משא ומתן
יו"ל ע"י בית הוראה עץ חיים
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הרב חיים קאהן שליט"א

מת ,חלה או נאנס השותף
מת השותף
מת השותף בטילה השותפות אפילו קבעו זמן לשותפות
ומת תוך זמן השותפות[ ,]1הן אם שותפו אינו רוצה להמשיך
השותפות עם היורשים או היורשים עם השותף שכל אחד
יאמר שלא נוח לו עם השני[.]2
היו כמה שותפים ומת אחד מהם ,יש שכתבו שהשותפים
האחרים נשארים בשותפותם[]3ויש שכתבו שהשותפות
בטילה[ ,]4ויש שכתב שאם הנשארים היו משותפים מקודם
בעסקים אחרים גם השותפות הזאת קיימת[ .]5וכתב הרמ"א
שאם שלושה קבלו עסק ממשקיע ומת אחד מהם השותפות
בטילה[.]6

המשיך להתעסק
הפוסקים דנו באם המשיך השותף לעסוק במעות השותפות
לאחר שמת חבירו מבלי להודיע ליורשים שהוא מחלק את
השותפות האם הרווחים משותפים ,שיש שכתב שמסתמא
עסק בעד השותפות וצריך לחלוק הרווח עם יורשי חבירו
לאחר שינכה שכרו כאריס[ ,]7ויש שכתבו שיכול לטעון שזקף
ע"ע את חלק חבירו במלוה ,וכל הרווח שלו[.]8

סוגי עסקים:
א"א לחלק העסק
יש שכתב שאם עדיין יש סחורה שצריכים למכור לא בטילה
השותפות או העיסקא עד גמר מכירת הסחורה אא"כ יבוא
לבי"ד לחלק את נכסי השותפות[ .]9עוד כתבו הפוסקים שאם
אי אפשר לחלק את השותפות כגון בעסק שהרישיון לעסוק
בו ביד השלטונות שהשותפים קבלו ביחד את הרישיון
לעסוק בו כפי תנאי הרישיון ,שלכן אי אפשר לחלק את גוף
העסק[ ,]10אם לא רוצה לעמוד בשותפות לא יכול אחד לדחות
את השני אבל יכול לטעון גוד או אגוד[.]11

שבועי
גליון
שמות | תש"פ

בנשיאות הרב חיים קאהן שליט"א

פסקי דינים
דיני שותפות ט"ז

מהדורת וויינרעב

|

גליון שמ״ח

מעשה שהיה
עיסקא ,מת המקבל או הנותן
יש שכתב שאף בעיסקא ,אם מת המקבל יכול הנותן לכוף את
היורשים שיחזירו את מעות העיסקא[,]12
ויש שכתב שאם לפי ראות עיני הבקיאים יהיה הפסד
ליורשים ,השותפות קיימת עד שיצאו מחשש הפסד או יקבל
עתה לסבול ההפסד[.]13
עוד נחלקו הפוסקים אם מת נותן העיסקא האם יורשיו יכולים
להוציא מיד המתעסק קודם הזמן שקבעו למשך העיסקא[,]14
ויש שכתב שאם מת
הנותן והיורשים רוצים
ימשיך
שהמקבל
להתעסק יכול המקבל
לחזור בו בטענה שרק
בעד אביהם היה מרוצה
להתעסק בו[.]15

האם יורשי
השותף יכולים
לכוף שישארו
בשותפות

חלה או נאנס
מלעסוק בשותפות
שותף שחלה או נאנס
בדבר שאינו קשור לשותפות[ ,]16אזי אם השתתפו בממון יכול
העוסק לחלוק לפני
בי"ד ויתעסק בשלו בלבד ,אבל אם לא חלק השותפות ועסק
עם ממון השותפות ,הרווח לשותפות וינכה לשכרו כאריס[,]17
ואם לא היו משותפים בממון ורק עסקו ביחד כגון אומנין
שהשתתפו לעבוד ולחלוק הריווח ,ועתה עסק השותף לבדו,
כל הרווח שלו כי אפילו עשו קנין בשעה שהשתתפו שאם
יחלה או ייאנס יחלקו את הרווח ,הרי זה קנין על דבר שלא
בא לעולם[.]18

