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1. הראשונים )בסוגיא בב"ק נ"ח ע"א נפלה לגינה, ובסוגיא בכתובות ק"ז ע"ב פורע חובו 
של אשתו( הקשו סתירה מזה שמבו' בגמ' שמבריח ארי מנכסי חבירו פטור מלשלם 
שכר, למבו' בכמה סוגיות )כגון לגבי רועה שקידם ברועים ומקלות ולגבי השבת אבידה( 
נביא  )שחלקם  ראשונים  הרבה  ותירצו  כיורד,  שכר  מקבל  מהיזק  חבירו  את  שהמונע 
להלן( שרק היכן שההפסד לא היה ודאי, וכגון בפורע חובו של חבירו, שם אין מגיע שכר 

למונע ההפסד, אבל אם היה ההפסד ודאי מקבל תשלום מדין יורד.

וז"ל תוס' )ב"ק שם ד"ה א"נ מבריח(: "נראה לר"י דמבריח ארי שאינו נוטל שכר, היינו 
כשאין הדבר ברור שיבא לידי הפסד, כגון שהארי רחוק ואין יודע אם יבא כאן הארי אם 
לאו, ואין מצילו אלא מדאגה ומן הפחד שדואג שמא יבא, אבל אם הדבר ברור שיבא לידי 
הפסד ולידי דריסת הארי, או מציל מפי הארי עצמו, אז ודאי נוטל שכרו". וכ"כ הרא"ש 
ו'(: "והא דאמר מבריח ארי מנכסי חבירו אין בעל הנכסים חייב ליתן לו כלום,  )שם ס' 
ואפי' שכר טורחו, היינו כשאין הדבר ברור שיבא לידי הפסד... אבל אם הדבר ברור וקרוב 
לודאי שיבא לידי הפסד, או מצילו מפי הארי עצמו, אז ודאי נוטל שכרו, ואם הוציא ממונו 
והציל הכל יפרע בעל הנכסים. וכן מוכח... אבל כ"ש אם קדם בשכר תבוא עליו ברכה, 
ונותן לו מה שהוציא ושכר טורחו". וכן דעת הרשב"א )הביאו ה"ה אישות פי"ב הי"ט(: 
"בשפרנס ]את אשת חבירו[ סתם חוזר וגובה, שכל שמפרנס סתם אינו מפרנס בתורת 
מתנה אלא בתורת הלואה... ועוד מן היורד לתוך שדה חבירו ונטעה שלא ברשות דחייב 
בעל השדה לשלם, ולא אמרינן כיון דירד לתוכו סתם לא נתכוון זה אלא למתנה, עכ"ל 

]הרשב"א[ והאריך בזה".

2. כמה ראשונים כתבו ליישב את הסתירה הנ"ל, שכל המקומות שחייבו בהם לשלם 
למונע ההפסד הוא מדין תקנה בלבד, וטעם החילוק בין הדינים האלו ליורד לשדה חבירו 
וז"ל  מהפסד,  מנעו  שרק  כאן  משאי"כ  השדה,  לבעל  ממשי  שבח  הביא  שהיורד  הוא, 
התוס' )כתו' שם ד"ה חנן אומר, ועיין בתלמיד ר"ת כתו' שם שעיקר השיטה בתוס' בכתו' 
הוא דעת ר"י, ותוס' בב"ק הוא דעת ר"ת(: "ליכא לאקשויי מהא דקיימא לן היורד לתוך 
שדה של חבירו ונטעה שלא ברשות דשמין לו כאריס, ולבונה חורבתו של חבירו דנותן לו 
מה שההנהו, דהתם השבח בעין הוא ודין הוא שיטול, אבל הכא לא השביח לו שום שבח 
נכסים, אלא שהצילו מגביית בעל חובו ולא מידי יהיב ליה, והוה כמבריח ארי מנכסי חבירו 
מפורש  ויותר  ה',  סי'  שם  )כתו'  הרא"ש  וכ"כ  מידי".  מתחייב  לא  אותו  דמהנה  דאע"ג 
בתוס' הרא"ש שם(. וכ"כ הריטב"א )כתו' ק"ח ע"א ד"ה הא מני(: "טעמא דמלתא, משום 
דהיורד לשדה חברו שבחו וחדושו ניכר, מה שאין כן בפורע חובו שאין שבחו ניכר, והרי 
הלוה עומד בנכסיו כמו עכשיו, ומה שגרם לו פטורא שבח שאינו ניכר הוא". וכ"כ ה"ה 
)שם(: "יש חילוק בין סלוק נזק להבאת תועלת, ואינו דומה זה ליורד לתוך שדה חבירו 
ונטעה, דהתם מביא לו תועלת ומעלה קרקעו ומהנהו, אבל כאן אינו מביא לו שום תועלת 
לבעל אלא מסלק ממנו נזק חיובו, וה"ז כפורע חובו של חבירו שלא מדעתו שאינו חוזר 

ונפרע ממנו מכלום".

רק בטעם החיוב, אם  לדינא אלא  אין מחלו'  בדר"כ  בין הראשונים,  הנ"ל  3. במחלוקת 
הוא מדין תקנה או מדין יורד, אבל יש מחלוקת אחת לדינא, והיא בדין פורע חובו של 
חבירו, שהנה במשנה )כתו' שם, דעת חנן( מבו' שהלווה פטור לשלם לפורע, והראשונים 

  פסקי דינים 

הלכות משביח נכסי חבירו – פרק י"ב

סוגי ההשבחה שחייבים לשלם עליהם )ח"א(
בעלון זה נדון בעז"ה בשני נושאים: א', במי שהביא רווח ממון לחבירו, והתכוון לטובת חבירו ולדרוש שכר, אלא שלא הביא לחבירו שבח 

ממשי ורק הצילו מהפסד, האם יש בזה חיוב תשלום מדין משביח נכסי חבירו.

הנושא השני: כשהושבח רכוש ראובן בזכות שמעון, אלא שלא הייתה כוונת שמעון להשביח או להנות את ראובן, ושלא במכוון נמצא 
רכוש ראובן מושבח על ידו. ויש בזה שני אופנים ראשיים: אופן א', אם הנכס של ראובן הושבח באמצעות ממונו של שמעון, ולא שמעון 
עשה את ההשבחה, אלא היא נעשתה ע"י קטן או בעל חי או נהר וכדו', שלקחו חפץ של שמעון והשביחו בו את רכוש ראובן, וזה הנקרא 

בגמ' "מעשה קוף". אופן ב', באופן הנ"ל, אלא שראובן ]או בהמתו[ עשה פעולה כדי לקבל את ההנאה, או שגופו של ראובן נהנה.

הביא הנאה לחבירו אבל לא השביח את נכסיו
א. דין משביח נכסי חבירו נאמר לא רק כשהביא שבח חדש לבעה"ב, אלא גם המונע הפסד מחבירו מקבל שכר מדין יורד לנכסי חבירו, אם ההפסד 
 היה ודאי1. ויש ראשונים החולקים שאין בזה דין יורד, )ועכ"פ ברוב המקרים יהיה חייב מדין תקנה, ראה הערה(2, והשו"ע פסק כדעה הראשונה3, 
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עלון המשפט
פסקי דינים

 דיני משביח נכסי חבירו פי"ב -
סוגי ההשבחה שחייבים לשלם 

עליהם )פ"א(

תורת המשפט
העתקת דגמי בגדים לצורך מסחרי


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

© כל הזכויות שמורות.

 לתגובות והערות:
6000760@gmail.com

בית הדין "נתיבות חיים" בארה"ק
שע"י כולל חו"מ 'אהל יוסף' • בנשיאות הגאון רבי נפתלי נוסבוים שליט"א

ניתן להזמין דיונים בפל': 052-7642-346 או בטל: 02-502-3637 )בשעות 18:30-20:00( 

בית שמש
בראשות הרבנים הגאונים:

רבי שלמה שלזינגר • רבי אברהם בוטרמן

תל ציון
בראשות הרב הגאון רבי א. דויטש

איזור הקריות
בראשות הרב הגאון רבי אברהם בוטרמן

ירושלים
בראשות הרבנים הגאונים:

 רבי נפתלי נוסבוים 
 רבי יצחק שובקס

 רבי אברהם דרברמדיקר
 רבי אברהם בוטרמן
 רבי יעקב פרבשטיין

 רבי צבי ברוורמן
 רבי יוסף פליישמן



עלון המשפט2 | גליון חודש שבט ה'תשפ"ב

ציונים והערות

שכתבו שבדר"כ חייב רק מצד התקנה, ביארו שטעם הפטור כאן הוא כנ"ל שהפורע לא 
חידש שבח ניכר, וכאן לא תיקנו חז"ל שהלווה ישלם, והראשונים שביארו שבכל כה"ג 
חייב משום יורד, ביארו טעם הפטור בפורע חובו כיון שההפסד לא היה ודאי, כי אולי היה 
המלווה מוחל. וא"כ יוצאת מחלו' למעשה, באופן שברור לנו שהמלווה לא היה מוחל, 

שלדעת התוס' בכתו' וסיעתם פטור הלווה, ולדעת התוס' בב"ק וסיעתם חייב הלווה.

בשו"ע )קכ"ח ס"א( הובאו שתי דעות בפורע חובו והמלווה דוחק, וזה"ל שם: "הפורע 
חובו של חבירו שלא מדעתו, אפילו היה בשטר... אין הלווה חייב לשלם לו... ואפילו אם 
היה המלוה דוחקו לפרוע, )שמא( היה הלוה מפייס את המלוה ומוחל לו. הגה. וכן נראה 
ודלא כיש חולקין ואומרים דחייב לשלם". ומוכח בשו"ע ששתי הדעות אינן  לי עיקר. 
סוברות כתוס' בכתו' שאי"ב דין יורד, כי הדעה הראשונה המחייבת כשבעה"ב דוחק, לא 
יכולה לסבור כמ"ש התוס' בכתו' כי לפי דבריהם שם עצם הפרעון אינו מחייב תשלום, 
ולכן בכל מקרה הלוה אי"צ לשלם, ואפילו הדעה הפוטרת במלווה דוחק, לא פטרה אלא 
מטעם שגם אז שמא היה הלווה מפייס את המלוה ואין ההפסד ודאי, וכ"כ הש"ך )סק"ד( 
שהייתי  הכונס,  בפ'  בתוס'  כדאיתא  אחר,  טעם  "אלא  הפוטרת:  הדעה  בטעם  להדיא 
מוצא אוהבים שהיו פורעים עבורי שהוא מעין טעם זה". נמצא ששתי הדעות בשו"ע 
יורד  מטעם  וזה  לשלם,  חייב  ודאי  הוא  שההיזק  שבאופן  בב"ק  התוס'  כדעת  סוברים 
כמש"כ הדברי משפט )סק"א( "והיינו משום דדומה ליורד לתוך שדה של חבירו שלא 
ברשות". )ולעניין המחלו' המובאת בשו"ע עד כמה אומרים שהיה יכול להינצל מההפסד 
ואין הנזק ודאי, כבר הביא הש"ך )סק"ג( שרוב הפוסקים סוברים שבמלוה דוחק חייב 

הלווה לשלם לו, והוא פסק שהוא ספיקא דדינא(.

עוד רואים שהשו"ע פוסק שיש לו דין יורד, בדין שהביא הרמ"א אח"כ בשם המהרי"ו: 
"יש מי שאומר שכל זה ]שפוטרים את הלווה היינו דווקא[ שלא היה לו ]למלווה[ משל 
חבירו בידו, אבל אם היה בידו משל חבירו ופרע חובו, מה שעשה עשה", וכתב הש"ך 
)סק"ח(: "ולפענ"ד דדינו של מהרי"ו אמת, וכדמשמע בתו' פ' הכונס, ופוסקים דעיקר 
טעמא דהפסיד מעותיו משום דהוי כמבריח ארי מנכסי חברו אע"ג דאית ליה פסידא, 
דכיון דמבריח מדעתו אמדוהו רבנן דעתיה דמסתמא לשם מצוה קעביד כמו שפירש"י 
ודעתו לפטרו, ואם כן כיון דשל חברו בידו מסתמא אין דעתו לפוטרו, ולא הוי מבריח ארי, 

ולא הוי מצי למימר מפייסינא הוינא ליה ומחיל לי, כיון דאית ליה פסידא".

4. כבר הבאנו שבשו"ע הביא שתי דיעות ששניהן אינן הולכות עם דעת התוס' בכתו', 
וכל נו"כ השו"ע אף אחד לא הביא את דעת התוס' בכתו'. וכן פסק השבות יעקב )ח"א 
סי' קנ"ח( בפשיטות. וכן כתב הבית שלמה )חו"מ סי' קכ"ה(: "כל הפוסקים נמשכו אחרי 
התוס' ב"ק דף נח, דכל שהיה הזיק ברור ומצילו מזה, או שעשה לו טובה ברורה, חייב 

לשלם מדינא, וכדקיי"ל בסי' רסד".

