
     ע  י  ו  ן – ד  פ  י   
  

א

  
  
  
  
  

 אחוז 10ושכרו , ראובן עובד כמתרים של מוסד חינוכי
קים שהגיעו 'לאחרונה נמצא שצ. מהסכום שגובה
המוסד .  אלף שקל לא כובדו בבנק40באמצעותו בסך 

.  שקל4,000תובע מראובן להחזיר לו בהתאמה שכר של 
ראובן טוען שהשכר מגיע לו על העבודה ולא על מה 

בתחילה רצה ללכת ש, ועוד טוען המתרים. כ"שקרה אח
, ולשכנעם לאשר את התרומה, קים שחזרו'לבעלי הצ

 –אם יצטרך לעשות זאת  –עתה . ומנהלי המוסד לא רצו
  ?מה הדין. יסכים רק תמורת תשלום מיוחד
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  ג.....................................................................................ראיות מדיני שדכנים ומתווכים. ב
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  ה..............................................................................לימוד מסוגיית שומר שדן עם הגנב. ד
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   להלכהובשום אופן לא, הדברים נכתבו לצורך לימוד: הערה

  

  אוצר העיון

  ז"ק סימן מ"ב 

  החזרת שכר התרמה
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  הגדרת הפעולה של המתרים. א

השוכר את הפועל להביא : תוספתא מביאה .)ז"במסכת בבא קמא דף קט(הגמרא 

ומָצאֹו שמת או שהבריא  )והביא(והלך ,  לחולה)סוגי צמחי רפואה(כרוב ודורמסקין 

  . )כלומר הפועל מקבל את מלוא שכרו(נותן לו שכרו משלם  –

  

 לגבי :)ו"במסכת בבא קמא דף קט( במה שונה דין זה מדין המשנה שואלת הגמראו

 אין לו אלא – ולא הציל ) שעומד לטבוע בנהרחברואת חמור (אדם שירד להציל 

, )והיה אמור לקבל את ערכו תמורת ההצלה, ואשנשטף גם ה, ללא דמי חמורו של המציל(שכרו 

  . אין מקבלים את כל השכר –ה כמבוקש ניוצא שאם התוצאה אינ

  

אכן  הוא –שבשליח להביא תרופה ,  המקרים אינם דומים זה לזה:ומתרצת

אבל , ) זה כבר מחוץ לשליחותו–ומה שלא היתה בזה תועלת , וחלקו בשליחות הושלם( הביא

  .לא הצילבאמת  –..." ירד להציל"ב

  

מגיע לו  –פועל שעשה את פעולתו : שיעורלאת הנחת היסוד ולמדנו מכאן 

  .שכרו המלא למרות שלא השיגה הפעולה את מטרתה

  

שיהיה סיבה לחיוב תשלום , של המתרים" פעולתו"מה נקרא השאלה היא 

  :וניתן לחשוב על שתי אפשרויות. שכרו

בין אם יאושרו , קים למוסד' הצ כאשר סיפק את–' אפשרות א •

 זו –עצם העובדה שהצליח להוציא מאדם תרומה . לגביה ובין אם לא

לפי , ולכן מגיע לו שכר על חלק זה, היא הצלחתו של המתרים

ק ובין בכל 'בין בצ(הסכומים שכתובים בשטר ההתחייבות של התורם 

 ליכולתו  זה כבר שייך–כ בפוַעל "מה יקרה אח. )התחייבות חוקית אחרת

  .ואינו שייך להצלחתו של המתרים, של התורם לממש את הבטחותיו

 זה נחשב –  רק כאשר הסכומים אושרו כתקינים–' אפשרות ב •

ק 'י צ" אפילו שמתקבלות ע–הבטחות בעלמא . להצלחה של המתרים

 אינן כלום עד שלא מגיע הכסף –) ויש בזה התחייבות חוזית הניתנת לתביעה(

  .ו לידי מימושעצמ
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 'המתרים טוען את טענה אש, בשתי אפשרויות אלושענייננו תלוי וכמובן 

ופוטר את , ולכן מסרב להחזיר את התשלום שקיבל, )קים הם הקובע לתשלום'שהצ(

שהסכום הסופי הוא ( 'המוסד טוען את טענה בואילו , עצמו מלהמשיך לטרוח

או להמשיך לטרוח עבור , זרהולכן דורש לקבל את התשלום בח, )המדד לתשלום

  .מימוש ההתחייבויות של התורמים

  

ואילו היה ( בין המוסד למתרים אין חוזה העסקה פרטי מדובר שבבעיה שלפנינו

ראיות ותקדימים י "ולכן עלינו לחפש ולדון עפ, ) פשוט שיש ללכת לפיו–כזה 

  .  במקרים דומיםהלכתיים

  

  תווכיםראיות מדיני שדכנים ומ. ב

ומצויים , שבו מתקבל התשלום לאחר גמר תהליך התיווך, תחום דומה

  .השידוך והתיווך הוא תחום –וויכוחים מהסוג שבענייננו 

  

