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בעניני  להשתדל  רשות  לו  שנתן  ר"ל  ברשות,  "היורד  ע"ב(:  מ"ב  )ב"ב  המאירי  ז"ל     1
שדן  ט"ו(  סי'  )ח"א  שלמה  שמע  בספר  ועיין  ליטע".  לו  פירש  שלא  אעפ"י  זה,  קרקע 
בקבלן שהתבקש לבנות גדר ואח"כ נחלקו ביניהם על גובה הסכום שמגיע לו, והוא דן את 
הקבלן כיורד ברשות, ויש לציין שמה שדן אותו כיורד ברשות, כוונתו הייתה שבעה"ב 
חייב לשלם שכר לקבלן לכה"פ כדין יורד ברשות, ובמקרה שלו זה היה מספיק, עי"ש, 
אבל באמת באופן כזה פשוט שהוא נידון כפועל רגיל ויש לפועל כל דיני שכירות פועלים, 
ואינו נידון רק כיורד ברשות )ולכן יהיה דין בל תלין וצריך לשלם כסף מזומן דווקא ויורדים 
לנכסי בעה"ב אם אינו משלם וכו'(. ולגבי התשלום בכה"ג דינו מפו' בראשונים ובשו"ע 
נטל רשות בפרט ליטע  "ואם  וכך מפורש במאירי הנ"ל שכתב:  ו'.  המובאים להלן בדין 

נעשה כאריס ליטול חלק בפירות".
2   אף שהמשביח קיבל רשות להשביח, מ"מ נחשב "יורד" ולא פועל רגיל, כיון שבעה"ב 

לא שכר אותו להדיא שיעבוד עבורו.
3   יש לציין שבדין שוכר שהשביח את הדירה שהוא שוכר יש הרבה פרטי דינים נוספים, 
נידון  הוא  שכר  שמקבל  הוא  שהדין  במקרים  ורק  בעז"ה,  הבאים  בעלונים  בזה  ונאריך 

כיורד ברשות.

כיצד  העליונה,  על  וידו  לו  שמין  ברשות,  "היורד  ה"ז(:  פ"י  )ב"ק  בתוספתא  מבואר     4
ידו על העליונה, אם השבח יתר על ההוצאה נותן לו את השבח, ואם הוצאה יתירה על 
השבח נותן לו את הוצאה". וכ"פ הרמב"ם )גזו"א פ"י ה"ז( והשו"ע )שע"ה ס"ד(. ומש"כ 
שם  מדובר  שהרי  השבח,  לגוף  הכוונה  שאין  בהכרח  השבח,  את  לו  שנותן  התוספתא 
בבונה בניין, ולא שייך ליטול את גוף השבח, אלא ע"כ שהכוונה לדמי השבח, וגם בזה 
הכוונה רק לאחוזים מן השבח כפי המנהג ולא לכל השבח, וכמו שהיה נהוג בזמן חז"ל, 
שאריס שיורד לטפל בשדה, שכרו הוא שמקבל אחוזים מתפוקת השדה עצמה, ]ולכן 
נקרא השכר 'שבח'[, והיו מנהגים שונים כמה אחוזים מקבל )ראה תוס' ק"ג ע"ב ד"ה 
ואזל וסמ"ע ש"כ סק"ד(, שאם בעל השדה סיפק את הזרעים, קיבל האריס מחצה שליש 

או רביע מן התפוקה, ואם האריס הביא את הזרעים, קיבל שני שליש או שלשה רבעים.
שבח  לו  "שמין  אחר(:  נכסי  על  כמוציא  ד"ה  ע"א  פ'  )כתו'  ברש"י  להדיא  מבואר  וכך 
כמשפט אריסי המדינה", וכ"כ רבינו יונה והריטב"א )הובאו בשיטמ"ק  שהשביח ונוטל 
כתו' שם(, וכך מבו' בסמ"ע )סק"ח( ובביאור הגר"א )סק"י( שאינו נוטל את כל השבח, 
ובטעם הדבר כתב השיטמ"ק, שאינו מסתבר שמי שלא  אלא חלק מן השבח כאריס. 
יורד  גם  א"כ  כאריס,  מקבל  להדיא  שנשכר  שמי  וכיון  שנשכר,  ממי  יותר  ירוויח  נשכר 

  פסקי דינים 

משביח נכסי חבירו א'

שיעור התשלום למי שהשביח נכס חבירו בלי שנשכר לכך
מבואר בחז"ל שיש שלושה סוגים של "יורד לנכסי חבירו". החילוק הראשון הוא, אם היורד קיבל רשות מבעל הנכס להשביח, והוא הנקרא 
"יורד ברשות", או שעבד בלי לקבל רשות מבעל הנכס, והוא הנקרא "יורד שלא ברשות". החילוק השני נוגע רק ליורד שעבד בלי רשות, והוא, 
אם הנכס עמד להשבחה זו, והוא הנקרא "יורד לשדה העשויה ליטע", או שהנכס לא עמד להשבחה זו, והוא הנקרא "יורד לשדה שאינה עשויה 

ליטע". ומבו' בחז"ל ששיעור התשלום ליורד משתנה בין שלושת הסוגים הללו, ובזה נדון בעלון זה.
ויש לציין ששאלות כאלו הם מעשים בכל יום, וכגון שכן בבניין משותף שעשה השבחה בבניין, וכן שוכר שהשביח את הדירה המושכרת, 
וכן מצוי מאוד ששכן אחד משביח 'חלל' ששייך לכל השכנים. כמו"כ הדבר מצוי בטכנאי רכב וכדו' ובקבלני בנייה שעושים השבחה למזמין 

בלי שיתבקשו.

התשלום למשביח ברשות בלי הסכם עבודה
א. אדם שקיבל רשות מפורשת מבעל נכס להשביח את נכסו, אבל לא היה ביניהם הסכם עבודה ולא סיכמו על גובה השכר1, הוא הנקרא "יורד ברשות"2, וכגון 
בעל מלאכה שסיכם עם חבירו שאם הוא רוצה הוא יכול לשפץ עבורו את הדירה שלו, אבל לא סיכמו על מחיר, או שוכר שקיבל רשות מבעל הבית לשפץ 

או להתקין מזגנים בדירה ששכר3, בין אם הנכס היה זקוק להשבחה ובין אם לא, חייב בעה"ב לשלם למשביח על עבודתו, כפי שיבואר בסעיפים הבאים.
ב. שיעור התשלום קבעו חז"ל, שבודקים כמה הנכס שווה יותר בגלל ההשבחה, ונותנים למשביח אחוזים מתוך הרווח, כפי האחוזים שנהוג לתת למי 
שעושה עבודה כזאת4, ]והתשלום בעבודות שלא נהוג לשלם אחוזים מן הרווח יתבאר להלן[. ותשלום זה הוא רק במקרה ששכרו יהיה גבוה מן ההוצאות, 

הרב  יוסף פליישמן שליט"א

עלון המשפט
פסקי דינים

שיעור התשלום למי שהשביח נכס 
 חבירו בלי שנשכר לכך 

 תורת המשפט

 שומר פתק זיכוי שהשליכו בטעות 


 יו"ל ע"י "מכון מענה שמחה"
 בעריכת הר"ר שלום רוטמן

© כל הזכויות שמורות.

 לתגובות והערות:
maanesimcha@gmail.com

בית הוראה לענייני ממונות "בית גרוס"
ע"ש ברוך וברכה גרוס  •  שע"י כולל חו"מ 'אהל יוסף'

 

 

בבית ההוראה ניתן מענה בדיני ממונות ע"י דייני בית הדין ובית ההוראה, 
סיוע בעריכת צוואות וחוזים, בשפות עברית אנגלית יידיש וצרפתית 

זמני בית ההוראה:
 ימים א- ה:    בין השעות 15:30-13:40 

      יום ו:   בין השעות 13:00-11:15 

  beisdin@neto.net.il :דוא"ל  02-502-3637 טלפון  פנים מאירות 1 ירושלים



עלון המשפט2 | גליון חודש כסלו ה'תשפ"א

ציונים והערות

ברשות מקבל רק כאריס, והיינו אחוזים מתוך התפוקה. גם ברמב"ם )אישות פכ"ג ה"י( 
ובשו"ע )קע"ח ס"ג ואבה"ע פ"ח ס"י( מבו' פעמיים שהיורד ברשות נוטל כאריס, וכ"כ 
הרשב"ם )ב"ב מ"ב ע"ב ד"ה לומר שנוטל(. בספר תורות אמת )שע"ה ס"א ד"ה אומדין( 
התעלם מכל המקורות הנ"ל והבין שיורד ברשות מקבל את כל השבח יותר מאריס, והוא 
עצמו התקשה שאין הדבר מסתבר ונשאר בצ"ע, ועכ"פ מפו' בכל הנ"ל שדינו כאריס, 

ודבריו צע"ג.
השבח  מבין  הגבוה  את  שמקבל  העליונה"  על  "ידו  בין  בזה  חילוק  שיש  להדגיש  ויש 
על  שבידו  בעוד  כי  מביניהם,  הנמוך  את  שמקבל  התחתונה"  על  "ידו  לבין  וההוצאה, 
העליונה הכוונה ב'שבח' היא לחלק המשביח מתוך השבח, בידו על התחתונה הכוונה 

היא לכל השבח ממש, וכמו שיבואר בהמשך.
5   כמבו' בתוספתא הנ"ל: "שמין לו וידו על העליונה... ואם הוצאה יתירה על השבח נותן 
לו את הוצאה", וכ"פ הרמב"ם והשו"ע הנ"ל. ואף שהיה צד לומר שהכוונה במילת "שבח" 
גם בזה היא לשבח שמגיע ליורד, והיינו שליש או רביע וכו', אבל עכ"פ מקבל הוצאות רק 
אם יש שבח כנגדו, מ"מ מפו' בנימוק"י )ב"ב כ"ג ע"א( ובסמ"ע )שע"ה סק"ז וח'( ועוד 
ראשונים ופוסקים, שאף כשההוצאה יתירה על כל השבח כולו, נוטל את ההוצאה. ומה 
שכתבנו שמקבל כך רק אם פעל והוציא כפי הנהוג, ראה להלן הערה ל"ט, וזה נכון גם כאן.
שקיבל  ביורד  נאמר  ההוצאה,  נוטל  השבח  על  יתירה  הוצאה  שאם  זה  שדין  לציין  יש 
אינם  ופוסקים  ראשונים  כמה  ולדעת  ברשות  כיורד  שדינם  יש  אבל  מפורשת,  רשות 

נוטלים הוצאה יתר על השבח, ונדון בזה בעלונים הבאים בעז"ה.
6   גם לפי הסוברים שמקבל שכר כפועל, הוא מקבל רק כפי הפועל הזול ביותר, וכמו 

שנבאר להלן סעיף ו'.
7   ביורד שלא ברשות שנוטל הוצאה כתבו הראשונים )כמו רש"י )ב"מ קי"ח ע"א ועוד 
מקומות( שנפסק בש"ך )ש"ו סק"ה( ונאריך בזה יותר בעלונים הבאים( ששכר טרחתו 
כפועל רגיל כלול בהוצאה, והיינו שבנוסף על ההוצאות שהוציא מכיסו עבור ההשבחה, 
מקבל גם כפי שמקבל שכיר השעה הזול ביותר, ויש לעיין אם גם יורד ברשות שנוטל 
הוצאה יתר על השבח נכלל בזה שכר טרחתו. ופשטות דברי התוספתא נראים ששכר 
הטרחה כלול בהוצאה, שהרי בירד שלא ברשות בשדה שאינה עש"ל מבו' בתוספתא 
וכתבו הראשונים  לו את ההוצאה",  נותן  יתר על ההוצאה  ה"י( "אם השבח  )כתו' פ"ח 
והפוסקים שהמילה "הוצאה" כוללת שכר טרחה, וז"ל הש"ך: "דשכר טרחו של כל יום 
צריך ליתן דזהו בכלל ההוצאה", וא"כ מה שכתבה התוספתא בהיפוך לגבי יורד ברשות 
שאם ההוצאה יתירה על השבח נותן לו ההוצאה, לכאו' ג"כ הכוונה להוצאה כולל שכר 

טרחה.
ומצאנו שנחלקו האחרונים בדבר, ולהבנת העניין נקדים. מבו' בגמ' )כתו' פ' ע"א( שבעל 
שירד לנכסי אשתו קטנה ומיאנה בו טרם נהנה מהשבח, דינו כ'מוציא על נכסי אחר', 
וכתבו הראשונים )כגון רש"י שם( שהיינו כאריס, וכן כתב הרמב"ם )אישות פכ"ג ה"י(: 
וכמה  הוציא  וכמה  אכל  כמה  רואין  ומיאנה,  קטנה  אשתו  נכסי  על  הוצאות  "המוציא 

השביח, ושמין לו כאריס שהרי ברשות ירד".
והנה הרא"ש )שם סי' ט'( הוסיף דין בזה וז"ל: "אם הוציא ולא אכל, וניחא ליה למישקל 
הוצאה שיעור שבחא, שומעין לו, דלא תקינו להיות כמוציא על נכסי אחר אלא ליפות כחו 
ולא לגרע כחו", והיינו, שכיון שדינו של הבעל כאריס, ייצא שלפעמים יהיה עדיף לו להיות 
בדין יורד שלא ברשות בשדה שאינה עש"ל, כי יורד שלא ברשות דינו שמקבל הוצאה 
יכול לדרוש  וחידש הרא"ש שהבעל  ואילו אריס אינו מקבל הוצאה כלל,  שיעור שבח, 

שידונו אותו כיורד שלא ברשות ולא כיורד ברשות כדי שירוויח.
ושני הדינים של הרמב"ם ושל הרא"ש הובאו בשו"ע )אבה"ע פ"ח ס"י( וז"ל: "המוציא 
הוצאות על נכסי מלוג של אשתו קטנה ומיאנה בו, רואין כמה אכל וכמה הוציא וכמה 
השביח, ושמין לו כאריס, שהרי ברשות ירד. ואם הוא רוצה ליטול הוצאה שיעור שבח 

שומעין לו".
והנה כתב שם הבית שמואל וז"ל: "שהרי ברשות ירד. משמע דדינו כיורד ברשות ממש, 
ונוטל הוצאה אפי' כשהוציא יותר משבח", והקשו ההפלאה, הבית יעקב )בעל הנתיה"מ( 
והבית מאיר שם, שהרי המחבר הוסיף את דברי הרא"ש שאם רוצה הבעל יכול לדרוש 
לכה"פ הוצאה שיעור שבח, ולפי דברי הב"ש אין לזה מובן, שהרי בכל מקרה מקבל יותר 

מזה אפילו הוצאה יתירה על השבח, ואם ידרוש הוצאה שיעור שבח רק יפסיד על עצמו. 
ומכוח קושיה זו )וקושיות נוספות( חלקו ההפלאה והבית מאיר על הב"ש לדינא.