תנאי
התנה השותף שאם השני ימות לא יכול היורש לבטל את
השותפות ,השתעבדו נכסיו של השני להמשיך את השותפות
עם הנכסים אבל היורש אינו חייב לעסוק בעצמו[.]19

[]1סי' קע"ו סעיף י"ט ע"פ הרמב"ם הל' שותפין פרק ה' הל' י"א ,וכתב הרמ"א שכן עיקר דלא כמרדכי ב"ק סי' קמ"ו ולפי"ז לא שייך טענת קי"ל ,וראה הלאה ליד הערה
 9ש'בטילה השותפות' היינו שמעתה יכול לחלוק אף תוך הזמן]2[.סמ"ע שם ס"ק נ' וראה ביאורו בערוך השולחן סעיף מ"ב]3[.ראה משפט שלום שם ד"ה ועיין ,משו"ת
מהרשד"ם חו"מ סי' קנ"ג ,צויין בש"ך ס"ק ל"ד ,דאף שכלפי היורשים הסתלקה השותפות אבל ביניהם נשארים שותפים]4[.ערך לחם לסעיף י"ט ,וכ"כ בשו"ת חכם צבי
סי' ד' ע"פ דיוקו ברמב"ם הנ"ל (וראה הגהות רע"א) ,וראה בסמוך הערה ]5[.6משפט שלום שם משו"ת רדב"ז ח"א סי' קל"ב]6[.שם ,ע"פ הריטב"א הובא בב"י מחו' מ"ה
מכמה טעמים ,עיי"ש ,ומשמע שזה כסוברים שבכל שותפות בכה"ג השותפות בטילה וכ"כ במשפט שלום הנ"ל והפרח מטה אהרן ח"ב סי' מ"ד הובא בדברי גאונים
כלל צ"ח סי' צ"א ,וע"ע בשמחת יו"ט סי' כ"ג שהאריך בזה]7[.נתיבות ס"ק ל"ו ,וכ"כ המשל"מ הל' שותפין פרק ד' הל' ד מפני משה ח"א סי' ע"ט]8[.המשל"מ הנ"ל כתב
שמהרשד"ם חו"מ סי' קנ"ה וראנ"ח ח"א סי' מ"ד כתבו שנראה שחולקים על הפני משה ,אכן במשפט שלום תחילת הסעיף כתב שהמרשד"ם העלה שזה מחלוקת
הפוסקים והמוחזק י"ל קי"ל ,והשיג על הנתיבות]9[.כנה"ג הגה"ט ק"פ ע"פ רדב"ז תקס"ד ,דהיינו שלזה בטילה השותפות ,וכן במשפט שלום ד"ה וע"ש ,ובפתחי תשובה
ס"ק כ"ה כתב משו"ת אבקת רוכל סי' קל"ו שכן דעת הב"י בתשובתו לאריז"ל]10[.ראה ב"ח סעיף ל"ה וש"ך ס"ק ל"ה בחכירת אורענדא ורחיים ,ע"פ ביאור הנתיבות
ס"ק ל"ו שכתב שא"א לחלוק ואינו בדין שירוויח לעצמו בשל חבירו .הנה מעיון בדברי הב"ח נראה שהרישיון ניתן לשניהם בעד התשלומים ששילם ששילמו לשר,
ודאגת השותף החי היא שאפילו אם כל אחד יתעסק לבד מ"מ כלפי השר הוא עסק אחד וטענת השותף החי היא שלא יהיו רווחים שכדאי לשר לתת הרשיון .וראה ערוך
השולחן סעיף מ"ב שמפרש שזה 'עסק קבוע' ,ומשמע שמפרש שהסיבה שלא יכולים לחלוק הוא מפני שכן הוא גוף העסק ששניהם צריכים לעסוק בו .וע"ע במשפט
המשך ההערות בעמוד ב'

עד מתי?

הרב אריה ליכטנשטיין

 הרי אמרתילך שאני רוצה
את זה לסוף!?
מדוע שברת
את זה?  -כעס

קליין על שכינו ,גארדאן.
 אתה צודק! אכן חזרת בך וביקשת שלאאשבור זאת .שכחתי ושברתי.
 אני לא יודע כמה זה היה שווה .אבל וודאי שזההיה שווה משהו .עליך לשלם לי זאת!
 לא נראה לי שעלי לשלם זאת .הרי כבר נתתלי רשות בעבר לשבור זאת.
 ולאחר מכן חזרתי בי! הרשות שניתנהמלכתחילה אין לה ערך ותוקף.
 -מאן יימר?

