
בס"ד                 כסלו - טבת תשע"ג

בשמחה רבה הננו לבשר לציבור, 
"הלכה  החשוב  בספר  הוספנו  כי 
"הלכה  בשם  נוסף  מדור  ברורה" 
הוא  כן  כשמו  אשר  פסוקה". 
מכיל את תמצית הדינים העולים 
כליו,  ונושאי  ערוך'  ה'שולחן  מן 
הדינים  החידושי  כל  את  ובנוסף 
ברורה'  'הלכה  במדור  המובאים 
כולם  התשובות',  'אוצר  ובמדור 
ברורה  ובשפה  קצרה  בלשון 
הלומדים  לפני  שיהיה  מנת  על 
הדינים  כל  של  סיכום  והדיינים 

הלכה למעשה.
מדור זה נוסף על פי בקשת מספר 
רב של תלמידי חכמים ובהמלצת 
במדור  הרואים  הדיינים,  גדולי 
זה תועלת מרובה שיהיה ביד כל 
ברורה  ומשנה  ברורה  אדם הלכה 
וידעו בבהירות את  במקום אחד, 

המעשה אשר יעשון. 
בעריכת  הושקעה  רבה  השקעה 
סיכום  כידוע  אשר  זה,  מדור 
מצריך  ספורות  במילים  הדינים 
והן  הדברים  בבירור  הן  רב  עיון 
בהחלטה מה לקרב ומה לרחק, על 
יתר  נקצר  ולא  נאריך  שלא  מנת 
על המידה. וכן הדבר מצריך דיוק 
רב, שהרי כל מילה או אות יכולים 
וח"ו  המשמעות  את  לשנות 
ישבו  כן  על  בדין.  לטעות  לגרום 
מופלגים  חכמים  תלמידי  צוות 
מכן  ולאחר  הדברים,  את  לערוך 
הונח החומר לפני דיינים מומחים 
יצא  שלא  היטב  לבקרו  מנת  על 

תקלה מתחת ידינו.
שכרך  במחשבה  עלתה  בתחילה 
ב' יכלול את כל 'הלכות שכירות', 
והן  ובתים  מטלטלין  שכירות  הן 
 - שו  )סימנים  פועלים  שכירות 
משלש  למעלה  לאחר  אך  שלט(, 

שנים של איסוף החומר ועריכתו 
המדור  הוספת  לאחר  ובפרט 
הוברר  פסוקה',  'הלכה  החדש 
שנאסף חומר רב שאין כרך אחד 
יכול להכילו, ועל כן הוחלט לחלק 
את החומר לשני חלקים נפרדים, 
פועלים  שכירות  על  א'  חלק 
בעזהי"ת  לאור  לצאת  העומד 
וחלק  ממש,  הקרובה  בתקופה 
מטלטלין  שכירות  הלכות  על  ב' 

שכחה באומן, אם היא כאבידה או 
כפשיעה

אירע היזק שאינו ניכר, אם יכול לומר 
לבעלים 'הרי שלך לפניך'

אומן שהחפץ שברשותו אבד, האם 
הפסיד שכרו

עו"ד או מנהל מחברה שהתרשלו 
בתפקידם 

תשלום עבור מניעת רווח
מכר בית, האם המזוזות בכלל המכירה 

מי נחשב מוחזק במזוזות

שכחה באומן

זהירות 
גדולי ישראל 
בדיני ממונות

לכתוב  יריעות  לסופר  נתן  שהסוחר  היה,  ומנהגם  סופר.  אצל  תורה  ספר  הזמין  סת"ם  סוחר 
עליהם, וכשגמר הסופר לכתוב כך וכך יריעות היה שולח אותם אל הסוחר, והסוחר שילם לו על 

עבודתו, ונתנם להגהה, לאחר מכן היה שולח אותם שנית אל הסופר כדי שיתקנם ויחזירם לו.
בסיום כתיבת הספר כולו, הלך הסוחר לתפור את הס"ת ומצא שחסרה יריעה אחת מתוך הספר, 
וכשפנה לסופר שיביאנה לו, השיב לו הסופר שכבר שלח לו את כל היריעות שהיו בידו, ולא 
נשאר אצלו ולא כלום. ומאחר שכן, מחוסר ברירהא ביקש הסוחר מהסופר שיכתוב פעם שניה 

את היריעה החסירה, ושילם לו עבור עבודתו זו.
לאחר זמן מצא הסופר את היריעה החסרה בביתו, ונזכר שאכן הניחה במקום זה ושכחה.

הלך הסוחר ותבע את הסופר שיחזיר לו את הכסף שקיבל עבור היריעה הנוספת, שהרי נתברר 
הדבר שהסופר פשע, וכיון שכך היה מחויב לכתוב לו את היריעה נוספת, ונמצא שקיבל שכר 
עבור יריעה זו בטעות. וכנגדו טוען הסופר, האף אמנם שהייתי שומר על היריעה, אך לא קבלתי 
מחויב  שאני  נאמר  אם  אף  ועוד,  ואבידה'.  מ'גניבה  פטור  הריני  שכן  וכיון  השמירה,  על  שכר 

בשמירתה, הרי לך היריעה האבודה, ו'הרי שלך לפניך'.

א. אומן, אם דינו כ'שומר שכר' או כ'שומר חינם'.
ב. 'שכחה', אם היא כאבידה או כפשיעה.

אירע היזק שאינו ניכר, אם יכול לומר לבעלים 'הרי שלך לפניך'בג. 
. אומן שהחפץ שברשותו אבד, האם הפסיד שכרוד. 

שאלה

לקניה מרוכזת במחיר מוזל עבור כוללים: טל. 08-8669244
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TEL )972( 08-8669244 :טלפון
FAX )972( 08-8678770  :פקס

ת.ד. 11250 אשדוד
רחוב הרותם 18 אשדוד

achoshen@012.net.il

הנושאים לדיון:

מזוזה בבית שכור
ראובן שכר בית חדש משמעון ולא היו בו מזוזות, וקבע בו ראובן מזוזות חדשות, ותובע 
את דמיהם משמעון, וטען שמעון שמזוזה חובת הדר היא, והחיוב על ראובן. ולאחר 
כמה שנים מכר שמעון את הבית ללוי, והוצרך ראובן השוכר לצאת מהבית, ובא ראובן 
לתבוע מלוי שישלם לו עבור המזוזות, וטוען לוי שהוא קנה את הבית עם כל אשר בו, 

ואם ירצה ראובן עליו לתבוע את המזוזות משמעון. 

חלק א' בענין דין ודברים שבין השוכר למשכיר - נתבאר בגליון תשרי-חשון תשע"ב.

חלק ב' בענין דין ודברים שבין המוכר ללוקח:
המוכר בית לחבירו, האם המזוזות הקבועים בפתחים הן בכלל המכירה, מצינו בזה ד' דרכים בפוסקים. 
י"א שהוא ספק בדין, י"א שהוא ודאי מכירה על פי הדין, וי"א שהוא ודאי מכירה על פי המנהג, וי"א 

שאינו בכלל המכירה.
א. בגמרא )בבא בתרא סט ע"א( נסתפקו אם דבר המחובר לבית ביתדות הוא בכלל מכירת הבית בסתמא 
או לאו, ולא נפשט הספק, ולפיכך נפסק בשו"ע שהמוכר שהוא המוחזק יכול לעכבם לעצמוא וכתב 
בשו"ת שיבת ציון )סי' קי(, שאף מזוזות הן בכלל הספק, שהרי הן מחוברים ביתידות, אלא ששונה דין 
מזוזות משאר דברים הקבועים ביתידות, שבשאר דברים המוכר הוא המוחזק, ואין הלוקח מוציא 
ממנו מספק, אבל מזוזות הקבועות בבית, מאחר ואסור למוכר להסירם, ואין לו על הלוקח אלא 
מוציא ממנו ממון  ואינו  המזוזות  להניח את  המוכר  ועל  המוחזק,  הוא  הלוקח  א"כ  תביעת ממון, 
ואם הלוקח כבר מוחזק במזוזות מועילה  לוב  ידי שמים אינו מחויב לשלם  ואפילו לצאת  מספק, 

תפיסתו לכו"ע, ואינו חייב לשלם למוכר כלל.ג
המזוזות  את  להחליף  רשאי  פוסקים  כמה  שלדעת  שכיון  וסוברים,  חולקים  מהאחרונים  וכמה  ב. 
יכול לתבוע  יותרד נמצא שבכלל המכירה רק שווי מזוזות פשוטות, לפיכך  המהודרות בפשוטות 

מהקונה את ההפרש בין מזוזות פשוטות למזוזות מהודרות אלו, וטוב שיתפשרו ביניהם ה 
ג.  יש שכתבו שאין המזוזות הקבועות בכלל הספק שבגמ', והם ודאי מכורים. ומב' טעמים: א. שהספק 
בגמ' הוא בקבועים ב'יתידות' אבל הקבועים ב'מסמרים' הם חלק מהבית, ובכלל המכירהז. ב. הספק 
שמירה  והוא  בלעדיה  לדור  שאסור  מזוזה  אבל  לביתח  כך  כל  נצרכים  שאינם  בדברים  הוא  בגמ' 
ממזיקים, הוא דבר נצרך מאד ובכלל המכירה. ולשיטה זו אין המוכר רשאי להחליף וליתן מזוזות 

פשוטות יותר לאחר המכירה.
ד. יש שכתב ט שבזמן הזה מנהג המדינה שהמזוזות הן בכלל המקח ואין המוכר יכול לתבוע עבורם 

מעות, והקונה פטור לשלם עבורם אפילו לצאת ידי שמים י
ה. יש שכתב יא שאין המזוזה בכלל המכירה, ומכמה טעמים, א( אין המזוזה עצמה קבועה ביתדות, אלא 
בית המזוזה ואילו המזוזה מונחת בפנים ואינה קבועה, ב( אין המזוזה נקבעת לעולם שהרי בכוונתו 

להורידה ולבדקה לפעמים.
ו.  לדינא, אין להוציא ממון מהקונה המוחזק במעותיו, אולם לדעת כמה פוסקים אם מזוזות אלו יקרות 

חייב לשלם את ההפרש, לפיכך טוב להתפשר בזה יב. 
אם התנה המוכר בפירוש שהמזוזות אינן בכלל המכירה, ותובע מהלוקח שישלם לו על המזוזות,  ז. 
והלוקח אומר לו טול מזוזותיך, והמוכר תובע מעות מפני שאסור לו ליטול את המזוזות, נתבאר לעיל 
בחלק א' שבודאי ראוי לו לשלם, אך נחלקו הפוסקים אם יכול להוציא ממנו בדיינים, וגם נחלקו אם 

באופן שאינו משלם יש רשות למוכר להסירםיג.
ח. לפיכך המוכר את ביתו ורוצה שישלם לו הלוקח על המזוזות טוב יעשה אם יכלול את מחירם במחיר 
הבית, או שיתנה שמכירת הבית תחול רק אם ישלם לו על המזוזות, אבל אם לא התנה כלום, והלוקח 

כבר מוחזק בהם אינו יכול להוציא ממנו ממון.
ט. בנידון דידן שהמזוזות היו של ראובן השוכר ולא של שמעון המוכר, פשוט שהמזוזות לא נמכרו עם 
הבית, שהרי אינם של המוכר, ודין הלוקח כדין שוכר שני, שלכתחילה ודאי צריך לשלם לו. אמנם 

קשה להוציא ממון זה בדיינים, וכמו שנתבאר לעיל.

"הלכה פסוקה"

א רמ"א סי' ריד סי"א, ועי"ש בסמ"ע סקמ"ה שגם השו"ע סובר כן.
ב הובא בפתחי תשובה שם סק"ח. ובשו"ת תשובות והנהגות )ח"ג סי' תסה( תמה על סברא זו, לפי שתפיסה 
מועילה רק בטענת ברי, ובספק זה שהוא איבעיא דלא איפשיטא אין טענתו ברי והיה ראוי שיפשר עמו 
לצאת ידי שמים, שהרי ספק יש כאן ואפשר שהמעות שלו. ]וראה בשו"ת מגדל צופים )סי' לד( שיעץ למוכר 
להסיר את הברגים מהמזוזות לפני חלות המכירה ולהדביקם בדבק ניר, ולפי שאינם מחוברים ביתידות 

אינם נמכרים לקונה, וחזר דינו כשאר שוכר שני שיכול הראשון לתבוע ממנו לשלם דמיהם[.
ג שאפילו למ"ד שתפיסה במקום תיקו אינה תפיסה - ראה בתקפו כהן להש"ך - מ"מ בתפיסה ברשות 
מועילה לכו"ע, והרי מוכר זה נתן לו רשות לדור בבית עם המזוזה, ואע"פ שלא רצה ליתנה לו בחינם, מ"מ 

יש לסמוך על סברת השיבת ציון שבאופן זה הוא המוחזק. שו"ת להורות נתן ח"ו סי' קכו.
ד ראה בחלק א'.

הגרי"ש  בשם  רט  סימן  סוף  ח"א  ישפה  אבני  רמ"ז,  סי'  וח"ו  ב'  אות  קנ"ט  סי'  ח"ב  הלוי  שבט  ה שו"ת 
אלישיב.

ו שו"ת עמק התשובה ח"א סי' קמט.
ז כן כתב במאירי ב"ב נט ע"א להדיא, וכתב שכן משמע גם מלשון הרשב"ם שם, וזה לשונו 'בסיכי - יתידות 
קביל"ש ונוח לפרקן. עכ"ל. וכן הוא המשמעות בכל הש"ס שהיתידות עשויות לתליה או לחיבור קצת שנוח 

לפרקן והמסמרים עשויים לחיבור חזק.  
ח שכן כתב הרשב"ם בפירוש האיבעיא בגמ' ד"ה מאי, 'מי אמרינן אינן צריכין לפתח כל כך ולא מכרן, או 

לא'. 
ט שו"ת תשובות והנהגות ח"ג סי' תסה.

י ובשו"ת עמק התשובה דחה זה וכתב שאין מנהג קבוע בזה. 
יא שו"ת מחנה חיים יו"ד סי' לד.

יב וראה בשו"ת שבט הלוי שם שאפשר שגם השיבת ציון יודה שחייב עכ"פ בזה.
      יג ראה חלק א' בהרחבה, ובהערה שם אות יט הארכנו אם המזוזה גזולה היא בידו. 

את הוצאות ההובלה קרע את 
השובר. )ח"ח ופעליו ח"א, מד(.

אחד  אליו  שבא  מעשה  שוב 
בישיבתו,   האברכים  מחשובי 
שהצליח  בשמחה  לו  ובישר 
כל  עם  תפילין  לו  לרכוש 
הפרשיות  את  ההידורים: 
שמים  וירא  מצויין  סופר  כתב 
אומן  התקין  הבתים  את  ידוע, 
פרודות  והן  פלוני,  מפורסם 
ומעור אחד, את הרצועות עיבד 
החומרות  כל  לפי  כשר  יהודי 
וכו'. שאלו הח"ח באיזה מחיר 
עלו לו התפילין. הלה השיב לו 
ששילם תמורתם שמונה עשר 
רובל, שהיה בשעתו רכוש גדול 

ביחס למחיר תפילין.
את  ה"חפץ-חיים"  כששמע 
לנדנד  החל  הנקוב,  המחיר 
וחזר  תמהון  לאות  בראשו 
רובל,  עשר  שמונה  ושינן: 
מהודרים!  תפילין  זוג  במחיר 
האם מדקדקים שגם השמונה 
עשר רובל יהיו מהודרים, כשם 
יהיו  שהתפילין  שמהדרים 
יודע איך השיגו  מהודרים? מי 
אם  רובל?  עשר  השמונה  את 
לא על חשבון אחרים? אם לא 
יוכלו  שלא  בחובות  הסתבכו 
לפרוע אותם בזמנם? וכו' וכו'. 
אמנם ראוי מאד להדר במצוות, 
אבל יש להדר שגם הממון יהיה 

כשר בכל ההידורים... )שם(.

דרש  הכיפורים  מימי  באחד 
התעוררות  דברי  הישיבה  לבני 
אמר:  וכה  גזל  עון  מחומר 
גמר  לפני  עתה  אנו  עומדים 
דין, ובודאי שעל עבירות שבין 
אדם למקום כבר חזר כל אחד 
לשעבר  בחרטה  בתשובה, 
עבירות  אך  לעתיד,  וקבלה 
יום  אין  לחברו  אדם  שבין 
הכפורים מכפר עד שירצה את 
כסף  לוה  שאחד  ויתכן  חברו. 
וכלל הוא שדבר  ושכח לפרוע. 
נמחל עד שיסלק חובו.  לא  זה 
נכריז  איך  כעת,  נעשה  מה 
נחדל  "למען  נעילה  בתפילת 

מעושק ידינו"?
עצה,  במוחי  נפלה  לכן   -
יום  לו  יקבע  עתה  אחד  שכל 
שמקבל עליו לבדוק בו את כל 
פנקסיו ויאמץ  זכרונו לברר את 
חשבונותיו שיש לו עם הבריות, 
ואם ימצא שיש לו חוב יפרענו 
צריכה  הזאת  הקבלה  מיד.  לו 
תחשב  ואז  שלם,  בלב  להיות 
כאילו קיימנוה ונזכה בדין. בזה 
להתפלל  וציוה  דרשתו  סיים 
ח"ח,  )מכתבי  נעילה.  תפילת 

שיחותיו עמ' טז(.

)מתוך הספר 'זהירות בממון חבירו'(

נאה מקיים ונאה דורש

שני  הביאו  )שם(  ובגמרא  הן.  שכר  שומרי  האומנים  כל  ע"ב(  פ  )ב"מ  במשנה  מבואר  א. 
פי שאינו מקבל שכר על שמירתו[.  על  ]אף  נחשב לשומר שכר   טעמים מדוע האומן 
א. בהנאה שנתן את המלאכה לו ולא לפועל אחר נעשה שוכר שכר. ב. בהנאה שתופס 

את החפץ עבור שכרו ]כעין משכון על חוב[ נעשה שומר שכר.

כתב במחנה אפרים )שומרים סי מא(, שכיון שקי"ל )סי' שז ס"א( ששוכר דינו כשומר שכר, 
אם כן לכאורה אין צריכים לטעמים הנ"ל, ולכן אף באופן שאי אפשר לומר את הטעמים 

א הואיל והסוחר היה מחויב לתת לקונה את הס"ת עד לתאריך מסוים, שבו היה צריך לעשות 'הכנסת ספר 
תורה'. וגם עם הסופר סוכם שיסיים עד לתאריך זה. 

ב שהרי דמי היריעה כשאינה חלק מס"ת שלם שוה הרבה פחות משווי יריעה שהיא חלק מס"ת שלם.

תשובה

תשובה



בעזהי"ת  לאור  יצא  אשר  ובתים 
זמן קצר לאחר מכן. 

לבורא  ותפילה  תודה  מלאים  אנו 
לשמחה  במהרה  שנזכה  עולם, 
חיבור  של  אורו  בהגלות  הגדולה 
חשוב זה, כי רבה תועלתו ועצומה 
תפארתו של החיבור היקר, להגדיל 
ברורה  בהלכה  ולסדרה  תורה 

ובמשנה סדורה.

המשך עובדות ממאורן של ישראל 
רבי ישראל מאיר הכהן מראדין 

 בעל ה"חפץ חיים" 
על זהירותו המופלאה בענייני ממון 

ומכל פגיעה כל שהיא בזולת.

קובע  ה"חפץ-חיים"  היה  לספריו 
חישוב  לפי  מדויק  קצוב  מחיר 
מצומצם.  רווח  בתוספת  הוצאותיו 
ואופן  פנים  בשום  הסכים  לא 
יותר מזה ואפילו מעשירים.  לקבל 
עבור  לו  שלחו  רבים  במקרים 
ומיד  יותר,  גדולים  סכומים  הספר 
החזיר העודף. וכן את סוכני ספריו 
יגזימו  שלא  וגם  כך,  על  הזהיר 
לדבר  בידם  רשות  אמנם  בשבחו, 
בשבח החיבורים ונחיצותם לעמנו. 
מסוכניו  מאחד  מכתב  קיבל  פעם 
שלפי  רובל,  במאה  ספרים  שמכר 
נחשב  ימים  באותם  המטבע  ערך 
ה"חפץ-חיים"  נאנח  גדול.  לסכום 
לפי  הנה  בנו:  לפני  דאגתו  ותינה 
מדאי,  גדול  הפדיון  המקום  ערך 
ומי יודע באילו תחבולות השתמש 
הסוכן, אם לא היו מעורבים בדבריו 
הגזמות ושקרים או הבטחות שוא 
)מכתבי  ספרי.  לקוני  בשמי  כביכול 

ח"ח, דרכיו עמ' ג(.