ומזה מוכח שסברו שהיורד ברשות נוטל שכר טירחה כפועל זול וזה כלול בכלל 'הוצאה', 
כי אם נאמר שרק היורד שלא ברשות מקבל שכר טרחה ויורד ברשות אינו מקבל, א"כ 
אין בסיס לקושיית האחרונים, כי בוודאי ייתכן שיהא עדיף לו לקבל כיורד שלא ברשות, 
שהרי אם נוטל כיורד ברשות מקבל רק הוצאות שהוציא מכיסו ולא שכר טרחה, ואילו 

אם הוא נוטל כיורד שלא ברשות מקבל שכר טרחה נוסף על ההוצאות הממשיות.
בסך  שבח  יצא  הבעל  מעבודת  וכתוצאה  שליש,  נוטל  שאריס  נהוג  אם  לדוגמא: 
ולכן חלקו כאריס מסתכם באלפיים ש"ח, וההוצאות הממשיות  ששת אלפים ש"ח, 
נאמר  אם  ש"ח,  אלף  הוא  כפועל  הטרחה  ושכר  ש"ח,  מאות  וחמש  אלף  בסך  היו 
השבח  )שהרי  השבח  כשיעור  ש"ח  אלפיים  רק  יקבל  ממשיות,  הוצאות  רק  שנוטל 
הטרחה  שכר  את  שכוללים  שכיון  ברשות,  שלא  יורד  לעומת  ההוצאה(,  על  יתר 
התחתונה  על  ידו  כשנוטל  )שהרי  ש"ח  מאות  וחמש  אלפיים  יקבל  ההוצאות  בכלל 
לו  עדיף  בוודאי  וא"כ  ד'(,  הערה  כנ"ל  הכולל  השבח  שיעור  עד  הוצאה  מקבל  הוא 
לבעל שיהיה דינו כיורד שלא ברשות, ומה הקשו האחרונים על הב"ש? אלא בוודאי 
שסברו שגם יורד ברשות כוללים את שכר הטרחה בכלל ההוצאה, וא"כ אין לו שום 
רווח אם יהיה נידון כיורד שלא ברשות, ואדרבה רק יפסיד במקרה שההוצאה תהיה 

יותר מכל השבח.
שכר  את  מכלילים  ברשות  ביורד  שגם  להם  פשוט  שהיה  הנ"ל  האחרונים  לעומת     8
הטרחה בכלל הוצאה, ולכן הקשו על הב"ש וחלקו עליו לדינא בדעת השו"ע, הנתיה"מ 
בבית יעקב )שם( אכן תירץ את דעת הב"ש כנ"ל, שיורד ברשות אינו מקבל שכר טרחה 
הטרחה.  שכר  את  להרוויח  ברשות  שלא  כיורד  להיות  לבעל  עדיף  ולכן  הוצאות,  בכלל 
והיינו ששיטת הנתיה"מ היא, שהיורד ברשות נוטל הוצאות ממשיות גם יתר על השבח, 
אבל לעולם אינו מקבל שכר טרחה, אלא רק חלקו בשבח והוצאות ממשיות, ולכן באופן 
שההוצאות הממשיות ושכר הטרחה גבוהים יותר משכרו כאריס, עדיף לו לבעל להיות 

כיורד שלא ברשות כדי שיקבל גם שכר טרחה.
והנה חידוש זה של הנתי', שההוצאה אינה כוללת שכר טרחה, הוא חלק ממהלך שלם 
של הנתי' בדין יורד ברשות וביורד לשדה העש"ל, וראה להלן דין ז' ששיטתו הכללית 
להיפך  היא  והשו"ע  הרמב"ם  ומשמעות  עליו,  חלקו  פוסקים  והרבה  מאוד  מחודשת 

משיטתו.
9   הצד שיש לומר שגם לדעת הנתי' מקבל שכר טרחה עכ"פ אם יש שבח כנגדו, שהרי 
לולא  כמו  שכר  לדרוש  יכול  ולכן  לטובתו  אלא  תקנה  תיקנו  שלא  הוא  הרא"ש  טעם 
התקנה, וא"כ ייתכן שגם כל יורד ברשות יכול לוותר על ההטבה שנתנו לו חז"ל כשקבעו 
דינו כאריס, ולדרוש שכר כיורד שלא ברשות. אכן מאידך ייתכן, שחידוש הרא"ש נכון 
יזניח  רק בעניינו, בבעל שהוציא על נכסי אשתו קטנה, שכיון שרצו חז"ל שהבעל לא 
את נכסי אשתו הקטנה תקנו תקנה מיוחדת לטובתו, וכמש"כ תלמידי רבינו יונה )הובאו 
האי  רבנן  עביד  טעמא  "ומאי  וז"ל:  שם(  הרי"ף  על  בר"ן  וכעי"ז  שם,  כתו'  בשיטמ"ק 
תקנתא... כי היכי דלא נפסדינהו, שיאמר הוא בלבו למה אטרח ואוציא על אלו הנכסים, 
ירצה  ולפיכך לא  ונמצא שטרחתי בחנם,  בי,  כי היא קטנה, ושמא היום או מחר תמאן 
להוציא עליהם ובנתיים יפסידו הקרקעות, ולפיכך תקנו חכמים שאם תמאן שיהיה דינו 
זו לא אמר  יורד ברשות שאין סברא  כיורד תוך שדה חברו ברשות", וא"כ אולי בשאר 
הרא"ש חידושו. וצ"ע. ולכאו' משמע בשו"ע שרק בבעל ישנו לחידוש זה, כי אם כל יורד 
ברשות יכול לומר שרוצה הוצאות ושכר טרחה עד שיער השבח, א"כ היה לו לכתוב דין זה 
בכל יורד ברשות, ולמה בחר לכתוב זאת בדרך אגב רק בבעל שהוציא בנכסי אשתו קטנה.
אכן יש להדגיש, שעכ"פ מוכח ברא"ש ובשו"ע )לפי דרך הנתי'( שאריס אינו מקבל שכר 
ליטול שכר  יכול  וגם אחרי החידוש של הרא"ש  טרחה כלל אפילו לא כשיעור השבח, 
טרחה רק כשיעור השבח ]כדין יורד שלא ברשות בשדה שאינה עש"ל[, וא"כ גם לפי 
הצד שכל יורד ברשות יכול לומר שרוצה להיות כיורד שלא ברשות, מ"מ לעולם לא יקבל 

שכר טרחה יותר מהשבח לפי הנתי'.
10   כ"כ הבית מאיר )אבה"ע פ"ח ס"י(: "דבבית דלא שייך אומד זה )של אריסות(, האומד 
- כמה אדם רוצה". וכ"כ הפתחי חושן )גניבה פ"ח הע' ל"ח(, שבבנין בתים בזמננו יש 

יותר  גבוהים  ההשבחה  על  המשביח  שהוציא  שההוצאות  במקרה  אבל 
מאחוזי הרווח שהוא אמור לקבל, ואפילו אם דמי ההוצאות גבוהים יותר 
מכל הרווח שהביא לבעה"ב, הוא מקבל את כל ההוצאות, כל שפעל והוציא 

כפי הנהוג5.
ג. לדעת כמה אחרונים, וכן היא פשטות רוב הפוסקים, מכלילים בהוצאות 
המשביח  שהוציא  להוצאות  שבנוסף  והיינו  זול,  כפועל  טרחה  שכר  גם 
מקום  באותו  לתת  שנהוג  כפי  גם  למשביח  מגיע  ההשבחה,  על  מכיסו 
לשכיר שעות הזול ביותר6, גם במקרה שזה יותר מכל השבח7, וכך הדין. ויש 

מי שכתב שנכלל בהוצאות רק הוצאות ממשיות ולא שכר טרחה8, ובדעתו 
יש להסתפק אם אינו מקבל שכר טרחה רק כשהוא יותר מן השבח, או גם 
כשההוצאות ושכר הטרחה נמוכים מן השבח אינו יכול לדרוש שכר טרחה9, 
דוגמא לזה: אם השכר שמגיע ליורד גבוה מההוצאות שלו, אבל עדיין נמוך 

מהשכר שהיה מקבל אילו היה עובד כפועל זול.
ד. אם המשביח עבד בדבר שלא נהוג לשלם אחוזים מתוך הרווח, משלמים 
למשביח כמה שנהוג לשלם לבעל מלאכה שלוקח על עצמו אחריות כוללת 

על עבודה כזאת10, ]אם השכר גבוה מן ההוצאות[.
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לשלם כפי הנהוג לשלם לקבלן שמרוויח רווח קבלני. וכך מסתבר, שמאותו טעם שיש 
לשלם ליורד בשדה כאריס, יש לשלם ליורד בבנין כקבלן.

11   מבואר ברי"ף )ב"מ מ"ו ע"א( וז"ל: "והוו להו כמאן דעבדי ליה סתמא }בלי קציצה{, 
דדינא דשקלי כמנהג המדינה, ואי אפילו איכא מאן דמיתגר בתלתא ומאן דמיתגר בד', 
לא שקלי אלא תלתא, דדעתיה דאיניש אתרעא זילא". והיינו, שבכל אופן שהפועל עבד 
בלי קציצה הוא מקבל כפחות שבפועלים, שכיון שלא הייתה קציצה ברורה, אנו משערים 
שדעת בעל הבית היא כדעת סתם בני אדם, ודעת בני אדם היא על השער הזול. וכ"כ 
הנימוק"י )שם(: "הרי אלו כפועלים שעשו אצל בעל הבית בלא קציצה, שאין בעל הבית 
נותן להם אלא כסך מועט שנשכרים בו קצת פועלים שבעיר". וכך נפסק בשו"ע )של"ב 

ס"ד(.
12   זו דעת הסמ"ע, שאפילו מי שמקבל שבח, מקבל בנפרד את ההוצאות ובנפרד את 
שכר העבודה, שהנה הרמב"ם )גזו"א פ"י ה"י( והשו"ע )שע"ה ס"ח( כתבו: "כל מי ששמין 
לו, בין שהיתה ידו על העליונה בין שהיתה ידו על התחתונה, אינו נוטל כלום עד שישבע 
יורד לשדה העש"ל  גם  כולל  )סקי"ז( שזה  וחידש הסמ"ע  בנקיטת חפץ כמה הוציא", 
שמקבל שבח כאריס, שגם הוא מקבל את ההוצאות בנפרד ולכן הוא צריך להישבע עליו. 
וכ"כ הסמ"ע במקו"א )ק"ג סקט"ז(. וכן כתב הנתיה"מ כאן )סק"ד( ובבית יעקב )אהע"ז 
פ"ח ס"י( ששתל ואריס נוטלים את כל ההוצאה, ונוטלים בנפרד חלק מן השבח היתר על 
ההוצאה. גם החכם צבי )בהגהותיו על הט"ז ק"ג ס"ט( הסכים עם הסמ"ע, וכתב שדברי 

הט"ז החולק שגבו ממנו.
13   הט"ז )סעי' ח'( הביא את הסמ"ע וחלק עליו, וכתב: "דכשיש שבח ידו על העליונה, 
אין מחשבין הוצאה כל עיקר, אלא מחשבין כמה שוה הקרקע עכשיו טפי אחר השבח, 
ובאיזה שיעור נוטל מה שמגיע לו", וכעי"ז כתב גם במקו"א )ק"ג ס"ט( שיורד ברשות אינו 
נוטל הוצאות כלל אלא נוטל בשבח כשתלי העיר, ובמקום שנהוג שהאריס מספק זרעים 
לא מחשבים את ההוצאה בנפרד, כיון ששכר האריס כולל בתוכו אף את ההוצאות. גם 
הבית מאיר )אבה"ע פ"ח ס"י( חלק על הסמ"ע, ומפרש דברי השו"ע כמו הט"ז, שמדובר 
רק ביורד ברשות כשההוצאה הייתה יתירה על השבח, שלפי הדין נוטל את ההוצאה, 
ובזה כתב השו"ע שנוטל בשבועה. גם האבן האזל )גזו"א שם( פירש כבי"מ, ומביא דעת 

