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גתמו),
(מהד'י

מר א' השכיר למר ב' זכות ציבורית לשימוש במונית -אותה חשב ב' לקנות  -בסך של
ש"ח לחודש .השכירות היתה לשנה .מיד לאחר חתימת החוזה ביניהם התברר לכ' שהמונית
אותה חשב לקנות מעוקלת ,והוא מסרע"כלא' ,תוך שהוא מחפש לקנות מונית אחרת .כעבור
כמה חדשיםהודיעב'לא' שהוא מבטל את השכירות משום שלא מצאמונית לקנות,וב' חיפש
שוכר אחר עבור הזכות הציבורית ,ושוב חלףזמן עד שמצא .א' תובע מב' את דמי השכירות
עבור אותם חדשים ,וב' משיב שמכיון שהיה ברור מהתחלה שאינו יכול לעשות כל שימוש
בזכות הציבורית ללאמונית ,והוא לא עשה בה כל שימוש,איןלחייבו עבור השכירות.
900

העובדותשהתבררובביתהדין
א .התביעה בביתהדין הוגשה כנגד מרב' וכנגד בתוגב'ג' ,משום שחוזה השכירות היהעל
שמה ,למרות שהנהג והמשלם היה האב ,וזאת מסיבות השמורות עמהם .על חוזה השכירות
חתם האב  -ולא הבת שעל שמה היתה השכירות -ולא נזכר שם שהוא חותם כמיופה כח של
בתו.

ב .באחד מסעיפי החוזה נאמר שהמשכיר ומאשר קבלת סכום של  900ש"ח מהשוכר עבור
השימוש לתקופה של חודש של הזכות הציבורית" .בביתהדין הודו שני הצדדים שלא שולם
כלום ,וכתבו כך משום שכן הדרך לכתובבחוזים כאלה.
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השאלתלדיון
א .שכירת "זכות" בהלכה.
ב .שטר המועיל מתורת "סיטומתא" כשאינו תקףעפייי החוק.
ג .שטר שנאמר בו שהשוכר שילם למשכיר עבור חודש שכירות ,ושניהם מודים שלא שולם
כלום ,האםרואים אותוכאילושילם.

תשךנ2ה
א .כלל גדול הוא בדין שאין אדם מקנה דבר שאין בו ממש,עי' רמב"ם מכירה פכ"ב הי"ג
ושו"ע ס" ריבסעי' א .וכיון שהשכרת "זכות" אינה דבר ממשי ,איןקנין חל בה .אך מצינו
שהפוסקיםחייבו גם שכירות וחכירה על זכות בלבד ,כמו שו"ת הראייש כלליג ס"כ ,ושו"ת
מהרגם פאדווהסי' לט ,ושו"ת ספר יהושעסי' קיד הובא במשפט שלוםסי' ראסעי' א ודברי
גאונים כלל כדסי' טז ,ושויית חת"מ חויימסי' קמא ,ושו"ת אבני נזר חו"מסי' כה ,ושו"ת
מהרש"ם srrnסי' קצטוחייגסי' קפ ,ועוד.
וכתב בשו"ת הרא"ש שםדמועילמדין סיטומתא ,וכ"כ בנתה"מסי' רא ס"ק א ובמקורחייםהל'
פסחסי' תנמייק חעפ"י תשובות מהרש"לסי' לה ,דבאורנדי מהני שטר אף שהוא דשלבי'ל
ודבר שאין בו ממשכיון שהוא דינא דמלכותא והוי מנהג כמו סיטומתא.געל גדר סיטומתא
בדבר שלאשייךבוקניןמן התורה,עי' מערכתהקניניםלהגרשייש f~Oיא ,ודבר אברהםסי' א
אות טז ,ואבני נזריו"דסי' תה ,וקובץ תשובות למרן הגרי"שאלישיב שליט"א ח"אסי' קצט,
ועוד).ולפימשייכ הנתה"מבסי' שטו ס"ק א ששכירותהיא כחובהנוףשחייב המשכיר להעמיד
לשוכר את המושכר אף שאין לו אותו ,והוא דשלב"לגוכייכ המהרי"ט ח"ב חו"מסי' כגדייה
והנהראיתי ,דשעבוד והתחייבות מהני 3ם בדשלבייל ,עיי"ש),י"לדהייה בזכות האורנדי ,אך
הנתה"מ סותר עצמולסי' קצב סוף ס"קו.ועי' ערוך השלחן שםסעי' ה שחולק על הנתה"מ
וכתב שאף אם שכירות אינה אלא התחייבות מ"מכיון ששכירות הוקשה למכר היאאינה חלה
על דבר שאין בו ממש.
והנה פסק הרמייא בשוייע או"חסי' רמדסעי' ו ריכול הישראל להשכיר המכס לכל השבתות

