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(ìù-ëù) úåðìá÷å úåøéëç úåëìä
äæ íò äæ âäðúé êàéä åøéáçî øëåç åà ìá÷î
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÷åìçì äæ úà äæ ïéôåë ïéôúåùäù øáã äæéà - àò÷ ïîéñ
)ïúéðù åà ,åùøéù åà ,1äãù ãçàî åð÷ù íéðù åà ,åäãù éöç åøéáçî äðå÷ä ãçàà (à
,åãáì å÷ìç ìåèéìå ÷åìçì ïéôúåùäî ãçà ù÷éáå ,ø÷ôääî åá å÷éæçäù åà ,äðúîá íäì
ïéã åá ïéà íàå .2åîò ïé÷ìåçå ïéôúåùä øàù úà äôåë ,ä÷åìç ïéã ò÷ø÷ åúåàá ùé íà
åá äéä íàåá :äâä .ïéìèìèîá ïéãä ïëå ,÷åìçì åøéáç úà óåëì ìåëé íäî ãçà ïéà ,3ä÷åìç
úåîå÷î ïäì ùéù ïåòîùå ïáåàøâ .ïäá øåæçì ïéìåëé ïðéà ,(à) ÷åìçì àìù ïéð÷ åìá÷å ä÷åìç ïéã
ïåòîùå ,åìù êåúá äöéçîä ñéðëäìå íäéðéá äöéçî úåùòì äöåø ïáåàøå ,äæ ìöà äæ úñðëä úéáá
íéáùåéä íéáø ïëåã .(á) ïáåàø íò ïéãä ,÷åçã äéäé íå÷îä äöéçî äùòé íàù åøîàá áëòì äöåø
áùåéäå ,åîå÷î ìöà ãçà íå÷î ãåò óéñåäì äöåø ùàøá áùåéäå ,(â) úñðëä úéáá ãçà ìñôñ ìò
ìåëéå åîò ïéãä ,éùéìù äéäé óéñåé íàå ,(ã) ùàøä ìöà éðù àåä åéùëòù åøîàá úåçîì äöåø åìöà
:úñðëä úéáá úåîå÷î éðéãî æ"ñ áñ÷ 'éñ ìéòì ïééòå ,úåçîì

)א( וקבלו קנין שלא לחלוק – ולא אמרינן דהוי קנין דברים בעלמא .4והא דמועיל הקנין אף
שמדמים ההזיק שיוצא מחלוקת החצר להיזק ראיה ,והוא מהזיקות דלא מהני בהם חזקה
כעשן )כמו"ש בסי' קנ"ה סעיף ל"ו( מ"מ קנין מהני בהם )סמ"ע( .וי"א דבזה גם מחילה
ללא קנין מהני )ש"ך( .והיינו רק על חלק ההיזק ראיה בבניית כותל ביניהם ,סגי במחילה
בלא קנין ,אבל על התחייבות הממוני שלא יחלוק חלקו מהשותפות לא מהני ביה מחילה
וצריך קנין )נתיה"מ(.
)ב( הדין עם ראובן – שהרי זה מקומו של ראובן ,והא דאין מחייבים אותו לעשות מחיצה
על מקום שניהם ,כדי שלא יכנס אחד לחלק חבירו ,כמו בכל חלוקת שותפות ,משום שאין
דרך למכור מקום בית הכנסת רק שיעור ישיבה ,ועל ידי המחיצה יהיה המקום דחוק
)נתיה"מ(.
)ג( וכן רבים היושבים – לשון "וכן" לאו כדקדוק הוא ,דאין לו שום שייכות לדלעיל,
ובדרכי משה כתבו בלשון "ועוד" )סמ"ע( ,ויש שתיקנו לשון רמ"א "אכן" במקום "וכן"
)נתיה"מ(.
)ד( שעכשיו הוא שני – היינו דווקא במקומות שידוע שמקום הראשון חשוב מהשני ,אבל
בסתם ,אמרינן דאין המקום מכבד את האדם ואינו יכול לעכב .וכן כל זה בדווקא שעושה
מחיצה ,שאז ניכר שהוא שלישי ,אבל ללא עשיית מחיצה ,ויש התרחבות במקום להושיב
עוד אדם ,אפשר להושיב עוד א' במקומו )נתה"מ( ,וי"א שאם אינו סותר שום נסר שהוא
שייך לרכוש השותפות ,אין לעכבו רק באם עי"ז ירד שווי של מקום חבירו ,אבל לא משום
חסרון כבוד ,ולכן אם הוא באופן שאינו מצמצם אויר הפנוי בביהכנ"ס במעבר אפשר
להוסיף .5אבל אם צריך לסתור שום נסר השייכת לרכוש כולם כדי לעשות עוד מקום אינו
יכול לסותרו) 6פ"ת(.
 1הסמ"ע והש"ך כתבו כאן לענין גוד או אגוד אם נוהג רק ביורשים או גם בשותפים ונביאנו
לקמן בסעיף ו בהערה .16
 2עי' חזו"א ב"ב ו ס"ק י"ז ז"ל :הא דכופין לחלוק בדבר שיש בו כדי חלוקה ,אינו מתקנת
חכמים ,אלא עיקר קנין השותפות בזמן שאין חלקם מסומן לזה ולזה ויש לכל אחד בכולו ,וכל מה
דשפיר ליה טפי ליהנות מהשותפות קנוי לו ,ובכלל זה חלוקה ,ואין צריך דעת שותפו להקנות לו
אלא בית דין ]הדיוטות דהיינו שלשה שמאין[ מחלקין על כרחו ]ע"י גורל וכדלהלן סי' קע"ה סע'
א'-ג' וסי' קע"ו סעי' י"ח[ ,וחברו קונה חלקו על כרחו ,ע"כ .וכל זה כשנתשתתפו שלא לשם עסק
אלא להשתמשות ביחד ,דבנשתתפו לשם עסק ,יבואר לקמן סי' קע"ו סעיפים ט"ו – י"ז מתי מותר
לכפות לחבירו לחלוקה.
 3היינו שלא ישאר לאחר החלקוה לכל א' שיעור תשמיש ,והנה הלכות האלה ,על אף שמדינא
דגמ' יש גבול ,אבל בדורינו קשה לחייב על שיעורים כאלה ,וצ"ע לכל מקרה לבד.
 4דהיה מקום לומר דהוי קנין על דברים לחוד דהתחייבות הוא שלא יבקש מחבירו חלוקה,
קמ"ל דהוי קנין על ממון והיינו שכוונתו להקנותו גופו של קרקע שיהיה תמיד בשותפות )שו"ת
הרשב"א ח"א תתק"ז(.
 5בשו"ת הרא"ש כלל ה' סי' ג' כתב שם דבכל מקום שאדם עושה ברכוש שלו באופן שאינו
גורם נזקים ע"י גיריה דיליה אף שעי"ז נגרם ירידת ערך ממונו )@כתוב בפ"ת כבוד ולא ממון( של
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,åá ïéôúåù íäù íå÷îá å÷ìç úà øéëî íäî ãçà ïéàùë ,íéøåîà íéøáã äîáä (á)
ïéã åá ïéàù ô"òà ,å÷ìç øéëî ãçà äéä íà ìáà .íå÷î ìëá úùîúùî íìåë ãé àìà
äæ å÷éæé àìù éãë ,åøéáç ÷ìçì å÷ìç ïéá ìéãáäì åøéáç úà íäî ãçà ìë äôåë ,ä÷åìç
:(ä) äéàøá äæ úà

 גם יכולים לכוף לבנות, וכגון בשדה,)ה( זא"ז בראיה – וי"א שאף במקום דאין היזק ראיה
 ואף שהיו מכירים כבר,מחיצה כל דהו בגבול ניכר שלא יבואו להשתמש א' בגבול חבירו
 כל א' נכנס אצל, לפעמים בטעות משום שאין היכר הגבול,כל א' את חלקו מכל מקום
.( וי"א דגם למטרה זו יש לחייב מחיצה בגובה עשרה טפחים )ט"ז,(חבירו )סמ"ע

íùù ÷ìç (å) íäáù úåçôì òéâé íéôúåùä éôì ÷ìçé åìàù ìë ,ä÷åìç ïéã åäæéàå (â)
øöç ìë ,ãöéë .ä÷åìç ïéã åá ïéà ,÷ìçä ìò éåø÷ ìëä íù ïéà íà ìáàæ .åéìò éåø÷ ìëä
.øöç äéåø÷ äðéà 7(æ) íéçúôä ìù úåîà 'ãî õåç úåòáåøî úåîà 'ã ìò úåîà 'ã äá ïéàù
éöç úòéøæ éãë äá ïéàù äðâ ìëå .äãù äéåø÷ äðéà ïéá÷ 'è úòéøæ éãë äá ïéàù äãù ìëå
ïéà êëéôì .ñãøô äéåø÷ äðéà ïéá÷ 'â úòéøæ éãë äá ïéàù ñãøô ìëå .äðâ äéåø÷ äðéà á÷
ãò äãùä úà àìå ,ïéôúåùäî ãçàå ãçà ìëì úåîà 'ã äá àäéù ãò øöçä úà ïé÷ìåç
àìå ,ãçàå ãçà ìëì á÷ éöç äá àäéù ãò äðâä àìå ,ãçà ìëì ïéá÷ 'è úòéøæ åá àäéù
ìàøùé õøàá íéøåîà íéøáã äîá .ãçàå ãçà ìëì ïéá÷ 'â úéá åá àäéù ãò ñãøôä úà
íåé úùéøç éãë äá àäéù ãò äãùä úà ïé÷ìåç ïéà äá àöåéëå ìááá ìáà ,äá àöåéëå
úåðìéà å"ìå äæì úåðìéà å"ì äá àäéù ãò ñãøôä úà àìå ,(ç) äæì íåé úùéøç éãëå äæì
éãë äá àäéù ãò éìëá äúåà íé÷ùîù äãùå .ãçà íåéá ãçà íãà úãåáò éãë ,äæì
åà ,íéðùì ïäî ãçà øëîå ä÷åìç ïéã åá äéäç :äâä .äæì ãçà íåéå äæì ãçà íåé ìòåôä àìîéù
åúàã àøáâî éôéãò àìã ,÷åìçìî áëòì ïéìåëé ïðéà ,ä÷åìç éãë ïäî ãçàì ïéàå ,åéðá 'áì åùéøåä
ùéù 'áä ,ä÷åìç øåòéù ïäì ïéà 'áìå ,ä÷åìç øåòéù ïäì ùé 'áì ,ãçéá ïéôúåù 'ã åéäè .äéúîçî
éãë åá ïéàù ïúåàî ãçà øîà åìéôàå .ïéôúåù åøàùð íéøçàä 'áäå ,(è) ï÷ìç ïéìèåð ä÷åìç ïäì
ïë øîà ä÷åìçä ìèáì éãëå ,ä÷åìç éãëî úåçô éòéáøì øàùé ïë íàå ,é÷ìç ïë íâ éì åðú ,ä÷åìç
,ä÷åìç éãë åá ïéà øçàìå ä÷åìç éãë ïäì äéä íéðùì ,úéáá ïéôúåù åéäù äùìùé .(é) åì ïéòîåù ïéà
øëåîäù ô"òà ä÷åìçä ìèáì ìåëé ïéà ,ä÷åìç éãë åì ïéàù ãçàä ìù å÷ìç íéðùä ïî ãçà äð÷å
:ìèáì ìåëé äéä

)ו( יגיע לפחות שבהן – ואם יש כמה שותפין ולאחד מהם יש חלק קטן שאין בו כדי חלוקה
.(8הוא מעכב על כולם )סמ"ע
.()ז( חוץ מד' אמות של הפתחים – עי' לקמן ריש סימן קעב ענינו )סמ"ע
)ח( כדי חרישת יום לזה – שאין פועל נשכר לפחות מיום ויהיה לו הפסד שיצטרך לשלם
לפועל בעד יום שלם אבל אם מגיע ליום וחצי חולקים משום דפועלים משכירים את עצמם
 וחלק הנשאר,' וי"ח שבכה"ג חולקים רק בשיעור כדי חרישת יום א,(ליום וחצי )סמ"ע
.( )ט"ז9נשאר בשותפות משום דאף ביום וחצי אין הפועלים נשכרים
)ט( שיש להן כדי חלוקה נוטלין חלקו – שיעור כדי חלוקה בחדר הוא אפי' פחות מד' אמות
.(10 שהוא רק להצניע חפצים )סמ"ע,'לכל א
 והביא ראיות לזה ורק במקומות ביהכנ"ס אסור בכה"ג משום דלכתחילה אדעתא,חבירו אין לעכבו
.דהכי קנה מקומו שלא יוכל לעשות שנויים ולשנות ערך המקומות
 צ"ע בדבריו אם טעם הדבר מאחר שממעט ממקום השותפות של כל הבית כנסת ולוקח6
. שאם כן זה צריך להיות דבר פשוט,לעצמו
 עיין נתיה"מ סי' קע"ב סק"א שכתב שמש"כ ברמ"א שם סע' ב' יש להביא כאן ובטעות נדפס7
.שם
, שהרי טעם הדבר בגלל תקנת חכמים, ואם הוא מרוצה לחלוק אין הנשארים יכולים למחות8
. עיי' מרדכי,ויכול לומר אי אפשי בתקנת חכמים
. ועיין אולם המשפט וערוה"ש דלא כהט"ז9
 עיי"ש בסמ"ע שמביא דברי המרדכי בב"ב סי' תקס"ט שמביא קודם דברי עצמו שחלוקת חדר10
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)י( וכדי לבטל החלוקה אמר כן – אבל אם רוצה לחלק בסיבה מוצדקת ולא רק כדי לבטל
החלוקה וכגון שצריך לו את חלקו הקטן לצורך שיטוח פירות או שיכול לצרף חלקו הקטן
לשדה אחרת הסמוכה בכה"ג יכול לעכב על ידם )סמ"ע(.

)åôåëì åøéáç ìåëé ,åîò óøèöäì éåàøä ò÷ø÷ åìöà åì ùé íàù øîåàù éî ùéàé (ã
:(àé) ÷åìçì

)יא( לכופו  -כלומר אם ראובן יש לו כדי חלוקה ,ולשמעון אין לו כדי חלוקה אבל יש
לשמעון שדה הסמוכה שראוי לצרפה לחלקו ,אז ראובן יכול לכופו לחלוק) 11סמ"ע( ,וי"א
12
שאם שמעון אין לו כדי חלוקה ,אבל לראובן יש שדה סמוכה לו ,יכול לכופו לחלוק
)ט"ז(.

)ïéà íà ,ä÷åìç éãë åá ùéù ô"òà ,øöç åà úéá ÷åìçì íéàá íàù øîåàù éî ùéáé (ä
ïéã åá ïéà åøéáç ÷ìç ìò øåáòì êøèöé àìù ,åîöò éðôá êøã ãçà ìëì òéâéù éãë åá
ùîúùî äéäù äî ìë å÷ìçá ùîúùäì ìëåéù ïë íâ ïðéòáã ãåò íéøîåà ùéåâé :äâä .13ä÷åìç
ùéù úéá ÷åìçì íéöåø íà ïëåãé ,å÷ìçá ïë íâ àäéù êéøö àñëä úéá åà õçøî äéä íà :ïåâë ,åìåëá
øúåé ãñôääù ã"áì äàøðù ìë ,(áé) åøéáç óåëì ìåëé ïéà ,òøâðå ãñôð äéäé úéáäå ä÷åìç ïéã åá
äàøð íà ,ä÷åìç ïéã åá äéäé äåùéì÷é íàå ,äáçø äîåç ùéå ä÷åìç ïéã åá ïéà íà ïëååè .14ùîåçî
ìáà ,åáçøì åä÷ìçé íà ä÷åìç ïéã åá ùéù úéáåæè .÷åìçì äæ úà äæ ïéôåë ,ïéðáì ÷éæî åðéàù ã"áì
êë ìë ïéà éðù ãöáå íéðééðá ãçà ãöá ùé íàåæé .åáçøì ïé÷ìåç ä÷åìç ïéã éåä àì åëøàì åä÷ìçé íà
éãë ìëäå ,íéåù íé÷ìçä åéäéù ãò (âé) íéôñëá ïéìòî ,(àèîéñ 'à ãöáå ä"ø 'à ãöá åà) íéðééðá
:åöøéù åîë ïéùåò ïäéðù úòãî ìáà ,ãéñôäìå íéðééðáä øáùì åëøèöé àìù

)יב( נפסד ונגרע אין יכול לכוף – היכן שירשו מאביהם דבר העומד לחלוק ,נמצא מעיקרא
לא ירשו אלא שיעור חצי הבית פחות חומש .אמנם בשותפים ]דקי"ל כשיטת רוב וכמעט כל
הפוסקים דגם בהו אמרינן גוד או אגוד וחלוקה[ משום דאמרינן שכל שותף כאילו אומר
חשבתי שאני יכול לסבול להיות השותף שלך ,ועכשיו איני יכול לסבול ,נמצא מעיקרא
נשתתפו ע"ד שלא לחלוק ,ואם אירע אח"כ דבר שא"א שיסבלו זא"ז לא יפסיד חלקו של זה
היא ד' על ד' ,ואח"כ מביא את דברי המהר"ם הנ"ל ,וקשה להבין את הסתירה .ועי' פתחי חושן פ"ו
הערה י' שהמהר"ם מדבר במחסן ,והמרדכי עצמו מדבר במגורים ,וע'י ערוה"ש סעיף ח' שהכל תלוי
בראיית עיני הב"ד לפי המקום ולפי ערך האנשים.
 11עי' ערה"ש סק"ז שדין זה אפילו לפי הרמ"א לקמן סי' קעד ס"א ]שיש מח' אם יש לשניהם
כדי חלוקה ,ושניהם רוצים לחלוק ,ולא' יש לו שדה הסמוך ,שלפי המחבר כופים השני ליתן לו
הסמוך לשדהו ,ולרמ"א לא כופים[ ,שהרי כאן ה"לא מצרן" תובע שהמצרן יקח לצד ההוא ,שהרי
בזה יש לו כדי חלוקה .אמנם הט"ז תלוי במח' שם.
אמנם הגרמא"ש כתב:
כן פירש הסמ"ע במסקנתו דברי המחבר דאיירי שלראובן יש לו כדי חלוקה ולשעמון לא ,אבל
אם גם לראובן אין כדי חלוקה ,אז הדין הוא שתלוי שבאם היה שם כדי חלוקה לשניהם ושמעון
היה דורש שלא יעשו גורל ויתנו לו חלקו במקום מצר שדהו אם היה זוכה דמבואר לקמן סי' קע"ד
ס"א דנחלקו בזה הרמב"ם והטור ,ודין דידן תלוי בזה דלהרמב"ם הסובר דמקבלים טענת שמעון
ה"נ בדידן כשאין בו כדי חלוקה יכול ראובן לכפות את שמעון ולשי' הטור דאין מקבלין טענת
שמעון רק באופנים מסוימים ה"נ יכול בדידן ראובן לכפות על שמעון שיקח חלקו הקטן אצל
שדהו .אמנם בנתיה"מ חידושם סק"ח העתיק דברי הסמ"ע בלא שום חילוק אם לראובן יש לו כדי
חלוקה או לא .ובערוך השלחן חולק על הסמ"ע דאין תלוי כלל בפלוגתא דסי' קע"ד הנ"ל ולעולם
יכול ראובן לכפות על שמעון.
 12שזה נחשב כאילו אנו יודעים חלק כל א' ,שברור שלמצרן חלקו בצד שדהו השני .וצ"ע שהרי
אם המצרן קנה השדה הסמוך אחרי השותפות ,למה שנאמר כך.
 13עי' שו"ת הרא"ם סי' טז בית שיש בו דין חלוקה ואין בחצר דין חלוקה ומחלקים את הבתים
ולא החצר אפשר לכוף לחלוק .ועי' מביט"א ח"א ערב שאם דרו כמה שנים בנפרד לא שייך לדון
אם יש בו דין חלוקה שהרי בעצם עשאוהו כיש בו דין חלוקה.
 14עי' שו"ת מהריא"ז ענזיל סי' סג ,ועי' שו"ת מהרש"ם ח"א סי 'ח ,עי' דברי גאונים כלל ק' סי'
כ' שאם א' טוען שאפשר להרויח יותר מכך ,כל זמן שאין הפסד עכשיו לא מקרי הפסד חומש ,וי"ח
)פתחי חושן פ"ו סקי"ב( .עי' שו"ת רשד"ם יו"ד סיק פב דכל שצריך הוצאה כדי שיהא ראוי לחלוקה
נקרא אין בו דין חלוקה ,וכן הבין מדבריו בחת"ס חו"מ יב.
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הפסד חומש מפני שזה א"י לסבול ,נמצא הוה כדבר שאין בו כדי חלוקה ,אבל כמובן אם
שניהם רוצים לחלוק ,הוה דבר שיש בו כדי חלוקה )פ"ת(.
)יג( מעלין בכספים  -על אף דלקמן )סי"ג( יש מחלוקת אם ע"י שמעלין בכספים דינם
שיטול זה כנגד זה ]שתוספת כסף לא יהפך הזיבורית להיות עידית[ ,אמנם כאן מדובר שעל
ידי תוספת כסף אפשר למלאות החסר בצד הפחות טוב ,ואפילו בזה יש חולקים כדלקמן
)סי"ד ברמ"א( )נתיה"מ(.

)éàù øáãá åà ,15ä÷åìç ïéã åá ïéàù íå÷îá (ãé) åøéáçì øîàù íéôúåùäî ãçàçé (å
øòùë é÷ìç éðîî äð÷ åà êëå êëá ê÷ìç éì øåëî ,éìë åà äçôù ïåâë ,å÷åìçéù øùôà
åá ïúéì øîà åìéôàèé .16åðîî úåð÷ì åà åøéáçì øåëîì òáúðä úà ïéôåëå åîò ïéãä ,äæä
àì åà úåð÷ì äöåø òáåúä ïéà íà ìáà .17øåëîì åà úåð÷ì éðùä êéøö ,åéîãî øúåé äáøä
éøäù ,ìåæä øòùá åìéôà åðîî úåð÷ì åøéáç úà óåëì ìåëé åðéà ,(åè) äð÷é äîá àöîé
ãçàå éðò ãçà ,íéçà éðù êëéôì .øåëîàù àìà äð÷àù äöåø éðéà åì øîåì ìåëé åøéáç
ïîæ ìë òöîàì øëùä øåëùì áàä ïàùò ,ãáä úéá åà õçøî íäéáà íäì çéðäù øéùò
åìàë íéøáã øåëùì êøã ïéàã ,ê÷ìç øëùä øîåì ìåëé øéùòä ïéàå .úåôúåùá ãåîòì äöøéù
àìà ,íúåà øåëùì åéçà óåëì ìåëé ïéà ,åîöòì áàä ïàùò .ïéì÷øèá ë"àùî ,ïéàöçì
íéúéæ êì ç÷ ,(æé) éðòì øîåà øéùò éøäå .(æè) íäéáà ùîúùðù êøãë íäá íéùîúùî
øéùòä úà äôåë éðòä ïéàå ,õçøîá åöçøéå åàåáéå íéãáò êì äð÷ ,ãáä úéáá íàùòå àáå
(çé) íéøçàì øëåî åà äðå÷å äååì éðéøäå éì øåëî åà éðîî äð÷ åì øîà ë"àà ,å÷ìç úåð÷ì
øîåì øùôàã øáçîä úèéùì – íéçøàì øëåî èôùîä øéàîá ìéçúîä øåáéã úåùòì
ìåãâ ãñôä åì ùéã íåùî éðòá ÷ø àåäã øùôà íéøçàì åøëåîì éãë óà ãåâà åà ãåâ
)úåòî åì ïéàùë ãåâà åà ãåâ øîåì ìëåé àìã íéøîåà ùéåë :äâä .åîò ïéãä ,ïéðå÷å (è"÷ñ î"äéúð
)íàã åéåùî úåçôá ãåâà åà ãåâ åøéáçì øîåì ìåëé íãà ïéàåàë ,(ë) 19(å÷ìç) 18øåëîì êéøö ÷ø (èé
 15אם עשו קנין לא לחלק אין גוד או אגוד שזה רק במקום שאין חלוקה מצד עצמו ולא בגלל
שעבודם )שו"ת רשב"א ח"א תתק"ז( ,ועי' בזה לעיל ריש סעיף א' .אבל בדבר שאפשר לחלקו אין
דין גוד או אגוד ,ועי' שו"ת מהרש"ם ח"א סי' ח.$ :
 16י"א שאין גוד או אגוד בשותפין שקנו אלא רק ביורשים )סמ"ע סק"ו ש"ך סק"א( ,וקשה מאד
שהרי עי' ש"ך קעו סקכ"ט שיש לשותפין דין גוד או אגוד .אמנם עי' פ"ת סק"ד רוב וכמעט כל
הפוסקים שיש גוד או אגוד בשותפים ,ועי' ערה"ש שכן עיקר .גם לשיטה דלא אמרינן גוד או אגוד
בשותפים ,כתב הטור דאם קנו דירה בשותפות להשכרה לאחרים ונפל ביתו של אחד מהם וצריך
הדירה לדור בו .יכול שותף לומר גוד או אגוד ,ועי' חזו"א )ב"ב סי' ט סק"ד( שעסק שנפל בו קטטה
אפשר דדינו כנפל ביתו של א' מהם .ולכן נוהגים ב"ד לומר גוד או איגוד גם בשותפים .ועיין קובץ
הישר והטוב כרך י' עמוד כא ,ועיין בספר וועד הבית כהלכתו עמוד ת"א לענין כפיה לתוכנית
תמ"א למוסרו ליזם ע"י גוד או אגוד .וה"ה אם שנים ירשו מאלה שקנו יחד לא יכולים לומר גוד או
אגוד )רע"א שם( ,אם א' שכר מחבירו חלקו אין יכול לומר גוד או אגוד עד אחר כלות זמן
השכירות )רע"א שם(.
האי דינא שאפשר לכפות בגוד או אגוד כתב הרשב"א ח"א סי' תתקנ"ו שהיא מדין תקנת
חכמים משום ועשית הישר והטוב ,וכ"כ רבינו יונה ב"ב יג ע"ב .אמנם בספר קרית ספר על
הרמב"ם ריש הל' שכנים כתב שהוא מן התורה .ועיין חזו"א ב"ב ריש סי' ח' ז"ל :דיני ממונות
נמסרו לחכמים לקבוע כפי משפטי חכמת התורה שזכו בו חכמי התורה והן הן שנמסרו למשה
שהרי הן בכלל משפטים והיינו ששכל בני אדם מסכים עליהם ,ודבר המשותף אין לאחד מהם
הנאת היחיד בקנינו במקום קיפוח של השני ,וצריך לקבוע משפטים ישרים ביניהם איך יקוים
תשמישים בזמן שיתעצמו אחד עם השני ,ובזה קבע הדין מתי כופין לחלוקת הנכס עצמו ,ומתי
חלוקת זמנים ,או שאר חלוקה ,וכו' וזה דינא דגוד או אגוד שגם זה בכלל זכות שותף נגד חבירו,
שגם זה בכלל הישר שאין לאחד לסבול מכובד השותפות בזמן שנותן לחבירו הברירה לקנותו או
למוכרו ,ע"כ.
 17עי' פתחי חושן פ"ו סקס"ג שמביא חולקים בזה וצ"ע אם שייך בזה קים לי.
 18ע' נתיה"מ סק"ט שמסביר טעמו שאין יכול לומר כך שאין מגרשים זה מנחלתו בשביל ריבוי
דמים של הקונה שאינו מהשותפין.
 19עי' סמ"ע שכן עיקר הגרסא.
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:20(àë) åéåùî úåçô åìù úà øåëîì éðòä úà øéùòä ÷åçãé ïë àì

)יד( שאמר לחבירו – י"א שבגוד או אגוד הנתבע קובע את המחיר ולא התובע ואפשר לומר
על זה קים לי כדבריו )פ"ת(.
)טו( או לא ימצא במה יקנה – פי' שאין לו כסף לקנות )סמ"ע(.
)טז( שנשתמש אביהם – היינו דהכל תלוי איך נהג האב ,דאם נהג להשתמש בעצמו ,אף אם
עכשיו ניתן להשכירו כל א' יכול לעכב שהוא רוצה להשתמש בו ,ולא להשכירו .אמנם י"א
שאינו תלוי בדעת האב ,שאפי' עשאן לעצמו ,אם ימצא שוכר ,אין ביד א' מהם למחות ביד
השני מלהשכירו ,וכן אפי' אם עשאן לשכור ,אם אין מוצאין שוכר להשכירן לו ,יש לכל א'
זכות לדור בו ,ואין השני יכול לעכב )סמ"ע( .וי"א דבעני אם מוצא להשכיר חלקו לבד יכול
להשכירו ,אפילו נגד רצון אחיו )נתיה"מ(.
)יז( עשיר אומר לעני – אבל אם שניהם עשירים אם לא רוצים להשתמש יחד אז או
משכירים או מחלקים בימים וכדלהלן סעיף ח' )סמ"ע(.21
)יח( או מוכר לאחרים כו'  -האי תיבת "מוכר" קאי אתיבת "הריני" ,כאלו אמר "מכור לי
והריני לוה וקונה לעצמי או מכור לי והריני מוכר כולו יחד לאחרים" .וכ"ש שהרשות בידו
למכור חלקו לעשיר אחר שיעמוד במקום העני להיות משותף עם אחיו העשיר בהמרחץ או
בהבית הבד להשתמש בו יחד או לזמנים ,גם לומר אח"כ גוד או אגוד .ואפי' לפי הרמ"א
דאינו יכול לומר גוד או אגוד כשאין לו מעות ,היינו דוקא מתחלה ,שאין העני יכול לומר
מכור לי כולו כי אמכרנו לאחרים ,אבל להעמיד אחר במקומו בחציו יכול לעמוד ,ולאחר
שיעמוד במקומו יכול ג"כ לומר גוד או אגוד )סמ"ע(.
)יט( דלא יוכל לומר גוד או אגוד כשאין לו מעות – היינו כשאומר התובע גוד או אגוד רוצה
למוכרו לאחרים ,אבל אם השני אמר גוד או אגוד יכול הנתבע לומר אגוד ע"י שאמכרנו
לאחרים משום שאם יש אחר שיתן יותר אז העשיר הוי כנותן פחות משויו )נתיה"מ(.
)כ( רק צריך למכור חלקו – הכוונה שלא יכול לעשות גוד או אגוד ולמכור הכל לאחרים,
אבל יכול למכור חלקו לבד לאחר ,22אבל ללות כדי לקנות ולהחזיקו לעצמו יכול לכו"ע
)סמ"ע( .אף אם יש לעני הפסד גדול א"י לומר גוד או אגוד למוכרו לאחרים )ט"ז וש"ך(.
)כא( פחות משויו – הכוונה בערך כולו ,דרך משל אם נמצאו קונים על כל הקרקע בד' מאות,
והוא רוצה ליתן בעד החצי פחות ממאתים ,בטענה דגוד או אגוד בסך זה אינו יכול ,דא"כ
ידחוק העשיר את העני למכור בפחות משוויו .אבל אם היה נמצא קונה על חצי הקרקע בעד
מאתים ועל כל הקרקע לא היה נמצא קונה בד' מאות ,ודאי כשכופין אותו בטענה דגוד או
אגוד אינו יכול לכופו בערך ששוה כולו אלא רק חציו )פ"ת(.

):(áë) íéøçàì äúåà íéøëåî é÷ìç øëåî éððä àìà äðå÷ éðéà íäî ãçà ìë øîàáë (æ

)כב( לאחרים – דהיינו שראובן מעדיף למכור רק חלקו בק' ,ושמעון מצא קונה בר"ן על כל
הקרקע ,יש בידו לכוף שותפו למכרו בר"ן .ואף לשיטת הרמ"א דא"א לומר גוד או אגוד
למוכרו לאחרים ,כאן לכו"ע יכול לומר משום דכל הטעם דא"א לומר הוא משו שרוצה
23
לישאר בנחלתו ,אבל כאן שבין כך נמכר לאחרים יכול לומר גוד או אגוד אף כדי למוכרו
)נתיה"מ(.

),(âë) åøéáç ÷ìç äð÷éù äöåø íäî ãçà ìë àìà øëåî éðéà íäî ãçà ìë øîàâë (ç

 20לא ראיתי הלכה למעשה יוצא מקצה"ח סק"א.
 21עי' לקמן סעיף ח' ס"ק )כה( שהנתיה"מ חולק ,ולא משנה אם שניהם עשירים או א' עני וא'
עשיר.
 22משום דשותף יכול למכור חלקו לאחר אף שלא מדעת חבירו כשחבירו אינו רוצה לקנותו –
]דאם רוצה לקנותו יש לו דין קדימה מדין מצרנות כדלקמן סי' קע"ה סעיף ה'[ – וכדמוכח מסי'
קנד סעי' ב' וסי' ל"ז סעיף א' .ואף בשותפין בבית אין יכול השותף להתנגד שאינו רוצה לגור עם
אחרים .וכמבואר בסי' קנ"ד בסמ"ע סק"ח ובט"ז ונתיה"מ שם.
ובענין מלוה שגובה חובו ויקבל פחות מכדי חלוקה מבואר בסי' ק"ג סעי' ה' ובנו"כ שם דלכו"ע
יכול לומר גוד או אגוד אף למוכרו לאחרים.
 23ואף לשי' המחבר דיכולים לומר גוד או אגוד אף למכור לאחרים ,הוא רק בעני אבל בעשיר
א"י לומר וע"ז החידוש כאן דאם כאן דאם בין כך נמכר לאחרים אף עשיר יכול לומר גוד או אגוד
למכור לאחרים נתיה"מ.
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íà ,ïéôúåù åøàùé àìà å÷ìç øåëîì àìå åøéáç ÷ìç úåð÷ì àì äöåø íäî ãçà ïéàù åà
øîåì ãçà ìëåéåãë :äâä .(äë) åøëù íé÷ìåçå åúåà ïéøëåù (ãë) øåëùì éåùò íå÷îä äéä
úååùäì íéìåëéù íå÷î ìëåäë .ãåâà åà ãåâã àðéãë êëá åäøëùà éðà åà êëá äúà åäøëù åà åøéáçì
åà øöç àåä íà ,øåëùì éåùò íå÷îä ïéà íàå .åìà úå÷åìçî óéãò ãåâà åà ãåâã àðéãá íîöò
øùôà éàù (æë) äðù äðù äá íéðëåù ,(åë) ãçéá øåãì íäì øùôà éàù úéá åà úåðç
ìë çåøèì éåùò íãà ïéàå ä÷åìç ïéã äá ïéà éøäù ,äéàø ÷æéä éðôî ãçàë íäéðù åðëùéù
ùîúùäì ïéëéøö øöçáã åëíéøîåà ùéå :äâä .äðùì äðùî àìà øöçì øöçî úåðôì íåé íéùìù
'ãá à÷åãå ãåâà åà ãåâ ïéã øöçá ïéà àîòè éàäîå åì ãçåéîä åúéáì ãçà ìëì ãáòåùî éøäã ãçéá
ïééòå) ãåâà åà ãåâ ïðéøîà øöç øàùá ìáà äàéöéå äñéðëì êéøöä êøãá åà çúô ìëì ïéëéøöä úåîà
úåìøåâ éðù åìéèé ,ùéìù åì ùé ãçàäå íéùéìù éðù åì ùé ãçàä íàæë (24æé óéòñ ïî÷ì
íéðù éðù åá ùîúùé (çë) íéùéìù éðù åì ùéù åúåàå ,íéúðùî ãçàå äðùî ãçà
éåàøù øáã ìë ïëå (èë) íåé ìëá ãéîú íäéðù äá íéñðëð ,àåä õçøî íàåçë ,úåôåöø
ùîúùä åì øîåì ìåëé åðéà ,òöî åà äøåú øôñ ïåâë øåëùì éåùò åðéàå ãçéá åá ùîúùäì
ïéàù øáã àåä íàå ,(ì) åá ùîúùäì äöåø éðà íåé ìëá åì øîåà éøäù ,íåé éðàå íåé äúà
ïî ãçà åá ùîúùäå å÷ìç àìèë :äâä (àì) íéîéá åúåà ïé÷ìåç ãçàë åá ùîúùäì ïéìåëé
àìù ïîæ ìëã ,úùîúùðù ïîæ ïë íâ ùîúùà øîåì øçàä êë øçà ìëåé àì ,íéðù äîë ïéôúåùä
:(áì) ùîúùî àåä åìùá ãçà ìë å÷ìç

)כג( שיקנה חלק חבירו – אם היה שותפות בין איש ואשה אם כל א' רוצה לקנות לעצמו את
חלק חבירו ,האשה נדחה מפני איש ]שטלטול הגבר יותר קשה עליו מאשר הטלטול של
אשה[ .ואם כל א' אינו רוצה לקנות ,ואז הדין שדרים בו שנה שנה ,האי שקודם באותו טעם.
אבל אם היא רוצה גוד או אגוד והוא רוצה לחיות בשותפות היא דוחה אותו )פ"ת.(25
)כד( עשוי לשכור  -עי' לעיל מאיר המשפט ס"ק )טז(.
)כה( וחולקים שכרו – עי' לעיל מאיר המשפט ס"ק )יז( ואין חילוק בין שניהם עשירים לאחד
עני ואחד עשיר )נתיה"מ(.
)כו( שאי אפשר להם לדור יח  -משום שכל א' יפסיד מחייתו של חבירו )סמ"ע(
)כז( שוכנים בה שנה שנה – ואין א' יכול לומר לשני ,כל זמן שאין אתה מביא סחורה בחנות,
או אין אתה דר בדיר ,אין אתה יכול לכופני לא להביא )נתיה"מ( ,שותפין שנתפשרו בחילוק
זמנים ,ודר בו ראובן שנה אחת ובשנה השניה שנפל בגורל שמעון לדור בבית נשרף הבית
תיכף ,אין שמעון יכול לתבוע מראובן שכר חצי שנה ראשונה מן שנה ראשונה שדר בו
ראובן ,דחלוקות זמנים דמי לחלוקות מטלטלין ושטרי חובות ,שאם נפסד אצל אחד מהם
שאין יכול לתבוע מחבירו החצי )נתיה"מ( ,וכן שנים שהיה להם בית בשותפות והיו בו ב'
קומות ועשו ביניהם חלוקה שבכל ב' שנים יהיה לא' דירה התחתונה ולהשני דירה העליונה
ואח"כ תחזור חלילה פעם בפעם ,ואירע שקודם שהגיעה זמן שיחלפו זע"ז נשרף העליה
ונתקלקל ואין ראוים לדור .ומאחר דחלוקת הזמן הוה חלוקה גמורה וקנין ממש ,אף דהגוף
נשאר בשוחפות אבל הפירות נחלקו בזמן שעשו ביניהם ולאחר תשלום ב' שנים אם לא
נבנה העליה עכ"פ יוציא התחתון מדירתו וידור בעל העליה של עכשיו בתחתית הבית ב'
שנים עד שיבנו שניהם העליה ויחזרו לקדמותו )פ"ת(.26
)כח( שני שלישים – פי' ואין בהשליש שיעור שראוי להשתמש בו לבדו ,ואם ידורו שניהן
יחד בכולו יפסיד בעל שני שלישים ,שישתמש בו בכולו כמו שהוא משתמש בכולו ,והיינו
כאשר שאין שום א' רוצה בחלוקה דגוד או אגוד ,לכן תקנו שיטילו ב' גורלות כו' והגורל
הוא על מי שישתמש בראשונה בעל השנה הא' או בעל השני שנים )סמ"ע( ,כל שיש לא'

 24דשם כתב המחבר כל דברי הרמ"א כאן.
 25ובערך שיי דוחה דברי השעה"מ שבפ"ת.
 26ויכול כ"א ג"כ לכוף לבנותו ,ד"ג כלל ק' סימן ז'.
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יותר מהשותף ,אפילו במרחץ ,הוה כמו שאי אפשר לדור ביחד כיון שאחד מפסיד] ,אלא
חולקים בימים כפי האחוזים של כל א') [27נתיה"מ(.
)כט( תמיד בכל יום  -משום דבמרחץ אין היזק ראיה לכן אינו כופהו על חלוקת זמנים
)נתיה"מ( ,עי' לעיל מאיר המשפט ס"ק )יז( ,וי"א דכל שאין עשוי להשכיר אף בשניהם
עשירים אינו יכול לכוף להשכירו ולא לחלוקת ימים ודרים שניהם יחד )נתיה"מ(.
)ל( בכל יום אני רוצה להשתמש  -שכשם שאינו יכול להפקיע שיסתלק ממנו לגמרי כך אינו
יכול להפקיעו ממנו אפי' שעה אחת )סמ"ע(.
)לא( בימים  -ימים לאו דווקא אלא ר"ל זמנים )סמ"ע(.
)לב( בשלו הוא משתמש – אבל אם לא השתמש בו בעצמו והשכירו לאחר דמי השכירות
שייך לשניהם ככל בית ששייך לשותפות שאחד השכירו דהשכר לשניהם )נתיה"מ ופ"ת(.
)לג( שם – בין בדבר שאין בו כדי חלוקה וכ"ש בדבר שיש בו כדי חלוקה ,ואפילו ישב בו
האחד ב' וג' שנים ,וכמו"כ אינו א"צ לשלם לשותף השני שכירות ,והטעם משום דלא התנו
תחילה בכך )רעק"א(.28

)åøëùù íéðù åà ,ä÷åìç ïéã äá ïéàù øöç åà äãù úö÷î åøéáçî øëåùä ãçàì (è
é÷ìç éðîî øåëù åà ,åì øîåìå åøéáç úà óåëì ìåëé íäî ãçà ìë ,úåôúåùá ãçà íå÷î
29
(ãì) êééù àìã åäì àøéáñå ïé÷ìåç ùéåàì .ïé÷ìåç ä÷åìç ïéã äá ùé íàå ,ê÷ìç éì øëùä åà
:(á"ñ åéù 'éñ ïî÷ì 'éòå) ïîæì øåëùä øáãá ä÷åìç

)לד( דלא שייך – יש סתירה בין המחבר כאן לסי' שט"ז ס"ב דשם נקט דביש בו כדי חלוקה
אין חולקין ,משום שאינו שלהם רק שכור להם .ויש לחלק שכאן מדובר שאין היזק ראיה
והחלוקה היא בלא מחיצה ,ושם יש הזיק ראיה ,ואם יחלקו יצטרכו מחיצה וזה אין עושים
במקום מושכר )סמ"ע( ,וי"ח ששם מדובר שגילה דעתו דלא משום היזק ראיה רוצה לחלוק
משום דלא ניחא ליה מסיבה אחרת ,וכאן איירי שתביעתו הוא מחמת היזק ראיה ויכול
לתבוע )ש"ך( ,וי"א שבשכירות נתכוונו תחילה שלא יעשה הוצאה לבנות מחיצה ,ולכן
חולקים החצר ,אבל אין כופין זא"ז לעשות מחיצה .ומש"כ לקמן בסי' שט"ז ,דהיינו שאין
כופים אותו לעשות מחיצה משל שותפין ,אלא שאם רוצה עושה משל עצמו )ט"ז(.

)ãçàå ,øåòéùë åá àäéù ãçà ,íé÷ìç 'á äùòð ãçàä øîàå ä÷åìç ïéã åá ïéà íàáì (é
÷.åôåëì ìåëé åðéà ,ìåãâä øúåé äåùù íéîã éì ïúå ,ìåãâä ìåè äúàå ïè÷ä ìåèà éðàå ïè
.äðúî ìá÷ì éðåöø ïéà øîåì äìä ìåëé ,äðúîá ìåãâä äúà ìåè åì øîà íà åìéôàåâì
éðà ç÷à åà ,ïè÷ä éðàå åéååùá ìåãâä äúà ìåè åì øîà íà ìáàäì .äæá ïé÷ìåç ùéåãì
,åì ïéòîåù ìëä ç÷à éðà ïè÷á õôç êðéàù øîàú íàå ,ïè÷ä ìåè äúàå åéååùá ìåãâä
:ìëä ìåèéì åøéáç úà çéðî åðéàù ô"òà

)לה( אינו יכול לכופו – שיכול לומר אין לי מעות להשלים ההפרש והחלק הקטן איני רוצה
לקבל מפני שאין בו שיעור שימוש )סמ"ע(.
30
)לו( אין רצוני לקבל מתנה – משום שונא מתנות יחיה )סמ"ע( .וזה עיקר ,ודלא כי"א
)ש"ך( .ויש להסתפק כשהמקבל הוא אדם חשוב שקבלתו אין בה משום שונא מתנות ,כיון

 27הגרמא"ש כתב אחרת ,אבל נ"ל שצדקתי.
 28בכסף הקדשים מצדד לומר שסברת הרשב"א הוא משום דמאחר שהיה יכול לתבוע גוד או
אגוד או חלוקת זמנים ולא תבע ,הרי וויתר ,ולכם אם הוא באופן שהיה לו סיבה לברוח וכדומה
אפשר דיוכל עכשיו להשתמש כנגד אותו זמן שהשתמש הראשון .במנח"פ בשם שו"ת בית שלמה
דאם נכנס בבית ושותף השני לא הרשהו אז צריך לשלם שכירות .ובשו"ת מהרש"ם ח"א סי' ח'
דאם תבעו השותף לחלוק והוא לא רצה בכה"ג צריך לשלם שכירות.
 29בטור הביא חולקים גם על גוד או אגוד ,ועיקר טעמם דגוד או אגוד לא נאמר כלל רק
ביורשים ולא בשותפים אבל הרמ"א דקדק ולא הביא שיטה זו וסובר דרק חלוקה לא אמרינן אבל
גוד או אגוד אפשר לומר אף בשותפים ,ודלא כשיטת הראשונים שהביא הש"ך סק"א )חזו"א ב"ב
סי'ט' סק"ב( ועיין מאיר המשפט סק"א ,אולם בביאור הגר"א פי' דכוונת הרמ"א לחלוק גם על גוד
או אגוד ,וכבר תמה בחזו"א שם.
 30דסיבת שיטת החולקים הוא משום דאין לפסוק כרשב"ג וכיחידאי נגד רבים ,וע"ז כ' הש"ך
דכל מקום ששנה רשב"ג הלכה כמותו אף כשנחלקו בברייתא ולא רק במשנה
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שנותנים לו כדי להתכבד ,אם יכול לכופו לדעה זו ,או מאחר שכאן שמקבל בכפיה אין בזה
משום כבוד ויש טענת שונא מתנות )פ"ת(.
)לז( ויש חולקין בזה  -דכשנותן לטובת עצמו ,אין בזה משום שונא מתנות יחיה )סמ"ע(.
)לח( אבל אם – זה לכו"ע )סמ"ע(.

)åì ïéà ïåòîùå úåîà òáøà åì ùé ïáåàøå ,(î) úåîà äòáù åá ùéù (èì) øöçåì (àé
úçà äîàî õåç é÷ìç ìåèà åì øîåì ïáåàø ìåëé ,÷åìçì äöåø ïåòîù ïéàå ,ùìù àìà
:31ãåâà åà ãåâ åì øîàé ë"çàå ,êîò äá óúåù øàùàù

)לט( חצר – היינו חצר שאין צריך לבתים ,כמו בחצר שאחורי הבתים) 32סמ"ע(.
)מ( שבעה אמות – לאו דוקא שבעה ,הוא הדין בחצר בת ששה אמות מרובעות ,ולכל א'
שלשה ,אז מותר לו לקחת ב' אמות ,ולהשאיר לשותפו אמה ,כדי שיהא סה"כ ד' )ש"ך(,
וי"א דאם היה להם שוה בשוה לא היה יכולת ביד א' לומר אני אטול עכ"פ ג' אמות לעצמי
ועל השאר גוד או אגוד ,דזה יאמר דווקא על הכל גוד או אגוד .משא"כ באם יש לזה ד'
אמות יכול לומר ,לאו כל כמיניה להיותך שוה עמי ,כי עכ"פ אתה משתמש באמה שלי
)נתה"מ וט"ז.(33
)מא( ואין שמעון רוצה  -אבל אם שמעון כן רוצה וראובן לא רוצה אז ודאי חולקים שבזה יש
לראובן שיעור הראוי )סמ"ע(.
)מב( שותף עמך  -ואז יתבע חלוקת ימים ,לשמעון ג' ימים רצופים ולראובן יום אחד ,או
שנשכירו לאחר ,והוא יקבל חלק אחד ושמעון ג' חלקים )סמ"ע(.

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

)מג( ויש חולקים  -טעמם דא"א לומר גוד על דבר שאין בו כדי תשמיש דאינו רוצה ליתן
דמים על זה ,אבל אפשר לחייבו לחלוק )סמ"ע(.
)מד( בזה – מחלוקת המחבר ורמ"א איירי באופן שע"י החלוקה לא נוכל להשתמש בו אף
מה שמשמש כעת לפני החלוקה אבל אם הוא באופן שבין קודם החלוקה ובין אחר החלוקה
אינו ראוי רק לתשמיש מועט כגון למשטח בו פירות או בור לשופכין כו"ע מודו דמקרי דבר
שיש בו כדי חלוקה ויכול לתבוע חלוקה )סמ"ע(

)ìùáìå úåôàì úòãåé úçàäù úåçôù éúù ïåâë ,äåù åùéîùú ïéàù èìøáã (âé
íà åìéôà ,íäéðùì êéøö ãçà ìëå ,äåù ïúëàìî ïéàù íéìë éðù åà ,úååèì úòãåé úçàäå
ìëù éôì ,àëôéà åà éðùä éðàå äæ äúà ìåè åøéáçì øîåì ìåëé ãçà ïéà íéåù íäéîã
åìéôà ä÷åìç éãë íäî ãçà íåùá ïéàå íøëå äãù íäì ùé íà ïëå .34íäéðùì êéøö ãçà
åà ãåâ åì øîàé íà îåìéôàå àëôéà åà íøë éðàå äãù äúà ìåè øîàé àì íéåù íäéîã íà
éðùäå ãåâà åà ãåâ íäî ãçàá åì øîàé äöøé íà àìà åì ïéòîåù ïéà ãçàë íäéðùá ãåâà
äåù ïùéîùúù íéøáã éðùå ãåâà åà ãåâ äæ øçà äæ ãçà ìëá øîàé åà úåôúåùá øàùé
åøéáçì íäî ãçà ìë øîåì ìåëéù éàãå àä ä÷åìç éãë íäî ãçà íåùá ïéàå ïéåù ïäéîãå
ïéà íàì ïéãä àåäå éðù éðùäå ãçà ìèåð ãçàå åøéáç ãâð ãçà ïé÷ìåçù åðééäãàî 35ãåâà åà ãåâ
ãçà ç÷éù åì øîåàù åà éðéá éðéáã äî éðùì ïúåð ãçà íà ïéá ÷åìéç ïéàåáî :äâä .36íéåù íäéîã
@@@@@:äæá ÷ìåçù éî ùéåâî êôäì åà éðùä ç÷é àåäå íéîã úåôñåú àìá ïäî
 31עי' חזו"א חו"מ סי' כב ס"ה בסימן הנ"ל שכל הנ"ל רק אחרי שביקש גוד או אגוד אבל ללא
זה אין לו זכות .וצ"ע מקור לדבריו.
 32עי' לעיל סעיף ח' ברמ"א וסי"ז בשו"ע ,שהרי חצר הצריך לבתים לא חולקים.
 33הבאתי לשון הט"ז ולא של הנתה"מ האם יש חילוק ביניהם?
 34חזו"א ב"ב סי' ט' סק"ד בשותפין בחנות עם סחורה ,כתב שם הרבה פרטים דינים איך
לחלקם.
 35צ"ע בנוסח גוד או אגוד עי' טור ופרישה וחזו"א ב"ב ס' ח' סק"ז@.
 36עי' לקמן קעד ס"ה ,מח' בדבר .מה שהזכיר המחבר כאן "דאין באחד מהם כדי חלוקה" אין
הכוונה שאין בכל בית שיעור חלוקה דאף כשיש בכל בית שיעור חלוקה ג"כ אין חולקים כל בית
ובית אלא חולקים בית נגד בית כמבואר להלן סעי' יד ברמ"א .אלא כוונת המחבר דמשום האי
דינא דאין חולקים כל בית לחצאין משום דרווחא טפי לחלק בית נגד בית הוא בכלל "אין בו כדי
חלוקה" )חזו"א ב"ב סי' ח' בסק"ז(.
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)מה( לפי שכל אחד צריך לשניהן  -משא"כ אם מלאכתן שוה .מיהו אף דמלאכתן שוה ,אם
אין גם בדמיהן שוה ,יש מחלוקת אם יכול לכפות לחבירו שיטול לאיזה שירצה ומי שיקח
הטוב יתן לחבירו ההפרש בשויותם )סמ"ע(.
)מו( אין שומעין לו – אם נותן לו ברירה בג' אפשרויות ואומר לו ,או טול אחד מהם איזה
שתרצה ואני השני ,ותן לי ההפרש ביניהם ,או טול שניהן ותן לי דמיהם ,או אני אעשה א'
מהאפשרויות ,שומעין לו )סמ"ע( ,וי"א שלא צריך ליתן ג' אפשרויות ,אלא מספיק או טול
אחד מהם איזה שתירצה ותן לי ההפרש ,או אני יתן לך ,ואם אתה רוצה שניהם תקח שניהם,
ולא צריך שאני אקח את שניהם )ט"ז(.
)מז( דהיינו שחולקין – וזה פשוט דאינו יכול לומר גוד על שניהן ,שהוא יטעון נגד ,בא'
מספיק לי ,אלא אפילו בזה אחר זה אינו יכול לומר גוד או אגוד על כל אחד בנפרד ,משום
דכיון דתשמישן שוה ,הוה ליה כשני בתים שיש להן יחד ,דנחשב כדבר שיש בו כדי חלוקה,
דהיינו בית נגד בית ,וכשיש כדי חלוקה אין שום אפשרות לומר גוד או אגוד דאי אפשר
להוציא אדם מנחלתו בעל כרחו )סמ"ע( ,ועי' לקמן ס"ק )נב(.
)מח( שיקח א' מהם בלא תוספת דמים – ואינו דומה לסעיף י' דהביא המחבר ב' דיעות אם
יכולים לכוף ליטול במתנה משום שונא מתנות יחיה ,משום דכאן דיש גם בקטן שיעור
תשמיש בפני עצמו כו"ע מודו ,מאחר דנותן לו הברירה אם אין אתה רוצה במתנה ,שתשלם
לי ,או תן לי הגדול וקח הקטן דיש בו שיעור תשמיש )סמ"ע ט"ז(
)מט( דביני ביני – בשיטה הראשונה במחבר יש שני דיעות בטור אם צריך התובע ליתן לשני
שני ברירות או לשלם בעד הטובה יותר בכסף או בחלק מאותו שדה ,או סגי שיתן לו
הברירה רק ע"י כסף .ובפלוגתא זו צ"ע להילכתא איך נקטינן בזה )ט"ז(.
)נ( שחולק בזה – דכל דדמיהם אינם שווים הוי יפה ורע ודינו כשני מינים )סמ"ע(.

)øîåà ãçàäå ä÷åìç éãë ãçà ìëá ùéù íéìåãâ íéúá éðù åùøéù íéçà éðùãî (ãé
÷åìçð øîàù äæì úéá ãâðë úéá ÷åìçð àìà éë àì øîåà éðùäå åîöò éðôá úéá ìë ÷åìçð
ãâðë íéúá ïé÷ìåçù ä÷åìç éãë úéá ìëá ïéà íà (áð) ïëù ìëå :äâä (àð) ïéòîåù úéá ãâðë úéá
åðééä ïé÷ìåç úéá ãâð úéáã àäå (åîöò úòã) êåîñá øàáúðù åîëå äåùá ïùéîùúå ìéàåä íéúá
íéøãçäå íéúáä ìë ïéàù ä÷åìç ïéã íäá ïéà íéúá áåøã íéøîåà ùé ìáà äåù ïùéîùúù øáãá
úåðåìçá øåúñì êøèöéù íå÷îá ù"ëå åì äåù åùéîùú ïéàù øãç åà äééìò ãâð úéá ïé÷ìåç ïéàå ïéåù
éøáãî ìáà 37äîãçà úéá ïé÷ìåç ïéàù úåàöåä àéöåäì êøèöéù úåðáìå øåæçìå (âð) íéçúô åà
ãâð åà øãç ãâð ïéãä àåäã ì"ðå óúøî åà úåðç ãâð úéá ïé÷ìåçã äàøð (ãð) åîäáåùúá ù"àøä
êë ìë íäì ÷éæî åðéàù ã"áì äàøð íà ïéðáä úàöåä ïéðòì íâ äåù åùéîùú éø÷î äæã äééìò
ïéá ÷åìéç ïéà ãåâà åà ãåâ ïéðòì åäéî íéúáä ãñôä ïéðòì 'ä óéòñ ìéòì øàáúðù åîëå íé÷ìåç
ïéã ïéàã íéøîåà ùé æîãåâà åà ãåâ 38ãçéá åìåë ìò øîåì ìëåéù íéøáã øàù åà ä"á íå÷î åà úéá
ïéà ïäéúåòî úåáâì ïéãéúòù äîåãë åà (äð) àúðëùîá ìáà ïäìù óåâäù øáãá ÷ø ãåâà åà ãåâ
åîë (åð) úåøéëù åîë éåä àúðëùîá ïéùîúùî íàã ì"ðå çîúåòîä íé÷ìåç ÷ø ãåâà åà ãåâ íéøîåà
:ïé÷ìåç ùéã 'è óéòñ øàáúðù

)נא( בית כנגד בית – כדי שלא יפסידו על עצמן בחלוקת כל בית) 39סמ"ע(.
)נב( וכ"ש – לא אמרינן גוד או אגוד על ב' בתים בין ביחד בין בזה אחר זה ,כיון שיכול כל
אחד לקבל חלק בפועל ,א"א לסלקו ממנו )סמ"ע( ,אבל אם יש בא' מהם כדי חלוקה ,אזי
יקיימו החלוקה בא' מהם ,והשאר ישאר בשותפות .ואינו יכול לכופו לחלוק כל בתים בית
נגד בית .משא"כ אם אין בשום א' מהן כדי חלוקה ,אזי חולקים בתים נגד בתים )ש"ך( ,ועי'
לעיל ס"ק )מז(.
 37עי' לעיל ס"ק )יג(.
 38מש"כ "ומיהו" היינו אף דלענין חלוקה יש לדון אם חדרים אין תשמישם שוה ונפק"מ לענין
חלוקה אבל גוד או אגוד אין חילוק דבכל סוגי נכסים נהוג בהן דין דגוד או אגוד )חזו"א ט'
סק"ז@( ,וכן נראה דעת הערוה"ש אות כא.
 39עי' רמ"א סי' קעד ס"א מה הדין בחצר.
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)נג( או פתחים כו'  -חדרים שיש לכל אחד פתח בפני עצמה פתוחה לרשות הרבים ,ואז כל
אחד נקרא דירה בפני עצמו ,אז שייך חלוקה .אבל בית שפתח א' פתוחה לרשות הרבים,
ושאר חדרים כולם פתוחים לבית ,כולם נקראים דירה אחת ,ויכולין לומר בכולן בבת אחת
גוד או איגוד )סמ"ע(.
)נד( מדברי הרא"ש בתשובה – ויש חולקים וס"ל שדינו של הרא"ש שייך רק אם אף א' לא
רוצה להשאר בשותפות אבל אם א' רוצה ,אז אין ביד הב' לכוף אותו לחלוק שאין דין
חלוקה בבית כנגד מרתף )סמ"ע וט"ז( וי"ח וס"ל כרמ"א דלהרא"ש חולקים בית נגד חנות
או מרתף )ש"ך(.
) (äðמשכנתא – וה"ה שטר חוב ,וע' מחבר סי' סו סעיף מ"א דכתב דאמרינן גוד או אגוד
בשט"ח והרמ"א לא הביא שם שום דיעה החולקת ,ועי' דברינו שם) 40סמ"ע( ,וי"א
שהרמ"א שם סמך על דבריו כאן )ט"ז(.
) (åðשכירות  -ויש אומרים שאפי' לדעת הסוברים לעיל ס"ט שבשכירות יש הדין דגוד או
אגוד ,מודים דבמשכנתא אין גוד או אגוד ,דהרי לבסוף גובים כסף מהלוה ובכסף יש דין
חלוקה )סמ"ע ש"ך(.

