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  ע"ה  טויבא הענא (פטרפרוינד) מרת 
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  תנצב"ה

  סימן קמז

שכר דירת קייט ולא דר בה, או שלא 
  באונס נהנה כראוי,

  גל חום לא צפוי –נידון א 

נופשים שכרו דירות במקום נופש בהרי האלפים, ושלמו מראש על 

כל תקופת הנופש, והגיע גל חום לא צפוי, ומחמתו רוב האנשים 

ביטלו את הנופש, והמיעוט שבא, יצא לאחר יום יומיים. האם יש 

ימים, לחייב את בעל הבית להחזיר את הכסף, והאם אלו ששהו כמה 

  חייבים לשלם על מה ששהו שם.

  מצב סכנה לא צפוי –נידון ב 

נופשים ששכרו דירה בארץ ישראל, וכמה ימים לפני הנופש נעשה 

מתח בין הערבים, שעל פי מידע חסוי ממערכת הבטחון, המקום 

נעשה מקום סכנה, ועוד לא שילמו על הנופש, האם חייבים לשלם. 

טלו הזמנתם, כיון שאינם יודעים ראוי לציין שרוב הנופשים לא בי

  שזה מקום סכנה, אבל אם היו יודעים בודאי היו מבטלים את הנופש.

  ניתוק חשמל מחמת עומס –נידון ג 

בארץ ישראל הגיע גל חום לא צפוי בימי החופש, וכדי להמעיט 

בעומס החשמל, נתבקשו מחברת החשמל לנתק את החשמל 

ת החשמל, מחמת ריבוי לשעתיים בכל יום כדי שלא תקרוס מערכ

השימוש. הנופשים ששכרו את המקום, טוענים, ששעתיים אלו מנעו 

מהם חופש כראוי, והיה להם סבל בשעות הללו, והם מבקשים 

  להפחית מהשכר של הנופש. האם צודקים בטענתם.

  כלב שנבח כל הלילה –נידון ד 

ה. נופשים שלא יכלו לישון מנביחות של כלב של בעל הבית, כל הליל

בעל הבית טוען שמעולם לא קרה לו דבר כזה, והוא אונס גמור, האם 

  צודק בטענתו.

  ביאור התשובה 

  מכת מדינה לשיטת הר"ש משאנץ

שיטת הר"ש משאנ"ץ שהובא בתשובות מיימיניות (ספר משפטים 

סימן כז) שבנשרפו כל הבתים הוי מכת מדינה, ואפילו אם שילם צריך 

בבא מציעא (קג, ב) במקבל שדה להחזיר. ומקור ההלכה מש"ס 

מחבירו ואכלה חגב, דאם הוא מכת מדינה מנכה לו מהשכר, וכן פסק 

המחבר בחושן משפט (שכב, א), ומדקדק הר"ש משאנ"ץ, דמדפסיק 

  ותני, משמע שאפילו שילם לו מראש מחזיר לו הכסף.

והביאור בזה, דאם לא היתה מכת מדינה, אלא קרה אונס פרטי 

שהוא מחמת מזל השוכר (רש"י בבא מציעא קג, א לשוכר, אמרינן 

ד"ה אזדא), ולכן אפילו לא שילם, ישלם, כיון דאינו דומה לפועל, 

שבאונס השוה לבעל הבית ולפועל, פטור בעל הבית לשלם (חושן 

משפט שלד, א), אבל אם היה אונס של מכת מדינה, אמרינן דהוי 

כן פסק הרמ"א פסידא דמשכיר בכל מצב, דמזלו של משכיר גרם, ו

כדבריו (חושן משפט שיב, יז), וז"ל נשרף כל העיר הוי מכת מדינה, 

ומנכה לו מן שכירותו מה שלא דר בו, בין הקדים לו שכרו או לא" 

  עכ"ל.