לעכו"םוהעכו"םיקחהריוח של כל השבתותלעצמו ,וכתבהמגייא ס"קיחראיןשייך כאן שכר
שבת כלל דהאאין העכו"םנותןלו שכירות כלל רק שקנה ממנו המכס ,והו"לכאילו קנה ממנו
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ג

סחורהלכן שרי מדינא כשהעבויים נוטל כלהריוח .וביאר במחצית השקל שם דלשון שכירות
ליכאכי אם כשמשכירלו דבר שיש בו ממשכגוןכלי או קרקע וכדומה ,משאייכ במכסאין
דבר שישכירלוכי אם הורמנא דמלכא .ומבואר במנ"א ששכירותאינה חלה בזכות מכס משום
שהוא דברשאיןבו ממש ,אבל מכר חלבו ,ולא ביאר מהעדיף מכרעלשכירות ,והריגם מכר
אינו חל בדברשאין בו ממש.ועי' שו"ת אבני נזר חו"מסי' כה בתשובה משנתתרנייט י'להרב
החריף הבקי כש"ת מוייה יצחק נ"י האבדייק פיאטניצא" (הוא אבי אמי הגהייצ רבי יצחק
טיקוצ'ינסקיזצ"לשאחייכהיה הרב דמקורחייםבירושלים) שפסק להלכה כהמג"א ,והאבני נזר
תמה איךיהיה כמכר אם אמר לשון שכירות.ועי' פרייר כרךו עמ' 115עפייי שו"ת עבודת
הגרשוניסי' קכא הובא בפת"ש חו"מסי' קלחסייק א ,ושו"ת הרעק"אסי' קלג הובא בפת"ש
אבהע"זסי' צג ס"קסו ,שאם השכירות לא היתהכי אםנתינת זכות שימוש גרידא ,לשוכראין
בוזכויות בגוף הקרקע כלום.ועי'פרייר כרךיחעמ'  218שאף אם סיטומתאמועילה בדשלב"ל
מ"מאינהמועילה בדברשאין בו ממש(ונעלמו ממנו דברי המהרשיילוהנתהיימהנייל).
לסיכום :השכרת "זכותי' תלויה בשיטות השונות הנ"ל .י"ס שמועילה מדינא דמלכותא
וסיטומתא ,או לפי שהיא התחייבות לשוכר (נתהיימ) .וי"ס שמועילה משום שהיא מכר ולא
שכירות (מחא).

ב .נראה פשוטשעיסקה שמנהגהסוחריםלסיימהע"יחוזה חתוםע"ישניהצדדים ,חוזהזהאינו
מועילמדין סיטומתא אלא אם חתמועליושני הצדדים המוזכרים בחוזה ,אבל אם חתםעליו
אדם אחר אינו חוזה מחייב ואין בו תורת סיטומתא .וכתב מוייר הגר"ח צימבליסט שליט"א
בוידברי משפטי' כרך דעמ' רעו-רעז שכשלא נתמלאו תנאי החוק ,שוב גםקנין סיטומתאאין
כאן ,אף אם הקונה והמקנה חשבו שהקנין נעשה כמשפטו ,שבמקום שצריך מעשהקנין צריך
שהמעשהיהיה בכל פרטיוודקדוקיו ,ואם מתברר לבסוף שלאהיהכן ,הקנין בטל.

ולפיכךבנידוןדידן שחוזה השכירות נחתםע"י מרב' שלא הוזכר כצדבחוזה,אינומחייבואין
בודין סיטומתא.
ג .כתב הרמ"א בשו"עסי' רזסעי' טולענין אסמכתא שקנועליה בבי"ד חשוב ,שאם צוה לכתוב
בשטר שקנו ממנו בבי"ד חשוב אע"ג דלא קנו מהני ,דהודאת בע"ד כמאה עדים דמי .וביאר
הסמ"ע ס"ק מבדכיון דהודה ואמר שקנההויילכאילוידענו שגמר והקנה ,משו"המהני כאןטפי
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תהדוקנה באגב קרקע דמוכה בסוףסי' קינסעי' ב ראםידענו בודאי שאין לו קרקע דלא מהני
הודאתו שהקנה אגב קרקע ,דשאני התםכיוןראיןלו קרקע במהיקנה ,אבל כאן התלוי בגמר
ומקנהוהרי הודה שקנה בבי"ד חשוב ,והו"ל כאנן מהדי דגמר והקנה .ע"כ.ועי' רמ"אבשוייע
סי' רבסעי'זלעניןקנין אגב ,כשאינוידוע שאין לו והוא מקנה אגב קרקעסגי בכך .וכתב
הנתה"מ שם ס"קגעפ"י שו"ת הרשב"אחייגסי'קיד ,דאיהואודי אנפשיה דאיתליה ואדם נאמן
עלעצמו .וזה דלאכהסמייעהנ"לבסי' רז שכתב שלאמועילה הודאתולעניןזה .אמנם בקצוה"ח
סי' קצךסוף ס"קג כתב שבקנין אגבאפילו אם באמתאיןלו קרקע קנה דישכאןקנין אודיתא.

