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  וקנסו את חבירו –הניח זבל ליד חצר חברו 

ובו יבואר: א. מתי פורע חובו של חבירו פטור לשלם לו. ב. ההבדל 

בין בהמה שנפלה לחצרו דחייב לשלם, למבריח ארי. ג. תפסוהו 

וקנסו את  ,או על מס. ד. הניח זבל ליד חצר חבירו ,על חוב חבירו

  חבירו.

  הנידון

הנחת שקית זבל בכניסה קבלתי קנסות מהעיריה על "כמה פעמים 

לביתי, ולא במתקן הראוי. ידוע לי שאיזה אלמוני מתעצל לזרוק את 

 תפשתימקום, ובמצלמות  התקנתיהזבל במתקן, ומניחו ליד ביתי. 

  אותו.

על פי תורה הוא חייב לשלם לי את הקנסות נפשי בשאלתי, האם 

אין זה אלא גרמא. או אולי אפשר לחייבו מדינא  ,ששלמתי, או שמא

דגרמי, בפרט שהוא קצת הזיק לי גם בעצם ההנחה של הזבל, ועל ידי 

  .הנזק, אולי אפשר לחייבו על הכל"

  תשובה

, כי מניח הזבל חייב לשלם את כל הקנסות שהלה שילם עבורו

של מניח הזבל, ולא של זה ששילם, ובנידון זה הכל הוא חוב 

  מודים שחייב לשלם מה שפרע עבורו.

  ביאור התשובה

  הנתפס על חברו

הנה באמת לחייב מדינא דגרמי צריך ביאור בזה, אבל נראה דאין 

צריך לזה. דבאמת, העיריה מחייבת את מניח הזבל, אלא שכיון 

 בפתח חצרו, לכןשבדרך כלל מי שגר בחצר הוא מניח את הזבל 

העיריה חייבה את מניח הזבל ולא מחייבים את מי שדר שם. וכיון ש

את הדר שם. לפי זה, יש לדון כאן מדין אחר לגמרי, בדין מי שנתפס 

  על חברו האם חייב.

מי שנתפס על חבירו, ולקחו " )קכח, ב(חושן משפט וז"ל המחבר ב

אין לך  .כו' לשלםבגלל חבירו, אין חבירו חייב עובדי כוכבים ממון 

מי שנתפס על חבירו ויהיה חבירו חייב לשלם לו, חוץ מן הנתפס מפני 

המס הקצוב על כל איש ואיש בכל שנה, או הנתפס על התשורה 

שנותן כל איש ואיש למלך בעברו עליהם הוא או חיילותיו, הרי זה 

" נו בפירוש בגלל פלוני, בפני עדיםחייב לשלם לו, והוא שיקחו ממ

  והם דברי הרמב"ם (חובל ומזיק ח, ו). עכ"ל,

הנה מבואר שמי שנתפס על חוב חבירו אינו חייב לשלם, אלא אם 

נתפס על חוב של חבירו למס הקצוב מהמלך על כל איש, ורק כאשר 

   לקחו בעדים עבור חברו.

אין  ,לא מפני המסובנידון דידן שנתפס על חבירו  ,ולכאורה לפי זה

אין זה נכון אבל באמת  לחבירו שנתפס עליו., מניח הזבל חייב לשלם

  הרבה יותר מנתפס בגלל מס. יש לחייבו נידון דידן,דב

וגרמא  ,כיון שהוא גרמא ,דהנה הטעם שכשנתפס חבירו עליו פטור

כיון שחוק המלך הוא לתפוס  ,אם נתפס על מסאבל  ,בנזיקין פטור

הוא לא כי אם  ,אין זה רק גרמא אלא מזיק ממש ,את חבירו על המס

בנידון דידן יש לחייבו  ,ולפי זה .חוק המלך הוא שיגבו מחבירו ,ישלם

מחייבת את  אלא ת אותו,מחייב האינ , דהרי העיריהיותר ממס המלך

 כן, אם ,וקנסו אותו כי העיריה טועה שהוא מניח הזבל ,זבלהניח מ

ם לו, ופשיטא דחייב לשל .אין זה כלל חוב שלו אלא חוב של חבירו

. ונביא הרבה ראיות לדין זה מכמה הוא חוב של מניח הזבלשהרי 

  וכמה פוסקים, דבנידון דידן לית מאן דפליג דהוא חייב לשלם לו.