  הטעם שבמכת מדינה אמרינן מזל המשכיר גרם

וצריך טעם, מדוע במכת מדינה אמרינן שמזל המשכיר גרם, ובלא 

השוכר גרם. ונראה בזה, דהנה השוכר בית מכת מדינה אמרינן שמזל 

כבר קנה את תשמישו, וכל נזק שיבוא עליו אמרינן מזלו גרם להנזק 

ברכושו, לכן אפילו לא נתן יתן, [ומכל מקום יש חולקים בזה כמבואר 

באריכות בסימן א], אבל אם הוא מכת מדינה, מוכח שאין זה מחמת 

רק לא לחייב את  מזל השוכר באופן פרטי. אלא שטעם זה מספיק

השוכר לשלם כדין פועלים שקרה אונס, אבל אם כבר שילם, מדוע 
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בעל הבית חייב יחזיר לו את התשלום, הרי אינו מזל המשכיר אלא 

מכת מדינה. ונראה בזה, דבמכת מדינה מוכח שהוא מזל המדינה, 

והיינו, כל מי שהוא בעלים על הבית או על השדה הוא בכלל 

 ים במזל המשכיר ולא במזל השוכר."המדינה", לכן תול

  הבדל בין מכת מדינה בבית או באנשים

ואין לחלק בין אם המכה היא על הקרקע, או מכת בֶדֶבר וכדו', שהוא על 

האנשים, מכל מקום כל דבר המונע להיות במקום הזה הוא פסידא של 

המשכיר. אבל מטעם אחר מצאנו לקצות החושן שמחלק בזה, והוא 

ה מכה על הכל אלא על הרוב, דאז יש סברא לחלק ולומר, באופן שלא הי

שבשלמא הקרקע שניזוקה, מכת מדינה היא, דהולכים אחר הרוב, אבל 

אם היה ֶדֶבר וכדו', אפשר לומר, שכיון שיש מיעוט שלא ברחו, אולי אם 

היה משכיר לאחר לא היה בורח, לפיכך, אף על פי שהוא מכת מדינה, 

אולי השוכר בעצמו גרם להפסד, מה שאין כן לא בהכרח שהיה מפסיד, ו

במכה בקרקע, וקרקע זו ניזוקה, בהכרח שהוא מכת מדינה, אבל אם 

ברחו כל האנשים, אין הבדל בין מכת מדינה בקרקע או באנשים. וגם על 

  סברת הקצות, חולק הש"ך כפי שיבואר להלן.

שיטת מהר"ם מרוטנבורג שמכה על רוב האנשים אין 

  הדינה כמת מדינ

, א שכתב על דברי המחבר שכתב קצות החושן סימן שכבדז"ל 

דבמכת מדינה אפילו רק רוב היו במכה המשכיר בלבד מפסיד, 

  כמבואר בסוגיא דבבא מציעא קה, ב. 

אם אירע דבר זה לרוב השדות. כתב בתשובת מוהר"מ בר ברוך וז"ל "

 (מרוטנבורג דפוס פראג) סי' שפ"ח ז"ל, דין על ראובן ששכר בית

משמעון לשני שנים והקדים ונתן לו השכר של שני שנים, ובתוך אותן 

ב' שנים ברחו היהודים מן העיר מפני פיקוח נפש וברח גם הוא והניח 

הבית ריקם, ואח"כ חזרו וגם הוא חזר ורוצה שישלם לו שמעון מה 

שהיה חוץ מביתו, ושמעון משיב ביתי היה לפניך ואתה ברחת ואיני 

עיני טענת ראובן טענה ברורה לפי שמכת מדינה משלם לך. נראה ב

שמעון ינכה לראובן חצי מה  ,הוא, אף על פי כן יחלוקו ההפסד

לפי ששמא יהודי אחר שלא  ,ושאר חצי ישלם לו ,ששהה חוץ מביתו

ולא היה נפסד  ,שהרי מיעוט הקהל נשאר ,נגזר עליו היה שוכר הבית

  ".וכיון דאיכא לספוקי יחלוקו עכ"ל ,כלום

ה מבואר שסובר מהר"ם מרוטנבורג שבמכת מדינה כשהיא רק הנ

ברוב ולא על הכל, מחלקים ההפסד בין המשכיר והשוכר. והטעם, 

שכיון שיש מיעוט שלא ברח, יש לומר, שאולי אם היה שוכר למישהו 

  אחר לא היה בורח, ולא הולכים אחר הרוב. 

