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 חיובה ושיעורה   -  מכר   אחריות

 הכר קטז, מתוך חושן משפט

כל המוכר קרקע או עבד או שאר  יט ג: " רמב"ם מכירה  

אם הוציא המקח    , כיצד   . הרי זה חייב באחריותן   מטלטלין 

מיד הלוקח מחמת המוכר, חוזר הלוקח ונוטל כל הדמים  

כך הדין בכל   . שנתן מן המוכר שהרי נלקח המקח מחמתו 

קנה    , ממכר  אלא  זה  דבר  הלוקח  פירש  שלא  פי  על  אף 

  , סתם, אפילו מכר הקרקע בשטר ולא הזכיר בו האחריות 

חריות שלא נזכר טעות סופר  הרי זה חייב באחריותן, שא 

רמב"ם מלמדנו שהאחריות המוטלת על המוכר היא    . "הוא 

מן הדין ולא הסכמית, שכיון שנלקח המקח מחמת המוכר  

להשיב את דמי המקח. ולפיכך האחריות מחייבת    הוא  חייב

את דמי המקח בשעתו, ולא את דמי הדבר הנמכר כעת  

בכ   בשעת הטריפה.  הוא  חיוב האחריות  כן,  מכר,  כמו  ל 

במטלטלין כבקרקעות, אף שבמטלטין לא כותבים שטר,  

ולרוב לא מתנים תנאים. מקורו לחיוב אחריות במטלטין  

בתרא בבא  בסוגיא  במוכר    מד. - מג  הוא  ח  בהלכה  לכך 

 " לזה  רמב"ם  נזקק  מאחריות  להיפטר  תנאי  ומתנה  שכל 

קיים  כתב  שבממון  זה  כעין  התנאי.  חלות  את  לנמק   "

 בחידושי רי"ז הלוי להלכות שכנים פרק יג. 

ולוה   מלוה  בהלכות  א  מאידך  רמב"ם    עולהכא  מלשון 

שהתייקרה   ביוקר  המוכר  את  מחייבת  המכר  שאחריות 

בעל חוב גובה את  השדה עד שעת הטריפה, זה לשונו: " 

בין שהשביחו מחמת הוצאה בין    , השבח שהשביח הלוקח 

אלא שאם שבחו מאליהן טורף כל    ; שבחו נכסים מאליהן ש 

השבח   , השבח  חצי  גובה  הוצאה  מחמת  השביחו    . ואם 

ומכר שמעון    , ראובן שהיה לו חוב על שמעון מאתים   , כיצד 

והוציא עליה לוי הוצאות והשביחה והרי    , ללוי שדה במנה 

היא שוה מאתים, כשיבא ראובן לטרוף מלוי טורף ממנה  

ח  של  וחמשים  מחמת  במאה  השביחה  ואם  השבח,  צי 

עצמה כגון שהוקרה בדמים או עלו בה אילנות גובה את  

וחוזר הלוקח וגובה את הקרן מנכסי שמעון אף    וכו'.  כולה 

ללוי  בו  זמן שמכר  נתן מאחר    , מן המשועבדין שמכר או 

בין בחציו בין בכולו אין   על חוב אבל השבח שטרף ממנו ב 

  וקר שי  הרי  ". ל שמעון לוי גובהו אלא מנכסים בני חורין ש 

 מן המוכר.   דמיוהוא בכלל שבח שגובים 

כל בר בי רב מודע למחלוקת אם אחריות טעות סופר היא  

רבי מאיר וחכמים נחלקו בשטרי הלואה במשנה  אם לאו.  

 " יב:  מציעא  אחריות  בבא  בהן  יש  אם  חוב,  שטרי  מצא 

לא יחזיר, שבית דין נפרעין מהן. אין בהן אחריות    - נכסים 

יחזיר, שאין בית דין נפרעין מהן, דברי רבי מאיר.    - נכסים  

וחכמים אומרים בין כך ובין כך לא יחזיר, מפני שבית דין  

  ובשטרי מכירה, שמואל אומר בבבא מציעא  . "נפרעין מהן 

אלא   מדעתו  כותב  הסופר  לימלך שאין  במוכר.    צריך 

" מכר  ארעא  מפרשת הגמרא שבשטר  דזבין  אינש  עביד 

כשטר  ליומיה  שלא  בסתם,  אחריות  כותבים  לא  ולכך   "

  ". דלא יהיב אינש זוזי בכדי שכותב הסופר מדעתו "   הלואה

מציעא    תוספות בבבא קמא נט. מדייקים מדברי רב בבבא

יד: במכר שדה ונמצאת שאינה שלו שמקבל לוקח מעות  

אחריות טעות  ושבח שחולק רב וסובר שגם במכר אומרים  

שאולי יש אחריות רק    ים. תוספות שאנץ שם מעיר סופר 

שלא מכר דבר, אבל כשמכר את שלו  בנמצאת שאינה שלו  

תוספות שאנץ חילוק    יםוטרפוה בעלי חוב אין אחריות. דוח

בשבחשהרי    , זה גם  המוכר  את  מחייב  שחיוב    , רב  הרי 

האחריות אינו רק להשיב את הדמים שקיבל עבור שדה  

 שאינה שלו. 
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מן  עוסקות באחריות  סוגיות הללו אינן  ה לרמב"ם  נראה ש

, אלא בחיובים  יב את הדמיםהמוטלת על המוכר להשהדין  

מ  נכסים  : אחריותקבלת  שנגזרים  על    , שעבוד  ואחריות 

  , ואף שסיבת חיובם שונה.  הוא בכללה  שיוקר  השבח ושפר

בשטרנכ א  של כ  אחריות  חיוב  ,  תב  ה גם    על ש  חמק דמי 

אם   תלויות בשאלה  ואחריות השבח  וגם שעבוד  המוכר, 

סופר.   טעות  סופר אחריות  שהשמטת    טעות  משמעו 

אחריות,    נמנע מלקבל שהאחריות מהשטר אינה מלמדת  

פרטיו   כל  על  האחריות  תנאי  השמטת  את  תולים  אלא 

ם להלוות או לשלם עבור  שאין דרך אד  כיוון  בטעות הסופר. 