באדם  יפצירו  שסוכניו  הסכים  לא 
יקנהו  הלה  אז  כי  ספרו,  שיקנה 
ראה  פעם  הבושה.  מחמת  רק 
באדם  להפציר  מרבה  שמקורבו 
בידו  מיחה  הספר,  שיקנה  אחד 
כתיב  הלא  לשונו:  בצחות  ואמר 
"מי האיש החפץ..." וכיצד במכירת 
ותפציר...  תלך  עצמו  ספר  אותו 

)שם, 12(.

ספריו,  סוכני  את  הזהיר  כן  כמו 
הן  שמא  לנשים,  ימכרום  שלא 
ויש  בעליהן,  מדעת  שלא  קונות 
עור  "לפני  ומשום  גזל,  משום  בזה 

לא תתן מכשול".
תחת  שלו,  שסוכן  לו  נודע  פעם 
לחזור לביתו לחג, סר לעיירה אחת 
למכור ספריו. מיד פקד עליו לשוב 
בפרוס  כי  יען  לביתו,  ומיד  תיכף 
החג אין להכביד על הציבור בקניית 

לכסף  זקוקים  הם  שהרי  ספרים 
להוצאות החג.

ספריו  למכור  שלא  נזהר  כן 
שהקונים  משום  מכורכים,  בלתי 
לטפל  פנויה  שעתם  תהיה  לא 
ישתמשו  וממילא  בכריכתם, 
יקרעו,  ובנקל  זה  במצב  בספרים 
תהיה  ולא  כספם  יפסידו  ואז 

תועלת בזה. )ח"ח ופעליו ח"א, לח(.
כאשר היה בא בעצמו לעיר למכור 
ספריו, ומצא שם איזה שליח של 
ישיבה הבא להתרים, או מגיד וכו'. 
לא היה פותח את חבילות ספריו, 
מהמקום,  מסתלק  היה  ומיד 
אדם  לאותו  להפריע  שלא  כדי 
בזה  לו  ולגרום  מגביתו  בהצלחת 
הפסד ממון. ולא זו בלבד, אלא גם 
אם כבר החל במכירת ספריו, ואחר 
או  משולח  אחריו  שבא  פגש  כך 
מגיד, הזדרז לסיים מכירתם, ארז 

חבילותיו ונסע מהמקום.

ה"חפץ-חיים"  ששלח  פעם  מדי 
חבילות ספריו ברכבת היה מדקדק 
להעלים  מבלי  בתשלומיהן, 
לא  פעם  במשהו.  ולהערים 
חבילתו  את  למסור  הח"ח  הספיק 
עמדה  כבר  והרכבת  למשלוח, 
מתוך  התחנה,  מנהל  לדרכה.  לזוז 
יחס כבוד לח"ח, הרשה לו להכניס 
הנוסעים  לקרון  החבילה  את 
נשתומם  מה  אבל  תשלום.  מבלי 
כשהח"ח התנגד לזה, ואמר שהוא 
רשות  לו  ואין  פקיד,  אלא  איננו 
נאלץ  הרכבת.  תשלומי  על  לוותר 
עד  הרכבת  את  לעכב  המנהל 
החבילה  את  לרשום  שהספיקו 
)ח"ח  החבילות.  בקרון  ולהטעינה 

ופעליו ח"א, כ(.

חבילת  לשלוח  כשעמד  פעם 
אחד  אדם  בא  ברכבת,  ספרים 
לזכותו  ואסף  לעזרתו,  ממעריציו 
ובהיות  נוסעים,  מכמה  כרטיסים 
לשלוח  נוסע  לכל  רשות  שיש 
משקל מסויים חנם, רצה לשחרר 
בהם את חבילתו מתשלום. אולם 
על  בידו  מיחה  ה"חפץ-חיים" 
ערמה זו, והלך לשלם את התשלום 

המגיע במלואו. )תה"מ ח"ד, ז(. 

מסלוצק  ה"חפץ-חיים"  כשנסע 
מכירו  את  ביקש  לבוברויסק 
זה  בקו  לנסוע  הוא  גם  שעמד 
שיואיל בטובו למסור את חבילות 
הספרים לקרון המשא. אותו מכיר 
הח"ח,  רצון  להשביע  ברצותו 
והטמינן  עמו  החבילות  לקח 
הנוסעים.  מתחת לספסל שבקרון 
לו  הביא  הנסיעה  כשנסתיימה 
הח"ח  הוציא  הספרים.  את  הלה 
הוצאות  את  לו  לשלם  כדי  כסף 
המשלוח, סירב הלה לקבל, באמרו 
מאומה  לו  עלתה  לא  ההובלה  כי 
הנוסעים.  בקרון  העבירם  שכן 
הצטער הח"ח, לקח את החבילות 
ובשלמו  לשקלן,  וביקש  לתחנה 

א. מנהל כספים בחברה שהתרשל ולא העביר כסף ליעדו, וכתוצאה מכך בוטלה 
עסקא שהיה בכוחה להניב רווחים גדולים, האם חייב לפצות את בעלי החברה.

ב. עו"ד שליוה עסקת רכישת נדל"ן ובתוקף תפקידו צריך להגיש את כל המסמכים 
לרשויות, אך ברשלנותו הגיש מסמך אחד לא תקין, כיום תובעים הרשויות את 

הקונה לשלם קנס של 200,000$, האם חייב העו"ד לשלם את הקנס.

תשובה

שאלה

רשלנות בתפקיד
הרב משה נייהוז

זהירות 
גדולי ישראל 
בדיני ממונות

זהירותו במכירת ספריו והפצתן

זהירותו במשלוחי ספריו

הללו מכל מקום נעשה שומר שכר, וכגון אם הקדים לו המעביד את שכרו, שבזה לא שייך 
את הטעם שתופס את החפץ עבור שכרו, יש מקום לומר שדינו כשומר שכר כמו בשוכר 
סי' שז  דינו כשומר שכר כמבואר בשו"ע  אינו מקבל שכר עבור שמירתו  ]שאף שהשוכר 
ס"א[. אמנם במסקנתו כתב, שהראב"ן )ב"מ ר"פ האומנין( בתשובה כתב שכל שהקדים שכרו 
אינו כשומר שכרא, וכ"כ במרדכי )ב"מ אות תרס"ג( ובשאילתות  דרב אחאי גאון )ויצא שאילתא 
כ( ובנמוק"י )ב"מ נ ע"א(. ובשו"ת באר יצחק )סי' ו( דחה ראיותיו מדברי הפוסקים הנ"ל, ומסיק 
לדינא שאם הקדים לו שכרו לאחר שכבר משך האומן את החפץ, דינו כשומר שכר, שהרי 
כבר התחייב בשמירה כשומר שכר קודם לכן. אולם, אם הקדים לו שכרו קודם שמשך את 

החפץ, יש להסתפק אם דינו כשומר שכרב.  

היוצא לדינא בנידון דידן, שמאחר שכבר שילם הסוחר לסופר את שכרו בתחילה, אף על 
פי שמשך את היריעה קודם לכן, אך מכיון שהחזיר לו אותה לתיקוני ההגהה הרי שכלתה 
שמירתו הראשונה, וכעת שבא לידו פעם שניה כבר היה זה לאחר ששילם לו שכרוג, הלכך 

מידי ספק לא יצאנו אם דינו כשומר שכר או כשומר חינם.

ב. שומר שלקח עימו פקדון בדרך ושכחו ברכבת וכדומה, נחלקו הפוסקים אם הדבר נחשב 
כאבידה או כפשיעה. בשו"ת פנים מאירות )ח"א סי' נט( כתב שפשיעה היא, ואף שומר חינם 
חייב באופן זהד. ובשו"ת שבות יעקב )ח"ב סי' קמח( כתב ששומר חינם פטור בשכחהה. וראה 

הרחבה בספר הלכה ברורה הלכות שומרים במדור אוצר התשובות סי' רצא אות נה.

אולם בנידון דידן, לכו"ע אף שומר חינם חייב לשלם, שהרי כאן שכח היכן הניח את היריעה, 
זה  יודע היכן הנחתי את הפקדוןו, הרי  )ס"ז( ששומר שאומר איני  ומבואר בשו"ע סי' רצא 
פושע וחייב לשלםז. ]וכתב במיוחס לריטב"א )ב"מ מב ע"א ד"ה כל( שדין אינו דומה לאבידה 
שזוכר שהניחה במקום פלוני, וכעת איננה, אבל כשלא זוכר היכן הניחה, הרי פשיעה וחייב[. 

ג. מבואר בגמרא )ב"ק מה ע"א( לענין גזלן שגזל חמץ ועבר עליו הפסח, ועתה החמץ אסור 
ולענין שומר שניזק הפקדון  'הרי שלך לפניך', ופטור.  בהנאה, שיכול הגזלן לומר לבעלים 
בהיזק שאינו ניכר נחלקו הפוסקים, דעת המהרש"ל )יש"ש ב"ק פ"ד סי' ל ופ"ט סי' כ( ששומר אינו 
יכול לומר לבעלים 'הרי שלך לפניך'ח. והש"ך )סי' שסג סק"ז( נחלק עליו, וכתב שיכול לומר 
'הרי שלך לפניך' במקום שיש היזק שאינו ניכרט. אמנם, הרבה פוסקיםי נקטו כדעת הש"ך. 
וראה הרחבה בנושא זה, בספר הלכה ברורה הלכות שומרים במדור אוצר התשובות סי' רצב 

אות מט - נאיא. 

א ואינו דומה לשוכר שנהנה ממה שהחפץ נמצא ברשותו ויכול להשתמש בו, שהרי האומן אינו נהנה מכך 
שהחפץ נמצא ברשותו יותר ממה שהיה נמצא ברשות הבעלים והיה עושה את מלאכתו אצלם.

יג(  )ס'  מסכת  גליא  ובשו"ת  סק"ד(  )שם  ובקצוה"ח  ה"ג(  פ"י  )שכירות  למלך  ובמשנה  סק"א(  )שו  בש"ך  וראה  ב 
שסוברים בפשיטות שאף בהקדים שכרו דינו כשומר שכר. 

ג אמנם יש לדון, האם מכיון שעדיין ממשיך הסופר לכתוב עבור הסוחר את שאר היריעות, אפשר לומר שנהנה 
מכך שיכול לתפוס את יריעה שכבר שולם עליה בעבור החוב על שאר היריעות, וצ"ע.   

ד וכן כתבו בשו"ת שער אפרים )סי' נח( ובשו"ת זכרון שאול )סי' ו אות יז( ובשו"ת אבני ישפה )ח"ב סי' קיד( בשם 
בעל שבט הלוי.

ה וכן כתבו בכרם חמד )סי' יד( ובשערים מצוינים בהלכה )ח"ד סי' קפה סק"ב(. וראה עוד ביד יצחק )ח"ב סי' קעו( 
תשב"ץ )חוט המשולש טור ב סי' לג( חסד לאברהם )חו"מ סי' לו(. ]וראה להלן סוף הערה יט[.

ו ואין חילוק בין אומר שאינו יודע לבין אומר או חושב שיודע ובפועל התברר שאינו יודע.
ז וראה עוד בנתיה"מ )שם סקי"ד ובסי' שא סק"ב( שסובר שבאופן זה דינו כמזיק, ואף אם היתה השמירה בבעלים 

חייב, שהרי לקח חפץ והניחו במקום שאי אפשר למוצאו, וניזק ע"י מעשיו.
ח וכ"כ במשנה למלך )גזילה פ"ג ה"ד(, שער משפט )סי' סו סקל"ד(, תבואות שור )סי' יח סקכ"ד( ובמחנה אפרים 
)חי' על הרמב"ם גזילה פ"ג ה"ד(, ]אולם ראה מחנה אפרים שומרים )סוף סי' לה([. והטעם, הואיל ושומר חייב מחמת 

פשיעה, הרי הוא כמזיק בידים. ]וראה עוד טעמים לחלק בין גזלן לשומר, קובץ שיעורים )ב"ק אות קלו(, אבן 
האזל )גזילה פ"ג ה"ד(, אחיעזר )ח"ג סי' פב([. ובפשטות לשון המהרש"ל משמע שכל איסורי הנאה שוים, ובכולם 
אין יכול לומר בהם 'הרי שלך לפניך', וכן הבין בדבריו בש"ך )שם(, וכ"כ בשער המלך )חובל ומזיק פ"ז ה"ג( ובשער 
אפרים )סי' כח(. אך יש שכתבו בדעת המהרש"ל שרק בשור הנסקל סובר שאינו יכול לומר 'הרי שלך לפניך', 
אבל בשאר דברים יכול לומר כן. ראה חק יעקב )או"ח סי' תמג( קרית מלך רב )בשו"ת סי' כב(, שו"ת יד אליה )סי' 

יט – כא(, יד דוד, חי' ר"ש שקאפ )ב"מ סי' כו(.

ט וכ"כ בנתיה"מ סי' שסג )סק"ג(, ומדמה שם דין שומר לדין מזיק בשוגג, וכיון שמזיק בשוגג בהיזק שאינו ניכר 
פטור, הוא הדין בשומר. וראה עוד אבן האזל )נזקי ממון פי"א ה"ט(, כתבי הגר"ח בדין הרש"ל.

י שער המלך )שם(, נתיה"מ )שם(, מגן אברהם )או"ח סי' תמג סק"ח(, ועוד. ובאמרי בינה )דיני פסח סי' יב( כתב דהוי 
ספיקא דדינא ואין להוציא מיד המוחזק. וראה עוד בשו"ת עונג יו"ט )סי' קיח(.

יא וכעין זה דנו הפוסקים לענין שליח של אתרוגים שהחזירם לאחר חג הסוכות. וכתב בשו"ת משיב דבר )ח"ג 
סי' יח( שיכול השליח לומר לבעלים 'הרי שלך לפניך'. ובפרי מגדים )או"ח תרנו משבצות זהב סק"א( נסתפק אם יש 

לחייבו מצד גרמי, ואינו דומה לחמץ לאחר הפסח שלא שכיח ולא עשו בו תקנה. אך בשו"ת בית שמואל אחרון 
)חו"מ, בסופו סי' ה( כתב, שנחשב להיזק ניכר, שהרי כל הרואה אתרוגים לאחר החג יודע ששווים כעת נפחת 

ביותר, משא"כ בחמץ לאחר הפסח שאין ניכר על החמץ שעבר עליו הפסח. ופתחי תשובה )סי' שסג סק"א( הביא 
סברא זו, ונשאר בצ"ע. ובנחלת צבי )סי' רצא סעי' כד( הביא את דברי הפמ"ג וכן את דברי הבית שמואל אחרון 
הנ"ל, ועוד כתב שאף אם מצד שומר אין לחייבו, מכל מקום יש לחייבו מצד שכירות פועלים בדבר האבד, 
שמבואר בסי' שלג ס"ה שבדבר האבד ]פירש הסמ"ע )סקי"ח( שהוא צורך שעה[ שוכר עליהן פועלים אחרים 

ד. וא"כ בנידון דידן, שנמצאה היריעה האבודה והסופר מחזירה 
לבעלים, אף שכעת אין לבעלים תועלת ממנה שהרי כבר סיים 
לכתוב את כל הס"ת, מכל מקום הרי זה היזק שאינו ניכר, ולכן 
שפשע  ]אף  שמירה  חיוב  מצד  הסופר  את  לחייב  אפשר  אי 
בשמירתו[, הואיל ויכול לומר קים לי כהפוסקים ששומר יכול 

לטעון 'הרי שלך לפניך'יב.

שמירתו  שתחילת  באומן  נסתפק  סק"א(  שה  )סי'  בקצוה"ח  ה. 
היתה בבעלים ]ושומר בבעלים פטור מחיובי שמירה, כמבואר 
לתבוע שכר  יכול  אם  מידו,  החפץ  ונגנב  כח[,  סעי'  רצא  בסי' 
לו שכר  )שם( כתב בפשיטות שאין משלם  ובנתיה"מ  פעולתו. 
ששלחו  העיר  בני  לגבי  ע"א(  )נח  מב"מ  ראיה  והביא  פעולתו, 
ונגנב,  המקדש[,  לבית  השקל'  'מחצית  תרומת  ]היינו  שקליהן 
שמפסידים השליחים שכר שליחותם ]אף שאין חיובי שמירה 
פי  על  אף  אומנתו,   שכר  שמפסיד  כאן  הדין  והוא  להקדש[. 
אינו  מקום  מכל  בבעלים,  היה  שהרי  שמירה,  מחיוב  שנפטר 
מקבל שכר, הואיל וקי"ל )תוס' ב"ק צט ע"א ד"ה אלא( שאין שכירות 
משתלמת אלא לבסוף, דהיינו כשהחזיר את החפץ ליד הבעלים, 
והרי כל זמן שלא החזיר את החפץ לא נגמרה מלאכתויג. ]אמנם 
גמר  הוא  אימתי  זה,  שדבר  כתב  בסופו(  שה  )סי'  צבי  בנחלת 
ולדעת הש"ך  תלוי,  האומן, במחלוקת הפוסקים  מלאכתו של 
מלאכתו  את  שסיים  מיד  סקכ"ב(  )שם  והתומים  סקע"ו(  קכו  )סי' 

האבד,  דבר  מקרי  דידן  בנידון  וה"ה  משכרם,  הראשונים  לפועלים  ומנכה 
שהרי האתרוגים הם צורך שעה, ואינו יכול להמתין, וכיון שכן חייב הפועל 
עצמו  זה  על  לפניך, שהרי  שלך  הרי  לומר  יכול  ואינו  שנפסד,  מה  לשלם 

נשתעבד, שיביאם קודם החג. וראה עוד בשו"ת חכם צבי שאלה כ.

וכן דנו הפוסקים לענין ירידת הערך של הפקדון ]כגון שומר על שני נזמים 
ונאבד האחד וע"י כן ירד ערך חבירו[, אם השומר חייב על כך. בערך שי )סי' 
שדמ ס"ב( כתב שפטור, וכ"כ בשו"ת חסד לאברהם )תאומים, מדו"ת חו"מ סי' 

לח(. אולם, בקול אליהו )סי' יד( ובשו"ת תועפות ראם )סי' יט( ובדברי הגאונים 

)כלל צו אות נח( כתבו שחייב לשלם על ירידת ערך. ]ועוד שבשני נזמים היזק 

ניכר הוא, שהרי זה כאילו החזיר לו חצי כלי, שהכל יודעים שאין משתמשים 
אלא בשני נזמים[. וראה הרחבה בנושא בספר הלכה ברורה הלכות שומרים 

במדור אוצר התשובות סי' רצא אות ב.
יב אלא שיש לדון לחיבו כיון שכעת הוברר למפרע שהשומר פשע ביריעה 
יריעה אחרת,  הראשונה, ומצד חיוב השמירה היה חייב  לכתוב לסוחר 
וא"כ מה ששילם לו עבור היריעה השניה היה בטעות, וצריך להחזיר לו 
ויש לומר שאף שחייב לו  את התשלום. אך יש להסתפק בדבר, הואיל 
יריעה, יכול הסופר לטעון שהיריעה השניה שכתב היא מלאכה חדשה, 
שעליה כבר שילם לו, ועתה מחזיר לו את החיוב של היריעה הראשונה 
שחייב  שהוברר  שברגע  שנאמר  או  לפניך',  שלך  'הרי  לו  אומר  ועליה 
היריעה  את  לוקח  והסוחר  טעות,  מקח  הייתה  מלאכתו  א"כ  יריעה  לו 
השניה בעבור היריעה שחייב לו, וממילא צריך הסופר להחזיר את השכר 
לכתוב  חייב  בשמירה  שפשע  סופר  אם  לדון,  יש  ועוד  בטעות.  שקיבל 
מחדש יריעה, או שיכול לומר את מלאכתי כבר סיימתי וכעת יש לי רק 
חיוב מצד דיני שומרים, ואשלם לך את דמי היריעה, וצ"ע. ]וראה להלן 

מחלוקת הפוסקים אימתי נחשב סיום מלאכת האומן[. 
יג וכ"כ בנתיה"מ סי' שסג )סק"ג בסופו( ועוד כתב שם שלמ"ד אומן קונה 
בשבח כלי ]ראה בש"ך סי' ש"ו )סק"ג( שכתב שלהלכה דין זה הוא ספיקא 
דדינא[ ודאי אינו מקבל שכרו, שהרי כל השבח עדיין של הפועל, ולא הגיע 

ליד בעה"ב. 

