הא אפשר להחלי שדכ או שמחויבי
להמשי ע המציע הראשו
מורנו הרב יצחק מרדכי הכהן רובין
שיעור ליל שבת פרשת עקב תשע"ה

מצוי בענייני שידוכי ששדכ מציע הצעה וההורי שומעי את ההצעה א לא החליטו לגשת אל ההצעה,
לאחר תקופה שדכ נוס מציע את אותה הצעה ,ומוסי כמה פרטי שגורמי להורי להחליט כ לגשת לשידו,
ויש לעיי מה חלקו של המציע הראשו בשכר השדכנות .כמו כ מצוי ששדכ הציע הצעת שידו שמצאה ח
בעיני ההורי אלא שה חושבי שא שדכ זה יציע את השידו עלול להיות ששידו זה לא יצא לפועל ,או
מחמת כישוריו של השדכ או מחמת רצינותו או מכל סיבה אחרת ,וה רוצי לפנות לשדכ אחר שיעשה את
השידו ,ויש לעיי הא ה יכולי לפנות לשדכ אחר ,ומה חלקו של המציע הראשו.
ובכל זה יש לברר הא יש הבדל בי א השדכ הציע את השידו מעצמו או שההורי שלחו אותו להציע את
השידו ,וכ יש להבחי בי שדכ שהציע את השידו לשני הצדדי או רק לצד אחד ועדיי לא דיבר ע הצד
השני.
וכ יש לברר מה הדי במי שכבר התחיל את פעולת השדכנות ובאמצע התהלי רואי ההורי שהוא אינו
מתאי לנהל את השידו ולכ רצונ להחליפו באחר.
גדר חיוב התשלומי לשדכ ומתוו
בתחילה יש לברר מה החיוב לשל לשדכ או למתוו
עבור פעולתו ,והנה א אד פונה לשדכ ממנו להציע
שידו הרי שמגיע לו שכר כדי פועל ,וכמו כל שכירות של
פועל העושה עבורי מלאכה ,כ ג פעולת תיוו ושידו
היא מלאכה שמשלמי עליה שכר.
וא השדכ בא מעצמו והציע שידו מבלי שהתבקש,
יש להבחי בזה בי כמה שלבי] :א[ .ישנו שלב שבו
השדכ מציע את ההצעה מעצמו מבלי שהתבקש לעשות
אותה] .ב[ .שלב נוס הוא בשעה שההורי מסכימי לגשת
לשידו ונותני אישור לשדכ להציע את השידו לצד
השני.
והנה בשלב הראשו בו השדכ פונה מעצמו ומציע את
השידו וההורי שמעו את ההצעה ועדיי לא התייחסו
אליה ,לכאורה דינו כדי יורד לשדה חברו ונטע בה נטיעות,
שאי דינו כפועל שהרי לא שכרו אותה לפעולה ,אבל מגיע
לו תשלו עבור ההנאה שהשביח לבעל השדה.
די יורד בגוונא שלא השביח נכסי
וא שבפעולה שעשה אי שבח בנכס ,יש בזה די יורד
כמבואר בדברי המרדכי בש הר"מ המובאי בביאור
הגר"א סי' קפ"ה ס"ק י"ג וסו סי' פ"ז שכתב שהמקור
לתשלומי שדכנות הוא מדי יורד ,וחזינ שתשלומי יורד ה
ג כאשר אי שבח פעולה בנכס ,אלא כל דבר שהוא שווה
כס ובני אד משלמי עבורו ,והל חברו ועשה זאת
מעצמו יש לנהנה לשל עבור הפעולה.

וכ הוא בחידושי הרמב" ב"מ ד ל"א ע"א בדי משיב
אבידה שהיה בטל ממלאכתו שיכול לתבוע שכר ,והקשו
בתוס' ד ל"א ע"ב ד"ה א ,דאמאי נוטל שכר והרי דינו
כמבריח ארי ,ותרצו שיש לחלק בי מציל מפחד הארי
שאינו ברי היזקא לבי המציל מפי הארי שהוא ברי היזקא.
והרמב" תיר #וז"ל ולי נראה דשכר פעולה ממונא
דמטי לידיה דבעל האבידה היא ,דמי לפועל שעשה מלאכה
בשל חברו שלא מדעתו ,עיי"ש .הרי ל שדעת הרמב"
להדיא ששיי די יורד ג כאשר אינו משביח בקרקעא.
שדכ שבא מעצמו ואחר כ קיבל אישור להציע
את השידו
ובשלב השני שבו השדכ קיבל אישור להציע את
השידו נראה לכאורה שמאז דינו כדי פועל לכל מילי,
שהרי מאותו שלב כל פעולותיו נעשות בהסכמת ובשליחות
ההורי ,ומעתה דינו כפועל לכל דבר.
ויש כמה נפק"מ להלכה בי מעמדו של השדכ כפועל
או כיורד] :א[ .לגבי תשלומי השכר הא משלמי אות
בכס כדי פועל או שאפשר לשל ג בשווה כס ככל די
בעל חוב] .ב[ .הא יש בו די בל תלי שקיי דוקא בפועל
ולא ביורד] .ג[ .וג לעניי חזרה משכירות הפועל ,כאשר

א ועיי בדברי הגרב"ד ליבובי #זצ"ל בעל הברכת שמואל שנדפסו
בקוב #ראשי הישיבות על מסכת כתובות ,שהביא בש הגר"ח הלוי
זצ"ל ,שמהות החיוב ביורד הוא מדי שות בחלק שהשביח ומש
נובע חיוב התשלומי ,והקשה עליו הגרב"ד זצ"ל מכח דברי רמב"
אלו.