ולגבי  ומה שהב"ש ציין לסי' רס"ד, כוונתו לרמ"א )רס"ד ס"ד( לגבי נהר ששטף חמור 
פדיון שבוי, וז"ל בדין שטף נהר: "אבל אם הציל, לא יוכל בעל החמור לומר חמורי היה 
עולה בלעדי הצלתך, אלא חייב ליתן לו שכרו", ופי' הגר"א )סק"ח(: "אבל אם הציל כו'... 
וכמו ש"ח שקדם ברועים ומקלות בשכר כמ"ש תוס' בב"ק שם בד"ה הנ"ל", וכ"כ הט"ז 
)שם(: "דמ"ש המבריח ארי מנכסי חבירו, וכמ"ש ]התוס'[ ריש הכונס דא"צ לשלם אפילו 
שכרו רק במקום דברי היזיקו כההיא דשטף נהר כו', וזכרו שם בהדיא דההיא דשטף נהר 

כו' מיירי ביכול להציל ע"י הדחק".

והדין בשבוי הוא מש"כ שם הרמ"א: "וכן שנים שנתפסו והוציא אחד הוצאות... ואם לא 
יצא רק ע"י השתדלות האחר, לא יוכל לומר לא הייתי צריך להשתדלותך כי ידי תקיפה, 
אעפ"י שהאמת אתו, מ"מ חייב ליתן לו לפי מה שנהנה לפי ראות ב"ד", ועיקר הדין הוא 
בשו"ע יו"ד )רנ"ב סי"ב(, וז"ל הרמ"א שם: "הפודה חבירו מן השביה, חייב לשלם לו אם 
אית ליה לשלם, ולא אמרינן דהוא מבריח ארי מנכסי חבירו", ומקורו הוא המרדכי )ב"ק 
סי' נ"ח( בשם מהר"ם מרוטנבורג, והמהר"ם כתב להדיא )ד"פ סי' ל"ט( שחייב מדין יורד, 
וכ"פ מהר"א ששון )סי' מ"ה( שהניצול חייב לשלם לכה"פ מדין יורד שלא ברשות. ומוכח 

שהמונע את חבירו מהפסד ודאי חייב לשלם מדין יורד.

5. כי אם הבן לא היה נצרך לזה, אין צד שאפשר לחייב את האבא מדין יורד, שהרי לא 
לי  סגי  "לדידי  לטעון  שיכול  דומה  בעניין  ע"ב(  ד'  )ב"ב  בגמ'  שמבואר  וכמו  כלל,  נהנה 
בנטירא בר זוזא", ובוודאי שלא גרע מטוען 'טול עציך' שפטור מכלום, )וכבר כתבנו בדיני 
טול שקי"ל שאף כשא"א ליטול את השבח יש טענת טול(, וכ"כ להדיא היפה נוף )שנביא 
ויכוח אם היה צורך או לא,  יורד. ואם יש  להלן( שאם לא היה צורך במלמד אין טענת 
שיצטרכו בי"ד לשער אם טענת טול היא אמיתית או לא, וכפי שכתב החזו"א )ראה לעיל 

שם( לגבי כל טענת טול כשא"א ליטול את השבח בחזרה.

6. בתשו' הרשב"א )ח"ז סי' תקט"ז( הובאה תשו' מהר"ם מרוטנבורג )לפני תשו' תק"ח 
שם כתוב שהתשו' הבאות הן ממהר"ם מרוטנבורג, ורוב התשו' שם אכן הובאו בתשב"ץ 
צריך  בנו,  את  ולימד  אחד  ובא  הים  למדינת  שהלך  "ואדם  וז"ל:  שכתב  מהר"ם(,  בשם 
על  לתוך שדה שמין  היורד  ואמרינן  ליטע,  כמו שדה העומד  לפי שהוא  לו שכר,  ליתן 
התחתונה, והוא מחוייב ללמד את בנו. אך מזה תהא יד המלמד על התחתונה, שאם היה 
מלמד עשיר וטוב והיה נוטל את בנו במאה דינרין, והבן אין צריך למלמד כי אם מחמשים 
דינרין, לא יתן לו כי אם חמשים דינרים". ובדומה לזה ממש כתב בתשו' ריקאנטי )סי' 
מ"ט(, וכך פסק היפה נוף )למהר"י מזייא, היה בתקופת הרמ"א, סי' ס"ז( וז"ל: "ודאי אי 
לא הוי ליעקלין מלמד אחר כלל, הוה חייב לשלם כפי מה שההנה אותו, או לכל הפחות 

כדין היורד לשדה חבירו ונטעו שלא ברשות".

וכן הבין הרמ"א )של"ה ס"א( בהג' מרדכי )ב"מ סי' תנ"ו( שכתב: "שאלות להר"ם. בעה"ב 
לו כלום, ולאחר זמן לא רצה ליתן לו מאומה הואיל  ולא נדר  שאמר למלמד למוד בני, 
ולא נדר לו, והשיב שצריך ליתן לו לפי הזמן שלמד הן רב הן מעט כפי מה שרגילין ליתן 
ונראה הטעם דלא גרע מיורד לשדה  לו במקום אחר, ואין לעכב לו שכר טורחו, עכ"ל, 
חבירו שלא ברשות". וראה ביאורי המשפט שהש"ך )שם סק"ג( הבין אחרת במרדכי, 

ומה שהשבנו על דבריו.

)יו"ד סי' רמ"ה( פסק כדעת המהר"ם, והדגיש שכיון שהדין הוא שיורדים  הבית הילל 
לכן  ס"ד(,  רמ"ה  )יו"ד  ברמ"א  כמבואר  לבנו,  מלמד  לשכור  למדה"י  שהלך  האב  לנכסי 
חייב האב לשלם למלמד בנידוננו, )הבית הילל לא הביא מקור לדבריו שבמקום שכופים 
עליו חייב לשלם למי ששילם עבורו, אבל ניתן להוכיח כך, כי זה שווה ממש לדין שפסק 
)יו"ד רנ"ב סי"ב( במי שהוציא הוצאות לפדות את חבירו מן השביה, שהשבוי  הרמ"א 
ולכן אם חבירו  כיון שהשבוי חייב להוציא ממון לפדות את עצמו,  חייב לשלם לפודה, 
שילם הוא חייב לשלם לו, ועיין מה שכתבנו במאמרנו בגיליון 130 אודות הוצאות לכידת 
נחש(. ונכדו השער משפט )של"ה סק"א( הביא דבריו ונקט כמוהו, ופסק עפ"י דבריו, 
שאם נמצאים נכסי האב תחת יד המלמד הוא יכול לעכבם עבור שכרו, כיון שבי"ד כופים 
את האב לשכור מלמד, וא"כ המלמד הוא פורע חובו של חבירו, ושם הדין הוא )שו"ע 
קכ"ח סק"א( שאע"ג שבדר"כ אינו מקבל שכר, מ"מ אם יש תחת ידו ממונו של החייב 

יכול לגבות את החוב.

7. הטעם לחלק, כי שם רק הצילו מהפסד ממון אבל לא הביא לו רווח ממשי, משאי"כ 
כאן שהרווח ממשי שהרי לימדו תורה, ואף שאין השבח ניכר מ"מ יש שבח. והנה הרמ"א 
)רס"ד ס"ד( כתב: "וכן כל אדם שעושה עם חבירו פעולה או טובה, לא יוכל לומר בחנם 
עשית עמדי הואיל ולא צויתיך, אלא צריך ליתן לו שכרו", ומקורו הוא הר"ן )על הרי"ף 
כתו' ס"ג ע"א( בשם הרשב"א )נדרים ל"ג ע"א ד"ה עמד אחד(, ושם מבו' שחייב מדין 
יורד, וכ"כ הגר"א )סקי"ג(. ואף שהט"ז )שם( כתב שהדין אמור רק במביא שבח לחבירו, 
לא בא לשלול אלא הצלה מהפסד ממון כמבו' בדבריו, ולא שלל שבח ממשי שאינו ניכר.

בן חבירו שלא  וז"ל: "שהמלמד  )שם(,  )ח"א תרמ"ה( המובא ברמ"א  כ"כ הרשב"א   .8
הנאה  המודר  מודר  בין  אין  פרק  כדתנן  לך  ותדע  לו,  לשלם  חייב  האב  אין  האב  מדעת 
והיינו  שכר",  עליה  שנוטלין  במקום  ואפילו  כן,  גם  מקרא  בניו  מלמד  המודר  מחבירו... 
שהטעם שהמודר יכול ללמד את בנו הוא בגלל שלא מגיע למלמד כסף ואפילו במקום 
החושן  משפטי  ועיין  דעתו,  שביארנו  המשפט  ביאורי  וראה  למלמדים.  שמשלמים 

)של"ה ביאורים סקכ"ט(.

9. כך הבין הרשב"א הנ"ל, עפ"י ראייתו ממודר הנאה שמותר לו ללמד את בן השני, וכך 
נלמד מדבריו בסוגיא הנ"ל )נדרים ל"ח ע"א(, ראה ביאורי המשפט. וכך הבין הש"ך )שם( 
ברשב"א, ופסק כדבריו כיון "דראייתו ברורה", וראה ביאורי המשפט שהבית הילל )שם( 

דחה את ראיית הרשב"א.

10. ז"ל הט"ז )שלה, א( "נראה טעמם, דאפשר משום מצוה קעביד הלה שלומד עמו 
ולא משום תשלומין, ופשוט דקיי"ל כיש חולקין דהמוציא מחבירו עליו הראיה". והיינו 
שהט"ז הבין שבסתם אדם המהנה את חבירו לא אומרים שהתכוון לעבוד בחינם, אבל 
כשמדובר בדבר מצווה משערים שירד לשם מצוה ולא לשם שכר. וראה ביאורי המשפט 

שהבאנו שכסברת הט"ז יש משמעות בגמ' ובפוסקים.

11. פשוט בדעת הט"ז, וכ"כ הפתחי חושן )פ"ח הע' ס"ט, והובא במשפטי החושן שם(. 
וכך אפשר ללמוד מהשבות יעקב, כי הט"ז דימה הדין כאן למש"כ בסי' ט' לעניין דיין, 
ולעניין דיין כתב השבו"י  יכול לדרוש אח"כ,  שאם לא התנה מראש שרוצה שכר אינו 

וכן נקטו הפוסקים האחרים4.

ב. אדם שלימד תורה את בנו של חבירו, או ששכר לו מלמד, ולא דיבר 
עם האבא אבל הבן היה נצרך לזה5,  נחלקו הראשונים אם האבא חייב 
לנכסי  יורד  כשאר  למלמד  שכר  שמגיע  אומרים  יש  למלמד.  לשלם 
חבירו6, ]ובזה מסכימים גם החולקים בסעיף הקודם, כי זה יותר מהצלה 
בטעם  הפוסקים  ונחלקו  פטור8.  שהאבא  אומרים  ויש  מהפסד7[, 

הפוטרים, יש אומרים שהפטור הוא כיון שהביא את ההנאה לבן, ומה 
שהאבא נהנה בעקיפין א"א לחייבו על זה9. ויש אומרים שטעם הפטור 
הוא כיון שאנו אומדים את דעת המלמד שעשה כך לשם מצווה ולא על 
דעת לדרוש שכר10. ולדעה האחרונה, בזמננו שידוע לכל שלא מלמדים 
מסופק  שהדין  וכיון  לשלם11.  חייב  האבא  יהיה  בחינם,  קבועה  בצורה 

הולכים אחר המוחזק.
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ציונים והערות

)ח"א סי' קמ"ב, והובא בפת"ש ט' סקי"א( שבזמנו שהדיינים לא עבדו בחינם גם הט"ז 
יודה שחייבים לשלם לדיין, וז"ל: "עכשיו שהכל יודעין שנותנים שכר ודאי הוי כהתנה 

בפירוש", וא"כ בזמננו לפי הט"ז יהיה האב חייב לשלם למלמד.

12. טעם הדין הוא, כיון שכל יורד מקבל שכר עבור החומר ועבור פעולתו, וכאן אין שכר 
פעולה כיון שלא עבד כלל. ועכ"פ חייב לשלם כשווי ממונו של חבירו שנמצא אצלו כדין 

"ממוני גבך". וכך מתבאר משתי סוגיות בגמ'. וכלהלן.

זיתי  אומר  זה  חבירו,  שדה  לתוך  ונתנם  זיתיו  נהר  "שטף  ע"ב(:  ק'  )ב"מ  במשנה  מבו' 
גדלו וזה אומר ארצי גדלה, יחלוקו", והיינו שפשוט לגמ' שחולקים בדמי העצים, אבל 
שם  בשיטמ"ק  )מובא  הראב"ד  כתב  יורד  דין  כאן  שאין  והטעם  יורד,  דמי  מקבל  אינו 
ק"א ע"א ד"ה אלא כי(: "ואי אמרת הרי היורד לתוך שדה חברו ונטעה שלא ברשות, אם 
עשויה ליטע אומדים כמה אדם רוצה ליתן בשדה זו לנטעם כדין שתלא, והא נמי הרי 
היא עשויה ליטע ונטעה, לא היא, דהתם טרח בגווה בכל עבודת הקרקע, אבל הכא לא 
טרח ולא מידי, הילכך אין לו אלא דמי הנטיעות", וממש כך כתב המאירי )שם(: "ואין דנין 
אותו כיורד לתוך שדה חברו ונטעה שלא ברשות שבשדה העשויה ליטע אומדין כמה 
אדם רוצה ליתן בשדה זו לנטעה, שבשדה העשויה ליטע ונטעה טרח בכל עניני עבודת 
הקרקע, אבל בזו לא טרח כלום, והילכך אין לו אלא דמי הנטיעות". וכ"כ הקונ'  הראיות 

)ב"מ ח'(.

