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 àò÷ ïîéñ  

 ÷åìçì äæ úà äæ ïéôåë ïéôúåùäù øáã äæéà  
) à (àåäãù éöç åøéáçî äðå÷ä ãçà, äãù ãçàî åð÷ù íéðù åà1,åùøéù åà , ïúéðù åà 

äðúîá íäì,ø÷ôääî åá å÷éæçäù åà ,åãáì å÷ìç ìåèéìå ÷åìçì ïéôúåùäî ãçà ù÷éáå , 
ä÷åìç ïéã ò÷ø÷ åúåàá ùé íà,åîò ïé÷ìåçå ïéôúåùä øàù úà äôåë 2. ïéã åá ïéà íàå 

ä÷åìç,÷åìçì åøéáç úà óåëì ìåëé íäî ãçà ïéà ,ìèìèîá ïéãä ïëå ïé.äâä : á åá äéä íàå

÷åìçì àìù ïéð÷ åìá÷å ä÷åìç ïéã,ïäá øåæçì ïéìåëé ïðéà . â úéáá úåîå÷î ïäì ùéù ïåòîùå ïáåàø

äæ ìöà äæ úñðëä,åìù êåúá äöéçîä ñéðëäìå íäéðéá äöéçî úåùòì äöåø ïáåàøå , äöåø ïåòîùå 

å÷îä äöéçî äùòé íàù åøîàá áëòìí÷åçã äéäé ,ïáåàø íò ïéãä . ãëå ìñôñ ìò íéáùåéä íéáø ï

úñðëä úéáá ãçà,åîå÷î ìöà ãçà íå÷î ãåò óéñåäì äöåø ùàøá áùåéäå , äöåø åìöà áùåéäå 

ùàøä ìöà éðù àåä åéùëòù åøîàá úåçîì,éùéìù äéäé óéñåé íàå ,úåçîì ìåëéå åîò ïéãä , ïééòå 

éñ ìéòì 'ñ áñ÷"úñðëä úéáá úåîå÷î éðéãî æ:  

והא דמועיל הקנין אף . 3הוי קנין דברים בעלמאולא אמרינן ד –שלא לחלוק וקבלו קנין   ....אאאא
והוא מהזיקות דלא מהני בהם , שמדמים ההזיק שיוצא מחלוקת החצר להיזק ראיה

א דבזה גם "וי ).ע"סמ(מ קנין מהני בהם "מ) ו"ה סעיף ל"קנ' ש בסי"כמו(חזקה כעשן 
סגי , בניית כותל ביניהםוהיינו רק על חלק ההיזק ראיה ב .)ך"ש(מחילה ללא קנין מהני 

אבל על התחייבות הממוני שלא יחלוק חלקו מהשותפות לא מהני , במחילה בלא קנין
 ).מ"נתיה(ביה מחילה וצריך קנין 

והא דאין מחייבים אותו לעשות מחיצה על , שהרי זה מקומו של ראובן –הדין עם ראובן   ....בבבב
אין משום ש, ת שותפותכמו בכל חלוק,  כדי שלא יכנס אחד לחלק חבירו,מקום שניהם

 המקום דחוקיהיה ועל ידי המחיצה , דרך למכור מקום בית הכנסת רק שיעור ישיבה
 .)מ"נתיה(

ובדרכי , דאין לו שום שייכות לדלעיל, לאו כדקדוק הוא" וכן" לשון –וכן רבים היושבים   ....גגגג
" וכן"במקום " אכן"א "ויש שתיקנו לשון רמ, )ע"סמ" (ועוד"משה כתבו בלשון 

 ).מ"נתיה(
אבל , היינו דווקא במקומות שידוע שמקום הראשון חשוב מהשני –שעכשיו הוא שני  ....דדדד

זה בדווקא וכן כל . אמרינן דאין המקום מכבד את האדם ואינו יכול לעכב, בסתם
 ויש התרחבות ,מחיצהעשיית  אבל ללא , שאז ניכר שהוא שלישי,מחיצהשעושה 

א שאם אינו "וי, )מ"נתה (במקומו'  אפשר להושיב עוד א, להושיב עוד אדםמקוםב
ז ירד שווי של "עיאין לעכבו רק באם , סותר שום נסר שהוא שייך לרכוש השותפות

ולכן אם הוא באופן שאינו מצמצם אויר ,  אבל לא משום חסרון כבוד,מקום חבירו
אבל אם צריך לסתור שום נסר השייכת לרכוש . 4ס במעבר אפשר להוסיף"הפנוי בביהכנ

 ).ת"פ( 5לעשות עוד מקום אינו יכול לסותרוכולם כדי 

                                            
ו גם בשותפים ונביאנו ך כתבו כאן לענין גוד או אגוד אם נוהג רק ביורשים א"ע והש" הסמ1

 .לקמן בסעיף ו
אלא עיקר קנין השותפות , אינו מתקנת חכמים,  הדין דכופין לחלוק בדבר שיש בו כדי חלוקה2

וכל מה דשפיר ליה טפי ליהנות , בזמן שאין חלקם מסומן לזה ולזה ויש לכל אחד בכולו
י בית דין " להקנות לו אלא עואין צריך דעת שותפו, ובכלל זה גם זכות חלוקה, מהשותפות קנוי לו

 ו"קע' וסי' ג-'א' ה סע"קע' להלן סידי גורל וכ"ע [ על כרחומחלקין] הדיוטות דהיינו שלשה שמאין[
וכל זה כשנתשתתפו שלא לשם עסק ). ז"ק י"ב ו ס"א ב"חזו(וחברו קונה חלקו על כרחו , ]ח" י'סעי

 מותרז מתי " י–ו "ו סעיפים ט"קע'  יבואר לקמן סי,דבנשתתפו לשם עסק, אלא להשתמשות ביחד
 .לכפות לחבירו לחלוקה

,  דהיה מקום לומר דהוי קנין על דברים לחוד דהתחייבות הוא שלא יבקש מחבירו חלוקה3
ת "שו (ל דהוי קנין על ממון והיינו שכוונתו להקנותו גופו של קרקע שיהיה תמיד בשותפות"קמ

 . )ז"א תתק"א ח"הרשב
כתב שם דבכל מקום שאדם עושה ברכוש שלו באופן שאינו ' ג' יס' ש כלל ה"ת הרא" בשו4

של ) ת כבוד ולא ממון"כתוב בפ@(ז נגרם ירידת ערך ממונו "י גיריה דיליה אף שעי"גורם נזקים ע



â ÷ìç èôùîä øéàî' 

6 

)á (äíéøåîà íéøáã äîá,åá ïéôúåù íäù íå÷îá å÷ìç úà øéëî íäî ãçà ïéàùë , 
íå÷î ìëá úùîúùî íìåë ãé àìà.å÷ìç øéëî ãçà äéä íà ìáà ,òà " ïéã åá ïéàù ô

ä÷åìç,åøéáç ÷ìçì å÷ìç ïéá ìéãáäì åøéáç úà íäî ãçà ìë äôåë ,å÷éæé àìù éãë  äæ 
äéàøá äæ úà:  

גם יכולים לכוף לבנות , וכגון בשדה, א שאף במקום דאין היזק ראיה" וי–ז בראיה "זא  ....הההה
ואף שהיו מכירים , בגבול חבירו' מחיצה כל דהו בגבול ניכר שלא יבואו להשתמש א

נכנס ' כל א, לפעמים בטעות משום שאין היכר הגבול, את חלקו מכל מקום' כבר כל א
 ). ז"ט(א דגם למטרה זו יש לחייב מחיצה בגובה עשרה טפחים "וי, )ע"סמ(אצל חבירו 

)â (åä÷åìç ïéã åäæéà, ìëä íùù ÷ìç íäáù úåçôì òéâé íéôúåùä éôì ÷ìçé åìàù ìë 
åéìò éåø÷. æ÷ìçä ìò éåø÷ ìëä íù ïéà íà ìáà,ä÷åìç ïéã åá ïéà .ãöéë , ïéàù øöç ìë 

ã äá 'ã ìò úåîà 'ãî õåç úåòáåøî úåîà 'îàíéçúôä ìù úå6øöç äéåø÷ äðéà . ìëå 
è úòéøæ éãë äá ïéàù äãù 'äãù äéåø÷ äðéà ïéá÷. á÷ éöç úòéøæ éãë äá ïéàù äðâ ìëå 

äðâ äéåø÷ äðéà.â úòéøæ éãë äá ïéàù ñãøô ìëå  'ñãøô äéåø÷ äðéà ïéá÷. ïéà êëéôì 
ã äá àäéù ãò øöçä úà ïé÷ìåç 'ïéôúåùäî ãçàå ãçà ìëì úåîà,ä úà àìå  ãò äãù

è úòéøæ åá àäéù 'ãçà ìëì ïéá÷,ãçàå ãçà ìëì á÷ éöç äá àäéù ãò äðâä àìå , àìå 
â úéá åá àäéù ãò ñãøôä úà 'ãçàå ãçà ìëì ïéá÷. ìàøùé õøàá íéøåîà íéøáã äîá 

äá àöåéëå, íåé úùéøç éãë äá àäéù ãò äãùä úà ïé÷ìåç ïéà äá àöåéëå ìááá ìáà 
äæì íåé úùéøç éãëå äæì,å ì äá àäéù ãò ñãøôä úà àì"ìå äæì úåðìéà å"äæì úåðìéà å, 

ãçà íåéá ãçà íãà úãåáò éãë. àìîéù éãë äá àäéù ãò éìëá äúåà íé÷ùîù äãùå 
äæì ãçà íåéå äæì ãçà íåé ìòåôä. äâä :çíéðùì ïäî ãçà øëîå ä÷åìç ïéã åá äéä, åùéøåä åà 

áì 'åéðá,ä÷åìç éãë ïäî ãçàì ïéàå ,éìåëé ïðéà ÷åìçìî áëòì ï, åúàã àøáâî éôéãò àìã 

äéúîçî. èã åéä 'ãçéá ïéôúåù,áì  'ä÷åìç øåòéù ïäì ùé,áìå  'ïéàä÷åìç øåòéù ïäì ,áä  ' ùéù

ï÷ìç ïéìèåð ä÷åìç ïäì,áäå  'ïéôúåù åøàùð íéøçàä. éãë åá ïéàù ïúåàî ãçà øîà åìéôàå 

ä÷åìç,é÷ìç ïë íâ éì åðú ,î úåçô éòéáøì øàùé ïë íàå ä÷åìç éãë,ì éãëå  ïë øîà ä÷åìçä ìèá

åì ïéòîåù ïéà .éúéáá ïéôúåù åéäù äùìù,ä÷åìç éãë åá ïéà øçàìå ä÷åìç éãë ïäì äéä íéðùì , 

ä÷åìç éãë åì ïéàù ãçàä ìù å÷ìç íéðùä ïî ãçà äð÷å,òà ä÷åìçä ìèáì ìåëé ïéà " øëåîäù ô

ìèáì ìåëé äéä:  

אמות ' פחות מד' ר כדי חלוקה בחדר הוא אפי שיעו–שיש להן כדי חלוקה נוטלין חלקו  ....וווו
 ).7ע"סמ(שהוא רק להצניע חפצים ', לכל א

ן בו כדי חלוקה איש  ולאחד מהם יש חלק קטן ואם יש כמה שותפין–יגיע לפחות שבהן  ....זזזז
 .)8ע"סמ (הוא מעכב על כולם

                                                                                                                             
 
 
 
 
 
 

ג משום דלכתחילה אדעתא "ס אסור בכה"והביא ראיות לזה ורק במקומות ביהכנ, חבירו אין לעכבו
 .שנויים ולשנות ערך המקומותדהכי קנה מקומו שלא יוכל לעשות 

ע בדבריו אם טעם הדבר מאחר שממעט ממקום השותפות של כל הבית כנסת ולוקח "צ 5
 .שאם כן זה צריך להיות דבר פשוט, לעצמו

יש להביא כאן ובטעות נדפס ' ב' א שם סע"כ ברמ"א שכתב שמש"ב סק"קע' מ סי" עיין נתיה6
 .שם

ט שמביא קודם דברי עצמו שחלוקת חדר "תקס' ב סי"ע שמביא דברי המרדכי בב"ש בסמ"עיי 7
ו "פתחי חושן פ' ועי. וקשה להבין את הסתירה, ל"ם הנ"כ מביא את דברי המהר"ואח', על ד' היא ד

שהכל ' ש סעיף ח"י ערוה'וע, והמרדכי עצמו מדבר במגורים, ם מדבר במחסן"שהמהר'  הערה י
 .שיםד לפי המקום ולפי ערך האנ"תלוי בראיית עיני הב
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 ).ע"סמ(לקמן ריש סימן קעב ענינו '  עי–אמות של הפתחים ' חוץ מד  ....חחחח
 ויהיה לו הפסד שיצטרך לשלם  שאין פועל נשכר לפחות מיום–ה כדי חרישת יום לז  ....טטטט

חולקים משום דפועלים משכירים את  אבל אם מגיע ליום וחצי לפועל בעד יום שלם
וחלק ', כדי חרישת יום אג חולקים רק בשיעור "שבכהח "וי, )ע"סמ (עצמם ליום וחצי

 .)ז"ט( 9ים משום דאף ביום וחצי אין הפועלים נשכר נשאר בשותפותהנשאר
צה לחלק בסיבה מוצדקת ולא רק כדי לבטל  רו אבל אם–וכדי לבטל החלוקה אמר כן   ....יייי

החלוקה וכגון שצריך לו את חלקו הקטן לצורך שיטוח פירות או שיכול לצרף חלקו 
 . )ע"סמ(ג יכול לעכב על ידם  "הקטן לשדה אחרת הסמוכה בכה

)ã (àéöäì éåàøä ò÷ø÷ åìöà åì ùé íàù øîåàù éî ùéåîò óøè, åôåëì åøéáç ìåëé 
÷åìçì: 

 אבל יש  אין לו כדי חלוקהלשמעוןו,  כלומר אם ראובן יש לו כדי חלוקה–לכופו   ....יאיאיאיא
, )ע"סמ (10ראובן יכול לכופו לחלוקאז , שדה הסמוכה שראוי לצרפה לחלקולשמעון 

ז "ועכ, ש חולקים ומעמידים את דברי המחבר כאשר שניהם אין להם כדי חלוקהיו
מכיר את חלקו ' ון מצרן לחלק מהשדה נחשב שאין זה שותפות אלא כל אמאחר ושמע

  ). ז"ט(
)ä (áéøöç åà úéá ÷åìçì íéàá íàù øîåàù éî ùé,òà "ä÷åìç éãë åá ùéù ô, ïéà íà 

åîöò éðôá êøã ãçà ìëì òéâéù éãë åá, ïéã åá ïéà åøéáç ÷ìç ìò øåáòì êøèöé àìù 
ä÷åìç.äâä  :âéâ ïðéòáã ãåò íéøîåà ùéååìåëá ùîúùî äéäù äî ìë å÷ìçá ùîúùäì ìëåéù ïë í, 

ïåâë :å÷ìçá ïë íâ àäéù êéøö àñëä úéá åà õçøî äéä íà, ãé ïéã åá ùéù úéá ÷åìçì íéöåø íà ïëå

øâðå ãñôð äéäé úéáäå ä÷åìçò,åøéáç óåëì ìåëé ïéà ,áì äàøðù ìë "ùîåçî øúåé ãñôääù ã11. 
åèçø äîåç ùéå ä÷åìç ïéã åá ïéà íà ïëåäá,ä÷åìç ïéã åá äéäé äåùéì÷é íàå ,áì äàøð íà " ã

î åðéàùïéðáì ÷éæ,÷åìçì äæ úà äæ ïéôåë . æèåáçøì åä÷ìçé íà ä÷åìç ïéã åá ùéù úéáå, íà ìáà 

ì ïé÷ìåç ä÷åìç ïéã éåä àì åëøàì åä÷ìçéåáçø. æé êë ìë ïéà éðù ãöáå íéðééðá ãçà ãöá ùé íàå

 íéðééðá)à ãöá åà 'ø"à ãöáå ä 'îéñàè(,íéåù íé÷ìçä åéäéù ãò íéôñëá ïéìòî , àìù éãë ìëäå 

ãéñôäìå íéðééðáä øáùì åëøèöé,åöøéù åîë ïéùåò ïäéðù úòãî ìáà :  
י ירושה נקרא " ויש חולקים וסברי דביורשים ששותפותם ע–נפסד ונגרע אין יכול לכוף   ....יביביביב

ך ירשו ח אף כשיש הפסד יותר משום שאם הם ירשו דבר שחלוקתו מגרעתו הרי כ"כד
אמנם בשותפין שנשתתפו מעצמם מודה כיון , שלכל אחד יש חצי פחות חומש

ד שלא לחלוק והא דרוצים עכיו חלוקה הוא משום דעכשיו רואים שטעו "שהשתתפו ע

                                                                                                                             
 
 
 
 
 
 
, שהרי טעם הדבר בגלל תקנת חכמים, ואם הוא מרוצה לחלוק אין הנשארים יכולים למחות 8

 .מרדכי' עיי, ויכול לומר אי אפשי בתקנת חכמים
 .ז"ש דלא כהט"ועיין אולם המשפט וערוה 9

אבל , ח ולשעמון לא"ע במסקנתו דברי המחבר דאיירי שלראובן יש לו כד"כן פירש הסמ@@ 10
ח לשניהם ושמעון היה דורש "אז הדין הוא שתלוי שבאם היה שם כד, ח"ן אין כדאם גם לראוב

א "ד ס"קע' שלא יעשו גורל ויתנו לו חלקו במקום מצר שדהו אם היה זוכה דמבואר לקמן סי
נ "ם הסובר דמקבלים טענת שמעון ה"ודין דידן תלוי בזה דלהרמב, ם והטור"דנחלקו בזה הרמב
הטור דאין מקבלין טענת שמעון רק '  ראובן לכפות את שמעון ולשיח יכול"בדידן כשאין בו כד

אמנם . נ יכול בדידן ראובן לכפות על שמעון שיקח חלקו הקטן אצל שדהו"באופנים מסוימים ה
. ח או לא"ע בלא שום חילוק אם לראובן יש לו כד"ח העתיק דברי הסמ"מ חידושם סק"בנתיה
ל ולעולם יכול ראובן לכפות על "ד הנ"קע' בפלוגתא דסיע דאין תלוי כלל "ש חולק על הסמ"ובעוה
 .שמעון

כל זמן שאין הפסד , טוען שאפשר להרויח יותר מכך' שאם א' כ' סי' דברי גאונים כלל ק'  עי11
 ).ב"ו סקי"ח פ"פ(ח "וי, עכשיו לא מקרי הפסד חומש
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י "ה אין להפסיד יותר מחומש ע"בזה ומעיקא הייתי סובל אותך ועכשיו לא משו
שצריך לסברת איני סובל ז הוא רק כשאחד מהם מבקש החלוקה "החלוקה אמנם כ

אף אם יש , צ לסברא זו"אבל אם שניהם רוצים להיפרד דא, א להפסיד לשני"אותך א
 ).ת"פ(הפסד מקרי כדי חלוקה 

י שמעלין בכספים דינם שיטול זה "יג יש שני דיעות אם ע' מעלין בכספים אף דלקמן סעי  ....יגיגיגיג
ות החסר בצד הפחות ל דכאן איירי דווקא שעל ידי תוספת כסף אפשר למלא"צ, כנגד זה

  ).מ"נתיה(א "ד ברמ"ואפילו בזה יש חולקים כדלקמן בסעיף י, טוב
)å (çéä÷åìç ïéã åá ïéàù íå÷îá åøéáçì øîàù íéôúåùäî ãçà12, éàù øáãá åà 

å÷åìçéù øùôà,éìë åà äçôù ïåâë , øòùë é÷ìç éðîî äð÷ åà êëå êëá ê÷ìç éì øåëî 
äæä, øåëîì òáúðä úà ïéôåëå åîò ïéãä åðîî úåð÷ì åà åøéáçì 13. èé åá ïúéì øîà åìéôà

åéîãî øúåé äáøä, êéøö éðùäøåëîì åà úåð÷ì 14. àì åà úåð÷ì äöåø òáåúä ïéà íà ìáà 
äð÷é äîá àöîé,ìåæä øòùá åìéôà åðîî úåð÷ì åøéáç úà óåëì ìåëé åðéà , åøéáç éøäù 

øåëîàù àìà äð÷àù äöåø éðéà åì øîåì ìåëé.íéçà éðù êëéôì ,  øéùò ãçàå éðò ãçà
ãáä úéá åà õçøî íäéáà íäì çéðäù, äöøéù ïîæ ìë òöîàì øëùä øåëùì áàä ïàùò 

úåôúåùá ãåîòì. ê÷ìç øëùä øîåì ìåëé øéùòä ïéàå,ïéàöçì åìàë íéøáã øåëùì êøã ïéàã , 

àùî"ïéì÷øèá ë.åîöòì áàä ïàùò ,à ïéíúåà øåëùì åéçà óåëì ìåëé , íéùîúùî àìà 
ðù êøãë íäáíäéáà ùîúù.éðòì øîåà øéùò éøäå , úéáá íàùòå àáå íéúéæ êì ç÷ 

ãáä,õçøîá åöçøéå åàåáéå íéãáò êì äð÷ ,å÷ìç úåð÷ì øéùòä úà äôåë éðòä ïéàå , 
àà"íéøçàì øëåî åà äðå÷å äååì éðéøäå éì øåëî åà éðîî äð÷ åì øîà ë øåáéã úåùòì 

 íéçøàì øëåî èôùîä øéàîá ìéçúîä–øáçîä úèéùì ààåâ øîåì øùôàã " éãë óà â
 ìåãâ ãñôä åì ùéã íåùî éðòá ÷ø àåäã øùôà íéøçàì åøëåîì)äéúð"÷ñ î"è(ïéðå÷å , 

åîò ïéãä. äâä :ëøåëîì êéøö ÷ø úåòî åì ïéàùë ãåâà åà ãåâ øîåì ìëåé àìã íéøîåà ùéå15 

)å÷ìç(, àëçãé ïë àì íàã åéåùî úåçôá ãåâà åà ãåâ åøéáçì øîåì ìåëé íãà ïéàåà øéùòä ÷å ú

åéåùî úåçô åìù úà øåëîì éðòä:  

' ע ו"סמ(אלא רק ביורשים  16 פין שקנותוא שאין גוד או אגוד בש" י–מכור לי חלקך  ....ידידידיד
ה אם שנים ירשו מאלה שקנו יחד לא יכולים לומר גוד או אגוד "וה, 17 )א"סקך "ש

                                            
מו ולא בגלל  אם עשו קנין לא לחלק אין גוד או אגוד שזה רק במקום שאין חלוקה מצד עצ12

 .ז"א תתק"ת רשב" שו–שעבודם 
ו שהיא מדין תקנת "תתקנ' א סי"א ח" האי דינא שאפשר לכפות בגוד או אגוד כתב הרשב13

אמנם בספר קרית ספר על . ב"ב יג ע"כ רבינו יונה ב"וכ, חכמים משום ועשית הישר והטוב
שהסביר שדיני ' ח' יב ריש ס"א ב"ועיין חזו. שכנים כתב שהוא מן התורה' ם ריש הל"הרמב

ממונות נמסרו לחכמים לקבוע כפי משפטי חכמת התורה שזכו בו חכמי התורה והן הן שנמסרו 
ודבר המשותף אין לאחד , למשה שהרי הן בכלל משפטים והיינו ששכל בני אדם מסכים עליהם

 יקוים וצריך לקבוע משפטים ישרים ביניהם איך, מהם הנאת היחיד בקנינו במקום קיפוח של השני
ומתי , ובזה קבע הדין מתי כופין לחלוקת הנכס עצמו, תשמישים בזמן שיתעצמו אחד עם השני

, וזה דינא דגוד או אגוד שגם זה בכלל זכות שותף נגד חבירו' וכו, או שאר חלוקה, חלוקת זמנים
 שגם זה בכלל הישר שאין לאחד לסבול מכובד השותפות בזמן שנותן לחבירו הברירה לקנותו או

 .כ"ע, למוכרו
 .ע אם שייך בזה קים לי"ג שמביא חולקים בזה וצ"ו סקס"ח פ"פ'  עי14
ט שמסביר טעמו שאין יכול לומר כך שאין מגרשים זה מנחלתו בשביל ריבוי "מ סק"נתיה'  ע15

 .דמים של הקונה שאינו מהשותפין
שכרה כתב הטור דאם קנו דירה בשותפות לה, ג בשותפים" גן לשיטה דלא אמרינן גוא16

א "וכתב בחזו, ג"יכול שותף לומר גואא. לאחרים ונפל ביתו של אחד מהם וצריך הדירה לדור בו
ה אם העסק מרויח אבל נעשה קטטה ושנאה ביניהם דיצטרך הכרעה לדון "ד דהו"סק' ט' ב סי"ב

ק ג דשותפין רוצים לחלו"ז ישלדון בכל נידן כה"ולפי, כ"ע. ל"אם דינו כנפל ביתו של אחד מהם הנ
ע ניתן לומר "שבדרך כלל נובע מחמת שלפי מצב העכשוי יש קושי בהמשך השותפות ואז לכו

וכנראה שמזה נובע מנהג הבתי דינים שבהערה הבאה דמאחר שברוב המקרים יש , ל"ג וכנ"גואא
 .קושי כבר הונהג בכל גווני

, ג" גואאס כתב דדעת רוב וכמעט כולם דיכול"דהחת,  ולענין הלכה נחלקו הפוסקים בזה17
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לות זמן שכר מחבירו חלקו אין יכול לומר גוד או אגוד עד אחר כ' אם א, ) שםא"רע(
 ) שםא"רע(השכירות 

אף אם , א דהכל תלוי איך נהג הא דאם נהג להשתמש בעצמו"י–עשאן האב לעצמו  ....טוטוטוטו
א דתלוי אם מוצאים עכשיו שוכר או לא ואין "וי, עכשיו ניתן להשכירו השני יכול לעכב

א דבעני אם מוצא להשכיר חלקו לבד יכול להשכירו "וי) ע"סמ. (מ איך נהג האב"נפק
 ).מ"נתיה(

 אבל אם שניהם עשירים אם לא רוצים להשתמש יחד אז או –עשיר אומר לעני  ....טזטזטזטז
 .19)ע"סמ (18' משכירים או מחלקים בימיםוכדלהלן סעיף ח

אפשר , ג אף כדי למוכרו לאחרים" לשיטת המחבר דאפשר לומר גואא–מוכר לאחרים  ....יזיזיזיז
 ).מ"נתה(משום דיש לו הפסד גדול , דהוא רק אם הוא עני

א דהנתבע יכול "ג הנתבע קובע את המחיר וי"י חולק וסובר דבגוא" רש–שאמר לחבירו  ....יחיחיחיח
 ).ת"בפ(י "לומר קים לו כרש

ג רוצה למוכרו "היינו כשאומר התובע גואא–ג כשאין לו מעות "דלא יוכל לומר גוא ....יטיטיטיט
י שאמכרנו לאחרים "ג יכול הנתבע לומר אגוד ע"אבל אם השני אמר גואא, לאחרים

 )מ"נתיה( העשיר הוי כנותן פחות משויו משום שאם יש אחר שיתן יותר אז
אבל יכול ,  הכוונה שלא יכול לעשות גוד או אגוד ולמכור הכל לאחרים–רק צריך למכור  ....ככככ

י לומר גוד או אגוד "אף אם יש לעני הפסד גדול א) ע"סמ (20למכור חלקו לבד לאחר 
 ).ך"ש(למוכרו לאחרים 

 ).ע"סמ(ע "ו אבל ללות כדי לקנות ולהחזיקו לעצמו יכול לכ–שם  ....כאכאכאכא
וכשנמכר כולו אינו ,  לפעמים יש קרקע שכשנמכר חציו נמכר במאתים–פחות משויו   ....כבכבכבכב

ג אמרינן רק בשווי הקרקע נמדד "ושין זה דגואא, נמכר בארבע מאות רק פחות קצת
בכמה נמכר בכולו יחד משום שטעם גוד או אגוד הוא שהוא לא רוצה שותפות עם שום 

 ).ת"בפ(אדם 
)æ (áëãçà ìë øîàíéøçàì äúåà íéøëåî é÷ìç øëåî éððä àìà äðå÷ éðéà íäî :  

ושמעון מצא קונה , )לקרובו (' חלקו בק רקלמכור דהיינו שראובן מעדיף –לאחרים  ....כגכגכגכג
א לומר "א דא"הרמ' ואף לשי. ן"ו למכרו בריש בידו לכוף שותפ, ן על כל הקרקע"בר

א לומר הוא משו " דאע יכול לומר משום דכל הטעם"כאן לכו, ג למוכרו לאחרים"גואא
ג אף כדי "אבל כאן שבין כך נמכר לאחרים יכול לומר גואא, שרוצה לישאר בנחלתו

  ).מ"נתיה (21, למוכרו

                                                                                                                             
 
 
 
 
 
 

, ע לא הביאו ככל דיעה זו"ל כן דרבותינו בעלי השו"כ דלא קיי"יד כתב ג' ובערוך השולחן סעי
אבל במשפט , וכן נוקט במנחת פתים, ג"ל דאין גואא"ג כתב דיכול השני לומר קי"אמנם בכנה

בתי וב, ג"ל דלא מהני גואא"ה אבל הביא מגדולי הפוסקים דאין לומר קי"ו ד"ט' ו סעי"שלום קע
, עמוד כא' עיין קובץ הישר והטוב כרך י, א אף בשותיפן"דינים בזמנינו נוהגים היום לעשות גוא
 .ג"י גואא"א למוסרו ליזם ע"א לענין כפיה לתוכנית תמ"ועיין בספר וועד הבית כהלכתו עמוד ת

 : ועין לקמן מאיר המשפט18
 .מ חולק"שהנתיה' לקמן סעיף ח'  עי19
 –ר חלקו לאחר אף שלא מדעת חבירו כשחבירו אינו רוצה לקנותו  משום דשותף יכול למכו20

'  וכדמוכח מסי–] 'ה סעיף ה"קע' דאם רוצה לקנותו יש לו דין קדימה מדין מצרנות כדלקמן סי[
ואף בשותפין בבית אין יכול השותף להתנגד שאינו רוצה לגור עם . 'ז סעיף א"ל' וסי' ב' קנד סעי

  .מ שם"ז ונתיה"ח ובט"ע סק"סמד ב"קנ' וכמבואר בסי. אחרים
ע "כ שם דלכו"ובנו' ה' ג סעי"ק' ובענין מלוה שגובה חובו ויקבל פחות מכדי חלוקה מבואר בסי

 .ג אף למוכרו לאחרים"יכול לומר גואא
י "הוא רק בעני אבל בעשיר א, ג אף למכור לאחרים"המחבר דיכולים לומר גואא'  ואף לשי21

ג למכור " דאם בין כך נמכר לאחרים אף עשיר יכול לומר גואאז החידוש כאן דאם כאן"לומר וע
 .מ"לאחרים נתיה
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)ç (âëåøéáç ÷ìç äð÷éù äöåø íäî ãçà ìë àìà øëåî éðéà íäî ãçà ìë øîà, åà 
ïéôúåù åøàùé àìà å÷ìç øåëîì àìå åøéáç ÷ìç úåð÷ì àì äöåø íäî ãçà ïéàù, íà 

éäåøëù íé÷ìåçå åúåà ïéøëåù øåëùì éåùò íå÷îä ä .äâä :ãë åà åøéáçì øîåì ãçà ìëåéå

ãåâà åà ãåâã àðéãë êëá åäøëùà éðà åà êëá äúà åäøëù. äë íîöò úååùäì íéìåëéù íå÷î ìëå

åìà úå÷åìçî óéãò ãåâà åà ãåâã àðéãá.øåëùì éåùò íå÷îä ïéà íàå ,úåðç åà øöç àåä íà  
 øùôà éàù úéá åàãçéá øåãì íäì, äðù äðù äá íéðëåù  íäéðù åðëùéù øùôà éàù

äéàø ÷æéä éðôî ãçàë, íåé íéùìù ìë çåøèì éåùò íãà ïéàå ä÷åìç ïéã äá ïéà éøäù 
äðùì äðùî àìà øöçì øöçî úåðôì. äâä :íéøîåà ùéååë éøäã ãçéá ùîúùäì ïéëéøö øöçáã 

á ïéà àîòè éàäîå åì ãçåéîä åúéáì ãçà ìëì ãáòåùîãá à÷åãå ãåâà åà ãåâ ïéã øöç ' úåîà

 ãåâà åà ãåâ ïðéøîà øöç øàùá ìáà äàéöéå äñéðëì êéøöä êøãá åà çúô ìëì ïéëéøöä) ïî÷ì ïééòå

æé óéòñ 22 æëùéìù åì ùé ãçàäå íéùéìù éðù åì ùé ãçàä íà, ãçà úåìøåâ éðù åìéèé 
íéúðùî ãçàå äðùî,ù éðù åì ùéù åúåàå íéùéìéðù éðù åá ùîúùé úåôåöø í, çë íàå

àåä õçøî,íåé ìëá ãéîú íäéðù äá íéñðëð   åðéàå ãçéá åá ùîúùäì éåàøù øáã ìë ïëå
òöî åà äøåú øôñ ïåâë øåëùì éåùò,íåé éðàå íåé äúà ùîúùä åì øîåì ìåëé åðéà , éøäù 

åá ùîúùäì äöåø éðà íåé ìëá åì øîåà,úùäì ïéìåëé ïéàù øáã àåä íàå ùî ãçàë åá 
åà ïé÷ìåçíéîéá åú äâä :èëíéðù äîë ïéôúåùä ïî ãçà åá ùîúùäå å÷ìç àì, êë øçà ìëåé àì 

úùîúùðù ïîæ ïë íâ ùîúùà øîåì øçàä,ùîúùî àåä åìùá ãçà ìë å÷ìç àìù ïîæ ìëã :  

א רוצה לקנות לעצמו את " אם היה שותפות בין איש ואשה אם כ–שיקנה חלק חבירו   ....כדכדכדכד
אז לא אמרינן שידורו , ת דמי חלקו מחבירוחלק חבירו ואם נדחה את אחד מהם יקבל א

שטלטול הגבר יותר קשה עליו מאשר , בו שנה שנה אלא האשה נדחה מפני איש
א אינו רוצה לקנות דאז אם נדחה אחד מהם "ואם כ. והוא קודם לה, הטלטול של אשה

ונשאר , א להפסיד את האשה מפני טענת קושי טלטול דגברא"לא יקבל דמי חלקו וא
ט דקושי "כ נותנים זכות קדימה לשנה הראשונה לאיש מה"ובזה ג. נה שנהחלוקת ש

ג והוא רוצה לחיות בשותפות היא דוחה אותו "אבלאם היא רוצה גאא, טלטולא דגברא
 ).23ת "פ(

 או או שהאב השכירודיעות ' ב?, ק"במאיר המשפט לעיל ס –  לשכורהמקום עשוי ....כהכהכהכה
 , שעכשיו עומדים כך

 ).מ"נתיה(לוק בין שניהם עשירים לאחד עני ואחד עשיר ואין חי - וחולקים שכרו   ....כוכוכוכו
 )ע"סמ(א יפסיד מחייתו של חבירו "א ששניהם יהיו שם יחד משום שכ"דא -או חנות   ....כזכזכזכז

ואין , ואין חילוק בין שניהם עשירים לאחד עני ואחד עשיר –שוכנים בה שנה שנה   ....כחכחכחכח
צ לחלוק "איא סחורה בחנות העשיר יכול לומר לעני בחזות כל זמן שאין אתה מב

שאם אירע אונס המקלקל , והחלוקה חלה כקנין גמור בפירות ,)מ"נתיה (בזמנים
24). ת"מ ופ"נתיה(מי שנתקלקל חלקו הפסיד , הפירות

 
שכל שיש , )ע"מס( אם ידורו שניהן יחד בכולו יפסיד בעל שני שלישים –שני שלישים   ....כטכטכטכט

כן אף במרחץ וספר מפסיד ול' גור בו ביחד שאר לש מזה הוי כמו שאי אפרתלזה יו
' אבל בזה שיש לאחד ב, א לתבוע חלוקת ימים"דא, שתמש יחדד שראוי לה"תורה וכ

 ).מ"נתיה(שליש יכול לתבוע חלוקת ימים 
 משום דבמרחץ אין היזק ראיה לכן אינו כופהו על חלוקת זמנים -תמיד בכל יום  ....לללל

השתמש יחד ואם שניהם עשירים ורוצים להשתמש במרחץ ואין נוח להם ל) מ"נתיה(
זכותו , ורק בעני ועשיר, א יכול לכוף לחבירו להשכירו אף שאינו עשוי להשכיר"א דכ"י

א דכל שאין עשוי להשכיר אף בשניהם "וי) ג"ע סקי"סמ(, של העשיר לעכב מלהשכיר
 ,)מ"נתיה(עשירים אינו יכול לכוף להשכירו ולא לחלוקת ימים ודרים שניהם יחד 

                                            
 .).א כאן" דשם כתב המחבר כל דברי הרמ22
 .ת"מ שבפ"ובערך שיי דוחה דברי השעה23
כ לכוף "א ג"ויכול כ.ת"ס בפ"מוטל על שניהם יחד חת,  אבל לענין לחזור ולבנות מה שנפל24

 .'סימן ז' ג כלל ק"ד, לבנותו
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  ).ע"סמ(ל זמנים "לא ר ימים לאו דווקא א-בימים  ....לאלאלאלא
 אבל אם השכירו לאחר דמי השכירות שייך לשניהם ככל בית –בשלו הוא משתמש   ....לבלבלבלב

 ).ת" ופמ"נתיה(ששייך לשותפות שאחד השכירו דהשכר לשניהם 
ואפילו ישב בו האחד , ח"ש בדבר שיש בו כד" בין בדבר שאין בו כדי חלוקה וכ–שם  ....לגלגלגלג

והטעם משום דלא התנו , ף השני שכירותצ לשלם לשות"אינו אכ "וכמו, שנים' וג' ב
  .25)א"רעק(תחילה בכך 

)è (ìä÷åìç ïéã äá ïéàù øöç åà äãù úö÷î åøéáçî øëåùä ãçà, åøëùù íéðù åà 
úåôúåùá ãçà íå÷î,åì øîåìå åøéáç úà óåëì ìåëé íäî ãçà ìë , é÷ìç éðîî øåëù åà 

ê÷ìç éì øëùä åà,ïé÷ìåç ä÷åìç ïéã äá ùé íàå . àì÷ìåç ùéåêééù àìã åäì àøéáñå ïé 26 

ëùä øáãá ä÷åìçøå ïîæì )éòå 'éñ ïî÷ì 'ñ åéù"á:(  
ח אין חולקין " דשם נקט דביש בו כדז"שט'  יש סתירה בין המחבר כאן לס– דלא שייך  ....לדלדלדלד

והחלוקה ראיה  היזק  ויש לחלק שכאן מדובר שאין,משום שאינו שלהם רק שכור להם
חלקו יצטרכו מחיצה וזה אין עושים במקום  ואם יושם יש הזיק ראיה, היא בלא מחיצה

 רוצה לחלוק ראיההיזק  שגילה דעתו דלא משוםח ששם מדובר "וי, )ע"סמ (מושכר
וכאן איירי שתביעתו הוא מחמת היזק ראיה ויכול  ,משום דלא ניחא ליה מסיבה אחרת

ולכן , א שבשכירות נתכוונו תחילה שלא יעשה הוצאה לבנות מחיצה"וי, )ך"ש (לתבוע
כ לקמן שטז דהיינו שאין "שומ, ז לעשות מחיצה"חולקים החצר אבל אין כופין זא

  .)ז"ט(אלא שאם רוצה עושה משל עצמו כופים אותו לעשות מחיצה משל שותפין 
)é (áìá äùòð ãçàä øîàå ä÷åìç ïéã åá ïéà íà 'íé÷ìç,øåòéùë åá àäéù ãçà , ãçàå 

ìåãâä ìåè äúàå ïè÷ä ìåèà éðàå ïè÷, éì ïúå ìåãâä øúåé äåùù íéîã,åôåëì ìåëé åðéà . 
âìäðúîá ìåãâä äúà ìåè åì øîà íà åìéôàå,äðúî ìá÷ì éðåöø ïéà øîåì äìä ìåëé . 
ãì ïé÷ìåç ùéåäæá. äìïè÷ä éðàå åéååùá ìåãâä äúà ìåè åì øîà íà ìáà, éðà ç÷à åà 

ïè÷ä ìåè äúàå åéååùá ìåãâä,òîåù ìëä ç÷à éðà ïè÷á õôç êðéàù øîàú íàå åì ïé, 
òà"ìëä ìåèéì åøéáç úà çéðî åðéàù ô:  

 שיכול לומר אין לי מעות להשלים ההפרש והחלק הקטן איני רוצה –אינו יכול לכופו  •
 ).ע"סמ(לקבל מפני שאין בו שיעור שימוש 

 ).ך"ש (27יש להכריע כדעה זו  –אין רצוני לקבל מתנה  •

משום שונא מתנות כיון אדם חשוב שקבלתו אין בה כשהמקבל הוא ויש להסתפק  -שם  •
 שכאן שמקבל בכפיה אין  מאחראו, אם יכול לכופו לדעה זו, שנותנים לו כדי להתכבד

 ).ת"פ(בזה משום כבוד ויש טענת שונא מתנות 

 ).ע"סמ(אין בזה משום שונא מתנות יחיה ,  דכשנותן לטובת עצמו-ויש חולקין בזה  •

  ).ע"סמ(ע " זה לכו–אבל אם  •
)àé (åìáù åá ùéù øöçúåîà äò,ùìù àìà åì ïéà ïåòîùå úåîà òáøà åì ùé ïáåàøå , 

÷åìçì äöåø ïåòîù ïéàå, óúåù øàùàù úçà äîàî õåç é÷ìç ìåèà åì øîåì ïáåàø ìåëé 

                                            
ג "א הוא משום דמאחר שהיה יכול לתבוע גואא"ף הקדשים מצדד לומר שסברת הרשב בכס25

ולכם אם הוא באופן שהיה לו סיבה לברוח וכדומה אפשר , הרי וויתר, או חלוקת זמנים ולא תבע
ת בית שלמה דאם "פ בשם שו"במנח. דיוכל עכשיו להשתמש כנגד אותו זמן שהשתמש הראשון

דאם ' ח' א סי"ם ח"ת מהרש"ובשו. רשהו אז צריך לשלם שכירותנכנס בבית ושותף השני לא ה
 .ג צריך לשלם שכירות"תבעו השותף לחלוק והוא לא רצה בכה

ג לא נאמר כלל רק ביורשים ולא "ועיקר טעמם דגואא, ג" בטור הביא חולקים גם על גואא26
ג אפשר " גואאא דקדק ולא הביא שיטה זו וסובר דרק חלוקה לא אמרינן אבל"בשותפים אבל הרמ
ועיין ) ב"סק' ט'ב סי"א ב"חזו(א "ך סק"ודלא כשיטת הראשונים שהביא הש, לומר אף בשותפים
וכבר תמה , ג"א לחלוק גם על גואא"דכוונת הרמ' א פי"אולם בביאור הגר, א"מאיר המשפט סק

 .א שם"בחזו
ך "הש' ז כ"וע, ג וכיחידאי נגד רבים" דסיבת שיטת החולקים הוא משום דאין לפסוק כרשב27

 ג הלכה כמותו אף כשנחלקו בברייתא ולא רק במשנה"דכל מקום ששנה רשב
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êîò äá – çàå"ãåâà åà ãåâ åì øîàé ëæì:  
 שכאן צריך לפרש, שחצר אין חולקין' א בסעיף ח"הרמז ו"י'  המחבר סעי לדעת–חצר  •

 ).ע"סמ(רי הבתים ו בחצר שאחאיירי
' אז מותר לו לקחת ב', ג' הוא הדין כשיש שש ולכל א,  לאו דוקא שבעה–שבעה אמות  •

' והא דנקט המחבר כשיש לאחד ד' כ ד"כדי שיהא סה, ולהשאיר לשותפו אמה, אמות
לאשמועינן הדין דלא נימא דכשיש לאחד שיעור ולשני אין בכדי שיעור דבעל השיעור 

' ח דדברי המחבר הם בדווקא דרק כאשר יש לא"וי, )ך"ש. (חלוקי ל"משועבד לשני וא
לא ' שהרי בעל הד, שהוא יחלק כך' אין לו טענה על בעל הד' אז בעל הג', והשני ג' ד

א "צריך תוספת כדי שיהי לו לבד שיעור קרקע אבל כשלשניהם אין שיעור חלוקה אז א
 ).מ"ז נתיה"ט (דהשני יאמר דגם הוא זכותו להוריד, להוריד חלק לעצמו

 אבל אם שמעון כן רוצה וראובן לא רוצה אז ודאי חולקים שבזה יש -ואין שמעון רוצה  •
 ).ע"סמ(לראובן שיעור הראוי 

íéîé ú÷åìç òáúé æàå ,â ïåòîùì 'ãçà íåé ïáåàøìå íéôåãø íéîé , åà - שותף עמך  •
â ïåòîùå ãçà ÷ìç ìá÷é àåäå éøçàìå øéëùðù ' íé÷ìç)îñ"ò(,  

) áé (çì àåä ãçàì éåàø åðéà åìåëù øáãá åìéôà ãåâà åà ãåâã àðéãèìùéå äæá ïé÷ìåç:  

àã íîòè" íéîã ïúéì äöåø åðéàã ùéîùú éãë åá ïéàù øáã ìò ãåâ øîåì à -ויש חולקים  ....להלהלהלה

äæ ìò) .îñ"ò( 
י החלוקה לא נוכל להשתמש בו אף מה "א איירי באופן שע"מחלוקת המחבר ורמ – בזה  ....לולולולו

ה אבל אם הוא באופן שבין קודם החלוקה ובין אחר החלוקה שמשמש כעת לפני החלוק
ע מודו דמקרי "אינו ראוי רק לתשמיש מועט כגון למשטח בו פירות או בור לשופכין כו

  )ע"סמ(28ח ויכול לתבוע חלוקה "דבר שיש בו כד
)âé (øáãîäåù åùéîùú ïéàù , úçàäå ìùáìå úåôàì úòãåé úçàäù úåçôù éúù ïåâë 

úååèì úòãåé,à äåù ïúëàìî ïéàù íéìë éðù å,íäéðùì êéøö ãçà ìëå , íäéîã íà åìéôà 
àëôéà åà éðùä éðàå äæ äúà ìåè åøéáçì øîåì ìåëé ãçà ïéà íéåù, êéøö ãçà ìëù éôì 

íäéðùì29.ëå ï íäéîã íà åìéôà ä÷åìç éãë íäî ãçà íåùá ïéàå íøëå äãù íäì ùé íà 
éà åà íøë éðàå äãù äúà ìåè øîàé àì íéåùåìéôàå àëôàî ãåâà åà ãåâ åì øîàé íà 

 éðùäå ãåâà åà ãåâ íäî ãçàá åì øîàé äöøé íà àìà åì ïéòîåù ïéà ãçàë íäéðùá
 äåù ïùéîùúù íéøáã éðùå ãåâà åà ãåâ äæ øçà äæ ãçà ìëá øîàé åà úåôúåùá øàùé

éáçì íäî ãçà ìë øîåì ìåëéù éàãå àä ä÷åìç éãë íäî ãçà íåùá ïéàå ïéåù ïäéîãå åø
ãåâà åà ãåâ30 áîéðù éðùäå ãçà ìèåð ãçàå åøéáç ãâð ãçà ïé÷ìåçù åðééäã 31 íàì ïéãä àåäå 

íéåù íäéîã ïéà 32 äâä:  ç÷éù åì øîåàù åà éðéá éðéáã äî éðùì ïúåð ãçà íà ïéá ÷åìéç ïéàå

ñåú àìá ïäî ãçàêôäì åà éðùä ç÷é àåäå íéîã úåôâîùéå ãîäæá ÷ìåçù éî :  
                                            

. ע"א דדבריו צ"סוסקכ' ח' א סי"כבר כתב החזו. ט ענין חצר"ח כ"ע בסקכ" ומה שכתב הסמ28
  .א לפירוק וגם אינן מעבר לכניסה ויציאה"ד כל שאינו ד"דוודאי גם בחצר שייך גואא

כתב שם הרבה פרטים דינים איך , ותפין בחנות עם סחורהד בש"סק' ט' ב סי"א ב"חזו 29
 .לחלקם

 .ז"סק' ח' ב ס"א ב"טור ופרישה וחזו' ג עי"ע בנוסח גאא" צ30
 והיינו דבדבר ששניהם תשמישם שוה יש כאן הדין דחולקים ומאחר ששניהם שווים 31

המחבר ליתן זכות ז בא "וע. ככל דין חלוקת שותפין, חולקים זה נגד זה בגורל, בתשמישים ובשווי
ג הוא "כ לשון המחבר דהזכיר גואא"וא, לאחד מהם להעלות אחד מהם בדמים ולא לעשות גורל

אמנם דין זה הביא המחבר בסימןן , י עלוי ניתן להשבית הגורל"ג אלא דין אחר דע"לאו מדין גואא
  .ז"סק' ח' ב סי"א ב"חזו, וכאן סתם כדיעה הראשונה שם. דיעות בזה' ב' ה' ד סעי"קע

אין הכוונה שאין בכל " דאין באחד מהם כדי חלוקה"עוד יש להעיר דמה שהזכיר המחבר כאן 
כ אין חולקים כל בית ובית אלא חולקים "בית שיעור חלוקה דאף כשיש בכל בית שיעור חלוקה ג

אלא כוונת המחבר דמשום האי דינא דאין . א"ד ברמ"יד קע' בית נגד בית כמבואר להלם סעי
" אין בו כדי חלוקה" בית לחצאין משום דרווחא טפי לחלק בית נגד בית הוא בכלל חולקים כל

 .א שם"חזו. ג ואין מובן כוונתו"ח משום קושיא זו חידש דכאן יש דין נוסף דגואא"ובב
 . כגון שאחד עידית והשני זיבורית או שאחד גדול ואחד קטן טור32
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אפשרויות ואומר או טול אחד מהם איזה ' נותן לו ברירה בג אם –אין שומעין לו   ....לזלזלזלז
שתרצה ותן לי מה ששוה מה שתיקח יותר ממה שאני אקח או טול שניהן ותן לי דמי 

אפשרויות אלא ' א שלא צריך ליתן ג"וי, )ע"סמ(שומעין לו , חלקי או אני יתן דמי חלקך
תיקח יותר ממה שאני מספיק או טול אחד מהם איזה שתירצה ותן לי מה ששוה מה ש

 ).ז"ט(אקח ואם אתה רוצה שניהם תקח שניהם 
סגי אלא אפילו '  וזה פשוט דאינו יכול לומר גוד שניהן דיאמר בא–דהיינו שחולקין   ....לחלחלחלח

ל "י לומר גוד או אגוד על כל אחד בנפרד משום דכיון דתשמישן שוה הו"בזה אחר זה א
ח "דהיינו בית נגד בית וכשיש כדח "כשני בתים שיש להן יחד דנחשב כדבר שיש בו כד

 ).ע"סמ(א להסתחפו מנחלתו "ג דא"אין שום אפשרות לומר גואא
דיעות אם ' דהביא המחבר ב'  ואינו דומה לסעיף י–מהם בלא תוספת דמים ' שיקח א  ....לטלטלטלט

משום דכאן דיש גם בקטן שיעור , יכולים לכוף ליטול במתנה משום שונא מתנות יחיה
מאחר דנותן לו הברירה אם אין אתה רוצה במתנה יש , וע מוד"תשמיש בפני עצמו כו

אפשרויות או שלם על היתרון או תן לי הגדול וקח הקטן דיש בו שיעור ' לך עוד ב
 )ז"ע ט"סמ(תשמיש 

 בשיטה הראשונה במחבר יש שני דיעות בטור אם צריך התובע ליתן לשני –דביני ביני   ....ממממ
או סגי שיתן לו , בחלק מאותו שדהשני ברירות או לשלם בעד הטובה יותר בכסף או 

 ).ז"ט(ע להילכתא איך נקטינן בזה "ובפלוגתא זו צ. י כסף"הברירה רק ע
  )ע"סמ. ( דכל דדמיהם אינם שווים הוי יפה ורע ודינו כשני מינים–שחולק בזה   ....מאמאמאמא

)ãé (äî øîåà ãçàäå ä÷åìç éãë ãçà ìëá ùéù íéìåãâ íéúá éðù åùøéù íéçà éðù
ò éðôá úéá ìë ÷åìçð ÷åìçð øîàù äæì úéá ãâðë úéá ÷åìçð àìà éë àì øîåà éðùäå åîö

äâä ïéòîåù úéá ãâðë úéá : íéúá ãâðë íéúá ïé÷ìåçù ä÷åìç éãë úéá ìëá ïéà íà ïëù ìëå

 êåîñá øàáúðù åîëå äåùá ïùéîùúå ìéàåä)åîöò úòã ( øáãá åðééä ïé÷ìåç úéá ãâð úéáã àäå

úá áåøã íéøîåà ùé ìáà äåù ïùéîùúù ïéàå ïéåù íéøãçäå íéúáä ìë ïéàù ä÷åìç ïéã íäá ïéà íé

ëå åì äåù åùéîùú ïéàù øãç åà äééìò ãâð úéá ïé÷ìåç" åà úåðåìçá øåúñì êøèöéù íå÷îá ù

 íéçúôøåæçìåãçà úéá ïé÷ìåç ïéàù úåàöåä àéöåäì êøèöéù úåðáìå åî33àøä éøáãî ìáà " ù

äáåùúáæî óúøî åà úåðç ãâð úéá ïé÷ìåçã äàøð ðå" éø÷î äæã äééìò ãâð åà øãç ãâð ïéãä àåäã ì

áì äàøð íà ïéðáä úàöåä ïéðòì íâ äåù åùéîùú" øàáúðù åîëå íé÷ìåç êë ìë íäì ÷éæî åðéàù ã

ä óéòñ ìéòì 'á íå÷î åà úéá ïéá ÷åìéç ïéà ãåâà åà ãåâ ïéðòì åäéî íéúáä ãñôä ïéðòì" åà ä

ìëåéù íéøáã øàùãçéá åìåë ìò øîåì 34à ãåâ ãåâà åçî øáãá ÷ø ãåâà åà ãåâ ïéã ïéàã íéøîåà ùé 

 ÷ø ãåâà åà ãåâ íéøîåà ïéà ïäéúåòî úåáâì ïéãéúòù äîåãë åà àúðëùîá ìáà ïäìù óåâäù

úåòîä íé÷ìåçèîðå "è óéòñ øàáúðù åîë úåøéëù åîë éåä àúðëùîá ïéùîúùî íàã ì ' ùéã

ïé÷ìåç :  
 .)ע"סמ (35ת כל בית כדי שלא יפסידו על עצמן בחלוק–בית כנגד בית   ....מבמבמבמב
כיון שיכול כל , בתים בין ביחד בין בזה אחר זה'  לא אמרינן גוד או אגוד על ב– ש"וכ  ....מגמגמגמג

כדי חלוקה חולקים ' ואם יש בית א, )ע"סמ (א לסלקו ממנו"א, אחד לקבל חלק בפועל
  .)ך"ש ( ולא מחלקים בית נגד ביתאותו והשאר ישאר בשותפות

 נקרא דירה אחת עם ר"ן לו פתח לרהאי ש חדרר שכל" דהיינו פתח לרה-לחזור ולבנות   ....מדמדמדמד
 .)ע"סמ( מיקרי דין חלוקה החדר שיש פתח ולא

                                            
  .@@ו"מ לעיל סק"נתיה'  עי33
ג "א דאם כוונתו באין תשמישם שוה ודאי דאין הדין כן לומר גואא"מע בכוונת דברי הר" צ34

כ לא שייך לשון ומיהו דהרי "ואם כוונתו על תשמישם שוה א. על הכל ביחד וכדלעיל סעיף יג
א בתיבת ומיהו דאף דלענין חלוקה יש לדון "תשמישם שוה גם לענין חלוקה ונראה דכוונת הרמ

ג אין חילוק דבכל סוגי נכסים נהוג "לענין חלוקה אבל גואאמ "אם חדרים אין תשמישם שוה ונפק
  .א"א בהבנת דברי הרמ"י כ"ש סוסע"וכן נראה דהבין בערוה. ז"סק' א ט"חזו. ג"בהן דין דגואא

י דלא "ם ורש"י שם בשם הרמב"ב' ועי, שכנראה שאין הדין כן בחצר' קעד סעיף א' עי'  עי35
 .א שם"כרמ
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 לא 'אף אש שייך רק אם "דינו של הראל ש"ויש חולקים וס –ש בתשובה "מדברי הרא  ....מהמהמהמה
 שאין דין  לכוף אותו לחלוק'ברוצה אין ביד ה' ארוצה להשאר בשותפות אבל אם 

ש חולקים בית נגד " דלהראא"ל כרמ"ח וס"וי) ז"וט ע"סמ (חלוקה בבית כנגד מרתף
 .)ך"ש (חנות או מרתף

ח "ג בשט"דאמרינן גואא' דכא "מחבר סו סעיף מ' וע, ה שטר חוב" וה–משכנתא  ....מומומומו
. ש כאן"א סמך על מ"דהרמ' ז כ"וט) ע"סמ(, א לא הביא שם שום דיעה החולקת"והרמ

36. 

ט שבשכירות יש הדין דגוד או "לדעת הסוברים לעיל ס'  ויש אומרים שאפי-שכירות  ....מזמזמזמז
דהרי לבסוף גובים כסף מהלוה ובכסף יש דין , א"מודים דבמשכנתא אין גוא, אגוד

   ).ך"ע ש"סמ(חלוקה 
)åè (ùéðãéî íéîã úðéúðá àìà ãåâà åà ãåâ ïðéøîà àìã íéøîåà 37, ãåâ øîà íà ìáà 

ì úåòîä êì ïéúîàå 'íåé,ì úåòîä éì ïéúîúå ãåâà åà  'íåé,åù ïéà  åì øîåì ìåëéù åì ïéòî
éðîî äù÷ äúàå êì çåð éðà:  

 ).ך"ש(אלא דרך שבועה )ע"סמ. (אבל לנתבע נותנים זמן,  דווקא לתוב–דמים מיד  ....מחמחמחמח
ומרויח בזה דאפשר דיד שהתבוע ישיג ,  ואין הנתבע צריך לדון עכשיו–אין שומעין לו  ....מטמטמטמט

יותר מהצעת נ שישיג קונה שיקנה חלקו של נתבע לחוד ב"א, כ"ישיג הוא ג, כסף
 ולכן אף אם יבקש התובע 38נ שכשיביא התובע כסף יבקש הנתבע עוד זמן"א, התובע

ואם לא יביא שיזכה , יום' שיעשו עכשיו קנין שיחול מעכשיו אם יביא נתבע כסף עד ל
אבל אם הנתבע יבקש שיעשו .התובע מעכשיו אפילו אם התובע ישים עכשיו הכסף מיד

יום כדי שלא אטרח להביא מעות בחנם ' מעות לאחר לעכשיו קנין מעכשיו אם יביא 
צ לדון עמו עכשיו כלל איירי שלא ביקש הנתבע "שומעין לו ומה שאמרו לעיל דא

 ) ך"ש. (39פ נשבע לו התובע שלא יחזור"א דאיירי שעכ"וי) ע"סמ(לעשות קנין 
ם התובע וא. ג ניתן לחזור הן תובע הן נתבע כל זמן שלא עשו קנין" בכל דין דגואא–שם  ....ננננ

, ג רק אחרי שרואה שהנתבע בחר גוד במחיר שקבע התובע"אינו רוצה לחזור מגואא
י להעלות את המחיר "ח דלעולם א"וי) ע"סמ(רוצה התובע להעלות המחיר אינו יכול 

ג "כ רוצה לבוא מחדש לומר גואא"ואח, ג"אף באופן שהתובע חזר מכל תביעת הגואא
   40)מ"נתיה (ש בדרישה"י להעלות ודלא כמו"כ א"ג

)æè (àð÷åìçì íéöåø íéìåãâäå íéðè÷å íéìåãâ íéîåúé íù ùéå ä÷åìç ïéã ïéàã àëéä, ùé 
áù øîåàù éî"ãåâà åà ãåâ íäì íéðãå íéðè÷ì ñåôåøèåôà íéãéîòî ã. áðéå" êééù àìã à

ãåâà åà ãåâ íéîåúéá,í÷ìç øåëîì éàùø ñåôåøèåôà ïéàù 41:  

                                            
ק נוקט דוודאי "ך שם ס"ובש. ז כאן"ש הט"ירוץ הראשון כמובת' כ? ק"ו ס"ס' ע סי" ובסמ36

 :'ו סעיף כ"קע' א עצמו בסי"ג וכמו שסתם הרמ"ח גואא"אמרינן בשט
 .כ"א אלא בדמים כשמשלם ולא בשו"ב שאין גא"ח סק' ב סי"א ב"חזו'  עי37
 אינו, מ השלישי שנותנים לו זמן שני"ה דהנפק"י דברי הטור בשם הרמ"ע עפ" וסיים בסמ38

דאם , מ"וכן נוקט בנתיה, השני' ח בתי"ושם בפרישה כתב וכן בב. כ בפרישה"בכל גווני וכמו
ח "סק' ט' א סי"ובחזו, בתחילה אמר הנתבע גוד אתה אין נותנין לו עכשיו זמן שני משום דמשקר

ח "ובב, ה שלפנינו מיושב שפיר"וכתב דכפי מה שמפורש ביד רמ, תמה אמאי נחזיק אותו לרמאי
 .ך בזה"עוד תירוץ והסכים עמו השיש שם 

שבאמת יכול לחזור ורק בסיפא אם . ע"ח דבטור מפורש כהסמ"סק' ט' א סי" וכבר תמה בחזו39
  .נתבע מבקש שיעשו קנין שלא יחזור התובע שומעין לו

א "וכתב בחזו, מ"הנתיה' כד שי' ש סע"מ מפורש ביד רמה וכן הביא בערוה" וכדברי הנתיה40
ה "ע וגם על יד רמ"מ נראה לו לחלוק גם על הסמ"מ, מ"הנתיה' ה כשי"דאף דמפורש ביד רמ

. ע"מ סיים בצ"ומ' ה אין לו מקור בגמ"מאחר שדברי הרמ, דלעולם יכול תובע להעלות במחיר
כ "וכ, י שירבה במחיר כעין מכרז"א לסלק את חבירו ע"א יוצא דכל שני שותפין יכול כ"החזו' ולשי

א סיים "ע להילכתא מאחר דגם החזו"וצ. ד בפסקי הרב שפרן"מוד לע' בקובץ הישר והטוב כרך ח
 .ע"בצ

א דאם "ח סק"רפ' מ סי"ולפי טעם זה כתב נתיה, ג נחשב כמכירה"א משום דגואא" טעם הי41
כמו שמוכרים קרקע שלהם כשיש , ג עושים"ד שיש תועלת ליתומים שנעשה להם גואא"רואים הב

ולכן כתב , א"ח חולק בטעם הי"רפ' ז סי"אולם בט. ה"ש כאן סעיך כ"כ ערוה"להם תועלת וכ
  .ג אם כשיש תועלת ליתומים"א לעשות גואא"לעולם א
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)æé (âðãá ãåâà åà ãåâ ïéã øîàð àì 'àùî ÷åøéô ìù úåîà, äàéöéì íéëéøöù äîá àìå 
äàéáå.òàå "íéáøä úåùøì ãçà ãöî íéçåúô íéúáäù ô, åéàùî ÷åøôì éåùò íãà ïéàù 

ìë ïéòì íéëøãá 42.   
  

 áò÷ ïîéñ  
)à (ãðã çúô ìëì ïúåð ú÷ìçúîä øöç 'äåùá íé÷ìåç øàùäå úåîà43, êéøö çúô ìëù 

ã åéðôì 'øöçä êåúì úåîà.ø çúôäù åìéôàå ã ìèåð äáøä áç ' åáçø ìë éðô ìò úåîà
øöçä øéåà êåúì44. äðã áçø çúôä ïéà íàå ' åì äéäéù éãë òáøà íéããöäî åéìò íéìùî
òáøà ìò òáøà. íàå ùéá åì ùéù úéá øöçì çåúô ãçàì  'íéçúô45 åì ïéàù úéá éðùìå 

á åì ùéù åúåà ãçà çúô àìà 'çúô íäù äî éôë úåîà òáøà çúô ìëì ìèåð íéçúô åé
ã àìà åì ïéà ãçà çúôä ìòáå 'åçúô éðôì úåîà. åð åð÷ù íéðùá íéøåîà íéøáã äîá

á åá çúôå úéá åì äðá äæ ø÷ôä íå÷îá åðáù ïåâë ø÷ôääî 'íéçúô úéá åì äðá äæå 
 çúô åá çúôå)ãçà (äâä øöçì íäì äùòðù ãò íúåà åôé÷ä êë øçàå :ùéåæð àåäã íéøîåà 

ïúðå åéô ìò åéñëð ÷ìç íà ïéãäãçà çúô íò ãçàìå íéçúô éðù íò úéá åéðáî ãçàì . ìáàçð 
åùøéù åà åð÷ù íéðù46éúáá ïéá ÷ìçë ÷ìç äåùá åùøéå åð÷ í ãçàä ìåèé àìå øöçá ïéá 

 åúåà ïðéøîà àì øöçä ú÷åìç íãå÷ íéúáä å÷ìçå åîã÷ íà åìéôàå íåìë åøéáçî øúåé
ãá äëæ íéçúô éðù åì ùéù úéáä å÷ìçì äìòù 'ì øöçä úåîà àìà åéçúôî ãçà ìë

äåùá íé÷ìåç:  
 )ע"סמ( כדי לפרק משאו –אמות ' ד ....נאנאנאנא
 אז הבתים שבנו קודם הכל יחד הקיפו אםאבל  – כ הקיפו"ואח'  וכומההפקר שקנו  ....נבנבנבנב

 )ע"סמ (שפתח בפתחיו רתיו לזכות הכמיני כל לאו ותו בשוה זכו הקפה בשעת
 ).ך"שע ו"סמ (לזה מודה ראשונה דעה גם – אומרים ויש  ....נגנגנגנג
á (èðäîáíéøåîà íéøáã ,úéá ãâðë úéá å÷ìçå íéåù íéúáä éðùùë , åëøöåä àìå 

íéîãá úåìòäìå íúåà íåùì.íéåù íðéà íà ìáà ,íéîãá íåìòäå íúåà åîùå , åúåàå 
åìù ìò øúåé äåùù íéîãä åøéáçì ïúð íéçúô éðù åá ùéù úéáä å÷ìçì òéâäù. äæ ììëá 

à òáøà ïë íâ éåìéòäúåîù åîë íäá äëæå øöçáù  ìùî øúåé äåù åúéáù äîá äëæ
øçàä,òà "ãä åéä àì å÷ìç àìù ãåòáù ô 'åàùî åá ÷øôì àìà éøîâì åìù úåîà, 

íééåðô íúåà àöåî äéäùë ïë íâ åá ùîúùî äéä åøéáçå,éøîâì åìù íä å÷ìçù äúò . 
äâä :ñúåøéöç íúñá éøééî äæ ìëå,òåãé ÷ìç ãçà ìëì ùéù øöç ìáà ,ë ìôë àìà ìèåð åðéà ãçà  é

åì ùéù äî,ã åúéá éðôì ãçà ìëì òéâî íàå  'ã ìò úåîà 'úåîà, íéçúô úéáì ùé íà ïéá ïé÷ìåç 

àì åà äáøä47 :  

כ חולקים בשוה "ה כשאינם שווים ולא חלקוהו בשומא ג" ה–כששני הבתים שווים   ....נדנדנדנד
 ).ע"סמ(

                                            
כגון אם יש , )ל"ו סק"ח פ"פ(ה לכל דבר הצריך לתשמישו לחלק המיוחד לכל אחד "וה 42

 .שירותים משותפים
מפרקים שהרי לא , ז שהסתפק אם כל הדין הזה לא נוגע למעשה עכשיו"ה סקמ"ח פ"פ' עי 43

 .וכל דלת אפשר להיכנס בו, משאו מחוץ לדלת
 .אם אפשר לגדור אותו' ד מח"ד סקל"ח פ"פ' ועי 44
 .'והוא משתמש בהם בקביעות כדלקמן סעיף ג 45
 .ש שם בענין השומא"מ, לגבי אחין שחלקו' לקמן קעג סעיף ג' ע 46
 לא שגורסים וכן אם', קעא סעיף ג' א בס"מ שמתקשה בזה ומסיק שמקומו של הרמ"נתיה'  ע47

לפני ' אמות של פתחים דווקא בסתם חצירות וכו' אמות חוץ מד' לענין כפיה לחלוק דבעינן ד
 .'אמות וכו' אמות על ד' ביתו ח
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 הפתחים עם שהבית להיפך היה' ואפי –פתחים ' ואותו שהגיע לחלקו הבית שיש בו ב ....נהנהנהנה
 גם השומא בכלל שנכנס נןאמרי שומא שהיה כל, דמים השני לו ונתן, בפחות הושמו

 ).ז"ט (חולקים ויש ,)ע"סמ(הנוסף  הפתח
 .)ע"סמ (אמות בעילוי'  אפילו אם לא הזכירו הד–בכלל זה העילוי   ....נונונונו

)â (àñçåø ìëì úåîà òáøà åì ùé åéúåçåø ìëî íéáø íéçúô åì ùéù úéá. åì ãçéé íàå 
àìà åì ïéà çúôåçúô ãâðë úåîà òáøà :  

י פריצת הפצימון "י שיחדוהו לפתח סגי אף בלא עשו מעשה ע" ע–ואם יחד לו פתח   ....נזנזנזנז
   ).ע"סמ(

)ã (áñ äøãñëà)â åì ùéù íå÷î ùåøéô 'úìã ïéòë çåúô åìë éòéáøä ãöäå úåðôã( åì øùôà íà 
 úåîà òáøà äì ïéà åàùîá åëåúá ñðëäìâñòáøà äøãñëàá ïéàå úéáä éðôì àåä íàå íéìùî 

ã àäéù øöçä ïî äéìò 'ãì úåìåòå ' úéáä çúô éðôìùúåîà òáøà äì ùé åàì íàå, åøîà àìù 
åàùî íù ÷øôì àìà úåîà òáøà çúô ìëì ùéù. øòù úéá ) çúô éðôìù ïè÷ úéá ùåøéô

òìá à÷øåô äì ïéøå÷å ïéì÷øè"ùø æ"é( úñôøî åà ) úåéìò éçúô äáøäå úéáä øöçá äåáâ íå÷î ùåøéô

 ïéçåúôäì(úåîà òáøà íäì ùé .ùîç åéä ä äçåúô úñôøîäå úñôøîì íéçúô íéúá 
øöçì,ã àìà äì ïéà  'úåîà48:  
אבל אם יש לו מחיצות קטנות ,  דהיינו שאין לו מחיצות בכלל–אם אפשר להכנס בתוכו  ....נחנחנחנח

 ).ע"סמ(אמות מחוץ לאכסדרה ' שמפריעים לחמור מלהכנס יש לו ד
 אכסדרה אבל, הבית מצד א"לד שנצרך, ביתה בפתח כשהיא דוקא זה – א"אין לה ד ....נטנטנטנט

 ).ע"סמ (א"ד לה אין העודמת בנפרד ללא בית סמוכה לו
אבל בית ,  כלומר בית קטן אצל בית גדול ופעמים עוברים עליו לכנס לגדול–בית שער   ....סססס

ו ראוי נמהן מכל מקום אי' שער ממש שעוברים בתוכו כשנכנסים לחצר אף שהוא של א
  .)ע"סמ(אמות ' ים שם ואין נותנין לו דלתשמיש כיון שהכל עובר

)ä (ãñã äì ïéà íéìåâðøú ìù ìåì 'úåîà:  
 ).ע"סמ( שיש לו פתח לחצר –לול של תרנגולים   ....סאסאסאסא
  ).ע"סמ (49 אלא הם קופצים לתוכומשא פירוק בו שייך שלא – לה אין ....סבסבסבסב

)å (äñäøå÷î äðéà åéöçå äøå÷î åéöç úéá,õåçì åéåøé÷ù ïéá íéðôì åéåøé÷ù ïéá ,äì ïéà  
ã 'úåîà. åñã ùéùë à÷åãå 'ã ìò úåîà 'äøå÷î åðéàù äîá úåîà50:  

  ).ע"סמ (משא לפירוק ראוי מקורה שאינו מקום שכל – לה אין ....סגסגסגסג
)æ (æñã åì ùé íåúñ úéá 'úåîà.úåîà òáøà åì ïéà åéîéöô úà õøô .äâä : çñ éðôìù

çúôä,ìç åì ùé ìáà äìéçúá çúô íù äéäù øçàî øöçá ÷:  

 ).ע"סמ(ז שלא פרץ את פנימיו "יפתחוהו כ' ום א אמרינן שי–בית סתום   ....סדסדסדסד
, י גילה דעתו שסופו לפותחוכל זמן שלא סילוק המזוזות הרא " י-פרץ את פצימיו   ....סהסהסהסה

מ אם לא היה לו כלל פצימין "וממילא נ, שצריך גילוי דעת שמסלק עצמוח "יאמנם 
 .)א"רע(וסתם הפתח 

 מחל הפתח וכשסתם, בחצר חלק לו יש שהבית שידועואיירי  – בחצר חלק לו יש אבל  ....סוסוסוסו
  ).ע"סמ (51החצר גוף על ולא פתח של א"ד על

)ç (èñã åì ïéàù úéá 'ã ìò úåîà 'ã åì ïéà úåîà 'çúôä ãâðë øöçá úåîà, íà àìà 

                                            
ה "ח פ"פ(אמות אחת לכל הדיירים יחד בפתח הבנין ' יש ד, ה לבנין שיש בו הרבה דירות" וה48
 ).ב"סקנ

בערוך השולחן ' וכ, )ג"ה סקנ"ח פ"פ(אמות '  לו דיש'  אבל משמע שלכל בנין של אחסון וכו49
 . א"דאם הלול מקורה והתרנגולים צריכים ליכנס רק דרך הפתח נותנים לו ד' סעיף ה

' ו' א סי"א בחצר ובחזו"דמשלימים הד' ה' ש סעי"הערוה' כ, שאינה מקורה' על ד'  כשאין ד50
ואם יש , י יש מחיצות המעכבותא להשלים דהר"א בחצר דא"י דאין משלימים רק נותנים ד"סק

 .א יכול רק להשלים בחצר"פתח ד
ועוד עיין בבית יוסף , או קנין גמור, א הם זכות לפריקה"ש שיש מחלוקת אם ד" ועיין ריב51

כ קיבל "א, ודוקא באופן שירשו מאביהם והפתח היה סתום, א שפתח סתום אינו מדין מחילה"שי
 .פסיד בסתימהלא מ, א"אבל אם זכה בד, חלקו בלא פתח
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ã øöçá ùé 'ãå äæì úåîà 'ïé÷ìåç äæä úéáä çúô ãò äæì úåîà:  
  ).ע"סמ (משאוא לפרק בו "עליו ליתן לפתחו ד, תורת בית תשמיש שאין – א"ד לו שאין  ....סזסזסזסז

)è (òíéçúôä éôì ÷ìçúî øöç ìù ìáæä,íãà éðá éôì êìî ìù àéðñëà ìáà .àò ùåøéô

øöçá ïéçéðîù ìáæä, áòúì íéëéøöù ïéðòì íéøîåà ùéåàéðñëà ïäì ú.   
 נדרסש הזבל חיורו' וב, הזבל לפינוי הוצאה' הא פירושים שני יש - פתחים לפי הזבל  ....סחסחסחסח

 לפרנסת ההוצאות' שהא, באכסניא הפירושים בשני ותלוי.  לזבל בו את השדותחצרב
 א"וי) ע"סמ (האכסניא השאירוש מהזבל חיםוהרו' וב, )המלך חיילי שהם(, האכסניא

 ).ך"ש (הזבל חיורו על מתפרש ע"לכו שזבל
 אלא א"בנ לפי דוקא לאו הוא אז, האכסניה לפרנסת ממון ליתן הוא אם – אדם בני לפי  ....סטסטסטסט

 ).ת"פ (ממש אדם בני לפי הוא אז, ההבית להכניסם הוא ואם, ממון לפי

  
 âò÷ ïîéñ  

)à (âòä÷åìç ïéã åá ïéàù øáã ÷åìçì åöøù ïéôúåùä,òà " åîù úà ïéãéñôî íäù ô
ïé÷ìåç. ãòùã÷ä éáúëáå,ë åðééäã "åðìù äøåú øôñë ïåéìâá íéáåúë íäù íéøôñ ã, äò íà

ïé÷ìåç ïéà ãçà êøëá íä, åò àåäùãçà êøëî ï÷ìçì íéøôñì ïåéæá, æòòà"ô ãçà ìù åéä íàù 

ïëúçì øúåî52.úåëéøë éúùá íä íàå ,ãåâà åà ãåâã àðéã åá ïéà íéðéðò éðù íä íà , íàå 
 ãåâà åà ãåâ åá íéøîåà ãçà ïéðò íä)éòå 'âé óéòñ àò÷ ïîéñ ìéòì:(  

 ).ע"סמ (53 שאם זה לצורך עצמו אין בזה בזיון–מותר לחתכן   ....עעעע
א גם לומר טול "א,  לחלקם זה כנגד זה פירוש משום דאין–אין בו דינא דגוד או אגוד   ....עאעאעאעא

וגם . ומי שיקח את החשוב ישלם לשני מה דביני ביני, ואני אקח השני, אתה אחד מהם
בין כשאומר , ג יכול"א בנפרד גואא"אבל לומר על כ. ג על שניהם יחד"א לומר גואא"א

 יכול וכן. והשני ישאר בשותפות, ובין שאומר רק על אחד מהם, על שניהם בזה אחר זה
 ).ע"סמ. (לומר על שניהם יחד אם נותן לשני גם אפשרות ליקח רק אחד מהם

)á (çòìøåâá å÷ìç íà,àì ìøåâä äìòù øçàì  'íìåëì ä÷åìçä äîéé÷úð íäî.äâä  :
àøä åäéî"ùèòíé÷ìçä øøáî ÷ø äðå÷ ìøåâä ïéàã áúë , ä÷åìçä å÷ìçá ãçà ÷éæçä íàå 

úîéé÷54,òå "éñ ì 'á óéòñ æð÷55:  

קונה גם השני , י הקלף"כלומר שאף שרק הראשון זכה בחלקו על פי גורל ע –בגורל  ....עבעבעבעב
אז כל , וקנה בגורל זו, אז אם רק הראשון זכה על פי הגורל' וכן אם היו ג, חלקו בזה

י עילוי "מהן יכול לחזור ולומר אני רוצה חלוקה רק ע' האחרים קנו לענין שאין א
 לשני לחלוק בגורל גמרי ומקני אהדדי בדמים ולא בגורל דבההיא הנאה דשומעים אחד

 ).ע"סמ(כדי שלא יהיה עיכוב בדבר 

 היינו דאם אחרי שזכה הראשוןן בגורל הלך והחזיק בהם זכה השני –מברר החלקים  ....עגעגעגעג
 ).סמע(, בחלק השני

אם המום מפחיתו . ומצאו מום בחלק אחד מהם, י גורל " שנים שחלקו דבר עפ–שם   ....עדעדעדעד
אמנם אם יש רק פחת , ויש לעשות חלוקה מחדש, בטלה כל החלוקה, יותר משתות

בזה זכותו של הזוכה בחלק השלם או לסלק את השני בכסף כנגד , בשתות בצמצום
ואם רוצה יכול לדרוש גורל מחדש ומי שיפול לידו השלם יצטרך לשלם להשני , הפחת
כ יחלקו "וכל זה דווקא באופן שעכשיו אין בכל חלק שיעור כדי חלוקה דאל. הפחת

 )ת"פ. (שיו מחדש כל חלק ביניהםעכ

                                            
 . אבל עכשיו שאנו קושרים הספרים בקונטריסים ואין נגללין יחד אין בזה בזיון52
 .אבל בינם לעצמם יתכן שמותר, ד"מ שיש להסתפק אם זה דווקא דרך ב"ו סק"ח פ"פ'  עי53
ע הגורל "שאם קנו מידם שהחלוקה תהא על פי הגורל לכו) קפו' ג סי"ח(ם "ת מהרש"שו'  עי54

 .ה אם התחייבו בשטר שהגורל יהא קנין"ומצדד לומר דה, יכולים לחזור בוקונה ואינם 
בלי לקבוע רוחות לא חל הקנין דהוה קנין דברים ,  שאם עשו קנין סודר לחלק55

 ).ע"סמ(בעלמא
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הגרלה הראשונה  אם אבל, עצמם החלקים על כשהגרילו ודוקא – החלוקה נתקיימה  ....עהעהעהעה
היתה שמי שיעלה הראשון יזכה שיהיה לו זכות קדימה לבחור חלק כפי שירצה ואחריו 

 ).ת"פ (בהם לחזור ויכולים, ממש קנין חל לא ע"לכו בזה השני ואחריו השלישי

)â (ôçù íéçàääæî äæ úåçå÷ìë íä éøä å÷ì, àìå úåîìåñ àìå êøã äæ ìò äæ íäì ïéàå 
íéîä úîà àìå úåðåìç,òà åøéáç ÷ìçá úåëæ íäî ãçàì øàùð àì å÷ìçù ïåéëù " ô

íãå÷î äéäù56.å÷ìçå ãçàë äãù åð÷ù íéðùì ïéãä àåäå , úåëæ íäî ãçàì øàùð àì 
åøéáç ÷ìçá. àôá ìáà 'åð÷ùà éðùî åà íéùðà éðùî äãù  ìë ÷ìç òãåð äéäùë íéç

ãçà,åìà íé÷æðá íé÷éæçî åéäå , øáã úåðùì àìå íéîä úîà ÷éñôäì íäî ãçàì ïéà 
íéøëåîä íäá å÷éæçäù íé÷æðäî.äâä  :áô ãçà ÷ìçá íééç íéî øàá øàùðå øöç å÷ìçù íéðù

ïäî,øàáä ì÷ì÷úðå åá ùîùì éðùì úåùø øàùðå ,ð÷úì ïäéðù ìò å.áä ú÷æç àìæà ìôð íàå  'òì ïéð

äæ,íùî áåàùì êøã ãåò åì ïéàã ,íäéðùì øàáä íå÷î ìáà . äìéçúî øàáä øàùðå å÷ìç íà ìáà 

 ãáìá ãçàì)àìà (íùî áåàùì éðùì úåùø ïúðù, ÷ìç ãåò åì ïéàå éøîâì åú÷æç àìæà ìôð íà 

 øàááåð÷úå øæç åìéôà:  

ד "קנ' סימבואר ב, אף דאם לוקח מחבירו בית והמוכר משאיר לעצמו החצר – כלקוחות  ....עועועועו
, משום דאמרינן דבעין יפה מכר הבית, דאין המוכר יכול לבנות בחצר ולסתום החלון

א קיבל בעין יפה לעשות "א נחשב לקונה על חלקו שקיבל אמרינן שכ"מ כאן דכ"מ
דאמרינן , בשלו מה שרוצה וגם משום דכאן דומה לשנים שקנו משלישי זה בית וזה חצר

 ).ע"סמ. (ו ולסתום חלונותיו של השנישם דקונה החצר יכול לבנות בשל

 כלומר שאביהם היה נוהג ללכת כאן להגיע לשדה אין לבעל השדה –דרך זה על זה   ....עזעזעזעז
אפילו אם אין דרך אחר איך להיכנס , )ע"סמ(לעבור בדרך שמקום הדרך שייך לאחיו 

 בשומא' אפי דמייריא "וי, )ך"ע וש"סמ (ועילוי בשומא חלקו שלא זה וכל. 57)ך"ש(
  ).58ז"ט (ויועיל

אז אסור לשים את הסלום בחצר , והשני חצר ובית, עליה' כשיש לא –ולא סולמות   ....עחעחעחעח
אסור להצמיד את הסולם , והשני יש לו הבית התחתון, עליה והחצר' וכן כשיש א, השני

 ).ע"סמ( 59לקיר של הבית
ן לבנות כנגד חלו יכול לכן, ל" מאחר שמדובר ללא שומא ועילוי כנ–' ולא חלונות וכו  ....עטעטעטעט

 א"וי ,)60ע"סמ (לגמרי הבית שמאפיל אף ,השני של חלונות על אפילאחיו אפילו שזה מ
, כ שאין חלונות"ומש, 61לגמרי הבית להאפיל יכול אינודאיירי בשומא ועילוי ולכן 

מותר לו לבנות אפילו שזה מאפיל על חלון אחיו , היינו כאשר יש לו חלון במקום אחר
 . 62)ז"ט(

                                            
) שזה מיד(קנד בטור '  לגבי כמה זמן תשמשי צריך שיהא לו חזקה על זה אחרי הירושה עי56

 ).ה" סקלה"ח פ"פ) (שנים' שזה ג(מ "וד
והותנה ונכתב , ששותפין שחלקו ונשאר תנור בשותפות בביתו של אחד מהם, ג"ת סק"פ'  עי57

דאין צורך סעודת ברית , ט יוכל השני ליכנס לצורך שימוש בתנור"בשטר דבערב שבת ועריו
ד אין ראוי לדקדק עם שכינו "אמנם לפנים משוה, ט ואינו יכול לכפותו"ב לבנו נחשב כיו"ופדה
  .בווקרו
ובפרט קשה , שלא ראינו חילוק ביניהם, והבאנו אותו בענין דרך, ז כאן מדבר בחלונות" הט58

ל "דצ' ד' ש סעי"ערוה' ועי. ע בתחילה בדרך איירי בלא עילוי ובחלונות עם עילוי"לומר שהשו
' אז יש להם דרך א, ואם אין דרך אחרת, דאיירי שיש דרך אחר חוץ מהדרך שעובר דרך רשות אחיו

ג מחלק "יב סקי' ב סי"א ב"אמנם החזו, ה לסולמות ואמת המים"מאחר שעלו אהדדי וה, ל השניע
 .ט שמתקשה בזה"ה סקל"ח פ"פ' ועי. בין חלונות לדרך וסולמות ואמת המים

,  שזה מכביד על הקיר דאף שמשועבד לשאת את משאת העליה אבל אבל משאת הסולם59
 ,)י"ב(אלא צריך לעשות על עמודים 

ב שדברי "ך סק"ש' ועי, והראשונים' ע תמוהים מהגמ"ג שדברי הסמ"יב סק' א סי" חזוי' ע60
  .ס אלא אלשון טור"ע לא קאי אלשון דש"הסמ
 . ז דלא כדבריו כאן"ג שמפרש שיש מקום לפרש כט"ך קעב סק"ש'  עי61
א משום טענת היזק ראיה מחלון על החצר במקום "מחבר רמ' ז מח"י לעיל קנד סעיף כ' ע62
תר לבנות נגד חלונותיו של השני אם אפשר לכופו לסתום החלון ללא בניןמחמת טענת היזק שמו

 .ראיה מהחלון על החצר
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 מ"מ, בבנין בחצרו, שיש לבעל החצר זכות לבטל את אמת המיםפ "אע – המים אמת ולא  ....פפפפ
 נזוק המקלקל וכעת, ועצמל בעל החצר קלקלבשעה שמסלק את האמת המים  אם

 63מהנזק ולהציל לתקן חייב ן בעלים של המיםאי ,השני של מימיו שהם פ"אע ,מהמים
 ). מ"נתיה(

 רשות של חבירו כדי  בכל מקום שיש לאחד זכות שימוש ושעבוד על– אזלא נפל ואם  ....פאפאפאפא
אם נפל המקום של חבירו . שעל ידו יהי לו היכולת להשתמש במה ששייך לעצמו

אבל אם זה קיים רק נפל מקום תשמיש של עצמו לא איבד את . הפסידו, המשועבד לו
יש להעמידו שמדובר באופן שהותנה ביניהם שכל , והא דמפסיד כאן, זכות שעבודו

64).מ"נתה(באר זו בלבד השעבוד לא יהי לו רק לצורך 
 

וספרים אחרים גרסו לאחד בלבד ,  צריך לגרוס מתחילה לאחד אלא שנתן–לאחד בלבד  ....פבפבפבפב
 ).ע"סמ(שנתן 

 הנצרך דבר שהוא הכסא בבית שייך אינו זה שדין אומרים ויש – לגמרי חזקתו אאזל ....פגפגפגפג
 שאלה דרך השימוש רשות שנתן דוקא שזה אומרים יש ועוד ).ת"פ( ויש חולקים ביותר

 השעבוד אאזל כוונתם שיקנה גוף הקרקע ולא ודאי במכירה נתנה אם אבל, ה מתנוא
  ).ת"פא ו"רע (בנפילה

)ã (âôïáìä äãù éðùìå íøë íäî ãçà ÷ìç äìòå å÷ìçù íéçà,ã íøëä ìòáì ùé  '
åúùéøçî åá êôäì ïáìä äãùá úåîà.   

 העילוי בכלל אמות' שהד נןאמרי ומסתמא, )ע"סמ (ועילוי בשומא שחלקו זה וכל  ....פדפדפדפד
  .65)ז"ע סק"סמ(

 

 ãò÷ ïîéñ  
)à (ãôå÷ìç ãçà ìë ìåèéìå äãùä ÷åìçì åàáù ïéôúåùä åà ïéçàä, äìåë äúéä íà 

éøîâì äåù, 66ãáìá äãîä éôì ïé÷ìåç. àäéù éãë äæ ãöî é÷ìç éì åðú ãçà øîà íàå 
à äãù ìëä äéäéå éìù øçà äãùì êåîñ',åì ïéòîåù , 67äæ ìò åúåà äôåëå, øáãá áåëéòù 

æàéä íåãñ úãî ä. äôåùéåéøéáç åöøúéù ãò íéîãá úåìòäì êéøö àìà åì ïéòîåù ïéàã íéøîåà 68. 
åôøáâ íéìàã ìëå ÷ôñ éåäã íéøîåà ùéå. åà øúåé øäðì áåø÷ åà áåè äðîî ÷ìç äéä íà ìáà 

êøãì áåø÷,òøä ãâðë äôéä äúåà åîùå ,éìù àîåùá éì åðú øîàå 69æ ãöî ä ïéòîåù ïéà 
åì,á ìèåð àìà ìøåâ. 70òøä ãöäî äúãî éöç äæ ãöî éìù àîåùá åðú íäì øîà, ìåèå 

åì ïéòîåù éìù äãùì êåîñ é÷ìç àäéù éãë áåèä ãöäî äúà71.äâä  :æôúåãù éðù ïàëá åéä, 

                                            
ש שם מבואר "אמנם בריב, מ משמע אף אם המים הם מים שלו ולא מי גשמים" מלשון נתיה63

. שפטמ באולם המ"וכבר העיר על הנתיה. ד"ה ס"קנ' א סי"והביאו ברמ. צ לתקן"דרק מי גשמים א
 .ש דפוטר מלתקן במי גשמים"ב מה שביאר בטעם הריב"ד סק"קס' מ סי"ועיין נתיה

לכן מאבד , וכאן דכל תיקון הבאר הוא בפנים חדשות, מ" ועיין אולם המשפט דחולק על ניתה64
 .שעבודו בכל אופן

' ולכן אומרים שהד, ע שמדובר שבעל הכרם שלם מה שעודף הכרם על שדה הלבן"סמ' עי 65
ו שזה אפילו להיפך שבעל השדה הלבן "ע קעב סק"ך כותב בשם הסמ"אבל הש, בכלל העילויאמות 

ז "ט' עי. וזה כלול בשומא, אמות בשדה הלבן' ז יש לבעל הכרם ד"ועכ, משלם עודף לבעל הכרם
 .וכנראה דגם כאן יחלוק, ע"דלענין דהנידון שם לענין פתחים חולק על הסמ' קעב סעיף ב

ם מרוטנברג "י מהמרדכי דנחלקו ספר החכמה עם מהר"הביא הב,  שווים ובירשו שני בתים66
דאפשר דאין פלוגתא וספר החכמה ' וכ, אם יש מקום לטעון שבית זה ישתכר ביותר מבית השניה

 .ם"ג יודה מהר"ובכה. איירי באופו שידוע שבית אחד יהיה עליו ביקוש מצד המצרנים שבאותו צד
כ שומעין "נה חלקו של אחד השותפין ויש לו שדה סמוכה ג והוא הדין אם אחד מן השוק ק67

  .בסופו' י סעיף ב"מרדכי הביאו בב. לו
ובזה ודאי יהיה , שמדבריו יוצא שאם אפשר לחלק את השדה לאורך או לרוחב' ע י"סמ' עי 68

 .למצרן חלק מחובר לשדהו עושים אפילו נגד רצון השני
 ).א"גר(גם הצד הרע וגם הצד הטוב  69
רק כאן אייר ששניהם אינם רוצים , וצים יכולים לכפות לחלוק כל שדה ושדה בנפרד אם ר70

 .ב"סקי' ח' ב סי"א ב"חזו, לחלוק כל אחד רק שדה כנגד שדה
ק יד אם "יב ס' א סי"מסתפק בחזו, דאי אפשר להעלות בדמים'  לדיעה השניה בסעיף ה71

  .י מצרנות עדיף אף דהשדות אינם שוים"מודים דע
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äãùå äãù ìë ÷åìçì øîåà ãçàä,äãù ãâðë äãù ÷åìçì øîåà ãçàäå , ÷åìçì øîåàù äæì ïéòîåù 

ãù ãâðë äãùä.úååù ïäéúùù à÷åãå 72å ïéàöçì úåãùä ú÷åìçá àúå÷ôð ïéà, äáåè ãçàä íà ìáà 

ãö íåùá,ùä ìöà øöî åì ùé ãçàù åà úåã,éðùì äãù ìë ïé÷ìåç í:  
, י הגורל על השדה הסמוכה לחבירו"ואם אזכה ע גורל יעשו אלא – לו שומעין דאין  ....פהפהפהפה

 .)ע"סמ (,כיון שזהו זכותי, אין בזה מדת סדום אם לא אחליף עמו רק בדמים קרים

 או, כך בו אתן ולומר מעט להעלות יכולאם פיקח הוא  אבל – בדמים להעלות יךצר  ....פופופופו
 לדעה אמנם כל זה רק, )ע"סמ(קח ללא גורל י ירצו לא ואם, זה בשווי אתם תקחוהו

 ).מ"נתיה( 'ה בסעיף הראשונה

 כלומר מקודם יטילו גורל ואם לא נפל בצד המיצר שלו אז עדיין לא –וכל דאלים גבר   ....פזפזפזפז
 שבדורות א"וי, )ך"ש (73חלקו משום ספיקא ופסקינן כל דאלים גברזכה השני ל

 יחלוקו כ"ע, חלוקה כאן  שייךשאין וכיון, דאלים לכל להניח שלא מוטב אחרונים
 ).ת"פ (לגמרי בגורל

כ בשומא שלי היינו " מש– אמר להם תנו בשומא שלי מצד זה חצי מדתה מהצד הרע  ....פחפחפחפח
 ).ע"סמ(אבל מקרה זו מדובר ללא שומא , בחלק שלי

 ).ע"סמ(ע "כן יד להגיה בשו,  òøä ãöäî–àîåù àìá   ....פטפטפטפט

òøä ãöäî–ò÷ ïîéñáù äòéãì óà "éòñ à 'é ' éì àçéð àì øîåì ìåëé éðùäã éøáñã   ....צצצצ
ä äéçé úåðúî àðåùã äðúîá"äðúîá äòø ãâð ìá÷ì äöåø éðéà øîàé ð , íåùî

åäãùì úåëéîñ íåùî äáåèä äãùë äòøä åì äåù ÷ø äðúåð äðúîá åàìã. 
)îñ"ò(74 

 עליו גם, למצרו סמוך רע חלק לדרוש שיכול זה דין –  שומעין לוהרע מהצד מדתה חצי  ....צאצאצאצא
 ).מ"נתיה (75בעיניו יותר שוה שהוא לומר יכול שהרי, א"הרמ חולק

השדות ' מבקש לחלוק ב'  אפילו אם א–שומעין לזה שאומר לחלק שדה כנגד שדה  ....צבצבצבצב
אין שומעין , השדות של חבירו' ן בשבזה יתכן שיפול חלקו באמצע ואז יהיה שמור בי

 ).ע"סמ(לו 

ואז הוא רוצה , מהשדות שירשו'  היינו שיש לו שדה המצרן לא–או שאחד יש לו מצר  ....צגצגצגצג
לחלק את השדה המצרן לשנים שבכל שיפול הגורל יהיה לו שדה המחובר לשדהו 

 ).ע"סמ. (כ אם יחלקו שדה נגד שדה אז יתכן שיזכה בשני הרחוקה משדהו"משא

] מצרן אז' השדות שוות וא' אם ב[ע שמצרן משבית את הגורל אז " ולדעת השו–שם   ....צדצדצדצד
בלא גורל כלל ואין חולקים כל שדה לשנים , המצרן מקבל כל השדה שאצל המצר

  ).ך"ש(
)á (çôá ìèåð ÷ìçù øåëáä 'ãçàë åìù íé÷ìç, áàä éñëðá åéçà íò ÷ìçù íáéä ìáà 

ìøåâá åéçà ÷ìçå å÷ìç ìèåð,à íå÷îá åìò íà åìò ãç,áá åìò íàå  'åìò úåîå÷î.äâä  :
èôíéååù íé÷ìçä åéäù à÷åãã íéøîåà ùéå,åøéáçî áåè ãçà äéä íà ìáà , ìèåð åðéà øåëá åìéôà 

 å÷ìçãçéá.ù èåùôì äéä íà ïëå úåãùä åìà øöîá äã:  
 על גורל יעשוו הבכור של האמצעי אז ,מחוברים שדות' ג יש אם כלומר – שחלקבכור   ....צהצהצהצה

 טוב יותר האמצעי שדהה אם פילווא, הבכור יקבל את חלקיו ביחד כדי שהקצוות

                                            
אלא , ולא שדה כנגד שדה,  שעיקר דין החלוקה לחלוק כל שדה–שתיהן שוות  ודוקא ש72

 ).א"גר(שכשהן שוות כופין על מדת סדום לחלק שדה כנגד שדה 

משום דעת , א"י כאן כתב דבדווקא לא כתבו הרמ"ובערך ש, י המרדכי"ך כתבו עפ"הש 73
. ות אחרי זה כל דאלים גברא לעש"א, ד דגורל מקנה ואם יעשו גורל מקודם"ג ס"קע' ם בסי"הרמב

 .א יכול לתבוע גורל אחרי התפיסה"ועיין אולם המשפו דמסתפק אם לדעת הרמ
כ רוצה הרעה בלא "אם טוען השני שהוא ג, פ"ד דהקשה דממנ"ק י"יד ס' א סי" ועיין חזו74

מהני טענת ' בסעיף ה' הא לדיעה הא, ואם רוצה רק בשומא, ג אינה מתנה כלל"הא בכה, שומא
 .י של הראשון להשבית הגורל אפילו בלא מצרנות לשדה זוהעלו
אבל אם אינו , א הוא רק כשגם השני רק רוצה לקבל את הרעה בלא שומא"אמנם גם להרמ 75
ק "ס' ח' ב סי"א ב"חזו, מדין עלוי משבית הגורל' זוכה בה המצרן לשיטה הראשונה בסעיף ה, רוצה

 .'ה' בלא שומא לדיעה הראשונה שבסעיג אף כשאנו מצרן יכול לבקש הרעה "ובכה, ב"י
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מדין כופין על מידת [אבל אם היו שווים גם היבם היה מקבל את האמצעי , 76מהצדדים
שסובר שכופין על ' א לשיטתו בסעיף א"הרמו .והיו עושים גורל על הקצוות] סדום

וממילא המעלה של , תאז ביבם מדובר כשכל השדות שוו, מידת סדום לא משבית גורל
אז גם , אבל כשהאמצעית יותר טוב, שדות יחד הוא רק כשכולם שוות' בכור שנוטל ב

 .)ע"סמ(בבכור עושים גורל 

ז הוא אינו עדיף מזה שבא מחמתו "עכ,  שהיבם על אף שלוקח חלק אחיו–אבל היבם   ....צוצוצוצו
 ).ע"סמ (',א סעיף ד"כ רמ"ושני אחים ודאי שאינם יכולים לכוף ליקח ביחד חלקם כמו

 והיינו כגון שירשו שני שדות אחד גדולה ואחד קטנה –וכן אם היה לפשוט שדה במצר   ....צזצזצזצז
יכול הפשוט לדרוש לחלוק כל שדה ושדה בגורל , ויש לפשוט שדה אצל הגדולה

  ).ע"סמ(
)â (öáøòîå íåøã êøãäå ïåôöå çøæî äì óé÷î øäðä äéäù úòáåøî õøà, äúåà ïé÷ìåç 

 äæì òéâéù éãë ïåñëìàáêøãå øäð äæìå êøãå øäð. àåäù äæ ãöîù éöçä éì åðú øîà íàå 
éãù ãöá,åì ïéòîåù .øáã ìù åììë , ììë ãñôä åøéáç ìò ïéàå äæì áåè àåäù øáã ìë 
åà ïéôåëåúúåùòì  :  

ודרך מצד השני ואז מחלקים ' שיש נהר מצד א'  יש שמפרשים דברי הגמ–שהיה הנהר   ....צחצחצחצח
 .77)ע"סמ(חלקים ' את השדה לח

, א להשבית הגורל מחמת טענת מצרנות לשדהו"דא' א בסעיף א"לדעת הרמ – לי תנו  ....צטצטצטצט
  ).ע"סמ. (א אלעיל סעיף א"וסמך הרמ, א לכפותו לבטל הגורל"נ כאן א"ה

)ã (àöá 'úåôúåùá äãù åð÷ù,á ãçàå ùéìù ãçà  'íéùéìù,íé÷ìåçùë ,á ìèåð  '
ãçàë äúåà åð÷ù ïåéë ãçéá íéùéìù.â ìáà  'úåôúåùá äãù åð÷ù, ÷ìç ãçàä äð÷ áåùå 

åøéáç, éðùù ïåéë ãçéá íé÷ìç éðù åì ïúéù åøéáç úà óåëì ìåëé åðéà ÷åìçì íéàáùë 
çúî åéä àì íé÷ìçääìéùéìù åðîî äð÷ù åéçà çëîå åçëî àá àìà åìù .äâä  :áö éðù

ïäéáà ìù äéäù äãùä ÷åìçì ïéàáå íéðá éðù ãçà ìëìå åúîù ïéçà78,áå  ' ïäî ãçà ìù íéðáä

éöåø÷åìçì íéöåø íéøçàäå ïéôúåù úåéäì í,ãì äãùä ïé÷ìåç  ' ï÷ìç íéðùä åìàì íéðúåðå íé÷ìç

ãçéá,åãáì ãçà ìë íéøçàìå . âöã äìéçúî åéä íà ìáà 'ãçà çëî íéðùä åàá àìù ïéçà, ïéà 

ãçéá ï÷ìç ïäì ïéðúåð. ãöéå"î ìò ïéôåëã ãçéá íäì ïéðúåð àðååâ éàäëá åìéôàã àíåãñ úã:  

 ש"הרא לפי הוא זה דין שהרי , למה כתב בסתםהמחבר על שהק – לכוף יכול אינו  ....קקקק
 דין והמחבר ם"הרמב לדעת אבל, סדום מדת על כופין שאין' א בסעיף א"הרמ שהביא

כ כופין על "אז ג, אבל אם השדות שוות79, השדות בין הבדל שיש באופן רק יתכן זה
 .)א" וביאור הגרז"ט (מידת סדום

החולק על ' א' המחבר סעי' א אלו הם כשי" י–נים להם ביחד ג נות"א דאפילו בכה"וי  ....קאקאקאקא
  )א"ביאור הגר. ('א שם בסעיף א"הרמ

)ä (äö ãçàå úåìøåâ äùìù ìéèäì åàáå äæ ãâðë äæ íé÷ìçä åîùå ÷åìçì åàáù íéçàä
 äî ìò êëå êë øúåé åá ïúà éðà øîåàå äúåà äìòîå íé÷ìçä ïî ãçàá õôç íäî

ëá åúåà åç÷ú íúà åà åäåàîùùåì ïéòîåù êëå ê 80 åðìèé éåìéò åúåàá íéöåø íðéà íàå 
ìøåâ àìá àåä, åöéåùíé÷ìåç .   

                                            
דהרי בפשוט כשהאמצעי . בחלקו. כ שיהיה בכור עדיף בשני חלקיו יותר מפשוט"והוא גזיה 76

א ורבנן נמי "ב קכד ע"ב' ועיין לשון הגמ. טוב יותר מהצדדים עושים גורל נפרד על חלק הטוב
ב שהרי שניהם חלקו "יב עב "י ב"אבל לשון רש, הכתיב פי שנים ההוא למיתבא ליה אחד מצרא

כ "וכ, מדכתיב פי שנים מקיש חלק בכורה לחלק פשוט: 'וכן לשון תוס, הם והרי הם כחלק אחד
 .א"ש והטור דבכור לא עדיף מפשוט והוא שיטת הרמ"הרא

 כזה  77

 שהוא סבא של הבנים היורשים,  כלומר אביהם של האחין שמתו78
שלישים אמאי נוטל ' מאי ברישא כשאחד קנה ב אבל עדיין קשה דאם איירי שאינם שווים א79
 אולם המשפט, למה יקח שדה יפה מגד חבירו, ביחד
י לומר דמקודם נעשה גורל ואם יפול אצלך אשלם "אבל א. ג שלא יעשו גורל" ודווקא בכה80

 ד "ק י"ס' ח' ב סי"א ב"חזו. העלוי ואקחנה לעצמו
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' א בסעיף א"הרמ על המחבר בו שחולק לעילוי דומה ז"ואי – גורל בלא הוא יטלנו ....קבקבקבקב
 שותפו ממנו שיקחנו אלא רוצה אינו ושם, זה בסך לעצמו ליטלנו רוצה באמת שכאן

  ).ע"סמ (יקרים בדמים המצר בעל
 

îéñ äò÷ ï  
)à (æöàì åéä ïàë ìë íéçàä åúåàå åðéðôìù ù÷áî ÷åìçì, ÷ìåç81 éðôá äùìù åìéôà 
íä úåèåéãä82, ãáìáå åéäéù íéðîàð íéàé÷áå àîåùá. íàå ÷ìç úåçôá äùìùî àì äùò 

íåìë. çöíàå åéä úåòî íìåëå òáèî ãçà íéåùå, ïéà íéëéøö äùìù èöàìà íéðù äéàøì 
àîìòá. äâä :÷ïëå íà åéä ñëðäíé íéã÷ôåî ãéá ãçà, åàáå úö÷î ïéçàä ïéðúåð ïäì ï÷ìç êøãá 

øëæðä) òå"ì éñ 'æò ñ"è:(  

 ).ע"סמ(ולא שזה יוצא בקל וזה בדוחק  –מטבע אחד  ....קגקגקגקג

משום דהרי השותף  מספיק היה' אהרי עד ,  עדים'ב צריך למה שהק – בעלמא לראיה  ....קדקדקדקד
א המסייע "וע, יעורק שבועה יכול השני להשב, מוחזק ואין בכח השני להוציא מידו

אלא , ט דשותפין אינם נחשבים כמוחזק"קע' אמנם מאחר דמבואר בסי, פוטר משבועה
כ איירי שיש לו לתופס מיגו ומאחר שכל כחו בא לו "וגם כאן ע, רק במקום שיש לו מיגו

ז "פ' מועיל בכהאי גוונא כמבואר בסי' אין עד א, ולא על ידי תפיסה לחוד, על ידי מיגו
  ).ז"ט(, לכן צריך שני עדיםו 'סעיף ו

)á (à÷íà øçà ÷ìçù äæ éðôá â 'àìù éðôá åéçà, àáå åéçà øîàå åúåà ÷ìçä äåù 
éðéòá øúåé éðàå óéñåî íéîã øúåé äîî íúîùù åúåà83, ïéòîåù åì ìèáì ä÷åìçä. ìáà 

íà àá ìèáì ä÷åìçä àìá äðòè, øîåìå ìéôð ìøåâ øçà, ïéà ïéòîåù åì:  
 ד"קע' בסי ראשונה לדעה לגורל שקודם דמים עילוי מזכות ואה – דמים מוסיף ואני  ....קהקהקהקה

 .84)ך"ש( כאן גם חולקים שם חולקים והיש, ה"ס

 .)85ע"סמ( שנתגלה למפרע שהיה טעות –לבטל החלוקה   ....קוקוקוקו

)â (á÷éðù íéçà å÷ìçù çàå"ë àá çà àìù åéä íéòãåé åá äìèá ä÷åìçä86, â÷åìéôàå 
äéäù íäì äùìù úåãù ìèðå ìë ãçà íäî úçà ïäî úéùéìùäå äå÷ìç íäéðéá, àáùëå 
çàä éùéìùä ìôð å÷ìç äúåàá å÷ìçù íäéðéá, àì øîàð øàùé ìë ãçà íäî åìùá, 
àìà äæéà íäî äöøéù ìåëé ìèáì ìë ä÷åìçä åìéôéå ìøåâ ãçà íìåëì. ã÷åìéôàå äöøúð 
çàä éùéìùä ìåèéì èòî äæî èòîå äæî àìá ìøåâ, åìéôà éëä ìåëé ìë ãçà íéðùäî 

ìèáì çää÷åì ïåéë äúéäù úåòèá87:  
 הדיין וזיכה, גדולים ומקצתן קטנים שמקצתן, ראובן ליורשי שמעון בין דין היה אם •

 דיין ובא, יהא מונח עד יגדלו הקטנים  הקטניםוחלק, בידם הגדולים חלק ונתן ליורשין
 נחשב אם, ונחלקו אמוראים בירושלמי, ראובןל הקטנים חלק ונתן הדין והחזיר אחר

ומאחר שלא הוכרע  , לאביהם והם יורשים אותה או כמציאה לאחים הגדוליםכמציאה
 אםאמנם , ואין הגדולים חייבים ליתן מחלקם לקטנים, הלכה כמי הוי ספיקא דדינא

 שזה א"וי .)ך"ש (מידם להוציא אין , כדי חלקם מהיורשים הגודליםהקטנים תפסו
זכו  היורשיןאז ו הדעת ולבשיק טעה שהדיין במקום דוקאשתפיסה מועילה לקטנים 

ואז מה , ]שברגע שדיין פוסק משהו אפילו בטעות הדין אינו חוזר" [דינא קם" מדין

                                            
 .'לקמן סעיף ב' בגורל ע 81
  .ח"י' ו סי"קע' ע סי"שו, ד" וחלק חבירו מניח בב82
 . והשני לא מסכים לשלם לו את העילוי83
ט "כ כבאה"ד דכתב ג"סקי' ח' ב סי"א ב"ועיין חזו. ע מידו"ל דכאן כו"ג דנ"ט סק" ועיין בבאה84

משום דאפשר דאז בעת שחלק לעצמו אילו היה האח כאן , ל דהגורל הוא בטעות"וביארו משום די
וכן האח שלפנינו אולי היה מסכים לבטל , הגורל עבור העילויאולי היה מסכים מרצונו לבטל 

  .הגורל עבור העילוי של השני
 ז סעיף ג כמה צריך להחזיר"רפ' ולענין הריווחים והפירות עיין לקמן סי 85
 .ק בדין שנמצא מום אם מתבטל החלקוה"ג במאיר המשפט ס"קע' ועיין לעיל סי 86

 .םכ ש"א ובנו"ברמ' רפח סעיף ב' סי'  עי87
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ין זכות לגדולים לקחתו לעצמם או, שביד הגדולים הוא ירושת החוב של כל היורשים
ולכן יש מקום לתפיסת , על הצד שזה ירושה ולא מציאה עצמם, ומתחלקים עם הקטנים[

שהדיין הכריע בדין ודברים בין ראובן ליורשי שמעון רק מכח  במקום לאב. ]הקטנים
כדין  נחשב וזיכהו להיורשים הגדולים, י שיקול דעתו"ספיקא דדינא בלא הכרעה ע

אין לקטנים , ולכן אפילו שהוא ירושה ולא מציאה, מקולקל חובמ ועצמל חלקוהציל ש
  ).קצות(שום זכות במה שהוא תפס 

 בו חסר שהיה כגון, צד באיזה כדין נעשה שלא גורל שכל מוכח אןמכ – החלוקה בטלה •
', א חפץ שיש במקום זכיה פתקי שני שהיו או, פעמיים כתוב' א שהיה או, הזכאים' א

  ).ת"פ (כלל הקלקול אליהם נוגע שלא אלו כלפי' אפי לגמרי הגורל בטל זה בכל
)ã (ä÷ïëå íà àá ìòá áåç ìù íäéáà äáâå åáåç å÷ìçî ìù çàã íäî, ïåâë åàùòù 

é÷éúåôà äìèá ä÷åìçä88 ïé÷ìåçå ä÷åìç úøçà:  
 אם כגון,  כל חובומהם' מא שגובה היכי תימצי יש אפותיקי ללא אפילו וכן – אפותיקי  ....קזקזקזקז

ח שיקח לפריעת חובו שני חצאי "ואין מחייבים לבע מהם' א שדהשיעור כ חוב הגיע
ח צריך לטרוח "ואין בע, אחר במקום ירושתו לקח שהשני עוד היכי תימצי כגון, שדה

 .)ע"סמ (א"קי' לגבות ממקום אחר כמבואר בסי

וחלקו את ' ז דווקא ביורשים אבל שתי שותפים שקנו שדה מא" כ–בטלה החלוקה   ....קחקחקחקח
אז הוא הפסיד , מהשדות מחמת שהיתה אפותיקי' ח של המוכר וגבה א"השדה ובא בע

 ).89ז"ט(ולא בטלה החלוקה 

 הלכות מצרנות

)ä (å÷ãçà ïî íéçàä90 åà ïéôúåùä91 øëîù å÷ìç øçàì, øàù ïéçàä åà ïéôúåùä 
ïé÷ìñî ç÷åìì92. æ÷ùéå íéøîåà åìéôàù íà àåä ïøöî å÷ìñî óúåùä åà ïéçàä ïëå ø÷éò93.  

 ).ת"פ (94 מכח קירוב משפחהלוקח לסלק מצרא בר דין לקרובים אין – האחין שאר  ....קטקטקטקט

, הישר הטוב ועשית מדכתיבהמבואר בסימן זה הוא  דמצרנותדינא  טעם – מסלקין  ....קיקיקיקי
 לוקח ולכן אפילו אם קדם, הדין משורת לפנים זה עם זה אדם בני שיעשו 'ית' ה שחפץ

 שדה אותו שסביב שדות ובעלי, אחר במקום לקנות לו שאפשר כיון, אחת שדה וקנה
לכן , לזו זו סמוכות שדותיהן שיהיו כדי לנפשם בקנייתם וניחותא טיבותא יש הנמכר

                                            
',  ואם מתרצה האח שגבו ממנו לקבל מעות האם יכולים אחד מהשנים לבטל כמו בסעיף ג88

 .ע"שם בסמ' ה שכתב דתלוי בשני ביאורים שכ"ח סק"רפ' ע סי"עיין בסמ
. ה שסובר בסימן לז שדין השותפין כדין היורשים"ע סק"ש הסמ"ז שהוא דלא כמו"הט'  וכ89

ע איירי "ז משום דהסמ"ע לט"שוו שאין מחלוקת בין סמז ה"ל' מ שם בסי"ח ונתיה"אמנם בקצוה
 .ז"ע להט"ח יודה הסמ"ז דבבע"ח שדיבר הט"ושונה מבע. שנגזל בא ליקח שדהו

 .סעיף מט לענין שותפין במשא ומתן ולא בקרקע זו'  עי90
 ).ז"ט( דהיינו שהם שותפים בגוף השדה שלא חלקוהו 91
שאיננו יכול , אז המוכר פטור משבועתו,  לסלקוובא מצרן, ך שאם נשבע למכור לפלוני"ש'  עי92

  .יכול המוכר לחזור בו ויחזיק את הקרקע לעצמו, ומאחר שלא היה קנין עדיין, למכור לפלוני
שהוסיף דאף אם כבר עשה הקנין יכול המוכר לחזור דאין לך קנין ) י"אות ח(ש "ערוה' ועי

 וכיון דהשבועה לא חלה דהא לא נשבע ,דכל הקנין עשה רק כדי לקיים שבועתו, בטעות יותר מזה
משפט שלום ' ועי. ואנן סהדי דמפני השבועה עשה הקנין ממילא גם הקנין בטל, רק למכורה לזה

 .שהאריך בענין דין זה דשבועה
,  שותפו במקומוס אבל אינו מרוצה משותף החדש שהכני, ואם אינו רוצה לסלק את הלוקח93

 דיכול שותף למכור חלקו לאחר ללא דעת ,ביא מהפוסקיםשה) ו"ד הערה סקס"פ(פתחי חושן ' עי
וכששניהם שותפין ). ה"ך שם סקנ"א סעיף נג וש"לקמן ברמ' עי(אבל בעסק אינו יכול , שותפו

 והיא שאלה הנוגעת למעשה כשנמכר , האם יש לו זכות קדימה עבור מצרנותו,ואחד גם מצרן
' ועי, ם כשותפין בקרקע שהבנין בנוי עליו ואחד מצרן אבל כל דיירי הבנין נחשבי,מחסן בבנין

 ומסיק להילכתא ,א שהביא פלוגתא בזה"נ נוסבוים שליט"מהגר) ז עמוד לב"ח(קובץ הישר והטוב 
 אין בידו של מצרן , אבל בדיעבד אם מכר לאחד מדיירי הבנין,דלכתחילה יש להעדיף המצרן

 .להוציאו
 .'לקמן סעיף נ' עי 94
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 מצרנים נקראים והן, הלוקח לסלק שסביבם השדות מבעלי אחד יןשיכול ל"חז תיקנו
 . 95)ע"סמ(

וסעיף דידן התחיל הטור והמחבר , והלאה הביא המחבר דיני מצרנות'  מסעיף ו–שם   ....קיאקיאקיאקיא
והשני רוצה , ואחד מהם רוצה למכור חלקו לאחר, בדין שותפין או אחים שירשו יחד

'  שלא התחלקו השותפין יש לכל אמשום דכל זמן, ועדיף כוחו ממצרן, לסלק את האחר
ולכן לא מבעיא אם הם רק שני אחים או שותפין שכשיחלוק הקרקע , חלק בכולו' וא

' אלא אפילו באופן שהם ג, כ מצרן לחלק הקרקע הנמכר עכשיו"הרי יהיה ג, לאחר זמן
שותפין דאף לאחר חלוקה אין ברור שיזכה בחלק הקרקע הסמכוה לזה שנמכר ' או ד

חלק ' וא' ל דכל זמן שלא חלקו יש לכל א"כ זכותו לקנותה מטעם הנ"עפא, עכשיו
 .)ע"סמ(בכולו 

ולכן , בכולו חלק אחד לכל יש חלקו שלא זמן כלמאחר ו, ל" והטעם הוא כנ– א"י ....קיבקיבקיבקיב
 .)96ע"סמ (עדיף שותף אף ממצרן

)å (ç÷øëåîä åò÷ø÷ øçàì, ïéá äøëîù àåä ïéá øëîù åçåìù, ïéá åøëîù úéá ïéã, ùé 
øéáçìå àåäù ãöá øöîä åìù ïúéì íéîã ç÷åìì ÷ìñìå åúåà. è÷åìéôàå ç÷åìä ãéîìú 

íëç ïëùå áåø÷å øëåîì, ïøöîäå íò õøàä ÷åçøå ïî øëåîä, ïøöîä íãå÷ ÷ìñîå úà 
ç÷åìä. äâä :é÷åìéôàå íà øîåà øëåîä íãå÷ øåëîàù ïøöîì àì øåëîà ììë, åìéôà éëä äð÷ 

ïøöîä ìòá åçøë ìù øëåî97. äæå ç÷åìä ÷åçøä áåùç åçåìùë ìëì øáã. àé÷éãéòå ïéð÷ä ìù 
ç÷åì åáúëé øèù íùá ïøöîä98 ïéàå íéëéøö ïéð÷ øçà. ïëå íà äø÷åä êéøö äðúéì åì åîë 

äàð÷ù, íàå äìæåä êéøö ç÷éì äúåà åîë äàð÷ù íà õôç äá. áé÷íàå ï÷éú äá äçéáùäå 
ääéì äå ãøåéë úåùøá, ïéîùå åì åãéå ìò äðåéìòä99. âé÷éàå øúá áúãäéò )äçéáùä( ä äå

äéì ãøåéë àìù úåùøá. íàå ø÷ò äðîî úåòéèð åà ì÷ì÷, äëðî åì ïî íéîãä äî 
ì÷ì÷ù100, åìéôàå ì÷ì÷ íãå÷ àáéù ïøöîä101. íàå ìëà úåøéô íúåà ìëàù øçà àáù 
àéáäå úåòî å÷ìñì êéøö íìùì, ìëàùå íãå÷ åðéà êéøö íìùì102. ãé÷íàå äåì ç÷åìä 

                                            
ענין דין בן המצר הוא שתורתינו התמימה נתנה ) ה"ד ה"כנים פיש' הל(ל המגיד משנה " וז95

ל "והכוונה כמו שאמרו רז, בתיקון מדות האדם ובהנהגתו בעולם כללים באמרה קדושים תהיו
והכוונה , וכן אמרה ועשית הישר והטוב, שלא יהא שטוף אחר התאות, קדש עצמך במותר לך

לפי שמצוות , היה מן הראוי בכל זה לצוות פרטיםולא . שיתנהג בהנהגה טובה וישרה עם בני אדם
ומדות האדם והנהגתו מתחלפת , ובהכרח חייב לעשות כן, התורה הם בכל עת ובכל זמן ובכל ענין

ומהם , ל כתבו קצת פרטים מועילים נופלים תחת כללים אלו"והחכמים ז. לפי הזמן והאישים
ולזה אמרו חביבין דברי , ל"כל מדבריהם זוה, שעשו אותה בדין גמור ומהם לכתחילה ודרך חסידות

' ובתשובות מיימונית ספר קנין סי. ל"דודים יותר מיינה של תורה שנאמר כי טובים דודיך מיין עכ
ז כתב דאחרי דדינא דמצרות הוא משום ועשית הישר והטוב הרי הוא קרוב למצות עשה ואין "ט

 .לפקפק ואין להערים
ך שמביא "ש' ועי, א מאחר שאין חולק בדבר"א בלשון יע מביא שיש לתמוה למה מוב" הסמ96
 .והשותף רוצה לסלקו, י חולק כאשר המצרן כבר קנה"שרש
 והא דאין ביד המוכר לחזור מהמקח ולומר אני לא מכרתי אלא לזה הלוקח ולא שיטלנה 97

יוון הטעם בזה משום דהוי דברים שבלב ואינם דברים דכ, המצרן ממנו ולכן אני חוזר מכל המכירה
' ועי). 'ש סעיף א"ערוה( הוי כאילו מכר לשלוחו של המצרן עבור המצרן ,דמן הדין יש מצרנות

בשם ספר אמר שמואל שאם ידוע שלא היה מוכר כלל שדהו ' פטים כלל מא סימן השאורחות המ
ינא דבר אלא מפני שהלוקח הפציר בו או עשה לו טובה ולא היה יכול להשיב פניו ריקם אין בו ד

 .אמצר
א שכתב דבמצרנות מטילין על המוכר להעמיד למצרן את "בתשובת מיימוני שציין הרמ'  ועיי98

 . כגון הרשום בערכאות,כל מה שהיה מחויב להעמיד ללוקח
  ).ע"סמ(' ח סעיף ג"קע'  כדין המבואר להלן סי99
ת כל  צריך המצרן לשלם א,א דכתב דאפשר אפילו אם הוציא יותר מן הראוי"ת להלן סקי"פ' עי

 .ההוצאות
, 'ג סעיף ט"משפט שלום דהוא תלוי פלוגתא בסימן ק'  עי, אם עשה הוצאות ולא השביח100

 .שמצרן אינו מוחזק ומלוה מוחזק, שמחלק בין דין מצרן לדןי שומא הדרא) ט"קג סק(מ "י נתה'וע
 שזה ספקא "יאבל , )צ"מפשט שלום כתב בשם עט ( אם נשרף בפשיעה נחשב כמעשה בידים101

 .)ג"א סקקע"ח פי"פ(
 דאם הפירות הם עדיין בעין ולא אכלם דצריך להחזירו ,נוטה לומרש ,משפט שלום'  עי102
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íãå÷ àáù ïøöîä, ïéà ãåáòù áäìò áåç ìç åéìò åðéàå óøåè ïøöîäî:  
כ בא מצרן "בכך ואחותלה הקנין מתחילה המוכר  אמנם אם התנה –שאמכור  קודם •

 ).103ז"ט(חוזר הקרקע לבעלים 
היינו דווקא שאין לו למוכר הפסד בזה שמכרו למצרן כדלקמן  –בעל כרחו של המוכר  •

 ).ע"סמ(סעיף כג והלאה 
וקח שימשוך ידו מקנייתו ואז ממילא יצטרך ל הטילו על הל" עיקר תקנת חז–שם  •

 ).104ע"סמ(המוכר למכור למצרן 
שאכל הלוקח דאם  מהפירות ושונה .לסלק המצרן שבא קודם קלקל אפילו – מנכה •

דאין הלוקח מחזיר אותם פירות למצרן , אכלו קודם שהביא המצרן המעות לסלקו
 .בידו שהשדה למי פירותיה לאכול עומדת והשדה ,השדה קלקל לא ששםמשום 

 .)ע"סמ (שוויה מדמי טפי לו ליתן צריך המצרן ואין המשווי שקלקל זה כ"משא

ח אינו מפסיד " אם עדיין לא שילם המצרן ללוקח אז הבע–אין שעבוד הבעל חוב  •
אלא כאן איירי שכבר שילם ללוקח ולא , וגובה ממעותיו של המצרן שהכין לתת ללוקח

 ).ע"סמ(כח שעבודו לגבות מהמצרן ה אין ב"ח ממה לגבות אפ"יהיה לבע

)æ (åè÷äàð÷ ç÷åìä äðîá àéäå äåù ÷"÷, íà äéä äðúåð ïë ìëì íãà ïåâë øëåîù 
úîçî ÷çåã, àì ïúé åì ïøöîä àìà äðî. íàå àì äéä äðúåð ïë øçàì, êéøö ïúéì åì ÷"÷. 

æè÷íàå ïòè ç÷åìä àìù äéä äðúåð ïë øçàì, ïøöîäå øîåà äéäù äðúåð ïë øçàì, ìò 
îäïøö àéáäì äéàø:  

ועוד דמאחר דאיך דרך העולם למכור ,  שהלוקח הוא מוחזק–על המצרן להביא ראיה  •
  ).ע"סמ (105בפחות משוויה ובודאי משום חביבותו להלוקח לחוד הוזיל לו

)ç (æé÷íà äøëî åì áääðúî106 úéì äá íåùî àðéã øáã ïøöî, àìà íà ïë ïøöîä 
äöåø òåøôì ãéî. äâä :çé÷åà ïéàù øëåîä ÷îãéô äöåøå ïéúîäì øöîìï107:  
, לזמנו שקבעתי לו  שיכול המוכר לומר שבלוקח זה נוח לי ובוודאי יפרע לי–בהמתנה  •

וכן אפילו אם המצרן מסכים לתת משכון טוב , )ע"סמ(וזה אפילו במוכר מחמת דחקו 

                                                                                                                             
 
 
 
 
 
 

עוד מסתפק שם אם הלוקח השכיר הבית אם יכול המצרן לבטל את השכירות ולהוצא את . למצרן
 ובאם גבה הלוקח מהשוכר כל, על זמן קודם הסילוק, וגם מסתפק למי שייך דמי השכירות, השוכר

דמי השכירות על כל התקופת השכירות והלוקח אינו רוצה להחזירם או שהעני כתב דמסתבר 
 .ע"מ צ" וסיים דמ,דאין המצרן יכול להוציאו עד שיתן לו בחזרה דמי השכירות

ב "כתב המשפט שלום סק, מ שלא יזכה בו בן המצר" ואם אמר בשעת המכירה בלשון ע103
 .אי מהני תנאי לבטל מידי דרבנן) 'לח סעיף ה' יס(ע "א אבה"דתלוי בפלוגתא המובא ברמ

  .ע שם"ש בסמ"וכמ, ט"מ אם הקונה הוא גוי והמוכר יהודי כדלקמן סעיף ל" נ104
מ "מ במקום שיש לב"מ, ג דאף דדינא דמצרנות מוטל על הלוקח ולא על המוכר"ע סקס"סמ' עי

 .דם למכירהמ קו"עצה טובה למוכר להטיב לעצמו ולהודיע לב, זכות לסלק את הלוקח
ה החולק בסעיף מה דבספק הוי מצרן מוחזק יודה כאן משום טעם " ולכן אף לשיטת הרמ105

 .ה יחלוק כאן"ע ולכן הרמ"ח דנקט רק כטעם הראשון שבסמ"ודלא כב, ך"ע וש"הסמ' השני שכת
ז הרי הם בתשלומים שהם המתנה והדרך היחידה לסלק את " רוב מכירה קרקעות בזה106

מ " אולם בדרך כלל הוה ליה כאין המוכר מקפיד ומ.א לשלם את כל החוב מידהלוקח במצרנות הו
 .יש לדון לגופו של ענין

א דווקא שבתחילה כבר אינו מקפיד אבל כשמוריד ההקפדה "משפט שלום דכוונת הרמ'  עי107
א "וגם זה אינו טענה תמיד דלפי הנהוג היום לפעמים הפרעון בב [.כ שוב ליכא דין מצרנות"אח

וגם האשראי למצרן אין המוכר רוצה דאינו מאמינו ואז בטל כל , גדול מקשה על המוכרסכום 
א משמע דאף אם המצרן מפורסם שהוא איש אמיד ובטוח וטוב ונוח לכל " עוד כתב שברמ]הדין

ע "כ בסמ" ע ממש"וצ [ג יש מצרנות"ח דבכה"ש הב"פ כן ליכא מצרנות ודלא כמו"יותר מהלוקח אע
 .]188לקמן הערה ' א ועי"ש סקי"ג ופת"סקס
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משום דבמשכון יש , משום דזה אינו כמו פרעון, ויפה באופן שיהיה המוכר בטוח מאד
ואין ביד הבר מצרא . ירתו וכשנאנס יצטרך לדון עם המצרן בדינא ודיינאטרחא בשמ

אבל חרם בלשון סתם , זכות לבקש שבועה או חרם על כך שהלוקח נאמן לו יותר ממנו
  .)ת"פ(ז "יכול לגלגל עליו שבועה ע, כ אם המוכר חייב לו שבועה מכבר"וכמו, כן יכול

)è (èé÷äàð÷ íéúàîá åðéàå äåù àìà äðî, íà äïøöî õôç äá êéøö ïúéì åì ÷"÷. 
ë÷íàå ïòè ïøöîä åùòù àéðåð÷ íäéðéá, òáùð ç÷åìä úèé÷ðá õôç ìèåðå ÷"÷. íàå åéä 

íù íéãò ïúðù ÷"÷ ïøöîäå ïòåè äðîàù äúéä åðéá ïéáå øëåîä, àåäå òãåé éàãåá àìù 
åç÷ì åðîî àìà äðîá, ïúåð åì íéîã éôë äî íéãòäù íéãéòî å÷ìñîå, åòéáùîå ÷ìùåç 

÷á"÷ øèôðå. äâä :àë÷äàáâ åáåçá åðéà êéøö108 ïúéì åì ÷ø éôë úîåù úéá ïéã ò÷ø÷ä, òà"ô 

áåçäù äéä øúåé:  

  בקרקעאונאה הוי שזה שתים מפי פחות מעט אלא מאתים דוקא לאו – במאתים קנאה •
אמנם לפי המחבר אין שום אונאה לקרקעות לבטל את , )כט סעיף רכז (א"הרמ לפי

, אין בזה איסור אונאה, ז" הלוקח הכיר המחיר שלו ורוצה בו עכואם, )ע"סמ (המקח
שבמקום שיש היזק למוכר בזה [כמו שכתוב בסעיף מב , פ כן אין בו דיני מצרנות"אע

, ויש חשש שהלוקח יחזור בו אינו צריך להודיע למצרן, שהוא מודיע למצרן על המכר
ואם אין הלוקח יודע , ]לוקחוכן בדיעבד אם מכר אין המצרן יכול לגבות את הקרקע מה

ל שהמוכר "אף שי, דהיינו שהמוכר מוכר את הקרקע בשתות יתר ממחיר שלו(שנתאנה 
בזה אין דואגים לטובת המוכר , י המצרן יתוודע שמאנה את הלוקח"דע, יפסיד מזה

ולכן איכא , דאף דבקרקע אין דין אונאה אבל איסורא איכא, דהא המוכר עושה איסורא
 .)ת"פ (109ז יפסיד המוכר"נות אף שעיכל דיני מצר

 אפילו בטענת שמא כדוגמת שבועת השותפים שנשבעים –שעשו קנוניא ביניהם נשבע  •
אפילו ללא טענת ודאי שמורים התיר לעצמם והכי נמי גם כן מורה התירא לנפשו כיון 
שהוא לקחו תחילה מגיע לו כדי שתשאר השדה בידו ולכן השבועה היא בנקטית חפץ 

אבל אם הוא לא , כל זה דווקא אם המוכר קרוב או פסול, )ע"סמ( השותפין כשבועת
, שפוטר משבועה' אז אם הוא מעיד כדברי הלוקח הוה כמו כל עד א, קרוב או פסול

 ).110ת"פ(' ו' פז סעי' א בסי"ואפילו שבועת הנוטלים לפי דברי הרמ

 אין מצרא בר שיש מאחר אז, מעות נתן ולא קנין עשה הלוקח אם מיהו – הלוקח נשבע •
 את יקבל שלא מאחר, כלל למצרן להשבע צ"א ולכן, כלל למוכר לשלם הלוקח על חיוב

כ "אח המוכר את ומשביע, בשדה חפץ אם מאתים למוכר לשלם צריך מ"והב, השדה
 ).ת"פ(ח וסוברים שהלוקח צריך לשלם למוכר ולישבע למצרן "וי, היסת

וכגון שלקח , בהערמה שמכר והתברר מתנה שנתן ד"נ לסעיף דמי ולא - מאתים ונוטל •
 לטעון הלוקח נאמן ולא, ונוטל שוויה כדי המצרן שנותן, המוכר אחריות על המתנה

 ששם כל זמן שאין מפורש בשטר שהאחריות הו אלע מאתיים משום, במאתים קניתי
 שהמוכר דוקאכ "ג מיירי דכאן ל"י ועוד .שוב נאמנים ואינם, הערמה שעשו מוכח כבר
 ).ך"ש (מאתים על מפורשת אחריות קבל

אין צריך לישבע ,  כאן בסיפא דיש ללוקח עדים שנתן מאתיים–והוא יודע בודאי  •
אלא רק אחרי שהמצרן משלם מאתיים ללוקח יכול להשביע , בנקיטת חפץ קודם שיטול

ושבועת היסת ליתא אלא בטענת ברי ) שלא בנקיטת חפץ(את הלוקח שבועת היסת 
א דאף בטענת ספק יכול להשביע כאן משום דכל "וי, )ך"ע ש"סמ(ה כמבואר בסימן ע

 .111)ז"ט(עה סעיף יז ' א בסי"ש הרמ"שיש רגלים לדבר משביעין אף בספק וכמ

                                            
 . המצרן108
ולכן , כ דהבין דסעיף זה איירי באופן שהלוקח נתאנה שלא בידיעתו"ע משמע ג" מדברי הסמ109

אמנם במשפט , ז יהיה הדין אף בנתאנה יותר מכפל"רכ' ע סי"ם והשו"ף והרמב"כתב דלשיטת הרי
ב משמע דסעיף דידן איירי באופן שהלוקח יודע "ג ה"מ פי"ף בסוגיין ומ"י הרישלום כתב דמדבר

 .כ בזה"עוד באולם המשפט כאן מש' פ כן קיים כל דין סעיף זה ועי"כ ואע"שאינו שוה כ
 ).משפט שלום(א דלצד שעשו קנוניא הא הוי נוגע בעדות " ויש חולקים שאינו נאמן כע110
ם "אם בסיפא נשבעים גם בטענת שמא וגרסו ברמבז הביא מהמגיד משנה שהסתפק " הט111

ע "מ וגורס בשו"ז הכריע ספיקתו דהמ"והט" והוא יודע בודאי"ולא כגירסתינו " ואינו יודע בודאי"
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א רק באופן שהלוה מת ואין מקום לגבות " אפשר להבין דברי הרמ–שהחוב היה יותר  •
, 112לדידי שוה ליח גבה בשומת בית דין ולא אמר "או לדחוק דאיירי שהבע, אלא מזה

ואז , ד שאפשר לומר לדידי שוה לי"א שהרי מבואר בסימן קי"ע בדברי הרמ"ולולא זו צ
אין המצרן מסלקו רק בתשלום כל החוב אפילו שהחוב שוה יותר מסכום ששמוה הבית 

דהמצרן משלם כפי הסכום ששמו ' א שכ"ויש חולקים על הרמ). ע"סמ(דין את הקרקע 
הם ) מ"ש בד"א כמ"שהוא מקור לדברי הרמ(ש "ר דברי הריבאלא עיק, ד את הקרקע"ב

ובא בר מצרא לגבות , ח לקח קרקע בחובו במקום החוב בהסכמת הלוה"באופן שבע
ממנו צריך ליתן לו לא כפי שומת הקרקע אלא בכמה אפשר למכור את השטר חוב 

, ח לימכר בשוק"בשוק משום שלא שילם בכספים אלא בשטר החוב כפי שוויה דשט
   .113)ז"ך וט"ש(וזה הוה כהחליף קרקע במטלטלין 

)é (áë÷éàðú ìò øëåîä,ç÷åì äðúäù ïéá øëåî äðúäù ïéá , å÷ìñì ìåëé øöîä ìòá ïéà 
ò÷ø÷á ç÷åìä äëæéå íéàðúä åîéé÷úéù ãò,ììë äìéò äá øàùú àìå ,çàå "åúåà ÷ìñé ë:  

 בקיום בו לתלות לי נוח המצרן זה אין לומר 114לוקח או המוכר שיכול – המצר בעל אין •
, זוז או לדבר עליו לשלטון' כגון ליתן ר, דכל תנאי שלטובת המוכר א"וי, )ע"סמ (התנאי

אז מתבטל לגמרי דין מצרנות כדין , ורוצה לטעון שהמצרן אינו נוח לו בקיום התנאי
 לטובת שאינו תנאי במתנהוסעיף זה מיירי שהוא , לענין המתנת המעות' דסעיף ח

 ,ברורה המכירה אין דעדיין כיון לומר יכול הלוקח ואז ,באתי לא אם כגון כלל שניהם
 יתבטל שמא , שיהיו באחריותיהמכירה דמי ממך לקבל אותי לכפות יכול אתה אין

והלוקח מרויח מזה שאולי אחר זמן  ,ולכן רק יכול לסלקו כאשר יתקיימו התנאים, המכר
 ).מ"נתיה( בשעת קיום התנאי לא יהיה למצרן מעות או סיבה אחרת

)àé (âë÷ã øëîðä äãùì äéä 'ãî íéðøöîä 'åéúåçåø, ïåñëìàá äå÷ìçéå äá äåù íìåë ãé 
åäãù ìë éðô ìò ÷ìç ãçà ìëì òéâéù éãë. ãë÷ä äéä íàå ' ùìùî ùìù åéäù ïåâë íéðøöî

åéúåçåø,ãä çåøáå  'íéðù, ãçàë ãçà ÷ìç ïäéðù ïéá ïéìèåðå ãçàë íéáåùç íéðùä íúåà 
éìèåðù íé÷ìçäîäùìùä í115.ãçàë åàáùë íéøåîà íéøáã äîá . äë÷ ãçà íã÷ íà ìáà

ç÷åìì ÷ìéñå,åãáì àåä äá äëæ 116.äáøä íéðøöîä åéä åìéôàå , åë÷ åðéàù éî íäá äéäå
ãàî ïè÷ ÷ìçá àìà ïøöî,ç÷åìì ÷ìéñå àåä íã÷ íà , äàð÷å íã÷ åà )øëåîäî( äëæ 

äá117.äâä : æë÷ãçéá íìåëì øåëîé äìéçúëì åäéî118, çë÷é÷ìåç ùéåï. èë÷úåð÷ì ïäî ãçà íã÷ íàå, 

                                                                                                                             
 
 
 
 
 
 

 ".אני יודע בודאי"מ הכריע ספיקתו ונוקט הגיסרא "ח הבין דהמ"ך סק"והש". ואינו יודע"
 .יא רק תירוץ זהמ הב"ע כתב על התירוץ הזה שהוא דוחק ונתיה" הסמ112
פ כן החוב שוויו בפחות וכגון שעדיין " ולפעמים אף שסכום השטר חוב והקרקע שווים אע113

ולפעמים שוויו יותר מהקרקע אף שאין ללוה עוד קרקעות ) מ"נתיה(ח "לא הגיע זמן פרעון השט
ווי ח יותר מערך ש"מ עדיין יש לצפות שלמחר יהיה ללוה עוד נכסים לפרוע ולכן שומת השט"מ

 ).ז"ט(הקרקע 
שאין ציור שהלוקח יכול לדרוש קיום התנאי שהוא , מ"ע אלו חולק הנתיה" על דברי סמ114

 .לטובתו מהמצרן
מקבלים כל , יש לו על פני רוב השדה והשני על פני קצתו' מצרנים שבאים יחד וא'  וכן בב115

 .אחד כפי אורך הגבול שביניהם
רן ואם כן נאמר דנעשה שליח של כל המצרנים  ולא אמרינן דהלוקח הוא נעשה שליח למצ116

 ).א"י בשם תלמידי הרשב"ב(
וכיון דהלוקח בעצמו ' ע סעיף ו" והטעם דעיקר הטוב והישר מוטל על הלוקח וכדלעיל בשו117

ש "ערוה(מ אם הוא מצרן גדול או קטן ואין עליו ישר וטוב ליתן למצרנים אחרים "הוא מצרן אין נ
 ).'סעיף ז
, וצריך לעשות ישר וטוב לכל המצרנים כולם,  המוכר מוטל קצת ישר וטוב והטעם דגם על118

 ).ש שם"ערוה(ובדיעבד מכירתו מכירה אף כשמכר לאחד מהם 
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è íéøçàäå äæù ÷ø åúåð÷ì åöø íä íâù ïéðòåâæúåùòì åãéá äéäå ÷éæäì íäì í119, íéãò íäì ùéå 

à åøåñéùë êë ìòïñðå,ï÷ìçî å÷ìñì ïéìåëé ,òå  'éñ ïî÷ì 'âì óéòñ äæ. ì÷ íéðøöîäî úö÷ åàá
úøçà äðéãîá íúö÷å,íãáì íäìù àéäå ç÷åìì ïé÷ìñî ïàëáù åìà 120:  

 ).ע"סמ ( כזה –אלכסון ב •

 אין' א לאיש למכור הצשרו טוען והמוכר' כא מצרנים כמה באים אם – לכתחילה מיהו •
כ של "כולם קנו בע', ואפילו אם מכר לא, קנותתת לכולם לל וכופין את המוכר רשאי

 אחד רק, תחילהב באו לאכולם כש אבל .ואין הקונה רשאי לשמור אותו לעצמו, המוכר
 א"וי ).מ חידושים"נתיה, ע"סמ (כ"אח לסלקו יכוליםהאחרים  אין ,הוקנ קדם מהם

 ,קנה מהם' לא ומכר לקנות כולם באו' אפי בדיעבד אבל לכתחילה דין אלאאינו  ז"כש
 ).א" בדעת הרמז"ט (אותו מסלקים ואינם

 .)ע"סמ(מהם ' לכתחילה יכול למכרו לאכולם באו יחד  ואפילו –ח "וי •
 לקנות רצה שלא שאומרים זכה וקנה' א שקדם הוא בסתם דדוקא – אונסן כשיסורו •

 לדעה חבירו נגד מצרן דין' וא' א לכל יש אז שרוצים דעתן כשגילו אבל ,המכירה בשעת
 המכירה בשעת מודעא למסור צ"וא .א"כל שגם המוכר הסכים יש לכאו' ולדעה הב', א

  .)מ"נתיה (ה אונסדאין מתנתו מתנה וסגי בעדים שהי ,נחשב כתלויה ונתן במתנה שזה
)áé (àì÷úøëîðä äãùì úçà çåøì ïéôúåù äáøä åéä,ç÷åìì ÷ìñì ìåëé íäî ãçà ìë , 

øòøòì ïéìåëé ïéôúåùä øàù ïéàå àåä äëæ å÷ìéñå íäî ãçà íã÷ íàå. áì÷ àìà ãåò àìå
öî äéä åìéôàø121íéðù ïéá óúåùî äãù úøëîðä äãùì ãçà ,öîå ø122 äãù äìöà ãçà 
øçà íãà ìù, ãçà äàð÷å äîïéôúåùúøëîðä äãùä ìöàù äãùá , äãùä ìòá ïéà 

ãçà ãöáù123÷ôñ äúàå éàãå ïøöî éðà äàð÷ù åúåàì øîåì ìåëé , ê÷ìç ìåôé àîùã 
øçà ãöì,äãùä ìëá ÷ìç åì ùéù ïåéë åäåîë éàãå áåùç àìà ,äëæ íã÷ù ïåéëå 124. 

âì÷òà å÷ìñì ìåëé íéðøöîäî ãçàù àîìòã ùéðéà äàð÷ íàù ïéãä àåäå"åì ùéù ô 
óúåù,å ïéàøçà ãöî ê÷ìç ìåôé àîù åì øîåì ìåëé ç÷åìä .íéðù ìù úøëîðä äãù ïëå , 

øçàì å÷ìç íäî ãçà øëîå125å÷ìñî ïøöîä , ÷ìçä ïéàù ïåéë øîåì ìåëé ç÷åìä ïéàå 
÷ìç ìåôé àîù íééåñî éúéð÷ùéêìù äãùä ãöî åðéàù øçà ãöî 126:  

)âé (ãì÷ãçà ç÷ìù íéðùî äãù úçà127 àáå ïøöîä å÷ìñì çîåéö ç÷ìù ïî çàäã, 
åðéà ìåëé å÷ìñì àìà íà ïë å÷ìñî äìåëî åà åçéðî äìåëá128. äâä :äì÷à÷åãå äãùá úçà, 

                                            
' ה מבואר דהפחידו וגיזם לא נחשב כאונס ועיין משפט שלום מה שתי"ר' ט תמה דבסי" בבא119

 .בזה
 .לקמן סעיף לד'  עי120
  יש גורסים מצד121
  יש גורסים מצד122
 .וכן הוא במהדורת מכון ירושלים, ל אחר"נדצ 123
 ).ש"פ קיצור פסקי הרא"משפט שלום ע( ואף כשבאים שניהם לכתחילה שניהם שווים 124
' ל דיקסין פסקים פה שא"מהרי' עי, )'ש סעיף ח"ערוה( ואיירי שהשותף לא רצה לקנותו 125

וכר לטעון שאיני רוצה יש ביד המ, ואם בא מצרן לסלקו, המוכר חצי שדה להיות שותף עם הקונה
ע לכאן אם השותף מסכים להיות שותף של הקונה "וצ, להיות שותף של המצרן אלא של הקונה

  .93לעיל הערה ' ועי, ולא של המצרן
 ל"כ כתב המהרי"כ שהשותף אינו מקפיד להיות שותף דווקא עם הלוקח דאל"ל דאיירי ג"וצ

דיסקין פסקים פה דאין דין מצרנות במקום שנמכר חלק משותפות דהשותף יכול לומר שניחא ליה 
 ).ה בנידון דידן"ופשוט דה, ל במכר חצי שדהו"דברי המהרי(רק עם הלוקח ולא עם המצרן 

אין הלוקח יכול לומר שהוא יהיה , ה אם המצרן רק יכול לקנות יחד עם שותף אחר" וה126
  ).ש לסעיף לא"הגהות חכמ(ענה לו נוח לי שותף שיש לשותף ט

 ).'ש סעיף ט"ערוה(ש אם קנה השדה מאדם אחד "וכ,  שמכל אחד קנה חצי שדה127
א שכתב הטעם דכיון שנשארה לו "בגר' ועי,  דאין זה ישר וטוב שישאר הלוקח בחצי שדה128

כ "הלוקח גשדות לא אמרינן שייחשב ' ודחק עצמו לחלק אמאי בב, כ מצרן"חצי שדה הרי הוא ג
וכתב , שבית ומרתף אין דינם כשדה אחת) סימן סח(ח "ת הב"משפט שלום בשם שו' עי. מצרן

אבל אם המרתף . ז סעיף נז"המשפט שלום דזה דווקא אם המרתף אינו משמש לבית וצין לט
שאם יש כמה בתים ) 'סימן ח' כלל ס(ג "וכתוב בד. משמש לתשמיש הבית נחשב כשדה אחת
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ìáà éúù úåãù ìåëé å÷ìñì úçàî çéðîå åì úçà129. ìáà øëåîä ò÷ø÷ íéðùì, ìåëé ïøöîä 
÷ìñì íäéðùì åà ÷ìñì ãçàä çéðäìå ãçàä:  
 אינו' מא קנה אם אבל אדם יבנ' מב קנה אם דווקאלכאורה משמע  – אחת לו ומניח •

דאם המוכר מוכר כל נכסיו לאחד ליכא דינא דבר , ו"ל בסעיף כ"כמש  לסלקו כלליכול
, למוכר כל שדותיו, שדות שתי מיהו אינו מוכרע דאפשר דיש לחלק בין מוכר, מצרא

 יש למוכר הרבה אלא דגם אם, ע דלשון המחבר בסעיף לו משמע דאין לחלק כן"וצ
ויש שנקטו כן , )א"רע(@@כ ליכא דינא דבר מצרא " שנים מהם גשדות ומכר רק

, 130@@הרב פריד אמר למחוק@@ת"פ(בפשיטות דבקונה מאחד אין המצרן מסלקו 
 ך"ש (]כשלא מכר כל שדותיו[' אפילו אם קנה מא' א שיכול לסלקו מא" שדין הרמא"וי

 מצרן ואם, ניהםשסלק את הלוקח מל יכול השדות לשני מצרן הוא שאם א"וי, )מ"ונתיה
ואפילו אם רוצה לקנות גם את השני אין , מהם' סלק את הלוקח מאל יכול אינו' לארק 

 .)131קצות (לו זכות
כ הוא "ואין להלוקח לומר דעכשיו נעשה ג, השני ליד' א שדות' ב אם אפילו וזה -שם  •

. ןדכיון דבשעת המכירה לא היה מצרן אינו נחשב כמצר, מצרן ויהיה לו זכות מצרנות
אבל אם קנאם בזה אחר זה אם המצרן ירצה לסלקו , וזהו דווקא כשקנה בבת אחת

אבל אם לא יסלקו מהראשונה לא יוכל לסלקו מהשניה , משדה שקנה ראשונה יכול
  ).132מ"נתיה(דמחמת שדה הראשונה נחשב הלוקח המצרן לשניה 

  ).ך"ש(ש אם שנים מכרו לשנים " וכ–המוכר קרקע לשנים  •
)ãé (åì÷ðá ìòáúåðøöî ïéã åì ùé åúùà éñë.âåìî éñëðî ò÷ø÷ äì ùé íàù , åàáå 

åìöàù ò÷ø÷ øåëîì,ç÷åìä ÷ìñì ìòáä ìåëé , åðéà ç÷åìì äìçîù äãéî åð÷ íà åìéôà 
íåìë,å÷ìñì ìåëé ìòáäå .ç÷åìì ä÷ìñå àéä äãîò , éñëðá ïúåðå àùåð äéäù ãáòä ïëå 

ìä úà ÷ìéñå åéðåãàç÷å,î ïåãàä åà ìòáä äöø íà íäéãé ìò íéé÷, íéé÷é àì äöø àì íàå 
íéîãä øéæçéå ç÷åìì øåæçúå:  

 שהבעל בנכסי אשתו חשוב כלוקח ושלו ואין להאשה כח למחול –אפילו אם קנו  •
 ).ע"סמ(המצרנות 

אמנם ,  מיירי שהלוקח מסכים להסתלק עד שיביא הבעל או האדון– הלוקח את וסילק •
א לא יתרצה הבעל או האדון בסלוק שמ@?@ לעבר@זכותו , אם אינו רוצה להמתין

ואם כן לקתה מידת הדין שעכשיו יכופו ללוקח להסתלק , זה ויכופו אותי לקנותה
  .)מ" נתיהך"ש( 133כ נחזור לכופו לקנותה ולהחזיר הדמים"ואח

)åè (æì÷ç÷åìä úà ÷ìñì àáù ïøöîä, øöîä ìò åì ùéù äãùä øëî å÷ìéñù íãå÷å 
åúåëæ ãáéà134.åðîî äð÷ù ç÷åìä íâå øöîì êåîñ äð÷ù ç÷åìä ÷ìñì ïøöî ïéã åì ïéà :  

                                                                                                                             
 
 
 
 
 
 

 .רוצה לקנות רק אחת חשוב כחצי שדהרצופים והמצרן 
שדות או בתים שיש הפסק ביניהם כדוגמת סעיף כז דלא ניתן לחברם כלל אז רק יכול '  וב129

 ).ה"ח פרק יא סקקמ"פ(לסלקו מזה שהוא מחובר אליו 
ת כאן וכן "והביאו הפ, ע נוקט כן במסקנה"ז נקט דגם הסמ"ובט, ו"ז שם סעיף ל" מקורו בט130

 .ז"ש כהט"קא מהרי"הביא רע
 .שיש לדון בדברדברי הקצות ב 184כ להלן הערה "מש'  ועי131
חולק דכיון שביכלתו דמצרן לסלקו מהראשונה איך יכולת הלוקח לזכות ' ש סעיף ט" ערוה132

 .בסיבתה
.  כדלקמן סעיף לדהיא יכולה לסלקו כמו כל קרוב,  אמנם אם יש לאשה מעות של עצמה133

י 'וע, )מ"נתיה(, דיכולים הקרובים לסלק ללוקח שבאם לא ירצה המצרן אז יהיה של הקרובים
 .מ כמו שהבאנו אותם"ך ונתיה"ש סעיף יד הביא דביר הש"ערוה

דכיון דמצרנות הוא רק מפני ,  ובזה אין לומר מה מכר ראשון לשני כל זכות שתבוא לידו134
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 הלוקח גם מ"מ, הראשון הלוקח לסלק מצרן דיןמהמצרן  ללוקח שאין אף – הלוקח וגם •
 כיון,  שלוהמצר שעל השדה שקנה מהמצרן הלוקח לסלק מצרן דין לו אין הראשון
 ורק, ראשון ללוקח לסלק) שהוא המצרן( המוכר עדיין יכול היה לשני המכירה שבשעת

 כ"אח חל לא מ"דב דינא חל לא המכירה שבשעת וכיון, זכותו אבד המכירה אחר
  ).ת"פב(

)æè (çì÷éî åàùòù ìòá úéáä çéìù øåëîì åäãù, óà ìò éô çéìùäù åîöò ïøöî åðéà 
éàùø úåð÷ì. èì÷øëîùëå íéøçàì åðéà ìåëé ÷ìñì úà ç÷åìä135. î÷ïëå éî íúçù ìò øèù 

äøéëîä ãòá åðéà ìåëé ÷ìñì åììç÷:  
דכל שהטעם רק משום חשד ובדיעבד קנה , )ע"סמ (136חשד משום – לקנות רשאי אינו •

 .)ז"ט (אינו אלא לכתחילה
על אף שלא , שמחל על זכויותיו בזה שמכר לאחר – לסלק יכול אינווכשמכר לאחרים  •

 שהיה שמאחר א"וי ,)ע"סמ (מ הרי לא היה מוכרח להיות שליח"מ, יכל לקנות לעצמו
 ). ז"ט (שמחל, לעצמו קנה שלא מזה ראיה יש בדיעבד עצמול לקנות יכול

  ).ע"סמ(ל משום מחילה " כנ–מי שחתם על שטר  •
)æé (àî÷úî ç÷åìä íãå÷ å÷ìéñù ïøöîä åðéà ìåëé ÷ìñì ùøåéì. áî÷ùéå ïé÷ìåç, ïëå ð"ì 

ø÷éò:  
 לקנות יכול כאן  לוקחשקנה שמאחר הוא מצרא בר שתקנו שהטעם – לסלק יכול אינו •

 המוריש מן לו שנפלולעשות טוב וישר עם המצרן וזה לא שייך ביורש , אחר במקום
ל לקבל מעות מהמצרן ולמסור לו "הלוקח דלא ירד לקנות הקרקע ולא הצריכוהו חז

 והחולקים, 137השדה שזיכו לו משמים בירושה ולטרוח נפשו ולקנות במקום אחר
' וב, מצרא הבר נגד כח לו ואין בה לו שיש מה אלא להוריש יכול הלוקח שאין סוברים
 ).ע"סמ (יח לסעיף גם שייכים אלה סברות

)çé (âî÷ïúð ç÷åìä ò÷ø÷ä äðúîá øçàì àìù úåéøçàá, ïéà ïøöîä ìåëé å÷ìñì, àåäå 
àìù àäé úåàîø øáãá. ãî÷ùéå ïé÷ìåç ðëå"ì ø÷éò138:  
 . הטעם כמו שמבואר לעיל סעיף יז–אין המצרן יכול לסלקו  •
שאין דרך ליתן מתנה , ריות היינו אומרים שמכרה לו שאילו היה באח–שלא באחריות  •

  .)ע"סמ (139באחריות
)èé (äî÷äøëî ç÷åì ïåùàø ç÷åìì éðù140, ïëå íà äøëî ùøåéä åà ìá÷îä äðúî, 

                                                                                                                             
 
 
 
 
 
 

דנגד המצרן כיון שמכר שדהו מה , א עשה נגד הישר והטוב נגד שניהםוזה הלוקח ל, הישר והטוב
ג "עוד אור שמח שכנים פי' ועי, )ש סעיף יט"ערוה(ונגד הקונה ממנו הלא הוא קדמו , איכפת לו

  .ש בזה"ה והנה מסתפינא מ"ד
, ז שהמוכר יכול למכור את הזכות מצרנות אם מכר את הזכות בפירוש"לקמן סעיף כב בט' עי
 .ז שם" אולם שאר הפסוקים חולק על הט. מיירי שלא פירשוכאן

 ואינו דומה לסעיף כט דלוקח שנמלך במצרן דלא איבד זכות משום דשם דיבור בעלמא וכאן 135
 ).א"גר(י מעשה "הוא ע
ג כתב הטור טעם אחר דמאחר שהשליח "קפה ס' ע דבטור סי"ותמה הסמ, ע בשם הטור" סמ136

דאין המכר אלא הוצאת דבר מרשות לרשות וזה לא , ה לעצמונעשה כיד הבעלים ואין אדם מקנ
ותירץ דאם המשלח אינו רוצה לחזור אז , יצא עדיין מרשותו שהשליח הוא במקום הבלעים עומד

ז תירץ דכאן איירי באופן שהמשלח הרשהו לשליח לעשות כל מה שירצה אף "והט, זוכה בו השליח
ש בזה במחנה אפרים "מ' ועי, ס איכא גם חשד"סוכ הוצרך הטור משום חשד ד"לקנותו לעצמו וע

 .'@ב/'כ' שלוחין סוף סי' הל
 .ש עוד טעמים לשיטה זו"באר הגולה מ'  עי137
 .ח"א דלא כהב"ך הסכים לרמ"א והש"ח חולק על הכרעת הרמ"ך שהבין שהב" עיין ש138
 . וכמו שיתבאר לקמן סעיף נד139
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ïøöîä ÷ìñî úà ç÷åìä:  
הלוקח הראשון קנה זכות מצרנות ש באופן 'אפי וזה – מכרה לוקח ראשון ללוקח שני •

 ).שם הטורע ב"סמ (מהשני מוציא מ"מ, מהמצרן

 והטעם דללוקח יכולים לומר לו קנה במקום אחר ולעשות –המצרן מסלק את הלוקח  •
  ).141ע"סמ(ישר וטוב עם המצרן 

)ë (åî÷å÷ìñî ïøöîä åáåçá áåç ìòá äôøè142, ïéá åáåçá ïéã úéá åì åäåîùù ïéá 
åúòãî äéì åäáâäù.åáåçá åéìò åéäù íéîãä úúì óøèðä äöøé íàå , åäãù åì øåæçú 

ìåòìí:  
 ).ע"סמ( של בעל השדה בחובו -טרפה בעל חוב •
ד הגבהו ונתנו לו "י שהב" היינו באופן שכשקיבל השדה בחובו היתה ע–ואם ירצה  •

אז אין , והמצרן סלק אותו, ח ברצונו"השדה בחובו אבל אם הלוה בעצמו נתנו לבע
מן לבעלים ראשונים זכות לתת דמים לקבל את השדה בחזרה מהמצרן כמבואר לעיל סי

  .)ע"סמ(' ג סעיף י"ק
)àë (ïøöîäî óøèù øëåîä ìù áåç ìòá, æî÷ ìèåðå øæåç ïøöîäù øîåàù éî ùé

øëåîäî ìèåð ç÷åìäå ç÷åìäî. çî÷ àìà ììë ç÷åìä íò ïøöîä ïéã ïéàù øîåì åéìò å÷ìçå
øëåîä íò, ø÷éò äàøð ïëå:  

כול לתבוע שהמצרן אינו י,  היינו דווקא אם יש למוכר כסף לתת–חוזר ונוטל מהלוקח  •
כ אין הלוקח אחראי על זה "דאל, והוא יתבע את המוכר, רק תובע ללוקח, מהמוכר

 .)ע"סמ(לשלם מעצמו ולהפסיד 
אפילו " לאו בעל דברים דידי את" דאין למוכר זכות לטעון נגד המצרן של - וחלקו עליו  •

שהרי עדים שראו את הקנין יכולים לכתוב השטר , אם השטר כתוב על שם הלוקח
ולכן בעל דברים דידיה הוא דהא אי בעי הוה כתב ', צרן בשם המוכר כדלעיל סעיף ולמ

  ).ע"סמ(כן בשמו 
)áë (èî÷ ç÷åìì é÷åìñì äéúëåãá éðéøçà éùðéà éúåçàì ìåëé àì ïøöîã øîåàù éî ùé

àøöî øáã éðéãá,åúîçî òáú à÷ã àúééî÷ àòøàá äéì äð÷àã àëéä àìà . éìéî éðäå 
ä ç÷åìã äéðéî é÷åôàìïðé÷ôî àìã àå, éæåæ éðåîæàì àøöî øáã äéúëåãá éåäîì ìáà 

äéðîæá ç÷åìì,ò åäðéøãù åìéôà "éà÷ äéúëåãá íéãòá åàùòù çéìù é:  
 מיירי שרוצה הבר מצרא לשלוח אחר שיקנה עבורו את –דאקנה ליה בארעא קמייתא  •

לא ובזה נתחדש דכאן שונה מכל בעל דין שיכול לעשות מורשה אף ב, השדה מהלוקח
שיקנה למורשה חלק בממון התביעה כאן בעינן שיקנה לו זכות בגוף שדה זו שבא לדון 

א לפרש דכוונת המחבר שצריך להקנותו לגמרי והלוקח "אבל זאת א. מחמת מצרנות
ג מבואר לעיל סעיף טו דאין ללוקח ממצרן "יסלק את עצמו לגמרי מהשדה דהא בכה

                                                                                                                             
 
 
 
 
 
 

ח שני ולוקח השני הוי אשה או קטן  באופן שלוקח הראשון צריך לתת למצרן ומכרה ללוק140
מ דף "בב' משפט שלום כאן מה שדן בזה על פי דברי התוס' עי. וכדומה דאין בהם דינא דבר מצרא

ה זבנה דבדבר שהוא רק משום עשיית ישר וטוב אם אמרינן בזה מה מכר ראשון לשני "א ד"לה ע
 .'וכו

 תוציאני מהשדה אחזור השטר ע שביאר אמאי לא יוכל הלוקח לומר למצרן אם"בסמ'  ועי141
ט "ח וקי"ותלאו בנידון המבואר ביסמן קי, והשדה למוכר שלי וממנו הרי אין אתה יכול להוציאו

ע "מ המשפט כתב דאין תלוי בפלוגתא דשם וכאן לכו"והנתיה. מתי אפשר לומר מהדרנא שטרא
 .בזה כמה טעמים' ש שכ"יכול המצרן לסלק ללוקח עיי

 .א כמה משלם עבורו"ברמ' לעיל סעיף ט'  עי142
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מרים שאם הקנה לו השדה בפירוש יחד עם ויש או, )ך"ע וש"סמ (143זכות לסלק להלוקח
אז יכול הלוקח מהמצרן לסלק את הלוקח מהבעלים הראשונים שונה , זכות המצרנות

וסיפא ) ז"ט(ולכן כל הסעיף כאן מדובר שהלוקח מהמצרן לוקח לעצמו , מסעיף טו
עיין (ד כדי שלא יפסיד זמן תביעת המצרנות "מיירי ששולח שליח להביא מעות לבי

  ).ך"ע וש"סמ(צ הקנאה "וזה א, ולא להוציאה לגמרי מהלוקח) ב"סעיף ל
)âë (ð÷åéúåòî ãçà ìë ç÷åìäå ïøöîä åàéáä, ìùî íéáåè ç÷åì ìù åéúåòî åéä íà 

ïøöî,äàöåäá úàöì øúåé íéøäîî åéäù åà ,ïéøúåî åìàå ïéîåúçå ïéøåøö åìàù åà , ìèá 
ïøöîä úåëæ. àð÷öîä ïéà òøôå ç÷åìä íã÷ íà ïéãä àåäå ïéòëá àìà å÷ìñì ìåëé ïø

åéúåòî.äâä  :áð÷åàåäïøöîì úåëæ äæá åð÷ú àì øëåîì àãéñô ùéù øáã ìëá ïéãä :  
ל אלא כדי לעשות " הואיל שעיקר דין מצרנות לא תקנוהו חז–הקדמה לסעיף הבאים  •

הישר והטוב עם המצרן לא שייך האי תקנאתא אלא היכא דליכא שום צד הפסד למוכר 
) ע"סמ(ד הפסד בטלה דין מצרנות דאין זה ישר וטוב להפסיד למוכר אבל אם יש איזה צ

 .144ובסעיפים הבאים יבואר הדוגמאות לזה
 ).ע"סמ( היינו אפילו שאין הבדל בשווי אלא בטרחא להוציאם –טובים משל מצרן  •
 והמצרן אומר למוכר שכך קיבלם ואינו רשאי לפותחם עד שיבואו –צרורין וחתומים  •

ומאחר שהמוכר צריך עכשיו למזומנים ויש .  המנין וכל כיוצא בזהבעליהם ויעמדו על
 ).ע"סמ(לו פסידא בגין המתנה זו עד שיבוא בעל המעות למנותם 

ע ולדבריהם שאחר מכירה שבא לסלק "ח על השו" י–והוא הדין אם קדם הלוקח  •
ע "סמ(ללוקח אינו יכול לעכב אלא במקום שיש לו פסידא קצת ולא רק טירחא 

 . )145ז"וט
 אמנם אם המוכר קנס את עצמו שאם לא יקנה המקח ללוקח יצטרך –פסידא למוכר  •

ואז כשמצרן לוקחו יפסיד המוכר שיצטרך לשלם הקנס ואז יתבטל הדין , לשלם לו
ונמצא , ז לא אמרינן כן אלא כיון שהלוקח נחשב לשלוחו של מצרן"עכ, מצרנות

  ).ת"פ(ואין מקום לקנס כלל , שהמוכר קיים תנאו
)ãë (âð÷øöçá øöç óéìçä,äãùá åà ,íøëá åà ,àëôéà åà , ò÷ø÷á ò÷ø÷ àåäù ïåéë 

øöîä ìòá ïéã åá ïéà.  ùéù éô ìò óà úåøåäì äàøð ïëåãð÷÷ìåçù éî146. øöç óéìçä íà ìáà 
ïéìèìèîá åà äîäáá, øöîä ïá åì ïúåðå ïéìèìèîä ïúåà éîã åà äîäáä åúåà éîã ïéàåø 

å÷ìñîå, åðéàå ìåëéïú åì øîåì åá éúç÷ìù åîë éì ,íåìë úìòåî äðéàå úàæ àéä äîøòäù . 
äð÷ïøöîä çë ìèáî åðéà äîøòä àåäù ïééãì äàøéù äæá àöåéë ìë ïëå:  

 שבקרקע דרך העולם לדקדק וחפץ בזו יותר מבזו לכן שומעין -כיון שהוא קרקע  •
ה "וה[ללוקח שאינו רוצה להשאיר קרקעו למוכר ולקבל דמים או קרקע אחרת תחתיה 

כ כשנתן בעד חצר של "משא]. 147כ"מוכר שאינו מקבל כסף או קרקעו של המצרן בעל
 ואין קפידא בהם משום הכי 148המוכר בהמה או מטלטלין שמצויין לקנות בשוק

 ).ע"סמ (149כשרוצה לסלקו בשווין צריך לקבלן
                                            

כ "ך וכ" והטעם דכאן שונה ולא סגי שירשה למורשה לדון במקומו בלא הקנאה כתב הש143
ב וכל דין מצרנות "בפרישה דמאחר שכל דין מורשה אינו אלא תקנת חכמים כמבואר בסימן קכ

 .כ תקנת חכמים ותקנתא לתקנתא לא עבדינן"הוי ג
מוכר לכן אם יאמר המוכר שאינו מקפיד חוזר י דמאחר שהוא רק לטובת ה" ומבואר בב144

דזה רק כשגילה המוכר מתחילה שאינו מקפיד כמו ' זכותו של המצרן וכתב המשפט שלום הערה ט
 .107לעיל בהערה ' שכ

ז ומה "טה כוונת ה"ואכן כ. ע "ז לדעת הסמ"ש שהשוו דעת הט"וערוה, באר היטב'  עי145
שהזכיר בדבריו דמוכר אינו מונע המכירה כוונתו על הלוקח שבהחליף קרקע בקרקע מקבלים 

י לומר שלולא "ז כתב שבטבי ותקולי א"טענת הלוקח שלא מכר למוכר קרקעו רק עבור קרקע וע
 .הטבי ותקולי רוצה לבטל הכל

ם טוב כמו כרמו של ע כתב שהכוונה על שיטת הגאון בטור דמחלק דבכרם אם נותן כר" וסמ146
 .לוקח דהדין עם המצרן

 .ה בטור" כ147
 .כ שכל הדין של מטלטלין היא אך ורק מטלטלין שמצויין בשוק" משמע א148
ג משכנים שמסתפק איך הדין אם נתייקר המטלטלים כמה צריך המצרן "אור שמח פי'  עי149
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, ושדה וכרם הם לצורך פרנסה,  חצר הוא מיועד למגורים ואיכא קפידא טפי–או כרם  •
  ).ע"סמ(מ גם בשדה וכרם יש טענה חביב זה עלי "ל דמ"כ קמ"ידא כואין קפ

)äë (åð÷úåòî àéáàå çøèà ïøöîä øîà,åúåëæ ãáéàå äéì ïðéøèð àì . êìà øîà íàå 
úåòî àéáàå150,åì ùéù ãåîà àåä íà ,àéáéå êìéù ãò åì íéðéúîî 151, ïéà ãåîà åðéà íàå 

åì ïéòîåù. æð÷ïéã úéáì àúàã éî÷î éàã øîåàù éî ùéå éðäá òãåé äåä àì øëåî éáâì åà 
éðéáæ,ãé éîð éà òäéîã íåëñá òãé äåä àìå éðéáæ éðäá ,ò óà éæåæ éúééàå ìæéà øîà éë " â

äéì ïðéøèð ãåîà àìã152,äéúéá åâî éúééàå ìéæàã øåòéù à÷åãå 153, ïðéøèð àì éôè ìáà 
äéì154:  
  .155156ם"ה לשון הרמב" כ–אם הוא אמיד שיש לו  •
)åë (çð÷åìä äöåø äéäíéúá äá úåðáì äúåð÷ì ç÷,äòøåæì äöåø øöîä ïáå , äëåæ ç÷åìä 

õøàä áåùé íåùî157,øöîä ïá ïéã äá ïéàå . èð÷ äòèåðì äöåø ïøöîä íàù øîåàù éî ùéå
å÷ìñì ìåëé158:  

והיינו שיש בו לזה לעשות דבר שיש לו קביעת וקיום , ל" אפילו בחו–ישוב הארץ  •
 ).ע"סמ (159ועומד טפי מהשני לכן הוא קודם

משום דאילנות קבועים ונשרשים בקרקע ,  דנטיעה עדיפה מבניית בתים–כול לסלקו י •
ולכן גם להיפך אם הלוקח רוצה לנטוע והמצרן רוצה לבנות בתים אינו , טפי מבתים

 160א שבניית בתים ונטיעות שווים בעדיפותם לענין מצרנות"וי, )ע"סמ(יכול לסלקו 
  ).ז"ט(

)æë (ñ÷ç øöî ïéáå åðéá ÷éñôî äéäíéì÷ã áëø åøéá,÷æçå äåáâ ïéðá åà , àöåéëå àîåâ åà 

                                                                                                                             
 
 
 
 
 
 

 .לתת ללוקח
 ".היום"ש " נוסף בערה150
ח ומצרן באים ביחד לקנות ממוכר אבל אם כבר קנה בפרישה דכל דין זה הוא כשלוק'  כ151

 .ש בזה פרישה סעיף מא"ש מ"לוקח לא נאמר דין זה רק דינו כדלהלן סעיף לב ועיי
ה מפורש בטור "כ) 151אף לפרישה שבהערה דלעיל ( דין זה הוא אף כשבא לסלק את הלוקח 152

ח דברישא שכבר ידע "רישה שם וטעם החילוק בין רישא לסיפא ביאר הבה ובפ"בשם הרמ
ד ומדלא הביא אמרינן דודאי אין לו וכוונתו רק "שהמוכר רוצה למכור היה לו להביא מיד הכסף בב

 .כ בספיא אין שום סיבה שלא להמתין לו"להשתמט ולדחות משא
ד מבינים "מ אם הב" לו ומי הלואה אין שומעין" ודווקא שיש לו בביתו אבל אם ירצה ע153

 ).ש אות יא"ערה(שיכול להשיג בהלואה ממתינים לו כמה שעות 
' ועי) ש סעיף יא"ערוה( כל סעיף זה אם אומר המוכר שאינו מקפיד בכך נשאר זכות המצרן 154

 .144לעיל הערה 
  .י"ת בזה שיטת רש ובדרישה כתב שבראשונים שיטות חלוקו155
ם אמיד שיש לו משלו והוא "שיטת הרמב, י הלואה מאחרים"י דאמיד להשיג ע" שיטת רש156

ש סעיף יא "ובערוה, כ סגי"שיטת רבינו ירוחם שאמיד שיש להסתפק אולי יש לו ג, המחבר' שי
ובפתחי חושן פרק יא הערה קסו כתב דאם יכול למשוך , י הלואה ממתינים"י דאף ע"פסק כרש

 .ם"י אשראי מהני אף לשיטת הרמב"הבנק אף עמ
י דהטעם דסעיף זה משום דמאחר דדין מצרנות אינו אלא משום הישר והטוב לכן " וביאר בב157

 .בטענה כל דהו דחינן ליה
ת גור "ובמשפט שלום הביא משו, )ש סעיף נה"ערוה( דווקא אלנות פירות ולא אילני סרק 158

וצה לבנות בנין של אבנים והמצרן רוצה לבנות בשל עץ לא סט דאם לוקח ר' מ סי"אריה יהודה חו
ע דהכל תלוי מיהו יותר קבוע "מ וכתב המשפט שלום דדבריו הם רק לשיטת הסמ"שייך דינא דב

 .ז אינו מוכרח"ועומד יותר זמן אבל לט
כ דכאן הטעם "ט דבתים מתקיים יותר מנטיעות וע" אולם המשפט מוכיח מכתובות דף ע159

 .ונטיעות חשובין יותרמשום חשיבות 
 .מ אולם המשפט"ז דליכא דינא דב"מודה הט,  לוקח רוצה לנטיעה ומצרן לזרוע160
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íäá, éúù åáøòúéù ãò ÷éñôîä øáãä êåúá ãçà íìú åìéôà ñéðëäì ìåëé íà íéàåø 
úåãùä,ç÷åìä ÷ìñîå åìù øöî ïá äæ éøä ,ç÷åìä ÷ìñî åðéà åàì íàå :  
אבל גּומא אפשר למלאותו בעפר ולצרף את ,  כלומר ֹגמא שהוא לשון קנה–גומא  •

  ).ע"סמ (161שדותה
)çë (àñ÷åäãù òöîàá èòî ò÷ø÷ åì øëî, äúåà ãöá ò÷ø÷ åì øëî êë øçàå 

òöîàáù,úéøåáæ åà úéãéò àéä äìéçú åì øëîù èòîä äúåà íà íéàåø 162 úàæ éáâì 
äðåøçàá åì øëîù ò÷ø÷ä,å÷ìñì ìåëé øöîä ïá ïéàå ç÷åìä äëæ , ïá åîöò àåä éøäù 

òöîàá äð÷ù èòî åúåà éðôî àåä øöîä. øëîù úàæ åîë òöîàá äð÷ù èòî åúåà íàå 
åãöá óåñá åì, ÷ìñî øöîä ïáå íéøòî äæ éøä áñ÷óåñá äð÷ù äãùäî åúåà.äâä  :âñ÷ ïëå

äðúîá ò÷ø÷ èòî åì ïúð íà, éøä äðúîä òéìáäù ãò ø÷åéá êë ìë êë øçà åì øëî íà ïéàåø 

íéøòä163öîä ïá ìëåéå øå÷ìñì . ãñ÷ë ìò ïéîéøçî øáãá äîøò ùùç ùé íàåäë, ùéù øáã ìëá ïëå 

ì äîøòì ùåçìêë ìò ïéîéøçî øöéîä ïá úåçã164:  

ז ותגיד דעתך אם זה מוסיף משהו הנצרך לנו "ע סקמ"סמ' א עי"הרב לוי שליט' לכ{ •
 @}ודאי@לספר זו

הן כלפי ,  אבל ממה שקנה מתחילה המקח קיים–מסלק אותו מהשדה שקנה בסוף  •
נניא והערמה יחד עם המצרן ואף אם המוכר דלא אמרנין דנקנוס למוכר ששותף בקו

 והן כלפי הלוקח דאינו יכול להכריח את המצרן שיקנה אותו המעט 165מכרו ביוקר
אמנם אם המצרן רוצה לסלק את הלוקח גם מאותו מעט גם מיד בתחילה יכול , כ"בע

 ודין זה דבהערמה אינו מצרן ומסלקין אותו נאמר אף 166לסלקו אף שעדיין אינו מצרן
כ אלא שתק "צרן לא התרה בתחיהל ללוקח אלתקנה המעט כי אסלקך אחבאופן שהמ

 ).ע"סמ(ואפילו הכי לא איבד זכותו ויכול לסלוק מהנשאר 
אבל . אם לא הבליע אפילו בקרקע שוה אין דינא דבר מצרא –וכן אם נתן לו מעט קרקע  •

 זה ב להערמה ואינו נפטריםנחשבוהמכירה יחד  תנההמאז , והקרקע שוה, אם הבליע
ואין בו , אבל אם זה לא שוה אז אפילו אם הבליע המתנה קיים, 167ר מצראמדינא דב

  ).ך"ש(דינא דבר מצרא 
)èë (äñ÷åì øîàå øöîä ïáá êìîðå ç÷åìä àá, øåëîì äöåø êìù øöîä ïá éðåìô éøä 

åæ äãù éì,åðîî ç÷àå êìà ,àå "ç÷å êì ì.åúåëæ ìèéá àì ,äð÷éù øçà åúåà ÷ìñì ùéå , 
ïë íà àìàåãéî åð÷ . åñ÷éú÷ìúñðù íéãò éìò ååä íéãò éðôá øîà íàù øîåàù éî ùéå, 

øúåé êéøö ïéà,øù äöåïéð÷á ïéãë éú÷ìúñð øîåì .äâä  : àåäå úåð÷ì ïøöîì ç÷åìä øîà íà

äéì àðéòá àì øîåà, æñ÷åçøë ìòá åçåìù äùòð åðéàã ãéî ç÷åìä äëæã íéøîåà ùé:  

                                            
ע הא בנין המפסיק "ויל. אף אם הגומא גדולה משום דיכולים למלאותו) אות נו(ש " בערוה161

בפתחי חושן פרק יא אות כד דלא מצא בפוסקים עד כמה חשוב הפסק ' כ אפשר לסותרו וכ"ג
 .נוכל לבטל ההפסקשנאמר ש

 ).י"ב(ה לכל חילוק " וה162
 משפט שלום הביא מזכור לאברהם דאם המתנה הוא מועט ממש הוי הערמה אף בלא 163

 .ך לתת מתנה כזודרהבלעה דאין 
משפט שלום שמאחר שכל דין מצרנות אינו אלא ' ועי, חרם סתם' י כ" בתשובת הגאונים בב164

 .ד מחרימים על כל מי שמערים"ן רק שהבמשום הישר והטוב אין להחרים במוכח המצר
) דרישה(מ חל על המוכר "ועוד דהא אין דינא דב) ראש( דשמא לא כיוון המכור להערמה זו 165

וכלול בזה , י המובא בטור דמבטלים ומחזירים אותו מעט קרקע למוכר"ודלא כשיטת רב האי ורש
ה כערמה ממילא בטל המקח דגם לא אמרינן שהלוקח או המוכר יוכלו לטעון דאם דנים המכיר

 ).ש סעיף טז"ערוה(משום דאין אנו דנין דין הערמה רק כלפי המצרנות , לגמרי
א "ר א"ש והטו"י כתב דלרא"י ובב"ע לרב האי ורש"ע חידש דדין זה מודה הראש ושו" סמ166

ללוקח לסלק בתחילה את המצרן מאותו המעט קרקע כיון דעדיין אינו מצד שדהו ובמשפט שלום 
 .ח"ק בשם הרמ" כן משיטהמהביא

 .ק הקודם"ע בס"כ בסמ" ולענין המתנה עצמה נראה כמש167
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לו לקנותו כדי שימכרו לו בדמים הראוים  שיכול המצרן לומר לכך אמרתי –לא ביטל  •
 ).ע"סמ (168דאם קניתי אני מהמוכר היה מעלה עלי בדמים כיון שאני מצרן וחביב עלי

שהרי יש למצרן זכות בסמיכות השדה לשדיהו ואותו ,  ואינו קנין דברים–קנו מידו  •
 ).ע"סמ (169הזכות מסלק בקנין

ומהני כדין כל הודאת בעל דין , י קנין" שמשמעות הודאתו הוא שהיה ע–כדין בקנין  •
 ).ע"סמ) ('א סעיף ו"פ' לעיל סי' עי" (אתם עדי"בפני עדים באומר 

ואז אם המצרן , כ אתן לך" דהיינו שהלוקח אמר אני אקנה לעצמי ואח–לא בעינא ליה  •
ולכן איבד , אז אין מקום להתנצלות למה אמר ללוקח לקחת לעצמו, אומר לא בעינא

ם אמר אני אקנה לעצמי והמצרן אומר לא בעינא ליה אז דינא אבל א, המצרן זכותו
א דרק אם אומר למוכר "כדלעיל שלא איבד המצרן זכותו בלא קנין כדמוכח מסעיף ל

א כפשוטו דכל שמוסיף "ויש שפירשו דברי הרמ, )ע"סמ (170לא בעניא ליה מאבד זכותו
. כ"נעשה שלוחו בעג אין כוונתו לעשותו שליח ואין "בכה, ואומר לו לא בעינא ליה

ל "ז דס"א הוא דעת יחיד משום דכל מקור דשיטה זו בנויה ע"אמנם דינו של הרמ
וכל , דקודם שקונה הלוקח לא מהני קנו מידו ורק אחרי שקנה הלוקח בעינן הקנין

א שחש ליחידאי "ולכן תמוה דברי הרמ, הראשונים חלקו עליו וכן נוקט מחבר סעיף ל
 ).ך"ש(

)ì (çñ÷à íéøáã äîáïéð÷ êéøöù íéøåî,äð÷ù íãå÷ åì ìçîùë . åúåëæ åì ìçî íà ìáà 
ç÷ìù øçà,åúåà òééñå ïøöîä àáù ïåâë 171,åðîî åøëù åà , ìë øúåñå äðåá åäåàøù åà 

øòøò àìå åá äçéî àìå åá ùîúùîå àåäù,÷åìéñì éåàøä ïîæ êåúá àåäù éô ìò óà , éøä 
à áåùå ìçî äæåðéå÷ìñì ìåëé :  

 ).ע"סמ( אם מחל לו בפה בפירוש ש" וכ–כגון שבא  •
 ).ז"ט( כלומר או סותר –וסותר  •
  ).ע"סמ( כלומר או משתמש –ומשתמש  •
)àì (èñ÷íéîã íúåàá åì øåëîì øöîä ïáá øëåîä êìîð, àîìòì ïéáæ ìéæ äéì øîàå 

äéì àðéòá àìã,äéðéî àð÷îì êéøö àì 172:  
ל זכותו מטעם  לא ביט ללא להזכיר את הסכום אבל למכור לו בסתם–באותם דמים  •

 ).ע"סמ(הנזכר בסעיף כט דרוצה דלא יעלה המוכר במחיר וימכר בדמים הראויים 
אף ,  אמנם אם המוכר רוצה למכור למצרן ולסלק את הלוקח–לא צריך למקנא מיניה  •

כיון שזו רק זכותו של מוכר לקיים , אחרי שכבר מכרו ללוקח לא איבד המצרן זכותו
 ).173ת"בפ(המקח ללוקח נגד המצרן 

)áì (ò÷ïéãá åðòáúéå úåòî àéáéå êìéù øåòéù ïøöîä ääù íà174 ãáéà åòáú àìå 
åúåëæ.äâä  :àò÷åúåëæ ãáà àì ñåðà äéä. áò÷úåòè çëî ÷úù íà ïëå, éîãù øåáñ äéäù ïåâë 

åì åòéâé äøéëîä,îì åòéâéù åì òãåðùë êë øçàå åìù ïøö,åîò ïéãä ç÷åìä ÷ìñì àá . à÷åãå 
ä éðáì øëîä äìâúðù äòùîò÷ø÷á ç÷åìä ÷éæçäå øéò, ãáéà àì àòðöá äç÷ì íà ìáà 

ïéãá åòáåúìî êë øçà ääùéå øëîä íñøôúéù ãò åúåëæ175 :  
                                            

ולכן כתב המשפט שלום דיש כאן דין השטאה , )י"י בשם רש"ב( כלומר דמשטה הייתי בך 168
 .דאינו צריך לטוענו אלא אנן טענינן ליה) ו"א סק"פ' ך סי"המבואר בש(

 .ש"עיי, אחרלקמן סעיף לה שזה לא מהני נגד מצרן '  ועי169
מ "ע דעדיין יכול לטעון דעדיף לו שהלוקח יעשה המ"ע צ" עין אולם המשפט דדינו של הסמ170

 .עם המוכר
 .שנתגלה המכר??"לקמן סעיף לב סק' עי 171
ה דאין על "י דדומה לדין בסעיף כג וכ"הב'  והטעם דשונה הדין בנמך במוכר מנמלק בלוקח כ172

 .המוכר להמתין אף שעה אחת על המצרן
 .ש"מטעמו דידיה יעויי' י ואולם המפשט שחלקו בזה כל א"משפט שלום ערך ש'  עי173
ש דמסברא אם תבעו "מפש' ועי, ד הוי מחילה" מלשון המחבר משמע דכל שאין תובעו בב174

ז סיים "א ועכ"ת הרשב"שם בשו' כ סגי וכן בפי,ד ג"ורצה ליתן מעותיו בינו לבין עצמו ולא בב
 .ע"המשפט שלום בצ

כשיש ויכוח בין לוקח למצרן . ד"ה וסעיף ל"וכן בסעיף כ,  גדול כמה זמן יש לו להגיעע" צ175
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 ). ע"סמ (176 מאחר שידע אמרינן שמחל–אם שהה  •
אינו מפסיד ,  ואם נודע לו בחול המועד והביא מעות מיד אחר המועד–שיעור שילך  •

 ).ך"ש (177אר הימיםד קבוע בו כש"מ אין ב"מ מ"פ שדנים בחוה"שאע
אבל אם היה אונס בשעת המכירה אין דין ,  היינו שהיה אונס אחר המכירה–היה אונס  •

 ).מ חידושים"נתיה(דבר מצרא כדלקמן סעיף לד 
דהיינו שיש דין ודברים [שהוא סבר שהשדה שלו ,  כלומר המוכר–שיגיעו למצרן שלו  •

והתברר ,  בשביל הדמיםוהסכים למכרה] על השדה אם זה של המוכר או של המצרן
ועכשיו שאין לו זכות בכסף הוא רוצה לקנות את החצר לעצמו , שהיא של המוכר

מ "נתיה(ואיבד זכותו , לא הוה אונס, אמנם אם נתברר בעדים שטען בשקר, )ע"סמ(
 ).חידושים

,  וצריך שיתגלה הדבר לבני העיר וגם יחזיק בה–שנתגלה המכר לבני העיר והחזיק  •
אפילו אם לא נעשה כרוז , )א"ברע(מכר בצינעא שלא איבד המצרן זכותו כ הוה כ"דאל

 ).ז"ט(כל שנמכר בקנין ועדין יש לו קול ואם לא שנתכוונו להעלים הדבר 
ואחרי , והמצרן לא מיחה,  אם מכר מוכר לקונה באופן שלא חל וחשבו שהקנין חל-שם  •

שהרי כבר ,  זכות לסלקואין למצרן, זמן רב נודע להם זאת שלא חל ועשו קנין מחדש
בא להחזיק את המכר הישן שהיה רק , המוכר לא בא למכור מכר חדשוכעת , זכותו מחל

 ).א"רע(דניחא ליה דליקו בהימנותיה , בטעות
)âì (âò÷ ìò øòøòé àìù å÷éæäì åãéá ùéù øáãá øöîä ïáì åîééà äæù íéãò ùé íà

ç÷îä,å÷ìñì ìåëé ñðåàä øåáòéùë 178:  
)ãì (ãò÷öîä ïá äéäúøçà äðéãîá ø179,äìåç åà ,ïè÷ åà 180,äìåçä àéøáä ïîæ øçàå , 

ïè÷ä ìéãâä åà,êìåää àáå ,å÷ìñì ìåëé åðéà ,ïë øîåà äúà íàù   øåëîì ìåëé íãà ïéà
åúéò÷ø÷,éãéî àöú íéðù äîë øçàì äðå÷ä øîàéù .äâä  :äò÷ íå÷î ìëîã íéøîåà ùéå

÷ åà éáäåàì åòéãåéù ïéã úéá éðôì øëåîä êìé äìéçúëìïøöîä éáåøåð÷ì äöåø íà ú181:  
נחלקו , והמצרן ליד בית הנמכר,  אם המוכר וקונה במדינה אחרת–במדינה אחרת  •

ה אם השותף "וה, האחרונים אם יש בזה דינא דבר מצרא ולכן לא מפקינן מניה דהקונה
אין לו זכות לסלקו , ליד בית הנמכר והשותף השני מוכר חלק לקונה במדינה אחרת

 ).א"רע(

                                                                                                                             
 
 
 
 
 
 

 ).ש סעיף כא"ערוה(אם המצרן ידע או לא על הלוקח להוכיח 
 ). כדלעיל סעיף ל( ולזה לא צריך קנין 176
ט שם דרק כששני הצדדים מתרצים דנים ויעויין "ב סקמ"ומשנ' ה סעיף י"תקמ' ח סי"או'  עי177

 .כ שם"ו ושאר נו"ע סק"וסמ' סעיף ב' ה' סימ "חו
 ).ע"סמ(א סעיף יא " הובא כעין זה לעיל ברמ178
  . א דאף אם האחרת אינה רחוקה"משפט שלום הביא די179

יז דיש להמתין ' ב סי"ת דברי חיים ח"ובעיר אחת אפילו גדולה מאד כמה פרסאות כתב שו
ו דשייך להודיע דרך טלפון וכדומה צריך ו דיתכן דבזמניני"א סקקכ"וכתב בפתחי חושן פי. למצרן

 .צ להמתין"לעשות כן ובאופן שהמצרן יעביר הכסף מיד אבל אם מבקש המצרן להמתין עליו א
מ "לח' ועי, לקמן סעיף מח שיש זכות ביד בית דין לסלק את הלוקח כאשר המצרן קטן'  עי180

כאן דאף אם יגדיל לא יהיה ד ראו שאין טובת הקטן במצרנות ולכן הדין "שמייש דכאן אייר שהב
  .ד שיש טובת היתומים במצרנות"כ בסעיף מח מיירי רואים ב"לו זכות מצרנות משא

וכן " לכתחילה"א "והוא פירוש הלשון כאן ברמ,  אבל אם מכר אין להם שום זכות לסלקו181
א מסעיף כד דשם איירי שכב רקנה "ואפשר דבזה יתיישב קושיית הגר(ש "ממשעות הלשון בערוה

 ).@נצרך@לוקח 
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ודוקא שמסכימים לקנות בכל מקרה גם אם לא , )ע"סמ( ושהם יקנו עבורו –בי לאוה •
א "וי, )182מ חידושים"נתיה(כ אין המוכר צריך להמתין מספק "יתרצה המצרן דאל

והם יודיעוהו , שפירוש דברי המחבר שהאוהבים ֵידעו אם המצרן רוצה לקנות או לא
 ).ך"ש(למוכר על זה 

)äì (åò÷øëîå íéáø íéðøöîä åéäïéð÷á åìéôà ç÷åìì åúåëæ íäî ãçà , íéøçàä íéìåëé 
å÷ìñì: 

 ולא אמרינן שהלוקח יזכה בזכותו של המצרן משום שהרי –יכולים האחרים לסלקו  •
 ).ע"סמ (183הלוקח אינו מצרן וצריך לעשות הישר והטוב עם המצרנים האחרים

)åì (æò÷àî ç÷åìä úà ÷ìñî úçà äãù ìù øöîä ìòá ïéà ãçàì åéñëð ìë øëî äúå
äãùä184ãçàë äð÷ úøçàå àéä éøäù , çò÷ åéñëð ìë úåð÷ì äöåø ïë íâ ïøöîä íà åìéôàå

å÷ìñì ìåëé åðéà ïäù íå÷î ìëá:  
 מסברא היה נראה לומר דדווקא מוכר הרבה שדות דלא שכיח שיקנה אדם –כל נכסיו  •

שיש בו דין דבר מצרא דשכיח שמצרן ' שדות ומכרן לא' הכל אבל אם אין לו אלא ב
אבל לשון המחבר לא משמע ,  עוד שדה אחת נוספת ולכן יהיה דין מצרנותיקנה

' ויש דנקטו בפשיטות דאין לחלק בזה ואף אם אין לו אלא ב, )ע"סמ(ע "שמחלק בזה וצ
ז רק אם כבר קנה "אמנם כ, מ"שדות אין דינא דב' וכן אם יש לו הרבה ומכר ב, שדות

 ).185ז"ט(מ קודם "נות לכתחילה באבל אם באו שניהם לק, מ לסלקו"הלוקח ובא הב
 לפי שאינו מצוי שיקנה אדם כל נכסיו יחד לפיכך –כ רוצה "ואפילו אם המצרן ג •

מ שמא בתוך כך ימלך ויחזור הלוקח ולא "אין דינא דב, שאכן כן רוצה' כשיזדמן א
 ).186ע"סמ(תקנו הטוב והישר למצרן להפסיד למוכר 

 ).187ע"סמ(ר "נות יש דינא דב אם באים כל המצרנים לק–אינו יכול לסלקו  •
 ).ע"סמ (188 אם המוכר מתרצה למכור למצרן אחד מסלקין את הלוקח-שם  •
)æì (èò÷åì äøëî øáëù ïåéë å÷ìñì ìåëé ïøöîä ïéà åðîî àåä äàð÷ù éîì äøëî. 

