
  בינת המשפט
  עניני ממונות אקטואליים

 

  א

 הרב יצחק בירך דסקל                ז,  תשע"קדושים -אחרי ,  פרשת רכגבס"ד, גליון 

 y.b.daskal@gmail.com   7611435-052טל:  :לקבלת הגליון במייל                               בני ברק "בינת המשפט"דין צדק בית 
                                       

  שומר בשכר אכילה, האם הוי שומר שכר

עשה עמי כנעני או עברי, האם יכול הרב לומר לעבד ובו יבואר: א. 

אם אכילת יש עבד עברי בזמן הזה. ג. באיזה אופן ואיני זנך. ב. 

מדוע אומן  .שכר. ד שומר נחשבת לשכר לחייבו כדין שומר

 .דינו כשומר שכר או שומר חינםאם שכיר יום  כשומר שכר. ה.

  ה. דיני שומרים על ממון עניים.

  הנידון

", ביקשתי מכמה אברכים "קמחא דפסחא""אני מנהל צדקה של "

את . הם עשו ז"קמחא דפסחא"שיעשו טובה, ויאספו צדקה עבור ה

ללא שכר, אבל נתתי להם אוכל בכל יום העבודה. הם אספו כמה 

עשרות אלפי שקלים. לצערנו נגנב הכסף. אני מאמין להם שנגב, ואיני 

דורש שבועה, אבל לדעתי הם שומרי שכר עבור האוכל שקבלו בכל 

היום, ושומר שכר חייב בגניבה. הם טוענים שהם רק שומרי חינם, 

  ק".ופטורים בגניבה. מי צוד

  תשובה

אי אפשר לחייב אותם לשלם על גניבת הכספים, מכמה 

  טעמים, כמבואר באריכות בתשובה.

  ביאור התשובה

  הספקצדדי 

דינו כשומר האם לאכול חינם נותן לשומר בראשונה יש לברר, אם 

, מכל מקום על פי שאינו נותן לו ממון ממשואף  .בשכר האכילה שכר

אפילו רק טובת הנאה, כגון האומר שומר שכר נעשה שומר שכר 

לאחד "שמור לי היום ואשמור לך מחר", כמבואר בחושן משפט 

(שה, ו), וכל שכן כשנותן לו שוה כסף, שנעשה שומר שכר. אלא 

שהוא שוה ממון, או  ,ש לבאר, האם אכילה הוי כשכרשמכל מקום י

מא, כיון ששומר בשבילו בחינם, ראוי לתת לו אוכל, ולא ירעב דל

הוג כן שלא לשעבד יהודי לאוכל, ואין זה שכר שמירה, אלא שראוי לנ

ולא מצאתי מי  ה דינו כשומר שכר עבור האכילה,, ולא יהיללא אוכל

  שעמד בזה.

ואין  ,שומר שכר אפילו עבור טובת הנאה דיןשומר ל :מזההעולה 

 אכילהמכל מקום יש להסתפק אם  .צריך לומר תמורת שוה כסף

  בחינם ללא אכילה.לשעבד ראוי אין ד ,הוי שכר

  ךמי ואיני זנלומר לעבד עשה עיכול אם 

לחייבו כדין שומר שכר.  ,דין שכראוכל בולעניות דעתי נראה, שאין 

תו, אינו יכול דהנה מבואר בכתובות (נח, ב), שמי שאינו זן את אש

להקדיש מעשה ידיה, שאינם שלו, אלא שלה הן, כדי לפרנס את 

עצמה. ומבואר בגמרא (שם), שאפילו למאן דאמר דיכול האדון לומר 

לעבד כנעני עשה עמי ואיני זנך, ותשאל על הפתחים לבקש אוכל, 

מכל מקום, אינו יכול להקדיש מעשה ידיה, ואינו כיול לומר, עשי 

ך, דדוקא לעבד כנעני יכול לומר עשה עמי ואיני זנך, עמי, ואיני זנ

אבל לעבד עברי דכתיב ביה (דברים טו, טז) "כי טוב לו עמך" אינו 

  יכול להעבידו, ולא לתת לו אוכל, וכל שכן לאשתו.

והנה להלכה פסקינן שיכול האדון לומר לעבד כנעני עשה עמי ואיני 

  זנך, כמבואר ביורה דעה (רסז, כ).

