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 .מקור דין עני המהפך בחררה בגמ'1

החליט בלא לעדכן או לשתף בכך את  ולבסוף ,אשר התבקש לקנות או לעשות דבר מה עבור משלחו ,הגמ' בקידושין דנה בסוגיה של שליח

 ,והיה מן הראוי שכך יעשה ,עבור משלחו , שהרי נשלח לקנותאות במעשיו. להבנת הגמ' אדם זה נהג מנהג רמה לעצמולקנות דבר ז ,משלחו

ואינו חייב  , מה שקנה הוא עבור עצמו נשאר אצלו,ות בו נהג שליח זהאמ. אולם למרות מנהג הרולא ימעול בשליחותו ויקנה דבר זה לעצמו

אבא רבי ובמהלך משא ומתן זה בא  ,שרב גידל היה עסוק במשא ומתן על קניית קרקע מסוימת ,להחזירו למשלחו. כחלק מסוגיה זו מביאה הגמ'

קדים ובא אחר וה ,אשר נושא ונותן על דבר קניית עוגה כלשהי ,היינו עני פך בחררה.וקנה מהמוכר קרקע זו. הגמ' מדמה דין זה לדין עני המה

שלא ידע כלל  ,כך רבי אבא. על כך עונה רבי אבא עצמו , כיצד נהגאם כן .שאדם אשר עשה כך הינו רשע ,וקנה את העוגה. הגמ' מבינה ,עני זה

והיה מאפשר לרב גידל לקנות את הקרקע. אם כך  ,ואם היה יודע בוודאי שלא היה קונה מהמוכר קרקע זו ,שרב גידל נשא ונתן על קרקע זו

שהרי אדם העושה כן נקרא  ,שאם היה יודע את פרטיו כלל לא היה עושהו ,אבא יודע שאכן עשה מעשה לא ראוי יעתה שרב ,ת הגמ'שואל

הראשונה אותה קנה, קרקע התה ימשום שזו הי ,רשע, ראוי לו לכאורה להשיב את הקרקע לרב גידל. אלא שרבי אבא לא היה מוכן לעשות כן

למרות . ל נשא ונתן עליהכלל לא ידע שרב גידף בעת הקניה לא היה נחשב רשע, משום שוהרי סוף סו .קע ראשונהואין זה סימן טוב למכור קר

בהם  ,ניתן לשאול מספר שאלות  ,שהינו המקור לסוגיה זו כדברי הגמ' על דין עני המהפך בחררהזאת לא הסכים רבי אבא להשתמש בקרקע זו. 

או שמא  ,המעוניין למוכרה לעני זה הנושא ונותן עליה ,האם חררה זו שייכת למוכר מסוים ,לברר שדנו המפרשים בהבנת סוגיה זו. ראשית י

 , נחשב הוא רשע.וגם אז אם יבוא אדם ויקח חררה זו לפני שהעני לקחה ,והינה למעשה הפקר ,מדובר אפילו במצב שהעני ראה חררה זו ברחוב

 ,שמרגע שעשה אותו אסור לאדם אחר לקנות חפצים אלו כלל. עוד יש לשאול ,מהו ההיפוך בו עסוק העני ,שאלה נוספת העולה מדין זה הינה

 ,האם גם אז אסור לאדם אחר לקנות חפץ זה לפני העשיר ,מדוע נקטה הגמ' בדין זה במושג עני. מה יהיה הדין כאשר אדם עשיר היפך בחררה

  וכן שאלות נוספות שיתבררו במהלך דברינו. בגמ' הינו בלאו דווקא.והמושג עני המובא  ,או שמא הדבר מותר במצב זה

 בר עני המהפך בחררה בהפקר ובמתנה. מחלוקת הראשונים בד2

אסור לאדם לבא ולקחת  בעל החררה לתתה לעני במתנה, התכוון, או אם שאפילו אם אותו עני מצא חררה זו בהפקר ,מדברי רש"י בסוגיה עולה

שבמצב כזה שהחררה או  ,ומוסכמת ע"י מרבית הראשונים הינה ,לקחה לעצמו. לעומת זאת דעת ר"ת המובאת בתוספות לפני שהעני ,חררה זו

 ,. לדעת ר"ת וסיעתולזכות בחפץ זהמותר לאדם לעקוף את העני ו ,או שאמור להינתן לו בתורת מתנה ,החפץ בו מעוניין העני לזכות הינו הפקר

ורק במצב זה אדם אשר  ,ע"י העני נו משא ומתן על קניית חפץ זהמצב בו יש , הינומדין "עני המהפך בחררה"המצב בו אוסרת הגמ' לעשות כן 