ô÷å÷ìñì ìåëé ïøöîä ïéàù åðîî àåä äàð÷ù åúåà ïáì äøëî íà ïéãä àåäå. àô÷ éî ùéå
ïáì øëîá ÷ìåçù.äâä  :áô÷äéîç÷éì íéðåùàøä íéìòáå ïøöîä àá íà äìéçúëì å,íãå÷ ïøöîä . 

éì øçà íãà àá íàåç÷äìéçúëì åìéôà , áëòì íéìåëé íéðåùàø íéìòáä ïéà. ïåòîùì ïáåàø øëî 

å÷ìñì ìåëé ïøöîä ïáåàøì øëîå øæç éåìå éåìì ïåòîùå:  

                                            
  .ד" ונתבאר בביאורים לעיל סק182
דהרי אף אם המצרן היה ', א: טעמים' ש ב,י מהרא" וטעם הדבר דלא אמרינן כן הביא הב183

דקנין שעושה ', ב. ש כאן שאין לו אלא זכות לקנותה"מוכר קרקעו של עצמו מסלקו הלוקח השני כ
ח זכות שתקנו לו חכמים משום עשית הלוקח עם המצרן הוא רק קנין סילוק ומחילה שמוחל ללוק

 .הישר והטוב ולא מהני רק קנין לגבי מצרנים אחרים
 ודברי 187הערה ' ועי) ב"קצות סק(יכול לסלקו ,  אבל אם המצרן הוה מצרן לכל שדותיו184

 .ש והמחבר"י ולא שיטת הרא" עם שיטת רשאתי שפירהקצות 
וכתב דלפי זה מה שכתב . ך דבשתי שדות איכא דינא דבר מצרא" ולעיל סעיף יג נוקט הש185

ס "ב מחת"ת סקי"ך והביא הפ"מ כהש"וכן נקט נתיה. המחבר כאן היא ואחרת הכוונה לכל האחרות
וכמו שכתב שם (ך שכתבו בימי חורפו "ז מפני דברי הש"ע והט"צה דלא שבקינן דברי הסמ' סי

אמנם במשפט שלום סעיף יג הביא כמה ראיות .  והוצרך להגיה דברי המחבר)ך"המדפיס על הש
 .ך"לשיטת הש

י שביאר בטעם סעיף זה משום שאם המצרן יקנה "י הביא שיטת רש"ובב, ש"ה בטור ורא" כ186
י ,רש' דלשי' וכ. רק שדה הסמוכה לו והלוקח לא ירצה לקנות את שאר השדות יהיה הפסד למוכר

 .ת כל השדות איכא דינא דבר מצראאם המצרן רוצה לקנו
י ולא לדעת המחבר שהיא "א הוא רק בדעת רש"ע דדברי הג"ע צ"י שדברי הסמ"ערך ש'  עי187

ש "כ הערוה"וכ, ועיקר להלכה כדעת המחבר, ע"א שציין הסמ"וכדמוכח בדברי הג, ש"כדעת הרא
 . ע להלכתא" הסממ בחידושים שמעתיק את"נתיה' אמנם עי, ע לא להילכתא"סעיף כב דדברי הסמ

מ "שבכל מקום שמבטלים דינא דב, ע"א שנראה מדבריו שדין זה מוסכם לכו"ת סקי"בפ'  עי188
כ רק לדעת "א נראה שהוא ג"אמנם מדברי הג, בידו של המוכר להחזיר למקומו, לטובת המוכר

ש "ה ובמ"ע משפט שלום סעיף לא ד" וע187ש לעיל בהערה "ש וכמו"י ולא לדעת הטור והרא"רש
 .ל"ת הנ"כ דלא כפ"דכתב ג
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והדעת , אם מצרן יכול לסלקו, ע אם אדם מכר שדהו לבנו" צ–ה אם מכרה לבן "וה •
ה בת אם אין בן "וה, א שזה ודאי שהמצרן לא יכול לסלקו"וי, )189ך"ש(נוטה שלא 

 ).ת"בפ(ומאחר שזה ספק יד לוקח על העליונה , ה לבן בנו"וה, 190שרוצה לקנותו
 דלא נקרא בעלים הראשונים אלא כשמכרה המוכר לאותו שהוא –המצרן יכול לסלקו  •

 .)ך"ש(דאם לא כן אין לדבר סוף , קנה ממנו
)çì (âô÷äî äðå÷äéåâå÷ìñì ìåëé ïøöîä ïéà 191:  
וזה אפילו אם משכירו , )ע"סמ( דאמר לו אריה אברחית לך ממצרך –יכול לסלקו  •

ודין קראי לענין , מ יכול לומר הברחתי את האריה מגוף הקרקע"דמ, בחזרה לאותו גוי
, )א"רע (אפשר דאז המצרן קודם, א שאם המצרן כאן ורוצה לקנות"וי, )ך"ש (192זה כגוי

מ אם קנה קרקע שיש בה הזיק "מ, הא דאמרינן דיכול לומר לו אריה אברחית לך ממצרך
יש בו דינא דבר מצרא ולא אמרינן דיוכל , של קיר נטוי שהולך ליפול על בית המצרן

 ).ע"סמ(לומר הברחתי לך את המזיק 
)èì (ãô÷ì äøëîéåâ, éåâàåä àøöî øáã àðéã øá åàì 193.äâä  :äô÷ ãöá äðå÷äâéå, ùé 

äé÷åìñì ìåëé éðùä ãöáù ïøöîä ïéàã íéøîåà. åô÷à àìà äæ ìò êåîñì ïéàã íéøîåà ùéå ùé ïë í

øáãá øçà ãö194å÷ìñì ïéàù :  
מ תקנוהו על הלוקח ולא על המוכר וכאן "מ הוא ועיקר דינא דב" לאו בר דינא דב–גוי  •

 ).ע"סמ(מ "דהלוקח גוי לא שייך דינא דב
ואין דין בר מצרא משום שהלוקח , עומד בין המצרן לגוי דהיינו שהקונה –שבצד השני  •

 ).ע"סמ (195יטעון אני מגן לך מהגוי
)î (æô÷ì øëåîäéåâ åà çô÷åì øëåù,äî àáéù ñðåà ìë åéìò ìá÷éù ãò åúåà ïéúîùî éåâ, 

ä âåäðéù ãòéåâìëá ìàøùé éðéãá åìù øöîä ïá íò . ìàøùé ïéãë àìù øáãá åñðà íàå 
øëåîä íìùî. èô÷úîùù à÷åãåäìéçú åäå,ä ïî ñðåà åá òøéàå åäåúîù àì íà ìáà éåâ, ùé 

øîåàíéíìùì øåèôã 196ðëå "ø÷éò ì. ö÷ä úðåëù çëî ÷æéä åì àá íàåéåâúîå øëåîä ééçá , 
åéáàî ùøéù äîî íìùì ïáä áééç.øëåîä úúéî øçàì àìà ÷æéää åì àá àì íà ìáà , 
åéøçà åðá åñð÷ àìù øîåàù éî ùé:  

                                            
ך מה שונה בנו של המוכר לשל הבעלים "ט שהקשה על הסתפקותו של הש"בה'  עי189

ך בן בנו "ת שאפשר להגיה בש"המחבר דליכא מצרנות ומכח קושיא זו כותב הפ' הראשונים דכ
ך רק האם גם לכתחילה ולא על בדיעבד "של השובמשפט שלום תירץ שכל הספק . במקום בנו

 .דבזה איירי המחבר
 .ש סעיף כג כתב בתו וחתנו" ובערוה190
א " היכא דלא שייך הטעם דאריה אברחית נחלקו הראושים בזה ולקמן בסעיף נז הכריע הרמ191

פעמוני זהב ' ובאופן שהוא איזור שרק ישראלים קונים עי. ש בהערה"דאיכא דינא דמצרנות עיי
 חלקו הפוסקים בזה דנ

' וב, שהוא אלים ורגיל לצער לישראל' הא, שתי סברות בדין הגוי' ך כ"ח שהביא הש" הראנ192
, דבקראי שייכת הסברא השניה ולא הראשונה' וכ', שלא ציית לדיני ישראל בהרחקת נזיקין וכדו

ולכן , לגויכ שיש בו גם סברא נוספת שעלול למכור "והוסיף אח. א להוציא מיד הקונה"ומספק א
ובמשפט שלום הביא שהכל תלוי לפי הזמן דאם הקראים מוכנעים לנו וצייתי לדין . הוי כגוי
 .עוד כתב דישראל רשע דלא ציית דינא דינו כגוי לענין זו. ש דין זה"ישראל ל

י לומר דגם אני יכול לקנותו מהגוי להבריח את "מ שם דהמצרן א"ש ב,הרא'  וביאר בתוס193
ומיהו יש . וקח יכול לומר דאלמלא מיהרתי לקנותו שמא היה מוכרו לגוי אחרמשום דהל. הארי

פ יתן עכשיו למצרן זכות מצרנותו דוכי בשביל שעשה עימו טובה אחת אינו מחויב "לתמוה דעכ
לעשות טובה אחרת אכתי איכא טעמא דישר והטוב ואתה יכול למצוא לעצמך הרבה קרקעות 

ק מיישב דכיון דבשעה שקנה לא חל עליו חיוב ודין "שיטמוב. ע"לקנות במקום אחר ונשאר בצ
 .מצרנות כיון שעשה מצוה יותר גדולה להבריח ארי ממצר השיראל תו לא מחייב

ת דאין כלל דין מצרנות " משפט שלום הביא בשם גינת ורדים דאפשר לצרף בזה גם שיטת ר194
 . מצרנותג דין"בבתים ולכן אם יהיה בנידון במכירת בית נסמוך דאין בכה

דיש חשש שאם לא ימהרו לקנותו מיד יבוא המצרן ' א. טעמים' ב' ד כ" במקור הדין בתרוה195
דשדה שבמצרה נמצא גוי אין הרבה קופצים על שדה זו ולא ' ב. הגוי ויאנס את המוכר שימכור לו

 .ג ליכא מצרנות"שכיחא קונים והוי כדין סעיף לו דבכה
 ). ש סעיף מג"ערוה(מים כדין כל גרמא דנזיקין מ חייב לשלם מדין לצאת ידי ש" ומ196
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] במקום שהמוכר קיבל עליו אחריות אונסים[ ביתו לגוי במבוי  אם מכר–המוכר לגוי  •
מאחר שסתם גוי אנס הוא , ובאים בני המבוי וטוענים עליו שהגוי הזיקן ואין להם עדות

אומרים שבאים באמת ולא , וכיון דבני המבוי כולם תובעים אותו, יש טעם לטענותיהם
 ). ע"סמ(ם והם נשבעים מה שגזל הגוי והמוכר צריך לשל, לגוזלו

מותר להשכיר לגוי אבל אסור למכור ,  אמנם אם קנה מגוי בית שאצל שכן לישראל-שם  •
 ).ך"ש(

ז הוה קנס "ועכ, ד שמתוהו אלא שקיבל עליו האונסים" ל–ודוקא ששמתוהו תחילה  •
, אז אפילו תבעו לאחר מיתתו, ולכן אם אירע הנזק לפני מיתתו, ורק קונסים אותו וממונו

ריש אחראי על זה אבל אם אירע הנזק לאחר מיתתו לא קונסים בנו מ ממון שהו"מ
 ).ע"סמ(שהירושה שקיבל הבן נקרא על שם הבן , לאחריו

ואם .  דווקא שיקבלו עליו האב כל היזק שיבא–חייב הבן לשלם ממה שירש מאביו  •
י שכתב שטר ושיעבד נכסיו מעכשיו אז אף גובים מלקוחות שקנו "קבלתו היתה ע

  ).ז"ט (197כ אמרינן דלא חל החיוב או השעבוד אלא לנזק שיקרה בחייו"עפוא. נכסיו
)àî (àö÷ä ïúåðù íéîãá ìàøùéì äøëåùì åà äøëåîì ìåëéùë íéøåîà íéøáã äîáéåâ, 

áééç åðéà ìáà198úåçôá ìàøùéì äøëåîì 199,äù ïðéæç éàå éåâ ìàøùé øöîá úåð÷ì ïéåëî 
ïééãä úåàø éôì ìëä åúìçð úéçùäì éãë200:  

 כלומר דווקא בדמי שוייו או יותר מעט אבל אם הגוי מסכים –שנותן הגוי בדמים  •
אלא שימכרו ליהודי בשוייו , להרבה יותר אינו רשאי למכרו לגוי שזה דומה לסיפא

 ).ת"פ(אפילו באופן שהמוכר יקבל עליו כל אונס שיבא ). ע"סמ(
תחילה למכרו אפילו אם מכרו להרויח ולא לצורך פרנסתו מותר לכ -לישראל בפחות  •

 ).ת"פ(לגוי ולא צריך לקבל כל אונס 

 כגון שיש לגוי לקנות בשכונת הגוים ובא לקנות בשכונת ישראל במקום –כדי להשחית  •
 ).ך"ש (201ומתוך כך מעלה המחיר, )ע"סמ(שאין גרים גוים כלל 

)áî (áö÷äôé äãù íéîãá úåð÷ì éãë òø äãù øëåîä, úåð÷ì éãë ÷åçø íå÷î øëîù åà 
åø÷ íå÷îá, àåäù äãù åúåà øçà äð÷é ïøöîì òãåéù íéúðá àîù øöîä ïá ïéã íäá ïéà 

úåð÷ì äöåø:  
 פירושו של רע ויפה דהיינו שניכר לכל שהוא רע או יפה אבל רע לזה ויפה –שדה רע  •

 ).ע"סמ(לזה או איפכא לא 

עקר דירתו לעיר אחרת ומכר ביתו למי שגר באותו עיר שהיה דר בו ' ה אם א" וה-שם  •
ח דהעיקר תלוי אם "וי, )ך"ש(ן בו דין של בר מצרא שזה נחשב כמכר מחמת רעתו אי

אמנם . מוכר רעה כדי לקנות יפה וכאן אף שמוכר מפני רעתה אבל אינו כדי לקנות יפה
ך "אם הוא באופן שבהול לקנות במקום החדש ואם יתאחר מתיירא שיפסיד הדין עם הש

 .202)ת בשם הנודע ביהודה"א ופ"רע(

                                            
 .ש סעיף מג דפשיטא ליה דאין לגבות מלקוחות"ערוה'  ועי197
ה "וכ, י על פי הראשונים"ב, צ לקבל עליו האונס שיבואו על ידי הגוי" ומותר למוכרו לגוי וא198
מר אף יף זה נאדסעוכל הדין . ש סעיף מה אולם במשפט שלום הביא שיש פלוגתא בזה"בערוה

בשני שותפין ישראלים ואחד מוכר חלקו לגוי דאם אין השותף רוצה לקנוות במחיר שווים מותר 
 ).באר היטב ומשפט שלום(למוכרו לגוי בלא שיקבל על עצמו האונסים שיבואו מהגוי 

י "ם משמע דכל שיש איזה צד הפסד ע"צ להפסיד ומהרשד" דכל שיש הפסד למוכר א199
 )ח פרק יא הערה י"פ(כור בפחות המכירה לישראל דינא כלמ

ש הטור בשיטת הגאונים אמנם במכוין " אפילו אם הוא עני ומוכרח למוכרו לפרנסתו כמו200
 .ש לגאונים"כדי להשחית מודה הרא

אם ' א, דינים' ע יש ב"ך דלסמ"ע חולק על הש"א הערה יא דמשמע דסמ"פתחי חושן פי'  ועי201
במעלה המחיר אף באופן שאינו מתכוין ' ב. מחירכוונת הגוי להשחית אז אף באינו מעלה ה

 .ך עיקר תלוי במעלה המחיר"כ הש"להשחית משא
ך דהא דהוצרכו גם כדי לקנות ביפה משום דלמכור "מ נוקט כהש"ת הביא משהשעה" ובפ202

כ בעוקר דירתו דרכן של בני אדם לא למהר "משא, ברעה לחוד שכיחי הרבה קונים לקנותו בשוויה
 .ך" ולא שכיחי קונים לכן הדין עם השלקנותו בשוויה
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 ואם אין קניית השדה היפה או המקום קרוב תלוי במכירת הרעה והרחוק - ן מצרן דין ב •
 ).ת"בפ(מ "איכא דינא דב

)âî (âö÷êìîä úðî ïúéì éãë øëî,äøåá÷ì øëîù åà ,úåðáäå äùàä ïåæîì åà 203, ãö÷ùéå 

åîöò úåðåæîì ïéãä àåäã íéøîåà,øöîä ïá ïéã åá ïéà . äö÷äøåá÷ éëøöì äåìù åìéôàå, åà 
ùàä ïåæîìúåðáäå ä,ñîä òåøôì åøéáçî äåìù åà ,éà äåìîì òåøôì øëåîùë ï íåùî åá 

øöîä ïéã. åö÷ëì åìéôàåäëæ íãå÷ä ìë úåð÷ì åàáùë äìéçú, æö÷íãå÷ ïøöîäã íéøîåà ùéå204:  
ולא ,  שהיה נחוץ להשיאה להמשודךתוה לנדונית ב"א דה" י–למזון האשה והבנות  •

 ).ת"פב( 205ע"וצ, לסלק הנדן היה לו במה
דווקא למכור , )ע"סמ( ולא אומרים שהיה יכול לחזור על הפתחים –נות עצמו למזו •

כ יצטרך לחזור על הפתחים אבל למכור לצורך משא "ולקנות בדמים אלו לאכול ואל
כ נפל בבירא כל דין מצרנות דרוב "ומתן כדי להרויח פרנסתו איכא דין מצרנות דאל

 ).ת"בפ (206מכירות הם למשא ומתן

 שלכל אלו צריך מעות במהירות ואין שהות להודיעו למצרן –ר אין בו דין המצ •
 ).207ע"סמ(

 אפילו אם חבירו נתעורר מעצמו להלוות לו כדי לפרוע –שלוה מחבירו לפרוע המס  •
כ "משא] לא יפרע יגבו מהשכנים' שאם א[המס משום דאדם נתפס על חבירו במס 

 ).ע"סמ (208בשאר חובות

)ãî (çö÷ëå ñîä éðôî øîàå ç÷åìä ïòèøëåîä éì øëî åá àöåé, ø÷ù øîåà øöîä ìòáå 
éúåëæ ìèáì éãë ïòåè äúà,äéàø àéáäì øöîä ìòá ìò , òáùé äéàø àéáä àì íàå 

úñéä ç÷åìä:  
צריך להביא  כ המוכר"ג, טוען הלוקח שמא מכר לי המוכר מפני המס' ואפי -מפני המס  •

א מכרו מוכר למס שזכות מצרנות ודאי וספק שמויש אומרים , )ט"ע סקע"סמ (209ראיה
ה דשמא "שונה מסעיף מ) [לבדוק אם בנוי על טנת הלוקח(אין ספק מוצאי מיד ודאי 

 אף שאת המצרן אין לך זכות לדחות את והלוקח טוען שמא, ]א גזלן"אינו מצרן כ
אין ספק מוציא מידי ודאי ואז על הלוקח להביא ראיה או , הלוקח משום דנמכר למס

 ).ב"ך סקמ"ש (210למכרו למצרן

)äî (èö÷÷ôñ øáãá äéä åìéôà211, ìòá àéáîù äøåøá äéàøá àìà ÷ìúñî ç÷åìä ïéà 
øöîä,åæ äãùì äúà ïìæâ øîàå ç÷åìä ïòè íà êëéôì 212,åæ äãùì äúà ñéøà ,øëåù åà , 

ïëùåîî åà213,åú÷æçá åæ ò÷ø÷ùå øöîä ìòá àåäù äéàø àéáäì øöîä ìòá êéøö 214, ïëå 

                                            
ז וסיים דאפשר דלא פליגי "ח והרדב"ג דפליגי בזה הראנ" ואם מוכר לצרוך רפואה כתב בכנה203

 .ותלוי אם נחוץ לו מיד
 . אולם המשפט– האי פלוגתא שייך גם על סעיף מב 204
 לפרוע ה במוכר"ח דהו"ת הב"וכתב משו. ע"ת ללא צ"משפט שלום שמביא את דברי הפ'  עי205

 .בעל חוב קשה שרצה לחובשו בבית האסורים
כ שלא יהיה פנאי להודיע "מ אין הנחיצות גדולה כ" ואם כי כל אדם נחוץ למשא ומתן מ206

 ).ש סעיף כה"ערוה(למצרן 
ל כאן "ס וצ"ז שכתב שזה ט"ט' ועי, ו בדפוסים ישנים היא בסעיף מב"ע סקע" סימון של הסמ207

 .בסעיף מג
או למזון האשה והבנות ומזונותיו דרך אם הלוה פנה למלוה ליכא דינא  אף לצורך קבורה 208

ש "אבל בערוה, ע היא שהלוה לו חבירו מעצמו וכבר פרע המס עבורו"ע שלשון הסמ"יל(דמצרנות 
כמו שהבאנו בפנים שהלוהו המלוה ללוה מעצמו והלוה הוא שפרעו בלא ' סעיף כה העתיקו

 ).שיבקשה הלוה
צ "ובאופן זה שהלוקח טוען בשמא א, וונת המחבר בריש סעיף מהע פירש שזה כ" ובסמ209

 .שבועת היסת
 .ך"ש סעיף כו הכריע לדינא כש"ובערוה. כ בסעיף מה דהספק הוא אם הוא המצרן כלל" משא210
ך כוונת "נמכר ולש' ע כוונת המחבר על הדין דסעיף מד דטעון שמא מפני המס" לפירוש הסמ211

 .ן שמא אינך מצרןהמחבר על ההמשך סעיף זה דטוע
 . ואינך מצרן212
ז על סיף נח פירוש "ג וט"ע סקקי"ט שפירש הכוונה כאן אינו כפשוטו ובסמ"ך סקנ"ש'  עי213
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äæá àöåéä ìë215. äâä :ø ïëåíå÷îáôäù ïé÷ìåç íé÷ñå216 ïéà  ìéàåä ç÷åìä ãéî ïéàéöåî

÷æçåîå217, àøïøöîì øåëîì ùé äìéçúëì åäéî:  

 וכאן אין שבועת היסת כיון שהלוקח זוכה אפילו –צריך בעל המצר להביא ראיה  •
אז , א שאם הלוקח טוען טענת ודאי"וי, )ע"סמ (219 שטוען ספק אתה גזלן218בטענת ספק

 ).ך"ש(כ זוכה ללא שבועה "ה טוען בספק גצריך לישבע שבועת היסת אף שבאם הי

ימכור לודאי , מצרן ספק' מהם מצרן ודאי וא' מצרנים שא'  אם יש ב–למכור למצרן  •
   ).ת"פ (220דאין ספק מוציא מידי ודאי, מצרן

)åî (áøïøöî ìù äúéä àì åæ äãùù òãåð êë øçàå ç÷åìì ïøöî äé÷ìñ, ìò ç÷åìä ãé 
äðåéìòä, äöø åéúåòîá ÷éæçî äöø  ìë åì íìùì áééçå åúð÷îì øæåçå åéúåòî ïøöîì øéæçî

ìëàù úåøéôä. øáã àðéã íåùî ç÷åìä ÷ìñì äöåø åãéì äúò ò÷ø÷ä àáù ìæâðä íàå 
àøöî,äé÷ìñ àìå àðìæâ äé÷ìñã àðãéòá äé÷ìñì ìåëé äéäå äéðáæã òãé éà ïðéæç , àì åú 

äé÷åìñì ìåëé.éëä éî÷î äéá òãé àì éàå ,òà "ì äéìò éúàã âç÷åìì àðìæâ äé÷ìñã øúá, 
éëäá äéúåðøöî äìèá àì221 :  

וזה גזלה , ד ולומר ששדה זו שלי הוא" דהיינו שהיה לו לבא מיד לב–והיה יכול לסלקו  •
והוא תקיף ממני לעת עתה והיום או למחר אוציאנו ממנו ואהיה מצרן ואז אסלק , ממני

  ).ע"סמ (222את הלוקח ואתן לו מעותיו
)æî (âøäùàì øëåîä223åà íéðè÷ íéîåúéì , ãøéàù íéðè÷ åà íéìåãâ íéîåúé ìáà íéîåúé íð

                                                                                                                             
 
 
 
 
 
 

 .דברי המחבר כפשוטו
  .שנים'  וכתב בנתיבת בחידושים דסגי שיביא ראיה שדר בו ג214

א השער משפט מקשה איך יהיה נאמן לטעון בספק שמא לאו בעלים אתה והבא ראיה שהי
הרי , ואחריו נכנס בה אחר' יום א' ו מבואר שכל מי שמוחזק בקרקע אפי"קמ' והרי בסי, בחזקתך

וכתב השער המשפט דאפשר . ש וטענה"א להוציא ממנו אלא בחזקת ג"היא בחזקת ראשון וא
אבל כאן שזה לא , שלא מוציאין אותו מחזקתו, המו הוא בנוגע לשדה ההוא' לומר שכל הדין דס

 .אלא קרקע הזה שבו הלוקח הרי הוא המוחזק,  ההואנוגע לחזקה
 . ולכוארה צריך להביא ראיה תוך הזמן שמוזכר בסעיף לב215
ובאות כג כתב . ט דמוציאין מהלוקח" ובמקוםדאיכא ספק ספיקא הביא משפט שלום ממהרי216

 ודין זה דהמחבר דבספק. ט ואין מוציאין"המשפט שלום דמכמה אחרונים מוכח דפליגי על המרי
 .דמספק אינו מוציא מהלוקח' נקרא הלוקח מוחזק נגד המצרן הוא הדין לענין שותף דסעיף ה

א שהוא הדין אפילו אם קנה בכסף במקום שכותבים שטר ולא כתב השטר "ת סקכ"פ'  עי217
ובחשן ואפוד חולק . למחוק@@ת וחייב במי שפרע"כיון שקנה מה@@נחשב כבדיעבד וכמוחזק 

 .בפעמוני זהב דאין הלוקח מוחזק ונותנים למצרן' קנין הלוקח כובמקום שיש ספק ב. בזה
סימן עה סעיף '  והא דבטוען שמא אין משביעין אותו שאינו יודע כמו בכל כופר בשמא עי218

 .משום דכאן אם אומר שאינו יודע מאמינים לו משום שאין עליו לדעת ואינו צריך שבועה', ט
ע דאף דהיה זוכה אף בטענת " נמכר דעת הסמכ בסעיף מד לענין טענת מפני המס" משא219

כל זה . ע"ך מה החילוק ולכן חולק על סמ"ז בש"כ כשטוען ברי צריך שבועה ותמה ע"שמא אעפ
ע דבסעיף מד דהוי ודאי מצרן והספק "הסמ' ך בימי חורפו ובמהדורא אחרת מיישב שיט"כתב הש

  .ינאע לד"הוא רק לבטל דין מצרנותו צריך שבועה וסיים דעדיין צ
ובאולם המפשט מיישב דבסעיף זה יש לו מיגו דהיה טוען שמא דאין גריעותא בזה שאינו ידוע 

דיש לו , כ בסעיף הקודם אין לו מיגו שהיה טוען שמא מפני המס"אם המצרן אינו מצרן משא
 .לדעת זאת

ש סעיף "כ אחד ודאי אינו מצרן והשני ספק מצרן ימכור לכתחילה לספק מצרן ערוה" וכמו220
 .סב

ש מסעיף לד דמתבטל כל דין דמצרנות משום דכל שבשעת הקנין אינו מסלקו ,ח דמ"הב'  וכ221
 .דכאן לא ימנע הלוקח מלקנות דלא שכיח גזלנותא ולא חייש לזה' ותי

א "ח פ"פ' ועי. ונראה כוונתו דהיינו דהיום אומר כן, "ואתן לו מעותיו מהיום"ע כתב " ובסמ222
 .ואתן לו מעותיו מהיוםע "כ הסמ"ג שהתקשה במש"סקקצ
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àøöî øá íåùî åäá úéà,àøöî øáã àðéã íåùî åá ïéà .äø ïéà ñåðéâåøãðàå íåèîåèì øëî
äùà ÷ôñ íäù éôì å÷ìñì ìåëé ïøöîä.äâä : åø äðîìà åà íéòåãé íéñëð äì ùéù äùà à÷åãå

ù ùåçì ïéàùäîöòì úøîåàå äìòáì äðå÷å úîøòî. æø ÷ìñì ïéìåëé ïéà ãçéá äìòáå àéä äúð÷

ìòáä åìéôà. çøî øáã àðéã íåùî åá úéìã íéøîåà ùé äùàä ïî äðå÷äàøö. èø åðéà ïøöî à÷åãå

ìåëé óúåù ìáà äùà ÷ìñì ìåëéïøöîî óéãò óúåùã ä÷ìñì 224:  

 דעיקר טעמא דמרצנות משום דאומרים ללוקח שימצא לקנות במקום אחר וכל –לאשה  •
י הן דלא שייך למימר בהו שהם ימצאו לקנות במקום אחר שהם לא הני לאו בר הכ

ה אם הלוקח קנה הקרקע לייחדו ליתנה לנדוניא בתו להכניס "וה). ע"סמ(ראויים לזה 
 ).א"רע(הקרקע לחתן דינו כאשה שקנתה 

 ).ך"ש (225 אפילו יש להם אפוטורפוס–יתומים  •

 ).ע"סמ (226להם במקום אחר שאביהם יכול לדאוג להם לקנות –קטנים שאינם יתומים  •
 ).227ך"ש(כ אשה או יתום " גהמצרן אפילו אם – בו משום דינא דבר מצראאין  •
כ מה שקנתה " כלומר שידוע שיש לה ממון שאין לבעלה רשות בה שאל–נכסים ידועים  •

 ).ע"סמ(אשה קנה בעלה 

לה  מאחר שאין יכולים לסלק אותה גם אין יכולים לסלק את בע–קנה היא ובעלה ביחד  •
 ).228ע"סמ(

ל שיהיה מעשיה קיים כדי " לפי שאין לה מי שיפקח בעסקיה רצו חז–הקונה מהאשה  •
ה אם מכרו אחים "וה, )ע"סמ(שיקפצו בני אדם לקנות את שלה ויש חולקים על דין זה 

ה לקונה "וה ).א"רע(לצורך נדוניית אחותם דינו כאשה שמכרה ואין דין מצרנו 
 ).ך"ש(מהיתומים 

ולכן הוי ספיקא והמוציא מחבירו עליו , ז" ויש שהביא חולקים ע–ממצרן דשותף עדיף  •
  .229)ך"ש(הראיה והלוקח נחשב כמוחזק 

)çî (éøïøöî àåäù ïè÷, åì åìèé åà ç÷åìä úà å÷ìñé åì àåä úåëæù ïéã úéá íéàåø íà 
íéðøöîä øàù íò å÷ìç:  

)èî (àéøïúîáå àùîá åìù íéôúåùä ïî ãçàì øëåîä,òà "åôúåù åðéàù ô äëæ ò÷ø÷á 

                                                                                                                             
 
 
 
 
 
 

 ובזמנינו שנשתנו סדרי החיים וגם נשים מחזרות ומחפשות דירות ומעורבות היטב בכל 223
א "ח פ"ז עומד לד ובפ"והטוב ח ץ הישרבקו' עי, יש דיינים שנוקטים דדין אשה כאיש, מ"פרטי המו

יעו דלצירוף לעוד נ קרליץ הכר"ד של הגר"ובבי. ה סימן קמו"ז ציין לזה תשובת קנין תורה ח"סקצ
 .מ"צדדים יש לנןקט דלאשה אף בזמנינו אין דינא דב

. ך דדינא כשותף ומסלק אף לאשה"א יש לו מצרנות כתב הש" ובשוכר דשליטת הרמ224
 .מ חידושין כתר דאינו כשותף"ובתניה

שאם קנה ) קסח' א סי"ח(ט "ובמשפט שלום כתב בשם המבי. י שזה ספק בעיטור"ב'  עי225
שמו וכאשר המצרן בא לסלקו טען שקנה עבור יתומים אינו נאמן כל זמן שלא האפוטרופוס ב

וטען , ה לכל מי שקנה קרקע בשמו של עצמו"וכנראה שה. כתוב בשטר שהוא לצורך היתומים
 .כ אינו נאמן עד שיוכיח דבריו"שקנה עבור מי שהמצרן לא יכול לסלקו ג

 . דינו כיתוםע במי שאביו עזבו או שלא יכול לעזור לבנו אם" צ226
 ).ש סעיף כט"ערוה( וכן הדין במוכר לאשה וגם המצרן אשה 227
א כתב דין זה מטעם דגם בחלק האשה שייך לבעל הפירות "ש שהוא מקור לדברי הרמ" בריב228

 עוד טעם לדין זה ולכן דין זה שייך אף כתרא "אמנם הגר. ט"עוזר והביאו בבא' כ בהגה מ"וכ
י שיתנו "ד יראו שע"הדיעות ומסיים שם דאם הב' ל הביא בש סעיף "ובערוה. בשותף עם אשה

 .ע לא יהיה דין מצרנות"ג לכו"חצי למצרן יתבטל המכירה גם בחלק האשה בכה
א ומכריע דהוי ספיקא דדינא והלוקח "ת שהביא עוד פוסקים דחולקים על הרמ"פ'  עי229
 .מוחזק
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åîò íéìèåð øöîä éðá øàù åà ïéôúåù øàù ïéàå äá230.äâä  :áéø àòøà äéì úéì ç÷åìä íà

àîìòá àçååøäì ÷ø äì êéøö ïéà ïøöîäå àúòù äéì à÷éçãå231,øîåà ùé  àðéã íåùî äéá úéìã íé

àøöî øáã, âéøïé÷ìåç ùéå232.øäåî éøáãîå "íãéøäðåùàøä àøáñë äàøð , åèø øéòä ïî ç÷åìäù à÷åãå

é àìåøçà íå÷îá úéá àåöîì ìëå, ìáà àîìò éìåëì íãå÷ ïøöîä éëä åàìá:  

 233אז השותף לא יכול לסלקו,  אבל אם המצרן קנה–פ שאינו שותפו בקרקע "אע •
 ).ע"סמ(

א היא רק באופן שגם "א שכל המחלוקת ברמ" י–ויש חולקין ' ודחיקא ליה שעתא וכו •
, תא ורוצה להתפרנס ממנוללוקח יש בית אלא שרוצה לקנות משום דדחיקא ליה שע

אמנם זה דוקא כשאין לו בית . מ"ע מודים שאין דינא דב"אבל אם אין לו בית כלל כו
קטן וצר יש בו משום דינא ' אחר לקנות כלל אבל אם יכול הלוקח לקנות בית אחר אפי

ע דאם יכול לקנות בית אחר אפילו קטן וצר איירי רק "ש הסמ,א דמ,וי, )ע"סמ(מ "דב
אבל , י הבית הצר השני יספיקו לו שניהם כאחד לצרכו"בר יש לו בית צר ועבאופן שכ

 ).ת"בפ(א בית צר ליכא דינא דמרצנות "אם אין לו כלל ף שמוצא בודאי במק

 והטעם כיון דכל בר מצרא אינו אלא משום –א דלית ביה משום דינא דבר מצרא "י •
ובע וזה יטלטל אנא ואנא ג אינו ישר וטוב שזה יקנה על הש"ועשית הישר והטוב וכה

 ).ע"סמ(נ בזה "ויש שכתבו הטעם דדומה לאשה ויתמי דאינהו צריכא ליה טובא ה

 היינו דווקא שידוע שהלוקח היה יכול לקנות בית אחר במקום שאין לו –ע "קודם לכו •
א ודוקא "כ ברמ"ז מש"ולפי, ע אין בו דינא דבר מצרא"מצרן אבל לולא זה אפשר דלכו

 ).ת"בפ(מ "ספק שלא ימצא כבר אין בו דינא דבהיינו אפילו ב

)ð (234æèøíéðù åàáå ò÷ø÷ øåëîì äöåøä ìë, åìà íéîãá ç÷à éðà øîåà íäî ãçà ìë 
øöîä ìòá íäî ãçà ïéàå,äãùä éðëùî ãçàäå øéòä éáùåéî ãçàä äéä íà , øéòä ïëù 

íãå÷.íëç ãéîìúå ïëù ,íãå÷ íëç ãéîìú .úå áåø÷ "ç,ú "íãå÷ ç.áåø÷å ïëù , ïëù 
íãå÷235.æ äð÷å ïäî ãçà íã÷ äëå÷ìñì ìåëé åì íã÷ì éåàøù åøéáç ïéàå 236 ïéàå ìéàåä 

øöîä ìòá íäî ãçà237.äâä  :æéøìéâøä åøéáç àåä íà àìà ïëù éø÷éî àìã íéøîåà ùéåîò 238, 

íåìë åðéà åìöà øãù äî ìáà, çéø÷ìåçù éî ùéå:  
ני השדה דהיינו שאינו שכ, ד קרוב אליו" כלומר שגר באותו עיר אבל ל–מיושבי העיר  •

אבל יש לו שדה קרוב לשדה אחר של המוכר שאינה נמכרת עתה , גר באותו עיר כלל
 ).239ע"סמ(

                                            
קדים את המצרן שזכותו לכל מ אם באו שניהם ביחד המצרן והשותף יש לה"ש דמ"ערוה'  עי230

עוד דכשיש שני שותפין במשא ומתן ומכר לאחד אין ' וכ. הדיעות ושותף במשא ומתן הוי פלוגתא
אם מכר לאיש . מ"שם ששותף באותו קרקע יכול לסלק שותף במו' השני יכול להוציאו ממנו עוד כ

 ).א"נ' ה סית בית שלמ"ג כלל ס אות טז בשם שו"ד(מ יכול לסלקו "זר אין שותף במו
ח "ג בשם הראנ"כנה( כשמצרן קונה לצורך קרוביו כדי שידורו סמוך לו לא הוי בכלל הרווחא 231

ח דאם יש שני מצרנים שאחד צריך להרוואח והשני "עוד כתב שם בראנ). ומשפט שלום הערה לג
 .א לסלקו"דחיקא ליה ודאי לכתחילה יש למכור למי שדחוק אבל אם קנה מצרן השני א

כ יתבטלו כל דיני מצרנות וכל לוקח יוכיח שהוא דחוק " משום שלא פלוג רבנן דאל הטעם232
 ).ש סעיף מז"ערוה(ומוכרח לזה ורק בנשים ויתמי הוציאו מהכלל 

 .'לעיל סעיף ה'  שונה משותף באותו קרקע שעדיף ומסלק לוקח מצרן עי233
) י"הטור בשם רשכלשונו של ( סעיף הזה אינו מדבר באופן שיש מצרן רק מדרך המוסר 234

א "שכשבאים שני קונים למי להקדים ולכן אין הנידון אלא לענין לכתחילה אבל אם לא נהג כן א
 .ז"ע וט"ח שנחלקו סמ"להוציא מהלוקח חוץ מת

צה ומהו הגדרת קרוב לא מצאנו בפוסקים וכתב ' ח סי" ולגבי איניש דעלמא קרוב קודם ראנ235
 . קרוב הפסול לעדות מן התורהו דלכאורה הכוונה"א סק"בפתחי חושן פי

 .י שטעות אצל אנשים דקרוב יכול לסלק ללוקח"ת שבו"ב שהביא משו"ת סק"פ'  ועי236
יש ידעות בראשנים המובא בטור ,  ולענין אם יש שני מצרנים דמבואר דינם לעיל סעיף יא237

ע "דצוכתב המשפט שלום בסעיף יב , י דיש להעדיף את כל סדר העדיפות הנזכר בסעיף זה"וב
 .לדינא בזה

 ).משפט שלום( רגיל מקרי רק משלשים יום 238
דר אצלו בעיר סמוך לו והשני ' ע שא"והטור שמשמע אחרת מהשו' ש שמביא דברי הגמ" עיי239
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ע למה השמיטו "אף אחר שקנאו השכן וצ, ח מסלק שכן"י כתב שת" בב–מהם ' קדם א •
רמג ' ד סי"א יו"ש הרמ"ח כמ"א שמאחר שבזמן הזה אין לנו דין ת"וי, )ע"סמ(ע ,בשו

ז "ח אף בזה"אבל לכתחילה יקדים לת, דיעבד אין להוציא מהלוקח שכבר קנהז ולכן "ס
 .240)ז"ט(

 ).ך"ש (241 אין כזה צד–ויש מי שחולק  •

)àð (èéøøçà ìù úåðìéàä åà ïéðáäå ãçà ìù ò÷ø÷ä äéä, ìòá åà ïéðáä ìòáì ùé íà 
ò÷ø÷á úåëæ úåðìéàä,åøéáç ìù øöîä ïá íäî ãçà ìë . íäî ãçà øëî íà êëéôì 

å÷ìç,ç÷åìä ÷ìñî åøéáç , åìéôà )ç÷åìä(ïøöî àåä . åà úåðìéàä ìòáì ïéà íà ìáà 
ò÷ø÷á úåëæ ïéðáä ìòáì, àìàêðééðá ñåøä åà êéðìéà øå÷ò åì øîåà äöøéù ïîæ ìë , 

åúåà ÷ìñî ïéðáä ìòá åà úåðìéàä ìòá ïéàå ç÷åìä äëæ ò÷ø÷ä ìòá øëîå. ìòá øëî íàå 
ïìéàä ìòá åà ïéðáä,÷ø÷ä ìòá éøä åúåà ÷ìñî ò.äâä  :ëø øëîå íéðù ìù äééìòäå úéáä

ïøöîì åúéá ãçàä,å÷ìñì ìåëé äééìòä ìòá ïéà ,÷î àìã éøíéðøöîë ïðéã ÷ø äæì äæ íéôúåù :  

'  שהם נחשבים כשותפים ושותף מסלק מצרן כדלעיל סעיף ה–חבירו מסלק הלוקח  •
 ).ע"סמ(

 והאילנות זכות עולמי להיות אם צריך שיהיה לבעל הבנין'  יש מח–אלא כל זמן שירצה  •
ובעל החצר , 243או אפילו אם יש לו זמן קצוב להיות של אילנותיו, 242בנינו ועציו שם

ע למה לא הזכיר גם דיעה השניה "וסתם כאן כדעה שניה וצ, רוצה למכור תוך הזמן
 ).ע"סמ(

 ויש חולקים דבעל העליה ובעל הבית נחשבים כשותפים משום דכל –הבית והעלייה  •
דכל בעל ' קסד סעיף ה' ו יכול לסלק העליה נחשב כשותף בהקרקע ולעיל סשאינ

אבל , )ז"ך וט"ע ש"סמ(העליה יש לו בעלות שליש מהקרקע ומסלקים למצרנים אחרים 
הבתים ' ותחת א, והחצר משותפת לשניהם, באופן של בית שחציו לאחד וחציו לשני

ין לבעל חצי הבית השני אלא ע א"לכו, מרתף השייך לאחד מהם ונכנסים אליו מהחצר
כ "משא, 244כיון שאין לו שום זכות בקרקע המרתף, ולא שותפות, זכות מצרנות במרתף

 ).ת"פ(הרי זה משועבד לעליה , בעל העליה שיש לו זכות בקרקע הבית

                                                                                                                             
 
 
 
 
 
 

 .יש לו שדות אצל זו המוכר אלא שאינו מצרן לזה השדה שמוכר עתה
כ גם בנידון "ח וא"ע דהרי מצינו בכמה מקומות דגם בזמנינו יש דין ת"דצ'  משפט שלום כ240

ובהמשך שם הביא מגדולי אחרונים שדנו מי , ח אף לענין להוציא מהלוקח שקנה"דידן יש דין ת
 .ח"נכלל בדין ת

ורבינו , י כתב שכנים הדרים אצלו"שרש, י ורבינו ירוחם בתור מחלוקת"י הביא לשון רש" הב241
 ואין להם שייכות כלל מאהבה ל שדר אצלו כי כמה אנשים דרים זה אצל זה"שכן אין ר' ירוחם כ

ונראה שכוונתו שגם , י אינו חולק"שרש' ך כ"והש. ל חבירו הרגיל אצלו במשא ומתן"וחברה אלא ר
 . וגם רבינו ירוחם סובר שצריך שיגור בשכנות, י סובר שצריך שיהיה חבירו הרגיל אצלו"רש

י דהבנין אינו " ולשיטה זו קשה במה נקרא בעל הקרקע בעלים שייקרא שותף ותירץ הב242
 .ז דעדיין אינו כשותף רק כמצרן"עומד על כל הקרקע ובחלק הריק בעל הקרקע הבעלים ותמה הט

ש ממשכון דפסק המחבר בסעיף נז דאפילו אם " לכאורה קשה אם אין לו זכות רק לזמן מ243
ה מכר בעל הקרקע לאחר שאינו מצרן דאין בעל המשכון מסלקו וכאן יכול לסלק אף למצרן כן תמ

צ המובא בסעיף נב במאיר המפשט וכחילוקו שם גם כאן וכמו כן יש להקשות לשיטת "בהגהות ח
כ לשיטה הראשונה דאף כשיש לו זכות לזמן לא "א לקמן סעיף נז דמשכון עדיף אף ממצרן וא"הרמ

ש סעיף נז דהחילוק הוא דכאן זכותו בשדה מוגבל עד זמן "בערוה' ש ממשכון ועי"נחשב כשותף מ
 .כ משכון על צד שהלוה לא יפדה את המשכון ישאר אצל המלוה לעולם" משאמסוים
 ומכאן רואים שחדר מדריגות לבד לא משתף שכנים להיות שותפים לענין כשנמכר הבתים 244

דכל דיירי הבנין נקראים שותפים בקרקע שהבנין עומד עליו @ אמנם כבר כתבנו לעיל בהערה 
 .ז"וטך "ע ש"וכדין הבית והעליה לדעת הסמ
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)áð (àëøøçàì ïéðáäå ãçàì ò÷ø÷äù äæì êåîñä ò÷ø÷ øëîð íà ïëå245, ò÷ø÷ä ìòá 
ïéðáä ìòáì íãå÷, ïë íà àìà øàáúðù åîë ò÷ø÷á úåëæ ïéðáä ìòáì ùé:  

יש לו , יש לו זכות לזמן כמו בסעיף הקודם'  פשט הדברים נראה שאפי-זכות בקרקע  •
ח מבואר שמי שהשדה ממושכנת "אמנם בסעיף נ, זכות מצרנות בקרקע הסמוכה לזו
ת ויש לחלק בין משכנתא שהיא רק זכו, )ז"ט(ע "וצ, בידו אין לו דין מצרן לשדה סמוכה

כ כשיש לו בנין או אילן על "להחזיקו למשכן או אפילו להשתמש בו בפירות משא
  ).ז"ת ט"צ בהגה"חכ (246קרקע חבירו דיכול לעשות בו כל מה שירצה

)âð (áëøúåðøöî ïéã ùé íìåòáù úåò÷ø÷ä ìëá, ïéã ïéà íéãáòå ïéìèìèîá ìáà 
úåðøöî,úåðøöî ïéã åá ùéå ò÷ø÷ë ò÷ø÷ì øáåçîå , âëøïéã ùé ïëìåíéúáá úåðøöî 247, 

ãëøúñðëä úéá úåîå÷îá ïéãä àåäå.äâä  :äëø éðá úñðëä úéáá úåîå÷î øëåîäã íéøîåà ùé

î øëåîä ÷ìñì ïéìåëé åúçôùîíåùäçôùî íâô ,íé÷ìåç ùéå . äéä íàã ïéðòä éôì ìëäã éì äàøðå 

äðåùàøä àøáñë ïåãì ùé ãáì úåçôùî úåçôùî ïéáùåéù ïåâë äçôùîì äæá íâô, åøîàù åîëå 

äæá àöåéë ìëå åøá÷ øëåîä ïéðòì. åëøúåðçá ãçéá íéåìîä248 åà ïøöîä ïéàå úåò÷ø÷ ïéã åì ïéà 

ùäóúåïéìèìèî åîë åðéãå úåò÷ø÷á åîë ç÷åìä ÷ìñî . æëøáì äàøð íà åäéî" éðùä óúåùì ÷æéä ã

äéì ÷ìñî éöî,òà ïéìèìèî ìëá ïëå " ãçàå ïéìèìèîá ïéôúåù íå÷î ìëî úåðøöî ïéã íäá ïéàù ô

 øëîå÷ìç,áì äàøð íà ç÷åìä ÷ìñì éðùä óúåùä ìåëé " éðùä óúåùä ïéàù ãïåùàøë åì çåð:  

 כגון בית המרחץ בית הבד שובכות מגדלות שדות כרמים –בכל הקרקעות שבעולם  •
 ).ע"סמ(גינות בורות שיחין ומערות ודומה להן 

אין דין אם עין הדיין רואה שיש צד ישר וטוב יכול לצרף שיטת החולקים ד249 –בבתים  •
והטעם , )ך"ש(ויש חולקים שאין לצרף כלל שיטות אלו כלל , )ע"סמ(מצרנות בבתים 

ודווקא שאין דרך הילוך , )ע"סמ(י פתיחת דלת ויכנסו מזה לזה "דאפשר לחברם יחד ע
 .250251)ז"ט(שאפשר לחברם יחד , א ביניהם"לבנ

 למכור חלקו  פירוש אם שנים שותפין במטלטלין ורוצה אחד–ים דבאבל במטלטלין וע •
לסלק את הלוקח והטעם דלא תקנו מצרנות אלא בקרקע שהוא  לאחר אין השותף יכול

כ מטלטלין ועבדים אם לא שאין דעת שותף השני נוח עם הלוקח "קנין עולם משא
 ).ע"סמ(א "וכדמסיק הרמ

                                            

 : פרישה שמדובר בציור'  עי245
 .ע"וצ' וה' ריד סעיף ד' לקמן סי'  ועי246
דשדות שמצויים ', א: טעמים' ת הסובר דאין דין מצרנות בבתים מחמת ג"ר'  לאפוקי משי247

כ בתים דאין מצויים לקנות "משא, א"לקנות בכל מקום ואפשר למצרן לדחות ללוקח שיקנה במק
צ לדירה רק אחת והשאר רק "כ דירה א" שצריך לשדות הרבה משאבשדות שייך לומר', ב. כ"כ

ת הם דברים נכונים אלא שלא "ש דדברי ר"הרא' דיש הפסק מחיצה בין שני הבתים וכ', ג. להריווח
 .נהגו כן

א יום מיוחד "מ הרחיב דבריו וביאר דהיה לכ"י בקיצור ובד"ק הביאו בב" מקורו במהרי248
וגם מצרנות ליכא . תפות דאין אחר רשאי להלוות שלא ביומולהלוות בחנות ולכן לא מקרי שו

. משום שאין המקום גורם זכות ההלוואות אלא הורמנא דמלכא הוא שהמלך נותן רשות להלוות
ש סעיף נט דכיון שאין ביכולם להחזיק שמה סחורה והוא רק לעסק הלוואה לכן דינה "הערוה' וכ

ד היזק לשותף ,א דאם נראה לב"ייך דברי הרמכמטלטלין ולא כקרקע עוד כתב שם דגם בזה ש
הנשאר במה ששזה מוכר חלקו לאחר יכולים לכופו למוכרו לשותף הנשאר או לאחר שיהיה נוח 

 .לשותף הנשאר
 .@)ז"ט(ם שמכים אחר "ע וקטע אחריו של הש" קטע זה של הסמ249
 @ להכניס כאן קטע מסימן250
הבתים על ידי היקף '  ניתן לחבר ב והיינו דאף אם אין אפשרות לפתוח פתח חדש אבל251

ש כתב "ז דאם יהיה הילוך רבים ביניהם לא נחשב שניתן לחברם יחד ובמפש"ולכן כתב הט, מחיצה
ואם יש אפשרות לבטל רגל . כ יש לצדד דהוי הפסק"ז אף אם עובר הילוך רגל היחיד ג"דלדעת הט

ז "הביא שיש שחולקים על הטובמשפט שלום שם . הרבים אף שכעת אינם מבטלים יש דין מצרנות
י דיש מצרנות בבתים משום דיכול להשתמש באחד לדירה ולשני כמחסן ולא "דיש עוד טעם בב

 .איכפת שיש דרך המפסיק ביניהם
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מ לפעמים "צ יותר ממקום אחד מ"א א" אף שלא שייך מצרנות דכ–ה "במקומות שבב •
 מיושבים ואם עין הדיין רואה שיש צד ישר וטוב יכול לצרף שיטת יש ספסל דחוק

 .252)ע"סמ(החולקים דיש מצרנות במקומות 

מקומות כותל המפסיק ואי אפשר להסיר הכותל ולחברם יחד '  וכן אם היה בין ב- שם  •
אבל אם אפשר להסירו יסירנו ויהיה דין , )ע"סמ(אין בהן משום דינא דבר מצרא 

'  מצרנות במקומות בית הכנסת אפילו אם אי אפשר ליצור מקום אא שיש"וי. מצרנות
 ).ת"בפ (253שאדם רוצה להתפלל ליד משפחתו, גדול

ומצרן קרוב למקום , מוכר מקום בבית הכנסת ויחד עם מקום בעזרת נשים'  אם א–שם  •
אם מנהג המקום שכנגד כל מקום , בעזרת אנשים ולא קרוב למקום בעזרת נשים

והוא ', אז הכל נחשב כמו מקום א, כנגדו מקום בעזרת נשים יחדבביתהכנסת נמכר 
אין דין מצרנות אף בעזרת אנשים כדין , נידון כמצרן לשניהם אבל אם אין מנהג כזה

 ).ת"פ(דסעיף יג ולו דאין מצרנות כשנמכר שנים והוא מצרן על אחת 

עיקר א דה"וי, )ך"ש(ח שאין שום זכות לשותף במטלטלין " וי–ד "אם נראה לב •
י החולק אינו אלא משום ספיקא ולכן אם יהיה השותף השני "א ואף לדעת הב"כהרמ

י לא נוכל להוציא ממנו ולכופו לשתף את הקונה לשותפו "מוחזק בהמטלטלין גם להב
 ).ת"בפ(

אם יש לאחד שטר חוב על חבירו ורוצה למוכרו לאדם זר אין הלוה יכול לעכבו ויכול  •
 )ך"ש(דלא כחולקים וסברי דיש זכות ללוה לעכב לומר שרוצה להטיב עם הזר 

)ãð (çëøäðúî ïúåðä254øöîä ïá ïéã äá ïéà 255. úåéøçàù äðúî øèùá áåúë äéä 
ïúåðä ìò åæ äðúî,øöîä ïá ïéã äá ùé ,äåù äéäù äî åì ïúåð äîëå . àåä ïë ç÷åìä øîà 

äéúéð÷ êëå êëáå àåä äøéëîå åðéùò äîøòäå,ïéãë ìèåðå õôç úèé÷ðá òáùð ïéçåìùä . 
èòî øúåé åà íééåàø ïäù íéîã ïåòèéù àåäå,÷á äðî äåù ìò øîà íà ìáà " åðéà éúéð÷ ÷

ïîàð256. åì ïúà åãéî àöú íàù åæ äðúî úåéøçà éìò éúìá÷å äðúî øèùá áåúë äéä 
÷"÷,ø øöîä ïá åì ïúåð  'å÷ìñî êë øçàå,òàå "äðî àìà äåù åðéàù ô:  

 למקבל זכרון במתנתו שנתן לו וכן הוצה שיהיהנותן רהטעם משום ש –תן מתנה נוה •
 ).ע"סמ (257המקבל רוצה שיהיה לו שם שמפני עבודתו הטובה נתן לו מתנה

 דאין דרך נותני מתנה לקבל ארחיות לכן אמרינן שוודאי יש כאן ערמה –אחריות  •
 ).ע"סמ(ובאמת היה מכר 

והטעם , יותר אף שהוא קצת יותר משווים או אפילו עוד קצת –דמים שהם ראויים  •
כ קניית קרקע על שוויים ממש ולאפוקי אם לקח "משום דדרך העולם לא לדקדק כ
צ שבועה "אבל אם טוען ששילם רק שווים ממש א, מחיר שהוא מופלג מדרך העולם

 ).ע"סמ(

ואם הוא מקח , נ אם היא מתנה אין בה דינא דבר מצרא" דממ–נותן לו בן המצר מאתים  •
א שמאמינים "וי, כ נותן מאתים"וע, ריות יותר ממה שנתן בהאין מדרך המוכר ליתן אח

י השבועה רק כשאינו מודה ועדיין עומד בטענתו שהיה כאן מתנה אבל אם "אותו ע

                                            
 . ת"כ בפ"ע כדמוכח בדבריו וכ"ך חולק על הסמ" וכאן אין הש252
ויהיה חסרון י המצרנות יתקלקלו כמה מקומות "דבכל מקום אם ע' ש סעיף ס" וכתב בערוה253

כדין דסעיף לו דכל שיש הפסד (ג "לההכנסה דבית הכנסת ויוצא בזה ודאי דבטלה דין מצרנות בכה
 ).למוכר ליכא מצרנות

דנחלקו ראשונים והפוסקים אם מותר ליתן ללוקח שני שטרות אחד ' מ סעיף א"בסימן ר'  עי254
מ שם "ש בנתיה"ה ועיישל מכר ואחד של מתנה שאם יערער המצרן יראה לו רק את שטר המתנ

 .א"סק
 .א דין לוקח שנתן מתנה לאחר אם המצרן יכול לסלקו" לעיל סעיף יח נחלקו מחבר רמ255
שם דהטעם משום דחזקה דאין אדם מוכר ביוקר ' וכ. מגיד משנה,  ואף בשבועה אינו נאמן256

 .גדול ובמקום חזקה זו אינו נאמן אף בשבועה
צרן לומר אילולא שקנית הייתי אני קונהו ובמתנה י עוד טעם משום דבמכר יכול המ" ובב257

י "ק קז דטעם של הב"ע ס,מ להלן בסעיף נו לענין הפקר וכמו שמבוא רבסמ"י לומר כן והנפק"א
 .@ע כאן לא שייך בהפקר"הסמ' שייך בהפקר וטעם שכ
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, אמנם סתימת המחבר הוא דנאמן אף במודה שהערים. נ"מודה שהערים דינו כרישא דא
  ).ע"סמ(אינו נאמן ' אמנם אם הודה שהערים וטוען שקנה בר

)äð (èëøàøöî øáã àðéã íåùî åá ïéà íééðòì ùã÷ä258:  
)åð (ìøø÷ôä ïøöîä ìöàù äãù äúéä,äá ÷éæçäå ãçà àáå , íå÷îá äúåîë àöîé íà 

äá ÷éæçäì ø÷ôä ìù øçà,å÷ìñì ïøöîä ìåëé ,å÷ìñì ìåëé åðéà åàì íàå :  
, ויתן מס,  כלומר מדובר בשדה שהמלך או השלטון רוצים שמישהו יעבוד בו–הפקר  •

 ).ע"סמ (259אז יש דינא דבר מצרא, ם יש מקום אחר שבו הוא יכול לעבודולכן א

 ללא דמים אלא נותן המס לזוכה השדה כמו שקיבל עליו ליתן –יכול המצרן לסלקו  •
 ).ע"סמ (260למלך

או אם גם ,  יש ספק אם היינו בחינם אבל בנתינת דמים הוא יכול–אינו יכול לסלקו  •
 ).מ חידושים"נתיה(וההכרעה שאינו יכול לסלקו , )ע"סמ(בנתינת דמים לא יכול לסלקו 

)æð (àìøåãéá ïëùåîî àåäù äæì åøëî êë øçàå åäãù ïëùîîä,å÷ìñì ìåëé ïøöîä ïéà . 
áìøøöîä ïá åðéà åìéôà øçàì ïëùîîä äøëî íà ìáà,åãéî àéöåäì ìåëé äåìîä ïéà . 

äâä :âìøå÷ìñì äåìîä ìëåé äàð÷å ïøöîä íã÷ åìéôàã íéøîåà ùéå261, ïëå  ïåãì éì äàøð

úåøåäìå262,áì äàøðù àåäå "ïøöîä ÷ìñéù éãë øëåîì äåìäù øáãá äîøò äéä àìù ã. ãìø äåìîä

ìéåâå÷ìñî äåìîä åàð÷å øçà àáå åúéá åà åäãù ìò 263. äìø óúøîä ìò äåìä àìå úéá ìò äåìîä

åéúçúù,óúøîá úåëééù åì ïéà , íàåúøîä äð÷ å÷ìñî ïøöîä ó:  

וכן אין הבדל , כל שהלוהו על קרקע זו,  גר בבית או לא אין הבדל אם המלוה–ממושכן  •
 ).264ת"פ(אם משכן בשעת הלואה או לא 

 ).ת"פ (265דווקא שהמלוה דר שםבזה  –המלוה מסלקו  •

                                            
דהוי ', א: טעמים' ש ואיירי שם שאחד הקדיש ביתו לעניים וכתב שם ב" מקור הדין בריב258

ה ואף אם לוקח אחריות דמאחר שהוא מפורסם לכל שאין כאן הערמה אלא כוונתו ליפות כח מתנ
כתב דעניים דינם כיתומים דלעיל סעיף ' טעם ב. ההקדש ואין כאן לוקח שנאמר שכוונתו להערים

ולטעם השני יהיה דין המחבר אלא רק כשהקדיש לעניים . מ"מז דאם קנו עבורם אין דינא דב
והמשפט שלום העיר דהא גם עני הבא לקנות איכא דינא . שקנה בית עבורםבחינם אלא גם כ

' ו' ב סי"א ח"ועוד הביא מספר פרח מט, ש בסעיף מט מדברי הפוסקים"מ וכמו שהביא המפש"דב
ואם קנו בית עבור . מ"א לסלקם אבל לכתחילה איכא דינא דב"שבקנה עבור עניים אף שבדיעבד א

הביא משפט שלום פלוגתא דהשואל ומשיב דעתו דאיכא מצרנות ר "צורך ללימוד תינוקות של ב
  . ת דברי חיים דליכא דין מצרנות"וש

דאף אם המצרן רוצה להחליף ולתת קרקע אחרת טובה מזו אין ' בערוך השלחן אות נב כ
ש אף "ונראה דכוונת הערוה. ביכולתו דהמקדיש רוצה שישאר לו זכרון עולם מקרקעו שהקדיש

 . מ שאין דין מצרונת אין שום זכות להחליף"כ פשוט דכ"מסכימים דאלבאופן שהעניים 
כ זכותו לזכות "דאל. ולא שניהם' ל שמדובר במקרה שרק שייך שהוא יעבוד בשדה א" וצ259

א לסלקו ובהפקר ממש לא שייך כלל דין המחבר דאם יכול לזכות באחר ודאי יזכה "בשניהם וא
 .ע"מ שם ודבריו צ"לח' ועי' חמ הלכה "א מזו"ם פ"בשניה וכן הוא ברמב

 ומסתבר שהמצרן צריך לשלם מיד אפילו המס שהזוכה צריך לשלם בסוף השנה וכדלעיל 260
 .במוכר בהמתנה' סעיף י
 .בסעיף נח' אבל לשדה הסמוכה לו עי,  היינו דווקא לאותו שדה שהוא נמצא בו261
יע דאם באים י דאחר שהוא פלוגתא יש להכר"ת בסוף הסימן הביא הכרעת השבו" בפ262

מלוה עדיף ובדיעבד אם כבר זכה בו אחד מהם , מלוה ואחר, מצרן עדיף, לכתחילה מלוה ומצרן
אין להוציא מהמוחזק הן שקנה המלוה אין המצרן מוציא מידו והן שקנה המצרן או אחר אין 

ואם יש שותף ומלוה אם באים לכתחילה שותף עדיף ובדיעבד אם קנה המלוה אין . להוציאמידו
 .שותף יכול להוציא ממנוה

מ כאן איכא משום דכאן " עיקר החידוש דאף דלעיל סעיף לח דהקונה מהגוי ליכא דינא דב263
' ובמשפט שלום סעיף לח כ. לא שייך הטעם דאריה אברחית לך דהא אין למלוה שם עוד שדה

א דינא ז דלא פלוג ולעולם קונה מגוי ליכ"ב חולקים ע"מ עג ע"ק ב"פרץ בשיטה' א ור"דהריטב
 .מ"דב

שתחילה מזכים את , שהוא מסדרי הגביה בדינא דמלכותא, שם לגבי איין טאבילאטציאן'  עי264
שנחשב כדין , כ מגבים למלוה"ואח, המלוה הראשון בקרקע מסויימת שאין הבעלים יכול למכרה

 ואין דינא דבר מצרא והוא כרישום בטאבו להערת אזהרה לצרוך מישכון דאין הבלעים, המשכנתא
 . יכולים למוכרו או למשכנו לאחרים
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א בסיף נח דהמלוה נקרא מצרן גם לענין קרקע " אף לדעת הרמ–המצרן מסלקו  •
צרן רק המצרן הסמוכה אבל כאן שהמרתף אינו עומד בצידו רק מתחתיו אינו חשוב כמ

א דאין חילוק בין מצרן "וי, 266)ע"סמ(העומד למטה בצד המרתף הוא נקרא מצרן 
א אינו אלא "כ שדין זה שהביא הרמ"ולכן ע. למצרן בצידו, מלמעלה למרתף שתחתיו

לשיטת המחבר דאין מלוה נחשב כמצרן לענין קרקע הסמוך רק לענין קרקע שממושכן 
 ).ז"ט(ם במרתף א עצמו זוכה ג"אבל לדעת הרמ. לו

ל הכריע דהמלוה יכול להוציא רק מלוקח זר ולא " ומהרש–יכול המלוה לסלקו  •
 ).א"רע(כשהמצרן קנאו 

)çð (åìøêì äåìà éðà øîåìå áëòì øòøòì ïøöîä àá àðåëùîä úìçúá íà, àîù éë 
äåìîì øåëîì íéøòäì êúðåë,åãéá áëòì ìåëé åðéà , äúàå éì çåð äæ äãùä ìòá øîàé éë 

 äù÷åðîî.äåìîä úà ïéçåã äîøò åá ùéù ïééãì äàøé íà íðîà . æìø äëåîñä äãù íà
úøëîð àðåëùîì,î äåìä áëòäåìä ìò áëòî äåìîä ïéàå äåìîä ìò , õôç äåìä ïéà íàå 

øçà åàð÷å åúåð÷ì,åãéî åàéöåäì ìåëé äåìîä ïéà øöîä ïá åðéà åìéôà , äåìîä íã÷ íàå 
åãéî åàéöåî øöîä ïá äð÷å. çìøà ùéå ïøöî ïéã äåìîìã íéøîåò äàøð ïëåø÷é:  

א "הוא רק לגבי שאדמלוה נחשב למצרן א לעיקר "מה שהכריע רמ –וכן נראה עיקר  •
זר  אבל לא לענין זה שהמלוה יכול להוציא מקונה אחר, המלוהלבן המצר להוציא את 

א נחשב המלוה כמצרן גם לענין "ח דלשיטת הרמ"וי, 268)267ז"טע ו"סמ(שאינו מצרן 
 .)269ט"ך סקנ"ש(אי מקונה זר שאינו מצרן להוצ

)èð (èìøåîöòì åøëùì åãéî åàéöåäì äöåø ïøöîäå åøéáçî úéá øëåùä,åì ïéòîåù ïéà :  
מקום , @)ז"ט, ע"סמ (270א יש בו דין מצרנות"א דלדעת הרמ" וי–אין שומעין לו  •

כל זה אם שדה הסמוכה נמכרת אבל אם רק נשכרת בזה נחשב המלוה מצרן @הנכון
 ).ז"ט(אף להוצאי משוכר אחר שאינו מצרן גמור 

                                                                                                                             
 
 
 
 
 
 

ת הביא דאין "ה ממושכן כתבנו דהפ"כ במרדכי ולעיל בקטע שלפניו ד"ת שכ" כן הביא הפ265
א "ש בזה בפתחי חושן פ"מ' ועי. ת דיש לחלק ולא ביאר החילוק"בפ' וכ. צריך שהמלוה דר שם

 .א"ש כתב דלא נקטינן כהאי מרדכי שהביא הרמ"הערה מב ובמפש
א מבואר דבעל העליה נחשב כמצרן לגבי הבית "א ברמ"ז הקשה דהא בסעיף נ" סקנך" ובש266

ותירץ דיש לחלק בין אם הוא מצרן רק עבור שהוא ממושכן בידו לבעל . ש ממרתף"שתחתיו ומ
 .ע"העליה שהוא שלו לגמרי וסיים וצ

ז "דהט, א אמנם בטעם הדבר יש חילוק"ז שווים בזה בשיטת הרמ"ע והט" אף שדעת הסמ267
א הוא מחמת ספיקות בשיטת החולקים ולכן הכרעתו דאין להוציא מפסק "כתב דהכרעת הרמ

ממוחזק ולכן אם המלוה קנה אין המצרן מוציא מידו ואם אחר קנה האין המלוה מוציא מידו אבל 
א דמלוה נחשב "ש והטור והרמ"ה הכרעת הרא"ע לא הזכיר שהוא מחמת ספיקות רק כ"הסמ

ולכן הכריע בפרישה סעיף צא דאם באים שניהם יחד . לא כלפי המצרןכמצרן רק כלפי אחר ו
 .ז אין בזה הכרעה"כ להט"הלוקח והמלוה יש להעדיף את המלוה משא

268@  
ך דבסיעף מה מבואר דאם הלוקח טוען למצרן דאין אתה בשדך "ז וש"ע ולט" הוקשה לסמ269

לא השיג דמסכים לזה אף א "ומוכח מזה שרמ. רק בתורת משכון ולכן אין אתה יכול לסלקני
' ז דשי"ע והט"הסמ' ז תי"א דמלוה יש לו דין מצרן לענין שדה הסמוכה וע"שבסעיף זה דעת הרמ

א הוא דלענין קונה זר אין בכח המלוה ליחשב כמצרן ולהוציאו רק לענין שאם המלוה קנאו "הרמ
ג כתבו אף "בסקקיע תירוץ זה רק בדעת הטור אבל "י כתבו הסמ"ואף שבסקק. אין המצרן מסלקו

ט "ך סקנ"א ובש"ז שווים בדעת הרמ"ע וט"ג דדעת סמ"מ חידושים סקס"כ בתניה"א וכ"בדעת הרמ
תירוץ תירוץ אחר דהכוונה בסעיף מה שהלוקח טוען למלוה אולי אתה רק בתורת משכון ולכן יש 

 .ד דידי את"צד שהלוה שגוף הקרקע שייך לו הוא ירצה לסלקני וכעת לאו בע
 .'א בסעיף ס"יטת הרמ והוא ש270
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הראשון מסלקו אפילו , ובא אחר לשכרו לאחר שכירות הראשון, שוכר בית'  ואם א-שם  •
אז אין דין בר , אמנם אם לשוכר הראשון יש נפשות מרובות) מ"ז ונתיה"ט(לפי המחבר 

 ליה א דלעולם אין מצרנות בשכירות מחמת שיכול לומר שניחא"וי, 271)ח"קצה(מצרא 
א שאם כבר "וי, 272)ת"פ(להשכיר לאחר משום שהוא ישגיח יותר על ביתו וקרקעו 

יכול אחר לשכרו ואין שוכר ראשון , והבעלים לא השכיר לו, כלתה שכירות הראשון
 .273)מ חידושים"נתיה(יכול לסלקו 

 חזקת חנות או בתים לכל הדעות אין בו משום דינא דבר מצרא כאשר רוצה למכור -שם  •
 ).ך"ש (274 לאחרהחזקה

)ñ (îøøëîð åìöàù úéáå úåøéëùá úéá åì ùéù éî,øöîä ïá ïéãî åá úåëæì ìåëé åðéà . 
åàð÷å íã÷ íàå,å÷ìñì ìåëé øöîä ïá . àîøúåðøöî ïéã úåøéëùá ùéã äéì àøéáñå ÷ìåçù éî ùéå :  

,  משום דשכירות לימיה ממכר הוא והיינו דווקא לעניין שהשוכר כבר קנה–דין מצרנות  •
, ע"סמ(אין השוכר יכול להוציא , אבל אם אחר קנה, ן בר מצרא יכול להוציאושאי

מ אם שדה הסמוכה אינה נמכרת רק נשכרת בזה נחשב השוכר מצרן אף "ומ, )275ז"וט
א הושכר הוא מצרן "ל דדעת הרמ"ח וס"וי, )276ז"ט(לענין להוציא משוכר שאינו מצרן 

 .)ך"ש(לכל דבר אף להוציא אחר שקנה 
)àñ (áîøéðù éðùäå øçàì å÷ìç øéëùäì äöåø íäî ãçàå úåôúåùá äãù åøëùù í

øöîä ïá ïéãî åá úåëæì äöåø,åá óúåù àåäù ïåéë åîò ïéãä 277:  
 היינו אף דלשיטת המחבר שוכר אינו נחשב כמצרן אבל במקום שהוא גם –הדין עמו  •

 .)ע"סמ(שותף גם שוכר יכול לדחות לכתחילה לשוכר אחר 
)áñ (âîøçàì åúéá øéëùäåì äøëî êë øçàå ã,åãéî àéöåäì ìåëé øöîä åá ïéà .äâä : 

ãîøíéðùì ïøëùå äæ ìò äæ úåðçå úéá äéä,íøëîì àá êë øçàå ,äù äîìå åìùì ïøöî ãçà ìë  àå

åá øã:  

  ).ך"ש (278אפילו לסלק את חבירו שקנה חלקו –  לשלוכל אחד מצרן •
                                            

דבקרקע מותר לשוכר להשכיר ' ז סעיף א"פ הדין דסימן שט"ח דבנה יסודו ע"קצוה'  עי271
אמנם רק באופן שאין המשכיר נפסד מז הוהיינו שאין לשוכר . לשוכר אחר בלא רשות המשכיר

כר השני רבוי דיורין מהראשון ולפי זה יש לדמות דכל הפסד שמחמת ו יוכל המשכיר לעכב לשו
 .להשכירו לאחרים גם בנידון דידן לא יהיה דין מצרנות

י אינו חולק "ל דהשבו"פ כתב די"ה ועכ"ובמשפט שלום ד. ת שבות יעקב"ת הביא כן משו" בפ272
דאם ' ובמשפט שלום כ. מ"ז רק איירי אחרי שכבר כלה זמן שכירות הראשון וכדברי הנתיה"על הט

לת השכירות דלאו הכי לכל הדיעות יכול המשכיר דרך השוכרים לשלם בסוף זמן ולא הכל בתחי
ולהילכתא אם באים שניהם יחד לשכור . 'לומר דאין דין מצרנות בהמתנת המעות כדלעיל בסעיף י

צ "ח א"ש קצוה"השוכר הקודם ושוכר חדש אם יש למשכיר הפסד מה כמו רבוי דיורין וכמו
מ הכריעו שיש דין קדימה יש "תיהז ונ"אבל אם אין הפסד מאחר שהט. להעדיף את השוכר הקודם

ת ,ל כהשבות יעקב שהביא הפ"להקדימו ובדיעבד אם חתם חוזה עם השוכר החדש יכול לומר קי
א וזה "נ נוסבוים שליט"ג ר"קובץ הישר והטור עמוד לה ממשאו של הרה, א לבטל מספק קנינו"וא

פט שלום דמאחר מש' פשוט בפוסקים דשוכר הראושן אף שיושב בבית דלא מקרי מוחזק ועי
 .ש שוכר שקרקע בחזקת המשכיר קיימא,ח ובספק תקנה לא נחשב כמוחזק וכ"דמצרנות הוי תק

מ שכבר עשה קנין שכירות עם השני "כ כוונת נתיה"מ כתב דע"ש נתיה"ה ומ" משפט שלום ד273
אבל אם עדיין לא עשה שום קנין ובאים שניהם יחד הראשון והשני אף שכבר כלה זמן השכירות 

 . ז מודה"יך להעדיף את השוכר הראשון ובזה גם הטצר
ש מה שהביא "ח ועיי"א סקמ"ש בזה בפתחי חושן פי"מ'  בענין שכירות בדמי מפתח עי274

 ד!@נראה שצריכים להביא תמצית דבריהם@. ל המובא במשפט שלום"ממהריב
 ולכן ע לא מוזכר שהוא מחמת ספק"ובסמ, ז שטעמו של דבר שזה ספיקא דדינא"ש בט" עיי275

הכריע בפרישה סעיף צא דגם בבאים שניהם יחד הלוקח והשוכר שיש להעדיף את השוכר ועיין 
 .###לעיל הערה 

ד משמע דאף כשרק נשכרת נחשב השוכר מצרן רק לכתחילה ולא אם כבר "ע סקקי" ומסמ276
 .ז"שכרו האחר שאינו מצרן ודלא כהט

וקשה שהרי לשיטתו באותו " שותף"ש שגורס "ת הרא"י שמקור דברי המחבר הם משו"ב'  עי277
 . ש שיש מתקנים למחוק את המילה שותף"ועיי, תשובה לא צריכים שותף ומספיק מצרן

א סעיף "הרמ' י שפסק כן במעשה שבא לידו ותמוה דהכריע כשי"א הוא מב" מקור דברי הרמ278
 .ך"כן תמה הש, דשכירות כממכר דיש לו דין מצרן אף להוציא מלוקח אחר' ס
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)âñ (äîøîä ïá åðéà åìéôà øçàì äøëî êë øçàå ãçàì åúéá øéëùäøö, øëåùä ïéà 
åãéî åàéöåäì ìåëé.äâä  :åîøäðùì ïåòîùì ñî åðîî äìòîù ò÷ø÷ åì äéä ïáåàø, ïåòîù øëîå 

éåìì ñîä,ïøöî àåäù øîåà ïáåàøå ,ïáåàø íò ïéãä íìåò øëîî ïåòîù øëî íà , øëî àì íàå 

ðùì ÷øíéíéáåö÷ , àîìòá áåç øëåîë àìà åðéà úåðøöî åá ïéàù279.  

א דשוכר "א כאן לא השיג על המחבר דעת הרמ" אף שהרמ–או אין הושכר יכול להוצי •
א "וי, )ע"סמ(ז "נחשב כמצרן ויכול אף להוציא ממצרן שקנה וכדין משכון שבסעיף נ

א לא חלק כאן על המחבר משום דמודה דשוכר גרע ממשכון ואינו עדיף "שהרמ
א ומאחר שהוא פלגות) 280ת"פ(ללאממצרן ולא מאחר להוציא מידם אם כבר קנו 
שוכר , שוכר ואחר. מצרן עדיף, הכריעו בזה דאם באים לכתחילה שניהם שוכר ומצרן

א להוציא מידם ואם קדם השוכר "ש מצרן וכבר קנאו א,ואם קדם אחר וכ. עדיף מאחר
א להוציא מידו אפילו המצרן כי יכול לומר קים לי דיש לשוכר זכות מצרנות "וקנאו א

 .281)ת"בפ(ע "הסמ' אף להקדים למצרן וכשי
 
 

 åò÷ ïîéñ  
  

)à (æîøóúúùäì åàáù íéôúåùä,øåáéãá øîâð óåúéùä ïéà 282, åàåá øîà íàù øîåì 
êëå êëá ãçé óúúùðå,íäá øåæçì åìëåé àìù 283,ïéð÷á àìà íéé÷úî åðéàå 284. ïåéëå 

ïéð÷ êéøöù,åôåúéù íéé÷úî åðééð÷ éôì øáãå øáã ìë . äð÷ð åðéàù òáèîä êëéôì 
ïéôéìçá,÷úî óåúéùä ïéà ïéð÷á åá íéé,íäéðù ãéî åð÷ åìéôàù , åéúåòî ãçà ìë àéáéù 

íéãò åãéòäå äæ ìò øèù åáúëå íäá óúúùéå,ìéòåî åðéà 285 ãçà ìë àéáéù êéøö àìà 
ñéëä íäéðù åäéáâéå ãçà ñéëá íäéðù úåòî åìéèéå åéúåòî. 286 çîøù øîåàù éî ùéåàåä 

éðäî åøéáç ìù åéúåòî ãçà ìë êùî íà ïéãä. èîøàì åìéôàåäæ àìå äæ àì åùò , àìà 
øåëîì åà úåð÷éì óåúéùä ÷ñòá ïúéìå àùéì åìéçúäå åôúúùð, éðäîã øîåàù éî ùé 

äâä :ðøåãéá åñðàðå øëù úéöçîì êéãéá åéäé äéì øîà êë øçàå úåòî åøéáçì äåìäù éî, ìëá áééç 

                                            
משכן סעיף נז שכורה [הממושכן או השכורה לענין מכירת אותה בית לדעת המחבר  בית 279

אין המלוה והשוכר נחשבים כמצרנים לענין שאינם יכולים להוציא מאחר אף ] ג"ב וס"סעיף ס
ז "ע סקקט"משכן סעיף נז סמ[א "י להוציא מידם ולרמ"אבל כשהם קנו אף המצרן א. שאינו מצרן

  .שבים כמצרנים אף לענין להוציא מאחר או ממצרןנח] ה לענין שכירות"דהו
אינם נחשבים ] 'משכן סעיף נח שכורה סעיף ס[ולענין מכירת בית הסמוכה לדעת המחבר 

א "אף לענין שהמצרן יכול להוציא מהם והם אינם יכולים להוציא מאחר ולדעת הרמ. למצרן כלל
 הם אינם יכולים להוציא מאחר ז נחשבים כמצרן לענין שאין מצרן מוציא מהם אבל"ע וט"לסמ

 .א נחשבים כמצרנים אף לענין להוציא מאחר"ך בדעת הרמ"אף שאינו מצרן ולש
ך "ל הובא גם בש"א כאן וכן דעת המהרש"ט לא השיג הרמ"ח דמה"ת בשם הב"כ הפ" כ280
כ להילכתא מספיקא אין להוצאי מיד לוקח "ת דע"השער המפשט הביאו הפ' א וכ"א וברע"סקס

 .שכבר קנה
י לענין אם דירה השכורה אינה נמכרת רק נשכרת כבר "ת כאן בשם השבו,ש הפ" ולענין מ281

 .&&ת לענין משכונה כבר הובא לעיל בסעיף נז הערה "ש הפ"ת לעיל בסעיף נט ומ"הבאנו את הפ
 .ך"בשם הש& "מאיר המשפט סק' עי 282
רד סעיף ' לקמן סי( קנין בכל כמו, אמנה מחוסר דין בו יש, בו חוזר אם קנין בלא אף מ"ומ 283

  ).ז
 כיוון ,קנין בלא אפילו א שמהני"י ,פ"בע תנאים הוסיפו כ"ואח ,השותפות על קנין עשו אם 284

). רעד' מ ס"רשד(א שלא מהני "וי). צו' ס ס"חת, ק שורש כ"מהרי(קנין  עשו השותפות שבעיקר
 יכולים אינם גם ,ותפותמהש לחזור יכולים שאינם ובמקום. )משפט שלום(ולכן הוי ספיקא דדינא 

 .)יג, ש פט"ת הרא"שו (התנאים את לשנות
, ההתחייבות לגבות מהן מנה להכניס לעסק השותפות  על נכסיו לשעבד קנין עשה ואם 285

 .,)ט ח"ג הגה"כנה(ח "וי ,)יא ד ב"ב א"חזו(לשני ' מהני שבההיא הנאה ששעבדו גמרו ומקני א
  .##*נק הוי כמלוה וצריך כתיבה ומסירהאם רוצים להשתתף בכסף שנמצא בחשבון ב 286
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äìéçúá åîë ïéñðåàä, àìãàîìòá øåáéãá ïúøéîùî ÷ìúñð :        

, לשני ושניהם שווים בתנאי' כיון שהסכימו א, ום לומר שהיה מק–נגמר בדיבור  •
של ' או שהם שלוחים א, )ע"סמ(ומכאן רואים שלא מועיל , מהני וקונה, והסכימו לקנות

 ).ז"ט(השני ולכן מהני בדיבור לבד 

וכמו שיתבאר בהלכות ,  כדרך שהיה נקנה בלוקח מחבירו-כל דבר ודבר לפי קנינו  •
 ).ע"סמ() סימן קצז והלאה(קנינים 

  ).ע"סמ(לקמן רג '  עי–שאינה נקנית בחליפין  •
אבל אם כתוב ,  היינו שכשכתוב סתם פלוני ופלוני נשתתפו בקנין- וכתבו שטר על זה  •

, אפילו אם לא עשו קנין מהני, בשטר שקבלו על עצמם בחרם חמור ובשבועה דאורייתא
טרות שקבלו עליהן כיון שכבר נהגו לכתוב הסופרים כן בש, ואינן יכולים לחזור בו

יש סתימת דעת שכל הבא לפניהן ואמר להן , הצדדין לאשר ולקיים הדבר בכל תוקף
אמנם אם באו . בודאי קבלו עליהם לקיים כל האמור, שיכתבו ביניהם שטר על ענין מה

, אין לעדים לכתוב שטר ביניהם בכל תוקף, לפני עדים וקבלו עליהן שיהיו משותפים יחד
שכל שהכתיבה מגרע כחו של , יהן בקנין סודר או שצוו עליהן לכתובכל שלא קבלו בפנ

א שאפילו קבלו על עצמם בחרם חמור "וי). ע"סמ(אין כתובים ללא דעתם המפורשת ' א
ורק אם כתבו בלשון שמחייבים עצמם , 287לא מהני בלא קנין, ובשבועה דאורייתא

  ). .ז"ט (288מועיל

אלא מהני גם שכל אחד יגביה רק , חד דוקאע לא צריך שיטילו לכיס א" לכו- ' בכיס א •
, ולא כדי לקנות לעצמו, וצריך שיגביה או ימשוך כדי לקנות לשותפות. הכיס של חבירו

אין פירושו שיש מי שחולק על זה " א"וי"כ "ומש, ג הוי רק כהחליפו מעותיהם"שבכה
צז רק מאחר וקנין משיכה רק מועיל בסימטא והגבהה מועילה בכל מקום כדלקמן ק

  ). ז"ט(א שמשיכה רק מועיל בדבר שאין דרכו להגביה "וי). ע"סמ(וקצח לכן מובא כך 
ל שנשתתפו בהנחת ממונם יחד והתחילו " ר–אלא נשתתפו והתחילו לשאת ולתת  •

אמנם אם התחילו לשאת ולתת כל אחד במעותיו . ואז מועיל גם בלא קנין, להתעסק בהם
אבל עירוב לבד , אפילו ללא קנין אחר, )ע"סמ (יכולים לחזור בהם, בלי שערבו מעותיהם

מועיל שלא יוכלו , אפילו בלי עירוב, שאם התחילו לשאת ולתת, א"וי). ך"ש(לא מועיל 
ואם רק אחד מהם התחיל ). ז"ט(שהרי עשו עבור השותפות , לחזור בהם גם על להבא

שיבת ציון (ויכולים לחזור בהם על להבא , לא חשיב התחילו לשאת ולתת, לשאת ולתת
ע נקנה "לכו, אפילו אם לא עירבו המעות, אבל במה שקנה כבר לשם שותפות, )ת"בפ

  ).מ"נתה (289דהוי כשלוחו, לשניהם
, אפילו שכבר יצא לדרך,  דוקא כשעוד לא קנה במעות-חייב בכל האונסים כבתחילה  •

 שקנה כיון, נקנה הדבר לשניהם, אבל אם כבר קנה. כיון שלא עשו קנין, חייב באונסים
ואם המעות . נעשים שותפים רק במה שקנה, ואם קנה במקצת המעות. בשליחותו

ואמר לו המלוה יהיה בידך , ואמר לו טול זה לפרעון, מזומנים בידו כבר להחזירם לו
אין עליו , ואם אינו מאמינו, אפילו אם לא קנה עדיין, נפטר מהאונסים, למחצית שכר

  ).מ"נתה(ות חרם סתם שבועה שזה טענת ספק ורק יש לו זכ

  
)á (àðø ìù åãë äæå ïéé ìù åúéáç äæ àéáéù íãéî åàð÷ù ïåéë ïéìèìèî øàùá åôúúùð

ùáã,íäá ïéôúåù åùòð íäá åôúúùð éøäå ,íäéúåøéô åáøò íà ïëå , íå÷î åøëùù åà 

                                            
מ "א כמה נפק"ט כתב הרמ"ובסימן ר, ז צריך לקיים שבועתו רק לא הוי קנין"גם לדעת הט 287

 .בין חיוב בקנין לחיוב בשבועה
שחיוב רק עוזר לחייב אומנים ולא , משפט שלום סעיף ז (חיוב מהני שלא חולקים ויש 288

מ בשותפות "נ, ע מקנה גופו" הוי שכירים זה לזה ולסמם"שלרמב' נתיבות א' אמנם עי, שותפים
וגם . )'א בסעיף ג"רע' עי, כ היה דבר שלא בא לעולם אם יש שותפות בו"ואח, בדבר שישנו בעולם

  .א סעיף ג"מחבר רמ' ע אם זה מח"צ
וכאשר , וקנאו סתם, קפג שאם ראובן שלח שמעון לקנות סחורה' דין זה נלמדת מהלכה בסי 289

 .ה כאן אם יש סתם דעת לשם מה קנה"וה,  טען שקנה לעצמו אינו נאמןחזר שמעון
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íäá åôúúùðù åúéáç äæå åãë äæ çéðäå úåôúåùá,íäá ïéôúåù åìà éøä .øáã ìù åììë , 
íéëøãä ìëáå÷ù äðç÷åìä , ìèåîä ïåîîä äæî äæ ïéôúåùä ïéðå÷ íîöò íéëøãä ïúåàá 

åá óúúùäì íäéðéá:  

כיון ,  דוקא פירות נקנים לשותפות אם ערבו אפילו בלי קנין- וכן אם ערבו פירותיהם  •
ולכן כשערבם בשל , כל אחד מקפיד על פירותיו שלא להחליפם באחרים, שבדרך כלל

). א"ל ס"כנ(אינו קנין , בו מעות שאין מקפידים על החלפתםאבל אם ער, חבירו הוי קנין
שגם אחר העירוב ניכר מה החבית של כל אחד , וכן אם עירבו חבית יין וחבית של דבש

  ). ע"סמ(ולא נקנו לשותפות , לא חשיב עירוב, מהם
שאינם יכולים לקנות זה ,  הנה בחצר השותפים הדין הוא- או ששכרו מקום בשותפות  •

שדוקא אם , ואפשר. כ קשה איך קונים כאן"וא, כ במודד והניח לתוך כליו"אמזה אלא 
אבל אם רוצה להקנות שיהיה , אינם קונים, רוצה להקנות לשותפו שיהיה רק של שותפו

שדוקא בחצר שיש להם , א"וי, )290ח"קצה(ע "ונשאר בצ, קונים בה, לשניהם בשותפות
אבל בחצר , אינם קונים זה מזה, רשות להניח שם כל אחד גם את חפציו הפרטיים

ואין להם רשות להניח שם את חפציהם , שהשתתפו בה רק בשביל חפצי השותפות
 .291)מ"נתה(קונים בה זה מזה , הפרטיים

• 
וכל , אינם יכולים לחזור בהם,  ואחר שקנו באופן המועיל-קונים השותפים זה מזה 292

פ "ואע,  מלהתעסק בשותפותוגם אינם יכולים לחזור בהם, הריוח שיעלה יהיה לשותפות
לא הוי כפועל ואינם , ז"כאן ששניהם השתעבדו זל, שפועל יכול לחזור בו בחצי היום

  ל שזה מקומו בכלל"לא נ@).מ"ע ונתה"סמ(יכולים לחזור בהם 

  
)â (äåàðîíé,äåùá íäéðéá äéäé åúëàìîá äæå äæ ç÷éù ìëù íäéðéá åðúäù , ïàë ïéà 

ììë úåôúåù, ïéàù  íãà äð÷îíìåòì àá àìù øáã.äâä  :áðø äæ úåð÷äì ïéìåëéã íéøîåà ùéå

ãá åìéôà äæìøáíìåòì àá àìù . âðø äæ íéðúîù äî ìë àìà ïéëéøö íðéà ïéð÷ åìéôàã íéøîåà ùéå

åðúäù úåôúåùä ïîæ ìë ïäá øåæçì ïéìåëé ïðéàå àîìòá äøéîàá åìéôà íéé÷úî äæ íò. ãðø ùéå

ðòì ïäá øåæçì ïéìåëéù íéøîåàå ïé÷ìåç ïéàå øáë åçéåøäù äî ïéðòì àì ìáà êë øçà åçéåøéù äî ïé

ïäá åøæç øáëù øîåì ïéðîàð. äðø ìëå úåôúåùá íäéðù ïé÷ñåòå äæ íò äæ åôúúùðù íéðùá äæ ìëå

 à÷ñéò øëù úéöçî åøéáçì ïúåðù éî ìáà éããäà éð÷îå åøîâ ïëìå çéåøéù äî åøéáçì ïúé ãçà

 åì åòéâéù íéçååøä ìë åì ïúéù äðúîåìòá äðúîë àìà åðéà íéøçà úåîå÷îî åìéôààî äð÷ð åðéàå 

øåîâ ïéð÷á àìà. åðø åà ïéøëåîå íúåà ïéøôåúå íîöò íéãâáä íéèééçä íéç÷åì åéä íà ìáà
 åá ïéç÷åìù úåòîá åôúúùðå íéøëåîå íéâøåàå íäéúåòîî áøòäå éúùä íéâøåàä íéç÷åì

å íàùîå ïúëàìî øëùá åçéåøéù äî ìëå íéôúåù åìà éøäîíðúòöîàì åìà éøä :  
        

 גם ממה שהרויחו כבר יכולים לחזור בהם בדבר -שאין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם  •
והשתתפו גם בדבר , ואם עיקר השותפות היא בדבר שבא לעולם). ך"ש(שלא בא לעולם 
  ).א"רעק(א שמהני הקנין גם לדבר שלא בא לעולם "י, שלא בא לעולם

 כיון שמשעבד את - לזה אפילו בדבר שלא בא לעולם ויש אומרים שיכולים להקנות זה •
  .293)ע"סמ(מהני , וגופן בעולם, גופו למלאכת השותפות

                                            
 ).א"ס(ש "וכן פסק בערה 290
כיון , אינו יכול, שדוקא אם רוצה להקנות לשותפו חפץ שכבר מונח בחצר, ויש שתירצו 291

א "מחנ(כיון שהוי שינוי רשות , קונים, אבל אם הניחו עכשיו לשם קנין, שאינו יוצא מרשותו
 )'ן חצר אות והלכות קני

שהרי הדין שאינם יכלים לחזור בהם , צריך להחליט אם לכתוב את דין זה כאן@  292
) ,מ זה מחלוקת ראשונים"י ונתה"ושם צריך לכתוב גם שלדעת הב(ו "מלהתעסק הוא בסעיף ט

כתבתי טעם הנתיבות גם בסוף (שהוי כמשך כלי אומנות , מ הטעם שנקנה"וכאן רק ביאר נתה
  ).ע באינו מצוי לקנות"ששם לטעם זה חולק על הסמסעיף ג כיון 

 .288לעיל הערה ' עי 293
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ואפילו ). ע"סמ(לשני '  מכיון שהסכימו לקנו א-ויש אומרים דאפילו קנין אינם צריכים  •
שהם דבר , הלכה זו שייך גם כשנשתתפו בחפצים). ך"ש(על להבא אינם יכולים לחזור 

אמנם ). ך"ש (294א שהצריך קנין"וחולקת על המחבר בס, אינם צריכים קנין, שבא לעולם
, מועיל בלא קנין שלא יוכלו לחזור, ודוקא שהתחילו במלאכה, היינו דווקא בשותפים

 ).מ"נתה(אבל בלא התחילו במלאכה לא 

אבל מה שהרויחו כבר והשתתפו בקנין . אפילו עם השתתפו בקנין    - - - -     ויש חולקין ואומרים •
שצריך לומר שיש , א בדעתו"וי). ך"ש(    ואין חילוק בין אומן לשותף,  יכולים לחזוראינן

וקשה דבריו שלא מחלק בין .  קניןאפילו ללאס אלא מה שהרויחו כבר והשתתפו "ט
שבפשטות באומנים אינם יכולים לחזור על מה שהרויחו אפילו ללא קנין , אומן לשותף

 ).מ"נתה(

יכול לומר קים לי , כשלא נעשה בקנין, בר הבא לעולם לענין דינא בשותפים בד–שם  •
ע אינו יכול "לכ, אבל לענין מה שהרויחו. ל דיכול לחזור להבא"א דס"ן ורשב"כרמב
כשהיה קנין נראה שיש לדון , דהוי דבר שלא בא לעולם, ובאומנים שנשתתפו. לחזור

 קנין אינם יכולים ואפילו אם לא היה, שאינו יכול לחזור בו אף להבא אינו יכול לחזור
 ).מ"נתה(לחזור על מה שהרויחו 

וראובן הרויח בחדש ראשון , שאם השתתפו יחד שתים,  ויש מקשים שאם כן יוצא-שם  •
ואז בחדש השני . וחילקו ביניהם הרויח של החדש הזה כתנאי השותפות, ושמעון לא

 כפועל לכל אבל צריך לשלם לראובן, יכול הוא לחזור מהשותפות, שמעון רואה שירויח
אין לו , לא רצה לחלק' וא, שאם השתתפו לשנה ועבר השנה, ועוד הלכה. זמן השותפות

, אמנם אם לא היה שום רויח. ואינו יכול לפטור בתשלום כפועל, אלא חייב לחלק, רשות
 .. 295)מ"נתה(לשני ' יכולים לחזור מבלי לשלם א

כגון ( הסוחרים דהוי שותפות אם עסקו יחד באופן שמנהג,  אפילו אם לא עשו קנין- שם  •
ואם הוא . הולכים אחרי המנהג וחולקים הריוח, ) ללכת איתו לשוקֲעָגָלהששכרו יחד 

פ שזה "אע, וחבירו עסק בזמן הזה בשלו, באופן שרק אחד מהם עסק לצורך השותפות
הוא נוטל קודם כמה שיכל , שעסק לצורך השותפות צריך לחלוק עם חבירו הריוח

 ).296ת"ס בפ"חת(ורק את שאר הריוח חולקים , ה עוסק בזמן הזה לעצמולהרויח אם הי

שבגלל זה יוזל המקח , שכאשר רואים שרבו אנשים העומדים על מקח,  יש מנהג–שם  •
מי שרוצה לקחתו מבטיח האנשים הרוצים לעמוד עליו סכום כך וכך בכדי שימנעו , מאד

 ללא קנין או להשליש הממון ואם נעשית הבטחה זו, את עצמם מזה ובכך לא יזל המקח
, ששם השכר עבור עבודתו, שונה משכירות פועלים, אינו כלום, אלא רק בדברים בעלמא

זה רק מהני היכא שהיה רשות ביד , ואפילו אם עשו קנין. וכאן כדי למנעו מלעשות
שאם יש בזה צד איסור אפילו בקנין לא , כ לקחת המסחר ללא השגת גבול"האחרים ג

  ).ת"פ(ע "ליש הממון צובהש, מהני
וכן אורגים , היינו חייטים שקונים בממון עצמן ותופרים    ––––    אבל אם היו לוקחים הבגדים •

ומוכרים שאז אם קנו לצורך השותפות , ועושה אריגה, שקונים שתי וערב בממון עצמו

                                            
  .)א"סקי ד' סי ב"ב א"חזו (בחליפין נקנים דאינם ,מהני לא זו לשיטה גם ,במעות אבל 294
  .)ב"י' ד ב"ב (להבא על קנין מועיל לא ,דבדבר שלא בא לעולם פסק א"החזו 295
 א שמי"שי, למעשה ביותר חשוב הוא אבל, שייך לאן יודע שאינני ת"נוסף בפ דין ויש@ 296

 לו התחייב כ"אא, לשלם מחוייב אינו ,דבר איזה מלעשות שימנע מה על שכר לחבירו שהתחייב
, חייב לעשות שלא בשכרו שגם חולק פתים והמנחת. פועלים לשכירות ממש דומה ז"שאי, בקנין

 לעשות כשכרו דהוי חייב ע"לכו אחר במקום תהיה אלא פלוני דבר תעשה אל לו אמר א שאם"וי
 האחרים למתמודדים אמר ,במכרז שהתמודד שאחד היה ת"בפ הסיפור) (ג"ה ח"פ שכירות ח"פ(

 ש"ובעה ,לעשות שלא כשכרו דהוי שפטור ופסק ,ברווח איתם יחלוק והוא ,הצעות יגישו שלא
 היה. לספר לא) (לעשות שלא כשכרו הוי ולא ,במכרז ותלזכ ביחד כנשתתפו הוי ג"שבכה חולק

 לראשות בבחירות מועמדות מלהגיש ימנע שאם לחבירו התחייב' וא, השתתפו ששנים מעשה
 שמדינא ל"זצ אלישיב ש"הגרי ופסק, הבאות בבחירות מועמדות מלהגיש ימנע הוא בתמורה, העיר

  ).ע"וצ, קנין היה שלא אף ומחייב חל המקח
 .לכתוב ואם איך חליטת זה ובכל
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אז הוה דבר שלא בא לעולם דלא , אבל אם סוחרים מביאים להם בגדים לתפור, חל הקנין
 ). ע"סמ(ה קנין מהני בי

ע לעיל "ש הסמ" היינו אפילו מה שבא אחר כך אינם יכולים לחזור כמ–וכל מה שירויחו  •
, ויש מקשים על דבריו, )ך"ש(אבל לעבר לא יכולים לחזור אפילו ללא קנין &, "סק

א לא מהני ללא "אבל לדעת המובא ברמ, ע"ל שכל זה לדעת השו"ס וצ"וטוענין שיש ט
  ).מ"נתה(אבל לשעבר מודה שאין צריך קנין , באקנין שלא יחזור לה

)ã (æðøäæ ìò äæ äàðåà ïäì ùé íäá åôúúùðå íäéúåøéô åîùù ïéôúåù. àìá úåøéô åáøéò 
íåøëîå àîåù,íäéîãá åàùðå , åôúúùðù úòá íéåù åéä äîë úåøéôä ïéáùçî åìà éøä 

ãñôää åà øëùä ïéáùçîå:        

שיביא כל אחד מהם לשותפות , ונו דהיינו שבשעה שהשתתפו התכו-שותפין ששמו  •
ל "וקמ, 297וטעו באמדן שוי החפצים של אחד מהם, חפצים בשוה למה שהביא חברו

אז הוה ליה , מ כיון שדקדקו להניח בשוה"מ, פ שאינו מקח"ג אונאה אע"שיש בכה
אם רק משכו , ג המקח בטל"שבכה, ואם הוא באופן שטעו ביותר משתות). ע"סמ(כמכר 

השותפות קיימת וישלים , אבל אם גם התחילו במלאכה, ת בטלההשותפו, החפצים
  ).מ"נתה(לחבירו החסר 

אין אומרים שזה שהביא , ל שאפילו שהשתתפו בסתם" קמ-    עירבו פירות בלא שומא •
וסמך על סעיף הבא , אבל לא פירשו איך שמים הרויח, מחל לזה שהביא קצת, יותר

  ).ע"סמ(
  

)ä (çðøäðî äæ ñéëì åìéèäù ïéôúåùäù äæå íéúàî äæå ', íúñ ïåîîá íìåë å÷ñòúðå 
åøéúåä åà åúçéôå,úåòîä éôì àì íðéðî éôì äåùá íäéðéá úçôä åà øëùä 298. åìéôàå 

äçéáèì øåù åç÷ì,åäåçáè åìàù ) ð" ààìäåøëî (åéúåòî éôì åøùáî ãçà ìë ìèåð äéä , 
å éç åäåøëî íàåúçôåøéúåä åà ,òöîàì úçôä åà øëùä .à íéøáã äîá íéøåî, åàùðùë 

íäá åôúúùðù úåòîá åðúðå, åà åúçôå íúåà åàéöåä àì ïééãòå íéîéé÷ úåòîä íà ìáà 
äðéãîä éùðà åà êìîä äðéùù òáèîä úîçî åøéúåä, éôì ãñôää åà øëùä ïé÷ìåç 

úåòîä. èðøåðù ïéòá ïä ïééãòå úåøéôá åôúúùð íà ïëù ìëåïéìèïäéúåòî éôì . ñø åðúä íàå
íäéðéá,ú éôì ìëä ãñôäá ïéá çåéøá ïéá íàð:        

 היינו כאשר קנו השור בשותפות ומכרוהו חי כמו שיתבאר –השכר או הפחת בשוה  •
ולכן חולקים , שכל זמן שהוא חי החלקים מצורפים יחד ואי אפשר לזה בלא זה, לקמן
כיון שאין החתיכות , או חלקו הבשר ביניהן, אבל כאשר טבחוהו ומכרו הבשר, בשוה

ואפילו אם קנו השור לשם , ועומדים לחלוק לכן חולקים לפי מעותיהןצריכין זה לזה 
 299הקובע היא מה שנעשה בסוף ולא מחשבתן בתחילה, והחליטו למכרו חי, טביחה

שלא , אז מחלקים לפי המעות, א שאם קנו שור לחרישה ונמלכו לטביחה"וי). ע"סמ(
שהרי לא חשבו , נילש' שכיון שלא התנו שיהיה לפי המעות אז מחלו א, שייך הטעם

אמנם אם נשתתפו במעות לקנות סחורה הראויה לחלוק ולמכור אז . שיהיה לטביחה
, כיון שנשתעבדו זה לזה לעסוק בכל הסחורה לזמן מסוים ולא התנו שיהיה לפי המעות

אמנם אם קנו סחורה בשותפות על דעת לחלק מיד או שור . אז מחלקים לפי האנשים
כ במה דברים אמורים "ומש, ורפים ודאי השכר לפי המעותלטביחה אז אין החלקים מצ

אז הכל לפי , ואז אם לא הוציאו המעות, היינו בהשתתפו לסחורה ולא לחלק מיד
אבל , המעות ולא לפי האנשים שאילו היה נשאר בידם היה מגיע להם הריוח לפי המעות

                                            
 .אפילו בפחות משתות בטל מקח, אבל אם טעו במידה 297
אז כל , ש פרוטות"ומכרוהו בת', ש' וא' ר' וא', נתן ק' וא, ר פרוטות"היינו כאשר קנו שור בת 298

 .של השכר לשלש' וחולקים הק, מקבל הקרן שלו בחזרה' א
 .אז מחלקים לפי המעות, מכרו חיוהוסיף דינר ל' ואז בא א, א שאם קבעו לשחטו"סקי' עי 299
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כר לפי אחרי שנשאו ונתנו במעות קודם זמן החלוקה לא שייך טעם זה ולכן הש
  ). מ"נתה (300המעות

וכן ). ז"ט(שלא התנו מקודם , )ך"ש(א  שמחלקים לפי האנשים " וי–שאילו לא מכרוהו  •
ס "חת(ואין מוציאים מהמוחזק , א שהוי ספיקא דדינא"וי) ת"ת ושב הכהן בפ"שו(עיקר 

  ). ת"בפ
היה מגיע , כיון שגם אם היו המעות בביתם,  והטעם–ופחתו והותירו מחמת המטבע  •

' וא, במעות' אמנם אם השתתפו א, )ע"סמ(להם הריוח או ההפסד כפי המעות שלהם 
, שכל השותפות היא תלוי בטרחתם, מחלקים לפי המעות, מהם' והיה רווח לא, בפירות

אמנם , אמנם ברווח שאינו תלוי בטרחה הוא לפי המעות, ואז מחלקים לפני האנשים
כגון , אז הרווח לאמצע, לא כולם יחדולא היה מגיע ל, רווח שהגיע כאשר הם בעין

אמנם אם . והשני שלש מאות, שבע מאות גרם' ויש לא, שמשהו בא לקנות קילו פירות
כ "אז אם קנו לדור בו בעצמם ואח, נתן יותר' וא, קנו קרקע שאין בו כדי חלוקה יחד

אבל אם , שהטעם שהחלקים מצטרפים לא שייך בקרקע, מכרוהו והויחו היוח לפי מעות
דוקא אם הוקרו או הוזלו ). מ"נתה(קנאו רק אדעתא למוכרה ולהרויח בו השכר לאמצע 

, ואחרי שמכרו אותה הוקרו המעות, אבל אם קנו סחורה, לפני שקנו בהם סחורה
, א שאפילו הריוח שעלה מהמעות אחר שמכרו את הסחורה"וי, )ת"פ(חולקים בשוה 

 ואחד מנה אחד, לכיס שהטילו םבשני יום בכל וכן מעשים, חולקים לפי מעותיהם
 ואין נוטל הוא שהניח מה אחד כל, ירד או המטבע עלה חלוקה לידי וכשבאים, מאתים

 או כסחורה ל"הו האחרת במדינה שפדו ומטבע, כלל וירידתה המטבע בעליית משגיחין
 ). ת"בית אפרים בפ(דידהו  טבעא לגבי פרי

)å (àñøúùðù ïåîîä óåâá éìéî éðäã øîåàù éî ùéåôú,àì åúéáî íìùì ãáòúùäì ìáà . 
ìëä ãñôðå íéúàîá äæå äðîá äæ åôúúùð íà ïåâë, ìòáì äðîä ìòá íìùéù ïðéøîà àì 

åúéáî íéùîç íéúàîä301. áñøùé  ä÷åìç ïîæ òéâäù øçà çåéø åá äìò íàù øîåàù éî
åòá÷ù,òîä éôì ïéìèåð úå302, âñøäéúåòî éôì ïéìèåð äìéçúá åðúäù äîî åðéù íà ïéãä àåäåï :  

  ).ך"ש(מה שאמרינן שחולקים ההפסד בשוה ,  פירוש–יש מי שאומר  •
א שדוקא בהפסד "וי, צג'  זה סותר לדברי המחבר בסי- 303לא אמרינן שישלם מביתו •

צריך , אבל בהפסד שבא מחמת משא ומתן, )כגון גניבה(שבא שלא מחמת משא ומתן 
אינו , מת משא ומתןא שגם בהפסד שבא מח"וי, )ך"ש(להשלים ההפסד אפילו מביתו 

ך ועיקר הגרסא שאם ההספק בא "א שיש טעות בש"וי, 304)ז"ט(צריך לשלם מביתו 
, ואם לא מחמת משא ומתן לא צריך לשלם, מחמת משא ומתן צריך לשלם מביתו

, ואם רק אחד מהם הניח כסף בשותפות). מ"נתה(צג ' כ בסי"והמקרה השני היא מש
                                            

 ונתעסקו כולם ,'השותפין שהטילו לכיס זה מנה וזה מאתים וזה ש: ע כאן מובן כך"לכן השו 300
היינו  [ השכר או הפחת ביניהם בשוה לפי מנינם לא לפי המעות,בממון סתם ופיחתו או הותירו

היינו לחלוק  [ טבחוהו שאלו, ואפילו לקחו שור לטביחה].מאחר שנשתעבדו זה לזה ולא התנו
 השכר או , או הותירופחתו אם מכרוהו חי ו,היה נוטל כל אחד מבשרו לפי מעותיו] באיבריו מיד

כאן חוזרים לתחילת הסעיף בעסק בסחורה ולא בשור  [ במה דברים אמורים.הפחת לאמצע
 הוציאו  אבל אם המעות קיימים ועדיין לא, כשנשאו ונתנו במעות שנשתתפו בהם,]לטביחה מידי

 חולקין השכר או ההפסד ,אותם ופחתו או הותירו מחמת המטבע ששינה המלך או אנשי המדינה
מ הריוח לפי "מ, אפילו שעדיין אל כלה זמן השותפות והם מחוייבים לעסוק במעות [לפי המעות

ורק הריוח במעות שבאו אחר שנשאו , המעות מאחר שאם היה נשאר בידם הגיע להם הרויח
 ].ם זמן החלוקה שלא שייך טעם הזה השכר לפי האנשיםונתנו קוד

 שגם חולקים ויש) ח"קצה (מביתו לשלם חייב ,לחצאים וההפסד הריוח שיהיה התנו ואם 301
 .)הערך שי לביאור א"הגר (פטור ג"בכה

שזה מדובר על עסק דחורה ): &"הובא במאיר המשפט סעיף ה סק(ח "מ סק"לעיל נתה' עי 302
אבל אם מכרו שור חי , לשני אחרי זמן העסק'  כיון שאינם שמעובדים א,ולא שור לטביחה מיד

א שאם שינו זהו "וכן ברמ. אפילו אחר זמן חלוקה הריוח לפי האנשים מטעם שהחלקים מצורפים
 .כמו אחר זמן החלוקה

הובא (אבל ההפסד תמיד חולקים לפי מעותיהם , ד שרק הריוח חולקים בשוה"ודעת הראב 303
 ).ת"א ובפ"ברעק
 ).ח"ש ס"ערה(ע גם לשלם ההפסד מביתם "ודאי קבלו ע, א שאם קנו בהקפה"וי 304
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, וכן אם בתחילה הניחו שניהם בשוה, פסדוסיכמו שתהיה למחצית בשכר והפסד ונ
, א"רעק(, דהוי כהלוה לו, צריך השני להשלים מביתו, כ הוסיף רק אחד מהם עוד"ואח

חייב השני לשלם את החצי שהוא , 305הניח בתורת עיסקא, ואם זה שהניח יותר). ת"ופ
משכון כדין מלוה על ה, ונאמן ליטול בשבועה, כיון דהוי מלוה החייבת באונסים, מלוה

אמנם אם נגרם לו נזק מחמת העסקא אז פטור מטעם איני יודע אם , שנשבע ונוטל
  ). ח"קצה(נתחייבתי 

או אחר , ודוקא הריוח שעלה אחר ששינו, )ך"ש(מכרוהו חי   אפילו-והוא הדין אם שינו  •
חולקים בשוה , אבל הריוח שעלה קודם לכן, חולקים לפי מעותיהם, שעבר הזמן

הריוח , ג חולקים לפי מעותיהם"שבכה, קחו שור למכרו חי וטבחהווכן בל). מ"נתה(
, אבל אם חלקו הריוח שעלה קודם. חולקים בשוה, שעלה בעודו חי קודם שטבחוהו

אבל אינו נאמן , דרוחא לקרנא משתעבד, צריכים להחזיר הריוח, כ בא להם הפסד"ואח
 ). שם(בשבועה שהיה הפסד 

 בהעסק עסקו שלא כל ,השינוי על יחד הסכימו אם ו אפיל- אם שינו ממה שהתנו תחילה  •
 קנה אחד מהם כל אלא ,יחד נשתתפו לא כאילו ליה הוי ,תחילה במחשבה שעלו בענין
   ).ע"סמ (בשלו

  

)æ (ãñøäâä úåòîä éôì ïé÷ìåç åãáà åà åáðâð íàù øîåàù éî ùéå :äñø áåç åì äéäù ïáåàø

ìù åì äéäéå áåçä úééáâá åì òééñéù ïåòîùì øîåàåçàå åùò ïëå çåéøä ùé" åäì ååä äøåçñ åð÷ ë

áë ' çåéøá ÷ìç ïåòîùì ùé éøäù ñéëì åìéèäùåñøà åð÷ù à÷åãåç" àúòãà ãçéá äøåçñä ë

 ÷ìç ÷ø åì øãð àì éøäù íåìë çåéøá åì ïéà åòééñ ïåòîùå äðå÷ä àåä ïáåàø íà ìáà úåôúåùã

 ÷ø åì ïúéì êéøö ïéàå êë øçà çéåøäù äîá àìå áåçä úééáâá åøéáçì òééñîì ïéðúåðù äîë
æñø å÷ìç åì ïúð ïáåàøå éåâì úååìäì åôúúùðù ïåòîùå ïáåàøçàå" øîàå øúåé êéøö ïéàù éåâä øîà ë

 åëæ éëä åìéôà øèôð êë êåúáå íðúéì åúåà äçã ïåòîùå äåìäù äîì å÷ìç åì ïúéù ïåòîùì ïáåàø

ïáåàøì ìçî àì éøäã çåéøä ÷ìçá åéùøåé306ù ïåòîù øîà íà ìáà  ïéðòá äðéù æà å÷ìç ïúé àì

òå çåéøä ïî å÷ìç ãáàå úåôúåùä"î óéòñ äæ ïîéñ ì"à:  

ל כאילו נתייקרו או " מאחר ולא נשתנו המעות ממה שהיו הו–שאם נגנבו או עבדו  •
אין חולק , א"ועל אף שנכתב סעיף זה בשם י, )ע"סמ(&ל "נפחתו בעודן הן בעין כנ

 המעות או הפירות שהניחו בשותפות אבל אם אמנם היינו דווקא שנגנבו, )ך"ש(בדבר 
א שכשהמעות או הפירות "וי). מ"נתה(קנו משהו בשותפות אז חולקים ההפסד בשוה 

תשובות  (307ורק זה שנגנב או שהוזל שלו יפסיד, הוי כאינם שותפים בהם, עוד בעין
  ).ת"מ רוטנבורג בפ"ר

בית נתן שליש לשמעון ורק מהרי,  היינו שכל הקרן לראובן-ויהיה לו שליש הריוח  •
  ).ע"סמ(
כל , ל שאפילו אם קנו ביחד"וס,  יש חולקים על דין זה-הוו להו כשנים שהטילו לכיס  •

אמנם , לא זכה בו בלא קנין, פ שהוא חייב ליתן שליש לשמעון"שאע, הריוח לראובן
, ח שהרי הוא כמו כל קונה עבורו ועבור חבירו"וי, )ח"קצה(צריך לשלם לו ככל פועל 

 ).מ"נתה(ניהם קנו אם לא שחזר בפירוש בפה שש

וכדלקמן , אבל אם ביטל השותפות לא, שדחה ליום או יומיים'  פי–דחה אותו ליתם  •
 ).ע"סמ(

  

                                            
 .התיר עיסקא היא חצי מלוה וחצי פקדון 305
פ שנפסק שהוא צריך ליתן מעות "ד אע"אבל אם תבעו בב, ד"ודוקא שלא הוצרך לתובעו בב 306

  ).כ"ש ס"ערה(ד "לשותפות לא זכה בריוח עד שיתן כיון שהטריחו לב
 חולקים ובלולים דקים הם אם, נגנב מי משל יודעים לא שאם וכתב ,א"רעק דעת הנרא וכן 307

וכמו , חולקים בספק המוטל שממון ,בשוה חולקים ,בלולים אינם ואם, מעותיהם לפי ההפסד
 .ג"בסימן רצ
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)ç (ïä øëù éøîåù ïéôúåùäçñø ,íäî ãçà úåùøá úåôúåùäî ãáàð åà áðâð íàù ,
åúåéøçàá áééç .èñøíéøåîà íéøáã äîá ,é ïîæ úåôúåùá ÷ñòúî ãçà ìëù ïîæáòåã ,

åá ÷ñòúðù ïîæá åì áðâðå .äâä :òøäìçúî ïë åðúäù à÷åãå ,à íà ìáà ' áééåçî åðéà

÷ñòúäì ,åáì úáãðî äùåò ÷ø ,íðç øîåùë ÷ø éåä àìå úåôúåùä úøéîùá áééç åðéà àòø ìáà
ãçéá ÷ñòúäì åìéçúä íà308 åãáì ãçà ìë åá ÷ñòúð êë øçà íà åìéôà ,íéøåèô ,

 àéä íéìòáá äøéîùãôá áééç íàåéñ óåñ ïî÷ì ïééò äòéù 'öø"à  åá ÷ñòúð äìçúî íàå
åãáì ãçà ,ãçéá íäéðù åá å÷ñòúð êë øçàå ,áðâðå ,áééç ïåùàøä , éðùä äéä àìù

åúøéîù äìéçúäùë åúëàìîá åîò ,øåèô éðùäå , åúëàìîá åîò äéä ïåùàøäù
åúøéîù äìéçúäùë .äâä :áòøéøîâì úåôúåùä å÷ìç ,áåòì òåøôì ïäî ãçà ãéá øàùðå ã

íéáëåë ,åðîî åáðâð åà åãáàå ,ãñôää åì íìùì áééç åøéáç ïéà309 . éðùì ïë íâ øàùð íà ìáà

úåôúåùä ïî , íäéðù ìò ãñôääå íéìòáá äøéîù éåä  
בשכר זה שחברו שומר ,  שכל אחד מהם שומר על חלק חברו–השותפים שומרי שכר הם  •

שכרו זה את זה בתחלית והוה ליה כ) א"כ ברמ"כמש(שהרי התנו כן מתחילה , על חלקו
אבל ללא , היינו בדווקא שאמר בפירוש שמור לי היום ואשמור לך מחר, )ע"סמ (השותפות

 .)ז"ך סקט"ש(ופטורים אפילו מפשיעה , זה בפירוש הוה שמירה בבעלים

,  והיינו,)ך"ש(לא הוי שומר כלל , ויש חולקים שכשלא התנו –ולא הוי רק כשומר חנם  •
אינו נעשה שומר ,  בתורו את כל חפצי השותפות בלא שהתנושבמקרה שכל אחד שומר

מ "מ, נעשה שומר, אם מכניס חפץ של חבירו לביתו בסתמא, פ שבכל אדם"שאע, 310כלל
זה רק כדי , כיון שיכול לומר שמה שהכניסם לביתו, אינם נעשים שומרים, בשותפים

ילו משבועת פטורים אפ, וכיון שאינם נעשים שומרים כלל, 311לשמור את החלק שלו
כיון , נעשים שומרי שכר, ואם כל אחד שומר על חצי מחפצי השותפות בביתו. השומרים

מחיובי מ פטורים "רק מ, בשכר זה שחבירו שומר על חלקו, כל אחד שומר על חלק חבירו
א שעיקר "וי,  )מ"נתה(אבל בשבועת השומרים חייבים , ממון כיון שהוי שמירה בבעלים

 . )ת"פ(ילו טענת קים לי ך אפ"א ואין בש"כרמ

ובאופן ). ז"ט (מתעסק בביתו' אפילו אם כל א –אבל אם התחילו להתעסק בו יחד  •
כ התחילו לשמור בתורנות כל אחד את "אם אח, שבתחילה שמר כל אחד החצי בביתו

כיון שעל , חייב רביע, נגנב לא הוה שמירה בבעלים מאחר והוא משיכה חדשה ואם הכל
ועל החצי שהיה , 312כיון שהתחילה שמירתו בבעלים, בתחילה פטורהחצי שהיה בביתו 

וכאן מדובר שכל הסחורה היתה באותו מקום כל הזמן , בתחילה ביד השותף השני חייב
היינו שחל עליהם , והתחילו להתעסק בו שניהם יחד). מ"נתה(ולא היה משיכה חדשה 

מ "מ, ידם ממון השותפות עוד לא בא לתואפילו אם בשעת ההתחייבו, חיוב שמירה ביחד
ויש ). ח"קצה(כיון שבשעה שחל חיוב השמירה היה בבעלים , הוי שמירה בבעלים ופטורים

שאם בשעת קבלת השמירה לא היה בידם ממון השותפות אינם נעשים שומרים , חולקים
הוי שמירה , ורק מתי שבשעה שקיבל לידו את ממון השותפות היה בבעלים, בבעלים
הוי שמירה בבעלים , עה שקיבל לידו את ממון השותפות היה בבעליםואם בש. בבעלים

הוי , כיון שבשעת תחילת חיוב והתחלת השמירה, כ"אפילו על ממון שיגיע לידו אח
כ "ואח, ואם התחיל לשמור על חפץ לחודש אחד שלא בבעלים). 314מ"נתה (313בבעלים

                                            
ערך שי בשם (נעשים שומרים בבעלים , א שאפילו שרק נתעסקו בקניית הסחורה יחד"י 308
  ).א"ס' ח סי"ג כלל צ"ד(יש חולקים שדוקא אם שמרו יחד ו). ו"קס' ם סי"מרשד
דכיון שנגנבו , אינו חייב לשלם רק הקרן ולא הריוח, ואם נשאר בידו הקרן והריוח ונגנבו 309

או גם על הריוח , ש רק על הקרן"יש להסתפק אם הוי ש,, ואם נגנב רק הריוח. אין כאן ריוח
 ).ה"ש סכ"ערה(

כיון ,  אם משתמש בחפץ אינו נעשה שואל דלא הוי שומר כללשאפילו, ש כתב"ובהגהות חכ 310
  .שאומרים ברירה ובשלו הוא משתמש

ך שאינו "שמה שכתב הש, חולק) ג"סכ(ש "אמנם בערה. ך"מ את דברי הש"כך פירש נתה 311
גם , אבל באופן ששמר אחד בלא תנאי על הכל, הוא רק משום שהוי שמירה בבעלים, ח"אפילו ש

  . ח"ך מודה דהוי ש"הש
הוי שמירה חדשה ובטלה , ז שאם הוסיף בזמן השמירה"כתב שלפי דברי הט) ו"סכ(ש "בערה 312

הוי שמירה חדשה , ה גם אם הוסיף בממון השמירה"ה, השמירה בבעלים שהיתה על הזמן הקודם
  .ז יהיה חייב כאן על הכל"ולפ, ובטלה השמירה בבעלים שהיתה מקודם על חצי הממון

רק על הממון שבא לידו בתחילת שמירתו , שאינו נעשה שומר בבעלים, ובאמרי בינה חולק 313
 .כשהיה בבעלים
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נעשה שומר , בבעליםקבל על עצמו לשמור על חפץ זה יחד עם עוד חפצים לשני חדשים 
שכיון שנוסף בזמן השמירה , בבעלים גם על החפץ שהתחיל לשמור עליו שלא בבעלים

 ).ז"ט(הוי שמירה חדשה 

הולכים , )לקמן שמו' עי ( והטעם שלגבי שמירה בבעלים–כ נתעסקו בו "אפילו אם אח •
אפילו שבשעת הגניבה , וכיון שהתחלת השמירה היתה בבעלים, אחר התחלת השמירה

 .)ע"סמ(פטורים , היה שלא בבעלים

שהרי הוא חייב על ,  אם נגנב בעודם שומרים יחד חייב הראשון רביע–הראשון חייב  •
כ רק הוא שומר "אבל אם אח, ולכן חייב על חצי של חצי של חבירו, שמירתו כמו חבירו

ויש חולקים שבאופן ששניהם שומרים . )ע"סמ( עליו הוא חייב על כל החצי של חבירו
את חלקו של כיון שלא קיבל על עצמו כששומרים יחד לשמור , גם הראשון פטור, יחדב

כ "אז אח, מדובר באופן שלאחר ששמרו יחד, והדין שכתב המחבר שהראשון חייב, השני
, כיון שלא התחילה שמירתו בבעלים, ואז אם נגנב הראשון חייב בהכל, הראשון שמר לבד

ע מודה "ויש שפירשו שגם הסמ). ז"ט(בעלים והשני פטור כיון שהתחילה שמירתו ב
, ע מיירי באופן שכל אחד שומר החצי בביתו"רק הסמ, שכששומרים יחד גם הראשון פטור

והשני שהתחילה שמירתו , חייב רביע, ולכן הראשון שלא התחילה שמירתו בבעלים
את ובזה האופן אם אחר כך התחילו לשמור בתורנות כל אחד בחודשו . 315פטור, בבעלים

לא התחיל לשמור בבעלים , כיון שעל החצי שהיה ביד שותפו, גם השני חייב רביע, הכל
 ).מ"נתה(

ולכן גם עכשיו שנשאר לאחד ,  מיירי שמתחילה שמרו שניהם יחד–חלקו השותפות  •
ומיירי רק . כיון ששמירתו היא המשך לשמירה שמקודם, הוי שומר שכר, לשמור לבדו

ולכן , כ התחילו לשמור שניהם יחד"ואח,  בתחילה לבדושמר, באופן שזה שנשאר בידו
אבל אם בתחילה התחילו , בבעליםכיון שלא התחילה שמירתו , עכשיו שנשאר בידו חייב

וצריך לפרש שמיירי ). ז"ט( כיון שהתחילה שמירתו בבעלים ,שניהם לשמור יחד פטור
 ושמר ,ור בתורנות סיכמו לשמ, כגון שאחר ששמרו יחד,באופן שנשאר עליו חוב לשמור

 ,אבל אם לא נשאר לו חוב לשמור,  ועכשיו נשאר לו חודש לשמור כנגד זה,חבירו חודש
 ויש שפירשו שמיירי אפילו באופן שעכשיו ,ומר שכר ולא הוי ש,הוי שמירה חדשה

 כיון שלשותף מותר להשתמש במעות השותפות ,ש"מ הוי ש" ומ,מתחילה שמירה חדשה
כאשר ,  כמו בשומר על מעות,ומר שכרוממילא הוי ש, ליח אסור אפילו שלשאר ש,לצורכו

ומיירי .  כיון שמותר לו להשתמש בהם,ומר שכר שנעשה ש,יש לו זכות להשתמש בהם
 כיון שאסור לו ,ש" לא הוי ש,אבל אם נשאר בידו חפץ, דוקא כשנשאר בידו מעות

ע ממנו את כל  והגוי יכול לתבו,אם לא באופן שהחוב נעשה על שמו, להשתמש בהם
ש כמו " ונעשה ש, שיוכל לפורעו לגוי,ג יש לו הנאה שנשאר החפץ אצלו" שבכה,החוב

 ).מ"נתה (במלוה על המשכון

)è (âòøíéçà ïäù ïéôúåù ìåëé ìë ãçà úåçîì åøéáçá àìù äð÷é øáã åîöòì úåôúåùäî 
íà àì äëðé åúåà å÷ìçî ãòøíàå àì åçéî åð÷å íîöòì íéàáùë ÷åìçì ïéîù íéãâáä 

íäéìòù éôë äî íäù íéåù úòùá ä÷åìç äòøìáà íà åìë éøîâì åà åãáà ïéà ïéáùçî 
íúåà íäì åòøíàå åð÷ íéãâá íäéùðì íäéðáìå íäéúåðáìå ïéà ïéîù íúåà æòøäîá íéøáã 

íéøåîà éãâáá ìåç ìáà éãâáá úáù ïéîù íäì316 çòøìåãâå ïéçàä óà äîá äð÷ù åîöòì 
ïéà ïéîù åì èòøìáà äìéçúëì íéìåëé úåçîì åá àìù äð÷é äâä :ôøàåäå ïéãä øàù 

ïéôúåù ïðéàù ïéçà åäéî äàøð éì ïðéìæàã äæá øçà âäðîä317:  

                                                                                                                             
 
 
 
 
 
 

 ).ו"סכ(ש "וכן פסק בערה 314
 .ע בעוד אוקימתות"שאפשר לתרץ את שיטת הסמ, שכתב) ז"סקי(מ "ועיין בנתה 315
ש "ערה(ששמים אותם כבגדי שבת , ה בשאר חפצים או תכשיטים שקנו מתפיסת הבית"וה 316

 ).ז"סכ
אבל במקום , כ אין המנהג שניזונים יחד כל אחד לפי צורכו"ינו שבשאר שותפים בדדהי 317

, דינם כאחים שאפילו אם אכל אחד יותר, או שהתנו שיזונו יחד, גם בשאר שותפים, שהמנהג כן
  ).ח"ש סכ"ערה(אינו צריך לשלם לשאר השותפים 
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ואין חילוק אם ירשו או , שותפין' לאו דווקא אחים אלא כל ב –אחים שהם שותפים  •
 ).ע"סמ (קנו יחד

ומוכח ). ע"סמ( מוכח שמחלו ,או התנו,  שמזה שלא מיחו בתחילה–אבל אם כלו  •
 הוי מחילה ,השותף השני לא מיחה בו ו,ממון השותפותמשנתן מתנה  ששותף ,מזה

 ).מ"נתה(

 שבבגדי חול שהם מתביישים להביא את בניהם ,א שהטעם הוא" י–אבל בבגדי שבת  •
אבל בבגדי שבת ,  הם מוחלים עליהם אפילו כשלא כלו,ד לשומם"שלובשים אותם לב

. )ך"ע וש"סמ(שותפים עצמם שזה כמו בגדי ה,  לא מחלו,ד"שהם יכולים להביאם לב
,  שמתחילה לא עלה על דעתם למחול רק על בגדי חול שהם זולים, הואא שהטעם"וי

 .)ך"ש(אבל לא על בגדי שבת שהם יקרים 

יקנה בגדים הוא  שנוח להם ש,והטעם,  הנושא ונותן בממון השותפות–וגדול אחים  •
 ).ך"שע ו"סמ (318.319 כדי שישמעו דבריו,מכובדים

 ).ע"סמ(הוי כנשתתפו על דעת המנהג ,  שאם המנהג אינו כן–אחר המנהג  •

)é (àôøóúúùîä íò åøéáç íúñá ,àì äðùé âäðî äðéãîä äúåàá äøåçñ320 ,àìå êìé 
íå÷îì øçà ,àìå óúúùé äá íò íéøçà321 ,áôøàìå ÷ñòúé äøåçñá úøçà ,àìå øåëîé 

äô÷äá àìà øáã åëøãù øëîäì ãéîú äô÷äá . äâä :âôøíàå äøúä åá àìù ùòìúå åìéôà 

øáãá åëøãù äô÷äá áééç íìùì ,ãôøåéä úö÷ éðá íãà ïéøëåî äô÷äá úö÷å ïðéà ïéøëåî äô÷äá àì 

óé÷é àìá úòã åøéáç ,äôøìëå åðéàù äðùî åà òùåô äùòé ìùá åøéáç åîë åìùá .åôøìèåðå åøéáçî 

å÷ìç äîá àéöåäù ,ìëã óúåù ãøåéë úåùøá éîã .æôøéðá äøåáç ïéìëåàä ãçé ãçàå ìëåà äáøä ,

ïéìåëé íéøçà å÷ìñì322. àìå ãé÷ôé ãéá íéøçà àìà íà ïë åðúä323 äìéçúá åà äùòéù 
úòãî åøéáç324 ,íàå øáò äùòå àìù úòãî åøéáç øçàå êë åòéãåä íéëñäå åéùòîì éøä 

äæ øåèô ,ïéàå íéøáãä åìàä íéëéøö ïéð÷ àìà íéøáãá ãáìá .çôøíàå äðéù ãçàä ìëî 
åìà íéøáãä êìäù íå÷îì àìù äéä åì êìéì ,åà ùøéô íéá ,åà øëîù äô÷äá ,åà àùð 
ïúðå äøåçñá úøçà ïëå àöåéë åìàá íéøáãä ,ìë úçô àáéù úîçî äæ øáòù áééç 

íìùì åãáì325 ,íàå äéä íù øëù øëùä òöîàì326:  

                                            
  ).ז"ש סכ"ערה(שותפות ותפסיד ה, ימנע ולא יקנה, כ"ואם נאמר שיצטרך לשלם שומתם אח 318
פ אומד "שאם ע, הכריע) ז"סכ(ש "ובערה, בסעיף קטן הקודש' ובבגדי שבת שלו תלוי במח 319

  .ואם לא ישומו, לא ישומו, ד היה צריך לקנות בגדי שבת יקרים לצורך עסקיהם"ב
אבל אם שניהם נמצאים בעיר , ודוקא כשכל אחד עוסק במקום אחר ואינם נמצאים יחד 320
ואם שינה , ו בדבר שהוא מנהג המדינה לא יעשה דבר חדש בלא לשאול את שותפואפיל, אחת

יעשו כמנהג , ואם הם חלוקים איך לנהוג). ט"ש סכ"ערה(כיון שיכל לשואלו , ההפסד עליו
ואם עשה , ויכול אחד מהם לכפות את שותפו לעשות כמנהג הסוחרים, הסוחרים באותו ענין

שם (כיון שעשה כמנהג , אם בא להם הפסד פטור, את שותפואפילו בלא ששאל , כמנהג הסוחרים
 ).ו"סמ

אבל אם התנו בפירוש שלא להשתתף עם ). ג"כנה(אין השותפות בטלה , ואם עבר והשתתף 321
כ השותפות השניה מסתיימת לפני השותפות "אא, השותפות בטלה, אחרים ועבר והשתתף

 ).ת לחם רב סימן קיח"שו(הראשונה 
ה בכל מקום שהתאנה "וה. כיון שלא ידעו מתחילה שהוא אוכל הרבה, דהוי כמקח טעות 322

 ). ו"ש סל"ערה(יכול לבטלה , אחד בשעת עשיית השותפות
פ "דנים על כל עניניהם ע, חברות ותאגידים שכל קיומם ותוקפם הוא רק מכח החוק 323

 ).ג"א סל"ח פ"פ(דהוי כנשתתפו אדעתא דהכי , התקנות והחוקים
כגון להפקיד [בדבר שהמנהג להפקיד דבר זה בידי כאלו אנשים , יד אחרומותר להפקיד ב 324

  ).ט"ש סכ"ערה] (מעות בבנק
א שפטור " וי).ט אות צג"ג הגה"כנה(א שחייב "י, ואם יברר שגם בלא השינוי היה הפסד 325

אבל אם שינה ממה , חייב רק בהפסד שבא מחמת השינוי, א שאם שינה מהמנהג"וי). ג"ש סל"ערה(
ובכל דבר שאפשר לתלות שבא מחמת השינוי ). י"ב הע"ח פ"פ(חייב גם באונסים , בהדיאשהתנו 

הוי כאיני יודע אם , אבל אם הוא מוחזק ובא שותפו להוציא ממנו, ודוקא כשבא להוציא, חייב
  ).משפט שלום(נתחייבתי וחייב רק על הפסד שבודאי נגרם מחמת השינוי 

ב "ח פ"פ(מנכה לו את ההפסד מהריוח , גם קצת הפסדו, ואם היה מחמת השינוי הרבה ריוח 326
 ).י"הע
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אבל מותר ,  דוקא עם נותן בידם את ממון השותפות–לא ישתתף בה עם אחרים  •
אם אינו נותן את ממון , שכרלהשתתף עם אחרים שיטרחו בעבור השותפות ב

 ).ז"ט(השותפות בידם 

אבל אם השותף עובד בעבודה . עצמושל  ואפילו בממון –ולא יתעסק בסחורה אחרת  •
ע "ולסמ). ע"סמ (שאם יוסיף במהות אחרות אין צריך לטרוח יותר מותר, של רועה

ם ורק א, אפילו אם גם הוא עוסק עמו, אפשר שמותר להשתתף בממון עצמו עם אחר
שלכתחילה , ויש חולקים). ?ע"ך בדעת הסמ"ש(עוסק לבדו בסחורה אחרת אסור 

, אבל בדיעבד, אפילו אם גם הוא עוסק עמו, אסור להשתתף בממון עצמו עם אחר
, ויש מחלקים). ך"ש(כיון שהוא ממון שלו , הריוח לעצמו, אפילו עבר והתעסק לבדו

הריוח , עסק אחר בממון עצמועם עבר והתעסק ב, שדוקא בשותפים רק בעסק מסוים
הריוח , אם עבר והתעסק בממון עצמו, אבל בשותפים בכל עסקיהם, 327לעצמו
 . 329)מ"נתה (328לאמצע

אפילו אם המנהג הוא להקיף רק על חלק מדמי  – 330דרכו להמכר בהקפה תמיד •
אבל אם יש כאלו שאינם , כיון שכולם מקיפים חלק מדמי המכירה, המכירה שרי
הקיף לאפילו אם מותר , ובדבר שדרכו להימכר בהקפה. ראסו, מקיפים כלל

 ). מ"נתה(לגוי

 אבל שותפו יכול לחלוק השותפות אפילו בתוך הזמן ולהקיף את –ואם התרה בו  •
רק אינו יכול להקיף , ד"והמקבל הוא אדם נאמן בעיני ב, כיון שהמנהג להקיף, חלקו

 ).מ"נתה (331כיון שמיחה בו, כ"את חלק שותפו בע

אבל אינם יכולים , היינו מכאן ולהבא לבטל את השותפות – אחרים לסלקו יכולים •
 ).ת"פ(לתובעו על מה שאכל כבר 

ואם , אם נגנב פטור,  ואם הפקיד אצל מי ששותפו רגיל להפקיד אצלו–ולא יפקיד  •
 332חייב, כגון שלא מכר כשהגיע זמן המכירה, ניזוק בענין הקשור להתעסקות

, שהשותף לא מאמינו) כו סעיף רצא' לקמן סי' עי(שומר ככל שומר שמסר ל). מ"נתה(
ואפילו אם התחילו בבעלים שזה יותר מפשיעה , ואפילו אם התכוון לטובת השותפות

 ).ת"פ(והוה כמזיק בידים 

לא הוי , אבל אם שתק, 333 דוקא אם הסכים בפירושהיינו –והסכים למעשיו  •
שיש לפרשו , הסכמהאינה , י ואם אמר לו מה שעשית עשו,335ח"וי, )ע"סמ (334כהודאה

 ).א"ברעק (336מה שעשית עשוי לזכו תולא לחובה

שזה כמחילה , .ה לבטל שותפות לגמרי נמחל בדיבורים לבד"ה –אלא בדברים בלבד  •
להמשיך ' ואם השתתפו לזמן מסוים ובתנאי שאם ירצה א, ומחילה אינה צריכה קנין

                                            
. אסור לו לכתחילה לעסוק בעסק אחר במעותיו, שגם בשותפים בעסק מסוים, מ כתב"בנתה 327

אם לא , מותר לו לעסוק במעותיו בעסק אחר, שבשותפים בעסק אחד, כתב) ט"סכ(ש "אבל בערה
אם עבר ועסק הריוח , ואפילו בהתנו, חרתאו שהיה נראה שכונתם שלא יעסקו בסחורה א, שהתנו
  .יהיה הריוח לאמצע, כ התנו בפירוש שאם יעבור ויעסוק"אא, לעצמו
הריוח , ועסק אחד מהם, ואם התנו שכל מה שיעסוק אחד מהם בענין מסוים יהיה לאמצע 328

ועבר אחד מהם ועסק גם , אבל אם התנו שלא יעסוק אחד מהם בענין זה רק בשותפותם, לאמצע
  ).ט אות קד"ג הגה"כנה(הריוח לעצמו , דולב

והתנו שכל מה שירויחו בתיווך אפילו אם , ג כתב על שנים שהשתתפו לעסוק בתיווך"ובכנה 329
ופסק שהריוח מהעסק האחר , ולאחד מהם היה קודם לכן עסק אחר, יעסוק לבדו יהיה לאמצע

ומשמע שאפילו , מצעולא התנו עליו שהריוח בו יהיה לא, כיון שהיה מקודם, הוא לעצמו
ובעיקר . הריוח לעצמו, אם היה לאחד מהם עסק ממקודם ולא התנו עליו, בשותפים בכל עסקיהם

  .א להוציא מיד המוחזק"א, שכיון שהוי מחלוקת ראשונים, הדין של עסק בסחורה אחרת כתב
 .ע אם רוב מוכרים בהקפה,א וצ,רמ' עי 330
והמנהג להקיף אפילו על ,  השתתפו בסתםשאם, ובאולם המשפט חולקים) ל"ס(ש "ובערה 331

  .א מיירי כשמיחה בו בשעה שנשתתפו"והרמ, חלקו אינו יכול למחות שלא יקיף
, מ אזיל לשיטתו ששותפים חייבים גם במניעת ריוח"והנתה, באופן זה הוי רק מניעת ריוח 332

גם , ת ריוחאבל לחולקים שגם שותפים פטורים במניע, דהוי כאילו התנו אם אוביר ולא אעביד
  ).ו"אבני החושון סקט(כאן יהיה פטור אם ההפסד בא על ידי מניעת ריוח 

, וכן אם אמר שמסכים אפילו שלא בפניו. הוי כהסכים בפירוש, ואם כתב לו שהוא מסכים 333
 ).ב"ש סל"ערה(הוי הסכמה 

ש "ערה(הוי כהסכים , אבל אם אמר לו קודם ששינה שהוא הולך לשנות ושתק שותפו 334
  ).משפט שלום(הוי כהודאה , וצווח על אחד ושתק על השני, וכן אם שינה בשני דברים). ב"סל

  ).ב"ג כלל צט ס"ד(ע הוי שתיקה כהודאה "לכו, ובדבר שאפשר לבטל את השינוי 335
ויש חולקים שלשון זה הוי הסכמה אפילו על . אבל על להבא הוי הסכמה, ודוקא על לשעבר 336

  ).יא"ב הע"ח פ"פ(מה שעשה 
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כ עוד "ואח, והשני הסכים,  ביטל'כ בתוך הזמן א"ואח, לאחר הזמן יש בידו לכוף השני
תוך הזמן הראשון רוצה לחזור לשותפות בטענה שבשותפות הסכימו להמשיך בעל 

מ אבל באומנים "והיינו דווקא במו. שכבר מחל הכל, ז אינו יכול"עכ, כרחו של השני
 לגבי החפצים בעין כל זה לגבי חובות אבלו, 337338שנשתעבדו גופם לא מהני מחילה

וזה שמחל השטר בידו ורוצה ,  ואם השתתפו בשטר,339א מהני מחילהל, של השותפות
 ולמעשה העיקר ,340א שיכול לחזור"וי, א שאינו יכול לחזור"י, לחזור בו מהמחילה

 ).ת"פ (אמנם לא בתור ודאי כי יש צד ספק, שאפילו אם נקט שטר בידו מחילה מהני

כיון שהמשנה ,  חייבז"עכ, דהוה שמירה בבעלים,  אפילו אם התחילו יחד–ואם שינה  •
, 341ששמירה בבעלים רק פוטר פושע, בעליםשמירה בשחייב אפילו ב, נחשב למזיק

 ).ת"פ ( כל זמן שזה שוגג ואפשר לומר קים לי כהפוטרים,אמנם יש שמסתפקים בזה

ועם עבר ). ע"סמ(ה אם האריך זמן החוב שהיה להם כבר " וה–או שמכר בהקפה  •
 ).מ"נתה(רק כמה שהיה שוה להמכר במזומן , אינו חייב לשלם, ומכר בהקפה

אם התכוין לקנותה ,  ואם שינה וקנה בממון השותפות סחורה אחרת–השכר לאמצע  •
  ).342ע"סמ (וההפסד עליו, הריוח לאמצע, לשותפות

)àé ( êëéôìèôøäøåçñì íéèç íäá ç÷éì úåôúåù úøåúá åøéáçì úåòî ïúåðä343 êìäå 
íéøåòù äð÷å , äð÷å íéøåòù úåð÷ì åàíéèç ,øáòù äæì åúçô åúçô íà344 , åøéúåä íàå

 òöîàì åøéúåä)òå"éñ ì 'ñ âô÷"ä .(úåôúåùä ïåîîá øçà íò óúúùðå êìä íà ïëå , íà
åîöòì ãéñôä ãéñôä ,òöîàì øëùä øëúùð íàå .öø ïåîîá øçà íò óúúùð íà ìáà

åîöò ,åîöòì úçô åúçô íà ,åîöòì çåéøä çéåøä íàå ,éôì ìëä íäéðéá åðúä íàåéàðúä  .
äâä :àöøïéôúåù åéäù ïåòîùå ïáåàø ,åéúçú øã ïáåàøù ãçà øù ìöà áåç ïäì äéä , äùò àåäå

áåçä ,åàùò àåäù éôì áåçä òáúé ïáåàøù ïòåè ïåòîùå , øã àåäù øùä ïî àøééúîù øîåà ïáåàøå

åéúçú .ïáåàø íò ïéãä345 ,äæ ïîéñ æî óéòñ ïî÷ì ïééòå .áöøïåòîù ìù úåáåç øèôå êìäù ïáåàø 

úåùòì åì äåö ïåòîùù øîåàå åøéáç ,åì äåö ïåòîùù úîà íà ,òà øåèô ïáåàø"à àìã â" ìò ì

øåèôì úðî .øôåë ïåòîù íà ìáà ,ïøèô ïáåàøå åìù åéä úåáåçäù úåãò ùéå , áééç ïáåàø

ïîìùì346 ,äùòù äî äùò ïåòîù úåùøáù øîåì ïîàð åðéàå .úåãò ïåòîùì ïéà íà ìáà , ïáåàø

éäù åâéîá ïîàðïøèô àì àåäù åà ïåòîù ìù ïðéà úåáåçäù øîåì ìåëé ä:  

 ).ך"ש( הסכים בכתב אחר הקנייה הוה כהסכמה גמורה ף אם השות–אם פחתו  •

 ).ע"סמ(' ע ריש סעיף י"סמ'  עי–אם נשתתף עם אחר  •

                                            
 .ע"כתב שדין זה צ) ב"סק(ת "אמנם הפ. ז"ת בשם הרדב"כן כתב בפ 337
 .אז איך מבטלים שותפות@ 338
 ?אלא מה צריכים לעשות@ 339
ממילא כשנסתלקו מהשותפות זכה , וביאר שכיהן שהם מוחזקים בגופם, ש"וכן פסק בערה 340

  ].ז לכאורה גם באומנים תועיל מחילה"ולפ[וממילא בטל השטר , כל אחד בגופו
, לא חשיב כמזיק בידים, שאם שינה והתכוין לטובה, וכתב עוד). ה"סל(ש "כן פסק בערהו 341

שכיון ששינה בידים הוי , ת הביא שהרבה חולקים על חילוק זה"ובפ. אלא כפושע ופטור בבעלים
אבל אם שינה בכך , ז בשינה ועשה מעשה"וכ). וחייב אפילו בבעלים,פ שנתכוין לטובה "אע, כמזיק

ואם עסק במכירת הסחורה ובטעות קיבל פחות ). ג"כנה(ודאי שפטור בבעלים , שהשפשע ולא ע
 ).ערך שי(או מזיק וחייב , הוי מחלוקת אם חשיב פושע ופטור בבעלים, מעות
 .מ שהתקשה על דבריו"נתה' עי 342
, אבל אם נשתתפו לקנות חיטים למאכל ושינה, ודוקא שהשתתפו לקנות חיטים לסחורה 343

  ).ד"ש סל"ערה(שליח ששינה אין דינו אלא כ
אבל במניעת . א שפטור"וי. א שחייב לשלם את ההפרש"י, ואם לא פחתו אלא הרויחו פחות 344

ריוח שבא מחמת שהלך למקום רחוק ובינתים התבטלו המעות ודאי שפטור דהוי כמבטל כיסו 
 ).י"ב הע"ח פ"פ(

אבל אם העשה רק , רודוקא אם החוב נעשה על שם שניהם ויכול גם שמעון לגבותו מהש 345
ואפילו באופן שכשהלוה [פ שיש מורא "הוא חייב לגבותו אע, על שם ראובן ורק הוא יכול לגגבותו

  )ח"ש סל"ערה] (לא היה מורא ורק עכשיו נתחדש המורא
ישבע ראובן , ואם חלוקים כמה היה סכום החוב שפטר. ומשלם כפי שהיו שוים להמכר 346

 ).ד"ססש "ערה(הפוטר וישלם כפי שאומר 
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 347אינו נאמן, ששותפו מחל לו התנאי, וען אחד מהשותפים ואם ט–הכל לפי התנאי  •
 ).ת"פ(

לא דר , ומיירי שכשעשה החוב.  דוקא אם עשה החוב בידיעת שותפו–הדין עם ראובן  •
אך לא היה מורא , או שמתחילה דר תחתיו, כ עבר לדור תחתיו"ורק אח, תחת השר

כבר , אבל אם כשעשה את החוב, ורק עכשיו התחדש המורא, מלגבות ממנו את החוב
זה שהוא לא יכול דאין לך פושע גדול מ, חייב, והיה כבר מורא מלגבותו, דר תחתיו

 ).מ"נתה (348לתבוע

 עדות שעדיין חייבים לו חובות אלו מלוההיכא דיש ל –ויש עדים שהחובות היו שלו  •
ל עדות שראובן פטרן אין ראובן נאמן לומר ברשותך פטרתי במגו דאי "אף על גב דל

בעי אמר לא פטרתי דהוי מגו במקום חזקה דאנן סהדי דאין אדם מפסיד את שלו 
לו נאמן לומר ברשותך פטרתי במגו דלא ' אם אין עדות שעדיין חייבימנם א, בידים

פטרתי דהשתא לא הוי מגו במקום עדים דיכול להיות שהם פרועין ולכך הרשוהו 
אבל אם ראובן מודה שאינן פרועים נראה דחייב דהשתא הוי כמגו במקום , לפטרן
אם , פ"אבל בחובות בע, שחזקה שלא נפרעו,  ומיירי דוקא בחובות בשטר).ך"ש (חזקה

כיון שאין חזקה שלא , נאמן אפילו כשיש עדים שפטרם, אין עדים שעדיין לא נפרעו
כיון שאדם עשוי למחול כמו שהוא , א"א שהעיקר כרמ"י, ולענין דינא). מ"נתה(נפרעו 

רק פירשו את דבריו שמיירי , ך"שהעיקר כהש, א"וי). ת"שער משפט בפ (349נותן מתנה
ולא , שכיון שהלוה יחזיק טובה למוחל שהלוהו, נעשה על שם המוחלבאופן שהחוב 
, אבל אם נעשה החוב על שם המלוה, אנן סהדי שלא ציוה למחול, לבעל המעות

שדוקא אם , ויש שחילקו). מ"נתה(ך מודה שנאמן הפוטר "גם הש, ופטרו בשם המלוה
ג יחזיקו "ן שבכהכיו, שבידו היה הברירה אם למחול או לא אינו נאמן, אומר המוחל

שכיון שהברירה היתה בידו , ג אפילו אם פטר בשם המלוה אינו נאמן"ובכה, טובה לו
בית (ולא נתן בידו הברירה נאמן , אבל אם אומר שהמלוה פטרם, יחזיקו הטובה לו

  ). ת"מאיר בפ
  וצריך לעבור עוד פעם, ת חלשים"ז ופ"נתיבות ט

)áé (âöøøåçñ äùòù ÷ñòúîä åà íéôúåùäî ãçàíäá àöåéëå úåôéøèå úåìáðá ä , øëùä
åîöòì ãéñôä ãéñôä íàå òöîàì .äâä :ãöøåøéáç íò ÷åìçì êéøö óúåùä ìæâ åà áðâ íà ïëå ,

åîöòì ãñôää ãéñôä íàå .åøéáçì òãåðù íãå÷ ãéñôä íà à÷åãå ,äöøäáéðâä ÷ìç íà ìáà350 íò 

åéìò äìéìò àá êë øçàå óúåùä ,áå åøéáç íò ÷ìçå äáéðâ äð÷ íà ïëåäìéìò êë øçà à , ãñôää

åéùòîì äöøúðù øçàî òöîàì ïë íâ ,øàáúðù åîë ïéð÷ ïéëéøö íéøáãä ïéàå .åöøå÷ìç íà ìáà351 

ïéãë àìù ïéôúåùä ïî ãçà ìò äìéìò àáå íéçååø øàù ,ãñôäá åòééñì áééç åøéáç ïéà .òå ' ïîéñ

æò÷ ïîéñ óåñå çì óéòñ äæ .æöøéöîä ìëå åìùá ïúéìå àùéì åøéáç øëùù éî åéäé åãéì åòéâéù úåà

åìù ,éåâî íéòåøô úåáåç äáâå ,äàéöî ììëá éåä ,øééðä éîã ÷ø äåù åðéà òåøô øèù ìëã , éî êëìå

éøù éîð äìéçúëì åìéôàå åøéáçì íìùì áééç åðéà éåâì åøéæçäù352:  
אם נשתתפו כדין לקנות ). ע"סמ(מאחר ושינה ידו על התחתונה  –וכיוצא בהם  •

לאחד מהשותפים שהם לא קונים את הסחורה כדי לסלקו כ אמרו "ואח, סחורה
מ כיון "מ, פ שלא היה איסור בעיקר הסחורה"א שאע"י, ובסוף קנוה, מהשותפות
ואם , ואם הרויחו חולקים עמו בריוח, חשיב כקנו דברים האסורים, ששיקרו לו

 ). ת"פ. (הפסידו ההפסד לעצמם

ורק באופן ,  הריוח לעצמוגזלו שאם גנב א,  ויש חולקים–צריך לחלוק עם חבירו  •
ולכן . א שרק אם גנבו יחד"וי). ך"ש (353354היתה באופן שהיה חשש סכנהשהגניבה 

                                            
 ).ג"כנה(ישבע הנתבע ויפטר , ואם יש ביניהם הכחשה על התנאי 347
ש "ערה(מ לפנים משורת הדין צריך שמעון היכול לגבותו מהשר ולא לחייב את ראובן "ומ 348

 )ח"סל
  ).ג"סס(ש "וכן פסק בערה 349
ש "עה(פ שעדיין לא חלק עמו הוי כחלק וההפסד לאמצע "אע, אם נתרצה חבירו לחלוק 350

 ).א"סס
א שחולקים "י, ואם הפסיד אחד מהשותפים מחמת עלילה שהתחילה כבר בזמן שותפותם 351

 ).ה"ט אות ר"ג הגה"כנה(א שההפסד עליו "וי. ההפסד
 ).לבוש(ומצוה להחזירם מפני קידוש השם  352
 ?אבל אולי אז אין חסרון של שליח לדבר עבירה, לא ברור לי הציור 353
נב ועל ידי זה באה סכנה לחבירו צריך לחלוק עמו א שגם אם אינם שותפים אם אחד ג"י 354

 ).משפט שלום(ויש חולקים ). 'ו' שארית יוסף סי(בריוח 
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). ז"ט (355356גנב כחלק השותפות' ולא שא, ם רק אם גנבו יחד"אפילו אם גנבו מעכו
  או המתנותאין המציאות, ואם התנו שכל ריוח שיבוא מחמת גופם יהיה לאמצע

אין חולקים , ם התנו שכל ריוח שיבוא להם מהקרן יחלוקווא). ח"קצה(בכלל זה 
אפילו שאינו קשור לקרן כגון , אבל חולקים בריוח שבא מחמת טורח הגוף, במציאה

וחילקו , א"א שהעיקר כרמ"וי). א"רעק(מאחר וזה לוקח זמן המשותפות , דמי תיווך
הריוח , ותבשביל השותפ] ע"ם וצ"הציור היא טעות עכו[שדוקא אם אומר שגנבתי 

ויש ). ת"תומים בפ(הריוח לעצמו , אבל אם אומר שגנבתי על דעת עצמי, לאמצע
, אבל בשאר שותפים, אם לא התנו הגניבה לעצמו, מחלקים שדוקא באחים השותפים
הוי ספיקא דדינא ואין , ך חולק"אך כיון שהש, אפילו בלי התנו הגניבה לאמצע

 ).ת"ס בפ"חת (357מוציאים מיד המוחזק

פ "אעולכן ) סעיף יא' עי(שגנב נחשב כמו משנה  ויש חולקים –אם חלק הגניבה אבל  •
כגון אם , כ"אינם חייבים בהפסד רק בנזק שבא אח, שנתרצו לחלוק עמו בריוח

ההפסד רק לזה , אבל אם התגלה שהיה הפסד מלכתחילה כגון שבא עלילה, הוזלה
 ).ת"פ(שגנב 

 ).ע"סמ('  לעיל סעיף י–כמו שנתבאר  •

חולקים אז ,   וזה כדין בדיניהםהעלילה באה מחמת שגנבאבל אם  –כדין שלא  •
 ).ע"סמ(ההפסד 

אמנם אם , השוכר סתם לעבוד אז המציאות של השוכר –וכל המציאות שיגיעו לידו  •
שכרו על כל העבודה שיצטרך לו בקרקע זו והראה לו מציאות אז המציאות של הבעל 

אבל ללא תנאי זו מאחר , אות יהיו שלווכאן מדובר שהתנה בפירוש שהמצי, הבית
  ).מ"נתה(ב "הוי כשכרו ללקט מציאות שהם לבעה, נתן לידו השטרות פרועיםשהוא 

  

)âé (çöøòà íù øëîðå ø÷åéá àåäù éðåìô íå÷îì äøåçñä êéìåð øîàù ïéôúåùäî ãçà" ô
éðåöø ïéà åì øîåà éøäù åéìò áëòî åøéáç éøä àáéù úçô ìë åà ñðåà ìë åéìò ìá÷ù 

äæá àöåéë ìë ïëå êîî àéöåäì ïéãì êéøçà çåø óãåø äéäàå éãéáù úåòî ïúàù358:  
  ).מ"נתה (יכול לכופו שילך לשם,  ואם השוק קרוב–חבירו מעכב עליו  •

  

)ãé (èöø øåëîì òåãéä ïîæä ãò úåøéôä ïùéì àáù ïéôúåùäî ãçàù åøéáç ïéà úåøéô íúåà
 åéìò áëòîàù ãçà ìë ìåëé øëîä ïîæ òéâäùî ìáà áëòì ìåëé åøéáç ïéàå øåëîì íäî

 åéìòáùíåìë åéìò åøéáçì ïéà êë øçà ø÷ééúðå åøéáç úòã àìá øëî íàå âù äøëî íà ìáà

äðîæ íãå÷359å÷ìç åøéáçì íìùì áééçå äòéùô éåä  ãù úåøéô íúåà øåëîì òåãé ïîæ ïéà íàå
åéìò áëòî åøéáç íðùéì íäî ãçà äöåøå:  

גיע זמן המכר עכב אחד השותפים שלא  ואם אחר שה–אבל משהגיע זמן המכר  •
, ה פטור "אפ, כ הוזלה והפסידו"ואח, מפני שחשב שהסחורה עתידה להתיקר, ימכרו

 כיון שהתכוין לטובה ,פטור מ"מ, הזול כשער חבירו ידיעת בלתי כ"אח מכרה אם ואף
 ).ת"פ(

                                            
 .לשני' ע אם זה תלוי אם שותפות הוי כשליח או כשכירות א"צ 355
אבל אם הוסיפו לו במקח , ודוקא מציאה שאינה קשורה לשותפות היא לעצמו אם לא התנו 356

, שליח יש בזה מחלוקת ראשונים מי מקבל את ההוספה או הטעותפ שלגבי "או בטעות במקח אע
ואם שותף אחד לווה לצורך ). ב"ש סס"עה(ע ההוספה או הטעות לאמצע "מ בשותפים לכו"מ

, אם ההלואה הייתה לקופת השותפות הריוח לאמצע, השותפות וקיבל תנאים יותר טובים מחמתו
ד "ל ח"שה(ך ליתן לשותפות הריוח לעצמו אבל אם לוה לעצמו כדי ליתן את המעות שהיה צרי

 ).סימן כד
א לא מיירי רק בגזילה הקשורה "וכתב שגם הרמ. ז"ך והט"פסק כהש) ס"ס(ש "ובעה 357

אבל בגזילה , כגון שהיה צריך ליטול בעד סחורת השותפות מנה ונטל בגזילה מאתיים, לשותפות
לחלק בין גניבה ] א"הובא ברעק [ך"וכעין זה כתב ברש. א מודה"שאינה קשורה לשותפות גם הרמ

 .לבין גניבה שאינה קשורה לשותפות שהיא לו, הקשורה לעסק השותפות שהיא לאמצע
ע לשלם כל הפסד "ומקבל ע, ה אם אחד מהשותפים רוצה לשנות ממנהג הסוחרים"וה 358

אבל . כ לתבוע אותך"שיכול לומר אין רצוני שאצטרך אח, שיכול חבירו לעכב, שיבוא מחמת כך
 ).ו"ש סמ"ערה(אפשר שאינו יכול לעכב , אם הוא משליש בטחונות

ובית שמואל , ד"משפט שלום סי(ששותף מה שעשה עשוי , א שלגבי הלוקח המקח קיים"י 359
הקנין , אבל אם רק עשה קנין, אין מוציאים מידו, א שאם הלוקח מוחזק"וי). ט"ו סקי"פ' ז סי"אהע
 ).ערך שי(בטל 
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. )ח"קצה (360היינו שצריך לשלם כמה היה שוה בשער היקר –הוי פשיעה וחייב לשלם  •
פ "ואע). מ"נתה(כאילו שהתנו שאם אוביר ולא אעביד אשלם משום שהוה כקבלן ו

  ).א"רעק(מ אין הלוקח צריך להחזיר את המקח "מ, שמכר בלא רשות שותפו
  

)åè (äù ìò áëòî íäî ãçà ìë áåö÷ ïîæ úåôúåùá åãîòéù íäéðéá åðúäù ïéôúåùä
î äìëéù ãò åà ïîæä òéâéù ãò ÷åìçì ìåëé åðéàå åøéáçúåôúåùä ïåî , ìåëé íäî ãçà ïéàå

ïîæä óåñ ãò øëùäî àìå ïø÷äî ìåèéì .äâä :åùåàðú ìò øáò åà ïîæä êåú òùô åà äðéù íàå ,

ãéñôäù äî íìùî àìà ÷åìçì ïéìåëé ïðéà éëä åìéôà , àìãåæùäæá ïé÷ìåç ùéë:  
מר כך גם אינו יכול לו, וכמו שאינו יכול לכופו לחלוק בתוך הזמן –מעכב על חבירו  •

 ). מ"נתה(שגם זה נחשב לחלוקה , גוד או אגוד

 אני תפסיד ואם שלך בחצי אחריות אקבל אני יאמר אם אף –ואינו יכול לחלוק  •
ואם אחד מהשותפים רוצה . עדיף תרי דבי דמזלא משום, לו שומעין אין, לך אשלם

פ "והוא ימשיך להתעסק עמם בחלק זה אע, למכור את חלקו בשותפות לאחר
הוא לא , שכיון שאין חלק זה שלו, יכולים השותפים האחרים לעכב עליו, שמוכרו

, ואם הוא רוצה למכור רק חלק מחלקו. יתעסק בו במסירות כמו שהתעסק בחלק שלו
ופשיטא . 361ע אם יכולים לעכב"צ, והוא ימשיך להתעסק, וחלק ממנו ישאר ברשותו

שיש להם טענה , מקומוהקונה יעסוק עמם בבאופן ש, חלקומ חלקשאינו יכול למכור 
 ).ת"פ (362שלא רוצים שותף כזו

, והוא אינו אנוס, אם אחד מהשותפים אינו מוכן להמשיך להתעסק–עד שיגיע הזמן  •
וכן הוא יכול , יכול שותפו לשכור מישהו שיתעסק במקומו ולשלם לו מחלק חבירו

ף ואם אחד מהשותפים אינו מוכן להוסי. 363לפרק את השותפות אפילו בתוך הזמן
, אם בתחילה נתנו רק חלק מהסכום שסיכמו ליתן, כסף לשותפות כפי שסיכמו מראש

אבל , לא חל הקנין, כי על המעות שעוד לא נתן, אין יכולים לכופו להשלים את השאר
אבל אם בתחילה נתנו את , יכול לבטל את השותפות בטענה שעל דעת זו לא השתתף

לקח כל אחד מהשותפים , חורהרק שאחר שמכרו חלק מהס, כל הסכום שסיכמו
שמתחילה חל , יכולים לכופו להחזירם לשותפות כשיצטרכו, ממעות השותפות לביתו

ואם יש צורך להוסיף מעות לשותפות כדי להנצל . עליו שעבוד על כל הסכום שנתן
 ).מ"נתה(יכולים לכופו ליתן אפילו יותר ממה שסיכמו בתחילה , מהפסד

ע אינם יכולים "לכו, אפשר לשום את ההפסד שגרםבאופן ש –ודלא כיש חולקים  •
כגון שלא , ובאופן שאי אפשר לשום את ההפסד, אלא ישלם את ההפסד, לסלק אותו

וכן אם , שאי אפשר לשום כמה יכלו להרויח, נתן לשותפות את המעות שהיה חייב
אם ' לקמן סימן שו סעיף ח מח' ועי. ע יכולים לסלקו"לכו, גנב מממון השותפות

שרק אפשר לסלק שותף בפשיעה או , ה כאן"וה, שר לסלק אומן בלא התראהאפ
  ).מ"נתה (מוחזק בזה או שהתרו בו קודם ולא תיקן מעשיו

  
)æè (çùïîæ íäì åòá÷ àìå íúñ åôúúùð364 ìåèéå íäî ãçà äöøéù ïîæ ìë ïé÷ìåç åìà éøä 

çá äéäù åà ä÷åìç ïéã äøåçñ äúåàá äúéä àì íàå äøåçñäî å÷ìç ãçà ìë äú÷åì
íéîãä íé÷ìåçå äúåà íéøëåî åìà éøä ãñôä:  

יכול ,  ודוקא אם השותף השני אינו רוצה למכור את חלקו בסחורה–כל זמן שירצה  •
, אבל אם גם השותף השני רוצה למכור הסחורה, שותפו לחלוק כיון שלא קבעו זמן

 שנים שנשתתפו יחד חייבים לטרוח יחד שהמזל שלשכיון , יכול לכופו שימכרוה יחד
 ).מ"תהנ (365יותר טוב

                                            
 .זה כגרמיפתחי תשובה יח ש' עי 360
  .ג אינו יכול לעכב עליו"כתב שבכה) נ"ס(ש "ובעה 361
שאז , כ שבודאי יגרם מהמכירה נזק לשותף השני"אא, א שהמכירה קיימת"י, ואם עבר ומכר 362

 ).ט"מ סי מ"בית יצחק חו(א שהמכירה בטילה "וי). משפט שלום(המכירה בטלה 
נכים לשותף השני על מה שלא מ, ואם לא פירק את השותפות ועסק בממון השותפות לבדו 363
  ).י"ה בשם ב"ש סס"ערה(עסק 
שכיון שאין הדרך לפתוח , אינם יכולים לחזור בשנה הראשונה, ואם פתחו חנות בסתם 364

הוי כקבעו זמן עד סוף היריד , ואם פתחו חנות ביריד. חנות לפחות משנה הוי כקבעו זמן שנה
] ינם יכולים לחזור בהם עד אחר סוכותשא, מינים' ה בנשתתפו לעסוק במכירת ד"לכאורה ה[
  )ג"ש סמ"ערה(

הוי , שדוקא בנשתתפו לקנות סחורה מסוימת שיש לה זמן מכירה, חולק) ח"סמ(ש "ובערה 365
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, אם יש בחלוקתה הפסד,  ואפילו בקבעו זמן ועבר הזמן–או שהיה בחלוקתה הפסד  •
 ).ת"פ (שלא השתתפו באופן שיגיע הפסד, יכול לכופו למכרה יחד

 )קעא סעיף ו' לעיל סי' עי ( אם אין אחד מהם אומר גוד או אגוד–מוכרים אותה  •
  ).ך"ש(

)æé (èùøéëîì òåãé ïîæ äéä ãò å÷ìçé àìù áëòì íäî ãçà ìëì ùé äøåçñ äúåà ú
 ïîæ ãò çåéøäî àìå ïø÷äî àì ìèåð íäî ãçà ïéàå äúøéëîì òåãéä ïîæá øëîúù

íäéðéá åðúä íà àìà ä÷åìçä:  
)çé (úåôúåùì ïîæ åòá÷ àì íà366 úòãî àìù ÷åìçì ãçà àáå íìùðå ïîæ åòá÷ù åà 

 åøéáçéùâ éðôá ÷ìåç 'ãáìáå úåèåéãä íä åìéôà ÷ìç íàå àîåùá íéòãåéå íéðîàð åéäéù 
äâä íåìë äùò àì äùìùî úåçôá :àéù ä÷åìçä ìèáì ìåëé àåä å÷ìçá êë øçà ãéñôä íàå

áéùïé÷ìåç ùéå âéù ãçà òáèî íìåëù úåòî åéä íà ìáà úåøéô å÷ìçù íéøåîà íéøáã äîá
 úåòîä ïéà íàå ïéã úéáá åøéáç ÷ìç çéðîå ïéã úéá éðôá àìù ÷ìçì åì ùé íéåùå íéåù

áá àìà íúåà ïé÷ìåç ïéàå úåøéôë íä éøä"ã:  
 ).ך"ש (ד מחלקים בשומא"רק ב,  ואם היו להם שטרות בשותפות–' חולק בפני ג •

 ).ע"סמ (תלמיד חכם ואפילו אם אף אחד מהם אינו –אפילו הם הדיוטות  •

אפילו אם שותפו טוען שהוא , כאילו לא חלקו אף פעם – כ בחלקו"ואם הפסד אח •
אבל אם הסחורה לא , ז כאשר הסחורה בעין"כ). ע"סמ (367טול השותפותמסכים לבי

ויש לזה , א שנתבלה השותפות והרויח או ההפסד לעצמו"בעין אלא מכרוהו אז י
ואפילו שלא אומרים קים לי בשותפות מאחר שהכל בחזקת , 368טענה של קים לי

 ).ת"פ (מהם' אבל כאן הוא בחזקת א, שניהם

או חלק חדשים וחלק , גון שחלק מהם טובים וחלק רעים כ–ואם אין המעות שוים  •
, כיון שיכול ליטול חצי מהטבי וחצי מהתקולי, א שדינם כשוים"וי). ע"סמ(ישנים 

כי לא כל , אבל לגבי חדשים וישנים אין קביעות מה חדש וישןואינם צריכים שומא 
 ). ז"ט(החדשים שוים 

  ).ע"סמ(רוצה עוד בשותפות  ואומר לפניהם שאינו –ד "ומניח חלק חבירו בב •

)èé (ãéùòà ÷ñòä åà úåôúåùä äìèá úîù íé÷ñòúîäî åà íéôúåùäî ãçà" åðúäù ô
òåá÷ ïîæì .äâä :ïé÷ìåçä úòãë àìãå ø÷éò ïëååèù .  úåôúåùá ÷ñò àìå ñðàð åà äìçù óúåù

æèùïéãä ïéà369åì ïúéå çéåøé øçàäù  ,óåúéùä úòùá åãéî åð÷ íà åìéôàå .øçà øéòá äéä íà ìáà ú

                                                                                                                             
 
 
 
 
 
 

אבל אם נשתתפו לעסוק בסחורה שאין זמן קבוע , כקבעו זמן עד שתימכר וצריכים למכרה ביחד
יכול אחד לכוף שיחלקו השותפות , ןאו שלא קבעו זמ, והגיע הזמן שקבעו לשותפות, למכירתה

 .וימכרנה כל אחד מהם לבדו, ויחלקו את הסחורה
כ יבוא חבירו לכאן אחר "אא, שבלא קבעו זמן אינו יכול לחלוק, כתב) א"סנ(ש "בערה 366

כיון שלא פשע במה , אינו יכול לחלוק שלא בפניו, אבל אם יבוא בתוך שלושים יום, שלושים יום
, אבל בקבעו זמן ואינו נמצא כאן בזמן שקבעו.  חבירו לפרק את השותפותשלא ידע שירצה, שהלך

  .לא היה לו לילך, שכיון שידע הזמן, אפילו אם יבוא בתוך שלשים יום, יכול לחלק שלא בפניו
ש "ערה(ודוקא בהפסיד פליגי , א מודים שהריוח לאמצע"וגם היש חולקים שהביא הרמ 367

  ).ב"סנ
וממילא רק אם אומר שנתכוין לגזול קונה , ק לעצמו הוי גזלןבתמים דעים כתב שזה שחיל 368

אפילו הריוח שיעלה מהמעות , אבל אם חילק כי חשב שמותר, הריוח שעלה על המעות לעצמו
כתב שאין סברתו ] ת"הובא בפ[י "ובשבו. שהרי לא נתכוין לגזול ולקנות המעות, הוא לאמצע

ש "אמנם בערה. התמים דעים מודה בעבר הזמןושגם , ושדין זה הוי מחלוקת ראשונים, מוכרחת
מ פסק כהתמים דעים שדוקא "מ, י שהריוח שעלה מהמעות הוא לעצמו"אף שפסק כהשבו) ב"סנ(

  ]. ל כן גם בעבר הזמן"ומשמע שס[אם נתכוין לגזול הוא לעצמו 
  ?א"קשה לי למה צריכים טענת קים לי כאשר יש עוד דעה ברמ

שלא יבטל השותפות אפילו בחלה שותפו ,  לזרע אברהםמ לפנים משורת הדין ראוי"ומ 369
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íäîò ÷ìç åì ùé ñðåàá áëòúðå úåôúåùä úåçéìùá .ïâäðîë åùòé ïéôúåùä ïéá äæá âäðî ùé íàå .
æéùâ 'ïäî ãçà úîå ãçàî à÷ñò åìá÷ù ,ïäá øåæçì ïéìåëéå ïéðòä ìèáúð .çéùâ ' åùòù ãçéá íéôúåù

ä÷ìçî ïäì äøúéåù äùà íò úåôúåù , åì äéäù åîë úåôúåùá ÷ñò àìå ãçàä òùô êë øçàå

÷åñòì,êøò éôì äùàì çåéøä çåéøá êë ìë ìèåð åðéà äæ úîçîå  , íé÷ñåòä íéðù äîåã åðéà éë

âì' .èéùïäî ãçà øèôðå åëøö éôë ãçà ìë ãçéá ïéðåæð åéäù ïéôúåù ïéçà , êøåöì ïúðå àùð éðùäå

åéçà ééçá äùòù åîë úåôúåùä , éôë ùàøá ìåèú àéäù ä÷åìçä úòùá øîåì äìåëé äðîìàä ïéà

çä ç÷ìù äîåùò íäééçá åâäðù äî éôë íúñ åðúðå åàùðù øçàî äðîî øúåé é . åøúéå íà ïëå

 ÷ñòå äðúä àìù øçàî àåää çåéøä åîò ÷ìçúù øîåì ìëåé éðùä ïéà äðîìàä ÷ìç ñîá ìä÷ä

åá äúëæ äðîìàì åøúéåù äî àîúñ:  
יכול הנותן לבטלה , שאם מת המתעסק, ה בנותן העסקה" וה–או המתעסקים  •

פ שרוצים היורשים "אע, אפילו שהעסקא לזמן מסוים, כסף מידולתבוע את ה
 ).מ"נתה (370להמשיך להתעסק בה

 שיש לו טענה 371ויכול השותף השני לבטל השותפות,  פירוש–בטלה השותפות  •
וכן יכולים בני השותף שמת לבטל , אביכם ידע בעבודה והשתתפתי איתו ולא איתכם

אבל אם לא ביטל השותף ). ע"סמ(  בטענה שאבינו סמך עליך ולא אנחנו372אותה
חולק בריוח עם בני השותף , השני את השותפות והמשיך לעסוק בכל ממון השותפות

וכן אם בני השותף ). מ"נתה(כיון שרק הוא טרח , רק נוטל שכר טרחו כאריס, השני
ודוקא , חולקים את הריוח עם השותף של אביהם, שמת התעסקו בממון השותפות

. הריוח לעצמם, אבל אם חשבו שהוא ממון של אביהם, השותפותשידעו שהוא ממון 
חולק הנותן עם , אם עלה ריוח בעסקה אחר מיתתו, וכן המקבל עסקה ומת

חייבים היורשים לשלם , ואם נפסדה. שהעסקה קיימת עד שיבטלו אותה, המתעסק
 ).ת"פ(חצי ההפסד מצד החצי מלוה של אביהם 

, פשר לחלקם וימשיך כל אחד להתעסק בחלקו ודוקא בשותפות ועסק שא–או העסק  •
אין יכול השותף השני לבטל , כרו ריחים ביחדשכגון ש, א לחלקה"אבל בשותפות שא

 ).מ"ך ונתה"ש (373אבל יכול לומר גוד או אגוד, את השותפות

הוי , ם מעתה ועד עולםי אם כתבו בשטר השותפות שהשותפות תתקי–פ שהתנו "אע •
וממילא אין היורשים יכולים לכופו , גם על אחר מיתתםמחלוקת ראשונים אם הכונה 

אין , ואם פרשו שהשותפות היא עליהם ועל זרעם אחריהם, להמשיך את השותפות
 ).ת"פ(השותף השני יכול לבטל השותפות 

היינו שהלך לעיר עבור ,  ודוקא באונס שבא מחמת השותפות–ונתעכב באונס  •
שהרי גם במקומו היה ,  אין לו חלקאז, אבל אם חלה שם, ועכבו נהר, השותפות

 ).ך"ש (374נחלה

יזכה ' שכל א, ראובן שמעון לוי ושרה השתתפו בחנות –הריוח לאשה לפי ערך  •
ושרה מאחר ואין דרך של אשה לעבוד בחנות ויתרה לקבל רק , ברביעית הרווח

פשע ' ושותף א, עשרים ושש אחוז' שותפים אחרים יקבלו כל א' והג, עשרים אחוז
והיא מרויחה עשרים ושתים אחוז , אז חלקה שהיא ויתרה לו חוזר אליה, בדולא ע

                                                                                                                             
 
 
 
 
 
 

 ).א"ש סמ"ערה(
שאין הנותן יכול להוציא העסקה , א כתב"ט סק"שכ' אמנם בסי, מ כאן"כך הם דברי נתה 370

 .יכול לחזור בו ולא ליתן לבניו, ורק אם עוד לא נתן לאביהם המעות ומת, מיד הבנים
כ ישלם להם "אא, ינו יכול לבטל לפני הזמןא, י שיבטל השותפות יהיה להם הפסד"ואם ע 371

 ).ב"ש סמ"ערה(את הפסדם 
שיכול לומר , יכול כל אחד מהנותרים לבטלה, שותפים ומת אחד מהם' וכן אם נשתתפו ג 372

 ).ב"ש סמ"ערה(' שותפים ולא ב' לא השתתפתי רק על דעת שנהיה ג
פ "כ ע"אא, ב חולים לחייםכיון שרו,ג אינו יכול לומר"אפילו גאוא, אבל בחלה, דוקא במת 373

 )ב"ש סמ"ערה(אומדן הרופאים תמשך מחלתו זמן רב 
או שהפסידו בשותפות ונחלה , ואם חלה מחמת האויר בעיר שהלך אליה בעסק השותפות 374

  ).א"ש סמ"ערה(חשיב כאונס מחמת השותפות , מחמת צער
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אין הנותן מנכה להם , פ שמת אחד מהם"אבל בנותן עסקה אע, ודוקא בשותפים
 ).מ"נתה (375דהוי ריבית, שהרי אסור לו ליטול ריוח מחלק המלוה, מהריוח

סק בחלק ואפילו אם טוען שהתע] @הציור חלש אצלי[ –אין השני יכול לומר  •
אם עסק רק אחד מהם נוטל , שדוקא בסתם שותפים, האלמנה על דעת ליטול שכר

מתעסק האחר , אבל באחים השותפים הדרך היא שאם מת אחד מהם, שכרו כאריס
  ).מ"נתה (376בחלקו בחנם

)ë (ëù ùéù áåç ìë äáâðù ãò ÷ìçð àì åøéáçì øîåì ìåëé åðéà íéøçà ìöà áåç íäì äéä
ëå íé÷ìåç àìà åðìäâä å÷ìç ãçà ìë ìåèé úåáåçä åòøôéù :àëù úåøèùä ÷åìçì ïéìåëé åà

á úîåùá" ìéòì ïééòå íøâ äéãéã òø ìæî ãçà ìù áåçä êë øçà ì÷ì÷úð íàå ãåâà åà ãåâá åà ã

)éñ 'àî óéòñ åñ (áëù ãçàì áåç íäéìò äéäâëù òéâéùëå ïé÷ìåç äæì äæ íéàøçà íðéàù åùøéô íà

å÷ìç ãçà ìë ïúé òåøôì áåçä ïîæ éðôî øèùä ïîæ òéâéù ãò ÷åìçì áëòî íäî ãçà ìë åàì íàå 

ïîæä òéâéù ãò åìà íéîãá ïúðå àùð øèùä ìë íìùì áééç åðîî ãçà ìëå ìéàåä åøéáçì øîàéù:  
ם בתורת עסקא ונפסדו החובות " ראובן ושמעון שקבלו חובות עכו–היה להם חוב  •

 ).ע"סמ(אלא כמו שהיו שויים בשעה שקבלו , צ לשלם כל החוב"א

וחלקו , והיה אחד שהיה חייב להם,  ואם היו שותפים בחנות–וכשיפרעו החובות  •
ואותו אחד שהיה חייב להם קנה עוד , השותפות וקיבל אחד מהם את החנות בחלקו

שמה שהוא שילם הולך על מה שהיה חייב , חולקים את הדמים, סחורה בחנות ושילם
 ).ת"פ(ולא על מה שקנה עכשיו , ממקודם

אז השני יכול , יכול' אבל אם רק א,  דווקא אם שניהם יכולים לגבות את החוב–ם ש •
י החלוקה הוא יפסיד ששוב לא יגבה חובו שהשני יאמר מה שאני גובה הכל "לטעון ע

 ).א"רע(על דבר חדש ביני לבינו 

, ולשיטת המחבר אין חולקים את השטרות, א שהוא פלוגתא" י–או יכולים לחלוק  •
אמנם , )ע"סמ (ואין חילוק בין חוב בעל פה לבשטר, רק את שאר הנכסיםאלא יחלקו 

אמנם , וחוב בעל פה מספיק מעמד שלשתן, יש חילוק בין חוב בשטר שצריך קנין
ע מודים שיכולים גם לחלוק "א שכו"וי. )מ"נתה(ד לא צריכים קנין "בשומת ב
אבל עם , מן פרעונםומיירי דוקא בחובות שכבר עבר ז). ך"ש(ד "פ שומת ב"השטרות ע

הוי כאילו האריכו זמן השותפות עד זמן פרעון , חוב שעדיין לא הגיע זמן הפרעון שלו
מזל , ויש לשותף טענה, שזה כמו סחורה שיש זמן ידוע למכרה ולא הגיע זמן, החוב

 ).מ"נתה (של שנים יותר טוב

א גוד או א התבאר שיש מחלוקת אם אומרים במשכנת" בסימן קע–או בגוד או אגוד  •
ויש להסתפק אם הדין שנאמר , כיון שבסוף יגבו את המעות ויוכלו לחלוק אז, אגוד

ורק , ע מודים"או שכאן כו, תלוי במחלוקת זו, וד או אבודכאן שחולקים השטרות בג
ודין זה תלוי גם בעוד מחלוקת ). ע"סמ(במשכנתא פליגי כיון שאוכלים פירותיה 

או שזה , ם שהשתתפו יכולים לומר גוד או אגודאם בשותפי, א"שהתבארה בסימן קע
 ).ך"ש (377דין בדווקא בירושה

דוקא עם עשו החוב ו, )ע"סמ(יש לחשוש שיחזור עליו המלוה  –כל אחד מעכב  •
אבל אם , שאז הוי כאילו האריכו את השותפות עד זמן הפירעון, באמצע שותפותם

, שיגיע הזמן חולקיםכ, בשעה שלוו קבעו את זמן השותפות מוקדם לזמן הפירעון
וכן בענין נעשה ערב קבלן עבור השותף אפילו באמצע , 378ז"אפילו כשהם אחראים זל

  ).ז"ט (שותפותם

)àë (ãëù êîöòì äøåçñ íäá äùòå øèùä ìë ãâðë íéîã äúà ìåèå ÷åìçð åøéáç äéì øîà
 íéçéåøî øúåé íéðùäå ãéñôà àîù øîåìå ïééãò áëòì åì ùé åðîæá øèùä ìë íìùå

                                            
באשה שויתרה כתב שדוקא ) ו"סס(ש "אמנם בערה. ומשמע שאם לא הוי ריבית מנכה להם 375

אבל בנותן , כ כשאחד מהם לא עסק אינה מנכה להם"א, בפירוש רק מחמת שהם עוסקים והיא לא
  .שהיה לו להתנות, אינו מנכה להם, פ שאחד מהם לא עסק"אע, לכמה
וגם באחים נוטל את שכר , שאין הבדל בין אחים לשאר שותפים, חולק) ז"סס(ש "ובערה 376
פ שיכל לבטל את השותפות "שאז אע,  אחיו המת עסקו עמואם לא שהאלמנה או בני, טורחו

  .אין מנכה בעבור טורחו, מ אם לא ביטלה אלא עסק עמם"מ, ולומר אין ברצוני לעסוק עמכם
 .ך בסעיף יט לא מביא צד זו"ע שהש"צ 377
ז שגם אם עשו "פירש בדעת הט) ד"סנ(ש "אמנם בערה. ז"כך היא משמעות פשט דברי הט 378

ג אינו יכול "רק שבכה, אין יכול לכופו לחלוק עד שיגיע זמן הפרעון, ותפותםאת החוב בשעת ש
, כ"כ בעשו החוב אח"משא, לכופו להמשיך להתעסק יחד במעות השותפות עד שיגיע זמן הפרעון

  . שיכול גם לכופו להתעסק עד זמן הפרעון
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çàäîã:  
,  ואפילו אם השותף שרוצה לחלוק רוצה לשלם את חלקו בחוב מייד–יש לו לעכב  •

  של שנים יותר טובומזל, כיון שהוא אחראי גם על חלקו, מ יכול שותפו לעכב עליו"מ
  ).ע"סמ(

)áë (äëù åà äøåçñá úåøéô åì úåð÷ì åà äøåçñì úéðåìô äðéãîì êìéì åøéáçì úåòî ïúåðä
 ìåëé åðéà úåðçá áùéì åðúäù íå÷îì êìéù ãò óúåùä ãéî ïåîîä øéæçäìå åá øåæçì

àåä ïîæ òá÷ù éîë äæù úåðçá áùéù ãò åà åøëîéå úåøéôä íúåà åð÷éù ãò åà øåæçéå:  
 ).ע"סמ ( היינו שימכור הסחורה שקנה שם–עד שילך  •

)âë (åëùåá øåæçì ìåëé ìá÷îä áåö÷ ïîæì åøéáçî ÷ñò ìá÷îä379 åá øæåçù ìòåô ïéãë 
á åìéôà åá øåæçì ìåëé åðéà ïúåðä ìáà íåéä éöçæëù åîëå ïîæ åòá÷ù ïéôúåùá ïë ïéàù äî

åè óéòñ ìéòì øàáúðù:  
שאז דינו כפועל שיכול לחזור בו ,  דוקא אם חייב לעסוק בה כל הזמן–לזמן קצוב  •

אינו יכול , )שלג סעיף ד' לקמן סי' עי (אבל אם קיבל עסקה בקבלנות, בחצי היום
 ).ע"סמ(לחזור בו 

אבל אם היה , א שמיירי דוקא כשלא היה ריוח עד עכשיו בעסקה" י–יכול לחזור בו  •
). מ"נתה(ויש חולקים ). ח"קצה(אם חזר בו אינו נוטל חלק בריוח , ריוח בעסקה

אינו יכול לחזור ויכול לישבע כל חודש ולא לשלם , רווח קצובובעסקה שלנו שיש בה 
חלקים שאם סיכמו שדמי ההתפשרות יהיו כך ויש מ, ויש חולקים שיכול לחזור בו, בו

אבל אם סיכמו , יכול לחזור בו בסוף השבוע או החודש, וכך בכל שבוע או חודש
אם חוזר בו באמצע השנה אינו נוטל את דמי , שדמי ההתפשרות יהיו כך וכך לשנה

ויכול לומר שלא , כיון שדמי ההתפשרות הם גם לטובת הנותן,  כפי החלקההתפשרות
, אלא ישבע ויטול לפי מה שהרויח, 380אלא על דעת שתעסוק כל השנה, י להםהסכמת

 ).ת"פ (אלא צריך לתת ככל השנה

ה "וה. אין עליהם שם עבד, ז" שכיון ששניהם השתעבדו זל–מה שאין כן בשותפים  •
כיון שהשתעבד גם , שאין אחד מהם יכול לחזור בו, בשנים שקיבלו עיסקה יחד

  ).ע"סמ(יכולים לחזור בהם לגבי הנותן , ם שניהםאבל אם רוצי, למקבל השני

)ãë (çëù íà áééç óúåùä àöéå íäî ãçà åòáúå ãçà ìò äòéáú íäì ùéù íéôúåù éðù
 äòåáùã äòåáùá åòáúì ìåëé éðù óúåù ïéà åì òáùðå åì áééç äéäù äòåáù ÷ñò ìò äéä

äàîì äòåáù ãçàì:  
וירד ונפסק לשכנגדו , יו ואם התרה בו שלא ירד בדין בלעד–אין השותף השני  •

ג אומרים ששבועה לאחד שבועה "הוי מחלוקת ראשונים אם גם בכה, שבועה
  ).ת"פ (381למאה

)äë (èëùáééç óúåùä àöéå åéìò ïåîî úòéáú íäì äéä , ìåëé øéòá åôúåù äéä àì íà
úøçà íòô åòáúì ,ìùéîã øéòá àúéìã ïàîë ïè÷å ,àìùäùà ïéãä àåäã íéøîåà ùéå øéòá äéä 

é åðéàäâä åòáúì ìåë :áìù åøéáçì ÷éæî åðéà ïòè ãçàå ïéòáúð ïäùë ìáà ïéòáåúä ïäùë à÷åãå

åìéáùá ïåãìå ïåòèì åäåö àìå ìéàåä ììë382 âìùïéôúåùë íä øéòä éëøö éðééðòá øéòä éðáå383 íàå 

ïåòèìå øåæçì ïéìåëé ïðéàå äòéáú åúåàá ïéòãåé ïìåë øçàì òáú íäî ãçà:  

                                            
אינו יכול , אבל אם יש סחורה בעסק, או שכבר מכרה, ודוקא כשעוד לא קנה סחורה לעסק 379

  ).ד"ש סמ"ערה(לחזור בו עד שימכרנה 
אפילו אם קצבו , אבל אם רגיל ליתן גם לזמן קצר, ודוקא בנותן שאינו רגיל ליתן לזמן קצר 380

  ).ה"ש סמ"ערה(ויתן לו לפי ערך , יכול לחזור בו באמצע, את דמי ההתפשרות לפי שנה
  . שבועה למאהג אומרים ששבועה לאחד"שגם בכה, פסק) א"סע(ש "ובערה 381
אין צריך לעשות , פ שלא כתב לו הרשאה ולא עשה קנין"אע, אבל אם ציוהו לדון בשבילו 382

  ).ב"ש סע"ערה(עמו עוד דין 
ולכן אם הוצרך להוציא , מחותנים לגבי הדברים שהתחייבו ליתן לבניהם הוי כשותפים 383

ם הוי כאילו הציעה גם וכן אם מתווך הציע דירה לאחד מה, הוצאות צריך מחותנו להשתתף עמו
 ).ה"א סל"ח פ"פ(לשותפו 
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אם תבע , ואשה נשואה). ך"ש( והעיקר כהחולקים , ויש חולקים–דהוא הדין אשה  •
 384היינו בקרקע אבל בפירות התלושים הם כשותפים, בעלה אינה יכולה לתבוע שוב

 ).ח"קצה(

וכמו , אינו יכול לשנות בטענות או להביא ראיה חדשההיינו ש –אינו יכול לתובעו  •
 ).מ"נתה(שיתבאר בסעיף הבא 

אבל בקרקע אפילו כשהם , במטלטליםא שמיירי דוקא " י–אבל כשהן נתבעים  •
ויש חולקים שגם בקרקע יכול לסתור ). ע"סמ(נתבעים אינו יכול לסתור את הדין 

  ).ז"ט (385הדין

)åë (ãìù êåúî áééçúð ìáà åéúåðòè êåúî óúåùä áééçúð àìù íéøåîà íéøáã äîá
 åì ùé íàå åúàãåäá åôúåù ãéñôä àì äéàø éì ïéà øîàù åà äãåäù ïåâë åéúåðòè äéàø

 äéì ïðéáùç êëéôì ïåùàøä ïòåèù äîî äðòèá úåðùì ìåëé åðéàù úåéäì êéøö íâå àéáé
 øîåìå úåçãì ìåëé åðéàå åéñëðì íéãøåéå ïéã ÷ñô åéìò íéáúåëå ïéãì øáë ãøé åìàë
 åéäéù ãò íéãòá ÷ãåá éúééä íù éúééä íà øîåì ìåëé åðéà íâå ïéãì ãøéù ãò åì åðéúîéù

é íà ìáà íéùçëåîòà åì ïéòîåù úåðùì ìåë"øéòá äéäù ô .äìù äéä àì íàù íéøîåà ùéå
ïéãì åîò åôúåù ãøéù òãé àìù åéìò íéøçäì ìåëé åòáúì ìåëéù øéòá:  

 ואף שנתבאר בסעיף הקודם שכשהם נתבעים אין השותף מתחייב על –אבל נתחייב  •
ותם והנתבע חזר ותבע א, כאן מדובר כשהיו תובעים, ידי הדין שעשה עם שותפו

ואין , אם הנתבע חזר ותבע אותם הוי נתבעים, א שאפילו כשהם תבעו"וי). ע"סמ(
רק שהדין שכשהם נתבעים אין השותף , השותף מתחייב על ידי הדין שעשה שותפו

וסעיף זה הולך , הוא מחלוקת ראשונים, מתחייב על ידי הדין שעשה עם שותפו
 ).ך"ש(ד שמתחייב "אליבא דמ

מהשותפים שיכתוב לשותפו שנמצא במדינת הים שיקנה לו אם ביקש מאחד  - שם  •
כ התנו עמו שתהיה "אא, אינו חייב לשלם להם, וקנה לו סחורה ונאבדה, סחורה

ולכן היא באחריותם עד , ומיירי כשהם מרויחים בשליחות זו). ך"ש(באחריותו 
הוא חייב באחריותה אפילו אם לא , אבל אם קנו בשליחותו בלא ריוח, שימכרוה

  ).מ"נתה(כדין מוציא הוצאות על פיו , התנו
, יכול להחרים עליו שלא ידע, א שדוקא באופן שלא היה בעיר" י–יכול להחרים עליו  •

אינו יכול להחרים אותו שלא שלחו , אבל באופן שהיה בעיר רק יכול לשנות בטענות
 ).ז"ט (386ג יכול להחרים עליו"א שגם בכה"וי). ע"סמ(לדין 

 )æë (åìäù íéðù øàáúð ìëä ìåèéì åà å÷ìç ìåèéì íäî ãçà àáå ãçàì åãé÷ôäù åà å
ò ïîéñ óåñá" äæ ïîéñá øàáúé ãçàä íùá áúëðå ãçà øèùá íéðùî äååì ãçà íàå æ ïëå

íìùì áééç åøéáç íà úåôúåùä êøåöì ïäî ãçà äåìù ïéôúåù) ò ïîéñ ìéòì ïéò"á óéòñ æ:(  
)çë (åìùäì áééçù ãçà áåçá ïéôúåù ïäù íéðù åáëòì äöåøå åúö÷î ïäî ãçà äáâå éåâ í

åîöòì ,åì ïéòîåù ïéà éåâäî ê÷ìç ç÷å êì åøéáçì øîåàå .æìù íäî ãçà ìò ñòë øùä íàå
òééñà àì øçàä ÷ìçáå òøôéù òééñà ê÷ìç åøéáçì øîàå ,äæ øîà íà ,ìéöî éðà éîöòì ,

åîöòì ìéöä387 .çìùì÷ìå÷î áåç ùé íéðù íà ïéãä àåäå ,äì ãçåù ïúéì êéøöååìéö , ãçàäå
ïúéì äöåø åðéà ,éîöòì ìéöàå é÷ìç ãçåù àéöåà éðà øîåì åøéáç ìåëé .äâä :èìù ìëá ïëå

åîöòì ìéöäìå åøéáç úòã àìá ÷åìçì ãçà ìåëé àãéñô àëéàã íå÷î ,îù áåç ïäì äéäù ïéôúåù ïëå

å÷ìç åì ïúéì åñééô ãçàå íìà éåâ ìöà ,ãáì åìù àåä éøä ìéöî éðà éîöòì øîà íà .òå 'éñ ïî÷ì '

á óéòñ àô÷:  
ועלה ,  זהובים אם הלוו שני שותפים לגוי כל אחד מהם עשר–שחייב להם גוי  •

זהובים כ קנה אחד מהם עשר "ואח, הריבית עוד עשר וזקפו גם הריבית במלווה
אם כשקנה , ובסוף גזר השר שלא יגבו מהחובות רק הקרן ולא הריבית, מחלק חבירו

והשני יפסיד כיון , גובה השותף שקנה את הכל, ןממנו אמר שנותן לו בעבור הקר

                                            
 .לא ברור לי כל כך כל הקצות 384
  ).ב"סע(ש "וכן פסק בערה 385
  ).א"סע(ש "וכן פסק בערה 386
שאין בידי השר כח , צריך ליתנו לחבירו, אבל אם נתן לו השר גם את חלק חבירו במתנה 387

  ).ח"ש סס"ערה(ליתן לו את ממון חבירו 
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אנו אומרים שקנה גם בקרן וגם , אבל אם קנה בסתמא, שמכר את כל הקרן שלו
 ).מ"ע ונתה"סמ (שלישים' אז החלוקה היא שליש ובו, בריבית

  אפילו הדיוטות כדלעיל סעיף יח'א שצריך לומר כן בפני  ג" י–לעצמי אני מציל  •
אלא אם גבה החוב בפני עדים מספיק שיביא עדים , ד"צריך בא שאין "וי). ע"סמ(

אפילו בלא עדים נאמן שאמר , ואם גבה בלא עדים, שאמר בפניהם שלעצמי אני מציל
א שכלול בזה שהוא מבטל את "וי, )ך"ש (שיכול לומר לא קבלתי ממנו כלום, כן במיגו

ותיו לאחר שגם אלא אחד נתן את שטרי חוב, ואם אינם שותפים. 388)ז"ט(השליחות 
ואפילו , ע נאמן אפילו בלא עדים לומר שאמר לעצמי אני מציל"כן היו חייבים לו לכו

פ "אע, מ מהני אמירה לעצמי אני מציל"מ, אם נשבע שיטרח במה שנתנו לו כמו בשלו
, מה שגבה הוא לעצמו, ג אפילו לא אמר לעצמי אני מציל"א שבכה"וי. שעבר השבועה

 ).ת"שבות יעקב בפ (389מסתמא הוי כאמר כן, שכיון שאינם שותפים

אבל אם החוב הוא רק על ,  ודוקא אם נכתב החוב על שם שניהם–הציל לעצמו  •
כיון , כיון ששותפו לא יוכל לגבות את חלקו, אינו יכול לומר לעצמי אני מציל, שמו

 ). חידושיםמ"נתה(שנעשה החוב על שם השותף השני 

אז , טרחא או שוחד יכולים להציל את כל החובי " ודוקא באופן שע–דאיכא פסידא  •
וכן באופן . 390ותטרח אתה ותציל את חלקך, יכול לומר לעצמי אני מציל את חלקי

ואם הצליח להציל חצי , שאז הוי כיאוש, א להציל כלום"י טרחא או שוחד א"שאף ע
אינו , א להציל רק החצי"י טרחא א"אבל באופן שאף ע. יכול לומר לעצמי אני מציל
אינו יכול לקחת את כל , שכיון שאפשר להציל רק חצי, יכול לומר לעצמי אני מציל

כ השותף השני אינו מוכן לטרוח עמו "אא, אלא צריכים לחלוק בו, החצי לחלקו
ולגבות את החצי שאפשר להציל , שאז יכול לומר לעצמי אני מציל, להציל החצי

 ).מ"נתה(לעצמו 

אם , ובטעות גבה רק חצי, ך לגבות החוב מהגוי ואם שותף אחד הל–ולהציל לעצמו  •
, אבל אם גבה רק חצי החוב. יכול ליטול כל מה שגבה לחלקו, אמר לעצמי אני מציל

חייב לשלם לחבירו את כל , א לגבות את השאר"ובטעות אמר לגוי שגבה הכל שאז א
  ).מ"ע ונתה"סמ(וכמו בפוטר חובו של חבירו שהוי מזיק , חלקו

)èë (àîùåúä óúåù éìù ïîéñ íäá ùéù íúåà ìë øîàå úåôúåù ìù ïéé éãë åøéáçî òá
 úåéáç íúåà åéä ã÷úùà øîåì øçàä ìåëé éìù íä]êìù [éìù íä åéùëò:  

)ì (áîù åøéáç éøä éåì íò óúúùðå ïåîîäî íäî ãçà ìèðå åôúúùðù ïåòîùå ïáåàø
åàø ïúð íà ïëù ìëå úà éãéã íéøáã ìòá åàì øîéîì éöî àìå éåìì òéáùî ïåòîùì ïá

 íàå ïéôúåùä úòåáù éåìì ïáåàø òéáùîù à÷ñòá éåìì ïåîîäî ïúðå à÷ñò úøåúá ïåîî
 äòåáùî ïåòîù úà ïáåàø øèô åìéôàå äàîì äòåáù ãçàì äòåáù éåìì òéáùä ïåòîù
 éàá úà íâ øèô ïë íà àìà éåì úà òéáùî ïáåàø ïééãò äòåáùî éåì úà ïåòîù øèô åà

åçë:  
כאן , שאסור לאחד מהשותפים להשתתף עם אחרים' ף שנתבאר בסעיף י וא–ונשתתף עם לוי  •

ואם יש הפסד זה על השותף  [שהדין הוא שאם הרויח הריוח לאמצע, מיירי כשעבר ונשתתף
או שמיירי שנתן לו רשות ). ע"סמ(ל שגם יכול להשביעו "וקמ, )]נתיבות(שהשתתף עם לוי 

שמה שאסור לאחד , ויש מחלקים). ז"ט(מ יכול להשביעו "ל שמ"וקמ, להשתתף עם אחרים
, זה דוקא אם השותף החדש אינו מכניס גם מעות לשותפות, מהשותפים להשתתף עם אחרים

 ).ך"ש (391מותר, אבל אם השותף החדש מכניס מעות לשותפות

                                            
ויש , אינו נאמן, כגון שיש עדים הוא הודאה שלקח, ך אם אין מיגו"ת שלפי הש"פ' עי 388

 .ז"להסתפק לפי הט
. צ אמירה"אלא מיירי כשלא נשבע שיטרח בהם כמו בשלו ולכן א, ואפשר שלא פליגי@ 389

 .צריך להחליט איך לכתוב את דעות אלו@
ל לחלוק אינו יכו, שאפילו כשאפשר להציל הכל, ובמשפט שלום כתבו) ח"סס(ש "ובערה 390

, ואם עליו היה מוטל לגבות את החוב. כ אין שותפו מוכן לטרוח עמו"אא, ולהציל את החצי שלו
או שסיכמו מראש שהוא יגבה את החובות וחבירו יעסוק בעסקים , כגון שהוא נעשה על שמו

כיון שעליו מוטל , אינו יכול לומר לשותפו אם לא תטרח עמי אני חולק ומציל לעצמי, אחרים
 .ח ולגבותו בשביל שניהםלטרו

שמיירי כשהוא רואה שלטובת העסק הם מוכרחים להכניס עוד , תירץ) ד"סע(ש "ובערה 391
וכן . ג מותר לו להכניס עוד שותף אפילו בלא הסכמת השותף השני אם אינו כאן"שבכה, שותף

  .פ אומדן יש צורך גדול לכך"במקום שע, מותר לו לשנות מהתנאים שהתנו בתחילה
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 ואפילו אם יש לו עוד שבועות שרוצה לגלגל עליו עם שבועה –שבועה לאחד שבועה למאה  •
 ).מ"נתה(יעו אינו יכול להשב, זו

אין יכול ראובן , וגם שמעון פטר את לוי,   אם גם ראובן פטר את שמעון–או פטר שמעון  •
ומיירי דוקא שבשעה שהשתתף שמעון עם לוי אמר לו ). ך"ש (ח"וי). ע"סמ(להשביע את לוי 

, אבל אם בשעה שנשתתף עמו לא אמר לו שהוא שותפו של ראובן, שהוא שותפו של ראובן
כיון , אין יכול ראובן להשביע ללוי, אפילו לא פטר ראובן את שמעון, ון את לויאם פטר שמע

 ).ז"ט(ששמעון שעמו נשתתף פטרו 

פ ששותף שמחל על ממון השותפות מה שעשה עשוי " ואע–עדיין ראובן משביע את לוי  •
ולכן לא מהני , א לדעת כמה היה ההפסד שישלם"מ כשמחל שבועה א"מ, וישלם ההפסד

 ).מ"נתה(מחילתו 

  ).ע"סמ(ג אין ראובן יכול להשביע את לוי אפילו לא פטרו שמעון " ובכה–גם את באי כוחו  •

)àì (âîù ãçà øôë åà éðòä åà íäî ãçà úî íà êëìéäå äæì äæ íéáøò ãçàî ååìù íéðù
 ãçàì äãåäù éî ïëå åøéáç ìò åúåãò íéìá÷î ïéàå ìëá áééçúî äãåäù åúåà ãçà äãåäå

 òøô åà ïéôúåùäîåôúåùì òøôå äãåä åìàë íäî ãçàì:  
 ).ע"סמ (וצריך לשלם לחבירו –כאילו הודה  •

המקבל צריך לחלק עם השותף דידו כיד , אם פרע לאחד חצי החוב –ופרע לשותפו  •
  ).ע"סמ (חבירו

)áì (ãîù áééçì ãçà ãòë ïîàð åøéáçìå åì äáåç àåäù øáã ïéôúåùäî ãçà ïòè íà
àúééøåàã äòåáù åôúåùì:  

חייב ' כמו שיש שטר שכל א, נוגע עדותו לחבירושאינו כ ודוקא – אחד נאמן כעד •
אם השטר ) 'לז סעיף ה' סי' עי(אבל , והוא מעיד שהשטר בתוקף וחבירו כופר, מנה

  ).ע"סמ (כותב שהשותפות חייב מאתיים אז אינו נאמן

)âì (äîùá 'øçàä òáùé ãåùç íäî ãçàù åà òáùð àìå íäî ãçà úîù íéôúåù:  
  ).ת"פ (ע"והעיקר כגרסת השו, א שצריך לגרוס לא ישבע האחר" י–ר ישבע האח •

)ãì (åîùãçà øèùá íéðùî äåìù ãçà ,åìåë áåçä òáúå íäî ãçà àá íà , åì íìùì áééç
ò ïîéñ óåñá øàáúðù êøãä ìò"æ .æîùãçà íùá øèùä áúëð íàå , ìò áúëðù äæ àáå

ìëä òáúå åîù ,åòøôì áééç .îù ìò áúëð àìù åúåà íà ìáàúö÷î åìéôà òáåú å , ïéà
åì ïéòîåù.  

