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 לירושלים הראשית הרכנותשע"י
 במונית לשימוש ציבורית זכותהשכרת

 תמו,( יג)מהד'

 הדיוןנושא

 900 של בסך - לקנות ב' חשב אותה - במונית לשימוש ציבורית זכות ב' למר השכיר א'מר

 שהמונית לכ' התברר ביניהם החוזה חתימת לאחר מיד לשנה. היתה השכירות לחודש.ש"ח
 כעבור אחרת. מונית לקנות מחפש שהוא תוך לא', ע"כ מסר והוא מעוקלת, לקנות חשבאותה
 חיפש וב' לקנות, מונית מצא שלא משום השכירות את מבטל שהוא לא' ב' הודיע חדשיםכמה
 השכירות דמי את מב' תובע א' שמצא. עד זמן חלף ושוב הציבורית, הזכות עבור אחרשוכר
 שימוש כל לעשות יכול שאינו מהתחלה ברור שהיה שמכיון משיב וב' חדשים, אותםעבור
 השכירות. עבור לחייבו אין שימוש, כל בה עשה לא והוא מונית, ללא הציבוריתבזכות

 הדין בבית שהתבררוהעובדות

  על היה  השכירות שחוזה משום ג', גב' בתו וכנגד ב' מר כנגד הוגשה הדין בבית התביעהא.
 השכירות חוזה על עמהם. השמורות מסיבות וזאת האב, היה והמשלם שהנהג למרותשמה,
 של כח כמיופה חותם שהוא שם נזכר ולא - השכירות היתה שמה שעל הבת ולא - האבחתם
בתו.

 עבור מהשוכר ש"ח 900 של סכום קבלת ומאשר שהמשכיר נאמר החוזה מסעיפי באחדב.
 שולם שלא הצדדים שני הודו הדין בבית הציבורית". הזכות של חודש של לתקופההשימוש
 כאלה. בחוזים לכתוב הדרך שכן משום כך וכתבוכלום,



 לירושלים הראשית הרבנות שע"יבד"צב

 לדיוןהשאלת

 בהלכה. "זכות" שכירתא.

 החוק. עפייי תקף כשאינו "סיטומתא" מתורת המועיל שטרב.

 שולם שלא מודים ושניהם שכירות, חודש עבור למשכיר שילם שהשוכר בו שנאמר שטרג.
 שילם. כאילו אותו רואים האםכלום,

תשךנ2ה

 הי"ג פכ"ב מכירה רמב"ם עי' ממש, בו שאין דבר מקנה אדם שאין בדין הוא גדול כללא.
 מצינו אך בה. חל קנין אין ממשי, דבר אינה "זכות" שהשכרת וכיון א. סעי' ריב ס"ושו"ע

 ושו"ת כ, ס" יג כלל הראייש שו"ת כמו בלבד, זכות על וחכירה שכירות גם חייבושהפוסקים
 ודברי א סעי' רא סי' שלום במשפט הובא קיד סי' יהושע ספר ושו"ת לט, סי' פאדווהמהרגם
 ושו"ת כה, סי' חו"מ נזר אבני ושו"ת קמא, סי' חויימ חת"מ ושויית טז, סי' כד כללגאונים

 ועוד. קפ, סי' וחייג קצט סי' srrnמהרש"ם
 הל' חיים ובמקור א ס"ק רא סי' בנתה"מ וכ"כ סיטומתא, מדין דמועיל שם הרא"ש בשו"תוכתב
 דשלבי'ל  שהוא אף שטר מהני דבאורנדי לה, סי' מהרש"ל תשובות עפ"י ח מייק תנ סי'פסח
 סיטומתא גדר געל סיטומתא. כמו מנהג והוי דמלכותא דינא שהוא כיון ממש בו שאיןודבר
 א סי' אברהם ודבר יא, f~O  להגרשייש הקנינים מערכת עי' התורה, מן קנין בו שייך שלאבדבר
 קצט, סי' ח"א שליט"א אלישיב הגרי"ש למרן תשובות וקובץ תה, סי' יו"ד נזר ואבני טז,אות

 להעמיד המשכיר שחייב הנוף כחוב היא ששכירות א ס"ק שטו בסי' הנתה"מ משייכ ולפיועוד(.
 דייה כג סי' חו"מ ח"ב המהרי"ט גוכייכ דשלב"ל והוא אותו, לו שאין אף המושכר אתלשוכר
 אך האורנדי, בזכות דהייה י"ל עיי"ש(, בדשלבייל, 3ם מהני והתחייבות דשעבוד ראיתי,והנה