  ביאור קצות החושן בשיטת מהר"ם מרוטנבורג

החושן מדוע לא הולכים אחר הרוב, ובגמרא מבואר והקשה בקצות 

(שם) שמכת מדינה ההפסד רק על המשכיר אפילו היה רק רוב, וכן 

החוכר או השוכר שדה ) "א ,שכב ,חושן משפטפסק המחבר (

מחבירו, ואכלה חגב או נשדפה, אם אירע דבר זה לרוב השדות של 

  ע"כ. "אותה העיר, מנכה לו מחכירו הכל, לפי ההפסד שאירעו

והא דאמרינן הכא דאם פשטה המכה ברוב וז"ל קצות החושן (שם): "

ואפילו כבר הקדים  ,ולא אזלינן בתר מיעוטא ,השדות הוי מכת מדינה

וכיון  ,בשכירות צריך להחזיר, התם המכה באנשים ולא בבתים

אמרינן שהיה שוכרו זה שלא ברח, אבל הכא  ,דמיעוט אנשים נשארו

ואם היה משכיר  ,דה נמי נשדפה בכלל הרובוזו הש ,דהמכה בשדות

  " עכ"לר גם כן לא היה משלם כיון דנשדפהזו השדה לאיש אח

פירוש, דרוב הוא בירור מוחלט שהיה מכת מדינה, אבל לעולם יש 

לחשוש שאולי השוכר יהיה מהמיעוט. לפיכך, כשהמכה היא על 

ן הקרקע שאכלה חגב וכדו', כיון ששדה זו נפסדה עם הרוב, תולי

במכת מדינה. אבל כשהנזק הוא באנשים, והשוכר ניזק שברח, יש 

לומר, שאולי אם היה שוכר אחר לא היה בורח, לפיכך, אף על פי 

שבאמת זו מכת מדינה, אין הכרח שהיה המשכיר ניזק על ידי שוכר 

  אחר, ומחמת הספק חולקים.

  הטעם שסובר מהר"ם מרוטנבורג שחולקים

ני הספק חולקים, והרי בספק יש לומר אלא שהקשה הקצות, מדוע מפ

שהמוציא מחברו עליו הראיה, ואם נתן הפסיד, ואם לא נתן לא ישלם. 

ומיישב, שמהרמ"ם מרוטנבורג סובר שספק ממון חולקים, ולדידן, 

  באמת יש לפסוק שהמוחזק בכסף ידו על העליונה.

אך דינא דיחלוקו קשה ממה נפשך, אם וז"ל קצות החושן, שם: "

כיון  ן,כם א ,לן שמא היה שוכרו יהודי אחר שלא נגזר עליומספקא 

אמאי ינכה החצי מספק. מיהו  ,שהרי הקדים שכרו ,דהמשכיר מוחזק

בהגהת אשר"י פרק אלו מציאות (ב"מ פ"ב סי' ח') כתב דהיכא דאין 

הדיין יכול לידע מחמת שעלתה הלכה בתיקו פירש ר"ח דהוי ספק 

הא נמי טעמא דמוהר"מ שכתב כיון דזה  ,נראה ןכם וחולקין ע"ש, א

לדידן  ןכם והיינו דאין הדיין יכול לידע חולקין. וא ,דאיכא לספוקי

 ןכם א ,דקי"ל כל היכא דקיימא ממונא תיקום ואפילו בספיקא דתיקו

  " עכ"ל.אין המשכיר צריך להחזיר כלום כי נמי,ה

  סיכום הלכה במכת מדינה ברוב אנשים

כה, שאף על פי שרוב הוא בירור העולה מדברי קצות החושן להל

מוחלט שהוא מכת מדינה, מכל מקום אם המכה היא על האנשים, 
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והיו מיעוט שלא ניזוקו, יש להסתפק שאולי אם היה שוכר אחר לא 

היה ניזוק, ויש לדון כאן כדין ספיקא דממונא, שאם שילם הפסיד, 

  ואם לא שילם לא ישלם.

