
 ריך לשלם אם צ תוישב במחלקת ביזנס היוקרתי גילר הקנה כרטיס טיס 
 אם יכולים לחייבו מדין נהנה.  וולדורף אסטוריהנכנס חמישי לחדר במלון  •

   .שנים  5אדם מעל לפי  במלון שמשלמיםבלי לשלם את אחד מהילדים  כניס ה •

סיטי  סיקו  קות מרוחקות כמובין נסיעותיו צריך לנסוע למדינתדיר לצורך עסקיו למדינות חוץ לארץ,    איש עסקים הנוסע הינו    אלי ציפורימר    א.
ף,  ת אלו מצריכים שעות רבות של ישיבה על כסא ששוברת את הרגליים ואת כל הגוסוסאו פאולו בברזיל אשר טי-לבואנוס איירס בארגנטינה ול

קרה,  לצד כוס קריסטל עם שמפניה י   ה נוחה עם שמיכה מלטפתך לבין רגע למיטפכסא הנה לו    שם ישש     'ביזנס קלאס'   יבו לטוס במחלקת  וחושק ל
החליט שהוא ינסה    הוא  ילהדולר במחלקה רג   $1,000ר במקום  דול  $3,000בסך  מכיוון שהמחיר הוא    ךאבכל עת שיחפוץ.  כיד המלך  מוגש  ה  ואוכל

היה ממתין בכניסה למטוס שיכריזו את שמו שהוא חסר בטיסה ושעוד    ולכן  ,בתחכום יהודי ושיהיה כשר גם לפי ההלכה  תשלום  לשם ללאלהיכנס  
של    חגורותבבדיקת  דיילות עסוקים  ההיה נכנס אחרון ישר למחלקת עסקים כשכל הדיילים וברגע אחרון  ו  ,כמה דקות יסגרו את דלתות המטוס

וכך היה מבלה בטיסות במחלקת ביזנס במחיר של   .כשהוא כבר יושב לא מבקשים ממנו להראות את הכרטיס שלו ךכ ר  המראה, ואחקודם    הטסים 
ה, ושואל האם צריך לשלם להחליט לעשות תשובה  ,לאחר זמן.  כרטיס רגיל ויש חלק  שישב במחלק  חברות התעופהכל  ת הביזנס שלהם היות 

ר  אבל בזמן הטיסה אין יות  ( בשדה התעופה  )דלפק  אין-סוכן הנסיעות או בצ'יקעת אך ורק אצל  הכיסאות מתבצ  תהתעופה שכל המכיר  בחברות
זה נהנה מהכיסא והחברה לא    ,ת ביזנס וכיסאות שלא נקנו ישארו ריקיםמכירת כרטיסים לעבור ממחלקה רגילה למחלק ולכן כשיושב שם הוי 

האם  ושואל כ הוי גזל בידו,  לא להכנס והוא נכנס ונהנה א"  הכיוון שהחברה מוח פטור, ומצד שני חושש שמ  "זה נהנה וזה לא חסר"ש  חסרה, וקיי"ל
   ?מספרד ' איבריה' ראלית או היש על'-אל'ון צריך לשלם עשרות אלפי דולרים לחברות התעופה כג 

'' במלון  חבריהם  של  חתן  לשבת  הוזמנו  חברון  מישיבת  בחורים  ארבעה  אסטוריהב.  המערבי.    " וולדורף  ולכותל  העתיקה  לעיר    חברם הסמוכה 
-במוצאי  .הגיע וישן על הריצפההוא    ,כך היהואכן    ,יוסי סלומון התקשר אליהם שהוא חייב להיות במלון הזה והוא מצידו ישן על הריצפה   מהישיבה

הבחור טוען  .  שהותו במלון המפוארולכן ביקשו מהבחור הנוסף תשלום על    אחד  חמישה אנשים בחדר  שהוש  שמו לב על כך    צוות המלון  ,שבת
חדר אינו עומד להשכרה  שהרי ה  "זה נהנה וזה לא חסר"שבדיוק על המקרה שלו ראו חז"ל ברוח קודשם את המקרה והחליטו שפטור מצד הדין של  

לשלם כל עוד ישן על שמיכה בריצפה וגם המלון   חיוב   ובא הבחור לשאול האם באמת יש עליו  .בזמן שיש בו כבר אנשים בחדר, והוא נכנס ונהנה
 לשלם גם כשזה נהנה וזה לא חסר?  במחוי ןכ ם שהמלון אוסר את זה א מכיווןאינו חסר, או 

ם עבור לינה במקום הוא לפי מיטה ולא לפי חדר. השוהים במקום הנופש נדרשים לשלם עבור כל אחד מגיל  שהתשלוג. משפחות ההולכים לנופש  
כי השתמשו עם    טענה לפטור  יה והאם ז   .שן עם אחיו במיטהישהוא י   נוסף בטענה ההורים לא הודיעו על ילד  היה מקרה שו חמש שנים ומעלה,  

 או לא?   מיטה אחת או שמכיוון שישנו שני ילדים בדירת נופש משלמים לפי אדם וישלמו על הילד הנוסף

 תשובה
, אבל אם עשה זאת לא נוכל לחייבו לשלם בין בחברות ישראליות ובין  כךכשבעל הבית לא מסכים לי איסור גזל  ולכתחילה אסור לעשות זאת והוא.  

