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  א

  הכבשים וניזוקושומר שישן 

ובו יבואר: א. קיבל שמירה מגנבים ולא מנזק, האם חייב על הנזק. ב. 

שכר שנאנס בגופו, האם חייב . ג.  ההבדל  מחלוקת הראשונים בשומר

  או לא. ,בין הרגיל לישן שינה עמוקה

  הנידון

"יש לי דיר של כבשים. ביקשתי מחבר שלי שישמור על הכבשים שלי 

בלילה כדין שומר חינם, אמרתי לו שאפשר לישון בכניסה לדיר, כיון 

רק גנבים רואים מישהו ליד הדיר, אפילו ישן, אינם נכנסים, ואם ש

אנו שמים רעל  ,חולדותמפני הגנבים לקחתי אותו לשמור. אבל  מפני

שמונע מהם להכנס לדיר. לעיתים נדירות יש חולדות שחודרות לדיר 

, ואוכלות את רגלי הכבשים. אלא שכאשר הכבש נאכל הרעל למרות

הייתי בטוח שיעירו את לכן ברגלו, הוא צורח בצעקות איומות, 

בוקר אחד  ,ן בצעקות כאלה. לצערי הרבהשומר, כי אי אפשר לישו

כלו פתחתי את הדיר וחשכו עיני, מצאתי שעשרה כבשים נא

אני מאמין לשומר שישן ליד הדיר, אבל שנתו הייתה שינה  ברגליהם.

בלתי רגילה, כי לא יתכן שלא להתעורר מצעקות הכבשים, לפיכך 

 נראה לי שהשומר פשע בשמירתו, וחייב לשלם לי על הנזק שנעשה

  לי"

  תשובה

  .השומר פטור לשלם

  ביאור התשובה

  פטור -לא קיבל שמירה מנזק חולדות 

הנה בנידון שבעל הבית לא שכר את השומר לשמור אלא מפני 

הגנבים, והניח לו לישון כיון שאין הגנבים נכנסים כשרואים אדם 

שישן ליד הדיר, אם כן לא קיבל עליו השומר שמירה מחולדות כלל 

לו שלא ישן שינה עמוקה מפני חשש חולדות, אם כן  וכלל, ולא אמר

ששומר שלא קיבל שמירה אינו חייב, ואפילו אם היה שומר  וטפש

ו עליו דיני שומר אלא לענין שמירת מגנבים, שכר פטור, שהרי לא חל

  בודאי פטור השומר, אפילו היה שומר שכר. לפיכך בנידון דידן

  הספק כשקיבל שמירה מחולדות

באופן שאמר לו בפירוש שישמור אף מחולדות, ואמר  אבל יש לדון

אלא שאם ישמע בשנתו צעקות, עליו מיד להכנס  ,לו שמסכים שישן

לדיר ולסלק את החולדות, כיון שהצעקות של הכבשים בודאי יעירו 

אותו. באופן זה אסור לפועל לישון שינה עמוקה, שהרי קיבל עליו 

ם נאנס וישן שינה עמוקה, שלא לישון שינה עמוקה. בזה יש לדון, א

האם הוי פשיעה דאפילו שומר חינם חייב, או אינו אלא בגדר גנבה 

ואבידה, שרק שומר שכר חייב, או דלמא אונס הוא, ואפילו שומר 

  שכר פטור.

  שומר חינם פטור

והנראה בזה, דהנה בעל הבית מודה שבדרך כלל שומר שישן ישמע 

, לכן לא שמע, אם כן צעקות הכבשים, אלא שתקפתו שינה עמוקה

הרי זה אונס בגופו של שומר, שהרי כיון שבדרך כלל כל אדם שומע 

צעקות אלו, והניח לו לישון שם, כיון שבודאי ישמע, אם כן הרי נאנס 

  השומר בגופו, ושומר חינם שנאנס בגופו פטור.

וכל זה דוקא אם באמת שומר זה בדרך כלל על הרוב היה שומע 

אם דרכו לישון תמיד שינה עמוקה, שאינו צעקות הכבשים, אבל 

שומע קולות אלו, פושע הוא, שהרי קיבל עליו להזהר שלא לישן 

שינה עמוקה, אבל אם בדרך כלל הוא שומע קולות, אלא שלעיתים 

רחוקות נאנס בשינה עמוקה, באופן זה בלבד פטור, ועל התובע 

רי בעל כדב -להוכיח זאת, כי סתם דרך העולם ששומעים קולות אלו 

  הבית.