)äì( çîùøçà íò ïéã íäì ùéù äùìù åà íéçà éðù  ïåòèéå íëî ãçà àáé øîåì ìåëé åðéà
íëìåë ãòá.  

  ).ע"סמ( אלא יטענו כולם בזה אחר זה –אינו יכול לומר  •

)åì (èîùúåôúåùá áåç íäì ùéù íéðù392 øîåàù éðôî øàùä áëòîå úö÷ òøôå éåâ íò 
 áééç íäî ãçàùíäéðù ìò ãñôää øôåë äìäå åãâðë åì : äâäðù íà ïéãä àåäã éì äàøðå

òáùéì áééçù ÷ø ìàøùé áééçä äéä ,àùî"àîìòá íøç ÷ø êéøö ïéà äòåáù åìéôàã éåâá ë:  
 ).ז"ט(ל אצל גוי " צ–עם גוי  •

שאז יכול ,  דבר שאינו ידוע שהוא של השותפות393 ודוקא שתפס–חייב ישראל ה •
אבל אינו יכול לתפוס דבר הידוע שהוא של , וא של השותפותלומר איני מאמינכם שה

ואם תפס מבית השותף ). ך"ש(י תפיסתו יגרם נזק לשותף השני "כיון שע, השותפות
 ).מ"נתה (394יכול לתפוס אפילו דבר הידוע שהוא של השותפות, שחייב לו

, ו דוקא באופן שתפס מבית השותף שהיה חייב לו יכול להשביע–רק שחייב להשבע  •
אבל באופן שלא תפס . ואין ידוע איך יצא ממנו, כיון שבא ממון השותפות לידו

אין יכול , ומהני תפיסתו כי אין ידוע שהחפץ שתפס הוא של השותפות, מביתו
 ).מ"נתה (395כיון שהוא נוגע בעדותו, להשביעו על פי התופס

                                            
כ גם "ומחמת זה הוצרך לחתום לו אח,ותף אחד ביקש ערבות מאחר לצורך השותפות אם ש 392
 ).ג"כנה(כ אם יגבו ממנו "וצריך חבירו לשלם לו ג, הוי כצורך השותפות, ערבות
' ך יגיד שעצם זה שא"ולכן במקרה כזה הש, א לא מדבר בדבר מסוים"למעשה הרמ 393

 .ותפותמהשותפים חייב לו אינו משפיע על שעבוד של הש
אבל יתכן שזה , לא מופיע בנתיבות " יכול לתפוס אפילו דבר הידוע שהוא של השותפות, " 394

 .נה' בסי
אבל לפירוש . ע מיירי שתפס מבית השותף שחייב לו"מ על פי שיטתו שהשו"כן כתב נתה 395
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). ע"סמ(במקום ספק הגוי טענת פ " שאין משביעים ע–דאפילו שבועה אין צריך  •
אבל אם רוצה חבירו להשבע , ומיירי כשאינו רוצה שותפו להשבע שבועת השותפים

ששבועת השותפים יכול להשביעו , משביעו גם כן שאינו חייב לו, שבועת השותפים
 ).מ"נתה(אפילו בטענת ספק 

)æì (àðù éãåäéä áééçúðå éãåäéì íøëîå éåâî íéãâá ïåòîù äð÷å íéôúåù ïåòîùå ïáåàø
ì òåøôì ïîæ åúåàì éãåäéä åðòøôé àì íàù øèùá éåâì ïåòîù áééçúðå éðåìô ïîæì éåâ

çàå àåä åðòøôéù" øèù úåùòì ïáåàø áééç íäéðéáù úåôúåùä ïåòîùå ïáåàø å÷ìç ë
 éåâì òåøôì ïåòîù êøèöéå éåâì éãåäéä òøô àìù íéãòá ïåòîù øøáé íàù ïåòîùì åéìò

éãòá ïåòîù øøáéù ìëî å÷ìç ïáåàø òøôéãçåùáå úåàöåäá äæ ÷ñò ìò àéöåäù í:  
פ שבירר שהעליל "אע,  אבל אם אינו מברר שלא פרע היהודי לגוי–שלא פרע היהודי  •

ומיירי שעשה שמעון ). ע"סמ(צ ראובן לשלם לו "א, עליו הגוי והיה צריך לשלם לו
ולכן אנו אומרים , כ הסכים ראובן למעשיו"ורק אח, מ עם הגוי בלא ידיעת ראובן"המ

אבל לא על , הוא רק אם לא ישלם היהודי לגוי, שמה שהוא הסכים להעשות ערב
שאם אתה רוצה להעשות שותף , אבל יכול שמעון לומר לראובן בתחילה. העלילה

רק , ואם לאו יהיה הריוח רק לי, תקבל על עצמך לשלם גם על העלילה, בעסקה זו
ה על מה שהתחייב הוא ומיירי דוקא בעלילה שבא. כאן מיירי שלא התנה עמו כן

 לגוי היא תשההתחייבו, שהוי כעלילה שבאה על מה שעסק במעותיו, לשלם לגוי
אבל אם עשה עסק המותר . ע ראובן פטור"ולכן אם לא קבל ע, כנתינת מעותיו

שכיון שנעשה העסק , חייב שותפו לשלם לו, במעות השותפות ובאה עליו עלילה
  ).מ"נתה(הם הוי כהעלילו על שני, במעות השותפות

)çì (áðù àîù àøéå úåôúåùì úåòèä éîã ïúðå ïåáùçá åäòèäå éåâî äøåçñ ïåòîù äð÷ íà
 éðôá ïáåàø äãåé ãñôä äæî åì àáéù àøéå íéøçàî úåðåëùî åéä íà ïëå åúåòè øåëæé

 ïåòîù ãéá åðúéå åîúçéå åáúëéå úåôúåùì åàá úåðëùîä éîãå úåòèä éîãù íéãò)òå '
éñ áé óéòñ ìéòì'äæ : (  

כיון שגם שמעון לא נתן שטר לגוי ,  אבל אין צריך לכתוב לו שטר–יודה ראובן  •
  ).ע"סמ(

)èì (âðù éô ìò óà åéúåòî éãëá çåéø ìåèéå úåôúåùá ñéðëäì ãçàî úåòî ïåòîù ç÷ì íà
åîò äðúäù åîë çåéøá å÷ìç äìä ìåèé åôúåù ïáåàøì òéãåä àìù:  

אפילו בלא , ת במעות לטובת השותפות ששותף יש לו רשות לעשו–יטול הלה חלק  •
 ). ע"סמ(ידיעת חבירו 

אפילו אם ,  ואם לא התנה עמו נוטל חלק כמו שאר השותפים–כמו שהתנה עמו  •
  ).ע"סמ(' וכמו שנתבאר בסעיף ה, 396הכניס לשותפות פחות מעות מהם

@@@@@@@@@@2  
)î (ãðùäì êøëäî ãçà êìé íàù åðúäå øðéã íéùùá äøåú øôñ åð÷ù êøë éðá áùééú

 äî éôì å÷ìç ìàåùå úàöì ãçà äöåø äúòå å÷ìç åì åðúé íéøàùðäù øçà íå÷îá
 íò ïéãä äìçúá åð÷ù äî éôì íà éë å÷ìç åðúé àìù íéøîåà íéøàùðäå íéøôñä åø÷åäù

íéøàùðä397 .äâä :äðù ñî åáééçúðå úåøèù ïäì åéäå ãçéá úåôúåù íäì åéä ïåòîùå ïáåàø

                                                                                                                             
 
 
 
 
 
 

. א שחייב שבועה"ג כתב הרמ"כ בכה"א, ך שמיירי שתפס דבר שאין ידוע שהוא של השותפות"הש
 .ג צריך להשבע"שאפילו בכה, )ע"ס(ש "כן משמע בערהו

אבל לא מחלקם של , כתב שדוקא מהחלק של השותף שהכניסו יטול בשוה) פ"ס(ש "בערה 396
אפילו שהוא הכניס , פ אומדן לתת לו חלק בריוח בשוה"כ הוא חריף וראוי ע"אא, שאר השותפים

 .פחות מהם
. י היה שיתנו לו מעות כפי השער שקנוהות אנו תולים שהתנא"א לחלק את הס"שכיון שא 397

יכול לומר להם או שתיתנו , אבל אם התנו כן על דבר שאפשר לחלקו או לומר עליו גוד או אגוד
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ñî ãòá úåøèùä ìä÷ä åç÷ìå ìä÷ì øîåì ìåëé àìå å÷ìç ïåòîùì òåøôì áééç ïáåàø ìù 
â äëðú" ïåòîùì íìùì êéøö åáåç ïäá òøôå úåøèùä ïî äðäðù øçàî éë ñîá ê÷ìç ë

åðåöøá àìù ïåòîù ãòá òåøôì ìëåé àìå .åðù äãåäéå éåìå ïåòîùì çéðäå äøåçñ äð÷ ïáåàø
çàå ãñôäìå çåéøì úéòéáø ãçà ìëì"úåàî òáøà äøåçñá åãéñôä ë ïåòîù íäá åøæçå 

 àìã ïáåàøì äàî ïúéì êéøö øåæçì äöåø äãåäé íà úåàî ùìù ïáåàøì åðúðå éåìå
åøéáç óúåùî ãçà äð÷éù äî àì ìáà äøåçñä ïî çåéøä ìò àìà åôúúùð .æðù ïéôúåù

ïìåë úòãî ÷ø ÷ìúñäì ìåëé ãçà ïéà ãçé äáøä .çðù äëéìåäì äøåçñ åøéáçî ìá÷îù éî
 çåéøá ÷ìçìå øçà íå÷îì ïîæ êåúáå)íãå÷ ( äøåçñä áùçî ïàëá äøåçñä ìæ äëéìåîù

äìá÷ù äòùá àìå äëéìåîù äòùá äåùù äî éôì398:  
ולכן יכלו , וגם נעשו על שמו,  מיירי שהיו השטרות בידו-ולקחו הקהל השטרות  •

 ).ע"סמ(הקהל לקחתם 

 רק אם', צריך לשלם ק,  אפילו כשאינו רוצה לחזור בו–אם יהודה רוצה לחזור בו  •
 ).ך"ש(צ לשלם ההפסד "א, כ תתיקר הסחורה בחזרה"אם אח, אינו רוצה לחזור בו

,  מיירי באופן שלא היה יהודה יכול לעכב על שמעון ולוי מלחזור בהם–דלא נשתתפו  •
, גם הוא נוטל, אבל אם היה יכול לעכב, כיון שהשתתף ראובן עם כל אחד מהם בנפרד

 .)מ"נתה(שהרי גם הוא קונה מהם את חלקם 

 מיירי שהוא רוצה להסתלק ולמחול על חלקו שישאר לשאר –אין אחד יכול להסתלק  •
והוא אינו רוצה לשלם ההפסד בעבור , כיון שהוא חושש שיהיה הפסד, השותפים

ואפילו אם אחד מהשותפים הסכים שהוא . ולכן שאר השותפים מעכבים עליו, חלקו
, כיון שאם יפסד, תפיםהוא אינו יכול להסתלק בלא הסכמת שאר השו, יסתלק

ואפילו אם אחד מהשותפים מוכן לקנות את חלקו והוא . יצטרכו לשלם גם על חלקו
כיון , אינו יכול להסתלק בלא הסכמת כולם, ישלם את ההפסד של חלקו אם יפסד

אבל אם הוא רוצה להסתלק . יכול יותר לבוא הפסד, י שיתמעטו העוסקים"שע
כול אפילו בלא הסכמתם אם עבר הזמן או שלא הוא י, וליטול את חלקו בשותפות

וכמו בשותפות של שנים שיכול כל אחד מהם לפרק השותפות כשעבר , קבעו זמן
 ).מ"ך ונתה"ש(הזמן 

 ).ע"סמ(ה הוקרה " וה-זל הסחורה  •

העסקה מתחילה רק ,  שכיון שאין המקבל יכול למכרה קודם הליכה–בשעה שמוליכה  •
מ מחשב "מ, בפירוש כשער שהיה בשעה שנתן לוואפילו אם קצבו . משעת ההליכה

כיון שאסור לקצוב יותר יקר משעת ההולכה דהוי , כשער שהיה בשעה שמוליכה
מ "ומ. דהיינו שעת ההולכה, ומקח שנעשה באיסור המקח קיים כשער ההיתר, ריבית

שהלוקח יכול לחזור בו , כמו בפסק קודם שיצא השער, הנותן יכול לחזור בו אם ירצה
  ).מ"הנת(

ראובן ושמעון בקש מהם גוי להלוות לו סך מעות ולוי בקש להשתתף עמהם בחוב שנט) מא(
זקוקים וחצי ואמר הגוי שלא היה צריך יותר והלך ' ונתרצו וקדם ראובן ונתן מחלקו לגוי ד

ראובן ואמר לשמעון ולוי אם תרצו לחלוק עמי בחוב תנו לי כל אחד חלקו בחוב ושמעון נתן 
 לא נתן לו ונפטר אם כשתבע ראובן ללוי חלקו אמר איני חפץ ליתן הרי נעקר לו חלקו ולוי

ד "ג דדחה אותו קצת כיון דלא אטרחי לב"משותפותם אבל אם אמר תדיר הריני משלם אע
  :קני רווחא וחייב ליתן ליורשיו

אבל אם הם רוצים יכולים לכופו ליתן ,  ומיירי שכשהסכימו שיסתלק–איני חפץ ליתן  •
  ).מ"נתה(כיון שעל פיו הוציא והלוה לגוי , את חלקו

והוצרך ראובן , ותפשו השר, ראובן ושמעון שהיו שותפים בחוב וראובן קבל הערבשס) מב(
                                                                                                                             

 
 
 
 
 
 

אבל אם לא התנה , ודוקא שהתנה עמם. ג"לי כפי השער של עכשיו או שנחלוק או נאמר גאוא
 לשני קהילות אפילו שלא התנו אבל אם הקהילה מתחלקת, ודוקא ביחיד. צ ליתן לו כלום"א, עמם

 ).א"ש ספ"ערה(ג "ת בגאוא"חולקים הס
שמים לו , אבל אם היה יכול ללכת מיד והתעכב, ודוקא שלא היה יכול בהתחלה ללכת 398

 ).ט"ש ספ"ערה(כשעה שנתנה לו 
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  :400 היה פטור משמעון399כיון שבאונס, לפטור החוב
אם היה המשכון ,  ואם היה אצלו משכון של השר והוכרח להחזירו לו–פטור משמעון  •

אבל אם עיכב , ששומר פטור אפילו כשנשא ונתן ביד, רפטו, אצלו בהסכמת שותפו
 אפילו אם היה 401שבנשא ונתן ביד חייב, חייב, אצלו את המשכון בלא הסכמת שותפו

  ).מ"נתה (402אנוס
שותפים שיש להם חוב ביחד ורצה האחד להתרחק ממקומו ולהוליך השטר עמו שסא) מג(

  ) :זה' ג סי"יוכמו שנתבאר ס(חבירו יכול לעכב עליו שלא יוליך השטר 
אם אחד מהשותפים טען עסק השותפות על בהמתו או נתנו בחנותו בסתם נוטל שסב) מד(

  : כ יחלקו הריוח או ההפסד"שכר בהמתו או חנותו תחלה ואח
אחד מהשותפין שלקח מסחורת השותפות בעצת שותפו להוליכה למקום אחר שסג) מה(

ונותיו אין שומעין לו אלא אם כן למכור וכשבאו לחשבון רוצה ליטול מהשותפות הוצאות מז
  :יש שם מנהג

ולכן אינם ניזונים ,  מיירי כששניהם מתעסקים בשותפות–אין שומעין לו  •
אפילו בביתו הוא ניזון מהשותפות , אבל אם רק אחד עוסק בשותפות, מהשותפות

אבל אם הלך , ה היה צריך לילך לשם לצורכו"א שמיירי גם כן באופן שבלא"וי). ע"סמ(
א שמיירי באופן שאין לו בהליכתו "וי). ע"סמ(לצורך השותפות נוטל את הוצואתיו רק 

אבל אם יש לו יותר , יותר הוצאה על מזונותיו ממה שהיה לו אם היה נשאר בביתו
). מ"ז ונתה"ט(ה היה צריך לילך לצורכו "הוצאות נוטלם מהשותפות אפילו אם בלא

א "י, ך השותפות כדי שישמעו לואם הוציא על לבושים ואומר שהוציא כן לצור
  )א"רעק(ויש לעיין בזה , שנוטל הוצאותיו מהשותפות

)åî (ãñù äéàø àéáäì åéìò íéøçà ìù àåäù ïòåèå ïåîî åãéá ùéù íéôúåùä íéçàäî ãçà
 íäìù íäù äéàø àéáäì íéøçàä ìò úî íàå åúñéòá ÷åìç åðéàù ïåéë)éñ ìéòì ïééòå ' áñ

åìà ïéðéã øàáúð: (  
 שאם היו חלוקים בעיסה או בדבר אחר היה נאמן לומר שהוא של –ינו חלוק כיון שא •

ומיירי שלא היה יכול ). ע"סמ(במיגו שהיה אומר קימצתי בעיסתי וזה שלי , אחרים
במיגו שהיה , נאמן שהוא שלהם, אבל אם היה יכול ליתנו, ליתן הממון ליד האחרים

 ).מ"נתה(נותנו 

ויש חולקים ) ש"ע(שכיון שמת טוענים ליתמי , ם יש גורסים על האחי–על האחרים  •
שאפילו שמת לא טוענים ליתמי במה שהוא לא היה נאמן , וגורסים על האחרים

וכן . שאז מוכח שהם שלהם, כ היו בידו שטרות שנרשמו על שם האחרים"אא, לטעון
  ).ך"ש(עיקר 

)æî (äñùïåîî íäì áééç ãçà øùù ïåòîùå ïáåàø ,àìá úåáøòä ìá÷ ïåòîùåïáåàø  .
øù åúåà úçú êìä ïåòîùå ,åáåç òåáúì éàùø åðéàå ,áåçä úåáâì åøéäæî ïáåàøå . ïéà

ïáåàø ìù åáåç úåáâì éãë åìù øùä èéð÷äì áééç ïåòîù , øåáòá ñîî øåèô àåä íà êà
áåç åúåà ,äðùì ïúéì åì äéä ñî äîë íéãîåà ,áåç åúåàá åì ùéù ÷ìç éôë ïáåàøì ïúéå:  

)çî (åñùéôúåù éðùéùî åð÷ù í ,ì÷ùîäî äøñç äøëîì åàáùëå403 . ãñôä ììëá äæ íâ
íäéðéá åäå÷ìçéå ,åúøéîùá òùô àìùå ãé åá çìù àìù ïåòîù òáùéå .æñù ãçà

äáùðå øåëîì øçà íå÷îì úåôúåùä úøåçñ êéìåäù íéôúåùäî ,òöîàäî åøéáç åàãôå .
äæ ìò äæ íéãéô÷î åéä àìå úåôúåùä äëùîå ,úîå . íéìèåð úîä éùøåé òöîàäî äìéçúá

                                            
 ).ג"ש ספ"ערה(אבל באונס ממון חייב , ודוקא באונס הגוף 399
, י מחילת החוב" על משהו אחר ופטר את עצמו עאבל אם אנסו, ודוקא שאנסו למחול החוב 400

  ).ג"ש ספ"ערה(ויכול שותפו להשביעו שהאונס היה על מחילת החוב . חיב
כתב שאם נגרם לאחד מהשותפים סכנה מחמת סחורת ) ו"קנ' מ סי"ת חו"שו(ס "ובחת 401

 .אפילו אם נשא ונתן ביד פטור, השותפות
, ח חייבו הוא רק מצד גרמי"ששורף שט, ים פטורח אפילו ביד"אם נתן לו שט, ג"ואפילו בכה 402

  ).ג"ש ספ"ערה(וגרמי באונס פטור 
, שהוא מקור דין זה כתב שמיירי דוקא ששקלה כשקיבלה) ב"כלל פט ס(ש "בתשובת הרא 403
ש מיירי כשקנאה "שהרא) ח"ב הע"פ(ח "וכתב בפ. ה הוי פושע שאולי היתה חסרה מתחילה"דבלא

, ולכן לא היה צריך לשוקלה כשקנה, והמחבר מיירי כשקנוה שניהם, אחד לכן צריך הוא לשוקלה
ה שותף "וה. הוי פושע וחייב, כ"ואם לא שקלה וחסרה אח, מ צריך לשקלה כשבאה לידו"אבל מ

ג "ד( וההפסד עליו והריוח לאמצע , חשיב כמשנה,או שנתאנה הרבה, שקנה ולא ספר את הסחורה
 ).כלל צט סימן יא
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äáùðù åúåà ïåéãô øåòéùë .äâä :çñùòà åøéáç úåãôì áééç óúåù ïéà éë" çëî ñôúðù ô
úåôúåùä .èñùåéøçà ïéëìåä äæá âäðî ùé íàå .òù øàù íò øùä åñôúå ÷ñò ìá÷ íà åäéî

 øàùë éåä à÷ñòä ïî úúì øéòä êøã íà åùôð ïåéãôá à÷ñòä ïî úúì êøöåäå íéãåäéä
à÷ñòä ïî úúì ñî .ëåíéôúåùá äæ ì ,ñôúðå åé÷ñòá åøéáç çìåùù éî ìáà ,àòù ùé

ïéñðåàá áééçù ìàåùë åéìò äéì éåäã åúåãôì áééç íðçá åìéáùá êìä íàã íéøîåà ,
áòùïé÷ìåç ùéå .âòùåøéáç øçà çìùù éî ïëå ,ãñôä ìëî åúåãôì åéìò ìáé÷å , êøãá ñôúðå

àåä çéëù àìã àñðåàã åúåãôì øåèô éëä åìéôà:  
,  מיירי באחד שהתחייב לחבירו שיחלוק עמו בריוח ובהפסד–הפסד גם זה בכלל ה •

ששותפים שומרי , אבל בשותפים ההפסד עליו). ע"סמ(ל שחיסרון בכלל הפסד "וקמ
אבל , או שהאמינו על ההפסד, ומיירי כשהיו בידו מעות של השני). ז"וט (404שכר הם

 ).מ"נתה(ה אינו נאמן שהיה הפסד אפילו בשבועה "בלא

זה מחמת , שמה שלא תבע, לא הוי מחילה, פ שאביהם לא תבע" שאע–מת יורשי ה •
 ).ע"סמ(שהוא חיכה לשעת החלוקה 

אבל .  ודוקא באונס שבא באקראי ואינו קשור לענין השותפות–כי אין שותף חייב  •
ובא לאחת מהשותפים אונס מחמת עסק , אם נשתתפו בדבר שמצוי בו עלילה

ואפילו אם אין מעות , ון שאדעתא דהכי השתתפוכי, חייב חבירו לפדותו, השותפות
אם לא . מ"כמו בכל הפסד שבא מחמת מו, בקופת השותפות חייב לשלם מביתו

 ).ת"ס בפ"חת(שאז אינו חייב לפדותו , באופן שפשע

הוי כעבדים , אבל אם הוא שכיר יום,  ודוקא ששלחו בקבלנות–דהוי כשואל  •
שהוי כשואל שחייב אפילו , לחו בחינםוכן מיירי דוקא בש. שהתמעטו מדין שמירה

ואין שייך באדם , ששומר שכר פטור מאונסים, אבל אם שלחו בשכר פטור, באונסים
ע פטור "לכו, אבל אם ניזק בממונו, ודוקא שניזק בגופו). מ"נתה(גניבה ואבידה 

 ).ע"סמ(המשלח 

אלא אם , א שאין מחלוקת"וי). מ"ז ונתה"ט( והעיקר כדעת החולקים –ויש חולקים  •
ואם נאנס מחמת , המשלח חייב באונסיו כשואל, נאנס באונס שאינו קשור לשליחות

ואם שלח בחינם את בתו ). ת"ס בפ"חת(השליחות פטור דהוי כמתה מחמת מלאכה 
והוי , כיון שהיא קנויה לאביה ששכור לו, ע פטור"לכו, של מי ששכור אצלו ונאנסה

 ). ע"סמ(ע חייב לפדותו "נו ונאנס לכוובשולח את ב). שם(כשואל בבעלים שפטור 

פטור באונס ,  ואפילו מי שקיבל על עצמו חיוב אונסים–דאונסא דלא שכיח הוא  •
  ). ע"סמ(דלא שכיח 

)èî (ãòùïåòîùå ïáåàøì ïëùåîî äéäù ñåñ ,åøîùì ãçà éåâì åäåãé÷ôäå , ïåòîù øîàå
éåìì åäåìéàùéù éåâì ,åðîî ìæâðå éåìì åäåëéìåäå .åàø äöø íà äöåø íàå ïåòîùî äáåâ ïá

éåìî äáåâ:  
שהוי כשולח יד שחייב ,  ואפילו אם יברר שמען שנאנס ביד לוי חייב–גובה משמעון  •

ג אם יברר שמעון שנאנס ביד "בכה, אבל אם הסכים ראובן שיפקידו ללוי. באונסים
  ).מ"נתה(נפטר כדין שומר שמסר לשומר , לוי

)ð (äòù äùòúù äî ìë ïåòîùì øîàù ïáåàøéìùá äùò êìùá , øèôå ïåòîù êìäå
íäéðù ìù áåçä ,å÷ìç åì íìùì áééç) .âö ïîéñ úåôúåù éðéãá äáøä ïéðéã ãåò ïééòå :(  

)àð (åòùéåâ íò óúúùäì øåñà ,æòù äìá÷ì øúåî äòåáù åì áééçúðå óúúùð íàå
)éáå åð÷ ïîéñ íééç çøåàá ïééòå"æî÷ ïîéñ ã:(  

, לו היכא שכבר נשתתף ויש הפסד ממוןולכן הקי,  ממידת חסידות–אסור להשתתף  •
 ).ע"סמ(כיון שמן הדין אין אסור , לקבלה ממנו

 

 æò÷ ïîéñ  
)à (çòùãçà êìîä ïåîîá àéöåîå ñéðëîù øôåñ åà éàáâ êìîä åäðéîù íéçàäî, ìë ïëå 

êìîä úãåáòî äæá àöåéë,åäðéî íäéáà úîçî íà , äæ øáãá òåãé íäéáà äéäù ïåâë 

                                            
כ אפילו אם הוי "א, תמה שאם מיירי שלא פשע אלא שקלה כשקיבלה) ח"ב הע"פ(ח " בפ404

 .ש צריך להיות פטור"ש
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 åéúçú åðá ãéîòð øîàåíéîåúéä íò ãñç úåùòì éãë, øëúùéù øëùä ìëå ìåèéù ñøôä 
íéçàä ìëì äãåáòá, åìéôàååúåðîì éåàøå øúåéá íëç äéä ,åäåðéî åîöò úîçî íàå , éøä 

åîöòì äæ.ãñôäì ïéãä àåäå ,íøùòå íéçàä ïåîî úîçî êìîä åðîî ìèð íàù , ãñôää 
íìåëì,åîöòì ãñôää øéùò äéä øáëù åîöò úîçî íàå .âä ä :èòù ïéçàá äæ ìëå

àì å÷ìç ìáà ïäéáà éñëðá ïééãò ïéôúåùä. ôùùéå íéøçà íéôúåùá ïéãä àåäã íéøîåà 
òöîàì ãñôääå çåéøä ïìåë ìéáùá ïäî ãçà ìèð íà. àôù úåðîåàì à÷åã íéøîåà ùéå

åîöòì ìëä úøçà úåðîåàì ìáà êìîä. áôù ìèåð àåä êìîä úåðîåàá åìéôàã íéøîåà ùéå
ë åúëàìî çøåè äìéçúíåé ìëá ìòåô:  

אלא הם שותפים בכל ,  ומיירי דוקא כשלא חלקו עדיין את ירושת אביהם–אחד מהאחים  •
אלא כל ,  ומיירי אפילו אם אינם ניזונים מהשותפות).ע"סמ(א "וכמו שכתב הרמ, םעסקיה

 ).מ"נתה(אחד ניזון לבדו 

, קא באחיםולשיטתו דין זה מיירי דו, ם" טעם זה כתב הרמב–לעשות חסד עם היתומים  •
 ).ע"סמ(שרק בהם שייך טעם זה 

 ,אבל אם חלקו אחר שמינהו המלך,  ודוקא שחלקו קודם שמינהו המלך–אבל חלקו לא  •
 ).מ"נתה(כיון שמה שמינהו המלך זה מחמת כולם , ה חולקים בריוח"אפ

שכיון , ל שהטעם של הדין של אחד מהאחים שמינהו המלך הוא" שס–בשותפים אחרים  •
טעם לפי ו, אחדכהם והרי , אביהם קייםהוי כאילו , ותפים בתפוסת הביתשעדיין שהם 

 ).ע"סמ( שייך גם בשאר שותפים דין זה, זה

שאחים הגדולים שהשביחו את , ז נתבאר"שבסימן רפ,  לכאורה קשה–לאומנות אחרת  •
יש מתרצים שכאן מיירי כשהגיע השבח מחמת טורח . השבח לאמצע, הנכסים המשותפים

ז "ארה בסימן רפבתהז דין זה תלוי במחלוקת ש"ולפ). ע"סמ(ג השבח לאמצע "ובכה, גופם
 שהשבח מגיע ,ויש חולקים שדוקא שם). מ"נתה(אם בשבח שבא מחמת טורחם חולקים 

ולכן אפילו כשהגיע על ידי טורח גופם יש מחלוקת אם , י השדה המשותפת שהשביחה"ע
י הנכסים "ולא ע, טורח גופואבל כאן שהריוח מגיע רק מחמת , השבחאת חולקים 

 ).מ"נתה(ע הריוח לעצמו "לכו, המשותפים

ה "אפ,  ואפילו אם מינוהו לאומנות האחרת מחמת אביו שהיה אומן אצלם–הכל לעצמו  •
אבל , שדוקא המלך כשלוקחו מחמת אביו נותן לו שכר יותר מהראוי, והטעם, הכל לעצמו

). 405מ"נתה(נים לו שכר יותר מהראוי אין נות, באומנות אחרת אפילו שהיא מחמת אביהם
, חולקים גם בגניבה ומציאה, ששותפים בכל עסקיהם) ב"ו סי"בסימן קע(ולדעת הסוברים 

 ).ז"ט(הריוח לאמצע , אינה מחמת אביהםאם אפילו , גם באומנות אחרת

שדוקא את החלק שמשלם לו המלך יותר מהראוי לו בשביל ,  והטעם–נוטל תחילה  •
הוא רק ,  אבל את מה שהוא משלם לו מחמת טורחו, לחלוק עם אחיוהוא צריך, אביהם

כיון שרק הוא יכול , ודוקא באומנות המלך נוטל שכר טורחו. שהרי רק הוא טרח, לו
אינו נוטל שכר , אפילו אם עסק רק אחד מהם לבדו, אבל בסתם שותפים, לעשותה

ואם .  לעסוק לבדוולא היה צריך, כיון שהיה צריך לבקש מהם שיעסקו עמו, טורחו
ואם . נוטל שכר טורחו, ועסק לבדו, השותף השני חלה או מת ולא היה יכול לעסוק עמו

נוטל את , כ המשיך בסתמא לעסוק לבדו"ואח, בתחילה סיכמו שיעסוק לבדו ויטול שכר
כ מה שנתנו לו תחילה "אא, כיון שכל העוסק על דעת ראשונה הוא עוסק, שכר טורחו

ג אם סר האיסור ריבית והמשיך לעסוק לבדו "שבכה, ל מאיסור ריביתשכר היה כדי להנצ
  ).מ"נתה(אינו נוטל שכר 

)á (âôùäìç ãçà íäî ,íà äòéùôá ïåâë êìäù âìùá óøåçá åà íåçá úåîéá äîçä 
àöåéëå äæá .íà ùé äáö÷ åúàåôøì àôøúî åìùá ,íàå ïéà äì äáö÷ àôøúî ïî 

òöîàä .ìáà íà äìç ñðåàá ,åìéôà ùé äì äáö÷ ,àôøúî ïî òöîàä .ãôùíãå÷å 
àôøúðù íéìåëé øîåì åì ÷åìç åðîò .äâä :äôùùéå íéøîåà êôéäá äòéùôã ìëá ïéðò åðéà 
àôøúî ïî òöîàä äìçáå ñðåàá à÷åã äàåôø ïéàù äì äáö÷ àôøúî ïî òöîàä:  

שכיון שיצא מביתו בשעת , לנסע בעגלה,  ואין חילוק בין אם הלך ברגל–שהלך בשלג  •
 ). ע"סמ(הוי פשיעה , חוםהקור או ה

                                            
שלפי , א"כתב שי) ב"ס(ש "אמנם בערה, א"א שהביא הרמ"מ משמע שכתב כן גם לי"בנתה 405

 .א אפילו אם נלקח מחמת אביו לשאר אומנות הריוח לאמצע"א שהביא הרמ"הי
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א "וי). 406ך"ש(א שהעיקר כהמחבר "וי). ע"סמ(א שהעיקר כדעה זו " י–ויש אומרים בהיפך  •
אלא באונס תמיד , שאין חילוק בין יש לה קצבה לאין לה קצבה, שיש עוד דעה שלישית

 ). ת"חכם צבי בפ(והעיקר כדעה זו , תמיד מתרפא משלו, ובפשיעה, מתרפא מהאמצע

יכולים , א שדוקא ברפואה שאין לה קצבה שהיא כמזונות" י–לומר לו חלוק עמנו יכולים  •
אינם , אפילו אם עוד לא נתרפא, אבל ברפואה שאין לה קצבה, לחלוק קודם שנתרפא

  ).ת"פ(ע "וצ, ע לא משמע כן"ומסתימת לשון השו). ת"חכם צבי בפ(יכולים לחלוק 

) â (åôùäîá íéøáã íéøåîà àôøúðù ïî òöîàä ,ëàåäù åãáì ÷ñòúî úåðîåàá ,øàùäå 
íéìèá íéìèåðå ÷ìç çåéøá ,ìáà éðù íéôúåù íé÷ñòúîù úåðîåàá åà äøåçñá äìçå 

ãçà íäî ,åìéôà ñðåàá ,àôøúî ìùî åîöò .äâä :æôùà÷åãå ïðéàù ïéðåæéð ïî úåôúåùä 
ìáà ïéðåæéð ïî úåôúåùä äìçå ñðåàá ,ìë äàåôø ïéàù äì äáö÷ úåðåæîë àéîã .íàå 
úåùó áééç úåãôì åøéáç ïééò ìéòì ïîéñ åò÷ îñ"ç:  
 מיירי דוקא באחים השותפים שנלקח אחד מהם לעסוק באומנות –כשהוא לבדו מתעסק  •

אם שכרו אחד מהם שיעסוק , אבל בשאר שותפים, ד"שאז יש לו רפואה מתנאי ב, המלך
מהשותפות כ ניזונים כולם "אא, אפילו אם ניזון מהשותפות אינו מתרפא מהאמצע, לבדו

ת משמע שאפילו בעוסק אחד " בחכם צבי שהובא בפ,לכבוד הרב ליפשיץ@). מ"נתה(
אין לו , ודוקא אם אינו נוטל מזונות, אם ניזון מהשותפות יש לו רפואה, מהם לבדו

שהרי לשיטתו גם בניזונים יחד אם עוסקים שניהם אינם , ע"וכן משמע מהסמ, רפואה
, חד עוסק בזמן לבדו וניזון מהשותפות נוטל רפואהודוקא אם כל א, מתרפאים מהאמצע

ואולי צריך , כ מוכח שלדעתו בכל שותף שעוסק לבדו וניזון מהשותפות יש לו רפואה"וא
 .לכתוב שיש חולקים על הנתיבות

, אם עוסקים יחד, שאפילו בניזונים מהשותפות,  ויש חולקים–אבל ניזונין מן השותפות  •
אם חלה בזמן , אלא כל אחד בתורו,  עוסקים יחדורק אם אינם, אין להם רפואה

משכנות יעקב , מ"נתה, ז"ט(א "והעיקר כהרמ). ע"סמ(מתרפא מהאמצע , שהתעסק לבדו
אפילו אם , ובניזונין יחד מתרפא מהאמצע). א"באר שבע הובא באמרי ברוך ורעק, ת"בפ

תנאי זה שאין הרפואה בכלל , התנו בתחילה שההוצאות שלא כסדרם לא יהיו מהאמצע
 ).א"באר שבע הובא ברעק(

אינו , אפילו אם ניזונים יחד,  אבל ברפואה שיש לה קצבה–כל רפואה שאין לה קצבה  •
  ).ת"חכם צבי בפ(מתרפא מהאמצע 

  

)ã (çôùãçà íéçàî íéôúåùä äöøù êìéì ãåîìì äøåú åà úåðîåà ,åîåùé äîë åòéâé 
å÷ìçì ïúàöåäá íäùë ãçéá ,ïëå åðúé åì .óà ìò éô öùêéø øúåé àåäùë åãáì:  

 ).ע"סמ( בזמן שאינו צריך לעסוק בשותפות –לילך ללמוד תורה  •

  

)ä (èôùóúåù øîàù åôúåùì áåðâ ìëå ÷æð òéâéù êì íìùà øåèô ,òàå"ô äðäðù 
äúåàî äáéðâ) éòå 'ìéòì éñ 'åò÷ óéòñ áé:(  

וכמו , תרצה למעשיואבל חלקו צריך לשלם כיון שנ,  והיינו שפטור מלשלם הכל–פטור  •
אפילו , א שלשיטה שהביא המחבר כאן"וי). ע"סמ (407ב"ו סעיף י"א בסימן קע"שכתב הרמ

שאם חלק עמו , ב"ו סי"קע' א בסי"וחולק על הרמ, מהנזק שהגיע על חלקו הוא פטור
עיקר הדין הוא @ ). ת"מעיל צדקה בפ(וכן עיקר , חייב בנזק שיגיע על חלקו, הגניבה

  .  גם כאןצ לכותבו"ואולי א, בסימן קעו
  
  

  סימן קעח 
  

)à (öùíéôúåù ù÷áù ãçà íäî ñëåîäî ìåçîéù åì ìçîå åì ,àåä òöîàì ,åìàë àåä 
íçåìù ù÷áì ìéáùá íìåë .íàå åîöòî àìá ñåéô øîà éðà ìçåî ìéáùá éðåìô ,àåä åìù 

åãáì:  

                                            
 ).ג"ס(ש "וכן פסק בערה 406
ו שמיירי שנתרצה לחלוק עמו אחר "שדוקא בסימן קע, ע"חולק על הסמ) ו"ס(ש "בערה 407
, אבל אם לא התרצה לחלוק עמו אחר שגנב, א שחייב בהפסד שיבוא מחלקו"כתב הרמ, שגנב

 .שאין שליח לדבר עבירה, אינו חייב אפילו על חלקו, אפילו אם הסכים למעשיו
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מ הוא לאמצע "מ,  ואפילו אם אמר המוכס בפירוש שהוא מוחל בשבילו–הוא לאמצע  •
שיש , א לגבי מי שביקש מהשר שימחול לו המס"ו כתב הרמ"ג ס"ובסימן קס). ז"ע וט"סמ(

הוא , אפילו אם היה על ידי בקשה, א שאם מחל השר בשבילו"ושי, בזה מחלוקת ראשונים
אם מחל , ז גם בדין זה"ולפ). ך"ז וש"הובא בט, ל"מהרש(, א שהעיקר כדעה זו"וי. רק לו

שדוקא , ויש מחלקים). ך"ז וש"ט( הוא בשבילו ,אפילו אם היה על ידי בקשה, בשבילו
כיון שבמס , א את המחלוקת"הביא הרמ, ג שמיירי בביקש שימחול לו את המס"בסימן קס

כ בדין כאן של "משא, אין הדרך לבקש מהשר אחר שקבע את סכום המס שיתפשר וימחול
 שימחול י מה שביקש מהמוכס"כ ע"א, שהדרך היא שיכולים להתפשר עמו שימחול, מוכס

ולכן כאן לא , כ מהמוכס שימחול גם להם"ששוב לא יוכלו לבקש ג, הוא מזיק לאחרים, לו
 ).מ"נתה(אלא פסק שהוא לאמצע , א את הדעה החולקת"הביא הרמ

,  ודוקא בשותפים שכל אחד מהם מחויב לטרוח לצורך השותפות–כאילו הוא שלוחם  •
הוי רק ,  ביקש ממנו שימחול לואם אחד מהם, אבל בשנים שאינם שותפים שלוו מאחד

ואפילו בשותפים מיירי . הוא אינו מחויב לטרוח בשביל חבירו, שכיון שאינם שותפים, לו
ולכן הוא אינו יכול לחלוק , רק באופן שהם נשארים שותפים הלאה לעסוק בסחורה זו

, אבל אם הוא רוצה לחלוק השותפות לגמרי לגבי סחורה זו, ולטרוח רק בעבור עצמו
אפילו שבשאר סחורות הם נשארים , מכאן והילך יתעסק כל אחד מהם בחלקוש

, ויהיה הריוח לו, מ בסחורה זו הוא יכול לחלוק ולבקש מהמוכס רק בשבילו"מ, בשותפות
 ).מ"נתה(ששותף חולק במקום פסידא 

הוי כאילו מחל ,  ואם ביקש אדם אחר מהמוכס שימחול לאחד מהם–ואם מעצמו  •
  ).ת"נאות דשא הובא בפ(י בקשת השותף " היה עכיון שלא, מעצמו

)á (àöùéî åøèôù êìîä ìëî íéñîä úåéðåðøàå ,òà"ô ïë íéáééç òåøôì äîá åàéöåäù 
øåáöä éëøöá øåáöä ïúøéîùáå408:  

)â (áöùóúåù ãøéù êåúì äãù óúåùîä äãáòå409 ,áåùç ãøåéë úåùøá ,ìèåðå ïéãë 
éñéøà øéòä åìéôà äî÷á úãîåòä øåö÷ì ,åìéôàå áäãù äðéàù äéåùò òèéì .àåäå 

ïéãä íà ÷ñòúî àìá úåùø øáãá ìèìèîä óúåùîä .äâä :àïéàå óúåùä ìèåð 
äàöåä ÷ø éôë çáùä çéáùîù ,íàå àì çéáùä íåìë åðéà ìèåð íåìë .áíàå äçéî 
óúåùä éðùä àìù úåùòì ïåâë äðáù ïéðá àåäå äçåî åá ,íà àåä øáã àù"à 
úåðáìî êéøö åøéáç ïúéì åì ìçå÷ ,íàå åðéà êéøö úåðáì ìåëé åøéáç øîåì åì ìåè 

êéöò êéðáàå.  
 שלגבי זה אינו כיורד ברשות שנוטל את ההוצאה אפילו אם לא –רק כפי השבח שמשביח  •

שאין כל דיניו כיורד ברשות , ולכן כתב המחבר ששותף חשוב כיורד ברשות, השביח
אפילו אם לא היה , שותפותאבל אם הוציא ממעות ה, ודוקא אם הוציא משלו). ע"סמ(

 )מ"נתה(ההפסד לאמצע , שבח

.  כגון שבית המשותף עומד ליפול וצריך הוצאות להצילו–א מלבנות "אם הוא דבר שא •
ה שאין בעל העליה יכול לכפות את "ד ס"פ שבבית ועליה שנפלו התבאר בסימן קס"ואע

א יכול בעל הבית אל, בעל הבית לבנות את הבית כדי שיוכל לבנות על גביו את העליה
מ כאן אינו יכול לומר לו "מ, לומר לו תבנה את הבית ותגור בו עד שאתן לך את הוצאותיך

שאין לבעל העליה יותר הוצאות במה שיבנה הבית במקום , וקא בבית ועליהדש, כן
 אינו יכול לומר ,אבל כאן שאם יבנה לבדו יהיו לו יותר הוצאות, העליה יכול לומר לו כן

ודין זה שייך אפילו בשנים שאינם . ד יורדים לנכסיו ומוציאים ממנו"לא בא, לו כן
יכול כל , ואין אף אחד מהם יכול להנצל ממנו לבדו, שאם מגיע הפסד לשניהם, שותפים

וכדין בני העיר שכופים זה את זה על , אחד מהם לכפות את שותפו שיתקנו ויצילו יחד
יכול , ת העומדת רק לבניה ולא לשימוש אחרוכן אם יש להם קרקע בשותפו, צורכי העיר

שאין זה חשוב כשבח שאין שותף אחד יכול , כל אחד מהם לכפות את חבירו שיבנו יחד
  ).מ"נתה(כיון שהיא עומדת רק לבניה , אלא כהצלה מנזק, לכוף את חבירו להשביח

  

  סימן קעט 
  

)à( âøáã òåãéä àåäù ìùî úåôúåùä ,ïéà ãçàì ä÷æç åá ìò åøéáç. åìéôàå ääúùð 

                                            
 .לשלםא שכל דבר שהוא נהנה ממנו צריך "ת הרשב"שו'  עי408
 ).ב"ס(ש "ערה. והוא הדין בהשביח מטלטלים 409
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åãéá ïîæ áø ,åðéà ìåëé øîåì åç÷ìù åðîî åà åðúðù åì äðúîá ,àìà äééàøá .ãàìå 
àéòáéî àúìéîá òéãéã åäééååøúì äåù äåùá ,àìà åìéôà åæç éàäã éúééà éæåæ éàäå 

éúééà éæåæ éðáæå åäá à÷ñéò àìå òéãé äîë éúééà ìë ãç ,øúáå éëä ÷éôð éàä à÷ñéò 
àãéî ãçã øîàå úéø àúìéú éãéã àúìéúå éàøáçã ,àì ïîéäî àìà éâìô äéì äåùá .
àåäå àìã éöî ïòèîì ãäì"í åà åéúøæçä êì ,ïåâë åæçã äéì éãäñ úåçú äéãé åòãéå 
àäã à÷ñéò åðáæã åäééååøú .äâä :äà÷åãå íãå÷ å÷ìçù ,ìáà øçàì å÷ìçù ùé ïäì 

ä÷æç äæ ìò äæ.  
ם נשתהה זמן רב שעדיין אין רגילים השותפים א שמיירי דוקא א" י–נשתהה בידו זמן רב  •

יש , אבל אם נשתהה זמן רב שרגילים להקפיד עליו, להקפיד שלא ישתהה ביבי אחד מהם
). ז"ע וט"סמ(ויש חולקים שאפילו אם נשתהה זמן רב ביותר אין לו חזקה ). ך"ש(לו חזקה 
אבל אין , שותפותודוקא באופן שיש עדים רק שהיה דבר זה משל ה). 410מ"נתה(וכן עיקר 

, אבל אם יש עדים שבא דבר זה לידו מן השותפות, עדים שבא דבר זה לידו מן השותפות
 ).מ"נתה(ע אין לו חזקה אפילו אם נשתהה זמן רב ביותר "לכו

אפילו שאין להם עדים שכל אחד ,  וכן אם יש להם שטר שותפות–חזו דהאי אייתי זוזי  •
 )411ת"שב יעקב הובא בפ(אין לאחד מהם חזקה , מהם הביא מעות

 ).מ"נתה(אם יש לו מיגו נאמן ,  ואפילו בלא שהה בידו–ם "דלא מצי למטען להד •

מ "ד(אבל אינו נאמן לומר שחלקו , א שדוקא שיש עדים שחלקו" י–לאחר שחלקו  •
א שיכול לומר קים לי כהסוברים "וי). וכן פסקו בנתיבות חידושים ובשער משפט, ודרישה

ובשטר ). ת"מים חיים הובא בפ(אפילו אם אין לו עדים על כך , שנאמן לומר שחילקו
  )שם(ע נאמן לומר שחלקו ועלה שטר זה בחלקו "לכו, הנכתב על שמו

  

  סימן קפ
  סימן קפא 

  

)à (åàøééù äúéäù úëìåä øáãîá ãîòå äéìò ñééâ äôøèå ,íà íðéà íéìåëé ìéöäì412 
íãéî ãîòå ãçà íäî ìéöäå ,ìéöä åîöòì ,íàå íéìåëé íä ìéöäì íã÷å ãçà íäî 
ìéöäå ,òà"ô øîàù éîöòì éðà ìéöî ,ìéöä òöîàì ,ìåèéå ìë ãçà íäî åìù .åéä 

íéìåëé ìéöäì ìò éãé ÷çãä ,ìë ìéöîä ìéöî òöîàì ,àìà íà ïë øîà éîöòì éðà 
ìéöî ,íàù øîà ïë éøä äæ ìéöî åîöòì .ïåéëù åòîùù àåäù øîåà éîöòì éðà ìéöî ,
äéä íäì ÷åçãì îöòí ìéöäìå ,ïåéëå åáùéù àìå åìéöä éøä åùàééúð ïî ìëä413:  

או שהבריח את ,  ודוקא שהציל על ידי כך שהוציא מידי הגיס–ועמד עלייה גייס וטרפה  •
, לא זכה בו, אבל אם הציל על ידי כך שברח עם הממון שלא יוכל הגיס לקחתו, הגיס
ול לחלוק שלא מדעת חבירו ג יכ"אפילו בכה, ובשותפים, ג אין הבעלים מתייאשים"דבכה

 ).ת"ס בפ"חת(

פ שיאוש "ואע). ע"סמ(ודאי שהבעלים התיאשו ,  שכיון שאי אפשר להציל–הציל לעצמו  •
שכיון , הוי כשטפה נהר, כאן כיון שאי אפשר להציל כלל, לבד בלי שינוי רשות אינו מועיל

, הציל לעצמו, ואפילו אם הבעלים אינם כאן. מועיל יאוש לבד, שהיא אבודה מכל אדם
שדוקא , ויש מחלקים). מ"נתה(שבאבודה ממנו ומכל אדם אפילו יאוש שלא מדעת מועיל 

ס "חת(לא הציל לעצמו , אבל בגיס הבא בעיר, הוי יאוש והציל לעצמו, בגיס הבא במדבר

                                            
  ).א"ס(ש "וכן פסק בערה 410

ועשה , והאמינו אחד מהם שיתעסק בהלואה,  שם מיירי בשותפים שהשתתפו להלוו יחד411
, והוא טוען שהיו לו הוצאות, ועכשיו רוצים השותפים להוציא מידו השטר, השטר על שמו לבד

. כדין שותפים שאין להם חזקה זה על זה,  ופסק שאין לו חזקה,וממילא יש לו בשטר יותר מחלקו
מ לא האמינהו רק על "מ, פ שהאמינהו"שאע, וכן שיכולים לכופו להוציא השטר מידו ליד שליש

שאין , צ להשבע"אבל על שטר שאם יטען שנאבד א, דברים שיכולים להשביעו שבועת השותפים
 ?לכבוד הרב שטיינברג האם צריך לכתוב את זה @.לא האמינהו שיהיה בידו, נשבעין על שטרות

והם אינם יכולים , ולכן הוא יכול להציל, מיירי שהוא שהמציל הוא יותר חזק מהבעלים 412
 ).ד"ש ס"ערה(להציל אפילו על ידי הדחק 

 .ומחזיר לאמצע, לא נתייאשו, י שאם האחרים השתדלו"ב'  עי413
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בית (אפילו כשאי אפשר להציל הציל לאמצע , אבל מצד התקנה, וכל זה מצד הדין). ת"בפ
 ).ת"אפרים בפ

שיון שאינם שותפים נוטל כל אחד מהם את ,  אין הפירוש לאמצע ממש–יל לאמצע הצ •
' ודוקא בסעיף ב. נוטל חבירו את מה שהציל, ואפילו אם הציל רק את של חבירו, שלו

 ).ע"סמ(שמיירי בשותפים הוא לאמצע ממש 

, אבל אם אינם כאן, 414 ודוקא שהיו הבעלים כאן ושמעו שאמר כן–אמר לעצמי אני מציל  •
אם לא שמעו הוי יאוש , שביכולים להציל על ידי הדחק, צריך להחזיר להם את מה שהציל

  ).מ"נתה(שלא מדעת 

)á (æíéôúåù éðù åéä ,íäî ãçà ìéöäå ,òöîàì ìéöä .ìéöî éðà éîöòì øîà íàå , éøä
 äæ÷ìç åøéáçî ìéöäå åîöòì415 .äâä :çìë äî òéâäù å÷ìçì ,ìáà íà ìéöä øúåé àåä 

íäìù .åãåà÷ íäù íéìåëé ìéöäì ,ìáà íà ïðéà ïéìåëé ìéöäì ìëä åìù416 .òå"ì ïîéñ 
åò÷ ëñ"ç .èíàå øîà øîàù ìéöäù åîöòì ïéàå åì íéãò ,òáùð ìò êë ÷éæçîå åîöòì:  
כל אחד מהם צריך , שכיון שהם שותפים,  אפילו כשאין יכולים להציל–הציל לאמצע  •

 ).ך"ש(לטרוח לצורך השותפות 

 ). ך"ש( ואמר לעצמי אני מציל –להציל אם אינן יכולים  •

וצריך שיאמר כן , צרך דוקא שיאמר,  יש אומרים שאם השותף כאן–ואם אמר שאמר  •
כיון שהוא חושב שהשותף מציל , אינו מתיאש, שאם לא שמע האמירה, כשהשותף שומע

אלא מספיק , א שאין צריך אמירה"וי). 417ך"ה וש"מ בדעת בד"נתה(לצורך השותפות 
מ כאן שיש אומדנא "מ, פ שדברים שבלב אינם דברים"ואע, )ז"ט(לבו להחלק שחשב ב

, ויש מחלקים). מ"נתה(אפילו דברים שבלב הוי כדברים , דמוכח שהתכוין להציל לעצמו
ובאופן שאפשר , מספיק שחושב בליבו, שבאופן שאי אפשר להציל כלל שהוי כהפקר

 ).ח"קצה(צריך אמירה בפה , להציל על ידי הדחק

, אבל אם טוען שמא, א שמיירי דוקא אם השותף טוען ברי שלא אמר" י–שבע על כך נ •
שכיון , א שמשביעו אפילו בטענת שמא"וי). ה"בד(אלא להחרים סתם , אינו יכול להשביעו

שנשבעים בטענת שמא , הוי כרגלים לדבר, להציל לצורך השותפות, שדרך השותפים
 ).ח"קצה(

ויש ). 418מ"נתה(הוא דוקא כשיש לו מיגו ,  נאמן בשבועהא שמה שהוא" י- ומחזיק לעצמו  •
נאמן בשבועה אפילו אם אין לו , והציל והוציא מידם, שאם נפל כבר לידי הגיס, מחלקים

, אבל אם הציל על ידי כך שהבריח הממון מהגיס, כיון שכבר יצא מחזקת השותפות, מיגו
  ).ת"ס בפ"חת (419 מיגומ אינו נאמן אם אין לו"מ, פ שהוא יכול לחלוק לעצמו"אע

)â (éïëå øëåùä úà ìòåôä ìéöäì ,ìë ìéöéù éøä àåä øéëùîì ,íàå øîà éîöòì éðà ìéöî 
éøä äæ øæåç åá úåøéëùäî ,ìëå ìéöéù øçà øîàù éì420 éøä àåä åìù421.  
והראה לו , ואם שכרו בסתם, ע מציאותיו לשוכר"לכו, ג" בכה–השוכר את הפועל להציל  •

 ).ע"סמ(ע "קת בסימן רהוא מחלו, על המציאה

, ה הוא למשכיר"ואפ, שהוי הפקר, 422 אם אין הבעלים יכולים להציל–הרי הוא למשכיר  •
 ).ע"סמ(כיון שהוא פועל שלו 

                                            
מ "מ, עלים מחו ואמרו שהם יצילו לעצמםפ שהב"אע, ואם אמר לבעלים שהוא מציל לעצמו 414

  ).ב"ש ס"ערה(והציל לעצמו , מוכח שאמרו סתם והם התייאשו, אם לא השתדלו להציל
א שאפשר לחלק עם חבירו רק על הסחורה הזה ולהישאר שותפות "נתיבות קעח סק'  עי415

ביא זו סברת התרומת הדשן שה@. נ שרק אפשר לחלק אם מחלקים בכל"ול. בכל שאר הסחורה
 .ח"ו סעיף כ"קע' שם והוכיח נגדה מסי

 .'ל סעיף א"ה ביכולים להציל על ידי הדחק וישבו כנ" וה416
שמספיק שיאמר כן בינו לבין , ך"ה כתב הש"ק מ"ו ס"שבסימן קע, א שתמה" ועיין ברעק417
 .ששם מיירי כשאין השותף כאן, מ אפשר לתרץ"פ דברי נתה"וע, עצמו
 ).ג"ס(ש "וכן כתב בערה 418

 .שכאן אפילו בלא מיגו נאמן בשבועה, א שכתב שמשמע"עיין ברעק ו419
 ל לו"אולי צ@ .ל לעצמי"ע פירוש מילה זו אולי צ" צ420
ואם אין לו , נאמן בשבועה, אם יש לפועל מיגו, ב מכחישו"ובעה, ואם הפועל אומר שחזר בו 421

ולים להציל כלל במקום שלא היו הבעלים יכ, ואם חזר בו שלא בפני הבעלים. מיגו אינו נאמן
אם , שהבעלים יכול לומר, לא מהני, אבל במקום שהיו הבעלים יכולים להציל על ידי הדחק, מהני

  ).ד"ש ס"ערה(הייתי מציל בעצמי , הייתי יודע שאתה חוזר בך
 .ואמר בפניהם ולא הצילו,  ביכולים להציל על ידי הדחקוכן 422
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ואפילו אם עשו קנין ). ע"סמ( שפועל יכול לחזור בו אפילו בחצי היום –הרי זה חוזר בו  •
פ שאם "אע, ם לא עשו קניןוא, אינו יכול לחזור בו, ובקבלן אם עשו קנין. כשכר אותו

ב יכול " ומירי כשלא היה הבעה).מ"נתה(מ מציאותיו לעצמו "מ, חוזר בו ידו על התחתונה
, ג אף בדבר האבד יכול לחזור"ל למחבר כשיטות שבכה"וס, למצוא בתחילה פועל אחר

ושב (אינו יכול לחזור בו בדבר האבד , אבל אם בתחילה היה יכול למצוא פועלים אחרים
  ).ת"ן בפהכה

  

  
åù" áô÷ ïîéñ èôùî ïùåç ò  

)à (äâä :åúåîë íãà ìù åçåìù øáã ìëá , äøéáò øáãì çéìù ïéà ïì àîéé÷ã äøéáò øáãìî õåç

)øåè( ,àáåéç øá çéìùäù à÷åãå , äøéáò øáãì åìéôà çéìù éåä àáåéç øá åðéà íà ìáà) úåäâä

ïéçåìùã ä ÷øô éðåîééî.( 423÷ø÷ éì øåëîå àö åçåìùì øîåàä÷ åà ïéìèìèî åà òäðéì  , éøä
ïéîéé÷ åéùòî ìëå åúåçéìù åì äùåòå ç÷åìå øëåî äæ , àìå ïéð÷ êéøö çéìù äùåòä ïéàå

íéãò ,åøéáç ïéáì åðéá àîìòá äøéîàá àìà , øôë íà øáãä úåìâì àìà íéãò êéøö ïéàå
íäî ãçà.äâä  :äàð÷å êìäå êîò óúúùàå åæ äøåçñ ç÷ åøéáçì øîåàä ïëìå ,ëé àì åá øåæçì ìå

 éåäãåçåìùë) áùøä úáåùú"óìà ïîéñ à:( 

דהיינו בפני עדים שאל בפני ,  אפילו אם מינה שליח שלא מידיעת השליח–בכל דבר  •
קיים , דהיינו שמכר שדה המשלח, והשליח עשה שליחות ללא ידיעה שזה יחול, השליח
 )א"רע(מעשיו 

מעשים הנעשים ולא תלויים  שליח לא שייך במעשים שבגופו אלא רק ב–לדבר עבירה  •
אבל עשיית קידושין , ואין שליחות, לדוגמא להניח תפילין היא מעשה בגופו, בגופו

 )'קצות א (424והמשלח הוא המקדש, אינו תלוי בגופו אלא בקנין
 יש שליח לדבר עבירה בדווקא אם השליח כמו חצר שלא ידע שיש בזה – 425בר חיובא •

ויש , )426'ך א"ש(ה בקטן שאין לו שליחות כלל ועוד אין שליחות לדבר עביר, חסרון
ע תלוי בדברי הרב ודברי התלמיד ולכן בשוגג "י ששלד"ל בנוי על רש"חולקים שהנ

א לומד שאין פרשת שליחות בדבר עבירה אבל המעשה קיים רק "אבל הריטב, חייב
ולכן אפשר לחייבו אפילו קטן , ולחייבו, 427שהמשלח לא נחשב כאילו הוא עשהו

ויש מוסיפים שכל מעשה שיש בו צד עבירה אפילו , )'נתיבות א(שהמעשה קיים ושוטה 
ויש מסתפקים אם איסור דרבנן מבטל , )'קצות ב(, 428דרבנן אין שליחות בכלל

 ).א"רע (429שליחות
ואין במעשיו אלא מעשה קוף בעלמה חל ,  אם שלח קטן למכור–וכל מעשיו קיימין  •

קטן לקנות אז אין כוונת המוכר שיקנה אבל אם שלח , שזה רצון המשלח, הקנין
 )'נתיבות ב(ולא קנה , במשיכת משלח אלא של שליח

ואין המשלח יכול לבטל השליחות ,  דהיינו כל זמן שעשה דבר רגיל–אינו יכול לחזור  •
אבל השליח יכול לבטל שליחות שלא בפני , שהשליח לא ידע מזה, שלא בפני השליח

 )'נתיבות ג(ן שלא קיבל מעות ממנו כל זמ, וכן שלא בידיעתו, המשלח
)á (íåìë äùò àì åçìùî úòã ìò çéìùä øáò430 , ìù çéìù àåäù òéãåäù à÷åãå

                                            
  *ז אינו יכול לחזור"ליח שלא זכה ועכח המשלח דרך ש"א לגבי בע"שער המשפט קכה סק' ע 423
  * לא ברור לי הקשר לכאן424
 ומאריך, ך תמה עליו שאין חולק"והש, שמסתפק בזה' א לקמן שמח סעיף ח"רמ' ע 425
ך רצב ד לומד "והש, אם לא ידע השליח אם יש שליח לדבר עבירה' שמח יש מח' בסוף ס 426

 שאין שליח לדבר עבירה הן שהשליח לא ידע
שזה , ו"הוא חייב על הגרמתו כמו גניבה והזיק כן חייבים אפילו אם השליח חשאבל מה ש 427

 לא תלוי בשליחות
זה בדווקא אם והקצות עצמו בתחילה נקט ש, ועל אף שחולקים שם, ע עז"י אה"מכח הנוב 428

וכתב בשבת אין ביטול , אבל שלחו לכתוב, כמו לכתוב בשבת, המשלח אמר לו לעשות עבירה
 אבל הנתיבות חולק כאן, וכנראה שזה ודאי אצל הקצות, י"קצות מסיק כנובאבל ה, לשליחות

 ב שאין ביטול שליחות באיסור דרבנן"ב ה"יש הרבה ראיות ממשנה למלך רוצח פ 429
   זה דבר מאד לא מוגדר430
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éðåìô431 ,êëéôì :òà"êéùîä åà êùîù ô , ç÷îä ìèá åçìùî úòã ìò øáòù àöîð íà
øéæçîå ,éðåìô ìù åçåìù àåäù åòéãåä àì íà ìáà , äæ ïéáå åðéá ïéãä äéäéå ç÷îä äð÷ð
åçìùù:  
ולכן אינו יכול לשמור ,  הוא נחשב כגזלן432 ללא תיקון השליח את העיוות–לא הודיעו  •

וכן אין המשלח יכול לבטל הקנין אם לאו שהיה הכספים , )433'כ בסעיף ו"כמש(לעצמו 
אבל אם אינו יכול , ולא היה קנין אחר, ואז הוי כקידש בגזל, שבו הוא קנה הקרקע שלו

  ).'ות דנתיב (434לתקן העיוות בטל המקח
)â (ø÷åéá äð÷å äòè ,ìèá ç÷îä àåäù ìëá åìéôà435ïéìèìèîá ïéá ò÷ø÷á ïéá  ,

éúååòì àìå êéúøãù éðå÷úì åì øîàéù ,êëéôì : ïå÷éúì ïéá çéìù åäùòù åîò äðúä íà
úååòì ïéá ,äðîá øðéã äåù åì ç÷ì åà øðéãá äðî äåù åì øëî åìéôà , åá øåæçì ìåëé åðéà

ìùîä áééçåç éôë ïúéì éàðúä .äâä : åéìò àéöåä àåäå øáã åæéàá åì ÷ñòúéù ãçàì äåöù éî

úåàöåä ,äæë ÷ñò ìò àéöåäì úåìéâøä ïî øúåé åéìò àéöåä íà , ÷éñà àìã øéæçäì êéøö ïéà

êë ìë àéöåéù äéúòãà , åì íìùì áééç úåìéâøä ïî øúåé àéöåä àì íà ìáà)éøäî"é ùøåù ÷( , íàå

 íäéðéá äðòè ùéò 'éñ ìéòì'ã óéòñ âö ïîéñå â óéòñ àö :  

וכאן , בין לתיקון ששם אמר לו בפרט מה לעשות'  זה לא שייך בסעיף ב–בין לעיוות  •
, ויש דיני אונאה גם לשליח שטעה, )ע"סמ(לא אמר בדיוק אלא תעשה עסק בשבילי 

ך "ש(ל שכאן מדובר בדבר שאין בו פרשת אונאה או אחר זה להראות לתגר "אלא צ
  ).'נתיבות ה( זמן להראות לתגר הוא על השליח ולא משלח ושיעור, )436'ג

)ã (íúñ åì úåð÷ì çéìù åàùòù çìùîä øøáé àìù ïîæ ìëù øîåàù éî ùé , ìåëé
úååòì ïéá ï÷úì ïéá åîò äðúäù øîåì øëåîä ,äéàøä åéìò åøéáçî àéöåîäå437:  

לח  דווקא שיש כאן אונאה לא כדי ביטול מקח שהוא לא פחות ממש–יכול המוכר  •
ואם בדברים שיש להם אונאה אפילו בין לתיקון ובין לעיוות יש פרשה של , )ך ד"ש(

 438אונאה ואם בדבר שאין בו אונאה אז גם לבעלים אין זכות לבטל המקח בגלל אונאה
  )נתיבות ו(

)ä (ç÷åìä úà çéìùä äòèä íà ,úåúù ãò íéé÷ øëîäù íãà ìë øàùë åðéã , äëæå
ïåøúéá çìùîä:  

                                            
ואין , ב רק כתוב את זה לגבי אונאה פחות משטות ששם בנוי על מחילה"ב קסט ע"י בב" בנ431

  מחילה לשליח
  'והשליח צריך להוסיף א', וקנה בה' ינו המשלח אמר לקנות בדדהי 432
, ד אם המשלח לא רוצה בקיום המקח אין מקח בכלל"ם ראב"רמב'  שיש מחע י"ש סמ" ע433

  ם שלא תלוי ברצון המשלח"ומכאן מוכרח כרמב
לח זכות לבטל הקנין גם אם יש ז שיש למש"נתיבות קפג סק' וע, א/קפה'  מקור לזה ע434

ולכן אין , ז דלתקוני שדרתיך"א סקט"שם בגר' וע', א סעיף ו"רמ' וע, רות לתקנולשליח אפש
אם כן כאן מדובר שהמשלח רוצה , ה שאם שינה אינו שלוחו בכלל"קצות קפג סק' וע, שליחות

ד אם המשלח לא רוצ הבו ופסק "ם וראב"רמב' י יש מח"ע סק"סמ' ע[הקנין עם תיקון השליח 
: בות צחוויתכן שזה בנוי על המשנה בכת, *]ע אם יש כאן מחלוקת"צו, ע כאן"ם מכח השו"כרמב

' וע, ו של קניית קרקע ללא אחריות/וכן שם צט לגבי קפב, שאלמנה מכר שוה מאתיים במנה
א שמשמע שעבר על דעת משלחו ולא "קצות קסג סק' וע, ה שיש לזה דין שליש"נתיבות קפד סק

א שכל זה אם קנה במעות המשלח אבל במעות " סקיע"סמ' וע,  שהוא שליח שקונה לעצמוודיעה
  .של עצמו יכול לשמור לעצמו

ד "ל[ו דהיינו שהמשלח יכול לבטל המקח ולא שזה בטל בעצם אבל אין למוכר /קפה'  ע435
  זכות לבטל המקח] מוכר אלא זה שעשה לבד

 ו"וכן הוא בנתיבות סק 436
 א התנה כךתמרא במסב לזה סכמו כח מוחזק אפילו במקום ברי ושמא וישזה ע ש"סמ'  ע437

  שלא מקבל שכר על שליחותו
אבל זה סברא ' וזה נגד סעיף ג, ה"ך שלא מוזכר בכלל ביד רמ" החילוק של הש קשה מאד438

ולנתיבות בין לתיקון ובין לעיוות לא מעלה ומוריד חוץ , שאין שליחות לבטל הפרשה של אונאה
ואם , ואם לאו אמר אז זה תלוי בשליחמזה שיש למשלח זכות לבטל המקח כשאמר שהוא שליח 

  זה מגיע לידים של המשלח אחרי הזמן שהיה לשליח לבדוק ולא בדק



â ÷ìç èôùîä øéàî' 

83 

)å (åòî ïúðúåéøçàá àìù åì äð÷å ò÷ø÷ åì úåð÷ì åçåìùì ú , çéìùäå úååò äæ éøä
äùòù åîë úåéøçàá àìù åîöòì äúåà ç÷åì , äð÷å ìéàåä úåéøçàá çìùîì øëåîå øæåçå

åéúåòîá äúåà ,çéìùä ìò úåéøçàäå .äâä : çéìùä úåéøçàá åîöò ÷éôñî çìùîäù à÷åãå

ç÷îä íåé÷á äöåøå ,ì åîöò ÷éôñî åðéà íà ìáà åãéá úåùøä åìèáì äöåøå äæ)ø"á ÷øô ùéø ï '

ïéùåãé÷ã( ,çìùîì åéúåòî øéæçäì çéìùì åì ïéàù à÷åã íéøîåà ùé , åì øéæçäì äöåø íà ìáà

 åãéá úåùøä åéúåòî)àøä íùá øåè"ù:(  

וזה שהשליח צריך לתקן העיוות בדווקא שהמשלח ,  לא צריך קנין חדש–ז עוות "ה •
ש אם אמר "ם והרא"אבל לפי הרמב, ד"המקח לפי הראבואם לאו אז בטל , רוצה בזה

, אם הוא יכול לברר שלא היה בין לתיקון בין לעיוות, שהוא שליח אז אין קנין בכלל
 )ע"סמ (439והשליח צריך להוציא מידו של המוכר

 בגלל שקנה במעותיו אינו יכול לשמור לעצמו אבל אם קנה במעותיו של -במעותיו  •
 )ע"סמ(ו השליח יכול לשמור לעצמ

ע אם פירש שהוא שליח אז השליח יכול לבטל "אלא לכו, ן"ש ור"רא'  אין מח–הגה  •
ך "ש(ואם לא פירש אז השליח לא יכול לבטל המקח אם המשלח מרוצה בו , הקנין

ולכן רק יכול להוציא או במעות או בשדה , כל זה כדי שלא להחזיק השליח לגזלן, )ז"וט
 )תיבותנ (440זו באחריות שהוא מרוצה בו

)æ (éðåìô íåéá åì íðúéì øëåîä íò ÷åñôéå úåøéô åì úåð÷ì åçåìùì úåòî ïúåðä , äòèå
åìæåäå ìåæä úòùë åì íðúéù äðúä àìå çéìùä ,åá øåæçì ìåëé çìùîäå úååéò äæ éøä , ïéàå

 íúñ äð÷ ÷ø çéìù àåäù åòéãåä àì åìéôàå çìùîä àìå çéìùä àì òøôù éî ìá÷ì êéøö
)á"éîìú íùá éáùø éã"øäå à"ï:(  

)ç (íéúàñ úéá øëîå êìäå äàñ úéá éãùî øåëî åçåìùì øîåàä , ìò óéñåî äæ éøä
ãáìá äàñ úéá ç÷åìä äð÷å åéøáã , àìà úåð÷ì äöåø éðéà øîåìå øåæçì ìåëé ç÷åìä åäéîå

ãçéá íéúàñ: 

כ של הלוקח " אם המוכר רוצה להשלים המקח הוא יכול לעשות בע–יכול לחזור  •
  ).441נתיבות(

)è (äàñ úéá åì øëîå íéúàñ úéá øåëî åì øîà , äð÷ àìå åéøáã ìò øéáòî äæ éøä
ç÷åìä:  
א "וי, ולפי זה במטלטלין קנה, )ז"ע ט"סמ( בגלל ריבוי שטרות -מעביר על דבריו  •

ואם יכול למכור החצי , הסיבה שלא קנה מקצת בגלל שאינו יכול למקור החלק השני
  ).נתיבות(השני קנה 

)é ( øîàíéðùì äøëîå çéìùä êìäå ãçà íãàì äãù øåëî åì , øáò éøäù ìèá åøëîî
åéøáã ìò , úåøèù éðùá ïäì øëîù à÷åãã íéøîåà ùéå)øåè:(  

 דלא ניחא ליה להיות לו עסק עם הרבה בני אדם ולכן הוי קפידא –מכרה לשנים  •
ד "ולכל העובר על דעתו הוי קפידא אם לאו שזה לטיבותא ' אפילו בשטר א, )ע"סמ(

  )נתיבות(במקום שזה לריעותא 
)àé (íéé÷ åøëîî äàîì øëî åìéôà ùøéô àìå äãù øåëî åì øîà , íéøáã äîá

íéøåîà: áá íøëîùë åà ãçà øèùá äøëùîë 'çéìùä íîéúçäå úåøèù , øëî íà ìáà
ìèá åøëî çéìùä íîéúçä àìå úåøèù éðùá íéðùì:  

                                            
 *'ד מכח סעיף ב"ש דלא כראב"ם ורא"העיקר כרמב 439
 *'לפי הנתיבות גם אין מח 440
אני ' אין לו ללוקח זכות לומר לכל הל' קצב שאפילו בכור בל' מכח סש שמשמע למסקנה "ע 441

, וכן אפילו אם המקח גזולה, *וכן כאן קנה חצי, או כנגד הקנין שעשה, גד מעותיוצריך וקנה כנ
 .קיים המקח ורק חוזר על המוכר מטעם אחריות, והשתמש בו
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, )ע"סמ(' אלא רק קנה בשטר א, נהשטרות אפילו החתימם השליח לא ק'  בב–' בשטר א •
ד במקום שזה "כל העובר על דעתו הוי קפידא אם לאו שזה לטיבותא ול' אפילו בשטר א

  )נתיבות(לריעותא 
) áé (äãù åì úåð÷ì çéìù äùò , éì åéäéùë éì åäåøéæçéù éàðú ìò çéìùì øëåîä øîàå

úåòî ,åøùôúú áåèá íéøáç çìùîäå äúà çéìùä áéùäå ,åëî åðéàéàðúä äæ ìò àìà ø ,
øëåîä äöøéùë åì øéæçäì êéøöå ,ãò÷ ïîéñ äòã äøåé øåèá øàáúð ìëàù úåøéôä ïéãå.  

  
åù" âô÷ ïîéñ èôùî ïùåç ò  

)à ( úîåòøú àìà åéìò åì ïéà äç÷ì àìå äòåãé äøåçñ åì úåð÷ì åçåìùì úåòî ïúåðä
åçøë ìòá åðîî àéöåî çìùîä úåòîá ç÷ìù òåãé íàå  

ואפילו בידוע מאדם ידוע גם כן ,  זה אפילו בסחורה שאינו ידוע-סחורה ידועה  •
 )א"ע סק"סמ(הוי רק תרעומות 

ולא נתן לו זמן לקנות ,  אין חיוב מניעת הרווח אלא רק בשליח בשכר–תרעומות  •
 )נתיבות(

  
)á ( êìäå åìöà åøéáç úåòî çéðäå íéìèìèî åà ò÷ø÷ åì úåð÷ì åøéáçì úåòî ïúåðä

úåòîá åîöòì äð÷å øëåîä äæù òãåé äéä íàå íéàîøä ììëî àåä éøäå éåùò äùòù äî åé
 àåäå åîöòì úåð÷ì øúåî äæ éøä åçìùîì øëåî åðéàå åì øëåîå åãáëîå åúåà áäåà
 åòéãåî êë øçàå åîöòì äðå÷ äæ éøä úåð÷ì åðîã÷éå øçà àáé àîù ãçôî íàå åðòéãåéù

ð÷ éîöòì êë øçà øîåì ìåëé åéúåòîá íúñ äàð÷ äâä éúé)á"ø íùá é"ô ï"ïéùåãé÷ã á ( à÷åãå

 ìåëé àìå çìùî äàð÷ àø÷éòî éàãå úåàîø âäðî àåäå ìéàåä ãçåéî ò÷ø÷á ìáà íúñ ò÷ø÷á

 åá øåæçì)ø"ôñ ï"ã áïéùåãé÷ ( äøëî åìéôàå çìùîä äëæ úåòî àìá äàð÷ä éëøãî ãçàá äàð÷

 íåìë åðéà çéìùä)á"áùøä úáåùú íùá é"à(  

ע "קנה משלח גם שליח לא קנה שונה ממה שכתוב בשו אם לא - הנותן מעות  •
 )א"קצות סק(ב /קפב

 כאן קנה בגלל שהשליח הוציא ממון על פיו של המשלח וזה חיוב ערב –שם  •
  )נתיבות(
 )טור( דהיינו למשלח –שיודענו  •

ה אם מפחד שהמשלח יגיד לו אל תקנה עד שאשלח ואשתדל " ה–ואם מפחד  •
 )ע"סמ(שימכרו לי ובינתיים יקנו אחר 

 אפילו ללא עדי שליחות דיש לו מיגו דקנה משלח שהקרקע –קרקע מיוחד  •
 )נתיבות(אבל במטלטלין נאמן עם מיגו , קיימא בחזקת משלח כשקנאה

 

)â (òà çìùîä úåòîá åîöòì äð÷ù çéìù" äâä çìùî ìù ç÷îä äåìîá åéìò ïô÷æù ô
ã íéøîåà ùé åúåçéìùá øæåçù íéãò éðôì çéìùä øîà íà åäéî åîöòì äð÷)ô ãéâîä" äøéëîã æ

àî÷ ìæåâä ÷øô éëãøîå ( çìùîä ìù àåä ïéðò ìëáã íéøîåà ùéå)ëð íçåøé åðáø"ç å"å àá" ïîéñ é

úåòãä éúù åò÷(  

יש ראיה , )ך"ש(א שאמר לפני עדים "וי, )ע"סמ( דהיינו שחושב בליבו –זקפן עליו  •
 )נתיבות(א "דלא כי' ח' ד קעז ס"מיו

לח יד צריך שינוי ליהקרא שליחות יד או מחשבה מספקת אם שו'  יש מח–א "י •
שהרי , תלוי למי היה דעת המקנה להקנות אם לבעל המעות האמיתי' א שהמח"וי, )ע"סמ(

או זה מספיק שהם ברשותו לענין , המעות אינם של שליח כל זמן שלא שינה אותם
י אין שליחות ואם קשה שהר, אונסין ליהקרא בעל המעות שיהיה כוונת המקנה בשבילו

ע "אבל אם המוכר יודע שהוא שליח לכו, )נתיבות(סומכים על קנין מעות , שהשליח חזר
  )א"רע(קנה המשלח 

)ã ( úòùî ïáåàø äééð÷ àîúñ äéì ïéáæå éãéî éàä éì ïéáæ ïåòîùì øîàù ïáåàø
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òàå ïåòîù úëéùî" ïîàð åðéà úåð÷ì éúðååë éîöòì øîàå äëéùî øçà ïåòîù øæçù ô
òà"ã â íãå÷ ïåòîù åá øæç íà ìáà éæåæ ïåòîùì áéäéå ïáåàø äééð÷ åìù íéîã ïåòîù áéäé

 äëéùîøîàå ïåòîù áéäé éà åîöòì äð÷ äëéùîì úåòî ïúî ïéá øæç åìéôà åîöòì äðå÷ù 
 ïáåàøã àîùá øëåîì éæåæ áéäéå ìæàå ïåòîùì éæåæ ïáåàø áéäé éà ìáà äéìéãî éæåæ øëåîì

îù äéá øãä äëéùî éî÷îå øëåîì òãåîã ãò ïåòîù äð÷ àì äðå÷ éðà éîöòì øîàå ïåò
 éì éúééà øîà éà ìáà éì ïéáæ øîàãá íéøåîà íéøáã äîá äéì ééåð÷àì øëåî ïéåëîå

 äâä äëæ äéùôðì ïéáæå ìæàå ïéáæàã íäì äúåð÷ì ïåòîùì øîàå ìåæá äøåçñ òãåé äéäù ïáåàø

íà éúéð÷ éîöòì øîåà áåùå äàð÷å ÷úù ïåòîùå ãçéá äð÷ù äîá ïåòîù äëæ åìù úåòîá äàð÷ 

à ìáà éàîø àìà åðéàå åá øåæçì ìåëé ùåøéôá äìéçúá äöøúð íà åìéôàåí ïáåàø úåòîá äàð÷ 

 åîò ÷åìçì êéøö)á"äâäå øåèéò íùá é"ô î"áã ã"î ( äð÷ åìéôàå åá øåæçì ìåëé çìùîä ïéàå

 åîöò úåòîá ïåòîù)á"áùø íùá é"à(  

 )ע"סמ(ה ידועה  דהיינו סחור–האי מידי  •

 )ע"סמ( זה ודאי –סתמא  •

ואפילו אם המעות של השליח אם ,  שהקנה מוכר לבעל המעות–בשמא דראובן  •
וכאן קנין מעות , )ע"סמ(נתנן למוכר בהדיא משמיה דראובן אין השליח יכול לחזור בו 

ואם הם מעות של שליח אז , מהני מן התורה ולכן אפילו שהמשיכה היה לשם מישהו אחר
א שהמעות פקדון עד המשיכה ולכן אין "וי, )נתיבות(א זיכה אותם לקונה על ידי המוכר הו

ה שכוונת "למה נקנה למשלח לפי הרמ' ויש מח, מקום לחיוב ערב אלא רק אחר משיכה
וממילא אם נתן , ש כוונת השליח עבור בעל המעות"ולפי הרא, המוכר לבעל המעות

 )קצות ד(ע "ור המשלח קנה השליח דלא כסמואמר עב, השליח כסף דשליח עבור עצמו

ויש , )ע"סמ(רסט '  דהיינו שחזר ולא קנה סתם כמו שכתוב לקמן ס–במעות שלו  •
רסט השליח קבל ' ויש מחלקים שבס) ך"ש(מחלקים אם היה מעמד והסכמה גמורה או לא 

אבל כאן הוא רק הבטיח , כסף מהמשלח וממילא יש חזקה שליח עושה שליחותו
ואין בזה , שהוי בגדר מציאה, וכאן מדובר בסחורה בזול, לו ואז אין חזקה בכלל תלהלווא

רסט רק שלחו לעשות הקנין והמשלח יתן הכסף ' איסור של עני המהפך בחררה ובס
  )נתיבות(

@)ä ( íéøåòù åì äð÷å êìäå äìéëàì ïéá äøåçñì ïéá íéèç åì úåð÷ì åçåìùì úåòî ïúð
 àåä ãñôä íäá äéä íà êôäá åàäâä çìùîì àåä çåéø íäá äéä íàå çéìùì ïéãä àåäå 

 éëä àðéã éîð øëù úéöçîá úåòî åì ïúð íà)øåè ( éðåìô íå÷îì äëéìåäì äøåçñ íò åçìù íà ïëå

 íäéðùì çåéøä çéåøä íàå åîöòì ãñôää ãéñôä íà øçà íå÷îì äëéìåä çéìùäå) åò÷ ïîéñ øåè

ð íçåøé åðáøå"ç ì"à(  

 )א"רע(הריווח לעצמו והוא נאמן לומר כך  ואם קנאם לעצמו –שם  •

וקשה , )ך"ש(אז פטור השליח * 442 ואם קרה להם אונס שלא מחמת השינוי–שם  •
, שהרי כיון ששינה אינו שליח בכלל והוי מעות הלואה אצלו וראוי להתחייב בכל האונסין

ך נראה שאם אחרי הקנין השליח בא למשלח ואמר או קבל "לתרץ הש) קצות(וכן עיקר 
אלא מאחר , עליך שעורים לשכר ולהפסד אואחיזר מעותיך והשעורין שלי אינו רשאי

רק שהמשלח רק קונה לענין , שקנה עבור המשלח נקנין למשלח ועל השליח לתקן ההפסד
ריווח ולא להפסד ולכן אם נאנס קודם באו למשלח או שלא נתרצה המשלח כלל בקנין 

 )בותנתי (443אחריות להשליח דהמעות הוי כהלואה

  )ך"ש(ויש כאן צד קים לי , א שחולקים הריווח" וי–ריוח למשלח  •
)å ( åì åôéñåäù ìë äãîá åà ì÷ùîá åà ïéðîá çéìùì åôéñåäå òåãéå áåö÷ øòùä äéä

 ïéàù øáã äéä íàå úåòîä ìòá íò çéìùä úôñåúä ÷ìåçå íäéðù ìù àåä éøä íéøëåîä
éôá øëåîä øîà íà åäéî úåòîä ìòáì ìëä äáö÷ åì çéìù ìù ìëä çéìùì ïúåðù ùåø

)ø"ìà ÷øô ïäðîáîø úáåùúå úéðåæéð "ñ ïîéñ ï) (ãá ïééò"ëã î"ùø úòãì ë"é ( çìù
åëòäî úåòî ìá÷ì åçåìù"åëòä äòèå í" òãéù à÷åãå äâä çéìùì ìëä øúåé åì ïúðå í

                                            
 שאם זה מחמת השינוי הוי תחילתו בפשיעה וסופו באונס 442
 שקונה ללא זכות לבטל הקנין' אם זה סותר לנתיבות קפב ד' ע 443
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 çìùîä ãéì åðúðå àåää úåòèá òãé àì íà ìáà çìùîä ãéì åàáù íãå÷ úåòèá çéìùä
ìù ìëä çìùîä )úéðåæéð äðîìà ÷øô éëãøî ( íéáëåë éãáåòä íò äøåçñ äùåò äéäù éîå

åëòä äòèäå åòééñå åøéáç àáå" çåéøä ïé÷ìåç ïéðîá åà ì÷ùîá åà äãîá íïéá åîò äùòù 
 íðçá åà øëùá)ðä ÷øô éëãøî"ãå áë ïîéñ ïéð÷ã éðåîééî úáåùúå ë"àøäì óà ò"ù(  

)ç (âá åì ç÷éù ïåòîù úà çìù ïáåàø úåòîä åì ïúð ïåòøôä ïîæ òéâäùëå äô÷äá ã
 íáëòì äöåø éðà øîåì ìåëé åðéàå ïáåàøì íøéæçäì êéøö íçëù øëåîäù àöîðå òåøôì
 íøéæçäìå íùä ùã÷ì äöåø éðà øîåì ìåëé åðéà íâå íéáëåë ãáåòä íøëæé ïîæ øçà àîù

ë ãáåòìíéáëåìñ áò ïîéñá øáçîä øáãáå øåèá äæì äîåã "à  
)è (ãä àåäååëòì úåòî áééç ïáåàø íà ïé"åëòä íçëùå åòøôì åøéáçì íðúðå í" øéæçé í

 øùôå åìù úåáåç éìòá íò øùôì íéáåäæ íéùîç åøéáç ãéá ïúðù éî ïëå äâä ïáåàøì
ëá" çìùîì øúåîä ä)á"úåáåúëã éëãøî úåäâä íùá é ( íìùì íéúàî åì ïúð íà ïëå

åëòì"åëòì äòèä çéìùäå í"äå äàî ÷ø åì ïúðå íåëò" ìëäã íéúàî åì ïúðù øåáñ í
åäã çìùîì"åëòä ìçî åìàë ì" çìùî ìù éåäã áåçä éöç í) äðîìà ÷øô éëãøî úåäâä

úéðåæéð( 
 

åù" ãô÷ ïîéñ èôùî ïùåç ò  
)à (â 'ç÷î íäì úåð÷ì ãçàì úåòî åðúðù , úö÷îá äð÷å íéáøåòî úåòîä åéä íà

íéîãä ,òà"íäî ãçàì äð÷ù äæù çéìùä úðååë äúéäù ô, íé÷ìåçå íìåë ìù ç÷îä éøä 
íäéúåòî éôì åúåà .äâä :ïäî ãçàì äð÷ù àéãäá ùøéô íà åäéî , úåçéìùî øæç éøä

 åì äð÷ù äæ äëæå íéøçàä)ø íùá øåè 'äéòùé ( , íéøåøö íäî ãçà ìë ìù úåòî åéä
íéîåúçå ,òà"íìëì ç÷îä äð÷éù äæä çéìùä áìá äéäù ô , ç÷îä äð÷ù äæ àìà äð÷ àì

á åéúåòîáãáì:  
ם הביאו הטור וכתב עליו "המחבר העתיק לשון הרמב. אם היו המעות מעורבים •

בפני עצמו צרור וחתום ' פ שנתנו לו בעלי המעות שלשתן כל א"דמשמע מדבריו דאע
כ השליח מעות שלשתן ומדמי העירוב קנה המקח של כולם "מ מאחר שעירב אח"מ

 דאם לא עירבם השליח וקנה לאחד מהם וגם' שהקנין יהי' פ שדעת השליח הי"ואע
ה השתא דערבם הוא לכולם מיהו אם נתנו לו שלשתן "שלו לבדו אפ' הי' במעותיו של א

כ סך של כל אחד ואחד בפני עצמו וקנה "המעות מתחלה יחד מעורבים והשליח צרר אח
בתר דעת השליח ולא כמשמעות הטור ' הוכחתי בפרישה ודרישה דבזה לא אזלי' בשל א

תחלה דעת אחרת שלא אזלינן ' ם אחר מעשה השליח והטור כ"לכין להרמבדגם בזה הו
בתר מעשה השליח כלל אלא בתר בעלי המעות אם נתנו להשליח המעות מעורבים או 

. 'כ כוותי"ה פסק המחבר ג"י ומ"ם ושכן פירש"ע ולבסוף כתב דעת הרמב"כל אחד בפ
' צרורים כו' של כל אל היו המעות "ש המחבר חלוקה האחרת ז"ש תבין שמ"ולפי מ

המעות  :)ע"סמ (ר"ל שהיו כן מתחלה בשעת נתינה וגם לבסוף בשעת הקנייה ועד"ר
בצרור לבדו כיון שהשליח ' ם דאף שנתנו לו כל א"דברי הרמב' רבינו פי. מעורבים

ם בזה אם המעות "ערבם מקרי מעורבבים ונראה דדייק לה לפי הנוסחא של הרמב
ע "ש הסמ"דוקא ומ' דלא קאי העירוב אשעת נתינ' פיה "מעורבות ולא אם היו מש
ם אם נתנם לו מעורבבים והשליח עושה צרורים דגם בזה "דמשמעות הטור לפי הרמב

בינו דמה טעם יש בזה דכמו שלא מהני "ד כן בדר"הולכין אחר דעת השליח לא נלע
הוא נ לא מהני ש"ם ה"מהם ולהרמב' שקונה לא' כשהם בעירוב והשליח לא מערב ופי

' ל כמו שהיו תחל"מעותיו צרורים ר' ם היה כל א"ש הרמב"עושה מהם צרורים אלא כמ
בשעת נתינה ונשארו כך ולא אזלינן בתר שליח אלא לענין עירב שעירב שלו מה 
שנותנין לו בצרורין הוה כמו שנותנין לו תחלה בעירב אבל נתנו בעירוב פשיטא דלא 

י אלא המשך "על דעת ב' בינו כמו שעל"ות בדרשיט' כ שם העירוב ואין כאן ב"בטל אח
נתן לו צרור כספו ונשארו כך ובזה יצדק לשון רבינו ' ואם כל א' לשונו כן מתחלת הסי

שכתב למי שקונה במעותיו היינו שנשארו מפורדים בשעת הקנין כמו שהיו אז הוא שלו 
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תב זה בדרך ולא אזלינן בתר מחשבות השליח לקנות לכולם ואם נתנו לו מעורבבות כ
לא זו אף זו לא זו כשעת נתינתו בעירוב פשיטא דהוא לכולם אלא דיש בזה פלוגתא אם 

ם אפשר שמודה "ה אבל הרמב"ר ישעיה דאמירה מהני דלא כמר"והכריע כהר' חזר בפי
ל במה שהביא "בה ואף זו שאפילו ערבם השליח מהני כאלו ערבם מעיקרא וזה קמ

 )ז"ט (ד ברור"ש ונלע"א בנותנים וכמ"ורים אין שייך כאבל לענין צר' ם כו"לשון הרמב
באם שהיה מעות ) 'סעיף ב(ח "שהביא בשם הב) א"סק(ך "עיין ש. [שלשה שנתנו] א[

מ לא קנה אף לדעה זו "אף שפירש שקונה לכולם מ] לבדם) [ע"לפ(של כל אחד צרורים 
 ובצרורין לא לכאורה קשה דמאי שנא דהיו מעורבין דמהני כשפירש]ו. ה"שהביא בהג

, ונראה דשאני התם כיון דהשותף יכול לחלוק במעות שוין שלא מדעת חבירו. מהני
מ בעינן אמר דוקא כמו בשותפין "ומ, כ לחלוק בדבר שהוא זכות לו"יכול השליח ג
ו "וכן בסימן קע, כשרוצין לחלוק עצמן דלא מהני כוונה) 'סעיף ב(א "לעיל סימן קפ

ולא מהני . הוי גזל אינו יכול להעשות שליח לגזול לחבירוכ בצרורין "משא, ח"סעיף כ
דשאני התם שהוא לעצמו יכול ', ג סעיף ג"דסימן קפ] קמייתא) [בתרייתא(אפילו לדיעה 

סעיף (וטעם הטור : ולא לחבירו דאין שליח לדבר עבירה ולאו זכות הוא לגבייהו, לגזול
נראה דסובר דאם נתנו , ליחל דהכל תלוי בנתינה להש"דס) א"סק(ע "שהביא הסמ) 'ב

כ "משא, מעורבין הרי ניחא להו בהשותפות ואין השליח יכול לחלוק שלא מדעתם
 :)מ"נתה (כשנתנו לו צרורין ונתערבו דיכול גם השליח לחלוק במעות שוין

ם אינו מחלק בין "הטור משמע דהרמב' ר שם כתבתי דמל"עד. מיהו אם פירש בהדיא •
ם לערבב הדברים אלא לכתוב "למור' ז לא הי"הדיא ולפכן במחשבתו לפירש ב' אם הי

אם פירש בהדיא  )ע"סמ (ק"ש ודו"פלוגתא ע' ישעיה בל' א דהוא דעת ר"כן בשם י
שקונה ' א צרורים לבדם אף שפי"באם שהיו מעות של כ' ח שכ"עיין בב. 'שקנה כו

 א" רע:)ך"ש (ז"ב ס"ש כהן ס"לכולם לא קנה אף לדעה זו עיין בתשובת ר
)á (ïåòîùî äãù äð÷ù ïáåàø ,éåì íùá øëî øèù áúëå äúåà éúéð÷ éåìì äéì øîàå ,

éîùá øëî øèù áåúëå øåæç äéúéð÷ éîöòì ïåòîùì øîàå ïáåàø øæçå , úà ïéôåë ïéà
ïáåàø íùá øçà øèù åì áåúëì øëåîä , éðà éîöòì äéì øîàå äìéçúî åîò äðúä íàå

äðå÷ ,åúëàù äæåá àìù éãë éåì íùá øèù äðå÷ä àåä éðàù éá åòãé , åäôåë äæ éøä
åîùá øçà øèù áåúëì ,øëåîì ïë øîà àì åìéôà àìà ãåò àìå , íéãòì øîàù àìà

éîù ìò øçà øèù éì áåúëì íëì ùé øëåîä éðôá äìéçú , øçà øèù áåúëì åúåà ïéôåë
åîù ìò .äâä :éåì íù ìò äìéçú ò÷ø÷ äð÷ íàå ,òà" éåìù ôàìçéìù åäùò  , äð÷ íà

á åá øåæçì ìëåé àì éåì úåòî)ô éëãøî úåäâä"àòéöîã ã .(  
ת שער "הגוזל קמא ובבה' ג פ"ט ועיין בש"ס' ל סי"ע. 'ואמר לשמעון לעצמי קניתיה כו •

 :)ך"ש( :א"צ
אומר טעם למה כתב תחלה בשם ' ר שם מפורש דמיירי אפי"עפ. אין כופין את המוכר •

רערים יראה השטר ששל לוי התקיף לוי משום שהוא איש תקיף ואם יצאו על השדה מע
 :)ע"סמ (ה לא מהני כל שלא התנה מתחלה"הוא וייראו ממנו אפ

זה . 'ולא עוד כו :)ע"סמ (מ כן קונהו"פירוש לא אמר ליה שע. אפילו לא אמר כן למוכר •
ד דאף שהאמת "ע ונלע"י בצ"ם לא כתבו ותמה עליו בב"ש ורבינו אבל הרמב"דעת הרא

ל גילוי מלתא "ם דין זה אלא ס"ל להרמב"מ נראה לתרץ דלא ס"ע מ"כן הוא דדבריו צ
ל בתחלה שדה זו לעצמי אני קונה "ף ואם א"ל הרי"תחלה בעינן שאינו קונה לעצמו וז

ולאחר זאת תכתוב ' ואתה ואני כותב שטר מכר בשם לוי כדי שלא יודע שלעצמי קניתי
אמר לעדים בפני המוכר לי שטר מכר בשמי כופין את המוכר לכתוב שטר בשמו ואפילו 

ל "עוד שטר אחר תכתוב על שדה זו מחייבין את המוכר לכתוב שטר אחר על שמו עכ
לפני ' שמגל' הוא גם כן בדרך שזכר תחל' ש ואפילו אמר לעדים וכו"נראה ברור דמ

ל בסיפא אפילו לא אמר למוכר עצמו שיצטרך "המוכר שאינו קונה לעצמו אלא דקמ
' תחלה בפני המוכר שאינו קונ' ים אמר זה דמהני כיון שגיללכתוב שטר אחר אלא לעד

צ לזה אם אמר למוכר "ש דא"צ גילוי מלתא אם כן כ"ה אלא בעדים א"לעצמו דאלת
תתן לי שטר אחר בלא גילוי מלתא ולמה הוצרך ברישא גילוי מלתא אלא כדפרישית 

נתו על גילוי ש המחבר לשונו וכוו"ש שהתנה עמו כמ"ם במ"ונראה שזהו כן דעת הרמב
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ם למה לא כתב כן "פ לדבר שלא קנאו לעצמו ויש לתמוה על הרמב"מלתא שצריך עכ
ף והוא בהדיא "ש הרי"גם הרבותא שאפילו לא אמר אלא לעדים שיכתבו שטר אחר כמ

פ בעינן "מ חזינן דגילוי מילתא עכ"בגמרא ויש קצת לישב אלא שאין להאריך אבל מ
 ם דגילוי מלתא בעינן מיהו בהא סגי"לכה כהרמבי לה"רש' ם וכך פי"אפילו להרמב

כ "ל שצריך להזכיר ג"ם ס"ד שגם הרמב"ולא צריך לאמירת שיכתבו שטר אחר ונלע
ש צריך "כ לא שייך לשון תנאי ולפי מ"ז יצדק לשון והתנה דאל"שרוצה בשטר אחר דע

ן גם כן בדרך זה כלומר תחלה כתב לשו' לפרש דבריו הא דכתב המבחר ולא עוד כו
והתנה דהיינו שצריך תנאי שיכתוב לו שטר אחר וגם הגילוי מלתא שאינו לוקח לעצמו 

מ מהני כיון "ז כתב שאפילו מתנה עם העדים לחוד ואינו מדבר לשון נוכח למוכר מ"ע
ד להלכה שאין כח לכוף למוכר לכתוב שטר נגד "שיש לו גילוי מלתא תחלה וכנלע

י מלתא וגם תנאי אלא שהתנאי מהני אפילו אמר ם ובעינן תרווייהו גילו"ף והרמב"הרי
ה זו אין בידי לישבה ונעתיק "ה ואם קנה קרקע תחלה הג"ש בהג"ע: ש"בפני עדים כמ

ל דבעינן מקנה מלוקח "המקור דאיתא בספר העיטור שאלה לדרבינו חפני כיון שקי
יה ראובן דזבין ארעא משמעון על שם לוי ולוי לא הרשהו וכתב שטר על שם לוי שה

וכיון שראה שמעון שלא בא לוי חזר בו מפני שלא הקנה לו כלום מהו והשיב ' במרמ
שאינו יכול לחזור בו כדמוכח מהא דאמרינן הלוקח שדה בשם חבירו אין כופין אותו 

פ שלא הרשהו אלא עשאו שליח "למכור ומההיא מוכחא דאין שמעון יכול לחזור בו אע
והתעיק זה הגהות מרדכי רק . ל"ו ביניהם עכואם בא לוי ואמר במעות קנה הדין עמ

ששינה הנוסח קצת דבמקום שכתב במרמה כתב במכירה ובמקום הקנה לו כלום כתב 
 י העתיק כמו בהגהות"ובב' הקנה לוי כלום ובמקום אם בא לוי כתב ואם יבא ואמר כו

מרדכי רק בסוף העתיק כי במעותיו קנה ושם כתב במעות קנה והנה משמע מדברי 
כ אמר שלעצמו קנה אם היה הקנין "בשם לוי ואח' א כאן שהוא מיירי שקנה תחל"רמ

ש הגהות מרדכי בסוף ואם "במעות לוי לא יוכל המוכר לחזור בו ומשמע שלמדו ממ
א לומר כן דהא קודם לזה כתב בעיטור שקנאה ללוי ולא "וא' יבא ויאמר במעותיו כו

ון לראובן במעות לוי או של ראובן יכול המוכר לחזור בו ותו מאי תלוי מכירת שמע
ולא עיין בעיטור עצמו שכתב שם ואם יבא לוי אלא ' ובאמת התשובה עצמה מחוסרת כו

הלוקח שדה בשם ' ד לפרש דהא דאמרינן בגמ"והנלע. בהגהת מרדכי קיצר מילת לוי
חבירו אין כופין אותו למכור ופרושו בתחת הסוגיא אין הלוקח יכול לכוף את חבירו 

פ קנה חבירו וקשה במאי קנה אי בקנין סודר של זה הא "ור וימכור לו דמשמע עכשיחז
הזהב בכליו של קונה דניחא ליה לקונה דלהוי מקנה קונה ממנו כלי כי ' בפ' אמר בגמ

היכא דלהדר ולקני ליה החפץ והכי אמרינן בהדיא שם אלא דהגאונים תקנו בסודר של 
וויין שלוחו של הקונה וכאן אין שייך לומר כן ה והעדים ה"קצ' ש רבינו בסי"העדים כמ

דהא לוי לא שוויניה שליח לזה בשלמא במתנה דמסתמא ניחא ליה שיקבל זכין לאדם 
' א בסי"כ רמ"כ במכר דאימור לא איצטריך ליה למזבין ארעא וכ"שלא בפניו משא

ינו ש רב"ל דמיירי שנתן לו השליח המעות דכאן לא בעינן דעתו כמ"כ צ"ג וע"ה ס"קצ
ל הילך מנה ותהא השדה לפלוני קנה אותו פלוני אלא דאחר כך צריך "צ דאם א"ק' בסי

שנותן לך פלוני ופשוט שזה לא מהני בקנין  שיאמר הקונה לוכר שדך קנוייה לי במה
ס שנעשה כבר שלא בפניו שכבר הדר סודר "כ שיקנה לו הק"סודר במה שיאמר אח

 שישנן עדיין תחת ידו יכול להקנות השדה כ במעות"ה משא"ה ס"קצ' ש סי"למריה כמ
ז יתפרשו דברי העיטור שכתב בשאלה כיון דבעינן מקנה מלוקח "כ על ידיהם ועפ"אח

ל כליו של קונה כדפרישית אם כן אם לוקח ראובן בלי הרשאת לוי ושמעון המוכר "ר
ה רוצה "רוצה לחזור כיון שרואה שלא בא לוי ומתוך זה מרגיש שלא עשאו שליח ע

כ לא הדר "לוי הקונה לא הקנה כלום להמקנה מכליו וא' חזור כי לא הקנה לו כלום פיל
כ "ש לעיל והיינו ע"דלעיל מוכח שקונה לוי כמ' המקנה להנות לו והשיב שמתוך הגמ

ה סיים כאן ואם יבא לוי ויאמר במעות קנאה ראובן ובזה "ש בסמוך ומש"במעות כמ
ז כתב הדין ביניהם "כל שמעון לחזור ועש בסמוך ואז לא יו"צ דעת הזוכה כמ"א

דברי העיטור והגהות מרדכי ' שקנאה במעות כן הוא פי' ז אם האמת כו"שידרשו אח
ע בזה וגם עיקר הדין "א וסמ"בלי ספק ורוח אחרת כמו שעלה על דעת הגאונים רמ

א לא ירדתי לסוף דעתו דהא קא עסיק בדינא דהמוכר שלא יכול לחזור בו "שכתב רמ
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איכפת לן בזה שהמעות של לוי ואי נתכוין דראובן לא יוכל לחזור נגד לוי כיון ומאי 
ט באמת כיון דלא עשאו שליח ולפי הנראה שאין להוציא דבר "דקנה במעותיו קשה מ

  :)ז"ט (ה זו כי היא סתומה ואין לה ביאור"הלכה מתוך הג
האי דינא ] 'ט[ו "הטור והמחבר בסעיף כ' שם כ' ס ס"ל ס"ע. 'אלא שאמר לעדים כו •

 ש"כ הדין אם בא לוי ואומר שבמעותיו קנה ראובן ע"לענין שטר הלואה ושם כתב ג
 :)ע"סמ(

ז שכתב שאין להוציא דבר הלכה מתוך הגהה זו כי היא סתומה ואין לו " עט-על שם לוי  •
ך "ש בש"וע, כ צריכה ביאור"ודברי הגהת מרדכי שהם דברי בעל העיטור ג, ביאור

, ל דבעינן מקנה מלוקח"כיון דקי, שאלה לרבינו חפני: ל העיטור"וז. ודמפרשה לפי דרכ
ראובן דזבין ארעא משמעון על שם לוי ולוי לא הרשהו וכתב על שם לוי שהיה במרמה 

והשיב שאינו , וכיון שראה שמעון שלא בא לוי חזר בו מפני שלא הקנה לו כלום מהו
,  חבירו אין כופין אותו למכורהלוקח שדה בשם, יכול לחזור כדמוכח מהא דאמרינן

ואם בא , פ שלא הרשהו ולא עשאו שליח"ומהאי מוכחא דאין שמעון יכול לחזור בו אע
ש "והוא מועתק במדרכי אלא ששינה קצת כמ. ל"הדין ביניהם עכ, לוי ואמר במעות קנה

דהא דאמרינן בגמרא הלוקח שדה בשם חבירו אין כופין אותו , ל"ז וכתב לפרשה ז"בט
, ופירשו בתחלת הסוגיא אין הלוקח יכול לכוף לחבירו שיחזור וימכור לו, רלמכו

הא לוי לא שויא שליח ' וקשה במאי קנה אי בקנין סודר כו, פ קנה חבירו"דמשמע עכ
ל דמיירי "כ צ"וע, ה"קצ' א בסי"כ רמ"וכ, דאימר לא איצטריך ליה למיזבן ארעא' וכו

ץ דצריך שיאמר "ק' ש רבינו בסי"כמ, שנתן לו השליח המעות דכאן לא בעינן דעתו
שכבר ' ופשוט שזה לא מהני בקנין סודר כו, כ שדך קנויה לי במה שנתן לך פלוני"אח

ז יתפרשו דברי העיטור כיון דבעינן מקנה "ועפי. 'כ במעות כו"הדר סודר למריה משא
צה ושמעון המוכר רו, כ אם לוקח ראובן בלי הרשאת לוי"א, ל כליו של קונה"מלוקח ר

והשיב שמתוך הגמרא ', לחזור כיון שרואה שלא בא לוי ומרגיש שלא עשאו שליח כו
י מסיים כאן "ואשר, ש בסמוך"כ במעות כמ"והיינו ע, ש"דלעיל מוכח שקנה לוי וכמ

 ז כתב הדין"וע', צ דעת הזוכה וכו"ואם לוי יבא ויאמר במעות קנאה ראובן ובזה א
דברי העיטור והגהת ' כן הוא פי, ה במעותז אם האמת כן שקנא"ביניהם שידרשו אח

והנה . ש"ע בזה וע"א וסמ"מרדכי בלי ספק ורוח אחרת כמו שעלה על דעת הגאונים רמ
דלפי פירושו , ז לא הונח לנו"הט' ע לא ירדנו גם בפי"א והסמ"אם אמנם לכוונת הרמ

או והעלה שקנאו אם קנ, הוסר שאלת רבינו חפני אם קנאה לוי לפי שלא עשאו שליח
וכיון שכבר חזר , כ שדך קנויה לי במה שנתן לך ראובן"ובאופן שיאמר לו אח, במעות

שמעון משהרגיש שלא בא לוי ודאי תו לא מהני מה שאומר לו אחר כך שדך קנויה לי 
דכיון דבשעה שנתן ראובן המעות לא קנה לוי כיון שלא עשאו , במעות שנתן ראובן

ג "וכה, והרי המוכר חוזר בו, שדך קנויה לישליח ורוצה לקנותו עכשיו במה שאמר 
ז דפירשו בתחלת "וגם בזה דכתב הט. בקידושין ובמכר אינו קונה אם חוזר בו וזה פשוט

שם בגמרא , ונפלאתי בזה, משמע דקנה חבירו, הסוגיא דאין כופין אותו למכרו ללוקח
ין אותו ר הלוקח שדה בשם חבירו אין כופ"ת, )א, ק קב"ב(הכי איתא בפרק הגוזל 

אמר רב ששת הכי קאמר הלוקח , מאי קאמר, מ כופין אותו למכור"ואם אמר ע, למכור
מ כופין אותו "ואם אמר לו ע, שדה בשם ריש גלותא אין כופין אותו ריש גלותא למכור

וכי מי , מכלל דמקני קניא ליה לימא פלוגתא דבני מערבא דאמרי, ריש גלותא למכור
כגון דאודעיה , אי משום הא לא קשיא, יטין לבעל המעותהודיעו לבעל חיטין שיקנה ח

, ז דהא דאמרינן מכלל דמקני קניה ליה"והבין הט. ש"ע' לבעל שדה ואודעיה לסהדי כו
וזה ודאי ליתיה דריש גלותא מעולם לא קנאו ולא עשאו שליח כלל , היינו לריש גלותא

כיון , מי הודיעו למוכרוכי , אלא דאמרו מכלל דמקני קני ליה היינו ללוקח, לקנותו
שטר מריש  אלא שהקונה רוצה, שאמר בשם ריש גלותא לא כיון המוכר לזה הלוקח

כ "ז א"ולפי מה שהבין הט. גלותא למכור לו שלא יבואו יורשי ריש גלותא ויתבעו ממנו
דהא אודעיה למוכר בשם ריש גלותא ופשט , מאי פריך לימא פלוגתא דבני מערבא

על ) ה"סק(קפג ' וכבר כתבנו מזה בסי, ש"ה ליה היינו ללוקח וכמהגמרא לימא מקני קני
ס מכלל דמקניה קניה ליה "וגם הוא הבין קושיות הש, ע"ך שם שהונח בצ"קושיות הש

ובדרך , ך מה ראו על ככה"ז והש"ותמיהני על המאורות הגדולים הט, היינו לריש גלותא
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מעון על שם לוי ולוי לא הרשהו ראובן דזבין ארעא מש, הזה יתפרשו דברי רבינו חפני
אלא שכתב השטר על שם לוי , וכתב שטר על שם לוי שהיה במרמה והיינו שקנה לעצמו

ובמרדכי בהעתקת השאלה הנזכר כתב , במרמה כדי להטיל אימתו על המערערין וכיוצא
וכיון שראה , ש"והעיקר הוא כגירסת במרמה וכמ, תיבת במכירה, במקום במרמה

באומרו שלא הקנה אותו לזה אלא ללוי וכיון שלוי לא קנאו , לוי חזר בושמעון שלא בא 
שמעון אינו יכול לחזור וקנה , והשיב. אינו רוצה למוכרו לראובן כיון שלא הודיעו

ומכלל , ראובן וכדמוכח מהא דאמרינן הלוקח שדה בשם חבירו אין כופין אותו למכור
ג דמוקי התם "ואע,  הקונה האמיתידמקני קניה ליה והיינו לזה שנותן המעות והוא

ל כבני "אבל לדידן דלא ס, באודעיה למוכר והיינו לבני מערבא דסברי דצריך הודעה
ומשום דכוונת מוכר לבעל המעות , יוחנן שם דאין צריך הודעה למוכר' מערבא אלא כר

לא אודעיה למוכר קנה הלוקח ' כ אפי"א, ש"ע) ה"קפג סק' סי(וכמבואר אצלנו באורך 
ג דאמר לו בשם אחר ולא "ה שמעון אינו יכול לחזור ואע"ומש, אמיתי שנתן המעותה

וכן ראוי , ואם בא לוי ואמר במעותיו קנה, וסיים בתשובה הנזכר, אודעיה שקנה לעצמו
לוי בגוף המקח באמרו שעשאו  ורוצה, להיות הגירסא וכן הוא במרדכי תיבת במעותיו

והיינו דשמעון המוכר כבר ,  מכחישו הדין ביניהםוהקונה, שליח לקנות ונתן לו מעותיו
אלא שהדין ביניהם בין ראובן ללוי דהיינו שבועה לזה או , י לחזור"מכר לזה או לזה וא

ז שתמה "עיין ט. לא יוכל לחזור :)ח"קצה (וזה פשוט וברור בכוונת בעל העיטור, לזה
ואמר הילך מנה ויקנה וכתב דמיירי שנתן מעות שלו , על זה מאוד דהא מכר אינו זכות

ולזה ', צ סעיף ד"כ כמבואר בסימן ק"ג בעינן שיתרצה הלוקח אח"ובכה, שדה לפלוני
אבל כשנעשה הקנין בקנין סודר לא קנה , כתב לחלק בין כשנעשה הקנין בכסף דקנה

ש "כיון דלא נגמר המקח עד אחר שיתרצה הלוקח ובאותו שעה הדר סודר למריה ע
דאם לא , ירי שנתרצה הלוקח קודם שחזר בו המוכר ונתברר כןל לדבריו דמי"וצ. ז"בט

וכמו [נגמר הקנין עד שנתרצה הלוקח יכול המוכר לחזור בו קודם שנגמר הקנין 
דכיון שנתן מעות שלו , מ תמוהין דבריו"אך מ)]. א"סק(שהקשה בספר קצות החושן 

, קנין למפרעבמתנה להלוקח הרי ודאי זכות הוא לו ללוקח וכשנתרצה הלוקח נעשה 
ח "והב): ג"סק(צ "ש לקמן סימן ק"ועיין מ, כ אינו יכול לחזור"ואפילו בקנין סודר ג

]. וטעות סופר במעות לוי[ל אם קנה במעותיו "א וכתב שכצ"הגיה ברמ) 'סוף סעיף ג(
, שקנה לעצמו רק שאמר לפני המוכר שקנאה ללוי) שם(ח "וכוונתו כמו שפירש בקצה

ואם יבוא לוי ויטעון שבמעות שלו חנאו , מוכר יכול לחזורואז קנה השליח ואין ה
 :)מ"נתה (והשדה שלו הרי הדין ביניהם

כ רצה שמעון המוכר לחזור בו אינו "ר ואח"ל הגמ"פירוש המוכר וז. לא יוכל לחזור בו •
פ שעשה בלא הרשאת לוי ולא עשאו שליח ואם טען השליח דקנה "יכול לחזור אע

 :)ע"סמ (הוא שםבמעותיו הדין ביניהן כן 
  

åù" äô÷ ïîéñ èôùî ïùåç ò  
)à (åúåçéìù øëù ìèåðù àìà àåä çéìù øåñøñä ,êëéôì : íéìòáä úòã äðéù íà

ãéñôäù äî íìùî ,ãöéë : ìàå äæ éì øåëî äéì øîàå øåñøñä ïåòîùì õôç ïúðù ïáåàø
äàîî úåçôá øåëîú ,åúéáî íéùîçä íìùî íéùîçá åøëîå êìäå , ìëä íéúàîá øëî

ìïáåàø .äâä :ù çìùù éîçéìãçà íå÷îì øáã åì êéìåäì  , øëù øîåù éåä ïåøåã åì çìù êë êåúáå

)áã éëãøî úåäâä"î:( 

 היתה כוונת השליח לתקן העיוות כדי שלא יקרא מזיק וגזלן מסתמא –משלם חמישים  •
 )'נתיבות ב(

)á (åîöòì úåð÷ì ìåëé çéìù ïéà ,øëîì íéìòá åäåùøäù íéîã íúåàá åìéôàå444:  
)â (äòáøàá åøëîì øåñøñì õôç ïúð , äòáøà êìéä åãéì õôçä àáùë øåñøñä øîàå

åìéáùá ,åá øåæçì ìåëé åðéà øëåîä ñééôúðå ,òà"åì åðúð éëäã àúòãà åàì àø÷éòîã â:  
)ã (êìù äéäé êë ìò øëîéù øúåîä øåñøñì úéáä ìòá øîà , ÷úùù éô ìò óà

                                            
  יקנה לוראשונים שאין מי ש'  ע444
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øúåîá äëæ øåñøñä:  
  )ך ה"ש( שומר שכר יהו ואז –זכה במותר  •

)ä ( ïëå éì úøîà íéùîçá øîåà øåñøñäå åøëîì êì éúøîà äàîá øîåà ïáåàø
éúøëî ,úö÷îá äãåä éøäù äøåúä úòåáù øåñøñä òáùð , åà íéùîçä åì ïúð øáë íàå

êìéä äéì øîàù ,ç÷åìä äëæå åúåçéìù äùòù úñéä òáùð , ìù äæ õôçù ç÷åìä òãé íàå
ì øëåîä äæå àåä ïáåàøåíéìòáì õôçä øéæçé àåä øåñøñ 445 , úåùø åì ïúðù éî ìò íéøçéå

éúéð÷ù øçà åá øæçå íéùîçá äöøù åà íéùîçá øåëîì .äâä : êéøö äðå÷ä ïéàã íéøîåà ùéå

øéæçäì , øëåîä éøáãì øåñøñ äãåî åìéôà)áàøä íùá øåè"ã:(   
 )תיבות דנ(ויש חולקים ) ך ו"ש( המשלח טוען שמכרת במאה כאשר כל זה רק –ד "ש •

 המקח קיים בגלל שיש לשליח דין שליש בגלל שיכול להבריחו וכאילו התנה –זכה לוקח  •
ובהודיעו שהוא שליח הודיע בפירוש שאינו רוצה , שיהא כל מעשיו קיימים נגד הלוקח

 )נתיבות ה(לקבל עליו שיהיה הוא המקיים המקח ולתקן העיוות וערעור המשלח 

לוקח , )ע ט"סמ(' עלים וספק אם יש לו רשות למכור בנ שזה ודאי של ב–יחזר לבעלים  •
שיש , ואז מועיל חזקת לוי מספק, זוכה בדווקא כאשר השליח טוען שלקוח היא בידי

אבל קשה למה לא נחשב כשליש לענין , 446לשמעון חזקה שכל מה שתחת ידו הוא שלו
ר לו והשליח טוען שלא נתאנה שאמ, 447אלא נראה שמדובר שנתאנה השליח, נאמנות

וללא אונאה המשלח אינו נאמן , בזה השליח אינו נאמן שהוא נוגע בדבר', למכרו בנ
  )נתיבות ו(

)å (ïáåàø ìù äæ ò÷ø÷ åà äæ õôçù ç÷åìì òéãåäù øåñøñ ìë , øîà ç÷åìä äð÷ù øçàå
åìà íéîãá øåëîì äöåø éðéà øëåîä ,ç÷åìä øéæçî , åì øîàå íéîã åì ÷ñô àì éøäù

êëå êëá øåëî .äâä :åãé÷ôäù úòùá íåìë åì øîà àìù à÷åã íéøîåà ùéå , åì øîà íà ìáà

 äùò øåñøñä äùòù äîå åá øåæçì øëåîä ìëåé àì àöîúù äîá øåëî)áàøä íùá øåè"ã( , ïáåàø

éåìì åøëîì øñøñå ïåòîù àáå øåëîì úéá åì äéä , åì øåëîì äöåø åðéàå åàðåù éåìù ïáåàø øîàå

 éãé ìò éåìì åøëî êë øçàåøçà , åúåøñøñ ïåòîùì ïúéì áééç)á"àøä íùá é"à ïîéñ ä÷ ììë ù:(  
דווקא , )ע טו"סמ(פ שהמוכר יכול לחזור בו אין הלוקח יכול לחזור בו " אע–מחזיר לוקח  •

מ בטל "ומדובר שהמשלח אמר מכור במה שתמצא מ,  יכול המשלח לבטל448בנתאנה
ל "ה שרק המוכר יכול לחזור בו כנוז, )נתיבות ז(באונאה שאינו בין לעיוות בין לתיקון 

 )נתיבות ח(בנתאנה 

 )ע טז"סמ (449א משמע שזה מחלוקת" הטור לא כתבו בלשון בפלוגתא אבל מהרמ–א "וי •

)æ (áðâð åà åãéî õôçä ãáàù øåñøñ ìë ,íìùì áééç äëéìä úòùá åìéôà , àåäù éðôî
øëù àùåð:  

 )ע יח"סמ( אפילו אם ספק אם ימכרנה חייב - שאבד •
)ç (àøúòáèäî ïáàä ãéñôäå øåëîì øåñøñì úòáè ïúð ïáå , äðéàù øåñøñä òáùé

åúåùøá ,äéååù òøôéå ïáàä äåù äéä äîë òáùéå:  
שער (ש שזה אבידה ולא ודאי אונס ואם לא תקוע יפה פטור " חייב משום ש–ויפרע  •

 )המשפט
)è (åì íðëùîì øåñøñì åéìë ïúåðä ,íéúðëùî ïëéä òãåé éðéà øîàå ,àúåòéùô àéä 

íìùì áééçå ,à íàå"äùò ïëå éðåìô ãéá íðëùî ì , øåèô éðåìô åúåà åá øôë êë øçàå
øåñøñä:  

                                            
  .ע"וצ, ע לא לקח אותו למסקנה"וכנראה שהשו, ד שיש שיטה שאין נאמנות לשליח/קפב'  ע445
  ן כתובות יט" זה נמצא ברמב446
, ע כאן פשטות לא חושש לדבריו"ה שהשו"ד ושם מדבר בדעת הרמ"ך קפב סק" מקורו מש447

ם והוא טעה בפחות דהיינו שיש מחיר מסוי, ג דווקא באונאה/שלומד קפב, ז כאן"נתיבות סק' וע
  .משתות

  .וזה אפילו בקרקע, דהיינו שיש לו מחיר, ג פחות משתות/ מכח קפב448
  .ד"ם ראב"רמב'  קשה לי מאד שזה מח449
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 ואם אמר שמשכן אצל פלוני וההוא כופר צריך לשלם שלא הפקידו –פשיעותא היא  •
 )ך יב"ש(ויש חולקים , )ע כא"סמ(בעדים 

)é (åøéæçäì ø÷áîä äöø àìå åø÷áì éìë ïúðù øåñøñ ,øåñøñä áééç, ïéàù ïëù ìëå 
éàøùàá õôç øåëîì øåñøñì ,éìëä ìòáî úåùø ìèåð ïë íà àìà .äâä : åîë éåä ïëãùä

øåñøñ ,åúåðëãù øëù ãéî åì åîìùéù äöåø ïëãùä íàå , ïéàåùðä ãò íìùì íéöåø íðéà íéìòáäå

äðéãîä âäðîá éåìú ,íò ïéãä âäðî ïéàù íå÷îáå íéìòáä , ãò åì íìùì êéøö ïéàù íå÷îáå

éðäïéàåù ,åøëù åì íìùìî íéìòáä íéøåèô úåðëãùä ìèáúðå ïäá åøæç íà , åðúä ïë íà àìà

ñééôúéù úðî ìò àéãäá , ïäá åøæçé åìéôà ãéî åì íìùì êéøö æàå)àøäî íéáúëå íé÷ñô" ïîéñ é

äô.( 

  
åù" åô÷ ïîéñ èôùî ïùåç ò  

)à (åéîç úéáì ïøâùì ïîåàä úéáî íéìë ç÷åìä ,à íéìá÷î íà åì øîàå ïúà éðîî ïúå
íäéîã êì ,èòåî øëù êì ïúà åàì íàå ,áééç äëéìäá åñðàðå ,øåèô äøæçá åñðàð íàå ,

áééç åãáà åà åáðâð íà ìáà:  
 עד שידע 450 מאחר שקצץ עם המוכר דמיו הרי הם כלקוחין בידו–בהליכה חייב  •

 )'ע ב"סמ(שלא יקבלו ממנו בבית חמיו 

 )'ע ג"סמ(ה ואבידה  שאז הוא שוכר שחייב בגניב–בחזרה פטור  •

)á (íøëîì úðî ìò íìèð ,àå" íéîã êì ïúà éðåìô ïîæ ãò åà éðåìô íå÷îá åøëîé íà ì
êëå êë ,åñðàðå êì íøéæçà åøëîé àì íàå ,íìùì áééç äøæçá ïéá äëéìäá ïéá , ùéå

äáøä íéðå÷ åì ùéù øáãá éìéî éðäã íéøîåà , àìà áö÷ù íéîãá ãéî åøëîì ìåëéå
 åøëîì øéæçîùåá øëúùéù éãë øúåéá ,íéñðåàî øåèô ïë àì íàã , àìà áééç åðéàå

øåñøñ ïéãë äãéáàå äáéðâá .äâä :åðéðéá ÷åìçð äæî çåéøä ìë åì øîàå íéîã åì áö÷ íàå ,
 íéñðåàá áééç åðéàå øåñøñ ïéã àìà åì ïéà)á"é .(  

  גם בחזרתו הוא בודק אחר לוקחים למכור להן בריוח נמצא שלא–בין בחזרה  •
 )'ע ד"סמ(גמר בדעתו להחזירו 

ש "ח ולא ש" לדיעא זו ברישא כשאינו זבינא חריפה אינו בחזרה רק ש–א "וי •
 )'נתיבות ג(

  
 æô÷ ïîéñ  

)à (êëå êë ãéñôäå éðåìô ñðåà åòøéàù ïòèù çéìù ìë , úòåáù òáùð äæ éøä
øèôéå åúðòè ìò íéøîåùä ,íéãò åéìò àéáäì øùôàù íå÷îá ñðåàä äéä íàå ,åà øáã 

íéãò àöîé éøäù òåãéå éåìâ àåäù ,åúðòè ìò äéàø àéáäì êéøö äæ éøä , àéáä àì íàå
îå ïîàð åðéà íéãòíìù:  

 )'נתיבות א( אפילו הנפקד מודה שהיו עדים –במקום שאפשר  •

) á (åãéá åì åéäù úåòîî ïéé éáøâ úåàî òáøà éì äð÷ åçåìùì øîàù ãçàá äùòî ,
õîåç àöîðå åì äð÷å ,ç åøîàåì ùé ìå÷ õéîçäù äæë ìåãâ ïéðî íéîë , øùôàå ìéàåä

øèôéå ç÷ìù äòùá õîåç ïééä äéä àìù äéàø àéáé äéàø àéáäì , äéàø àéáé àì íàå
íìùé , àöåéë ïëåäæáïäá äééåöî äéàøäù íéøáãî  , äéåöî åúééàø ïéàù íìòðä øáã ìáà

åéìò òáùé:  
 )'נתיבות ב( לו קול  יש אנן סהדי שלא נאנס שדבר כזה היה–יביא ראיה  •

)â (åá àöåéë óúåùä ïåòèéù úðòè ìëá ïéãä ïëå , íà íéøîåùä úðòèá ïéãä ïëå
úåéäì äìåëé äééàøä ,íìùé åà åúðòè ìò äéàø àéáé åà .äâä :ïéøîåù úðòèá à÷åãå , ìáà

                                            
   וממילא חייב אפילו באונס גמור450



â ÷ìç èôùîä øéàî' 

93 

äòðöá éòøôã éùðéà éãéáòã äá àöåéëå äáùäå ïåòøô úðòèá , äòåáùá øèôî äéàø ùé åìéôà) øåè

íùáîøä "ä:(  

ם מסכים שבמקום שרגיל לפרוע "א לא חולק שגם הרמב, הרמ–ודוקא בטענת  •
 )'ע ה"סמ(בצינעא אין צורך להבין עדים 

) ã (äùò ïëå íéèç åì úåð÷ì åøéáçì úåòî ïúð , úîçî åá÷øðå ãçà úéáá íéèéçä íùå
íäéìò åãøéù íéîùâ ,íìùì áééç .  

  
 çô÷ ïîéñ  

)à (åëòä ïéà" çéìù äùòð ííìåòáù íéøáãäî øáãì , çéìù äùòð ìàøùé ïéà ïëå
åëòì"íéøáãäî øáãì í:  
)á (äùà åà ùéà çéìù íãà äùåò ,ùéà úùà åìéôàå ,äçôùå ãáò åìéôàå , íäå ìéàåä

ïúîå àùîì íéçåìù íéùòð úåöî úö÷îá íðùéå úòã éðá , íäå úòã éðá íðéàù éî ìáà
íéçåìù íéùòð íðéà ïè÷å äèåù ùøç ,íéùåò àìåäðè÷ä ãçàå ïè÷ä ãçà çéìù  ,êëéôì :

è÷ åðá çìåùäïéðåðçä ìöà  ,éðåðçì åðúðå ïéøñéà éðù àåäù ïåéãðåô åãéá ïúðå , åì ããîå
øñéàä úà åì ïúðå ïîù øñéàá , àìù íìùì áééç éðåðçä øñéàä úàå ïîùä úà ãáàå

åòéãåäì àìà åçìù ,úòã ïá íò àìà çìùì åì äéä àìå ,äæá àöåéë ìë ïëå .ääâ : ìòå
ðåðçä ããîå ïè÷ä ãéì çìùîä ïúðù úéçåìöäéåëåúì  ,øåèô éðåðçä ïè÷ä åøáù íà , àìà
 åãéì åøéæçäå íéøçàì ããîå åãéî åç÷ì ïë íà)øåè ( éøä ïè÷ä íò éì çìù øîàå ùøéô íàå

øåèô äæ:  
ם וטור אם השליח "רמב'  פקח שעשאו שליח ונשתטה בפשטות הוא מח–ו "חש •

כל החסרון של מת המשלח היא שפקע רשותיה ולא בגלל חסרון ו, יכול לעשות קנין
קצות (וקנה אם מגיע שטר לידו , ולכן שלח מתנה ומת עדיו בחתומיו זכין לו, בשליחות

ופועל גוי שעשה הגבהה או משיכה , מת חשיב כחזרה, ח שכל זמן שיכול לחזור בו"וי, )'ב
ות מקורא אליו והיא בא ולכן אבל זה לא פח, לא קונה בגלל שהוא נחשב כחצר מהלכת

אבל משיכה רק עוזר לרשות , וכן בחזקה, וכן כהגביה מכחו, קנה עם כוונת הישראל
וכן , אבל על ידי שליח גוי לא עוזר, ולכן לא עוזר לסימטא, הישראל ולא לרשות הפועל

 )'נתיבות א(קנין יד של הגוי לא עוזר 

) â (äåìî ïéá êãéá éì ùéù äðî åøéáçì øîåàäéðåìô ãéá éì åäçìù ïåã÷ô ïéá  , åìéôà
åúåéøçàá áééç åðéàå øèôð åãéá åçìùì äöø íà ïè÷ äéä:  

)ã ( øàáúð ïåã÷ô åà äåìî åãéá åì åéäù úåòî çéìù éãé ìò åì çåìùì åøéáçì çìåùä
àë÷ ïîéñá:  

)ä (ìëå ìëî úåçéìùä ìèá çìùîä úòãî äðùî çéìùäù àëéä ìë:  
)å (îîá ÷æéä åì òéâäù éîåçìåù úåçéìù úîçî åðå , úåçéìùä úîçî åéìò åìéìòäù åà

ïåîî åäåãéñôäå ,çî óéòñ åò÷ ïîéñ ìéòì ïééòå å÷æð åì íìùì áééç çìùîä ïéà. 
 

  
  

éñ 'èô÷  
)à ( äéì øîàå äæ õôç éì ïúåð äúà êàéä åøéáçì øîåàäù íéøáãá øîâð ç÷îä ïéà

ðù øåæçì íéìåëé íéîãä å÷ñôå íäéðù åöøúðå êëå êëá íéãò éðôá øáãä äéä åìéôà íäé
 ìë ç÷îä øîâéù ãò íåìë åðéà äæ éøä äæ ç÷ìùå äæ øëîù íéãò åðéìò ååä íäì åøîàå

áãå øáãø øçàìå íðééð÷ éôì íéìèìèîå íðééð÷ éôì íééç éìòáå åðééð÷ éôì ò÷ø÷ åì éåàøë 
ä àì åìéôà åá øåæçì ìåëé íäî ãçà íåù ïéà åðééð÷ éôì ãçà ìë ç÷îä øîâðù íéãò åé
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øáãá451 äæì äæ úåð÷äìå øåæçì ïéëéøö àìà éðäî àì êë øçà äæì äæ åìçî åìéôàå äâä452) äú" ã

éñ 'áéøå àéù"éñ ùïîé÷ú (  

הנושא ונותן בדברים בלבד הרי זה ראוי לו לעמוד ל "ז וז" סרד' סי לקמן'  ע–בדברים  ....קיגקיגקיגקיג
זר בו בין פ שלא לקח מהדמים כלום ולא רשם ולא הניח משכון וכל החו"בדבורו אע

פ שאינו חייב לקבל מי שפרע הרי זה ממחוסרי אמנה ואין רוח "לוקח בין מוכר אע
 ).א"רע (חכמים נוחה הימנו

' ויש ב, טור שאם היה פקדון אצלו יש אומרים שאי אפשר לנפקד לקנות בקנין חצר' ע ....קידקידקידקיד
שרשות הנפקד שהחפץ מונח שם ' ב, שזה בלא ידיעת המוכר' א, טעמים למה לא קנה

 453שרשות הנפקד הוא אבל לא למסקנה) ט"מהרי(ח "וי, )ז"ט( רשות המפקיד הוי
  .454)קצות(

  
 ö÷  

)à ( øãåñ ïéð÷áå ä÷æçá øèùá óñëá íéøáã òáøàî ãçàá äð÷ð ò÷ø÷ ç÷îä ïéãëå äâä

äö÷ ïîéñ óåñ ïî÷ì ïééòå úåøéëùä éîé ìë ò÷ø÷ úåøéëù ïéã êë  

)á (ù óñë åì ïúðå äãù åà úéá åì øëî ãöéë óñëá ìåëé íäî ãçà ïéàå äð÷ äèåøô äå
äð÷ åì åäøéæçéù úðî ìò óñëä åì ïúð åìéôàå åá øåæçì  

ושטר חוב שלא יכול למחלו קונים ,  אין קנין במלוה כמו שאין קידושין במלוה- בכסף  •
שאין צורך של גופן ממון אלא רק שיהא לו הנאה וגומר ומשעבד , )וכן מקדשים בו(

, )ך"ש(למחלו אין קנין בכלל על אף שזה ספק קידושין אבל שטר שיכול , 455עצמו לזה
היא ששטר שיכול למחלו אפשר לקנות בו ' י אבל שיטת התוס"שכותב שזה שיטת רש

א אפילו אם זקפן כל המחיר במלוה ונתן שטר על כך הוי קנין של כסף "י) קצות(קרקע 
 )ח"ת הב"א בשם שו"רע(פ "אפילו שלא נתן שו

ז "ע וט"סמ (456זה קנין כמו כל קנין או שזה דווקא תשלומיןאם כסף '  יש מח-בכסף  •
  )ז"נתיבות נוקט כט

                                            
  ד שמציין לכאן שאין עדים אלא לברר שקר ואם מסכימים לא צריכים /ע קצה"סמ' ע 451
 אפילו החזירו לו השטר 452
אם לא יחד לו ' ג', למה אין חצירו ומתנה באים כא' ב, במה קנה המקפיד'  הם אהשאילות 453

ואפילו , טו/ם מכירה א"והקצות מתרץ שהנחת חפציו הוי כמו חזקה לפי הרמב, מקום איך קנה
ללא יחוד מקום הוי ' ב, לחולקים שזה לא חזקה זה רק לענין קנין הקרקע ולא לגבי קנין השאילה

רק , רק שייך עם מעשה קנין ולא בדיבור בעלמא' מתנה וחצר באים כא' ג, כמו חצר השותפים
שיש קנין חצר לפני הגניבה ללא מעשה כמו כל שאילה , המפקיד שקונים כפל ולא גיזות' קשה בפ

  . והקצות שואל מקדשה במשכון. יום אינו חצר של מפקיד' יום שאחרי ל' לל
 שהפקיד שם - אצלו המופקדיןה "ל ד"ב וזז כות"ם שהוא מקור לט"לי קשה מאד שהרי הרשב

מוכר פירותיו ומסתמא הקנה לו נפקד למפקיד את רשותו לצורך פירותיו למכור ולמדוד פירותיו 
ם שכל זה רק שייך במפקיד המוכר בחצר "רואים ברור בדברי הרשב. כ"ע, בביתו כדרך כל הנפקדים

אילה מקדשה במשכון שמסתמא לא ולכן אין ש, שברור שיש כאן שאילה, של שני את פירותיו
ועוד הרי לא יתכן שהמפקיד אצל חבירו , מדובר שהוא הפקיד אצלה פירותיו למכור שם כחנות

ז לצד השני זה לא מתחיל "בט' ועוד הרי זה רק צד א, ונפל שם אבידה שיהא של המפקיד, כלי
י שיש צד שאפשר / רד'שרשות המשכיר קונה זבל אפילו שהשכיר לשני וע, ג/א שיג"רמ' וע. בכלל

  לקנות במחילת מלוה
ע ואפשר "ב שכן קנה לפי השו/לקמן רמא' ע). 'ר' לס' נתיבות הק(ח ועיקר שכן קנה "וי 454

 אבל בקנין בפשטות קנה, א שאין מחילה בחפץ,ש ברמ"וע, לחלק בין מחילה לקנין
חילת מלוה היה לו מלוה אצלה ואמר לה הרי את מקודשת לי בהנאת מי /אבן העזר כח' ע 455

וכן אם אמר לה הרי את מקודשת לי במה שאני מרויח ליך הזמן מקודשת ואסור לעשות כן משום 
כל (הסברות ואם קדשה אחר צריכה גט משניהם ' הגה ויש לחוש לב: א שאינה מקודשת"רבית וי

היתה חייבת לאחרים ובא אחד ונתן פרוטה למלוה להרויח לה זמן ) ה והטור הביאו"בו בשם הרמ
אמר לה התקדשי עוד סעיף טו ' וע, )ן ריש קדושין"והמרדכי והר' התוס(וקדשה בזה הוי מקודשת 

אם זה דין מיוחד , כ"ע, א שהיא מקודשת"לי בשכר מלאכה זו שאעשה עמך ועשה אינה מקודשת וי
' י שזה מח/רד' אבל ע, כאן' בקידושין אז אין קשר אבל אם זה בעצם אז צריך להיות אותו מח

  ם"ורמבש "רא
  ב/מ כט"אב' וע, שכל החילוק היא בכוונה, מ למעשה"קשה באמת לדעת נ 456
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)â (äð÷ ïúðù ïåéë éìù ò÷ø÷ êì äð÷å éðåìôì äðî ïú åøéáçì øîåàä  
)ã (457 ïåéë éðåìôì øåëî êãù äéäéå äðî êìéä åøéáçì øîåàì ïéãä àåäù íéøîåà ùé

åúåàù àåäå äâä éðåìô åúåàì äãùä äð÷ð åðîî äæ ìá÷ù åàùòù ïåâë äæá õôç éðåìô 
 éðåìô êì ïúðù äîá éì éåð÷ êãù øëåîì øîàù åà çéìù)øåè( õôç éðåìô åúåàù àåäå äâä 

éðåìô êì ïúðù äîá éì éåð÷ êãù øëåîì øîàù åà çéìù åàùòù ïåâë äæá  

 ).א"גר(' וכן סעיף ה, ם חולק על עבד כנעני ומדין שניהם"א שהרמב" זה י–א "י •

תן על תנאי שהקונה יחזיר לו הכסף אבל אם נתן מתנה זכין לאדם שלא  שהנותן נ-הגה  •
והשאר , ויש מעמידים דבריו שנתן חלק התשלום, )'קצות ב(בפניו וקנה ללא אמירתו 

  )נתיבות (458על הקונה
)ä ( åúåàì åì øåëî éãù äéäéå éðåìôì äðî ïú åøéáçì øîåàì ïéãä àåäù íéøîåà ùé ïëå

ô ìá÷ù ïåéë åîöò éðåìô äãùä åîöò éðåìô åúåàì åì äð÷ð äæî äðîä éðåì ç÷åìäù àåäå

êåîñá øàáúðù êøãëå äæá õôç  
)å ( åá êîöò êì øåëî éãù äéäéå äðî êìéä åøéáçì øîåàì ïéãä àåäù íéøîåà ùé ïëå

äðäð øëåîäù áåùç íãà äéäéù àåäå äãùä åì äð÷ð äðîá äëæù ïåéë [ ìá÷î àåäù äîá
 äðúî åðîîäù ïáåàø äâäåëîà ïáåàøì ïåòîù øîàå ïåòøôä ïîæ òéâäå äðî ïåòîùì áééç äéø êì 

 ò÷ø÷ä ÷ø éáåçá äáåâ éðà åæ äðî øîåì ïåòîù ìëåé àì äðî åì ïúðå ïáåàø äöøúðå äðîá ò÷ø÷

 åáåç ïåòîù äáâé êë øçàå ïáåàøì äéåð÷)úåáåúë óåñ éëãøî(  

וכן  (ה על מנת להחזירמתנן שאין קנין אדם חשוב בחליפין שזה " יש ר–אדם חשוב  •
ח שקנה אפילו מטלטלין ומחלק שאם זה מקנה "וי, )'קצות ד ( מסבראח"י ו)א"רע

 )'נתיבות ד(בהנאה אז קנה אפילו מטלטלין ואם זה במקום פרוטה רק קנה בקרקע 

וראובן היה חייב לשמעון כסף ( אם לא נתרצה שמעון ונתן ראובן עבור השדה -הגה  •
  )'קצות ה(יבל בשתיקה יכול לומר דידי שקלי ושמעון ק, )מהלואה אחר

)æ ( íå÷îá ìáà øèù áåúëì êøã ïéàù íå÷îá åãáì óñëá äð÷ù íéøåîà íéøáã äîá
øèùä úà áåúëéù ãò äð÷ àì øèù áåúëì ïëøãù  

  459)ע"סמ( הן שטר ראיה ובין שטר מכירה –שטר  •
)ç ( ïúðå øèùá äð÷à äöøà íàå óñëá äð÷à äöøà íà øîàå ç÷åìä äðúä ìò óñëä

 ãò åá øåæçì ìåëé ç÷åìäå éàðúä éðôî åá øåæçì ìåëé øëåîä ïéàå íéé÷ äæ éøä äæ éàðú
 åá éåìú øáãä æà äæá øëåîä äðúä íà ïëå øèùä åì áåúëéù  

  460)א"רע( וזה קונה אפילו נתעכלו המעות –ארצה  •
)è (çì äöåøä ìëå äð÷ àì íäéìò ïåëùî çéðäå íéîãä å÷ñôå ò÷ø÷ åøéáçî äðå÷ä øåæ

 øæåç íäéðùî äð÷ êéúåòî éôë ïåëùîä óåâá äð÷ åì øîà íà ìáà äâä)ñåú 'ô éëãøîå" ÷

                                            
 ע"כנראה שזה ההלכה וצ 457
שזכין זה לאו דווקא בזכות גמור . מ כב"וכן ב, .כתובות יא' שהרי ע, ביניהם' ע אם יש מח"צ 458

שזה , )ז"כ בט"כ(וכנראה שלא צריך שיהא המעות קיימות , אלא אפילו בספק ותלוי בדעתו אחר כך
וכן הדין בקידושין שהנותן מעות לאישה בתור קנין עבד כנעני עוזר כאשר , בנוי על מה שהיה
  ?הבעל רוצה לבסוף

ואם כן , שהרי אם הלוקח לא רוצה אז הכסף חוזר לנותן, א שיכולים לחזור/נתיבות קצה' וע
ע גדול "קנה ולכן צע שזה לא למס"כל הנתיבות זה לתרץ הסמ[כ יכול לחזור בו "ממילא המוכר ג

' וע, ז שהוא מקור לנתיבות לא מדבר בציור כזה בכלל/ש ו"אם הנתיבות הזה למסקנה שהרי הרא
אבל , ולכן לא קנה, ונראה שכל זמן שאין שליח אז הקונה יכול לחזור בו כמו כל זכין, ]כג/רלב

  ג שקנין בזול הוי זכות/קצות קצה' וע, נשאר לי קשה
  ר ראי הקונה למפרע ושטר קנין משעת השטרמחלק שבשט' נתיבות י 459
שעד שיכתוב היא התנאי אבל קשה שעיקר הקנין ' טור שלומד שזה המשך של סעיף ז' ע 460

שכל כסף היא ' ע סעיף א"כ אבל יתכן שזה התחלת קנין בכסף וזה מאד קשה ועוד הרי לסמ"אח
ת לולא "ע מה"ף שטר וצי שזה קנין כסף בצירו/ח ב"פת' וע, בדווקא תשלום זה לא תשלום כאן

 שבא לתרץ השאילה שלנו
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ïéùåã÷ã (éñ ïî÷ì ïééòå 'æé óéòñ æø ïîéñå ä óéòñ ãø  

א "קצות ורע( קונים בו קרקע ולמסקנה קנה 461ח דידיה"אם שט'  יש מח-הניח משכון  •
 ).נתיבות(ה או ספק קנה אם זה קנ' א שזה מח"וי) 'ך א"ש(א שלא קנה "וי, )ב/קצ

)é ( øàù òáåúå ñðëðå àöåé äéäå íéîãä úö÷î åì ïúðå æåæ óìàá åøéáçì äãù øëåîä
åìë úà ç÷åìä äð÷ àì ãçà æåæ àìà åì øàùð àì åìéôà íéîãä462òà " åà øèùä áúëù ô

 ò÷ø÷äî äð÷ åà êéúåòî êìéä åì øîåà äöø äðåéìòä ìò øëåîä ãé ç÷åìä åá øæç ÷éæçä
îä ãâðëúåò åéùëò ìù øòùä éôë åì ïúåðå äáù úéøåáéæäî åì ïúåðå úúðù )ø"ô ï" ÷

ô ãéâîä ïéùåã÷ã"á äøéëîã ä"àøä íùá é"ù(  äðåéìòä ìò ç÷åìä ãé øëåîä øæç íàå
 å÷ñôù øòùë äáù äôéäî ìèåðå éúåòî ãâðë ò÷ø÷ éì ïú åà éúåòî éì ïú åì øîåà äöø

)ðä íé÷ñåô"ì(  àöåé äéä àì íàåñðëðåúå  ìåëé íäî ãçà ïéàå äìåë úà ç÷åìä äð÷ òáå
òà äåìîá øàùðä åéìò ó÷æ íà ïëå äâä úåáåçä øàùë åéìò íéîãä øàùå åá øåæçì" ô

 åì ïúð àì ìáà ïåòøô úøåúá íéîãä úö÷î åì ïúðù äæ ìëå äð÷ íéîãä øçà ñðëðå àöéù
 åéúåòî ãâð ÷ø äð÷ àì éæåæà ìééòå ÷éôð àì åìéôà àîìòá ïåáøòá àìà)øåèá ìëä ( àìà

 ãâð äãùáù òåøâä ïî ÷ø äð÷ àìå ïäá øåæçì ïéìåëé íäéðùå ìëä ãâð äð÷éù ùøéô ïë íà
 åéúåòî)á"ñåú íùá é 'áäæä ÷øô éøùà úåäâäå éëãøîäå(  

ן לומד שהחזרה על "והר, ש לומד שהחזרה היא על הכל וכל השערים של עכשיו"הרא •
ואם חזר הלוקח אז כשער ,  זיבוריתמה שלא שלמו וחזר מוכר כשער המקח אבל אז זה

ע זה שידו על העליונה חוזר במקח רק תן לי קרקע כשער של עכשיו "ולכו, של עכשיו
וקשה , )ע"סמ (463ע צריך להמוכר למכור ולהמציא לו מזומן"בעידית ואם במזומן לכו

א "א שהרמ"וי, וחוזר הלוקח כשל עכשיו, א שבחוזר המוכר זה כשער שפסקו"על הרמ
חוזר ' ש לומד שאם א"וטוען שהרא, )ולכן מובן מהזיבורית שבה( מקומם מוחלף

ן דלא "ם שהוא הר"ע כרמב"ולומד השו, מהעיקר השני על התחתונהמהתוספת והשני 
כ שיכול הלוקח לחיי בהמוכר על חלק המכירה רק אם דעתו ליתן כל "אבל מש, ש"כרא

 )'נתיבות ז(המעות 
)àé (äúòø éðôî åäãù øëî464òà " ô ìëä äð÷ íéîãä øàù òáåúå ñðëðå àöåé àåäù

 éãë àìà äð÷äå øîâ àì ïééãòù éðôî àì óãåøå òáåúù äæù åá øåæçì ìåëé ç÷åìä ïéàå
òà íéìèìèî øëåîá ïéãä ïëå ç÷åìä åá øåæçé àìù" ïàéöåäå úåøéôä ç÷åìä êùîù â

ëåîäå åúåùøìøåúçúä ìò åá øæåçä ãéå äð÷ àì íéîãä øàù ìò àöåéå ñðëð  åîë äð
ìëä äð÷ æàù åøëîî úòø éðôî øëî ïë íà àìà øàáúðù  

  465מ חולק במשך מטלטלין ועייל ונפיק"א שבעה"רע' ע •
)áé ( äúòø éðôî åäãù øëåîë úøçà øéòá øåãì êìéì äöåøù éðôî åéñëð øëîù éî
 éîã  
)âé ( òåáúì àöåéå ñðëð øëåîäå íéîã úö÷î åì ïúðå íéúàîá äðî äåù äãù ç÷ì

 éøä øàùä øåæçì äöåøä êëéôìå åàì íà äúòø éðôî åäãù øëåîë àåä íà ÷ôñ äæ
 ïéà åì åøàùðù úåòîä ãâðë øëîù ç÷îî øëåîä ñôú íàå øåæçì ìåëé åðéà íäéðùî

åãéî ïéàéöåî  
ויש חולקים אם זה ביד , )ע"סמ( מוכר יכול לתפוס הקרקע כשער שמכרו בו -ואם תפס  •

 יכול לעשות כלום שיש קנין ודאי וטענת ביטול מהם אז אין מוכר' לוקח או אינו ביד א
                                            

 ח דאחרים לא שזה רק ראיה"בגלל שהוא מחיב עצמו אבל שט 461
ז "ח שאפילו אם נתרצה המוכר במקח יכול לחזור הלוקח ומאד מובן כ"ע רכז סק,סמ' ע 462

 שלא נתן עוד פרוטה שזה מהוה קנין על הכל
  ולם המשפט גם מביא ראיה נגדא אומר שלא מצינו שום ראיה לזה ובא/א יג"החזו 463
  ?איך אפשר להוכיח את זה 464
והטעם היא שזה קנין למחצה במעות ואין משיכה למחצה , ע"א שיש קים לי נגד השו"ז 465
  .ל"ן הנ"ש ור"רא' ע אם בזה תלוי מח"חולק וצ' ותוס
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ויש מוסיפים שתפיסה רק , )ז"ט(קנין מספק אבל אם הקרקע ביד המוכר יכול לעכב 
ס בטענת ודאי אין מוציאין "שייך למוכר ולא ללוקח שכתוב בכללי תפיסה ספק בש

לים מידו וזה ודאי לכוונת המוכר לגבי מוכר וללוקח זה ספק ולכן שניהם אינם יכו
  ) נתיבות(ק אבל לבטל הקנין יש צד למוכר "לחזור שיש ודאי קנין בגלל מ

)ãé (àöî àìå äàîá äãù øåëîì ù÷á466 øåëîì êøöåäå äàî äåù äãùì äðå÷ 
 ìáà íäá øåæçì íéìåëé íäéðùå äð÷ àì àøàùà ÷éôðå ìééòå íéîãäî úö÷ ìá÷å íéúàîá

øåëîì àöåî äéä çåøèì äöåø äéä íàù ïéðòá àåä íà øëîå çøè àìå äðîá äãù 
 øëåîä ñôú íàå øåæçì ìåëé åðéà íäéðùî øåæçì äöåøä êëéôì ÷ôñ äæ éøä íéúàîá

åãéî ïéàéöåî ïéà åì åøàùðù úåòîä ãâðë øëîù ç÷îî  
)åè ( íåùî àìà ïéáæî àìã ïðéòãéãá åðééä äð÷ àì éæåæà ÷ôðå ìééò éëã ïðéøîàã àä

ïåòøôì ïîæ òá÷ íà åìéôàå éîãì êéøöã åäçã äæå åéúåòî åì òåøôì ÷åçã ïîæä òéâäùëå 
äð÷ àì éæåæà ÷éôðå ìééòå úåòîì ÷åçã àåäù äàåø ïééãäå  

)æè ( àì íéîòô éðù åéúåòî ù÷áì åéìà êìäù åðééä éæåæà ÷éôðå ìééòã øîåàù éî ùé
 ìééòã à÷åãå åù÷áì êìäù åúòã äìéâù ÷ø åàöî àì àðù àì åðîî ù÷áå åàöî àðù

 àîåéá ÷éôðå åìééò åìéôà äéîåéá ÷ôðå ìééò àì ìáà åì áåø÷ù íåéá åà éðåáæì äåî÷åàã
 ÷éôðåøçîì íéîé äîë øçàìå æà ÷úùù åìéôà éîåéá ÷éôðå ìééò éëå äéá øãä éöî àì 

 äéîåé íéìùã éî÷îå äéì áéäé àìå éðîéæ éøú äéîåéá ÷éôðå ìééò éàå åãéá úåùøä øæåç
éá øãä éöî àìå äð÷ éæåæ äéì éúééà àä ïëå äâä éîã ãéî òøåôë äéîåéá òøôã ìëã ä

éúåòî ãâð ãò äð÷ã ïðéøîàãå ìáà øèù àìá äðå÷ óñëù íå÷îá à÷åã åðééäã íéøîåà ùé 
 àì éîð åúö÷î ãâð åìéôà åìåë äð÷ àìù ìëå ïéàöçì äðå÷ øèùä ïéà øèù êéøöù íå÷îá

 äð÷)ø"ô ï"ðå ïéùåãé÷ã ÷"ïéðîåàä ÷øô é (ôë ìëä äðúä íà åäéî éàðú é) à ÷øô ãéâîä
äøéëîã (  
ח ששטר חיוב כשטר "וי, )קצות( לא 467 שטר ראיה כן עובד לחצאין ושטר חיוב- שטר  •

ולכן אם מדרכן , ולא קנין בשטר, ראיה לענין זה שזה רק מטעם גמר ומשעבד נפשיה
לכתוב שטר קנין אז אין קנין עד כתיבת השטר ובשטר ראיה זה עובד למפרע ובמקום 

  )נתיבות(ין דין ידו על התחתונה שלא קנה א
)æé ( ìééò øëåîäå åúåùøì íñéðëäå ïëùî åìéôàù äæ øáãì úåò÷ø÷ä ïéãë ïéìèìèî ïéã

 ïåâë ÷ìçéì éåàø åðéàù øáã àåä íà íéìèìèîá ÷åìéç ùé äæáù àìà äð÷ àì éæåæà ÷éôðå
ôì éøîâì ìèá ç÷îä éæåæà ÷éôðå ìééòå íéîãäî úö÷ åì ïúðå éç ìòá åì øëîù åðéàù é

 åîò óúåù úåéäì äöåø åðéà øëåîäå ÷ìçéì éåàø ãò äð÷ ïå÷é éðåáøò ùåøéôá øîà íà åäéî

 åéúåòî)ø"ðå ï"ïéðîåàä ÷øô é(  äî ãâðë àìà ìèá ç÷îä ïéà àåä ä÷åìç øáã éãéîá ìáà
 åì áééçù  

ח "וי) ע"סמ(בקרקע שאינו ראוי לחלקו אם ראוי למכרו למי שגר לידו '  מח-קרקעות  •
 לו זכות לחייבו חצי קרקע אם זה ראוי לו אבל אם רק ראוי למכור לא יכול לחייבו שיש

כנגד התוספת ' א שבקרקע שביטול א"וי, )ז"ט(ואין דין ידו על התחתונה במטלטלין 
 )נתיבות(כ במטלטלין "יכול ההשני לבטל כנגד העיקר משא

  )תיבותנ(שהלוקח יכול לבטל כל המקח '  אמנם דעת התוס–כנגד מעותיו  •
)çé ( øëåîä åòáú ïîæ øçàìå úåòîä ïéðîá äòèå íéîãä åì ïúðå åøéáçî øáã äðå÷ä

 äàî åì øîàåúúðùö àìà íðéà éì  ' äîë øçà åìéôà äøùòä åì øéæçîå ç÷îä äð÷ð
 ìá÷å åéúåò÷ø÷ øëî çéøáäì éãëå åéìò åìéìòäù éî äâä íéìèìèîá ïéá ò÷ø÷á ïéá íéðù

ìèá äìéìòä äìèáúðùë úåòîä øèùù øçàîã ç÷îá êë øçà åöøúð íà åìéôà ç÷îä 

                                            
  איך אפשר להוכיח את זה 466
 כמו הלאה 467
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áäì éãë ÷ø äéä àìã íåìë äéä àì äðåùàøá åùòùçéøåä " ìåñôå íã÷åî øèù êë øçà ì
)á"áùøä íùá é"à(  

 )נתיבות( אם עייל ונפיק זהו בדווקא ביום המכירה אבל למחרת ויתר - עייל ונפיק  •

וכל פירות וצריך למכור כל נכסיו נתיבות החולק ששם א' ז וע/ע צ" זה כמו אבה-ע "סמ •
  ת שזה להבריח "כ מה"ש עוד בנתיבות שכתוב שהמוכר החזיר הכסף דאל"וכאן לא וע

  
@ àö÷  

)à ( äøåëî éãù êì äðåúð éãù äìòä ìò åà ñøçä ìò åà øééðä ìò åì áúë ãöéë øèùá
òà äð÷ åãéì øèùä òéâäù ïåéë êì"ììë íéãò íù ïéàù ô  

468)א"גר( פרוטה פ שאינו שוה" אע-בשטר  •
 

) קצות( צריך למקנה שיהא השטר שלו ואם לאו אין קנין אלא רק הוי שטר ראיה -שטר  •
אבל ברור שצריך לשלם , 469א שיש משמעות מהקצות שצריך למקנה לשלם לסופר"וי

 )נתיבות(על הנייר והדיו 

  )א"רע (470י במה נעשית שטר"אם אין עדים ואין כת •
)á (äãù øëåîá íéøåîà íéøáã äîáäúòø éðôî å471òà úåò÷ø÷ øàùá ìáà " òéâäù ô

íéîã ïúéù ãò äð÷ àì åãéì íéãòá øëîä øèù  
ואם נתן מקצת דמים לא , )נתיבות(ללא שטר לא עובד מחמת רעתה  כסף -מפני רעתה  •

א שבמקום שקונים בכסף ללא שטר אז קנה במקצת כמו כל "ריטבאיתא בקנה כלום ו
  )נתיבות(נתינת כסף 

)â ( ïãéã éøèù íä íéð÷ éøèù åì øëî àìù ùåøéôá åì áúë íàå åãé ìò äð÷ð ò÷ø÷äå äâä

 åãé ìò úéð÷ð ò÷ø÷ä ïéà àîìòá äéàøì àìà åðéàå øèùá)øä"ô ï"ô ãéâîäå ïéùåã÷ã ÷" à

ôå ïéùåã÷ã"äøéëîã à(  

ויש מקרה שאם עשה שטר בערכאות עם מחילת חוב , )ע"סמ( אפילו לשון עבר - דידן  •
  )קצות(תא קנה מדין דינא דמלכו

)ã ( éúúð øáë øîåà ç÷åìäå úåòîä éúìá÷ àì øîåà øëåîäå íéòåãé íéîãá ò÷ø÷ äð÷
 ïîàð ç÷åìä ìá÷ù äãåäù øèùá áúëå íéáúåë êë øçàå úåòî íéðúåðù íå÷î àåä íà

àå úåòîá åà øèùá ò÷ø÷ åì øëî äâä" åãáàð åà ïîæä êåú øèùä òø÷ðå íåé íéùìù øçàì éð÷ ì

äúåòî÷ åì øîà íà ð øçàìå åéùëòî êì éð ' ïéð÷ì ïéãä àåäå äð÷ àì åéùëòî øîà àì äð÷ íåé

ä÷æç472) á"ñåú íùá é 'ðå äáø äùàä ÷øô"ô é"àòéöîã ÷( 

 )ע"סמ( לשון עבר בשטר רק הוכחה במקום שמנהג כן -שהודה  •

                                            
  פ"הרי אי אפשר להקנות פחות משוש& ע בדעת הקצות "וצ, .קידושין כו' כ בגמ"כמש 468
  לא ראיתי הכרח לשאילת הנתיבות אלא גם הקצות מסכים 469
שמדובר שהמוכר . י הזקן כו"ר' תוס' ה קנה שצריך עדי מסירה וע"ד. קידושין ט' תוס' ע 470

ע "סמ' והוא המח, אם שטר בעצם צריך עדים או לא' י ותוס"ר' תוס' מודה וכנראה שיש מח
 . א"א כרע/מבקצות ' וע, א"ורע

  יא/לעיל קצ' איך אפשר להוכיח את זה ע 471
ז שרקאם החזקה לא קיים כמו בעילת דלת אבל בבנה גדר כן קנה "ערוך השלחן סק' ע 472

ד /כן משמע בקצות קפג[א שהמקנה צריך להיות חי בשעת הקנין /א רי"לקמן רמ' וע', לאחר ל
מ טז שלא צריך דעת מקנה "א זו"מחנ' עו, ]ע אם יש לדמות,שצריך דעת מקנה למי שהוא מקנה וצ

טו שזה תלוי /ש זכיה ומתנה יב"או' וע, ]ולא מכאן ולאחר' לא ברור לי בדבריו ששם הכל לאחר ל[
ג אם יכול לחזור שאם יכול לחזור אז קנין ממשיך וצריך דעת בסוף ואם "ב וקידושין רפ/ע מ"באה

ע צריך "שלפי הסמ' אם מכאן ולאחר ל' מחז שיש /ך קצז"ע וש"סמ' וע? ליום' כן צריך דעת כל ל
ע וזה לא דומה ליורש "ד שלומד כסמ"קצות קצז סק' וע, *ך חולק"וש', שיהא מעשה קנין לאחר ל

וכל מהיום ולאחר , ך"ה חולק ולומד כש"ונתיבות שם סק, שקונה גוף היום ופירות לאחר מיתה
ה וגרסי שבשכיה מרע אין עוד " דב"א גיטין עב ע"רשב' ע[' הוי גוף היום פירות לאחר ל' מל

 *]ולכן אין ראיה משם, משמעות
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שהרי אם נאבדו שאם לא ',  מעות הם מעכשיו אפילו אמר לאחר ל- ' מעות לאחר ל •
ח כאן שנעכלו המעות שלה "וי, )473ך"וכן בש ע"סמ(טרך להחזיר נתקיים המכירה יצ

ע אם המעות "אפילו אונס ומתה מחמת מלאכה נקנה המקח וצ) 474ז"ט(נעכלו 
ז וקצות אם מקדשים "ע וט"סמ' יש מח, )קצות(הראשונים קיימות אם יש חיוב אונסין 

ם למפרע הוי ע א"וצ) א"ן ורשב"ר' וזה מח(עם המעות למפרע או עם הנאה של עכשיו 
 )נתיבות(בשעת קבלת המעות או עכילת המעות 

  
@ áö÷  

)à ( àåäù ìë õøô åà øãâ åà ìòðù ïåéë äãù åà úéá åì ïúð åà øëî ãöéë ä÷æçá
äð÷ äæ éøä åéùòîá ìéòåäå  

  י גוי" אפילו ע-א "רע •
)á ( àìà äð÷ àì åéðôá àìù ìáà ïúåðä åà øëåîä éðôá ÷éæçäùë íéøåîà íéøáã äîá

ïë íà øåá øëåîä ïëå éð÷å ÷æç êì åì øîåàë éåä çúôîä åì øñî íàå éð÷å ÷æç êì åì øîà 
éð÷å ÷æç êì åì øîåàë éåä åéìã åì øñîù ïåéë åøéáçì.  