וראה בתשב"ץ )חוט המשולש טור שני סי' כד(, הובא בקצוה"ח )שם( שכתב שאם 
נגנב החפץ אצל האומן לא הפסיד שכרו. אולם, באופן שדן בו התשב"ץ 
מדובר שהיה פטור מצד חיוב שמירתו, ולכן אפשר שכשנאנס או נגנב ממנו 
עליו  כאן מדובר באופן שיש  בנידון  לסיום מלאכתו, אבל  נחשב  זה  הרי 
חיוב שמירה, ולכן לכאורה לכו"ע אין חיוב לשלם לו שכרו. ]ועוד שהמעיין 
בתשובה שם יראה שמדובר באופן שכבר נתן את החפץ ביד הבעלים, אלא 
שלאחר מכן ביקש ממנו הבעלים להשאירו בידו עד הערב, ולכן כבר סיים 
את מלאכתו  וחייב בשכרו. מה שאין כן כאן שלא סיים מלאכתו עד שיבוא 
לידו לאחר התיקונים[. ואין לומר שרוב המלאכה כבר באה לידו, ורק את 
ואת  הכתיבה  את  כללה  המחיר  קביעת  שהרי  לו,  יחזיר  התיקונים  מחיר 
התיקונים, וא"כ הכל מלאכה אחת, וכמבואר בנתיה"מ )סי' עח סק"ה( שלפי 

קציבת השכר מתחלקת המלאכה. וראה עוד בשו"ת בית דוד )חו"מ סי' א(.

א. אומן בשכר שעשה נזק באומנותו, כגון שוחט שניבל בשחיטתו חייב לשלם את כל 
הנזקא.

ב. אומן שכתוצאה מפשיעתו נגרם מניעת רווח - והרווח היה ידוע - י"א שחייב לשלםב. 
וי"א שאינו חייב בדיני אדםג אך עכ"פ חייב לצאת ידי שמיםד. וי"א שאינו חייב אף לצאת 

ידי שמיםה. 

ג. לפי האמור ע"ד שלא הגיש מסמכים כראוי לכו"ע חייב לפצות על הנזקו.

ד. אך מנהל כספים שגרם מניעת רווח הדבר נתון במחלוקת הפוסקים אם חייב בדיני 
אדם או רק בדיני שמים. וכבר כתב בכנה"ג )כללי קים לי סעיף טו( שבכל מקום שיכול לומר 

קים לי פטור אף לצאת ידי שמיםז

ה. וכל זה כשהיה ידוע וודאי רווח, אך אם העסקא היה בה צד סיכון ויתכן שלא היה בה 
רווח אף שכעת נודע שהיה רווח, פטורח.

א ואף שלא הייתה כוונתו להזיק ואף שהוא מומחה, מכיון שהיה לו להזהר ולא נזהר חייב. וחיוב זהירותו כמו 
שומר שכר שנאמר בו )ב"מ צג ע"ב( להכי יהבי לך אגרא כי היכא דתינטריה נטירותא יתירתא. ולכן אף שהוא 
טבח מומחה ואין כאן פשיעה בניבולו מכל מקום חייב, כי לכך נשכר בכדי שיזהר, כמבואר בסי' שו ס"ג. ]ויש 

להוסיף שזה חלק מהחיוב שקיבל על עצמו התחייבות לשלם אם יוזק אף שאינו אשם בנזק[.

ב חי' הריטב"א ב"מ עד ע"ב. ופסקו להלכה כדבריו בנה"מ סי' קפג סק"א ובס' שו סק"ו ובשו"ת חתם סופר 
חו"מ סי' קעח. והוסיף בחתם סופר שאין מי שיחלוק על הריטב''א. וכן פסק בשו"ת מהרש"ך ח"ב סי' קצח

ג אמרי בינה דיני הלואה סי' לט, משפט שלום סי' קעו סי''ד, חזו"א ב"ק סי' כא סקט"ו.

ד שו''ת הרדב''ז סי' פד שכל המבטל כיסו של חבירו פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמים, וכן מוכח להדיא 
יו''ד סי' קס  בשו''ת מהרש''ך ח''ב סי' קיח ובשו''ת משאת בנימין סי' לד הובואו דבריהם בכנסת הגדולה 

הגהות הב''י אות עח. 

ה שו"ת אמרי בינה )הנדפס בסוף אמרי בינה יו''ד( סי' א ס''ק ח. והביא ראיה מלשון הרמב''ן בדינא דגרמי )בסוף 
ב''ב( שמחלק בין כוכף קמתו של חבירו שפטור מדיני אדם לדיין שזיכה את החייב שכופף קמתו של חבירו 

כבר היתה הקמה ראויה לישרף והוא רק עשאה לטמון וגרם שהמזיק לא יכנס לחיוב משא''כ הדיין שזיכה את 
החייב שבמעשה הפסיקה גרם שיפסיד את שלו והוכיח מזה האמ''ב שהמבטל כיסו של חבירו שלא די שלא 
עשה נזק בידים עוד יש טעם נוסף לפוטרו כי החיוב עדיין לא היה כמו בזה שעשה את הקמה טמון וממילא 
יש  לפטרו אף מדיני שמים. אך ראיתו צל''ע כי הדברים ק''ו אם בכופף קמתו שלא עשה כלל מעשה נזק רק 
גרם מניעת רווח שלא יוכל לתבוע את המזיק חייב לצאת ידי שמים המבטל כיסו של חבירו שעשה מעשה 
בידים ודאי שיתחייב לצאת ידי שמים, וכן בכל מי שקיבל עליו לעשות פעולה בשכר הרי בזה שלא עשה 
מה שמוטל עליו גרם למעבידו נזק וחייב לצאת ידי שמים. ולכאורא אין די בראיה זו לחלוק על המהרש''ך 

והמשאת בנימין והמהר''ש הלוי והכנסת הגדולה שהביאם ופסק הלכה כהמהרש''ך.

ו דזה ברור שלא שילם לעו"ד אלא כדי שישלים את כל המסמכים הנדרשים כלפי הרשויות וזה נחשב כאומר 
לו חזי דעלך קא סמכינא וכמו שכתב הש"ך סי' שו סקי"ב שכל מקום שמוכח מהענין שסומך עליו חייב אף 
שלא אמר חזי דעלך קסמיכנא. ועוד יש להוסיף שהיום שנהגו העורכי דין לעשות ביטוח על תביעות הרי 
זה כנהגו להתחייב על נזקים שנגרמו כתוצאה מרשלנות העו"ד והוא כמו שדרשה המשנה )ב''מ קד( שכיון 
שכל האריסים מתחייבים אם אוביר ולא האעביד אשלם במיטבא, אף אריס שלא כתב כך מתחייב או ממנהג 
המדינה או מקנס חכמים שראו לקנוס כל מי שבידו לעשות ולא עשה, א"כ ה"ה כאן שזה מנהג המדינה א"כ 
ראוי לקונסו. וראה עוד בנתיה"מ סי' רלד סק"א שמוכיח שכל שמובן שסמך עליו חייב אף בנזק שלא עשה 
בעצמו וכגון שמכר לו איסור אכילה ועירב עם פירותיו שחייב לשלם לו את כל פירותיו כיון שסמך עליו. 
ונראה שבעו"ד הואיל ויש לו ביטוח שמקיף גם על מניעת רווח, חייב לשלם לקונה לכו"ע אף על מניעת 

רווח.

ז ועיין עוד בשו''ת מהרש''ג ח''ג סי' קו. 

ח כן הוכיח נתיה"מ סי' קפג סק"א מהגמ' ב"מ עד ע"ב שהחיוב הוא דוקא בתרעא דמשיך.

גורמת  רק  היא  הבעלים  ליד  וההחזרה  לו שכרו,  חייב לשלם 
שהגיע זמן הפרעון, עיי"שיד [.

העולה מכל הנ"ל לדינא: 

הסופר חייב להחזיר לסוחר את התשלום שקיבל על היריעה 
הכפולה. הואיל ואף אם נאמר שאינו חייב מצד דיני שומרים, 
מכל מקום מפני שני טעמים יש לחייבו להחזיר את התשלום: 
א. במה שאבדה ממנו היריעה ולא החזירה בזמן הראוי הפסיד 
בדבר  מלאכתו  עשה  שלא  שפועל  כיון  ב.  פעולתוטו.  שכר 
האבד יכול הבעלים לשכור עליו פועל אחר ולנכות לו משכרו, 
ולכן כאן שהיה דבר האבדיז,  כמבואר בשו"ע סי' שלג ס"וטז, 
פועל שיסיים  עליו  יכול לשכור  הדבר למפרע שהיה  והוברר 
עבורו את מלאכתויח, א"כ לא גרע בכך ששכר את אותו הפועל 
עצמו, והוא צריך לשלם לעצמו את שכרו ולהחזיר לסוחר את 

מה שקיבל ממנויט.

יד ואפשר שאף לדעתו רק במקום שפטור מצד דין שמירה נחשב שסיים 
דידן שפשע  בנידון  וכגון  דיני שמירה,  מצד  באופן שחייב  אבל  מלאכתו, 

בשמירתו, לכו"ע נחשב שלא סיים מלאכתו, וצ"ע.
טו וכפי פשיטותו של הנתיה"מ )סי' שה סק"א וסי' שסג סק"ג בסופו(. ]ובזה לא 
שייך לטעון 'הרי שלך לפניך', כיון שטענה זו יכולה להועיל רק בדין שומר, 
ולא בדין פועל שסוכם עימו שיגמור את מלאכתו עד תאריך מסוים ולא 
גמר[. ואין לומר שנחשב שסיים מלאכתו וכבר באה ליד הסוחר, והתיקונים 
הם מלאכה נפרדת ורק אותם לא גמר, שהרי קביעת מחיר המלאכה כללה 
את הכתיבה ואת התיקונים כיחידה אחת, וא"כ הכל מלאכה אחת, וכמבואר 

בנתיה"מ )סי' עח סק"ה( שלפי קציבת השכר מתחלקת המלאכה.
טז ואף שכבר נתן לו שכרו יכול לשכור פועל אחר עד כנגד כפל שכרו, 

כמבואר בסמ"ע שם )סקכ"ה( ובש"ך שם )סקל"ב(.
יז שהרי הגיע זמן הכנסת ספר תורה והתחייב לסיימו קודם לכן, ואינו 
יכול לעכבו עוד. וכעין שכתב בנחלת צבי )סי' רצא סעי' כד( הובא לעיל 

בהערה יא.
יח ואף שלא ידע בשעת השכירות שיכול לשכור עליו, אין בכך כלום, שהרי 

הוברר למפרע שדינו כדבר האבד ששוכר עליו. 
יט ונפק"מ בין שני הטעמים, באופן שמחיר המלאכה של היריעה השניה 
גבוה מהמחיר המלאכה של היריעה הראשונה. שלפי הטעם  יותר  היה 
הראשון משלם כפי מחיר המלאכה של היריעה הראשונה, שהרי לטעם 
מחיר  וא"כ  להחזיר שכרו,  וצריך  סיים מלאכתו  לא  כי  חיובו  סיבת  זה 
מלאכת היריעה הראשונה זה שכרו. ולפי הטעם השני משלם כפי מחיר 
המלאכה של היריעה השניה, שהרי לטעם זה שכר המלאכה של היריעה 

השניה מוטל עליו, ודו"ק.

'בגרמי',  שמעתי בשם חכם אחד, שיש לחייב את הסופר מצד שהזיקו 
ואע"פ שבגרמי  יריעה.  שהרי מחמתו היה הסוחר צריך לשלם על עוד 
בשוגג פסק הש"ך )סי' שפו סק"ו( שפטור ]ודלא כלדעת הרמב"ן, שחייב[. 
מכל מקום גרמי בפשיעה חייב,  ואין פוטרים אותו מטעם שלא נתכוין 
ונמצא רע,  להזיק. וכשם שחייב השולחני שאמר על הדינר שהוא טוב 
שמחויב מדין גרמי כמבואר בסי' שו ס"ו, שכיון שהיה צריך ללמוד וראה 
את הדינר מבלי שלמד פושע הוא וחייב. ]וכן מוכח מקושית הראשונים 
מחויבי  שפטור  שומר  מדוע  שהקשו  ע"א(  נו  ב"מ  וריטב"א  רשב"א  )רמב"ן 

זו מוכח שגרמי בפשיעה  שמירה אינו משלם מצד דין גרמי. ומקושיא 
חייב[. אלא שיש לדון בדבר זה. א. האם פשיעה נחשבת לגרמי או לגרמא, 
ונראה שהדבר שנוי במחלוקת ראשונים, בריטב"א )ב"מ נו ע"א( ]בתירוצו 
על הקושיה הנ"ל[ כתב שפושע אינו אלא גרמא בנזקין ופטור, וכ"כ ברא"ש 
וברשב"א )שם(. אמנם ברמב"ן )שם( משמע שדינו כגרמי, עיי"ש. ב. אף אם 
נאמר שפשיעה נחשבת כגרמי, מכל מקום הרי זה כגורם לגורם, שהרי אם 
היה לוקח ממנו בידים את היריעה ולאחר זמן מחזירה היה זה רק גרמי 
כלפי הנזק שהוצרך לקנות יריעה אחרת, וא"כ כאן שפשע  ]ולא עשה 
מעשה בידים[ נחשב גרמי דגרמי, ]ראה כעין זה בערך שי )סי' סו סעי' מ ד"ה 
ויש מחייבים([, וכבר פסק הש"ך )סי' שפו סק"ג( דבגורם דגורם פטור, ]וראה 

עוד בקצוה"ח שם[. אולם, לדעת הנתיה"מ )סי' רצא סקי"ד. וסי' שא סק"ב( 
שכתב שכל שומר שאינו יודע היכן הניח את הפקדון דינו כמזיק ]ראה 
לעיל הערה ז[, א"כ יש לחייבו מדין גרמי. אך בש"ך )סי' שא סק"ד( משמע 
על  חולק  כד(  )סי'  וכן בשו"ת אמרי שפר  הנתיה"מ,  כדעת  סובר   שאינו 

הנתיה"מ וסובר שאינו כמזיק. ועדיין יש מקום עיון בכל זה. 



בעזהי"ת  לאור  יצא  אשר  ובתים 
זמן קצר לאחר מכן. 

לבורא  ותפילה  תודה  מלאים  אנו 
לשמחה  במהרה  שנזכה  עולם, 
חיבור  של  אורו  בהגלות  הגדולה 
חשוב זה, כי רבה תועלתו ועצומה 
תפארתו של החיבור היקר, להגדיל 
ברורה  בהלכה  ולסדרה  תורה 

ובמשנה סדורה.

המשך עובדות ממאורן של ישראל 
רבי ישראל מאיר הכהן מראדין 

 בעל ה"חפץ חיים" 
על זהירותו המופלאה בענייני ממון 

ומכל פגיעה כל שהיא בזולת.

קובע  ה"חפץ-חיים"  היה  לספריו 
חישוב  לפי  מדויק  קצוב  מחיר 
מצומצם.  רווח  בתוספת  הוצאותיו 
ואופן  פנים  בשום  הסכים  לא 
יותר מזה ואפילו מעשירים.  לקבל 
עבור  לו  שלחו  רבים  במקרים 
ומיד  יותר,  גדולים  סכומים  הספר 
החזיר העודף. וכן את סוכני ספריו 
יגזימו  שלא  וגם  כך,  על  הזהיר 
לדבר  בידם  רשות  אמנם  בשבחו, 
בשבח החיבורים ונחיצותם לעמנו. 
מסוכניו  מאחד  מכתב  קיבל  פעם 
שלפי  רובל,  במאה  ספרים  שמכר 
נחשב  ימים  באותם  המטבע  ערך 
ה"חפץ-חיים"  נאנח  גדול.  לסכום 
לפי  הנה  בנו:  לפני  דאגתו  ותינה 
מדאי,  גדול  הפדיון  המקום  ערך 
ומי יודע באילו תחבולות השתמש 
הסוכן, אם לא היו מעורבים בדבריו 
הגזמות ושקרים או הבטחות שוא 
)מכתבי  ספרי.  לקוני  בשמי  כביכול 

ח"ח, דרכיו עמ' ג(.

באדם  יפצירו  שסוכניו  הסכים  לא 
יקנהו  הלה  אז  כי  ספרו,  שיקנה 
ראה  פעם  הבושה.  מחמת  רק 
באדם  להפציר  מרבה  שמקורבו 
בידו  מיחה  הספר,  שיקנה  אחד 
כתיב  הלא  לשונו:  בצחות  ואמר 
"מי האיש החפץ..." וכיצד במכירת 
ותפציר...  תלך  עצמו  ספר  אותו 

)שם, 12(.

ספריו,  סוכני  את  הזהיר  כן  כמו 
הן  שמא  לנשים,  ימכרום  שלא 
ויש  בעליהן,  מדעת  שלא  קונות 
עור  "לפני  ומשום  גזל,  משום  בזה 

לא תתן מכשול".
תחת  שלו,  שסוכן  לו  נודע  פעם 
לחזור לביתו לחג, סר לעיירה אחת 
למכור ספריו. מיד פקד עליו לשוב 
בפרוס  כי  יען  לביתו,  ומיד  תיכף 
החג אין להכביד על הציבור בקניית 

לכסף  זקוקים  הם  שהרי  ספרים 
להוצאות החג.

ספריו  למכור  שלא  נזהר  כן 
שהקונים  משום  מכורכים,  בלתי 
לטפל  פנויה  שעתם  תהיה  לא 
ישתמשו  וממילא  בכריכתם, 
יקרעו,  ובנקל  זה  במצב  בספרים 
תהיה  ולא  כספם  יפסידו  ואז 

תועלת בזה. )ח"ח ופעליו ח"א, לח(.
כאשר היה בא בעצמו לעיר למכור 
ספריו, ומצא שם איזה שליח של 
ישיבה הבא להתרים, או מגיד וכו'. 
לא היה פותח את חבילות ספריו, 
מהמקום,  מסתלק  היה  ומיד 
אדם  לאותו  להפריע  שלא  כדי 
בזה  לו  ולגרום  מגביתו  בהצלחת 
הפסד ממון. ולא זו בלבד, אלא גם 
אם כבר החל במכירת ספריו, ואחר 
או  משולח  אחריו  שבא  פגש  כך 
מגיד, הזדרז לסיים מכירתם, ארז 

חבילותיו ונסע מהמקום.

ה"חפץ-חיים"  ששלח  פעם  מדי 
חבילות ספריו ברכבת היה מדקדק 
להעלים  מבלי  בתשלומיהן, 
לא  פעם  במשהו.  ולהערים 
חבילתו  את  למסור  הח"ח  הספיק 
עמדה  כבר  והרכבת  למשלוח, 
מתוך  התחנה,  מנהל  לדרכה.  לזוז 
יחס כבוד לח"ח, הרשה לו להכניס 
הנוסעים  לקרון  החבילה  את 
נשתומם  מה  אבל  תשלום.  מבלי 
כשהח"ח התנגד לזה, ואמר שהוא 
רשות  לו  ואין  פקיד,  אלא  איננו 
נאלץ  הרכבת.  תשלומי  על  לוותר 
עד  הרכבת  את  לעכב  המנהל 
החבילה  את  לרשום  שהספיקו 
)ח"ח  החבילות.  בקרון  ולהטעינה 

ופעליו ח"א, כ(.

חבילת  לשלוח  כשעמד  פעם 
אחד  אדם  בא  ברכבת,  ספרים 
לזכותו  ואסף  לעזרתו,  ממעריציו 
ובהיות  נוסעים,  מכמה  כרטיסים 
לשלוח  נוסע  לכל  רשות  שיש 
משקל מסויים חנם, רצה לשחרר 
בהם את חבילתו מתשלום. אולם 
על  בידו  מיחה  ה"חפץ-חיים" 
ערמה זו, והלך לשלם את התשלום 

המגיע במלואו. )תה"מ ח"ד, ז(. 

מסלוצק  ה"חפץ-חיים"  כשנסע 
מכירו  את  ביקש  לבוברויסק 
זה  בקו  לנסוע  הוא  גם  שעמד 
שיואיל בטובו למסור את חבילות 
הספרים לקרון המשא. אותו מכיר 
הח"ח,  רצון  להשביע  ברצותו 
והטמינן  עמו  החבילות  לקח 
הנוסעים.  מתחת לספסל שבקרון 
לו  הביא  הנסיעה  כשנסתיימה 
הח"ח  הוציא  הספרים.  את  הלה 
הוצאות  את  לו  לשלם  כדי  כסף 
המשלוח, סירב הלה לקבל, באמרו 
מאומה  לו  עלתה  לא  ההובלה  כי 
הנוסעים.  בקרון  העבירם  שכן 
הצטער הח"ח, לקח את החבילות 
ובשלמו  לשקלן,  וביקש  לתחנה 

א. מנהל כספים בחברה שהתרשל ולא העביר כסף ליעדו, וכתוצאה מכך בוטלה 
עסקא שהיה בכוחה להניב רווחים גדולים, האם חייב לפצות את בעלי החברה.

