומנות  
(חו"מ סי' עט ד"ה רו, שכ"כ בשו"ת חת"ס חבי

. ושכיוצ"ב בשו"ת המבי"ט  התנאי הראשון)
אסר לביהכ"נ אחד לפתות את   (ח"ד סי' מח)

 הבאים מבחוץ שיבואו אליהם למנין. 

 הבה נקנה מגש או נגבש קבוצה

לאור האמור, מי שעומד לקנות פיצה 
וכדומה, שמחירו גבוה יותר ביחס 
למגש שלם, ומגיע קונה אחר ומציעו שנקנה  
יחדיו מגש, וכך יעלה לכל אחד זול יותר. או  
בעמידה בתור כניסה לבריכה וכדומה,  
מציעם אחד שנגבש קבוצה ויעלה לכל אחד  
יותר זול. ויש מבני החבורה שהעירו  

ר באיסור עני המהפך  שהמציע כן עוב
בחררה, כי המוכר הוא מהפך למכור, ואתה  
"לוקח" לו את הקליינט ומפסידו. וכשם  
שלמוכר אחר אסור לקחת את הקליינט של  
המוכר המהפך בו, אף לאדם שאינו מוכר,  
אסור לקחת לו את הקליינט ולהפסידו  
שישלם לו פחות. ואע"פ שיש לקונה השני  

לקנות ביותר   סיבה לעשות זאת, כדי שיוכל
בזול, הרי גם בעני המהפך למוכר השני יש  
סיבה עשות זאת, כדי להרוויח את הקליינט,  
ואפילו הכי אסרו חז"ל וה"ה הכא. [כמובן  
גם לצד זה היינו באופן האמור, אולם אם  
בגלל זאת כל אחד יקנה יותר פיצות,  

 ו. 

 קונה 

 כמו 

 ו. 

 ב. 
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ובסה"כ הרוויח המוכר, פשוט שאין שאלה,  
כר ולא הפסידו, כי לבסוף הרויח את המו 

 ואף לו נשאר את המוכר הוא יחפוץ בכך.] 
 

 טעמים להקל

ונראה דליכא בהא משום עני המהפך  
מכמה טעמי תריצי, תחילה דהוי הכא  
עשיר המהפך בחררה ולא עני, וליכא  

(סימן א סעיף  לעיל איסורא בהא כמו שנתבאר 

, כי מוכר הפיצה ק"ו בעלי הבריכה  ב)
אא"כ המוכר עני ולא  וכדומה המה עשירים [

מצוי לו קליינטים. כי אם מצויים לו  
קליינטים אף שהוא עני, בדבר זה הוא נחשב  
עשיר, כיון שגדר עשיר ועני תלוי האם מצוי  

(סימן א   לו הדבר או לא, וכמו שנתבאר שם

 .]סעיף ב)
לסוברים שבמכר כשהוא במחיר  
מציאה הוי כדין מציאה דשרי לר"ת  

את העני המהפך, שרי  ודעימיה להקדים 
, ושם  (סימן א סעיף ו)הכא, ראה בזה לעיל 

נתבאר גדר בזול, שהוא בדבר שיש לו מחיר  
קבוע גם פרוטה פחות חשיב בזול ומציאה,  
ובאין שער קבוע, כשהוא בזול יותר  
ממסגרת תנודות השער חשיב בזול, ולפיכך  
גם הכא בפיצה ובכניסה לבריכה וכדומה,  

לה על קנית כמות, או  שהשער קבוע ויש הוז
 על כניסה קבוצתית, שפיר הוי מציאה ושרי. 

עני המהפך היינו אם לקחתי לו את 
הקונה, לא כן כאן שלבסוף הוא  
קונה ממנו רק שיותר בזול, כל כה"ג דקיל  
מינה, לא מצינו שהטילו חז"ל את איסורם.  
[כי עצם איסור עני המהפך שהוצרכו חז"ל  

בפני עצמו, לפי גדריו    לאוסרו באיסור דרבנן
ההלכתיים, ולא סמכו על כך שהוא כלול  
פעמים רבות במצוות והלכת בדרכיו  

וואהבת לרעך כמוך, הוא חידוש, ואין לך בו  
אלא חידושו והדומה לו באותה דרגה, לא  

 הקל ממנו.] 
ראיה לכך, מתוך שדיברו הפוסקים 
בעני המהפך בחררה ובא רעו וגרם לו  

מפני שהוא הציע מחיר  להוסיף במחיר, 
גבוה יותר, והעני הוכרח להוסיף במחיר, או  
מפני שהשני הראה התעניינות במכר, ולכך  
המוכר כשראה שיש לו עוד קליינט הגביה  
את המחיר, וכדומה, דעביד בכך איסורא, יש  

(ריש  אומרים שזו כוונת הירושלמי קידושין 

רבי זעירא מיקל להון דחמי לחבריה   )פ"ג
לעיל  . ע"כ. ראה  זבינא ומעלה ליה עלויזבין  

. וי"א שזו כוונת הדרך  אות ג)(סימן א סעיף יא 
והראב"ד   )228(ספ"ח הוצ' היגר עמ' ארץ רבה 

והר"ש    (בהר פ"ד אות ב)בפירושו לתורת כהנים  
(ראה בספר הקונטרס אונאת דברים  משאנץ שם 

. הרי שאין בזה איסור עני  סימן ה אות ד)
אחר. וממילא נילף מינה  המהפך אלא איסור  

לנידו"ד, שהוא מקביל לו רק הפוך. [ששם  
גרם לקונה להוסיף במחיר והפסיד את  
הקונה, ובנידו"ד גרם לקונה להוריד את  
המחיר והפסיד את המוכר.] שאין בזה משום  
איסור עני המהפך. ואין לומר דא"כ משום  
איסור זה, נאסור אף כאן. דשאני התם שגרם  

ר ללא תועלת, והרי הוא  להעלות את המחי
מצער את רעו חינם, משא"כ הכא שעושה כן  
לטובת עצמו, כדי שהמחיר בשבילו יהיה  
זול יותר, בוודאי דליכא בהא משום האיסור  

על (אור יעקב העלי תמר וההנ"ל. [אומנם 

(סימן א  לעיל ועוד ספרים ראה  שם)הירושלמי 

למדו בירושלמי הנ"ל, דמיירי   אות ב)יד סעיף 
ן עני המהפך ושהשני מוסיף על המקח.  בדי

ברם גם משום הא ליכא ראיה להכא, היות  
   ומפסיד   בפועל,    קונה    ומיירי התם כשהשני  

 ג. 

 גם 

 ועוד 

 גם 
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 לגלות למהפך שבמקום אחר זול יותר

  דבר זה ורעו יודע שמקום אחר    מהפך לקנות דבר מה, הנמצא בחנות וז.  
  ,רהיטים ,מכולת ,יותובכל סוגי החנ[שאלה זו מצויה  נמכר בזול יותר
ואין  ,מותר לומר לו שבמקום פלוני המוצר זול יותר ]ו'דמוצרי חשמל וכ

הוא המוכר שמהפך בקונה זה   ,בכך איסור משום עני המהפך בחררה
 למכור לו.

 
 טרמפ לעומד בתחנה 

 ,לאוטובוסבתחנת האוטובוס " נוסעים הממתינים מותר לקחת "טרמפ
ואין בכך משום עני המהפך בחררה   ,גם אם הם לא ביקשו ממנו לקחתם

 שמפסיד את חברת הנסיעות את לקוחותיה.
 

את הראשון המהפך שלא קנה, לא כן כאן  
 שהראשון קנה לבסוף].  

עוד יש לטעון, שאיסור עני המהפך  
ובנידו"ד הוא המוכר, היינו כשמוכר  
מהפך למכור, ובא מוכר שני ומקדימו  
למכור לקונה שהוא מהפך בו, ונמצא שהוא 
הפסידו לטובת עצמו, ובזה הטילו חז"ל את  
איסורם, איסור עני המהפך בחררה. אולם  
כאן שהמפסיד את המוכר, אינו מוכר ולוקח  

לעצמו, אלא אדם אחר, וא"כ   את הקליינט
לו מחד אמנם יש לשקול את ההפסד שגורם  
למוכר, ברם מאידך הוא מרויח את הקונה  
שיקנה בזול יותר, וא"כ עד שאתה דן לאסור  
משום הפסד המוכר, יש לך לדון לעשות כן  
לכתחילה משום המצוה לעזור ולסייע  
לקונה, וממילא כל כה"ג דלא דמי לעני  

כא איסורא, ויתבאר ביתר המהפך בחררה, לי 
ברצות  (אות ב)הרחבה פרט זה בסעיף הבא 

 השם.
 

 טרמפ ומחיר זול יותר

א. כיון שחברת האוטובוסים והמוכרים  
מהפכים בקונה זה, להסיעו או למכור,  

שמא יש בכך איסור עני המהפך בחררה של  
חברת האוטובסים והמוכרים שמפסידם 

נה  כשלוקח להם את הנוסע, או את הקו
כשמפנהו לקנות במקום אחר. ומוקד  
השאלה היא, האם דין עני המהפך הוא רק  
כשלוקח לעצמו, אך כאן שלא לוקח לעצמו  
דבר, רק עושה "חסד" עם רעו שמכירו,  

 משרא שרי, או לאו. 
שאם כוונתו לטובת הקונה, הרי 
שהוא בא מצידו, ומשרא שרי, 
כשם שלקונה עצמו כשנודע לו שבמקום  

זול יותר, הוא רשאי לקנות שם, וכן אם  אחר  
נודע לו על נסיעה בחינם הוא רשאי לנסוע  
דרכם, ואין צד לדונו משום עני המהפך  

משום שמפסיד את המוכר או את   ,בחררה
[גם נתבאר יסוד זה   .חברת ההסעות

על המוכר  ש  (סימן א סעיף ט) לעיל בהרחבה 
אין איסור עני המהפך קחנו משם מפי  
ספרים, וכאן עדיף מינה דהוי הקונה]. וכעין  

(ח"א סי'  בשו"ת משיב בהלכה  סברא זו כתב

שכל שידוע שיש עדיפות למוכר    רז ובהערה פז)
למכור לשני, מותר לשני להקדים את העני  
המהפך, היות ועל המוכר אין איסור למכור  

 גם 

 ז. 

 ונראה  
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לשני, וכאן שיש למוכר עדיפות בשני, מותר  
עני המהפך,  לשני מעצמו להקדים את ה

וכוונתו שבאופן זה נחשב השני שבא מכוחו  
של המוכר החפץ בכך, וכיון שלמוכר מותר  
באופן זה מותר גם לשני. [ולכך כתב שאם  
השני הוא אוהבו או קרובו של המוכר,  
שאילו ידע המוכר שרעו חפץ לקנות, היה  
מוכרה לו, ולא לעני המהפך, מותר לאוהב  

תה. ע"כ.  להקדים את העני המהפך ולקנו
(סימן א  לעיל ואע"פ שדחינו את עצם דבריו 

ע"ש, מ"מ כאן קיל מינה,   )אות יא סעיף ט
וסברתו שפיר תיכון הכא, לך ראה שם.] ויש  

 כאן עוד טעמי תרצי להקל ויבואו להלן. 
שאם לא בא לטובתו אלא מפני 
שהוא אוהב של העובד/המוכר  
השני, הרי לכאורה עובר על איסור עני  

ך, משום שכל הטעמים באיסור עני  המהפ
קיימים    ] (סימן א סעיף ג)לעיל    המהפך [נתבארו 

גם כאן, שציער את המהפך. אולם אף בזה  
 , כדלהלן. נראה להתיר

 
 כשהשני לא נוטל דבר רק עוזר לרעו

נראה פשוט דנידו"ד אינו קשור לאיסור  
עני המהפך שפירושו שמפסיד את העני  
המהפך ובנידו"ד את המוכר, או חברת  
ההסעות, כשהוא מוכר בעצמו, או מסיע 
בעצמו תמורת תשלום, אולם המהפך למכור  
ובא רעו ונתן לקונה במתנה, פשוט דמשרא  
שרי ותבא עליו ברכת טוב. שאיסור עני  

ע שעושה להפסיד את המהפך הוא הרש
שטרח בו, אך כשיש לו סיבה טובה לכך,  
אינו רשע ושרי. ואפילו כשהסיבה היא 
בשביל עצמו בשביל השני, יש אופנים  
שהתירו, כגון במציאה, וכן יש המתירים  
במקום מצוה. ולהיפך כשצערו של העני  

המהפך אינו גדול כל כך, כגון כשהוא עשיר,  
קומו באם טרח  אין איסור, וכיוצ"ב דננו במ

וכמה טרח ויש בכך חילוקים. והכל עולה  
לדבר אחד, שהאיסור הוא מעשה רשע, ולכך  
משתנה לפי הפרטים האם בכה"ג הוא רשע  
או לאו. גם הכי הוא הטעם שאין איסור עני  

  (סימן א סעיף ט) לעיל  המהפך על המוכר, ראה  
אע"פ שההפסד הנגרם למהפך [כאן הקונה  

סד, בין אם גרם לכך  הראשון] הוא אותו ההפ
הקונה השני שהקדימו, או שהמוכר החליט  
למכור לאחר, אלא שהוא מהטעם האמור,  
דבכה"ג גם המהפך אינו מקפיד בעצם על 
המוכר כ"כ, רק צערו על ההפסד, כי מבין  
שזהו בכלל המשא ומתן שבינו לבין המוכר  
שהמוכר רשאי למכור לאחר, וכפי שגם הוא  

ו הכא בנידו"ד  רשאי לפרוש מהמכר. וק" 
במודיע שהמחיר זול, או מסיע בחינם,  
שמבין המוכר שבכלל המשא ומתן שבינו  
לבין הקונה, הוא שאם יגיע רעו ויודיעו  
שבמקום אחר זול יותר ילך לשם. וכן  
בחברת האוטובוסים שהם מהפכים  
בנוסעים, בכלל המשא ומתן שביניהם לבין  
הנוסעים הוא, שאם הנוסע ימצא דרך  

בחינם יקחה. [משא"כ איסור עני   חילופית
המהפך אינו בכלל המשא ומתן שבין המוכר  
לקונה, כיון שהשני לא היה במשא ומתן,  
ומדוע הוא חוטף את העיסקא.] ולכך האדם  
שלוקח את הטרמפיסט בחינם ואינו עושה  
לטובת עצמו אלא לטובת הטרמפיסט, כל  
אחד מבין שאין כאן מדה רעה אלא להיפך  

ואפילו העני המהפך אינו  מדה טובה. [
מקפיד באופן זה על הנותן טרמפ, אף 
שמצטער על הפסד הממון שהגיע לידו, וכל  
כה"ג כיון שעצם איסור עני המהפך היא  
מדה רעה, כאן שהיא מדה טובה תע"ב. 

 אלא 

 ב. 
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וממילא השאלה כאן ביודע שיש מחיר זול  
יותר במקום אחר היא שאלה של חסד, למי  

וכר, ויש בזה דיני  עדיף לעזור, לקונה או למ 
קדימת חסד, ת"ח, שכן, קרוב וכו'  

(יו"ד סי' רנא סעיף ט, ובחו"מ  המבוארים בשו"ע 

, ואם אין עדיפות קירבה סי' קעה סעיף נ)
ביניהם, תלוי בעושר ובעוני, ובאם המחיר  
כאן יקר או סביר, ואכ"מ. ומ"מ משום עני  

 המהפך בחררה ליכא.] 
ויבר,  (טראיתי בשו"ת משיב בהלכה 

שעמד    ח"א סי' ריא בסוף הסימן הערה צה)
על נידו"ד לקחת טרמפ את העומד בתחנת  
אוטובוס, וכתב להתיר לכתחילה, דמשום  
יורד לאומנות חבירו ליכא, שחז"ל אסרו  
בזה לקחת רויח של חבירו, ולא כשהוא נותן  
לו במתנה, והרי לא לקח ממנו כלום. וכן  

, וכמו  ליכא משום עני המהפך כשנותן מתנה
שהמהפך לקנות חפץ, מותר לאחר ליתנה לו  
במתנה כדי שלא יצטרך לקנות, אע"פ שעי"ז  
הפסיד את חבירו שלא הרויח, וזה פשוט,  
 ולהביא ראיה לזה הוא יגיעת בשר. עכת"ד. 

(ח"ה פ"ט  חזינן בספר פתחי חושן 

שהסתפק בנהג שעובר   סוף הע' ז)
  בתחנות האוטובוס ומסיע את הממתינים 

לאוטבוס בתשלום, האם הוי כסיארה, או 
שדוקא שם שבמצודת הדג עשה מעשה 
כלפי אותו דג, או בנכנס לחנותו דיהיב  
המוכר דעתיה על הלוקח, משא"כ בתחנת  
אוטובוס שנקבעה יותר לתועלת הנוסעים  
שידעו היכן האוטובוס עוצר, ושלא יצטרכו  
נהגי אגד לעצור בכל מקום. ויותר נראה  

אפשר שהוא מעין מערופיא  להתיר, אבל 
וצ"ע. ושוב בא אל נידו"ד, כשמסיע בחינם 
וכתב, אך לאדם פרטי מותר לאסוף נוסע 
בחינם, שאין איסור השגת גבול כשרוצה  

לתת לחבירו מתנת חנם. ע"כ. הרי שנחית  
משום השגת גבול, ולא משום עני המהפך.  
ושמא משום דפשיט"ל כאמור, דליכא  

 סור השגת גבול.איסורא בחינם, וק"ו מאי
 

 עוד טעמי היתר

עוד ליכא בהא עני המהפך, לפי שאין זה  
עני המהפך אלא עשיר המהפך, לא מבעי 
באוטובוס, אלא אף בחנות, אא"כ המוכר  
עני ולא מצויים לו קליינטים, וכאשר נתבאר  

 . (סימן א סעיף ב)לעיל  כל זה
יש לצרף לספק, את הסוברים שאין  

 בדבר מצוה, ונתבאר   איסור עני המהפך 
, וכאן להסיעו בחינם  (סימן א סעיף יב)לעיל 

היא מצוה גמורה. וכן להודיעו שבחנות  
השניה המחיר זול יותר, הוי דבר מצוה  
לעזור ולסייע ליהודי, ולמקלים בדבר מצוה  

 שאין בה איסור עני המהפך ה"ה הכא.
יש לדון משום יורד לאומנות חבירו,  

בשימת תחנות   כיון שאגד השקיעו
ואוטובוסים תדירים וכו' וכו', ודין גרמא  
לאיש זה לבו לתחנה, וא"כ הלוקח אותו  
טרמפ יורד לאומנות חבירו, וכדין איסור  

(קידושין נט  פריסת מצודת דגים שכתבו תוס' 

שכיון שהוא טרח בהם אסור  ע"א ד"ה עני)
לשים מצודות לידו. ברם לא מבעי  

והנחלת צבי  (סי' לו)למהרש"ל בשו"ת 
שלמדו להלכה בתוס'   (בתשובתו שבסי' רלז)

דמיירי דוקא בטרח טורח של סכנת חיים,  
דליכא הכא משום יורד. אלא אף למהרי"ק  

שלמד שכל טורח מרובה אסור,   (סי' קלב)
וכאן טרחו הרבה אגד והמכולת בהקמת 
התחנה והחנות ופירסומיהם כדי שיבוא  

 אף   תם שלשיט  והרי  קליינטים,   אליהם 
 שטרח  כיון   בכך איסור יש  אם הוא מציאה  

 שוב 

 כיוצ"ב 

 ג. 