 שיבואר בפנים.  פי בחברות של גויים, וכ 

נהנה וזה חסר שחייב לשלם זאת. וכל מה שפוטרים זה דווקא    א"כ הוי זה  תוך כדי טיסה,  פתחו מכירת מקומות ביזנס  כיום שחלק מחברות התעופה
 י זה נהנה וזה חסר שחייב.ו והבעל המטוס נחסר,  היות ובזה , על כך  ת שישב אבל אם השתמש בפינוקים צריך לשלםעל מקומו

כ  לכתחילה    כל מקום ומ  .חשמל וסבון,  מיםלומר:  ב. לא נוכל לחייב את הבחור לשלם על מה שישן אלא רק על השימושים שהחסיר את המלון 
 שהחדר אינו עומד להשכרה. לו אינה מסכימה אפיבוודאי שאסור לו להיכנס כשהנהלת המלון 

חמש שנים ומעלה    להיות ודעת בעה"ב מראש להשכיר בצורה שמשלמים על כל ילד מגי  טענת ההורים שהילד יישן עם אחיו אינה טענה לפטורג.  
 לבד או עם אחיו.  ,הוא יושן על הריצפה או במיטה ם וזה לא משנה א

ן ק הדינימו
 .האם זה נהנה וזה לא חסר פטור לעולם  א.נידונים:    חמישהבתשובה זו נדון ב

האם בזה נהנה    ג.  האם זה נהנה וזה לא חסר כשאמר לו בעה"ב צא חייב.  ב.

הכל את  עליו  מגלגלין  קטן  חיסרון  כשעשה  חסר  לא  הדין    ד..  וזה  מה 

 האם    ה.ר לישב בביזנס קלאס.  ה הם של גויים האם יש היתכשחברות התעופ 

לכתחילה יש איסור גם בזה נהנה וזה לא חסר.

 מקור דין זה נהנה וזה לא חסר 
 -ב',  'על- אל'בחברות התעופה של יהודים כחברת    -א',  דין זה מתחלק לשנים

 '.טורקיש איירליינסוכחברת ' ' איבריה'חברות התעופה של גויים כחברת  

וזה    נהלדון קודם כל אם דין זה נה ברות התעופה הישראליות יש  והנה בח

, ודין זה מתחיל מהגמ'  לא חסר מוסכם שפטור או שיש איזה תנאים בדבר

שנסתפקה באדם שדר בחצר חבירו שלא שדעתו האם צריך  )דף כ.(    בבא קמא

לו שכר או לא, והגמ' העמידה שהספק בחצר שאינה עומדת להשכרה  לעלות  

לבעל הדירה מאי חסרתיך  ר  האם יוכל לומ  ,תעומד לשכור דירו ובאדם שהוא  

שבלי   איתהנית  הא  הדירה  בעל  לו  לומר  יכול  דילמא  או  בדירה  כשהייתי 

 .ה משכיר בית אחר ותשלם לי את דמי מה שהיית משלםהדירה שלי היית 

רב חייא בר אבין אמר רב הונא הדר בחצר    א'  הובא  )דף כא.(  בבא קמא בגמ'  ו

, והגמ' העמידה שמדובר בבית  לו שכרחבירו שלא מדעתו אינו צריך לעלות  

וזה לא חסר  שלא עומד להשכרה ובאדם   שעומד לשכור דירה שזה נהנה 

לא  הדר בחצר חבירו שש רב סחורה אמר רב הונא אמר רב    תדע  ב'שפטור,  

  כלומר ,  מדעתו אין צריך להעלות לו שכר משום שנאמר ושאיה יוכת שער

, ולכן בזה שנכנס  בבית כשאין אנשים בביתששד שמכתת את השערים  שיש  

 .דים פטור מלשלם על מה שנהנה מהביתודר בבית ריק ועזר שלא יהיה בו ש

' לדעת רב חייא בר  א זה נהנה וזה לא חסר  דברי הגמ' שהפטור ב מ   ונמצא 

כי יש הנאה לבעה"ב בכניסתו של  ב סחורה  דעת ר' ול כי אינו חסר, באבין  
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ועסקיו ויזכה להיות בשמחה תמיד אמן! ויברכהו ה' בנחת, בריאות והצלחה בכל ענייני -הוקדש להצלחת החפץ בעילום שמו   
 

ה שנכנס אצלו הפולש אין  ב במ ה"לבעהפולש לרשותו, אבל אם אין הנאה  

ם, והטעם שנוקט שכל כניסה לבית זה בגדר חסר בעצם  לשל  וצריךהיתר  

השדים לו  שמוריד  הנאה  שמקבל  בגלל  מוחל  אדם  ורק  וכשלא    ,דריכתו 

כבר היה מיושב אינו מוחל על הבית מכיוון שהוריד לו שדים ולא יישב את  

 החיסרון וצריך לשלם אותו.

עומד    והנפק"מ בין הדעות במקום שנכנס לבית בעה"ב ודר בו והבית אינו

להשכרה והאדם עומד לשכור דירה שהוי זה נהנה וזה לא חסר ואין לבעה"ב  

, שלדעת ר' אבין פטור היות  ר מלשלםשום הנאה בכניסתו אם נפטור את הד

לא נתן הנאה לבעל הבית  שואינו חיסר אותו, ולדעת רב סחורה חייב היות וכ 

  נמצא שחסרו בכניסה לבית.

 ונים מהו טעם הפטורמחלוקת ראש 
נים שנקטו להלכה שזה נהנה וזה  ובכל הראשו  רי"ףה במצינו  ולענין הלכה  

 מה הטעם לפטור., ורק נחלקו הראשונים לא חסר פטור

שהפטור בגלל שאין חיסרון אצל השני ולכן    אבין רב  כמו    א"שהרת  דע  א.

