
חזרה מזכייה בפיקדון, חוב ועני
זכייה בעני

זכין לאדם שלא בפניו אם המתנה ברשות הזוכה לו, אבל אם המתנה אינה ברשות מי 
שזוכה לו, יכול הנותן לחזור בו עד שיזכה לו1. ברם, אם היה המקבל עני אינו יכול לחזור 
בו מהוראתו שיזכה לעני2. הפוסקים דנו בטעם הדבר, יש שכתבו שחיוב הנותן מפני הנדר 

ולכן דנו האם יכול לשאול על נדרו3, או שהחיוב מפני ש'אמירתו לגבוה כמסירתו להדיוט'4.

לוה שחוזר מהזכייה
לוה שזיכה דמי החוב למלוה זכה המלוה בדמי החוב הגם שהמעות לא באו לידו, והלוה אינו רשאי לחזור וליטול המעות מיד השליח. 
לפיכך, אם מת המלוה לפני שקיבל המעות, יתנו ליורשיו, ומ"מ המעות באחריות הלוה עד שיגיע ליד המלוה5, הואיל ולא ציווה המלוה 

שיזכה לו. 

נפקד או לוה שחזרו מהזכייה
הנפקד שלא הוחזק כפרן, שזיכה את הפיקדון למפקיד בלי ידיעתו, חייב באחריות הפיקדון עד שי

בוא ליד הנפקד, אפילו נתן את הפיקדון למי שהנפקד רגיל להפקיד, כי המפקיד לא מינה אותו 
ליד  חייב באחריות המעות עד שיבוא  ידיעתו  בלי  לוה שזיכה למלוה  וכן  לקבל המעות בעדו. 

המלוה.

אחריות הנפקד והלוה
ברם, לעומת הלוה שאינו יכול לחזור בו וליטול המעות מיד הזוכה למלוה, הנפקד יכול לחזור בו 
וליטול את הפיקדון מיד הזוכה למפקיד, כי בדין הוא שהלוה לא יוכל לחזור בו אע"פ שהמעות 

הבאחריותו עד שיגיע ליד המלוה, כי ההלוואה להוצאה ניתנה לטובת הלוה, אבל הנפקד שלא הוח
זק כפרן שמחזיק בפיקדון לטובת המפקיד יכול לחזור בו כשחושש שהשליח יפסיד הפיקדון ואז 

יצטרך הנפקד לישא הוא באחריות6. 

נפקד שהוחזק כפרן
7, שזיכה את הפיקדון לנפקד דינו בכל פרטיו כלוה שלא יכול לחזור בו והה ןנפקד שהוחזק כפר

פיקדון באחריותו עד שיגיע ליד המפקיד8, שאינו בדין שיכול לחזור בו לאחר שהוחזק כפרן, ולהפסיד למפקיד מאחר שהוחזק כפרן 
ליטול את של חבירו.  

עיסקא
לפי האמור, יש שכתב שאם ההלוואה היתה גם לטובת המלווה כגון הלוואה בעיסקא דינו כפקדון, וכן אם הפקדון הוא גם לטובת 

הנפקד, כגון שרשאי להשתמש בו, דינו כהלוואה9.

זכייה במקח, לזכות ללוקח
כבר התבאר שדנו הפוסקים במוכר שמזכה מקח לקונה על ידי אחר, מבלי שידע הקונה על כך, האם מועילה הזכייה בעד הלוקח, היות 
שחייב לשלם בעד המקח אפשר שאינו נחשב לזכות10. לפי האמור, יש שכתבו שאם הזוכה לו שילם למוכר וסילק את הלוקח מכל חיוב, 

לכו"ע זכות הוא ללוקח וזכין לו שלא בפניו11. ויש שכתב שכן הדין אם היה המקח בזול, לכו"ע זכות הוא ללוקח וזכין לו שלא בפניו12.

זכייה במקח בלי ידיעת המוכר
היה הדבר עומד להימכר, יכול הלוקח ליקח המקח ולזכות דמי המקח למוכר, אפילו שהמוכר אינו מודע לזה שזה זכות גמור וזכין 
לאדם שלא בפניו13, ויש שכתב שאם עומד להימכר יכול ליקח אפילו ע"מ לשלם אחר כך14. נראה, שאם ידוע שהמוכר מקפיד שישלמו 

לו מיד לכו"ע אסור לעשות כן15.