במצב של הפקר או מתנה כדברי רש"י. לפני ההוכחות אותם מביאים ראשונים  נקרא רשע, ולא השיג את העני והצליח לקנות חפץ זה במקומו

בא מושג זה של "עני המהפך בה מו ,ה הנ"ל בקידושיןימוכחים הם את שיטתם מהסוג ,סאלו לסתור את דברי רש"י ממקורות אחרים בש"

תה יוגם קרקע זו לא הי ,הנתרב גידל לא רצה לקבל את הקרקע במבו  ,המקרה הנדון בסוגיה זו הינו מקרה מובהק ,בחררה". כמובא לעיל

שגם בו מדובר  ,ם כוונת הגמ' בהביאה את דין עני המהפך בחררהשמסתמא זו ג ,ממילא אומר ר"ת. אלא נשא ונתן על קרקע לקנותה ,הפקר

  ,. לכאורה ניתן לתרץ זאת בקלות לשיטת רש"י ולומרולא על ניסיון זכיה בהפקר או מתנה מסוימים ,דווקא על משא ומתן בקניית חפץ מסוים
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דין עני ן ניתן לומר שמקור האיסור הנלמד מעדיי ,רשרב גידל ניסה לקנות קרקע זו ולא לזכות מן ההפק ,שלמרות שהסוגיה בגמ' עוסקת בכך

שם  ,הגמ' במסכת ב"מם על שיטת רש"י מעוסק ג"כ בעני המנסה לזכות בחררה מן ההפקר ולא רק בקניין. עוד הקשו הראשוני ,המהפך בחררה

תו ילפניו קני כיוון שהקדימו וקנה בפועל ,ו והצליח לקנותה באופן אחרובא אחר והשיג ,מובא שאדם שהתכוון לקנות מציאה ע"י נפילה עליה

 ,מן ההפקר וקנייתה הינהאף שמדובר במציאה  ,לכאורה לפירוש רש"י בדין זה חל איסור לעשות כן מדין עני המהפך בחררה .באופן זה מועילה

וקף את העני וקונה מהמוכר שע א גם במקרה של עני המהפך בחררה, האדםשהל ,שהרי לא שייכת לאף אדם. על כך ניתן לענות לשיטת רש"י

, גם במקרה זה המובא לדעת רש"י . לפי תירוץ זה אכןנותר אצלו אך מה שקנה בערמה ובאופן בלתי הגון, ,הלכה היא שאכן נקרא רשע ,לפניו

, קנה הקרקעשם מובא שאדם מישראל שנתן כסף לגוי לא  ,יתרץ רש"י את הקושיא מהגמ' במסכת ב"ב בב"מ, אדם זה יקרא רשע. באופן דומה

קרקע זו אחר שכבר שילם הישראל את הכסף  אם יבוא אדם אחר מישראל להחזיקבמצב זה, ממילא . לא כתב לו הגוי שטר מכירה עליה כל עוד

 . לכןכל עוד לא כתב עליה הגוי שטר ,אך הישראל טרם קנה קרקע זו ,משום שהגוי כבר הוציאה מרשותו ע"י הכסף שקיבל .קנה השני ,עליה

, שאכן אדם זה ה בפירוש רשב"ם,וכן מובא שם בסוגי ,ור יאמר רש"יומותרת לכל אדם. גם על כך כאמ היינו הפקר ,קרקע זו נחשבת כמדבר

יה אדם שניער עץ דקל מהגמ' בגיטין בה מובא שה ,הינו רשע. עוד ניתן להקשות על פירושו של רש"י ,קרקע זו מן ההפקרב למרות שהחזיק

 ,למרות שמדובר על תמרים שהינם הפקר ,רש"יכל מתמרים אלו שנפלו. לכאורה לשיטת ובא אדם אחר וא ,ם הנופלים ממנומריע"מ לזכות בת

 שאכן ,ע"פ שיטת רש"יאכל תמרים אלו. על כך עונה התוספות רי"ד  ,שהיה כמובן צדיק גדול ,ואיך מובא שם שרב כהנא ,נחשב האוכל כרשע

מותר אפילו לאכול מדבר כשם ש . לכןשרב כהנא הבין שאותו אדם אינו מקפיד על אכילתו באופן זה אלא שמדובר באופן ,אסור לעשות כן

נראה  ,ברי רש"ילומר כך בד. לכאורה למרות שניתן , אם ידוע שאינו מקפיד על כך, כך גם מותר לאכול באופן זההשייך לחלוטין לאדם אחר