אא"כ  ,פטור חבירו לשלם ,העולה מזה: הנתפס על חוב חבירו

  נתפס על מס חבירו וכדו'.

  שיטת מהרי"ט -מדוע אינו פטור מדין מבריח ארי 

תפס על חוב חבירו אינו פטור, מכל מקום שמדין נואף על פי שנתבאר 

דפטור (חושן  ,האם לא פטור מטעם פורע חובו של חבירו ,יש לבאר

  משפט קכח, א).

הנה המהרי"ט (חלק א, סימן קכד) דן בדין שמעון שהיו ספרים שלו ו

ביד ראובן, וראובן ברח, והניח חובות שחייב לגויים, ובאו הגוים 

יו בבית ראובן, האם ראובן חייב ונטלו את הספרים של שמעון שה

לשלם לשמעון, או דלמא פטור כדין הפורע חובו של חבירו דפטור 

  המבואר בחושן משפט (קכח, א).

ומביא המהרי"ט מחלוקת הראשונים, בדין פורע חובו של חברו 

דפטור, באיזה אופן איירי, דרבינו תם ורבינו חננאל מפרשים, דדוקא 

ו פטור, שמא היתה מצמצת עצמה, ולא בפורע מזונות אשתו של חביר

היתה תובעת מבעלה דמי מזונות, אבל בשטר חוב, הוא הנאה גמורה 

וחייב לשלם מה שפרע. אבל הרי"ף והרמב"ם פוסקים, דאפילו בחוב 

ממש פטור, דאמרינן שמא היה מוחל לו את החוב. והמחבר (שם) 
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דלא  פסק כדברי הרמב"ם, וכן פסק הרמ"א (שם), וכתב דכן הלכה,

  כיש חולקים, דהיינו דלא כרבינו תם הנ"ל.

וכתב מהרי"ט, דלא מיבעיא לשיטת רבינו תם ורבינו חננאל, בודאי 

בנידון הנ"ל חייב, דהרי היה זה חוב גמור, אלא אפילו לרי"ף 

  והרמב"ם חייב מהטעם הבא.

דהנה בבבא קמא (נח, א) מקשה הש"ס, מדוע בהמה שנפלה לחצר 

ה, והרי ה לבעל החצר הפסדו לפי מה שנהנמשלם בעל הבהמ ,חברו

זה מבריח ארי מנכסי חברו, שהרי מצוה עשה שמנע נזק בהמת חבירו, 

ומתרץ הש"ס  ואינו צריך ליטול שכר על מצוה זו, [כך פירש רש"י],

 , ועשה מצוה מדעתו,ב' תירוצים: א. מבריח ארי הוא הבריח מדעתו

וכאן יש  ,אין לו הפסדוכאן נפלה לחצרו שלא מדעתו. ב. מבריח ארי 

, דצריך שני (קח, א ד"ה חנן) לו הפסד. וכתבו התוס' בכתובות

גם ו ,במקום שהיה שלא מדעתורק הטעמים שלא יהיה מבריח ארי, ו

חייב. ולפי זה פסק בנידון שלו דחייב, כיון אז בלבד היה לו הפסד 

  שנטלו את הספרים שלא מדעתו, והיה לו הפסד.

נטלו ש וןהוא הדין בנידון דידן חייב לשלם, כיולפי שיטת מהרי"ט, 

חוב חבירו שלא מדעתו, והוא עדיף טפי, שחושבים שהוא החבר, 

  ועוד שיש לו פסידא.