בדבר שאינו עומד להימכר
לא היה הדבר עומד להימכר אבל אינו מחפצי ביתו, יש שכתבו שמותר ליקח אם מזכה לו דבר אחר שהוא יותר משווי המקח16, ויש 
שכתב שאם מזכה לו אותו הדבר ממש מותר להחליף אפילו שזה רק שווה כמו הדבר שלוקח17, ויש שכתב שרוצה אדם בקב שלו ואם 
אינו עומד להימכר אסור ליקח אפילו שמזכה למוכר יותר משווי המקח18, ויש שכתב שאם הדבר נחוץ מאוד ללוקח יכול הלוקח להקל 

ליקח אפילו אם מזכה למוכר רק בשווי המקח, כי מסתמא ניחא ליה למוכר לעשות מצוה בממונו19.

 

17  שו"ת בית אפרים חו"מ סי' מ"ט הובא בפתחי תשובה שם ס"ק ג'.
18  יש"ש הנ"ל, ולזה מסכים הטו"ז סי' שנ"ט מעיקר הדין.

19  טו"ז הנ"ל, וערוך השולחן שם סעיף ב'.

אתם  עכשיו   -
לומר  נזכרים 
עוד  לי  שיש  לי 
יודע זאת מלכתחילה, לא הייתי  שותף? אילו הייתי 
כעס קלמן-שדכן לאחר שקיבל ליה  נכנס בכל זה! -

דיו את התשלום מיד המחותנים.

והחזיר  גדל כעסו של קלמן-שדכן שכמעט  כך  כל 
להם את מה שקיבל מידם. ממש לפני שעשה זאת 
נזכר שעתה היא עת שמחתם. יהיה מה שיהיה, לא 

יאה להשביתה.

ה'עוד אבוא איתם חשבון על כך' הרהר לעצמו בעו
שמחת  התקיימה  בו  השמחות  אולם  את  עוזב  דו 

ה'ווארט'.

על  כבר מספר חודשים שקלמן-שדכן עמל קשות 
השידוך המדובר. בתו של נחמיה לבנו של עזרא.

תחילה היה זה עזרא שלא רצה לשמוע על כך. הוא 
יוכל  כך  נכסים.  עתיר  חותן  לקבל  ראוי  שבנו  סבר 

להיות סמוך על שולחנו ולעמול בתורה.

רק לאחר שקלמן-שדכן הצליח לשכנעו שבתו של 
נחמיה בעלת כשרונות היא, 'ולבטח תוכל להמציא 
של  החלקלקה  כלשונו  ובנקל'  בריוח  לביתה  טרף 
קלמן-שדכן, נעתר עזרא והסכים להמשיך בשידוך.

אז בא תורו של נחמיה להקשות את לבבו. 'בנו של 
עזרא אינו מספיק 'למדן'. בתי שתחי' ראויה ליותר 

מכך'...

ושוב השתמש קלמן-שדכן בשיטותיו הידועות. כפי 
שנוהג תמיד לומר 'לעיתים אני נוהג בימין מקרבת 

ולעיתים בשמאל דוחה'...

- וכי נראה לך שבחור 'למדן', כפי שאתה מגדיר זאת, 
לעשות  אפשרות  לך  אין  הרי  קעס"ט?  ידרוש  לא 

זאת...

ואכן, לאחר מספר חודשים, בא השידוך אל תכליתו. 
מזל טוב!

מהראשונים  היה  מיודענו  שקלמן-שדכן  כמובן 
רוצה  אינו  הוא  ה'ווארט'.  בשמחת  כבוד  להופיע 
שיעברו הצדדים על 'בל תלין' )עיין ב'מעשה שהיה' 
גיליון קע"ג שנכתב על כך באריכות( ובא ליטול את 

שכרו.

לי כשקיבל  קלמן-שדכן  של  הפתעתו  גדלה  המה 
דיו סך $1,000 מכל אחד מהצדדים. הממעיט אינו 

משלם פחות מ-$1,500...

ראו  והללו  המחותנים,  מעיני  נעלמה  לא  תמיהתו 

מקבל עיסקא 
שזיכה דמי 

העיסקא 
למשקיע, 
האם יכול 
לחזור בו 

לפני שהגיעו 
המעות ליד 

המשקיע.