 גם 

 עוד 
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 שוק ארבעת המינים 

בקונה   עסוקשהמוכר לידו את רואה ה , מוכר בשוק ארבעת המיניםח. 
משום עני המהפך   אין למוכר השני איסורלקנות את מרכולתו, לפתותו 

, וכאשר נתבאר  אין זו מדה ישרהלפתותו לקנות אצלו. אולם    בחררה גם
 לעיל בהקדמה.

 
מ"מ אף לדבריהם לא מיירי  
בנותן מתנה, דכל כה"ג משרא  
שרי, וכפי שכתבו הפוסקים דלעיל. [ואי"ה  

 נעמוד על כך במקומו.] 

א. כתב ידידי הרה"ג רחמים ישראל  
(חלק  שליט"א בקובץ דיבוק חברים 

שבשוק  ד"ה אמנם) 725התשובות סימן נו עמ' 
ארבעת המינים, מותר למוכרים לפתות  
קליינטים הנמצאים בדוכנים אחרים, ואין  
בזה משום עני המהפך בחררה, משום דדמי  

  (ב"ב נד ע"ב ד"ה אבל רש"י) ליישוב הרמב"ן 
שכולם באים לזכות בה, ושוב  דשאני פאה

ליכא בהא דין עני המהפך. ומינה להכא  
דבשוק ארבעת המינים שכל הקליינטים  
והמוכרים באים לקנות ולמכור ארבעת  
המינים, הרי שכולם מהפכים, ושוב ליכא  
בהא משום עני המהפך להקדים זה את זה.  

דשוק   אות ח)(סימן א סעיף יב לעיל [ועיין בזה 
דומה לפאה שכל העניים   ארבעת המינים

מהפכים בה בפועל, ולא למציאה שרק 
 המוצא מהפך בה.] 

 
אי משום הא, יצא שהיתר זה יכון רק 
לדעת רש"י, כפי שכתב הרמב"ן  
ליישבו מפני השגת תוס' מדין פאה, ברם  

שמכאן   (קידושין נט ע"א ד"ה עני)לתוס' גופייהו 
הוכיחו שאין עני המהפך בחררה במציאה 

כאשר   ,שאסור, והלכה כדברי תוס'יצא 
 .  (סימן א סעיף ה)לעיל  נתבאר

אולם נראה להתיר לכו"ע מפנים  
אחרות, תחילה מפני שהמוכר המהפך  
הינו עשיר, וליכא בהם דין עני המהפך  

(קידושין כד ע"א מדפי הרי"ף ד"ה רב כדכתב הר"ן  

וראה בזה   (סי' רלז ס"א)וכ"פ הרמ"א  גידל)
. ואף אם המוכר הוא עני,  (סימן א סעיף ב)לעיל  

עני ועשיר אינו ביחס לעושר ועוני בלבד,  
אלא תלוי בשאלה האם מצוי לו דבר זה שאז  
נחשב עשיר, ואם אינו מצוי לו, אף שהוא  
עשיר נחשב עני, ולכך כתב הר"ן הנ"ל  
שעשיר בקנית קרקע נחשב עני, וכאשר  

והיות   , אות י)(סימן א סעיף ב נתבאר גם זה שם 
וקליינטים בשוק ארבעת המינים הם מצויים  
לו, לכך בזה גם אם המוכר עני, בזה נחשב  
הוא עשיר המהפך, ושוב ליכא בהא משום 

 עני המהפך. 
נלע"ד שמוכר שמקדים את רעו למכור  
לקונה, חשיב כמציאה, שאין בה דין  

(סימן א  לעיל עני המהפך בחררה, ונתבאר 

ימיה ושכן עיקר.  דשרי לתוס' ודע סעיף ה)
וזאת מכיון שמוכר המתפרנס ממכירת  
אתרוגים, כל מכירה אתרוג היא רווח, ואם  
מוכר אחד, מיד עסוק במכירת אחר, וגם אם  
ימכור את כל סחורתו, יקנה סחורה אחרת,  
ויתעסק במכירתה, לפיכך כל מכירה היא  
כמציאה לו, לפי שאינה מצויה לו במקום  

יל, שמוכר רק  אחר. בשונה מעני המהפך רג
דבר אחד, ולכן אסור לו להקדים מוכר אחר,  
 כיון שיכול למכור במקום אחר, ולכן מכירה  

 הרבה.  

 ח.  

 ברם  

 ב. 

 גם 
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 מהפך בחררה בשידוכין 

איש שפיתה אשה המשודכת לאחר, שתשתדך עמו. או אשה  
שפיתתה משודך שיפרק את השידוך וישתדך עמה. אף שאין בכך  

משום עני המהפך בחררה [כיון דהוי כמציאה, וגם הוי דבר מצוה]    איסור
ברם ברור שהוא מעשה שלא יעשה בישראל, ובדרך כלל עוברים בזה  
באיסורי תורה גמורים, כמו שנתבאר לעיל בהקדמה. [וברור שאם כתבו  
תנאים עם קנסות ועשו זאת כדין, הרי שיחולו עליו. וגם זאת מלבד שיש  

 חרמות על כך, ברם הוא תלוי במנהגים.] קהילות שיש בהם 
 

זו אינה נחשבת כמציאה, ברם כאן אינו יכול  
למכור במקום אחר, שאם לא ימכור עכשיו,  
במקום אחר לא ימצא למכור "אתרוג זה",  

 כי שם ימכור אתרוג נוסף.
 

ועוד, כיון שכשמוכר מפרסם את 
מרכולתו, ליכא איסורא דעני המהפך 
לקונה להקדים קונה אחר, כיון שהוא בא  

(סימן  מכח פנית המוכר, וכאשר נתבאר לעיל  

. ממילא יש ללמוד גם לאידך גיסא  א סעיף י)
הכא, בבוא הקונים לשוק ארבעת המינים,  
בזה הם כביכול מכריזים למוכרים תפתו  

ת ד' מינים, וא"כ מוכר שפונה אל  אותנו לקנו
קונה, פונה אליו מכח הקונה, ושוב ליכא  

 בהא איסורא דעני המהפך בחררה.
ליכא בהא משום עני המהפך בחררה,  
מטעם שהקונה והמוכר עדיין לא פסקו 
דמים, והם נושאים ונותנים בהם כמו שפסק 

(סימן א סעיף  וראה לעיל  (סי' רלז ס"א)הרמ"א 

פסקו דמים שאז אה"נ אין היתר  . [אא"כ ח)
מש"כ בזה   (סימן א סעיף יא)זה.] וע"ע לעיל 
 משום הירושלמי. 

 
 מציאה, זו טובה לי

  (קידושין נט ע"א ד"ה עני) א. לדעת תוס' 
דבמציאה ליכא עני המהפך בחררה, וכן  

שיכול אב   (סי' רלז סס"ב) דעת מרן מדפסק 
לקחת מלמד פעיל לבנו, מטעם שזה טוב  

. (סימן א סעיף ה)לעיל וכאשר נתבאר  לבני,
א"כ ה"ה והוא הטעם דשרי הכא בטענה  
שיאמר זו ישרה בעיני, והיא טובה לי [כאשר  
כן הוא בדר"כ במי שיכנס לשידוך של אחר],  
ובנידון זה אף לנוקטים בדעת מרן להחמיר  
במציאה כי"א בתרא דס"א, הרי דין של אב  
לקחת מלמד של אב אחר, פסקו מרן להקל  

רכו לבאר  אף בעלי שיטה זו נצ (בסוף סעיף ב)
שטעם ההיתר הוא מטעמים אחרים נאספו  

, ורוב אות ז והלאה)(סימן א סעיף ה לעיל 
הטעמים שאמרו שם, אף לפיהם יש להקל  
הכא, או מטעם דהוי דבר מצוה, ואף כאן הוי  
דבר מצוה, או מטעם שכולם מהפכים  
במלמד להשיגו, ולשיטתם אף בפנויה כולם  
מהפכים להשיגה. [אולם הטעם שאמרו  
משום ת"ת, לא יכון כאן], ועל כן אף שלדעת  
רש"י ודעימיה אין היתר זה, מ"מ אליבא  
דמרן ממה נפשך שרי. וגם לאשכנזים  
להלכה יש להקל כרוב הראשונים שנקטו  

לעיל  כתוס' דשרי במציאה, וכאשר נתבאר 
 .(סימן א סעיף ה)

 
(קידושין  המהרש"ל בחכמת שלמה 

שאין דין המהפך בחררה   נט)

 ט.  

 זאת 

 גם 

 וכ"כ  ט.  
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 (קידושין נט ע"א ד"ה עני)נשיאת אשה לר"ת ב
שאין דין מהפך במציאה, משום שיכול לומר  
לא ניחא לי באחרת. וכ"כ להקל מהאי טעמא  

ונביאו להלן   (סי' רפו)בשו"ת הלכות קטנות 
ברצות השם. ויתירה מכך כתב להקל מהאי  

(בחידושיו לקידושין ר"פ ג ד"ה  טעמא המהרי"ט 

עבודה, דשרי  , לגבי מלמד המהפך בתו)
למלמד אחר לקדמו, מטעם שיכול לומר  
שיתכן שלא ימצא בעל הבית כזה, שדעתו  
נוחה אצלי. ולשיטתו ק"ו שיש לומר כן  
בשידוך שלא ימצא שידוך כמותה. [ובזה  

 
ברם דבריו קשים, דא"כ כל שכיר אין בו   *

יטען השני שמותר לו  כי  ,מהפךאיסור עני ה
שמא המעסיק הזה נח  להקדים את המהפך 

דאסר   (סי' רלז ס"ב)השו"ע  דין  וזה נגד  .לו
להקדים שכיר. גם דבריו נסתרים מהמהרי"ק  

שאינו יכול לומר אדון הארץ הזה  (שורש קלב)
עובר   נח לי לשכור ממנו בריבית, ולכן הוא

כיון שיכול להשיג   ,הפךבאיסור עני המ
רשיון כזה ע"י פיזור הממון במקום אחר.  

  וימצא  ,"שמא" לא יפסיד ת כל שיש לתלוש
והביא לכך    שע.ונקרא ר  ,תלינן  במקום אחר,

,  כמה ראיות, ממרחיקים ממצודות דגים
לא יכול לטעון שמא לא אמצא במקום ש

אחר, ושמא לא אמצא דג גדול כזה. וכן  
הוכיח מדין עני המהפך שאינו יכול לטעון  

. וכן הוכיח  , וכאמורבעל הבית הזה נח לי
 ע"כ. .מרב גידל שלא אמר שדה זו טובה לי

קושיא  תוך מ הוציא כן המהרי"ט גם כיון ש
שתירצו  ומצינו בשאר מפרשים על תוס', 

מילא בנפול  , מ כים אחרותקושיא זו בדר 
נאמר הכלל  ועל כגון דא  היסוד נפל הבנין,

  . פוסקים שאין מוציאים דין מכח קושיא ב
ביאר   (שם ד"ה ונסתפקתי)שהנה העצמות יוסף 

מדוע   (קידושין נט ע"א ד"ה עני)יישב את תוס' 
אסרו מלמד שיקח מלאכת מלמד אחר,  

ו  כשהוא אצלו "בבית", ולמה לא העמיד
במהפך להיות מלמד. ויישב משום שבאופן  
זה באמת אין איסור, משום שיטען המלמד  
שבע"ה זה נח לי. אך כשהוא כבר שכור עמו  
בביתו, וטרח כבר ללמד התלמידים  
ולהרגילם, בזה אסור לקדמו, וכדין פריסת  
מצודות דגים והמנקף זיתים, שפירש תוס', 
כיון שטרח אסור. ע"כ. וע"ע בדבריו  

.] וכ"כ להקל מהאי טעמא בשו"ת  *בהערה

לכן   ,על דרך "אולי", שכיון שהוא בבית
שמונעים ממנו   , והיינו "אסור"כתבו תוס' 

שרק נקרא   , עשות זאת, בשונה מעני המהפך
ותפס כדבריו ברוב   .ולא מונעים אותו ,רשע

ומעוד    (סי' רלז הגב"י אות י)  סת הגדולהעוז הכנ
דיוקי לשון בתוס', ושהאריך בתשובה. 

ביאר   (קידושין נט ע"א ד"ה ומכאן)והפני יהושע 
אם לא  שהוצרכו תוס' לומר שהוא בביתו, ד

משום    ,רשאי לשכור אחר  ל ביתן שבעכיו  כן
בב"ב דאיתא  שקנאת סופרים תרבה חכמה, כ 

שאפילו בעובד אצלו רשאי לסלקו   ,(כב ע"א)
מלמד טוב ממנו, א"כ במהפך  כדי לקחת 

, אין בחזרתו  דמיםלהיות מלמד, אף בקצצו 
. וכיון  סרי אמנהושל בעל הבית משום מח

אינו נקרא מהפך   , גם המלמד המהפך שכן
[דהיינו לומד שמהפך הוא   ל כך. בחררה כ 

שאז גדולה   ,בסמכא דעתו שהשיג את הדבר
רמ"א  אכזבתו כשהקדימו אחר, ושזה טעם ה

.  דמים להחשב עני המהפך בקציצת  (סי' רלז)
(בשו"ת  מרוטנבורג ר"מ מקור דין זה בברם ב

 (סי' רלז ס"ק א)ובדרכ"מ  דפוס קרימונה סי' רעז) 
עם אחר, משום שלא להפסיד את  מבואר מט

מוכר שלא יהיה חייב למכור דוקא למהפך  ה
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 קמד

וכ"כ בשו"ת משפט   (אה"ע ח"א סי' צא)אג"מ 
 .(זעפרני, ח"ד סי' כט)שלמה 

 
 דבר מצוה

לסוברים דבדבר מצוה ליכא איסורא  
, לעיל סימן א סעיף יב)(ראה דעני המהפך 

ה"ה הכא דהוי דבר מצוה, ועוד הכא הוי  
מהמצוות הגדולות ביותר, וכאשר ביאר  

. והכי כתב המהרש"ל  (בריש חאה"ע)הטור 
(קידושין דף נח ע"ב ד"ה וכן בחכמת שלמה 

שאין דין המהפך בחררה בנשיאת   האומר)
הסובר    (קידושין נט ע"א ד"ה עני) אשה אף לרש"י  

לחלק   שיש דין עני המהפך במציאה. שנוכל
דבקידושין אין דין מהפך משום מצות פריה  

 

 (שם קידושין נט ע"א ד"ה יש)] והמקנה במכר.
הפך מותנה בקצבו עני המ תירץ, דאיסור

והדרך   (כדברי הרמ"א סי' רלז ס"א)דמים 
אלא   ,מיםדמלמד שאין קוצבים שכירת ב

נה השכר לפי איכות המלמד, ולכך  תמש
 , שאז הוי קצצו ,וא עמו בביתכתבו תוס' שה

והכי תפס  ע"ש. ולכן יש בו דין עני המהפך, 
(נדפס כמקנה בעל הפת"ש בספרו חמדת צבי 

  בסוף השו"ע, במהדו' פרידמן בקובץ חיבורים סי' רלז) 
בתשובתו על רב עיר קטנה, שעיר גדולה  
מבקשת לשוכרו, שהעיקר כמקנה, והאריך  
  לדחות את העצמות יוסף ע"ש. גם הביא 

ביאר את תוס'   (סימן לו)שבשו"ת מהרש"ל 
שכתבו בביתו, משום דמיירי במקום שאין  
מלמדים רבים, וכיון שהמלמד הוא עמו  
בבית, סתמו ששוכרו לכמה זמנים, ולכן  
אסור למלמד השני להציע עצמו תחתיו. אך  
אם נוהגים לשכור שם מלמד לזמן קצוב,  
בגלל שיש שם מלמדים רבים, פשיטא 

ורביה. ע"כ. וכ"כ גם בספרו ים של שלמה  
. והכי נמשכו אחריו הערך  (קידושין ר"פ האומר)

(אוירבך,  ובדברי התורה    (סי' רלז ס"ק א)השלחן  

(אריק, חו"מ ר"ס ומנחת פיתים  חו"מ ר"ס רלז)

גבי   (סימן א סעיף יב)לעיל . ועוד ראה בזה רלז)
מהפך בדבר מצוה [ושם הסקנו שיש  ני הע

איסור עני המהפך בחררה, ואף ששם נתבאר  
שבמצוה שכולם מהפכים   (בהלכה ובאות ח)

בה, שרי אף לרש"י, גדר כולם מהפכים בה  
הוא שכולם מהפכים בה בפועל, כפאה,  
ולכך היתר זה לא יכון כאן בשידוך ע"ש.  
ומ"מ כמובן דחזי לצירופי את סיעת 

דו"ד.] והכי נשען להקל על טעם  המקלים לני
  (ח"ד סי' כח אות ה) זה בספר משפט שלמה 

 שבשידוך אין עני המהפך בדבר מצוה.

בכלות הזמן להציע עצמו  שמותר לאחר
  לעבודה, ואינו עובר על עני מהפך. ע"כ. 

  (סוף ח"ב דיני חזקות סי' יב אות ג) ובשו"ת רמ"ץ 
ביאר דקמ"ל תוס' בכותבם "בביתו", אף  

על ששוכרו  שבעל הבית לא דיבר בפירוש 
, כיון שהוא  גם לשנה הבאה בנואת ללמד 

הוי גילוי שלכך כוונתם, ולכך אסור   ,בבית
עד כאן. עוד   אחר לקחת מלאכתו.  למלמד

  יש לבאר בדרך אחרת, שבאו תוס' 
שאף בזה יש עני המהפך,    ,ידושחלהשמיענו  

מהפך נאמר רק על  עני הד לקא דעתךדהוי ס
שעל כך   ,מהפך בהשגת עבודה חד פעמיתה

הוא רוע לב לחטוף לו, ברם אם הוא שכור  
המציע עצמו לעבוד תחתיו  לו עידן ועידנים 

 עובר באיסור עני אינוהבאה, הוא דבשנה 
שהראשון אינו יחידי בעולם לזכות  מהפך, ה

אסר על אחרים גם  בעבודה זו ולכן לא י
  שמע לן , קממכך בשנה הבאה להתפרנס

 דלא. 