לפיכך מוטל על    נכס מבלי לקבל שעבוד על הדמים שנותן. 

ולא   מחמתו,  כשנטרף  המכר  דמי  את  להשיב  המוכר 

לווים   שדרך  וכיוון  האחריות.  מן  ליפטר  אומרים שהתנה 

נכסיהם    לשעבד נכסיהם בשטר, וכן דרך מוכרים לשעבד 

ו שעבוד    אףלאחריותם,  יש  השבח,  על  אחריות  ליטול 

רמב"ם  נ בלשון  הנקרא  והוא  המוכר,  נכסי  על  כסים 

נכסים  השבח  אחריות  על  המוכר אחריות  על  מוטל  וכן   ,

רמב"ם   דברי  מדוקדקים  ומה  הלוקח.  אצל  שהושבח 

כבר נודע שזה    , ואפילו לא כתב בהלכות מלוה ולוה כא ג " 

 ". דין המוכר עם הלוקח 

מוכר מטלטלין היא רק  ל שהאחריות שיש    יש לומר איפוא 

, אבל שבח ויוקר אין  שהיא מן הדין  להשיב את דמי המקח

ללוקח, כיוון שאין כותבים עליהם שטר ולא נודע שזה דין  

שאין שעבוד    . כשםהמוכר  ם, לא קיבל המוכר עם הלוקח

בתרא  בבבא  במוכר שדהו אמרו    למוכר מטלטלין, שרק 

ב"ם  מא: שאם מכר בעדים גובה ממשועבדים, ופסקו רמ

 חושן משפט רכה א. יין בסמ"ע  ויע במלוה ולוה יא ה. 

כדין זה מביא בספר התרומות שער ג חלק ו אות יג בשם  

כותבין לו טרפא באלף דנר כמו שהיה  תשובת ראב"ד: " 

שלקחה  בשעה  שוה  לוקח    . השדה  ביד  הוקרה  אם  וכן 

כותבין לו טרפא בכל מה שהוקרה, כי הוא פסידתו, וכבר  

עמליהון   בכלל  וזהו  כלל,  פסדתו  שום  בלא  לו  כתב 

בחיהון שפירש הרב ז"ל, שבחא דמשבח לוקח בידיה,  וש 

פירש  לא  כנגד    . ושבחיהון  זהו שבח  עמליהון  אומר  ואני 

ושבחיהון הוא מה שהשביח יותר על ההוצאה.    , ההוצאה 

ההוצאה  מחמת  שלא  להוקרה  הדין  בבית  והוא  הובא   ."

. מוסיף  יוסף סימן קטז, ונפסק בשולחן ערוך שם בסעיף א

הט פי  על  ערוך  " שולחן  ולקחה  ור:  אלף  או שהיתה שוה 

באלף  טירפא  לו  כותבין  בכולם  על בת"ק,  מעיר  ש"ך   ."

 . אלא מדברי הטור הלכה זו שאינה מדברי התרומות

,  מלוה ולוה כה ז כותב בפשיטות שלא כראב"דמגיד משנה  

ובין   הוקרה  בין  טריפה  בשעת  שויה  כפי  ללוקח  שמגבין 

א הוזלה.   כא  ולוה  מלוה  למלך  משנה  קלא,  בסימן    ב"ח 

 מדברי רמב"ם גבי שבח ויוקר שהובאו לעיל.   תמהו עליו

ג   ס"ק  קטז  וש"ך  משנה  כמגיד  דברי    דוחקמצדד  את 

 שוויה באותו זמן. ראב"ד כששילם מראש יותר מ 

  שולחן ערוך רכה א מעתיק את דברי רמב"ם מכירה יט ג. 

להטיל   יש  שיותר  משמע  רמב"ם  שמלשון  כתב  ש"ך 

ב כתבו  שלא  בשטר  מבמכר  שטר  ללא  במכר  ו  אחריות 

אחריות   על  מדבר  רמב"ם  הנתבאר,  לפי  אכן  אחריות. 

המוטלת על המוכר להשיב את דמי המקח שקיימת בכל  

בו   שהושמט  בשטר  לחייב  חידוש  יותר  אכן  ובה  מכר, 

לגבי   האחריות, שלא נאמר שהתנו שלא באחריות. אבל 

לו,  יש  שקול  נאמר  בשטר  שבמכר  יתכן  נכסים  שעבוד 

מור הגמרא בבבא בתרא  כא   ולם ולמכר בעדים אין קול. א

מא: לפירוש רשב"ם ורמב"ם אומרת שגם במוכר בעדים  

שם   פירש  גאון  האי  רב  אכן  האחריות.  לשעבוד  קול  יש 

שהקול הוא על דמי המקח לשעבד את הלוקח למוכר על  

 הדמים שקצצו ביניהם. 