)øîà íà ìáà ,41ãéî íéîã úðéúðá àìà ãåâà åà ãåâ ïðéøîà àìã íéøîåà èîùé (åè
øîåì ìåëéù åì ïéòîåù ïéà ,íåé 'ì úåòîä éì ïéúîúå ãåâà åà ,íåé 'ì úåòîä êì ïéúîàå ãåâ
:éðîî äù÷ äúàå êì çåð éðà åì

)נז( דמים מיד – דווקא לתובע ,אבל לנתבע נותנים זמן ,וכן אם הנתבע טוען איני רוצה
להטריח אחרי כסף עד שימכור לו החלק שלו ,שיחול מעכשיו ולאחר ל' יום )ר"ל ובמשיכה
זו אקניהו שלא יוכל לחזור בו התובע ,אבל הפירות שלו עד ל' יום( על תנאי שאביא כסף
תוך ל' יום ,הדין עמו ,שמא ילך וימכר מה שיש לו בזול ,והתובע יחזור בו מדין דגוד אגוד,
אבל התובע אין לו זכות זו .ואפילו בנתבע ,אם הוא לא טוען כך ,אנו לא טוענים בשבילו
)סמ"ע( ,וכן יכול הנתבע לומר ,תן לי זמן ,ושהוא ישבע שלא יחזור בו ,ואז אטרח אחרי
כסף ,אפילו שהתובע רוצה לתת כסף מיד )ש"ך( ,42אמנם אם הנתבע אמר תן לי זמן ,ואח"כ
נתבטל הגוד או אגוד ,ואז בפעם השני התובע מבקש אותו סכום ,והנתבע מבקש זמן ,לא
נותנים לו מאחר וחוששים לקנוניא )נתה"מ.(43
)נח( שם – כאשר א' תובע משותפו בדינא דגוד אגוד אע"פ שנתרצה השני לגוד או לוגדי'
לחברי' בסכום שהסכימו עליו יכול התובע לחזור ולומר איני חפץ לחלוק אלא אשאר
כבתחלה בשותפות כל זמן שלא הקנו זה לזה בא' מן הקנינים .וכן נתבע יכול לחזור בו מגוד
לאגוד או מאגוד לגוד כל זמן שלא הקנה באחד מן הקנינים .ודוקא מגוד לאגוד או להשאר
בשותפות הוא דיכול לחזור בו אבל להעלותו בדמים לאמר גוד בסך כזה או אגדנו כזה א"י
)סמ"ע( ,ויש מקשים על זה )נתיה"מ(.44

)ùé ,÷åìçì íéöåø íéìåãâäå íéðè÷å íéìåãâ íéîåúé íù ùéå ä÷åìç ïéã ïéàã àëéäð (æè
êééù àìã à"éåàð .ãåâà åà ãåâ íäì íéðãå íéðè÷ì ñåôåøèåôà íéãéîòî ã"áù øîåàù éî
:45í÷ìç øåëîì éàùø ñåôåøèåôà ïéàù ,ãåâà åà ãåâ íéîåúéá
)äàéöéì íéëéøöù äîá àìå ,àùî ÷åøéô ìù úåîà 'ãá ãåâà åà ãåâ ïéã øîàð àìáð (æé
 40עי' סמ"ע סי' סו סקצ"א שמתרץ ב' תירוצים :א' שהרמ"א סמך על דבריו כאן .ב' ,דוקא
משכנתא והדומה לו אין בהן גוד או אגוד משום דגם לעת עתה כיון שהקרקע בעין בידם מחשב
כממון לענין זה שמיד אפשר לעשות חלוקה ביניהן במעות משא"כ בשט"ח.
 41עי' חזו"א ב"ב סי' ח סק"ב שאין גוד או אגוד אלא בדמים כשמשלם ולא בשו"כ.
 42ועי' חזו"א סי' ט' סק"ח.
 43ע'י חז"א ששואל למה חושדים בו כראמי.
 44עי' חזו"א ??? .ולשי' החזו"א יוצא דכל שני שותפין יכול כ"א לסלק את חבירו ע"י שירבה
במחיר כעין מכרז ,וכ"כ בקובץ הישר והטוב כרך ח' עמוד ל"ד בפסקי הרב שפרן .דעת הנתה"מ
קשה מאד ,שהרי אפילו אם זה אחרי כדי דיבור ,עכ"ז ודאי אחרי זמן יכול ,וצ"ע גדול@.
 45טעם הי"א משום דגוד או אגוד נחשב כמכירה ,ולפי טעם זה כתב נתיה"מ סי' רפ"ח סק"א
דאם רואים הב"ד שיש תועלת ליתומים שנעשה להם גוד או אגוד עושים ,כמו שמוכרים קרקע
שלהם כשיש להם תועלת וכ"כ ערוה"ש כאן סעיך כ"ה .אולם בט"ז סי' רפ"ח חולק בטעם הי"א,
ולכן כתב לעולם א"א לעשות גוד או אגוד גם כשיש תועלת ליתומים.
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åéàùî ÷åøôì éåùò íãà ïéàù ,íéáøä úåùøì ãçà ãöî íéçåúô íéúáäù ô"òàå .äàéáå
.46ìë ïéòì íéëøãá

áò÷ ïîéñ
êéøö çúô ìëù , äåùá íé÷ìåç øàùäå úåîà 'ã çúô ìëì ïúåð ú÷ìçúîä øöçâð (à)
ìë éðô ìò úåîà 'ã ìèåð äáøä áçø çúôäù åìéôàå .øöçä êåúì (à) úåîà 'ã åéðôì
éãë òáøà íéããöäî åéìò íéìùî 'ã áçø çúôä ïéà íàåãð .48øöçä øéåà êåúì åáçø
éðùìå 49íéçúô 'á åì ùéù úéá øöçì çåúô ãçàì ùé íàå .(á) òáøà ìò òáøà åì äéäéù
äî éôë úåîà òáøà çúô ìëì ìèåð íéçúô 'á åì ùéù åúåà ãçà çúô àìà åì ïéàù úéá
íéøåîà íéøáã äîáäð .åçúô éðôì úåîà 'ã àìà åì ïéà ãçà çúôä ìòáå åéçúô íäù
äðá äæå íéçúô 'á åá çúôå úéá åì äðá äæ ø÷ôä íå÷îá åðáù ïåâë ø÷ôääî åð÷ù íéðùá
åð
ùéå :äâä øöçì íäì äùòðù ãò íúåà åôé÷ä êë øçàå (ãçà) çúô åá çúôå úéá åì
çúô íò ãçàìå íéçúô éðù íò úéá åéðáî ãçàì ïúðå åéô ìò åéñëð ÷ìç íà ïéãä àåäã íéøîåà
àìå øöçá ïéá íéúáá ïéá ÷ìçë ÷ìç äåùá åùøéå åð÷ 50åùøéù åà åð÷ù íéðù æðìáà .ãçà
àì øöçä ú÷åìç íãå÷ íéúáä å÷ìçå åîã÷ íà åìéôàå íåìë åøéáçî øúåé ãçàä ìåèé
ãçà ìëì øöçä úåîà 'ãá äëæ íéçúô éðù åì ùéù úéáä å÷ìçì äìòù åúåà ïðéøîà
:äåùá íé÷ìåç àìà åéçúôî
47

.( עי' סוף קעא )סמ"ע,)א( ד' אמות – כדי לפרק משאו
 וחוץ מזה צריך להיות לכל,( פי' לפרק משאו וכמ"ש בס"ק )א- ')ב( כדי שיהיה לו ד' על ד
,בעל הבית ד' אמות על ד' אמות בחצר לצורך תשמישו כששותפו רוצה לחייב אותו לחלוק
' אמנם זה בא ללמדינו שחוץ מזה שכל דייר צריך ד,ועל אף שכאן לא מדובר בהלכה זו
' וחלקו שיש לא' ג, וד' פתחים, שאם יש ב' דיירים, גם כל פתח צריך ד"א,אמות בחצר
.( אז לג' פתחים צריך ד' אמות לכל פתח ופתח )סמ"ע,'פתחים וא' פתח א
)ג( שקנו מההפקר וכו' ואח"כ הקיפו – אבל אם הקיפו הכל יחד קודם שבנו הבתים אז
(בשעת הקפה זכו בשוה ותו אין לו זכות יותר בפתחיו שפתח )סמ"ע
.()ד( ויש אומרים – גם דעה ראשונה מודה לזה )סמ"ע וש"ך וט"ז

åëøöåä àìå ,úéá ãâðë úéá å÷ìçå (ä) íéåù íéúáä éðùùë ,íéøåîà íéøáã äîáçð (á
åúåàå ,íéîãá íåìòäå íúåà åîùå ,íéåù íðéà íà ìáà .íéîãá úåìòäìå íúåà íåùì
ììëá .åìù ìò øúåé äåùù íéîãä åøéáçì ïúð (å) íéçúô éðù åá ùéù úéáä å÷ìçì òéâäù
ìùî øúåé äåù åúéáù äîá äëæù åîë íäá äëæå øöçáù úåîà òáøà ïë íâ (æ) éåìéòä äæ
,åàùî åá ÷øôì àìà éøîâì åìù úåîà 'ãä åéä àì å÷ìç àìù ãåòáù ô"òà ,øçàä
.éøîâì åìù íä å÷ìçù äúò ,íééåðô íúåà àöåî äéäùë ïë íâ åá ùîúùî äéä åøéáçå
àìà ìèåð åðéà ãçà ìë ,òåãé ÷ìç ãçà ìëì ùéù øöç ìáà ,úåøéöç íúñá éøééî äæ ìëåèð :äâä
úéáì ùé íà ïéá ïé÷ìåç ,úåîà 'ã ìò úåîà 'ã åúéá éðôì ãçà ìëì òéâî íàå ,åì ùéù äî éôë

 וגם, דגם בחצר שייך גוד או אגוד כל שאינו ד' אמות לפירוק, עי' החזו"א סי' ח' סוף סקכ"א46
 וה"ה לכל דבר הצריך לתשמישו לחלק המיוחד לכל אחד אין בו. ע"כ,אינו מעבר לכניסה ויציאה
.(דין גוד או אגוד )פתחי חושן פ"ו סק"ל
 שהרי לא, עי' פתחי חושן פ"ה סקמ"ז שהסתפק אם כל הדין הזה לא נוגע למעשה עכשיו47
. וכל דלת אפשר להיכנס בו,מפרקים משאו מחוץ לדלת
. ועי' פתחי חושן פ"ד סקל"ד מח' אם אפשר לגדור אותו48
.' והוא משתמש בהם בקביעות כדלקמן סעיף ג49
. מ"ש שם בענין השומא, ע' לקמן קעג סעיף ג' לגבי אחין שחלקו50
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:51àì åà äáøä íéçúô

)ה( כששני הבתים שווים – ה"ה כשאינם שווים ולא חלקוהו בשומא ג"כ חולקים בשוה
)סמ"ע(.
)ו( ואותו שהגיע לחלקו הבית שיש בו ב' פתחים – ואפי' היה להיפך שהבית עם ב' פתחים
שמוהו בפחות ,ונתן לו השני דמים ,כל שהיה שומא אמרינן שנכנס בכלל השומא גם הד' על
ד' עבור הפתח הנוסף )סמ"ע( ,ויש חולקים )ט"ז(.
)ז( בכלל זה העילוי – אפילו אם לא הזכירו הד' אמות בעילוי )סמ"ע(.

)åì ãçéé íàå .çåø ìëì úåîà òáøà åì ùé åéúåçåø ìëî íéáø íéçúô åì ùéù úéáñ (â
:åçúô ãâðë úåîà òáøà àìà åì ïéà (ç) çúô

) (çואם יחד לו פתח – הפתחים הנשארים נחשבים לו כסתומין ,ולא יפתחו לעולם כיון
שיש לו פתח א' פתוח )סמ"ע(.

)åì øùôà íà (úìã ïéòë çåúô åìë éòéáøä ãöäå úåðôã 'â åì ùéù íå÷î ùåøéô) äøãñëààñ (ã
íéìùî òáøà äøãñëàá ïéàå úéáä éðôì àåä íàåáñ úåîà òáøà äì ïéà åàùîá åëåúá ñðëäì
åøîà àìù ,úåîà òáøà äì ùé åàì íàå úéáä çúô éðôìù 'ãì úåìåòå 'ã àäéù øöçä ïî äéìò
çúô éðôìù ïè÷ úéá ùåøéô) øòù úéá .åàùî íù ÷øôì àìà úåîà òáøà çúô ìëì ùéù
úåéìò éçúô äáøäå úéáä øöçá äåáâ íå÷î ùåøéô) úñôøî åà (é"ùø æ"òìá à÷øåô äì ïéøå÷å ïéì÷øè
äçåúô úñôøîäå úñôøîì íéçúô íéúá äùîç åéä .úåîà òáøà íäì ùé (äì ïéçåúô
:52úåîà 'ã àìà äì ïéà ,øöçì

)ט( אם אפשר להכנס בתוכו – דהיינו שאין לו מחיצות בכלל ,אבל אם יש לו מחיצות קטנות
שמפריעים לחמור מלהכנס יש לו ד' אמות מחוץ לאכסדרה )סמ"ע(.
)י( אין לה ד"א – זה דוקא כשהיא בפתח הבית ,שנצרך לד"א מצד הבית ,אבל אכסדרה
העודמת בנפרד ללא בית סמוכה לו אין לה ד"א )סמ"ע(.
)יא( בית שער – כלומר בית קטן אצל בית גדול ופעמים עוברים עליו לכנס לגדול ,אבל בית
שער ממש שעוברים בתוכו כשנכנסים לחצר אף שהוא של א' מהן מכל מקום אינו ראוי
לתשמיש כיון שהכל עוברים שם ואין נותנין לו ד' אמות )סמ"ע(.

):úåîà 'ã äì ïéà íéìåâðøú ìù ìåìâñ (ä
)יב(
)(âé

לול של תרנגולים – שיש לו פתח לחצר )סמ"ע(.
53
אין לה – שלא שייך בו פירוק משא אלא הם קופצים לתוכו )סמ"ע(.

)äì ïéà ,õåçì åéåøé÷ù ïéá íéðôì åéåøé÷ù ïéá ,äøå÷î äðéà åéöçå äøå÷î åéöç úéáãñ (å
:54äøå÷î åðéàù äîá úåîà 'ã ìò úåîà 'ã ùéùë à÷åãåäñ .úåîà 'ã

) (ãéאין לה – שכל מקום שאינו מקורה אין מן הדרך להניח שם כלום ,ופנוי הוא שם לפרק
המשא ,ואפי' אם הקרוי הוא לחוץ לצד הפתח ,אפ"ה כיון דחציו השני הוא מגולה ופנוי
מהכלים ,אפשר לפרק ולהניח משאו מיד )סמ"ע(.

),çúôä éðôìùæñ :äâä .úåîà òáøà åì ïéà åéîéöô úà õøô .úåîà 'ã åì ùé íåúñ úéáåñ (æ
:äìéçúá çúô íù äéäù øçàî øöçá ÷ìç åì ùé ìáà
)טו(
)טז(

בית סתום – אמרינן שיום א' יפתחוהו כ"ז שלא פרץ את פנימיו )סמ"ע(.
פרץ את פצימיו ) -רע"א(.

 51ע' נתיה"מ שמתקשה בזה ומסיק שמקומו של הרמ"א בס' קעא סעיף ג' ,אם לא שגורסים וכן
לענין כפיה לחלוק דבעינן ד' אמות חוץ מד' אמות של פתחים דווקא בסתם חצירות וכו' לפני
ביתו ח' אמות על ד' אמות וכו'.
 52וה"ה לבנין שיש בו הרבה דירות ,יש ד' אמות אחת לכל הדיירים יחד בפתח הבנין )פתחי
חושן פ"ה סקנ"ב(.
 53אבל משמע שלכל בנין של אחסון וכו' יש לו ד' אמות )פתחי חושן פ"ה סקנ"ג( ,וכ' בערוך
השולחן סעיף ה' דאם הלול מקורה והתרנגולים צריכים ליכנס רק דרך הפתח נותנים לו ד"א.
 54כשאין ד' על ד' שאינה מקורה ,כ' הערוה"ש סעי' ה' דמשלימים הד"א בחצר ובחזו"א סי' ו'
סק"י דאין משלימים רק נותנים ד"א בחצר דא"א להשלים דהרי יש מחיצות המעכבות ,ואם יש
פתח ד"א יכול רק להשלים בחצר.
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)יז( אבל יש לו חלק בחצר – ואיירי שידוע שהבית יש לו חלק בחצר ,וכשסתם הפתח מחל
על ד"א של פתח ולא על גוף החצר) 55סמ"ע(.

)íà àìà ,çúôä ãâðë øöçá úåîà 'ã åì ïéà úåîà 'ã ìò úåîà 'ã åì ïéàù úéáçñ (ç
:ïé÷ìåç äæä úéáä çúô ãò äæì úåîà 'ãå äæì úåîà 'ã øöçá ùé

) (çéשאין לו ד"א – שאין תורת בית תשמיש עליו ,ליתן לפתחו ד"א לפרק בו משאו )סמ"ע(.

)ùåøéôò.íãà éðá éôì êìî ìù àéðñëà ìáà ,íéçúôä éôì ÷ìçúî øöç ìù ìáæäèñ (è
.àéðñëà ïäì úúì íéëéøöù ïéðòì íéøîåà ùéåàò ,øöçá ïéçéðîù ìáæä
)יט(
הזבל לפי פתחים  -י"א שאכסניא הוא מה שצריך ליתן לחיילי המלך
למזונותיהם ,והיפוכו עם הזבל ,דפירושו הוא הוצאות פינוי הזבל מהחצר ]אם אינן מבקשין
להיות נדרס בחצר לעשות ממנו אשפה לזבל בו שדותיהן[ ,והוא נגבה לפי הבתים ,לפי
שדרך הפתחים משליכין אותו שם ,אבל ההוצאה שגובין לצורך האכסניא למזונותיהן אינו
לפי הפתחים אלא לפי הדרים שם .וי"א שאכסניא הוא הזבל שמניחין שם האכסניא של מלך
שעוקרין דירתן ממקום שהיתה להם חניה ,דאותן הדברים נחלקין לפי בני אדם הדרים שם,
לפי שגם הוצאות אכסניא היתה לפי בני אדם הדרים שם .ולפי זה זבל החצר הוא הזבל
שנעשה ממנו אשפה לאחר שנדרס בחצר ונוח לבני אדם לזבל בו שדותיהן ,הוא מתחלק לפי
הפתחים ,אבל זבל של אשפה והחביות שמניחין הבני חיילות חולקין לפי בני אדם )סמ"ע(
וי"א שזבל לכו"ע מתפרש על הזבל שנעשה ממנו אשפה לאחר שנדרס בחצר ונוח לבני אדם
לזבל בו שדותיהן )ש"ך(.
) (ëלפי בני אדם – אם הוא ליתן ממון לפרנסת האכסניה ,אז הוא לאו דוקא לפי בנ"א אלא
לפי ממון) ,כיון דליכא סכנת נפשות באכסניא( ,וכמו שגובין ההוצאה על אכסניא לפי ממון,
כן מתחלקת ההכנסה מהם דהיינו הזבל ,ואם הוא להכניסם הביתה ,אז הוא לפי בני אדם
ממש .ואם א' נכנסו לו ג' חיילים וא' חייל א' ,אז אין לזה יתרון על זה ,אבל אם לא' נכנס
והשני לא ,אז זה שלא נכנס אליו חייל צריך לשתף עם ההוא שנכנס אליו חייל .אבל אם
הממשלה חייבו זה שאין לו חייל כסף ,אז הוא לא צריך לעזור לאחרים )פ"ת(.

,íéøôñ ú÷åìçå ,ä÷åìç ïéã åá ïéàù øáã ÷åìçì åöøù íéçà åà íéôúåù - âò÷ ïîéñ
äæ ìò äæ ä÷æç íäì ïéàùå
)åîù úà ïéãéñôî íäù ô"òà ,ä÷åìç ïéã åá ïéàù øáã 56÷åìçì åöøù ïéôúåùäáò (à
íàãò ,åðìù äøåú øôñë ïåéìâá íéáåúë íäù íéøôñ ã"ë åðééäã ,ùã÷ä éáúëáåâò .ïé÷ìåç
ãçà ìù åéä íàù ô"òàåò ,ãçà êøëî ï÷ìçì íéøôñì ïåéæá àåäùäò ,ïé÷ìåç ïéà ãçà êøëá íä
,ãåâà åà ãåâã àðéã åá ïéà íéðéðò éðù íä íà ,úåëéøë éúùá íä íàå .57(à) ïëúçì øúåî
:(âé óéòñ àò÷ ïîéñ ìéòì 'éòå) (á) ãåâà åà ãåâ åá íéøîåà ãçà ïéðò íä íàå

)א( מותר לחתכן – הוא בזיון לספרים לחלקן מכרך אחד לצורך החלוקה ,משא"כ
כשמחתכין ומחלקין אותן לשני חלקים ולצורך עצמו ,דלית ביה בזיון) 58סמ"ע(.
)ב( אין בו דינא דגוד או אגוד – פירוש ,הן שיאמר קח אתה את זה ואני השני ,ליתן האחד
להשני ההפרש בין שויותם ,דיאמר השני אני צריך לשניהם ונלמד בכל א' לפעמים ,והן
שיאמר קח אתה את שניהן ותן לי חצי דמי שווין ,או אני אקח ואתן לך חלקך בדמים ,דיאמר
לו אני אלמוד בא' מהם ואיני צריך להשני ,אבל יכול לומר על אחד מהן גוד ]או[ אגוד
והשני ישאר בשותפות ,ואם ירצה יכול לומר על שניהן גוד או אגוד בזה אחר זה ,או לומר

 55ועיין ריב"ש שיש מחלוקת אם ד"א הם זכות לפריקה ,או קנין גמור ,ועוד עיין בבית יוסף
שי"א שפתח סתום אינו מדין מחילה ,ודוקא באופן שירשו מאביהם והפתח היה סתום ,א"כ קיבל
חלקו בלא פתח ,אבל אם זכה בד"א ,לא מפסיד בסתימה.
 56ע' בתשו' מהרא"ן ששון ]תורת אמת[ סי' קע"ה:
 57אבל עכשיו שאנו קושרים הספרים בקונטריסים ואין נגללין יחד אין בזה בזיון.
 58עי' פתחי חושן פ"ו סק"מ שיש להסתפק אם זה דווקא דרך ב"ד ,אבל בינם לעצמם יתכן
שמותר.
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בפעם אחת הברירה בידך לברור שניהן או איזה שתרצה או אני אעשה כן ,ועי' לעיל סי'
קעא סקמ"ז בשם הסמ"ע )סמ"ע(.

):äâä .íìåëì ä÷åìçä äîéé÷úð íäî 'àì ìøåâä äìòù øçàì ,ìøåâá å÷ìç íàæò (á
ä÷åìçä å÷ìçá ãçà ÷éæçä íàå ,íé÷ìçä øøáî ÷ø äðå÷ ìøåâä ïéàã áúë çòù"àøä åäéî
÷:60á óéòñ æð÷ 'éñ ì"òå ,59úîéé

)ג( בגורל – כלומר שאף שרק הראשון זכה בחלקו על פי גורל ע"י הקלף ,קונה גם השני
חלקו בזה ,וכן אם היו ג' אז אם רק הראשון זכה על פי הגורל ,וקנה בגורל זו ,אז כל
האחרים קנו לענין שאין א' מהן יכול לחזור ולומר אני רוצה חלוקה רק ע"י עילוי בדמים
ולא בגורל דבההיא הנאה דשומעים אחד לשני לחלוק בגורל גמרי ומקני אהדדי כדי שלא
יהיה עיכוב בדבר ,אבל אם עשו קנין לעשות חלוקה יכולים לחזור כמש"כ לעיל סי' קנ"ז
ס"ב )סמ"ע(.
)ד( מברר החלקים – היינו דאם אחרי שזכה הראשון בגורל ,הוא הלך והחזיק בחלקו ,זכה
גם השני בחלק השני )סמ"ע(.
)ה( שם – שנים שחלקו דבר עפ"י גורל ,ומצאו מום בחלק אחד מהם .אם המום מפחיתו
יותר משתות ,בטלה כל החלוקה ,ויש לעשות חלוקה מחדש .אמנם אם יש רק פחת בשתות
בצמצום ,בזה זכותו של הזוכה בחלק השלם או לסלק את השני בכסף כנגד הפחת ,ואם
רוצה יכול לדרוש גורל מחדש ,ומי שיפול לידו השלם יצטרך לשלם להשני הפחת .וכל זה
דווקא באופן שעכשיו אין בכל חלק שיעור כדי חלוקה דאל"כ יחלקו עכשיו מחדש כל חלק
ביניהם] ,ואם המום פחות משתות קיים החלוקה ,ואין צורך להשלים החסרון[ )פ"ת(.
)ו( נתקיימה החלוקה – ודוקא כשהגרילו על החלקים עצמם ,אבל אם הגרלה הראשונה
היתה שמי שיעלה הראשון יזכה שיהיה לו זכות קדימה לבחור חלק כפי שירצה ואחריו
השני ואחריו השלישי בזה לכו"ע לא חל קנין ממש ,ויכולים לחזור בהם )פ"ת(.

)àìå (ç) êøã äæ ìò äæ íäì ïéàå ,(æ) äæî äæ úåçå÷ìë íä éøä å÷ìçù íéçàäèò (â
úåëæ íäî ãçàì øàùð àì å÷ìçù ïåéëù ,(àé) íéîä úîà àìå (é) úåðåìç àìå (è) úåîìåñ
øàùð àì ,å÷ìçå ãçàë äãù åð÷ù íéðùì ïéãä àåäå .61íãå÷î äéäù ô"òà åøéáç ÷ìçá
äéäùë íéçà éðùî åà íéùðà éðùî äãù åð÷ù 'á ìáàô .åøéáç ÷ìçá úåëæ íäî ãçàì
àìå íéîä úîà ÷éñôäì íäî ãçàì ïéà ,åìà íé÷æðá íé÷éæçî åéäå ,ãçà ìë ÷ìç òãåð
íééç íéî øàá øàùðå øöç å÷ìçù íéðùàô :äâä .íéøëåîä íäá å÷éæçäù íé÷æðäî øáã úåðùì
àìæà ìôð íàå .(áé) åð÷úì ïäéðù ìò ,øàáä ì÷ì÷úðå åá ùîùì éðùì úåùø øàùðå ,ïäî ãçà ÷ìçá
)å÷ìç íà ìáà .íäéðùì øàáä íå÷î ìáà ,íùî áåàùì êøã ãåò åì ïéàã ,äæ ïéðòì 'áä ú÷æç (âé
åú÷æç àìæà ìôð íà ,íùî áåàùì éðùì úåùø ïúðù (62àìà) ãáìá ãçàì äìéçúî øàáä øàùðå
:åð÷úå øæç åìéôà øàáá ÷ìç ãåò åì ïéàå (âé) éøîâì

)ז( כלקוחות – אף דאם לוקח מחבירו בית והמוכר משאיר לעצמו החצר ,מבואר )סי' קנ"ד
סכ"ח( דאין המוכר יכול לבנות בחצר קרוב לבית באופן שזה סותם את החלון של הבית,
משום שאומרים שמכר בעין יפה ,מ"מ כאן כל א' נחשב לקונה על חלקו שקיבל ,אמרינן
שכל א' קיבל בעין יפה לעשות בשלו מה שרוצה ,וגם משום דכאן דומה לשנים שקנו
משלישי זה בית וזה חצר ,דאמרינן שם דקונה החצר יכול לבנות בשלו ולסתום חלונותיו של
השני) .סמ"ע(.
)ח( דרך זה על זה – כלומר שאביהם היה נוהג ללכת כאן להגיע לשדה ,אין לבעל השדה
לעבור בדרך שמקום הדרך שייך לאחיו )סמ"ע( ,אפילו אם אין דרך אחר איך להיכנס
 59עי' שו"ת מהרש"ם )ח"ג סי' קפו( שאם קנו מידם שהחלוקה תהא על פי הגורל לכו"ע הגורל
קונה ואינם יכולים לחזור בו ,ומצדד לומר דה"ה אם התחייבו בשטר שהגורל יהא קנין.
 60שאם עשו קנין סודר לחלק ,בלי לקבוע רוחות לא חל הקנין דהוה קנין דברים
בעלמא)סמ"ע(.
 61לגבי כמה זמן תשמשי צריך שיהא לו חזקה על זה אחרי הירושה עי' קנד בטור )שזה מיד(
וד"מ )שזה ג' שנים( )פתחי חושן פ"ה סקל"ה(.
 62כן עיקר הגרסא לפי הסמ"ע סק"י.
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)ש"ך( .63וכל זה שלא חלקו בשומא ועילוי )סמ"ע וש"ך ,(64וי"א דמיירי אפי' בשומא
ועילוי )ט"ז.(65
)ט( ולא סולמות – כשיש לא' עליה ,והשני חצר ובית ,אז אסור לשים את הסלום בחצר
השני ,וכן כשיש א' עליה והחצר ,והשני יש לו הבית התחתון ,אסור להצמיד את הסולם
לקיר של הבית) 66סמ"ע(.
)י( ולא חלונות וכו' – מאחר שמדובר ללא שומא ועילוי כנ"ל ,לכן יכול לבנות כנגד חלון
אחיו אפילו שזה מאפיל על חלונות של השני ,אף שמאפיל הבית לגמרי )סמ"ע ,(67וי"א
דאיירי בשומא ועילוי ולכן אינו יכול להאפיל הבית לגמרי ,68ומש"כ שאין חלונות ,היינו
כאשר יש לו חלון במקום אחר ,מותר לו לבנות אפילו שזה מאפיל על חלון אחיו )ט"ז(.69
)יא( ולא אמת המים – אע"פ שיש לבעל החצר זכות לבטל את אמת המים ,בבנין בחצרו,
מ"מ אם בשעה שמסלק את האמת המים קלקל בעל החצר לעצמו ,וכעת המקלקל נזוק
70
מהמים ,אע"פ שהם מימיו של השני ,אין בעלים של המים חייב לתקן ולהציל מהנזק
)נתיה"מ(.
)יב( ונתקלקל הבאר כו'  -אם טען ראובן בברי על שמעון שהוא קלקלו בהשלכת זבלים לשם
ושמעון אומר להד"ם ,צריך שמעון לישבע )סמ"ע.(71
)יג( ואם נפל אזלא – מיירי שהבאר נשאר לשותפות וקנו ממנו הדרך ,ואם נפלו כותלי הבאר
אף שחזרו ותקנו שוב אין לו דרך ,דלבאר זה נשתעבד ולא לבאר אחר .אמנם כל שגוף הדבר
שנשתעבד לו ישנו בעולם לא נסתלק השיעבוד ,כמו בנפל הכותל שהחלון בתוכו ,וכן
בנתקלקל המרזב ,והוא הדין בסי' רי"ד )סעיף ב' ט' י'( בחדר שלפנים הימנו ,במקום שזוכה
בהדרך או שקנה ממנו הדרך ,דאף אם נפל החדר וחזר ובנאו דיש לו עדיין הדרך ,כיון
שהמקום שעליו הדרך שנשתעבד לו ישנו בעולם לא הפסיד הדרך אף שנתקלקל החדר וחזר
ובנאו .אמנם כשנפל הבור ודות ,ושוב אי אפשר לתקנו ,שוב אין לו דרך ,וזהו אמת ברור
שלא נתן לו דרך רק לצורך בור ולא לצורך דבר אחר ,אבל כשחזר ותיקנו ונכנס לצורך בור
לא הפסיד ,וכאן צ"ל שמדובר שפירש בתנאי בשעת קנין הדרך ,שלא יהיה לו דרך רק לאותו
בור ולכך כשנפל איבד זכותו ,אבל שם דדוקא כשנפלו כותליו וחזר ובנאן שוב לא נקרא
אותו בור ,אבל כשנפלו זבלים בתוכו וחזר והוציאן מיקרי אותו בור דלא הוי רק כמסיר
כיסויו )נתה"מ( .72ויש אומרים שדין זה אינו שייך בבית הכסא שהוא דבר הנצרך ביותר ויש
 63עי' פ"ת סק"ג ,ששותפין שחלקו ונשאר תנור בשותפות בביתו של אחד מהם ,והותנה ונכתב
בשטר דבערב שבת ועריו"ט יוכל השני ליכנס לצורך שימוש בתנור ,דאין צורך סעודת ברית
ופדה"ב לבנו נחשב כיו"ט ואינו יכול לכפותו ,אמנם לפנים משוה"ד אין ראוי לדקדק עם שכינו
וקרובו.
 64האם הש"ך מסכים עם הסמ"ע?
 65הט"ז כאן מדבר בחלונות ,והבאנו אותו בענין דרך ,שלא ראינו חילוק ביניהם ,ובפרט קשה
לומר שהשו"ע בתחילה בדרך איירי בלא עילוי ובחלונות עם עילוי .ועי' ערוה"ש סעי' ד' דצ"ל
דאיירי שיש דרך אחר חוץ מהדרך שעובר דרך רשות אחיו ,ואם אין דרך אחרת ,אז יש להם דרך א'
על השני ,מאחר שעלו אהדדי וה"ה לסולמות ואמת המים ,אמנם החזו"א ב"ב סי' יב סקי"ג מחלק
בין חלונות לדרך וסולמות ואמת המים .ועי' פתחי חושן פ"ה סקל"ט שמתקשה בזה.
 66שזה מכביד על הקיר דאף שמשועבד לשאת את משאת העליה אבל אבל משאת הסולם,
אלא צריך לעשות על עמודים )ב"י(.
 67עי’ חזו"א סי' יב סק"ג שדברי הסמ"ע תמוהים מהגמ' והראשונים ,ועי' ש"ך סק"ב שדברי
הסמ"ע לא קאי אלשון דש"ס אלא אלשון טור@.האם יש הלכה שיוצא מזה?
 68אלא כל שהוא תוך ד' אמות אסור ומחוץ לד"א מותר ,עי' & .עי' ש"ך קעב סק"ג שמפרש
שיש מקום לפרש כט"ז דלא כדבריו כאן.
 69עי’ לעיל קנד סעיף כ"ז מח' מחבר רמ"א משום טענת היזק ראיה מחלון על החצר במקום
שמותר לבנות נגד חלונותיו של השני אם אפשר לכופו לסתום החלון ללא בנין מחמת טענת היזק
ראיה מהחלון על החצר.
 70מלשון נתיה"מ משמע אף אם המים הם מים שלו ולא מי גשמים ,אמנם בריב"ש שם מבואר
דרק מי גשמים א"צ לתקן .והביאו ברמ"א סי' קנ"ה ס"ד .וכבר העיר על הנתיה"מ באולם המשפט.
ועיין נתיה"מ סי' קס"ד סק"ב מה שביאר בטעם הריב"ש דפוטר מלתקן במי גשמים.
 71מהרשב"א ח,ב סי' ש"פ וצ"ע אם זה מודה במקצת או כופר הכל?
 72ועיין אולם המשפט דחולק על ניתה"מ ,וכאן דכל תיקון הבאר הוא בפנים חדשות ,לכן מאבד
שעבודו בכל אופן.

18

מאיר המשפט על חושן משפט חלק ו'
חולקים )פ"ת( .ועוד יש אומרים שזה דוקא שנתן רשות השימוש דרך שאלה או מתנה ,אבל
אם נתנה במכירה ודאי כוונתם שיקנה גוף הקרקע ולא אזלא השעבוד בנפילה )רע"א ופ"ת(.
) (ãéאזלא חזקתו לגמרי –

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

וכל זה שחלקו בשומא ועילוי )סמ"ע(.73

ãò÷ ïîéñ
)äìåë äúéä íà ,å÷ìç ãçà ìë ìåèéìå äãùä ÷åìçì åàáù ïéôúåùä åà ïéçàäâô (à
àäéù éãë äæ ãöî é÷ìç éì åðú ãçà øîà íàå .ãáìá äãîä éôì ïé÷ìåç74 ,éøîâì äåù
øáãá áåëéòù ,äæ ìò åúåà äôåëå75 ,åì ïéòîåù ,'à äãù ìëä äéäéå éìù øçà äãùì êåîñ
åöøúéù ãò íéîãá úåìòäì êéøö àìà (á) åì ïéòîåù ïéàã íéøîåà ùéåãô .(à) àéä íåãñ úãî äæ
åà áåè äðîî ÷ìç äéä íà ìáà .(ã) øáâ íéìàã ìëå ÷ôñ éåäã íéøîåà ùéåäô .(â) 76åéøéáç
77
÷éìù àîåùá éì åðú øîàå ,òøä ãâðë äôéä äúåà åîùå ,êøãì áåø÷ åà øúåé øäðì áåø
éöç äæ ãöî (ä) éìù àîåùá åðú íäì øîà78 .ìøåâá ìèåð àìà ,åì ïéòîåù ïéà äæ ãöî
åì ïéòîåù éìù äãùì êåîñ é÷ìç àäéù éãë áåèä ãöäî äúà ìåèå ,(å) òøä ãöäî äúãî
)ãâðë äãù ÷åìçì øîåà ãçàäå ,äãùå äãù ìë ÷åìçì øîåà ãçàä ,úåãù éðù ïàëá åéäåô :äâä .79(æ
ú÷åìçá àúå÷ôð ïéàå 81úååù ïäéúùù à÷åãå .(ç) 80äãù ãâðë äãù ÷åìçì øîåàù äæì ïéòîåù ,äãù
ìë ïé÷ìåç ,(é) úåãùä ìöà øöî åì ùé ãçàù åà ,ãö íåùá äáåè ãçàä íà ìáà ,ïéàöçì úåãùä
:íéðùì äãù

)א( מדת סדום  -זה נהנה וזה אינו חסר )סמ"ע(.
)ב( דאין שומעין לו – פירוש ,ויכול לומר לו נחלוק בגורל ,וס"ל דאין בזה מדת סדום ,דיש
לו זכות בגורל דאם יפול הגורל לזה בין שתי השדות הרשות בידו שלא יחליף עמו אם לא
בדמים יקרים ,מש"ה יפילו גורל אולי יגיע לידו אותו זכות) 82סמ"ע(.
)ג( צריך להעלות בדמים – אבל אם המצרן פיקח הוא יכול להעלות מעט ולומר אתן בו כך,
או תקחוהו אתם בשווי זה ,ואם לא ירצו יקח ללא גורל )סמ"ע( ,אמנם כל זה רק לדעה
הראשונה בסעיף ה' )נתיה"מ(.
 73ומסתמא אמרינן שהד' אמות בכלל העילוי )סמ"ע סק"ז( .עי' סמ"ע שמדובר שבעל הכרם
שלם מה שעודף הכרם על שדה הלבן ,ולכן אומרים שהד' אמות בכלל העילוי ,אבל הש"ך כותב
בשם הסמ"ע קעב סק"ו שזה אפילו להיפך שבעל השדה הלבן משלם עודף לבעל הכרם ,ועכ"ז יש
לבעל הכרם ד' אמות בשדה הלבן ,וזה כלול בשומא .עי' ט"ז קעב סעיף ב' דלענין דהנידון שם
לענין פתחים חולק על הסמ"ע ,וכנראה דגם כאן יחלוק.
 74ובירשו שני בתים שווים ,הביא הב"י מהמרדכי דנחלקו ספר החכמה עם מהר"ם מרוטנברג
אם יש מקום לטעון שבית זה ישתכר ביותר מבית השניה ,וכ' דאפשר דאין פלוגתא וספר החכמה
איירי באופו שידוע שבית אחד יהיה עליו ביקוש מצד המצרנים שבאותו צד .ובכה"ג יודה מהר"ם.
 75והוא הדין אם אחד מן השוק קנה חלקו של אחד השותפין ויש לו שדה סמוכה ג"כ שומעין
לו .מרדכי הביאו בב"י סעיף ב' בסופו.
 76עי' סמ"ע י' שמדבריו יוצא שאם אפשר לחלק את השדה לאורך או לרוחב ,ובזה ודאי יהיה
למצרן חלק מחובר לשדהו עושים אפילו נגד רצון השני.
 77גם הצד הרע וגם הצד הטוב )גר"א(.
 78אם רוצים יכולים לכפות לחלוק כל שדה ושדה בנפרד ,רק כאן אייר ששניהם אינם רוצים
לחלוק כל אחד רק שדה כנגד שדה ,חזו"א ב"ב סי' ח' סקי"ב.
 79לדיעה השניה בסעיף ה' דאי אפשר להעלות בדמים ,מסתפק בחזו"א סי' יב ס"ק יד אם
מודים דע"י מצרנות עדיף אף דהשדות אינם שוים.
 80עי' לעיל קעא סי"ד הדין בבית ,וצ"ע שהב"י חולק על הרמ"א למה לא מובא בשו"ע@.
 81ודוקא ששתיהן שוות – שעיקר דין החלוקה לחלוק כל שדה ,ולא שדה כנגד שדה ,אלא
שכשהן שוות כופין על מדת סדום לחלק שדה כנגד שדה )גר"א(.
 82עי' לקמן ס"ק )ז( ,ודברי הנתה"מ שם.
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)ד( וכל דאלים גבר – כלומר מקודם יטילו גורל ואם לא יפול בצד המיצר שלו אז עדיין לא
זכה השני לחלקו משום ספיקא ופסקינן כל דאלים גבר) 83ש"ך( ,וי"א שבדורות אחרונים
מוטב שלא להניח לכל דאלים ,וכיון שאין שייך כאן חלוקה ,ע"כ יחלוקו בגורל לגמרי
)פ"ת(.
)ה( בשומא שלי – היינו בחלק שלי )סמ"ע(.
)ו( מהצד הרע – צ"ל "מהצד הרע בלא שומא" .והלכה זו אף לדיעה שבסימן קע"א ס"י
דסברי דהשני יכול לומר לא ניחא לי במתנה דשונא מתנות יחיה ,ה"נ יאמר איני רוצה
לקבל נגד רעה במתנה ,משום דלאו במתנה נותנה רק שוה לו הרעה כשדה הטובה משום
סמיכות לשדהו )סמ"ע(.84
)ז( חצי מדתה מהצד הרע שומעין לו – זהו רק לדעת השו"ע שאם השדות שוין ,וא' מצרן,
אז כופין על מידת סדום ,אבל לפי הרמ"א החולק נראה דגם כאן יכול לומר ,זכות שלי ,עי'
לעיל ס"ק )ב( ,שוה אצלי דמים הרבה) 85נתיה"מ(.
)ח( שומעין לזה שאומר לחלק שדה כנגד שדה – אפילו אם א' מבקש לחלוק ב' השדות
שבזה יתכן שיפול חלקו באמצע ואז יהיה שמור בין ב' השדות של חבירו ,אין שומעין לו
)סמ"ע(.
)ט( אבל אם האחת טובה בשום צד  -שמצד אחד יש נהר )סמ"ע(.
) (éאו שאחד יש לו מצר – היינו שיש לו שדה המצרן לא' מהשדות שירשו ,86ואז הוא רוצה
לחלק את השדה המצרן לשנים שבכל שיפול הגורל יהיה לו שדה המחובר לשדהו משא"כ
אם יחלקו שדה נגד שדה אז יתכן שיזכה בשני הרחוקה משדהו )סמ"ע( .כל זה לדעת
הרמ"א ,אבל לפי השו"ע שמצרן מבטל ענין הגורל ,אז המצרן מקבל כל השדה שאצל
המצר בלא גורל כלל )ש"ך(.

)áàä éñëðá åéçà íò ÷ìçù íáéä ìáà ,ãçàë åìù íé÷ìç 'á ìèåð ÷ìçù øåëáäæô (á
:äâä .åìò úåîå÷î 'áá åìò íàå ,åìò ãçà íå÷îá åìò íà ,ìøåâá åéçà ÷ìçå å÷ìç ìèåð
ìèåð åðéà øåëá åìéôà ,åøéáçî áåè ãçà äéä íà ìáà ,íéååù íé÷ìçä åéäù à÷åãã íéøîåà ùéåçô
:úåãùä åìà øöîá äãù èåùôì äéä íà ïëå .ãçéá å÷ìç

)יא( בכור שחלק – כלומר אם יש ג' שדות מחוברים ,אז האמצעי של הבכור ויעשו גורל על
הקצוות כדי שהבכור יקבל את חלקיו ביחד ,ואפילו אם השדה האמצעי יותר טוב
מהצדדים ,87אבל אם היו שווים גם היבם היה מקבל את האמצעי ]מדין כופין על מידת
סדום[ והיו עושים גורל על הקצוות .והרמ"א לשיטתו בסעיף א' שסובר שכופין על מידת
סדום לא מבטל זכות של השני בגורל ,אז ביבם מדובר כשכל השדות שוות ,וממילא
 83עי' לעיל סי' קל"ט ס"א .עי' ערך ש"י שמרמ"א רואים שהגורל מקנה ,ואין מקום לכל דאלים
גבר .ועיין אולם המשפט דמסתפק אם לדעת הרמ"א יכול לתבוע גורל אחרי התפיסה.
 84ועיין חזו"א סי' יד ס"ק י"ד דהקשה דממנ"פ ,אם טוען השני שהוא ג"כ רוצה הרעה בלא
שומא ,הא בכה"ג אינה מתנה כלל ,ואם רוצה רק בשומא ,הא לדיעה הא' בסעיף ה' מהני טענת
העלוי של הראשון להשבית הגורל אפילו בלא מצרנות לשדה זו.
 85אמנם גם להרמ"א הוא רק כשגם השני רק רוצה לקבל את הרעה בלא שומא ,אבל אם אינו
רוצה ,זוכה בה המצרן לשיטה הראשונה בסעיף ה' מדין עלוי משבית הגורל ,חזו"א ב"ב סי' ח' ס"ק
י"ב ,ובכה"ג אף כשאנו מצרן יכול לבקש הרעה בלא שומא לדיעה הראשונה שבסעי' ה'.

 86כזה:
 87והוא גזיה"כ שיהיה בכור עדיף בשני חלקיו יותר מפשוט .בחלקו .דהרי בפשוט כשהאמצעי
טוב יותר מהצדדים עושים גורל נפרד על חלק הטוב .ועיין לשון הגמ' ב"ב קכד ע"א ורבנן נמי
הכתיב פי שנים ההוא למיתבא ליה אחד מצרא ,אבל לשון רש"י ב"ב יב ע"ב שהרי שניהם חלקו
הם והרי הם כחלק אחד ,וכן לשון תוס' :מדכתיב פי שנים מקיש חלק בכורה לחלק פשוט ,וכ"כ
הרא"ש והטור דבכור לא עדיף מפשוט והוא שיטת הרמ"א.

20

מאיר המשפט על חושן משפט חלק ו'
המעלה של בכור שנוטל ב' שדות יחד הוא רק כשכולם שוות ,אבל כשהאמצעית יותר טוב,
אז גם בבכור עושים גורל )סמ"ע(.
)יב( אבל היבם – שהיבם על אף שלוקח חלק אחיו ,עכ"ז הוא אינו עדיף מזה שבא מחמתו
ושני אחים ודאי שאינם יכולים לכוף ליקח ביחד חלקם) 88סמ"ע(.
)יג( וכן אם היה לפשוט שדה במצר – והיינו כגון שירשו שני שדות אחד גדולה ואחד קטנה
ויש לפשוט שדה אצל הגדולה ,יכול הפשוט לדרוש לחלוק כל שדה ושדה בגורל )סמ"ע(.

)ïé÷ìåç ,90áøòîå íåøã êøãäå ïåôöå çøæî äì óé÷î øäðä äéäù 89úòáåøî õøàèô (â
äæ ãöîù éöçä éì åðú øîà íàå .êøãå øäð äæìå êøãå øäð äæì òéâéù éãë ïåñëìàá äúåà
ãñôä åøéáç ìò ïéàå äæì áåè àåäù øáã ìë ,øáã ìù åììë .åì ïéòîåù ,éãù ãöá àåäù
:úåùòì åúåà ïéôåë ììë

)יד( שהיה הנהר – יש שמפרשים דברי הגמ' שיש נהר מצד א' ודרך מצד השני ואז מחלקים
את השדה לח' חלקים )סמ"ע(.91
) (åèתנו לי – לדעת הרמ"א בסעיף א' דאין מצרנות מבטל זכות בגורל מחמת ,הוא הדין כאן,
והרמ"א לא כתבו ,שסמך על דבריו בס"א )סמ"ע(.

)'á ìèåð ,íé÷ìåçùë ,íéùéìù 'á ãçàå ùéìù ãçà ,úåôúåùá äãù åð÷ù 'áö (ã
÷ìç ãçàä äð÷ áåùå ,úåôúåùá äãù åð÷ù 'â ìáà .ãçàë äúåà åð÷ù ïåéë ãçéá íéùéìù
ïåéë ãçéá íé÷ìç éðù åì ïúéù åøéáç úà (æè) óåëì ìåëé åðéà ÷åìçì íéàáùë ,åøéáç
:äâä .ùéìù åðîî äð÷ù åéçà çëîå åçëî àá àìà åìù äìéçúî åéä àì íé÷ìçä éðùù
ãçà ìù íéðáä 'áå ,92ïäéáà ìù äéäù äãùä ÷åìçì ïéàáå íéðá éðù ãçà ìëìå åúîù ïéçà éðùàö
íéðùä åìàì íéðúåðå íé÷ìç 'ãì äãùä ïé÷ìåç ,÷åìçì íéöåø íéøçàäå ïéôúåù úåéäì íéöåø ïäî
,ãçà çëî íéðùä åàá àìù ïéçà 'ã äìéçúî åéä íà ìáàáö .åãáì ãçà ìë íéøçàìå ,ãçéá ï÷ìç
Error! Reference ãçéá íäì ïéðúåð àðååâ éàäëá åìéôàã à"éåâö .ãçéá ï÷ìç ïäì ïéðúåð ïéà
:93íåãñ úãî ìò ïéôåëãsource not found.

)טז( אינו יכול לכוף – קשה על המחבר למה כתב בסתם ,שהרי דין זה הוא לפי הרא"ש
שהביא הרמ"א בסעיף א' שאין כופין על מדת סדום ,אבל לדעת הרמב"ם והמחבר דין זה
יתכן רק באופן שיש הבדל בין השדות ,אבל אם השדות שוות ,אז ג"כ כופין על מידת
סדום) 94ט"ז(.

)ãçàå úåìøåâ äùìù ìéèäì åàáå äæ ãâðë äæ íé÷ìçä åîùå ÷åìçì åàáù íéçàäãö (ä
äî ìò êëå êë øúåé åá ïúà éðà øîåàå äúåà äìòîå íé÷ìçä ïî ãçàá õôç íäî
åðìèé éåìéò åúåàá íéöåø íðéà íàå 95åì ïéòîåù êëå êëá åúåà åç÷ú íúà åà åäåàîùù
.íé÷ìåç ùéåäö ,(æé) ìøåâ àìá àåä

)יז( יטלנו הוא בלא גורל – ואי"ז דומה לעילוי שחולק בו המחבר על הרמ"א בסעיף א'
שכאן באמת רוצה ליטלנו לעצמו בסך זה ,ושם אינו רוצה אלא שיקחנו ממנו שותפו בעל
המצר בדמים יקרים )סמ"ע(.

 88עי' רמ"א ס"ד.
 89עי' מהרא"ן ששון קכט )ש"ך(
 90כזה:
 91כזה
 92כלומר אביהם של האחין שמתו ,שהוא סבא של הבנים היורשים
 93י"א אלו הם כשי' המחבר סעי' א' החולק על הרמ"א שם בסעיף א') .ביאור הגר"א(.
 94אבל עדיין קשה דאם איירי שאינם שווים אמאי ברישא כשאחד קנה ב' שלישים אמאי נוטל
ביחד ,למה יקח שדה יפה מגד חבירו ,אולם המשפט
 95ודווקא בכה"ג שלא יעשו גורל .אבל א"י לומר דמקודם נעשה גורל ואם יפול אצלך אשלם
העלוי ואקחנה לעצמו .חזו"א ב"ב סי' ח' ס"ק י"ד
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)åìéôà äùìù éðôá ÷ìåç ,÷åìçì ù÷áî åðéðôìù åúåàå íéçàä ìë ïàë åéä àìåö (à
äùò àì äùìùî úåçôá ÷ìç íàå .àîåùá íéàé÷áå íéðîàð åéäéù ãáìáå ,97úåèåéãä íä
íéðù àìàçö äùìù íéëéøö ïéà ,(à) íéåùå ãçà òáèî íìåëå úåòî åéä íàåæö .íåìë
ïäì ïéðúåð ïéçàä úö÷î åàáå ,ãçà ãéá íéã÷ôåî íéñëðä åéä íà ïëåèö :äâä .98àîìòá äéàøì
:(è"ñ æ"ò 'éñ ì"òå) øëæðä êøãá ï÷ìç
96

)א(

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

)éðéòá äåù ÷ìçä åúåà øîàå åéçà àáå ,åéçà éðôá àìù 'â éðôá äæ ÷ìçù øçà íà÷ (á
ìáà .(â) ä÷åìçä ìèáì åì ïéòîåù ,(á) 99åúåà íúîùù äîî øúåé íéîã óéñåî éðàå øúåé
:åì ïéòîåù ïéà ,øçà ìøåâ ìéôð øîåìå ,äðòè àìá ä÷åìçä ìèáì àá íà

) (áואני מוסיף דמים – כדעת הראשון בסי' קע"ד ס"ה ,וקשה למה לא הביא הי"ח שם
100
)ש"ך( .
) (âלבטל החלוקה – שנתגלה למפרע שהיה טעות )סמ"ע.(101

),(ä)102ä÷åìçä äìèá åá íéòãåé åéä àìù çà àá ë"çàå (ã)å÷ìçù íéçà éðùà÷ (â
÷äå÷ìç úéùéìùäå ïäî úçà íäî ãçà ìë ìèðå úåãù äùìù íäì äéäù åìéôàåá
ãçà ìë øàùé øîàð àì ,íäéðéá å÷ìçù äúåàá å÷ìç ìôð éùéìùä çàä àáùëå ,íäéðéá
.íìåëì ãçà ìøåâ åìéôéå ä÷åìçä ìë ìèáì ìåëé äöøéù íäî äæéà àìà ,åìùá íäî
÷ìë ìåëé éëä åìéôà ,ìøåâ àìá äæî èòîå äæî èòî ìåèéì éùéìùä çàä äöøúð åìéôàåâ
:103úåòèá äúéäù ïåéë ä÷åìçä ìèáì íéðùäî ãçà

)ד( שני אחין שחלקו  -אם היה דין בין ראובן ליורשי שמעון ,שמקצתן קטנים ומקצתן
גדולים ,וזיכה הדיין ליורשין ונתן חלק הגדולים בידם ,וחלק הקטנים יהא מונח עד יגדלו
הקטנים ,ובא דיין אחר והחזיר הדין ונתן חלק הקטנים לראובן ,ונחלקו אמוראים
בירושלמי ,אם נחשב כמציאה לאביהם והם יורשים אותה או כמציאה לאחים הגדולים,
ומאחר שלא הוכרע הלכה כמי הוי ספיקא דדינא ,ואין הגדולים חייבים ליתן מחלקם
לקטנים ,אמנם אם תפסו הקטנים כדי חלקם מהיורשים הגודלים ,אין להוציא מידם )ש"ך(.
וי"א שזה שתפיסה מועילה לקטנים דוקא במקום שהדיין טעה בשיקול הדעת ואז היורשין
זכו מדין "קם דינא" ]שברגע שדיין פוסק משהו אפילו בטעות הדין אינו חוזר[ ,ואז מה
שביד הגדולים הוא ירושת החוב של כל היורשים ,ואין זכות לגדולים לקחתו לעצמם
]ומתחלקים עם הקטנים ,על הצד שזה ירושה ולא מציאה עצמם ,ולכן יש מקום לתפיסת
הקטנים[ .אבל במקום שהדיין הכריע בדין ודברים בין ראובן ליורשי שמעון רק מכח
ספיקא דדינא בלא הכרעה ע"י שיקול דעתו ,וזיכהו להיורשים הגדולים נחשב כדין שהציל

 96בגורל ע' לקמן סעיף ב'.
 97וחלק חבירו מניח בב"ד ,שו"ע סי' קע"ו סי' י"ח.
 98קשה למה צריך ב' עדים ,הרי עד א' היה מספיק משום דהרי השותף מוחזק ואין בכח השני
להוציא מידו ,רק שבועה יכול השני להשביעו ,וע"א המסייע פוטר משבועה ,אמנם מאחר דמבואר
בסי' קע"ט דשותפין אינם נחשבים כמוחזק ,אלא רק במקום שיש לו מיגו ,וגם כאן ע"כ איירי שיש
לו לתופס מיגו ומאחר שכל כחו בא לו על ידי מיגו ,ולא על ידי תפיסה לחוד ,אין עד א' מועיל
בכהאי גוונא כמבואר בסי' פ"ז סעיף ו' ולכן צריך שני עדים )ט"ז(.
 99והשני לא מסכים לשלם לו את העילוי.
 100ועיין בבאה"ט סק"ג דנ"ל דכאן כו"ע מידו .ועיין חזו"א ב"ב סי' ח' סקי"ד דכתב ג"כ כבאה"ט
וביארו משום די"ל דהגורל הוא בטעות ,משום דאפשר דאז בעת שחלק לעצמו אילו היה האח כאן
אולי היה מסכים מרצונו לבטל הגורל עבור העילוי ,וכן האח שלפנינו אולי היה מסכים לבטל
הגורל עבור העילוי של השני.
 101ולענין הריווחים והפירות עיין לקמן סי' רפ"ז סעיף ג כמה צריך להחזיר
 102ועיין לעיל סי' קע"ג במאיר המשפט סק"ה בדין שנמצא מום אם מתבטל החלוקה.
 103עי' סי' רפח סעיף ב' ברמ"א ובנו"כ שם.
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חלקו לעצמו מחוב מקולקל ,ולכן אפילו שהוא ירושה ולא מציאה ,אין לקטנים שום זכות
במה שהוא תפס )קצה"ח(.
) (äבטלה החלוקה – מכאן מוכח שכל גורל שלא נעשה כדין באיזה צד ,כגון שהיה חסר בו
א' הזכאים ,או שהיה א' כתוב פעמיים ,או שהיו שני פתקי זכיה במקום שיש חפץ א' ,בכל
זה בטל הגורל לגמרי אפי' כלפי אלו שלא נוגע אליהם הקלקול כלל )פ"ת(.

)åàùòù ïåâë ,íäî ãçà ìù å÷ìçî åáåç äáâå íäéáà ìù áåç ìòá àá íà ïëåã÷ (ã
:úøçà ä÷åìç ïé÷ìåçå (å) 104ä÷åìçä äìèá é÷éúåôà

) (åאפותיקי – דאם אין אפותיקי אלא כבעל חוב סתם לא הוה גובה כל חובו מהאחד לבד.
)עי' דיני אפותיקי לעיל סי' קי"ז ס"א( .אמנם אם חובו הוא כשיעור שדה אחת ,אז אינו יכול
לדחותו שיגבה חצי חובו מהשני ,אז דינו ג"כ כמו כאן באפותיקי שנתבטל הגורל ,וכן אם
היורש הב' לקח חלקו במקום אחר ,ואז אין המלוה צריך לגבות ממקום רחוק )עי' לעיל סיק
קי"א סי"א( )סמ"ע( .בטלה החלוקה – כ"ז דווקא ביורשים אבל שתי שותפים שקנו שדה
מא' וחלקו את השדה ובא בע"ח של המוכר וגבה א' מהשדות מחמת שהיתה אפותיקי ,אז
הוא הפסיד ולא בטלה החלוקה )ט"ז.(105
הלכות מצרנות

)ïéôúåùä åà ïéçàä øàù ,øçàì å÷ìç øëîù 107ïéôúåùä åà 106íéçàä ïî ãçàä÷ (ä
ïëå ïéçàä åà (ç)óúåùä å÷ìñî ïøöî àåä íà åìéôàù íéøîåà ùéåå÷ .(æ) 108ç÷åìì ïé÷ìñî
.109ø÷éò

)ז( מסלקין – טעם דינא דמצרנות המבואר בסימן זה הוא מדכתיב ועשית הטוב הישר,
שחפץ ה' ית' שיעשו בני אדם זה עם זה לפנים משורת הדין ,ולכן אפילו אם קדם לוקח
וקנה שדה אחת ,כיון שאפשר לו לקנות במקום אחר ,ובעלי שדות שסביב אותו שדה
הנמכר יש טיבותא וניחותא בקנייתם לנפשם כדי שיהיו שדותיהן סמוכות זו לזו ,לכן תיקנו
חז"ל שיכולין אחד מבעלי השדות שסביבם לסלק הלוקח ,והן נקראים מצרנים .והלכה זו
אפילו הן ג' ד' שותפין בשדה זו ,ומכר א' חלקו ,א' מהנשארין מסלק להלוקח ,ואין הלוקח
יכול לומר לו שמא כשתחלקו יפול חלקך רחוק מחלק זה שקניתי ממנו ,נמצא שאינך מצרן,
דמ"מ השתא דלא חלקו שם מצרן עליו בכל השדה )סמ"ע( .110אין לקרובים דין בר מצרא
לסלק לוקח מכח קירוב משפחה) 111פ"ת(.
 104ואם מתרצה האח שגבו ממנו לקבל מעות האם יכולים אחד מהשנים לבטל כמו בסעיף ג',
עיין בסמ"ע סי' רפ"ח סק"ה שכתב דתלוי בשני ביאורים שכ' שם בסמ"ע.
 105וכ' הט"ז שהוא דלא כמו"ש הסמ"ע סק"ה שסובר בסימן לז שדין השותפין כדין היורשים.
אמנם בקצוה"ח ונתיה"מ שם בסי' ל"ז השוו שאין מחלוקת בין סמ"ע לט"ז משום דהסמ"ע איירי
שנגזל בא ליקח שדהו .ושונה מבע"ח שדיבר הט"ז דבבע"ח יודה הסמ"ע להט"ז.
 106עי' סעיף מט לענין שותפין במשא ומתן ולא בקרקע זו.
 107דהיינו שהם שותפים בגוף השדה שלא חלקוהו )ט"ז(.
 108עי' ש"ך שאם נשבע למכור לפלוני ,ובא מצרן לסלקו ,אז המוכר פטור משבועתו ,שאיננו
יכול למכור לפלוני ,ומאחר שלא היה קנין עדיין ,יכול המוכר לחזור בו ויחזיק את הקרקע לעצמו.
ועי' ערוה"ש )אות ח"י( שהוסיף דאף אם כבר עשה הקנין יכול המוכר לחזור דאין לך קנין
בטעות יותר מזה ,דכל הקנין עשה רק כדי לקיים שבועתו ,וכיון דהשבועה לא חלה דהא לא נשבע
רק למכורה לזה ,ואנן סהדי דמפני השבועה עשה הקנין ממילא גם הקנין בטל .ועי' משפט שלום
שהאריך בענין דין זה דשבועה.
 109ואם אינו רוצה לסלק את הלוקח ,אבל אינו מרוצה משותף החדש שהכניס שותפו במקומו,
עי' פתחי חושן )פ"ד הערה סקס"ו( שהביא מהפוסקים ,דיכול שותף למכור חלקו לאחר ללא דעת
שותפו ,אבל בעסק אינו יכול )עי' לקמן ברמ"א סעיף נג וש"ך שם סקנ"ה( .וכששניהם שותפין
ואחד גם מצרן ,האם יש לו זכות קדימה עבור מצרנותו ,והיא שאלה הנוגעת למעשה כשנמכר
מחסן בבנין ,ואחד מצרן אבל כל דיירי הבנין נחשבים כשותפין בקרקע שהבנין בנוי עליו ,ועי'
קובץ הישר והטוב )ח"ז עמוד לב( מהגר"נ נוסבוים שליט"א שהביא פלוגתא בזה ,ומסיק להילכתא
דלכתחילה יש להעדיף המצרן ,אבל בדיעבד אם מכר לאחד מדיירי הבנין ,אין בידו של מצרן
להוציאו.
 110וז"ל המגיד משנה )הל' שכנים פי"ד ה"ה( ענין דין בן המצר הוא שתורתינו התמימה נתנה
בתיקון מדות האדם ובהנהגתו בעולם כללים באמרה קדושים תהיו ,והכוונה כמו שאמרו רז"ל
קדש עצמך במותר לך ,שלא יהא שטוף אחר התאות ,וכן אמרה ועשית הישר והטוב ,והכוונה

23

מאיר המשפט על חושן משפט חלק ו'
) (çי"א – היינו אפילו אם זה הלוקח הוא מצרן לזה השדה שיש לו שדה סמוכה לזו שהיא
של שותפין ,מסלקו השותף דעדיף כחו ממצרן דעלמא ,מפני שכל זמן שלא חלקו יש לכל
א' חלק בכולו והרי מה שמכר הא' כאלו מכר חלק של זה שבא לסלקו .ויש לתמוה על
המחבר למה כתב האי דינא בשם י"א דלא מצאתי מי שחלק ע"ז )סמ"ע.(112

)ùé ,ïéã úéá åøëîù ïéá ,åçåìù øëîù ïéá àåä äøëîù ïéá ,øçàì åò÷ø÷ øëåîäæ÷ (å
ãéîìú ç÷åìä åìéôàåç÷ .åúåà ÷ìñìå ç÷åìì íéîã ïúéì åìù øöîä ãöá àåäù åøéáçì
úà ÷ìñîå íãå÷ ïøöîä ,øëåîä ïî ÷åçøå õøàä íò ïøöîäå ,øëåîì áåø÷å ïëùå íëç
äð÷ éëä åìéôà ,ììë øåëîà àì ïøöîì øåëîàù íãå÷ øëåîä øîåà íà åìéôàåè÷ :äâä .ç÷åìä
ïéð÷ä éãéòåé÷ .114øáã ìëì åçåìùë áåùç ÷åçøä ç÷åìä äæå .113(è) øëåî ìù åçøë ìòá ïøöîä
åì äðúéì êéøö äø÷åä íà ïëå .øçà ïéð÷ íéëéøö ïéàå 115ïøöîä íùá øèù åáúëé ç÷åì ìù
äá ï÷éú íàåàé÷ .(é)äá õôç íà äàð÷ù åîë äúåà ç÷éì êéøö äìæåä íàå ,äàð÷ù åîë
äéòáúã øúá éàåáé÷ .(àé)116äðåéìòä ìò åãéå åì ïéîùå ,úåùøá ãøåéë äéì äåä äçéáùäå
)ïî åì äëðî ,ì÷ì÷ åà úåòéèð äðîî ø÷ò íàå .úåùøá àìù ãøåéë äéì äåä (äçéáùä
íúåà úåøéô ìëà íàå .118ïøöîä àáéù íãå÷ ì÷ì÷ åìéôàå ,(áé) 117ì÷ì÷ù äî íéîãä
.119íìùì êéøö åðéà íãå÷ ìëàùå ,íìùì êéøö å÷ìñì úåòî àéáäå àáù øçà ìëàù
÷óøåè åðéàå åéìò ìç áåç ìòáä ãåáòù ïéà ,ïøöîä àáù íãå÷ ç÷åìä äåì íàåâé
:(âé)ïøöîäî

)ט( בעל כרחו של המוכר – היינו דווקא שאין לו למוכר הפסד בזה שמכרו למצרן כדלקמן
סעיף כג והלאה .ואפילו במקום שאין הפסד עיקר תקנת חז"ל הטילו על הלוקח שימשוך

שיתנהג בהנהגה טובה וישרה עם בני אדם .ולא היה מן הראוי בכל זה לצוות פרטים ,לפי שמצוות
התורה הם בכל עת ובכל זמן ובכל ענין ,ובהכרח חייב לעשות כן ,ומדות האדם והנהגתו מתחלפת
לפי הזמן והאישים .והחכמים ז"ל כתבו קצת פרטים מועילים נופלים תחת כללים אלו ,ומהם
שעשו אותה בדין גמור ומהם לכתחילה ודרך חסידות ,והכל מדבריהם ז"ל ,ולזה אמרו חביבין דברי
דודים יותר מיינה של תורה שנאמר כי טובים דודיך מיין עכ"ל .ובתשובות מיימונית ספר קנין סי'
ט"ז כתב דאחרי דדינא דמצרות הוא משום ועשית הישר והטוב הרי הוא קרוב למצות עשה ואין
לפקפק ואין להערים.
 111עי' לקמן סעיף נ'.
 112הסמ"ע מביא שיש לתמוה למה מובא בלשון י"א מאחר שאין חולק בדבר ,ועי' ש"ך שמביא
שרש"י חולק כאשר המצרן כבר קנה ,והשותף רוצה לסלקו.
 113והא דאין ביד המוכר לחזור מהמקח ולומר אני לא מכרתי אלא לזה הלוקח ולא שיטלנה
המצרן ממנו ולכן אני חוזר מכל המכירה ,הטעם בזה משום דהוי דברים שבלב ואינם דברים דכיוון
דמן הדין יש מצרנות ,הוי כאילו מכר לשלוחו של המצרן עבור המצרן )ערוה"ש סעיף א'( .ועי'
אורחות המשפטים כלל מא סימן ה' בשם ספר אמר שמואל שאם ידוע שלא היה מוכר כלל שדהו
אלא מפני שהלוקח הפציר בו או עשה לו טובה ולא היה יכול להשיב פניו ריקם אין בו דינא דבר
מצרא.
 114עי' סמ"ע סקס"ג דאף דדינא דמצרנות מוטל על הלוקח ולא על המוכר ,מ"מ במקום שיש
לב"מ זכות לסלק את הלוקח ,עצה טובה למוכר להטיב לעצמו ולהודיע לב"מ קודם למכירה.
 115ועיי' בתשובת מיימוני שציין הרמ"א שכתב דבמצרנות מטילין על המוכר להעמיד למצרן
את כל מה שהיה מחויב להעמיד ללוקח ,כגון הרשום בערכאות.
 116כדין המבואר להלן סי' קע"ח סעיף ג' )סמ"ע(.
עי' פ"ת להלן סקי"א דכתב דאפשר אפילו אם הוציא יותר מן הראוי ,צריך המצרן לשלם את כל
ההוצאות.
 117אם עשה הוצאות ולא השביח ,עי' משפט שלום דהוא תלוי פלוגתא בסימן ק"ג סעיף ט',
ועי’ נתה"מ )קג סק"ט( שמחלק בין דין מצרן לדןי שומא הדרא ,שמצרן אינו מוחזק ומלוה מוחזק.
 118אם נשרף בפשיעה נחשב כמעשה בידים )מפשט שלום כתב בשם עט"צ( ,אבל י"א שזה ספק
)פתחי חושן פי"א סקקע"ג(.
 119עי' משפט שלום ,שנוטה לומר ,דאם הפירות הם עדיין בעין ולא אכלם דצריך להחזירו
למצרן .עוד מסתפק שם אם הלוקח השכיר הבית אם יכול המצרן לבטל את השכירות ולהוצא את
השוכר ,וגם מסתפק למי שייך דמי השכירות ,על זמן קודם הסילוק ,ובאם גבה הלוקח מהשוכר כל
דמי השכירות על כל התקופת השכירות והלוקח אינו רוצה להחזירם או שהעני כתב דמסתבר
דאין המצרן יכול להוציאו עד שיתן לו בחזרה דמי השכירות ,וסיים דמ"מ צ"ע.
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ידו מקנייתו ואז ממילא יצטרך המוכר למכור למצרן )סמ"ע .(120אמנם אם התנה המוכר
מתחילה ותלה הקנין בכך ואח"כ בא מצרן חוזר הקרקע לבעלים אם ירצה )ט"ז.(121
)י( אם חפץ בה – פשוט שאין ללוקח זכות לכפות המצרן לקנות בכל אופן שהוא )סמ"ע(.
)יא( וידו על העליונה – כנ"ל סי' קע"ח ס"ג )סמ"ע(.
)יב( מנכה – אפילו קלקל קודם שבא המצרן לסלק .ושונה מהפירות כדלקמן ,ששם לא
קלקל השדה ,והשדה עומדת לאכול פירותיה למי שהשדה בידו .משא"כ זה שקלקל
משוויה ואין המצרן צריך ליתן לו טפי מדמי שוויה )סמ"ע(.
) (âéאין שעבוד הבעל חוב – אפי' אם כבר נתן המצרן מעותיו להלוקח ,וכ"ש כשעדיין
המעות ביד המצרן ,דאז אין פסידא לבע"ח ,דיכול ליקח דמי הלוואתו מהמצרן מהדמים
שהכין ליתן להלוקח )סמ"ע(.