 ב. 
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 כשהמשודך או המשודכת פנו לשני

אם המשודכת פנתה אל השני שיבא  
עמה בקשרי שידוכין, או אם המשודך  
פנה אל שניה לבא עמה בקשרי שידוכין, או  

שדכן שהם פנו   דרך באי כוחם, ידידיהם, או
אליו להציע אותם בשוק השידוכים, הרי  
בכל אלו נחשב הדבר שה"מוכר" פנה לשני,  
ובכה"ג ליכא איסורא דעני המהפך בחררה,  

,  (סימן א סעיף ט)לעיל וכאשר נתבאר יסוד זה 
הלכות  שו"ת בלהתיר קחנו משם. וכן כתב 

וכ"כ להתיר   במשודכים  (ח"ב סי' רפו)קטנות 
[ואולם השיג על    (חו"מ סי' נב) שו"ת נדיב לב  ב

ההלכות קטנות הנ"ל, שהתיר אף אם השני 
פיתה את המשודכת, שאחרי שהיא נתרצתה, 
שוב ליכא בהא משום עני המהפך. ואיהו  

, שרק אם המוכר פנה לקונה  פליג עליה
מותר לקונה להקדים את המהפך,   ,מעצמו

פיתה את  ה החפץ לשדכשלא כן בנידונם 
דכת, בוודאי דהוי עני המהפך, דאל"כ  המשו

בטל דין עני המהפך, שהרי בכל עני המהפך  
התפתה המוכר והתרצה למכור לו, וא"כ  
לבסוף קנאה בהיתר, ועל כרחך דכל  

.]  שהקונה פיתה את המוכר, הוי עני המהפך
(אה"ע ח"א ס"ס וכיוצ"ב כתב בשו"ת אג"מ 

שאם המשודכת חזרה בה, ליכא איסורא   צא)
להשתדך עמה. וכ"כ עוד פוסקים  לאחרים 

שתלוי אם   אות ב) (סימן א סעיף ט לעיל  הובאו
המוכר פנה אליו מעצמו או שפיתהו קחנו  

 שם.
 

 מאמתי נחשב מהפך, גדר קציצת דמים

לפום ריהטא, היות ועני המהפך הוא רק  
משעת קציצת דמים, כמו שפסק הרמ"א  

, לפי"ז רק אחר שסגרו וורט,  (סי' רלז ס"א)
יהיה דיון משום איסור עני המהפך, וכ"כ  

(סי' רפו, שכן עולה בהבנת בשו"ת הלכות קטנות 

שאם לא שידך אין בו עני   דבריו, ויובא להלן)
המהפך, כיון דדמי לקציצת דמים. וכ"כ  

שקודם   (אה"ע ח"א סי' צא)בשו"ת אג"מ 
שסגרו וורט, פשוט שאין דין עני המהפך,  
שזה כמו שלא פסקו דמים, שאין בזה דין עני  
המהפך, מטעם שלא להפסיד את המוכר,  
להיות כפוף לתנאי הקונה. וק"ו שבשידוך  
אין לך הפסד גדול מזה, שתהיה הנערה  
מוכרחת להנשא רק להראשון שנשתדך לה,  
כיון שנאסור לכל העולם לישאנה, משום עני  
המהפך בחררה. ואחרי שהחליטו לגמור את  

ידוך, אך לא עשו קנין, הרי זו מח'  הש
הראשונים, האם יש עני המהפך בחררה  
במציאה, וכאן היא כמציאה, כיון שחפץ בה 
יותר מאחרת, והעיקר כרמ"א דשרי  
במציאה. אך ראוי לירא השם להחמיר לחוש  
לשיטת רש"י. ובעשו קנין כמנהגם, או  
במקום שלא נוהגים לעשות קנין, או  

נין, אף דהוי עדיין  שהסכימו לגמור ללא ק
כמציאה, מ"מ אסור משום החרם שנהגו  
[האשכנזים] למבטל שידוך, ואף שלא אמרו  
שמקבלים עליהם את החרם. ועוד בה  
שמסתבר שאחרי שיש חרם, גם שב איסור  
עני המהפך, שכל הסיבה שאין איסור עני  
המהפך במציאה, אע"פ שהראשון היפך בה, 

פסיד את  מפני זכותו של הקונה השני שלא י
המציאה. ברם כאן שיש עליו חרם, נשאר  
האיסור במקומו, מחמת שהראשון היפך בו,  
ולשני אין זכות בדבר אלא חובה. ועע"ש. 

(ח"ב סי'  עכת"ד. וכ"כ גם בתשובות והנהגות 

וכפי שכתב האג"מ הנ"ל, שאם נפגשו   תרכו)
כמה פגישות ליכא בהא משום עני המהפך.  

שים רק אלא שחידש שבקהל שאינם נפג
אחר בירורים רבים, ומשא ומתן בין ההורים  

 ג. 

 ד.  
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וכשנפגשים כבר קרוב הדבר להגמר, א"כ  
כאן עצם הפגישה, ראוי לחשוש שהיא כבר  
כפסיקת דמים של מקח וממכר ושנקרא  
רשע, בשונה ממקח וממכר שמצב של קרוב 
להגמר הוא רק אחר פסיקת דמים. ולכך  
לחלק יצא בין החוגים שלנו החרדים,  

שה היא קרוב להגמר, לבין חוגים  שהפגי
אחרים ובפרט באמריקא, שההורים לא  
מתערבים, רק אם היא תמצא חן בעיניו, אז 
ההורים מתערבים, לכך הפגישות אינן  
כפיסוק דמים. ע"כ. וכ"כ בשו"ת משפט  

ובספר עזר   (זעפרני, ח"ד סי' כח אות ה)שלמה 
ושכ"כ עוד   (שמואלי, סי' רלז עמ' רצא)לחושן 
 .(זעפרני, סי' מב)שמרו משפט   בספרו

 
דמקום יש בראש לומר, דכאן  
יהיה דין עני המהפך עוד בשעת  
הבירורים, ק"ו משעת הפגישות, והוא  
מטעם שדינו של המהר"ם הוא דין מחודש  
שצריך פסיקת דמים, שלא נזכר כן לא בגמ'  
ולא בראשונים, אלא שהוציא כן מסברא  

ואין לך בו   דנפשיה כדי שלא יפסד המוכר, 
אלא חידושו דוקא בכה"ג, אך באופן  
ששניהם מוכרים, כגון בחליפין, בזה יודה  
שנחשב עני המהפך כבר משעת המשא ומתן  
עוד לפני קציצת דמים, שכיון ששניהם  
מוכרים ושניהם מחוייבים זה לזה לא נקרא  
שמפסיד המוכר, בזה שהוא משתעבד לשני,  

לו.   כי כאן גם רעו המוכר השני משתעבד
בשונה ממכר רגיל שרק המוכר משתעבד  
לקונה. [וראה שהמהר"ם שם בתשובה 
חילק, שאם המוכר גוי, כבר משעה שהחל  
להפך הקונה נחשב עני המהפך, אף שלא  
קצצו דמים, כיון שלא איכפת לן מטובת  
המוכר, אא"כ היא קרקע של מצרן, שאז  

מצוה לסלק לו את שכנו הגוי, ע"ש.] ולכך  
ע"פ שהבעל הוא הקונה  בשידוכים, א

והאשה היא המוכרת מבחינה הלכתית, אך  
מצד עני המהפך, כל אחד מתחייב לשני,  
וא"כ שניהם הם כשני מוכרים [ובפרט היום  
שאסור לשאת שתי נשים, ואף לספרדים  
אסור משום המנהג, דאדעתא דהכי נשאת.]  
וממילא י"ל דנעשים שניהם עני המהפך עוד  

להחשב מהפך, די   בשעת הבירורים [כי כדי 
].  (סימן א סעיף ד)לעיל בטורח מועט, לך ראה 

בפרט שדינו של המהר"ם דבעינן פיסוק 
(סימן א  לעיל  דמים שנוי במח', כפי שהובאו 

סיעת הסוברים שעני המהפך הוא אף    סעיף ח)
בלא פסיקת דמים, לך ראה שם, ועל כן יש  
לקרב ולהשוות את הדעות. ברם איני אומר  

 קבלו דעתי. 
 

 מינץהמהר"ם 

כתב,  (סי' צח) ברם בשו"ת מהר"ם מינץ 
על בת הר' זוסמן שהיתה משודכת להר'  
שלמה קוזי, ובא פלוני ולקחה והשתדך  
עמה, ועבר על תקנת קהילות ר"ג מאור  
הגולה, וגם עבר על גזירת בית הדין דשם  
שלא יעשה כן. והוא טוען אבי ציוה עלי,  

רה הינו.  ואביו טוען בני גדול ובעל בחי
שהאב הר"ר  תם וגם טענ ששניהם חייבים.

איך הוא יכול למחול   ,קוזי מחל לרב זוסמן
. ועל כן כתב שאין סוף לעונשו, דהוי  על בנו

כמו גונב נפשות. וכן משום עני המהפך  
בחררה, והוי גזילה גמורה אשר לא ניתן  
להישבון, וראוי להחמיר עליהם עד אין סוף  

כו'. ע"כ. ואולם  במחילות ורידוי וממון ו 
 (ח"ב סי' רפו שבסמוך)בשו"ת הלכות קטנות 

לאחר שהסיק שאין בכך איסור עני המהפך  
משום דהוי מציאה, הוקשו לו דברי המהר"ם  

 איברא 

 ה. 
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מינץ, ולכך למד בו שכמדומה ס"ל כרש"י,  
שיש איסור עני המהפך במציאה. ושאם זה  
אינו, הרי שהיא כשגגה היוצאת מלפני  
השליט. [נראה שאף שיודה ההלכות קטנות  
בנידון המהר"ם מינץ שיש איסור, משום  
הקנסות והתקנות שהיו שם, כמבואר שם 
בתשובה. ברם דבריו אמורים לגבי נקודה זו,  

פשוט למהר"ם מינץ שיש בכך גם   שהיה
 משום עני המהפך, וכאמור לעיל.]  

 

 הלכות קטנות

במשודכת   (סי' רפו)הלכות קטנות 
שאחר לקחה, לא עשה איסור  

שאין   (קידושין נט ע"א ד"ה עני)משום דברי ר"ת  
איסור עני המהפך במציאה, ואשה נקראת  

. ועוד מטעם  (ח ע"א)מציאה כדאיתא בברכות  
שיאמר איני מוצא אשה טובה מזו, וכהיתרם  

 
בתחילת התשובה כתב ההלכות קטנות,   *

שהלוקח משודכת, אין לו עליו אלא  
תרעומת, אבל רשע לא איקרי, כדמוכח  

בשליח לקדש אשה   )(נח ע"במקידושין 
וקידשה לעצמו שמה שעשה עשוי אלא  
שנהג מנהג רמאות. דהיינו לומד דמנהג  
רמאות עשה, אך אינו רשע, הרי שלא עבר  
באיסור עני המהפך בחררה. והוסיף שצע"ק 

והב"ש   (אישות פ"ט הי"ז)מדברי הרמב"ם 
. ע"כ. דהיינו שהרמב"ם  (אה"ע סי' לה ס"ק ב)

לעצמו שנקרא   סיים על דין שליח שקידשה 
רשע, הרי דס"ל שהכל סוגיא אחת, וגם בדין  
זה נקרא רשע. ושמא כוונתו "צע"ק" מפני  
שאין הלכה כרמב"ם בזה, או שנקט  
הרמב"ם את המילה "רשע" מדנפשיה, ולא  

ד שהכל סוגיא אחת. ועיין בזה  מטעם שלמ 
בשיטות האם הם שתי סוגיות או סוגיא אחת  

של תוס' לאב לקחת מלמד פעיל לבנו מטעם  
שהוא טוב לבני. [קשה שאין בזה תוספת 
היתר, כי היתרם זה של תוס' הוא משום דהוי  

כן במקום   כמציאה. מפני שאינו מצוי לו 
אחר.] "ועוד היה אפשר לומר שעני"  
המהפך הוא כשאין דעת אחרת מקנה, אבל 
ביש, כמו כאן שהאשה חפצה להשתדך  
לשני, אין בו דין מהפך, בדומה למעשה  

שהיה שליח בנו    (קידושין נט ע"א)דרבין חסידא  
לקדש לו אשה וקידשה לעצמו, כיון שהם  

צה.  לא רצו ליתנה לבנו, אף הכא היא לא רו
שכתב   (סי' צח)ושוב תמה על המהר"ם מינץ 

שהלוקח משודכת גרוע ממהפך. ושכנראה  
איהו ס"ל כרש"י, שיש איסור עני המהפך  
בהפקר, ואם לאו י"ל דהויא לה כשגגה  
היוצאת מלפני השליט. עכת"ד ההלכות  

 עוד בדבריו. *קטנות. וע"ע כאן בהערה 

. וע"ע הלאה)(סימן א סעיף יב אות ב ולעיל 
(אה"ע ח"א סי' צא ד"ה  וב זה בשו"ת אג"מ  בייש

 . (אות ח), ולהלן והנה הרמב"ם)
ברם אעיקרא דבריו צריכים הבנה, שהרי גם  
לסוברים שאלו שתי סוגיות, צריך ביאור  
וטעם מדוע אין דין עני המהפך ברישא של  
הסוגיא בשליח, ורק אח"כ יהיה ניתן ללמוד  

ע"פ המשך דבריו    לנידון אחר. [וא"א לבארו 
דשאני שליח לקידושין, דאשה לקידושין  
חשיבא מציאה, שהרי רש"י לא ס"ל הכי.  
וגם המקרה הראשון של הגמ' שם הוא גם  
בשליח למכר, שגם עליו נאמר בגמ' דמה  
שעשה עשוי אלא שנהג מנהג רמאות.]  
ובאמת שזו נראית כוונתו בהמשך, ששוב  

ומר  כתב שיש לדחות ראיה זו, מפני שיש ל
ששליח לקידושין, המשלח לא שידכה,  
משא"כ כאן שהיא כבר משודכת, בכה"ג  

 בשו"ת 
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עובר על עני המהפך בחררה. דהיינו  
שהוקשה לו כאמור למה ברישא אין איסור  
עני המהפך, ומבאר מטעם שאין זה קצץ 

 דמים, ובכה"ג שרי.  
(קידושין נט  שוב כתב להתיר משום דברי ר"ת 

י המהפך  שאין איסור ענ ע"א ד"ה עני)
במציאה, ואשה נקראת מציאה כדאיתא  

. והיינו ששם ביארה הגמ' את  (ח ע"א)בברכות  
הפסוק, על זאת יתפלל כל חסיד אליך לעת  
"מצא", שפירושו שיתפלל על אשה, כפי  
שנאמר "מצא" אשה מצא טוב. ושכך בא"י  
היו שואלים את החתן האם "מצא" או מוצא,  

או היינו האם זכה ל"מצא" אשה טובה, 
שמא ח"ו זכה ל"מוצא" אני מר ממות. ע"כ.  
ולכאורה ראייתו תמוהה, כיצד שייך לתת  
לשידוך דין מציאה בדיני עני המהפך, בגלל  
דברי אגדה שאמרה שנישואי אשה נקראים  
מציאה, כשהמושג מציאה שם הוא רק מושג  
מושאל, ולא שיש להם דין מציאה בדין עני  
 המהפך, והרי טעם היתר מציאה בעני
המהפך הוא מפני שאינו מצוי לו במקום  
אחר, ונשים רבות ישנם בעולם. וא"א לומר  
שכוונתו דהוי מציאה מפני שהיא טובה  
בעיני, שהרי זה טעמו שבהמשך, ואילו כאן  
בא משום עצם הקידושין, שהן נקראים  

 מציאה.
ולגבי מש"כ ועוד היה אפשר לומר שעני  
המהפך הוא כשאין דעת אחרת מקנה, אבל 
ביש, כמו כאן שהאשה חפצה להשתדך  
לשני, אין בו דין מהפך, בדומה למעשה  

שהיה שליח בנו    (קידושין נט ע"א)דרבין חסידא  
לקדש לו אשה וקידשה לעצמו, כיון שהם  
לא רצו ליתנה לבנו, אף הכא היא לא רוצה.  
ע"כ. חילוק גדול מחולק בין אם המוכר  

  מעצמו בא אליו, לבין נידונו שהמשדך פיתה 
(סימן א  שהתבאר חילוק זה לעיל אותה, כמו 

ושכן דחו את דבריו כמה אחרונים   ,סעיף ט)
שבסמוך.   (חו"מ סי' נב)ובהם בשו"ת נדיב לב 

ואם נאמר שכוונתו, שעני המהפך נאמר  
במהפך לקנות דבר שאין לו דעה עצמית, 
משא"כ כאן שמהפך בנישואי אשה, היות  
  והאשה היא בעלת דעה עצמית, ומרצונה 
לבסוף חפצה להנשא לשני, בכה"ג ליכא עני  
המהפך. ע"כ. סברא זו סתירתה מסוף ס"ב, 
שכל ההיתר לפתות מלמד דרדקי כי הוא טוב  
לבני, הא לאו הכי, לא. ואילו לטעם זה הכל  
מותר, כיון שיש לו דעת עצמית. גם ראה  

,  (בסוף השו"ע על סי' רלז)בתשובת נחלת צבי 
עיר מכהן  שהאריך בדין עיר שמפתה רב 

לבא לעירה דהעיר הראשונה דין עניה המפך  
לה, ע"ש מפי ספרים, ושום אחד לא העלה  

 סברא זו, רק מטעמים אחרים באו.
 