בֶדֶבר שבא לעיר רחמנא ליצלן, אבל הש"ך בסימן של"ד ס"ק ג, פסק 

שאם הרוב ברחו הוה מכת מדינה, ואין מחלק בין אם היה המכה 

  במדינה או באנשים.

  גל חום לא צפוי –פסק דין בנידון א 

לאור המבואר, בנידון א', ששכרו בית קיט בהרי האלפים, והיה חם 

מאוד, אם המצב היה שכולם ברחו משם, שהרי המעט שבאו גם 

כן הוי מכת מדינה והמשכיר צריך להחזיר את הכסף שקיבל ברחו, אם 

לכל הדעות, אבל אם יש מעט שלא ברחו, באנו למחלוקת בזה, דלפי 

מהר"ם מרוטנבוג יכול המשכיר לטעון שאולי שוכר אחר לא היה 

בורח, וכיון שפסק בקצות החושן שאפילו לשיטת מהר"ם 

צריך להחזיר כלל  מרוטנבורג, לדידן, אין להחזיר הכסף שקיבל, אין

מה ששילמו לו, שאנו פוסקים בספיקא דדינא שמי שהכסף בידו ידו 

על העליונה, אבל לפי שיטת הש"ך צריך להחזיר את הכסף, וכיון 

  שהוא ספיקא דדינא קשה להוציא ממון. 

ולמעשה נראה שיש לדון בזה שכולם ברחו, שאפילו שיש מעט שלא 

שהיה קשה, מכל מקום, כל  סובלים מחום, ולא היו בורחים למרות

מי שבא לשם בא לנפוש, ואי אפשר לנוח בחום כזה, ואינו דומה הבא 

לדור במקום לבא לנפוש, שהבא לנפוש צריך תנאים ראויים לזה, 

שהרי יש לו איפה לדור, ובא מביתו והוציא הרבה מאוד הוצאות כדי 

ין לנפוש, ובחום כזה לא ניתן לנפוש, לכן נראה שיש לדון בזה כד

  מכת מדינה אפילו לרבי מאיר מרוטנבוג שיחזיר כל מה שקיבל.

ואפילו הימים שדרו שם אינם נחשבים לשלם עליהם, שהרי ברחו 

  משם וסבלו שם האם לזה יקרה נופש.

  מצב סכנה לא צפוי –נידון ב 

בנידון של הערבים, לכאורה היה נראה שחייב לשלם, שהרי הרוב לא 

מכת מדינה. אבל נראה, שכיון שזה שלא ביטלו את הנופש, ואין זה 

ברחו היה מחוסר ידיעה, ואם היו יודעים את האמת על המצב 

הבטחוני אף אחד לא היה נוטל על עצמו סיכון כזה לדור במקום 

סכנה, הרי זה כמכת מדינה, ובפרט שעוד לא שילמו, בודאי יש לזה 

יך דין של רוב, שמספק לדידן אפילו למהר"ם מרוטנבורג אין צר

  לשלם.

  ניתוק חשמל מחמת עומס –פסק דין בנידון ג 

הנה בדין שוכר בית ונפל, נתבאר בסימן א דהוא מחלוקת הפוסקים, 

ומסקנת ההלכה, דאם כבר שילם לא ישלם, ואם לא שילם לא ישלם. 

והנה יש לבאר, האם באופן שלא נפל הבית, אלא שאין הנאה לדור 

ו', האם דינו כנפל הבית, או בבית כל כך, כגון שהתקלקל המזגן וכד

  אומר לו המשכיר הרי שלך לפניך.