בעוד שלשיטת  ,ויצא שרב כהנא לא נהג כשורה לפי רש"י ,אדם זה כן הקפיד ,גמ' שםע"פ המובא ב ,שהרי בסופו של דבר .שתשובה זו דחוקה

וכלל לא קנה  ,הלה רק ניער את הדקל עליהם הם נמצאיםלדעת רב כהנא, ו ,שהרי כיוון שמדובר בתמרים הבאים מן ההפקר .ר"ת נהג כשורה

שהרי מדובר בתמרים הפקר. לעומת המקורות הרבים מהם  ,המהפך בחררהדין עני לא שייך לשיטת ר"ת במקרה זה  ממילא .התמרים באופן זה

ניתן במרבית המקרים לתרץ גם שיטת רש"י כמובא  ,על אף שכפי שהבאנו ,שבת טוב יותר לכאורה עם פשט הגמ'יעולה ששיטת ר"ת מתי

שעני אשר קוטף בראש  ,' במסכת גיטין מובאבגמשב טוב יותר עם שיטת רש"י בסוגיית עני המהפך בחררה. יישנו מקור שלכאורה מתי ,לעיל

רות אלו כל פעולה קניינית ע"י העני. ילמרות שלמעשה לא בוצע בפ ,אסור לאחרים לקחתם ,רות אלו נופלים על הקרקעירות כאשר פיהעץ פ

אף שטרם ביצע בהם  ,מ"מ כיוון שהעני היפך והתעסק לקוטפם ,שלמרות שמדובר בפירות הפקר ,לכאורה ההסבר הפשוט לאיסור זה הינו

שגם ר"ת יודה לרש"י  ,. הרשב"א מתרץ גמ' זו ע"פ שיטת ר"ת ואומראסור לקחת פירות אלו מדין עני המהפך בחררה ,פעולה קניינית מוחלטת

גם  ,וזאת כאשר נתעסק וטרח בהם. לפי שיטת ר"ת כאשר ישנה טרחה מרובה מאוד ,שאפילו בהפקר יכול להיות מצב של עני המהפך בחררה

 . ו, אחר שהעני עמל וטרח לקנותובהפקר יכול להיות איסור לקחת

 . דין מהפך בחררה בעשיר3

 ,שאם עני מהפך בחררה ובא אחר וקנה חררה זו לפני שהלה הספיק לקנותה נקרא רשע ,ר"ת סיעתו מסבירים את הטעם שמכוחו חז"ל אמרו

 ,קח דווקא חפץ זהיממילא אין כל סיבה שי ,ן שיכול הלה לקנותו במקום אחרומכיוו ,בכך שהרי טרח העני בעסק זה שהיה מעוניין לקנותו

אך במתנה או  ,הסוברים שדין זה שייך רק כאשר מדובר בקניין ,י שיטת ר"ת וסיעתושהעני עמל עליו לקנותו. הסבר זה כמובן מסתבר רק לפ

לאסור עליו להקדים את העני ולהשיג את החפץ מן  ,לשיטה זו ממילא אין כל הצדקה. הפקר לא ניתן לטעון שהשני יוכל להשיגו במקום אחר

כלל אינו מוצע ש , משוםשהרי לא יכול לקבל חפץ זה במקום אחר .או לשכנע את נותן המתנה לתתה דווקא לו ולא לעני המעוניין בה ,ההפקר

עומד הכלל הידוע "חייך  ,ברים כשיטת ר"תוהינו מעין הזדמנות חד פעמית. במצב זה כפי שמביאים הראשונים הסו ,למכירה במקום אחר

ואם החסד לחברו יעשה על חשבונו של האדם באופן  ,אדם יוכל לדאוג לצרכיו בטרם עושה חסד עם חברו , שעל פיו גםקודמים לחייך חברך"

נראה שהדגש  ,אשר מתאימה לשיטתו בעניין עני המהפך בחררה ,מותר לו להעדיף את טובת עצמו ע"פ טובת חברו. מסברת ר"ת ,מובהק

אלא  ,וממילא אין כל סיבה שיקנה דווקא חפץ זה ,המרכזי הגורם לאיסור זה הינו היכולת של האדם השני להשיג את מבוקשו במקום אחר

דבר זה משום שהינו הפקר ונחשב מעין  גם אם הלה לא יכול להשיג ,יאפשר לעני לקנותו. רק כאשר מדובר בטורח קיצוני וחריג של העני

. מעבר המובא בשיטת ר"ת רש"י לא יכול לקבל כלל טעם זההעני יזכה בו. כאמור לפני ש ,יש לאסור עליו לזכות בחפץ זה ,הזדמנות חד פעמית