 הנתה"מ על שחולק ה סעי' שם השלחן ערוך ועי' ו. ס"ק סוף קצב לסי' עצמו סותרהנתה"מ
 חלה אינה היא למכר הוקשה ששכירות כיון מ"מ התחייבות אלא אינה שכירות אם שאףוכתב
 ממש. בו שאין דברעל

 השבתות לכל המכס להשכיר הישראל ריכול ו סעי' רמד סי' או"ח בשוייע הרמייא פסקוהנה

 שכר כאן שייך ראין יח ס"ק המגייא וכתב לעצמו, השבתות כל של הריוח יקח והעכו"םלעכו"ם
 ממנו קנה כאילו והו"ל המכס, ממנו שקנה רק כלל שכירות לו נותן העכו"ם אין דהא כללשבת



ג לירושלים הראשית הרבנות שע"יבד"צ

 שכירות  דלשון שם השקל במחצית וביאר הריוח. כל נוטל כשהעבויים מדינא שרי לכןסחורה
 אין במכס משאייכ וכדומה, קרקע או כלי כגון ממש בו שיש דבר לו כשמשכיר אם כיליכא
 משום מכס בזכות חלה אינה ששכירות במנ"א ומבואר דמלכא. הורמנא אם כי לו שישכירדבר
 מכר גם והרי שכירות, על מכר עדיף מה ביאר ולא בו, חל מכר אבל ממש, בו שאין דברשהוא
 י'להרב תרנייט משנת בתשובה כה סי' חו"מ נזר אבני שו"ת ועי' ממש. בו שאין בדבר חלאינו

 יצחק רבי הגהייצ אמי אבי )הוא פיאטניצא" האבדייק נ"י יצחק מוייה כש"ת הבקיהחריף
 נזר והאבני כהמג"א, להלכה שפסק בירושלים( חיים דמקור הרב היה שאחייכ זצ"לטיקוצ'ינסקי

 עבודת שו"ת עפייי 115 עמ' ו כרך פרייר ועי' שכירות. לשון אמר אם כמכר יהיה איךתמה
 בפת"ש הובא קלג סי' הרעק"א ושו"ת א, סייק קלח סי' חו"מ בפת"ש הובא קכא סי'הגרשוני
 אין לשוכר גרידא, שימוש זכות נתינת אם כי היתה לא השכירות שאם סו, ס"ק צג סי'אבהע"ז

 בדשלב"ל מועילה סיטומתא אם שאף 218 עמ' יח כרך פרייר ועי' כלום. הקרקע בגוף זכויותבו
 הנייל(. והנתהיימ המהרשייל דברי ממנו )ונעלמו ממש בו שאין בדבר מועילה אינהמ"מ

 דמלכותא מדינא שמועילה י"ס הנ"ל. השונות בשיטות תלויה "זכותי' השכרתלסיכום:
 ולא מכר שהיא משום שמועילה וי"ס )נתהיימ(. לשוכר התחייבות שהיא לפי אווסיטומתא,
 )מחא(.שכירות

 אינו זה חוזה הצדדים, שני ע"י חתום חוזה ע"י לסיימה הסוחרים שמנהג שעיסקה פשוט נראהב.
 עליו חתם אם אבל בחוזה, המוזכרים הצדדים שני עליו חתמו אם אלא סיטומתא מדיןמועיל
 שליט"א צימבליסט הגר"ח מוייר וכתב סיטומתא. תורת בו ואין מחייב חוזה אינו אחראדם

 אין סיטומתא קנין גם שוב החוק, תנאי נתמלאו שכשלא רעו-רעז עמ' ד כרך משפטי'בוידברי
 צריך קנין מעשה שצריך שבמקום כמשפטו, נעשה שהקנין חשבו והמקנה הקונה אם אףכאן,

 בטל. הקנין כן, היה שלא לבסוף מתברר ואם ודקדוקיו, פרטיו בכל יהיהשהמעשה

 ואין מחייב אינו בחוזה, כצד הוזכר שלא ב' מר ע"י נחתם השכירות שחוזה דידן בנידוןולפיכך
 סיטומתא. דיןבו

 לכתוב צוה  שאם חשוב, בבי"ד עליה שקנו אסמכתא לענין טו סעי' רז סי' בשו"ע הרמ"א כתבג.
 וביאר דמי. עדים כמאה בע"ד דהודאת מהני, קנו דלא אע"ג חשוב בבי"ד ממנו שקנובשטר
 טפי כאן מהני משו"ה והקנה, שגמר ידענו כאילו הוייל שקנה ואמר דהודה דכיון מב ס"קהסמ"ע