...

תחילתו של המעשה לפני כחדשיים .קליין,
החליט לשפץ ( )renovateאת המטבח ()Kitchen
בביתו.
אמנם ,הוא לא ראה צורך להחליף גם את
השולחן והכיסאות ששימשו אותו ואת
משפחתו במשך כבר למעלה מעשר שנים.
‘מספיק העלות הגבוהה של המטבח עצמו.
אין צורך להוסיף עוד הוצאות שאינם חיוניות’
הסביר לרעיתו המאוכזבת (.)Disappointed
והיכן יעמיד את השלחן והכיסאות במשך כל
זמן השיפוץ? הרי ביתו קטן הוא ואין בו מקום.
לצורך כך פנה קליין אל גארדאן ,שכינו הקרוב
אל ביתו ,לבקש ממנו להכניס את השולחן
והכיסאות שלו אל המחסן שיש לו בחצירו
האחורית .גארדאן הסכים בחפץ לב.
כך חלפו להם מספר שבועות .בינתיים
השיפוצים התקדמו להם ,וכמאמר העולם ‘אתה
יכול לדעת כיצד אתה נכנס לזה ,אך לעולם לא
תדע כיצד תצא מזה’ ...כך גם קליין.
הוא חדל מלהיות ‘קמצן’ ולדקדק על כל הוצאה
קטנה .באחד הימים ,העלתה רעיתו שוב את
ענין השלחן והכיסאות‘ .חבל שהכל יהיה חדש
ומתאים ואילו השולחן והכיסאות יהיו ישנים
ובצבע אחר’ טענה.
דבריה נתיישבו על ליבו ,והוא הסכים להזמין
שולחן וכיסאות חדשים.
למחרת ,כאשר פגע את גארדאן ,שח לו על כך.

מהדורת וויינרעב לעילוי נשמת הרה"ח ר' ארי' לייביש ז"ל בן הרה"ח ר' זאב אהרן ז"ל נתנדב ע"י בנו הרה"ח ר' יעקב שליט"א

קו ההלכה

מעשה שהיה
 זאת אומרת שיכול אני להוציא את השולחן והכיסאות שלך מהמחסן שלי .זהתופס מקום רב .אשמח להיפטר מכך  -שמח קליין.
 בודאי .אינך צריך לעשות זאת בעצמך .אבוא לעזור לך. לא .אין צורך .אתן לילדיי לפרק את השולחן והכיסאות ולהניחם בקידמת הביתלפני שהעירייה מפנה את האשפה .הם יהנו מכך .לפרק .לשבור.

...

חלף לו יום וקליין נמלך בדעתו.
‘מדוע שאזרוק את השולחן והכיסאות הישנים? הרי יכול אני לקחת זאת אל
הבאנגאל”א שלנו בהרי הקעטסקי”ל .הם בוודאי במצב טוב יותר מהגרוטאות
שיש לנו שם!’ חשב לעצמו.
הוא התקשר לגארדאן וביקש ממנו שלא יפרק ולא ישבור את השולחן והכיסאות.
 ביום ראשון הקרוב אסע במיוחד אל ההרים .אקח עמי את השולחן והכיסאותלבאנגאל”א שלי.
והנה עתה ,יום רביעי בליה ,חולף קליין בקידמת ביתו של גארדאן ובקידמת הבית
שוכבים להם השולחן והכיסאות ,מפורקים לגמרי.

...