הסוגיא השניה. מבו' בגמ' )ב"ק ק"א ע"א( "איבעיא להו, יש שבח סמנין על הצמר, או 
אין שבח סמנין על הצמר... כגון דצמר דחד וסמנין דחד, וקאתי קוף וצבעיה לההוא צמר 
בהנך סמנין, יש שבח סמנין על גבי צמר, דאמר ליה הב לי סמנאי דגבך נינהו, או דלמא 
ופשוט בגמ' שאם ממונו  לך גבאי כלום",  לית  ליה  ואמר  גבי צמר,  אין שבח סמנין על 
כיורד.  לו  נינהו", אבל אינו חייב לשלם  לי סמנאי דגבך  "הב  לו  נמצא אצל השני אומר 
יורד הוא כנ"ל, כיון שלא עשה שום מעשה השבחה אלא הקוף  והטעם שאין כאן דין 

עשהו.

להגיע  צריך  ולא  רגיל,  'יורד'  דין  לו  יש  אז  כי אם המשביח עשה מעשה השבחה,   .13
לתנאים דלהלן כדי לחייב את הנהנה. ובטעם החילוק עיין שיעורי ר' שמואל )ב"ב ק"א 
ע"ב(. ואם בעה"ב עשה מעשה לקבל את השבח, יהיה חייב בתשלום כמבואר בסעיפים 

הבאים.

14. כן הוא מפורש בלשון הראב"ד ומאירי הנ"ל.

15. כנ"ל שלגבי הצבע עצמו מבו' בגמ' שיש תביעת "ממוני גבך".

חריפתא  הפלפולא  מדברי  נלמד  זה,  לעניין  קוף  כמעשה  נחשב  קטן  שמעשה  זה   .16
מדמי  פטר  שהרא"ש  מה  על  כי  סי"ז(,  פ"ט  ב"ק  הנ"ל,  קוף  צבע  בסוגית  הרא"ש  )על 
יורד כשממונו נהנה מממון חבירו, שאל הפלפולא חריפתא, שהרי הדין הוא שאם חש"ו 
הושיטו תבן לפי פרה חייב בעל הפרה לשלם, ויישב ששם חייב בגלל תחילתו בפשיעה 
של בעל הפרה, אבל לולא זה היה בעל הפרה פטור, כיון שמה שעשה חש"ו הוא כמו 

שנעשה ממילא.

17. נלמד מהגמ' של שטף נהר הנ"ל, והיינו שהגמ' דנה בעץ זית שנשטף משדהו של 
ראובן לשדהו של שמעון, יחד עם גוש האדמה שעל העץ, והעץ הצמיח זיתים, שמבו' 
ע"א(  )ק"א  והגמ'  יחלוקו",  גדלה,  ארצי  אומר  וזה  גדלו  זיתי  אומר  "זה  הנ"ל  במשנה 
הסבירה הדין שהם חולקים בפירות: "לא שנו אלא שנעקרו בגושיהן ובתוך שלש, אבל 
לאחר שלש הכל לבעל הקרקע", והטעם שבתוך שלוש מקבל בעל הזיתים חצי מסבירה 
הגמ', "דאמר ליה, אי את נטעת, בתוך שלש מי הוה אכלת", והיינו שאם בעל הקרקע 
היה נוטע היה צריך לחכות שנות ערלה, ולא היה יכול להרוויח פירות כלל, ורק בזכות 
העץ של בעל הזיתים שהגיע עם גוש האדמה, יכול ליהנות מהפירות בלי לחכות לשנות 

ערלה.

מבו'  הכל,  מקבל  הזיתים  בעל  ואין  מהפירות  חצי  הקרקע  בעל  מקבל  שעכ"פ  והטעם 
במשנה כיון ש"זה אומר ארצי גדלה", וביאר הרשב"א )שם(: "דאעפ"י שנעקרו בגושיהן 
ויכולין לחיות בהן ומצילין אותם מן הערלה, מ"מ אינם יכולין לגדל פירות מחמת הגושין 
לבד, ואף אם יגדלו לא יגדלו אלא פירות מועטין", והיינו שכיון שבעל העץ לא היה יכול 

להגיע להנאה זו לבדו לכן אינו מקבל כל הפירות, וכיון שכל אחד מהם נצרך לחבירו כדי 
להגיע להנאה זו, לכן חולקים בפירות. וכ"כ הסמ"ע )קס"ח סק"ג(: "הטעם, דכל שלש 
שנים יאמר לו בעל האילן אי לאו אילני עם גוש עפר שסביבו לא היה לך פירות, כי אף אם 
נטעת זיתים חדשים היו פירותיהן ערלה, וע"י גוש עפר שלי נסתלק מהן הערלה מאחר 
שראויין להתקיים על ידו, וכ"כ המ"מ שם, ומסיק וכתב ז"ל, ואעפ"י שיכולין לחיות בהן 

ומצילין מהערלה, מ"מ אינן יכולין לגדל פירות מחמת הגושין לבד".

או  העץ  בעין,  בממון  מדברות  גבך  הממוני  את  לשלם  שחייבו  הנ"ל  הסוגיות  שתי   .18
הסממנים – לפי הצד שיש שבח סמנין על גבי צמר, והמקור לפטור כשאין השבח ממשי, 
והוא התוס' שנביא להלן, הוא רק לפי הצד בגמ' שאין שבח סמנין על גבי צמר, והיינו כמו 
יואב  וכ"כ החלקת  יש שבח( שסוברים שחזותא לאו מילתא היא,  )ד"ה  שביאר רש"י 
)חו"מ סי' ט'( שהתוס' מיירי רק בשבח שאינו בעין, )ובכך יישב קושיית השער משפט 

מכישות, וכן יישב ר' שמעון, ראה להלן אות כ"ה(.

19. בסוגיא הנ"ל של צבע קוף בגד ראובן בסממנים של שמעון, הקשו התוס' )ד"ה או 
וז"ל:  מהסממנים,  אפילו  פטור  צמר  ע"ג  סמנים  שבח  אין  שאם  בגמ'  הצד  על  דלמא( 
"תימה הרי נהנה שצמרו מעולה בדמים יותר, וישלם מה שנהנה, כמו אכלה מצידי רחבה 
דפ"ב )שם י"ט ע"ב( ונפלה לגינה דהכונס )שם נ"ה ע"ב(, ובפרק אלו נערות )כתובות ל' 
ע"ב( אמר תחב לו חבירו משקין של אחרים בבית הבליעה דמשלם מה שנהנה". ותירצו 
מעשה  ע"י  ולא  מעשיו,  ע"י  באה  אין  דהכא  דהנאה  לחלק  "ויש  אופנים:  בשני  תוס' 
בהמתו, ובתחב לו חבירו אעפ"י שאין זה ע"י מעשיו, מכל מקום נהנה גופו. אי נמי, הנאה 

דהכא לא חשיבא הנאה שאין אלא נוי בעלמא יותר".

מדובר  שם  כי  לגינה,  נפלה  של  לדין  ממש  דומה  הבא  בסעיף  שכתבנו  הדוגמא  והנה 
שבהמתו נפלה לגינת חבירו, וע"י שנחתה על פירות ניצלה מחבטה קשה, וכתבו התוס' 
שרק בגלל שההצלה קרתה ע"י פעולה מצד הבהמה לכן חייב בעל הבהמה, אבל אם הוא 
ניצל מהפסד ממון לא ע"י מעשיו או מעשה בהמתו אינו חייב לשלם, ולכן בנידו"ד, לפי 
ולא  התי' הראשון של תוס', באופן שלא הנהנה ולא בהמתו עשה פעולה כדי ליהנות, 
נהנה בגופו, אם השבח הוא לא ממשי פטור הנהנה אפילו מדמי חומר הגלם, והרא"ש 
)פ"ט סי"ז( הביא לדינא רק את התי' הראשון של תוס', וכן פסק המהרש"ל )יש"ש ב"ק 
סק"ב(  )שצ"א  הש"ך  ואפילו  מלשלם,  פטור  ודאי  הנהנה  דבריהם  ולפי  כ"ח(,  סי'  פ"ט 
שנטה לומר שהתירוץ השני של התוס' הוא העיקר כיון שאין הכרח לתי' הראשון, בכ"ז 

הסכים בסוף שהנהנה פטור מספק.

ויסוד זה מצאנו גם בדין של הנתפס עבור חבירו, שהדין הוא )קכ"ח ס"ב(: "מי שנתפס 
על חבירו ולקחו עובדי כוכבים ממון בגלל חבירו, אין חבירו חייב לשלם", והיינו שהגם 
שהשני נהנה מממון התפוס, כי ניצל ע"י שהגוי קיבל את הכסף מהתפוס, ]ואפילו אם 
ההפסד ברור שמדין מבריח ארי היה חייב אם המהנה היה עושה פעולה כדי להצילו[, 
אבל כיון שאין ממון ממשי של התפוס אצל השני, והשני לא עשה פעולה כדי ליהנות, 
פטור השני. והדין כך אפילו אם השני היה חייב כסף לגוי מצד הדין, והגוי לא בא בעלילה 
)סי' ס"ח, מובא בפת"ש קכ"ח ס"ג(, בשמעון שנתן  דן החכם צבי  ובמקרה כזה  סתם, 
לגוי סוס שהיה בו מום, והגוי החזיר את הסוס לראובן ולקח ממנו את הסכום ששמעון 
ואף ששם לא שייכת תביעה מצד  ופטר החכ"צ את שמעון מלשלם לראובן.  לו,  חייב 
נהנה,  מדין  שיתחייב  לומר  מקום  היה  אבל  כלל,  השני  ממון  אצלו  אין  כי  גבך  ממוני 
סק"ה(  )שם  הנתי'  ביאר  וכך  נהנה,  חיוב  גם  אין  ממשי  השבח  שאין  שבכה"ג  ורואים 
וז"ל: "דבשלמא בפורע חובו של חבירו, כיון דמעיקרא היו הנכסים משועבדים לבעל חוב 
וכיון שפרע החוב סילק השעבוד מהנכסים, הוי כמשביח נכסי חבירו שלא מדעתו וחייב 
לשלם, משא"כ בנתפס על חבירו, דמי לראובן שמשביח נכסי שמעון בממון לוי דפטור", 
והיינו שממון שמעון נהנה מממונו של לוי לא ע"י מעשיו של שמעון ולא של לוי, ולא 

נשאר דבר ממשי אצל לוי ורק נפטר מחובו, ולכן לוי פטור מלשלם כלום לשמעון.

שכתב  הרא"ש  כוונת  נראה  וכן  יותר",  בדמים  מעולה  "שצמרו  להדיא:  התוס'  כ"כ   .20
"נהנה בממונו", וביאר הפ"ח שכוונתו שהצמר שווה יותר בגלל הצביעה, והוא גם כתב 
שראייתם היא, כי באוקימתא לפני"ז הגמ' העמידה כשזל נכסיה, ואח"כ באה האוקימתא 

השבחה שקרתה ע"י 'מעשה קוף'
ג. דין 'יורד לנכסי חבירו' לא נאמר אלא כשההשבחה נעשתה בכוונת 
מכוון, אבל לא כשההשבחה קרתה מאליה ע"י ממונו של אדם אחר12, 
ולכן, אם רכושו של בעה"ב הושבח בשבח ממשי ע"י ממונו של אחר, 
אבל לא המשביח ולא בעה"ב עשו מעשה כדי שתקרה ההשבחה13, 
וכגון שבמהלך סערה או שיטפון הועף רכוש של ראובן לתוך רכושו 
של  רכושו  לקח  חיוב'  'בר  שאינו  שמי  או  והשביחו,  שמעון  של 
ראובן והשביח בו נכסי שמעון, פטור שמעון מתשלום דמי 'יורד' על 
השבח14, אולם הוא חייב לשלם על חומר הגלם של ראובן אם הוא 
ילדו של הנהנה[ לקח  ]ואפילו  ילד קטן  לדוגמא: אם  נמצא אצלו15. 

והשיח  שמעון,  של  בחצירו  אותו  ושתל  לראובן  ששייך  הדס  שיח 
גדל והצמיח ענפים אצל שמעון, חייב שמעון לשלם לראובן רק כמה 
אם  אולם  השבח16.  כל  על  מתשלום  ופטור  אחד,  הדס  שיח  שעולה 
לו  הייתה  שלא  כזאת  הנאה  הנהנה  נכסי  הושבחו  הגלם  חומר  ע"י 
אפשרות טכנית להשיגה לבד, חייב לשלם לבעל חומר הגלם גם חלק 

מהשבח17.