 כתב )י-ה"סימן קפא " ברמנפסק להלכהו, ה"סימן פ, תרומת הדשןלבעל ( י"ובפסקי מהרא

ש המשלמים בגמר שי,  ותשלומיו תלויים במנהגים, כמו סרסוראשדכן הוש

אם חזרו בהם  –משלמים בשידוך במקום ש. ויש המשלמים בנישואין, שידוך

  . צריכים עדיין לשלם לו את שכרו–הצדדים לאחר מכן 

   

 נשאל לגבי זמן חיוב התשלום )תשובה ד, י גרוסמן"לגר( הליכות ישראלובספר 

  .אם בגמר השידוך או רק לאחר הקידושין, לשדכן

  

  :כדלהלן,  יוזמת השידוךהלך מלפיוכתב לחלק 

 יסוד החיוב – והציע השידוך לשני הצדדים הלך מעצמואם השדכן  •

ויש מקום לומר , הָעָט וְנחברויורד לשדה לשלם לו הוא מדין 

, ןקודם לכ ולא רק בנישואיןא י ה)כלומר ההנאה שהוא גורם( "נטיעה"שה

 .אחר הנישואיןלרק אלא אינם חייבים לשלם אין מנהג  אם –כ "או

  .מיד אחרי התנאיםחייבים לשלם , כמו בזמנינו, וכשיש מנהג

וכן כל : )ד-ד"בסימן רס( א"הרמדברי  הוא במסיבה זוהמקור לתשלום ו •

בחינם עשית " לא יוכל לומר – פעולה או טובה חברואדם שעושה עם 
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 במסכת ן"רוהמקור ב( יש ליתן לו שכרואלא , "עימדי הואיל ולא ציוויתיך

  .:)ז"תובות דף קכ

 והטילו עליו שהוא ישתדל לגמור ,הצדדים שלחו את השדכןאבל אם  •

תורת הוא מם ושלתכ ה"א, השידוךאת  גמר אכן ו–את השידוך 

 שאם לא משלמים לו אלא, ולא עוד( גמר השידוךב וחייבים לשלם לו ,קבלנות

 .")תן שכרויביומו ת" ועל "בל תלין"מיד עוברים על 

ד בשלחו את "ולענ: )ט"חושן משפט סימן מ(איגרות משה ת "וכן כתב בשו •

ב אינו יכול " שבעהכי הוא כפועל,  יש לחייבו– להיות סרסור חברו

  .לחזור בו

  

ללא שהמוסד , קים מיוזמתו'מביא צ אם המתרים היה – ואם נשווה לענייננו

כיוון שדנים , רק לאחר מימוש הממון בוודאי היה התשלום ניתן –שלחו לכך 

  . התלוי בקבלת הנאה בפוַעל"חברויורד לשדה "ין מד

  

 אם –ולכן , שכירות פועליםהרי זה מדין  –שמדובר במינוי , אמנם בענייננו

אם כשהמתרים הביא נחשב כגמר מלאכתו או רק לאחר ( לתלות במנהג המקוםאפשר 

  . יתלו במנהג– )אישור התקבלות הממון

  

 –ולעניין זה , ין מנהג מיוחדבמקום שאאלא שאנו מחפשים לברר את הדין 

  . ללמוד מדיני התיווכים והשידוכיםלא שייך

  

  הגדרת תפקידו של המתרים. ג

  :לשני נושאים ניתן לחלק את הדיון במקרה שבענייננו ולכאורה

קים או קבלת 'אספקת הצ( השלב המחייב לתשלום בירור מהו – 'נושא א •

  .)ערכם בפועל

 קים שחזרו' לטפל בצירור האפשרות לחייב את המתרים ב– 'נושא ב •

 .כחלק מחיובו כלפי המוסד,  תשלומים שלא כובדולחזור לגבותו

  

תכריע  )חיוב לחזור ולגבות('  בחלק בתוצאת הדיוןיבחין מיד שאלא שהמתבונן 

  :כדלקמן, )השלב שבו מתחייבים לשלם('  בחלק אאת הספק
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 לחזור ולגבות אפשרות לחייב את המתריםאין ש' אם נאמר בחלק ב •

שמה שעשה , נפשט החלק הראשון ממילא –קים שלא כובדו 'את הצ

  .השלמת פעולתועד עתה נקרא 

 ממילא נפשט – אפשר לחייבו לחזור ולגבותש' ואם נאמר בחלק ב •

   .ממשיכה עד קבלת הסכום בפועלשפעולתו הקודמת , החלק הראשון

  

 לא יצליח להוציא מהתורם את קיום –גם לאחר ההשתדלות הנוספת ומה יקרה אם [

 מקבל בכל מקרה –לכאורה היה מקום לומר שלאחר השתדלות שניה ? התחייבותו

שמגיע לו , לכאורה, על זה היה נראה. שהרי קיים את כל מה שנדרש ממנו, את שכרו

  .שכר בשלב זה

? חת להשתדלות שניהמה ההבדל בין השתדלות א, אלא שמהלך זה קשה בסברה

ואם .  כך אולי יש לטרוח גם בשלישית– שאפשר להבין שצריך לטרוח בשנית שםכ

  ?  מדוע שניה כן–שלישית לא 

 כל עוד הצורך להמשיךאלא על , להוציא את הכסף" סיוןעוד נ"ומוכח שלא מדובר על 

, ו נחשב שעדיין לא הסתיימה עבודת–אם יש צורך כזה . ַלא מגיע התשלום בפועל

  ].וזה פשוט,  נקרא שעבודתו הסתיימה–ואם אין לו חיוב כזה 

  