 ,רוישאם נטלו ממנו חוב עבור חב ,העולה מזה: המהרי"ט מבאר

מבריח פורע חובו של חבירו ולואינו דומה ל ,רו לשלםיחייב חב

  ויש לו הפסד. ,חוכיון שנטלו ממנו בעל כור ,ארי

  מקור המחבר  -ביאור המהרי"ט על הירושלמי 

והקשה המהרי"ט על דבריו, מהא דאיתא בירושלמי (כתובות יג, ב. 

אין לך נתפס על חבירו  ,אמר ן לוייהושע ב בירנדרים ד, ב) וז"ל "

והביאו להלכה  ," ע"כאלא בארנון ובגולגולת ,וחייב ליתן לו

ובחושן משפט (קכח, ב) המובא לעיל.  הרמב"ם (חובל ומזיק ח, ו),

והטעם שבארוננא וגולגת חייב, כתב הרא"ש (פסקים כתובות יג, ח), 

כיון דדינא דמלכותא דינא, ומשמע שאם היה נתפס על חוב חברו 

שלא מדעתו שאינו ארנונא וגולגות פטור, אף על פי שהיה שלא 

סותר  ש לו פסידא, וכמו שפסק המחבר המובא לעיל, וזהימדעתו ו

בא קמא, וכיון שפסק הרמב"ם והמחבר כירושלמי, אם כן בלגמרא ב

גם בנידון דידיה שנטלו ספרי שמעון, יהיה ראובן פטור לשלם, 

  שנטלו ממנו חוב חברו שאינו מס.

ומבאר המהרי"ט, דבודאי אין הירושלמי חולק על הבבלי, [ולא היה 

"ל המהרי"ט הרמב"ם פוסק כדברי הירושלמי נגד המבואר בבבלי], וז

בשיש לו טענה להפטר  א [דהירושלמי],דההיבביאור הירושלמי: "

 ,ויכול לומר שלא הנאהו כלום ,מאותה תביעה שנתפס חבירו עליה

 ,או שפטרוהו ,בא מחמת טענה שכבר פרע לואפי ,וארנונא וגולגלתא

(בבא קמא  בהגוזל נןכדאמרי ,כיון דמשעבד עליה ,אין חוששין לו

 ,והוה ליה כערב מדעתו של לוה ,בר מתא אבר מתא משתעבד קיג, ב)

 ,אבל בשאר מילי ,כך משועבד לערב ,שכשם שהלוה משועבד למלוה

והלה אומר שהיה לו טענה  ,פי שנתפס על חבירו בעל כרחול עף א

שאם אתה  ,דלא שבקת חיי לכל בריה ,לא מחייבינן לפרוע ,להפטר

יניח בעל חוב  ,ל חבירוכל אדם שיש לו תביעה ע ,אומר משתעבד

ואם  ,וילך להתגרות עם אחרים ,שיודע שימסור עצמו על ממונו

אבל זה שלא  ,לא ימסרו עצמן עליו ,ונפרעין ממנו ,חוזרים הם על זה

מאי הוה ליה  ,ונטלו ב"ח ממונו כחובם הברור ,נשא ונתן ביד כלל

 דכיון שבעלי ,להאי דמשתעב ,הילכך כי היכי דמשתעבד להו ,למעבד

אי לא מצי לאשתלומי  ,ואינו יכול להוציא מידם ,חובות נטלו ממונו

  כו'" עכ"ל המהרי"ט. משתלם מן הלוה מדרבי נתן ,מינייהו

ודבריו צריכים ביאור, דבתחלה מחלק בין יש לו טענה להפטר, או 

אין לו טענה להפטר, ואחרי כן כתב, דבנידון דידיה שלא נשא ונתן 

  ביד חייב לשלם.