ד. מה שחייבנו לשלם את דמי חומר הגלם ודמי נהנה, היינו דווקא כשיש 
ממון ממשי של חבירו בידו18, אבל אם אין בידו ממון ממשי של חבירו, 
פטור הנהנה מכל תשלום ואפילו מהפסדו של בעל הממון19, הגם ששווי 

רכושו של הנהנה עלה בגלל ממונו של חבירו20.
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מחירו  ובאמת  בכך,  מדובר  שלא  מדויק  וא"כ  נכסיה,  כשזל  העמידה  לא  והגמ'  הזאת, 
והובאו דבריו בשיטמ"ק( העמיד דווקא כשהצמר  של צמר עלה. אמנם המאירי )שם, 
בשבילו,  בדמים  הצמר  נתעלה  שלא  עד  הצבע  שהוזל  "ואעפ"י  וז"ל:  יותר,  שווה  אינו 
מ"מ חזותא מילתא היא והרי מושבח מצד המראה, והרי הם כאלו הם אצלך בעין, וזה 
אומר הואיל ולא נתעלה הצמר בדמים אין לך אצלי כלום, הרי זה גם כן ספק", וא"כ נמצא 
כשממונו  לשלם  צריך  אינו  שבעה"ב  התוס'  חידוש  על  להדיא  לדינא  חולק  שהמאירי 
נהנה מממון חבירו. ואמנם הפוסקים לא הביאו דעתו, אכן הש"ך כתב שחידוש התוס' 
בתי' הראשון אינו אלא ספד"ד, והגם שהרא"ש והמהרש"ל פסקו כן ולא מצד ספק, אבל 

דעתו של המאירי אולי יצטרף לש"ך.

21. וגם בהמה שהוא שומר עליה, שאז הוא אחראי על מעשה הבהמה כמו בבהמה שלו, 
כיון שהשומר נכנס תחת הבעלים )ב"ק מ"ד ע"ב(.

22. כ"כ התוס' שהבאנו לעיל אות י"ט.

חייב  הוא,  מי  ידוע  שלא  אורח  עובר  הוא  אם  גם  גדול,  אדם  היה  המכבה  אם  אבל   .23
ראובן לשלם לשמעון, כיון שהמכבה קנה את המטף של שמעון וחייב לשמעון, וראובן 
חייב לשלם למכבה את הוצאותיו מדין מוציא הוצאות כדי להשיב אבידה, כמבו' ברמ"א 
למכבה  חייב  שראובן  והיות  יורד,  מדין  או  שם,  היה  לא  האבידה  כשבעל  ס"ג(  )רס"ד 
והמכבה חייב לשמעון, יכול שמעון לגבות את החוב מראובן, וזה דומה למש"כ הנתיה"מ 
)קכ"ח סק"ה( כשלקח לוי מעות שמעון לשלם חובו של ראובן, ועי"ש שכתב שהדין כך 

גם אם מי שעשה את פעולת ההצלה הוא גוי.

24. כי אם היה לו מטף משל עצמו וחסך את ההוצאה הזאת, והיינו ששייך דין "משתרשי 
ליה", דינו כמתבאר בסעיף הבא.

25. יש שתי סוגיות בגמ' של דין משתרשי ליה, האחת )ב"מ מ"ב ע"ב( במי שהֵׁשָכר שלו 
)חולין  והשניה  זו,  מוכן למטרה  הושבח בכשות של חבירו במקום בכשות שלו שהיה 
קל"א ע"א( במי שהמלך לקח את מתנות הכהונה שהיו אצלו כדי לפרוע את חובו, שכיון 
שלולא כשות חבירו או ממון הכהנים היה מפסיד בוודאי רכוש אישי שלו, שחייב לשלם 
לבעל הכשות או לכהנים. והקשו המחנה אפרים )נזקי ממון סי' ב'(, השער משפט )רצ"א 
סק"ד(, האור שמח )נזקי ממון פ"ג ה"ב( ור' שמעון שקופ )שערי יושר ג' כ"ה(, שהרי 
שם נהנה ממונו ע"י ממונו של אחר שלא ע"י מעשיו או מעשה בהמתו, ולפי התוס' לא 

מובן מדוע חייבה הגמ' לשלם.

ותירצו האור שמח ור' שמעון שקופ שהתוס' דיברו כשלא היה לנהנה חפץ אחר העומד 
למטרה זו לולא ממון השני, ולכן אין בזה משתרשי ליה, אבל במקרים של הגמ' שחסך 
בוודאי בזבוז ממון אחר שעמד למטרה זו, אז חייב משום משתרשי ליה. ובמלואי משפט 
)תמ"א סק"ג( שבאה בקיצור  חיים  זה את שיטת המקור  ביסוד  ביאר   )87 )קכ"ח הע' 
בנתי' )קכ"ח סק"ה( באופן שממונו נהנה מממון חבירו שמ"מ חייב משום משתרשי ליה, 

וא"כ גם הנתי' סובר שהדין של תוס' לא נאמר במשתרשי.

והנה הקצוה"ח )רמ"ו סק"ב( ביאר שהחיוב של משתרשי ליה הוא לא מצד נהנה, אלא 

חיוב מצד "ממוני גבך", והסכים לו הנתיה"מ )שם סק"ה(, ולפי זה מובן מאוד שדין התוס' 
אינו שייך במשתרשי ליה וכדברי האחרונים הנ"ל, כיון שכל הפטור של התוס' מבוסס 
יש תביעת ממוני  גבך, אבל אם  ואין תביעת ממוני  ע"ז שאין שבח סממנים ע"ג צמר 
גבך פשוט שבעל הצמר חייב לשלם. וכך נקט בפשיטות בשיעורי ר' שמואל )ב"ב ק"א 

ד"ה אי נימא(.

והסיבה שמשלם את הנמוך מבין הפסד השני או סך חסכונו היא פשוטה, כי בעיקרון 
התשלום הוא שיעור חסכונו, ולכן א"א לחייבו יותר מזה, ומאידך לא מגיע לבעל הממון 

יותר ממה שהפסיד.

26. וכנ"ל בנפלה לגינה, שבעל הבהמה ניצל מהפסד גדול ובכ"ז מבו' בתוס' שהיה פטור 
וכאמור  לשלם,  חייב  בהמתו  ע"י  נעשה  שהנזק  בגלל  ורק  המעוכים,  הפירות  מדמי 
בעל  רווח  או  הנאת  לא  וגם  הפירות  בעל  הפסד  לא  הוא  ליה  במשתרשי  שהמחייב 

הבהמה, אלא החיסכון של הכסף שהיה מוציא בוודאות ונשאר אצלו.

27. באופן זה יישב השער משפט )שם( את הקושיה הנ"ל מכשות, כיון שבעל השיכר 
היה שומר על הכשות של השני, וסברתו היא: "כיון דאף שומר חינם חייב בהשבה אלא 
ברועים  לקדם  לו  שהיה  חינם  ושומר  פשיעתו,  ע"י  בא  שלא  מהיזק  פטריה  דרחמנא 
נהנה  שהוא  לגמרי,  נאבד  לא  שהפקדון  גוונא  בכהאי  וא"כ  חייב,  קידם  ולא  ומקלות 
מאבידת הפקדון, אף שבאה לו ההנאה ממילא חייב לשלם כיון דכבר נתחייב בהשבה", 
אמנם מזה ששאר המפרשים לא כתבו כן, נראה שאינם סוברים כן. ובנוסף, דבריו הם 
חידוש, כי בפשטות אם השומר פטור מלשלם מצד הלכות שמירה, נחשב הדבר כאילו 
סק"ד(  )פ"ו  הקצו'  לפי  ובלא"ה  סק"ד(.  )ש"מ  הקצוה"ח  וכמש"כ  אליו,  הוחזר  החפץ 
אין חיוב השבה בפקדון, אמנם, הנתיה"מ )פ"ו סק"א( ופוסקים רבים נוספים חלקו על 

החידוש הזה של הקצו'.

28. כ"כ המהרחשת )ח"ב סי' ל"ה חלק ג' סק"ג( ליישב קושיותיו על תוס' מכמה מקומות 
שמצאנו שחייב לשלם לזה שממונו הביא הנאה לממונו של בעה"ב, ולכן חידש שאם 
הנהנה לא היה יכול ליהנות בלי הממון של המהנה, כיון שזו הנאה בעצם ולא רק חיסכון 
כספי, לכן הנהנה חייב לשלם למהנה חלקו בכל הנאתו, משא"כ בהנאה שהנהנה היה יכול 

להשיג בעצמו שרק בזה מדברים התוס'.

עיקר הנידון שלו הוא באיסור של ראובן שנתערב והתבטל ברוב של היתר ששייך לשמעון, 
זה למה שנפסק  ודימה  למי שייך השבח,  ע"י הביטול בהיתר,  ונמצא שהושבח האיסור 
בירושלמי )תרומות פ"ה הל"ג( בשעורים של ראובן שהתערבו בתוך חיטים של שמעון, 
ושמעון מכר הכל בשווי של חיטים שיקרות יותר משעורים, שראובן יקח דמי שעורים, 
והפער בין מחיר שעוריו של ראובן לבין המחיר שקיבל עליהם שמעון יתחלקו ביניהם, וא"כ 

מפו' בירושלמי דלא כתוס' שפסקו שהנהנה פטור אפילו מהפסד בעל הממון.

ואילו  בעין,  ממון  אינו  כשהשבח  להדיא  דיברו  התוס'  שהרי  צ"ע,  הנ"ל  ראייתו  כי   .29
בנידון הירושלמי יש ממון בעין אצל הנהנה, שבזה מפורש גם בבבלי שיש תביעת ממוני 

גבך. ובכל הראיות של המרחשת השבח הוא ממשי, וא"כ אין מקום לכל ראיותיו.

לא  אם  דווקא  היינו  נהנה,  מדמי  הקודמים  בסעיפים  שפטרנו  מה  ה. 
או  הבעה"ב  אם  אבל  ההנאה,  את  לקבל  הנהנה  מצד  פעולה  נעשתה 
לשלם22.  הנהנה  חייב  ההנאה,  את  להשיג  כדי  פעולה  עשה  בהמתו21 
דוגמא לחילוק זה: אם התפרצה אש קטנה ליד מחסן סחורה של ראובן, 
וילד ]מתחת לגיל בר מצוה23[ לקח מטף של חומר לכיבוי אש ששייך 
עצמו24[,  משל  כזה  מטף  היה  לא  ]ולראובן  האש,  את  וכיבה  לשמעון 
למרות שכל רכושו של ראובן ניצל בגלל ממונו של שמעון ונהנה בוודאי, 
מ"מ כיון שאין אצלו ממון ממשי של שמעון, כי ראובן נשאר עם הרכוש 
שהיה לו מקודם ואין אצלו ממון חדש, לכן אין עליו שום חובת תשלום. 
אבל אם ראובן עצמו או פועל שלו השתמש במטף, וכן אפילו אדם זר 

גדול ואפילו גוי, ראובן חייב לממן לשמעון את מילוי המטף מחדש.

ודאית  ממון  הוצאת  חסך  הנהנה  אם  הקודם,  הסעיף  של  במקרה  ו. 
בגלל שהגיעה לו עזרה מממון חבירו, והיינו שהיה לו בביתו חפץ משלו 
שמיועד למטרה זו ורק בגלל שממון השני עזר לו לא השתמש בחפץ 
שלו, ]וזהו הנקרא בגמרא "משתרשי ליה"[, חייב הנהנה לשלם או את 
ולכן  סך הפסד השני או את סך הממון שחסך – הנמוך מבין שניהם25, 
השתמש  לא  והקטן  עצמו  משל  מטף  לראובן  היה  אם  הנ"ל,  בדוגמא 
וחשוב  הפסדו.  את  לשמעון  לשלם  ראובן  חייב  שמעון,  בשל  אלא  בו 
ממון",  הוצאת  כש"חסך  הנהנה  את  שחייבנו  שמה  זה,  בדין  להדגיש 
היה  השני  ממון  שלולא   – מאוד  ותחום  מוגדר  לחיסכון  דווקא  הכוונה 

מה  אבל  זו,  למטרה  מיועד  והיה  ידו  תחת  שנמצא  אחר  כסף  מבזבז 
שניצל מהפסד ממון בזכות ממון השני זה אינו מוגדר כחיסכון בדין זה, 
ולכן גם אם לולא ממון השני היה סופג הפסדים כבירים, ואפילו אם כל 
בית  רכישת  של  גדולה  כספית  הוצאה  וחסך  לטמיון,  יורד  היה  רכושו 
ורהיטים חדשים, כל כעין זה אינו מחייב את הנהנה, למרות שהרוויח הון 
תועפות26, ודווקא באופן הנ"ל, שהיה לו חפץ משל עצמו שעמד למטרה 
זו, שהיה משתמש בו אם לא היה כאן החפץ של השני, דווקא בזה ישנו 

לדין הנ"ל שחייב הנהנה.

דעות נוספות בדין נהנה ממילא מממון חבירו
ז. יש מי שאומר, שהדין הנ"ל שאם רכושו הושבח מאליו ע"י ממונו של 
מהפסד  אפילו  פטור  שהנהנה  השני,  של  ממשי  ממון  אצלו  ואין  אחר, 
בעל הממון, היינו דווקא אם לא היה 'שומר' על ממון השני, אבל אם היה 
שומר על ממון השני, חייב לשלם לו את הפסדו, הגם שבדיני שמירה 
שאר  לכאורה  אבל  הפקדון.  את  השיב  לא  שסוכ"ס  כיון  לחייבו,  א"א 
הפוסקים אינם סוברים כך27. וכגון בדוגמא הנ"ל, אם ראובן היה שומר 
חינם על המטף, אפילו אם לא היה לו מטף משל עצמו, לפי הדעה הנ"ל 

חייב לשלם, אבל לפי רוב הפוסקים פטור.