 ,ת הסברו של ר"ת בסוגיהמדוע לא היה מוכן לקבל א ,בחלק מהמקורות המובאים לעילבמקצת דחוקה , הנראית לכך יש לשאול על שיטת רש"י

 .דין המהפך בחררה עוסק דווקא בעני לפיהם ,נראה שאת התשובה לכך ניתן למצוא בדברי הגמ' .ובכך להידחק בחלק גדול מן המקורות הנ"ל

 דגש  שבדין זה יש לתת בשם עני המהפך בחררה בדווקא, משמע הרי יכלה הגמ' לכנות דין זה בשם אדם המהפך בחררה. מכך שהגמ' נוקטת
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אם יבוא אדם אחר ויקנה את החפץ לו הוא  ל צורך מובהק בדבר שבו היפך,ממילא אם עני או בע. דווקא על מידת הצורך של האדם שמהפך

הינו כאמור מדגיש באופן אחר לחלוטין את יסוד איסור  ,כנ"להסבר זה העולה מדברי רש"י המדוייק מדברי הגמ'  .יחשב אדם זה רשע ,זקוק

הפרמטר הראשי של איסור זה אינו עוסק במידת היכולת של האדם השני להשיג דבר זה  ,שלא כמו ר"ת ,חררה. לשיטת רש"יעני המהפך ב

אסור לו  ,עמל רבות ע"מ לקנותו כיוון שהעני זקוק מאוד לדבר עליו וכל להשיג דבר זה במקום אחר,אלא אפילו אם כלל לא י ,במקום אחר

כי לדברי רש"י ישנה הדגשה  ,טת רש"י עולהק מהותי זה בין שיטת ר"ת לשיבא מן ההפקר. מיסוד חילובדבר האף אם מדובר  ,לקחתו ממנו

, משום שכאשר לא מדובר בעני או אדם הזקוק באופן משמעותי לחפץ בו היפך ,ולא סתם אדם שהגמ' הביאה דין זה בשם עני,מהותית בכך 

יכול הלה לזכות בחפץ כל  ,ממילא כאשר אין מידת צורך משמעותית ,של זה שהיפך כיוון שהעיקרון המנחה של איסור זה הינה מידת הצורךמ

הבנה זו כדברי רש"י . זקוק לחפץ זה באופן ניכר בסופו של דבר לא לא גורם לו בכך נזק משמעותי, משום שהרי .עוד השני טרם זכה בו

שכאשר מדובר באדם עשיר אשר נשא ונתן  ,רנו בדברי ר"ת נראהת הבנה זו העולה מדברי רש"י, ע"פ הסבלעומבסוגיה מופיעה בדברי הר"ן. 

שהרי יכול הוא להשיג חפץ זה  ,שהרי גם במצב זה עומדת סברת ר"ת .ג"כ אסור לאדם אחר לנסות לקנות חפץ זה במקומו ,עם המוכר לקניה זו

ו עשיר, ולא משנה מהי מידת הצורך של האדם בחפץ אם כן אין כל הבדל ע"פ סברא זו בין אדם שהינו עני לבין אדם שהינ .בקלות במקום אחר

  אלא משנה מהי מידת היכולת של האדם השני להשיג חפץ זה במקום אחר. ,זה

 . דין מהפך בחררה במחיר מוזל, ובדבר חיוב השבת החפץ הנקנה לעני4

 ,לשיטת ר"ת הסוברת שרק כאשר מדובר על היפוך לקנות דבר מה .בין שיטת ר"ת לשיטת רש"י עוד מצאנו השלכה הלכתית ליסוד המחלוקת

ר"ת חייב השני  אלא לשיטת ,לא רק שעשה מעשה אסור ,כאשר אדם עשה זאת והצליח לקנות בטרם העני קנה ,שייך דין עני המהפך בחררה

ולמה עקף את  ,יג חפץ זה במקום אחרשהרי יכול הלה להש .משום שלשיטת ר"ת מדובר כאן בעוולה גדולה מאוד לתת לו את החפץ שקנה.

