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  דיין ומורה צדק – מאת: יצחק בירך דסקל               ג"פ,  תשויצא,  פרשת תקטו בס"ד, גליון

         y.b.daskal@gmail.com  052-7611435טל:             

  שוכר דירה שאיבד מפתח בדין

לפרוץ את הבית  , כדיא. איבד מפתח חבירו וגרם זק ובו יבואר:

האם שורף  או גרמי וחייב. ב. ,האם הוי גרמא ופטור ,או הרכב

דומה למאבד מפתח. ג. שרף שטר חוב שעל טס  ,שטרות חבירו

האם חייב בגרמא. ה. שוכר  ,. ד. שומרכמה חייב לשלם ,של זהב

האם הוי שומר. ו. שוכר רכב או דירה שאיבד מפתח, ולא  ,דירה

ז. שאל רכב  היה לבעל הבית עוד מפתח, האם חייב בגרם הזקין.

  ואיבד מפתח, האם חייב בגרם הזק.

  הידון

המשכיר טוען שאין לו עוד  .איבד מפתח של הדירהדירה שוכר 

, ולשלם לפורץ שיעשה לוף את המנעיולכן הוא צריך להחל ,מפתח

  והפרץ. מי צריך לשאת בהוצאות של המנעול את כל המלאכה.

  תשובה

אם יש למפתח שוויות  - השוכר חייב לשלם רק על שווי המפתח

הוא ד ,אבל על המעול ועל הוצאות פריצת הבית פטור .בלא מעול

מכל  ,הואשכר ושוכר שומר  ,ואע"פ ששומר חייב בגרמא ,גרמא

באו למחלוקת אם פשע  ,ואם פשע .מקום שומר מקרקעין פטור

אבל בידון זה שהוא אוס על הזק של  .בשמירת מקרקעין חייב

  כמבואר בפים. ,בודאי פטור ,גרמא

  ביאור התשובה

  איבד מפתח לחבירו

ומחמת זה  ,לחבירו מפתח יחיד של דירתויש לברר מה הדין במאבד 

 .האם חייב על המנעול ,לוהבעלים צריכים להחליף את המנע

אלא  ,דהרי לא קלקל את המנעול ,ולכאורה יש לומר דהוא גרמא

  מפתח. שאין לבעלים עוד ,בגרמא מזיק את המנעול

שפסק  ,יבו מדין שורף שטרו של חבירויוראיתי מי שכתב שיש לח

וכן השורף שטר חוב של " ) וז"לשפו, ב(שפט חושן מבהמחבר 

חבירו, חייב לשלם כל החוב שהיה בשטר, שאע"פ שאין גוף השטר 

שאף על פי שהשטר אין  ,. מבואר" עכ"לממון, הרי גרם לאבד ממון

לפיכך השורף  ,כיון שעל ידו מאבד מיד ממון ,גופו ממון, מכל מקום

חייב לפרוץ את  על ידי שאיבדוש ,והוא הדין מאבד מפתח ,חייב

  המנעול.

 ,דשטר אין גופו ממון ,וראיתי יש דוחים שאינו דומה לשורף שטר

אבל  ,לכן חייבים ,ואנו דנים רק מחמת הדבר שעל ידו יש חיוב ממון

ולכן אין לחייב רק על השוויות  ,במפתח יש לו שוויות עצמית

  .ולא מה שנגרם מזה ,העצמית

ראיתי מי ד ליבירו מפתח יחיד של ביתו, מי שאיבהעולה מזה: 

רף שטר חוב חייב, כי על ידי זה מפסיד ממון, שכתב, שכמו שו

כך חייב על איבוד המפתח את שווי המעול. אבל יש דוחים, 

שויות ממון, לפיכך או דין רק דאיו דומה לשורף שטר שאין לו 

על מה שגרם על ידו, אבל דבר שיש לו שוויות ממון, או לא 

  מחייבין מה שגרם על ידו.

  איבד מפתח אין דומה לשורף שטר 

דאם הנזק של המנעול הוא כמו  .ולעניות דעתי לא נראים לי דבריהם

מדוע שיפטר בגלל שיש למפתח שוויות עצמית [נ.ב.  ,שורף שטר

מכל מקום יהיה  ,מלבד זאת למפתח בלא מנעול אין שוויות כלל]