הסמ"ע והט"ז ומכריע כהט"ז.
14   ראה ט"ז )ק"ג שם( שסתימת הש"ס והראשונים בכל המקומות שאריס אינו מקבל 
את ההוצאות בנפרד, וכך מבו' בתוס' )ב"מ ק"ג ע"ב ד"ה ואזל, הובא בסמ"ע ש"כ סק"ד( 
שכשהוא משלם את ההוצאות בעצמו הוא מקבל יותר אחוזים מהשבח, וא"כ הפשטות 
היא שההוצאות משוקללות בתוך אחוזי הרווח שלו ולא מחשיבים אותן בנפרד. והנה לפי 
דעת הסמ"ע, החכ"צ והנתי', קשה מאוד הביאור בהמשך השו"ע שם, והסמ"ע )סקי"ט( 
והנתי' )שם( נדחקו מאוד בביאור השו"ע, ועל פי' הסמ"ע כבר הקשה הנתי', וגם הבית 
מאיר כתב: "ועיין סמ"ע שע"ה ס"ק י"ט, פירושו כמעט אין לסבלו", וגם על פי' הנתי' תמה 
האבן האזל, שהרי הפשט של הט"ז ברור מאוד בשו"ע ומה הטעם להידחק, וא"כ נראה 

שהדין כמו שכתבו הט"ז, הבית מאיר והאבן האזל.
בנוסף, מש"כ הנתי' שלעולם הוא מקבל את ההוצאות הממשיות מקודם, ואח"כ הוא 
נוטל את חלקו בשבח, ומאידך כתב שכשנוטל הוצאות אינו נוטל שכר טרחה )וכלעיל 

הערה ח'(, חידוש זה תמוה מאוד, שהרי בתוספתא מבו' שיש חילוק בין השבח יתר על 
ההוצאות לבין הוצאות יתרות על השבח, ולפי הנתי' אין שום חילוק ביניהם, כי גם אם 
השבח יתר על ההוצאה הוא נוטל מקודם את ההוצאה ואח"כ שליש וכדו' מהשבח, וגם 
אם ההוצאה יתירה על השבח הוא נוטל הוצאה ואח"כ חלקו בשבח. ובוודאי כל הפוסקים 

שלא כתבו חידוש גדול זה חלוקים על הנתי'.
מבו'  כי  ס"ט,  ק"ג  בסי'  משמע  שכך  בגלל  לכאו'  הוא  כן  פירש  שהסמ"ע  הטעם  והנה 
בשו"ע שם שגם כשיש שבח צריך הנוטע להישבע לפני שנוטל, ולפי הט"ז אין מובן למה 
צריך להישבע שהרי נוטל רק חלקו בשבח, ועי"ש בט"ז שנדחק מאוד ליישב את השו"ע 
כפי שיטתו, אכן רעק"א )שו"ת החדשות סוס"י מ"א( כתב ש"אף אם יהבינא ליה להטו"ז 
מ"מ  שנוטל",  בשבח  נכלל  דההוצאה  אלא  השבח,  ואח"כ  ההוצאה  תחלה  נוטל  דאינו 
אפשר ליישב בפשיטות את השו"ע ואי"צ להידחק כמו הט"ז, אלא מדובר שההוצאות 

גבוהות מחלקו בשבח, שאז אם רוצה ליטול ההוצאה צריך להישבע, עי"ש.
15   מבואר בתוס' )ב"מ ק"ג ע"ב ד"ה ואמר( שיש שני סוגי אריסים, יש אריס שמביא 
זרעים משלו לזריעת השדה, ויש אריס שמשתמש בזרעים משל בעה"ב, וכתבו התוס' 
שיש שינוי בשכר של שני סוגי האריסים, כי בעוד שאריס שמביא בעצמו זרעים היה 
נהוג בזמן חז"ל שמקבל אפילו ג' רבעים מהשבח, אריס שמשתמש בזרעים משל בעה"ב 
היה נהוג שמקבל אפילו רק רבע ]וחומר הגלם היה כרבע מהשבח כמבו' בגמ' )ב"מ ק"ה 
ע"ב([. ומעתה, יורד ברשות שהשתמש בחומר גלם של בעה"ב, פשוט שהוא מקבל שכר 
כאריס מהסוג הב', אלא שהסמ"ע דיבר להדיא גם במשביח שהביא לבד חומר גלם, שהרי 
ובכ"ז כתב הסמ"ע שהוא מקבל את ההוצאות  הוא צריך להישבע כמה היו ההוצאות, 
בנפרד מדמי העבודה, וא"כ מחשבים את השכר שלו כאריס מהסוג הב' הנ"ל, משאי"כ 

לט"ז הוא מקבל ככל אריס שמביא חומר גלם בעצמו.
16   בעלונים הבאים יתבאר בעז"ה בארוכה שגדר עשויה ליטע תלוי בבעה"ב אם היה 

חפץ בהשבחה זו, ואינו תלוי במצב הנכס עצמו בלבד.
17   גמ' )ב"מ ק"א ע"א(.

18   רש"י )שם ד"ה גלית אדעתך( סבר שנוטל כאריס, וז"ל: "שדה העשויה ליטע, וידו 
על העליונה הוא כשאר שתלי העיר, כמנהג המדינה". ומבואר שהיורד מקבל כפי הנהוג 
נהוג  היה  ובשדה  בשדה,  מדברת  שהגמ'  וכיון  כזאת,  עבודה  על  מקום  באותו  לשלם 
בזמנם להוריד אריסים )כמבואר בגמ' )כתו' פ' ע"א( "ארעא כי קיימא לאריסי קיימא"(, 
לכן כתב רש"י שנוטל כאריס. והגם שעבד בלי רשות בעה"ב, מ"מ מקבל כאריס ששכרו 
בעה"ב, וכדין יורד ברשות. הרמב"ן במלחמות )נ"ח ע"ב בדפי הרי"ף( הסכים לשיטת רש"י 

והביא שתי ראיות לדבריו.
וכמה ראשונים תמהו בדעת רש"י, שהרי המשביח ירד שלא ברשות, ומדוע שיקבל שכר 
יורד שלא ברשות  )נ"ח ע"ב בדפי הרי"ף(: "היכן מצינו  וז"ל בעל המאור  גבוה כאריס? 
ב"ד ושלא ברשות בעלים שיהא נוטל בשבח היתר על ההוצאה, וכן מי עשאו לזה אריס 
או שתלא", וכן הקשה הרשב"א )ב"מ שם( וז"ל: "היאך יתן לו זה יתר על מה שההנהו", 
והיינו שבעל השדה חסך בגלל המשביח רק הוצאות ושכר פועל, וא"כ איך ירוויח עליו 
המשביח יותר מזה? וכן הקשו הריטב"א בשם הרא"ה )שם(, המיוחס לריטב"א )שם(, 
וז"ל הר"ן )שם(: "פי' רש"י ז"ל דנותן לו  תלמידי הרשב"א )בב"י ובדרישה סי' שע"ה(, 

כך  ישלמו  הרווח,  מתוך  אחוזים  לשלם  שנהוג  בעבודות  בזמננו,  ולכן  ה. 
כך  יקבל  מוגדר,  שכר  ולשלם  קבלן  לשכור  שנהוג  ובעבודות  למשביח, 
המשביח. דוגמאות לעבודות שנהוג בזמננו לשלם אחוז מסוים מן הרווח: 
וכן  חברה מסחרית,  מי שמבריא  או  תורה,  למוסדות  נדיבים  מי שמתרים 
מתווך שלוקח אחוזים מסכום העסקה. כמו"כ, יש מקומות שנהוג לשלם 
לעורך דין אחוז מסוים ממה שהצליח להוציא בבית משפט, ובמקומות אלו 
יש לשלם כך ליורד ברשות. דוגמא לעבודה שנהוג לשלם בקבלנות: משביח 

ששיפץ בית חבירו.
רמה  באותה  קבלנים  ויש  כזאת,  עבודה  על  בשוק  אחיד  מחיר  אין  אם  ו. 
אחוזים  שמשלמים  בעבודה  הדין  וכן  בזול,  שלוקחים  ויש  יקר  שלוקחים 
מתוך הרווח, ואין מנהג אחיד כמה אחוזים מקבלים על עבודה כזאת, מקבל 
הנעשית  לעבודה  ביותר,  הזול  הקבלן  או  האריס  שלוקח  כפי  המשביח 

באיכות ובזמן שעשה אותה המשביח11.
או  כאריס  שמקבל  משביח  של  השכר  חישוב  בצורת  הפוסקים  נחלקו  ז. 
שמפרידים  אומרים  יש  ברשות[.  שלא  ובין  ברשות  ביורד  ]בין  כקבלן 
עבור  למשביח  משלם  ובעה"ב  העבודה,  שכר  לבין  העבודה  הוצאות  בין 
ההוצאות בנפרד, ואת דמי העבודה מחשבים לפי מה שנהוג לשלם לאריס 
רוב הפוסקים סוברים  הן על חשבון בעה"ב12. אבל  או לקבלן שההוצאות 
שלא משלמים למשביח על ההוצאות שלו בנפרד, אלא הוא מקבל כאריס 

או כקבלן שההוצאות הן על חשבונו13, וכן נראה לדינא14.

והיו  שהתבקש,  בלי   ₪ אלף  למוסד  שהתרים  מי  הנ"ל:  למחלוקת  דוגמא 
נסיעות  שמשלם  שמתרים  ונהוג  ש"ח,  מאתיים  של  נסיעה  הוצאות  לו 
עבור  משלם  שהמוסד  ומי  מהתרומות,  אחוז  וחמשה  עשרים  מקבל  לבד 
נסיעותיו מקבל חמש עשרה אחוז, והמתרים הוציא את ההוצאות מכיסו, 
לפי הדעה הראשונה יקבל מאתיים ש"ח על ההוצאות ועוד מאה וחמישים 
ש"ח.  וחמישים  מאתיים  רק  יקבל  השנייה  הדעה  ולפי  העבודה,  על  ש"ח 
שצבעי  ונהוג  ש"ח,  מאות  חמש  ע"ס  צבע  מעצמו  שהביא  צבעי  כמו"כ, 
שמביא את הצבע בעצמו מקבל על עבודה כזאת שמונה מאות ש"ח, וצבעי 
שמשתמש בצבע של בעה"ב מקבל מאתיים ש"ח, לפי הדעה הראשונה 
מקבל הצבעי חמש מאות ש"ח על החומר ומאתיים ש"ח עבור העבודה, 

ולפי הדעה השנייה מקבל הצבעי שמונה מאות ש"ח15.

השביח נכס שעמד להשבחה בלי רשות
ח. אם המשביח לא קיבל רשות מבעה"ב להשביח את רכושו, אבל התיקון 
שעשה היה נצרך לנכס ומסתבר שבעל הנכס היה רוצה שתיעשה השבחה 
ומבואר  ליטע",  העשויה  בשדה  ברשות  שלא  "יורד  הנקרא  הוא  זו16, 
השבחה  לו  שתהיה  כדי  לשלם  מוכן  רגיל  אדם  כמה  ש'אומדים  בגמרא 
כזאת'17, ונחלקו הפוסקים מהו שיעור התשלום המדויק. דעת רש"י ורוב 
של  מהרווח  אחוזים  שמקבל  קבלן  כמו  גבוה  שכר  שמשלם  הפוסקים 
שכר  שמקבל  אומרים  ויש  ב'-ז'[.  בסעיפים  שביארנו  ]וכדרך  בעה"ב18 
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ציונים והערות

שיטול  לי'  אריס  עשאן  מי  וכי  וקשי',  ההוצאה,  על  יתר  אפילו  ומשמע  העיר,  כשתילי 
בשבח כשתילי העיר למחצה לשליש ולרביע".

אכן הרבה ראשונים כתבו כשיטת רש"י, ואפילו לא הזכירו את שיטת החולקים, וכגון: 
)בגירסא  הרשב"א  תלמיד  שכ"ד(,  סי'  )ב"מ  זרוע  האור  ע"ב(,  מ"ב  )ב"ב  גרשום  רבינו 
שלפנינו, ק"א ע"א(, הריב"ש )סי' תקט"ו(, וכן פסק הריצב"א )תשובתו הובאה בשו"ת 
מהר"ם מרוטנבורג ד"פ סי' שי"ט, וחלק מדבריו צוטטו שלא בשמו כמעט מילה במילה 
ונוטלת שכר  כיורדות בנכסי אחר דמיא,  בנים  וז"ל: "אשה אצל  ברא"ש ב"ב פ"ט ס"י( 
טרחה כדין יורדת שלא ברשות... ובשדה שאינה עשויה ליטע אינה נוטלת אלא ביציאה 

אם השבח מרובה, ואם היא עומדת ליטע פעמים לשליש פעמים לרביע".
וכך סתם בתוס' הרא"ש )ב"מ ט"ו ע"א ד"ה בשבח(: "דבשדה העשויה ליטע נוטל הוא 
כאריס, כדאמרינן בפ' השואל, היורד לתוך שדה חברו ונטעה שלא ברשות וכו', ומסיק 
זו לנוטעה, ופרש"י כשאר  דבשדה העשויה ליטע אומדין כמה אדם רוצה ליתן בשדה 
אריסי העיר, ואריס נוטל בפירות". וכ"ה בהגהות אשרי )ב"ק פ"ט סי"ז( בשם מהרי"ח. 
המגיד משנה )גזילה פ"י ה"ד( הביא פי' רש"י לגבי שדה שאינה עש"ל, וכתב שפירוש זה 

עיקר, ונראה שהבין כך בדעת הרמב"ם.
19   זו דעת בעל המאור )ב"מ שם( שהקשה על רש"י כנ"ל, וכתב שהתשלום למשביח 
הוא: "כמעולה שבשכירות, כאדם שאומר לחברו בנה לי קרקע זה או נטע לי שדה זו שלא 
אצטרך אני לטרוח בה, דהא ודאי מהני ליה הנאה מעליא", וכמה ראשונים שהקשו על 
רש"י כנ"ל הביאו את פירוש בעה"מ ונראה שהסכימו לו. בעה"מ עצמו הביא שרבינו האי 
גאון )ספר המקח שער ז' דין י"ח( כתב כעין דבריו: "ידו על התחתונה, בפחות שישומו 
אותו בקיאים שבשומא... ידו על העליונה, ביתר מה שישומו שמאים הבקיאים", והיינו 
שאם כמה שמאים שמו את עבודת המשביח, אזי בשדה העש"ל ישלם בעל הנכס את 