 עד שיעמיד את לדרוש מהמתרים לטרוח מוטל עלינו לברר אם צריך :ובקצרה

  .)כמבואר לעיל, ומכאן נפשוט את דין הגדרת מועד משכורתו(ק על פרעונו 'הצ

  

  לימוד מסוגיית שומר שדן עם הגנב. ד

במקרה שהבהמה ,  עוסקת בדיני שומרים:)ח"במסכת בבא קמא דף ק( גמראה

 והוכר הגנב )שאפילו שומר שכר פטור בו, כגון שהיה ליסטים מזויין: י"רש(נגנבה באונס 

 – רצה ,נם הואי אם שומר ח: אמר אביי.)באופן ששייך לכופו בדין לשלם את גניבתו(

 . עושה עמו דין ואינו נשבע,הוא אם שומר שכר .נשבע – רצה ,מו דיןיעושה ע

ובהמשך מתברר שכל ( עושה עמו דין ואינו נשבע – אחד זה ואחד זה :רבא אמר

 בשומר חינם –אבל לאחר שנשבעו ,  יש חיוב על השומרים לדון עם הגנב–עוד לא היתה שבועה 

  .)מחוייב לחזור ולעשות דין עם הגנבובשומר שכר , תלוי ברצונו

  



     ע  י  ו  ן – ד  פ  י   
  

ו

אפילו , שדנים בחובתו של השומר לדון עם הגנב, גיהובפשטות משמע מהסו

שהרי כבר (ב "לאחר שלכאורה כבר הסתיימו כל חובות השומר כלפי בעה

, שומר שכרובין , שתלוי ברצונו, שומר חינם ובזה מחלקת הגמרא בין ,)נשבע

  .ולהוציא ממנו את התשלום, חייב לדון עם הגנבו ,שאין לו בחירה

  

 – ואחר כך הוכר הגנב ,קדון באונסינגנב הפ: )ו-ד"סימן רצ( ךוכן בשולחן ערו

קדם ונשבע . נם עושה דין עם הגנב ואינו נשבעיאחד שומר שכר ואחד שומר ח

 – רצה ,עומד בשבועתו –רצה :  הואומר חינםאם ש –ואחר כך הוכר הגנב 

  .מו דיןיעושה ע – הוא ומר שכרואם ש .עושה דין עם הגנב

  

ובהמשך נראה , בינתיים בסברה(נשווה  אם – לפי הבנה זו בסוגיה –כ בענייננו "וא

וגם , שהרי עבודתו היא בשכר( שומר שכרדין  את המתרים ל)בזה את דעת המפרשים

והמכנה המשותף , )שאיתו הוא מתעסק" חפץ"הוא מחוייב להמציא לבעלים בשלימות את ה

ובמתרים ,  הוא הגנב המעכב–בשומר ( יש צורך עתה לדון עם מעכב התשלוםהוא ש

 יוצא לכאורה –ואם נכונה ההשוואה , ) המעכב הוא התורם שלא עומד בהתחייבותו–

  . המתרים חייב לדון עם התורמיםש

  

 – )'נושא אב' נושא בבתלות , לפי הכלל שבנינו לעיל( לפתח את התוצאה ואם נמשיך

כר ממילא הש, קים'עבודתו לא הסתיימה בהבאת צשכיוון ש, נגזור מכאן

קים ' שקיבל בגין צלהחזיר את משכורתוולכן עליו , שקיבל עדיין לא מגיע לו

  . אלו

  

  טירחת הסרסור במימוש חוב. ה

. מכוח הסברה היו עד עכשיו –דברינו בהשוואת דין השומר לדין המתרים כל 

  .ועתה נראה שדנים בזה רבותינו הראשונים והפוסקים

  

  : )הנראה קרוב מאד לענייננו(דן במקרה הבא ) ד"סימן שכ( ןתרומת הדשב

ללא " בטוח"שהוגדר כ( החזר חוב ממוני גדול  לשמעוןתיווךראובן 

וצרו קשיים ביכולת נ – לאחר זמן .פעולהשכר  בלי וק,)בעיות גביה
דורש . ויש צורך להתעסק עם שופטים ופקידים, מימוש החוב
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חה עד למימוש בפועל של שמעון שראובן המתווך ימשיך בטיר
, כנגדו טוען ראובן המתווך. הואיל וכבר קיבל על כך שכר, החוב

ולא בגלל אחריות המשך , שקיבל את שכרו בשכר הסרסרות
  ?מה הדין. ולכן הוא פטור מלטרוח עבור מימושו, מימוש החוב

  