בעל הבית רוצה לחזור בו משכירות הפועל ,שא דינו כיורד
אכתי אי ביניה הסכ שכירות שימנע את בעל הבית
מחזרתו.
שדכ דינו כקבל
בדיני שכירות פועלי מצינו חילוק בי פועל לקבל,
ואחד המודדי בהבחנה ביניה הוא הא ישנ שעות
מסויימות שבה הפועל צרי לעשות את מלאכתו ,והנה
כאשר אד מסכ ע שדכ לעשות את פעולת השדכנות,
דינו כקבל שהרי השדכ עושה את פעולתו בזמנו כרצונו
שלו.
חזרה משכירות שדכ
ומצינו שנחלקו הראשוני בדי פועל שהתחיל
במלאכה וחזר בו בעל הבית ,הא חייב לשל לו שכרו ,ויש
בזה נפק"מ בי היכי שהיתה לפועל אפשרות לקבל עבודה
במקו אחר ,שאז בעל הבית חייב לשל לו את שכרו לבי
היכי שלא היתה לו עבודה אחרת ,וא לא היה בעל הבית
שוכרו לא היה מפסיד מאומה ,שדעת התוס' שאינו חייב
בתשלומי כה"ג כיו שכל חיוב בעל הבית נובע רק מדינא
דגרמי ובמקו שלא היה הפסד לא מגיע לו תשלומי נזק,
ואילו דעת הרמב" שתחילת מלאכה דינא כקני וכמו שא
אד קנה חפ #הוא שלו וא א מתברר שאינו צרי את
החפ #אינו יכול לחזור בו מהקני ,ה"ה בשכירות פועל.
והנה לפי הנ"ל יש לדו היכי ששכר שדכ ורוצה לחזור
בו ,הרי שלדעת הרמב" א השדכ התחיל במלאכתו לא
יוכל בעל הבית לחזור בו וא יחזור בו יצטר לשל לו את
שכרו.
בדברי האחרוני בנידו חזרה משדכנות
אמנ מצינו בתשובת נוב"י תנינא סי' ל"ו שכתב שיש
הפרש בי מקח וממכר לבי שדכנות ,שבשדכנות בגלל
פרטי קטני לפעמי מתפרדת החבילה ,משא"כ במקח
וממכר שהכל תלוי במחיר וברגע שמסכמי על המחיר
המקח מתקיי ,ולכ ד הנוב"י שבשדכנות יכולי להחלי
שדכ באמצע א לפי ראות עיני הצדדי יש לשני יותר
סיכוי לגמור את השידו.
והנה מסתבר שבזה יקבל כל אחד מהשדכני את חלקו
בס השידו ,כגו ששדכ אחד התחיל והאחר גמר.
ועיי בשו"ת אג"מ חו"מ ח"א סי' מ"ט שד בדברי
הנוב"י ותמה שבשלמא א השדכ בא מעצמו בזה דינו
כיורד ויכול בעל הבית לחזור בו אבל כאשר שכרו לעשות

את פעולת השדכנות ,הרי דינו כפועל ואי יוכל חזור בו
בעל הבית מהשכירותב.
והנה אפשר לומר בזה בכמה אנפי] :א[ .שהיות ופעולת
השידו יש בה כמה וכמה שלבי נמצא שכאשר שוכר את
הפועל יש כא כעי מלאכות חלוקות ואי כא שכירות
ארוכה על הכל ,וכל היכי שיש שלב שבו רוצי לקחת אחר
יכולי לשנות] .ב[ .כיו שאי הדבר תלוי בשדכ בלבד אלא
בדעת אחרי ,אנ סהדי שמראש השכירות היתה על דעת
שיהיה אפשר להחליפו.
תשלו לשדכ שהחליפו אותו
והנה ג כאשר מותר להחלי שדכ יש לדו בכל מקרה
לגופו הא מגיע לו שכר על חלקו שעשה ,והנה בי א דינו
כפועל או כיורד ,ישנ מצבי שבה לא פעל מאומה וישנ
מצבי שעשה חלק מהשידו.
דהנה א הציע הצעה וההורי שמעו א לא התיישב
על ליב כלל ולא חשבו לגשת לשידו ,ואח"כ בא שדכ
אחר והוסי בפרטי ובשתדלנות ,פעמי שהשדכ השני
הוא השדכ והראשו אי לו חלק בשידו ,א פעמי מצוי
שכל אחד מהשדכני הוסי מעט ויש לו חלק בקבלת
ההחלטה ואז דינו כחלק ממתחיל ,ויש לדו בזהירות כל
מקרה לגופו.
בעל רעיו אינו נוטל שכר
כל הנ"ל בשדכ שפעל כשדכ והציע לצדדי את
השידו אבל מי שעלה במוחו רעיו ואמר אותו לאחר
והאחר הציע ,אי לבעל הרעיו כלו שהרי לא פעל פעולה
לא כפועל ולא כיורד
העולה מהנ"ל:

שדכ שהציע שידו ,ורוצי להחלי באחר כיו
שלדעת ההורי הדבר יביא תועלת בהובלת השידו,
יכולי להחלי ,אלא שישנ אופני בה מגיע לו על
חלקו בפעולתו בשידו.

ב ויש לעיי בדברי האגרות משה ,אמאי ד לומר שכאשר עשה
מעצמו דינו כיורד ,ולכאורה מיד כאשר הסכימו שיעשה השדכ את
פעולתו מאותו שלב הוא הופ לפועל ובטל ממנו די יורד ,וצ"ע.