 ,עשה עמי ואיני זנךנעני כלומר לעבד האדון יכול  :מזההעולה 

  והעבד יחזור על הפתחים.

  יכול לומר לעבד עברי עשה עמי ואיני זנך םא

פרק  תבכתובו נןלעבדו כו'. ואמרי(שם, ס"ק לג) וז"ל " וכתב הש"ך

ואף  בד עברי.אבל לא בע ,דהיינו דוקא בעבד כנעני (שם), אף על פי

בגווני  פקא מינה,מכל מקום נ ,נוהג בזמן הזה בד עבריעל גב שאין ע

ינו יכול לומר עשה דא ,וכדלעיל סעיף י"ד ,דקנוי ליה למעשה ידיו

) יד ,יורה דעה רסזרצונו לומר, דפסק המחבר (" עכ"ל. עמי ואיני זנך

אין עבד עברי נוהג אלא בזמן שהיובל נוהג. והני מילי למקנייה וז"ל "

גופיה לשאר דיני עבד עברי, אבל היכא דקנייה שבאי למעשה ידיו 

בדינא דמלכותא, כגון שנשבה במלחמה או שמכרוהו גובי המס, הדר 

האי עבד למיהב לרביה ישראל מצי לזבוני ישראל למעשה ידיו, ומצי 

דמי מקנתו או דמי שוויו, ונפיק, ויד האדון על התחתונה ליקח 

  " עכ"ל. הפחות

הנה מבואר, שאף על פי שאין עבד עברי נוהג בזמן הזה, היינו שיהיה 

גופו קנוי לאדון, אבל אם ישראל נשבה במלחמה על ידי גוי, או 

נו כעבד עברי לענין שהמלך מכרו לגובי מיסים ומכרוהו לישראל, די

  מעשה ידיו, ששייכים לאדון אפילו בזמן הזה.

 ,"ךי ואיני זנמעשה ע" עבד עברי אינו יכול לומר לוב :מזההעולה 

ה על ידי שבאו שנ ,המלך מכרו לגובי המסכגון ש ,בזמן הזהכן ו

אבל אינו יכול לומר לו  ,הוא קנוי למעשה ידיו ,לישראגוי וקנהו 

  ".עשה עמי ואיני זנך"



  בינת המשפט
  עניני ממונות אקטואליים

 

  ב

  נעשה שומר שכר אכילהבתמורה לאם ה

מחיר מלא  בד העבריהע אתהאדון קנה פי שוהנה מבואר, שאף על 

מהישראל שקנה, וכל מעשה ידיו שלו הוא, אף על פי כן חייב 

במזונותיו מלבד התשלום ששילם עבורו, דדין חובת המזונות אינו 

אלא הוא מדין חיוב שחייבה תורה "כי טוב  כלול בקניית מעשה ידיו,

לו עמך", שלא ינהג ישראל בחבירו מנהג אכזריות, שיעבוד בו ולא 

עבור ביתן כדי אכילתו, ומוכח מזה, שאין זה שכר על מעשה ידיו, ד

ה ידיו כבר שילם, ומעשה ידיו שלו הם, ואינו חייב כלום שעמ

ואף על פי כן  לישראל המשועבד לו מדין תשלום עבור מעשה ידיו,

חייבה תורה שלא ינהג באכזריות עם ישראל אחר, אלא יתן לו אכילתו 

  שלא ירעב לאוכל.

מדין "טוב לו עמך", ואם  אוכלחינם שומר ראוי לתת לד, שלמנומזה 

נותן לו כדי אכילתו, אין זה שכר, אלא צדקה מדין טוב לו עמך, ולא 

וכיון שהוא דבר חדש מסתפינא בזה, אבל  שומר שכר עבור זה.נעשה 

בודאי, מחמת הספק אי אפשר לחייבו כשומר שכר, וליטול ממונו 

  עבור אכילתו.