ולפי"זבנידוןדירן שבחוזה השכירות נאמר שהשוכרשילם למשכירסך  900ש"חעבור שכירות
החודש הראשון ,הרי יש כאן הודאת בע"ד של המשכיר שקבל את הכסף ,ומועיל בתורת
הודאתבע"דאו בתורתאודיתא.וכיון ששכירות שלזכותציבורית לשימושבמוניתנוהגת אצל
הסוחריםע"י כסף כמוע"י חוזה,הייו סיטומתא ,וכמו שפסק בשו"עסי' דאסעי' ב רכל דבר
שנהגו התגרים לקנות בוכגוןע"י שנותן הלוקח פרוטה למוכרוכו' קונהמדין סיטומתא ,וע"כ
גם אם החוזה לא נחתם כדבעיע"ימי שכתוב בו כשוכר,ואינויכוללהועיל מתורת סיטומתא
של שטר ,מ"מ יש בו הודאת בע"ד של המשכיר שקבל כסף מהשוכר ,וכסף זה מועיל מדין
סיטומתא ,וגם אם באמת לא היה כאן נתינת כסףמיימ לא גרע מאגב כשאין לו קרקע שלפי
הקצוהייחוהנתהייממועילמדין הודאת בע"דואודיתא .אלאשלפי הממ"עכיוןשאיןלו קרקעלא
מועילה הודאתו ,וא"כ ה"הבזה,ויכול המוחזק לומרקיםלי.
ושאלתי את מרןהגרי"שאלישיב שליט"א~ביום 1תמוזתשסייו) ,ואמרלי:כיון שכתב כך משום
שכן הדרך לכתוב ,ושניהם מודים שלאהיה כסף,אין בכתב משום הודאת בע"דעל כסף.

הרב אברהםדובלוין,אב"ד.
ב
בדברי המנ"א בענין שכירות "זכות מכסי :כנראה כוונת המגייא [לפי דברי המחצית השקל]
דשכירותשייך רק כשהגוף שלהבעלים ,אבל בזכויות שגם להבעליםאין "גוף" לאשייך אלא
העברת בעלות  -לזמן  -על אותם זכויות שיש לראשון ,וכמייש מה מכר ראשון לשני כל זכות
שתבאלידו ,ולכןלגבי שכר שבתהיות שמוגדר כמכראין זה שכר שבת ,ואף אם אמר לשון
שכירות ע"כ מפרשים שהכוונה נתינת-מכירת הזכויות לזמן [ובענין אי שכירות תשיב מכר
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ה

ליומיה נחלקו הפוסקים,עי'סי' שיב .ואולי בכה"גכוייע מודו דא"א בענין אחר ואייש לשון
שכירות].

התם על שטר השכירות ע"ש בתו ,במקום בתו ,ישלעיין אםיביא עכשיויפוי כה מהבתאי
מהני ,וכן אם המוכר מודה שהשטר נעשה עם האב אלא שמשום מה נרשם כאילו הבת היא
השוכרת,אימהניעכייפ כסיטומתא.
שילם דמי שכירות של הודשy"s ,אימועיל בתורת סיטומתא לכל הדשי השנה [כשדנים רק
מצד הכסף ולא מצד ההוזה].