מהשני ' ראשונים אם צריך לך חזק וקני בשותפים שקונים א'  יש מח–לך חזק וקני  •
 )ש"פת(

) â ( çúôä äéäå øöç åà úéá åì ïúð åà øëî ãöéë ìòð çúôä úà ç÷åìä ìòðå çåúô
äð÷ åçúôå øæçå475 çúôîá ìåòðì êéøöù øîåàù éî ùéå  åà úìãì ìåòðî äùò íà ïéãä àåäå

 äð÷ã íéøîåà ùé úåúìã ãéîòäù)øåèá ìëä(476  

א שהעמדת דלת ללא "וי, 477)ע"סמ( העמדת דלת או קביעת מנעול מספיק -והוא הדין  •
478)ז"ט(נעילה לא עזר כלום 

 

)ã (ë àåäù ìë øãâ àåäù ìë åéìò óéñåäå úçðá åá íéìåò åéäå øãâ íù äéä ãöé
 äøùòì åîéìùäå äøùòî úåçô åìéôàã íéøîåà ùéå)ááå øåèá ïééòå"é(  íéìåò ïéàù àöîðå

äð÷å ìéòåä äæ éøä ÷çåãá àìà479  
)ä ( ãò àåäù ìë äáéçøäå ÷çåãá äá íéñðëð åéäå äöøô íù äúéä ãöéë àåäù ìë õøô

ä çåéøá ïéñðëð àöîðùäð÷å ìéòåä äæ éø480  
)å ( çúôù ïåâë ìéòåäå øåøö ìèð åà äãùì íéîä åá øáçù ïåâë ìéòåäå øåøö ïúð

 ò÷ø÷ä ÷éæäì àá íéîä úîà äàø íà ìáà äæá àöåéë ìë ïëå äð÷ äãùì íéîä åúìéèðá
 íéîä åàöéù çúôå øåøö ìèðù åà äòðîå øåøö ïúðå)øåè ( åðéà ÷æéää ÷åìéñù äð÷ àì

 àìà äðå÷úàáäúä úìòå481  

                                            
 *אם הכסף לא בעין ורוצה לחזור אז לא קנה' ע בדעת תוס"וצ 473
 .*ן קידושין כד"ר' או בשעת נתינה ע? ולכן חל הקידושין בשעת עכילה 474
א שות לז שכל קנין חזקה רק במעשה שימוש שזה מורה לשימוש כאדם העושה "רע' ע 475
 ובנעילה לחוד אין הוראה אלא רק כשפותח פעם שניה, בשלו
 *ע למעשה אם צריך לעשות שלשתם כדי לקיים המקח ודאי"צ 476
א "דהיינו בדעת הרמ, וכאן יש, ששם אין דעת אחרת מקנה, ערה כא' שונה מנכסי הגר ס 477

 פורתא ג דרפק בה" ואע-ליבני בעלמא הוא דאפיך ל "ב וז"ב נג ע"ב' תוס' וע, ולא המחבר, שם
כשבנה יסוד לא מהני מידי אלא בקרקע העומד לחרישה ולא דמי למוצא פלטרין בנויין וסד בהן 
סיוד אחד דקני דהתם משביח הוא בנכסי הגר דהיינו פלטרין אבל הכא מה הן נכסי הגר הוא קרקע 

ך ע הופ"והדעת אחרת של הסמ, ל"עכ,  לדור שם כל זמן שאין דלתותיוהיא לא נשתבחה שאין ראו
כה שיש חזקה של שבח קרקע ויש של שבח ' מ ס"ת אב"שו' ע[, את זה למקום הראוי לחזקה כזו

 א כאן"וכן הקשה הגר, מאד קשה' ה"וה'א שם "אבל לשון הרמ] בנין
, א בא להוסיף על המחבר"שאם כן הרמ, אבל קשה על דבריו, ולכן אין קושיא מנכסי הגר 478

 הרי זה לא דיוק לשונו בכלל
 *דווקא במקום שראוי לגדר ולא הדלת הראשידהיינו  479
 *דהיינו דווקא במקום שראוי לכנס ולא מקום שראוי לסתום 480
  ש בשם השער המשפט חולק"ופת, א שבנכסי הגר קנה"רע' ע 481
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)æ (øöîä ùãù ïåéë åäãù ãöá äãù åøéáçì ïúåðä åà øëåîä482 úåãùä éúù ïéáù 
 íåìë ìéòåî äæ êåìéä ïéà äáçøìå äëøàì äá êìä íà ìáà äð÷ úçà äãùë ïäéúù åùòðå
 êøãä áçåø øåòéù äîëå êåìéäá äð÷ êåìéäì äùòðå ìéàåä åì øëî íéîøë ìù ìéáù íàå

ëåìäá äð÷éùåçîá íéåñî äéä íà  ïéà íàå äãöá ìâø çéðéå ìâø äéáâéù éãë äð÷ úåöé
 íéøîåà ùéå äá áåñéå íéâéøù ìù äìéáç åùàø ìò äéäúù éãë áçåøá äð÷ úåöéçî íù
 ìò àäéù éãë úåöéçî ùéáå ìâø çéðéå ìâø äéáâéù áçåøá éâñ úåöéçî ïéàáã àëôéà

 äá áåñéå íéâéøù ìù äìéáç åùàø)îäå øåèãéâà ÷øô  'äøéëîã (  
  .484)נתיבות(ה ביושב במקום בבית הכנסת "וה, )483ז"ט( בהילוך שזה כל הנאתו קנה •
) ç ( ä÷æçä äòéøæ úá äðéàå äöøô àìå øãâ àì äá ïéàù òìñ çéçö ò÷ø÷ä äúéä

íéùéîùúä øàùî äæá àöåéëå íù äîäá úãîòä åà úåøéô úçéèù äúåà äðå÷ù  
ע "סמ(ע " קנה לכושאם נהנה גופו) 485א"רע(זה רק חזקה במקום שלא שייך תיקון  •

 ם אלא רק בנכסי הגר"א שהנאת הגוף לא עוזר לדעת הרמב"גר' וע, )486יז

)è ( åìéôà àìà ãåò àìå ìëàå ïçìù êøò åà íäéìò áëùå äãùá åà úéáá úåòöî òéöä
äð÷ øåáöì íéåàøä úåøéô åá øáö åà åëåúì åéìë ïúð  

)é (àù åà äøð åà äòøæå ç÷åìä äá ñðëðå åøéáçì äãù øëåîä åøîæ åà ïìéàä úåøéô óñ
äð÷ åìà íéøáãá àöåéë ìë ïëå  

)àé ( ç÷åì äð÷ ç÷åìì ïúðå úåøéô ìù ìñ øëåîä óñà íà ïëå åäì àøéáñå ïé÷ìåç ùéå äâä

úåøéô úìéëàá àì åìà úå÷æçá ïéðå÷ ïéàã487 ò÷ø÷ì ìéòåî åðéàù äæá àöåéëå äîäá úãîòäá àìå 

 àøáúñî éëäå)áàøä íùá øåè"øå ã"ô ï"ãé÷ã äãéâîäå ïéùå (ùá úéùåùáâ äéääã àîåâ åà äìèðå 

 ãîåòä äãùá àìà äð÷ àì èòî øôç ìáà ò÷ø÷ì éðäî íà à÷åã éì äàøðå ä÷æç éåä äîúñå

 äùéøçì)íéúáä ú÷æç ÷øô éëãøî(  

488)א"ע נתיבות סק"סמ( אבל בהנאה כן קונה –לא באכילת  •
 

  )נתיבות (489גבשושית רק עוזר בשדה או בבית שיש לו דלתות •
)áé (é åøéáçì øëåîä 'éá úåãù ' åìéôàå íìåë äð÷ íäî ãçàá ÷éæçäù ïåéë úåðéãî

 äîá åæ ìù ùéîùúë åæ ìù ùéîùú ïéà éøäù äìåöî úéðùäå äåáâ øä íäî úçà äúéä
 åéúåòî ãâðë àìà äð÷ àì íìåë éîã ïúð àì íà ìáà íìåë éîã ïúðù íéøåîà íéøáã

ä íà êëéôìåé÷ìåç ùéå íìåë äð÷ äðúîá ìëä  äðúîá ïé)àøä íùá øåè"ù ( ïéãä àåäå
 úåãù äøùòë ïðéã äãùå úéá åà íéúá äøùòá)ð"úéá øëåîä ÷øô é(  

ן החולק "ולומד בדעת הר, והנתיבות חולק, נ אזוזי" כנגד מעותיו קנה אפילו עו-ע "סמ •
נ אזוזי איפה שהמוכר גילה דעתו שנותן רשות להלוקח לחוזר אם כן "ש שעו"על הריב

 אין זה מכר שלםאין הטעם ש

בשכירות בתים קנה בהכנסת , )ע"סמ( אפילו לחולקים במתנה מודים בשכירות -ח "וי •
, ואם הוא רוצה גוף לפירות הוא צריך לעשות חזקה גמורה, 490כלים שאין לו רק פירות

 )491ו"נתיבות סק(ת יש רק ישיבת מקום נקנה בישיבה "ולכן בביה

                                            
 דהיינו שמוריד היכר הגבולות 482
מחבר ' ה טו מח"ער' וע, כ"שכאן יש הנאה ע' נתיבות שזה אפילו לחולקים בסעיף ח' ע 483

  א"רמ
 ).ש"ערוה(וכן כל דבר נקנה דרך תשמישו כמו מרחץ ותנור  484
ע אם כאן הנאה כמו "וצ, א בתיקון קרקע אם צריך הנאה"מחבר רמ' ה סעיף טו מח"ער' ע 485

 'בסעיף ז
 ה טו"של ער' כנראה המח 486
 "סמ' ע 487
 א לעיל שאינו קנה"גר' ע 488
  נ שזה לא עוזר אם יש אבנים שם בשדה"ול 489
שלפי , אם אפשר לעשות חזקה על בית מושכר כדי לקנותו' ב שיש מח"קקצות קטז ס' ע 490
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)âé (íäî ãçàá ÷éæçäù ïåéë úåøéëùá ïëå úåøéëùä ïîæ ìë íìåë äð÷  àì úåøéëùáå äâä

 óåñáì àìà úîìúùî äðéà úåøéëùã ïìåë éîã ïúðù ïðéòá)á"é (  

)ãé ( ìùá ïéá øëî ìùá ïéá ÷éæçäù ïåéë úåøéëùá úö÷îå øëîá úåò÷ø÷ä úö÷î åéä
ìëä äð÷ úåøéëù  

)åè (øò ïîéñá øàáúé øâä éñëðá ÷éæçî ïéã"ä  
)æè (àìáå óñë àìá äãåçì ä÷æç åìéôàå éæåæà ÷éôðå ìééò àìã àëéä ìë àéð÷ øèù 

 øèù áåúëì åâäðù íå÷îá)øåè ( åàðú éôì ìëä äðúä íà åäéî)éð íçåøé åðáø"ç à"à( 

 תיקון בנין הוי חזקה לקרקע רק כאשר נגמר הבנין וראוי לדיורין ויש –ת הנתיבות "שו •
קה עד שיהא לתולעת וכן סתירה אינו חז, ויש לו דלתות, לקרקע תולעת וצורך בבנין

ובקרקע לזריע , 492ולכן בחפירת יסודות צריך לחפור כל היסודות כדי לקנות, ותיקון
וכל נקיון רק הוי חזקה אם עושים כך בשבת חייב , דהיינו גמר השבח', מספיק במכוש א

ת כה חולק שכל מבריח ארי שנעשה אחרי קלקול של "מ שו"הקצות באב, משום חורש
אם יפוי ארעא מספיק לקנות או ) ה סעיף טו"ער(' גם למעשה יש מחו, הקונה הוי חזקה

 צריך מהש הוא בגדר חילול שבת 

  
@âö÷  
  
  
  
@ãö÷  
) à (åëòä"í493 ä÷æçá äðå÷ åðéà óñëá àìå óñëä úðéúð íò äðå÷ù àåä øèùá àìà494 

åëòî äðå÷ä ìàøùéå"åëòë àåä éøä í" øèùá àìà äðå÷ åðéàå íäâä : ïî úåøéëù åäéî

åëòä" í ãåçì óñëá äðå÷)á"áö÷ ïîéñ é ( ãéî äð÷ ãåçìá óñëá åì äð÷éù ç÷åì äðúä íà ïëå)á" é

áéñ 'æ:(  

ן ושאר גאונים "והרמב, ם מטלטלין קונים בין במשיכה בין בדמים" לפי הרמב- בחזקה  •
, )495ך"ש(ח שגוי רק קונה במשיכה וכן מגוי "וי, )ע"סמ(חולקים שגוי רק קונה במשיכה 

ש אבל אפשר "מחמת גוי אין לו קנין ללא שטר בחזקה על חזקת גכ ישראל הבא "מש
ח שאין קנין לישראל "וי, )ע"סמ(מ חולק ולומד על קנין חזקה "לקנות בקנין חזקה וכ

   )ז ונתיבות"ט(מגוי בחזקה 

 )ז"ט(ח "וי, )א"רע( שכירות קונה עם חזקה לחוד -שם  •

זור בו רק שלא נכנס ברשות  אחרי נתיבת מעות אינו יכול לח-אינו קונה אלא בשטר  •
  )נתיבות (496ישראל

                                                                                                                             
 
 
 
 
 
 

 הנתיבות אפשר ששכירות הוי כמו פירות
 א"וכן קצות קפט סק 491
 *ש שאמר לעיל שאינו קונה עד שראוי למגורים"לפי הראשון החולקים על הרא 492
 ב בגדלות בגוי אלא רק בשכלו שלם"ג וי"ד שיז שאין דין י"ס יו"חת' ע 493
יב זה ודאי קונה שכל /ש עירובי ב"ולפי האו, פ הוי ספק"מנחת חינוך שלו שפחות משו' ע 494

 הכסף כדי שהגוי יסתלק ולא יקנה
ך "ש שלא מתייחס בכלל לש"וע, א לז"ת רע"וכן הוא בשו, ח"ד שכ סק"ז יו"וכן הוא בט 495

  בראיה זו אבל מפקפק, א שקנין כסף מספיק/ד קלב"ש שמביא מיו"וע, ע אלא רק לראשונים"וסמ
כ "וכ(ע גדול מאד בזה שאם כן אז אין מקום לשטר אחרי נתינת מעות שזה לא של הגוי "צ 496
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)á (åëòù øçàî" ìàøùé øèùá àìà ìàøùéì åäð÷î àìå ìàøùéî ò÷ø÷ä äðå÷ åðéà í
åëòäî äãù ç÷ìù" êøãë äá ÷éæçäå øçà ìàøùé àá äá ÷éæçéù íãå÷å íéîã ïúðå í

ïåøçà äëæ øâä éñëðá íé÷éæçîù497 ïåøçàä äëæ ïåùàø äá ÷éæçä åìéôàã íéøîåà ùéå àìã 

àøã àúòã àëîñïåù øèù àìá )áùø íùá øåè"ô ãéâîäå à"ðå äéëæã à" ÷øô éëãøîá òîùî ïëå é

ú÷æç (àîìò éìåëì äëæ úåòîä ïúðù íãå÷ ãçàä ÷éæçä íà ìáà éì äàøð ïëå498)  ÷øô éëãøî

ú÷æç( åëòäù éðôî íéîãä úà ïåùàøì ïúåðå" ìàøùéå åúåùø ÷ìéñ íéîãä ç÷ìù úòî í
 òéâéù ãò äð÷ àìîðå åãéì øèùäåàö äëæ íäá ÷éæçîä ìëù øáãî éñëðë åìà íéñëð 
åëòä ìò åúåéøçàå" øëåîä íäâä : òùø éø÷î éðùäå)áùøä íùá øåè"áá ïééòå í"é ( íå÷î ìëîå

ò ìãúùäì ïåùàøä àá íà"åëòä é" åéúåòî åì ïúåð éðùäå ìéàåä øåñî àø÷ð éðùä ãéî åàéöåäì í

)àøä íùá øåè"ñåúå éøùà úåäâäå ùéëãøîå úåô (íéøåîà íéøáã äîá : èôùî ïéàù íå÷îá
 åà øèùá áåúëù éî àìà ò÷ø÷á äëæé àìù åèôùîå êìîä åúåà ïéã íà ìáà êìîì òåãé

 êìîä èôùî éôë íéùåò åìà íéøáãá àöåéëå íéîã ïúåðääâä :åëò" åà ïåëùî åì äéäù í

 ãéîã åãéáù äîá ïáåàø äëæ øèùá ïåòîùì åðúðå ïáåàø ãéá ïåã÷ôúðùïåëòä " ÷ìúñð ïåòîùì í

åëòä" ø÷ôää ïî äëåæë ïáåàø åá äëæå ø÷ôäë éåä ïëìå êéùîã ãò äð÷ àì ïåòîùå í) úáåùú

áùø"éñ à 'ëð íçåøé åðáøå áð óìà"â:(  

א שמביא "גר' ע, )ע"סמ( יש עצה שיחזיק בכוונה מן ההפקר -החזיק בה הראשון  •
 מ שלא צריך כוונה מיוחדת בחזקה"כמסקנה המ

' וע, )ע"סמ) (ועל צד שכן זה בגלל משכון(אם צריך לתת דמים '  יש מח- ן לראשון ונות •
נתיבות שספיקו תלוי ' וע, א שרק צריך לתת כפי דמיו של השדה ולא כמו ששילם"רע

 א שזה משכון שאז זה כפי ששילם"או כריב, ן שזה השתרשי"אם כרמב

ואל שהרי זה גזל ממש ואל א שש"רע' וע, אין חסרון של מוסר' אם לא נתן כסף לתוס •
 ואפילו אם לא זה גם כן גזל , רק גרמי אם המחזיק רוצה לשלם

 אם הגוי לוקח חזרה השדה מהתופס אחרי תשלומין אין הראשון צריך להחזיר -ע "סמ •
499לו

 

 במשכון אם הגוי שואל אם קיבל יכול להגיד שראובן לא נתן לו שזה כמציאה - ע "סמ •
  500בידו

)â (àù øîåàù éî ùéåëòä áúë íà åìéô" åðéà øçà åá ÷éæçéù íãå÷ ïåùàøì øèù í
 úåòîä ìá÷éù íãå÷ øèùä áåúëéù êéøö àìà øçàë àåä éøä ÷ìúñð øáëù ïåéë íåìë

 ìáà ò÷ø÷á àìà éøééî àì äæ ìëå úåòîä úðéúðá äð÷ ïéìèìèîá)øåè(  

 ויכול להשתדל עם הגוי להציל ממונו, ך שזה דווקא שמשך ונתיבות חולק" ש'ע •

 מכירה חמץ באריכות בקצות •
                                                                                                                             

 
 
 
 
 
 
ובפשטות , )א מביא צד החולק שאפשר לכתוב השטר"ש שהרשב" ע–יש מי : ב נד"א ב"ברשב
ואז אין שאילה , ע שם שזה שייך גם בשטר ראיה"ז וסמ/לעיל קצ' למעשה ע, ם זה לא כך"הרמב
בדעת ' ע אם זה המח"וצ, ואז באמת קשה, שזה בדווקא שטר קנין. י קידושין כו"רש' עו, בכלל

  א"הרשב
ן שזה רק במקום שקונים בשטר מכירה וקשה להולמו עם דברי "ח עמדו רמג שמבי אר"פ' ע 497

 *המחבר
ואיך יתכן , ולא מצאתי המרדכי, מ שאין זכר ללפני המעות"ע שהביא מ"סמ' לא הבנתי ע 498

  ה שדעתו אמעותקנין חזק
 שהרי זה שהגוי לקח הוי גזל גמור ללא קשר לראשון 499
  ?למה זה לא מוסר 500
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ö÷ä   
)à ( åà ò÷ø÷ä óìç äæ äð÷ åì øîàéå àåäù ìë éìë äð÷îì äðå÷ä ïúé ãöéë ïéð÷á

 éëäã àúòãà àîúñî éë ïë äðå÷ä åì øîàéù ïéâäåð ïéàå éì úúðù åà úøëîù ìèìèîä
 åì ïúåð àåä)øåè(  ìá÷îì åà ç÷åìì íéìèìèîä åà ò÷ø÷ä äð÷ð éìëä äð÷îä êùîù ïåéëå

îëá äðúìòà àåäù íå÷î " íåù ïéàå êùî àìå øèù áúë àìå óñë ïúð àìå ÷éæçä àìù ô
 ïéð÷ åìá÷ íà ïëå äâä äæì äæ íéãåî íà øáãá íéãò ïéà åìéôà åá øåæçì ìåëé íäî ãçà

 äð÷ù äæì äæ íéãåîå ìéàåä ïéð÷ éåä úåãò éìåñô éðôì)àøä"ñ ììë ù"éñ å 'ç(  

  )קצות(ח "וי) ל/ך קכג"ש(ס בגוי "א שיש ק"י •
)á (òàå éìëá àìà íéðå÷ ïéà" áåùç øáãî éåùò àäéù ãáìáå äèåøô äåù åá ïéàù ô

 ø÷á éììâî éåùòä éìë é÷åôàì)øåè(  àìå úåøéôá àìå äàðäá øåñàù øáãá íéðå÷ ïéàå
 íäá ïéðå÷ ïéà éìë ïðéàù ïéìèìèî øàù ìáà äá ïéðå÷å éìë éø÷î äîäá òáèîá)øåè (

áèîò éåä éøîâì ìñôðù  íäá ïéðå÷å éìëë)éñ øåè 'âø( äð÷î ìù åéìëá ïéðå÷ ïéàå  
  ע בגלל זה כותבים בשטרות וקנינא מינה בכלי דכשר למיקניה ביה"סמ' ע •
)â ( åäð÷ä åìéôà ç÷åìä äëæ øëîîä åúåà ç÷åìä äð÷éù éãë øëåîì éìë ãçà äð÷ä

òàå äðå÷ä éðôá àìù"éìëä åì äð÷äù ô ç÷îä äð÷ð åøéæçäì úðî ìò äâä ìå åìâøåä êë

íéãò ìù øãåñá ïéð÷ä úåùòì501 äðå÷ä éðôá àìù ïä íéðéð÷ä áåøù éôì äðå÷ä éðôá åìéôà ) øåè

àøä íùá"ù ( ìáà äéì àçéð éàãåã äæá àöåéëå äðúîá åðééä äðå÷ä éðôá àìù ç÷îä äð÷ðã àäå

 ïéøæåç ïäéðùå äð÷ àì úåð÷ì õôç åðéàù øùôàù ç÷îá)øäîé"ã ïîéñ å(  

ולכן אין לחלק , ו שזה לא זכות גמור בגלל שונא מתנות יחיה"הריע שמביא מ"סמ' ע •
שם הדין כאן רק שייך ' ולכן במח, י/בקעא' ע ממשיך שזה מח"והסמ, בין מתנה למכר

אבל כן כותב שצריך שיהא רצון הקונה ברגע שעשו הקנין ולא לפני , למתנה ולא למכר
קצות ששואל ' וע, נוי דעת ולדידן ששולחים שלוחים לא צריכים לחשוש לשי502ואחרי

נתיבות ' וע, ושם מדובר בצווח שגילה דעתו שאינו זכות, עליו שלא חוששים לזה בכלל
 א" אבל מסיק שעיקר כרמ503ן"ע על פי הר"שמקיים דברי הסמ

ש שחולק זה "ואפילו הרא, וזכין שלא בפניו, מכירה הוי זכות' שמצדד לתוס' קצות ג' ע •
504ע"ולכן זכין לכו, וכאן יש דעת מוכר, רק בגלל שהוא תלוי בדעת מוכר

 
)ã (òà" åá äð÷ äðå÷ä ãéá åúö÷ øàùðå åúö÷î àìà éìëä ìë äð÷îä ñôú àìù ô

â øåòéù àåäù éìë øåòéù åðîî æçàéù àåäå 'âî úåçô æçà íàå úåòáöà ' êéøö úåòáöà
 åìöà åàéáäìå éìëä ìë ÷úðì ìåëé àäéù ïéðòá æåçàéùäâä  ïéð÷ ïéàã íéøîåà ùéå úåçôá

âî ')ô ãéâîä"øå äøéëîã ä"ô óåñ ï"áå íéøãðã ã"ðå øåèéò íùá é"ô é"àòéöîã ÷ ( øëåîä ïéàå

 àåä éìëä øéæçäì úðî ìò ïéð÷ íúñã åúö÷ êåúçì åà éìëä áëòì ìåëé)áäæä ÷øô éøùà úåäâä (

 åéìòá úòãî àìà éìëá ïéð÷î ïéàå)á" éíùáàøäå íçåøé åðáøå øåèéò "øäå ù"ôñ ï"éøãðã ãðå í" é

                                            
 ע"כ ולא כתוב וצ"זה צריך להיות על פי ע 501
רק כתוב שאם עשו קנין , ו ולא שאין חילוק בין מכר למתנה"זה באמת כתוב במהרי 502

  ע"ל שיש מי שחולק וצ"ולא נ, הממשיך אז זה כן זכות
ולכן בזיכה לו הוי , מתופס לבעל חוב צריך להיות שלוחו של בעל הממוןשכדי להינצל  503

, )ד/קצ(אבל בנתן למוכר עבור הקונה אינו שלוחו של בעל הממון ) כג/רלה(שלוחו של בעל הממון 
ובנותן מנה , 503ומחזירים הסודר לבעלים אין קנין, וכאן הוי קנין סודר שאם אין דעת בשעת מעשה

ואם זה הפקר אז אין המוכר יכול , אם זה הפקר אם קונה חוזר בו' ש מחלשמעון להקנות ללוי י
  וזה בגלל שחוששין לשונא מתנות יחיה, לחזור בו

בגלל שיש לקונה זכות לחוזר גם ) ז/מ ו"ש ב"מהרא(א אין קנין לחצאין "לפי הנתיבות סק 504
אבל באמת , החולקא /ם מכירה ל"אבל הקצות כאן מביא רמב, למוכר יש ואם כן אינו קנין בכלל

ז ששם מדובר על ביטול /ש ו"ע זה לא למסקנה בדברי הרא"א לתרץ הסמ"ל שכל הנתיבות סק"נ
כג לא חולק /א רלב"שהרי הרמ, ד קשה מאד להגיד החידוש של הנתיבות שם/א קצ"והרמ, המקח

 .ע גדול"וצ, שם
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ô"àòéöîã ÷ ( ïéð÷ åðéà åá äð÷îå åúòã àìá åøéáç øãåñ ç÷ìù éî ïëìå)áùø úáåùú"éç à" è

áîø úáåùúå"à÷ ïîéñ ï ( éãë åìéàùä ïë íà àìà ïéð÷ åðéà åì ìåàù éìë éåä åìéôà íéøîåà ùéå

 åá úåð÷äì)ñ éëãøî"äðéôñä ô (éì äàøð ïëå  

זה טוב לענין קנין והנתיבות מחדש ך מסתפק אם "אצבעות ש' ע צריך להביא כג"סמ •
א שמשמע שכמאן דפסיק קונה /קצות שנא' וע, שקנה כמה שהגביה ביכול לנתקה

ג שידו כחצר וקונה /נתיבות קצח' וע, ב משמשע שזה יחד עם הגבהה/במטלטלין ורסח
505ב שלא קונה חצי או כולו או שום דבר/רסח' ודאי וע

 

כ שמשמע שכן אפשר /ש קידושין א"רא' ש במרדכי שלא קונים חליפין בשאול וע"ע •
מ "שאפשר להקדיש מתנה ע: ב קלז"ב' לעשות חליפין בשאול ושם באופן המועיל וע

 )א"גר(להחזיר 
)ä ( ãéî ïúéðä åà øëîðä õôçä åì äð÷î ïë íà àìà ìéòåî ïéð÷ä ïéàù íéøîåà ùé

äð÷ àì íéùìù øçàì éì êöôç äð÷úå äæ øãåñ äð÷ú äðå÷ä åì øîà íà ìáà éðôî 
 éì äð÷úù úðî ìò äð÷ åì øîà íà ìáà äðå÷ì øãåñä øéæçä øáë úåð÷ì åì ùéù äòùáù

ì øçàìå åéùëòî ' éãëá éàãåã ìéòåîä ïôåàá åéùëòî éåäã ïðéøîà íúñáå äâä äð÷ íåé
 ãéáò éåä àì)àøäî é÷ñô"éñ é 'âò÷(  

 תנאי אלא קצות שזה לא' ך שמעשיו מספיק וע"ש' וע, ע שזה תנאי עם מעכשיו"סמ' ע •
 ר לא קנה"שיור ולפי זה אם ברה

) å (òà"ë åá øåæçì ìåëé íäéðùî ãçà ìë øãåñ ïéð÷á øáãä øîâðù ô" íé÷ñåòù æ
ïéðò åúåàá506åá øåæçì ìåëé íäî ãçà ïéà ïéðòä å÷éñôä íàå   

)æ (øåáéã éãë øçàì åá øåæçì ìåëé íäî ãçà íåù ïéà äééð÷ä éëøã øàùá  

 . 507'י אין מח"ולב) ש"א וכן פת"רע(נינים אם יכול לחזור ד בשאר ק"בתכ' א שיש מח"י •

 או אפילו עם שטר 508יש להסתפק אם יכול לחזור לאחר כדי דיבור גם בנתן מקצת כסף •
 כל דבר שהוא שיווי 509יכול לחזור בו בעסוקין באותו ענין) כשלא מכר בפני רעתה(

 יכול לחזור המקח לא חוזר בעסוקים באותו ענין אבל קנין סוד או חלק מהכסף
ח שכל קנין שנעשה בגוף החפץ לא יכול לחזור וקנין "וי, )ע"סמ(בעסוקים באותו ענין 

 על פי 510ך וקצות"ש(מ ביניהם כנראה מקצת כסף "ע נ"סודר לא נעשה בגוף החפץ וצ
 )עיר שושן

 )511קצות(ד "וכן אפשר להטיל תנאי תכ •
) ç ( åà äøæç àìá øãåñ ïéð÷ úòùá ùøéô íàù áúëù éî ùé åìá÷ù åà øèù åáúëù

òà ïéð÷á äøùôì íéðééã"øåáéã éãë øçà íäá øåæçì íéìåëé íðéà ïéðò åúåàá íé÷ñåòù ô  

  )ע"סמ(ד אפשר לחזור "אבל תכ •
)è ( ïéð÷ð ò÷ø÷ úìàùå úåøéëù íäá äð÷ð ò÷ø÷äù íéëøãá óñëù íå÷îá åìéôàå äâä

 úåøéëù íå÷î ìëî õ÷ ïîéñ ìéòì øàáúðù åîë øèù àìá äðå÷ åðéà ãåçì óñëá äéì éâñ)á"é (
øãåñ ïéð÷á íéð÷ð íðéàù íéøîåà ùéå  

א שחולק "רע' וע, ע ולמסקנה כדעה הראשוה"קצות שמתנה על מנת להחזיר קנה לכו •
 במתנה ונתיבות שאילת מטלטלין כן קונה בסודר

                                            
 אם כן קנין יד לא יכול להיות מחוץ לידו 505
 )כסף קדושים(ם עוד מעשה קנין שדיבור מבטל דיבור ואם חזר מהחזרה לא צריכי 506
ואם חזר מהחזרה . והסיבה שקנין בנוי על כוונת הנותן וכאן חזר) מ כז ט"אב(וכן עיקר  507

 )כסף קדושים(ד קנה "תכ
אבל קנין של תקיעת כף יכול , )ח קנינים דף לב"פ(אבל בפשטות חליפי שוה בשוה קנה  508

 )נתיבות חידושים יד(וכן בסיטומתא , )ש,פת(נין לחזור כל זמן שעסוקים באותו ע
  לא מצאתי בכלל מקור בראשונים 509
 ע קשה למה מותר,ס ולפי סברת הסמ"ראייתו שיכול לחזור במתנה בק 510
 ז"נגד הט 511
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) é ( äåìîá íéðå÷ ïéàå øëîë ïééåäã íåùî äâä äåìîá íéð÷ð íðéà àðåëùîå úåøéëù
øåúá åìéôà óñë ú)éòå 'é óéòñ ãø ïîéñ ïî÷ì(  

)àé (òà åð÷ íàå øãåñ ïéð÷ úáùá ïéðå÷ ïéà"åð÷ äøéáò åùòù ô  
  

ה /קצות קצה' ך חולק וע"מ הש"מ עובד בכ"ע דווקאבאגם אם אמר מעכשיו אבל ע"סמ •
שואל ) ג(והקצות , ך שם חולק"י דאמר שיורא והש"ע שלהכלה כר"שלומד כסמ

נתיבות ששואל אותו שאילה ומתרץ ' יה ולא ברור ועמהממפקיד שיש קנין סמוך לגנ
ז שכל "רנ' נתיבות ששואל מס' י וע"ע וכר"שהלכה כסמ' קצות ד' וע, שקנה בקנין חצר

' מכירה כזו היא גוף עכשיו פירות לאחר זמן אבל סתם מעכישו הוי תנאי רגיל וע
 בשכיב מרע שזה רק' ה וגרסי"ד. א גיטין עב"ס שמציין לרשב"קידושין בגילוין הש
  )?(שאין עוד משמעות 

  
 åö÷ ïîéñ  

)à (äééð÷ì ò÷ø÷ë åðéã éðòðë ãáò ,øãåñ ïéð÷á åà ä÷æçá åà øèùá åà óñëá äð÷ð .
äâä:  

 åéìà åàéáäå åô÷úù ïåâë äëéùîá ïë íâ äð÷ðå )øåè (äèîì øàáúéù åîëå:  
)á (íéãáòä ïéð÷á ä÷æçä àéä äîá , ïéùîúùîù êøãë åáø éðôá åá ùîúùéù
òáíéãá ,éð÷å ÷æç êì åì øîàéù êéøö åáø éðôá àìù àåä íàå:  

)â (ãöéë :õçøîä úéáì åéøçà åéìë êéìåäù åà åìòðî åì ìéòðäù åà åìòðî åì øéúä , åà
äð÷ åáø úà äéáâä åà åùéáìä åà åãøâ åà åëñ åà åèéùôäù , íà ïéãä àåäù íéøîåà ùéå

åáø åäéáâä:  
)ã (ôåâ ùåîéùá äðéàù äëàìî åì äùòå ,åáø åàð÷ äæá àöåéëå ãâá åì øôúù ïåâë ,

åàð÷ àìù íéøîåà ùéå:  
)ä (åàð÷ åìöà åàéáäå åô÷ú ,åìöà àáå åàø÷ íà ìáà , êì ïåùàøä åáø åì øîàù åà

äð÷ àì åìöà êìäå ç÷åìä ìöà ,åàð÷ åìöà àáå åàø÷ ïè÷ ãáò àåä íàå .  
  

 æö÷ ïîéñ  
)à (à äøéñîá úéð÷ð äðéà äñâ ïéá ä÷ã ïéá äîäáäëéùîá àì ,äéáâäì êéøö åðéàå .
äâä:  

 äñâ äîäáá äðå÷ äøéñî óàã íéøîåà ùéå )ô éðåîééî úåäâä" íùá äøéëîã á
éáàø"ä( , ä÷ãá óà íéøîåà ùéå)ñåú øåè 'ø éøùàå"ôå äðéôñä ô"ùø íùá ïéùåãé÷ã ÷" é

øå"ú ( øëåîä éðôá àåä íà)ùø"áéøå é"à( ,ñ çö÷ ïîéñ ïî÷ì ïééòå"é ãò ç" éðéãá âäøéñî ,
ì åì øîàúåð÷äðéùå äëéùîá  ,äéáâäù ïåâë àúåéìòîì åà äøéñîì ïåâë àúåòéøâì ïéá ,

 åì øîàù åîë äëéùîá àìà äð÷ àì)ø íùá øåè"éøäå é"àøäå ó"ù:(  
)á (íå÷î ìëá äðå÷ ääáâä , ìù øöçá åà àèîéñá àìà äðå÷ åðéà äëéùî ìáà

íäéðù ,ðù ìù äðéàù øöçá àìå íéáøä úåùøá àì ìáàíäé:  
)â (äëéùîá äîäáä úà ïéðå÷ ãöéë , äéìò áëøù åà äëìäå äëùî íà øîåì êéøö ïéà

äð÷ù åá äëìäå ,åì÷îá äùéëäù åà äàáå äì àø÷ åìéôà àìà , ìå÷á äâéäðäù åà)øåè (
åéðôá äúöøå ,äàð÷ ìâøå ãé äø÷òù ïåéë ,íéìòáä éðôá êåùîéù àåäå , àìù êùî íàå

 íéìòáä éðôáêéøö÷ åì øîàéù  éð÷å êåùî êì êåùîéù íãå)òå"åìà ïéðéãî àòø ïîéñ ì:(  
)ã (äðúîá åì ïúðù åà åøéáçì øãò øëåîä , äîäáä àéä úéëåëùî åì øñîù ïåéë

éð÷å êåùî øîåì êéøö ïéà äéøçà íéëùîð ìëäå øãòä ùàøá úëìäîä , øãòä êùî íàå
äð÷ åéðôá àìù åìéôà ,éð÷å êåùî êì øîåàë éåä úéëåëùî úøéñîã .ääâ : øôñ åì øëî
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åéöç åì ïúðå ãçà ,äð÷ àì åøéáç úòãî àìù éðùä äéáâä åà êùîå êìäå , éöçä éîã àìã
 úéëåëùîì åì ïúðù)ô éðåîééî úåäâä"ìäî ä 'åùúå äøéëî 'ééî 'çé ïîéñã ïéð÷ã( , øñî àì

é ÷ø åì øëîå úéëåëùîä åì 'úåîäá ,êùîù äúåà àìà äð÷ àì äëéùîá äðå÷ íà , íàå
îá äðå÷äøéñ ,ì ïúðå úçà øñôàá åì øñî íàåäð÷ ïìåë éîã  ,ïìåë éîã åì øñî àì , àì

 áö÷ ïîéñ óåñ ò÷ø÷ éáâ ìéòì øàáúðù åîë åéúåòî ãâðë ÷ø äð÷)ð íçåøé åðáø"ç é"ã:(  
)ä (íéðå÷ íãà éðáù êøãë äð÷ øîàå äðúîá åì äðúð åà åøéáçì äîäá øëåîä , íà

äð÷ äéáâä åà êùî ,äéìò áëø íà ìáà, àèîéñá åà äãùá íà )øåè (äð÷ , øéòá íàå
øá"øéòá áåëøì íãà éðá êøã ïéàù éôì äð÷ àì ä ,êëéôì : åëøãù áåùç íãà äéä íà

øéòá áåëøì ,ãà åàíïåâë áëåøå øéòá åëåìä ìò ãéô÷î åðéàù øúåéá ìæìåæî :  
úåîäáä ìåãéâá ïéìôèîä  ,íéãáòä åà ,äùà äúéäù åà , íéáøä úåùøá äéäù åà

áøäùíù íé÷çåã íé ,äáéëøá äðå÷ äæ éøä ,åá êìäúù àåäå:  
)å (åìà íéøáãá àöåéëå äð÷úå ÷æç åà äð÷úå êåùî åøéáçì øîåàä , åà êùîå êìäå

÷éæçä ,åì äð÷ä àì ïééãòå àáäì äð÷ú òîùîù äð÷ àì , õôç êåùî åì øîåàì ïéãä àåäå
åúåð÷ì äæ , äð÷å ÷æç åà éð÷å êåùî øîåì êéøö àìà)ä íùá øåèáîø"í:(  

)æ (äð÷ àì êùîå íåé íéùìù øçàì àìà äð÷ú àìå åæ äøô êåùî åøéáçì øîåàä , íàå
ì øçàìå åéùëòî äð÷ äéì øîà 'íåé ,ì íåéá íâàá úãîåò äúéä åìéôàå äð÷ ,' éîë äæù

ïéð÷ä íéé÷úð éàðúä äùòð éàðú ìò äúòî äúåà äð÷äù , øîåàë úðî ìò øîåàä ìëå
éîã åéùëòî. 

  
 çö÷ ïîéñ  

)à ( åà ääáâäá àìà íéìèìèîä åð÷é àìù åð÷ú íéîëç ìáà úåðå÷ úåòî äøåú øáã
 äéáâäì åëøã ïéàù øáã äëéùîáòà äð÷ äéáâä åà êùîù ïåéëå"úåòîä ïúð àìù ô512) øåè( 

 åðéà åäéáâäì øùôà éàù ìåãâ ïåòè íäî äùòå íäá àöåéëå ïúùô åà íéöò õá÷îä ãöéë
 äð÷ðäëéùîáâäìå åøéúäì øùôà éøäù  ìù åà íéæåâà ìù ïåòè äéä íà ìáà õò õò åäéá

 ùéå äëéùîá äð÷ð äæ éøä åäéáâäì ìåëé ãçà ïéàù íäá àöåéëå íéã÷ù ìù åà íéìôìô
 äéáâäìå øéúäì çøåè àëéàå ìéàåä äëéùîá äð÷ð íéöòá åìéôàã åäì àøéáñå ïé÷ìåç

òå"éñ ì 'âäå äëéùî ïéãá æ óéòñ øääá) øåè(  
513קונות ולא עקרו תקנתם לחומרא מעות כן -ע "סמ •

 

  514ויש חולקים, )א"נתיבות קצות ורע(ת "איפה שאין מעות אז משיכה זה מה •
)á (â äéáâäì êéøöù íéøîåà ùé ääáâä 'çôè úäáâäá éâñã íéøîåà ùéå íéçôè  

                                            
במי שקנה מחבירו כלי ומשך ללא נתינת דמים וקידש ' ב' א הלכות קנין משיכה סי"מחנ' ע 512

.  ל יש להקפיד לשלם על אתרוג לפני החג"ובגלל ספק הנ, הבו אשה אם היא מקודשת מן התור
שסיטומתא קנה מן התורה אפילו שזה רק , ד שיד"ס יו"ת חת"שו' וע, ג"אבני מילוים כח סקל' וע

ועוד אפשר להוכיח , למעשה אם קידש בהנאת כסף ודאי מקודשת[ולכן משיכה לא פחות , דרבנן
מ "ב(א "רע' ע. ע והערה שם"סמ' וע, ]ולים להקנותממקנה אתרוג לקטן הרי תקנו בפעוטות שיכ

 .א כן קנה"כח סק' ע ס"ת אה"ופ, שלא קנה) ע"הובא בהערה על הסמ' אולי תוס&
 

, טור שגם פוסק כך' פרקים וע' ג וקשה מאוד ששם בדווקא בד/קצט' פרישה שמציין לס' ע 513
י אם התקנה היא תוספת "ובטור ' ואם כן משמע שיש מח, אבל הוא כותב שלא יכול לחזור במעות

וכן , ה קאי באבל"ד. מ מח"י ב"שמביא רש. מ מח"א ב"רע' וע, או שזה עקירת הקנין, על מעות
. מ מח"שיטה ב' לגבי שואל ע(ובכלי אינו קונה , ה מאי איריא שהמעות הלואה אצלו"ד. מג' תוס

  )כ וזה שואל ולא לוה"א שהקונה יכול לחזור ולקחת המעות בע"בשם הריטב
' תוס' וע, )ע"משמע שזה לכו(מ "ב' ע לפי צד בתוס"נתיבות שהסמ' וע, ע חולק"בפשטות השו

  ע" דלא כסמ-ה והא "ד. ז סג"ע
אם , ואם קנין יד זה שונה ממשיכה אין שאילה, קצות ששואל לחולקים איך יש קנין חצר' ע 514

  ' פחות מגא שקנין יד אין/קצות שנא' וע, כן לקצות קנין יד זה בדיוק כמו משיכה
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515נתיבות שיש קנין יד אפילו מפחות מטפח' וע, ע"סמ' ע •
 

  516קונהודאי ) א/קצז(ולקצות , בהוגבהה מחמתו' ך שיש מח"ש' ע •
)â (åá àåäù íå÷îä ìëî åðàéöåéå åìåë õôçä êåùîéù êéøö åøîàù äëéùî  
)ã (äð÷ åðéäáâà éà íäéáâäì íëøã ïéàù íéøáã  
)ä ( íãå÷å õôçä éîã ç÷åìä ïúé àîù äøéæâ úåðå÷ úåòî àäé àìù íéîëç åð÷ú äîìå

 íàå åäåìèéå íéèñì åàåáé åà óøùéå ä÷éìã ìåôúù ïåâë ñðåàá ãáàé åðç÷éù úåùøá äéä
 ìãúùéù éãë øëåîä úåùøá íéîëç åäåãéîòä êëéôì ìéöé àìå øëåîä äîäîúé ç÷åìä

ì ìéöéåêëéô ìò åäåãéîòä øëåîì øëùåî øëîðù õôçä åá ùéù ç÷åì ìù åúéá äéä íà 
 íéìèìèîä íúåàù íå÷îä øëåùä ïëå ìéöäì ìåëéå åúéá ìöà àåä éåöî éøäù äøåú ïéã

ãî ãçàá åá íéçðåî íéøëîðä äö÷ ïîéñá åøàáúðù úåøéëùä úééð÷ éëø)è óéòñ ( äð÷
çì ìåëé íäî ãçà íåù ïéàå åáù íéìèìèîäøåæ úòãì úøîúùîä øöç àäúù àåäå åá 

 àåää íå÷îä ãöá ãîåò àåäù åà øëåùä àëéìã íå÷îá ïéìèìèîä åéä íàã íéøîåà ùéå äâä

 úåòîá åð÷ð ä÷éìãì ùçéîì)áäæä ÷øô éëãøîã úåðåùàø úåäâä (ëå åð÷é úåòîã àéãäá åðúä íà ï

 åð÷)á"é(  

וסיבה , ע שהטעם הראשון אפילו אם אינו דר עם המוכר מצוי שם"ע מקשה על השו"סמ •
ך "והש, השניה קנין חצר ולא כטור שזה אפילו לא גר שם עצם זה שהוא מצוי מספיק

קצות שקנין חצר שקונה שלא מדעתו בדווקא אם היה החצר ' וע, טוען שאין שאילה
 ו קודם שבאתה מציאה לתוך החצרשל

ך חולק שכל תנאי רק עוזר איפה שעוזר " הש-כ שאם התנו לקנות בענין מעות "מש •
  מחילה ולא ליצור משהו

)å ( åôøùð åì øîàé àîù ùçéîì àëéìã óñëá äð÷ð íéìèìèîä úåøéëùã íéøîåà ùé
ìéöîå çøè åìù óåâäù ïåéëã äééìòá íéèç  

)æ ( øùôà éàå ìéàåä äðéôñä àìà úëùîð äðéàå ìåãâ çøåè äúëéùîá ùéå äéáâäì
 êåùî êì åì øîà íàå äæá àöåéë ìë ïëå äøéñîá úéð÷ð àìà äëéùî åëéøöä àì íéáøì
 ãéô÷ä éøäù åá äúéäù íå÷îä ìëî äðàéöåéå äìåë äðëùîéù ãò äðéôñä äðå÷ åðéà äð÷å

ù øëåîäàìäëéùîá àìà äæ äð÷é   
ד "שכל דבר כבד אפשר לעשות בו מסיר הולם " בפשטות זה כמו הרמב–במסירה  •

  517)א"גר(ספינה 
) ç ( ç÷åìä äá æçàù ïåéë àìà ç÷åì ãéì åãéî åðøñîéù êéøö ïéà åøîàù åæ äøéñî

äøéñî äéì äåä åúåöîá åà øëåîä éðôá  
)è (øá àìà äðå÷ åðéà äøéñî" úåùøá àìù íù äñéðëäå íäéðù ìù äðéàù øöçáå ä

äðå÷ åðéà äëéùîå øöçä ìòá íå÷î ìëá äðå÷ ääáâäå íäéðù ìù øöçá åà àèîéñá àìà 
 äð÷ àìå éðäî àì ïéðå÷ ïéàù íå÷îá äëéùîá åà äøéñîá úåð÷ì øëåîä äéì øîà äâä

)ø"ô ï"÷ã ÷ïéùåãé(  
)é ( íäéðù ìù äðéàù øöçá åà íéáøä úåùøá úãîåò äðéôñä äúéä íà êëéôì

äìåë äëùîì êéøö äð÷å êåùî äéì øîàå øëåîä ãéô÷äå ïéàù úåùø åúåàî äðàéöåéùå 
åá äðå÷ äëéùîäù úåùøì äðñéðëéå åá äðå÷ äëéùî  

)àé (äøéñîá àìå äëéùîá àìà úéð÷ð äðéà íäéðù øöçá åà àèîéñá úãîåò äúéä  

                                            
א /קצות קצז' וכן ע, א/קצות שנא' ואין כמאן דפסיק וע, ב שזה דווקא שכולו בידו/רסח' ע 515

' י תוס"רש' ב שזה מח/קצות רסח' וע, ולכן קונה אפילו מה שחוץ לידו, שמשמע שזה כמו הגבהה
 שעיקר וכנראה, )ת לגבי הגבהת טפח"שהיא שיטת ר. קידושין כז' תוס' וע, ה דאי"ד. כתובות לא(

 שנא וכן קצז' י מס"אצלו כרש
 ך וקצות רואים שהם לא סוברים מקנין יד של הנתיבות"מתוך השאילות של הש 516
 *א "ע קצז סק"סמ' ע 517
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)áé ( àì êùîå ç÷åìä êìäå íåìë øëåîä íäì øîà àìå íéáøä úåùøá úãîåò äúéä
òà àèîéñì íéáøä úåùøî äðéãë äðëùîéù ãò äð÷"ô íéáøä úåùøá äøéñîá úéð÷ðù 

 äìéâ øáë êåùîì ìéçúäù ïåéë éëä åìéôà ãéì ãéî åì øåñîéù äëéøö äðéà äøéñîå
÷ì äöåø åðéàù åúòãáúåðäëéùîá àìà äá ñåôúå ÷éæçî àåäù åæ ä÷æçá   

)âé ( íéîá úçðåîù ïåâë äúëéùî êøãë àìà äëéùîá úéð÷ð äðéà äðéôñã íéøîåà ùé
éñá àåäù íéî ÷÷øá åà ãò äðå÷ åðéà äùáéá äúéä íà ìáà íäéðù ìù øöçá åà àèî

 äðäéáâéù  
 ם שאין מסירה בספינה מחוץ למים"רשב'  ע- ע"סמ •

)ãé ( åëùîå íäéðù ìù äðéàù øöçá åà íéáøä úåùøá äéäù äëéùîá äð÷ðä øáã
 ìù äðéàù úåùøî åà íéáøä úåùøî åúö÷î àéöåäù ïåéë àèîéñì åà åúåùøì ç÷åìä

î äð÷ íäéðùåá äéäù íå÷îä ìëî åàéöåäå åìåë åëùîù øçà518  
) åè ( êéúåòî ìåèå àá øëåîä åì øîàå ç÷åìä åá øæçå ïúö÷î åà íéìèìèîä éîã ïúåðä

 åá øæç íà ìáà ïúåéøçàá áééç åðéà åãáà åà åáðâð íàå ïåã÷ô åîë åìöà úåòîä éøä
åéøçàá áééçå åúåùøá úåòîä éøä êìù úà ìåèå àá ç÷åìì øîàå øëåîä åìéôà åú

åãâ íéñðåàîíéì éà æàå êìù úà ìåèå àá êë øçà åì øîàéå òøôù éî åéìò ìá÷éù ãò 
 íäéúçú íéøçà ãçééå íàéöåä íà ìáà øåèô ç÷åì äéì áéäéã ùîî éæåæ êðä ïéòá åäðúéà
 ç÷åì úåùøì åàåáéù ãò íéñðåàá åìéôà áééçå äàåìä åøæçù íéøîåà ùé òøôù éî ìá÷å

ìéôàù øîåàù éî ùéåòà åì íðúåðå òøôù éî åéìò ìá÷ù ïåéë íàéöåä å" äöø àìù ô
øåèô íìá÷ì ç÷åìä  

  החילוק בין מי שחוזר היא שנפקד אינו חייב בהשבה או מלוה כן חייב- קצות  •
  519ש או שאול או לוה"ע וקצות אם הוא ש"ך סמ"ש' א מח/לעיל סו' ע •
  

 èö÷  
)à (å ïéðî àìá åãéá úåòî åì åéä ãöéë úåðå÷ úåòî ùé øåëî åøéáçì øîàå ì÷ùî àìá

 ç÷åìì õôçä äð÷ð íðéðî òãéì ÷ã÷ã àìå øëåîä íç÷ìå éãéáù åìà úåòîá êìù õôç éì
ìéôàå äâä ïðáø äéá åøæâ àì éåöî åðéàù øáã àåäù éðôî åá øåæçì ìåëé íäî ãçà ïéàåå 

 íéøîåà ùé íðéðîá ÷ã÷ã àì øëåîäå åìàá éì øåëî øëåîì øîàù ÷ø íðéðî òãé ç÷åìä
 äð÷ã)áá ïééò"é(  

)á ( ïáåàøì áééçúðå ïéìèìèîä ïåòîù äð÷å äðîá ïåòîùì ïéìèìèî øëîù ïáåàø ïëå
àå øåëîì íéøçà íéìèìèî ïåòîùì äéä êë øçàå íéîãá" íéîãá íúåà øåëî ïáåàø ì

 íäù íå÷î ìëá ïáåàøì íéìèìèîä ïúåà ïéð÷ð ïä äéì øîàå øëîä éîãî êãéá éì ùéù
òàå"ä àìå êùî àìù ô íà ìáà ïðáø äéá åøæâ àìå àåä éåöî åðéàù øáã äæ íâù äéáâ

àå øëîä úîçî àìù áåç åéìò äéä" åöøúðå êìöà éì ùéù áåçá ïéìèìèî éì øåëî ì
äâä äð÷ àì íäéðù  

 éì ùéù íéîãä úìéçî úàðäá éì øåëî äéì øîàù à÷åã éøééîã íéøîåà ùé åäéî 
 éì ùéù íéîãá éì øåëî äéì øîà íà ìáà êìöà äð÷ àì êãéá)ô ãéâîä"øå äøéëîã æ" ï

òå áäæä ÷øô 'áá"éñ ïî÷ì ïééòå é 'é óéòñ ãø(  
)â ( íé÷øô äòáøàá øùáá äøåú ïéã ìò ïäéøáã íéîëç åãéîòäù úåðå÷ úåòîù ïîæ ùé

 áøòå úøöòä áøòå çñô ìù ïåùàø áåè íåé áøòå âç ìù ïåøçàä áåè íåé áøò íä åìàå

                                            
  ם"ע כרמב"ן והרי השו"ע כרמב" שלומד השו–ע "סמ' ע 518
' כ של הנותן ע"פירוש הדבר שואל על כסף שאם לא הוציאם המקפיד יכול לקחתם בע 519

  א"בשם הריטב. מחמ "שיטה ב
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åù øåù çáèì äéä íàù äðùä ùàø øùá åì ïúéì éãë øðéã ç÷åìäî ç÷ìå íéøðéã äàî ä
åçùéùëè ç÷åìì øùáä ïúéì éãë åçøë ìòá åúåà ïéèéçùî øåùä éîã ìë åì åöá÷úð àìå 

 úåòî ïúåðä ïéãä àåäã áúëù éî ùéå äâä øðéãä ãéñôîå ç÷åìì úî øåùä úî íà êëéôì
ò íäéøáã åãéîòä àðååâ éàäë ìëã äð÷ã úáù áøòá ùåãé÷ì ïéé ìò äøåú ïéã ì

)éøäî"ì(520   
)ã ( ïúð àì ïééãòå ç÷åìä ïëùîå íéìèìèî åøëîù íäìù ñåôåøèåôà åà íéîåúé

 íå÷î ìëîå úåòî àìà äðå÷ äëéùî ïéàù äøåúä ïéãë íäá íéøæåç åø÷ééúðå úåòîä
 ç÷îä ìò øëù øîåù éåä ç÷åìä)áå ïé÷éæðä ÷øô éëãøî"ñåú íùá é'(  ïéã ÷åìç ãáìá åæáå

ãî íéîåúéäïé  ïéðòì íãà ìë ìùì äåù íéîåúéä ïéã úå÷åìçä øàùá ìáà íãà éðá øàù
 äæ ç÷îä ìò ùã÷äì íéîã ãçà ïúð íà ïëìå úåòîá äðå÷ ä÷ãöå ùã÷ä ìáà íéîåúé à÷åãå äâä

 åá øåæçì ìåëé ùã÷ä ïéà ø÷ééúðå)øå ïé÷æéðä ÷øô éëãøî"ô ï"ïéùåãé÷ã ÷(  

  

ø'  

)à (åúòãì øîúùîä ç÷åìä úåùøá ïéìèìèî åéä  åà øëîáã åäì àøéáñå ïé÷ìåç ùéå äâä

 äð÷å éâñ ïúåðä åà øëåîä úòãì øîåùî íà äðúî)éò 'áá"é ( øëåîä íà åäéî úåøåäì äàøð ïëå

ëåî ìù ïéìèìèî øàù íò ïééãò ïéáøåòî åì øëåîù ïéìèìèîäå åîöò øöç åì øéëùäø øöç éø÷î 

 äð÷ àìå øîåùî åðéàù)ô éëãøî úåäâä"àòéöîã ÷(  àåäù åà úåùø åúåà ãöá ãîåò ùéå

 àì åì äöåç ìáà åëåúá à÷åã ïðéòáã íéøîåà)ô ãéâîä"äìéæâã å(  øåëîì øëåîä åéìò ìá÷ù ïåéë
òàå ç÷åì äð÷" íéîã ÷ñôù àåäå ããî àì ïééãòù ôðå÷ íãà ìù úåîà òáøàã íéøîåà ùéåïé 

 äàéöîá åîë åì)áá ïééò"é(  

נשאר (עשות החצר משתמרת ם שלא עוזר שמירת אחר ל"ף ורמב"ך עיקר כרי"ש •
והקצות טוען שלא , והנתיבות מקיים דעתם, )כספיקא דדינא ולא להורות לכתחילה

א "והנתיבות כותב את זה בדעת הרמ, צריך שמירת אחר אלא דעת אחרת מקנה מספיק
 ך"לתרץ שאילת הש

  בית כנסת יש לו דין חצר השותפין ואינו הקדש- קצות  •

וחצר , מ בעינין שיהא משומר על ידו"מ, ומה לידונתיבות שאז זה ד'  ע- בתוכו  •
 המשתמרת דהיינו מחיצות

והנתיבות כותב שמי שקדם , ירוחם חולק' והר, ע דווקא שקדם הכלי לנותן" סמ- א "ד •
ן היא בדווקא "ך טעון שכל החילוק של הר"והש, וכן בקצות, אמות ראשון' קונה הד

  מ ולא במציאה"במו
)á (øá åà øëåîä úåùøá åéä ãò ç÷åìä äð÷ àì åìöà íéã÷ôåî íäù øçà íãà úåù

 åà åá çðåîù íå÷îä øëù íà åäéî äâä øàáúðù åîë íëùîéù ãò åà ïéìèìèîä äéáâéù
 àäå åì äðå÷å åúåùøá éåä àúùäã åàð÷ àîìòá øåáãá åìéôà åà ïéð÷áå äðúîá åì åðúð

åàå øëåîä úåùøá çðåî íà ìáà øçà úåùøá åðééä àîìòá øåáã éðäîã éøöç äëæé øî
 äééð÷ä éëøãî ãçàá åì äð÷éå åîå÷î åì øéëùéù ãò äð÷ àì éðîî äð÷ù ç÷îá ç÷åìì

)àøä íùá øåè"ð íçåøé åðáøå ù"ç é"á ( éâñ àì øçà ãéá íéã÷ôåî úåøéôä åéä íàå
îä úòãî ïë øîàéù ãò ç÷åìì éøöç äð÷ú øîàéùøëå) á"áîøä íùá é"ô ãéâîäå ï" ã

äøéëîã(  

ואין כאן דין ' זכה לפלוני'ל "ך שצ"ש' וע, ע דהיינו השכירות"סמ' ע - בדיבור בעלמא  •
ל שהלוקח לא נמצא ולכן אינו זכות שיש דין של "נתיבות שמתקשה וצ' וע, של תן כזכי

  תן כזכי

                                            
 ח קנינים כו כז"א ופ"שער המשפט קכה סק' ע אם יש בזה מציאות בזמנינו וע"צ 520
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)â ( êåúá íéìèìèîä åñðëðù ïåéëå åì äð÷ åçéðäì úåùø åì ùéù íå÷î ìë íãà ìù åéìë
å åá øåæçì ìåëé íäî ãçà ïéà éìëä íàã ïé÷ìçî ùéå äâä åúéá êåúá åçðåäù éîë äæ éøä

àéù ãò åà ããî ïë íà àìà íéðå÷ åéìë ïéà äæá àöåéëå àèîéñá ÷ø ç÷åì úåùøá ïðéàøî 
 éð÷å ìéæ åì)ñåúå øåè 'àøäå"ô éðåîééî úåäâäå äðéôñä ÷øô ù"äøéëîã ã(  åéìë ïéà êëéôì

 àìà øëåîä úåùøá àìå íéáøä úåùøá åì íéðå÷ íãà ìù äð÷å êì äð÷îä åì øîà ïë íà
 øëåîä úåùøá àåä íà äð÷ æàå äæ éìëá  

 )נתיבות(ולא קונה בקטנה ,  זה חצר משתמרת ולכן לא צריך עומד בצידו-כלים  •

ועל , ך שאם נתנו רשות להניח כליו לא צריך לומר לך וקנה"ש'  ע- כלים ברשות מוכר  •
  . ויר הכלי שבו קוניםזה נתיבות כותב שהעיקר שצריך לומר לך וקנה בגלל א

)ã ( äð÷å øæçå øëåîä úåùøá íù åçéðä êë øçàå åäéáâäå øëåîäî éìëä äð÷ íà ïëå
 éìëä úøéëîá øëåîä úàðä éðôîù íúåà äð÷ äæ éìë êåúá åñðëðù ïåéë úåøéôä åðîî

åîå÷î ìò ãéô÷î åðéà  
)ä (å÷ øëåî ìù åéìë ïéà êë øëåî úåùøá åì äðå÷ ç÷åì ìù åéìë ïéàù íùë ç÷åìì äð
òà"à åìéôà íéøîåà ùéå ç÷åì úåùøá àåäù ô" äð÷ àì éð÷ ìéæ øëåîä ì)øä íùá øåè" é
áå"àøä íùá é"ù(  

)å ( åéðôá ç÷åìä åëùîå åéìë êåúì ïúðå øëåîä ããî íàù øëåî ìù åéìëá éðäî äëéùî
åëåúáù äî úåð÷ì éìëä êåùî åì øîà àì åìéôàå äð÷  

)æ (àìå éìëä àìå äðå÷ úåùøä ïéà äãîä äìéçú ÷ñô ïë íà àìà ääáâä àìå äëéùî 
 äëîñ àì ÷ñô àìù ïîæ ìëã åá äð÷éù ãö íåù åì ïéà ÷ñô àìù ïîæ ìë ìáà êëå êëá

íåëñä ìò åîéëñé àì àîù íäéðù úòã521òà íéáåö÷ åéîãù øáã ç÷îä íàå " àìù ô
 íà ïëå äð÷ ÷ñôà"ì522â åäåîùéù äî éôë êì øëåî éðéøä '523åéîã ïéà åìéôà äð÷  

 êåúá åéäå ç÷åì úåùøá åéä åìéôàå íäéðù ìù øöçá åà àèîéñá úåøéôä åéä íéáåö÷
 íà øëåî ìù åéìë êåúá ãåãîì øëåîä ìéçúäå øåëîì øëåîä åéìò ìá÷ øëåî ìù åéìë

à"ìéôà åá øåæçì ìåëé êì øëåî éðà òìñ íéùìùá øåë ìå ïééãòå ìéàåä äðåøçà äàñá 
ëå äãîä ìë øîâ àìå åéìëá úåøéôäòà ç÷åìì íéðå÷ ïðéà øëåî ìù åéì" úåùøá àåäù ô

 ç÷åì úåùøá äéä åìéôà ãçéá øåëä ÷ø øåëîì äöåø åðéàù åúòã äìéâù ìëã íéøîåà ùéå äâä

åããî ïë íà àìà äð÷ àì äéáâäù åà êùîù åà ç÷åì ìù åéìëáå ç÷åì524) á øåèíùàøä " ù

áùøä úèéùëå"à (à íàå"ìá øåë ì 'ð÷ ïåùàø ïåùàø òìñá äàñ ìë ìò íéîã å÷ñôù ïåéë ä
 úåøéôä ïéàå ìéàåä äúøéëî äøîâð äúåà äøòéå øëåîä äéáâéù äàñ ìë äàñå äàñ
 íäù ïåéë øëåî ìù åéìëá úåøéôä åéä àì åìéàå íéáøä úåùøá àìå øëåîä úåùøá

 ÷ñôùî äð÷ ç÷åì úåùøáòà"ñá øàáúðù åîë ããî àìù ô" â äð÷ àìã íéøîåà ùéå äâä

î àìà ïåùàø ïåùàø øåæçì ìåëé ç÷åìä úåòîä ïúð àì íà ïëìå ÷æçåî àåäù íòè) íùá øåè

                                            
 זה כלל גדול )יא/ם מכירה ד"רמב(' כ אין קנין למפרע ע"אפילו אם הסכימו על המחיר אח 521

יהיה בידך הקונה את המטלטלין אם פסק הדמים ואחר כך הגביה קנה ואם הגביה תחלה והניח 
 פסק הדמים לא קנה באותה הגבהה עד שיגביה אחר שפסק או ימשוך דבר שאין דרכו ואחר כך
כ "קכא שאם זה קנין כסף או שטר מועיל אפילו אם אח/ם ז"שות מהרש' אבל ע, ל"עכ, להגביהה

ולא , והמוכר קבלם, ת אגרות משה שאם נתן המעות"שו' וע, ]אם לא קלתא קנינו* [היה הפיסוק
ע "וצ, אבל זה מעשה פרטי בשוק שם,  רק צריך בירור בכמה שוה בשוק אז,פסקו הדמים יש קנין

 במקומות אחרים
 )'ח עמוד ד"פ(ד אמר המוכר אלא אפילו אמר הלוקח והמוכר שתק "ל 522
אבל ', ט בשם הבגדי ישע שלפי הנתיבות זהו בדווקא אם קבעו מי הם הג"יב סק' ש ס"פת' ע 523

אין שום חסרון ' דבריו שהרי אם המוציא מביא גע ב"אבל צ, כ"ע, לא משמע כן מהפוסקים
אם זה נחשב כפיסוק דמים ' ואם אמר כפי שיאמר המוכר יש מח, גם כן' שהמחזיק יכול להביא ג

 'עוד לקמן רו סעיף ב' וע, )י"ר סעיף ז סק' משפט שלום ס(
 )ג"סקי' ח עמוד ז"פ(וכל זמן שלא שניהם יכולים לחזור  524
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îøä"ä ( øîåà øëåîäå øúåé ç÷éì àìå øåæçì ç÷åìä äöåø éöçä åì ããîùëå ïéé úéáç øëåîä åì çúô

 ìë åì íìùéù ì÷ì÷úé íà øúåîä ìò úåéøçà ìá÷ì åà åìåë ç÷éì ç÷åìä êéøö õéîçé øúåîäù

 äòùá äåù äéäù äî éôë úéáçä åàð÷ù)àøä íùá øåè"éñ á÷ ììë ù"à ( äæ ìëã íéøîåà ùéå

 äëéùîë éåä åúãéãîã ïéðò ìëá äð÷ ç÷åìä ããî íà ìáà øëåîä ããîùë)øåè ( ïé÷ìåç ùéå) øåè

áàøä íùá"ã (òà øåæçì ìåëé íäî ãçà ïéà ç÷îä äð÷ðù ìë" ïàéîå íäéðéá íé÷åìéç åìôðù ô

îäøëåäî ìò êë øçà åðåãé àìà åç÷î åì úúì  íäéðéáù )áéø"éñ ù 'áëø(  

 )526ע יג"סמ (525 דהיינו שיש להם קצבה לתנם לעולם בכך וכך–דמיו קצובים  •
 )ע יד"סמ(' אלא אפילו א' ד ג" ל–' מה שישומו ג •
א אם יש כליו של לוקח וברשות לוקח אפילו בחצי המדה "מחבר רמ' המח –כל שגילה  •

 הדין קפידא זה רק אם המנהג וכל, )נתיבות(א "ועיקר דלא כרמ, )ע"סמ(שדברו עליו 
  527)ד"נתיבות קפב סק(העולם רק למכור כור 

)ç ( íåìë äðéà äëéùî äúåà íäéìòù äàåáúä íò åúéáì íéøåîçä úà ç÷åìä ñéðëä
 ããî åìéôàù øîåàù éî ùéå äð÷ àì íéøåîçä ìò øëåîä ããîå íéîãä ÷ñô íà åìéôà

 úåð÷ìå äëéùîì ïéåëúð àìù äð÷ àì íéøåîçä ìò ç÷åì àîìòá äãéãîìã åæ äãéãîá
 ïéåëúðé÷ìåç ùéåïøàáúðù åîëå äð÷ ç÷åì ããî íà åäì àøéáñå 528  

 שלא צריך כוונת קנין בדעת אחר מקנה, )ח"ע סק"סמ (ודאי קנהא ש" י–מדד לוקח  •
 בשעת הקנין אלא להקנות האין כאן כוונ' א, סיבות' ח בגלל ב"י ו)529ד" סקה" ערקצות(

  )נתיבות (530ת ושונה ממכרמתנה זכו' ב, למדידה בעלמא
)è ( äúéäå ç÷åì úåùøá åà íäéðù ìù øöçá åà àèîéñá åøéáçì ïîù åà ïéé øëåîä

 ïä éøä äãîä äàìîúðùî øëåî ìù ïä éøä äãîä äàìîúð àìù ãò øåñøñ ìù äøãîä
 ìù øöçá åà àèîéñá íéøåáö åéäù úåøéô ïëå åá øåæçì ìåëé íäî ãçà ïéàå ç÷åì úåùøá

 äãîäå íäéðùàäðé àéä éøä äãîä äàìîúð àìù ãò ããåî øëåîä äéäå íäî ãçà ìù 
ç÷åì úåùøá àéä éøä äãîä äàìîúðùîå øëåî úåùøá  

)é ( ïäá àöåéëå äòéáøå äéùéìù äéöç òãéì íéîùø äá åéäå íäî ãçà ìù äãîä äúéä
òàå ïåùàø ïåùàø äð÷ íéîùøäî íùåøì òéâäù ïåéë" íùåø ìëù äãîä úàìîúð àìù ô

ãîë íäî ùéå äáù íéîùøä ìò êîåñ àåäå äãîä àåä íäî ãçà ìë éøäù äîöò éðôá ä
ãîä íàã íéøîåàä äúåà äøòéù ãò äð÷ àì øëåî ìù )øåè (  

)àé ( áééç åãéá ñðàðå íéáåö÷ åéîã åéä íà åø÷áì úðî ìò ïîåàä úéáî éìë ìèåðä
 øåæçì ìåëé øëåîä ïéàå åúåùøá äùòð äéáâäù úòî íéáåö÷ åéîãå ìéàåäù àåäå åá

 øëåîäù õôç ìáà ç÷åìä ìò áéáç øëîðä õôç åúåà äéäéå åìåë úà úåð÷ì éãë åðäéáâéù
äå åá õ÷àå åðäéáâéå íéîãä ÷åñôéù ãò øëåîä úåùøá àåä éøä åøëîì óãåøå ù÷áî 

                                            
ב פח "ב(ם היא "לשון הרשב, ם"ם וכן נרא המדברי הרמב"שבע מבסס עצמו על הר"הסמ 525

 שדמיו קצוצים כגון רחיים של פלפלין ושאר כלים קטנים שדרכן לעולם לתת )ה והני מילי"א ד"ע
 היה דבר הנמכר דמיו קצובין וידועין והגביהו )יב/מכירה ד(ם היא "ולשון הרמב, בפשוט פשוט

, ע"וצ, ם"ם לא כתוב ברשב"שה מה שכתוב ברמבלמע, כ"ע, פ שפסק אחר שהגביה"קנהו אע
 *.ע"וכנראה שכל דבר שקבוע לו מחיר וידוע לכל אז דינו כך וצ

 דלא כראשונים החולקים שזה בדווקא שהמוכר קצב המחיר 526
וקשה , כ"ע, א בדווקא שגילה דעתו שרוצה למכור סאה שלם"שהרמ' א מכירה א"מחנ'  ע527

אין לו ' קצב שאפילו בכור בל' עוד בנתיבות שמשמע מכח סשם ' וע, להאמין שהמחבר חולק בזה
 או כנגד הקנין שעשה, אני צריך וקנה כנגד מעותיו' ללוקח זכות לומר לכל הל

ע במעשה בעלמא כמו המגביה שזה בכלל חלק של הקנין או בדווקא במדידה זה חלק של "צ 528
לקנין הוראת בעלות או גילוי של ז שיש ,ח דף יא שלא צריך כוונה לקנות כ"פ' וע, תהליך הקנין

 כנסיה לרשות וקשה לי מאוד מעודר בנכסי הגר
ורק בעודר בנכסי , ואפילו בגוי, שלומד כקצות* א לז"ת רע"שו' ע, ש שזה לא שייך לגוי"ע 529

 .אבל במגביה דבר שרוצה לקנות במשיכה קנה שכוונתו לקנות, הגר שחשב שהוא שלו
  *ש אם כוונתו לקנות בתנאי או לברר"י ורא"ר' א מח"נתיבות סקי' ע 530
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 ùé åðøéæçéù íãå÷ ãáàð åà áðâðå åá õôç åðéàù åúòã äìéâ íàå ÷ñôù øçà ç÷åìä
ùéå øëù øîåùë àåäù íéøîåàíðç øîåùë àåäù íéøîåà   

)áé ( åì êåùîì åà äéáâäì øçàì øîàù åà åîöòá ÷éæçîä åà äéáâîä åà êùåîä ãçà
äééð÷ä éëøã øàùá ïëå åì äëæ äæ éøä åì ÷éæçäì åà531  

  
 àø ïîéñ  

)à ( åì äéäéù éãë ç÷îä ìò íùåø ç÷åìä íùøå íéîãä å÷ñôå ãáìá íéøáãá åì øëî
òà åìù àåäù òåãé ïîéñ"ð àìù ô éî ìá÷î íùøù øçà åá øæåçä ìë íåìë íéîãäî åì ïú

 ìåëé íäî ãçà ïéàå ç÷îä äð÷ð øåîâ ïéð÷ íùåøä äð÷éù àåä äðéãîä âäðî íàå òøôù
 åá øåæçìáééçå íåùø øëåîä äéì øîàù åà øëåîä éðôá íùøù àåäå íéîãä ïúéì äæ 

êç÷î  
)á (ä ïúåðù éãé ìò ïåâë åá úåð÷ì íéøâúä åâäðù øáã ìë ïëå åà øëåîì äèåøô ç÷åì

 çúôîä äðå÷ì íéøñåîù íéøçåñä íéâäåðù íå÷îá åà åôë åì ò÷åúù éãé ìò) úåäâä
ô éðåîééî"äøéëîã æ(  äæá àöåéë ìë ïëå  

  אם נתן כל הכסף יש חסרון של שמא יאמר נשרפו חטיך בעליה-ע "סמ •
 והנתיבות משמע שאין סיטומטא, ך חולק"והש, ע אין סיטומטא על קרקעות"סמ •

ולנתיבות זה קנין , וקצות חולק, ואבל יש בדבר שלא בא לעולם, במטבע ושטרות
  וחתם סופר זה מן התורה, דרבנן

  
 áø ïîéñ  

)à ( åð÷ð äééð÷ä éëøãî ãçàá ò÷ø÷ä äð÷ù ïåéë ãçàë ïéìèìèîå ò÷ø÷ äð÷îä
 ïéá ò÷ø÷ ïúðå ïéìèìèî øëîù ïéá äðúîá åà øëîá íäéðù åéäù ïéá íäîò ïéìèìèîä

øëîù ò÷ø÷ä åìéôàã íéøîåà ùéå íéìèìèîä äð÷ ò÷ø÷ äð÷ù ïåéë íéìèìèî ïúðå ò÷ø÷ 
èìèîå úåøéëùáïéì äðúîá )ø"ð é"ç é"á(  

, ך טוען שודאי קנה"והש, ראשונים אם קנה מטלטלים בשאל הקרקע'  יש מח-ך "ש •
  'והקצות זה מח

)á (à ìáà ò÷ø÷ äúåàá íéøåáö íéìèìèîä íúåà åéäùë íéøåîà íéøáã äîá åéä í
 äðéãîá ïéìèìèîä åéä åìéôà ò÷ø÷ áâà ïéìèìèî äð÷ åì øîàéù êéøö øçà íå÷îá

àå úøçà"òà ïéìèìèîä åð÷ð ò÷ø÷ äð÷ù ïåéë éðåìô ò÷ø÷ éáâ ìò íúåà äð÷ ì" íðéàù ô
 äëåúá íéøåáöíàå äëåúá íéøåáö íðéàù øçàî äð÷ àì ò÷ø÷ áâà äð÷ äéì øîà àì 

éøåáö íä åìéôàã íéøîåà ùéå äâä ò÷ø÷ áâà äð÷ øîàéù êéøö äëåúá í) íùá øåè
áàøä"àøäå ã"ù ( àì íò ìáà áâà ïåùì à÷åã ïðéòáã íéøîåà ùéå ø÷éò éì äàøð ïëå
 éðäî)ø"ô ï"ùø íùá ïéùåã÷ã ÷"é ( ïé÷ìåç ùéå)àøä íùá íù"ä(  

                                            
א שזה בדווקא שהמשלח אמר לשליח "וי) מנחת שלמה(לגבי שטר על שם השליח קנה  531

  )ח א כז"פ(לעושת על שמו 
  אם מגביה הפקר עבור המשלח במחשבה שזה של המשלח' קצתו ונתיבות רעה סעיף ג' מח' וע

  קמה כן קנה/ומביט בג שלא קנה /מ ליקוטים יז"א חו"ואם המוכר השליח החזו
נ שלא קנה עד שיגיע לרשותו "ודאי קנה ול] יש סיטומתא[ח כא וכב "ע במזמין סחורה שלפ"צ

  ביניהם' ע שיתכן שזה מח"קצות רצג ג נגד שו' וע
א שמי שאינו בר שליחות לא יכול להגביה או לעושת חזקה אם לא שהוא /תניבות קפח' ע
  פועל

  בפני מוכר ושלח כסףנתיבות קפב ב לגיב משך שלא ' וע
  ב לגבי מעשה קוף/א קצב/נתיבות קפה' ע
 נגד נתיבות בחזרה שליחות אצל הבעל' ך קפה א מח"ש
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ך חולק שאין קנין "והש, אם היו צבורים בקרקע משתמרת אז קנה בקנין קרקעע "סמ •
ך מדובר "והנתיבות טוען שהש, טלין היו שם לפני שנהיה חצר שלךחצר אם המטל

 בשלא בפניו ולכן אין גמירת דעת מצד המוכר
שזה רק בדרך של , נתיבות שאין בהפקר קנין אגב' ע, ל אגב"א שהעיקר שצ"כ ברמ"מש •

  דעת אחרת מקנה
)â (òà øçàì íéìèìèîäå ãçàì äãùä äð÷ä"àù ô" ò÷ø÷ éáâ ìò íéìèìèîä äð÷ ì

å ïéà äð÷îä åá øæçù øçà ïñôú íàå ïéìèìèî éðùä äð÷ àì ò÷ø÷á ãçàä ÷éæçä
 àøéáñå ïé÷ìåç ùéå åáâ ìò åìà åð÷ðù ò÷ø÷ä åøéáç äð÷ù øçà ïñôú éøäù åãéî ïéàéöåî

éî ïéàéöåîã åäìã ïåîî ÷ôñ ìë ïéãë ñôåúä )ø"ô ï"ïéùåã÷ã ÷(  
)ã ( àåäå éð÷ íéîåúéì íéìèìèîå íéñôåøèåôàì äãù äð÷ä ä÷ãö éàáâá ïéãä)ø" ï

ðä"ì(  
)ä (åìà íéðéãá íéìèìèîë úåîäá  
)å (ò÷ø÷ áâà äð÷ð ò÷ø÷ ïéà  
)æ ( àåäù ìë ò÷ø÷ ïðéòáã àäå äâä äáøä íéìèìèî åéáâ ìò ïéð÷î àåäù ìë ò÷ø÷

 éâñ ò÷ø÷ áâà äð÷î àåäå åì ïéàù òåãé åðéàùë ìáà åì ïéàù éàãåá åðòãé íà é÷åôàì
ø÷ä íééñì êéøö ïéàå êëáòà úåîà òáøà ò÷ø÷ áâà ïéð÷î ïëìå äãé ìò äð÷îù ò÷" ô

ãåé ïéàùíéò åì ùéù )á"áùøä íùá é"à (òå"éñ ì ' úéá ìù úåîå÷î áâà úåð÷äì ìåëéå âé÷
òà úñðëä" íéð÷îå åì ìåàù åîë éåä øçà íå÷î ìò áùåé ãçà ìëå íéáø ìù úåîå÷îäù ô

 íãé ìò)åùú 'áùø"ì÷úú ïîéñ àã äì÷úúå(  
)ç (ò äð÷îä úåò÷ø÷á ÷éæçä úåò÷ø÷ä äð÷ àì íéãáòá ÷éæçä ãçàë úåò÷ø÷å íéãá

ò÷ø÷ éáâ ìò íúåà äð÷ åì øîàéù åìéôà äð÷ àì åàì íàå äð÷ äëåúá íéãáò åéä íà  
)è ( íéãáòá ÷éæçä íéãáòä äð÷ àì íéìèìèîä êùî ãçàë íéìèìèîå íéãáò äð÷îä

å ãáòä éáâ ìò íéìèìèîä åéä ïë íà àìà íéìèìèîä äð÷ àì ùéå úåôë äéäéù àåä
ïùé äéäéù íâ êéøöù íéøîåà  

)é ( íéòøæä ìòáì åöéöò õéöòä ìòá äð÷ä íà øçàì åáù íéòøæå áå÷ð õéöò ãçàì äéä
äð÷ êùîù ïåéë  

)àé (íîöò íéòøæá ÷éæçéù ãò äð÷ àì õéöòä ìòáì åéòøæ íéòøæ ìòá äð÷ä  
)áé (æçä øçàì íäéðù äð÷äå ãçàì ìëä åáù íéòøæäå õéöòä äéä úåð÷ì õéöòá ÷é

 ïðéòá õò ìùá à÷åãã íéøîåà ùéå õéöòä äð÷ íéòøæá ÷éæçä äð÷ àì õéöòä óà íéòøæä
 éîã áå÷ðë áå÷ð åðéà ñøç ìù ìáà áå÷ð)ùø"ô é"ïéèéâã ÷ ( àëôéà íéøîåà ùéå)ñåú 'íù(  

)âé (òà ãçàë äáâ ìòù íéìëå äîäá äð÷îä" íéìëä äð÷ àì äàð÷å äîäáä êùîù ô
éáâéù ãò äéìòù øöçë äîäáäù äéáâäì íëøã ïéà íà íîöò íéìëä êåùîé åà ä

 óà äð÷ äúåôë äîäáä äúéä íà êëéôì äìòáì éåð÷ äëåúáù äî ïéàå àéä úëìäîä
 íéìëä úàå äúåð÷ì äîäá êùåî éðà øîåà íà äàéöîáã øîåàù éî ùéå äéìòù íéìë

äúåôë äðéà åìéôà íàð÷ äéìòù  
' בס' וזה המח( בספק אם הוי מוחזק או לא ראשונים בתפיסה'  יש מח-שמשך הבהמה  •

, אבל במציאה איפה שאין מרא קמא ודאי יש תפיסה, )ך"ש) (א"ברמ' רב סעיף ג
אם לא שזה תפס ברשות בעלים וזה הוה , שתפיסה אין לו קשר בדווקא אם ראוי לקנין

אבל המחזיק בקרקע לקנות אותה ואת חברתה מהפקר שיש ספק קנין בכלל אין , קנינו
  )קצות(וכן אין תפיסה בכלל לא קנה , ונהק

)ãé ( äîäáä óåâ åì äð÷ä àìå ìéàåä äéìòù íéìë äð÷å åæ äîäá êåùî øëåîä åì øîà
äéìòù íéìë äð÷ àì äúåôë àéäå äëùîù éô ìò óà  

)åè (à"òà äëåúáù äî äð÷ äëåúáù äî äð÷ äúëéùîáå åæ äôå÷ êåùî ì" äð÷ àìù ô
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äôå÷ä  
  

 âø ïîéñ  
)à (ìèîä ìë òãéì ãéô÷î äð÷îä ïéà íà øîåì êéøö ïéà ïéôéìçá äæ úà äæ íéðå÷ ïéìè

 ïéá íéøáãä ìëì ìéòåîù øåîâ ïéð÷ åäæù øãåñá ïéðå÷ù ïéòë ïéôéìçá ìèåðù õôçä éååéù
òà éîð úåøéôå íééç éìòá ïéá åñ ïîéñ ìéòì ïééòå úåøèùî õåç éìèìèî ïéá ò÷ø÷" ôïéàù 

î õåç ïéôéìçá íéð÷ð íäá íéðå÷ åá ïéàù øáã ïëå äðå÷ àìå ïéôéìçá äð÷ð åðéàù òáèî
 øöç å÷ìçéù åà éðåìô íå÷îì éðåìô íò êìéù åðîî åð÷ù ïåâë åá ìéòåî ïéð÷ ïéà ùîî

 íäéðéáù)á óéòñ æð÷ ïîéñ ìéòì ïééòå ( ìåçì äî ìò åì ïéàå íéøáã ïéð÷ íäù åìàá àöåéëå
áåèå äâäú ïéôéìçá úð÷ð äðéàå ïåîî åàì äàðä )äâäô éðåîééî úå"äøéëîã ä ( ïî÷ì ïééòå

 äìéçî øèù äùòéù åðîî åð÷ù éî íéøáã ïéð÷ éåä éà éðåìôì øáã ïúà øîåàä äîø ïîéñ
 øéæçäì åðîî åð÷ éà ìáà àîìòá ÷åìéñ àìà åðéà äìéçî øèùã íéøáã ïéð÷ éåä åøéáçì

ò åì ùéù åéúåéëæ ìë åøéáçìåéì íéøáã ïéð÷ éåä )áùø úáåùú"âð óìà à (ìà åìéôà à
 äøô äæì äéä ãöéë äð÷ð éëä åìéôà íéîãì äîåã àúùäã ìèåðù õôçä éååéù òãéì ãéô÷î
 êùîù ïåéë äæá äæ íôéìçäì åîéëñäå íäî ãçà ìë äåù äîë íúåà åëéøòäå øåîç äæìå

ù íå÷î ìëá øåîçä ìòáì åúøô úéð÷ð øåîçä úà äøôä ìòáàéä íäî ãçà íåù ïéàå 
 íéøîåà ùéå åá øåæçì ìåëéáá ïééò ïé÷ìåç ùéå úåøéôá óà ïéðå÷ äæ ãâðë äæ åëéøòä íàã" é

úåòãä éúù  
 אפילו לא ידע הסכום קנה ללא חליפין מתור כסף שאין בזה אונאה והנתיבות -ע "סמ •

 חולק שאם זה דרך תשלום זה רק אם יש לו שומא ויודע המחיר שלו
, ק"נה בחליפין ואגך חולק וטעון שנק" מביא צד שטובת הנאה אינו ממון והש- ך "ש •

ז לא נקנהב חליפין "ועכ, וכן הנתיבות וטעון שמטבע ושטר ממון גמור, והקצות חולק
  ש טובת הנאה"וכ

)á ( ïéàù éðôî äð÷ àì äìèä úà êùî àìå äøôä úà êùîå äìèå äøôá øåîç óéìçä
 ìáà ÷åìçéì éåàø øåîçä ïéàù íåùî àðååâ éàäëá à÷åãã íéøîåà ùéå äøåîâ äëéùî ïàë
 äøôä éîã ãâðë íéèçá äð÷ äìèä êùî àìå äøôä êùîå íéèç øåëá äìèå äøô øîà íà
 éðùä ãâð ïë íâ ìèá ãçà ìöà ìèáúðå éåìå ïåòîù íò óéìçä ïáåàø íàã íéøîåà ùéå

)ú"àéù ïîéñ ä(  
  ד משיכה אלא כל קנין" ל-נתיבות  •
)â (ìèìèî øàùë íä éøä úåëúî éðéî øàù ìùå óñë ìùå áäæ ìù úåðåùì íéð÷ðå íé

 éøä úùåçð ìù åà áäæ ìù åà óñë ìù úåòáèîä ìáà äôìçäá äæ úà äæ ïéðå÷å ïéð÷á
 íäî ãçà ïéàå äð÷ àì íéìèìèî éîãá íäî ãçà ïúåðäå íéìèìèî øàù ãâðë íéîã íìåë
 íéìèìèîä éôéìçá ãçàì äð÷äå úåòî ãçééîä êëéôìå äâä ïéð÷ äùòð àìå ïéð÷á äð÷ð

úåòîä äæ äð÷ àìå ìéàåäòà ïéìèìèîä äæ äð÷ àì " ïéôéìç úøåúá à÷åãå ïëùîù ô
 ãéî åéîãá áééçúð õôçä êùîùî íéîã úøåúá ìáà úåòîä åì ãçééù)øåè(  

אבידה לא שכיח ופסול ?  למה חוששין לביטול מטבע יותר מאבידת חמור- ע "סמ •
, שעיקרו צורתו, ז שמתרץ שאין קנין לקנות מעות שאין בהם ממש"ט' וע, מטבע שכיח

, אבל אין סמיכות דעת על החוב, יש קנין, ואם קנה המטלטלין עבור מטבעות מסוימות
ואם אין בו , קצות שאין שום חיוב על חפץ אלא על הגברא' וע, שאין בו אחריות

שכל קנין עבור מסוים הוי , נתיבות' וע, אחריות אז החיוב על החפץ ולא הבן אדם
, ואם אמר חיוב עלי,  קנה שאין חליפין במעותולכן לא, חליפין אפילו לא הזכירו המילה

  . אז נשאר חיוב הגוף, ואלו בדווקא
)ã ( ìáà åìà úåëúî éðéîî ãçàá íéìèìèî øàù øëîù ïîæá íéøåîà íéøáã äîá

 íàå äâä úåøéôë íä éøä óñë ìù úåòáèî éáâì áäæ ìù íéøðéãä òáèîá òáèî øëåîä
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òî à÷åã ãçéé àìù íéîã úøåúá óñëä åì äð÷ä óñëä åì áééçúð áäæä êùîùî åìà úå
 åîò ÷ñôù äî éôë)øåè(  ãöéë óñë ìù úåòáèî éáâì úåøéô åîë úùçð ìù úåòîä ïëå
ëá áäæ øðéã åì ïúð"ëä åì ïúéì áééçúð áäæ øðéãä êùîù ïåéë óñë éøðéã ä" óñë éøðéã ä

ë åì ïúð íà ìáà íéðùé íéðùé íàå íéùãç íéùãç íà åîò ÷ñôù åîë" éøðéã ä óñë
áäæ ìù øðéãä ç÷éù ãò äð÷ àì áäæ øðéãá  

)ä ( åîò ÷ñôù åîë óñë øðéã åì ïúéì áééç óñë øðéãá úùåçð ìù øñéà íéùìù åì ïúð
 äð÷ àì úùåçð úåøñéà íéùìùá óñë øðéã åì ïúð íà ìáà ïùé ïùé íàå ùãç ùãç íà

áè éåä ãçéá áøåòî úùåçðå óñëù åðìù úåòîå úùåçð ìù úåøñéàä ç÷éù ãò éáâì àò
 óñë)é åðáøíçåøð "ç é"á (  
)å (àáäã éáâì àøéô éåäã íéøîåà ùéå àáäã éáâì àòáéè éåäã íéøîåà ùé úùåçð  
)æ ( øðéã øëîù ïåâë äæ ãâðë äæ íìåëå íéìèìèî øàù éáâì òáèî ïéã íäì ùé íìåë

áèî ïéã íäì ùé úùåçð øðéãá úùåçð øðéã åà óñë øðéãá óñë øðéã åà áäæ øðéãá áäæò  
)ç (äðéãî åà úåëìî ïúìñôù úåòøä úåòî , äðéãî äúåàá íéàöåé ïéàù íéøðéã åà

øçà òáèîì íúåà íéðùîù ãò ïäá ïéðúåðå ïéàùåð ïéàå ,øáã ìëì úåøéôë íä éøä , ïéð÷ðå
å÷ñôù úåòî úúì ïúëéùî éãé ìò ïéáééçúîå ïéð÷á ,åð÷ð àì úåòî ïãâðë åìèð íàå .äâä :

 ùéåíéøîåàúåòî åìéôàã äàöåäá íéàöåé ïðéàù ÷ø éøîâì åìñôð àìù úåòøä  , àéãäì
 ïéìèìèî åàø÷ð)ðå øåè"ô ãéâîäå áäæä ÷øô é"äøéëîã æ (ø÷éò äàøð ïëå:  

)è (ò÷ø÷ áâ ìò àìà åúåùøá åðéàù éî äúòî åá äëæéù êøã ïéà òáèîä ,ïåâë:  äð÷ù
úåòîä íå÷î øåëùéù åà úåòî åáâ ìòå ò÷ø÷ , óñëá ò÷ø÷á äëæù ïåéë åà øèùá åà

úåòîá äëæ ïéð÷á åà ä÷æçá , íå÷îá íéã÷ôåî åéäù ïåâë íéîéé÷ úåòî íúåà åéäéù àåäå
ãé÷ôîä øôë àìå øçà , åáâ ìòå ò÷ø÷ éåìì äð÷äå ïåòîù ìò áåç åì äéäù ïáåàø ìáà

 áåçäàìáåçä äð÷  , åîë ïúùìù ãîòîá ìàøùé ìù áåçä åì úåð÷äì àåä ìåëé ìáà
åë÷ ïîéñá øàáúðù ,ïëå øèù äðúîá ïúé åà åì øåëîéù éãé ìò åì åúåð÷äì àåä ìåëé 

 åñ ïîéñá øàáúðù åîë áåçä)òå"äàùøä éðéãá âë÷ ïîéñ ì:(  
)é (íéìèìèîá ò÷ø÷ åà ò÷ø÷á íéìèìèî åà ò÷ø÷á ò÷ø÷ óéìçîä , äæ äëæù ïåéë

åéôéìçá äæ áééçúð .äâä :ãçéá ò÷ø÷å úåòî åà íéìèìèîå úåòî óéìçä ,àåä íéøîåà ùé ìé

ïéð÷ä ìë ìèáúð úåòîá ïéðå÷ ïðéà ïéôéìçå ,íéé÷ ïéð÷ä ìëã íéøîåà ùéå ,à íéé÷ã íéøîåà ùéåìö 

 úåòîä ìöà ìèáå ïéìèìèîäå ò÷ø÷ä)úîù éî ÷øô éëãøî( , øáã äæéàá åð÷ íà ïéãä àåäå

íéøáã ïéð÷ éåäã ùîî åá ïéàù øáã íò ïéð÷ åá ìéòåîä . øùà ìë ìò óéìçäì äæì äæî åð÷ù íéðù

ïäì ,é" ïéð÷ äæá éðäî àìã à)áéø"âñø ïîéñ ù( , åìùá ãåîòé ãçà ìë êà éðäîã íéøîåà ùéå

åéñëðá øúåîä åì ïúé åøéáçå ,ùîî óéìçäì àìå çéåøäì äúéä ïúðååë ø÷éòã532) ú"àéù ïîéñ ä( ,

òå"á óéòñ èø ïîéñ ì.  

אבל היא רק בקנין סודר ' א שכל המח"וי, 534)533ע"סמ( עיקר כדעה אחרונה –דמהני  •
כשקנה קרקע בחזקה אין קנין של החד תולה בחבירו כלל וכן לא שייך לומר מגו דקנה 

  ). נתיבות(לזה קנה לזה 
  

  
 ãø ïîéñ  

)à ( åîë íéìèìèîä åì åð÷ð àìù éô ìò óà íéìèìèîä êùî àìå íéîã ïúðù éî
                                            

 א רט ד גם כן"רמ' ע רי ג משמע כדעה אחרונה וע"שו' ע 532
' ולכן א, קנינים' גופים וממילא יש ב' מ כט שיש לחלק בין כאשר הקונים הם ב"י חו"נבו' ע 533

 .לא קנה גם השני לא' אז אם א', וממילא הקנין א'  הוא אלמקום שהקונה, קנה
 .ך כאן שהעיקר שאפשר לחזור"א שלומד הש"קצות קכא סק' ע 534
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 òøôù éî ìá÷ì áééçå ìàøùé äùòî äùò àì øëåî ïéá ç÷åì ïéá åá øæåçä ìë øàáúðù
åíéîãä úö÷î àìà ïúð àì åìéôà  

)á (òà éúåòî éì øæçä åà éç÷î éì ïú äéì øîàå åðç÷éù íãå÷ ñðàðå ç÷îä éîã ïúð" ô
 øéæçî äæ éøä øáãá ìùøúð àìå åìéöäì øëåîá çë äéä àìå ñðåàá ãáàù íéãò ùéù
 àøé àåäù éðôî åá øæåçù éîì ïéãä àåäã íéøîåà ùéå òøôù éîì íå÷î ïàë ïéàå íéîãä

äì ãéñôìëç÷îä   
)â ( øàáúð åéìò ÷ñôù ïéîä åúåà åì äéä àìå íéîã ìá÷å ÷åùáù øòù ìò ÷ñåôä

 èø ïîéñá)ò"å óéòñ èø ïîéñ ì(  
)ã ( ìåáîä øåã éùðàî òøôù éî íéøîåàå ïéã úéáá åúåà ïéøøåà òøôù éî ìá÷î ãöéë

ù éîî òøôé àåä íéá åòáèù íéøöîîå äøåîòå íåãñ éùðàîå äâìôä øåã éùðàîå åðéà
 êøåáéãá ãîåò êðéà íà êîî òøôé àåä åì íéøîåàù íéøîåà ùéå åøåáãá ãîåò) íùá øåè

àøä"ù ( íéáøá åì íéøîåàù íéøîåà ùéå)ñ éëãøî"áäæä ô(  
)ä ( àì íéîãä ìò ïåëùî çéðäå íéîãä å÷ñôå íéìèìèî øàù åà ò÷ø÷ åøéáçî ç÷åìä

î ìá÷ì áééç åðéàå øæåç íäéðùî øåæçì äöåøä ìëå äð÷òøôù é  
)å ( åì äéäéù éãë ç÷îä ìò íùåø ç÷åìä íùøå íéîãä å÷ñôå ãáìá íéøáãá åì øëî

òà åìù àåäù òåãé ïîéñ" éî ìá÷î íùøù øçà åá øæåçä ìë íåìë íéîãäî ïúð àìù ô
 ìåëé íäî ãçà ïéàå ç÷îä äð÷ð øåîâ ïéð÷ íùåøä äð÷éù àåä äðéãîä âäðî íàå òøôù

 ìëå åá øåæçìäæîä éðôá íùøùá  êç÷î íåùø øëåîä åì øîàù åà øëå) ïîéñ ìéòì ïééòå
àø(  

)æ (òà åøåáãá ãåîòì åì éåàø äæ éøä ãáìá íéøáãá ïúåðå àùåðä" íéîãäî ç÷ì àìù ô
òà øëåî ïéá ç÷åì ïéá åá øæåçä ìëå ïåëùî çéðä àìå íùø àìå íåìë" ìá÷ì áééç åðéàù ô

 äçåð íéîëç çåø ïéàå äðîà éøñåçîî äæ éøä òøôù éîåðîéä535   
)ç ( íéøáã äîá äðîà éøñåçîî äæ éøä ïúð àìå äðúî åì ïúéì åøéáçì øîåàù éî ïëå

 ïéà äáåøî äðúîá ìáà åçéèáäùë ìá÷î ìù åúòã äëîñ éøäù úèòåî äðúîá íéøåîà
 íäù íéøáãá åúåà äð÷éù ãò åìà íéøáã åì ïúéù äæ ïéîàä àì éøäù äðîà ïåøñç äá

                                            
ד למנעו מכך "ויש לב, שיש בלשון זה גם איסור)* קיח/א(ח "ת ראנ"מפשט שלום בשם שו' ע 535

ד יכריזו שאינו "שאינו בכלל עושה מעשה עמך והב* י מינץ קא"ת הר"ובשם שו, ולקרותו עבריין
ד שאינו נקרא רשע "מ דף מט בשם הראב"ובש, ונקרא רשע, בכלל שארית ישראל לא יעשו עולה

ס כמה "מוזכר בש' אין רוח חכמים נוחה הימנו'שהדיבור , אבל לי קשה, ]'ח קנינים עמוד א"פ[
וקשה להאמין , ב לגבי חסידים שאומרים לא להרוג מזיקים בשבת"שבת קכא ע' פעמים ע

, לגבי אשה המקשטת עצמה בימי נדתה) 'פרק ב(וכן באבות דרבי נתן , החסידים האלה עברייניםש
וכן המקבל גזל מגזלן שחזר , ב לגבי המחזיר חוב של גר שמת לבניו שנתגיירו"וכן בקידושין יז ע

ו אין בזה "אבל ח, ומידה טובה, אלא נראה מכל הראיות שזה ענין מעלה, )ב"ק צד ע"ב(בתשובה 
א "קצות רכא סק' וכן ע, א העובר על איסור דרבנן מותר לקרתו רשע"כ שבת מ ע"כמש, סוראי

ואז יש יותר סמך , א סעיף יא שמביא לשון אסור"לקמן רמ' אבל ע. שזה כמו דין תרעומות
  .ע"וצ, לדברינו

י מכות "רש' ע, ע הרב מכירה ומתנה א שאפילו מחשבה יש לירא שמים לקיים"בשו' אמנם ע
והכי הוה עובדא דרב ספרא היה לו ) שאילתא לו( בשאלתות דרב אחא ,ל"ה רב ספרא וז"א ד"כד ע

ש ואמר לו תן לי החפץ בכך וכך דמים "חפץ אחד למכור ובא אדם אחד לפניו בשעה שהיה קורא ק
ש כסבור זה שלא היה רוצה ליתנו בדמים הללו והוסיף אמר תנהו "ולא ענהו מפני שהיה קורא ק

ש אמר לו טול החפץ בדמים שאמרת בראשונה שבאותן דמים היה " לאחר שסיים ק בכך יותריל
אבל , אבל נראה שזה בדווקא במציאות שגמר בדעתו וההוא לא הבין, ל"עכ, דעתי ליתנם לך

  .ולא לכפותו על אף אחד, למעשה זה מעלה יתירה
 בו משום מחוסר שיש* לה' ם מינץ ס"מהר' ובדבר שאין שייך קנין כמו דבר שלא בא לעולם ע

  ]פתחי חושן עמוד ב' ע[ע "אמנה וצ
רה /ת שבט הלוי ד"שו' וע, מ קב שבנפל ירושה אין בו משום מחוסרי אמנה"ם חו"ת חת"שו' ע

 ח בענין"ז וסקי"א סקי"גר' וע, א"שכל שינוי גדול לא בכלל הרמ
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íäá íéð÷ð  
)è (àù øîåàù éî ùé íäá øåæçì íéìåëé íðéà äðúî åì ïúéì ãçà íãàì åøîà íéáø í

äáåøî äðúî àéä íà åìéôà  
)é (àå åøéáç ìöà áåç åì äéäù éî" äöøå êìöà éì ùéù áåçá åìà ïéìèìèî éì øåëî ì

 íé÷ìåç ùéå òøôù éî ìá÷î åá øæåçä ìëå íéîã ïúðù éîë äæ éøäù íéøîåà ùé øëåîä
äá àìà äðå÷ åðéàã íéøîåàå åì çéåøäù ÷ø éøîâì åì ìçî àì åìéôà äåìî úìéçî úàð

ôä ïîæïåòø úåòî åì ïúåðë éåä äàðä éàäá êìù õôç éì äð÷é äéì øîàå ) íùá øåè
àøä"ù(  
)àé ( äðîá êì øåëîà äæ ìèìèî ïáåàøì ïåòîù øîàå äðî ïåòîùì áééç äéäù ïáåàø

çá äáåâ éðà äæ äðî øîåì ïåòîù ìåëé äðîä ïáåàø åì ïúðå éðéàå êì ïúà àì õôçäå éáå
 éî ìá÷é åà ïúéì êéøö õôçä éì ïúå äðî ãåò êì àä ïáåàø äéì øîà íà ìáà òøôù éîá

øôùò òà äâä" íå÷î ìëî òøôù éî åéìò ìá÷ì êéøö ïéàå åá øåæçì ìåëé úåòî àìá íéøáãáù ô

òà åøåáéãá ãåîòì íãàì éåàø" øæåçä ìëå àîìòá íéøáã ÷ø ïéð÷ íåù äùò àìù ô ç÷åì ïéá åá

 äðîà éøñåçîî äæ ïéà éòøú éøúá ìáà éòøú ãçá éìéî éðäå åðîéä äçåð íéîëç çåø ïéà øëåî ïéá

åìë äðîà éøñåçîî äæ éøä åì äðúð àìå úèòåî äðúî åøéáçì úúì øîåàä )øåèá ìëä (òå ' ïî÷ì

åçî íåùî åá ùé åá øæç íàå øåæçì øåñà éòøú éøúá åìéôàã íéøîåà ùéå èîø ïîéñ äðîà éøñ

)ð"ô ãéâîäå áäæä ÷øô é"áå äøéëîã å"ñåúä íùá é 'ð íçåøé åðáøå"ç è"ã (ø÷éò äàøð ïëå  

ראשונים והמחבר סתם '  אם הוא חוזר בגלל יוקרא וזולא יש בזה מח–וכן נראה עיקר  •
  . 536)ג"ע סקי"סמ(לחומרא 

  
 æëø ïîéñ  

)à ( íäî äæéàå åøëîîá ïéá åç÷îá ïéá åøéáç úà úåðåäì øåñà ïéá ç÷åì ïéá äðéàù
åàìá øáåò øëåî:  

 )ע א"סמ( וזה בכלל לא תגזול –אסור  ....קטוקטוקטוקטו
 כדי שיתקיים המקח 537מותר להונות לחבירו בשתות אדעתא להחזיר לו האונאה ....קטזקטזקטזקטז

  )נתיבות ב(בשוויו 
)á ( äåùá úåúù áéùäì áééç äéäéå äàðåà äéäú äîëãöéë ùù äåù øëîù éøä 

à ùùá ùîç äåù åà ùùá òáù äåù åà ùîçá äð÷ðå äàðåà äæ éøä òáùá ùù äåù å
äðàúîì äìåë äøéæçäìå äàðåàä íìùì äðàîä áééçå ç÷îä:  

ל שיערו דעד שתות הוה מחילה לפי שכן הוא דרך מקח וממכר שאין " חז–שתות   ....קיזקיזקיזקיז
ואם ללוקח זה שוה , 538)ע ב"סמ(הלוקח והמוכר יכולים לכווין דמי המקח בצמצום 

יש מקשים מסעיף טו שאפילו מרגליות יש בהם ו, )א"רע(יותר אין בזה משום אונאה 
 )539קצות א(וקציצה מתוך הדחק הוי קציצה שונה משכירות , )קצות א(משום אונאה 

)â ( åðéà äèåøôå íéùùá íéòáù äåù øëîù ïåâë àåäù ìëá äæî úåçô äàðåàä äúéä
åá ìåçîì ìëä êøã úåúùî úåçô ìëù íåìë øéæçäì áééç:  

ואם לאו אז אזלינן בתר מקח , בתריה הן במחיר והן במקחכל היכא שיש שתות אזלין   ....קיחקיחקיחקיח
  )ז"ע ט"סמ(

                                            
 .ך כאן שהעיקר שאפשר לחזור"א שלומד הש"קצות קכא סק' ע 536
 אם יתבענו 537
ומה שאין לו שער ידוע ,  דבר שיש לו מחיר מסוים אז יש דין אונאה אפילו פחות משתותכל 538

ולכן אסור לכתחילה ' ח טוען שהדין השני הוא מח"הפ(אין בו דין אונאה אפילו יתר משתות 
ומשם משמע שזה רק שייך , ע שם"וסמ' לקמן סעיף ו' ע, )ח רצו"פ) (ובדיעבד אין צריך להחזיר

 ע"צו, ליראי שמים
 א ולכן יתכן שאפשר לסמוך על זה"לשים לב שזה נגד ריטב 539
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)ã ( úåçô íéùîçá íéùù äåù øëîù ïåâë àåäù ìë úåúùä ìò äøéúé äàðåàä äúéä
ììë äð÷é àìå õôçä øéæçäì ìåëé äðàúîäå ç÷îä ìèá äèåøô540 ìåëé åðéà äðàîä ìáà 

 ìá÷å äæ äöø íà øåæçìæçì ìåëé äðàîä óàã íéøîåà ùéåàà åá øå" úçà íòô äðàúîä äöøúð ë

 æ óéòñ êåîñá øàáúéù øåòéùä ïî øúåé ÷úùù åà)øä íùá øåè"àøäå é"ù .(ðá ñ äåù åì øëî" à

 ç÷îä øúá ïðéìæà äìéçî éðù éáâìå ç÷î ìåèéá éåä ãçà éáâìå úåúù äàðåà ïàë àëéìã êåôéäì åà

 àìå ç÷îá éùðéà åòèã äìéçî ïéðòì ïä ç÷î ìåèá ïéðòì ïä úåòîá)áäæä ÷øô éëãøî:(  

ע יא "סמ( אפילו שהם יכולים לחזור בו כל זמן שלא חזרו בו הוי מכירה למפרע –א "וי  ....קיטקיטקיטקיט
 )ונתיבות א

)ä ( äåùá äèåøô äúéä äèåøô ìò øúé äàðåàä äéäúù ãò øéæçäì áééç äðàîä ïéà
øéæçî åðéà äèåøô øéæçäì áééçã íéøîåà ùéå )îøä íùá øåè"àøäå à"ù:(  

)å (ì ùé äåù äàðåàá ùé íà úåúùî úåçôá åøéáç úà úåðåäì øúåî íà ÷ôúñä
äôéá äàéöåäì äìéçúëì øúåî äàðåà éãëì òéâä àìù ïîæ ìë òáèî ìáà äèåøô:  

  )ע יד"סמ( ירא שמים צריך לחשוש לזה –יש להסתפק   ....קכקכקכקכ
)æ ( éãë ãò úåúùî øúåéá ç÷îä ìèáìå úåúùá åúàðåà òåáúìå øåæçì ìåëé éúî ãò

øâúì äàøéù øøáé íàå åúàðåà òåáúì àìå øåæçì ìåëé åðéà øúåé ääù íàå åáåø÷ì åà 
 ïééãò åá øåæçì ìåëé äðàúð íà òãéì äæ ïîæ êåúá ø÷ç àì ïë ìòå ñðåà åì äéäù òãåé äéä

ìäç÷å òáåú åáåø÷ì åà øâúì äàøéù ïîæ íãå÷ äçé÷ìä øçà ãéîå ÷úùå äðàúðù åç÷ìù äòùá 

 ìéàåä ìçîã ïðéøîà àì åúàðåà òãéå)ñ éëãøî"áäæä ô:(  

 אם לא נתן מעות יש להסתפק אם יכול לומר לא נתרצתי מגו דאי בעי אמר לא –ולא   ....קכאקכאקכאקכא
ח שיש "וי, )נתיבות ב(אבל זה רק בשתות אבל פחות משתות לא עוזר מגו , )ך"ש(נתתי 

 )'קצות ג(חזקה שמחל ואין מגו במקום חזקה 
, וכן אם אין תגרים בעיר, )יבות גנת( ואם התגר טעה אין לך אונס גדול מזה –אונס   ....קכבקכבקכבקכב

 )א"רע(ואפילו אם יש לו זמן ללכת לעיר אחרת אינו מחילה 
וזה בדווקא שאמר בפני ) ע יח"סמ (541א אפילו אחר כדי שיראה לתגר" י–היה יודע   ....קכגקכגקכגקכג

ח שאחר כדי שיראה אין לו "וי) 'קצות ה(עדים שקנה ביוקר ומתכוין לתבוע אונאתו 
 )'תיבות דז ונ"ט(זכות לתובע אונאתו 

)ç ( íéøáã äîáíéøåîà äàðåàá øæåç øëåîä ìáà åäàøîå åãéá ç÷îä éøäù ç÷åìá 
 øëîðù åúåîë äàøéù ãò øëîù äæ éîã òãåé åðéàù ç÷î ìåèéáá øîåì êéøö ïéàå íìåòì

êëéôì ÷åùá : àöåéëå ïéìôìô ïåâë äåù åìåë àåäå éåðéù åðéîá ïéàù øáã ç÷îä äéä íà
 ãò àìà øæåç åðéà íäá åãéì àáù òãåð íà ïëå ãáìá ÷åùáù øòù ìò ìàùéù éãë

ìçî éøäù òåáúìå øåæçì ìåëé åðéà òáú àìå äòèù òãéå åøëîîá:  
ומוכר חולק הדין עם המוכר שאין ,  אפילו אם לוקח טוען ברי שבא לידו–אם נודע   ....קכדקכדקכדקכד

קצות (א טעמו שטענת מחילה היא טענה גרועה "וי, )ע כ"סמ(אדם מוכר כדי לחזור בו 
 )542'ו

)è (äîáàé íéøáã íéøåîà äöåø êë éðôîå øòùä äðúùð íà ìáà øòùä äðúùð àìùë 
 éàùø åðéà åá øåæçìäâä :øîàáé äðàúîä ìò äðúùð àìù øîåà äðàúîå øòùä äðúùðù äðàîä 

ãéîú úåðúùäì íéøòùä êøãã äéàø àéáäì. îá ìæìæå å÷çåã éðôî øëî íà ïëååúøéë øúåé 
ôîù øëéðù äòåè úòãäù éãëîìéçîå òãéã øåæçì ìåëé åðéà ìæìæì êøöåä å÷çåã éð:  

 ).נתיבות( היינו אפילו אם נתברר בעדים שהיה בו אונאה –נשתנה השער   ....קכהקכהקכהקכה

                                            
ורוצה להחזיר ואינו יכול , ולכן אם בדק ומצא מום, א שזה דומה למום"נתיבות רלב סק' ע 540

 אפילו עשה ואכל לא גרע מאבידה ויכול להחזיר
 ע עצמו"ע ולא ראיתי את זה בסמ"ז מביא בשם הסמ,כך הט 541
יא שזה יש מי שאמר /ע פב"א ושו/א ע"רמ' וע, ן במגיו דפרעתישם שמביא מחילה נאמ' ע 542

 *א,רב כרמ/ך עה"וש
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ועד שמגיע הסחורה נשתנה השער ,  אם התחייב למכור לאחר בשער מסוים–שם  ....קכוקכוקכוקכו
 ).ת"פ(להיות בו אונאה אין בו חיוב לקיים התחייבותו 

קצות שמביא ' עי, )נתיבות(אי קנין וספק ביטול  שיש וד–דרך השערים להשתנות  ....קכזקכזקכזקכז
 ).קצות(ע אם להביאו "לא וצ' ע סי"סתירה מזה לאה

)é (øëåîäâé åà øâúì åúåàøäì ÷éôñä àìå ìèá ç÷îä éøäù ùîçá òáøà äåù åøéáçì 
 åìà øëåîì øîåà ç÷åìä éøäù øëåîä àìå åá øåæçì ìåëé ç÷åì òáùá ãîòå ø÷åäå åáåø÷ì

éä àì éðúéðåä àìøëùð àèåç àäé êàéä øåæçú éðúéðåäù äúòå øåæçì ìåëé úé:  
)àé (ïëåãé ç÷åì àìå øåæçì ìåëé øëåî ùìùá ãîòå ìæå òáøàá ùîç äåù øëîù øëåî 

éá øåæçú éðúéðåäù éðôî àì ç÷åìì øëåîä åì øîåà éøäù:  
)áé (øëåîäåè éøä äðîùá ãîòå ø÷åäù ãò åúåàøäì ÷éôñä àìå ùùá ùîç äåù 

 áééç øëåîä úåùøá ø÷åäùëå øéæçäì áééçå ç÷îä äð÷ð éøäù äàðåà ìù úçàä øéæçäì
ø÷åä ç÷åì:  

 אבל אם מד בשע אין לו דין ביטול מקח שהרי הוקר עד כדי שתות –ועמד בשמונה  •
  ).ע"סמ(שקיבל 

)âé ( úçà òìñ øéæçäì áééç ç÷åìä éøä ùìù ìò åãîòå åìæåäå ùîçá ùù øëî íà ïëå
ç÷îä äð÷ð éøäù äàðåà ìùìæåä ç÷åì úåùøáå :  

  ). ע"סמ(ה ארבע ורק כתוב שלש שיהיה דומה לסעיף הקודם " וה–על שלש  •
)ãé (íùëæèòà øâúì äàðåà ùé êë èåéãäì äàðåà ùéù "é÷á àåäù ô:  
)åè (ìëáæéúåéìâøîå úåáåè íéðáàá åìéôàå íéøôñá åìéôà äàðåà êééù íéìèìèî 543 

ä íéøâúì íúåà äàøéù ãò íäá øåæçì ç÷åìì ùéå ïéàù íäù íå÷î ìëá íäá íéàé÷á
êëéôì åìà íéøáãá ïéàé÷á ìëä : íå÷îì ç÷îä êéìåäå äðéãî äúåàá øéëî äéä àì íà

ì é÷áä àáù åà øçàøçàïîæ øæåç äæ éøä äòèù åòéãåäå äáåøî .  
כ הלך למדינה אחרת ובדק אין זה נחשב מחילה " אם שהה כאן ואח–והוליך המקח  •

  ). א"רע(
)æè (ùéçéîá äàðåà  úåúù ãò úåòáèãöéëëá áäæ øðéã äéäù éøä " äôøöå óñë øðéã ã

ëá åà øðéã íéøùòá" ïàëî úåçô óåøéöä ìèá äæ ìò øúé äéä äàðåàä øéæçî äæ éøä ç
 øéæçî ì÷ùîá àìå ïéðîá íéòìñä íéàéöåî åéäå úåúù øñç òìñä äéä íà ïëå äìéçî

âä øæåç àåäù ìëá åìéôà ì÷ùîá íéàéöåî åéä íàù äàðåàää :íéøîåà ùéåèé øåòéùã 

éî ãçà òáèîá äàðåà" ç÷î ìèá äæ ìò øúé äìéçî éåä äæî úåçôå á)àøä íùá øåè" ãéâîäå ù

áîøä íùá áé ÷øô"ï (å óéòñ øàáúðù åîë äôéá äìéçúëì åàéöåäì øúåî äìéçî éåäã ïîæ ìëå:  
זה אבל אם טעה אז אפילו פחות משתות חוזר ש,  היינו דווקא שידע פירוטו–וצרפה  •

  . @והמשך דבריו לא הבנתי) נתיבות(כמו כל טעות של מידה ומשקל 
)æé ( íéøôëáå éðçìåùì äàøéù éãë ãò íéëøëá òìñä åà øðéãä øéæçäì áééç éúî ãò

 òìñä øéëî ïéàù äàéöåäì àáù úåúáù éáøò ãò øéæçäì åì ùé íù éåöî éðçìåùä ïéàù
àîä ïéà äæ ïîæ øçàå éðçìåùä àìà äéîãå äðåøñçå úåãéñç úãî åäéîå äôéìçäì äééç äð

éìçäìäô÷çãä éãé ìò àöúù ãáìáå äøéëî àåä íà äæ ïîæ øçàì åìéôà :  
ומשאיר את הודאות אצלו , מוציא את הספיקות,  שכל המוציא מעות–ערבי שבתות  •

 ).ע"סמ(
 אבל אם לא יוצא על ידי הדחק אז אינו צריך להחזיר ואין בו אפילו –על ידי הדחק  •

ח שאם אינו יוצא אז חייב להחזיר לו ואפילו אינו בגדר מידת "י, )ע"סמ(ידות מידת חס
  ). ז"ט(חסידות 

)çé (ë äðøëîé àìå äá ïéîøî ì÷áù éðôî äîéé÷ì øåñà äàðåà éãë äøñçå äúçôð

                                            
 .ת לגבי התקנה שם"י פ'וע. א שם"קצות ורע' לעיל סעיף ב' עי 543
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 åéúåàèåøâ êåúì äð÷øæé àìå ì÷ùî äðùòé àìå íéøçà äá ïéîøîù éðôî øâúì åà ñðàì
) øàùå óñë éìë éøáù ùåøéôúåëúî( åúá øàåöá äðìúéå äòöîàá äðá÷é åà äðëéúé àìà 

 äðá÷é àì ìáàïî ãîòù ì÷ùå ì÷ù ìò ãîòù òìñ ïåâë åéöç ìò ãîòù ãò øñç íàå ãöä 
 úçôä ìëì øëéðù éðôî äá úåàîøì øùôà éà æàù åîéé÷ì øúåî åéöç ìò øðéãå øðéã ìò

äâä åìù :ù äîéé÷ì øúåî ì÷ùîá ÷ø äúåà ïéç÷åì ïéàù òáèîåäðì÷ùé ç÷åìä ìë:  
או ישחוק או "ל "ם ז"א שעיקר כרמב"וי, )ע"סמ( שמא יחתכו מקום הנקב –מן הצד  •

  ).?א"רע" (יחתוך או יקוץ או ישליך לים המלח
א אפילו כל "וי, רוב ראשונים אומרים שצריך להיות פחות מחציו ואונאתו –על חציו  •

לאנות צריך פיחת גם שפחות משתות לכתחילה מותר ' ד לעיל סעיף ו"ולמ, שהוא
  ).א"רע(אונאתו 

)èé (àë äøñëà íéîãá ç÷åìä)ì÷ùî àìáå äãî àìáå ïéðî àìá ùåøéô( úåòî ïôçù ïåâë 
àå"äàðåà øéæçîå äð÷ åìàá êúøô éì øåëî ì544 åà òìñá äøñëà úåøéô ç÷åìì ïéãä àåäå 

äâä äàðåà øéæçîå äð÷ù íéúùá :áë ïåîî ïéàéöåî ïéàå éåä à÷éôñã íéøîåà ùéåäðàîä ãéî:  
הילך פרתך "אבל אם אמר לשון , )545ע"סמ( דווקא כשאמר לשון של מכירה - מכור לי   •

 .546)נתיבות(אין עליו אונאה " באלו
 הספק אך ורק במקרה הראשון שהסמים באכסרה אבל אם הפירות –ויש אומרים  •

' א הולך על ב"ח שהרמ"וי, )ע"סמ('  ואין מח547באכסרה אז נקנה ומחזיר אונאה
  ).ז"ט(ם המקרי

)ë (âë åà ïåéøùá èçî åìéôà äîäáá äîäá åà íéìëá íéìë óéìçîä)äìè( åì ïéà ñåñá 
 íúåà åîùù ïéá úåøéôá úåøéô óéìçîä ìáà ïåéøùäî øúåé èçîá äöåø äæù äàðåà

äàðåà íäì ùé äøéëî øçà íúåà åîùù ïéá äøéëî íãå÷:  
א "וי, )ע"סמ(ך  אפילו אם שמו אותם קודם המכירה או אחר כ–המחליף כלים  •

, )נתיבות(כ יש בו אונאה אבל אם לא שמוהו לא " אם שמו קודם או אח548שלסחורה
ולמעשה אם אם שמו קדום והמתאנה מוחזק אין מוציאין מידו דיכול לומר קים לי 

' לשם סחורה וא' ואם א, )ת"פ(ובכל מקום לסחורה אם האונאה יותר מחצי חוזר , )ת"פ(
לקמן ' והשני טען שזה היה לשם כלי עי,  טען לשם סחורה'ואם א???, לשם הכלי אז 
נתן דבר שיש לו שער בשוק עבור כלי יש לו דין אונאה ' אבל אם א, )ת"פ(רלב סעיף כג 

 .)ת"פ(
 .)נתיבות( יש טענת מומין -שם  •
אמנם , שהרי שריון הרבה יותר מפלגא של מחט,  אפילו יותר מחצי–אין לו אונאה  •

  ).ת"פ(מומים יש לו טענה 
)àë (ãëäàðåà éìò êì ïéàù úðî ìò åøéáçì øîåàä,äàðåà åéìò åì ùé . íéøáã äîá 

íéøåîàìåçîéù éãë åá ùé äàðåà äîë òãåé åðéàù íúñá , ìò øîà íà øîåì êéøö ïéàå 
äàðåà åá ïéàù úðî,åá ùé éøäù ,äàðåà åì ïéà ùøôîá ìáà . ãöéë,ç÷åìì øîàù øëåî , 

÷á êì ïúåð éðàù äæ õôç"÷äàî àìà äåù åðéàù éðà òãåé , äàðåà éìò êì ïéàù úðî ìò 
êì øëåî éðà, ïéàäàðåà åéìò åì .÷á êîî ç÷åì éðàù äæ õôç øëåîì øîàù ç÷åì ïëå ', 

÷ äåùù éðà òãåé"÷,êîî ç÷åì éðà äàðåà éìò êì ïéàù úðî ìò ,äàðåà åéìò åì ïéà :  
א שהוה מתנה על מה "וי, )ע"סמ(ל שלא ידע שיש בו אונאה דמחיל " די–מ שאין "ע •

ז תנאי גמור "מ שימחול לו אונאה ה"אמנם אם אמר ע, )קצות ונתיבות(שכתוב בתורה 
 ).נתיבות(

                                            
 ?אבל ביתר משתות המכירה בטלה, היינו דווקא שמכרו בשתות יתר 544
 .'כ בסעיף כ"אבל אם היה בלשון של חליפין אין פרשה של אונאה כמש 545
 .ע"וצ, ויש כמה ראשונים החולקים עליו', ם המובא בסעיף כ"אמנם כל זה לשיטת הרמב 546
 .ע"ע שזה קנה לגמרי ללא חיוב להחזיר אונאה וצ"משמע מהסמ 547
 ? אתה מסכים–ז לחלק אם הוא רוצה לעצמו או למכור "שהכוונה של הרדב' אני כתבתי ל 548
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 אמנם אם היה אונאה של שתות והקונה תובע את השתות ביד המוכר –שאינו יודע  •
 ).קצות ונתיבות(ולכן התנאי קיים , שהרי לא התנה נגד התורה, לבטל את המקח

מ שלא יהא בו דין אונאה ואי אפשר לו לבטל דין תורה על ידי " דמשמע ע–ל "ואצ •
ויותר משתות בטל , שבפחות משתות נקנה מקח, ולכן הוי כאילו שלא התנה כלל, תנאי
 ).ע"סמ(ושתות קנה ומחזיר אונאה , מקח

 וזה לא מספיק אם אמר סתם יודע אני שיש בו אונאה –יודע אני שאינו שוה אלא מנה  •
 ).ע"סמ(יך לדעת כמה אל אצר

וההפרש היא יותר משתות , לשני אונאה שתות'  ראובן שמכר לשמעון ומחלו א–שם  •
 ).ת"פ(ויותר מזה לא אפילו פרוטה יותר משתות , שרק מחלו שתות, בטל מקח

 ואם שוה פחות ממה שאמר אז כל זמן שהחיר הסופי היא פחות –שאינו שוה אלא מנה  •
  ).ת"פ(א שזה ספק "אמנם י, להיות קיים מקחמשתות מהאחוזים שהיה צריך 

  
  

 àîø ïîéñ  
)à ( ãçàá àìà äá äëåæ ìá÷îä ïéà ïéìèìèî ïéá ò÷ø÷ ïéá åøéáçì äðúî ïúåðä

íäá äëåæ äðå÷äù íéëøãäî , íéãò éðôá àìù åìéôà íää íéëøãäî ãçàá äð÷ù ïåéëå
íéãåî íäéðù íà äð÷ ,ì ìåëé ãçà ìë àìà ìá÷îä äëæ àì íéøáãá ìáàåá øåæç , íàå

ðúî åøéáçì ïúéì øîàääðîà øñåçî íåùî åá ùé åá øæåç íà úèòåî  .äâä :òå" ïîéñ ì

îø"ä óéòñ ãø ïîéñ ìéòìå è .êì ïåúð éåì úéá ïåòîùì øîàù ïáåàø ,òà" ïéð÷ ìá÷î éåìù ô

 íåìë åðéà ïáåàø ìù åéøáã íéé÷ì)áéø"æø ïîéñ ù:(  

 בדיני ממונות שאדם נאמן על עצמו כמאה עדים'  הא דלא בענין ב–אם שניהם מודים  ....קכחקכחקכחקכח
  )'קצות א(עדים 

)á (åìöà ã÷ôåî äéäù ïåã÷ôä åì ïúð åà åéìò åì ùéù áåç åøéáçì ìçî , äðúî äæ éøä
ãáìá íéøáãá úéð÷ðä .äâä : éåä éëä åìéôà åéìò ïåëùî åà øèù åì äéä åìéôà íéøîåà ùéå

 àîìòá íéøáãá äìéçî åúìéçî)ãäðñã àî÷ ÷øô éëãøîïéø .( äëéøö äðéà äìéçîã íå÷î ìëïéð÷ 

 äìéçî åúìéçî éëä åìéôà íéìåñô íéãò éðôì åì äð÷ä éà)éøäî"àé ùøåù ÷ , ïîéñ ùéø ìéòì ïééòå

äö÷( ,åì áééçù úåòîá àìà êééù åðéà äìéçî ïåùìå , äéì øîàå åøéáç ãéá õôç åì äéä íà ìáà

 íåìë åðéà êì ìåçî)àøä úáåùú"éøäîå ù"ãö ùøåù ÷( ,ñ èø ïîéñ ïî÷ì ïééòå"î ïéãî ãäìéç .

êéøáãë éäé øîàå åéìò åì ùéù äòåáù åì ìåçîéù åøéáçî ù÷éáù íãà ,òà äìéçî éåä" àìù ô

 ùåøéôá øîà)ô éëãøî"ïéøãäðñã ÷ (òå"é ïîéñ ì" åð÷ åìéôà åá øåæçì ìåëé úåòèá äìéçî ìë á

 äéðéî)éøäîå éëãøîá íù"àé÷ ùøåù ÷:(  
 )'ע ו"סמ(כותב שאין מחילה בחפץ לא חולק על המחבר כאן א ש" הרמ–או נתן  ....קכטקכטקכטקכט

ויש חולקים במחילת מלוה , )'ע ז"סמ (550 והמשכון549 וצריך להחזיר לו השטר–שטר   ....קלקלקלקל
ח במשכון וקשה להוציא ממון בגלל הספק "וי) 'ך ד"ש(בשטר ולכן הוי ספיקא דדינא 

, שמחל לו השעבודבכל ענין לא צריך להחזיר לא המשכון ולא השטר אפילו , )קצות ב(
  )נתיבות א(ויש לו זכות לשמור אותם אצלו עד שיפרע 

)â ( äî ìèðù øçàì ìáà ìåèéù íãå÷ åá øåæçì ìåëé åéñëðî ìåèéù äî åøéáçì ìçåîä
ìèð ìèðù ,äá ÷éæçäå øã åìéôà àì ò÷ø÷ ìáà íéìèìèî à÷åãå , äðî åøéáçì øîåàä ïëå

ëé íäî ãçà ïéàå äð÷ äæì åäðú êãéá éì ùéùåë÷ ïîéñ øàáúðù åîë åá øåæçì ìå:  
ח שגם לשון "וי, )ע י"סמ(ד אלא שנתן בלשון מתנה " הלשון מחילה ל–המוחל   ....קלאקלאקלאקלא

א שזה בגלל "וי, )ך ה"ש(והוא מוחל התביעה , מחילה מועיל שאחר שלקח יש תביעה

                                            
 משום חשש נזק 549
 א"ר לרמוכן הוא פשטות המרדכי שהוא מקו 550
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ומועיל אפילו שהיה טעות בלשון דמי לדבר שלא בא , התביעה אלא שזה מתנה בטעות
 )ות דנתיב(לעולם 

  )ע יב"סמ( דהיינו במעמד שלשתן –מנה שיש   ....קלבקלבקלבקלב
)ã (ïúåðä êë øëîîä íééñì êéøö øëåîäù íùëù íéøîåà ùé .ãöéë : åøéáçì áúåëä

íúö÷îî õåç êì íéðåúð éñëð ìë åì áúëù åà êì äðåúð éñëðî ò÷ø÷ , íééñ àìå ìéàåä
íåìë äð÷ àì òåãé åðéàå åì ïúðù øáãä ,ô éì ïú åì øîåì ìåëé åðéàå ãò êééñëðáù úåç

åì ïúðù íå÷îä åì íééñéù , íééñå ìéàåä úéðåìô äãùá êëå êë ÷ìç åì øîà íà ìáà
òà äãùä"äãù äúåàáù úåçôäî ÷ìç åúåà ìèåð ÷ìçä íééñ àìù ô , ïé÷ìåç ùéå

 íéåñî åðéàù øáã úåð÷äì ìåëé äðúîá ïéá øëîá ïéáù íéøîåàå)òå" ïîéñå èø ïîéñ ùéø ì
ñ ñ"äæ ïéãî á:( 

) ä ( ïúåðä úòãá äéäéù ïë íà àìà äðúî åðéà åøéáçì äðúî ïúåðäù øîåàù éî ùé
åöôç ìë äá úåùòì ìá÷î úåùøá àäúù .íéøåîà íéøáã äîá : àìà íúñ åì äðúðù

åöôç ìë äá äùòéù åì äðúéì ïéåëî åðéàù åúáùçî êåúî øëéðù ,ùøôî íà ìáà ,
ù úðî ìò åì äðúð íà åìéôààì àìù åà øçàì äðúéì  åà äùéã÷äì àìù åà äøëîì

éðåìô øáã àìà øáã íåù äá äùòé àìù úðî ìò åìéôà , ùøéôù øáã åúåàì äðúî éåä
ãáìá:  

  )ע טו"סמ( שלא גרע משותף –הוי מתנה   ....קלגקלגקלגקלג
) å ( ééç éîé ìë åà ïúåðä ééç éîé ìë åà áåö÷ ïîæì ïéá ãéî ïéá øéæçäì úðî ìò äðúî ïúåðä

ìá÷îä , ïéá áåö÷ä ïîæì äðúî àéåäïîæä åúåà ãò úåøéôä ìëåàå íéìèìèîá ïéá ò÷ø÷á ,
äðúîä äìèáúð äøéæçî åðéà íà ìáà áåö÷ä ïîæì ïúåðì äøéæçîù àåäå .äâä : åì áö÷ àì

äöøùéë åì øéæçäì ìá÷îä ìåëé øéæçäì ïîæ , éîéá âåøúà àåäù ïåâë ïúåðì êéøöä øáã àåä íàå

éì åðøéæçúù úðî ìò øîàå âçä ,øéæçéù åðúåð éàãåáãéî åì øéæçäì êéøöã åì êéøöù ãåòá åá åð ,

öøéùë øéæçäì ìåëé éì øîà àìå åäøéæçúù úðî ìò øîà íàåä) áùø úáåùú"óìà ïîéñ à .( øãåðä

 øéæçäì úðî ìò åì ïúåð íà éðäî àì äðúî åì ïúéì åøéáçì)áéø"àôù ïîéñ ù:( 

ר לבעלים בלי ח שיש קנין לזמן שאחר כך יחזו"ש אבל י" זה שטת הרא–הנותן מתנה   ....קלדקלדקלדקלד
 551ש ולא כקצות"א ורא"אבל העיקר להלכה כריטב, )קצות ד(שום קנין ושייך לקטן 

  )נתיבות (
)æ (ùåã÷ äæ éøä åøéæçäå åùéã÷äå åäøéæçúù úðî ìò åì øîàå åøéáçì øåù ïúåðä êëéôì ,

 øáã àìà åì øéæçéù åéìò äðúä àìù ùåã÷ åðéà éì åäøéæçúù úðî ìò åì øîà íà ìáà
ì éåàøäå .äâä :åð åéðá úîå æåæ íééúàî éì ïúúù úðî ìò êì äðåúð åæ äãù åøéáçì øîåàäíéðú åì 

úîéé÷ äðúîäå ,òà" ÷ø ïååë àìã àëä éðàù øîà÷ åéùøåéì àìå éì éì ïúúù úðî ìò øîåàäã â

 åðúð éøäå åì åðúéù)á"áùøä íùá æø ïîéñá é"à .( úúì ìåëé éðåìô õôç åì úúì åøéáç íò äðúîä

îã åìàùî õôçä é" ïéèéâá éàðúá ë)ø"éð é"ç à"à :(  

ע איך קיים התנאי שהקדש שאני שזה בעין רק " אפילו מכרו קיים וצ–מ שתחזריהו "ע  ....קלהקלהקלהקלה
 )קצות ו(איסור רוכב עליו 

וכן כל על מנת להחזיר זהו בדווקא ,  דהיינו אם החפץ לא בעין שנגנב–דמי החפץ  ....קלוקלוקלוקלו
א שאפילו אם מכרו או "וי, )נתיבות ז(ד שזה לא בכלל התנאי "שנותן ללא הכרח של ב

ולכן , שבועה לא עושה קנין, אבל בנתן תקיעת כף ליתנו לחבירו, נתנו לאחר או הקדישו
  )קצות ז(חייב ליתן לבעלים הראשונים 

)ç (íìùìî øåèô ïîæä êåúá úîå íåé íéùìù êåúá åøéæçäì úðî ìò åøéáçì øåù ïúð:  
אלב אם זה לאחר זמן החזרה ואם , )כאע "סמ (552 שהוא שומר חנם–פטור מלשלם  ....קלזקלזקלזקלז

  )נתיבות ח (553נשתמש בו הוי כשולח יד וחייב כגזלן
                                            

 ג זה לא קנין על תנאי אפילו לראש"שהרי לפי הנתיבות רשב, האבן האזל יוצא כקצות 551
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)è ( äëæå ìá÷îä å÷éæçäå ìá÷îä äðúäù ïéá ïúåðä äðúäù ïéá éàðú ìò äðúî ïúåðä ìë
äá , øéæçéå äðúîä äìèá éàðúä íéé÷úð àì íàå äðúîä äîéé÷úð éàðúä íéé÷úð íà

ìëàù úåøéô ,àðúä äéäéù àåäåçì ïîéñ øæòä ïáà øåèá øàáúéù äî éô ìò éåàøë é:  
)é (éðåìô øáã äùòúù úðî ìò êëå êë êì ïúåð éðéøä åøéáçì øîåàä , àéáäì ìá÷îä ìò

åàðú íéé÷ù äéàø , ìèéáù äéàø àéáäì ïúåðä ìò äùòú àìù úðî ìò äéì øîà íà ìáà
åàðú:  

  )ע וקצות"סמ( שמוקמינן על חזקתו –אם אמר  ....קלחקלחקלחקלח
)àé (ð ïáåàøäæì èòéîå äæì äáéøå åéðá éðùì åðåîî ïú , ìëåé àìù úðî ìò éàðú ìéèäå

 äéäù íãå÷ øëîå ìåãâä ãîòå äðù íéøùò ïè÷ì àäéù ãò øáã íåù øåëîì íäî ãçà
äðù íéøùò ïè÷ì ,åéáà ãéá äøàùðå àø÷éòî åúðúî äìèáúð éàðúä ìèéáù äæ , éøçàå

ùøé åéáà úåîåïè÷ä åéçàå àåä  ,éé÷ ïè÷ä úðúîååéçà úðúî éöçá äëæ íâå úî:  
)áé (íéøåîà íéøáã äîá : øàáúéù êøãä ìò íéîéé÷ä íéàðúä ïéãë äæ éàðú äéäùë

 íéðéð÷å íéàðú ìë øîåçë äéðéî àðéð÷å øèùä óåñá áåúëù åà çì ïîéñ øæòä ïáà øåèá
íéîëç ïå÷éúë íééåùòä ,ìèá éàðúäå úîéé÷ äðúîä ïë àì íàù .äâä:  ò÷ø÷ äðå÷ä

á åøéáçîäðúî ìá÷îä ïî äåôøèå øçàì êë øçà äðúðå úåéøçà , äî åì ïúéì êéøö ïúåðä ïéà

 ò÷ø÷ä ìò åì ùéù åéãåáòéù ìë åì äð÷ä ïë íà àìà øëåîä ïî óøåèù)áîø úáåùú"åö ïîéñ ï .(  

ואם כן יוצא שאם ,  אפילו ללא דיני תנאים הוא חייב מטעם שכירות–כדין התנאים  ....קלטקלטקלטקלט
אבל ללא משפטי התנאים , ל התנאי כדי לבטל המעשהעשה כמשפט התנאים בידו לבט
ויש חולקים אלא כל שלא נעשה בדיני תנאי , )קצות ט(הוא חייב לקיימו מטעם שכירות 

ובקרקע צריכים משפטי התנאים ולא , )נתיבות י(חשביענן אותו לפטומי מילי בעלמא 
יד הריני ראשונים אם רק בכסף אפשר להג' ואם מחל על התנאי יש מח, במטלטלין

אחרונים אם הקפיד על התנאי ' ויש מח, כאילו התקבלתי או בכל דבר אפשר להגיד
  )נתיבות יא(ואחר כך מחל אם בממון הוי קיום או לא 

  
 áîø ïîéñ  

)à ( íéñëð úåéøçà åéìò ìá÷ åìéôàå äðúî äðéà ïúéì åäåñðàù ñðåà úîçî äðúî ïúåðä
øèùá ,ðéòãé éà àòãåî øñåî åðéà íà åìéôàåäðúî äðéà ñðåàá ï .êëéôì : àòãåî øñåîä

äðúîä ìò554òà äéì ïðéáúë "äéñðåàá ïðéòãé àìã â , ø÷ù àòãåîä äúéä åìéôà éøäù
ìéâù ïåéëääìèá àéä éøä äðúîá õôç åðéàù åúòãá  . 

ד אונס גדול אלא כל דלא ניחא ליה ונותן ודאי מטעם שום דבר  ולא , ל- הנותן מתנה   ....קמקמקמקמ
 )ע"סמ(בלב שלם 

)á (äå åìéôà àåä ñðåàã ïåéë ìåèéáä éðäî àì äìèáå àòãåî øñîå äéñðåàá ïðéòãéã àëé
äðúî éåä àì àòãåî øñî àì éà , êë øçàå äéñðåàá ïðéòãé àìå àòãåî øñî éà ìáà

åúòãî äìèéá ,ãåî ìåèéá áåúëì åâäð êëìå åñðåàá åøéëä àìù ïåéë ìåèéá éåäàò 
äðúîá:  

                                                                                                                             
 
 
 
 
 
 

 ש הוא גזלן שלא קיים תנאו"דלא כרא 552
 הפתחי חושן למד מכאן ראיה שאם איחר הזמן זה לא ביטול התנאי 553
 'לעיל רה סעיף ב' וכן מחילה ע 554
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)â (ìù ïéá àéøá ìù ïéá äðúî ìëúîñøåôîå äéåìâ àäúù êéøö òøî áéëù  , àéòáî àì
åáúëå åàáçúú íéãòì øîà íà ,íåìë äðéà åì åáúë íúñ øîà åìéôà àìà , ïë íà àìà

äæá àöåéëå àéñäøôá åîúçå à÷åùá äåáúë øîà . åá áåúë ïéàù äðúî øèù ìë êëéôì
úåðä åðì øîàåïîñøåôîå äééåìâ äðúî åì åáúëå úåáåçøáå íé÷ååùá åáù  ïéðòá àöåéëå ú

äæ ,äéðéî åð÷ éà åìéôàå ìá÷îä äëæ àìå àéä úøúåñî äðúî àîù äì ïéùùåç .äâä :
 åãéî ïéàéöåî äðúîá ÷éæçäå ìá÷îä ñôú åìéôàå)àøä íùá øåè"ù .( å÷éæçä íà åäéî

øúñ äá êééù àì åéùëòî äðúîá åúåà , äéá ÷æçå êì äðúî øèùá äéì áúë íà ïëìå
 åìàë äéì äåä åéùëòîåëå à÷åùá äåáúë áúë ')èð íçåøé åðáø"ç å"á .òå"ñ äæ ïîéñ ì"æ:(  

הרב (כ המחבר קרקע לא אומר שמתנת מטלטלין מוסתרת מועיל "לפיכך כל שטר מש  ....קמאקמאקמאקמא
   )קצות(ם שדווקא בקרקע אומרים כך "ולולא דבריו נראה מהרמב) המגיד

)ã (øùë àéñäøôá åîúçì äåöå àéñäøôá áåúëì äåö àì íà ,òàå" àìù ô åðúéì äåö
øùë àéñäøôá äøéñî éãéòá ,òà øùë àéñäøôá äøéñî éãéòá åðúéì äåö íàå" àìù ô

äîéúçä ìò ïë äåö . äøéñîä ìò äåö àìå àéñäøôá äéäúù äîéúçä ìò äåö íà ïëå
)øåè:(  
)ä ( àúðúî éøèù ìëá áúëéîì éâéäðã íåùî àîúñì ïðéùééç àì àðãéàäã øîåàù éî ùé

éëä .úëì äåöîùë êëìéäíéøôåñä âäðîë åáúëéù åúòã íúñ äðúî øèù áå , éåä êëìéä
àéñäøôá äåîúçå à÷åùá åäåáúë øîà åìéàë . àéãäá ùøôì áåè äìéçúëì íå÷î ìëîå

)ð"ô é 'ä éøáãî ú÷æç"äðåé ø:(  
)å (äúéî øçàì àìà íãà äá åòéãåú àìå åæ äðúî åìâú àì øîàå äåöù òøî áéëù , åæ éøä

 äð÷äù úòáù úîéé÷ äðúîäúåà åìâ øîà éøä åúåî øçà àéäù åúåà . úîçî äåöî
äðúîä úà åìâ øîåì êéøö åðéà äúéî ,òà àìà" àîù ïéùùåç ïéà íúñ äáåúë àéäù ô

àéä úøúåñî:  
א שהם "וי) ע"סמ( יש לחלק בין שכיב מרע בכולה למצוה מחמת מיתה -שכיב מרע  ....קמבקמבקמבקמב

  )קצות(אותו דבר 
) æ ( å÷éæçä íà àúøéîè äðúîã íéøîåà ùé éðôá íäá àåä ÷éæçäù åà íéñëðá ïúåðä

 äð÷ åá äçéî àìå ïúåðä)â óéòñ øàáúð øáëå:(  
)ç ( äéåìâ äééðùäå íúñ åà úøúåñî äðåùàøä úçà äãù ìò úåðúî éúù áúåëä

úîñøåôîå ,íúñ äðåùàøä äúéä åìéôà äð÷ ïåøçà . àòãåîë éåä äðåùàøäã ïðéøîà àìå
)øåè:(  
)è (ù íéçéëåî íéøáãä åéäù éîåæ äðúî ïúéì åúòã ïéà , àöîðå äéåìâ äðúî äðúðù åìéôà

åìèá úåðúîä éúù éøä úøúåñî äðúî íãå÷î äðúðù ,úøúåñî àéäù éðôî äðåùàøä ,
 äééðùäå)áîø"í ( åîë àöîðù äðúîä úàæ äîã÷ éøäå äöåø åðéàù çéëåî øáãäù éðôî

äì äòãåî:  
)é ( êì úàùð éðéà åì äøîà äùà àùéì äöøù ãçàá äùòîêéñëð ìë éì áåúëúù ãò ,

ï÷éø åçéðîù ìò çååöå ìåãâä åðá òîù , éñëð ìë åì åáúëå åàéáçäå åëì íéãòì øîà
åéñëð ìë äì áúë êë øçàå äðúîá , äð÷ àì ïáä åøîàå íéîëç éðôì äùòî àáå äàùðå

äúð÷ àì äùàäå ,éøäù äðúîá åúòã äìéâ éøäù àåä øáãá ñåðàëå äì áúë åðåöøá àì 
òà äðåùàøä"úøúåñî àéäù éðôî äìèá àéäù ô . éåä äðåùàø äðúî äúéä àì éà ìáà

 øåîâ ñåðà éø÷î àìã úîéé÷ äééðù äðúî)øåè .(  
  

 âîø ïîéñ  
)à (øçà éãé ìò äðúî åøéáçì äëæîä , òéâäù åà ò÷ø÷á åà íéñëðá äëåæä ÷éæçäù ïåéë
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åãéì øèùä ,åá øåæçì ìåëé ïúåðä ïéàå ìá÷îä äëæ ,òä ìò ìá÷îä ãéå äöåø íà äðåéì
ìá÷î åðéà äöåø åðéà íàå ìá÷î .äâä : ïåòîù ìåëé ïåòîù ìù åçåìùì äðúî øãðù ïáåàø

éöåäìäà åúåîë åçåìùã ïáåàøî )ïéùåãé÷ã éëãøî úåäâä:(  

 )555ע"סמ( כגון שיש הפסד במתנה או בגלל שונא מתנות יחיה –ואם אינו רוצה   ....קמגקמגקמגקמג
  )ע"סמ( נדר מתנה לשמעון על ידי שלוחו –שנדר מתנה  ....קמדקמדקמדקמד

) á (íéøåîà íéøáã äîá :éðåìôì åæ äðúîá äëæ åì øîàùë , éðåìôì êìåä åì øîà íà ìáà
ìá÷îä ãéì òéâä àìù ïîæ ìë åá øåæçì ìåëé äæ äðî ,åá øåæçì ìåëé åðéà éðò ìá÷îä íàå ,

øàáúðù åîë úèòåî äðúî àéä íà äðîà øñåçî íåùî åá ùé øéùòá åìéôàå .äâä : éðòá

)åéá" çðø ïîéñ ãé óéòñ"á ( øéùòáå)ñ ãø ïîéñ ìéòì"èîø ïîéñ ïî÷ìå ç .( äðúðù ïåòîù úùà

øåæçì äöåø êë øçàå äìòá äöøúðå äéìç úòùá äðúî , åá øåæçì ìëåé àì éðòì äðúî àåä íà

)áäæä ÷øô óåñ éëãøî:(  

ולא מטעם ואין ,  אם המקבל עני הוא חייב לקיים דבריו מטעם נדר–המקבל עני   ....קמהקמהקמהקמה
, )ע"סמ(' ולא שיש מח, א כותב את זה לתקן המחבר,והרמ,  למועטתחילוק בין מרובה

וזה חוב , תן כזכי בחוב' תן'ל באתן יכול לחזור על ידי שאלה אבל באמר "ובגלל הנ
  )ונתיבות, קצות(בגלל הנדר 

)â (äë÷ ïîéñá øàáúð éðåìôì ïú åì øîà íà ïéã:  
)ã ( ïë íà àìà äðå÷ åðéà éðåìôì åëæ åì øîà íà åìéôàåúåùøá àåä , åðéà íà ìáà

àì åúåùøá , åá øåæçé àì íà åìéáùá äëæ åúåùøì àáéùëì åúåùøá åðéà íà åìéôà åäéîå
åúåùøì àáúù íãå÷ ïúåðä:  

 )ע"סמ( של השליח האמצעי המזכה –הוא ברשותו  ....קמוקמוקמוקמו
 אם אינו גם ברשות הנותן כיון שהיה כאן קנין כשיבא לרשות הזוכה אז –אינו ברשותו  ....קמזקמזקמזקמז

הוא למקבל המתנה ולא ' זוכה'כוונתו ב, )ז"ט(בדבר שלא בא לעולם מהני אפילו 
 )נתיבות(השליח שמזכה לו 

)ä (äë÷ ïîéñá øàáúð ìá÷îä úîù àöîå éðåìôì äðî êìåä øîà ïéã:  
)å (äãùá å÷éæçäå åéìò øèù åáúëå éðåìôì åæ äãùá åëæ íéðùì øîà , åá øåæçì ïúåðä ìåëé

òà äðúîä ìòá ãéì òéâéù ãò øèùá"äîöò äðúîá øåæçì ìåëé åðéàù ô:  
 )ע"סמ( אפילו אם כתבו השטר אסורים לתת לו –יכול הנותן   ....קמחקמחקמחקמח

) æ (÷ åì åðúúù úðî ìò åà øèùä úà åì åáúëúù úðî ìò åæ äãùá åì åëæ íäì øîà" ÷
æåæ ,òà"÷ åì åðúé àìù åà øèù åì åáúëé àìù åá øåæçì ìåëé äãùá å÷éæçäù ô" æåæ ÷

äðúîä íâ ìèáúúå ,å íäá äçéî íà åãéá åäåøñî àìù ïîæ ìë øèùä åì åáúë åìéôà
èá åì åøñîìîäìäðúîä  .äâä : úðî ìò åøîàå åæ úà äæ åàùéù ïéð÷ åùòù íéðùá ïéãä àåäå

øèùä úáéúëá äçåîå úåøèùä úáéúë íãå÷ ãçàä øæç êë øçàå úåøèùä åáúëéù , ïéð÷ä ìèáúð

 úåøèùä åáúëéù úðî ìò åøîàå ìéàåä)ä úáåùúàø"â ïîéñ ãì ììë ù .òå" óéòñ èë ïîéñ ùéø ì

ã:(  

 ולכן אי אפשר לקיימו על כרחו 556 כל התנאי הוא פטומי מילי בעלמא–או שלא יתנו   ....קמטקמטקמטקמט
 )ע"סמ(ז שלא קיימוהו אין קנין "ז כ"של הנותן ועכ

ואם התנו ממון ביניהם ,  השטרות הם שטרי קנס למי שעובר על התנאי–ה בשנים "וה  ....קנקנקנקנ
ולכן , אבל בהסכמה להתחתן אינו כקנין דברים בכלל, ם בעלמאאז חל הקנין בדברי

 )ע"סמ(כותבים ערבים עבור הקנס בשידוך 
 )ע"סמ( ללא על מנת ביטול השטר אינו ביטול החיוב ממון –על מנת   ....קנאקנאקנאקנא

                                            
 יחיהשאין סברא של שונא מתנות ' קצות קצה סעיף ג' ע 555
א אם תנאי לטובת הלוקח לא הוי תנאי או הוי תנאי רק "מחבר רמ' מח' לעיל רז סעיף א' ע 556

 *דהוי אסמתכא, שצריך קנין
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וזכותו לבטל השטר לא ,  אפילו כתבו השטר ולא מסרו אין חיוב–ומוחה בכתיבת   ....קנבקנבקנבקנב
ויכול לבטל השליחות דלא , ב בשליחותובגלל פטומי מילי אלא בגלל שהשטר נכת

א שכאן לא בגלל ביטול "וי, )ע"סמ(וגביית הקנס אינו אסמכתא בגלל בושת , ש"כע
אבל , אלא בגלל שזה תנאי לטובתו ויש לו זכות לומר הריני כאילו התקבלתי, השליחות

א "וי, )קצות(אם הקפיד פעם על התנאי אין לו זכות לומר הריני כאילו התקבלתי 
  ).נתיבות(הקפיד רק אם אמר בפירוש שאינו רוצה המעשה ללא קיום התנאי ש

)ç ( ìåëé äãùá å÷éæçäå øèù åì åáúëå åæ äãùá åì åëæ íéðùì øîàå åäãù øëî íà åìéôà
øèùä áåúëìî úåçîì:  

)è (éðåìôì åëæ íéøçàì øîåàùë à÷åã åðééä øèùá øæåçù àäã øîåàù éî ùé , íà ìáà
ìá÷îì åà ç÷åìì øîàøèù êì áåúëàå äëæ åîöò  , áåúëìî øåæçì ìåëé åðéà äëæù ïåéë

øèùä úà ïéøåç éðáî úåáâì åúåéøçàá áééç åäéî , øèùá äçåîå ìéàåä éãáòùîî óøåè åðéà ìáà

)øåè ( , åáúëúù úðî ìò àìà éúéð÷ àì øîåìå åá øåæçì ìåëé ç÷åìäåéìøèùä úà :  
כאן שמיחה נגד השטר לא , בעדים אפילו שבעלמא טורפים ממשעבדי –מיהו חייב   ....קנגקנגקנגקנג

א זה רק שייך לשטר מתנה ולא מכר אלא "כ ברמ"אבל אפשר לומר שמש, יוציאו קול
א שלא "וי, )ע"סמ(ואפילו מיחה נגד השטר , כל מכר גבוה ממשעבדי אפילו ללא שטר
 )נתיבות(נתבטל הקול רק יש לו זכות לומר פרעתי 

 )ע"סמ(השטר גובה ממשעבדי  אבל ללא מחאה אפילו אם לא כתבו –ומוחה  ....קנדקנדקנדקנד
) é ( ìëåà àìå øèùä úà áåúëì äð÷î éðà ùåøéôá øîàù øèùä ìò åãéî åð÷ åìéôà

úåçîì ,åá øåæçì ìåëéå àåä íéøáã ïéð÷:  
)àé (øåæçì ìåëé øèùá åì åëæå åáúë øîà åìéôà , åðéàå åì åëæ áåúëðù ïåéëù íéøîåà ùéå

åá øåæçì ìåëé .äâä :æ åäì øîà àì íà ìáàòà åá øåæçì ìåëé åì åë" àìù ïîæ ìë øèùä áúëðù ô

 äðúî ìá÷îä ãéì àá)àøä íùá øåè"ù:(  
היא אם יש שליחות בדבר שלא בא לעולם כשזה בידו לעשות הדבר או '  המח–א "וי  ....קנהקנהקנהקנה

ע אפשר לעשות שליח לכתוב וליתן גט יש לחלק שבגט שם "לא ואם קשה מגט שלכו
ס אבל אם "ד שמהני הקנין דוקא כשקנו בק"ואפילו למ, 557עשאן שלוחים להיות כבעל

אמר כתבו ותנו בשטר מקנה הוי דברש לא בא לעולם וצריכים לשאול עוד פעם לפני 
 )נתיבות(הקנין 

)áé (ïéð÷á éðåìôì ò÷ø÷ ïúðù åá áåúëù øèù , ìá÷îä ãéì äæ øèù àá àìù éô ìò óà
äð÷ ïúåð úúéî øçàì àìà:  

 )ע"סמ(איה  כיון שהשטר היא רק לר–לאחר מיתת  ....קנוקנוקנוקנו
) âé ( úî ïáåàøå ïåòîùì ò÷ø÷ ïáåàø ïúðù äðúî øèù ã÷ôåî åìöà àöîðå úîù éî

ïúåð éùøåéì åøéæçé:  
 שהשטר רק חל בנתינתו למקבל ולא קרה ואין שטר לאחר מיתת –ליורשי הנותן  ....קנזקנזקנזקנז

 )ע"סמ(
) ãé (úòã ïáå ìåãâ äëåæä àäéù ãò åøéáçì äðúîá äëåæ íãà ïéà ,äùéà ãçàå ùéà ãçàå 

äçôù åà ùéà úùà åìéôà ãáò åìéôà ,íéøçà ãéî à÷åãå , àìà äìòáî åà åáøî àì ìáà

 äéùôðì äéëæã íå÷îá)ô ãéâîä"äéëæã ã( , åëòä ìáà" çéìùì éåàø åðéàå ìéàåä äëåæ åðéà í
íìåòì ,åëòì çéìù äùòð ìàøùé ïéàù íùëå"åëòì äëåæ åðéà êë í"í:  

 ) ע"סמ (558ג שנים" בן י–הזוכה גדול  ....קנחקנחקנחקנח
 )ע"סמ(והיא זוכה לשניהם ,  דהיינו שהבעל נותן לה ולשמעון–כיה לנפשיה דז ....קנטקנטקנטקנט

)åè ( åîöòì äëåæ åìèðå æåâà å÷øåæå øåøö åì íéðúåðù ïè÷åì äð÷î úøçà úòã ùéùë à÷åãå ,

àì äàéöîá ìáà ,)ô ãéâîä"øå äéëæã ã"ìá÷îä ÷øô ï .òå"äðø ïîéñ ì(íéøçàì äëåæ åðéàå  ,
                                            

 קשה למה אין דבר כזה בהקנאת שדה 557
 .גיטין סד' שערות ע' וב 558
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àì àìå åîöòì àì äæî úåçôíéøç:  
ובמציאה זה רק מפני ,  לזכות מן התורה צריך דעת אחרת מקנה–דעת אחרת מקנה  ....קסקסקסקס

שבקטן כזה זוכה לעצמו מן התורה , וזה בקטן פחות מאגוז ונוטלו, דרכי שלום ומדרבנן
קטן אין לו זכיה אפילו לעצמו אלא רק כשמשך או המשיך אבל בנתן מעות או , )ך"ש(

 )קצות(חליפין לא קנה 
ח שאפשר לתת פדיון הבן לקטן כמו במתנות כהונה שזה רק דע "ב בפר כתו–שם  ....קסאקסאקסאקסא

מ במתנות כהונה שזה ממון השבט ויש לו רק טובת "א שאין דא"וי, תאחרת מקנה
ו זכיה "ומה שיש בחש, אבל לא בפדיון הבן אין טובת הנאה, והוא כמו מציאה, הנאה

ובמתנות ,  בירושהבמתנות כהונה הוא משום שהתורה זיכה להם ממון הכהנים כמו
וזה שייך , כ שמיה פרעון"אלא נראה בגלל שזה פרעון בע, עניים לא זוכים מן התורה

) קצות(כ במתנות כהונה שצריכים דרך נתינה "לקטן אבל יש צד שזה אל שייך פרעון בע
אלא מתנות כהונה הטעם הוא , קשה הדמיון לעבודה ושכירות שקטן אינו בני עבודה

, ובפדיון הבן יש שעבוד הגוף, ה אין שום חיוב נתינה לכהן" הטשאם רוצים להפקיר
ונתינה לכהן , כ"כ אפילו אם קיים הנתינה זה לא נתקבל בע"ומה שאמר לגבי פרעון בע

 )נתיבות(רק קיים חיובו אם הקטן לא נאבד ממנו אבל להאכיל לקטן קיים חיובו 
א שיש לקטן "וי, ן התורהולא מ,  דהיינו שזה רק מפני דרכי שלום–אבל במציאה לא   ....קסבקסבקסבקסב

ועיקר , )ך"ש(זכיה מן התורה בצרור וזרקו אגוז ונוטלו ופחות מזה מפני דרכי שלום 
אבל בפחות מצרור , שקטן אין לו זכיה משום חסרון כוונה) נתיבות(ך "א דלא כש"כרמ

 )קצות(וזרקו אין לו יד כלל 
)æè (íéøçàì àìå åîöòì àì äëåæ åðéà äèåùä , äèåùì äëæîäåò"äëæ úòã ïá é:  

 )קצות( זה רק בשוטה שלפעמים בריא –שוטה  ....קסגקסגקסגקסג
)æé (íéøçàì äëåæ åðéàå åîöòì äëåæ ùøçä:  
)çé (ãçà íåé ïá åìéôà ïè÷ì ïéëæ ,åéðôá àìù ïéá åéðôá ïéá ìåãâìå :  

וזה ,  תרומת הדשן לומד שאם יש בעלת הבית שעשתה עיסה ויצאתה–לקטן   ....קסדקסדקסדקסד
, זה זכות וזכין שלא בפניו מטעם שליחותמותר למשרתת להפריש חלה ש, מחמיצה

  559והקצות לומד שזכין לא עושה אותו לשליח
)èé (ïéð÷á ïéá øèùá ïéá ïè÷ì áééçúîù éîù øîåàù éî ùé , úçú øáã åúåà ïéàù ïåéë

øçà éãé ìò åäëéæ ïë íà àìà äëåæ åðéà ïè÷äã åãé:  
)ë (åúòãî àìù åì äðå÷ íãà ìù åøöç ,òà"éë íù ãîåò åðéàù ô åøéöçì äðúîä òéâäù ïå

øçà äá äëæ åìéàë:  
)àë (íéøåîà íéøáã äîá :úøîúùîä øöçá , åäãù ïåâë úøîúùî äðéàù øöçá ìáà

éãù éì äúëæ øîàéå äãöá ãîåò äéäéù ãò åúáøåçå . ïîéñ ìéòì øàáúðù åîë ïé÷ìåç ùéå

ø560:  
  ה במכר" דיש דעת אחרת מקנה אותו במתנה וה–ח "וי ....קסהקסהקסהקסה

)áë ( úåîà òáøà ïëå íéáøä úåùø éãéöá åà àèîéñá åì ïéðå÷ ïãöá ãîåò àåäù íãà ìù
íéìòá äì ïéàù øöçá åà ,øá ìáà"åãéì äðúî òéâúù ãò äðå÷ åðéà åøéáç äãùá åà ä561:  

)âë (äìù úåîà òáøàå äøöç äì äúëæ äðè÷ , áà äì ïéàù äðè÷ à÷åãå)ð"ô é" ÷
àòéöîã( ,ò åà åãéì äðúî òéâúù ãò äëåæ åðéà ïè÷ä ìáàøçà åì äëæéù ã:  
י לומד כאשר היא אינה בצד חצרה אז אין לדמותה ליד אלא רק " רש–קטנה   ....קסוקסוקסוקסו

, י אלא זה רק מדין אין חבין אלא בפניו"ך לומד כרש"וש, ולכן אין לקטנה, לשליחות
 .ורק כשהיא נמצאת שאפשר שיהא לה חצר

                                            
 .ד שכח ג"א יו"וכן רמ, ע רמג יד"אבל זה נגד השו, שזכייה מטעם יד, א קצות"קה סק' ע 559
 ' ף אסעי 560
 'סעיף א' ר' ס' ע 561
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בר לכן ודעתו מסת, )ך"ש(א אפילו קטנה שיש לה אב יש לה יד " וי–שאין לה אב   ....קסזקסזקסזקסז
א רק מדובר במציאה שהוא של אב וכן במתנה כשהקטנה סמוכה על שלחן אביה "הרמ

א שאין לקטן חצר אלא רק במכר ומתנה שיש דעת אחרת מקנה ולא "וי) נתיבות(
  )562קצות(במציאה 

)ãë ( åá øæçå äðúîá úéáä ìòáì åðúðå úøçà çúôá àöéå äæ çúôá úéáì é÷ðøà ÷øåæä
úéáä øéåàá åãåòá ,éåäàî÷ äéøî ú÷æçá äéì ïðéî÷åîã íåùî úéáä ìòá äëæ àìå ÷ôñ  ,

úéáä ìòáì ïéðúåðå åãéî ïéàéöåî øçà åá äëæå åøé÷ôä íà ìáà563:  
  
)äë (íéøåîà íéøáã äîá :çåðì åôåñ ïéàù , å÷øæå ââá ãîåòù ïåâë çåðì åôåñ íà ìáà

øéåàá åãåòá åá øæçå øöçä ìòáì åðúðå øöçì , ìåëé åðéàå éîã çðåîëåá øåæçì , åá äëæå
øöçä ìòá .  

  
åù" ãîø ïîéñ èôùî ïùåç ò  

)à (èâë äðúîä ,çéìùì íéøáã øåñîì ìåëé íãà ïéàù .ãöéë : éðåìôì åøîà äùìùì øîà
íåìë äæ ïéà éðåìôì åäåðúéå äðúî øèùá åîúçéå åáúëéù éðåìôå , íúåàì åøîà íàå

äð÷ àì ìá÷îì åðúðå åáúëå íéãòä . íä åîúç íà ïëù ìëåíîöòá) .øåè ( , øîà íà ïëå
áúë íéðùìåéðåìôì åäåðúå äðúî øèùá åîúçå  , àìà áåúëì øôåñì øîåì íéìåëé íðéà

íéáúåë íîöò íä . øèùá åîúçéå åáúëéù éðåìôå éðåìôì åøîà øîåàá íéøéùëî ùéå
éðåìôì åäåðúéå äðúî .  

 כעשוה ן שדווקא באומר אמרו לפלוני מסוים שזה הי" דעת הרמב–באומר אמרו  ....קסחקסחקסחקסח
ומסתימת הטור יש חלק בין גט למתנה שדווקא במתנה כשר אומר , שליח שלא בפניו

 ).קצות(וזה אפילו אם אינו מייחד שליח שני , אמרו

הרי שליח מתנה , )קצות( שליח הולכה עושה שליח הן במתנה והן בגט –בשטר מתנה  ....קסטקסטקסטקסט
 )בותנתי(אפילו על ידי מי שאינו בר שליחות עוזר כשהמקבל עושה קנין 

ע אם "וצ,  היינו שליח הולכה ובשליח קבלה אין שליח עושה שליח–ויתנהו לפלוני  ....קעקעקעקע
עשה שליח לעושת קנין אם יש ביד השליח לקנותו למשלח על ידי חצירו של שליח או 

אז זוכה שדהו מדין , וזה מאחר שאין זכיה מטעם שליחות, אם זה שליח עושה שליח
נה מדין יד ולכן אין שאילה ואם אינו משתמרת א שחצר המשתמרת קו"וי, )קצות(זכין 

ואינו עוד בצד שדהו שהוא נלמד משליחות זה עובד במכר ומתנה מטעם דעת אחרת 
אלא הכל , כיון שבמתנה לא מהני שליח לקבלה שצריכים שלוחו של בעל הממון, מקנה

 )נתיבות(מדין זכייה 

ו בגט רק שאין חיוב  גם במתנה צריכים שליחות בכתיבה כמ–לומר לסופר לכתוב  ....קעאקעאקעאקעא
 )נתיבות(לשמה 

  
åù" äîø ïîéñ èôùî ïùåç ò  

)à (åìù àéä éøä åà åì äéúúð áúëù åà éðåìôì úéðåìô äãù éúúð øèùá áúåëä , äæ éøä
åãéì øèùä òéâéùë äá äëåæ , åãéî åð÷ ïë íà àìà äð÷ àì àîìòá àøåáéãá ìáà) íùá øåè

îøä"ä( , äöåøù åðééä äð÷ àìã ïðéøîàã àäååìà úåðåùìá åéùëò ïúéì , éúúð øîà íà ìáà
 äð÷ã íéøîåà ùé äàãåä ïåùìá)ø"ìá÷îä ÷øô ï .òå"ñ á ïîéñ ì"å( , øèùá áúë íà ìáà

åì åððúà ,òà"ìá÷îä äëæ àì íéãòä åéìò åãéòäù ô.äâä  : íéøáã ïéð÷ éåäã åãéî åð÷ åìéôàå

                                            
ע אם טעם הקצות בגל לשכל הזכייה רק עושה כאילו בפניו ודעת אחרת מקנה עושה "צ 562

 .שיהא דעת קנין
ש "וע, ב כשיש ספק במציאות במעשה הקנין לא קנה דאזלינן בתר מרא קמא/א רנא"רמ' ע 563
 ע שאם שניהם מוחזקים או אף אחד מוחזק בו חולקים"בסמ
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)îøä íùá øåè"ä:(  

 )ע"סמ(ל נתונה " נדצ–נתתיה   ....קעבקעבקעבקעב

 בשעת כתיבת התנאים אינם רוצים שום צד לשעב דנפשם או –מידו ואפילו קנו  ....קעגקעגקעגקעג
ורק מתחייבים , להקנות בקנין ולכן אינו מקבל בקנין אלא אתן כך וכך שמע יחזרו

אבל התנאים שבשעת החופה כן חושבים , ורק מוציאים את הקנס, מטעם הקנס שבו
 )ע"סמ(להתחייב 

)á (ïúà ïåùì éðäî åãéî åð÷ íàù íéøîåà ùéå.éøäîå "äðåùàø àøáñë ÷ñô å , áúë ïëìå
 áúë àìù ïîæ ìë äúëæ àì äìåãâ äáåúë äì úåùòì ïéëåãéùä úòùá åúùàì áúåëäã

äì ,äôåçä úòùá íéùãç íéàðú úåùòì åâäð ïëìå ,òå 'éñ øæòä ïáàá 'ä àð':  
 )קצות( זה רק קונה לחייבו לעשות קנין ולא לקנות –לשון אתן   ....קעדקעדקעדקעד

)â (úë íàù øîåàù éî ùéåäð÷ êìù àäú åà êì äðåúð àäú úéðåìô äãù øèùá åì á .  
)ã (øúìàì äð÷ ïéð÷á ïéá øèùá ïéá åéùëòî åì åððúà øîà íàù øîåàù éî ùé . øîåàä

éì úúð àì øîåà àåäå éðåìôì úéðåìô äãù éúúð , øîéîì àëéàã ïúåðä éøáã øçà ïéëìåä
ò åì äëéæ"à éøç ,ìë åðîî äáåâ ïúåðä ìù áåç ìòá ïéàå äîî ïúåðä ãéá øàùéù ïîæ 

òåøôì ,åáåç ìòáì áåçì åúàãåä éðäî àì åáåç ìòáì òåøôì åãéá øàùð àì íà ìáà:  
)ä (éì úúð àì øîåà äìäå åãéá åì éúúðå éðåìôì úéðåìô äãù éúáúë øîà , ìá÷îä íà

åäãù úåøéô ìëåà ïúåðäå éîã íéãò äàîë ïéã ìòá úàãåä ïë øîàù àåä äðúî564 , íàå
á÷îä ïáåì éúúðå éúáúë øîåà àåäå åæ äãù éáàì úúð àì ïë øîàù àåä ì , úà íéçéðî
ò úåøéôä" ééùéìùàåä êàéä øáãä òãååéù ãò :  

ואין '  כאן אין מקוםלתרץ ולומר דדביר שניהם אמת כמו בסעיף ז-הודאת בעל דין  ....קעהקעהקעהקעה
לו ל שהנותן בהיותו עוסק בנתינתו ורצה לתנו סבור שנתן "ד של הנותן שי"הודעת בע

 )ע"סמ(ולא נתן 

) å ( éáàì úúðù øîåà äúàù ãîòîá éúééä éðà øîåà ïáäùë à÷åãã øîåàù éî ùéå
íåìë åì úúð àìù éúéàøå , úéðåìô äãù éúúð øîåàë åðéã ãîòîá äéä àì íà ìáà

éì úúð àì øîåà àåäå éðåìôì .äâä : ïåùì ìëá éìò åîúçå åáúë åá áåúëù äðúî øèù
åëå éðåìôì åðúå ,'àìå íéãòì äåö àìà ïúåð àåäù øèùá øëæð àìù øçàî àåä äðúî øèù 

 ïúéì)àøä"å ïîéñ è ììë ù :(  
) æ (åðîî úåáâì åáåç ìòá àáù äðúî ìá÷î , éðà øîåù àìà éãéá äðúî äðéà øîàå

äéìò ,äúìçúî äúéä äìèá øîàù åà , äéìòáì øåæçúå úñéä òáùð)òå 'ñ äèîì"é:(  
 )נתיבות( לו שני חזקה  זה אפילו אם יש-מקבל מתנה   ....קעוקעוקעוקעו

ונאמן בשבועה מאחר שידענו שדבר , ח טוען ברי לי שזה שלך" אם הבע-נשבע היסת   ....קעזקעזקעזקעז
 )ע"סמ(זה לאו שלו היה מעיקרא 

  
  

 ðø ïîéñ  
)à (äàð÷ää éëøãî ãçà íåùá äúåð÷äì êéøö ïéà òøî áéëù úðúî , áéëù éøáãù

éîã íéøåñîëå íéáåúëë òøî .äâä :úúì äåö ïéá ÷åìéç ïéàå åéùøåéì äåöù åà åúåî øçàì ãéî 

 ïîæ øçàì ïúéì)ð"ô é"áå é"áèéøä íùá çîø ïîéñ é"à( , äðéî ÷ø øáã úúì äåö àì íàå

øèåôàíéñôååúééùòë äéäé íúééùòå åöøéù äî éôë åéñëð ÷åìçì úåùø íäì ïúðå  , ïéàã íéøîåà ùé

 åúðúî äìèáúðå åéùøåé éî÷ åéñëð åìôð úîù ãéîã íåìë åéøáãá)øîñ éëã"ø íùá ïéìçåð ùé ô" â

áùø úáåùúå"ãùú ïîéñ à( , ïéîéé÷ åéøáãã íéøîåà ùéå)áùø íùá íù éëãøî"ãø úáåùúå í" úéá ê

                                            
 ונשאר בחזקתו, ע שאם יש עדים זה עדות מוכחשת"וסמ' סעיף אלעיל עט ' ע 564
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ì:(  

ד קנה "ולמ, ראשונים אם מתנת שכיב מרע קונה למפרע או רק לאחר מיתה' יש מח ....קעחקעחקעחקעח
ת כן אם צוה לת, ז קנה למפרע היכא דאפשר כמו שמת מקבל בחי נותן"לאחר מיתה עכ

 )נתיבות(ל כשעבוד מהיום וזכות לאחר מיתה "א דהו"וי, )קצות(רק לאחר כמה שנים 

)á (íåìë øééù àìå íéøçàì åéñëð ìë áúëù òøî áéëù ,òà" ãîò íà åãéî åð÷ù ô
àìéîî äìèá äðúîä éøîâì àôøúðå , ãîò íà åá øåæçì ìëåé àìù äðúîä úòùá äðúä åìéôàå

øæåç , åãéî åð÷ ïë íà àìà)áåùúáùø ú"åùúå äò÷úú ïîéñ àáîø úá"áéøå â ïîéñ ï"æø ïîéñ ù(, 
éìåçì éìåçî ÷úéð àìà éøîâì àôøúð àì íàå , åì÷î ìò ïòùðå êìä àìå ãîò àì íà

äðúî åúðúî ÷åùá ,òà" åúðòùî ìò åúéáá êìäù ô)úîù éî ÷øôå äðîìà ÷øô éëãøî ( ,
å êìäå åðîî úîù éìåçä ïéáå åá äåöù éìåçä ïéá ãîò íàååì÷î ìò ïòùð , ìò åúåà ïéãîåà

íéàôåø éô :øä éìåç úîçî íàïåùàäðúî äðéà åàì íàå úîéé÷ åúðúî úî  , êìä íàå
úåðåùàøä åéúåðúî åìèá àìà ãîåà êéøö åðéà úðòùî àìá ÷åùá:  

 )ע"סמ(ה אם מחל חוב גם כן מותנה שימות " ה- אם עמד חוזר ' שכתב כל נכסיו וכו ....קעטקעטקעטקעט
תן כל נכסיו אנן סהדי דכוונתו בקנינו היה דווקא לכשימות  כיון שחלק ונ-פ שקנו "אע ....קפקפקפקפ

קכה אם זיכה והציא מטלטלין מתחת ידו אם ימות לא מהני חזרה ' בס' יש מח) ע"סמ(
וזה מחמת שטרח להוציא , א שאפילו אם עמד אינו חוזר"אם בל עמד חוזר וי

פילו יעמוד מ דגמר ומקנה בעין יפה שלא יכול לחזור כלל א"המטלטלין מתחת ידו ש
 )קצות(אבל במחילת החוב אין שום הוכחה 

  )ך"ש(ואם תפס המקבל גם כן חוזר אם עומד  ....קפאקפאקפאקפא
) â (íéøåîà íéøáã äîá :äðúî ïúåðá ,éðåìô ìù íäù åéñëð ìò äãåä íà ìáà , äð÷

åá øåæçì ìåëé åðéà äæ ãåîòé åìéôàå äìä .äâä : ïåòîùì ïéìèìèî åéäéù éðà äöåø øîà
äðúî ïåùì äæ éøä , ïåùì éåä éãéá ïåòîùì ùé åà ïåòîùì åìà ïéìèìèî øîà íà ìáà

 äàãåä)á"éáùøä íùá áðø ïîéñ "à .( íøé÷ôä åà íåìë øééù àìå åéñëð ìë ùéã÷ä íàå
íééðòì í÷ìç åà ,äðúî ïúåð ïéãë ìëä ìèáúð ãîò íà . ïðé÷ôî íééðò åñôú íà åìéôàå

 åäééðî)áéø"ñ÷ ïîéñ ù( ,ïé÷ìåçä éøáãë àìãå,[ åá øåæçì ìëåéù äðúî ïéãë ùã÷ä ïéã ïëå 
 äðúîá åîë)øåè .(òøî áéëù äéäùë åéñëð øëî íà , íéé÷ åøëîî øëî íúö÷î íà

àéøáë ,øëî íìë íàå ,øæåç ãîò íà íéîéé÷ íîöò úåòîä íà , åðéà úåòîä àéöåä íàå
åá øåæçì ìåëé:  

)ã (øééù àìå åéñëð ìë ïúåðá àìà íéøåîà åììä íéøáãä ìë ïéàíåìë  , øééù íà ìáà
ïéð÷á àìà úéð÷ð äðéàù àéøá úðúîë åðéã ïúð àìù íåìë , àåä àìà ïéð÷ à÷åã åàìå

ïéìèìèî ïéá ò÷ø÷ ïéá åðééð÷ éôì ãçà ìë ääáâä åà äøéñî åà äëéùî ïéãä , à÷åãå
 åæë äðúîáéðäî íåìë äñéôú éðäî àì åá øåæçì ìåëéù òøî áéëù úðúî ìáà åúøéñî 

)éëãøî (òå" ìïéð÷ êéøö úî íà åìéôàå âé óéòñ ,êëéôì :åá øåæçì ìåëé åðéà ãîò íà , äîëå
ïéìèìèî ïéá ò÷ø÷ ïéá àåäù ìë åìéôà øåéùä àäé . åúñðøô éãë øåéù ïðéòáã íéøîåà ùéå

)àøä íùá øåè"ù:(  
)ä ( àöåéëå åìâøá åà åãéá åà åðéòá åà åùàøá ùùåçä åà íãâä åà çñôä åà àîåñä

íäá ,ë àåä éøäåéúåðúîå åøëîîå åç÷îá åéøáã ìëì àéøá , ìë çë ùùúù äìåçä ìáà
 ìò ìôåð àåä éøäå ÷åùá åéìâø ìò êìäì ìåëé åðéàù ãò éìåçä úîçî åçë ìùëå óåâä

äèîä ,ø÷ðä àåäàòà òøî áéëù " éìåçä úîçî äåöîù øîà àìù ô)á"åùú íùá é '
áùø"à( ,â à÷åã íéøîåà ùéå 'î áéëùë åðéã íéðåùàøä íéîéòø ,â øçàì ìáà ' åà íéîé

éìåçä åéìò õô÷ù ,â êåú åìéôà ' æé óéòñå æ óéòñ ïî÷ì øàáúéù äúéî úîçî äåöîë åðéã
)àøä íùá øåè"áá ïééòå ù"é:(  

)å (äðúî ïúéì æîøå øáãì ìåëé åðéàå ÷úúùð íà , åúåà ïé÷ãåáù êøãë åúåà ïé÷ãåá
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àë÷ ïîéñ øæòä ïáà øåèá øàáúðù ïéèéâì , ìò áéùä íàå åúðúî ïä ïä ìòå åàì åàì
äðúî åúðúî ïéà åàì íàå äðúî .äâä : áùåéî äéäù äá áúëð àìù òøî áéëù úàååö

äì ïéùùåç ïéà éëä åìéôà åúòãá , éøèùã àøôåùì àìà åðéà åáúëì ïéâäåðù äîå
)áèéø úáåùú"à .(äðúî åúðúî ññåâ:  

)æ (ð÷ð äðéà øåéù äá ùéù òøî áéëù úðúîù íéøåîà íéøáã äîá íàå ïéð÷á àìà úé
íúñ ïúðùë øæåç åðéà ãîò ,äúéî úîçî ùøéô íà ìáà , àìà ùøéô àì åìéôà åà

äúéî úîçî ïúåð àåäù åéøáã êåúî äàøðù ,äæá àöåéëå åúúéî ìò ïðåàúîù ïåâë ,
÷ð øåéù äá ùé íà åìéôàúéðúåîéùëì ïéð÷ àìá äøéîàá  , äá ùé åìéôà øæåç ãîò íàå

úö÷îá ïéð÷:  
)ç ( ùøôîä éìåçä åéìò õô÷ù àåäå ïëåñîäå øìå÷á àöåéäå àøééùá àöåéäå íéá

åéìç åéìò ãéáëäå , íéáåúëë åéøáã éøäå äúéî úîçî äåöîë íúòáøàî ãçà ìë
úî íà íúåà íéîéé÷îå éîã íéøåñîëå , ïéãë øæåç úö÷îá åãéî åð÷ åìéôà ãîòå ìöéð íàå

äúéî úîçî äåöî ìë:  
)è (éëù úðúîã íéøåîà íéøáã äîáíúñá ïéð÷ éòá úö÷îá òøî á , ïúð íà ìáà

òøî áéëù úðúîá ùåøéôá åéñëð úö÷î , äðå÷ ãîò àì íàå øæåç ãîò íàå ïéð÷ êéøö ïéà
úö÷îä äæ ,åçë äôéîë áúë ïë íà àìà äðå÷ åðéà ïéð÷ åá ùé íàå , åéñëð ìë áúë íà ïëå

àéøá úðúî øàùë àéä éøä íééçî åì äð÷îå åéùëòî ìëä ïúåðù ùøôîå, òéâä íàù 
åá øåæçì ìåëé åðéàå ìëä äð÷ ïúåðä ãéî åð÷ù åà ìá÷îä ãéì øèùä .äâä : íéøîåà ùéå

 ïéð÷ äëéøöå àéøá úðúîë éåä íåéäî åì äð÷îù åáúëù òøî áéëù úðúî ïéãä àåäã)ð" é
úîù éî ÷øô( ,øî áéëù úàååöá øäæéì ùé ïëìåò åà àéøá úðúîá ïúðù äá áåúëì àìù 

 äåö àì íà íåéäîêë , ÷ø äð÷ð åðéàå àéøá úðúî ïéã åì ùé æàå úåðùì øåñà êë äåö íàå
äéä øôåñ úåòèù äæá ïðéøîà àìå ïéð÷á ,ðë äìéèá äðúîä ïéð÷ äá äéä àì íàå"ì:  

)é (åì ùéù íéñëð ìë íäù éåìâ øáãäù íéñëðä ïúðù òøî áéëù , äðúîë äæ éøä
 ïéð÷ äëéøöå úö÷îá)øåè ( ,åðéà ãîòå åãéî åð÷ íàåøæåç  , åì åøàùð àîù åðà íéùùåç

íéä úðéãîá íéøçà íéñëð , íéñëð åì ïéàù ÷æçåî àåäù åà åìà íäù éñëð ìë øîàéù ãò
åìà àìà ,åæàìëá äðúîä äéäú :  

)àé (ãçàë íéðùì ïúð íà ïéá ãçàì ïúð íà ïéá äìåëá òøî áéëù úðúîá ÷åìç ïéà .
êëéôì :äùìùì åà íéðùì åéñëð ìë ÷ìéçù òøî áéëù , åøéáçì ãçà ïéá ÷éñôä àì íà

úîå éðåìôì äæå éðåìôì äæ ÷ìç àìà ,ïéð÷ àìá åìéôà íìåë åð÷ , åìéôà íìåëá øæåç ãîò
ïéð÷á ,ãäìåëøåéù àìá àéä äðúî àãç  , ìò êìîðù éîë åøéáçì ãçà ïéá ÷éñôä íàå

ïåøçàäî õåç íéðåùàøä ,úî åìéôà ïéð÷ äëéøöù úö÷îá òøî áéëù úðúî ïéã íäì ùé ,
øæåç åðéà ãîò íà êëéôìå ,úåîé íà åìéôà åð÷é àì ïéð÷ íäá ïéà íàå , àåä ïåøçàäå

 åìéôà úî íà äðå÷å äìåëá òøî áéëù úðúîàìáïéð÷  ,øæåç ãîò íà êëéôìå:  
)áé (úö÷îá øæçå åéñëð ìë ïúðù òøî áéëù ,ìëá øæç àîúñ .äâä : íéðùì ïúð åìéôàå

èá éðùä íâ ïäî ãçàî øæçå ãçà øèùáì , ÷ø øæåç åðéàã àéãäá ùøéô íà åäéî
ïúö÷îá ,òà øàùðä ïåùàøä äð÷"äéðéî åð÷ àìå úö÷îá äðúî éåäã â , äòùá íå÷î ìëî

 ïéð÷ êéøö äéä àìå ìëá äðúî éåä åì ïúðù)ð"úîù éî ÷øô é( , øæçù à÷åã íéøîåà ùéå
íéøçàì úö÷î åúåà ïúðå ,øàùðä íâ åîöòì åá øæçù úö÷î åúåà øééù íà ìáà ãéá 

 åðîî åð÷ù ãò ìèá øçàä)ð"íù é .( øæçå íéùøåéì ïúö÷îå íéøçàì ïúö÷î åéñëð áúë
ïéùøåéä ÷ìçá ,àîìòá äùåøéë àìà åðéà ïéùøåé ìùã íéøçà ìù äðúî ìèáúð àì) .ð" é

ðä"ì (êëéôì :éðùì ïúö÷î ïúðå øæçå ïåùàøì åéñëð ìë ïúð íà , åìéôà äð÷ àì ïåùàøä
äå åá øæç éøäù úåîé íàúö÷îá òøî áéëù úðúî ïéã åì ùé éðù , ïéð÷ äá ùé íà êëéôì
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úî àì íà åìéôà äðå÷ ,äðå÷ åðéà úî íà åìéôà ïéð÷ äá ïéà íàå .øì ïúö÷î ïúðïåùà 
éðùì øúåîäå ïéð÷á ,úî àì åìéôà äðå÷ ïåùàø , íàå ìëá òøî áéëù úðúî àåä éðùäå

ïéð÷ àìá åìéôà äð÷ úî ,ïéð÷á àåä åìéôà äð÷ àì ãîò:  
)âé (øçàì áúëå øæçå ãçàì áúëù òøî áéëù ,úåîéù ãò øåæçì åì ùéù äð÷ ïåøçàä ,

 è óéòñá øàáúðù åîë òøî áéëù úðúîá àäéù ùøéô íà , ïéá úö÷îá ïéá ìëá ïéá
øçàì ïéá åîöòì ,ïåøçàì äëéæå áúëå ïåùàøì äëéæå áúë åìéôàå , áéëùù äð÷ ïåøçàä

àéä òøî áéëù úðúî ïééãò äëéæù òøî) .òå"ñ ì"çé ã (éðäî àì äñéôúå . áúë íà åäéî
éðäîã øåèá òîùî äðúî ìá÷îä ãéì äðúîä òéâäå ,öå"äéì àðî ò . òøî áéëù ìáà

åãéî åð÷å äëéæå áúëù , ïéá åîöòì àìå øçàì àì åá øåæçì ìåëé åðéàå íåìë ïéð÷ øçàì ïéà
úö÷î ïúðù ïéá ìëá ïúðù:  

' כולל הקרקע שכבר נתן לא, ה חילק הקרקעותובצווא, יעקב שנתן לראשון קרקע לבנו  ....קפבקפבקפבקפב
אז אסור , והוסיף שכל המערער על הצוואה יבטל חלקו ויחזור לאחיו, וכאן נתן לשני

שאם כן זה יבטל זכותו לקרקעות אחרות , לבנו שקיבל הקרקע הזאת להשתמש בו
ועוד יכול המקבל הראשון , אבל זה שיקבלו בצואה יכול לשתמש בו) ע"סמ(שקיבל 

 )נתיבות(וות כסף על הקרקע ועל ידי הקרקע ישלם חובו ואין בזה ביטול לצוואה לל

) ãé (äúéî úîçî äåöî ,åá øåæçì ìåëé úåàð÷ä éðéî ìëá åãéî åð÷å äëéæå áúë åìéôà .
 äð÷ åãéî åð÷å åéùëòîá àéøá úðúîá ïúåðù àéãäá ùøéô íà åäéîå)ð"ðä é"ì .( éî ùéå

éãäá ùøéôùë éìéî éðäã øîåàùïúåð àåä äúéî úîçîù à , úîçî äåöî íúñ ìáà
àã ïåâë äúéîøîòøî áéëùë åðéã úééî à÷ã éå :  

)åè (åãáòì åéñëð ìë áúëù òøî áéëù , åéìò àöéù éôì ãáòá øæåç åðéàå íéñëðá øæåç
ïéøåç ïá àåäù ìå÷ ,åá øåæçì ìåëé úåîé íà íåéäî ùåøéôá åì áúë íàå:  

)æè (íäéðéá åðúäù åúùàå ïáåàø àéäå ïåîîä éùéìù éðù åéçà åùøé äééçá úåîé íàù 
ùéìùä ìåèú , íâ ïåîîä éùéìù éðùî úúì äåöå ïáåàø äìçå íéçàä ãéì øèùä òéâäå

íéøçàì ,ïåîîä éùéìù éðùá íä åëæù éðôî äàååöä ìèáì íéçàä íéàáå úîå , ïéà
åöå íåìë íäéøáãáåúàåúîéé÷ :  

)æé ( ïéð÷á äðúðù äìåëá òøî áéëù úðúîúî åìéôà äð÷ àì , äáúëð íà åìéôàå
íééçî øèùä åì øñîå øèùá äðúîä , ïéàå ïéð÷á àìà åì úåð÷äì øîâ àì àîùã äð÷ àì

äúéî øçàì ïéð÷ .åçë úåôééì éãë àìà äð÷ä àìù ùøéô íàå , äéðéî àðéð÷å áúëù ïåâë
 äúðúî ìò óñåîàã ,äð÷ ,ìéòåîä ïôåà ìëá äéäé äæ øèùã áúë íà ïëå ,ìàë éåä éåôé áåúë å

 äð÷å çë)øäî"åð ïîéñ äàååãàô í.( ïéð÷á äúéî úîçî äåöî éîð ïéãä àåäã øîåàù éî ùéå 
åçë òøâî ïéð÷äù òøî áéëù úðúîë åðéã ,åçë äôé ïë íà àìà .äâä : íàã íéøîåà ùéå

ä ìá÷îä ÷ø ïéð÷ä ù÷éá àì ïúåðäéå çë éåôéë )àøäî é÷ñô"èð÷ ïîéñ é( , ïéð÷ä øçà øîà íà ïëå

 çë éåôéë éåä äðúîä íéé÷úúù)áéø"æñ÷ ïîéñ ù .(ò÷ø÷ áâà ïéìèìèî åì äð÷ä , äð÷ àì

òà íéìèìèîä"ò÷ø÷ä äúéî øçàì äð÷ù ô , ìù ò÷ø÷ íò ïéìèìèî åì äð÷ä åìàë äéì äåäã

)ìá÷î] (äð÷î[ .à íàå"à çë éåôéìå éðåìôì åìà ïéìèìèî ìéð äð÷ ò÷ø÷ áâà åì ïúåð ) úáåùú

áùø"áôúú ïîéñ à.(åãéî åð÷å åéñëð ìò ñåôåøèåôà éðåìôå éðåìô úåéäì äåöù òøî áéëù  , åéøáã

 çë éåôé äæá êéøö ïéàå ïéîéé÷)á"áéøä íùá é"ù( ,íåéäî åà åéùëòî äð÷îù åãéî åð÷ íà ïëå ,

òà"äúéî øçàì ÷ø úîéé÷ àäú àì äðúîäù ùøéôù ô ,÷ åéøáãïéîéé çë éåôé êéøö ïéàå )á" íùá é

áèéøä"à:(  

ולכן רק קנה אם אמר בפירוש , 565ל" שגילה דעתו שלא סומך על תקנת חז-ה לא קנ ....קפגקפגקפגקפג
 )ע"סמ(ל ולא לגרעון "שזה תוספת על תקנת חז

                                            
  וכמובן שהתנה שיחול לאחר מיתה 565
ש "וע, שכן קנה בקנין דרבנן אפילו אם גילה דעתו שאינו רוצה לקנות' א' לקמן רסח סע' ע
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 )ח"ך בשם הב"ש(א מקבל "וי) ע"סמ( מקנה -עם קרקע של   ....קפדקפדקפדקפד

) çé (úîå äðéúðä íò ìá÷îì øèù åáúëéù òøî áéëù äåö íà ïëå , ïéðúåðå ïéáúåë ïéà
 àìà åúåð÷äì øîâ àì àîùøèùá , åçë äôéé ïë íà àìà äúéî øçàì øèù ïéàå

äáéúëá ,åì åáúë óà åðú øîàù ïåâë ,åçë äôéé àì íàå , íééçî øèùä áúëð íà åìéôà
çàì åì íéðúåð ïéàøäúéî :  

)èé (åçë äôéé ïë íà àìà äð÷ àì ìá÷îä ãéì øèùä òéâä åìéôàù ïðéøîàã àä , à÷åã
ïåùìá àìà äàåö ïåùìá áåúë øèùä ïéàùëäðúî  , øñîå êì äðåúð éãù åá áåúëù

çë éåôé êéøöå ïéð÷ åîë øèùä úøéñî éåä æàã åãéì øèùä , åá áåúë øèùä íà ìáà
ù êøãë äàååö ïåùìáäåöîäéàøì àìà ãîåò åðéà æàù åúéá ìà  , ìá÷îä ãéì òéâä íà

äð÷ íééçî , äð÷å àîìòã äàååöë àìà åðéà éðåìôì äðåúð éãù åãé áúëá áúë íà ïëå çë éåôé àìá

)á"íçåøé éáø íùá é:(  

 )נתיבות(ויש חולקים שכל קנין מקלקל ) ע,סמ(קנין סודר שיש אחריו שטר לא מגרע  ....קפהקפהקפהקפה

) ë (åì äð÷äå éðùì áúëå øæçå åì äð÷äå ãçàì áúë íà , äðå÷ éðùäù øîåàù éî ùé
íééçî åãéì øèùä òéâä àì åìéôàå çë éåôé àìá åìéôà .äæì äëéæå øñîå áúë íà ïëå øæçå 

çë éåôé àìá óà äðå÷ éðù éðùì äëéæå øñîå áúëå , àìà àúà éòåøâì åàì éðùã ïéð÷ã
ñ àåäùøåáïåùàøäî åì úçéô íà äð÷é àìù :  
אם חלק , )ע"סמ( אם יפה כחו של ראשון ואז השני לא קנה לל איפוי כח -אם כתב   ....קפוקפוקפוקפו

א "וי) ך"ש (מ בכולו"בקנין ולשני לל אקנין אז קנה השני במתנת שכ' לא' נכסיו לב
 )נתיבות(מ במקצת שהראשון לא קנה "שלא שזה מתנת שכ

) àë ( ïéùùåç äðéúðä íò ìá÷îì øèù åáúëéù òøî áéëù äåö íàù ïðéøîàã àä
øèùá àìà åúåð÷äì øîâ àì àîù ,àðååâ éàäëá à÷åã , åðéðò øãñîù òøî áéëù ìáà

äáúëì äåöîå åúàååö øîåâå ,ìòá ïåøëæì àìà äáúëì äåöî åðéààî , åì úåð÷äì øîâå
çë éåôé êéøö ïéàå ãéî .äâä : ìá÷îä ãéì äàååöä äàáù ïðéòáã èé óéòñ øàáúð øáëå

íééçî ,çë éåôé ïðéòáã äðúî øèù øàùë éåä ïéð÷ äá áúëù äàååöå . åâäðù íå÷îáå
 çë éåôé êéøö ïéà øèùá úåð÷äì ïéðååëî ïéàå àîìòá äàååöá ïéð÷î ïìåëù)áéø" ïîéñ ù

çñ÷ .(éîåéñëðá êëå êë åùòéù åéùøåéî ù÷áîù  , éø÷îúàååö ù÷éáù äî éë òøî áéëù 
 íéøáãä ÷æçì ÷ø äùò àì)àøäî é÷ñô"èö ïîéñ é:(  

)áë (åì åáúëå åðú øîåàì åì åðúå åáúë øîåà ïéá ïì éðù àìã øîåàù éî ùé , éî ùéå
éðåìôì äðî åðúå åáúë øîåàá à÷åã çë éåôé ïðéòáã àäã øîåàù ,úë òîùîã äðî åá

øèùä úà åì åðúå éðåìôì ,øèùä úà åì åáúëå éðåìôì äðî åðú øîåàùë ìáà , ïåéëã
 øéëæî åðéàùåðúéùøèùä åì  , àìå íéøáã ïåøëæì àìà øèùä úáéúë úàååöá ïéåëúð àì

øèùá åì úåð÷äì , åðúå åáúë øîà øåáéã éãë øçàå éðåìôì äðî åðú øîàù òøî áéëù ïëå
øèùä úà åì , àì àîúñî åì àäéù åçë úåôéì àìà ïååëúð äðåùàø äðúîî øåæçì

äéàøì ,íäéðôá äåöù äî ïéáúåë íéãòäå ,úåë ïéàåïéá åàöîðù éôì åðúå åáúë åðì øîàå 
äðúîä êëá íéìèáî:  

)âë (åçë äôéîá åìéôà íéðúåð ïéà úîå éðåìôì äðî åðúå åáúë øîàù àéøá , éî ùéå

                                                                                                                             
 
 
 
 
 
 

ח קנינים טו "פ' וע, שמחלק אם הקנין היה באותו עת או לא) ט"ב ה"מ פ"זו(מ "מל' וע, ש"פת
 שונה משאר קנינים שצריכים דעת, אמות שקונה שלא מדעתו' בין קנין דשמחלק 
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åðúå åáúë øîàã íåùî åðééäã øîåàù ,áà íåùî íéðúåð åáúë øîà àìå åðú øîà íà ì
úîä éøáã íéé÷ì äåöî , àëéä àìà úîä éøáã íéé÷ì äåöî ïðéøîà àìã íéøîåà ùéå

éìù ãéá äéñôúàãù) òå"áðø ïîéñ ì:(  
)ãë ( øãä àì éà íéðúåðå íéáúåë íééçî íà éðåìôì åæ äãù åðúå åáúë øîàù àéøá

äéãéì àøèù éèîã éî÷ äéá , äúéî øçàì ìáàåãéî åð÷ ïë íà àìà ïéðúåðå ïéáúåë ïéà:  
)äë (åëøé ìò äøåù÷ äðúî úàöîðå úîù éî ,òà" úåôéì éãë åãéî åð÷å íéãòá àéäù ô

íäì ïúðù åìà çë ,êìîðå äáúë øîåà éðàù íåìë äðéà äæ éøä ,øçàì äá äëéæ íàå , ïéá
î áéëù úðúî ìëë íéîéé÷ äáù íéøáãä ìë íéùøåéäî åðéàù ïéá íéùøåéäîòø . éî ïëå

åéðáî ãçà íùá åà øçà íùá åîöò ìò áåç øèù áúëù , øîàå ùéìù ãé ìò øèùä ïúðå
íåìë åì ùøéô àìå êìöà äæ éäé äéì ,úîå äùòú äî êì øîåàù ãò çðä äéì øîàù åà ,

íåìë åðéà . ìá÷îä äð÷ äð÷äùë ïéð÷á àéøá úðúîáå)àøä íùá øåè"ù:(  
)åë (åéùëòî øçàì åéìèìèî íúñ ïúåðäåúåî øçàìå  , ïéùøåéä íéðòåè úîù øçàìå

äç÷ì ïàëî øçàì àîùã äðúî úòùá åì åéä åìà íéìèìèîù äéàø àáä , íäéøáãá ïéà
 åéä ïàëå åàöîð ïàë àîúñîã íåìë)å óéòñ ñ ïîéñ ìéòì ïééòå(566 .  