דיני זכייה בדיני 
ממון ד'

הרב חיים קאהן שליט"א

מהדורת וויינרעב לעילוי נשמת הרה"ח ר' ארי' לייביש ז"ל בן הרה"ח ר' זאב אהרן ז"ל נתנדב ע"י בנו הרה"ח ר' יעקב שליט"א

גליון שבועי
דברים | תשע"ז מהדורת וויינרעבמשא ומתןמשא ומתן
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מעשה שהיה פסקי דינים

]1[ גליון רכ"ב, סי' קכ"ה סעיף ו'. ]2[ שם סעיף ה', וכתב הטעם מפני נדר, ובטור כתב משום דאמירתו לגבוה כמסירתו להה

'מתחיל'
הרב אריה ליכטנשטיין 

המשך ההערות בעמוד ב'
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  mm@businesshalacha.com לקבל את הגליון באימייל  שלחו ל

בחדרי  החלון  את  פתחתי 
בחפציו  הבחנתי  ולא  שבקעמ"פ 
אדן  על  מונחים  שהיו  חברי  של 
curtain( התלוי מעל החלון והוא הפיל את החפפ (החלון. הרוח שנשבה הניפה את הוילון 

צים שנשברו כתוצאה מהנפילה.

שאלה: האם אני אחראי על הנזק?

תשובה: במאמר הקודם )גיליון רכ"ב( נידון כאן מה ההלכה במקום שהרוח עצמה הפילה 
את החפצים ונשברו. מסקנתנו היתה: שאם היה זה בכוח ראשון, שמיד בפתיחת החלון 
עפו החפצים, חייב הפותח. ואם רק לאחר זמן קרה הדבר, בכוח שני, פטור הפותח מדיני 

אדם שהזיק ב'גרמא'.

במאמר זה נדון מה דינו של הפותח אם הרוח עצמה לא הפילה את הכלים, אלא הניפה את 
הוילון והוא הפיל את החפצים ויתבאר להלן.

אחד מאבות הנזיקין הוא 'אש'. גדרו: מזיק שאינו הולך בכוח עצמו, אלא כח אחר - הרוח - 
מעורב בו, וכך הולך ומזיק. בגמרא דימו לכך את המניח את אבנו, סכינו ומשאו בראש הגג 
ונפלו ברוח מצויה והזיקו שחייב משום 'אש' )שלחן ערוך - חושן משפט, סימן תי"ח סעיף 
א'(. גם כאשר הניח אבן, סכין או משא שאינם שייכים לו-למניח, גם כן מתחייב אם הזיקו 
ברוח מצויה. אין נצרך לחייבו שתהא האש ממונו, אלא די במה שהוא הדליק או יצר את 

האש )תוספות בבא קמא דף ג' ע"ב ד"ה 'וממונך'(.

לכאורה היה נראה לתת דוגמא לדבר, כאשר החלון פתוח ורוח מצויה נושבת דרכו. אם בא 
אחד ותלה עליו וילון באופן שיכול להזיק מחמת הרוח הנושבת, חייב התולה את הוילון 

אף אם הוילון אינו רכושו )ראה רמ"א סימן ש"צ סעיף ה'(.

ואם הוילון היה כבר תלוי ועומד, ובא אחר ופתח את החלון והיא הניפה את הוילון שהזיק 
- אזי אם הוילון אינו ממונו של הפותח פשיטא שאין לחייבו. הפותח לא יצר את המזיק רק 
בכוח שני שלו ואינו חייב )עיין בפתחי חושן - נזיקין, פרק ט' הערה ז' שנסתפק בזה(. ואם 
היה הוילון ממונו, לכאורה לדעת רבים מהפוסקים יש לחייבו על נזקיו אף אם לא עשהו 
למזיק ולא 'הדליקו' )חזון איש - בבא קמא סי' ב' סק"ד וראה משפט המזיק ח"ב סי' מ"ה(. 

אלא שנראה לחלק ולחלוק לגמרי על הנחתנו שבתחילה, בה כתבנו שיש לוילון דין 'אש'. 
הוילון תלוי ומחובר לקיר שעל החלון, ואינו יכול ללכת ולהזיק רק עד מקום מוגבל. יוצא 
איפוא שאינו כ'אש' ההולכת למרחקים ומאומה אינו עוצר בעדה )ראה נחלת דוד - בבא 

קמא, דף ו' ע"ב(.

אשר על כן דין הוילון כדין 'בור', ובור פטור על הכלים בכל גווני.

צורך להסביר לו את הענין.

ה- פשוט היה כאן שדכן 'מתחיל'. הוא הציע את השידוך עוד לפניך. הוא רק לא הצ
ליח להביא את העניין אל הגמר. הוא אינו קלמן-שדכן'... - ניסה אחד המחותנים 

.)Compliment( להפיס את דעתו קלמן-שדכן במחמאה

אך לא אחד כקלמן-שדכן 'יקנה' זאת תמורת כסף...