אך מכיוון  ,ודאי שאדם זה אכן נקרא רשע ,העני וקנה את הדבר שרצה העני לקנותו. אולם לשיטות רשב"ם הנוקט כשיטת רש"י כמובא לעיל

ינת הזוכה השני לא מכיוון שמבח ,ממילא למרות שיש בכך עוולה ני,עוסקת גם באדם שהצליח לזכות בהפקר לפני הע ,שתקנת חז"ל בנושא זה

אין להוציא ממנו  ,לכן למרות שמותר לכנותו רשע. יש לומר שהעוולה שעושה הינה קטנה יותר ,היה יכול להשיג מתנה והפקר אלו במקום אחר

ית סוברים שלמרות שעקרונ ,. יש לציין שיש מן הפוסקיםבעל כורחו, אלא אם מעוניין להסיר מעליו את הכינוי רשע את מה שזכה בו לפני העני

 שרק נקרא רשע ואינו חייב להחזיר את אשר זכה בו ,שרק בקניית דבר מה שייך דין עני המהפך בחררה, סוברים שמלשון הגמ' עולה ,"תכר

האדם , אך הינו במצב בו מדובר בקניין ,לידי ביטוי ההבדלים המהותיים בין שיטת רש"י בסוגיה לשיטת ר"ת ים. דין נוסף בו באבעל כורחו

אלא במחיר גבוה משמעותית. נראה שגם  ,לא יכול להשיג חפץ זה במחיר הנמכר כעת ,וניין לעקוף את העני אשר מתכונן לקנות חפץ זההמע

אסור לעקוף את העני  ,שהרי אפילו בהפקר ומתנה .לדעת רש"י בוודאי שגם במצב זה ישנו איסור ונקרא רשע .במצב זה יחלקו ר"ת ורש"י

לפיו  כנ"ל, זאת ע"פ העיקרון המנחה ברש"י .בקניית דבר במחיר מוזל יותר אפילו במידה ומדובר ,אשר מדובר בקנייה, כ"ש כולקנותם לפניו

עקב מחיר נזק במקצת יוגם אם י ,אינה תלויה ביכולתו של האדם השני להשיג דבר זה במקומות אחרים ,הדאגה לעני בדין עני המהפך בחררה

שהרי מוכר זה מוזיל משמעותית את  ,ניתן לראות מצב זה כהפקר ומתנה ,את העני. לעומת זאת לשיטת ר"תאסור לו לנסות לעקוף גבוה יותר, 

יש לומר שאין בכך משום איסור של עני המהפך בחררה. באופן זה פסק גם את החפץ, וממילא כיוון שבמחיר זה לא יכול למצוא  ,המחיר

, יש הפך בחררה במצב זהשלמרות שעקרונית לשיטת ר"ת לא שייך דין עני המ ,לעומת זאת הרמב"ן סובר .הרמ"א בשם תשובת מהרד"ך

לכן יש לראות את כל מקרי המכירה כמקשה  ,מכיוון שבד"כ במכירה אין הבדלים משמעותיים בין מקום למקוםלאסור זאת מדין "לא פלוג". 

 ולאוסרם גם לשיטת ר"ת, אף במקרים שהסברא אינה רלוונטית בהם.  ,אחת

 ני המהפך בחררהור עקיפה בתור מדין ע. איס5

קנות אדם אחר לאסור ל י שלב זה,אחר, שדיוק נחשב העני כמהפך בחררה באופן כזהבמאיזה שלב  ,עוד דנו הפוסקים בסוגיה זו בשאלה

לאנשים אחרים  , ישנו איסוררק כאשר סיימו הקונה והמוכר לדון במחיר ,י לפיהםכמהמוכר את החפץ בו היפך. הב"י מביא את דברי המרד

הקנייה בפועל. לפני כן מותר לכל  על החפץ הנקנה, ורק טרם בוצעה את המחיר לשכנע את המוכר למכור להם ולא לאדם הראשון, עמו סיכם

ואת דעת רש"י  ,דעת ר"ת להלכה השו"ע מביא אתטרם סיכם על מחיר עם המוכר.  אשר ,אדם לשכנע את המוכר למכור לו ולא לחברו

נראה . כי סובר להלכה כר"ת ,השו"ע עולה יוגם מכללי הפסיקה הנהוגים בדבר ,הרמ"א פוסק מפורשות כדברי ר"ת .ריםבשם יש אומ

שהסיבה לנטייתם אחר דברי ר"ת הינה, הבנתם כי מרבית הפוסקים נוקטים כשיטתו, וכן כפי שהראנו, המקורות האחרים בש"ס 

ממילא מותר יהיה לאדם הרואה את חברו ת ר"ת ניתן להבינם כפשוטם. מתורצים בדוחק יחסית ע"פ שיטת רש"י, בעוד שלשיט

 רק כאשר אדם מעוניין לקנות דבר מה וכבר הגיע לסיכום על . לעקוף אותו ולזכות במתנה זו לפניו ,מתכונן לזכות במציאה או מתנה
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כדעת הפוסקים הנוקטים  ,כפי שהבאנו לעיל ,המוכר, יאסר על אדם אחר לקנות מהמוכר מקח זה. עוד מכריע הרמ"א המחיר עם 