  :השייכים לענייננו, את הדברים הבאיםתרומת הדשן העונה 

יוון  כ,לא יתחייב ראובן כלל לטרוח עבור החוב –ת הלב לפי סבר •

 ורק, תחילהבבטוח הרי החוב היה ש, מתוינולד שלא בגרשהקלקול 

  .מזלו של שמעון גרם

 לגבי בהמה שנגנבה באונס : קחמסכת בבא קמא דףב(משמע בגמרא  –אמנם  •

 ,ושחייבו חכמים את מקבל השכר לטרוח בדרך ז )כ הוכר הגנב"ואח

מכל . כבר נפטר מן הבעלים בשבועתוו, נגנבו ממנו באונספ ש"אע

חזור טרוח ולצריך הוא ל –נהנה בקבלת שכר השומר  הואיל ו–מקום 

  . להוציא ממנועל הגנב

צריך , כ בקבלת שכר"נהנה גראובן המתווך  ש,ולכן גם בנדון דידן •

 .הוא לחזור ולטרוח ולהתעסק עם החוב עד למימושו

שכרגע איננו מתייחסים , פרטים נוספיםתרומת הדשן הבדברי יש  •

 לא יהיה הפסד צריך ש.א: והם ,)ומשמעותם תתברר בהמשך(אליהם 

 הסיבה .ב. דהיינו שיקבל את כל הוצאותיו בטירחה זו, ווךלמת

 שלא יהיה ממון ,השבת אבידהא מטעם ילחיוב להמשיך ולהתעסק ה

הוא כיוון ש, יו מוטלת מצווה זו ועוד סיבה שדווקא על.ג.  נאבדחברו

 ובפרט .ד. ומכיר יותר את הפרטים הדרושים,  בעניין זהיודע לטרוח

  . למקרה זהיש לו שייכותדהיינו ש, שמתחת ידו יצא הדבר

  

וכן כתבו גם , ו-ד"סימן רצ( א"הובא להלכה ברמ, תרומת הדשןהשהביא , דין זה

ראובן המציא : )ג-ד"תשובה בסימן רצהובאו בפתחי ום "ך והמהרשד"המהרש, בית אפריםה

 םכ נתקלקל החוב וצריכי" ואח,חוב בטוח לשמעון וקבל שכר על הסרסרות

 ,ה שמעון רוצה שראובן יטריח אותה טירח.להשתדל עם השר בעד החוב

 )סוגיית( דומיא ד,הדין עם שמעוןיש אומרים ש –בל שכר מן החוב יהואיל וק

  ".הוכר הגנב"
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שהדין הוא , א" לפי התרומת הדשן והרמלכאורה, הנרא –כ בענייננו "א

עבור צריך לטרוח המתרים  ראובןש )אלא ממקורות מבוססים,  לא רק מסברה–והפעם (

 כל עוד )כפי שקישרנו לעיל את הטירחה אל השכר(וכן . מימוש התחייבות התורמים

  .אינו זכאי לשכר שקיבל ועליו להשיבוכ "וא,  לא הושלמה עבודתו–לא טרח 

  

לגבי (א "שן והרמהדמת תרוהלדון בהתאמת דברי ו ואמנם יש מקום לחלק

, ואפשר לדון לצדדים מנוגדים, )לגבי התרמה( ענייננו למקרה שב)מימוש חוב

  :כדלקמן

והוויכוח הוא , כבר היה קודםחוב הוא דבר ש :תרומה מחודשת מחוב •

או שללא מימושו לא עשה , אם פעולת המתווך הסתיימה בגבייתו

יצירה הוא  אבל תרומה למוסד. )ובוגם עתה הוא ח, שקודם היה חוב(כלום 

 ייתכן –י המתרים "וכולה נעשתה ע, שמעולם לא היתה בעולם, חדשה

 הוא – ) יש בזה חוב חדש של התורם אל המוסד–וכאמור (לומר שעצם יצירתה 

  .גם ללא הטירחה שבהמשך, כבר סיבה לתשלום

 יש לדון אם - הואיל והוא דבר קיים -בחוב  :חוב יציב יותר מתרומה •

, דבר חדששהוא , מהאבל בתרו, פעולת המתווך הסתיימה או לא

 -  בפועל ויפיק ממנו ממוןיבסס אותוהמתרים לא עד שאפשר לומר ש

   .לעניין קבלת תשלום עבורו, אינו חשוב כקייםעדיין 

  

  .בכל זהויש לעיין 

  

  ומרשמ חלוקסרסור  -  ך"ששיטת ה. ו

, לפסוק כתרומת הדשן( א"חולק על הכרעת הרמ )ט-ד"בסימן רצ(ך "אלא שהש

סוף סימן (מצאתי בבית יוסף : וזה תוכן דבריו, )שהסרסור צריך להמשיך ולטרוח

שאינו , וכך גם דעתי, תרומת הדשן מגומגמים בעיניוהשכתב שדברי , )ה"של

אחריות של ששם מדובר על , "הוכר הגנב"דומה מקרה הסרסור לסוגיית 

מחוייב הוא לעשות כל וודאי ש, יתה בביתו ורשותושהגניבה ה, שומר שכר

  . וכל זה לא שייך במקרה של הסרסור,  להחזירו לבעליומה שאפשר

  



     ע  י  ו  ן – ד  פ  י   
  

ט

 החיוב לטרוח הוא רק בגלל ששבועה אינה – בשומר :ך מצרף עוד חילוק"והש

 ייתכן שהיה פטור מלטרוח גם כשהוכר –אילו היה מביא עדים שנגנב באונס : דהיינו(מספיקה 

כמו ( מן הדין לפטור מלטרוח – שהכל ידוע ללא שבועה –אבל בסרסור , )הגנב

, היוצרת רק פטור, ך להבדיל בין כוח השבועה"חילוק זה הוא שיטת הש[ )בשומר שהביא עדים