  ג' שיטות ראשונים בשוכר שכר שנאנס בגופו

כדכתיב בפרשת שומר  ,שקרה אונסכהנה התורה פטרה שומר שכר ו

ִּכי ִיֵּתן ִאיׁש ֶאל ֵרֵעהּו ֲחמֹור אֹו ׁשֹור אֹו " ,)י-שמות פרק כב, טשכר (

:  ְׁשֻבַעת ה' ֶׂשה ְוָכל ְּבֵהָמה ִלְׁשֹמר ּוֵמת אֹו ִנְׁשַּבר אֹו ִנְׁשָּבה ֵאין ֹרֶאה

א  א ָׁשַלח ָידֹו ִּבְמֶלאֶכת ֵרֵעהּו ְוָלַקח ְּבָעָליו ְו ִּתְהֶיה ֵּבין ְׁשֵניֶהם ִאם 

" ע"כ. ונשבה היינו ששבו לסטים את הפקדון. הנה מפורש ְיַׁשֵּלם

כל ש ,פטור השומר שכר ,שאם קרה אונס בגופו של פקדון ,בתורה

 :דהיינו ,גופו של פקדוןבהם אונסים  ,נסים המפורשים בכתובוהא

ונים מה הדין אם לא קרה רבותינו הראשמת, נשבר, נשבה. ונחלקו 
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האם התורה פטרה דוקא  ,אלא השומר שכר נאנס ,אונס לפקדון עצמו

  פטור. או כל אונס ,אונס שקרה לפקדון ולא לשומר

  :ונחלקו לג' שיטות

כשם שפטרה תורה שבויה, הוא הדין בכל אונס ש ,הרמב"ןשיטת א. 

השומר שכר, אפילו אם נאנס גופו, ופטור בין אם הפקדון נגנב פטור 

  . או נאבד

, לחלק בין אם הפקדון נגנב או נאנס, שאם הרא"ש וסיעתו . שיטתב

חייב ואם נאבד פטור. והטעם והשומר נאנס בגופו  ,הפקדון נגנב

קרובה שכיון שסתם גניבה  )ב ס"ק(שם, סמ"ע מבואר בלחלק בזה 

לפיכך אין לחלק חייבתו עליה התורה, אף על פי כן לאונס היא ו

פטור, כיון שעל אבדה אבל אם נאבדה בין אונס קטן לגדול, בגניבה 

  באונס לא מצאנו בתורה לחייב.

שלא פטרה תורה רק אונס בפקדון, ולא אונס  ג. שיטת הרשב"א,

ה אונס לפקדון, אלא לשומר חייב, בגופו של שומר, לפיכך אם לא קר

  .בין אם נגנב הפקדון או נאנס

  פסק דין בשומר שכר

שומר שכר , ב) וז"ל "שג ,חושן משפטהמחבר ( כתבוהנה להלכה 

ונתן הכספים  ,שאפילו שמר כראוי ש אומריםחייב בגניבה ואבידה. וי

ל תחת הקרקע בעומק מאה אמה, שאי אפשר לגנבם משם אם לא ע

אינשי [פירוש: ישן בזמן שאנשים  , או נם בעידנא דניימימחילות דיי

ונגנבו, או קפץ עליו חולי ולא יכול לשומרה וכל כיוצא בזה,  ישנים]

חייב. ואפילו הקיפו חומה של ברזל. ואפילו אם אילו היה שם לא היה 

  " עכ"ל המחבר.יכול להציל, חייב בגניבה ואבידה

 ,שאינה על ידי לסטים ממשגניבה ואבדה שכל  ,הנה המחבר פסק

מה אלא  ,ולא פטרה תורה אונס של שומר שכרשומר שכר חייב, 

 ,המאו נשברה מעצ ,אם הבהמה מתה מעצמהשמפורש בכתוב, כגון 

מלבד זה, בכל אופן חייב שומר בגניבה אבל  .או באו לסטים עליה

  כשיטת הרשב"א לעיל. ,אפילו אונס בגופו של שומרואבדה, 

פסק להלכה וכן בביאור הגר"א (שם, ד) ) ד(שם,  מכל מקום הש"ך

דהעיקר כהפוסקים דשומר שכר פטור באונס שבגופו, ובספיקא 

  דדינא אי אפשר להוציא ממון אף משומר שכר.