ולכאורה גםלהסמייעי"ל דרק בתורת אגבאינומועילכיון שבפועל לאהיה קרקע ,אבל הודאת
בע"ד דהשיבא ככסףכיוןשעי"זמתחייב תמורהכנגדו ,אמאי לאיכול לקנות[ויל"ע אםייהובי'
קונה בקנין כסף ,ותלוי במחלוקת הרמב"ם והתוס'] .עודיל"עדאי השיב שקבל כסף ,א"כ אף
שהבת רשומה בהוזה ,והוא התם,אולי נקנהמדין עבדכנעני(הילך מנה ותקנה שדךלפלוני).
מצד אהר יש לדון בשאלה זו ,כי בהדסים שמר ב' היפש אהר מונית הרי מנע ממר א'
להשכיר-למכור את הזכותלאחר,והרי סמךעליו שעומד לקנות רכבולהאריך השכירות ,ולכן
ישלדון בזהמדין מבטלכיסו שלהבירו אףאתיילדהקניןאינוקנין.ועי' באריכותבדין המבטל
כיסו שלהבירו בנחלתצבי לבעל הפת"ש הו"מסי' רצב.

הרב פנחס פרנקל.

הערות
א .אםעפ"י הזקאי אפשר להכשיר את ההתימה למפרעע"י הבאתיפוי כה מאוחר,אין שטר
כזהיכוללהועילמדין סיטומתא.

ב .בקנין כסף המועיל מתורת סיטומתא כתב בסמ"עסי' רא ס"ק ד דוקא אם לא נתןלו כלדמי
המקה ,באופן שאין לחוש שיאמרלו נשרפו חטיךבעליה ,אבל אם נתןלו כל דמי המקהאינו
קונה אפילו מדין סיטומתא .אבל בשו"ת הת"סהויימסי' צט כתב דקונה מתורת סיטומתא אף
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אםנתן כלדמי המקח,עיי"ש.
ומה שנסתפקידידי הגרפייפ שליט"אאי דמי שכירות של חודש אחד קונים בתורת סיטומתא
שלכסף לכל חדשי השנה ,אםכוונתוכיון שלאנתן אלא חלק מהדמיםולא כלדמי המקח ,הרי
כך עדיף ,וכמו שכתב הסמ"ע ,ואם כוונתו משום שכל חודש נחשב כשכירות בפני עצמה,
נראה שנקט כהמחנייאהל' שכירותסי'יבעפיייגמ' ב"בפו א וטוריו"דסי' קעו שאם השכירלו
בית לשלוששנים כל חודש כךוכך ,כל חודש וחודשהוי חדשכירות ,וכ"כ בשו"תבית שלמה
חו"מסי' קטו עפ"י רשבייםבייב קהא ,הובא במנחת פתיםסי' שטו,עיי"ש ,ואםכן ,תשלום
עבור חודש שכירות ראשון לא נחשב כתחילת פרעון של שאר החדשים ,אלא כתשלום מלא
של החודשהראשון ,ותולא ,נמצא שהכסף-אוההתחייבות לכסף-שנתן ,לאיכוללהועיללו
עבור החדשים שלא שילםעליהםכלום ,וגם עבור החודש הראשון ששילם ,הרי לדעתהסמייע
הניילבכהייג שנתןלו כלדמי המקחאינו קונהמדין סיטומתא.

ג .אם אכן היתהזו הודאת בע"ד ,כי אז היה מקום לומר שחל כאן סיטומתא של כסף ,אע"פ
שהחותםעל החוזה הוא האבולא הבת ,אבל כבר הורהזקןשאין כאן הודאתבע"ד.
ד .עיכב את בעה"ב מלהשכיר את זכותו במוניתציבורית כמה חדשיםע"י שהשלה אותו שהוא
שוכר את הזכות ,והוא לא עשהקנין המועיל לשכירות ,הרי פסק הראייש ב"ק כ אסי'ו בחצר
דקיימא לאגרא ואחד הוציאו מביתו וסגר הדלת והוא לא דר בוכלל ,פטור מלשלם השכירות
דהוי כמבטלכיסו של חבירודאינו אלא נרמאואיןלועליו אלא תרעומת ,מפני שלא באלידו
כלום מחסרון חבירו ~ולא דמי למי שכבר התחיל בשכירות אלא שעזב באמצע שדנו בו
האחרונים אםחייב לשלם השכירות אחרשעזב ,ומאיזה טעםחייב ,שהריכאן לא התחילה כלל
השכירות .וגםאינו דומה למבטלכיסו של חבירו ונהנה מכך ,שכתב הרא"שהנייל והפוסקים
שהובאובפסייד ירושלים כרךז עמ' רלט ,שחייב לשלם ,שהרי כאןב' לא נהנה כלל מהזכות
של א' .אם בנידון דירן יש לחייבו עפ"י סברת הריטבייא בב"מ עג ב דחייב מדין ערב,עי'
ב"עיונים במשפט"חייבסי'יח).

א.ד.ל.
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