 ,והגה בעצמך מי שכתב שטר חוב על טס של זהב .חייב על הגרמי

וכי ישלם רק על הטס של זהב ולא ישלם  ,וחברו איבד לו את השטר

פשיטא שחייב לשלם הן על הטס זהב והן על  ,על החוב שאיבד לו

  .החוב שאיבד

דאינו דומה כלל  ,אבל נראה לי פשוט שפטור לשלם על המנעול

לכן הוא  ,דשטר חוב הממון של חבירו תפוס בשטר ממש ,לשטר חוב

וכל זה שנפסד בעל  ,ינו תפוס במפתח כלל וכללאבל המנעול א ,גרמי

ואינו דומה לשטר  ,ד מפתחוע בעל הביתהבית הוא בגלל שלא היה ל

אבל במנעול יש תמיד כמה  ,דלעולם אין רק שטר אחד על חוב ,חוב

היות כמה ליכול  ,שים שתי מפתחותוו אם לא עלואפי ,מפתחות

של חבירו ופטור  בודאי אינו דומה כלל לשורף שטרואם כן  ,מפתחות

  .ואינו חייב אלא על המפתח בלבד ,על המנעול

שטר חוב, שורף איו דומה כלל להעולה מזה: מאבד מפתח 

הממון של חבירו תפוס בשטר ממש, לכן הוא גרמי,  ,דשטר חוב

אבל המעול איו תפוס במפתח כלל וכלל, וכל זה שפסד בעל 

  .הבית הוא בגלל שלא היה לבעל הבית עוד מפתח
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  שומר חייב בגרמא

והארכנו בזה בסימן רסא  ,האם שומר חייב בגרמא ,עוד יש לברר

 , ואלו הן:ששומר חייב בגרמא ,ומבואר שם על פי דעת הפוסקים

מהר"א ששון (שו"ת תורת אמת, קח), מגן אברהם (אורח חיים, תמב, 

ס"ק ה), לחם משנה (שו"ת לחם רב, קפ), שאילת יעב"ץ (חלק א סימן 

סימן סו סופר (שו"ת, חושן משפט, קמ), שער המשפט ( פה), חתם

), שולחן ערוך הרב (אורח חיים, קונטרס אחרון, תמג, הערה ק לב"ס

. הנה מבואר ששומר חייב בגרמא, דכל חיובי שומר הם גרמא ב)

וחייבתו תורה לכן שומר חייב בגרמא. ולהלן יבואר באיזה דרגא של 

  פשיעה חייב שומר בגרמא.

 ,דכל חיובי שומר הם גרמאהעולה מזה: שומר חייב בגרמא, 

  לכן שומר חייב בגרמא ,וחייבתו תורה

  שוכר דירה דיו כשומר

חושן כדפסק בודינו כשומר שכר  ,והנה שוכר דירה הרי הוא שומר

השוכר מחבירו בהמה או כלים, דינו כשומר שכר, " )שז, א(משפט 

ולפי המבואר  ," ע"כןלהתחייב בגניבה ואבידה וליפטר מאונסי

  .דשומר חייב בגרמא היה מקום לחייב כאן

  שוכר דירה דיו כשומר, וחייב בגרמא כדין כל שומרהעולה מזה: 

  שומר קרקע

דאין שומר קרקע  )שא סעיף אחושן משפט (אבל באמת מבואר ב

ואף על פי שבית הוא תלוש ולבסוף  ,ואם פשע יש בזה מחלוקת ,חייב

הגה: י"א דתלוש ) וז"ל "צה, א(חושן משפט בכתב הרמ"א ו ,חברו

ולבסוף חברו בקרקע לאו כקרקע דמי (טור בשם עיטור); ויש חולקין. 

ולכן אם שאל בית, ונשרף, פטור מלשלם (מרדכי פרק הדיינים). ועיין 

  עכ"ל הרמ"א. "לקמן סימן ש"א

 ,הדעות לדבית הוא מחובר לכ )ס"ק ח (שם,"ך שמכל מקום פסק ה

ועכ"פ נראה עיקר לדינא "וז"ל  ,לא בכותל בנין ומסייםולא נחלקו א

דבית לענין שומרים ושבועה הוא כקרקע וכמו שכתבתי. וכן מוכח 

מדברי הרב המגיד פ"ה מהלכות טוען דין ה' במה שכתב שם שבפרק 

שביעי מהלכות שכירות [ה"ב] מבואר ששכירות קרקע היא כקרקע 

שכירות מיירי הרמב"ם בבית, לענין שבועה, ובפרק שביעי מהלכות 

וכמ"ש לקמן סימן שי"ב סעיף (ז') [ט"ז סקט"ז], ע"ש. וכן מוכח 

בטור כאן סעיף (ז') [ח'] שכתב בשם הרמב"ם שכנת בביתי כו', וכמו 

שכתבתי לעיל. וכן מוכח להדיא מדברי המרדכי והגהת מרדכי פרק 

ק המוכר את הבית שהבאתי לקמן ס"ק י"ב, ע"ש. וגם התוספות פר

הדיינים דף מ"ב ע"ב [ד"ה שומר חנם] ותוספות יום טוב שם [פ"ו 

מ"ה] והסמ"ג דף קע"א ע"א [עשין צ"ה] כתבו בפשיטות דאם שאל 

בית ונשרף פטור משום דאין דין שומרים בקרקעות, וכמו שכתב 

המרדכי פרק הדיינים [סי' תשע"ג], וכן כתב האגודה שם, והכי 

  הש"ך. " עכ"לנקטינן

 ,בר לבית הוא כקרקעוומנעול המח ,שבית הוא כקרקעהנה מבואר 

  .לקרקע הוא כקרקע ובטל לבית חוברדכל המ

העולה מזה: אין לשומר קרקע חיוב לשלם, ואם פשע יש 

מחלוקת, ובית הוא כקרקע, אפילו שהוא תלוש ובסוף חברו, 

  לפיכך שוכר דירה הוא שומר קרקע ופטור. 