, ומה שהגמ' הביאה מרב הונא שזה משום שאיה יוכת  תואי"צ לשלם על הנא 

לא רק שאינו חסר אלא גם נותן טובה לבעה"ב  זה לרווחא דמילתא  שער  

 בל אי"צ שבאמת יתן טובה לבעה"ב.שמבריח לו את השדים א

רב הונא וסובר שלעולם  רב סחורה אמר  ו  נקט כמ  )בב"ק כ.(  ברשב"אאבל    ב.

ובד היות  הוי חסר  חבירו  לבית  אדם שנכנס  את  כל  הוא מחסר  רגל  ריסת 

, וממילא  ה בגלל ההנאה שמוריד לו השדיםז מסכים ל  , ורק כל אדםחבירו

את השדים  ואינו מוריד לו  שם כבר בן אדם אחר    במקום שנכנס לבית שיש 

שדנה    )דף צז.(  א קמאבבלדבריו מהגמ'    הביא ראיהו  .בכה"ג נחייב אותו לשלם

שפטור אם  תוקף עבדו של חבירו  שאיה יוכת שער מסתדר עם    איך הדין של

יש לו הנאה  שהעבד שלו לא יהיה בטלן, ולכן  וח לו לאדם  שנהיה בטל מכיוון  

 , ומשמע שזה להלכה.לובמה שנשתמש בעבד ש

ש   ובגר"א  ט"ז()סימן  אות  המשפט  וכן   ס"ג  שס"ג(   בנתיבות  סימן  ת  א  ו נקט  )סוף 

ינם הרשב"א הזה להלכה, ולכן כתב שאם השוכר הכניס לדירה שלו חבר בח

אות לחייב  יוכל  אצל  המשכיר  כשזה  להשכרה  עומדת  הדירה  אפי' שאין  ו 

, ורק מצד שאיה  הוי חסר בדריסת הרגלוהחבר כבר מושכר, והטעם היות  

כבר אין שאיה ולא  דירה ואז פטור, ובמקום שיש עוד אנשים ב   עריוכת ש

 נחייבו על החסר. ה"בנותן כלום לבע

וזהונמצא ל זה נהנה  ואין לבעה"ב הנאה   נו מחלוקת גדולה בכל    לא חסר 

ריד לו שדים אם נחייבו לשלם על הנאת  מכניסתו של הפולש לדירתו שמו 

ונתיה"מ חייב לשלם ואילו לרשב"א גר"א    "ע ובשו,  הדירה, שלרא"ש פטור 

 .וזה לא חסרשפטור לעולם בזה נהנה ש  משמע כמו הרא"  )סימן שס"ג סעיף ו'( 

לולפי"ז    בחורים  ארבעה  ובא  אם  במלון  חדר  על  קחו  וישן  חמישי  בחור 

או לחייב  נוכל  חסר הריצפה  אינו  המלון  בעל  שאמנם  הרשב"א  לדעת  תו 

, אבל מ"מ  בכניסתו דהרי בין כך החדר מושכר ואינו יכול להשכירו לאחרים

לחדר כי המקום כבר מיושב ואין בו שדים הוי   מכניסתוכיוון שאין לו הנאה 

וזה חסר   נהנה  והשו"ע פטור זה  אינו    שחייב, אבל לרא"ש  כיוון שבתכל'ס 

 והשו"ע ולהיפטר., וא"כ יוכל לומר קים לי כמו הרא"ש רחס

סע ואינו מוכר את הכיסא במחלקה  וכן במחלקת ביזנס קלאס שהמטוס נו

היות ואינם    שוהגיע אחד וישב שם שלא נוכל לחייבו לדעת השו"ע והרא" 

נוכל לחייבו היות ובעצם   א ונתיבות המשפטגר"   רק לרשב"א, וחסרים בפועל

סר ורק בהנאת הורדת שדים מוחל ומבטוס שאין שום הורדת  ישיבתו הוי ח

 שדים שזה מיושב צריך לשלם.

הקשה על הנתיבות    שבאבני חושן  "ש,נוקט להלכה כהרא  שברמ"אמצינו  וכן  

  שס"ג סעיף ו'( )סימן    שהרמ"א המשפט איך נוקט כמו הרשב"א בפשטות אחרי  

דר  משמע לא כמותו שהרי כתב שאם אדם הוציא את בעל הבית בעל כורחו ו

, ושם לא שייך לומר דניחא ליה שידור בחצירו משום שאיה  םבו פטור מלשל

וא"כ  יוכת שער   את השאיה  ולהוריד  בבית  להיות  יכול  בעצמו  הוא  שהרי 

ובאולם  לכן באבני חושן  בהכרח כי אינו חסר בפועל כהרא"ש, וו  אמאי פטור,

 הרשב"א מהלכה.  דחו את דברי  )סימן שס"ג( המשפט

נה וזה לא חסר פטור,  ולפי"ז שגם הרמ"א וגם השו"ע נוקטים שבכל זה נה

 במלון.שישן  ואת הבחור  ביזנסא"כ לעולם נפטור את הנוסע במחלקת 

 א א מסכימים שישאר הפולש הוי כאומרים לו צאם ל
מלון   שזה  שמכיוון  לשלם  לחייבו  אחר  מצד  לדון  מצינו  עומד  אבל  והוא 