או  השבח  את  להשיג  יכול  היה  לא  הנהנה  שאם  שאומר,  מי  יש  ח.  
ההנאה בעצמו, והיה זקוק בהכרח לממונו של אחר דווקא, שבכה"ג חייב 

בכל האופנים הנ"ל28, אבל אין דבריו מוכרחים29.
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ציונים והערות

ממשי  שאינו  שבח  חבירו  מממון  מאליו  נהנה  ממונו  שאם  שחידשו  הנ"ל  התוס'   .30
בליעתו",  בית  לתוך  משקין  חבירו  לו  "תחב  של  מהדין  הקשו  תשלום,  מכל  שפטור 
וז"ל: "ובתחב לו חבירו, אעפ"י שאין זה ע"י מעשיו, מכל מקום נהנה גופו", )תוס' הבינו 

שהמילה "חבירו" כוללת גם מי שאינו אחראי על מעשיו, ולכן אין דין יורד(.

ו' סק"ה(  )ב"ב סי'  ר' שמעון  גופו.  ויש שני מהלכים באחרונים מה טעם החיוב בנהנה 
בקבלת  מעורבות  סיבות  בכמה  תלוי  שהכל  בעין,  אינו  ממונו  ששבח  במקרה  ביאר 
ראובן  בתחב  ולכן  הנהנה,  פטור  ההנאה  את  גורמות  סיבות  ששתי  אופן  ובכל  ההנאה, 
אוכל של שמעון לבהמתו של לוי, ששתי סיבות ]מעשה ראובן ואוכל שמעון[ מעורבות 
בגרמת הנאתו של לוי, פטור הנהנה, אבל כשנהנה בגופו באופן ישיר ע"י מאכל חבירו, 
לא דנים מצד שאר הסיבות כיון שגופו נהנה מאוכל חבירו, ומבחינתו הרי"ז סיבה אחת, 

לכן חייב לשלם רק לבעל האוכל.

ויש אחרונים )דלהלן( שכתבו שהנאת הגוף נחשבת מעשה, עפ"י התוס' במקו"א )ב"ק 
ל"ב ע"א ד"ה איהו( שכתבו שהנהנה באיסור מקבל מלקות וחייב קרבן הגם שאין לוקים 
על לאו שאין בו מעשה, "דרחמנא אחשביה להנאה מעשה", וז"ל הבית שלמה )חו"מ 
סי' קכ"ה(: "לענין עונש אחשביה רחמנא הנאה למעשה, כמו שכתבו התוספות... ובזה 
יומתקו דברי התוספות דהכא שכתב דבתחב לו חברו אעפ"י שאינו על ידי מעשיו, מכל 
וכ"כ הגליוני הש"ס )ב"ק שם(.  והיינו כיון שנהנה גופו הוי כמעשה",  מקום נהנה גופו, 
וכעין זה כתב בחי' ר' שמואל )ב"ב ק"א ד"ה ומבואר(, שנהנה אינו חייב אא"כ נטל את 

ההנאה, ונהנה בגופו הוא כמו נטילת הנאה.

אמנם, המחנ"א )נזקי ממון סי' ב'( פקפק על כל הדין הזה של התוס', שמחלק בין הנאת 
גופו להנאת ממונו, ובהנאת גופו חייב יותר מהנאת ממונו, כי מדוע לא יוכל הנהנה לומר 
שלא ניחא ליה בהנאה הזאת, והוא דחה את ראיית התוס' מתחב לו חבירו, כי שם היה 
אפשר לו לאהדורא, והסיק לדינא לחייב רק כשמוכח שניחא ליה בהנאה וכגון שזקוק או 
לכה"פ עומד לכך. אמנם מאידך, מי שסובר שהתירוץ השני של תוס' הוא העיקר, חולק 
גם על המחנ"א, כי לשיטתם אפילו אם ממונו נהנה ממון חבירו ממילא חייב לשלם, כל 

שאינו חזותא בעלמא.

31. יש חילוק גדול בין "שבח שאינו ממשי" לבין "נוי בעלמא", כי בשבח שאינו ממשי 
בנוי בעלמא  בעין, אבל קיבל הנאה ממשית, משאי"כ  למרות שהנהנה לא קיבל ממון 
שדנים בזה אם "חזותא מילתא היא", והיינו אם זה נקרא הנאה שמחייבים עליה. ולמשל 
כל הצלה מהיזק אינו שבח ממשי, אבל יש רווח ממון לנהנה שזה יותר מנוי בעלמא, וכן 
בהמה שתחבו לה אוכל לבית הבליעה, אף שהשבח אינו ממשי אבל הבהמה שבעה וזו 

הנאה ממשית.

ור' אלחנן הסביר את החסרון בהנאה של נוי )קוב"ש ב"ק סי' ק"נ( וז"ל: "כמו דמצינו גבי 
מזיק, דמה שפיחת את השווי מהחפץ אינו מתחייב אם לא נעשה שינוי בגוף החפץ, 
אינו  הדבר  של  שיוויו  על  הוסיף  אם  נהנה,  לענין  להיפוך  ה"נ  ניכר,  שאינו  בהיזק  כמו 
וכעי"ז  כגון אי חזותא לאו מילתא",  בגוף החפץ,  ניתוסף שום דבר  כיון שלא  מתחייב, 
הסביר המרחשת שנביא באות ל"ג, רק שאח"כ הקשה ע"ז ואכמ"ל. הפרי תואר )יו"ד סי' 
ק"ב סק"ג( כתב שהפשט בחזותא לאו מילתא היא היינו שזו אינה נחשבת הנאה, ובכך 
הסביר את הר"ן בתשובה )תשו' ע'(, וכתב שכל ספק הגמ' )שנביא באות הבאה( הוא אם 
הנאה כזאת נחשבת הנאה או לא, וחלק על הפר"ח )ק"ב ס"ד( שנקט שספק הגמ' היא 

אם חזותא היא ממשות או לא.

ועיין נתיה"מ )קכ"ח סק"ה( שמשווה סילוק שעבוד של חוב לחזותא בעלמא כיון ש"אינו 
כי  מזה,  פחות  ואפילו  בעלמא",  "חזותא  בגדר  הוא  ארי  מבריח  כל  ולכן  השבח",  ניכר 
בחזותא יש ספק בגמ' אם הוא מילתא או לא, אבל במקרים אלו ודאי אינו מילתא ואינו 
משלם את השבח ]אם גופו לא נהנה, ואם הפעולה לא נעשתה בכוונת השבחה וכלעיל 

סעיף א', וראה בנתי' שם שהגדיר את המקרה שלו שממונו נהנה מממון חבירו[.

32. זהו המקרה שהגמ' )ב"ק ק"א ע"א( דנה בו אם יש שבח סמנין ע"ג צמר או לא, וז"ל 
הגמ': "רבינא אמר, הכא במאי עסקינן כגון דצמר דחד וסמנין דחד, וקאתי קוף וצבעיה 
לההוא צמר בהנך סמנין, יש שבח סמנין על גבי צמר, דאמר ליה הב לי סמנאי דגבך נינהו, 
או דלמא אין שבח סמנין על גבי צמר, ואמר ליה לית לך גבאי כלום", והגמ' לא פשטה את 
הספק, וכבר כתבנו שתוס' והרא"ש העמידו את הגמ' גם במקרה שערך הצמר עלה בגלל 
הצביעה, וכיון שלא נפשט הספק בגמ', וגם בשו"ע )שס"ג סי"א( נפסק לדינא שחזותא 

מילתא הוא ספיקא דדינא, לכן א"א לחייב את הנהנה.

אמנם, למרות שעצם הספק אם חזותא מילתא הוא ספיקא דדינא, אכן כל האוקימתא 
של רבינא אינו פשוט אם הוא נפסק להלכה, כי הרא"ש )ב"ק פ"ט סי"ז( הביאה, אבל 
ערך  עלה  שאם  הדין  שיהיה  ייתכן  וא"כ  השמיטוה,  והשו"ע  והטור  והרמב"ם  הרי"ף 
הצמר בגלל הצבע יתחייב בעל הצמר לשלם כמש"כ האבן האזל )מלוה ולוה פכ"א ה"א( 
והמשנת ר' אהרן )שכנים סי' ג' סק"ג( בדעת הרמב"ם, וכבר הקשה הפלפולא חריפתא 
)שם סק"פ( על השמטה זו, וכן העיר הגר"א )שס"ג סקל"ד( ולא הסביר הטעם. אמנם 
כל הפוסקים שדנו אם התי' הראשון של התוס' הוא לדינא, וכמו המהרש"ל )ב"ק פ"ט 
כל  אל"כ  כי  לדינא,  היא  שהאוקימתא  בוודאי  סוברים  סק"ב(,  )שצ"א  והש"ך  סקכ"ח( 
התוס' אינו לדינא. וכן כתב הפרי תואר הנ"ל להדיא שהאוקימתא של רבינא היא לדינא, 

והוא מסביר בזה תשו' הר"ן )סי' ע'(.

33. כבר הבאנו שהקשו התוס' על הגמ' הנ"ל לפי הצד שאין שבח סמנין ע"ג צמר, מדוע 
אין כאן חיוב נהנה, ותירצו בשני אופנים: "ויש לחלק דהנאה דהכא אין באה ע"י מעשיו, 
ולא ע"י מעשה בהמתו, ובתחב לו חבירו אעפ"י שאין זה ע"י מעשיו, מכל מקום נהנה 
נפק"מ  ויש  יותר".  נוי בעלמא  נמי, הנאה דהכא לא חשיבא הנאה שאין אלא  אי  גופו. 
גדולות בין שני התירוצים באילו מקרים דנה הגמ' לפטור את הנהנה, כי לפי התי' הראשון 
הדין  השני  התי'  ולפי  נוי,  של  בהנאה  דווקא  ולאו  דממילא,  נהנה  לכל  מאוד  רחב  הדין 

מצומצם מצד זה שאינו עוסק אלא בנוי בעלמא, וא"א ללמוד לשאר נהנה דממילא.

ובאמת תמה הש"ך הנ"ל על תוס', כיון שאפשר להבין את הגמ' בפשיטות שהיא עוסקת 
רק בנוי בעלמא, מנ"ל לתוס' להרחיב את הדין למקרים נוספים של שבח דממילא. וכתב 
לחזותא,  להתייחס  איך  צדדים  שני  להם  היו  שהתוס'  בתוס',  להסביר  הנ"ל  המרחשת 
"ואפשר  וז"ל:  בחזותא,  שמדובר  בגלל  בהנאה  להקל  שאין  תוס'  סברו  הראשון  ובתי' 
ששני תירוצי התוס' נחלקו... דבתירוץ הראשון ס"ל להתוס'... כיון שהנוי ניכר, אף שאין 
שבח סמנין ע"ג צמר ולא הוי הותיר במדה, מ"מ כיון ששבחו ניכר צריך לשלם הנאתו, 
ע"י  לא  נהנה  שאינו  במקום  הנאתו  דמי  לשלם  צריך  אין  דכה"ג  לחדש  הוכרחו  וע"כ 
מעשיו ולא ע"י מעשי בהמתו, ובתירוצם השני תרצו... דלא חשוב השבח ניכר משום 
לבעל  לו  אין  וע"כ  היא,  מילתא  לאו  דחזותא  ניכר  חשוב  ולא  בעלמא,  לנוי  אלא  דאינו 

הסממנין בהשבח כלום, כמו במע"ש שכולו לשני כל שאין טעמו ושבחו ניכר".

ביאורי המשפט

דין המלמד את בן חבירו שלא מדעת האב
כדי להבין את יסוד מחלוקת הראשונים, צריך להקדים. כי הנה הצד לומר שהמלמד נידון כיורד, 
הוא מכיון שמוטל על האב לדאוג ולשלם עבור לימוד בנו, והיורד עשה זאת במקומו. אכן ייתכן 

שמוכח בגמ' שאין זה נחשב כהנאה שהביא לאב, וכלהלן.

מקור בנידון דומה בגמ'
מבואר במשנה )נדרים ל"ה ע"ב( לגבי המודר הנאה מחבירו: "מלמד הוא את בניו ואת בנותיו 
חייב  שהוא  אעפ"י  בניו,  ואת  אשתו  את  "וזן  עוד:  מבואר  ע"א(  )ל"ח  אח"כ  ובמשנה  מקרא", 
הגם  בנו  ללמד  שמותר  הדין  שטעם  גדול(  היה  ואם  ד"ה  ע"א  ל"ז  )שם  הר"ן  וכתב  במזונותן". 
שצריך שימור שווה לטעם הדין של זן. ולכאו' צריך ביאור, שהרי האב חייב ללמד ולזון את בניו, 

וכשהמודר הנאה משלם זאת במקומו הוא בוודאי מהנהו, ולמה אין בכך איסור.