ב. עו"ד שליוה עסקת רכישת נדל"ן ובתוקף תפקידו צריך להגיש את כל המסמכים 
לרשויות, אך ברשלנותו הגיש מסמך אחד לא תקין, כיום תובעים הרשויות את 

הקונה לשלם קנס של 200,000$, האם חייב העו"ד לשלם את הקנס.

תשובה

שאלה

רשלנות בתפקיד
הרב משה נייהוז

זהירות 
גדולי ישראל 
בדיני ממונות

זהירותו במכירת ספריו והפצתן

זהירותו במשלוחי ספריו

הללו מכל מקום נעשה שומר שכר, וכגון אם הקדים לו המעביד את שכרו, שבזה לא שייך 
את הטעם שתופס את החפץ עבור שכרו, יש מקום לומר שדינו כשומר שכר כמו בשוכר 
סי' שז  דינו כשומר שכר כמבואר בשו"ע  אינו מקבל שכר עבור שמירתו  ]שאף שהשוכר 
ס"א[. אמנם במסקנתו כתב, שהראב"ן )ב"מ ר"פ האומנין( בתשובה כתב שכל שהקדים שכרו 
אינו כשומר שכרא, וכ"כ במרדכי )ב"מ אות תרס"ג( ובשאילתות  דרב אחאי גאון )ויצא שאילתא 
כ( ובנמוק"י )ב"מ נ ע"א(. ובשו"ת באר יצחק )סי' ו( דחה ראיותיו מדברי הפוסקים הנ"ל, ומסיק 
לדינא שאם הקדים לו שכרו לאחר שכבר משך האומן את החפץ, דינו כשומר שכר, שהרי 
כבר התחייב בשמירה כשומר שכר קודם לכן. אולם, אם הקדים לו שכרו קודם שמשך את 

החפץ, יש להסתפק אם דינו כשומר שכרב.  

היוצא לדינא בנידון דידן, שמאחר שכבר שילם הסוחר לסופר את שכרו בתחילה, אף על 
פי שמשך את היריעה קודם לכן, אך מכיון שהחזיר לו אותה לתיקוני ההגהה הרי שכלתה 
שמירתו הראשונה, וכעת שבא לידו פעם שניה כבר היה זה לאחר ששילם לו שכרוג, הלכך 

מידי ספק לא יצאנו אם דינו כשומר שכר או כשומר חינם.

ב. שומר שלקח עימו פקדון בדרך ושכחו ברכבת וכדומה, נחלקו הפוסקים אם הדבר נחשב 
כאבידה או כפשיעה. בשו"ת פנים מאירות )ח"א סי' נט( כתב שפשיעה היא, ואף שומר חינם 
חייב באופן זהד. ובשו"ת שבות יעקב )ח"ב סי' קמח( כתב ששומר חינם פטור בשכחהה. וראה 

הרחבה בספר הלכה ברורה הלכות שומרים במדור אוצר התשובות סי' רצא אות נה.

אולם בנידון דידן, לכו"ע אף שומר חינם חייב לשלם, שהרי כאן שכח היכן הניח את היריעה, 
זה  יודע היכן הנחתי את הפקדוןו, הרי  )ס"ז( ששומר שאומר איני  ומבואר בשו"ע סי' רצא 
פושע וחייב לשלםז. ]וכתב במיוחס לריטב"א )ב"מ מב ע"א ד"ה כל( שדין אינו דומה לאבידה 
שזוכר שהניחה במקום פלוני, וכעת איננה, אבל כשלא זוכר היכן הניחה, הרי פשיעה וחייב[. 

ג. מבואר בגמרא )ב"ק מה ע"א( לענין גזלן שגזל חמץ ועבר עליו הפסח, ועתה החמץ אסור 
ולענין שומר שניזק הפקדון  'הרי שלך לפניך', ופטור.  בהנאה, שיכול הגזלן לומר לבעלים 
בהיזק שאינו ניכר נחלקו הפוסקים, דעת המהרש"ל )יש"ש ב"ק פ"ד סי' ל ופ"ט סי' כ( ששומר אינו 
יכול לומר לבעלים 'הרי שלך לפניך'ח. והש"ך )סי' שסג סק"ז( נחלק עליו, וכתב שיכול לומר 
'הרי שלך לפניך' במקום שיש היזק שאינו ניכרט. אמנם, הרבה פוסקיםי נקטו כדעת הש"ך. 
וראה הרחבה בנושא זה, בספר הלכה ברורה הלכות שומרים במדור אוצר התשובות סי' רצב 

אות מט - נאיא. 

א ואינו דומה לשוכר שנהנה ממה שהחפץ נמצא ברשותו ויכול להשתמש בו, שהרי האומן אינו נהנה מכך 
שהחפץ נמצא ברשותו יותר ממה שהיה נמצא ברשות הבעלים והיה עושה את מלאכתו אצלם.

יג(  )ס'  מסכת  גליא  ובשו"ת  סק"ד(  )שם  ובקצוה"ח  ה"ג(  פ"י  )שכירות  למלך  ובמשנה  סק"א(  )שו  בש"ך  וראה  ב 
שסוברים בפשיטות שאף בהקדים שכרו דינו כשומר שכר. 

ג אמנם יש לדון, האם מכיון שעדיין ממשיך הסופר לכתוב עבור הסוחר את שאר היריעות, אפשר לומר שנהנה 
מכך שיכול לתפוס את יריעה שכבר שולם עליה בעבור החוב על שאר היריעות, וצ"ע.   

ד וכן כתבו בשו"ת שער אפרים )סי' נח( ובשו"ת זכרון שאול )סי' ו אות יז( ובשו"ת אבני ישפה )ח"ב סי' קיד( בשם 
בעל שבט הלוי.

ה וכן כתבו בכרם חמד )סי' יד( ובשערים מצוינים בהלכה )ח"ד סי' קפה סק"ב(. וראה עוד ביד יצחק )ח"ב סי' קעו( 
תשב"ץ )חוט המשולש טור ב סי' לג( חסד לאברהם )חו"מ סי' לו(. ]וראה להלן סוף הערה יט[.

ו ואין חילוק בין אומר שאינו יודע לבין אומר או חושב שיודע ובפועל התברר שאינו יודע.
ז וראה עוד בנתיה"מ )שם סקי"ד ובסי' שא סק"ב( שסובר שבאופן זה דינו כמזיק, ואף אם היתה השמירה בבעלים 

חייב, שהרי לקח חפץ והניחו במקום שאי אפשר למוצאו, וניזק ע"י מעשיו.
ח וכ"כ במשנה למלך )גזילה פ"ג ה"ד(, שער משפט )סי' סו סקל"ד(, תבואות שור )סי' יח סקכ"ד( ובמחנה אפרים 
)חי' על הרמב"ם גזילה פ"ג ה"ד(, ]אולם ראה מחנה אפרים שומרים )סוף סי' לה([. והטעם, הואיל ושומר חייב מחמת 

פשיעה, הרי הוא כמזיק בידים. ]וראה עוד טעמים לחלק בין גזלן לשומר, קובץ שיעורים )ב"ק אות קלו(, אבן 
האזל )גזילה פ"ג ה"ד(, אחיעזר )ח"ג סי' פב([. ובפשטות לשון המהרש"ל משמע שכל איסורי הנאה שוים, ובכולם 
אין יכול לומר בהם 'הרי שלך לפניך', וכן הבין בדבריו בש"ך )שם(, וכ"כ בשער המלך )חובל ומזיק פ"ז ה"ג( ובשער 
אפרים )סי' כח(. אך יש שכתבו בדעת המהרש"ל שרק בשור הנסקל סובר שאינו יכול לומר 'הרי שלך לפניך', 
אבל בשאר דברים יכול לומר כן. ראה חק יעקב )או"ח סי' תמג( קרית מלך רב )בשו"ת סי' כב(, שו"ת יד אליה )סי' 

יט – כא(, יד דוד, חי' ר"ש שקאפ )ב"מ סי' כו(.

ט וכ"כ בנתיה"מ סי' שסג )סק"ג(, ומדמה שם דין שומר לדין מזיק בשוגג, וכיון שמזיק בשוגג בהיזק שאינו ניכר 
פטור, הוא הדין בשומר. וראה עוד אבן האזל )נזקי ממון פי"א ה"ט(, כתבי הגר"ח בדין הרש"ל.

י שער המלך )שם(, נתיה"מ )שם(, מגן אברהם )או"ח סי' תמג סק"ח(, ועוד. ובאמרי בינה )דיני פסח סי' יב( כתב דהוי 
ספיקא דדינא ואין להוציא מיד המוחזק. וראה עוד בשו"ת עונג יו"ט )סי' קיח(.

יא וכעין זה דנו הפוסקים לענין שליח של אתרוגים שהחזירם לאחר חג הסוכות. וכתב בשו"ת משיב דבר )ח"ג 
סי' יח( שיכול השליח לומר לבעלים 'הרי שלך לפניך'. ובפרי מגדים )או"ח תרנו משבצות זהב סק"א( נסתפק אם יש 

לחייבו מצד גרמי, ואינו דומה לחמץ לאחר הפסח שלא שכיח ולא עשו בו תקנה. אך בשו"ת בית שמואל אחרון 
)חו"מ, בסופו סי' ה( כתב, שנחשב להיזק ניכר, שהרי כל הרואה אתרוגים לאחר החג יודע ששווים כעת נפחת 

ביותר, משא"כ בחמץ לאחר הפסח שאין ניכר על החמץ שעבר עליו הפסח. ופתחי תשובה )סי' שסג סק"א( הביא 
סברא זו, ונשאר בצ"ע. ובנחלת צבי )סי' רצא סעי' כד( הביא את דברי הפמ"ג וכן את דברי הבית שמואל אחרון 
הנ"ל, ועוד כתב שאף אם מצד שומר אין לחייבו, מכל מקום יש לחייבו מצד שכירות פועלים בדבר האבד, 
שמבואר בסי' שלג ס"ה שבדבר האבד ]פירש הסמ"ע )סקי"ח( שהוא צורך שעה[ שוכר עליהן פועלים אחרים 

ד. וא"כ בנידון דידן, שנמצאה היריעה האבודה והסופר מחזירה 
לבעלים, אף שכעת אין לבעלים תועלת ממנה שהרי כבר סיים 
לכתוב את כל הס"ת, מכל מקום הרי זה היזק שאינו ניכר, ולכן 
שפשע  ]אף  שמירה  חיוב  מצד  הסופר  את  לחייב  אפשר  אי 
בשמירתו[, הואיל ויכול לומר קים לי כהפוסקים ששומר יכול 

לטעון 'הרי שלך לפניך'יב.

שמירתו  שתחילת  באומן  נסתפק  סק"א(  שה  )סי'  בקצוה"ח  ה. 
היתה בבעלים ]ושומר בבעלים פטור מחיובי שמירה, כמבואר 
לתבוע שכר  יכול  אם  מידו,  החפץ  ונגנב  כח[,  סעי'  רצא  בסי' 
לו שכר  )שם( כתב בפשיטות שאין משלם  ובנתיה"מ  פעולתו. 
ששלחו  העיר  בני  לגבי  ע"א(  )נח  מב"מ  ראיה  והביא  פעולתו, 
ונגנב,  המקדש[,  לבית  השקל'  'מחצית  תרומת  ]היינו  שקליהן 
שמפסידים השליחים שכר שליחותם ]אף שאין חיובי שמירה 
פי  על  אף  אומנתו,   שכר  שמפסיד  כאן  הדין  והוא  להקדש[. 
אינו  מקום  מכל  בבעלים,  היה  שהרי  שמירה,  מחיוב  שנפטר 
מקבל שכר, הואיל וקי"ל )תוס' ב"ק צט ע"א ד"ה אלא( שאין שכירות 
משתלמת אלא לבסוף, דהיינו כשהחזיר את החפץ ליד הבעלים, 
והרי כל זמן שלא החזיר את החפץ לא נגמרה מלאכתויג. ]אמנם 
גמר  הוא  אימתי  זה,  שדבר  כתב  בסופו(  שה  )סי'  צבי  בנחלת 
ולדעת הש"ך  תלוי,  האומן, במחלוקת הפוסקים  מלאכתו של 
מלאכתו  את  שסיים  מיד  סקכ"ב(  )שם  והתומים  סקע"ו(  קכו  )סי' 

האבד,  דבר  מקרי  דידן  בנידון  וה"ה  משכרם,  הראשונים  לפועלים  ומנכה 
שהרי האתרוגים הם צורך שעה, ואינו יכול להמתין, וכיון שכן חייב הפועל 
עצמו  זה  על  לפניך, שהרי  שלך  הרי  לומר  יכול  ואינו  שנפסד,  מה  לשלם 

נשתעבד, שיביאם קודם החג. וראה עוד בשו"ת חכם צבי שאלה כ.

וכן דנו הפוסקים לענין ירידת הערך של הפקדון ]כגון שומר על שני נזמים 
ונאבד האחד וע"י כן ירד ערך חבירו[, אם השומר חייב על כך. בערך שי )סי' 
שדמ ס"ב( כתב שפטור, וכ"כ בשו"ת חסד לאברהם )תאומים, מדו"ת חו"מ סי' 

לח(. אולם, בקול אליהו )סי' יד( ובשו"ת תועפות ראם )סי' יט( ובדברי הגאונים 

)כלל צו אות נח( כתבו שחייב לשלם על ירידת ערך. ]ועוד שבשני נזמים היזק 

ניכר הוא, שהרי זה כאילו החזיר לו חצי כלי, שהכל יודעים שאין משתמשים 
אלא בשני נזמים[. וראה הרחבה בנושא בספר הלכה ברורה הלכות שומרים 

במדור אוצר התשובות סי' רצא אות ב.
יב אלא שיש לדון לחיבו כיון שכעת הוברר למפרע שהשומר פשע ביריעה 
יריעה אחרת,  הראשונה, ומצד חיוב השמירה היה חייב  לכתוב לסוחר 
וא"כ מה ששילם לו עבור היריעה השניה היה בטעות, וצריך להחזיר לו 
ויש לומר שאף שחייב לו  את התשלום. אך יש להסתפק בדבר, הואיל 
יריעה, יכול הסופר לטעון שהיריעה השניה שכתב היא מלאכה חדשה, 
שעליה כבר שילם לו, ועתה מחזיר לו את החיוב של היריעה הראשונה 
שחייב  שהוברר  שברגע  שנאמר  או  לפניך',  שלך  'הרי  לו  אומר  ועליה 
היריעה  את  לוקח  והסוחר  טעות,  מקח  הייתה  מלאכתו  א"כ  יריעה  לו 
השניה בעבור היריעה שחייב לו, וממילא צריך הסופר להחזיר את השכר 
לכתוב  חייב  בשמירה  שפשע  סופר  אם  לדון,  יש  ועוד  בטעות.  שקיבל 
מחדש יריעה, או שיכול לומר את מלאכתי כבר סיימתי וכעת יש לי רק 
חיוב מצד דיני שומרים, ואשלם לך את דמי היריעה, וצ"ע. ]וראה להלן 

מחלוקת הפוסקים אימתי נחשב סיום מלאכת האומן[. 
יג וכ"כ בנתיה"מ סי' שסג )סק"ג בסופו( ועוד כתב שם שלמ"ד אומן קונה 
בשבח כלי ]ראה בש"ך סי' ש"ו )סק"ג( שכתב שלהלכה דין זה הוא ספיקא 
דדינא[ ודאי אינו מקבל שכרו, שהרי כל השבח עדיין של הפועל, ולא הגיע 

ליד בעה"ב. 

וראה בתשב"ץ )חוט המשולש טור שני סי' כד(, הובא בקצוה"ח )שם( שכתב שאם 
נגנב החפץ אצל האומן לא הפסיד שכרו. אולם, באופן שדן בו התשב"ץ 
מדובר שהיה פטור מצד חיוב שמירתו, ולכן אפשר שכשנאנס או נגנב ממנו 
עליו  כאן מדובר באופן שיש  בנידון  לסיום מלאכתו, אבל  נחשב  זה  הרי 
חיוב שמירה, ולכן לכאורה לכו"ע אין חיוב לשלם לו שכרו. ]ועוד שהמעיין 
בתשובה שם יראה שמדובר באופן שכבר נתן את החפץ ביד הבעלים, אלא 
שלאחר מכן ביקש ממנו הבעלים להשאירו בידו עד הערב, ולכן כבר סיים 
את מלאכתו  וחייב בשכרו. מה שאין כן כאן שלא סיים מלאכתו עד שיבוא 
לידו לאחר התיקונים[. ואין לומר שרוב המלאכה כבר באה לידו, ורק את 
ואת  הכתיבה  את  כללה  המחיר  קביעת  שהרי  לו,  יחזיר  התיקונים  מחיר 
התיקונים, וא"כ הכל מלאכה אחת, וכמבואר בנתיה"מ )סי' עח סק"ה( שלפי 

קציבת השכר מתחלקת המלאכה. וראה עוד בשו"ת בית דוד )חו"מ סי' א(.

א. אומן בשכר שעשה נזק באומנותו, כגון שוחט שניבל בשחיטתו חייב לשלם את כל 
הנזקא.

ב. אומן שכתוצאה מפשיעתו נגרם מניעת רווח - והרווח היה ידוע - י"א שחייב לשלםב. 
וי"א שאינו חייב בדיני אדםג אך עכ"פ חייב לצאת ידי שמיםד. וי"א שאינו חייב אף לצאת 

ידי שמיםה. 

ג. לפי האמור ע"ד שלא הגיש מסמכים כראוי לכו"ע חייב לפצות על הנזקו.

ד. אך מנהל כספים שגרם מניעת רווח הדבר נתון במחלוקת הפוסקים אם חייב בדיני 
אדם או רק בדיני שמים. וכבר כתב בכנה"ג )כללי קים לי סעיף טו( שבכל מקום שיכול לומר 

קים לי פטור אף לצאת ידי שמיםז

ה. וכל זה כשהיה ידוע וודאי רווח, אך אם העסקא היה בה צד סיכון ויתכן שלא היה בה 
רווח אף שכעת נודע שהיה רווח, פטורח.

א ואף שלא הייתה כוונתו להזיק ואף שהוא מומחה, מכיון שהיה לו להזהר ולא נזהר חייב. וחיוב זהירותו כמו 
שומר שכר שנאמר בו )ב"מ צג ע"ב( להכי יהבי לך אגרא כי היכא דתינטריה נטירותא יתירתא. ולכן אף שהוא 
טבח מומחה ואין כאן פשיעה בניבולו מכל מקום חייב, כי לכך נשכר בכדי שיזהר, כמבואר בסי' שו ס"ג. ]ויש 

להוסיף שזה חלק מהחיוב שקיבל על עצמו התחייבות לשלם אם יוזק אף שאינו אשם בנזק[.

ב חי' הריטב"א ב"מ עד ע"ב. ופסקו להלכה כדבריו בנה"מ סי' קפג סק"א ובס' שו סק"ו ובשו"ת חתם סופר 
חו"מ סי' קעח. והוסיף בחתם סופר שאין מי שיחלוק על הריטב''א. וכן פסק בשו"ת מהרש"ך ח"ב סי' קצח

ג אמרי בינה דיני הלואה סי' לט, משפט שלום סי' קעו סי''ד, חזו"א ב"ק סי' כא סקט"ו.

ד שו''ת הרדב''ז סי' פד שכל המבטל כיסו של חבירו פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמים, וכן מוכח להדיא 
יו''ד סי' קס  בשו''ת מהרש''ך ח''ב סי' קיח ובשו''ת משאת בנימין סי' לד הובואו דבריהם בכנסת הגדולה 

הגהות הב''י אות עח. 

ה שו"ת אמרי בינה )הנדפס בסוף אמרי בינה יו''ד( סי' א ס''ק ח. והביא ראיה מלשון הרמב''ן בדינא דגרמי )בסוף 
ב''ב( שמחלק בין כוכף קמתו של חבירו שפטור מדיני אדם לדיין שזיכה את החייב שכופף קמתו של חבירו 

כבר היתה הקמה ראויה לישרף והוא רק עשאה לטמון וגרם שהמזיק לא יכנס לחיוב משא''כ הדיין שזיכה את 
החייב שבמעשה הפסיקה גרם שיפסיד את שלו והוכיח מזה האמ''ב שהמבטל כיסו של חבירו שלא די שלא 
עשה נזק בידים עוד יש טעם נוסף לפוטרו כי החיוב עדיין לא היה כמו בזה שעשה את הקמה טמון וממילא 
יש  לפטרו אף מדיני שמים. אך ראיתו צל''ע כי הדברים ק''ו אם בכופף קמתו שלא עשה כלל מעשה נזק רק 
גרם מניעת רווח שלא יוכל לתבוע את המזיק חייב לצאת ידי שמים המבטל כיסו של חבירו שעשה מעשה 
בידים ודאי שיתחייב לצאת ידי שמים, וכן בכל מי שקיבל עליו לעשות פעולה בשכר הרי בזה שלא עשה 
מה שמוטל עליו גרם למעבידו נזק וחייב לצאת ידי שמים. ולכאורא אין די בראיה זו לחלוק על המהרש''ך 

והמשאת בנימין והמהר''ש הלוי והכנסת הגדולה שהביאם ופסק הלכה כהמהרש''ך.