 לפלוניבת פלוני 

אגב בואנו הלום, עוד שם בשו"ת הלכות  
טען שאין איסור עני המהפך   (סי' רפו)קטנות 

לקחת משודכת שהרי אמרו בת פלוני  
זה שהקדימו מן השמים    לפלוני, דהיינו וא"כ

הוא. [קשה, וכי מותר לגנוב כי גם על הממון  
נגזר של מי הוא, ובזה שגנב גילה את רצון  
שמים, אתמהא. ובר מין דין, בת פלוני  
לפלוני רק בזיווג ראשון נאמר, ועוד ראה  
בסמוך.] וכיוצ"ב הרב השואל בשו"ת אג"מ  

טען שהיות ואמרו שמא   (אה"ע ח"א סי' צא)
חר ברחמים, הוי אומר שיקבלו  יקדמו א 

משמים את תפילתו, ואם הוי עני המהפך  
איך יתכן. והשיבו האג"מ, שאיננו יודעים  
דברי שמים, דפעמים מקבלים תפילתו  
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 ראיה מהגמ' שיש עני המהפך בקידושין 

שליח לקדש   (נט ע"א)ינו בקידושין שנ
אשה וקידשה לעצמו מה שעשה עשוי  
אלא שנהג מנהג רמאות. ואח"כ היא סוגית  
עני המהפך בחררה. ונחלקו הפוסקים האם 
דין זה הוא תחילת סוגית עני המהפך,  
שהעושה כן נהג מנהג רמאות ועבר על  
איסור עני המהפך, או שאלו שתי סוגיות,  

ית עני המהפך, ראה סוגית רמאות, וסוג
מפי ספרים, ובערוך   (סי' רלז)בערך השלחן 

והובאו השיטות   (אה"ע סי' לה אות כט) השלחן 
. ולדעות  אות ב והלאה)(סימן א סעיף יב לעיל 

דהוי סוגיא אחת, הנה מפורש בגמ' שיש 
איסור עני המהפך גם בקידושין. אולם  
לסיעת הסוברים שאלו שתי סוגיות, אין  

כי באמת צריך לבאר מדוע אין  ראיה מהגמ',  
ברישא עני המהפך, וא"א לתלות זאת  
בקידושין דוקא מאיזה טעם, שהרי הגמ'  
אמרה כן גם על מכר, גם בשליח לקנות דבר  
וקנאה לעצמו, שמה שעשה עשוי אלא שנהג  
מנהג רמאות, ולדרכם ליכא בהא משום עני  
המהפך, וביארו הפוסקים או דשאני התם  

דבר, רק סמך על שהמשלח לא היפך ב
השליח שיהפך בשבילו. או דשאני התם דלא  
קצצו דמים, שהרי המשלח כלל לא בא  
במשא ומתן עם המוכר. [ויש שביארו דשאני  
קידושין דהוי מציאה, משום שהיא טובה לי.  
או משום דהוי דבר מצוה. אך יקשה עליהם  

 

מאיזה טעם, אף אם מבקש את שאינו ראוי.  
 (קידושין נט ד"ה כשם שאמרו)ע"כ. וראה במאירי  

גבי שליח לקדש אשה והיא לא התרצתה, 
יח לקדשה לעצמו, רק שיודיע  שמותר לשל

תחילה למשלח, ואם חושש שיקדמו אחר,  
מותר אף בזיוג ראשון, שהיא גזירה בת  

כאמור שברישא אמרו כן גם על מכר.]  
 וכאשר יבואר כל זה להלן. 

 
 הלכות קטנות

היה  (סי' רפו)בשו"ת הלכות קטנות 
פשוט לו ללמוד בגמ' שהן שתי 
סוגיות, ולכך הביא מגמ' זו ראיה להיפך  
לקולא. ע"כ. וקשה כאמור, שגם לסוברים  
שאלו שתי סוגיות, צריך ביאור וטעם מדוע  
אין דין עני המהפך ברישא, ורק אח"כ יהיה  

זו נראית  ניתן ללמוד לנידון אחר. ובאמת ש
כוונתו בהמשך, ששוב כתב שיש לדחות  
ראיה זו, מפני שיש לומר ששליח לקידושין  
עדיין לא שידכה, משא"כ כאן שהיא כבר  
משודכת, בכה"ג עובר על עני המהפך  
בחררה. דהיינו שהוקשה לו כאמור, ומבאר  
מטעם שאין זה קצץ דמים, ובכה"ג שרי.  

 ועמדנו על דבריו להלן.
 

 נחמד למראה

גם בפירוש הנחמד למראה על הירושלמי  
כתב ששליח   (קידושין רפ"ג ד"ה והנה ז"ש)

לקידושין שקידשה לעצמו, אינו עובר  
באיסור עני המהפך, וכפירוש העצמות יוסף  

שלמד שהן שתי סוגיות.   (קידושין נט ע"א)
  (סי' רלז) והביא עוד שכ"כ הרב גור אריה 

משם תשובת מוהר"ם, ושכן איהו כתב 
ושכן   (ח"א וישלח ד"מ ע"א)בספר דרש אברהם 

פלוני לפלוני, לפי "שאין אדם סומך על  
דברים אלו שלא להשתדל במה שצריך לו".  
עכ"ל. ואעיקרא דדינא פירכא על פי תשובת 

שבת פלוני לפלוני היא    (בלאו סי' תלו)הרמב"ם  
לא וודאות, ויש כאן אריכות  אפשרות ו

 דברים ואכ"מ. 

 ו. 

 הנה  

 ז. 
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דעת המהרימ"ט, ושלא כדעת הרב בירך  
. ושאולם הכנה"ג  (פרשת וירא דט"ו ע"א)יצחק 

הביא שחולק על   (סי' רלז הגה"ט אות ז)
(סי' צח  שובת מהר"ם מינץ העצמות יוסף בת

שיש דין עני המהפך   ד"ה מעתה אתחיל)
בשידוכין, ושאינו יכול לומר דהוי דבר  
מצוה, כי הוי מצוה הבאה בעבירה. [וצ"ע  
למה עשה הכנה"ג מח' ביניהם, הרי  
המהר"ם מינץ אינו מדבר בשליח שקידשה  
לעצמו, וא"כ שפיר נימא דלשניהם יש דין  

צוה שלא היפך  עני המהפך במצוה, רק במ
בה כתב העצמות יוסף שאינו נקרא מהפך.]  

 (סי' רלז הגה"ט אות ד)ושבספר מטה שמעון 
(ח"ב סי' רפז  הוסיף שבספר הלכות קטנות 

ביאר שהמהר"ם מינץ סובר כרש"י   הנ"ל)
שיש עני המהפך במציאה [כלומר לומד  
שקידושין היא כמציאה]. ואיהו הרב הלכות  

דין עני המהפך.    קטנות פליג שאין בקידושין 
וסיים הרב נחמד למראה, מיהו מבואר  
דבעושה שליח לקנות וקנאו לעצמו  
במעותיו, אינו אלא רמאי. [ולא רשע, כי  
המשלח לא היפך, או דשרי מציאה כר"ת].  

 ע"כ.  
 

 נדיב לב

השיב    (חו"מ סי' נב) אולם בשו"ת נדיב לב  
על ההלכות קטנות, דהוי עון ורשע  
מיקרי. שבתחילה סבר שלפי העצמות יוסף  

שרי    (קידושין נט ע"א שהביאו הכנה"ג הגה"ט אות ז)
[משום שהוא למד שאלו שתי סוגיות, שליח  
שקידשה לעצמו ודין עני המהפך. ובשליח  
אין איסור עני המהפך, כיון שהמשלח לא  

לא לפי   היפך בה, רק שלח שליח.] אולם
המהר"ם מינץ הנ"ל. ולכך בתחילה כתב  
הנדיב לב, שכיון שההלכות קטנות דחה את  

המהר"ם מינץ, נמצא שרבו המתירים, והוי  
ספיקא דדינא ולקולא, ושכן הורה החק"ל  

 . (יו"ד ח"ב דמ"א ע"ב)
שוב חזר בו וחלק על הכנה"ג וכתב 
דאף לעצמו"י אסור כאן, שכל היתרו  

א מפני שהמשלח לא  בשליח לקדשה הו
היפך בקידושין, רק שלחו לקדשה, ולפי"ז  
גם הוא מודה במהפך בשידוך שאסור לאחר  
לקדמו משום עני המהפך, וק"ו בנידונו  
שהשתדכו בפועל, שעבר על עני המהפך,  
ואין מח' ולכו"ע אסור. והכי הוא למד גם  

, ושכן למד בו  (אישות פ"ט הי"ז הנ"ל)ברמב"ם 
ששליח לקידושין   ע"ד)(דכ"ד בדינא דחיי 

נקרא רק רמאי, מפני שלא היפך המשלח, רק  
שלח שליח, והסיפא "וכיוצ"ב" נקרא רשע 

] ולכן  (הערה ב)מפני שהיפך. [וראה בזה לעיל  
דחה את ההלכות קטנות. ואף שההלכות  

עוד בא מצד אחר, היות    (סי' רפו) קטנות הנ"ל  
ו"המוכר" פנה לקונה, וכאן רצתה  

ה"ג אין עני המהפך,  המשודכת בכך, בכ
(קידושין נט  וכדמוכח ממעשה דרבין חסידא 

. שב ודחה זאת, שכל זה נאמר רק  ע"א)
כשהמוכר פנה מעצמו לשני, ולא כשהשני  
פיתהו. דאל"כ בטל דין עני המהפך, שהרי  
התפתה המוכר והתרצה למכור לו. ולכן  
סיים שהמפתה אותה לבטל שידוכיה  

שתדך  והבטיחה שאת קנסה הוא ישלם, ות
לו, רשע מיקרי, ולא פלט נפשיה מאיסורא  

 מעני המהפך, וגם מוציאים מידו. עכת"ד. 
 

 אחרוני דורנו

(אה"ע ח"א ט. וכבר הבאנו לעיל את האג"מ 

  (ח"ב סי' תרכו) והתשובות והנהגות  סי' צא)
שקודם הוורט ליכא משום עני המהפך, 
 ולאחריו איכא ע"ש. גם בשו"ת משפט  

 ח.  

 ברם  
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 אוטובוס, מונית, טרמפ 

אדם שהגיע ראשון לתחנת אוטובוס, ובהמשך הזמן הגיעו נוסעים 
נוספים, והגיע אוטובוס מלא, שיש אפשרות להעלות אליו נוסע אחד  

י המהפך בחררה, אין לראשון דין קדימה, היות ובהמשך  בלבד, משום ענ
יגיעו אוטובוסים נוספים. והוא הדין והוא הטעם בממתין למונית, ובא  
אחר ועוצר מונית לפניו, וכן העוצר טרמפים, והגיע אדם נוסף החפץ  

 לעצור טרמפים, משום עני המהפך בחררה, אין לראשון זכות קדימה. 
רון ביום, או שהוא במקום שקשה מאוד  אם זהו האוטובוס האח

לעצור מונית, או טרמפים, מדין עני המהפך בחררה, אין זכות 
קדימה לממתין הראשון, משום שבאופן זה נחשב הדבר מציאה [כיון  
שאינו מצוי הדבר במקום אחר, שכאמור אין אוטובוס נוסף, או מונית,  

 חררה במציאה.  או טרמפ.] וכבר נתבאר לעיל, שאין דין עני המהפך ב
מטעמים אחרים זכות הקדימה היא לזה שהגיע ראשון [באופן  
שהתחנת אוטובוס או הטרמפיאדה אינן עמוסות, שאחרת אין  
קפידא על הסדר מבחינה מציאותית, שאינו ידוע מי הגיע ראשון], הן  
משום מנהג בני העיר, הן משום דיני קדימה בשתי ספינות שהגיעו למקום  

כולה לעבור, והן משום דיני קדימה בבאים לפני הדיין לדין  שרק אחת י
 תורה, וכאשר יבואר בסעיף הבא. 

ועוד, בלאו הכי משום המדות ודרך הישר, בוודאי שאינו הגון וראוי  
הדבר להקדים את העומד ראשונה, ועוד יתירה מכך פעמים הוא  

עצור איסור תורה גמור להקדים את הממתין ראשון לאוטובוס, או ל
 מונית, או טרמפ, וכאשר נתבאר יסוד זה לעיל בהקדמה קחנו משם. 

 
חילק לדרכו,   (ח"ד סי' כח אות ה) שלמה 

שבשידוך אין עני המהפך דהוי דבר מצוה,  
ולמד כן בדעת מרן ס"ב דהוי מצוה. והביא  
את האג"מ והתשובות והנהגות הנ"ל. וכ"כ  

 (שמואלי, סי' רלז עמ' רצא)בספר עזר לחושן 
  (זעפרני, סי' מב) ושכ"כ עוד השמרו משפט 

לחלק בין שלבים התחלתיים של הפגישות, 
ם פיסוק דמים. ואף  שמותר, דדמי לקוד

לזאת משום עשיית הישר והטוב, אין זו  
הנהגה ראויה. ושכ"כ האג"מ והתשובות  

 והנהגות הנ"ל. 
 

 אוטובוס מונית וטרמפ

א. הממתין לאוטובוס שהגיע ראשון  
לתחנה, ובהמשך הזמן הגיעו נוסעים 
נוספים, והגיע אוטובוס מלא שיש אפשרות 

[כגון שהאוטובוס  להעלות נוסע אחד בלבד 
מלא, או בנסיעה בין עירונית, בנגמרו  
מקומות הישיבה, ויש חברות אוטובוס  
שאינם מאשרים שיעלו אנשים בעמידה],  
האם יש לראשון קדימה מדין עני המהפך  
בחררה. כמו כן הממתין למונית או לטרמפ, 
 ובא רעו וגם חפץ בכך, האם על השני 

 י. 

 ואף 

 ברם  

 זאת 

 י. 
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אז  להמתין שהראשון יעלה תחילה, ורק 
ניתנת לו רשות לעצור מונית או טרמפ, מדין  

 עני המהפך בחררה.
 

 בתחנה וטרמפיאדה עמוסה 

באופן שהתחנה עמוסה,  
וכיון שכן המציאות היא  
שהבאים לתחנה אינם יודעים מי הגיע  
ראשון ומי שני [פעמים גם הראשונים לא  
יודעים, כיון שיש בתחנה מס' קוים, ולא  

איזה מס' אוטובוס הוא  יודעים כל אחד 

 

 אינם מחוייבים להאמינו בלא ראיה *

או   ,אין מאמינים לטוען שהוא היה מהפך
, כבכל דיני טוען ונטען, וכך  בלא ראיה  ,לרעו
דפוס פראג  (שו"ת מהר"ם מרוטנבורג בכתב 

  , ונראה דכמציאה דמי וז"ל, )סימן אלף יא 
וכ"ש הכא ששמעון טוען ואומר הייתי  

ומי מפיס לדעת   ,מהפך עליו תחלה לקנותו
  וכיוצ"ב כתב עכ"ל.  מי היפך עליו תחלה.

דפוס קרימונה סימן  (שו"ת מהר"ם מרוטנבורג  ב

בטוען שלא ידע שהיה פלוני מהפך בה   )רמא
תחילה ולכך קנאה, שהוא נאמן, ואין  
משביעים אותו על כך, כיון שאף לו שקר  
ענה, הלכה היא שבעני המהפך לא מוציאים  

ואין להשביע את שמעון שיהא  וז"ל,  ממנו. 
כדבריו שלא ידע שהם חזרו עליו תחילה,  
דכיון דאפילו אם הוא כדברי ראובן ולוי  

לא הוה מפקינן   ,שהם חזרו עליו תחילה
כדפרישית, אם [כן] לא   ,מיניה דשמעון

שייכא בה שבועת היסת אפילו ללישנא קמא  
והכי כתב   עכ"ל.  .)בע"שבועות מ (רב נחמן ד

(סי' מב ד"ה הנה מדנפשיה בשו"ת חות יאיר 

בעני המהפך לקנות לשר סוסים,   הרב המשיג)
וטוען שהשר פנה אליו,   שרובא רעו ומכר ל

זקוק. ואף אם יודעים בדרך כלל אינם  
משיתים ליבם לכך, מפני העומס והלחץ,  
ושבלאו הכי הבאים אחריהם לא ידעו מי  
היה ראשון או שני.] ליכא דין זה, היות ואין  
סדר, וא"א לדעת מי ראשון ומי אחרון,  
ולפיכך גם לו היה בנידון זה איסור עני  

. ואף לו יטען שהוא  המהפך, בכה"ג ליכא
היה כאן ראשון, האחרים אינם מחוייבים  
להאמין לו, כבכל דיני טוען ונטען, אא"כ הם  
מאמינים לו, הרי שהם מחוייבים בהלכה  

וכן אם יש   .*היוצאת מכך, ראה בזה בהערה 

שלא מאמינים לשני, שלא  וכתב רב גדול 
מפיו אנו חיים. השיבו, שהכלל הוא שכל  

פר אינו  שאם יודה לא יתחייב ממון, אם כו
מתחייב שבועה, ולכן כאן שאם יודה שעבר  
על איסור עני המהפך, אין מוציאים ממנו  
ממון, א"צ להשבע. ע"כ. חזינן שאין  

 מאמינים להם ללא עדות, כבכל התורה.
גבי   (ח"א סי' רט)וכ"כ בשו"ת משיב בהלכה 

ובא רעו ומודיע   ,מגיע לקנות דירהשאדם 
שהוא כבר מהפך בה, שאינו מחוייב  

מחוייב   ,אומנם אם הוא מאמין לו .להאמינו
לפרוש כבכל איסורים, אע"ג שכאן הוא דיני  

. (יו"ד סי' קסט ס"ק מא)ממונות, כמש"כ הש"ך  
ותחילה דייק להיפך שיש להאמינו מדברי  

שנתן   (סי' לו ד"ה מהכל הלין)שו"ת מהרש"ל 
טעם שמאמינים לשני שטוען שהמוכר פנה  
אליו, משום דלא שביק היתרא ואכיל  
איסורא. דלכאורה לפי זה, אם הראשון טוען  
שהוא מהפך, והשני לא יודע, יש להאמין  
לראשון משום דלא שביק היתרא ואכיל  
אסורא. [וזה אינו, היות והמהרש"ל עסוק  
כשהקדים השני וקנה, וטוען שהיה מותר לו  

  ובזה סייע להאמינו  ,כיון שהמוכר פנה אליו

 באוטובוס 
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הרבה עוצרי טרמפים בטרמפיאדה, או לו  
יצוייר כן בחפץ לעצור מונית במרכז העיר  

ם שגם מנסים לעצור מונית,  ויש רבים אחרי
שא"א ליצור סדר מבחינת מציאותית,  

   בכה"ג אין דין קדימה, וכאמור. 
 

 בתחנה ריקה

בתחנה שאינה עמוסה, או בנידון  
המונית או הטרמפ, כשהם שני  
אנשים ויודעים מי היה ראשון ומי שני, באנו  
לשאלה הנ"ל, האם אסור משום עני המהפך  

סה, לו יצוייר  בחררה. ואף בתחנה עמו
שיטען שהיה ראשון, ויעידוהו אחרים  
שאמת נכון הדבר, או שהאמינוהו העומדים  

 שם, באנו לנידון עני המהפך בחררה.

 

מטעם דלא שביק, ולא דיבר על   המהרש"ל 
להאמין לו לכתחילה, שלכך צריך עדות אם  
יש הכחשות ביניהם.] והוסיף שבשו"ת 

משמע קצת שצריך   גם (סי' סה)נחלת שבעה 
להאמין לו, שכתב בטעם צורך פסיקת דמים 
  בקונה מעכו"ם, אע"ג דליכא פסידא דמוכר, 
משום דאל"כ, כל מי שיראה שחבירו קונה  
מקח טוב מעכו"ם, יטען שהוא היפך בה 
כבר. [גם  זה אינו, כי כוונתו שאנשים רבים  
ישרים ומאמינים לטוען שהיה מהפך בה, 
ולכך יסתלקו מהמכר ויפסידו, ולא שאם  
יהיו הכחשות ביניהם, או שיאמר השני איני  

טוען   יודע, נאמין לראשון, אלא חזרנו לדיני 
(סי'  בשו"ת חות יאיר ש סיים ונטען.] אמנם 

מבואר שאין להאמינו רק בעדים, והביא    מה)
לכך ראיה ברורה, ולכן סיים המשיב בהלכה,  
שהטוען שהוא מהפך אינו נאמן בלא עדים.  