, שנקטינן  מולהשכרה א"כ הוי כאומר לאנשים צאו לי מהדירה בלי שתשל 

 .שגם בזה נהנה וזה לא חסר חייב

  ם שכתב שג  בשם רבינו ירוחם בשם ר' יונה)סימן שס"ג(  מהטורודין זה מתחיל 

, אבל  'צא' ה כשלא אמר לו בעל הבית  ל מה שפטור זחסר כבזה נהנה וזה לא  

שזה הדין    בב"י, וכתב  ונכנס לדירה בזה לעולם חייב לשלם  אם אמר לו צא 

כתב שהמקור לזה מהגמ' בב"ק דף כא. שאומרת שזה    )אות י"ג(   ובגר"אפשוט,  

 .נהנה וזה לא חסר אסור בהקדש היות והקדש שלא מדעת כהדיוט מדעת

דעת    ופרש"י יש  שהרי  מדעת  שלא  הקדש  בחצר  הדר  לומר  שייך  שלא 

, והקשו  רשכלו  השכינה והרי זה כאילו דר בחצר חבירו מדעת שצריך לעלות  

מה זה קשור אם זה מדעתו או לא דכיוון שהוי זה נהנה וזה לא חסר   בתוס'

א"כ שנפטור אותו, ותי' בתוס' שבהכרח הכוונה דכיוון שיש דעת שכינה שלא  

תירוצו של תוס' היות  , והסביר בגר"א  ג חייבנהנה אדם בלי מעילה ולכן בכה"

 .חיוב לשלם גם אם הוי זה נהנה וזה לא חסר ואז הוי כאומר לו צא שאז יש 

דידן  בנידון  ה"נ  וגם במטוס שנחייבו    וא"כ  הוי  במלון  מסכימים  ולא  היות 

 להם גם אם אומרים שזה לא עומד להשכרה.כאומרים צא שישלם 

 חייב ש באמר לו 'צא' סבראמה ה
דנים למה אם אמר  פוסקים  שה סיבה לחייב, דמצינו    ואלא שגם זה עדיין אינו

כתב בסתמא שחייב    ובסמ"ע לו צא חייב כיוון שהוי זה נהנה וזה לא חסר,  

 .אפי' באמר לו צא ולא הסביר למה 

שאמר 'צא' הוי כחצר דעביד למיגר    עהסביר שברגכתב ל   הגדולהבכנסת  וא.  

נהנה וזה חסר כי מגלה שרוצה להשכיר לו את החצר ושיצא  כזה  שאז הוי  

 .סר חייב, ובזה נהנה וזה לא ח משם עכשיו

  ' צא'שכל מה שמחיייבים ב)סימן שס"ג(   לר' מאיר אריק  במנחת פיתיםוכן נקט  

השכיר לאיזה אדם, אבל אם אי אפשר  גם לשולחן ערוך זה רק כי יכולים ל

וזה בעצם כהבנת הכנסת  א פטוראומר צ גם בלהשכיר לאף אחד בעולם    ,

 .פטור גם באומר צא  ההגדולה שאם אינו עומד להשכר

שכתוב    מהרש"א   ןבגיליוו הקשה  השו"ע  את    הוציאהדר  שאם  ברמ"א  על 

מהדירה בעל כורחם שגם כן פטור, ולכאורה אין לך מחאה גדולה  הבעלים  

ומוציאו    מזו  ותוקף  בא  והוא  מהדירה  לצאת  רוצה  לשלם,  שלא  שיצטרך 

שבכל זה נהנה וזה לא חסר  ונוקט    ובהכרח שהרמ"א חולק על השולחן ערוך

 .פטור גם באמר לו צא

 ן חיוב גם כשאמר צא שיטת היש"ש שלרמ"א אי

יש חיוב  אם כשאמר צא  שולחן ערוך ורמ"א  נוקט באמת שזה מח'    ביש"ש ו  .ב

טרפים  מצגם גם בזה נהנה וזה לא חסר, שלדעת השו"ע חייב ולרמ"א פטור, ו 

נה וזה לא  "ש ללמוד בדברי הרמ"א שגם באומר צא פטור בזה נהלדעת היש 

זה   ו החסר  מוואלזין  דוד  הגר"ח  איך    ( .כ  ק" )בבנחלת  פירושים  שני  שהביאו 

 .מדעת כהדיוט מדעת א ללמוד את הגמ' שהקדש של

נה וזה לא  שהכוונה שלא פטרו בזה נה  א',  בשיטמ"קושני הפירושים הובאו  

לעולם חייב, ולכן הקדש שיש    , אבל אם מיחו בו חסר דווקא כשלא מיחו בו

עמו    שאני הקדש שהוי כאילו התנה  ב'יחה בפירוש.  דעת שכינה הוי כאילו מ 

 .שאם ירד ישלם שכר

לפירוש   ,צא אם מתחייב לתת שכר, אם בסתם כשאמר פק"מ בין הטעמיםונ

מוחה,שלהראשון   שהוא  זה  בעצם  חיוב  יש  הוי    עולם  צא  כשאומר  א"כ 

ת ממון אלא א"כ  מחאה לא מחייב ולפירוש השני    כמוחה בו שיצא שחייב,

, וממילא הטור והשו"ע  התנה עמו שלא מסכים לו להנות בלי שישלם כסף

הפיראשון    כהסברנקטו   כמו  והרמ"א  בצא,  ולכן ולכן מחייבים  השני  רוש 



כמו    ם מלובליןומהר"  בשם ר"ח   מהרשב"א חלת דוד הוכיח  נוב,  ' צא' רו בפט

ה נהנה וזה לא חסר גם באומר צא אלא  , וממילא אין חיוב בזהפירוש השני

התנה   מראש א"כ  כסף   זאת  ישלם  יכנס  הגר"ח  שאם  שהכריע  כתב  וכך   ,

 לאזין לפטור בזה.מוו

 שיטת גיליון מהרש"א שנקרא שמוציא את בעלותו 
לא הסכים לומר שהרמ"א חולק על השו"ע ונוקט    שבגיליון מהרש"אאלא  ו  ג.