)øëåîù ïåâë íãà ìëì ïë äðúåð äéä íà ,÷"÷ äåù àéäå äðîá ç÷åìä äàð÷ãé÷ (æ
.÷"÷ åì ïúéì êéøö ,øçàì ïë äðúåð äéä àì íàå .äðî àìà ïøöîä åì ïúé àì ,÷çåã úîçî
÷ìò ,øçàì ïë äðúåð äéäù øîåà ïøöîäå ,øçàì ïë äðúåð äéä àìù ç÷åìä ïòè íàååè
:(ãé)äéàø àéáäì ïøöîä

) (ãéעל המצרן להביא ראיה – שהלוקח הוא מוחזק ,ועוד דמאחר דאיך דרך העולם למכור
בפחות משוויה ובודאי משום חביבותו להלוקח לחוד הוזיל לו) 122סמ"ע(.

)ïøöîä ïë íà àìà ,ïøöî øáã àðéã íåùî äá úéì (åè) 123äðúîäá åì äøëî íàæè÷ (ç
:125ïøöîì ïéúîäì äöåøå ãéô÷î øëåîä ïéàù åàæé÷ :äâä .124ãéî òåøôì äöåø

) (åèבהמתנה – שיכול המוכר לומר שבלוקח זה נוח לי ובוודאי יפרע לי לזמנו שקבעתי לו,
וזה אפילו במוכר מחמת דחקו ,שאינו עושה בשביל זה חובות שקשה להוציא מידם
)סמ"ע( ,וכן אפילו אם המצרן מסכים לתת משכון טוב ויפה באופן שיהיה המוכר בטוח
מאד ,מ"מ יכול המוכר לומר ,הלוקח נוח לי להמתין בלא משכון מאשר אמתין לך במשכון.
ואין ביד המצרן זכות לבקש שבועה על כך שהלוקח נאמן לו יותר ממנו ,ואף לא להטיל
חרס עליו כי אין כאן הערמה ניכרת דאפשר שהאמת עם המוכר שהלוקח נוח לו בלא
משכון כי באמת במשכון יש טרחא בשמירתו ואם נאבד אפילו באונס צריך למיקם בדינא
ודיינא .אבל חרם בלשון סתם כגון :שמחרימין על מי שעשה ערמה שיודה לפני ב"ד ,כן
יכול ,וכמו"כ אם המוכר חייב לו שבועה מכבר ,יכול לגלגל עליו שבועה ע"ז )פ"ת(.

).÷"÷ åì ïúéì êéøö äá õôç ïøöîä íà ,äðî àìà äåù åðéàå (æè) íéúàîá äàð÷çé÷ (è
÷íàå .(æé) ÷"÷ ìèåðå õôç úèé÷ðá ç÷åìä òáùð ,íäéðéá àéðåð÷ åùòù ïøöîä ïòè íàåèé
éàãåá òãåé àåäå ,øëåîä ïéáå åðéá äúéä äðîàù ïòåè ïøöîäå ÷"÷ ïúðù íéãò íù åéä
åòéáùîå ,å÷ìñîå íéãéòî íéãòäù äî éôë íéîã åì ïúåð ,(çé)äðîá àìà åðîî åç÷ì àìù
 120עי' סמ"ע סקס"ג דאף דדינא דמצרנות מוטל על הלוקח ולא על המוכר ,מ"מ במקום שיש
לב"מ זכות לסלק את הלוקח ,עצה טובה למוכר להטיב לעצמו ולהודיע לב"מ קודם למכירה ,ועי'
לעיל ס"ו שהוא שלוחו ,וצ"ע .ועי' לקמן ס"ק )פ(.
 121ואם אמר בשעת המכירה בלשון ע"מ שלא יזכה בו בן המצר ,כתב המשפט שלום סק"ב
דתלוי בפלוגתא המובא ברמ"א אבה"ע )סי' לח סעיף ה'( אי מהני תנאי לבטל מידי דרבנן.
 122ולכן אף לשיטת הרמ"ה החולק בסעיף מה דבספק הוי מצרן מוחזק יודה כאן משום טעם
השני שכת' הסמ"ע וש"ך ,ודלא כב"ח דנקט רק כטעם הראשון שבסמ"ע ולכן הרמ"ה יחלוק כאן.
 123רוב מכירה קרקעות בזה"ז הרי הם בתשלומים שהם המתנה והדרך היחידה לסלק את
הלוקח במצרנות הוא לשלם את כל החוב מיד .אולם בדרך כלל הוה ליה כאין המוכר מקפיד ומ"מ
יש לדון לגופו של ענין.
 124עי' פ"ת לקמן סקכ"א ,שאם הלוקח שילם כסף ולא כתבו שטר ,במקום שנוהגים לכתוב
שטר ,אין בו דינא דבר מצרא ,מאחר וכבר קנה מן התורה ,ויש מי שפרע.
 125עי' משפט שלום דכוונת הרמ"א דווקא שבתחילה כבר אינו מקפיד אבל כשמוריד ההקפדה
אח"כ שוב ליכא דין מצרנות] .וגם זה אינו טענה תמיד דלפי הנהוג היום לפעמים הפרעון בב"א
סכום גדול מקשה על המוכר ,וגם האשראי למצרן אין המוכר רוצה דאינו מאמינו ואז בטל כל
הדין[ עוד כתב שברמ"א משמע דאף אם המצרן מפורסם שהוא איש אמיד ובטוח וטוב ונוח לכל
יותר מהלוקח אע"פ כן ליכא מצרנות ודלא כמו"ש הב"ח דבכה"ג יש מצרנות ]וצ"ע ממש" כ בסמ"ע
סקס"ג ופת"ש סקי"א ועי' לקמן הערה .[202
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,ò÷ø÷ä ïéã úéá úîåù éôë ÷ø åì ïúéì

)טז( קנאה במאתים – לפי הרמ"א )לקמן סי' רכ"ז סכ"ט( לאו דוקא מאתים אלא מעט פחות
מפי שתים ,שאז הוי אונאה בקרקעות ,אמנם לפי המחבר אין שום אונאה לקרקעות לבטל
את המקח )סמ"ע( ,אמנם אם הלוקח הכיר המחיר שלו ורוצה בו עכ"ז ,אין בזה איסור
אונאה ,ואז גם אין המצרן יכול לסלקו ,שזה דבר שלא שכיח שמישהו יקנה שדה ביותר
משויו ,וכן אם קנה שדה שלא באחריות ,אין בו דינא דבר מצרא ,אף שגם המצרן רוצה
לקנות שלא באחריות ,מ"מ כיון דלא שכיח מי שיקנה שלא באחריות ,א"כ רע הוא למוכר
אם יצטרך להודיע להמצרן דילמא יחזור בו הלוקח ,ולית בה דינא דבר מצרא )עי' עוד
לקמן סעיף מב( ,אמנם אם אין הלוקח יודע שנתאנה )דהיינו שהמוכר מוכר את הקרקע
בשתות יתר ממחיר שלו( ,אף שי"ל שהמוכר יפסיד מזה ,דע"י המצרן יתוודע שמאנה את
הלוקח ,בזה אין דואגים לטובת המוכר דהא המוכר עושה איסורא ,דאף דבקרקע אין דין
אונאה לחייבו להחזיר כסף או לבטל המקח ,אבל איסורא איכא ,ולכן איכא כל דיני מצרנות
אף שעי"ז יפסיד המוכר ,שאין עושים תקנה למוכר לעזור לאנאות את חבירו )פ"ת(.
)יז( שעשו קנוניא ביניהם נשבע – ולא דמי לסעיף נ"ד שנתן מתנה והתברר שמכר בהערמה,
וכגון שלקח המוכר אחריות על המתנה ,שנותן המצרן כדי שוויה ונוטל ,ולא נאמן הלוקח
לטעון קניתי במאתים ,כל זמן שאין מפורש בשטר שהאחריות הוא על מאתיים ,משום
ששם כבר מוכח שעשו הערמה ,ואינם נאמנים שוב .ועוד י"ל דכאן מיירי ג"כ דוקא
שהמוכר קבל אחריות מפורשת על מאתים )ש"ך( .אפילו בטענת שמא ,מאחר והלוקח בא
ליטול מהמצרן כפל ,והוא נגד הסברא ודרכי הקניה ,תיקנו חז"ל שלא יטול ויוציא מהמצרן
כ"כ עד שישבע ,חוששים שמא הם מורים התיר לעצמם )סמ"ע( ,וי"ח שאין נשבע ללא
טענת ודאי )ש"ך ,(127אמנם אם המוכר אומר ג"כ שקנה ממנו במאתים ,עי' הרמ"א )סימן
פ"ז סעיף ו'( דמהני עד המסייע לפטור משבועה ונוטל בלא שבועה ,אמנם אם המוכר הוא
פסול לעדות או קרוב להלוקח ,אז צריך לישבע .128אם הלוקח לא נתן עדיין המעות למוכר,
י"א שאין למוכר עסק כלל עם המצרן ,אף על פי שלא קיבל עדיין המעות ,רק המוכר תובע
את הלוקח שיקיים מקחו ויתן לו מעותיו ,והלוקח מחויב ליתן לו ,ואח"כ יש דין בין הלוקח
והמצרן .וי"ח שאין הלוקח צריך לטרוח לשלם ולישבע אם כבר נעשה שלוחו של מצרן
בקניה בלא דעת ,אלא ודאי דעל המוכר לישבע ,ומספיק בשבועת היסת ואין צריך נקיטת
חפץ )פ"ת(.
) (çéוהוא יודע בודאי – שאין שבועת היסת אלא בטענת ברי כמבואר בסימן ע"ה סעיף י"ז
)סמ"ע ש"ך( ,וי"א דאף בטענת ספק יכול להשביע כאן משום דכל שיש רגלים לדבר
129
משביעין אף בספק וכמ"ש הרמ"א שם )ט"ז( .
) (èéשהחוב היה יותר – אפשר להבין דברי הרמ"א רק באופן שהלוה מת ואין מקום לגבות
אלא מזה ,או לדחוק דאיירי שהבע"ח גבה בשומת בית דין ולא אמר לדידי שוה לי,130
ולולא זו צ"ע בדברי הרמ"א שהרי מבואר בסימן קי"ד שאפשר לומר לדידי שוה לי ,ואז אין
המצרן מסלקו רק בתשלום כל החוב אפילו שהחוב שוה יותר מסכום ששמוה הבית דין את
הקרקע )סמ"ע( .ויש חולקים על הרמ"א שכ' דהמצרן משלם כפי הסכום ששמו ב"ד את
הקרקע ,אלא כשבע"ח לקח קרקע בחובו במקום החוב בהסכמת הלוה ,ובא בר מצרא
לגבות ממנו צריך ליתן לו לא כפי שומת הקרקע אלא בכמה אפשר למכור את השטר חוב
בשוק משום שלא שילם בכספים אלא בשטר החוב כפי שוויה דשט"ח לימכר בשוק ,וזה
הוה כהחליף קרקע במטלטלין )ש"ך וט"ז(.131
 126המצרן.
 127עיי"ש בש"ך שמביא מקורו מהב"י וקשה לא אין זכר בשו"ע על זה.
 128ויש חולקים שאינו נאמן כע"א דלצד שעשו קנוניא הא הוי נוגע בעדות )משפט שלום(.
 129הט"ז הביא מהמגיד משנה שהסתפק אם בסיפא נשבעים גם בטענת שמא וגרסו ברמב"ם
"ואינו יודע בודאי" ולא כגירסתינו "והוא יודע בודאי" והט"ז הכריע ספיקתו דהמ"מ וגורס בשו"ע
"ואינו יודע" .והש"ך סק"ח הבין דהמ"מ הכריע ספיקתו ונוקט הגיסרא "אני יודע בודאי".
 130הסמ"ע כתב על התירוץ הזה שהוא דוחק ונתיה"מ הביא רק תירוץ זה.
 131ולפעמים אף שסכום השטר חוב והקרקע שווים אע"פ כן החוב שוויו בפחות וכגון שעדיין

26

מאיר המשפט על חושן משפט חלק ו'
)ìåëé øöîä ìòá ïéà ,(ë) ç÷åì äðúäù ïéá øëåî äðúäù ïéá ,éàðú ìò øëåîäàë÷ (é
ë"çàå ,ììë äìéò äá øàùú àìå ,(àë) ò÷ø÷á ç÷åìä äëæéå íéàðúä åîéé÷úéù ãò å÷ìñì
:åúåà ÷ìñé

)כ( בין שהתנה הלוקח  -פירוש ,והמצרן רוצה לסלק הלוקח על פי אותן התנאים )סמ"ע(.
) (àëאין בעל המצר – שיכול המוכר או לוקח 132לומר אין זה המצרן נוח לי לתלות בו בקיום
התנאי )סמ"ע( ,וי"א דכל תנאי שלטובת המוכר ,כגון ליתן ר' זוז או לדבר עליו לשלטון,
ורוצה לטעון שהמצרן אינו נוח לו בקיום התנאי ,אז מתבטל לגמרי דין מצרנות כדין דסעיף
ח' לענין המתנת המעות ,וסעיף זה מיירי שהוא במתנה תנאי שאינו לטובת שניהם כלל כגון
אם לא באתי ,ואז הלוקח יכול לומר כיון דעדיין אין המכירה ברורה ,אין אתה יכול לכפות
אותי לקבל ממך דמי המכירה עכשיו שיהיו באחריותי ,שמא יתבטל המכר ,ולכן רק יכול
לסלקו כאשר יתקיימו התנאים ,והלוקח מרויח מזה שאולי אחר זמן בשעת קיום התנאי לא
יהיה למצרן מעות או סיבה אחרת) 133נתיה"מ(.

)äå÷ìçéå äá äåù íìåë ãé ,åéúåçåø 'ãî íéðøöîä 'ã øëîðä äãùì äéäáë÷ (àé
ïåâë íéðøöî 'ä äéä íàåâë÷ .åäãù ìë éðô ìò ÷ìç ãçà ìëì òéâéù éãë (áë) ïåñëìàá
ïéá ïéìèåðå ãçàë íéáåùç íéðùä íúåà ,íéðù 'ãä çåøáå ,åéúåçåø ùìùî ùìù åéäù
åàáùë íéøåîà íéøáã äîá .134äùìùä íéìèåðù íé÷ìçäî ãçàë ãçà ÷ìç ïäéðù
íéðøöîä åéä åìéôàå .135åãáì àåä äá äëæ ,ç÷åìì ÷ìéñå ãçà íã÷ íà ìáàãë÷ .ãçàë
åà ,ç÷åìì ÷ìéñå àåä íã÷ íà ,ãàî ïè÷ ÷ìçá àìà ïøöî åðéàù éî íäá äéäåäë÷ ,äáøä
÷ùéåæë÷ ,(âë) 137ãçéá íìåëì øåëîé äìéçúëì åäéîåë÷ :äâä .136äá äëæ (øëåîäî) äàð÷å íã
íäì íæâ äæù ÷ø åúåð÷ì åöø íä íâù ïéðòåè íéøçàäå ,úåð÷ì ïäî ãçà íã÷ íàåçë÷ .(ãë) ïé÷ìåç
'òå ,(äë) ï÷ìçî å÷ìñì ïéìåëé ïñðåà åøåñéùë ,êë ìò íéãò íäì ùéå ,138úåùòì åãéá äéäå ÷éæäì
ïé÷ìñî ïàëáù åìà ,úøçà äðéãîá íúö÷å íéðøöîäî úö÷ åàáèë÷ .âì óéòñ äæ 'éñ ïî÷ì
:139íãáì íäìù àéäå ç÷åìì

)כב( באלכסון – כזה )סמ"ע(.
)כג( מיהו לכתחילה – אם באים כמה מצרנים כא' והמוכר טוען שרוצה למכור לאיש א' אין
רשאי וכופין את המוכר לתת לכולם לקנות ,ואפילו אם מכר לא' ,כולם קנו בע"כ של
המוכר ,ואין הקונה רשאי לשמור אותו לעצמו .אבל כשכולם לא באו בתחילה ,רק אחד
מהם קדם וקנה ,אין האחרים יכולים לסלקו אח"כ )סמ"ע( .וי"א שכ"ז אינו אלא דין
לכתחילה אבל בדיעבד אפי' באו כולם לקנות ומכר לא' מהם קנה ,ואינם מסלקים אותו
)ט"ז(.
)כד( וי"ח – ואפילו כולם באו יחד לכתחילה יכול למכרו לא' מהם )סמ"ע(.

לא הגיע זמן פרעון השט"ח )נתיה"מ( ולפעמים שוויו יותר מהקרקע אף שאין ללוה עוד קרקעות
מ"מ עדיין יש לצפות שלמחר יהיה ללוה עוד נכסים לפרוע ולכן שומת השט"ח יותר מערך שווי
הקרקע )ט"ז(.
 132כגון שקנה ביוקר בתניא שהמוכר ידבר עלי לשלטון?
 133וכן לענין פירות ,עי' סעיף ו'.
 134וכן בב' מצרנים שבאים יחד וא' יש לו על פני רוב השדה והשני על פני קצתו ,מקבלים כל
אחד כפי אורך הגבול שביניהם.
 135ולא אמרינן דהלוקח הוא נעשה שליח למצרן ואם כן נאמר דנעשה שליח של כל המצרנים
)ב"י בשם תלמידי הרשב"א(.
 136והטעם דעיקר הטוב והישר מוטל על הלוקח וכדלעיל בשו"ע סעיף ו' וכיון דהלוקח בעצמו
הוא מצרן אין נ"מ אם הוא מצרן גדול או קטן ואין עליו ישר וטוב ליתן למצרנים אחרים )ערוה"ש
סעיף ז'(.
 137והטעם דגם על המוכר מוטל קצת ישר וטוב ,וצריך לעשות ישר וטוב לכל המצרנים כולם,
ובדיעבד מכירתו מכירה אף כשמכר לאחד מהם )ערוה"ש שם(.
 138בבא"ט תמה דבסי' ר"ה מבואר דהפחידו וגיזם לא נחשב כאונס ועיין משפט שלום מה שתי'
בזה.
 139עי' לקמן סעיף לד.
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)כה( כשיסורו אונסן – דדוקא בסתם הוא שקדם א' וקנה זכה ,שאומרים שלא רצה לקנות
בשעת המכירה .אבל כשגילו דעתן שרוצים ,אז יש לכל א' וא' דין מצרן נגד חבירו ,ואין
צריך למסור מודעא ,שזה כמו תלוהו ויהיב שנותן לו במתנתה זכות שלו מחמת אונס
)נתיה"מ(.

)÷ìñì ìåëé íäî ãçà ìë ,140úøëîðä äãùì úçà çåøì ïéôúåù äáøä åéäì÷ (áé
ãåò àìåàì÷ .øòøòì ïéìåëé ïéôúåùä øàù ïéàå àåä äëæ å÷ìéñå íäî ãçà íã÷ íàå ,ç÷åìì
äìöà ãçà 142øöîå ,íéðù ïéá óúåùî äãù úøëîðä äãùì ãçà 141øöî äéä åìéôà àìà
ìòá ïéà ,úøëîðä äãùä ìöàù äãùá ïéôúåùäî ãçà äàð÷å ,øçà íãà ìù äãù
ìåôé àîùã ,÷ôñ äúàå éàãå ïøöî éðà äàð÷ù åúåàì øîåì ìåëé 143ãçà ãöáù äãùä
.144äëæ íã÷ù ïåéëå ,äãùä ìëá ÷ìç åì ùéù ïåéë åäåîë éàãå áåùç àìà ,øçà ãöì ê÷ìç
÷åì ùéù ô"òà å÷ìñì ìåëé íéðøöîäî ãçàù àîìòã ùéðéà äàð÷ íàù ïéãä àåäåáì
,íéðù ìù úøëîðä äãù ïëå .øçà ãöî ê÷ìç ìåôé àîù åì øîåì ìåëé ç÷åìä ïéàå ,óúåù
÷ìçä ïéàù ïåéë øîåì ìåëé ç÷åìä ïéàå ,å÷ìñî ïøöîä 145øçàì å÷ìç íäî ãçà øëîå
:146êìù äãùä ãöî åðéàù øçà ãöî é÷ìç ìåôé àîù íééåñî éúéð÷ù
)åðéà ,ãçàä ïî ç÷ìù åéöçî å÷ìñì ïøöîä àáå 147úçà äãù íéðùî ç÷ìù ãçàâì÷ (âé
ìáà ,úçà äãùá à÷åãåãì÷ :äâä .148äìåëá åçéðî åà äìåëî å÷ìñî ïë íà àìà å÷ìñì ìåëé
ìåëé ,(çë) íéðùì ò÷ø÷ øëåîä ìáà .149(æë) úçà åì çéðîå úçàî (åë) å÷ìñì ìåëé úåãù éúù
:ãçàä çéðäìå ãçàä ÷ìñì åà íäéðùì ÷ìñì ïøöîä

)כו( אבל שני שדות יכול לסלקו כו'  -לכאורה נראה דמיירי דוקא כשקנאן משנים ,דעליה
קאי ,אבל קנה שני השדות מאחד ,אין המצרן יכול לסלקו אפילו משניהן יחד כדלקמן סעיף
ל"ו ,150ואפשר שיש לחלק )סמ"ע( ,והסברא ראשונה עיקר ,ואין לחלק )רע"א ,פ"ת( ,וי"ח
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היו הרבה שותפין כו' .עיין בתשובת מהרא"ן ששון סי' קכ"ה וקכ"ו ובס' א"א דף צ"ב ע"א

)ש"ך(
 141יש גורסים מצד
 142יש גורסים מצד
 143נדצ"ל אחר ,וכן הוא במהדורת מכון ירושלים.
 144ואף כשבאים שניהם לכתחילה שניהם שווים )משפט שלום ע"פ קיצור פסקי הרא"ש(.
 145ואיירי שהשותף לא רצה לקנותו )ערוה"ש סעיף ח'( ,עי' מהרי"ל דיקסין פסקים פה שא'
המוכר חצי שדה להיות שותף עם הקונה ,ואם בא מצרן לסלקו ,יש ביד המוכר לטעון שאיני רוצה
להיות שותף של המצרן אלא של הקונה ,וצ"ע לכאן אם השותף מסכים להיות שותף של הקונה
ולא של המצרן ,ועי' לעיל הערה .109
וצ"ל דאיירי ג"כ שהשותף אינו מקפיד להיות שותף דווקא עם הלוקח דאל"כ כתב המהרי"ל
דיסקין פסקים פה דאין דין מצרנות במקום שנמכר חלק משותפות דהשותף יכול לומר שניחא ליה
רק עם הלוקח ולא עם המצרן )דברי המהרי"ל במכר חצי שדהו ,ופשוט דה"ה בנידון דידן(.
 146וה"ה אם המצרן רק יכול לקנות יחד עם שותף אחר ,אין הלוקח יכול לומר שהוא יהיה
שותף שיש לשותף טענה לו נוח לי )הגהות חכמ"ש לסעיף לא(.
 147שמכל אחד קנה חצי שדה ,וכ"ש אם קנה השדה מאדם אחד )ערוה"ש סעיף ט'(.
 148דאין זה ישר וטוב שישאר הלוקח בחצי שדה ,ועי' בגר"א שכתב הטעם דכיון שנשארה לו
חצי שדה הרי הוא ג"כ מצרן ,ודחק עצמו לחלק אמאי בב' שדות לא אמרינן שייחשב הלוקח ג"כ
מצרן .עי' משפט שלום בשם שו"ת הב"ח )סימן סח( שבית ומרתף אין דינם כשדה אחת ,וכתב
המשפט שלום דזה דווקא אם המרתף אינו משמש לבית וצין לט"ז סעיף נז .אבל אם המרתף
משמש לתשמיש הבית נחשב כשדה אחת .וכתוב בד"ג )כלל ס' סימן ח'( שאם יש כמה בתים
רצופים והמצרן רוצה לקנות רק אחת חשוב כחצי שדה.
 149וב' שדות או בתים שיש הפסק ביניהם כדוגמת סעיף כז דלא ניתן לחברם כלל אז רק יכול
לסלקו מזה שהוא מחובר אליו )פתחי חושן פרק יא סקקמ"ה(.
 150המשך הסמ"ע :איתא שם מכר כל שדותיו לאחד דאין בעל המצר יכול לסלקו ,אפילו אם גם
הוא רוצה לקנות כולן .על אף ששם הטעם דאינו מצוי להיות אחד קונה שדות הרבה בפעם אחת,
ולא תיקנו לעשות טוב להמצרן במקום שיש פסידא להמוכר ,ובשני שדות מצוי הוא שיקנם אחד
יחד .אבל לשון המחבר שכתב לקמן בסעיף ל"ו ז"ל ,שהרי היא והאחרת קנה כאחד ,משמע דבשני
שדות נמי דינא הכי ,וצ"ע .ועיי"ש בט"ז בסעיף ל"ו שהעיקר כסברא ראשונה.
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ופשוט שבשני שדות אפילו קנה מא' יכול לסלקו מאחת )ש"ך( ,וי"א שסעיף ל"ו מדבר
כשהמצרן אינו אלא מצרן לשדה אחת ולא לשדה האחרת ,וכיון שמכר היא והאחרת שאינו
מצרן לה ,לפיכך אין בעל המיצר יכול לסלקו אפילו משדה שהוא מצרן לה ,שהרי קנה היא
ואחרת שאינו מצרן לה ,ואפילו יאמר המצרן שקונה גם האחרת אין שומעין לו דאין המוכר
צריך להמתין ולשאול את פיו בזה כיון דאינו מצרן לה ,אבל כאן שהוא מצרן לשתי השדות
יוכל המצרן לסלקו משתי השדות )קצה"ח.(151
)כז( ומניח לו אחת  -וזה אפילו אם ב' שדות א' ליד השני ,ואין הלוקח יכול לומר דעכשיו
נעשה ג"כ הוא מצרן ויהיה לו זכות מצרנות ,דכיון דבשעת המכירה לא היה מצרן אינו
נחשב כמצרן .וזהו דווקא כשקנה בבת אחת ,אבל אם קנאם בזה אחר זה אם המצרן ירצה
לסלקו משדה שקנה ראשונה יכול ,אבל אם לא יסלקו מהראשונה לא יוכל לסלקו מהשניה
דמחמת שדה הראשונה נחשב הלוקח המצרן לשניה )נתיה"מ.(152
)כח( המוכר קרקע לשנים – וכ"ש אם שנים מכרו לשנים )ש"ך(.

)åàáå ,âåìî éñëðî ò÷ø÷ äì ùé íàù .153úåðøöî ïéã åì ùé åúùà éñëðá ìòáäì÷ (ãé
åðéà ç÷åìì äìçîù äãéî åð÷ íà åìéôà ,ç÷åìä ÷ìñì ìòáä ìåëé ,åìöàù ò÷ø÷ øåëîì
ïúåðå àùåð äéäù ãáòä ïëå ,ç÷åìì ä÷ìñå àéä äãîò .å÷ìñì ìåëé ìòáäå ,(èë) íåìë
àì íàå ,íäéãé ìò íéé÷î ïåãàä åà ìòáä äöø íà ,(ì) ç÷åìä úà ÷ìéñå åéðåãà éñëðá
:íéîãä øéæçéå ç÷åìì øåæçúå íéé÷é àì äöø

)כט( אפילו אם קנו – שהבעל בנכסי אשתו חשוב כלוקח ,ונחשב כאילו הקרקע שלו ,ואין
להאשה כח למחול המצרנות )סמ"ע(.
)ל( וסילק את הלוקח – מיירי שהלוקח מסכים להסתלק עד שיביא הבעל או האדון ,אמנם
154
אם אינו רוצה להמתין ,זכותו לא להסתלק שמא לא יתרצה הבעל או האדון בסלוק זה
)ש"ך נתיה"מ(.

)øöîä ìò åì ùéù äãùä øëî å÷ìéñù íãå÷å ,ç÷åìä úà ÷ìñì àáù ïøöîäåì÷ (åè
êåîñ äð÷ù ç÷åìä ÷ìñì ïøöî ïéã åì ïéà (àì) åðîî äð÷ù ç÷åìä íâå .155åúåëæ ãáéà
:øöîì

) (àìוגם הלוקח שקנה כו'  -שהרי הלוקח הראשון זכה בהשדה קודם שבא זה לקנות שדה זו
הסמוכה לה )סמ"ע( .אף שאין ללוקח מהמצרן דין מצרן לסלק הלוקח הראשון ,מ"מ גם
הלוקח הראשון אין לו דין מצרן לסלק הלוקח מהמצרן שקנה השדה שעל המצר שלו ,כיון
שבשעת המכירה לשני היה יכול עדיין המוכר )שהוא המצרן( לסלק ללוקח ראשון ,ורק
אחר המכירה אבד זכותו ,וכיון שבשעת המכירה לא חל דינא דבר מצרא לא חל אח"כ
)בפ"ת(.

)åðéà ïøöî åîöò çéìùäù éô ìò óà ,åäãù øåëîì çéìù úéáä ìòá åàùòù éîæì÷ (æè
íúçù éî ïëåèì÷ .(âì) 156ç÷åìä úà ÷ìñì ìåëé åðéà íéøçàì øëîùëåçì÷ .(áì) úåð÷ì éàùø
 151ועי' מש"כ להלן הערה  200בדברי הקצות שיש לדון בדבר.
 152ערוה"ש סעיף ט' חולק דכיון שביכלתו דמצרן לסלקו מהראשונה איך יכולת הלוקח לזכות
בסיבתה.
 153ש"ך חושן משפט סימן קעה ס"ק יד
)יד( בעל בנכסי אשתו כו' .עיין בתשובת ר"א ן' חיים סי' פ"ב דף קכ"ו ע"ר /ע"ד:/
 154ואדון עיין בתשו' ן' לב ספר ד' דף ע"ז )ש"ך( .אמנם אם יש לאשה מעות של עצמה ,היא
יכולה לסלקו כמו כל קרוב כדלקמן סעיף לד .דיכולים הקרובים לסלק ללוקח שבאם לא ירצה
המצרן אז יהיה של הקרובים) ,נתיה"מ( ,ועי’ ערוה"ש סעיף יד הביא דביר הש"ך ונתיה"מ כמו
שהבאנו אותם.
 155ובזה אין לומר מה מכר ראשון לשני כל זכות שתבוא לידו ,דכיון דמצרנות הוא רק מפני
הישר והטוב ,וזה הלוקח לא עשה נגד הישר והטוב נגד שניהם ,דנגד המצרן כיון שמכר שדהו מה
איכפת לו ,ונגד הקונה ממנו הלא הוא קדמו )ערוה"ש סעיף יט( ,ועי' עוד אור שמח שכנים פי"ג
ד"ה והנה מסתפינא מ"ש בזה.
עי' לקמן סעיף כב בט"ז שהמוכר יכול למכור את הזכות מצרנות אם מכר את הזכות בפירוש,
וכאן מיירי שלא פירש .אולם שאר הפסוקים חולק על הט"ז שם.
 156ואינו דומה לסעיף כט דלוקח שנמלך במצרן דלא איבד זכות משום דשם דיבור בעלמא וכאן

29

מאיר המשפט על חושן משפט חלק ו'
:(ãì) ç÷åìì ÷ìñì ìåëé åðéà ãòá äøéëîä øèù ìò

)לב( אינו רשאי לקנות – משום חשד) 157סמ"ע( ,ובדיעבד קנה דכל שהטעם רק משום חשד
אינו אלא לכתחילה )ט"ז(.
)לג( וכשמכר לאחרים אינו יכול לסלק – שהרי מכר ואין לך מחילה גדולה מזו ,על אף שלא
יכל לקנות לעצמו כנ"ל בס"ק הקודם ,מ"מ הרי לא היה מוכרח להיות שליח )סמ"ע( ,וי"א
היינו בדווקא במקום שהקנה לשליח והרשהו לעושת כל מה שירצה ,ולכן מאחר ויכול
לקנות לעצמו ,ולא קנה רואים שמחל זכות מצרנות )ט"ז.(158
)לד( מי שחתם על שטר – כנ"ל משום שמחל לו הזכות מצרנות )סמ"ע(.

)ïëå ,ïé÷ìåç ùéåàî÷ .(äì) ùøåéì ÷ìñì ìåëé åðéà ïøöîä å÷ìéñù íãå÷ ç÷åìä úîî÷ (æé
:ø÷éò ì"ð

)לה( אינו יכול לסלק – שהטעם שתקנו בר מצרא הוא שמאחר שקנה לוקח כאן יכול לקנות
במקום אחר ,ולעשות טוב וישר עם המצרן וזה לא שייך ביורש שנפל לו מן המוריש
הלוקח ,דלא ירד לקנות הקרקע כלל ,ולא הצריכוהו חז"ל לקבל מעות מהמצרן ,ולמסור לו
את השדה שזיכו לו משמים בירושה ,ולטרוח נפשו ולקנות במקום אחר .והחולקים סוברים
שאין הלוקח יכול להוריש אלא מה שיש לו בה ,ואין לו כח נגד הבר מצרא ,וב' סברות אלה
שייכים גם לסעיף יח )סמ"ע(.

),å÷ìñì ìåëé ïøöîä ïéà ,(åì) úåéøçàá àìù øçàì äðúîá ò÷ø÷ä ç÷åìä ïúðáî÷ (çé
:159ø÷éò ì"ðëå ïé÷ìåç ùéåâî÷ .øáãá úåàîø àäé àìù àåäå

)לו( שלא באחריות – שאילו היה באחריות היינו אומרים שמכרה לו ,שאין דרך ליתן מתנה
באחריות) 160סמ"ע(.

)éðù ç÷åìì ïåùàø ç÷åì äøëîãî÷ (èé
:ç÷åìä úà ÷ìñî ïøöîä

161

),äðúî ìá÷îä åà ùøåéä äøëî íà ïëå ,(æì

)לז( מכרה לוקח ראשון ללוקח שני – וזה אפי' באופן שהלוקח הראשון קנה זכות מצרנות
מהמצרן ,מ"מ מוציא מהשני ,ואין לשני טענה ,אם תשתוק שתוק ,ואי לאו אני אחזיר את
השטר ללוקח ראשון )סמ"ע( ,דאף אם ביטל נגד מכירה זו דין מצרנות נגדו ,לא ביטול על
מכירה השני ,דנגד מכירה השני הוה דבר שלא בא לעולם ,ואין אדם יכול למחול דבר שלא
בא לעולם .ועוד דלא פירש המצרן ,שהוא מסלק את עצמו לעולם מדין מצרנות על קרקע זו
)נתה"מ(.

)ïéá åáåçá ïéã úéá åì åäåîùù ïéá ,162å÷ìñî ïøöîä (çì) åáåçá áåç ìòá äôøèäî÷ (ë
åì øåæçú ,(èì) åáåçá åéìò åéäù íéîãä úúì óøèðä äöøé íàå .åúòãî äéì åäáâäù
:íìåòì åäãù

)לח( טרפה בעל חוב  -של בעל השדה בחובו )סמ"ע(.
)לט( ואם ירצה – היינו באופן כשקיבל השדה בחובו ע"י שהב"ד הגבהו ונתנו לו השדה
בחובו ,אבל אם הלוה בעצמו נתנו לבע"ח ברצונו ,אינו יכול לסלק את הבעל חוב בדמים.
וה"ה במצרן ,שאם הגבהו הב"ד ,ונתנו לבע"ח ,והמצרן סילק את הבע"ח ,יכול הלוה לסלק

הוא ע"י מעשה )גר"א(.
 157עי' סמ"ע קפה ס"ב שאין יכול להקנות לעצמו .אמנם אם המשלח אינו רוצה לחזור אז זוכה
בו השליח ,והט"ז תירץ דכאן איירי באופן שהמשלח הרשהו לשליח לעשות כל מה שירצה אף
לקנותו לעצמו וע"כ הוצרך הטור משום חשד דסו"ס איכא גם חשד ,ועי' מ"ש בזה במחנה אפרים
הל' שלוחין סוף סי' כ'/ב'@.
 158נכון בדברי הט,ז?
 159עי' ס"ק )לה(.
 160וכמו שיתבאר לקמן סעיף נד.
 161באופן שלוקח הראשון צריך לתת למצרן ומכרה ללוקח שני ולוקח השני הוי אשה או קטן
וכדומה דאין בהם דינא דבר מצרא .עי' משפט שלום כאן מה שדן בזה על פי דברי התוס' בב"מ דף
לה ע"א ד"ה זבנה דבדבר שהוא רק משום עשיית ישר וטוב אם אמרינן בזה מה מכר ראשון לשני
וכו'.
 162עי' לעיל סעיף ט' ברמ"א כמה משלם עבורו.
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את המצרן .אבל אם הלוה עצמו נתנו לבע"ח ,והמצרן סילקו ,אין ביד הלוה לסלק את
המצרן בדמים )עי' לעיל סימן ק"ג סעיף י'( )סמ"ע(.

)ìèåðå øæåç ïøöîäù øîåàù éî ùéåî÷ ,ïøöîäî óøèù øëåîä ìù áåç ìòá (àë
ììë ç÷åìä íò ïøöîä ïéã ïéàù øîåì åéìò å÷ìçåæî÷ .(î) øëåîäî ìèåð ç÷åìäå ç÷åìäî
:ø÷éò äàøð ïëå ,(àî) øëåîä íò àìà

)מ( חוזר ונוטל מהלוקח – היינו דווקא אם יש למוכר כסף לתת ,שהמצרן אינו יכול לתבוע
מהמוכר ,רק תובע ללוקח ,והוא יתבע את המוכר ,דאל"כ אין הלוקח אחראי על זה לשלם
מעצמו ולהפסיד )סמ"ע(.
)מא( וחלקו עליו  -דאין למוכר זכות לטעון נגד המצרן של "לאו בעל דברים דידי את" אפילו
אם השטר כתוב על שם הלוקח ,שהרי עדים שראו את הקנין יכולים לכתוב השטר למצרן
בשם המוכר כדלעיל סעיף ו' ,ולכן בעל דברים דידיה הוא דהא אי בעי הוה כתב כן בשמו
)סמ"ע(.

)ç÷åìì é÷åìñì äéúëåãá éðéøçà éùðéà éúåçàì ìåëé àì ïøöîã øîåàù éî ùéçî÷ (áë
éðäå .(áî) åúîçî òáú à÷ã àúééî÷ àòøàá äéì äð÷àã àëéä àìà ,àøöî øáã éðéãá
éæåæ éðåîæàì àøöî øáã äéúëåãá éåäîì ìáà ,ïðé÷ôî àìã àåä ç÷åìã äéðéî é÷åôàì éìéî
:éà÷ äéúëåãá íéãòá åàùòù çéìù é"ò åäðéøãù åìéôà ,(âî) äéðîæá ç÷åìì

)מב( לאחותי לאינש אחריני כו'  -אפילו לשלחו וליתן לו הרשאה שיעמוד במקומו לסלק
הלוקח ויהיה השדה להמצרן ,אינו יכול להעמידו ,אם לא שיקנה לו חלק באותה שדה
עצמה הסמוכה שבא המצרן מכחה לסלק להלוקח )אפילו שבכל קניה לא צריכים עי' סי'
קכ"ב ס"א ,וסי' קכ"ג ס"א( ,כאן שונה בגלל דיני מצרנות )סמ"ע וש"ך( ,וי"א שהמצרן
מקנה לו בפירוש אדעתיה דהכי ,שיהא הוא במקומו לענין בר מצרא .ואף על גב דאין
המצרן יכול למכור זכותו ,היינו כשמכר דבר זה לחוד ,דאין הקנין חל על שום דבר )עי'
סעיף כ"ט( ,אבל כי מכר לו גוף השדה ואמר לו אני מוכר לך שדה שלי ואעמידך במקומי
לענין המצרנות של זה ,מהני )ט"ז(.
)מג( אבל למהוי בדוכתיה וכו'  -פירוש ,אם המצרן הוא טרוד ואינו פנוי להשתדל מעות או
לילך מיד לסלק הלוקח ,וירא לנפשו פן יאבד זכותו בעברו הזמן שנתנו לו חז"ל לסלק בו
הלוקח )עי' סעיף ל"ב( ,ומעמיד זה במקומו שלא יאבד זכותו ויניח מעותיו להלוקח בב"ד
ואח"כ יבוא בעצמו לסלקו ,בכה"ג אפילו לא הקנה לו שום קרקע אלא עשאו שליח בעדים,
סגי ליה בהכי לעמוד במקומו )עי' סי' קכ"א ס"ב( )סמ"ע וש"ך(.

)ìùî íéáåè ç÷åì ìù åéúåòî åéä íà ,åéúåòî ãçà ìë ç÷åìäå ïøöîä åàéáäèî÷ (âë
,ïéøúåî åìàå (ãî) ïéîåúçå ïéøåøö åìàù åà ,äàöåäá úàöì øúåé íéøäîî åéäù åà ,ïøöî
àìà å÷ìñì ìåëé ïøöîä ïéà òøôå ç÷åìä íã÷ íà ïéãä àåäåð÷ .(äî)ïøöîä úåëæ ìèá
ïøöîì úåëæ äæá åð÷ú àì øëåîì àãéñô ùéù øáã ìëá ïéãä àåäåàð÷ :äâä .(åî) åéúåòî ïéòëá
):(æî

)מד( צרורין וחתומים – והמצרן אומר למוכר שכך קיבלם ואינו רשאי לפותחם עד שיבואו
בעליהם ויעמדו על המנין וכל כיוצא בזה .ומאחר שהמוכר צריך עכשיו למזומנים ויש לו
פסידא בגין המתנה זו עד שיבוא בעל המעות למנותם )סמ"ע(.
)מה( בטל זכות המצרן – הואיל שעיקר דין מצרנות לא תקנוהו חז"ל אלא כדי לעשות הישר
והטוב עם המצרן לא שייך האי תקנאתא אלא היכא דליכא שום צד הפסד למוכר אבל אם
יש איזה צד הפסד בטלה דין מצרנות דאין זה ישר וטוב להפסיד למוכר )סמ"ע( ובסעיפים
הבאים יבואר הדוגמאות לזה.163
)מו( בכעין מעותיו – היינו אפילו שאין הבדל בשווי אלא בטרחא להוציאם )סמ"ע( ,וי"ח
שאין ללוקח לעכב את המצרן אלא במקום שיש לו פסידא קצת למוכר ,ולא רק טירחא
)סמ"ע וט"ז(.
 163ומבואר בב"י דמאחר שהוא רק לטובת המוכר לכן אם יאמר המוכר שאינו מקפיד חוזר
זכותו של המצרן וכתב המשפט שלום הערה ט' דזה רק כשגילה המוכר מתחילה שאינו מקפיד כמו
שכ' לעיל בהערה .125
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)מז( פסידא למוכר – אם המוכר רוצה להערים לבטל דין מצרנות ,וכתב בשטר מכירה קנס
ללוקח אם יבטל המכירה ,וכשיבוא המצרן ,אזי יתבע להמצרן שיחזיר למוכר את הקנס ,כי
במקום פסידא למוכר לא תיקנו זכות למצרן .זה אינו מועיל עי' רמ"א סכ"ח שאם יש חשש
ערמה בדבר מחרימין על ככה כו' ,אלא אפילו אם לא היה כאן ערמה אינו יכול לבטל בזה
מצרנות כלל ,דבאמת ליכא פסידא כלל למוכר ,דהא מבואר בשו"ע סעיף ו' דהלוקח חשוב
שלוחו של מצרן לכל דבר ועדי הקנין של לוקח יכתבו שטר בשם המצרן כו' ,א"כ ממילא
דהמוכר פטור מקנס ,דהא הוא אינו מבטל המכר רק הלוקח בעצמו ,דדין מצרנות אינו חל
על המוכר רק על הלוקח )פ"ת(.

)ò÷ø÷ àåäù ïåéë ,àëôéà åà ,(çî) íøëá åà ,äãùá åà ,øöçá øöç óéìçäáð÷ (ãë
íà ìáà .164÷ìåçù éîâð÷ ùéù éô ìò óà úåøåäì äàøð ïëå .øöîä ìòá ïéã åá ïéà (èî) ò÷ø÷á
ïúåðå ïéìèìèîä ïúåà éîã åà äîäáä åúåà éîã ïéàåø ,ïéìèìèîá åà äîäáá øöç óéìçä
úàæ àéä äîøòäù ,(ð) åá éúç÷ìù åîë éì ïú åì øîåì ìåëé åðéàå ,165å÷ìñîå øöîä ïá åì
çë ìèáî åðéà äîøòä àåäù ïééãì äàøéù äæá àöåéë ìë ïëåãð÷ .íåìë úìòåî äðéàå
:ïøöîä

)מח( או כרם – חצר הוא מיועד למגורים ואיכא קפידא טפי ,ושדה וכרם הם לצורך פרנסה,
ואין קפידא כ"כ קמ"ל דמ"מ גם בשדה וכרם יש טענה חביב זה עלי )סמ"ע(.
)מט( כיון שהוא קרקע  -שבקרקע דרך העולם לדקדק וחפץ בזו יותר מבזו לכן שומעין
ללוקח שאינו רוצה להשאיר קרקעו למוכר ולקבל דמים או קרקע אחרת תחתיה .משא"כ
כשנתן בעד חצר של המוכר בהמה או מטלטלין שמצויין לקנות בשוק 166ואין קפידא בהם
משום הכי כשרוצה לסלקו בשווין צריך לקבלן )סמ"ע(.
)נ( תן לי כמו שלקחתי כו'  -פי' תן לי דוקא בהמה או מטלטלין ,וזהו ערמה ,דהא כשיהיה
לו דמי שוויה יכול לקנות אחרים תחתיהן כשירצה וכמ"ש לפני זה )סמ"ע(.

)êìà øîà íàå .åúåëæ ãáéàå äéì ïðéøèð àì ,úåòî àéáàå çøèà ïøöîä øîàäð÷ (äë
ãåîà åðéà íàå ,168àéáéå êìéù ãò åì íéðéúîî ,(àð) åì ùéù ãåîà àåä íà ,167úåòî àéáàå
òãåé äåä àì øëåî éáâì åà ïéã úéáì àúàã éî÷î éàã øîåàù éî ùéååð÷ .åì ïéòîåù ïéà
óà éæåæ éúééàå ìæéà øîà éë ,äéîã íåëñá òãé äåä àìå éðéáæ éðäá òãé éîð éà ,éðéáæ éðäá
àì éôè ìáà ,170äéúéá åâî éúééàå ìéæàã øåòéù à÷åãå ,169äéì ïðéøèð ãåîà àìã â"ò
:171äéì ïðéøèð
)נא(

אם הוא אמוד שיש לו – לשון הטור "אם הוא אמוד" ול"ג "שיש לו" )סמ"ע(.172

 164וסמ"ע כתב שהכוונה על שיטת הגאון בטור דמחלק דבכרם אם נותן כרם טוב כמו כרמו של
לוקח דהדין עם המצרן.
 165עי' אור שמח פי"ג משכנים שמסתפק איך הדין אם נתייקר המטלטלים כמה צריך המצרן
לתת ללוקח.
 166משמע א"כ שכל הדין של מטלטלין היא אך ורק מטלטלין שמצויין בשוק.
 167נוסף בערה"ש "היום".
 168כ' בפרישה דכל דין זה הוא כשלוקח ומצרן באים ביחד לקנות ממוכר אבל אם כבר קנה
לוקח לא נאמר דין זה רק דינו כדלהלן סעיף לב ועיי"ש מ"ש בזה פרישה סעיף מא.
 169דין זה הוא אף כשבא לסלק את הלוקח )אף לפרישה שבהערה דלעיל  (168כ"ה מפורש בטור
בשם הרמ"ה ובפרישה שם וטעם החילוק בין רישא לסיפא ביאר הב"ח דברישא שכבר ידע
שהמוכר רוצה למכור היה לו להביא מיד הכסף בב"ד ומדלא הביא אמרינן דודאי אין לו וכוונתו רק
להשתמט ולדחות משא"כ בספיא אין שום סיבה שלא להמתין לו.
 170ודווקא שיש לו בביתו אבל אם ירצה ע"י הלואה אין שומעין לו ומ"מ אם הב"ד מבינים
שיכול להשיג בהלואה ממתינים לו כמה שעות )ערה"ש אות יא(.
 171כל סעיף זה אם אומר המוכר שאינו מקפיד בכך נשאר זכות המצרן )ערוה"ש סעיף יא( ועי'
לעיל הערה .163
 172שיטת רש"י דאמיד להשיג ע"י הלואה מאחרים ,שיטת הרמב"ם אמיד שיש לו משלו והוא
שי' המחבר ,שיטת רבינו ירוחם שאמיד שיש להסתפק אולי יש לו ג"כ סגי ,ובערוה"ש סעיף יא
פסק כרש"י דאף ע"י הלואה ממתינים ,ובפתחי חושן פרק יא הערה קסו כתב דאם יכול למשוך
מהבנק אף ע"י אשראי מהני אף לשיטת הרמב"ם.
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)äëåæ ç÷åìä ,äòøåæì äöåø øöîä ïáå ,íéúá äá úåðáì äúåð÷ì ç÷åìä äöåø äéäæð÷ (åë
äöåø ïøöîä íàù øîåàù éî ùéåçð÷ .øöîä ïá ïéã äá ïéàå ,(áð) 173õøàä áåùé íåùî
:(âð) 174å÷ìñì ìåëé äòèåðì

)נב( משום ישוב הארץ כו'  -דכל שיש קבוע וקיום בהקרקע טפי ,יש בו ישוב טפי .והבתים
בר קיימא טפי מזרעים ,ואילנות קבועים ונשרשים בהקרקע טפי מבתים .175ודין זה נוהג
אפי' בח"ל .דאף דלא מצינו דחששו לישוב דח"ל ,האי משום ישוב דקאמר לאו דווקא,
אלא ר"ל כיון שיש בו לזה לעשות דבר שצריך קיום ועומד טפי מהשני ,לכן הוא קודם
)סמ"ע(.176
)נג( ויש מי שאומר כו' רוצה לנטעה יכול לסלקו  -פי' לסלק הלוקח אפי' אם רוצה לבנות
עליה בתים ,לפי שחשובה הנטיעה טפי מבתים ,משום דהאילנות מושרשים ועומדים
בקרקע טפי מבתים .ואם הלוקח בא לנטעה ,והמצרן בא לבנות עליה בתים ,ואין בה דינא
דבר מצרא )סמ"ע( ,וי"א שבניית בתים ונטיעות שווים בעדיפותם לענין מצרנות )ט"ז(.

)àîåâ åà ,÷æçå äåáâ ïéðá åà ,(ãð) íéì÷ã áëø åøéáç øöî ïéáå åðéá ÷éñôî äéäèð÷ (æë
ãò ÷éñôîä øáãä êåúá ãçà íìú åìéôà ñéðëäì ìåëé íà íéàåø ,(äð) íäá àöåéëå
:ç÷åìä ÷ìñî åðéà åàì íàå ,ç÷åìä ÷ìñîå åìù øöî ïá äæ éøä ,úåãùä éúù åáøòúéù

)נד( רכב דקלים  -כשהדקלים תכופים וסמוכים עד שזה כמו שוכב על זה נקרא רכב דקלים
)סמ"ע(.
)נה( גומא – כלומר גֹ מא שהוא לשון קנה ,דבמקום ביצה ורטיבא גדלים הקנים ,ושם אינן
יכולין לזרוע ולצרפו לשדות שבצדם ,אמנם אם היה ביניהם גומא ושחת ,יכול למלאותן
עפר ולצרפן יחד) 177סמ"ע(.

)äúåà ãöá ò÷ø÷ åì øëî êë øçàå ,(åð) åäãù òöîàá 178èòî ò÷ø÷ åì øëîñ÷ (çë
úàæ éáâì 179úéøåáæ åà úéãéò àéä äìéçú åì øëîù èòîä äúåà íà íéàåø ,òöîàáù
ïá åîöò àåä éøäù ,å÷ìñì ìåëé øöîä ïá ïéàå ç÷åìä äëæ ,äðåøçàá åì øëîù ò÷ø÷ä
øëîù úàæ åîë òöîàá äð÷ù èòî åúåà íàå .òöîàá äð÷ù èòî åúåà éðôî àåä øöîä
:äâä .(æð) óåñá äð÷ù äãùäî åúåààñ÷ ÷ìñî øöîä ïáå íéøòî äæ éøä ,åãöá óåñá åì
÷äðúîä òéìáäù ãò ø÷åéá êë ìë êë øçà åì øëî íà ïéàåø ,äðúîá ò÷ø÷ èòî åì ïúð íà ïëåáñ
)ìëá ïëå ,äëë ìò ïéîéøçî øáãá äîøò ùùç ùé íàåâñ÷ .å÷ìñì øöîä ïá ìëåéå 180íéøòä éøä ,(çð
:181êë ìò ïéîéøçî øöéîä ïá úåçãì äîøòì ùåçì ùéù øáã

)נו( מכר לו קרקע מעט באמצע כו'  -אם אותו מעט קרקע שקנה תחלה אינו דומה להשדה
שקנה לבסוף ,אז יוכל הלוקח לומר מתחלה ,לא רציתי לקנות אלא זה המעט משום שינוי
שבו ,מה שאינו בשדה הסמוכה לו .ואז הוא ג"כ יחשב מצרן .אבל אם אין באותו מעט שום
 173וביאר בב"י דהטעם דסעיף זה משום דמאחר דדין מצרנות אינו אלא משום הישר והטוב לכן
בטענה כל דהו דחינן ליה.
 174דווקא אלנות פירות ולא אילני סרק )ערוה"ש סעיף נה( ,ובמשפט שלום הביא משו"ת גור
אריה יהודה חו"מ סי' סט דאם לוקח רוצה לבנות בנין של אבנים והמצרן רוצה לבנות בשל עץ לא
שייך דינא דבר מצרא וכתב המשפט שלום דדבריו הם רק לשיטת הסמ"ע דהכל תלוי מיהו יותר
קבוע ועומד יותר זמן אבל לט"ז אינו מוכרח.
 175אולם המשפט מוכיח מכתובות דף ע"ט דבתים מתקיים יותר מנטיעות וע"כ דכאן הטעם
משום חשיבות ונטיעות חשובין יותר.
 176ע'י שו"ת ר"א ן' חיים סי' פ,א תשובה שניה מדף קכ"ה ואליך וסי' קכ"ה )קש"כ( )ש"ך(.
 177בערוה"ש )אות נו( אף אם הגומא גדולה משום דיכולים למלאותו .ויל"ע הא בנין המפסיק
ג"כ אפשר לסותרו וכ' בפתחי חושן פרק יא אות כד דלא מצא בפוסקים עד כמה חשוב הפסק
שנאמר שנוכל לבטל ההפסק.
 178עי' אגודת אזוב דף צב ע"ג קש"כ )ש"ך(.
 179וה"ה לכל חילוק )ב"י(.
 180משפט שלום הביא מזכור לאברהם דאם המתנה הוא מועט ממש הוי הערמה אף בלא
הבלעה דאין דרך לתת מתנה כזו.
 181בתשובת הגאונים בב"י כ' חרם סתם ,ועי' משפט שלום שמאחר שכל דין מצרנות אינו אלא
משום הישר והטוב אין להחרים במוכח המצרן רק שהב"ד מחרימים על כל מי שמערים.
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שינוי ,אזי נתכוון להערים בקנייתו הראשונה ,שיהיה מצרן לשדה שיקנה אח"כ ולא יועיל
לו ערמתו )סמ"ע(.
)נז( מסלק אותו מהשדה שקנה בסוף – אבל ממה שקנה מתחילה המקח קיים ,הן כלפי
המוכר דלא אמרנין דנקנוס למוכר ששותף בקונניא והערמה יחד עם המצרן ואף אם מכרו
ביוקר 182והן כלפי הלוקח דאינו יכול להכריח את המצרן שיקנה אותו המעט בע"כ ,אמנם
אם המצרן רוצה לסלק את הלוקח גם מאותו מעט ,יכול לסלקו אף שעדיין אינו מצרן,183
ודין זה דבהערמה אינו מצרן ומסלקין אותו ,נאמר אף באופן שהמצרן ידע מהמכירה
הראשונה ,ושתק ,ולא התרה בתחילה ללוקח "אל תקנה המעט כי אסלקך אח"כ" ,ואפילו
הכי לא איבד זכותו ויכול לסלקו מהנשאר )סמ"ע(.
)נח( רואין אם מכר לו אח"כ ביוקר כו'  -פי' דאם לא הבליעו ,אף שהמתנה היא כמו זאת
שמכר לו ,הרי הוא מצרן .אבל אם הבליע ,אז דוקא אם היא שוה יוכל המצרן לסלקו ,אבל
אם אינו שוה ,אף שהבליע ,לא יהא אלא מכר ,ואינו יכול לסלקו )ש"ך(.

)éì øåëîì äöåø êìù øöîä ïá éðåìô éøä ,åì øîàå øöîä ïáá êìîðå ç÷åìä àáãñ÷ (èë
,äð÷éù øçà åúåà ÷ìñì ùéå ,(èð) åúåëæ ìèéá àì .ç÷å êì ì"àå ,åðîî ç÷àå êìà ,åæ äãù
íéãò éìò ååä íéãò éðôá øîà íàù øîåàù éî ùéåäñ÷ .(ñ) åãéî åð÷ ïë íà àìà
ç÷åìä øîà íà :äâä .(àñ) ïéð÷á ïéãë éú÷ìúñð øîåì äöåøù ,øúåé êéøö ïéà ,éú÷ìúñðù
åçåìù äùòð åðéàã ãéî ç÷åìä äëæã íéøîåà ùéåñ÷ ,(áñ) äéì àðéòá àì øîåà àåäå úåð÷ì ïøöîì
:åçøë ìòá

)נט( לא ביטל – שיכול המצרן לומר לכך אמרתי לו לקנותו כדי שימכרו לו בדמים הראוים
דאם קניתי אני מהמוכר היה מעלה עלי בדמים כיון שאני מצרן וחביב עלי) 184סמ"ע(.
)ס( קנו מידו – והקנין מהני ,ואינו כקנין דברים ,שהרי יש למצרן זכות בסמיכות השדה
לשדהו ואותו הזכות מסלק בקנין) 185סמ"ע(.
)סא( כדין בקנין – שמשמעות הודאתו הוא שהיה ע"י קנין ,ומהני כדין כל הודאת בעל דין
בפני עדים באומר "אתם עדי" )עי' לעיל סי' פ"א סעיף ו'( )סמ"ע(.
)סב( לא בעינא ליה – דהיינו שהלוקח אמר אני אקנה לעצמי ואח"כ אתן לך ,ואז אם המצרן
אומר לא בעינא ,אז אין מקום להתנצלות למה אמר ללוקח לקחת לעצמו ,ולכן איבד
המצרן זכותו )סמ"ע( ,וי"א דכל שמוסיף ואומר לו לא בעינא ליה ,הוה ביטול שליחות,
ואין נעשה שלוחו בע"כ .אמנם דינו של הרמ"א הוא דעת יחיד )ש"ך(.

)åúåëæ åì ìçî íà ìáà .äð÷ù íãå÷ åì ìçîùë ,ïéð÷ êéøöù íéøåîà íéøáã äîáæñ÷ (ì
øúåñå äðåá åäåàøù åà ,åðîî åøëù åà ,(âñ) 186åúåà òééñå ïøöîä àáù ïåâë ,ç÷ìù øçà
)ïîæ êåúá àåäù éô ìò óà ,øòøò àìå åá äçéî àìå (äñ) åá ùîúùîå àåäù ìë (ãñ
:å÷ìñì ìåëé åðéà áåùå ìçî äæ éøä ,÷åìéñì éåàøä
)סג(

)סד(
)סה(

כגון שבא – וכ"ש אם מחל לו בפה בפירוש )סמ"ע(.
וסותר – כלומר או סותר )ט"ז(.
ומשתמש – כלומר או משתמש )סמ"ע(.

)ïéáæ ìéæ äéì øîàå ,(åñ) íéîã íúåàá åì øåëîì øöîä ïáá øëåîä êìîðçñ÷ (àì

 182דשמא לא כיוון המכור להערמה זו )ראש( ועוד דהא אין דינא דבר מצרא חל על המוכר
)דרישה( ודלא כשיטת רב האי ורש"י המובא בטור דמבטלים ומחזירים אותו מעט קרקע למוכר,
וכלול בזה דגם לא אמרינן שהלוקח או המוכר יוכלו לטעון דאם דנים המכירה כערמה ממילא בטל
המקח לגמרי ,משום דאין אנו דנין דין הערמה רק כלפי המצרנות )ערוה"ש סעיף טז(.
 183סמ"ע חידש דדין זה מודה הראש ושו"ע לרב האי ורש"י ובב"י כתב דלרא"ש והטו"ר א"א
ללוקח לסלק בתחילה את המצרן מאותו המעט קרקע כיון דעדיין אינו מצד שדהו ובמשפט שלום
הביא כן משיטהמ"ק בשם הרמ"ח.
 184כלומר דמשטה הייתי בך )ב"י בשם רש"י( ,ולכן כתב המשפט שלום דיש כאן דין השטאה
)המבואר בש"ך סי' פ"א סק"ו( דאינו צריך לטוענו אלא אנן טענינן ליה.
 185ועי' לקמן סעיף לה שזה לא מהני נגד מצרן אחר ,עיי"ש.
 186עי' לקמן סעיף לב סק"??שנתגלה המכר.
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:(æñ)187äéðéî àð÷îì êéøö àì ,äéì àðéòá àìã àîìòì

)סו( באותם דמים – אבל למכור לו בסתם ללא להזכיר את הסכום לא ביטל זכותו מטעם
הנזכר )ס"ק )נט(( דרוצה דלא יעלה המוכר במחיר וימכר בדמים הראויים )סמ"ע(.
)סז( לא צריך למקנא מיניה – אמנם אם המוכר רוצה למכור למצרן ולסלק את הלוקח ,אף
אחרי שכבר מכרו ללוקח לא איבד המצרן זכותו ,כיון שזו רק לטובתו של מוכר והוא מוחל
הטובה ,ואפילו אמר המוכר להלוקח שהמצרן אמר לא בעינא ,בכל זאת לא אבד המצרן
זכותו אם המוכר מרוצה )בפ"ת.(188

)ãáéà åòáú àìå 189ïéãá åðòáúéå úåòî àéáéå êìéù øåòéù ïøöîä ääù íàèñ÷ (áì
øåáñ äéäù ïåâë ,úåòè çëî ÷úù íà ïëåàò÷ .(èñ) åúåëæ ãáà àì ñåðà äéäò÷ :äâä .(çñ) åúåëæ
.åîò ïéãä ç÷åìä ÷ìñì àá ,(ò) åìù ïøöîì åòéâéù åì òãåðùë êë øçàå ,åì åòéâé äøéëîä éîãù
äç÷ì íà ìáà ,(áò) (àò) ò÷ø÷á ç÷åìä ÷éæçäå øéòä éðáì øëîä äìâúðù äòùî à÷åãå
:190ïéãá åòáåúìî êë øçà ääùéå øëîä íñøôúéù ãò åúåëæ ãáéà àì àòðöá

)סח( אם שהה – מאחר שידע ,אמרינן שמחל) 191סמ"ע( ,ואם נודע לו בחול המועד והביא
מעות מיד אחר המועד ,אינו מפסיד שאע"פ שדנים בחוה"מ מ"מ אין ב"ד קבוע בו כשאר
הימים) 192ש"ך(.
)סט( היה אונס – היינו שהיה אונס אחר המכירה ,אבל אם היה אונס בשעת המכירה אין דין
דבר מצרא כדלקמן סעיף לד )נתיה"מ חידושים(.
)ע( שיגיעו למצרן שלו – כלומר המצרן סבר שהשדה שלו ]דהיינו שיש דין ודברים על
השדה אם זה של המוכר או של המצרן[ והסכים שהקונה יקבלו ,והמצרן יקבל הדמים.
והתברר שהיא של המוכר ,ועכשיו שאין לו זכות בכסף ,הוא רוצה לקנות את החצר לעצמו
)סמ"ע( ,אמנם אם נתברר בעדים שטען בשקר ,לא הוה אונס ,ואיבד זכותו )נתיה"מ
חידושים(.
)עא( שנתגלה המכר לבני העיר והחזיק – וצריך שיתגלה הדבר לבני העיר וגם יחזיק בה,
דאל"כ הוה כמכר בצינעא שלא איבד המצרן זכותו )רע"א( ,אפילו אם לא נעשה כרוז כל
שנמכר בקנין ועדים ,יש לו קול ,אם לא שנתכוונו להעלים הדבר )ט"ז(.
)עב( שם  -אם מכר מוכר לקונה באופן שלא חל וחשבו שהקנין חל ,והמצרן לא מיחה ,ואחרי
זמן רב נודע להם זאת שלא חל ועשו קנין מחדש ,אין למצרן זכות לסלקו ,שהרי כבר מחל
זכותו ,וכעת המוכר לא בא למכור מכר חדש ,רק בא להחזיק את המכר הישן שהיה בטעות,
דניחא ליה דליקו בהימנותיה )רע"א(.