 ע"כ.

 מכר או מציאה

נראה שבמקרה רגיל של אוטובוס  
ומונית הוי מכר ולא מציאה, כי החילוק  
בין מכר למציאה [לסיעת המחלקים ביניהם 

(תוס' קידושין נט  ת ומתירים במציאה המה ר"

(סימן א סעיף  לעיל    ודעימיה, נקבצו  ע"א ד"ה עני)

] הוא האם מצוי לשני כן במקום אחר או  ה)
לאו. וכאן גם אם יקדימו ויקח לו את המקום  
באוטובוס, או יתפוס לפניו מונית, הרי יבא 
האוטובוס שאחריו והמונית הבאה, ולפיכך  
הוי מצוי לשני במקום אחר, וא"כ הוי דין  
מכר ולא מציאה. ולפיכך גם בטרמפ אינו  

וא  מציאה אלא כמכר [אע"ג שהטרמפ ה
בחינם, ובהשקפה ראשונה נראה לשימו  
בדין מציאה], שהשאלה היא רק כמה זמן  
יתווסף לו, ולא שאינו מצוי לו טרמפ במקום 

ועל כן אם הוא מאמינו, מחוייב לקיים את  
ההלכה שהרי מאמינו, וכל הסוגיא בטוען 
ונטען מנה הלויתיך והלה אומר איני יודע  

, היינו שגם אינו יודע  (חו"מ סי' עה ס"ט והלאה)
אם להאמין לו, או מפני שיש לו רגלים  
לדבר, או מפני שמכירו שאינו נאמן  
  וכיוצ"ב. ואתי בק"ו מהאומרת לבעלה 
נבעלתי, שתקנו רבנן שאינה נאמנת, שמא  

ובכל   (אה"ע סי' קטו ס"ו)עיניה נתנה באחר 
אופן נפסק שם, שאם הבעל מאמינה ודעתו  
סומכת על דבריה, הרי זה חייב להוציאה,  
אבל אין בי"ד כופין אותו להוציאה. ע"כ.  

 ואכמ"ל.  
ולכן אם הוא מאמינו מחוייב להאמינו, ואין  

טען, וכמש"כ גם בשו"ת לדונם בדיני טוען ונ
משיב בהלכה הנ"ל. אולם אם אינו יודע  
האם הוא דובר אמת, אינו מחוייב להאמינו  

 וכאמור.

 ברם  

 ב. 
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אחר. ולפיכך לכאורה לכו"ע יש בכך איסור  
 עני המהפך. 

 
 עשיר המהפך בחררה

באמת נראה להקל בזה, מטעם דהוי  
לעיל  עשיר המהפך בחררה, ונתבאר 

דשרי לכו"ע, בין לר"ת   (סימן א סעיף ב)
ודעימיה שיש היתר במציאה בין לרש"י  
ודעימיה. ושגדר עשיר ועני תלוי בהאם מצוי 
לו במקום אחר, וממילא כאן שהאוטובוסים  
והמוניות מצויות, והשאלה היא רק של  

נה ובדר"כ היא מועטת,  תוספת זמן ההמת 
שוב אין בכך איסור משום עני המהפך  
בחררה. ואף שגם השני הוא "עשיר" שגם לו  
מצוי במקום אחר אוטובוס או מונית, שרי  

(סימן א סעיף ב לעשיר להקדים עשיר ראה שם  

 . אות ח)
 

 לא לוקח דבר רק זמן 

נראה לחדש, שנידון זה אינו קשור  
ה,  לסוגיית עני המהפך בחרר

שפירושה שלוקח את המכר לעני המהפך,  
ולכן יפסיד את המכר, ואילו כאן אינו  
מפסידו את המכר, כי תוך עשר עשרים דקות  
יבא האוטובוס הבא, לפיכך אין זה נידון עני  
המהפך בחררה, אלא שאלת חסד וקדימה  
בתור. [ואף שאיסור מכר לר"ת הוא מפני  

א  שמצוי לשני במקום אחר, ופירושו גם שהו
מצוי לראשון במקום אחר, ואפילו הכי  
אסור, כאן עדיפא מינה, כי כלל אינו צריך  
ללכת למקום אחר, רק גורם לו להמתין  
באותו מקום לאוטובוס הבא ועל כן אינו  
לוקח לו את העסקא, אלא רק את הזמן, ובזה  
אינו דין עני המהפך בחררה. ואם לא יסכים  

ים  הקורא עמנו, מ"מ יש כאן טעמים נוספ
 להקל כדלעיל וכדלהלן.]  

 
 אוטובוס אחרון, אין מוניות או טרמפים

אא"כ מדובר באוטובוס אחרון ביום, 
שבזה אינו מצוי לו כזה במקום אחר, או  
בטרמפ במקום נידח שקשה שם לעצור  
טרמפים, או שעוברת שם מונית רק לעיתים  
רחוקות, שבאלו אין את ההיתרים הנזכרים  

עני המהפך ולא עשיר,   [דבכה"ג הוא נחשב
וכן בכה"ג הוא לקח לו את המכר ולא רק  
עיכב אותו מעט זמן] ושבנו לכך דהוי סוגית  

 עני המהפך בחררה.  
בהגיענו הלום שמדובר שאינו מצוי 
לו במקום אחר, הרי שמחמת טעם 
זהו גופיה הם נחשבים כמציאה ולא כמכר,  
וכיון שדעת מרן להקל במציאה, וכ"פ  

  , (סימן א סעיף ה)לעיל כאשר נתבאר הרמ"א ו
 ממילא שרי בין לדידן בין לאשכנזים. 

שאם יש אוטובוסים אחרים, אין זו  
סוגית עני המהפך. ואם לא 
מצויים, אז אכן זו סוגית עני המהפך, ברם 
 מטעם זה שרי דחשיב כמציאה וממילא שרי. 

 
 המוכר פונה לקונה

(ולא עוד, אף במונית ואוטובוס 

נחשב שהמוכר פונה   בטרמפ)
"לקונים", הם העוברים והשבים, שמפתים 
אותם לנסוע עמהם, ולכך ליכא בהא עני 

 בסעיפים(סימן א לעיל המהפך, וכאשר נתבאר 

 קחנו משם.  ט,י)
 

 כולם מהפכים בה

 (קידושין נט ע"א)נראה להקל לדעת רש"י 
(ב"ב נד ע"ב ד"ה נכסי, דס"ל ע"פ הרמב"ן 

 ברם  

 עוד 

 ג. 

 ברם  

 נמצא 

 זאת 

 גם 
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, דשאני הכא  שיש איסור עני המהפך במציאה)
דדמי לפאה שכולם מהפכים בה. שהנה 

מדין   (תוס' קידושין נט ע"א ד"ה עני)הוכיח ר"ת 
פאה שעני שפירס טליתו עליה, מוציאים  
אותה ממנו, וכן מדין הנופל על המציאה  
שמי שלקח ממנו זכה בה, חזינן דליכא  

י המהפך במציאה. ודחהו הרמב"ן  איסור ענ
דשאני פאה שכולם   (שם ב"ב נד ע"ב ד"ה נכסי)

ובנופל על המציאה, כתב   מהפכים בחררה. 
טעם אחר שמוציאים ממנו, או מפני שלא  
טרח בה, או דאה"נ נקרא שם רשע. ע"כ. 
חזינן דסברת כולם מהפכים בה, כתבה רק  
בפאה ולא במציאה, וזה נראה מהטעם שרק 

העניים רוצים לתופסה ולזכות בה, בפאה כל  
בזה נאמרה סברת כולם מהפכים בה,  
משא"כ מציאה, אף שכל אדם יחפוץ בה, 
ברם בפועל אינם יודעים ממנה, ואינם  
מהפכים בה. ולפיכך בבואנו לתחת אוטובוס  
שפיר נקרא כולם מהפכים בה, שהרי השני  
כשבא לתחנה כלל לא ידע שהראשון נמצא  

בא לתחנה מתוך  שם ומהפך בה, אלא 
הידיעה שהאוטובוס מגיע לשם, או ששם  
הוא מקום נח לעצירת מונית, ובכה"ג חשיב  
כולם מהפכים בה דשרי לדעת הרמב"ן  
ורש"י. [אך היתר זה יכון רק לרש"י, אך  

 
 עני המהפך בחררה בדבר שלא בא לעולם *

יש להקשות על דרכם, מהראשונים  ברם 
שמבואר בהם לאסור עני המהפך בחררה גם  

תשובת בדבר שלא בא לעולם, שהנה ב
בדין עירוני   וח"ו סי' רנט) (ח"ג סי' פגהרשב"א 
ם  ש (חו"מ סי' קנו)ב"י הביאה הדחייט ש

חייט שסיכם עם העירוני, שכל  מדובר על 
בגד שיתפור לו, ישלם עליו כך וכך, וכך  
נהגו, והגיע אחר והציע לעירוני מחיר פחות,  

לר"ת שהוכיח ממציאה ופאה לא ס"ל חילוק  
 זה.]

 
 דבר שלא בא לעולם

יש לצרף את הסוברים שאין איסור עני  
פך בחררה, בדבר שלא בא לעולם,  המה

והרי הממתין לאוטובוס מונית או טרמפ,  
הוא דבר שלא בא לעולם, שהעסקא [היא 
הנסיעה] עדיין אינה בעולם, רק עתידה  

(סי' מב חזי הוית בשו"ת חות יאיר להגיעה. ד

במהפך לקנות סוסים לשר   ד"ה והנה ממוצא) 
והקדימו אחר, שאין בזה משום עני המהפך  

הוא דבר שלא בא לעולם, ולא פסיקא  כיון ש
שיבא, ואין דמיון בכל הש"ס דחשיב בזה 
היפך בחררה כלל. ע"כ. והביאו בפתחי  

. גם בספר עזר  (ח"ה פ"ט הע' כח עמ' שנז)חושן 
הביא את החות   (סי' רלז אות ל עמ' רפט)לחושן 

שאין   (סי' קנו ס"ק ז)יאיר ושהביאו הפת"ש 
לעולם,  עני המהפך בחררה בדבר שלא בא 
(ח"ג סי'  וציין לעיין עוד לשו"ת הסבא קדישא  

(קריספין, חו"מ סי' ח דף ודברי מרדכי    לד עמ' רעג)

. ע"כ.  )24(כרך ד עמ'  ופסקי דין רבניים    נד טור ד) 
די"א שאין   (עמ' רצג בסיכום אות טז)ושב וכ"כ 

דין עני המהפך בחררה בדבר שלא בא 
 .*לעולם. ועיין בזה בהערה 

והרשב"א החשיב זאת  ודחה את הראשון.
חמור מעני המהפך כדין פריסת מצודות. וגם  

  , קשר זאת לעני המהפך (שם ס"ה)הרמ"א 
. והרי מיירי  (סי' רלז)מדסיים לעיין בסימננו 

בדבר שלא בא לעולם, שעדיין לא ייצר את  
ליד   מצודת דגים לפרוס. גם דין הבגדים

  (קידושין נט ע"א ד"ה עני) שתוס'  מצודת רעו,
הדגים    , והריקשרו זאת לעני המהפך בחררה

  לעולם. דבר שלא בא שעדיין לא נתפסו, הם  

 גם 



 המהפך           סימן ג               עני   
 

 קנו

 

(ב"ב כא ע"ב ד"ה וכן נראה בעליות דרבנו יונה 

שהקשה מדוע לבן המבוי מותר   עלה בידנו)
להעשות רופא ואומן אף שיש שם כבר רופא  
או אומן, ואין בכך משום איסור עני המהפך  
בחררה. וביאר, משום שלו אינו מצוי כן  
במקום אחר, או מפני ששם יש ריוח בזה, או  

"כ ע"ש. והרי הדיון  מפני שהוא גר שם. ע
הוא משום האנשים שיבואו לרופא או  

וכן מבואר    לאומן, והם דבר שלא בא לעולם. 
שאשה  (ח"ג סי' קצ)לאיסור בשו"ת התשב"ץ 

שהעבירה ירושתה מיורשה העני ונתנתו  
לעני אחר, העני עובר גם על איסור עני  

דבר שלא   הירושה היא  והרי .ע"שהמהפך. 
 בא לעולם. 

גם מוכח שיש עני המהפך בדבר שלא בא  
המהפך ברכישת סחורה שייצרו  מ ,לעולם

וכדומה הוי דבר שלא בא   ,אותה בעתיד
משום עני   רבות  והפוסקים דנו בכך ,לעולם

(בצרי, ח"ב ראה בספר דיני ממונות , המהפך

(סי' רלז הגה"ט ממטה שמעון  ש"ב פי"א סעיף יב)

(קראסו,  ידי דוד  (חו"מ סי' בן)דה בית יהו אות כ)

(מני, ח"ג חו"מ  הביאו הזכרונות אליהו  סי' נח)

. ע"כ.  (דקנ"ז)וציין וע' שמו משה  מע' ע יח)
ושם בזכרונות ציין המהדיר למטה שמעון  

  (סי' יד) הנ"ל, ושהביא עוד שכ"כ במים רבים 
גם .  (ח"ב מע' ע דס"ה ע"א)וע"ע בזכור לאברהם  

היא שכירות    (סי' קנה ס"ה) כל סוגית מערופיא  
מהשר יי"ש, או הלואה בריבית, או שכירות  
גביית המס וכדומה [שנידונו רבות בספרי 

ראה בספרי השו"ת בספר דברי השו"ת, כגון  
. ובספר בצדק ומשפט  (כללים כו, כז)גאונים 

דן בספרות הספרדית   (פרדו, סי' רלז ד"ה וכן)
בר  כולה עסוקה בדהאם ס"ל דין זה או לא.] 

גם דין מלמד שאסור לו   שלא בא לעולם.

(סי'  לקחת מלאכת מלמד רעו שפסקה מרן 

, הוי דבר שלא בא לעולם, כי מדובר  רלז ס"ב)
על השכירות בשנה הבאה. ומכאן באו  
הפוסקים לדין שוחט להקדים שוחט,  
ובמשמש רב עיר ובא רעו לדוחקו, שנידונו  
בספרות השו"ת רבות עליהם ועל כיוצא  

כל הוא דבר שלא בא לעולם, זמן  בהם, וה
השכירות העתידית. [ושמא יחלק בין  
שכירות פועל שהוא דבר שבא לעולם, לבין  
מקח וממכר וכדומה. וגם אם היה מקום  

 לכך, בראות כל האמור זה אינו.] 
 

שלא מצינו   , ומצד הטענה שטען החות יאיר
כיוצ"ב שאסרו חז"ל עני המהפך בחררה  

להיפך, שהוא   בדבר שלא בא לעולם. י"ל
פשוט לאסור, שהרי דין עני המהפך אינו דיני  
קניניים, שתלוים בבא לעולם, אלא תלוי  
בהאם מצער את רעו, שנכנס תחתיו לעסקא 

הרי   ,שלא בא לעולםשטרח בה, ומה בכך 
עסקא  ו ציערו באותה מידה בין אם לקח ל

וכפי   ,או שלא באה לעולם ,שבאה לעולם
טעמי הפוסקים  ג)  (סימן א סעיףשנתבאר לעיל  

והדבר השוה   ,באיסור עני המהפך בחררה
[ולאור  ביניהם הוא משום שמצער את רעו. 

כל האמור, לכאורה החות יאיר כתב כן  
לרווחא דמילתא ולצירוף בעלמא, היות  
והאריך שם מאוד בתשובתו לקיים את פסקו 
הראשון שהאיש שהקדים למכור לשר  

, ורב  סוסים, לא עבר על איסור עני המהפך
גדול אחד ערך כנגדו מערכה לאסור בזה  
האיסר, והוא השיבו תשובה ארוכה לקיים  
פסקו, ופרט זה שאין עני המהפך בדבר שלא  
בא לעולם, כתבו בשורה אחת בלבד,  
להוסיף עוד חיזוק לדבריו. ברם צריך לעיין  
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 אחרוני דורנו

והנה עמד על נידו"ד להקדים ממתין  
לאוטובוס או למונית בשו"ת אמרי  

ואסר בזה האיסר   (רפאלי, חו"מ סי' ג) מרדכי 
בכל אופן, משום דיליף במרן דאוסר עני  
המהפך במציאה, כי"א בתרא דס"א, ואת  
ס"ב ביאר דשאני מלמד דהוי דבר מצוה  

דבלאו  כביאור הערוך השלחן. ברם כאן כתב  
הכי האוטובוס הוי מכר ולא מציאה, והוי  
ע"י פיסוק דמים, כי המחיר ידוע, ולפיכך  
כתב, שאסור להקדימו אף שיש באוטובוס  
מקום רק לאחד. אא"כ הוא מונית בער"ש, 
ואין זמן, אז דן זאת כמציאה, ולא כמכר,  
שמציאה תלויה בשאלה האם מצוי לו, ולא  

תלוי   האם משלמים על כך. לפיכך דין זה
בדעות דלעיל אם שרי במציאה. וכיון  
שהוכיח שדעת מרן לאסור, גם בזה אסר בזה  

 האיסר. עכת"ד. 
 (שמואלי, סי' רלז עמ' רפא)בספר עזר לחשן  

הביא את האמרי מרדכי, וכתב שאף 
שדבריו אמת, אך לדרכו י"ל שלא כדבריו,  
אלא דה"ה באוטובוס כשיש רק מקום לאדם  

ן ויפסיד אם לא יעלה  אחד, והוא לחוץ בזמ
לאוטובוס זה, הוי כדין מציאה, שגדר  
מציאה ומכר אינם תלוים במכר בפועל, אלא  
 בהאם מצוי לו במקום אחר. [ולענ"ד אה"נ  

 

 בשאר הספרים המצויינים לעיל. וע"ע להלן  

 

האמרי מרדכי יודה לו בכך, אלא שהוא דיבר  
באוטובוס כשיש מקום אחד, וכוונתו  
שאח"כ יבא אוטובוס נוסף, ואה"נ  

כציור הנ"ל   באוטובוס האחרון ביום, או
שהוא ממהר ויפסיד אם לא יעלה, יחשיב  
זאת כמציאה לשיטתו. אך מ"מ למעשה 
אוסר אף במציאה לשיטתו במרן השו"ע  

  (ס"ק ג) וכדלעיל.] ברם לדעת הש"ך 
מהרמב"ן, שאין היתר של מציאה במכר, אין  
היתר זה. זאת ועוד העיר, שאף שהסכים עמו  
בדעת מרן דהוי יש ויש, אך בחלק חושן  
משפט ביש ויש אין מוציאים מיד המוחזק,  

(ח"ו חו"מ סי' ב  כאשר העלה בשו"ת יבי"א 

לפיכך אם   וח"ח חו"מ סי' א וח"ט חו"מ סי' א)
השני הקדימו ועצר מונית, הוא המוחזק,  

(סעיף  ואין מוציאים ממנו. עכ"ד. וע"ע להלן 

עוד אחרונים שאסרו פתגמא דנא   הבא אות א) 
 משום עני המהפך בחררה. 