 .לא שמענו שיש מחלוקת בניהםשלא מהני לחייבו גם כשאומר צא, מכיוון ש

על ב  , ורק שאני כשמוציאושגם הרמ"א מודה שב'צא' חייב  כן רוצה ליישבול

שעדיין יש לו איזה הנאה ממנו של שאיה יוכת שער אפי' שהוציאו  כורחו  

זה    אותו מהדירה בע"כ ולכן פטור, אבל אם אין לו שום הנאה ממנו עצם 

 .א בזההסביר מה הסבראותו ולא  בשאמר לו צא מהדירה זה כבר מחיי

דמכיוון שלוקח לו את הבעלות שאין לו    ופ אכהגר"ש שקוצריך לומר שנוקט  

לעולם חייב, ולפי"ז    נה וזה חסרבזה נהמילה בבית מחסר ממנו את הבעלים ו

ח של  צהגדרה  לו  כשאומר  לעולם  זה  אנשים  סר  לו  יש  אם  משנה  ולא  א 

 כיר להם לעולם מחייבים כשאמר לו צא.להשכיר להם וכן אם מתכוון להש 

 לא יכול לחייבו לשלםשאם לו חיסר 
שכל החיוב   (קפ"ד )יו"ד סימן    רשו"ת אבני נזשזה דעת  ומצינו שיטה רביעית   .ד

ה נהנה וזה לא חסר אבל אם אינו נהנה וזה לא חסר לא  וקא בז א' זה דוב'צ

 ייבו, ע"ש.נוכל לח

לכנה"ג ולמנחת פיתים הוי כחצר דעביד    - א'' דעות,  גמצא להלכה שיש  ונ

יליון מהרש"א  גל  - ב',  גם ב'צא' פטורלמיגר ממש ואם באמת לא עביד למיגר  

ולעולם נחייבו גם אם לא יכול להשכירו  כחסר  ו צא הוי  עצם זה שאומר ל

ורמ"  -ג'ר,  לאח יוצא של   א.ליש"ש הוי מח' שו"ע  לעולם דעת השו"ע  וא"כ 

 'צא' חייב.מה הטעם שב  לוקת גדולהמח  יש, ורק ב'צא' חייב

 נחשב כאילו אמרו לו 'צא'  המלון חדר  בנידון של הבחור שישן ברצפת האם
שבעל    בחורים בחדר ובחור חמישי ישן על הריצפה כיוון   4שנכנסו  ולכן מלון  

המלון ידוע דעתו שאינו מסכים הוי כאומר צא הגם שהוא לא חסר בזה שהרי  

א בזה נהנה וזה  אינו יכול להשכיר את החדר לאנשים אחרים והוי כאומר צ 

שבני אשכנז  והטעם ,  מלשלם םו פטורישכנז יהיובני א   לא חסר שבני ספרד

נה וזה לא  אמרו קים לנו כדעת היש"ש שיש פטור בזה נהייפטרו מלשלם ד

, וגם לבני ספרד שיש חיוב בצא יאמרו קים לנו ככנה"ג  חסר גם באומר לו צא

פי להשכרהוהמנחת  עומד  כשזה  רק  החיוב  שכל  ותים  עומד  ,  שאינו  כאן 

בחורים הוי כזה נהנה וזה לא חסר   4החדר להשכרה אחרי שיש שם כבר  

לא להכנס למחלקה אבל    ם ס אחרי שאמנם מוחישפטור, וכן במחלקת ביזנ

במ כסא  על  תשלום  דורשים  לא  אינם  כמחאה  רק  הוי  וא"כ  ביזנס,  חלקת 

עומד        אינו    א"כ      ,  תשלום    דורשים      אינם    אבל    קרההיו      למחלקת  להיכנס  

 להשכרה ופטור מלשלם אם כבר ישב.

, א"כ הוי  תנים שאם יכניסו עוד אדם ישלמו ע"ז תוספתשבמלון אם מ  ואלא

מים אבל לא דורשים  , אבל אם רק לא מסכי כהתנו מראש שיצטרך לשלם

  שו"ע והרמ"א כמו שהסברנו.לרים לו צא שלא נוכל לחייב  כאומכסף א"כ הוי  

 וא לא נהנה כי יכול לשבת במקום שלו מאחורה נקרא שה  האם

שהוי לומר  חסרה  ז   ואין  וזה  נהנה  פטור    לא  לשבת  הרי  כי  שלכו"ע  יכול 

גמורה בזה שיושב    הרי   כי  ם שלו בתוך המטוסמקוב לו הנאה  יש  בוודאי 

ומקבל פינוקים    בצורה נינוחהורגליים    םהידיי ניח את  שמבמחלקת ביזנס  

, ורק שאי אפשר לחייב שאין אותם במחלקה רגילה והוי זה נהנה וזה לא חסר

 ביארנו.וכמו ש

 או משלם מה שחיסר  אם היה חיסרון קטן מגלגלין עליו את כל הסכום
וזה לא חסר שפטור, מצינו שאם היה    ואלא שבאנו לדון שגם אם זה נהנה

הכל את  עליו  ומגלגלין  חייב  דאשייתא  שחרוריתא  של  קטן  וא"כ  ,  חיסרון 

 דולר שנפסדו מחברת התעופה. $3,000שנגלגל עליו את כל הדמי  

בעל העליה    ת"ש ר' יהודה אומר אף זה  )דף כ.(  קבב"מתחיל מהגמ'  ודין זה  

ה זה נהנה וזה  מינ  שמע הדר בחצר חבירו שלא מדעתו צריך לעלות לו שכר  

רש"י  , וכתבו  לא חסר חייב, ומשני שאני התם משום שחרוריתא דאשייתא 

שחייב גם בזה נהנה  שלוקח בנין לבן ומשחירו ומחסרו במקצת    והרשב"א

 .וזה לא חסר

או  שחור שעשה בקירות,  נים האם משלם רק את המקצת  בראשו  לקוונח

עת  , שדרה בגלל שהיה חיסרון במקצת דמי הנאת כל הדי  שמגלגלין עליו את

לזה מהגמ'  הביא ראיה  , ו ם מקצת מגלגלין עליו את הכל לשכיוון שמש  תוס'