  
 àðø ïîéñ  

)à (úåîáå íééçî åà úåîáå íééçá äá áúëå òøî áéëù àåäùë äðúî ïúåðä , ìëá ïéá
úö÷îá ïéá ,òøî áéëù úðúî äæ éøä úåîáå äá áåúëå ìéàåä , úåîáå äá áåúëù äæù

äúéî øçàì àìà äð÷é àìù , éìåçî äéçéù åúòã úà áùééì ïîéñ íééçî äá áåúëù äæå
äæ .ðù àéøá ìáàïúúåîáå íééçî øèùá áúëå äðúî  , äæå íééçî äøåîâ äðúî äæ éøä

åò ãòå äúòî øîåàù éîë úåîáå äá áúëùäæ àåä øèùä ééåð åîëå íì:  
)á ( íéãòä ïéàå úî åá äåöù äæä éìåçä êåúîù äá áåúë ïéàù òøî áéëù úðúî

íäì ìåàùì íééåöî ,åéùîùî ìò åà åîöò ìò êåîñì íéãòä íéìåëéå567 ãéáëäù íéøîåàä 
øèôðå éìåçä åéìò , êë ãéòäì íéãòä íéìåëé êë êåúîù)ð"é (òà"úî äåöîä äæ éøäù ô ,

ðúîä éøääìèá ä , äìç êë øçàå àôøúð äðúîä åá ïúðù éìåçî àîù äéàø åúúéî ïéàù
úîå øçà éìåç , ïúðù äæä éìåçä êåúîù äéàø àéáéù ãò íéùøåéä ú÷æçá íéñëðä êëéôì

úî åæ äðúî åá .äâä :ïéìèìèîì ìá÷îä ñôú íàå , øîåì ïîàð ïä éìù øîåì ìåëéù êåúî
øèôð ïåùàøä éìåçîù .ä ãîò íò ïéãä ïëåøå äìåçäöå úðúîù øîåàå åúðúîá øåæçì 

äéä òøî áéëù , äéàø àéáäì ìá÷îä ìò øåæçì ìëåé àìå äéä àéøáù øîåà ìá÷îäå
)øåè .( äéàø àéáäì åéìò ìá÷îä äëæ íà àúååáøã àúâåìô àåäù íå÷î ìëá ïëå)éøäî" ÷

øäîå ãö ùøåù"áö ïîéñ äàååãô í .(  
 ולכן ממילא 568מ קנה לאחר מיתה" שכ אין נאמן ללא מיגו משום שמתנת–על המקבל   ....קפזקפזקפזקפז

 )קצות(ולא ודאי קנין וספק ביטול , יש ספק קנין
 )ע"סמ (אם שניהם מוחזקים או אף אחד מוחזק בו חולקים ....קפחקפחקפחקפח

                                            
ע "סמ' וע, א מכריע שם על המקבל להביא ראיה וקשה,והרמ' שזה מח' לעיל קיב סעיף ג' ע 566

, ומתרץ שכאן היורשים טוענים שמא, ע שם פוסק על המקבל להביא ראיה"כ שהשו"סק' ס' סי
' ובסי,  שייך לומר כאן נמצא כאן היה אלא רק במטלטליןועוד שם מדובר בקרקעש אל, ושם ודאי

' וע, ד"ע כאן סקע"סמ' וע, ה"ג שמיירי במטלטלין מאחר שהנתבע טוען ברי אמרינן המע"אע' ס
ומסיק להלכה , נ מדובר שזה בעין"ר' ובס, מדובר שהמטלטלין אינם בעין' ס' ך שס"ש' ס' בס

  )פתחי חושן קנינים לז לח' ע(ד "ות סקיונתיבות באריכ, שתמיד על המקבל להביא ראיה
' ס' כ בס"מ שאין מקום לומר שלא היו משא"ע למה למה מחלקים בין מתנת שכ"ולי צ

 ואין כאן כאן נמצא כאן היו שלא היו בשעת מתנה, ת שהיו"שלכתחילה לא היו ולכן מה
שם ' א וע"ע לגבי בפני נכתב לשמה גיטין ג ע"וצ, דהיינו זה לא דבר שבממון אלא תנאי 567

 בתורת גיטין
 .ע אם יש כאן הכרעה"וצ, א בקצות"רנ סק' ע' זה מח 568
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 áðø ïîéñ  

)à (äúéî øçàì àìà äðå÷ äðéà òøî áéëù úðúî , ïéá åì äåöù øáãá äëåæ øçà ïéàå
äúéî øçàì àìà éìèìèîá ïéá éò÷ø÷îá ,öåî êëéôì ïéøëã ïéðá úáåúëì åìéôà ïéàé

íäì úúì äåöù åìà ãéî úåðáäå äùàä ïåæîìå , äáåúëá íéñëðä åáééçúð åúúéîá éøäù
 åìàå úåðåæîáåïúðùäúéî øçàì àìà åð÷é àì íäì  .äâä : íéùøåé éáâ íéñëð ïéàù à÷åãå)ð" é

ñ"é ô"ð( , øæç êë øçàå äúçéî àìå åúùà äòîùå òøî áéëù úðúîá ïúðù ãçàå äúçéî æàå ïúðå

åúùà ,úîéé÷ äðåùàøä äðúîä éøäù åæ äðúîî äúáåúë úàáåâ ïéà , äìèá äééðùã ïðéøîà àìå

øá øæç àì éøäã äðåùàøääðåùà ä÷éæçäì àá ÷ø )úîù éî ÷øôå úéðåæéð äðîìà ùéø éëãøî .( ùéå

òàã íéøîåà" åúðúîî äúáåúë úàáåâ äðúîä úòùá ä÷úùù ô)àøäîå íù éëãøî" åé÷ñôá é ïîéñ

åô .çá ïééòå"÷ ïîéñ ò:(  
 )ע"סמ( אמנם במטלטלין אין דין קדימה –ד "לכתובת ב ....קפטקפטקפטקפט

ח שזה הוי "וי) קצות( גוסס שנתן מתנה בתנאי שימות אינו שייך לזה שכבר קנה –שם  ....קצקצקצקצ
 )נתיבות(מ "כמו כל מתנת שכ

)á (úîå äåöù àéøá åìéôà úîä éøáã íéé÷ì äåöî , íùì ùéìùì åéùëò åðúåðù àåäå
êë .ääâ :äàååöä øçà åãéì åàáù åà êë íùì àìå íãå÷ åãéá åéä ìáà , íéé÷ì äåöî íåùî äæá ïéà

 úîä éøáã)úîù éî ÷øô éëãøîå øåè .(òøî áéëù úðúîá äð÷ðù øáã ìë ,ùøåéä åîã÷ íàïé åøëîå 

ç÷åìä ïî åàéöåäì ìåëé ìá÷îä ,úîä éøáã íéé÷ì äåöîù ÷ø äðúîá ïúéð àìù øáã ìáà , åîã÷ íà

øåéä åùò åùòù äî åøëîå ïéù)áã éëãøî úåäâä"á .( úîå êëå êë éðåìôì ïúéì øãð åà òáùðù éî

ïúð àìå , úîä éøáã íéé÷ì äåöî íåùî äæá ïéàå ïéøåèô åéùøåé)á"áèéø íùá é"à (éòåïé óåñ ìéòì 

 æ óéòñ áéø ïîéñ)ñ èø ïîéñáå"ã .( ïäá äùòé úåîé íàù øîåàå åøéáç ìöà úåòî ãé÷ôäù éî

èåîäá , åéùøåéì åðúé)á" úîù éî ÷øô éëãøî íùá âðø ïîéñ é)ëå"ñ áôø ïîéñ ïî÷ì ë"à .(  

ע "סמ' וע, א"ך בשם הריטב"ש( אם ציווה ליורשים זה מספיק –לשליש לשם כך  ....קצאקצאקצאקצא
 )570ן"קצות בשם הרמב(א שלא צריך לשליש "וי, )נתיבות(' א שזה מח"וי, )569ח

 במטלטלין בגלל תקנת השוק  זה רק בקרקעות ולא–מ "כל דבר שנקנה במתנת שכ  ....קצבקצבקצבקצב
 )ך"ש(ח "וי, )ע"סמ(

 

 

 âðø ïîéñ  
)à (ïéã ïéùåò ïéàå ïéáúåë íäéðôá äåöå äìåçä úà ø÷áì åñðëðù íéðù , äùìù åéä íàå

ïéã íéùåò åöø ïéáúåë åöø .äâä :äàåöá ìôðù ÷ôñ éøáã ìëá ïåãìå äåöù äîá ãçà ìë ÷éæçäì ,

 íéìåëé íéìá÷î åà ïéùøåéä ïî ãçà ïéàå ïðéìæà øçà ïéã úéáì øîåì)øåè( ,íéøåîà íéøáã äîá :
íåéá ,ïéã ïéùåò ïéàå ïéáúåë äìéìá ìáà:  

אמנם אם אמר פלוני ירש כך ופלוני ,  לא שנא מחלק לבניו או לאחרים–רצו כותבים  ....קצגקצגקצגקצג
, אבל אם אחר אמר בינ יירש כך וירב הלאחר וימעט לזה מהני, אינו יכול לחזור בו, כך

  )קצות(קים בואתו ענין יכול לחזור בו אלב כל זמן שעסו
  

  
571ñ èðø ïîé  

)à (äàåøääëìàøùé úãéáà 572äéìòáì äáéùäì äá ìôèì áééç , íáéùú áùä øîàðù 

                                            
א ולכן "ד שלא מתייחס לשיטת הריטב"קצות סק' אמנם ע, ע"שמדייק כך בסמ' ך ז"ש' וכן ע 569

 ע"וצ, א"כנראה שאין לסמוך על הריטב
 אבל זה לא להלכה כנראה 570
  .PDFרסח צריך לבדוק נגד החוברת שב' מכאן עד סי 571
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)à áë íéøáã(.ìèð íàå ääðîî íéìòáä åùàééúð àì ïééãòå äìæâì úðî ìò , íåùî øáåò 
 êéçàì íáéùú áùä)íù íéøáã ( ìåæâú àì íåùîå)âé èé àø÷éå ( íåùîå íìòúäì ìëåú àì

)â áë íéøáã(. åìéôàåêë øçà äðøéæçé íà ,íìòúäì ìëåú àì ìò øáò øáë . éðôì äìèð 
äøéæçäì úòã ìò ùåàé,äìæâì ïååëúð ùåàéé øçàìå ,íáéùú áùä íåùî àìà øáåò åðéà . 

íìòúäì ìëåú àì íåùî àìà øáåò åðéà äìèðå ùåàé øçà ãò ïéúîä:  
אבל אם רק , השב תשיבם אלא כשנטלה ממקומה אינו מתחייב בעשה של –הרואה   ....קצדקצדקצדקצד

ראה ולא נטלה אלא הניחה במקומה אינו עובר אלא על הלאו של לא תוכל להתעלם 
ואם הלך לדרכו ולא , א שמיד כשראה מתחייב בעשה של השב תשיבם"וי, )ע"סמ(

, אמנם אם לא הלך לדרכו אלא עמד ושמר אותה על מנת להשיבה. עבר בעשה, נטלה
 ).ז"ט (573לא עבר על עשה זה,  התייאשו הבעלים ולא השיבאף שלבסוף

ואין לך השבת אבידה , א שמצוה על רופא לרפאות בהמת חבירו" י–אבידת ישראל  ....קצהקצהקצהקצה
 ).א"רע (575ויש אומרים שאין זה בכלל השבת אבידה, 574גדולה מזו

א שהנוטל לא קנה "י,  ואם התייאשו הבעלים לאחר שנטלה–' נטלה על מנת לגזלה וכו  ....קצוקצוקצוקצו
א שקנה אותה "וי, )ע"סמ] (מאחר שהגיע לידו באיסור וחייב להשיבה[ביאוש אותה 

ואף שבנטלה על מנת להשיבה ). ך"ש(ביאוש מאחר שאינו שומר אותה עבור הבעלים 
, שם הטעם הוא משום שנעשה שומר שכר על האבידה, אינו קונה את האבידה ביאוש

, 577ויאוש ברשות אינו מועיל, 576ומאחר שיד שומר כיד בעלים הרי היא ברשות הבעלים
וקנה אותו כשנתייאשו מאחר , אבל בנטלה על מנת לגוזלה לא נעשה שומר של הבעלים

ואף את דמי החפץ אינו חייב להשיב כשאר . והיאוש היה על חפץ שלא היה ברשותם
לפי שבנדון דידן זכה ביאוש של אבידה שאינו מחייב בהשבת , גזלן שקונה ביאוש

יש שכתבו שהטעם לכך שנטלה על מנת להשיבה לא קנאה ו). ח"קצה (578דמיה
                                                                                                                             

 
 
 
 
 
 

, ז"שמח ס' ע להלן סי"שו(יש בו מצות השבת אבידה , הרואה חפץ של ישראל גנוב ביד אחר 572
או שאינו חייב להשיבו , ונחלקו הפוסקים אם חייב להוציאו מהגנב בעל כרחו). ק ג"מ ס"ובנתיה

  ).פתחי חושן עמוד רמב(אלא אם בא לידו 
שלא כדעת , ת השב תשיבםראיה בעלמא מחייבת במצו, א: מדבריו עולה שני חידושים 573
ולא כשהוא יושב , שהמוצא מבטל עשה זה רק כאשר הוא מתעלם מהחפץ והולך לדרכו, ב. ע"הסמ

ז שהוא מקיים בשמירה זו "ויש לעיין אם כוונת הט. ומשמרו בעיניו אפילו כשאינו עושה מאומה
קיים מצוה האם נפטר מל, מ"ונפק, או כוונתו רק שאינו מבטל את העשה, מצוות השב תשיבם

 .אחרת מדין עוסק במצוה פטור מן המצוה
 .הויא אבידה מדעת, אמנם אם הבעלים אינם רוצים לשלם שכר טרחת הרופא 574
ומחלוקתם היא באופן , ב"ן בנדרים בדף מא ע"ש והר"א נחלקו בו הרא"נידון זה שהביא רע 575

א מקיים בכך מצות שאינו רשאי לרפאותה אלא אם כן הו, הנאהאת בעל הבהמה בר ידההרופא ש
יכול אם רופא אחר , ן שכתב שאף לדעתו שיש בזה מצות השבת אבידה"ש בר"ועיי .השבת אבידה

ומפשטות דבריו משמע .  לו לעשות כן וממילא אסור, מלרפאותהפטורהמדיר ודאי לרפאותה 
אסור לו , מהם' והבעלים מודר הנאה מא, שאבידה שכמה אנשים יכולים להשיבה לבעלים

שסתם שמותר לו להשיבה ולא חילק בין אם יש  ג"א ס"רכ' ד סי"ע יו"בשו' אמנם עי. הלהשיב
ג שנקטו כן אף "ד סק"קמ' ד סי"א יו"וחזו, א"ש בגליון מהרש"ועיי, אחרים שיכולים להשיבה או לא

לדעת הכל מצוה , וכל זה במודר הנאה אבל אם הבעלים אם אינו מודר הנאה מהרופא. ן"בדעת הר
  . טעם גמילות חסדיםלטפל בה מ

מועיל היאוש מאחר והחפץ ובשעת היאוש , כ מהשומר והוא התייאש"אמנם אם נאבד אח 576
 .לא היה ברשות הבעלים

ולאחר מכן נתייאשו , ז אם קטן הרים אבידה על מנת להשיבה לבעלים קודם יאוש"ולפי 577
 .607הערה ' עי, )ך תקלטמנחת חינו(שהרי קטן אינו חייב בשמירתה , הרי היא הפקר גמור, הבעלים

ע "והסמ, ך שהובא במאיר המשפט כאן"ן שהביא הש"ח יסודם בשיטת הרמב"דברי הקצה 578
מאחר שהחפץ הגיע לידו ,  וסוברים שאינו קונה את החפץ ביאוש,חולקיםה' נקט כשיטת התוס
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אפילו אם המקום אינו שייך , לפי שכל חפץ שנמצא במקום שמור, כשנתייאשו הבעלים
כ "משא, שהרי אינו אבוד ממנו כלל, נחשב שהוא ברשותו ולא מועיל בו יאוש, לו

 ). מ"נתיה(579בנטלה על מנת לגוזלה שהחפץ אינו נמצא במקום שמור עבורו 
 ). ע"סמ(לאחר יאוש ,  היינו–כ "ואפילו אם יחזירנה אח  ....קצזקצזקצזקצז

אף ,  אבל כשנטלה אחר יאוש על מנת להשיבה-נטלה לפני יאוש על דעת להחזירה  ....קצחקצחקצחקצח
מ אינו כמגביה מציאה לחבירו "מ, שאינו זוכה בהגבהה זו משום שלא התכוין לקנותה

) קצות החושן (580ויכול המוצא להגביה שוב ולזכות בה, ולא זכו בה הבעלים הראשונים
ויש חולקים וסוברים שהגבהת המוצא נחשבת כמגביה מציאה לחבירו וחייב להשיבו 

אמנם אם נטלה על מנת שאם הבעלים לא נתייאשו יחזירה להם ואם . 581לבעלים
 ).מ"נתה(אם אכן נתייאשו הבעלים הרי היא של המוצא , נתייאשו הוא נוטלה לעצמו

)á (äîáåë íéøáã íéøåîààåäù íå÷îá íùî áéùäì áééç , ÷ôúñäì éåàøù íå÷îáå 
äãéáàá,äãéáà àéäù çëåîù ïéðòá àäúùå ,úòãî äéäú àìùå , äåù äá äéäéùå 

äèåøô,äîå÷îá åà äôåâá ïîéñ ùéùå 582,åìù äúéä íà äá ìôèî äéäùå , éî ìù äéäúùå 
åúãéáà áéùäì áééçù,åúãéáà áéùäì áééç åðéà åìà ìëî ãçà øñç íà ìáà :  

ופרטיהם , ע הביא כאן בקצרה את כללי השבת אבידה" השו– אמורים במה דברים ....קצטקצטקצטקצט
 ).א"ע וגר"סמ(יבוארו בסימנים הבאים 

 ).א"גר(זה ' יתבאר להלן בסי–במקום שהוא חייב להשיב משם  ....רררר
 ).א"מ וגר"נתיה(' ס סעיף י"ר'  יתבאר להלן סי–שראוי להסתפק   ....רארארארא
 ).א"מ וגר"נתיה(א "רס' יתבאר להלן סי  –שמוכח   ....רברברברב
 ).א"גר(א "רס'  יתבאר להלן סי–תהיה מדעת ושלא   ....רגרגרגרג
 ).א"גר(ב "רס'  יתבאר להלן סי–ושיהיה בה שוה פרוטה   ....רדרדרדרד
 ).א"גר(ב "רס'  יתבאר להלן סי–ושיש סימן   ....רהרהרהרה
 ).א"גר(ג "רס'  יתבאר להלן סי–ושהיה מטפל בה  ....רורורורו
  ).א"גר(ו "רס' יתבאר להלן סי–ושתהיה של מי שחייב להשיב אבידתו  ....רזרזרזרז

)â (ãöéëæë,àéöî àöåîä æéøëäì áééç íù íéåöî ìàøùéù íå÷îá ä, åùàééúð àìù 
íéìòáä583,åëò äöçî øéòä åìéôàå "í584ìàøùé äöçîå çë.åëò äáåø åìéôà åà "í, àåäå 

                                                                                                                             
 
 
 
 
 
 

 וגם עושה כן מקיים בכך מצות השבת אבידהשכאשר ' הוסיפו התוסו, וחייב להשיבו, באיסור
  .'שפסק להחמיר כשיטת התוס) 'מציאה ופקדון סעיף א(ז "בגר' ועי, השבת הגזילה

אף אם , כגון בשדה פתוח או בבית הכנסת אמנם באופן שהוא נמצא במקום שאינו שמור 579
 ).מ שם"נתיה(מועיל בו יאוש , המקום שייך לבעלים

  .שהרי הוא הפקר אף שהוא בידו של המוצא,  יכול אף הוא לקנותוונראה שאדם אחר 580
מ באופן שהמוצא חשב שהחפץ הוא של חבירו והגביהו על מנת "יש לעיין לדעת הנתיה 581

או שהוא קנין בטעות מאחר , האם זכה בו חבירו, להשיבו ולאחר מכן נתברר שהוא חפץ של הפקר
 ).ו"ל ט"פ חי חושןפת(שאם היה יודע שהוא הפקר היה נוטלו לעצמו 

שמצאה קודם , שבודאי מתייאשים ממנה הבעלים כשנודע להם, אבידה שאין בו סימן 582
וכל , חייב ליטלה על דעת להחזירה למי שיתברר על פי עדים שהוא בעליה, שנודע להם מנפילתה

מה '  סיב"מ ח"מ חו"וכן אג, ז הלכות מציאה אות ב"הגר(הרי היא פקדון אצלו , זמן שלא באו עדים
א "מ דף כו ע"א ב"רע(אמנם אם הגביה נעשה שומר עליה , א שאינו חייב ליטלה כלל"וי, )'אות ד

   .)ה ואולם לכאורה"ה דשתיך טפי פיסקא ד"תד
שבהכרזה המצויה לא , ויש להסתפק במוצא בעיר גדולה ברחוב ראשי שרבים העוברים שם 583

ועוד יש להסתפק באופן שרוב . והאם יש לתלות שהבעלים התיאש, שכיח שיוודע למאבד
, ם והבעלים מתיאשים"העוברים מישראל אינם מקפידים על השבת אבידה אם נחשב כרוב עכו

ומסתבר שאינו חייב להכריז אלא אם מצא בשכונה שרוב העוברים בה הם מאותה השכונה והם 
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ìàøùé íù íéøáåòä áåøù íå÷îá äàöî,øéæçäì áééç .ìáà èëåëò øéòä áåø íà "í, åà 
ìàøùé äáåø åìéôà,÷îá äàöîå íååëò íù íéøáåòä áåøù "í,éç åðéà áé, òãé íà åìéôà 

äìôð ìàøùéîù,ïîéñ äá ùéå ,íéìòáä åùàééúð éàãåù , ùéù íéøáãî àåäù ïåâëå 
åúìéôðá ãéî òãéù úåìúì585øàáúéù åîëå : äâä :ñ áñø ïîéñ ìéòì ïééòå"â, íéøîåà ùéå 

íéøôñ ãáà íàã586î ùàééî àì åäééðé,åëò äáåøù íå÷îá åìéôà "íì:  

וקיימא לן רוב וקרוב , ם"שרוב העיר הם עכו ואף –במקום שרוב העוברים ישראל  ....רחרחרחרח
ואנו תולים , היינו דווקא כשידוע שהחפץ בא לכאן ממקום אחר, הולכים אחר הרוב

יש לתלות שנאבד כאן ואנו הולכים , אבל כשלא ידוע היכן נפל, שהוא בא מרוב העיר
כים ח וסוברים שאף באופן זה אנו הול"וי, )588ע"סמ (587אחר רוב המקום שבו הוא נמצא

משום שרוב גוים אינו פוטר מחיוב הכרזה , והטעם שכאן חייב להכריז, אחר רוב העיר
ומה שבעיר , כיון שאפשר לברר על ידה האם החפץ שייך ליהודי שחייב להחזיר לו, כלל

שרובה גוים פטור מהכרזה אינו אלא מטעם שאף אם החפץ שייך לישראל הבעלים 
,  ההוא הם ישראל שהבעלים אינם מתייאשיםאבל כשרוב העוברים במקום, מתייאשים

 .589)ז"ט(חייב להכריז 
) ã (êëéôìàìåëò äáåøù øéòá ïéé ìù úåéáç àéöåîä "í,äàðäá øåñà äðéé , ï÷ð÷äå 

øúåî.ïîéñ äá ïúðå ìàøùé àá íàå ,äðîî åùàééúðå àéä ìàøùé ìù éàãå æà , úøúåîå 
                                                                                                                             

 
 
 
 
 
 

  ).ז"סח ר"פת. (ישראל המקפידים על השבת אבידה
ם "מה ההבדל מחצי קב בשתי אמות שפסקו הרמב)  כט'מ סי"חו(ם שיק "הקשה המהר 584

. ולפי שספק חיוב השבת אבידה נחשב ספק ממון, שאם נטל הרי אלו שלו) ז"רס ס' סי(ע "ושו
הם אינם מתייאשים במקום , שבנדון דידן שאפשר לברר על ידי הכרזה מי הבעלים, וכתב ליישב
ועיין . ז שהובאו להלן"עין דברי הטודבריו הם כ. שמא נמצא על ידי ישראלהשקול שיש ספק 

  . שהאריך בענין מחצה על מחצה) עמוד רסז(בפתחי חושן 
פתחי (וכאשר המוצא מסופק אם רוב העוברים הם ישראל או גוים דינו כמחצה על מחצה 

  ).ט"חושן עמוד רס
ש "רא(ואם מיד כשנודע לבעלים מהאבידה הם גילו בדעתם שאינם מתייאשים חייב להחזיר  585

) עמוד רנד ועמוד רעא(ועיין בפתחי חושן , ש"ועיין דרישה מה שהקשה על דברי הרא). 'ו' סי
  .שהביא את דעות אחרונים בענין זה

ם ליהודים ומוכרים ליהודים אחרים "מכאן נראה שאותן ספרים שגוזלין עכו: ל המרדכי"ז 586
, פלו בסוף ליד ישראלחייבים להחזיר לבעלים הראשונים בדמיהם דלא מתייאשים לבסוף שלפי שי

  ).פתחי חושן עמוד רעא(, וכן הדין בתפילין ושאר תשמישי קדושה. ל"עכ
 ). פרישה(ומשום שיותר מסתבר שנשאר במקומו מאשר בא ממקום רחוק  587
ט "קכ' סי(ד "ך יו"ובש). ה אבל ענבי מצנעי"ד' ד א"כ(ן בבא בתרא "וסברא זו מפורשת ברמב 588

' ועי. חולקים בזהראשונים ששכתב שיש ) ק ב"רסב ס' ק ה ובסי"מט ססי  (ח"קצהועיין ב). ק כז"ס
וכאן פירש , ן"שפירש את דברי השולחן ערוך שם על פי סברת הרמב) ק יז"סי רצד ס(ד "ז יו"ט

 .ע"וצ, ע על פי הראשונים החולקים"דברי השו
ן בעיר שהמוצא חבית של יי' ז צריך לומר שדברי השולחן ערוך להלן סעיף ד"ולדעת הט 589

אבל , ב שהבעלים מרגיש מיד בנפילתה"דבריו אמורים בחבית וכיו, ם הרי אלו שלו"שרובה עכו
ושלא כדברי , חייב להכריז כדי לברר אם הוא של ישראל, חפץ שהבעלים אינו מרגיש בנפילתו

   .ע שם שהתיר אף באופן זה מחמת שאנו תולים שנפל מרוב"הסמ
והכריז ולא בא ישראל , ם"ורוב העיר עכו, כאן ישראלמ נוספת במקרה שרוב העוברים "נפק

שהרי אין אפשרות לברר שמא , ז אפשר לתלות שהוא שייך לגוי"שלדעת הט, לטעון שהחפץ שלו
ע דינו כשאר מציאה שידוע שהיא של ישראל שאינה של המוצא גם "ולדעת הסמ, הוא של ישראל

  . לאחר שהכריז ולא באו הבעלים לקחתה
 על עיקר הדין שהמוצא שהקשו) ה חוץ"ב ד"ב כג ע"וב, ה והא איכא"א ד"מ כג ע"ב(' בתוס' ועי

  ליישב כתבוו, והרי אין הולכים בממון אחר הרוב, ם הרי אלו שלו"אבידה בעיר שרובה עכו
 .שסברא זו לא נאמרה אלא במקום שיש ישראל מוחזק לפנינו



â ÷ìç èôùîä øéàî' 

139 

äîåúñ àéä íà äééúùá äàöåîì, éòå 'éá"î èë÷ ïîéñ ãäæ ïéã590:  
 ).ע"סמ(ם " משום שאנו תולים שהוא נפל מרוב עכו–והקנקן מותר  ....רטרטרטרט
ם " שמסתמא הבעלים מתייאש ממנו מפני שהוא תולה שמצאה עכו–ונתייאשו ממנה  ....רירירירי

אמנם אין הדברים אמורים אלא בחפץ שהבעלים , ם מצויים שם"מאחר שרוב עכו
אם לבסוף נודע , יש מידאפילו אם אינו מרג, א"וי, )ע"סמ (591מרגיש בו מיד בנפילתו

 ).י"ע סק"א על סמ"רע (592להם שהקנקן נאבד והתייאשו הרי הוא שלו
שחיוב זה , ם" וחותם אחד מספיק ולא צריך חותם תוך חותם ככל יין ביד עכו–סתומה  ....ריאריאריאריא

ם זייף את החותם "ם שיש חשש שמא העכו"אינו אלא במי שהפקיד יין ביד עכו
  ).ע"סמ(

 

) ä (òà"ôáìå÷îá ïéãä ïîù åëò áåøù í"íééåöî í, åðéà ïîéñ äá ìàøùé ïúð åìéôà 
øéæçäì áééç,ïîéñ äá ïúðù ìàøùéì øéæçäì ïéãä úøåùî íéðôì úåùòì øùéå áåè 593: 

íàåâìøéùò äãéáà ìòáå éðò àåä ,ïéãä úøåùî íéðôì úåùòì êéøö ïéà ãì:  
 והיינו ,)595ך"ש (594ואם המוצא עשיר כופים אותו על כך,  ונוהגים להחזיר–אינו חייב   ....ריבריבריבריב

 .596)פתחי תשובה(בדברים 
)å (íå÷îäìåëò ïáåøù "ìàøùé íéçáè áåøå í,èåçù íù àöîðä óåò åà äîäá , øúåî 

åàöåî ìù àåäå.øçà íå÷îì åëéìùäå øùá óèç óåò íàå , ìù àéä ìàøùé áåø íà åìéôà 
åàöåî,åéìòá åùàéúð éàãåù 597:  
דדרך העוף להוליכו ,  אפילו אם השליכו באותו העיר מותר למוצאו–למקום אחר   ....ריגריגריגריג

אמנם אם נפלה החתיכה ). ע"סמ(למרחוק ונתייאשו ממנו הבעלים מיד בשעת חטיפתו 
ולפי שדבר מצוי הוא שמיד לאחר , אינם מתייאשים, במקום שניטלה ממנו או סמוך לו

ולפיכך , החטיפה החתיכה נופלת מפיו של העוף מחמת שלא החזיקה בפיו היטב
 ).ז"ט( זמן שהעוף סמוך למקום החטיפה הבעלים אינם מתייאשים כל

)æ (ìéöîäåìéøàäî 598 íé ìù åèåæå áåãäå )ùåøéô: è åà äøùò åéøåçàì øæåçä íé ïåùì" å

                                            
והשולחן ערוך לא ', גוים וכוטור שמביא דין של מצא חבית צפה בנהר בעיר שרובה ' עי 590

 .ש עוד כמה דינים בענין זה"ועיי, ד שם"הביא דין זה וכנראה שסמך על דבריו ביו
  .ל שיאוש שלא מדעת לא הוי יאוש"אבל בחפץ שאינם מרגיש מיד בנפילתו קיי 591
  הואיאושמפני שה  הואולפי שהטעם שיאוש בעלים כאשר החפץ ביד המוצא לא הוה יאוש 592

לא התכוין לשומרה ואם כן כאן שבשעה שהגביה היה סבור שהוא של גוי , ן"ואר ברמבברשות כמב
, וכשנודע לבעלים והתייאשו קנה המוצא את הקנקן והיין, לצורך הבעלים לא נעשה שומר עליו

יש שסתם שבעיר שרובה גוים ' ע בסעיף ג"בדברי משפט שכתב שהשו' ועי.  לדינאע"ונשאר שם בצ
   .א"רעדברי לא כשמוכח , א מדעתדין יאוש של

, עוד כתב. ז משום שיאוש אינו כהפקר מאחר ואינו מתייאש ברצונו"והטעם לכך כתב הגר 593
  . רק שאם בא המאבד צריך להחזיר לו, ג"שאפילו לפנים משורת הדין אינו צריך להכריז בכה

 לפנים ך שמשמע מדבריו שאפילו אם הבעלים גם כן עשיר כופין את המוצא לעשות"בש' עי 594
כל שאינו עני אף שהמאבד , הוסיף שאף שהמוצא אינו עשיר) ט"פ' סי(ובצמח צדק , משורת הדין

  ). פתחי חושן רסה(עשיר כופין אותו לעשות לפנים משורת הדין 
א שני דעות האם כופין לעשות לפנים משורת הדין "יב סעיף ב הביא הרמ' לעיל סי 595

ועיין . פין על כך ומשמע שזו הדעה העיקרית להלכהומתחילה הביא את הדעה שסוברת שאין כו
אמנם מדברי . כופין משום שלא באה לו מממונו, בערוך השלחן שכתב שלגבי אבידה לדעת הכל

שכן כתבו שיש חולקים על המרדכי שסובר , א לעיל שם משמע שלא כדבריו"הבית יוסף והרמ
 .שאין כופין לעשות לפנים משורת הדין

כאן ( ח"קצהב' ועי, ת שיש שפרשו שהכפייה היא בשוטים"ו כתב הפ"ב סק"י' לעיל סיאמנם  596
 .ה כתב כן במפורש"ו סק"שנ' ולהלן סי, משמע שכופין אותו על כך בשוטיםש) ק ג"ס

 .שנטילת הבשר על ידי העוף נחשבת כזוטו של ים' ש בגמ"עיי 597
טו של ים אף שלא ק הוכיח מדין זה שכל שהחפץ על פי רוב נאבד נחשב הדבר לזו"המהרי 598

רצא '  סילהלןלגבי שומר חינם ונפסק להלכה ) ב"צג ע(מ "שהרי נאמר בב, נחשב ברי הזיקא בודאי
ומבואר מכך שאריה שבא לטרוף לא , ב שאם בא ארי וטרף אומדין אם יכול היה להציל חייב"סי

ילה ואבידה גז(אמנם המשנה למלך . ואף על פי כן נחשב כזוטו של ים, נחשב ברי הזיקא בודאי
חולק על כך ומפרש שכאן מדובר שהאבידה נמצאת בפיו של הארי ובאופן זה נחשב ברי ) ו"פ
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úåàñøô,åúøæç êøãá àöåîù äî ìë óèåùå ,íåé ìëá äùåò ïëå (. øäð ìù åúéìåìùå )ùåøéô :

èùåôå åéúåãâ ìò àöåéå ìãâ øäðäùëæì(, åìù åìà éøä599, ìòáä åìéôà çååöå ãîåòçì600.  ìëî

è íå÷îáåä óéòñ øàáúðù åîë øéæçäì øùéå 601.òàå "åìà úåãéáàá øéæçäì ïéáééç ïéà àðéãîã â, 

á åà êìîä øæâ íà"àúåëìîã àðéã çëî øéæçäì áééç ã602ø÷ôä ïéã úéá ø÷ôä åà ,æ å÷ñô ïëìå " ì

úåìä÷ä íâ ìùåîä øæâù íéá äòáèù äðéôñá,åëòä ïî äðå÷ù éî ìëù "åìéöäù í äãéáàä ïî 

àåää,ìòáì øéæçéù åé, äî àìà íéìòáä ïî åì ïéàå áéùäì ïéëéøöù ïúðùèì.íàå î úåìåùëî ùé 
øäðá,íù ãîåò åá óöä øáã ïë éãé ìòù , éåä àì àîúñî ïîéñ åá ùéù øáã àåä íà 
ùåàé: äâä :ïîéñ åá ïéàù øáã àåä íàå,äãéáàä øçà ïéôãåø ïäå ìéöäì íéìåëé íéìòáä íà , åà 

éàùù åðííù åéä åìéàù ,ùôà àöåîä ïäá äëæ àì ïéìéöî åéäù øàî . ìåëé åðéàù øáã àåä íà ìáà

ãéî ìéöäì,åéøçà óãåø åðéàå ãîåò àåäå ,ùàééî éàãå  .àîúñå) àì(ùåàé éåä áî . ïéìåâðøúå ïéæååà

ø÷ôä éåä ïäéìòáî åçøáù,ïäá äëæ ïäá ÷éæçîä ìëå .øéæçäì ïäéìòáì øùôà éàù à÷åãå âî:  

חייב ,  מכס שלקחו חפצים של אדם אחד ובא אחר וקנה אותם מהמכס בזול–וישר טוב   ....רידרידרידריד
למכרם לבעלים הראשונים כדין עני המהפך בחררה כיון שמסתמא אף הבעלים מחזרים 

לעיל (ם "וכאן חיובו יותר חמור ממצא אבידה בעיר שרובה עכו, 603לקנותם מהמכס
שנו ' שסח וסי' לקמן סי'  ועי.וכופים אותו על כך אפילו אם אינו עשיר) סעיף ה

שבזמנינו המנהג להחזיר כל גניבה לבעליה אפילו לאחר יאוש אף שאינה שייכת להם 
ואין לחלק שכאן אינו חייב לעשות לפנים משורת הדין מאחר שהמלך גזר , מעיקר הדין

שהרי המוכס אף הוא עובר על דין , על כך שיטלו את חפציו ודינא דמלכותא דינא
ומכל מקום יכול הקונה לגבות שכר טרחתו מן הבעלים .  לעצמוך שנוטלםהמלכות בכ

ואם הבעלים טוענים שרוצים לקנות מהקונה במחיר שהקונה . על פי שומת בית דין
יכול , וחושדים בו ששילם פחות מהמחיר שהוא טוען ששילם עליו, שילם למוכס

ם לחשוד שהלוקח  אם אכן נראה לבית דין שיש מקו604הבעלים להחרים אותו על כך
 ).פתחי תשובה(הורה היתר לעצמו לשקר 

 בו מכשולות שאז אם יש באבידה סימן בנהר שיש א אמורים"דברי הרמ–אבל אם   ....רטורטורטורטו
, בהמשך הנהרשואם אין בה סימן אין תועלת במכשולות  ,הבעלים אינם מתייאשים

ופן ובא, נעשה הפקר אלא אם כן הבעלים יכולים להצילו מיד במקום השטיפהוהחפץ 
ואף , זה כיון שעוסקים בהצלה מיד הם סומכים על כך שיש עדים על השטיפה והרדיפה

                                                                                                                             
 
 
 
 
 
 

   .)ג"סקל' ח פרק ב"פ (ק ג"יח ס' ק סי"א ב"חזו' ועי. היזקא
וכן , רסד' ח להלן סי"כן הוכיח הב, והיינו באופן שלא היה יכול להציל אפילו על ידי אחרים 599

 ה"רסד ס'  סילהלן' ועוד בענין הצלה עי. ק יא"שלד ס' א סי"ובמג, וק "שג ס' מ סי"משמע בנתיה
  ).ב"ב סקל"פ ח"פ(

' ועי, ע משום שבטלה דעתו אצל כל אדם ונחשב שהוא התייאש"והטעם לכך כתב בסמ 600
, אלא מגזירת הכתוב, ש מקור לכך שההיתר אינו מטעם יאוש"א שהביא מדברי הרא"בביאור הגר

 . יםמ בין הטעמ"ויש כמה נפק
שהביא ראשונים שסוברים שזוטו של ים אינו כמו יאוש ) מח' ג סי"ח(ת בית הלוי "עיין שו 601

ונראה שהחילוק הוא שיאוש ). פתחי חושן עמוד רסד' עי(ואינו צריך לנהוג בו לפנים משורת הדין 
  . ק ג"רסב ס' מ סי"אבל זוטו של ים הוא הפקר גמור כמבואר בנתיה, אינו אלא היתר זכיה

מ באבידה שיש בה סימן "ומ, א שאנו הולכים באבידה אחר דין המלכות"מבואר בדברי הרמ 602
ואם יכול , שמדינא חייב להכריז אין למוסרה למשטרה כיון שמחזירים שלא לפי דיני ישראל

  ).פתחי חושן עמוד רסה(להודיע למשטרה בלא למסור חייב לעשות כן 
ל אם לא נתייאשו אסור לקנותו מן המוכס אב, דין זה אמור באופן שהבעלים נתייאשו 603

 .א"שסח ס' כמבואר להלן סי, משום איסור גזל
 .קללת בית דין, כלומר 604
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עצם זה שהם מעידים על השטיפה , שהעדים אינם יודעים שהקורות האלו הם שלו
יעידו שהבעלים רדפו מיד עדים שהשאין צריך , ויש אומרים, )ז"ט (ורדיפה הרי זה סימן

חייב ,  ליד המוצאוהגיעהקורות אחר של ודףאף אם ראו שהוא ר השטיפה אלא לאחר
למקום במקום קרוב כשנמצאו  אלא אין הדברים אמורים אמנם .להחזירם לבעלים

 קורות הםהרי זה הוכחה שהשבאופן זה  ,ואין שם אדם אחר שנשטפו קורותיוהשטיפה 
כל זמן שיכולים לרדוף אינם מתייאשים אפילו אם , במקום קרוביש מכשולות ואם . שלו

. שהרי קורות אלו נחשבות כדבר שיש בו סימן, לא רדפו והמוצא חייב להחזיר לבעלים
ואם לא היו יכולים להציל עד אחר שהגיעו הקורות למקום רחוק אם עמדו ולא רדפו 

אמנם באופן זה צריך להביא עדים שמכירים , ודאי נתייאשו ואם רדפו לא נתייאשו
ד  שהבעלים אמר שהם שלו קודם שבאו ליוגם שמעו, שאלו הם הקורות שרדף אחריהם

ואם . 605 קודם שהגיע ליד אחראלאא שלו ישהעל אבידה נאמן לומר אינו ולפי ש, אחר
ונודע להם על כך לאחר שהגיעו ליד המוצא גם , הבעלים לא היו שם בשעת השטיפה

 ).מ"הנתי(מאחר ונטלם קודם יאוש  אם נתייאשו חייב להחזירם
 ).ע"סמ" (או שעומד שם"היינו " וא עומדוה"א " מה שכתב הרמ–שם   ....רטזרטזרטזרטז
 שלא ידוע אם –ופרשו סתמא ,  יש שגרסו סתמא לא הוי יאוש–וסתמא הוי יאוש   ....ריזריזריזריז

והניחו , א"ויש שנקטו שאין לשנות את הגירסא בדברי הרמ, )ע"סמ(הבעלים היה שם 
  ).ז"ט(ע "א בצ"את דברי הרמ

)ç (øäðãîíéâã åá ãåöì øëñ åá íéùåòù ,éìàøùé íéìòåôå  åð÷úìå åúåùòì íéìéâø í
ì÷ì÷úîùë,æéøëäì áééç äàéöî åá àöåîä 606:äâä  :åëò íù íéøîåùù íå÷î ïëå"òá÷á í, 

òà"íéìàøùé íéàöåéå íéñðëðä áåøù ô,æéøëäì áééç åðéà äî:  

אבל , היינו בציור הפוך שהעיר רובה ישראל" וכן"כ "מש –אינו חייב להכריז הגה  ....ריחריחריחריח
  ).ע"סמ( הבעלים מתייאשים ם ולכן"המקום הזה יש בו רוב עכו

)è (ò÷ø÷ úãéáàåî607áéùäì áééç ïë íâ 608,åøéáç äãù óåèùì íéàá íéî äàø íàù , 
ìéöäì éãë íäéðôá øåãâì áééç: 

  
 ñø ïîéñ  

)à (àöåîäæîïéàù ïùé ìúåëá åà ìâá çîåàðá éî íéøëåæ , ú÷æçá íìåò úåîéî äéä àìå 
åéúåáà ú÷æçáå äúò åá øãù äæ,äàöåî ìù àåä éøä . äãåìç äìòäù àåäåèî, øîåà éðàù 

åëò ìù"àåä íéðåîã÷ä í609.äèî äèî äðàöîéù àåäå ðíéðùéä úåéðåîèîä ìë êøãë . 
ùãç ïåîèî íäù íéøáãä íéàøî íà ìáà,øáãä åì ÷ôúñð åìéôà , íäá òâé àì äæ éøä 

íù íä íéçðåî àîù.ìúåëå àðùãç ,åäåàðá íù øã àåäù äæ ìù åéúåáàù òåãéù åðééäã , 
é àìåíúåùøî àö,åàöåî ìù àåä õåçì åéöçî åá úàöîðä äàéöî ,ïîéñ åá ùé åìéôà . 

äãåìç äìòäù àåäå,åðîî åéìòá åùàééúð éàãåù , åì êøàù ïåéë íùíéîéä .åéöçî áð 

                                            
ק ט שבית דין אינם מוחין ביד מי שאומר על חפץ שהוא שלו "קמו ס' דבריו לעיל סי' עי 605

 .כל שאין כנגדו חזקת ממון" ברי ושמא ברי עדיף"ד, ואין אדם אחר שטוען כנגדו
 .המקום הזה רובו ישראלים, הרי על אף שרוב העיר גויםש 606
שכתב שגם שטר שאבד יש בו חיוב השבה כמו ) ק ה"טז ס' ע סי"א אבה"ח(אחיעזר ' עי 607
אם נתייאשו הבעלים כאשר הוא ביד , ולפיכך, שבשטר יש חיוב שמירה על המוצא, והוסיף, קרקע

  . על דבר שברשותו המוצא לא קנה המוצא וחייב להחזירו מאחר שהוא יאוש
דן האם באבידת קרקע חייב גם בעשה של השב תשיבם ] ריש מצוה תקלט[המנחת חינוך  608

. ש שנקט שיש בה מצות השב תשיבם"ערוה' ועי, או אינו מוזהר אלא בלאו של לא תוכל להתעלם
א ז לעיל סעיף א לגבי אבידה שראה אותה אך ל"ע והט"ולכאורה נדון זה תלוי גם במחלוקת הסמ

כ בגידולי "וכ (שכן אבידת קרקע לא נחשב שבאה לידו, נטלה האם יש מצות עשה בהשבתה
 .)ה פשיטא"מ דף ל ד"שמואל ב

ם מעולם אז יש להסתפק אם יש יאוש לאחר שיצא מהבית או "ואם ודאי לא היו שם עכו 609
 ).פתחי חושן ערב(לא 
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úéáä ìòá ìù íéðôìå,äãåìç äìòä íà åìéôà .íàå âðìúåëä ìë àìîî àåä ,íé÷ìåç , 
òôåùî ìúåëä ìë íà åìéôà,÷îî ïðéøîà àìå àåä äåáâä íå,ìôùä íå÷îì ìâìâúðå :  

שאף (דורות של בעל הדירה ' וד'  ואפילו אם היתה הדירה ג–ולא היה מימות עולם  ....ריטריטריטריט
ולפי שבעל הדירה נחשב מוציא מחבירו , )שהעלתה החלודה יתכן שהיא של אבותיו

 ).ע"סמ(ועליו הראיה 
רים אלא כשהחור אמנם אין הדברים אמו,  ואם לא העלה חלודה לא יגע בו–של מוצאה   ....רכרכרכרכ

אבל אם אינו משתמר כלל הרי זה אבידה , שנמצאה בו האבידה הוא מקום המשתמר
 ).ך"ש(א "ברמ' ואם הוא משתמר קצת עיין סעיף י, מדעת והיא שלו

ולפי שחצר אינו קונה ,  ואינה נקנית לבעל החצר בקנין חצר–הרי הוא של מוצאה  ....רכארכארכארכא
) אפילו אם נתייאשו הבעלים(ה לבעליה שלא מדעתו אלא בהפקר גמור ולא באביד

א משום שמטמון זה אינו ידוע לו ולא לאחרים ולכן הוא נחשב אבוד "וי, )610ע"סמ(
או משום שחצר אינה קונה דבר שיתכן שהבעלים לא ידעו לעולם , ממנו ומכל אדם

או משום שחצר , או משום שהכותל הוא חצר שאינה משתמרת, שהוא נמצא בתוכה
, מ"נתיה, ז"ט (611ים אינם מעלים בדעתם שהוא יהיה מונח בהאינה קונה דבר שהבעל

 ). א"ורע
 הראשונים נחלקו מה ההוכחה שהאבידה –והוא שהעלו חלודה ' מטה מטה וכו ....רכברכברכברכב

ם כתב שהיא "והרמב, י כתב שהיא מכך שהוא מלא חלודה"רש, נמצאת בכותל זמן רב
לה אלא כששני ע פסק שמספק אינו רשאי ליט"והשו, מכך שהוא נמצא בתחתית הכותל

החלודה , ויש שפירשו שכל אחת מהן משמשת לענין אחר). ך"ש (612ההוכחות קיימות
ומחמת שהיא נמצאת , ם הקדמונים"היא הוכחה שהאבידה נמצאת שם מימות העכו

בתחתית הכותל בעל הכותל לא היה יודע לעולם שהיא שם וחצירו אינה קונה לו אותה 
 ).מ"נתיה(

ויש אומרים שאף במקום ). ך"ש(שרוב ישראל מצויים שם  אם הוא במקום –לא יגע  ....רכגרכגרכגרכג
ם מותרת אבל חפץ שהוא "ולפי שדוקא אבידת עכו, ם מצויים שם לא יגע בה"שרוב עכו

 ).מ"נתיה(ם "שהרי זה כגונב מן העכו, מונח אסור ליטלו אף אם הוא של נכרי
' וש שאואין לח, )ע"סמ (613 אפילו כשנמצאה בתחתית הכותל כמטמון–מחציו ולחוץ   ....רכדרכדרכדרכד

הדרך הוא לפי ש, א שלא יגע בו" ויהיה דינו כאשפה בסעיף י,הטמינה שםמהשוק 
זמן מן השוק ל'  שם אודאי הניחבו,  לעשות שם מטמוןלאלהשתמש בחורין שבכתלים ו

 ).מ"נתיה(ש ממנו א ושכחו ונתייקצר
  ).ע"סמ (614 אפילו כשהיא חתיכה אחת–ואם הוא ממלא כל הכותל חולקים  ....רכהרכהרכהרכה

)á (äîáãðáã  íéøíéøåîà,àëñðá åà ïéëåîá ,íùì àá íå÷î äæéàî äçëåä ïéàù . ìáà 
ñéë åà ïéëñ,àá íå÷î äæéàî åîöò ìò çéëåî àåä ,õåç ãöì ñéëä úòåöøå ïéëñä ãé íàù , 

íù àá õåçî éàãå,åàöåî ìù àéäå ,íéðôìå åéöçî åìéôàå .íéðô ãöì íä íàå , ìòá ìù íä 
                                            

, ע שדבריו הם דעת יחיד"מבנושא כלים שתמהו על הס' ועי, ברוך' ע הם בשם ר"דברי סמ 610
 .שכן שאר הראשונים תרצו קושיא זו באופנים אחרים

 אמנם ,רגיל להיות שםג שכתב שחצירו אינה קונה אלא דבר ש"רסח ס'  סילהלןא "ברמ' עי 611
ה זו עם הדעה הקודם שהובא בפוסקים שזה אין סופו ק ג שהשוה את דע"מ ס"ש בנתיה"עיי

  .להמצא
ו שבמקום שיש רק הוכחה אחת אפילו אם נטלו אסור לקחתו שמשמע מדברי ך"שב' עי 612
 . ה"ע מדוע לא יהיה דינו הממע"וצ, לעצמו
". אפילו אינו מטה מטה"וצריך לגרוס , ע"שיש טעות סופר בדברי הסמ, ך שכתב"ש' עי 613

  .ע"מ שכתב ליישב את גירסת הסמ"בנתיה' ועי, מ בין הגירסאות"ולדינא אין נפק
האם בעל הכותל הניחה מבפנים ולא נתייאש או אדם אחר הניחה ולפי שיש להסתפק  614

מדוע אין , שהקשה) ה חולקין"א ד"מ כו ע"ב(, א"בחידושי הגרע' ובעיקר דין זה עי. מבחוץ ונתייאש
וכפי שאמרו כן לגבי ספק אם החפץ היה שם [, אנו אומרים שהבעלים הוא המוציא ועליו הראיה

ואין לומר שבנדון דידן הבעלים נחשב מוחזק כיון ]. הו שםמימי האמוריים או שהבעלים הניחו
) שם(א "בריטב' ועי. כ מדוע אינו נוטל את כולה מספק"שא, שהחתיכה נמצאת בכותל ששייך לו

 . ולפיכך חולקים, שכתב שבנדון דידן נחשב ששניהם מוחזקין
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úéáä,éôà åìõåçìå åéöçî :  
  ).ך"ש( אפילו הוא ממלא את כל הכותל – עצמו מוכיח על  ....רכורכורכורכו

)â (äîáäðíéøåîà íéøáã ,úéáä ìòá ìù íéðôìå åéöçîù , åà åìù àåäù ïòåè àåäùë 
ùøåé äéäù,äéä åéáà ìù àîù åì ïéðòåè åðàù .äàéöî íäù äãåä íà ìáà , ìù àéä éøä 

äàöåî,êëéôì ,íéøçàì øéëùî äéä íà ,ïåøçà øëåù ìù íä éøä .ëùä íàå âì åøé 'åëò" í
úçàë,÷ãðåô åàùò éøä ,åàöåî ìù àåä éøä úéáä êåúá åìéôà åá àöîðä ìëå , éðôî 

ïåîè àåäù åà åìù íäù ïåòèì ìåëé øçà ïéàù,÷ãðåô åàùò éøäù :   
ולפי שחצר אינו קונה לבעליה , ואינה נקנית לבעלים בקנין חצר –הרי היא של מוצאה   ....רכזרכזרכזרכז

  .)615ע"סמ( 'ל סעיף א" כנידה אף לאחר יאוששלא מדעתו אלא בהפקר גמור ולא באב
אינו שהדר בבית ולפי , חזיר לו אף שאין בו סימןחייב להו –הרי הם של שוכר אחרון   ....רכחרכחרכחרכח

 כריזחייב להיש בו סימן ש מנם בדברא, שסבור שימצאנומפני  ומתייאש ממה שאבד ב
מצא אלא אם כן נ, ויש אומרים שגם כשיש בו סימן צריך להחזיר לאחרון. )616ך"ש(

ם הרי "עכו חרוןאאם ה). מ"נתיה (כיבודעל ידי התגלה בגומא עמוקה כזו שיתכן שלא י
 . )ך" ש,ע"סמ ( של מוצאוהוא

 קודם יציאתםהבית את  משום שהראשונים ודאי כבדו  הטעם לכך-  אחרוןשל שוכר   ....רכטרכטרכטרכט
 את הבית  ולכן אם יצאו בבהלה ומסתבר שלא כבדו,)ע"סמ(את כל חפציהם ונטלו 

ואם נמצא . )ז"ט( ]והרי הוא של מוצאו [אחרוןל הוא שייךשודאות  ןאי, תםקודם יציא
, הרי הוא של מוצאו, כיבודעל ידי ה  תגלהעמוקה כזו שיתכן שלא י גומא בהחפץ 

ממנו מאחר שלא מצאו אותו ונתייאשו , הראשוניםשייך לשוכרים  שהוא שהרי יתכן
מונח במקום שאין שהחפץ היה כ דוקא ודבריו אמורים, )ך"ש (את הבית שכבדו בשעה

ראשונים זכה ה כיון שנתייאשו שאם לא כן, שאינו משתמרבמקום  או דרך למוצאו שם
 . )מ"הנתי(בקנין חצר האחרון בו 

 יתהבל בעבצירוף  ום"שני עכושהשכירו ל , יש מפרשים– ם"ואם השכירו לשלשה עכו  ....רלרלרלרל
אף ו, ם"עכורוב ה משהוא נאבדתולים לפי ש, הטעם לכך שהוא של מוצאוו, הם שלשה

 ימצאוהו ם"העכורוב הוא חושב שמפני שממנו  מתייאש הוא ,ישראלנאבד מהאם 
כאשר בעל הבית או שוכר ישראל דרים שם אין המוצא רשאי  ש,אומרים ויש .617)ע"סמ(

ם לגבי ישראל אחד אינם "ולפי ששני עכו, ם"עכושלשה ל ליטלו אלא כשהשכירו
 אחד ם"עכואין ישראל מצוי שם אף שהשכיר רק ל ואם ).ך"ש( 618נחשבים רוב הניכר

בעל אם , מן הביתיצאו ם "נמצא החפץ לאחר שהעכוואם . )ז"ט(הרי הוא של מוצאו 
תולים , שםדר ואם אינו , שהוא של בעל הבית מאחר והוא האחרוןתולים  שםהבית דר 

 .)ך"ש(והרי הוא של מוצאו  ם"שנאבד מן העכו
הרי הוא של מוצאו רק אם נמצא באופן , ית דר עמהם אם בעל הב–אפילו בתוך הבית  ....רלארלארלארלא

ואם אינו דר עמהם הרי הוא של מוצאו אפילו באופן שלא נראה . שנראה שהוא אבידה
 ).ך"ש(שהוא אבידה 

) ã (ïáåàøåðøëù åì äìòîå åúéáá ïåòîù íò øãä , åçøô àìù úåìæåâ åà øåáù éáö íà 
úéáä êåúì åñðëð,íäéðù íäá åëæ ,  íéðùë ååäãøöçá ïéôúåùäæð, åá íäî ãçà äð÷ íà ìáà 

áðâî äàéöî619äá úåëæ åøéáçì ïéà :   

                                            
  . ג שיטת שאר הפסוקים בענין זה"מאיר המשפט סק' לעיל סעיף א' עי 615
ך שלא מחזירים לשוכר אחרון כאשר יש בו סימן הוא משום שהוא סובר "מו של השטע 616

אינו משום , ולפיכך הולכים אחרי האחרון, ד כי מה שאנו אומרים שהראשונים כבדו"כדעת הראב
שלעולם יתכן , היו מוציאים אותו בזמן הכיבוד, שאם החפץ היה בבית בשעה שהראשונים דרו בה

אבל כאשר יש בו סימן אינם , ם שלא מצאוהו בכיבוד והתייאשו ממנושהחפץ היה של הראשוני
 .מתייאשים

  . שאף אם הישראל הטמין את החפץ הוא מתייאש ממנו כשלא מצאו, ע שהוסיף"בסמ' ועי 617
 .ם ניכר"ם אינו רשאי ליטלה רק כשרוב העכו"ויש לעיין לפי דבריו האם גם בעיר שרוב עכו 618
  .אינו דוקא בגנב אלא בכל מוכרדין זה שכתב השולחן ערוך  619
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מאחר ושכירות הרי ,  לפי שהשוכר הרי הוא כשותף של המשכיר–זכו בהם שניהם  ....רלברלברלברלב
וכן , ששכירות אינו כמכר, ויש אומרים שהמשכיר זכה בה, )ע"סמ(היא כמכר ליום אחד 

 ).620ך"ש(עיקר 
רים שחצר השותפין אינה קונה מציאה לשניהם מאחר  ויש חולקים וסוב-דהוו כשנים  ....רלגרלגרלגרלג

אלא שאם קדם , זה של לקנינו סותר זה של וקנינו םהלשני משותפתה יד והחצר הוי
אמנם כל זמן שלא הגיעו  [621אחד מהשותפים וזכה בה קנה אותה לבדו מדין ברירה

דבר ש, ויש אומרים). ח"הקצו(] מן השוק להגביה ולזכות בה' יכול כל א, השותפים
ועל כן אין אחד ,  ושניהם זוכים בושהגביהו כשנים נחשב שותפין של חצרב הנמצא

ולפיכך אם אחד מהם רוצה לקנות , מהם יכול לבטל זכות חבירו בחצר ולקנות בה לבדו
שבאופן זה גם השני לא קנה , את החפץ לבדו יכול לומר שאינו רוצה לקנותו בקנין חצר

 וכפי שמצאנו לגבי, די החצר אף השני לא קנה על ידהמאחר והראשון אינו קונה על י[
ואחר כך , ]קנה לא אף הפקח קנה לאהחרש ש שכיון ,מציאה שהגביהו ופקח חרש

קנה , אמנם אם עמד רק אחד מהם בצד החצר והתכוין לקנות. 622יגביה החפץ לבדו
מאחר ואינה נחשבת מקום קנין אלא לגבי העומד לפי שאף שהחצר משתמרת , לבדו

ולכן הוה , מהשותפים לשל חבירו' היא אינה משתמרת בין חלק של א, אר העולםמש
 ).מ"נתיה(ועל ידי שעומד בצידו זוכה בו , דינו כחצר שאינו משתמרת

 והוא הדין אדם אחר שנכנס לחצר וקנה מן הגנב הרי היא שלו –אם קנה אחד מהם   ....רלדרלדרלדרלד
, 623 לבעל החצראהמציגנב שנכנס לחצר כדי להקנות ). ע"סמ(ולא של בעלי החצר 

, וחשב שאדם אחר שעמד בתוכה הוא בעל החצר והניחם על הקרקע כדי שיקנה אותה
ולפי שכאשר אדם אחר מקנה את , בעל החצר זכה בה אפילו אם החצר אינה משתמרת

הרי הוא קונה על ידה גם כאשר היא ) שלא כמו בהפקר או מציאה(החפץ לבעל החצר 
  ). ך"ש (624אינה משתמרת

)ä (çðåîäúåðçá úåòî àö,éðåðçì äáéú ïéá åéä íà ,úåðçä ìòá ìù íä éøä . èð íàå
äáéúä ìò íàöî,õåçìå äáéúî øîåì êéøö ïéàå ,íàöåî ìù íä éøä . ñïîéñ äá ùé åìéôàå. 

àñíä éðåðç ìù äáéúä ìòã íéøîåà ùéå .áñéðçìåùä úåðçá úåòî àöî, éðçìåùì àñë ïéá 
éøäéðçìåù ìù åìà .ðôì àñëä ìò åàöî éðçìåùä é, âñïéçðåîå ïéøåøö åéä åìéôà, åìà éøä 

íàöåî ìù,åëò áåø äéäéù àåäå "í,æéøëäì áééç ïë àì íàù , íäá ùé íéøåøö íäù éðôî 
ïîéñ:  

לפי שדעתו אינו ,  אבל החנוני לא קנה אותם אף שהם מונחים בחצירו–של מוצאם  ....רלהרלהרלהרלה
א עומד בתוך החנות ואף אם הו, סומכת עליה מאחר שרבים הם הנכנסים והיוצאים בה

מאחר שאינו יכול , אינה קונה לו) שבאופן זה קונה אפילו בחצר שאינה משתמרת(

                                            
 .ך"שהאריכו לחלוק על הש' ר' מ בפתיחה לסי"א ונתיה"ג סק"שי' ח סי"קצה' עי 620
מהם נדר ' ב בענין השותפין שא"הדין של ברירה בחצר השותפים מקורו בנדרים דף מה ע 621

, ירוואינו נחשב שנהנה מחלק חב, ומדין ברירה מותר לו ללכת בחצר של שניהם, הנאה מחבירו
, וכמו כן לענין קנין חצר, לפי שמדין ברירה המקום שהוא מהלך בו נחשב בשעת ההילוך שלו לבדו

. מהשותפים לזכות בחלק החצר שהמציאה נמצאת בה כדי לזכות בה לבדו' מדין ברירה יכול א
אבל , שהדין של ברירה היא דווקא בחצר שאין בה כדי חלוקה' והנה לענין נדרים מבואר שם בגמ

ח "ויש לעיין אם גם דינו של הקצה. חצר שיש בה כדי חלוקה אסור למודר הנאה ללכת בחצרב
 . אינו אלא בחצר שיש בו כדי חלוקה

  .ג ובהערות שם"רסב ס'  סילהלןעיין  622
 .לאו דוקאע גנב הוא "ומה שכתב השו,  שהוא הדין בכל מוכר619לעיל הערה ' עי 623
א נקט שאף כשאדם אחר מקנה לו את החפץ אינו קונה אלא "ר ס' אמנם השולחן ערוך סי 624

ך כאן בפשיטות "בתהלה לדוד שהקשה מדוע נקט הש' ועי, א שם חולק"והרמ, בחצר המשתמרת
  . ך שם מסיק שנידון זה הוא ספיקא דדינא"שקונה גם כאשר היא אינה משתמרת והרי הש

, ג שהביא שתי דיעות האם סחורה בזול"ח ס"א להלן רס"יין לדברי הרמך כאן שצ"ש' ועי
 . דינה כמציאה שחצירו קונה שלא מדעתו, שאינה זכות גמורה
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ז הבתים שלנו אף הם אינם קונים בקנין "ולפי. 625למנוע מאחרים ליטול את מה שבתוכה
 ). ך"ש (626חצר מאחר שרבים הם הנכנסים והיוצאים שם

ת השולחן ערוך אינה של  אבל לדע627א" כן היא דעת הרמ–ואפילו יש בה סימן   ....רלורלורלורלו
). ע"סמ(ומחלוקתם גם באבידה שנמצא אצל שולחני , המוצא אלא בדבר שאין בו סימן

א אמורים במקום "ודברי הרמ, א והשולחן ערוך אינם חולקים"ויש אומרים שהרמ
 ).ך"ש(ם אבל במקום שהרוב הם ישראל אם יש בה סימן חייב להכריז "שהרוב הם עכו

אבל בשולחני לדעת , )ך"ש( והעיקר כדעת המחבר – חנוני דעל התיבה הרי הם של  ....רלזרלזרלזרלז
אבל אין ,  להניח מעותיהם על השלחןלקוחותולפי שדרך ה, כל הרי היא של מוצאהה

  ).ע"סמ (628דרכם של הסוכנים של חנות ליתן חפציהן על התיבה
 ).ע"סמ( כלומר בצדו הפנימי של השלחן –בין כסא לשולחני   ....רלחרלחרלחרלח
ולכן הוא בכלל , סא הוא הרגל שהשלחן מונח עליו הכ–על הכסא לפני השולחני   ....רלטרלטרלטרלט

  ).ע"סמ(והקונים מניחים דבריהם עליו , השלחן
)å (ãñêøãá úåòéö÷ àöåîä,úåòéö÷ äãù ãöá åìéôà ,åìù åìà éøä . àéäù äðàú ïëå 

êøãì äèåð,äéúçú íéðàú åàöîðå ,íäî íéùàééúî íéìòáäù íéøúåî , äðàúäù éðôî 
úñàîð äúìéôð íò äá àöåéëå.íéøåñà íäá àöåéëå íéáåøçå íéúéæ ìáà . äñ íéøîúå

íéøúåî çåøä íøéùîù,íãà ìëì íåìçî íéìòáäù ïú÷æçù , úåéçäå úåîäáäù éðôî 
íúå÷éúî úîçî íúåà íéìëåà.äìéçî éðá íðéàù íéîåúé ìù åéä íàå ,íéøåñà 629. ïëå 

úåðìéàä íå÷î óé÷äå äãùä ìòá ãéô÷ä íà630, åñåðä åá åìôéù íå÷î ï÷éú åà ãò úåìá
íè÷ìéù,íéøåñà åìà éøä ,ìçî àìù åúòã äìéâ éøäù 631:  

ויאוש (ואין אנו חוששים שמא הבעלים עדיין לא התייאשו .  תאנים שנתייבשו–קציעות  ....רמרמרמרמ
לפי שמחמת חשיבותן הבעלים בודקין אם הם נפלו ויודעים , )שלא מדעת לא הוי יאוש

 ).ע"סמ(על כך מיד לאחר נפילתן ומתייאשים מהם 
,  ואף כאן אין אנו חוששים שמא הבעלים עדיין לא התייאשו–ים מתייאשים שהבעל ....רמארמארמארמא

 ).ע"סמ(ונתייאשו הבעלים מהן קודם לנפילתן , לפי שדרך תאנים ליפול מהאילן
                                            

אינם  אין החנוני מתייאש מהן מאחר שהרבים ולפנים מהתיבה כשנמצאו המעות אבל 625
  .א"ז סי"גר. ולפנים השלחן מן בשולחני וכן. לשם נכנסים

 ברחובות ך שבתיהם היו"שבזמנו של הש, ביאר) מד' ב סי"מ ח"חו(שה ת אגרות מ" בשו626
 דפיקה בלא השירצ עת בכל חברו של ביתו לתוך אחד כל ליכנס םרגילי היו יהודים רק שם שדרים

די בכך שהבית לא  ,לא עשו כן אלא אותם שמכירים את בעל הבית ודאישב אףו ,הדלתות על
  .ייחשב כידו של בעל הבית

 מבעל הבית מותר ליטלם מאחר שנתייאש נפלו שיתכן שהם שאף, שכתב )יא, י"ס(ז "בגר' ועי
 שלא שיתכן קטנים דברים הם ולפי שמעות, ואינו קונה אותם שוב בקנין חצר. הפקר ונעשו מהם

 קונה אינו אדם של וחצירו ,אותם שתשמור חצרו על כלל אינה סומכת ודעתו לעולם ימצא אותן
' א בסי"כשיטת הראשונים המובא הרמ (שבתוכה מה לו משמרת יאכשה אלא מדעתו שלא לו
 מעות לו קונה חצרו אין זה בבית מצויים רבים אין אם אפילו זה שמטעם, והוסיף. )ג"ח ס"רס

לא ידוע של מי  אמנם אם. מוצאן של הן הבית והרי בעל של שאינן שידועבאופן  בביתו שנמצאו
 אינם ומאחר שאין רבים מצויים שם ביתו מבני או הבית שהם נפלו מבעל אנו תולים המעות

  .מתייאשים
,  ימצאנוחנונישהמאבד תולה שה, ש וטעמו הוא"א הוא מדברי הרא"מקור דינו של הרמ 627

ז אפשר שאם המוצא ראה "ולפי. וכיון שבקש ממנו ולא החזיר לו סובר שרוצה לגזלו ומתייאש
מהלוקחים נאבד לו ' אל את החנוני אם אאו שהמוצא ש[,  לא שאל לחנוני על האבידהשאף אדם

 ).פתחי חושן עמוד רעו(חייב להכריז ולהחזיר למי שיתן סימן  , ]מעות
 .הרי הוא של מוכר,  שעודף שנשכח על ידי הלוקח בחנות------ שמעתי בשם  628
  ].שם' גמ[וכשלא ידוע מי הבעלים אין המוצא צריך לחשוש שמא הם של יתומים  629
י כתב משום שההקיף גורם שלא "רש, א מחלוקת ראשונים בטעם דין זהא הבי"בגליון רע 630

מ "ונפק,  כתב משום שבכך הוא מגלה דעתו שלא נתייאש טור ומחברם"יכנסו שם שרצים והרמב
אבל הטעם שלא נתייאש , שהטעם שלא נכנסים שם שרצים שייך גם ביורשים, אם מתו הבעלים
 .שאינם מתייאשיםלא גילו דעתם הם שהרי , לא שייך ביורשים

ע הרב סעיף ו ובערוך השולחן שכתבו שאפילו פירות שנפלו מחוץ לגדר או לתיקון "שו' עי 631
 ).פתחי חושן רעז(אסורים 
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אם התברר שהיא של ,  הוא הדין בכל אבידה שאין בה סימן–ואם היו של יתומים   ....רמברמברמברמב
 ). מ"נתיה (632יתומים אסור ליטלה משום יאוש שלא מדעת

)æ (æñúåðøâä íå÷îá úåøæåôî úåøéô àöî :ã êåúá á÷ åîë åéä íà 'úåîà, ìò øúåéá åà 
ã 'úåîà,ïúôéñàá íéìôèî íéìòáä ïéàù éðôî åìù åìà éøä .ãî úåçôá íéøæåôî åéä  '

úåîà,íù åçéðä íéìòáä àîù íäá òâé àì . ãá á÷î øúåé ïëå 'úåîàçñ. èñ á÷ éöç åîë åéä
áá 'àúåî,çá íééá÷ åà  'åîàú,íéðéî äùìùå íéðùî á÷ä äéäù åà , íéøîú ïåâë 

ïéîùîåùå,æéøëäì áééç åðéà ìèð íàå ìåèé àì êëéôì ÷ôñ åìà ìë :633äâä : íéøîåà ùéå 

 ãåçì íéøîúá åìéôàåäééçøè ùéôð àìã,äæá àöåéë ìëå ,òà åáéùçã ãåçì ïéîùîåùá å,÷ôñ éåä àò:  

הוא ספק ' אמות על ד'  קב בבאמנם בחצי, אמות' אמות על ד' ד,  כלומר–אמות ' ד  ....רמגרמגרמגרמג
אמות ' אבל אם הם מפוזרים בב, אמות' אמות על ב' א ב"וי, )ע"סמ(ולכן לא יגע בהם 

 ).ך"ש(אמות הרי אלו שלו ' על ד
אמות ' ה כקב בד"אמות כל שהיחס ביניהם ה' ה יותר מקב ביותר מד" ה–או קביים   ....רמדרמדרמדרמד

 ).ע"סמ(
)ç (áò äããîù ìæåâ)ùåøéô: ìåëé åðéàå ããåðúîù çåøôì(êáåùì áåø÷ àöîðä , íéùîç êåúá 

êáåùä ìòá ìù àåä éøä äîà,åàöåî ìù àåä éøä äîà íéùîçì õåç , äããî ìæåâä ïéàù 
äîà íéùîç ìò øúåé. íéîøë ìù ìéáùáå,ðì õåç åìéôà  'êáåùä ìòá ìù éåä äîà.âòéá àöîð ï 

úåëáåù,áåø÷ ìù àåä éøä .å÷åìçé äöçîì äöçî .634 íéøáã äîá íéøåîà,  éðåé åéäùë
ïéðîá ïéåù úåëáåùä éúù,íéáø ãçàä éðåé åéä íà ìáà ,áåøä øçà êìä ,òà " àåäù ô

÷åçø. íéçéøôî ïðéàù úåìæåâá äæ ìëå,à ìáà íéçéøôî íä í,åàöåî ìù ïéðò ìëá ãò:  
 מאחר שאין לתלות שהוא בא משובך מסוים אנו תולים שהוא נפל –של מוצאו  •

ויש אומרים שהם , )ע"סמ(ם "לים ברוב העולם שהם עכווממילא אנו תו, מהעוברים ושבים
לפי שאנו תולים , של המוצא אפילו כשידוע שרוב העוברים והשבים במקום זה הם ישראל

   ).ך"ש(ומאחר שאין בהם סימן מתייאש , שהבעלים ידעו מיד כשנפלו
)è (äòäãéáà àöåîä ìë,ïîéñ äá ïéàù ïéá ïîéñ äá ùéù ïéá ,äçðä êøã äàöî íà , 

äá òâéì øåñà.åøæçéù ãò íù äåçéðä äéìòá àîù , äìèéì àáé íàå äéäå åá ïéàù øáã 
ïîéñ,åøéáç ïåîî ãáéà éøä ,åá øéæçäì ïîéñ äá åì ïéà éøäù . åá ùéù øáã äéä íàå 
ïîéñ,éøèä äæ éøä ïçäéðîéñ úúìå äéøçà óåãøì .äá òâéù åì øåñà êëéôì , ãò 

                                            
' ועי, שמבואר בדבריו שאף אם הקטן ידע והתייאש נחשב יאוש שלא מדעת, מ"בנתיה'  עי632

ים וסוברים שיש יאוש אצל ה דלאו בני מחילה ועוד אחרונים שחולק"ב בתד"מעין החכמה כב ע
בנדון , יאוש של קטן מועילאם שנקט שאף , )קפד' א סי"ח ח"או(ת אגרות משה "ועיין בשו. קטן

משום שההיתר ליטלם אינו מטעם יאוש אלא משום שהבעלים , דידן אסור ליטול את התמרים
' וכן עי, ע שם"מוס' רלה סעיף ג' עי,  ולענין מחילת קטן.והפקר לא מועיל בקטן, מפקירים אותם

 .ק פ"סו ס' סיך "ש
ם שספק אם הוא חייב בהשבת אבידה נחשב ספק ממון שהולכים בו "כן היא דעת הרמב 633

שמאחר ויש ספק אם הוא חייב במצות השבת ) א"ב ס"מ פ"ב(ש "אבל דעת הרא. אחר המוחזק
, א"ע' ן נדרים ז"א ציין לר"ובביאור הגר. וספק דאורייתא לחומרא, נחשב הוא לספק איסור, אבידה

  . שהביא מחלוקת ראשונים בספק נדרי צדקה אם הוא נדון כספק ממון או ספק מצוה
ע "ם והשו"שדן האם הרמב) ה שם גמרא"א ד"א ע"מ כ"ב(בחמדת שלמה ' ועי@פיסקא חדשה@

בהכרח סוברים בשאר ספיקות שתפיסה לאחר שנולד , שפסקו שמספק לא יטול ואם נטל לא יכריז
' סי(ד "א לא חלק כאן על השולחן ערוך והרי הוא פסק ביו"ואם אכן כך מדוע הרמ, ההספק מועיל

' ע' ך סי"תקפו כהן לש' ועי. לגבי ספק בכור שתפיסה לאחר שנולד הספק אינה מועילה) א"שטו ס
  .א מודה שבמקום שהגמרא נשארת בתיקו מועילה תפיסה"דהרמ
' ה שונה דין זה מהדין המבואר לעיל סיבמ, הקשה) ה אבל באמת"ט ד"ד פ"ש(השערי יושר  634
ואין אנו אומרים , תהא מונחת ביד המוצא, ששני בני אדם שנתנו סימנים באבידה, ט"רסז ס
וכתב . ולפי שחיוב השבת אבידה הוא להשיב למי שהמוצא יודע בבירור שהוא הבעלים, יחלוקו
ולפיכך אינו , קה ביניהםשכאן קודם הגבהת המוצא נמצא הגוַזל במצב שדינו הוא חלו, ליישב

אבל בשני בני אדם שנתנו סימנים הספק נולד בידו של המוצא , מחוייב בהשבת אבידה יותר מכך
  .לאחר שנתחייב בהשבה גמורה ולפיכך אינו יכול לחלקה ביניהם
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äìéôð êøã äðàöîéù. åìéôà ÷ôúñð øáãä åì,çðåî åà ãåáà äæ øáã íà òãé àìå , äæ éøä 
åá òâé àì.åìèðå øáò íàå ,íùì åøéæçäì åì øåñà .ïîéñ åá ïéàù øáã äéä íàå ,åá äëæ 635, 

åøéæçäì áééç åðéàå.ïîéñ åá ùéù øáã ìëå , ÷ôñ ïéá äçðä,äìéôð êøãá ïéá ,äøá ïéá " é
øá ïéá"ä,æéøëäì áééç :  
שחולק  ' א להלן סעיף י"ברמ'  עי–נחה אסור ליגע בה דרך ה' שיש בה סימן וכו •

 ).ך"ש(וסובר שאם היא נמצאת במקום שאינו משתמר נוטל ומכריז 
או משום שהניחוהו (פ שבשעה שנטלו המוצא לא נתייאשו הבעלים " אע–זכה בו  •

עם כל זה אין כאן דין ) מדעתם או משום שאפשר שעדיין אינם יודעים שהחפץ נפל
, שהרי אין בו סימן, כיון שלקחה על מנת להחזירה לבעלים בטעות,  לידיהבאיסורא אתא

אמנם אינו רשאי להשתמש בו ולהחזיקו , )ע"סמ(ולפיכך רשאי המוצא ליטלה לעצמו 
לעצמו אלא לאחר שהוא משער שנודע לבעלים שהחפץ אינו במקום שהניחוהו והתייאשו 

אלא שאם יתברר מי הבעלים , 637ויש אומרים שמותר להשתמש בו מיד, )א"רע (636ממנו
ע שהתיר להשתמש בו אינו משום "ויש מפרשים שהשו, )639ך"ש (638חייב לחזיר לו

 ,שמא דרך הנחה הואיש לחשוש לכתחילה רק  ,הינוחבספק שהנטילה היתה בטעות אלא ש
 .641)ז"ט( 640אבל בדיעבד סומכים על הרוב שהוא דרך נפילה

אם נטלו המוצא ולא לקחו לביתו , לים אבל אם בודאי הונח על ידי הבע–ספק הנחה  •
   ).ע"סמ(י "א להלן ס"חייב להחזירו למקומו כמו שכתב הרמ

)é (åòãöéë,øãâä ãöá íåãø÷ åà úéìè àöî ,íäá òâé àì äæ éøä 642.àéèøñá , )ùåøéô: 

øéãú íéáø íù íéëìåäù äáçø êøã(æéøëîå ìèåð .íäéôðëá íéøùå÷î úåìæåâ àöî , ïéããîå 
øãâä øçà, )åøéôù: øãâ íéðáà ìù(äôâä øçà åà , )äôâ,íéð÷ ìù åà íéöò ìù ìúåë úîéúñ ( åà 

úåãùáù ïéìéáùá,íäá òâé àì äæ éøä ,íù íåçéðä ïäéìòá àîù .íìèð íàå , åìà éøä 
åìù.ïîéñ àåäù øù÷ íéøåù÷ åéä íàå ,æéøëäì áééç .íîå÷îá íéòåá÷ íàöî íà ïëå , 

                                            
  .'ע הרב הלכות מציאה סעיף ב"וכן הכריע השו, שחולק על דין זה' א סעיף י"רמ' עי 635
שאדם שנאבד לו חפץ שאין בו סימן ומצא באותו מקום חפץ , ד רפ שכתבפתחי חושן עמו' עי

ת מנחת יצחק "אמנם בשו, יכול ליטלו לעצמו אף אם אינו יודע בודאות שהוא שלו, הדומה לשלו
 .הסתפק בזה) יז' ג סי"ח(

אינו עובר רק משום השב , כ רצה לשמרו לעצמו"מ להחזירו ואח"ש שאם נטלו ע"עיי 636
 ידי יאוש יצא קצת מרשות בעלים ואין עליו רק עשה דהשבה ובספק הינוח אינו תשיבם שהרי על

, ואפשר אפילו בודאי הינוח אין, ]מספק לאושונה מה ספק עשה יש לעיין מפני ו[ מחוייב בעשה
ודאי הינוח ' א מציין לדברי הדרישה שאפי"והרע[, א לברר הבעלים אין עליו עשה"שאין בו סימן וא
אמנם כל זה בנוי , ]וה שהרי נתייאש בסוף ומצוה אינו יכול לקיים הרי פטור וזכהכיון שזה רק מצ

 .בודאי הינוח' א מבואר שזכה בו אפי"וגם בביאור הגר. על כך שנתייאש הבעלים
ך שנקט שבכל יאוש שלא מדעת רשאי להשתמש בו כל זמן שלא התברר מי "ש בש"עיי 637

 בו מיד אף שמסתבר שהבעלים עדיין לא ומסתימת דבריו משמע שרשאי להשתמש, הבעלים
ך שדבריו אמורים דווקא אם המוצא משער "דברי משפט שהבין בדעת הש' אמנם עי, התייאשו

 שדינו אמור דווקא בדבר שכתבק ג "רסב ס' ך סי"שב' עיאמנם . שכבר נודע לבעלים ונתייאשו
  .שהבעלים אמורים להתייאש ממנו לבסוף

אבל , ין בו סימן בדבר שאא מדעתרא זו היא דוקא ביאוש שלכתב שסב) ג"ס(ע הרב "והשו 638
 .יהא מונח', ביש בו סימן והיאוש מצד רבים מצויים וכדו

ה מבן המחבר שמסתפק אם אפשר לומר קים לי "הגה' ג סימן ב"ת חלקת יעקב ח"שו' עי 639
הוציא אינו אלא במקום שחבירו תובעו ורוצה לקים לי דין או שבאבידה  להשתמשהתיר שך "כש

ע הרב " אמנם מזה שהשו.ממנו ממון ולא להתיר השתמשות בחפץ שיתכן שאסור לו להשתמש בו
ך משום שבספק תורה יש להחמיר מוכח שבאופן זה אינו יכול לומר "פוסק שלא כדעת הש' סעיף ב
 .קים לי
 .וגם סומכים על כך שודאי נתייאשו הבעלים 640
ב בענין המוצא "מ דף כה ע"ב'  מדברי הגמע הוא"ג שמקור דברי השו"מ סקי"נתיה' עי 641
הרי הוא מקום שאינו , אנו אומרים שמאחר שמדדים,  ולכן אפילו לצד שהניחם שם מדעתו,גוזלות

 .ובודאי נתייאשו הבעלים, משתמר
א אם דין זה אמור אפילו אם הם מונחים "ם ורשב"רמב' א שהביא מח"א סק"ך רס"ש' עי 642

 .חשבים הם לאבידה וחייב להכריזאו שבאופן זה נ, שם כמה ימים
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æéøëäì áééç,ïîéñ íå÷îäù : äâä: ìà ìëáîøä éøáã å"í,íé÷ìåç ùé ìáà æòäæ ìëá , àøéáñå 

åäì,âã  'øáãá íé÷åìéç. øîúùî øáãä íàã,øãâ ãöá íåãø÷ åà úéìè ïåâë , åçéðä íà ÷ôñ àåäå 

íù íéìòá,ïäá òâé àì ,ïîéñ åá ïéà ïéá ïîéñ åá ùé ïéá .643ìåäå åìèðå øáò åúéáì åëé, åá ùé íà 

ïîéñ,æéøëé .çòïîéñ åá ïéà íà ,ðåî àäé åäéìà àáéù ãò ç.èòåúéáì åëéìåä àì , ìò åðçéðéå øåæçé 

åîå÷î.ììë øîúùî åðéàù íå÷îáå ,çðåä éàãå åìéôà ,íå÷îá àìå õôçá àì ïîéñ åá ïéàå , ìù éåä 

åàöåî.ïîéñ åá ùé íàå ,æéøëîå ìèåð .úö÷ øîúùîù íå÷îáå ,úåãùáù ïéìéáù ïåâë , ÷ôñ åìéôà 

çåðéä,ïîéñ åá ùé ,æéøëîå ìèåð . ïîéñ åá ïéà íàå,ì àíå÷îá àìå åôåâá ,åðìèé àì . ÷ø åìèð íàå 

åúéáì åëéìåä àìå åãéá,øåæçé àì ,áèéä øîúùî íå÷îä ïéà éøäù , çðåî àäéå åäéìà àáéù ãò. ïëå 

ø÷éò éì äàøðô:  

 ).ע"סמ(מהו דרך הנחה ,  כלומר–כיצד  •

הקשר אינו נחשב , ואף שהם קשורים,  גוזלות אלו הם דבר שאין בו סימן–מקושרים  •
והמקום אף הוא אינו סימן מאחר , לסימן מאחר שכל בני המקום קושרים בקשר כזה

, ומה שאין אנו תולים שהם באו מהשובך הקרוב, שהגוזלות מדדין ויתכן שבאו ממקום אחר
ובהכרח שהיו שייכים , משום שמדובר שאין שובך בתוך חמישים אמה למקום מציאתן

ויש , )ע"סמ(הספק הוא האם נפל ממנו או שהניחו שם מדעתו לאחד מהעוברים ושבים ו
ואף שבשאר מקומות אנו תולים , אומרים שדין זה אמור אף כשיש שובך תוך חמישים אמה

 לתלותמקום  יש, מקושרין שהם כאן, שלא נפלו מהעוברים ושבים אלא הם של בעל השובך
ילו אם יש שובך תוך חמישים ויש אומרים שאפ, 644)ך"ש(שהונחו על ידי העוברים והשבים 

אמה בודאי לא יצאו ממנו מאחר והם מקושרים אלא הם היו של אחד העוברים ושבים 
 ).645ז"ט(והספק הוא האם נפלו ממנו או שהניחם מדעתו 

ואחורי הגדר הוה , שבצד הגדר מיקרי מקום משתמר – הגפה אחראחר הגדר או  •
 לטלית דומה אינוו ,הינוח ספק א שזה"וי, )ו"ע סקמ"סמ(אינו משתמר לגמרי כי אם קצת 

 שהם בשעה בגדיהם את שם להניח הפועלים שדרך לפי משתמר מקום הוא ששם, גדר בצד
 ).ז"ט (מלאכתן עושין

 והוא הדין בכל מקרה שיש ספק האם החפץ נפל –ואם נטלם הרי אלו שלו  •
 נטלו זכה בולא יגע בו ואם , מהבעלים או שהניחוהו מדעתם והמקום אינו משתמר כל כך

 ). ע"סמ(
במצא דבר , א, א חולק על השולחן ערוך בשני עניינים" הרמ–יש חולקים בכל זה  •

לדעת השולחן ערוך הרי הוא של מוצאו ולדעת , שאין בו סימן במקום שמתשמר קצת ונטלו
במצא דבר שיש בו , ב, א אסור לו להשתמש בו אלא יהא מונח בידו עד שיבוא אליהו"הרמ

לדעת השולחן ,  שמשתמר קצת והספק הוא האם נפל ממנו או שהניחו מדעתוסימן במקום
ויש ). ע"סמ(א נוטל ומכריז "ולדעת הרמ, ערוך לא יטלנו ממקומו אפילו כדי להכריז

 ש וי).ז"ט(לדעת הכל נוטל ומכריז ) בדבר שיש בו סימן, כלומר(שבאופן זה , אומרים
באופן  ועלים או שהניחו מדעתוכשיש ספק האם נפל מהברק  חולקיםהם שאומרים 

 שהרי ,והמקום אינו סימן(נו חייב בהשבתם  אי מהבעליםשלצד שנפל, שהמקום הוא סימן
, ודעתמ ו אין חובת השבה כיון שהניחשהם הניחוהו שם ולצד )אינו יודע היכן נפל

 שיש בה סימן אבידהדינו כו, ממנושכח לאחר שהניחו וש ששלח יש אםה ם היאומחלוקת
ולכתחילה לא יטול ואם  שהמקום משתמר קצת כך מאחרש לוחשלאו שאין ,  להכריזוחייב

 ).מ"הנתי(נטל זכה בו 

                                            
יש בו סימן ודאי שכחו הבעלים ' אמנם גם בדרך הינוח אם ניכר שהוא מימים רבים אפי 643

 .)ג"ד ס"ח פ"פ ('והרי הוא של מוצא כמבואר בסעיף א, היכן הניחו ונתייאשו
שכאשר אינם מקושרים והספק הוא האם נפלו מהעוברים ושבים או באו מהשובך , כלומר 644

יתכן , אבל כשנמצאו מקושרים אף שבודאי לא נפלו מהעוברים ושבים,  תולים שבאו מהשובךאנו
ך שבמקום "ד שהבין בדעת הש"מ סקי"נתיה'  ועי.ולפיכך לא יגע בהם, שהניחום שם מדעתם

 .שאפשר לתלות שהונחו שם מדעת אין אנו חוששים כלל לנפילה
 .ך"ז לש"מ בין הט"יש לעיין האם יש נ 645
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 נו אבידה ואיהמקום המשתמר לגמרי אינב שולפי -לא יגע בהם דאם הדבר משתמר  •
 ).ך"ש(לא יגע בה ומשום כך אף אם יש בה סימן  ,חייב בהשבה

שאילו , ודאי הניחו שאנו תולים שב לשונו אינו מדוקדק וכוונתו–ספק אם הניחו  •
 .)ך"ש(בדבר שיש בו סימן היה לו ליטול ולהכריז , היה ספק שמא נפל

שיש ולפי , ולא יחזירנו למקום שהיה מונח בו אף שהוא משתמר –הוליכו לביתו  •
אמנם אם , )ע"סמ(לא יבואו לחפש אותו פעם נוספת  ואותוש שהבעלים באו ולא ראו וחשל

יכול להחזירו למקומו אפילו אם ,  לבדוק אם הבעלים באו לחפש אותוהניח המוצא שומר
אמנם אם לא העמיד שומר אינו רשאי להחזירו אפילו אם יש עדים שהבעלים , הוליכו לביתו

 ).ז"ט (646ולפי שהעדים אינם מתבוננים האם באו הבעלים לחפש את אבידתם, לא בא

ש בו סימן דווקא אם הוא משתמר  אם י- לא הוליכו לביתו יחזור ויניחנו על מקומו  •
אבל אם אינו משתמר , ולפי שאנו תולים שמסתמא הניחו שם, לגמרי יכול להחזירו למקומו

 מקום ואינו בהשבה שנתחייב כיון לשם להחזירו יכול אינו שיתכן שנפלו שם לגמרי
 .)א"רע (המשתמר

חשוב שמיד  דין זה אמור דוקא בדבר –הוי של מוצאו ' ובמקום שאינו משתמר וכו •
אבל דבר שאינו חשוב שיתכן . כשנפל או נשכח מהם הבעלים יודעים מכך ומתייאשים

שהבעלים לא יודעים שהוא נשכח מהם אף שאין בו סימן והוא מונח אפילו במקום שאינו 
לא זכה בהם המוצא אלא צריך להניחו עד שיבוא אליהו כדין יאוש שלא , משתמר כלל

בדרך הינוח אף בדבר שאינו חשוב אנו תולים שהבעלים נזכר ש, ויש אומרים, )ך"ש(מדעת 
 ).מ"נתיה(מיד לאחר ששכחו ונתייאש 

 ויש אומרים שהמוצא רשאי להניחו במקום –ואם נטלו רק בידו ולא הוליכו לביתו  •
, אם הבעלים הינחוהו שם הרי לדעתם המקום נחשב שמור, שכן ממה נפשך, שהיה מונח בו

, )ך"ש(הרי הוא הפקר ורשאי המוצא לעשות בו מה שהוא חפץ ואם הוא נפל שלא מדעתם 
שהוא סובר שאנו , א שכתב שאינו רשאי להחזירו למקומו"ויש שכתבו לפרש את דעת הרמ

 נעשה המוצא וכיון שכך ,תולים שהבעלים הניחו את החפץ מדעתם ולאחר מכן שכחוהו שם
 .)מ"הנתי (647מרי לג במקום שאינו משתמררשאילהניח אותושומר אבידה ואינו 

 ובדבר שיש בו סימן אם בודאי הניחוהו הבעלים נוטל –' ואפילו ספק הינוח וכו •
ויש אומרים שאסור ליטול ולהכריז אלא , 648הואיל והמקום אינו משתמר לגמרי, ומכריז

אבל אם הוא משתמר לגמרי או , במקום המשתמר קצת ויש ספק אם הבעלים הניחוהו שם
 ).א"רע(אף אם הוא משתמר קצת לא יגע בו שבודאי הניחוהו הבעלים 

)àé (àôäñåëî éìë äôùàá àöî,åá òâé àì äæ éøä : äâä :áôíéøåîà íéøáã äîá, äôùàá 

ììë úåðôì éåùò åðéàù,úåðôì éåùò äìéçúî íà ìáà ,àéä úòãî äãéáà øáã äá ïéîèîä ,649 

äàöåî ìù àåä éøäå.650 àéä úåðôúäì äéåùò äðéàù äôùà íàå,äéìò êìîðå äúåðôì , 
òà"äñåëî åàöîù ô,æéøëîå ìèåð .651íéðè÷ íéìë åéä íà ïëå , àöåéëå ãåôùå ïéëñ ïåâë 

                                            
מ שבזמן מועט אנו אומרים שהעדים יודעים האם באו הבעלים או "צ סק"ק' ד סי"ז יו"ט' עי 646

 .לא
וכנראה שסבר שאין אנו חוששים לכך שהבעלים שכחום (ך שחלק על סברא זו "לכאורה הש 647

שדבר שיש בו סימן שנמצא ) בהערה הבאה' עי(ע "חולק גם על מה שכתב הסמ) לאחר שהניחם
שמא שכחוהו הבעלים לאחר , ליטול ולהכריז אף אם ודאי הונח שםבמקום שאינו משתמר חייב 

 .מכן
הטעם שאף באופן זה נחשב אבידה שיש בה חובת השבה משום שיתכן שלאחר שהניחוהו  648

כדי שלא ימצאנה אדם שאינו הגון ויטלנה , הבעלים שכחוהו שם ועדיף להם שיטלנו המוצא ויכריז
 ).ק מג"ס(ע "סמ, לעצמו
אפילו אם מתחילה ,  במקום שאינו משתמר באופן שאין לתלות ששכחה שםוכן כל מניח 649

ח " פת-ע הרב "שו(, כ נמלך בדעתו והשאירה שם הרי היא אבידה מדעת"היה בדעתו ליטלה ואח
 ).ה"רפ

ח " פת- ערוך השלחן (, ובאופן שיש חשש שהחפץ גנוב והגנב הטמינו שם נוטל ומכריז 650
 ).ד"רפ

ימן עיין פתחי חושן עמוד רפד שהסתפק האם דינו כשאר יאוש ואם הוא דבר שאין בו ס 651
ולפי שעתידין לפנותו למקום שמונחת (או שנחשב הדבר כזוטו של ים , שלא מדעת ואסור ליטלו
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íäá,äòåá÷ä äôùàá íéñåëî åéä åìéôà ,æéøëîå ìèåð . íù ïëéìùä úéáä åãáéëùë øùôàù: 

כגון , שאבידה מדעת) ד"רסא ס' להלן סי( לדעת השולחן ערוך –אבידה מדעת היא  •
והבעלים לא באו לקחתה גם לאחר שנודע להם על , ם"ים של עכובפרה הרועה בין הכרמ

 אף בנדון דידן והמוצא אינו רשאי ליטלה לעצמואף שאין בה חיוב השבה אינה הפקר , כך
אף בנדון דידן , א שם שהיא הפקר ורשאי ליטלה לעצמו"ולדעת הרמ, אינו רשאי לעשות כן

אף לדעת השולחן ערוך הרי היא הפקר ויש אומרים שבנדון דידן , )ע"סמ(רשאי לעשות כן 
  ).ך"ש (652ורשאי ליטלה לעצמו

  
 àñø ïîéñ  

)à (âôêøãá íéòåø äøô åà øåîç àöî:íåéá ,äãéáà äæ ïéà .äìéìá , ãô øåîç äàåø íà åà

ïéëåôä åéìëå,äôäãéáà äæ éøä .óùðáå íåéä úåðôá ,653 øçà äæ íéîé äùìù íúåà äàø íà 
äæ,äãéáà åæ éøä ,æéøëîå ìèåðå :  

 ).ע"סמ (654 אפילו אם הם רועים שם כמה ימים–ביום אין זה אבידה  ....רמהרמהרמהרמה
 ).ע"סמ(האוכף או המרדעת ,  כלומר–וכליו הפוכים   ....רמורמורמורמו
  ).ע"סמ(או בנשף ,  כלומר–ונשף   ....רמזרמזרמזרמז

)á (åôêøãá äöø äøô äàø :øéòä éôìë äéðô íà,äãéáà åæ ïéà .äãùä éôìë , äæ éøä 
äãéáà.íéîøëä ïéá äòåø äàöî , æô íåùî øéæçäì áééçò÷ø÷ úãéáà. åéä íà êëéôì 

åëò ìù íéîøëä"í,äãéáà äðéà ,øéæçäì áééç åðéàå .åëòä äðâøäé àîù ùùç íàå " í
äðàöîéùë,ä äãéñôäù éðôî íøë,äãéáà äæ éøä ,æéøëîå ìèåðå : ïéòøåôù íå÷îá ïéãä àåäå 

íéøçà úåãùá íéòåøù úåîäáî ñð÷çô:  
ו זקן שאינו לפי כבודו שפטור ב שאפיל"רסג ס' ע להלן סי"שו'  עי–בין הכרמים  ....רמחרמחרמחרמח

וכמו כן בנדון , אם התחיל להחזירה חייב להחזירה עד רשות הבעלים, מהשבת אבידה
ויש אומרים שבנדון דידן שאינו חייב , )ך"ש(דידן חייב להשיבה לרשות הבעלים 

 ).א"רע(די בכך שיוציאנה משם למקום מרעה , בהשבתה אלא משום אבידת קרקע
ם הפרה רצה שיכולה היא להינזק חייב בהשבתה שהרי זו אבידת  אמנם א–ם "של עכו ....רמטרמטרמטרמט

  ).ע"סמ(ישראל 
)â (èôíéáøä úåùøá äøô àöî :íéáøä úåùøá úãîåò íà,äøéæçäì áééç . äòåø äúéä 

íéáùòá,úãáàî äðéàå úøîúùî äðéàù úôøá äúéäù åà ,äá òâé àì ,äãéáà åæ ïéàù : 

                                                                                                                             
 
 
 
 
 
 

שאם נחשב לזוטו של , אמנם קשה. וכך נטה יותר להלכה, ורשאי ליטלו) בו האשפה של כל העיר
יך לומר שאמנם כל זמן שלא נלקח בפועל אינו נחשב וצר, ים מדוע אם יש בו סימן חייב להכריז

שמצא באשפה דבר שאין בו סימן  אלא שכל הטעם, ]ולכן ביש בו סימן חייב להכריז[זוטו של ים 
 לושאין לבעלים אפשרות ליט, אבל בנדון דידן, לא יטול הוא מפני שיתכן שהבעלים יבואו לקחתו

 . ע"ין צועדי, אפשר שמותר לקחתו, קודם שהאשפה תתפנה
. ך לא באר מהו החילוק בין פרה רצה בין הכרמים למצא באשפה שעומדים לפנותה"הש 652

) שהוא מקור דברי השולחן ערוך(ם "שהקשה על הרמב) ו' זכיה מהפקר סי' הל(ועיין מחנה אפרים 
שפירות ) א"כא ע(שסובר שפרה שרצה בין הכרמים אינו רשאי לקחתה מכך שאמרו בגמרא 

וכתב . ום הגרנות הרי זה אבידה מדעת והם הפקר ורשאי המוצא ליטלם לעצמוהמפוזרים במק
ך סובר שאף "ויתכן שהש, ם מודה במקום שיש אומדנא שגמר בדעתו שלא לקחתו"שהרמב, ליישב

  .בנדון דידן ישנה אומדנא זו
 .לפנות ערב, כלומר 653
י חושן עמוד פתח(אמנם אם עומדים שם זמן רב שאין דרך להניחם אפשר שהם אבידה  654

 ).רפב
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äâä :íåçúì õåç úôøä íàù íéøîåà ùéå, áééç åøéæçäì.öïéðòä éôì ìëäã éì äàøð åäéî , óàå 

úøîåùî äðéàù ïéðòá àéä íà äãåî äðåùàøä àøáñä:  

ובודאי תברח   ולפי שמן הסתם היא נמצאת שם שלא מדעת הבעלים–ברשות הרבים  ....רנרנרנרנ
  ).ע"סמ(משם 

)ã (àöåì ïé÷÷æð ïéà úòãì åðåîî ãáàîä: ãöéë,úìã äì ïéàù úôøá åúøô çéðä , àìå 
äøù÷, êìäå åì. úòãî äãéáà éø÷î àì úôøã íéøîåà ùéå,655äøéæçäì áééçå .áö  åñéë êéìùä

åì êìäå íéáøä úåùøá,åúòãì åðåîî ãáéà äæ éøä ,òàå " ìåèéì äæ øáã äàåøì øåñàù ô
îöòìå,øéæçäì ÷å÷æ åðéà . ãáàú øùà øîàðù )â á íéøáã(,åúòãì ãáàîì èøô :  ùéå

ø÷ôä éåä úòãî äãéáàã íéøîåà656,å÷ä ìëå äëæ íãâö:  

ואם התייאשו , 657 ואם המוצא הגביהה אינו נעשה שומר אבידה– להחזיר זקוק אינו •
ואם נטלה הרי , ויש אומרים שאסור ליטלה, )ח"קצוה (658הבעלים לאחר מכן קנה אותה

  .)מ"נתיה(היא שלו אפילו לפני יאוש 
ן מסר חפץ ביד קטן אף שנחשב כאבידה מדעת לעני). ך"ש( וכן עיקר –הוי הפקר  •

מכל מקום אינו נחשב אבידה , שהרואה אותו ביד הקטן אינו חייב להשיבו לבעליו
  ).מ"נתיה (659מדעת לענין היתר זכיה כיון שהוא משתמר קצת

  
 áñø ïîéñ  

)à (ãöäèåøô äåù åðéàù äãéáà ìë,äàéöî úòùáå äãéáà úòùá , æéøëäì áééç åðéà 
äéìò.äãéáà úòùá äèåøô äåù äúéä åìéôà ,äìæåäå .660  äèåøô äåù äúéä àìù åà

äãéáà úòùá,áééç åðéà äø÷åäå 661. äö úòùáå äãéáà úòùá äèåøô äåù äúéä íà ìáà

                                            
ויש מפרשים שהשולחן ערוך אינו חולק על כך אלא שדבריו אמורים כשידוע שהניחה בלא  655

א אמורים כשמצאנוה ברפת בלא דלת ובלא קשר אפשר לתלות "ודברי הרמ, דלת ובלא קשר
 ).ה"ח רפ"הלכה למשה פת(שנפרצה או הותר הקשר 

מנחת ( כרשות לכל אדם לזכות בו אלא, יש שבארו שאבידה מדעת אינו ממש כהפקר 656
   .אינו צריך לשוב ולזכות בו, ולדבריהם אם הבעלים חוזר בו ובא ליטלו, )פתים

יש שכתבו שאם הבעלים רוצה דוקא שהחפץ יאבד מן העולם ולא שיטלוהו אחרים אינו נעשה 
  ). אולם המשפט(והמוצאו אינו רשאי ליטלו לעצמו , הפקר
 ). רסג' ת הכרי להלן סיתרומ(ולא נתחייב בהשבתה  657
 .אם הבעלים תובעים אותה קודם שנתייאשו חייב להשיבהו 658
אמנם אם החפץ נאבד מן הקטן והמוצא הגביהו קודם שנתייאשו הבעלים רשאי הוא לזכות  659

שמאחר וחפץ שנמסר ,  א:ושני טעמים לדבר, בו לאחר יאוש ואין בכך משום באיסורא אתי לידיה
,  ב.המוצא אינו שומר אבידה עליו והיאוש אינו ברשות הבעלים, הלקטן אין בו חובת השב

מאחר והם יודעים ] לצד שהחפץ יאבד לבסוף[הבעלים מתייאשים ממנו מיד כשמסרוהו לקטן 
אומרת לגבי תמרים שדרכן ליפול מהעץ על ידי הרוח ) ב"כב ע(וכפי שהגמרא , שהקטן עלול לאבדו

  . 632רה לעיל הע' ועי). פתחי חושן עמוד רפז(
וכמו כן אם כדי להחזירו לבעלים המוצא היה צריך להוציא הוצאות כדי שויה של האבידה  660

 ).ד"א סקל"ח פ" הובא בפ– שער אשר רסה(פ "כ פטור מטעם שאינו שו"ג
  .ק ו"ע ס"ובסמ'  סעיף בלהלן' עי, ובפשטות הרי היא הפקר ורשאי ליטלה לעצמו 661
אמנם , שנקט שהמוצא אינו זוכה בה אלא לאחר יאוש) א' גזילה סי' הל(במחנה אפרים ' ועי

  .א כתב שהוא זכה בו אפילו קודם יאוש"סק' ו' בשער המשפט סי
הרי , ונודע לבעלים שהוזל, באולם המשפט שאם בשעה שנאבד החפץ הוא היה שוה פרוטה' וע

  . אינו חייב בהשבתו  אם נתייקר אחר כךולכן אפילו, הם מתייאשים מאחר שאינו שוה פרוטה
ואם , שאם האבידה שוה פרוטה למאבד ולא למוצא חייב בהשבה) רסב' סי(כתב בשער אשר 

. אמנם מסברא היה נראה שהדבר תלוי כמה היא שוה בשוק. היא שוה למוצא ולא למאבד פטור
ליו יותר מפרוטה אין שכתב לחדש שדרכון אף שהוא שוה לבע) פז' א סי"ח(בבית יצחק ' אמנם עי

חלק על כך וכתב ) רמג(והפתחי חושן , בו חיוב השבת אבידה מאחר שאינו שוה פרוטה לכל העולם
לעיל ( חייב להצילו מדין השבת אבידהשרואה את ממון חבירו עומד ליפסד  ככל שחייב להשיבו

  ).ט"רנט ס' סי
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äàéöî,òöîàá äìæåä åìéôà ,áééç . ïëåäìæåä åìéôà 662æéøëäì áééç äàéöî øçà :  
)á (åöäáøä äåùù äãéáà åìéôà,äáøä íéôúåù ìù àéä íà , ãçà ìëì òéâî ïéàù 

äèåøô äåù,ì áééç åðéà åøéæçä. íéøáã äîá íéøåîà,äá íéôúåù íäù òåãéù . ìáà 
íúñá,äùìùî ìôðù òáèî åà õôç äàøù ,úåèåøô éúù àìà äåù åðéàå ,øéæçäì áééç . 

åá íä íéôúåù àîùã,åøéáçì å÷ìç ìçî íäî ãçàå , úåèåøô éúù äåù åá ùé éøäå 
íéðùì. æöòãåð êë øçà íàå,åøéáçì ãçà ìçî àìù ,åìù àåä éøä ,ôà  íãå÷ åãéì àá åìé
òãåðù. çöáî úåçô äåù äéä íàå 'úåèåøô,åìù àåä éøä . åìçî íéðù àîìéã ïðéùééç àìã 
ãçàì663:  

ולפי שהבעלים ,  אבל אם ידוע למוצא שהם אינם שותפים הרי אלו שלו–שמא שותפים  •
וכיון שהם שנים לא יוכל , מאחר שהוא בטוח שאחד מהאחרים גזלו, ודאי מתייאש
אבל כשהם שותפים אינו מתייאש מאחר שהוא סבור שהם ,  מהגזלן מספקלהוציא אותו

מטבע ואם ה .מצאו את המטבע ומסתירים זאת ממנו כדי לצערו ולאחר זמן יחזירוהו
 אינוולפי שהבעלים , נפל משני בני אדם אף אם ידוע שאינם שותפים חייב להחזירו

ואפילו אם , לתובעו לדין כלושי הוא סבורו נטלו שחבירו הוא בטוחש מאחר, מתייאש
  ).ע"סמ (יתפוס משלו ויחזיק בו תחת זה שהוא מחזיק באבידתו, יכפור

)â (èöæéøëäì áééç äàéöî àöåîä ïéà,åôåâá ïîéñ åá ùéù øáãá àìà ,664 éåàøù åà 
 ïîéñ ïúéì÷åîå÷îá, åà à÷áåéøù÷,åà åðéðîá ,665åúãîá åà ,åì÷ùîá åà . á÷ ïéà íà ìáà

å÷îá åìéôà ïîéñ íåù åáåî,äðååëá íù çðåä àìù øëéðù ïåâë ,íù àá äìéôð êøã àìà . 
â÷áù úåìúì ùéù øáã àåä íàåéìòåðîî ìôðùë ãéî åá åùéâøä ,åãáåë úîçî åà , åà 

åúåáéùç úîçî,ìôåðùë ùéâøîå åá ùîùîî äéä ãéîúå ,åàöåî ìù àåä éøä . éøäù 
ìôðù òãéùë ãéî ùàééúð,ïîéñ åá ïéàù ïåéë .øúéäá åãéì àáå ,ùàééúðù ïåéë ååéìòá .666 

àì íàå,øéæçäì êéøö ,òà "êë øçà ùàééúðù ô,ùåàé íãå÷ åãéì àáù ïåéë 667:  
ויש , )ך"ש (668ג"רסח ס' להלן סי'  וחצרו נחשבת לענין זה כמו ידו עי- קודם יאוש  ....רנארנארנארנא

כמו שאדם ,  רוצה לקנותאם כשנודע לו אינושחצירו אינו קונה לו שלא מדעתו , אומרים

                                            
  ).שער אשר (רוטהפה ה אם נאבד מקצתה ונשתייר פחות משו" וה662
 ,)פתחי חושן רלז(ואפילו אם הגביה עבורם הרי הם שלו מאחר שעשה כן מחמת טעות  663

ולדבריו כל מציאה שדינה הרי אלו שלו שהגביה לצורך הבעלים בגלל שחשב שצריך להחזיר הרי 
מ "ודלא כנתיה, א"סק' א לעיל רנט סעיף ח"קצהכדעת ה, היא שלו מאחר שעשה כן מחמת טעות

  .שם
  . ח מהו סימן בגוף–ד '  רסז סעי' סילהלן' עי 664
או אף בדרך נפילה אם ) ה אבל"א ד"מ כד ע"ב' תוס(מנין אינו סימן אלא כשהם בדרך הינוח  665

 ).  ק יט" שם סמ"נתיהב' ועי, ק כז"סה ס' ע סי"סמ(הם כרוכים זה בזה 
 ומוצא שם בגדים אחרים הדומים', מי שנלקחו בגדיו בבית המרחץ או בבית הכנסת וכדו 666
ח "שנ' להלן סי(ך "שהרי כתב הש,  מותר להשתמש בושניכר שבעליהם החליפם בשלו, לשלו

שדבר שידוע ) א ועוד כמה מקומות שהביא את דבריו"ה סק"סימן קצ' מ סי"נתיה' ועי, א"סק
) 'הלכות מציאה סעיף ד(ע הרב "ואף השו, שהבעלים אינם מקפידים עליו אפילו לאכלו מותר

ע הרב הלכות "שו(מ מודה הוא שמותר להשתמש בו "מ, ר שאסור לאכלושחלק על דבריו וסוב
פ רוב יש אומדנא "ובנידון דידן שע, )'מציאה אות ד' ובקונטרס אחרון הל' שאלה סעיף ה

 ואם הוא מסופק אם החפץ הוא שלו או שחבירו .מותר להשתמש בו, שהבעלים אינם מקפידים
 שמה שחבירו לא בא ליטול בגד זה מצטרף להוכיח ולפי, רשאי ליטלו לאחר זמן רב, החליף עמו

 ).יז' ג סי"ת מנחת יצחק ח"שו(שהבגד הוא שלו 
והטעם לכך שהמוצא ', דבאיסורא אתי לידיה'מבואר הטעם משום , ב"א ע"מ כ"בגמרא ב 667

משום יאוש ) ב"מ כו ע"ב' מלחמת ה(ן "כתב הרמב, אינו זוכה בה בשעה שהתייאשו הבעלים
  .ג"קרנט ס' סימאיר המשפט יל ועיין לע, ברשות

 
ושם מבואר שגם יורשיו של בעל , ) ועוד ראשוניםט' ב סי"מ פ"ב(ש "מקורו הוא מדברי הרא 668

 הקשה איך חצירו קונה לו שלא )א"שם כו ע( א"רעו, החצר אינם זוכים באבידה אפילו לאחר יאוש
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וממילא אם התכוין לקנות רק בהגבהה שעושה ,  לזכות עבורו באופן זהאחר אינו יכול
 .)מ"נתיה (669לאחר יאוש קנה

 670 וכאשר יש ספק אם נודע לבעלים נפילת החפץ אסור ליטלו-ואם לא צריך להחזיר  ....רנברנברנברנב
  ).ז"ט(

)ã (ã÷íéðùî äìôðù äãéáà äàø,äùìùî åà ,ïîéñ åá ïéà åìéôà øéæçäì êéøö . íàù 
ìôð íäî éîî äàø, åì åðøéæçé.ìôð íäî éîî äàø àì íàå ,ïîéñ åá ùé íà ,íäéðéá æéøëé . 

ä÷ïîéñ åá ïéà íàå,åäéìà àáéù ãò åãéá àäé :671 úåèåøô éúù äåùù à÷åãå, øàáúðù åîë 

ñ"áå÷:  

בין אם הם שותפים בין אינם שותפים ,  כשנפלה משנים-שנפלה משנים או משלשה  ....רנגרנגרנגרנג
ואם אינם שותפים הם , נם מתייאשיםאם הם שותפים אי, ובשלשה, אינם מתייאשים

ולכן לכתחילה צריך להכריז שמא הם שותפים אבל ] ב"לעיל ס' והטעם עי[מתייאשים 
כשנודע שאינם שותפים או אף אם הם שותפים אלא שהחפץ אינו שוה אלא פרוטה 

ומן הסתם שנים לא מחלו ,,אינו חייב להחזיר, אחת שלכל אחד מהם אין בו שוה פרוטה
אין המוצא , אף אם התברר שאינם שותפים, ובדבר שיש בו סימן). ע"מס (672לאחד

, רשאי ליטלו אלא כשראה שאותם האנשים שהאבידה נפלה מביניהם חפשו אותה יחד
הוא סבור , אבל אם לא חפשו יחד, שבאופן זה הבעלים תולה שחבירו לקחו ומתייאש

 ).מ"נתיה(שאדם אחר מצאה ואינו מתייאש מאחר שיש בו סימן 
ט לגבי חפץ שספק אם הניחוהו "רס ס'  ואף שמבואר לעיל סי-עד שיבא אליהו   ....רנדרנדרנדרנד

אם הוא דבר שאין בו סימן אף אם הגביהו קודם יאוש , הבעלים מדעתם או שנפל מהם
ש הטעם שזכה בה "ועיי[זכה בו מפני שהבעלים יתייאשו ממנו לבסוף כשלא ימצאוהו 

נפל משנים או שלשה שהבעלים סבור כאן כיון ש, ]אף שיאוש שלא מדעת אינו מועיל
 ).ך"ש(שיוציאנה בדין מהמוצא אינם מתייאשים לעולם 

                                                                                                                             
 
 
 
 
 
 

כיון שמדין השבה מוטל , שבוכתב ליי. מדעתו להתחייב בהשבה והרי דבר זה אינו זכות אלא חובה
ונעשה שומר [כ צריך להתרצות שתזכה לו חצירו "כ בע"א, עליו להגביה את האבידה ולהשיבה

לא קנתה לו  ,מצוה בהשבתואם יש ' יש מחש בדבר שאין בו סימןשלפי זה אך הוסיף , , ]עליה
  . ך"חצירו ולא התחייב בהשבתו ושלא כדעת הש

אינו חייב , אבידה שבעל החצר אינו עתיד למוצאה ש)ה' צר סיקנין ח' הל(ועיין מחנה אפרים 
ה " וה.)ג"רסח ס' א להלן סי"כמבואר ברמ( הובאופן זה חצירו אינה קונה אותמאחר , בהשבתה

  .בכל חצר שאינה קונה לו כגון שאינה משתמרת
לא יתחייב בהשבה שבעל מקום עצה טובה ל, כתב) ה"מ' ב סי"מ ח"חו(ת אגרות משה "בשו

כתוב מודעה שכל חפץ שלא יידרש במשך תקופה מסויימת יוכל לעשות בו מה שירצה ויניחנה שי
  .במקום בולט

הוא יכול , באופן שאינו רוצה לקנות את האבידה בחצר ולהתחייב על ידי כך בהשבה 669
מ משמע שאם לפני "אמנם בנתיה, להמתין עד שהבעלים יתייאשו ולאחר מכן יזכה בה מן ההפקר

גם אחרי יאוש אינו יכול לזכות בקנין חצר אלא רק , יט שלא לקנות על ידי חצרהיאוש החל
 .בהגבהה

ם ויש ספק אם נודע "כגון במקום שחצי מבני המקום הם עכו,  אמנם כשיש ספק ספקא670
  ). ב"מ כא ע"א ב"רעק(מותר ליטלו , לבעלים מנפילת החפץ

לא יצטרך , יודה לחבירושאם אחד מהם , ונראה שהמוצא צריך לשאלם אם נאבד להם 671
 ).פתחי חושן עמוד רעח(ורק אם יכחישו זה את זה יניח , להניח אלא ישיבנו לבעליו

ע מדוע אין אנו חוששים שמא שנים מן השותפים הקנו את חלקם "שהוקשה לסמ, כלומר 672
ב לגבי שני שותפים "וכמבואר לעיל ס, לשלישי ונמצא שיש לו בה שוה פרוטה וחייב בהשבתה

, אם אין לכל אחד מהם שוה פרוטה חייב להחזיר שמא אחד מהם הקנה לחבירו את חלקושאף 
  .ם את חלקם לשותף השלישישמן הסתם שני שותפים אינם מקני, ועל כך כתב ליישב
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)ä (æ÷åðîî íéìòáä åùàééúðù øáã àöî,ñéë ïåøñçì éå åøîàù ïåâë ,673 åá ùé åìéôà 
ïîéñ,674åàöåî ìù àåä .675 ç÷åéìòáî ãáàðù áø ïîæ ùéù åá çéëåîù øáã àöåîä ïëå, 

íéìòáä åùàééúðå,åàöåî ìù àåä , åîå÷îá åà åôåâá ïîéñ ùé åìéôà:676äâä  : ïðéøîàã àä

 ñéë ïåøñçì éå øîàùëãéåäùåàé ,äæá àöåéëå äãéáàá åðééä .åëò ìöà áåç åì ùéù éî ìáà "í, 

ùåàé åðéà àîúñîù,òà "ñéë ïåøñçì éå øîàù ô,ùåàé éåä àì . éà ÷ôñ éåä áåç ìëù ìéàåäã 

ì éà íìúùîà,ùàééîå øîâ àìå êë øîà à÷éôñî è÷: 

ואינו ,  ומכל מקום אינו יוצא מרשות הבעלים עד שבא ליד המוצא-שנתייאשו הבעלים  •
אף שלא הגביהו , ולכן אם ראוהו בעלים קודם שזכה בו אחר ונתבטל היאוש, כהפקר

  ).מ"נתיה(אבל חפץ שאבוד מכל אדם הרי הוא הפקר גמור . 677אין אחר יכול לזכות בו
קום המשתמר או טמון או בחור אסור לו  אבל אם מצא במ-שיש זמן רב שנאבד  ....רנהרנהרנהרנה

ולפי שיתכן שהבעלים הניחוהו שם מדעתם או שאדם אחר הטמין אותו שם , ליטלו
 ).ע"סמ(בדווקא 

  ). א"רע (678ה חוב אצל יהודי"דה, א"צח ס' לעיל סי'  עי- ם "אצל עכו  ....רנורנורנורנו
)å (êëéôì :é÷íéøæåôî úåòî àöåîä,äìéáã éìåâéòå ,íåúçð ìù úåøëëå ,ìù úåæåøçîå  

íðéðîá àìå íéøù÷á àì ïîéñ íäá ïéàù íéâã,ïîéñ íäá ïéàù øùá ìù úåëéúçå , 
ïîâøà ìù úåðåùìå, øîö éæéâå àé÷íéòåáö íðéàù,ïúùô éöéðàå ,åìù åìà éøä . áé÷ ìëáù

åìà,íúìéôðá íéìòáä åùéâøä àîúñî ,ïîéñ íäá ïéàù ïåéëå ,ùàééúî :  
שאין בו סימן באופן שבודאי מאחר ובסעיף ג מבואר שהמוצא דבר ,  כלומר-לפיכך   ....רנזרנזרנזרנז

 ).ע"סמ(נודע לבעלים מכך שנפל מחמת כובדו או חשיבותו רשאי המוצא ליטלו 
או שהבעלים , 679 אמנם אם נפל מטבע מכיס שהיו בו הרבה מטבעות -מעות מפוזרים   ....רנחרנחרנחרנח

הרי זה , יודעים שחסר להם דינר ואינם יודעים אם הלוו אותו לאדם אחר או שנאבד
 ).680ז"ט(ואסור לקחתו , ו יאושיאוש שלא מדעת שאינ

                                            
אינו צריך להוציא בשפתיו שהוא מתייאש אלא די שהוא ששכתב ) א"פסחים ב ע(ן "רמב' עי 673

  . מתייאש בלבו
וד רמח שדן באריכות לגבי שליח שאיבד את החפץ שנמסר לו האם מועיל פתחי חושן עמ' ועי

והביא בשם הנחלת צבי שאם מותר לו להשתמש במעות שחייב הוא באחריותן הרי , היאוש שלו
ק מו שכתב שיאוש אינו מועיל "א ס"קנג א' ג סי" פמ'עיו. הוא נחשב בעל החפץ ומועיל היאוש

ומשמע שיאוש של השליח אינו , אחד מבני הכרך לא נתייאשולפי שיתכן ש, בספר תורה של כרכים
  .נחשב יאוש כל זמן שהבעלים לא נתייאשו

  .)י שם"נמוק(ואם אין בו סימן אם נודע לו מהאבידה נחשב יאוש אפילו כשלא אמר כלום  674
כתבו שיש יאוש של אבידה בשטרות ק א ש" סשסג'  סימ"הנתיוא "שעא סק' סי  ח"קצה' עי 675

  ).ו אם לענין גזילה מועיל יאוש בשטרותאף שנחלק(
 .677הערה ' ועי, ם אינו קונה אבידה ביאוש"ק ב שעכו"קה ס' מ לעיל סי"נתיה' ועי
, והלכה למעשה מסתבר שבדרך כלל רוב חפצים הבעלים נותנים דעתם עליהם במשך הזמן 676

אמנם בחפץ שהרגילות שלא . לתלות שנודע להם שנאבדו והתייאשו מהםולפיכך לאחר זמן רב יש 
  ).פתחי חושן עמוד רנח(ליתן את הדעת עליו אלא לעיתים רחוקות אין לתלות בכך 

המקור שיאוש קונה ש, טעם לדבריוכתב מ "הנתיהו. 'ק ב"תו ס'  להלן סיח"קצה וכן כתב ה677
עו דווקא משעה שהגיע לידו של מוצא שמשמ, שנאמר לענין אבידה" ומצאתה"נלמד מהפסוק 

ק א " ס יח' ק סי" ב א"חזוכג ו' ד סי"באר יצחק יואמנם ה. יצאה מרשות בעלים על ידי היאוש
  . הפקר גמור והבעלים צריך לזכות בחפץ מחדשכהוא הרי שיאוש , וכתב

  .בפתחי חושן עמוד רנ שהאריך בזה' ובענין יאוש בטעות עי
ק שכתב לחלק בין אם אמר וי לחסרון "ק א הביא את דברי מהרי"קסג ס'  לעיל סיח"קצהה 678

לבין יאוש גמור בדבר שראוי , שלא מועיל בחוב, )א"צח ס' סי' עי (כיס מחמת שהלוה עני או אלם
שבידו לגנוב אותו כמו שר המקום שבכחו  כמו במי שהלוה לאדם ,להתייאש שמועיל בחוב

 הביא שהחכם צבי חולק ח"שם בקצהו.  מיד המלוהואף לגזול ממון, להכחיש ולומר שאינו חייב
שיאוש מועיל ק "כדעת המהרי ח"קצה הנקטובמסקנתו , וסובר שיאוש אינו מועיל כלל בחוב

  .בחוב
כשנפל מטבע אחת אף מכל מקום , ולפי שאף שאדם עשוי למשמש בכיסו בכל שעה 679

 .אינו מרגיש שנפלהממשמש ש
 .אבל בסתם לא חוששין לכך 680
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  .681)ע"סמ(אבל של בעל הבית יש לכל אחד סימן ,  שאין בהם סימן-של נחתום   ....רנטרנטרנטרנט
)æ( âé÷íéøæåôî úåøéô àöî :äçðä êøã íà,é àì íäá òâ.äìéôð êøã íàå ,åìù íä éøä :  

 יש לחלק בין פירות שאפשר לאכלם מיד והם חשובים לבעלים ולפיכך -דרך נפילה   ....רסרסרסרס
לבין תבואה וכדומה שמחוסרים טחינה ולישה ואפיה ,  מיד בנפילתןממשמש בהם וידע

 682שאינו מרגיש בנפילתן מאחר ודרך לישא את התבואה על עגלה או סוס ולא על גבו
  ). ע"סמ(

)ç (ãé÷úéáä ìòá ìù úåøëë àöåîä,íéòåáöä øîö éæéâå , åè÷ ùéù âã åà øùá úåëéúçå
ïîéñ ïäá, æè÷ïîéñ åá ùéù øáã ìë ïëå,øëäì áééç æé:  

ולפי שיש חתיכות שאין בהן סימן כתב ,  כלומר אם יש בהם סימן-חתיכות בשר   ....רסארסארסארסא
  ).ע"סמ(השולחן ערוך שאינו חייב להכריז אלא באותן החתיכות שיש בהן סימן 

)è (æé÷íéáøä úåùøá íéìáù ìù úåðè÷ úåëéøë àöî,åìù åìà éøä , íäá ïéà éøäù 
ïîéñ. çé÷ãéçéä úåùøá íàöî íàå :äìéôð êøã íà,ä åìù åìà éø.äçðä êøã íàå , áééç 

æéøëäì.òàù "ïîéñ íäá ïéàù ô,ïîéñ éåä íå÷îä .úåîåìà àöî íà ìáà , úåùøá ïéá 
íéáøä úåùøá ïéá ãéçéä,èåð ìæéøëîå :äâä  :ïîéñ ïîå÷îù. èé÷íù ïéðúåð ìëäù íå÷îá åäéîå, 

øäðä úôùá úåéáç ïåâë,ïîéñ åðéà ,íù ïé÷øåô ìëäù . ïéé ìù úåéáç àöåîä äæá àöåéëå ïîùå, íãå÷ 

úåøöåàä åçúôðù,æéøëäì áééç ,ïîéñ ïîåùéøá ùéù .úåøöåàä åçúôðù øçàì ,ïîéñ ïîåùéø ïéà , ïéàå 

æéøëäì áééç.ë÷ à÷åãå íàïéåù úåéáçä ìë ,íéàìî ïäå .íä íéøñç íà ìáà , äîá äãîá ïîéñ ùé 

ïäáùàë÷:  

 ).ע"סמ(הולכים שם אלא מקום שבני אדם ,  לאו דוקא רשות הרבים- ברשות הרבים   ....רסברסברסברסב
 ומקומן אינו סימן ולפי שיתכן שנפלו במקום אחר והתגלגלו לכאן - אין בהם סימן   ....רסגרסגרסגרסג

 ).ע"סמ (683ברגלי בני אדם
, ערימות גדולות של תבואה שאין דרך בני אדם להזיזם ממקומם,  כלומר- אלומות  ....רסדרסדרסדרסד

 ).ע"סמ(ולפיכך המקום הוא סימן אפילו במקום שבני אדם הולכים שם 
שכל בעל הבית שמוכר יין סותם את פתח החביות ,  כלומר-ן סימן שיש ברישומ  ....רסהרסהרסהרסה

ולפיכך קודם שנפתחו האוצרות שהחבית נאבדה מבעל , ומצייר על הסתימה ציור אחר
אבל לאחר שנפתחו האוצרות שהחבית נאבדה , הבית הרושם הוא סימן שהיא שלו

 מאותו בעל שהרי יתכן שנאבדה לאדם אחר שקנה, מאחד הקונים הרושם אינו סימן
  ).ע"סמ(הבית 

)é (áë÷úåøéô éøåáö àöåîä,éìëá úåøéô åà ,àåäù úåîë éìë åà ,684æéøëäì áééç :  
ואפילו ברשות הרבים ,  שהמקום שנמצאו בו הרי הוא סימן-חייב להכריז ' פירות וכו ....רסורסורסורסו

ולפי שאין דרך בני אדם לדרוך עליהן ואנו תולים שנשארו , שבני אדם הולכים בה
  ).ע"סמ(במקום שהניחם 

)àé (âë÷íéøæåôî úåòî àöåîä,åìù åìà éøä .äæ áâ ìò äæ úåòáèî úö÷î åéä åìéôà , 
íéøæåôîë íä éøä.úåòî øåáö àöî íà ìáà ,æéøëäì áééç :  

 שבודאי הבעלים הניחום שם מאחר והם מונחים בצורה -צבור מעות חייב להכריז  ....רסזרסזרסזרסז
 מוצאהרי כל מי שש,  בוויש בהם סימן הן במנין המעות והן במקום שהונחו, 685מסודרת

  ).ע"סמ (686 אינו מזיזן ממקומןאותם
                                            

שבככרות של נחתום צורת הככר אינה סימן מאחר וכל הככרות של נחתום זה , כלומר 681
אבל ככרות של בעל הבית צורת הככר היא סימן , עשויות בצורה שוה ויתכן שנפלו מאדם אחר

  . גמרא, מאחר שכל בעל בית עושה את ככרותיו בצורה אחרת
 .ש שלא מדעתז כל אבידה שיש צד שנפלה ממכונית דינה כדין כל יאו"ולכן בזה 682
 .דווקא בדבר שעשוי להתגלגל ברגלי בני אדםו 683
  ).ב"מ כד ע"י וראשונים ב"רש(שסתם כלי יש בו סימן לבעלים ואינם מתייאשים ממנו  684
 . זו על גבי זו שלא יתכן שנפלו כך מאליהן, כלומר 685
ב "ב ען דף כ"וברמב, א שמאחר שהם צבורים אינם מתגלגלים ברגלי אדם"דף כא ע' תוס' עי 686

האדם הראשון שרואה אותם נטלם קודם , שמאחר שהם חשובים וחביבים ואפשר -מוסיף 
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)áé (ãë÷äæ áâ ìò äæ úåòáèî äùìù àöî,ìãâîë íéåùò íäå : âä"ä :äèîì áçøä åðééäã, 

ïåéìòä ïî áçø éòöîàäå.íìåñë íéçðåî äéäù åà ,åúçú éáâ ìò éòöîà ìù åáåø åðééäã ï, ìù åáåøå 

éòöîàä éáâ ìò ïåéìò.äë÷ àëî ãçà åéäù åàíäéáâ ìò ãçàå ïàëî ãçàå ï, ñðëé íàù éãë 
úçà úáá åìèðé íäéðéá íñé÷,æéøëäì áééç .øéùë ïééåùò åéä , )ùåøéô: àåäù äãòöàë 

ìåâòåë÷(äøåùë åà ,äáåöçë åà , )ùåøéô: âë 'ï÷ð÷ä éìâø,éðù ìù øéåà ãâðë ãçà ìë æë÷(  äæ éøä
÷ôñ,ìåèé àìå :  

אבל , ובודאי הבעלים הניחם, ורת מגדל ולפי שלא יתכן שהן נפלו מאליהן בצ-מגדל   ....רסחרסחרסחרסח
ואפילו הן שלשה מטבעות זו על גב , כשאינם מונחים בצורת מגדל יתכן שנפלו מאליהן

 ).ע"סמ(זו 
והמאבד יתן סימן מנין או סימן מגדל ,  והמוצא מכריז מטבעות מצאתי-חייב להכריז   ....רסטרסטרסטרסט

 ).ע"סמ(
ש "אמנם דעת הרא, )'ט'  סעיס"ר' ע סי"שו' עי( ואם נטל הרי אלו שלו -ספק ולא יטול   ....רערערערע

  ).א"גר(שמספק חייב להכריז 
)âé (çë÷òáèî íéøéæçîù íéøåîà íéøáã äîá,åðøîàù íéðîéñá . åá ïéà íà ìáà 

åììä íéðîéñ,éðåìô êìî íúåçá àéä äîåùø øîà åìéôà ,äéìò áåúë éîù øîà åìéôà åà , 
åì ïéøéæçî ïéà.äàöåäì ïúéð òáèîù éðôî , øçàîå äàéöåä àîùå åìôð: ùéåèë÷ íéøîåà 

îéñ éåä òáèîá ÷ãñðãï687ì÷:  

מטבעות יש בהם את  שהרבה ,במטבע אלא מכירהל חוששיןאנו  אין -  ויש אומרים  ....רעארעארעארעא
 אבל, זהמטבע עם סימן כ נאבדאדם אחר ל שגם יתכןו, שיש במטבע זה סימןאותו ה

 ).ע"סמ (688אדם אחרלשמא מכרם  חוששיןאנו  אין סימן הםב שיש יםדברשאר ב
  .)ז"ט (689א"אומרים שהשולחן ערוך מסכים לדין זה שכתב הרמ יש -שם   ....רעברעברעברעב

)ãé (àì÷åøéáçî òáèî ìôðù äàø,ìåçä êåúá 690øôòä êåúá åà , éàãåù åúç÷ì øúåî 
ùàééúð.åùôçì øôòä åà ìåçä øåáëì äøáë àéáäù åäàø åìéôàå ,åì ïéùùåç ïéà :  
ת שהוא סבור ומה שכובר את החול אין זה מחמ,  ולפי שבודאי נתייאש-אין חוששין   ....רעגרעגרעגרעג

אלא שהוא חושב שאולי ימצא סלע אחר שנפל מאחרים , שימצא את הסלע שנפל ממנו
  ).ע"סמ(

                                                                                                                             
 
 
 
 
 
 

 .שיתגלגלו ברגלי אדם
ששם החשש אינו שמא הוא משקר , ואינו דומה לשמו רשום עליה שאינו נחשב סימן 687

, שהמטבע נאבדה ממנו אלא שמא כתב את שמו על הרבה מטבעות והמטבע שנמצא מכרה לאחר
] ובודאי המטבע שנסדקה נפלה ממנו, אבל סדק הוא דבר שאינו מצוי[ מטבע אחרת והוא איבד

] שכל שטר יש לו מספר אחר[א אם נתן את המספר שרשום על גבי השטר "ולדעת הרשב). א"רשב(
אמנם האולם המשפט כתב שהוא סימן הבא מאליו שאינו נחשב ). ערוך השלחן(הרי זה סימן 

שאף , ואינו דומה לנסדק המטבע, ו"א להלן סעיף ט"כ הרמ" כמשוהבעלים מתייאשים, סימן
  .מאחר שהדרך להתבונן עליו, שנעשה מאליו הרי הוא סימן

שהטעם לכך שמחזירים אבידה בסימנים ולא חוששין , ק כ שכתב"סה ס' מ סי"בנתיה' עי 688
ב "מ כז ע"ן ב"ומקור דבריו מהרמב. לפי שמעמידים אותה בחזקת מרא קמא, שמא מכרה לאחר

שכן אם הם שייכים לאדם , ש שכתב טעם נוסף לכך שאין אנו חוששין שנותן הסימנים מכרם"ועיי
 .אחר לא היה יודע שחפץ זה נאבד לו כדי לבא ולומר את סימניו

  .א"כתב שמסתימת השולחן ערוך נראה שחולק על דינו של הרמ  ש"ערוהאמנם ב 689
). א"ריטב( זה הוכחה שלא התייאש אבל במקום אחר שאינו חול אם רואים שמחפש הרי 690

ומשמע שבדבר שאין בו סימן אם יש מקום לומר שאינו מתייאש וכל שכן כשעומד וצווח שאינו 
  ).ח שהאריך בזה"ש סקי"ב ועיי"ב סקכ"פפתחי חושן (חייב המוצא להחזיר לו , מתייאש
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)åè (áì÷ñøç åëåúáå ìåâéò àöî,úåòî åëåúáå øëë , åéìéàî àáä ïîéñã íéøîåà ùéå, àì 

ïîéñ éåä.âì÷ åëåúéçá äðåùî øùá úëéúç,êåùð âã ,åìàá àöåéë ìë ïëå , íäá ùéå ìéàåä 
éåðéù,áééç æéøëäì .ïîéñì àìà íäéìòá íàùò àìù . ãì÷ðåùî åðéàù øùá úëéúç ìáàä 

åëåúéçá,åìù àåä éøä .øàåöäî åà àéä êøéäî øîàéå äæ ïéåëé åìéôàù ,ïîéñ åðéà :  
שהחרס נפל מאליו לבצק ,  כלומר-ויש אומרים דסימן הבא מאליו לא הוי סימן  ....רעדרעדרעדרעד

והשולחן ערוך סובר שהוא , 691]ךמאחר שהבעל הבית אינו יודע על כ[ולפיכך אינו סימן 
  ).ע"סמ(סימן כיון שבעל הבית הבחין בו לאחר שנפל לבצק 

)æè (äì÷íäá àöåéëå íéøîñîå úåøåðéöå íéèçî àöåîä,úçà úçà íàöî , åìà éøä 
åìù.øúåé åà íéðù íéðù ,æéøëäì áééç ,ïîéñ ïéðîù :  

 נפלו  אפילו מצא הרבה אלא שכל אחת נמצאת במקום אחר בודאי- אחת אחת   ....רעהרעהרעהרעה
אבל כשמצאן , מהבעלים שלא מדעתו והרי הם של המוצא מאחר ואין בהם סימן

הרי זה ראיה שהבעלים הניחם שם מדעתו ומנין הזוגות , מונחים זוגות זוגות שנים שנים
 אמנם זוג אחד של שני מחטים המנין אינו סימן, הוא סימן ואפילו מצא רק שני זוגות

 ).ע"סמ(
שם , א מעות מפוזרין המנין אינו סימן ורשאי ליטלן לעצמו ואף שהמוצ- שמנין סימן  ....רעורעורעורעו

אבל מחטין וצינוריות , הטעם משום שבני אדם אינם יודעים כמה מעות יש בכיסם
  ).ע"סמ(הנושא אותן יודע מנינם , ב שאינם מצויין אצל כל אדם"וכיו

)æé (åì÷åøéáçî úåøéô ç÷åìä,åøéáç åì íøâùù åà ,úåòî íäá àöîå  :ä íéøåøö íàí, 
æéøëäì áééç,ïîéñ øù÷äù .íéøæåôî íä íàå ,åìù åìà éøä . íéøáã äîá íéøåîà, ç÷åìá 

øâúäî,øâúäî äç÷ìù úéáä ìòáî åà .íàöî åîöò øâúä íà ïéãä àåäå , åãéá åäù íà 
åéúåøéô íò íáøòì ìëåéù éãë, àåä éî ìù òãåé åìéôàå,íéìòáä åðîî åùàééúð øáëã .æì÷  ìáà

ù úéáä ìòáî äç÷ì íàåîöòá úåøéôä ùã,íéðòðëä åéúåçôùå åéãáò éãé ìò åà , áééç 
øéæçäì:  
ומנין המעות אף הוא סימן כשהם צרורים גם ,  אם הוא קשר משונה-שהקשר סימן  ....רעזרעזרעזרעז

 ).ע"סמ (692כשהקשר אינו משונה
 והוא הדין אם שהו זמן שיש בו כדי למכור לאחרים שהמאבד מתייאש -אם שהו בידו   ....רעחרעחרעחרעח

ודוקא ). ך"ש(כר לאחרים והקונה אינו יודע למי להחזיר מאחר שהוא סבור שכבר נמ
אבל אם מצאן קודם , 693שבאופן זה נחשב שבאו לידו אחר יאוש, שמצאן אחר ששהו

ודין זה אמור כשאין בהם ). ע"סמ(הרי זה יאוש שלא מדעת וחייב להחזיר לבעלים , לכן
 ).ך"ש(אבל אם יש בהם סימן אינם מתייאשים כלל , סימן

)çé (çì÷àöîåéìò óëåàå øåîç ,óëåàá ïîéñ ïúåðä ,øåîçä íâ åì ïéøéæçî 694:  
)èé (èì÷úåøéô åéðôìå éìë àöî,åìù úåøéôä ,æéøëîå ìèåð éìëäå .øîåà éðàù , ìù éìëä 

øçà ìù úåøéôäå ãçà,ïîéñ íäá ïéà éøäå .ãçà íãà ìù íäù íéøáãä íéàøî íàå , 
æéøëäì áééç. ãöéë,úåøéôä éðôì éìëä éøåçà åéä ,ä åìù åìà éø. éðôì éìëä éðô åéä 

úåøéôä,ù ïéùùåç àîåëôùð éìëä ïî . íéðâåà åéä íàå )ùåøéô: åëåúì íéìåôë éìëä úôùî÷( 
éìëì,òà "úåøéôä éôìë åéðôù ô,åìù åìà éøä .éìëäî åëôùð åìéàù , íäî øàùð äéä 

                                            
חייב להחזיר ולא רק שאינו חייב להכריז אלא אפילו אם הבעלים נותנים את הסימן אינו  691

 .ובפתחי חושן עמוד רצד הסתפק בזה) ג"אולם המשפט סי(להם מאחר שנתייאשו 
  ).ע"סמ(והם מתייאשים שלא הניחם שם מדעתו אלא נפלו ממנו אם אינם צרורים אפשר ו 692
א "מחנ' עי, ואף ששהו ברשותו קודם לכן לא נתחייב בהשבה מאחר שלא ידע שהם ברשותו 693

שכאן מדובר שאינו רוצה שחצירו תזכה & לעיל נתיבות ' וכן עי&, א לעיל הוב' קנין חצר סימן ה
 .לו

 כגון, החמור בגוף סימן תתל יודע אינוש תת טעם לכךל צריךהמאבד ש השלחן הערוךכתב  694
 אינוש שהחפץ אינו שלו מכך הוכחה שאין מבואר י"ס סה' סילעיל  אמנם .לפני זמן קצר שקנאו

 .סימןלתת בו  יודע
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åëåúá,íéðâåàä éðôî .õøàá íúö÷îå éìëá úåøéôä úö÷î åéä ,æéøëäì áééç :  
,  אין אנו תולים שהפירות באו מהכלי אלא כשהם קרובים אליו-ם מראים הדברים וא  ....רעטרעטרעטרעט

אבל כשהם רחוקים יותר מכך אנו , אמות' א בתוך ד"וי, א בתוך אמה או חצי אמה"י
וכל שנראין , ויש אומרים שהכל לפי האומד, )695ח"קצוה(תולים שבאו מרוב העולם 

 ). מ"יהנת(הדברים שהפירות נפלו מהכלי חייב להכריז 
אבל ,  ודוקא כשהמאבד נותן סימן בכלי ואומר שהיו בו פירות-שהם של אדם אחד   ....רפרפרפרפ

כשיורשים נתנו סימן בכלי ואינם יודעים אם היו בו פירות אינו חייב להחזירם 
 ). מ"נתיה(
 ויש אומרים שאין הוכחה מכך שלא נשארו בכלי שלא באו מהכלי אלא - היה נשאר   ....רפארפארפארפא

אבל בכיתנא שדרכו ליפול ביחד אין זה הוכחה וחייב , דבפירות שאין דרכם ליפול יח
 ). ע"סמ(להכריז 

)ë (àî÷ñéë àöî,íéøæåôî úåòî åéðôìå ,åìù åìà éøä . ñéëäù íéøáãä íéàøî íàå 
ãçà íãà ìù úåòîå,åìôð ñéëäîå ,æéøëäì áééç :  

)àë (áî÷äåù íìåë úøåöù íéìëî éìë àöåîä :àåä ùãç éìë íà,åìù àåä éøä . íàå 
 äéäåúòáèù ïéòä,æéøëäì áééç .òà øîàéå íëç ãéîìú àáé íàù " ïúéì ìåëé éðéàù ô

äæ éìëá696ïîéñ ,ïéò úòéáè åá éì ùé ,åì åúåàøäì áééç .àåä éìù øîàå åøéëî íà , 
åúåà ïéøéæçî.éøáã äîá í íéøåîà,ììë åøåáéãá äðùî åðéàù ÷éúå ãéîìúá , àìà 
íåìù éøáãá,àúëñîá åà , )ùåøéô:ìàùé íà åãéá äøåãñ àéä íà úçà àúëñî ìò åäå, äðòé 

äåðò êøã åàì(àéøåôá åà , )ùåøéô:åæ äèî ìò úáëù åøéáç åäåìàù íà ,àì øîàé , äá åàøé ïô 

äðâúéå éø÷âî÷( àæéôùåàá åà. )ùåøéô: åâå ìåãâ ìå÷á åäòø êøáî ïéëøòá ïðéøîàãë ' áùçú äìì÷

 åì)æë éìùî ,ãé ( øáñá åäåìá÷ù åçáùá øôñé àìùúåôé íéðô,âåäî íðéàù íãà éðá ïéá íéð, àìù 

åðåîî åìëéå åéìò åöô÷éãî÷( äî÷åëôäì å÷åìç ìò ãéô÷î àåäùëå, úåøéôúä åàøé àìù ïéðòá 
úåðåâîä:äâä  :åî÷ïééåöî íéîëç éãéîìúù íå÷îá åàöî íà à÷åãå,ùøãîä úéáá ïåâë , åàìá ìáà 

æéøëäì áééç åðéà éëä.697æî÷åðéàù ú÷æçá àåä íëç ãéîìú ìëå  íéøëæðä íéøáãá íà éë äðùî 

ìéòì, øäæð åðéàù äéàø àöåîä àéáéù ãòçî÷:  

א שחיוב " גם השולחן ערוך מסכים לדברי הרמ-במקום שתלמידי חכמים מצויין   ....רפברפברפברפב
 ).ע"סמ(הכרזה הוא דווקא כשמצא במקום שתלמידי חכמים מצויין 

ה ואחרים פירשו שאם הי, י"ע מקורו בדברי רש" הפירוש שמובא בשו–במסכתא   ....רפגרפגרפגרפג
לומד מסכת אחת וכדי שלא ישאלו אותו על ענייני המסכת רשאי הוא לומר שהוא לומד 

 ).ע"סמ(מסכת אחרת 
אומר שהוא מתארח ,  שאם מתארח אצל ראובן ושאלוהו היכן הוא מתארח-אושפיזא  ....רפדרפדרפדרפד

 ). ע"סמ(אצל שמעון 

                                            
, ח שהקשה מדוע כשהפירות קרוב כל כך לכלי אנו תולים שהם נפלו מהכלי"ש בקצה"עיי 695

וכתב ליישב שלדעת הראשונים שסוברים . רוב וקרוב הולכים אחר הרוב& ב "ל ב"והרי קיי
שבמקום שאינו רק קרוב אלא הוא במקומו ממש הולכים אחרי הקרוב מטעם חזקה כאן נמצא 

ח "וסיים הקצה, ובאופן זה אין הולכים אחר הרוב, צוי נגד הרובויש כאן גם קרוב וגם מ, כאן היה
' ט סעיף ג"רנ' ולעיל סי@, ואין מוציאים מיד המוחזק@לדינא שנידון זה הוא ספיקא דדינא 

ז "והט, פסק כדעת הסוברים שבאופן זה אין הולכים אחר הרוב ע"הסמ, נחלקו האחרונים בדבר
  . פסק שאף באופן זה הולכים אחר הרוב

  ).ט"ע הרב ס"שו(אבל במטבעות לא שייך טביעות עין  696
ם שגם כאשר מצא את הכלי במקום אחר אם בא תלמיד חכם "הבית יוסף כתב בדעת הרמב 697

. כיון שאינו מתייאש מאחר שיודע שיחזירו לו בכך, צריך להחזיר לו, וטען שהוא שלו בטביעות עין
במקום אחר אינו צריך לחוש שמא האבידה ונראה מדבריו שלא חלק על כך שכתב הטור שהמוצא 

ומוכח מכך שאבידה שאין עליה חיוב הכרזה אין . ח" וכן מפורש בב,ולהכריז, היא של תלמיד חכם
  . ע"וצ, פתחי חושן עמוד רצז' ועי, הכרח שהבעלים התייאשו ממנה
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ויש ). ע"סמ( ומדברי כמה ראשונים משמע שחולקים על פרט זה –וכשהוא מקפיד   ....רפהרפהרפהרפה
 ).ך"ש(ים שאין מי שחולק על כך אומר

ויש , )ע"סמ (698אם יש דין תלמיד חכם בזמן הזה, ע" צ-וכל תלמיד חכם הוא בחזקת  ....רפורפורפורפו
עם הארץ שתפס על ידי טביעות עין ). ש"פת, א"רע(אומרים שדין זה קיים אף בזמן הזה 

כגון שתפס שלא בפני עדים שיכול לומר שהיה [במקום שיש לו מגו , אין מוציאין מידו
 שהוא כיון ח"כת נאמן שאינו רק,  יש לו טביעת עיןהארץ עם גםולפי ש, ]שלו מעולם

ובאופן שהאבידה באה ליד המוצא קודם ,  נאמןמגו לו יש אם לפיכךו, לשקר חשוד
  ).פתחי תשובה (699וכן תלמיד חכם רשאי לתפוס בטביעות עין אף לכתחילה. יאוש

 

 âñø ïîéñ  
)à (èî÷äôå÷ åà ÷ù àöî :ëç äéä íàãáåëî ï÷æ åà í, åìà íéìë ìåèéì åëøã ïéàù 

åãéá,íäá ìôèéì áééç åðéà . ð÷åúòã ãîåàå,åìù åéä åìéà ,åîöòì ïøéæçî äéä íà , êë 
åøéáç ìù øéæçäì áééç.700åìù åéä åìéôà åãåáë ìò ìçåî äéä àì íàå , åøéáç ìùá êë 

øéæçäì áééç åðéà701:  
קום שיש חשש שיגנבו אותו שאם חפץ שלו היה מונח במ,  כלומר-אומד דעתו  ....רפזרפזרפזרפז

  ).ע"סמ(
)á (àð÷äãùá åìàë íéìë øéæçäì åëøã äéä,øéòá ïøéæçäì åëøã ïéàå ,øéòá ïàöîå , åðéà 

øéæçäì áééç.äãùá íàöî ,íéìòáä úåùøì åòéâéù ãò øéæçäì áééç ,òàå " ñðëð éøäù ô
êëá åëøã ïéàå øéòì íäá:702 áð÷øéòá øéæçé àìã íéøîåà ùéå,à ãùä ïî äñéðëé àì øéòì ä

äðçéðéå.âð÷ ãð÷äùéëäå äîäá àöî íà ïëå,äøéæçäìå äá ìôèéì áééçúð ,òà " éôì äðéàù ô
åãåáë,äåöîá ìéçúä éøäù 703:  

 יש אומרים שדין זה אמור דווקא בבהמה שיכולה ללכת - שהרי התחיל במצוה   ....רפחרפחרפחרפח
ויש אומרים שהוא אמור , שאם לא יגמור את ההשבה יהיה בכך היזק לבעלים, מעצמה

  ).ע"סמ (בכל אבידה
                                            

וכן  ,ואף שבגמרא אמרו שמחזירין בטביעות עין לצורבא מרבנן אף שאינו נחשב תלמיד חכם 698
אפשר שתלמידי חכמים בדורות הללו ,  שמחזירין בטביעות עין לתלמיד ותיקאיתא ע כאן"בשו

  ). ש שהאריך בענין זה"עי, ג"טו ס' מ סי"ברכי יוסף חו(אינם כצורבא מרבנן של זמן התלמוד 
אמנם המחנת פתים כתב שחיוב השבה על ידי טביעות עין אינו חיוב גמור אלא לפנים  699

 ).פתחי חושן עמוד רצח(משורת הדין 
, ולא מחמת בזיון, אמנם באופן שלעצמו לא היה מחזיר מחמת שלא היה שוה לו לטרוח 700

  ).ז"ע הרב ל"שו(אינו פטור לטרוח עבור המצוה 
ומטעם זה נשים פטורות מחיוב השבה של אותן האבידות שאם הם היו שלהם לא היו  701

  ).גפתחי חושן עמוד רל(הולכות עמהן ברשות הרבים 
שכתב שדין זה אמור דווקא ) מציאה אות לו(ע הרב "שו' בעיקר דין זקן ואינו לפי כבודו עי

אפילו , אבל אדם שנוהג בחשיבות שאינו ראוי לה חייב להחזיר, באדם שהוא חשוב בעיני הבריות
ע משמע שכל דבר שהמוצא "ע שהרי בפשטות השו"וצ[אבידה שאם היתה שלו לא היה מחזירה 

נב שהביא כמה ראשונים ' בפרי יצחק סי' ועי]. זיר לעצמו לא חייב כלפי אחריםלא היה מח
, ולא כאשר אינה לפי כבודו מחמת סיבות אחרות[שסוברים שכל הפטור הוא דוקא בתלמיד חכם 

משמע שגם ' או זקן מכובד'אמנם מדברי השולחן ערוך שכתב ] ב"או שר חשוב וכיו, כגון עשיר
  .ם אחרים נפטר משום כך מחיוב השבהכשאינה לפי כבודו מטעמי

זקן שאינה לפי כבודו ליטלה ולהשיבה אבל יכול לעמוד ולשמור שלא תאבד עד שיבא אחר 
שאיסור זה אינו אלא כשיכול ,  חייב לעשות כן מחמת האיסור של לא תוכל להתעלםאינו, וישיב

ה שאסור לטלטלה ויש להסתפק לגבי מצא בשבת אביד). ג"ד סק"פפתחי חושן (להשיב עכשיו 
שאיסור טלטול מוקצה דוחה חיוב השבת אבידה ) מב' ח סי"או(ס "ת חת"מדין מוקצה שכתב בשו

האם יש עליו איסור של לא תוכל להתעלם ויהיה חייב לשמור עליה , ואסור לו ליטלה כדי להשיבה
  .שיואו שאיסור זה אינו אלא כשיכול להשיב עכ, וליטלה ולהשיבה אחרי שבת, במקומה בשבת

ומטעם זה חייב בשיטוח וניעור של . ומשום שלאחר שהתחייב במצוה שוב אינו נפטר ממנה 702
 .פתחי חושן עמוד רצט) שיג' א סי"ז ח"ת רדב"שו(אבידה אף אם דבר זה אינו לפי כבודו 

הרי הוא כמזיק על מנת , שכיון שנתחייב במצוה, ואינו יכול להפטר על ידי שישלם את דמיה 703
  ).אולם המשפט( לעשות כן לשלם שאסור
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)â (äð÷øùéäå áåèä êøãá êìåää,ïéãä úøåùî íéðôì äùåòå , ìëá äãéáàä úà øéæçî 
íå÷î,òàå "åãåáë éôì äðéàù ô:äâä  :åð÷øéæçäì ïéøñåàå ïé÷ìåç ùéå,åãåáë éôì åðéàå ìéàåä .704 

äøåùä ïî íéðôì ñðëéì äöåø íà àìà,åñéëî íìùé 705æð÷:  

ם מצוה מאחר והתורה לא חייבה אותו  ולפי שהוא מזלזל בכבודו שלא במקו-ואוסרין   ....רפטרפטרפטרפט
  ).ע"סמ(

 

 ãñø ïîéñ  
)à (äãéáà åì äãáàù éî,åúãéáàá òâôå 706åøéáç úãéáàáå , úà øåæçì ìåëé íà 

íøéæçäì áééç ïäéúù.çð÷àì íàå ,åìù úà øéæçé ,úîãå÷ åúãéáàù 707 úãéáàì åìéôà 
åáøå åéáà, ïåéáà êá äéäé àì ñôàî ïðéùøããë )ã åè íéøáã(.èð÷ôòàå " ë íãàì åì ùé

ïéãä úøåùî íéðôì ñðëéì,ì àìå ÷ã÷ãíãå÷ éìù øîåìå ,çëåî ãñôäá àì íà . ãéîú íàå 
÷ã÷ãî,íéãñç úåìéîâ ìåò åðîî ÷øåô ,úåéøáì êøèöéù óåñå :  
 ומדרשא זו אנו לומדים שכל הפסד ממון או ביטול מלאכה שיש -' כדדרשינן מאפס וכו  ....רצרצרצרצ

שכאשר צריך לבטל , מנם יש חילוק בדברא, לו מחמת השבה זו פוטרו מלהשיב לחבירו
אם המאבד ישלם לו את השכר שהפסיד חייב , את מלאכתו שההפסד הוא שכר עבודתו

אבל כשהוא מפסיד כלי ששייך לו פטור מלהשיב אף אם המאבד רוצה לשלם , להשיב
 .709)ע"סמ (708ולפי שיכול המוצא לומר שהוא חפץ דוקא בכלי שלו, לו את שוויו

לפי שבכל פעם שיזדמן לו הצלת ממון חבירו ישתמט מכך בטענה  ו- ולא לדקדק   ....רצארצארצארצא
ולכן לא יתבטל מהשבת , שיפסיד חובו או יתבטל מעסק פלוני שיהיה לו מזה רווח

  ).ע"סמ(אבידה אלא כאשר ההפסד הוא ברור 
)á (òâôñ÷åáø úãéáàáå åéáà úãéáàá ,åáø ãâðë ìå÷ù åéáà äéä íà , åéáà ìù 

úîãå÷.åàì íàå , åáø ìù úîãå÷.710÷äáåî åáø äéäéù àåäå , äøåú ìù åúîëç áåøù 
åðîî ãîì: éáòå"ìñ áîø ïîéñ ã"ãàñ÷: 

                                            
 להמתין ולשומרה עד שיגיע אחר שישיבה לבעליה בעל נפש להחמיר על עצמואמנם יכול  704

 ).ש"מהריק(
י לפנים משורת הדין לדעת הכל שהרי אינו יכול לצאת יד, ואם אינו יודע מי בעל האבידה 705

ל כך שרוצה לשלם ועל ידי אמנם יתכן שיוכל להכריז ע, )ע הרב"שו (אינו יודע למי לשלם את דמיה
  . כך ימצא את הבעלים ויקיים לפנים משורת הדין

שדין זה אמור דוקא אם בודאי ' ופגע באבידתו'הערוך השלחן דקדק מלשון השולחן ערוך  706
אלא הוא מחפש , אבל אם אין אבידתו לפניו, יכול להציל את שלו ואם יחזיר לחבירו יפסיד

ם שאף כשיש ספק אם יפסיד "ההלכה למשה כתב בדעת הרמבאמנם . אינו נפטר מהשבה, אחריה
ורק לפנים משורת הדין ראוי שלא ידקדק בכך ולא , את אבידתו פטור מן הדין להשיב לחבירו
שכן הוא פשטות דברי ) עמוד רלז(בפתחי חושן ' ועי. יפטור עצמו אלא כשודאי יפסיד את שלו

ק אם יפסידה על ידי שישיב את אבידת חבירו ויתכן שכאשר אבידתו לפניו ויש ספ, השולחן ערוך
  . גם הערוך השלחן מודה שאינו חייב להשיב לחבירו

ואפילו כשההפסד הוא מה שהיה יכול לעבוד במקום , וכן כל הפסד אחר פוטרו מהשבה 707
  .רסה' כמבואר להלן סי, אחר

כסף או שהסתפק בכלי שהבעלים משתכר בו אם דינו כ) ק ה"רסה ס' סי(ך להלן "ש' עי 708
 .ככלים
הראשונים בזקן ואינו לפי כבודו שפטור ' הובא מח& "רסג סק' לעיל במאיר המשפט סי@ 709

שאף שהוא פטור , ע אם יש להסתפק בנידון דידן"יל. מהשבה שהתחיל בהשבה האם חייב לסיים
אם בידו לפטור את עצמו מזה או , אם התחיל בהשבתה, מהשבה מדין אפס כי לא יהיה בך אביון

 .@לא
, פתחי חשן עמוד רלז(ותלמיד חכם לעם הארץ , וכהן ללוי, וכן שאר כל קדימות בן לבת 710

רנא ' ד סי"יו' עי). ש שהסתפק אם אבידתו של אותו שצריך לאחרו שוה יותר יותר משל חבירו"ועי
וכהן קודם ללוי , איש קודם לאשה, ושם מפורט סדר הקדימה, ט לגבי דין קדימה בצדקה"ס

ואביו ורבו קודמים לתלמיד חכם אחר , מזר תלמיד חכם קודם לכהן גדול עם הארץומ, וישראל
  .אפילו גדול מהם
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אבל אם אביו שכר לו רב ,  שדין זה אמור דווקא כשהרב מלמד אותו בחנם- ד "ביו' וע  ....רצברצברצברצב
, וכן אם אדם אחר שילם לרבו כדי שילמדנו). ע"סמ(שילמד אותו אביו קודם לרבו 

 ).ך"ש (711ואבידת המשלם קודמת לאבידת רב
)â (áñ÷åúãéáà çéðä,åøéáç úãéáà øéæçäå ,åì éåàøä øëù àìà åì ïéà . ãöéë, âñ÷ óèù

åøéáç øåîçå åøåîç øäð,äðî äåù åìù ,÷ åøéáç ìùå "÷,åøéáç ìù ìéöäå åìù çéðä , ïéà 
åì éåàøä øëù àìà åì.éìù éîã ïúåð äúàå êìù úà ìéöà åì øîà íàå , ïë äðúäù åà 

ïéã úéá éðôá,ç ééáåìù éîã åì ïúéì .òàå "åéìéàî åøåîç äìòù ô,åîò äðúäù äîá äëæ : 
äâä :ø÷ôä àåä åäéî,äëæ åá íãå÷ä ìëå .ãñ÷ äñ÷íù íéìòáä ïéà íàå,òà " åìéàë äðúä àìù ô

éîã äðúäåñ÷.äñø ïîéñ ïî÷ì ïééòå :  
אבל אם לא יכול ,  דין זה אמור כשחבירו יכול היה להציל על ידי הדחק-שטף נהר   ....רצגרצגרצגרצג

 , )712מ"ונתיה, ז"ט(ו אפילו על ידי הדחק הרי הוא הפקר היה להציל
 המציל ממון חבירו רשאי ליטול שכר על הצלת ממון חבירו רק -אין לו אלא שכר  ....רצדרצדרצדרצד

ולא במקום שהצילו רק , כשברור הדבר שלולי שהיה מציל היה ממון חבירו ניזוק
 ).מ"נתיה(מחשש היזק 

ואין בזה .  זו של הצלת חמור כזה כמו שהיה נוטל אדם אחר עבור טירחא-שכר הראוי   ....רצהרצהרצהרצה
שאינו גרוע ממי שיש לו מלאכה שאינו חייב להניחו , איסור של שכר השבת אבידה

 את דמי חמורו של המציל לשלםהטעם לכך שהבעלים אינם חייבים ו. ולעסוק בהשבה
 .שמחל לועמו על כך הרי זה ראיה לא התנה שמכך שהמציל , א, יש לבאר בשני אופנים

 אותו היו מציליםאת החמור לא היה מציל חבירו ם ף אאים יכולים לטעון ששהבעל ,ב
 ).714מ"נתיה(והעיקר כטעם השני , )ע"סמ (713בעצמם

שאם הבעלים , ויש אומרים, )ע"סמ (715 אפילו אם הבעלים היו שם-בפני בית דין  ....רצורצורצורצו
ועיקר כוונת השולחן ערוך , נמצא שם צריך להתנות דוקא עם הבעלים ולא בפני בית דין

שאם היו שם שלשה אנשים , היא] שבית דין נחשבים לענין התנאי כמו הבעלים[
). ז"ט (716מישראל ולא התנה בפניהם הרי זה כמו שהבעלים היו שם ולא התנה עמהם

אמורים ] שבית דין נחשבים לענן התנאי כבעלים[שדברי השולחן ערוך , ויש אומרים
 דעתו בפני בית דין די בכך ואינו ובאופן זה אם המציל גילה, כשהבעלים עמדו מרחוק

 ). חידושים-מ "נתיה(צריך לרוץ ולהתנות עם הבעלים 
, )מ"ונתיה, ך"ש (718ויש אומרים שאינו הפקר, )717ע"סמ( שהרי התייאש ממנו - הפקר  ....רצזרצזרצזרצז

, א אמורים כשהמוצא נטל את החמור קודם שהמציל ידע שחמורו עלה"ודברי הרמ
  ).מ"נתיה (719בהם מהיאושחזרו הבעלים באופן זה זכה בהם קודם שש

                                            
ע אם אבידת אביו קודם לאבידת "ויל, )ש"ערוה(ש שאבידת אביו קודם לאבידת רבו " וכ711

  .ד שם שהפוסקים לא חילקו בדבר"א ביו"רע' ך עי"אמנם בעיקר דברי הש. המשלם
  

כמבואר , ודין זה הוא בין אם חבירו היה שם בין אם לא היה שם, וורשאי המוצא לזכות ב 712
 .ש" עייב"ק קטו ע"בגמרא ב

,  שיציל בהמתו של המאבד רק אם ישלם לו דמי חמורו המציל בפני בית דיןמ אם התנה"ומ 713
אין צריכים @ טורחים להציל בהמתם@וכמו כן אם הבעלים לא היו , חייב הבעלים לשלם לו

 .א"כמפורש ברמאפילו להתנות 
 ). ן"ר(שהמהנה את חבירו מסתמא אינו עושה כן אלא על דעת לקבל על כך שכר  714
 .ולענין זה כל שלושה מישראל נחשבים בית דין 715
ז שהטעם לכך שכאשר המציל לא התנה עם הבעלים הם אינם חייבים לשלם לו "וסובר הט 716

וטעם , ע בטעמו הראשון"כתב הסמכפי ש, דמי חמורו הוא משום שהמציל לא התנה עמהם על כך
מ משום שהבעלים "ע שאליו הסכים הנתיה"שאילו הטעם השני שכתב הסמ. זה שייך גם בבית דין
 .אינו שייך בבית דין, היו מצילים בעצמם

 .ה שהדבר נחשב כזוטו של ים"א סק"גר' עי 717
 ממנו נתייאשו שהניחו באופן אלא הפקר נעשהשאינו  ,תבכ )ג ק"ס יח' סי ק"ב( א"והחזו 718

 של כזוטושנעשה  ,יותר להצילו פשראי שא באופן אבוד להיות שהניחו או, מאליו עלה ךכר ואח
 אם אבל,  לו את דמי חמורולשלם חבירו חייב זהאופן ב ורק התייאש שהוא הפקר גם כשלא ים
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)ã (æñ÷ìéöä àìå ìéöäì ãøé,åì éåàøä åøëù àìà åì ïéà :720äâä  : íò äðúäù à÷åãå

íéìòáä,721íéìòáä íò äðúä àì ìáà ,ìéöä àìå ìéöäì ãøéå ,åì ïéà åøëù åìéôà , ìéòåä àì àäã 

åì.åøåîç äìò íà ïëå 722åéìàî .ìéöä íà ìáà ,øîåì øåîçä ìòá ìëåé àì ,ò äéä éøåîç  äìå

öä éãòìáêúì,åøëù åì ïúéì áééç àìà  .åñôúðù íéðù ïëå,úåàöåä ãçà àéöåäå . ïî àöé éðùä íà 

åøéáç úåìãúùä àìá øñàîä,íåìë åøéáçì ïúéì áééç ïéà , ÷ø àöé àì íàå åîò äðúä àìå ìéàåä 

ò"øçàä úåìãúùä é,äôé÷ú éãé éë êúåìãúùäì êéøö éúééä àì øîåì ìëåé àì ,òà " úîàäù ôåúà, 

ééç íå÷î ìëîáäðù äî éôë åì ïúéì äð,ïéã úéá úåàø éôì ,éì äàøð ïë .çñ÷ ïéã úéáì äàøð íàå 

åìéáùá úåàöåäá úåáøäì êøöåä àìù,åìà úåàöåä ìëì êéøö äéä åãáì åìéáùá åìéôàã , áééç åðéà 

íåìë åì ïúéì,øñç åðéà äæå äðäð äæã .åøéáç éøôñå åéøôñ ìéöäù éî ÷ñôù éî ùé ïëì , àì íà 

éáç ìéáùá úåàöåä úåáøäì êøöåäåø,íåìë åì íìùì áééç åøéáç ïéà .èñ÷ ãøéù à÷ååã éì äàøðå 

åìù ìéöäì äìéçú,åîò åøéáç ìù ïë íâ ìéöäù àìà ,ïäéðù úòã ìò ãøé íà ìáà , åì ïúéì áééç 

äðäðù äî,åøéáç ìù ìéöäù øçàî ,øàáúðù åîëå .éì äàøð ïë .ìë ïëå ò÷øéáç íò äùåòù íãà  å

äáåè åà äìåòô,ìå ìéàåä éãîò úéùò íðçá øîåì ìëåé àì êéúéåö à,åøëù åì ïúéì êéøö àìà :  

 ואפילו כשלא התנה בפירוש שישלם לו אפילו אם לא יציל אלא -שהתנה עם הבעלים   ....רצחרצחרצחרצח
ולא את דמי , אמנם אינו חייב לשלם אלא את שכרו הראוי לו, התנה סתם חייב לשלם לו

מי ששוכר אדם לפעולה שיש צד שלא תהיה בה תועלת ולא וכן כל , )ע"סמ(723חמורו 
, חייב לשלם לו אפילו אם לא הצליח, התנה עמו שאינו משלם לו אלא אם כן תצליח

והנשכר נאמן לטעון כמה . 724ובתנאי שלא קצצו שכר גבוה יותר מהראוי לפעולה זו
 ). ת"פ(הוציא לצורך כך 

 אמנם אם הבעלים לא היו - לו שכרולא התנה עם הבעלים וירד להציל ולא הציל אפי  ....רצטרצטרצטרצט
וכמה חייב לשלם , שם אף שלא התנה הרי זה כאילו התנה עמהם וחייב לשלם לו

 ). ך"ע וש"סמ(כשהתנה 
                                                                                                                             

 
 
 
 
 
 
ם ומאחר שלא הפסיד כלו,  ואסור לאחרים ליטלוהפקר נעשה הדחק לא דייל ע להצילו היה יכול

כתב שאף ) ה וגם"ז ד"ל' א סי"מ ח"חו(מ " אמנם האג.חבירו אינו חייב לשלם לו את דמי חמורו
חייב הבעלים לשלם דמי חמורו בשכרו כפי שהתנה , אם חמורו של המציל לא נעשה הפקר כלל

 . עמו
והבעלים יכולים , שיאוש אינו הפקר גמור) ק ג"רסב ס' סי(מ הם לשיטתו לעיל " דברי הנתיה719

 .זור בהם מהיאוש קודם שזכה אדם אחר בחפץלח
) בזמנם(ק א שמשמע מדבריו שדין זה הוא כדינו של שדכן וסרסור "פתחי תשובה ס' עי 720

חייב לשלם בין אם נגמרו לבסוף השידוך והמקח בין אם לא , שבסתמא אם קצב להם שכר פעולה
  .כ התנה אתו שיטול שכר רק אם הם נגמרו"נגמרו אא

 הרי, שכרך ואתן שלי את הצל הבעלים אמר שאם )כג' סי שכירות' הל( פריםאה המחנכתב  721
 סתם אמר אם ורק , אינו נוטל כלוםצילה לא ואם, שכרך אתן שלי את תציל אם מתנה עמוכ הוא
 .הציל לאכש לואפי לשלם וחייב ההצלה לפעולת שכרו הרי, שלי את הצל

ג שהנדון שם הוא כשעלה חמורו של "שלא כמו לעיל ס) ז"ט(חמורו של הבעלים , כלומר 722
 .המציל
 משלם את ההפסד אינוו, החמור הפסד על אלאפעולתו  שכר על לא התנה עמוש ואף 723
 את חמורו להציל פועל שוכר שהיה דעתובכך את  הבעלים גילה קוםמכל מ, הציל שלא מאחר

 לכך שכאשר וזהו הטעם). מ"נתיה (אחר פועל רושכהוצרך ל שלא כךב אותו ההנהכיון שכך ו
' ועי. שכן לא גילו בדעתם שנוח להם בהצלה, הבעלים לא היו שם אינו נוטל אפילו את שכרו

שאם , מ אמורים באופן שגם פועל אחר לא היה יכול להציל"שדברי הנתיה) ב"ח ל"פ(בפתחי חושן 
  .לא כן לא נהנה בכך שלא שכר פועל אחר

שבעל הבית חייב לשלם , חו לא הצליחולבעלי מלאכה שבאים לתקן וטר, מ בדין זה"ונפק 724
  .אך אינו חייב בתשלום גדול שראוי לשלמו רק כאשר הצליחו במלאכתם, להם על טירחתם
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ע "סמ( יש שחולקים וסוברים שחייב לתת לו את דמי חמורו -אם עלה חמורו מאליו   ....שששש
 ). מ"נתיה(א "ויש אומרים שהעיקר כרמ, )ך"וש

והנגנב שילם כדי , כון ששר של אחד מהם לקח את המשכון שני שותפים במש- פ "אע  ....שאשאשאשא
אינו חייב , 725וחבירו טוען שיכול היה להוציאו מיד השר בחנם, להחזיר את המשכון

לשלם לו אלא שכר טירחא של פעולה זו אבל אינו חייב להשתתף עמו בהוצאות 
 ).ע"סמ(שהוציא על כך 

אינו חייב לשלם לו אלא כדי , מון אדם שנתפס למלכות ופדאו חבירו במ-אם השני יצא  ....שבשבשבשב
ואם היה חשש שיהרגו אותו חייב לשלם לו אפילו יותר , דמיו אף אם פדאו ביותר מכך

צריך לשלם לו כל מה שנתן , ואם ברח ותפס השר את ספריו ופדאם חבירו, מדמיו
 ).ך"ש(עבורם משום בזיון הספרים 

על ,  יוציא עבורו הוצאות אבל אם חבירו מוחה שלא- להרבות הוצאות בשביל חבירו   ....שגשגשגשג
אבל על הצלת נפשות חייב לשלם אף באופן זה , הצלת ממונו אינו חייב לשלם

 ).726ת"פ(
אבל בשל יחיד ,  אמנם כשעשה כן לצורך הציבור כולם חייבים לשלם-בשבילו לבדו  ....שדשדשדשד

ולכן בנין שנפלה בו דליקה והדייר בקומה העליונה שבר את תקרת ביתו כדי שלא , לא
לא יכול לתבוע את ,  על ידי כך את ביתו של חבירו הדר בקומה התחתונהישרף והציל

מאחר שהיה עושה כן אף לצורך עצמ וזה נהנה וזה לא חסר , בעל הקומה תחתונה
פתחי (כל בני העיר חייבים להשתתף , אמנם כשהציל דבר שהוא שייך לכל העיר, פטור

 ).תשובה
לא הצילו מן ההיזק דינו כהשבת  אבל כשלא השביח את ממונו א-פעולה או טובה   ....שהשהשהשה

 ).727מ"נתיה(אבידה או מבריח ארי 
ואם בעל הבית טוען ,  אמנם לא תקנו על כך תקנת שכיר–אלא צריך ליתן לו שכרו   ....שושושושו

  ).ת"פ (728פרעתי אינו נשבע ונוטל
)ä (àò÷êøãá íéàá åéäù íéðù ïëå,ïéé ìù úéáçá äæ ,ùáã ìù ãëá äæå . ãëä ÷ãñðå 

ùáã ìù,ãä êôùéù íãå÷å õøàì ùá,úéáçä êåúì ùáãä ìéöäå åðéé äæ êôù . åì ïéà 
åì éåàøä åøëù àìà. øîà íàå åì,êìù úà ìéöà ,ù éîã éì ïúåð äúàå éì,729  äðúäù åà

ïéã úéá éðôá ïë.åì ïúéì áééç äæ éøä . åøéáç ùáã ìéöäì éãë åðéé êåôùì áééç ïééä ìòáå,730 

åì íìùì íéøîåà íéìòáäå ìéàåä,731áò÷ïé÷ìåç ùéå .âò÷ õøàì ùáãä êôùð íàå,ø÷ôä äæ éøä , 
ìéöî åîöòì ìéöîä ìëå:732äâä  :ïééãò ùáãä êôùð àì åìéôà íéøîåà ùéå,ä øáùðù ÷ø ãë ìë 

äù êëäæ ìéöä àì íà êôùð äé,ø÷ôä éåä .ãò÷äæá àöåéëá ïéãä àåäå ,øéòá äôéøù äéäù ïåâë , 

ä÷éìãä ãçôî øéòä ïî íéãåäéä åçøáå,ãçà ìéöäå ,åä ìéöäù äî åìù à, ïî äëåæë éåäã 

                                            
 .והוא הדין בפחות ממה שהוציא הנגנב 725
  .מ שם" ונתיהח"קצה,  סעיף זלהלן' עי 726
 כפועל אם לולי ההצלה היה בודאי ניזוק נחשב הדבר השבת אבידה וצריך לשלם לו, כלומר 727

 .ואם היה רק חשש שינזק נחשב הוא כמבריח ארי ופטור מלשלם לו, בטל
 .ובשאר מקומות שעושה מלאכה ללא הסכמת הבעלים, ש שלא תקנו תקנת שכיר ביורד"עיי 728
ואם רוצה ליטול כפי שוויו בשעה שהוא , ושמין את דמי היין כפי מה ששוה עכשיו בשוק 729

 .יקר יותר צריך להתנות כן במפורש
 רשאי שםאינו נמצא  היין בעל רשאכ זו לדעהש ,תבכש] ו ושכירות שאלה [ע הרב"בשו' ועי 730

 .הדבשאת  ולהצילעל מנת לשלמו  הייןאת  לשפוך הדבש בעל
יש לעיין בעיקר דין זה האם חיוב הצלת הדבש הוא גם באופן שעל ידי ההצלה יגרם הפסד  731

נו ויצטרך לתובעו בבית דין ויפסיד על ידי כך לבעל היין כגון שבעל הדבש לא ירצה לשלם מרצו
  .ע"וצ, ב"מזמנו וכיו

. ח כתב שהטעם לכך שנעשה הפקר משום ששום אדם אינו יכול להצילו אלא בעל היין"הב 732
ולכן , שאין הדבר תלוי בכמות המצילים אלא בסיכויי ההצלה, כתב) ס כא"ק סו"ב(א "אמנם החזו

אבל כשההצלה היא קרוב ,  עליו שיציל לא נעשה הפקראם יש אפילו אדם אחד שהבעלים סומך
   .פ שיש מצילים רבים נעשה הפקר"לנס אע
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ø÷ôää733äò÷:  

 דווקא נסדק שעדיין אפשר להצילו ולפיכך לא נעשה הפקר שכל הקודם זכה בו - נסדק   ....שזשזשזשז
 ).ע"סמ(

 באופן שהבעלים היו שם ולא התנה עמהם כמבואר לעיל לגבי -אין לו אלא שכרו   ....שחשחשחשח
 ).ע"סמ(שטף נהר חמורו 

דתו של בעל הדבש מאחר  שכן חייב הוא להשיב את אבי-ובעל היין חייב לשפוך יינו  ....שטשטשטשט
 ).734ע"סמ(שאין לו מכך הפסד ממון 

 ). ע"סמ( ולפי שיכול לומר שיינו חביב עליו -ויש חולקים   ....שישישישי
' ועי, )ך"ש( ואם אפשר להציל על ידי הדחק אין לו אלא שכרו -כזוכה מן ההפקר   ....שיאשיאשיאשיא

ד שכתב שהמציל מן השרפה אינו כזוכה מן ההפקר מטעם דינא "רנט ס' א לעיל סי"רמ
  ).ת"פ(תא דמלכו

)å (åò÷ùáã ìù ãëá àá äæ äéä,íéð÷éø íéð÷ð÷á àá äæå ,ùáãä ÷ãñðå . ìòá åì øîàå 
íéð÷ð÷ä,éð÷ð÷á äæ ùáã êì ìéöî éðéà ,åùéìù åà åéöç éì ïúúù ãò ,íéøðéã êëå êë åà , 

ùáãä ìòá åéìò ìá÷å,ïä åì øîàå ,åá ÷çù äæ éøä ,åì éåàøä åøëù àìà åì ïúåð åðéàå , 
ôä àì éøäùñåãéíåìë :  

 ומכל מקום שכר הראוי לו דהיינו שכר הטירחא ושכר הכלים - שהרי לא הפסידו כלום   ....שיבשיבשיבשיב
אמנם אין הדברים אמורים אלא באדם שדרכו להשכיר עצמו ואת . מן הדין שיתנם לו

שלולי שעסק במלאכה זו יכול היה לעסוק במלאכה אחרת ואינו , כליו למלאכת אחרים
 שאפילו אם עתה אין לו עבודה אחרת 736ועוד נראה, 735חייב להתבטל ממלאכתו בחנם

  ).ע"סמ(אם זו עבודתו בכל השנה , חייב לשלם לו
)æ (æò÷íéøåñàä úéáî çøáù éî ïëå,åéðôì úøåáòî äúéäå , øîàå  åì ïúåð éðàå éðøéáòä

øðéã êì,åøéáòäå ,åì éåàøä åøëù àìà åì ïéà .ãééö äéä íàå , øîàå  åì êúãåöî ìèá
éðøéáòäå,ïúåð åîò äðúäù äî ìë åì ,äæá àöåéë ìë ïëå :äâä : çò÷ åì ïéàã àä íéøîåà ùé

åøëù àìà,äáøä åéìò ïúéì úåìéâø ïéàù øáãá åðééä ,äáøä ïúéì êøãù øáãá ìáà , úòáùä ïåâë 

àåôø åà íéãùä,åîò äðúäù äî ìë åì ïúéì áééç èò÷.åøëù àìà åì ïéà úåðëãùáå ,òà " äðúäù ô

äáøä åì úúì åîòô÷:  
 וכן חולה מסוכן הנצרך לתרופות והסכים לשלם עבורם מחיר גבוה אינו -ירו והעב  ....שיגשיגשיגשיג

 ). ח"קצוה (737חייב לשלם אלא את מחירם בשוק
אמנם אינו חייב ,  כלומר שלא יפחות כלום ממה שפסק עמו-כל מה שהתנה עמו  ....שידשידשידשיד

לשלם אלא כשהיתה למציל אפשרות להרויח סכום זה מעבודתו ואפילו כאשר היא 
שמאחר שיש למציל הפסד חייב לשלם כל מה , ויש אומרים). ע"סמ (אפשרות רחוקה

 ). ח"קצוה (738שפסק

                                            
שאם אנשי השיירא , א לגבי שיירא שהותקפה על ידי שודדים"קפא ס' ע לעיל סי"שו' ועי 733

ואם יכולים להציל על , זכה במה שהציל, אינם יכולים להציל את ממונם ואחד מהם טרח והציל
ואם מחו , מר אחד מהם בפני הבעלים לעצמי אני מציל ושתקו הבעלים הציל לעצמוידי הדחק וא

ואפילו , ואם אפשר להציל בקלות אפילו אם שתקו הבעלים הציל לבעלים, בידו הציל לבעלים
 .הניח את שלו לצורך כך

ק יד שתנאי בית דין הוא שבעל הדבש רשאי לקחת את כליו של בעל "שח ס' ע סי"סמ' עי 734
  . ף שסובר שבעל היין אינו חייב לשפוך יינו"אפילו לדעת הרי, בלי ידיעתו כדי להציל את שלוהיין 

אפילו אם אין ודאות שהיה יכול להשכיר את עצמו באותה שעה אלא די שיש אפשרות  735
 .כזאת
ומשמע שכוונת , נ"א אלו בלשון א"ז שהביא את הדברי הסמ"נתיבות בחידושים סקי' עי 736
 .כ בתחילה"לו לחלוק על משע בדבריו א"הסמ

שחייב להוציא ממון להצלת נפשות של חבירו וחייב ובפתחי תשובה ' לעיל סעיף ד' עי 737
 .וחבירו מחוייב לשלם לו מה שהוציא, לעשות כן אף אם הוא מוחה בידו שלא יוציא עליו

 . בפלפולא חריפתא שהביא מקור לכך שחייב מהדין של זה נהנה וזה חסר' עי 738
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וקודם שנגמרה המלאכה ,  ראובן שהבטיח לשמעון שיעשה לו מלאכה בחינם-שם  ....שטושטושטושטו
ואינו יכול , אם שמעון הסכים לכך חייב לשלם לו, תבע ממנו שכר כדי להשלים אותה

 ).ע"סמ(לטעון שעשה כן מחמת אונס 
אבל , וכל זה במקום שדמי שדכנות יש להם קצבה, )ך"ש( וכן סרסור -  ובשדכנות ....שטזשטזשטזשטז

שכאשר , ויש אומרים). ך"ש(במקום שאין להם קצבה חייב לשלם כל מה שהתנה עמו 
השדכן הפסיד אפילו פרוטה מחמת שהיה עסוק בשדכנות חייב לשלם לו כל מה 

דהיינו (מקובל א שאם פסק עמו לשלם לו קצת יותר מהשכר ה"וי). ח"קצוה (739שקצב
  .)ת"פ(אבל יותר מכך אינו חייב , צריך לתת לו) פחות משתות

כמו לרפאותו או להצילו ( ובמקום שהוא חייב מן התורה לעשות מלאכה לחבירו -שם  ....שיזשיזשיזשיז
אבל , אפילו אם התחייב על כך בקנין אינו חייב לשלם יותר ממחירו בשוק, )מרודפים

כך קנין אינו חייב לשלם יותר ממחירו שלא במקום מצוה כמו סרסור אם לא עשו על 
ואם עשו על כך קנין אינו יכול לומר משטה אני , ולפי שיכול לומר משטה אני בך, בשוק

, 740וכל זה כשדרש מחיר הגבוה שישית יותר ממחירו בשוק שהוא שיעור אונאה. בך
ולפי שעד שיעור זה נחשב שכך הוא , אבל בפחות מכך אינו יכול לומר משטה אני בך

ה בדבר שדרך ליתן לפעמים סך רב עבורו ואין לו קצבה אינו יכול לומר "וה, מחירו
 ).מ"נתיה(משטה אני בך מאחר ואין בכך אונאה 

וסוברים שאם התנה חייב לשלם כפי תנאו ,  ויש חולקים על דין זה-אין לו אלא שכרו   ....שיחשיחשיחשיח
אמנם אם , א שאינו נוטל אלא שכרו"ולדינא העיקר כדעת הרמ, אף יותר ממנהג המקום

  .741)ש"פת(תפס השדכן מטלטלין אין מוציאין מידו 
)ç (äîáàô÷ íéøáã íéøåîà,åì ïúð àìùá .åì ïúð íà ìáà ,íéøáãä åìà ìëá , åðéà 

åãéî àéöåäì ìåëé:  
והפועל גובה , שישלם לו חייב לשלם תקע לו כף אם נשבע או דיןהוא  ה-אם נתן לו   ....שיטשיטשיטשיט

 אינו יכול לטעון משטה אני בך וחייב מן ולפי שבאופן זה, את שכרו אפילו מהיורשים
שהבטחה זו , וכן אם הפועל הוא עני ובעל הבית הבטיח לשלם את שכרו, הדין לשלם לו
  ).ח"הקצו (הרי היא כנדר

 

 äñø ïîéñ  
)à (áô÷äãéáà äàåøä,íðçá øéæçäì áééç ,742ìèá àåä íà . âô÷ ÷ñåò äéä íà ìáà

äëàìîá,øðéã äåùù åúëàìîî ìèáå ,ãéáà øéæçäå øðéã äàî äåùù ä. ïú åì øîàé àì 
éúãñôäù øðéã éì,ìèá ìòåôë åøëù åì ïúåð àìà , ÷ñåò äéäù äëàìî äúåàî ìèáéù 

äá:ãô÷äâä  :ìèá ìòåôë íéùøôî ùéå,ôë éäúáùäá ÷ñòúäìå ìèáì äöåøù äî , äéäù ïåâë 

ã äéìò ïéðúåðù äëàìîá ÷ñåò 'ïéøðéã,øðéã ìèåð éøîâì ìèá äéä íàå ,ùäá ÷ñòúäìå  ìèåð äúá

ïéøðéã éðù,á ïúéì êéøö  'ïéøðéã,òà "äáùää øëùá øðéã åì òéâîù ôäô÷. àåä äáùää øëù íàå 

                                            
 .738הערה ל "כנ 739
אבל בדברים , כגון קבלן, שכתב שדבריו אמורים רק בדבר שיש בו אונאה, מ"בנתיה' עי 740

 . חייב לשלם אפילו יותר משתות ממחירם בשוק,כגון פועל, שאין בהם אונאה
  אחר הרי זה כמו שנמצאנ שכתב שאם השליש את הכסף ביד"קסט ס' ז סי"א אהע"רמ' עי 741

ת "ש בפ"ועיי. מ"אלף ר' א סי"א ח"ת הרשב" כמבואר בשושאינו יכול לטעון משטה, ביד התובע
ואמר לשליש במעמד שלשתן לתת  ,א שדין זה אינו אלא כשנתן את המעות ביד השליש"בשם רע

א "ש ברמ"עייאמנם , קסה' ע סי"א אה"בגרז ו"טמבואר בוכן ( ,לו אותן אם יקיים  את התנאי
א שאם "ש ברע"ועיי, )ומשמע שלא כדברי האחרונים, ז שלא כתב שמדובר במעמד שלשתן"אהע

 .הדבר כמו שהכסף נמצא ביד התובע ואינו יכול לטעון משטה אני בך נחשב, הנתבע נתן משכון
 אבידה גם כאשר תהשב על שכר ליטול שאסור טו' סי שכירות' הל פריםאה המחנכתב  742

שהאיסור  תבכ האזל האבן אמנם .מצוה שכר יטולל שאסורולפי , מדעתו לו לםשלרוצה  המאבד
ממנו  לקבללמוצא  מותר שלםל רוצההוא  אם אבל, אינו רוצה לשלם מאבדה  כאשררקהוא 

 ).א ח"פ חושן פתחי(
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åúëàìîî øúåé,743åúëàìî øëù éãë ÷ø åì ïúéì êéøö ïéà .å àääáùä øëù ç÷éì øúåîã , åðééä 

íù íéìòáä ïéàù,áéùäå åîöòî äùòå .äðúä àìå íéìòáä íù íà ìáà ,äéùôðà ãéñôàã åäéà , 

åéøîâì ìèá ìòåôë àìà åì ïéà,äúáùäá çåøèì ìèåð äéäù äî àìå .åô÷íéìòáä íò äðúä íàå , 
ïéã úéá éðôá åà,ãéñôéù äî ìåèéù ,åäåùøäå ,ìèåð äæ éøä :744 ùäì êéøöåáé, ïéöåøù øçàî 

åãñôä éîã íìùì.å÷ñôù äî ìë åì ïúéì íéáééåçî íä íâå ,å ïî øúåé åì å÷ñô íà åìéôà 

éåàøä.æô÷ ïéà íàåíéìòá íù ,ïéã úéá àìå ,íãå÷ åìù 745:  
  ....שכשכשכשכ

 .'רסד סעיף ג' לעיל סי'  עי-איהו דאפסיד אנפשיה  ....שכאשכאשכאשכא
 ).ך"ש( והעיקר להלכה כדעת השולחן ערוך -הרי זה נוטל   ....שכבשכבשכבשכב
אבל אם , יותר ממה שצריך לקבל כדי לשבת בטל ממלאכתו,  כלומר-יותר מן הראוי   ....שכגשכגשכגשכג

אסור לקחת שכר על מאחר ש, פסק יותר מכך יכול המאבד לומר משטה הייתי בך
 ).746ז"ט(ויש אומרים שאף באופן זה נוטל כפי מה שפסק , )ע"סמ(ההשבה 

 דין זה מדובר בפועל שאינו חפץ להיות בטל ומעדיף לטרוח כדי שירבה –שלו קודם   ....שכדשכדשכדשכד
, שלא כדרכם של בני אדם שמעדיפים להתבטל ממלאכה אפילו ששכרם מועט, שכרו

ולכן שלו , וממילא לא יטול שכרו משלם, רחומאחר שלא מאמינים לו שהוא מעדיף לטו
אפילו אם , שמציל שרוצה שכר עבור הצלתו' ד סעיף ג"רס' שלא כמבואר בסי. [קודם

ששם מדובר בסתם , ונוטל שכר הראוי לעבודה זו, לא התנה על כך הרי זה כאילו התנה
 ).ע"סמ.] (בני אדם שמעדיפים להתבטל ממלאכה ולמעט משכרם

  
 åñø ïîéñ  

)à (çô÷åëòä úãéáà"í,úøúåî . øîàðù )à áë íéøáã (êéçà úãéáà.747 èô÷äøéæçîäå, 
äøéáò øáåò äæ éøä,äøéáò éøáåò éãé ÷éæçî àåäù éðôî . ö÷íùä úà ùã÷ì äøéæçä íàå, 

ìàøùé úà åøàôéù éãë,äðåîà éìòá íäù åòãéå ,çáåùî äæ éøä .748 àö÷ ùéù íå÷îáå
                                            

שהרי , יש לעיין במי שאין לו משכורת קבועה קבועה כגון בעל חנות כמה יטול בשכרו 743
 י חושןובפתח, ובפחות מזה לא,  שמוכח שהיה מסכים לקבל שלא לעבודהשכר בטלה הוא כמה

לעיל הערה '  ע, מעבודתובטלתלה כדי לקבל מסכים שהיה פינוטל כ זהבאדם כ שגם תבכ' ח ח"פ
707. 