ו דזה ברור שלא שילם לעו"ד אלא כדי שישלים את כל המסמכים הנדרשים כלפי הרשויות וזה נחשב כאומר 
לו חזי דעלך קא סמכינא וכמו שכתב הש"ך סי' שו סקי"ב שכל מקום שמוכח מהענין שסומך עליו חייב אף 
שלא אמר חזי דעלך קסמיכנא. ועוד יש להוסיף שהיום שנהגו העורכי דין לעשות ביטוח על תביעות הרי 
זה כנהגו להתחייב על נזקים שנגרמו כתוצאה מרשלנות העו"ד והוא כמו שדרשה המשנה )ב''מ קד( שכיון 
שכל האריסים מתחייבים אם אוביר ולא האעביד אשלם במיטבא, אף אריס שלא כתב כך מתחייב או ממנהג 
המדינה או מקנס חכמים שראו לקנוס כל מי שבידו לעשות ולא עשה, א"כ ה"ה כאן שזה מנהג המדינה א"כ 
ראוי לקונסו. וראה עוד בנתיה"מ סי' רלד סק"א שמוכיח שכל שמובן שסמך עליו חייב אף בנזק שלא עשה 
בעצמו וכגון שמכר לו איסור אכילה ועירב עם פירותיו שחייב לשלם לו את כל פירותיו כיון שסמך עליו. 
ונראה שבעו"ד הואיל ויש לו ביטוח שמקיף גם על מניעת רווח, חייב לשלם לקונה לכו"ע אף על מניעת 

רווח.

ז ועיין עוד בשו''ת מהרש''ג ח''ג סי' קו. 

ח כן הוכיח נתיה"מ סי' קפג סק"א מהגמ' ב"מ עד ע"ב שהחיוב הוא דוקא בתרעא דמשיך.

גורמת  רק  היא  הבעלים  ליד  וההחזרה  לו שכרו,  חייב לשלם 
שהגיע זמן הפרעון, עיי"שיד [.

העולה מכל הנ"ל לדינא: 

הסופר חייב להחזיר לסוחר את התשלום שקיבל על היריעה 
הכפולה. הואיל ואף אם נאמר שאינו חייב מצד דיני שומרים, 
מכל מקום מפני שני טעמים יש לחייבו להחזיר את התשלום: 
א. במה שאבדה ממנו היריעה ולא החזירה בזמן הראוי הפסיד 
בדבר  מלאכתו  עשה  שלא  שפועל  כיון  ב.  פעולתוטו.  שכר 
האבד יכול הבעלים לשכור עליו פועל אחר ולנכות לו משכרו, 
ולכן כאן שהיה דבר האבדיז,  כמבואר בשו"ע סי' שלג ס"וטז, 
פועל שיסיים  עליו  יכול לשכור  הדבר למפרע שהיה  והוברר 
עבורו את מלאכתויח, א"כ לא גרע בכך ששכר את אותו הפועל 
עצמו, והוא צריך לשלם לעצמו את שכרו ולהחזיר לסוחר את 

מה שקיבל ממנויט.

יד ואפשר שאף לדעתו רק במקום שפטור מצד דין שמירה נחשב שסיים 
דידן שפשע  בנידון  וכגון  דיני שמירה,  מצד  באופן שחייב  אבל  מלאכתו, 

בשמירתו, לכו"ע נחשב שלא סיים מלאכתו, וצ"ע.
טו וכפי פשיטותו של הנתיה"מ )סי' שה סק"א וסי' שסג סק"ג בסופו(. ]ובזה לא 
שייך לטעון 'הרי שלך לפניך', כיון שטענה זו יכולה להועיל רק בדין שומר, 
ולא בדין פועל שסוכם עימו שיגמור את מלאכתו עד תאריך מסוים ולא 
גמר[. ואין לומר שנחשב שסיים מלאכתו וכבר באה ליד הסוחר, והתיקונים 
הם מלאכה נפרדת ורק אותם לא גמר, שהרי קביעת מחיר המלאכה כללה 
את הכתיבה ואת התיקונים כיחידה אחת, וא"כ הכל מלאכה אחת, וכמבואר 

בנתיה"מ )סי' עח סק"ה( שלפי קציבת השכר מתחלקת המלאכה.
טז ואף שכבר נתן לו שכרו יכול לשכור פועל אחר עד כנגד כפל שכרו, 

כמבואר בסמ"ע שם )סקכ"ה( ובש"ך שם )סקל"ב(.
יז שהרי הגיע זמן הכנסת ספר תורה והתחייב לסיימו קודם לכן, ואינו 
יכול לעכבו עוד. וכעין שכתב בנחלת צבי )סי' רצא סעי' כד( הובא לעיל 

בהערה יא.
יח ואף שלא ידע בשעת השכירות שיכול לשכור עליו, אין בכך כלום, שהרי 

הוברר למפרע שדינו כדבר האבד ששוכר עליו. 
יט ונפק"מ בין שני הטעמים, באופן שמחיר המלאכה של היריעה השניה 
גבוה מהמחיר המלאכה של היריעה הראשונה. שלפי הטעם  יותר  היה 
הראשון משלם כפי מחיר המלאכה של היריעה הראשונה, שהרי לטעם 
מחיר  וא"כ  להחזיר שכרו,  וצריך  סיים מלאכתו  לא  כי  חיובו  סיבת  זה 
מלאכת היריעה הראשונה זה שכרו. ולפי הטעם השני משלם כפי מחיר 
המלאכה של היריעה השניה, שהרי לטעם זה שכר המלאכה של היריעה 

השניה מוטל עליו, ודו"ק.

'בגרמי',  שמעתי בשם חכם אחד, שיש לחייב את הסופר מצד שהזיקו 
ואע"פ שבגרמי  יריעה.  שהרי מחמתו היה הסוחר צריך לשלם על עוד 
בשוגג פסק הש"ך )סי' שפו סק"ו( שפטור ]ודלא כלדעת הרמב"ן, שחייב[. 
מכל מקום גרמי בפשיעה חייב,  ואין פוטרים אותו מטעם שלא נתכוין 
ונמצא רע,  להזיק. וכשם שחייב השולחני שאמר על הדינר שהוא טוב 
שמחויב מדין גרמי כמבואר בסי' שו ס"ו, שכיון שהיה צריך ללמוד וראה 
את הדינר מבלי שלמד פושע הוא וחייב. ]וכן מוכח מקושית הראשונים 
מחויבי  שפטור  שומר  מדוע  שהקשו  ע"א(  נו  ב"מ  וריטב"א  רשב"א  )רמב"ן 

זו מוכח שגרמי בפשיעה  שמירה אינו משלם מצד דין גרמי. ומקושיא 
חייב[. אלא שיש לדון בדבר זה. א. האם פשיעה נחשבת לגרמי או לגרמא, 
ונראה שהדבר שנוי במחלוקת ראשונים, בריטב"א )ב"מ נו ע"א( ]בתירוצו 
על הקושיה הנ"ל[ כתב שפושע אינו אלא גרמא בנזקין ופטור, וכ"כ ברא"ש 
וברשב"א )שם(. אמנם ברמב"ן )שם( משמע שדינו כגרמי, עיי"ש. ב. אף אם 
נאמר שפשיעה נחשבת כגרמי, מכל מקום הרי זה כגורם לגורם, שהרי אם 
היה לוקח ממנו בידים את היריעה ולאחר זמן מחזירה היה זה רק גרמי 
כלפי הנזק שהוצרך לקנות יריעה אחרת, וא"כ כאן שפשע  ]ולא עשה 
מעשה בידים[ נחשב גרמי דגרמי, ]ראה כעין זה בערך שי )סי' סו סעי' מ ד"ה 
ויש מחייבים([, וכבר פסק הש"ך )סי' שפו סק"ג( דבגורם דגורם פטור, ]וראה 

עוד בקצוה"ח שם[. אולם, לדעת הנתיה"מ )סי' רצא סקי"ד. וסי' שא סק"ב( 
שכתב שכל שומר שאינו יודע היכן הניח את הפקדון דינו כמזיק ]ראה 
לעיל הערה ז[, א"כ יש לחייבו מדין גרמי. אך בש"ך )סי' שא סק"ד( משמע 
על  חולק  כד(  )סי'  וכן בשו"ת אמרי שפר  הנתיה"מ,  כדעת  סובר   שאינו 

הנתיה"מ וסובר שאינו כמזיק. ועדיין יש מקום עיון בכל זה. 



בעזהי"ת  לאור  יצא  אשר  ובתים 
זמן קצר לאחר מכן. 

לבורא  ותפילה  תודה  מלאים  אנו 
לשמחה  במהרה  שנזכה  עולם, 
חיבור  של  אורו  בהגלות  הגדולה 
חשוב זה, כי רבה תועלתו ועצומה 
תפארתו של החיבור היקר, להגדיל 
ברורה  בהלכה  ולסדרה  תורה 

ובמשנה סדורה.

המשך עובדות ממאורן של ישראל 
רבי ישראל מאיר הכהן מראדין 

 בעל ה"חפץ חיים" 
על זהירותו המופלאה בענייני ממון 

ומכל פגיעה כל שהיא בזולת.

קובע  ה"חפץ-חיים"  היה  לספריו 
חישוב  לפי  מדויק  קצוב  מחיר 
מצומצם.  רווח  בתוספת  הוצאותיו 
ואופן  פנים  בשום  הסכים  לא 
יותר מזה ואפילו מעשירים.  לקבל 
עבור  לו  שלחו  רבים  במקרים 
ומיד  יותר,  גדולים  סכומים  הספר 
החזיר העודף. וכן את סוכני ספריו 
יגזימו  שלא  וגם  כך,  על  הזהיר 
לדבר  בידם  רשות  אמנם  בשבחו, 
בשבח החיבורים ונחיצותם לעמנו. 
מסוכניו  מאחד  מכתב  קיבל  פעם 
שלפי  רובל,  במאה  ספרים  שמכר 
נחשב  ימים  באותם  המטבע  ערך 
ה"חפץ-חיים"  נאנח  גדול.  לסכום 
לפי  הנה  בנו:  לפני  דאגתו  ותינה 
מדאי,  גדול  הפדיון  המקום  ערך 
ומי יודע באילו תחבולות השתמש 
הסוכן, אם לא היו מעורבים בדבריו 
הגזמות ושקרים או הבטחות שוא 
)מכתבי  ספרי.  לקוני  בשמי  כביכול 

ח"ח, דרכיו עמ' ג(.

באדם  יפצירו  שסוכניו  הסכים  לא 
יקנהו  הלה  אז  כי  ספרו,  שיקנה 
ראה  פעם  הבושה.  מחמת  רק 
באדם  להפציר  מרבה  שמקורבו 
בידו  מיחה  הספר,  שיקנה  אחד 
כתיב  הלא  לשונו:  בצחות  ואמר 
"מי האיש החפץ..." וכיצד במכירת 
ותפציר...  תלך  עצמו  ספר  אותו 

)שם, 12(.

ספריו,  סוכני  את  הזהיר  כן  כמו 
הן  שמא  לנשים,  ימכרום  שלא 
ויש  בעליהן,  מדעת  שלא  קונות 
עור  "לפני  ומשום  גזל,  משום  בזה 

לא תתן מכשול".
תחת  שלו,  שסוכן  לו  נודע  פעם 
לחזור לביתו לחג, סר לעיירה אחת 
למכור ספריו. מיד פקד עליו לשוב 
בפרוס  כי  יען  לביתו,  ומיד  תיכף 
החג אין להכביד על הציבור בקניית 

לכסף  זקוקים  הם  שהרי  ספרים 
להוצאות החג.

ספריו  למכור  שלא  נזהר  כן 
שהקונים  משום  מכורכים,  בלתי 
לטפל  פנויה  שעתם  תהיה  לא 
ישתמשו  וממילא  בכריכתם, 
יקרעו,  ובנקל  זה  במצב  בספרים 
תהיה  ולא  כספם  יפסידו  ואז 

תועלת בזה. )ח"ח ופעליו ח"א, לח(.
כאשר היה בא בעצמו לעיר למכור 
ספריו, ומצא שם איזה שליח של 
ישיבה הבא להתרים, או מגיד וכו'. 
לא היה פותח את חבילות ספריו, 
מהמקום,  מסתלק  היה  ומיד 
אדם  לאותו  להפריע  שלא  כדי 
בזה  לו  ולגרום  מגביתו  בהצלחת 
הפסד ממון. ולא זו בלבד, אלא גם 
אם כבר החל במכירת ספריו, ואחר 
או  משולח  אחריו  שבא  פגש  כך 
מגיד, הזדרז לסיים מכירתם, ארז 

חבילותיו ונסע מהמקום.

ה"חפץ-חיים"  ששלח  פעם  מדי 
חבילות ספריו ברכבת היה מדקדק 
להעלים  מבלי  בתשלומיהן, 
לא  פעם  במשהו.  ולהערים 
חבילתו  את  למסור  הח"ח  הספיק 
עמדה  כבר  והרכבת  למשלוח, 
מתוך  התחנה,  מנהל  לדרכה.  לזוז 
יחס כבוד לח"ח, הרשה לו להכניס 
הנוסעים  לקרון  החבילה  את 
נשתומם  מה  אבל  תשלום.  מבלי 
כשהח"ח התנגד לזה, ואמר שהוא 
רשות  לו  ואין  פקיד,  אלא  איננו 
נאלץ  הרכבת.  תשלומי  על  לוותר 
עד  הרכבת  את  לעכב  המנהל 
החבילה  את  לרשום  שהספיקו 
)ח"ח  החבילות.  בקרון  ולהטעינה 

ופעליו ח"א, כ(.

חבילת  לשלוח  כשעמד  פעם 
אחד  אדם  בא  ברכבת,  ספרים 
לזכותו  ואסף  לעזרתו,  ממעריציו 
ובהיות  נוסעים,  מכמה  כרטיסים 
לשלוח  נוסע  לכל  רשות  שיש 
משקל מסויים חנם, רצה לשחרר 
בהם את חבילתו מתשלום. אולם 
על  בידו  מיחה  ה"חפץ-חיים" 
ערמה זו, והלך לשלם את התשלום 

המגיע במלואו. )תה"מ ח"ד, ז(. 

מסלוצק  ה"חפץ-חיים"  כשנסע 
מכירו  את  ביקש  לבוברויסק 
זה  בקו  לנסוע  הוא  גם  שעמד 
שיואיל בטובו למסור את חבילות 
הספרים לקרון המשא. אותו מכיר 
הח"ח,  רצון  להשביע  ברצותו 
והטמינן  עמו  החבילות  לקח 
הנוסעים.  מתחת לספסל שבקרון 
לו  הביא  הנסיעה  כשנסתיימה 
הח"ח  הוציא  הספרים.  את  הלה 
הוצאות  את  לו  לשלם  כדי  כסף 
המשלוח, סירב הלה לקבל, באמרו 
מאומה  לו  עלתה  לא  ההובלה  כי 
הנוסעים.  בקרון  העבירם  שכן 
הצטער הח"ח, לקח את החבילות 
ובשלמו  לשקלן,  וביקש  לתחנה 

א. מנהל כספים בחברה שהתרשל ולא העביר כסף ליעדו, וכתוצאה מכך בוטלה 
עסקא שהיה בכוחה להניב רווחים גדולים, האם חייב לפצות את בעלי החברה.

ב. עו"ד שליוה עסקת רכישת נדל"ן ובתוקף תפקידו צריך להגיש את כל המסמכים 
לרשויות, אך ברשלנותו הגיש מסמך אחד לא תקין, כיום תובעים הרשויות את 

הקונה לשלם קנס של 200,000$, האם חייב העו"ד לשלם את הקנס.

תשובה

שאלה

רשלנות בתפקיד
הרב משה נייהוז

זהירות 
גדולי ישראל 
בדיני ממונות

זהירותו במכירת ספריו והפצתן

זהירותו במשלוחי ספריו

הללו מכל מקום נעשה שומר שכר, וכגון אם הקדים לו המעביד את שכרו, שבזה לא שייך 
את הטעם שתופס את החפץ עבור שכרו, יש מקום לומר שדינו כשומר שכר כמו בשוכר 
סי' שז  דינו כשומר שכר כמבואר בשו"ע  אינו מקבל שכר עבור שמירתו  ]שאף שהשוכר 
ס"א[. אמנם במסקנתו כתב, שהראב"ן )ב"מ ר"פ האומנין( בתשובה כתב שכל שהקדים שכרו 
אינו כשומר שכרא, וכ"כ במרדכי )ב"מ אות תרס"ג( ובשאילתות  דרב אחאי גאון )ויצא שאילתא 
כ( ובנמוק"י )ב"מ נ ע"א(. ובשו"ת באר יצחק )סי' ו( דחה ראיותיו מדברי הפוסקים הנ"ל, ומסיק 
לדינא שאם הקדים לו שכרו לאחר שכבר משך האומן את החפץ, דינו כשומר שכר, שהרי 
כבר התחייב בשמירה כשומר שכר קודם לכן. אולם, אם הקדים לו שכרו קודם שמשך את 

החפץ, יש להסתפק אם דינו כשומר שכרב.  

היוצא לדינא בנידון דידן, שמאחר שכבר שילם הסוחר לסופר את שכרו בתחילה, אף על 
פי שמשך את היריעה קודם לכן, אך מכיון שהחזיר לו אותה לתיקוני ההגהה הרי שכלתה 
שמירתו הראשונה, וכעת שבא לידו פעם שניה כבר היה זה לאחר ששילם לו שכרוג, הלכך 

מידי ספק לא יצאנו אם דינו כשומר שכר או כשומר חינם.

ב. שומר שלקח עימו פקדון בדרך ושכחו ברכבת וכדומה, נחלקו הפוסקים אם הדבר נחשב 
כאבידה או כפשיעה. בשו"ת פנים מאירות )ח"א סי' נט( כתב שפשיעה היא, ואף שומר חינם 
חייב באופן זהד. ובשו"ת שבות יעקב )ח"ב סי' קמח( כתב ששומר חינם פטור בשכחהה. וראה 

הרחבה בספר הלכה ברורה הלכות שומרים במדור אוצר התשובות סי' רצא אות נה.

אולם בנידון דידן, לכו"ע אף שומר חינם חייב לשלם, שהרי כאן שכח היכן הניח את היריעה, 
זה  יודע היכן הנחתי את הפקדוןו, הרי  )ס"ז( ששומר שאומר איני  ומבואר בשו"ע סי' רצא 
פושע וחייב לשלםז. ]וכתב במיוחס לריטב"א )ב"מ מב ע"א ד"ה כל( שדין אינו דומה לאבידה 
שזוכר שהניחה במקום פלוני, וכעת איננה, אבל כשלא זוכר היכן הניחה, הרי פשיעה וחייב[. 

ג. מבואר בגמרא )ב"ק מה ע"א( לענין גזלן שגזל חמץ ועבר עליו הפסח, ועתה החמץ אסור 
ולענין שומר שניזק הפקדון  'הרי שלך לפניך', ופטור.  בהנאה, שיכול הגזלן לומר לבעלים 
בהיזק שאינו ניכר נחלקו הפוסקים, דעת המהרש"ל )יש"ש ב"ק פ"ד סי' ל ופ"ט סי' כ( ששומר אינו 
יכול לומר לבעלים 'הרי שלך לפניך'ח. והש"ך )סי' שסג סק"ז( נחלק עליו, וכתב שיכול לומר 
'הרי שלך לפניך' במקום שיש היזק שאינו ניכרט. אמנם, הרבה פוסקיםי נקטו כדעת הש"ך. 
וראה הרחבה בנושא זה, בספר הלכה ברורה הלכות שומרים במדור אוצר התשובות סי' רצב 

אות מט - נאיא. 

א ואינו דומה לשוכר שנהנה ממה שהחפץ נמצא ברשותו ויכול להשתמש בו, שהרי האומן אינו נהנה מכך 
שהחפץ נמצא ברשותו יותר ממה שהיה נמצא ברשות הבעלים והיה עושה את מלאכתו אצלם.