ן  והלך ר' נחמ  יתומים   של  קרקע על    . על אותם אנשים שהשתלטודף כאב

ה של היתומים  וגבה את דמי מה שגרו בדירה אפי' שבנו את זה על האשפ

שם אנשים קדמונים    כיוון שהיו ום  , מכל מקהשכרהשלא הייתה עומדת ל 

 שם מקצת א"כ מגלגלין עליו את הכל.היו משלמים  ש

שמשלם רק את מה שחיסרו אבל לא    ההרמ" הביא את    יוסףבנמוקי  אבל  

הכל,   את  עליו  ערוךובשומגלגלין  ח'()   לחן  סעיף  שס"ג  ולא    סימן  כתוס'  נקט 

נקט    )חלק חו"מ סימן כ"ד(  דה בנודע ביהועליו את הכל, אבל  כהרמ"ה שמגלגלין  

של    הרמב"םשגם   הסוגיא  את  והשמיט  היות  וטעמו  כהרמ"ה  נוקט 

מדין  שחרוריתא וזה משום שנוקט שאין מגלגלין עליו את הכל, וכל החיוב  

נקט  )פ"ג מגזילה הלכה ט'(    בספר הלכה למשה מזיק זה רק על השחור שעשה, וכן  

 .ליו את הכלה שאין מגלגלין ענוקט כהרמ" הרשב"אשגם 

שהוי    במקצת      שחור    יש    שאם    תוס'    כדעת  נוקט      השו"ע  הלכה  של ומכיוון  

במלון  כאן שיושב בחור חמישי  א"כ    ,במקצת מגלגלין עליו את הכלחסרון  

התכסה   או  מים  כוס  לוקח  או  בשירותים  האור  את  מדליק  כלל  שבדרך 

ניקוי יבש   את הכל    עליו  ין לבמקצת שמגלגהוי כחסרון  בשמיכה שצריכה 

, וכן בנידון של מחלקת ביזנס כיוון מלון מהויצטרך לשלם את דמי הנאתו  

אים שם,  וכן מהשתיה והאוכל והפינוקים שנמצ שנהנה מהשמיכות והכריות 

 .א"כ הוי כחסר במקצת שמגלגלין עליו את הכל, וא"כ שנחייבו לשלם בשני

גזילה ה"ט(    בלחם משנה דמצינו  ,  ואלא שגם זה אינו דווקא  ששנקט  )פ"ג מהל' 

א בבית חדש הגורמת להפסד גדול אז אינו מוחל על שחרוריתא  שחרורית

מגלגלין  הכל  ולכן  את  אבל  עליו  שנותן ,  בזה  ישן  בבית  השחרוריתא    אם 

בשהייתו בבית את הורדת השדים זה גורם למחול על השחרוריתא, ולפי"ז  

 .שחור בקירות  שנהיה בכל בית ישן אין טענה  

ואמנם רוב הפוסקים חולקים על הלח"מ אבל זה דווקא לבוא ולפטור בבית 

שאין  במקום  אבל  ניכרים  והם  בקירות  שחור  כבר  שיש  ניכר    ישן  השחור 

שכל מה    )סימן ל'(   בדברי חיים, וכמו שהובא  בזה לעולם יש לפטור  בקירות

אבל   ,שמגלגלין על דבר מועט זה כשהנזק ניכר בקירות ואנשים לא באים

לא ניכר לא מגלגלין עליו את הכל, וממילא כיוון שבשני הנידונים  אם הנזק  

ת ביזנס אין כאן נזק  לא ניכר הנזק שהרי כשיושב על כסא מפואר במחלק 

ואינו ניכר, וכן כשיושן על ריצפת המלון לא ניכר כאן הנזק אי אפשר לגלגל 

 עליו את הכל.

שיש   במקצת  יחוזה  ופינוקים  סרון  ושתיה  שמיכות  חשמל  כיוון  במים 

,  אלא במוצרים הנמצאים בתוך החדר במלון   עצם המלון שהחיסרון אינו ב

גלגל עליו את  אבל אינו מ  ,אלו שצריך לשלמםהא"כ חשיב כגזלן על מוצרים  

רה, ולכן לא נוכל לחייב אותו את דמי הטיסות במחלקת ביזנס מצד  כל הדי

 שחרוריתא דאשייתא.

 שלם אם לא משיג בחנםרוצה לגלה בדעתו שאם מ
על מחלקת ביזנס  שהוא איש עסקים שהיה משלם  אדם  בואלא שמצינו לדון  

שאם גילה    ( ףד"ה טעמה דניק )   בתוס' אם לא היה מצליח לקחת בחינם, וכתבו  

שאם    א חסר, ולכן כתבודעתו שניחא לו בהוצאה שחייב גם בזה נהנה וזה ל 

יעית  הרב  את    וגדר    הניקף      ועמד    לחבירו  מסביב      דרות ג   שלש    גדר     אדם  

את   עליו  לישמגלגלין  שניחא  דעתו  וגילה  היות  ואמנם  הכל  בהוצאה,  ה 

שגם בגלי דעתיה אי אפשר לחייבו כיוון שהוי  פליג עליה ונוקט  )שם(  ש"שהי

 נה וזה לא חסר, אבל בשו"ע נקט כדעת תוס' וא"כ שנחייבו.זה נה

פ"ג )   משה ל  הלכה     בספר  מצינו    ואמנם אבל זה עדיין אינו סיבה לחייבו, 

  לזכות האיש היקר מוקיר התורה ולומדיה הוקדש
 זכות לימוד התורה תעמוד להצלחתו נריה בן מינה חיה וכל משפחתו  
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ה"ט(   דעתו שרוצה לשלם  מגזילה  יותר.  ושדווקא מה שגילה  ן  "י בובמהר לא 

מה    וא"כ  מלאה,חלק עליו לחייב דמי שכירות    אעזר לכל הפחות שיוסיף 

   שגילה דעתו שרוצה להוסיף.