 עד את האבידה לעכבהוא רשאי ש אף, המאבד ישלם לו מה שהתנה עמוש בטוח אינו ואם 744
 חייב ואינו, ל כךע בדין עמו לעמודליטלה ו מחוייב שאינו אפשר קוםמכל מ,  את שכרושיקבל
 ).ד ח"פ חושן פתחי - ז"גר (מרובה חבירו ושל מועט הפסדואם  לוואפי, הלהחזיר

ודין זה . שאם הוא רק רוצה להשיב בתנאי שיטול כל מה שהפסיד אינו חייב להשיב, כלומר 745
שכן רבים הם המקרים שיש לו הפסד , ר לפטור את המוצא מחיוב השבה בהרבה מקומותהוא מקו

אמנם אם יש שם בית . מכך ואין שם בית דין או בעלים שיוכל להתנות עמהם ליטול מה שיפסיד
דין ובידו להוכיח כמה הוא מפסיד מכך שהוא צריך להחזיר את האבידה והתנה בפניהם שהוא 

 ויש לעיין באופן. חייב להשיב, שלם לו מה שהפסיד ובית דין הסכימו לכךמחזיר בתנאי שהבעלים י
, כגון, שהוא דורש כדי להתבטל מעבודתו שיש רק צד רחוק שירויח בשעת ההשבה את הסכום

אבל אינו מוכר דירה אלא אחת לכמה , סכום גדול מתווך דירות שמרויח על כל דירה שהוא מוכר
אם , בודתו ולהחזיר אבידה רק אם יקבל כזה סכום מהמאבדמסכים לעזור את ע ואינו, חדשים

 .מותר לבית דין להסכים לכך
שאם אמר לו  ,)'ז' רסד סעי' לעיל סי (ז מיוסדים על הדין של שולה דגים מהים"דברי הט 746

אבל אם היה שולה דגים חייב לשלם לו כפי מה , טול דינר והעבירני יכול לומר לו משטה אני בך
 ושןחחי בפת' עיו. ן שיתכן שהיה מרויח שכר זה על ידי עבודתו אף שהוא צד רחוקכיו, שקצץ עמו

, תיקונהכ המצוהאת  מקיים אינו שהרי, ראיסו על עברשבכך שהתנה  שאפשר צידדש ד"י ח"פ
 .לו לשלם חייב שקצץ כיון קוםמכל ומ

 אבידה ם שמצא"וכן עכו, ואפילו התגייר לאחר שהאבידה באה ליד המוצא פטור מלהשיב 747
אינו חייב ] באופן שאם היה ישראל היה חייב בהשבה כגון אם יש בה סימן או קודם יאוש[והתגייר 

שמאחר והבעלים לא התייאשו ולא זכה בהם הרי היא עדיין , ויש לעיין). שער אשר(בהשבתה 
 .ומדוע לא יתחייב בהשבתה בשעה שהתגייר, אבידה שיש בה חיוב השבה

ואם הוא מסתפק אם יהיה ). י סי כ"ק פ"ב, ש"יש(יפארו אותו אסור ם "ואם כוונתו שהעכו 748
 ). פתחי חושן עמוד רמא(אסור להחזיר ' בכך קידוש ה
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íùä ìåìéç,äøåñà åúãéáà ,äì áééçå äøéæç. áö÷ìëáåíå÷î , éìëë íäéìë íéñéðëî 
ìàøùé,íåìù éëøã éðôî :  

,  דין זה אינו רק קודם שנטלה שאינו חייב לטרוח להשיבה–ם מותרת "אבידת עכו ....שכהשכהשכהשכה
 ). 749ע"סמ(אלא גם לאחר שבאה לידו רשאי ליטלה לעצמו 

ם שישראל שומר עליו והוא חייב באחריותו יש להסתפק האם " חפץ של עכו-מותרת   ....שכושכושכושכו
או שאינו חייב להשיבו מאחר והוא , 750להציל את הישראל מהפסדחייב להשיבו כדי 

 ).ש"פת (751ע"ם ולדינא צ"שייך לעכו
לפי , ם" יש שכתבו טעם אחר לאסור השבת אבידה לעכו–מחזיק עובר עבירה   ....שכזשכזשכזשכז

שמראה בכך שחשיבותה של מצות השבה בעיניו אינה מחמת מצות בוראו שהרי השיב 
 .)ע"סמ (752ם"גם לעכו

ם יחשוב שהחפץ לא נפל "והעכו,  שמצאו במקום שיש רוב ישראל כגון-' חילול ה ....שכחשכחשכחשכח
 ).ע"סמ(אלא נגנב על ידי ישראל , ממנו

והישראל יודע , ם השאיר חפץ במקום שסבר שלא יגנב" כלומר אם העכו- מכניסים  ....שכטשכטשכטשכט
ומותר להכניסו למקום , אינו נחשב כאבידה לענין האיסור להשיבו, שהוא עומד ליגנב

 ).ע"סמ(המשתמר 
)á (âö÷ìàøùé úãéáà øéæçäì áééç, äìéáð ìëåàå òùø äãéáàä ìòá äéä åìéôà 

ïåáàéúì. ãö÷ñéòëäì äìéáð ìëåà ìáà,ìàøùéî ñåøå÷éôà àåä éøä , íéñøå÷éôàäå 
åëò úãåáò éãáåòå"í,àéñäøôá úáù éììçî ìàøùéå ,äãéáà íäì øéæçäì øåñà , 

åëòë"í:  
 ם אלא כשעשה כן"שב כעכואינו נח, אחת פעם רק עבד אם - ם"עכוועובדי עבודת  •

  ).ע"סמ (בפרהסיא

)â (äö÷åøéáçî äàðä øãåîä ïéã,äãéáà úøæçä ïéðòì , ïîéñ äòã äøåé øåèá øàáúð 
àëø:  
)ã (åö÷íéðè÷ì ÷éæîù òø ìåúç,íéìòáì åáéùäì êéøö ïéà .åâøåä åàöåîä ìë àìà , 

åøåòá äëåæå753:  
 ).ך"ע וש"סמ( ואסור לקיימו -כל המוצאו  •

)ä (æö÷åéáà åì øîà,äãéáàä úà øéæçú ìà ,åì òîùé àì äæ éøä 754:  

                                            
ם זוכה בה מיד אף אם לא "שכתב שאבידת עכו) ה והוא שלא"תקפו ד' סי(בביאור הלכה ' עי 749

 ..Error! Bookmark not definedהערה ' עי. התייאשו הבעלים
שאם לא ישיב אותו יקבלו הבעלים את [ם "חפץ של ישראל המבוטח בחברת ביטוח של עכו 750

מאחר שהחפץ שייך לישראל ונחשב הוא אבידת , אינו נפטר מהשבתו, ]דמיו מחברת הביטוח
ולפי שאף , ואפילו אם חברת הביטוח נתנה את דמיו למאבד חייב בהשבתו). חלקת יעקב(ישראל 

  ). פתחי חושן עמוד רלט(החפץ שייך לבעלים לאחר התשלום 
ם חייב בהשבתה מאחר "בשדה עכו ג שבהמה של ישראל שמצאה"רסא ס' א לעיל סי"רמ' עי 751

  . ם"שהבעלים יתחייבו לשלם את הנזקים שבהמתם עושה בשדה העכו
 שהלוה לישראל על המשכון ונפל ממנו ם"ח שכתב שעכו"עב סל' א לעיל סי"עוד ברמ' עי

ולפי שאינו , ם"בכך שיחזירו לעכו' ואף במקום שיש קדוש ה, ישראל חייב להשיבו לישראלומצאו 
  ).פתחי חושן עמוד רלט(רשאי לקדש שם שמים בממון אחרים 

אמנם לענין , ם שמכירו"שמותר לתת מתנת חנם לעכו) א"קנא סי' סי(ד "שולחן ערוך יו' עי 752
 .שיב לו אבידתוהשבת אבידה משמע מסתימת הפוסקים כאן שאסור לה

 
וכן מוכח . אין בו מצות השבת אבידה, ד למעשה איסורעמכאן יש להוכיח שחפץ שמיו753

  .שהמוצא שטר שכתוב בו ריבית קורעו) ק כה"סה ס' סי(ע לעיל "מהדין שכתב הסמ
פתחי חושן עמוד רלח שהביא מחלוקת הפוסקים לגבי אבידה שיש ספק אם הבעלים ' ע 754

האם ספק מצות השבת אבידה . יו שלא יחזירנה האם חייב לשמוע בקולוהתייאשו שאביו ציוה על
או שחייב , מאחר שאם אין כאן חיוב השבה יש כאן כיבוד אב, אינו דוחה ספק מצות כיבוד אב

 .להשיב מאחר שמספק חייב בהשבה  וממילא אינו חייב לשמוע לאביו שלא לעשותה
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אמנם ). ע"סמ(שאביו אמר לו אל תחזיר האבידה אלא תשמשני ,  כלומר- אמר לו אביו  ....שלשלשלשל
אף שהנמנע מכך עובר בעשה ולא , אם התחיל לעשות כיבוד אב פטור מהשבת אבידה

ל אמנם אם האב נמצא כאן חייב למחו. 755ולפי שהעוסק במצוה פטור מן המצוה, תעשה
 ).ז"ט(על כבודו מאחר ואף הוא חייב בהשבת האבידה 

  
 æñø ïîéñ  

)à (çö÷äãéáàá ìôèéì áééç,äéìòá úåùøì åðøéæçéù ãò 756øîúùîä íå÷îá .757 ìáà 
øîúùî åðéàù íå÷îì äøéæçä íà,äáøåçå äðâ ïåâë ,íùî äãáàå ,äúåéøçàá áééç . 

èö÷úéøçùá äãéáàä úà øéæçä,íù íéàöåéå íéñðëð íéìòáäù íå÷îì úéøçùá , åðéà 
äá ìôèéì áééç,úåà íéàåø íéìòáä éøäù ä,òà "øîúùîä íå÷î åðéàù ô. éìòáá ìáà 

íééç,äá ìôèéì áééç íìåòì ,úøîúùîä íéìòáä úåùøì äðñéðëéù ãò . úòã êéøö åðéàå 
íéìòá:øéãä ïî äçøáù äîäá äàø ,äîå÷îì äøéæçäå ,äåöîä íéé÷ äæ éøä , êéøö åðéàå 

íéìòá úòã:  
 )ע"סמ( כלומר למקום המשתמר לבעלים -רנו לרשות בעליה שיחזי •

 ).ע"סמ( כלומר שהמקום אינו משתמר אבל הבעלים יראו אותו -שחרית  •

ש וי ).ך"ש (758פטוראם נגנבו ו חייבאם נאבדו  שם הניחם ואם - ייםחלי בבע אבל •
 ).מ"הנתי (באונס וסופו בפשיעה תחילתו שחייב גם אם נאבדו מדין ,ומריםא
 שצריך שההשבה תהיה לדעת שאר שומריםלא כ ש–צריך דעת בעלים ואינו  •

 ).ע"סמ (759הבעלים
אבל לכתחילה צריך להחזיר לדעת , שבדיעבר יצא ידי חובתו,  כלומר- קיים המצוה  •

  ).ז"ט(הבעלים 
)á (øäçøáå äøéæçä,íéîòô äàî åìéôà ,äøéæçäì áééç . àø øîàðù)íù íéøáã(  áùä

íáéùú,áùä .éîòô äàî åìéôà òîùî í:  
)â (áøäãéáà àöåîä, äéìòá úà øéëî åðéàå,âø æéøëî äéìò760 éúáá úåéñðë éúááå 

úåùøãî.761 ãøíéøîåàù íéùðà ùéù ïîæáå,àéä êìî ìù úàöîðä äãéáà , åéðëùì òéãåî 
åéãå åéòãåéîå:  

ולא יכריז בין אשרי ללמנצח ,  בסוף התפילה או בין מנחה למעריב- בבתי כנסיות  •
  ).ע"סמ(תחילה יכריז בסוף התפילה ולכ, אלא קודם אשרי

                                            
חייב , חסר מכבודו של אביו על ידי העיכובאמנם אם יכול לכבד את אביו לאחר זמן בלא שי 755

 ).אולם המשפט(בהשבה 
ערוך  (שלו את לשמור יכול שאינו כיון אפוטרופוס לו שאין לקטן אבידה להחזיר אסור 756

  ).השלחן
כשאר שומרים , ואם המוצא הודיע להבעלים שהיא ברשותו אינו חייב לטרוח להשיב לו 757

 ). ופתחי חושן עמוד ש(שאינם חייבים בכך 
 .גנבים פוחדים ליכנס אליושכן הבהמה יכולה לצאת ממנו אך  758
בפתחי חושן עמוד שו שאם הניח את הבהמה ברשות הבעלים במקום המשתמר ומתה ' עי 759

והקשה על כך מדוע נפטר מחיוב , אף אם הבעלים לא היו אמורים לדעת על כך ברעב פטור 
אם המקום משתמר מגניבה אבל אין בו אוכל  שלכן כתבו. שמירה אחרי שהוא יודע שתמות ברעב

נחשב אינו משתמר לגבי רעב וכשהחזירה לשם לא נפטר , והבעלים אינו אמור לדעת מכך
ורק אם , ע אמורים כשיש שם אוכל או שהבעלים אמור להניח שם אוכל"ודברי הסמ, משמירתה
 . כ שמתה ברעב בדרך משונה פטור"אירע אח

, ב"י שו' סי ח"או ע"שו, מצוה היא שההכרזה כיון, קצהמו היא אם אף בשבת לואפיו 760
 .ויחזירנה לאחר השבת

הסמוכים למקום  הכנסת בבתי אלא, בעירש כנסתה בתי בכל להכריז ינו חייבשא מסתברו 761
 תלוי הדבר אמנם, בעתונים לפרסם צריךבזמן הזה ש תבושכ פוסקים ויש .האבידה מציאת

, סמוך למקום המציאה מודעות די תלייתיל ע להכריז גוונה, ההשבה וסיכויי בהוצאות הפרסום
 לפרסם צריך לאשה שאבד שחפץ ומסתבר) שחעמוד  ושןחחי פת (שהמודעה תהיה בולטת וצריך

 . מהוכדו במכולת כמו, נשים מצויות בוש במקומות
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)ã (äøæéøëî ãöéë :úåòî àöî íà,æéøëî ,òáèî åì ãáàù éî ,æéøëî ïëå , åì ãáàù éî 
úåñë,äîäá åà ,úåøèù åà ,äéðîéñ ïúéå àáéå ,ìåèéå . òéãåäù éðôî éàîøì ùùåç åðéàå 

äãéáàä ïéî,íé÷äáåî íéðîéñ ïúéù ãò äøéæçî åðéàù éôì :  
את שם האבידה והבעלים יתנו את כריז צריך לה , כלומר-מטבע  מי שאבד לומכריז  •

 .)ע"סמ( ולא שיכריז שמצא אבידה סימניה
 ומדה משקל מנין ומקום הרי הם סימנים מובהקים כמבואר -סימנים מובהקים  •

אמנם משרבו הרמאים , 762וכמו כן ארוך וגוץ הם סימנים מובהקים, ז"ע להלן ס"בשו
ני אדם על ידי סימנים אלו אלא צריך להביא עדים שהוא שלו התקינו שלא להחזיר לסתם ב
ולענין זה יש דין , י ק"ע ס"סמ -או שהוא צורבא מרבנן (, או שיביא עדים שאינו רמאי

או שיתן סימן מובהק גמור כמו נקב יש בצד אות  )ך" ש- תלמיד חכם אפילו בזמן הזה 
ויש אומרים דלסתם בני אדם לא ). ע"סמ (כמו עדיםשסימן זה הרי הוא ראיה גמורה  ,פלונית

אבל בסימן מובהק של מדה , יחזיר אלא בסימן מובהק גמור כגון שיש נקב בצד אות פלונית
וכשידוע שהוא , ומשקל לא יחזיר אלא כשיביא עדים שאינו רמאי או שהוא צורבא מרבנן

שהיא שלו אלא הוא צריך להביא עדים , רמאי אין מחזירים לו אפילו בסימן מובהק לגמרי
  ).ך"ש(
)ä (åøäãéáàä ìòá àá,íé÷äáåî íðéàù íéðîéñ ïúðå ,ïéøéæçî ïéà .éàîøäå ,òà " ô

íé÷äáåî íéðîéñ øîàù,åì ïéøéæçî ïéà ,åìù àéäù íéãò àéáéù ãò :  
)å (æøäðåùàøá,äãéáà åì ãáàù éî ìë ,íéðîéñ ïúðå àáå ,åì äúåà íéøéæçî , íà àìà 

éàîø ÷æçåä ïë.íéàîøä åáøùî ,ä åì íéøîåà åéäéù ïéã úéá åðé÷ú, äúà ïéàù íéãò àáä 
éàîø,ìåèå :äâä  :÷äáåî ïîéñáã íéøîåà ùéå,äæä ïîæá åìéôà ïéøéæçî , åðéàù íéãòì êéøö ïéàå 

îøéàçø:  
ואפילו לודאי רמאי , כמו מדה ומשקל,  כלומר בסימן מובהק סתם- דבסימן מובהק  •
ין מחזירין לו אלא בסימן מובהק גמור ויש אומרים שאדם שידוע שהוא רמאי א, )ע"סמ(

א אמורים כשלא ידוע אם הוא "שדברי הרמ,  ויש אומרים.)ך"ש(כגון נקב בצד אות פלוני 
אבל ברמאי ידוע אין מחזירין לו אלא , ולכן די בסימן מובהק להוציאו מחשש רמאי, רמאי

 ).ז"ט(בעדים 

)æ (èøäãîä,ì÷ùîä åà ,ïéðîä åà ,äãéáàä íå÷î åà ,ðîéñ íä íé÷äáåî íé:  
  ).ך"ש, ע"סמ(לעיל סעיפים ד ו '  עי-סימנים מובהקים  •
)ç (éøíéðù åàá,äãéáàä éðîéñ ïúð äæ ,øçàä ïúðù åîë äãéáàä éðîéñ ïúð äæå , àì 

äæì àìå äæì àì ïúé,úçðåî àäú àìà ,åøéáçì ãçàä äãåéù ãò ,íäéðéá äøùô äùòé åà : 
äâä :íéãò ãçàä àéáéù åà.àéø áéøéãò äæ àéáäí,íéðîéñå íéãò äæå , åàì íéãò íå÷îá íéðîéñ 

åìëíàåä ,çðåî àäéå âéø:  

 הוא הדין אם שניהם הביאו עדים -זה נתן סימני האבידה וזה נתן סימני האבידה  •
אבל כשמעידים , ודוקא כשהעדים מעידים על אותו זמן שמכחישים הם זה את זה). ע"סמ(

 שתחת ידו הן שלו ובודאי קנה שחזקה שכל מה, על שני זמנים הרי הוא של אחרון
 ). מ"נתיה(מהראשון 

שאינו  סימן נתן ואחד מובהק סימן נתן אחד אם להסתפק יש -' וכו סימני נתן זה •
  ). ש"פת (מובהק סימן אותו שנתןל ינתן אםה מובהק

 אם אחד אמר או תשבע אתה שהיא שלך או אשבע שהיא שלי שומעין -תהא מונחת  •
 ).ך"ש(לא אתה והשני אומר להיפך יניח עד שיבא אליהו ואם אחד אומר אשבע ו, לו

אינו יודע אינו נותן הסבר לכך ש עדים זה שהביא רקשאם  אפשר - וסימנים עדים וזה •
שאף , ויש אומרים. )ך"ש (וסימנים עדים זה שהביאל וינתן שלו השאינ ראיה זההרי  סימניה

 .)מ"נתיה(ל במקום שיש עדים ולפי שהראיה של סימנים אינה נחשבת כל, באופן זה יניח

                                            
ע שארוך וגוץ "ז שכתב שדברי הסמ"ט' ועי, ך שחולק שארוך וגוץ אינם סימן כלל"ש' עי 762
ודברי המגיד משנה שאינם נחשבים סימן אמורים , ם סימן אמורים כשנתן את מידותיונחשבי

 .כשאמר רק שהוא ארוך או קצר אבל לא נתן את מידותיו
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)è (ãéøíéðîéñ ãçàä ïúð,íéãò àéáä éðùäå ,íéãòä ìòáì ïúé . íéãéòî ïéà åìéôà 
åðîî åìôðù,åìù àåäù íéøéëîù íéãéòî àìà :  

 ).ך"ש( אפילו סימנים מובהקים ביותר -נתן האחד סימנים  •

 אנו , ואף אם אינם מעידים שהיתה שלו בשעת נפילה אלא קודם לכן-שהוא שלו  •
 ).ך"ש(תולים שהיא נשארה בחזקתו ולא מכרה לאחר 

)é (åèøíéðîéñ ïúð äæ,ãçà ãòå íéðîéñ ïúð äæå .763åðéàù éîë ãçà ãòä ,çéðéå :äâä : 
æèøãòä ãâðëù äæù íéøîåà ùéå,àåä åìù äæù òáùéì êéøö .òáùéì äöåø åðéà íàå , ìòáì ïéðúåð 

ãòä:  

  אלא במקום שהנשבע זוכה על ידה ולפי שעד אחד אינו מחייב שבועה-כמי שאינו  •
  ).ך"ש( 765 הוא מעיד שראה שנפל ממנועד אחד כמי שאינו אף כאשרו). ע"סמ (764לגמרי

ולא כשמעיד , א אמורים רק כשהוא מעיד שנפל ממנו" דברי הרמ-צריך לישבע  •
ולהלכה העיקר כדעת השולחן ערוך שהשני אינו חייב שבועה מחמת . שהיה שלו קודם

  ).ז"ט(חד עדותו של עד א
)àé (æéøäá àöåéëå äìîù àöî,åì äåâøàù äâéøà éãéò àéáä äæ ,äìéôð éãéò àéáä äæå , 

äìéôð éãéò àéáäù éîì ïúé:  
)áé (çéøäëøà úãî ïúð äæ,äáçø úãî ïúð äæå ,äëøà úãî ïúðù éîì ïúé . úãîù 

äá äñëúî äéìòá äéäùë åøòùì øùôà äáçø:  
 ).ך"ש( הדיין ולפי הבגד ודרך לבישתו  דין זה תלוי כפי ראות עיני-מדת ארכה  •

)âé (èéøäáçøå äëøà úãî ïúð äæ,äì÷ùî ïúð äæå ,äì÷ùî ïååéëù éîì ïúé :   
 ארכו, לשקלו שדרך בדבר אבל, לשקלה דרך שאין בטלית ודוקא -  משקלה שכיון למי •

   ).ע"סמ (יותר טוב ממשקלו סימן םה ורחבו
)ãé (ëøäáçø êëå äëøà êë øîåà äæ,à øîåà äæå êëå êë äáçøå äëø, òãåé éðéà ìáà 

áçåøá äîëå êøåàá äîë,äáçø êëå äëøà êë øîàù éîì ïúðé :äâä  : äëøà úãî øîà ãçà

äáçøå,ì÷ùîä øîà ãçàå ,ì÷ùîä ìòáì ïúðé .ì êøã ïéàù úéìè ìå÷ù,÷äáåî ïîéñ éåä êëéôì àëø:  

שסימנו יותר  ואף בדין זה הכל לפי ראות עיני הדיין ויתנה למי - זה אומר כך ארכה  •
 .)ך"ש(מדויק 

)åè (áëøíéìòáä åàá àìå æéøëä,åìöà úçðåî äàéöîä àäú ,åäéìà àáéù ãò 766:  
רס ' ואינו דומה לדין שכתב השולחן ערוך לעיל סי,  ולא זכה בו-עד שיבא אליהו  •

שדבריו שם אמורים באבידה שאין בה , שיאוש שלא מדעת מותר להשתמש בו' סעיף ט
  .)ך"ש(ה סימן תהא מונחת עד שיבוא אליהו סימן אבל אבידה שיש ב

)æè (âëøåìöà äãéáàäù ïîæ ìë,äãáà åà äáðâð íà ,äúåéøçàá áééç 767 øîåù ïéãë 

                                            
 ק"ס קמו' לעיל סי מ"הבנתי 'עי, חדאד עעל כך  ביאהו דם אחד טוען שהיא שלוא רק ואם 763

 לג' סילעיל  משפט בשער ועיין. יודבר על ופקפק ,לו את האבידה מחזיריםש ן"הר בשם שהביא טז
 .מוחזק יןכשא לואפי בממוןאינו מועיל  חדאד שע כאן ע"השו מדין שהוכיח א ק"ס

  .אבל כאן אף לאחר השבועה תהא מונחת ביד המוצא מאחר שגם השני נתן בה סימן 764
 .ולא רק כשהוא מעיד שהוא שלו, כלומר 765
יורשים שמשמע  א ק"ס רנו' סילעיל  מ"הנתיה מדבריכתב שש שחעמוד  בפתחי חושן' עי 766

 שהבעלים מסתברש בנדון דידן אם עבר זמן רב ולכן, לידם יגיעלעולם לא ש ממוןאינם זוכים ב
הרי שעיין  יש לאמנם.  עבור היורשים שלא ידעו לתת בה סימןהאבידה את לשמור חיוב איןמתו 
 . ע למעשה"וצ, לידם יבואן הממוש במציאות לא שייךש באופןדוקא  אמורים שם מ"יההנתדברי 
גם , שלדעת האומר שאין שמירה על ממון של קטן, ק ג"רצא ס' מ להלן סי"כתב הנתיה 767

  .באבידת קטן אין חיובי שומרים
ק ד הסתפק בשומר אבידה שהגביה חפץ שחשב שהוא של כסף "רצא ס'  להלן סיח"קצהה

האם שומר אבידה שהתורה , ףשבשאר שומרים אינו חייב אלא בשמירה של כס, ונמצא של זהב
ובמסקנתו נטה לפוטרו משום שהגבהתו אינה , חייבתו בשמירה בעל כרחו חייב בשמירה של זהב

פשיטות שחייב ק י נקט ב"מ שם ס"אולם הנתיה. נחשבת מעשה קנין כשאינו יודע מה קנה
  .בשמירה



â ÷ìç èôùîä øéàî' 

171 

øëù:768äâä : íðç øîåù àìà åðéà äãéáà øîåùã íéøîåà ùéåãëø á óéòñ áò ïîéñ ìéòì ïééòå 

ïàë ïéãä àåäå ïåëùî ïéðòì ïðéè÷ð ãöéë:  

בא עני ומבקש ממנו דבר צדקה או פת לחם הוא  וכל זמן שמטפל בה אם –כל זמן  •
 ). ע"סמ (769שכן העוסק במצוה פטור מן המצוה, פטור מלתת לו

לפי שאפילו שאם יבא עני כאשר הוא מטפל באבידה יפטר מלתת לו  – חנם שומר •
אם בא  לוואפי, )ך"ש(מ דבר זה אינו מצוי ולכן לא נעשה שומר שכר מחמת כן "מ, פרוטה

נעשה  שלאמאחר , כרשומר שעל ידי כך  נעשה אינוכ "ג, הפרוטהלו עני ונפטר מלתת 
ואין דעתו ששמירת , @ ממילאואלא הוא ריוח שבא ל, שומר על האבידה עבור שכר זה

 .)מ"נתיה(האבידה תפטור אותו מכך 

שלענין משכון יש ספיקא דדינא האם הוא שומר שכר ,  כלומר–והוא הדין כאן  •
ולמעשה אנו נוקטים שהמלוה , הוא שומר חינם ופטור על כךוחייב בגניבה ואבידה או ש

והוא הדין כאן המוצא פטור ואם תפס בעל , ואם תפס בעל המשכון אין מוציאין מידו, פטור
   .)ך"ש(אין מוציאין מידו , האבידה

)æé (äëøåìöà àéäù ïîæ ìë,ãñôú àìù äá ìôèäì áééç ,äçéáùäìå ,ïàöä æåæâì ïåâë , 
 áðæ úæéâ åìéôàåøåùä,èòåî øáã àåäù ,åá ìôèéì áééç : 

   ).ך"ש (770 אפילו בדבר שהוא פחות משוה פרוטה–להטפל בה  •
)çé (åëøä÷ãáìå äø÷áì êéøöå,ãñôú àìù éãë .771 ãöéë, æëøøîö ìù úåñë àöî, 

íåé íéùìùì úçà äøòðî.ì÷îá äðøòðé àìå ,íãà éðá éðùá àìå .çèåùå ääèî éáâ ìò , 
çëøãáìá äëøöì,å äëøöì àì ìáà åëøöì.772íéçøåà åðîãæð ,íäéðôá äðçèùé àì , 

äëøåöì åìéôàå,áðâú àîù :  
 ואינה דומה לספרים שמותר לו לקרוא בהן כמבואר –אבל לא לצרכה ולצרכו  •

שספרים אינם יכולים לינזק מאליהם , כ ומשום שיש להם תועלת בכך"בשולחן ערוך להלן ס
אבל בשיטוח השמלה יש חשש , אלא על ידי שיזיק אותם בידים ואנו לא חוששים לכך

ויש שכתבו לחלק שספר אינו רשאי ). ע"סמ(שישכחנה ותגנב אף כשאינו עושה מעשה 
אבל כסות אין שיעור לזמן שטיחתה ויש חשש , להשתמש בו אלא פעם בשלושים יום

  ).ז"ט(שישטח אותה זמן רב מדאי ותינזק על ידי כך 
)èé (èëøõò éìë àöî, íäá ùîúùî ìèòî ïëøåö,ë åá÷øé àìù éã.úùçð éìë , ùîúùî 

øåàä éáâ ìò éìëä íéùé àì ìáà ïéîçá íäá,ï÷éçùîù éðôî .óñë éìë , íäá ùîúùî 
ïðåöá,ïéîçá àì ìáà ,ïøéçùîù éðôî . úåôéøâî äá àöî )ùåøéô : ïéøéñîå ïéôøåâù íéìë

ïùãä íäá( úåîåãø÷å )ùåøéô :íéöò íäá íéò÷áîù íéìë(êøá ïäá ùîúùî ,÷á àì ìáà  äù

                                            
פתחי '  ועי,בל' ע הרב סי"שו, ומכל מקום רשאי השומר למסור לשומר אחר שנאמן עליו 768

מרכבת המשנה ועוד על פי הספרי כי תצא (ויש חולקים , חושן עמוד שא שהביא כמה ראיות לכך
 .)ג"פיסקא י

'  סיח"קצה, מצוות לאו להנות ניתנוולפי ש, אבל משום שכר המצוה אינו נעשה שומר שכר 769
  . ק ז"שו ס

שעה שהוא מטפל ואף אם בשעה שהגביה אמר שיתן פרוטה לעני אפילו אם הוא יבוא ב
אף באופן זה נפטר מחיובו ורשאי הוא שלא לתת ש ולפי, אינו נפטר מחיוב שומר שכר, באבידה

  ).פתחי חושן עמוד שא בשם מנחת יעקב(את הפרוטה לעני 
מכל מקום חייב לטפל ,  שערותיו הוא פחות משוה פרוטה מגזיזתוהריוח, כגון שמצא חמור 770

וכמו כן שתי .  מצטרף החיוב לטפל בה לעיקר חיוב ההשבהשוה פרוטה בו כיון שעיקר האבידה
ת "שו(חייב להחזיר את שתיהן , אבידות של איש אחד שאחת שוה פרוטה ואחת אינה שוה פרוטה

 ).  פתחי חושן עמוד רלו–טז ' ז סי"מ אהע"הרי' חי
 ונשאר, פו שנטה לחייב' א סי"עיין שאלת יעבץ ח, ואם לא טפל בה ונתקלקלה מחמת זה 771

תמג ' מגן אברהם סי' עי(והפתחי חושן עמוד רצט כתב שנדון זה תלוי במחלוקת הפוסקים . ע"בצ
לגבי מפקיד חמץ שצריך השומר למכרו בערב פסח ולא מכרו האם ) ק ח"ק ה ובחק יעקב שם ס"ס

  .חייב באחריותו
מחנה (נעשה שואל כיון שאין כל הנאה שלו נחלקו האחרונים האם אם עבר והשתמש ו 772

  ).כא' גזילה סי' פרים הלא
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ïúéçôîù éðôî.ïúùô ìù úåñëå úéëåëæ éìëå áäæ éìë àöî ,ïäá òâé àì äæ éøä , ãò 
åäéìà àáéù:  

 שומר נעשה אינו מכל מקוםו, 773אף לצרכו לבד –בחמין  בהם משתמשכלי נחושת  •
 . )מ"הנתי (זהענין ל כהפקר הוא הריו ל כךע מקפידים איןהבעלים ש מאחר,  מחמת כןשכר

 ).ע"סמ(כל שכן צונן  ו–משתמש בהם בחמין  •

 מפני ששמירתן בקרקע ולכן צריך להשתמש בהן מדי פעם כדי שלא –כלי כסף  •
 ).ע"סמ(יתעפשו 

 ).ע"סמ(שהכלי נפגם על ידי כך ,  כלומר–מפני שמפחיתן  •

 , כלי זהב משום שאינם מתעפשים–הרי זה לא יגע בהם ' כלי זהב וכלי זכוכית וכו •
  ).ע"סמ (יש חשש שישברומשום שוכלי זכוכית 

)ë (ìøíéøôñ àöî,íåé íéùìùì úçà íäá àøå÷ .úåø÷ì ìåëé åðéà íàå , ìë ïììåâ 
íåé íéùìù.774íìåòî ãîì àìù øáã íäá ãîìé àì íìåòìå ,äðùéå äùøô àø÷é àìå , àìå 

íâøúéå äùøô àø÷é,ïéôã äùìùî øúåé åá çúôé àìå , àìø éðùá ïéøå÷ íéðù åéäé àìå
íéðéðò,ðòá ïéøå÷ ìáà ïéãçà ,à÷åã íéðù ,äùìù àì ìáà :  
 יש אומרים שדין זה אמור רק בספר תורה –לא ילמד בהם דבר שלא למד מעולם  •

המוצא ספרים אסור לו ללמוד , נביאים וכתובים אבל בזמן הזה שכותבים תורה שבעל פה
צריך להתיגע לפי שלימוד תורה , מאחר שגם השונה דבר ישן, בהם אף בדברים שלמד כבר

 ).ע"סמ (ך עיון רבשבעל פה צרי
 ויש אומרים להיפך שאם שניהם לומדים פרשה אחרת –אבל קורין בענין אחד שנים  •

אבל אינם רשאים ללמוד בענין אחד מאחר וכל אחד מושך את , רשאים למוד בספר אחד
  ). ע"סמ(הספר אליו והוא נקרע מחמת כן 

)àë (áìøïéìéôú àöî,ïäéîã íù ,äöøé íà ãéî åéìò ïçéðîå .øáãù  úåð÷ì àåä éåöî 
äòù ìëá:  

שהבעלים אינו מקפיד על כך , ם כתב טעם נוסף" הרמב-שדבר מצוי הוא לקנות  •
ואינו מקפיד להניח , שימכרו אותם מאחר שאינו משתמש בהם אלא לצורך מצות הנחתן

שלפיכך , ם"ויש שפירשו שכוונת הרמב, )ע"סמ(כ שאר דברים " משא775דוקא תפילין אלו
 את התפילין מאחר שאינם עומדים אלא לקיים בהם מצוה ונוח לבעלים רשאי המוצא לקנות

  .)ך"ש (776שימכרו לאחרים שיקיימו בהם מצוה
)áë (âìøíééç çåø åá ùéù øáã àöî,åìéëàäì êéøö àåä éøäù  : äùåòù øáã äéä íà

ìëåàå,øåîçå äøô ïåâë ,é íäá ìôèéî "äàéöîä íåéî ùãç á,ïøëåùå , ïøëù ç÷åìå 
ïìéëàîå.íàå íúìéëà ìò øúåé åøëù äéä ,íéìòáì øúéä éøä .úìåâðøúä ïëå , øëåî 

ïìéëàîå ïäéöéá,é ìë "ãç áù.êìéàå ïàëî ,åéìò ïäéîã íù , íéìòá ìùå åìù íä éøäå 
úåôúåùá,777åøéáçî íùä ìë ïéãë :  

                                            
 
ומכל מקום חפץ שיש בני אדם שמקפידים עליו אפילו מחשש רחוק של קלקול אסור  773

 ).ע הרב הלכה כה"שו(להשתמש בו 
ע הרב הלכה כה שההיתר לפתוח ספרים פעם "פתחי חושן עמוד שב שדקדק מדברי שו' עי 774

ולא , ואגב כן מותר לקרוא, ספרבשלושים יום ולקרוא בהם הוא רק כשהפתיחה היא רק לצורך ה
  . ע"וכתב על כך שדין זה בצ, כשפותחו רק כדי לקרוא בו

לא , שבזמן הזה שמקפידים הרבה על סופר ובתים מיוחדים) ט' ד סי"ח(כתב המנחת אלעזר  775
  .פתחי חושן עמוד דש. שייך דין זה

ומכל מקום  .פיליןשאין רצונם שיהיו מונחים בכיסן ללא שיקיימו על ידן מצות ת, כלומר 776
ואף שרשאי אדם להניח תפילין של  ,אינו רשאי להשתמש בהם בחינם אלא צריך לשום דמיהן

אין הדברים אמורים אלא , חבירו ללא נטילת רשות ומשום שנוח לו לאדם שתיעשה מצוה בממונו
שה ובשם הדרכי מ .ק ח"עב ס' ך לעיל סי"ש, אבל בדרך קבע צריך לשום את דמיהן, בדרך עראי

אלא שאם אינו רוצה להניח תפילין של , שאף בדרך קבע רשאי להניחם בחינם, כתב) יד' ח סי"או(
 . אחרים רשאי לשום דמיהן ולקנותם

שאם אינו רוצה להיות שותף אלא  שמסברא נראה שאפשר) עמוד דש(כתב הפתחי חושן  777
 .למכור ולהניח הדמים רשאי לעשות כן
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צריך המוצא לשום כמה הם שוים עתה וכפי השומא יקבל ,  כלומר–שם דמיהן עליו  •
 .)778ע"סמ(תף בהם על עצמו להיות שו

  ).ע"סמ(ד קעז "יו'  עי–כל השם מחבירו  •
)âë (ãìøéòø ìù íéçééñå íéìâò àöî,â íäá ìôèéî  'íéùãç.íèô ìùå ,ì  'íåé:  
  ).ע"סמ ( כלומר שרועים לבד והבעלים אינו צריך להאכיל אותם–של רעי  •
)ãë (äìøíéìåâðøúå íéæååà åìøíéøëæ,) íéìåãâ (ì íäá ìôèéî 'íåé.øúåéá íéðè÷ , øáã ìëå 

åøëùî äáåøî åìåôéèù,â íäá ìôèéî  'íéîé.êìéàå ïàëî ,áá ïøëåî "ã:  ïéàã íéøîåà ùéå

ïéã úéá êéøö,ïîåùì ìåëéå ,íéîãä ïúåàá ïúç÷ìå æìø:  
 אבל נקבות שיש מהן ביצים מוכר את –מכאן ואילך מוכרן בבית דין ', זכרים וכו •

 ).ע"סמ(הביצים ומאכילן כדין בהמה העושה ואוכלת 
ימים מאחר והם אוכלים ' שגדולים מטפל בהם ג,  ויש אומרים להיפך–דולים ג •

 ).ע"סמ(הרבה 
 ולפי שהמשיב אבידה מוחזק הוא בכשרות ואינו חשוד שישום –ד "דאין צריך בי •

  ).ע"סמ(אותם בפחות מדמיהן 
)äë (çìøíéîãá äùòé äî,àöåîì åðúðé ,íäá ùîúùäì úåùø åì ùéå . íà êëéôì 

åñðàð,ùì áééç íì,òàå "íäá ùîúùð àìù ô.íäá ùîúùäì úåùø åì ùéù ïåéëù , éøä 
äìàùë åìöà íä. èìøíäá ùîúùäì úåùø åì ùéù íéøåîà íéøáã äîá,äãéáà éîãá , 

äá ìôèäì çøèù éðôî.åòî àöî íà ìáà ú,íäá ùîúùé àì . ñðåàá åãáà íà êëéôì 
øåèô,øëù øîåùë àìà íäéìò åðéàù :äâä  :æè óéòñ øàáúð øáëåîøïé÷ìåç ùéã , åäì àøéáñå 

íðç øîåù àìà åðéàã:  
 ).ע"סמ (779 ומשום שהוא נחשב שואל על דמי האבידה–חייב לשלם  •
ודמי אבידה , מעות שמצאם הרי הוא שומר חינם עליהם,  ולדעתם–דיש חולקין  •

ולאחר שהשתמש בהם הרי , כל זמן שלא השתמש בהם הרי הוא שומר שכר עליהם, שמכרו
  .)ע"סמ (780הוא שואל

)åë (àîøïéã úéáá äðøëîéù íãå÷ äãéáàá ìôèéîù íéîéä ïúåà ìë,åìùî ïìéëàä íà , 
äòåáù àìá íéìòáäî ìèåð,íìåòä ïå÷éú éðôî :  

  .)ש"פת( םחולקי ויש – שבועה בלא •
)æë (áîøòáùé àì äàéöî àöåîä,781íìåòä ïå÷éú éðôî .òáùé øîåà äúà íàù , çéðé 

åì êìéå äàéöîä,òáùé àìù éãë . âîø åìéôàñéë àöî, íéñéë éðùù äàéöîä ìòá ïòèå 
åéä íéøåù÷,åîò øåù÷ä øçàä àöîð ïë íà àìà ãçàä àöîéù øùôà éàå , àì äæ éøä 

òáùé:  
 אבל אם ראובן טוען שראה ששמעון –וטען בעל המציאה ששני כיסים קשורים היו  •

 שבועה ושמעון חייב, דינו כשאר טוען ונטען, הגביה את הכיס שנאבד לו ושמעון מכחישו
  ).ז"ט(ויש אומרים שאף באופן זה פטור משבועה  ).ע"סמ(
  
  

 çñø ïîéñ  
)à (ãîø åúåùøì åà åãéì òéâúù ãò äá äëåæ åðéà äàöåî ìù àéäù åðøîàù äàéöî ìë

                                            
 ולדעת ,ד"שצריך שומת בד "בסעיף כדעת השולחן ערוך לכתב ש, ו"סקללהלן ע "סמ' עי 778
  . המוצא יכול לשום אותן שםא"הרמ

, ע כן"ואפשר שאף כוונת הסמ,  ט שכתב שהוא לוה עליהם-ק ח "רצב ס' ך להלן סי"ש' עי 779
 .שם' ש תוס"ועיי, א"מ כט ע"ב' משום שכך לשון הגמ' שואל'ונקט לשון 

 .הערה הקודמת' עי 780
 .'והבעלים טוענים שהיה בזה ד, זהובים'  שמצא כיס עם בכלומר ראובן 781



â ÷ìç èôùîä øéàî' 

174 

 íà ìáàäîøäéìò ìôð åìéôà äàéöîä úà äàø782 äëæ äá ÷éæçäù äæ äá ÷éæçäå øçà àáå 
äâä äá :òáøàù íå÷îá ìáà íéáøä úåùøá à÷åãå äéìò ìôðã íåùî òøâ àìå äð÷ úåðå÷ úåîà 

)áå øåè"ééøä íùá "àøäå ó"ð ïëå ù"áîøä úòã ì"øå í"àøä íùá ï"ä ( ïé÷ìåç ùéë àìãå)ø" ï

áùøä íùá"ðå à"ô é"îäå àòéöîã á"éôá î"áîøä úòãì æ"í:(  

ויש לתרץ , שלא קנה אם כוון לקנין לא נכון) כא' ה סעי"ער' סי(לקמן '  עי–קנה  •
וכאן רצה לקנות באותו רגע , רצה לקנות בשעה שהגביה אלא רק בשעת ההחזקהשאז לא 

 ).פתחי תשובה(אמות ' בנפילה ואז קנה בד

 לא ולכן אמות' בד לקנות כיוון שלא דעתו גילה שבנפילה הסוברים – חולקין כיש •
 ).ע"סמ (783קנה

)á (åîøã 'åì íéðå÷ åìà éøä ïãöá ãîåò àåäù íãà ìù úåîà784éöîä òéâä íàå  êåúì äà
ã ' äá äëæ åìù úåîàæîø äæ íò äæ íéàöåîä åáéøé àìù éãë äæ øáã åð÷ú íéîëçåçîø äîá

 íéøáãíéøåîààèîéñá 785 äãùá åà íäá íé÷çåã íéáøä ïéàù íéáøä úåùø éãéöá åà 
à íéìòá äì ïéàùìáã ïéà åøéáç äãù êåúá åà íéáøä úåùøá ãîåòä  ' åì úåðå÷ úåîà

àéöî òéâúù ãò íù äðå÷ åðéàåäâä åãéì ä :ã êåúì ãçàë åàáù íéðù ' íéãîåòù åà úåîà

ã êåúì äàéöîä äìôðå íäéðù ' ïäéðù åð÷ ïäéúåîà)øåè:(  

 ).ע"סמ(אמות ' א שאם הולך אין קנין ד" י–עומד בצידן  •

ה והוא הפקר לרבים למשוך לתוכה הצריכים " קרן זויות הסמוכה לר–בסימטא  •
 ).ע"סמ(נגד הבתים ר הם מה שכ"וצידי רה, לצאת מפני הדחק

 ).א"רע (זה לענין ר"רה דין לנו יש הזה בזמן ואף – הרבים ברשות •

ואפשר ) קצות (786א לצמצם" קשה איך יתכן ששניהם הגיעו ביחד הרי א–קנו שניהן  •
ולכן שמעון , וראובן הלך, ואז הגיעו שמעון ולוי, אמות שלו' ואז הד, לומר שהגיע ראובן

   )תיבותנ(אמות יחד ' ולוי זוכים בד
)â (èîø ìòá ìù àéä éøä äàéöî äá ìôð íàå åúòãî àìù åì äðå÷ íãà ìù åøéöç

øöçä787 íéøáã äîá íéøåîà úøîúùîä øöçá  åà äàéöîá òãåéá àìà åì äðå÷ åøéöç ïéàå

                                            
 ע"בשו דעות שתי' א ז"רל' בסי מבואר, רשע שנקרא בחררה המהפך כעני נחשב אם ולענין 782

 נחשבת שנפילה מבואר' י מ"ב' ובתוס. להתיר הכריע א"והרמ רשע נקרא מהפקר בזכיה אם
 @ ועוד צריכים לדבר בזהמקור@.בחררה כהיפוך

 ורק, קנה לא בנפילה אלא א"בד לקנות שלא נתכוון שאם מודו ע"שכו מפרש השלחן הערוך 783
 ודלא. מלתא לאלומי כוונתו רק, א"בד קונה שלא דעת גילוי אינה שנפילה סוברת ראשונה דעה

 .תשובה כהפתחי
 עירובין המאור בעל(' ח על' ח ינודהי, באמצען והוא רוח לכל אמות' ד הם שקונות אמות' ד 784

    ).יב ט"פ ח"פת - א"ע ג"י
 וממכר מקח ולגבי, א"ד קנין יש גיטין שלגבי ח"סק ל' סי מלואים האבני' כ הכנסת ובבית 785

 הונחה שלא שכיון ונטה' ט ט"פ ח"הפת מסתפק ובמציאה, א"ד קנין אין הכנסת בבית שאסור
 לצורך א"הד את הצבור הקנו שלא משום הוא קנין ןשאי שהטעם ע"וצ, קנין יש איסור ואין מדעת
ע בעזרת נשים וכן "צ [.מ"נפק הרבה בזה ויש. נפלו לי ומה לקנין הונחו אם לי ומה, חפצים קניני

 ]@בפרוזדור של הבית הכנסת
 כשבא רק, א"הד גוף חכמים הקנו שלא ן"הרמב דעת הביא ה"סק' ל' סי מלואים באבני אבל 786
 קנוהו הרי, אחריהם א"לד בא שהחפץ כיון ז"בזאח באו' אפי ז"ולפי, החפץ לו הקנו א"לד החפץ
 .)'ח ט"פ ח"פת (ביחד

 לבית נקנית לא הכנסת בבית הנמצאת מציאה ולכן, להקדש קונה אינה הקדש של חצר 787
 טעמים' וכ השותפין חצר הוא כנסת שבית' כ א"סק' ר' בסי ח"והקצה) ג"סק ד"קנ א"מג (הכנסת
 ממונם שהעמידו השותפין מ"דמ' כ שם והנתיבות. זוכה המוצא רק במציאה וכיםז שאינם אחרים
 בפתחי ועיין. להקדש חצר דאין הוא הטעם ולכן, לקונה ששייך המושכר כחצר הוא הרי להקדש

 קנין דין להם ויש זה דין אין' וכדו, מקוה, פנימיות, ציבור מוסדות שבשאר שנקט ה"ל ט"פ חושן
 ולכן) 'וכו להמצא הוה ואין משתמרת דאינה, אחרים טעמים שייכים לאש באופן וכמובן (חצר
, שייך זה למי, המנהל של פרטי ממון לא זה שאם, בכלל כזה ממון דין יש אם ע"וצ. למוסד נקנה
 ועיין. 'וכד ידועים עניים אין כאשר, כזה בעלות דין שיש ראיה להביא צריך עניים הקדש זה ואם
 .@?@י"ס ב"רצ' בסי
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äéúòãà ÷éñàã788òà åì äðå÷ åøéöç ïéà àáì ìéâø åðéàù øáãá ìáà " àáå íùì äàéöî äàáù ô

 äìèðå øçàíùìå ìéàåä äëæ éðùä äá äëæù íãå÷ íù øùà äàéöîá øöçä ìòá òãé àðø789 ïééòå 

çé óéòñ áìø ïîéñ ìéòì . øîàå ïåòîù àáå ïåòîù ìù åøéöçì ìåæá äøåçñ àéáä ãçà øçåñ íàå

àéöî åðéàù øçàîã ïáåàø äëæã íéøîåà ùé äç÷ìå êë øçà ïáåàø àáå éøéöç éì äð÷úä éë äøåîâ 

úëæ àì úåòîá äúåð÷ì êéøö øöçä ìòá øöçä ìòá äëæã íéøîåà ùéå åøéöç åì ä)ô éëãøî" ÷

á àòéöîã 'úåòéãäàðø . ( äàð÷å éøéöç éì äð÷ú øîàå ïáåàø ìù åøéöçì äøåçñ àá êë øçà íàå

ôð äîî ïòåè ïåòîùå åì äð÷ åøéöçù øîà éë ïåòîùì äøåçñä ïúéì äöåø åðéà ïáåàøå ïåòîùêù 

÷ñôð øáë íà äééðùä åà äðåùàøä äøåçñä éì ïúúà ïåùàøä äùòîá ïéãä " éðùä äùòîä éåä ë

 êéøö éðù äùòî òøéàù ãò äðåùàøá ïéãä ÷ñôð àì íà ìáà äéàøä åéìò åøéáçî àéöåîäå ãåçì

 êùôð äîî úçà äøåçñ ïåòîùì ïúéì ïáåàø)ú"éù ïîéñ ä.( íà ïäá àöåéëå äðâå äãùá ìáà 
åò äéäãîãîåò åðéà íàå íäá äëæ éãù éì äúëæ øîàå åäãù ãöá  àìå ãîåò äéäù åà íù 

 äëæ íãå÷ä ìë éãù éì äúëæ øîà éâñ ãåçì åäãù ãöá ãîåòáã íéøîåà ùéå) íùá øåè

àøä"ùáðøéô ãéâîäå "áùø íùá äìéæâã æ"à (ø ïîéñ ìéòì ïééòå:  
לפני יאוש יש בו ) באופן שקנה( אם נפל מציאה בחצרו של אדם – חצירו של אדם •
ולא , ח שהרי זה כמו שליחות"וי, )ך"ש(אחר יאוש ולא קנה אפילו ל" באיסורא אתא לידיה"

 ).790א"נתיבות רסב סק(מהני כשלא ניחא ליה 
 ).ז"ט (791אמות' ה ד" וה–קונה לו שלא מדעתו  •
ל "ולא צ, ואפילו אינו בעיר, )ע"סמ( ואפילו אינו עומד בצידו –בחצר המשתמרת  •

 ).ך"ש (זכתה לי חצרי
ילו אם עתיד לידע מזה קנה עכשיו א אפ"א שכוונתו של הרמ" וי- דאסיק אדעתיה  •
 ).נתיבות(
א דאין ידו " וי).792ך"ש(ה מה שידו קנה הוא רק בדבר שאסיק אדעתיה " וה–שם  •

ויש מחלקים שאם נמצא בתוך ידו ממש הרי הוא כחצר ) קצות(קונה לו שלא מדעתו כלל 
 אלא מתורת הגבהה וצריך דעת 793וקונה שלא מדעתו ואם בולט מידו לחוץ לא קונה

 ).נתיבות(
ם דבר בחזקת בדיל "א שאם קנה סרסור מעכו"כ ברמ" מש–רלב ' לעיל סי' ועי •

 ).ע"סמ(כ נודע שהוא כסף או זהב זכה הלוקח ולא הסרסור "ומכרו לאחר ואח

 ).ע"סמ( שהיה צריך לתת מעות –שאינה מציאה גמורה  •

שרוצה וכיון שלא גלה דעתו , א דמיירי בפסק המוכר דמיה" י–לא זכתה לו חצירו  •
 ומעות בידו ליתן קנה 794אבל כשאמר תזכה לי חצרי, לקנות לא קנה דשמא אין לו לשלם

 - א"גר (קנין בשום קנה לא ולכן הדמיא דמיירי בלא פסק המוכר "וי). נתיבות(ע "בחצר לכו
 ).לאמצאתי

' ואז צריך ליתן לו סחורה א' המעשים באדם א' ח שאם זה ארע ב" וי–אם כבר נפסק  •
ואם , מכר זכותו לשני' א' אפי, "נ"ממ"אנשים טוענים את זה אין טענת '  אם באבל, נ"ממ

שפרשו דברי ויש ) ך"ש" (המוציא מחבירו עליו הראיה"נפסק הדין אז במקרה השני יש 
אם נפסק הלכה על פי ספק זה נהיה ודאי [א שהוא ספקא דדינא אם קם דינא אם לא "הרמ

                                            
 ).ט"קצות קפג סק(ולכן התופס ממנו אין מוציאין מידו ', ל זה מחאב 788
 שקנה בשעה בחצר היה כאשר רק להמצא הוה שאינו דבר קונה שאינו ראשונים דעות ויש 789

 .@)ז"ט ט"פ ח"פת (בזה גם קונה כ"לאחמ לחצר שבא דבר אבל, החצר את
 .רק הפקרברוך שאין חצר קונה מציאה אלא ' ב שמביא ר"ע רס סק"סמ' עי 790
 ).'ו ט"פ חושן פתחי (ג"כה קני לא בחצר' ואפי להמצא הווה אינו כלל בדרך שהרי וקשה 791
 ).ט"קצות קפג סק(ולכן התופס ממנו אין מוציאין מידו ', אבל זה מח 792
' סע א"רע' בסי כמו קנה החצר שבתוך החלק אבל, לחצר מחוץ שיצא מה על חצר קנין דאין 793

 ?@זה כזה פשוט שקנין יד הוא מטעם חצר@).ז"כ ט"פ ח"פת – שי ערך(' ג
 לי תקנה ואמר ראובן של לחצירו סחורה בא כך אחרא כתוב בהמשך ואם "ע שהרי ברמ"צ 794
 .דדינא ספקא יש בזה שגם ומבואר, חצירי



â ÷ìç èôùîä øéàî' 

176 

פ אבל אם תפס לא "ד לא יכולים להוציא מדין ממנ"ולכן בי, ]מאחר שהאובד מתייאש ממנו
  ).ז"ט(אבל כתבו שאין פסק זה ברור להלכה , מפקינן מיניה

)ã( âðø íà åçøô àìù úåìæåâ åà øåáù éáö àåä éøäå äàéöîä øçà íéöø íéøçà äàø
 åäãù åì äúëæ éãù éì äúëæ øîàå ïòéâî õø äéä åìàå äëåúá íäù åäãù ãöá ãîåò äéä

åëé åðéà íàå íåìë øîà àìå íéçéøôîä úåìæåâëå åëøãë õø àåäù éáöë åìà éøä ïòéâäì ì
 íéìâìâúî íä éøäå åì íð÷ä øçàå ìéàåä äðúîá åì åðúð íàå äëæ íäá íãå÷ä ìë àìà

åäãù åì äúð÷ àì íéçéøôî úåìæåâå åëøãë õø éáö äéä íàå åäãù äð÷ åäãù êåúá:  
 )ע"סמ( על ידי זה הם נשמרים בתוכו –ואלו היה  •

' א בסעי" יש מחלוקת אם צריך לומר זכתה לי אפילו לפי הרמ–ואמר זכתה לי  •
 )ע"סמ(הקודם 

 אם אחד הפקיר דבר וזרקו לתוך חצר חבירו דינו כמתנה וזכתה לו –הואיל ואחר  •
דעת אחרת מקנה עוזר דוקא כשהוא משתמר לדעת הנותן או המוכר  )ך"שע ו"סמ(
 .795)א"רע(

 ).ע"סמ(רו בלו שיכול לתופסו מקרי משומר בזה  אם עמד ק-אם היה צבי רץ  •

   )ו"ג סקט"א רע"גר(צ רץ אחריה ומגיעו " בחצר משתמרת א–שם  •
)ä (ãðøã äì ùéå øöç äì ùé äðè÷ 'ã åì ïéàå øöç åì ïéà ïè÷ ìáà úåîà 'úåîà  
  .796)ע"סמ(רמג ' סוף סי'  עי–קטנה  •
  

 èñø ïîéñ  
)à (äéáâîääðøòà åøéáçì äàéöî "åìë åì øîà àìù ôäá äëæ í797.  
ויש חולקים ) 798ע"סמ( צריך לומר בפה שזוכה לחבירו –המגביה מציאה לחבירו  •

ע שהרי ללא אמירה "ויש מקיימים דברי הסמ, )ך"ש(שמספיק אם מודה שהיתה כוונתו לכך 
זה לשם , ואם ראובן אמר לשמעון להרים בשבילו והוא הרים סתם, 799זה דברים שבלב

א שדברים שבלב היא רק כאשר יש "וי, )קצות(כל אדם  שזה דברים שבלבו ובלב 800ראובן
 ). נתיבות(הסותרים דברים שבפה 

  ).א"רע(אמותיו חפץ זה לפלוני ' א ואמר שיקנה ד" וכן אם נפל מציאה תוך ד–שם  •
)á (íéðùåðøíäéðù äåàð÷ äàéöî åäéáâäù :  
 ).ע"סמ(' ואז השני הגביה צד הב' הגביה צד א'  אפילו אם א–שנים  •

                                            
וקשה על המחבר שכאן משמע , א"מחבר רמ' שזה מח, א"ע סק"בסמ' ע ר סעיף א"שו' וע 795

' לסי' ר' כ סתירה כזו בטור מסי"שהקשה ג' כות קנין חצר סימן בא הל"ועיין מחנ@. א שם"כרמ
 לדעת מסכמת המקבל דעת בחנם שמקבל במתנהג ותירץ לחלק בין מתנה למכר וקידושין ש"רמ

 .נותן
 אבל, יד מטעם שהוא חצרה בצד כשעומדת רק קונה האם מחלוקת י"בסק ך"הש' כ ושם 796

 ועוד. לקטן שליחות שאין א"י, שליחות דיןמ שקונה משתמרת החצר רק אלא עומדת כשאינה
, היד כח התרבה שבה, שנשאת או אב לה שאין בקטנה דוקא הוא הדין אם ך"וש א"רמ שם נחלקו

 .אב לה שיש בקטנה גם או
 המגביה ולגבי ,]משפט דברי [לגוי וזכיה שליחות שאין כיון הגוי זכה לא גוי לצורך והמגביה 797

 ה"ק תומים ועיין] ט"ל ט"פ ח"פת. [ט"ל בביצה' ותוס י"רש וקתמחל היא, ג"בכה לעצמו זכה אם
 .זו במחלוקת שהאריך א"סק

  .כ לגבי האומר לחבירו"מש' לקמן סעיף ו' עי 798
שזה היה עבור חבירו ) יש גורסים קודם(כ "ט שהמגביה סתם ואמר אח"ע סק"לקמן סמ' ועי

אבל כל זמן שלא חזר . י אמרתינאמן לחזור בו ולומר משטה הייתי בך או שלא להשביע את עצמ
 .וצריך להקנות לו בקנין, אין לו כח לעשות את זה בכלל, ולדעת הקצות, בו מסתמא נאמן

ושאלו אותו לשם מי , ל שמדובר שראובן הרים לשם שמעון"ונ, ע ציור שבו הקצות מדבר"צ 799
אמירתו אחר כך ו, שהרי לא היה גילוי דעת בשעת הקנין, ולוקח לעצמו, והוא אומר לשם שמעון

  לעיל קפג סעיף ד' וע. לא מכריע בדינים
 .'כדלקמן סעיף ו 800
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לא קנה כאשר ' שהרי כל א, ניחא שיהיה שלוחו של השני' תמא כל א שמס–שם  •
  ).ע"סמ (801נשאר חלק על הקרקע

)â (ääéáâäæðøúòã íäì ïéàù éôì ç÷ôä äð÷ àì ïè÷ åà äèåù åà ùøç åì 802:  
)ã ( åäéáâäçðø ç÷ô äð÷ àìù êåúî ãçàë ç÷ôå ùøç)ð"ùøç é ( ùøç äð÷ àì)ç÷ô (

à ìë ãéáù äî åäéîå äëæ íãéî äôèåçäåäð÷ ãçèðøåéä íàå   íéîëç åð÷ú íéùøç íäéðù
èèå÷úäì åàáé àìù éãë åð÷éù:  

 אין דרכי שלום לחרש כאשר מגביה יחד עם פקח והפקח עצמו לא קונה –לא קנה  •
 ).קצות(א שקנה "וי, ולגבי חרש ופקח שרכבו יחד על בהמה גם כן לא קנה, )ע"סמ(

אז , ית הוא לא יפול לארץ ואם הגביה הפקח כל כך שאם החרש יעזוב את הטל–שם  •
ועל הצד שכן קנה אין לחרש כלום שאין חשש לא אתי , אם קנה הפקח או לא' יש מח

ואם שניהם הגביהו כל כך אז שניהם , לאנצויי שיסבירו לחרש שהפקח הגביהו יותר גבוה
  ).א"רע(לא קנה ' אז אף א, ואם רק החרש הגביה כל כך, 803קנו

)ä (ñø éáâ ìò äéöç çðåîù úéìèâ äåáâù ãåîò ' ãçà àáå ò÷ø÷ éáâ ìò äéöçå íéçôè
 ò÷ø÷ éáâ ìò ìôðå ãåîò éáâ ìòî éðùä ùàø ÷úéðå ò÷ø÷ éáâ ìòù ãçà ùàø äéáâäå
 íéçôè äùìù åçëî úäáâåî äúéä éðùä ùàøå åãéá àéä ïééãò ãçàä ùàøù ïåéë äàð÷

ì íà ìáà õøàäîààð÷ àì øéåàá úéìèäù ãåòá åãéá ïééãò éðùä ùàø äéä òàå ä" ô
â åçëî äáâåî äéäù ' ÷úéð àìå åãéá ãçàä ùàø åìéôà ïëå õøàá åìåë äúòù ïåéë íéçôè

òà äð÷ àì ãåîòä éáâ ìòî éðùä ùàø" çðåî úéìè íàå åçëî äáâåî äéä å÷úð åìéàù ô
 åàð÷ íéçôè äùìù åçëî äìòå äëäå óã áâ ìòìáà äìòîì åúàëä çëî äìò àì íà 

â óãäù åìéôà õøàì ìôð àìàâ äåá 'äð÷ àì íéçôè:  
 ).ע"סמ( דהיינו ממילא מהגבהתו –וניתק  •

 לאו דווקא בארץ ממש אלא כיון שהיה דרך ירידתו ליפול בארץ ולא –כולו בארץ  •
 ).ע"סמ(היה מחזיק בה כלל בהיותו כולו באויר 

טפחים היא דווקא כאשר זה עלה ישיר מעל העמוד וחזר ' כ ג" מש–ועלה מכחו  •
אמנם אם מחמת המכה לצד העמוד והיה , נחשב כקרקע עולם אצלולעמוד שאז העמוד 

טפחים ' באויר מעל הקרקע אז אז אפילו אם רק עלה טיפה כל זמן שהיה מעל הקרקע ג
' טפחים היא מעל הארץ אבל אם המדף מעל הארץ ג' א שהדין ג"וי, )ע"סמ(נחשב כהגבהה 

  ).ז"ט(טפחים רק צריכים להגביהו משהו 
)å (äéäàñø áëåø  ïåéë äá éì äëæ åøéáçì øîàå äàéöîä úà äàøå äîäá éáâ ìò

òàå áëåøä äð÷ åì ääéáâäù"åãéì òéâä àìù ô804  éëøöì øîåì ïîàð äéáâîä ïéàå

 åãéá äãåòá åìéôà äéúäáâä)øåè( äëæ äá éúéëæ éðà øîàå äìèðå éì äðú åì øîà íàå 
øîà àì äìéçú äá éúéëæ éðà øîà áëåøì äðúðùî íàå ìèåðä äáíåìë 805 äâä : ïáåàø

 ùé åîöòì äàð÷ã øîà êë øçàå äàð÷å ïåòîù êìäå úéðåìô äøåçñ ãçéá åðì äð÷ ïåòîùì øîà

 åøéáçì äàéöî äéáâîë äéì äåäã ïáåàø íò ÷åìçì êéøöã íéøîåà)ô éëãøî" íùá àòéöîã ÷

                                            
 . 'א וכאן סעיף ד"מ ט ע"ב' עי. ע למה לא קנה חלק שבידו מקנין יד"צ 801
 יד מדין שזוכה א"סק ח"קפ בנתיבות עיין פועל הוא ואם. שליחות בר שאינו בגוי הדין וכן 802
אם ## *שמשמע מהנתיבות, 836836836836ג וכן הערה שם " סקה קצות"ער' לקמן סי' עי. ב"בעה כיד פועל

 . הוא גרם לחרש להגביהו וכיוון לכך קנה
 .ח שלא קנו שניהם"ע שכתוב בב"צ 803
 שלו שהוא המגביה וסבר, שלי את לי הגבה הרוכב אמר אם' דאפי' שכ' ג ה"ער ח"קצה עיין 804

 עשאהו שלא זוכה לא בזה גם לי תנה אמר אבל, המשלח כוונת י"ע קונה, כלל לקנין התכוון ולא
 י"ע משיכה בענין האריך א"סק ח"קפ' ובסי, ע"מהסמ להיפך ראיה הביא א"סק שם ונתיבות, חשלי

 שהביא ו"מ ט"פ ח"בפת ועיין. ב"בעה כיד פועל יד מדין מהניאז "עכ שליח להיות יכול שאינו פועל
 .הקצות על חולקים

, ד"תוכ בו לחזור יכול אינו מתנה דבכל' כ' ב ח"ל' סי ז"באהע ז"הט, ד"תוכ לחזור יכול ואין 805
, לעצמו זכה שלא כיוןד "תכ בו לחזור יכול אינוכאן ש וכתב עליו חולק ז"סק ה"קצ ח"והקצה

 .המתחילשל המגיבה הראשון  הגבהתו ללא גם המקבל זכה לחבירו וכשנתנה
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áàø"ï (îã ïáåàøì åéä àì íàã íéøîåà ùéåíé úåð÷ì äöøúð íàå äð÷ù äîá ïåòîù äëæ 

ùì ïäéðùì äëæ åìàë äéì éåä ïäéð)éáàø íùá íù"ä.( 

 כלומר שהגביה סתם ולא אמר כלום נחשב כעשה על דעת חבירו –כיון שהגביהו לו  •
אם אין עדים אז אפילו באמר זכה לי נאמן לשמור לעצמו מטעם מיגו דאי בעי ). 806ע"סמ(

, ה לדעת חבירוואם יש עדים שאמר אז אינו נאמן לומר שלא עש, אמר לא אמרת לי כלום
 ).נתיבות(שאם היה חוזר משליחותו היה מודיע לעדים 

 אם המגביה הגביה סתם ואחר שהגביה אמר שזה היה לצורך –אין המגביה נאמן  •
, א שאין שייכת כאן טענת משטה"וי, )ע"סמ(יכול לחזור בו בטענה משטה הייתי בך , חבירו

ע שכוונתו "א בדברי הסמ"וי) ך"ש(ואם אמר שמגביה לחבירו אינו יכול לעכב לעצמו 
 807שקודם שהגביה אמר שזה לחבירו והגביה לצורך עצמו באמת ואמר משטה הייתי

 ).קצות(ב "קצות לעיל פג סק' עי, )נתיבות(
 אפילו אמר אני זכיתי תחילה עבור המשלח אינו כלום ויכול –ואם אמר תנה לי  •

, )נתיבות( וזה רק נתינה ולא זכיה שכל כוונתו לקיים השליחות, )ך"ש(לחזור ולזכות לעצמו 
והגביה לצורך הנתינה אבל , א שאם הגביה לצורך חבירו לא זכה כיון שאמר לו תנה לי"וי

 ).ז"ט(אם אמר שנעשה שלוחו לזכות בשעת הגבהה אינו יכול לחזור בו 
 שהרי מאחר שנתנה לו אף אם היה דעתו לזכות לעצמו גילה –ואם משנתנה לרוכב  •

אמנם אם יש לו עדים שלקח לעצמו אז תלינן הנתינה לשני , )ע"סמ(ו במתנה דעתו שנתנה ל
 ). נתיבות(הוא כפקדון 

טוען שקנה לעצמו נאמן במגו ,  ואם אין ידוע שקנה אלא מפיו–לחלוק עם ראובן  •
 ).ש"פת(
 

 ïîéñò ø  
)à (úàéöîáñøïè÷å äèåù ùøç 808íåìù éëøã éðôî àìà ìæâ íåùî äá ïéà 809 êëéôì 

ãçà øáò íà íéðééãá äàöåé äðéà íãéî äìæâå äâä : åì äð÷î úøçà úòã ïéàù äàéöî à÷åãå

ïéðééãá ïéàéöåî åá àöåéëå ïè÷ ìù úåøéëù ìáà810âñø:  

י מתנת שכיב מרע "א שגזל מקטן דבר שנקנה לו מדרבנן כגון ע" י–ו "מציאת חש •
 ).811ך"ש(ע "אבל זה צ, אינה יוצא בדיינים

 ).א"רע(אותו  ואין מנדין –אינה יוצא בדיינים  •

)á (úàéöîãñøåðçìåù ìò íéëåîñä åúáå åðá 812òà " åúá úàéöîå íéìåãâ íäù ô
äøòðääñøòà " åúùà úàéöîå íéðòðëä åúçôùå åãáò úàéöîå åðçìåù ìò úëîåñ äðéàù ô

åìù åìà éøä813å äëàìîá åà äøåçñá åçéåøä íà ïéãä àåäåñø ïá úëàìî ùéøåî åðéà úî íà ìáà 

åéùøåé øàùì øçàæñø öî ìáàòà åðçìåù ìò êîåñ åðéàù åðá úàé" úàéöîå ïè÷ àåäù ô
                                            

  .ך"ע וש"כ הסמ"מש' לעיל סעיף א' עי 806
 .הגהה בלי כפשוטו ע"הסמ שפירש נראה ז"ובט 807
קטן שנותנים לו צרור וזורקו אגוז ונטלו זוכה לעצמו : ל"לעיל סימן רמג סעיף טו ז' עי 808

פחות מזה לא לעצמו ,  ואינו זוכה לאחרים,אבל במציאה לא, ודוקא כשיש דעת אחרת מקנה לו
 הוא שלום דרכי מפני שהוא שאמרו ומה, מדרבנן קונה במציאה' שאפי ך"הש ודעת. ולא לאחרים

 .א"כרמ והכריעו עליו חלקו שם ט"סק מ"והנתיה ה"סק ח"והקצה. הפעוטות לעונת הגיע בלא
, לאביו וזוכה, מדרבנן זכיה לו שיש א"י אב לו יש שאם למשה הלכה בשם' ס ט"פ ח"פת עיין 809

    .מידו ומוציאין מדרבנן גמור גזל הוא כ"וא
מטעם ' ב, הוא דעת אחרת מקנה' א, ע כאן שהרי יש שתי סיבות שונות שיהיה לקטן כסף"צ 810

  .לשני' ואין להם קשר א, )שהרי אחרי שלקח זה דעת אחת מקנה, שהקטן עוד לא לקח(שכירות 
מ דאורייתא ולכן מובן דברי האומר שבדין "ה קטן שדא"ב ד"סנהדרין דף סח ע' תוס' עי 811

מה שונה קטן מגדול , ע אחר שיש לו לקטן זכיה מהתורה"אמנם צ. דרבנן אינו יוצא בדיינים
 .במתנת שכיב מרע

ע אם בנו מצא אבידה שעל ידו יכול להפסיק להיות סומך "וצ. ע"סמ' דווקא בנו ולא אחר עי 812
 .על שלחנו איך מבטלים סמיכת שלחן

 שהאב היא חכמים שתקנת אלא, ן לעצמו התכוושהבן כיון לאב עצמה הזכיה שאין ומסתבר 813
 ). ט"סאות  ט"פ ח"פת (מהבן לקבלו זכאי
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 åìù äðéà úùøåâî äðéàå úùøåâî àéäù åúùà úàéöîå íéøáòä åúçôùå åãáò åðúð íàå

ìåãâä åðáá àì ìáà åéáà ìù àéä éøä åéáà ïçìåù ìò êîåñä ïè÷ì äðúîçñø . ìò êåîñä íåúé

åîöòì åúàéöî íéøçà ïçìùèñø:  
אם וכן ). ע"סמ(לא בנות הנזונים על שולחן אחיהן ו, ודוקא בנו ובתו –הסמוכים •

  טובההוא נותן לו ולא דרך בשולחנו אז מציאתו לעצמו שדרך חיו מזונות על 814פסק לבנו
 ).ז"ט(

 לא שבת חיוב כמו מלאכה י"ע שלא מעלמא שבא רווח אבל – הרויחו אם ה"וה •
סמוכים על שלחן '  ויש חולקים על עיקר הדין שגדולים אפי).נתיבות (לבן והוא תקנו

 ).א"רעק(וכן בת שבגרה , אביהם מעשי ידיהם שלהם

ואם ,  דאפילו מציאת בנו אינו שלו בהגבהתו אלא כאשר הוא נותנו לאביו–אם מת  •
 ).ז"ט(א שהכל תלוי באומדנא מדלא תבע ליה מחל ליה "וי) ע"סמ(, מת אביו אז זה של הבן

 ).ע"סמ(מנה או נתגרשה ה בתו אם השיאה בקטנותה ונתאל" ה–מציאת בנו  •

כ "משא, 815 שאינו יכול לשמרה ומסתמא דעת הנותן שהיא לאביו–נתנו מתנה לקטן  •
הנותן הוא האב עצמו ' ואפי, )ע"סמ(תהיה המתנה לבן בגדול שמסתמא דעת הנותן ש

שאין לה יד לזכות לעצמה  וכן האב זוכה במתנתה של בתו נערה עד שתבגר). א"רעק(
 ).נתיבות(מוכיחים שאין האב זוכה במתנה שנתנו לבתו נערה ויש חולקים ו) קצות(

)â (òøòà åîöòì ìòåô úàéöî" íà øîåì êéøö ïéàå íåéä äëàìî éîò äùò åì øîàù ô
à" íéâãä è÷ìì åøëùå øäðä øñçù ïåâë úåàéöî è÷ìì åøëù íà ìáà íåéä éîò øåãò ì

ã àìî ñéë àöî åìéôàå úéáä ìòáì åéúåàéöî éøä íâàá íéàöîðäíéøðé816  íéøîåà ùéå

 úåàéöî è÷ìì åì äàøîå íúñ åøëù ïéãä àåäã)îøä íùá øåè"ä.( 

וכן בשטר , )פתחי תשובה(כ נחשב כמציאה לענין זה " סחורה בזול ג-מציאת פועל  •
 ).לעיל קעו סעיף יב'  עי- א "רע (817שכבר פרוע שגבה פעם שנית מהגוי

שמציאת פועל לעצמו כאשר וכל מה שהמחבר מתחיל ,  בזה אין חולק-ויש אומרים  •
  ).ע"סמ(ומצא מעצמו מציאה , הוא שכרו סתם

 

 àòø ïîéñ  
)à (àòøá 'äàéöî ìù øåîç åà ìîâ åàøùáòø åà åäåëùî åà åäåâéäðäå íäéðù åîã÷å 

 íéøáã äîá íäéðù åð÷ êùåî ãçàå âéäðî ãçà äéäùíéøåîà äéä íà ìîâá ìáà øåîçá 
îä àì ìáà äð÷ êùåîä êùåî ãçàå âéäðî ãçàâéäð:  

א שגמל בהנהגה וחמור "וי,  אבל אם מנהיג ללא אחר מושך אז קנה–מנהיג ' א •
במשיכה איכא חד דלא קנה ולא ידעינן הי מינייהו ולכן במכר לא קנה בגלל חזקת בעלים 

' ולכן אם קנה גמל בהנהגה וחמור במשכיה מאדם א, )ע"סמ(ובמציאה והפקר קנו שניהן 
  ).א"רע(נ "ממ' קנה א

)á (úîäá éñëðá ïëå âéäðé åà êåùîéù ãò äð÷ àì äøéñåîá æçàå ãçà íã÷ù äàéöî 
åãáì äøéñåîä äð÷ ìáà øâä:  

                                            
 לב והחקרי, לעצמו זכיה לו יש אביו שלחן על הסמוך נשוי שבן' כ' י ו"שס ח"או א"וברמ 814

 ).ח"סאות  ט"פ ח"פת (מקורות מכמה הדין בהכרעת מסתפק ז"מ ב"ח מ"חו
ושונה ממציאה , יכול לתת לקטן הסמוךיוצא שאם גילה הנותן דעתו בפירוש ' ולכאו 815

  ע "א למעלה וצ"רע' ועי. א"וכן יוצא מביאור הגר, וסחורה ומלאכה שהוא לאביו
, להציל הפועל את השוכר ג"ס א"קפ' כ לעיל סי"אמנם ביד הפועל לבטל את השכירות כמש 816

 שיציל וכל מהשכירות בו חוזר זה הרי מציל אני לעצמי אמר ואם. למשכיר הוא הרי שיציל כל
 בו לחזור יכול קנין עשה לא אם קבלן' שאפי' כ ה"סק שם מ"והנתיה. שלו הוא הרי לי שאמר אחר

 אחר לשכור יכול שהיה כגון, בגללו האבד דבר נעשה שאם' כ שם ש"והפת) במלאכה שהתחיל אף(
 צריךש ז"צ' סי ג"ח א"הרשב ת"משו מביא ח"ע ט"פ ח"והפת. בו לחזור יכול אינו פועל אף, לזה

  .נאמן אינו בסתמא אבל בו שחזר עדים להביא
 .ם"כנראה שאותו דבר בכל טעות עכו 817



â ÷ìç èôùîä øéàî' 

180 

א שרק קנה מה "וי, )ע"סמ( אם יכול למושכה כולה אליו מראש הבהמה –המוסירה  •
  ).ז"וט, ך"ש(שבידו 

)â ( ééçì ìòù äøéñåîäå äîäáä äð÷ áëåøä äøéñåîá æçåà ãçàå áëåø ãçà äéä
á äîäáä íåù äð÷ àì äøéñåîä øàùå åãéá æçàù äî äðîî äð÷ äøéñåîä æçàù äæå ãáì
 íäî ãçàäâä :å÷åìçéå íäéðù åð÷ âéäðî ãçàå áëåø ãçà äéä ïäéðù åð÷ ïéáëåø íéðù åéäâòø:  

  ).ע"סמ(א שצריך להנהיגו ברגליו " י–רוכב ' היה א •
)ã (äñ ïîéñá øàáúð íéøáåùå úåøèù úåàéöî ïéã:  
)ä ( úàéöî ïéãâð÷ ïîéñå áì÷ ïîéñ øæòä ïáà øåèá øàáúð èâ: 

 
 

 ïîéñò áø  
)à ( éåàøä àùî äéìò äéäù ïéá äàùî úçú úöáåø åúîäáå êøãá åøéáçá òâôù éî

 øîàðù äéìòî ÷åøôì äåöî äæ éøä äàùîî øúåé äéìò äéäù ïéá äì)ä âë úåîù ( áåæò
 åîò áåæòú)ãòøåò àéäù åà äàùî úçú ãéîú õåáøì äîäáä êøã äéäáééç åðéà äàùî úçú úãî( 

 øîàðù åéìò åàùî ïåòèéå øåæçéå åîò íé÷é àìà êìéå ìäáð åðçéðéå ÷åøôé àìå) áë íéøáã
ã ( àì úåöî ìò øáòå äùò úåöî ìèéá ïòè àìå ÷øô àìå ìäáð åçéðä íàå íé÷ú í÷ä

 øîàðù äùòú)íù (êéçà øåîç úà äàøú àì:  
ק המשא ממקומו שהניחו  כשהוא רובץ תחת משאו מחמת שנית–יקים עמו  •

 ).ע"סמ(מתחילה 

 לפרוק חייב אינו ולכן, ח"בע צער מדין חייב אבל, פריקה מדין פטור – תמיד לרבוץ •
   ).א"גר (בשכר אלא בחנם

)á (äéääòøäì àîèî åðéà úåøá÷ä ïéá úöáåø äîäáäå ïäë :  
)â (ïëååòø øåèô åãåáë éôì äðéàå ìéàåä ïåòèìå ÷åøôì åëøã ïéàù ï÷æ äéä íà )ñ øåè"ç( 

 íàå åøéáç ìùá ÷åøôìå ïåòèì áééç äæ éøä ïòåèå ÷øåô äéä åìù äúéä åìéàù ìë ììëä äæ
áåø åøéáç úîäá äàøå ìåãâä àéùðä äéä åìéôà ïéãä úøåùî íéðôì äùåòå ãéñç äéäúö 

 åîò ïòåèå ÷øåô íäá àöåéëå íéð÷ ìù åà ïáú ìù äàùî úçú øàáúðù åîë äæá ïé÷ìåç ùéå

îéñ óåñ ìéòìâñø ïæòø:  
 ).ע"סמ (818ח"בע צער שיש פריקהמ' ואפי – פטור •

 כי נפשו יבזה ולא מכיסו ישלם הדין משורת לפנים ליכנס רצה אם – חולקים ויש •
 שאין סובר והמחבר, דאורייתא ח"בע צער ד"למ אפילו ופטור התורה כבוד מבזה הוא בזה

  ).ע"סמ (שמים לכבוד שעושה כיון לתורה בזיון זה
)ã (çòø÷øô ïòèå äøæçå äìôðå áééç ïåòèì ÷åøôìå íòô úøçà åìéôà äàî íéîòô 

øîàðù áåæò áåæòú í÷ä íé÷ú åîò èòøêëéôì êéøö ìãúåã åîò ãò äñøô ôøàìà íà ïë 
øîåà åì ìòá àùîä éðéà êéøö êì: 

  ).ך"ש (ס"ט שהוא א"וי )ע"סמ (מיל עד גרס שהטור א"י – פרסה עד •
)ä (àôøéúîéàî áééçúé ÷åøôì ïåòèìå åîò éùîåäàø äéàø] àéäù [äòéâôë éøäù øîàð 

éë äàøú øîàðå éë òâôú äîëå åøòéù íéîëç äéäéù íäéðéá åñø äîà áå 'éùéìù äîà 
àéäù ãçà æî 'äöçîå ìéîá äéä ÷åçø åðîî øúåé äæî åðéà ÷å÷æ åì:  

)å (áôøäåöî ïî äøåúä ÷åøôì åîò íðçá )åîë äãéáàá) òå"ì ïîéñ ñø"ä(( ìáà ïåòèì åéìò 
éøä äæ îäåö ìèåðå åøëù âôøïëå äòùá äããîù åîò ãò äñøô ùé åì øëù:  
 ).ע"סמ (819בטל כפועל שכר לתבוע יוכל, ממלאכה בטל היה ואם – באבידה כמו •

                                            
 לא אם אבל, ולפרוק פועלים לשכור יכול כשהבעלים דוקא שזה מהמרדכי מביא י"והב@ 818
 מפני נדחה ח"בע שצער שחולק י"נמוק הביא משה והדרכי, דאורייתא ח"צעב משום לפרוק חייב
 .וכבודן הבריות צער
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וצריך , )ע"סמ( אפילו הולך משום פריקה מותר לקבל עליה שכר –בשעה שמדדה  •
  ).ז"ט(לילך עמה עד פרסה אחר הפריקה או הטעינה 

)æ (ãôøàöî úîäá åøéáç áøäöå òà"ô ïéàù íéìòáä äîò äåöî ÷åøôì äéìòî ïåòèìå 
äéìò øîàðù áåæò áåæòú í÷ä íé÷ú ìëî íå÷î íà ïë äîì øîàð åîò äôøíàù äéä ìòá 

äîäáä íù êìäå áùéå åì øîàå äæì òâôù åá ìéàåä êéìòå äåöî íà úéöø ÷åøôì êãáì 
÷åøô éøä äæ øåèô øîàðù åîò íàå äéä ìòá äîäáä ï÷æ åà äìåç ééçá ïåòèì ÷åøôìå 
åãáì:  
)ç (úîäáåôøåëò "åëòä äéä íà ìàøùé ìù àùîäå í" ÷å÷æ åðéà åúîäá øçà øîçî í

ìàøùé øòö íåùî ïåòèìå ÷åøôì áééç åàì íàå äì:  
 שכר לקחת ומותר ח"ב צער משום חייב כן לפרוק אבל לטעון כלומר – לה זקוק אינו •

 המשא לטובת מסייע שאינו ואהשר כיון ,בטעינה מסייעו כשאינו איבה משום בו ואין
מחקת ,@אמנם אם הגוי אכן כן מסייע יש בו משום איבה וחייב לעזרו, @לישראל ששייך
 ע"דלכו א"וי) ע"סמ (לאיבה לחוש יש ג"בכה שגם סובר הטור אמנם @ד" הגרי–את זה 

  ) .ז"ט (איבה משום ולטעון לפרוק צריך

, ע"סמ(, ח"בע מצער גרע דלא, לטעינה שם להתעכב שיצטרך ישראל צער משום •
  ). ז"וט

)è (ïëåæôøåëò ìù éåùîäå ìàøùé ìù äîäáä äúéä íà " íåùî ïåòèìå ÷åøôì áééç í
åëò úîäá ìáà ìàøùé øòö"äáéà íåùî àìà åá ìôèäì áééç åðéà åàùîå í820 äâä : ùéå

åëòä ïéà åìéôà áééç ÷åøôì íéøîåà"î ìëá ïëå àúééøåàã éåäã íééç éìòá øòö íåùî íù í íå÷

 øåèôã÷åøôì øëù ìá÷ì ìåëéù äðéî à÷ôðå áééç åäéî íééç ìòá øòö íåùî íå÷î ìëî ) øåè

éñ"ã:(  

 ואינו עיקר המצוה של פריקה אלא כשהוא בהמה ומשא של ישראל –צער ישראל  •
 ליטול יכול ואינו ישראל בבהמת היא המצוה שעיקרח "ולכן אפשר ליטול על זה שכר וי

 ).ע"סמ( שכר

 ).ע"סמ(ם שם " שהרי אין איבה כשאין העכו– שם ם"אין העכו •

 אבל בפריקה של יהודי אוסר לקבל אפילו אם ירצו לתת לו כמו בלימוד –יכול לקבל  •
ז שמותר לקבל כאן שכר אסור לתלות הפריקה בשכר ולומר אם לא תתנו "ועכ, תורה ודן דין

  ).ע"סמ(ח "לי שכר לא אפרוק שהרי יש צער ב
)é (òâåôäçôøçà íéðùá  åîò ïåòèéù éî àöî àìå åéìòî ÷øô ãçàå åàùî úçú õáåø ã

 íéøáã äîá ïòåè êë øçàå íééç éìòá øòö íåùî äìéçúá ÷åøôì äåöîíéøåîà åéäùë 
 àðåùä íò ïåòèì äåöî áäåà ãçàå àðåù ãçà äéä íà ìáà íéáäåà åà íéàðåù íäéðù

 òøä åøöé úà óåëì éãë äìéçúäâä :ãáò àìã àîìòá àðåùá à÷åãå ãéáò íà ìáà àøåñéà 

ùåò äôé àäã åøöé óåëì éãë åîò ïåòèì êéøö ïéà äøéáò øáòù íåùî åàðåùå àøåñéàäåàðåùù èôø:  

 שהקניטו ועשה עמו דבר שלא כהוגן אבל שונא דפסוק שמיירי באיש –שונא  •
א אפילו שונא שעושה "וי, )ע"סמ(שעביד איסורא שבינו לבין המקום אז אין לו דין קדימה 

  ).ך"ש(ם איסורי
)àé (àðåùäöøåëòî àì äøåúá øåîàä " àðåù ìàøùéì äéäé êàéäå ìàøùéî àìà àåä í

                                                                                                                             
 
 
 
 
 
 

 לפרוק חייב, לשלם מסכים הבעלים ואין הסלע מן בבטל' שאפי י"מהנמוק הביא י"והב 819
 .דאורייתא ח"צעב משום
  .ע"בשם הסמ' כלומר בטעינה אבל בפריקה חייב כדלעיל בסעיף ז 820
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 øîåà áåúëäå ìàøùéî)æé èé àø÷éå ( ïåâë íéîëç åøîà êááìá êéçà úà àðùú àì
 äáåùú äùòéù ãò åúåàðùì äåöî éøä øæç àìå åá äøúäå äøéáò øáòù åãáì åäàøù

òàå åúòùøî áåùéå" äùò àì ïééãòù ô ïåòèì äåöî åàùîá ìäáð åàöî íà äáåùú
 äøåúäå äðëñ éãéì àáéå åðåîî ìéáùá àäùé àîù úåîì äèåð åðçéðé àìå åîò ÷åøôìå

ä ìà íéåìð íäù øçàî íé÷éãö ïéá íéòùø ïéá ìàøùé úåùôð ìò äãéô÷ä ' íéðéîàîå
 øîàðù úãä ø÷éòá)àé âì ìà÷æçé ( íàð éðà éç íäéìà øåîàä 'á õåôçà íà íéäìà úåî

äéçå åëøãî òùø áåùá íà éë òùøä:  
)áé (íéøåîçàöø øåáòìå íéã÷äì åéøéáç íéàùø íðéà úåòåòø íäî ãçà ìù åéìâøù 

åéìòî øåáòì íéàùø ìôð åéìòî:  
 צריכים כולם לאט הולך' וא יחד שהולכים אנשים סיעת שיש כלומר – חמורים •

' א עגלה אם, יחד שנסעו עגלות בכמה בדבר וכן , לחכות צריכים לא נפל ואם לו לחכות
  ).ע"סמ (להם לחכות צריכים כולם לתקנו וצריכים גלגל לו נשבר

)âé (äéäáöø ïåòè ãçà ïåòèä éðôî áåëøä úà íéøéáòî øö êøãäå áåëø ãçàå ïåòè ãçà 
 íéð÷éø íäéðù íéáëåø íäéðù íéðåòè íäéðù ïåòèä éðôî ï÷éøä íéøéáòî ï÷éø ãçàå

íäéðéá äøùô íéùåò:  
 השני את שמקדימים זה ומעבירים כיוון לאותו הולכים שניהם כלומר – מעבירים •
 קודם הריקן כיוון לאותו בהולכים אבל זה מול זה בפגיעה מדובר שדווקא א"וי, )ע"סמ(

  ).ז"ט (בחנם יתעכב שלא לטעון
)ãé (ïëåâöø ïäéúù úçà úáá úåøáåò ïäéúù íà åæá åæ åòâôå úåøáåòä úåðéôñ éúù 

à åæá íàå úåòáåèá ïëå úåøáåò åæ øç ' íà äæá äæ åòâôå ääåáâ äìòîá íéìåòä íéìîâ
 äðéàùå äðåòè íéùåò íä ãöéë íéìåò äæ øçà äæá íàå íéìôåð úçà úáá íäéðù íéøáåò

ú äðåòèäçã äðéàù éðôî äáåø÷ äçãú ä÷åçøå äáåø÷ äðåòèä éðôî äðåòè äðéàù 
éàåä úåðåòè åà úåáåø÷ ïäéúù åà úå÷åçø ïäéúù äáåø÷ äøùô ìèä ãçà ÷çåãá ïìåëå ì

 øîàð åá àöåéëå äæáå äæì äæ øëù íéìòî íäå íäéðéá)åè èé àø÷éå ( èåôùú ÷ãöá
êúéîò:  
 אםו, הקרובה נדחית ואז ,לעבור לשני לתת כדי לצידה לנטות קרוב כלומר – קרובה •
  ).ע"סמ (לשני קודמת היא אז, לעירה קרובה' א

)åè (àøééùãöø äéìò ãîòå øáãîá äúðçù  ïéáùçî ïåîî ñééâä íò å÷ñôå äôøèì ñééâ
 éôì ïéáùçî êøãä íòéãåäì íäéðôì øééú åøëù íàå úåùôð éôì ïéáùçî ïéàå íðåîî éôì

íéøîçä âäðîî åðùé ìàå úåùôð éôìå ïåîî:  
 ביניהם שחולקין א"י מזה והרבה מזה מקצת הגייס נטל ואם – הגייס עם ופסקו •

 ).ש"פת (מפסיד ממנו שנטלו שמי א"וי ההפסד

 ).ע"סמ( שהרי באו בשביל ממון לבד –לפי ממון  •

 כלומר חצי לפי ממונם וחצי לפי נפשות שהרי התייר מגן מפני חיות שהם –תייר  •
 ).ע"סמ(ומפני ליסטים שהם ממון , סכנת נפשות

  ).ע"סמ(ע "כ בשו" כלומר אם יש מנהג קבוע ידוע אחרת ממש–ואל ישנו  •
)æè (íéàùøäöøéðéá úåðúäì íéøîçä  àøééùä éðáî øåîç åðîî ãáàúù éî ìë íä

 øîàå åøåîç äãáà åì ãéîòäì ïéáééç ïéà äãáàå àåä òùô íàå úøçà øåîç åì íéãéîòî
 åì ïéãéîòî àìà åì ïéòîåù ïéà íëîò øîåù éðéøäå øåîç ç÷éì äöåø éðéàå íéîã éì åðú

ãë úøçà øåîçé úøçà äîäá åì äúéä åìéôàå åúîäá øåîùéå åîöò æøãæéù  àøééùá
íéðù ìò øåîùì åùôð øñåî øúåéù:  

  ).ך"ש (קנין צ"וא – ביניהם להתנות •

  ).ך"ש (לו ליתן חייבים חמור אקנה ואני דמים לו תנו אמר אם אבל – לו שומעין אין •
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)æé (äðéôñåöø ïéáùçî äàùîî åìé÷äå äòáåèì ìåùçð äéìò ãîòå íéá úëìäî äúéäù 
 ïåîî éôì ïéáùçî ïéàå éåàùî éôì)òå" ìñ àù"à(  íéàùø íéðôñä âäðîî äðùé ìàå

 äá òùô úøçà äðéôñ åì íéãéîòî äðéôñ åì ãáàúù éî ìë íäéðéá úåðúäì íéðôñä
îì ùøéôù åà äãáàåíå÷ åì ãéîòäì ïéáééç ïéà ïîæ åúåàá åá ïéëìåä ïéàù   

 ליטרין' ק' וא ברזל ליטרין' ק' א השליך שאם, בדיעבד היינו – משאוי לפי מחשבין •
, שנים משלו שישליך לכופו הזהב בעל יכול לכתחילה אבל, לתבעו יכול ינוא, זהב

 ).ש"פת (הברזל את מהזהב לו וישלם

  
 âòø ïîéñ  

)à (ìëæöø åì åéäù ïéá ãîåòå ø÷ôåî øáã àåäù ïéá äëæ åá íãå÷ä ìë ø÷ôä ìù øáã 
åäåøé÷ôäå íéìòá:  

 ).ע"סמ( וגם הבעלים יכולים לזכות בהם –שהיו לו בעלים  •

)á (äø÷ôäçöøòà "åá øåæçì øåñàù øãð åîë àåä éøä øãð åðéàù ô: 

 כיון היורשין של שהוא אפשר ומת הפקיר, )א"גר (יכול אינו ל"צ – בו לחזור אסור •
 להפקיר א"א וכן, 821נדרו לקיים מחוייבים היורשין אין ומת והנודר נדר משום אלא שאינו

 ).קצות (לנדרים שליחות שאין שליח י"ע

  ).ע"סמ (בו ולזכות לחזור יכול אבל, ורבדב – בו לחזור •
 אינו ברשותו שאינו ודבר, שלא א"וי, לעולם בא שלא דבר להפקיר שיכול א"י – שם •

  .)א"רע (להפקיר יכול
)â (äîåèöø ïéá íéìèìèîá ïéá ìëì ø÷ôä åìà éñëð íãà øîàéù ø÷ôää àåä 

úåò÷ø÷á:  
ב כאילו אמר כמו אבל אם חשו,  אבל אם השליך כיסו לרחוב אינו הפקר–שיאמר  •

  )קצות (822במכנשתא דבי דרא אז הוי הפקר
)ã (ãöéëù åøé÷ôäù äæ åìéôàå åìù äùòðå åîöòì åäð÷ åá äëæå íãå÷ä ìë ø÷ôää ïéã 

åäð÷ åá äëæå íã÷ íà íãà ìë ïéãë åá åðéã:  
)ä (øé÷ôîäàùäèéîùë ìëì øé÷ôéù ãò ø÷ôä åðéà íéøéùòì àì ìáà íééðòì :  

' לא קירהפ אם אבל, העשירים לכלל ולא העניים לכלל כשהפקיר דוקא – הפקר אינו •
  ).ש"פת( הפקר הוי לפניו שעומדים ושנים

)å (øé÷ôîäáùäëæ íäá ÷éæçäå íãå÷ä ìë íéðè÷äå íîöò åð÷ íéìåãâä åéãáò :  
)æ (øé÷ôîäâù ãçà éðôá øé÷ôä åìéôà äøåú ïéã äëæ äá ÷éæçäå íãå÷ä ìë ò÷ø÷ä úà 

òîäî øèôðå ø÷ôä äæ éøäâ éðôá øé÷ôéù ãò ø÷ôä åðéà íéøôåñ éøáãî ìáà úåøù'823 
äâä íéãéòî íéðùäå äöø íà äëåæ ãçà äéäéù éãë : éåä åîöò ïéáì åðéá åìéôàã íéøîåà ùéå

ø÷ôäãù:  

                                            
 בספקו שההלכה קשה כ"וא, יחל בל איסור דין אלא ממון דין הפקר דין שאין יוצא ז"ולפי@ 821
 קנין מעשה בלא הפקר להחיל שהכח שבאר, ה"כ נדרים ש"הגרש' בחי עייןו) קצות(, ע"וצ לקולא

  . ממון כדיני ודינו, הפקר של ממון דין בחפץ חל כ"אח אבל, נדר כח הוא
 בהפקר שאלה מהני שלא בנדרים ן"הר דברי שהביא, ב"ק ק"ס ב"פ תרומות אמונה דרך ועיין

 .כהן ליד שבאת כתרומה והוי רבים בו זכו שכבר ובאר, כנדר
א או רק "א באבידה מדעת אם הוי הפקר לרמ"מחבר רמ' מח' א לעיל רסא סעיף ד"רמ' ע 822

וכן משמע , א לשיטתו כאן"ש בקצות שחולק על הרמ"וע, שאין עליו חיוב השבת אבידה למחבר
  .א"שם בנתיבות דלא כרמ

 במי שהפקיר ע"וכן צ). ג"קצות סק' עי(ע במי שהפקיר חמצו לפני פסח ולא עשה ביטול "עוד צ
והרי לא זכה , ואמר לשוטרים שזה שלו, בא לקחתו' כ הזמין משטרה כשא"ואח, דבר בינו לעצמו

 @.ההפקר חל האם או, איסור עבר האם הספק מה הבנתי לא @.חזרה בו
 .הבנתי לא@ .ע עד היכן הלכה זו הולכת"צ 823
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 שהשכיר בגוי מ"ונ', ג בעינן א"לרמ גם מדרבנן אבל התורה מן כלומר – הפקר הוי •
 שזה שברור כיון, עצמו לבין בינו ולהפקיר שיכול 824בשבת בו להשתמש והולך בהמתו לו

   )ע"סמ (חכמים תקנו לא דעתו
)ç (øîåàääù øîàù åà äæ åîë äæå øîà íàå ø÷ôä ÷ôñ éðùä éøä äæå ø÷ôä äæ éøä 

éàãå ø÷ôä äéäéå éðùä ñéôúä éøä äæ íâå:  
  ).825ע"סמ (הבעלים מחזקת אותו מוציאין אין – השני הרי •
)è (øé÷ôîäåù íãà äá äëæ àìå åäãù úà  äùìù øçà åá øåæçì ìåëé íéîé äùìù ìë

 ïéá àåä ïéá ø÷ôääî äëåæë àåä éøä äá äëæå íã÷ ïë íà àìà åá øåæçì ìåëé åðéà íéîé
øçà:  
אז למה @)קצות (כן הלכה ואין, במטלטלין ולא בשדה דוקא שזה א"י – שדהו את •

 .?להביא

, אחר או הוא וב זכה שלא זמן כל ימים' ג תוך לחזור יוכל הפקר כל – ימים שלשה •
 826ההפקר ובטל בו שחזר נחשב כ"שאל גמורה בחזקה אלא לזכות יכול אינו הוא וגם

 ולוקט שדה הפקיר אם ורק, למפרע הפקר ואינו חזרה הוי' ג תוך זכייה שכל א"וי, )ע"סמ(
  .)נתיבות( ההפקר מן כזוכה נחשב בזה מהפירות חלק ממנה

)é (øîåàäæùà ùãçì ãçà íåéì úø÷ôåî åæ äãù  àìù ãò úçà òåáùì úçà äðùì ãç
åá øåæçì ìåëé åðéà øçà ïéá àåä ïéá äá äëæùîå åá øåæçì ìåëé øçà åà àåä äá äëæ:  

   ).ע"סמ (ימים' מג יותר' אפי וכאן למפרע בטל שזה' ט בסעיף ל"כנ – אחר או הוא •
)àé (çùøáã ø÷ôåîä àáù ãçà åøîùå äéäå èéáî åá àìù åðìèé íãà àì äëæ ãò 

ðäéáâéùå íà àåä ìèìèî åà ÷éæçé ò÷ø÷á êøãë íéðå÷ù úåçå÷ìä:  
)áé (èùúåøáãîä íéîéäå úåøäðäå íéìçðäå ìë íäáù ø÷ôä ìëå íãå÷ä íäá äëæ ïåâë 

íéáùòä íéöòäå úåøéôäå ìù úåðìéà ìù øòé àöåéëå íäá:  
)âé (éùãöä íéâã íéîéäî úåøäðäîå åà ãöù úåôåò åà éðéî úåéç ìéàåä ïéàå íäì íéìòá 
äëæ ãáìáå àìù ãåöé äãùá åøéáç íàå ãö íù äð÷ íàå åéä íéâãä ïéøáéáá ìù íéìòá 
ïëå äéç óåòå íéøáéááù òà"ô àåäù øáéá ìåãâ àåäå øñåçî äãéö éøä äæ ìù ìòá 

íéøáéáä ãöäå íùî éøä äæ ïìæâ àéùç÷åìä íéâã êåúî åúãåöî ìù åøéáç àåäùë êåúá 
íéä åà ç÷ìù äéç åúãåöîî àéäùë äñåøô ãîáøá éøä äæ øåñà éøáãî íéøôåñ íàå äéä 

äãåöîä éìë ç÷ìå êåúî äãåöîä éøä äæ ïìæâ:  
 הבעלים קנה ולא משתמרת שאינה חצר זה חבירו בשדה שזה שאפילו – קנה •
 ãåáëì áøä õéùôéì :éñá 'ñø"ç úàáä éøáã øâä"à ëù 'ïàë øöçáã úøîúùîä à"ö õø@ ).ע"סמ(

åéøçà åòéâîå ,äàøðå åðéàù êééù ììë ,ùåøéôå åéøáã ùïàë éøééî êåúá øáéá ,åíà àåä øîúùî 
íéìòáì ïåâë ùéù úåöéçî úåòðåîä åúåà çåøáì äöåçä ,óà ïéàù íéìòáä ìåëé åñôúì äöéøá àìà 
äãéöá ,éåä øöç úøîúùîä .÷øå øöçá øùôàù úàöì äðîî ,æà éåìú ãîåòá äãöá õøå äòéâîå. íàå 

äæ úðååëúä íù êéøö ùøôì. 

אבל , שזה גזל דרבנן'  שאם המצודה גרם לדג לעלות כתוב בתוס– הלוקח דגים •
אבל בכל מקרה כל עליה מחמתו , 827לולא דבריו נראה דהוי גזל גמור משום שקנה בהגבהה

                                            
 ] 'תוס בשם קצות [לבינו בינו מהני מ"מ הפקר מטעם ביטול שאם לפסח מ"נ וכן 824
ד "וכן למ@, אמנם אם מישהו הזיק אותו לפני שהבעלים הרימו אותו נראה שהם פטורים 825

 .נ מהניא תפיסה"ה) ב שכתב שזו דעת רוב הפוסקים"ה סק"כ' ך סי"עיין ש(דמהני תפיסה בתיקו 
רק כספק , ע רק שאינו נדון כספק איסור שיהיה אסור להחזיקו לעצמו"ולכן נראה שכוונת הסמ

 . ון לקולאממ
  @.עליו הנתיבות שהקשה כמו הענין הבנתי ולא ע"הסמ כ"כ: ליפשיץ הרב לכבוד 826
 במקום הקצות כוונת כנראה, @הפקר הוה הים שבתוך מה שכל ים של מזוטו ו"ק יש אבל 827
  .שלום דרכי מפני' שכ' בתוס פשוט פירוש הם דבריך אבל, הדחק י"ע להציל שיכול
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ח שאין הגבהה מחמתיה אלא אם הקונה עשה משהו "וי, )קצות(הוי הגבהה וכן משיכה 
 )828נתיבות(בשעת מעשה למושכו אליו 

  ).ע"סמ(אין להם תוך אינם כלי וממילא לא קנה  כש–מדברי סופרים  •
)ãé (ñøåôäáéùòà óåò åà äéç äá ãöå åøéáç äãùá äãåöî " úåùòì úåùø åì ïéàù ô

 äãùä ìòá äð÷ éãù éì äúëæ øîàå åäãù êåúá äãùä ìòá ãîåò äéä íàå äð÷ äæ øáã
 íåìë äãåöîä ìòáì ïéàåòà øîúùî øöçä íà ïéãä àåäå" åäãù ãöá ãîò àìù ô) ïîéñ øåè

çñø:(  
ואפילו יש להם ,  אין תקנה של דרכי שלום כאשר הניח מצודה שלא ברשות–הפורס  •

שכליו לא מקרא אלא אם יש לו , תוך אין איסור גזל שכליו של אדם ברשות חבירו לא קנה
 ברשות שלא שמונח כיון לקנות החצר בעל מונע הכלי אין זה מטעם וכן, רשות להניחם שם 

 ).קצות(

 סופו ואין חוצץ הכלי בתוכו החפץ שכל כיון קנה ולא זו סברא על חולקים שיש א"וי •
 ואין מודו ע"כו מהכלי להוציא ויכול שם חצרה שבעל שבאופן ואפשר, זו בחצר לנוח

 ).נתיבות (829כלל מחלוקת

 וכיון, הבעלים וזוכה שבור כצבי הוי במצודה שנתפס כיון – שדי לי זכתה ואמר •
 מחבר במחלוקת תלוי להגיע יכול ואם, ע"לכו שדי לי זכתה לומר יךצר להגיע יכול שאינו

 לכלים, שדי לי תזכה לומר שצריך שבור צבי בין חילוק יש ולהלכה, ג"ס ח"רס לעיל א"ורמ
  ).ע"סמ (צ"שא

)åè (íéâãâéù äðéàå àéä úøîúùîä øöçë åæù äðéôñä ìòá äð÷ äðéôñä êåúì åöô÷ù 
úåà ïéëéìåîù íä íéîäù úëìäîä øöçäîöò úîçî úëìåä äðéàå ä:  

)æè (éðòãéù ó÷ðîä ùåøéô : úéæ ó÷åðë úåììåò åá øàùðå åîë êúåç)ùø"é( ïìéàä ùàøá 
 øçà ïìèð íàå íàð÷ õøàì åìôðù íãå÷ éðòä éãéì àá íà õøàì åìôðå äéúåøéô øéùîå
 ìæâ íåùî íäá ïéà äìéçúî åãéì àá àì íà ìáà åãéî ïéàéöåî õøàì åìôðù øçà

éî íàéöåäìä ãìèåðíìèéì åì øåñà äìéçúëì ìáà :  
)æé (íéìçùåèù áîøä ùøéô"í :àùáç éáøòá"òìáå ø"ïúùô äãùá íéìãâä ïåøùé÷ æ ìë øúåî 

 åù÷åäù åà øöîä ìò íéãîåò íä íàå ïúùôä íéãéñôîù ø÷ôä íäù éðôî ïìèéì íãà
øåñà òøæì830:  

)çé (äãùæèùëî ãçà åá ùé íà íéàìë åá ùéù "úéá íéøé÷ôî øçà ïéîî ã ìë ïéã 
 äãùä  
  ).831ע"סמ(ח "ד מכריזים שהיא הפקר וללא זה אינו הפקר וי" דהיינו שב–בית דין  •
  

ïîéñ ãòø   
)à (åëò"íæéù øëîù äãù ìàøùéì ìá÷å íéîãä àìå áúë åì øèùä éøä àåä ø÷ôäë 
ìëå íãå÷ä íäá äëæ øàáúðå ïîéñá ãö÷ äâä :äøùò íéàðú äðúä òùåäé õøàá ïìåëå úåâäåð 

óà õåçá øàìõ ïáúëå áîøä"í ô"ä úåëìäã é÷æð ïåîî øåèäå ïîéñ ãòø à àìå éúòãé äîì 

ïèéîùä øáçîä äæä éìåàå íåùî ïðéàù ïéçéëù íáåøù ïðéà ÷ø íå÷îá ùéù ìàøùéì úåãù íéîøëå 

äæå åðéà çéëù úåìâá äöåøäå ãåîòì ìò ïäéðéã ïééòé íéðôá .éî äéäù åì ìéçð ìù íéøåáã åàöéå 

åáùéå ìò ïìéà ìù åøéáç ùé íéøîåà ìåëéã õå÷ì óðò éãë ìéöäì åìéçð ïúåðå éîã óðò ìòáì ïìéàä 

                                            
 .836יבות הובא שם הערה ג ונת"ה סק"קצות ער' עי 828
 י"רש לסברת מודה גם ם"שהרמב שאפשר, כלל מחלוקת אין, זו דרך שלפי שכוונתו נראה 829

 שגם אפשר זה ובאופן, שם עומד שהבעלים באופן רק הוא' שכ מה כל ה"בלא שהרי, חוצץ שהכלי
 . דבר לא י"רש

  .מזיק הוא הפקרוכן פשוט כל  830
עקר מין ' ועוד אם א. ע"שרף את השדה אם יכול לטעון קים לי כטור דלא כשו' ע אם א"וצ 831

  .@בטענה שזה מזיק לשני כסעיף יז' א
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)øåè íùá åéáà àøä"ù (ùéå ïé÷ìåç) íù íùá éøä"ó îøäå"ä .(  

 שלא חוק יש אם אמנם. ם"לעכו ששילם מה לישראל וליתן לחזור צריך מיהו – הקודם וכל
  ).ע"סמ (ב"ס קצד 'סי לעיל' ועי החוק אחר הולכין דמים שנותן מי אלא קנה

  
 ïîéñò äø  

)à (øâ832òà äùåã÷á åúãéìå åúøåäù ïá çéðä àìå úîù " íúøåäù íéðá åì ùéù ô
äëæ íäá íãå÷ä ìëå ø÷ôä åéñëð ìë äùåã÷á íúãéìå äùåã÷á àìùçéù:  

)á ( øàùî øúåé åúøåá÷á íéáééç åéñëðá íéëåæä ïéà åéñëð ìë ìàøùé åæáæáå úîù øâ
ìàøùé ìëèéù:  

)â (éåñîä äãùïåéë äéøöîá úîé  ùéëäù) ùøéôùø"é :úçà äàëäá äá øôçù ïåéë( äá 
 éãë ùåëî äúåàá äðîî äðå÷ äéøöîá úîééåñî äðéà íàå äìåë úà äð÷ ãçà ùåëî

øåæçéå äùéøç úòùá ãîöä êìéùëù:  
 )ע"סמ( חפריה כל שהוא או עשה שום תיקון לשדה –כיון שהכיש  •

רק שצריך שיהיו ,  קנה בתורת אגב מחזיק בנכסי הגר והיו בתוכם מטלטלים–שם  •
ויש חולקים שקנין אגב צריך דעת , )קצות(ואז הוא כמו הקרקע ובטל אליו , צבורים בתוכו

 ).נתיבות(אחרת מקנה 
 .ז"יב ולא הבאתיו שזה לא מציאותי כל כך בזה"ע סק"סמ'  עי–כדי שילך  •
)ã ( øöîä)ùåøéô :ì äãùî íãà éðá åá íéøáåòù íéîøëä ìåòùîá åîë äãù)êåøò(( áöåçäå 

)ùåøéô : úåîà õøàá ïéãøåéå ïéáöåç åéùøùù ïìéàå áùò øîåìë úåøåá íäì áåöçì ïî øæâð áöç

äáøä( íéîçúîù )ïéîçúî ùåøéô :íçúúå úìáâäå íåâøú ïéìéáâî(ñëðá ïé÷éñôî ïéîåçú åá é 
áöçä åà øöîä ãò àìà äð÷ àì äãùá ÷éæçîä ìëå øâä:  

)ä (÷éñôî äàôì ÷éñôîä ìë øâä éñëðá ãöéë äð÷ àì íéîä úîà åà ìçð íù äéä 
 íéáøä úåùøá ÷éñôîä ìëå äîàä ãò åà ìçðä ãò àìà)ð"úáù úåéåùøá à( éñëðá ÷éñôî 

 ÷ìåçù úåùø íäéðéá äéä åìéôà úéìîøë åà ãéçéä úåùø úåãùä éúù ïéá äéäù ïåâë øâä
î ïéèéâì÷éñô:  

)å ( øâä éñëðá ÷éñôî äàîåèì ÷éñôîä øáã ìëéëãö åæ äò÷áì íãà ñðëðù ïåâë 
 íå÷î ìë åàì íà äàîåèä íå÷îì òéâä íà òãåé åðéàå øçàä äãöá äò÷áá äàîåèå

åîöò éðôá ÷ìçåî øçà íå÷îë àåä éøä äàîåèì äúåà íé÷éæçîù:  
)æ ( àìå øöî àì íäéðéá äéä àìå ãçà øâ ìù íìåëå úåáø úåãù äá ùéù äìåãâ äò÷á

å íé÷éñôîä íéøáãî øáã àìå áöç ìë äìåë úà úåð÷ì äò÷áä úö÷îá ÷éæçäå ãçà àá
åúåà äðå÷ øâä åúåà íù ìò àø÷ðäàëùäâä  : äãùá ìáà ïéçìùä úéá äãùá à÷åã íéøîåà ùéå

 àìà äð÷ àì ïìåë úåð÷ì ùøéô àìå íúñ ÷éæçä íà ìáà ïìåë äð÷ ïìåë úåð÷ì ùøéô íà ìòáä úéá

 åì ùéù äãù àåä íàå äáçøìå äëøàì äìòî ÷éæçäù íå÷îî øöîáù äî ìë äð÷ øöî) íùá øåè

àøä"ù:(  

יש לחלק בין מכוש ' א: תירוצים' יש ג'  על אף שזה נראה כסותר סעיף ג–כל הנקרא  •
כ "א שכאן היתה כוונתו לקנות את כולה משא"וי, לחזקה גמורה שבחזקה גמורה קנא הכל

 )ע"סמ(ר והאחרון עיק, א שיש לחלק אם השדות נקראים על שם הגר או לא"וי', בסעיף ג

וטעם הדבר שכל , )ע"סמ( שדה הצריך השקעה ולא מספיק לו בגשם –בית השלחין  •
א שסובר כדעת "מוכח מדברי הרמ, )ע"סמ(נקראים על שם הבאר ' השדות הנשקים מבאר א

 .'ל לגבי סתירה בין כאן לסעיף ג"ע הנ"הסמ

 .ז"ע בפרטיו ולא הבאתיו שזה לא מציאותי כל כך בזמה"סמ'  עי–מענה  •

                                            
  ).צ"רח' כתובות סי(מרדכי ' לגבי דינו של עבד כנעני שמת עי 832
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אין המצר מפריע יותר ממה ,  אמנם אם יש מצר ושדות חוצה לא–שיש לו מצר  •
 ).833ע"סמ(שכתוב כאן בסעיף 

)ç ( ÷éæçä äàð÷ äúåð÷ì íäî ãçàá ÷éæçä íäéðéá ãçà øöîå øâä éñëðá úåãù éúù
 éãë äá ÷éæçä äð÷ àì äúøéáç ìáà äð÷ äá ÷éæçäù åæ äúøéáç úà úåð÷ìå äúåð÷ì äá

÷ àì äúøéáç úåð÷ì ÷éæçä àìù éðôî äúåàå äá ÷éæçä àìù éðôî äúøéáç ïäî úçà äð
ð÷ì éãë äáäúå:  

)è ( øöîá ÷éæçäù åà íäéðéáù øöîä úàå äúøéáç úà úåð÷ìå äúåð÷ì äá ÷éæçä
ïåøçàä äëæ äúåð÷ì éãë äá ÷éæçäå øçà àá íàå ÷ôñ äæ éøä ïäéúù úà úåð÷ì:  

)é (íäî ãçàá ÷éæçäù äæî íéðôì äæ íéúá éðù ïëå äð÷ àì éðùä úà úåð÷ìå åúåð÷ì 
 àì åá ÷éæçäù äæ óà éðùä úà úåð÷ì éãë íäî ãçàá ÷éæçä ãáìá åá ÷éæçäù äæ àìà

äâä äð÷ : íäéðù äð÷ ïåöéçä íò åúåð÷ì éãë éîéðôá ÷éæçä íàã íéøîåà ùéå)áùø íùá øåè" í

äåàø"ù:(  

הפנימי לא אבל ,  דווקא בבתים שהחיצוני משועבד לפנימי לדריסת רגל–החיצון  •
 ).834ע"סמ(משועבד לחיצוני לדריסת הרגל ולכן המחזיק בחיצון לא מקבל את הפנימי 

)àé ( àìà äð÷ àì øèù åúåàá äáåúëä ò÷ø÷ä úåð÷ì éãë øâä éñëðî øèùá ÷éæçîä
åúéçåìö éô ìò øåöì ãáìá øèùä:  

ז קנה משום ידו של אדם שקונה שלא " על אף שאין דעתו לקנות השטר עכ–בשטר  •
 ).835ך"ש(תו כמו בחצר מדע

 ).ך"ש( הן שטר מכר והן שטר חוב –שם  •

)áé (åëòä äøëîù äãùå ø÷ôää éñëðå íéùøåé åì ïéàù øâ éñëð" àì ïééãòå ìàøùéì í
 úåëìäá åøàáúðù ä÷æçä éëøãî êøãá íäá ÷éæçîä ìë äåù íðéã íìåë äá ÷éæçä

 úåøéô úìéëàî õåç äð÷ äøéëîãöéë ÷éæçäå åøéáçî ò÷ø÷ ç÷åìä  äéúåøéô úìéëàá äá
áúðù åîë äð÷øà ïìéàä úåøéô ìëà åìéôà ø÷ôä éñëð åà øâ éñëðá ìáà áö÷ ïîéñá 

 ãåáòé åà õøàä óåâá äùòî äùòéù ãò ò÷ø÷ä óåâ àìå ïìéàä óåâ àì äð÷ àì íéðù äîë
äâä ïìéàá äãåáò : äçîöå äòéøæä øçà äñéë àìå äòøæå äùåøç øâä äãù àöî íà êëéôì

 éåä àì äìëàå ä÷æç)øåè:(  
 .קצד' דינו בסי'  עי–ם "שמכרה העכו •

 .קצב'  כלומר נעל גדר פרץ סי–בהלכות מכירה  •

 ).ע"סמ(א חולק "קצב שהרמ'  עי–אכילת פירות  •

)âé ( éñëðá íäî úçàá ÷éæçä íàå äð÷ àì ç÷åìä íäá ÷éæçä íàù íéáø íéøáã ùé
 äð÷ ø÷ôä éñëð åà øâäãöéëá íééåðá íéìåãâ ïéøèìô àéöåîä  ø÷ôä éñëðá åà øâä éñëð

äð÷ çúôä ãâðë øúåé åà úçà äîà ïåâë ãçà øåéë íäá øééë åà ãçà ãåéñ íäá ãééñå:  
 ).ע"סמ( פירוש צייר בו צורה ליפותו – כייר •
אמנם במקום אחר צריך יותר ,  כלומר שרואהו כאשר הוא נכנס בפתח–כנגד הפתח  •

 ).ע"סמ(מאמה על אמה 

)ãé (ð÷ øâä éñëðá äøåö øöää:  
צרות אדם או חיה ועוף שיש בהן נוי יותר משאר ציורים ומשום הכי קנה '  פי–צורה  •

 ).ע"סמ(אפילו אין בהן אמה על אמה 

)åè ( äð÷ ïúòöäá ò÷ø÷ä äôééù ïåéë øâä éñëðá úåòöî òéöîä áëùù à÷åã íéøîåà ùéå

                                            
833 *  
  לשני לדריסת הרגל שאם ' שמשועבדים א' וכנראה שכן הדבר בשדות וכו 834
ומשמע מדבריו שאם החזיק בשטר באופן אחר כמו הגבהה זה ספק אם קנה השטר לצור על  835

  .ה"ע סקל"לקמן סמ' ועי, פי צלוחיתו
  .א סעיף כא שאם כיוון לקנין אחר לא קנה אפילו בקנין יד"לקמן רמ' עי
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 äð÷ ïúåà òéöä íâå ò÷ø÷ä óåâ ïî äðäðå ìéàåäã úåòöîä ìò)øåè ( ïçìù êøò ùé åéìò ìëàå

 äð÷ã íéøîåà)àøä åéáà íùá íù"ù:(  

)æè (äð÷ øâä éñëðá äãùä úà øéðä:  
 ).ע"סמ(שהוא תיקון השדה .  כלומר חורש–ניר  •

)æé ( úãåáòì åúòã íà øâä éñëðá íéøîú úåôëå úåðìéà éâéøù åà ïôâä úåøåîæ ìöôîä
 äð÷ àì äîäáì íéöòä ìéëàäì åúòã íàå äð÷ ïìéàäãöéë úøåë äéä  åú÷æç ïàëîå ïàëî

íéöòì àìà ïéåëúî åðéà úçà çåøî úøåë äéä ïìéàä úãåáòì ïéåëúðù:  
)çé ( íéöòì åúòã íàå äð÷ õøàä ï÷úì åúòã íà äãùä ïî íéðáàå íéöò è÷ìîä ïëå

 äð÷ àìãöéë éøä ÷ãä àìå ñâä è÷ì õøàä ï÷úì ïéåëúðù ú÷æçá äæ éøä ÷ãäå ñâä è÷ì 
 íéöòì ïéåëúðù ú÷æçá äæåìéôàå ïéçéëåî åéùòî åéäéù ïðéòáã äð÷ àì äð÷úì ïååëù øîà 

)èøå:(  

)èé ( ãéîòéù íå÷î úååùäì åúòã íàå äð÷ õøàä ï÷úì åúòã íà õøàä éðô äåùîä ïëå
 äð÷ àì ïøåâ åáãöéë õøàä ï÷úî äæ éøä êåîðä íå÷îì åðúåðå äåáâ íå÷îî øôò ç÷åì äéä 

úåøåøöäå øôòä êéìùî àìà äæ ìò ãéô÷î åðéà íàå äæ éøä äãô÷ä àìá íå÷î ìëá 
 ä÷æçáåðéàùåá ùåãì íå÷î úåùäì àìà ïéåëúî :  

)ë ( äð÷ àì íéâã ãåöì íàå äð÷ õøàä ï÷úì íà õøàä êåúì íéî çúåôä ïëåãöéë 
 ãçà íéçúô éðù äùò õøàä ï÷úì ïéåëúî äæ éøä ãáìá íéîä åá åñðëéù íå÷î äùò

íéâã ãåöì ïéåëúî äæ éøä àéöåäì ãçàå ñéðëäì:  
)àë ( ïåøçàä äð÷ úåúìã íäì ãéîòäå ãçà àáå øâä éñëðá íéìåãâ ïéøèìô äðåáä

 éøäù äðå÷ åðéàù íéðáà ìâ äùòù éîë àåä éøäå íåìë õøàä óåâá äùò àì ïåùàøäù
 ãò úìòåî ïéðáä åúåà úøåö ïéàå ùìåôîå øúåéá áçø àåäù éðôî äæ øãâá ìéòåä àì

 úåúìã ãéîòéùääâ :ïéãä àåäã íéøîåà ùéå äð÷ ìòðå éðù àáå ìòð àìå úåúìã ïåùàøä äùò íà 

 éðù)ë øåè"àøä ë"ù ( ìù íéðáàå íéöòá ïåâë åìù åðéàù íéðáàå íéöòá äðåáá äæ ìëã íéøîåà ùéå

 åìù åéäù åà ïäá äëæ íà ìáà íéìòåô éãé ìò äðáù åà ïéðá éãé ìò ÷ø ïäá úåëæì ïååë àìå øâ

éù äìéçúìëå éðáàå éöò ìåèà éðà øîåì  åîë ø÷ôä ò÷ø÷ä ïëìå íåìëá ÷éæçä àì ïåøçàä éøä

 äëæ íãå÷ä ìëå äéäù)àøä íùá íù"ù ( ïåùàøã àäå ìëá äëæ éðùä åìùá äðåá åìéôàã íéøîåà ùéå

 ãéîòäì éåàøä ïéðá äùò íà ìáà ìéòåîä ïéðá äðá àìùë åðééä ò÷ø÷ éáâ ìòù ïéðáá äð÷ àì

ú åà äîäáíéìåâðøéðáì úåãåñé ò÷ø÷á øôçù åà  äðééðáá ò÷ø÷ä äð÷ äðáå ï)ô ãéâîä" äééëæã á

øä íùá"ùâéî ïáà éåìä é ( úåãåñéä úåøéôçá äð÷ àìã åäì àøéáñå ïé÷ìåç ùéå)ð" ú÷æç ÷øô é

áîø íùá íéúáä"áå ï"àøä íùá é"ù:(  

ן ו אפילו אם השליח לא ידע שהם נכסי הגר קנה המשלח שהמשלח כיו–פועלים  •
 ).836ג"קצות סק (לקנות

 ).ע"סמ(פרישה '  עי–ן דלתות עשה הראשו •

 .רסח' פתחי תשובה ריש סי'  עי–ולא כוון לזכות  •

)áë ( úòáå íåìë çéáùä àì òøæä êéìùäù úòáù äð÷ àì íéîìúä êåúì òøæä õéôîä
äðå÷ åðéàå àåä åéìàî àáä çáù çéáùäå çîöù:  

)âë ( åìéôàå äð÷ àì äáâ ìò úøçà äöéçî äùòå äæ àáå øâä éñëðá äöéçî äúéä
 åéìàî ìéòåäù úòáå ìéòåä àì äðáù úòáù úîéé÷ äðåéìòä éøäå äðåúçú äöéçî äòìáð

äùòîä àá:  

                                            
א שמעשה "נתיבות קפח סק' ועי. ע"משמע מדבריו שזה מדין שליחות ולא מעשה יבש וצ 836
ג "י קצות רע'וע, כה' מ סי"ת אב"שו' ועי. עובד עם מחשבת המשלח ולא גרע מחרישת שורויבש 

 .ב שגם במצודה שגורם לדג לעלות הוה הגבהה"סק
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)ãë (òà úåð÷ì åúòã ïéàå ø÷ôäáå øâä éñëðá ÷éæçîä"äð÷ àì äðáå øãâù ô:  
 אבל אם עשה שליח לגדור בנכסי הגר כדי לקנותו אפילו שהשליח לא ידע –לא קנה  •

 ).קצות(שהם נכסי הגר קנה במחשבת המשלח 

)äë (äð÷ àì åìù íäù øåáñëå øâä éñëðá øãåòä:  
 אמנם במתנה ומכירה שיש דעת אחרת מקנה קנה אפילו אם חשב שהם –לא קנה  •

אמנם אם יש דעת לקנין אחר שלא , דהיינו שלא צריכים דעת קנין בדעת אחרת מקנה, שלו
 ).837קצות(מועיל לא קנה 

)åë (çà øâ ìù äéäù øåáñë äæ øâ éñëðá øãò úåëæì åìà åéùòîá ïéåëúðå ìéàåä ø
äð÷ äæ éøä ø÷ôääî:  

 ).ע"סמ(ה שטר משכענתא ואכל ממה פירות " ה–אם יש  •

)æë ( äæ ïåëùîá ÷éæçäå øçà ìàøùé àá øâä úîùëå øâä ãéá ìàøùé ïåëùî äéä
 ìò áåç øèù øâì åì ùé íà ïéãä àåäå åãåáòù ìèá øâä úîù ïåéëù åãéî åúåà ïéàéöåî

÷ø÷ úåðåëùîú÷æçåî ò:  
ב "ע' לעיל סי'  כתוב בראשונים אפילו משכון שלא בשעת הלוואתו ועי–ביד הגר  •

 ).ך"ש(שאינו כן " ך סק"בש' סעיף ב
 ).ך"ש(ל אם יש לו משכון קרקע מוזקת בידו מישראל " צ–אם יש לגר  •
 ).ך"ש(ב סעיפים לו עד מ "ע' לעיל סי'  עי–על משכונות קרקע  •
)çë (é ãéá øâä ïåëùî äéä ãâðë ïåùàøä åðîî ç÷åì åá ÷éæçäå øçà ìàøùé àáå ìàøù

 íéøáã äîá øàùä úà äðå÷ ïåøçàäå åéúåòîíéøåîà ïåùàøä øöçá ïåëùîä äéä àìùë 
 íåìë ïåøçàä äæì ïéàå åúòãî àìù åì äðå÷ åøöç åøöçá äéä íà ìáàäâä : ïéãä àåäå

 ïåã÷ôììù ìàøùé ãéáù øâ )á"úåîåøúä íùá é (áã àåä íà åäéî øöçä ìòáì òãéì äéì äåä àìã ø

 äð÷ àì)ô éëãøî"àòéöîã á ( ïéà íéãòá åà øèùá ìàøùéì áééç øâä äéä çñø ïîéñ ïî÷ì ïééòå

 òøôéì àáë åðîî òåøôì àáäå ùøåé ïéã åì ùé åéñëðá ÷éæçîäå áåçä øåòùá ÷éæçäì ìåëé íãà íåù

 ïéùøåéä ïî)ô ãéâîä"áå äéëæã á"øåèéòä ìòá íùá é:(  

 דוגמא לגר שמת בבית של ראובן ושמעון לקח ממנו אבנטו –ה ליה לידע דלא הו •
 ).838ע"סמ(רסח ' פרישה ודרישה ריש סי' ועי

 ).ך"ש(או בכתב ידו , )ע"סמ (839 דהיינו שמת תוך זמנו–או בעדים  •

 ).קצות(ב "ה סק"ג ורמ"קצות ריז סק' ועי, )ע"סמ( ולכן צריך שבועה –מן היורשין  •

)èë (é åæáæáå úîù øâ íéðè÷ ïéøåç éðá íîöò åð÷ íéìåãâ íéãáò íäá åéäå åéñëð ìàøù
äëæ íäá ÷éæçîä ìë:  

)ì ( åúùàù åà ïá åì ùéù åà úî àì ïééãòù åòîùå åéñëð ìàøùé åæáæáå úîù øâ
 äúéä úîà äðåùàø äòåîùù åòîù êë øçàå íìåë åøéæçä øéæçäì íéáééç íìåë úøáåòî

éôä åà íãå÷î åðá úî åà úî äðåùàøáå àì äðåùàøáå äð÷ äééðùá ÷éæçîä ìë åúùà äì
äð÷:  
 ).ע"סמ( דהיינו שמת ולא היה לו יורשים –אמת היתה  •

 ).ע"סמ( שנסתלקו מחזקתן –ובראשונה לא קנה  •

)àì ( íéùøåéäî úéáâðù äåìî ìë úåáåç åéìò åéäå åéñëð ìàøùé åæáæáå úîù øâ
ìà íäî íéáåâ ïéàå íäá åëæù åìàî íâ úéáâð úåçå÷ìäîå å÷éæçäù íéáø åéä äòåáùá à

åéðôìùî ïéáåâ åì ïéà ãñôð ïåøçàä íäá 
 

                                            
  .ד שזה רק במתנה ולא במוכר"סקי' ר' נתיבות סי' עי 837
א אם לא רצה לזכות אז אם יש להן זכות במוון גובים על פי שבועה והמותר "ע סק"סמ' עי 838
  בדבר שאינו רגיל לבא, א"ברמ' רסח סעיף א' כ בסי"וכ. דשלהק

  .כ יש לומר שפרע"דאל 839
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 åòø ïîéñ  
)à (áëùêë úåìçð øãñ:åùøåé åðá úîù éî 840.ïá àöîð àì ,òøæ ïáì ùé íà íéàåø , øëæ ïéá 

÷ð ïéáúåøåãä ìë óåñ ãò äá,ìëä ùøåéå åîå÷îá ãîåò .ïáì òøæ àöîð àì , úá åì ùé íà 
åðùøéú,úá åì àöîð àì , úåøåãä ìë óåñ ãò äá÷ð ïéá øëæ ïéá òøæ äì ùé íà,ìëä ùøåé . 

àìòøæ äì àöîð ,úî ìù åéáàì äùåøéä øåæçú .íéé÷ åéáà ïéà íàå ,åòøæì øåæçú , íäù 
úîä éçà.ìëä ùøåé çà åì ùé íà ,çà åì àöîð àì ,úåøåãä ìë óåñ ãò òøæ çéðä íà , 

ùøéì åîå÷îá ãîåò.åðîî òøæ àìå çà åì àöîð àì , äòøæì åà úîä úåçàì äùåøéä øåæçú 
úåøåãä ìë óåñ ãò.çà àöîð àì úåäðîî òøæ àìå ,úî ìù åéáà éáàì äùåøéä øåæçú , 

 ìë óåñ ãò íòøæì åà íéçà åì ùé íà úîä éáà éçà íäù åòøæì øæåç íéé÷ åðéà íàå
úåøåãä.íäî òøæ àìå úîä éáàì íéçà ïéà íàå , äòøæì åà úîä éáà úåçàì úåøæåç  ãò

úåøåãä ìë óåñ.äðîî òøæ àìå úîä éáàì úåçà ïéà íàå ,úî ìù åéáà éáà éáàì úøæåç , 
éç åðéà íàå,åòøæì åùéøåî ,úåøåãä ìë óåñ ãò íòøæì åà úî ìù åéáà éáà éçà íäù . àì 

íòøæ àìå úî ìù åéáà éáà éçà àöîð, óåñ ãò äòøæì åà úî ìù åéáà éáà úåçàì úåøæåç 
úåøåãä ìë,äæ ìòå ïáåàø ãò äìòîì úùîùîî äìçð êøãä 841.  

בדרך קנס ' ד חייבו א"אמנם אם ב',  איך דרך לבטל את זה כמו בקנין וכו-בנו יורשו  ....שלאשלאשלאשלא
אמנם בניו יורדים לירושה , מועיל' עד שאמר רוצה אני לסלק את עצמי מירושת וכו

 ).ת"פ(
)á (âëùúáå úá çéðäå úîù éîáä ï,åøåã äîë óåñ ãò ïáä úá úá úá åìéôà ú, àéä 

ìëä ùøéúå úîãå÷,íåìë úáì ïéàå .úåçàä íò çàä úáì ïéãä àåäå , åéáà éçà ïá úáìå 
åéáà úåçà íò,äæá àöåéë ìë ïëå .  

)â (ãëùåééçá íäéðù åúîå íéðá éðù åì åéäù éî, çéðä àì éðùäå íéðá äùìù ãçàä çéðäå 
ï÷æä úî êë øçàå úçà úá àìà,íéñëðä éöç úùøåé ïáä úá ,éðá úùìùå  øçàä ïáä 

øçàä éöçä íéùøåé, ùéøåî ãçà ìëå äåùá íéùøåéå íéîéé÷ íéðáä åìéàë íéàåø åðàù 
å÷ìç åéðáì842.å ìòúåøåãä ùàø ãò áàä éçà éðáå íéçàä éðá íé÷ìåç äæ êøã .  

)ã (äëùäçôùî äéåø÷ äðéà íàä úçôùî,äúá úà àìå äðá úà úùøåé íàä ïéàù 843. 
úà äæ íéùøåé ïéà áàî àìå íàî ïéçàåäæ ,åúåà ùøåé åéáà úçôùî ãçà ìë àìà , 

åëùáàä ïî ïéùøåé åì ïéàù é÷åúù åìéôàå,åúåà ïéùøåé åîà úçôùî ïéà , åéñëðå øâë àåä éøä àìà 

ø÷ôä844. åîà úà ùøåé ùéàä ìáà845,ïá äì ïéà íà äîà úà úáä ïëå , éñëðá äðéãù 
áàä éñëðá åîë íàä,äúåà íéùøåé íäéðù , ïéîãå÷ åòøæå ïáäù àìà úáì.  

', שהשכירה בית לא, ]ולא היתה שתוקי[,  מעשה באשה ששכחו אביה-אפילו שתוקי   ....שלבשלבשלבשלב
ואין הדין , שהמשכיר טוען שלא ידוע מי אביה ולכן הוא זכה בו כמו נכסי הגר, ומתה

                                            
  .שיש מנהג לכתוב שטר חצי זכר' לקמן רפא סעיף ז' ולא בתו אמנם עי 840

' אז יש מח, ואם הערכאות לא יתנו לבנים ירושה עד שהבת מסכימה לחתום על שטר ויתור
ואם חתמו בתשלום אי אפשר לתפוס כסף , )ה" סק'ח פרק א"פ(אם היא יכולה לתבוע על זה כסף 

 .תמורתו
 .ז שבן יורש שררת אביו"עכ, א שאין ירושה לדבר שין בו ממש או טובת הנאה"מ סק"ד' עי 841
שאין זכות לבכור פי שנים במקרה זו כל זמן שאביו לא ירש את ' ח סעיף ג"לקמן רע' עי 842

 .הירושה מקודם
אם גירות יורשת בנה שלא ' לד שיש מח' מ סי"הלוי חוש "ת מהר"ד ו שו"ת קד סק"פ' עי 843

 ).ז"א סקי"ח פ"פ(יהיו נכסיו הפקר 
א שאפילו אם יש "ת רנו סק"פ' ועי, )ד שם"תה(אפילו אם אמו אמרה שנתעברה מפלוני  844

אמנם אם האמא יודעת ממי נבעלה וצוותה ליתן , עדים שזינתה עם פלוני לא מועיל לענין ירושה
 .ש בנתיבות שהוי כיאוש גמור"ועיי, לפלוני נאמנת

 .##*אבל בעלה קודם לבניה  845
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שהרי ידוע פעם מי , )לעיל רסד(עמו אלא הוי כמו כל אבידה שנפל מכמה ולא ידוע ממי 
ע יהא "ד או המוצא כאן לכו"אם יהא מונח ביד בי' ש מחרסד י' פ שבסי"ואע, היה אביה

 ).ת"פ(ד "מונח ביד בי
 ).846ת"פ(א שיהא מונח עד שיבא אליהו " וי- הפקר   ....שלגשלגשלגשלג

)ä (æëùáàäî åéçàì ìéçðäì øá÷á åîà úà ùøåé ïáä ïéà847, êë øçàå äééçá úî íàù 
à òøæ åì ïéà íà ïë íâ åéùëò äùøåé äéä éç åðãåò äéä åìéà íéøîåà ïéà äúî åéáàî åéç

äúåà ùøéì åîå÷îá åãîòé, äðáì ïéàù ïåéë äéáà úéá úçôùîì äúùåøé øåæçú àìà 
òøæ.î íà ìáà äúàåä úî êë øçàå åééçá íàä ,åîåé ïá ïè÷ äéä åìéôà  , éçå ìéàåä

åéáà úçôùîî åéùøåéì äùåøéä ìéçðîå äùøåé úçà äòù åìéôà äéøçà. äâä çëù à÷åãå

åé åðéà øáåò ìáà ïè÷ä ãìåðùåéáàî åéùøåé ìéçðäì úøáåòî àéäùë äúî íà åîà ùø848.  
או שנגמרו לו ) ע"נתיבות וסמ (849 היינו שכלו לו חדשיו ולא היה נפל-אבל עובר   ....שלדשלדשלדשלד

 ).קצות (851ואפילו נפל, ח שאפילו לא כלו לו חדשיו"וי, )850ע"סמ(סימניו 
יל אבל אם נהרגה או שנעקר הולד אז הוא נוחל ומנח,  היינו אם האם מתה לבד-שם  ....שלהשלהשלהשלה

ז אינו נוחל "עכ, אבל אם מתה האם ומצאו את העובר מת, אפילו לא יצא לאויר העולם
שנפל הבית על האם ) 'רפ סעיף י' סי(ומנחיל מאחר שזה ספק מי מת תחילה ולדידן 

 ).852נתיבות(יורשי האם זוכים בנכסים בגלל שזה ספק וזה ודאי , והבן
)å (èëùíéøùëë íéùøåé äøéáòá íéáåø÷ä ìë. ãöéë  ùøåé äæ éøä øæîî ïá åà çà åì äéä

øùëë,íéùøåéä ìë øàù ïëå 853.Äî ïá ìáà Äùåëò åà äçô"íéøáãäî øáãì ïá åðéà í, åðéàå 
ììë ùøåé. äâä ìùùîî íäá ïéàù íéøáã ïéùøåé ïéùøåéä ïéà854, àìùðä úáåè åàäààîìòá 855 

ïåîî åðéàù856.  

, 857בנים יורשים אותוה, אמנם אם מכר הבית ושייר לעצמו האויר'  א-שאין בהם ממש   ....שלושלושלושלו
 ).'או ב' ע גדול כוונתו כא" צ-נתיבות (אז האויר של הבנים , שאם מת והוריש בית' או ב

שהיה לו פעם טובת ,  דהיינו אם יש כספי צדקה ביד אחרים-או טובת הנאה בעלמא   ....שלזשלזשלזשלז
אמנם , אין לו זכות להוציאם מידו של המוחזק, והשני רוצה ליתנם לצדקה, הנאה עליו
אם הם בידו יכול ליתנם למי , וכן ביורש, דו הוא יכול לתנם לאחר לחלקםאם הם בי

א שכל הדין טובת הנאה היא אך ורק לבעלים "וי, )858ך"ש(הנאה , שירצה ויש לו טובת
                                            

 .קצת קשה שזה חוות יאיר נגד תרומת הדשן 846
 ).ו"א תשכ"א ח"ת הרשב"שו(ה לאביו אם נתגרשה "וה 847
 כ הוא נולד חי"אם היא מתה ואח' אפי 848
ת ע אם זה רק בדעת רב שש"ש שמביא בדעת רב ששת שעובר שמת אינו כמו נפל וצ"עיי 849

 .ולא נוגע לנו או אם זה נוגע לנו
 .מ"כ שאילה של המ"ע עד כמה זה למעשה שזה סה"צ 850
 .לקמן רעו סעיף ו'עי  851
  .ע"פשטות זה הבנתו בדברי הסמ 852

 .אבל לפי הקצות בפשטות אין מקום לשום ירושת עובר אלא רק לנולד
ותיו אינם יורשות ובנ, שבנו יורש הכל, ובנות מאשתו, וזה אפילו אם יש לו בן בעבירה 853
 ).קכ' ד סי"ז ח"ת רדב"שו(כלום 
 .כגון אויר ודירה ואכילת פירות ללא גוף 854
ת פרטי שלו בבית כנסת "ע במי ששם ס"וצ. דהיינו גבאי צדקה שיכול לחלקם למי שרוצה 855

 )ג"א סקס"ח פ"פ' עי(אם הזכות לשים אותו בבית הכנסת הוא טובת הנאה ' א
גבותו או מעשי ידיו של בנו הסמוך על שלחן אביו אם הבן גדול וכן ממון שצריך לישבע ל 856

וכן כל זכות שיש לו דהיינו שהוא היחיד , )ב"א סקס"ח פ"פ(שזה של האב שהרי לא גבה השכר 
אמנם ברבנות ). שם(ע בשם של חברה "וכן צ, )ג"שם סקס(למכור במקום פלוני זה או לצוד דגים 

ד רמה סעיף כא "א יו"רמ'  עי– יש אחריני דעדיף מיניה הבן יורש אם הוא ראוי לכך אפילו אם
 )שם(

א "ח פ"פ(ע אם כן במה מדבר המרדכי שמשמע מדבריו שזה הולך למי שהגוף שלו "צ 857
 ).ג"סקס

, ע גדול אם יש למוסד גבאים מסוימים אם יש להם כח על אחרים לגבי כספי צדקה"וצ 858
  .שהרי רק סומכים על הבעלים של המוסד
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שזכה בו חייב ' וכן כל א, אז פקע טובת הנאה וכל הקודם שהוא עני זכה, ואם הם מתו
יח של הבעלים כל זמן שהבעלים חיים אמנם גזבר הוא של, ליתנה לעני הנמצא ראשון

 ).קצות(או שהוא יד עניים וסומכין עליו ויש לו רשות לחלק למי שירצה 
  

 æòø ïîéñ  
)à (áìùåéáà éñëðá íéðù éô ìèåð øåëáä.ãöéë ,øåëá íäî ãçàå íéðá äùîç çéðä , 

ïåîîä ùéìù ìèåð øåëáä,úåúù ìèåð íéèåùô äòáøàäî ãçà ìëå .íéðá äòùú çéðä , 
øäåúåùéîç ìèåð øåëáä ãçàä é,úéøéùò ìèåð íéèåùô äðåîùäî ãçà ìëå , êøã ìò ïëå 

íìåòì íé÷ìåç úàæä ä÷åìçä859.  
)á (ãçà øöîá ãçàë íúåà ìèåð íé÷ìç éðù åìà.  

  ).ע"סמ(' לעיל קעד סעיף ב'  עי-כאחד  ....שלחשלחשלחשלח
)â (âìùíéðù éô ìèåð åðéà åéáà úúéî øçà ãìåðù øåëá. ãìùåéáà ééçá åúçãô äàöé íàå, 

òà"íéðù éô ìèåð äæ éøä åéáà úúéî øçàì àìà íìåòä øéåàì åùàø ìë àöé àìù ô. 
äìùíéðù éô ìèåð åðéà ññåâ àåäùë ãìåð íàã íéøîåà ùé.  

  .)ש"ת בשם הש"א ופ"רע(א דווקא כולו "וי, )ע"סמ ( היינו רובו- פדחתו  ....שלטשלטשלטשלט
)ã (åìùíéðù éô ìèåð åðéà øëæ àöîðå òø÷ð êë øçàå íåèîåè ãìåðù øåëá. æìùëå ï èåùô ïá

øëæ àöîðå òø÷ðù, øîàðù äøåëá ÷ìçá èòîî åðéà )åè àë íéøáã (íéðá åì åãìéå, ãò 
äãéì úòùî ïá äéäéù.äøåëá ÷ìçá èòîî åðéà ãöéë , éðùå øåëá ïá åì äéäù éøä 

ä äæå íéèåùôíåèîåèøëæ àöîðå òø÷ðù , ïåîîä òéáø ìèåð øåëáä äøåëáä ÷ìçá åìéàëå 
éèåùô éðù àìà åîò ïéàãáìá í, íéèåùôä éðù åúåà íé÷ìåç íéøàùðä íéòéáø äùìùäå 

äåùá øåëáä íòå òø÷ðä íò.  
)ä (çìùøáåòä àì ìáà äøåëá ÷ìçá èòîî ãçà íåé ïá ïè÷. åéáà úúéî øçà ãìåðù ïáå 

äøåëá ÷ìçá èòîî åðéà.  
אז אם יש בכור ופשוט ונפל אז הבכור נוטל ,  אפילו אם מת באותו יום-בחלק בכורה   ....שמשמשמשמ

  .)860ע"סמ(והאח שמת מוריש לכל אחים שלו שמינית , ני האחים רבעחצי וש
)å (èìùíéìôð øçà àáä,òà "éç àåäùë ìôðä ùàø àöéù ô,äìçðì øåëá åéøçà àáä . ïëå 

è ïá 'úî åùàø àöéù,äìçðì øåëá åéøçà àáä , øîàðù äæù )æé àë íéøáã (åðåà úéùàø, 
 äæì íãå÷ åì ãìåð àìù àåä)ãìé( øéåàì éç àöéù íìåòä. îùè ïá êëéôì ' áåø àéöåäù

éç åùàø,à àáä åéøçøåëá åðéà .  
זה , א שאם יצא כולו וחי קצת זמן"וי, )ך"וש, ע"סמ(ה כל גופו " וה- שיצאו ראשו   ....שמאשמאשמאשמא

ז "ט(והמוציא מחבירו עליו הראיה , ספק נפל ולכן הוי הבכור הבא אחריו ספק בכור
רור בשעת יציאתו שהיה ודאי ה אם יצא רק ראשו כל זמן שאין בי"וה, )861ת"א ופ"רע

  .)ז"ט(דהיינו שנשתנה צורתו , נפל
                                                                                                                             

 
 
 
 
 
 
ולכן אם , מ שליורשים אין זכות עליו"לגבי גביר שהשאיר קרן לפרנס לומדי ביהת "פ' עי

 .מביאים לא טובים אפשר לגבות הכסף ולהעביר לראויים
והבכור לוקח , אז הפשוט לוקח רבע, חילוני ולקח שליש על פי ערכאות' אחים וא' אם יש ג 859

ולכן ההפסד על , אילו שאחר גנבונ שהנגנב צריכים להתייחס כ"ול, )ב"ב סק"ח פ"פ(רבע ושתות 
 .ע"וצ, שניהם
 .'לעיל לגבי נפל רעו סעיף ה' ע אם זה נוגע למח"צ 860
 .ך חולקים על זה"ע וש"ע איך הסמ"צ 861
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)æ (àîùïôåã àöåé862íéøåëá íðéà íäéðù åéøçà àáäå .ãìåð àìù éôì ïåùàøä , øîàðå ) íù
åè (íéðá åì åãìéå,øçà åîã÷ éøäù éðùäå .  

)ç (áîù øîàðù ïåùàø áàì ãìåðä àåä äìçðì øåëá)& (åðåà úéùàø àåä éë, ïéçéâùî ïéàå 
 ìòíàä,íéðá äîë äãìé åìéôà ,íéðù éô ùøåé åéáàì ïåùàø äæå ìéàåä .  

)è (âîùåëò äéäùë íéðá åì äéä"øééâúðå í,äìçðì øåëá åì ïéà . ãîù åì äéäù ìàøùé ìáà
åëòäî åà äçôùäî ïá"í,åðá éåø÷ åðéàå ìéàåä , äìçðì øåëá úéìàøùéäî åéøçà åì àáä 

íéðù éô ìèåðå.  
שאין , כ ישראל עם שפחה" מהגויה מיוחס אחריו משא שהילד-אין לו בכור לנחלה   ....שמבשמבשמבשמב

 .הילד מיוחס אחריו
אז , אז הילד אינו מיוחס אחריו,  אמנם אם הגוי הוליד ילד עם ישראלית- היו לו בנים   ....שמגשמגשמגשמג

  .)863נתיבות(הוא בכור לנחלה , אם הוא מתגייר ומוליד בן
)é (äîùíéðù éô ìèåð øæîî øåëáä äéä, øîàðù )æé íù ( ïá øåëáä úà éëøéëé äàåðùä, åæ 

äöåìç ïá åà äùåøâ ïá äéä íà øîåì êéøö ïéàå äéàåùéðá äàåðùù.   
)àé (åîùèåùô åà øåëá àåä íà åðì ÷ôúñðù éî,øçà íò áøòúðù ïåâë , éô ìèåð åðéà 

íéðù.ïéùåò ãöéëå ,åñáìå åøëåä íà óåáøòúð , ÷ìç íéìèåðå äæì äæ äàùøä íéáúåë 
äøåëá.åøëåä àì íàå ,ãìéù ïåâë úçà äàåáçîá å,äøåëá ÷ìç ïéìèåð ïéà . äâä æîù ïá ÷ôñ

è 'ïäî ãçà ùøåé åðéà ïåøçàì äòáù ïá åà ïåùàøì, åìéôà äøåëá ÷ìç ìèåð åðéà åéøçà àáäå 

÷ôñä ïî äàùøäá.  
באחים מי הבכור אז אין סומכים על זכרון דברים של אחר '  אם יש מח-מי שנסתפק  ....שמדשמדשמדשמד
 ).א"רע(אבל של האב כן ) ע"סמ(
 ).ע"סמ (864והיה הבן הבכור דמשמע שיהא בן בכור ודאי'  שנא-וטלין אין נ  ....שמהשמהשמהשמה
  ).ע"סמ(ה "הוא הממע'  שבכל א-אינו יורש  ....שמושמושמושמו

)áé (865åéáàå åîàå äéç øåëáä ìò íéðîàð äùìù866.ãéî äéç , ïåùàø àöé äæ äøîà íàù 
úðîàð.øåëáä åäæ øîåì úðîàð äãéìä éîé úòáù ìë åîà . çîùíìåòì åéáà867, èîù åìéôà

ò áàä øîàïîàð àåä éøåëáå àåä éðá ììë åðá ÷æçåä àìù éî ì. ÷æçåîä ìò øîà íà ïëå 
øåëá àåäù åðìåïîàð øåëá åðéà . äâä ðùøåëá àåäù ãçà ìò úçà íòô øîà íà åäéî, àì 

øåëá àåäù øçà ìò êë øçà øîåì ìëåé.  
 ).ת"פ( היינו של איצא וחזרה -חיה מיד  ....שמזשמזשמזשמז

מוציאו האב מרשות האם להכניסו בברית  עד יום השמיני דאז -כל שבעת ימי הלידה   ....שמחשמחשמחשמח
 ).ע"סמ(

                                            
 .דהיינו ניתוח קיסרי 862
והפשוט טוען תביא ראיה שלא היו , והבכור תובע פי שנים, ע בגר שנתגייר והוליד ילדים"צ 863

וכנראה שכל , שיתכן שיש לו ידל שהוא לא יודע ממנו, טען לפני מותווהאבא , לו ילדים לפני כן
 .לא ממציאים את זה, זמן שאין לו ראיה שהיה לו ילד

ג שהפשוט הוא מוחזק ולכן אם הנכסים באפוטרופוס "ו שמביא בשם כנה"ב סקכ"ח פ"פ' עי 864
 ??.הואמוחזק לשניהם ולכן חולקים

 .א"קידושין עד ע 865
 ).ז סעיף יא"ט(ס שלו היינו אפילו בפנק 866
נשים שילדו בבת אחת אשת כהן ולוי וישראל וממזר נאמנת : ל"ד סעיף לה וז' ז סי"אהע' עי 867

א "החיה לומר זה הבן כהן הוא או לוי או ממזר מפני שלא הוחזק ואין אנו יודעים יחוסם בד
מעידה אינה כשהוחזקה נאמנת ולא ערער עליה אדם אבל אם ערער עליה אפילו אחד ואמר בשקר 

, ש בפרישה שהחיה נאמנת נגד הכחשת ההורים"ועיי.  הבן בחזקת כשר ואין לו יחוסרינאמנת וה
ז שמביא שהחיה נאמנת לעולם "ש בט"ועיי, ז" מובא כאן בט–וכן האמא נאמנת נגד הכחשת האב 

ל כל אב, ולכן כאן רק נאמנת לאלתר, ילדים וכאן בתאומים' ושם מדובר בב, כל זמן שאין ערעור
 .זה רק כשאין עדים בכלל
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או שיש ,  אבל אם קודם לכן האב אמר שהוא אינו בנו-על מי שלא החוזק בנו כלל   ....שמטשמטשמטשמט
 ).ע"סמ(עדים שזה בנו של אחר אינו נאמן 

ע וסוברים שכל נאמנות על האב לומר שהוא בנו הוא אך ורק במיגו "ח על השו" וי-שם   ....שנשנשנשנ
ואינו נאמן כשהוא גוסס ואין , רק בנכסים שיש לו עכשיוולכן , שיכול לתנו לו הירושה

 ).קצות(בידו להקנות לו 
והוא מעיד שאינו ממנו אז ,  היינו שיש עדים שזה נולד מאשתו ראשונה- שהוא בכורו   ....שנאשנאשנאשנא

  ).ע"סמ(כ שינה "ואח, אבל לא נגד זה שהוא עצמו אמר שזה בכורו, נאמן
)âé (àðùåð àåä éøåëá éðá éðåìô øîàù íéãò åòîùíéðù éô ìè. åðéà àåä øåëá éðá éðåìô 

íéðù éô ìèåð,øîà÷ã àåä åîàì øåëá àîù . øîåì ïéåëúðù íéçéëåîù íéøáã øîà íàå 
íéðù éô ìèåð áàì øåëá àåäù,íéðéòä éìåç àôøî å÷åøå àåä øåëá éðá éðåìô øîàù ïåâë , 

îâãéøéíàì øåëá ìù àìå àôøî áàì øåëá ìù ÷åøã . áðùä úî íà ïéãä àåäå øéëæäå øåëá

éøåëá éðá ìò éåä åãôñäá åéìò868.  
, והאם מסכימה, טוען שהו אבכור' בנים ואשה וא' שמת והניח ב'  א- שמוע עדים   ....שנבשנבשנבשנב

ועוד כת עדים שזה פטר רחם , הביא עדים שזה אשתו הראשונה' והא, מכחיש' והב
  ).ת"פ(נאמן 

)ãé (âðùïéèéâì ïé÷ãåáù êøãë åúåà ïé÷ãåá ÷úúùðù áàä, åà æîø íà  åøåëá åðá äæù áúë
íéðù éô ìèåð.  

  .קכא' ע סי"אה'  עי-כדרך שבודין   ....שנגשנגשנגשנג
)åè (ãðùèåùôå øåëá íéðá éðù åì åéäù éî,íéðá åçéðäå åééçá íäéðù åúîå , çéðä øåëáä 

ïá çéðä èåùôäå úá,åéáà ÷ìç àåäù ùéìù ï÷æä éñëðá ùøåé èåùôä ïáä éøä , úáå 
äéáà ÷ìç àåäù úéùéìù éðù úùøåé øåëáä.  

   
 çòø ïîéñ  

)à (äðùíàä éñëðá àì ìáà áàä éñëðá àìà íéðù éô ìèåð øåëáä ïéà, àåä íà åìéôà 
äåùá èåùôäå àåä íéñëðá íé÷ìåç íàìå áàì øåëá.  

)á (åðùäðîìàå íéðá çéðäå úîù éî,äúáåúë ìò äòáùðù íãå÷ äðîìàä äúîå , ìë 
íéðù éô øåëáä íäá ìèåðå íéùøåéä ú÷æçá íéñëðä869.  

)â (æðùëáä ïéà íéñëðá àìà åéáà úúéî øçàì àáì íééåàøä íéñëðá íéðù éô ìèåð øå
åúåùøì åàáù åéáàì íé÷æçåîä870, øîàðù )æé àë íéøáã (åì àöîé øùà ìëá.ãöéë , ãçà 

åéáà úúéî øçàì úîù åéáà éùéøåîî,ãçàë íéùøåé èåùôäå øåëáä , çðù äúéä íà ïëå
äåìî åéáàì871 íéùøåé äúåàãçàë .  

אבל אצל ,  כל חסרון של ראוי לבא היא רק שראוי אצל האב- בנכסים הראוים לבא  ....שנדשנדשנדשנד
אז בני הבכור נוטלים , ואחר כך מת האב, דהיינו אם הבכור מת, אין בזה חסרון, הבכור

 ).ע"סמ(מאחר שהם במקום אביהם , ואינו נחשב כראוי, פי שנים

  .באריכות' לקמן סעיף ז'  עי-מלוה   ....שנהשנהשנהשנה

                                            
א שלא נתכוין בשביל "שבגר" ועיי, א"ז שמסתפק איזה חידוש יש כאן בדברי הרמ"ט' עי 868

 .הנחלה
שאפילו אם נשבעה ואל גבתה עדיין מיקרי ' קה סעיף ג' ע סי"ש באה"חלקת מחוקק ובב' עי 869

 .נכסי האב
ה בדבר שאינו "וה, זק ולא ראויג שכל דבר שראוי למכרו מיד נקרא מוח"ב סקנ,ח פ"י פ'ע 870

 .יכול למכור אלא שאפשר למצאוא אופנים שיכול מכור מצד מנהג המדינה
ך שמביא "כאן ש' ועי, ומתקשים בזה הרבה, א שמביא ספינה"ג ה"נחלות פ' ם הל"רמב' עי 871
 .וגם מביא מביט שלומד שכל דבר שבמקום סכנה הוי ראוי, ם הלומד שזה שכירות הספינה"רשד
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)ã (èðùúøëçåî åà úøëùåî äøô íäì çéðä,øôàá äòåø äúéäù åà , ) äãùä áùòî ùåøéô
áùø"í(äãìéå ,íéðù éô äãìåáå äá ìèåð øåëáä 872. ñùïé÷ìåç ùéå.  äîäá åà ãáò ïäì çéðä

á ìèåð øåëáä äàîè 'ãçà ÷ìç èåùôäå íé÷ìç, éðù øåëáì íéãáåòù åðééäã íéîé íåé èåùôìå 

ãçà873.  
, יינו שהפרה עובדתוחכירה ה,  שכר היינו תשלום לפי זמן- מושכרת או מחכרת  ....שנושנושנושנו

 ).ע"סמ(והבעלים והחוכר מחלקים בעבודתה 

והולד נחשב כממילא שונה ,  נוטל פי שנים874 היינו כל שבח שבא ממילא-בה ובולדה  ....שנזשנזשנזשנז
שאם בנו בתים או נטעו כרמים שזה שבח הבא מחמת היתומים ' כ בסעיף ו"ממש

 ).875ע"סמ(

, ברה לאחר מיתת האבאבל אם נתע,  היינו דווקא שנתעברה קודם למיתת האב-שם  ....שנחשנחשנחשנח
 ).קצות(ודאי הוי כדבר שבא מחמת היתומים ואינו נוטל פי שנים 

 ).876נתיבות(ע בה בעצמה זכה הבכור " היינו דווקא בענין הולד אבל לכו-ח "וי ....שנטשנטשנטשנט

 ).ת"פ(אם זה ראוי או לא ' אם כסף שהוא של הבכור תלוי במח'  ויש מח-שם  ....שסשסשסשס

  .'קעא סעיף ח' לעיל סי'  עי-הניח להן עבד  ....שסאשסאשסאשסא
)ä (àñùåéáà úî êë øçàå äîäá åéáà éøéëîî ãçà èçù, ìù úåðúîá íéðù éô ìèåð 

äîäá äúåà.  
)å (áñùåéáà úúéî øçàì íéñëð åçáùù çáùá íéðù éô ìèåð øåëáä ïéà, âñù äìòî àìà

Çä ïúåðå íéîãá çáùä åúåàÆéÆúèåùôì ø877,íéñëðä åðúùéù àåäå , åùòðù ìîøë ïåâë 
úåéðôëå íéìáù, )òá íéøîú ùåøéôùø øãîñ ïãå"é(íéøîú åùòðù . ïîöò úîçî åçáù ìáà 

åðúùð àìå,÷ ïìéà ïåâë ïèäáòå ìãâù , ïåèøù äúìòù õøàå )ùåøéô  äçãå øôòä õá÷úðù
äãùáù íéîä úîà(,íéðù éô çáùá ìèåð äæ éøä .ìèåð åðéà çéáùä äàöåä úîçî íàå 878. 

 äâäãñùïäá äçéî àìù íéøåîà íéøáã äîá879,å øåëáä äçéî íà ìáà  íéñëðä åçéáùú ìà øîà

 éô åçáùá ìèåð éåðéù ïäá åùò àì íà åçéáùäå åéìà åòîù àìå ÷åìçðù ãòíéðù, ïäá åùò íàå 

åðéùãñôäá àìå çáùá ìèåð åðéà é.  
השבח מחלקים ביניהם כפי שויות השבח '  פי- אלא מעלה אותו השבח בדמים  ....שסבשסבשסבשסב
 ).ך"ש(א שהבכור משלם דמים ולא את עצם השבח " וי,)ע"סמ(
 ).ע"סמ(שנשתנו עד שיש להם שם חדש '  פי- ישתנו הנכסים ש ....שסגשסגשסגשסג

 ).880ע"סמ( היינו שנטלו ההוצאה מתפיסת הבית -ואם מחמת הוצאה   ....שסדשסדשסדשסד

                                            
ולכן בזה כולם מוחזקים בכל הנכסים ואז צריכים , ולא חלקו, ל זה מדובר שמת האבכ 872

 .להבחין מה שייך לבכור ומה לפשוט
שאם אבא צווה שלא לחלק את הקרן עד זמן מסוים ' ט אות ח"ח הגה"רע' ג סי"כנה' עי 873

 ).ב"ב סקצ"ח פ"פ. (שנים ברווח' ז הבכור נוטל פי"עכ
 .בדרישה כאן שמדגיש נקודה זו' ועי', עיף וולא נשתנה שמם כדלקמן ס 874
 .אמנם בגללים אינו נוטל פי שנים 875
הפוך ' כ כותב אמנם בטור וכו"אבל אח, שהרי בתחילה מביא שיטתו, ע בדברי הנתיבות"צ 876

 .ע איך המסכנה"וצ,
שהרי , אם משהו מסוים הוא שבח או קרן היתומים צריכים להביא את הראיה' אם יש מח 877

 ).ה"ב סקע"ח פ"פ(הבכור ישלם להם מבקשים ש
ז "א אהע"הפלאה בקו(אם נתייקר הדבר זה נחשב כשבח שבא ממילא ונוטל הבכור פי שנים  878

שחשיב כמחמת הוצאה ) מ שם"ב(א "מ י"אמנם במו, מ והרויחו"וכן אם עשו מו, )'צה סעיף ז' סי
' וכו) ין סוטונאות ללאב(, ואם יש הפרש בין שער שבו קנה לשער שבו מכר). ח"ב סקע"ח פ"פ(
ח "ש סעיף יד שמודדים את הסחורה כפי מה שקנה ואל כפי מה שמוכרים אותו והפ"ערה' ועי. ע"צ
 .התקשה בו שכל שומא כפי השער שבשוק) ח"ב סקע"פ(

 ).ב שם"ם בב"רשב(שאז הוי כחלוקת הירושה  879
, ע  ובא ונטעאז הוה כמו שדה העשוי לטו, מהיורשים הוציא את ההוצאות' אבל אם א 880

 .?שלוקח השבח או ההוצאה מה שההכי פחות
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 כגון שהיו ענבים ובצרום ורק חתך אותם ממקום חיבורם -אם לא עשו בהן שינוי  ....שסהשסהשסהשסה
 ).ע"סמ(

ור נוטל פי והבכ,  כגון ענבים ודרכום אז קנו אחיו בשינוי גזילה-ואם עשו בהן שינוי   ....שסושסושסושסו
מ שאם לא כוונו לגזול אלא /ח"וי, )ע"סמ(שנים בשבח כמו שהיה בשעה שמיחה בהן 

ולכן נוטלים את השבח , והשבח שלהם, אז נחשב גוף היין של הבכור, כוונו להשביח
 ).נתיבות (881כמו כל תקנת השבים

אמנם יש , ל שזה של האחים אחרים" אם נתקלקל היין והטעם כנ-ולא בהפסד   ....שסזשסזשסזשסז
ח שהיינו דווקא "וי, )ע"סמ (882ת שזה אפילו אם נתקלקל כשלא עשה שינוימשמעו

אבל אם עשו יין בזמנם לא נחשב כשינוי שהרי הם , כאשר בצרום שלא בזמן לקיטתם
ולענין שינוי מונים , שותפים כל זמן שלא חלקו את הירושה אפילו אם הבכור מיחה

  ).נתיבות(משעת הדריכה ולא משעת הבצירה 
)æ (äñù ïéàò óà äåìîá íéðù éô ìèåð øåëáä"øèùá àéäù ô883,òàå " áåçá ò÷ø÷ åáâù ô

íäéáà. åñù äéä÷æçåî éø÷î íéøçà ãéá úåôúåù åì.  ÷ôñ äæ éøä øåëáä ãéá äåìî áàì äéä
åãé úçú äðùéå ìéàåä íéðù éô äá ìèåð íà,é åéáà úîçîå ìéàåä ìåèé àì åà äùøå ïééãòå 

åéáà ãéì àá àì,îî ìåèé àì êëéôì äøåëá ÷ìç éöç àìà åð. æñù íéøåîà íéøáã äîá
éîã ÷æçåîëã íéðù éô ìèåð ïåëùîá ìáà ïåëùîá àìù äåìîá, úòùá åðëùî åìéôà 

åúàååìä. çñùåëò ìù ïåëùîá ìáà ìàøùé ìù ïåëùîá à÷åã íéøîåà ùéå" àìà ÷æçåî éø÷éî àì í

åëùîä åì èåìç ïë íàï. èñùìñî àìã àøúàá ò÷ø÷ ìù àðåëùî ìò äåìîä íàå ìé÷ù é÷
íéðù éô äá, òùíäéáà ééçá àðîéæ àèî àìã àåäå884. äâä  äåì éáâì ÷æçåî ïë íâ éø÷îå

äåìì øæåçùë íéðù éô ìèåð äåìä øåëáå.  

 .885)ע"סמ(מוחזק  א שכל מה שחסר גבייה אינו נקר-פ שהוא בשטר "אע  ....שסחשסחשסחשסח
ויש מחלוקת בין בכור , והשאיר חוב ומוחזק,  אמנם אם יש חוב אצל האב-שם   ....שסטשסטשסטשסט

וצריכים את החוב מתוך שניהם כפי , ם לשלם את החוב מהמוזק או המחובלפשוט א
 ).ת"פ(ערך הירושה 

אפילו חלק הפקדון ,  אמנם התיר עיסקא הוי ראוי ואינו הבכור נוטל פי שנים-שותפות  ....שעשעשעשע
שאינו רשאי להוציאה לצורכו [א שבכל העיסקא בכור נוטל פי שנים "וי, )נתיבות(שבו 

הפקדון הוי מוחזק ולא א שבחלק "וי, ולכן הוי כמוחזק ]886אלא רק לצורך העיסקא
 .)887ת"פ (בחלק המלוה

 ובודאי גמר להקנותו לאביו שיהא מצוי ביד אביו כדי שיטול -הואיל וישנו תחת ידו  ....שעאשעאשעאשעא
 ).ע"סמ(ממונ פי שנים 

 ).ע"סמ( מתקנת חכמים -חלק הבכורה  ....שעבשעבשעבשעב
רע הוא גובה והיינו דווקא אם במשכון למפ, )ך"ש (888 אפילו בשטר-אבל במשכון  ....שעגשעגשעגשעג

 .889)ה"נתיבות סק(

                                            
 .אם כוונו לגזול' נ אין מח"אבל אה 881
882 ? 
א אם כאשר יש בשותפים שטרות האם מחלקים ביניהם על "מחבר רמ' מח' קעו סעיף כ' עי 883

 .ה לכאן"וה, פי שומא או לא
 הקרקעותיו הם רק אז כל, וביד המלך לקחת קרקעותיו, מ שאם האביש לו חוב למלך"ד' עי 884

  .ואין לבכור בהם כלום, בגדר ראוי
פ שהבכור יכול לשלם מזומנים עבור "ש לגבי מכר סחורה בהקפה שחשבי ראוי אע"י ערוה'ע 885

  .המלוה
פ "ז אע"אמנם שיקים בזה. ז"ע במניות בזה"וצ, ש עוד שבונדים הוה כמוחז קולא כראוי"עיי

 .וחזקיםז הם רק ראויים ולא מ"שהםעוברים לסוחר עכ
 .מ"צריך לבדוק אם זה באמת כתוב בשעה 886
ה לפקדון "וה, )ג"ב סקע"ח פ"פ(ע ברווחים הוי ראוי ואין הבכור נוטל פי שנים "אבל לכו 887

 ).ד"ב סקע"ח פ"פ(בבנק שנעשה בדווקא על דעת להלוותו לאחרים 
קום לומר כ ואז יש מ"ולכן יכול לקחתו בע, דהיינו שיש ללוה שטר שיש משכון ביד המלוה 888
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 הואיל ומוחזק בידו הוה כגבוי ומצוי ביד אביו ליטול ממנו הבכור פי -אפילו משכנו   ....שעדשעדשעדשעד
 ).ך"ש(א שקנוי בידו לענין השעבוד "וי, )ע"סמ(שנים 

, )ך"ש(ח שאין הבדל בין משכון של ישראל או גוי " וי-דוקא במשכון של ישראל  ....שעהשעהשעהשעה
ע לומד מאחר שמשכון של "א אבל השו"דעת הרמאבל כל זה ב[, א"א שהעיקר כרמ"וי

א שזה ספיקא דדינא ולכן נוטל חצי "וי, )נתיבות] (890גוי קנה למפרע בכור נוטל פי שנים
 ).891ת"פ(של פי שנים 

ע אפילו במשכון של גוי הבכור נוטל פי שנים " יתכן שאם קיבל עליו אחריות לכו-שם   ....שעושעושעושעו
וממילא , )יו בבל יראה ובל ימצאשכן מצאנו בחמץ שאחריות מחשיב שלך לעבור על(

אז , יש להסתפק בסתם משכונות שאם נשרף אינו חייב ורק פטור כנגד מעות המשכון
ח שאחריות אינו נחשב "וי, )ך"ש (ע בכל משכון אפילו של גוי בכור נוטל פי שנים"לכו

 892שאינו כממון כי אם לענין חמץ בפסח, אלא רק כדבר הגורם לממון, כמוחזק בידו
 ).קצות(
ובתוך הזמן הזה המלוה לוקח פירות ,  שהלוה לו לזמן קבוע- באתרא דלא מסליק   ....שעזשעזשעזשעז

דהיינו שאם בא הלוה תוך הזמן ורוצה , ואם לא מסלקי, השדה ומוריד חלק מהמחוב
, ובכור נוטל פי שנים, אז נחשב כמוחזק במשכון, לפדות את השדה לא נותנים לו

 ).ע"סמ(וכאשר בא הלוה בסוף הזמן כאילו קנה מחדש 
, )893ע"סמ(א שאפילו באתרא דמסלקי אם גבה קרקע בכור נוטל פי שנים " וי-שם   ....שעחשעחשעחשעח

, ושדה הבכור ממושכן אצל אביו באתרא דמסלקי, ולפי זה אם היה הבכור חייב לאביו
ובזה יקבל פי שנים , הבכור יכול לשלם את החוב מהקרקע שהוא ממושכן אצל אביו

 ).894נתיבות(כדי לסלקו מאכילת הפירות א שהבכור צריך לשלם דמים "וי, )קצות(
 שאם הגיע זמן פרעון החוב הוי כאילו מסולק ממנו ונחשב - והוא דלא מטא זימנא   ....שעטשעטשעטשעט

 ).ע"סמ(כראוי ואין הבכור נוטל פי שנים 
  ).ע"סמ( אפילו לא הגיע זמן פרעון החוב - כ מוחזק לגבי לוי "ומקרי ג ....שפשפשפשפ

)ç (àòùä÷åìç íãå÷ äøåëá ÷ìç øëîù øåëá,íéé÷ åøëîî , äøåëá ÷ìç øåëáì ùéù éðôî 
ä÷åìç íãå÷. ÷ìç ìèðå ïéìèìèîá ïéá ò÷ø÷á ïéá íéñëð úö÷îá åéçà íò ÷ìç íà êëéôì 

èåùôë,Äå Æúéèåùôë àìà øàùá ìèåð åðéàå íéñëðä ìëá ø895.  
כ " שאורמים מדמחל לו בזה שלא ליטול ממנו פי שנים מחל ג- וירת בכל הנכסים  ....שפאשפאשפאשפא

  ).ע"סמ(באחרים 

                                                                                                                             
 
 
 
 
 
 

 .שהממון שיבא לו למלוה הוי רק ראוי ולא מוחזק
889 ? 
ל "ם למאן דס"ז במשכון של עכו"ולפ: הזה שלשונו היא, ע גדול בדברי הנתיבות"צ 890

א כנראה "א מביא בלשון י"ק אבל מאחר שהרמ" היינו המהרי–ם אל קני משכון "דישראלמעכו
 .ע"ולכן בכור נוטל פי שנים וצ, ןם כן קונה משכו"אם כן למחבר ישראל מעכו', שזה מח

 .ב קד"י ח"ת פנ"שו' עי 891
ע אם זה נוגע "וצ, יש בו קנין לשעבודו, נתיבות שמביא שמשכון שיש בו אחריות' ועי 892

 .@בדווקא לחמץ או לכל משכון
 .ע לא הביאו"ע מתמה למה השו"ד והסמ"זה דעת הראב 893
והרי אפילו אם סילק את ,  בפירותקשה קצת שהקצות מדבר בענין המלוה והנתיבות מדבר 894

ואם זה מה שעתיד הרי הוא יכול , אין סילוק, אם זה פירות שאכל כבר, איזה פירות, הפירות
, יכסו את החוב, ל שהנתיבות מדבר באופן שאכילת פירות של שני החוב"אלא צ, לסלקו מהשדה

 .ע"וצ, והקצות לא מדבר בציור כזו
ובסוף מה שנשאר אם יש לבכור פי שנים ,  הבית בשוהג שאם נתפרנסו מתפוסת"כנה' עי 895

 .כנגד כל מה שאכלו
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)è (áòùíéøáã äîáäçéî àìùë íéøåîà ,íéðù éðôá øîàå åéçàá äçéî íà ìáà 896, 
äøåëá ÷ìç éúìçîù éðôî àì äåùá éçà íò ÷ìåç éðàù åìà íéáðò897, àìå äàçî åæ éøä 

íéñëð øàùá øúéå.äåùá íå÷ìçå íåøöáå íéøáåçî íäùë íéáðòá äçéî åìéôàå , àì 
íéñëð øàùá øúéå.ã íà ìáà íåëøî àìå ïééá äåùá íäîò ÷ìçå ïéé äùòðùî íäá äçé, 

 øúéå)äöøé íà äðòè åéìò åì ùéù øáã ìò äìéçîäå ä÷éúùä àåä øúéå ïéðò ùåøéô( øàùá 
íéñëð,íéúéæá íäîò ÷ìçå íéáðòá äçéîù éîì äîåã äæ äîì àä ,ìëá øúéå éøäù , ïëå 

äæá àöåéë ìë.  
  דהוה כשתי מינים שחילוק המין השני הוה ויתור בכל נכסיו-אבל אם דרכום  ....שפבשפבשפבשפב
ותרצו , )קצות(ויש מקשים הרי כבר קיבלו כולם חלקם אז איזה ויתור זה , )ע"סמ(

ואז חלקו בשוה הוי ,ועשו יין , מחה לגבי ענבים ולא חלקו כלל{שמדובר שאמר אף אם 
וחלק הפשוט ,  או שהבכור מיחה בפני עדים שהוא לא מוחל חלקו בענבים-מחילה 
  ).899נתיבות(} 898הוי מחילה, ל הייןאז אם הבכור לא נוט, ועשה יין, בענבים

)é (âòùáåç øèù íäéìò àöé900íéðù éô åá òøåô øåëá . àìå íéðù éô ìåèéì äöåø åðéà íàå 
éàùø íéðù éô òåøôì901.ïàë íðéà åà íéðè÷ íéùøåéä øàù íàù äðéî à÷ôðå , ìòá ïéàù 

úåèéùôä ÷ìçä éôë àìà åðîî úåáâì ìåëé áåç. ãòù øåæçì äöåø íàù øîåàù éî ùéå åá
ìåëé åðéà.âä ä äòù÷æçåî éø÷î íéøçàì íéãáòåùî úåò÷ø÷ åì åéä, çëî êìîì íéáééç éà ìáà 

ñî,ñîä ãòá ò÷ø÷ä ç÷éì êìîä êøãå ,éåàø éø÷î 902. éø÷î êë êìîä êøã ïéàù íå÷îá ìáà 

íéðù éô åá ìèåð øåëáäå ÷æçåî. åòùäúéî øçàìå íåéäî ò÷ø÷ åì äéä, äðéàù ò÷ø÷ åì ìæâðù åà 

úìæâð,ôàå ð åìéåáðâ÷æçåî éø÷î íùàééî åðéà àîúñîù íéøôñ åì 903.   
אבל חלק הפשיטות אינו ,  דמתנה קריה רחמנא ועד שהגיע לידו אינו שלו- ולא לפרוע  ....שפגשפגשפגשפג

 ).ע"סמ(יכול לסלק את עצמו אלא רק בלשון הפקר 

וחלק ,  וכן אם הבכור חייב ממון לא מחמת אביו-מ שאם שאר הירושים קטנים "ונ  ....שפדשפדשפדשפד
 ).ע"סמ(ח תובעו "אינו חייב לקבלו אפילו שבע,  את החובהבכור היה משלם

 אם אמר הבכור איני נותן ואיני נוטל אינו ביטול לבכורה רק שהוא לא לוקחו -שם  ....שפהשפהשפהשפה
ולכן אינו חייב , ]ע אינו יכול לחזור בו"אמנם אם אמר איני נוטל בכל הנכסים לכו[

 לתבוע את הבכורה הבכור חייב, אמנם אם היה חייב למלוה מחמת חוב עצמו, לשלם
שאינו חייב לשלם , אבל לגבי חוב אביו אינו חייב, וכופין אותו על זה, כדי לשלם חובו

 ).קצות (904חוב אביו רק כשיורשו
אבל אינו יכול להסתלק מחלק ,  היינו מחלק הבכורה- אינו יכול שאם רוצה לחזור בו   ....שפושפושפושפו

ר שמורידים את ואפש, )ע"סמ(} ע"ע איפה לשים סוף הסמ"העורך צ' לכ{הפשיטות 
 ). א"רע(כ כדי לשלם את החוב "היורש לנכסיו בע

א שאינו "וי, )קצות(ע " ואפשר להסתלק מחלק הבכורה אפילו בחיי אביו לכו-שם   ....שפזשפזשפזשפז
 ).נתיבות (905שייך בחיי אביו

                                            
 ).ערוך השלחן(אפילו פסולי עדות  896
ב "ח פ"פ(ע אם הבכור מקבל כנגד הבכורה שלו מכנגד דמי הענבים ממקום אחר או לא "צ 897
 ).ט"סקמ

 .ע אצל גדול"הנתיבות מאד לא ברור וצ 898
 .כ"ואולי בזה אפשר לתרץ את הקצות ג, 894בהערה ' ועי 899
ב "ח פ"פ(וכן כל גניבה של נכסי האב , ה לעישור נכסי לבנות שהבכור נותן פי שנים"וה 900
 ).ג"ח בשם כנה"סקל

 ).כט"ע סק"סמ(ח מזה "אמנם מחלק הפשיטות אינו יכול להסתלק ולכן נפרע הבע 901
 .@)י שם"נ(ולא כל קרקעותיו עבור מס צדדי , עליו דווקא מסהיינו הקרקע שצריך לשלם  902
 ).מ"ד(אבל שאר מטלטלין הוי ראוי  903
 .ע"א וצ"יש משמעות בקצות שכל זה רק הו 904
 .'דביר הנתיבות רפא סעיף ז' ועי 905
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הוי כמו כל , ורק גובה כפי שיעור החוב,  אמנם אם לא הגיע זמנו לגבות-מס המלך   ....שפחשפחשפחשפח
 ).ת"פ( מוחזק בקרקע כל זמן שהמלך לא גבהתו והבכור, בעל חוב שגובה לבסוף

 אלא המלך משכיר את הקרקע לכמה שנים עד שיפרעוהו ואפילו -שאין דרך המלך   ....שפטשפטשפטשפט
 ).ע"סמ(אם מת בעל השדה בתוך שנים האלה הבכור נוטל פי שנים דהוה מוחזק 

א שכל מטלטלין שלא נתייאשו ממנו הוי "וי, )קצות(א דהוה ראוי " וי- מיקרי מוחזק  ....שצשצשצשצ
 ).נתיבות(חזק מו

ה לאבידה שמצאו אחרי המיתה שלא נתייאשו ממנו הוה מוחזק ולא ראוי " וה- שם  ....שצאשצאשצאשצא
 ).נתיבות(

וכן כל הבטחת מתנה מועטת ,  וכן אם נשבע לתת לחבירו חפץ מסוים הוי מוחזק-שם  ....שצבשצבשצבשצב
 ).נתיבות(ח "וי, )906קצות(כל זמן שלא חזר בו 

 

 èòø ïîéñ  
)à (æòùéçà äæå éðá äæ øîåàä,éçà äæ åà éúåà íéùøåéä øàù åà éáà ,òà " äãåäù ô

åðùøééå ïîàð äæ éøä åéáåø÷ íäù íé÷æçåî íðéàù íéùðàá, ïéá àéøá àåäùë øîàù ïéá 
òøî áéëù àåäùë øîàù, êøãë åúåà íé÷ãåá åùøåé äæù åãé áúëá áúëå ÷úúùð åìéôà 

ïéèéâì ïé÷ãåáù. äâä çòùíéñëð ìë ìò ïîàðå,ë øîåàù äòùá åì äéäù åìà ïéá ê, íéñëð åìéôà 

ññåâ àåäùë åì åìôéù.  
אבל " יכיר" נאמנות על בנו הוא בכל מקום מסברא יחד עם הפסוק של -האומר זה בני   ....אאאא

ונאמן רק במקום שבידו לעשות וזה אפילו אם מוחזקים , שאר קרובים תלוי רק במיגו
 את א שאינו נאמן נגד החזקה אלא אם כן הוא אינו סותר"וי, )907קצות(שאינן קרוביו 
 ).נתיבות(החזקה לגמרי 

אפילו במקום שלא , ושמעון טוען שזה בנו,  אם פנויה טוענת שנתעברה מראובן-שם   ....בבבב
אבל הבן עצמו אינו מוריש ודאי לשמעון , הוא נאמן, היה אפשרות לו לדעת שזה בנו

' רעו סעיף ד' ולכן אם אחר תופס זה כמו כל נכסי שתוקי שהם הפקר כדלעיל סי, ובניו
 ).ת"פ(

וטוען לפני מותות שאינו בנו אינו נאמן לא לענין ,  אמנם אם היה מוחזק שהוא בנו- שם   ....גגגג
 ).ת"פ(איסורה ולא לענין ממון 

ואפילו , אי אפשר להוציא מיד יורשי ודאי' א שמאחר שזה מח"ולכן י, ח על זה" י-ונאמן  ....דדדד
 ).א"רע(אם זה ספק מתאי נפלו למת הנכסים אי אפשר להוציא מיורש ודאי 

)á (èòùåãåã ïá åà åéçà àåäù äæá ïé÷æçåî åðééä,ïîàð åðéà éãåã ïá åðéàå éçà åðéà øîàå . 
åðùøéé àìå éðá åðéà øîåì åðá àåäù ÷æçåäù éî ìò àåä ïîàð ìáà.íéðá ïáì åéä åìéôàå , 

òà"ñåçé ïéðòì éðá åðéà øîåì åéìò ïîàð åðéàù ô908, ìò øæîî åúåà ïé÷éæçî ïéàå åéô, ïîàð 
éðòì àåäåðùøéé àìå äùåøé ï. äâä ôù äéä àì éë éðá éðá åìà ïéà åéðá éðá ìò øîàå ïáä úî íàå

éðá ïäéáà,íéé÷ åðá ïéàù øçàî äùåøéä ìò óà ïîàð åðéà .  