השומא הכי גבוהה.
ובעוד  שם  )ב"ב  והרמ"ה  שבח(  ד"ה  ע"ב  מ"ב  )ב"ב  התוס'  כתבו  לבעה"מ  קרובה  דעה 
מקומות(, וכדבריהם נקט ההגהות מיימוניות )גו"א פ"י סק"ב(, ודעתם הובאה גם בסמ"ג 
אדם...  כמה  אומדין  ליטע,  העשויה  שדה  "היתה  וז"ל:  השואל(  בפרק  ד"ה  ע"ג  )עשין 
ופירש רש"י כשאר אריסי העיר, ורבינו יצחק פירש שנוטל פחות מאריס, לפי שהאריס 

קבוע יותר, וגם נוטל יותר משכיר יום".
20   הרמב"ם )גזילה פ"י ה"ד( והשו"ע )שע"ה ס"א( כתבו כלשון הגמ'. הרא"ש )ב"מ פ"ח 
סי' כ"ב, ובעוד מקומות( פסק כרש"י, וכ"כ בקיצור פסקי הרא"ש, וכ"פ הריב"ש )תשו' 
שצ"ו(. וכך נקט הפרישה )ס"א( וכ"כ בסמ"ע )סק"ז(, וכ"פ הנתיה"מ )סק"ד(, הבית מאיר 
)אבה"ע פ"ח ס"י( והגר"א )סק"י(, וכיון שרוב הראשונים והפוסקים נקטו כרש"י, לכן קי"ל 
כשיטתו. אכן יתכן שבעה"ב יוכל לטעון 'קים לי' כשיטת בעה"מ, כיון שהרבה ראשונים 
וכתב  )גו"א פ"י ה"ז( נקט כמותם  והאבהא"ז  וחלק נקטו כמותו להדיא,  הביאו שיטתו 

שכך גם דעת הרמב"ם והשו"ע.
21   הגר"א )סוס"י פ"ז( הביא בשם המהר"ם שיש חיוב לשלם שכר שדכנות מדין 'יורד 
שבדמי  המציע  חלק  לעניין  זה  וכל  ליטע'.  העשויה  בשדה  ברשות  שלא  חבירו  לשדה 
השדכנות  שדמי  ב',  פרק  ושדכנות  תיווך  הלכות  ח"א  יושר  משפטי  )ראה  השדכנות 
מורכבים מג' חלקים: מציע, אמצעי וגומר(, אבל שני השלישים של דמי שדכנות שמגיע 
לאמצעי וגומר, כיון שבדרך כלל הצדדים מבקשים מהשדכן שיעבוד או משתפים איתו 
פעולה, דינו ככל פועל שנשכר לעבוד בלי קציצה, ולכן התשלום הזה אינו מדין יורד אלא 
מדין שכירות פועלים )ראה שם פרק ז' סעיף ב' ובשה"מ שם, וכן כתבנו בעלון המשפט 

גיליון 114 דין 7 שזה נחשב כמו מי ששכרו בעצמו(.
22   בקובץ הישר והטוב )ח"ד עמו' ל'( כתב הגר"נ נוסבוים שדירה העומדת להשכרה 
ואפשר להשכירה גם בלי מיזוג, נחשב השוכר שהתקין מיזוג ליורד בשדה שאינה עשויה 
ליטע, ולדעתו רק שבח שמוכרח לנכס מוגדר כשדה העשויה ליטע. אמנם דבריו צ"ע, 
שהרי הרמב"ן )מלחמות ב"מ נ"ח ע"ב( כתב בטעם שמשלמים בשדה העש"ל כאריס: 
"שהרי כך אדם רוצה ליתן בשדהו לנוטעה", וא"כ נקבע גדר שדה העש"ל לפי אומד דעת 
המשכיר אם היה מסכים להשבחה זו. ועכ"פ נראה שבמשך הזמן השתנתה המציאות, 

וכהיום רוב ככל הדירות המושכרות ברוב אזורי הארץ עומדות להשבחה זו, והשוכרים 
אף ישלמו פחות שכירות אם אין בדירה מזגן. וכבר כתבנו ששוכר שהשביח את הדירה 

שהוא שוכר יש לו דינים מיוחדים נוספים, ויתבארו בעלונים הבאים.
מדוע  לבאר  כתבו  הרי"ף(  בדפי  ע"א  )נ"ח  והנימוק"י  ע"א(  ק"א  )ב"מ  הריטב"א     23
כיורד  דין המשביח  ולכן  ולא מיחה,  נוטל כאריס, שזה מטעם שבעה"ב ראה  המשביח 
ברשות, וא"כ באופן שבעה"ב לא ראה ולא ידע יסכימו רש"י וסיעתו שנוטל כקבלן בלבד. 
כעי"ז כתב הערוך השולחן )ס"ה(, שרש"י ובעה"מ לא פליגי, אלא רש"י מדבר כשידע 

בעה"ב ובעה"מ מדבר כשלא ידע.
24   בשו"ת הריב"ש )סי' תקט"ו, הביאו הב"י סי' שע"ה( דן להדיא במי שהשביחו נכסיו 
כשלא היה בעיר, ופסק להדיא כדעת רש"י. ולפי מה שכתבו הרמב"ן במלח' והפרישה 
להסביר דעת רש"י שנוטל כאריס, שזה מכיון שזה הסכום שבעה"ב עצמו היה משלם, 
אין מקום לחלק כמש"כ הערוה"ש, וכן נראה מהראשונים שהקשו על רש"י כנ"ל ולא 

תירצו כהריטב"א.
25   ודין זה הוא דווקא ביורד שלא ברשות, כי אם ירד המשביח ברשות, הרי גילה בעה"ב 
דעתו שאינו חפץ להשביח בעצמו, ודינו כשאר אדם. ואף שהרמ"א כתב דין זה בסעיף 
בדברי  סופר  טעות  שהוא  )ס"ט(  הערוה"ש  כתב  ס"ד(,  )שע"ה  ברשות  ביורד  המדבר 

הרמ"א, ומקום ההגהה הוא בסעיף העוסק ביורד שלא ברשות.
26   כ"פ הרמ"א )שע"ה ס"ד(, ומקור הדין הוא הרשב"א )כתו' פ' ע"א ד"ה הא דאמרינן( 
והרשב"א סובר  בשם הראב"ד, אלא שדעת הראב"ד שהמשביח מקבל רק ההוצאות, 
ומה  לעבוד.  ולא  ובטל  יושב  להיות  כדי  משלם  הנכס  בעל  שהיה  כמה  להוסיף  שיש 
שכתבנו שהדין כך רק אם היה לבע"ב את הזמן והאפשרות לעשות עבודה זו, כי הראב"ד 
כתב את הדין כשבעל הנכס 'הוא בכאן', והרשב"א דיבר כשישב בטל, ומזה נראה שאם 
בגלל המשביח התאפשר לבעה"ב לעבוד בעבודה אחרת, הוא צריך לשלם רגיל, כי נהנה 
מהמשביח בדיוק כמו אדם רגיל שאינו בעל מלאכה, ולמרבה ינכה כמה שהיה מוותר כדי 
לעבוד בעבודה אחרת ולא בעבודת שדה. הפתחי חושן )ח"ד פ"ח הע' מ"ב( מציין שאם 
אינו נהנה להיות יושב ובטל, הרי הוא פטור מלשלם על הטרחה, וכדין אוכלוסי דמחוזא 

)ב"מ ע"ז ע"א(.
27   מבו' במרדכי )ב"מ סוס"י שפ"א( בשם הראבי"ה, ומוכיח כן מהסוגיא, והטעם הוא 
כיון שאינו נהנה מטרחת המשביח. ונראה שאם נהנה מזה שלא היה צריך לבקש מחבירו 
עזרה בחינם, צריך לשלם ליורד את שווי ההנאה הזאת, ובדומה למש"כ הנתיה"מ )שס"ד 

סק"ה(.
28   הראשונים הביאו שכך שיטת הרי"ף )ב"מ נ"ח ע"ב(, וכגון הנימוק"י )שם( שכתב: 
"נוטל כל הוצאתו עד גמירא, אעפ"י שהוא יותר על השבח, כן פירש הריא"ף ז"ל והרבה 
הבין  ולכאו'  ע"ב(,  )ב"ב מ"ב  הר"י מיגאש  וכן משמע קצת מדברי  ז"ל",  מן המפרשים 
וכמה  ס"ג(.  בב"י  )הובאו  הרשב"א  תלמידי  וכ"כ  הנ"ל,  רש"י  בשיטת  גם  הרמב"ן  כך 
ראשונים )הרשב"א והר"ן )ב"מ ק"א ע"א(, ותלמידי הרשב"א שהביא הב"י )סי' שע"ה(( 
את  והביאו  שנהנה,  ממה  יותר  בעה"ב  את  לחייב  אפשר  איך  הרי"ף,  על  מאוד  תמהו 
פירוש בעה"מ הנ"ל שידו על העליונה הוא רק לומר שמקבל כמעולה שבשכירות, אבל 
לעולם אינו מקבל יותר ממה שהרוויח לבעה"ב. הנתיה"מ )סק"א( מיישב את קושיית 
את  מכריחים  שלא  נמצא  ואבניך',  עציך  'טול  לטעון  יכול  שבעה"ב  שכיון  הראשונים, 

בעה"ב לשלם על מה שאינו נהנה ממנו. ונראה מדבריו שפוסק כך להלכה.
בשו"ע  )כמבו'  ברשות  יורד  דין  חז"ל  להם  נתנו  קטנה  אשתו  בנכסי  ובעל  שותף  והנה 
ולפי  השבח,  על  יתר  הוצאה  מקבלים  אם  והפוסקים  הראשונים  ונחלקו  ס"ה(,  שע"ה 
הסוברים שאינם מקבלים הוצאה יתר על השבח )דעת המחבר )אבה"ע פ"ח ס"י( עפ"י 
הרא"ש )כתו' פ"ח סי' ט'( לגבי בעל - לדעת הבית מאיר וההפלאה שם, ודעת הרמ"א 
)קע"ח ס"ג( לגבי שותף עפ"י הנימוק"י )ב"ב כ"ג ע"א((, א"כ נראה פשוט שיסברו שיורד 
יהיה  ייתכן שיורד שלא ברשות  יותר מהשבח, כי לא  שלא ברשות אינו מקבל הוצאה 

עדיף על מי שדינו כיורד ברשות.
בריצב"א  מפורש  וכן  ע"ב(,  ד'  )ב"ב  הרמ"ה  גם  להדיא  וכ"כ  להדיא,  בעה"מ  כ"כ     29

הראשונה20.  כדעה  והלכה  מראש19.  קבוע  שכר  שלוקח  פשוט  כקבלן 
]ובעבודות שלא נהוג כלל לשלם לפי אחוזים מהרווח ולא משלמים רווח 

קבלני, לא יהיה חילוק בין שתי השיטות בשכר המשביח[.

שהציע  שדכן  א(  ליטע':  העשויה  'שדה  משביח  שנחשב  ליורד  דוגמאות 
שידוך מבלי שהתבקש לכך, והשידוך יצא לפועל, שזה נחשב שדה העשויה 
ליטע ]לכה"פ לגבי חלק המציע[, והשדכן מקבל כל מה שנהוג לשלם למציע 
שידוך21. ב( שוכר דירה באזור חם שהתקין מזגנים בלי לשאול את בעה"ב22.

ידע  בעה"ב  אם  רק  נאמרה  הראשונה  שהדעה  הסוברים  פוסקים  יש  ט. 
כהסכמה  שתיקתו  את  מפרשים  שאז  בו,  מחה  ולא  המשביח  מעבודת 
כל  ידע מסכימים  לא  כיורד ברשות, אבל אם  דינו  ולכן  למעשי המשביח, 

הפוסקים  רוב  אבל  הנ"ל23.  השנייה  השיטה  כפי  רק  מקבל  שהוא  הדעות 
סוברים שאין חילוק בזה, והמחלוקת שייכת גם כשבעה"ב לא ידע כלום24.

י. אם בעה"ב בעצמו הוא בעל מלאכה, והיה לו את הזמן והאפשרות לעשות 
ההוצאות,  את  רק  למשביח  לשלם  צריך  הוא  בעצמו25,  ההשבחה  את 
בתוספת הסכום שהיה מוכן לשלם כדי שלא יצטרך לעבוד בעצמו ]'פועל 
בטל'[26. ואם יש לבעה"ב חבר שמוכן לעבוד בשבילו חינם, אינו צריך לשלם 

למשביח אלא רק את ההוצאות27.