כבר נתבאר דיסוד הכל הוא הסוגיא בבבא קמא, דבעינן אבל באמת 

תרתי, גם שנטלו ממנו שלא מדעתו, וגם שיהיה ודאי נפסד, וכיון 

דבירושלמי איירי שנטלו ממנו ונפסד, מחדש המהרי"ט, דבעינן נמי 

שיהיה ברור שלולי שחברו היה משלם לו היה הלה נפסד, והיינו כמו 

תה ניזוקת, והיינו, שצריך בית בהמה שנפלה לגינה, שלולי החצר הי

דין לברר שבאמת היה כאן חוב ברור. ועיקר מה שמחדש המהרי"ט 

הוא, שהיה חוב ברור, אלא שצריך גם שישא ויתן ביד, כי אם פורע 

מדעתו פטור לשלם לו, ועיקר ביאור הירושלמי, שבמס גולגלת וכדו', 

יון שחברו אפילו כאשר לא ברור שהיה לו חוב, חייב לפרוע לחברו, כ

  משועבד לו מדין ערב. ומאריך שם מהרי"ט להוכיח דמברי הרמב"ן.

מי שנתפס על וזה ביאור דברי המחבר (חושן משפט קכח, ב) שכתב "

בגלל חבירו, אין חבירו חייב חבירו, ולקחו עובדי כוכבים ממון 

  " היינו באופן שאין ברור שהיה לו חוב על חברו.לשלם

תנאים: שנטלו ממנו בעל כורחו, והוא חוב ובנידון דידן יש כל הג' 

ברור שחבירו חייב, והוא נפסד. אלא שבנידון דידן יש לומר, דהוא 

  כדין מס, שאפילו שאין חוב ברור חייב לשלם.

מכל מקום צריך בית  ,העולה מזה: אפילו בנטלו ממנו חוב חבירו

ונראה  ,אבל אם טוען שאינו חייב לו ,לברר שבאמת היה חוב ברור

אינו חייב לשלם לחברו שנטלו ממנו  ,לבית דין שיתכן שזה נכון
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אפילו שטוען שלא  ,אבל אם המלך נטל עבור מס וכדו' ,עבור חובו

    כי כולם ערבים זה לזה. ,פורע לחברו מה שנטלו ממנו ,היה חייב

  ראיה שיטת הרא"ש

 )כלל עג סימן טוכדברי מהרי"ט מבואר גם בתשובות הרא"ש, וז"ל (

והאחד  ,שנים שלוו ונעשו אחראין וערבאין זה לזה ,וששאלתםוז"ל "

אם יוכל  ,ונתן המלוה שטר החוב ביד הפורע ,מהם פרע כל החוב

כדין פורע שטר  ,או נאמר שהפסיד מעותיו ,לגבות חצי החוב מחברו

  ".חוב של חברו

כיון שמן הדין יכול להוציא  ,תשובה הא מילתא דפשיטא היא"

שחברו חייב לפרוע לו חלקו. דהא  ,המלוה ולגבות ממנו כל חובו

דאמרינן (נדרים לג) הפורע חובו של חברו הפסיד מעותיו, היינו היכא 

דהוי כמו מבריח ארי מנכסי  ,דמדעתו קם ופרע ולא היה מוכרח לכך

אין בכאן  ,אבל היכא דמתחלה נעשו אחראין וערבאין זה לזה ,חברו

" עכ"ל, וכן מבואר בתשובות מבריח ארי וצריך חברו לפרוע חלקו

  הרא"ש כלל פט סימן ט.

הנה מבואר ברא"ש, שהפורע חובו של חבירו שנעשה ערב, וחייב 

לפרוע לו, דחייב חברו לפרוע לו, דכל חוב שהיה חייב לפרוע לחברו, 

לפרוע חבירו חייב לשלם לו, והוא הדין בנידון דידן, היה חייב 

  לחבירו חוב זה.