משנה מפורשת (בבא קמא דף צ"ב ע"א) עוסקת בנידון דידן.
'האומר ְק ַרע את כסותיַ ,ש ֵּבר את כדי  -חייב( .ואם הוסיף לו ואמר ):על מנת לפטור
 פטור.בגמרא (שם דף צ"ג ע"א) מעמידה הגמרה את הדברים דוקא כאשר הגיעו הכסות
והכד לידיו בתורת שמירה .אזי אם לאחר מכן הסכימו הבעלים שיקלקל אותן,
בכדי להיפטר על שבירתן ,צריך שיאמר לו בעל הבית 'על מנת לפטור' .אלמלא
וש ֵּבר את כדי'
אמר לו כן ,יתחייב השובר/השומר אף שאמר לו ' ְק ַרע את כסותי ַ
(שלחן ערוך  -חושן משפט ,סימן ש"פ סעיף א').
אך אם מיד בתחילה כשמינה אותו לשומר אמר לו שיכול לשברן ,אזי אינו נצרך
לומר 'על מנת לפטור' .מקרא מלא דיבר הכתוב 'לשמור' ,ולא שמתחילה קיבל את
החפץ עם רשות לשברו ולהזיקו.
באם מעולם לא היה שומר על הכסות והכד ,אלא הבעלים הביאו לו את החפץ
וש ֵּבר את כדי' ,על אחת כמה וכמה שנפטר השובר
ואמרו לו'ְ :ק ַרע את כסותי ַ
אף אם לא אמר לו 'על מנת לפטור' (תוס' ורשב"א שם בבא קמא דף צ"ג ע"א ,ים
של שלמה  -בבא קמא פרק ח' סימן ס"ח ופתחי חושן  -נזיקין פרק א' סעיף ט"ו
והערה מ"א שם).
סיבת החילוק היא כיון שאמר לו לשבור ולקרוע ,כנראה לא התכוון שישלם לו על
כך ומחילה יש כאן (ראה סמ"ע סימן ש"פ סק"ג וש"ך סימן רמ"ו סק"ט).
מה שאין כן אם בתחילה נמסר לידו בתורת שמירה ,הרי כנראה שהבעלים אינם
מוחלים על הנזק שיקרה בפיקדון .כל מה שאמרו לו כן היה על מנת להניח את
דעתו שלא יחשוש מלשמור .בכדי לפטור אותו ,נצרך שיאמרו לו הבעלים 'על
מנת לפטור'.
אחרים (קצות סימן רמ"ו סק"א ונתיבות שם סק"ה) מבארים שהחילוק הוא מחמת
שכאשר הבעלים נותנים את רשותם לשבור ולקרוע את רכושם ,אין נזק כזה בכלל
'נזק' להתחייב עליו כלל.
רק אם נמסר החפץ ביד השומר מתחילה בתורת שמירה ,נצרך אמירת 'על מנת
לפטור' על מנת לפטור את השומר מהאחריות שקיבל על עצמו מלכתחילה על
כל נזק של הפיקדון.
היוצא מכל הנ"ל ,כי בכך שקליין נתן את הסכמתו להשליך את השולחן והכיסאות
אל האשפה ,יש בה בכדי לפטור את גארדאן .פשיטא שכוונתו היתה לפטור את
גארדאן על פירוקם והשלכתם אל האשפה (ראה ברמ"א בסימן ש"פ סעיף א').
עתה יש לדון בכך שקליין חזר בו לאחר מכן .האם בכך יתחייב גארדאן ,או שלאחר
שקליין כבר נתן את רשותו ,שוב אינו יכול לחזור בו?
כתב על כך המהרי"ט (חושן משפט ,סימן קי"ח) שהפטור אינו בתוקף אלא בשעה
שכבר שבר את הכד וקרע את הכסות .כל זמן שעדיין לא נעשה הדבר ,יכולים
הבעלים לחזור בהם.
אם כן ,כאשר קליין ביקש מגארדאן שלא יעשה זאת והוא יבוא ליטול את השולחן
והכיסאות בכדי להובילם אל הבאנגאל"א שלו ,שוב גארדאן אינו רשאי לפרקם
ולהשליכם אל האשפה.
סוף דבר ,על גארדאן לשלם את מחיר השולחן והכיסאות באם לא ניתן עוד לתקנם
ולהחזירם למוטב.