אוי לתת לו ר ,ששומר חינם כל היום ,ולפי זה נראההעולה מזה: 

  .שה שוכר שכר עבור אכילה זועואינו נ ,אוכל שלא ירעב

  .דינם כשומר חינם או כשומר שכרפועל  ואאומן האם 

יש לומר שאינו שאינו נעשה שומר שכר,  ראה לעילמלבד הטעם הנו

נעשה שומר שכר מטעם אחר. דאפילו אם תמצי לומר שאכילתו 

עבור מלאכתם  יםה מקבלשכר האכיל מקוםנחשבת כשכר, מכל 

אם כן הוי שומר חינם ולא באסיפת הכספים, ולא עבור השמירה, 

שומר שכר. אלא שראוי לברר, האם לא נעשה שומר שכר מפני 

  שמקבל שכר עבודתו.

שומר שכר, כ דינווהנה קיימא לן (חושן משפט שו, א) דאומן 

כל האומנין שנותנין להן לתקן שם) "כמבואר בטור, וזה לשונו (

וזהו שכרן  ,בקבלנות הם כשומרי שכר להתחייב בגניבה ואבידה

" ע"כ, ולפי זה במה שנותנין להם לתקן וליטול שכרשמשתכרין 

לכאורה, גם בנידון דידן, כיון שמקבל שכר על עבודתו נעשה שומר 

  שכר גם על השמירה.

ר (שם), דהב"ח כתב אבל באמת נחלקו בזה רבותינו מפרשי הטו

 דינו החפץ שעובדבפשיטות דהוא הדין לשכיר יום, שאם שומר על 

באריכות, אומן, ונעשה שומר שכר על זה. אבל הדרישה מבאר 

שנהנה שנותן דוקא לו דינו כשומר שכר,  אומן, שדוקא ומוכיח

בשכיר יום, וכן פסק בספרו מה שאין כן לעשות מלאכה, ולא לאחר, 

ס"ק א) פסק כדברי הב"ח, ס"ק א). אבל הש"ך (שם,  הסמ"ע (שם,

פתחי חושן חלק ג ועיין ב[וכן פסק במחנה אפרים (שומרים מא). 

) כללי הפקדון והשומרים הערה (ו -הערות פרק א  -(פקדון ושאלה) 

  .]האריך בביאור השיטות

ואף על פי שנראה להלכה כדברי הב"ח והש"ך והמחנה אפרים נגד 

קום קשה מאוד להוציא ממון נגד פסק הסמ"ע, הסמ"ע, אבל מכל מ

  ויכול השומר לטעון קים לי כהסמ"ע.

בהנאה שמשלם לו על  ,אומן נעשה שומר שכר :מזההעולה 

נחלקו הפוסקים  ,החפץ שכיר יום ששומר על פועלב אבל ,עבודתו

ויכול המוחזק  ,אם נעשה כשומר שכר בהנאה שמשלם לו שכרו

  .לומר קים לי

האם נעשה שומר שכר גם על  ,בשכר אכילהפועל 

  השמירה

ולולי דמיסתפינא, אמינא מלתא חדתא, דבנידון דידן גם הש"ך 

שומר דינו כהטעם שאומן ד ,םמודים שאינו אלא שומר חינוסיעתו 

 מפניולא לאחר, ויש אומרים,  מלאכהשכר, הוא בהנאה שנותן לו 

כל זה שייך רק כאשר משתכר ממון על ו ,שתופס את החפץ בשכרו

שמשלם עבודתו, אבל כאשר אינו משתכר ממון עבור עבודתו, אלא 

כל כך גדולה שנאמר שנעשה  זו הנאהרק אכילתו שלא ירעב, אין לו 

שומר שכר גם על השמירה בגלל ההנאה שנותן אוכל על עבודתו, ודי 

לא  אכילה, אבלוא רק שומר בשכר אם ה שנאמר שנעשה שומר שכר

בתמורה על החפץ יהיה דינו כשומר שכר נראה שפועל בשכר אכילה 

גם הש"ך וסיעתו  דידןלכן בנידון , תועבודעבור שמקבל אכילה ל

  מודים שאינו נעשה שומר בשכר על השמירה.

ל ששומר בשכר אכילה דינו כשומר "אתאפילו  העולה מזה:

שומר שכר על  האינו נעש ,מכל מקום פועל בשכר אכילה ,שכר

  .עבור שכר האכילה על פעולתוהשמירה 

  רים בממון ענייםדיני שומ

בד הטעמים הנ"ל, יש עוד טעם לפטור. דהנה כתב המחבר ומל

לחלק", ומטעם שאין בשומר ממון עניים דפטור מטעם "לשמור ולא 

  לממון תובעים.