יותר מסכום הרווח  גבוה  יא. נחלקו הראשונים במקרה שסכום ההוצאות 
שמקבל  או  ההוצאות28,  סכום  כל  את  מקבל  המשביח  אם  בעה"ב,  של 
בדעת  המפרשים  נחלקו  וכן  בעה"ב29.  של  הרווח  כשיעור  רק  הוצאות 
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)תשובתו הובאה בשו"ת מהר"ם מרוטנבורג ד"פ סי' שי"ט, וחלק מדבריו צוטטו שלא 
על  שהקשו  הראשונים  כ"ד  ולכאו'  ס"י(.  פ"ט  ב"ב  ברא"ש  במילה  מילה  כמעט  בשמו 
ט"ו  )ב"מ  במקו"א  הרשב"א  וכ"כ  בעה"מ,  שיטת  הביאו  הקושיא  ומכוח  כנ"ל  הרי"ף 
ע"ב ד"ה אבל רש"י( "ואין לך יורד לתוך של חברו ונוטל יותר משבחא אלא יורד ברשות 
בלחוד". וכן צריך לומר לפירוש רה"ג שמשלמים השומא הגבוהה עפ"י שמאים בקיאים, 
שהרי הם שמים כמה ראוי לשלם כדי לקבל שבח כזה )וכן פירש דבריו בפירוש עמק 
יותר  וברור שלעולם לא שווה להוציא  י"ח אות ב'(,  ז' דין  השער על ספר המקח שער 

מהשבח שיתקבל.
30   כבר כתבנו שהרמב"ם והשו"ע כתבו רק את לשון הגמ' "אומדין כמה אדם רוצה 
ליתן בשדה זו לנוטעה", והבין הפרישה )ס"א( ברמב"ם ושו"ע, וז"ל: "וכשההוצאה יתירה 
על השבח משמע מדברי הרי"ף והרמב"ם דנותנין כל ההוצאה, כיון דעשויה ליטע היא 
וניחא הוא במה שנוטעים", וכ"כ בסמ"ע )סק"ז( "ואם ההוצאה יתירה על השבח נוטל 
כל ההוצאה, אעפ"י דלא נהנה כלום", וכבר כתבנו שכ"פ הנתי' )סק"א( והבין כך בדעת 

השו"ע.
אכן הבית מאיר )אבה"ע פ"ח סק"י( התקשה מאוד לומר שיקבל הוצאה יותר מהרווח, 
והביא את קושיית הראשונים הנ"ל, ולכן כתב כמש"כ הנימוק"י הנ"ל שרק כשבעה"ב 
ידע ולא מיחה אז מקבל הוצאה יותר מהרווח כיון שנידון כיורד ברשות, אבל כשלא ידע 
הרמב"ם  מלשונות  דייק  אף  מאיר  והבית  הרווח.  כשיעור  היותר  לכל  אלא  מקבל  אינו 
)שהשו"ע ציטטן( בכמה מקומות שאף הוא סובר שאינו מקבל יותר מהשבח, ורק ביורד 
ברשות ממש סבר הרמב"ם שמקבל יותר מהשבח, וכעין דבריו כתב גם האבהא"ז )גו"א 
פ"י ה"ז(. כשיטת הבית מאיר פסק גם הגר"א )סק"ט( וז"ל: "אף דידו על העליונה, אין 

נוטל יותר על השבח כיון דירד שלא ברשות".
כיון שהרבה ראשונים הקשו  31   נראה לדינא שא"א להוציא ממון עפ"י דעת הרי"ף, 
מאוד על שיטת הרי"ף, ורוב הראשונים הסכימו שאינו נוטל יותר מהשבח, וגם דעת הבית 
מאיר והגר"א, וגם דעת האבן האזל שלדינא אינו מקבל יותר מרווח בעה"ב, והבית מאיר 
והאבהא"ז דייקו כך מלשון הרמב"ם שהשו"ע כתב כמותו. בנוסף על הנ"ל כתבנו טענה 
אלימתא מאוד, שלא ייתכן שהיורד שלא ברשות יהיה עדיף על שותף ובעל בנכסי אשתו 
קטנה שדינם כיורד ברשות שפסק בהם הרמ"א )קע"ח ס"ג( שאינו נוטל הוצאות יתר 
על השבח . ולכן נראה כאמור שא"א להוציא ממון מבעה"ב נגד כל הראשונים והפוסקים 

הנ"ל.
ובעלונים  כך,  לדרוש  זכותו  בוודאי  השבח,  את  לסלק  מהמשביח  דורש  הוא  ואם     32

הבאים יתבארו פרטי הדינים בזה.
33   מוסכם אצל הראשונים והפוסקים שאף שהמשביח מקבל רק הוצאה, מ"מ כלול בזה 

גם שכר הטרחה של המשביח, כמבו' להלן הערה ל"ו.
וכן מבואר בתופסתא  בגמ' שהובאה בפתיחת הפרק מבואר שידו על התחתונה,     34
שהבאנו שם, וביארה התוספתא "כיצד ידו על התחתונה, אם השבח יתר על ההוצאה 
נותן לו את ההוצאה, ואם הוצאה יתירה על השבח נותן לו את השבח", וכ"כ רש"י )שם 
בד"ה ידו על התחתונה(. והנה לעיל )הערה י"ט( הבאנו שבעה"מ חלק על רש"י בפירוש 
'ידו על העליונה', וביאר שהיינו כמעולה שבשכירים, ובעה"מ כתב לפרש כעי"ז גם 'ידו על 

התחתונה', שהיינו כפועלים הזולים ביותר בשוק, וכתב שכעי"ז פי' רה"ג.
והנה אף שבהרבה מקרים תהיה מחלו' בין רש"י לבעה"מ כמה הוצאות מקבל המשביח 
)ראה בסעיף הבא(, מ"מ נראה פשוט שבעה"מ וסיעתו לא יחלקו על התוספתא, וגם הם 
וכ"כ בעה"מ )שם( להדיא  וההוצאה,  מודים שהמשביח מקבל את הנמוך מבין השבח 
לעניין אם השבח יתר על ההוצאה: "אבל בהאי ודאי מודינא, שאם היתה הוצאה יתירה 
על השבח, לעולם אין לו אלא הוצאה שיעור שבח, דאיהו אפסיד אנפשיה". גם המגיד 
משנה )גו"א פ"י ה"ד( הביא פירושי רש"י ורה"ג והכריע כרש"י, והביאו הבית יוסף )סי' 

מסכים  ודאי  בעה"מ  אבל  וצ"ע,  ורה"ג,  רש"י  שיטות  בין  מחלו'  שיש  ורואים  שע"ה(, 
לרש"י כנ"ל.

יש להדגיש, שמה שמבו' בתוספתא שאם 'השבח' יתר על ההוצאה נוטל את ההוצאה, 
על  יתר  השבח  שאם  ברשות  ביורד  התוספתא  לדין  דומה  ואינו  כולו,  לשבח  הכוונה 
השבח  כל  מתוך  ליורד  שמגיע  השבח  לחלק  הכוונה  ששם  השבח,  את  נוטל  ההוצאה 
)וכנ"ל הערה ד'(, כי יורד ברשות מקבל שבח ולא רק הוצאה, ואינו בדין שיקח יותר ממה 
שאריס מקבל מתוך השבח, אבל יורד בשדה שאינה עש"ל אינו נוטל שבח כלל אלא רק 

הוצאה, ולכן כל עוד יש שבח לבעה"ב נוטל את כל ההוצאה.
לא  גדול,  ממכלול  קטן  חלק  היא  שההשבחה  זה,  כמו  שבמקרה  להדגיש  חשוב     35
אומדים את השבח ע"י בדיקה כמה עלה ערך הנכס בגלל ההשבחה, כי ההשבחה ביחס 
לכלל הנכס אין לו שום ערך, אעפ"י שבוודאי שההשבחה כשלעצמה יש לה ערך מסוים, 
וכגון אדם שהתקין שקע טלפון בדירה במקום שאין בו צורך, אין ספק שערך הדירה אינו 
עולה בגלל זה, אף שבוודאי יש ערך להשבחה, ולכן במקרים כאלו לא בודקים את עליית 
ערך הנכס הכללי, אלא בודקים כמה שווה ההשבחה כשלעצמה עבור בעה"ב, והיינו כמה 
דומה  והוא  כבר,  שנעשתה  אחרי  בדיעבד  ההשבחה  את  יסירו  שלא  לשלם  מוכן  היה 
למש"כ החזו"א )ב"ק סי' ו' סק"ג ד"ה ויש לעיין( לעניין אדם שהזיק פרט אחד במבנה 
גדול ורגילים לתקן נזק כזה, שלא אומדים את ירידת שווי הנכס כולו, אלא בודקים כמה 
היא עלות הנזק לאדם שחפץ בפרט הזה, והיינו כמה יעלה לתקן את הפרט הניזוק, וכך 
הוא גם לעניין תשלום על השבחה, שבודקים כמה עולה השבחה כזאת למי שמעוניין בה. 
ואף שיוצא שגדר השבח לא יהיה אחיד בין כל האנשים, כי אדם אחד היה משלם יותר על 
השבח בדיעבד ואדם אחר היה משלם פחות, מ"מ כבר מצאנו כעי"ז בגמ' )ב"ק כ' ע"ב( 
שבעה"ב יכול לטעון "לדידי סגי לי בנטירא בר זוזא", והיינו שכל בעה"ב צריך לשלם רק 
כפי ההנאה האישית שלו, ומפו' בתוס' )ב"ב ד' ע"ב ד"ה דמי קנים( שדין זה נכון גם ביורד 
לשדה שאינה עש"ל. ועל זה נאמר "ויראת מאלוקיך" שלא ישקר בעה"ב אלא ישלם כפי 

הנאתו באמת.
36   הרמב"ן )ב"ב קמ"ג ע"ב ד"ה השביחו( כתב שיש לשלם ליורד שלא ברשות שכר 
טרחה כשכיר יום, וכ"כ להדיא בנידוננו הר"י מלוניל )ב"מ נ"ח ע"א בדפי הרי"ף( והריטב"א 
)ב"מ ק"א ע"א(. וכ"כ התוס' )ב"ב קמ"ג ע"ב ד"ה ואם אמר( וז"ל: "ולא דמי ליורד לתוך 
שדה של חבירו שלא ברשות שאין לו אלא שכר טרחו עם היציאה", וכ"כ רש"י )ע"ז ז' 
ע"א ד"ה ואם השבח וב"מ קי"ז ע"ב ד"ה אם השבח( לגבי אומן ששינה: "נותן לו בעל 
יום", והש"ך )ש"ו סק"ה( נוקט  הצמר את היציאה, סמנים ועצים ושכר פעולה כשכיר 
כדברי רש"י, ומסביר הטעם שצריך לשלם ליורד כשכיר יום כחלק מההוצאות שהוציא 
היורד, כיון שמ"מ היה בעה"ב מוכרח לשלם כסף זה לפועל כלשהוא. עוד כתב הש"ך 
שאם אין שכר אחיד אזי נוטל שכר של שכיר יום כפחות שבשכירים, והדין פשוט, כי לא 
גרע מכל פועל שעבד בלי קציצה שמקבל כפחות שבפועלים וכמבו' בפתיחת הפרק, וכן 

מבו' בהדיא בריטב"א )שם(.
37   הדעה הראשונה היא דעת הבעה"מ שהביאו הריטב"א )שם( והסכים לו וז"ל: "וכתב 
ה"ר זרחיה הלוי ז"ל, כי כשנוטל הוצאה, אעפ"י שהוא שכר פועלים ביוקר, אין נותנין לו 
אלא כפחות שהיו נוטלין פועלין באותה שעה... ואם עשה על ידי פועלים בזול }לכאו' 
כוונתו לזול יותר מהמקובל{ אין נותנים לו אלא כפי מה שהוציא". ונראה שבעל המאור 
לשיטתו )ראה הערה ל"ד( שפירש בדין ידו על התחתונה שנוטל כפחותים שבפועלים, 
וא"כ מקבל תמיד רק כפי שמשלמים לפועל הזול ביותר, אכן לרש"י ושאר הראשונים 
שחלקו עליו בביאור ידו על התחתונה, אין מקור לחידוש זה, וכבר כתבנו )הערה כ' ול"ד( 

שרוב הפוסקים נקטו כרש"י ושכ"ה לדינא.
38   הרמב"ן במלחמות )ב"מ נ"ח ע"ב( חלק על שיטתו הכללית של בעה"מ, ובתוך דבריו 
כתב "אלמא כל ההוצאה נותנים לו", ומשמע קצת שמקבל כל מה ששילם. ואין הוכחה 

השו"ע30. ולהלכה א"א להוציא מבעה"ב את ההוצאה היתירה על השבח, 
כיון שהרבה ראשונים תמהו וחלקו על הדעה המחייבת, וגם מדברי הרמ"א 

מוכח שבעה"ב פטור, ולדעת כמה אחרונים אף מוכח כן במחבר31.

השביח נכס שלא עמד להשבחה בלי רשות
יב. אם המשביח לא קיבל רשות מבעה"ב להשביח את רכושו, וגם התיקון 
שעשה לא היה נדרש, אם בעה"ב לא דורש לסלק את השבח32, חייב להחזיר 
שכר  בתוספת  זו  השבחה  עבור  מכיסו  שהוציא  ההוצאות  את  למשביח 
טרחה כשכיר שעה זול33 כמבואר בסעיף הבא. ואם סך ההוצאות הוא יותר 
ממה שהרוויח בעה"ב, אין בעה"ב מחזיר למשביח אלא כשיעור שהרוויח34.

דוגמאות לדין זה: מכונאי שהתקין מזגן וכדו' ברכב ישן בלי לשאול את בעל 
הרכב, ובעל הרכב טוען שהתכוון למכור את הרכב ולא רצה בהשבחה כזאת, 
אם בעל הרכב אינו דורש להוציא בחזרה את המזגן, בודקים כמה עלה ערך 

הרכב בגלל המזגן, ומשלם למכונאי את עליית הערך או את הוצאות המזגן 
והעבודה, הנמוך מביניהם. כמו"כ, אם אחד שתל פרחים בחצר שמשמשת 
לסוכה בלי רשות בעל החצר, אם בעל החצר אינו דורש לעקור את הפרחים 
והוא מתכוון ליהנות מהם, הוא חייב לשלם את הוצאות השתילה, או לשלם 

את ערך ההשבחה, הנמוך מביניהם35.
יג. שיעור שכר הטרחה שמשלמים למשביח הוא כלהלן: אם המשביח עבד 
בעצמו, הוא מקבל כפי שמקבל שכיר השעה הזול ביותר ]בעבודה מסוג 
עובדים  העסיק  המשביח  ואם  המשביח36.  שעשה  ברמה  עבודה  על  זה[ 
אחרים, אם שילם להם כפי השכר הנמוך ביותר בשוק או פחות מכך, הוא 
מקבל כפי ששילם להם, ואם שילם להם יותר מהשכר הנמוך ביותר, אבל 
השכר ששילם עדיין בגדר הסביר לפי הנהוג, יש אומרים שמקבל רק כפי 
השכר הנמוך ביותר ויספוג את הפסד הפער37, אבל רוב הראשונים חולקים, 
וכך נפסק בשו"ע, שבכל ענין מקבל כפי ששילם להם, וכן נפסק בשו"ע38. 