התעופה    ן שבעלי חברותשרוצה לשלם כיוו  דעתו   ה זה לא יעזור מה שמגלו

אותו   יקחו  אלא  כסף  יבקשו  לא  אותו  יגלו  ואם  להשכיר  מעוניינים  לא 

 ילה, א"כ גם הגילוי דעת לא יחייב אותו.לקה רגלמח

  שראליותחברות יבהכרעה לדינא 

לי לא נוכל לחייבו  מחלקת ביזנס במטוס ישרא עלה ונכנס לונמצא לנו שאם  

שום  ור גם אם לא עשה  וזה לא חסר פט  כי נוקטים כהרא"ש שזה נהנה   -א

ד שחרוריתא דאשייתא  ומצ  -מוציא לו שדים, בכטובה לבעל הבית בישיבתו  

ניכר ממשם בג גילוי דעת לא    -וף הדבר, גלא שייך לחייב כל שאינו  ומצד 

 מהני אחרי שאינם רוצים תשלום.

 ויים בבעלות גחברות התעופה 
שאם נגדיר    א'שבטיסות בחברות של גויים יש להקל מעוד טעמים:  ואלא  

, מצינו מחלוקת גדולה בפוסקים אם יש  ישיבה על כיסא במטוס כגזל הגוי

 .על הדעות שאין דין השבה בגזל הגוים ויוכל לסמוך דין השבה בגזל עכו"

אחרי נמכר  "שדרש ר"ע מהפסוק    )דף קיג.(  בבא קמאתחיל מהגמ'  ה מ ודין ז

ייה  דעל עבד עברי שנמכר לגוי שאינו רשאי לצאת בלי פ  "תהיה לוגאולה  

צריך  הנותרים   אלא  השנים  מספר  ואת  שעבד  השנים  מספר  את  לחשב 

ל את הגוי, ואילו רב הונא דרש את  ולשלם את ההפרש, ומוכח שאסור לגזו

אלוהיך ה'  אשר  העמים  כל  את  מ'ואכלת  שבזמן    זה  מזה  ודרשו  לך'  נותן 

נם מסורים בידם  אך בזמן שאי  שאינם מסורים ביד ישראל מותר לגזול ממונם

 אסור לגוזלם.

מהתורה או רק מדרבנן  האם האיסור כאן של גזל הגוי זה  ונחלקו בראשונים  

שהוי איסור  )פ"א מגניבה ה"א(    הרמב"םאסמכתא בעלמא, שדעת  והפסוקים הם  

דעת  תורה אבל  נז.(  רש"י,  שנאמר    )סנהדרין  מהתורה  מותר  הגוי  לא  'שגזל 

ודורשים רעך ולא נוכרי וחז"ל אסרו את זה מפני חילול ה' וכל   תעשוק רעך'

 .הפסוקים שאמרה הגמ' זה אסמכתא בעלמא

נקט כרוב הראשונים שאיסור גזל הגוי זה    )סימן שמ"ח סעיף א'(  ובשולחן ערוך

בל, שכותמהתורה עובד  הגונב  כל  של    ואב  ממון  הגונב  אחד  תגנובו  דלא 

נקט כרש"י    "א(סכ"ח  )אבן העזר סי'    ברמ"א ם, ואילו  או הגונב ממון של גוייישראל  

ולכן נוקט שאם קידש אשה בגזל הגוי או בגנבתו שגזל הגוי אסור מדרבנן  

השםשמקוד קידוש  משום  רק  חפציו  את  לגוי  להחזיר  צריכה  ואינה  ,  שת 

הרמ"א גזל הגוי מן התורה אחרי    ד התיר הקשה כיצ )סימן שמ"ח סק"ב(    ובש"ך

 שהרמב"ם סמ"ג וטור נקטו לאוסרו מהתורה.

א'(   ובנתיבות המשפט גזל הגוי אסו  )אות  ר  כתב ליישב את הרמ"א שלעולם 

חובת השבה לא נאמרה  ין  גזילה אבל לעניעשה המ  ן לעניימהתורה אבל זה  

בת בהשבה רק  ואינה חיי  בגזל הגוי, ולכן כתב הרמ"א שמקודשת בגזל הגוי

ת נודע  " שובשם    )סימן שנ"ו ס"ב(  בכסף הקודשיםגם  מפני חילול השם, וכך נקט  

אם ח"ו גנב ממנו מי מעם בני ישראל שהוא  "   וז"ל  )מהדו"ק יו"ד סי' פ"א(  ביהודה

ישראל בפרשה  איסור ל גבי השבה כתוב  כי  דין השבה  בזה  כן  גם  א שייך 

מדומה שהוא בשו"ת  כ גילה קרא וואיסור דעבד עבד ואין השבה במה דלא  

)או"ח סי'   "ת בית אפרים בשווכן כתב  כעת לפני לעיין בו".יננו נודע ביהודה וא

 . )מהדו"ק ח"א סי' קכ"ח( ובשואל ומשיב ל"ז(

ובערוך    )שם אות ז'(  ובגר"א   חו"מ סי' שמ"ח סעי' ב'()   ובשו"ע   (גזילה )פ"א מ  ברמב"םאבל  

נגדיר ישיבה  אם  השבה גם בגוי, וא"כ  שיש דין  נקטו    )שמ"ח סעיף ב'(  השולחן

וא"כ לא  סא כגזל הגוי דעת הרבה מהפוסקים שאין דין השבה בגויעל כ  ,

 יצטרך לשלם לחברת התעופה את מה שישב באיסור.