 לירושלים הראשית הרבנות שע"יבד"צד

 מהני דלא קרקע לו שאין בודאי ידענו ראם ב סעי' קינ סי' בסוף דמוכה קרקע באגבתהדוקנה
 בגמר התלוי כאן אבל יקנה, במה קרקע לו ראין כיון התם דשאני קרקע, אגב שהקנההודאתו
 בשוייע רמ"א ועי' ע"כ. והקנה. דגמר מהדי כאנן והו"ל חשוב, בבי"ד שקנה הודה והריומקנה
 וכתב בכך. סגי קרקע אגב מקנה והוא לו שאין ידוע כשאינו אגב, קנין לענין ז סעי' רבסי'

 נאמן ואדם ליה דאית אנפשיה אודי דאיהו קיד, סי' חייג הרשב"א שו"ת עפ"י ג ס"ק שםהנתה"מ
 בקצוה"ח אמנם זה. לענין הודאתו מועילה שלא שכתב רז בסי' הנ"ל כהסמייע דלא וזה עצמו.על

 אודיתא. קנין כאן דיש קנה קרקע לו אין באמת אם אפילו אגב  שבקנין כתב ג ס"ק סוף קצךסי'

 שכירות עבור ש"ח 900 סך למשכיר  שילם שהשוכר נאמר השכירות שבחוזה דירן בנידוןולפי"ז
 בתורת ומועיל הכסף, את שקבל המשכיר של בע"ד הודאת כאן יש הרי הראשון,החודש

 אצל נוהגת במונית לשימוש ציבורית זכות של ששכירות וכיון אודיתא. בתורת או בע"דהודאת
 דבר רכל ב סעי' דא סי' בשו"ע שפסק וכמו סיטומתא, הייו חוזה, ע"י כמו כסף ע"יהסוחרים

 וע"כ סיטומתא, מדין קונה וכו' למוכר פרוטה הלוקח שנותן ע"י כגון בו לקנות התגריםשנהגו
 סיטומתא מתורת להועיל יכול ואינו כשוכר, בו שכתוב מי ע"י כדבעי נחתם לא החוזה אםגם
 מדין מועיל זה וכסף מהשוכר, כסף שקבל המשכיר של בע"ד הודאת בו יש מ"מ שטר,של

 שלפי קרקע לו כשאין מאגב גרע לא מיימ כסף נתינת כאן היה לא באמת אם וגםסיטומתא,
 לא קרקע לו שאין כיון הממ"ע שלפי אלא ואודיתא. בע"ד הודאת מדין מועיל והנתהיימהקצוהייח
 לי. קים לומר המוחזק ויכול בזה, ה"ה וא"כ הודאתו,מועילה

 משום כך שכתב כיון לי: ואמר תשסייו(, תמוז 1 ~ביום  שליט"א אלישיב הגרי"ש מרן אתושאלתי

 כסף. על בע"ד הודאת משום בכתב אין כסף, היה שלא מודים ושניהם לכתוב, הדרךשכן

 אב"ד. לוין, דוב אברהםהרב

ב

 השקל[ המחצית דברי ]לפי המגייא כוונת כנראה מכסי: "זכות שכירות בענין המנ"אבדברי
 אלא שייך לא "גוף" אין להבעלים שגם בזכויות אבל הבעלים, של כשהגוף רק שייךדשכירות
 זכות כל לשני ראשון מכר מה וכמייש לראשון, שיש זכויות אותם על - לזמן - בעלותהעברת

 לשון אמר אם ואף שבת, שכר זה אין כמכר  שמוגדר היות שבת שכר לגבי ולכן לידו,שתבא
 מכר תשיב שכירות אי ]ובענין לזמן הזכויות נתינת-מכירת שהכוונה מפרשים ע"כשכירות



ה לירושלים הראשית הרבנות שע"יבד"צ

 לשון ואייש אחר בענין דא"א מודו כוייע בכה"ג ואולי שיב. סי' עי' הפוסקים, נחלקוליומיה
 .שכירות[

 אי מהבת כה יפוי עכשיו יביא אם לעיין יש בתו, במקום בתו, ע"ש השכירות שטר עלהתם
 היא הבת כאילו נרשם מה שמשום אלא האב עם נעשה שהשטר מודה המוכר אם וכןמהני,

 כסיטומתא. עכייפ מהני איהשוכרת,

 רק ]כשדנים השנה הדשי לכל סיטומתא בתורת מועיל אי y"s הודש, של שכירות דמישילם
 ההוזה[. מצד ולא הכסףמצד

 הודאת אבל קרקע, היה לא שבפועל כיון מועיל אינו אגב בתורת דרק י"ל להסמייע גםולכאורה
 ייהובי' אם ]ויל"ע לקנות יכול לא אמאי כנגדו, תמורה מתחייב שעי"ז כיון ככסף דהשיבאבע"ד
 אף א"כ כסף, שקבל השיב דאי יל"ע עוד והתוס'[. הרמב"ם במחלוקת ותלוי כסף, בקניןקונה
 לפלוני(. שדך ותקנה מנה )הילך כנעני עבד מדין נקנה אולי התם, והוא בהוזה, רשומהשהבת