  שכר רכב ואיבד מפתח

צריך לשלם על  ההי ,שכר רכב ואיבד את המפתח אם ,ולפי המבואר

דכיון ששומר חייב בגרמא חייב גם  ,שבגרמא שלו נפסד ,המנעול

דהנה הא דשומר חייב בגרמא  ,לאחר העיון נראה דפטור . אבלהשוכר

מא רק אם רדהיינו ששומר חינם חייב בג ,אינו חמור מכל דיני שומר

  .דה ולא באונסיושומר שכר בגניבה ואב ,פשע

מכל מקום אנוס הוא על הנזק  ,והנה אפילו אם פשע בשמירת המפתח

 ,ד מפתח לא היה כלל נזקודהרי אם לבעל הבית היה ע ,של הגרמא

וכיון  ,וכל הנזק הוא בגלל שבעל הבית לא השאיר לעצמו עוד מפתח

הרי  ,עוד מפתח בשלא עלה על דעת שוכר הרכב שאין לבעל הרכ

ד טעם לפטור שוכר ונמצינו למדים ע ,הוא אנוס ,שלענין הנזק בגרמא

מכל מקום פטור על  ,ושוכר שומר שכר ,דאפילו שהוא שומר ,דירה

  .האונס

העולה מזה: שוכר רכב שאיבד את המפתח, וגרם זק לבעל הבית 

פטור לשלם, שאע"פ ששוכר שומר שכר הוא וחייב בגרמא, מכל 

זה מקום אם לבעל הבית היה עוד מפתח, לא היה זק, וכלפי 

  שאין לבעל הבית עוד מפתח, הרי הוא אוס, ושומר פטור באוס.

  שואל רכב ואיבד מפתח

שואל רכב ואיבד את המפתח חייב  ,לכאורה ,ולפי המבואר לעיל

 .ושומר חייב בגרמא ,כיון ששואל חייב באונסין ,בהוצאות המנעול

כיון שסוף סוף לא  ,אפילו בזה שואל פטורש ומכל מקום נראה לי

שמר אלא בעל הרכב שלא  ,השואל עשה את הנזק אפילו לא בגרמא

  ור.שאפילו שואל פט הלכן נרא ,מפתח דולעצמו ע

העולה מזה: ראה, שאפילו שואל רכב שאיבד מפתח פטור, 

אע"פ ששואל חייב באוסין, ושומר חייב בגרמא, מכל מקום, כיון 
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שהזק עשה על ידי בעל הרכב שלא שמר מפתח, אין לחייב את 

  השואל שאיבד את המפתח.

  דיים העולים:

מי שאיבד ליבירו מפתח יחיד של ביתו, ראיתי מי   .א

שכתב, שכמו שורף שטר חוב חייב, כי על ידי זה מפסיד 

ממון, כך חייב על איבוד המפתח את שווי המעול. אבל 

יש דוחים, דאיו דומה לשורף שטר שאין לו שויות 

ם על ידו, אבל דבר ממון, לפיכך או דין רק על מה שגר

 שיש לו שוויות ממון, או לא מחייבין מה שגרם על ידו.

מאבד מפתח איו דומה כלל לשורף שטר חוב, דשטר   .ב

חוב, הממון של חבירו תפוס בשטר ממש, לכן הוא גרמי, 

אבל המעול איו תפוס במפתח כלל וכלל, וכל זה 

שפסד בעל הבית הוא בגלל שלא היה לבעל הבית עוד 

 .מפתח

שומר חייב בגרמא, דכל חיובי שומר הם גרמא, וחייבתו   .ג

 תורה, לכן שומר חייב בגרמא

 שוכר דירה דיו כשומר, וחייב בגרמא כדין כל שומר  .ד

אין לשומר קרקע חיוב לשלם, ואם פשע יש מחלוקת,   .ה

ובית הוא כקרקע, אפילו שהוא תלוש ובסוף חברו, 

 לפיכך שוכר דירה הוא שומר קרקע ופטור.

שאיבד את המפתח, וגרם זק לבעל הבית שוכר רכב   .ו

פטור לשלם, שאע"פ ששוכר שומר שכר הוא וחייב 

בגרמא, מכל מקום אם לבעל הבית היה עוד מפתח, לא 

היה זק, וכלפי זה שאין לבעל הבית עוד מפתח, הרי 

 הוא אוס, ושומר פטור באוס.

ראה, שאפילו שואל רכב שאיבד מפתח פטור, אע"פ   .ז

סין, ושומר חייב בגרמא, מכל מקום, ששואל חייב באו

כיון שהזק עשה על ידי בעל הרכב שלא שמר מפתח, 

  אין לחייב את השואל שאיבד את המפתח.

                               

   

                                       

    

  