או פדיון  ,מי שהפקידו אצלו מעות עניים" )חושן משפט שא, ווז"ל (

),  ופשע בהם ונגנבו, פטור, שנאמר: לשמור (שמות כב, ט ,שבויים

ולא לחלק לעניים, והרי הוא ממון שאין לו תובעין. במה דברים 
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אמורים, בשאין זה הממון מופקד לעניי מקום זה או לשבויים ידועים. 

אבל אם היה לעניים אלו או לשבויים אלו, והרי הוא קצוץ להם, הרי 

זה ממון שיש לו תובעים, וישלם אם פשע, או ישבע שלא פשע, כדרך 

יב כשאר שמור לי, חי :ר לשומרוכן אם הגבאי אמכל השומרים. (

  " עכ"ל.שומר) (מרדכי פרק החובל)

ומבאר הסמ"ע (שם, ס"ק א), דאף על פי שאין לממון עניין דין הקדש, 

מכל מקום פטור מטעם שאינו שומר אלא על מנת לחלק, ולא אמרה 

תורה דין שומר רק כשהמטרה היא לשמור ולהחזיר לידו, ולא לחלק, 

תאמר, יהיה שומר זה חייב לעניים כי הוא צריך למסור להם, על ואם 

זה אמר שהוא ממון שאין לו תובעים, לכן באופן שהעניים תובעים, 

ומבאר הנתיבות (שם, ס"ק א), שאם  הוא ממון שיש לו תובעים.

ציבור נתן לשומר לשמור ממון שגבו לצדקה, ואם יאבד יצטרכו לתת 

  יותר, יש לו תובעים.

צריך לברר האם יש כאן  "קמחא דפסחא"נידון דידן בסתם והנה ב

יארנו לעיל ממון שיש לו תובעים. ולא הארכתי בזה, ודי במה שב

  שצריך גם לעיין בזה. ףלהפטר, אלא שיש להוסי

העולה מזה: שומר ממון עניים אינו חייב אלא כשיש לו תובעים. 

  וצריך לעיין בכל דבר לגופו, האם יש עליו תובעים.

  

  

  העוליםדינים 

ואין צריך  ,שומר שכר אפילו עבור טובת הנאה נעשה  .א

 .לומר תמורת שוה כסף

והעבד  ,עשה עמי ואיני זנךכנעני לומר לעבד האדון יכול   .ב

 .יחזור על הפתחים

כן ו ,"ךי ואיני זנמעשה ע" עבד עברי אינו יכול לומר לוב  .ג

ה על שבאו שנ ,המלך מכרו לגובי המסכגון ש ,בזמן הזה

אבל אינו  ,הוא קנוי למעשה ידיו ,לישראידי גוי וקנהו 

 ".עשה עמי ואיני זנך"יכול לומר לו 

אוי לתת לו אוכל שלא ר ,ששומר חינם כל היום ,נראה  .ד

 .שה שוכר שכר עבור אכילה זועואינו נ ,ירעב

 ,בהנאה שמשלם לו על עבודתו ,אומן נעשה שומר שכר  .ה

נחלקו  ,החפץ שכיר יום ששומר על פועלב אבל

הפוסקים אם נעשה כשומר שכר בהנאה שמשלם לו 

 .ויכול המוחזק לומר קים לי ,שכרו

 ,ל ששומר בשכר אכילה דינו כשומר שכר"אתאפילו   .ו

שומר שכר  האינו נעש ,מכל מקום פועל בשכר אכילה

 עבור שכר האכילה על פעולתועל השמירה 

שומר ממון עניים אינו חייב אלא כשיש לו תובעים.   .ז

  .וצריך לעיין בכל דבר לגופו, האם יש עליו תובעים

  

  

 גליונות משך חכמה וגליונות איש חסד היה
המשפט, אנו מפרסמים בכל שבוע גליון עם בינת גליון מלבד 

ביאור על המשך חכמה, וכן גליון עם סיפורים מדהימים של 

  איש החסד.

   y.b.daskal@gmail.com חינם:לקבלת הגליונות 