לא מבעי באופנים שהם  
מציאה דשרי, כיון דדעת מרן  
להקל במציאה, וכאשר נתבאר באורך  
בסעיף מציאה, אלא אף במקרים דהוי מכר,  

 נראה להקל כאן מכמה טעמים וכנזכ"ל. 
עדיין יש כאן מקורות אחרים שזכות  
הקדימה היא למגיע ראשון, וכאשר 

 יבואר להלן ברצות השם בסעיף הבא.

 
  

 .]תורת התור)(סעיף הבא סוף אות א מספר 

 ד.  

 לדרכנו  ו גם 

 ברם  
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 לעמוד בתור 

יא. העוקף בהמתנה בתור לרופא, בית מרקחת, בנק, אסיפת הורים  
וכדומה, אין בכך משום איסור עני המהפך בחררה. אולם מלבד שפשוט 
הדבר דהוי מדה רעה, ופעמים שיעבור בכך באיסורי תורה, ראה 

מדינא דגמ' והשו"ע, וגם משום מנהג בני  בהקדמה. עוד יש בכך איסור 
העיר שכופין זה על זה, עיין למטה. ואף אם הגיע ראשון לבנק, עוד קודם 
זמן פתיחת שערי הבנק, לראשון משפט הקדימה, והוא הדין אם הגיע  
לרופא ראשון עוד קודם הגעת הרופא, וכן כל כיוצא בזה, הראשון ראשון  

 קודם.
ם, ושורשם, כשלאחד יש סיבה עדיפה על אך ישנם דיני קדימה נוספי

האחרים להיות ראשון, כגון שקשה עליו להמתין מפני גילו, או שהוא  
חולה וכדומה, או כגון שהוא ממהר מאוד מפני סיבה אמיתית, וכן כל  
כיוצא בזה, לו משפט הקדימה, אף על פי שהגיע אחרון. וכן יש עוד דיני 

 ין כאן מקומו.קדימה, ליתום לאלמנה ולת"ח וכו', וא
 

 משום עני המהפך ליכא

א. כיון שהעוקף בתור אינו נוטל  
בהקדמתו דבר, לא מכר ולא מציאה, 
רק נוטל את הזמן מרעו, אין נידון זה קשור  
לסוגיית עני המהפך בחררה שנאמרה רק  
בדברים אלו. [ולפיכך אף לתפוס תור לרעו,  

משום עני המהפך, וגם לא משום   אין בזה
(חו"מ חייב לאחריני שנתבאר איסורו בשו"ע 

, כיון שלא תפס דבר, רק זמן, וגם לא  סי' קה)
חייב לאחריני, שלא מנע מהם לקבל את  
שחייבים להם. ומשום המידות הטובות, 
תלוי בדבר, אם מקובל עשות זאת או לאו,  

 ולפי האדם השעה והעניין.] 
סק ממשי, גם בזה יש את  לו היה זה ע

הקולא האמורה בסעיף קודם, דליכא  
בהקדמת תור משום עני המהפך, שאם רק 
זמן הפסידו, שאח"כ יגיע תורו אחריו ויקנה,  
הוי כעשיר המהפך בחררה, דליכא איסורא  
משום עני המהפך. ואם בגלל שעקפו יפסיד 
הראשון, כגון שמחמת כן לא יכנס כלל לבנק  

י דהוי כמציאה, דליכא  לרופא וכדומה, הר
 איסורא משום עני המהפך. 

גם אם עוקף בתור בדברי מכר, או  
בחלוקת מזון וכדומה. אם מדובר 
שיש מעט דברים, ולכן השני לא יקבל, הוי  
כמציאה דליכא משום עני המהפך. קל  
וחומר אם הוא בתור לדבר בחינם, דהוי  
סוגית מהפך במציאה דליכא משום עני  

(עמ'  כי כתב בספר משכן שלום המהפך. וה

שאף אם   תרעה בהערה, ושב וכ"כ בסוף ההערה)
נדון הקדמה בתור לדבר שיגמר, משום  
איסור עני המהפך, הן נפסק בשו"ע דליכא  
איסור עני המהפך במציאה. ע"כ. והכי חזי  

(ח"ה פ"ט סי"ג סוף הע' הוית בספר פתחי חושן 

שאף שהביא מספר הזהרו בממון חבירכם,    ל)
אסור לעקוף תור משום עני המהפך. ברם  ש

איהו כתב להיפך, שמדין עני המהפך מבואר  
שמה שיצטרך הראשון לטרוח ולבזבז זמן,  
אין זו סיבה שיצטרך לתת לו, ולפי"ז אין  
בעקיפת תור משום עני המהפך. אמנם אם 

 יא. 

 ואף 

 ולכך 
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 קנט
 

ידוע שלא כל הממתינים בתור יקבלו, ה"ז  
 כהפקר ומציאה. עכ"ל.  
(ח"ט פט"ז  למו מכשול    דבספר אין

הביא מספר אבני חושן   עמ' רס)
שכתב הגר"י זילברשטיין לגבי   (ח"ב עמ' תקל)

טרמפיאדה, שאם הנוהג שם לשמור על תור,  
המקדים את רעו נקרא רשע משום עני  
המהפך בחררה, ועע"ש. וכ"כ בספר כאיל  

דאסור לעקוף תור   (חו"מ סי' כז אות א)תערוג 
. ע"כ. ועע"ש. גם מדין עני המהפך בחררה

פשיטא ליה,   (פרק ה סעיף ה)בתורת התור 
דהמקדים את רעו לעצור מונית או  
בטרמפיאדה, יש בכך משום עני המהפך  
בחררה. אולם בהערות שם כתוב, שלפי  
הפתחי חושן הנ"ל ליכא. ועוד טען שם  
בהערה הרש"פ, דליכא בהא עני המהפך  
בחררא, משום שאיסור עני המהפך הוא  
בחררה הנמצאת לפנינו, שמהפך בה, ונמצא  

וזלו" ממנו. אבל כאן בשעת שבא רעו ו"ג
עמידתו הטרמפ או המונית [קרי ה"חררה"]  
אינם נראים באופק, וכאשר הגיעו, הרי השני  
שהגיע לכאן הוא הראשון שהחל מהפך בה, 
ולכך אדרבה לו משפט הקדימה. ע"כ.  
[וסברתו למעשה היא דומה לסברת החות  

(סעיף קודם  דלעיל  ) ד"ה והנה ממוצא (סי' מביאיר 

שכתב דליכא דין עני המהפך   ובהערה)אות ג 
בחררה בדבר שלא בא לעולם, וסתירתו מכל  

 הראיות האמורות שם.]  
 

 מנהג בני העיר מחייב שמירת תור

עד כה באנו משום עני המהפך בחררה  
, ברם יש זכות קדימה  (וכן בסעיף הקודם)

לראשון מצד אחר, משום מנהג בני העיר, 
י הסוחרים  וככל מנהגי בני העיר ומנהג

שמחייבים זה את זה הלכתית, אף שאין בהם  

חיוב מן התורה אלא מכח ההסכמה או  
המנהג, דאדעתא דהכי התיישב לגור כאן,  
והיום פשוט המנהג שהמגיע ראשון לתור  
במקומות המתנה, יכנס ראשון, וממילא  
מנהג זה מחייב הלכתית. וכך כתבו  
הפוסקים, שהנה כ"כ בשו"ת ציץ אליעזר  

שיש דיני קדימה בתור, גם   סי' סט אות ג) (חי"ח
משום הסכמת הציבור, ודינו כהסכמות  
ותקנות בסדרי החברה וטובתה שיש להם  
תוקף הלכתי כמבואר בפוסקים במקומות  

(הנ"ל,  השונים. ע"כ. וכ"כ בספר פתחי חושן 

וז"ל, שאפשר דכיון   ח"ה פ"ט סי"ג סוף הע' ל) 
שעל פי המנהג, הבא ראשון זוכה לקבל  
ראשון, יש לעולם צד זכות לראשון בתור,  
אע"פ שיש די לכולם. עכ"ל. וכ"כ בספר יבא 

וציין לפתחי    (זעפרני, ח"ב חו"מ סי' יב אות ז)ידיד  
חושן הנ"ל. ובדומה טען בספר משכן שלום  

שהמועסק ע"י אחרים לתת   (עמ' תרעו בהערה)
שירות, כגון רופא, בנקאי וכדומה, משועבד  

י סדר, מפני שכן המנהג,  לקבל את הבאים לפ
ועל דעת כן נשכר ומקבל שכרו. וכן גזבר  
בצרכי רבים או צדקה, נתמנה על דעת  

 המנהג להקדים את הראשון. ע"כ.
להשיב שדיני מנהגי בני העיר 

  קסג) - (המבוארים בשו"ע חו"מ סי' קנג
מחייבים רק בדברי ממונות ונזקי ממונות,  

בזמן  בשונה מנידו"ד שהוא רק קדימה 
(כגון ס"ס רלא, רעב גרידא. וכן מנהגי הסוחרים  

מחייבים ביניהם רק בדיני   סעיפים טו, טז) 
ממונות ולא בהסכמים שאינם קשורים  
לממון או לנזק. דשפיר מצינו מנהגי בני  
העיר שמחייבים גם שלא בדברי ממונות,  

וריבוי   ח)-(סי' קנה סעיף לוכגון נזקי עשן וריח 
(סי'  ונזקי רעש  קנו סעיף ב) (סי' המגורים בבנין 

וכן היזק ראיה   ג)- ם ביקנה סעיף לט וסי' קנו סעיפ

 איברא 

 ב. 

 ואין 
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וכל אלו אינם ממון. וכן הוא    קס)-(סי' קנד, קנט 
הסכם  (ב"ב דף ט רע"א)במנהג הסוחרים 

הטבחים שכ"א ישחוט ביום אחד, והרי זה  
דומה לנידו"ד לתור. ממילא כיון שהמנהג  

וגמאות  מבורר שלא עוקפים בתור בכל הד
דלעיל בנק וכו', הרי זה מחייב משום מנהג  

 בני העיר.
 

 דיני קדימה במעבר צר

וכן יוצא מבואר איסור עקיפת תור, מדין  
שני   (חו"מ סי' רעב סעיף יג והלאה)השו"ע 

גמלים וספינות שהגיעו יחדיו למקום צר,  
וא"א להם לעבור יחדיו, זכות הקדימה  
לטעונה, ולרחוקה, ושאם הם שוות, יש  
לעשות פשרה ביניהם, ומעלים שכר ביניהם  

ורבינו   (שם סנהדרין לב ע"ב)[ופירשו היד רמה 
 (סנהדרין דף י רע"ב מדפי הרי"ף)יהונתן מלוניל 
שהמרבה בשכר לחבירו   (שם) והתורת חיים 

.]  *הוא יעבור תחילה וע"ע כאן בהערה
. ועוד בתוספתא (לב ע"ב)וכדאיתא בסנהדרין 

(ב"ק  [והכי נמי הוא בירושלמי  (ב"ק פ"ב ה"ח)

.] שיש קדימה לחמור רכוב וטעון על  פ"ג ה"ה)

 
 העוקף בתור האם חייב תשלום *

שדנו לחייב    ,תי בכמה אחרוניםדבר פלא ראי
תשלום את העוקף בתור, כגון ראה בתחומין  

(חי"ז  ובקובץ בית הלל  )128(חי"ב עמ' ריש עמ' 

חילם מסוגיא דידן שכתוב מעלים  ו עמ' לז)
שכר היא  שכר ביניהם. וזה אינו, שמעלות 

ממוני, כאשר הגמ'   הצעת פשרה, ולא חיוב
כאן מחלקת בין דין לבין פשר, והכי ביאר  

שעושים פשרה של מכירה   (הנ"ל)היד רמה 
פומבית ביניהם, הרוצה לעבור ראשון יציע  
תשלום, ואם רעו רוצה, יוסיף על כך,  
"והמרבה בשכר הוא עובר תחילה". ע"כ.  

חמור שאינו נושא דבר, והכי הוא בשו"ע  
שם. הנה שכשהגיעו יחדיו מתבוננים למי יש  

ה, ולו משפט הקדימה, והפשטות היא,  מעל
שכל זה בהגיעו יחדיו, ברם אם הגיע אחד  
ראשון, לו זכות קדימה, דניזיל בתר טעמא, 
שקדימתו היא מעלתו ועדיפותו, והוא דבר  
הגון ומסתבר, וכפי שכן הוא מנהג כל  
העולם. ומה שהגמ' לא דיברה על ציור זה,  
הוא מפני שכשמגיעה ספינה או גמל ראשון,  
הוא עובר ראשונה, ואין שאלה בנידון זה,  
ולא עסקה הגמ' באופן של המתנה בתור,  

 ואה"נ בכה"ג זכות הקדימה לראשון.
 (סנהדרין לב רע"ב)כתב המאירי 

שמסוגיא זו רואים שמקדימים את 
מי שקשה לו העכוב, ולכן הוסיף שמקדימים  

. ושכן  חולה מבריא, ושכן כל כיוצא בזה
דיני קדימה   (סנהדרין ח ע"א)דין שנינו בענין ה

.  ושאם הכל שוים, מקדימין לקודם  לדין, 
ע"כ. הנה להדיא שלמד מכאן שזכות  
הקדימה למגיע ראשונה. [ועוד יוצא מבואר  
כאן מהמאירי, שזכות קדימה לראשון היא  
רק כששוים, אך קדימת טעון, רכוב, חולה  

הרי שאין זה חיוב תשלום, אלא דרך טכנית  
  (שם) הדיא התורת חיים  לפשר ביניהם. וכ"כ ל

שלכך כתוב כאן "הטל פשרה ביניהן" ולא  
"עשה" פשרה, כי אין לדיין סמכות לחייבם  
שהוא יפשר ביניהן, אלא הדיין מעריך את  
השווי הממוני של ההמתנה, ויציע למי  
שיחפוץ לשלם זאת לרעו, ואם אינם  
מתרצים, ששניהם רוצים לשלם או להיפך,  

י יטול השכר. ע"כ.  יציע להם שיטילו גורל, מ
והכי השיב שאין כאן תשלום אלא פשרה  

  ) 128(הנ"ל, חי"ב עמ' ריש עמ' הרה"כ בתחומין 
 מתוך הבנת דברי הגמ' הנ"ל דמיירי בפשרה. 

 ג. 

 והכי 
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וכל כיוצ"ב, היא אף אם הגיעו אחרונים.]  
עוד אחרונים שלמדו    *בזה בהערה ועוד ראה  

באלו דברי הגמ', שכל שיש לו עדיפות "כל  
שהיא", לו משפט הקדימה, וא"כ בוודאי  
שהגעתו ראשונה, לא יצא מכלל עדיפות כל  
שהיא. והכי למדו עוד הרבה אחרונים מדין  
זה לחיוב שמירה על התור, ויובאו ברצות  

 . (אות ה)השם להלן 
  (סנהדרין שם) ה מבואר בדברי היד רמ

וז"ל, היו שתיהן שאינן טעונות או  
שהיו שתיהן טעונות, זו קרובה לעבור, וזו  
אינה קרובה לעבור, תדחה שאינה קרובה  
מפני קרובה. כללו של דבר, מי שטירחו  
מועט מחבירו, ונוח לו להתעכב יתר  
מחבירו, הוא נדחה מפני חבירו. עכ"ל. הרי  

ו, וראה  שלומד בגמ' הנ"ל [או שכן גירסת
בסמוך בטור] שכתוב להדיא בגמ', 
שהקודמת בתור, שהיא קרובה יותר למקום  
המעבר, לה משפט הקדימה. וגם כן יוצא  
מהמשך דבריו, שכתב כללו של דבר וכו',  

 
 (ס"סשו"ת נחלת אבות  ר מוהכי יוצא מבוא  *

שהם  בגזרו בית דין על איש ואשה  ,)לא
מפני שיש לעז   ,אחד יעבור דירההש ,שכנים

מי נדחה מפני   , והשאלהאותהמפתה הוא ש
סי' רעב (והטעם ביאר הסמ"ע שם וז"ל,  .מי

דכיון שקרובה לעירה שרוצה לילך   כד) ק"ס
אינו מן הסברא שתדחה הקרובה  ,שם

אלמא   .יע"ש ,מפני שאינה קרובה ,לעירה
אחד צריך לדחות מפני    ל כרחךדכל היכא דע

נדחה אחד מפני   "בסברא מועטת " ,חבירו
כיון שאסורה לדור   ,חבירו. וא"כ הכא נמי

ועל כרחך אחד מהם צריך לדחות מפני    ,עמו
מייפינן כח   "סברא מועטת"משום  ,חבירו
  והאשה תדחה מפניו, וזה נכון מאוד.  ,האיש

חזינן שהכל לפי הסברא, והרי בכלל זה  
 שהמגיע ראשון לו משפט הקדימה.