וכל הנאמנות על האח הוא מכח מיגו ואינו מיגו ,  שאין נאמנות אלא כלפי בנו-אינו אחי   ....הההה
 ).909ע"סמ(נגד חזקה 

, מאחר שכל הנאמנות היא במיגו, נו כאשר מוחזק שזה בנו היי- כי לא היה אביהן בני  ....וווו
ח שאינו נאמן במיגו "וי, )קצות(אבל אם לא מוחזק אז נאמן במיגו , ואין מיגו נגד חזקה

ואשתו של שמעון , ה אם ראובן אמר על שמעון שהוא בנו אחרי שמת שמעון"וה, כלל
                                            

 .ע בזה"וצ, בנושא ונתן בדברים בעלמא שהחוזר בו הוה מחוסרי אמנה' רד סעיף ז' בסי' ועי 906
אבל , שבידו לשעבד עצמו אלף אלפים זהובים וזה חל, ב שאין גבול למיגו זו"סקקצות ' עי 907

 .@שבזה אין שום מיגו, ב שזה לא עוזר למה שנפל לאביו לאחר מיתה"נתיבות סק' עי
 .ט"סעיף כ' ד' ע סי"אבל נאמן על בנו כל זמן שאין לו בנים אה, היינו כאשר יש לו בנים 908
ה אם יש עדים שזה לא "ג שה"נתיבות לקמן רפ סק' ועי, 907קצות לעיל הערה ' אמנם עי 909
אבל כאן הרי בשעת ההורשה זה , פ שמודה"אע, וטעמו, והוא מודה שזה כן אחיו אינו נאמן, אחיו

 .ולכן אינו הודאת בעל דין, אלא של יתומים, אינו נכסיו
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ת מתנה למי שאינו בעולם אינו נאמן לזכות לעובר ירושה מאחר שאין מיגו לת, מעוברת
 ).נתיבות(

)â (àôùïîàð åðéà àåä éãáò øîàå øæçå éðá äæ øîåàä.éðá øîàå øæçå éãáò øîà ,òà " ô
ïîàð ãáòë åùîùî àåäù,ãáòë åì àåäù øîåì éãáò øîàù äæù . ãáò åì íéøå÷ åéä íàå 

ïîàð åðéà íéãáòì àìà ãåçééá íúåà íéøîåà ïéàù åìà íéøáãá àöåéëå äîà ïá.  

, )ע"סמ(והיינו לאחר כדי דיבור ,  שאם היה עבדו לא היה קרואו מתחילה בנו-וחזר ואמר  ....זזזז
 ).ז"ט(ח שכל זה מדובר בענין ירושה ולא עינן כשרות כישראל "וי

)ã (áôùäæ àåä éðá øîàå ñëîä úéá ìò øáåò äéä,ïîàð àåä éãáò øîàå êë øçà øæçå , 
ñëîäî çéøáäì àìà éðá øîà àìù. øîà íà ìáà àåä éãáò ñëîä úéáá, øîàå øæçå 

ïîàð åðéà àåä éðá.ìàøùé úáá äéîà ÷æçúà àìã éìéî éðäå , úáá äéîà ÷æçúà ìáà 
àåä éãáò øîåì äéðéîë ìë åàì ìàøùé.  

ולא ידוע אם הוא ,  היינו באדם שאין לו חזקת כשרות כישראל-וחזר ואמר עבדי הוא   ....חחחח
ה שאמר שהוא בנו שזה במקום וכל הסיב, נאמן לומר שהוא עבד, ישראל או עבד

, ח שכל הדינים כאן רק לענין ירושה"וי, )ע"סמ(שנותנים מכס על עבדים ולא על בנים 
 ).ז"ט] (וכשיש אינו נאמן שהרי עדות מוכח שאינו נכון[, ועל זה הוא נאמן כשאין חזקת

כ למה אמר בבית המכס שהו אעבדו שהוא גריעותא " מוכח דעבדו הוא דאל-אינו נאמן   ....טטטט
 ).ע"סמ(לו שצריך ליתן עליו מכס 

 ).ע"סמ( שאין לו נאמנות על אשתו לומר שהיא שפחה - לאו כל כמיניה   ....יייי

)ä (âôùúéðåìô àîéàå éðåìô àáà íäì ïéøå÷ ïéà úåçôùäå íéãáòä, øáãäî àáé àìù 
íâôð ïáä äæ àöîðå äì÷ú.øúåéá íéáåùç úåçôùäå íéãáòä åéä íà êëéôì , íäì ùéå 

ìå÷,éëî ìä÷ä ìëå íäéðåãà éãáòå åéðá úàå íúåà íéø, øúåî åìà éøä àéùðä éãáò ïåâë 
àîéàå àáà íäì úåø÷ì.  

)å (ãôùíéðá âäðî åá âäåð äéäå ïá äðîî ãéìåäå äçôù åì äéäù éî, àåä éðá øîàù åà 
åîà àéä úøøçåùîå.øùë íãà åà àåä íëç ãéîìú íà ,äåöî é÷åã÷ãá ÷åãá àåäù , éøä 

åðùøéé äæ,ôòàå "åðéà ë êë øçàå åîà äøøçúùðù äéàø àéáéù ãò ìàøùé úá àùåð 
äãìé,÷æçåä éøäù äåðéðôá äçôù .àåä úåèåéãä øàùî íàå , äéä íà øîåì êéøö ïéàå 

êëì íîöò ïéøé÷ôîäî,øáã ìëì ãáò ú÷æçá äæ éøä ,åúåà íéøëåî åéáàî åéçàå , ïéà íàå 
úîáééúî åéáà úùà åðîî õåç ïá åéáàì. äâä äôù íéøîåà ùéåúîáééúî àìå úöìåçã, ïééòå 

àá"åð÷ ïîéñ ò,äéàøä åéìò åøéáçî àéöåîä ïåîî ïéðòìã íéøîåà ùéå ,éì äàøð ïëå .   
כ החזירה ואמר על בנה "שקלקל עם פנויה והוציאה מביתו ואח'  א-והוליד ממנה בן   ....יאיאיאיא

ג "א שהיינו דווקא בכה"וי, נאמן ולא חיישינן שאומר סתם מאומד לבו, שהוא בנו
 ).ע"סמ (910משרתת לו ורגילה עמושהיתה 

 ).ע"סמ( שאנו מוקמינן אותו בחזקת כשרות ואומרים ששחררה אותה -ח הוא "אם ת  ....יביביביב
ולכן אסור לו לישא ,  שהולכים באיסור לחומרא מכח ספק- 911דחולצת ולא מתייבמת  ....יגיגיגיג

ואם קדש אשה ללא גט שחרור צריכים גט ממנו לחומרא , ישראלית ללא גט שחרור
א שהיינו דווקא כשאין עוד בנים חוץ "וי, )ע"סמ] (ן ספק לענין ממוןולכן שיטה זו אי[

אבל אם יש למת בנים אחרים , ואז חולקים את הירושה יחד עם היורשים האחרים, ממנו
 ).ך"ש(אז אינו יורש 

וכן הוא ספק לענין [וכן היורשים לא יכולים למכרו ,  ולכן אינו יורש- דלענין ממון  ....ידידידיד
 ).ע"סמ] (איסור

  
 ïîéñ ôø  

                                            
 .ל"עבירות של חברים וחברות הקבועות יחד רחה לכל בעלי "וכנראה שה 910
 .אפילו אדם כשר 911
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)à (åôùïú÷æçá ïéùøåé íéùøåéä ìë.ãöéë , ìù åðá àåäù åðì ÷æçåî äæù åãéòäù íéãò 
åéçà åà éðåìô,òà " úåãòá íéùøåé åìà éøä íéñåçéä úúéîà åòãé àìå ñåçéé éãò íðéàù ô

åæ912.  
)á (æôùíäéðù àìà ïá åì ÷æçåä àìå ïåòîùå ïáåàø çéðäå úîù á÷òé, éåì ïáåàø ñôú 

à äæ íâ øîàå ÷åùäîàåä åðéç,òãåé éðéà øîåà ïåòîùå , ïåîîä éöç ìèåð ïåòîù éøä 
íéçà äùìù íäù äãåä éøäù ùéìù ïáåàøå,úåúù ìèåð éåìå . úåúùä øéæçé éåì úî 

ïáåàøì.ïåòîùå ïáåàø íúåà å÷ìçé íéøçà íéñëð éåìì ìôð , ïåòîùì äãåî ïáåàø éøäù 
íäéçà äæ éåìù. äâä çôùìëå913àøî ç÷ì éåìù íéñëðäù ïîæ ïéòá ïä ïáå, ïéàáä íéñëð øàù åà 

ïúîçî,ùàøá ïáåàø ìèåð .ïúîçî àáä àìå íéñëð éðäì åäðúéì éà ìáà , íåìë ìèåð ïáåàø ïéà 

äåùá ïåòîù íò ÷ìåç àìà ùàøá.  
ולכן ראובן ,  ואם שמעון היה מסכים אז כולם היו מקבלים שליש–' שהרי הודה שהן ג ....טוטוטוטו

 ).ע"סמ(ה "והממע, ן לא מסכיםולוי רק שתות ששמעו, מקבל שליש כדבריו
, )ע"סמ( היינו שידוע שלא בא מחמתן אבל ספק נוטל ראובן בראש –ולא הבא מחמתן  ....טזטזטזטז

 ).ך"ש(א שאם זה ספק מהיכן באו אז חולקים "וי

אבל ,  שבנכסים שאינם בעין חולקים בשוה מטעם קם דינא–חולק עם שמעון בשוה  ....יזיזיזיז
ואין הבדל אם לוי עצמו הספק טוען ודאי , נכסים בעין צריכים להחזיר ואין בו קם דינא

 ).נתיבות(או שמא 

)â (èôùéåì úî êë øçàå åéìàî úåúùä çéáùä,àåä íéôúëì òéâîä çáù íà , íéáðò ïåâë 
øöáäì åòéâäù,íäá å÷åìçéå íéøçàî åìôðù íéñëðë äæ çáùä éøä , åòéâä àì ïééãò íàå 

åãáì ïáåàø ìù íä éøä øöáäì.  
ו שאינו צריך לקרקע ולכן נחשב כדבר הנפרד מהקרקע  דהיינ–המגיע לכתפיים  ....יחיחיחיח

, ואם לא טרח אז אם צריך לקרקע לא חולקים, א שאם טרח ודאי חולקים"וי, )ע"סמ(
 ).נתיבות(ואם לא צריך אז חולקים 

)ã (öùéçà äæ éåì ïéà ïåòîù øîà,øàáúðù åîë ïáåàø ÷ìçá éåì ìèðå ,éåì úî êë øçàå , 
íåìë åðîî ïåòîù ùøéé àì,  çéðäù íéøçà íéñëð øàù íò úåúùä ùøéé åãáì ïáåàø àìà

éåì.  
 .915)נתיבות (914 אפילו אם לוי אומר ששמעון אחיו אינו נאמן–לא יירש שמעון  ....יטיטיטיט

)ä (àöùïúö÷î åãåé àìù íéøçà íéùøåéá íúö÷î åãåéù íéùøåéä ìëá ïéãä àåäå.  
)å (áöùéîò ÷åìç éðà êéçà åì øîàå ãçà àáå åúìçðá áùåéù éøä,åà äæå  éðéà åì øî

êøéëî,ïîàð ,íéä úðéãîá çà åì ùéù ìå÷ àöéù åìéôàå .  
)æ (àñåðéâåøãðà åà íåèîåèå ïá çéðäå úîù éî, íåèîåèäù ìëä úà ùøåé ïáä éøä 

÷ôñ ñåðéâåøãðàå. äâä á÷ôñå éàãå ìë ïëå,éàãå éãéî àéöåî ÷ôñ ïéà . â åðá àöéù ïáåàø ïëìå

åà éç àåä íà íéòãåé ïéàå íéä úðéãîìàì ,ì ïéãøåé ïáåàø éçà ïéà äìçðïáåàø éñëðá , ïðéî÷åîù 

                                            
ה סימן קנא שמי שלא הוחזק כיורש ובא ואמר אני היורש ולא "ת קנין התורה ח"י שו'ע 912

, פ שאם ירד מעצמו לנכנסים אין מוציאין מידו כשאין אחר שמערער"אע, נמצא יורש קרוב ממנו
 .ד אין מורידין אותו לירושה"מ ב"מ

 .א זו"י חולק על רמ"הב 913
ואין מיגו נגד , ע שכל הנאמנות הוא מדין מיגו"ש בסמ"ועיי', מקורו מלעיל רעט סעיף ב 914

 .907לעיל הערה ' ועי, עדים או חזקה
ש ועל זה י, מאחר שראובן מודה שמגיע לו ירושה,  יש מקשים למה שמעון לא יורש–שם  915

את ' הודאות שמבטלים א' ולכן יש ב, מתרצים שיש עוד הודאת בעל דין של שמעון שלא מגיע לו
ולכן משאירים את הירושה בחזקת ראובן , והוה כשתי כיתי עדים המכחישים זה את זה, השני

אבל , שזה אינו נכסיו של ראובן, א שהודאת ראובן שמגיע לו לשמעון אינו הודאה בכלל"וי, )קצות(
 ).נתיבות(את שמעון הוא כן הודאת בעל דין הוד

 .מ ולכן רציתי להשמיטו"לא ראיתי שום נ
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éç àåäù åú÷æç ìò åðá.íéä úðéãîì åàöé åúùàå ïáåàø íà ìáà ,ïá ïäì ïúéð íà ÷ôñå , àì 

áåàø éçàå åãìé àîù ïðéùééçïáåàø úà ïéùøåé ï.  
 ).ע"סמ(' לקמן סעיף ט'  ולענין מזונות עי–יורש את הכל  ....ככככ

כ ,ד שמתו ראובן ואשתו ואשתו מתה תחילה דאל"ר לבשנתבר'  פי–ואחי ראובן  ....כאכאכאכא
 ).ע"סמ(ירושיה יורשין את כתובתה 

)ç (ãäåùá úåùøåé ñåðéâåøãðàå íåèîåèå úåðá çéðä916úåðáäî úçàë àåä éøäå .  
 ).ע"סמ(א לקמן "כ ברמ" ולא שלשת רבעי כמש–כאחת מהבנות   ....כבכבכבכב

)è (äñåðéâåøãðà åà íåèîåèå úåðáå íéðá çéðäå úîù éî.îæá  íéðáä íéáåøî íéñëðäù ï
ïúåîë ïåæéðå úåðáä ìöà íåèîåèä íéçåãå íéùøåé.íéèòåî íéñëðäù ïîæáå , úåçåã úåðáä 

íéðáä ìöà íåèîåèä úà,úåðåæî åðîò êì ïéàå äúà øëæ åì úåøîåàå . äâä å úáã íéøîåà ùéå

íåèîåèå,úéòéáø úáäå íé÷ìç äùìù ìèåð íåèîåèä íéáåøî íéñëðä íà ,ñëðä íàå  íéèòåî íé

íåìë íåèîåèì ïéà.íéáåøî íéñëðäå ñåðéâåøãðàå úá ùé íàå ,äåùá ïé÷ìåç .íéèòåî íéñëðáå , 

íåìë ñåðéâåøãðàì ïéà.íåèîåèå ïá çéðäå íéèòåî íéñëð åéä , ïáäå íé÷ìç äùìù ìèåð íåèîåèä 

éòéáøú.ïéáåøî íéñëð åéä ,úáë ïåæéð íåèîåèäå ìëä ùøåé ïáä .à ñåðéâåøãðà ìáà  íåìë åì ïé

ïá íå÷îá,íéèòåî åà íéáåøî íéñëðá ïéá .  

 היינו שיש בירושת אביהן כדי שנזון הבנות עם הבנים עד שיבגרו –נכסים מרובים  ....כגכגכגכג
ואם אין כל כך , ואז הבנים יורשים את הכל והם מפרנסים את הבנות עד שיבגרו, הבנות

 ).ע"סמ(אז הבנות נוטלים את הנכסים כדי צורך פרנסתן 

והחצי השני אם הוא בן מגיע , נ אם הוא בן או בת" שהרי מגיע לו חצי ממ–ים חלק' ג  ....כדכדכדכד
 ).ע"סמ(ולכן זה ממון המוטל בספק וחולקים , ואם הוא בת לא, לו

אבל אם אין ברביעית ,  אם יש ברביעית הזאת כדי פרנסתה עד שתבגר–והבת רביעית  ....כהכהכהכה
הוא נותן בידה , סתהאבל בכל הירושה יש יותר מפרנ, הזאת  כדי פרנסתה עד שתבגר

 ).ע"סמ(והשאר היא מתפרנסת משלחנו , רביעית

 ).ע"סמ(ה "הם ודאי בני פרנסה והוא ספק והממע,  שהבנו–אין לטומטום כלום   ....כוכוכוכו

ואם הוא , נ אם הוא בן מצד הירושה" שהרי חצי מגיע לו ממ–חלקים ' הטומטום נוטל ג  ....כזכזכזכז
, )ע"סמ( המוטל בספק חולקים וחצי השני הוי ספק וממון, בת מגיע לו הכל מדין מזונות
אז , ואין בכדי ירושתו לשתי מזונות של הטומטום והבת, וכן אם היו בן ובת וטומטום

 ).נתיבות(חלקים ולבן רביע ' והשאר חולקים שיש לטומטום ג, לבת מגיע מזונותה

ולא תקנו לו ,  שאנדרוגונוס אינו בן שהוא בריה בפני עצמו–אין לו כלום במקום בן   ....כחכחכחכח
 ).ע"סמ (917תמזונו

)é (æåîà ìòå åéìò úéáä ìôð,äìéçú äúî íàä íéøîåà ïáä éùøåé , íéøîåà íàä éùøåéå 
äìéçú úî ïáä.äéùøåé ú÷æçá íàä éñëð íéãéîòî ,íéàãå íéùøåé íäù . ç ïéãä àåäå

äàåùð åúá ìòå åéìò úéáä ìôðì,äìéçú úî íäî äæéà òåãé ïéàå , ú÷æçá áàä éñëðù 
áàä éùøåé,áä ïéàå íåìë íäá ùøåé ìò.  

 ).ע"סמ( דכיון בחייה היו בחזקתה לא מוציאן מספק מחזתקן -בחזקת יורשיה   ....כטכטכטכט

)àé (èäìéçú úî íäî äæéà òåãé ïéàå åúá ïá ìòå åéìò úéáä ìôð, íò áàä éùøåé å÷åìçé 
úáä ïá éùøåé.ïàë åúá ïá úîå äéáùá úîå áàä äáùð íà ïéãä ïëå , åúá ïá äáùðù åà 

úîå äéáùá úîåíãå÷ úî äæéà òåãé ïéàå ïàë åîà éáà . é éùøåé ú÷æçá íéñëðäã íéøîåà ùé

áàä.  
שונה ] היינו בירושת האב ולא בירושת הבן הבת [–יחלוקו יורשי האב עם יורשי בן הבת  ....לללל

, ומשם הולך לאחרים, אפילו שאינה בחיים, שכאן ירושת האב הולך לבתו' מסעיף י
 ).ע"סמ(אצל בתו בקבר לכן חולקים ולכן מאחר שזה ספק בין שנים ששרשם 

                                            
 .'לקמן סעיף ט' היינו לענין ירושה ולא לענין מזונות ועי 916
 מ" ד–פ ירושתו לא פחות מבת "ועכ 917
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שאני התם דירושת הבעל , שנפל הבית עליו ועל בתו הנשואה' כ בסעיף י" ומש–שם  ....לאלאלאלא
ת הוא נחשב יותר מוחזק מאשר יורש דרבנן "ולכן בכל מקרה שיש יורש מה, דרבנן

 ).נתיבות(

 ,ח גובה מהחלק שנטלו יורשי בן הבת"אז הבע, ח לאחרים" אם היה זה שמת בע–שם   ....לבלבלבלב
 ).א"רע(ואחר שגבה יש לדון אם יכולים יורשי האבל ליטול ממנו 

)áé (àéåéùéøåîî ãçà ìò åà åéáà ìòå åéìò úéáä ìôð,äìéçú úî íäî äæéà òåãé ïéàå , 
úåáåç éìòáå äùà úáåúë åéìò äúéäå, áåç ìòáìå äùàì ïéàå íéùøåéä ú÷æçá íéñëðä 

íåìë.  äâäáé åéäù ïäéúåðá òáøà íò åúùàå ïáåàøåúîå úéáä íäéìò ìôðå úéáá, ïáåàø éùøåé 

åàíéøîìëä íéùøåé íäå äðåøçàá åúî åéúåðáî ãçà åà ïáåàø àîù , éùøåé íò ïé÷ìåç éëä åìéôà 

éîã äöçî ìò äöçîë òåá÷ ìëã äùàä. ù÷áîå ãçà ìë ìù ìòá àáå úåàåùð úåðáä íà ìáà 

å÷ìç,íé÷ìç äùù ìò ïåîîä ïé÷ìåç ,úåðáä ìòáì íé÷ìç òáøà ,ïáåàø éùøåéì ãçà ÷ìçå , ÷ìçå 

 éùøåéì ãçàäùàä.  

ועוד שיורשי האב ירושים , י שמוקמינן הנכסים על חזקתן"ל בס" כנ–בחזקת היורשים  ....לגלגלגלג
ח גובה "ח שבע"וי, )ע"סמ(ח ואשה הם ספק ואין ספק מוציא מידי ודאי "ובע, ודאין

מ רק "ונ, מראוי וכאן מדובר שהיורשים טוענים שזכותם בא מהסבא ולא מהאבא
, ואחיו מהאב טוענים שירושתו שייך להם, במקרה שנפל הבית עליו ועל אבי אמו

 ).ך"ש(ח גובה מזה "בע, שאז לפי דעה זו, ח טוען שזה שייך לו"והבע

כ יש חיוב "דאל,  היינו שהאשה הזאת היא אמו של כל הבנות האלה–והם יורשים הכל   ....לדלדלדלד
 ).ע"סמ(כתובה ולא ירושים את הכל 

 ).ע"סמ (918 שהאשה מוחזקת בכתובתה בחיי בעלה–יורשי האשה חולקים עם  ....להלהלהלה

 אפילו אם לא היה קבוע אלא שמתו בדרך יציאתם מהבית אז אזלינן בתר –דכל קבוע   ....לולולולו
ואז חולקים ', נגד א' ואז הם א, ואומרים שמתו יורשי הבעל תחילה עד האחרון, רובא

 ).ע"סמ(בשוה 

 ).נתיבות(' המחבר בסעיף יא זו חולק על " רמ–חלקים ' חולקים הממון לו  ....לזלזלזלז

  
 àôø ïîéñ  

)à (âéåùøåéì éåàø åðéàù éî ùéøåäì ìåëé íãà ïéà,ùøåéäî äùåøéä øå÷òì àìå 919, ïéá 
àéøá àåäå äåöù,òøî áéëù äéäù ïéá ,áúëá ïéá äô ìò ïéá . éðåìô ùéà øîåàä êëéôì 

íéðù éô ìåèé àì éøåëá920,åéçà íò ùøéé àì éðá éðåìô ùéà ,íåìë øîà àì . ãé éðåìô ùéà
úá åì ùéù íå÷îá éðùøéé,ïá åì ùéù íå÷îá éðùøéú éúá ,íåìë øîà àì . àöåéë ìë ïëå 

äæá. åèúåðá åà íéçà åà íéáø íéðá ïåâë íéáø íéùøåé åì åéä íà ìáà, àåäùë øîàå 
òøî áéëù921éçà ììëî éðùøéé éçà éðåìô ,éúåðá ììëî éðùøé úéðåìô éúá åà ,  äáéøù åà

ì èòéîå ãçàìãçà922, íéîéé÷ åéøáã923áúëá øîàù ïéá äô ìò øîàù ïéá . øîà íà ìáà 
åãáì éðùøé éðá éðåìô,íéîéé÷ åéøáã äô ìò øîà íà , àì åðáì åéñëð ìë áúë íà ìáà 
åôåøèåôà àìà åàùòñåîø ïîéñá øàáúðù åîë .  

וכן , )ע"סמ( שמתנה על מה שכתוב בתורה –' להוריש מי שאינו ראוי ולא לעקור וכו  ....לחלחלחלח
 ).א"רע( הבן יכול לסלק את עצמו מנכסיו אביו שלא ירשם אין

                                            
והיינו שאם כתובתה יותר מחצי הירושה אין לה , היינו כאשר כתובתה עד כדי חצי הירושה 918

 ).א"א סקקי"ח פ"פ(ירושה ואם כתובתה פחות אין לה אלא כתובתה אלא חצי ה
דהיינו , כל זמן שעושה את זה בלשון מתנה, ו שמשמע שאפשר לעקור"ך סק"לקמן ש' עי 919

 .והקצתו ונתיבות תמהים עליו, פלוני לא יטול ירושתו
 .ה סכום זהואז לא יגב, שיכול האב לומר הלותי לבכור סך כך' לקמן רפו סעיף ג' אמנם עי 920
 .מ"שזה אפילו בדיעבד רק בשכ' לקמן סעיף ה' עי 921
 .וממילא נתמעט לשני' דהיינו שריבה לא 922
 .'קצות בסעיף ב' עי 923
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 ).ע"סמ (924מ שזה שייך אצלו לשון ירושה" דווקא שכ–מ "שכ  ....לטלטלטלט
אבל במה שמגיע לו אחרי אמירה זו ,  אבל כל זה רק במה שכבר בידו–בין שאמר על פה   ....ממממ

, ולכן מלוה על פה נחשב כדבר שאינו ברשותו, )925א"נתיבות ורע(אינו יכול להוריש 
וד מאחר שזה קנין דאורייתא אי אפשר אלא דבר שאפשר להקנות מן התורה שונה וע

 ).נתיבות(מ "משטרות והלואות שאז קונה רק מדין מתנת שכ

, ז מאחר שהאב יורש מכחו"עכ,  אפילו שהם יורשים מכח אביהם בקבר–פלוני אחי   ....מאמאמאמא
 יכול להנחיל ,ויש לו ממנו בני בנים, ה אם מת בנו"וה, לכן בידו להנחיל למי שירצה
 ).נתיבות(או בני אחיו , )קצות(לאיזה מהנכדים שהוא רוצה 

ולכן דווקא , מ על המיתה" כל דין זה רק כאשר מחשבתו של השכ–פ "בין שאמר ע  ....מבמבמבמב
אמנם אם אמר , כאשר מחלק כל נכסיו שרק אז מגלה דעתו שמחשבתו על המיתה

 ).נתיבות(אז אפילו במקצת קנה , בפירוש שעושה כן מחמת מיתה

מ " היינו דווקא כשאמר בלשון מתנה אבל אם היה שכ–לא עשאו אלא אפוטרופוס   ....מגמגמגמג
 ).ע"סמ(ואמר בלשון ירושה אינו אפוטרופוס 

א חולק ולומד שגם בת בין הבנים או בין הבנות "שהרמ' א רמו סעיף ו"רמ'  עי-שם   ....מדמדמדמד
 ).ע"סמ(עשאו אפוטרופוס 

)á (ã éöçä éðá øàùå éñëð éöç ùøéé éðá éðåìô øîàíéîéé÷ åéøá.  
 ).926א"רע(' אם זכה בראוי יש מח'  ואם הוריש לא–פלוני בני יירש   ....מהמהמהמה
 ).927א"רע( היינו דווקא כשחלק כל נכסיו אבל מקצת לא -שם  ....מומומומו
 ).ע"סמ(ה אם אמר פלוני בני יירש הכל " ה–חצי נכסי  ....מזמזמזמז

ולא לגרוע ' שיש לו כח רק להוסיף לא,  וכן אינו יכול לחזור מזה–דבריו קיימים  ....מחמחמחמח
אבל יכול להוסיף להשני , אבל כל זמן שעסוקים באותו ענין יכול לחזור בו, מהשני

 ).928קצות(אפילו אם כבר נתן הכל לראשון 

)â (æèêëå êë àìà ùøéé àì éðá éðåìô øîà,ïåòîù ÷ìçå å÷ìç ùøéé éðá ïáåàø øîàù åà , 
ïáåàø àìà ïåòîù ùøéé àì øîàù åà,íåìë øîà àì .éðùøéé éðá ïáåàø øîà íà ìáà , åà 

íéîéé÷ åéøáã ïåòîù ùøéé àìå éñëð ìë ùøéé.äâä  æé ùøéé ïáåàøå ïåòîù ùøéé àì øîà íà ïëå

íéîéé÷ åéøáã ìëä929.  
ומה שאמר לשמעון אינו כלום ,  שמיד שאמר ירש ראובן הכל קנה–ולא יירש שמעון  ....מטמטמטמט

 א שכל הדין הזה אינו תלוי מה קדם אלא שכל זמן שאינם תלוים זה בזה אז"וי, )ע"סמ(
 ).נתיבות(קנה ' מה שריבה לא

)ã (çéíéèåùôá íéøåîà íéøáã äîá,èåùôë ùøéé øîà íà øåëáá ìáà , àì øîàù åà 
íéðù éô ìåèé,íåìë øîà àì íéðù éô ùøéé àì åà , øîàðù )æè àë íéøáã ( øëáì ìëåé àì

äáåäàä ïá úà930. äâä ðîä øçà êìéì ïéà íéðù éô ìèåð øåëáä ïéàù åâäðù íå÷îá åìéôàå âä

åäìéàäøåú ïéã ãâð àåäå .   
ל "אלא צ',  קשה שלשונות אלה שייכים גם ללא בכור כדלעיל סעיף ג–לא יכול לבכר  ....ננננ

שכאן מדובר דאמר על המותר בלשון ירושה לשאר הבנים מהני לענין פשוט ולא לענין 
 ).נתיבות(??? בכור

                                            
 ראוי להוריש מיד שהולך - אורותי בר: ל"ה בר אורותי ז"ם שם ד"א ורשב"ב דף קלא ע"ב' עי 924

 .למות וקרינא ביה ביום הנחילו את בניו
 .בזה' א מביא מח"הרע' יף בוקשה שהרי לקמן סע 925
 .סותר את זה' א בסעיף א"קשה שהרע 926
 .ג חולק"אמנם הנתיבות סק 927
שזה נוגע , ש בנתיבות שמשמע שהבין בדעת הקצות"ועיי. ב שיכול לחזור בו"נתיבות סק' עי 928

 .גם לנכסים שנפלו לאחר מכן
 .א שסט סעיף יא שאין דינא דמלכותא בענין זו"לקמן רמ' עי 929
  .ם"וכאן רק הביא לשון הרמב, י למד אחרת"שהרי הבע "צ 930
 .אז קנה, והבכור מסכים, מהבנים' ט שאם האב רוצה לתת בכורתו לא"ח סק"נתיבות רע' עי
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 אלא על אף שזכה ,אבל לענין בן הבכור אין הדין כן,  היינו דווקא שהבכור קיים–שם  ....נאנאנאנא
 ).א"רע(ח "וי, )931קצות(בפי שנים בענין זו דינו כפשוט 

)ä (èéíéùøåé øàùî ãçàì àìå øåëáì àì òåøâì àìå óéñåäì ìåëé åðéà àéøá äéä íà.  
 היינו דווקא בלשון ירושה אבל בלשון מתנה ובקנין דבריו קיימין –אם היה בריא   ....נבנבנבנב

 ).ע"סמ(

)å (ëíéèåùôå øåëá åì ùéù òøî áéëùäùåøé ïåùìá íéèåùôäî ãçàì äáéøå , øîàù ïåâë 
íåìë øîà àì êëå êë ùøéé éðá éðåìô932. àë úîéé÷ íéèåùôä ú÷åìçù íéøîåà ùéå

øåëáì íéîéìùîå ïåáùç éôì íìëî íéöá÷îå933.  
)æ (áëäùåøé ïåùì øîàùë àìà íéøåîà åììä íéøáãä ìë ïéà, äðúî ïåùì øîà íà ìáà 

íéîéé÷ åéøáã.ñëð ÷ìçîä êëéôì  ãçàì èòéîå ãçàì äáéøå òøî áéëù àåäùë åéô ìò åé
øåëáä íäì äåùäå,åùøåéì éåàø åðéàù éîì ïúðù åà ,íéîéé÷ åéøáã . íåùî øîà íàå 

íåìë øîà àì äùåøé.äðúî íåùî óåñá ïéá òöîàá ïéá äìéçúá ïéá áúë ,òà " øéëæäù ô
óåñáå äìéçúá äùåøé ïåùì,íéîéé÷ åéøáã .ãöéë ,ðåìô äãù ïúðú äðùøééå éðá éðåìôì úé, 

äðùøééå åì ïúðúå äðùøéé øîàù åà,åì ïúðúå äðùøéé åà , äðúî ïåùì íù ùéå ìéàåä 
òà"íéîéé÷ åéøáã óåñáå äìéçúî äùåøé ïåùì øéëæäù ô.â åéä íà ïëå  'âì úåãù 'íéùøåé, 

úéðåìô äãù éðåìô ùøéé øîàå,úéðåìô äãù éðåìôì ïúðúå ,úéðåìô äãù éðåìô ùøééå , åð÷ 
òà"äðúî ïåùìá äéì øîàù äæ åðéà äùåøé ïåùìá äéì øîàù äæù ô. ïéá ääùé àìù àåäå 

øåáã éãë äøéîàì äøéîà.ääù íà ìáà ,ðúîä ïåùì äéäéù êéøö äïúùìùá áøåòî . 
äâä âá íéøåîà íéøáã äîá 'âì úåãù 'íãà éðá,âì úçà äãù åà ãçà íãàì ïðúð íà ìáà  ' éðá

ã éãë øçàì åìéôà íãàéðäî øåáé. âëéåá ïúðúå øîàù à÷åãã íéøîåà ùéå"å, ïúðú øîà íà ìáà 

å àìá 'åéðôìù äùåøé ïåùìì éðäî àì. ãë ç÷úù åúáì áúåëäøçàìøëæ ÷ìç éöçë åúåî 934, åðéã 

àîìòá äùåøéë,åæ äðúîì ïéîãå÷ äáåúëå áåç ìòáå ,úáä éñëð øåùò ïëå . äë ïúåðä ééç éîé ìëå

òà íéñëðä øåëîì ìåëé"úëù ôäúéî øçàìå íåéäî äì á935. åë åéäù íéñëðá àìà úìèåð úáä ïéàå

çà àì ìáà äðéúð úòùá åì"ë,íìåòì àá àìù øáã úåð÷äì ìåëé íãà ïéàã . äîã éì äàøð åäéî 

 êéøö áåçä ïî øåèôé øëæ éöç ÷ìç åúáì ïúé íàù úåðúäìå åúáì áåç øèù áåúëì åéùëò ïéâäåðù

åì øùà ìëá äì ïúéì,çä àåä ø÷éòã áå,âäðîä ïëå áåçä åîìùé åà åàðú íéé÷ì êéøö ïëìå . æë áúë

 éàöåé äéùøåé áúë àìå ìéàåä äåùá ïéìèåð äéðáå äéúåðá äéöìç éàöåéå äì áúëå øëæ éöç øèù åúáì

äéöìç. çëíéøôñä ìò äåìäå íéøôñá åúáì ÷ìç àäé àìù äðúä,ïåëùî äðå÷ áåç ìòá ïéà , ïëìå 

ïäá ÷ìç úáì ùé.èìçåä íà ìáà ïäá ÷ìç úáì ïéà åãéá íéøôñä å.  

' ל סעיף ג" היינו במקצת אבל בכולו הוי אפוטרופוס כנ–אבל אם אמר לשון מתנה   ....נגנגנגנג
 ).ך"ש(

                                            
 .א"ת סק"וכן בפ 931
ש שטעמו שהבכור צריך לקבל פי שנים מהפשוט או שצריך להישאר עם סכום "י מיג"בר' עי 932

מהאחים שיהיה ' והאבא הוסיף לא, ר אחים ובתוכם בכורע הרי אם היו עש"וצ, המקורי של הבכור
ושאר האחים חולקים , שהוא פי שתים מהפשוט, 20%אז הבכור יקבל חצי או , לו רבע הירושה

 .ברביע הנשאר
ה "ב ד"ב נז ע"י ב"נ(דהיינו שמלשמים לבכור לקבל פי שנים מהירושה ללא חלוקה חדשה  933
אז הבכור מקבל פי שנים ממה שהיה צריך , טים כל הירושהמהפשו' וזה אפילו אם ריבה לא). 'מתני

  .להיות
זה שונהמשטר חצי זכר לקמן שכאן נתינת מתנה לאחר מיתה בעלמא ולא כתקנת שטר חצי  934

 .זכר
מן היורשים כפי שאר תשאר להם וחלקם ' אינו דומה למהיום ולאחר מיתה שכיון שאמר כא 935

 ).א"גר(ה חלקו "יכול ליתן וה
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 936כ אמר מה שנתתי לבני הוה חלק הבכורה מהני" אם אמר חצר זה לבני ואח–שם   ....נדנדנדנד
מכאן ראיה שאם הבכור לקח את החצר שיכול למחול את חיוב האב להביא לו , )ך"ש(

 ).נתיבות(ו ירושת
 ).937קצות ונתיבות(ולא שמגרע ,  היינו דווקא שמוסיף בלשון מתנה–שם  ....נהנהנהנה
כמו "המחלק מקצת נכסיו בלשון מתנה ושאר הנכסים אמר בלשון של  –לפיכך המחלק   ....נונונונו

" כפי שיחלוק"פירוש הלשון של , ובזה ביטל פי שנים של בכור" שיחלקו בנים הזכרים
ולכן דבריו בטלים חוץ מהמקצת נכסיו , ן תורהכאילו אמר שהם יחלקו מעצמם על פי די

אז הלשון מתנה מצטרף אליו , אבל אם אמר בשאר לשון ירושה. שחילק בלשון מתנה
 ).ת"פ(לעשות את הכל למתנה ואז אם נתמעט חלק הבכורה מהני 

ושיחזיקו את הביתצ ,  אם המת מַצוה שלא למכור את הבית לעולם–והשוה להם הבכור   ....נזנזנזנז
, מטעם שכל תוספת לשון בא לחדש, לבכור פי שנים בשכירות הביתאז אין , לעולם

ומזה , ולכן אם היה מצוה שלא למכור את הבית מובן שיש לבכור פי שנים בשכירות
 ).ת"פ(שנוסף על הלשון ויחזקו הוה לשון מתנה ואז כולם שווים בו 

ירשו שדה שיאמר פלוני ופלוני ופלוני '  פי–צריך שיהא לשון מתנה מעורב בשלשלתן  ....נחנחנחנח
, )ע"סמ(שלשון מתנה משתייך לכולם , פלוני ופלוני ופלוני שנתתי להם במתנה וירשו

 ).א"רע(אמנם לפני פניו לא עוזר לשון מתנה 

 ואם יש רעותא בבענין שלא נקנה לזה השדה אינו מועיל אפילו שאמר לשון –שם  ....נטנטנטנט
 ).א"רע(ירושה כיון דלעצמו לא הועיל 

בלשון ירושה והספיק ' שדות אחד בלשון מתנה וא' ב'  לאשנותן'  פי–לאחר כדי דיבור   ....סססס
 ).ע"סמ(בנתיים יותר מכדי דיבור מהני לשון מתנה 

לשונות הוי ספק ' וב' ואפילו אם זה באדם א,  אפילו תוך כדי דיבור–' תחתן בלא ו  ....סאסאסאסא
 ).ז"ט(} אש איך נפסק למעשה בזה"הגרמ' לכ{ותלויאם תפוס לשון ראשון או אחרון 

שהיא תיטול נכסיו  אשכאן שונה שלא היה מתנה גמורה אל ואינו מתנה – דינו כירושה ....סבסבסבסב
 .)ז"ט(מ מהני מאחר שכתב בלשון מתנה "ומ, )ע"סמ (938מבניו' לאחר מותו כחצי א

ה "וה, שאם כן לא יכול למכרו,  שהרי לא כתב לו חלק מסיום שברכושו–יכול למכור  ....סגסגסגסג
 ).ז"ט(ח אינו קודם אם סיים חלק מסוים "שבע

ועל אף ,  ולא נכסים שיש ספק בהם שמא לאחר מכאן בא לידו–ו בשעת נתינה שהיו ל  ....סדסדסדסד
מ המוציא מהיורשים עליו "ו טוען כאן נמצא כאן היה מ"ן סעיף כ"ר' שהמחבר סי

 ).ז"ט(הראיה 
אם היינו דווקא כאשר הבן אחר הוא פשוט אבל אם הוא בכור אז '  יש מח–חצי זכר   ....סהסהסהסה

 ).ת"פ(חלקי שליש ' ו נגד בכור אחלקי חמש או אם חלקה אפיל' חלקה א
 ).ת"פ(שטרות כאלה גובה שניהם '  וכן אם כתב לה ב–שם   ....סוסוסוסו
ח "וי, )ע"סמ(ז דינו ירושה שגובין תחילה בעל חוב וכתובה " עכ–צריך ליתן לה   ....סזסזסזסז

 ).ז"ט(שרגלים לכתוב בשטר חצי זכר שהחוב לא יחול רק שעה אחת קודם מיתתו 
הבת , ח והיורש איבד כספו"צל היורש כדי בע אם נתן שטר חצי זכר ונשאר א–החוב   ....סחסחסחסח

 ).באר היטב(פטורה 
ולא היו בנים ,  אם כתב שטר חצי זכר לביתו והיו לו עוד בנות שלא כתב להם–שם   ....סטסטסטסט

 ).באר היטב(שכל השטר הוא רק נגד הבנים  ולא נגד הבנות , השטר בטל
וירושת , ת אביוכ מ"ואח, ומת האב בחיי אביו,  אם כתר שטר חצי זכר לבתו וחתנו–שם   ....עעעע

' וכן יש אותו מח, אם יש לחתן זכות בו כחלק משטר חצי זכר' הסבא גדול מאד יש מח
 ).ת"פ(ק "מהבנים ללא זש' ואחר כך מת א, אם מת האב

                                            
 .בי פשוטע לג"וצ 936
לכן הבאנו את דברי הקצות , ך מביא אחרת"אבל מאחר שהש, דברים אלו פשוטים מלעיל 937

 .ונתיבות
ה יכול למכור שהטעם הוא שתלה מתנת הבת בירושת הבן ואל חל ירושת הבן עד "ז ד"ט' עי 938

 ?מ"נ. שישתלם החוב תחילה
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)ç (èëäðúî ïåùì éåä íéñëðá ÷éæçé ïåùì. ìäðúî ïåùì éåä å÷åìçé ïåùì ïëå.  
ן ירושה באותו מאמר יחזיק  אפילו אם אמר גם לשו–יחזיק בנכסים הוי לשון מתנה   ....עאעאעאעא

 ). ע"סמ(מבטלו 
שהוא לשון מתנה ' רנג סעיף ב' ועי, הוי לשון ירושה" מניח" ו–יחלוקו הוי לשון מתנה  ....עבעבעבעב

 ).939ך"ש(

)è (íéîéé÷ åéøáã ùøåéì íåìë øééù àìù éô ìò óà äðúî ïåùìá íéøçàì åéñëð ìë ÷ìç.  
 ).ע"סמ( כיון שמת מחולי זה לא צריך שיור –שלא שייר כלום  ....עגעגעגעג

והיא כתבה בשטר ,  אם המת נתן מתנה לאשתו שהיא יכולה לתת למי שתרצה–שם   ....עדעדעדעד
שנתנה למי שראוי ליורשו והיה לה בית מזה הבעל ולבעל יש בן מאשה אחרת הכל של 

 ).ע"סמ(הבן 

)é (àìçà ïáå úåéçà éðá åì åéäù éî,çà ïáì äðúî ïúðå , ìë ÷ìéñ äðúî äúåàáù áúëå 
å åúùåøé ìëî úåëæå ÷ìçúî,ìëä ùøåé çàä ïá . äâä áì åðéàù çà ïäì äéäù úåéçà òáøà

åðîî äùåøéä çéøáäì åöøå äøåùë âäåð,âì äéñëð ìë úðúåð ïäî úçà ìëù øèù åáúëå  'úåéçàäé, 

ììë äðúî ïàë ïéà,äìçúáë ïúòáøà ìù úåéäì ïåîîä ìë øæç éë , úçà äòù úåðúîä åéä íàå 

ïúúéî íãå÷,øçà íà éë ùøåé çàä ïéà äðåøçàä úúéî ,àðååâ éàäë àðãîåà øúá ïðéìæà àìå . íàå 

âì äðúð äðåùàøäù øèùá áåúë ' êë øçàå úéùéìùä êë øçàå úéðùä äðúð êë øçàå äéúåéçà

úéòéáøä,ïäì åðúðå åøæçù íéñëðá äúëæå äøæç úîãå÷ä ìë .   

ו הוה וסילוק,  שהרי לא אמר בפירוש שהשאר ינתן לבני האחיותיו-בן האח יורש הכל   ....עהעהעהעה
 ).ע"סמ(כמתנה על מה שכתוב בתורה ואינו כלום 

 ).?ע"סמ( וממילא האח יורש מי שמתה –אין כאן מתנה כלל   ....עועועועו

אבל אם אמרו ,  היינו שאמרו מהיום ושעה אחת קודם מיתתי–אחר מיתת האחרונה   ....עזעזעזעז
א "וי, )ע"סמ (940מאחר שיכולים לחזור אז האח יורש אותם, שעה אחת קודם מיתתי

אבל למעשה האח יורש , ם לחזור כל זמן שלא חזרו המתנה קיימתשאפילו אם יכולי
 ). נתיבות(החלק שהראשון שמת נתנה לשני כאשר השני מת וכן השני במיתת השלישית 

ואין חסרון ,  זה שמהיום ושעה אחת קודם מיתתי מועיל הוא משום דהוה כתנאי–שם   ....עחעחעחעח
י שתמות היא תחילה ה אם התנה בתנא"ולכן ה, 941שהקנה למתה מאחר שיכולים לחזור

ובזה , א שהוה גוף מהיום והפירות לאחר מיתה"וי, )קצות(יהיה המתנה לאחיות 
אומרים שהאומדנא מבטל את המעשה ועשו כן כדי שלא יזכה האח ולכן כוונתן רק 

 ).נתיבות (942לאלה שחיים ולא לזה שמתה

,  שנעשה מה שהולכים בתר אומדנא היא רק לבטל המעשה–ולא אזלינן בתר אומדנא   ....עטעטעטעט
וכאן הוה דברים שבלב ואינם מעקרים נחלה , ולא לתקן מעשה שנעשה בחסרון

 ).ע"סמ(דאורייתא 

  
 áôø ïîéñ  

                                            
ך "צדדים בש' ואין ב, ל מתנת שכיב מרע"ס וצ"ך שזה לשון ירושה היא ט"א שדברי הש"י 939

 ).ו"ת סק"פ(
ע ,ש בסמ"ועיי, ע שמשמע שהאח רק מקבל במיתת האחרונה"א וכן בסמ"ש ברמ"עיי 940

ואז נתנה מתנ הלהנשארת בחייה חלקה וגם מה שבא לידה במתנה מאחיותה שמתו : ל"בפירוש ז
שזה נוגע ע יתכן "ואיך שתפרש את הסמ. כ וקשה מאד איך הקנו דבר שלא בא לעולם"ע, לפניה

 .שרק יכול להקנות דבר שבא לעולם' א סעיף ז"לעיל רמ' ועי. ע גדול מאד"וצ, לקצות
ס שכל זה "ש סק"ועיי. ב שבאמת חזרו במתנה שנתנו לאחות שמתה כבר"ד סקס"ח פ"פ' עי 941

לפי זה יתברר למפרע שכל הכסף אמנם . מיירי אך ורק בנכסים שהיו להם בשעת כתיבת השטר
יכולים האחיות אחרות לבטל כל ' מכרה א' ואם היה מקרה שא, יה שלהםשהיה שלהם לא ה

 .המקח
וכן מה , ז מה שהאחות השני שמתה נתנה לראשונה שמתה האח יורש אותו"אבל עכ 942

 . שהאחות השני שמתה קבלה מהאחות הראשונה שמתה האח מקבל
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)à (âìíéùøåéä çéðäå íéøçàì åéñëð ïúåðä ìë, åá íéâäåð íéùøåéä ïéàù éô ìò óà 
äøåùë943íäì ïúðù äî ìëá íéøçàä åëæå åðîéä äçåð íéîëç çåø ïéà . úåãéñç úãîå 

òäì àìù åéçàì äøåùë âäåð åðéàù ïáî åìéôà ùøåéäî äùåøéä äá ïéøéáòîù äàåöá ãé
äøåùë âäåðå íëç.  äâäãìúåùòì øùôàù áåèä åéñëðá úåùòì äåöù éî, ïéà éë åéùøåéì åäðúé 

äæî áåè.  
 משום של איודעים איזה זרע יצא ממנו –פ שאין היורשים נוהגים בו כשורה "אע  ....פפפפ

 ).ע"סמ(

 ).ע"סמ( שהוא גורם שיתרגזו ברוחם עליו –הימנו אין רוח חכמים נוחה   ....פאפאפאפא

 ).ע"סמ( אפילו להקדישם לא יותר טוב –כי אין טוב מזה  ....פבפבפבפב

  
 âôø ïîéñ  

)à (äìåëòä"äøåú øáã åéáà úà ùøåé í.åëò åéáà úà ùøåé åðéà øâäå "íäéøáãî àìà í, 
åãøîì øéæçé àîù äéäùë ùøééù åì åð÷ú,òä ïéàå ìéàåä åæ äùåøéá ìéòåî éàðúå åë" í

íéîëç úð÷úá ãåîòì áéåçî.åëòä àìå "øâä åéáà úà ùøåé í,øâ úà øâ àìå , éøáãî àì 
å äøåúàìíéøôåñ éøáãî .äùåã÷á åúãéìù ïá åì äéä åìéôà , àìù åúøåäù øçàî 

åùøåé åéáà àìå åéáà úà ùøåé åðéà äùåã÷á. äâä åìåëòì áééç äéäù ìàøùéå" ïéà íà úîå í

åëò"ç åðéà äæî ïéòãåé íåéùøåéì òåøôì áéé.  
 ).א"רע( אבל שאר ירושות מניח אותם לפי מנהגן –את אביו  ....פגפגפגפג

 שיכול לעוקר הנחלה מהראוי לה אבל בישראל צריכים לשון מתנה –ותנאי מועיל   ....פדפדפדפד
ז יכול לומר לאחיו הגוי "ויש בהם ע, אמנם אם מת אביו של הגר, )ז"ע וט"סמ(דווקא 

ז וקשה על המחבר "איסור נהנה מעואין בזה , ז ואני אטול כספים"אתה טול ע
 ).ע"סמ(ז ואין בזה מקום לתקנו "ואם כבר באו לרשותו אסורים הע, שהשמיטו

ובמקום שלא יודעים יש התיר של ראה ויתר גוים ,  שזה גזל–ם יודעים "אם אין עכו  ....פהפהפהפה
אבל במקום , א שזה הפקעת הלואתו שזה מותר"וי, )ע"סמ) (א"ק דף לח ע"ב' עי(

 ).ז"ט(אסור ' חילול ה

)á (æìåëòì øéîäù ìàøùé"äéäùë íéìàøùéä åéáåø÷ úà ùøåé í, ãáàì ïéã úéá åàø íàå 
íãéá úåùøä íéòùøä éãé ÷æçì àìù ùøéé àìù åñð÷ìå åðåîî úà, íéðá ïäì ùé íàå 

íäì øîåîä íäéáà úùåøé ïúðú ìàøùéá. äâä çì ïéà íéøçàì íéñëðä øîåîä ïúð åìéôàå

íåìë åúðúîá, ãéîãëð åìôð ïäá çë åì ïéàå åéùøåé éî÷ åéñ. ïéã úéáá äùåøéä ïéçéðîù íéøîåà ùéå 

åì ïéðúåð äáåùúá øåæçé íàå.åëòì øîåîä éáåø÷ ùøåé ìàøùéå "í, ãéá ïåîîä ãé÷ôä åìéôà 

íéøçà íéìàøùé,åúåéâá íéðá åì åéä åìéôàå . èì ìáàíà ééçá ïåã÷ôä ïåîîá ãé åçìù íéã÷ôðä 

øîåîä,àìå ïåîîä ù÷áù åà äæ ìò íéãò ïäì ùéå åì åðúéì åöø , ïéìåëé åéùøåé ïéàå ïãéáù äîá åëæ 

ã÷ôðä ãéî àéöåäì,åúåî øçàì ïä øîåîä ééçá ïä , ïîæ ìë ïäá úåëæì ìåëé åéñëðá ÷æçåîä ìëã 

éç àåäù.øùé ìàáàä ïî íéáåø÷ åì ùéå åîà åì äúîù øîåî , åñð÷ì éåàøù ìåãâ øîåîä íà 

 ïðéà åéùøåé íâ åúùåøéáíàä éùøåé øàùì äùåøéä äøàùðå ïéùøåé. î éåàø åðéàù ïè÷ øîåîä íà

ñåð÷ì,åîà ïéùøåé åéùøåé . àîòà úøîåîä åúùà íå÷îá ùøåé ìòáå" äøéîäù øçàì äéáà úîù ô

åëòì"êë øçà äúîå í,äãéë åãéã øçàî ùøåé ìòáä ,ñð÷ êééù ïéà .  

א כשראו " מירושתו כל המומר" לא בכל ענין קנסו והפקיעו חז–ד לאבד "אם ראו ב  ....פופופופו
 ).ע"סמ(שודאי לא יחזור לכשרותו 

ח שדווקא בניו יורשים אותו "וי, )ע"סמ(ה לאביו ושאר קרוביו " ה–ואם יש להם בנים   ....פזפזפזפז
 ).ז"ט(וזה לא מכח המומר אלא מכח המוריש 

                                            
 .לגמי משומד' לקמן רפג סעיף ב' עי 943
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, א שמעבירים לבתו" אין זה חולק על הדיבור הראשון ברמ–ד "שמניחין הירושה בב  ....פחפחפחפח
משאירים את זה ' אבל אם לא נתן לאף א,  ובזה נותנים לבתו,ששם רצה לתתו לאמו

 ).ע"סמ(ד עד שיחזור בתשובה "בב

אסור לאבד ממון מסור אם ג "ח סי"שפ' לקמן סי'  קשה שזה מח–זכו במה שבידן   ....פטפטפטפט
א שבדין "וי, )ך"ש(וכאן כותב כצד המתיר , מתירא "רמוהמחבר אוסר וה,  או לאבידים

וגם לא מתירים לו לעשות בידים לכתחילה ,  מוציאין מידוולכן לא, זה נחלקו הראשונים
 .)נתיבות(

מ בצינעא ולא בפרהסיא משום "אם אחר המיתה רואים שהוא שומר תו - ראוי לקנסו   ....צצצצ
אז נחשב כישראל ויורש , ואינו יכול לברוח או שרואים שבזמן קרוב יברח, חשש שמד

 ).ז"ט(

שונה קטן שלא קונסים אותו , מו בקברז כמת ואין הבן יורש א" דמומר לע–גם יורשיו   ....צאצאצאצא
 ).ז"ט( א שגם בקטן נחשב כאילו אינו"וי, )ע"סמ(

 ). ז"ט( אבל כל יורש שזוכה מכח המוריש ולא מכח המומר לא איבד זכותו -שם  ....צבצבצבצב

 דווקא בעל משום ידו כידה ויורש זכותה אפילו –בעל יורש במקום אשתו מומרת  ....צגצגצגצג
 ).ע"סמ(בחייה 

)â (áîöá÷ äîàå úéáùð äàì ïéá äòîèðå äøéîäù äòîù êë øçàå äðåéãôì úåòî ä
åëòä"í,íéåáù ïåéãôì íéé÷ ïø÷ä äéäé ïúðù äî ãçà ìëì øéæçäì øùôà éà íà , íàå 

 íäá äãôú äéåáù äúåà íéîéä úéøçàá úåãôì ïëúé)éá ïééòå"å óéòñ âðø ïîéñ ã(.   
מה ' זיר לכל א אדעתא דהכי לא התנדבו לכן אם היה אפשר להח–אם אי אפשר להחזיר   ....צדצדצדצד

אבל כשאי אפשר יעשו בו צרכי , שנתן זה מוטב שהמעות לא יצא מרשותם עד שתפדה
 ).ע"סמ(רבים ויותר טוב לפדיון שבוים 

 

 ãôø ïîéñ  
)à (âî äâäòà éðåìô àåäù ïäì ÷æçåäù íéãòä åãéòäù ä÷æçá ïéùøåé ïéùøåéä ìë" ïéòãåé ïðéàù ô

åñåçé úúéîà,ïéùøåé øàùá ïéãä àåäå . ãîî ïéòãåé åðà ïéàå úîä áåø÷ àåäù ãçàá ÷æçåî àåäù é

åùøåé äæ éøä åðîî øúåé áåø÷, øúåé áåø÷ ùé àîù ïðéùééç àìå åðîîïéòãåé àìù ïîæ ìë )  ïééòå

æ óéòñ ôø ïîéñ ìéòì(, äîøéì áåø÷ ïéãéøåî àìåãçà ãò éô ìò äùå.  

 ).ע"סמ(פ "ר'  המחבר השמיט זה שכבר כתבו לעיל ריש סי–כל היורשים   ....צהצהצהצה
א "וי, )קצות( זה שונה מבכור ואינו נאמן כאן באומר דרך שיחה שהוא קרובו –שם   ....צוצוצוצו

 ).נתיבות (944שנאמן מטעם מיגו
)á (åîïùéøåî úîù äéàø åàéáéù ãò íéìçåð íéùøåéä ïéà, åà úîù åá åòîù íà ìáà 

åëò åàáù"íîåú éôì íéçéñî í,òà " íäéô ìò åúùà úà ïéàéùîù ô)äúáåúë úà úìèåðå(, 
æîåéìòá úî äøîàå äàáù äùàä ïë,òà "äúáåúë ìåèúå àùðúå úðîàð àéäù ô, ïéà 

 äìçðì íéñðëð íéùøåéäìòäéô .  
 לגבי נשואי אשה הקילו בתחילה משום החומרא שהחמירו עליה –פ שמשיאים "אע  ....צזצזצזצז

פ "ששם אע' בסופה דודאי לא תנשא עד שתבדוק אם המת הוא הקול שונה מסעיף ד
אבל לענין נישאת אשה החמירו כיון דחזקתן ,  לעניןממוןשחזקתן למיתה לא החמירו

 ).ע"סמ(ז ולא תבדוק תו "למיתה תסמוך האשה ע
, פ דהוה מלתא דעבידי לגלויי"א המעיד שמת אין מורידין לנחלה אע" אמנם ע–שם   ....צחצחצחצח

 ).א"רע(ם מסיחין לפי תומם "עכו' ואפילו בב
)â (çîäîáéúðå éìòá úî äøîà, ìò äìçðì ñðëð äîáé éøä  øîàðù äéô)å äë íéøáã ( íå÷é

í÷ éøäå úîä åéçà íù ìò.  

                                            
 כדלעיל , ולא לאחר מכן, עד שעת האמירהואם כן רק נוגע לנכסים שהיו  944
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)ã (èîåøëæ ãáà åøîàå íäéðôá òáèù íéãò åàáå óåñ íäì ïéàù íéîá òáèù éî,òà " ô
äìéçúëì åúùà úà ïéàéùî ïéàù,íäéô ìò íéìçåð íéùøåéä éøä . íéãò åàá íà ïëå 

åá ìëåà óåòäå áåìö åäåàøù åà íéøîðå úåéøà áåâì ìôðù,ù åà úîå äîçìîá ø÷ãð, åà 
éëä àìå âøäðåøåéðô . íéøáãä åìà ìëá ïúåà åøéëäå åôåâá íé÷äáåî íéðîéñ åì åéä ìáà 

íäá àöåéëå,òà åæ úåãòá äìçðì íéãøåé êë øçà åøëæ ãáà íà " úà ïéàéùî ïéàù ô
åúùà,úøë øåñéà éðôî àìà åìà íéøáãá åøéîçä àìù , åãéòä íà ïåîî ïéðòì ìáà 

éøáãá íéãòäåøëæ ãáàå íéøáãä íúåà åàøù åãéòäå äúéîì ïú÷æçù í, òîùð êë øçàå 
úîù,íäéô ìò íéìçåð åìà éøä .   

ד מובהקים גמרוים שאם כן היו משיאים אשתו על פיהם " ל–סינמים מובהקים   ....צטצטצטצט
, )ע"סמ(אלא מובהקים לאפוקי לבן או אדום או כליו היו כך וכך ) יז' ע סי"כ בא"כמש(

 ).נתיבות(ים בכליו מספיקים לממון אפילו שלא להשיא אשתו א שסימנים מובהק"וי
ואפילו אם הקול אחרי העדות , ושניהם נצרכים,  היינו שיש קול–כ נשמע שמת "ואח  ....קקקק

שקול שמת מועיל אפילו כשאין , "כ"או אח"פירושו " כ"ואח"א ש"וי, )ע"סמ(שלהם 
 ).ז"ט(עדים ואם יש עדים לא צריכים קול 

  
 äôø ïîéñ  

)à (ðåáùíäéðéá íúåà å÷ìçå äìçðì åéùøåé åãøéå úîù òîùðå äáùðù é, ïéàéöåî ïéà 
íãéî íúåà,äðëñ úîçî çøåáä ïëå  . åéùøåé åãøéå úîù åá åòîùù úòãì àöåéä ìáà

íé÷ìåçå åéñëðì,ïùéøåî úîù äéàø åàéáéù ãò íãéî íéàéöåî .  
ע "וצ,  בו שמתדווקא ששמעו {945 היינו כאשר ירדו למכור–אין מוציאין אותם מידם   ....קאקאקאקא

 התעסק בהם כאריסירדו לאבל כאשר }, אם להוסיף את זה או מספיק שמובא במחבר
כדלקמן ואפילו מורידים אותם לכתחילה , לא מוציאין מידם אפילו לא שמעו בו שמת

פירושו כאשר שמעו בו שמת וירדו כאריס אין " אין מוציאין"א ש"וי, )ע"סמ(' סעיף ב
אז מוציאין פירות , שונה מאשר לא שמעו בו שמת[ מידם מוציאין את הפירות שאכלו

אבל ודאי שאין להם , ]ומה שאכלו מחשבים כתשלום אריסותם, מידם מה שלא אכלו
 ).נתיבות(ואינו נמכרת , שום זכות למכור הקרקע

מובן הדבר , שדרכו לצוות את ביתו ולא ציוה,  אם יצא למקום רחוק–אבל היוצא לדעת  ....קבקבקבקב
אבל , ולכן מוציאין אותם מידם כשירדו למכור, 946ירדו לנכסיושלא רצה שקרוביו 

אבל אם יצא למקום קרוב או במקום שהשיירות מצויות , מורידים להתעסק בהם כאריס
וכיון דלא שב נאנס ודינו כשבוי , אמרינן דלא ציוה משום דסבר לשוב היום או מחר

 ).ע"סמ(
ולכן אפילו אם ירדו מי שלא , ד מזדקקין כיון שנראה שמת" אין ב–שמעו בו שמת  ....קגקגקגקג

 ).נתיבות(' א סעיף ב"כ ברמ" ממש947עובד אדמה ושונה
)á (åùôð úåðëñ úîçî çøåáå äáùðù éåáùúíäéñëðá ÷ñòúäì ïéã úéá íéáééç . ãöéë 

íéùåò, àðïéã úéá éô ìò ïîàð ãéá íéã÷ôåî åéäé íéìèìèîä ìë, áð êåúì ïéãéøåîå
 ãåáòì éãë ùøéì íéåàøä íéáåø÷ úåò÷ø÷ä åà åúîù òãååéù ãò íäá ÷ñòúäìå úåò÷ø÷ä

åàåáéù ãò. äâä âðãà éãáåò ïðéà ïúö÷å äîãà éãáåò ïúö÷ äáøä ïéùøåé ïàë åéääî ãéá ïéãéîòî 

äîãà éãáåò. ãð äîå åùòù äî åãéøåäù íéáåø÷ä åìà ïéîù çøåáäå éåáùä åàåáéùëå
äðéãî äúåà ìù íéñéøàä âäðîë åìëàù. äâä äðçáùá à÷åã íéøîåà ùéåñéøàë åì ïéîù , 

ìëä ìèåð úåøéô ìáà. åðá êë øçàå åäåãéøåäù íãå÷ úîù åòîù íàååà àìà íåìë çáùá åì ïéà 

                                            
 .מ איך לנסח את דברי הנתיבות"ונ, אם המכר קיים, ע האם מכרו"ע גדול בדעת הסמ"צ 945
 משמע כאריס' מסעיף ד? כאריס או למכור 946
 ?אבל לא מורידים 947
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àéöåä àéöåäù äîå ìëà ìëàù äî948. æð ïéá ïéìèìèîá ïéá íìåòì ñåôåøèåôà åãéîòé àì äîìå
åúîù éàãååá òãååéù ãò åà íéìòáä åàáéù ãò úåò÷ø÷á, áééç ïéã úéá ïéàù éôì 

ãéîòäìúòã éðá íäù íéìåãâì ñåôåøèåôà .äâä  çð úåéäì äöåøù éî ïàë äéä íà åäéî

åæî äìåãâ äð÷ú ïéàå åúåà ïéãéîòî éåáùä úð÷úì ñåôåøèåôà. èð àìù úåçîì ìåëé ùøåéä åäéîå

ñåôåøèåôà úåðîì,úåçîì ìåëé ùøåéä ïéàã íéøîåà ùéå . ñåùäè åì ïéãéîòîå ïè÷ë åðéã 

ñåôåøèåôà.  

ד מחויבין להזקק לנכסיו שלא "ב,  כל שלא היה לו פנאי לצוות–ות מחמת סכנות נפש  ....קדקדקדקד
 ).ע"סמ(יפסדו 

אם מורידים אריס אחר חוששין שמא כוונתו ' א, טעמים'  מב–קרובים הראוים לירש   ....קהקהקהקה
אבל הראוי לירש לא יפסידו שמא מת והקרקעות יהיו , להרבות פירות על חשבון הקרקע

 ).ע"סמ(את הפירות ואין ליורש להפסיד , שמא מת' ב, שלו
ז "עכ,  אפילו עובדין שלהן על ידי אחרים ומשגיחים עליהם–וקצתן אינן עובדי אדמה   ....קוקוקוקו

 ).ע"סמ(מוסרים אותן לקרובים העובדים בעצמם 
אפילו פירות שגדלו , )ע"סמ( מה שנשבח הקרקע בעצמה חוץ מהפירות –דוקא בשבח   ....קזקזקזקז

 ).נתיבות(מאליו נוטל 
בו שמת יש לחוש שכל כוונתו להרבות פירות  כשלא שמעו -ואם שמעו בו שמת   ....קחקחקחקח

ולהכחיש את הקרקע לכן הוצרו לתקן שאף כשיבא יטול בשבח כאריס ואז לא יכחיש 
אבל כששמעו בו שמת אז יורד לקרקע בסוברו שיהא שלו ואין לחוש שמא , את הקרקע

יפסידנה ואם אז הגיע אינו נוטל חלק בשבח כיכ דינו כדין בעל שהוציא הוצאות על 
היינו ששמעו , )ע"סמ (949שמה שאכל אכל ומה שהוציא הוציא, נכסי מלוג אשתו שמתה

 ).א"רע(אבל שמעו בעדות גמרוה נוטל כאריס , על ידי קול
שונה מעבור יתומים [ד מי שיעשה זה " מאחר שלא ימצאו ב–שאין בית דין חייבים   ....קטקטקטקט

 ).ע"סמ(ולכן אין בית דין חייבים , ]שזה מצוה
)â (àñå éåáùä äáùðøåö÷ì äî÷ çéðäå ïëåñîä çøá,øåöáì íéáðòå ,øåãâì íéøîú , íéúéæå 

÷åñîì,ñåôåøèåôà íäì íéãéîòîå åéñëðì íéãøåé ïéã úéá , ÷ñåîå øãåâå øöåáå øöå÷å 
ïéã úéáá íéìèìèîä øàù íò íäéîã çéðîå úåøéôä øëåîå, áåø÷ä ïéãéøåî êë øçàå 

åéñëðì,ù úåøéôä åìà ùåìúé àîù äìéçú ãøé íàù íúåà ìëàéå íéùåìúë íä. àåäå 
 ïéàå çøåè àìå äãåáò íéëéøö íðéàå øëùì úåéåùòä úåéðç úåà÷ãðåôå úåøéöçá ïéãä

úåñéøàá íúåà ïúåð íãà,ìëåàå øëùä äáåâ éøäù ùøåé íäì ïéãéøåî ïéà , ãöéë àìà 
ïéùåò, øëùä äéäéå éàáâ íäì ïéãéîòî ïéã úéá çðåî åà úîù äéàø àéáéù ãò ïéã úéáá 

åìù ìåèéå àáéù ãò. íäá àöåéëå íéîøëå úåðâå úåãùì àìà íìåòì áåø÷ä ïéãéøåî ïéàå 
 íéøåá åàöîðå åãñôé àìù éãë ñéøàë íäá åéäéù)íéîîåù ùåøéô(, íéîùðå ) ïéðòî ùåøéô

íéôãøð úåîù íäå äîùðä õøàäå(.  
רצה  שונה מקרקעות שבזה שאין בו טורח רב מצוי שאדם י–ומעמידין להן אפטורפוס   ....קיקיקיקי

 ).ע"סמ(כ "לגמול חסדים להיות אפטרופוס לגדולים ג
)ã (áñåì òøéà äî àìå êìä ïëéäì òåãé ïéàå åéñëð çéðäå úòãì àöéù éî, áåø÷ ïéãéøåî ïéà 

åúåà ïé÷ìñî ãøé íàå åéñëðì950. ñåôåøèåôà åì ãéîòäìå åá ìôèäì íéëéøö ïéã úéá ïéàå 
ïéìèìèîì àìå ò÷ø÷ì àì,çéðäå àöé åúòãì éøäù åéñëð .äæ éñëð ïéã äéäé ãöéëå , 

âñïéìèìèîòáúéå äæ àáéù ãò åãé úçú íäù äæ ãéá åãîòé , åòáúéå úåîéù ãò åà 

                                            
מ לא היה סבור שבודאי מת ונכנס אדעתא "ו דאף ששמעו בו שמת מ"ע סקט"לקמן סמ' עי 948

 .אולי יבא אחיו או מורישיו יטול את שלו ומחשב קצת לידע ביה ומחלדהכי דאם 
 .ם חולק על דבר זה"שהרמב' ע סעיף ה"לקמן סמ' עי 949
ה "ב וה"מ לח ע"ב' גמ' ח ששי טעות סופר שכתוב אין מסלקין ואתו עי"ם ז"רמב' עי 950
 .ם שם"ברמב
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úåò÷ø÷äå íéùøåéä.øëù åðîî ïéç÷åì ïéà ïäá ïëù åçéðäù éî , ïäá äéäù íøë åà äãùå 
àáéù ãò íçéðäù åîë åøàùé ñéøà,íéøåá åøàùé íéøåá íçéðäù íøë åà äãùå , éøäù 

ä úòãì äãéáàå åðåîî ãáéà åðåöøá àåïéàäøéæçäì ïéååöî åðà . äâä  åì åìôð íà åäéî

ïäá òãé àìù ïàëá íéñëð,éåáù éñëðë åðéã . ãñ àìå øåæçì áùçå äðëñ íå÷îá àìù êìä íà ïëå

úòãì àìù àöéù éîë éåä øæç.  

 ).ע"סמ( ואם היה רוצה שירדו בו אחרים היה מצוהו קדום יציאתו –לדעתו יצא   ....קיאקיאקיאקיא
דינו כנכסיו שבוי ולא אמרנין מדלא ציוה על הנכסים האחרים שהניח כשיא וגילה  ....קיבקיבקיבקיב

דעתו שלא ניחא ליה שירדו בו אחרים הוא הדין בזה שנפלו לו לאחר יציאתו אלא מה 
 ).ע"סמ(שגילה גלה ומה שלא גילה לא אמרנין בו  

 .' נתבאר לעיל סעיף א–שלא במקום סכנה  ....קיגקיגקיגקיג
ומחזיקים , ד גובים מהלוה"ואין לו יורשים ב,  ביד לוה מי שמת והניח ממון–מי שיצא  ....קידקידקידקיד

 ).951א"רע(את הכסף עבור היורשים 
)ä (íäéô ìò ïîàð ìöà ïúåà íéçéðîå íéìèìèîä ìë íéàéöåî ïéã úéá éøä úîù åá åòîù. 

 äâäåãéì ïéìèìèî ïéðúåð ïéà áåø÷ úøåúá à÷åãå,øçà åîë ñåôåøèåôà úåéäì ìåëé ìáà ,  

 áåø÷ä íéãéøåîåúåãùìàáéù ãò åà úîù äøåøá äéàø àéáéù ãò ñéøàë íéîøëìå .  

ד לחוש לפסיד דיורשים וגם לפסידא " ביצק לדעת ואז צריכים ב–שמעו בו שמת  ....קטוקטוקטוקטו
 ).ז"ט(דיוצא שאולי שמעו שקר ועודנו חי 

והעקרי שלא יהיה ביד ,  אם המחזיק או נאמן אפשר להשאירו בידו–שמעו בו שמת  ....קטזקטזקטזקטז
 ).ע"סמ(ונו שמא יאבדו הקרוב שלא ישתמש בו כרצ

 ).ז"ט( דהיינו לשמש בו כרצונו –ודוקא בתורת קרוב   ....קיזקיזקיזקיז
 ).ז"ט(ח "וי, )ע"סמ(' א בסעיף ב"ואפילו לדעת הרמ,  אפילו בשבח–או עד שיבא   ....קיחקיחקיחקיח

)å (äñ àì úîù åá åòîùù úòãì àöåéä éñëðì åà çøåá åà éåáù éñëðì áåø÷ ïéãéøåîùë
íéñëðä ãéñôé àîù ïè÷ åãéøåé.ãéøåî ïéàå  é÷ìç äæ øîàéå ïåòèé àîù ïè÷ éñëðì áåø÷ ïé

éúùåøéá éì òéâîä.ïéãéøåî ïéà áåø÷ úîçî áåø÷ åìéôàå , ìåãâ ãçà íéçà éðù åéä ãöéë 
ïè÷ ãçàå,çøá åà ïè÷ä äáùðå , ìåëé åðéà ïè÷äù éðôî åäãù êåúì ìåãâä ïéãéøåî ïéà 

úåçîì,á òéâäù é÷ìç äæ øîàé íéðù øçàìå çàä äæ ÷éæçé àîùå éúùåøé. åéçà ïá åìéôàå 
äæ ÷ìç éúùøé éáà úîçî øîàé àîù åéñëðì åúåà ïéãéøåî ïéà äáùðù ïè÷ä äæ ìù.  

 אם אין קרוב אלא הקטן מעמידין לו אפוטרופוס שיתנם ביד אריס –כשמורידין קרוב   ....קיטקיטקיטקיט
אז נותנים את , ואם שמעו בו שמת, ואם יבא הבעלים מחזירים לו הכל, והוא ישמור

 ).ע"סמ(הפירות לקטן 
ואין , שאדם נכרי העיקר יגידו שזה היה של אביו,  שונה מאדם נכרי–מפני שהקטן   ....קכקכקכקכ

פ "ובאחיו אע, א שהילד עצמו יגיד לו להביא עידי מכירה"וי, )ע"סמ(בחזקה שלו כלום 
 ).ז"ט(אבל לא יעלה בדעתו לבקש , שיכול לטעון תביא עידים שזה מגיע לך לחלקך

)æ (åñåø÷ ïéãéøåî ïéà íìåòìåïè÷ éñëðì á, íàä éçà úîçî áåø÷ åìéôà ïè÷ä ìù íðéàù 
åæ àéä äøéúé ä÷çøä ùøééì íééåàø, ïéá íéúáá ïéá ä÷åìç øèù íäéðéá ùé åìéôàå 

ãøé àì úåãùá,ãøé àì úåñéøà øèù éìò åáúë øîà åìéôàå , úåøèùä åãáàé àîù 
å íéîéä åëéøàéåïåòèé úîçî åà åúîçî åì àá äùåøé ÷ìç äæù øîàéå åùéøåî. äâä æñ ìëå

å÷ìç øáëå ãçà ïçìù ìò ïéëåîñ ïðéà øáëùë åðééä ïè÷ éñëðì áåø÷ ïéãéøåî ïéàù äæ, àì íà ìáà 

ïè÷ éñëðì áåø÷ ïéãéîòî ãçà ïçìù ìò ïéëåîñå ïééãò ïéçàä å÷ìç. çñ ïéàã àä ãåò íéøîåà ùéå

úåøéôä ìëåàùë åðééä ïè÷ éñëðì áåø÷ ïéãéøåî,ù àîìòá ñåôåøèåôàá ìáà  äéðéî äàðä åì ïéà

øúåî. èñáåø÷ ãéøåäì øúåî ïè÷ä úùåøéî íéñëðä åéä àì íà ïëå.  

 ).ע"סמ( כל שיש בו צד שיכול להחזיק בהן –ואפילו קרוב מחמת   ....קכאקכאקכאקכא

                                            
 .'ה בשבוי וכו"וכנראה שכוונתו שה 951
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 ).ע"סמ( שמא ישתכח הדבר –שטר חלוקה   ....קכבקכבקכבקכב
 שיש שכנים ויודעים שהיה של אבי הקטן וששלו הוא חיישנן שמא –אפילו בתים   ....קכגקכגקכגקכג

 ).ע"סמ(ישתכח הדבר 
 ).ז"וט, ע"סמ( כלומר או שכבר חלקו –וכבר חלקו   ....קכדקכדקכדקכד
 ).952נתיבות( היינו דווקא דלא כצד הבא שמותר להוריד אפוטרופוס כשלא אוכל –שם   ....קכהקכהקכהקכה
 ).ע"סמ( שאז יטעו ויסברו שהוא שלו –כשאוכל פירות  ....קכוקכוקכוקכו
 ).ע"סמ( דאז ליכא למיחש שיאמר בא לידי בירושה –לא היו הנכסים מירושת הקטן  ....קכזקכזקכזקכז

)ç (òãéøåî ïéàã àäéò÷ø÷îá à÷åã ïè÷ éñëðì áåø÷ ïé, íäéìò íéðîî ïè÷ ìù úåòî ìáà 
áåø÷ åìéôà. äâä àò÷åçøáî áåø÷á éôè óéãòå,÷åçøå áåø÷ ïäá ùé íà ïëìå , íéðîàð ïäéðùå 

åúåà ïéãéîòîå íãå÷ áåø÷ä äåùá. áòïîàðä ÷åçø ïéãéîòî ïîàð åðéà áåø÷ä íà ìáà. âò ïè÷ ïëå

 íå÷îî åà åîà éáàî ïåîî åì ùéùéç åéáàå øçà, áåø÷ ïéãéøåî ïéàã áàä ãéì íéñëðä íéðúåð ïéà 

ñåôåøèåôà åì ïéãéîòî ïéã úéá àìà ïè÷ éñëðì, úåéäì éåàø ïäéáàå ïéìèìèî íä íàå 

 ñåôåøèåôàåãéì ïéðúåð ïäéìò. ãò áà ïäì ùéù íéðè÷á øå÷çì ïéáééåçî ïéã úéá ïéàã íéøîåà ùéå

ä åðéàù ÷æçåî ïäéáà ïë íà àìàá êìåíéáåè êøã.  

 דבמעות ומטלטלין אף שהן ביד אחר יש לחוש שימכרם ויאמר –אבל מעות של קטן  ....קכחקכחקכחקכח
ד והן יכתבו ויחתמו "כ צריכים לסמוך על שימסרו לידו בב"ע, ם שמסרו לידי"להד

 ).ע"סמ(לעדות 
 ).ע"סמ( אפילו בקרקעות –ד "דאין ב ....קכטקכטקכטקכט

)è (äòúåðá äùìù äì äéäù úçà äùàá äùòî,à úáå äð÷æä úéáùðå úç, úá äúîå 
ïè÷ ïá äçéðäå äéðù. äúî àîù íéñëðì úøàùðä úáä úà ïéãéøåî ïéà íéîëç åøîàå 

ïè÷ì åìà íéñëð ùéìù åàöîðå äð÷æä,ïè÷ éñëðì áåø÷ ïéãéøåî ïéàå . äæì ïéãéøåî ïéà ïëå 
ù íéñëðá ïè÷äàîíééçá äð÷æä ïééãò ,éåáù éñëðì ïè÷ ïéãéøåî ïéàå .åì íéùåò ãöéë , 

éøöù êåúîïè÷ ìù éöçì ñåôåøèåôà ãéîòäì ê,äð÷æä éñëð ìë ìò ñåôåøèåôà íéãéîòî . 
äð÷æä äúîù åòîù ïîæ øçà, àåäù íéñëðî ùéìùì úøàùðä úáä ãøú íéîëç åøîà 

äúùåøé ÷ìç,æä éñëðî å÷ìç àåäù ùéìùì ïè÷ä ãøéå äð÷, äéåáùä úá ìù ùéìùäå 
äúî àîù ïè÷ä ÷ìç éðôî ñåôåøèåôà äì íéãéîòî äéðùä äæì ùéå äéåáùä úáä íâ 

ùéìùä éöç ïè÷ä,äæá àöåéë ìë ïëå .  
ושומר ,  אפוטרופוס זה אינו לתועלת הקטן אלא הוא לתועלת השבוי–מתוך שצריך   ....קלקלקלקל

ולזה אפשר למצא אפוטרופוס , החלק הפירות עבור השבוי ולא מאכיל לקטן ממנו
 ).ע"סמ(מאחר שהוא לתועלת הקטן אם ימותו השבויים 

והשליש השלישי ספק שמא , מקבל שליש שזה ודאי שלהם' ל א כ–שמעו שמת   ....קלאקלאקלאקלא
 ).ע"סמ(השבויה חיה עוד 

 ).ע"סמ( היינו בקטן שיודע לפקח בנכסיו –ויר דהקטן לשליש   ....קלבקלבקלבקלב
)é (åòåëòì úàùðå äøéîäù äéåáù"ïéìèìèîå úåò÷ø÷ ïàë äì ùéå í, íéñëðá íéâäðúî 

øéîä àìù éåáù éñëð ïéãë.   
שכאן כל מה , מה לאוכל נבילות להכעיס שממונו הפקר אין זה דו–מתנהגים בנכסים   ....קלגקלגקלגקלג

 ).ע"סמ(שעושין להנאתן הוא ולא הכעיס 
  

 åôø ïîéñ  
)à (æòúåðè÷å úåìåãâ úåðá åà íéðè÷å íéìåãâ íéðá çéðäå úîù éî, íéëéøö íéìåãâäå 

íéùåáìîá øúåé àéöåäì,úåðåæîá øúåé àéöåäì íéëéøö íéðè÷äå , ïî íéùáåìå íéðåæéð ïéà 
òöîàääåùá ïé÷ìåç àìà ,åìùî ïåæéå ùåáìé ãçà ìëå . çò åçéîùá à÷åãå åìéôà éðäî äàçî

                                            
 .י וקשה על הנתיבות"ש והנ"צז שסובר כדעתהריבג ק"א ח"ת הרשב"י שות'ע@ 952
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ìåëííéìåãâ 953,åìà íò åìà íéñðøôúîå íéðåæéð íúñá ìáà , ïéìçåîå åäðéð íéôúåù ïîúñã 
 äæì äæèòäæá ÷ìåçù éî ùéå.  
ויש לחלק , שלא שמין מה שכלה' רפח סעיף א'  וכאן שונה מסי–ויש מי שחולק   ....קלדקלדקלדקלד

, וקטנים יותר במזון, דולים וקטנים שהגדולים צריכים להוציא יותר בבגדיםשכאן בג
, קנה לעצמו' וכאשר א, ושם מדובר בשניהם גודלים ולכן שניהם צריכים אותם דברים

, ועוד ששם שמים רק מה שעליו ולא מה שעל אשתו, 954השני גם יכול לקנות לעצמו
ויש מחלקים שכאן , )ע"סמ(כ "יו גוכאן צריכים לשוםמה שעליו ועל אשתו ובנ, ובניו

 ).ז"ט(ושם שהם גדולים מחלו זה לזה , מדובר בקטנים שאינם בני מחילה
)á (ôíéìåãâä íéùáåìù äîá íéðè÷ì úìòåú ïéàù íéøåîà íéøáã äîá, íéçàä ìåãâ ìáà 

 åéøáã åéäéù éãë äôé ùáåìî àåäù äîá íéðè÷ì úìòåú ùéå íéñëðá ïúåðå àùåðä
íéòîùð,äæ éøä ïãéá úåùøä åãéá åçéî íàå úéáä úñéôúî ùáåì .  
 דווקא שמיחו בתחילה בשעשלבש וכיסה אבל םא לא מיחו –ואם מיחו בידו   ....קלהקלהקלהקלה

שאם מיחו אפילו אחר שלבשו מחאתם מחאה , שונה משאר האחים, במתחילה מחול
 ).ת"א ופ"רע(

)â (ë øçàå íéñëðä ììëî ïë íâ íéðè÷ä åàùé íäéáà úúéî øçàì íéìåãâ åàùðå÷åìçé ê. 
 êøãë íéàùåð åðà éøä íäéáà úúéî øçàì íéðè÷ä åøîàå íäéáà ééçá íéìåãâä åàùð

íúà íúàùðù,ïúð íäéáà ïúðù äî àìà íäì ïéòîåù ïéà . äâä àô ïúéì áö÷å åðá êãéùù éî

éðåãðàäôåçì ñðëðù íãå÷ úîå ,åéáà ééçá äá äëæ àì éøäù å÷ìçî àìà àéðåãðä ìèåð ïéà . áô éî

éáà åàãôù äåìä ÷ø äðúî åì ïúð åéáàù ïðéøîà àìå åúùåøé ÷ìçî êë øçà åì ïéëðî äñéôúä ïî å

åì,äðúîá åì ïúð áàäù úòã ïãîåà ùé ïë íà àìà .  

 אפילו עשה קנין בשעת התנאים אינו כלפי הבן אלא כלפי הצד השני –שהרי לא זכה  ....קלוקלוקלוקלו
 ).ע"סמ(שלא יחזור בו 

כיון שמחוייב בזה לא אמרינן שבמתנה  דווקא לפדותו –מי שפדאו אביו מן התפיסה  ....קלזקלזקלזקלז
ולכן אין הירושים יכולים , ל שעשה כן כמתנה"אבל מה שנותן האב ברצון י, נתן

 ).ת"פ (955להוציא ממון מספק
)ã (âôáà ìùî äàöåää äúéäå äúùî åì äùòå åðá úà áàä àéùä, äçìúùðå 

úåðéáùåù956áàä ééçá ïáä äæì ,àä úúéî øçàì úøæåç àéäùë á ïî úøæåç òöîà. ìáà 
 àìà øæåç åðéà åìùî äúùîá ïáä àéöåä íà÷ìçîãáìá åì äçìúùðù ïáä .  

)ä (ãôåéðáî ãçà íùá úåðéáùåù çìùù áàä, àéä éøä ïáä åúåàì úåðéáùåùä øåæçúùë 
åìù.íúñ åéðá íùá áàä äçìù íà ìáà ,òöîàì øåæçú øåæçúùë . åì äçìúùðù äæ ïéàå 

íìë åá åçîùéù ãò äøéæçäì áééç,äù íéðéáùåù íìë éø,äçìúùð íìë íùáù , êëéôì 
íúö÷îá çîù íà,çî øéæòöîàì àåä éøäå ãáìá åîò çîùù äæ ÷ìç .   

ואם , אז ישלח לכולם שושבינות,  פירוש כאשר כולם יתחתנו-עד שישמחו בו כולם  ....קלחקלחקלחקלח
 ).ע"סמ(מהאחים אינו חייב ' האחים מסכימים לשלוח כל השושבינות לא

  
 æôø ïîéñ  

)à (äô úîù éîíéñëðä úà íéìåãâä åçéáùäå íéðè÷å íéìåãâ íéðá çéðäå, çáùä ìë 
òöîàì, åôåìèé àì íìîò øëù åìéôàå. æô åðà éøä àáà åðì çéðäù äî åàø åøîà íàå

                                            
 ).מ"ד(' ח סעיף ד"רפ' כדלקמן סי 953
 ע" טז בדעת הסמ-ואם לא קונה מוחל לו  954
כגון שאמר כך סך זה [והשאר טוענים ודאי שהוא בתור הלואה , מהאחים' וכל ממון שיש לא 955

 ).ת"המשך הפ(יכול לישבע היסת ולפטור מזה ] ואל תיטול פי שנים כבכור
 האב את אחד מבניו לשמוח את החתן ובידו דורונות שכן דרך שושבינות ששלח -ם "רשב' פי 956

 .נוטל דורון לשמחת חופת חבירו ואוכל עמו וזה יחזיר לו כמו כן כשישא אשה
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íéìëåàå íéùåò,çéáùî ìù çáùä .çéáùîä àéöåäù äàöåä úîçî çáùä äéäéù àåäå , 
 ïîöò úîçî íéñëð åçáù ìáàçáùäòöîàì .úùà äúéä íà ïëå  úùøåéä àéä úî ìù å

äéãåã úåðá ììëá åà äéúåéçà ììëá,òöîàì çáùä íéñëðä äçéáùäå . åàø äøîà íàå 
úìëåàå äùåò éðéøä éìòá éì çéðäù äî,äìù çáùä äàöåä úîçî íéñëðä äçéáùäå , 

áîøä åúòã åäæ"åãáì í,øáç åì åðéöî àìå .ùéøá åðøîàù äæù ìëä úòã ìáà à íàù 
ðä úà íéìåãâ åçéáùäòöîàì åçéáùä íéñë,ïîöò úîçî íéñëðä åçáùùë à÷åã åðééä , 

 úéáä úñéôú ïåîîî íéìòåô åøëùù åðééäãçôäøåçñá åðúðå åàùðù åà, åçéáùä íà ìáà 
ò"ïîöòì çáùä úåðáìå øåôçì íôåâá åçøèù åà íäìùî úåàöåä åàéöåäù é. íàå 

÷ì íéòéãåî åéä íàù øáãá åçéáùäíéðèâë åúåùòì íéìåëé íä íâ åá àöåéëå øåîùì ïå, 
òà òöîàì çáùä"íôåâá åçøèù ô,äìéçú íåòéãåä àìù ïåéë . çéðäù äî åàø åøîà íàå 

íéìëåàå íéùåò åðà éøä àáà åðì, íéçàä ÷ìçá åìéôà íéñëðä ìëá åçéáùäù çáùä ìë 
íîöò ìù àåä,íéñëð úîçî åçéáùä åìéôàå . äâä èô åøîåàì íéëéøö ïéà íéìåãâ íéçàä íàå

éã úéááíéãò éðôá ÷ø ï,ïéã úéá éðôá åúåà øîàéù êéøö íéðè÷ íéîåúé ïäá ùé íà ìáà . ö äæ ìëå

ãçé ïéðåæéðù ïéçàá, ãøåé øàùë ÷ø ìèåð åðéà åîöò úîçî çéáùä åìéôà ãçé ïéðåæéð ïéà íà ìáà 

ëðì úåùøá àìùéñåøéáç . àö øîåì ìåëé åðéà íéñëðä åçéáùäå äáøä íéðá åì åéäù ïéçàä ïî ãçà

ðúéðá åçéåøäù äî éì å,êéðá åìëàù äî åðì ïú øîåì íéìåëé ïðéà íéøçàä ïëå , ïî ìëä àìà 

òöîàä. áöìéçî éåä å÷úùå ïéçàä åàøå íéøçàì äðúî ïúðù ïéçàä ïî ãçàä.  

 ).ע"סמ(כדלקמן " ראו" אפילו השביחו מכיסם כל זשלא אמרו –כל השבח לאמצע  ....קלטקלטקלטקלט
פים שנוטלים שכר טחרם כאריס שכאן  שונה משאר שות–ואפילו שכר עמלם לא יטלו   ....קמקמקמקמ

, ע"סמ(ד גודלים וקטנים "ה גדולים שמוחלים לגודלים ול"לשני וה' באחים מוחלים א
 ).ז"ט
 ).ע"סמ( אפילו מה שנשבח בחלק שאר האחים –השבח של משביח ' ואם אמר וכו  ....קמאקמאקמאקמא
 ראובן שנשא לבת שמעון –וכן אם היתה אשתו של מת היא היורשת בכלל אחיותיה  ....קמבקמבקמבקמב

כ ,וראובן שנשאה אין לו יורש ומת שמעון ואח, לא היו בנים לשמעון אל בנותאחיו ו
מת ראובן ונפלה ירושתו לפני בנות שמעון אחיו ונמצאת אשתו יורשת נכסיו בכלל שאר 

 ).ז"ט, ע"סמ(אחיותיה 
משל עצמה שיהיה השבח מחמת ההוצאות '  פי–והשביחה הכנסים מחמת הוצאה   ....קמגקמגקמגקמג

ם כדלקמן אפילו ששבחה הנכסים מתפיסת "ם על הרמבואלה שחולקי, שהוצי המשביח
ם מדובר "א שדברי הרמב"וי, )ע"סמ(' הבית הוא שלה כיון שאמרה תחילה להם ראו וכו

 ).957נתיבות(ע מודים שהוא של היורשים בשוה "ובזה כו, בדיקלא ואלים
, ע"סמ(לשני ' ולא טרחה בגופם מחלו א,  מאחר שאין חסרון כיס–ששכרו פועלים  ....קמדקמדקמדקמד

אבל אם מביאים , לשניהם, א היינו כאשר שוכרים את הפועלים לעבודה אחת"וי, )ז"ט
 ).נתיבות (958אז לא מחלו אהדדי, ולשותף השני זה עבודה אחרת' את הפועל לדבר א

אז הגדול ,  אמנם אם יש כסף מתפיסת הבית שיכולים לשכור פועלים–השבח לעצמן   ....קמהקמהקמהקמה
 ).נתיבות(מקבל שכר כאריס 

 אפילו קטנים שמוטלים בעריסה כיון ששמירה יכולה –קטנים שאם היו מודיעים ל ....קמוקמוקמוקמו
 ).ע"סמ (959להתקיים על ידי שאר הקטנים לא נחשב מלאכה בגופא ומחלו

שכאן האחים לא ,  שונים משותף שאין לו בשבח אלא כאריס–אפילו בחלק האחים  ....קמזקמזקמזקמז
 ).ע"סמ(נשתתפו בדעת יחד וכשאמר לעצמי אני עושה ודאי מחלו ויטול כל השבח 

)á( âöäøåçñ íäá äùòå úåòî ç÷ìù íéçàäî ãçà, åðéàù ìåãâ íëç ãéîìú äéä íà 
úçà äòù åúøåú çéðî,åéçà êøåöì ÷ñòúîå åúøåú çéðî äæ ïéàù åìù øëùä éøä .  

                                            
957 ? 
 .ע אם נוגע לכאן או לא"צ, ההלכה שבנתיבות לגבי שותפים 958
959 ? 
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ה אם היה טורח נפשו בהשבחת הנכסים ודאי לא טרח להיות " ה–ועשה בהן סחורה   ....קמחקמחקמחקמח
 ).ע"סמ(לאמצע אלא לנפשו טרח 

ם לא שיש לפניו עסק להרויח בו אבל בשביל אחרים אינו  א–שאינו מניח תורתו   ....קמטקמטקמטקמט
, מ פוסק כמותו"וד, י חולי עליו"ח נוהג בזמנינו וב"שאין דין ת) י"נ(א "וי. מבטל

ח "מ היא שאין להוציא כסף מת"א שדעת הד"וי, )ע"סמ(ע "ומהתימה שלא הביאו בשו
 ).ת"פ(ח מותר "ז אבל להחזיק בכסף בטענה שהוא לא ת"בזה

)â (ãöîäðáå òèðå íéñëðä çéáùäå åéáà úà ùøéù é, äðéãîá íéçà åì ùéù òãåð êë øçàå 
úøçà,òöîàì çáùä íä íéðè÷ íà , ïéîù íéçà åì ùéù òãåð àìå ìéàåä íéìåãâ åéä íàå 

ñéøàë åì960.çéáùäå ïè÷ éñëðì ãøéù çà ïëå , òöîàì çáùä àìà ñéøàë åì ïéîù ïéà 
øá àì éøäùúåùãøé .   

 טעם הדבר שצריך לחלק עם אחיו מאחר שהדין היא –שבח לאמצע אם קטנים הן ה  ....קנקנקנקנ
אמנם מה שאכל כבר אין מוציאין מידו דכיון שלא ידע . שאין מורידין קרוב לנכסי קטן

ואפילו אם בשעת התביעה הקטן גדל והיה , בו שינים אינו מחויב לשלםמה שאינו בעין
בר היינו דווקא משבח מה שאכל כ). ע"סמ(גדול כל מה שהשביח בקטנותו לאמצע 

מאחר , המגיע ממה שהשביח הגדול שלא מדעת הקטן לדוגמא אם הגדול נטע כרם
רסח ' כדלעיל סי(שהקטן לא זכה מדין קנין חצר שלא מדעת בדבר שלא רגיל לבוא 

אבל ודאי פירות . 961אם כן לא זכה הקטן אף פעם בו, ולא ידע להתכוון לזכות בו, )ג"ס
 ).נתיבות( שם כבר צריך לשלם אפילו אם אכלם שאכל מתוך אילנות שהיו

@ 
 çôø ïîéñ  

 

)à (íäéìòù äî ïéîù å÷ìçù íéçàä, åéìòù äî ïéîù ïéà ïéçàä ìåãâã íéøîåà ùéå,  äî ìáà
ïéîù ïéà úéáä úñéôúî íäì åð÷ù íäéúåðáå íäéðá ìòù,ïäéúåùð ìòù äî ïëå , øáëù 

íîöòì íäá åëæ.ìåç éãâáá íéøåîà íéøáã äîá ,áà  äî ïéîù ãòåîå úáù éãâáá ì
ùíäéìò.  

  ).ת"פ(שאינו מותר   ....קנאקנאקנאקנא
)á ( åì åðúð àìå íéçàä å÷ìçå åéñëðî äãù åà ì÷ã éðåìôì åðúéù åúúéî úòùá äåöù éî

 äâä äìéçúá íé÷ìåçå íéøæåç êë øçàå ïùéøåî äåöù äî äæì åðúéå äìèá ä÷åìçä íåìë
ïúé åøéáçå åìùî åì ïúéìå ä÷åìçä íéé÷ì ãçà äöøé íàå åãéá úåùøä úåòî åì )ùá øåèí 

àøä"ù (  
 

 èôø ïîéñ  
 

)à ( åìèéù éãë íäéáà éñëðá ÷åìçì åöøå íéðè÷ ïúö÷îå íéìåãâ ïúö÷î íéîåúé çéðäù éî
 íéøîåà ùéå äôéä ÷ìçä íäì øøåáå íéðè÷ì ñåôåøèåôà ïéã úéá íéãéîòî í÷ìç íéìåãâä

äù úåçîì íéìåëé íðéà åìéãâä íàå ìøåâá ÷åìçì íéëéøöã÷ìç ïéã úéá éô ìò éøå íäì 
 øçà úøçà ä÷åìç íé÷ìåçå íéøæåçå úåçîì íéìåëé úåúù åúçôå àîåùá ïéã úéá åòè íàå

 äâä åìéãâäù íà àìà ïéã úéá àìá ÷åìçì ìåëé åðéà íéîåúé éáà åäðéî åìéôà ñåôåøèåôà ìáà

 êëì ùåøéôá äðîúð ïë)øä úáåùú"ñ ïîéñ ï (øáãá ÷åìçì úåùø ïéã úéáì ïéàå åà ãåâ äéá êééùã 

 ãåâà)ëå øåè"ñåúä ë 'á ÷øôá 'àøäå ïéùåãé÷ã"úéðåæéð äðîìà ÷øôá ù ( ïéøéúîå íé÷ìåç ùéå)ð" é

ðä ÷øô"úåòãä éúù éëãøîå ì ( ïë íà àìà åìéãâéù ãò íäì ïé÷ìåç ïéà íéðè÷ íìåë ïéçàä åéä

                                            
 .בחצי של אחיו 960
 שבאו מאילן שהגדול נטע למה שיחזירם לקטן אפילו אם לא דבריו קשים שהרי בפירות 961

 .ואם כן אין שום ציור שזה תלוי אם אכל את הפירות או לא, אכל
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 ä÷åìçá úìòåú ïäì ùéù ïéã úéáì äàøð)á"àøä íùá é"øäå ù"ï (éâäù ìëå íéðè÷ä åòéì" äðù â

øëîë éåä àì ä÷åìçã åîöòá ÷åìçì íéìåëé962) ø"ëð é"ç å"á(  

)á ( ìòá åà çà àáå å÷ìçù åà ÷åìçì íéù÷áî ïàëáù ïúåàå íéçàä ìë ïàë åéä àì íà
äò÷ ïîéñá øàáúð íäî ãçà ÷ìç ìèåðå áåç  

)â (æò÷ ïîéñá øàáúð ãåîìì êìéì äöåø åà äìç åà úåðîåàì ãøéù íéçàäî ãçà  
)ã (áñ ïîéñá øàáúð íä éìù ïòåèå åîù ìò íéàöåé úåøèù åéäù íéçàäî ãçà  
)ä ( øçà ãéá ùéå åç÷ì àì íúö÷å ä÷åìç àìá íùéøåî éñëðî åç÷ì íúö÷ù íéùøåé

 äøåá÷ì øçà åúåà ãéáù äîî ìåèéì àìù íéøòøòî åç÷ì àìù íéùøåéä íà úîä éñëðî
ç ïúé íéçàäî ãçà ìëå ïåáùçì åàåáéå íäîò ïéãä åì òéâîä å÷ì  

 

 öø ïîéñ  
)à (äöíéðè÷ íéùøåé çéðäå úîù éî,úøáåòî åúùàù åà ,íéìåãâå íéðè÷ çéðäù åà , êéøö 

åìéãâéù ãò íéðè÷ä ìéáùá ÷ñòúéù ñåôåøèåôà íäì úåðîì íùéøåî.åäðéî àì íàå , 
åìéãâéù ãò ñåôåøèåôà íäì ãéîòäì íéáééç ïéã úéá,íéîåúé ìù íäéáà àåä ïéã úéáù . 

äâä åöì íéöåø åîöòá ïéã úéáä íàåïãéá úåùøä íéîåúéä éëøöá ÷ñòúä. ÷åìçì íéëéøö íà åäéî 

íéîåúéä úîçî íéøçà íò ïåòèì åà, æö ïéàøð åéäé àìù ñåôåøèåôà ãéîòäì ïéëéøöã íéøîåà ùé

ç óéòñ ïî÷ì ïééòå íéðééãä éëøåòë. çöäåàíéðè÷ íéîåúé åðééä íéîåúé ìù íäéáà ïéã úéáã . 
èöéã úéáåøåãä éìåãâ åà åøéòá äðåîîä åðééä ï, úéá ïîöò åùòéù àîìòá äùìù ãéá çë ïéà ìáà 

íéîåúéä ìò ïéã. ÷ åãéá úåùøä äöøéù äî åá äùòéå ïè÷ä ÷ìç ïúðéù ùéøåîä äåö íàåïëå 
ãáò åà äùà åà ïè÷ íéðè÷ä ìò ñåôåøèåôà ùéøåîä äðéî íà963åãéá úåùøä . äâä à÷ ãçà

äàù êðåöø òøî áéëùì øîàùñåôåøèåôà ïåùì äæ éøä ïä øîàå êéñëðá èéìù äé. á÷ åì äéäù éî

úîå åéñëð ìò ñåôåøèåôà,íéîåúéä ìò ñåôåøèåôà åúåà ïéçéðî ïéà ,éá àìà ú ïéãéîòî ïéã 

éåàøä,åúúéîì êåîñ åäðéîùë àìà íéîåúé éáà åäðéî éø÷î àìã . â÷ éåàø åðéàù íãàì ïéçéðî ïéàå

òà ñåôåøèåôà úåéäì"á ÷æçåîù ôíéîåúé éáà åäðéîù äéàø àéáéù ãò íéñëð.  

 היינו כשאין הגדולים אנשים שיכולים להשביח הנכסים –או שהניח קטים וגדולים   ....קנבקנבקנבקנב
כ טוב לקטנים שיעסקו האחין "אלא שיחלקו דאל, אושאינם רוצים להעתסק בשלהם

 ).ע"סמ(הגדולים ויהיה השבח לאמצע 
ובשעת מיתתו אמר בפני עדים עשו כל או קרוב '  אפילו אם צוה בפני א–צריך מורישם   ....קנגקנגקנגקנג

 ).א"רע (964מה שיעיד פלוני שצויתי אותו נאמן אותו האיש בכל מה שיעיד
השני נשאר , מת או פירש' אפוטרופסים וא'  אם מינה אב היתומים ב–מינהו בית דין  ....קנדקנדקנדקנד

 ).קצות (965כאפוטרופוס שזה מנהג המדינה
 ).ע"סמ( דיכול אדם לעשות בשלו מה שירצה –ואם צוה המוריש   ....קנהקנהקנהקנה
כ אלא אביהן ידע שבחייו לא היה יכול " שיש לומר שאינו נאמן כ–אין מניחין אותו  ....קנוקנוקנוקנו

 ).ע"סמ(להעז נגדו לעשות לו עיוות 
 ).966ע"סמ( שיש בידו נכסי אביהן המת ומוזחק בהן –פ שמוחזק בנכסים "אע ....קנזקנזקנזקנז

                                            
' סי' אבל עי, שהיינו דווקא בחלוקת קרקע כנגד קרקע) קיב' מ סי"חו(ת בית שלמה "שו' עי 962

ה "ח פ"פ('  מגיל כלגבי חלוקת קרקעות עם שומא אז זה כמו מכירה גמורה ורק' קעד סעיף א
 ).ב"סק

 ?גוי 963
  .ע"ע למה לא מוזכר בפירוש בשו"עדים וצ' משמע מדבריו שבכל מינוי אפוטרופוס צריך ב 964
א מביא שאם הבעלים חשבו אחרת "אבל הרשב, אז בטל הקצות, משמע שאם המנהג לא כך 965

 .היו צריכים לכתוב שאם ימות יבטל האפוטרופוס או ימנה אחר תחתיו
ע משמע שזה "ע ושו"אבל מלשון הסמ, ן"ת לשון המרדכי משמע שזה נדלממשמעו 966

 ?מ לגבי אם מיגו לא עובד במקום יתומים"נ, מטלטלין
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)á (ã÷ïè÷ àìå ãáò àì äùà àì ñåôåøèåôà íéðîî ïéã úéá ïéà ìáà,àåäù õøàä íò àìå  
úåøéáòä ìò ãåùç ú÷æçá, íéîåúéä úåëæá êôäì òãåéå ìéç ùéàå ïîàð íãà ïé÷ãåá àìà 

íúðòè ïòåèå,íäá çéåøäìå íéñëðä øåîùì éãë íìåòä é÷ñòá çë åì ùéå , åúåà íéãéîòîå 
ïè÷ì áåø÷ äéäéù ïéá ÷åçø äéäéù ïéá íéðè÷ä ìò, ãøé àì áåø÷ äéä íàù àìà 

äôø ïîéñá øàáúðù åîë úåò÷ø÷ì. ä÷ íà ñåôåøèåôàì ïäìù áåø÷ úåðîì ïéã úéá ïéìåëéå
êëì éåàø.  
  

àöø  
  
)à (å÷äòéùôá íà éë íìùì áééç åðéàå äãéáàå äáéðâî äòåáùá øåèô íðç øîåù.  
  ).ך"ש ( שומר משלם מעידית כמזיק– ואינו חייב לשלם •
 ).ע"סמ( וכן אם נגנבה או נאבדה מחמת שפשע בשמירתו –בפשיעה  •
  ).קצות (967 כל השומרים משלמים כשעת הפשיעה ביוקרא וזולא–שם  •
)á (æ÷ àåäå øåîùì øáã ìë åà äîäá åà íéìë åà óñë åìöà ãé÷ôäù àåä íðç øîåù

åøîåùì åéìò ìá÷,íðç øîåù àåä éðôì çðä åì øîàù àìà ùåøéôá ìáé÷ àì åìéôàå . 
ç÷ íúñ çðä åà êéðôì çðä åì øîà íà ìáàè÷êéðôì úéáä éøä åì øîàù åà , åìéôà øîåù

éåä àì íðç,ììë äòåáù áééç åðéàå , é÷ åðøéæçé àìå åìù ïåã÷ô ç÷ìù éî ìò íéøçî ìáà
åéìòáì. àé÷íéìòðîä åìà êîò êìåä åøéáç äéì øîàå êøãá êìäî äéäù éî íå÷î ìëîå, 

íù íçéðäå øåîçä ìò ïàë íçéðä åì øîàå, íçéðäù åîë àìà åãéá ã÷ôðä íìá÷ àìå 
ìåä êë øåîçä ìò ãé÷ôîäíëé íøù÷ àìå, ìò øåîçä çéðäå åéìâø êñäì ãöä ïî åì êìäå 
íéìòðîä åãáàðå êøãä íà,íìùì áééçå òùåô äéì äåäå íðç øîåù éåä . äâä áé÷ ïðéøîà àìã

øîúùîä íå÷îá àìà íðç øîåù éåä àì íúñ çðä øîà íàã, åéìò ìá÷ éàãå åá àöåéëå êøãá ìáà 

äøéîù. âé÷ íå÷îá åìéôàã åäì àøéáñå ïé÷ìåç ùéå çðä øîàéù ãò íðç øîåù éåä àì øîúùî åðéàù

éðôì.  

 ).ך"ש(ואם קיבל שכר ואמר הנח לפני הוה שומר שכר  -הנח לפני  •
 ).ך"ש(אמות '  היינו או בחצר שומר או בסימטא שיש לו ד–שם  •
הרי מוכח מעצם המסירה שכוונתו ,  במקום שצריך שמירת הבעלים כשנותן לידו–שם  •

אז אינו שומר עד , ת הבעלים ורק ייחד לו מקום בבית לשמרוצ שמיר"אבל אם א, לשמירה
 ).נתיבות(שיאמר שמור לי 

אבל אם , ח"המוכר אינו ש, ס ומשאיר את הסחורה אצל המוכר"הקונה סחורה בק'  א–שם  •
ואם זיכה מתנה לאחר במקום , המוכר מעכב את הסחורה עד שישלם אז הוי שומר שכר

שרק יש פטור , י"ש מפרוטה דר"אבל אינו ש,  אבידהשהמקבל לא נמצא אז לא גרע משומר
 ).נתיבות(זו כאשר התורה מחייב האדם לשמור את האבידה 

אבל הזיק ,  היינו בהיזק שבא להם מעלמא–ח לא הוי "הנח לפניך או הנח סתם אפילו ש •
, אם חייבים' אז יש מח, אם אמר הנח סתם ולא הנח לפניך, שבא מבהמות של השומר

 אם פטורים אפילו 'ז בביתו אבל בשוק יש מח"א שכ"וי, )ע"סמ( לקמן שפטור והמחבר פוסק
שיש צד ' ך זו תלויים במח"דברי ש, )ך"ש (או חייבים אפילו בהיזק מעלמא, מהיזק ממנו

ויש צד שבהנח סתם בשוק חייב אילו , שאם הניח סתם בשוק פטור אפילו בהיזק דמיניה
 ).נתיבות(בהיזק שמעלמא 

,  הבעים אמר שמור לי והניח לפני והשומר שתק אז שתיקה אינו כהודאה אפלו אם–שם  •
 ).נתיבות(אבל אם משכה לרשותו בשתיקה הוי שמירה 

והנפקד , ז אם המפקיד טעון שהפקיד"עכ, פ שאינו שומר שלא קיבל עליו שמירה" אע-שם  •
 ).קצות (968טוען שאמר הנח לפניך נשבע היסת וגם נשבע שלא שלח בו יד

                                            
 .ש שכותב משעת הגניבה ואבידה"עיי 967
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ואומר , והמוביל לא רוצה לקבל אחריות, שרוצה שיעביר לו דבר ממדינה למדינה מי –שם  •
והבעלים הוה , אינו חייב באחריות לגמרי שזה היתה כוונתו, ואקחו כאבידה, השלך הארצה

 ).קצות(כאבידה מדעת 
שיש לו טענה שזה שכר על הבית ולא , )ך"ש( אפילו אם קיבל שכירות –הרי הבית לפניך  •

 ).נתיבות(על השמירה 
•  

 .א"ת ורע"פ. חסרים לי' ח' נתיבות ז
•  
אם הניחו במקום לא שמור הוי מזיק , ד שאינו שומר ללא קנין" אפילו למ–'  נתיבות ז •

 אבל אינו שומר שיהיה חייב שבועת שומרים, בידים
 היינו דווקא כשהלך בדרך והמפקיד נשאר פה שבזה ודאי כשאמר ליה הנח זה –אבל בדרך  •

 ).ע"סמ(תו היה שלומרם על החמור דע
  ).ע"סמ('  לא מצאתי חולקים בזה בדרך אלא רק בשוק יש מח–ח "וי •
)â (ãé÷ àìå úåùø åì ïúðå åøöçì åéúåøéô åà åúîäá ñéðëäì úåùø ïúéù åøéáçî ù÷á

ïúøéîùá íåìë ùøéô,ììë ïúøéîùá áééç åðéà 969.  
 )ע"סמ(זה שפטור מהזיקו אפילו מבהמות של הנפקד  •
ב ששם כתוב "נתיבות שמציין לסק' ע, כניס לבית אז כן קיבל שמירהאבל אם ה -ך "ש •

ח ששם מחלק בין בית לחצר "וגם ציין לסק, שהנח בבית כוונתו שהבית ישמור מצד עצמו
 כ בחצר"ולכן שומרו משא, שבבית יש סברא שהוא לא רוצה שאחרים יהיו בביתו

  אם חייבים בהזיק שבא מהנפקד'  כאן יש מח–ך "ש •
) ã (éôà ïúð íàù øåîùì åéìò ìá÷ù õôçä éååù éôë àìà áééç åðéà åéìò ìáé÷ùë åì

 ìùá àìà áééç åðéà ãáàðå åá òùôå àåä óñë ìù åá øäæä åì øîàå áäæ øðéã øåîùì åì
 íà ìáà äæá àöåéë ìë ïëå óñë ìù øðéã úøéîù àìà éìò éúìá÷ àì åì øîàéù óñë

éá åãéñôäíéã áäæ ìù íìùî ñ ìá÷ ïåòîù äâä åç÷ìðå øçà íå÷îì íëéìåäì ïáåàøî íéøô
 åéìò ìá÷î äéä àì ïë àìáå íéøôñî ñëî ïéðúåð ïéàù øîàù òùô ïáåàøù øîåàå ñëîá

 ïåòîù íò ïéãä ñëîä øáãá çåøèì åðåöø ïéà éë äøéîùä)éøäî"äð÷ ùøåù ÷ (  
בע  אבל אם הפקיד סתם נש–ך "ש,  זה רק אם יכול ברר שהיה זהב ואין לו נאמנות–ע "סמ •

ומסיק , ך המסכים"וכן באמר של כסף ומביא ש,  מביא שסתם חייב בכולו–קצות , 970ונוטל
להיכן שפשע בידים ואז רחמנא , לחלק בין היכן שקיבל שמירה שאז רק חייב כפי שקיבל

ג "אבל בשואל כה, ולכן אפילו אם השומר נודע לו אחר שהוא של זהב פטור, 971כ"חייבו בע
, ובשומר אבידה החיוב מתוך המשיכה שלא היה לשם זהב, דענתחייב בשימוש אחרי שנו

חייב ) שהוא שורש הקצות(ן "ועוד לפי הרמב, והנתיבות חולק שאין חילוק בין שואל לשומר
פטור כמו כל מזיק שלא הוה ליה לאסוקי ) ע"שהוא דעת השו(' אבל לתוס, במשיב אבידה

  סףואם גנב זהב מחופה בכסף חייב כפי שווי של כ, אדעתא
) ä ( éðôì çðä øîàù åà øåîùì åéìò ìá÷ùë ãéî äæä øîåùäù øîåàù éî ùéå

òà òùô íà åéìò áééç äøéîùî íéìòáä å÷ìúñðå" åðéàù øîåàù éî ùéå êùî àìù ô

                                                                                                                             
 
 
 
 
 
 

מ שפטור על ידי שליח "נ, ואם שלח בו יד הוי כמו כל גנב וגזלן ולא כשומר ששלח בו יד 968
 ).קצות שם(

 .'שמביאים מח' כ בסעיף ב"ע בנו"ואם כן צ, ע" כשומ שמשמע שלמד"בד' עי 969
  מ /ך עב"ש' ע 970
  ?למה צריך להגיע לפרשה של שומרים ולא של מזיק סתם 971
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äðå÷ äëéùîù íå÷îáå êåùîéù ãò áééç  
ך שזה לא "ש' וע,  אם בעלים שמרו קצת בתחילה הוי פטור משום שמירה בבעלים–ע "סמ •

 'מה שכתוב בסוף הסידומה ל
 א"ך פוסק כי"ש •
  ע" אם הקדים שכר ודאי מתחיל השכירות לכו–נתיבות  •
) å (òà ãçà ïéðòì éåàøë åøîù àìå åá òùô íà" øçà ïéðòá ñðåàá ãáàð óåñáìù ô

 ìù äöéçîá íçéðäå åøéáç ìöà úåòî ãé÷ôäù ãçàá äùòî íìùì áééçå òùåô áéùç
âðå äöéçîä éáåòá úåðåîè åéäå íéð÷òà íéîëç åøîàå íùî åáð" äìåòî äøéîù åæù ô

 ïéðá ìúåëá åà ò÷ø÷á åðîè àìù øçàîå ùàä ïéðòì éåàøë äøéîù äðéà äáéðâ ïéðòì
äæá àöåéë ìë ïëå áééç ñðåàá åôåñå äòéùôá åúìéçúù ìëå àåä òùåô  

 מביא צד שאונס –ך "ש,  זה רק אם אפשר לתלות שהאונס היה בגלל הפשיעה–ע "סמ •
 .  ך חולק"יח כלל לא חייב וששאינו שכ

  זה רק בפשיעה גמורה ולא בשינוי–א "רע •
   הוצא מן העולם ולא כשעת הפשיעה יוקרא וזולא כשעת–נתיבות  •
)æ ( éðéà øîåùä åì øîàå éðåã÷ô éì ïú øîàå úåòî ïéá íéìë ïéá åøéáç ìöà ãé÷ôîä

 éì ïúîä íéôñëä éúøá÷ íå÷î äæéàá åà äæ ïåã÷ô éúçðä äðà òãåé àöîàå ù÷áàù ãò
 ãéî íìùì áééçå òùåô äæ éøä êì øéæçàå)øäî"ãé÷ôîä ÷øô í (  

  אם יודע שנגנב ולא יודע אם זה בפשיעה הוי מתוך שאינו יכול לישבע משלם–ע "סמ •
   זה הוי מזיק בידים ולא פשיעה וחייב אפילו בשמירה בבעלים  – נתיבות •
)ç (åéä çååö åìàå ïåã÷ôä åáðâå íéáðâ åéìò åàá àìù ïåéëã áééç ìéöäì íãà éðá íéàá 

 íàå íãâðë ãåîòì åäåøæòéù íéùðà ù÷áìå ÷åòöì êéøö íéñðà åàá íà åìéôàå òùô çååö
 àáéù éî àöåî äéä àì íà ìáà íðçá à÷åãå áééç äùò àìå ïë úåùòì åì øùôà äéä

ìåøæòøåèô øëùá àìà   
)è (íù äúîå íâàì äàöéå éåàøë äîäáä øîù àìå øîåùä òùôòà øåèô äëøãë " ô

 åéùëò áééç äéä íùî äáðâð åà áàæ äôøè íàå íéáðâå íéáàæ ïéðòì äòéùôá åúìéçúù
 äëøãë äúîå íâàäî áðâ äáðâ íà ìáà äúàéöé äì äîøâ àìù øåèô äëøãë äúîù

 øîåùä éøä áðâä úéáááééçòà " äãåáà àéä éøä äúî àì åìéôàù íðç øîåù àåäù ô
äì äîøâ äúàéöéå áðâä ãéáäæá àöåéë ìë ïëå áðâéäì   

  בגלל שמיד שנגנב נתחייב בגלל פשיעתו –ע "סמ •

)é (øåèô äëøãë íù äúî äòéùô äæ éøä äúîå äìôðå øää ùàøì äîäáä äìòä  
   אם הרכעה שם יורת טוב פטור–ע "סמ •
)àé ( øåèôå äáðâì äîåã àìà äòéùô åæ ïéà åçøë ìòá äúìò àì åìéôà äéìàî äúìò

íðç øîåù  
)áé (åù ñðëð íà äôøèå áàæ äñøãå éøà àáå øéòì ñðëðå äîäáä çéðäù íðç øî

 ñðëð íàå íù äéä íà ìéöäì ìåëé äéä íà åìéôà øåèô ñðëéì íãà éðá êøãù äòùá
 åàì íàå áééç íù äéä íà ìéöäì ìåëé äéä åìà íéàåø ñðëéì íãà éðá êøã ïéàù äòùá

øåèô  
  ה הוא פטור בגלל שהאונס לא בגלל הפשיע–ע "סמ •

  י גם חולק כאן/ החולק לקמן שג–ך "ש •
)âé ( øòù úéáá åçéðäì åúøéîù êøãù ïåã÷ô ùé ïåã÷ôä éôì ìëä íéøîåùä êøã ãöéë

 ïúùô úåìéáç ïåâë øöçá åçéðäì åúøéîù êøãù ïåã÷ô ùéå íéðáàäå úåøå÷ä ïåâë
ô ùéå úéìèå äìîù ïåâë úéáá åçéðäì åúøéîù êøãù ïåã÷ô ùéå ïäá àöåéëå íéìåãâä ïåã÷

éîù êøãùåúø áäæ éìëå óñë éìëå éùî éãâá ïåâë åéìò ìòåðå æâøàá åà äáéúá åçéðäì 
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 íéãâá íéùäì êéøöå íéøáëò ìöà úåøåúç úåáéú íúñã íéøîåà ùé äâä íäá àöåéëå
 úåáéúá çéðäì àìå ñð ìò äîåãëå)ìâøä ãöéë ÷øô éëãøî ( ïéðòä éôì àåä ìëäå) úåäâä

ãé÷ôîä ÷øô íéùãçä éñôìà(  
)ãé ( íù ñðàð åìéôà ãáà åà íùî áðâðå åì éåàø åðéàù íå÷îá ïåã÷ôä çéðäù øîåùä

òàå íìùì áééçå òùåô äæ éøä úéáä ìë óøùå ä÷éìã äìôðù ïåâë" íò ïåã÷ôä çéðäù ô
 åðéàå éàùø àåä åìùá áééç äøéîùì éåàø íå÷îä ïéà íàå øåèô äøéîùì éåàø íà åìù

ùá éàùøìíéøçà   
   שאם היה שמור כמו שצריך היה עולה בלבו להציל מהדליקה זה מדובר–ע "סמ •

)åè ( àìà äøéîù íäì ïéà úåáåè íéðáàå óñë ìùå áäæ ìù úåðåùìå íéøðéãäå íéôñëä
ò÷ø÷á972 åà ò÷ø÷ì êåîñä ïåúçúä çôèá ìúåëá íðéîèé åà øôò çôè íäéìò ïúéå 

è ñéðëéù ÷ø ìúåëä éáåò òöîàá íðúé àì åìéôà äøå÷ì êåîñä çôèá àì ìáà åëåúá çô
îù ìúåëä òöîàáà àéáçä åà äáéúá éåàøë íäéìò ìòð åìéôà åáðâéå íéáðâä åøôçé 

íìùì áééçå òùåô äæ éøä åá ùéâøî àìå åøéëî íãà ïéàù íå÷îá íúåà  
   לדידן שיש בתים חזקים זה מספקי שמירה ולא צריך בקרקע–ע "סמ •

)æè ( ïéáì êåîñ úáù áøò íéôñë åøéáç ìöà ãé÷ôîä çåøèì áééç åðéà úåùîùä
 åà åáðâðå íøá÷ àìå íøá÷ì éãë úáù éàöåîì øçàúð íàå úáù éàöåî ãò íúåà øåá÷ìå
 ïøá÷ì éãë ìéãáéù øçà àäùéù ãò áééç åðéà ãé÷ôîä àåä íëç ãéîìú íàå áééç åñðàð

ã íéøîåà ùéåàåä íëç ãéîìú ã÷ôðä íà ïéãä )áàøä íùá øåè"ã(  
)æé (ìù úðî ìò ã÷ôðä äðúä ìëä åìù íò åðçéðéù øáãå øáã ìë ïëå ò÷ø÷á íðîèà à

 åàðú éôì  
)çé ( íéåöî íéáðâù äòùá ò÷ø÷á àìà äøéîù íäì ïéà íéôñëù íéøåîà íéøáã äîá

 ò÷ø÷á íúåñëì êéøö ïéà éðä ìë àëéìã íå÷îá ìáà íäéøçà íéùôçîù íéàîø íéùðàå
îä êøã éôë øîúùîä íå÷îáå åéúåòî çéðîù íå÷îá íçéðî àìà àåäù ïîæä éôëå íå÷

 ãé÷ôî)áå ãéô÷îä ÷øô éëãøî"é(  
)èé ( àìà ò÷ø÷á àìà äøéîù íäì ïéà íéôñë åøîà àì íééåöî íéáðâù äòùá åìéôà

 çéåøéå íäá ÷ñòúäì éãë åøéáç ìöà úåòî ãé÷ôî ìáà íøîùì åøéáç ìöà íúñ ãé÷ôîá
ò÷ø÷á ïøá÷ì åëéøöî åðéàù ùåøéôá åì øîà åîë éåäã àèéùô  

)ë (ôîä íå÷îî úåòî åîò çìùù åà åúéáì íëéìåäì êøãá åøéáç ìöà íéôñë ãé÷
 ãò åéðô ãâðëî åðèá ìò éåàøë íéøåù÷ åà åãéá íéçðåîå íéøåøö åéäéù íéëéøö íå÷îì
 éøäù íìùì áééç åñðàð åìéôà úàæä êøãá íøù÷ àì íàå éåàøë íøá÷éå åúéáì òéâéù

éùôá åúìéçúäò  
)àë (á úéáä ìòá ìöà ãé÷ôîä ìë åúéá éðáå åéðáå åúùà úòã ìò úåòî ïéá íéìë ïé

íéìåãâä973 øåèô ãé÷ôîä úùàì ïåã÷ôä øéæçä ã÷ôðä íà ïëå ãé÷ôî àåä ) ÷øô éëãøî
òå ãé÷ôîä"ç óéòñ îù ïîéñ ì ( ïéá åéãáòì åà íéðè÷ä åúéá éðáå åéðáì øñî íà ìáà

éá íéìåãâïåñ ïéàå úéáá åîò íééåøù íðéàù åéáåø÷î ãçàì åà íéðè÷  ïéàå åðçìù ìò ïéëî
 éðùä øîåùä àéáä ïë íà àìà íìùì áééçå òùåô äæ éøä øçàì íøñî íà øîåì êéøö

òà çðåî ïåã÷ôäù íå÷îá ñðëéì íéøçà çéðä íà ïëå òùô àìù äééàø" ú÷æçá ïðéàù ô
éùô éåäã íìùì áééç áðâð íà íéáðâäò) ú"âìù ïîéñ ä(  

                                            
 א שאם ישן זה מספיק לשים אותם תחת ראשו"ע רצא סקל"סמ' ע 972
ע ע בסקצו "שם שהסמ' וע, ה מי שנאמן או רגיל להפקיד אצלו"ג דה"לקמן קצות רצג סק' ע 973
 ך לומד כקצות"השו, חולק
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רק אם זה משרת אז זה פטור בגלל , כר זה רק בשומר חנם ולא בשומר ש-על דעת אשתו  •
 )ך וקצות"ש(ש "ש שמסר לש"שזה ש

)áë ( åðéàù øçà ãéá åøñîì àìà ïåã÷ôä øåîùì ìéâø åðéàù éàãåá òåãé àåäù éî
åúéá éðáì øñåîë åðéã åðçìù ìò êîåñ åðéàå åúéáá éåøù  

)âë (å íúåà äàéáçäå åîàì øîåùä íðúðå åøéáç ìöà úåòî ãé÷ôäù ãçàá äùòî àì
 ìëù åîàì íðúðù éðôî íìùì áééç øîåùä ïéà íéîëç åøîàå åáðâðå íúåà äðîè

òàå ãé÷ôî àåä åúéá éðáå åéðá úòã ìò ãé÷ôîä" ïåòèì åì ùé íä ïåã÷ô íäì øîà àìù ô
 äúéäù ïëù ìëúøäæð éøäù íìùì úáééç åîà ïéà ïëå åìù íäù äøåáñ äúéä íà íäá 

é íéîëç åøîàå ïåã÷ô íäù äì øîà àì ïúðù íä íîöò úåòîä íúåàù øîåùä òáù
 úåòîá à÷åãå äæá àöåéë ìë ïëå íäéðù åøèôéå åáðâðå íúåà äàéáçäù åîà òáùúå åîàì

 ìáà òáùéì íäéðù ïéëéøö íééåñî åðéàù øáãá äæá àöåéëåíà òáùð íééåñî õôç àåä 
 ïåùàøä àìå éðùä)ô ãéâîä"ðå äìàùã ã"øä íùá é"ï(  

נתיבות שזה מדובר שאמו רגילה לשמור '  זה רק בשומר חינם עש צריך לשלם וכל"ך ש"ש •
 לו לא בקרקע

שזה טענת ספק ואין משביעים על , ל בנה שהן של פקדון" אין צריך לישבע שלא א–ע "סמ •
 ך שיכול על ידי גלגול"ש' וע, טענת ספק

שהרי כל זמן שלא , קצות שהביא שיטה החולק' במה שכתוב שבחפץ מסוים אינו נשבע ע •
זו היא בנוי על סעיף כד אם אשתו ובניו מאבדים אם ' ומח, שבע אי אפשר להשביע אמונ

  השומר צריך לשלם כשאשתו לא יכולה
)ãë ( ïåã÷ô àåäù íòéãåäå åúéá éðáå åúùàì ïåã÷ôä øñîù øîåùäù ãîì äúà ïàëî

 ìëù øåèô úéáä ìòáå ïåã÷ôä ìòáì íìùì íéáééç íäù íéøîåùä êøãë åøîù àìå
 ãé÷ôîä úéáä ìòáã íéøîåà ùé íìùì íäì ïéà íàå ãé÷ôî àåä åéðáå åúùà úòã ìò

 íìùì áééç) íùá øåèàøä"äá íùá áò ïîéñáå ù"ú ( øåèôã íéøîåà ùéå) äæ ïîéñá øåè
áîøä íùá"ô ãéâîäå í"äìàùã ã(  

ב משלם כשאין לאשתו כאן לא "ד שבע" אם ידוע שימסור לאשתו ובניו אפילו למ–ך "ש •
 974צריך לשלם

' זה מח) ח"סק(וקצות ,  אבל שואל שמסר לשואל חייב שאין כאן קיום השמירה–תיבות נ •
 ראשון גם כן 

) äë ( åùîùì øîàå íéøçà úåùë øîåùì äéäå ãçà ìöà úåùë ãé÷ôäù ãçàá äùòî
 íéîëç åøîà ïåã÷ô ìù úåùëî êéìùäå ùîùä êìäå øëùä êåúì êéìùú úåùëä äæî

éìùú äæî øîà àì éøäù øåèô ùîùä åðéàå íå÷î äàøî àåäù äîéãå êéìùú ìà äæîå ê
 úéáä ìòá ïëå äæ ìò ãéô÷îøåèô äî éîã àìà íìùî åðéàå êéìùú äæî åì øîà éøäù 

 øîåùä áééç êë ïéáå êë ïéá íìùìî øåèô õîåç øëùä äùòð íà êëéôì ãáìá äðäðù
ìèä íå÷îî ÷åçø ïåã÷ôä úåùë äéä íàå äæá àöåéë ìë ïëå òøéà êëù äòåáùá øëùä ú

 äàøùëù éôì áééç øáã äéì øîà àìå úéáä ìòá íù äéäå àáì çéìùä ääùå áåø÷ åìùå
 åàéáä ÷åçø íå÷îîù øëùä êåúì åðëéìùéù íãå÷ åúòã ìò úåìòäì äéì éåä ääåù åúåà
 àì øîåìå ùøôì äéì äåäù áééç êë ïéáå êë ïéáù øîåàù éî ùé øëù øîåù äéä íàå

äæî êéìùú  
שזה טענת ספק ואין משביעים על , ל בנה שהן של פקדון"ישבע שלא א אין צריך ל–ע "סמ •

 ך שיכול על ידי גלגול"ש' וע, טענת ספק

) åë ( åì øîàã øëù øîåùì øñîå íðç øîåù àåä íà åìéôà áééç øîåùì øñîù øîåù
 áåè éðùäù äî ìëì òåãé íà åìéôà äòåáùá éì ïîéäî àì êàéä äòåáùá éì ïîéäî úà

                                            
  ?  זה לא סעיף כב 974
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øäî øúåé øùëå øåèô äçéî àìå ãé÷ôîä éðôì øîåùì øñîù øîåù åäéî ïåùà) éëãøî
ãé÷ôîä ÷øô (ôìêëéøáã ãéîú ãé÷ôäì íéìòáä êøã íà   éøä éðùä øîåùä ìöà äæ

 ïåâë åúøéîù èòéî íà ìáà åúøéîù èòîé àìù àåäåíìùìî øåèô ïåùàøä øîåùä
 éðùäå ìàåù ïåùàøäù åà íðéç øîåù éðùäå øëù øîåù äéä ïåùàøäù òùåô øëù øîåù

òà íìùîå ïåùàøä àåä"àøë éðùä øîùù íéãò ùé íàå íéìòáá øëù åà ìàùù ôéå 
 òáùéì àåä ìåëéå äàø ïåùàøä øîåùä íà íéãò íù åéä àì åìéôàå ïåùàø øîåù øèôð

 øèôðå òáùð äæ éøä)ì óéòñ áò ïîéñ ïééòå(  
)æë ( íúñá äòéùôá àìà áééç íðéç øîåù ïéàù íéøåîà íéøáã äîá íà ìáà øîåù

ïéð÷ àìá íéøáãá óà áééç ïéñðåàá óà áééçúéù äðúä  
)çë ( øîåùä ìàù íà åøéëùä åà åìéàùä åà øëùá ïéá íðçá ïéá åøéáç ìöà ãé÷ôîä

 øáãá òùô åìéôà íåìëî øåèô øîåùä éøä íøëù åà íäìù øáãä íà íéìòáä úà
 øîàðù øåèô äæ éøä äòéùôä úîçî ãáàå øîùù)ãé áë úåîù ( íà íìùé àì åîò åéìòá

 íéøåîà íéøáã äîáìàùùë åà íéìåàù åéäù åà õôçä ìèðù úòá ïøëù åà íéìòáä 
òà ìèðù äòùá åúëàìîá åîò íäù ïåéë ïëì íãå÷î åìöà íéøåëù" åîò åéä àìù ô

 êë øçàå äìéçú øîåù åéìò äùòðå õôçä ìèð íà ìáà øåèô ãáàðù äòùá åúëàìîá
òà íìàù åà íéìòáä øëù"åéäù ôç ãáàðù úòá åúëàìîá åîò íéìòáä áéé 

  
 áöø  

)à ( àìà åìæåâì ïéåëî åðéà åìéôà ãé çìù íàå ïåã÷ôá ãé çåìùì éàùø ã÷ôðä ïéà
òà íéñðåàá áééçå äéúåùøá äéì í÷ åá ùîúùäì" ãé úåçéìùã åá ùîúùð àì ïééãòù ô

àë áééç æà åøñçîù ùéîùúá äá ùîúùäì éãë äðäéáâéù ÷ø ïåøñç äëéøö äðéà åì
 íà ìáà åøñçåäéáâä àìà ääáâä úòùî áééç åðéà åøñçî åðéàù ùéîùú åá úåùòì 

 éðôî àìà åøñçî åðéàù ïåéë ãé åá çìåù åðéà éøäù ãé úåçéìù íåùî àìå ùéîùú úòùî
äâä ïìæâë éåäã úòãî àìù ìàåù àåäù åðéã úåéäì øæç íùî äìèðù íå÷îì äøéæçä íàå 

éçúî åéìò éåä àìå ìéàåä øîåùë àîìòá ìàåù ÷ø äì)àøúá ìæåâä ÷øô éëãøî975 ( éàäëá úåòîáå

 ïéñðåàá áééç àðååâ)éñ øåè"ñ ïî÷ì ïééòå à"å(  

ולכן , 977ח"וי, )976א"רע(א שחייב משעת הגבהה " וי–אלא משעת תשמיש  •
 )נתיבות ג(מדויק כגזלן שאינו גזלן רק שאסור לכתחילה לעשות כך 

אמן להחשיב חזרתו למקומו  אבל שולח יד לחסרו אינו נ–ואם החזירה  •
והמרדכי משמע שמדבר בדבר שאין , ברשותו אם אלו שזה מדעת הבעלים

ז מדובר בדווקא "א שכ"וי, )ע"סמ(ויש ליישב , הבעלים מקפידים על שאלתו
אבל המרדכי מדבר , )978'נתיבות א(בדבר שאין הבעלים מקפידים על שאלתו 

מן שלא החזירה לבעלים מדעת ולכן נראה שהוי גזלן כל ז, ששאל ברשות בעלים
 )ך"ש (979בעלים

 מיירי בדווקא שלא יחד לו מקום שאם יחד לו מקום הוי –אלא מפני שהוא  •
 )'נתיבות ב(גזלן ולא שואל 

)á ( àìù ïåéë úéòéáøá àìà áééç åðéà äøáùðå úéòéáø äðîî ìèðå úéáçä úà äèä
                                            

  קצח' ס 975
 יז' א גזילה ס"וכן מחנ 976
שהרי במשיכה במקום , אבל יוצא מזה חומרא שחייב בשימוש אפילו אם אין בו משיכה 977

 .שהבעלים לא מקפידים אינו כלום
ג שהלכה "ש סק"וע, ע"ע אבל לא משמע כן מלשון הסמ"הנתיבות אומר את זה בדעת הסמ 978
 ך"לא כשע ו"כסמ

שאסור לאדם ליקח מחבירו אף שיודע שחבירו אילו ' ק שמביא תוס"ך שנח ס"לקמן ש' ע 979
 היה יודע היה מתרצה
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 åìéôà áééç úéòéáø äðîî ìåèéì éãë ääéáâä íà ìáà ääéáâä äéáâä íà ìáà ìèð àì
 íà ÷ôñ äæ éøä ãçà óåâ íðéàù íéøáãî ñéëá àöåéëå øðéã äðîî ìåèéì ñåëä úà

ãáìá øðéãá àìà áééçúð àì åà ñéëä ìëá áééçúð  
 אבל חבית של דבש או יין שמחמיץ אם אינו מלא הוי –ליטול ממנו דינר  •

ועוד כל ) יבותנת(א שזה רק שייך ביין ולא בדבש או שמן "וי, )ע"סמ(' כגוף א
אבל כשדעתו לא להחזיר הוי גזלן ורק , הדין של שולח יד הוי כשדעתו להחזיר

 )נתיבות(על מה שלקח ולא שאר החבית 

)â ( äöéîçä äøñçù úîçîù äìåëá áééç äöéîçäå úéòéáø äðîî ìèðå äèä íà ïëå
ùù úåøéô øàù ìáà øñç àåäùë õéîçäì åëøãù ïéé ìù úéáçá íéøåîà íéøáã äîá çì

ìèðù äî éôë àìà áééçúî åðéà ïäéáâä àìå íúö÷îá ãé  
)ã (òà áééç åðéà ïåã÷ôá ãé çåìùì äöåøù øîà"íéãò éðôá ïë øîåàù ô  
)ä ( úéùòðå åéñðåàá áééçúðå ïìæâ äæ éøä åçåìù éãé ìò åà åãé ìò ïåã÷ôá ãé çìåùä

 äìéæâ úåëìäá øàáúéù íéðìæâä ïéãë äúåà íìùîå åúåùøá äìéæâä  
 או   דהיינו בדווקא שהשליח לא ידע או שהשליח לא בר חיובא–חו שלו •

כל הריבוי של שליח , )ע"סמ(שאין לו מה לשלם שהרי אין שליח לדבר עבירה 
וקשה , )ך"ש(לדבר עבירה בשולח יד רק לחייב המשלח ולא לפטור השליח 

ועוד קניני , ל עם הגבהת השליח ואם כן יש שליחות"שהרי איך המשלח קנה צ
ת יתחייב השליח על "אם כן אין קנין לשליח אם כן מה, גזילה שייכים למשלח

שזה דומה לגזל ובא אחר , ע מדבר במקום שהשליח אכל"ל שהסמ"כ צ"ע, כלום
א שהחיוב על מעשה השליח "וי, )נתיבות(ואכלו רצה מזה גובה רצה מזה גובה 

ולכן , יח מדין גנבוכל חיובו דשל, היא מדין פושע ולכן לא שייך לשליחות בכלל
 )980קצות(לאו בר חיובו דהיינו שעשה מעשה שרק יחייב שומר ולא מטעם גזלן 

ך משיג עליו שהרי "וש, טור שמשלם כשעת התשלומין'  ע–הרי זה גזלן  •
 גזלנים משלמים כשעת הגזילה

)å ( íå÷î äì åãçéé àìù ïéá íå÷î íéìòáä äì åãçééù ïéá åøéáç ìöà úéáç ãé÷ôîä
öì äìèìèå åãçééù íå÷îì äøéæçäù øçà ïéá äîå÷îì äøéæçäù íãå÷ ïéá äøáùðå åëøå

 äçéðäùî äøáùðù ïéá åãé êåúî äøáùðù ïéá äëøåöì äìèìè íàå íìùì áééç äì
 øåèô øçà íå÷îáäâä íéñðåàá øåèôå äòéùôá áééç äîå÷î êøåöì äìèìè981 ñðåàä òøéà íàå 

ééç íå÷î íéìòáä äì åãçé íà íå÷îä éåðéù úîçî íéìòáä äì åãçéé àì íàå äçéðäùî åìéôà á

 äçéðäùî øåèô íå÷î)îøä íùá øåè"ä(  

 )ע"סמ (982 אפילו לא כדי לגוזלה או לשלוח בו יד–וטלטלה לצורכו  •

 אם זה עוד בידו הוא חייב אפילו בתחילתו בפשיעה וסופו –משהניחה  •
 )נתיבות(באונס והאונס לא קשור לפשיעה אם הוא בעצם הפשיעה 

שהיא ) ך"ש(י "ל לצורכה וכן פירש"ס הוא וצ"ל שט" נ–קומה לצורך מ •
, )ע"סמ(נמצאת במקום תורפה ומטלטלה למקום המוצנע כדי שלא תשבר 

 א עצמו"ע ולא ברמ"ה של הסמ"ס היא בד"והנתיבות לומד שהט

ח "וי, )ע”סמ( אפילו אם מקום השני יותר משומר –מחמת שינוי המקום  •
 )נתיבות(שומר שדווקא אם המקום השני פחות מ

)æ ( øù÷ íéøåù÷ àìå íéîåúç íðéà íà úåòî åìöà ã÷ôåäå éðåðç åà éðçìåù ã÷ôðä äéä
òà äðåùî" áééçå øëù øîåù íäéìò äùòð êëéôì íäá ùîúùäì åì øúåî íéøåøö íäù ô

 ïéñðåàá íâ áééç íäá ùîúùð øáë íàå íäá ùîúùðù íãå÷ åìéôà äãéáàå äáéðâá
çäù øçà åìéôàíøéæå÷îì  åà íéîåúçå íéøåøö úåòîä åéä íàå íäéìòáì íøéæçéù ãò íî

                                            
 ולכן חייב אפילו בשלח נכרי לשלוח יד, א"וכן ברע 980
 ז"א שזה פושע ולא שליחות יד וכן בט"רע' ע 981
 ?דהיינו שהוא שואל שלא מדעת וחייב משעת תשמיש 982
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 íàå ïúåéøçàá áééç åðéà åáðâð åà åãáà êëéôì íäá ùîúùé àì äðåùî øù÷ íéøåù÷
 åðéà åáðâð åà åãáà êëéôì íäá ùîúùé àì íéøúåî íä åìéôà úéáä ìòá ìöà åã÷ôåä

àáúðù åîë ò÷ø÷á íðîèéù àåäå ïúåéøçàá áééçø) ñ àöø ïîéñáè"å  ( áåøù úéáä ìòáå
 äâä úåòîì ãéîú êéøöù éôì éðçìåùë åðéã úéáéøá åé÷ñò àëñðá ìáà ùîî úåòîá à÷åãå

 ïéà àì åà ïäá ùîúùäì úåùø åì äéä ïéá úåòîá çéåøä íàå ïéðòä éôì ìëä åäéîå àì óñë ìù

îàå ïåã÷ôä ìòá àá íà åäéî ïåã÷ôä ìòáì çåéøä ïî úúì êéøöø éðàå éðåã÷ô éì ïú  ïäá çéåøà

íéúàöåä ã÷ôðä øîåà íà ìáà àáäìå ïàëî çåéøä ïúéì áééç åãéá áëòî äìäå éîöòì  íà ÷ñòá

 ã÷ôðä íò ïéãä ãñôäì ïéá øëùì ïéá ÷ñòä êéìò ìá÷ äöøú)ñå àî÷ ìæåâä ÷øô éëãøî" ô

ãé÷ôîä ( åëøöì ÷ñòù åúòã äìéâ íàå åìù çåéøä ïåã÷ôä ìòá êøåöì ïäá ÷ñòúð íàå983 åà

àù íå÷îáì øîåì ïîàð åðéà ïåã÷ôä ìòá êøåöì ïäá ÷ñò àîúñîù ùîúùäì øåñéîöò éú÷ñò 

 íéãò éðôì ïë øîàéù ãò)åùú 'áùø"çì÷úú ïîéñ à(  

 כיון שהמפקיד יודע שהחנוני ושולחני צריכים –מותר לו להשתמש בהן  •
למעות ולא קשרם וחתמם בקשר משונה ודאי אינו מקפיד בשימושן במעותיהן 

והנפקד לא הוציאם יש לו רשות , ו אם המקפיד מבקש המעותואפיל, )ע"סמ(
 )ך"ש(לתת לו מעות אחרות 

 שונה משואל שלאמדעת דהחזרה למקומה פטור –אפילו אחר שהחזירם  •
, שהוא לוה עליהם, )ע"סמ(שכאן המעות עומד להשתמש בו ועוד כבר שמש בה 

ל הרי שלך ואין טענה ש, מ שאם נפסל המטבע צריך ליתן לו מטבע היוצא"ונ
שהרי במה , דהיינו אם השתמש בפרוטה כל השאר בגדר כך, )ך"ש(לפניך 

רק קשה שאין לו טענה של , )נתיבות(שהשתמש היא הלואה ולא החזיר ההלואה 
ל שמדובר שהמטבע "אלא צ, ואין לו בגזל, שהרי יש לו בהלואה, הרי שלך לפניך

 )נתיבות(יוצא במקום אחר 

לנו שדות וכרמים כל עסקינו ברבית וקניית ז שיאן " בזה–ובעל הבית  •
 )ע"סמ(סחורה וכולי עלמא דינם כשולחני 

 מדובר כשגילה נפקד דעתו שהוא משתמש בו כדי –ואם הרויח במעות  •
ואם הלוה לנכרי , כ כשאין לו רשות זה של בעל הבית"שאל, לקיח הריוח לעצמו

 הבית הקרן הוי פושע אבל הריבית של בעל הבית כל זמן שלא שילם לבעת
ל "וצ, והדין השני של הלוה לנכרי קשה, א שהגילוי דעת על המפקיד"וי, )ע"סמ(

 )נתיבות(שמדובר שהמפקיד גילה דעתו שרצה שיעסוק לשניהם 

 )ע"סמ( אבל יכול ליתן ואין בו משום ריבית –צ לתת מן הריוח "א •

 מבטל כיסו של חבירו פטור אבל אם הרויח חייב –אם בא בעל הפקדון  •
וזה רק שייך , 984דהיינו חצי אם הנפקד אומר שנתעסק לטובת שניהם, יתן חבירול

 )נתיבות(אם המעות בעין 

 )ך"ש(ח שמבטל כיסו של חבירו הוי גרמא " וי–חייב ליתן הריוח  •

 )ע"סמ( והמפקיד אומר איני רוצה אלא מעותי –קבל עליך  •

ם  כיון שהשתמש ברשות יכול לומר השתתף עמי ג–הדין עם הנפקד  •
ח שאפילו במקום שאל היה לו רשות להוציאם הדין כך "וי, )ע"סמ(בהפסד 

 )נתיבות(

)ç ( íäì ïúðå íã÷å íéáðâ åéìò åàáå íéáåùç íéìë åà ïåîî åøéáç ìöà ãé÷ôîä
 íéáðâä åàá åììâáù åú÷æçù áééç ïåîî ìòá àåäù ãåîà äéä íà åîöò ìéöäì ïåã÷ôä

à íàå åøéáç ïåîîá åîöò ìéöî äæ àöîðåïåã÷ôä òîùì àìà åàá àìù åú÷æç ãåîà åðé  
 )ך"ש( בדווקא שיד הגנבים שולטים שהיו יכולים למצא הגניבה -פטור  •

                                            
 'זא'נתיבות גורס  983
' ק ס"מרדכי ב* (לבדוק ששם מדובר ששלח ידו במה שהנפקד רק לעשות לצורך שניהם 984
 )קכה
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) è ( íà åîöò ìéöäì íäì åðúðå íéñðà åéìò åàáå íééåáù ïåéãô ìù ïåîî åìöà ã÷ôåä
 äæî ìåãâ íééåáù ïåéãô êì ïéàù øåèô åá åîöò úåãôì øçà ïåîî íù åìöà éåöî äéä àì

áééç íéòåãé íééåáù ïåéãô ìù äéä íà ìáà íúñ íééåáù ïåéãô ìù ïåîî äéäù à÷åãå  
 שם בדווקא ואפילו אם יש לו במקום אחר לא חייב לתת -אצלו שם  •
 )ע"סמ(

) é ( äîë áåùçé íáøòå øáò åéúåøéô íò íáøòé àì äæ éøä åøéáç ìöà úåøéô ãé÷ôîä
ïåøñç áåùçéå ìëä øñç äîë äàøéå ïåã÷ôä äéä äâä òáùéù øçà åì ïúéå ïåã÷ôä  íà ïëå

 êøò éôì ãñôää úåòîä úö÷î åãáàðå åéúåòî íò ïðúðå åúåéøçà ìò åëéìåäì úåòî åì ïúðúåòîä 

 ïáøòå åá àöåéëå áäæ ìù úåéòáè êéìåäì åì ïúð íà ìáà íééåñî øáã åðéàù åá àöåéëå úåòî à÷åãå

 åðéàùì øîåì ÷æçåîä ìåëé ïäî ãçà ãáàðå åìù íò ìöà åãé÷ôä íéðù íàå ãáàð êìù àîìã ÷æçåî

 ùéøô à÷ àáåøî ùéøôã ìëå àáåø øúá ïðéìæà ïäî ãçà áðâð åà ãáàðå øçà)ú" ãéù ïîéñ ä

çî ïîéñ éðåîééî úáåùúå ( éîã äöçî ìò äöçîë òåá÷ àåä íàå)áùø úáåùúå íù" ïîéñ à

áñ÷úú(  

וחייב ,ושע  דהיינו בפירות שוים אבל בפירות גרועין הם פ– לא יערבם •
 )נתיבות(באונסים שבאים מחמת הפשיעה 

 )ך"ש( דהיינו כאשר חסר יתר מן השיעור –ר ויתן לו אח •

 )ע"סמ( של המפקיד –על אחריותו  •

 )ך"ש(אז דינו כטבעיות '  אבל אם לא שם אותם בשק א–עם מעותיו  •

 )ע"סמ( אבל במעות ההפסד לפי ערך –אחד מהן  •

נן בתר רובא ואם אדם לקח אמרינן כל  אם פירש מעצמו אזלי-דכל דפריש  •
ם שלא בפנינו דינו "ואם לקח עכו, אם הגנב היה יהודי זה קבוע, )ע"סמ(הקבוע 

 )קצות(ח שזה כמו קבוע "וי, )ך ונתיבות"ש(כאזלינן בתר רובא 

אומרים שכולם ' ונאבד י', ב' וא' היה לו ח' וא' היה לו כ'  אם א- שם  •
ואז ', נהיה כמו ח' תר מזה אז אומרים שהכואם יו, )ך"ש(' נלקחים מבעל הכ

 )נתיבות(כ כל ההפסד על המרובה "ואם נמצאו אח, נחלקים ההפסד ביניהם

) àé (ã óåì÷ æøåàìå íéèçì åðåøñç åì àéöåé ÷ôúñð äîë òãé àìå íäî ÷ôúñð ' ïéá÷
è ïçåãìå íéøåòùì øåë ìëì äöçîå 'åàìå åéìåòáâá ïúùô òøæìå ïéîñåëì øåë ìëì ïéá÷ æø

â óåì÷ åðéàù 'äðùå äðù ìëì åæä äãîëå øåë ìëì íéàñ  
)áé ( åì ããî ìáà ïøåâä úåîéá åì øéæçäå ïøåâä úåîéá åì ããîù íéøåîà íéøáã äîá

úåøéúåî íäù éðôî úåðåøñç àéöåî åðéà íéîùâä úåîéá åì øéæçäå ïøåâä úåîéá  
)âé (åì ïéâåì äàîì ïîù ïéâåì äùìùå ïééì úåúù åì àéöåî ïëå âåìå íéøîù äöçîå â

 åðéà íéðùé íéð÷ð÷ä åéä íàå íéøîù åì àéöåî åðéà ÷÷åæî ïîù äéä íàå òìá äöçîå
òìá åì àéöåî  

)ãé ( òùåô äæ éøä åì ïããî àìå åéúåøéô íò ïáøéòå ïéãåãî íðéàù úåøéô åìöà ãé÷ôä
 éøäù äòåáù àìá íìùé òãåé éðéà øîåà øîåùå åéä êëå êë øîåà ïåã÷ôä ìòá íàå áééç

òáùéì ìåëé åðéàù äòåáù áééç àöîðå áééç àåä äîë òãåé åðéàå ïéîåìùúá åîöò  
) åè (òà åéúåøéô íò íáøò àì" íéøáã äîá íäá òâé àì ïéëìåäå íéèòîúîå íéøñçù ô

 ìòá íà ïðåøñç éãëî øúåé åøñç íà ìáà äðù ìëá íäì éåàøä ïåøñç åøñçùá íéøåîà
á åðéà íàå åðòéãåé øéòá ïåã÷ôäïéã úéáá ïøëåî øéò  

)æè (ìòáì äð÷ú äùåò õéîçäå ïéé ãñôðå ùáã åáé÷øäå åøéáç ìöà úåøéô ãé÷ôîä 
òà ïéã úéáá ïøëåîå øéòá åðéà íà ïåã÷ôä" íäá äùåô ãñôää ïéàå ïãñôäá åãîòù ô

ãñôä íéôéñåî íéð÷ð÷äå íéìñä éøä  
)æé (òù ãò åá òâé àì äæ éøä çñôä òéâäå åøéáç ìöà õîç ãé÷ôîäé íåéá úéùéîç ä" ã
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íéìòáì äãáà úáùä éðôî åúòùì ÷åùá øëåîå àöåé êìéàå ïàëî  
)çé (òà íäá òâé àìù úåðåã÷ô øàùì ïéãä àåäå" ïîæá åìæåéù éàãåá òãåé àåäù ô

åðîî åìèéå íãå÷ íäéìòá åàåáé àîù êìîä íúåà ñåðàé åà éðåìô  
)èé (íéøçàì øëåî äæ éøä ïéã úéá éô ìò ïåã÷ô øëåîä ìë éðôî åîöòì øëåî åðéàå 

 íäéìò àåä éøä êëéôì íäá ùîúùäì úåùø åì ùéå åìöà íéçðåî åéäé íéîãäå ãùçä
òà øëù øîåù"íäá ùîúùð àì ïééãòù ô  

)ë (éì úçà íòô åììåâ åøéáç ìöà äøåú øôñ ãé÷ôîä" åììåâ àåäùë íàå ùãåç á
ù ïéãä àåäå àø÷éå åîöò ììâá çúôé àì ìáà øúåî åá àø÷å åçúô çúô íàå íéøôñ øà

 äâä íéñðåàá áééçúðå ïåã÷ôá ãé çìù éøä åîöò ììâá ììâå àø÷å åðîî úåø÷ì øåñàù åîëå

 äæá àöåéë øôñ åì ïéàù íëç ãéîìú ìáà õøàä íòá éìéî éðäå úçà úåà åðîî ÷éúòäì øåñà êë

 åìöà åãé÷ôä éëäã àúòãà éàãå éë åðîî ÷éúòäìå úåø÷ì øúåî)ñ éëãøî"ãéô÷îä ô (áå íå÷î

åëì ïéã úéá ïéìåëé íéàöîð íéøôñ ïéàù äøåú ìåèáó ãáìáå ïäî ãåîìì åéøôñ ìéàùäì ãçàì 

 íéøôñä åì÷ì÷úéù äî åì åîìùéù)åùú 'àøä"â ïîéñ âö ììë ù(  

 )ע"סמ(לגבי מעות ' לעיל סעיף ז'  ע-הפקידו  •

)àë (æñø ïîéñá øàáúðù ïéðòá äøòðî úåñë åìöà ãé÷ôä  
)áë (íéøåîà íéøáã äîáäúåàá åîò åéä ìáà íéä úðéãîì åéìòá åëìäù ïåã÷ôá  

õøàäòà åá òâé àì äæ éøä "ãáàéù ô 

  
 âöø   

)à ( åìöà åãé÷ôä íàù íùì åãé÷ôäù íå÷îá àìà ïåã÷ôä òåáúì ìåëé ãé÷ôîä ïéà
 åðåã÷ô ãé÷ôîì øéæçäì ã÷ôðä äöøéù íå÷î ìëá ìáà éøåôöá åòáåúì ìåëé åðéà àéøáèá

úð åìéôà åìá÷ì êéøö øîà íà ìáà åì åðúðù à÷åãå øåèôå äðéúð äáéùç åçøë ìòá åì åð
éáäìà ã÷ôðä áééç åì êìä ãé÷ôîäå åì )åæçàù éî ÷øô éëãøî ( ïîæì åìöà åãé÷ôä íàå

ïîæä êåú åðîî åìá÷ì åçéøëäì ìåëé åðéà òåãé  
יש למלוה או למפקיד לתבוע ,  אם הגיע זמן פרעון- במקום שהפקידו  •

ובפקדון יכול להחרים , ובמלוה יכו ללהשביעו היסת, ה בידואם יודע שז, המקבל
 )ך"ש(אפילו בטוען אולי זה בידך 

 אם אמר המפקיד להחזיר לו כאן אז הנפקד פטור שהוא -אבל אם אמר  •
ח שהרי זה עוד ברשות הנפקד כמו עבדו "וי, )ע"סמ(כמו שליח המפקיד 

985)קצות(
 

, ם שומרים חינם לשומראז הבעלי,  ואם החזירו תוך הזמן-לזמן ידוע  •
 )קצות(והשומר שכר חייב בגניבה ואבידה 

)á ( øáãîá åðåã÷ô àéáäå áåùéá åìöà ãé÷ôä íà ìáà áåùéá íéøåîà íéøáã äîá
 êøãë áåùééá éì åðøéæçúù ãò êúåéøçàá àåä éøä åì øîàé àìà åðîî åìá÷î åðéà

ì äöåø éðà åì øîà åìöà åãé÷ôäùë íàå áåùééá êìöà åéúã÷ôäù áéùäå øáãîì úàö
 äöåø éðà íâ ã÷ôðäêìéì ìåëéå øáãîá êì åðøéæçàù úðî ìò åì ùøéô åìéàë éåä øáãîì 

øáãîá åì øéæçäì  
 )ע"סמ(כ " ואז יכול לתנו לו בע-יאמר לו  •

) â ( åà íéá ùøôì äöåø ã÷ôðäå íéä úðéãîì ïåã÷ôä ìòá êìäå åøéáç ìöà ãé÷ôîä
éáì ïåã÷ôä àéáäå àá íà àøééùá úàöì äæ íéøñåà ïéàù åúøéîù úåéøçàî øèôð ïéã ú

                                            
פתחי תשובה ' וע, ע"וצ, ע שמדובר שזה שמור ביתו של הנפקד ולא בידו"ל לדעת הסמ"צ 985

ם מרוטנברג שהציור של עבדו מדובר שקיבל הפקדון לזמן קצוב וכל זמן שלא "שמביא מהרמ
 פקד הואהחזירו ברשותו של נ
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 äéäéå ñðåà åì òøàé àîù åîò äëéìåäì åì øùôà éàå êìäù äæ ìù ïåã÷ô éðôî åæ äðéãîá
çàá áééçåúåéø äâä íéìòáì äãéáà úáùä éðôî íìöà ïîàð íãà ãéá íéãé÷ôî ïéã úéá 

ðëñ çëî øáãîì åîò åëéìåäì êøöåäå áåùéá åçéðäì ìåëé äéä àì íàå øîåù çëî åà ä
 ã÷ôðä øåèôã íéøîåà ùé åãéî ñðàðå øîåùì øñîù)ìæåâä ÷øô éëãøî(  

 )ך"ש*** (ג "נ' ש ס" ע יש-דפטור הנפקד  •

)ã ( áééç åðåã÷ô åì ïú åà åì êìåä äéì øîàù ïéá øçà éãé ìò åðåã÷ô åì çìù
éôì åì àéáäì çéìù åàùò àì ïåã÷ôä ìòáù ïåéë íéìòáä ãéì òéâéù ãò åúåéøçàá íà êë

 ìáà ïøôë ã÷ôðä ÷æçåä àìù íéøåîà íéøáã äîá éàùø çéìùä ãéî ìåèéìå øåæçì àá
 ìëîå åãéî åìèéìå øåæçì ìåëé ã÷ôðä ïéàå ãé÷ôîä ìéáùá ãéî çéìùä äëæ ïøôë ÷æçåä

 ãé÷ôîä ãéì òéâéù ãò åúåéøçàá áééç íå÷î)òå"ëñ àöø ïîéñ ì"ùàì øéæçä íà àú 
ãé÷ôîä  ( àåäã øîåàù éî ùéå ìòá ìéâø äéäù àìà ïøôë ÷éæçä àì åìéôà éîð ïéãä

 àøáâ àéðìô äéì øãù éà éîð ïëå äðåøçàá äúò åìöà ã÷ôåäù äæì ãé÷ôäì ïåã÷ôä
òà àåä àðîéäî" åúåéøçàá áééçå åá øåæçì ìåëé åðéà äéøèô àìã â  
 א"ך י"ע ט ש"סמ •

 קשה שמשמע שנפקד חייב על פשיעת השומר -היה רגיל בעל הפקדון  •
וזה רק פטור באנשי , והרי אין טענה של אין רצוני שיהא פקדוני ביד אחר, יהשנ
 )987ו"ע עב סקצ"סמ(ח "וי) 986קצות(אבל הם אותו דבר , ביתו

  
 ãöø  

)à ( äòåáùìå úåãòì ìåñôå íéñðåàá áééçå ïìæâ åéìò äùòð ãéî åá øôëå ïåã÷ôä åòáú
à åúåùøá äéä åá øôëù äòùáù íéãò ùéù íéøåîà íéøáã äîá àì íéãò ïéà íà ìá

åì åðøéæçàå åðàöîàù ãò åðçãàå åá øåôëà øîàå åðîî ãáàð àîù 

א שהוא הוי עושק " המעכב פקדון של חבירו שלא כרצונו י-תבעו  •
 )990קצות(והעיקר כדעה שניה , 989א שרק הוי שומר"וי, 988וגזלן

)á ( íéãò ùéù íå÷îá øáãä òøéàù øîà íà ãáàð åà áðâð ïòè àìà åá øôë àì
öî åéøáãì íéãò àéáé àì íàå äòåáùî åìéôà øèôéå åéøáãì íéãòá äéàø àéáé íééå

íìùé991 åúòåáùá åéìò ïéìâìâîå åéøáãë àåäù òáùé íééåöî íéãò ïéàù íå÷îá àåä íàå 
 çìù íàù ïëì íãå÷ ãé åá çìù àìùå íéøîåùä êøãë åøîùù àìà åúøéîùá òùô àìù

ìéôà áééçúð åðîî úåðäéì ïëì íãå÷ ãé åá ñðàð å áðâðù íéãò àëéà åìéôàã íéøîåà ùéå äâä

 ïéà òùô àìù íéãò àëéà éà ìáà ãé äá çìù àìù åéìò ïéìâìâîå òùô àìù òáùéì êéøö ãáàð åà

 ãé äá çìù àìù òáùéì êéøö)åèøàøäå éîìùåøéä íùá "áîøå ù"äìàùã å ÷øôá í(  

פיק  אפילו שעיקר השבועה היא שלאינו ברשותו אינו מס-יביא עדים  •
שמתה , להביא עדים שאינו ברשותו או שמתה אלא צריך להביא עדים לטענתו

 )קצות(באונס 

)â ( íìùé åéøáãë åãéòéù íéãò àéáä àì íà íééåöî íéãò ùéù íå÷îáù åðøîàù äæ
 ãéáòã àúìéî ìáà åá àöåéëå ÷åùá úéáç øéáòî ïåâë àðéò äéá àèìùã éãéîá éìéî éðä

                                            
אם לא שמסר , ך וקצות שזה רק בשומר חינם ולא בשומר שכר"לעיל רצא סעיף כא בש' ע 986

 את זה לשני שהוא גם כן שומר שכר
 ע"א כאן כמו הסמ"ומשמעות הרמ, ע"ד שפורך את הסמ"ך שלד סקל"ש' ע 987
 ש דוראן"ץ ור"תשב 988
 ש צ ג"ת הרא"שו 989
ואל המלואי חושן שהרי המעכב פקדון זה וש, א שלודמ כדעה הראשונה"מ קיד סק"אב' ע 990

 ע"ד וצ"ד וכל הסעיף כאן מדובר בב"שלא בב
נ שאין מקום "ול, שואל הקצות למה הוא משלם שיהא נאמן במיגו דאי בעי כפר או החזרתי 991

 למיגו שכל הכח של העדאת העדים היא רק בדווקא אחרי שטען שנאנס
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 àðéò äéá àèìù àìã éîøúîãòàù øùôàã äéãéá àöôç è÷ðã ïàî ïåâë" íéáøù ô
 òøúéì íù íééåöîàñðåàíééåöî íéãò ïéàù íå÷îë åðéã íãà éðá åá åùéâøé àìå   

)ã (òà àîéìâ åì ñðàðù íéãò àéáäå äñðàðù ïòåèå àîéìâ åìöà åãé÷ôäù éî" àìù ô
åà ãé÷ôîå åãéá àîéìâ äúéä åìéàù ïåéë øåèô ãé÷ôîä úîéìâ äúéä íà åòãé åæ àì øî

 éøá øîåà ã÷ôðäå àîù øîåà ãé÷ôîä íàå úñéä úòåáùá ïîàð àéä åæ øîåà ã÷ôðå àéä
 àì åà àéä äéãéã åà ñéðúéàã àîéìâ éàä òãé àì ãé÷ôîã ïåéë àëäå àëéì úñéä åìéôà

ïîéäî ã÷ôð  
ח שאין העדים "וי, )ך"ש( דהיינו דווקא שאמרו שנאנס גלימא כזו -שנאנס  •

 )קצות(כזו לפטור אותו משבועה צריכים לומר גלימא 

)ä (íéé÷ åàðú äòåáùî øåèô àäéù ã÷ôðä äðúä íà  
)å ( äùåò íðç øîåù ãçàå øëù øîåù ãçà áðâä øëåä êë øçàå ñðåàá ïåã÷ôä áðâð

 ãîåò äöø àåä íðéç øîåù íà áðâä øëåä êë øçàå òáùðå íã÷ òáùð åðéàå áðâä íò ïéã
 íàå áðâä íò ïéã äùåò äöø åúòåáùáäâä ïéã åîò äùåò àåä øëù øîåù áåç àéöîä ïáåàø 

 ãòá øùä íò ìãúùäì ïéëéøöå áåçä ì÷ì÷úð êë øçàå úåøñøñä ìò øëù ìá÷å ïåòîùì çåèá

 íò ïéãäã íéøîåà ùé áåçä ïî øëù ìá÷å ìéàåä àçøéè äúåà çéøèé ïáåàøù äöåø ïåòîùå áåçä

 áðâä øëåäã àéîåã ïåòîù)ú"ãëù ïîéñ ä (  
ולכן אם עושה ,  טעם הדבר שאל כלתה שמירת בגניבה באונס-הוכר הגנב  •

 )קצות(דין עם הגנב פשוט שחייב בפשיעה כל שלא החזירו לבעלים 
 

 äöø  
)à ( äåù åðéî ìëù øáã ïåã÷ôä äéä íà òáùð éðéàå íìùî éðéøä øîàù íðç øîåù

ëá úååùä ïúùô ìùå øîö ìù úåòéøé åà úåøéô ïåâë åúåîë úåð÷ì ÷åùá éåöîå åà íéðéðò ì
 ïåã÷ôä äéä íà ìáà òáùð åðéàå íìùî äæ éøä íäá àöåéë ìëå úåøééåöî íðéàù úåøå÷

îäáä ïéùùåç ÷åùá åúåîë úåð÷ì àöåî åðéàù øáã åà ï÷åúî éìë åà øééåöî ãâá åà 
 àåäå íìùî êë øçàå åúåùøá åðéàù õôç úèé÷ðá åúåà íéòéáùîå åá ïúð åéðéò àîù

åâë íéøîåùä øàùì ïéãä åøîàù øëåùäå øëù øîåùå äáðâð åà äúî øîàù ìàåùä ï
òà äãáà åà äáðâð" íìùì íéáééç íäù ôíéòéáùî øçàå íúåùøá äðéàù äòåáù íúåà 

 åøîà íàå äá ïúð åéðéò àîù åì íéùùåç åðàù õôçä åà äîäáä éîã íéîìùî êë
êëå êë àìà äåù åðéàù åúòåáùá ììåë äåù äéä äæ ìò øúé íéìòáä  

)á (öîðâ åúòåáùá ììåë íéøîåùä úòåáù òáùðù øîåù ìë à ' êøãë øîùù íéøáã
 òøåàîä åòøéàù íãå÷ ãé åá çìù àìùå åúåùøá åðéàùå êëå êë åòøéàùå íéøîåùä
 äåù äéä êëå êëù åúòåáùá ììåëå åúåùøá åðéàù òáùð íìùì äöø íàå åúåà øèåôä

úàã çáù ìë äð÷ áðâä øëåä êë øçàå òáùéì äöø àìå íìéùàôåâîã çáù àì ìáà àîìòî é )øåè(  

ועוד לא נשבע ( אם אמר הריני משלם ועוד לא שילם -שילם ולא רצה  •
א שעיקר שהריני "וי, )ע"סמ(למי הכפל ' ונמצא הגנב זה מח) שאינו ברשותו

אמנם אם יש עדים שנאנסה ורצה לשלם לא זוכה , )ך"ש(משלם מקנה לו הכפל 
וכן אם נשבע , )ך"ש(אינו זוכה בכפל ואם הכריחוהו לשלם , )ע"סמ(בכפל 

 שבועת השומרים ואחר כך חזר ושלם קנה הכפל

 )ך"ש( הוא הדין אם נמצא הנאבד שזכה בשבח דמיילא - הוכר הגנב  •

א משעת "וי) ע"סמ( דהיינו יוקרא וזולא משעת ההפקדה - דאתי מעלמא  •
ניו א שכל הצד לשלם כשעת הגניבה היא בגלל חשש שמא עי"וי, )ך"ש(הגניבה 
אבל לולא זה ברור שהוא קונה משעת הגניבה ואז התשלומין , ואז פשע, נתן בה



â ÷ìç èôùîä øéàî' 

230 

ולכן אם יש עדים שפשע או הודה שפשע כשעת הפשיעה , *כשעת ההפקדה
 )992נתיבות(א שיוקרא וזולא הויא שבחא דמגופא "וי, )קצות(

 )994קצות(ח "וי, 993)ך"ש( אפילו מה שבא אחרי הגניבה -דמגופא  •

) â (îåàù éî ùé éøä äèåøô äåù ìåàùä åà øëùåîä åà ã÷ôåîä øáãä äéä åìéôàù ø
 åáøå úö÷îá äøéôëì àìå úö÷îá äàãåäì êéøö íéøîåùäî ãçà ïéàå åéìò òáùð øîåùä
 íéøîåàå åéìò òáùð äèåøô äåù ã÷ôåîä øáãä äéä åìéôàù áúëù äîá åéìò íé÷ìåçä

 úøéôë íéëéøöùéúù óñë   
וכל זה בכסף , )ע"סמ(ת הפקדון שתי כסף ד אלא שויו" ל-כפירת שתי כסף  •

 )ך"ש(פ "א אפילו פחות משו"פ וי"אבל בכלים סגי בשו
 

 åöø  
)à ( ãçà ïéã íéãòá àìù åà íéãòá åøéáç úà øéëùîä åà ìéàùîä åà ãé÷ôîä ãçà

 òáùð äæ éøä åøéëùäù åà åìéàùäù åà åãéá ãé÷ôäù åîöò éôî äæ äãåäù ïåéë íäì ùé
ïéàù íéøîåùä úòåáù íìùìî åøèåôì àìà äòåáùî åøèåôì åâî íéøîåà  íéøîåà ùéå

éî ïðéøîàãåâ äéì ïðéøîà àì ïëì áåè åâéî äæ ïéàù àìà äòåáùî øåèôéì )àøä íùá øåè"øå ù" ï

ø"ô ãéâîäå ïéòáùðä ô"úåøéëùã á(  

א שנגד חיוב שבועה דרבנן "וי, )טור(א שזה מיגו דהעזה " י- מיגו טוב  •
  995 )ע"סמ(אומרים מיגו 

)á ( úîà øîàù åà éðúøëùä àìå éðúìàùä àìå äîåàî éãéá úã÷ôä àì ïòè íà ìáà
 åìéôà øèôðå úñéä òáùð êì éúøæçä ìáà éðúìàùä åà éðúøëùä åà éãéá úã÷ôä
 êì éúøæçä øîåì õôç úèé÷ðá äòåáùá ïîàð øèùá åøéëùä åà åìéàùä åà åãéá ãé÷ôä

ì ìåëé äéäù åâéîáøîåðéç øîåù àåä íà áðâð  äúîå øëù øîåù àåä íà ñðàð åà í
 äøåúä ïî òáùéì êéøö äéä ïë ïòåè äéä íàù íùëå ìàåù àåä íà äëàìî úîçî

äøåú ìù ïéòë òáùéì êéøö éúøæçä ïòåèùë êë õôç úèé÷ðá  
 אם יש ביד המפקיד שטר צריך שבועה דאורייאת ולא היסת -אבל אם  •
רייתא דהיינו בנקיטת חפץ א שזה לא שבועה דאורייאת אלא כעין דאו"וי) ע"סמ(

  )ך"ש(מ "אבל אין משיל
)â ( àéáäì åúåà êøöð àìå åñðàð øîåì ïåòèì ìåëé øîåùä äéäùá íéøåîà íéøáã äîá

 íéãòù íå÷îá äéäù ïåâë åúðòè ìò äéàø àéáäì áééç äéä íà ìáà åúðòè ìò äéàø
çä àìù õôç úèé÷ðá øèùä ìòá òáùé àìà éúøæçä øîåì ïîàð åðéà íééåöî åì øéæ

îàã àåäå íìùéåø ìéæ äéì ïðéøîà äìéçúëì ïðà ìáà êì åéúøæçä àìù éì òáúùé åì 
äéì íéìù  

)ã ( äéä íìù åà àåä øçà àìà éðåã÷ô äæ ïéà ãé÷ôîä åì øîàå åðåã÷ô åì øéæçäì àá
 ìòáå íéùîç àìà åìà ïéàå êìöà éúã÷ôä ïéàñ äàî åá úùîúùðå äéä ùãç åà åúøáùå

äù åäæ øîåà úéáä øàùë úñéä òáùð øîåùä éøä ìèåð äúà úúðù äæå êîöòá úãô÷
 äãåîù ïîæá àìà äøåúá äøåîàä íéøîåùä úòåáù òáùð øîåù ìë ïéàù íéòáùðä ìë
 øîà íà ìáà äáùð åà ãáà åà áðâðù ïòåèù àìà ãé÷ôîä øîàù åîë ïåã÷ô ìù åîöòá

 íéìòáäå åúøéîù ìò øëù éúìèðù åà éì úøëùäù åà éðúìàùäù åäæ äæ åðéà íéøîåà
 äãåä íà äøåúä úòåáù åà úñéä òáùð øîåùä éøä äéäù úåîëî äðúùð åà øçà àìà
 íéùîç àìà éìöà úã÷ôä àì øîåà øîåùäå åìöà éúã÷ôä äàñ äàî ãöéë úö÷îá

                                            
 ?אם כן מה זה מעלמא 992
 ע"ע בדעת הסמ"צ 993
 א "הובא בריטב' ע כשיטת התוס"ב ששיטת השו"וי על שיטתו סקבנ 994
 א/קצות צג ' ע 995
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 ìù øåë äàî íéøîåùä úòåáù íåùî àì úö÷îá äãåäù éðôî äøåúä úòåáù òáùð
 úã÷ôä àì øîåà àåäå êìöà éúã÷ôä íéèç úñéä òáùð íéøåòù ìù äàî àìà éìöà

åæë äðòèá íéòáùðä ìë øàùë  
  )ע"סמ(על שעורים '  פטור אפ-שעורים  •

)ä ( ìòá äðúî ïëå íìùìî øåèô úåéäì ìàåùäå äòåáùî øåèô úåéäì íðç øîåù äðúî
 ïåîîá éàðú ìëù ìàåùë ìëá íéáééç úåéäì øëåùå øëù øîåù åà íðéç øîåù ìò ïåã÷ôä

åîî úòåáùá åàíéãò àìå ïéð÷ àì êéøö ïéàå íéé÷ ï  
)å ( úòåáù øîåùä òáùð éàðú íù äéä àì øîåà øîåùäå éàðú íù äéäù äæ ïòè

éàðú íù äéä àìù äá ìâìâîå íéøîåùä  
)æ ( øîåù êì éúéùòð àìå êéðôì çðä àìà éúøîà àì øîà äæå åìöà ãé÷ôäù ïòè

ù àìù åúòåáùá ììåëå åæ êøãá àìà åìá÷ àìù úñéä òáùð íéãéá åãáéà àìå ãé åá çì
íìùì áééç äéäéù åì íøâù íøâá àìå  

אבל , גלגול שבועה מאחר שמודה שבא לביתו ועתה אינו בביתו קרוב להכנס ב-וכולל  •
 )ע"סמ(אם בעלים טוענים שאמר הנח לפניך אז אין חיוב 

 )נתיבות( דהיינו בכולו שבמקצתו לא מחייב על כולו -שלא שלח בו יד  •
שאין לו חיוב , אבל לא נשבע שלא פשע אפילו שלא סגר עליו הדלת -ולא בגרם  •

  )ע"סמ(שמירה אלא רק מה שנראה כאלו אבדו בידים 
) ç ( íéøîåùä êøãë åøîåùì êøèöà àìù åðéðéá äéä éàðú ïòèå òùôù øîåùä äãåä

òà éàðú íù äéä àì øîåà ãé÷ôîäå" ïåã÷ô äæ øáãù íéãéòîù íéãòá åìöà ãé÷ôäù ô
 ìöà àåä øîåì ìåëé äéäù êåúî ïîàð øîåùä åàì íà éàðúá äéä íà åðòãé àì ìáà äæ

 çìù àìù òáùé êëéôì éàðú íäéðéá äéäù øîåì ïîàð éúñðàðå íéøîåùä êøãë éúøîù
 øîåùä áééç òùôù íéãò ãé÷ôîä àéáä íàå éàðú íäá äéäùå åúåùøá åðéàùå ãé åá

ðéàååéà éøäù åðéðéá äéä éàðú ïòåèù äîá ïîàð  íéãò ïéòãåéù à÷åãå äâä åâéî ïàë ï
òà äæ àìá ìáà åéìò øîåù äéäù" øîåù éúééä àì øîåì ìåëé äéäù åâîá ïîàð òùôù ô

 êî÷ àúéá àä àìà éúøîà àìã åéìò)ô ãéâîä"äìàùã å (  
א אפילו אם היו שם כל "וי) ע"סמ( שהלכו העדים באמצע - אבל לא ידענו  •

 ) ך"ש(הזמן שיתכן שהתנאי היה לפני כן 

  'ך ט"ש
  

 æöø  
)à (òà íìåòî íéøáã åéä àì øîåì ïîàð íéãòá àìù åøéáç ìöà ãé÷ôîä" ïéàù ô

 àì íà íéãòá åìöà ãé÷ôä åìéôàå ïîéñ åá ïúåð ãé÷ôîäå äæë õôç åì àäéù ãåîà ã÷ôðä
 êãéá éúã÷ôä ïòåè íà åìéôàå äðúîá éì åúúð åà êì åéúøæçä øîåì ïîàð åãéá äúò åàø

å íéèçäæøîåà  àöîðå úéðåìô úéáçá íúúðå åéä êëå êë éøäå øîåà äìäå êì éúøæçä 
 åìéôà íä íéøçà åìàå êìù úà êì éúøæçä øîåì ã÷ôðä ïîàð éëä åìéôà åéøáãë
 åãéá äúò åúåà íéàåøå õôçä äæ åãéá ãé÷ôäù íéãéòî íéãò íà ìáà íéãòá íãé÷ôä

ì åúúð åà êîî éúç÷ìå éúøæç øîåì ïîàð åðéàéìå äðúîá  ïéàéöåîù éç àåä íà àéòáî à
äâä äòåáù àìá åìéôà íéùøåéäî åúåà íéàéöåî úî íà åìéôà àìà åãéî åúåà øîà 

 ïéëéøö äæë õôç íéîåúéä ãéá íéàåø åðàå êëå êë åðîéñù åãéá íéãòá éúã÷ôä éðåìô õôç ãé÷ôîä

îåúéä åøîà íàå åúåà ïéøéæçî äæ àåäù åúåà íéãéòî íéãò íàå íéãòì åúåàøäì øîà åðéáà íé

 äòåáùá íéðîàð àåä åìù)ñ øåè"ã( øîàå àáù éî àìà ãåò àìå êë ìöà éúã÷ôä êëå 
 úîä äéä àìù ïééãä òãåé äéäå øîàù åîë ïåã÷ôä àöîðå íé÷äáåî íéðîéñ ïúðå íëéáà
 äéäé àìù àåäå åéðîéñ ïúðù äæì ïåã÷ôä úúì äæä ïééãì åì ùé åìù ïåã÷ôä äæù ãåîà
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ðëäì ìéâø ãé÷ôîä àåä øçà ìù àîù åìöà ñéðëäì ìéâø äéä íà ìáà úîù äæ ìöà ñé
ä øéëäåíéðîéñ íéîåúéä ãéî ïéàéöåî ïéà ãåîà äæ ïéàù ïééãì åãéòäå íéãò åàá åìù 

 äî àìà ïééãì åì ïéàå åúòã ãîåà åðéà íúòã ïãîåàå äøåøá äéàø äæ ïéàù ïúåãòá
å íéðåâä íðéàù íéðéã éúá åáøùîå åéìò úëîåñ åúòãùíéðåâä åéäé åìéôà  íðéà íäéùòîá

 ãîåàá íéîåúéäî íéàéöåî ïéàù ìàøùé éðéã éúá áåø åîéëñä äðéá éìòáå éåàøë íéîëç
 øåèô ã÷ôðä åòèù òãåð êë øçàå ïéã úéá éô ìò ïåã÷ô øéæçä ïééã ìù åúòã) íçåøé åðáø

ð"éç à"à (  
 או מאחר יכול לטעון ממך קניתי,  אפילו אם ראו העדים כעת בידו-ם "להד •

  )ע"סמ(שקנה ממך 
  

 æù ïîéñ  
)à ( øèôéìå äãéáàå äáéðâá áééçúäì øëù øîåùë åðéã íéìë åà äîäá åøéáçî øëåùä

ïéñðåàî:  
)á ( ïëå ïéð÷ä éëøãî ãçà äùòéù åà êåùîéù ãò íäá øåæçì øëåùäå øéëùîä ïéìåëé

ù íéøîåà ùéå äééð÷ä éëøãî ãçà äùòéù ãò äãéáàå äáéðâá áééçúî åðéà ÷ìéñùî
äúøéîùá áééçúð øîåùä úòãî åéìòî åúøéîù ìòáä996:  

  997מדין פועלשנתחייב בהסתלקות הבעלים הוא  זה -' קצות א •
)â ( åì÷ì÷úð äáøä íéîé íù äãîòù úîçîå äèç íù ïúðå ïåòîùî úéá øëù ïáåàø

 åá åøúäå íéìúåëä ìå÷ì÷ òåãéå øëéð äéä íà åéðëùìå ïåòîùì å÷éæäå åìôðå íéìúåëä
÷ìñì÷æéää ìë íìùì áééçå àåä òùåô ä÷ìñ àìå äèçä :  

ואז זה , היה ראוי לעמוד בשעת הנחת החיטיםהתראה רק צריכים אם הכותל ' נתיבות א •
 ואם היו רעועות אז חייב אפילו ללא התראה, ד בדווקא"התראת ב

  998ך לומד שזה מזיק בידים"ע לומד שהפושע זה דווקא בפושע והש"הסמ •
)ã ( äîäá øëåùä ïéàøçàì øéëùäì éàùø íéìèìèî åà . ïéãë åðéã øçàì øéëùä íàå

àöø ïîéñá øàáúðù øçà øîåùì øñîù øëù øîåù:  
נאמן בשבועה ואפילו אם ' ואין השומר ב,  צריך לשוכר ראיה או לישבע לפטור-ע "סמ •

ומפרש הנתיבות דהיינו שלא היה , יש עדים שנאנס ביד שני צריך עדים שלא שינה
רצד ששבועה שלא פשע היא עיקר שבועה ולא '  וזה רק לפי הצד בס,תחילתו בפשיעה

  גלגול

)ä ( áééç éðùäù ïåéë äñðàð åà äëøãë äúîå øçàì äìéàùäå åøéáçî äøô øëåùä
äæ ìù åúøôá äøåçñ äùåò äìä ïéàù íéðåùàøä íéìòáì øåæçú999 íà øëåùì øîà íàå 

æà êîò éðéã äéäéå ìàåùä íò êðéã äéäéå äðìéàùú äöøúøëåùì ìàåùä íìùé :  

                                            
  ה/ם והובא לעיל רצא"והרמב' תוס' זה מח 996
  ? לשלם אם לא שומר עודושהרי איך מחייבים אות, ע מתאי מתחיל החיוב שכירות"וצ
וען והקצות ט, ח שלא קנו בגוף הדבר"ש וש"י אין משיכה בש"הקצות אומר שאפילו שלנ 997

אז אין שום חיוב , ן ששומר מתחייב משעת פשיעה"אבל לרמב, שהוא כן קנה להתחייב באחריות
  . בשעת המשיכה ולכן צריך לומר שנתחייב מדין התחלת מלאכה של פועל

ן "ולכן צריך לומר שזה הולך משיטת הרמב, ן שזה מדין פועל"אבל למעשה לא מצאתי כזה רמב
כשם ששאר ל "ה והא דקתני וז"ד: מ עו"ן ב"רמב' וע, דין פועלשהוא מתחייב משעת פשיעה שזה מ

וקשה להעמיס את זה בשוכר , הדברים נקנין בקנין כך שכירות פועלים נקנית בהתחלת מלאכה
 שהרי הוא לא פועל

 ?דברים' מ בד"כנראה שהנ, הזה' מ במח"ע אם זה נ"צ 998
ולכן אם , נים הפרה בשבועהתחזור שלומד שקו: מ לה"ב' זה הסברא למסקנה אולם יש תוס 999

 הבעלים נמצאים בשעת האונס אז מגיע כסף לשוכר אבל אין הלכה כך
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1000ע אם זה בעובר על ציווי חכמים שלא יהא שומר מוסר לשומר"ך וסמ"ש' יש מח •
 

1001'אומר שהנתינת רשות צריך להיות בצורה של קני פרה זו שתשאיל וכו' הקצות ב •
 

)å ( ùé äëàìî úîçî àìù øëåùä úòéùôá äëî äá äãìåðå åøéáçî äøô øëåùä
åñù ïåéë íìùìî øåèô àåäù íéøîåà ïéàå úáù àìà éåä àì äëî äúåàî úåàôøúäì äô

 íéáééçî ùéå úåàôøúäì äôåñù ïåéë øåèô íéîé äîë úìèáúî íà êëéôì äîäáá úáù
 äàøð äðåùàøä àøáñäåø÷éò:  

1002והקצות נוטה לדעת המחייב, ה"ך שלהלכה זה ספק והממע"ש' ע •
  

)æ (úéøçù äøéëùäìå úéáøò åúøôá ùåãì éàùø íãà ïéà.  
  