העולה מזה: מבואר ברא"ש, שכשאר הוא חייב לפרוע לחבירו 

חוב זה, חייב חבירו לשלם לו מה שפרע בשבילו, והוא הדין בנידון 

דידן, כיון שחייב לפרוע מה שהעיריה קונסת עבור חבירו, חברו 

  חייב לשלם לו.

  הטור אינו חולק על מהרי"ט והרא"ש

ית חוב, סימן ד) הביא דברי המהרי"ט והנה במחנה אפרים (גב

ותשובות הרא"ש, וכתב שמדברי הטור (חושן משפט, שפח) משמע 

 ,ראובן שהיה חייב מעות לכותישחולק על זה, דזה לשון הטור: "

אין ראובן חייב  ,ואנס הכותי את שמעון עד שפרעם בשביל ראובן

היה החוב  ןכם אלא א ,לשלם לשמעון מה שלקח ממנו האנס בשבילו

אז  ,ואנס לשמעון שיפרע בשבילו ,שהיה לאנס על ראובן מן המס

  " עכ"ל.ר זה מבואר עוד למעלה בסימן קכ"חודב ,חייב לפורעו

ף שא ,ומסתימת דברים אלו משמעוכתב על זה המחנה אפרים וז"ל "

כיון שהגוי אנסו  ,עם כל זה אינו חייב לשלם ,שהחוב הוא ברור יפל ע

  ." עכ"ללשמעון שלא כדין

דדוקא אם נוטל ממנו בעל  ,ולפי מה שביארנו לעיל בשיטת המהרי"ט

אם כן דברי הטור עולים בקנה  ,רק אז חייב חברו לפרוע לו ,כורחו

 ,דכאשר הוא ערב ,אחד עם דברי המהרי"ט ועם דברי אביו הרא"ש

אלא הוא  ,ולא שאנסו לשלם ,הרי זה כמו שנוטל ממנו בעל כורחו

הרי זה כמו שנוטלו  ,יש עליו חיוב באמת מדין ערבוכאשר  ,חייב בזה

הרי זה כמו  ,וכן בנידון דידן כאשר העיריה מחייבת לשלם ,ממנו

  .שנוטלים ממנו בעל כורחו

העולה מזה: אין חייב לשלם לחבירו שפרע חובו, אלא אם נטלו 

ממנו בעל כורחו, או שחייב בזה מדין ערב, או כמו בנידון דידן 

  ותו, והרי זה כמו שנטלו ממנו.שהעיריה חייבה א

שאם גרם שיחיבו את חברו,  -שיטת המחנה אפרים 

  חייב לשלם לו מה שפרע

ואף על פי שכתב המחנה אפרים שהטור חולק על מהרי"ט והרא"ש, 

וסובר שאפילו חוב ברור שפרע לחבירו פטור חבירו לשלם לו, מכל 

שיתפסו מקום מסיק המחנה אפרים, שאפילו הטור מודה, שאם גרם 

  את חברו על חובו, שחייב חבירו לשלם לו.

כיון דהוא גרם שנתפס  ,לחייב לראובן ניות דעתי,ועוד נראה לעוז"ל "

 ,ששמעון לא הביא לו מאומה ,לגוי ולמר שא דייל שע ,שמעון בעדו

נמצא שראובן הכריחו לשמעון שיפרע  ,נתחייב שמעון לשלם לגוי

התוס' בפרק הכונס גבי מבריח ארי  כתבושה בעדו לגוי, ודמי למ

 ,שחברו מכריחו שיבריח ארי ,האי שלא מדעתו, כלומר ,מדעתו

ובר מן דין יש  כי נמי בנידון דידן.וה ,ומשום הכי ראוי שיתחייב

ששלחו ראובן  דייל היה ע ,מכיון דמה שנתפס שמעון ,לחייבו לראובן

עליה  ,ויםשכל המעמיד את חברו נגד הג ,ליקח לו בהלואה מן הגוי

מהר"ם  כתבשו כמ ,רמי לסלוקי לגוי מעליו מטעם דאריה ארבע עליה

  " עכ"ל.רצ"ו מןז"ל בתשו' סי

הנה מבואר, דבנידון דידן שהוא גרם לעיריה שתקנוס את חבירו, 

שהעמיד הזבל לצד חצרו, הכל מודים שחייב לשלם הקנס שחבירו 

  שילם עבורו.