)ìò øòøòé àìù å÷éæäì åãéá ùéù øáãá (âò) øöîä ïáì åîééà äæù íéãò ùé íàáò÷ (âì
:193å÷ìñì ìåëé ñðåàä øåáòéùë ,ç÷îä
)עג(

שזה איים לבן המצר – עי' לעיל סי"א ברמ"א )סמ"ע(.

)úøçà äðéãîá øöîä ïá äéäâò÷ (ãì

194

)àéøáä ïîæ øçàå ,195ïè÷ åà ,äìåç åà ,(ãò

 187והטעם דשונה הדין בנמך במוכר מנמלק בלוקח כ' הב"י דדומה לדין בסעיף כג וכ"ה דאין על
המוכר להמתין אף שעה אחת על המצרן.
 188עי' משפט שלום ערך ש"י ואולם המפשט שחלקו בזה כל א' מטעמו דידיה יעויי"ש.
 189מלשון המחבר משמע דכל שאין תובעו בב"ד הוי מחילה ,ועי' מפש"ש דמסברא אם תבעו
ורצה ליתן מעותיו בינו לבין עצמו ולא בב"ד ג,כ סגי וכן בפי' שם בשו"ת הרשב"א ועכ"ז סיים
המשפט שלום בצ"ע.
 190צ"ע גדול כמה זמן יש לו להגיע ,וכן בסעיף כ"ה וסעיף ל"ד .כשיש ויכוח בין לוקח למצרן
אם המצרן ידע או לא על הלוקח להוכיח )ערוה"ש סעיף כא(.
 191ולזה לא צריך קנין )כדלעיל סעיף ל(.
 192עיין בתשובת ר"מ אלשיך סי' פ"ד ובתשוב' ר"מ אלשקר סי' קי"ח ובתשו' ן' לב ס"ג סס"ג:
)ש"ך(.
 193הובא כעין זה לעיל ברמ"א סעיף יא )סמ"ע(.
194משפט שלום הביא די"א דאף אם האחרת אינה רחוקה.
ובעיר אחת אפילו גדולה מאד כמה פרסאות כתב שו"ת דברי חיים ח"ב סי' יז דיש להמתין
למצרן .וכתב בפתחי חושן פי"א סקקכ"ו דיתכן דבזמניניו דשייך להודיע דרך טלפון וכדומה צריך
לעשות כן ובאופן שהמצרן יעביר הכסף מיד אבל אם מבקש המצרן להמתין עליו א"צ להמתין.
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ìåëé íãà ïéà ïë øîåà äúà íàù ,å÷ìñì ìåëé åðéà ,êìåää àáå ,ïè÷ä ìéãâä åà ,äìåçä
ìëîã íéøîåà ùéåãò÷ :äâä .éãéî àöú íéðù äîë øçàì äðå÷ä øîàéù ,åúéò÷ø÷ øåëîì
:(äò) 196úåð÷ì äöåø íà ïøöîä éáåø÷ åà éáäåàì åòéãåéù ïéã úéá éðôì øëåîä êìé äìéçúëì íå÷î

)עד( במדינה אחרת – אם המוכר וקונה במדינה אחרת ,והמצרן ליד בית הנמכר ,נחלקו
האחרונים אם יש בזה דינא דבר מצרא ולכן לא מפקינן מניה דהקונה) 197רע"א(.
)עה( לאוהבי – ושהם יקנו עבורו )סמ"ע( ,ודוקא שמסכימים לקנות בכל מקרה גם אם לא
יתרצה המצרן דאל"כ אין המוכר צריך להמתין מספק )נתיה"מ חידושים ,(198וי"א שפירוש
דברי המחבר שהאוהבים יֵדעו אם המצרן רוצה לקנות או לא ,והם יודיעוהו למוכר על זה
)ש"ך(.

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

)עו( יכולים האחרים לסלקו – ולא אמרינן שהלוקח יזכה בזכותו של המצרן משום שהרי
הלוקח אינו מצרן וצריך לעשות הישר והטוב עם המצרנים האחרים) 199סמ"ע(.

)ç÷åìä úà ÷ìñî úçà äãù ìù øöîä ìòá ïéà ãçàì (æò) åéñëð ìë øëîåò÷ (åì
úåð÷ì äöåø ïë íâ ïøöîä íà åìéôàåæò÷ ,ãçàë äð÷ úøçàå àéä éøäù 200äãùä äúåàî
):(èò) å÷ìñì ìåëé åðéà ïäù íå÷î ìëá åéñëð ìë (çò

)עז( כל נכסיו – עי' לעיל סי"ג ס"ק )כו( ,ונראה דאם אין לו אלא ב' שדות ומכרן לא' יש בו
דין מצרנות ,וצ"ע )סמ"ע( ,וי"א שאף אם אין לו אלא ב' שדות ,וכן אם יש לו הרבה ומכר
ב' שדות אין דינא דבר מצרא ,דאפשר שלא ירצה המצרן לקנות גם אותו השני ובתוך כך
ימלך זה הלוקח ולא ירצה ליקח שתי השדות ביחד ויהיה פסידא למוכר) 201ט"ז(.
)עח( ואפילו אם המצרן ג"כ רוצה – לפי שאינו מצוי שיקנה אדם כל נכסיו יחד לפיכך
כשיזדמן א' שאכן כן רוצה ,אין דינא דבר מצרא שמא בתוך כך ימלך ויחזור הלוקח ולא
תקנו הטוב והישר למצרן להפסיד למוכר )סמ"ע(.
)עט( אינו יכול לסלקו – אם באים כל המצרנים לקנות יש דינא דב"ר ,וכן אם המוכר מתרצה
למכור למצרן אע"פ שלא יבואו כל המצרים כי אם מצרן א' נמי מסלקינן ליה) 202סמ"ע.(203

 195עי' לקמן סעיף מח שיש זכות ביד בית דין לסלק את הלוקח כאשר המצרן קטן ,ועי' לח"מ
שמייש דכאן אייר שהב"ד ראו שאין טובת הקטן במצרנות ולכן הדין כאן דאף אם יגדיל לא יהיה
לו זכות מצרנות משא"כ בסעיף מח מיירי רואים ב"ד שיש טובת היתומים במצרנות.
 196אבל אם מכר אין להם שום זכות לסלקו ,והוא פירוש הלשון כאן ברמ"א "לכתחילה" וכן
ממשעות הלשון בערוה"ש )ואפשר דבזה יתיישב קושיית הגר"א מסעיף כד דשם איירי שכב רקנה
לוקח @נצרך@(.
 197הגרמ"אש הביא עוד בשם רע"א , :וה"ה אם השותף ליד בית הנמכר והשותף השני מוכר
חלק לקונה במדינה אחרת ,אין לו זכות לסלקו.
 198ונתבאר בביאורים לעיל סק"ד.
 199וטעם הדבר דלא אמרינן כן הביא הב"י מהרא,ש ב' טעמים :א' ,דהרי אף אם המצרן היה
מוכר קרקעו של עצמו מסלקו הלוקח השני כ"ש כאן שאין לו אלא זכות לקנותה .ב' ,דקנין שעושה
הלוקח עם המצרן הוא רק קנין סילוק ומחילה שמוחל ללוקח זכות שתקנו לו חכמים משום עשית
הישר והטוב ולא מהני רק קנין לגבי מצרנים אחרים.
 200אבל אם המצרן הוה מצרן לכל שדותיו ,יכול לסלקו )קצות סק"ב( ועי' הערה  203ודברי
הקצות אתי שפיר עם שיטת רש"י ולא שיטת הרא"ש והמחבר.
 201הגרמא"ש הוסיף  -אמנם כ"ז רק אם כבר קנה הלוקח ובא הב"מ לסלקו ,אבל אם באו
שניהם לקנות לכתחילה ב"מ קודם .ול"נ הפוך ,שאם קנה ,ובא מצרן לגבות ,איזה פחד יש ,הרי
הוא כשלוחו של המצרן ,ואם הוא רוצה לקנות א' ,האם יש זכות ביד הקונה לבטל המכירה על
השני ,ואם כן היה צריך שיהיה לזה מקור ,ועוד ,הרי אם המצרן רוצה שניהם שיקנה.
 202עי' בפ"ת סקי"א שנראה מדבריו שדין זה מוסכם לכו"ע ,שבכל מקום שמבטלים דינא דבר
מצרא לטובת המוכר ,בידו של המוכר להחזיר למקומו ,אמנם מדברי הג"א נראה שהוא ג"כ רק
לדעת רש"י ולא לדעת הטור והרא"ש וכמו"ש לעיל בהערה  203וע"ע משפט שלום סעיף לא ד"ה
ובמ"ש דכתב ג"כ דלא כפ"ת הנ"ל.
 203עי' ערך ש"י שדברי הסמ"ע צ"ע דדברי הג"א הוא רק בדעת רש"י ולא לדעת המחבר שהיא
כדעת הרא"ש ,וכדמוכח בדברי הג"א שציין הסמ"ע ,ועיקר להלכה כדעת המחבר ,וכ"כ הערוה"ש
סעיף כב דדברי הסמ"ע לא להילכתא ,אמנם עי' נתיה"מ בחידושים שמעתיק את הסמ"ע להלכתא.
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).åì äøëî øáëù ïåéë å÷ìñì ìåëé ïøöîä ïéà (ô)204åðîî àåä äàð÷ù éîì äøëîçò÷ (æì
÷ùéåô÷ .å÷ìñì ìåëé ïøöîä ïéàù (àô) åðîî àåä äàð÷ù åúåà ïáì äøëî íà ïéãä àåäåèò
ïøöîä ,ç÷éì íéðåùàøä íéìòáå ïøöîä àá íà äìéçúëì åäéîàô÷ :äâä .ïáì øëîá ÷ìåçù éî
÷ïáåàø øëî .áëòì íéìåëé íéðåùàø íéìòáä ïéà ,äìéçúëì åìéôà ç÷éì øçà íãà àá íàå .íãå
:(áô) å÷ìñì ìåëé ïøöîä ïáåàøì øëîå øæç éåìå éåìì ïåòîùå ïåòîùì

)פ( למי שקנאה הוא ממנו  -פירוש ,ראובן שקנה שדה זו משמעון ,ואחר זמן חזר ומכרה
לשמעון ,דכיון דהיתה שלו מתחילה לא רצו חז"ל לאפקועי מידו ,דגם מה שישאר ביד
הבעלים הראשונים אית ביה קצת עשיית הישר והטוב .ואפילו בבן בעלים הראשונים אם
כבר קדם וקנאו .ודוקא כשקדמוהו וקנאוהו ,אבל אם באים יחד לקנותו ,המצרן קודם.
ואפילו לאיש אחר אינו יכול לעכב )סמ"ע(.
)פא( וה"ה אם מכרה לבן – צ"ע אם אדם מכר שדהו לבנו ,אם מצרן יכול לסלקו ,שזה יותר
ישר וטוב שאדם יחזיק באחוזת אבותיו ,והדעת נוטה שהבן זוכה )ש"ך ,(205וי"א שזה ודאי
שהמצרן לא יכול לסלקו )רע"א ופ"ת( ,וה"ה בת אם אין בן שרוצה לקנותו ,206וה"ה לבן
בנו ,ומאחר שזה ספק ,יד לוקח על העליונה )פ"ת(.
)פב( המצרן יכול לסלקו – דלא נקרא בעלים הראשונים אלא כשמכרה המוכר לאותו שהוא
קנה ממנו ,דאם לא כן אין לדבר סוף )ש"ך(.

)íéøîåà ùé ,éåâ ãöá äðå÷äâô÷ :äâä (âô) 207å÷ìñì ìåëé ïøöîä ïéà éåâäî äðå÷äáô÷ (çì
ãö ùé ïë íà àìà äæ ìò êåîñì ïéàã íéøîåà ùéåãô÷ .(ãô) äé÷åìñì ìåëé éðùä ãöáù ïøöîä ïéàã
::å÷ìñì ïéàù 208øáãá øçà

)פג( יכול לסלקו – דאמר לו אריה אברחית לך ממצרך ,אמנם הלוקח כותל והיא רעועה ,יש
בו משום דינא דבר מצרא ,ולא יכול לומר אריה אברחי כו' דאם לא קניתי היה הכותל נופל
על ביתך והיה מזיקך )סמ"ע( ,וזה אפילו אם משכירו בחזרה לאותו גוי ,דמ"מ יכול לומר
הברחתי את האריה מגוף הקרקע .והקונה מצדוקי או קראי ,דינו כגוי ,ואין מצרן יכול
לסלקו) 209ש"ך( ,וי"א שאם המצרן כאן ורוצה לקנות ,אפשר דאז המצרן קודם )רע"א(.
)פד( שבצד השני – דהיינו שהקונה עומד בין המצרן לגוי ,ואין דין בר מצרא משום שהלוקח
יטעון אני מגן לך מהגוי) 210סמ"ע(.211

).212àåä àøöî øáã (äô) àðéã øá åàì éåâ ,éåâì äøëîäô÷ (èì

 204עי' שו"ת מהר"א ן' ששון סי' קכ"ו )קש"כ( )ש"ך(
 205עי' בה"ט שהקשה על הסתפקותו של הש"ך מה שונה בנו של המוכר לשל הבעלים
הראשונים דכ' המחבר דליכא מצרנות ומכח קושיא זו כותב הפ"ת שאפשר להגיה בש"ך בן בנו
במקום בנו .ובמשפט שלום תירץ שכל הספק של הש"ך רק האם גם לכתחילה ולא על בדיעבד
דבזה איירי המחבר.
 206ובערוה"ש סעיף כג כתב בתו וחתנו.
 207היכא דלא שייך הטעם דאריה אברחית נחלקו הראושים בזה ולקמן בסעיף נז הכריע הרמ"א
דאיכא דינא דמצרנות עיי"ש בהערה .ובאופן שהוא איזור שרק ישראלים קונים עי' פעמוני זהב
דנחלקו הפוסקים בזה
 208משפט שלום הביא בשם גינת ורדים דאפשר לצרף בזה גם שיטת ר"ת דאין כלל דין מצרנות
בבתים ולכן אם יהיה בנידון במכירת בית נסמוך דאין בכה"ג דין מצרנות.
 209הראנ"ח שהביא הש"ך כ' שתי סברות בדין הגוי ,הא' שהוא אלים ורגיל לצער לישראל ,וב'
שלא ציית לדיני ישראל בהרחקת נזיקין וכדו' ,וכ' דבקראי שייכת הסברא השניה ולא הראשונה,
ומספק א"א להוציא מיד הקונה .והוסיף אח"כ שיש בו גם סברא נוספת שעלול למכור לגוי ,ולכן
הוי כגוי .ובמשפט שלום הביא שהכל תלוי לפי הזמן דאם הקראים מוכנעים לנו וצייתי לדין
ישראל ל"ש דין זה .עוד כתב דישראל רשע דלא ציית דינא דינו כגוי לענין זו.
 210במקור הדין בתרוה"ד כ' ב' טעמים .א' דיש חשש שאם לא ימהרו לקנותו מיד יבוא המצרן
הגוי ויאנס את המוכר שימכור לו .ב' דשדה שבמצרה נמצא גוי אין הרבה קופצים על שדה זו ולא
שכיחא קונים והוי כדין סעיף לו דבכה"ג ליכא מצרנות.
 211לא הבאתי את דברי הש"ך.
 212וביאר בתוס' הרא,ש ב"מ שם דהמצרן א"י לומר דגם אני יכול לקנותו מהגוי להבריח את
הארי .משום דהלוקח יכול לומר דאלמלא מיהרתי לקנותו שמא היה מוכרו לגוי אחר .ומיהו יש
לתמוה דעכ"פ יתן עכשיו למצרן זכות מצרנותו דוכי בשביל שעשה עימו טובה אחת אינו מחויב
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)פה( גוי לאו בר דינא כו'  -ר"ל דהישראל המוכר לו ,לא תיקנו בו דינא דבר מצרא ,כמו
שנתבאר לעיל ]סק"ז וסקל"ח[ דלא תיקנוהו על המוכר ,ובלוקח זה שהוא גוי ג"כ לא שייך
דינא דבר מצרא ,לפיכך אין למצרן עליו אלא להחרים למוכר עד שיקבל עליו כו' )סמ"ע(.

)àáéù ñðåà ìë åéìò ìá÷éù ãò åúåà ïéúîùî ,(åô) åì øëåùæô÷ åà éåâì øëåîäåô÷ (î
ïéãë àìù øáãá åñðà íàå .ìëá ìàøùé éðéãá åìù øöîä ïá íò éåâä âåäðéù ãò ,éåâäî
ñðåà åá òøéàå åäåúîù àì íà ìáà ,(çô) äìéçú åäåúîùù à÷åãåçô÷ .(æô) øëåîä íìùî ìàøùé
ééçá éåâä úðåëù çëî ÷æéä åì àá íàåèô÷ .ø÷éò ì"ðëå 213íìùì øåèôã íéøîåà ùé ,éåâä ïî
øçàì àìà ÷æéää åì àá àì íà ìáà .åéáàî ùøéù äîî íìùì ïáä áééç ,úîå øëåîä
:(èô) åéøçà åðá åñð÷ àìù øîåàù éî ùé ,øëåîä úúéî

)פו( המוכר לגוי – אם מכר ביתו לגוי במבוי ]במקום שהמוכר קיבל עליו אחריות אונסים –
נתה"מ ביאורים וב"י[ ובאים בני המבוי וטוענים עליו שהגוי הזיקן ואין להם עדות ,מאחר
שסתם גוי אנס הוא יש טעם לטענותיהם ,וכיון דבני המבוי כולם תובעים אותו ,אומרים
שבאים באמת ולא לגוזלו ,והם נשבעים מה שגזל הגוי והמוכר צריך לשלם )סמ"ע(.
)פז( ואם אנסו בדבר שלא כדין ישראל  -פירוש ,אעפ"י שבדיני גוים לא הוה שלא כדין
)סמ"ע(.
)פח( ודוקא ששמתוהו תחלה כו'  -לא בשמתוהו תליא מילתא כי אם בקיבלו עליו תחילה
לסלק היזיקו מהגוי ,ומפני שמסתמא מכח השמתא מקבל עליו לשלם היזקותיו משו"ה
סתם מור"ם וכתב דשמתוהו תחילה )סמ"ע(.
)פט( שלא קנסו בנו אחריו  -ואף שקיבל עליו בחייו לשלם היזקותיו שיבואו לו מכח הגוי,
מ"מ כיון דקבלה זו קנס היא לא קנסוהו לבנו אחריו בחוב כזה שנעשה אחר מיתת אביו ,כי
הממון נקרא על שמו מיד אחר מיתת אביו )סמ"ע( ,ומשמע דאפילו לקוחות טורף משעת
הקבלה ,וכ"ש מיתמי ,וכיון שנשתעבדו מהיום ,ודאי אף אם הוזק אחר מות המוכר יפרע
נזקו מן הנכסים ,ומה שהמוכר משלם ולא בנו הוא ללא קיבל עליו ,רואים דלענין תשלומין
א"צ קבלה) 214ט"ז(.

)éåâä ïúåðù íéîãá ìàøùéì äøëåùì åà äøëåîì ìåëéùë íéøåîà íéøáã äîáö÷ (àî
)øöîá úåð÷ì ïéåëî éåâäù ïðéæç éàå ,(àö)216úåçôá ìàøùéì äøëåîì 215áééç åðéà ìáà ,(ö
:217ïééãä úåàø éôì ìëä (áö) åúìçð úéçùäì éãë ìàøùé

)צ( בדמים שנותן הגוי – כלומר דווקא בדמי שוייו או יותר מעט אבל אם הגוי מסכים
להרבה יותר אינו רשאי למכרו לגוי שזה דומה לסיפא ,אלא שימכרו ליהודי בשוייו
)סמ"ע( .אפילו באופן שהמוכר יקבל עליו כל אונס שיבא )פ"ת(.
)צא( לישראל בפחות  -אפילו אם מכרו להרויח ולא לצורך פרנסתו מותר לכתחילה למכרו
לגוי ולא צריך לקבל כל אונס )פ"ת(.
)צב( כדי להשחית – כגון שיש לגוי לקנות בשכונת הגוים ובא לקנות בשכונת ישראל במקום
שאין גרים גוים כלל )סמ"ע( ,ומתוך כך מעלה המחיר) 218ש"ך(.

לעשות טובה אחרת אכתי איכא טעמא דישר והטוב ואתה יכול למצוא לעצמך הרבה קרקעות
לקנות במקום אחר ונשאר בצ"ע .ובשיטמ"ק מיישב דכיון דבשעה שקנה לא חל עליו חיוב ודין
מצרנות כיון שעשה מצוה יותר גדולה להבריח ארי ממצר השיראל תו לא מחייב.
 213ומ"מ חייב לשלם מדין לצאת ידי שמים כדין כל גרמא דנזיקין )ערוה"ש סעיף מג(.
 214ועי' ערוה"ש סעיף מג דפשיטא ליה דאין לגבות מלקוחות.
 215ומותר למוכרו לגוי וא"צ לקבל עליו האונס שיבואו על ידי הגוי ,ב"י על פי הראשונים ,וכ"ה
בערוה"ש סעיף מה אולם במשפט שלום הביא שיש פלוגתא בזה .וכל הדין דסעיף זה נאמר אף
בשני שותפין ישראלים ואחד מוכר חלקו לגוי דאם אין השותף רוצה לקנוות במחיר שווים מותר
למוכרו לגוי בלא שיקבל על עצמו האונסים שיבואו מהגוי )באר היטב ומשפט שלום(.
 216דכל שיש הפסד למוכר א"צ להפסיד ומהרשד"ם משמע דכל שיש איזה צד הפסד ע"י
המכירה לישראל דינא כלמכור בפחות )פתחי חושן פרק יא הערה י(
 217אפילו אם הוא עני ומוכרח למוכרו לפרנסתו כמו"ש הטור בשיטת הגאונים אמנם במכוין
כדי להשחית מודה הרא"ש לגאונים.
 218ועי' פתחי חושן פי"א הערה יא דמשמע דסמ"ע חולק על הש"ך דלסמ"ע יש ב' דינים ,א' אם
כוונת הגוי להשחית אז אף באינו מעלה המחיר .ב' במעלה המחיר אף באופן שאינו מתכוין
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)éãë ÷åçø íå÷î øëîù åà ,äôé äãù íéîãá úåð÷ì éãë (âö) òø äãù øëåîäàö÷ (áî
åúåà øçà äð÷é ïøöîì òãåéù íéúðá àîù (ãö) øöîä ïá ïéã íäá ïéà ,áåø÷ íå÷î úåð÷ì
:úåð÷ì äöåø àåäù äãù

)צג( שדה רע – פירושו של רע ויפה דהיינו שניכר לכל שהוא רע או יפה אבל רע לזה ויפה
לזה או איפכא לא )סמ"ע( ,וה"ה אם א' עקר דירתו לעיר אחרת ומכר ביתו למי שגר באותו
עיר שהיה דר בו אין בו דין של בר מצרא שזה נחשב כמכר מחמת רעתו )ש"ך( ,וי"ח
דהעיקר תלוי אם מוכר רעה כדי לקנות יפה וכאן אף שמוכר מפני רעתה אבל אינו כדי
לקנות יפה .אמנם אם הוא באופן שבהול לקנות במקום החדש ואם יתאחר מתיירא שיפסיד
אז יש בו דינא דבר מצרא ,וכן אם אין קניית השדה היפה או המקום קרוב תלוי במכירת
הרעה והרחוק איכא דינא דבר מצרא )רע"א ופ"ת(.
)צד( אין בהן דין בן המצר  -מפני שלכל אלו צריך מעות במהירות ,ואין שהות להודיעו
להמצרן ,ומש"ה אף שכבר לוה אחד לצורך דברים אלו ,כשבא לפרוע לו דינו כאילו בא
לפרוע חובות הללו עתה ,ואין צריך לשהות להודיע להמצרן )סמ"ע( ,וקשה שהרי דין זה
רק שייך לקבורה ומזונות  ,ולכן נראה שמקומו של סמ"ע זו בסעיף מ"ג )ט"ז(.

),(äö)219úåðáäå äùàä ïåæîì åà ,äøåá÷ì øëîù åà ,êìîä úðî ïúéì éãë øëîáö÷ (âî
÷éëøöì äåìù åìéôàåãö÷ .øöîä ïá ïéã åá ïéà ,(åö) åîöò úåðåæîì ïéãä àåäã íéøîåà ùéåâö
÷òåøôì øëåîùë ,(æö) ñîä òåøôì åøéáçî äåìù åà ,úåðáäå äùàä ïåæîì åà ,äøåá
ùéååö÷ ,äëæ íãå÷ä ìë úåð÷ì åàáùë äìéçúëì åìéôàåäö÷ .220øöîä ïéã íåùî åá ïéà äåìîì
:221íãå÷ ïøöîäã íéøîåà

)צה( למזון האשה והבנות – ה"ה לנדונית בתו שהיה נחוץ להשיאה להמשודך ,וצ"ע
)בפ"ת(.
)צו( למזונות עצמו – ולא אומרים שהיה יכול לחזור על הפתחים )סמ"ע( ,דווקא למכור
ולקנות בדמים אלו לאכול ואל"כ יצטרך לחזור על הפתחים אבל למכור לצורך משא ומתן
כדי להרויח פרנסתו איכא דין מצרנות) 223בפ"ת(.
)צז( שלוה מחבירו לפרוע המס – אפילו אם חבירו נתעורר מעצמו להלוות לו כדי לפרוע
המס משום דאדם נתפס על חבירו במס ]שאם א' לא יפרע יגבו מהשכנים[ משא"כ בשאר
חובות) 224סמ"ע(.
222

)øîåà øöîä ìòáå ,øëåîä éì øëî åá àöåéëå 226ñîä éðôî øîàå ç÷åìä 225ïòèæö÷ (ãî
òáùé äéàø àéáä àì íàå ,äéàø àéáäì øöîä ìòá ìò ,éúåëæ ìèáì éãë ïòåè äúà ø÷ù
:úñéä ç÷åìä
227
)àéáîù äøåøá äéàøá àìà ÷ìúñî ç÷åìä ïéà ,(çö) ÷ôñ øáãá äéä åìéôàçö÷ (äî
להשחית משא"כ הש"ך עיקר תלוי במעלה המחיר.
 219ואם מוכר לצרוך רפואה כתב בכנה"ג דפליגי בזה הראנ"ח והרדב"ז וסיים דאפשר דלא פליגי
ותלוי אם נחוץ לו מיד.
 220עי' לעיל ס"ק )צד(.
 221האי פלוגתא שייך גם על סעיף מב – אולם המשפט.
 222עי' משפט שלום שמביא את דברי הפ"ת ללא צ"ע .וכתב משו"ת הב"ח דהו"ה במוכר לפרוע
בעל חוב קשה שרצה לחובשו בבית האסורים.
 223ואם כי כל אדם נחוץ למשא ומתן מ"מ אין הנחיצות גדולה כ"כ שלא יהיה פנאי להודיע
למצרן )ערוה"ש סעיף כה(.
 224אף לצורך קבורה או למזון האשה והבנות ומזונותיו דרך אם הלוה פנה למלוה ליכא דינא
דמצרנות )יל"ע שלשון הסמ"ע היא שהלוה לו חבירו מעצמו וכבר פרע המס עבורו ,אבל בערוה"ש
סעיף כה העתיקו' כמו שהבאנו בפנים שהלוהו המלוה ללוה מעצמו והלוה הוא שפרעו בלא
שיבקשה הלוה(.
 225עי' מהרשד"ם חו"מ רכח )קש"כ(
 226עי' לקמן ס"ק )צח( שאפילו בטענת ספק ,והש"ך )ס"ק )צט(( חולק ,שבטענת ספק אין צורך
שבועה ,ובערוה"ש סעיף כו הכריע לדינא כש"ך.
 227לפירוש הסמ"ע כוונת המחבר על הדין דסעיף מד דטעון שמא מפני המס' נמכר ולש"ך כוונת
המחבר על ההמשך סעיף זה דטוען שמא אינך מצרן.
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,åæ äãùì äúà ñéøà ,228åæ äãùì äúà ïìæâ øîàå (èö) ç÷åìä ïòè íà êëéôì ,øöîä ìòá
åæ ò÷ø÷ùå øöîä ìòá àåäù (÷) äéàø àéáäì øöîä ìòá êéøö ,229ïëùåîî åà ,øëåù åà
ãéî ïéàéöåî ïéà 232ïé÷ìåç íé÷ñåôäù íå÷îá ïëåèö÷ :äâä .231äæá àöåéä ìë ïëå ,230åú÷æçá
:(à÷) ïøöîì øåëîì ùé äìéçúëì åäéîø ,233÷æçåîå ìéàåä ç÷åìä

)צח( אפילו היה בדבר ספק  -ואפי' טוען הלוקח שמא מכר לי המוכר מפני המס )כדלעיל
סמ"ד( ,המצרן צריך להביא ראיה )סמ"ע(.
)צט( ומ"ש לפיכך אם טען הלוקח כו'  -כיון דנחשב הלוקח מוחזק ואין מוציאין מיד הלוקח
בלי ראיה ,משום הכי נמי אפילו טוען הלוקח גזלן אתה כו' ,ג"כ אין כח ביד המצרן
להוציאו מיד הלוקח בלי ראיה ובירור שהשדה היא שלו )סמ"ע( ,וי"ח שהדבר ספק הוא
שטוען הלוקח שמא גזלן אתה או אריס אתה או ממושכן שדה זו בידך ,צריך המצרן להביא
ראיה )ש"ך(.
)ק( צריך בעל המצר להביא ראיה – וכאן אין שבועת היסת כיון שהלוקח זוכה אפילו
בטענת ספק) 234סמ"ע( ,משמע שאפילו בטענת ודאי אין היסת ,וי"א שבטענת ודאי יש
היסת ,ואפשר שכוונת הסמ"ע שבמקום שהספק בעצם המצרנות )כאן( אז אין שבועת
היסת ,אבל במקום שהוא מסכים למצרנות ,ויש טענת ספק על המס ,אז אין שבועת היסת
בספק ,ובודאי יש )ש"ך(.
)קא( למכור למצרן – אם יש ב' מצרנים שא' מהם מצרן ודאי וא' מצרן ספק ,ימכור לודאי
מצרן ,דאין ספק מוציא מידי ודאי) 235פ"ת(.

)ìò ç÷åìä ãé ,ïøöî ìù äúéä àì åæ äãùù òãåð êë øçàå ç÷åìì ïøöî äé÷ìñàø (åî
ìë åì íìùì áééçå åúð÷îì øæåçå åéúåòî ïøöîì øéæçî äöø åéúåòîá ÷éæçî äöø ,äðåéìòä
øáã àðéã íåùî ç÷åìä ÷ìñì äöåø åãéì äúò ò÷ø÷ä àáù ìæâðä íàå .ìëàù úåøéôä
åú ,äé÷ìñ àìå àðìæâ äé÷ìñã àðãéòá (á÷)äé÷ìñì ìåëé äéäå äéðáæã òãé éà ïðéæç ,àøöî
àðìæâ äé÷ìñã øúáì äéìò éúàã â"òà ,éëä éî÷î äéá òãé àì éàå .äé÷åìñì ìåëé àì
:236éëäá äéúåðøöî äìèá àì ,ç÷åìì

)קב( והיה יכול לסלקו – היינו שהיה לו לבוא לב"ד ולומר להן ,שדה זו שלי היא ,אלא שזה
גזלה ממני ,ואני אסלק הלוקח ואתן לו מעותיו מהיום ]הגזלן תקיף ממני לעת עתה ,והיום
או למחר תחזור לי קרקעי ואהיה מצרן בקרקע זו – לשון הפרישה[ )סמ"ע(.

 228ואינך מצרן.
 229עי' ש"ך סקנ"ט שפירש הכוונה כאן אינו כפשוטו ובסמ"ע סקקי"ג וט"ז על סיף נח פירוש
דברי המחבר כפשוטו.
 230וכתב בנתיבת בחידושים דסגי שיביא ראיה שדר בו ג' שנים.
השער משפט מקשה איך יהיה נאמן לטעון בספק שמא לאו בעלים אתה והבא ראיה שהיא
בחזקתך ,והרי בסי' קמ"ו מבואר שכל מי שמוחזק בקרקע אפי' יום א' ואחריו נכנס בה אחר ,הרי
היא בחזקת ראשון וא"א להוציא ממנו אלא בחזקת ג"ש וטענה .וכתב השער המשפט דאפשר
לומר שכל הדין דס' המו הוא בנוגע לשדה ההוא ,שלא מוציאין אותו מחזקתו ,אבל כאן שזה לא
נוגע לחזקה ההוא ,אלא קרקע הזה שבו הלוקח הרי הוא המוחזק.
 231ולכוארה צריך להביא ראיה תוך הזמן שמוזכר בסעיף לב.
 232ובמקוםדאיכא ספק ספיקא הביא משפט שלום ממהרי"ט דמוציאין מהלוקח .ובאות כג כתב
המשפט שלום דמכמה אחרונים מוכח דפליגי על המרי"ט ואין מוציאין .ודין זה דהמחבר דבספק
נקרא הלוקח מוחזק נגד המצרן הוא הדין לענין שותף דסעיף ה' דמספק אינו מוציא מהלוקח.
 233עי' פ"ת סקכ"א שהוא הדין אפילו אם קנה בכסף במקום שכותבים שטר ולא כתב השטר
נחשב כבדיעבד וכמוחזק כיון שקנה מן התורה וחייב במי שפרע .ובחשן ואפוד חולק בזה .ובמקום
שיש ספק בקנין הלוקח כ' בפעמוני זהב דאין הלוקח מוחזק ונותנים למצרן.
 234והא דבטוען שמא אין משביעין אותו שאינו יודע כמו בכל כופר בשמא עי' סימן עה סעיף
ט' ,משום דכאן אם אומר שאינו יודע מאמינים לו משום שאין עליו לדעת ואינו צריך שבועה.
 235וכמו"כ אחד ודאי אינו מצרן והשני ספק מצרן ימכור לכתחילה לספק מצרן ערוה"ש סעיף
סב.
 236וכ' הב"ח דמ,ש מסעיף לד דמתבטל כל דין דמצרנות משום דכל שבשעת הקנין אינו מסלקו
ותי' דכאן לא ימנע הלוקח מלקנות דלא שכיח גזלנותא ולא חייש לזה.
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)íðéàù íéðè÷ åà íéìåãâ íéîåúé ìáàâø ,(ã÷)íéðè÷ íéîåúéì åà (â÷)237äùàì øëåîäáø (æî
íåèîåèì øëîãø .238(å÷)àøöî øáã àðéã íåùî åá ïéà ,àøöî øá íåùî åäá úéà (ä÷) íéîåúé
íéñëð äì ùéù äùà à÷åãåäø :äâä .äùà ÷ôñ íäù éôì å÷ìñì ìåëé ïøöîä ïéà ñåðéâåøãðàå
äìòáå àéä äúð÷åø .äîöòì úøîåàå äìòáì äðå÷å úîøòîù ùåçì ïéàù äðîìà åà (æ÷)íéòåãé
àðéã íåùî åá úéìã íéøîåà ùé (è÷) äùàä ïî äðå÷äæø .ìòáä åìéôà ÷ìñì ïéìåëé ïéà (ç÷)ãçéá
óéãò óúåùã ä÷ìñì ìåëé óúåù ìáà (ç÷)(é÷) äùà ÷ìñì ìåëé åðéà ïøöî à÷åãåçø .àøöî øáã
:(áé÷)(àé÷) 239ïøöîî

)קג( לאשה – דעיקר טעמא דמרצנות משום דאומרים ללוקח שימצא לקנות במקום אחר וכל
הני לאו בר הכי הן דלא שייך למימר בהו שהם ימצאו לקנות במקום אחר שהם לא ראויים
לזה )סמ"ע( .מה שמכרו לנדונית אחותם ,הוי כמו אשה שמכרה דאין בו דין מצרנית ]דבכל
כי האי גוונא לא משהינן לזביני ודאי ,דלאו כל שעתא ושעתא מזדמן להם זווג ההגון ושמא
יקדמום אחרים[ ,וכ"ש אם הלוקח קנה וייחד הקרקע לקנותה ליתנה לנדן בתו להכניס
הקרקע להמשודך לה דהוי כמו אשה שקנתה דאין בו דין מצרנות )רע"א(.
)קד( יתומים – אפילו יש להם אפוטורפוס) 240ש"ך(.
)קה( קטנים שאינם יתומים – שאביהם יכול לדאוג להם לקנות להם במקום אחר) 241סמ"ע(.
)קו( אין בו משום דינא דבר מצרא – אפילו אם המצרן ג"כ אשה או יתום )ש"ך.(242
)קז( נכסים ידועים – כלומר שידוע שיש לה ממון שאין לבעלה רשות בה שאל"כ מה שקנתה
אשה קנה בעלה )סמ"ע(.
)קח( קנה היא ובעלה ביחד – מאחר שאין יכולים לסלק אותה גם אין יכולים לסלק את בעלה
)סמ"ע.(243
)קט( הקונה מהאשה – לפי שאין לה מי שיפקח בעסקיה רצו חז"ל שיהיה מעשיה קיים כדי
שיקפצו בני אדם לקנות את שלה ויש חולקים על דין זה )סמ"ע( .וה"ה לקונה מהיתומים
)ש"ך(.
)קי( ודוקא מצרן א"י לסלקו לאשה  -ואפי' יש למצרן היזק ראיה מבית זה )ש"ך.(244
)קיא( דשותף עדיף ממצרן – עי' לקמן סעיף ס' מח' מחבר ורמ"א )ש"ך(.
)קיב( שם  -ויש שהביא חולקים ע"ז ,ולכן הוי ספיקא והמוציא מחבירו עליו הראיה והלוקח
נחשב כמוחזק )ש"ך(.245

)åì åìèé åà ç÷åìä úà å÷ìñé åì àåä úåëæù ïéã úéá íéàåø íà ,ïøöî àåäù ïè÷èø (çî
:íéðøöîä øàù íò å÷ìç

 237ובזמנינו שנשתנו סדרי החיים וגם נשים מחזרות ומחפשות דירות ומעורבות היטב בכל
פרטי המו"מ ,יש דיינים שנוקטים דדין אשה כאיש ,עי' קובץ הישר והטוב ח"ז עומד לד ובפ"ח פ"א
סקצ"ז ציין לזה תשובת קנין תורה ח"ה סימן קמו .ובבי"ד של הגר"נ קרליץ הכריעו דלצירוף לעוד
צדדים יש לנןקט דלאשה אף בזמנינו אין דינא דבר מצרא.
 238עי' סמ"ע סקפ"ט שטוען שהרמ,א בסעיף מט מקומו כאן ,שאם הלוקח דחיקא ליה שעתא
הוא כן גובר על אלמנה וכו'.
 239ובשוכר דשליטת הרמ"א יש לו מצרנות כתב הש"ך דדינא כשותף ומסלק אף לאשה.
ובתניה"מ חידושין כתר דאינו כשותף.
 240עי' ב"י שזה ספק בעיטור .ובמשפט שלום כתב בשם המבי"ט )ח"א סי' קסח( שאם קנה
האפוטרופוס בשמו וכאשר המצרן בא לסלקו טען שקנה עבור יתומים אינו נאמן כל זמן שלא
כתוב בשטר שהוא לצורך היתומים .וכנראה שה"ה לכל מי שקנה קרקע בשמו של עצמו ,וטען
שקנה עבור מי שהמצרן לא יכול לסלקו ג"כ אינו נאמן עד שיוכיח דבריו.
 241צ"ע במי שאביו עזבו או שלא יכול לעזור לבנו אם דינו כיתום.
 242וכן הדין במוכר לאשה וגם המצרן אשה )ערוה"ש סעיף כט(.
 243בריב"ש שהוא מקור לדברי הרמ"א כתב דין זה מטעם דגם בחלק האשה שייך לבעל הפירות
וכ"כ בהגה מ' עוזר והביאו בבא"ט .אמנם הגר"א כתר עוד טעם לדין זה ולכן דין זה שייך אף
בשותף עם אשה .ובערוה"ש סעיף ל הביא ב' הדיעות ומסיים שם דאם הב"ד יראו שע"י שיתנו
חצי למצרן יתבטל המכירה גם בחלק האשה בכה"ג לכו"ע לא יהיה דין מצרנות.
 244עי' אריכות בראנ"ח סי' יט.
 245עי' פ"ת שהביא עוד פוסקים דחולקים על הרמ"א ומכריע דהוי ספיקא דדינא והלוקח
מוחזק.
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)(âé÷)ò÷ø÷á åôúåù åðéàù ô"òà ,ïúîáå àùîá åìù íéôúåùä ïî ãçàì øëåîäéø (èî
äéì úéì ç÷åìä íààéø :äâä .246åîò íéìèåð øöîä éðá øàù åà ïéôúåù øàù ïéàå äá äëæ
íåùî äéá úéìã íéøîåà ùé ,247àîìòá àçååøäì ÷ø äì êéøö ïéà ïøöîäå àúòù äéì à÷éçãå àòøà
,äðåùàøä àøáñë äàøð âéøí"øäåî éøáãîå .(ãé÷)(åè÷)248ïé÷ìåç ùéåáéø ,(ãé÷) àøöî øáã àðéã
éìåëì íãå÷ ïøöîä éëä åàìá ìáà ,øçà íå÷îá úéá àåöîì ìëåé àìå øéòä ïî ç÷åìäù à÷åãåãéø
:(æé÷)(æè÷)àîìò

)קיג( אע"פ שאינו שותפו בקרקע – אבל אם המצרן קנה ,אז השותף לא יכול לסלקו ,אלא אם
כן הוא שותף באותו הקרקע עי' לעיל ס"ה )סמ"ע(.
)קיד( י"א דלית ביה משום דינא דבר מצרא – והטעם כיון דכל בר מצרא אינו אלא משום
ועשית הישר והטוב וכה"ג אינו ישר וטוב שזה יקנה על השובע וזה יטלטל אנא ואנא ויש
שכתבו הטעם דדומה לאשה ויתמי דאינהו צריכא ליה טובא ה"נ בזה )סמ"ע(.
)קטו( ודחיקא ליה שעתא וכו' ויש חולקין – י"א שכל המחלוקת ברמ"א היא רק באופן שגם
ללוקח יש בית אלא שרוצה לקנות משום דדחיקא ליה שעתא ורוצה להתפרנס ממנו ,אבל
אם אין לו בית כלל כו"ע מודים שאין דינא דבר מצרא .אמנם זה דוקא כשאין לו בית אחר
לקנות כלל אבל אם יכול הלוקח לקנות בית אחר אפי' קטן וצר יש בו משום דינא דבר
מצרא )סמ"ע( ,וי"א דמ"ש הסמ"ע דאם יכול לקנות בית אחר אפילו קטן וצר איירי רק
באופן שכבר יש לו בית צר וע"י הבית הצר השני יספיקו לו שניהם כאחד לצרכו ,אבל אם
אין לו כלל אף שמוצא בודאי במקום אחר בית צר ליכא דינא דמרצנות )פ"ת(.
)קטז( קודם לכו"ע – היינו דווקא שידוע שהלוקח היה יכול לקנות בית אחר במקום שאין לו
מצרן שם ,אבל לולא זה אפשר דלכו"ע אין בו דינא דבר מצרא ,ולפי"ז מש"כ ברמ"א
ודוקא היינו אפילו בספק שלא ימצא כבר אין בו דינא דבר מצרא )פ"ת(.
)קיז( שם  -ראובן שקנה מקום בית הכנסת בעירו משמעון בקנין כסף ,ולוי בא בטענת מצרנות
נגד ראובן ,אך ידוע שלא היה לו לראובן שום מקום בבית הכנסת בעירו ,וגם נראה לפי
אומדנא שרחוק מאד שימצא עוד מקום בבית הכנסת שיהא במדרגת המעלה כמקום זה
שקנה עתה משמעון ,הדין עם ראובן הלוקח ,דהכא במקום בית הכנסת דנידון דידן פשיטא
דעכ"פ מידי ספק לא נפיק אם ימצא מקום אחר ,דהא כל המקומות סמוכין זה לזה ולכל
מקום בפני עצמו ימצא בו מצרן ,רק אפשר שימצא מקום שהמצרן ימחול לו על טענת
מצרנות ,וא"כ לפי הנ"ל אין כאן דין מצרנות כלל )פ"ת(.

)åìà íéîãá ç÷à éðà øîåà íäî ãçà ìë ,íéðù åàáå ò÷ø÷ øåëîì äöåøä ìëåèø249 (ð
ïëù ,äãùä éðëùî ãçàäå (çé÷)øéòä éáùåéî ãçàä äéä íà ,øöîä ìòá íäî ãçà ïéàå
ïëù ,áåø÷å ïëù .íãå÷ ç"ú ,ç"úå áåø÷ .íãå÷ íëç ãéîìú ,íëç ãéîìúå ïëù .íãå÷ øéòä
÷ìéàåä 251å÷ìñì ìåëé åì íã÷ì éåàøù åøéáç ïéàå (èé÷)äëæ äð÷å ïäî ãçà íã÷ .250íãå
ìéâøä åøéáç àåä íà àìà ïëù éø÷éî àìã íéøîåà ùéæèø :äâä .252øöîä ìòá íäî ãçà ïéàå
 246עי' ערוה"ש דמ"מ אם באו שניהם ביחד המצרן והשותף יש להקדים את המצרן שזכותו לכל
הדיעות ושותף במשא ומתן הוי פלוגתא .וכ' עוד דכשיש שני שותפין במשא ומתן ומכר לאחד אין
השני יכול להוציאו ממנו עוד כ' שם ששותף באותו קרקע יכול לסלק שותף במו"מ .אם מכר לאיש
זר אין שותף במו"מ יכול לסלקו )ד"ג כלל ס אות טז בשם שו"ת בית שלמה סי' נ"א(.
 247כשמצרן קונה לצורך קרוביו כדי שידורו סמוך לו לא הוי בכלל הרווחא )כנה"ג בשם הראנ"ח
ומשפט שלום הערה לג( .עוד כתב שם בראנ"ח דאם יש שני מצרנים שאחד צריך להרוואח והשני
דחיקא ליה ודאי לכתחילה יש למכור למי שדחוק אבל אם קנה מצרן השני א"א לסלקו.
 248הטעם משום שלא פלוג רבנן דאל"כ יתבטלו כל דיני מצרנות וכל לוקח יוכיח שהוא דחוק
ומוכרח לזה ורק בנשים ויתמי הוציאו מהכלל )ערוה"ש סעיף מז(.
 249סעיף הזה אינו מדבר באופן שיש מצרן רק מדרך המוסר )כלשונו של הטור בשם רש"י(
שכשבאים שני קונים למי להקדים ולכן אין הנידון אלא לענין לכתחילה אבל אם לא נהג כן א"א
להוציא מהלוקח חוץ מת"ח שנחלקו סמ"ע וט"ז.
 250ולגבי איניש דעלמא קרוב קודם ראנ"ח סי' צה ומהו הגדרת קרוב לא מצאנו בפוסקים וכתב
בפתחי חושן פי"א סק"ו דלכאורה הכוונה קרוב הפסול לעדות מן התורה.
 251ועי' פ"ת סק"ב שהביא משו"ת שבו"י שטעות אצל אנשים דקרוב יכול לסלק ללוקח.
 252ולענין אם יש שני מצרנים דמבואר דינם לעיל סעיף יא ,יש ידעות בראשנים המובא בטור
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:(ë÷) ÷ìåçù éî ùéåæéø ,íåìë åðéà åìöà øãù äî ìáà ,253åîò

)קיח( מיושבי העיר – אפילו אינו דר קרוב אליו ,שכל זמן שדר עמו באותו העיר ,והשני אינו
דר בעיר כלל ,ג"כ שכן העיר מיקרי )סמ"ע(.
)קיט( קדם א' מהם – בב"י כתב שת"ח מסלק שכן ,אף אחר שקנאו השכן וצ"ע למה השמיטו
בשו"ע )סמ"ע( ,וי"א שמאחר שבזמן הזה אין לנו דין ת"ח כמ"ש הרמ"א יו"ד סי' רמג ס"ז
ולכן דיעבד אין להוציא מהלוקח שכבר קנה ,אבל לכתחילה יקדים לת"ח אף בזה"ז
)ט"ז(.254
)קכ( ויש מי שחולק – אין כזה צד ,אלא שכן הוא רק אם הוא חבירו )ש"ך(.

)ìòá åà ïéðáä ìòáì ùé íà ,øçà ìù úåðìéàä åà ïéðáäå ãçà ìù ò÷ø÷ä äéäçéø (àð
íäî ãçà øëî íà êëéôì .åøéáç ìù øöîä ïá íäî ãçà ìë ,ò÷ø÷á úåëæ úåðìéàä
åà úåðìéàä ìòáì ïéà íà ìáà .(àë÷)ïøöî àåä (ç÷åìä) åìéôà ,ç÷åìä ÷ìñî åøéáç ,å÷ìç
ñåøä åà êéðìéà øå÷ò åì øîåà äöøéù ïîæ ìë àìà ,ò÷ø÷á úåëæ ïéðáä ìòáì
.åúåà ÷ìñî ïéðáä ìòá åà úåðìéàä ìòá ïéàå ç÷åìä äëæ ò÷ø÷ä ìòá øëîå ,(áë÷)êðééðá
ìù äééìòäå úéáäèéø :äâä .åúåà ÷ìñî ò÷ø÷ä ìòá éøä ,ïìéàä ìòá åà ïéðáä ìòá øëî íàå
÷ø äæì äæ íéôúåù éø÷î àìã ,å÷ìñì ìåëé äééìòä ìòá ïéà ,ïøöîì åúéá ãçàä øëîå (âë÷)íéðù
:íéðøöîë ïðéã

)קכא( אפילו הוא מצרן – שהם נחשבים כשותפים ושותף מסלק מצרן כדלעיל סעיף ה'
)סמ"ע(.
)קכב( אלא כל זמן שירצה אומר לו עקור אילניך כו'  -משמע שאם יש לו זמן לעמוד שם בנינו
או אילנו ,כיון דאינו יכול לומר תוך הזמן עקור אילניך כו' ,גם הוא נחשב כשותף לסלק
למי שבא לקנותו באותו זמן] 255256ששכירות ליומא ממכר – עי' ב"מ נו ע"ב[ ,וי"א כל
שאין לבעל האילן או הבנין זכות בהקרקע להיותם שם עולמית ]דאף אם יבשו אילנות
הללו יכול ליטע אחרים במקומם וכן בבנין[ לא מיקרי שותף ,וקשה למה לא מובא הדעה
השינה בכלל )סמ"ע(.
)÷ (âëהבית והעלייה – ויש חולקים דבעל העליה ובעל הבית נחשבים כשותפים משום דכל
שאינו יכול לסלק העליה נחשב כשותף בהקרקע ולעיל ס' קסד סעיף ה' דכל בעל העליה
יש לו בעלות שליש מהקרקע ומסלקים למצרנים אחרים )סמ"ע ש"ך וט"ז( ,אבל באופן של
בית שחציו לאחד וחציו לשני ,והחצר משותפת לשניהם ,ותחת א' הבתים מרתף השייך
לאחד מהם ונכנסים אליו מהחצר ,לכו"ע אין לבעל חצי הבית השני דין שותף אלא רק
מצרנות כיון שאין לו שום זכות בקרקע המרתף ,257משא"כ בעל העליה שיש לו זכות
בקרקע הבית ,הרי זה משועבד לעליה )פ"ת(.

וב"י דיש להעדיף את כל סדר העדיפות הנזכר בסעיף זה ,וכתב המשפט שלום בסעיף יב דצ"ע
לדינא בזה.
 253רגיל מקרי רק משלשים יום )משפט שלום(.
 254משפט שלום כ' דצ"ע דהרי מצינו בכמה מקומות דגם בזמנינו יש דין ת"ח וא"כ גם בנידון
דידן יש דין ת"ח אף לענין להוציא מהלוקח שקנה ,ובהמשך שם הביא מגדולי אחרונים שדנו מי
נכלל בדין ת"ח.
 255לכאורה קשה אם אין לו זכות רק לזמן מ"ש ממשכון דפסק המחבר בסעיף נז דאפילו אם
מכר בעל הקרקע לאחר שאינו מצרן דאין בעל המשכון מסלקו וכאן יכול לסלק אף למצרן כן תמה
בהגהות ח"צ המובא בסעיף נב במאיר המפשט וכחילוקו שם גם כאן וכמו כן יש להקשות לשיטת
הרמ"א לקמן סעיף נז דמשכון עדיף אף ממצרן וא"כ לשיטה הראשונה דאף כשיש לו זכות לזמן לא
נחשב כשותף מ"ש ממשכון ועי' בערוה"ש סעיף נז דהחילוק הוא דכאן זכותו בשדה מוגבל עד זמן
מסוים משא"כ משכון על צד שהלוה לא יפדה את המשכון ישאר אצל המלוה לעולם.
 256ולשיטה זו קשה במה נקרא בעל הקרקע בעלים שייקרא שותף ותירץ הב"י דהבנין אינו
עומד על כל הקרקע ובחלק הריק בעל הקרקע הבעלים ותמה הט"ז דעדיין אינו כשותף רק כמצרן.
 257ומכאן רואים שחדר מדריגות לבד לא משתף שכנים להיות שותפים לענין כשנמכר הבתים
אמנם כבר כתבנו לעיל בהערה @ דכל דיירי הבנין נקראים שותפים בקרקע שהבנין עומד עליו
וכדין הבית והעליה לדעת הסמ"ע ש"ך וט"ז.
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)ò÷ø÷ä ìòá ,258øçàì ïéðáäå ãçàì ò÷ø÷äù äæì êåîñä ò÷ø÷ øëîð íà ïëåëø (áð
÷:øàáúðù åîë (ãë÷)ò÷ø÷á úåëæ ïéðáä ìòáì ùé ïë íà àìà ,ïéðáä ìòáì íãå

)קכד( זכות בקרקע  -פשט הדברים נראה שאפי' יש לו זכות לזמן כמו בסעיף הקודם ,יש לו
זכות מצרנות בקרקע הסמוכה לזו ,אמנם בסעיף נ"ח מבואר שמי שהשדה ממושכנת בידו
אין לו דין מצרן לשדה סמוכה ,וצ"ע )ט"ז( ,ויש לחלק בין משכנתא שהיא רק זכות
להחזיקו למשכן או אפילו להשתמש בו בפירות משא"כ כשיש לו בנין או אילן על קרקע
חבירו דיכול לעשות בו כל מה שירצה) 259חכ"צ בהגה"ת ט"ז(.

)ïéã ïéà íéãáòå ïéìèìèîá ìáà ,(äë÷)úåðøöî ïéã ùé íìåòáù úåò÷ø÷ä ìëáàëø (âð
260
íéúáá úåðøöî ïéã ùé ïëìåáëø ,úåðøöî ïéã åá ùéå ò÷ø÷ë ò÷ø÷ì øáåçîå ,(åë÷)úåðøöî
)÷úéáá úåîå÷î øëåîäã íéøîåà ùéãëø :äâä .úñðëä úéá úåîå÷îá ïéãä àåäåâëø ,(çë÷)(æë
éì äàøðå .íé÷ìåç ùéå ,äçôùî íâô íåùî øëåîä ÷ìñì ïéìåëé åúçôùî éðá (àì÷)(ì÷)(èë÷)úñðëä
àøáñë ïåãì ùé ãáì úåçôùî úåçôùî ïéáùåéù ïåâë äçôùîì äæá íâô äéä íàã ïéðòä éôì ìëäã
ïéã åì ïéà 261úåðçá ãçéá íéåìîääëø .äæá àöåéë ìëå åøá÷ øëåîä ïéðòì åøîàù åîëå ,äðåùàøä
÷äàøð íà åäéîåëø .ïéìèìèî åîë åðéãå úåò÷ø÷á åîë ç÷åìä ÷ìñî óúåùä åà ïøöîä ïéàå úåò÷ø
úåðøöî ïéã íäá ïéàù ô"òà ïéìèìèî ìëá ïëå ,äéì ÷ìñî éöî éðùä óúåùì ÷æéä (âì÷)(áì÷)ã"áì
ã"áì äàøð íà ç÷åìä ÷ìñì éðùä óúåùä ìåëé ,å÷ìç øëî ãçàå ïéìèìèîá ïéôúåù íå÷î ìëî
:ïåùàøë åì çåð éðùä óúåùä ïéàù

)קכה( בכל הקרקעות שבעולם – כגון בית המרחץ בית הבד שובכות מגדלות שדות כרמים
גינות בורות שיחין ומערות ודומה להן )סמ"ע(.262
)קכו( אבל במטלטלים ועבדים אין בהן דין מצרנות – פירוש ,אם יש לו מטלטלים או עבד
בשותפות עם אחר ,והשותף רוצה למכור חלקו לאחר ,אין ביד זה ששותף עמו לסלק
האחר .דדוקא בקרקע שהוא קנין עולם תיקנו דין מצרנות משום ועשית הטוב והישר ,ולא
בהני ,אם לא שאין דעת זה נוחה עם הלוקח שקנאה כמש"כ הרמ"א בסוף הסעיף ,דאם
נראה לב"ד ממש בטענתו דשומעין לו ומצי מסלק ליה )סמ"ע(.
)קכז( בבתים – דאפשר לחברם יחד ע"י פתיחת דלת ויכנסו מזה לזה )סמ"ע( ,ודווקא שאין
דרך הילוך לבנ"א ביניהם ,שאפשר לחברם יחד )ט"ז(.263264
 258עי' פרישה שמדובר בציור:
 259ועי' לקמן סי' ריד סעיף ד' וה' וצ"ע.
 260לאפוקי משי' ר"ת הסובר דאין דין מצרנות בבתים מחמת ג' טעמים :א' ,דשדות שמצויים
לקנות בכל מקום ואפשר למצרן לדחות ללוקח שיקנה במק"א ,משא"כ בתים דאין מצויים לקנות
כ"כ .ב' ,בשדות שייך לומר שצריך לשדות הרבה משא"כ דירה א"צ לדירה רק אחת והשאר רק
להריווח .ג' ,דיש הפסק מחיצה בין שני הבתים וכ' הרא"ש דדברי ר"ת הם דברים נכונים אלא שלא
נהגו כן.
 261מקורו במהרי"ק הביאו בב"י בקיצור ובד"מ הרחיב דבריו וביאר דהיה לכ"א יום מיוחד
להלוות בחנות ולכן לא מקרי שותפות דאין אחר רשאי להלוות שלא ביומו .וגם מצרנות ליכא
משום שאין המקום גורם זכות ההלוואות אלא הורמנא דמלכא הוא שהמלך נותן רשות להלוות.
וכ' הערוה"ש סעיף נט דכיון שאין ביכולם להחזיק שמה סחורה והוא רק לעסק הלוואה לכן דינה
כמטלטלין ולא כקרקע עוד כתב שם דגם בזה שייך דברי הרמ"א דאם נראה לב,ד היזק לשותף
הנשאר במה ששזה מוכר חלקו לאחר יכולים לכופו למוכרו לשותף הנשאר או לאחר שיהיה נוח
לשותף הנשאר.
 262ש"ך חושן משפט סימן קעה ס"ק נב
)נב( בכל הקרקעו' כו' .עיין בתשו' מהרי"ט סי' ט"ו ובתשו' ר"ש כהן השייכים לס"ב סי' כ"ו:
 263להכניס כאן קטע מסימן@
 264והיינו דאף אם אין אפשרות לפתוח פתח חדש אבל ניתן לחבר ב' הבתים על ידי היקף
מחיצה ,ולכן כתב הט"ז דאם יהיה הילוך רבים ביניהם לא נחשב שניתן לחברם יחד ובמפש"ש כתב
דלדעת הט"ז אף אם עובר הילוך רגל היחיד ג"כ יש לצדד דהוי הפסק .ואם יש אפשרות לבטל רגל
הרבים אף שכעת אינם מבטלים יש דין מצרנות .ובמשפט שלום שם הביא שיש שחולקים על הט"ז
דיש עוד טעם בב"י דיש מצרנות בבתים משום דיכול להשתמש באחד לדירה ולשני כמחסן ולא
איכפת שיש דרך המפסיק ביניהם.
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)קכח( שם  -אמנם אם עין הדיין רואה שיש צד ישר וטוב יכול לצרף שיטת החולקים דאין דין
מצרנות בבתים )סמ"ע( ,ויש חולקים שאין לצרף כלל שיטות אלו כלל )ש"ך(.
)קכט( במקומות שבבית הכנסת – אף שלא שייך מצרנות דכ"א א"צ יותר ממקום אחד מ"מ
לפעמים יש ספסל דחוק מיושבים ואם עין הדיין רואה שיש צד ישר וטוב יכול לצרף שיטת
החולקים דיש מצרנות במקומות )סמ"ע(.265
)קל( שם  -וכן אם היה בין ב' מקומות כותל המפסיק ואי אפשר להסיר הכותל ולחברם יחד
אין בהן משום דינא דבר מצרא ,משום שאין ישיבתן שוה רק א' למעלה מחבירו) 266סמ"ע(,
וי"א שיש מצרנות במקומות בית הכנסת אפילו אם אי אפשר ליצור מקום א' גדול ,שאדם
רוצה להתפלל ליד משפחתו) 267בפ"ת(.
)קלא( שם – אם א' מוכר מקום בבית הכנסת ויחד עם מקום בעזרת נשים ,ומצרן קרוב למקום
בעזרת אנשים ולא קרוב למקום בעזרת נשים ,אם מנהג המקום שכנגד כל מקום בבית
הכנסת נמכר כנגדו מקום בעזרת נשים יחד ,אז הכל נחשב כמו מקום א' ,והוא נידון כמצרן
לשניהם .אבל אם אין מנהג כזה ,אין דין מצרנות אף בעזרת אנשים כדין דסעיף י"ג ול"ו
דאין מצרנות כשנמכר שנים והוא מצרן על אחת )פ"ת(.
)קלב( אם נראה לב"ד – וי"ח שאין שום זכות לשותף במטלטלין )ש"ך( ,וי"א דהעיקר
כהרמ"א ואף לדעת הב"י החולק אינו אלא משום ספיקא ולכן אם יהיה השותף השני
מוחזק בהמטלטלין גם להב"י לא נוכל להוציא ממנו ולכופו לשתף את הקונה לשותפו
)פ"ת(.
)÷ (âìשם  -אם יש לאחד שטר חוב על חבירו ורוצה למוכרו לאדם זר אין הלוה יכול לעכבו
ויכול לומר שרוצה להטיב עם הזר דלא כחולקים וסברי דיש זכות ללוה לעכב )ש"ך(.

)úåéøçàù äðúî øèùá áåúë äéä .269øöîä ïá ïéã äá ïéà (ãì÷) 268äðúî ïúåðäæëø (ãð
ç÷åìä øîà .äåù äéäù äî åì ïúåð äîëå ,øöîä ïá ïéã äá ùé ,(äì÷) ïúåðä ìò åæ äðúî
ïéãë ìèåðå õôç úèé÷ðá òáùð ,äéúéð÷ êëå êëáå àåä äøéëîå åðéùò äîøòäå àåä ïë
äðî äåù ìò øîà íà ìáà ,(åì÷) èòî øúåé åà íééåàø ïäù íéîã ïåòèéù àåäå .ïéçåìùä
àöú íàù åæ äðúî úåéøçà éìò éúìá÷å äðúî øèùá áåúë äéä .270ïîàð åðéà éúéð÷ ÷"÷á
:äðî àìà äåù åðéàù ô"òàå ,(æì÷)å÷ìñî êë øçàå 'ø øöîä ïá åì ïúåð ,÷"÷ åì ïúà åãéî

)קלד( הנותן מתנה – הטעם משום שהנותן רוצה שיהיה למקבל זכרון במתנתו שנתן לו וכן
המקבל רוצה שיהיה לו שם שמפני עבודתו הטובה נתן לו מתנה) 271סמ"ע(.
)קלה( אחריות מתנה זו – דאין דרך נותני מתנה לקבל אחריות ,לכן אמרינן שוודאי יש כאן
ערמה ובאמת היה מכר ,עי' לעיל סי"ח ס"ק )לו( )סמ"ע(.
)קלו( דמים שהם ראויים – אף שהוא קצת יותר משווים ,והטעם משום דדרך העולם לא
לדקדק כ"כ קניית קרקע על שוויים ממש ,ולאפוקי אם לקח מחיר שהוא מופלג מדרך
העולם ,אבל אם טוען ששילם רק שווים ממש א"צ שבועה )סמ"ע(.
)קלז( נותן לו בן המצר מאתים – דממ"נ אם היא מתנה אין בה דינא דבר מצרא ,ואם הוא מקח
אין מדרך המוכר ליתן אחריות יותר ממה שנתן בה ,וע"כ נותן מאתים ,ולכן מאמינים אותו

 265וכאן אין הש"ך חולק על הסמ"ע כדמוכח בדבריו וכ"כ בפ"ת .עי' לעיל ס"ק )קיז(.
 266עי' לעיל סי' קע"א סק"ד במאיר המשפט.
 267וכתב בערוה"ש סעיף ס' דבכל מקום אם ע"י המצרנות יתקלקלו כמה מקומות ויהיה חסרון
לההכנסה דבית הכנסת ויוצא בזה ודאי דבטלה דין מצרנות בכה"ג )כדין דסעיף לו דכל שיש הפסד
למוכר ליכא מצרנות(.
 268עי' בסימן ר"מ סעיף א' דנחלקו ראשונים והפוסקים אם מותר ליתן ללוקח שני שטרות אחד
של מכר ואחד של מתנה שאם יערער המצרן יראה לו רק את שטר המתנה ועיי"ש בנתיה"מ שם
סק"א.
 269לעיל סעיף יח נחלקו מחבר רמ"א דין לוקח שנתן מתנה לאחר אם המצרן יכול לסלקו.
 270ואף בשבועה אינו נאמן ,מגיד משנה .וכ' שם דהטעם משום דחזקה דאין אדם מוכר ביוקר
גדול ובמקום חזקה זו אינו נאמן אף בשבועה.
 271ובב"י עוד טעם משום דבמכר יכול המצרן לומר אילולא שקנית הייתי אני קונהו ובמתנה
א"י לומר כן והנפק"מ להלן בסעיף נו לענין הפקר וכמו שמבוא רבסמ,ע ס"ק קז דטעם של הב"י
שייך בהפקר וטעם שכ' הסמ"ע כאן לא שייך בהפקר@.
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ע"י השבועה כל זמן שאינו מודה שהיה ערמה ועדיין עומד בטענתו שהיה כאן מתנה אבל
אם מודה שהערים אינו נאמן ,וי"א דנאמן אף במודה שהערים) 272סמ"ע(.