יג(  )ס'  מסכת  גליא  ובשו"ת  סק"ד(  )שם  ובקצוה"ח  ה"ג(  פ"י  )שכירות  למלך  ובמשנה  סק"א(  )שו  בש"ך  וראה  ב 
שסוברים בפשיטות שאף בהקדים שכרו דינו כשומר שכר. 

ג אמנם יש לדון, האם מכיון שעדיין ממשיך הסופר לכתוב עבור הסוחר את שאר היריעות, אפשר לומר שנהנה 
מכך שיכול לתפוס את יריעה שכבר שולם עליה בעבור החוב על שאר היריעות, וצ"ע.   

ד וכן כתבו בשו"ת שער אפרים )סי' נח( ובשו"ת זכרון שאול )סי' ו אות יז( ובשו"ת אבני ישפה )ח"ב סי' קיד( בשם 
בעל שבט הלוי.

ה וכן כתבו בכרם חמד )סי' יד( ובשערים מצוינים בהלכה )ח"ד סי' קפה סק"ב(. וראה עוד ביד יצחק )ח"ב סי' קעו( 
תשב"ץ )חוט המשולש טור ב סי' לג( חסד לאברהם )חו"מ סי' לו(. ]וראה להלן סוף הערה יט[.

ו ואין חילוק בין אומר שאינו יודע לבין אומר או חושב שיודע ובפועל התברר שאינו יודע.
ז וראה עוד בנתיה"מ )שם סקי"ד ובסי' שא סק"ב( שסובר שבאופן זה דינו כמזיק, ואף אם היתה השמירה בבעלים 

חייב, שהרי לקח חפץ והניחו במקום שאי אפשר למוצאו, וניזק ע"י מעשיו.
ח וכ"כ במשנה למלך )גזילה פ"ג ה"ד(, שער משפט )סי' סו סקל"ד(, תבואות שור )סי' יח סקכ"ד( ובמחנה אפרים 
)חי' על הרמב"ם גזילה פ"ג ה"ד(, ]אולם ראה מחנה אפרים שומרים )סוף סי' לה([. והטעם, הואיל ושומר חייב מחמת 

פשיעה, הרי הוא כמזיק בידים. ]וראה עוד טעמים לחלק בין גזלן לשומר, קובץ שיעורים )ב"ק אות קלו(, אבן 
האזל )גזילה פ"ג ה"ד(, אחיעזר )ח"ג סי' פב([. ובפשטות לשון המהרש"ל משמע שכל איסורי הנאה שוים, ובכולם 
אין יכול לומר בהם 'הרי שלך לפניך', וכן הבין בדבריו בש"ך )שם(, וכ"כ בשער המלך )חובל ומזיק פ"ז ה"ג( ובשער 
אפרים )סי' כח(. אך יש שכתבו בדעת המהרש"ל שרק בשור הנסקל סובר שאינו יכול לומר 'הרי שלך לפניך', 
אבל בשאר דברים יכול לומר כן. ראה חק יעקב )או"ח סי' תמג( קרית מלך רב )בשו"ת סי' כב(, שו"ת יד אליה )סי' 

יט – כא(, יד דוד, חי' ר"ש שקאפ )ב"מ סי' כו(.

ט וכ"כ בנתיה"מ סי' שסג )סק"ג(, ומדמה שם דין שומר לדין מזיק בשוגג, וכיון שמזיק בשוגג בהיזק שאינו ניכר 
פטור, הוא הדין בשומר. וראה עוד אבן האזל )נזקי ממון פי"א ה"ט(, כתבי הגר"ח בדין הרש"ל.

י שער המלך )שם(, נתיה"מ )שם(, מגן אברהם )או"ח סי' תמג סק"ח(, ועוד. ובאמרי בינה )דיני פסח סי' יב( כתב דהוי 
ספיקא דדינא ואין להוציא מיד המוחזק. וראה עוד בשו"ת עונג יו"ט )סי' קיח(.

יא וכעין זה דנו הפוסקים לענין שליח של אתרוגים שהחזירם לאחר חג הסוכות. וכתב בשו"ת משיב דבר )ח"ג 
סי' יח( שיכול השליח לומר לבעלים 'הרי שלך לפניך'. ובפרי מגדים )או"ח תרנו משבצות זהב סק"א( נסתפק אם יש 

לחייבו מצד גרמי, ואינו דומה לחמץ לאחר הפסח שלא שכיח ולא עשו בו תקנה. אך בשו"ת בית שמואל אחרון 
)חו"מ, בסופו סי' ה( כתב, שנחשב להיזק ניכר, שהרי כל הרואה אתרוגים לאחר החג יודע ששווים כעת נפחת 

ביותר, משא"כ בחמץ לאחר הפסח שאין ניכר על החמץ שעבר עליו הפסח. ופתחי תשובה )סי' שסג סק"א( הביא 
סברא זו, ונשאר בצ"ע. ובנחלת צבי )סי' רצא סעי' כד( הביא את דברי הפמ"ג וכן את דברי הבית שמואל אחרון 
הנ"ל, ועוד כתב שאף אם מצד שומר אין לחייבו, מכל מקום יש לחייבו מצד שכירות פועלים בדבר האבד, 
שמבואר בסי' שלג ס"ה שבדבר האבד ]פירש הסמ"ע )סקי"ח( שהוא צורך שעה[ שוכר עליהן פועלים אחרים 

ד. וא"כ בנידון דידן, שנמצאה היריעה האבודה והסופר מחזירה 
לבעלים, אף שכעת אין לבעלים תועלת ממנה שהרי כבר סיים 
לכתוב את כל הס"ת, מכל מקום הרי זה היזק שאינו ניכר, ולכן 
שפשע  ]אף  שמירה  חיוב  מצד  הסופר  את  לחייב  אפשר  אי 
בשמירתו[, הואיל ויכול לומר קים לי כהפוסקים ששומר יכול 

לטעון 'הרי שלך לפניך'יב.

שמירתו  שתחילת  באומן  נסתפק  סק"א(  שה  )סי'  בקצוה"ח  ה. 
היתה בבעלים ]ושומר בבעלים פטור מחיובי שמירה, כמבואר 
לתבוע שכר  יכול  אם  מידו,  החפץ  ונגנב  כח[,  סעי'  רצא  בסי' 
לו שכר  )שם( כתב בפשיטות שאין משלם  ובנתיה"מ  פעולתו. 
ששלחו  העיר  בני  לגבי  ע"א(  )נח  מב"מ  ראיה  והביא  פעולתו, 
ונגנב,  המקדש[,  לבית  השקל'  'מחצית  תרומת  ]היינו  שקליהן 
שמפסידים השליחים שכר שליחותם ]אף שאין חיובי שמירה 
פי  על  אף  אומנתו,   שכר  שמפסיד  כאן  הדין  והוא  להקדש[. 
אינו  מקום  מכל  בבעלים,  היה  שהרי  שמירה,  מחיוב  שנפטר 
מקבל שכר, הואיל וקי"ל )תוס' ב"ק צט ע"א ד"ה אלא( שאין שכירות 
משתלמת אלא לבסוף, דהיינו כשהחזיר את החפץ ליד הבעלים, 
והרי כל זמן שלא החזיר את החפץ לא נגמרה מלאכתויג. ]אמנם 
גמר  הוא  אימתי  זה,  שדבר  כתב  בסופו(  שה  )סי'  צבי  בנחלת 
ולדעת הש"ך  תלוי,  האומן, במחלוקת הפוסקים  מלאכתו של 
מלאכתו  את  שסיים  מיד  סקכ"ב(  )שם  והתומים  סקע"ו(  קכו  )סי' 

האבד,  דבר  מקרי  דידן  בנידון  וה"ה  משכרם,  הראשונים  לפועלים  ומנכה 
שהרי האתרוגים הם צורך שעה, ואינו יכול להמתין, וכיון שכן חייב הפועל 
עצמו  זה  על  לפניך, שהרי  שלך  הרי  לומר  יכול  ואינו  שנפסד,  מה  לשלם 

נשתעבד, שיביאם קודם החג. וראה עוד בשו"ת חכם צבי שאלה כ.

וכן דנו הפוסקים לענין ירידת הערך של הפקדון ]כגון שומר על שני נזמים 
ונאבד האחד וע"י כן ירד ערך חבירו[, אם השומר חייב על כך. בערך שי )סי' 
שדמ ס"ב( כתב שפטור, וכ"כ בשו"ת חסד לאברהם )תאומים, מדו"ת חו"מ סי' 

לח(. אולם, בקול אליהו )סי' יד( ובשו"ת תועפות ראם )סי' יט( ובדברי הגאונים 

)כלל צו אות נח( כתבו שחייב לשלם על ירידת ערך. ]ועוד שבשני נזמים היזק 

ניכר הוא, שהרי זה כאילו החזיר לו חצי כלי, שהכל יודעים שאין משתמשים 
אלא בשני נזמים[. וראה הרחבה בנושא בספר הלכה ברורה הלכות שומרים 

במדור אוצר התשובות סי' רצא אות ב.
יב אלא שיש לדון לחיבו כיון שכעת הוברר למפרע שהשומר פשע ביריעה 
יריעה אחרת,  הראשונה, ומצד חיוב השמירה היה חייב  לכתוב לסוחר 
וא"כ מה ששילם לו עבור היריעה השניה היה בטעות, וצריך להחזיר לו 
ויש לומר שאף שחייב לו  את התשלום. אך יש להסתפק בדבר, הואיל 
יריעה, יכול הסופר לטעון שהיריעה השניה שכתב היא מלאכה חדשה, 
שעליה כבר שילם לו, ועתה מחזיר לו את החיוב של היריעה הראשונה 
שחייב  שהוברר  שברגע  שנאמר  או  לפניך',  שלך  'הרי  לו  אומר  ועליה 
היריעה  את  לוקח  והסוחר  טעות,  מקח  הייתה  מלאכתו  א"כ  יריעה  לו 
השניה בעבור היריעה שחייב לו, וממילא צריך הסופר להחזיר את השכר 
לכתוב  חייב  בשמירה  שפשע  סופר  אם  לדון,  יש  ועוד  בטעות.  שקיבל 
מחדש יריעה, או שיכול לומר את מלאכתי כבר סיימתי וכעת יש לי רק 
חיוב מצד דיני שומרים, ואשלם לך את דמי היריעה, וצ"ע. ]וראה להלן 

מחלוקת הפוסקים אימתי נחשב סיום מלאכת האומן[. 
יג וכ"כ בנתיה"מ סי' שסג )סק"ג בסופו( ועוד כתב שם שלמ"ד אומן קונה 
בשבח כלי ]ראה בש"ך סי' ש"ו )סק"ג( שכתב שלהלכה דין זה הוא ספיקא 
דדינא[ ודאי אינו מקבל שכרו, שהרי כל השבח עדיין של הפועל, ולא הגיע 

ליד בעה"ב. 

וראה בתשב"ץ )חוט המשולש טור שני סי' כד(, הובא בקצוה"ח )שם( שכתב שאם 
נגנב החפץ אצל האומן לא הפסיד שכרו. אולם, באופן שדן בו התשב"ץ 
מדובר שהיה פטור מצד חיוב שמירתו, ולכן אפשר שכשנאנס או נגנב ממנו 
עליו  כאן מדובר באופן שיש  בנידון  לסיום מלאכתו, אבל  נחשב  זה  הרי 
חיוב שמירה, ולכן לכאורה לכו"ע אין חיוב לשלם לו שכרו. ]ועוד שהמעיין 
בתשובה שם יראה שמדובר באופן שכבר נתן את החפץ ביד הבעלים, אלא 
שלאחר מכן ביקש ממנו הבעלים להשאירו בידו עד הערב, ולכן כבר סיים 
את מלאכתו  וחייב בשכרו. מה שאין כן כאן שלא סיים מלאכתו עד שיבוא 
לידו לאחר התיקונים[. ואין לומר שרוב המלאכה כבר באה לידו, ורק את 
ואת  הכתיבה  את  כללה  המחיר  קביעת  שהרי  לו,  יחזיר  התיקונים  מחיר 
התיקונים, וא"כ הכל מלאכה אחת, וכמבואר בנתיה"מ )סי' עח סק"ה( שלפי 

קציבת השכר מתחלקת המלאכה. וראה עוד בשו"ת בית דוד )חו"מ סי' א(.

א. אומן בשכר שעשה נזק באומנותו, כגון שוחט שניבל בשחיטתו חייב לשלם את כל 
הנזקא.

ב. אומן שכתוצאה מפשיעתו נגרם מניעת רווח - והרווח היה ידוע - י"א שחייב לשלםב. 
וי"א שאינו חייב בדיני אדםג אך עכ"פ חייב לצאת ידי שמיםד. וי"א שאינו חייב אף לצאת 

ידי שמיםה. 

ג. לפי האמור ע"ד שלא הגיש מסמכים כראוי לכו"ע חייב לפצות על הנזקו.

ד. אך מנהל כספים שגרם מניעת רווח הדבר נתון במחלוקת הפוסקים אם חייב בדיני 
אדם או רק בדיני שמים. וכבר כתב בכנה"ג )כללי קים לי סעיף טו( שבכל מקום שיכול לומר 

קים לי פטור אף לצאת ידי שמיםז

ה. וכל זה כשהיה ידוע וודאי רווח, אך אם העסקא היה בה צד סיכון ויתכן שלא היה בה 
רווח אף שכעת נודע שהיה רווח, פטורח.

א ואף שלא הייתה כוונתו להזיק ואף שהוא מומחה, מכיון שהיה לו להזהר ולא נזהר חייב. וחיוב זהירותו כמו 
שומר שכר שנאמר בו )ב"מ צג ע"ב( להכי יהבי לך אגרא כי היכא דתינטריה נטירותא יתירתא. ולכן אף שהוא 
טבח מומחה ואין כאן פשיעה בניבולו מכל מקום חייב, כי לכך נשכר בכדי שיזהר, כמבואר בסי' שו ס"ג. ]ויש 

להוסיף שזה חלק מהחיוב שקיבל על עצמו התחייבות לשלם אם יוזק אף שאינו אשם בנזק[.

ב חי' הריטב"א ב"מ עד ע"ב. ופסקו להלכה כדבריו בנה"מ סי' קפג סק"א ובס' שו סק"ו ובשו"ת חתם סופר 
חו"מ סי' קעח. והוסיף בחתם סופר שאין מי שיחלוק על הריטב''א. וכן פסק בשו"ת מהרש"ך ח"ב סי' קצח

ג אמרי בינה דיני הלואה סי' לט, משפט שלום סי' קעו סי''ד, חזו"א ב"ק סי' כא סקט"ו.

ד שו''ת הרדב''ז סי' פד שכל המבטל כיסו של חבירו פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמים, וכן מוכח להדיא 
יו''ד סי' קס  בשו''ת מהרש''ך ח''ב סי' קיח ובשו''ת משאת בנימין סי' לד הובואו דבריהם בכנסת הגדולה 

הגהות הב''י אות עח. 

ה שו"ת אמרי בינה )הנדפס בסוף אמרי בינה יו''ד( סי' א ס''ק ח. והביא ראיה מלשון הרמב''ן בדינא דגרמי )בסוף 
ב''ב( שמחלק בין כוכף קמתו של חבירו שפטור מדיני אדם לדיין שזיכה את החייב שכופף קמתו של חבירו 

כבר היתה הקמה ראויה לישרף והוא רק עשאה לטמון וגרם שהמזיק לא יכנס לחיוב משא''כ הדיין שזיכה את 
החייב שבמעשה הפסיקה גרם שיפסיד את שלו והוכיח מזה האמ''ב שהמבטל כיסו של חבירו שלא די שלא 
עשה נזק בידים עוד יש טעם נוסף לפוטרו כי החיוב עדיין לא היה כמו בזה שעשה את הקמה טמון וממילא 
יש  לפטרו אף מדיני שמים. אך ראיתו צל''ע כי הדברים ק''ו אם בכופף קמתו שלא עשה כלל מעשה נזק רק 
גרם מניעת רווח שלא יוכל לתבוע את המזיק חייב לצאת ידי שמים המבטל כיסו של חבירו שעשה מעשה 
בידים ודאי שיתחייב לצאת ידי שמים, וכן בכל מי שקיבל עליו לעשות פעולה בשכר הרי בזה שלא עשה 
מה שמוטל עליו גרם למעבידו נזק וחייב לצאת ידי שמים. ולכאורא אין די בראיה זו לחלוק על המהרש''ך 

והמשאת בנימין והמהר''ש הלוי והכנסת הגדולה שהביאם ופסק הלכה כהמהרש''ך.

ו דזה ברור שלא שילם לעו"ד אלא כדי שישלים את כל המסמכים הנדרשים כלפי הרשויות וזה נחשב כאומר 
לו חזי דעלך קא סמכינא וכמו שכתב הש"ך סי' שו סקי"ב שכל מקום שמוכח מהענין שסומך עליו חייב אף 
שלא אמר חזי דעלך קסמיכנא. ועוד יש להוסיף שהיום שנהגו העורכי דין לעשות ביטוח על תביעות הרי 
זה כנהגו להתחייב על נזקים שנגרמו כתוצאה מרשלנות העו"ד והוא כמו שדרשה המשנה )ב''מ קד( שכיון 
שכל האריסים מתחייבים אם אוביר ולא האעביד אשלם במיטבא, אף אריס שלא כתב כך מתחייב או ממנהג 
המדינה או מקנס חכמים שראו לקנוס כל מי שבידו לעשות ולא עשה, א"כ ה"ה כאן שזה מנהג המדינה א"כ 
ראוי לקונסו. וראה עוד בנתיה"מ סי' רלד סק"א שמוכיח שכל שמובן שסמך עליו חייב אף בנזק שלא עשה 
בעצמו וכגון שמכר לו איסור אכילה ועירב עם פירותיו שחייב לשלם לו את כל פירותיו כיון שסמך עליו. 
ונראה שבעו"ד הואיל ויש לו ביטוח שמקיף גם על מניעת רווח, חייב לשלם לקונה לכו"ע אף על מניעת 

רווח.

ז ועיין עוד בשו''ת מהרש''ג ח''ג סי' קו. 

ח כן הוכיח נתיה"מ סי' קפג סק"א מהגמ' ב"מ עד ע"ב שהחיוב הוא דוקא בתרעא דמשיך.

גורמת  רק  היא  הבעלים  ליד  וההחזרה  לו שכרו,  חייב לשלם 
שהגיע זמן הפרעון, עיי"שיד [.

העולה מכל הנ"ל לדינא: 

הסופר חייב להחזיר לסוחר את התשלום שקיבל על היריעה 
הכפולה. הואיל ואף אם נאמר שאינו חייב מצד דיני שומרים, 
מכל מקום מפני שני טעמים יש לחייבו להחזיר את התשלום: 
א. במה שאבדה ממנו היריעה ולא החזירה בזמן הראוי הפסיד 
בדבר  מלאכתו  עשה  שלא  שפועל  כיון  ב.  פעולתוטו.  שכר 
האבד יכול הבעלים לשכור עליו פועל אחר ולנכות לו משכרו, 
ולכן כאן שהיה דבר האבדיז,  כמבואר בשו"ע סי' שלג ס"וטז, 
פועל שיסיים  עליו  יכול לשכור  הדבר למפרע שהיה  והוברר 
עבורו את מלאכתויח, א"כ לא גרע בכך ששכר את אותו הפועל 
עצמו, והוא צריך לשלם לעצמו את שכרו ולהחזיר לסוחר את 

מה שקיבל ממנויט.

