
 כופין על מידת סדום

פרק ה' משנה י' "ארבע מדות באדם: האומר שלי שלי ושלך  פרקי אבות (א

 שלך, זו מדה בינונית, ויש אומרים זו מדת סודם."  

ההוא דזבן ארעא אמצרא דבי נשיה כי קא פלגו  בבא בתרא יב:סוגיא  ( ב

א"ל פליגו לי אמצראי אמר רבה כגון זה כופין על מדת סדום מתקיף לה  

רב יוסף אמרי ליה אחי מעלינן ליה עלויא כי נכסי דבי בר מריון והלכתא  

כרב יוסף תרי ארעתא אתרי נגרי אמר רבה כגון זה כופין על מדת סודם  

דהאי מדויל והאי לא מדויל והלכתא כרב יוסף   מתקיף לה רב יוסף זמנין

תרתי אחד נגרא א"ר יוסף כגון זה כופין על מדת סדום, והלכתא כרב  

 יוסף.  

הדר בחצר חבירו שלא מדעתו צריך להעלות לו שכר    בבא קמא כ.גמרא  ( ג

או אין צריך היכי דמי אילימא בחצר דלא קיימא לאגרא וגברא דלא עביד 

א חסר אלא בחצר דקיימא לאגרא וגברא דעביד  למיגר זה לא נהנה וזה ל

למיגר זה נהנה וזה חסר לא צריכא בחצר דלא קיימא לאגרא וגברא 

דעביד למיגר מאי מצי אמר מאי חסרתיך או דלמא מצי אמר הא 

איתהנית איתמר רב כהנא אמר רב יחונן אינו צריך להעלות לו שכר רבי  

 אבהו אמר רבי יוחנן צריך להעלות לו שכר. 

וע' רמ"א שם   השו"ע סימן שס"ג פסק דאין צריך להעלות לו שכר.ו (ד

דכתב דהיכא דאינה יכולה להשכיר כופין להניח חבירו אפילו  

 לכתחילה 

וז"ל "אפילו למ"ד בפ"ק דב"ב   בבא קמא כ: ד"ה הא איתהניתוע' תוס'  ( ה

יכול  כופין אותו על מדת סדום ויהבינן ליה אחד מצרא, שאני הכא שהיה  

ולמ"ד התם מעלינן ליה כנכסי דבר  לה מלדור בביתולמונעו מתחי

כבר  אבל הכא  מתחילה לדור בביתומוריון משום דדמי למנוע חבירו 

   דר.

חלק חושן משפט ס' כ"ד דהסביר הצד דכופן גבי  נודע ביהודה תנינא וע'  (ו

מכיר עדיין החלקים ויש מצר בבא בתרא, דהתם קודם החלוקה דאין 

להשותף חלק בשני הצדדים התם יש בידו לכופו ליתן לו על המיצר מדין 

 כופין על מדת סדום. וכמו דברי הנימוקי יוסף המובא להלן.

לו שכר אם לאו הוא דוקא  אם צריך להעלות ומבואר מתוס', דכל השאלה  (ז

באופן דכבר דר, אבל ודאי יש לו בעלות למנוע אותו מלדור מתחלה. וע'  

 שו"ע דהיכא דמחה בו ואמר לו צא, חייב לשלם שכירות משלם. 



והגאון רב שמעון שקאפ בב"ק שם הסביר, דאע"פ דהוי זה נהנה וזה   (ח

שב כפגיעה  אינו חסר, אבל אם יכל לדור בו בע"כ של בעלים, זה ודאי נח

ורק אח"כ שכבר דר בלא ידעיתו   -בבעלות שלו, ואין לך 'חסר' יותר מזה

ומחאתו, אינו נחשב כפגיעה בבעלותו, ושייך לומר דכופין על מדת סדום  

 ופטור. 

וז"ל, "אע"ג דקי"ל  רא"ה מובא בנמוקי יוסף בבא קמא שם, וע' לשון   ( ט

ם, הני מילי בעלמא דזה נהנה וזה אינו חסר כופין אותו על מדת סדו

בקרקע של שניהם שאין משתמש בשלו כלל, אלא שיכול לכופו ממדת  

הדין שלא לעשותו וכגון הבונה כנגד חלונו של חבירו והלה מעכב עליו 

שלא לסתום אורה שלו והלה רוצה לעשות לו חלונות במקום אחר שלא 

אבל להשתמש בשלו כלל לא  אמרינן כופיןיפסיד מן האורה כלל כגון זה 

  שלא יכוף את חברו על כרחורו שאם אי אתה אומר כן אין לך אדם אמ

 ע"כ" 

ומבואר מדברי הנמק"י, דהא דאין יכול לכפות הוא רק משום דמשתמש   (י

בשל חברו, אבל באופן דמשתמש בשלו ויכל למנוע הפסד, ודאי כופין את  

הזולת להניח הראשון לעשות חפצו בתוך שלו באופן דלא גרם לו שום 

ן על פי הסברת הגרש"ש, ז"ל, דרק מצד השתמשות בשל  הפסד. ומוב

חברו דנחשב סילק בעלתו אין יכל לכופו. אבל באופן דמשתמש בתוך  

 שלו באופן דאינו מפריע לזולת ודאי כופין הזולת להניחו לעשות כחפצו.  

דיברו הפוסקים באופן דיש חצר של שותפין, ורוצה אחד לבנות זיז   (יא

אויר החצר, ודנין הפוסקים אם נחשב   או מפרסת להמשיך דירתו, על

משתמש בשל חברו, ואין כופין על מדת סדום באופן זה, או אם נחשב  

 משתמש בתוך שלו דכופין הזולת להניחו. 

עוד דיברו הפוסקים באופן דמשלח אדם חבילה בבית הדואר ויש מקום  ( יב

בחבילה לשלוח יותר בלי יקירת המחיר השילוח אם חבירו יכל לשלוח 

על כרחו של משלח. וכן לכאורה נוגע באופן דאחד רצה לשלוח חפץ ב

איזה חפץ עם חברו כשנוסע למקום פלוני, אם הראשון יכל לסרב, או אם  

 אמרינן דהוי מדת סדום.

 



Must One Share? 

1) The gemara discusses a case where two brothers inherit plots of 

land. One brother already has a plot adjacent to one of the 

inherited plots. Is he entitled to force the other to give him the 

plot adjacent to his plot? 

2) If one ‘squats’ on someone’s property, in a way that cause the 

owner no loss, must he pay rent? 

3) Tos there explains that these two gemaros are not dependent on 

each other- even if one must pay rent, that is because the owner 

would have had the right to evict him originally, which might not 

be the case regarding the inheritance. On the other hand, even if 

one does not have to relinquish the inheritance, here might be 

worse because he already lived there.  

4) Rav Shimon Shkop explains the difference between before and 

after; before, the owner must have the right to object, otherwise 

it is infringing on his right of ownership, however after the fact, he 

should relinquish the wages since he suffered no loss. 

5) Based on this, the poskim explain that one may object initially 

only when the other party wants to use his property without 

permission; however if they are primarily using their own 

property with only minor infringement or inconvenience to the 

other, the other person must relinquish and allow the first to use 

his property freely. An example of this would be building an 

extension. 

6) One should agree to take packages for another when no loss 

would incur.  