שכיון  וזן(  ד"ה  ע"א  ל"ח  תוס'  )כגון  אומרים  יש  הדין.  בביאור  דרכים  שתי  בראשונים  ומצאנו 

שהשני פרע את חובו של האבא, וקי"ל כחנן )שם ל"ג ע"ב( שפורע חובו של חבירו אינו מקבל 
שכר, א"כ נמצא שאין זה רווח ממון לאבא, ולחולקים על חנן מדובר במזונות יתרות שהבעל 
אינו מחויב לתת. אכן הרשב"א )ל"ח ע"א ד"ה הא דתנן( פירש שדין המשנה הוא גם לחולקים על 
חנן, ומה שמותר לו ללמד ולזון את בניו, הגם שעי"ז יחסוך האב את עלות מזונותיהם, הטעם 
הוא כיון שהוא נותן מתנה לבנים והוא מהנה בעיקר אותם, וז"ל הרשב"א: "הכא בשזן במתנה 
מפורשת שהוא נותן להם מחמת עצמן ולא מחמת הבעל, והלכך לכ"ע אינו אלא כגורם הנאה, 

דכשהוא זנן ואינן צריכין מזונות, ממילא קא מיתהני מאידך".
ומעתה אם נחזור לדין הרגיל של מלמד את בן חבירו תורה שלא מדעת האב, היה נראה לכאו' 
שהאבא פטור מלשלם, כי ממה נפשך, אם לימדו מצד מילוי חובות האב, הרי הוא פורע חובו 
א"כ  הבן,  את  להנות  כדי  לימדו  ואם  ס"א(,  קכ"ח  )שו"ע  שכר  מקבל  שאינו  שקי"ל  חבירו  של 
נתן מתנה לבן והאבא רק ממילא מתהני, ובוודאי א"א לחייב את האב, וכמו הדין במודר הנאה 

שמותר לכתחילה ללמד את הבן מטעם זה.

הנאה ממילא מממון חבירו כשנהנה גופו או בנוי בעלמא

המעשה  אם  גם  חבירו,  מממון  נהנה  גופו  אם  הנ"ל,  האופנים  בכל  ט.  

'נהנה',  כדין  הנאתו  כפי  לשלם  חייב  מ"מ  כנ"ל,  קוף  כמעשה  מוגדר 

למרות שלא עשה שום פעולה עבור ההנאה30. לדוגמא: אם הבן הקטן 

שלו מרח לו בטעות קרם שיזוף של מישהו אחר.

י. אם נכסיו הושבחו מאליהם ע"י ממון חבירו, ולא רק שאין אצל הנהנה 
הגם  בעלמא31,  נוי  רק  הוא  השבח  כל  אלא  חבירו,  משל  ממשי  ממון 
שעלה ערך רכושו, כיון שהוא ספק בגמרא, פטור הנהנה מכל תשלום 
ואפילו מהפסד בעל הממון32. לדוגמא: אם ילד קטן לקח צבע של ראובן 
מכל  שמעון  פטור  מספק  שמעון,  של  הדואר  תיבת  את  מחדש  וצבע 

תשלום לראובן, אפילו מדמי הצבע33.
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הרב  יוסף פליישמן שליט"א

העתקת דגמי בגדים מחנויות לצורך מסחרי
שאלה

יצרן בגדים מעוניין לחסוך בעלויות עיצוב בגדים, ע"י צילום בגדים מבוקשים של חנויות מצליחות, במטרה לייצר בגדים זהים או דומים מאוד, האם 
הדבר מותר?

תשובה
אסור ליצרן להעתיק את עיצובי הבגדים, ואם יעשה כן יהיה חייב לשלם לבעלי החנויות כפי הנאתו. ואם היצרן אף מוכר את הדגמים המועתקים במחיר זול 
יותר מהחנויות, יש בכך ]בנוסף לנ"ל[ איסור גמור של הסגת גבול שלהרבה פוסקים נאמר בו "ארור משיג גבול רעהו", וכן איסור מצד "יורד לאומנות חבירו" 

שלהרבה פוסקים כלול באיסור גזל.

מקורות ונימוקים

חיוב נהנה במפסיד לבעל הממון לקוחות
בשאלה זו יש לדון מצד דין 'נהנה', שכן יצרן הבגדים מקבל תועלת ממונית מממונו של 

בעל הבגדים, בלי לקבל את רשותו.

עיקר גדרי חיוב 'נהנה' נתבארו בגמ' )ב"ק כ' ע"א(, וסוגיית הגמ' שם דנה במי שדר בחצר 
חבירו שלא מדעתו, האם עליו לשלם עבור המגורים. וכתבה הגמ' שם: "הדר בחצר חבירו 
שלא מדעתו, צריך להעלות לו שכר או אין צריך. היכי דמי, אילימא בחצר דלא קיימא 
לאגרא ]חצר שלא עומדת להשכרה[, וגברא דלא עביד למיגר ]אדם שלא עומד לשכור 
דירה בכסף[, זה לא נהנה וזה לא חסר ]ופשוט שפטור, כי בעל החצר ממילא לא היה 
משכירה ולא הפסיד כלום, והדר ממילא לא היה משלם עבור דירה ואין לו הנאת ממון[, 
אלא בחצר דקיימא לאגרא, וגברא דעביד למיגר, זה נהנה וזה חסר ]ופשוט שחייב[, לא 
צריכא, בחצר דלא קיימא לאגרא, וגברא דעביד למיגר, מאי, מצי אמר ליה מאי חסרתיך, 
או דלמא מצי אמר הא איתהנית". ומסקנת הגמ' שם, שהדר בחצר חבירו שלא מדעתו, 

באופן שזה נהנה וזה לא חסר, פטור מלשלם.

אמנם פשוט בסוגיית הגמ' שם, שאף באופן שבעל הממון חסר, וכגון שהחצר עומדת 
מוגדר  הנהנה  של  חיובו  אין  להשכירה,  יכול  החצר  בעל  היה  לא  הדר  ובגלל  להשכרה 
כתשלום הנזק, אלא הוא תשלום ממון עבור הנאתו, כי עצם זה שנהנה מממון חבירו 
מחייב אותו בתשלומים, אלא שחיוב התשלום מותנה שגרם הפסד לחבירו, וביאר הפני 
יהושע )שם ד"ה בתוס'( הטעם, שבעיקרון נקטינן ש"כופים על מידת סדום", ולכן לא 
מחייבים את הנהנה כל שאין הלה חסר, אבל אם בעל הממון נחסר בגללו שוב אין בכך 
פסק  וכן  ראשונים  הרבה  סוברים  ולכן,  הנאתו.  דמי  מהנהנה  לדרוש  ויכול  סדום  מידת 
הפסדו  שאין  אף  הממון,  בעל  נפסד  השימוש  שבגלל  שבמקרה  ס"ז(,  )שס"ג  השו"ע 
אלא דבר מועט, כגון השחרת הקירות שנגרמת כתוצאה ממגורים בבית חדש, מ"מ חייב 

הנהנה בתשלום מלא עבור הנאתו, דהיינו דמי שכירות מלאים.

ומעתה, בכדי לחייב את יצרן הבגדים בתשלום עבור העתקת דגמי בגדים שאינם שלו 
)או למנעו מההעתקה(, יהיה עלינו לברר אם שימוש זה נחשב להנאה, ואם הדבר גורם 

הפסד לבעל הדגם.

ובנוגע להנאתו של היצרן, הדבר פשוט ששימוש מעין זה נחשב להנאה גמורה המחייבת 
להוציא  עליו  היה  שהעתיק,  הבגדים  דגם  את  להעתיק  האפשרות  לולא  שהרי  ממון, 
הוצאות ולשכור מעצב וכדו' בכדי לייצר דגמים אלו. והנידון היחיד שעלינו לברר הוא, אם 
הפסדו של בעל הדגמים, בכך שקם לו מתחרה ויתכן שיפסיד לקוחות אפשריים, נחשב 

לחסרון המאפשר לתבוע מהנהנה תשלום עבור הנאתו.

בנודע ביהודה )תנינא חו"מ סי' כ"ד( דן בשאלה מעין זו, בראובן ששילם לשמעון שהיה 
והדרך  ראובן,  פירושו של  להדפסת ש"ס עם  עופרת  אותיות  עבורו  דפוס שיסדר  בעל 
רצה  שמעון  אבל  העופרת,  אותיות  סידור  את  מבטלים  ההדפסה  גמר  שאחר  הייתה 
להשתמש שוב באותיות המסודרות של הש"ס להדפסות נוספות בלי הפירוש של ראובן, 
טען  ושמעון  האותיות,  סידור  על  שילם  הוא  שהרי  הנאה  דמי  לו  שישלם  טען  וראובן 
שהאותיות הן שלו, ובכל מקרה הרי הן עמודות לסתירה, ומה איכפת לו לראובן ששמעון 
יהנה מהן. ובמקרה זה, אין ראובן יכול לתבוע תשלומים עבור מה שנהנה שמעון מממונו, 
שהרי אין גוף האותיות ממונו של ראובן, ומכל מקום טען ראובן, שמכיון ששמעון מרוויח 

כתוצאה מהוצאותיו, עליו לשלם לו תשלומי נהנה.

והשיב הנודע ביהודה, כי על שמעון לשלם לראובן עבור הנאתו מסידור האותיות שראובן 
נראה שחייב לשלם חלקו,  וסיים: "אמנם אחר היישוב  בנימוקיו,  והאריך  שילם עבורו, 
שהרי גם בדר בחצר חבירו, אפי' לא קיימא לאגרא, אם חסרו אפי' דבר מועט מגלגלין עליו 
כל השכר כפי שנהנה, כמבואר בש"ע בסימן שס"ג סעיף ז' יע"ש. והרי גם כאן מחסרו 
הרבה, שאם לא היה שמעון מדפיס סדרים הללו, הוו שכיחי וקפצו זביני על ספריו של 
ראובן, שאפילו מי שלא היה קונה פירושו לחוד, מ"מ אגב שהיה צריך לשני סדרים הללו 
ללמוד מתוכם גמרא עם פירש"י ותוספות, היה מוסיף איזה דבר לקנותם עם פירושו של 
ראובן, ועכשיו שמדפיס שמעון, יהיה סדרים הללו שכיחי ובזול, ולא ימצאו כל כך בריוח 

קונים שיקנו מראובן, וכיון שגורם לראובן הפסד בזה, מגלגלין עליו כל מה שנהנה לפי 
חלקו מסידור האותיות".

הרי שמסקנת הנוב"י שיש להחשיב חסרון זה, שמפסיד בעל הממון לקוחות אפשריים, 
ל'חסר' בכדי לחייב את הנהנה מממונו, ודבר זה הוא חידוש גדול ]שגם מניעת רווח נחשב 

'חסר'[, ולהלן יתבאר שכן הסכימו עוד פוסקים.

שבעלי  הבגדים  דגמי  את  להעתיק  הבגדים  ליצרן  שאסור  לנידו"ד,  ללמוד  יש  זה  ולפי 
החנויות שהוציאו עליהם ממון, שהרי הוא נהנה, ומחסר את בעלי החנויות בכך שיתכן 
שיהיו לקוחות שיקנו אצלו ולא אצל החנויות )ובפרט שביכולתו להוזיל מאוד את מחיר 

הבגד, אחר שלא השקיע בעיצובו(.

ענין נוסף שהתחדש בדברי הנוב"י )ואינו נוגע כ"כ לנידו"ד(, הוא מה שחייב את שמעון 
בתשלומי נהנה לראובן, אף שהנאתו הייתה מדבר שלא היה שייך כלל לראובן, שהרי גוף 
יכול היה  ולגבי סידור האותיות, שמעון  אותיות העופרת היה שייך לשמעון בכל שלב, 
לפרק לגמרי את סידור האותיות מיד לאחר ההדפסה של ראובן, וא"כ אין לראובן שום 
הנאה מדבר שהוא בבעלות ראובן, אלא רק הנאה מהוצאתו של ראובן, כי ראובן הוציא 

הוצאות כדי שהאותיות יהיו מסודרות כך, ומ"מ חייבו הנוב"י בתשלומי נהנה.