):273àøöî øáã àðéã íåùî åá ïéà íééðòì ùã÷äçëø (äð
)äúåîë àöîé íà ,äá ÷éæçäå ãçà àáå ,(çì÷)ø÷ôä ïøöîä ìöàù äãù äúéäèëø (åð
ìåëé åðéà åàì íàå ,(èì÷)å÷ìñì ïøöîä ìåëé ,äá ÷éæçäì ø÷ôä ìù øçà íå÷îá
:(î÷)å÷ìñì

)קלח( הפקר – כלומר מדובר בשדה שהמלך או השלטון רוצים שמישהו יעבוד בו ,ויתן מס,
ולכן אם יש מקום אחר שבו הוא יכול לעבוד ,אז יש דינא דבר מצרא) 274סמ"ע(.
)קלט( יכול המצרן לסלקו – ללא דמים אלא נותן המס לזוכה השדה כמו שקיבל עליו ליתן
למלך) 275סמ"ע(.
)קמ( אינו יכול לסלקו – יש ספק אם היינו בחינם אבל בנתינת דמים הוא יכול ,או אם גם
בנתינת דמים לא יכול לסלקו )סמ"ע( ,וההכרעה שאינו יכול לסלקו )נתיה"מ חידושים(.

)ìåëé ïøöîä ïéà ,(àî÷)åãéá ïëùåîî àåäù äæì åøëî êë øçàå åäãù 276ïëùîîäìø (æð
àéöåäì ìåëé äåìîä ïéà ,øöîä ïá åðéà åìéôà øçàì ïëùîîä äøëî íà ìáààìø .å÷ìñì
éì äàøð ïëå ,(áî÷)277å÷ìñì äåìîä ìëåé äàð÷å ïøöîä íã÷ åìéôàã íéøîåà ùéåáìø :äâä .ïåãéî
.ïøöîä ÷ìñéù éãë øëåîì äåìäù øáãá äîøò äéä àìù ã"áì äàøðù àåäå ,278úåøåäìå ïåãì
ìò äåìä àìå úéá ìò äåìîäãìø .279å÷ìñî äåìîä åàð÷å øçà àáå åúéá åà åäãù ìò éåâì äåìîäâìø
:(âî÷)å÷ìñî ïøöîä óúøîä äð÷ íàå ,óúøîá úåëééù åì ïéà ,åéúçúù óúøîä

)קמא(ממושכן – זהו אפילו אינו דר בו ואינו אוכל פירותיו רק שהלוה על קרקע זו ,נקרא
משכנתא דשכונא גביה ,וכן אין חילוק בין משכנו בשעת הלואה או שלא בשעת הלואה.
ומסברא נראה כי חוקי הגביה הנהוג עתה ע"פ דינא דמלכותא שהנושה הראשון הוא
 272נכון?
 273מקור הדין בריב"ש ואיירי שם שאחד הקדיש ביתו לעניים וכתב שם ב' טעמים :א' ,דהוי
מתנה ואף אם לוקח אחריות דמאחר שהוא מפורסם לכל שאין כאן הערמה אלא כוונתו ליפות כח
ההקדש ואין כאן לוקח שנאמר שכוונתו להערים .טעם ב' כתב דעניים דינם כיתומים דלעיל סעיף
מז דאם קנו עבורם אין דינא דבר מצרא .ולטעם השני יהיה דין המחבר אלא רק כשהקדיש לעניים
בחינם אלא גם כשקנה בית עבורם .והמשפט שלום העיר דהא גם עני הבא לקנות איכא דינא דבר
מצרא וכמו שהביא המפש"ש בסעיף מט מדברי הפוסקים ,ועוד הביא מספר פרח מט"א ח"ב סי' ו'
שבקנה עבור עניים אף שבדיעבד א"א לסלקם אבל לכתחילה איכא דינא דבר מצרא .ואם קנו בית
עבור צורך ללימוד תינוקות של ב"ר הביא משפט שלום פלוגתא דהשואל ומשיב דעתו דאיכא
מצרנות וש"ת דברי חיים דליכא דין מצרנות.
בערוך השלחן אות נב כ' דאף אם המצרן רוצה להחליף ולתת קרקע אחרת טובה מזו אין
ביכולתו דהמקדיש רוצה שישאר לו זכרון עולם מקרקעו שהקדיש .ונראה דכוונת הערוה"ש אף
באופן שהעניים מסכימים דאל"כ פשוט דכ"מ שאין דין מצרונת אין שום זכות להחליף.
 274וצ"ל שמדובר במקרה שרק שייך שהוא יעבוד בשדה א' ולא שניהם .דאל"כ זכותו לזכות
בשניהם וא"א לסלקו ובהפקר ממש לא שייך כלל דין המחבר דאם יכול לזכות באחר ודאי יזכה
בשניה וכן הוא ברמב"ם פ"א מזו"מ הלכה ח' ועי' לח"מ שם ודבריו צ"ע.
 275ומסתבר שהמצרן צריך לשלם מיד אפילו המס שהזוכה צריך לשלם בסוף השנה וכדלעיל
סעיף י' במוכר בהמתנה.
 276ש"ך חושן משפט סימן קעה ס"ק נו
)נו( הממשכן שדהו כו' .עיין בתשו' רא"ן ששון סי' קכ"ח ובתשו' ן' לב ספר ד' דף ס"ג ודף ע"ג:
 277היינו דווקא לאותו שדה שהוא נמצא בו ,אבל לשדה הסמוכה לו עי' בסעיף נח.
 278בפ"ת בסוף הסימן הביא הכרעת השבו"י דאחר שהוא פלוגתא יש להכריע דאם באים
לכתחילה מלוה ומצרן ,מצרן עדיף ,מלוה ואחר ,מלוה עדיף ובדיעבד אם כבר זכה בו אחד מהם
אין להוציא מהמוחזק הן שקנה המלוה אין המצרן מוציא מידו והן שקנה המצרן או אחר אין
להוציאמידו .ואם יש שותף ומלוה אם באים לכתחילה שותף עדיף ובדיעבד אם קנה המלוה אין
השותף יכול להוציא ממנו.
 279עיקר החידוש דאף דלעיל סעיף לח דהקונה מהגוי ליכא דינא דבר מצרא כאן איכא משום
דכאן לא שייך הטעם דאריה אברחית לך דהא אין למלוה שם עוד שדה .ובמשפט שלום סעיף לח
כ' דהריטב"א ור' פרץ בשיטה"ק ב"מ עג ע"ב חולקים ע"ז דלא פלוג ולעולם קונה מגוי ליכא דינא
דבר מצרא.
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המוקדם ואין הבעלים יכולים למכור או להשכין הקרקע לאחר כי הוא ממושכן על חוב של
זה ,עדיף טפי משכונא גביה )פ"ת(.
)קמב( המלוה מסלקו –המלוה יכול להוציא רק מלוקח זר ולא כשהמצרן קנאו )רע"א( ,וכל זה
דווקא שהמלוה דר שם) 280פ"ת(.
)קמג( המצרן מסלקו – אף לדעת הרמ"א בסעיף נ"ח דהמלוה נקרא מצרן ,גם לענין קרקע
הסמוכה ,אבל כאן שהמרתף אינו עומד בצידו רק מתחתיו אינו חשוב כמצרן רק המצרן
העומד למטה בצד המרתף הוא נקרא מצרן )סמ"ע( ,וע"ל סעיף נ"א ברמ"א וצריך לחלק
בין משכנתא לאם היה שלו לגמרי )ש"ך( ,וי"א דאין חילוק בין מצרן מלמעלה למרתף
שתחתיו ,למצרן בצידו .ולכן ע"כ שדין זה שהביא הרמ"א אינו אלא לשיטת המחבר דאין
מלוה נחשב כמצרן לענין קרקע הסמוך רק לענין קרקע שממושכן לו .אבל לדעת הרמ"א
עצמו זוכה גם במרתף )ט"ז(.

)àîù éë ,êì äåìà éðà øîåìå áëòì øòøòì ïøöîä àá 281àðåëùîä úìçúá íàäìø (çð
äúàå éì çåð äæ äãùä ìòá øîàé éë ,åãéá áëòì ìåëé åðéà ,äåìîì øåëîì íéøòäì êúðåë
÷äëåîñä äãù íàåìø .äåìîä úà ïéçåã äîøò åá ùéù ïééãì äàøé íà íðîà .åðîî äù
õôç äåìä ïéà íàå ,äåìä ìò áëòî äåìîä ïéàå äåìîä ìò áëòî äåìä ,úøëîð àðåëùîì
äåìîä íã÷ íàå ,åãéî åàéöåäì ìåëé äåìîä ïéà øöîä ïá åðéà åìéôà ,øçà åàð÷å åúåð÷ì
:(ãî÷)ø÷éò äàøð ïëå ïøöî ïéã äåìîìã íéøîåà ùéåæìø .åãéî åàéöåî øöîä ïá äð÷å

)קמד( וכן נראה עיקר – מה שהכריע רמ"א לעיקר דמלוה נחשב למצרן הוא רק לגבי שא"א
לבן המצר להוציא את המלוה ,אבל לא לענין זה שהמלוה יכול להוציא מקונה אחר זר
שאינו מצרן )סמ"ע וט"ז ,283(282וי"ח דלשיטת הרמ"א נחשב המלוה כמצרן גם לענין
להוציא מקונה זר שאינו מצרן )ש"ך.(284

)ïéòîåù ïéà ,åîöòì åøëùì åãéî åàéöåäì äöåø ïøöîäå åøéáçî úéá øëåùäçìø (èð
:(åî÷)(äî÷)åì

)קמה(אין שומעין לו – וי"א דלדעת הרמ"א יש בו דין מצרנות) 285סמ"ע ,ט"ז( ,אין יפוי כח
לשוכר בשדה הסמוכה להנמכרת לסלק את הלוקח ,אבל לענין קנין אין לו זכות רק שלא
לסלק אותו המצרן ,אבל לא יסלק הוא את הלוקח ,וכן ואם א' שוכר בית ,ובא אחר לשכרו
לאחר שכירות הראשון ,הראשון מסלקו אפילו לפי המחבר )ט"ז(.

 280כן הביא הפ"ת שכ"כ במרדכי ולעיל בקטע שלפניו ד"ה ממושכן כתבנו דהפ"ת הביא דאין
צריך שהמלוה דר שם .וכ' בפ"ת דיש לחלק ולא ביאר החילוק .ועי' מ"ש בזה בפתחי חושן פ"א
הערה מב ובמפש"ש כתב דלא נקטינן כהאי מרדכי שהביא הרמ"א.
 281ש"ך חושן משפט סימן קעה ס"ק נח
)נח( אם בתחלת המשכונתא כו' .עיין בתשובת ר"א ן' חיים סי' פ"ב ותמצא נחת מדף קכ"ה
ואילך וסי' ק"ו וקי"ד וקי"ט וקכ"ה ובמהרשד"ם סי' רכ"ח:
 282אף שדעת הסמ"ע והט"ז שווים בזה בשיטת הרמ"א אמנם בטעם הדבר יש חילוק ,דהט"ז
כתב דהכרעת הרמ"א הוא מחמת ספיקות בשיטת החולקים ולכן הכרעתו דאין להוציא מפסק
ממוחזק ולכן אם המלוה קנה אין המצרן מוציא מידו ואם אחר קנה האין המלוה מוציא מידו אבל
הסמ"ע לא הזכיר שהוא מחמת ספיקות רק כ"ה הכרעת הרא"ש והטור והרמ"א דמלוה נחשב
כמצרן רק כלפי אחר ולא כלפי המצרן .ולכן הכריע בפרישה סעיף צא דאם באים שניהם יחד
הלוקח והמלוה יש להעדיף את המלוה משא"כ להט"ז אין בזה הכרעה.
 283כיון שבאותה שעה היה לו ג"כ ישר וטוב ,משא"כ כשבאים אלו להוציא מן הלוקח שקנאה,
דהלוקח קנאה קנין עולמית והוא מצרן עראי )ט"ז סעיף נט(
 284הוקשה לסמ"ע ולט"ז וש"ך דבסיעף מה מבואר דאם הלוקח טוען למצרן דאין אתה בשדך
רק בתורת משכון ולכן אין אתה יכול לסלקני .ומוכח מזה שרמ"א לא השיג דמסכים לזה אף
שבסעיף זה דעת הרמ"א דמלוה יש לו דין מצרן לענין שדה הסמוכה וע"ז תי' הסמ"ע והט"ז דשי'
הרמ"א הוא דלענין קונה זר אין בכח המלוה ליחשב כמצרן ולהוציאו רק לענין שאם המלוה קנאו
אין המצרן מסלקו .ואף שבסקק"י כתבו הסמ"ע תירוץ זה רק בדעת הטור אבל בסקקי"ג כתבו אף
בדעת הרמ"א וכ"כ בתניה"מ חידושים סקס"ג דדעת סמ"ע וט"ז שווים בדעת הרמ"א ובש"ך סקנ"ט
תירוץ תירוץ אחר דהכוונה בסעיף מה שהלוקח טוען למלוה אולי אתה רק בתורת משכון ולכן יש
צד שהלוה שגוף הקרקע שייך לו הוא ירצה לסלקני וכעת לאו בע"ד דידי את.
 285והוא שיטת הרמ"א בסעיף ס'.
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)קמו( שם  -חזקת חנות או בתים לכל הדעות אין בו משום דינא דבר מצרא כאשר רוצה למכור
החזקה לאחר) 286ש"ך(.

).øöîä ïá ïéãî åá úåëæì ìåëé åðéà ,øëîð åìöàù úéáå úåøéëùá úéá åì ùéù éîèìø (ñ
ïéã úåøéëùá ùéã äéì àøéáñå ÷ìåçù éî ùéåîø .å÷ìñì ìåëé øöîä ïá ,åàð÷å íã÷ íàå
:(æî÷)úåðøöî

)קמז( דין מצרנות – משום דשכירות לימיה ממכר הוא והיינו דווקא לעניין שהשוכר כבר קנה,
שאין בר מצרא יכול להוציאו ,אבל אם אחר קנה ,אין השוכר יכול להוציא )סמ"ע ,וט"ז,(287
ומ"מ אם שדה הסמוכה אינה נמכרת רק נשכרת בזה נחשב השוכר מצרן אף לענין להוציא
משוכר שאינו מצרן )ט"ז ,289(288ומיהו נראה דהיינו דוקא אם אין בני בית של ראשון מרובין
מן השני ,אבל אם בני ביתו מרובין משל השני לא שייך בזה דין מצרן ,כיון דאפילו השוכר
אינו רשאי להשכיר למי שבני ביתו מרובין )עי' לקמן שט"ז ס"א( ולא הוי בזה שלוחו ,וגם
לא שייך בזה ועשית הישר והטוב ,כיון דהבעלים אומרים אין אנו נוחין להשכיר לזה שבני
ביתו מרובין וקפידא גדולה בדבר זה )קצה"ח(..290

)éðùäå øçàì å÷ìç øéëùäì äöåø íäî ãçàå úåôúåùá äãù åøëùù íéðùàîø (àñ
:(çî÷)291åá óúåù àåäù ïåéë åîò ïéãä ,øöîä ïá ïéãî åá úåëæì äöåø

)קמח(הדין עמו – היינו אף דלשיטת המחבר שוכר אינו נחשב כמצרן אבל במקום שהוא גם
שותף גם שוכר יכול לדחות לכתחילה לשוכר אחר )סמ"ע(.

):äâä .åãéî àéöåäì ìåëé øöîä åá ïéà ,åì äøëî êë øçàå ãçàì åúéá øéëùäáîø (áñ
øã àåäù äîìå åìùì ïøöî ãçà ìë ,íøëîì àá êë øçàå ,íéðùì ïøëùå äæ ìò äæ úåðçå úéá äéäâîø
:(èî÷)åá
)÷(èî

כל אחד מצרן לשלו – אפילו לסלק את חבירו שקנה חלקו
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)ש"ך(.

)øëåùä ïéà ,øöîä ïá åðéà åìéôà øçàì äøëî êë øçàå ãçàì åúéá øéëùäãîø (âñ
 286בענין שכירות בדמי מפתח עי' מ"ש בזה בפתחי חושן פי"א סקמ"ח ועיי"ש מה שהביא
ממהריב"ל המובא במשפט שלום@ .נראה שצריכים להביא תמצית דבריהם@!ד
 287עיי"ש בט"ז שטעמו של דבר שזה ספיקא דדינא ,ובסמ"ע לא מוזכר שהוא מחמת ספק ולכן
הכריע בפרישה סעיף צא דגם בבאים שניהם יחד הלוקח והשוכר שיש להעדיף את השוכר ועיין
לעיל הערה .###
 288ומסמ"ע סקקי"ד משמע דאף כשרק נשכרת נחשב השוכר מצרן רק לכתחילה ולא אם כבר
שכרו האחר שאינו מצרן ודלא כהט"ז.
 289הגרמ"א שטיינבר הביא , :וי"ח וס"ל דדעת הרמ"א הושכר הוא מצרן לכל דבר אף להוציא
אחר שקנה )ש"ך( ולא מצאתי.
 290הגרמ"א שטיינברג הביא , :וי"א דלעולם אין מצרנות בשכירות מחמת שיכול לומר שניחא
ליה להשכיר לאחר משום שהוא ישגיח יותר על ביתו וקרקעו )פ"ת( ולא מצאתי ,בפ"ת הביא כן
משו"ת שבות יעקב .ובמשפט שלום ד"ה ועכ"פ כתב די"ל דהשבו"י אינו חולק על הט"ז רק איירי
אחרי שכבר כלה זמן שכירות הראשון וכדברי הנתיה"מ .ובמשפט שלום כ' דאם דרך השוכרים
לשלם בסוף זמן ולא הכל בתחילת השכירות דלאו הכי לכל הדיעות יכול המשכיר לומר דאין דין
מצרנות בהמתנת המעות כדלעיל בסעיף י' .ולהילכתא אם באים שניהם יחד לשכור השוכר הקודם
ושוכר חדש אם יש למשכיר הפסד מה כמו רבוי דיורין וכמו"ש קצוה"ח א"צ להעדיף את השוכר
הקודם .אבל אם אין הפסד מאחר שהט"ז ונתיה"מ הכריעו שיש דין קדימה יש להקדימו ובדיעבד
אם חתם חוזה עם השוכר החדש יכול לומר קי"ל כהשבות יעקב שהביא הפ,ת וא"א לבטל מספק
קנינו ,קובץ הישר והטור עמוד לה ממשאו של הרה"ג ר"נ נוסבוים שליט"א וזה פשוט בפוסקים
דשוכר הראושן אף שיושב בבית דלא מקרי מוחזק ועי' משפט שלום דמאחר דמצרנות הוי תק"ח
ובספק תקנה לא נחשב כמוחזק וכ,ש שוכר שקרקע בחזקת המשכיר קיימא .וגם הביא :וי"א שאם
כבר כלתה שכירות הראשון ,והבעלים לא השכיר לו ,יכול אחר לשכרו ואין שוכר ראשון יכול
לסלקו ולא מצאתי .משפט שלום ד"ה ומ"ש נתיה"מ כתב דע"כ כוונת נתיה"מ שכבר עשה קנין
שכירות עם השני אבל אם עדיין לא עשה שום קנין ובאים שניהם יחד הראשון והשני אף שכבר
כלה זמן השכירות צריך להעדיף את השוכר הראשון ובזה גם הט"ז מודה.
 291עי' ב"י שמקור דברי המחבר הם משו"ת הרא"ש שגורס "שותף" וקשה שהרי לשיטתו באותו
תשובה לא צריכים שותף ומספיק מצרן ,ועיי"ש שיש מתקנים למחוק את המילה שותף.
 292מקור דברי הרמ"א הוא מב"י שפסק כן במעשה שבא לידו ותמוה דהכריע כשי' הרמ"א סעיף
ס' דשכירות כממכר דיש לו דין מצרן אף להוציא מלוקח אחר ,כן תמה הש"ך.
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øëîå ,äðùì ïåòîùì ñî åðîî äìòîù ò÷ø÷ åì äéä ïáåàøäîø :äâä .(ð÷)åãéî åàéöåäì ìåëé
àì íàå ,ïáåàø íò ïéãä íìåò øëîî ïåòîù øëî íà ,ïøöî àåäù øîåà ïáåàøå ,éåìì ñîä ïåòîù
.293úåðøöî åá ïéàù àîìòá áåç øëåîë àìà åðéà ,íéáåö÷ íéðùì ÷ø øëî

)קנ( אין הושכר יכול להוציאו – לדעת הרמ"א דשוכר נחשב כמצרן ויכול אף להוציא ממצרן
שקנה וכדין משכון שבסעיף נ"ז )סמ"ע( ,וי"ח ושוכר גרע ממשכון ואינו יכול להוציא
מידם אם כבר קנו )רע"א ופ"ת ,(294וביד הלוקח לומר קים לי שאין מצרנות בשכירות ,אכן
אם בתחילה כשרוצה למכור באו הלוקח והשוכר ,השוכר קודם .וכשהשוכר והמצרן באים
יחד לקנות ,המצרן קודם שהוא ודאי .ואם קדם השוכר וקנאו אין המצרן יכול לסלקו ,כי
יוכל לומר קים לי דיש בשכירות דין מצרנות ,ומ"מ יוכל להשביעו שלא עשה כן משום
רמאות שהשכיר לזה כדי להוציא מיד בן המצר .ואם המשכיר רוצה להשכיר אחר זמנו של
ראשון לאחר ,אין השוכר הראשון יכול להכריחו להשכיר לו דוקא ,כיון שגוף הקרקע
למוכר יכול לומר שניחא ליה להשכיר לאחר ולא לזה ,שהשני ישגיח יותר על קרקע זו,
ואדם יכול לעשות בשלו מה שירצה אם כלה זמן שכירות הראשון ,אם לא שהתנה בפירוש
שיהיה לשוכר הראשון דין קדימה לזמן מה כו' .ובעל משכונא עדיף כשותף ואין יכול
לסלקו ,מ"מ אם באים שניהם יחד ,השותף קודם ועדיף ,שיש לו חלק בגוף הקרקע ,וכן
איש ואשה שיש להם בית ומת ,האשה קודמת ליטול ביתה בפרעון חוב כתובתה כולה או
מקצתה ,שהיא מקריא בעלים ראשונים )בפ"ת(.295
íäî ãçà úî íàå ,ïéãøôð ãöéëå ïéâäåð ãöéëå íéé÷úî ãöéë óåúéùä - åò÷ 'éñ
)øîà íàù øîåì ,296(à)øåáéãá øîâð óåúéùä ïéà ,óúúùäì åàáù íéôúåùäåîø (à
ïåéëå .298ïéð÷á àìà íéé÷úî åðéàå ,297íäá øåæçì åìëåé àìù ,êëå êëá ãçé óúúùðå åàåá
äð÷ð åðéàù òáèîä êëéôì .(á)åôåúéù íéé÷úî åðééð÷ éôì øáãå øáã ìë ,ïéð÷ êéøöù
ãçà ìë àéáéù ,íäéðù ãéî åð÷ åìéôàù ,ïéð÷á åá íéé÷úî óåúéùä ïéà ,(â)ïéôéìçá
àéáéù êéøö àìà 299ìéòåî åðéà ,(ã)íéãò åãéòäå äæ ìò øèù åáúëå íäá óúúùéå åéúåòî
éî ùéåæîø .300(ä)ñéëä íäéðù åäéáâéå ãçà ñéëá íäéðù úåòî åìéèéå åéúåòî ãçà ìë
äæ àì åùò àì åìéôàåçîø .(å)éðäî åøéáç ìù åéúåòî ãçà ìë êùî íà ïéãä àåäù øîåàù
 293בית הממושכן או השכורה לענין מכירת אותה בית לדעת המחבר ]משכן סעיף נז שכורה
סעיף ס"ב וס"ג[ אין המלוה והשוכר נחשבים כמצרנים לענין שאינם יכולים להוציא מאחר אף
שאינו מצרן .אבל כשהם קנו אף המצרן א"י להוציא מידם ולרמ"א ]משכן סעיף נז סמ"ע סקקט"ז
דהו"ה לענין שכירות[ נחשבים כמצרנים אף לענין להוציא מאחר או ממצרן.
ולענין מכירת בית הסמוכה לדעת המחבר ]משכן סעיף נח שכורה סעיף ס'[ אינם נחשבים
למצרן כלל .אף לענין שהמצרן יכול להוציא מהם והם אינם יכולים להוציא מאחר ולדעת הרמ"א
לסמ"ע וט"ז נחשבים כמצרן לענין שאין מצרן מוציא מהם אבל הם אינם יכולים להוציא מאחר
אף שאינו מצרן ולש"ך בדעת הרמ"א נחשבים כמצרנים אף לענין להוציא מאחר.
 294כ"כ הפ"ת בשם הב"ח דמה"ט לא השיג הרמ"א כאן וכן דעת המהרש"ל הובא גם בש"ך
סקס"א וברע"א וכ' השער המפשט הביאו הפ"ת דע"כ להילכתא מספיקא אין להוצאי מיד לוקח
שכבר קנה.
 295ולענין מ"ש הפ,ת כאן בשם השבו"י לענין אם דירה השכורה אינה נמכרת רק נשכרת כבר
הבאנו את הפ"ת לעיל בסעיף נט ומ"ש הפ"ת לענין משכונה כבר הובא לעיל בסעיף נז הערה &&.
 296עי' מאיר המשפט ס"ק )יד( בשם הש"ך.
 297ומ"מ אף בלא קנין אם חוזר בו ,יש בו דין מחוסר אמנה ,כמו בכל קנין )לקמן סי' רד סעיף
ז(.
 298אם עשו קנין על השותפות ,ואח"כ הוסיפו תנאים בע"פ ,י"א שמהני אפילו בלא קנין ,כיוון
שבעיקר השותפות עשו קנין )מהרי"ק שורש כ ,חת"ס ס' צו( .וי"א שלא מהני )רשד"מ ס' רעד(.
ולכן הוי ספיקא דדינא )משפט שלום( .ובמקום שאינם יכולים לחזור מהשותפות ,גם אינם יכולים
לשנות את התנאים )שו"ת הרא"ש פט ,יג(.
 299ואם עשה קנין לשעבד נכסיו על ההתחייבות לגבות מהן מנה להכניס לעסק השותפות ,
מהני שבההיא הנאה ששעבדו גמרו ומקני א' לשני )חזו"א ב"ב ד יא( ,וי"ח )כנה"ג הגה"ט ח(.,
 300אם רוצים להשתתף בכסף שנמצא בחשבון בנק הוי כמלוה וצריך כתיבה ומסירה*.##
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éî ùé ,(æ)øåëîì åà úåð÷éì óåúéùä ÷ñòá ïúéìå àùéì åìéçúäå åôúúùð àìà ,äæ àìå
øëù úéöçîì êéãéá åéäé äéì øîà êë øçàå úåòî åøéáçì äåìäù éîèîø :äâä éðäîã øîåàù
:àîìòá øåáéãá 301ïúøéîùî ÷ìúñð àìã ,(ç)äìéçúá åîë ïéñðåàä ìëá áééç ,åãéá åñðàðå

)א( אין השיתוף נגמר בדיבור כו'  -דהו"א כיון דצייתי אהדדי ושניהם שוים בהתנאי גמרי
ומקני אהדדי ,קמ"ל דלא )סמ"ע(.
)ב( כל דבר ודבר לפי קנינו  -פירוש ,כדרך שקונין אותו אחד מחבירו ]דהיינו בהגבהה או
במשיכה או בחליפין או ע"י המקום שעומדין בו עליו ,וכמ"ש מסימן קצ"ז והלאה כל
אחד לפי ענינו ,ע"ש[ כן יוגמר על ידן השיתוף )סמ"ע(.
)ג( המטבע שאינה נקנית בחליפין כו' – עי' לקמן בסימן ר"ג )סמ"ע(.
)ד( וכתבו שטר על זה והעידו העדים  -היינו דוקא כשכותבין סתם פלוני ופלוני נשתתפו
בקנין וכיוצא בזה ותו לא ,אבל אם כתוב בשטר שקיבלו עליהן פלוני ופלוני להשתתף
בחרם חמור ובשבועה דאורייתא כו') 302דמהני לבטל האסמכתא ,וכמ"ש מור"ם לקמן
בסימן ר"ז סעיף י"ט( לא מצו לחזור בהו .ואף על גב דלא ידעינן אי קיבלו עליהן כן
בפירוש ,מ"מ כיון דכבר נהגו לכתוב הסופרים כן בשטרות שקיבלו עליהן הצדדין לאשר
ולקיים הדבר בכל תוקף ,סתמא דמילתא כל הבא לפניהן ואמר להן שיכתבו ביניהן שטר
על ענין מה ,בודאי קיבל עליו לקיים בכל חומר ואינו יכול לחזור בו .מיהו אף שבאו לפני
עדים וקיבלו עליהן שיהיו משותפין יחד ,אין להעדים לכתוב שטר ביניהן בכל תוקף ,כל
שלא קיבלו בפניהן בקנין סודר ,עד שיצוו עליהן הצדדים לכתוב ,דכל דהכתיבה מגרעת
כחו דאחד אין כותבין בלא דעתן ,וכמ"ש לעיל סימן י"ג ס"ב )סמ"ע( .וי"א שאפילו קבלו
על עצמם בחרם חמור ובשבועה דאורייתא ,לא מהני בלא קנין ,303ורק אם כתבו בלשון
שמחייבים עצמם מועיל) 304ט"ז(.
)ה( ויטילו מעות שניהן בכיס אחד ויגביהו כו'  -לאו דוקא קאמר דיטילם בכיס אחד ,דה"ה
אם משך כל אחד מעות של חבירו )סמ"ע( ,וי"א שמשיכה רק מועיל בדבר שאין דרכו
להגביה )ט"ז(.
)ו( ויש מי שאמר דה"ה אם משך כו'  -פירוש ,כל אחד משך המעות של חבירו לשם
שותפות ,אבל לא שכל אחד ימשוך מעותיו של חבירו שיהיו שלו ,ונראה דליכא מאן
דפליג בהא דמהני ג"כ משיכה לזה ,אלא משום דקנין דמשיכה אינה מועלת בכל מקום
והגבהה מועלת בכל מקום ,לכן מובן בלשון כזו )סמ"ע(.305
)ז( אלא נשתתפו והתחילו כו'  -ר"ל נשתתפו בהנחת ממונם שעירבו יחד והתחילו כו' ,ואז
מהני אפילו שלא יוכלו לחזור להבא עד זמן שקבעו ביניהן בתחילה ,משא"כ כשלא הניחו
ועירבו ממונם יחד ,אלא התחילו שכל אחד קנה מממונו בפני עצמו ,דלא מהני שלא יוכלו
לחזור להבא )סמ"ע( ,אבל לענין מה שהרויחו סגי בהתחילו לישא וליתן לבד ,כיון דלא
חזר בו ואדעתא דשותפות קנה ,נקנה ממילא להשני דהא זוכה לו ,והוי כשליח דאמר לו
המשלח זיל זבין לי ,שזכה המשלח אפילו לא הודיעו למוכר )נתה"מ( ,פי' ואפילו לא קבל
בקנין סודר מהני ,וכן אם נשתתפו שערבו המעות ולא התחילו לישא וליתן ,אפילו קבל
קנין ,לא מהני דהקנין במטבע לא מעלה ולא מוריד ,דאין מטבע נקנה בחליפין) 306ש"ך(.
 301ש"ך חושן משפט סימן קעו ס"ק ג
)ג( דלא נסתלק משמירתן כו' .עיין לעיל סי' ע"ב ועיין במרדכי ודו"ק:
 302מה עם קנין אודיתא ,עי' קצה"ח קצד סק"ג ,וסי' מ סק"א..
 303גם לדעת הט"ז צריך לקיים שבועתו רק לא הוי קנין ,ובסימן ר"ט כתב הרמ"א כמה נפק"מ
בין חיוב בקנין לחיוב בשבועה.
 304ויש חולקים שלא מהני חיוב )משפט שלום סעיף ז ,שחיוב רק עוזר לחייב אומנים ולא
שותפים ,אמנם עי' נתיבות א' שלרמב"ם הוי שכירים זה לזה ולסמ"ע מקנה גופו ,נ"מ בשותפות
בדבר שישנו בעולם ,ואח"כ היה דבר שלא בא לעולם אם יש שותפות בו ,עי' רע"א בסעיף ג'( .וגם
צ"ע אם זה מח' מחבר רמ"א סעיף ג.
 305ש"ך חושן משפט סימן קעו ס"ק א
)א( ויש מי שאומר שה"ה אם משך כו' .עיין בב"ח ועיין בתשובות רשד"ם סי' ק"ע וקע"ח ורע"ד:
 306שאר הש"ך לא הבאתי.
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וי"א דאפילו לא עירבו המעות קודם ,רק שכל אחד קנה במעותיו לשם שותפות ,שוב אין
יכולים לחזור אפילו להבא) ,ט"ז( ,וי"א דאם רק אחד התחיל להתעסק ,אף שכבר עירבו
המעות לא מהני רק לענין מה שכבר קנה דזכו בו שניהם ,אבל לא לענין להבא דשניהם
יכולין לחזור )פ"ת(.
)ח( חייב בכל האונסים כבתחילה – היינו דוקא כשעוד לא התחיל לשא וליתן במעות עי'
לעיל ס"ק )ז( ,אמנם אם רק יצא לדרך ,חייב באונסים ,כיון שלא עשו קנין .וכן אם קנה
במקצת המעות ,נעשים שותפים רק במה שקנה ,ואם אינו מאמינו המלוה ואומר שאפשר
שעדיין לא קנה שום סחורה בהמעות ,אין לו עליו שבועה רק חרם סתם כיון שאין לו עליו
רק טענת שמא) 307נתה"מ(.

)åãë äæå ïéé ìù åúéáç äæ àéáéù íãéî åàð÷ù ïåéë ïéìèìèî 308øàùá åôúúùððø (á
åøëùù åà ,(è)íäéúåøéô åáøò íà ïëå ,íäá ïéôúåù åùòð íäá åôúúùð éøäå ,ùáã ìù
åììë .íäá ïéôúåù åìà éøä ,íäá åôúúùðù åúéáç äæå åãë äæ çéðäå (é)úåôúåùá íå÷î
ïåîîä äæî äæ ïéôúåùä ïéðå÷ íîöò íéëøãä ïúåàá ,ç÷åìä äðå÷ù íéëøãä ìëá ,øáã ìù
:åá óúúùäì íäéðéá ìèåîä

)ט( וכן אם עירבו פירותיהן  -נראה דבעירוב פירותיהן בלא קנין סגי ,כיון דכל אדם ניחא
ליה הפירות שלו ,והם עירבום יחד עד שאינו ניכר איזהו של זה ואיזהו של זה ,מחשב קנין
לענין שותפות ,ולא דמי לעירבו מעותיהן יחד ,דבמטבע אין קפידא לאדם לדקדק בין
מטבע שלו לשל חבירו כיון דהכל מין מטבע אחד הן .ובתרי מיני מטבע לא שייך עירוב.
גם בחביות של יין ודבש לא שייך עירוב וכל אחד ניכר של מי הוא ,משו"ה הצריכו שם
קנין או שכירות מקום )סמ"ע(.
)י( ששכרו מקום בשותפות  -וקשה שהרי עי' ב"ב פד ע"ב ,שחצר השותפין קונין זה מזה
אינו אלא במודד והניח לתוך קופתו ואפשר דהכא דקונין זה מזה להיות הדבר בשותפות
מהני גם חצר השותפין ,ואכתי צ"ע )קצה"ח ,(309וי"א דדוקא בחצר השותפין שיש רשות
לכל אחד להניח מה שירצה אין קונין זה מזה ,מטעם ברירה ,שברגע שהניח שלו שם ,הוה
שלו לגמרי ,אמנם בחצר ששכרו בשותפות שלא יניחו בו רק דברים המשותפים ולא דברים
שאינן שייכים לשותפות .וי"א שיש לחלק בין כשהיה כבר מונח על מקום של שותפות
דלא קנה ,ובין אם הביא מביתו חפץ והניחו על מקום שותפות דקנה ,כיון דיש שינוי רשות
להוציאו מרשות לרשות )נתה"מ(.
)éðù ,ãöéë .íéôúåù íðéà ,íãéî åð÷ù éô ìò óà ,(àé)úåðîåàá åôúúùðù íéðîåàä (â
ïéà ,äåùá íäéðéá äéäé åúëàìîá äæå äæ ç÷éù ìëù íäéðéá åðúäù íéâøåà éðù åà ïéèééç
ïéìåëéã íéøîåà ùéåàðø :äâä .(áé)íìåòì àá àìù øáã äð÷î íãà ïéàù ,ììë úåôúåù ïàë
àìà (ãé) ïéëéøö íðéà ïéð÷ åìéôàã íéøîåà ùéåáðø .(âé)íìåòì àá àìù øáãá åìéôà äæì äæ úåð÷äì
úåôúåùä ïîæ ìë ïäá øåæçì ïéìåëé ïðéàå àîìòá äøéîàá åìéôà íéé÷úî äæ íò äæ íéðúîù äî ìë
äî ïéðòì àì ìáà êë øçà åçéåøéù äî ïéðòì ïäá øåæçì ïéìåëéù íéøîåàå ïé÷ìåç ùéåâðø .(åè)åðúäù
äæ íò äæ åôúúùðù íéðùá äæ ìëåãðø .ïäá åøæç øáëù øîåì ïéðîàð ïéàå (æé) (æè)øáë åçéåøäù
ïúåðù éî ìáà éããäà éð÷îå åøîâ ïëìå çéåøéù äî åøéáçì ïúé ãçà ìëå úåôúåùá íäéðù ïé÷ñåòå
åðéà íéøçà úåîå÷îî åìéôà åì åòéâéù íéçååøä ìë åì ïúéù äðúîå à÷ñéò øëù úéöçî åøéáçì
íéãâáä íéèééçä íéç÷åì åéä íà ìáàäðø .(çé)øåîâ ïéð÷á àìà äð÷ð åðéàå àîìòá äðúîë àìà
íéâøåàå íäéúåòîî áøòäå éúùä íéâøåàä íéç÷åì åà ïéøëåîå íúåà ïéøôåúå íîöò
øëùá åçéåøéù äî ìëå íéôúåù åìà éøä (èé)åá ïéç÷åìù úåòîá åôúúùðå íéøëåîå
 . 307ואם המעות מזומנים בידו כבר להחזירם לו ,ואמר לו טול זה לפרעון ,ואמר לו המלוה
יהיה בידך למחצית שכר ,נפטר מהאונסים ,אפילו אם לא קנה עדיין – נוסף על ידי י"ו ולא מצאתי
אותתם בנתה"מ.
 308ש"ך חושן משפט סימן קעו ס"ק ד
)ד( נשתתפו במטלטלין כו' .עיין בתשובת מבי"ט ח"ב /ח"א /סי' רע"ט:
 309וכן פסק בערה"ש )ס"א(.
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)יא( האומנין שנשתתפו  -עיין מ"ש בסימן של"ג סק"ו )במאיר המשפט סקכ"ו( )קצה"ח(.
)יב( שאין אדם מקנה דשלב"ל  -אפי' במה שהרויחו כבר ,יכולין לחזור ,כמו גבי דשלב"ל,
דאף משבאו לעולם יכול לחזור בו )ש"ך( ,ואם עיקר השותפות היא בדבר שבא לעולם,
והשתתפו גם בדבר שלא בא לעולם ,י"א שמהני הקנין גם לדבר שלא בא לעולם )רעק"א(.
)יג( דיכולין להקנות זה לזה  -דכיון דגופן הוא בעולם ,הקנין חל על גופם ששיעבדו כל אחד
נפשו לחבירו לעשות מלאכה המובאת להן )סמ"ע(.
)יד( דאפילו קנין אינן צריכין  -משום דגמרי ומקני אהדדי וכמ"ש הרמ"א אחר זה )סמ"ע(.
פשוט הוא דקאי נמי אריש הסי' אשאר שותפין וכתב כאן באומנות דהוא דשלב"ל וכ"ש
שאר שותפין שמטילין לכיס) 310ש"ך( .ואפילו בדבר דמהני קנין אמרינן אגב דבעי למיקני,
דנשתתפו שאני ,דאגב דצייתי אהדדי גמרי ומקני אפילו בדבר הבא לעולם ,311אמנם היינו
דווקא שהתחילו לעבוד ,ולא שהסכימו להשתתף )נתה"מ(.
)טו( ואינן יכולין לחזור בהן כ"ז השותפות שהתנו  -פי' ואפי' במה שירויח להבא )ש"ך(.
312
)טז( לענין מה שירויחו אח"כ  -פי' אפי' בקנין אבל לא לענין מה שהרויחו כבר ,דוקא
בקנין .ונראה מכל אלו הפוסקים שלא חלקו בין אומנין לשותפין )ש"ך( ,וי"א שבשותפין
בדבר הבא לעולם כשנעשה בקנין סודר ,או אפילו ע"י משיכת המטלטלים דקנין גמור
הוא ,אינו יכול לחזור אפילו להבא .ובלא קנין רק כשהתחילו לישא וליתן ,יכול לומר קים
לי כרמב"ן ורשב"א דס"ל דיכול לחזור להבא ,אבל לענין מה שהרויחו לכו"ע אינו יכול
לחזור .ובאומנין שנשתתפו דהוי דבר שלא בא לעולם ,כשהיה בקנין נראה דיש לדון דאינו
יכול לחזור בו אף להבא ,ואין מקום לקים לי כרמב"ן ורשב"א ,וכן נגד מה שהרויחו נראה
דאינו יכול לחזור אפילו בלא קנין )נתה"מ( ,ראובן ושמעון אומנים שנשתתפו באומנותם
וקנו מידם ,אח"כ אמר ראובן אני מוחל לך השותפות ונתרצה שמעון ולא קנו מידם,
ואח"כ נתחרט ראובן ,ושמעון אומר כבר מחלת ומחילה אינה צריכה קנין .ולענין דינא אי
מהני מחילה בלא קנין צ"ע ,ועיין מה שכתבתי לקמן סעיף י' ס"ק י"ב )פ"ת(.
)יז( שם  -וי"א היינו אינו יכול לחזור ממה שהרויחו ,דהיינו אם עשו שותפות עד זמן קבוע
דהדין הוא דכשהגיע הזמן שמחויבין לחלוק במה שהרויח כל אחד ,ואח"כ לא רצה ליתן
אחד לחבירו הריוח שהרויח ,קמ"ל דאינו יכול לחזור ,וכשהגיע זמן חלוקה צריכין לחלוק
בשוה ,ואף גוף החפצים שתחת יד כל אחד שזכה בו בשכר פעולתו זכו בו שניהם והוא של
שניהם .משא"כ במה שירויחו יכולין לחזור ,היינו אם באו לחזור קודם שנטל שום ריוח
)נתה"מ( . 313וי"א שכל זה בשותפים שהשתתפו זה עם זה ,אך מה שהוא ממנהג הסוחרים
אין לשנות אפילו הוא שלא כדין תורה ,ומנהגם תורה היא .ונראה כל זה בששני השותפים
עוסקים בעסק השותפות או החמרים והספנים הנ"ל ,אבל כשזה עוסק במסחרו לא יתחייב
זה ליתן מהריוח שלו בענין שנהגו להשתתף בו ,אא"כ יתן לו שכר עמלו והפסדו במה
שהפסיד בשעה שזה הרויח במסחר שלו ,ואינו מן הדין שזה השני יתן לו מהריוח ויאכל
הלה וחדי )פ"ת(.
)יח( ואינו נקנה אלא בקנין גמור – היה פעם מנהג בין הסוחרים ,כשרואים שרבו האנשים
העומדים על המקח אשר בסיבת זה יוזל המקח מאד ,אזי מי שרוצה ליקח מבטיח את
האנשים הרוצים לעמוד על המקח סכום כך וכך בכדי שימנעו את עצמם מזה ולא יוזל
המקח .וכתב דאם נעשית ההבטחה זאת בלי קנין ובלי השלשת מעות רק בדברים בעלמא
אינו כלום .ואין לדמותו לשכירות פועלים דקיי"ל דלא בעי קנין ,דשאני שכירות פועלים
שהשכר הוא עבור עשיית פעולה או דיבור ,אבל בנידון דידן שקבלת שכרו בעבור שמונע
את עצמו מלעשות ,אף שמדרך ליתן שכר בעד זה ,מ"מ לא דמי לשכירות פועלים ובעי
קנין .עכ"פ קנין מהני ,דוקא היכא שהיה רשות ביד האחרים ג"כ לקחת זה המסחר בלי
 310אבל במעות ,גם לשיטה זו לא מהני ,דאינם נקנים בחליפין )חזו"א ב"ב סי' ד סקי"א(.
 311עיי,ש בנתה"מ אריכות נגד אבל בסוף מביא את המהרי"ק.
 312צ"ל אפילו בלא )נתה"מ(.
 313החזו"א פסק דבדבר שלא בא לעולם ,לא מועיל קנין על להבא )ב"ב ד' י"ב(.
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השגת גבול ,אבל אם היה צד איסור בדבר כמ"ש בסימן רל"ז ס"א ,אז אף קנין לא מהני
)פ"ת(.314
)יט( אבל אם היו לוקחים הבגדים כו' עד ונשתתפו במעות שלוקחים  -אם אומנותן הוא בכך
שהחייטין רגילין לקנות בממון עצמן כו' ,והאורגין לוקחים שתי וערב ממעותיהם ,אף
שעכשיו לא לקחו עדיין הבגדים או השתי וערב ועירבום יחד ,אלא נשתתפו בהמעות
שלוקחין בו כו' ועירבום יחד ,מהני ביה הגבהה או משיכה ,ולא מיקרי דבר שלא בא
לעולם כיון שהבגדים והשתי והערב מצוי לקנות .ודוקא כשאומנותן הוא שנותנים להם
שכר על מה שתופרים הבגדים שמביאין להם הבעלי בתים לעשות ולתקן להן ,באלו אמר
דלא מהני בהו קנין )סמ"ע(.
)כ( וכל מה שירויחו כו' הרי אלו לאמצע  -קמ"ל רבותא דאפי' להבא א"י לחזור בהן מטעם
שכתב הסמ"ע ס"ק )יג( ,אבל לשעבר מודה דא"צ קנין )ש"ך( ,קשה דהא גם להבא אין
צריך קנין רק התחילו לישא וליתן ,לכן נ"ל שיש כאן חסרון הניכר ,וכצ"ל ,מטעם שכתב
הסמ"ע ס"ק )יט( ,זהו לדעת השו"ע ,אבל לדעת הרמ"א לא מהני בלא קנין לענין שלא
יחזור להבא ,אבל לשעבר מודה דא"צ קנין )נתה"מ(.

)åáøéò .(àë)äæ ìò äæ äàðåà ïäì ùé íäá åôúúùðå íäéúåøéô åîùù ïéôúåùåðø (ã
íéåù åéä äîë úåøéôä ïéáùçî åìà éøä ,íäéîãá åàùðå ,(áë)íåøëîå àîåù àìá úåøéô
:ãñôää åà øëùä ïéáùçîå åôúúùðù úòá

)כא( שותפין ששמו  -פירוש ,אם שמוהו קודם הנחתן בשותפות וכיונו להיות הנחתן שוה,
ואח"כ נמצא שלא היה שוה ,יש בו אונאה ,אע"ג דהאי לאו מכר וקנין הוא ,מ"מ כיון
דראינו דדקדקו להניח בשוה הו"ל כמכר )סמ"ע( ,ואם היה באונאה יתר משתות 315דהוא
ביטול מקח ,נראה דאם היה קנין אחר לקיום השותפות שיהיה לזמן ,כגון התחילו לישא
וליתן ,אז אף שנתבטל הקנין מהמטלטלין ,מ"מ השותפות קיימת עד הזמן ,רק שהוא
מחויב להשלים להם מעות או ליתן מעות אחרים לעסוק עד הזמן ,אבל אם לא היה הקנין
רק ע"י משיכת המטלטלין כמבואר בסעיף ב' ,כיון שהקנין נתבטל מחמת האונאה ,הוי
כאילו לא משך כלל ,וגם השותפות נתבטלה ויכולין לחזור בהן )נתה"מ(.
)כב( עירבו פירותיהן בלא שומא כו'  -קמל"ן בזה ,דאף שעירבו סתם וגם לא באו לחשבון
עד אחר זמן ,אפ"ה לא אמרינן דמחלו זה לזה ויחלוקו הכל בשוה ,אלא מחשבין הפירות
כמה היו וכל אחד נוטל קרנו בראש ,ועי' סעיף הבא )סמ"ע(.

)íúñ ïåîîá íìåë å÷ñòúðå ,'ù äæå íéúàî äæå äðî äæ ñéëì åìéèäù ïéôúåùäæðø (ä
åìéôàå .316(âë)úåòîä éôì àì íðéðî éôì äåùá íäéðéá úçôä åà øëùä ,åøéúåä åà åúçéôå
éôì åøùáî ãçà ìë ìèåð äéä (äåøëî àì à"ð) åäåçáè åìàù ,äçéáèì øåù åç÷ì
íéøáã äîá .òöîàì úçôä åà øëùä ,åøéúåä åà åúçôå éç åäåøëî íà ,(ãë)åéúåòî
åàéöåä àì ïééãòå íéîéé÷ úåòîä íà ìáà ,íäá åôúúùðù úåòîá åðúðå åàùðùë ,íéøåîà
ïé÷ìåç ,äðéãîä éùðà åà êìîä äðéùù òáèîä úîçî åøéúåä åà åúçôå (åë)(äë)íúåà
@ 314ויש דין נוסף בפ"ת שאינני יודע לאן שייך ,אבל הוא חשוב ביותר למעשה ,שי"א שמי
שהתחייב לחבירו שכר על מה שימנע מלעשות איזה דבר ,אינו מחוייב לשלם ,אא"כ התחייב לו
בקנין ,שאי"ז דומה ממש לשכירות פועלים .והמנחת פתים חולק שגם בשכרו שלא לעשות חייב,
וי"א שאם אמר לו אל תעשה דבר פלוני אלא תהיה במקום אחר לכו"ע חייב דהוי כשכרו לעשות
)פ"ח שכירות פ"ח ה"ג( )הסיפור בפ"ת היה שאחד שהתמודד במכרז ,אמר למתמודדים האחרים
שלא יגישו הצעות ,והוא יחלוק איתם ברווח ,ופסק שפטור דהוי כשכרו שלא לעשות ,ובעה"ש
חולק שבכה"ג הוי כנשתתפו ביחד לזכות במכרז ,ולא הוי כשכרו שלא לעשות( )לא לספר .היה
מעשה ששנים השתתפו ,וא' התחייב לחבירו שאם ימנע מלהגיש מועמדות בבחירות לראשות
העיר ,בתמורה הוא ימנע מלהגיש מועמדות בבחירות הבאות ,ופסק הגרי"ש אלישיב זצ"ל שמדינא
המקח חל ומחייב אף שלא היה קנין ,וצ"ע(.
ובכל זה תחליט איך ואם לכתוב.
 315או במידה אפילו פחות משתות.
 316היינו כאשר קנו שור בת"ר פרוטות ,וא' נתן ק' ,וא' ר' וא' ש' ,ומכרוהו בת"ש פרוטות ,אז כל
א' מקבל הקרן שלו בחזרה ,וחולקים הק' של השכר לשלש.
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ïéìèåðù ïéòá ïä ïééãòå úåøéôá åôúúùð íà 317ïëù ìëåçðø .(æë)úåòîä éôì ãñôää åà øëùä
:ãñôäá ïéá çåéøá ïéá íàðú éôì ìëä ,íäéðéá åðúä íàåèðø .ïäéúåòî éôì

)כג( השכר או הפחת ביניהן בשוה כו'  -והיינו דוקא כשקנו שור בשותפות ומכרוהו חי
כדמסיק ,דבעודו חי החלקים מצורפים יחד ואי אפשר לזה בלא זה ומשו"ה חולקין בשוה,
משא"כ כשטבחוהו ומכרו הבשר או חלקו הבשר ביניהן ,כיון דאין החתיכות צריכין זה
לזה ועומדים לחלק ,משו"ה חולקין לפי מעותיהן .ולא מיבעיא כשלקחו מתחילה השור
בשותפות כדי למכרו חי וכן עשו ומכרוהו חי ,דהשכר וההפסד הוא לאמצע ,אלא אפילו
אם היתה דעתם מתחילה כדי לטבחו ,אפ"ה לא אזלינן בתר תחילת המחשבה ,אלא בתר
סוף המעשה דמכרוהו חי .והאי שור ומכרוהו חי לאו דוקא הוא ,אלא כל הדומה לו דהיינו
סחורה שאינה עומדת לחלק אלא למוכרה יחד ,אז חלק המועט נתערב בהמרובה ושוה לו
)סמ"ע( ,כשקנו שור לחרישה ועומד לטביחה ,והיינו שנמלכו לטובחו או לקחו מתחילה
לטביחה ולחלקו באיבריו ומכרוהו חי ,וכן בשור לחרישה כשלא קנוהו להתעסק להרויח
רק לחרוש כל אחד לעצמו או להשכירו ,אזהא דשכר לאמצע הוא רק מטעם כיון דהחלקים
מצורפים כשמכרהו חי ואי אפשר להרויח בחלק המרובה בלתי אם יהיה החלק המועט
עמו ,ומשום הכי כשטבחוהו ומכרו הבשר שאפשר להרויח גם בחלק המרובה לבד ,אף
שמכרוהו ביחד נוטלין לפי מעותיהן ,אמנם כשנשתתפו במעות לקנות סחורה הראויה
לחלוק ולמכור על זמן ,ובזה לא שייך טעם הנ"ל ,דהא החלקים אינם מצורפים בסחורה,
אמנם כאן שייך טעם שיכול לומר כיון שנשתעבדתי לעסוק בשוה ודאי אדעתא ליקח החצי
נשתתפתי ,מדלא אתני ,דבלא"ה בודאי לא נשתעבדתי להיות אגוד בך ,ולפ"ז אתיין דברי
השו"ע כפשוטן ,דבסעיף ה' במ"ש השותפין שהטילו לכיס זה מאה וזה מאתיים ונתעסקו
כולם ופיחתו או הותירו השכר לפי מניינם ,כונתו על עסק סחורה והיינו דינו השני ,דהיינו
מדלא אתני .ואח"כ כתב דאפילו לקחו שור לטביחה דהיינו לחלוק באיבריו מיד ,דבזה לא
שייך טעם הזה ,מ"מ אם נתנו להם ריוח על שמוכרין אותו חי הריוח לאמצע מטעם
דהחלקים מצורפים ,ואח"כ כתב במה דברים אמורים ,וקאי על הרישא בעסקו בסחורות
שנשתתפו לעסוק בשותפות ,ודין זה שייך אפילו בשור לטביחה כשלקחוהו להתעסק בו
להשביחו עד הזמן ,דהשכר לאמצע ,ועל זה קאי ה"במה דברים אמורים" כשנשאו ונתנו
במעות שנשתתפו ,אבל אם המעות קיימים וכו' ,פירוש ,אף שעדיין לא כלה זמן השותפות
והן מחויבים לעסוק במעות ולקנות סחורה ואי אפשר לו לחלק עצמו ,וכסחורה שא"א
לחלוק עצמו דמי ,והיה ראוי להיות השכר לאמצע מדלא אתני ,ועל זה כתב דמ"מ הריוח
לפי מעות ,שהרי אין החלקים מצורפים ,אבל הריוח במעות שבאו אחר שנשאו ונתנו קודם
זמן חלוקה דלא שייך טעם זה ,השכר לאמצע .ואח"כ בסעיף ו' כתב עוד ,דאם עלה ריוח
אחר זמן חלוקה דהריוח לפי מעות .וקאי רק על עסק סחורה ,פירוש ,דלא נאמר כיון
דמעיקרא היתה השותפות על קביעת זמן ,וממילא היתה אדעתא שיהיה הריוח לאמצע,
א"כ מה בכך שכבר עבר החלוקה ,נימא דאדעתא דמעיקרא המשיכו השותפות ,קמ"ל
דלא ,רק כיון שהריוח עלה אחר שכבר אינן משועבדין זה לזה ,הוא לפי מעות ,ועל זה
כתב הרב בהג"ה דה"ה אם שינו נוטלין לפי מעות ,פירוש ,דקאי ג"כ רק על עסק סחורה
ולא אמכרוהו חי .אבל אם ביטלו הריצוי הראשון ונתרצו לעסוק בעסק אחר ג"כ על קביעת
זמן ,ודאי דהוא לאמצע ,ולא יהא אלא נשתתפו מחדש על זמן דודאי השכר לאמצע,
)נתה"מ(.318
)כד( שאלו לא מכרוהו כו' – וי"א דאפילו קנו לטביחה וטבחו באמת ,הוה לאמצע ,כיון דלא
התנו תחילה אומדנא דמוכח הוא שכיונו שיהיה הכל לאמצע )ט"ז וש"ך( ,וא"א להוציא
ממון נגד שיטה זו )פ"ת(.
)כה( ועדיין לא הוציאו אותם כו'  -משמע שאם כבר הוציאו המעות בעסק ומכר העסק בעד
מעות ,ופחתו או הותירו מחמת המטבע ששינה המלך ,אפילו אם זה השינוי נעשה אחר
מכירת העסק ,הפחת או השכר בשוה ,וי"א שמאחר ועומדים ליחלק וזוזי כמאן דפליגי
דמו .למעשה שנים שהטילו לכיס ,אחד מנה ואחד מאתים ,וכשבאים לידי חלוקה עלה
 317לא הבאתי דברי הסמ"ע סקי"ז ,וש"ך סקי"א .שלא ראיתי הלכה יוצא מהם.
 318לא הבאתי נתה"מ סק"ט שלא ראיצתי הלכה שיוצא ממנו.
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המטבע או ירד ,כל אחד מה שהניח הוא נוטל ואין משגיחין בעליית המטבע וירידתה כלל
)פ"ת(.
)כו( שם  -עובדא בראובן ושמעון נשתתפו במו"מ לווארשי ,ודרך הסוחרים שאין מוליכין
מטבע שפודים שם ,דהיינו מעות פרייסיש ,לביתם ,רק מחליפין שם על אדומים או באנקי,
ודרכם לתת כסף הפדיום מה שיעלה ראשון ליד החלפן ,וכשהם צריכים לבאנקי לוקחים
ממנו כפי השער שבשוק ,וראובן היה צריך למעות לצורך עצמו ולקח באנקי מהחלפן כפי
השער במעמד חבירו ובציוויו ליתן לו ,אך התנה שכשיצטרך הוא יקח ג"כ ,ואח"כ לא
לקח כלל עד הגיע תור נסיעתם ,ואז כבר עלה השער ממעות פרייסין נגד באנקי ,ובעת
שקיבל ראובן לא נשאר אצל החלפן מעות פרייסין בעין כי אם מעט מזעיר ,ועתה טוען
שמעון מה שהותירו מעות פרייסין בעליית השער הותירו לו ]נגד הסך שלקח חבירו[,
וראובן טוען שהותירו לאמצע .כשקיבל ראובן באנקי אצל החלפן לשלוח לביתו ,גם
חבירו יש לו כנגדו בקופת השותפות באנקי כסך הזה ,דודאי זה שלקח באנקי אצל החלפן
לאו אדעתא שיטול חבירו כנגדו כל כך מעות פרייסין כפי הסך שחשב החלפן עבור
הבאנקי שקיבל ,שהרי אין משאם ומתנם וסוף חשבונם בשעת חלוקה כי אם על באנקי,
ואף אם חבירו היה רוצה שיהיה חלוקה ביניהם במעות פרייסין ,זה היה יכול לעכב ולומר
איני רוצה לעשות חלוקה כי אם על באנקי שהוא המטבע שנתנו בשותפות ,ומעות פרייסין
כסחורה אחרת דמי ,שא"י לחלוק עד שתמכר על מזומנים כו' ,ומכל שכן בזה שקיבל
הבאנקי מהחלפן במעמד חבירו ,ואם היה רוצה שישאר לו כנגדו בשותפות במעות פרייסין
הו"ל לאתנויי ,כיון שדרך המו"מ וחשבון שביניהם מתחילה ועד סוף הוא על באנקי,
ומדלא התנה אומדנא דמוכח שנתרצה שיהיה לו חוב בשותפות כסך שקיבל חבירו
בבאנקי ,ופשיטא שאין לו להפרע מן השותפות רק באנקי ,והשכר ממעות פרייסין הוא
לאמצע כו' )פ"ת.(319
)כז( ופחתו או הותירו מחמת המטבע כו'  -הטעם ,דאף אם היה נשאר המטבע ביד כל אחד
הגיע להן הריוח או ההפסד )סמ"ע( ,אמנם אם נשתתפו במטבע או בפירות שאינן שוין
ולא עלה הריוח רק על פירות או המטבע של בעל המועט ,אפ"ה הוי לפי מעות ,משום
דתיכף כשמשך אחד או הגביה המעות של חבירו ,נקנה לו בשל חבירו לפי מעותיו ונעשה
שלו להרויח או להפסד ,רק שאי אפשר לומר שיהא לאמצע כי אם במקום שהריוח עלה
ע"י טירחא דידהו ,מטעם שי"ל כיון דנשתעבד בעל המועט לטרוח כמו בעל המרובה,
משא"כ הריוח שעלה על מה שהוא בעין בלי שום טירחא דידהו ,בודאי היה דעתו שיהיה
לפי מעותיהן כיון דלריוח כזה א"צ טירחא ,דאם היה בביתו היה ג"כ הריוח ,זה בודאי
מגיע להם כפי המעות .אמנם נראה דאפילו הריוח או ההפסד העולה כשהן עדיין בעין,
מ"מ אותו הריוח שעלה שלא היה באפשרי להרויח בזה בלא זה ,כגון שאין נותנין הריוח
רק מחמת שמוכרין הכל ביחד ,דודאי השכר לאמצע מטעם שכתב הסמ"ע דהחלקים
מצורפים ,והטעם שכתב סמ"ע בס"ק זה דאף אם היה ביד כל אחד בביתו ,לא שייך כאן,
דהא אין נותנין ריוח רק מחמת מכירת הכל ביחד דוקא .אמנם אם קנו קרקע בסתם ואין בו
דין חלוקה ואחד נתן יותר ,נראה דיש חילוק ,דאם קנו לדור בעצמם ואח"כ מכרוהו
והרויחו ,הריוח לפי מעות ,דהטעם דהחלקים מצורפים לא שייך בקרקע ,אבל אם קנאוהו
רק אדעתא דלמוכרה ולהרויח בו ,השכר לאמצע )נתה"מ( ,וי"א שאם אירע שאחד מן
השותפים הטיל מטבע מיוחד וידוע שהמטבע הזה עלה או ירד ,הפחת והיתרון הוא לו
לבד )פ"ת(.