שיתפסו את  אם גרםשיטת המחנה אפרים, שהעולה מזה: 

הכל מודים שחייב לפרוע לחבירו  ,בו אותו את חובויויחי ,חבירו

  מה שפרע בשבילו.

שאם גרם שיחיבו את חברו, חייב  –שיטת הש"ך 

  לשלם לו מה שפרע

וכן מבואר בש"ך, שכתב על מה שכתב  הרמ"א (חושן משפט קכח, 

ב) דאם היה מלמד, שהיה גר בבית בעל הבית, והלוה המלמד לגוי 



  בינת המשפט
  עניני ממונות אקטואליים

 

  ד

משכונות, ולא התפשר עם הגוי, והלך עם המשכונות, או  על

שהפסידם, והניח קצת מעותיו ביד בעל הבית, ורוצה בעל הבית לעכב 

המעות של המלמד, מחשש שיצטרך להתפשר עם הגוי, וכתב הרמ"א 

  בשם הגהות מרדכי שלא יכול לעכב המעות אצלו.

דין זה אינו  כו'. המלמד שהי" ) וז"לס"ק יא (שם,ש"ך וכתב על זה ה

כיון דמיירי שהמלמד הפסיד משכנות  י עניות דעתי,נראה לפ

וכדמשמע בהגהת מרדכי שממנו מקור  ,הדין יפל וחייב ע ,העכו"ם

 ,וכן משמע בסמ"ע ס"ק ח' להדיא ,וגם מדברי הרב משמע כן ,דין זה

 ,למה לא יעכב משל המלמד מחמת מה שהוצרך לשלם עבורו ןכם א

 ,לעכו"ם פטור לופורע חובו של חברו אפיליה  ביראלמאן דס לוואפי

חייב חברו מן  לודמי שנתפס על חברו אפי בירא ליהוכן למאן דס

שאני הכא שנתחייב חברו מחמת שזה היה  ,הדין לשלם פטור מלשלם

והוצרך  ,והוא חייב באמת ,שהיה בביתו נתחייב דייל ע ןכם א ,בביתו

" ול לעכב מה שבידוויכ ,נראה דחייב לשלם לו ,זה לשלם עבורו

עכ"ל. הנה מבואר בדברי הש"ך, שאם נתחייב חברו מחמת שזה היה 

חייב חברו לפרוע לו החוב שפרע בשבילו. והוא הדין בנידון  ,בביתו

  דידן.

בו יויחי ,אם גרם שיתפסו את חבירושיטת הש"ך, העולה מזה: 

הכל מודים שחייב לפרוע לחבירו מה שפרע  ,אותו את חובו

  בשבילו.