  .] ויש חולקים על שיטה זו,מציאות" יוצרת"ה, ובין כוח העדות

  

אין כ מסתבר ש" א–ס לכאן "כיוון שנתבאר שאין ראיה מן הש: ך"מסכם הש

  . ראובן הסרסור צריך לטרוח

  

המתרים לטרוח  ראובןלכאורה לא מוטל על  –ך " לפי הש–כ בענייננו "א

אינו צריך  גם )לפי העיקרון שהותווה לעיל(וממילא , למימוש התחייבות התורמים

  .ר את משכורתולהחזי

  

   השבת אבידה או שמירה- שורש המחלוקת. ז

שצריך לטרוח (בהשוואת דיני שומר , ך"א והש"במה נחלקו הרמועלינו להבין 

  . )אם צריך לחזור ולטרוח אחר החוב( לדיני סרסור )ולדון עם הגנב

  

ועתה , כ הוכר הגנב"שנשבע ואח,  שומר שכרנחזור לנתח את סוגייתלשם כך 

  :שתי שיטות עיקריותומצאנו בזה . יש לדון בחיובו לטרוח להוציא מהגנב

סכת בבא מב(י "וכך דברי רש, חיובו מדין משיב אבידה: י"שיטת רש •

: וכזכור(מצווה עליו לחזר אחר האבידה : )ה עושה עימו דין"ד: ח"קמא דף ק

  .)ד"בסימן רצח "בוכן מובא גם ב, שהובאה לעיל, תרומת הדשןו של כך היא גם שיטת

מדיני חיובו : )בשיטה מקובצת(ה " והרמ)ה זובסוגי(א "שיטת הרשב •

 :והרי חלק מדבריהם. שומרים

 כותב שלטרוח ולדון עם הגנב אפשר לומר שחייב אפילו א"הרשב •

 מה תחילתו אילו ידע והכיר בה ,סופו כתחילתוכיוון ש, שומר חינם

 –ואם לא עשה כן , בשעת גניבה היה לו לטרוח ולעמוד כנגדו להציל

אפילו שומר חינם , כשהוכר הגנב, והלכך גם בסופו, נחשב כפושע

 .יטריח וירוץ עם הגנב ויציל מביתו
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כאילו  נחשב הדבר –יכול לעשות דין עם הגנב  כותב שאם ה"הרמ •

. כפשיעה נחשב הדבר –ואם לא עשה עמו דין , לא נאנסההבהמה 

ג "ביאור הוא שלגבי שומר שכר אעה ו...נם חייביואפילו שומר ח

שכל , עד שימצאנו,  מוטל עליו לטרוח אחר הגנב–נגנבה באונס ש

ושומר שכר אינו ,  לאו אונס הוא–מציאות שאפשר לטרוח ולמצוא 

בה י כאשר הוכרה הגנ–שבע הלכך למרות שנ. 'נפטר אלא באונסין וכו

שעדיין לא כלתה , מחוייב לטרוח ולעמוד עימו בדין לאחר מכן –

  .שמירתו

   

ך אם להשוות חיוב הסרסור "א והש"שמחלוקת הרמ, לומרוהנה ניתן אולי 

, תהיה תלויה בביאורם של הראשונים –לטרוח לחיוב השומר לטרוח 

  :כדלקמן

 )המשמש מקור לדבריו, וכמובן כתרומת הדשן, ח"כב, י"כרש(למד א "הרמ •

וטעם זה שייך הן , מצוות השבת אבידהשסיבת הטירחה היא מחמת 

  .בדיני שומרים והן בדיני סרסורים

 ,מדיני שומרים שחיוב הטירחה הוא חלק )ה"א וכרמ"כרשב(למד ך "הש •

או , )א"שבכר(שסופם כתחילתם , וזה מתאים במקרה של שומרים

כיוון שהוכר , חיובי השומר להשיב את החפץ לבעליו לא נעקרוש

ייב ו אינו מח–שאין לו חיובי שומרים , אבל בסרסור. )ה"כרמ(הגנב 

  .לטרוח

  

  חיוב לטרוח משום השבת אבידה. ח

 לדון עם הגנב אפילו –בשומר שכר (את הנימוק להצריך טירחה נוספת למדנו לעיל 

 –ומכאן לענייננו , הגם שהיה בטוח בתחילתו,  לטרוח לממש את החוב–בסרסור , לאחר שבועה

  .השבת אבידהשהיא מכוח , )גם לאחר קבלת השכר בהשגתו, לטרוח לממש את התרומה

  

השבת " נקראת )או לממש את החוב(אם הטירחה לדון עם הגנב  –ויש להבין 

, לפי הצד השני, אכן( ?אדם בישראלמדוע חייב בזה השומר יותר מכל  –" אבידה

א "לשון הרשבכ" סופו כתחילתו"כיוון ש,  לא קיימת השאלה–שהחיוב הוא מדין חיובי השומרים 

  .)דלעיל
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וזה המקום להבין את ( תרומת הדשןה בדברי  כבר מצאנו לעילחלק מהתשובה