במאמר הקודם דנו כאן בהרחבה
אודות אמן שגרס חלק מהיצירה
שלו ברגע שנתסיימה מכירתה
הפומבית בקביעת דמיה על סך
 1.4מליון דולר .מסקנת הדברים
היתה כי כיון שמחמת גריסה זו עלה ערך היצירה ,על כן האמן אינו חייב לשלם על כך.
במאמר זה נעסוק בשתי שאלות נוספות בנידון הנ"ל.
שאלה :ערכה של היצירה עלה רק לאחר שדבר המעשה פשט בכל עולם האומנות .אזי
נקבע כי מחמת שלא היה כזאת מעולם ,ערך היצירה עלה .אמנם ,מיד בתחילה ערך
היצירה ניזוק ,רק בהמשך הוא עלה וכאמור .האם האמן אינו אחראי על אותו זמן שערך
היצירה נפל מחמת מעשיו?
תשובה :לכאורה היה נראה כי יש מקום לבעל דין לטעון כך ולחייב .מצאנו כזאת בדברי
הפוסקים (ראה חזון איש  -בבא קמא סימן י”ד סק”ה ,שו”ת אגרות משה  -חושן משפט
חלק א’ סימן ל”ז ומרחשת  -חלק ג’ סימן י”ד) .כגון ,מי שלקח עצים של חבירו ועשה
מהם דבר שאין לו מבקש וקונה .אף אם בהמשך החלו בני אדם לבקש דבר זה וכתוצאה
מכך עלה ערך העצים ,שוב אינו יכול להיפטר ממה שנתחייב בשעה שהפחית את ערכם
של העצים (ראה משפט המזיק חלק ב’ סימן א’ אות ח’).
מכל מקום נראה כי אין דין הציור שנגרס שוה להנ"ל .בנידון שדנו הפוסקים במי שעשה
מהעצים דבר שאין לו ביקוש ,ברי שבאמת ירד ערכו .רק לאחר מכן התחדש דבר ונוצר
ביקוש לכך ומחמת כן עלה ערכו .אך בגריסת הציור הרי שירידת ערכו היתה מחמת אי
ידיעה .מיד כשנודע שמעשה זה הוא ראשוני בהסטוריה של עולם האומנות ,הבינו הכל
שמעשה זה אינו מזיק אלא להיפך .מעולם לא ירד ערכו באמת.
שאלה :האם יכול האמן לדרוש תוספת תשלום עבור מעשה הגריסה? הרי הלכה היא
כי המשביח נכסיו של חבירו ,זכאי הוא לתשלום עבור מה שההנהו (ראה שלחן ערוך -
חושן משפט ,סימן שע"ה).
תשובה :אם כוונתו של האמן במעשה הגריסה היה בשביל להעלות את ערכה של
היצירה ,יכול הוא לתבוע שכר עבור פעולתו .דינו כיורד לתוך שדה חבירו שלא מדעתו
של בעל הבית והשביחה ,שנוטל שכרו עבור ההנאה (שם).
אמנם ,חילוק מצאנו בין שדה העומדת ליטע ,שמשלם בעל הבית את מה שנהנה וכנ"ל,
לבין שדה שאינה עומדת ליטע .אזי משלם לו או את השבח או את ההוצאה ,הפחות
מבין שניהם (שם) .גם בנידון דידן יש מקום לחילוק זה.
אם הקונה רכש את הציור בכדי למכרו לאחרים ולהרויח עליו ,אזי יש מקום לדונו
כשדה העשויה ליטע ולחייב אותו עבור מה שנהנה מחמת הגריסה (וקשה לאמוד זאת
ויצטרכו להתפשר) .אך אם הקונה רכש את הציור בשביל עצמו ,להתנאות בו ,אזי אין
מקום לחייב את הקונה אלא על מחיר ההוצאה .דהיינו ,מה מחיר פועל עבור גריסת
הציור .כנראה שמחיר פעולה כזו הוא מעט מאד ,אם בכלל.
מכל מקום ,כיון שברוב המקרים גם מי שלקח לעצמו נהנה הוא מעליית מחיר היצירה,
אשר על כן יש מקום לחייבו כנהנה עבור הערך שנתווסף ליצירה (ראה חזון איש  -בבא
בתרא ,סימן ב' סק"ג וסק"ד).
יש להדגיש כי אם מטרת מי שגרס את הציור היתה להזיקו ,אין מקום לשלם לו על כך
אף אם במציאות מעשיו גרמו להתייקרות הציור (ראה שלחן ערוך  -חושן משפט ,סימן
רס”ד סעיף ד’ וספר משפטי התורה  -בבא קמא ,סימן א’).