  שיטת התומים

ואם תאמר שאין להוציא ממון נגד הרמ"א, שפסק במלמד שפטור 

לשלם, הרי כל נושאי הכלים מפרשים, דגם הרמ"א מודה שחייב. דזה 

כי הוצרך להתפשר וכו' אין דברי הרמ"א, "על (שם) תומים ה לשון

רק יצטרך מיירי,  ,יכול לעכבם. נראה לישנא דהוצרך לאו דוקא

תרעד) הוא כך, דהוא רוצה  מןסי בא בתרא(ב וכוונת הגהת מרדכי

ויהיה מעות הללו  ,דיצטרך לפרוע עבורו ,לעכב ממון של מלמד

דנכסי בר נש אינון  ,להצורך פרעון, ופסק המרדכי דאין יכול לעכבם

דכל כמה דלא פרע  ו שכתבתי,ערבין ולא יתבע ערב תחילה, והיינו כמ

 יהלבירא הרי מבואר דסותבעו למלמד שיפרע אין יכול לעכב נכסיו, 

ואם  ,חייב המלמד לפרוע ,אילו כבר פרעו והוא תובע למלמד ,להדיא

למרדכי דהמלמד פטור  בירא ליהלאו יחזיק בנכסיו כדין ערב, ואילו ס

ולא יתבע ערב  ,אין זה ענין לנכסי דבר נש וכו' ל הבית,אפילו פרע בע

לישנא ו ו שכתבתי,תחילה, דהא לוה גופיה פטור, אלא ברור כמ

  ו שכתבתי" עכ"ל.דהוצרך ברמ"א הוא שלא בדקדוק כמ

הנה מבואר, דאם פרע חובו בודאי חייב לשלם, באופן שהמלמד חייב 

באמת מן הדין, וכמו שנתבאר. והערוך השולחן הביא להלכה את 

  דברי התומים.

גם הרמ"א מודה שאם פרע חייב שיטת התומים, העולה מזה: 

דכל זמן שלא פרע  ,אסור ,אלא שאם רוצה לעכב ממונו ,לשלם

  אינו יכול לעכב ממונו.

  שיטת הטורי זהב

י הוצרך (שם) שכתב על דברי הרמ"א, וז"ל "כ הבזורי טוכן מבואר ב

שנתן טעם על זה דהוה עלילה,  'ז ק"להתפשר כו'. מדברי הסמ"ע ס

ב מדכת עתי,דניות לעראה אף אם כבר נתפשר הוה כן. ונ ,משמע

בהגהת מרדכי [סוף ב"ב סי' תרעד] וז"ל, המלמד הלך ולא פשר עם 

ה הגוי וכו'. משמע דוקא דעדיין לא פשר, [אבל אם פשר] כבר והו

פיר יכול לעכב, מידי דהוה אכל תפיסות שעליו החוב לשלם,  יהל

דאין בעל הבית  ילראה דעלמא. וכן משמע מן הטעם שכתב וז"ל, נ

ומפקינן מעותיו מבעל  ,ילך ויתבענו ,עליו יכול לעכב עליו, אם יש לו

הבית, דנכסי דאינשי אינון ערבאין בהו ותנן [עיין ב"ב קע"ד ע"א] 

לא יתבע את הערב תחילה, עכ"ל. משמע עיקר הטעם דשמא לא יבוא 

הוברר החוב על  ןכם לידי חיוב, דאין חל השעבוד על הנכסים אלא א

ו הרבה סיבות דלא יבוא דאפשר דיבוא ,בזה ןכין שאה הלוה עצמו, מ

ודאי נשתעבדו הנכסים תיכף.  ,לידי פשרה, אבל כל שהתפשר בברי

ואין לומר דלא הוי אלא גרמא בניזקין דפטור, דאין לך ערב גדול מזה, 

כיון דידוע מנהג הגוים שפוסקים שהבעה"ב מחויב להעמיד המלמד 

 ויכול לתפוס כל ,שהחזיקו בביתו, ומעיקרא נעשה כמו ערב בעדו

רמ"א  כתבשה מ ןכם פשרה שעשה, וא דייל שיש עליו בבירור חוב ע

אבל עדיין לא נתפשר,  ,הוצרך לזה ומרלצונו כאן הוצרך להתפשר, ר

 ,קשה לי ,ואין כאן חוב ברור עדיין. ולפי הסמ"ע שקרא לזה עלילה

למה הצריך בהגהת מרדכי לתת טעם מחמת נכסי דאינשי ערבאין 

אלא עלילה. ותו, דמאי כתב אחר זה  יהלה בהדיה, תיפוק ליה דלא הו

לה של ואם יש עליו יתבענו, מאי תביעה שייך בזה, הא אינה אלא עלי

  כתבתי" עכ"ל.שו כמ עתידניות לעראה גוים לחוד, אלא נ

גם הרמ"א מודה שאם פרע חייב שיטת הט"ז, העולה מזה: 