משום  .מוזיל מוכר זה משמעותית את המקחאם  ,שאפילו במקח וממכר לא שייך איסור בדין עני המהפך בחררה ,כשיטת ר"ת ואומרים

מתכונן הוא כל עוד לא קנה בפועל את החפץ אותו  ,מתירה לעוקפו ולקנותו לפניו ,אשר לשיטת ר"ת ,שבאופן זה נחשב הדבר כמציאה

 ,ר"תלשיטת ולא בלבד, שיטת רש"י ל , אשר ע"פ הסברנו לעיל, נכוןרק באדם עני שייך דין זה ולא בעשיר ,דברי הרמ"א לפיהם לקנותו.

ממילא  ,בר באדם עשיר, אכן אם מדוולפיה כאשר מדובר על מציאה וכדומה לפני כן, בדעת רש"י המובאת בשו"ע ,עוסקים להבנת האחרונים

שרק  ,עוד מוסיף הרמ"א ואומר כדברי המרדכי , יכול כל אדם לזכות בה.לכן כל עוד לא זכה במציאה. אין כל סיבה לדאוג לו יתר על המידה

מותר לכל אדם  ,גם במקח וממכר ,אך לפני כן ,לקנות חפץ זהעל אדם אחר קיים איסור  ,אחר שפסקו המוכר והקונה את עלות החפץ הנקנה

מבין ערוך השולחן ע"פ  ,של הרמ"א בסוף דבריובניגוד לדברים אלו ולקנות לפניו את החפץ.  ,דם המתמקח על המחירלעקוף א

לאדם אחר לבא ולנסות להציע למוכר אסור  ,תמקח על המחירעל המקח ומאדם עומד , שכאשר מובא גם בדברי המאירי, ההירושלמי

לכאורה ע"פ  ע"מ שהמוכר ימכור לו ולא לחברו. שון להעלות אף הוא את המחיר,הרא ובכך לחייב את האדם ,הצעת מחיר גבוהה יותר

הגיעו המוכר והקונה כל עוד לא  ,הרי לכאורה .מובא להלכה ע"פ ערוך השולחן אוסר זאת, לא ברור מדוע הירושלמי ההיסוד המובא במרדכי

אלו מובא גם  הצעת מחיר טובה יותר. ברוח דברי ערוך השולחן עויכול כל אדם להצי בין הקונים, השוק פתוח לתחרות ,מחירלהסכמה בדבר ה

בזמנו נוהגים לאסור  ,אחר ן כלל איסור לקנות חפץ זה ע"י אדםכל עוד לא סיכמו על גובה המקח אית שבעלי השו"ע פסקו, ששלמרו ,בפרישה

". השגת גבול". הפוסקים בזמנו של הפרישה כינו מצב זה בשם , ודן בו באופן באופן רציניכאשר הראשון כבר עומד על המקח ,במצב זה

מחלק ואומר, שכל דברי ערוך השולחן . אלא שלא נפסק כלל ע"י בעלי השו"ע כנ"ל , מצב זה למרות שהובא באופן דומה בירושלמי,לכאורה

 ,רק במצב של קניה בודדתומו, עוסקים במק קיים איסור לעקוף את הקונה ולקנות ,רהגיעו לעמק השווה בדבר עלות המוצ שרק כאשר הרמ"א,

אסור לאדם אחר לקנות מקח זה, ואף אסור לו  ,אפילו טרם סיכם עם הקונה מחיר סופי ,כאשר אחד עומד על המקח ,אך בשוק שהרבה קונים בו

ר מניין לערוך השולחן לקנות מהמוכר חפץ זה. לכאורה יש לבר ,עד שחברו ימצה את ניסיונו ,לתת הצעת מחיר גבוהה יותר משל חברו

שאכן  ,נראה שיסוד דבריהם נעוץ בעובדהבניגוד מוחלט לדברי השו"ע והרמ"א.  , ולעשות חילוקים אלו, שהינםולפרישה לפסוק כדעה זו

להלכה, והינם מובאים גם בדברי הרמ"א בעניין  אולם לא בכדי השו"ע הביא גם את דברי רש"י ,השו"ע והרמ"א פסקו כדברי ר"ת

לפסוק כדברי  שבעת הצורך ניתןבהביאם את דברי רש"י הינה, השו"ע  מהפך בחררה, כמובא לעיל. להבנתם מטרת בעליעשיר ה