וכמה פוסקים חלקו על הנוב"י, ובהגהות בעל הברוך טעם )על הנוב"י( תמה עליו, וז"ל: 
"מאד נפלאים דבריו, הכי בדף המסודר היה נשאר זכות לראובן המחבר אף אחר שכבר 
ובלא  עשה,  בשלו  המסודר,  דף  באותו  אח"ז  שמעון  שעושה  וכל  מלאכתו,  בו  נעשה 
ואף לפי הנחתו  כו' אין בכה"ג מקום התחלת צידוד חיוב על שמעון.  נהנה  טעמא דזה 
של המחבר, אין מזה ענין השתוות להמפסיד שחרוריתו דביתו, ששם נעשה ההפסד 
בבית של התובע בלא דעתו, אבל הכא, הכי היה מנוע ע"פ דין לשמעון שידפיס לעצמו 
ספרי המשניות בלי פירוש המחבר, וכיון שמותר היה לכתחלה להדפיס לצורך עצמו ספרי 
משניות }אף שיתכן שהיה גורם מניעת לקוחות לראובן{, למה יקרא בשם הפסד, ואף 
שהדפיסם באותו דף שהיה מתוקן ומסודר תחלה לצורך ראובן, כיון שהשלים הדפסת 
צרכו, רשות היה לשמעון להדפיס באותו דף, כמו שהיה רשות בידו לדפוס }להדפיס{ 
באותיות אחרות, ואין בזה שום נדנוד איסור בגרם מניעת ריוח לחבירו. ונראה שלא היה 
בעזיבת  סידורו  שנגמר  אחר  מיד  דף  באותו  עצמו  לצורך  לדפוס  שמעון  על  איסור  צד 
פירוש המחבר, אף בטרם החל לדפוס עבור המחבר, כי לא היה הדף קנוי לראובן. נחזי אנן 
על דרך משל, ראובן שצריך לשלוח סחורתו לאיזה מקום, והשוה עמו שמעון שיעשה 
עגלה חדשה וגם יקנה סוסים להוליך בשכר סחורתו של ראובן למקום פלוני, היעלה על 
הדעת שאם שמעון מניח באותו עגלה גם סחורה של עצמו יצטרך ליתן לראובן שיעור 

הנאתו". וכעי"ז הק' בישועות מלכו )חו"מ סי' כ"ב(.

אמנם כמה מגדולי הפוסקים הסכימו לדברי הנוב"י. בעמודי אש )בתשובה לאב"ד אופינא, 
דף ס"ו ע"ב( דן בציור זהה כמעט לנידו"ד. בנידון שלו, הוציא ראובן הוצאות מרובות ולמד 
את אומנות הצביעה באופן יסודי, וכתב לעצמו על ספר את כל פרטי אומנות הצביעה 
ועשיית הצבע, ושמעון גנב ממנו את הספר והעתיק ממנו את כל פרטי עשיית הצבע 
ומלאכת הצביעה, והחל לעסוק בצביעה על פי ספרו של ראובן. ואחר שדחה העמודי אש 
את דברי הרב השואל שביקש לחייב את שמעון להשיב את ההעתקה שהעתיק לעצמו 
גזילה, דן העמודי אש אם יש לחייב את שמעון מדין נהנה, והסיק שיש לחייבו  מדיני 
בתשלומי הנאתו, כיון שע"י מה שעוסק בעצמו בצבע מפסיד הוא לראובן את לקוחותיו, 

והואיל ונהנה מהוצאותיו של חבירו, חייב מדין זה נהנה וזה חסר.

וכן פסק בדברי מלכיאל )ח"ג סי' קנ"ז(, ושם הנידון היה בראובן שהוציא הוצאות מרובות 
זהה  משקה  לייצר  החל  ושמעון  מסוים,  משקה  לשיווק  ממשלתי  רישיון  להשיג  בכדי 
כשהוא משתמש בשמו וברישיונו של ראובן בכדי לשווק את המוצר במקומו המרוחק 
משם, ותבע ראובן את שמעון עבור הנאתו מהרישיון שהשיג בהוצאות מרובות. והסיק 
הדברי מלכיאל ג"כ, שאף שהנזק נובע ממיעוט לקוחות לראובן, די בכך להחשיבו כחסר, 

ולחייב את שמעון בכל דמי הנאתו.

ובברכת שלמה )חו"מ סי' כ"ד( כתב לחדש אף יותר מהנ"ל, בנוגע לתביעה בבי"ד שר' 
שלמה טנא שימש כאב"ד, שהגישו בעלי הזכויות של ש"ס וילנא נגד מדפיס שהדפיס 

  תורת המשפט 
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מהדורת צילום של ש"ס וילנא ומכר אותו, והאריך לדון שם בגדרי חיוב המעתיק, והעלה 
שיש לחייבו מדין זה נהנה וזה חסר, ואף שבעלי הזכויות לא התכוונו כלל להדפיס שוב 
את הש"ס, מ"מ נחסרו בכך שלולא העתקת הש"ס היו יכולים למכור את זכויות ההדפסה 
שלהם, וכעת איש לא יקנה מהם את הזכויות אחר שנמכר בשוק מהדורת צילום של 

הש"ס, והסיק שדי בכך להחשיבם 'חסר', ולחייב את המעתיק מדין נהנה.

הגאון ר' זלמן נחמיה גולדברג זצ"ל )תחומין ח"ו סי' י'( דן לגבי העתקת קלטת וכדו', ובין 
היתר כתב לחייב את המעתיק מדין נהנה על פי הנוב"י, )ועי"ש בסי' י"א שדן איך לבאר 

את הנוב"י(.

והעולה מהנ"ל, שהואיל והנאה זו מהדגמים מחייבת את יצרן הבגדים מדיני נהנה, )ואף 
החנויות  לבעלי  שייך  שהממון  כיון  בנידוננו  יודו  דלעיל  מלכו  והישועות  טעם  הברוך 
והוא נהנה ומפסיד להם לקוחות(, אסור לו להעתיק את הדגמים של הבגדים בלי לקבל 
רשות, ואם עשה כן, חייב לשלם לבעל הבגד עבור הנאתו. ]ויש לציין שעפ"י החוק מותר 
להעתיק סגנונות כלליים ואין על כך חיוב תשלום, ואז יש מקום לדון כשבעלי החנויות 
אינם יהודים שומרי תומ"צ, עכ"פ דברינו אמורים בהעתקת דגמים פרטניים ולא רק סגנון 

כללי, ויש בכך איסור עפ"י תורה כנ"ל[.

יורד לאומנות חבירו והסגת גבול
בנוסף לחיוב נהנה הנ"ל בהעתקת עיצוב, אפשר והיצרן עובר גם על איסור הסגת גבול, 

ואיסור יורד לאומנות חבירו.

איסור הסגת גבול הינו חמור ביותר, והוא מכלל האיסורים שענשה עליהם התורה ב'ארור'. 
ואף שעיקר איסור הסגת גבול הוא במסיג בפועל את הגבול שבין תחומו לתחום חבירו, 
מ"מ נקטו הרבה פוסקים שאף הסגת גבול מסחרו של האחר כלולה באיסור התורה, )עי' 
ערוך השולחן חו"מ קנ"ו סעיף ט"ז במסיג גבול של חזקת ישוב שנהגו בו במקומו ובזמנו, 

ובאגרות משה חו"מ ב' סי' מ' בכמה עניני הסגת גבול, וביביע אומר ח"ט יו"ד סי' כ"ז(.

ולגבי יורד לאומנות חבירו, כתב החת"ס )חו"מ סי' ע"ט( שיש בו איסור גזל גמור ]ועיי"ש 
מה שהביא בזה מהמשאת בנימין )סי' כ"ז(, והוכיח שכן דעת הרמ"א בתשובה )סי' י'(, 
שדן בדיני גוי היורד לאומנות חבירו, וודאי שבגוי לא שייך אלא דברים שהם גזל ממש. 
וכתב שמקורו בתורה הוא מהכתוב "ושפטתם צדק בין איש ובין אחיו ובין גרו"[1. וכ"פ 
באגרות משה )שם( וז"ל: "והרי דבר פשוט וברור שאיכא איסור השגת גבול אף בדברים 

שלא קנו ממש אלא בהבטחה וכדומה, וכ"ש בדברים שנקנו, שהוא גזל ממש".

עוד יש להוסיף, שכל הפוסקים שדנו בדברי תשובת המהרש"ל )עי' הע' 1( הסכימו, שאין 
הדין משתנה אף אם מנהג יהודי המקום להסיג גבול רעיהם.

ועתה נבוא לבאר גדרי איסור יורד לאומנות חבירו, ובאלו אפנים מותר להתחרות עם בעל 
אומנות אף שממעט את לקוחותיו.

בסוגיית הגמ' )ב"ב כ"א ע"ב( נחלקו אמוראים אם יכול בעל אומנות לעכב על בעל אומנות 
הונא  רב  דעת  לחיותאי",  "פסקת  בטענת  אליו  מקום  בקרבת  באומנותו  מלעסוק  זהה 
שיכול לעכב, ודעת רב הונא בריה דרב יהושע שאין יכול לעכב עליו ]אם גם המתחרה 
גר באותה עיר ומשלם את מיסי העיר[. וכדעת ר"ה בריה דר"י נפסק להלכה )שו"ע קנ"ו 
ס"ה(: "היה שם במבוי אחד מבני מבוי אומן... ובא חבירו ועשה מרחץ אחרת כנגדו, אינו 

יכול למונעו ולומר לו אתה פוסק חיי".

עוד נחלקו ר"י ורבנן במשנה )ב"מ ס' ע"א(: "רבי יהודה אומר, לא יחלק החנוני קליות 
ואגוזין לתינוקות, מפני שהוא מרגילן לבא אצלו, וחכמים מתירין. ולא יפחות את השער, 
וחכמים אומרים זכור לטוב". והרמ"א )שם ס"ז( פסק, שאין יכולים בני העיר למחות ביד 

ל"ה–ל"ו,  סי'  )בתשובה  מהרש"ל  דברי  על  הולכים  סובבים  זו  בתשובה  החת"ס  דברי  וכל   .1
והאריך היש"ש להביא כל התשובה ריש פ"ג דקידושין(, ודברי השארית יוסף )סי' י"ז( שהשיג 

עליו, ודברי המשאת בנימין הנ"ל, והדברים עתיקים.

סוחרים המביאים סחורה מחוץ לעיר ומוכרים בעיר, אם מוכרים הם לבני העיר במחיר זול 
יותר, הואיל ויש בזה טובה לבני העיר.

ובגמ' )ב"מ שם( נתבאר טעמם של חכמים במה שהתירו לחנוני לחלוק אגוזים, וז"ל הגמ': 
"מאי טעמייהו דרבנן )שהתירו חלוקת אגוזים(, דאמר ליה אנא מפליגנא אמגוזי }אגוזים{ 

ואת פליג שיסקי }שקדים{".

הרי שתורתנו הקדושה מתירה תחרות בין עסקים, ובלבד שהתחרות תהיה הוגנת, כגון 
בנידון חלוקת האגוזים, הואיל ואף שאר בעלי החנויות יכולים לחלק ממתקים לילדים, אין 

לאסור את הפעולה השיווקית הזו.

וכן כתבו הראשונים )הרמב"ן והרשב"א ב"ב כ"ב ע"א(, שמה שחכמים זכרו לטוב את 
המוזיל את השער, אינו אלא במקרה שגם בעל החנות השניה יכול להוזיל את המחירים 

ולהתחרות באופן הוגן.

גדולה  חנות  כגון  הוגנת,  לא  תהיה  שתיווצר  התחרות  שאם  הפוסקים,  פסקו  ועפי"ז 
הפותחת סניף בסמוך לחנות קטנה, ולא תהיה שום אפשרות לחנות הקטנה להוזיל את 

מחיריה באופן שהיא תהווה תחרות למול החנות הגדולה, הדבר אסור.

ועפ"י יסוד זה, שאין להתיר תחרות אלא במקום שהתחרות תהיה הוגנת, פסק הראבי"ה 
שם(,  ובתשובה  ד',  אות  קנ"ו  סי'  בד"מ  הרמ"א  וכ"פ  תקט"ז,  סי'  ב"ב  במרדכי  )הובא 
בו חנות, לא קיים במקרה שמדובר במבוי  שההיתר לפתוח חנות במבוי שכבר קיימת 
ובא אחד לפתוח חנות על פתח המבוי,  נמצאת בפנים המבוי,  והחנות הקיימת  סתום, 
באופן שכל לקוח הבא לקנות בחנות הישנה, יעבור מעתה קודם דרך החנות החדשה, 
להתחרות  באפשרותו  ואין  הקיימת,  החנות  בעל  של  בהכנסותיו  פוגע  שהדבר  שכיון 

בצורה סבירה, יכול לטעון עליו 'פסקת לחיותאי'.

ובמאמר מרדכי )סי' י"א( פסק בכעי"ז, בתושבי עיירה שעסקו בייצור יי"ש, וחוייבו על 
והם  אלו,  מיסים  בתשלום  חייבים  היו  לא  שמסביב  הכפרים  ובני  מיסים,  בתשלום  כך 
החלו לעסוק ג"כ בייצור היי"ש ומכירתו בעיירה, דבר שפגע בבני העיירה פעמיים: א', 
חלק  ב',  העיירה.  בני  מיכולת  משמעותית  היי"ש  מחיר  את  להוזיל  יכלו  הכפרים  בני 
ממס  הפטור  הייצור  וע"י  העיירה,  תושבי  עבור  נועדו  היי"ש  על  מהמיסים  מההכנסות 
יכולים  העיירה  שבני  פסק,  מרדכי  והמאמר  מהמיסים.  ההכנסות  גם  נפגעו  שבכפרים, 
היותם פטורים מהמס הם  היי"ש, שכן מכוח  ייצור  בני הכפרים להפסיק את  לכוף את 
מייצרים תחרות בלתי-הוגנת. ויתירה מזו, הוא התיר, במידה ובני הכפרים לא יקבלו את 

הפסק, לפעול אצל ראש העיירה הגוי שיסלק את היהודים בני הכפרים מהמקום.