)íìùì ãáòúùäì ìáà ,(çë)åôúúùðù ïåîîä óåâá éìéî éðäã øîåàù éî ùéñø (å
íìùéù ïðéøîà àì ,(ì)ìëä ãñôðå íéúàîá äæå äðîá äæ åôúúùð íà ïåâë .(èë)àì åúéáî
øçà çåéø åá äìò íàù øîåàù éî ùéàñø .åúéáî íéùîç íéúàîä ìòáì äðîä ìòá
äìéçúá åðúäù äîî åðéù íà ïéãä àåäåáñø ,320úåòîä éôì ïéìèåð ,åòá÷ù ä÷åìç ïîæ òéâäù
 319בסדר?
 320עי' לעיל נתה"מ סק"ח )הובא במאיר המשפט סעיף ה ס"ק )כג(( :שזה מדובר על עסק
סחורה ולא שור לטביחה מיד ,כיון שאינם שמעובדים א' לשני אחרי זמן העסק ,אבל אם מכרו
שור חי אפילו אחר זמן חלוקה הריוח לפי האנשים מטעם שהחלקים מצורפים .וכן ברמ"א שאם
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:(àì)ïäéúåòî éôì ïéìèåð
321

)כח( יש מי שאמר דה"מ  -פי' דאם מכרוהו חי הפחת לאמצע )ש"ך(.
)כט( לשלם מביתו לא  -משום דלא נשתתף אדעתא דהכי שיוציא מביתו עבור ההיזק .ואם
התנה שיהיה להפסד לחצאין ,אליבא דכו"ע מחויב כפי תנאו ,אבל בשבועה אינו נאמן
ליטול) 322קצה"ח(.
)ל( ונפסד הכל כו'  -כאן איירי דהפסד בא שלא מכח משא ומתן ,אבל אם בא מחמת המשא
ומתן ,עי' בסימן צ"ג סי"ג ,שצריך לשלם מביתו ,אבל התובע אינו נאמן בשבועתו על זה,
ואם ידע השותף מזה ההפסד צריך לשלם אף מביתו )ש"ך( ,וי"ח ,שבכל מקום איך שבא
ההפסד לא צריך לשלם מביתו )ט"ז(324 ,323וי"א דבלקחו שור לטביחה ומכרו חי דהריוח
לאמצע ,ודאי דהריוח שעלה על הטביחה קודם שמכרוהו אותו חי ,אותו הריוח הוא לפי
ערך מעותיהן ,דהיאך יעלה על הדעת דאם השביחו השור לטביחה ויש בו ריוח מנה דהדין
הוא שיחלקו לפי ערך המעות ,ואם יש לאחד רק חלק עשירית בהשותפות אינו מגיע
לחלקו מהריוח רק חלק עשירית ,ועתה נזדמן סוחר שנותן דינר אחד יותר לקנותו חי,
והסכימו למוכרו חי בכדי שלא להפסיד הדינר ,וכי נאמר משום שמכרוהו חי כדי להרויח
הדינר דשוב יחלוקו המנה ויטול זה חמשים וזה חמשים ,זה ודאי לא ניתן להאמר כלל ,רק
מה שהרויחו משום מכירתן חי הוא לחצאין ,ומש"כ הרמ"א דהריוח שעלה עד השינוי הוא
לאמצע ,רק משינוי ואילך הוא לפי מעות ,דמה לנו לקלקל הריוח שעלה עד הנה .ועוד
נראה ,דאם לקחו שור לחרישה ונטלו שכר בחרישה עשרה זהובים וחלקו לאמצע ,אף
שלא היה לאחד רק חלק עשירית ,ואח"כ טבחוהו והיו להם היזק עשרה זהובים מהקרן,
ובטבחוהו הדין דהוא לפי ערך המעות ואינו מגיע על בעל המועט הפסד רק זהוב אחד,
אינו מן הדין שיהיה לזה ריוח ולזה היזק מהקרן ,דרווחא לקרנא משתעבד ,ובודאי לא
היתה דעתם לחלוק בריוח אף אם יהיה היזק אח"כ בקרן ,ובודאי מקודם צריך שיתמלא
הקרן ,ובזה איירי הדין שבסימן צ"ג סעיף י"ג ,שכבר חלקו בהריוח ועתה טוען שכנגדו
שהיה היזק בהקרן ,וממילא מחויב להחזיר מה שנטל יותר ,ועל זה פסק דאינו מהנשבעין
ונוטלין )נתה"מ( ,דוקא בכה"ג דשניהם הטילו לכיס דנשתתפו רק באותן מעות .אבל אחד
נותן מעות והב' לא נתן הוי כהלוה לחבירו לחצי .וכן אף אם הטילו לכיס אם אח"כ הוסיף
אחד מהם מעות מכיסו לשותפות ומודה חבירו בזה הך הוספה הוי כמו הלואה לחבירו
בחציו וצריך לשלם מביתו )רע"א( ,בראובן ושמעון שנשתתפו יחד ,וראובן נתן כל
המעות ,והתנו שהריוח יהיה לחצאין ,ומהפסד לא הזכירו כלום ,ועתה נמצא הפסד רב,
כיצד יחלקו ,והוא דינו של הש"ך כאן נגד הט"ז ,והנתה"מ .מעשה שראובן תבע משאר
השותפים היזק מה שהיה על עסק דבש ק"כ זהוב שיתנו כל אחד חלקו ,ואחד מהשותפים
הבא בהרשאה מחבירו טען ,אמת שהיה היזק ,אבל מאן יימר שהיה ההיזק סך הנ"ל ,ועוד,
שאתה גרמת ההיזק ,כי שמעתי מפלוני שהיה בכאן סוחר ורצה ליתן מקח טוב ,ואם היית
מוכר אז היה ריוח הרבה ,ושאלו לפלוני ואמר שהוא לא ראה זה רק ראובן בעצמו אמר לו
כן ,וראובן מכחישו .אם הוא בא להוציא משאר השותפים מכיסם ,לא ממעות שהטילו
לשותפות ,בזה אפילו אם היו עדים על ההפסד אינו יכול להוציא מידם כי הדבר תלוי
במחלוקת )ועל אף שלש"ך אין מח' ,לפי הסמ"ע וט"ז יש( .ואפילו אם בנידון דידן יש ביד
שאר שותפים מעות השותפות ממה שהטילו תחילה לשותפות ,דבזה אם היה מבורר
בעדים שהיה הפסד היו צריכים ליתן חלקם ,מ"מ עכשיו שאין עדים ,השותפים פטורים.
ואפילו אם בנידון דידן היה התובע טוען שהשותפים יודעים ,ג"כ אי אפשר לחייב
השותפים ,כי מעיקרא דדינא פירכא ,דכאן אינם נחשבים כלל מודה במקצת ,כי אף שאמרו
אמת שהיה היזק הלא טענו שהוא היה הגורם לזה ההיזק ,ולפי טענתם לא נתחייבו כלל
ליתן סיוע לזה ההיזק )פ"ת(.
שינו זהו כמו אחר זמן החלוקה.
 321עיין בתשו' מהרי"ט סי' קכ"ח ובתשו' ר"ש כהן ספר ב' סי' פ"ז ובתשו' מהרשד"ם סי' קע"ג
ובתשו' מהרא"ן ששון סי' קי"ב – ש"ך.
 322לבדוק שלא החסרתי כלום בקצה"ח.
 323וי"א שאם קנו בהקפה ,ודאי קבלו ע"ע גם לשלם ההפסד מביתם )ערה"ש ס"ח(.
 324עי' נתה"מ שמביא שיש טעות בגרסת הש"ך ול"נ שזה מש"כ בש"ך.
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)לא( וה"ה אם שינו כו'  -פירוש ,אפילו אם הסכימו יחד על השינוי ,אפ"ה כל שלא עסקו
בהעסק בענין שעלו במחשבתן תחילה ,הו"ל כאילו לא נשתתפו יחד אלא כל אחד קנה
בשלו )סמ"ע( פי' אף כשמכרוהו חי )ש"ך(.

)åì äéäù ïáåàøãñø :äâä (áì)úåòîä éôì ïé÷ìåç åãáà åà åáðâð íàù øîåàù éî ùéåâñø (æ
ååä äøåçñ åð÷ ë"çàå åùò ïëå çåéøä ùéìù åì äéäéå áåçä úééáâá åì òééñéù ïåòîùì øîåàå áåç
ãçéá äøåçñä ë"çà åð÷ù à÷åãåäñø çåéøá ÷ìç ïåòîùì ùé éøäù (âì)ñéëì åìéèäù 'áë åäì
÷ø åì øãð àì éøäù íåìë çåéøá åì ïéà åòééñ ïåòîùå äðå÷ä àåä ïáåàø íà ìáà úåôúåùã àúòãà
åøéáçì òééñîì ïéðúåðù äîë ÷ø åì ïúéì êéøö ïéàå êë øçà çéåøäù äîá àìå áåçä úééáâá ÷ìç
øîàå øúåé êéøö ïéàù éåâä øîà ë"çàå å÷ìç åì ïúð ïáåàøå éåâì úååìäì åôúúùðù ïåòîùå ïáåàøåñø
éëä åìéôà øèôð êë êåúáå (ãì)íðúéì åúåà äçã ïåòîùå äåìäù äîì å÷ìç åì ïúéù ïåòîùì ïáåàø
äðéù æà (äì)å÷ìç ïúé àìù ïåòîù øîà íà ìáà 325ïáåàøì ìçî àì éøäã çåéøä ÷ìçá åéùøåé åëæ
:à"î óéòñ äæ ïîéñ ì"òå (åì)çåéøä ïî å÷ìç ãáàå úåôúåùä ïéðòá

)לב( חולקין לפי המעות  -דכיון דלא אשתנו המעות ממה שהיו ,הו"ל כאילו נתיקרו או
נפחתו בעודן הן בעין ,עי' לעיל ס"ק )כז( )סמ"ע(.326
)לג( ויהיה לו שליש הריוח וכן עשו  -פירוש ,שגבו החוב בסיוע שמעון ,והחוב היה דרך
משל ד' זהובים ועלה בו ריבית ג' זהובים והריבית הוא הריוח ,נמצא דהוה ליה לשמעון
השליש מהריוח החוב ,ולראובן ב' חלקים בריוח וגם גוף החוב לראובן ,ואפ"ה נוטלין
בשוה במה שהרויחו אח"כ בהסחורה שקנו ומכרו ,דהו"ל כשנים שהטילו לכיס זה מאה
וזה מאתים כו' )סמ"ע( ,וי"ח על הרמ"א שהרי לא שם שום דבר בקרן ,לכן נראה שיתן לו
משאר רווחים כפועל בטל או כמנהג לתת למסייע לחבירו בסחורות ואינו משום קרן
)קצה"ח( ,וי"ח כמ,ש לקמן סי' קפ"ג ס"ד ,אפילו אם לא נתן לו כלום וקנה אדעתא
דשותפות ,קנה )נתה"מ(.
)לד( דחה אותו ליתנם  -פירוש ,שדחייתו היתה אין לי עתה אבל אתננו היום או מחר ,לאפוקי
אם דחה אותו לומר שלא ליתן לו חלקו )סמ"ע(.
)לה( אמר שמעון שלא ליתן חלקו  -עיין מה שכתבתי לקמן סעיף מ"א ]סקנ"ה[ )נתה"מ(.
)לו( אז שינה בענין השותפות  -דדרך השותפין להניח כל אחד מעותיו בהשותפות ,ולהיותם
שניהם שוים בהענין הנולד לפניהן )סמ"ע(.

),íäî ãçà úåùøá úåôúåùäî ãáàð åà áðâð íàù ,(æì)ïä øëù éøîåù ïéôúåùäæñø (ç
,òåãé ïîæ úåôúåùá ÷ñòúî ãçà ìëù ïîæá ,íéøåîà íéøáã äîáçñø .åúåéøçàá áééç
,÷ñòúäì áééåçî åðéà 'à íà ìáà ,äìçúî ïë åðúäù à÷åãåèñø :äâä .åá ÷ñòúðù ïîæá åì áðâðå
íà ìáàòø (çì)íðç øîåùë ÷ø éåä àìå úåôúåùä úøéîùá áééç åðéà ,åáì úáãðî äùåò ÷ø
,íéøåèô ,åãáì ãçà ìë åá ÷ñòúð êë øçà íà åìéôà (èì)327ãçéá ÷ñòúäì åìéçúä
åá ÷ñòúð äìçúî íàå à"öø 'éñ óåñ ïî÷ì ïééò äòéùôá áééç íàå (î)àéä íéìòáá äøéîùã
éðùä äéä àìù ,(àî)áééç ïåùàøä ,áðâðå ,ãçéá íäéðù åá å÷ñòúð êë øçàå ,åãáì ãçà
åúëàìîá åîò äéä ïåùàøäù ,øåèô éðùäå ,åúøéîù äìéçúäùë åúëàìîá åîò
ãáåòì òåøôì ïäî ãçà ãéá øàùðå ,(áî)328éøîâì úåôúåùä å÷ìçàòø :äâä .åúøéîù äìéçúäùë
ïî éðùì ïë íâ øàùð íà ìáà .329ãñôää åì íìùì áééç åøéáç ïéà ,åðîî åáðâð åà åãáàå ,íéáëåë
 325ודוקא שלא הוצרך לתובעו בב"ד ,אבל אם תבעו בב"ד אע"פ שנפסק שהוא צריך ליתן מעות
לשותפות לא זכה בריוח עד שיתן כיון שהטריחו לב"ד )ערה"ש ס"כ(.
 326לא הבאתי הש"ך והנתה"מ ופ"ת שלא ראיתי הלכה שיוצא מהם.
 327י"א שאפילו שרק נתעסקו בקניית הסחורה יחד ,נעשים שומרים בבעלים )ערך שי בשם
מרשד"ם סי' קס"ו( .ויש חולקים שדוקא אם שמרו יחד )ד"ג כלל צ"ח סי' ס"א(.
 328ש"ך חושן משפט סימן קעו ס"ק יט
)יט( חלקו השותפות כו' .עיין בתשובת מהרא"ן ששון בזו:
 329ואם נשאר בידו הקרן והריוח ונגנבו ,אינו חייב לשלם רק הקרן ולא הריוח ,דכיון שנגנבו
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.íäéðù ìò ãñôääå íéìòáá äøéîù éåä ,úåôúåùä

)לז( שומרי שכר הן  -דכל אחד עוסק ומשמר חלק חבירו בשכר שגם חבירו יתעסק וישמור
את חלקו ,ומה"ט אמרינן דהיינו דוקא שהתנו כן מתחילה ,וכמ"ש מור"ם בהג"ה ,דאז
הו"ל כשכרו זה את זה בתחילת השותפות )סמ"ע(.
)לח( ולא הוי רק שומר חנם כו' – וי"ח והעיקר אפי' ש"ח לא הוי ,דדוקא כשאמר שמור לי
ואשמור לך ,אבל כששמר א' בסתם ,אפילו ש"ח לא הוי ,ועוד השותף הוי שמירה בבעלים
330
ופטור אפילו מפשיעה ,ורק כשא"ל בפירוש שמור לי היום ואשמור לך למחר כו'
)ש"ך( ,וי"ח דודאי כשכל אחד מתעסק בהחצי בביתו .וכיון דשותפין נעשו שכירין זה לזה,
וכל אחד מחויב להתעסק בחלקו ולשומרו ,ודאי דהוי שומר ,דבכל חלק החצי שלו והחצי
של חבירו וכל אחד מחויב לשמור חלקו וחלק חבירו ,ואפילו שומר שכר נראה דהוי ,דהא
שכירים זה לזה הן אפילו בלא אמר שמור לי ואשמור לך למחר .משא"כ הכא מיירי
המחבר שהכניס הכל לביתו ,לא הוי שומר כלל ,שלא קיבל שמירה על חלק חבירו כלל,
דיכול לומר לחבירו היה לך לבוא ג"כ לשומרו ,וכשאין אתה שומר חלקי גם אני איני
מחויב לשמור חלקך ,ובזה כתב הש"ך דלא הוי שומר כלל )נתה"מ( ,ועיקר כדברי הרמ"א
ואפילו קים לי לא מצי למטען )פ"ת(.
)לט( התחילו להתעסק ביחד  -נראה דאם מתחילה בחודש ניסן לקח כל אחד חצי לביתו
להתעסק בו ולשומרו ,ואח"כ בחודש אייר התנו שיהיה כל אחד מתעסק בכל הסחורה
חודש שני ,ודאי דלא הוי שמירה בבעלים על החצי שלקח מהשותף השני לביתו ,כיון
שבחודש שני לקח החצי שהיה מונח בבית השני לביתו להתעסק בו לשומרו ,הוי משיכה
חדשה שלא בבעלים על החצי השני ,והוי שמירה שלא בבעלים וחייב לשלם רביע מכל
הסך ,כי על חצי שהיה בביתו מכבר לא נסתלק ממנו שמירה בבעלים ,רק על חצי השני
נעשה שומר שלא בבעלים ,משום הכי משלם רביע מהסך כדמוכח בסימן שמ"ו סעיף י"ד,
אלא ודאי דמיירי שהיתה כל הסחורה של שותפות בחנות המשותף ושמרו שניהם יחד
בחודש ניסן ,ואח"כ בחודש אייר התנו שישב כל אחד בחנות חודש אחד ואח"כ ישב השני
בחודש השני ,בזה אתי שפיר מה שפסק דפטור ,דאין כאן לא משיכה חדשה ולא קבלת
שמירה חדשה ,שהרי מקודם היה ג"כ חייב לשמור הכל כדין שותף )נתה"מ(.
)מ( אפילו אם אח"כ נתעסקו כו'  -שותפין בעסק שהתנו בתחלת השיתוף שיעסוק כל אחד
בחדשו ,ונגנב ממעות שותפות אצל אחד מהשותפין בחדשו ,ובתחלת השותפות היה
בעלים עמו ,אלא שכבר כלתה השאילה בבעלים קודם שבא לידו ,עכ"ז הוה שמירה
בבעלים ופטור )קצה"ח( ,וי"ח דכל זמן שאין לו מה לשמור ,מה בכך שנתחייב בשמירה,
ודאי דכל שלא היתה התחלת השמירה בבעלים לא הוי שמירה בבעלים )נתה"מ(.
)מא( הראשון חייב כו'  -דכשנגנב בשעה שנתעסקו שניהם ביחד ,אזי אינו חייב הראשון אלא
רביעית מהסך ,דבשעה דנתעסקו בו יחד השמירה היה מוטל על שניהם בשוה ,אלא
שהשני פטור מגניבה בהחצי שהיה מוטל עליו שמירתו ,אבל עכ"פ על הראשון לא היה
מוטל אלא שמירת החציה ,ומאותו החציה החצי שלו ,והחצי השני דהיינו רביעית מכולו
עליו לשלם לחבירו .אבל אם אחר שעסקו ביחד ונפרדו זה מזה חזר ושמרו הראשון ונגנב
מידו ,אזי ודאי חייב לשלם לחבירו חצי שלו מכולו ,ואם נגנב בשעה שעסק בה השני
אח"כ לבדו ,פטור בכולה מחבירו )סמ"ע( ,ועיין לקמן ס"ס ת"י )ש"ך( ,וי"ח דאם נגנב
בשעה שעוסקין ביחד ,שניהם סובלים ההיזק בשוה כל אחד ,שלא קיבל עליו שמירת חלק
חבירו באותה שעה .אבל ,אם נגנב בשעה שעוסק הראשון לבדו ,אז ישלם הוא לחבירו כל
חצי שלו ,ואם בשעה שעוסק השני לבדו פטור מן הראשון )ט"ז(,עוד אפשר לקיים דברי
הסמ"ע שכתב בעוסקים שניהם ,דהיינו שעוסק כל אחד בהחצי בביתו ,דבזמן זה השני
פטור כשנגנב אצלו החצי דהוי שמירה בבעלים ,ואם נגנב גם אצל הראשון החצי שהיה
בביתו ,חייב לשלם להשני החצי מהסך שהיה אצלו דהיינו רביע מכל הסך .ועוד אם התנו
אין כאן ריוח .ואם נגנב רק הריוח ,,יש להסתפק אם הוי ש"ש רק על הקרן ,או גם על הריוח
)ערה"ש סכ"ה(.
 330עיין בתשובת מהר"ם מינץ סי' נ"ט ובתשובת ר"ש כהן ס"ב סי' ק"ח ובתשובת מהרשד"ם סי'
קכ"ז
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תחילה שיעסוק כל אחד בחדשו ,והתחיל ראובן להתעסק בחודש ניסן ,ונתרצה שמעון
והשאיל עצמו לראובן שיעסוק עמו בחדשו ,וא"כ ראובן בחדשו דינו כשומר שכר דהא
התנו בתחילת השמירה שיעסוק כל אחד בחדשו ,והוי כשמור לי ואשמור לך למחר דהוי
כשומר שכר ,ושמעון שהשאיל עצמו בחנם הוי שומר חנם ,דאז ודאי חייב ראובן בכל ,אי
נמי יש לומר דנפקא מינה לענין פשיעה ,ולפי דברי הש"ך סימן צ"ו סק"ב דמפשיעה לא
נתמעטו .וא"כ ה"ה אם שכר ראובן את שמעון שיעסוק עמו בחדשו ,אפ"ה פטור שמעון
דהוי שמירה בבעלים ודמי לקטן )נתה"מ(.
)מב( חלקו השותפות כו'  -דלא גרע משומר שכר שכלה זמנו דלא הוי רק שומר חנם כמבואר
בס"ס ש"ד סעיף ו' ,ומיירי אפילו אם נתעסקו שניהם ביחד ,דבין אם נתעסקו בחנות
המשותף לשניהם ,וכיון שמשך האחד לביתו מחנות המשותף שיחזיקנו בביתו עד שיופרע
להגוי לא הוי שמירה בבעלים ,דכיון שמשכו לשומרו לבד הוי משיכה חדשה להעשות
שומר שלא בבעלים ,ועוד ,דמתחילה לא נעשו שומרים זה לזה כלל ,כיון ששמרו שניהם
כל אחד לא שמר רק של עצמו ,וכן אם היה מתעסק כל אחד בחצי שלו בביתו וחלקו,
ואח"כ נתן אחד לחבירו מעות מחלק שלו להשני לפרוע להגוי ,הוי משיכה חדשה .כל
שותפין ,כשלוקח הכל לעצמו כשהוא מעות נראה דהוי שומר שכר ,כיון שיש לו היתר
תשמיש ועסק במעות של חבירו מרויח גם לו ,אבל בחפץ כה"ג נראה דלא הוי שומר שכר,
אם לא שנשאר ביד מי שמחויב לשמור בחודש זה בשכר ששמר חבירו חודש העבר
)נתה"מ(.

)åîöòì øáã äð÷é àìù åøéáçá úåçîì ãçà ìë ìåëé (âî)ïéôúåù ïäù íéçàáòø (è
ïéîù ,÷åìçì íéàáùë ,íîöòì åð÷å åçéî àì íàåâòø ,å÷ìçî åúåà äëðé àì íà úåôúåùäî
,åãáà åà (ãî)éøîâì åìë íà ìáàãòø .ä÷åìç úòùá íéåù íäù äî éôë íäéìòù íéãâáä
ïéîù ïéà íäéúåðáìå íäéðáìå íäéùðì íéãâá åð÷ íàåäòø .íäì íúåà ïéáùçî ïéà
ìåãâåæòø 331íäì ïéîù úáù éãâáá ìáà ìåç éãâáá íéøåîà íéøáã äîáåòø (äî)íúåà
àìù åá úåçîì íéìåëé äìéçúëì ìáàçòø (åî)åì ïéîù ïéà åîöòì äð÷ù äîá óà ïéçàä
:(æî)333âäðîä øçà äæá ïðéìæàã éì äàøð åäéî ïéçà ïðéàù 332ïéôúåù øàù ïéãä àåäåèòø :äâä äð÷é

)מג( אחין שהן שותפין – ל"ד אחין ,אלא כל שותפין )סמ"ע(.
)מד( אבל אם כלו לגמרי כו'  -דדעת השותפים דמחלו אהדדי בכה"ג ,כיון דלא מיחו או התנו
מתחילה )סמ"ע(.
)מה( בגדים לנשיהם ולבניהם – כיון דאין דרך נשים ובנים לבוא לב"ד ולשום הבגדים
שעליהם ,אמרינן דמחלו אהדדי בזה .אבל בבגדי שבת דיכולין לשלחן לב"ד לשומן ,הוה
דינייהו כבגדים שעל השותפים עצמן ,דאם הן בעין שמין להן לחלקן )סמ"ע( ,וכן שותף
שנתן מתנה לחבירו ,והשותף ראה ושתק ,שהרי מחל לו )נתה"מ(.
)מו( וגדול האחין כו'  -פירוש ,גדול האחין הנושא ונותן במה שהניח להן אביהן ,דמסתמא
ניחא להו דילבש ויכסה נפשו בבגדים נאים כדי שישתמעו דבריו בעוסק עסקיהן ,משו"ה
אמרינן דמחלו ליה לגמרי ,אף מה שישאר מהן בעין בשעה שחולקין )סמ"ע( ,בגדול
האחין אף בגדי שבת אין שמין ,דבשלמא גבי בניהם ובנותיהם ,הטעם דאין שמין
שמתביישין להביאן לב"ד ,ומה"ט בגדי שבת שיכולין להביאן לב"ד שמין ,אבל גדול
האחין דטעם דניחא להו דלישתמי מיליה ,וזה שייך נמי בבגדי שבת שילבוש בגדי שבת
נאים כדי דלישתמעי מילי' כשיעסוק עם הסוחרים ,וי"ח שהטעם שבגדי שבת שמין מפני

331

וה"ה בשאר חפצים או תכשיטים שקנו מתפיסת הבית ,ששמים אותם כבגדי שבת )ערה"ש

סכ"ז(.
 332ש"ך חושן משפט סימן קעו ס"ק כא
)כא( והוא הדין שותפין שאינן אחים כו' .עיין בתשו' מהרא"ן ששון סי' קל"ד וקל"ה האריך בזה:
 333דהיינו שבשאר שותפים בד"כ אין המנהג שניזונים יחד כל אחד לפי צורכו ,אבל במקום
שהמנהג כן ,גם בשאר שותפים ,או שהתנו שיזונו יחד ,דינם כאחים שאפילו אם אכל אחד יותר,
אינו צריך לשלם לשאר השותפים )ערה"ש סכ"ח(.
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334

שאין עולים על דעת הבעלים להקנות בגדים מכובדים כאלו ,וא"כ אף בגדול אחין שמין
)ש"ך(.
)מז( דאזלינן בזה אחר המנהג  -דכל שהמנהג אינו כן הו"ל כהתנו אהדדי מתחילה וסמכו על
המנהג .ומ"ש מור"ם "בזה" ,ר"ל בדין כזה התלוי באומדן דעת הבריות )סמ"ע(.

)êìé àìå ,335äøåçñ äúåàá äðéãîä âäðî äðùé àì ,íúñá åøéáç íò óúúùîäôø (é
,(èî)337úøçà äøåçñá ÷ñòúé àìåàôø ,(çî) 336íéøçà íò äá óúúùé àìå ,øçà íå÷îì
àìù åá äøúä íàåáôø :äâä .(ð)äô÷äá ãéîú øëîäì åëøãù øáã àìà 338äô÷äá øåëîé àìå
ïðéà úö÷å äô÷äá ïéøëåî íãà éðá úö÷ åéäâôø ,(àð)íìùì áééç äô÷äá åëøãù øáãá åìéôà úåùòì
.åìùá åîë åøéáç ìùá äùòé òùåô åà äðùî åðéàù ìëåãôø ,åøéáç úòã àìá óé÷é àì äô÷äá ïéøëåî
ãçàå ãçé ïéìëåàä äøåáç éðáåôø .éîã úåùøá ãøåéë óúåù ìëã ,àéöåäù äîá å÷ìç åøéáçî ìèåðåäôø
äìéçúá 340åðúä ïë íà àìà íéøçà ãéá ãé÷ôé àìå .339(áð)å÷ìñì íéøçà ïéìåëé ,äáøä ìëåà
íéëñäå åòéãåä êë øçàå åøéáç úòãî àìù äùòå øáò íàå ,341(âð)åøéáç úòãî äùòéù åà
íàåæôø .(äð)ãáìá íéøáãá àìà ïéð÷ íéëéøö åìàä íéøáãä ïéàå ,(ãò)øåèô äæ éøä åéùòîì
åà ,íéá ùøéô åà ,êìéì åì äéä àìù íå÷îì êìäù (åð)íéøáãä åìà ìëî ãçàä äðéù
àáéù úçô ìë ,íéøáãä åìàá àöåéë ïëå úøçà äøåçñá ïúðå àùð åà ,(æð)äô÷äá øëîù
:343(çð)òöîàì øëùä øëù íù äéä íàå ,342åãáì íìùì áééç øáòù äæ úîçî

)מח( לא ישתתף בה עם אחרים – דוקא עם נותן בידם את ממון השותפות ,אבל מותר
להשתתף עם אחרים שיטרחו בעבור השותפות בשכר ,אם אינו נותן את ממון השותפות
בידם )ט"ז(.
)מט( ולא יתעסק בסחורה אחרת  -מדכתב בסעיף י"א ,אבל אם נשתתף עם אחר בממון עצמו
כו' ,ש"מ דוקא עם אחר דמותר ,הא הוא עצמו אפילו בממון דעצמו אסור להתעסק בשעה
 334עיין בתשובת ר' בצלאל סי' ל"ח /ל"ה - /ש"ך
 335ודוקא כשכל אחד עוסק במקום אחר ואינם נמצאים יחד ,אבל אם שניהם נמצאים בעיר
אחת ,אפילו בדבר שהוא מנהג המדינה לא יעשה דבר חדש בלא לשאול את שותפו ,ואם שינה
ההפסד עליו ,כיון שיכל לשואלו )ערה"ש סכ"ט( .ואם הם חלוקים איך לנהוג ,יעשו כמנהג
הסוחרים באותו ענין ,ויכול אחד מהם לכפות את שותפו לעשות כמנהג הסוחרים ,ואם עשה
כמנהג הסוחרים ,אפילו בלא ששאל את שותפו ,אם בא להם הפסד פטור ,כיון שעשה כמנהג )שם
סמ"ו(.
 336ואם עבר והשתתף ,אין השותפות בטלה )כנה"ג( .אבל אם התנו בפירוש שלא להשתתף עם
אחרים ועבר והשתתף ,השותפות בטלה ,אא"כ השותפות השניה מסתיימת לפני השותפות
הראשונה )שו"ת לחם רב סימן קיח(.
 337עיין בתשובת רשד"ם סימן קס"א וק"ע וק"ץ ובתשובת מהרא"ן ששון סימן ק"ץ ובתשובת
רבי שלמה כהן ס"ב סימן פ"ו ופ"ח ובתשובת רא"ן חיים סימן מ"ד ובתשובת מהרא"ן ששון סימן
קל"ו ובתשובת מבי"ט ח"ב /ח"א /סי' שכ"ד )ש"ך(
338
בידים
כמזיק
הוה
בהקפה
שהמוכר
סקט"ז
ש"ך
ע'י
 339דהוי כמקח טעות ,כיון שלא ידעו מתחילה שהוא אוכל הרבה .וה"ה בכל מקום שהתאנה
אחד בשעת עשיית השותפות ,יכול לבטלה )ערה"ש סל"ו(.
 340חברות ותאגידים שכל קיומם ותוקפם הוא רק מכח החוק ,דנים על כל עניניהם ע"פ
התקנות והחוקים ,דהוי כנשתתפו אדעתא דהכי )פ"ח פ"א סל"ג(.
 341ומותר להפקיד ביד אחר ,בדבר שהמנהג להפקיד דבר זה בידי כאלו אנשים ]כגון להפקיד
מעות בבנק[ )ערה"ש סכ"ט(.
 342ואם יברר שגם בלא השינוי היה הפסד ,י"א שחייב )כנה"ג הגה"ט אות צג( .וי"א שפטור
)ערה"ש סל"ג( .וי"א שאם שינה מהמנהג ,חייב רק בהפסד שבא מחמת השינוי ,אבל אם שינה ממה
שהתנו בהדיא ,חייב גם באונסים )פ"ח פ"ב הע"י( .ובכל דבר שאפשר לתלות שבא מחמת השינוי
חייב ,ודוקא כשבא להוציא ,אבל אם הוא מוחזק ובא שותפו להוציא ממנו ,הוי כאיני יודע אם
נתחייבתי וחייב רק על הפסד שבודאי נגרם מחמת השינוי )משפט שלום(.
 343ואם היה מחמת השינוי הרבה ריוח ,וגם קצת הפסד ,מנכה לו את ההפסד מהריוח )פ"ח פ"ב
הע"י(.
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שקיבל לידו עיסקא דאחריני )סמ"ע( ,אם עבר ונתעסק הריוח לעצמו ,דדוקא כשהשינוי
היה במעות שותפות הריוח לאמצע ,אבל במה שנתעסק במעותיו הריוח הוא לעצמו
)ש"ך( .וכן כל עסקא שלא נתחייב לעסוק רק בעסק ידוע ,והוא קנה במעותיו עסק אחר,
אף שאסור לכתחילה ,מ"מ כיון שידו אינו מחוייב לעסוק בעסק כזה לבעה"ב ,לא הוי ידו
כיד בעה"ב לענין הריוח שמרויח בעסק אחר ,דדמי לפועל שאמר לו נכש עמי היום
כמבואר בסימן ר"ע סעיף ג' דמציאתו לפועל ,והכי נמי בשותפין לא הוי כפועל במה שלא
נשתתפו בו ,ומש"ה אף שאסור לעשות כן מ"מ אם עבר ועשה הריוח לעצמו) 344נתה"מ(
.345
)נ( להמכר "תמיד" בהקפה  -כתב תמיד ,לאפוקי אם לפעמים אינן מוכרין אותו בהקפה,
וכמ"ש מור"ם בהג"ה ,בכשיש קצת בני אדם שאינם מקיפים דלא יקיף בלא דעת חבירו
)סמ"ע( ,פירוש ,שלפעמים קצת בני אדם אין מוכרין סחורה זו בהקפה כלל ,אבל אם תמיד
דרך למכור סחורה זו קצת בהקפה וקצת בממון ,פטור .ובדבר שדרכו למכור תמיד
בהקפה ,אפילו בחובות גויים פטור )נתה"מ(.
)נא( ואם התרה בו  -נראה דאף דיכול למחות ,מ"מ חבירו יוכל לומר כיון שדרך דבר זה
למכור תמיד בהקפה ,והלוקח הוא איש בטוח בעיני בית דין ,הוי כהגיע זמן סחורה זו
למכור ,ויכול לחלק עמו ולומר לו אקיף חלקי וקח חלקך ,דבדבר שדרכו בכך כופין זה את
זה ,רק דהוא יכול למחות בו שלא יקיף חלקו )נתה"מ(.346
)נב( יכולין אחרים לסלקו  -מ"מ אין יכולין לתובעו מהעבר מה שאכל יותר עד האידנא ,דכל
זמן דלא מחלקי מהדדי דין שותפות להם שיאכל כל אחד כפי רצונו )פ"ת(.
)נג( ולא יפקיד  -אם נתן לאיש שרגיל השותף השני להפקיד אצלו ונגנב אצלו ,דמ"מ הוא
פטור ,כמו בשאר שומר שמסר למי שרגיל הבעלים להפקיד ,ועיין בסימן רצ"א סעיף כ"ו.
אמנם אם בא היזק לעסק מכירת הסחורה ,כגון שלא היה הנפקד בביתו בזמן המכירה,
חייב השותף המפקיד להשלים לו ההיזק .ומ"מ לא הוי תחילתו בפשיעה נגד הגניבה ,דאנן
בעינן דוקא תחילתו בפשיעה לענין שמירה )נתה"מ(.
)נד( ואח"כ הודיעו והסכים למעשיו כו'  -משמע דיסכים עמו בפירוש ,אבל בשתיקה בעלמא
לא אמרינן בזה דשתיקה כהודאה דמיא ,דהא י"ל דשתק מאחר דכבר עשאוהו ולא היה
בידו לשנות )סמ"ע( )רע"א(.
)נה( ואין הדברים האלו צריכים קנין כו'  -דכיון דהסכים עמו הו"ל מחילה ,ומחילה אינה
צריכה קנין )סמ"ע( ,ה"ה שיסולק השותף לגמרי מהשותפות נמחל בדברים בלבד .ראובן
ושמעון שנשתתפו כדין לזמן קבוע ,והתנו שגם אחר זמן אם ירצה אחד מהם לחדש
השותפות לא יוכל חבירו לעכב ונשבעו על זה ,ובתוך הזמן אמר ראובן לשמעון תא ונפליג
שאיני רוצה עוד שותפות ,ונתרצה שמעון והתחילו לחלוק ,וכשראה ראובן שיש ריוח
בשותפות אמר איני רוצה לחלוק ושמעון אומר כבר מחלת השותפות והשבועה ,וראובן
טוען לא מחלתי ואפילו אם תמצי לומר שמחלתי היינו השותפות שבתוך הזמן ,אבל אני
רוצה לחדש שותפות ,דמי עדיף מחילתי מהגעת זמן שהייתי יכול לחדש ,גם עתה אני יכול
לחדש .הדין עם שמעון ,דמיד שאמר ראובן איני רוצה עוד שותפות ,כבר נמחל השותפות
והשבועה ואינו יכול לחזור בו דמחילה אינה צריכה קנין ,אמנם אם יש סחורה השייכת
לשותפות לא מהני לשון מחילה שלא יצטרך ליטול חלק מאותה הסחורה ,כמ"ש הרמ"א
 344ואם התנו שכל מה שיעסוק אחד מהם בענין מסוים יהיה לאמצע ,ועסק אחד מהם ,הריוח
לאמצע ,אבל אם התנו שלא יעסוק אחד מהם בענין זה רק בשותפותם ,ועבר אחד מהם ועסק גם
לבדו ,הריוח לעצמו )כנה"ג הגה"ט אות קד(.
 345ובכנה"ג כתב על שנים שהשתתפו לעסוק בתיווך ,והתנו שכל מה שירויחו בתיווך אפילו אם
יעסוק לבדו יהיה לאמצע ,ולאחד מהם היה קודם לכן עסק אחר ,ופסק שהריוח מהעסק האחר
הוא לעצמו ,כיון שהיה מקודם ,ולא התנו עליו שהריוח בו יהיה לאמצע ,ומשמע שאפילו
בשותפים בכל עסקיהם ,אם היה לאחד מהם עסק ממקודם ולא התנו עליו ,הריוח לעצמו .ובעיקר
הדין של עסק בסחורה אחרת כתב ,שכיון שהוי מחלוקת ראשונים ,א"א להוציא מיד המוחזק.
 346ובערה"ש )ס"ל( ובאולם המשפט חולקים ,שאם השתתפו בסתם ,והמנהג להקיף אפילו על
חלקו אינו יכול למחות שלא יקיף ,והרמ"א מיירי כשמיחה בו בשעה שנשתתפו.
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לקמן סימן רמ"א סעיף ב' בהגה דלשון מחילה אינו שייך אלא במעות שחייב לו אבל אם
היה לו חפץ כו' .עכ"פ חוץ מאותה הסחורה שיש בעין ,נמחל השותפות ,מיהו כל זה
בליכא כתב שותפות ,אבל אי כתבו שטר שותפות והשטר בידו ,נראה דתלוי בפלוגתא
דסימן רמ"א סעיף ב' בש"ך סק"ד אי מהני מחילה בתפיס שטרא ,וכתב בש"ך שם דהוי
ספיקא דדינא ,ע"ש .וי"א דאפילו בדנקט שטרא מהני מחילה) .פ"ת(.
)נו( ואם שינה האחד כו'  -חייב אפילו היכי שהתחילו להתעסק ביחד דהוה שמירה בבעלים
כדלעיל סעיף ח' ופטור אפילו מפשיעה ,מ"מ כל הני הוי מזיק בידים ,ודוקא פשע
בשמירה פטור אבל לא מזיק בידים ע"ש .ומדברי הש"ך לעיל סעיף ח' באמצע ס"ק )לח(
מבואר שמסתפק בזה בענין שותף שמכר בהקפה אי חייב לשלם היכי ששניהם מתעסקים
ביחד ,וי"א דנראה לו להכריע כחילוק הב' של הש"ך ,ממ"ש בשו"ע לקמן סימן רצ"א
סעיף כ"ו גבי שומר שמסר לשומר אם דרך הבעלים להפקיד כו' ,והוא שלא ימעט
בשמירתו ,אבל אם מיעט כו' ,אף על פי שהראשון היה שואל או שוכר בבעלים כו' ,מטעם
דהוי מזיק בידים ,וא"כ ה"ה הכא ,דכל המשנה מדעת שותפו שעשה מעשה בידים והפסיד
חייב אף היכי דהוי השמירה בבעלים ,דלא אמרינן פשיעה בבעלים פטור אלא היכי דהיה
היזק ע"י שנתרשל שלא שמר יפה ,אבל אם עשה מעשה והפסידו בידים הוי מזיק גמור
וחייב אף בבעלים ,וי"א דכל עניני שוגג המזיקים בידים מיפטרו מטעם שמירה בבעלים,
אפשר דהמוחזק יכול לומר קים לי כוותייהו) 347פ"ת(.
)נז( או שמכר בהקפה כו'  -וכן אם זקף החוב שיש להם כבר לזמן אחר )סמ"ע( ,348ואם מכר
בהקפה אינו חייב לשלם רק כפי מה שהיה שוה החפץ למכור במזומן ,דאפילו במזיק גמור
אינו חייב לשלם יותר ממה שהיה שוה למכור במזומן ,ופשוט )נתה"מ(.
)נח( השכר לאמצע  -שהרי במעותיו הרויח ,וזה לא נתכוון בהשינוי לקנות לעצמו .אבל
כשהפסיד יכול חבירו לומר אילו לא שינית לא הוה לך הפסד )סמ"ע( ,משמע מדבריו דאם
אמר בפני עדים שקונה לעצמו וכו' ,הריוח לעצמו ,ואף דאם לא שינה לא היה מועיל ,ולא
נכון )נתה"מ(.

)êìäå 349äøåçñì íéèç íäá ç÷éì úåôúåù úøåúá åøéáçì úåòî ïúåðäçôø êëéôì (àé
íàå ,350(èð)øáòù äæì åúçô åúçô íà ,íéèç äð÷å íéøåòù úåð÷ì åà ,íéøåòù äð÷å
ïåîîá øçà íò óúúùðå êìä íà ïëå .(ä"ñ âô÷ 'éñ ì"òå) òöîàì åøéúåä åøéúåä
óúúùð íà ìáàèôø .òöîàì øëùä øëúùð íàå ,åîöòì ãéñôä ãéñôä íà ,(ñ)úåôúåùä
íäéðéá åðúä íàå ,åîöòì çåéøä çéåøä íàå ,åîöòì úçô åúçô íà ,åîöò ïåîîá øçà íò
øã ïáåàøù ãçà øù ìöà áåç ïäì äéä ,ïéôúåù åéäù ïåòîùå ïáåàøöø :äâä .(àñ)éàðúä éôì ìëä
øîåà ïáåàøå ,åàùò àåäù éôì áåçä òáúé ïáåàøù ïòåè ïåòîùå ,áåçä äùò àåäå ,(áñ)åéúçú
ïáåàøàöø .äæ ïîéñ æî óéòñ ïî÷ì ïééòå ,351ïáåàø íò ïéãä .åéúçú øã àåäù øùä ïî àøééúîù
,åì äåö ïåòîùù úîà íà ,(âñ)úåùòì åì äåö ïåòîùù øîåàå åøéáç ïåòîù ìù úåáåç øèôå êìäù
åìù åéä úåáåçäù úåãò ùéå ,øôåë ïåòîù íà ìáà .øåèôì úðî ìò ì"à àìã â"òà øåèô ïáåàø

 347חלש
 348או שמכר בהקפה כו' .או שנשתתף עם אחר ע"ל בסמ"ע ס"ק ס"ט ובתשובת ר"א ן' חיים
סימן ס"ה ובתשובת רשד"ם סימן ק"ל וקמ"ח וקס"ג וקס"ד וקס"ח וקס"ב ושס"ח ועיין בתשובת
מבי"ט ח"ב /ח"א /סי' של"ט )ש"ך(,
 349ודוקא שהשתתפו לקנות חיטים לסחורה ,אבל אם נשתתפו לקנות חיטים למאכל ושינה,
אין דינו אלא כשליח ששינה )ערה"ש סל"ד(.
 350עיין בתשובת ר"ש כהן סי' קי"ו ובתשובת ר"א ן' חיים סי' מ"ד וסי' ס"ד) :ש"ך(.ואם לא
פחתו אלא הרויחו פחות ,י"א שחייב לשלם את ההפרש .וי"א שפטור .אבל במניעת ריוח שבא
מחמת שהלך למקום רחוק ובינתים התבטלו המעות ודאי שפטור דהוי כמבטל כיסו )פ"ח פ"ב
הע"י(.
 351ודוקא אם החוב נעשה על שם שניהם ויכול גם שמעון לגבותו מהשר ,אבל אם העשה רק
על שם ראובן ורק הוא יכול לגגבותו ,הוא חייב לגבותו אע"פ שיש מורא ]ואפילו באופן שכשהלוה
לא היה מורא ורק עכשיו נתחדש המורא[ )ערה"ש סל"ח(
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íà ìáà .äùòù äî äùò ïåòîù úåùøáù øîåì ïîàð åðéàå ,352(ãñ)ïîìùì áééç ïáåàø ,ïøèô ïáåàøå
:ïøèô àì àåäù åà ïåòîù ìù ïðéà úåáåçäù øîåì ìåëé äéäù åâéîá ïîàð ïáåàø ,úåãò ïåòîùì ïéà

)נט( אם פתחו פחתו לזה כו'  -אם שהשותף הסכים עמו ע"י כתב אחר הקנייה צריך לשלם
ג"כ חצי הפחת )ש"ך(.
)ס( אם נשתתף עם אחר – עי' לעיל ס"ק )מט( )סמ"ע(.
)סא( ואם התנו ביניהם – אם טען השותף השני אמת שבעת התחלת השותפות התנית עמי
תנאי גמור בפני עדים ,רק אח"כ בינך ובין עצמי ביטלת התנאי ואמרת לי כאשר תעשה עם
חלקך כן עשה עם חלקי ,וכן עשיתי .לא מהימן לומר שביטלו כל שאין אמתלא בדבר
לומר שביטל )פ"ת(.353
)סב( חוב אצל שר אחד  -הא שכתב "הוא עשה החוב" ,מיירי שעשה החוב בידיעת שותפו,
דאי עשה שלא בידיעת שותפו ודאי דחייב לשלם כמבואר לעיל סעיף זה .או שאחר שעשה
החוב בעצמו להשר הלך לדור תחתיו ,דלא פשע מידי ,או דמיירי אפילו היה דר תחת השר
קודם ההלואה ,רק שנתחדש המורא אחר ההלואה .אבל אם בשעת עשיית החוב כבר היה
דר תחת השר והיה ירא מהשר לתבוע החוב ,אין לך פושע גדול מזה ,דהיה לו להודיע
לחבירו בשעת עשיית החוב שהוא אינו יכול לתובעו ,וכשלא הודיעו הרי הזיקו בידים
להחוב ,כיון שהוא ירא לתובעו וחבירו אינו יכול לתובעו ,א"כ מאן יתבענו )נתה"מ(.354
)סג( ראובן שהלך ופטר חובות של שמעון כו'  -היכא דיש לשמעון עדות שעדיין חייבים לו
חובות אלו אף על גב דל"ל עדות שראובן פטרן ,אין ראובן נאמן לומר ברשותך פטרתי,
במגו דאי בעי אמר לא פטרתי ,דהוי מגו במקום חזקה ,דאנן סהדי דאין אדם מפסיד את
שלו בידים .אבל אם אין עדות שעדיין חייבים לו ,נאמן לומר ברשותך פטרתי ,במגו דלא
פטרתי ,דהשתא לא הוי מגו במקום עדים דיכול להיות שהם פרועין ולכך הרשוהו לפטרן,
ועי' לקמן סי' שפ"ב דהיכא דהזיקו בודאי אינו נאמן לומר שברשות עשה אף על פי שיש
לו מגו ,ונראה דאע"ג דאין ראובן יודע אם החובות פרועים או לא מ"מ כיון דליכא עדים
שאינן פרועים ,נאמן לומר ברשותו פטרתי ,במגו דלא פטרתי היכא דליכא עדים שפטרן.
אבל אם ראובן מודה שאינן פרועים ,נראה דחייב דהשתא הוי כמגו במקום חזקה ,ומ"מ
יכול ראובן לומר אשתבע לי שלא צוויתני לפטרו ,דלא גרע מיש לו שטר חוב על חבירו
דיכול לומר אשתבע לי שלא פרעתי )ש"ך( ,צ"ל דמיירי בחובות שבשטר דהוי כחזקה
שלא נפרע מחמת השטר ,ומ"מ מהני מיגו ,דנגד חזקה הבאה מכח שטר מהני מיגו ,היינו
בשיטת הש"ך עצמו ,אבל השו"ע עצמו כאן מיירי בשותפין ,דהא הביא דין זה בהלכות
שותפים ,ומיירי שהגוי מכיר רק את הפוטר ,כגון שהשטר נכתב על שמו ,או בחובות בע"פ
והוא בעצמו עשה החוב ,ופטר בפירוש בשמו ,ואומר להגוי שהוא המוחל שחוב זה הוא
שלו ומוחל לו ,וטוען שציוה לו ראובן לעשות כך לפטור בשמו לבד ,וזה ודאי כמזיק גמור
בנכסיו הוא ,דמה הנאה יש לו ,דהא לא יהיה לו שום קבלת טובה מהמקבל מתנה .ויכול
לאוקמי ג"כ בישראל שהשטר נכתב על שמו ואומר שפוטר ומוחל לו בשמו ,ואין לו
נאמנות אח"כ לומר שאינו שלו ,וזה מזיק בנכסיו ממש הוא ,משו"ה אינו נאמן )נתה"מ(,
ואף על גב דאית ליה מיגו דלהד"ם ,אנן סהדי דמשקר בזה ,דאין אדם אומר לפטור
חובותיו )ט"ז( ,כונת רמ"א דאם אין עדים שהחוב הוא שלו ואינו פרוע ,אז נאמן לומר
שציוה לפטרו בשביל שהוא פרוע ,וזהו עיקר החילוקים בין רישא לסיפא ,דמהני ליה
המיגו דלהד"מ ונאמן לומר אתה אמרת לפוטרו בשביל שהוא פרוע )ט"ז( ,העיקר
כהרמ"א ,דאף אם יש עדות שלא היה פרוע ,כל שאין עדות שפטרו נאמן במיגו ,ולא הוי
מיגו במקום חזקה ,דמי גרע מהלוה עצמו במלוה על פה שנאמן לומר מחלתו לי במיגו

 352ומשלם כפי שהיו שוים להמכר .ואם חלוקים כמה היה סכום החוב שפטר ,ישבע ראובן
הפוטר וישלם כפי שאומר )ערה"ש סס"ד(.
 353ואם יש ביניהם הכחשה על התנאי ,ישבע הנתבע ויפטר )כנה"ג(.
 354ומ"מ לפנים משורת הדין צריך שמעון היכול לגבותו מהשר ולא לחייב את ראובן )ערה"ש
סל"ח(
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דפרעתי ,ולא אמרינן חזקה דאין אדם מוחל חובו בחנם ,משום דדרך בני אדם למחול
וליתן במתנה זה לזה) 355פ"ת(.356
)סד( חייב לשלמן  -כפי מה שהיו שוים למכור )ש"ך וט"ז(.

)àöåéëå úåôéøèå úåìáðá äøåçñ äùòù ÷ñòúîä åà íéôúåùäî ãçàáöø (áé
óúåùä ìæâ åà áðâ íà ïëåâöø :äâä .(åñ)åîöòì ãéñôä ãéñôä íàå òöîàì øëùä ,(äñ)íäá
,åøéáçì òãåðù íãå÷ ãéñôä íà à÷åãå .357åîöòì ãñôää ãéñôä íàå ,(æñ)åøéáç íò ÷åìçì êéøö
íò ÷ìçå äáéðâ äð÷ íà ïëå ,åéìò äìéìò àá êë øçàå óúåùä íò 358äáéðâä ÷ìç íà ìáàãöø
ïéëéøö íéøáãä ïéàå ,(çñ)åéùòîì äöøúðù øçàî òöîàì ïë íâ ãñôää ,äìéìò êë øçà àáå åøéáç
÷àìù ïéôúåùä ïî ãçà ìò äìéìò àáå íéçååø øàù 359å÷ìç íà ìáàäöø .(èñ)øàáúðù åîë ïéð
åøéáç øëùù éîåöø .æò÷ ïîéñ óåñå çì óéòñ äæ ïîéñ 'òå .(ò)ãñôäá åòééñì áééç åøéáç ïéà ,ïéãë
ììëá éåä ,éåâî íéòåøô úåáåç äáâå ,(áò)(àò)åìù åéäé åãéì åòéâéù úåàéöîä ìëå åìùá ïúéìå àùéì
åøéáçì íìùì áééç åðéà éåâì åøéæçäù éî êëìå ,øééðä éîã ÷ø äåù åðéà òåøô øèù ìëã ,äàéöî
:(âò)360éøù éîð äìéçúëì åìéôàå

)סה( וכיוצא בהם  -נ"ב אם התנו תחלה שכל הריווח שימשוך להם מחמת קרן יחלוקו .לא
מיעטו בזה רק ענין מציאה וכדומה .אבל אם הרוויחו בעסק סרסרות שמפסיד זמן ועסק
השותפות הריווח לאמצע )רע"א.(361
)סו( ואם הפסיד הפסיד לעצמו  -משום דיש איסור בעסק סחורתן ,נמצא דהוא שינה
להתעסק בדבר שאין הדרך לסחור בו ,וכל המשנה ידו על התחתונה )סמ"ע( ,מוכרי סוסים
שעשו שותפות והניחו מעות יחד תוך כיס אחד לנסוע קצת מהם על איזה מו"מ ,ואח"כ
נתאספו השותפים ושלחו לאחד מהן ע"י שליח חלק מעותיו ,שאמרו שעמדו על החקירה
שאי אפשר לעשות מו"מ הלז ,ואותו שותף לא רצה לקבל חלק מעותיו ,שחשדם ששיקרו
בו ,וכן היה אמת שהרי קודם שחזר השליח כבר נסעו מהם על המו"מ הלז ,ולסוף לא
נעשה והיה להם הוצאות והיזק בחנם על הדרך ,ותובעים לזה השותף שיהיה לו חלק
בהפסד הוצאות ,והלה אינו רוצה ליתן כיון ששיקרו בו .ודן אותם השותפים להפסיד כל
ההפסד מכיסם ,כשותף ששינה יש לחבירו חלק בריוח ולא בהפסד ,ובנידון זה גם כן עשו
איסור לשנות דיבורם )פ"ת(.
362
)סז( וכן אם גנב או גזל השותף וכו'  -אין מורין למעשה כדברי מור"ם בזה בהג"ה משום
שהדין לא מסתבר כלל ,363והוה כמו כל מציאה שהוא לעצמו )ש"ך( ,שותפין שהתנו
ביניהם שכל מה שירויחו מחמת גופם ובממונם בלעדי אם יהיה להם מעות אחרים מצד
אחר שיהיה הכל לחנות ,אין המציאה בכלל שאין המציאה והמתנה והירושה באין לו
מחמת גופו ,שאין משמע מחמת גופו אלא מחמת טורח גופו )קצה"ח( ,364אפילו אם כתב
בפירוש שאפילו מציאה תהיה בשותפות ,לא נכלל בזה גניבה ,דהא איסור יש בגניבת הגוי,
א"כ ודאי לא ניחא ליה בזה הריוח מסתמא .ואפילו עכשיו הוא מרוצה ,מוקמינן ליה
 355לא הבאתי דברי הבית מאיר
 356וכן פסק בערה"ש )סס"ג(.
 357ההפסד ג"כ .נ"ב עיין תשובת מעיל צדקה סי' ט"ו )רע"א(.
 358אם נתרצה חבירו לחלוק ,אע"פ שעדיין לא חלק עמו הוי כחלק וההפסד לאמצע )עה"ש
סס"א(.
 359ואם הפסיד אחד מהשותפים מחמת עלילה שהתחילה כבר בזמן שותפותם ,י"א שחולקים
ההפסד .וי"א שההפסד עליו )כנה"ג הגה"ט אות ר"ה(.
 360ומצוה להחזירם מפני קידוש השם )לבוש(.
 361כאן מקומו ברע"א אבל צ"ע שזה לא מתאים לכאן?
 362ועוד קשי' לי על הרב .נ"ב עיין תשו' פרח שושן כ"ב סס"י א'] :ש"ך בא"ד[ למעשה כדברי
מור"ם .נ"ב עיין תשו' מהרח"ש ח"א סי' ו' ]אם אינו סי"ז[] :ש"ך בא"ד[ שהי' חשש סכנה .נ"ב עיין
תשובת רש"ך ח"ב סי' ג' שכתב דוקא שאינו מעסק השותפו' אבל בגו"א שמעסק השותפות כהך
גוונא שמבריח המכס חלקם )רע"א(.
 363עיין בתשובות מהרא"ן ששון סי' קע"ב ובתשובו' רשד"ם סי' קס"ח – ש"ך.
 364לא הבאתי דברי הנתיבות לגבי הש"ך אם יש סכנה לשניהם.
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אחזקתו דהשתא הוא דאיתרע )ט"ז( ,ראובן ושמעון שותפים ,וראובן לוה מעות מגוי
להשותפות וטעה הגוי ,ורצה שמעון שיחלק עמו ראובן בריוח ההטעאה .היה צריך לחלוק
עמו ,ומ"מ מפני שאנו מדמין לא נעשה מעשה להוציא ממון נגד הש"ך ,אך אי תפס לא
מפקינן מיניה )פ"ת(.
)סח( אבל אם חלק כו' וכן אם קנה כו' ההפסד ג"כ לאמצע  -אם מתחילה היו חושבין שיהיה
ריוח בדבר ואח"כ נמצא שיהיה הפסד ,יוכל אח"כ לומר הפסדת לעצמך אף על פי
שמתחילה התרצה ליקח חלקו מן הריוח שחשב שיהיה בו ,ר"ל באם שלא נתרצה לגוף
הקניה ,אא"כ שנפסד אחר שבא לידו חלק הסחורה שמגיע לו ,או הוזלה אח"כ ,אז ההפסד
עליו אחר שקנה את חלקו ,נמצא שברשותו הוזלה ,אבל דבר שנתגלה הפסדו למפרע לא
כו' ,ומכל שכן במי שלא ציוה לו לגנוב והלך הוא וגנב ,אלא שחלק אח"כ שותפו עמו,
ובאה עלילה עליו ,אין צריך שותפו ליתן להפסדו כלום ,רק דמכל מקום צריך להחזיר לו
חלקו מה שלקח ממנו מן הגניבה כו' )פ"ת(.
)סט( וכמו שנתבאר  -לפני זה בסעיף י' כתב המחבר דין זה )סמ"ע(.
)ע( שלא כדין אין חבירו כו'  -ולא דמי להעליל עליו שקנה גניבה ,שזהו בדין לפי דיניהן
שלא היה לו לקנות גניבות ,ולכן חביריו חייבים לסייעו כשחלקו עמו )סמ"ע(.365
)עא( מי ששכר חבירו לישא וליתן כו'  -הג"ה זו מקומה כאן ,והג"ה המתחלת וכן אם גנב או
גזל כו' שייכא לדברי המחבר ,וכדמשמעות לשון "וכן" ,שדינם שוה )סמ"ע(.
)עב( שם  -משמע דדוקא משום דהתנה דכל המציאות יהיו שלו זכה בו )עי' לקמן סי' ע"ר
ס"ג( ,ושטר חוב בכלל מציאה הוא )נתה"מ(.
)עג( לכך מי שהחזירו לגוי  -עיין בטור בסימן זה סעיף מ"ד מ"ש מעין זה ][ )סמ"ע(.

)íù øëîðå ø÷åéá àåäù (ãò)éðåìô íå÷îì äøåçñä êéìåð øîàù ïéôúåùäî ãçàæöø (âé
ïéà åì øîåà éøäù åéìò áëòî åøéáç éøä àáéù úçô ìë åà ñðåà ìë åéìò ìá÷ù ô"òà
:366äæá àöåéë ìë ïëå êîî àéöåäì ïéãì êéøçà çåø óãåø äéäàå éãéáù úåòî ïúàù éðåöø

)עד( נוליך הסחורה  -נראה דאם מיקרב שוקא יכול לכופו כמבואר לעיל בסימן ק"ט ס"ג
)נתה"מ(.

)ïéà ,úåøéô íúåàèöø øåëîì òåãéä ïîæä ãò úåøéôä ïùéì àáù ïéôúåùäî ãçàçöø (ãé
ìåëé åøéáç ïéàå ,øåëîì íäî ãçà ìë ìåëé ,øëîä ïîæ òéâäùî ìáàù .åéìò áëòî åøéáç
.íåìë åéìò åøéáçì ïéà ,êë øçà ø÷ééúðå ,åøéáç úòã àìá øëî íàåàù .(äò)åéìò áëòì
òåãé ïîæ ïéà íàåâù .368(åò)å÷ìç åøéáçì íìùì áééçå ,äòéùô éåä ,367äðîæ íãå÷ äøëî íà ìáàáù
:åéìò áëòî åøéáç ,íðùéì íäî ãçà äöåøå ,úåøéô íúåà øåëîì

)עה( ואין חבירו יכול לעכב עליו  -אם חבירו עיכב עליו מלמוכרם מפני שהיה סבור שתתיקר
הסחורה ואח"כ הוזלה ,פטור מלשלם ההיזק כו' ,ואף אם מכרה אח"כ בלתי ידיעת חבירו
כשער הזול ,מ"מ פטור ,אמנם אם ההיזק הוא ברי כגון שהגיע זמן מכירת הסחורה ,והדבר
ידוע שבאם לא תימכר באותו זמן תיפחת מדמיה מצד שירד השער ותוזל ,חייב לשלם
משום דינא דגרמי כו' ,דכל היכא דנתכוין לטובה שהיה סבור שתתיקר הסחורה ,י"ל דדמי
למטמא בשוגג דלא קנסוהו חז"ל כו' )פ"ת(.
)עו( קודם זמנה הוי פשיעה – היינו חייב לשלם כשער היוקר )קצה"ח( ,כקבלה עי' לקמן סי'
ש"ו ס"ג )נתה"מ( 369עיין אה"ע סי' פ"ו ס"ב דמשמע דהלוקח א"צ להחזיר המקח ]דדרכו
 365עי' לקמן ס"ק )קנא(.
 366וה"ה אם אחד מהשותפים רוצה לשנות ממנהג הסוחרים ,ומקבל ע"ע לשלם כל הפסד
שיבוא מחמת כך ,שיכול חבירו לעכב ,שיכול לומר אין רצוני שאצטרך אח"כ לתבוע אותך .אבל
אם הוא משליש בטחונות ,אפשר שאינו יכול לעכב )ערה"ש סמ"ו(.
 367י"א שלגבי הלוקח המקח קיים ,ששותף מה שעשה עשוי )משפט שלום סי"ד ,ובית שמואל
אהע"ז סי' פ"ו סקי"ט( .וי"א שאם הלוקח מוחזק ,אין מוציאים מידו ,אבל אם רק עשה קנין ,הקנין
בטל )ערך שי(.
 368לא הבאתי דברי הקצה"ח והנתה,מ שלא ראיתי שהלכה שיצא מדבריהם
 369מה שהביא הרע"א משו"ת רש"ך ח"א סי' ל"ב נ"ל שהוא נוגע למח' קצה" ח ונתה"מ ולכן לא
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בכך )בית מאיר שם( ,היינו כשלא ידע על הפשיעה אמנם אם זה בחזקת פשיעה צריך
להחזיר )ב"ש שם([ )רע"א(.