 א' ממר מנע הרי מונית אהר היפש ב' שמר בהדסים כי זו, בשאלה לדון יש אהרמצד
 ולכן השכירות, ולהאריך רכב לקנות שעומד עליו סמך והרי לאחר, הזכות אתלהשכיר-למכור

 המבטל בדין באריכות ועי' קנין. אינו דהקנין אתייל אף הבירו של כיסו מבטל מדין בזה לדוןיש
 רצב. סי' הו"מ הפת"ש לבעל צבי בנחלת הבירו שלכיסו

 פרנקל. פנחסהרב

הערות

 שטר אין מאוחר, כה יפוי הבאת ע"י למפרע ההתימה את להכשיר אפשר אי הזק עפ"י אםא.
 סיטומתא. מדין להועיל יכולכזה

 דמי כל לו נתן לא אם דוקא ד ס"ק רא סי' בסמ"ע כתב סיטומתא מתורת המועיל כסף בקניןב.
 אינו המקה דמי כל לו נתן אם אבל בעליה, חטיך נשרפו לו שיאמר לחוש שאין באופןהמקה,
 אף סיטומתא מתורת דקונה כתב צט סי' הויימ הת"ס בשו"ת אבל סיטומתא. מדין אפילוקונה
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 עיי"ש. המקח, דמי כל נתןאם

 סיטומתא בתורת קונים אחד חודש של שכירות דמי אי שליט"א הגרפייפ ידידי שנסתפקומה
 הרי המקח, דמי כל ולא מהדמים חלק אלא נתן שלא כיון כוונתו אם השנה, חדשי לכל כסףשל
 עצמה, בפני כשכירות נחשב חודש שכל משום כוונתו ואם הסמ"ע, שכתב וכמו עדיף,כך

 לו השכיר שאם קעו סי' יו"ד וטור א פו ב"ב גמ' עפייי יב סי' שכירות הל' כהמחנייא שנקטנראה
 שלמה בית בשו"ת וכ"כ שכירות, חד הוי וחודש חודש כל וכך, כך חודש כל שנים לשלושבית
 תשלום כן, ואם עיי"ש, שטו, סי' פתים במנחת הובא א, קה בייב רשביים עפ"י קטו סי'חו"מ
 מלא כתשלום אלא החדשים, שאר של פרעון כתחילת נחשב לא ראשון שכירות חודשעבור
 לו להועיל יכול לא שנתן, - לכסף ההתחייבות או - שהכסף נמצא לא, ותו הראשון, החודששל
 הסמייע לדעת הרי ששילם, הראשון החודש עבור וגם כלום, עליהם שילם שלא החדשיםעבור
 סיטומתא. מדין קונה אינו המקח דמי כל לו שנתן בכהייגהנייל

 אע"פ כסף, של סיטומתא כאן שחל לומר מקום היה אז כי בע"ד, הודאת זו היתה אכן אםג.
 בע"ד. הודאת כאן שאין זקן הורה כבר אבל הבת, ולא האב הוא החוזה עלשהחותם

 שהוא אותו שהשלה ע"י חדשים כמה ציבורית במונית זכותו את מלהשכיר בעה"ב את עיכבד.
 בחצר ו סי' א כ ב"ק הראייש פסק הרי לשכירות, המועיל קנין עשה לא והוא הזכות, אתשוכר
 השכירות מלשלם פטור כלל, בו דר לא והוא הדלת וסגר מביתו הוציאו ואחד לאגראדקיימא
 לידו בא שלא מפני תרעומת, אלא עליו לו ואין נרמא אלא דאינו חבירו של כיסו כמבטלדהוי
 בו שדנו באמצע שעזב אלא בשכירות התחיל שכבר למי דמי ~ולא חבירו מחסרוןכלום

 כלל התחילה לא כאן שהרי חייב, טעם ומאיזה שעזב, אחר השכירות לשלם חייב אםהאחרונים
 והפוסקים הנייל הרא"ש שכתב מכך, ונהנה חבירו של כיסו למבטל דומה אינו וגםהשכירות.
 מהזכות כלל נהנה לא ב' כאן שהרי לשלם, שחייב רלט, עמ' ז כרך ירושלים בפסיידשהובאו

 עי' ערב, מדין דחייב ב עג בב"מ הריטבייא סברת עפ"י לחייבו יש דירן בנידון אם א'.של
 יח(. סי' חייב במשפט"ב"עיונים
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