נמצא  הבגדים,  עיצוב  עבור  הוצאות  להוציא  נצרך  אינו  הבגדים  ויצרן  הואיל  ובנידו"ד, 
שביכולתו להוזיל מאוד את מחיר הבגד שמייצר, ובמקרה כזה המעתיק עובר על איסור 
יורד לאומנות חבירו, הואיל והוא מייצר תחרות לא-הוגנת לבעל חנות הבגדים שמבגדיו 

הוא מעתיק.

יש לציין, שאף אם בעל החנות לא נאלץ מחמת ההעתקה לסגור את חנותו, או להפסיק 
למכור את דגם המועתק מחמת חוסר כדאיות, אם הוא נאלץ למכור את הדגם הזה ברווח 
קטן בגלל ההעתקה, אף זה בכלל יורד לאומנות חבירו, כמו שפסק להדיא בחת"ס )שו"ת 

ח"ה חו"מ סי' קי"ח(.

מוזיל את המחיר בעקבות החסכון שחוסך בהוצאות,  אינו  היצרן המעתיק  אמנם, אם 
ומוכר באותו מחיר של החנות, אין בכך איסור משום יורד לאומנות חבירו )אולם עדיין 

הדבר אסור מטעם נהנה וכדלעיל(.

עוד חשוב לציין, שבמקרה דנן יתכן חשש חמור נוסף, מצד דין "עני המנקף בראש הזית", 
שהלוקח לו את הזית עובר על איסור גזל מדבריהם, שנלמד ממנו שאדם הטורח לייצר 
עובר  המשתמש  רווח,  לעשיית  רעיון  באותו  ומשתמש  אחר  אדם  ובא  מסוים,  רעיון 
על איסור גזל מדבריהם, וכבר הארכנו בגדרי איסור זה בספר משפטי יושר הלכות עני 

המהפך פרק ה', עי"ש ודון לנידוננו.

המשך מעמ' 5 | פסקי דינים

דעת הרשב"א שהאב פטור
וכך באמת פסק הרשב"א להדיא )שו"ת ח"א סי' תרמ"ה(, שהנה הרשב"א נשאל במלמד שנשכר 
לשנה ולא זכרו ולא דיברו כלום לגבי חודש העיבור, ופסק הרשב"א שהאבא פטור מלשלם על 
חודש זה, וז"ל: "שהמלמד בן חבירו שלא מדעת האב אין האב חייב לשלם לו, ותדע לך כדתנן... 
אבל מלמד את בנו מקרא", ומוכח מדבריו שא"א לחייב את האבא מדין יורד, כיון שלא הביא את 

ההנאה לאב, וכדבריו בסוגיא בנדרים.

דעת הראשונים שהאב חייב
אכן מצאנו ראשונים שנחלקו להדיא וחייבו את אבא לשלם מדין יורד. שהנה בתשו' הרשב"א 
)ח"ז סי' תקט"ז( הובאה תשו' מהר"ם מרוטנבורג )לפני תשו' תק"ח שם כתוב שהתשו' הבאות 
הן ממהר"ם מרוטנבורג, ורוב התשו' שם אכן הובאו בתשב"ץ בשם מהר"ם(, שכתב וז"ל: "ואדם 
שהלך למדינת הים ובא אחד ולימד את בנו, צריך ליתן לו שכר, לפי שהוא כמו שדה העומד 
ליטע, ואמרינן היורד לתוך שדה שמין על התחתונה, והוא מחוייב ללמד את בנו. אך מזה תהא 
יד המלמד על התחתונה, שאם היה מלמד עשיר וטוב והיה נוטל את בנו במאה דינרין, והבן אין 

צריך למלמד כי אם מחמשים דינרין, לא יתן לו כי אם חמשים דינרים".

ובדומה לזה ממש כתב בתשו' ריקאנטי )סי' מ"ט(: "אם הלך אדם אחד ולימד את בן חבירו בלא 
דעת חבירו, צריך ליתן לו שכר, לפי שזהו כיורד לשדה חבירו שלא ברשות וידו על התחתונה, 
מכ'  למלמד  אם  כי  צריך  אין  והבן  דינרים,  ק'  נוטל  שהיה  וטוב  עשיר  המלמד  היה  אם  וה"נ 
דינרים, לא יתן לו כ"א כ' דינרים", )ויש לציין שתשו' אחת אח"כ הביא הריקאנטי תשו' מהר"ם 
מרוטנבורג בשאר דיני מלמד, וייתכן שגם התשו' הנ"ל היא ממהר"ם, כי הלשון של מהר"ם ושל 

ריקאנטי דומים מאוד(.
וכך פסק היפה נוף )למהר"י מזייא, היה בתקופת הרמ"א, סי' ס"ז( וז"ל: "ודאי אי לא הוי ליעקלין 
מלמד אחר כלל, הוה חייב לשלם כפי מה שההנה אותו, או לכל הפחות כדין היורד לשדה חבירו 

ונטעו שלא ברשות".

דעת הרמ"א בשו"ע
חבירו  בן  עם  "המלמד  וז"ל:  הכריע,  ולא  הדעות  שתי  את  הביא  ס"א(  )של"ה  בשו"ע  הרמ"א 
שלא מדעת האב, יש אומרים דחייב לשלם לו כדין היורד לתוך שדה של חבירו שלא ברשות, 
אלא  הנ"ל  המהר"ם  לא  הוא  הרמ"א  של  ומקורו  חולקין".  ויש  שע"ה,  סימן  לקמן  שיתבאר 
המרדכי )ב"מ רמז שמ"ו( והגה' מרדכי )שם רמז רנ"ו(, וז"ל הגה' מרדכי: "שאלות להר"ם, בעה"ב 
שאמר למלמד למוד בני, ולא נדר לו כלום, ולאחר זמן לא רצה ליתן לו מאומה הואיל ולא נדר 
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בית הוראה לענייני ממונות "בית גרוס"

וחוזים,  צוואות  בעריכת  סיוע  ההוראה,  ובית  הדין  בית  דייני  ע"י  ממונות  בדיני  מענה  ניתן  ההוראה  בבית 

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

בית הדין לבוררויות בהסכמה

ניתן להזמין דיונים במסגרת בית הדין לבוררויות בהסכמה

בעלות סמלית אצל ג' דיינים מומחים

לבעלי דינים הבאים שניהם מרצון. ללא ייצוג. לנידונים שאינם מורכבים. לתביעות בסכומים שאינם גבוהים.

לפרטים ולתיאום דיון: 0583206474

לו, והשיב שצריך ליתן לו לפי הזמן שלמד הן רב הן מעט, כפי מה שרגילין ליתן לו במקום אחר, 
ואין לעכב לו שכר טורחו, עכ"ל, ונראה הטעם דלא גרע מיורד לשדה חבירו שלא ברשות כו', 

עכ"ל מצאתי". ודברי המרדכי בשיטת המהר"ם תואמים עם תשו' מהר"ם עצמו.

הש"ך )סק"ג( חלק על הרמ"א וטען שהמרדכי לא סבר כך, כי המרדכי דיבר כשהאבא ביקש 
ממנו ללמוד עם בנו אלא שלא קצץ שכר, אבל בציור הרמ"א שהאבא לא דיבר כלום עם הבן, 
בזה אין מי שמחייב, וז"ל: "ולפע"ד ליכא למ"ד הכי, דלא קאמר מהר"מ במרדכי ובהגמ"ר שם 
ע"ז דלא גרע מיורד לתוך שדה חבירו שלא ברשות, היינו לומר דכמו דהתם משלם לו כיון נהנה, 
ה"נ הכא, כיון דא"ל למוד עם בני וגלי דעתי' דניחא ליה משלם מה שנהנה". אכן לא ראה הש"ך 
את תשובת מהר"ם וריקאנטי שמפו' בדבריהם שאפילו אם לא דיבר האב עם המלמד חייב מדין 
יורד, וכיון שדעת מהר"ם כן להדיא, מסתמא זו גם כוונת המרדכי בביאור דברי המהר"ם וכהבנת 

הרמ"א.

אכן עכ"פ פסק הש"ך כרשב"א, כי טען שבגמ' הנ"ל בנדרים מוכח כדבריו, וז"ל: "ואפי' תימא 
דדעת מהר"מ כמ"ש הרב, מ"מ לפענ"ד עיקר כהרשב"א, דראייתו ברורה מש"ס פ' אין בין המודר 
וכן כתבו כל הפוסקים בסתמא  וכן בתוספות שם,  ור"ן שם  וכן משמע בהרא"ש  ל"ז ע"א,  דף 
דהמודר הנאה מחבירו אף ע"פ שאסור ללמוד עמו במקום שנוטלים שכר, מ"מ מותר ללמוד 

עם בנו".

ובאמת צ"ע ליישב דעת המהר"ם, שהרי בגמ' בנדרים מוכח שלימוד עם הבן אינו נחשב הנאה 
לאב, ואם כדעת מהר"ם שהאב חייב לשלם למלמד, א"כ הרי זו הנאה גמורה שמהנה את האב. 
ואם הבין המהר"ם בגמ' כמו התוס' שהמלמד נחשב כפורע חובו של האב, הרי קי"ל שפורע חובו 

של חבירו אינו מקבל שכר.

ביאור הבית הילל במהר"ם
)יו"ד סי' רמ"ה, הובא בפת"ש של"ה סק"א( הביא את דברי הרשב"א והקשה  והנה הבית הלל 
עליו, וז"ל: "ועל הרשב"א גופו יש להקשות... משום דנודר שאני, מאחר שהוא נותן מדעתו ואינו 
רוצה שהאב ישלם לו, לכן ]לא[ הוי הנאה דגמר להו, אבל אם הוא תובע את אבי הבן שלמד עם 

בנו בלא שהדירו, באמת הדין עם התובע וצריך לשלם לו".

והיינו, שבנדרים יש רק שתי אפשרויות בכוונת המלמד, או שפורע חוב האב או שנותן מתנה, 
שהרי הוא מודר הנאה ואסור לו להנאות את האב, אבל באדם רגיל שאינו מודר הנאה, בוודאי 

התכוון לירד ולקבל שכר, ואינו נותן מתנות סתם, וא"כ אין טעם לפטור את האב.

ביאור הט"ז בדעת הפוטרים
הט"ז )של"ה ס"א ד"ה ויש חולקין( כתב ביאור חדש בדעת הפוטרים, שפטרו כי משערים שמן 
מצוה  משום  דאפשר  טעמם,  נראה  חולקין.  "ויש  וז"ל:  מצווה,  לשם  המלמד  התכוון  הסתם 
חולקין,  כיש  דקיי"ל  "ופשוט  פסק:  והט"ז  תשלומין",  משום  ולא  עמו  שלומד  הלה  קעביד 

דהמוציא מחבירו עליו הראיה".

אבל  בחינם,  לעבוד  שהתכוון  לאומרים  חבירו  את  המהנה  אדם  שבסתם  הבין  שהט"ז  והיינו 
כשמדובר בדבר מצווה משערים שירד לשם מצוה ולא לשם שכר. ויש משמעות כזאת בגמ' 
)כתו' ק"ח ע"א(: "בשלמא שוקל לו את שקלו מצוה קעביד, דתנן תורמין על האבוד ועל הגבוי 
ועל העתיד לגבות, ומחזיר לו אבידתו נמי מצוה קעביד", וכן ברש"י )ב"ק נ"ח ע"א ד"ה אימא( 
שכתב הטעם שמבריח ארי אינו מקבל שכר: "האי בעל השדה מבריח ארי מנכסי חבירו הוא, 
שהציל את בהמת חבירו שלא נחבטה בקרקע, ומצוה הוא דעבד ומידי לא לשקול", וכן למד 
הש"ך )קכ"ח סק"ח( ברש"י, וסובר שהוא העיקר לדינא, וז"ל: "דעיקר טעמא דהפסיד מעותיו 
משום דהוי כמבריח ארי מנכסי חברו, אע"ג דאית ליה פסידא, דכיון דמבריח מדעתו אמדוהו 
רבנן דעתיה דמסתמא לשם מצוה קעביד כמו שפירש"י". וכ"כ היש"ש )ב"ק פ"ו סי' י"ג( "מדעתו 

הוא מבריח א"כ אמרינן מצוה קעביד ומחיל".

ולפי הט"ז ייצא לדינא, שבאופן שיהיה ברור לבי"ד שלא התכוון למצווה אלא ירד ע"ד שכר, 
יהיה האב חייב לשלם, ופשוט שהרשב"א עצמו לא סבר כך, כי לפי טעמו שנחשב שההנה את 
הבן ולא את האב, גם אם התכוון המלמד להדיא לשם שכר לא מגיע לו שכר, כי הנאת האב 
ממילא קא אתי והמלמד הביא הנאה רק לבן. וברשב"א עצמו מוכח דלא כהט"ז, שהרי בנידון 
הרשב"א בשכר מלמד לשנה ולא דיברו על חודש העיבור, אין שום ספק שהמלמד ירד ע"ד שכר 
ולא בחינם, ועכ"ז כתב הרשב"א שפטור האב. וכנראה לא ראה הט"ז את הרשב"א, וא"כ שיטתו 

היא שיטה חדשה לפטור.