יודה ר"ת  ,כאשר מדובר על טורח גדול או מצב קיצוני אחר ,בייחוד שכפי שהבאנו לעיל בדברי הרשב"א הסובר כדעת ר"ת רש"י,

 ,גם כאשר מדובר על הפקר וכדומה. ממילא מבינים הפרישה וערוך השולחן ,ויאמר שאכן שייך דין עני המהפך בחררה ,לרש"י

יר דין ראוי יותר להחמ ,תה נהוגה בזמנויהיאו כדברי הפרישה שבצורת המסחר אשר  ,שכאשר מדובר על שוק עם הרבה קונים ומוכרים

שלא ניתן לומר שרק כאשר הגיעו המוכר והקונה לסיכום  מובן,ממילא לשיטה זו  .ולפסוק כשיטת רש"י ,זה מפאת הצורך הגדול שיש בדבר

ומדובר בהפקר  ,גם כאשר אין כל צד ממוני בעניין ,שהרי לדעת רש"י .בדבר עלות הסופית של המוצר, קיים איסור בעני המהפך בחררה

לפני שהלה מיצה את ניסיונותיו  ,ותהאוסרת על אחרים לקנ בחררה, שתחילת ההיפוך ,קיים איסור בדבר. ממילא יש לומר לדעת רש"י ,ומתנה

ממילא כאשר מדובר על דבר . ומידת ההשקעה שלו במקח זה ,במידת הצורך של אדם זה ,תלויה כפי שהוכחנו לעיל בדעת רש"י ,לקנות חפץ זה

כאדם  חשב האדם. שהרי במצב זה נכלל לא שייך דין עני המהפך בחררה ,כדברי רש"י המובאים גם בדברי הרמ"א לשיטה זו ,של מה בכך

קטנה ככל  ,כל קירבה של האדם למקח ,כאשר מדובר על צורך משמעותי לאדם ,מאידךל לא שייך דין עני המהפך בחררה. בו כל ,עשיר

לאחד  , את המקורע"פ יסוד זה ניתן למצוא בדין עני המהפך בחררה. יכנס למשא ומתן על מקח זה לפניואוסרת על אדם אחר לה ,שתהיה

או  ,כאשר אדם עומד בתור לקניית או קבלת דבר מה .והוא העקיפה בתור ,המנהגים המכוערים ובלתי מוסריים הקיימים במקומות רבים

ממילא אם מדובר בתור משמעותי וטורח . למעשה הינו מהפך בחררה לפי דעת רש"י ע"פ הסברנו לעיל ,לכל תור באשר הוא

כאשר מדובר  ,במצבים מסוימיםת את האדם העוקף בתור רשע. נראה ששבגינו מותר לכנו ,יסוראכל עקיפה בתור תחשב כ ,משמעותי

ולא להסתפק בכינויי גנאי שלעיתים לא  ,על תופעה רווחת, ראוי אף לעגן איסור זה בתקנות ובענישה מסודרת בחוק או בנוהג ציבורי

אלא איסור מובהק מדין סוגיית  ,ברינו אין בו רק מעשה לא מוסריאשר ע"פ ד ,ע"מ להוקיע מנהג לא מוסרי זה ממחוזותינו ,מספיקים

  .עני המהפך בחררה

 . דין עני המהפך בחררה במצוות ובשוק ארבעת המינים6
כאשר יודע הוא שיש לו כבר מלמד  ,שאסור למלמד תורה להציע את שירותיו לבעל בית מסוים ית עני המהפך בחררה אומרים,בסוגיהתוספות 

יכול בעל  ,ואינו מעוניין בו עוד. אולם בניגוד לכך ,שבכל מקרה מסיים את התקשרותו עם המלמד הקודם ,אחר, אלא אם הבין מבעל הבית

 מלמד אשר המ ,שלדעתו מלמד זה מתאים יותר למלאכה זו ,משום שיכול לומר .ע"י מלמד אחר ,הבית ליזום מהלך של החלפת המלמד שלו
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אשר נפסקו להלכה  ,פות אלומדברי תוס. , אשר מוסכמים לכל הדעותע"פ יסודות הדין של עני המהפך בחררהאשר מצוי אצלו. כל זאת 

או  ,גם לא ע"י הצעות מחיר טובות יותר ,אשר מקושרים עם מתחריו ,שאסור לבעל עסק להציע את שירותיו ללקוחות ,בשו"ע נראה

 על חשבון עובד אחר, כאשר גלוי וידוע שקבלתו לעבודה תהיה מסוים כ"כ, אסור לנסות להתקבל לעבודה במקום .שירותים טובים יותר

או גוף שאדם  ,לא ידע כלל, באופן שאו ניסה להתקבל למקום העבודה ,אדם הציע את שירותיו , כאשראולם האחרונים נחלקו שיפוטר.