מטעם השבת  ,קלהמשיך ולהתעסשמוטל על הסרסור , )הדברים שהובאו לעיל

עוד ו,  יותר מאחריםהוא יודע לטרוח בעניין זה כיוון ש,ודווקא הוא, אבידה

  .דהיינו שיש לו שייכות למקרה זה, מתחת ידו יצא הדברש

  

 הדן )ס"ק-חלק ג, מהדורה תליתאה( שואל ומשיב בדברי ה–ועוד פרט בביאור זה 

  :במקרה הבא

 פעמים רבות והנה. מתווך בהשגת הלוואות תמורת שכר ראובן
חייב לטפל  ראובןהאם .  בעיות בפירעון ההלוואהנןמצוי שיש

  ?הלוואות אלות גבייבולעזור 

  

 מצד מצוות השבת ,בוודאי חייב לטרוחהמתווך  ראובןש ועונה השואל ומשיב

 וכן לכל אדם יש דין של ,חברוכל אדם מצּוֶוה להציל את ממון ואף ש. אבידה

אבל , חברולפני העיסוק בשל ,  להתעסק בשלו,"אפס כי לא יהיה בך אביון"

 – )שקיבל בגינו שכר, שיש לסרסור הנאה, כגון חוב זה( היתה לו הנאה ממנובדבר ש

ונתייחס אליה ,  השואל ומשיבויש נקודה נוספת בדברי(  במצוות הצלה זופשוט שחייב

  .)ד" בסבהמשך השיעור

  

  נבתשלום קודם לדיון עם הג. ט

שתי  ןישנ" עושה עימו דין ואינו נשבע "): קחמסכת בבא קמא דףב( בדברי הגמרא

  : כדלקמן, שיטות בראשונים

 סימן שולחן ערוךובלשון זו הובא גם ב, ו-הלכות שאלה ופיקדון ח(ם "דעת הרמב •

 ואינו עושה דין עם הגנבאחד שומר חינם ואחד שומר שכר : )ו-ד"רצ

ע בסימן "והביאו הסמ, וכך כתב המגיד משנה(ומשמע . עד כאן דבריו. נשבע

  .להעמיד את הגנב בדין - טירחה נוספת שמוטלת על השומר )ז-ד"רצ

וכך משמע , ה ואם שומר שכר הוא"ובד, ה עושה עימו דין"ד, בסוגייתנו( י"דעת רש •

כ "ואח, קודם לשלם לבעלים שמוטל על השומר )י-ד"סימן רצטור גם ב

  .ם הגנבלדון ע
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  :ויש להתייחס אליהם כדלקמן, י הם חידוש גדול"ודברי רש

 )ז-ד"בסימן רצ(ע "סמוכתב ה? י חידוש זה"מנין לרשתחילה יש לברר  •

שהשומר , "עושה עימו דין ואינו נשבע"שלמד בגמרא את המילים 

 פירושו" עושה דין"דהיינו , משלם לבעלים וחוזר ונפרע מן הגנב

 –" עושה דין"ם למד "ואילו הרמב(ומשלם לו מיד , המפקיד עם השומר

היה צריך לכתוב " עושה דין" הקשה שבמקום א"הרשבובאמת . השומר עם הגנב

 .")ישלם"

שער ,  יצחק דסקלילרב( שיעורים כסדרןהביא בספר , י"ועוד מקור לרש •

 אצל התנופקיד כהאיבו : :)ג"במסכת בבא מציעא דף צ( מהגמרא, )לה-א

. את רוניאוחייב ובאו לפני רב נחמן , סוף הוכר הגנבבל.  ונגזלהרוניא

ומשמעותו ,  הוא בדיני ממונות"חייב"י שפשטות הלשון "למד רש

  .לשלם

י היא לחייב את השומר "ששיטת רש,  יש לזכור:תוכן החידושועתה ל •

י וכאן טמון הקוש. מצוות השבת אבידהלטרוח עם הגנב מכוח 

וכאילו לא ( מדיני שמירהבשלמא אם החיוב לטרוח הוא : הגדול

 שייך לבאר את הסיבה – )י"ה החולק על רש"כדברי הרמ, הסתיימה השמירה

ובעטיה יש , כיוון שאפשר להגדיר את הימצאות הגנב כפשיעה, לשלם

 ,קשה –אבל אם דנים מכוח מצוות השבת אבידה . לשלם לבעלים

לשלם מראש לבעל  השבת אבידה הוא היכן מצאנו שחלק ממצוות

 !כ למצוא את אבידתו" ורק אחהאבידה

, י" כתב לבאר בדעת רש)ה"חלק חושן משפט סימן ל(בית אפרים ת "ובשו •

לאו בעל דברים "שללא התשלום המוקדם יוכל הגנב לומר לשומר 

ולכן מטרת התשלום . ב"שהחיוב שלי הוא כלפי בעה, "דידי אתה

שהשומר יוכל לדון איתו ,  הגנבמוללהיות בעל דברים  המוקדם הוא

 שיש וויכוח מי ידון עם המוביל ,ִביטוח מטעןשבכך פותר בעיה של , יעויין בדבריו(

 .)ותשלום מוקדם של המבטח פותר את הבעיה,  הבעלים או המבטח–שאיבד מטען 

נשאר בעל דברים  השומר – )ו-חושן משפט סימן ח(החזון איש אמנם לפי  •

 .שכן החפץ נפסד מידיו של שומר זה, גם ללא התשלום

בוודאי שלא מוטל על ש, י" כתב בדעת רש)ח-ד"בסימן רצ( ך"ובש •

 לא –ובמקום שיש אומדנא שלא יוציא מהגנב , השומר להפסיד
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 יקבל את כספו –וכן אם ניסה ולא הצליח . מוטל עליו לשלם מראש