)ìò áëòî íäî ãçà ìë ,áåö÷ ïîæ úåôúåùá åãîòéù íäéðéá 370åðúäù ïéôúåùäãù (åè
íäî ãçà ïéàå ,úåôúåùä ïåîî äìëéù ãò åà ,(æò)ïîæä òéâéù ãò ÷åìçì ìåëé åðéàå åøéáç
øáò åà ïîæä êåú òùô åà äðéù íàåäù :äâä .(çò)ïîæä óåñ ãò øëùäî àìå ïø÷äî ìåèéì ìåëé
:(èò)äæá ïé÷ìåç ùéëåù àìãå ,ãéñôäù äî íìùî àìà ÷åìçì ïéìåëé ïðéà éëä åìéôà ,åàðú ìò

)עז( ואינו יכול לחלוק עד שיגיע הזמן – שונה מפועל או מקבל עיסקא )לקמן סכ"ג( ,דשם
עבד הוא על המתעסק שמתעסק בו לבד )סמ"ע( ,ה"ה שאינו יכול לטעון גוד או איגוד,
מטעם דיכול כל אחד לומר מזלא דבי תרי עדיף ,דגוד או איגוד מטעם חלוקה הוא ,וכל
שאינו יכול לחלוק אינו יכול לטעון גוד או איגוד .והא דאינו יכול לחלוק ,היינו שרוצה
לחזור מלישא וליתן במעות אחר מכירת הסחורה ,אבל למכור הסחורה יכול לכופו
כשהגיע זמן מכירת הסחורה אפילו קודם זמן חלוקה .ואפילו אם אין זמן ידוע למכירת
הסחורה ,דוקא כשלפי מנהגא דעלמא יש ריוח בהמתנת מכירת הסחורה ,אז אינו יכול
לכופו למכור ,אבל בדליכא רווחא בהמתנת מכירת הסחורה ,ומכ"ש בדאיכא פסידא
בהמתנה ,ודאי דיכולין לכוף זה את זה למכור הסחורה .ונראה דאם אחד אינו רוצה
להתעסק ,דיכול שותף השני לכופו ולשכור במקומו מתעסק אחר .דשותף דין פועל קבלן
לו ,ומבואר בסימן של"ג סעיף ו' דכשחוזר בו ,דשוכר עליהן עד ארבעים וחמשים זוז
כשיש לו תחת ידו ,ושותף אינו יכול לחזור בו כמו קבלן מטעם שכתב הסמ"ע בס"ק
מ"ד?? .ודוקא בחלה ונאנס דסעיף י"ט אינו יכול לכופו בזה רק שא"צ ליתן לו ריוח .ואם
חבירו רוצה ,יכול לבטל השותפות כשהשני אינו רוצה להתעסק .ואם שותף אחד אינו
רוצה ליתן מעות לתוך השותפות ,הדין כך ,דאם בתחילת השותפות שנשתתפו אדעתא
שיתן כל אחד מנה והתחילו לישא וליתן בחמשים ולא עשו קנין בכל המנה ,אינו יכול
לכופו שיתן לו כל המנה ,שהרי לא נקנה המעות לשותפות ,רק שבמה שהתחילו לישא
וליתן אינו יכול לחזור ,ועיין מה שכתבתי לעיל ס"ק )טז( דלענין לחזור להבא בעינן דוקא
שיעשו קנין בהמעות כגון הגבהת הכיס ,דאז נקנו המעות של אחד לחבירו .ואם רוצה
חבירו יכול לבטל השותפות ,דמצי אמר אדעתא דהכי לא נשתתפתי .אבל כשכבר נשא
ונתן בכל המעות ,ובתוך הזמן מכרו מקצת וחלקו המעות ולקח כל אחד מקצתו לביתו,
ואח"כ נזדמן להן סחורה לקנות ואחד אינו רוצה ליתן מעות ,חבירו יכול לכופו ליתן חלקו
אף שכבר הוציא זה המעות שתחת ידו או נפסד בידו ,דכיון שנעשו שכירין ופועלים זה
לזה ,והוי כאילו שכר אחד את חבירו עם מעותיו ,ומחויב ליתן לו מעות אחרים ,דהוי
כמשכיר לו חמור סתם המבואר בסימן ש"י בסמ"ע ס"ק ו' ,דאמרינן דמשיכת החמור
הראשון נקנה לו להעמיד לו חמור אחר שיש לו כשמת הראשון ,וכן אם התנו רק להשתתף
במנה ואח"כ מחמת איזה חשש פסידא הוצרכו למעות יותר ,יכולין לכוף זה את זה דבדבר
שיש טובת שניהם כופין זה את זה )עי' לקמן סי' קע"ח סק"ג( )נתה"מ( ,אף אם יאמר אני
אקבל אחריות בחצי שלך ואם תפסיד אני אשלם לך ,אין שומעין לו ,משום דמזלא דבי תרי
עדיף .שלשה שלקחו בשותפות סחורה בהקפה על משך שנה תמימה ,והתנו ביניהם שכל
השנה יהיו מתעסקים שלשתם ,ועתה רוצה אחד מהם למכור חלקו לאחר ,ורוצה לישאר
עמהם בכל התעסקות ובכל אחריות כבראשונה ,ואלו השנים מוחים וטוענים שחוששים
שיתעצל בעסקם כיון דלא מעלה ולא מוריד לו בין יהיה ריוח או הפסד .והשיב דהדין עם
שני השותפים שיכולים לעכב ,כיון שהכל יהיה שייך ללוקח חיישינן שיתעצל בעסק ,אך
אם אחד מהשותפים רוצה למכור חצי חלקו לאחר ולהשאר באחריות ובהתעסקות על כל
החלק כבראשונה ,צ"ע אם יש לדמותו לההוא דסימן ער"ב סעיף ט"ז ,דיכולין לומר לו אם
יהיה לך חלק גדול תתעסק יותר בהשותפות ותשמרנו יותר .371אמנם אם רוצה למכור חצי
חלקו לאחר באופן שגם האחר יתעסק בהשותפות ,בזה נראה ברור דהאחרים יכולין
הבאתי דבריו.
) 370כח( השותפין שהתנו כו' .עיין בתשו' מהרא"ן ששון סי' קי"ג ובתשו' מהרי"ט סי' ק"מ
ובתשו' מהרשד"ם סי' קנ"ח - :ש"ך(
 371ובעה"ש )ס"נ( כתב שבכה"ג אינו יכול לעכב עליו.
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למחות ,דיכולין לומר אין רצוננו להיות הרבה דעות במו"מ ושמא יבוא היזק מזה
)פ"ת(.
)עח( מהקרן ולא "מהשכר"  -פירוש ,מהריוח .משום דיכולים למימר לא נחלק בשום דבר
אלא נרויח בו עד כלות הזמן ,ואף אם יאמר האחד אקח חלקי בקרן ובריוח ועסוק אתה
בשלך וקח לך הריוח ,יאמר לו השני מזלא דבי תרי עדיף )סמ"ע( דרווחא לקרנא משתעבד
)פ"ת(.
)עט( ואם שינה או פשע – זה תלוי במח' לקמן )סי' ש"ו ס"ח( במשתיל אם הוא כמותרה
ועומד ויכול לסלקו כששינה או לא ,דשותף דמי ממש לפועל ,וכאן מדובר בשינה בפסידא
דהדר ,כגון בשינה מחיטין לשעורים ,דהריוח חיטין ידועים ויכולין לשער הריוח ולראות
כמה נתיקרו החיטין וישלים ההיזק ,והחולק סובר שמדובר ששינה ולא רצה ליתן מעות
דהוי כפסידא דלא הדר .ולפ"ז לדעת הי"א שם בסימן ש"ו בעינן חזקה ,דעד שהיו מוחזקין
או שיתרו בהן לא מסלק ליה .וכן שותף שגנב מהשותפים הוי כפסידא דלא הדר ומצי
מסלק ליה כנ"ל )נתה"מ(.373

)ãçà äöøéù ïîæ ìë ïé÷ìåç åìà éøä ,374ïîæ íäì åòá÷ àìå íúñ åôúúùðæù (æè
åà ,ä÷åìç ïéã äøåçñ äúåàá äúéä àì íàå .äøåçñäî å÷ìç ãçà ìë ìåèéå ,(ô)íäî
:(áô)íéîãä íé÷ìåçå äúåà íéøëåî åìà éøä ,(àô)ãñôä äú÷åìçá äéäù

)פ( חולקים כל זמן שירצו  -פירוש ,אם האחד מעכב מלמכור הסחורה ,יכול לומר לו חלוק
עמי ,אבל אם רוצה ג"כ למכור הסחורה ,רק שרוצה לחלוק שלא לטרוח על מכירת
הסחורה ביחד רק במכירת שלו לבד ,ולא יטריח בשל חבירו ,ודאי דחבירו יכול לכוף
אותו ,כיון שנשתתפו לעסוק בקניית סחורה ומכירתו ,דנעשו כפועלים זה לזה לקנות
ולמכור וכמבואר בסעיף כ"ב ,ומחויבים לטרוח ביחד דמזלא דבי תרי עדיף )נתה"מ(.
)פא( שהיה בחלוקתה הפסד  -דין זה הוא אף בקבעו זמן והגיע הזמן ,מ"מ אם היה בחלוקתה
הפסד צריכים למכור הסחורה ביחד ,דמסתמא כי נשתתפו לא נשתתפו באופן שיגיע הפסד
לשותפות ,אלא לתועלת השותפות ,וכיון דהתועלת היא שלא לחלוק את הסחורה עד
שימכרו אותה ,ודאי כן היה דעתם מתחילה )פ"ת(.
)פב( האי אלו מוכרים אותו  -פי' כשאין אחד מהם אומר גוד או איגוד אבל פשיטא די"ל גוד
או איגוד) 375ש"ך(.

)ãò å÷ìçé àìù áëòì íäî ãçà ìëì ùé äøåçñ äúåà úøéëîì 376òåãé ïîæ äéäçù (æé
ïîæ ãò çåéøäî àìå ïø÷äî àì ìèåð íäî ãçà ïéàå äúøéëîì òåãéä ïîæá øëîúù
:íäéðéá åðúä íà àìà ä÷åìçä
377
)úòãî àìù ÷åìçì ãçà àáå íìùðå ïîæ åòá÷ù åà úåôúåùì ïîæ åòá÷ àì íà (çé
íàå àîåùá íéòãåéå íéðîàð åéäéù ãáìáå (âô)úåèåéãä íä åìéôà 'â éðôá ÷ìåçèù åøéáç
ìèáì ìåëé àåä å÷ìçá êë øçà ãéñôä íàåéù :äâä (ãô)íåìë äùò àì äùìùî úåçôá ÷ìç
 372ואם עבר ומכר ,י"א שהמכירה קיימת ,אא"כ שבודאי יגרם מהמכירה נזק לשותף השני ,שאז
המכירה בטלה )משפט שלום( .וי"א שהמכירה בטילה )בית יצחק חו"מ סי מ"ט(.
 373חלש?
 374ואם פתחו חנות בסתם ,אינם יכולים לחזור בשנה הראשונה ,שכיון שאין הדרך לפתוח
חנות לפחות משנה הוי כקבעו זמן שנה .ואם פתחו חנות ביריד ,הוי כקבעו זמן עד סוף היריד
]לכאורה ה"ה בנשתתפו לעסוק במכירת ד' מינים ,שאינם יכולים לחזור בהם עד אחר סוכות[
)ערה"ש סמ"ג(
 375עיין בתשובת מבי"ט ח"א /ח"ב /בשאלות השניות סי' ק"ג .ועי' קעא סק"א בש"ך שי"א שאין
גוד או אגוד אלא בשותפין ,ועי' סמ"ע שם סק"ו .ועי' לקמן ס"ק )ק(.
 376ש"ך חושן משפט סימן קעו ס"ק ל
)ל( היה זמן ידוע כו' .עיין בתשובת מהרשד"ם סי' ק"ס ותי"א:
 377בערה"ש )סנ"א( כתב ,שבלא קבעו זמן אינו יכול לחלוק ,אא"כ יבוא חבירו לכאן אחר
שלושים יום ,אבל אם יבוא בתוך שלושים יום ,אינו יכול לחלוק שלא בפניו ,כיון שלא פשע במה
שהלך ,שלא ידע שירצה חבירו לפרק את השותפות .אבל בקבעו זמן ואינו נמצא כאן בזמן שקבעו,
יכול לחלק שלא בפניו ,אפילו אם יבוא בתוך שלשים יום ,שכיון שידע הזמן ,לא היה לו לילך.
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úåòî åéä íà ìáà (åô)úåøéô å÷ìçù íéøåîà íéøáã äîááéù 378ïé÷ìåç ùéåàéù (äô)ä÷åìçä
úéáá åøéáç ÷ìç çéðîå ïéã úéá éðôá àìù ÷ìçì åì ùé (æô)íéåùå ãçà òáèî íìåëù
:ã"áá àìà íúåà ïé÷ìåç ïéàå úåøéôë íä éøä íéåù úåòîä ïéà íàå ,(çô)ïéã

)פג( חולק בפני ג' וכו'  -פירוש ,אפילו שלשתן הדיוטות לגמרי )סמ"ע( ,ואם יש שטרות,
חולקים הב"ד השטרות בשומא) 379ש"ך(.
)פד( בפחות מג' לא עשה כלום  -דהיינו באם סחורה בעין צריכין לחזור ולחלק ,ונפקא מינה
אם נתיקרה או הוזלה הכל לאמצע ,אבל אילו מכר הסחורה והרויח או הפסיד אח"כ
במעות בחלקו מחיר הסחורה ,אין לזה על זה כלום ,כיון שכבר נתבטלה השותפות ,מ"מ
הא דכתב הרמ"א דהרויח או הפסיד הכל לאמצע ,היינו אם הרויח או הפסיד בסחורה
עצמה ,ולא שהרויח אח"כ בממון מחלקו ,וכן הדעת נותנת ,כיון שמכר הסחורה ,זוזי כמאן
דפליגי דמו כיון שכבר נתבטלה שותפות ,ואפילו שיש חולקים ,עכ"פ מידי ספיקא דדינא
לא נפיק ,ויכול השותף המוחזק לומר קים לי כדעת דלא מצי תבע ליה )פ"ת(.
)פה( הוא יכול לבטל החלוקה כו'  -אם חילק בלא דעת חבירו והרויח או הפסיד ,הכל לאמצע
כאילו לא חלקו )סמ"ע(.380
)פו( בד"א שחלקו פירות כו'  -ואם תפס ראובן משותפות שמעון ולוי באמרו ששמעון חייב
לו ע' לקמן סעיף ל"ו מ"ש )ש"ך(.
)פז( שכולם מטבע אחד ושוים  -לאפוקי אלו ישנים ואלו חדשים או אלו טבי ואלו תקולי,
ועיין לעיל ריש סימן קע"ה סק"א ולעיל ס"ק )ט( מה שכתבתי מזה )סמ"ע(.
)פח( ומניח חלק חבירו בב"ד  -פירוש ,ואומר לפניהן שאינו רוצה עוד בשותפות )סמ"ע(.

)÷ñòä åà (ö)úåôúåùä äìèá ,(èô)úîù íé÷ñòúîäî åà 381íéôúåùäî ãçàâéù (èé
àìå ñðàð åà äìçù óúåù . ãéùïé÷ìåçä úòãë àìãå 382ø÷éò ïëå :äâä .òåá÷ ïîæì åðúäù ô"òà
ìáà .óåúéùä úòùá åãéî åð÷ íà åìéôàå ,åì ïúéå çéåøé øçàäù 383ïéãä ïéàåèù (àö)úåôúåùá ÷ñò
äæá âäðî ùé íàå .(áö)íäîò ÷ìç åì ùé ñðåàá áëòúðå úåôúåùä úåçéìùá úøçà øéòá äéä íà
øåæçì ïéìåëéå ïéðòä ìèáúð ,ïäî ãçà úîå ãçàî à÷ñò åìá÷ù 'âæèù .ïâäðîë åùòé ïéôúåùä ïéá
àìå ãçàä òùô êë øçàå ,(âö)ä÷ìçî ïäì äøúéåù äùà íò úåôúåù åùòù ãçéá íéôúåù 'âæéù .ïäá
,(ãö)êøò éôì äùàì çåéøä çåéøá êë ìë ìèåð åðéà äæ úîçîå ,÷åñòì åì äéäù åîë úåôúåùá ÷ñò
ãçà øèôðå åëøö éôë ãçà ìë ãçéá ïéðåæð åéäù ïéôúåù ïéçàçéù .'âì íé÷ñåòä íéðù äîåã åðéà éë
úòùá øîåì äìåëé äðîìàä ïéà ,åéçà ééçá äùòù åîë úåôúåùä êøåöì ïúðå àùð éðùäå ,ïäî
åâäðù äî éôë íúñ åðúðå åàùðù øçàî äðîî øúåé éçä ç÷ìù äî éôë ùàøá ìåèú àéäù ä÷åìçä
çåéøä åîò ÷ìçúù øîåì ìëåé éðùä ïéà (äö)äðîìàä ÷ìç ñîá ìä÷ä åøúéå íà ïëå .åùò íäééçá
:åá äúëæ äðîìàì åøúéåù äî àîúñ ÷ñòå äðúä àìù øçàî àåää

)פט( מהמתעסקים שמת  -וה"ה בשטר עיסקא דידן לזמן ,כשמת המקבל יכול הנותן לתבוע
המעות מהיורשים אפילו קודם הזמן פרעון ,384דהא כשלא ירויחו אינם צריכים ליתן לו
רווחים ,ויכול לומר אביכם ידעתי שיכול להרויח משא"כ אתם )נתה"מ(.
 378עיין בא"א דף ל"ג ע"ג )ש"ך(
 379עיין בתשובת רשד"ם סי' קס"ה – ש"ך.
 380מסובך לי קצת.
 381ש"ך חושן משפט סימן קעו ס"ק לד
)לד( אחד מהשותפים כו' .עיין בתשובת מהרא"ן ששון סי' ק"מ דף קצ"ב ובתשוב' ר"ש כהן ס"ב
ס"י וסי' ס"ו וסי' ק"מ וסי' קפ"ד ובתשובות רשד"ם סי' קנ"ג וקנ"ז ורט"ו ושל"ג ושס"ד:
 382ש"ך חושן משפט סימן קעו ס"ק לו
)לו( וכן עיקר כו' .עיין בס' באר שבע דף ק"ו ע"ג ובתשובת מבי"ט ח"א /ח"ב /סי' קס"ב וסי' ר"י
וח"ב /וח"א /סי' קפ"ה:
 383ומ"מ לפנים משורת הדין ראוי לזרע אברהם ,שלא יבטל השותפות אפילו בחלה שותפו
)ערה"ש סמ"א(.
 384כך הם דברי נתה"מ כאן ,אמנם בסי' שכ"ט סק"א כתב ,שאין הנותן יכול להוציא העסקה
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)צ( בטלה השותפות כו' – עי' לקמן סימן שכ"ט בהמקבל שדה מחבירו לזמן .ואינו דומה
לשואל ששאל פרה לזמן ומת ,דהיורשים אין צריכים להחזירה עד שכלתה שאלתו )עי'
לקמן שמ"א ס"ג( דשאני התם דכל הנאה דשואל ,משו"ה בניו ירשו הזכות שהיתה לאביהן
בה ,אבל בשותפות דשניהן שוו בהנאתן ,כשמת האחד יכול הב' לומר נשתתפתי עם
אביכם מפני שידעתי שהוא בקי בטיב משא ומתן או טעם אחר ,ואין כן אני עמכם .ונראה
דה"ה היורשים יכולים לחזור בהן ולומר אבינו נשתתף עמך ואנו אין דעתינו נוחה
הימנך) 385סמ"ע( ,אם לא חזרו ונמשך העיסקא גם לאחר מיתת אביהם אצלם ,מחויבים
היורשים ליתן להנותן חלק מהריוח שהיה אח"כ כו' ,וכל זה בידעו מהעיסקא ולא החזירו,
אבל בלא ידעו כלל ודאי דלא נתעסקו בשבילו כו' .שמעון לקח מראובן מנה בתורת
עיסקא וקנה בהם סחורה והוליכה בים ברשות ראובן ,ויהי בדרך מת שמעון והטילוהו אל
הים ,וראובן לא נמצא עמו שם שתחזיר לו העיסקא ,ואחרי כן טבעה הסחורה או נפסדה,
אם יגבה ראובן חצי העיסקא או הפחת מיורשי שמעון הואיל ומחציתה מלוה ,או נימא
כיון שהדין הוא שמשעה שמת הדרא למרא ,אין על יורשי שמעון כלום ,וכן אם לא נטבעה
רק שהגיעה אל ארץ נושבת ונמכרה הסחורה ועלה ריוח עשרים דינר מהו כו' .מ"ש
"משעה שמת הדרא למרא" לא מדויק ,אלא עיקר הוא לומר שאם רצה השותף או
המתעסק החי לחלוק הרשות בידו ואינם יכולים לעכב על ידו כו' .והעיקר דלא יצאו
היורשים ידי חובת החלק שהוא מלוה עד שיגיע ליד ראובן ,הלכך אם טבעה הסחורה או
נפסדה גובה ראובן מיורשי שמעון דמי חצי העיסקא שהוא מלוה ,ואם לא טבעה רק
הגיעה אל ארץ נושבת ונמכרה הסחורה ועלה הריוח עשרים דינר ,חולקין הריוח ראובן
ויורשי שמעון ,שמאחר שכשמת שמעון לא ביטל ראובן את העיסקא ,הרי מן הסתם יורשי
שמעון במקומו להפסד ולריוח .ואם מפורש בשטר שותפות שהשותפות תתקיים מעתה
ועד עולם ,הוה ספק אם זה כולל היורשים ,וא"כ אין יכולים היורשים לכוף לקיים
השותפות אם לא שמפורש בשטר הוא וזרעו אחריו עד עולם )פ"ת( ,386אבל באורנדי
ורחיים ששכרו מהשר לא יוכל לדחות להיתומים )ש"ך( .דבשלמא בסחורה שיכולין
לחלוק ,מצי למימר אני ארויח בשלי ואתם בשלכם ,אבל אורנדי ורחיים שאי אפשר
לחלוק ,הרי רוצה להרויח לעצמו בשל חבירו ,ואינו מן הדין ,אבל יכול לטעון גוד או
איגוד 387כיון דבטלה השותפות .ואם עסק בסתם אחר מיתת חבירו הריוח לשותפות,
דמסתם אדעתא דשותפות עסק ,רק שנוטל שכר טרחתו מקודם כאריס כמו בסימן קע"ח
סעיף ג' ,מלבד באחים שאינו נוטל שכר טרחתו ,ועיין לקמן בסמוך ס"ק )צא( וס"ק )צה(
)נתה"מ(.
)צא( שותף שחלה  -נראה שכונתו דהשותף יכול לחלוק עצמו בפני בית דין שיעסוק וירויח
בחלקו לבד ,שאינו מן הדין שיעסוק בשל חבירו .אבל אם כבר עסק בלא חלוקה ,הריוח
לשותפות ,רק שנוטל מקודם כאריס ,דודאי אינו יכול ליטול ריוח שעלה על חלק חבירו,
דכיצד הלה עושה סחורה בפרתו של חבירו .ואם עבר האונס חזר להשותפות ואינו יכול
לחלוק עמו ,כמו בפועל שחלה דכשהבריא חוזר למלאכתו כמבואר בסימן של"ג.388
ושותף שטען אחר שמת שותפו שזקף חלק שותפו עליו בחוב והריוח הכל לעצמו ,אינו
נאמן )נתה"מ(.
)צב( ונתעכב באונס  -פי' דוקא שהאונס בא מחמת שהלך בשותפות כגון שהלך מדעת
השותף לעיר אחרת מחמת השותפות ועכבו נהר וכה"ג ,אבל אם לא היה האונס מחמת

מיד הבנים ,ורק אם עוד לא נתן לאביהם המעות ומת ,יכול לחזור בו ולא ליתן לבניו.
 385ואם ע"י שיבטל השותפות יהיה להם הפסד ,אינו יכול לבטל לפני הזמן ,אא"כ ישלם להם
את הפסדם )ערה"ש סמ"ב( .וכן אם נשתתפו ג' שותפים ומת אחד מהם ,יכול כל אחד מהנותרים
לבטלה ,שיכול לומר לא השתתפתי רק על דעת שנהיה ג' שותפים ולא ב' )ערה"ש סמ"ב(.
 386יש שבות יעקב שלא הבנתי איך להביאו.
 387דוקא במת ,אבל בחלה ,אפילו גאוא"ג אינו יכול לומר,כיון שרוב חולים לחיים ,אא"כ ע"פ
אומדן הרופאים תמשך מחלתו זמן רב )ערה"ש סמ"ב(
 388עי' סעיף ה' בסמ"ע ד"ה והוא הדין למלמד סקמ"ד .וצ"ע.

69

מאיר המשפט על חושן משפט חלק ו'
השליחות ,כגון שחלה שם ,אין לו חלק ,דאם היה כאן היה ג"כ חולה ,389וע"ל סי' קע"ז
ס"ג )ש"ך(.
)צג( עם אשה כו'  -לפי שאין דרך אשה לצאת ולבא ,ומשום הכי מסיק הריוח לאשה לפי ערך
כו' )ש"ך(.
)צד( הריוח לאשה לפי הערך  -שלשה שקיבלו עסק מאחד והתנה לתת להם שליש מהריוח,
ואח"כ מת אחד מהם ,דחייב ראובן לתת להם עדיין שליש ,דיכולין לומר אנו טרחנו טפי.
ואינו סותר דין זה ,דהכא דאיירי בנתנו שלשתן מעות להשותפות ,ויכולין לחלוק הריוח
וההפסד כפי שירצו ,ואין בו משום ריבית ,לכך יכולה האלמנה ליקח מה שויתרה על חלק
ראובן ,מטעם שאינו דומה שנים העוסקים לג' ,אבל עיסקא היא פלגא מלוה ,ואינן יכולים
לשנות הרווח משום ריבית )נתה"מ(.
)צה( במס חלק האלמנה  -אף אם ראובן טוען שבשביל זה טרח הוא בעצמו בנכסים ,אין
טענתו טענה ,משום שדרך אחים שותפין כן שאם מת אחד מהם שטורח האח החי בשביל
היתומים והאלמנות וכו' ,ולפ"ז הוא דוקא באחין ,אבל בשאר שותפים מגיע לו שכר
טרחתו קודם כמו שכתבתי לעיל ס"ק )צ( )נתה"מ(.

)ìë äáâðù ãò ÷ìçð àì åøéáçì øîåì ìåëé åðéà (åö)íéøçà ìöà áåç íäì äéäèéù (ë
ïéìåëé åàëù :äâä å÷ìç ãçà ìë ìåèé (çö)úåáåçä åòøôéùëå íé÷ìåç àìà ,(æö)åðì ùéù áåç
òø ìæî ãçà ìù áåçä êë øçà ì÷ì÷úð íàå (÷)ãåâà åà ãåâá åà (èö)ã"á úîåùá úåøèùä ÷åìçì
íðéàù åùøéô íàáëù ,(à÷)ãçàì áåç íäéìò äéäàëù (àî óéòñ åñ 'éñ) ìéòì ïééòå íøâ äéãéã
íäî ãçà ìë ,åàì íàå .å÷ìç ãçà ìë ïúé ,òåøôì áåçä ïîæ òéâéùëå .ïé÷ìåç ,äæì äæ íéàøçà
ìë íìùì áééç åðîî ãçà ìëå ìéàåä ,åøéáçì øîàéù éðôî ,øèùä ïîæ òéâéù ãò ÷åìçì áëòî
:(á÷)ïîæä òéâéù ãò åìà íéîãá ïúðå àùð ,øèùä

)צו( היה להם חוב כו'  -ראובן ושמעון שקיבלו חובות גוים בתורת עיסקא ונפסדו החובות,
ופסק דא"צ לשלם אלא כמו שהיו שוים בשעה שקיבלו )סמ"ע( ,נראה דמיירי בחובות
שכבר עבר הזמן פרעון ,ודמי לסחורה שאין זמן ידוע למכירתה דיכולין לחלוק אימת
שירצו .אבל בחובות שלא הגיע עדיין הזמן פרעון ,דמי לסחורה שיש זמן ידוע למכירתה
דלעיל בסעיף י"ז ,דאינו יכול לחלוק עד שיגיע הזמן ,דמצי אמר ליה טירחא ומזלא דבי
תרי עדיף ,דכיון שעשו החוב על זמן יותר ארוך ממשך זמן השותפות ,הוי כאילו המשיכו
זמן חלוקת השותפות של סך השט"ח ,ודומה למ"ש הט"ז בסעיף זה?? .ועיין סמ"ע ס"ק
)צט( דאין לחלק בין חובות בע"פ לחובות בשטר וכו' .ואף דבסימן קע"ג סעיף ב' בהג"ה
ס"ל דחלוקת השותפים בעי קנין ,וחוב בע"פ אינו יכול להקנות בקנין רק במעמד שלשתן,
מ"מ בשומת בית דין אין צריך קנין כמ"ש הש"ך סימן ק"א סק"ג )נתה"מ(.
)צז( עד שנגבה  -דוקא אם שניהם יכולים לתבוע החוב .אבל אם א"י לתבוע ,יכול זה הא'
לעכב מלחלוק עד שיגבה החוב דע"י חלוקה יפסיד דתו לא יגבה חובו דהשני יאמר מה
שאני גובה הכל על החדש )רע"א(.
)צח( וכשיפרעו החובות  -ראובן ושמעון שותפים שחלקו ונשאר שמעון בהעסק ,ונשאר להם
חוב אצל לוי עשרה זהובים ,ואח"כ בא לוי אצל שמעון ונתן העשרה זהובים ולקח עוד
סחורה בעד עשרה זהובים ,ועתה טוען ראובן שכבר פרע לוי החוב ויש לו ליטול החצי,
ושמעון טוען שהחוב עדיין עומד אצל לוי כמקדם ,ואלו העשרה זהובים נתן לו עבור
הסחורה שלקח מחדש .הדין עם ראובן )פ"ת(.
)צט( או יכולין לחלוק השטרות – היינו שיש מח' שלמחבר יחלוקו שאר דברים ויניחו
החובות מלחלקם עד שיגבום ,והרמ"א חולק ,ובדעת הרמ"א אין נראה לחלק בין חובות
בעל פה לחובות שבשטר ,390דאין טעם לדבר ,דיש שומא לזה כמו לזה )סמ"ע( ,וי"א
שדינו של הרמ"א לכו"ע )ש"ך(.
 389ואם חלה מחמת האויר בעיר שהלך אליה בעסק השותפות ,או שהפסידו בשותפות ונחלה
מחמת צער ,חשיב כאונס מחמת השותפות )ערה"ש סמ"א(.
 390עי' נתה"מ ס"ק )צו(.
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)ק( או בגוד אגוד  -עיין לעיל סימן ס"ו סעיף מ"א ורמ"א קע"א סי"ד )סמ"ע( ,עמ"ש ר"ס
קע"א דיש חולקין דאין אומרים בשותפים גוד או איגוד) 391ש"ך(.
)קא( היה עליהן חוב לאחר  -פירוש ,ועדיין לא הגיע זמן הפרעון ,אפ"ה כשאינן אחראין זה
לזה חולקים ,ואין האחד יכול לומר נעסוק בו יחד עד שיגיע זמן הפרעון ,דמזלא דבי תרי
עדיף ,מאחר דכבר כלתה שותפותן ואיננו מחויב לעשות לטובת חבירו כלום .אבל אם הם
אחראים זה לזה ,ויש לחשוש שיחזור עליו המלוה ,יכול למחות לו החלוקה עד שיגיע זמן
הפרעון ,ויאמר זה אני רוצה לעסוק בחלקי עד שיגיע הזמן ,דשמא אז לא יהיה לך כו'
)סמ"ע(.
)קב( נשא ונתן בדמים אלו  -לכאורה משמע דבכל גווני מיירי .ויש לתמוה ,כיון שיכולת
בידם לחלוק בנשתתפו לזמן והגיע הזמן ,למה יעכב עליו שישא ויתן עוד עמו .ונ"ל דהך
שותפין שנעשו אחראין זה לזה הוא נעשה אחר קביעות זמן של שותפות דמתחילה ,נמצא
דבאותה שעה הוה כאילו פירשו בהדיא שימשך עוד זמן השותפות ,כיון שלקחו הממון
לעסק השותפות ,ודבר זה אינו שייך במי שנעשה ערב קבלן בעד שותפו שלקח מעות
לצרכו לבד .וה"ה אם מתחילה בשעת קביעת הזמן של שותפות קיבלו המעות שנעשו
עליהן אחראין זה לזה ,מ"מ גם זה הוא בכלל הקביעות זמן .וכשיגיע זמן החלוקה אין
אחד מעכב על חבירו לחלוק בשביל שישא ויתן עוד עמו )ט"ז(.392
)äøåçñ íäá äùòå ,(â÷)øèùä ìë ãâðë íéîã äúà ìåèå ÷åìçð åøéáç äéì øîàâëù (àë
øúåé íéðùäå ãéñôà àîù ,øîåìå ïééãò áëòì åì ùé ,åðîæá øèùä ìë íìùå ,êîöòì
:ãçàäî íéçéåøî

)קג( וטול אתה דמים כו'  -אף אם זה שרוצה לחלוק אומר אני אשלם חלק חובי מיד
להמלוה ,יכול האידך לומר כיון שנעשינו אחראין זה לזה ,הרי הוא כאילו אני חייב בכולו,
וקרנא להדדי משתעבד ומזלא דבי תרי עדיף )סמ"ע(.

)äøåçñá úåøéô åì úåð÷ì åà äøåçñì úéðåìô äðéãîì êìéì åøéáçì úåòî ïúåðäãëù (áë
åðúäù íå÷îì êìéù ãò ,óúåùä ãéî ïåîîä øéæçäìå åá øåæçì ìåëé åðéà ,úåðçá áùéì åà
ïîæ òá÷ù éîë äæù úåðçá áùéù ãò åà ,åøëîéå úåøéôä íúåà åð÷éù ãò åà ,(ã÷)øåæçéå
:àåä

)קד( עד שילך למקום שהתנה ויחזור  -וגם ימכור הסחורה שקנה שם ,א"נ מה שכתב ברישא
לילך למדינה פלונית לסחורה ,ר"ל לסחור ולישא וליתן שם במעותיו ,וירויח שם ויחזור
ויביא מעותיו המזומנים )סמ"ע(.

)åá øæåçù ìòåô ïéãë 393åá øåæçì ìåëé ìá÷îä ,áåö÷ ïîæì åøéáçî ÷ñò ìá÷îääëù (âë
(å÷)ïîæ åòá÷ù ïéôúåùá ïë ïéàù äîåëù .åá øåæçì ìåëé åðéà ïúåðä ìáà ,(ä÷)íåéä éöçá åìéôà
:åè óéòñ ìéòì øàáúðù åîëå

)קה( המקבל עסק לזמן קצוב כו' עד כדין פועל  -דקדק וכתב לזמן קצוב ,דכל שעליו
העיסקא לזמן הוא משועבד לחבירו בכל אותו הזמן למכור זה ולקנות אחר ולהחליפו
ולעסוק בו ,משו"ה יש לו דין פועל שנשכר ג"כ לזמן ,משא"כ מקבל )עי' סי' של"ג ס"ד(,
דשם איירי דקיבל מחבירו לחרוש לו שדה אחת או לבנות לו בית בלא זמן ,וגם אותה
מלאכה עוסק בה אימת שירצה ,משו"ה מחלק שם בין פועל לקבלן ,וכתב דקבלן אינו יכול
לחזור בו ואם חוזר ידו על התחתונה )סמ"ע( .הא דיכול לחזור בחצי יום היינו היכא
 391עי' לעיל ס"ק )פב(.
 392בערה"ש )סנ"ד( פירש בדעת הט"ז שגם אם עשו את החוב בשעת שותפותם ,אין יכול לכופו
לחלוק עד שיגיע זמן הפרעון ,רק שבכה"ג אינו יכול לכופו להמשיך להתעסק יחד במעות
השותפות עד שיגיע זמן הפרעון ,משא"כ בעשו החוב אח"כ ,שיכול גם לכופו להתעסק עד זמן
הפרעון.
 393ודוקא כשעוד לא קנה סחורה לעסק ,או שכבר מכרה ,אבל אם יש סחורה בעסק ,אינו יכול
לחזור בו עד שימכרנה )ערה"ש סמ"ד(.

71

מאיר המשפט על חושן משפט חלק ו'
דליכא רווחא או דלא בעי למשקל ברווחא ומהדר ביה מלאיעסוקי ,אבל היכא דאיכא
רווחא ובעי למשקל מרווחא ולא לאיעסוקי ביה עוד לאו כל כמיניה ,דרווחא לקרנא
משתעבד ואין לו ברווחא עד שישלים פעולתו לזמן הקצוב )קצה"ח( ,וי"א במקבל אחד
נגד הנותן ,כשאומר לא אעסוק עוד ודאי דנוטל חלקו בריוח שהיה לו עד עכשיו )נתה"מ(.
בשטרי עיסקות הנהוג כעת ,אין הלוה יכול לחזור מהעיסקא תוך זמן ,וכאן שונה ,דהכא
מיירי בעיסקא גמורה שמשועבד המקבל העסק להתעסק בו ,אבל בשטר עיסקא הנהוג
כעת שנותן לו דבר קצוב בלא חשבון כלל ,רק שהברירה בידו אם ירצה לישבע בכל חודש
שלא היה ריוח ,א"כ אין כאן עבדות כלל ואינו יכול לחזור בו ,רק צריך לקיים אותה עד
תשלום הזמן שקבע בשטר .וי"א שמפשרין עצמן עם המקבל ליתן עשרה למאה לשנה,
כשחוזר בו הלוה ,נהי דיכול לחזור מלהתעסק ,מכל מקום מחויב ליתן כל דמי הפשר מכל
השנה ,וכשאינו רוצה ליתן כך מחויב לבוא לחשבון ולישבע כמה הרויח בזמן זה וליתן
החצי ,ואינו יכול לומר אתן לפי ערך ,כיון שהזמן איקבע נמי לטובת המלוה יכול המלוה
לומר נתפשרתי בסך זה רק משום טובת קביעת זמן שהוקבע לטובתי )פ"ת(.
)קו( משא"כ בשותפין כו'  -ארישא קאי ,דקאמר שהמקבל יכול לחזור בו תוך הזמן ,היינו
טעמא משום דשם עבד עליו ,אבל שני שותפים אין שום אחד יכול לחזור בו .וה"ה בשנים
שקיבלו עיסקא מהשלישי לעסוק בו למחצית שכר עד זמן פלוני ,דאין שום אחד יכול
לחזור בלא רצון חבירו ,מאחר דאין לזה נגד זה שם עבד צריכין להשלים תנאם שנשתתפו
יחד לעסוק בו עד זמן קבוע ,אבל אם שניהם רוצים לחזור חוזרים אף שאין הנותן מרוצה
לזה ,ששניהם נקראים עבדים לגבי הנותן )סמ"ע(.

)íà áééç óúåùä àöéå íäî ãçà åòáúå ãçà ìò äòéáú íäì ùéù íéôúåù éðùæëù (ãë
äòåáùã äòåáùá åòáúì ìåëé éðù óúåù ïéà åì òáùðå åì áééç äéäù äòåáù ÷ñò ìò äéä
:(æ÷)äàîì äòåáù ãçàì

)קז( אין שותף שני יכול לתבעו בשבועה  -השותף שני קודם שהלך מביתו מיחה בו שלא
יעמוד עם האחר בדין עד שיבוא הוא ,וזה השותף לא השגיח עליו ועמד בדין ,ונפסק מבית
דין שהאחר ישבע שבועת שותפות ונשבע לו ,ועתה בבוא השני רוצה להשביעו פעם
אחרת .י"א דצריך לישבע עוד פעם ,דהא דאמרינן שבועה לאחד שבועה למאה היינו דוקא
היכא דשייך לומר שליחותיה קא עביד ,וא"כ בנידון דידן דלא שייך לומר שליחותיה קא
עביד כיון שמיחה בו ,ועוד דשבועה זו שבועת המשנה וי"ח )פ"ת(.

)ìåëé øéòá åôúåù äéä àì íà ,áééç óúåùä àöéå åéìò ïåîî úòéáú íäì äéäçëù (äë
äéä (ç÷)äùà ïéãä àåäã íéøîåà ùéåìù ,éîã øéòá àúéìã ïàîë ïè÷åèëù ,úøçà íòô åòáúì
åðéà ïòè ãçàå (é÷)ïéòáúð ïäùë ìáà ïéòáåúä ïäùë à÷åãåàìù :äâä (è÷)åòáúì ìåëé åðéà øéòá
íä øéòä éëøö éðééðòá øéòä éðáåáìù (àé÷)394åìéáùá ïåãìå ïåòèì åäåö àìå ìéàåä ììë åøéáçì ÷éæî
:ïåòèìå øåæçì ïéìåëé ïðéàå äòéáú åúåàá ïéòãåé ïìåë øçàì òáú íäî ãçà íàå 395ïéôúåùë

)קח( וי"א דה"ה אשה כו'  -והעיקר דאשה כאיש דמיא )ש"ך( .אשה כאיש לענין איתיה
במתא ,היכא דאיכא פירות על הנכסי מלוג שלה ]נכסים שהם שלה והפירות של הבעל[,
שמאחר ואפשר לתבוע האיש על הפירות תובע ג"כ על הקרקע עצמו ,אבל בעצם הקרקע
אם אין פירות לא )קצה"ח(.
)קט( היה בעיר אינו יכול לתובעו  -ומיירי במקום שאינו יכול לשנות הטענות ,רק דנפקא
מינה שאינו יכול לומר הייתי בודק בעדים כמבואר בסעיף כ"ו )נתה"מ(.
)קי( אבל כשהן נתבעים כו'  -אם היה נתבע אחד מהן בקרקע ויצא חייב ,דלא מצי שותפו
למסתר דינא מסתמא ,כיון דלא מחוסר גוביינא .ונראה דהכל מודים בזה ,ומור"ם איירי
 394אבל אם ציוהו לדון בשבילו ,אע"פ שלא כתב לו הרשאה ולא עשה קנין ,אין צריך לעשות
עמו עוד דין )ערה"ש סע"ב(.
 395מחותנים לגבי הדברים שהתחייבו ליתן לבניהם הוי כשותפים ,ולכן אם הוצרך להוציא
הוצאות צריך מחותנו להשתתף עמו ,וכן אם מתווך הציע דירה לאחד מהם הוי כאילו הציעה גם
לשותפו )פ"ח פ"א סל"ה(.
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כאן בתביעת ממון שמחוסר גוביינא )סמ"ע( .וי"ח דרגיל אדם דמשמט לירד לדין עד
שיתבעוהו )ט"ז(.
)קיא( דהואיל ולא צוהו לטעון כו'  -והיינו דוקא כשאחד בא להוציא מהן ,דמסתמא כל עת
שיכול להשמט מהתובע ניחא ליה ,דלא ניחא ליה ששותפו יעמוד נפשו לדין ויטעון ג"כ
עבורו ,משא"כ כשהן התובעים ,דמסתמא ניחא ליה בתביעת שותפו להוציא ממונו מיד
הנתבע ,וק"ל )סמ"ע(.

)áééçúð ìáà (áé÷)åéúåðòè êåúî óúåùä áééçúð àìù íéøåîà íéøáã äîáâìù (åë
íàå åúàãåäá åôúåù ãéñôä àì (âé÷)äéàø éì ïéà øîàù åà äãåäù ïåâë åéúåðòè êåúî
êëéôì ïåùàøä ïòåèù äîî äðòèá úåðùì ìåëé åðéàù úåéäì êéøö íâå àéáé äéàø åì ùé
ìåëé åðéàå åéñëðì íéãøåéå ïéã ÷ñô åéìò íéáúåëå ïéãì øáë ãøé åìàë äéì ïðéáùç
éúééä íù éúééä íà øîåì ìåëé åðéà íâå ïéãì ãøéù ãò åì åðéúîéù øîåìå (ãé÷)úåçãì
.øéòá äéäù ô"òà åì ïéòîåù úåðùì ìåëé íà ìáà íéùçëåî åéäéù ãò íéãòá ÷ãåá
ãøéù òãé àìù åéìò íéøçäì ìåëé (åè÷)åòáúì ìåëéù øéòá äéä àì íàù íéøîåà ùéåãìù
:ïéãì åîò åôúåù

)קיב( שלא נתחייב השותף מתוך כו'  -דאף שהשותף היה התובע ,מיירי שהנתבע חזר ותבעו
באותו מעמד ,או שע"י תביעתו למד הנתבע זכותו ותבעו בו ונתחייב )סמ"ע וש"ך .(396מי
שיש לו שותף במה"י וא"ל ראובן כתוב לשותפך שיזבין לי דבר אחד וישלח לי עם
סחורתיך וכן עשה ושלח לו וטבעה ספינתו דאחריות על ראובן באם שאמר ליה כן בפי'
שאחריות עלי אבל אם לא הזכיר לו אזי פטור מלשלם) 397ש"ך( ,וי"א שמאחר והוציא
ממון השותפות והוציאו על פיו ,חייב ,אבל כשציוה לו שיקנה והוא יתן רוחים על
הסחורה ,דאז לא הוי כשליח ,ומשו"ה פטור מאחריות )נתה"מ(.
)קיג( או שאמר אין לי ראיה  -פירוש ,ותו אף אם ימצא ראיה ועדים אינו יכול להביאם,
ומשו"ה מסיק ואמר שהשותף השני אם יש לו ראיה יביאם ,דוקא השני ולא הראשון
)סמ"ע(.
)קיד( ואינו יכול לדחות כו'  -אף שאיירי שאין לו טענה לזכות בה יותר מחבירו ,מ"מ ירויח
בדחיה זו הזמן עד התביעה ,וגם בשעת התביעה יבקש מהב"ד שיתנו לו זמן משעת
התביעה והלאה ,ולא יתחיל הזמן משעה שדן בה חבירו )סמ"ע(.
)קטו( שאם לא היה בעיר כו'  -אבל אם היה בעיר ויוכל לשנות בטענות ,אינו יכול להחרים
שלא הלך בשליחותו וברצונו להדין ,שיש לזה טענה לומר ידעתי שילך ובשליחותי הלך,
אבל לתקוני שדרתיהו ולא לעוותי )סמ"ע( ,אבל יכול להחרים על שלא ידע מזה ונעשה
באמת שלוחו בטענה זו ,אלא שעכשיו משקר ואומר לתקוני שדרתיך לטענה אחרת )ט"ז(.
)øàáúð ìëä ìåèéì åà å÷ìç ìåèéì íäî ãçà àáå ãçàì åãé÷ôäù åà ååìäù íéðù (æë
ïëå äæ ïîéñá øàáúé ãçàä íùá áúëðå ãçà øèùá íéðùî äååì ãçà íàå æ"ò ïîéñ óåñá
:(á óéòñ æ"ò ïîéñ ìéòì ïéò) íìùì áééç åøéáç íà úåôúåùä êøåöì ïäî ãçà äåìù ïéôúåù
)åúö÷î ïäî ãçà äáâå (æè÷)éåâ íäì áééçù ãçà áåçá ïéôúåù ïäù íéðùäìù (çë
ñòë øùä íàååìù .åì ïéòîåù ïéà éåâäî ê÷ìç ç÷å êì åøéáçì øîåàå ,åîöòì åáëòì äöåøå
,äæ øîà íà ,òééñà àì øçàä ÷ìçáå òøôéù òééñà ê÷ìç åøéáçì øîàå íäî ãçà ìò
ïúéì êéøöå ,ì÷ìå÷î áåç ùé íéðù íà ïéãä àåäåæìù .398(æé÷)åîöòì ìéöä ,ìéöî éðà éîöòì
ìéöàå é÷ìç ãçåù àéöåà éðà øîåì åøéáç ìåëé ,ïúéì äöåø åðéà ãçàäå ,åìéöäì ãçåù
ìéöäìå åøéáç úòã àìá ÷åìçì ãçà ìåëé (èé÷)(çé÷)àãéñô àëéàã íå÷î ìëá ïëåçìù :äâä .éîöòì
éðà éîöòì øîà íà ,å÷ìç åì ïúéì åñééô ãçàå íìà éåâ ìöà áåç ïäì äéäù ïéôúåù ïëåèìù ,åîöòì
 396נכון?
 397ע"ש עיין בתשו' רשד"ם סי' קנ"ג וקס"ב = ש"ך
 398אבל אם נתן לו השר גם את חלק חבירו במתנה ,צריך ליתנו לחבירו ,שאין בידי השר כח
ליתן לו את ממון חבירו )ערה"ש סס"ח(.
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:á óéòñ àô÷ 'éñ ïî÷ì 'òå .ãáì åìù àåä éøä ìéöî

)קטז( שחייב להם גוי כו'  -ראובן ושמעון שהיה להם חוב אצל גוי ,ועלה עליו ריבית ונזקף
עם הקרן ,ונתן ראובן לשמעון י' זהובים על החוב ,ואח"כ צוה השר שלא ליתן שום ריבית,
אם בתחילה כשנתן ראובן לשמעון הי' זהובים ,אמר ליה בפירוש ,קבל אלו העשר זהובים
לפרעון הקרן שלך שהיה בתחילה ,ועוד ישארו לך העשרה זהובים בחוב הזקיפה .א"כ
אחרי שיש אומדנא דמוכח שהמלך פטר הזקיפה ולא הקרן ,הפסיד שמעון ,שהרי בירר לו
ראובן חלקו ,והנה חלקו נפסד עם חלקו בזקיפה .אבל אם פרע לו בסתם העשר זהובים,
וחלקו משני חלקים שהיה לו בחוב שישאר לו עוד חלק שלישי מחמשה עשרה שלו,
שזקיפה שעדיין לא הגיע זמן חשיב קרן ,יכול שמעון לומר העשר זהובים קבלתי בקרן
וזקיפה בענין זה שיהא לי עוד חלק בחוב ,דהיינו חמשה זהובים מתוך שלישית ,ואם אירע
לנו הפסד אקבל לפי חשבון ,וחולקין לפי חשבון )סמ"ע( ,נראה כונתו דהמעשה כך היה,
שנשתתפו ראובן ושמעון להלוות לגוי ,ונתן זה עשרה זהובים וזה עשרה זהובים ועלה
ריבית עשרה זהובים ,וזקפו הריבית אל הקרן ועשו הלואה על הגוי ל' זהובים שיתן שוב
רוחים מל' זהובים ,וקנה ראובן משמעון חלק חוב שלו ונתן לו עשרה זהובים כדי שיהיו
לו רוחים מכ"ה זהובים ושמעון מה' זהובים ,ואח"כ ביטל השר הזקיפה .ופסק ,דאם
בשעה שנתן לו העשרה זהובים אמר לו שהוא נותן לו על עיקר הקרן ,ההפסד מהזקיפה על
ראובן ושמעון בשוה והפסיד שמעון החמשה זהובים שלו ,אבל אם נתן לו סתם עשרה
זהובים ואמר שקונה ממנו עשרה זהובים חלק מחוב שלו ,הרי קנה ב' חלקים מהקרן ושני
חלקים מהזקיפה ,וההפסד על שמעון מהזקיפה הוא רק שליש )נתה"מ(.399
)קיז( אם אמר זה לעצמי אני מציל כו'  -נראה דגם בכל הני צריך שיאמר כן בפני ג' שהן ב"ד
ואפילו הדיוטות כדלעיל סי"ח בחלוקת השותף במעות שאינן שוין ובפירות לאחר זמן
שכלה השותפות ,שגם בחוב שמוציא מידו אין ברור שהפרעון יהיה במעות שוים )סמ"ע(,
וי"ח ואם קבל הפרעון בפני עדים ואמר בפניהם לעצמי אני מציל זכה לו ואף בינו לבין
עצמו נאמן לומר לעצמי הצלתי מגו דאי בעי אמר לא קבלתי ממנו כלום ,וסעיף י"ח שונה
דהתם מיירי שידוע שהמעות אינן שוים משא"כ הכא )ש"ך( .400מטעם שיש לו הפסד יכול
לומר אלך ואציל לעצמי כל מה שאוכל הן כסף הן סחורה ,והוא יטרח בחלקו כפי מה
שיוכל ,ואין כאן חשש גזל ,שונה מסעיף י"ח דבשעת החלוקה יש לפנינו מה שיחלוק ויש
חשש גזל ,לזה צריך בית דין ,אבל כאן אין צריך אלא גילוי מילתא שמהיום אינו שותפו,
ואין צריך בית דין אלא עדים )ט"ז(.
)קיח( וכן בכל מקום כו'  -אחד שקיבל מעות מהגוי ,וטעה וקיבל פחות ממה שהיה לו לקבל,
חייב לשלם לחבירו ,אבל אם אמר לעצמי אני מציל לא הוה שלוחו של חבירו ופטור
)סמ"ע( ,לא מיירי שלקח פחות ואמר להגוי שלקח יותר מחמת טעות ,דאז בודאי חייב
לשלם דהוי כפטרו לגוי .רק דמיירי ששכח ולא לקח רק חלקו ,דאז אם אמר 401לעצמי אני
מציל מהני ואם לאו צריך לחלוק עמו )נתה"מ( .מדינה אחת שהיתה גזירת המלכות לקבל
כתבים של מלך בפרעון חובות במקום מעות מזומנים ,והכתבים הללו היו הולכין וחסור
מידי יום ביום היה ניכוי בהם עד שנתבטלו לגמרי ,ובתוך כך כל מי שיכול להוציא היה
מוציא אותם כל מה דאפשר להקדים ,ואירע שראובן נתן כתביו לשמעון להוציאם עם
כתבים שלו לפי שהוא בעל מו"מ שיכול להוציאן מהר יותר ,ושמעון עירבן עם כתבים
שלו כי אין קפידא בדבר והוציא הרבה מהן ,ואחר כך נשארו איזה כתבים והחזירן לראובן,
וראובן אינו רוצה לקבל כיון שעירבן עם שלו אולי הנשארים הם שלו ,הדין עם שמעון
דאין אדם מפסיד לעצמו להרויח לאחריני ,דהא אפילו בשני שותפין כל מקום דאיכא
 399לא הבאתי סמ,ע סק"סו.
 400לא הבאתי את דברי הפ"ת .סקכ"ט וסק"ל.
 401מתי הוא אמר את זה?
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פסידא יכול לומר לעצמי אני מציל ,ומבואר בש"ך אפילו אמר כן בינו לבין עצמו סגי,
ובנידון זה סתמא כמפורש דמי ,שאין אדם מציל את חבירו ויפסיד לעצמו ,כי אבידתו
קודמת )פ"ת(.
)קיט( שם  -נראה דדוקא במקום שהחוב מקולקל מחמת שהוא אלם ,בגוונא שעל פי אומדנא
יכולין להציל הכל ע"י טירחא או שאין יכולין להציל כלל ,אז יכול המציל לומר לעצמי
אני מציל כמו בשיירא דסימן קפ"א ס"א .אבל בגוונא שעל פי אומדנא אין יכולין להציל
אלא רק החצי ,כגון שהחוב מנה ואין ללוה רק חמשים ,אין שותף אחד יכול לומר הריני
חולק לעצמי מלהיות עוד שותף עמו בחוב זה ,ונהיה שוב כשני מלוים דעלמא שהדין
במטלטלין דכל מי שקדם וגבה זכה ,דזה אינו ,דכיון שידוע שאין ללוה רק חמשים הרי
הוא כמו שאין להם רק חוב של חמשים ,וצריכין לחלוק עצמן בשוה שיהיה לכל אחד רק
כ"ה .אבל בבע"ח אלם ,אף שמחמת אלמותו ג"כ אינו שוה רק חמשים ,מ"מ יכול ליקח כל
חלקו .והטעם ,דהא שאינו שוה רק החצי הוא מטעם כיון שצריך טורח ,וכיון שאני מטריח
עצמי ,ולמי שמטריח עצמו שוה הכל ,וטרח גם אתה ותוכל ג"כ לגבות כל חלקך ויהיה
שוה לך ג"כ הכל )נתה"מ( .402שטר שנכתב על שם אחד מהן אינו יכול לומר לעצמי אני
מציל .והדין עמו ,דהא אי אפשר לאחר לתבוע כלל דהא השטר לא נכתב על שמו )נתה"מ
חידושים(.

)éìù ïîéñ íäá ùéù íúåà ìë øîàå úåôúåù ìù ïéé éãë åøéáçî òáåúä óúåùîù (èë
:éìù íä åéùëò [êìù] úåéáç íúåà åéä ã÷úùà øîåì øçàä ìåëé éìù íä
)åøéáç éøä ,éåì íò óúúùðå ïåîîäî íäî ãçà ìèðå ,åôúúùðù ïåòîùå ïáåàøàîù (ì
ïåòîùì ïáåàø ïúð íà ïëù ìëå .úà éãéã íéøáã ìòá åàì ,øîéîì éöî àìå ,éåìì òéáùî
.ïéôúåùä úòåáù éåìì ïáåàø òéáùîù ,à÷ñòá éåìì ïåîîäî ïúðå ,à÷ñò úøåúá ïåîî
ïåòîù úà ïáåàø øèô åìéôàå .(ë÷)äàîì äòåáù ãçàì äòåáù ,éåìì òéáùä ïåòîù íàå
ïë íà àìà éåì úà òéáùî ïáåàø ïééãò (àë÷)äòåáùî éåì úà ïåòîù øèô åà äòåáùî
:(áë÷)åçë éàá úà íâ øèô

)קכ( שבועה לאחד  -ונראה דאפילו לא היה בעיר ,ובא ואמר שיש לו עליו גלגולים ,דאין
טענתו טענה ,כיון שכבר נפטר מעיקר השבועה נפטר גם מהגלגולים )נתה"מ(.
)קכא( או פטר שמעון את לוי כו'  -פירוש ,דוקא "או" שמעון את לוי קאמר ,ולא גם שמעון את
לוי ,דאילו פטר ראובן את שמעון ושמעון ללוי ,אין ראובן יכול להשביע ללוי ,דשמעון
השותף ברשות נשתתף עם לוי ,דכל שותף יכול להשתתף עם אחר כשרואה שהוא לטובת
השותפים ,ואין לראובן על לוי כי אם שבועת השותפים כמו שהיה לו על שמעון ,ואין ביד
שמעון לפטור ללוי משבועה ,דלא עדיף לוי לגבי ראובן משמעון עצמו ,אבל כשפטר
ראובן לשמעון משבועה ,יש ביד שמעון ג"כ לפטור ללוי משבועה .ודוקא בראובן שהניח
פקדון או משכן דבר ביד שמעון ושמעון הפקידו או השכינו ביד לוי ונאבד ,יכול ראובן
לומר שמעון מהימן לי בשבועה ולא לוי ,אבל בשותפות יכול שמעון לומר לטובה כוונתי.
וממילא מה שנתן שמעון ללוי נחשב לשליחותא דראובן .ואף דאין לו להשתתף עם אחר
)עי' לעיל ס"י( ,מ"מ אם עבר ועשה יטול ראובן חצי ריוח כנ"ל ,וג"כ משביעו ללוי .וכיון
דנתרצה ראובן למעשה שמעון ליטול חצי ריוח ,משום הכי נמי אם פטר ראובן לשמעון
משבועה ושמעון פטר ללוי משבועה ,נפטר לוי ג"כ מראובן ,אף דשמעון עשה מתחילה
שלא כדין במה שנשתתף עם לוי בממונא דראובן )סמ"ע( ,מיירי כאן שלא היה הפסד ,דאי
בהיה הפסד כבר מבואר בסעיף י' דהוא לעצמו ,רק דהשבועה היא אולי הרויח יותר ,וכיון
דלוי לא היה רוצה להשתתף עד שיפטרנו שמעון משבועה ,ושמעון להיותו יודע בלוי
שיכול להרויח הרבה ,לכך נשתתף עמו לטובת השותפות ופטרו משבועה ,וכיון דראובן
 402ובערה"ש )סס"ח( ובמשפט שלום כתבו ,שאפילו כשאפשר להציל הכל ,אינו יכול לחלוק
ולהציל את החצי שלו ,אא"כ אין שותפו מוכן לטרוח עמו .ואם עליו היה מוטל לגבות את החוב,
כגון שהוא נעשה על שמו ,או שסיכמו מראש שהוא יגבה את החובות וחבירו יעסוק בעסקים
אחרים ,אינו יכול לומר לשותפו אם לא תטרח עמי אני חולק ומציל לעצמי ,כיון שעליו מוטל
לטרוח ולגבותו בשביל שניהם.
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נתרצה למעשה שמעון ליטול חלק בריוח שהרויח לוי ,מש"ה מהני הפטור שפטרו שמעון
)נתה"מ( ,וי"ח דמה לו לראובן בפטור שמעון ,הלא יכול ראובן לומר ללוי ,אני לא
פטרתיך )ש"ך( ,403או שמיירי שנתן לו רשות להשתתף עם אחרים ,וקמ"ל שמ"מ יכול
להשביעו )ט"ז(.
)קכב( אלא א"כ פטר גם את באי כחו  -פירוש ,ואז אין ראובן יכול להשביע ללוי אף אם
שמעון לא פטר ללוי )סמ"ע(.

)åà éðòä åà íäî ãçà úî íà êëìéäå (âë÷)äæì äæ íéáøò ãçàî ååìù íéðùáîù (àì
ìò åúåãò íéìá÷î ïéàå (ãë÷)ìëá áééçúî äãåäù åúåà ãçà äãåäå ãçà øôë
òøôå äãåä åìàë íäî ãçàì òøô åà ïéôúåùäî ãçàì äãåäù éî ïëå (äë÷)åøéáç
:(åë÷)åôúåùì

)קכג( שנים שלוו מאחד ערבים זה לזה  -עיין לעיל )סימן ע"ז סעיף א'-ו'( שנתבאר דין זה
)סמ"ע(.
)קכד( אותו שהודה מתחייב בכל  -עיין מה שכתבתי לעיל סימן ל"ז סעיף ד' סק"ג )פ"ת(.
)קכה( ה"ג ואין מקבלין עדותו על חבירו  -וכ"כ המחבר בסימן ל"ז סעיף ד' וסימן ע"ז סעיף
ה' )סמ"ע(.
)קכו( כאילו הודה ופרע לשותפו  -פירוש ,כאילו הודה לחבירו וצריך לשלם גם לחבירו ,וכן
אם הלך לו לאחר שפרע לאחד המחצה ,אותו האחד צריך לחלק קבלתו עם השני ,דידו כיד
חבירו דמי ומה שקיבל הוא בשביל שניהם קיבל )סמ"ע(.

)áééçì ãçà ãòë ïîàð åøéáçìå åì äáåç àåäù øáã ïéôúåùäî ãçà ïòè íàâîù (áì
:(æë÷)àúééøåàã äòåáù åôúåùì

)קכז( נאמן כעד אחד  -עיין לעיל )סימן ל"ז סעיף ה' וסימן ע"ז סעיף ה'( שם נתבאר דהיינו
דוקא כשלא נתחייב חבירו בהודאתו בכולו ,כגון שנתחייבו בשטר אחד כל אחד סך בפני
עצמו ,והאחד הודה שהשטר עדיין בתקפו והשני כופר )סמ"ע(.

):øçàä òáùé ãåùç íäî ãçàù åà òáùð àìå íäî ãçà úîù íéôúåù 'áãîù (âì
)áééç ,åìåë áåçä òáúå íäî ãçà àá íà ,ãçà øèùá íéðùî 404äåìù ãçàäîù (ãì
äæ àáå ,ãçà íùá øèùä áúëð íàååîù .æ"ò ïîéñ óåñá øàáúðù êøãä ìò åì íìùì
åìéôà òáåú åîù ìò áúëð àìù åúåà íà ìáà .åòøôì áééç ,ìëä òáúå åîù ìò áúëðù
.åì ïéòîåù ïéà ,úö÷î
)íëî ãçà àáé øîåì ìåëé åðéà øçà íò ïéã íäì ùéù äùìù åà íéçà éðùæîù (äì
.(çë÷)íëìåë ãòá ïåòèéå

)קכח( אינו יכול לומר יבא אחד כו'  -עיין לעיל )סימן י"ז סעיף ד'( אלא יטענו כולם זה אחר
זה )סמ"ע(.

)éðôî øàùä áëòîå úö÷ òøôå (èë÷)éåâ íò 405úåôúåùá áåç íäì ùéù íéðùçîù (åì
àåäã éì äàøðåèîù äâä :íäéðù ìò ãñôää øôåë äìäå åãâðë åì áééç íäî ãçàù øîåàù
÷ø êéøö ïéà äòåáù åìéôàã éåâá ë"àùî ,(àì÷)òáùéì áééçù ÷ø (ì÷)ìàøùé áééçä äéä íà ïéãä
:(áì÷)àîìòá íøç

)קכט( עם גוי  -צ"ל אצל גוי )ט"ז(.
)קל( ונ"ל ה"ה כו' – קשה ,שהרי אין לו רושת לתפוס דבר של השותף השני ,אלא צ"ל
דמיירי שהתופס תופס מדבר שאינו ידוע שהוא מהשותפים וטוען איני מאמינך שהוא
מהשותפות והשותפים מודים זה לזה שהיא מהשותפות וטוען שאינו חייב לו כלום,
 403לא הבאתי דברי נתה"מ סקמ"ח.
 404ש"ך חושן משפט סימן קעו ס"ק מז
)מז( א' שלוה כו' .עיין בתשובת ר"מ אלשיך ס' כ"ה:
 405אם שותף אחד ביקש ערבות מאחר לצורך השותפות ,ומחמת זה הוצרך לחתום לו אח"כ גם
ערבות ,הוי כצורך השותפות ,וצריך חבירו לשלם לו ג"כ אם יגבו ממנו )כנה"ג(.
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דאל"כ אסור לתפוס דבר של שותפות ,שהרי אין לו טענה על השותף השני )ש"ך( ועי' סי'
נ"ח סק"ד ,ששם איתא שמותר לתפוס מביתו של החייב אפילו שזה של שותפות )נתה"מ(.
)קלא( רק שחייב לישבע  -וקשה ,דהא בטענת שמא הוא ,וע"י נוגע אין יכול להשביעו כמבואר
בסימן ע"ה ססכ"ג ע"ש .ונראה ,כיון שכתבתי ס"ק הקודם דמיירי בתפס מבית מי שחייב
לו ,הוי כאילו ממון השותפות בודאי בא לידו ואין ידוע היאך יצא ממנו ,דחייב לישבע
אפילו בשמא ,אך מ"ש דבגוי אין צריך לישבע ,קשה ,הא שותפין משביעין זה את זה
בטענות שמא ,וצ"ל דמיירי שאין רוצה להשביע את עצמו בשבועת השותפין רק בטענת
ברי )נתה"מ(.
)קלב( דאפילו שבועה אין צריך  -דסתם גוי משקר ,ואין האחד יכול להשביע להשני מכח ספק
ע"פ הגוי ,דאין נשבעין היסת אלא על טענת ודאי )סמ"ע( ,וקשה על דבריו ,הא שותפין
משביעין זה את זה בטענות שמא ,וצ"ל דמיירי שאין רוצה להשביע את עצמו בשבועת
השותפין רק בטענת ברי )נתה"מ( ,עיין לעיל סי' ע"ה סעיף כ"ה וסי' קמ"ט על הסמ"ע
סקכ"א )ש"ך(.

)éãåäéä áééçúðå éãåäéì íøëîå éåâî íéãâá ïåòîù äð÷å íéôúåù ïåòîùå ïáåàøðù (æì
ïîæ åúåàì éãåäéä åðòøôé àì íàù øèùá éåâì ïåòîù áééçúðå éðåìô ïîæì éåâì òåøôì
øèù úåùòì ïáåàø áééç íäéðéáù úåôúåùä ïåòîùå ïáåàø å÷ìç ë"çàå àåä åðòøôéù
éåâì òåøôì ïåòîù êøèöéå éåâì éãåäéä òøô àìù íéãòá ïåòîù øøáé íàù ïåòîùì åéìò
:(âì÷)ãçåùáå úåàöåäá äæ ÷ñò ìò àéöåäù íéãòá ïåòîù øøáéù ìëî å÷ìç ïáåàø òøôé

)קלג( שאם יברר שמעון בעדים שלא פרע היהודי לגוי  406-אבל אם אין מברר זה ,אף שמברר
שהוצרך הוא לשלם להגוי ,אין צריך לשלם לו ראובן כלום ,דהא לא נשתעבד שמעון
להגוי אלא אם לא יפרענו היהודי ,וכל שלא בירר הגוי זה אינו חייב לו שמעון כלום מן
הדין ,אלא בעלילה בא עליו ,ואינו נתפס על חבירו בעלילה .ועיין לעיל סימן צ"ג סעיף
ט"ו )בסמ"ע סקל"ג( )סמ"ע( ,ועיין מה שכתבתי לעיל סימן צ"ג סעיף ט"ו ס"ק י"ד )פ"ת(.