במצב זה גם אם החליט בעל העסק להעדיף את . השרות אותו הוא מעוניין להעניק נתיתאחר מאיישים את התפקיד בו הוא מעוניין, ונ

לסלק נודע לו על המצב שנגרם עקב הצעתו, אינו צריך כאשר , ולפטר את העובד אשר קיים אצלו ,או את העובד החדש ,הצעה החדשה

ת ובתפקיד, שירוב ,ה נכנס לעסק שיש לו מענהכאשר לא ידע שלמעש ,מפני שיכול לסמוך על הפוסקים המתירים זאת ,עצמו מעסק זה

ובכך להסב את תשומת ליבם  ,שיכול הלה לפרסם את שירותיו באופן כללי ,. אולם למרות איסור זה נראהאת שירותיו הוא מציע להם

ל ולקב ,יף עובדיםמותר להחליט שהינם מעוניינים להחל ,כמובא בתוספות ,על כך שהינו מעניק שירות זה, והרי ללקוחות ,של הלקוחות

משום שלא ברור מדוע התוספות עוסקים רק במצב בו בעל הבית  ,האחרונים תמהים על דברי התוספות .שירותים מנותני שירות אחרים

כבר משלב בו המלמד הראשון רק נושא ונותן  ,לבעל הבית , קיים איסור להציע שירותיםהלא בדין עני המהפך בחררה ,מעסיק כבר את המלמד

 ,מתרצים את דברי התוספות ואומרים ,וכן נראה מדברי הפני יהושע ,ערוך השולחןולא רק כאשר כבר עובד אצלו.  ,על העסקתו עמו

בקניית  רובאולם כאשר מד .אסור להציע את עצמו במקום המלמד או נותן השרות הראשון ,שאכן במצב רגיל כבר מעת המשא ומתן

 ,לקונה ,מעבר לדיני תורה ,בהם ישנה דאגת יתר ,לא שייך להחיל את דיני הממונות הרגילים ,מצוותמצוות או שירותים השייכים ל

והתחרות  ,קנאת הסופרים ,ובאופן זה כדברי הגמ' במסכת בבא בתראש לאפשר לשוק להיות יותר אגרסיבי ותחרותי יותר, אלא י

לתחרות בין שהשוק הפתוח  ,בשאר המצוות. וכן נכון הדבר רתגרום להם להרבות חכמה ולהיות טובים יות ,הפתוחה יותר בין המלמדים

וממילא המצוות יעשו באופן טוב יותר במקרים  ,יגרום לתחרות גדולה יותר בין הקונים ,עד שלב הקנייה ממשהקונים ונותני השרות, 

ניתן להחיל דין זה על שוק , לא וותמצ , לבין מכירות בענייניבענייני רשותלק בין מכירות המח ,רבים. נראה לומר שלמרות עקרון זה

מכיוון שעיקר מסחר זה נעשה ע"מ להרוויח את הסוחרים, ולא ע"מ לזכות את עם ישראל בקיום מצוות  ,ארבעת המנים המצוי בימינו

יתהדר עם  ,אחר שכבר סוכם המחיר עם קונה אחר ,ולא נראה שבהצעות מחיר גבוהות יותר על אתרוג מהודרארבעת המינים בהידור, 

לא שייכת בדין המחלקת בין מכירות של ענייני רשות, למכירות של מצוות, ממילא סברא זו . ישראל בקיום מצוות באופן טוב יותר

, שבכל מצב של משא ומתן רציני בין בעניין דין עני המהפך בחררה בדברי הפוסקים רגילממילא חוזר הדין ההמינים כלל. ארבעת 

אף אם טרם  ,לפי דברי ערוך השולחן והפרישה ואף נקרא רשע באופן זה. ,חר לנסות ולקחת מקח זה לעצמוהצדדים, אסור לאדם א

גם בשוק ארבעת המינים אין לנסות להציע הצעות מחיר גבהות  ,ר על המחיר, כל עוד אדם דן עם המוכסגרו הצדדים על מחיר סופי

לעקוף אותו ולקנות את הסט המהודר במקומו.  , הנעשית מתוך ניסיונותקונהעל האו לזכות בסט המהודר ע"י הערמה זו או אחרת  ,יותר

קרא רשע לפני יולה ,ולא לעבור על יסודות דין עני המהפך בחררה ,מוטב לו לאדם לקיים מצוות ארבעת המינים באופן פחות מהודר

                      ועוד בשם רצון להידור במצוות.  ,המקום