 או שהוא .מצווה בלבד אלא ,תשלוםחיוב ומשמע שאין בזה . בחזרה

 .חיוב מוגבל

לבאר שהשומר משלם , שיטת גאון הביא )בסוגייתנו(ובשיטה מקובצת  •

, שיכול להישבע רק שלא פשע(השבועות ' כיוון שאינו יכול להישבע את כל ג

כיוון שיש עדים שנגנבה , אבל אינו יכול להישבע שאינה ברשותו ושלא שלח בה יד

 ". משלם–מתוך שאינו יכול להישבע "ולכן , )באונס

שגדרו מצד , השבת אבידה רגילדין אין כאן שבאמת , יש לומרואולי  •

שצורת , חוב של השומראלא יש כאן סוג של . ..הצלת ממון חברו

 .י בדבריו"וזו כוונת רש, "השבת אבידה"כעין ההשבה היא 

  

 .ה עיוןי צריכ"עדיין שיטת רש –ואחרי כל זאת 

  

  מקח שנמחל לאחר סיומו. י

הובא גם בדברי , נ"סימן ק( שער אפריםת "הובאה בשו, בעיה הדומה לענייננו

  :שנשאל לגבי המקרה הבא, )ה-גאונים כלל עב

. מתווך בעסק של קניית סחורה גמר את המקח בין שני הצדדים
ולמחול , קחכעבור כמה ימים החליטו שני הצדדים לבטל את המ

באומרו שכבר התחייבו , המתווך תובע את דמי תיווכו. אחד לשני
  ?מה הדין. ומה אכפת לו אם מחלו זה לזה, לו

  

  :בחלקים השייכים לענייננו, שער אפריםהעונה 

  .חייבים לשלם לו שכרונראה פשוט ש •

אינם חייבים   הקשר בשלב האירוסיןשאם התבטל, ולא דומה לשדכן •

לעיל ו ,י-בסימן קפהי "א בשם המהרא"כפי שהביא הרמ( נותלתת שכר השדכ

כיוון שפעולתו של השדכן , ) חייבים לשלםלאחר הנישואיןהובא ש' באות ב

. בשלב הנישואיןוזה נעשה רק , הקניית גופם זה לזהמותנית ב

והסחורה הרי היא כאילו , המקח נגמר בקניין –לעומת זאת בתיווך 

ולא מועילה , מרי נגמרה פעולתם לג בוודאי–נמצאת ברשות הקונה 

 .מחילתם להיפטר משכר התיווך
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א "שנפסק להלכה ברמ, ד"סימן שכ( תרומת הדשןהמדברי יש להקשות  •

,  וקיבל שכרוחברולגבי האדם שהמציא חוב בטוח ל, כפי שלמדנו לעיל, ו-ד"בסימן רצ

מנו שמ, ) שמוטל על הסרסור לטרוח לקיים את החוב בשנית–כ התקלקל המקח "ואח

 ולהעמיד עדיין צריך לטרוח – כראוי גם לאחר גמר שליחותולמדנו ש

 יחוייב להחזיר את כל –ואם אינו רוצה לטרוח , את המקח על תילו

מקבל את שכרו ללא כ מדוע בתיווך לאחר גמר המקח "וא, כספו

 ?תנאי

אבל במקרה של , כאילו לא נמכר כללשמקח שהתקלקל , ויש לומר •

אלא מצד שני , מצד המקח לא היתה בעיה – שמחלו זה לזה הצדדים

 . ואין זה שייך למתווך, הצדדים עצמם

  

  :ויש להעיר כמה נקודות לסיכום נושא זה

  .לפי המועד שנקבע,  מחייב את התשלום–מקח שנגמר יוצא ש •

 שסתם  כתב)יג-ה"ך סימן קפ"הובא בש, ט"ל-בבא קמא פרק י(ים של שלמה וב •

בשעת דהיינו ,  לשלם בגמר הפיוסהתנושכאילו שדכנות נחשב 

 .התנאים

שכר , ד"טירחת עוכגון שכר , כל סוג של מקח שנגמרוכך יהיה ב •

 . ' בקניית דירה וכומתווך

 )כמו המקרה שבענייננו( הצלחתו תלויה בקיום השלב הבאאבל במקח ש •

א וולכן המקח ה, ר למפרע שהעסק לא הצליחוריבנחשב  ייתכן ש–

יש להשיבו  – אם קיבל הסרסור שכר ולכן, מקח טעות מעיקרו

 .לבעליו

  