מזיק שהשביח  -ב'

המשך ההערות מפסקי דינים
שלום ד"ה ונ"ל ,שדייק מדברי הב"ח שדווקא כשקבלו את הרשות ביחד אבל אם רק אחד קיבל הרישיון ולקח את
חבירו לשותף יכול לחלוק ,ודן בדברי המהרשד"ם חו"מ סי' קנ"ו ,וע"ע בקונטרס אחרון שם ,וזה משמע יותר כפי
שביארנו לעיל ,ועיין בערך לחם שאם לקחו את הזכות מהמלך דומה לשכרו בית במשותף לזמן שכבר התחייבו
נכסיו בשכירות כל הזמן]11[.נתיבות שם ,וכתב שכן נראה קצת מהב"ח ,ונראה שה"ה בכל סוג שותפות שחלוקת
נכס השותפות היא הפסד לנכס נדון בגוד או אגוד ,ראה סי' קע"א סעיף א' ,וע"ע  ערוך השולחן הנ"ל]12[.נתיבות
ס"ק ל"ה ,דבשטר עיסקא לזמן הנהוג בינינו יכול לומר ידעתי שאביכם יכול להרוויח משא"כ אתם .ועיין במשפט
שלום ד"ה ובדין ,ומשמרת שלום אות ל"ח .ולכאורה לפי נוסח שטר עיסקא עם תנאי של חכמת אדם לא שייך
הנ"ל ובפרט לפי הנהוג האידנא שלא משביעים את המקבל ,וראה גליון ?? שמ"זתחת הכותרת 'שטר עיסקא']13[ .
ערוך השולחן שם]14[.ערך לחם שם ,הובא בהגהות רע"א ,וכן בשו"ת טור האבן סי' מ"ה כתבו שהיורשים לא
יכולים להוציא מהמתעסק שרק במת המתעסק יכולים לטעון שיורשיו אינם בקיאים במו"מ כמו אביהם ,אבל
בשו"ת מבי"ט ח"ב סו"ס קס"ב כתב שיכולים להוציא כמו בשותפות .ולכאורה לפי הערוך השולחן סעיף מ"ב צריך
בכל זה לעיין האם יש הפסד למתעסק או לחילופין ליורשים]15[.שו"ת פרח מטה אהרן חלק ב' סי' מ"ד ,וראה
הערה קודמת]16[.רמ"א שם וש"ך ס"ק ל"ז שאם התעכב כשהלך לטובת השותפות יש לו חלק ברווח]17[.ע"פ
ביאור הנתיבות ס"ק ל"ז]18[ .רמ"א שם ע"פ הב"י משו"ת רשב"ץ ח"א סי' ל"ה שכתב כשיטת הרמב"ם שמטעם זה
לא מהני קנין על עיסוק לבד ,אכן לחולקים (וכ"כ הרמ"א סעיף ג') אף בזה מהני הקנין וחייב לחלק הרווח ,ועיין
במשפט שלום ד"ה בהג"ה ,משו"ת השיב משה יו"ד סי' מ"ח שמבאר טעם הרמ"א משום אונס חייביה לא אמרינן,
אבל הסתירה הנ"ל בעינה עומדת .וע"ע במשפ"ש שם ד"ה ובעיקר]19[ .משפט שלום ד"ה וע"ש משו"תרדב"ז ח"א
ש"כ שלא יכול לומר 'אטול יותר מפני שטורח לבדו דמצי היורש לומר אם אין רוצה בזה ,נחלוק' ,ויל"ע האם כוונתו
שלא יכול לנכות אפילו שכר טירחא כאריס וגרע משותף שנאנס שהשני שהמשיך לעסוק נוטל כאריס ,דלכאורה
אין לחלק .וע"ע שו"ת שבות יעקב ח"א סי' קס"א הובא בפתחי תשובה סוס"ק כ"ה.

לקבל את הגליון באימייל שלחו ל mm@businesshalacha.com

לדיני תורה ,שאלות בדיני ממונות ,שטרות ,ריבית ,צוואות ,דיני מקח וממכר בשבת ויו"ט ,או לכל ענין הקשור לגליון אפשר להתקשר:
www.businesshalacha.com

|

ask@businesshalacha.com

|

877-845-8455

|

Brooklyn, NY 11230

|

1937 Ocean Avenue

|

BHI