 çù  
)à (ùäåëòì ïéãä àåäå äùà äéìò áéëøé àì ùéà äéìò áåëøì äîäá øëå" í) éëãøî

ïéðîåàä ÷øô (òà äùà äéìò áéëøäå øáò íà ìáà äìéçúëì à÷åã íéøîåà ùé åäéî" ä÷åæéðù ô
 íìùì áééç åðéà äîäáä)ô ãéâîä"áùøä íùá úåøéëùã ã"à ( ïé÷ìåç ùéå)áîøä úòãì íù"í (

úäì íå÷îä âäðî íà àîìò éìåëìåâäðîä éôë åì óéñåäì êéøö íéùðä úáéëøá ø÷éé)  ãéâîä
ìéòì øëæðä( ùéà äéìò áéëøé äùà äéìò áåëøì  

 ושם גוי שאינו מקפיד על ממונו של ישראל,  החסרון של אשה היא יתר כובד-ע "סמ •

  )ב"וכן הנתיבות סק(ך חולק "והש, ז לומד שהעיקר כיש חולקים" הט-א "לגבי הרמ •
)á (äéìò áåëøì äøëù åìéôàå äðè÷ ïéá äìåãâ ïéá äùà ìë äéìò áéëøî äùà 

ä÷éðîå úøáåòî  
)â ( åúåà ìù åéúåðåæîå åðéâìå åúåñë äéìò çéðäì åì ùé äéìò áåëøì øåîçä úà øëåùä

 áëòî éøä äæ ìò øúé úåðåæî úåð÷ì ïåìîå ïåìî ìëá øåæçì øëåùä êøã ïéàù éôì êøãä
çéðäì øåîçä ìòáì ùé ïëå øåîçä ìòá åéìò íåéä åúåà ìù úåðåæîå ïáúå íéøåòù äéìò 

 íù ïéà íà êëéôì ïåìîå ïåìî ìëá úåð÷ì åì øùôàù éðôî åéìò áëòî øëåùä äæ ìò øúé
 íéøáãä åìà ìëå êøãä äúåà ìë ìù åúîäá úåðåæîå åéúåðåæî åéìò çéðî äð÷é ïéàî

âäðîä éôì ìëä âäðî ùéù íå÷îá ìáà òåãé âäðî ïéàù íå÷îáå íúñ øëåùá  
)ã (÷ äéìò àéáäì äîäáä úà øëåùä"÷ àéáäå íéèç ìù ïéøèéì ÷" ìù ïéøèéì ÷

 äøëù íà ïëå çôð íäì ùé íéøåòùäå éåùîì äù÷ çôðäù éðôî áééç äúîå íéøåòù
 àéáäå íéøåòù äéìò àéáäì äøëù íà ìáà ïáú äì÷ùîá àéáäå äàåáú àéáäì

ë ïëå øåèô äúîå íéèç ïéì÷ùîáìäæá àöåéë   

 1003)א"א סק"וזה נוגע גם לרמ(ופן שודאי מחמת התוספת אז חייב  מתה בא-קצות  •
לומד ) א"סק(והנתיבות , ]אבל אם הוסיף מעל המשאוי של חמור סתם חייב אונסין[

אלא כל שאפשר מחמת , משאויש מחייב אפילו ללא הוכחה שזה ודאי מחמת ה"שהרא
 )א"קיע ס"וכן בסמ (1004ןואינו בגדר שולח יד להתחייב אונסי, המלאכה מתה

  

                                            
זה סתמא על , ע שאם קיבל רשות"שהרי קשה לומר בדעת הסמ, ביניהם' ע אם יש מח"צ 1000

 מנת שיהא דינו עם השואל
 ומה שחידש, לא הבנתי דבריו 1001
וסופו , וכן אם השוכר הכחיש בשרו, והמשכיר רוצה לשחטו, ע בשוכר שדקר עיני השור"צ 1002

' וע. וכנראה שזה לא משנה המציאות של המשכיר בכלל. ט"לחזור אבל המשכיר רוצה לשחטו עיו
 ב/דברינו שמ

, ם אותו שיטה כך פוסקים"ש והרמב"י שמאחר שהרא"ע שהקצות כותב שכתוב בב"צ 1003
י "ואם כן הוראת הב) תובוההמשך לא כ, כ מהקצות"ע(ם "ש חולק על הרמב"והקצות טוען שהרא

  ?ש"ן ורא"לא נכונה אלא הלכה כרמב
שלהם שיתכן לפי הנתיבות יש חיוב השבה ודאי וספק פטור שלא מחמת ' ע במח"צ 1004

 ה"פשיעתו והקצות אומר שבכל אופן להוציא ממון מהשוכר זה הממע
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)ä ( ÷ìç óéñåä íà åàùî ìò óéñåäå òåãé ì÷ùî äéìò úàùì äîäáä úà øëåùä
 øëù àåä ïúåð ìáà øåèô ïàëî úåçô áééç äúîå åîò ÷ñôù øåòéùä ìò íéùìùî

òå úåôñåúä"ñ äìù ïîéñ ì"à  
)å ( ÷ìç óéñåä íàå äîäá äúåàì äðéãîá òåãéä ì÷ùî àìà àùåð åðéà íúñ øëù

ì äëøãù ïåâë íéùìùî áééç äøáùð åà äúîå ãçàå íéùìù äéìò ïòèå íéùìù úàù  
)æ (òàù åé÷æðá áééç äæ àùîá ÷æåäå ãçà á÷ åàùî ìò óéñåäù óúëä" ïá àåäù ô

 ç÷åìä äâä ãáåëä äæ àåä åéìç úîçî åáì ìò äìòé àùîä ãáåëá ùéâøî àåä éøäå úòã
 åøëù åì ïúéì åúðååëå åúëàìî äùåòå åúòãî àìù åøéáç ìù åøåîç àìù ìàåùë éåä

æâ éåäå úòãîïì íéøîåàå åúéá éðá åá åçéî íà åäéîå ïìæâ éåä àì øåëùì ãîåò øåîçä íàå 
 äöåøå åìù úà ìéöäì åç÷ì íàå ïìæâ éåäå úòãî àìùë éåä åøåîçì êéøö øåîçä ìòáù

 àåä ïéã úéá éàðúã ïìæâ éåä àì åãñôä øåîçä ìòáì ïúéì)ú"åéù ïîéñ ä ( ïîéñ ìéòìãë
òñ ãñøåìà íéðéãî ä óéòñ âñù ïîéñ ïî÷ì ïééòå ä óé  
ואם חבט מיד אז , 1005דברים' קצות שזה דינא דגרמי ולכן רק חייב נזק ולא שאר ד' ע •

 נתיבות שזה ממון המזיק' וע, דברים' חייב בד
קצות שבחמור העומד להשכיר אינו חייב באונסים אבל כן חייב במיתה מחמת ' ע •

 מלאכה
   שאינו חייב במתה מחמת מלאכה והוי שוכר גמורד הנתיבות כותב"בתנאי ב •
  

 èù  
)à (øåèô ä÷ìçåä íà äò÷áá äëéìåäå øäá äëéìåäì øåîçä úà øëåùä1006òà " ô

áééç äîçåä íàå íéìòáä úòã ìò øáòù  
, ללא תנאי בפירוש,  השוכר בהמה ומתה ורוצה לשלם פטור משכירות שזה ריבית-ך "ש •

חייב גופו ובטל הקציצה ולכן חייב כפי מה א לומד שאם מתה אז "קצות שהריטב' וע
ך רק בציור של זקוק דהיינו שאם תפחת אז השוכר צריך "והנתיבות טוען שהש, שנהנה

אבל בשוכר סתם אז הוא משלם כשעת , ולא שעת האונס, לשלם בשעת השכירות
  א ומרדכי"ריטב' ולכן אין מח, ואז ברור שצריך לשלם שכירות, האונס

)á (äëéìåäì äøëù øäá øúåé úå÷ìçäù áééç ä÷ìçåä íà øäá äëéìåäå äò÷áá 
 ùàøá úáùðîù çåøä éðôî øäáî øúåé úåîéîç äò÷ááù øåèô äîçåä íàå äò÷ááî
 äò÷áîå äò÷áì øäî äðéù äâä äæá àöåéë ìë ïëå áééç äìòîä úîçî äîçåä íàå íéøää

éç äúîå äòâééúðå øäìáéì äëéìåäå ãçà íå÷îì äëéìåäì äøëù íà ïëå  øéåàå øçà íå÷î
 äæá àöåéë ìë ïëå áééç øçà íå÷îáî äðåùî êøãä)øåè(  

  1007)ע"סמ(אם הוחמה מחמת מעלה דהיינו שראינו שמיד שעתלה הוחמה אז חייב  •
  1008)ע"סמ( אפילו שמא מחייב כאן -נתיגעה ומתה חייב  •
)â ( íå÷îì äéìò øëåùä êìäå øçîì äøéæçäìå éðåìô íå÷îì äá êìéì åúîäá øéëùä

å àåääà íåéá äàéáäå äëéìåä øùà ìò øéòä éð÷æì øéëùîä íòøúðå íåéá åá äøéæçä '
ç óåñì äúîå äùò ïëå äúàåôøá ìãúùäìå äìá÷ì øéëùîì åøîàå ' øëåùä áééç íéîé

 éåùî åéìò çéðäå êëì ùç àìå êøãá çñô äùòðå øåîçä úà øëåùä äâä äá òùôù ïåéë
åéìò çéðäì äéì äåä àìã äòéùô éåä äì÷ì÷úðå äéä àìå åëøãì õåçð äéä íà ìáà éåùî 
 øåèôå äòéùô éåä àì øçà øåîç øåëùì øùôà)àøä"â ïîéñ áö ììë ù(  

1009א אם חייב או לא"ברמ' א ששם יש מח/ך ציין לשח"ש •
 

                                            
  שזה רק בכוונה' & ע 1005
   'ע לגבי תפס וכו"ה וצ"ע שכל דבר אחר הוי הממע"סמ' ע 1006
 ד בעדים אלא כל שהשוכר אומר שזה קרה בהתחלה"כנראה שזה ל 1007
 ?ע"זה חולק על השו 1008
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נתיבות שזה בגלל ' וע, ע שםא יש הוכחה גדולה שמתה מחמת זה חייב"סמ' ע •
 .מ"ן משאילואם אין הוכחה אין לא הוה לי למידע ואי, מ"משאיל

נתיבות שאם לא ' וע, ע שאם היה לו מקום לשמור החמור ולא הניחו שם חייב"סמ' ע •
מצא לשכור חמור אחר פטור בכל גוונא ואפילו לכתחילה יש לו רשות להניח משוי 

וכשאין , וכשמוצא חמור אחר אז אם יש נאמן מחויב להניחו ואם הוליכו חייב, עליו
  נאמן יכול להוליכו עמו ריקן

)ã ( åá ùøåçù éìëä àåäå ï÷ð÷ä øáùðå äò÷áá ùøçå äá ùåøçì äøôä úà øëåùä
 íéìòáä úòã ìò äðéù àì íà ïëå åùøçù ïéðîåàä íò äøôä ìòá ïéãå øåèô øëåùä éøä
 øáùðå øäá äùøçå äò÷áá ùåøçì äøëù íéðîåàä íò äøôä ìòá ïéã ï÷ð÷ä øáùðå

ä íéðîåàä íò øëåù ìù åðéãå áééç øëåùä ï÷ð÷ä íä íéðîåàä íàã íéøîåà ùéå äâ
 ïäì ïúéì êéøö øéëùîäå äðéùå ìéàåä øëåùä ïî íéøåèô íä éøä øéëùîä ïî ïéøåëù

 ïøëù)àøä íùá øåè"ù (ïéðîåàä ïéã åäéîå  äæ íìùî éî íéîìùîù äùéøç úòá åøáùù
 éîãá íéáééç íäéðù úåìòî úåìòî äãùä äúéä íàå äùéøçä úòá éìëä úà æçåàä

äðîä ï÷ð÷äéìëä úà æçåàäå ãîìîá äúåà âé  
  שניהם חייבים שנשבר מכח שניהם-ע "סמ •
ופשע העבד בו אין השוכר חייב שזה ,  אם שכר עגלה ועבדו של בעל העגלה-נתיבות  •

 כמו שהפקיד ביד מי שרגיל להפקיד אצלו
 אבל האומנים צריכים לישבע ששמרו בשמירת בקע - נתיבות - משכיר נותן להם שכרם  •

  נגד הר ולא פשעו 
) ä ( áééç úåéðè÷á ùãå äàåáúá øåèô ä÷ìçåäå äàåáúá ùãå úéðè÷á ùåãì äøëù

 ú÷ìçî úéðè÷äù  
  

 éù  
)à ( äëàìîì äéåàø ïééãòå äúìçå äîäáä úà øëåùä)øåè(  äç÷ìð åà úéèúùð åà

òà êìîä úãåáòì" øëåùì øîåà øéëùîä éøä äëéìä êøã äç÷ìð íà øåæçì äôåñ ïéàù ô
 êéðôì êìù éøäíéøåîà íéøáã äîá íìùî åøëù åì ïúåðå  éåàùî äéìò úàùì äøëùùë

 úéëåëæ éìë äéìò úàùì åà äéìò áåëøì äøëù íà ìáà äãô÷ä àìá äëéìùäì øùôéàù
 ìò åîò áåùçéå øëùä øéæçé ãéîòä àì íàå úøçà äîäá åì ãéîòäì áééç íäá àöåéëå

á úàùì äøëùù ïéá äøáùð åà äîäáä äúî äá êìäù äîë øëù äøëùù ïéáåëøì íà 
 ùé ãéîòä àì íàå úøçà äîäá åì ãéîòäì áééç êì øéëùî éðà íúñ øåîç åì øîà
 øëåù úøçà äîäá ç÷éì íéîãá ïéà íàå úøçà äîäá äá ç÷éìå äîäáä øåëîì øëåùì

åîò ÷ñôù íå÷îì òéâéù ãò úøçà äîäá íéîãá  
ק הפירות שניזוק ואם חלתה זה ר,  אין רשות לתת לו בהמה חולה לכתחילה-נתיבות  •

 ולא הגוף ולכן אחריות השוכר ומזלו

 מחלק בין נלקחה בדרך שאז זה מזלו של השוכר לנלקחה מביתו שזה בגדר -ע "סמ •
והנתיבות מוסיף ומחלק בין נלקחה לעולם שזה , מלאך המות מה לי הכא מה לי התם

                                                                                                                             
 
 
 
 
 
 

וכאן הוי ', כ בסעיף ה"כמש' חלקי ל' ע פטור ללא שהוסיף א"אבל כנראה שלשיטת השו 1009
  'חלקי ל' כמו שהוסיף א



â ÷ìç èôùîä øéàî' 

236 

, שכירוזה המכריע אם זה מזלו של שוכר או מ, כמו מתה לנלקחה לזמן שזה לא כך
 ושכרו משלם לא משנה אם זה שכיר יום או קבלנות

ם טור אם החמור "רמב' אבל לא יכול לעבוד יש מח) חמור זה( אם לא מת - ע "סמ •
 משעובד לשוכר

 בחמור סתם ויש לו חמור אחר חייב ליתן לו ואם לא העמיד יחזיר השכר ואם -נתיבות  •
ורובחמרו זה אין שום חיוב לתת אין לו מחזיר השכר ואין על השוכר חיוב לטרוח ולשכ

 לו חמור אחר 
ש "והרא, ם"כסיו משעובדים לו לפי הרמב ללא קנין נוספת על בהמה זו אין נ- ע "סמ •

  ש וחולק"והנתיבות הבין שפסק כרא, חולק
)á ( éöçá äúîå úéëåëæ éìëì åà äéìò áåëøì äøëù íà êì øëåù éðà äæ øåîç åì øîà

à äîäá ç÷éì äéîãá ùé íà êøãä éîãá åìéôà øëåù ç÷éì äéîãá ïéà íàå ç÷é úøç
 ìù åøëù åì ïúåð øåëùì àìå ç÷éì àì äéîãá ïéà íàå åîò ÷ñôù íå÷îì åòéâéù ãò íìåë

ãä éöçêø úîå äæ øåîç åì øîàå ìéàåä àùîì äøëù íàå úîåòøú àìà åéìò åì ïéàå 
øãä éöç ìù åøëù åì ïúåð àìà úøçà åì ãéîòäì áééç åðéà êøãä éöçá åì çéðîå ê

 äáéëøì åøëùë åðéã àùîì åøëù åìéôàã åäì àøéáñå ïé÷ìåç ùéå äâä åúìáð) íùá øåè
áàøä"ã ( åà íù åúøåçñ øåëîì ìåëéù åðééä êøãä éöçî åøëù åì ïúåðã ïðéøîàã àäå

 åøëùî íåìë åì ïúåð åðéà éëä åàìá ìáà êìéì äöåøù íå÷î ãò øçà øåîç øåëùì ìåëéù
î äéì éðäî àì àäã éãé)øåè (  

א שאם הנבילה לא יעזור לבעלים "רע' וע, ה אם נסמא"ד מת אלא ה" זה ל–ע "סמ •
  לקבל השכירות אין לו זכות לזה

)â ( ãò øäðä ìãâ éðùä íåéá åúøæçáå øåæçìå êìéì íéîé éðùì åúîäá øéëùä ïáåàø
íåéå íåé ìë úåøéëù åì ïúéì êéøöù àèéùô íéîéì äøëù íà ãçà íåé áëòì êøöåäù íàå 

 òåãéå íù êìéì äöåøù íå÷îä øéëæäå íéîé éðùì äøëùù åà øåæçìå éðåìô íå÷îì äøëù
 àåäùêìäî íàå äîäá ìòáã àãéñô ìãâúäì ìéâø äéä àì íà øäðä åáëòå íéîé éðù 

 åòãé íäéðù íàå øëåùã àãéñô øéëùîä àìå øäðä ïéðò øéëî øëåùäå ìãâúäì ìéâø äéä
äáä úåðåæîå äîäá ìòáã àãéñô íäì ãçà ïéã úåøéëùäå úåî  

  
 àéù  

)à (äéîã íìùì áééç äòáèå äàùî ìò íéùìùî ãçà äá óéñåäù äðéôñ  
)á ( äøëùå êì øéëùî éðà åæ äðéôñ åì øîà íà êøãä éöçá äòáèå äðéôñä úà øëåùä

òà íúñ ïéé äá êéìåäì øëåùä" àáä åì øîåà äæ éøäù øëùä ìë øéæçé øëùä åì ïúðù ô
äîöò äðéôñä éì êéìåàå íå÷î ìëî ïéé àéáà éðàå åæ äðéôñá ùé äìåãâ äãô÷äù éúøëùù 

 äáäâä êééùù äî ìëá åà åéîãá úøçà äðéôñ øéëùäìå íéîä ïî äðéôñä àéöåäì øùôà íàå 
 øåîç ïéðòì éù ïîéñ ìéòì øàáúðù åîë øéëùäì êéøö äðéôñì)ô éðåîééî úåäâä"úåøéëùã ä(  

ך "ש' וע, ר להחליפו באחר שזה בכלל מדת סדום אם המשא לפנינו יכול השוכ–ע "סמ •
החולק שצריכים בדווקא שנטבע ספינתו ואין היין לפנינו יכול להקפיד שאחרי שניזקתי 

אבל ביין , למה לי להשתדל אבל אם נטבע היין ולא הספינה יכול לטעון עליו יין אחר
נו רוצה ספינה סתם וספינו זו אפשר אפילו לא נטבע היין יכול לעכב עליו ולומר אי

,  לכן יכול לעכב על ספינה אחר1010קצות שבכלל ששכירות ליום הוי מכר' אחרת וע
  אבל משא יכול לשנות שזה לא מכר אלא שעבוד

)â (òà äæ ïéé äá êéìåäì øëåùä äøëùå êì øéëùî éðà íúñ äðéôñ äéì øîà" àìù ô
ééä éì àáä åì øîåà éøäù øëùä ìë ïúéì áééç íåìë øëùäî åì ïúð êì àéáà éðàå åîöò ï

 äîåã åðéàù êøãä éöç ìù çøåèä éãë úåëðì êéøö ìáà åðëéìåàå íå÷î ìëî äðéôñ
                                            

 שלד' הרי זה מח 1010
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äá ìôèîäúëìå ìèáå áùåéì äðéôñä  êøãä éöçî úåøéëù àìà åì ïúåð åðéàã íéøîåà ùéå
)àøä íùá øåè"ù(  

 ,א מדמה את זה למשכיר ושוכר אבל אם קבל שכרו לפני כן דינו אחרת" הרמ–ע "סמ •
 1011וכאן בדווקא נפסד הספינה, שאז השוכר הוא המוציא

    לא צריך להביא ספינה עצם זה שיכול והוא לא יכול מספיק–' ע ח"סמ •
)ã ( åðéà øëùä ïúð íà äæ ïéé äá êéìåäì øëåùä øëùå êì øéëùî éðà åæ äðéôñ åì øîà

æ àìå äîöò äðéôñä àéáäì ìåëé äæ ïéàù ïúé àì ïúð àì íàå åøéæçäì ìåëé àéáäì ìåëé ä
åîöò ïéé  

)ä ( äöåø íäî ãçà ïéàùë à÷åãå øëùä ïé÷ìåç åìà éøä íúñ ïééì íúñ äðéôñ øëù
 úçúî àéöåéå ìåèé éîð øëù ïúð íà äðéôñ àéáî åðéà äæå åðéé àéáî äæ íà ìáà íéìùäì

åãé  
  ך זה ודאי"ולש,  מסתפק אם תשלום חצי דווקא אם נטבע בחצי הדרך–ע "סמ •
)å (ä úà øëåùä éî øëåùä àöî íàå êøãä ìë øëù åì ïúåð êøãä éöçá ä÷øôå äðéôñ

 úîåòøú åéìò äðéôñä ìòáì ùéå øëåù ÷ñôù íå÷îä ãò åì äúåà øéëùéù) ïúéì êéøöå
 äééðùä úñðëäáå äðåùàøä äøåçñä úàöåäá úãñôð äðéôñäù äî äðéôñä ìòáì)øåè ((

éå êøãä éöçá øçà ùéàì äðéôñáù äøåçñä ìë øëî íà ïëå øëù ìèåð ç÷åìä äìòå ãø
 éðôî úîåòøú åéìò äðéôñä ìòáì ùéå ïåøçàä äæî éöçä øëùå ïåùàøäî êøãä éöç

 äæá àöåéë ìë ïëå åá ìâøåä àì ïééãòù øçà ùéà úòã ìåáñì åì íøâù  
מ טוען שלא מנכה שזה כמו אוכלסי "קצות שהמ' וע,  מנכה כפועל בטל–ע "סמ •

  דמחוזא שאם לא עובדים נחלשים
  

áéù   
)à ( åá øåæçì ìåëé åðéà áåö÷ ïîæì úåðç åà õçøî åà øöç åà úéá åøéáçì øéëùîä

 êéøöå éðòä åìéôàå åá øåãì íå÷î åì ïéàù øéëùî ìù åúéá ìôð åìéôà åðîæ êåú åàéöåäìå
éìùéù ãò øëåùä ãéá åçéðäì êéøö ç÷åìå íéé÷ ç÷îäå åàéöåäì ìåëé åðéà øçàì åøëîìí 

òá øëùåî äéä íàå åðîæ åøëîì ìåëé åøëî àì íà íìåòì åúåãôì ìåëé äéä àìù ïéð
 ãéî åàéöåäìå)àøä"ìàåùä ÷øô éëãøîå ù ( ïéà åøëîå åëøöì åàéöåäì ìëåéù åîò äðúä

 åàéöåäì ìåëé ç÷åìä)áéø"æëø ïîéñ ù(  ìåëé åðéà äáåøî ïîæì åìéôà øëùä åì íéã÷ä íàå
 åì íéã÷äù úåøéëùä ìë ïîæ äìëéù ãò åàéöåäì äâä éëä åìéôà ïîæ åì áö÷ àì åìéôàå

 åéúåòî ãâð åøëù àîúñî)á"é ( åôåëì ìåëé ïéà åúåðáì äöåø ïîæä êåúáå åøéáçì úéá øéëùîä
 úåùòì øëåùä ïî íéù÷áî åäéî åúåðáì úéáì íéìòåô ñéðëäì íâ åðîî äôé úéáì åìéôà úàöì

 ïéãä úøåùî íéðôì) éëãøîáø"á(  
'  או שאם שכר סתם ונתן פי עשר אז נחשב לידרכים'  אפשר להבין בב–' ע ב"סמ •

ך "הש, חדשים או אם הקדים שכר ומכר אין השוכר חייב לקונה שכבר שילם למוכר
', ולכן נחשב כחודש א, לומד שהקדמת תשלום על חדשים הבאים אין הדמים מודיעים

' וע, 1012והקצות חולק שכל מקום שאין הדמים סותרים לדיבורים הדמים כן מודיעים
יום שסותר הלשון אבל אם ' שאם שכר סתם במנה אז הוי סתם שכירות ל' בות דנתי

                                            
  ראשונים אם צריך שיהיה הספינה נפסדת' ל שזה מח"נ 1011
ונתן פי עשר ללא הסבר ולכן אפשר שנתן , דרכים או שקבוע מחיר לחודש' יש להבין בב 1012

אם , וזה קשה על הקצות, ז יש מחיר סתם ואז לוקחים הכי גדול"ועכ, או שלא קבעו, לשם מתנה
דהיינו שאמר השכר ביתך , ואין שום סתירה בלשון, לא נגיד שהקצות מדבר במקום שידוע המחיר

וכל הקצות בנוי על תרומת הדשן (לחדש ' ום להשכיר בזהב אומנהג המק, לי בעשר זהובים
  וכן בצמד בקר הרי לא כתוב שם שהוא מכר לו כמה צמדים, )בפשטות

אבל , י שיש אונאה בשכירות בתים אפילו אם אין בקרקעות"עוד בדברי הקצות בשם האשר
 לב שאין בזה אונאה/ע רכז"שו' קשה שהרי ע
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ת איפה שאין מקום לספק בדמים דמים כן "פ' וע, 1013מנהג העיר לשכור לשנה אז אחרת
 מודיעים

1014 לא בעינא למטרח ביציאה וכניסה–' ע ג"סמ •
 

ניסת  אפילו חלה אשתו לפני שנכנס שהרי אפילו אחרי כ–' א כ"ת רמ" שו–' ך ב"ש •
  והנתיבות חולק בחולי מדבק, ואפילו חולי המדבק, השוכר הוי ברשות משכיר

)á (åëòì åøëî åà åøéëùäå äæì åøéëùäù øçà øæç íà" úåøéëù òé÷ôäù ñðà åà í
äæá àöåéë ìë ïëå åúåîë øçà úéá åì øéëùäì áééç äæ éøä ïåùàøä  

על ) דהיינו כל נכסיו(ף  דמי הבית משועבדים לשוכר ועוד יש שעבוד הגו–' נתיבות ה •
י "א שמציין לרש"א סקל"גר' וע, והבית אפותיקי מפורש, ז שזה בפשיעתו"השוכר כ

, כ אם נתצו הכהן חייב להעמיד לו בית אחר"בערכין שהמשכיר בית שנתנגע אחר' ותוס
, י מסביר שבנתצו יש טענה של מזלך גרם"ורש, ואם לא נתצו אפילו הוחלט אינו חייב

ואם קיים אפילו שאסור בהנאה אין מזלך גרם אלא טענה של , ]תו ממשש בפשיע"וכ[
  1015ל"הש

)â ( øçàì åøëîå øæçå åðãôé àìù ïîæ ìë äðùå äðù ìëì êëå êëá íéòåãé íéðùì åðëùî
åúç÷ì ìåëé äðùä øçà ìáà äðùä êåú äåìîä ãéî åúç÷ì ìåëé ç÷åìä ïéà  

)ã ( ïéà äúéáùì ãçà íåéî úåçô ïéà äðéìì åì øéëùä ïéà ïéàåùéðì íéîé éðùî úåçô
íåé íéùìùî úåçô  

)ä ( éãë íãå÷î íåé íéùìù åòéãåéù ãò åàéöåäì ìåëé åðéà íúñ åøéáçì úéá øéëùîä
 úåîéá íéøåîà íéøáã äîá àöé íéùìùä óåñìå êøãá êìùåî àäé àìå íå÷î ù÷áì

çñôä ãòå âçäî åàéöåäì ìåëé åðéà íéîùâä úåîéá ìáà äîçä  
  1016יום' אם שכר סתם זה ליום או ללך "ע וש"סמ' מח •
)å ( ìåëé åðéà ãçà íåé åìéôà íåé íéùìùäî øàùð íà âçä éðôì íåé íéùìù åì òá÷

 úåøééòá íéøåîà íéøáã äîá íãå÷î íåé íéùìù åòéãåéù àåäå çñôä éàöåî ãò åàéöåäì
 ùãç øùò íéðù åòéãåäì êéøö íéîùâä úåîéá ãçàå äîçä úåîéá ãçà íéëøëá ìáà

íãå÷îçå úåð ïéîåúçð ìù úåðçáå íãå÷î ùãç áé åòéãåäì êéøö úåøééòá ïéá íéëøëá ïéá 
â åòéãåäì êéøö ïéòáöå ' íãå÷î íéðù)øåè(  

)æ ( úåøééòá íåé íéùìù íãå÷î åòéãåäì áééç øëåùä êë åòéãåäì áééç øéëùîäù íùë
é íãå÷î åà"ãåä àì íàå éåðô åúéá øàùé àìå ïëù ù÷áéù éãë íéëøëá ùãç á åðéà åòé

 øëùä ïúé àìà úàöì ìåëéä åðéàù íãà ãéîòäì äöåø íàå åîå÷îá øçà åì ãåîòé åà äâäïåâ 
 åìá÷ì êéøö øéëùîä ïéà)á"òå é"åéù ïîéñ ì(  

1017ת שזה מדין גרמא ולא מעיקר הדין"פ'  ע–יתן השכר  •
 

  נתיבות שאם הקדים שכר אי אפשר להעמיד אחר במקומו'  ע–יעמיד אחר  •
)ç (æì åøëù íà òöîàá ïîæä äìë åìéôà ãéî åàéöåäì ìåëé ïîæä äìëù ïåéë áåö÷ ïî

íéîùâä úåîé  
)è ( åðòéãåéù ãò úàöì ìåëé øëåùä àìå åàéöåäì ìåëé øéëùîä ïéàù åðøîàù äî

 àöú åà äéååùá øåëù åà øëåùì øîåìå åéìò óéñåäì øéëùîì ùé íéúáä åø÷åä íà íãå÷î
                                            

ל שהוא "וצ, וקשה על הנתיבות, תר מחצי אם יש אונאהא בי"ע ורמ"כח שו/רכז' מח' ע 1013
 .  ח שאם זה לא בכדי שהדעת טועה אז זה מתנה/רכ' וע.  מדבר באופן שאין איסור אונאה

 ?קשה שהרי יש קנין למה צריך סברא 1014
אבל מי , )ם"לשון הרמב(ה שכאן הוא הפקיע את השכירות "כנראה שבמכר שונה מאיסו 1015

  בהנאה לא מופקע השכירותונאסר, שהשתחוה לביתו
שכך לומד , אימא סיפא: י קא"רש' וע, יום' ך שסתם שכירות ל" לומד כש)ד/שיב(בנתיבות  1016
דלא ,  דליכא למימר דאדעתא דההיא שתא אגרה-ה אלא "ד: ה ז"י ר"רש' וע, חולין קי' וע, המשנה

 טרח אינש למיגר ביתא לבציר מתלתין יומין
שצריך לשלם מטעם שנהנה וכאן הרי יש חיוב , וזה לא חסרע שהרי ראיתו מזה נהנה "צ 1017

  ע ביצא באמצע חודש אם זה שונה או לא"עוד צ, ת שלא ישלם מעיקר הדין"ומה, שכירות
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ä úåçôì øëåùì ùé íéúáä åìæåä íà ïëå ìù øòùë éì øåëù åà øéëùîì øîåìå øëù
 éøä åà åéùëòêúéáòàå ïîæä íãå÷î éëä åðúäã à÷åã åäéî êéðôì " äòãåä ïîæ øáòù ô

 ïåùàøä øëùä ìò äéä íúòã àîúñî íúñá åãîò íà ìáà áåö÷ ïîæì åøëù íà ïëå äâä
òà" åðúäù éôë ÷ø úåðùì ïéìåëé ïðéà åìæåä åà íéúáä åø÷ééúðù ô)àøä" ììë ùà ( úéá øëùù éî

àðåù äùòðå åáäåà äéäå åøéáçìå øéëùî åðéàù äìéçúî åì øîà íàå úéáä ïî åàéöåäì ìåëé ïéà 
 åàéöåäì ìåëé åàðåù äùòðå åáäåà àåäù íåùî ÷ø åì)ð"ìàåùä ÷øô é(  

א שללא תנאי בני גד ובני ראובן זה לא תנאי /א הקצות מציין לקצות שיט"רמלגבי ה •
וקרקע שאינו עומד לשכור זה כמו , לקניית קרקע ולא לשכירותוגילוי דעת רק עוזר 

נתיבות שכל הדין הזה בנוי במקום שאין עומד להשכיר ' וע, 1018ע"ונשאר בצ, קנין
אבל אם עומד להשכיר והשכירו בגלל שהוא , ורק השכיר בגלל שהוא אוהבו, בכלל

  .בעלה אינו יכול להוציא בגלל שנאה
)é (øéëùäù íéøåîà íéøáã äîáòà òåãé ïîæì åøéëùä íà ìáà íúñ å" åø÷ééúðù ô

òåøâì àìå óéñåäì àì íéìåëé íðéà åìæåä åà íéúáä  
)àé ( åðéà åì øîåàå åúéáî øëåùä àéöåäì ìåëé äæ éøä åá øã äéäù øéëùîä úéá ìôð

 úåëæ ìòá äúà ïéàù êøãá êìùåî éðàå íå÷î àöîúù ãò éúéáá áùåé äúà äéäúù ïéãá
îî øúåé äæ úéáá êåú åàéöåäì ìåëé åðéà òåãé ïîæì øëåùá ìáà íúñ øëåùá à÷åãå éð

 åðîæ  
 דווקא אפשר להוציא בסוף חודש -ז  "ט, 1019יום'  היינו דווקא שדר שם כבר ל–ע "סמ •

  1020ולא באמצע
)áé ( äéäå éðåìô ïîæá ïúç äùòð åðáù òãåé äéä íà äùà åá àùéì åðáì úéáä ïúð

òéãåä àìå íãå÷î åòéãåäì åì øùôà éøäå äùà åì äðîãæð åéùëò íàå åàéöåäì ìåëé åðéà å
 úéáä ìòá ïáå åúéáá áùåé äæ àäéù ïéãá åðéàù åàéöåäì åì ùé äæ éøä ãéî äàùåð àåä

äðåúç åì äùòéù úéá øåëùé  
)âé (  

 åà íåé íéùìù íãå÷î åòéãåéù ãò åàéöåäì ìåëé éðùä ïéà åùéøåä åà åðúð åà úéáä 
é íãå÷î"åùä éøäù ùãç áäæ úéáá úéëæù äæ çëî øúåé êçë ïéà åì øîåà øë  
  כ" אם קנה על דעת להיכנס מיד אפשר להוציאו בע–א "רע •
)ãé ( úéá øëù ïáåàøå íéúáä úåøéëùì òåá÷ äðù ùàø íäì ùéù ïéâäåðù íå÷î

 íåìë äæ íò äæ åøáã àìå ãçà ùãç úéáá øàùð äðùä äúìëù øçàå úçà äðùì ïåòîùî
öøå äàáä äðù úåøéëùá ãò úàöì àìù åãé ìò áëòî ïåòîùå úéáäî úàöì ïáåàø ä

 ïåòîù íò ïéãä äéðù äðù íåìùú êë øçàå úéáä ìò íé÷ìåç åéäå úéáá íéøã åéäù íéðù äâä
òà óøåçä òöîàá åìéôà úàöì êéøö ïéãá ãçà áééçúð" íãå÷î åøéáç åòéãåä àìù ô)á ïééò"é(  

                                            
ת "כ בפ"כ[א אם מדובר שהוא מוציאו באמצע חודש "והרמ, אבל יש לחקור בדברי הקצות 1018

שהרי זה , קשה, ות השכירותש שיכול לשנ" אבל מכח הרא–שזה ביטול השכירות לגמרי ' ו
וטענה כאשר עשה כן , ף היא שהיא התנה השכירות בנישואין"ולשון הרי, שכירות חדש כל חדש

ואין , שזה שכירות בתנאי, וענה בתנאי שיהא חבירו, ולכן ברור שאם מישהו ביקש שכירות, יעשה
מקום לא לחייבו אז אולי יש , אבל אם השכירו ואמר בגלל שאתה חבירי, א בכלל"צורך של ד

שכל דברי הקצות בנוים על אמצע , או שהוא מוציאו באמצע חורף, ]'יום וכו' בחיובים של ל
ת "פ' וע, ואם זה רק באמצע חורף יתכן שהוא יכול לבטל את זה, א לא כותב בפירוש"והרמ, חודש

 נראה אבל אם זה שכירות בעצם אז, שאם זה רק גרמא אז יתכן מאד שכאן אין בעיה' בסעיף ז
  ע"וצ, אחרת

אבל ברור שאי אפשר , ע אם הקדים שכרו"וצ, אבל רואים שאפילו באמצע חודש אפשר 1019
יום לפני שמילא החדשיים האלה צריך עוד חודש ' והודיעו ל, להוציא אבל אם הקדים חדשיים

  .  לא נראה?  להתראה
 ז"ה להודיע שמשמע כט"ד: מ קא"י ב"רש' וע, ע"דהיינו דלא כסמ 1020
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חורף וחייב כל השנה בפשטות ולכן ש שזה כמו חדשי "רא' וע'  אפילו יום א–ע "סמ •
   1021בידו לשנות המחיר

)åè ( íéùãçì øéëùä øëåùì äøáòúð äðùä äøáòúðå òåãé íåëñá äðùì úéá øéëùîä
 äðùá øðéã øùò íéðù ùãçì øðéã åì øîàù ïéá äðùå íéùãç åì øéëæä øéëùîì äøáòúð

ëùî ìù øåáéòä ùãåç éøä ùãç ìëá øðéã äðùì øðéã áé åì øîàù ïéá ò÷ø÷äù øé
 äéìòá ú÷æçáäâäàå åðáì ãîìî øëùù éî ìáà " åîò ãîì ãîìîäå åìàë úåðåùì éðù ì

 øåáéòä ùãç åì íìùì êéøö ïéà øåáéòä ùãç)áùø úáåùú"äîøú ïîéñ à(  
או שנה סתם אין חודש העיבור נכלל אבל אם לא ' ה ואמר שנה א" אם עמד בר–ע "סמ •

  ה אז נכלל "עמד בר
)æè (øîàù úéáä ìòá ïîæì åà íúñ àìà éúøëù àì øîåà øëåùäå êéúøëùä ïîæì 

 úéáä ïî åàéöåîå úñéä òáùð úéáä ìòá àéáä àì íàå äéàø àéáäì øëåùä ìò êåøà
 åøéáç ïéáå åøéáç úéáá øãä ïéá ìôåðù ÷ôñ ìëá ïëå äâä)ô ãéâîä"úåøéëùã æ ( àì íà

ç éðù äìëàùä÷æ éúç÷ìã åâîá ïîàð æàã )áùø"òå à"èù ïîéñ ìñ å"åéù ïîéñáå â (  
)æé ( íàå åéìò áëòì ìåëé øëåùä ïîæä êåúá åøúñì äöåøå ïîæì åøéáçì úéá øéëùîä

 íà ìôð åîöòî íàå åúåîë åì øéëùé åà øçà úéá åì ãéîòäì áééç ïîæä êåúá åøúñå øáò
 àìù øîåì ìåëé øéëùîä åàðá åìéôàå åúåðáì áééç åðéà êì øéëùî éðà äæ úéá åì øîà

åá øåãé) á"áùøä éøáãî é"à(  úåøéëùä øàù åì øéæçîå åá ùîúùðù äî ìò áùçî àìà
 åì ïéòîåù ïéà éìùî åððáà øîåà øëåùä åìéôàå)á"é(  åìåë ìôðùá à÷åãã øîåàù éî ùéå

 úåøéëù åãéá ùé íà åð÷úì øéëùîä áééç åá øåãì ïëåñî àåäù àìà íéé÷ àåä íà ìáà
éá åì øîà íàå íã÷åîú áééç ìôðå íúñ  úéáäî ïè÷ äéä íàå øçà úéá åì ïúé åà åúåðáì

 ìáà íúñ úéá àìà øéëùä àìù úéá éåø÷ äéäéù àåäå åéìò áëòì ìåëé øëåùä ïéà ìôðù
 äæë ïè÷ úéá åì ïúéìå åàéöåäì ìåëé åðéà ïåùàøä ìôð àìù ïîæ ìë)ð"ìàåùä ÷øô óåñ é (
îë úéá åì ãéîòäì áééç êì øéëùî éðà äæë úéá åì øîà íà ìáà åáçø úãîå åëøà úã

 ÷åùì åà øäðì áåø÷ äéäéù àìà éøáã ïéðò äéä àì øîåì ìåëé åðéàå åäàøäù äæ úéá ìù
òàå åúøåöëå åúãîë úéá åì ãéîòäì áééç àìà äæë õçøîì åà" åðéðáá äàð åðéàù ô

 åèåùé÷áå)ð"ðä é"ì ( àì ìåãâ ìåãâ åðùòé àì ïè÷ äéä íà êëéôìåðùòé åðùòé àì ãçà ïè÷ 
 íéðù úòãî àìà íäéìò óéñåé àìå åá åéäù úåðåìçäî úåçôé àìå ãçà åðùòé àì íéðù

äâä íäéðù  ìôðë åðéã úéáä óøùð)æî ïîéñ íéèôùîã éðåîééî úáåùúå ïéðîåàä ÷øô éëãøî (
 àì åà åøëù åì íéã÷ä ïéá åá øã àìù äî åúåøéëù ïî åì äëðîå äðéãî úëî éåä øéòä ìë óøùð

)úáåùúá íùå éëãøîá íùééî  'íéèôùîã (úåðáìã àúòãà ìôð àåäå åøéáçì úéá øéëùîäå àåä 
 äéì øéâåî)ð"ìàåùä ÷øô óåñ é (  

  שונה מחמור שגופו עומד למכור–ע "סמ •
ש אם לא שילם שהשוכר יכול לתקן " ספק ונתיבות אפיל שילם וכ–שכירות מוקדם  •

 מתוך שכירות
וקשה ששם מדובר שנפל ן "ם ואולי זה רמב"לא מצא ברמב[בגלל טרחא ' ע ג"סמ •

ך "ש' וע' א שמקשר לסעיף א"גר' וע' קצות מח' וע, ]א בגדול"ז יש חזקה לריטב"ועכ
' ולא יותר וע' ז ששואל שרק מסתבר פעם א"נתיבות וכן ט' ה שיכול להוציא וע"סק

 ) א ראיה"ת הרמ"בשם שו' ך ב"ש' ע(קצות שזה אפילו לא נכנס 
א שצריך לשלם וכן בקצות "א ואולי להגיה י"ע נתקשה בלשון הרמ" סמ–נשרף הבית  •

א "הרשב[דאולי הוא כפועל ) א"א ברמ/שלד(נתיבות ששכירות כמו מכר הוי ספק ' וע
ולכן ספק ] וזה אפילו לא שילם רק עשה קנין שכירות, שכח שזה ממש כמכר/ת ב"בשו

 א"מרדכי שאם הקדים שכר אז הוי כמכר ודאי והנתיבות לומד ממחנ' לחייב אבל ע
  ?א מה זה מכת מדינה"לפי הרשב, שזה רק אם סכמו כך בשטר' שכירות ה

                                            
 'ת סעיף ז"ן דלא כפולכ 1021
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)çé ( éðà äæ úéá éáâ ìòù åæ äééìò åì øîà äééìò åì ãéîòäì áééç íúñ äééìò øéëùîä
 øúåé åà íéçôè òáøàá äééìòä äúçôð íà êëéôì äééìòì úéá ãáòù éøä êì øéëùî

å ãøåé øëåùä éøä ï÷ú àì íàå ï÷úì øéëùîä áééç àöåéå ñðëðå úéáä ìòá íò úéáá øã
ô êøãçú åì úåðáì êéøö ïéà äééìòäå úéáä ìôð íà ìáà äééìòä úà åì ï÷úéù ãò úéáä 

äâä äæ úéá åì øîàù ïåéë øçà  
 íéé÷ úéáäù ïîæ ìë åúåðáì êéøö äééìòä ìôð íà ìáà )øåè(  

)èé (ä äúçôð äðåúçúá øã äðåéìòä äúçôðå åæ áâ ìò åæ úåéìò éúù åéä éøä äðåúçú
íùî åúåà ïéàéöåî ïéà øã íàå øåãé àì êëéôì úéáá åà äðåéìòá øåãé íà ÷ôñ äæ  

)ë ( åæ ïé÷ñøôà åéúåøéôù ïìéà ìò ïéìãåî ïôâ ùåøéô úéìã åøéáçì øîàù ãçàá äùòî
 éðôì äùòî àáå åîå÷îî ÷ñøôàä ïìéà ø÷òðå êì øéëùî éðà äæä ÷ñøôà éáâ ìòù

äì äúà áééç åì åøîàå íéîëç äæá àöåéë ìë ïëå úîéé÷ úéìãäù ïîæ ìë ÷ñøôàä ãéîò
÷åãå äâäà àì õö÷ð éà ìáà åîå÷îî ø÷òðù ÷ø íìåòá ïééãò ÷ñøôàäù àðååâ éàäëá 

 ïéà åæ úéá áâ ìòù äééìò åì øîàå äééìò úçúù úéáä ìôð íà ïëå øçà åì ãéîòäì áéåçî
 øçà úéá ãéîòäì êéøö)îøä íùá øåè"ä (  

   
 âéù  

)à ( øéëùîä úåîà òáøà ãò íéìúåëáå íéæéæá ùîúùî äìåãâ äøéáá åøéáçì úéá
 ìëáå íéìúåëä éáåòá ùîúùäì åâäðù íå÷îå íéúáä éøåçàù äáçøáå øöç ìù õáøúáå

íäì íéòåãéä úåîùäå äðéãîä âäðî øçà íéëìåä íéøáãä åìà  
)á (äáù úôøä øéëùä àì íúñ åøöç øéëùîä  
)â (ëéôì øëåù ìù àåä éøä øöçáù ìáæä âäðî íù ùé íàå åàéöåäì åá ìôèéî àåä ê

 íà ìáà øëåù ìù ìáæä åùòù úåîäáä åéäùë íéøåîà íéøáã äîá âäðîä øçà íéëìåä
òà åúòãî àìù åì äðå÷ íãà ìù åøéöçù øöçä ìòá ìù ìáæä íéøçà ìù úåîäáä" ô

 ãéá äøåëù àéäùíéøçà éøä øöçá çð àìå øéåàä ïî éìëá øëåùä åèì÷ íà åäéî äâä 
]àåì [ åìù)ñ øåè"å(  

קצות שמחלק בין ' וע, ד שפוסק שהמציאה לשוכר/רס' ך שואלים סתירה לס"וש, ע"סמ •
נתיבות ' וע, 1022שאם השכיר לו הרפת אז הזבל לשוכר, מה שהמשכיר משייר לעצמו

 ו שמחלק בין איפה ששכר לאיפה שקנה גוף לפירות/קצב

  ז וקצות ודברינו שם"א ט/קפט' א ע"לגבי הרמ •
)ã (àäå ïéìùáîå ïéôåà íéøçà åìéôà øëåù ìù äøéëå øåðúäî àöåéä øô) íùá øåè
îøä"ä(  
  

 ãéù  
)à ( åì÷ì÷úðù úåðåìçä åì çåúôìå úåúìã åì ãéîòäì áééç åøéáçì úéá øéëùîä

ìåòðîå øâð úåùòìå äøáùðù äøå÷ä úà êåîñìå äø÷úä úà ÷æçìå1023 äúçôð íà ïëå 
ãá äø÷úäå äáéæòîä 'ëå äð÷úì áééç íéçôè íäå ïîåà äùòî íäù íéøáãî äæá àöåéë ì

éùéá ìåãâ ø÷éòúá úåøöçäå íéúáä äâä :òàå" íéøáã íù åéä àìù äàøå øëåùä íù ñðëðù ô
 åøáùðå åìà íéøáã øéëùîä ï÷ú ï÷úì øéëùîä ìò àìà äàøù äîá ñééôúðã ïðéøîà àì åìà

øçà åì ãéîòäì êéøö ïéà äæ úéá äéì øîà íà úåøéëùä éîé êåú1024 øîà  êéøö íúñ úéá åì
                                            

  ך וקצות אם שכירות הוי מכירה ליומא"ש' מח' ע 1022
  )א/הגהות מיימונית ו(אפילו לא היו בשעת השכירות ואפילו אם אמר בית זו  1023
פלא שהרי מי ששוכר בית זה ויש בו ) שם' י שאומר לעי"ב' ע(ע חולק וזה "בפשטות השו 1024

בדיוק כאילו נפל , ]ם חיוב ועל השוכר לתקנומהם אין שו' עשר חדרים אפילו אם התקרה נפל מט
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 úåøéëùä éîé ìë åð÷úì)ð" ÷øô éìàåùäô éðåîééî úåäâäå "òå úåøéëùã å"éñ áéù ïîéñ ì"æ:(  
והקצות מחלק בין , ך"וכן שואל הש, ד שזה של שוכר/ מחבר סותר דבריו רס–ע "סמ •

, ולכן אם השכיר לו רפט אז הגללים של השוכר, מה שבדעתו של משכיר לשמור לעצמו
  ו שמחלק בין שוכר לגוף לפירוש/קצבנתיבות ' וע

)á ( úåùòì äöø íà ïëå åìùî äæåæîä íå÷î ï÷úìå äæåæîå ä÷òî úåùòì áééç øëåùä
 åîöò ìùî äùåò äæ éøä åââ çéèäì åà áæøî åà íìåñäâä : äùòî åðéàù øáã ìë ïéãä àåäå

 ïîåà)øåè ( äðéãîä âäðî øçà ïéëìåä íéðééðòä åìà ìëáå)áîøä íùá øåè"í(1025  

1026ע שזה אפילו אם אין חלון רק מסגרת"סמ'  ע-לפתוח לו חלונות שנתקלקלו  •
 

 

åèù  
)à ( åîë ò÷ø÷ úåøéëùì äàðåà ïéàå íäá äð÷ð àåäù íéëøãá øëùð ò÷ø÷ úåøéëù

ò÷ø÷ úøéëîá1027) àøä"æ ïîéñ à ììë ù:(  

ז שחזקה רק עוזר אחרי גמר מעשה דהיינו שתחזיק בו קנה "ע מביא מרדכי תקכ"סמ •
  זור המשכיר צריך לעשות קניןורוצה לח

כשם שמתנה אדם כל תנאי שירצה במקח כך מתנה בשכירות וכל שממכרו ממכר בנכסיו ) ב(
שכירותו שכירות וכל שאין לו למכור אין לו להשכיר אלא אם כן יש לו פירות בלבד באותו 

  :קרקע שזה שוכר ואינו מוכר
ם על אחרים וקצות יש בידו ע מחלק בין שכירות למכירה לפירות עד כמה סומכי"סמ •

ג /שיג' ע(ז לא יכול מכור אבל יכול להשכיר "וט, למכור וזה בדיוק כמו שכירות
ל ולא למכור ולכן קונה "ם אפשר לשכור דשלב"נתיבות להסביר הרמב' וע) אבידה

  שמשכיר הוי בתנאי , פירות אין לו מה למכור
)â ( ñéðëéù éàðú ìò åøëùù ïòåèå åøéáçî úéá øëåùä øéëùîäå íéøçà ïéøåéã åîò

 íäéðéáù úåðòè ìëì ïéãä àåäå ïë äðúä àìù øéëùîä òáùé åùéçëî) ïîéñ ìéòì ïééòå
á óéòñ æèù ïîéñ ïî÷ìå æè óéòñ áéù:(  

)ã ( ãéñôéù äî ìë åì íìùì åéìò êåîñì ïåòîù åì øîàå åùîùì øòð øëù ïáåàø
òà åúéáá øòðä úåéäá"ë éë áééç øáãá ïéð÷ äéä àìù ôïéð÷ êéøö åðéà úåøéëù éàðú ì.  

 ע בעבד גדול"והקצות ששמעון הוא המשכיר וצ, הנתיבות מתחייב מדין ערב •

  
 æèù ïîéñ  

)à ( ãò øéëùî øçàì úéáä øéëùäì øëåùä äöøå áåö÷ ïîæì åøéáçì úéá øéëùîä
åúéá éðáî øúåé øçàä úéá éðá ïéðî åéäé àìù àåäå åðîæ óåñ . äîì øéëùîä åì øîà íàå

èú êúåà øèåô éðàå åäçéðäå àö åá ãåîòì äöøú àì íà íéøçàì éúéá øéëùúå çø

                                                                                                                             
 
 
 
 
 
 

יז שאם הקדים /שיב' וע, ואם כן אפילו אם השוכר רוצה לתקנו יש למשכיר זכות למנעו, כל הבית
ו שצריך /ש לה"ת רא"שו' ע(א הזה "ע כן חושש לריטב"אם כן משמע שהשו, שכר אז צריך לתקן

, י"ש חולק על הנ"ו שהרא/א שיד"גר' ע) לתקנו כל זמן שלא נפל לגמרי אפילו ללא הקדמת שכר
ע כותב שהקדמת שכר היא ,שהרי הסמ(ע "והקצות נשאר בצ, ע"ש שם וצ"אבל הרי זה לא הרא

, ע אם נפל חצי בית זה אם צריך לתקנו" וצ–ע איך הקדמת שכר יעזור "ואפילו לדברינו צ, ד"ל
  )ואם לאו אז יתכן שזה החילוק בין שיב לשיד

  מן שהשוכר עושה מעצמו יש לו זכות לתבוע על זה כסף כפועל נמוךבפשטות כל מעשה או 1025
   .כנראה שיש סתם דעת שהוא שכר על דעת שיהיה כאן חלון 1026
  ט יש כאן גם כן "א ברע"רמ' מח' דהיינו אותו מח 1027
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éòîåù åúåøéëùîï åì )òå"ñ áéù ïîéñ ì"æ . ( êë åçéðäìå úéáä ïî úàöì äöåø øëåùä íàå
 áéúé àáúéî àúéáã íéøçàì åøéëùäì øéëùîä ìåëé øéëùîì íìùì äöåøå ïéøåéã àìá

 øòù úëåé äééàùå)ú÷æç ÷øô éëãøî .(î åîöòì çë øééùå åøéëùä åà øçàì åúéá ïúðù é
ùä åà äðúî ìá÷îä íò øåãì ìåëé äöøéùëùøëå ãáìáå øçàì åçë øåëîì ìåëé úéáá 

 íéáåøî åúéá éðá åäé àìù)áùø"äî÷ óìà à ( ÷ìç åîöòì øééù íà ïéá íé÷ìçî ùéå
î åðéàù ÷ìç åîöòì øééù íà ìáà øçàì åøëîì ìëåé æà úéáä éöç ïåâë íééåñî ïåâë íééåñ

 øçàì åúåëæ øéëùäì åà åøëîì ìåëé åðéà å÷ìñì ìëåéã)áéø"ðø ïîéñ ùæ .( øçàì ïúåðù éî
 øçàì åøëîì åà åøéëùäì ìëåéã éì äàøð äøéã åúåàì êéøö ìá÷îä ïéàå åúéáá äøéã
 ïéòá ïúåðã åîöòì øééùîä çëî äðúî ìá÷îä çë òøâ àìã åðîî íéáåøî ïéà åúéá éðáù

ïééòå ïúåð äôéçë óéòñ ãð÷ ïîéñ ìéòì :  
ה כותב שאין לזה "וה, ם בגלל אל תמנע טוב לבעליו"מה שכתוב שומעין לו זה מהרמב •

 ע בפרישה טוען שאין את זה בשכר יתר"והסמ, ס"מקור בש

ואם לאו , ה רווח מזה"אם שוכר אונס מנכה לו כפועל בטל אם יש לבע' א קצות א"רמ •
 אינו מנכה לו כלום

וגם יש לו זכות , רדכי שהמשכיר מקבל כפול אם הקדים לו שכרוכותב מהמ' ע ג"סמ •
כנראה שאין כאן אל תמנע טוב שיש למשכיר אפשרות (למנעו מלהשכירו לאחר 

ע שזה רק אם הוא דר עם המשכיר בחצר יכול "והנתיבות לומד את הסמ). להרויח
 שכרו לא ואפילו הקדים לו, א חולקים על המרדכי"ע ורמ"והקצות טוען שהשו, למנעו

 יכול למנעו

  ' קצות ג •

)á ( øçà áéùåäì ìåëé ïéôúåùäî ãçà ïéà ãçé åá øåãì úåôúåùá úéá åøëùù íéðù
 øçà ìáà ìá÷ì ìåëé éðà êúåà øîåì ìåëé éë åðîî íéúåçô ïéøåéã åì ùé åìéôà åîå÷îá

 ïîæì íäì øåëù àìà íäìù åðéà úéáäù ÷åìçì åôåëì ìåëé åðéàå ìá÷ì ìåëé éðéà)òå"ì 
ïé÷ìåç ùéã è óéòñ àò÷ ïîéñ:(  

)â ( åúòééñå àåä åá øåãì åãéá úåùø äéäé ïîæä øçàù äðúäå ïîæì åúéá ïëùî ïáåàø
 åà øéëùäì éàùø éàðú àìá åìéôàù øîåàù éî ùé äöøéù éîì øéëùäì åà ïëùîì åà
 ùéù éîì åìéôà ïëùîìå øéëùäì éàùø éàðúä éðôîå ïéáåøî ïðéà åúéá éðáù éîì ïëùîì

ñãâ äòéäìååúòéñî .  
  

 æéù  
)à ( éúìèð àì ïééãò øîåà øéëùîäå åá éúáééçúðù úéáä øëù éúúð øîàù øëåùä

 ïåâë úåøéëùä ïîæ êåúá åòáú íà íéãò àìá äúéäù ïéá íéãòá åà øèùá äúéäù ïéá
 ì êåúá åòáúå íåé íéùìùì åøëùù)øåè(  éî ìò íéøçéå ïúé åà äéàø àéáäì øëåùä ìò

ìù åðîî ç÷ìùà åðòéáùéå äîöò éðôá äðòè äìéçú ïúðù íéîãá åéìò ïåòèé åà ïéãë 
 äéàø àéáäì øéëùîä ìò íéùìù íåéá åìéôà íåé íéùìù øçàì øéëùîä åòáú íàå úñéä
 äðùá äðù øëùä åì ïúéù åðîî øëù íà ïëå øèôéå åøëù åì ïúð øáëù øëåùä òáùé åà

áú äéàø àéáäì øëåùä ìò äðùä êåúá åòáúååò øçàì  ìù ïåøçà íåéá åìéôàå äðùä
 äéàø àéáäì øéëùîä ìò äðùä)â óéòñ çò ïîéñ ìéòì ïééòå(  

ע "סמ(ולא התשלום , אין כאן רעותא מזה שיש שטר שעיקר השטר על השכירות •
או שכתוב נאמנות אז אין לו לשוכר , שטרות' ך לומד שכל פעם שיש ב"והש, )וקצות

1028והוי כמו כל שטר חוב, טענת פרעתי
 

                                            
  י בפנים"לבדוק את הנ 1028
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ואחרי הזמן , והקצות אומר שהכל לפי המנהג, יום'  מסתפק אם סתם שכירות לך"הש •
 צריך הודעה חדשה

ח שכאן אף פעם לא משלמים תוך זמנו ולכן "ע' ע לומד שאין כאן שבועה כמו בס"הסמ •
  ך חולק ונשבע לאחר פרעון כמו כאן"שם נשבע ונוטל והש

)á (îæ åá ïéàå íéðù äøùòì øèùá åøéáçì úéá øéëùîä øáò àì ïééãò øîåà øëåùä ï
 äøùò úðëùå úåøéëùä éðù åîìùå åøáò øáë øîåà øéëùîäå äðù àìà øèùä ïîæî
 àåäå åðàéöåéå úñéä øéëùîä òáùé äéàø àéáä àì íàå äéàø àéáäì øëåùä ìò íéðù

 ïäéðéáù úåðòè øàùá ïéãä)ñ éëãøî"ìàåùä ô ( ïîæ øçàì àåä íàã íéøîåà ùé åäéîå
ìåëéù úåøéëùäòà øëåùäå øéëùîä ïéá äðòè ìôðå íìåòî éúøëù àì åà éúòøô øîåì " â

 åâéîá ïîàð øëåùä úãîåò äéìòá ú÷æçá ò÷ø÷ù)ð"ìá÷îäå ìàåùä ÷øô é(  
)â ( äùìù øîåà úåøéôä ìòá íúñ íéðù åá áåúëù àúðëùîä øèù åà úåøéëùä øèù

éøä úåøéôä ìëàå äåìîä åà øëåùä äæ íã÷å íéðù øîåà ò÷ø÷ä ìòáå ú÷æçá úåøéôä 
á äàøé íàù øîåàù éî ùéå äéàø ò÷ø÷ä ìòá àéáéù ãò íäéìëåà" øëåùä ìëåé àìù ã

ò øøáì ïëùîîä åàãååãéî ïéàéöåî åéøáã   
)ã ( éì ùé íéðù ùîçì øîàå øèùä ùáëå íéðù äùìù ïëùîîä åà øëåùä äìëà

àù ïîàð øëåùä ãáà øîàå êøèù àáä åì øîà äùìùì øîà ò÷ø÷ä ìòáå úåøéô åìé
â äìëà éøäù éãéá àéä äçå÷ì øîà äöø ' åà úøëùåî àéäù íéãò ïéàù à÷åãå íéðù

÷ø÷ä ìòá íâå åãéá úðëùåîîò ïîàð åðéà éëä åàì àä äçéî àì   
  

 çéù  
)à ( íéçøä ìòá øéùòäå åøëùá ùãç ìëá äàñ íéøùò åì ïçèéù åøéáçî íéçø øëåùä

éøöù íéèç øëåùì ùé íà íù ïåçèì êéøö åðéà éøäå ïéôåë íéøçàì åà åîöòì ïåçèì ê
 íéîã éì ïéà øîåì ìåëé åì ïéà íàå àåä íåãñ úãî åæù äàñ íéøùò úðéçè éîã ïúéì åúåà

éøäåéðíéøçàì øåëî êéøö äúà ïéà íàå éúøëùù åîë êì ïçåè   

והלכה , ר שיש לבעל החצר כח לחזור בו מהשכירות וסובחולק' ביא שתוסע מ"סמ •
  1029ש"כרא

  
 èéù  

)à (äù éî åéúåøéô ñéðëäù ãò åäòèäù åà åúòãî àìù åøéáç úéáì åéúåøéô ñéðë
 ïéàéöåîù íéìòåôä øëù ïúéì éãë úåøéôä íúåàî åì øåëîì úéáä ìòáì ùé êìäå íçéðäå
 íäéîã úö÷îá åøéëùéå ïéã úéáì òéãåéù àåä úåãéñç úãîå ÷åùì íúåà íéëéìùîå íúåà

òà íéìòáì äãéáà úáùä íåùî íå÷î" äùò àìù ô ïâåäë åòéãåäì êéøöã íéøîåà ùéå
 øåèô åäåòéãåäù øçàì åñðàð íàå äìéçú)àøä"øåèå ù(  

ל רק בגלל עביד איניש דינא לנפשיה ולכן רק "ירוחם שמביא צד שהנ' ע מביא ר"סמ •
אבל עומד לשכור ' וזה רק מרשה לו להוציא ולא לשכור וכו, בחצר דלא קיימא לאגרא

שהתחתן עם ' כמו בגמ(יף שאם עשה שלא כהוגן ש מוס"והרא, 1030אינו יכול להוציא
  אבל לולא זה לא1031אז יכול לזרוק הכל למקום הפקר) אשה כדי לאחסן אצלה סחורתו

אם ' והמח, ע צריך להודיע אחרי שהוצאת הדברים"ע טוען שלכו"לגבי ההודעה הסמ •
 . והקצות חולק ולמחבר אין שום צורך של הודעה, להודיע לפני כן

  

                                            
 ע"ש וצ"והרא', ם נגד תוס"א שזה רמב"גר' ע 1029
  ל שאפשר לו לתבוע שכירות"אבל צ 1030
  ע אם מותר לזכות בהם בגלל פירות מפוזרים"צ 1031
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 àìù ïîéñ-äðéãîä âäðîë íäîò âäðé íéìòåô øëåùä : 

)à (åè÷áéøòäìå íéëùäì íäì øîàå íéìòåôä úà øëåùä , àìù åâäðù íå÷î
ïôåëì ìåëé åðéà áéøòäì àìùå íéëùäì ,ïøëù ìò óéñåä åìéôà , ïë äðúä àìù ïåéë

ïøëùù äòùá : äâä- æè÷øéòá âäðî äéä àì ,ïäì øîàù åà :äøåú ïéãë íëúà øëåù éðà , ïéáééç

åùòìå ùîùä úçéøæá íúéáî úàöìíéáëåëä úàö ãò äëàìî ú .æé÷úáù áøòáå , åúéáì åîöò íéã÷î

øðä úà ÷éìãäìå ïè÷ âã åì úåìöìå íéî ìù úéáç åì úåàìîì ìëåéù .çé÷øéòá âäðî äéä àì , ìáà

âäðî íù ùéù íå÷îî åàá øéòä éùðà áåø ,íùî åàáù øéòä âäðî øúá ïðéìæà .èé÷ íå÷îî êìä

íéëùäì åâäðùàëôéà åà áéøòäìå íéëùäì àìù åâäðù íå÷îì áéøòäìå  , øëùù íå÷îä øúá ïðéìæà

íéìòåôä íù .ë÷íéîòô äáøä äùòðå çéëùä øáã àìà âäðî éåø÷ åðéàå , ÷ø äùòð åðéàù øáã ìáà

äðî éåø÷ åðéà íéîòô éðù åà úçà íòôâ.  

שפיר וכן  שיכול לומר הא דאוסיפת לן כדי לעשות עבודתך - אפילו הוסיף על שכרן •
 בעצמו אמר שיוסיף להם על דעת שיעשו מלאכה על הביתהכא שהב. )ע"סמ (עשינו

 ובא לאפוקי שלא יתעצלו , היותר טוב שהם יכוליםל צדיפה כיוונו שיעשו לו ע
 כלום רק הפועלים אטעו אהדדי על הבית שלא אמר להם במקרהכ ב" משא.במלאכתן

' ה ואז אין זכות לפועל לתבוע ד" על הבושכרכם' ה יתן לו ד"ואמר פועל לחבירו שהב
כ צריך שיהיה באמת " ע,רק מכח שאומר שעושה לו מלאכה יותר יפה משאר פועלים

, ועוד לא שילם, והפועלים מכחישים,  אם הבעל הבית אמר להשכים.)ז"ט (יותר יפה
 ).א"רע(כיון דטענתו נגד המנהג , אין בעל הבית נאמן על אף שהוא מוחזר

יצא '  ילפינן לה מדכתיב תזרח השמש יאספון וגו- 'ת מביתם בזריחת כוחייבים לצא •
 סגי ביציאתו שום הכי מה היא צורך העבודתואדם לפעלו ולעבודתו עדי ערב ובהליכ

 .)ע"סמ (כ חזרתו לביתו שהוא לצורכו"מביתו כשתזרח השמש משא
 .)ע"סמ (ד קטן"א ל" י– ולצלות לו דג קטן •
יכי שאנו רואים נוהגים פעמים ושלש אבל היכי דידעי בבירור  דווקא ה–אינו קרוי מנהג  •

ביובל שייך לומר ונהגו ' אפילו שאינו מצוי רק פעם א, שעל פי הסכמת וותיקים נהגו כן
 ).א"רע(כן 
 

)á (àë÷ïåæì åâäðù íå÷î ,ïåæé.íäá àöåéëå íéøîúá åà úåøâåøâá ÷ôñì  ,÷ôñé. ìëä 
äðéãîä âäðîë.  

 המנהג בעיר ליתן להם מזונות והוא שכר פועלים ופסק ההי' י ואפ- הכל כמנהג המדינה •
 ).ע"סמ( על המזונות שנהגו ם לההוסיף להלהן מזונות לא אמרינן שדעתו הי

 .1033)ח"קצה(והעיקר שלא , 1032א שהודעת דמים מהני נגד מנהג"י –מקום שנהגו לזון  •
 

                                            
 .מ שם"נתה' ועי, ח"ע שלג סק"וכן הוא בסמ 1032
, והפועל אמר לעדים שהוא נשכר לעשות משהו בסכום זה, ד שהשוכר פועל" איתא בתה1033

והמשכיר , ואחרי שחזר מהשליחות השוכר תובע הוצאות הדרך". ובדעתי שיוסף לי הוצאות הדרך"
מודה לו שאין ראוי לתת שכר גדול השוכר שהרי , ם המשכיר שהדמים מודיעיםהדין ע. לא מסכים

ג שיתנו הוצאתו עם " מודה לו שמנהג סתם שוכרים כההמשכירפ שגם " ואע,כ בשליחות כזאת"כ
לא מכחישים ', א א"למד: ואפילו במכר דמים מודיעים אם[ ל דהדמים מודיעין"השכר מכל מקום י

שהרי , אין מקום לשאול תראה המחיר של נגחןר לחבירו ונמצא נגחן כמו במוכר שו, עיקר הלשון
וכאן , אם אין חזקת ממון או רוב: לחולק. בלשון המכר לא מוזכר שאני קונה לחרישה ולא לבשר

, ואפילו אם מנהג המקום שהשוכרים נותנים הוצאות וחשיב כרוב, יש חזקת ממון אצל המשכיר
במקום שנהגו , שהרי איתא בפירוש, ח"והקשה הקצה].  רובמ הודעת דמים מהני עם חזקה נגד"מ

הוסיף על שכרן לא מצי אמר אדעתא דלהשכים ולהעריב ולא ' שלא להשכים ושלא להעריב דאפי
דלא ל "צאלא , הוסיף בשכרן' וכן במקום שנהגו לזון יזון משמע דאפי, אמרינן הדמים מודיעין

  .ל לפרושי בהדיא"על דרך המנהג הואם דעתו אינו . מהני הודעת דמים נגד המנהג
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)â (áë÷ìòåôä úà øëåùä ,åì åøîàå :øéòä éðáî íéðùëå ãçàë ,ä ïéáùçî øúé
úåøéëùáù úåçôäå úåøéëùáù ,éöçä ïúåð íäéðéáù äîå , úåçôäå ùùá øúéä íà ïåâë

òáøàá ,ùîç íäì ïúåð:  
אין נותנים ' וקצתן בו' וקצתן בה'  ולפי זה אם קצתן נשכרין בג- 'כגון אם היתר בשש כו •

). ע"סמ(והיינו ארבע וחצי ' לו' כשער הבינוני אלא כשיעור המחצה שבין הג' להם ה
 ). ז"ט (ג מזה"ב ס"של' ש בסי"עמ

 שוכר פועל השתא ואומר לו שיבא בקציר כיון -ואמרו לו כאחד וכשנים מבני העיר  •
ל כמזכיר "וה, שהוא על שער שיעמוד בקציר דהא השתא לא הוי שער כלל לזמן הקציר
 ).ח"קצה (שער שיעמוד בקציר ודעתו אמיצוע כמו בפוסק על הפירות שיתן לו בגורן

ב ואוכל פת של עצמו ומסייע " בביתו של בעהטלקיט הוא עני המלק - חמש נותן להם •
ב מהנהו לפעמים במאכל ובמשתה ופעמים נותן לו מלבוש "ובעה, ב במלאכתו"לבעה

אבל שכיר . הוא צריך להחזיר את הבגדים, ל אין לו שכר קצוב ואם יצא מעצמואב
 זמנו כהאי דאמרינן פועל ב לזמן ידוע וקנה לו בגדים אם יצא תוך"שנשכר אצל בעה

 ,חוזר בחצי יום אדעתא דהכי לא יהיב ליה אבל אם יצא בזמנו בסתמא גמר ומקני ליה
 ).ח"קצה(ע למה "וצע השמיט הך דינא דלקיט "ובש

  
 áìù  

)à (âë÷äòáøàá ïøëùå êìäå äùìùá íéìòåô éì øåëùå àö åçåìùì øîà , øîà íà
éìò íëøëù çéìùä íäì ,èåðå äòáøà íäì ïúåð ãçà ãéñôîå äùìù úéáä ìòáî ì

åñéëî ,ãë÷òáøàá ÷ø íéøëùð ïðéà íéìòåôä ìë íà íéøîåà ùéå , äî éôë çéìùì ïúåð úéáä ìòáä

åäðääù ,úéáä ìòá ìò íëøëù íäì øîà íàå ,äðéãîä âäðîë úéáä ìòá íäì ïúåð1034 .
âá øëùðù éî äðéãîá äéä 'ãá øëùðù éîå ,'â àìà íäì ïúåð åðéà 'îåòøú íäì ùéå ìò ú

çéìùä .íéøåîà íéøáã äîá :úøëéð ïúëàìî ïéàùë , éøäå úøëéð ïúëàìî äúéä íà ìáà
ã äåù ,'ã úéáä ìòá íäì ïúåð ,'àùåìé äåù åùòå åçøè àì äòáøà åçåìù íäì øîà àì 

äòáøà:  
  ).ע"סמ (בשלשה דינרים'  פי- פועלים בשלשה •
וחצי או שעשאו מלאכה ' או בג' אם כל הפועלים נשכרים בדא ש" י– מכיסו' ומפסיד א •

 צריך לשכור פועלים או כפי ה כמו שהיותהבבעל שחוזר השליח ונוטל מ' ששוה ד
ל לשכור בשלשה וגילה דעתו שאינו רוצה ליתן " אל הביתג דבע" ואע.שיווי המלאכה

, ע"סמ(' לא חייב לשלם יותר מד' אמנם אם עשה עבודה ששוה יותר מד. 'יותר מג
 .)א"רע(ח "וי, )1035ך"וש

פשיטא דאין חילוק בין הוסיף להם השליח רביעית או יותר ודלא ו - כפי מה שההנהו •
  ).1036ך"ש (כבית יוסף

 ואם שכרם סתם ואין הפועלים יודעים שאין - 'ה כו"ואם אמר להם שכרכם על ב •
  ).ך"ש(' ט סעיף ז"של' המלאכה שלו דינו כאומר שכרכם עלי כדלקמן סי

 אשער הזול והפועלים צריכים על הביתא דעת הב דמסתמ-  אינו נותן להם אלא שלשה •
ל "מאחר שא' ל בד"ל לסמוך אדברי השליח שא"ולא ה' להתנות שאינן נשכרין אלא בד

' יש פועלים שאינם נשכרים רק בד' אפיו, )ך"ע וש"סמ(על הבית כ שכרכם על הב"ג
ש לו  יל הביתס דפועל בע" ומשמע בש,ל הבית בעפועל עצמואף שה' אינו נוטל אלא ג

' ל דאי לאו דאמרת לי בד"משום דא' כל הפועלים נשכרים בג' תרעומות על השליח אפי
  ).ח"קצה(ג "ח שלא סק"קצה' עי). ך"ש(היה זלזול לי הדבר להיות נשכר 

                                            
ל כאלו לא שכרן כלל אלא עשו "כיון דשינה השליח בשליחותו ה: ח"ע סק"לקמן סמ' עי 1034

וכן בוא , ה כפי שיווי מלאכתן או כשכירות כל הפועלים"ה ונוטלין מב"מעצמן המלאכה זו אצל הב
 .ך שם"בש

 .א בזה"מחבר ורמ' ולפי דבריו אין מח 1035
 .ע ולא מצאתי שם בפירוש"ן הוא בסמש שציין שכ"עיי 1036
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הוו טרחנו עצמינו להשכיר '  דיאמרו לו לולי שאמרת לנו בד- 'ויש להן תרעומות כו •
ז משמע דאם כל הפועלים נשכרים " ולפ,)ך"שע ו"סמ ('שהרי יש שוכרין בד' נפשינו בד

  ).ך"ש (תרעומות' אין להם עליו אפי' בג
כגון ששכרן לחפור חפירה ' מפרש בגמו, )ך"ש(כמה היא שוה  –  כשאין מלאכתן ניכרת •

, ע"סמ (עמוקה סביב השדה ונתמלא החפירה מים ואינן יכולין לשער מה שבתוך המים
  ).ך"ש(וכן כל כיוצא בזה , )ך"וש

כיון ששוה ' כל הפועלים נשכרים בג'  משמע אפי- 'הרי שוה ארבע נותן להם כוו •
לעשות מלאכה יפה כזו שעשו ' היינו דוקא כשיש נשכרים בדו, 'נותן ד' מלאכתן ד

  ).ך"ש(
 

)á (äë÷äùìùá øëùå çéìùä êìäå äòáøàá éì øåëù úéáä ìòá åì øîà ,òà" ô
òáøà äåù ïúëàìîù ,é÷ éøäù äùìù àìà íäì ïéàíîöò ìò åìá , ìò úîåòøú íäì ùéå

çéìùä ,úéáä ìòá ìò íëøëù íäì øîàù åà éìò íëøëù øîà àðù àìå:  
  ).ך"ע וש"סמ('  שמלאכתן שוה דברור שלפנינו - 'פ שמלאכתן שוה כו"אע •
 אף להשליח'  אין צריך ליתן הדינר הדל הביתונראה שהבע -  אין להם אלא שלשה •

 ).ך"ש(
דאמרי ליה וכי לית לך מאי דכתיב אל תמנע טוב ' הגמ שון ל- תרעומות על השליח •

 לך לימנע אותה טובה הלא הי'  לשכור בדמר לך אעל הביתל כיון שב"מבעליו ור
 ).ע"סמ (נואתמ

ל סתם שכור לי פועלים והוא שכרם סתם " כלום אלא אל הביתל בע"שלא א היכא –שם  •
  ).ך"ש ('נותן להם ד' ועביד עבידתא שפירתא שוה ד

  
)â (åë÷âá úéáä ìòá åì øîà 'ãá íäì øîàå çéìùä êìäå ,' ìòá øîàù åîë éðéøä åøîàå

úéáä ,äòáøà ìò øúé úéáä ìòá ïúéù àìà íúòã ïéà ,åùòù äî ïéîù êëéôì , äåù íà
úéáä ìòáî äòáøà ïéìèåð äòáøà ,òåãé åðéàù åà äåù åðéà íàå ,äùìù àìà íäì ïéà .

äâä :æë÷éìò íëøëù çéìùä øîà íàå , ìëáäòáøà íäì ïúåð ïéðò ,ô åéä àì íà ïëå íéøëùð íéìòå

äòáøàá ÷ø:  

 לא בעל הביתכמו שאומר ה' ולא תאמר כיון שאמרו בפי'  פי-  'אין דעתם אלא שיתן כו •
או שכל הפועלים אינן נשכרין ' מלאכתן שוה ד'  אלא שלשה אפיבעל הביתיתן להם ה

א דודאי לא לגרוע חלקן אל ,יתבעל הבש ה"כמ' שהרי סברו וקבלו אנפשם בפי' אלא בד
אזי יתן להן '  יותר מדבעל הביתשאם אמר ' ממה שאמר להן השליח אלא כוונתן הי

 .)1037ע"סמ( יותר כפי מה שאמר
 דמים מודיעים עוזר בשכירות פועלים להבחין אם השכירות כולל הוצאות הדרך –שם  •

, שינוי מהמנהג לפי דברי הפועל יש בו שדמים מודיעים רק כאשר נראה .1038)ע"סמ(
והכא שלא תבע ליתן , שכולם מפשרין עצמן על ההוצאה ונותנין קודם השליחות

 ההוצאה קודם ולפי דברי שניהם יש בו שינוי מהמנהג לזה אמרינן הדמים מודיעין
 . )1039מ"נתה(

 בעל הבית כלומר הרי הדין הזה כאלו לא אמרו הרינו כמו שאמר - 'לפיכך שמין כו •
 מה שההנהו בעל הביתונוטל מ'  השליח שכרכם עלי נותן להם דאמרוה ליה כאילו וה

 בעל הביתמ' נוטלים ד'  שמין מה שעשו אם שוה דבעל הביתואם אמר שכרכם על 
) 'רק שפועל שעושה מלאכה יפה כזו אינו נשכר רק בד' פ שכולם נשכרים רק בג"אע(

כיון שמקצתן ' ג רק בעל הביתאינו נותן ה' פ שיש נשכרים בד"אע' ואם אינו שוה ד
 .)ך"ש( 'נותן להם ד'  ואם כולם נשכרים דוקא בד.'נשכרים בג

                                            
 .ל הלכה יצא ממנו"שלא נ, ז"לא הבאתי דברי הט 1037
 .א שחולק על זה"ח לעיל שלא סק"קצה' עי 1038
 .מ"ח ונתיה"ע קצה"ת שמביא דברי הסמ"פ' עי 1039



â ÷ìç èôùîä øéàî' 

248 

 בעל הבית גם בזה דינם כאלו לא חזרו ואמרו כמו שאמר - 'אין להם אלא שלשה כו •
דלא ' משום דסברו וקבלו ואיבעי' ב דבכל ענין אין להן אלא ג"דנתבאר דינו לעיל בס
 .)ע"סמ (הנתבע ואין מוציאין מידולת  והולכין בה לקו1040'איפשטא הוא זה בגמ

 

)ã (çë÷âá íäì øîàå çéìùä êìäå äòáøàá úéáä ìòá åì øîà ' ìòá øîàù åîë åì åøîàå
úéáä ,òà"â àìà íäì ïéà äòáøà äåù ïúëàìîù ô ,'â åòîù éøäù 'íäéìò åìá÷å .äâä :

íëéøéáç åùòù åîë äòáøàá äëàìî éîò äùò íéìòåôì øîàù úéáä ìòá,òù åîë åøîàå  åù

åðøéáç ,úùàåçëøúåé åäì áéäéã  ,àì ïúéì êéøöíäéøáçì åîë åì . øîàå íéìòåô äòèäù úéáä ìòá

ãá éîò åùò íäì 'íéøëùð íéìòåô øàùù åîë ,øúåéá íéøëùðù åàöîðå , ìòá åòèä íéìòåôäù åà

àðååâ éàäëá úéáä ,ììë äæ úà äæ åøëù àì åìàë éåä ,íéìòåôáù úåçôë íäì ïúåðå . úéáä ìòá

àå íéìòåô øëùù"åøëùá õôç åì ïúéì ì, [åéîã êë øçà åì ïúéì ìåëé , àì õôçä êùî àìå ìéàåä

 åàð÷)ç íù"øùàå á"øå é"òã àøúá ÷øô ð"øäî úáåùúå à"äñ÷ ïîéñ âàøô ñåôã í:(1041  

שכאשר השליח אומר מחיר שונה מהבעל , א"מ עו ע"ב' עי - 'כום אלא שלשה אין לה •
אם הפועלים עשו על דעת השליח או ' יש מח" על הביתכמו שאמר ב"וגם אמר , הבית

ז " ולפ,והמוציא מחבירו עליו הראיה, ולכן נוהגים לקולא לנתבע, על דעת הבעל הבית
, עוזר תפיסתן ,'אין מלאכתן שוה ד'  ואפי.וציאים מידםלא מ 1042'אם תפסו פועלים ד

 'נשכרים רק בגכולם ' אפי ו,בעל הבית ואמרו כמו שאמר ,' דבעל הביתמאחר שאמר 
ואינו רוצה להשלים פעולתו עד ' ב בד"ידע מזה שאמר בעהואם הפועל ). ך"ש (הדין כך

 אינו צריך להשלים את הפעולה עד שיתן לו ,ג דכבר התחיל במלאכה" אע,'שיתן לו ד
ומזה נראה דאם ראובן שלח שלוחו לשמעון להשכיר . 1043 כיון דפועל מוחזק בגופו,'ד

ם לשנה ואזל שלוחו ואמר לו בשנים ואמר שמעון כמו שאמר לו ביתו בשלשה אדומי
אם כבר דר בו ראובן כל השנה צריך לשלם שלשה אדומים כיון דהוא ' דאפי, השוכר
 דזה דוקא כשהודיע השליח לראובן השוכר א"וי ).ח"קצה ( בחזקת שמעוןהדירהספק ו

 שנכנס וכיון, שהמשכיר אמר כמו שאמר השוכר וכבר ידע מהספק קודם שנכנס
אבל אם השליח לא הגיד ,  דחייב להחזיר,1044 מספקס הוי כתפ,להמרחץ שלא ברשות

פ "אע,  ארבעיםדעתעל דברי המשכיר להשוכר ולא אמר לו רק ששכר בארבעים ונכנס 
מ כיון דהשוכר לא היה לו "מ,  דהשוכרמחיר הגבוהשאמר שהמשכיר לא נתרצה רק 

אינו נותן רק , חצר חבירו בלא פיסוק דמים לדר בהמו וד,פיסוק דמים גמור עם המשכיר
 ).1045מ"נתה(שיוויו 

 דעתן שמאמינים לו ה לא הי, דמה שחזרו ואמרו כמו שעשו חבירינו- כמו לחבריהם •
 שאם ,על מחיר הגבוה שהם קבלו ה אלא דעתם הי,וסברו וקבלו' שלא נתן להן אלא ד

דיש פועלים דנשכרין ג " ואע. והרי נתן להם יותר,נתן להן יותר יתן גם להם יותר
שונה ממקרה הקודמת שהפועלים לא תלו עצמם  .ל כך וגם מלאכתן אינו שוה כ,בפחות

א "וי). 1046ח"וקצה, ע"סמ( ולכן הסכימו לדברי השליח, על דבר חוץ מדברי השליח
כמו ' ולפחות ד, ונותן לפועלים כמחיר הנמוך ביותר, שזה כאלו לא שכרו זה את זה כלל

ולכן לא ', וגם אמר בפירוש בד'  כמו חברכם שהוא יותר מדמאחר ואמר, 1047שאמר
                                            

 ).ך"ש(ד ולא כאן "האיבעיא דלא אפשיטא היא בס 1040
ירות אפילו בעל פה ובלא שום  כל מה שאדם נודר בשכ)ו"סימן תע(ש "י בשם הריב"ב' עי 1041

ק "מהריש בשם "וכן עיי]. ז"ע שטו ס"הובא בסמ [קנין יש להשלים כל שהנשכר עשה מלאכתו
 המבקש מחבירו להצילו מהסכנה וכן עשה ואמר שנתן שוחד כך וכך נאמן בשבועתו :ב"בשורש קע

 .כ"ע ונו"א בשוע למה לא מוב"וצ. כמה הוציא ואינו צריך לגלות למי נתן השוחד מפני הסכנה
 .ולא החזירוהו לבעל הבית, והוא בידם, אלא כמו שתקנו דבר, וחוזק יד, שלא בצורת גזל 1042
ח שיב "קצה(והוה כתפיסה ברשות , אבל אם גמר הפעולה אז השכירות ניתן לבעל הבית 1043

 ).ו"סק
התפיסה , תפס' אבל אם היה ספק וא, לא מוציאים מאיפה שהוא נמצא, אם יש ספק בכסף 1044

 .ואז מחשבים בספק, שלו נחשב כגזל ומוציאים מידו ליתן לאחר
 .ק הבאה"ח בס" קצה’עי 1045
 .ק הקודמת"מ בס"נתה' עי 1046
 .'בשורה אחרונה כותב שצריך לתת ד' ע בדבריו שאם הפחות שבפועלים היא ג"קצת צ 1047
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' והשליח אמר ג' שגם בבעל הבית אמר דא שהחילוק היא "וי .)ך"ש (הסכים ליותר
אז , אם אמרו בפירוש כמו שאמרו בעל הבית אם זה יותר, ואמרו כמו שאמרו בעל הבית

אותן הבעל הבית ז הכא דהטעה "ולפ, שודאי דעתם על המחיר הגבוה', ודאי חייב ד
תדע דאילו היה בקבלן ובשתות היה , בשיווי המקח ובשער שכירות פועלים אונאה הוא

 שלא ברשות לעשות ןוכיון דגזל הוא הוי כתפס, ואונאה בכלל גזל הוא, בו דין אונאה
נ הפועל הוא מוחזק "דה, )ו"ב סעיף ט"בסימן שי(מלאכתן וחייב לשלם כמו במרחץ 

, ושינה בדברי הבעל הבית מה לו להבעל הבית בכך שהטעןכ בשליח "משא, בעצמו
ועוד דמה . שהוא לא הטען וסמכו עצמן על השליח לא הוי כתפיסה שלא ברשות

ואפשר , שהטעה אותן שליח באמירת בעל הבית אין הטעות בענין שיווי השכירות
כ "יו גה' והשליח לא היה רוצה לשוכרן רק בג' שאפילו היו יודעין שהבעל הבית אמר ד

וסמך ' היה כוונתו שאם לא ימצא בפחות יתן ד' דהבעל הבית שאמר ד, משכירין עצמן
כ כאן כשהטען בשיווי השכירות וסתמא דאינשי שאין נשכרין "משא, עצמו אהשליח

בפחות מחבריהם ובודאי מחמת שהטען עשו מלאכה ולכך חייב להן כמו שעשו 
 ).מ"נתה (חבריהם

 אין לו עליהן אלא בעל הביתכשהפועלים הטעו ל -'  שהטעה פועלים כובעל הבית •
 הטעה את הפועלים כיון ששמעו וקבלו הפחות ועשו בעל הביתשהכתרעומות אבל 
ואף תם לשכירותי לא הייתי שוכר אתכם  לומר אלו לא נתרציבעל הביתמלאכה יוכל ה

 לו כ נודע" השכירות ואחבעל הבית אם כבר נתן להם הבעל הביתבהטעו פועלים את ה
אדרבה דגם בעל הבית שהטעה ח ד"וי). ך"ש( 1048י להוציא מידן"שנשכרים בפחות א

 משמע דלולי ,כ צריך לשלם הפחות"לפועלים אין להם רק תרעומת משום דבלא תנאי ג
 ).א"רע(צריך לשלם ' או ו' זה כגון דאף הפחות הוא ה

 ,ותר אינו בשוהכל הפועלים נשכרין ביותר רק שאותו י'  פי- ונמצאו שנשכרים ביותר •
 שנותן להן תבכ וכ"ז מסיק ג"ע' כו' ויש בח' ויש בז' ויש בו' כגון שיש שנשכרין בה

פ בטל הואיל וכולן נשכרים ביותר אלא "עכ' ל מה ששכרן בד"בפחות שבפועלים ור
 אבל אם נמצא ,'דהוא הפחות נגד מה שנשכרים באמת דהיינו בה' משלם להן בה

 גם מה ,שכל אדם דעתו על הכי זול שאפשר' ן להם אלא דצ לית"א' דהמועט נשכרין בד
ל " שהפועלים אהיינו' ג כו" בכהבעל הבית או שהפועלים הטעו לה,א"הרמשמסיק 

ונמצא שכולם נשכרים בפחות ואותו פחות ' שגם שאר פועלים נשכרים בי' סתם תן לנו י
ון דקציצת שכירתן וקאמר דנותן להן בפחות כי' ו' ז' וקצתם בח' אינו שוה רק קצת בט

אבל אם אמר , וכל זה אם אמר סתם. שכל אדם דעתו על ההכי זול שאפשר הבטל
', ומיעוט בה', ובאמת רובם נשכרים בו, "'שרובם נשכרים בי' אנו רוצים י"הפועלים 

א שכך דרך בעל הבתים לשכור כפי הרוב " וי,)ע"סמ (שהוא הרוב', צריך לשלם ו
עיקר השכירות ש "עשה עימי כמו חברכם"ודם של נראה שברור במקרה הק ).ך"ש(

,  הטעה אותן,רק אחר ששאלו אותו בכמה, ופיסוק דמים היה על המקח שעשו חבריהם
ומה , ןשכירות כוכיון דבגוף השכירות נגמר הפיסוק על המקח של חבריהם נתקיים ה

ן ועוד נראה דאפילו בלשו. כ"ל שסמכו עצמם שיבררו אח"כ י"בכך שהטעה אותן אח
 נראה שלשון השכירות מוסב על זה ,"כמו ששאר פועלים נשכרים' בד" א"רמשכתב ב

, הסותרותוהוי כאומר שתי לשונות , כ ששוכר אותן על הסך שנשכרו שאר פועלין"ג
וכיון שהטעה אותן בסך השער הוי כאונאה בשיווי המקח דבכלל גזל הוא וכתפס שלא 

ש יש לקיים " ולפמ.1049שון שהוא לטובתם דחייב ליתן להם כפי תפיסת הל,ברשות דמי
ך בלא "ודברי הש, א כשאמר דברים אלו בתוך פיסוק דמים"דינא דרמ, דברי שניהם

                                            
 ?חלש קצת 1048
דלשון , השערכפי ' וכן הדין במקח שאם אמר להלוקח הריני מוכר לך בד: (מ"עוד בנתה 1049

תופסין הכל לטובת הלוקח אף שכבר נתן הדמים לפי שתופס , פיסוק דמים מוסב על שני הלשונות
כ בכמה "ומכל שכן כשאמר הריני מוכר כפי השער ושאלו הלוקח אח, י אונאה וגזל"המעות ע

זה ונמצא בפחות שאינו נותן לו רק הפחות כיון שהמקח נגמר רק כפי השער ועל ' השער והשיב בד
כ שאל לו על השער ואמר לו "רק שאח' אבל אם בשעת פיסוק אמר לו רק בד. משך הלוקח

ותלוי בראות עיני , אין זה רק בדין אונאה ובעינן שתות, כ כך או שכולן מוכרין כך"שהשער הוא ג
הדיין אם הלשון היה מוסב על הפיסוק דמים אם לא רק שאמר לו כן בדרך אונאה למען יקנה או 

 ).ו ואז יש לו דין אונאהימכור ל
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ובפיתוי השכירות שישכיר עצמו בסך זה אמר לו שגם ', אמר לו בפיסוק דמים רק בד
 אז אין לו רק דין אונאה ופועל אין בו דין אונאה, שאר פועלים משכירין עצמן בסך כזה

 היה צריך ליתן כפי ,'ן בדישוכר רוב בעל הביתבאמת הזכיר  אם הםולפי דברי). מ"נתה(
ח על זה שאי אפשר לדמות הטעה בעל הבית "וי, שנשכרים רוב הפועלים ולא כפחות

אך שהטעו אותו ' ב ונתרצה ליתן להם י"פועלים שהטעו לבעהש, להטעו הפועלים
 אבל ,' לכך נותן להם ט,'ליתן להם ט'  בטכ נתרצה באם רובן"ואעפ' שאמרו שרובן בי

 ה אף דלא נתרצ,ולא יותר'  ליתן רק ההדרוצ' בהטעה את הפועלים ואמר שרובן בה
 בשם ת"פ (רק חייב כפי המיעוט ולא כפי הרוב ו,מ הוי כלא התנה" מ,אלא על הרוב

 ).א"רע
  חייבאבל ,)ע"סמ( 1050 ודוקא בחפץ דינא הכי ולא בשטר חוב- ליתן לו חפץ בשכרו •

ח לעיל " כמו גבי מוחל שט,1051ח כפי מה שהוא שוה למכור"יתן לו מה ששוה השטל
ח דודאי קודם שבא השטר לידי "אין שמין את השטא ש"וי, )ך"ש (ב"ו סל"סימן ס

פרעון הרי לא שוה רביעית הכתב אלא דבר מועט ולכן הבטיחו ליתן במה שיגבה 
ח בגמר "א ששמין את השט" וי,)ח"קצה(רביעית וצריך לקיים תנאו כפי שהתנה 

 ). מ"נתה (1052ולא בשעת פיסוק השכירות, המלאכה

 פסק עמו חטים סתם אינו חייב לתת לו חטים אלא נותן לו שכרו במעות אםו -שם  •
חייב ליתן לו ש ,בשכרךינו יכול לומר קח חטים דא) ב"ו ס"של' לקמן סי (שמובאג "ואע

ם שכירות במעות הוא שכל השוכרים  התם הוא דסת,מעות כמו שהתנה עמו ולא שויו
  ).ך"ש ( כן שוכרים פועליהןל דעתע

לאחר כן , בשכרומסוים אם משכיר פועל לעשות מלאכה והתנה עמו ליתן חפץ  -שם  •
 יכול , וזה אומר אתן לך דמי החפץ,כשגמר מלאכתו תובע ממנו אותו חפץ שהתנה

 יתןמי החפץ ודאי צריך ל אמנם ד, חפץהנושכירות לא קש ,לחזור בו מאחר שלא משכו
אם השוכר רוצה ליתן לפועל את אבל ,  בדיבורונהאלף זוז ק' ומשום דשכירות אפי

ג דמעות דאינו קונה שניהם חוזרין "אע, החפץ אין הפועל יכול לומר תן לי דמי החפץ
, רוצה המוכר ליתן לו החפץ הלוקח יכול לחזור וליקח את כספו' הלוקח והמוכר ואפי

 וכיון דרוצה ליתן ,אי אפשר להחזירו אבל הפעולה אפשר להחזירם דמעות היינו משום
 החפץ בשכרו כאשר הבטיחו אינו יכול לומר תן לי דמים כיון שלא שכרו אלא בחפץ

 ).ח"קצה(

 כיון דיכול ,ראוי לספק היכא דנשרף החפץ אם יכול השוכר לומר שלך הוא דנאבד -שם  •
לומר שלך נאבד דכיון דטעמא דאינו צריך ליתן  ונראה דאינו יכול ,היה לפוטרו בחפץ

יוחנן דאמר דבר תורה מעות קונות ' ל כר"וכיון דקי, 1053החפץ משום דמחסרא משיכה
, )ז"סימן רג סק(ש לעיל "עיין מ). ח"קצה (ע"וצ, ומשום שלא יאמר נשרף חיטך בעליה

טור ש שם נראה דדינו כאפותיקי מפורש שאף שיכול לסלק בדמים אם נשרף פ"ולפמ
 . 1054)מ"נתה (מליתן דמים אחרים

ל כמו "כיון דשכירות ה) א"רא ס' לעיל סי' עי(אם חוזר בו השוכר הוא במי שפרע  -שם  •
ואין במלוה מי שפרע , פ דאז הוה מלוה"אם לא שהמכוש אחרון אינו שו, כסף

 .)ח"קצה(

אם הבטיח לשכיר בשכרו דבר שלא בא לעולם כגון פירות דקל ולא אמר דקל  - שם  •
ה בדמיו "דלא גרע מהבטיח לו חפץ דלא קנה החפץ ואפ, לפירות נמי מחויב ליתן שכרו

אין שמין כמה ו, ה בדבר שלא בא לעולם בדמיו מיהא נתחייב"כ ה" וא,מיהו נתחייב
שוה עכשיו קודם שגדלו הפירות שהוא בזול אלא צריך ליתן פירות דקל אחר שגדלו או 

                                            
 .ואין כאן, שהרי שטר רק נקנה בכתיבה ומסירה, תרומת הדשן רל' עי 1050
 .היינו ולא הפחות שבפועלים 1051
אבל אין ליתן לו פחות , ד נראה שזה דווקא אם הפחות שבפועלים כזה או פחות"ולענ 1052

 .מהפחות שבפועלים
 ולא זכיתי להבינו בבירור, יש עוד תירוץ בשם אחיו 1053
 .ת"לא הבאתי את הפ 1054
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גמר רק שנותן לו כפי מה ששוין למכור בשעת ח "וי, )ח"קצה (דמי הפירות אחר שגדלו
  . 1055)מ"נתה( פעולה דאז הוא פרעון השכירות

)ä ( íéôòåæ íéðô úéáä ìòá íäì äàøäå äëàìîä äìæìãúðå òìñá åîöòá úéáä ìòá øëù
íéøáãá åäåñééôå , éôë íëøëùî åúçôúù úòã ìò àìà éúñééôúð àì øîåì ìåëé åðéà

ìåæä , êåðñééô àì åøîàé íäùåðéùò ïëå äáåè äëàìîä äùòðù úòã ìò àìà .äâä :èë÷ ùéå

á íàã ïé÷ìçîìòúåîåòøú àìá øåæçì ìåëé äéäå êë àìà íëì ïúåð éðéà ùåøéôá øîà úéáä  ,òà" â

øîàù åîë àìà ïúåð åðéà åäåñééôå åøæçã , úåôòåæ íéðô åì åàøä íäå äëàìîä äø÷åä íà ïëå
íéøáãá íñééôå ,úð àì øîåì íéìåëé íðéà éôë åðéøëù ìò óéñåúù úòã ìò àìà åðñééô

÷åéäø ,éúéùò ïëå äéúùå äìéëà íëì óéñåäì úòã ìò àìà éúñééô àì áéùé àåäù:  
  ).ך"ש ( כלומר סך פלוני לאפוקי חזר בו בסתם- אלא כך •
 כגון שחזרו בהן הפועלים תחלה ובטלה שכירותם - והיה יכול לחזור בלא תרעומות •

כ נמלכו ורוצים לגמור המלאכה " ואח,)ד"סימן שלג ס(אלא שמנכה להם וכדלקמן 
רק , יכלו לומר ,אמר בפירוש איני נותן לכם אלא סך פלוני ופייסוהוו ,ל הביתוחזר בו בע

' עי). ך"ש ()'ק ל"ס' וסעיף ה' ג סעיף א"של' ש לקמן סי"ועיין מ(תנאי זה עבדיתן על 
  ).מ"נתה(א "דברי רכא סק

 באכילה 1056ם לכעל דעת שטרחס " הששון ל-  שתיהד להוסיף לכם אכילה ו"אלא ע •
  ).ך"ש (ושתיה

)å (ä äåù äëàìîä íà 'ãá íøëùå 'ã ìò äãîòå äìæåäå ,'ã íäì ïúåð ,' íäì øîåì ìëåé àìå

äåùù äîî úåçô øðéã åç÷ú äúò íâ ,äëàìîä äø÷åäå éåàøäî øðéã øúåéá ïøëù íà ïëå ,
øúåé øðéã åðì óéñåú äúò íâ øîåì íéìåëé íðéàëò ìù ø÷åéä éôì éåàøäî åéù.  

יאמרו הפועלים מתחלה לא נתרצנו בפחות אלא ש ,םטעהמפרש '  בגמ-ולא יוכל לומר  •
מפני שראינו שאינך יודע דרך שכירות הפועלים ולדעתך גם שאר פועלים לקחו כן ואנו 
היינו דחוקים למעות ונתפייסנו בפחות מהראוי לנו מה שאין כן עתה שאתה רואה שכל 

 להפועלים על דרך זהאומר ל הבית דהבעוף הסעיף לים נשכרין בכך וכן הטעם בסהפוע
  ).ע"סמ(

  
 âìù  

)à (ì÷íúåà äòèä úéáä ìòá åà úéáä ìòá úà åòèäå íéìòåôä úà øëåùä , äæ íäì ïéà
úåîåòøú àìà äæ ìò .äâä :äëàìî íäá äùåòù úåðîåà éìë úéáä ìòá êùî íàã íéøîåà ùéå ,

ìåëé úéáä ìòáä ïéàïìá÷ àåä íà ìòåôä àìå åá øåæçì  ,åé øéëù àåä íà ìáàí åîë øåæçì ìåëé 

øàáúðù ,íéøçà øåëùìå åúðîåà éìë áëòì ìåëé åäéî .íéøåîà íéøáã äîá :åëìä àìùá , ìáà
äàåáú åàöî àìå íéøîçä åëìä ,äçì àéäùë äãù åàöîå íéìòåô , úå÷ùäì íøëùù åà

íéî àìîúðù åäåàöîå äãùä ,òá ø÷éá íà äëéøöù äàöîå áøòáî åúëàìî úéáä ì
íéìòåô ,úåùòì åãéá äîå íåìë íéìòåôì ïéà , ìòåôë ïøëù íäì ïúåð ø÷éá àì íàåùåøéô :

 úåçôì äöåø äéä äîë éåàùî àéáäì øåîç øéëùäù øîç ïëå åæ äëàìîì åîöò øéëùäù éî ïéîùù

 ï÷éø àáìå ìèá áùéìå åøëùîï÷éø, ï÷éø àáì ïåòè àáä äîåã åðéàù ìèáì äëàìî äùåòå:  
 ).ע"סמ(ח "וי, )ד"רד סי' לעיל סי' עי(מחוסרי אמנה ואין בו חסרון של  – אלא תרעומות •

 בעל הבית לומר לפועל השכר עצמך במקום אחר וגם הפועל אומר לבעל הביתשיכול 
אין ש ולכן איפה, צא ושכור לך פועל אחר אלא שיש על החוזר תרעומות בשביל הטורח

'  אין להן עליו אפי, אחר להשכיר את עצמןבעל הבית שמוצאין כאן טרחא כגון
 לטרוח בעל הבית על הפועלים משום שאין דרך בעל הביתהיינו דוקא ותרעומות 

 אחר בעל הבית אבל אם פועלים מוצאין ,ולהשכיר פועלים אחרים אף שמוצא לשכור

                                            
 .ת"לא הבאתי את הפ 1055
 ?האם זה מוסיף משהו 1056
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ן אם קצץ פעם מ במה שיש תרעומות לעני" ונ,1057תרעומות' להשתכר אין להן עליו אפי
 .1059)ך"ש (1058ש"ב ע"ק כ"ב ס"של' שניה וכדלעיל סי

 ).מ"נתה(ח "וי, )ך"ש (לאו דווקא" א"וי"ולכן ',  אין בזה מח–א דאם משך "וי •
מ "החזירו לפועל אחר המשיכה מ'  ואפי- 1060' כלי אומנות כובעל הביתדאם משך ה •

תנו רשות לחזור ל נ"מחשב המשיכה לקנין דאין יכול לחזור זה בזה אם לא פועל שחז
 ש כי לי בני ישראל עבדים ולא עבדים לעבדים"באמצע המלאכה כדי לקיים מ' אפי

על  קנאה הבעל הבית רק שנתנה לחצירו של ב, אם לא משךהוא הדין). ך" ושע"סמ(
 לא מהני מידי ,היה כבר דרך פקדון אצלואמנם אם , הרשותו קונה כמו משיכש ,הבית

פ שחזר "ה לכליו של קבלן לא מתבטל הקנין אע"קנאום ב ודבר פשוט שכל ש.לענין זה
 . 1061)ז"ט(הקבלן ולקחם 

 ,ג דאם התחיל במלאכה יכול לחזור בו ויהיה ידו על התחתונה"אע – 'ולא הפועל כו •
אין להקשות דמאי  ).ך"ש( 1062אם ירצה להיות ידו על התחתונה' הכא לא מהני אפי

מדבר האבוד דאינו שוכר עליהן רק ל דהוה אמינא דלא עדיף "ל דקמ" די,ך"ל בש"קמ
נראה דהמשיכה ו .ל דאינו יכול לחזור בשום ממון"קמ, )'ו' לקמן סעיף ה(כדי שכרן 
דהיינו אם הקדים שכר אפילו לא נתן רק פרוטה לפועל , רק מעות קונותאלא , אינו קונה

היינו , קונה] אינו[יוחנן מודה דמדרבנן מעות ' ואף דר, לקנין קנהו ואינו יכול לחזור
אבל בשכירות מטלטלין דלא שייך , דוקא במקום דשייך לומר נשרפו חיטיך בעליה

   .)מ"נתה (ומכל שכן בשכירות פועל, החשש דנשרפו חיטיך מעות קונות
תלוי ,  אם שכרו עם כלי אומנות או עם שוורים,ם אומן ודאי דקונה בכסף"ובשוכר עכו •

  ).מ"נתה ()ד"א וסק"ך סק"בשז ו"א וסקט"ע סק"בסמ(ד "בסימן קצבמחלוקת 
 ע קנה ואין שניהם יכולין לחזור בהן"ואם משך האומן הכלי שנתנו לו לתקן לכ -שם  •

 ).מ"נתה(
ומהתימה שלא הובא . צ קנין"דכל מילי דרבים א, צ קנין"לשה ששכרו מלמד דא ש-שם  •

למד ואפשר דדין זה אינו רק במ. זה בכל פועלים ששלשה שכרו פועל דאין יכול לחזור
 .)מ"נתה (שהוא דבר מצוה ודמי קצת לנדר שהודר ברבים ועל דעת רבים

  ).א"רע( לא זכתי להביא –שם   •
 בעל הביתל כשעדיין כלי אומנתו דפועל בידו ד"ור - 'מיהו יוכל לעכב כלי אומנתו כו •

ירא שמים יחמיר בדבר ולכן ,  יש מקום לומר שאינו יכול לעכב כלי אומנות).ע"סמ(
יכול לעכבו עד שיספרנו דיכול לומר שכרתי המספרים ). ך"ש (על את שלוויחזיר להפו

אבל שיהיה יכול למכור המספרים ולשכור אחרים בדמיו , שיהיה בידי עד שתספרני בו
  ).מ"נתה (לא שמענו מהם

 חמר להביא לו תבואה הלך ולא מצא הל כשהפועל הי" ר- 'החמרים ולא מצאו כו •
  ).ע"סמ (אז לחרישה' הו הלך ומצא לחה ואינה ראוירוצה לחרוש שד' וכשהפועל הי

  ).ע"סמ (ואינו צריך להשקאתו'  פי-  שנתמלא מים •
והלכות אלו נזכרים , שבדק את הארץ בלילה היינו - ' מלאכתו כובעל הביתאם ביקר  •

 .)ך"ש (ש שם"ומ' ד סעיף ב"של' ל סי"ע, )ע"סמ (שלד' בסי
 שום הכי מ,ליכה היא כהתחלה במלאכה פושע וההבעל הבית כיון ד- נותן להם שכרן •

 ואף שאין לפועל , ואם חוזר צריך לשלם להם כפועל בטל, יכול לחזור בובעל הביתאין 
'  להם אצל מי להשתכר כוה לא הי,רןישכמ ה דאף שלא הי,פסידא דממון מכח חזרה זו

  ).1063ך" ושע"סמ(
                                            

 ה ולא ראיתי להוסיפו"יש חשבון של ה 1057
 לא זכיתי להבין 1058
 .ח"לא ראיתי להביא דברי הקצה 1059
 .א וכן עיקר ולא ראיתי תוספת בזה,ב כותב על דברי הרמ"ך סק"הש 1060
 .ת ולא הבאתי דבריו"הובא בפ 1061
ע מה נוסף "וצ, ולהיות ידו על התחתונה, יל ולסיים מיד אחר כךאבל כמובן יכול להתח 1062

 .?בדברי המרדכי
הלכו אורחא דמילתא נקט דמסתמא כשלא הלכו מוצאין להשתכר ומשהלכו "ך מוסיף "הש 1063

 .ולא ראיתי צורך להביאו" 'אין מוצאין כו



â ÷ìç èôùîä øéàî' 

253 

כן חמר שהשכיר  שמין מי שהשכיר עצמו למלאכה זו ו- 'כפועל בטל שאינו דומה כו •
ולבא ריקן וכן ינכה לו חמורו להביא משוי כמה היה רוצה לפחות משכרו לישב בטל 

  .)ז"ט(א חצי שכרו "וי, )ך"וש, ע"סמ(משכרו 
)á (åëìä àìùá úåîåòøú àìà åéìò íäì ïéàù íéøåîà íéøáã äîá , åéä àìùá à÷åã

äæ úéáä ìòá íøëùùë ùîà íîöò øéëùäì íéìåëé ,ùð åéä íà ìáà åéùëòå ùîà íéøë
ììë íéøëùð íðéà ,ìèá ìòåôë íøëù íäì ïúåðå íäì ãåáàä øáãë äæ éøä , íéøëùð íàå

úçôä íìùî úåçôá ,åëìä íàå íçåìù àì ìáà íîöò åëìäù à÷åãå ,òà" íéàöåî åéä àìù ô
ìèá ìòåôë íøëù íäì ïúåð ùîà íîöò øéëùäì ,ììë íéøëùð íðéà åéùëòù àåäå , ìáà

 éî íéàöåî íàúîåòøú àìà íäì ïéà åúåøéëùá íøéëùéù , åàöî àì åìéôàã íéøîåà ùéå

éöåøù ÷ø åæî äãéáë äëàìî ÷øíïøëùá óéñåäì  ,øçà íå÷îá ïîöò øéëùäì ïéëéøö ,ïé÷ìåç ùéå .
úåçôä íäì íìùî úåçôá àìà íéøëùð úåéäì íéàöåî íðéà íàå . àìùë íéðéãä åìà ìëå

á àåäù áøòáî åúëàìî úéáä ìòá ø÷éáåúòéùô , úéáä ìòá úòéùô äúéä àì íà ìáà
øáãáììë  ,øàáúðù åîë øèôðå ñåðà äæ éøä .äâä :á óéòñ ãìù ïîéñ ïî÷ì ïééòå . ãîìî

äðåùàø äðù ìéçúäå íéðù éðùì åîöò øéëùäù ,ìòåô ìë ïéãä àåäå äéðù äðùì íâ äìçúä éø÷î:  
 כשהלכו שהוא דוקא .)ע ח"סמ (וחייב מדינא דגרמי' פי. ז כדבר האבוד להן"ה •

כהתחלת מלאכה שכשם ששאר דברים נקנה בקנין כך שכירות פועלים נקנה בהתחלת 
ב ליתיה בתשלומין היינו משום דפועלים לא קיבלו "פועלים שחזרו בבעהאבל , מלאכה

 אבל אם אינו ,שתעבדו לגמור מלאכתן עד כדי שכרןעליהם אלא לגמור המלאכה ונ
ב החוזר "אבל בעה. דלא קיבלו עליהם תשלומין כיון ,שוכר עליהן לא בעי שלומי

ב הוא לשלומי "ב הוא לשלומי לפועלים וכיון דתנאו דבעה"בפועלים עיקר חיובו דבעה
ב הוי היזק "משום דפועלים בבעה ,ה בדבר האבוד צריך לקיים תנאו ובעי שלומי"מש

) מרדכי(א "בל יא. ב בפועלים אינו אלא כמו מבטל כיסו של חבירו דפטור"ממש ובעה
כ לאו דינא " הא דשוכר עליהן עד כדי שכרן ע.)קצות ג(אין חילוק בין התחילו במלאכה 

ל דעתן שבכך מחייבין עצמן "או שאמדו חז, ל"כ הוא מצד תקנת חז"וע, דאורייתא הוא
 ל ואומדנא שלהם אין להקשות כלל"ועל תקנת חז, זה לזה להשלים ההיזק עד כדי שכרן

 .)מ ג"נתה(
בפועלים הוא דחייב משום דינא דגרמי היכא דמצאו אמש והיום לא מצאו דוקא  -שם  •

מצאו אמש להשתכר ' אבל שכר בהמותיו ולא התחיל במלאכה אפי, מקום להשתכר
אבל היכא , והיום לא מצא אין זה אלא כמבטל כיסו של חבירו ואין בו נזק כלל ופטור

הוי דבר ' כ אפי"בעלמא אדלא התחילו במלאכה דאין בו משום קנין כלל אלא דברים 
ג דאינו אלא מניעת ריוח "וכה. האבוד אינו אלא משום דינא דגרמי שהפסידו על ידו

בנזק אדם פטור ומשום דלא מיחייב בדיני דגרמי אלא בנזק ולא בארבעה דברים ' אפי
 ).ח"קצה(מספיקא לא מפקינן ממונא ו

) ע"סמ (אתמול נשכרין עתה נשכרין בפחות ממה שהיו'  פי- 'ואם נשכרין בפחות כו •
 לשלם להם כפועל בטל אלא משלם להם בעל הביתצ ה"משמע דאם מוצאין להשתכר א

י לומר אשב בטל ותשלים לי "ל דהפועל מחויב לעשות המלאכה וא" משמע דר,הפחת
 .)ך"ש( 1064כפועל בטל

  לפי ערך כפועל בטלל מה שנשכרין היום פחות מאמש משלם לו" ר- משלם להן הפחת •
 ,לא הוזלה המלאכההיינו במקרה ש .)ך"ש(א שלא לפי ערך כפועל בטל "וי, )ע"סמ(

 נשכרין לה לכן ו. אלא קלה מזו,תמולאלא שלא מצאו מלאכה כבידה זו שנשכרין לה א
  דהיינו מכבידה לקלהתמולשכירות של א ובזה משלם כפועל בטל על פי ,בפחות

 .)1065ח"קצה(

                                            
 .ך" לא הבנתי מילים אלה בש– בעל הבית אלא הברירה ביד ה1064
ועכשיו רק מוצא משהו קל ,  היה צריך להעביר דבר כבד למאה שקל ליוםאתמול, לדוגמא 1065

 ?ג"ע סקי"סמ' עי. בזה הוא משלם לו כפועל בטל, ובהפרש של חמישים שקל, בחמישים שקל ליום
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עד שאין מוצאין להשתכר צריך ליתן להם  וכן לא הלכו ועכבם - 'פ כו"ואם הלכו אע •
שכרם כפועל בטל כיון שגרם להן הפסד אלא אורחא דמילתא נקט דמסתמא כשלא 

 .)ע"סמ(הלכו מוצאין להשתכר ומשהלכו אין מוצאין 

 ששכירות פועלים נגמר , שאז נתקיים ביניהם השכירות- ודוקא שהלכו הם עצמם •
 .)ך"ש (ם אלא תרעומותהלך שם שליח אין לה) אבל (,בהתחלת המעשה

ל "כיון שהלכו ה' והוא שכרן בד' ה אם שאר פועלים נשכרים בג" וה- נותן להם שכרם •
כאלו התחילו ואינו יכול לחזור בו ואינו יכול לומר השכירו עצמיכם כשאר פועלים אלא 

 לפי התנאי הגדול שפסק עמהם או ישכירו עצמם כשאר ועל בטלצריך ליתן להם כפ
 .)ך"ש( ישלים להם כתנאי שפסק עמהםפועלים והוא 

 נמצא דאין חילוק בין הלכו ללא הלכו אלא - 'והוא שעכשיו אינם נשכרין כלל כו •
 .)ע"סמ(כשזולת שכירתו לא היו מוצאין מי שישכירן או שהיו שוכרים אחרים בפחות 

 .)ך"ש( אפשר דאין מי שחולק - ח"וי •
לאחרים למלאכתן ומה שיפחתו להן הן ישכירו נפשם '  פי- 'אלא בפחות משלם להן כו •

 ).ע"סמ( שכירתן כשיעור ששכר אותן ת זה שחזר בהן למלאובעל הביתאחרים צריך 
 וכתבו ונתנו לו שטר סתם וחטקהלה אחת קטנה קיבלו איש אחד להיות ש -אנוס ונפטר  •

ואחר זמן מחמת .  כך וכךבלי קביעות זמן ונקצב לו שכירותו מכל מה שישחוט יתנו לו
 .הקהל טוענים שהם אנוסים בדברו. והשוחט תובע שכרו,  קבלו בשר ממקום אחרמסים

, פ הדין הקהל פטורים"אם האמת כטענת הקהל שהם אנוסים בדבר בודאי שע, להלכה
 להתנות עם האדון שהשחיטה יהיה דוקא בקהלתם ואפשר שלא היה יה להםמ ה"אבל מ

 ואפשר שאין חילוק ,על בטלכ מחוייבים הקהל לשלם להשוחט כפו" וא,מקפיד בזה
 כמבואר בתשובת , מנכין הרבה אף אי לא עביד,לגבי שוחט בין עביד לא עביד ואין

 ואף שלא קבעו להשוחט זמן בכתב שנתנו לו .לענין רב מורה הוראה' א סימן נ"רמ
ג גבי מי שקיבל לזון חבירו סתם אי כל "ס' ס' א בסי" שהביא הרמבמחלותי וכ תל"וא

  .)ת"פ (1066 וממילא הקהל פטורין,ה"כ הממע" וא, שנה אחת במשמעימי חייו או
 וכתב שם דודאי אף ,רב אחד ששכרו אותו לרב וכאשר הקריב הזמן חזרו בהן - שם  •

ש המרדכי דכל דבר הנעשה " וכמ,שעדיין לא התחיל במלאכה אין יכולין לחזור בהן
נס שחזרו בהן מחמת  אמנם אם היה או,1067'טובי העיר ליתא בחזרה כו' י ג"ברבים או ע

 נראה דיכולין ,]מ" שעה– דהוי אונס דלא שכיח דהוי פסידא דפועל [1068ע"חשש אויר ל
כ "ג דהוי אויר אח" אע, אך אמנם אם חזרו בהן קודם שנודע חשש אויר.'לחזור כו

כ היה "ואח, ח שאף אם חזרו"וי, ' דמיד דחזרו בו נתחייבו לפועל כו,פסידא דבעל הבית
  ).ת"פ( ריםשינוי אויר פטו

  
)â (øæåç íåéä éöçá åá øæçå äëàìîá ìòåôä ìéçúä , ïéàå úåøéëù éîã øáë ìá÷ åìéôàå

úéáä ìòáì íìùì åãéá ,åéìò áåç úåòîäå åá øåæçì ìåëé , øîàðù)äë àø÷éå ,äð ( éì éë
íéãáòì íéãáò àìå íéãáò ìàøùé éðá .äâä : øôåñ åà ãîìî åìéôà ìòåôì øåñà àîòè éàäîå

øéëùäìíéðù äùìù òá÷á úéáä ìòá úéáá úåéäì åîöò : 

לא הלכו '  אסור לחזור בו מאחר שהתחיל הפועל ואפיבעל הבית -  'התחיל הפועל כו •
 ).ע"סמ( 1069ממקומן

לא אמרו שפועל יכול לחזור בו אלא בשוכר עצמו באמירה אבל ש' יש צד א – 'חוזר כו •
אבל שאר כל , 1070וכל שנשתעבד בקנין לטפויי מילתא אתא שלא יוכל לחזור ב

 ולכך לא ,ולא כולם, וכל הקנין הוה קנין דברים בעלמא, וכן עיקר, הפוסקים לא חלקו
 לא קאמר אלא בקבלן ל"ואפילו הצד הנ, ע בין נשתעבד בקנין או לא"חילק כאן בש

                                            
  ?היינו בסוף השנה מאז שנהיה שוחט 1066
  .א"מ לעיל בס"נתה' עי 1067
  .היינו שהיה מגפה במקום שהרב נמצא 1068
 ?נכון 1069
 ).ק"א בשטמ"לשון הריטב(קבל כל הכסף ה אם "וה 1070
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א "וי, 1071)ך"ש(' ק ד"ולענין שאינו יכול לחזור בו בשום ממון וכמו שכתבתי לעיל ס
 דודאי ,בקנין אינו יכול לחזור בו אך מחלק שם בין קנין לקנין ששהצד הזה הוא העיקר

 אך קנין כסף ושטר דמהני לקנות בו ,כל הקנינים שבעולם לא מהני בזה דהוי קנין דברים
 ).ש"פת(' כ כאן כו"עבד עברי מהני ג

א "וי, )ך"ש (דבר האבוד כיון דאפשר שיהא לוכ נחשב כאןלא  – 'ואין בידו לשלם כו •
  .1072)קצות (ולכן אינו יכול לחזור,  האבודדהוה דבר

ג אסור למכור עצמו "ל דהיינו דוקא כשיש לו פרנסה וכסות דבכה" נ-  'ט אסור כו"ומה •
 דמותר למכור את עצמו ,כסות'  אבל אם הוא עני ביותר כשאין לו אפי,לעבד עברי

טא ג פשי"כ בכה" וא,לשנים הרבה' ופשיטא דהיכא דמותר למכור את עצמו מותר אפי
 .)ך"ש(נמי דמותר להשכיר עצמו בקבע ליותר משלש שנים דלא גרע ממוכר עצמו 

מקצה שלש )  טז ידישעיה(שנים שם עבד ושכיר עליו דכתיב '  דג-  בקבע שלשה שנים •
ט יש "ל דמה" ונ.)ז"ך וט"ש(שנים ' ל יותר מג"צא "וי .)ע"סמ (שנים כשני שכיר כו

 על הבית בתלא להשכיר עצמן להיות בביליזהר למלמד או לסופר או שאר מלאכות ש
שנים נפקא '  דכל טפי מג,שנים' בקבע עמו ולהיות סמוך על שלחנו בלי הפסק יותר מג

מ כיון דנפקא מתורת שכיר קא " מ,מתורת שכיר ועבד  גמור לא הוי לכל הלכותיו' לי
 עבריבד שנים דדוקא ע' יותר מג' שמותר אפיא "וי, עבר על כי לי בני ישראל עבדים

  לחזור בו ואינו יוצא קודם זמנו אלא בשטר שחרור עובר משום עבדי הםינו יכולשא
א שאינו "י. חזן שנתקשר עם הקהל בתקיעת כף לששה שנים והחזן רוצה לחזור, )ך"ש(

חזן שכל עצמו אינו רק להוציא ציבור ולעבדו כפלחן אבל , שאינו כפועל, יכול לחזור
' מכל מקום הואיל שמכבד בקול ה, ג"משורר ובכהנכלל בשכרו מה ש' הראוי ואפי

ע ברב ושמש "וצ. מהונו ממה שחננו ומשמח אלקים ואנשים לא נקרא בכך עבד לעבדים
' עבד ה' ג דהוא עושה עבדות ה"דמלמד חוזר דאעא "וי. ש"העושה צורכי בית הכנסת ע

ן וזה ה בחז"כ ה"מיקרי אבל מה שהתקשר לאחרים אינו עבד שלהם ויכול לחזור וא
 דאדם אסור להשכיר עצמו ביותר משלש אינו , צריך לקיים שבועתו,אמנם בנשבע. ברור

מצוה דרבנן אסור  בביטול.  ובדרבנן לא הוי מושבע ועומד מהר סיני,אלא מדרבנן
ל שב "לחזור ה ג שלא"כהו, לעשות המצוה כדי שלא לעבור על השבועה בקום ועשה

 ועוד דכיון דכבר השכיר ,יה היינו קום ועשהחזור דחזרה דידואל תעשה ואסור לו ל
כ איסורא דעבד עבד ועכשיו שבא לחזור אחר שלש אין לו "עצמו ביותר משלש א

ש קבע עמו ולהיות סמוך על "אין שום ספק דמו ).ח"הקצ(לחזור מחמת השבועה 
 דמה בכך הרי כל הקהלה ,שלחנו לא אתי למעוטי חכם העיר שאינו סמוך על שלחנם

אם הקהל מתנים ושכרו להם פועל ונותנים לו בית ונותנים לו דמי מזונותיו משותפים 
עם הרב באם יזוז מהם צריך לחזור להם ההוצאות ולא יזקפן עליו במלוה גרע טפי 

 . )ת"פ (ואסור

ויש ' על זמן יש על שלשה שני' נוהגין ברוב תפוצות ישראל לכתוב שטר הרבנו -שם  •
כ יצא "ש דא" שאסור להשכיר עצמו יותר מגכאןר שנים והטעם לפי דמבוא' על חמש

אינו מוכח לאסור א ש"וי, מכלל שכיר ונכנס לכלל עבד ואסור למכור עצמו בעבד עברי
' כ יש כותבין שטר הרבנות על ג"שנים רק שלא יהא מושכר לשש שנים וע' יותר מג

ות היינו מה דכותבין זמן בשטר הרבנו. שנים ויש על חמש שנים אבל סתם אין כותבים
יכול לחזור אחר כלות הזמן אבל הקהל אין בידם ' לטובת הרב המשכיר עצמו ושיהי

 .)ת"פ(ככלות הזמן אלא במקום שנהגו ' לחזור אפי
  
)ã (ìéçúäù øçà åá øæçù ìòåôä ïéã ãöéë ,ìèåðå äùòù äî åì ïéîù , äø÷åä ïéá

äìæåä åà äëàìîä ,íúñ øæçù à÷åãå ,ëî øæåç íà ìáàïéà ø÷åé çåì ïéòîåù  , ïìá÷ íàå
úåùòì ãéúòù úà åì ïéîù àåä ,éá åøëùù úòá äìæåäù ïéáïäìæåä àìù  , äìæåäù ïéá

                                            
. אבל אין מחלוקת בהלכה בכלל, ך שאין כאן קנין דברים בעלמא"ח חולק על הש"הקצה 1071

 .ז,ולאותו טעם לא הבאתי את דברי הט
 .מ"לא ראיתי הלכה יוצא מנתה 1072
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äìæåä àìù ïéá êë øçà äëàìîä ,úåùòì ãéúòù äî åì ïéîù .ãöéë : äî÷ åðîî ìá÷
íéòìñ éúùá øåö÷ì , ïéé ìù úåéáç êëå êë úåùòì åîöò ìò ìá÷ù åà)ú"èîù ïîéñ ä ( ,

äå äéöç øö÷äéöç çéð ,åéöç çéðäå åéöç âøà íéòìñ éúùá âåøàì ãâá , äî åì ïéîù
ùòì ãéúòùúå ,å äåù äéä íà 'ïúëàìî úà åøîâé åà ì÷ù åì ïúåð íéøðéã , äéä íàå

íéøðéã éðù äôé øàùðä ,äëàìî éöç àìà åùò àì éøäù òìñ àìà ïúåð åðéà .äâä : ìòáå
 äðåúçúä ìò åãéù ïìá÷ë åðéã åá øæåçä úéáä)øåè:(  

בחצי יום וידו '  הפועל אם הוא שכיר יום יכול לחזור בו אפי- 'כיצד דין הפועל שחזר כו •
אם נתיקרו ' דינרים ליום ועשה עמו חצי היום ואפי' על העליונה כגון ששכרו בעד ח

' ה צריך ליתן להראשון ד" אפ,דינרים' חצי יום הנשאר ועל אחר פועל שצריך ליתן ל
  .)ך"ע ש"סמ (שהדינרים מחצי היום שע

דינרין ואינו ' דינרין צריך ליתן ו'  אם הוזלה שיכול לגמור חצי היום הנשאר בבכןו -שם  •
, )ע"סמ (ינרין כפי מה שהתנהד' דינרין כדי שתגמר מלאכת היום בח' מעכב בידו אלא ב

' וכאלו שכרו לחצי יום בד', היינו ד, א שאין נותן לפועל יותר מקביעות הראשונה"וי
ואין לחלק בין היכא שהכניס פועל הראשון לשני דאז ', ועיקר שנותן לו ו, )ך"ש (יםדינר

  ..א"רע).ח"קצה(ב צריך לשכור את השני "ובין היכא דבעה, הוי משום שליחות

ואינו כעבד דמלאכת רבו מוטלת ' פי(ואם הוא קבלן שקבל עליו מלאכה בכך וכך  -שם  •
ה גומר מלאכה שקיבל עליו איזה שעה ביום עליו לעשות בו כל היום בלי הפסק אבל ז

 גם 1073ה"מ) שירצה וכדרך כל בעל הבית העושה במלאכה שלו למכור ולהשתכר בה
דינרין ' י לחזור בו ואם חזר בו ידו על התחתונה שאם קיבל עליו המלאכה בח"הוא א

 'דינרין לא יתן לו אלא ב' א לגומרה אלא בו"ועשה חציה וחזר בו ונתיקרה המלאכה שא
דינרין אינו ' י לגמרו בפחות מח"כפי מה שהתנה ואם א' דינרין כדי שתגמר מלאכתו בח

נותן לו כלום ומיהו אם נתיקרה הרבה שצריך ליתן עליה יותר ממה שפסק עמו אינו 
צריך לשלם לו מכיסו כלום ואם לא התחיל עדיין בהמלאכה רק הלך לעשות מלאכתו 

 שכירות משל קבלן כלום על הביתדאין ביד הבונתיקרה המלאכה וחזר בו הקבלן נמצא 
שהרי עדיין לא התחיל כלל בעשיית המלאכה אין הקבלן מפסיד אלא טורח הליכתו כיון 

'  משל קבלן אפיעל הביתאם תפס הבאבל , צ לשלם מכיסו"שאינו תופס משלו והוא א
 כפי דבר שאינו מכלי אומנתו יכול לשכור עליו מאותו תפיסה באופן שיגמור מלאכתו

דינרין וכן הדין ' ה אינו נותן לו אלא ד"דינרין אפ'  ואם הוזלה שיכול לגמרה בב.תנאו
בקבלן שידו על התחתונה שאם הוזלה המלאכה ויכול '  החוזר בו אפיעל הביתבב

כדי ' דינרין על מה שעשה ולא ישאר בידו אלא ב' דינרין צריך ליתן לו ו' לגומרה בב
 .)ע"סמ (דינרין' י תנאו ואם הוקרה צריך ליתן לו דשיוכל לגמור בהם מלאכתו כפ

כ מלמד אחר טוב " השוכר מלמד ומצא אחעל הביתוכן ב' בעל הבית החוזר בו כו -שם  •
ואם הוא חוזר ,  לחזור בתוך שנה כיון שהתחיל זה במלאכתו ואינו פושעינו יכול א,מזה

 ה שנייה"א בהג"ה ס"של' ל סי" מטעם דאי לא עבדו חלשי ועשכר שלםצריך לשלם 
  ).ע"סמ(

                                            
 ?לבדוק הנוסח 1073
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à á"ò àé á"áîøå à"ô íéðëù í"ä à"à. 
á åù"úáùø "àç "àéñ  'æ÷úú. 
âá "éñ é 'áùøä íùá æð÷"à,àøäå "éñ ä ììë ù 'â. 

ã åù"àøä ú"ä ììë ù 'éñ 'æ'.  
ä á"ò á á"à ,áîøå"ô íéðëù í"ä à"à. 

å á"ò àé á"à.  
æ éò 'áîø"ô äðéëù í"î à"ã. 
ç á éëøãî"éñ î 'ãôù. 
èééî úáåùú úéðåîéñ ïéð÷  'ãé. 
é  úåáåúë éëãøî& 

àé îø ãé"á ä"ò âé á"ñ á 'âò÷  
áé îø ãé"éñ íù ä 'áò. 
âé) ð"àøä íùá é"úå ä 'áùøä"éñ à 'àé÷úú( 
ãéäú "éñ ã 'åìù. 
åèåùú  'ééî 'éñ ïéð÷ã 'ãé 
æèéñáå íù  'éø. 
æéåùú  'ééî 'éð÷ãéñ ï 'åì. 
çé á"ò âé á"òå à"áîø á"ô íéðëù í"ä à"äå á"ä.  
èéàøä íùá øåè "ôñ éëãøîå ù"áã ÷"ô ãéâîäå á"áéø íéðëùã à"éñ ù 'áå âôú" íùá é

áîøä"áîø úáåùúå í"éñ ï 'ùøå âî"ñåúå é' 
ë åù"àøä ú"÷ñ çö ù"â.  

àëé íùá øåè "ô éëãøî à"áã ÷"á ,á"îøä íùá é"ä. 
áë áîø"ô íéðëù í"ä à"á.  
âë áîø"ô íéðëù í"ä à"á.  
ãëáéø "éñ ù 'æëø 
äëô ãéâîäå øåè "áùø úáåùúå íéðëùã à"éñ à 'åð÷úú 
åëè øåàøä íùá "áå ù"áîøä íùá é"áùøä íùáå ï"à 
æë ø íùá øåè"éðåìöøá é ,åùå"àø ú"ö ù"ã ç'.  
çë áîø"ô íéðëù í"ä à"á. 
èë çù" úáùø"éñ à '÷úú"è. 
ì áîø"ô íéðëù í"ä à"â.  

àì øåè. 
áì á" áò âé"á ,éøå"ò ç íù ó"á.  
âì áîø"ô íéðëù í"ä à"ä.  
ãì àø"á ù"éñ à ÷øô á 'ð. 
äì á äðåé åðéáø"é á"ò â"á ,ô íéðëù ãéâîä áøä"ä à"ä.  
åì á éëãøî"÷ú æîø ïéôúåùä á"è.  
æì éò 'åæç"åç à"éñ î 'ñ áë"ðä ïîéñá ä"ðä ìëù ì"ààâ ù÷éáù éøçà ÷ø ì" ïéà äæ àìì ìáà â

úåëæ åì .öå"ãì øå÷î òåéøá. 
çì áîø"á ï"é á"ò â"ô íéðëù ãéâîä áøä á"ä à"ä ,  
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èì øåè 
î á"é á"ò â"á ,àø"á ù"ô á"ð à'. 

àî îøä íùá øåè"ä. 
áîøåè  
âîøåè  
ãî áîø íùá øåè"íù ï.  
äî åùú íùá øåè 'éàä áø.  

 åîáéø"éñ ù 'æëø.  
æî ö ììë"â ç'.  
çîã "áùø úáåùúå ò"éñ à 'åð÷úú 
èîéáø  'ëð íçåøé"ç æ"á, úáåùúå éîäì úåñçåáîø"ò ïîéñ ï"â.  

ð øåè.  
àð éàä áø úáåùú íùá øåè.  
áð åù"àøä ú"ô ììë ù"ã ä'. 
âð åù"áùø ú"ç à"ñ÷ â"ç. 
ãð á"á é"à ò"à. 
äð àø"ù á"á ô"à ì"ç. 
åð ø"é ùâî á"á é"à ò"à ,áîø"í íéðëù ô"á ä"à. 

 æð øåè ñ"â íùá ùø"é åðéáøå ìàððç. 
çð àø"ù á"á ô"à ì"ç. 
èð àø"ù íù. 
ñ ø"àâî é"äá àáåä ù"ô íéðëù ä"ä á"à. 

àñ á"á é"à ò"à ,áîø"í íéðëù ô"á ä"á. 
áñ á"á é"à ò"á ,áîø"í íéðëù ô"á ä"â. 
âñ øä íùá øåè"é. 
ãñ îâ 'íù ,áîø"í íù ä"ä. 
äñ îâ 'íù ,áîø"í íù ä"å. 
åñ ãéâî äðùî íù íùá áùøä"à. 
æñ á"á é"á ò"à.  
çñáéø "éñ ù 'çîø 
èñ äëåñ â 'ò"à ,òå"á ,áîø"í íéðëù ô"á ä"ç. 
ò á"á é"à ò"á .áîø"í íù. 

àò ñåú 'áîøå íù"í. 
áò ùø"àøå é"íù ù. 
âò á"á é"à ò"à ,áîø"í íù ä"è . 
ãò ùø"íù é. 
äò á"ò âé á"á. 
åò á éëãøî"éñ á 'é÷ú ,øùà úåäâäå"á é"ô á"éñ à 'áð. 
æò íù éëãøî. 
çò á"á ÷"å ò"á ,áîø"í íéðëù ô"á éä"à. 
èò åù"ú  ììëçö  úåàá. 
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ô á"á æ 'ò"á, áîø"í íéðëù ô"á éä"á. 

àô áøä ãéâîä íù. 
áô úéá óñåé íùá åù"ú áùø"à ç"á ù"ô. 
âô á"á æ 'ò"à. 
ãô áîø"í íéðëù éô"á ä"à. 
äô àø"ù á"á ô"à  úåéúåàî"å åî"æ. 
åô éëãøî á"á ïéôúåùä æîø ÷ú"æ íùá øäî"í. 
æô øåè. 
çô á"á é"á ò"á ,áîø"í íéðëù é"á ä"á. 
èô àø"ù á"á ô"à î"å ,øåèå ,øäåá ãéâîä íùá é"à. 

ö áîø"í íéðëù éô"á ä"â. 
àö àø"ù á"á ô"à î"è. 
áö åðéáø íçåøé áéúð ë"æ ç"á . 
âö éëãøî ÷øô éðù éðééã éñ 'òø"æ íùá øäåî"í. 
ãö òîùî øî 'íçåøé ðä"ì. 
äö àø"á ù"ô á"åî úåà à. 
åö ð"á é"ò áé á"ã á"áîøä íùá àøöîà ä"àøäå ï"ä. 
æö á"î ì"à ò"á .áîø"í ïéçåìù ô"ä ä"è. 
çö á"î ñ"è ò"à. 
èö øåè. 
÷ éëãøî á"î ãé÷ôîä æîø ôø"â. 

à÷ àø"ù á"á ÷øô æ 'á'. 
á÷ á"á ÷"å ò"á. 
â÷ úåôñåú íù. 
ã÷ åðéáø äðåé íù. 
ä÷ á"á ÷"æ ò"à. 
å÷ á"î ÷"ç ò"à ,áîø"éô íéðëù í"ä á"ã. 

 æ÷ àø"ù á"î ÷øô è ' úåàë"à. 
ç÷ á"î ÷"ç ò"à ,áîø"éô íéðëù í"ä á"ä. 
è÷ á"ò ç÷ î"ùø á"îå íùå é"íù î. 
é÷ úáåùú éðåîééî øôñ ïéð÷ éñ 'áì 

àé÷ àø"ù á"î ÷øô è 'ë"â. 
áé÷ áîø"í íéðëù ôé"â ä"æ. 
âé÷ øåè íùá ïåàâ. 
ãé÷ áîø"í íù. 
åè÷ á"î ÷"ç ò"à. 
æè÷ àø"ù éñ íù 'ë"ã. 
æé÷ ø"ï íùá áîøä"ï íù ,íù ùàøå. 
çé÷ ã"ò úòãì øåèä àøäå"ù íù. 
èé÷ á"î ÷"ç ò"à ,àø"ù íù ë"ä. 
ë÷ áîø"í íéðëù éô"ã ä"ã. 
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àë÷ áéø"ù éñ 'âôú 
áë÷ áîø"í íéðëù éô"â ä"å. 
âë÷ á"î ÷"ç ò"á ,áîø"í íéðëù éô"á ä"ä. 
ãë÷ ìòá øåèéòä úøéëî úåò÷ø÷ ñ"å ò"â. 
äë÷ îâá íù 'áùøä éãéîìúå"áá à"é. 
åë÷ ñåú 'á"á ä 'ò"à ã"ä äòáøà. 
æë÷ áîøá äðùî ãéâî" íù íéðëù í@åäùî ÷åçîì úðååëúä @éãéîìú áùø"à) áá"é (ìòáå 

øåèéòä íù. 
çë÷ äòã åçãù éãéîìúá áùøä"à ðä"ì ,ïëå ÷ééãî äòãî à 'ãéâîá äðùî. 
èë÷ åù"ú áùø"à ç"à è÷úú"å. 
ì÷ áîø"í íù. 

àì÷ àø"ù á"î ô"è éñ 'ì'. 
áì÷ àø"íù ù. 
âì÷ ø"ï á"î ÷"ç ò"à ,íùá ø"é éðåìöøáà. 
ãì÷ áîø"í íéðëù éô"â ä"ç@ ,åîùî øåè@áîøá àì äæ"åîöò í?. 
äì÷ á"é íùá éãéîìú áùø"à. 
åì÷ áîø"í íéðëù éô"â éä"ã. 
æì÷ áîø"í íéðëù éô"â ä"è ,øåè. 
çì÷ øåè. 
èì÷ áîø"í íéðëù éô"â ä"é ,øåè. 
î÷ ø 'éð íçåøé"ç à"ò î óã ã"á. 

àî÷ øåè íùá ïåàâ îøå"ä . 
áî÷ øåè ,ðå"é ÷øô ãé÷ôîä é"è ò"á) éôãî éøä"ó (áéøå"ù éñ 'à÷ú@  ìë åîéëñä ïëå úáúë

ëå äæá úñôåúä éúðáä ìàå íéåøçàäãî÷ äøòäá ï@. 
âî÷ øåè íùá îø"ä. 
ãî÷ øåè ,ðå"é ÷øô ãé÷ôîä é"è ò"á) éôãî éøä"ó(áéøå "ù éñ 'à÷ú. 
äî÷ øåè íùá îø"ä. 
åî÷ áîø"áé âé íéðëù í. 
æî÷ áîø"éô íéðëù í"éä â"à. 
çî÷ áîø"á ï"ò ç÷ î"ã á"áùøäå àøáúñîå ä"íù à. 
èî÷ îø íùá øåè"ä. 

ð÷ á"ò ç÷ î"á. 
àð÷ îøä íùá øåè"ä. 
áð÷ øåè.  
âð÷ áîø"íéô íéðëù "ä â"ã ,á"áîøä úòãá áñ óéòñ é"áîøã øåèäë àìãå í, ïåàâì äãåî í - 

@ð àì íâå øåøá àì íå÷î"êøöð äæù ì@. 
ãð÷ á éëãøî"éñ î 'öù"ä ,ã"î. 
äð÷ î óéòñ øåè 'àøä íùá"ù. 
åð÷ á"ò ç÷ î"á ,áîø"éô íéðëù í"ä ã"à. 
æð÷ îøä íùá øåè"ä. 
çð÷ á"ò ç÷ î"á. 
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èð÷ éñ íù ùàø 'âì. 
ñ÷ á"ò ç÷ î"á. 

àñ÷ á"ò ç÷ î"à. 
áñ÷ ùàøä íùá øåè@. 
âñ÷éñ ïéð÷ã éðåîééî úáåùú  'âì 
ãñ÷ô éðåîééî úåäâä é ÷ø"íéðëùã ã ,éñ íéðåàâä úåáåùú 'è"æ. 
äñ÷ á"ò ç÷ î"à 
åñ÷ îø íùá øåè"ä.  
æñ÷ á éëãøî"éñ î 'âöù. 

çñ÷ áîø"éô ïéð÷ í"ä ã"á. 
èñ÷ îøä íùá øåè"ä. 
ò÷ àø"á ù"è ÷øô î 'éñ 'ë"â ,ïåàâ éàä áø íùá øåèå.  

àò÷ á"ïåàâ éàä áø úòãì é.  
áò÷éøäî úáåùú "ìéñ  'æò. 

âò÷ åù"áùø ú"ç à"è÷úú à"å.  
ãò÷ áîø"éô íéðëù í"ä ã"â. 
äò÷ á éëãøî"åöù î. 
åò÷ àø"á ù"è ÷øô î 'éñ 'âë 
æò÷ á"ò ç÷ î"á. 
çò÷ àø"á ù"è ÷øô î 'éñ 'æë. 
èò÷ á"ò ç÷ î"á. 

ô÷ ø"á ï"ò ç÷ î"á. 
àô÷ àø"á ù"ô î"éñ è 'øåèéòä ìòáä íùá æë. 
áô÷á " éøä íùá"ðå ï"éøùà úåäâäå é 
âô÷ á"÷ î"ò ç"á. 
ãô÷ á"÷ î"ò ç"á .  
äô÷ óñåé úéá.  
åô÷ çìù ïùãä úîåøú. 
æô÷ á"÷ î"ò ç"á.  
çô÷  óñåé é÷åîð)ò ãñ óã"éøä éôãá á"ó (øåèéòä ìòá íùá. 
èô÷ø "ðå ï" éíù .  

ö÷ ïåàâ íùá øåè.  
àö÷ àø"á ù"è ÷øô î 'éñ 'çë. 
áö÷ á"ò ç÷ î"ùøáå á"íù é. 
âö÷ á"ò ç÷ î"á. 
ãö÷á " éáùøä éãéîìú íùá"à 
äö÷ øåè ,íù úåôñåúå ã"ïðéðáæî ä. 
åö÷áîø "éô í" áä" èâäå éøùà úåä)á"ô î"éñ è 'èë(ø íùá "ç. 
æö÷ùø íùá éøùà úäâä íù "é. 
çö÷ áîø"éô íéðéëù í"éä á"à. 
èö÷ éä íù"á. 
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øäú "éñ ã 'ù"î. 

àø äùî éëøã. 
áø îøä íùá øåè"ä.  
âø á"ò ç÷ î"á. 
ãøá "éô ãéâîä íùá é"áéä "â ,áéøå"éñ ù '÷ú"à. 
äø áîø"åè áé íéðëù í. 
åøá "áùø íùá é"éøä íùáå à"óéñ äáåùúá  'ë÷"è. 
æøáéø "éñ ù 'èñù.  
çøá " íùá éáùø éãéîìú"à. 
èø á"éøäî íùá é"éñ ì 'ò"æ. 
éø áîø"âé âé íéðëù í. 

àéø á"ò ç÷ î"á ,àøá éàä áø ùåøéôì"ô ù"éñ è 'ì"à ,áîøäå"éô íéðëù í"ä á"ä. 
áéøéô éðåîééî úåäâä " áë úåà 'á 'ø úåòã"÷åîðå ï"á é"íù î ,øåèéòä ìòáå .  
âéøñåú  'ôá"áã ÷" áä 'ò"à ,î úäâäåéðåîééøäåî íùá íù "í. 
ãéø  ïùãä úîåøúéñ 'ù"î ,éøäîå"éñ å 'èö. 
åèø íù ïùãä úîåøú ,øäîåé"éñ å 'äö.  
æèø á"ò ç÷ î"á ,ôò"éô é 'ùø"íù é ,áîøå"ä ãé ÷øô íéðëù í"ä. 
æéøñåúä íùá íçåøé éáø  'éñá øåèå áúåëäá 'ëå âðø"àøä ë"íù ù 
çéøùø "ñåúå é 'ìá÷îäá 
èéø á"÷ î"ò ç"á ,áîø"éô íéðëù í"èä á"æ. 
ëøàøä úáåùú " ììë ùö"â æ '. 

àëø øåè.  
áëø ø íùá øåè"éðåìöøáä é.  
âëø åù"áùø ú"ç à"è÷úú à"å ,é íéðëù úåéðåîééî úåäâä"á ,)ã 'àðéãðèùå÷ ( íéðëù äðùî ãéâî

éô"ä â"áîøä úòãá ã"å íøåèéòä ìòá.  
ãëø áàøä íùá øåèéòä ìòá"ã ,îáå"íù î.  
äëøúåøéô øëåîä ÷øô éëãøî á "éñ á '÷ú"ò,á  'úåòãä.  
åëøéøäî "åù ÷ùøë '. 
æëø éøäî"ãå íù ÷"î. 
çëø á"÷ î"ò ç"á ,áîø"éô íéðëù í"ä â"á à 'âå'. 
èëø åù"áéø ú"æ÷ú ù.  
ìø á"ò ç÷ î"àøå à"éñ íù ù 'ë'. 

àìø á"ò ç÷ î"á 
áìø áá úéáä ÷ãá"é. 
âìøò ò äñ øåèé"òå â"ã ,àø"á ù"ä ÷øô î 'éñ 'åì. 
ãìø ñåú 'á"ò âò î"ã á"á éëãøîå øèð ä"ãöù î. 
äìøð " éá"ò ùéø äñ î"á. 
åìø àø"á ù"ä ÷øô î 'éñ 'åì. 
æìø ø"á ï"ò ç÷ î"ã á"ðå àúðëùî ä"ò äñ é"ã à"àúðëùî ä. 
çìøøä íùá øåè " éðåìöøá éäå"éô íéðëù úåëìä ä"ä á"áùøä íùá è"à. 
èìø áîø"ðëù íéô íé"ä á"ç.  
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îø áîø"éô íéðëù í"éä á"á. 

àîø åù"àøä ú"à ììë ù 'éñ 'á'. 
áîø åù"àøä ú"íù ù. 
âîø á"é. 
ãîø á"é. 
äîø á"é. 
åîø åù"áùøä ú"ç à"éñ â 'àð÷. 
æîø áîø"ô íéôúåù í"ä ã"à.  
çîø ñ øåè"á.  
èîø íù øåè.  

ðø á éëãøî"÷ úåà ÷'.  
àðø áîø"íù í.  
áðø áàø"íù ã.  
âðø ã"ô éëãøî íùá ä î 'äâäå àî÷ ìæåâä"ô íéôúåù î"à úåà à'. 
ãðø ã"ø íùá íù î"á ï"ò è á"à ,ðå"á é"ò å á"á ,éøäîå"àô÷ ùøåù ÷.  
äðø äâä"á à"éñ íéðîåàä ÷øô î 'è"æ.  
åðø áîø"íù í..  
æðø áîø"ô íéôúåù í"ä ä"å  
çðø áîø"ô íéçåìù í"ä â"ò âö úåáåúëî àåäå â"à.  
èðø ñ øåè"è.  
ñø áîø"íù í..  

àñø ñ øåè"îøä íùá ç"ä. 
áñø øä íùá íù øïèî"ä.  
âñø á"éøì úåòåáù éøòù íùá é"ç øòù ó'  
ãñø ñ øåè"îøä íùá é"ä  
äñø á"å é -ãå æ"áùø íùá ç î"ç õ"éñ à 'ì"ä 
åñø ã"áùøä éøáã ùåøéôá íù î"õ  
æñø ã"ìø úåáåúë éëãøî íùá è î"æ  
çñø á"î á"ò á"á 
èñøî íù "ò â"á  
òø éñ éëãøîä ìò íéøåáéâ éèìù 'ì÷ú"ã úåà ç'  

àòø á"î á"ò â"ñåú á 'ã"éàîà ä  
áòø ã÷ ùøåù ÷éøäî  
âòø àø"á ù"ô ÷"éñ à"â  
ãòø á"é ÷"ò à"á  
äòø àø"íù ù  
åòø á"é ÷"ò à"á  
æòø ñåú íù 'ã"ìòù äî ä  
çòø íù àøîâá  
èòø ñåú íù 'ã"éçà ìåãâá ä  

ôø áîø"ô íéôúåù í"ä ç"æ ,èñ øåèå"å  
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àôø áîø"ô íéôúåù í"ä ä"à  
áôø á àúôñåú"ô î"ä ã"æ ,éøá äàáåä"á ó"ò î î"à  
âôø ù úåà øåèò 'î óåúéù"ò â"à  
ãôø ë áéúð íçåøé åðéáø"ç æ"à  
äôø éñ úðåæéð äðîìà úåáåúë éëãøî 'ø"ñ  
åôø á éëãøî"éñ íéúáä ú÷æç á 'ì÷ú"è  
æôø ô íéçñô"ò è"á  
çôø áîø"ô íéôúåù í"ä ä"á 
èôø á"÷ ÷"ò á"á  

öø áîøá"íù í  
àöø àøä úåáåùú"ô ììë ù"éñ è 'à'  
áöø á éëãøî"éñ ìáåçä ÷ 'åö  
âöø áîø"ä íù í"é  
ãöø äâä"ô íéôúåù î"ã úåà ä ,'á éëãøî úåäâäå"éñ ú÷æç á 'øú"ñ 
äöø åù"éñ áàæ ïéîéðá ú 'ù"ö  
åöø àøä úåáåùú"ò ììë ù"éñ è 'æ  
æöø åù"áùøä ú"ç à"éñ à 'é óìà"ã  
çöø áîø"ä íù í"ã  
èöø ì ïéèéâ"ò à"á  

ù ùø"ã íù é"íéôúåùì ä  
àù íù ïéèéâ  
áù ëñ øåè"á  
âù ë áéúð íçåøé åðéáø"ç æ"à ,ù úåà øåèéòå 'óåúéù  
ãù áîø"ä íù í"ä  
äù áîø"ô íéôúåù í"ä ã"ã  
åù á"ìñ é"â 
æù éñ éåùð äéäù éî úåáåúë éëãøî 'ìø"ç  
çù á"ñ î"ò è"à  
èù ì ïéèéâ"ò à"á ,áîø"ô íéôúåù í"ä ã"ã  
éù á"ì î"ò à"á ,áîø"ô íéôúåù í"ä ä"è  

àéù ìñ øåè"ã 
áéù áàø"á éëãøîá àáåä ï"éñ î 'ñø"ã  
âéù áîø"íù í  
ãéù áîø"ô íéôúåù í"éä ä"à ,àø"á ù"ô î"ìñ è"æ  
åèù á éëãøî"éñ àøúá ìæåâä ÷ 'î÷"å  
æèù áùø"ç õ"éñ à 'ì"ä  
æéù åù"áèéøä ú"éñ à 'ò÷"å  
çéù åù"áùøä ú"ç à"éñ â 'î÷"î÷å á"ã  
èéù àøä úåáåùú"ô ììë ù"éñ è 'ã'  
ëù áîø"ô íéôúåù í"ä ã"ã  

àëù àøä úåáåùú"ö ììë ù"éñ ç 'æ'  
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áëù á"÷ î"ò ä"à  
âëù éøäî"÷ ùøåù ÷"ë  
ãëù á"÷ î"ò ä"á  
äëù áîø"ä íù í"ä ,àø"á ù"ô î"ñ è"è  
åëù ñåú 'á"÷ î"ò ä"ã à"éðä ä ,àø"á ù"ô î"ä è"è  
æëù ëñ úéáä ÷ãá"ç  
çëù ö úåáåúë"ò ã"à  
èëù íù  
ìù áèéø"ö úåáåúë à"ò ã"à  

àìùíù  

áìùéñ éåùð äéäù éî úåáåúë éëãøî  'ìø"îøå è"á 

âìùíù   
ãìùëñ øåè "è  
äìùíù   
åìùá éëãøî "éñ ìá÷îä î 'öù"á  
æìùá éëãøî "éñ àøúá ìæåâä ÷ 'ô÷"à  
çìùíù éñ  'ô÷"á  
èìùíù   
îùåù "áùøä ú"ç à"éñ à 'ñ óìà"â ,çå"éñ æ 'ñú"ã  

àîùë áéúð íçåøé åðéáø "ç æ"á  
áîùù úåà øåèò  'óåúéù  
âîùíù   
ãîùäâä "ô úåáåúë î"éñ é 'öø"è  
äîùéñ íù  'ù"á ,ù úåà øåèòáå 'óåúéù  
åîùåù "áùøä ú"ç à"éñ à 'ô óìà"á  
æîùéñ íù  'ô óìà"å  
çîùäâä "éñ úåáåúë î 'öø"è  
èîùäâä "éëî îéô äø"ã úåà è'  

ðùã "é î"è  
àðùàøä úåáåùú "ô ììë ù"éñ è 'ç'  
áðùíù   
âðùíù   
ãðùéñ íéèôùî éðåîééî úáåùú  'é"ç  
äðùàøä úáåùú "ô ììë ù"éñ è 'è'  
åðùéñ íù  'è"å  
æðùíù   
çðùë áéúð íçåøé åðéáø "ç æ"à  
èðùéñ éåùð äéäù éî úåáåúë éëãøî  'ìø"æ-ìø"ç  
ñùá éëãøî "éñ àøúá ìæåâä ÷ 'ô÷"è ,äâä" ìáåç îô"à ç"ä ,éñ ìáåç éðåîééî úáåùú 'à'  

àñùá éëãøî "éñ äéìòäå úéáä î 'éú"â  
áñùåù "áùøä ú"ç à"éñ á 'ôù"ç  
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âñùç íù "éñ â '÷"î  
ãñùéñ íù  'ì÷"ã  
äñùàøä úåáåùú "ô ììë ù"éñ è 'à'  
åñùéñ íù  'á'  
æñùéñ íù  'ã ,'áîøì úåñçåéîä úåáåùú"éñ ï 'ë ,'ù úåà øåèò 'óåúéù  
çñùàøä úåáåùú "íù ù ,äâä"á î"éñ á 'øú"ñ-ñøú"à  
èñùáîøì úåñçåéîä úåáåùú "éñ ï 'ë'  
òùá éëãøî "éñ àøúá ìæåâä ÷ '÷"ö  

àòùá éëãøî "éñ ïéðîåàä î 'ðù"è ,éñ íù úåéðù úåäâäáå 'ñú"à  
áòùáîøì úåñçåéîä úåáåùú "íù ï ,éøäî"ì÷ ùøåù ÷"à  
âòùéñ ïéèéâ äãåâà  'ë÷"è  
ãòùéñ ïé÷éæð éðåîééî úáåùú  'é"à  
äòùá éëãøî "ñ ìáåçä ÷é 'ö"å  
åòùáîø "ô íéôúåù í"ä ä"é ,ñ ïéøãäðñî àåäå"ò â"á  
æòùñåú  'ã íù"øåñà ä  
çòùá "î÷ á"ò ã"á ,áîøå"ô úåìçð í"ä è"å  
èòùø  'á äðåé"ò ãî÷ á"ã á"ïéôúåùä ïéçàä ä. 

ôùøåè  

àôùø "âéî é"á ù"ò ãî÷ á"ã á"àðú ä ,áîøå"ã íùï"ïéçàä ä 

áôùø  'á äðåé"ò ãî÷ á"ã á"ïéôúåùä ïéçàä ä. 

âôùá "÷ áò ãî"á .ñåúå 'ã íù"äìç ä ,àøå"éñ ù"á. 

ãôùáîø "ã íù ï"àäåä.  
äôùñ øåè "â 

åôùø "á éåìä é"î÷ á"ò ã"ã á"äìç ä 

æôùàøä úåáåùú "ô ììë ù"éñ è 'ã'. 

çôùá "î÷ á"ò ã"á. 

èôùåù "áùøä ú"ç à"éñ ã 'á. 

öùá àúôñåú "ô î"ä ç"è ,éø"á ó"ò áî ÷"á ,àøäå"á ù"ô ÷"éñ é 'äë. 

àöùåù "áùøä ú"ç à"éñ ä '÷ô"â. 

áöùá "î á"ò á"á. 

àð "á é"ò âë á"ã à"ã ä"ø. 

áô äìéæâ úéðåîééî úåäâä "â úåà é'. 

âéø "á ó"á á 'ò"à ,àø"á ù"ô á"éñ à 'å'. 

ã÷åîðå øåè "á é"ò î"ò à"áàøä íùá à"ã. 

äéøä úòãá óñåé úéá "á ó"á á 'ò"à 

åá "è÷ ÷"ò æ"á ,áîøå"äìéæâ í éô"ä á"ç. 

æá "íù ÷ ,áîøå"ä íù í"é.  
çñ øåè "á.  
èá éëãøî "éñ ÷ 'ãô÷. 

éá "è÷ ÷"ò æ"á. 

àé åù"àøä ú"ã ïîéñ á÷ ù'. 
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áé åø úåáåúë éëãøî. 
âé á"ò âô á"á ,áîø"éô äøéëî í"éä á" â–é "ã. 
ãé íù 
åè ø 'á äðåé"ò âô á"ã á"øîà ä. 
æè á"ò àð î"à. 
æé á"ò åð î"à. 
çé á"ò àð î"á ,áîø"éô äøéëî í"ä á"è. 
èé àø"á ù"ä ÷øô î 'éñ 'èé ,áîøå"ò áð ï"ã à"õøúîã àä ä. 
ë á"ò áð î"áîøå à"ô äáéðâ í"ä æ"ã-å.  

àë á"ò åî î"á ,áîø,éô äøéëî í"ä â"á. 
áë àø"á ù"ô î"ñ ã"å. 
âë áîø"é ÷øô äøéëî í"ä â"à. 
ãë á"ò àð î"á 
äë á"ò åë î"á ,áîø"éô äìéæâ í"ä à"à. 
åë øåè. 
æë á"ò ãë î"òå à"á ,áîø" äìéæâ í äãéáàåéô"ä à"æ. 
çë ô ïéøéùëî"î á"ç. 
èë á"ò ãë î"á. 
ìá éëãøî " îéñ 'ëú"æ.  

àì á"ò ãë î"á. 
áì á"ò ãë î"á. 
âì ã"øùàì ïééöî î"á é"ô î"æ úåà á@'éøâä"ã@. 
ãì øùà"á é"ô î"éñ á 'æ'.  

 @éñ úåàéöî åìà éëãøî 'ðø"ã æ"çååöë äùòð ä. 
äì á"ò ãë î"á. 
åì á"ò ãë î"à. 
æì ùø"é 
çì àø"á ù"ô î"éñ á 'å'. 
èì øî éëãá"éñ î 'æðø. 
î øåè 

àî øåè 
áî ñåú 'á"ò áë î"ã à"éñ éëãøîå óèù ä 'åðø. 
âî ø"ò æî ïéìåç ï"á. 
ãî á"ò ãë î"á. 
äî á óñåé é÷åîð"ò âé óã î"à. 
åî á"ì î"ò à"à. 
æî á"ò äë î"á. 
çî àø"á ù"ô î"ñ á"è. 
èî ùø"á é"ò åë î"à. 

ð áîø"åæâ í"æ æè à. 
àð á ùàø"ô î"ñ á"è. 
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áð á"ò äë î"á. 
âð á"ò åë î"à. 
ãð á"ò åë î"à. 
äð áîø"åæâ í"àé æè à. 
åð åù"àøä ú"à ììë ù 'éñ 'à' . 
æð  øåè–êë  ,àøá ïë íâ äæ ìáà áåúë"ù@ 
çð á"ë î"ò å"á. 
èð áîø"åæâ í"è à"ã æ'. 
ñ àø"á ù"ô î"ñ á"é.  

àñ øåè. 
áñ á"ë î"ò å"á  
âñ áîø"åæâ í"è à"ä æ.  
ãñ á"ë î"ò à"á.  
äñ á"ë î"ò á"á.  
åñ áîø"åæâ í" àè"è å"æ. 
æñ á"ë î"ò à"à. 
çñ øåè 

èñ áîø"åæâ í"è à"é å"á. 
ò øåè  

àò ùø"é 

áò á"ë á"ò â"á ,áîø"åæâ í"è à"é å"ç.  
âò øåè 
ãò øåè 
äò áîø"åæâ í"è à"à å'.  
åò áîø"åæâ í"è à"á å'.  
æò øåè ,àø"ô ù"ç á'.  
çò øåè 
èò èô ãéâîä"ðå äìéæâã å" åìà ÷øô éúåàéöîíù äðùî ãéâî  ,÷åîð"é é"ò ã"ôãî àéøä é"ó.@ 

ô ãéâîäå øåè 
àô á"ë î"ò ä"á .áîø"åæâ í"è à"æ å'  
áô øåè. 
âô á"ì î 'ò"á.  
ãô á"ì î"ò à"à.  
äô øåè 
åô á"ì î"ò à"à. 
æô àø"á ù"ô î"éñ á 'ë"á.  
çô íçåøé åðáø ðë áéú'ç "à. 
èô á"ì î"ò á"à ,áîø"åæâ í"ä åè à.  

ö àø"á ù"ô î"éñ á 'ë"å.  
àö áîø"åæâ í"àé àé à.  
áö øåè 
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âö øåè. 
ãö á"ë î"ò æ"à.  
äö áîø"åæâ í"é à"à â.  
åö á"ë î"ò å"á.  
æö øåè. 
çö åæâ äðùî ãéâî"é à"ç ã 'áùøä íùá"à. 
èö á"ë î"ò à"à.  
÷ á"ë î"ò á"á.  

à÷ á"ë î"ò â"á. 
á÷ øåè.  
â÷ á"ë î"ò à"á.  
ã÷ á"ë î"ò å"à. 
ä÷ øåè. 
å÷ øåè 
æ÷ á"ë î"ò â"à ,àø"á ù"á î 'â'.  
ç÷ á"ë î"ò â"á.  
è÷ éøäî" ùøåù ÷â ' 
é÷ á"ë î"ò à"à.  

àé÷ øåè.  
áé÷ á"ë î"ò à"á.  
âé÷ áîø"åæâ í"ç åè à.  
ãé÷ á"ë î"ò ä"à.  
åè÷ á"ë î"ò â"á.  
æè÷ øåè.  
æé÷ áîø"åæâ í"ç åè à.  
çé÷ áîø"åæâ í"é åè à.  
èé÷ á"ë î"ò â"á.  
ë÷ øåè 

àë÷ ø íùá íù"é 
áë÷ á"ë î"ò ã"á.  
âë÷ áîø"åæâ í"è à"á æ.  
ãë÷ á"ë î"ò ä"à .áîø"åæâ í"è à"á æ.  
äë÷ øåè 
åë÷ ùø"é 
æë÷ ùø"é 
çë÷ á"ë î"ò ä"á. 
èë÷ áîø"á ï"ë î"ò ä"á. 

ì÷ ð"áå é"áîøä íùá é"ï 
àì÷ á"ë î"ò å"á.  
áì÷ á"ë î"ò â"áîø à"åæâ í"è à"é å"à.  
âì÷ àøä íùá øåè"ù 
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ãì÷ á"ë î"ò â"á ,øåè.  
äì÷ àø"á ù"ä á î ,øåè.  
åì÷ á"ë î"ò å"á.  
æì÷ ð"éíù . 
çì÷ á"ë î"ò æ"à.  
èì÷ á"ë î"ò ä"à ,áîø"åæâ í"è à"é å"â.  
î÷ ùø"éíù . 

àî÷ áîø"åæâ í"è à"â æ'.  
áî÷ áîø"åæâ í"é à"é ã"á.  
âî÷ ñåú ' íùáîøä áúë ïëå"íåæâ "é à"é ã"â. 
ãî÷ úåôñåúíù . 
äî÷ äâä"á éøùà ú 'ä.  
åî÷ åæâ äðùî ãéâî"é à"áîøä íùá âé ã"ï. 
æî÷ øåè 
çî÷ øùà úåäâä"é á"ô î"éñ á 'ä'. 
èî÷ á"ë î"ò è"á ,áîø"åæâ í"é à"é à"â. 

ð÷ á"ì î 'ò"á.  
àð÷àð÷ áîø"åæâ í"é à"é à"ã.  

áð÷ àø"á ù"àë á î. 
âð÷  øåèíùáàøä "ù 
ãð÷ á"ì î 'ò"á. 
äð÷ áîø"åæâ í"é à"é à"æ. 
åð÷   
æð÷ øåèéñ  'òø"áàøä íùá " ùá"àë á î .ð"ãçé ìëä áåúëìå úîãå÷ä äøòää ìèáì óéãòù ì. 
çð÷ áîø"åæâ í"à áé à. 
èð÷ á"ò âì î"ùø à"é. 
ñ÷ á"ò âì î"à. 

àñ÷ éñ íéãéñç øôñ 'ô÷ú"ä.  
áñ÷ áîø"åæâ í"é à"â á'.  
âñ÷ á"è÷ ÷"ò å"á.  
ãñ÷ ð"é á"î ÷"ò á"éøä éôãî à"ó . 
äñ÷ àø"á ù"ô î"øåèå çë á .äàáä äøòää ÷åçîì äàøð. 
åñ÷  
æñ÷ á"ò åè÷ ÷"á.  
çñ÷ àøúá ìæåâä ÷øô éëãøîá á"ñ÷ ÷" æøäî úáåùú"øäîë àìãå í"âñ ïîéñ äàååãàô í 
èñ÷ ìæåâä ÷øô éñôìà úåäâäá éëãøî ìò íéøåáâ éèìù "éñ ÷ 'ñ÷"â. 
ò÷ ø" ïñ úåáåúë"ò â"éøä éôãî à"ó. 

àò÷ á"ò åè÷ ÷"áîø á"åæâ í"é à"ä á'. 
áò÷ àøä íùá ãòø ïîéñá øåè"ùá "é ÷øô ÷ 'è"æ. 
âò÷ éø íùá íù øåè"á ó" ÷)î"éøä éôãî à"ó (îøå"ä. 
ãò÷ áå øåè"ùø íùá é"éá "è÷ ÷"ò å"á. 
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äò÷ á éëãøî"éñ àøúá ìæåâä ÷øô ÷ 'ò÷"à. 
åò÷ áîø"åæâ í"é à"å á' .îâî 'á"è÷ ÷"ò æ" ìåè àéðøéáòäå øðéã.  
æò÷ á"è÷ ÷"ò æ"à.  
çò÷ àø"é úåîáé ù"è â"æ.  
èò÷ ñåú 'àøäå"äöéìç úåöî ÷øô ùéøâä "ã.ùî äæ "úøúåéî ïäî úçàå úîãå÷ä äøòäá ë. 

ô÷ àøä" à ïîéñ ä÷ ììë ùá éëãøî"éñ àøúá ìæåâä ÷ 'ò÷"á.  
àô÷ åù"áùøä ú"ç à"ø óìà à"î. ,éò ïëå 'éñ ìéòì 'åë óéòñ àô.  

áô÷áô÷ øåè.  
âô÷ áîø"æâ íå"éô à"ã á'. 
ãô÷ á"ò àì î"áîøå á"åæâ í"éô à"ä á"ã ,ñåúå 'úåøåëáá 
äô÷ ùø"á é"ñåúá ïëå íù î 'íù.  
åô÷ àø"á ù"ô î"éñ á 'ë"ç'. 
æô÷ øåè 
çô÷ á"é÷ ÷"ò â"á.  
èô÷ ò ïéøãäðñ"ò å"á.  

ö÷ áîø"åæâ í"é à"â à'. 
àö÷ á"é÷ ÷"ò â"á.  
áö÷ ô ïéèéâ éîìùåøé"ä ä"è.  
âö÷ ò"ë æ"ò å"á ,áîø"åæâ í"é à"á à'.  
ãö÷ ä ïéìåç 'ò"à. 
äö÷ ì íéøãð"ò â"á.  
åö÷ á"ô ÷ 'ò"á. 
æö÷ á"ì î"ò á"à.  
çö÷ á"ì î"ò à"á.  
èö÷ á"ð ÷"ò å"á ,ð"ò æ"à .áîø"åæâ í"é à"è à"å.  

ø á"ì î 'ò"á.  
àø á"ì î"ò à"à.  
áø á"ë î"ò ç"à.  
âø øåè 
ãø á"ë î"ò ç"á.  
äø á"ë î"ò ç"á ,øåè.  

 åø áîø"åæâ í"éô à"ä â"â. 
æø á"ë î"ò ç"á.  
çøàø "á ù"îá ÷øô  'é"ã. 
èøá "ë î"ò â"á .áîø"éô í"å â'.   

  
àéø øåè 
áéø á éëãøî úåäâä"éñ úåàéöî åìà î 'éú"æ. 
âéø úîãå÷ä äøòää íò ìåôë äæ.  

 ãéøá "î ë"ò ç"à ,àø"á ù"á ÷øô î 'é"â.  
åèø á"ë î"ò ç"à.  
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æèø àøä íùá øåè"á ù"á ÷øô î 'é"â.  
æéø áîø"åæâ í"é à"æ â'.  
çéø áîø"åæâ í"é à"æ â'. 
èéø áîø"åæâ í"é à"æ â'.  
ëø áîø"åæâ í"é à"æ â'.  

àëø á"ë î"ò ç"à ,øåè 

 áëø øåè.  
âëø á"ë î"ò è"à ,áîø"åæâ í"é à"é â'.  
ãëø á úåôñåú"ë î"ò è"ã à"ìàåù éåäå ä .àø"á ù"á ÷øô î 'é"æ .åùá ïééòå"àø ú"ö ììë ù 'â'. 
äëø á"ë î"ò æ"à.  
åëø áîø"åæâ í"é à"é â"à .  
æëø á"ë î"ò è"á.  
çëø á"ì î 'ò"à ,àø"á ù"îá ÷øô  'ë'.  
èëø á"ë î"ò è"á ,øåè.  
ìø á"ë î"ò è"á.  

àìøáîø "åæâ í"é à"é â"â.  

 áìø á"ë î"ò è"á.  
âìø á"ë î"ò ç"á ,áîø"åæâ í"é à"è â"å.  
ãìø áîø"åæâ í"é à"è â"æ.  
äìø áîø"åæâ í"é à"è â"æ.  
åìø ùø"á é"ë î"ò ç"á.  

 æìø àø íùá øåè"á ù"á ÷øô î 'è"æ.  

 çìøá"ë î"ò ç"á ,ëå"ò è"á ,áîø"åæâ í"àé "é â"æ.  

 èìøá"ë î"ò è"á, áîø"åæâ í"é à"é â"ç.  
îø ñåú 'á"ë î"ò è"à ,àø"á ù"á ÷øô î 'éñ 'æé.  

àîø áîø"åæâ í"é à"é â"è.  
áîø î ïéèéâ"ò ç"á.  
âîø ð ïéèéâ"ò à"à .áîø"åæâ í"é à"ë â'.  
ãîø áîø"åæâ í"éô à"ä æ"à.  
äîø á"é î 'ò"à.  
åîø á"é î 'ò"à,áîø"åæâ í"éô à"ä æ"ç.  
æîø áîø"åæâ í"éô à"ä æ"è.  
çîø á"é î 'ò"á.  
èîø á"é î"ò à"à ,áîø"åæâ í"éô à"ä æ"ç. 

ðø á éëãøî"éñ î 'ðø"øå ç"ñ. 
àðø á éëãøî"éñ î 'ìø"ç. 
áðø àø"á ù"ô î"éñ à 'ì"à.  
âðø á"é î"ò à"à ,áîø"åæâ í"éô à"éä æ"à.  
ãðø á"é î 'ò"á ,áîø"åæâ í"éô à"ä æ"é. 
äðø á"ò ç î"áîø à"åæâ í"éô à"ä æ"â. 
åðø áîø"ä íù í"â. 
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æðø áîø"ä íù í"ã&. 
çðø á"ç î 'ò"à .  
èðø á"ò è î"åãéá ñåôúù äî äð÷ à. 
ñø á"ò è î"ñåúå à 'ã íù"àøä ïëå ìéàåä ä"íù ù. 

àñø á"ò é î"à. 
áñø ò èð ïéèéâ"á. 
âñø åù"áùøä ú"ç à"èö â.  
ãñø á"ò áé î"à. 
äñø ò åî úåáåúë"á. 
åñø ò áî øåèéò"á. 
æñø á éëãøî"éñ î ' åîú–éòå  'è"ðä øåèéòäî åøå÷îù æ"ì. 
çñø ð"á é"ò å î"ã ã"îâ ä'. 
èñø á éëãøî"éñ î 'ñåúå îø 'á"ò áé î"ã à"îâ ä'. 
òø á"é î"ò á"á .áîø"è ÷øô úåøéëù í 'éä"à. 

àòø á"ç î 'ò"òå à"á ,áîø"åæâ í"éô à"ä æ"ä ..  
áòø î íéøãð"ò â"à.  
âòø îéñ øåèïñ æð÷ "àøä íùá å"éøå ù"ð å"ç é"ã 
ãòø á"î ì"â ò"à. 
äòø á"î ì"á ò"à ,áîø"í çöåø éô"â ä"â. 
åòø á"î ì 'ò"à ,áîø"í çöåø éô"â ä"â ãå'. 
æòø àø"ù á"î ô"á éñ 'ë"à. 
çòø á"î ì"á ò"à . 
èòø á"î ì"â ò"à. 

ôø áîø"í çöåø éô"â ä"ä. 
àôø á"î ì"â ò"à ,áîø"í çöåø éô"â ä"å. 
áôø á"î ì"á ò"à áîø"í çöåø éô"â ä"æ. 
âôø á"î ì"â ò"à. 
ãôø áîø"í çöåø éô"â ä"ç. 
äôø á"î ì"á ò"à. 

 
åôøá"î ì"á ò"á ,áîø"í çöåø éô"â ä"è. 
æôø á"î ì"á ò"á ,áîø"í çöåø éô"â ä"è . 
çôø á"î ì"á ò"á ,áîø"í çöåø éô"â éä"â. 
èôø ð" éá"î é"æ ò"á ,éôãî éøä"ó. 

öø íéçñô é÷"â ò"á ,áîø"í çöåø éô"â éä"ã. 
àöø àúôñåú á"÷ ô"á ä"ç ,éø"ó ïéøãäðñ é 'ò"á ,àø"ù ïéøãäðñ ô"ã ã'. 
áöø àúôñåú á"÷ ô"á ä"ç ,éø"ó ïéøãäðñ é 'ò"á ,àø"ù ïéøãäðñ ô"ã ã'. 
âöø ïéøãäðñ ì"á ò"á. 
ãöø á"÷ è÷"æ ò"á. 
äöø á"÷ è÷"æ ò"á. 
åöø á"÷ è÷"æ ò"á. 

 
æöø øåè. 
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çöø áîø"í íéøãð ô"á éä"ã. 

 èöø áîø"í íéøãð ô"á éä"ã. 
ù áîø"í íéøãð ô"á éä"ã. 

àù äàô å 'à 'áîø"í íéøãð ô"á èä"å. 
áù ïéùåãé÷ ë"â ò"à. 
âù éøãðí î"ä ò"á ,áîø"í íéøãð ô"á èä"æ. 
ãù àø"ù íéøãð ô"ã é"à. 
äù íéøãð æ 'ò"à. 
åù íéøãð î"â ò"á ,áîø"í íéøãð ô"á éä"æ. 

 
æù íéøãð î"ã ò"à ,áîø"í íéøãð ô"á éä"ç. 
çù á"î é÷"ç ò"à ,áîø"í íéøãð ô"á éä"è. 
èù áîø"í äéëæ äðúîå ÷øô à 'ä"à. 
éù áîø"í äéëæ äðúîå ô"à ä"á âå'. 

àéù èéâïé ð"è ò"á ,ñ 'ò"à. 
áéù áîø"í äéëæ äðúîå ô"à ä"ã. 
âéù á"î è 'ò"á. 
ãéù ïéèéâ ð"è ò"á ,ñ"à ò"à. 
åèù á"î ÷"æ ò"à. 
æèù íéì÷ù ÷øô à 'äðùî à 'áå ,'ãòåî ïè÷ å 'ò"à. 
æéù á"á ð"ã ò"á. 
çéù á"ò áî á"ãåòå à ,áîø"ô äðúîå äéëæ í"ä à"å.  
èéù åù"àøä ú"éñ åè ììë ù 'â'.  
ëù á"ò ãð á"à ,áîø" íô äðúîå äéëæ"ä à"é.  

àëù á"ò äð á"à ,áîø"åæ í"à ÷øô î 'éä"â.  
áëù á"ò åè÷ á"à. 
âëù ò íù"á. 
ãëù á"ò æè÷ á"á. 
äëù á"ò ç÷ á"ò é÷å à"á. 
åëù ùãä úîåøúïáðù ïîéñ  
æëù á"ò ãé÷ á"á. 
çëù ò âî äãð"á ,á"ò áî÷ á"à. 
èëù ò áë úåîáé"à. 
ìù á éëãøî"éñ á 'àòøú. 

àìù éøäú"àñ÷ ùøåù ÷. 
áìù á"ò áë÷ á"á. 
âìù á"ò áî÷ á"ò ãî äãðå á"á. 
ãìù ò åî úåøåëá"áîøå á"ô úåìçð í"ä á"á. 
äìù ð"á é"ò åñ á"ã à"îâá ïðéñøâ ä'. 
åìù á"ò åë÷ á"á. 
æìù á"ò æë÷ á"à. 
çìù á"ò áî÷ á"á. 
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èìù ò åî úåøåëá"à. 
îù áîø"ô úåìçð í"ä á"é. 

àîù ò æî úåøåëá"á. 
áîù ò åî úåøåëá"à. 
âîù ò æî úåøåëá"à. 
ãîù ò áñ úåîáé"à. 
äîù îáéò áë úå"à. 
åîù á"ò æë÷ á"à. 
æîù ò ÷ úåîáé"á. 
çîù á"ò çë÷ á"á ,àøå"íù ù. 
èîù á"ò ãì÷ á"à. 

ðù áîø"á ï"ò æë÷ á,ïé÷æçåî åéä à. 
àðù á"ò åë÷ á"á. 
áðù éøäî"äî÷ ùøåù ÷. 
âðù ò àò ïéèéâ"à. 
ãðù á"ò æè÷ á"á. 
äðù ò àð úåøåëá"á. 
åðù åù"àøä ú"éñ ð ù 'àé. 
æðù  òàð úåøåëá"áå á"ò äë÷ á"á. 
çðù á"÷ áò ãë"á. 
èðù á"ò âë÷ á"á ,áîø"ô úåìçð í"ä â"á. 
ñù àø"øåèá àáåä ù ,áàøä ïëå"íù ã. 

àñù á"ò âë÷ á"á. 
áñù ò àð úåøåëá"á ,á"ò âë÷ á"ò ãë÷ á"à. 
âñù á"ò äö ÷"áå á"ò é÷ î"á. 
ãñù á"ò åë÷ á"à. 
äñù á"ò äë÷ á"á. 
åñù éøäî"äî÷ ùøåù ÷. 
æñù áùø"á í"íù á. 
çñù éøäî"äî÷ ùøåù ÷. 
èñù á"ò æñ î"á. 
òù ø"àâî é"á ù"ò äë÷ á"á. 

àòù á"ò åë÷ á"à. 
áòù áîø"ô úåìçð í"ä â"å. 
âòù á"ò ãë÷ á"à. 
ãòù áàø"â óéòñ ñ ïîéñ øòù úåîåøúä ìòáá àáåä ã. 
äòù ð"á é"ò èë á"ã á"àâøë ä. 
åòù á éëãøî"éñ á 'ðå ãò÷ú"á é"ò âð óã á"ã á"øáçîä øîà ä. 
æòù á"ò ãì÷ á"à. 
çòù àø"á ù"éñ ïéìçåð ùé ÷øô á 'èì. 
èòù á"áò æë÷ "áîøå á"ô åìçð í"ä ã"á. 
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ôù ä"ô úåìçð ä"ä ã"à. 

àôù á"ò æë÷ á"á. 
áôù á"ò æë÷ á"á. 
âôù ò æè úåëøá"á. 
ãôù áîø"ô úåìçð í"ä ã"å. 
äôù øåè ,éø"ò ä úåîáé ó"à. 
åôù áîø"ô úåìçð í"ä ã"æ. 
æôù á"ò ãì÷ á"à. 
çôù îø ãé"á ä"ô á"éñ é 'è'. 
èôù á"ò äì÷ á"á. 

öù áîø"ô úåìçð í"ä ã"ç. 
àöù íù. 
áöù øà"á ù"ô î"éñ â 'ãé. 

à áîøä"ô úåìçð í"ä ä"à ,ò æì úåîáé"á ,á"ò î÷ á"á . 
á íù úåîáé. 
â äøú"îù ã"è. 
ã áîø"íù í. 
ä á"ò î÷ á"á. 
å øåè. 
æ ò çð÷"á. 
ç ä"ô úåìçð ä"ä ä"å. 
è á"ò èð÷ á"á ,áîø"ô úåìçð í"ä  ä"å-æ ,åù"àøä ú"ô ììë ù"éñ ã 'â'. 
é ø íùá øåè 'åùå äéòùé"ùøä úá"ëùú à"å. 

àé á"ò æð÷ á"à. 
áé á éëãøî"ìøú á"ìøúå ç"è. 
âé á"ò åë÷ á"á. 
ãé á"ò ì÷ á"à. 
åè á"ò ì÷ á"áîøå à"ô úåìçð í"ä å"á. 
æè îø ãé"á ä"ô á"éñ ç 'å 'ò ãî÷"à. 
æé ô úåìçð ãéâîä áøä"ä å"á. 
çé á"ò ì÷ á"à ,áîø"ô úåìçð í"ä å"â. 
èé éø"á ó"ò çð á"àø á"á ù"ç ÷øô á 'éñ 'ì'. 
ë ä"å ÷øô úåìçð ä 'ä"ø íùá â"âéî é"ù. 

àë àøä íùá øåè"ù. 
áë á"ò åë÷ á"ò èë÷ á"à. 
âë ð"á é"ò çð á"ã à"åðéìòäù äîå ä. 
ãë á éëãøî"ô÷ú á"ä. 
äë á éëãøî"ö÷ú á"è. 
åë á éëãøî"ô÷ú á"ã. 
æë ù ïùãä äîåøú"ï. 
çë øäî"è÷ äáåùúá ìééå é. 
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èë åù"àøä ú"ô ììë ù"ã. 
ì åù"àøä ú"ô ììë ù"ïîéñ âä '. 

àì åù"áùø ú"ç à"éñ ã 'ë"á. 
áì åù"àøä ú"ô ììë ù"ã ïîéñ â' 
âì á"ò âì÷ á"á. 
ãì á éëãøî"éñ á 'ëøú"ä. 
äì ò æé ïéùåãé÷"á. 
åì éñ ïéùåãé÷ éëãøî 'öú"à. 
æì áîø"ô úåìçð í"éä å"á ,àø"ô ïéùåã÷ ù"éñ à 'ë"ëå á"â. 
çì åù"àøä ú"é ììë ù"é ïîéñ æ'. 
èì éñ ïéùåãé÷ éëãøî 'öú"á. 
î øúäå"éñ ã 'èîù. 

àî åù"øäî ú"ë÷úú âøáðèåøî í"è. 
áî åù"àøä ú"ì ììë ù"å ïîéñ á'. 
âî áîø"ô úåìçð í"ä ã"æ ,ò ô ïéùåãé÷"à. 
ãî åù"àøä ú"ô ììë ù"éñ å 'è'. 
äî åù"áéø ú"éñ ù 'î"å. 
åî áîø"ô úåìçð í"ä æ"à-á. 
æî ò æé÷ úåîáé"à. 
çî ò æé÷ úåîáé"áîø à,ä íù í"á. 
èî áîø"ô úåìçð í"ä æ"â. 

ð áîø"ô úåìçð í"ä æ"ã -ä. 
àð áîø"ô úåìçð í"ä æ,ä-å. 
áð á"ò çì î"á. 
âð  
ãð á"ò èì î,à. 
äð ñåú 'á"ò èì î"ã à"íìåëå ä. 
åð  
æð áîø"ô úåìçð í"ä æ"ä. 
çð áùø"á à"ò çì î"á. 
èð àøä íùá øåè"ù. 
ñ åù"ùáøä ú" à)áîøì ñçåéîä"éñ ï 'ñ"å.( 

àñ á"ò èì î"áîøå à"ô úåìçð í"ä æ"ä-å. 
áñ á"îò èì "à ,áîøä"ô úåìçð í"ä æ"ç. 
âñ áîø"ä íù í"ç-é. 
ãñ ð"á é"ò àë î"ã á"òåãé åðéàå ä. 
äñ á"ò èì î"à. 
åñ á"ò èì î"à. 
æñ ð"á é"ò áë î"ã à"øî à ,åùå"áéø ú "éñù 'öú"ä. 
çñ åù"áùøä ú"ç à"éñ á 'åî÷. 
èñ ø 'ë áéúð íçåøé"ç å"ò óåñ àò à"ã. 
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ò éø"á ó"ò áë î"à. 

àò á éëãøî"éñ î 'úæî. 
áò åù"áéø ú"éñ ù 'ëù"ã. 
âò åù"áèéøä ú"éñ à 'áñ÷. 
ãò åù"éñ àãåäé ïåøëæ ú 'äì. 
äò á"ò èì î"á. 
åò åù"àøä ú"ã ïîéñ áì ììë ù'. 
æò á"ò èì÷ á"à. 
çò áùø"á í"ò èì÷ á"ã à"éðúî ä'. 
èò éøä é÷ñéô"á ã"æè÷ á ,ñåúå 'éø"á ã"ò èì÷ á"ã à"éàî ä. 

ô á"ò èì÷ á"à. 
àô åù"øäî ú"ñ ìééå éã÷ ïîé. 
áô ÷ ïîéñ íù"é. 
âô á"ò ãî÷ á"áîøå á"ô úåìçð í"éä é"â. 
ãô á"íù á ,áîøå"ô úåìçð í"éä è"ã. 
äô á"ò âî÷ á"á ,áîøå"ô úåìçð í"ä è"äå á"â. 
åô àø"á ù"ô á"éñ è 'è ,'áîøå"á ï"ò âî÷ á"áùøå á"íù à. 
æô á"ò âî÷ á"á. 
çô á éëãøî"øú éñ á"ç?. 
èô àø,á ù"ô á"éñ è 'è'. 

ö àø"á ù"ô î,éñ â 'ãé. 
àö ä"ô úåìçð ä"ä é"â. 
áö ð"á é"ò ä óã ÷"à. 
âö á"ò ãî÷ á"à. 
ãö á"ò èì î"á.  
äö áîø"ô úåìçð í"ä é"ä ,ò áð ïéèéâ"à. 
åö åù"ä úáùø"ãò÷úú ïîéñ à. 
æö ø"ò æé ïéùåãé÷ ï"ã à"íéîåúé ä. 
çö ð"á é"ò çé ÷"ã á"ïåùàø øåáã ä. 
èö åù"àøä ú"éñ äô ììë ù 'ä'. 
÷ áîø" úåìçð íô"ä é"å ,ò áð ïéèéâ"à. 

à÷ áéø"éñ ù 'ò'. 
á÷ åù"àøä ú"áñ ììë ù. 
â÷ éñ ïéèéâ éëãøî 'ù"ö. 
ã÷ áîø"ô í"ä úåìçð é"å ,ò áð ïéèéâ"à.. 
ä÷ åù"áùøä ú"ç à"éñ á 'åî÷. 
å÷ á"ò ãö î"á. 
æ÷ á"ò ô î"á. 
ç÷ ò àô íù"á. 
è÷ áîø"ô úåøéëù í"ä á"ç. 
é÷ áîø"íù í. 
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àé÷ úåù "àøä"á ïîéñ ãö ììë ù 'îéñåã ï'. 
áé÷ åù íùá øåè"àøä ú"ðä ù"ì. 
âé÷ øå÷î? 
ãé÷ á"ò çî ÷"á. 
åè÷ á"î âô ò"à  
æè÷ øåè  
æé÷ éîìùåøé á"î ô"æ ä"à, éøùà á"î ô"æ éñ' à.  
çé÷ ð"é á"î áð ò"à ã"ä ïðéñøâå  
èé÷ íù  
ë÷ áéø"ù äòú.  

àë÷ á"íù î.  
áë÷ á"ò æô î"à.  
âë÷ á"ò äò ä"éøå á"ò åî ó"àøå à"éñ ù 'à. 
ãë÷ îø"ä. 
äë÷ á"ò åò î"à. 
åë÷ íù. 
æë÷  
çë÷ íù. 
èë÷ ð" é& 
ì÷ á" î &àø"ù 