  דינים העולים

ולא מנזקים של  ,שמירה מגניבה עליו שומר שקיבל  .א

 חולדות, פטור אם ניזקה הבהמה מחולדה.

מחולדה, אבל בעל הבית הניח שומר שקיבל שמירה גם   .ב

לו לישון כיון שכשבאה חולדה ומתחילה להזיק, 

הבהמה צועקת, ונרדם השומר שינה עמוקה, הרי זה 

 אונס שבגופו, ששומר חינם פטור.

וכל זה דוקא אם דרכו של השומר שלא לישן עמוק   .ג

מאוד, ובדרך כלל היה שומע, אז הוי אונס, אבל אם דרכו 

 , שהרי קיבל עליו שלא לישן כך.לישון עמוק, פושע הוא

אבל שומר שכר, אפילו שדרכו שלא לישון עמוק, מכל   .ד

מקום, שומר שכר שנאנס בגופו, ונאבדה, נחלקו 

 הראשונים בזה, ומספק אין להוציא ממון.

  ב

מי  ,ינור שניקב בדירה שכורההפסד מים על ידי צ
  משלם

  הנידון

הוצאות המים. עלי לשלם עם המשכיר, ש "שכרתי דירה, וסיכמתי

נזלו מים בסך אלף ו בדירהלא הייתי שכדירה לימים ניקב הצינור ב

שקלים. המשכיר מודה שנקב זה אינו נעשה על ידי שימוש לא ראוי, 

 בעל מלאכהל שילם המשכיר .לתקנוהיה בלאי רגיל שעליו  הוא אלא

כפי ההסכם  הוצאות המיםתובע ממני את ת הצינור, אבל לתקן א

  . צאות המים עליבחוזה שכל הו

אלא נזק  ,נפשי בשאלתי, הרי הוצאה זו של המים אינה מחמת שימוש

של הנקב, ומדוע עלי לשלם. בעל הבית טוען שאף על פי כן אינו אלא 

אלא מחמת בלאי הצינור  ,גרמא בשוגג, שהרי לא פתח את ברז המים

חייב  -ן מי שעליו מוטל לשלם את הוצאות המים לכניקב הצינור, 

  .בזה"

  ביאור התשובה

נראה שיש לחלק באיזה אופן מדובר. דכידוע חיוב המים מהעיריה 

הוא על מי שרשום כבעלים בחיובי המים. ישנם משכירי בתים 

שרישום המונה נשאר על בעל הדירה, אלא שהשוכר משלם את סך 

התשלום החודשי של בעל הבית, ויש אופנים שהשוכר בעצמו רשום 

  בעיריה כבעל הדירה.

נה, אם רישום חובות המים היה על בעל הדירה, הרי שבעל הדירה וה

חייב מים לעיריה, אלא שהסכים עם השוכר שישלם את המים, כיון 

שמשתמש בהם, אבל נזילה שבאה כתוצאה מנקב של בלאי הצינור 
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  ג

שלא בגרמת השוכר, בודאי לא התחייב לשלם לו, וכיון שחוב המים 

כר חיוב זה של נזילה הוציא מהשועל בעל הבית, אין יכול המשכיר ל

  מנקב הצינור.

 אבל אם חוב המים רשום על שם השוכר, הרי שהשוכר התחייב

המשכיר על הנזק מ, ובא לתבוע לעיריה לשלם את כל הוצאות המים

 ,, בזה יש לומר, שכיון שגרמא הואשהצינור לא היה תקין שגרם לו

קלקל, ועוד שלא במשך הזמן התשולא גרמי, שאין זה נזק ודאי, אלא 

, לפיכך אין וקצת בגרמתו נעשה נזק גדול יותר היה השוכר בבית

  את נזק המים. לשלם השוכר יכול לתבוע מבעל הבית

  דינים העולים

חייב בעל  חמת בלאי,שניקב צינור בדירה מ ,שוכר דירה  .א

כי חייב המשכיר  ,תיקון הנקבהדירה לשלם את 

 להעמיד לשוכר דירה הראויה לדור בה.

אם חשבון  .ונגרם הפסד ,נזלו מים מחמת הנקב בצינור  .ב

אין  ,הוצאות המים רשום בעיריה על שם בעל הדירה

 בעל הדירה יכול להוציא מהשוכר הפסד זה.

היה חשבון הוצאות המים רשום בעיריה על שם   .ג

יכול להוציא מבעל ואינו  ,חייב השוכר לשלם ,השוכר

הדירה את ההפסד
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