והנה היא סוגיא ערוכה בבא מציעא עח, ב בשוכר חמור והתליעה, 

שיכול להשתמש בה אלא שאין השימוש נוח, והביא הבית יוסף 

בסימן שי מחלוקת רש"י ורבינו חננאל בזה, האם יכול המשכיר לו 

משכרו. והמחבר פסק (חושן  לשוכר הרי שלך לפניך, או מנכה לו

משפט שי, א) שמשלם לו שכר שלם אפילו חמור וחלתה, כיון שמכל 

מקום ראויה למלאכה, ואומר המשכיר לשוכר מזלך גרם, ולשיטתם 

אפילו לא שילם צריך לשלם שכר שלם. ובביאור הגר"א (ס"ק ד) 

הביא שיטת רש"י ועוד פוסקים שמנכה לו משכרו, ויפסידו שניהם, 

הכרעה בדבר, לפיכך אם לא שילם, יכול לנכות מהתשלום, ואם ואין 

שילם, אינו יכול לבקש בחזרה מה ששילם, דלא גרע מנפל הבית [וכן 

ראיתי שפסק בעמק המשפט, שכירות בתים סימן לה, אות ב במוסגר. 

  מב]. -מא -ובסימן לה אות מ

כר, לפי זה בנידון דידן, אם כבר שילמו, אינם יכולים לבקש החזר הש

  אבל אם לא שילמו, יכולים להפחית מהשכר עבור השעות הללו.

  כלב שנבח כל הלילה –נידון ד 

גם בנידון זה הוא אינו מכת מדינה, אבל אי אפשר לישון בלילה הוא 

חסרון גדול מאוד בבית, לפיכך דינו כבנידון ג, שאם כבר שילמו, 

ם להפחית אינם יכולים לבקש החזר השכר, אבל אם לא שילמו, יכולי

  מהשכר עבור הצער שהיה להם בלילה הזה.

אבל יש לברר, שאפילו אם שילמו אולי יש לחייב את בעל הבית 

להחזיר להם חלק מהכסף מדין גזל שינה שכלבו עשה, שאף על פי 

שלא מצאנו לגזל שינה מקור בקדמונים, גדולי הפוסקים הביאו 

א כעין גזל שאין בדבריהם דין גזל שינה שהוא מזיק, ויש שאמרו שהו

עליו השבה, וכלל הדבר, שגזל שינה הוא איסור של מצער את חבירו, 

ובעל הבית הזה, שממונו ציער, יש לברר האם יש לחייבו. ובאמת 

בדין גזל שינה לא מצאנו דין תשלום על מה שגזלו שינה, אבל נראה 

שבדין גזל שינה כיון שציערו והזיקו, ראוי לפייסו במה שיתפייס, 

חול על צערו מכל הלב, לכן ראוי לשלם על גזל שינה, כדי לפייס וימ

  את מי שגזל ממנו שנתו.



  בינת המשפט
  עניני ממונות אקטואליים

 

  ע"ה בת יוסף דוד מנסבך ז"ל  טויבא הענא (פטרפרוינד) מרת  חמותולעילוי נשמת  ,א"שליט נדבת הרב שלום סרברניקגליון זה 

  ד

אבל כל זה הוא באדם שהזיק את חברו בגזל שינה, אבל ממונו שהזיק 

בגזל שינה אין לחייב, דממונו שהזיק אינו חייב אלא נזק, ולא 

בארבעה דברים, כמבואר בחושן משפט (תה, א). אבל מכל מקום יש 

סתפק, אם לא ראוי כלפי שמים לשלם, שהרי כבר כתב בקצות לה

כמה מיני גרמא איכא שנפטר , א) בדין גרמא וז"ל: "לבהחושן (

ואילו עונש ודאי אית ליה אפילו  ,מתשלומין אפילו בדיני שמים

" עכ"ל, ויש להסתפק, אם ממונו המזיק גם בגורם דגורם והוא פשוט

ו המזיק יש לצאת ידי שמים, נחשב גרמא דגרמא, או דלמא רק בגופ

ולא בממונו המזיק. ומכל מקום אין ספק שאם בעל הבית גרם לכלב 

לנבוח כל הלילה מאיזה סיבה שיהיה, יש להחשיבו כמזיק, וראוי 

שיפיסם בדמים. ולא מסתבר כלל, שכלב סתם נובח ובעל הבית לא 

  גרם לזה, ולא ידע איך להשתיקו.
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