<< המשך בעמ' 8
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שם הרב
כותרת ראשית

]]]תורת שאלה
תורת כותרת טור 1[[[

תורת כותרת משנה

תורת המשפט גוף טקסט
תו: תורת גוף מודגש

שם הרב
כותרת ראשית

]]]תורת שאלה
תורת כותרת טור 1[[[

תורת כותרת משנה

תורת המשפט גוף טקסט
תו: תורת גוף מודגש

הרב דוד בוסו – כולל חו"מ אוהל יוסף
דיין בביה"ד לממונות שע"י המועצה הדתית י-ם, ובביה"ד חוקת משפט

שומר פתק זיכוי שהשליכו בטעות
שאלה

ראובן שלח את שמעון חבירו לקנות לו מוצר בחנות מסוימת, ומסר לו פתק זיכוי לאותה חנות. שמעון לקח את הזיכוי והכניסו לכיסו. לאחר מספר ימים 
השליך שמעון בטעות את הזיכוי לפח האשפה. עכשיו ראובן תובע ממנו לשלם את שווי הזיכוי, אך שמעון טוען שהוא פטור, כיון שפתק הזיכוי יש לו 

דין שטר, ואין דיני שמירה בשטרות. הדין עם מי?

תשובה
שמעון חייב לשלם את שווי הזיכוי, ואע"פ ששומר שטרות פטור אפילו בפשיעה, במקרה זה חייב מדין מזיק, וצריך לשלם כמה שהזיכוי היה שווה 

למכרו לאחרים.

השאלות לדיון:
אם שומר שטרות חייב בפשיעה.

מה הדין אם הזיק את השטר בידיים.
אם מזיק שטרות בשוגג חייב.

שומר שפטור מדיני שמירה והזיק בשוגג, האם הוא חייב מדין מזיק.
אם חייב לשלם, כמה צריך לשלם, כפי הסכום שכתוב בזיכוי, או כפי שוויו להימכר.

פשיעה בעבדים שטרות וקרקעות
השומר עבדים ושטרות וקרקעות פטור בין משבועה ובין מתשלומים, שאין דיני 
השומרים נוהגים בדברים אלו, כמבואר במשנה )ב"מ נו. שבועות מב:( ובשו"ע )סי' 
)שכירות  להרמב"ם  פשע בשמירתו,  אם  הדין  מה  ונחלקו הראשונים  שא ס"א(. 
פ"ב ה"ג( חייב בפשיעה אפילו בעבדים ושטרות וקרקעות, שכל הפושע מזיק הוא, 
ולהתוס' )ב"מ נז:( אפילו בפשיעה פטור, וכן כתב הרא"ש )ב"מ פ"ד סי' כא( בשם 
והסכים עמו הרא"ש, שהפושע  צז( שאף בפשיעה פטור1,  )סי'  הרי"ף בתשובה 
נוהגים  אינם  שומרים  ודיני  שמירה,  בדיני  רק  לחייבו  ואפשר  כמזיק  נידון  אינו 
ולהלכה פסקו המחבר והרמ"א שגם בפשיעה פטור,  בעבדים שטרות וקרקעות. 
והש"ך פסק שחייב2. ולמעשה, כיון שהשו"ע והרמ"א פוטרים אי אפשר להוציא 

ממון נגד דעתם.

אם המזיק בידיים חייב מדין מזיק
נראה  בפשיעה,  שפוטר  להרי"ף  שאפילו  ב(  סי'  לט  )כלל  בתשובה  הרא"ש  כתב 
דהיינו דווקא אם פשע בשמירת השטרות ונגנבו או אבדו, אבל אם השליכן לנהר 
חייב, שהרי הוא מזיק בידיים. וכן פסק הרמ"א )סי' סו ס"מ( שאם הזיק את השטר 
לזה  ראיה  הביא  קנט(  )ס"ק  הגר"א  ובביאור  חייב3.  לנהר  שהשליכו  כגון  בידיים 
מדברי הגמ' בב"ק )סב.(, דהנותן דינר זהב לאשה ואמר לה הזהרי בו של כסף הוא, 
אם פשעה בו משלמת של כסף בלבד, דאמרה ליה "נטירותא דכספא קבילי עלי, 
נטירותא דדהבא לא קבילי עלי", ומ"מ אף שפטורה בפשיעה, אם הזיקתו חייבת 
לשלם דינר זהב, דאמר לה "מאי הוה לך גביה דאזקתיה". וכן פסק השו"ע )סי' רצא 
ס"ד(. ומוכח דאף במקום שהשומר פטור מדיני שמירה, אם הזיק חייב מדין מזיק.

צדדי החיוב והפטור במקרה שלפנינו
במקרה שלפנינו, פתק הזיכוי דינו כשטר, ואי אפשר לחייב את שמעון מדין שומר 
כיון שאין שמירה בשטרות, ואע"פ שפשע בזה שהשליך את הזיכוי, אין לחייבו 
נגד פסק השו"ע והרמ"א שפטרו גם בפשיעה. אך לכאורה יש לחייבו מדין מזיק, 

כיון שהשליך את הזיכוי ואיבדו בידיים.

1. ובשו"ת בית אפרים )חו"מ סי' ס( ואור שמח )טו"נ פ"ה ה"ו( הקשו שהרי"ף סתר את 
עצמו, כי בתשובה אחרת )סי' קסח( כתב שהפושע בשטר חייב. ועיין שער משפט )סי' 
סו ס"ק לב( וחלקת יואב )חו"מ סי' יב( אם נידונו של הרי"ף שונה כיון שמדבר בהרשאה, 

ואיכה"מ.
2. בהלכות טוען ונטען )סי' צה ס"א( כתב השו"ע שאפי' בפשיעה פטור ולא הביא את 
השו"ע  כתב  )ס"א(  ש"א  וסי'  )ס"מ(  ס"ו  ובסי'  הביאו.  לא  הרמ"א  ואף  הרמב"ם,  דעת 
וידוע שכוונתו לפסוק הלכה כסתם, והרמ"א )שם ושם(  ויש מחייבים.  בסתם שפטור, 
כהרמב"ם  ופסק  בזה  האריך  קכו(  )ס"ק  ס"ו  בסי'  והש"ך  שפטור.  דקי"ל  להדיא  כתב 

שחייב, וציין לדבריו גם בסי' צ"ה )סק"ג( ובסי' ש"א )סק"ג(.
3. ונראה שסברא זו מוסכמת לכו"ע, שהרי הרמב"ם )שכירות פ"ב ה"ג( כתב שהפושע 
כתבו  עליו  החולקים  וכל  כמזיק,  שהפושע  מפני  חייב  וקרקעות  שטרות  בעבדים 
ועי' אור  שפטור מפני שפושע לא הוי כמזיק, ומשמע דבמזיק ממש מודים שחייב. 

החיים )שמות כב ח(.

הזיק  אלא  להזיק  התכוון  שלא  כיון  זה,  במקרה  לפטור  לדון  יש  למעשה  אמנם 
בטעות. ואע"פ שהמזיק ממון חבירו חייב בין בשוגג ובין במזיד4, במקרה זה יש 
מדינא  רק  חייב  חבירו  של  שטרות  שהשורף  כיון  א.  טעמים:  משני  לפטור  לדון 
דגרמי, כמבואר בגמ' )ב"ק צח:( ובשו"ע )סי' שפו ס"ב(, ולדעת הש"ך )סי' שפו 
ב. כיון שהוא שומר, ויש מקום לומר ששומר שהזיק  סק"א( גרמי בשוגג פטור. 
בשוגג אינו נחשב כמזיק, ובאופן שהוא פטור מדין שומר אין לחייבו מדין מזיק, 

וכאשר יבואר בע"ה.

מחלוקת הראשונים בדין גרמי בשוגג
קנסא,  או  דינא  הוא  זה  חיוב  אם  הראשונים  ונחלקו  חייב,  בגרמי  שהמזיק  קי"ל 
אם הוא דינא חייב גם בשוגג, ככל אדם המזיק שחייב  א.  ויש מזה שתי נפק"מ: 
בין בשוגג בין במזיד, אך אם הוא קנס י"ל דלא קנסוהו אלא במזיד ולא בשוגג5. ב. 
אם הזיק בגרמי ומת, אם הוא דינא חייב הבן לשלם מנכסי אביו, ואם הוא קנס הבן 

פטור, שלא קנסו בנו אחריו6.
הרמב"ן )קונטרס דינא דגרמי( האריך לבאר שדינא דגרמי הוא דינא וחייב לשלם 
וכן המזיק בגרמי ומת, בנו חייב  ולכן המזיק בגרמי בשוגג חייב,  כמו מזיק גמור, 
הטור  פסקו  וכן  ח(,  אות  ח"ו  נא  )שער  התרומות  בעל  כתב  וכן  מנכסיו.  לשלם 
והשו"ע )סי' סו סל"ב(, ולפי"ז גם בשוגג חייב כיון שהוא דינא. והש"ך )סי' שפו 
סק"א( הוכיח מכמה ראשונים שגרמי הוא קנסא, ואם הזיק בגרמי ומת בנו פטור, 
וכן פסק הש"ך שם )סק"ו( שגרמי בשוגג  ולפי"ז גם המזיק בגרמי בשוגג פטור. 
פטור. ולכאורה גם בנידון דידן לדעת הש"ך פטור, כיון שהשליך את הזיכוי בשוגג.

בפשיעה חייב לכו"ע אפילו בשוגג
אך למעשה נראה שגם לדעת הראשונים שגרמי קנסא הוא, במקרה שלפנינו חייב 
כיון שפשע, כיון שגם הראשונים שסוברים ששוגג פטור מודים שאם פשע חייב, 
לו  ונמצא רע, אם אמר  דינר לחבירו  )ב"ק ק.( שהמראה  וראיה לזה מדברי הגמ' 
חזי דעלך קסמיכנא חייב מדינא דגרמי, ואע"פ שלא התכוון להזיקו, ומכאן הוכיח 
הרמב"ן )שם( שהמזיק בגרמי חייב אפילו בשוגג, וכתב שיש דוחים ראיה זו דכיון 
שהוא פושע בכלל מזיק הוא. ע"ש. נמצא שגם החולקים על הרמב"ן וס"ל דגרמי 

קנסא הוא ובשוגג פטור, מודים שבפשיעה חייב.
וכן מבואר מדברי הש"ך )שם סק"א( שהביא את דברי הרמב"ן הנ"ל, והסכים עם 
דכיון  שאני,  לחבירו  דינר  ומראה  פטור,  ושוגג  הוא  קנסא  דגרמי  דס"ל  החולקים 
שהוא פושע כמזיק הוא וחייב. ועוד כתב הש"ך )שם( שמטעם זה במחיצת הכרם 
שנפרצה אם אמר לו גדור ולא גדרה חייב מדינא דגרמי, ואע"פ שלא התכוין להזיק, 
כיון שפשע חייב. ע"ש. ומבואר בזה שגרמי חייב בפשיעה אפילו אם אין כוונתו 

להזיק. נמצא שגם להש"ך בפשיעה חייב7.