 גם לדעות שיש דין השבה בגוי כאן רק נהנה
הגוי    גזל  שנקרא   מה   שכל  יש בו דין השבה יש להקל   וגם לדעות שגזל הגוי

לוקח כלום אינו נקרא  ואינו  , אבל כאן שרק נהנה  זה כשלוקח בלי להחזיר

 גזלן על הכסא וזה לא נאסר.

כהטעיי  'ב זה  את  נגדיר  בזהואם  החמיר  שהרמב"ם  הגוי  שהובא  ת  וכמו   ,

)הל' גזילה    המחנה אפרים כיוון שלדעת    )סימן צ'(  ושן למעשה בספר חבהרחבה  

  א'   -האיסור הוא גניבת דעת שאינו איסור ממון, א"כ הוי ספק ספיקא    סימן צ'(

מהתורה או רק מדרבנן משום חילול השם ובמקום    ספק אם גזל הגוי אסור

גם אם נאמר שזה מהתורה שמא הלכה שאין בו    ב'שאין חילול השם מותר,  

גם אם יש דין השבה בגוי שמא זה לא נקרא גזל הגוי    ג'השבה בגזל הגוי,    דין 

וגם אם זה נקרא הטעיית הגוי שמא האיסור רק גניבת    ד'שרק נהנה ממנו,  

דעת, ולכן יש להקל לא להשיב נוסף לכל מה שאמרנו שהוי זה נהנה וזה לא  

 חסר פטור.

 זנסת בילקתחילה לעבור למחותר לכהאם מ

וישב, אבל   זה עם עבר  זה    לכתחילהואלא שכל  ולשבת בגלל שהוי  לבוא 

, ודין זה  נהנה וזה לא חסר אסור ולא אומרים בכה"ג כופין על מדת סדום

שכותב שבמקום שלא יכול להשכיר את הדירה    )בב"ק סי' ט"ז(  מהמרדכי מתחיל  

,  "הראבים  כופין אותו על מדת סדום שיוכלו להיכנס לדירה, וכך הובא בש

וזה לא כמו השו"ע שנוקט שאם אמר לו צא יכול להוציאו גם אם לא יכול  

 .להשכירו לאחרים

א בסימן  שו"ע ורמ"את מחלוקתם במחלוקת  רצה לתלות    (שס"ג'  יס)   ובפת"ש

כופין על  "ד סעיף א' אעק ירושה  ם  צמודות  מדת סדום כשיש שני דירות 

קרובה לחצר שלו והאחים רוצים ממנו יותר כסף  ואחד רוצה את הדירה ה

)ח"ב סימן    ובמהרש"םפין על מדת סדום ולרמ"א לא כופין,  ע"ז, שלרמב"ם כו

ו שבסימן שס"ג פסק כראבי"ה שאם  ת"ג( הקשה דא"כ הרמ"א סתר משנת

סדום מדת  על  כופין  לאחרים  להשכירו  יכול  קע" אינו  ובסימן  נוקט  ,  ד 

 .דת סדום אם יכול להרוויח מזהשלעולם לא כופין על מ

  רי אפרסמון נה הביא בשם    במשפט השכירות   א'   ישובים בדבר:וראיתי שני  

מצר לכל האחים ע"י  החלק שקרוב ל דשאני אחים ששייך שירוויח    )חו"מ סי' ט'(

, אבל במקום שברור כשמש  ולכן אין כופין אותם לתת אותו   גורל שהם יזכו בו

נוקט    )ח"ג סימן קנ"ז(  ב' בדברי מלכיאלופין על מדת סדום.  שלא יכול להרוויח כ

ה  ממון, בזין שיש להם זכות שווב בין משתמש ברשות השותפשיש חילוק ב

הוא רכוש פרטי  ום שהדבר  מצינו לרמב"ם שכופין על מדת סדום אבל מק

לא שייך לכפותו ליתן להם שלא יתכן שאדם יכפה את חבירו בדבר ששייך  

 .עשיםמנוקט שכופין רק בדיבור ולא ב )הובא בפת"ש( ג' בחת"ס. לו

להרוויח   יכולים  התעופה  חברות  וכאן  היות  אצלנו  שייך  לא  זה  כל  ולכן 

בזה לכו"ע לא נכפה  רוצים לעשות  ולפתוח למכירה בזמן הטיסה ורק לא  

אם   עליו  להרוויח  יכולים  שלא  מצד  שהוי  הנידון  וכל  בחנם,  לתת  אותם 

 ור בדירה.לים לכפותו למכור לו לתת לגיכו

יכול להשכירו מצינ ע"ז,  ו לדברי מלוגם במקום שלא  כיאל שא"א לכפותו 

א רצון  ו בוסור  יולכן  נגד  שם  ולשבת  לכתחילה  להיכנס  בדבר  שיש  דאי 

אפי' שאין כאן גזל  עה"ב, והאיסור הוא יתכן או השגת גבול או איסור גזל  ב

   ע.קרקע ומ"מ יש איסור גזל בקרק"ז שאין גזל בכדמצינו בסימן שע, וממון 
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