ההצלחה תלויה בקיום השלב במקרה זה נראה לומר ש –ולפי זה בענייננו 

כיוון , ההתרמה לא התקיימהובלעדי שלב זה  ,שהכסף יגיע למוסד, הבא

ק הוא התחייבות 'ואפילו שצ, אלא רק שטר חסר ערך(שמתברר שלא ניתנה כלל תרומה 

 ,) אי אפשר לחייב את הנותן לתת מתנה בעל כורחו– אבל אם ניתנה כתרומה – לגבותה שאפשר

צריך ראובן להחזיר את  ולכן וממילא לא שייך שכר על פעולת ההתרמה

  .שכרו
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  "בטוח"או חוב " רגיל"דירוג חוב . יא

 הבאנו לעילש( השואל ומשיב  נמצא בדברי–לדון במקרה שבענייננו דרך נוספת 

   .)לגבי סרסור להלוואות, 'אות ח

  

הסרסור לטרוח אם צריך (ך "א לש"שהמחלוקת בין הרמ, השואל ומשיב מחלק

ומושג זה מודגש הן בדברי תרומת (חוב בטוח  היא דווקא ב)ו-לעיל אות ה, במימוש חוב

כבר עשה את כל כיוון שהסרסור , ך לפוטרו"שדעת הש, )א"הדשן והן בדברי הרמ

ומה  ,ואין סיבה לחייבו בטירחה נוספת,  שיהיה דבר מתוקןתדלותההש

  . שהתקלקל בוודאי כבר לא שייך אליו

  

 ייתכן – עומדת בספק ו שאיכות פירעונ,חוב רגיל כאשר מדובר על אבל

  .מוטל על הסרסור לטפל שא"יודה לרמך "שהש

  

, לסווג את התרומותצריך  ייתכן ש–לפי דברי השואל ומשיב  –כ בענייננו "א

תרומה  תנקראואיזו , )שסיכוייה לחזור קלושים(תרומה בטוחה  ת נקראןמה מה

ולפי זה מתחלק דין חיובו של המתרים , )שיש ספק באפשרות מימושה(רגילה 

ובינתיים עליו ". בטוחות"ולא ב" רגילות"לחזור ולטפל דווקא בתרומות ה

  ".לותרגי"להחזיר את השכר שקיבל עבור התרומות ה

  

  סיכום ומסקנות. יב

אם ה –קים 'וחזרו כמה צ, שמקבל אחוזים לפי הסכומים שהביא, מתרים

אם מחוייב לטרוח לממש את התחייבות התורמים הו, מחזיר חלק ממשכורתו

  : נאמרו בזה הנושאים הבאים–

מגיע לו שכרו המלא  – שפועל שעשה את פעולתו מוכח מהגמרא •

מה נקרא השאלה היא . את מטרתהלמרות שלא השיגה הפעולה 

 .קים או אישורם כתקינים' הבאת הצ–" פעולתו"

ושם הדבר תלוי , דומה לענייננוהתיווכים והשידוכים תחום  •

 .כ אין לענייננו תועלת מהשוואה זו"א. במנהגים

 יפשוט –תשלומים שלא כובדו לחזור ולגבות בירור דין המתרים  •

 .גמר הפעולה מגדירות את שכן שתי הבעיות, ממילא את דין שכרו
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 ואחר כך הוכר ,נגנב באונסש  למדנו שפיקדוןבגמרא ובשולחן ערוך •

 .דין עם הגנב עושה ומר שכרש לאחר שבועה –הגנב 

 אם אפשר ללמוד ,ך" והש)שהביא מתרומת הדשן(א "נחלקו הרמ •

 .סרסור בחובמהסוגיה למקרה של 

 ,י"רשכלמד א "הרמש,  הראשוניםיתלויה בביאורמחלוקת זו  •

וטעם זה שייך הן , מצוות השבת אבידהשסיבת הטירחה היא מחמת 

 ,ה"רמהא ו"כרשבלמד ך "הש. בדיני שומרים והן בדיני סרסורים

 וזה מתאים למקרה של ,מדיני שומריםשחיוב הטירחה הוא חלק 

  .אבל לא למקרה של סרסור, שומרים

הן מטעם שהוא יודע , השבת האבידה מיוחדת דווקא בשומר זה •

 – )שואל ומשיב(וכן . שמתחת ידו יצא הדברעוד ו, לטרוח יותר מאחרים

 .שהיתה לו הנאה ממנו

ב עוד לפני דיונו עם "אם השומר משלם לבעהם "י ורמב"מחלוקת רש •

שהרי הוא דן את הטירחה , תמוהה )שמשלם קודם(י "ושיטת רש, הגנב

ויש . ולא מצאנו תשלום מוקדם בהשבת אבידה, השבת אבידהמכוח 

 .כמה תירוצים ועדיים צריך עיון

, אינו מחזיר שכרו –לאחר סיומו מחילת מקח כתב שבבשער אפרים  •

כיוון , כן מחזיר –שהתבטל הקניין לאחר השידוכין שדכן ואילו ב

לפי (כן מחזיר שכרו  –במקח שהתקלקל . שטרם היתה הקניית הגוף

 .כאילו לא נמכר כללשזה , )תרומת הדשן

כיוון , ך פוטר את הסרסור"שהש, חוב בטוחין חילק בבשואל ומשיב  •

א שצריך "ך יודה לרמ" שהש,חוב רגילובין , שעשה את המוטל עליו

 .גם תשלום השכר נדון לפי חלוקה זוולפי זה . להמשיך לטרוח
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