4. כדתנן )ב"ק כו.( אדם מועד לעולם בין שוגג בין מזיד, וכמבואר בשו"ע )סי' שעח ס"א(.
5. כמו שמצאנו במטמא ומדמע ומנסך שמבו' בגמ' )גיטין נג.( שחייב רק משום קנס, 
וכיון שהוא קנס לא קנסו אלא במזיד ולא בשוגג. וכן פסקו הרמב"ם )חובל ומזיק פ"ז ה"ג( 

והטור והשו"ע )סי' שפה ס"א( דהיזק שאינו ניכר קנסא הוא, ובשוגג פטור.
6. כדאמרי' בגיטין )מד:( דהמטמא טהרותיו של חבירו ומת לא קנסו בנו אחריו, לדידיה 
קנסוהו רבנן לבריה לא קא קנסו רבנן. ע"כ. וכן פסקו הרמב"ם )חובל ומזיק פ"ז ה"ג( והטור 

והשו"ע )סי' שפה ס"א(.
7. ומקור לסברא זו דפושע חשיב כמזיד מצאנו בתוס' )סנהדרין לג: ד"ה שעירבן( בענין 
חכם שטעה בהוראתו וטיהר את הטמא ובעה"ב עירבן עם פירותיו, והקשה רבינו אפרים 
הרי מטמא ומדמע ומנסך בשוגג פטור, וה"נ החכם הוא שוגג ומדוע חייב, ותירצו התוס' 
שהיה לו לדקדק בהוראתו ולידע שבעה"ב יערבם עם פירותיו, וכיון שלא נזהר בזה חשיב 
כמו מזיד. אמנם הש"ך עצמו )סי' כה סק"ה אות ג-ד( חולק על התוס' בזה וכתב שהוא 
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ראיות נוספות שבפשיעה חייב אפילו בשוגג
וכן מוכח ממה שכתב הרמ"א בהלכות ערב )סי' קכט ס"ב(, שהאומר לחבירו שהוא 
יכול להלוות לפלוני וזה חוב בטוח כי יש לו להחזיר, והלוה לו על פיו ונמצא שלא 
פ(  )סי'  וייל  ומקורו בשו"ת מהר"י  לו.  והפסיד את החוב, חייב לשלם  היה בטוח, 
הוא  שחיובו  ומבואר  )סק"ז(,  שם  הש"ך  וכ"כ  לשולחני,  דינר  למראה  שמדמהו 
מדינא דגרמי. וכ"כ הנתיבות שם )סק"ב( שחייב רק מדינא דגרמי )ולא מדין ערב(. 
כסף  סבור שהוא עשיר שראה אצלו  היה  )סק"ח( שאפילו אם  וכתב הש"ך שם 
וזהב חייב, כיון שאין אדם יכול לידע מה שיש לחבירו ושמא אינם שלו או שהוא 
גרמי  שפוטר  להש"ך  ואף  חייב,  שוגג  שהוא  דאע"פ  ומבואר  ע"ש.  כנגדם.  חייב 

בשוגג כאן חייב כיון שפשע.
וכן מוכח ממה שכתב השו"ע )סי' רלב סכ"א( שהמוכר לחבירו דבר שיש בו מום, 
אם המוכר ידע שיש בו מום חייב בהוצאות שהוציא הלוקח להוליכו למקום אחר. 
ע"ש. וחיובו הוא מדינא דגרמי כמו שכתב הגר"א שם )ס"ק לה(, וכתב דה"ה במוכר 
זרעוני גינה לחבירו, דאף דקי"ל שאם מכר אותם לזריעה ולא צמחו אינו נותן את 
ההוצאה, היינו דוקא כשלא ידע שאינם ראויים לזריעה, אבל אם ידע חייב. ומבואר 
שאפילו אם לא התכוון להזיק חייב מדינא דגרמי, ומוכח דכיון שפשע חייב אע"פ 

שהוא שוגג.
וכן מוכח ממה שכתב השו"ע )סי' שלג ס"ח( שהאומר לאומן עשה לי דבר פלוני 
ואקחנו ממך, ועשאו האומן, ואחר כך אינו רוצה לקחתו, אם הוא דבר שאם לא 
שהביא  ו(  סי'  קד  )כלל  הרא"ש  מתשובת  ומקורו  ע"ש.  חייב.  יפסיד,  מיד  יקחנו 
כלל,  להזיק  התכוון  שלא  ואע"פ  דגרמי.  מדינא  הוא  שחיובו  מפורש  ושם  הטור, 
שהרי מתחילה רצה באמת לקנות את הדבר ורק אחר כך חזר בו כיון שלא היה צריך 
ומבואר דבפשיעה חייב לכו"ע אע"פ שהוא  לזה, מכל מקום חייב מדינא דגרמי. 

שוגג.
ואי  משנה  בדבר  שטעה  דיין  בענין  הראשונים  נחלקו  דהנה  לזה,  נוספת  וראיה 
אפשר להחזיר את הדבר, אם חייב מדינא דגרמי או לא8. ולהלכה, המחבר )סי' כה 
ס"א( פסק שפטור ולא חשיב כמזיק בגרמי, והרמ"א )שם( הביא דעת החולקים 
ולא התכוון להזיק כלל חייבוהו  שחייב מדינא דגרמי. ע"ש. ואע"פ שהדיין שוגג 
מדינא דגרמי. ואף הפוטרים לא פטרו אלא מפני שלשיטתם אין זה גרמי כלל, וגם 
להמחבר שפסק כהפוטרים, במקרה שהובא שם בסעי' ג' חייב מדינא דגרמי. ע"ש. 
ומבואר שהמזיק בגרמי חייב אפילו אם הוא שוגג. ולהש"ך צ"ל דכיון שהוא נחשב 
חייב  בפשיעה  בגרמי  שהמזיק  ומבואר  שוגג,  שהוא  אע"פ  חייב  בטעותו  פושע 

אפילו אם הוא שוגג.

מסקנא שאין לפטור כאן מטעם גרמי בשוגג
הרי נתבאר שגם לדעת הש"ך שגרמי קנסא הוא ובשוגג פטור, היינו דוקא באופן 
שלא פשע, אבל אם פשע חייב אע"פ שהוא שוגג ואין כוונתו להזיק. ואפילו באופן 
שלא ידע כלל שייגרם נזק ממעשיו, כיון שפשע חייב. ומעתה גם במקרה שלפנינו, 
שורף  כמו  בגרמי  מזיק  מדין  לחייבו  יש  השטר,  את  שהשליך  בזה  שפשע  כיון 

שטרותיו של חבירו, ואין לפטרו מטעם גרמי בשוגג.

האם שומר שהזיק בשוגג חייב מדין מזיק
אמנם יש לדון לפטור מטעם אחר, כיון שהוא שומר, ואפשר דשומר שהזיק שלא 
בשמירה  כגון   - שמירה  מדיני  פטור  שהוא  ובאופן  כלל,  מזיק  בדין  אינו  בכוונה 
בבעלים, או בעבדים שטרות וקרקעות, או באופן שהוא שומר חינם והנזק שעשה 
במחלוקת  תלויה  זו  וסברא  מזיק.  מדין  גם  פטור  ואבידה,  גניבה  של  בדרגה  היה 

ראשונים ואחרונים, כאשר יבואר להלן בע"ה.
כתב השו"ע בהלכות שותפין )סי' קעו ס"ח(: השותפין שומרי שכר הן, שאם נגנב 
או נאבד מהשותפות ברשות אחד מהם חייב באחריותו. במה דברים אמורים, בזמן 
שכל אחד מתעסק בשותפות זמן ידוע ונגנב לו בזמן שנתעסק בו, אבל אם התחילו 
דשמירה  פטורים,  לבדו,  אחד  כל  בו  נתעסק  כך  אחר  אם  אפילו  ביחד,  להתעסק 
בבעלים היא. ע"כ. ודין שמירה בבעלים מבואר להלן )סי' שה ס"ג, סי' שמו ס"א( 
שפטור אפילו בפשיעה. והש"ך )סי' קעו ס"ק טז( הביא את דברי הגאונים בענין 
שותף שהתרה בחבירו שלא ימכור בהקפה, שאם עבר ומכר בהקפה והפסיד חייב9, 

דגרמי  ואפשר דס"ל  זו ממש.  דגרמי פסק כסברא  דינא  בענין  וצ"ב, שהרי  גדול.  דוחק 
חמור יותר מהיזק שאינו ניכר. וצ"ע.

בגרמי,  כמזיק  חשיב  ולא  פטור  ה"א(  פ"ו  )סנהדרין  והרמב"ם  יב:(  )סנהדרין  להרי"ף   .8
ולהתוס' )סנהדרין לג. ד"ה השתא( והרא"ש )שם פ"ד סי' ה( חייב מדינא דגרמי.

9. היא תשובת רב כהן צדק שהביא בעל העיטור )שיתוף דף מב ע"ד(, ע"ש. והובא בכסף 
משנה )שלוחין ושותפין פ"ה ה"א( ובבית יוסף )סי' קעו סט"ז(, וכן פסקו הרמב"ם )שם 

ה"ב( והשו"ע )סי' קעו ס"י(, כדלהלן.

והקשה הש"ך, הרי שותפות היא שמירה בבעלים ופטור אפילו בפשיעה. ותירץ, 
כתב  ועוד  בבעלים.  שמירה  הוי  דלא  ידוע  זמן  התעסק  אחד  שכל  באופן  דמיירי 
הש"ך, דאפשר שהמוכר באשראי הוא כמזיק בידיים, ולישנא דפשיעה דנקטו ר"ל 
פושע ומזיק, כמו שמצאנו בכמה מקומות שכתבו הפוסקים לשון פשיעה וכוונתם 

שחייב מדין מזיק.
ובשו"ע )סי' קעו ס"י( כתב שהמשתתף עם חבירו בסתם לא ישנה ממנהג המדינה, 
ולא ימכור בהקפה דבר שאין דרכו להמכר תמיד בהקפה, ואם שינה מהמנהג ומכר 
בהקפה חייב לשלם לבדו את הנזק. ע"כ. ומקורו מדברי הרמב"ם )שלוחין ושותפין 
פ"ה ה"א-ב( שהביא הטור )שם(. וגם כאן קשה, הרי שותפות היא שמירה בבעלים 
ופטור אפילו בפשיעה. וצ"ל כאחד משני תירוצי הש"ך, או דמיירי באופן שאינה 

שמירה בבעלים, או שחייב מדין מזיק כיון שעשה מעשה נגד דעת הבעלים.
אפילו  הרמב"ם  דברי  את  פירש  ה"ב(  פ"ה  ושותפין  )שלוחין  למלך  ובמשנה 
אבל  יפה,  שמר  ולא  התרשל  אם  רק  פטור  בבעלים  דפשיעה  בבעלים,  בשמירה 
אם עשה מעשה בידיים והפסיד מזיק הוא וחייב אפילו בבעלים, והביא שכן כתב 
מהרש"ך10, ואחר כך מצא בתשובה כת"י להרדב"ז שכתב כן דשותף ששינה ומכר 
וכן כתב החת"ס בתשובה )ח"ה סי' קנו( דהרמב"ם  בהקפה חייב משום מזיק11. 
והשו"ע מיירי אפילו בבעלים וחייב מדין מזיק, וכן כתב הפת"ש )סי' קעו ס"ק יג( 
בשם שו"ת שב יעקב )חו"מ סי' יא( שהעיקר כתירוצו השני של הש"ך שאפילו 
בבעלים חייב מדין מזיק. וכן פסק בשו"ת זרע יעקב )סי' ב( דאפילו בבעלים חייב 
מדין מזיק. וכן דעת הנתיבות )סי' שא סק"א ועוד( שאף שומר יכול להתחייב מדין 

מזיק אפילו אם הוא שוגג שאין כוונתו להזיק.
אבל בשער משפט )סי' קעו סק"א( הביא תשובת הרי"ף )סי' קצא( שכתב להדיא 
שמירה  הוי  בשותפות  עוסקים  היו  שניהם  שאם  באשראי,  שמכר  שותף  בענין 
בשיטה  גם  מבואר  שכן  וכתב  פטור.  בבעלים  פשיעה  דקי"ל  ופטור,  בבעלים 
מו"ז  וכ"כ  יג(.  ס"ק  )שם  הפת"ש  והביאו  הרדב"ז,  בשם  קה.(  )ב"מ  מקובצת 
וכיון  )סי' לד( ע"ש.  יורו משפטיך ליעקב  זיע"א בשו"ת  יעקב אביחצירא  מהר"ר 
שכן מבואר בתשובת הרי"ף, יתכן שאף פסק הרמב"ם לחייב הוא רק באופן שלא 
הייתה שמירה בבעלים וחייב מדין פשיעה, וכמ"ש הש"ך בתירוצו הראשון בדעת 

הגאונים, אבל באופן שהייתה שמירה בבעלים פטור ואין לחייבו מדין מזיק.
אדם  כשאר  בבעלים  שומר  הוא  אם  גם  חייב  בכוונה  שהמזיק  פשיטא  ואמנם 
המזיק, אך זה דווקא כשכוונתו להזיק, אבל אם הזיק בשוגג בזמן שעוסק בעניני 
השמירה אינו נידון בתורת מזיק אלא בתורת שומר, ואפילו אם פשע אין לחייבו 

מדין מזיק כיון שהוא שומר ואין כוונתו להזיק, וכאשר יבואר בע"ה.

ביאור שיטת הרי"ף שאין על השומר דין מזיק
מזיק,  מדין  בשוגג  גם  יתחייב  לא  והרדב"ז  הרי"ף  לדעת  באמת  מדוע  לבאר  ויש 
הרי עשה מעשה בידיים, וקי"ל דאדם מועד לעולם וחייב בין בשוגג בין במזיד בין 
באונס בין ברצון. ונראה, שלדעת הרי"ף, כיון שהשומר מחזיק את הדבר ומתעסק 
המוליך  כגון  שקלקל,  האומן  בדין  מבואר  וכן  כלל.  מזיק  בגדר  אינו  ברשות,  עמו 
חטים לטחון ולא לתתן ועשאן מורסן, או טבח שניבל, דקי"ל שאם קיבל שכר חייב 
שכר  ששומר  ואבידה  כגניבה  נחשב  שהקלקול  פטור,  בחינם  עשה  ואם  לשלם, 
חייב ושומר חינם פטור12. ולכאו' קשה, מדוע לא יתחייב מדין אדם המזיק, הרי 
הנזק נעשה על ידו בידיים. וכן המעביר חבית ממקום למקום ונתקל, דקי"ל שאין 
זה כפשיעה אלא כגניבה ואבידה, ואם הוביל את החבית בשכר מעיקר הדין חייב 
ולכאו'  מדינא13.  פטור  בחינם  כן  עשה  ואם  חכמים,  מתקנת  ופטור  שכר  כשומר 

קשה מדוע לא יתחייב מדין אדם המזיק.
ותירצו שגם אדם  וסבר(,  כז: ד"ה ושמואל, ב"מ פב: ד"ה  )ב"ק  וכן הקשו התוס' 
וחייב רק באונס כעין אבידה שהוא  גניבה,  המזיק פטור באונס גמור שהוא כעין 
ואומן שקלקל או המעביר חבית ממקום למקום הוא אונס  יותר לפשיעה,  קרוב 
כעין גניבה ופטור. אבל הרמב"ן )במלחמות ריש המניח( כתב שאדם המזיק חייב 
מאומן  קשה  עדיין  אך  ע"ש.  בידיים,  כמזיק  אינו  והנתקל  גמור,  באונס  אפילו 

10. במשנה למלך ציין לשו"ת מהרש"ך ח"א סי' מה, וכן העתיקו הפת"ש )סי' קעו ס"ק יג( 
ועוד אחרונים, ונראה שהוא ט"ס, והוא בשו"ת מהרש"ך ח"א סי' עה. ע"ש.