- עכשיו אתם נזכרים לומר לי שיש לי עוד שותף? אילו הייתי יודע זאת מלכתחילה, 
לא הייתי נכנס בכל זה!

־אין לי בעיה שתשלמו לאותו שדכן 'מתחיל', תרתי משמע, שליש מהמחיר שמשל
מים לשדכן )ראה 'פסקי דינים' להאב"ד הגר"ח קאהן שליט"א גיליון קפ"ג שהביא 
דברי הפוסקים שכך המנהג(. אך מדוע אתם מנכים זאת מהחלק שלי??? ובכלל, מי 

אמר שיש לו דין 'מתחיל'???

...
בשו"ת 'שב יעקב' )חושן משפט סימן י"ג והובאו דבריו בפתחי תשובה סימן קפ"ה 

סק"ג( האריך בביאור גדר 'מתחיל' בשדכן. לחיבת הקודש נפתח בראייתו.

הידועים דברי הגמרא בסוטה )דף י"ג ע"ב( 'כל העושה דבר ולא גמרו ובא אחר וגמ
רו, מעלה עליו הכתוב על שגמרו כאילו עשאו'.

יוסף עמו'. אם  משה את עצמות  'ויקח  נאמר  יוסף. הנה  זה נלמד מעצמות  ודבר 
כן מדוע כתיב 'ואת עצמות יוסף אשר העלו בני ישראל'? הרי משה התחיל בכך? 

אלא כנ"ל.

מאידך גיסא קשה מדברי המדרש. 'מזמור שיר חנוכת הבית לדוד. וכי דוד בנאו? 
והלא שלמה בנאו! אלא אמר הקב"ה: הואיל וחשבת לבנותו, אף על פי ששלמה 

בנך בנאו, לשמך אני כתבו'.

הרי שנקראת המלאכה על שם המתחיל, ומדוע אין זה כך לגבי עצמות יוסף?

הומיישב שם: בעצמות יוסף, אף אם משה לא היה מתעסק להעלותם, היתה המלא
כה נעשית על ידי ישראל. שהרי יוסף השביעם על כך.

העל כן, אין בהתחלתו של משה שום סיוע לגמר הענין שהיה בא לכך גם לולי הת
חלתו.

רק  לבנותו,  מסויים  ומועד  זמן  על  נצטוו  שלא  המקדש,  בית  בבנין  כן  שאין  מה 
שדוד נתעורר לכך מנדבת לבו.

התם, לולי התחלתו של דוד, לא היה שלמה בא לכלל הגמר ולהשלמת הבנין ועל 
כן יש לדוד דין 'מתחיל' שתיקרא המלאכה על שמו.

והוא הדין לשדכן 'מתחיל'. אם לולי הצעתו והתחלתו לא היה הענין בא לעולם, 
הרי שיש לו לבוא על שכרו.

אך אם גם לולי התחלתו, היה השדכן הגומר מגיע ומצליח להוציא את הענין אל 
הפועל, הרי שאין לראשון דין 'מתחיל' ואינו נוטל כלום.

הלפי זה, גם בנידון דידן, כיון שקלמן-שדכן לא ידע כלל מהצעתו של הראשון. ונכ
נס לענין מדעתו ומיוזמתו והביאו אל הגמר, הרי שאין לראשון כלל דין 'מתחיל' 

לדברי ה'שב יעקב'. הוא לא סייע במאומה למלאכתו של קלמן-שדכן.

ואף שמצאנו בפוסקים מי שנחלק על ה'שב יעקב'. בשו"ת רבי ידידיה טיאה ווייל 
)חושן משפט סימן ט'( כתב שאין למדים לממונות מן המצוות. כל אשר התחיל 

ועשה במלאכה, בדין שיטול שכרו כ'פועל'.