, וז"ל, היו  (שם סי' רעב)כתב הטור 
ת והאחת קרובה לעבור שתיהן שוו

יותר, תדחה לאחוריה אותה שאינה קרובה  
לעבור. היו שתיהן קרובות זו כזו וכו' יטילו  
פשרה. עכ"ל. דהיינו אפילו שהגיעו כמעט  
יחדיו, עד שאינם יכולים לעבור יחדיו, זכות  
הקדימה לספינה שחרטומה קצת לפני  
האחרת, וכן זכות הקדימה לבעל הגמל  

רעו, כיון שהגיע ראשון  שראשו קצת קודם ל
טיפה אחת קודם, והשניה תחזור לאחור עד  

(אות  שתעבור הראשונה. והכי הביא הפרישה  

יש מפרשים בהבנת הטור. אולם הב"י   יח)
והפרישה    (אות יח)וגם הב"ח    (שם)בבדק הבית  

גופיה, פירשו אחרת את הטור,   (אות יח)
שכוונתו שהיא קרובה למקום שהיא צריכה  

, וכנראה דין גרמא להו לדחוק,  להגיע אליו
מפני שאין דברי הטור נכנסים בגירסת הגמ' 
שלפנינו. [ובדרך זו כן מפורש ברבנו ירוחם  

לדחות את    " עכ"ל. הנה שדי ב"סברא מועטת
. וממילא בנידו"ד שהאחד  האחד מפני רעו

להקדימו.  כדי ברא זו די בס ,הגיע ראשון
וכ"כ כתוכן זה על הדומה בספר שער משפט  

שתי  דין שהביא את אחר  ס"ק ד) סימן קעא(
הנ"ל, כתב בזו וטעם הסמ"ע  ,ספינות
אחד   ל כרחך אלמא דכל היכא דע, הלשון

אזי בסברא וטעם   ,צריך לידחות ממקומו
ואינו צריך   ,מועט אחד נדחה מפני חבירו

חזינן   .כאן לשונוד ע להעלות שכר לחבירו. 
שני נביאים מתנבאים בשפה ובלשון אחת.  
ועוד עיין בשאלות ותשובות בצל החכמה  

(ח"ה  ובשו"ת צמח יהודה  (ח"ד סימן ח אות ד)

 . סי' כט)

 וכן 

 וכן 
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שכתב וז"ל, תדחה   (נל"א ח"ב דף צו טור ג)
רחוקה מפני הקרובה, פירוש קרובה לעירה.  
עכ"ל. והרי שכן גירסתו גם בגמ'. ומ"מ כל  

ואף שאר הראשונים גירסתם תדחה קרובה, 
גורס כן. ויתר על כן    (סנהדרין פ"ד ס"ב)הרא"ש  

(סנהדרין  הטור גופיה בקיצור פסקי הרא"ש 

כתב, היו שניהם שוין ואחד קרוב   פ"ד ס"ג)
יותר לעבור, יחזור לאחוריו אותו [שאינו]  
קרוב לעבור. עכ"ל. ובוודאי שלא בא לשנות  
מכח גירסתו אחרת בדעת אביו, והרי זה  

יש מפרשים לכאורה מראה כדרך ה
שבדרישה בדעת הטור הנ"ל, שלמד קרובה  
היינו למעבר הצר], וממילא אין דין זה  
מפורש בטור, ושמא יעמיסו כן אף ביד רמה  
הנ"ל. ומ"מ אף לזאת, מ"מ דין זה יוצא  
מחילוקיו בין טעונה וכו' שהכל תלוי לפי  
הסברא, וממילא הסברא מורה שיש קדימה  

 למי שהגיע ראשון, וכדלעיל. 
 
 יני קדימה בבית הדיןד

עוד חזינן דזכות קדימה למגיע ראשון,  
צריך הדיין   (חו"מ ר"ס טו)מדין השו"ע 

לדון הדין שבא לפניו תחילה. דהיינו שידון  
את הבאים לפניו לדין תורה, לפי סדר  

 (ח ע"א)הגעתם. והוא מדאיתא בסנהדרין 

 
הגיע ראשון קודם פתיחת הבנק או הגעת  *

 הפקיד וכדו'

כקטן  תורה  שדין    (סי' טו ס"ק א, ה) הסמ"ע  כתב  
ומסלקו   ,היינו כשהתחילו לדון בו ,כגדול

הוא איסור תורה כדכתיב   , לדון בשל אחר
 , דהיינו משעת השמועה."תשמעון"

, וכ"כ  ת"ח קודםכבוד ואפי"ה עשה ד[
  מהריטב"א  (שם)ומקורו מהב"י  (שם) הרמ"א

שכשהגיע ת"ח   (כתובות דף קו ע"א ד"ה איסתתם)

כקטן כגדול תשמעון, שאם בא לפניך דין  
פרוטה, ואח"כ דין מאה, אפי"ה תקדים את 
דין הפרוטה, כיון שהגיעה ראשונה. [ואף  

יין, ונימא דרק  שהיא מצוה מן התורה על הד
שם צוותה התורה, שלא להפלות בין  
הנידונים. מ"מ חזינן דהמושכל הראשון של  
דין תורה זה הוא, שהקודם בתור קודם,  
שהרי הגמ' הקשתה פשיטא שכקטן כגדול  
תשמעון דהיינו שדין פרוטה כדין מאה, ולכן  
ביארה שהפסוק בה ללמדנו, שאם דין  

תחילה,    הפרוטה הגיע ראשון, אותו יש לדון
ואל"כ עובר על כקטן כגדול תשמעון.  
דהיינו שפשוט לחז"ל ובכוונת התורה  
שהתור הוא הדין הפשוט, ושינוי ממנו הוא  
פרוטקציה לדין המנה, ולכן למדו שבזה הוא  
עובר על הפסוק שאינו משווה את הקטן עם 
הגדול. וממילא נלמד לנידוננו שלא בפני  
בי"ד, שהצדק הוא שיש זכות קדימה  

  (אות ג) לראשון. והעיקר דהכי הבאנו לעיל 
את דברי המאירי, שלמד כן להדיא מדין  
הדיינים, לכל עמידה בתור שהראשון קודם.]  
ופסקו כן כל הפוסקים. וכן למדו מכאן חיוב  
עמידה בתור כמה אחרונים, יובו בע"ה  

האם יש  *. וע"ע כאן בהערה(אות ה)בסמוך 
ם זמן  קדימה למי שהגיע ראשונה עוד קוד

מסלקים אותו ודנים   אפילו התחילו לדון 
  הוא  ,לם אם לא התחילו לדוןאו .]בת"ח

לדין  מדדמי לדין הנ"ל  ,אסמכתא מדרבנן
הוא רק משעה שהדיין  ומ"מ דין זה  .תורה

,  הכין עצמו לשמוע טענות [ועדיין לא שמע
שמשעה שהחל לשמוע, הוא כאמור איסור  

אבל מה שהקדימו לבא לבית הדין,  ] תורה.
. ע"כ.  אין לו דין קדימהעוד קודם בא הדיין,  

(חידושים   הנתיבותאחריו האחרונים  ונמשכו

 ד.  



 המהפך          סימן ‚              עני      
 

 קסג
 

 

יוצא שכל דין  ולפי"ז  ועוד.    (אות א)   האורים   א)
 , בנקאיקדימה לפי תור מתחיל משעה שה

נמצאים בפועל, רק אז   וכדומה, הרופא
מתחיל התור, ומי שתפס קודם בואם, אין לו  

הלכה למעשה מהאי טעמא וכ"כ    דין קדימה.
בספר ו  )(חי"ח סי' סט אות גבשו"ת ציץ אליעזר  

, שדיני קדימה  (עמ' תרעה בהערה) משכן שלום
בתור הם רק משעה שהגיע הרופא,  
ומשנפתח הבנק וכדומה, אך המגיעים קודם  

 לכך, אין להם דין קדימה.  
(סנהדרין לב  המאירי ברם תחילה זה נסתר מ

שלמד מדין זה להקדים   רע"ב סוד"ה יש דברים)
סיבה שיש לו קדימה,  לכל  ,את הבא ראשון

ולא תלה זאת בביאת הדיין, וממילא אין  
את  דחקו  ם י[ושמא ה .  קשר להגעתו, וכאמור

  דוקא שכל דבריו אמורים ג"כ  ,המאירי
(דף    וכלשונו בסנהדרין  ,שהדיין נמצא שםכ

(סנהדרין  וגם לעיל    ,"שאם היו לפני הדיין"  לב)

אם קדם  "להזקק לו תחילה  כתב "א)דף ח רע
משמעות  ו ברם אין ז  ". עכ"ל.לבוא לפניו

הביא את דיני ספינה וגמלים  שהרי  ,דבריו
וכתב, וכל כל כיוצא בה, כל שאנו רואים  
שיכול לסבול העכוב ביותר, ידחה מפני  
חברו. וכן בריא מפני חולה, וכל כיוצא בזה.  

כ.  ועוד הביא שכן הוא לענין הדין וכו'. ע" 
חזינן דהכל תלוי בסברא, למי יש קדימה,  
ואין קשר לזמן ההגעה של הדיין. וכותבו  
"לפני הדיין" היינו שהגיעו לדין, ולא העלה  
בדעתו שנלמד בו דדוקא בפני הדיין ממש,  
מה שלא רמז ולא כיון לכך.] וכ"כ בתחומין  

דהוי מח' ע"ש. שוב ראיתי   )125(חי"ב עמ' 
  ח ע"א עמ' סז)  (סנהדריןבספר חשוקי חמד 

שהקשה על הסמ"ע מהמאירי, ולחלק יצא  
בין חיוב הדיין שהוא דין תורה המוטל על  

הדיין, ולא מצד היושר והצדק, ועל כך כתב  
הסמ"ע את דבריו. לבין חיוב קדימה לראשון  
משום היושר והצדק, והוא חיוב על הבאים  
בתור, ואלו דברי המאירי. ע"כ. ברם אינו  

ירי השווה את דין קדימה  נלע"ד, היות והמא
שנאמר בדיינים, לדין קדימה שנאמר  
בספינות וגמלים. [ברם עצם חילוקו גם אנו  

ומ"מ אף  תפסנו כן בסמוך, אך לא במאירי.] 
,  היא מח' בין הריטב"א והמאירי דרכנו ל

הב"י הביא בשתיקה את  והרי כאמור
 הרמ"א בהגהה שו"ע.   ווכן פסק ,הריטב"א

 
 רגיל ודבריו בדיינים  גם הסמ"ע יודה בתור

ברם באמת י"ל לאידך גיסא, שכל דברי  
הריטב"א הסמ"ע ודעימיה, המה נאמרו  
דוקא לגבי דיין, שחיובו נובע מהפסוק 
תשמעון, היינו משעת שמיעה, וכפי שביאר 
הסמ"ע, ולכך נולד הדין שהוא רק משעה  
שהוא שומע. ברם גם הם יודו בדין עמידת  

משום דין   תור רגיל, שלכך מקורו הוא 
השו"ע בקדימת ספינות וגמלים, שיש  
למקדים קודם פתיחת הבנק קדימה הלכתית.  
וכ"כ לחלק החשוקי חמד דלעיל, וכיוצ"ב  
כתב לחלק הרה"ג יוסף רוטמן בקובץ שירת 

שאיסור הקדמת תור הוא   (ח"א עמ' קה)האש 
על הבאים בתור, אולם על הדיין אין איסור  

מיוחד על   להקדים, וציוותה התורה ציווי 
הדיין, שאף עליו יש דין זה, ובזה גדרו  
כשבאו לפניו, אולם כשבאים לדון על דיני  
קדימה מצד הבאים לבית הדין [ולא מצד  
הדיין], קדימתם אינה תלויה בשעה שהדיין  
נמצא ומוכן לדונם. וכ"כ ידידי וחביבי 

(פ"ב הרה"ג רחמים ישראל בספר וקדשתו 

בתור מצד הדיין,  שאסור לעקוף    )66סעיף ל הע'  
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הוא מדכתיב כקטן כגדול תשמעון, ומצד  
בעלי הדין הוא משום צדק צדק תרדוף,  
וכאשר האריך למעניתו בפתגמא דנא בקובץ 

 . ע"כ.  (ח"ד עמ' קע והלאה)צוהר 
ואף אם לא יסכים עמנו הקורא בזאת, מ"מ  
עדיין יש קדימה למגיע ראשון לבנק עוד  

העיר מתוקף הסכמות בני  קודם פתיחתו,
המנהג, ופשוט  כיון שתוקפו לפי ו  ומנהגם,

שהמנהג כיום שהמגיע ראשון לבנק לרופא  
וכדו' יכנס ראשון, גם אם הגיע קודם פתיחת  
הבנק או קודם הגעת הרופא, הפקיד  
וכדומה, אם כן משום הא לכו"ע יש דין  
קדימה לראשון, אף שהגיע עוד קודם זמן  

 פתיחת הבנק.
 

 ואליוקושיא מדין רב העונה לש

(חי"ח  איברא דחזי הוית בשו"ת ציץ אליעזר 

שנשאל סתירה לכך מדין   סי' סט אות ח) 
דיני קדימת   (יו"ד רמו סעיפים יד, טו) השו"ע 

תשובת הרב לשואליו, שתחילה ישיב  
לשואל כענין, אחריו לשואל דבר הלכה  
למעשה וכו', וששואל חכם קודם לת"ח,  
והוא קודם לע"ה וכו', ושאם השואלים  
שוים, ישיב הרב למי שיחפוץ. ע"כ. הרי  
שבשווים משיב למי שיחפוץ אע"ג שהאחד  
הגיע ראשון, וזה סותר את דין שתי ספינות.  
ויישב לדרכו הנ"ל שחיוב קדימה מתחיל רק  
משעת בואו של הרב וכנ"ל, לכך כיון  
שבדרך כלל השואלים מגיעים עוד קודם  
הגעת הרב, אין לראשון קדימה. ע"כ. ולא  
הבנתי, אף לזאת, הרי האחד שאל ראשונה,  
וא"כ לו משפט הקדימה, ומדוע עונה הרב  
למי שיחפוץ. גם מהי האוקימתא שהעמיד  

רק כשהרב בא בסוף, הא אם הגיעו   דין זה 

השואלים אחרי הרב, אכן יצא שיש דיני  
קדימה וזה נגד פשט השו"ע הנ"ל. ולענ"ד  
ליישב את השאלה, משום שחיוב קדימה של  
שתי ספינות הוא על בעלי הספינות ובמקביל  
לרב ותלמידים הוא חיוב על הבאים לשאול,  
ואין בזה חיוב על הרב, שמבחינתו מה בכך  

אובן הגיע ראשון [חוץ מדיין שציוותה  שר
עליו התורה לדון לפי תור וכדלעיל], אולם  
אף מצידו של הרב חז"ל סידרו דיני קדימה,  
שיש לו להקדים חכם וכו' ושואל כענין,  
אולם מצידו של הרב השואל ראשונה אין לו  
קדימה, שמה זה נוגע לרב כשיש לו שיקולים  

א"כ  משלו להקדים את הבא באחרונה, מש
להשיב לחכם וכו' שאר דיני קדימה  

 הנזכרים, הם שייכים על הרב גופיה. 
 

 קדימת כהן בתור

וצ"ע מדוע לא הזכירו בבאים לדין תורה  
סדר קדימת כהן לוי וישראל וכו', כאשר  

(בדינ קדימה בחלוקת נזכר בכמה דוכתי בשו"ע 

צדקה ביו"ד רנא ס"ט, ובקדימה לעלות לתורה או"ח 

(נט  שנזכר סדר זה. וראה בגיטין  סי' קלה ס"ג)

שבבית  (או"ח סי' קלה ס"ד)ונפסק בשו"ע  ע"א)
רבים מצויים שם, כהן קודם  הכנסת כיון שה

לת"ח, והכהן אף אינו רשאי לכבדו, כדי  
שלא יבאו לידי מריבה. בשונה מלכבד את  
רבו בסעודה. ועמד לגבי קדימת כהן לדין,  

(גליון השו"ע חו"מ המהרש"ל בחכמת שלמה 

וס"ל דאכן יש לכהן קדימה, אך צ"ע   סי' טו)
מדוע לא הביאו זאת הפוסקים. וכ"כ בשו"ת  

וגם הוא סיים, ליבי מהסס  חו"מ סי' ח)(חק"ל 
איך לא אישתמיט שום פוסק לכתוב זאת.  

(סנהדרין ח ע"א עמ'  הובא בספר חשוקי חמד 

, שיש (מו"ק כח ע"ב), ושכ"כ הריטב"א סה)
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פתיחת הבנק, או קודם זמן הגעת הרופא  
 וכדומה. 

 
 אחרונים

(חי"ח סי'  וכך למד בשו"ת ציץ אליעזר 

דיני קדימה בתור, מדיני   סט אות ג) 
קדימת הבאים לפני הדיין הנ"ל. וגם משום  
הסכמת הציבור, ודינו כהסכמות ותקנות  
בסדרי החברה וטובתה, שיש להם תוקף 

 

להקדים כהן, גם למישרי ליה תגריה ברישא.  
ועע"ש מפי ספרים. וראה לידידי הרה"ג  

ב (פ"רחמים ישראל שליט"א בספר וקדשתו 

דס"ל שאין קדימה לכהן בתור,   סעיפים כד, ל)
וכאשר כל הראשונים השמיטו דין קדימת  

(חוץ  כהן לדין, אע"פ שכתבו קדימת ת"ח 

מהריטב"א הנ"ל, וגם רש"י על הרי"ף מו"ק דף יח  

וע"ש שהוסיף  מדפיו, שכתבו דין קדימת כהן לדין)
עוד קושיות בהבנת הגמ', ויישבם ע"פ הנחל  

שדימוי הגמ' ת"ח לכהן, היינו   , (סי' טו)יצחק 
ללמוד שכשם שכהן רשאי לתבוע את זכותו,  
אף ת"ח רשאי לתבוע ולומר שרי לי תגראי,  
אע"פ שאסור לו להשתמש בכתרה של  

  (שם ד"ה אי הכי) תורה. ושכן מבואר בר"ן 
, ולא שיש  (ח"א סי' פד)ובשו"ת הרשב"א 

קדימה לכהן בבית הדין, ושלומדים גם  
מכהן, ועע"ש באורך. סוף   קדימת ת"ח בדין

דבר צריך לעמוד על פתגמא דנא, בפרט  
דחזינן בעוד דוכתי דיני קדימה נוספים, כגון  

, ועוד בעליה  (או"ח ר"ס רא)ובדיני זימון 
ת"ח הממונה על   (יו"ד סי' קלו) לתורה בשבת 

הציבור קודם לת"ח שאינו ממונה, ואחריהם  
ת"ח הראויים למנותם פרנסים, ואחריהם בני  

  (יו"ד סי' קלו) ת"ח וכו'. ועוד בהלכות צדקה 
עוד סדרי קדימה לבני ת"ח, ולראשי כנסיות  

במקומות השונים.    הלכתי כמבואר בפוסקים
[ויישב את מנהג העולם שלא להקדים בתור  
ת"ח, מכח ס"ס, שמא כסוברים שאין לנו דין  
ת"ח כיום, ושמא כסוברים שקדימת ת"ח  
הוא רק בבאו יחדיו, אך אם הקדימו ע"ה  
תחילה, לו משפט הקדימה, ועע"ש.] ע"כ.  
וכך למד מדיני ספינה בשו"ת תשובות  

ראשון בתור קודם  שה (ח"ד סי' שיא)והנהגות 
מדינא, שכל הסוגיא היא כשבאו יחדיו, אך  

 (יו"ד סי' רנב ס"ח והלאה)ע"ש, ובפדיון שבויים 
אשה קודמת לאיש, והוא לרבו וכו'. ועוד  

בני    (חו"מ סי' קעה סעיף נ) דיני קדימה במצרנות  
העיר, שכן וקרוב, וכאן בנידו"ד הקדמה  

יתום ואלמנה קודמים לת"ח    י' טו)(חו"מ סלדין  
(סי' רעב וכו', ובנידו"ד שתי גמלים וספינות 

שמשפט הקדימה למי שקשה לו יותר.   סי"ג)
דיני קדימה   (סי' רמו סעיפים יד, טו)וביו"ד 

להשיב לשואלו, תחילה לחכם, ואחריו  
לת"ח וכו', והשואל כענין ואחריו השואל  

סדרי    ס"ו)(אה"ע סי' ב  כהלכה וכו'. [גם בשו"ע  
עדיפויות בלקיחת אשה, קודם בת ת"ח 
ואח"כ בת גדולי הדור, ובת ראשי כנסיות  
וכו'.] ולא הזכירו בכל אלו דיני קדימת לוי  

(סי' רא ס"ק לישראל לחלל וכו', וראה במ"ב 

מהא"ר והגר"ז, ש"טוב" להקדים לוי   יג)
לישראל בברכת המזון, ושהפמ"ג הוסיף גם 

את התורה. וראה  בהמוציא, וילפי לה מקרי
שעמד על   (סי' רא סעיף רא) בהלכה ברורה 

קדימה לוי מפי הראשונים. וע"ע בפסקי 
. ומ"מ אף לזה אמרו  (סי' רא אות ג)תשובות 

לוי, ולא שאר קדימות הנזכרות ישראל לנתין  
וכו', ועל כן צריך לעמוד מתי מקדימים כל  
אחד, ומדוע הזכירו כאן קדימה זאת ולא  

 אי מאפשר. אחרת, ואין הפנ

 ה. 
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בהקדים, משמע שהראשון קודם. ע"כ.  
(ליברמן, חי"ג סי' שנה אות  ובשו"ת משנת יוסף 

פשיט"ל שאסור לעקוף תור משום לתא   ב)
(סנהדרין  דגזל זמן. ע"כ. ובספר חשוקי חמד 

למד דיני קדימה בתור מדין קדימה   ח ע"א)
שר למד המאירי. [וכ"כ בכל  בדין תורה, וכא

התשובות שבהמשך שם]. וגם מצד שכן  
(כוכבי אור  המנהג. ושכ"כ בספר אור ישראל 

  (עמ' סז) שהתור הוא מנהג העולם. ושם    עמ' עב)
שיש זכות קדימה לעלות לאוטובוס לראשון  
הממתין בתחנה, משום דברי המאירי הנ"ל.  