יד ואפשר שאף לדעתו רק במקום שפטור מצד דין שמירה נחשב שסיים 
דידן שפשע  בנידון  וכגון  דיני שמירה,  מצד  באופן שחייב  אבל  מלאכתו, 

בשמירתו, לכו"ע נחשב שלא סיים מלאכתו, וצ"ע.
טו וכפי פשיטותו של הנתיה"מ )סי' שה סק"א וסי' שסג סק"ג בסופו(. ]ובזה לא 
שייך לטעון 'הרי שלך לפניך', כיון שטענה זו יכולה להועיל רק בדין שומר, 
ולא בדין פועל שסוכם עימו שיגמור את מלאכתו עד תאריך מסוים ולא 
גמר[. ואין לומר שנחשב שסיים מלאכתו וכבר באה ליד הסוחר, והתיקונים 
הם מלאכה נפרדת ורק אותם לא גמר, שהרי קביעת מחיר המלאכה כללה 
את הכתיבה ואת התיקונים כיחידה אחת, וא"כ הכל מלאכה אחת, וכמבואר 

בנתיה"מ )סי' עח סק"ה( שלפי קציבת השכר מתחלקת המלאכה.
טז ואף שכבר נתן לו שכרו יכול לשכור פועל אחר עד כנגד כפל שכרו, 

כמבואר בסמ"ע שם )סקכ"ה( ובש"ך שם )סקל"ב(.
יז שהרי הגיע זמן הכנסת ספר תורה והתחייב לסיימו קודם לכן, ואינו 
יכול לעכבו עוד. וכעין שכתב בנחלת צבי )סי' רצא סעי' כד( הובא לעיל 

בהערה יא.
יח ואף שלא ידע בשעת השכירות שיכול לשכור עליו, אין בכך כלום, שהרי 

הוברר למפרע שדינו כדבר האבד ששוכר עליו. 
יט ונפק"מ בין שני הטעמים, באופן שמחיר המלאכה של היריעה השניה 
גבוה מהמחיר המלאכה של היריעה הראשונה. שלפי הטעם  יותר  היה 
הראשון משלם כפי מחיר המלאכה של היריעה הראשונה, שהרי לטעם 
מחיר  וא"כ  להחזיר שכרו,  וצריך  סיים מלאכתו  לא  כי  חיובו  סיבת  זה 
מלאכת היריעה הראשונה זה שכרו. ולפי הטעם השני משלם כפי מחיר 
המלאכה של היריעה השניה, שהרי לטעם זה שכר המלאכה של היריעה 

השניה מוטל עליו, ודו"ק.

'בגרמי',  שמעתי בשם חכם אחד, שיש לחייב את הסופר מצד שהזיקו 
ואע"פ שבגרמי  יריעה.  שהרי מחמתו היה הסוחר צריך לשלם על עוד 
בשוגג פסק הש"ך )סי' שפו סק"ו( שפטור ]ודלא כלדעת הרמב"ן, שחייב[. 
מכל מקום גרמי בפשיעה חייב,  ואין פוטרים אותו מטעם שלא נתכוין 
ונמצא רע,  להזיק. וכשם שחייב השולחני שאמר על הדינר שהוא טוב 
שמחויב מדין גרמי כמבואר בסי' שו ס"ו, שכיון שהיה צריך ללמוד וראה 
את הדינר מבלי שלמד פושע הוא וחייב. ]וכן מוכח מקושית הראשונים 
מחויבי  שפטור  שומר  מדוע  שהקשו  ע"א(  נו  ב"מ  וריטב"א  רשב"א  )רמב"ן 

זו מוכח שגרמי בפשיעה  שמירה אינו משלם מצד דין גרמי. ומקושיא 
חייב[. אלא שיש לדון בדבר זה. א. האם פשיעה נחשבת לגרמי או לגרמא, 
ונראה שהדבר שנוי במחלוקת ראשונים, בריטב"א )ב"מ נו ע"א( ]בתירוצו 
על הקושיה הנ"ל[ כתב שפושע אינו אלא גרמא בנזקין ופטור, וכ"כ ברא"ש 
וברשב"א )שם(. אמנם ברמב"ן )שם( משמע שדינו כגרמי, עיי"ש. ב. אף אם 
נאמר שפשיעה נחשבת כגרמי, מכל מקום הרי זה כגורם לגורם, שהרי אם 
היה לוקח ממנו בידים את היריעה ולאחר זמן מחזירה היה זה רק גרמי 
כלפי הנזק שהוצרך לקנות יריעה אחרת, וא"כ כאן שפשע  ]ולא עשה 
מעשה בידים[ נחשב גרמי דגרמי, ]ראה כעין זה בערך שי )סי' סו סעי' מ ד"ה 
ויש מחייבים([, וכבר פסק הש"ך )סי' שפו סק"ג( דבגורם דגורם פטור, ]וראה 

עוד בקצוה"ח שם[. אולם, לדעת הנתיה"מ )סי' רצא סקי"ד. וסי' שא סק"ב( 
שכתב שכל שומר שאינו יודע היכן הניח את הפקדון דינו כמזיק ]ראה 
לעיל הערה ז[, א"כ יש לחייבו מדין גרמי. אך בש"ך )סי' שא סק"ד( משמע 
על  חולק  כד(  )סי'  וכן בשו"ת אמרי שפר  הנתיה"מ,  כדעת  סובר   שאינו 

הנתיה"מ וסובר שאינו כמזיק. ועדיין יש מקום עיון בכל זה. 



בס"ד                 כסלו - טבת תשע"ג

בשמחה רבה הננו לבשר לציבור, 
"הלכה  החשוב  בספר  הוספנו  כי 
"הלכה  בשם  נוסף  מדור  ברורה" 
הוא  כן  כשמו  אשר  פסוקה". 
מכיל את תמצית הדינים העולים 
כליו,  ונושאי  ערוך'  ה'שולחן  מן 
הדינים  החידושי  כל  את  ובנוסף 
ברורה'  'הלכה  במדור  המובאים 
כולם  התשובות',  'אוצר  ובמדור 
ברורה  ובשפה  קצרה  בלשון 
הלומדים  לפני  שיהיה  מנת  על 
הדינים  כל  של  סיכום  והדיינים 

הלכה למעשה.
מדור זה נוסף על פי בקשת מספר 
רב של תלמידי חכמים ובהמלצת 
במדור  הרואים  הדיינים,  גדולי 
זה תועלת מרובה שיהיה ביד כל 
ברורה  ומשנה  ברורה  אדם הלכה 
וידעו בבהירות את  במקום אחד, 

המעשה אשר יעשון. 
בעריכת  הושקעה  רבה  השקעה 
סיכום  כידוע  אשר  זה,  מדור 
מצריך  ספורות  במילים  הדינים 
והן  הדברים  בבירור  הן  רב  עיון 
בהחלטה מה לקרב ומה לרחק, על 
יתר  נקצר  ולא  נאריך  שלא  מנת 
על המידה. וכן הדבר מצריך דיוק 
רב, שהרי כל מילה או אות יכולים 
וח"ו  המשמעות  את  לשנות 
ישבו  כן  על  בדין.  לטעות  לגרום 
מופלגים  חכמים  תלמידי  צוות 
מכן  ולאחר  הדברים,  את  לערוך 
הונח החומר לפני דיינים מומחים 
יצא  שלא  היטב  לבקרו  מנת  על 

תקלה מתחת ידינו.
שכרך  במחשבה  עלתה  בתחילה 
ב' יכלול את כל 'הלכות שכירות', 
והן  ובתים  מטלטלין  שכירות  הן 
 - שו  )סימנים  פועלים  שכירות 
משלש  למעלה  לאחר  אך  שלט(, 

שנים של איסוף החומר ועריכתו 
המדור  הוספת  לאחר  ובפרט 
הוברר  פסוקה',  'הלכה  החדש 
שנאסף חומר רב שאין כרך אחד 
יכול להכילו, ועל כן הוחלט לחלק 
את החומר לשני חלקים נפרדים, 
פועלים  שכירות  על  א'  חלק 
בעזהי"ת  לאור  לצאת  העומד 
וחלק  ממש,  הקרובה  בתקופה 
מטלטלין  שכירות  הלכות  על  ב' 

שכחה באומן, אם היא כאבידה או 
כפשיעה

אירע היזק שאינו ניכר, אם יכול לומר 
לבעלים 'הרי שלך לפניך'

אומן שהחפץ שברשותו אבד, האם 
הפסיד שכרו

עו"ד או מנהל מחברה שהתרשלו 
בתפקידם 

תשלום עבור מניעת רווח
מכר בית, האם המזוזות בכלל המכירה 

מי נחשב מוחזק במזוזות

שכחה באומן

זהירות 
גדולי ישראל 
בדיני ממונות

לכתוב  יריעות  לסופר  נתן  שהסוחר  היה,  ומנהגם  סופר.  אצל  תורה  ספר  הזמין  סת"ם  סוחר 
עליהם, וכשגמר הסופר לכתוב כך וכך יריעות היה שולח אותם אל הסוחר, והסוחר שילם לו על 

עבודתו, ונתנם להגהה, לאחר מכן היה שולח אותם שנית אל הסופר כדי שיתקנם ויחזירם לו.
בסיום כתיבת הספר כולו, הלך הסוחר לתפור את הס"ת ומצא שחסרה יריעה אחת מתוך הספר, 
וכשפנה לסופר שיביאנה לו, השיב לו הסופר שכבר שלח לו את כל היריעות שהיו בידו, ולא 
נשאר אצלו ולא כלום. ומאחר שכן, מחוסר ברירהא ביקש הסוחר מהסופר שיכתוב פעם שניה 

את היריעה החסירה, ושילם לו עבור עבודתו זו.
לאחר זמן מצא הסופר את היריעה החסרה בביתו, ונזכר שאכן הניחה במקום זה ושכחה.

הלך הסוחר ותבע את הסופר שיחזיר לו את הכסף שקיבל עבור היריעה הנוספת, שהרי נתברר 
הדבר שהסופר פשע, וכיון שכך היה מחויב לכתוב לו את היריעה נוספת, ונמצא שקיבל שכר 
עבור יריעה זו בטעות. וכנגדו טוען הסופר, האף אמנם שהייתי שומר על היריעה, אך לא קבלתי 
מחויב  שאני  נאמר  אם  אף  ועוד,  ואבידה'.  מ'גניבה  פטור  הריני  שכן  וכיון  השמירה,  על  שכר 

בשמירתה, הרי לך היריעה האבודה, ו'הרי שלך לפניך'.

א. אומן, אם דינו כ'שומר שכר' או כ'שומר חינם'.
ב. 'שכחה', אם היא כאבידה או כפשיעה.

אירע היזק שאינו ניכר, אם יכול לומר לבעלים 'הרי שלך לפניך'בג. 
. אומן שהחפץ שברשותו אבד, האם הפסיד שכרוד. 

שאלה

לקניה מרוכזת במחיר מוזל עבור כוללים: טל. 08-8669244
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הנושאים לדיון:

מזוזה בבית שכור
ראובן שכר בית חדש משמעון ולא היו בו מזוזות, וקבע בו ראובן מזוזות חדשות, ותובע 
את דמיהם משמעון, וטען שמעון שמזוזה חובת הדר היא, והחיוב על ראובן. ולאחר 
כמה שנים מכר שמעון את הבית ללוי, והוצרך ראובן השוכר לצאת מהבית, ובא ראובן 
לתבוע מלוי שישלם לו עבור המזוזות, וטוען לוי שהוא קנה את הבית עם כל אשר בו, 

ואם ירצה ראובן עליו לתבוע את המזוזות משמעון. 

חלק א' בענין דין ודברים שבין השוכר למשכיר - נתבאר בגליון תשרי-חשון תשע"ב.

חלק ב' בענין דין ודברים שבין המוכר ללוקח:
המוכר בית לחבירו, האם המזוזות הקבועים בפתחים הן בכלל המכירה, מצינו בזה ד' דרכים בפוסקים. 
י"א שהוא ספק בדין, י"א שהוא ודאי מכירה על פי הדין, וי"א שהוא ודאי מכירה על פי המנהג, וי"א 

שאינו בכלל המכירה.
א. בגמרא )בבא בתרא סט ע"א( נסתפקו אם דבר המחובר לבית ביתדות הוא בכלל מכירת הבית בסתמא 
או לאו, ולא נפשט הספק, ולפיכך נפסק בשו"ע שהמוכר שהוא המוחזק יכול לעכבם לעצמוא וכתב 
בשו"ת שיבת ציון )סי' קי(, שאף מזוזות הן בכלל הספק, שהרי הן מחוברים ביתידות, אלא ששונה דין 
מזוזות משאר דברים הקבועים ביתידות, שבשאר דברים המוכר הוא המוחזק, ואין הלוקח מוציא 
ממנו מספק, אבל מזוזות הקבועות בבית, מאחר ואסור למוכר להסירם, ואין לו על הלוקח אלא 
מוציא ממנו ממון  ואינו  המזוזות  להניח את  המוכר  ועל  המוחזק,  הוא  הלוקח  א"כ  תביעת ממון, 
ואם הלוקח כבר מוחזק במזוזות מועילה  לוב  ידי שמים אינו מחויב לשלם  ואפילו לצאת  מספק, 

תפיסתו לכו"ע, ואינו חייב לשלם למוכר כלל.ג
המזוזות  את  להחליף  רשאי  פוסקים  כמה  שלדעת  שכיון  וסוברים,  חולקים  מהאחרונים  וכמה  ב. 
יכול לתבוע  יותרד נמצא שבכלל המכירה רק שווי מזוזות פשוטות, לפיכך  המהודרות בפשוטות 

מהקונה את ההפרש בין מזוזות פשוטות למזוזות מהודרות אלו, וטוב שיתפשרו ביניהם ה 
ג.  יש שכתבו שאין המזוזות הקבועות בכלל הספק שבגמ', והם ודאי מכורים. ומב' טעמים: א. שהספק 
בגמ' הוא בקבועים ב'יתידות' אבל הקבועים ב'מסמרים' הם חלק מהבית, ובכלל המכירהז. ב. הספק 
שמירה  והוא  בלעדיה  לדור  שאסור  מזוזה  אבל  לביתח  כך  כל  נצרכים  שאינם  בדברים  הוא  בגמ' 
ממזיקים, הוא דבר נצרך מאד ובכלל המכירה. ולשיטה זו אין המוכר רשאי להחליף וליתן מזוזות 

פשוטות יותר לאחר המכירה.
ד. יש שכתב ט שבזמן הזה מנהג המדינה שהמזוזות הן בכלל המקח ואין המוכר יכול לתבוע עבורם 

מעות, והקונה פטור לשלם עבורם אפילו לצאת ידי שמים י
ה. יש שכתב יא שאין המזוזה בכלל המכירה, ומכמה טעמים, א( אין המזוזה עצמה קבועה ביתדות, אלא 
בית המזוזה ואילו המזוזה מונחת בפנים ואינה קבועה, ב( אין המזוזה נקבעת לעולם שהרי בכוונתו 

להורידה ולבדקה לפעמים.
ו.  לדינא, אין להוציא ממון מהקונה המוחזק במעותיו, אולם לדעת כמה פוסקים אם מזוזות אלו יקרות 

חייב לשלם את ההפרש, לפיכך טוב להתפשר בזה יב. 
אם התנה המוכר בפירוש שהמזוזות אינן בכלל המכירה, ותובע מהלוקח שישלם לו על המזוזות,  ז. 
והלוקח אומר לו טול מזוזותיך, והמוכר תובע מעות מפני שאסור לו ליטול את המזוזות, נתבאר לעיל 
בחלק א' שבודאי ראוי לו לשלם, אך נחלקו הפוסקים אם יכול להוציא ממנו בדיינים, וגם נחלקו אם 

באופן שאינו משלם יש רשות למוכר להסירםיג.
ח. לפיכך המוכר את ביתו ורוצה שישלם לו הלוקח על המזוזות טוב יעשה אם יכלול את מחירם במחיר 
הבית, או שיתנה שמכירת הבית תחול רק אם ישלם לו על המזוזות, אבל אם לא התנה כלום, והלוקח 

כבר מוחזק בהם אינו יכול להוציא ממנו ממון.
ט. בנידון דידן שהמזוזות היו של ראובן השוכר ולא של שמעון המוכר, פשוט שהמזוזות לא נמכרו עם 
הבית, שהרי אינם של המוכר, ודין הלוקח כדין שוכר שני, שלכתחילה ודאי צריך לשלם לו. אמנם 

קשה להוציא ממון זה בדיינים, וכמו שנתבאר לעיל.

"הלכה פסוקה"

א רמ"א סי' ריד סי"א, ועי"ש בסמ"ע סקמ"ה שגם השו"ע סובר כן.
ב הובא בפתחי תשובה שם סק"ח. ובשו"ת תשובות והנהגות )ח"ג סי' תסה( תמה על סברא זו, לפי שתפיסה 
מועילה רק בטענת ברי, ובספק זה שהוא איבעיא דלא איפשיטא אין טענתו ברי והיה ראוי שיפשר עמו 
לצאת ידי שמים, שהרי ספק יש כאן ואפשר שהמעות שלו. ]וראה בשו"ת מגדל צופים )סי' לד( שיעץ למוכר 
להסיר את הברגים מהמזוזות לפני חלות המכירה ולהדביקם בדבק ניר, ולפי שאינם מחוברים ביתידות 

אינם נמכרים לקונה, וחזר דינו כשאר שוכר שני שיכול הראשון לתבוע ממנו לשלם דמיהם[.
ג שאפילו למ"ד שתפיסה במקום תיקו אינה תפיסה - ראה בתקפו כהן להש"ך - מ"מ בתפיסה ברשות 
מועילה לכו"ע, והרי מוכר זה נתן לו רשות לדור בבית עם המזוזה, ואע"פ שלא רצה ליתנה לו בחינם, מ"מ 

יש לסמוך על סברת השיבת ציון שבאופן זה הוא המוחזק. שו"ת להורות נתן ח"ו סי' קכו.
ד ראה בחלק א'.

הגרי"ש  בשם  רט  סימן  סוף  ח"א  ישפה  אבני  רמ"ז,  סי'  וח"ו  ב'  אות  קנ"ט  סי'  ח"ב  הלוי  שבט  ה שו"ת 
אלישיב.

ו שו"ת עמק התשובה ח"א סי' קמט.
ז כן כתב במאירי ב"ב נט ע"א להדיא, וכתב שכן משמע גם מלשון הרשב"ם שם, וזה לשונו 'בסיכי - יתידות 
קביל"ש ונוח לפרקן. עכ"ל. וכן הוא המשמעות בכל הש"ס שהיתידות עשויות לתליה או לחיבור קצת שנוח 

לפרקן והמסמרים עשויים לחיבור חזק.  
ח שכן כתב הרשב"ם בפירוש האיבעיא בגמ' ד"ה מאי, 'מי אמרינן אינן צריכין לפתח כל כך ולא מכרן, או 

לא'. 
ט שו"ת תשובות והנהגות ח"ג סי' תסה.

י ובשו"ת עמק התשובה דחה זה וכתב שאין מנהג קבוע בזה. 
יא שו"ת מחנה חיים יו"ד סי' לד.

יב וראה בשו"ת שבט הלוי שם שאפשר שגם השיבת ציון יודה שחייב עכ"פ בזה.
      יג ראה חלק א' בהרחבה, ובהערה שם אות יט הארכנו אם המזוזה גזולה היא בידו. 

את הוצאות ההובלה קרע את 
השובר. )ח"ח ופעליו ח"א, מד(.

אחד  אליו  שבא  מעשה  שוב 
בישיבתו,   האברכים  מחשובי 
שהצליח  בשמחה  לו  ובישר 
כל  עם  תפילין  לו  לרכוש 
הפרשיות  את  ההידורים: 
שמים  וירא  מצויין  סופר  כתב 
אומן  התקין  הבתים  את  ידוע, 
פרודות  והן  פלוני,  מפורסם 
ומעור אחד, את הרצועות עיבד 
החומרות  כל  לפי  כשר  יהודי 
וכו'. שאלו הח"ח באיזה מחיר 
עלו לו התפילין. הלה השיב לו 
ששילם תמורתם שמונה עשר 
רובל, שהיה בשעתו רכוש גדול 

ביחס למחיר תפילין.
את  ה"חפץ-חיים"  כששמע 
לנדנד  החל  הנקוב,  המחיר 
וחזר  תמהון  לאות  בראשו 
רובל,  עשר  שמונה  ושינן: 
מהודרים!  תפילין  זוג  במחיר 
האם מדקדקים שגם השמונה 
עשר רובל יהיו מהודרים, כשם 
יהיו  שהתפילין  שמהדרים 
יודע איך השיגו  מהודרים? מי 
אם  רובל?  עשר  השמונה  את 
לא על חשבון אחרים? אם לא 
יוכלו  שלא  בחובות  הסתבכו 
לפרוע אותם בזמנם? וכו' וכו'. 
אמנם ראוי מאד להדר במצוות, 
אבל יש להדר שגם הממון יהיה 

כשר בכל ההידורים... )שם(.