מלבד כך שאין להחשיב את ה'מתחיל' בנידוננו כ'פועל', שהרי לא נשלח על ידי 
לא  הצדדים  כאשר  ל'שדכן'.  'שדכן  בין  החילוק  בעבר  כאן  נשנה  ]כבר  הצדדים 
ביקשו מהשדכן שידבר את השידוך, הרי שהוא בא על שכרו מדין 'יורד לתוך שדה 
חבירו' )שלחן ערוך - חושן משפט, סימן שע"ה סעיף א'(. דהיינו, הנוטע את שדה 
חבירו העומדת ליטע, חייבים בעליה לשלם את שכרו על כך שנהנו מפעולתו. גדר 

הזה אינו משום 'שכירות פועלים', אלא 'נהנה'. אף הכא הצדדים נהנו מפעולתו, והנ
אה זו שוה ממון )בהגר"א סימן פ"ז ס"ק קי"ז וסימן קפ"ה סקי"ג(. ואם ביקשו ממנו 

ש'יעבוד' על ה'שידוך', הרי שדין 'פועל' לו לכל דבר וענין.

ולפי זה, דברי רבי ידידיה טיאה ווייל הנ"ל אינם אמורים אלא כאשר נתבקש על 
ידי הצדדים שידבר את השידוך בעבורם. אם רק משום 'נהנה', אין להם שום הנאה 

מהתחלתו שלא באה לכלל גמר )עיין בפסקי דינים הנ"ל שכתב כן בהערה 15(.[

זאת ועוד, שבודאי אין לגרוע משכרו של ה'גומר', קלמן-שדכן, מאומה משום אותו 
'מתחיל' שלא הועיל לו במאומה.

נזקי רוח - ב'

המשך ההערות מפסקי דינים

ס"ק  שם  תשובה  פתחי  ועיין  בצדקה,  שייך  זה  האם  האריכו  שם  השו"ע  ומפרשי  דיוט, 

ד' ויו"ד סי' רנ"ח ס"ק ט'. ]3[ עיין במראה מקומות דלעיל, ובערוך השולחן קכ"ה סעיף 

א'. ]4[ טור קכ"ה סעיף ב'. ]5[ קכ"ה סעיף א'. ]6[ שם, ערוך השולחן שם סעיף ה', ואף 

ב',  סעיף  קכ"ה   ]7[ ודיינא.  בדינא  אתו  להיות  רצונו  אין  אח"כ מהשליח,  לתבוע  שיכול 

המפקיד  כשהכיר  גם  האמור  האם  שדן  א'  י"ד  גיטין  מאירי  וראה  בבי"ד,  שכפר  דהיינו 

שזה הוחזק כפרן. ]8[ שם. ]9[ ערוך השולחן שם סעיף ו'. ]10[ ראה גליון רכ"א ע"פ סי' 

רל"ה סעיף כ"ג ורמ"א סי' קצ"ה סעיף ג', נתיבות סי' קצ"ה ס"ק א', מחנה אפרים זכייה 

ו', חזו"א חו"מ סי' ג' ס"ק ט"ז. ]11[ קצות סי' ק"צ ס"ק ב' ונתיבות ס"ק ג', ובנתיבות סי' 

קצ"ה ס"ק א' כתב בהילך מנה ויקנה השדה לשמעון דלפי הרא"ש ב"ב פרק ט' סי' נ"א 

אם צווח מעיקרא צריך המוכר להחזיר המעות, ובזה אין קנין לחצאין ואף המוכר יכול 

לחזור בו, אא"כ אמר זכה לפלוני שאז המוכר אינו יכול לחזור בו. ]12[ קצות סי' קצ"ה 

13[ ש"ך שנ"ט ס"ק ד' שכוונת הטור שם שברור שהבעלים לא יחזיקנו לעצה ג'.  ]ס"ק 

סי'  כ"ז על הרא"ש שם  סי'  ו'  ב"ק פרק  ושבזה מיושב קושיית היש"ש  ימכרנו,  מו אלא 

י"ב. ]14[ מחנ"א גזילה סי' ה' ממשמעות הנימו"י מו"ק ט' א' מדפי הרי"ף בשם הראב"ד, 

הובא בהגהות רע"א סי' שנ"ט על הש"ך הנ"ל, ועי' גליון מהרש"א שגם להראב"ד זהו רק 

לו  כגון אם שולח  והכל לפי שידוע הקפדת המוכר,  ]15[ פשוט,  אם דעתו לפרוע מיד. 

המחאה )צ'ק( על הסכום בדואר האם מהני. ]16[ קצות שם ס"ק א' בביאור הרא"ש הנ"ל. 

]17[ שו"ת בית אפרים חו"מ סי' מ"ט הובא בפתחי תשובה שם ס"ק ג'. ]18[ יש"ש הנ"ל, 

ולזה מסכים הטו"ז סי' שנ"ט מעיקר הדין. ]19[ טו"ז הנ"ל, וערוך השולחן שם סעיף ב'.