דכל זמן שלא פרע  ,אסור ,אלא שאם רוצה לעכב ממונו ,לשלם

  יכול לעכב ממונו.אינו 

  נידון דידן

העולה מכל דברי הפוסקים, שהכל מודים שחוב שחל על אחד מחמת 

חבירו, חייב חבירו לשלם, ואם נטלו ממנו עבור חבירו חוב שחייב 



  בינת המשפט
  עניני ממונות אקטואליים

 

  ה

באמת, חייב לשלם לו, אלא שאם שילם מדעתו, ויש לחייב טענה 

א שהיה יכול להפטר, בזה יש לדון, ונתבאר שבחיוב של דינא דמלכות

  פשיטא שלעולם אינו יכול להפטר.

והנה חיוב זה של קנס עבור זבל, פשיטא דחייב לשלם, שהוא תקנת 

ציבור שהכל מעונינים שיהיה קנסות, כדי לחיות חיי תרבות במקום, 

והוא חוב ממש כמו מס, שאם פרע לחבירו שחייב לשלם מה שפרע 

לדין תורה, לו, וכדי למנוע ממנו לעשות כן עוד פעם, צריך להזמינו 

ואם לא יבוא מותר למסור לעיריה, כי אין בזה דין מוסר, אלא מונע 

  נזק ממון מעליו.

  דינים העולים

הנתפס על חוב חבירו, פטור חבירו לשלם, אא"כ נתפס   .א

 על מס חבירו וכדו'.

המהרי"ט מבאר, שאם נטלו ממנו חוב עבור חבירו,   .ב

חייב חבירו לשלם, ואינו דומה לפורע חובו של חבירו 

ולמבריח ארי, כיון שנטלו ממנו בעל כורחו, ויש לו 

  הפסד.

אפילו בנטלו ממנו חוב חבירו, מכל מקום צריך בית   .ג

לברר שבאמת היה חוב ברור, אבל אם טוען שאינו חייב 

ן שיתכן שזה נכון, אינו חייב לשלם לו, ונראה לבית די

לחברו שנטלו ממנו עבור חובו, אבל אם המלך נטל עבור 

מס וכדו', אפילו שטוען שלא היה חייב, פורע לחברו מה 

    שנטלו ממנו, כי כולם ערבים זה לזה.

מבואר ברא"ש, שכשאר הוא חייב לפרוע לחבירו חוב   .ד

הדין  זה, חייב חבירו לשלם לו מה שפרע בשבילו, והוא

בנידון דידן, כיון שחייב לפרוע מה שהעיריה קונסת 

  עבור חבירו, חברו חייב לשלם לו.

אין חייב לשלם לחבירו שפרע חובו, אלא אם נטלו ממנו   .ה

בעל כורחו, או שחייב בזה מדין ערב, או כמו בנידון דידן 

  שהעיריה חייבה אותו, והרי זה כמו שנטלו ממנו.

שיתפסו את חבירו, שיטת המחנה אפרים, שאם גרם   .ו

ויחייבו אותו את חובו, הכל מודים שחייב לפרוע לחבירו 

  מה שפרע בשבילו.

שיטת הש"ך, אם גרם שיתפסו את חבירו, ויחייבו אותו   .ז

את חובו, הכל מודים שחייב לפרוע לחבירו מה שפרע 

  בשבילו.

שיטת התומים, גם הרמ"א מודה שאם פרע חייב   .ח

אסור, דכל זמן  לשלם, אלא שאם רוצה לעכב ממונו,

  שלא פרע אינו יכול לעכב ממונו.

שיטת הט"ז, גם הרמ"א מודה שאם פרע חייב לשלם,   .ט

אלא שאם רוצה לעכב ממונו, אסור, דכל זמן שלא פרע 

  אינו יכול לעכב ממונו.

  

  

 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.
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