ע"ש.  בזה.  מיירי  לא  שם  אך  קכ"ט,  סי'  ח"א  הרדב"ז  לתשובת  ציינו  המדפיסים   .11
ובכנה"ג )סי' קעו הגה"ט ס"ק נו( ציין לתשובת הרדב"ז סי' קס"ה, אך גם שם לא מיירי 
בזה, ואולי יש שם ט"ס. ונראה שכוונת המל"מ לתשובת הרדב"ז ח"ב סי' תת"מ. ע"ש. 
אמנם בשיטמ"ק )ב"מ קה.( כתב בשם רבו הרדב"ז דשותף שמכר באשראי אם היתה 

השמירה בבעלים פטור, וצ"ע.
12. כדתנן )ב"מ פ:( כל האומנין שומרי שכר הן, וכן איתא בב"ק )צט:(, ומבואר שם שאם 

עשה בחינם פטור, וכן פסק השו"ע )סי' שו(.
13. כמבואר בגמ' )ב"מ פב:( ובשו"ע )סי' שד ס"א(. ע"ש.
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ציונים והערות

מהש"ך הנ"ל נגד זה, כי הש"ך מדבר במשביח שעבד בעצמו, אבל מי ששכר פועלים הרי 
הוציא בפועל יותר מפחות שבשכירים.

ויותר ברור מהרמב"ן נראה מהרמב"ם )גו"א פ"י ה"י( והשו"ע )שע"ה ס"ח(, כי כתבו: "כל 
מי ששמין לו... אינו נוטל כלום עד שישבע בנקיטת חפץ כמה הוציא, ואם אמר יבואו 
הדיינים ויעשו שומת ההוצאה, והרי היא גלויה לעיניהם, וישערו העצים והאבנים והסיד 
ושכר האומנים בפחות שבשעורים, שומעין לו ונוטל בלא שבועה", ומבו' שרק אם הוא 
רוצה להיפטר משבועה הוא מקבל כפחות שבפועלים, אבל אם הוא נשבע הוא מקבל 
אפילו יותר מכך, ומדוייק קצת שאם שילם יותר מפחות שבשיעורים יטול מה שהוציא 
בדעת  סק"ד(  י"ד  )סי'  משפט  השער  הבין  וכעי"ז  מהרמב"ן.  שמשמע  וכמו  בפועל, 
]לו[... ישבע  כי כתב: "כמו שכתבו הטור ושו"ע בסי' שע"ה ס"ח דמי ששמין  השו"ע, 
כמה הוציא, ואם אמר יבואו הדיינים ויעשו שומת ההוצאה והיא גלויה לעיניהם, וישערו 
העצים ושכר האומנים בפחות שבשערים, שומעין לו ונוטל בלא שבועה, והכא נמי, אבל 
כשמברר ההוצאות בשכר השליחות והסופרים, אם הוציא בדרך הממוצע צריך לשלם לו 
כן". וכ"נ מדברי הפעמוני זהב )ס"ס שע"ה( שנביא בהערה הבאה, שהביא מהרמ"א שכל 

ששילם כפי הרגילות מקבל זאת מבעה"ב.

ולכאורה היה אפשר להקשות ע"ז, שהנה מבואר בשו"ע )של"ב ס"א( שאם בעה"ב אמר 
לשליח לשכור פועלים בג', והשליח שכר פועלים בד' ואמר שכרכם עלי, שדינו שמקבל 
ד'  ואף שהתשלום של  ולכן אף ששילם לפועלים ארבע,  מבעה"ב כמה שההנה אותו, 
ג',  הוא בגדר הממוצע, מ"מ אם יש פועלים שנשכרים בג' מקבל השליח מבעה"ב רק 
ולפי הנ"ל היה אמור לקבל ד'? אבל יש לחלק, כי שם אמר לו בעה"ב להדיא שישכור רק 
בג', ואכן אם בעה"ב לא יאמר לו כלום אלא יבקש ממנו לשכור פועלים סתם, יקבל ד' אף 

שיש הנשכרים בג'.

39   כ"כ הפעמוני זהב הנ"ל, והביא ראיה שוודאי א"א לדרוש יותר מהרגילות אפילו אם 
באמת שילם יותר, מהרמ"א )קפ"ב ס"ג( שכתב: "מי שצוה לאחד שיתעסק לו באיזה 
יותר מן הרגילות להוציא על עסק כזה  דבר והוא הוציא עליו הוצאות, אם הוציא עליו 
א"צ להחזיר, דלא אסיק אדעתיה שיוציא כל כך, אבל אם לא הוציא יותר מן הרגילות, 
חייב לשלם לו", וכך מבו' גם בשער משפט הנ"ל, שמקבל רק מה שהוציא בדרך הממוצע.

ואין רגילות לשלם כך, לכל הדעות  יותר משכר סביר  מקבל רק כפי השכר הנהוג בשוק39.אכן אם שילם להם 

שקלקל שעשה מעשה בידיים, ולכן כתב הרמב"ן )ב"מ שם( שאין באומן הטועה 
במלאכתו משום מזיק, וביאור דבריו, דכיון שהוא מתעסק עם הדבר ברשות בעליו 
אינו בתורת מזיק כלל אלא רק בתורת שומר, ואין לחייבו מדין מזיק. וכן היא דעת 

הריב"א שהובא בשיטה מקובצת )ב"ק כז.(, ע"ש.
שטחן  כגון  הבית,  בעל  של  דעתו  נגד  דברים  גם  עשה  שקלקל  שהאומן  ואע"פ 
חטים בלי ללתות אותם, או טבח שלא בדק טוב את הסכין ושחט בו וכדו', מ"מ כיון 
שהוא מתעסק ברשות ואין כוונתו להזיק, ס"ל להרמב"ן והריב"א שאינו בתורת 
אדם המזיק כלל, ואם עשה כן בחינם פטור. וכן יש לומר בדעת הרי"ף גבי שותף 
שנתן באשראי בלי הסכמת שותפו, דכיון שהוא מתעסק ברשות ועשה כן לטובת 
ובשו"ע,  ברמב"ם  שהובאו  המקרים  בשאר  וה"ה  מזיק.  בתורת  אינו  השותפות 
דינו כשומר  זה ברשות  כיון שהוא עוסק בממון  אע"פ שעבר על שעת השותף, 

ואינו בכלל אדם המזיק כלל.

דעת כמה ראשונים כהרי"ף
כתב הרמב"ם )אישות פכ"א ה"ט( שאשה ששברה כלים בעת שעושה מלאכתה 
בתוך ביתה פטורה מתקנת חכמים משום שלום בית, והראב"ד השיגו דבלאו הכי 
דבירושלמי  הרשב"א  בשם  משנה  המגיד  וכתב  בבעלים.  שמירה  מדין  פטורה 
)כתובות פ"ט ה"ב( מפורש כהרמב"ם, והטעם שאינה פטורה מדין שמירה בבעלים, 
מכיון שהבעל אינו שכור עמה אלא בשעה שמתעסק בצרכיה. וכ"כ הר"ן בחידושיו 

)ב"מ צו:(, וכ"כ הנימוק"י )ב"מ נה: מדפי הרי"ף(.
והמשנה למלך )שם( הקשה על הראב"ד, הרי אפילו בבעלים יש לחייב את האשה 
רק  דין מזיק אלא  לה  אין  להזיק,  דכיון שלא התכוונה  ותירץ,  מדין אדם המזיק, 
דין שומר, וכמו מעביר חבית שחייב מדין פושע ולא מדין מזיק, ע"ש, ודחה מה 
שכתב בהלכות שלוחין ושותפין )פ"ה ה"ב( דלהראב"ד מזיק בבעלים פטור, אלא 
ודאי מזיק בבעלים חייב לכו"ע, ושומר שהזיק בשוגג אינו בגדר מזיק14. וכן מוכח 
מדברי המגיד משנה והר"ן והנימוק"י שאין לחייב בכה"ג מדין מזיק, שגם הם כתבו 
שאם היה הבעל שאול לה הייתה פטורה, וכן אפשר לומר גם בדעת הרמב"ם, כמו 

שכתבו הם ז"ל בדעתו.

מסקנא דדינא שאין לחייב שומר שהזיק בשוגג
ולכן  והסוברים כמותם,  והרמב"ן  נגד הרי"ף  נראה שאין להוציא ממון  ולענין הלכה 
שטרות  בעבדים  או  בבעלים,  בשמירה  כגון  שומר,  מדין  פטור  שהשומר  במקום 

ב(  סי'  )ח"א  גורדון  אליעזר  רבי  ובתשובות  יט(  סי'  )חו"מ  נזר  אבני  בשו"ת  וכ"כ   .14
ובקהלות יעקב )ב"ק סי' כד( ועוד, דהראב"ד ס"ל כהריב"א, וכיון שהאשה עוסקת ברשות 
את  לפרש  אפשר  דלהראב"ד  כתב  כא(  ס"ק  יא  סי'  )ב"ק  והחזו"א  כמזיק.  חשיבא  לא 

הירושלמי באופן שנשברו הכלים מאליהם ולא נפלו מידה, ע"ש, וזה דוחק גדול, וצ"ע.

וקרקעות, או כשהוא שומר חינם וההיזק נעשה בדרגה של גניבה ואבידה, או שלא 
הזיק בשוגג  וכיוצ"ב, אם  אלו  בכל  קנין,  צריך  קנין בשמירה למ"ד שהשומר  עשה 
בזמן שהתעסק בשמירה פטור, אפילו אם הזיק בידיים, ורק אם התכוון להזיק חייב.

בנידון דידן אין לפטור מטעם זה
אולם נראה שדין זה שכתבו הרי"ף והרמב"ן חידוש הוא, ואין לך בו אלא חידושו, 
כשהתעסק  היה  השומר  שעשה  שהמעשה  באופן  אלא  פטרו  לא  הם  שגם 
בשמירה, אבל אם הגביה את הדבר שלא לצורך השמירה כלל, לענין זה אין דינו 
כשומר אלא ככל אדם אחר, ואם הזיק בשוגג חייב מדין מזיק. וכן במקרה שלנו, 
אותו  והשליך  מקיומו  שכח  אלא  כלל,  בשמירתו  עסק  לא  הזיכוי  את  כשהשליך 

בטעות, ויש לדון אותו כמזיק בעלמא, ואע"פ שהוא שוגג חייב15.
סכום החיוב

מדינא  לשלם  שחייב  שדינו  ומחלו  לחבירו  שטר  המוכר  בדין  הראשונים  נחלקו 
דגרמי, אם צריך לשלם כפי המחיר ששילם הקונה על השטר, או כפי החוב שכתוב 
בשטר. ולהלכה נפסק בשו"ע )סי' סו סל"ב( שצריך לשלם כל מה שכתוב בשטר 
החוב. ומכל מקום כתב הרא"ש )כלל סט סי' א( שאינו נותן לו את כל הסכום, כיון 
שהשטר מחוסר גוביינא, אלא שמין כמה היה השטר שוה להימכר, כל שטר לפי 
מה שהוא, כגון שהלוה הוא גברא אלימא ולא ציית דינא או שאין לו נכסים, הלכך 

כל שטר לפי ענינו. וכן נפסק בשו"ע )שם(.
אותו,  לגבות  האפשרות  לגבי  סיכון  שום  שאין  אע"פ  בזיכוי,  הדין  שהוא  ונראה 
בחנות  אלא  אותו  לממש  אפשר  שאי  כיון  בערכו,  שמורידות  אחרות  סיבות  יש 
המזיק  לפיכך,  בו.  שכתוב  הסכום  כפי  שווה  הזיכוי  שאין  ידוע  והדבר  מסוימת, 
של  שוויו  כפי  אלא  בו,  שכתוב  הסכום  כל  את  לשלם  חייב  אינו  חבירו  של  זיכוי 
זו  בחנות  הנמכרים  הדברים  אם  הנסיבות,  לפי  משתנה  זה  ודבר  להימכר,  הזיכוי 
הם שימושיים, כמה מבחר יש שם, אם החנות יקרה או זולה, מה תוקף הזיכוי, 
וכדומה. וכן במקרה שלנו, צריך להעריך בנסיבות הענין כמה שווה הזיכוי להימכר, 

וזה הסכום שצריך לשלם.

15. וכן נראה מתשובת הרא"ש )כלל לט סי' ב( שהיא מקור דינו של הרמ"א )סי' סו ס"מ(, 
ששומר שהזיק את השטר בידיים, כגון שהשליכו לנהר, חייב מדין מזיק, ומטעם זה חייב 
הרא"ש במקרה שנשאל שם אפי' לדעת הרי"ף, ע"ש. אמנם לדעת הרמ"א )סי' שא ס"א( 
חייב מדין שומר שמסר לשומר דגרע מפשיעה, ואפשר שהוא דין אחר ואין ללמוד ממנו 
לשאר מזיק. והש"ך )שם סק"ד( פירש דברי הרא"ש באופן שנתנו לאב לגמרי ולא בתורת 
שמירה, וגם לדבריו אין ראיה לכאן. אמנם דברי הש"ך שם צ"ע, דברא"ש מבואר להדיא 
שנתן לאב בתורת שמירה, וכבר תמהו עליו התומים )סי' סו סק"ע( והנתיבות )סי' שא 

סק"ב(, וראה עוד מ"ש שם.

מרת שינה מינדל בת ר' יהודה ליב ע"ה - אמו של ידידנו הדיין הרב יונתן דוד הול שליט"א
נלב"ע כ"ט כסליו
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