דרש  הכיפורים  מימי  באחד 
התעוררות  דברי  הישיבה  לבני 
אמר:  וכה  גזל  עון  מחומר 
גמר  לפני  עתה  אנו  עומדים 
דין, ובודאי שעל עבירות שבין 
אדם למקום כבר חזר כל אחד 
לשעבר  בחרטה  בתשובה, 
עבירות  אך  לעתיד,  וקבלה 
יום  אין  לחברו  אדם  שבין 
הכפורים מכפר עד שירצה את 
כסף  לוה  שאחד  ויתכן  חברו. 
וכלל הוא שדבר  ושכח לפרוע. 
נמחל עד שיסלק חובו.  לא  זה 
נכריז  איך  כעת,  נעשה  מה 
נחדל  "למען  נעילה  בתפילת 

מעושק ידינו"?
עצה,  במוחי  נפלה  לכן   -
יום  לו  יקבע  עתה  אחד  שכל 
שמקבל עליו לבדוק בו את כל 
פנקסיו ויאמץ  זכרונו לברר את 
חשבונותיו שיש לו עם הבריות, 
ואם ימצא שיש לו חוב יפרענו 
צריכה  הזאת  הקבלה  מיד.  לו 
תחשב  ואז  שלם,  בלב  להיות 
כאילו קיימנוה ונזכה בדין. בזה 
להתפלל  וציוה  דרשתו  סיים 
ח"ח,  )מכתבי  נעילה.  תפילת 

שיחותיו עמ' טז(.

)מתוך הספר 'זהירות בממון חבירו'(

נאה מקיים ונאה דורש

שני  הביאו  )שם(  ובגמרא  הן.  שכר  שומרי  האומנים  כל  ע"ב(  פ  )ב"מ  במשנה  מבואר  א. 
פי שאינו מקבל שכר על שמירתו[.  על  ]אף  נחשב לשומר שכר   טעמים מדוע האומן 
א. בהנאה שנתן את המלאכה לו ולא לפועל אחר נעשה שוכר שכר. ב. בהנאה שתופס 

את החפץ עבור שכרו ]כעין משכון על חוב[ נעשה שומר שכר.

כתב במחנה אפרים )שומרים סי מא(, שכיון שקי"ל )סי' שז ס"א( ששוכר דינו כשומר שכר, 
אם כן לכאורה אין צריכים לטעמים הנ"ל, ולכן אף באופן שאי אפשר לומר את הטעמים 

א הואיל והסוחר היה מחויב לתת לקונה את הס"ת עד לתאריך מסוים, שבו היה צריך לעשות 'הכנסת ספר 
תורה'. וגם עם הסופר סוכם שיסיים עד לתאריך זה. 

ב שהרי דמי היריעה כשאינה חלק מס"ת שלם שוה הרבה פחות משווי יריעה שהיא חלק מס"ת שלם.

תשובה

תשובה



בס"ד                 כסלו - טבת תשע"ג

בשמחה רבה הננו לבשר לציבור, 
"הלכה  החשוב  בספר  הוספנו  כי 
"הלכה  בשם  נוסף  מדור  ברורה" 
הוא  כן  כשמו  אשר  פסוקה". 
מכיל את תמצית הדינים העולים 
כליו,  ונושאי  ערוך'  ה'שולחן  מן 
הדינים  החידושי  כל  את  ובנוסף 
ברורה'  'הלכה  במדור  המובאים 
כולם  התשובות',  'אוצר  ובמדור 
ברורה  ובשפה  קצרה  בלשון 
הלומדים  לפני  שיהיה  מנת  על 
הדינים  כל  של  סיכום  והדיינים 

הלכה למעשה.
מדור זה נוסף על פי בקשת מספר 
רב של תלמידי חכמים ובהמלצת 
במדור  הרואים  הדיינים,  גדולי 
זה תועלת מרובה שיהיה ביד כל 
ברורה  ומשנה  ברורה  אדם הלכה 
וידעו בבהירות את  במקום אחד, 

המעשה אשר יעשון. 
בעריכת  הושקעה  רבה  השקעה 
סיכום  כידוע  אשר  זה,  מדור 
מצריך  ספורות  במילים  הדינים 
והן  הדברים  בבירור  הן  רב  עיון 
בהחלטה מה לקרב ומה לרחק, על 
יתר  נקצר  ולא  נאריך  שלא  מנת 
על המידה. וכן הדבר מצריך דיוק 
רב, שהרי כל מילה או אות יכולים 
וח"ו  המשמעות  את  לשנות 
ישבו  כן  על  בדין.  לטעות  לגרום 
מופלגים  חכמים  תלמידי  צוות 
מכן  ולאחר  הדברים,  את  לערוך 
הונח החומר לפני דיינים מומחים 
יצא  שלא  היטב  לבקרו  מנת  על 

תקלה מתחת ידינו.
שכרך  במחשבה  עלתה  בתחילה 
ב' יכלול את כל 'הלכות שכירות', 
והן  ובתים  מטלטלין  שכירות  הן 
 - שו  )סימנים  פועלים  שכירות 
משלש  למעלה  לאחר  אך  שלט(, 

שנים של איסוף החומר ועריכתו 
המדור  הוספת  לאחר  ובפרט 
הוברר  פסוקה',  'הלכה  החדש 
שנאסף חומר רב שאין כרך אחד 
יכול להכילו, ועל כן הוחלט לחלק 
את החומר לשני חלקים נפרדים, 
פועלים  שכירות  על  א'  חלק 
בעזהי"ת  לאור  לצאת  העומד 
וחלק  ממש,  הקרובה  בתקופה 
מטלטלין  שכירות  הלכות  על  ב' 

שכחה באומן, אם היא כאבידה או 
כפשיעה

אירע היזק שאינו ניכר, אם יכול לומר 
לבעלים 'הרי שלך לפניך'

אומן שהחפץ שברשותו אבד, האם 
הפסיד שכרו

עו"ד או מנהל מחברה שהתרשלו 
בתפקידם 

תשלום עבור מניעת רווח
מכר בית, האם המזוזות בכלל המכירה 

מי נחשב מוחזק במזוזות

שכחה באומן

זהירות 
גדולי ישראל 
בדיני ממונות

לכתוב  יריעות  לסופר  נתן  שהסוחר  היה,  ומנהגם  סופר.  אצל  תורה  ספר  הזמין  סת"ם  סוחר 
עליהם, וכשגמר הסופר לכתוב כך וכך יריעות היה שולח אותם אל הסוחר, והסוחר שילם לו על 

עבודתו, ונתנם להגהה, לאחר מכן היה שולח אותם שנית אל הסופר כדי שיתקנם ויחזירם לו.
בסיום כתיבת הספר כולו, הלך הסוחר לתפור את הס"ת ומצא שחסרה יריעה אחת מתוך הספר, 
וכשפנה לסופר שיביאנה לו, השיב לו הסופר שכבר שלח לו את כל היריעות שהיו בידו, ולא 
נשאר אצלו ולא כלום. ומאחר שכן, מחוסר ברירהא ביקש הסוחר מהסופר שיכתוב פעם שניה 

את היריעה החסירה, ושילם לו עבור עבודתו זו.
לאחר זמן מצא הסופר את היריעה החסרה בביתו, ונזכר שאכן הניחה במקום זה ושכחה.

הלך הסוחר ותבע את הסופר שיחזיר לו את הכסף שקיבל עבור היריעה הנוספת, שהרי נתברר 
הדבר שהסופר פשע, וכיון שכך היה מחויב לכתוב לו את היריעה נוספת, ונמצא שקיבל שכר 
עבור יריעה זו בטעות. וכנגדו טוען הסופר, האף אמנם שהייתי שומר על היריעה, אך לא קבלתי 
מחויב  שאני  נאמר  אם  אף  ועוד,  ואבידה'.  מ'גניבה  פטור  הריני  שכן  וכיון  השמירה,  על  שכר 

בשמירתה, הרי לך היריעה האבודה, ו'הרי שלך לפניך'.

א. אומן, אם דינו כ'שומר שכר' או כ'שומר חינם'.
ב. 'שכחה', אם היא כאבידה או כפשיעה.

אירע היזק שאינו ניכר, אם יכול לומר לבעלים 'הרי שלך לפניך'בג. 
. אומן שהחפץ שברשותו אבד, האם הפסיד שכרוד. 

שאלה

לקניה מרוכזת במחיר מוזל עבור כוללים: טל. 08-8669244
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הנושאים לדיון:

מזוזה בבית שכור
ראובן שכר בית חדש משמעון ולא היו בו מזוזות, וקבע בו ראובן מזוזות חדשות, ותובע 
את דמיהם משמעון, וטען שמעון שמזוזה חובת הדר היא, והחיוב על ראובן. ולאחר 
כמה שנים מכר שמעון את הבית ללוי, והוצרך ראובן השוכר לצאת מהבית, ובא ראובן 
לתבוע מלוי שישלם לו עבור המזוזות, וטוען לוי שהוא קנה את הבית עם כל אשר בו, 

ואם ירצה ראובן עליו לתבוע את המזוזות משמעון. 

חלק א' בענין דין ודברים שבין השוכר למשכיר - נתבאר בגליון תשרי-חשון תשע"ב.

חלק ב' בענין דין ודברים שבין המוכר ללוקח:
המוכר בית לחבירו, האם המזוזות הקבועים בפתחים הן בכלל המכירה, מצינו בזה ד' דרכים בפוסקים. 
י"א שהוא ספק בדין, י"א שהוא ודאי מכירה על פי הדין, וי"א שהוא ודאי מכירה על פי המנהג, וי"א 

שאינו בכלל המכירה.
א. בגמרא )בבא בתרא סט ע"א( נסתפקו אם דבר המחובר לבית ביתדות הוא בכלל מכירת הבית בסתמא 
או לאו, ולא נפשט הספק, ולפיכך נפסק בשו"ע שהמוכר שהוא המוחזק יכול לעכבם לעצמוא וכתב 
בשו"ת שיבת ציון )סי' קי(, שאף מזוזות הן בכלל הספק, שהרי הן מחוברים ביתידות, אלא ששונה דין 
מזוזות משאר דברים הקבועים ביתידות, שבשאר דברים המוכר הוא המוחזק, ואין הלוקח מוציא 
ממנו מספק, אבל מזוזות הקבועות בבית, מאחר ואסור למוכר להסירם, ואין לו על הלוקח אלא 
מוציא ממנו ממון  ואינו  המזוזות  להניח את  המוכר  ועל  המוחזק,  הוא  הלוקח  א"כ  תביעת ממון, 
ואם הלוקח כבר מוחזק במזוזות מועילה  לוב  ידי שמים אינו מחויב לשלם  ואפילו לצאת  מספק, 

תפיסתו לכו"ע, ואינו חייב לשלם למוכר כלל.ג
המזוזות  את  להחליף  רשאי  פוסקים  כמה  שלדעת  שכיון  וסוברים,  חולקים  מהאחרונים  וכמה  ב. 
יכול לתבוע  יותרד נמצא שבכלל המכירה רק שווי מזוזות פשוטות, לפיכך  המהודרות בפשוטות 

מהקונה את ההפרש בין מזוזות פשוטות למזוזות מהודרות אלו, וטוב שיתפשרו ביניהם ה 
ג.  יש שכתבו שאין המזוזות הקבועות בכלל הספק שבגמ', והם ודאי מכורים. ומב' טעמים: א. שהספק 
בגמ' הוא בקבועים ב'יתידות' אבל הקבועים ב'מסמרים' הם חלק מהבית, ובכלל המכירהז. ב. הספק 
שמירה  והוא  בלעדיה  לדור  שאסור  מזוזה  אבל  לביתח  כך  כל  נצרכים  שאינם  בדברים  הוא  בגמ' 
ממזיקים, הוא דבר נצרך מאד ובכלל המכירה. ולשיטה זו אין המוכר רשאי להחליף וליתן מזוזות 

פשוטות יותר לאחר המכירה.
ד. יש שכתב ט שבזמן הזה מנהג המדינה שהמזוזות הן בכלל המקח ואין המוכר יכול לתבוע עבורם 

מעות, והקונה פטור לשלם עבורם אפילו לצאת ידי שמים י
ה. יש שכתב יא שאין המזוזה בכלל המכירה, ומכמה טעמים, א( אין המזוזה עצמה קבועה ביתדות, אלא 
בית המזוזה ואילו המזוזה מונחת בפנים ואינה קבועה, ב( אין המזוזה נקבעת לעולם שהרי בכוונתו 

להורידה ולבדקה לפעמים.
ו.  לדינא, אין להוציא ממון מהקונה המוחזק במעותיו, אולם לדעת כמה פוסקים אם מזוזות אלו יקרות 

חייב לשלם את ההפרש, לפיכך טוב להתפשר בזה יב. 
אם התנה המוכר בפירוש שהמזוזות אינן בכלל המכירה, ותובע מהלוקח שישלם לו על המזוזות,  ז. 
והלוקח אומר לו טול מזוזותיך, והמוכר תובע מעות מפני שאסור לו ליטול את המזוזות, נתבאר לעיל 
בחלק א' שבודאי ראוי לו לשלם, אך נחלקו הפוסקים אם יכול להוציא ממנו בדיינים, וגם נחלקו אם 

באופן שאינו משלם יש רשות למוכר להסירםיג.
ח. לפיכך המוכר את ביתו ורוצה שישלם לו הלוקח על המזוזות טוב יעשה אם יכלול את מחירם במחיר 
הבית, או שיתנה שמכירת הבית תחול רק אם ישלם לו על המזוזות, אבל אם לא התנה כלום, והלוקח 

כבר מוחזק בהם אינו יכול להוציא ממנו ממון.
ט. בנידון דידן שהמזוזות היו של ראובן השוכר ולא של שמעון המוכר, פשוט שהמזוזות לא נמכרו עם 
הבית, שהרי אינם של המוכר, ודין הלוקח כדין שוכר שני, שלכתחילה ודאי צריך לשלם לו. אמנם 

קשה להוציא ממון זה בדיינים, וכמו שנתבאר לעיל.

"הלכה פסוקה"

א רמ"א סי' ריד סי"א, ועי"ש בסמ"ע סקמ"ה שגם השו"ע סובר כן.
ב הובא בפתחי תשובה שם סק"ח. ובשו"ת תשובות והנהגות )ח"ג סי' תסה( תמה על סברא זו, לפי שתפיסה 
מועילה רק בטענת ברי, ובספק זה שהוא איבעיא דלא איפשיטא אין טענתו ברי והיה ראוי שיפשר עמו 
לצאת ידי שמים, שהרי ספק יש כאן ואפשר שהמעות שלו. ]וראה בשו"ת מגדל צופים )סי' לד( שיעץ למוכר 
להסיר את הברגים מהמזוזות לפני חלות המכירה ולהדביקם בדבק ניר, ולפי שאינם מחוברים ביתידות 

אינם נמכרים לקונה, וחזר דינו כשאר שוכר שני שיכול הראשון לתבוע ממנו לשלם דמיהם[.
ג שאפילו למ"ד שתפיסה במקום תיקו אינה תפיסה - ראה בתקפו כהן להש"ך - מ"מ בתפיסה ברשות 
מועילה לכו"ע, והרי מוכר זה נתן לו רשות לדור בבית עם המזוזה, ואע"פ שלא רצה ליתנה לו בחינם, מ"מ 

יש לסמוך על סברת השיבת ציון שבאופן זה הוא המוחזק. שו"ת להורות נתן ח"ו סי' קכו.
ד ראה בחלק א'.

הגרי"ש  בשם  רט  סימן  סוף  ח"א  ישפה  אבני  רמ"ז,  סי'  וח"ו  ב'  אות  קנ"ט  סי'  ח"ב  הלוי  שבט  ה שו"ת 
אלישיב.

ו שו"ת עמק התשובה ח"א סי' קמט.
ז כן כתב במאירי ב"ב נט ע"א להדיא, וכתב שכן משמע גם מלשון הרשב"ם שם, וזה לשונו 'בסיכי - יתידות 
קביל"ש ונוח לפרקן. עכ"ל. וכן הוא המשמעות בכל הש"ס שהיתידות עשויות לתליה או לחיבור קצת שנוח 

לפרקן והמסמרים עשויים לחיבור חזק.  
ח שכן כתב הרשב"ם בפירוש האיבעיא בגמ' ד"ה מאי, 'מי אמרינן אינן צריכין לפתח כל כך ולא מכרן, או 

לא'. 
ט שו"ת תשובות והנהגות ח"ג סי' תסה.

י ובשו"ת עמק התשובה דחה זה וכתב שאין מנהג קבוע בזה. 
יא שו"ת מחנה חיים יו"ד סי' לד.

יב וראה בשו"ת שבט הלוי שם שאפשר שגם השיבת ציון יודה שחייב עכ"פ בזה.
      יג ראה חלק א' בהרחבה, ובהערה שם אות יט הארכנו אם המזוזה גזולה היא בידו. 

את הוצאות ההובלה קרע את 
השובר. )ח"ח ופעליו ח"א, מד(.

אחד  אליו  שבא  מעשה  שוב 
בישיבתו,   האברכים  מחשובי 
שהצליח  בשמחה  לו  ובישר 
כל  עם  תפילין  לו  לרכוש 
הפרשיות  את  ההידורים: 
שמים  וירא  מצויין  סופר  כתב 
אומן  התקין  הבתים  את  ידוע, 
פרודות  והן  פלוני,  מפורסם 
ומעור אחד, את הרצועות עיבד 
החומרות  כל  לפי  כשר  יהודי 
וכו'. שאלו הח"ח באיזה מחיר 
עלו לו התפילין. הלה השיב לו 
ששילם תמורתם שמונה עשר 
רובל, שהיה בשעתו רכוש גדול 

ביחס למחיר תפילין.
את  ה"חפץ-חיים"  כששמע 
לנדנד  החל  הנקוב,  המחיר 
וחזר  תמהון  לאות  בראשו 
רובל,  עשר  שמונה  ושינן: 
מהודרים!  תפילין  זוג  במחיר 
האם מדקדקים שגם השמונה 
עשר רובל יהיו מהודרים, כשם 
יהיו  שהתפילין  שמהדרים 
יודע איך השיגו  מהודרים? מי 
אם  רובל?  עשר  השמונה  את 
לא על חשבון אחרים? אם לא 
יוכלו  שלא  בחובות  הסתבכו 
לפרוע אותם בזמנם? וכו' וכו'. 
אמנם ראוי מאד להדר במצוות, 
אבל יש להדר שגם הממון יהיה 

כשר בכל ההידורים... )שם(.

דרש  הכיפורים  מימי  באחד 
התעוררות  דברי  הישיבה  לבני 
אמר:  וכה  גזל  עון  מחומר 
גמר  לפני  עתה  אנו  עומדים 
דין, ובודאי שעל עבירות שבין 
אדם למקום כבר חזר כל אחד 
לשעבר  בחרטה  בתשובה, 
עבירות  אך  לעתיד,  וקבלה 
יום  אין  לחברו  אדם  שבין 
הכפורים מכפר עד שירצה את 
כסף  לוה  שאחד  ויתכן  חברו. 
וכלל הוא שדבר  ושכח לפרוע. 
נמחל עד שיסלק חובו.  לא  זה 
נכריז  איך  כעת,  נעשה  מה 
נחדל  "למען  נעילה  בתפילת 

מעושק ידינו"?
עצה,  במוחי  נפלה  לכן   -
יום  לו  יקבע  עתה  אחד  שכל 
שמקבל עליו לבדוק בו את כל 
פנקסיו ויאמץ  זכרונו לברר את 
חשבונותיו שיש לו עם הבריות, 
ואם ימצא שיש לו חוב יפרענו 
צריכה  הזאת  הקבלה  מיד.  לו 
תחשב  ואז  שלם,  בלב  להיות 
כאילו קיימנוה ונזכה בדין. בזה 
להתפלל  וציוה  דרשתו  סיים 
ח"ח,  )מכתבי  נעילה.  תפילת 

שיחותיו עמ' טז(.

)מתוך הספר 'זהירות בממון חבירו'(

נאה מקיים ונאה דורש

שני  הביאו  )שם(  ובגמרא  הן.  שכר  שומרי  האומנים  כל  ע"ב(  פ  )ב"מ  במשנה  מבואר  א. 
פי שאינו מקבל שכר על שמירתו[.  על  ]אף  נחשב לשומר שכר   טעמים מדוע האומן 
א. בהנאה שנתן את המלאכה לו ולא לפועל אחר נעשה שוכר שכר. ב. בהנאה שתופס 

את החפץ עבור שכרו ]כעין משכון על חוב[ נעשה שומר שכר.

כתב במחנה אפרים )שומרים סי מא(, שכיון שקי"ל )סי' שז ס"א( ששוכר דינו כשומר שכר, 
אם כן לכאורה אין צריכים לטעמים הנ"ל, ולכן אף באופן שאי אפשר לומר את הטעמים 

א הואיל והסוחר היה מחויב לתת לקונה את הס"ת עד לתאריך מסוים, שבו היה צריך לעשות 'הכנסת ספר 
תורה'. וגם עם הסופר סוכם שיסיים עד לתאריך זה. 

ב שהרי דמי היריעה כשאינה חלק מס"ת שלם שוה הרבה פחות משווי יריעה שהיא חלק מס"ת שלם.

תשובה

תשובה