  (פרק ה) ע"כ. ועע"ש. וכ"כ בספר תורת התור 
גיע לטרמפיאדה ראשון, יש לו קדימה,  שהמ

מדיני השו"ע הנ"ל,   (בפ"א)וכאשר ביאר שם 
ועוד מקורות ע"ש, ושכ"כ בספר מנוחת  

. ע"כ. וכ"כ בספר ואהבת  (פ"ד הע' ו)אמת 
שיש איסור לעקוף   )131(עמ' לרעך כהלכה 

בתור, ע"פ החשוקי חמד הנ"ל, וכן משום  
ן  איסור תורה לא תונו. ע"כ. וכ"כ בספר ואי

שאסור לעקוף תור   (ח"ט רפט"ז)למו מכשול 
באוטובוס, קופה, או בפקק תנועה, ושזה  
"ידוע וברור", ושכ"כ בשו"ת שבט הקהתי 

  (פ"ב מ"ו) וכדמוכח ממתני' דר"ה   (ח"א סי' שפג)

גבי עדים המגיעים להעיד על החודש, "זוג  
שבא ראשון, בודקין אותו ראשון". ע"כ.  

  (סי' לט) אל ושכ"כ להוכיח בשו"ת בית יחי 
. ועוד אתי  (בוגנים, סי' לט) ובשו"ת שיבת ציון 

עלה משום אונאת דברים, ושכ"כ גם בספר 
. ושבספר אבני חושן  )52(עמ' עיטורי הלכה 

כתב הגר"י זילברשטיין לגבי   (ח"ב עמ' תקל)
טרמפיאדה, שאם הנוהג שם לשמור על  
התור, המקדימו רשע, משום עני המהפך  

וכ"כ הרה"ג ברוך  בחררה, ועע"ש. ע"כ. 
(ח"ה עמ'  שובקס בקובץ מכון הוראה ומשפט 

ויליף לה מקדימת ספינות ומהמאירי   סב)
(ח"ד  הנ"ל, ועע"ש. וכ"כ בשו"ת מראה דבר 

דהוי איסור מדיני השו"ע בספינות  סי' נא)
ומדין דיינים, ועע"ש. וכ"כ בספר משנת  

לאסור מדין ספינות.    (זכויות יוצרים פ"ו)יהושע  
ע"כ. וכ"כ ידידי וחביבי הרה"ג רחמים  

 )66(פ"ב סעיף ל הע' ישראל בספר וקדשתו 
שאסור לעקוף בתור כאשר מצווה הדיין  
עשות זאת מדכתיב כקטן כגדול תשמעון,  
וגם מצד בעלי הדין משום צדק צדק תרדוף,  
וכאשר האריך למעניתו בפתגמא דנא בקובץ 

 . ע"כ. לאה)(ח"ד עמ' קע והצוהר 
 
 

 בריך רחמנא דסייען מריש ועד כען 
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  מפתח מפורט

 
 

 א ................................................. א סימן

 א ............................ המהפך עני

 א ................................. המהפך  עני

 א .................... למכור   המהפך מוכר 

 
 א .............. בחררה  המהפך עשיר

 ב............................... המהפך  עשיר

 ב...................... כ "שכ  ראשונים עוד

 ב............................. כ " שכ אחרונים

 ג .............. ת "ר  לדעת  רק עשיר היתר

 ג ..........ת "ולר   י"לרש גם עשיר היתר

 במקח ולא  במציאה רק  עשיר היתר
 ו ...............מהפך  יש בעשיר גם שאז

 ז ........ ומציאה   במכר בין עשיר היתר

  ורק  מציאה לאוסרים רק עשיר היתר
 ז ...................................... במציאה

 ח ... עשיר  היתר שאין במרן  הלומדים

 ט .......... עשיר  להקדים לעשיר  מותר

 י ..................................... האוסרים

 י . לו   שמצוי  כל אלא דוקא  לאו עשיר

 מדאורייתא  חיובו  בחררה  המהפך  עני
 יב ................................. מדרבנן  או

 יג ............................... קבלה  מדברי

 יד ..................... והטוב הישר ועשית

 יד ....... עולה  יעשו  לא ישראל  שארית

 יד ......................... חסד   מרעהו למס

 טו  ................. בדרכיו  והלכת ואהבת

 המהפך  בעני שיש אופנים שיש ברור
 טו  ................... גמורים  תורה  איסורי

  איסור  מה לשם תורה איסור יש אם
 טו  ....................................... דרבנן 

 יז ...... עבדינן  מאי  המהפך בעני' במח

 יז .......................... דאיסורא ספיקא

 כא ................................ זה  כחילוק

 כג ....................................... סתירה

 כד  ......................... מועט  טורח גדר

 מציאה  בהפקר המהפך עני
 כה ................................ ומתנה

 כה ומתנה מציאה בהפקר המהפך עני

 כה ................. והסברות ' המח טעמי

 כו  ....................... הראשונים  שיטות

 כז  ............................... ע "השו דעת

  דדעתו  מבואר  י "שבב הראשונים לפי
 כט  ....................................... להקל 

 כט  .............................. קצד' סי י"ב

 כט  ................................... ויש סתם

 ל .................. ויש  יש דהוי  הסוברים

 ל ..................... ב "ס את יבארו  כיצד

 ל .................. במלמד  מהפכים כולם 

 לא ..................... תורה  לימוד  משום

 לב ....................... מצוה   דבר משום

 לג ......................................... דחיה 

 לה ................... מרן  בדעת מסופקים

 לה ................ יםהפוסק רוב דעת מה

 מותר  האם  בזול במכר מהפך
 לז .................................לקדמו

 לז  ......................... ך " וש א "רמ' מח

 לח  .... שרי  מועט ברווח  גם בזול מכר

 מ .................... שרי  גדול  רווח דוקא

 מ ....................... אסור  מכר רווח   כל

 מ ......................... ן " כרמב  אחרונים

מלמד  מדין וראיה  כמרדכי אחרונים 
 מא ............................................... 
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 מב ............................. ממיצר  ראיה

 מב .................... ' מח שאין הסוברים

 מג ..................................... ק "מהרי

 מד  ........................ ק"המהרי  ראיות

 מד  . גדול  ברווח רק התיר  המרדכי גם

 מה .................... ' מח שאין אחרונים

 מה .......... מלוניל  יהונתן  רבנו שיטת

 מו  ........................ גדול  רווח שיעור

 מז  ....................................... סיכום 

 מח .......................... רב בטורח

 להשיגו  טורח לשני  שיש  בדבר מהפך
 מו  ............................... אחר  במקום

 מט .......................דמים פיסוק

 מט .... דמים  בפסקו דוקא  המהפך עני

 נא .................. מרן  ובדעת החולקים

 נב ................... זו '  למח  מקום מראה

  איסור   שאין  לסוברים  רק  דמים  פסיקת
 נב ........................... במציאה מהפך

 נד  ...................................... להלכה 

 בדברים דמים פסיקת צ"א ע"לכו 
 נד  ....................................... קטנים

 פסיקת חשיב האם ידוע כשהמחיר
 נד  המוצר על המחיר  וכשרשום דמים

 נחשב האם  השכירות זמן  כשנגמר
 נה ....................... דמים  פסקו שכבר

  את  להקדים  שלא הפרישה מנהג
 נה ........ דמים  קצצו שלא אף המהפך

 נז  .....................................ירושלמי 

 נח .................. איסור  אין למוכר

 נח ... לקנות לשני מציע כשהמוכר

 נח .............. למכור  המהפך מוכר

 נט  המהפך עני יסור א עליו אין המוכר 

,  המוכר על  איסור  שאין פוסקים
  מותר , לקנות מציע כשהוא ושלכן

 נט  ....................... ממנו  לקנות  לשני

  שלא  לשני מעצמו  נתנה כשהמוכר
  איסור  על השני עבר לא  מהפך היה

 סא ....................................... מהפך

 סב .................. למוכר  להקל הסברא

  לשכור  הבית לבעל  להקל הוכחות 
 סג .......................................... אחר

 סד .............................. חסידא  רבין

 סד שלי  מלמד לעכב  רצוני  מאין ראיה

 סה .................. ע"והשו ' מתוס ראיה

 סו ......................... מצרא  מבר ראיה

 סז ............................ לאסור   הוכחה

  השני  את מעדיף והמוכר המהפך עני
 סז ....... עצמו  להציע  לשני  מותר האם

 סט ... והקדימו  רעו  ובא למכור  מהפך

 ע ................................ פירסום

 ע .......... המכר  את מפרסם כשהמוכר

 ע ..........................ושוק חנויות

 עב .............................. וחנויות  שוק

 עב .............. והפוסקים' הגמ סתמות

 עג .............................. השלחן  ערוך

 עג .................................... ירושלמי 

 עג ................. מהפך  באינו  הלומדים

 עד ................המהפך  בעני הלומדים

 גבוה במחיר שהקדימו המהפך עני
 עה ......................................... יותר 

 עה ............................. השלחן  ערוך

 
 עז ................. מצוה  בדבר מהפך

 עז ................................... המתירים 

 עח .................... ע "בשו כן הלומדים

 עח .................... לאסור ' מהגמ ראיה

 עט .......... אחת  סוגיא  או סוגיות שתי

 משום  והרישא סוגיות שתי הסוברים
 עט ....................................... מצוה

 עט ........................ דרכם  על קושיא
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 משום  והרישא סוגיות שתי הסוברים
 עט ........................... בה  היפך שלא

 משום  והרישא סוגיות שתי הסוברים
 פ.......................... " עני" היפך שלא

סוגיות  שתי שהם ל" דס ראשונים עוד
 פא ............................................... 

 פא ........................ אחת  סוגיא הכל

  מלאכת   קחת ל  למלמד   מאיסור  קושיא
 פה ...................... ע "השו דעת -רעו

 פה ................. לאומנותו   יורד משום

 פה מצוה דבר  הוא המהפך למלמד גם

  שאינה  דוקא במצוה מהפך היתר
 פו ....................................... מצויה

 פו ....................................... סיכום 

 ושהיא בה מהפכים שכולם מצוה
 פז ...................................... מציאה

 פז .................. לאדם   ששייכת מצוה

 פו .............. אביו  או בנו כשהשני

  בן  הוא המהפך  את  המקדים כשהשני
 פח ......................... אביו  או המוכר 

 פח ........................... " אחר"  הלשון

 פט ............................... הסברא מה

 פט ........................... ף"הרי תשובת

 צא .. משפחתית  שושלת לו שיש דבר

  הוי  המקח על מוסיף כשהשני אף
 צב ...................................... מהפך

 צג ............... דמים  במוסיף האוסרים

 צג ....................................ירושלמי 

 צד ........................................... י"ב

 צה ........................... עני  כשהמוכר

 יותר  מכר  אותו הציע השני
 צג ........................ ויקר  איכותי

  ממנו  טוב  כשהשני  המהפך  עני
 צו ............. וכדומה  באיכות בעבודה

 צה . המהפך עני יש האם גוי מוכר

 בבעל רבה עדיפות  יש  כשלשוכר
 צח ........................... השני המקצוע

 עני דין  אין גוי שבמוכר הסוברים
 צח .....................................המהפך

  גוי  מוכר  בין הבדל שאין הסוברים
 צט ....................................לישראל 

 קב ............................................... ב סימן

 קב ............... רשע  שהוא הכרזה

 שהוא הכנסת  בבית עליו מכריזים 
 קב ......................................... רשע

 קב ................................... ראשונים 

 קד ................................... אחרונים 

 רשאי ולא דין בית בסמכות דוקא
 קה ..................... עליו  להכריז  יחידי

 קה רשע לקרותו א"א הפוסקים' במח

  לקרותו  אין מחלו או פייסו בשמא
 שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת.  רשע

 קד ................................. לעדות

 קו .............. לעדות  נפסל  המהפך עני

 קו .......................... לעדות   נפסל לא

 קח .................... המקח  להחזיר

 עני על העובר את מחייבים האם
 קח ................המקח  להחזיר המהפך

 קח .................. והראיות ' המח טעמי

 קיא .......... ממנו  שמוציאים הסוברים

 קיא .... ממנו  מוציאים  שאין הסוברים

 קיג...... מידו  מוציאים שאין אחרונים

 מונעים ד" בי למהפך שלקח לפני
 קטו ....................................... ממנו 

 רשע שהוא עליו  מכריזים שלא כיום
 קיח .................... להחזיר   כופין האם

 קיט .................... להענישו  ד"בי קנס

 קיט .............................. בשגגה

המהפך  עני איסור על בשגגה העובר
 קיט .............................................. 
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 קכ ................................... האוסרים

 קכ .................................... המקלים

 קכב ................................. מהסברא

 קכב ........................... דורנו   אחרוני

  דרבנן  על  והעובר  בשגגה מדות 
 קכג .................................... בשגגה

 קכג ..................................... סיכום 

 קכא .............................. תשובה

 קכד  .... המהפך  עני על העובר תשובת

מתנה  שהיא או  מתקן האם כשמחזיר 
 קכד  .............................................. 

 קכז ............................................... ג סימן

 קכז  ................... מציאה  במחיר מכר

 קכז  ................... מציאה  במחיר מכר

 קכז  ........... המוכר  מכח בא בפירסום

 קכז  ........................... המהפך  עשיר

 קכח .......................... שלמה  משפט

  שבמחיר  ביודעו מהפך נחשב אינו
אחר  להקדימו עשוי רגע בכל כזה

 קכח ............................................. 

 קלב ..................... הפקר מצוות

,  לההיכ בפתיחת בחררה מהפך
 קכט .......... וכדומה  ץ"ש או, הגבהה

 קלג .............. המדרש  בבית שקע

 הטענת  לצורך ד"בביהמ שקע תפיסת
 קל .......... במחשב  שימוש או פלאפון

 קלד ................. חלב  מעט נשאר

 קלה .................... ירקות  בחירת

  בחנות  פותי עגבניות לבחור מהפך
 קלב ......................... וקדמו  רעו ובא

 לקנות  יחדיו קונים הצטרפות
 קלו .......................... בזול יותר

  אחר   למוכר  אסור  לקנות  שמהפך  קונה
 עני מדין  שלו את לקנות לפתותו
 קלו  ................................... המהפך

 קלו  .. קבוצה נגבש  או מגש נקנה הבה

 קלז  ........................... להקל  טעמים

 קלח .......... בתחנה  לעומד טרמפ

 קלח .............. ותר י  זול ומחיר טרמפ

לרעו  עוזר רק דבר נוטל לא כשהשני
 קלט ............................................. 

 קמ ......................... היתר  טעמי עוד

 קמא ......... המינים  ארבעת שוק

 קמב ...... בשידוכין  בחררה מהפך

 קמב .................. לי  טובה זו, מציאה

 קמד ............................... מצוה  דבר

לשני  פנו  המשודכת  או כשהמשודך
 קמה ............................................. 

 קציצת גדר, מהפך נחשב מאמתי
 קמה ...................................... דמים 

 קמו .......................... מינץ ם"המהר

 קמז ........................... קטנות  הלכות 

 המהפך  עני שיש' מהגמ ראיה
 קמט ................................ בקידושין 

 קמט .......................... קטנות  הלכות 

 קמט .......................... למראה   נחמד

 קנ ..................................... לב  נדיב

 קנא ...... טרמפ , מונית, אוטובוס

 קנא .............. וטרמפ  תמוני אוטובוס

 קנב ........ עמוסה  וטרמפיאדה בתחנה

 קנג ............................ ריקה  בתחנה

 קנג ......................... מציאה  או מכר

 קנד  ................ בחררה  המהפך עשיר

 קנד  ................. זמן  רק דבר  לוקח לא

  או  מוניות  אין , אחרון אוטובוס
 קנד  .................................. טרמפים

 קנד  .................... לקונה   פונה המוכר 

 קנד  ..................... בה  מהפכים כולם 

 קנה ................. לעולם   בא שלא דבר

 קנז ............................. דורנו   אחרוני
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 קנח ...................... בתור לעמוד

 קנח ............. ליכא  המהפך  עני משום

תור  שמירת  מחייב  העיר  בני  מנהג
 קנט .............................................. 

 קס ............... צר  במעבר קדימה דיני

 קסב .............. הדין  בבית קדימה דיני

 הקס ................................. אחרונים 
 

 קסז .................................. מפורט  מפתח

 * * * 