)àøéå úåôúåùì úåòèä éîã ïúðå ïåáùçá åäòèäå éåâî äøåçñ ïåòîù äð÷ íààðù (çì
ïáåàø äãåé ãñôä äæî åì àáéù àøéå íéøçàî úåðåëùî åéä íà ïëå åúåòè øåëæé àîù
ãéá åðúéå åîúçéå åáúëéå úåôúåùì åàá úåðëùîä éîãå úåòèä éîãù íéãò éðôá
:(äæ 'éñ áé óéòñ ìéòì 'òå) (ãì÷)ïåòîù

)קלד( יודה ראובן בפני עדים כו'  -אבל אין צריך לעשות שטר עליו לשמעון שנתחייב
בדברים הללו החציה לשמעון בכל מה שיפרע להגוי ,כיון דגם שמעון לא נתן עליו שטר
בדברים הללו ,משא"כ בדין שלפני זה )סמ"ע(.

)ìò óà åéúåòî éãëá çåéø ìåèéå úåôúåùá ñéðëäì ãçàî úåòî ïåòîù ç÷ì íàáðù (èì
:(åì÷)åîò äðúäù åîë çåéøá å÷ìç äìä ìåèé (äì÷)åôúåù ïáåàøì òéãåä àìù éô

)קלה( אף על פי שלא הודיעו לראובן כו'  -דיש רשות לכל אחד לעשות מה שנראה לו שהוא
תועלת השותפות )סמ"ע(.
)קלו( יטול הלה חלקו בריוח כמו שהתנה  -אבל אם לא היה תנאי ביניהן ,היו חולקין בהריוח
אפילו הניח יותר מחבירו כדלעיל סעיף ה' )סמ"ע(.

)áùééúäì êøëäî ãçà êìé íàù åðúäå øðéã íéùùá äøåú øôñ åð÷ù êøë éðáâðù (î
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
ìä÷ì ñî åáééçúðå úåøèù ïäì åéäå ãçéá úåôúåù íäì åéä ïåòîùå ïáåàøãðù :äâä .407íéøàùðä
 406לא הבאתי את דברי הנתה"מ.
 407שכיון שא"א לחלק את הס"ת אנו תולים שהתנאי היה שיתנו לו מעות כפי השער שקנוהו.
אבל אם התנו כן על דבר שאפשר לחלקו או לומר עליו גוד או אגוד ,יכול לומר להם או שתיתנו
לי כפי השער של עכשיו או שנחלוק או נאמר גאוא"ג .ודוקא שהתנה עמם ,אבל אם לא התנה
עמם ,א"צ ליתן לו כלום .ודוקא ביחיד ,אבל אם הקהילה מתחלקת לשני קהילות אפילו שלא התנו
חולקים הס"ת בגאוא"ג )ערה"ש ספ"א(.

77

מאיר המשפט על חושן משפט חלק ו'
ë"â äëðú øîåì ìåëé àìå å÷ìç ïåòîùì òåøôì áééç (æì÷)ïáåàø ìù ñî ãòá úåøèùä ìä÷ä åç÷ìå
ãòá òåøôì ìëåé àìå ïåòîùì íìùì êéøö åáåç ïäá òøôå úåøèùä ïî äðäðù øçàî éë ñîá ê÷ìç
çåéøì úéòéáø ãçà ìëì äãåäéå éåìå ïåòîùì çéðäå äøåçñ äð÷ ïáåàøäðù .åðåöøá àìù ïåòîù
ùìù ïáåàøì åðúðå éåìå ïåòîù íäá åøæçå (èì÷)úåàî òáøà äøåçñá åãéñôä ë"çàå (çì÷)ãñôäìå
äøåçñä ïî çåéøä ìò àìà åôúúùð àìã ïáåàøì äàî ïúéì êéøö (î÷)øåæçì äöåø äãåäé íà úåàî
úòãî ÷ø ÷ìúñäì ìåëé ãçà ïéà ãçé äáøä ïéôúåùåðù .åøéáç óúåùî ãçà äð÷éù äî àì ìáà
ïîæ êåúáå çåéøá ÷ìçìå øçà íå÷îì äëéìåäì äøåçñ åøéáçî ìá÷îù éîæðù .(áî÷)(àî÷)ïìåë
)÷äòùá àìå (âî÷)äëéìåîù äòùá äåùù äî éôì äøåçñä áùçî ïàëá äøåçñä ìæ äëéìåîù (íãå
:(ãî÷)408äìá÷ù

)קלז( ולקחו הקהל השטרות בעד מס כו'  -משמע שהשט"ח היו נכתבין על שם ראובן לחוד,
אלא שהמעות היו משל השותפות והיה החצי של שמעון )סמ"ע(.
)קלח( ראובן קנה סחורה והניח לשמעון כו'  -ראובן שנשתתף בחכירות שיהא לשמעון רביע,
ואח"כ השתתף עם לוי שיתן לו שתות ,והגיד לו שגם לשמעון נותן רק שתות ,וכן הגיד לוי
לשמעון ,ופסק דמ"מ צריך ליתן לשמעון רביע )סמ"ע(.
)קלט( ואח"כ הפסידו כו'  -פי' שקנו בי"ב מאות והוזלה ועמדה על ת"ת ,ועדיין לא מכרוהו,
ומפני כך מתיראים שמעון ולוי שמא יפסידו יותר ויעמוד על ת' או פחות ,לכך נתרצו ליתן
לראובן ק' יותר וחזרו בהן מן השותפות להמתין עד המכירה .ומ"ש אם יהודה רוצה
לחזור ,אף על פי שגם בלא חזרתו מן השותפות צריך ליתן ק' מטעם שכתבתי ,מ"מ אם
יהודה יתרצה להמתין ג"כ עד המכירה שמא יחזור ויתייקר ולא יצטרך ליתן ק' או אפי' לא
כלום ,לכך כתוב אם גם הוא רוצה לחזור מן השותפות קודם המכירה .ומיהו גם אם מכרוה
בת"ת הוי כאלו מכרוהו בתת"ק עם הק' שנטל מהם משמעון ולוי ,ואעפ"כ יהודה צריך
ליתן ק' )ש"ך(.
)קמ( אם יהודה רוצה לחזור  -מיירי שהוא באופן שאין יהודה יכול לעכב על חזרת שמעון
ולוי ,כגון שראובן השתתף עצמו עם כל אחד על רביע שלו בפני חבירו )נתה"מ(.
)קמא( שותפין הרבה ביחד אין אחד יכול להסתלק כו'  -משמע שקנו שום סחורה יחד וא' מהן
רוצה להסתלק ,ואפילו חלקו אינו רוצה ליטול .אבל אם רוצה ליטול את חלקו יכול לחלק
שלא מדעתם וכמ"ש לעיל סי"ח )ש"ך( ,כונת דבריו ,שאחד רוצה לפשר עצמו עם קצת
שותפין למכור חלקו שיתנו לו מעות בעד חלקו ,והשותפים עושין כן לטובתם כי הריוח
יהיה לשותפות ,ולזה כתב הש"ך דהשותף האחר יכול למחות כי יכול לומר שמא יהיה
ההפסד יותר ואיני רוצה לקבל הפסד יותר ,אבל כשרוצה לחלוק עצמו וליטול חלקו
בסחורה מתוך השותפות ,יכול לחלוק עצמו וליטול חלקו שלא מדעת כולם כמבואר
בסעיף י"ח )נתה"מ(.
)קמב( שם  -האי דנקט הרבה שותפים אתי לאשמועינן אף על פי שאחד מהן נתרצה לסלקו,
א"י אלא מדעת כולן ,וכ"ש כשהם רק ב' )ש"ך( ,צ"ל אינו יכול לסלק אלא מדעת כולן
אבל יכול לחלוק שלא מדעתם ,וכל שכן כשהן רק ב' .והא דאינו יכול להסתלק דהוא
מטעם שאם יהיה הפסד יפסידו אז יותר ,ומשמע דאם אחד רוצה לפשר עצמו עם השני
שיהיה חל עליו הן ריוח הן הפסד שיכול להסתלק ,אלא נראה דאפילו בכהאי גונא אינו
יכול ,מטעם כי מחמת שהסחורה מרובה כמו שהיתה והמתעסקים נתמעטו ,יהיה הפסד
יותר מטעם שנתמעטו המתעסקים ,מה שאין כן אם יהיו המתעסקים מרובים אפשר שלא
יהיה כל כך הפסד ,משא"כ אם רוצה לחלוק ליקח חלקו בסחורה ,יכול לחלוק כשהגיע זמן
)נתה"מ(.
)קמג( מחשב הסחורה כפי מה ששוה כו'  -אפילו קיבל הסחורה מחבירו בסכום ידוע .משום
דאמרינן דמסתמא לא היתה דעתם שתתחיל השותפות אלא שיוליכנה מכאן למקום אחר,
 408ודוקא שלא היה יכול בהתחלה ללכת ,אבל אם היה יכול ללכת מיד והתעכב ,שמים לו
כשעה שנתנה לו )ערה"ש ספ"ט(.

78

מאיר המשפט על חושן משפט חלק ו'
וכפי מה שתשוה הסחורה אז יקבלנה עליו למחצית שכר )סמ"ע( ,409וקשה למה לא יכול
לחזור) 410נתה"מ(.
)קמד( בשעה שמוליכה ולא בשעה שקיבלה  -וה"ה אם נתיקרה הולכין אחר שעת הולכת
הסחורה )סמ"ע(.

)íäîò óúúùäì ù÷á éåìå ,úåòî êñ åì úååìäì éåâ íäî ù÷á ïåòîùå ïáåàøçðù (àî
êéøö äéä àìù éåâä øîàå .éöçå íé÷å÷æ 'ã éåâì å÷ìçî ïúðå ïáåàø íã÷å .åöøúðå ,áåçá
å÷ìç ãçà ìë éì åðú áåçá éîò ÷åìçì åöøú íà ,éåìå ïåòîùì øîàå ïáåàø êìäå ,øúåé
éðéà øîà å÷ìç éåìì ïáåàø òáúùë íà .øèôðå ,åì ïúð àì éåìå ,å÷ìç åì ïúð ïåòîùå .áåçá
äçãã â"òà ,íìùî éðéøä øéãú øîà íà ìáà .(äî÷)íúåôúåùî ø÷òð éøä ,ïúéì õôç
:åéùøåéì ïúéì áééçå àçååø éð÷ ,ã"áì éçøèà àìã ïåéë ,úö÷ åúåà

)קמה( הרי נעקר משותפותם  -והוא הדין בקנו סחורה ואחד נתן המעות והשני אינו יכול
להחזיר חלקו המגיע ממנו ,נעקר מהשותפות ,ואף שרוצה אח"כ הוא או יורשיו ליתן
מעות ,אינו יכול לחזור בו ,כיון שכבר נעקר מהשותפות ,והוי כשותף ששינה בפסידא דלא
הדר ,ולכן קנה אפילו ללא קנין ,כחלקו השותפות דמי ,וחלוקת שותפים אינה צריכה קנין.
אמנם ודאי דכשזה אינו רוצה ליתן המעות ,שהשני יכול לכופו ליתן לו המעות ,דכיון
שנתן להגוי המעות על פי ציוויו הוי כהלוה לו ,רק כשהשני נתרצה בסילוק השותפות
נפטר מליתן המעות והלה זכה )נתה"מ(.

)êøöåäå ,øùä åùôúå ,áøòä ìá÷ ïáåàøå áåçá íéôúåù åéäù ïåòîùå ïáåàøèðù (áî
:413ïåòîùî412 øåèô äéä 411ñðåàáù ïåéë ,áåçä øåèôì ïáåàø
)åîò øèùä êéìåäìå åîå÷îî ÷çøúäì ãçàä äöøå ãçéá áåç íäì ùéù íéôúåùñù (âî
: (äæ 'éñ â"éñ øàáúðù åîëå) øèùä êéìåé àìù åéìò áëòì ìåëé åøéáç
)íúñá åúåðçá åðúð åà åúîäá ìò úåôúåùä ÷ñò ïòè íéôúåùäî ãçà íààñù (ãî
:ãñôää åà çåéøä å÷ìçé ë"çàå äìçú åúåðç åà åúîäá øëù ìèåð
)øçà íå÷îì äëéìåäì åôúåù úöòá úåôúåùä úøåçñî ç÷ìù ïéôúåùäî ãçàáñù (äî
ïéòîåù ïéà (æî÷)åéúåðåæî úåàöåä úåôúåùäî ìåèéì äöåø ïåáùçì åàáùëå (åî÷)øåëîì
:âäðî íù ùé ïë íà àìà åì

)קמו( להוליכה למקום אחר למכור כו'  -נראה שמיירי שהלך שם בלאו הכי לצורך עצמו,
ומשו"ה אין שומעין לו ,כיון דבלאו הכי צריך להוציא על מזונותיו )סמ"ע(.
)קמז( הוצאות כו'  -כאן מיירי דבשעה שעסק זה בהולכה עסק גם השני פה לצורך השותפות
ולכן אין זכות במזונות או רפואה )עי' קע"ז סק"ה( )סמ"ע( ,וי"א הטעם ,דיכול לומר גם
בביתך היית צריך למזונות .ופשוט הוא דאם היה העסק גורם לריבוי מזונות ממה שמוציא
בביתו ,ודאי צריך לשלם מן השותפות )ט"ז ,נתה"מ(.

)àéáäì åéìò íéøçà ìù àåäù ïòåèå ïåîî åãéá ùéù íéôúåùä 414íéçàäî ãçàâñù (åî
ïééòå) íäìù íäù äéàø àéáäì íéøçàä ìò úî íàå (çî÷)åúñéòá ÷åìç åðéàù ïåéë äéàø
:(åìà ïéðéã øàáúð áñ 'éñ ìéòì

)קמח(כיון שאינו חלוק בעיסתו  -כלומר שלא אכל כל אחד בפני עצמו .דאם הוה חלוק עמו
בהוצאות אכילתו וה"ה בדבר אחר ,היה נאמן לומר שהוא של אחרים במיגו דאי בעי היה
 409לא הבאתי את דברי הש"ך
 410ולהלכה??
 411ודוקא באונס הגוף ,אבל באונס ממון חייב )ערה"ש ספ"ג(.
 412הנתה"מ בא להסביר שיטת הש"ך בסי' שפ"ח ס"ד ולא נראה שצריך להביא לכאן.
 413ודוקא שאנסו למחול החוב ,אבל אם אנסו על משהו אחר ופטר את עצמו ע"י מחילת החוב,
חיב .ויכול שותפו להשביעו שהאונס היה על מחילת החוב )ערה"ש ספ"ג(.
 414ש"ך חושן משפט סימן קעו ס"ק נג
)נג( אחד מהאחים כו' .עיין בתשובת מהרא"ן ששון סי' קל"ד קל"ה קל"ו:
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אומר שהוא שלו ,שקימץ אותו ממזונותיו )סמ"ע( .מיירי באופן דלא שייך מיגו שהיה יכול
415
ליתנם לידו )נתה"מ(.

).ïáåàø àìá úåáøòä ìá÷ ïåòîùå ,ïåîî íäì áééç ãçà øùù ïåòîùå ïáåàøãñù (æî
ïéà .áåçä úåáâì åøéäæî ïáåàøå ,åáåç òåáúì éàùø åðéàå ,øù åúåà úçú êìä ïåòîùå
øåáòá ñîî øåèô àåä íà êà ,ïáåàø ìù åáåç úåáâì éãë åìù øùä èéð÷äì áééç ïåòîù
:áåç åúåàá åì ùéù ÷ìç éôë ïáåàøì ïúéå ,äðùì ïúéì åì äéä ñî äîë íéãîåà ,áåç åúåà
)ììëá äæ íâ .416ì÷ùîäî äøñç äøëîì åàáùëå ,éùî åð÷ù íéôúåù éðùäñù (çî
.åúøéîùá òùô àìùå ãé åá çìù àìù ïåòîù òáùéå ,(èî÷)íäéðéá åäå÷ìçéå ãñôä
åøéáç åàãôå ,äáùðå øåëîì øçà íå÷îì úåôúåùä úøåçñ êéìåäù íéôúåùäî ãçàåñù
äìéçúá íéìèåð úîä éùøåé .úîå ,äæ ìò äæ íéãéô÷î åéä àìå úåôúåùä äëùîå .òöîàäî
ô"òà åøéáç úåãôì áééç óúåù ïéà éëæñù :417äâä .(ð÷)äáùðù åúåà ïåéãô øåòéùë òöîàäî
åñôúå ÷ñò ìá÷ íà åäéîèñù .åéøçà ïéëìåä äæá âäðî ùé íàåçñù .(àð÷)úåôúåùä çëî ñôúðù
éåä à÷ñòä ïî úúì øéòä êøã íà åùôð ïåéãôá à÷ñòä ïî úúì êøöåäå íéãåäéä øàù íò øùä
ùéòù ,418ñôúðå åé÷ñòá åøéáç çìåùù éî ìáà ,íéôúåùá äæ ìëå .à÷ñòä ïî úúì ñî øàùë
ùéåàòù ,(áð÷)ïéñðåàá áééçù ìàåùë åéìò äéì éåäã åúåãôì áééç íðçá åìéáùá êìä íàã íéøîåà
éëä åìéôà êøãá ñôúðå ,ãñôä ìëî åúåãôì åéìò ìáé÷å ,åøéáç øçà çìùù éî ïëåáòù .(âð÷)ïé÷ìåç
:(ãð÷)àåä çéëù àìã àñðåàã åúåãôì øåèô

)קמט(שני שותפין שקנו משי כו'  -ראובן שמכר לשמעון י' ליטרים משי ,והתנה עמו
שכשימכרם שמעון יהיה לו ההפסד והשכר לאמצע ,ולקחה שמעון ושקלה ,ואח"כ כשבא
למכרה היה חסר מהמשקל חצי ליטרא ,וראובן אומר שקיבל עליו הפסד ושכר ולא חסרון
המשי ,הדין עם שמעון ,שגם חסרון בכלל הפסד ,וישבע שמעון שלא שלח בו יד ושלא
פשע בשמירתו ,ויתן לו ראובן חלקו בהחסרון )סמ"ע( ,על כרחך מיירי שהיה לשמעון
עדיין מעות מהמקח בידו או שהאמינו על ההפסד ,דבלא"ה אין שמעון נאמן להוציא מיד
ראובן אפילו בשבועה ,כמבואר בסימן צ"ג סעיף י"ג )נתה"מ(.
)קנ( נוטלים בתחלה מהאמצע כשיעור פדיון כו'  -דוקא גבי רפואה שאין לה קצבה אמרינן
שהיא כמו מזונות ולאמצע ,אבל אונס תפיסה ושבייה אין זה כמו מזונות ,דבעסק שמירת
גופו כל אחד שמירתו עליו ואין חייב בשמירת חבירו .ואף על פי שלא תבע לשמעון כל
ימיו ,בשביל זה לא מחל כי רצה להמתין עד שעת חלוקה )סמ"ע(.
)קנא( אף על פי שנתפס  -התם מיירי שבא לו הפסד באקראי ואתיא מכח השותפות ,שעמדו
עליו לסטים מכח הסחורה ההיא או מוסרים שהעלילו ,אבל אם מעיקרא נשתתפו בדבר
ששייך בו עלילה ,א"כ אדעתא דהכי נשתתפו ,והוה כמו שותפים בגניבה ברמ"א שם סעיף
י"ב ,וע"ש בסמ"ע ס"ק )ע( .ולא מיבעיא דאם יש לו לשותפו כל כך מעות בשותפות
דיפסיד חלקו כדי לפדות חבירו הנתפס בגלל השותפות ,אלא אפילו מביתו ישלם לכו"ע
עי' לעיל ס"ק )ל( .אמנם אם שותף א' פשע הרבה במה שהוליך הסחורה חוץ למדינה
ובמה שעשה פומבי לדבר כו' ,וכיון שפשע בנפשו אינו מחויב בהצלתו )פ"ת(.
 415לא הבאתי את דברי הש"ך.
 416בתשובת הרא"ש )כלל פט ס"ב( שהוא מקור דין זה כתב שמיירי דוקא ששקלה כשקיבלה,
דבלא"ה הוי פושע שאולי היתה חסרה מתחילה .וכתב בפ"ח )פ"ב הע"ח( שהרא"ש מיירי כשקנאה
אחד לכן צריך הוא לשוקלה ,והמחבר מיירי כשקנוה שניהם ,ולכן לא היה צריך לשוקלה כשקנה,
אבל מ"מ צריך לשקלה כשבאה לידו ,ואם לא שקלה וחסרה אח"כ ,הוי פושע וחייב .וה"ה שותף
שקנה ולא ספר את הסחורה ,או שנתאנה הרבה ,חשיב כמשנה ,וההפסד עליו והריוח לאמצע )ד"ג
כלל צט סימן יא(.
 417ש"ך חושן משפט סימן קעו ס"ק נו
)נו( כי אין שותף חייב כו' .עיין בתשובת מהרא"ן ששון סי' ע"ו פ"ד פ"ה ובתשובת ר"ש כהן
השייכים לס"ב סי"ח ובתשו' רשד"ם סי' קפ"א ובתשובת רמ"א סי' מ"ו:
 418אבל מי ששולח כו' .עיין בתשובת מבי"ט ח"א /ח"ב /בשאלות השניות סי' קנ"ו דף קע"ב
וצ"ע ועיין ע"ש סי' קפ"ח ובח"ב /ובח"א /סימן קכ"ג )ש"ך(.
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)קנב( דהו"ל עליו כשואל  -נראה דמיירי בשליח שהוא קבלן דלא שייך שם עבד עליו ואינו
נידון כקרקע ,אבל בשליח או פועל ששכרו ליום ,דהיינו כפועל ,דינו כקרקע כמו שכתב
הסמ"ע שם וודאי דפטור ,דהא קרקעות נתמעטו מדין שומרים .וגם אפילו קבלן אם לא
עשה בחנם ונזדמן לו אונס על גופו שהוא כעין אונס של גניבה ,לא שייך לומר שנתחייב
המשכיר ,דלא שייך גניבה ואבידה בגוף האדם ,אמנם יש בזה קושי ,ולכן אין להוציא
ממון )נתה"מ(.
)קנג( ויש חולקין כו' – אבל בבנו שונה שמחויב לפדותו )סמ"ע( ,ועיקר כדעה זו כדלקמן
קפח )ט"ז( ,וי"ח )סמ"ע( .ואם פדאו מעצמו השליח פטור מלהחזיר לו דכו"ע מודים בזה
כיון דבגרמתו נתפס ,ובפרט די"ל קים לי .ואף דנתן לפדות ממעות השליח והשליח לא
ציוה כלל שיתן ממעות שלו ,דיכול השליח לומר מי הכריחך ליתן ממעותי ,אלא ודאי דנתן
משלח בשביל עצמו ,ואף דקיי"ל בסימן קכ"ח שם בפורע חובו שלא מדעתו ,היכא דיש לו
של חבירו בידו אינו חייב להחזיר לו ,היינו בסתמא ,אבל היכא דמיחה בו השליח שלא
ליתן מן המעות שלו לא יוכל בעל כרחו ליתן מעות השליח) ,פ"ת(.
)קנד( דאונסא דלא שכיח הוא – עי' לקמן סימן רכ"ה ס"ג ,דאף מי שקיבל עליו אונסין
ואחריות אמרינן דלא היתה דעתו בקבלתו כי אם אאונסין דשכיחים )סמ"ע(.

)ïåòîù øîàå ,åøîùì ãçà éåâì åäåãé÷ôäå ,ïåòîùå ïáåàøì ïëùåîî äéäù ñåñâòù (èî
äöåø íàå ïåòîùî äáåâ ïáåàø äöø íà .åðîî ìæâðå éåìì åäåëéìåäå ,éåìì åäåìéàùéù éåâì
:(äð÷)éåìî äáåâ

)קנה( אם רצה גובה משמעון  -ונראה דחיוב של שמעון הוא מטעם שליחות יד דחייב אפילו
ע"י שליח ,ואפילו ע"י שליח גוי חייב ,משו"ה אפילו יברר שנאנס ביד השני חייב ,אבל אם
ציוה להפקיד ללוי פטור כשמברר שנאנס ,כמבואר בסימן רצ"א סעיף כ"ו גבי שומר
שמסר לשומר )נתה"מ(.

)øèôå ïåòîù êìäå ,éìùá äùò êìùá äùòúù äî ìë ïåòîùì øîàù ïáåàøãòù (ð
:(âö ïîéñ úåôúåù éðéãá äáøä ïéðéã ãåò ïééòå) .å÷ìç åì íìùì áééç ,íäéðù ìù áåçä
)ïééòå) äìá÷ì øúåî äòåáù åì áééçúðå óúúùð íàååòù ,éåâ íò óúúùäì øåñàäòù (àð
:(æî÷ ïîéñ ã"éáå åð÷ ïîéñ íééç çøåàá

)קנו( ונתחייב לו שבועה מותר לקבלה  -משום הפסד ממונו הקילו בו ,כי מ"ש )שמות כג יג(
לא ישמע על פיך ,על ישראל גופיה אזהר רחמנא ,וגם על לפני עור לא תתן מכשול לא
שייך הכא ,דגוי עצמו לא מוזהר על זה ,רק שמדת חסידות הוא שלא יגרם שישמע על ידו
אף מפי גוי )סמ"ע(.419

'ä åáå ,äìç åà êìîä úåðîåàì ãøé íäî ãçàù íéôúåù - æò÷ ïîéñ
.íéôéòñ
)ïëå ,êìîä ïåîîá àéöåîå ñéðëîù øôåñ åà éàáâ êìîä åäðéîù 420íéçàäî ãçàæòù (à
äæ øáãá òåãé íäéáà äéäù ïåâë ,åäðéî íäéáà úîçî íà ,êìîä úãåáòî äæá àöåéë ìë
øëùä ìëå ìåèéù ñøôä ,(à)íéîåúéä íò ãñç úåùòì éãë åéúçú åðá ãéîòð øîàå
åîöò úîçî íàå .åúåðîì éåàøå øúåéá íëç äéä åìéôàå ,íéçàä ìëì äãåáòá øëúùéù
íéçàä ïåîî úîçî êìîä åðîî ìèð íàù ,ãñôäì ïéãä àåäå .åîöòì äæ éøä ,åäåðéî
äæ ìëåçòù :äâä .åîöòì ãñôää øéùò äéä øáëù åîöò úîçî íàå ,íìåëì ãñôää ,íøùòå
íéøçà íéôúåùá ïéãä àåäã íéøîåà ùéåèòù .(á)àì å÷ìç ìáà ïäéáà éñëðá ïééãò ïéôúåùä ïéçàá
) , 419נח( ונתחייב לו שבועה .עין בתשובת מהרא"ן ששון סימן צ"ה )ש"ך(
 420ש"ך חושן משפט סימן קעז ס"ק א
)א( אחד מהאחין כו' .עיין בתשובת מהרא"ן ששון סימן קל"ה:
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ìáà êìîä úåðîåàì à÷åã íéøîåà ùéåôù .òöîàì ãñôääå çåéøä ïìåë ìéáùá ïäî ãçà ìèð íà
çøåè 421äìéçú ìèåð àåä êìîä úåðîåàá åìéôàã íéøîåà ùéåàôù .(â)åîöòì ìëä úøçà úåðîåàì
:(ã)íåé ìëá ìòåôë åúëàìî

)א( לעשות חסד עם היתומים – היינו שהאחים שותפים הם )סמ"ע( .וי"א דאפילו אין
מתפרנסין מתפיסת הבית השכר לכל האחין) 422נתה"מ(.
)ב( אבל חלקו לא  -ודוקא שקיבלו המלך אחר שחלקו ,דודאי לא נתכוין המלך רק להרויח
לזה ,אבל אם קיבלו המלך קודם חלוקה שנתכוין להרויח לכולם ,ואח"כ רוצה לחלוק,
מ"מ נראה דמחויב ליתן הריוח לאמצע כיון שהמלך נתכוין להרויח לכולם )נתה"מ(.
)ג( אבל לאומנות אחרת הכל לעצמו  -עיין לקמן סימן רפ"ז ס"א שאף שאמרו )ב"ב קמ"ג
ע"ב( במי שמת והניח בנים גדולים וקטנים והשביחו הגדולים את הנכסים כל השבח
לאמצע ,מ"מ אם טרחו בגופן השבח לעצמן )סמ"ע( .לפי"ז לדעת הרמב"ם )שהוא דעת
המחבר שם( דס"ל דאפילו טרחו בגופן או מכיסם הוא ג"כ לאמצע ,א"כ ה"ה הכא אפילו
לאומנות אחרת הוא לאמצע .אלא התם שונה ,דהתם שיבחו נכסי שותפות ,אבל הכא
שנעשה סופר או אומן ולא שיבח נכסי שותפות כלל ,ודאי דהכל לעצמו ,ואפילו נלקח
לשאר אומנות מחמת אביו ,כגון שאביו היה אומן אצל עשיר אחד ,וכשמת לקח אחד
מבניו ,הוא לעצמו .והטעם ,דהמלך עושה בשביל חסד עם היתומים ,משא"כ בשאר
אנשים שאין משלמין רק שכר אומנותן ,ומהאי טעמא סבירא להו ליש אומרים דאפילו
באומנות המלך נוטל שכר פועל מקודם ,רק מה שנותן המלך בשביל החסד של היתומים
הוא לאמצע )נתה"מ( ,423ולדעת הסוברים )בסימן קע"ו סי"ב( ששותפים בכל עסקיהם,
חולקים גם בגניבה ומציאה ,גם באומנות אחרת ,אפילו אם אינה מחמת אביהם ,הריוח
לאמצע )ט"ז(.
)ד( טורח מלאכתו כפועל  -נראה דהיינו דוקא בכהאי גוונא שאין האחים יכולין לעשות
מלאכה זו ,דהא המלך קיבל אותו למלאכה זו ,אבל בשאר שותפים שמחויבים שניהם
להתעסק ,ועסק אחד יותר ,אינו נוטל שכר טרחתו ,כיון שלא הודיעו ועסק יותר בעצמו,
דיכול השותף השני לומר אם היית מודיע לי הייתי עוסק בעצמי ג"כ .ודוקא בשותף שחלה
או שמת שאין השני יכול להתעסק ,נוטל השותף כשיתעסק שכר טרחתו ,אבל בסתם שותף
שעסק יותר אינו נוטל שכר טרחתו ,דדוקא שכר בהמתו וחנותו יכול ליטול כמבואר לעיל
סימן קע"ו סעיף מ"ד ,אבל שכר טירחת עצמו אינו נוטל .וכן מוכח בסימן רפ"ז ]סעיף א'[
דאם השביחו בדבר שאם היו מודיעים לקטנים גם הם יכולים לעשותו ,דהשבח לאמצע
כיון שלא הודיעו תחילה) 424נתה"מ(.

)úåîéá íåçá åà (ä)óøåçá âìùá êìäù ïåâë äòéùôá íà ,íäî ãçà äìçáôù (á
ïî àôøúî äáö÷ äì ïéà íàå ,åìùá àôøúî åúàåôøì äáö÷ ùé íà .äæá àöåéëå äîçä
íãå÷åâôù .òöîàä ïî àôøúî ,äáö÷ äì ùé åìéôà ,ñðåàá äìç íà ìáà .òöîàä
ïéðò ìëá äòéùôã (å)êôéäá íéøîåà ùéåãôù :äâä .åðîò ÷åìç åì øîåì íéìåëé àôøúðù
:òöîàä ïî àôøúî äáö÷ äì ïéàù äàåôø à÷åã ñðåàá äìçáå òöîàä ïî àôøúî åðéà

)ה( 425כגון שהלך בשלג כו'  -ואין חילוק בין הלך בזמנים הללו ברגליו או ישב בעגלה,
דאמרינן הכל בידי שמים חוץ מצינים ופחים )סמ"ע(.
426
)ו( וי"א בהפך כו'  -ועיקר כהמחבר )דלא כסמ"ע סק"ג( )ש"ך(  ,וי"א שאין חלק בין
קצבה ללא קצבה ,אלא באונס מתרפא מהאמצע ובפשיעה משלו )פ"ת.(427

 421ש"ך חושן משפט סימן קעז ס"ק ב
)ב( חלה אחד מהן כו' .עיין בספר באר שבע דף ק"ד ע"ג:
 422צ"ע בדבריו ,שהרי הסמ,ע הביא את זה מהרמב"ן החולק על הרמב"ם שהוא מקור לדברי
השו"ע ,ואם כן אין שום ענין להביא את הנתיבות.
 423בנתה"מ משמע שכתב כן גם לי"א שהביא הרמ"א ,אמנם בערה"ש )ס"ב( כתב שי"א ,שלפי
הי"א שהביא הרמ"א אפילו אם נלקח מחמת אביו לשאר אומנות הריוח לאמצע.
 424חסר המשך לגבי ריבית?
 425לא ראיתי הלכה יוצא מסמ"ע סק"ג
 426לא ראיתי הלכה יוצא מהפ"ת.
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),úåðîåàá ÷ñòúî åãáì àåäùë ,òöîàä ïî àôøúðù íéøåîà íéøáã äîáäôù (â
åà (æ)úåðîåàá íé÷ñòúîù 428íéôúåù éðù ìáà ,çåéøá ÷ìç íéìèåðå íéìèá øàùäå
ïî ïéðåæéð ïðéàù à÷åãååôù :äâä .åîöò ìùî àôøúî ,ñðåàá åìéôà ,íäî ãçà äìçå äøåçñá
íàå .àéîã úåðåæîë äáö÷ äì ïéàù äàåôø ìë ,ñðåàá äìçå úåôúåùä ïî ïéðåæéð ìáà úåôúåùä
:ç"îñ åò÷ ïîéñ ìéòì ïééò åøéáç úåãôì áééç óúåù

)ז( אבל שני שותפים שמתעסקים כו'  -אף דנראה מדברי הפוסקים דבעינן ששניהם יתעסקו
בשותפות ,לאו דוקא הוא ,אלא כיון שכל אחד מניח ממון לתוך השותפות והם מתנין
באופן הנאות להם למחצה לשליש ולרביע ,אף שהאחד יושב אוהלים והשני כזבולון לחוף
ימים ,חלה אינו מתרפא מהאמצע ,דכנגד שכר טורחו שקיל באגר טפי ,וג' חילוקים יש
בענין זה :אחים השותפין ואחד לבד מתעסק ,אפילו ביש לה קצבה מתרפא מהאמצע
כשחלה באונס .ואם כל אחד מתעסק ,יש לה קצבה משלו ,אין לה קצבה משל אמצע ,וכן
הדין בשותפין דעלמא שהם ניזונים מאמצע ,דטעמא משום דכמזונות דמיא .ושותפי
דעלמא שאין ניזונין מהאמצע ,וחלה אחד מהם אפילו בהליכתו לצורך השותפים ,משל
עצמו ,דאין להשותף מזונות משל אמצע בלכתו על אודות השותפות )פ"ת(.
• ודוקא שאינן כו' – וי"ח אלא שאפילו ניזונין מהשותפות ,כל שעוסקים יחד מתרפא כל
אחד משל עצמו ,ואם אינן עוסקים בהשותפות יחד אלא בזה אחר זה ,אזי כשחלה אחד
בזמן התעסקו לבדו בהשותפות באונס מתרפא מהאמצע ,כיון שעוסק בשביל שניהן
)סמ"ע( ,וי"ח שאותו שמתעסק לבדו בעל כרחו כגון בנלקח לעבודת המלך שנותן ריוח
לכל האחין ,וזה בודאי ניזון מהשותפות כיון דהוא מתעסק בשבילם ,ולכך שפיר מגיע
לו רפואה שאין לה קצבה שהוא בכלל מזונות ,ובזה מחלק בין מתעסק לבדו ובין שאר
שותפים שהן בכהאי גוונא ,דהיינו שאינן ניזונין יחד מהשותפות ,דאף שהבטיחו לאחד
מזונות בעד איזה עסק שקיבל על עצמו לעסוק לבדו בעסק זה ,וחלה בתוך הזמן שעוסק
בו ,שאין לו רפואה אף שאין לה קצבה .והטעם לזה ,דלכאורה קשה הא דשותפים
הניזונין שיש להן רפואה שאין לה קצבה ,אבל בשאר שותפים שאינן ניזונין יחד ואינן
נהנין זה מזה במזונות ,רק ששכרו אחד לאיזה עסק והבטיחו ליתן לו מזונות בשכרו ,הוי
כמו מתחייב עצמו במזונות לחבירו בחנם או בעד שכירות ,שאין הרפואה בכלל ,אבל
בשותפין הניזונין יחד ,יש להם רפואה שאין לה קצבה ,אבל באונס דהכא דלאו מטעם
429
מזונות הוא ,אין חילוק בין רפואה שיש לה קצבה ובין רפואה שאין לה קצבה
)נתה"מ( ,430ועיקר כרמ"א דאף התנו בתחלת השותפו' דההוצאות שאין כסדרן לא יהי'
מן האמצע אין בכלל זה רפואות )רע"א(.

)åòéâé äîë åîåùé ,úåðîåà åà äøåú ãåîìì êìéì äöøù (ç)íéôúåùä íéçàî ãçàæôù (ã
:(è)åãáì àåäùë øúåé êéøöù éô ìò óà .åì åðúé ïëå ,ãçéá íäùë ïúàöåäá å÷ìçì

)ח( אחד מהאחין השותפין כו' – לאו דוקא באחין שותפין מיירי וכגון שנשתתפו יחד
לעשות כל אחד בזמן מיוחד ,ורצה אחד ליסע ללמוד בזמן שעוסק חבירו בהשותפות
)סמ"ע(.431
)ט( אף על פי שהוא צריך יותר  -דנר לאחד נר למאה ,וה"ה לכיוצא בו ,אפ"ה א"צ ליתן כל
צרכו אלא לפי ערך )סמ"ע(.

)äðäðù ô"òàå ,øåèô íìùà êì òéâéù ÷æð ìëå áåðâ åôúåùì øîàù óúåùçôù (ä
:(áé óéòñ åò÷ 'éñ ìéòì 'éòå) (é)äáéðâ äúåàî

 427עי' לקמן הערה )ז( ,ואולי זה אותו חכם צבי?
 428ש"ך חושן משפט סימן קעז ס"ק ד
)ד( אבל שני שותפים כו' .עיין בתשו' מבי"ט ח"א /ח"ב /ס"ס קכ"ה ובתשו' רשד"ם סימן קס"א
וצ"ע:
 429חלש
 430לא עשיתי פ"ת
 431לא ברור לי הציור.
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)י( פטור ואף על פי שנהנה כו'  -ר"ל שפטור לשלם כל הנזק מכח הבטחתו ,אבל חלקו
צריך לשלם מאחר שנתרצה למעשיו עי' לעיל קע"ו סי"ב )סמ"ע( ,וי"א דכאן איירי שעדיין
לא חלק עם שותפו ,וי"א שזה סותר דבריו בסי' קע"ו סי"ב וכאן עיקר )פ"ת(.
åì ìåçîéù ñëåîäî ù÷áù óúåù - çò÷ ïîéñ
),òöîàì àåä ,(àé)åì ìçîå åì ìåçîéù ñëåîäî íäî ãçà 432ù÷áù íéôúåùèôù (à
ìéáùá ìçåî éðà øîà ñåéô àìá åîöòî íàå .íìåë ìéáùá ù÷áì íçåìù àåä åìàë
:åãáì åìù àåä ,éðåìô

)יא( שימחול לו ומחל לו  -אפילו אם המוכסן אומר בפירוש שמוחל בשבילו ,אפ"ה הוא
לאמצע כל שלא אמר המוכסן כן מעצמו בלא בקשתו דאותו שנמחל לו )סמ"ע( ,וי"ח )ט"ז
וש"ך( .טעם הדבר שכתב דהא דאינו יכול לומר לעצמי אני מציל כשהיה ע"י בקשה דהוא
משום דאינו יכול לחלוק שלא מדעת שותפו ,וכיון שריוח המתנה נולד ע"י בקשה
והתעסקות ,וכיון שמחויב כל אחד להתעסק בשביל כולן ,ובשעת בקשה הוי כאילו עושה
בשליחות כולן ,ופי השליח כפיו ממש וכאילו נולדה המתנה ע"י בקשת שניהם ,והוי
כאילו מבלעדי בקשת שניהם לא היה נותן המתנה ההיא ,דהא א"א לו לחלוק מהתעסקות
ולעסוק לצורך עצמו ,וכיון שבשעה שעסק עסק בשביל שניהם ,הרי נולדה המתנה ע"י
התעסקות של שניהם ,משו"ה הוא לאמצע) 433נתה"מ(.
)יב( ואם מעצמו כו'  -אם מחל ע"י בקשת איש אחר שביקש בעד שותף אחד בלי ששלחו
אותו שותף כלל ,פשוט דמחול לו לבדו כאילו מחלו מעצמו )פ"ת(.

)åàéöåäù äîá òåøôì íéáééç ïë ô"òà ,úåéðåðøàå íéñîä ìëî êìîä åøèôù éîöù (á
:(â"ñ÷ 'éñ ìéòì 'éòå) 434ïúøéîùáå øåáöä éëøöá øåáöä
)ïéãë ìèåðå ,úåùøá ãøåéë áåùç ,äãáòå óúåùîä äãù êåúì 435ãøéù óúåùàöù (â
àåäå .(ãé)òèéì äéåùò äðéàù äãùá åìéôàå ,(âé)øåö÷ì úãîåòä äî÷á åìéôà øéòä éñéøà
÷ø äàöåä ìèåð óúåùä ïéàåáöù :äâä .óúåùîä ìèìèîä øáãá úåùø àìá ÷ñòúî íà ïéãä
åðéà íåìë çéáùä àì íàå ,Error! Reference source not found.çéáùîù çáùä éôë
øáã àåä íà ,åá äçåî àåäå ïéðá äðáù ïåâë úåùòì àìù éðùä óúåùä äçéî íàåà .(åè)íåìë ìèåð
êéöò ìåè åì øîåì åøéáç ìåëé úåðáì êéøö åðéà íàå ,(æè)å÷ìç åì ïúéì åøéáç êéøö úåðáìî à"àù
.êéðáàå

)יג( אפילו בקמה העומדת לקצור  -פירוש ,כדין אריסים שנוטלים חלק בהשבח שנשבחה
הזריעה והנטיעה מעצמה ,דהיינו בשעה שעומדת לקצור ולבצור ,אף שאין צריך אז עוד
למלאכת האריס או המקבל )סמ"ע(.
)יד( ומ"ש אפילו בשדה שאינה עשויה ליטע  -אף ששדה זו היו רגילין לזרוע והשותף הלך
ונטעה ,לא מחשב כמשנה דידו על התחתונה ,אלא כיורד ועשאו ברשות ונוטל בו שבח
כאריס כאילו עשויה ליטע ,והיה יותר מדויק לכתוב "אפילו אינה עשויה לזריעה" )סמ"ע(.
)טו( ואם לא השביח  -עיקר דין זה יתבאר בסימן שע"ה ס"ד וס"ה ,ועיין לעיל בסימן קע"ו
סקנ"א?? שכתבתי דדוקא בהוציא מעות שלו ,אבל מה שעשה במעות שותפות שתחת ידו
הפסד הוצאה לאמצע) .נתה"מ(.
)טז( והוא מיחה בו אם הוא דבר שא"א ]מ[לבנותו  -פירוש ,אם הוא דבר שא"א מלבנות,
דהיינו שבית המשותף עומד ליפול ,והשותף א"א לו לבנות חלקו עד שיבנה ג"כ חלק
 432ע"ל סימן ע"ג ס"ו ובמהרש"ל ביש"ש סימן מ"ה פ"י דב"ק ובתשו' מבי"ט ח"א /ח"ב/
בשאלות השניות סי' ס' דף ק"ו וסי' קל"ח ובתשו' מהרא"ן ששון ר"א ובתשו' רשד"ם סי' י"א שס"ד
ובתשו' ר"ש כהן ס"ב סי' נ' וצ"ג )ש"ך(,
 433לא ראיתי צורך להביא קסג וסי' עג.
 434עי' שו"ת הרשב"א שכל דבר שהוא נהנה ממנו צריך לשלם.
 435ש"ך חושן משפט סימן קעח ס"ק ג
)ג( שותף שירד כו' .עיין בתשובת מהרי"ט סי' ק"ו ובתשובת רמ"א סי' פ"ו דף קע"ה:
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חבירו ,וחבירו אינו רוצה לבנות ,כופין חבירו ליתן לו חלקו ויורדין לנכסיו וגובין ממנו
לבנות הבית המשותף ,ואינו יכול לומר בנה אתה כל הבית ודור בו עד שיושלם לך .ואפילו
בשנים שאינן שותפין ,כל שיש דבר שהוא מוכרח לשניהן ואין האחד רוצה לעשותו יכול
השני לכפותו .בדבר המוכרח לשניהן וא"א להאחד לתקן לעצמו עד שיתוקן ג"כ חלק
האחר ,מחויב האחר ליתן חלקו .וה"ה בבית המשותף שנפל ולא נשאר רק הקרקע ,ואינו
עומד לשנות הקרקע לדבר אחר רק לבנין ,שיכול לכופו לבנות ,דהוי כמציל מההיזק דאחד
יכול לכוף לחבירו כמו שכתבתי לעיל ,ואין לדמותו למי שרוצה להשביח נכסי שותפות
שאין יכולים לכפות זה את זה ,דזה אינו ,דכיון שאינו עשוי לשנותו לדבר אחר מופסד
ועומד הוא וכהצלה מנזק דמיא )נתה"מ(.
äæ ìò äæ ä÷æç íäì ïéà ïéôúåù - èò÷ ïîéñ
)åìéôàå .(à)åøéáç ìò åá ä÷æç ãçàì ïéà ,úåôúåùä ìùî àåäù 436òåãéä øáãá (à
.äééàøá àìà ,äðúîá åì åðúðù åà åðîî åç÷ìù øîåì ìåëé åðéà ,(á)áø ïîæ åãéá ääúùð
éàäå éæåæ éúééà éàäã åæç åìéôà àìà ,äåùá äåù åäééååøúì òéãéã àúìéîá àéòáéî àìåâ
à÷ñéò éàä ÷éôð éëä øúáå ,ãç ìë éúééà äîë òéãé àìå à÷ñéò åäá éðáæå éæåæ éúééà
.(â)äåùá äéì éâìô àìà ïîéäî àì ,éàøáçã àúìéúå éãéã àúìéú éøú øîàå ãçã àãéî
åòãéå äéãé úåçú éãäñ äéì åæçã ïåâë ,êì åéúøæçä åà (ã)í"ãäì ïòèîì éöî àìã àåäå
ìò äæ ä÷æç ïäì ùé å÷ìçù øçàì ìáà ,å÷ìçù íãå÷ à÷åãåã :äâä .åäééååøú åðáæã à÷ñéò àäã
.(ä)äæ

)א( אין לאחד חזקה  -ראובן ושמעון ולוי שותפים במו"מ אחד בחצר ההגמון ,ועשו ביניהם
שטר שותפות שכל אחד מהם יתן שליש בהוצאה וכמו כן יקבל כל אחד שליש מעות
הפרעון ,ולוי הוא עיקר המתעסק ,ובהגיע לסך עצום השתדלו השותפים שיתן להם
השררה כתב שיקבלו במקום אחר סך עשרת אלפים רובל לתשלומין ,והלך לוי וקיבל
הכתב על שמו לבד שלא בידיעתם .לוי מחויב עכ"פ להשליש הכתב עד זמן הגביה שיגבו
יחד ,כיון שעשה שלא כדין להעמיד על שמו לבד ,דאף שהאמינוהו מתחילה להתעסק
לבד ,זה היה בדבר שיכולין לחקור אחריו קודם שיתנו לו ממון ע"פ חשבונו ,אבל לא
האמינו ממונם בידו ובפרט סך רב כזה כו' .והעיקר דבכל עסק שותפות עיקר סמיכות
נאמנות זה על זה הוא על שבועת שותפות דחמיר ,וזה לא שייך באותו כתב שיכול לומר
נאבד ממנו ואזי פטור אפילו משבועת היסת ואפילו לא ע"י גלגול כיון דפטור בפשיעה
על שטרות ,ומה"ט גם הוא אינו מחויב למסור הכתב ליד אחד משניהם ,רק מחויב
להשליש ביד איש נאמן או ביד קהל או ביד ב"ד או להסגיר בתיבה של ברזל להיות ביד
כל אחד מפתח . .ואפילו אם לוי טוען שהוציא יותר משנים אחרים ,הרי כל הכסף נשאר
בחזקת השותפים כולם שוה בשוה ,כמבואר כאן ,דבר הידוע שהוא משל שותפות אין
לאחד חזקה בו כו' )פ"ת(.
)ב( ואפילו נשתהא בידו זמן רב כו'  -משום דשותפין לא קפדי אהדדי .ואף על גב דבזמן רב
רגילין להקפיד ,מ"מ כיון דניכר וידוע הוא דדבר זה בשותפות היה ,עדיין הוא בחזקת של
שניהן ואמרינן דלא קפדי עד שיוודע שחלקו )סמ"ע( ,437אבל באריכות זמן שאכן כן
מקפידים עליו ,יש להם חזקה זה על זה )ש"ך( ,ועיקר כסמ"ע ,ואי איכא עדים שבא ליד
השותף בפקדון מהשותף השני ,ואיכא עדי ראה עכשיו ,אינו נאמן ,דהא אפילו בחבירו
שמקפיד בודאי מוציא מידו בדאיכא עדים וראה )נתה"מ(.
 436ש"ך חושן משפט סימן קעט ס"ק א
)א( דבר הידוע כו' .עיין בתשובת רשד"ם סימן י"א וסי' קס"ד ובתשובת מהרי"ט סי' ע"א
ובתשובת ר"ש כהן סי' קפ"ה:
 437ועיין בתשו' ר"א ן' חיים סי' קכ"ב ובתשו' מבי"ט ח"א /ח"ב /סימן ע"ג ובשאלות השניות סי'
צ' דף קמ"ג וח"ב /וח"א /סי' קמ"ט ובתשובת ר"י לבית לוי ס"ס כ"ג )ש"ך(
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)ג( פלגי' ליה בשוה  -עין מ"ש לעיל סי' ס"ב ס"ק ו' וס"ק י"ד )ש"ך(.
)ד( והוא דלא מצי למטען כו'  -פירוש ,דא"כ הוה נאמן במיגו )סמ"ע( ,נראה דבלא שהה
יותר מהרגילות של כל אדם להשאיר דבר אצל השני ,אפילו מיגו לא מהני ,דכיון
דברשותיה יתבי הוי כמיגו להוציא ,אמנם מדברי שו"ע וכל הפוסקים משמע דמיגו מהני
אפילו בלא שהה )נתה"מ(.
)ה( אבל לאחר שחלקו  -היינו דאיכא עדים שחלקו )נתה"מ חידושים( ,וי"א דבמטלטלין
הידוע לשותפות אינו נאמן לומר חלקנו ,ואף דשותפין נאמנים לומר חלקנו אף בתוך
הזמן ,אינו ענין לכאן ,דשם בעובדא דידיה היו ראובן ושמעון שותפין יחד בסך ידוע שכל
מה שיקנו אבנים טובות עד ה' שנים יהיה בשותפות ,ואח"כ עשה שמעון מו"מ עם איש
אחר בסחורה זו ,וטען שכבר חלק עם ראובן ,בזה יפה פסק דנאמן לומר כבר חלקתי
השותפות מקודם עם ראובן וקניתי הסחורה לעצמי ,דבזה לא שייך חזקת מרא קמא דהא
אומר שקנה לעצמו ,משא"כ הכא דמיירי בסחורה ידועה שקנו ביחד ,ואח"כ יצא מקצת
סחורה מתחת יד אחד ,דבזה ודאי אינו נאמן לומר חלקנו וזה נפל לחלקי כל היכא דאיכא
עדים וראה ,דאוקי הסחורה בחזקת השותפות ובחזקת מרייהו קמא כיון דאין להמוחזק
שום מיגו .וכן שוטפין שא' יש בידו השטר הנכתב על שמו וטוען שחלקו נאמן ,דשטרות
הנכתבין על שמו עדיפא מן מטלטלין ,וגם דאף גבי מטלטלין נוכל לומר דהמוחזק יכול
לומר קים לי כהב"י דסוברים דיכול לומר כבר חלקנו )פ"ת(.
.ãçà óéòñ åáå ,äæî äæ äàðä åøãðù øöçá íéôúåù – ô÷ ïîéñ
):å"ëø ïîéñ äòã äøåé øåèá åðéã øàáúð ,äæî äæ äàðä åøãðù øöçá íéôúåù (à

íäî ãçà ìéöäå ñééâ íäéìò ãîòù àøééù - àô÷ ïîéñ
)íéìåëé íðéà íà ,(à)äôøèå ñééâ äéìò ãîòå øáãîá úëìåä 438äúéäù àøééùä (à
ãçà íã÷å ìéöäì íä íéìåëé íàå ,(á)åîöòì ìéöä ,ìéöäå íäî ãçà ãîòå íãéî 439ìéöäì
åéä .(â)åìù íäî ãçà ìë ìåèéå ,òöîàì ìéöä ,ìéöî éðà éîöòì øîàù ô"òà ,ìéöäå íäî
éðà éîöòì 440øîà ïë íà àìà ,òöîàì ìéöî ìéöîä ìë ,÷çãä éãé ìò ìéöäì íéìåëé
,ìéöî éðà éîöòì øîåà àåäù åòîùù ïåéëù .åîöòì ìéöî äæ éøä ïë øîà íàù ,ìéöî
:441ìëä ïî åùàééúð éøä åìéöä àìå åáùéù ïåéëå ,ìéöäìå íîöò ÷åçãì íäì äéä

)א( גייס וטרפה  -בעינן דוקא שכבר טרפו ושוב אח"כ הציל מידם אחר הטריפה ,אז הוה
זוכה מן ההפקר ,אבל מה שלא נטרף ולא הגיע לידם עדיין אינו מיואש ולא הציל לעצמו,
וי"א אפילו לא הגיע עדיין לידם ועמד אחד והחזירם לאחור ,אבל אם הציל ע"י שהבעלים
ברחו לכו"ע מודה שלא הציל לעצמו ,דמזה החלק שהבריח לא נתייאש להנותרים .ומכל
מקום ,נהי שלא הציל לעצמו מההפקר ,מ"מ אם הוא שותף חולק שלא מדעתם גם בברח
והציל ,דלזה לא צריך יאוש אלא פחד סכנה וזמן בהול )פ"ת(.
)ב( הציל לעצמו  -אפילו לא אמר לעצמי אני מציל ,והטעם ,דודאי מתיאשי מיניה )סמ"ע(,
על אף דבגזלן לא מהני יאוש רק עם שינוי רשות אפילו בגזלן גוי ,גייס שאני ,דהוי כמציל
 438ש"ך חושן משפט סימן קפא ס"ק א
)א( שיירא שהיתה הולכת במדבר .עיין בתש' ן' לב ספר ג' סימן מ"ב ובתשו' מהרא"ן ששון סי'
ק"מ ובתשוב' מהר"מ מלובלין סימן ס"ב ובתשו' ר"ש כהן ס"ב סי' רי"ב:
 439מיירי שהוא שהמציל הוא יותר חזק מהבעלים ,ולכן הוא יכול להציל ,והם אינם יכולים
להציל אפילו על ידי הדחק )ערה"ש ס"ד(.
 440ש"ך חושן משפט סימן קפא ס"ק ב
)ב( אא"כ אמר לעצמי אני מציל כו' .עיין בתשו' רשד"ם סי' קנ"ו וקנ"ז וש"ל שע"א שצ"ה:
 441עי' ב"י שאם האחרים השתדלו ,לא נתייאשו ,ומחזיר לאמצע.
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מן הנהר שהיא אבודה מכל אדם וכהפקר גמור הוא ,אבל ביכולין להציל ע"י הדחק
שאינה אבודה מכל אדם ,ודאי לא זכה בחלק של מי שאינו כאן )נתה"מ( ,וי"א שיש
חילוק בין גייס במדבר למקום ישוב ,דמדבר לית דין ולית דיין דממקום רחוק באו ושם
ישובו הוה יאוש ,משא"כ סתם גייס אפילו רבים לא הוה אלא גזלנים ,והכל לפי מה שהוא
ענין .מה שכתוב כאן בשו"ע דאם אינם יכולים להציל ועמד אחד והציל הציל לעצמו ,זהו
מצד הדין ,אבל מצד התקנה הציל לאמצע ,ועיין מה שכתבתי לקמן סימן רנ"ט סעיף ז'
סק"ג ובסימן רס"ד סעיף ה' סק"ו )פ"ת(.
)ג( הציל לאמצע ויטול כל אחד כו'  -דכיון דאיירי כאן כשאינן שותפין ולכל אחד יש לו
עניניו בפני עצמו ומכיר את שלו ,לא שייך לומר לאמצע ממש דמשמע שחולקין יחד.
ומה"ט נמי אם הציל זה מה שהוא של אחרים ולא הציל את שלו ,נוטלין אותו מידו
האחרים ושלו נפסד .משא"כ בסיפא בשותפין שיש להן הכל יחד ,שייך שפיר לומר
לאמצע ויחלוקו אם הציל את כולו או שלא אמר לעצמי אני מציל ,ואם לא הציל את כולו
ואמר לעצמי אני מציל ,קאמר שנוטל כפי מה שהיה לו בהשותפות בראש ,ואומר הרי
חלקתי נפשי מכם וזה הגיע לחלקי ,דבמקום פסידא שותף חולק לנפשו ,וכמ"ש רמ"א
בסמוך בהג"ה )סמ"ע(.

)éðà éîöòì øîà íàå .òöîàì ìéöä ,(ã)443íäî ãçà ìéöäå ,442íéôúåù éðù åéäå (á
øúåé ìéöä íà ìáà ,(ä)å÷ìçì òéâäù äî ìëæ :äâä .444åîöòì ìéöäå åøéáçî ÷ìç äæ éøä ,ìéöî
åò÷ ïîéñ ì"òå .445åìù ìëä (å)ìéöäì ïéìåëé ïðéà íà ìáà ,ìéöäì íéìåëé íäù à÷åãå .íäìù àåä
:(ç)åîöòì ÷éæçîå êë ìò òáùð ,íéãò åì ïéàå (æ)åîöòì ìéöäù øîàù øîà íàåç .ç"ëñ

)ד( והציל א' מהם כו'  -אפי' שא"י להציל )ש"ך(.446
)ה( כל מה שהגיע לחלקו כו'  -אמה שכתב המחבר ואם אמר כו' "והציל לעצמו" קאי
הרמ"א ,וכתב דהיינו דוקא כפי חלקו ועי' ס"ק )ג( )סמ"ע(.
)ו( אינם יכולים להציל כו'  -ואמר לעצמי אני מציל )ש"ך(.
)ז( שאמר שהציל לעצמו  -נראה ,דכשהשותף כאן בעינן אמירה בפניו דוקא ,והטעם נראה,
דאף ששותף יכול לחלוק עצמו שלא מדעת שותפו במקום פסידא היינו דוקא כשאין
השותף כאן ,אבל כשהשותף כאן צריך לחלוק עצמו בפניו דוקא למען ידע חבירו להציל
שלו ג"כ ,ועי' קצה"ח בס"ק )ח( .כל שאינו אומר אין השני מיאש כלל ,מטעם דכשיש
מצילין אינו מיאש נפשו .וכן מסתבר ,דכל אדם מחויב להציל של חבירו ,ומכ"ש בשותף
דמסתמא עושה אדעת שותפו ,אינו מיאש שותפו עד שיאמר לעצמי אני מציל אז מייאש
נפשיה )נתה"מ(.
)ח( נשבע על כך כו'  -שאמר לפניהם ועי' קע"ו ס"ק קי"ז? ,דאם ליתא לשותף בפניו א"צ
אמירה כלל וסגי בלב )ש"ך( ,ואינם דברים שבלב דאומדנא דמוכח הוא שבודאי במקום
פסידא יציל לעצמו קודם ,ובמקום אומדנא דמוכח מהני דברים שבלב )נתה"מ( ,וי"א
שנשבע שנתכוין להציל לעצמו )ט"ז( ,וי"א דלישנא דנתכוין לאו דוקא אלא היינו לומר
דאמר לעצמי אני מציל ,ואם היה שם השותף וטענו טענת ודאי ישבע ואם לאו יחרים
סתם ,ועיקר כש"ך ,וכיון דאין יכולין להציל כלל והרי הוא הפקר ולא זכו השותפין אלא
מחמת הגבהתו של זה השותף דאמרינן מסתמא אדעתא דכולם הכוונה לזכות ,וכיון
שבלבו לא היה הכוונה להגביה לחבירו ממילא לא זכו אינך ,ואם הוא דבר שיכולין
להציל ע"י הדחק דכה"ג לא הוה הפקר אלא שרוצה לחלוק לעצמו במקום דאיכא פסידא
 442לא הבאתי את דברי הנתה"מ.
 443ש"ך חושן משפט סימן קפא ס"ק ג
)ג( והציל א' מהם כו' .אפי' שא"י להציל כך פי' מהרש"ל פ"י דב"ק סי' מ"ד ור"ל שחולקי' שוה
בשוה:
444
עי' נתיבות קעח סק"א שאפשר לחלק עם חבירו רק על הסחורה הזה ולהישאר שותפות
בכל שאר הסחורה .ול"נ שרק אפשר לחלק אם מחלקים בכל@ .זו סברת התרומת הדשן שהביא
שם והוכיח נגדה מסי' קע"ו סעיף כ"ח.
 445וה"ה ביכולים להציל על ידי הדחק וישבו כנ"ל סעיף א'.
 446לא הבאתי את דברי הפ"ת.
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וכמבואר בסימן קע"ו סעיף כ"ח בחוב מקולקל ,ובזה נראה דצריך דוקא אמר ,ואם לא
אמר ,אף על גב דבלבו היה לחלוק לעצמו כיון דדברים שבלב לאו דברים הו"ל שותף
כבתחלה .ולמסקנא היכא דאין יכולין להציל אפילו ע"י הדחק סגי בכוונה בלב ,והיכא
דיכולין להציל ע"י הדחק בעינן אמר עיין מ"ש בסימן רס"ט סק"א )קצה"ח( ,עיין ש"ך
סימן קע"ו ס"ק מ"ה? דאינו נאמן רק כשיש לו מיגו ,דהיינו שקיבל שלא בפני עדים
)נתה"מ( ,וי"א שבס' קע"ו במלוה ליכא יאוש כו' ,אבל הכא אחר שנפל ביד גייס וקרוב
ליאוש ,אף על פי שזה עומד להציל ,תו לא הוה חזקת ממון של שותפים ומהימן
בשבועה ,מיהו לפ"ז דוקא אם כבר נפל ביד הגייס ,אבל אם עדיין לא נפל ביד הגייס אלא
שברח ,לא )פ"ת(.

)éîöòì øîà íàå ,øéëùîì àåä éøä ìéöéù ìë ,(è)ìéöäì ìòåôä úà øëåùä ïëåè (â
àåä éøä 447éì øîàù øçà ìéöéù ìëå ,(é)úåøéëùäî åá øæåç äæ éøä ìéöî éðà
.(àé)448åìù

)ט( וכן השוכר את הפועל להציל  -עיין לקמן סוף סימן ר"ע דכתב רמ"א דעת החולקת ע"ז,
דאף בשכרו סתם ומראה לו המציאה הרי היא של השוכר .וצ"ל דשם מקום עיקר דיני
פועל ,משו"ה כתב כל החילוקים ,משא"כ כאן ,משו"ה סתם כאן וכתב הדין שהוא אליבא
דכו"ע )סמ"ע(.
)י( הרי זה חוזר מהשכירות  -פירוש ,שפועל יכול לחזור בו )עי' לקמן סי' של"ג ס"ג(
)סמ"ע( ,משמע דבשכיר יום עסקינן ,אבל בקבלן דלא שייך הטעם כמבואר בסימן של"ג
ס"א בהג"ה ,הוא למשכיר .אמנם נראה ,דכיון שכתב הש"ך שם בס"ק ד' דדוקא כשהיה
קנין או משיכה אינו יכול לחזור בו לגמרי ,אבל בלא קנין יכול לחזור בו רק שידו על
התחתונה ,ע"ש ,וכיון שיכול לחזור בו הרי הוא לעצמו כשחוזר בו .ובפועל אפילו בקנין
יכול לחזור בו מטעם שכתב הסמ"ע )נתה"מ( ,קשה הא בדבר האבד גם פועל אינו יכול
לחזור בו כמ"ש בסימן של"ג סעיף ה' ,היינו אם שכר אותו לעשות מלאכה בדבר האבוד,
449
משא"כ אם שכר אותו לעשות כל מה שצריך בודאי דיכול לחזור גם מדבר האבוד
)פ"ת(.
)יא( הרי הוא שלו  -והיינו דוקא כשלא היו יכולין להציל דאמרינן ודאי נתיאשו ,ואפ"ה
כשלא אמר כן הוא למשכיר ]דהיינו לשוכר[ ,דמסתמא אמרינן דלא חזר בו הפועל
ובשכירתו הוא מציל להמשכיר ,כיון דאין לו חלק בו משל עצמו )סמ"ע(.
:åçìùî úòã ìò øáò íàå ø÷åéá äð÷å äòè åà ,çéìù äùòð ãöéë - áô÷ ïîéñ
)çéìù ïéà ïì àîéé÷ã (â) (á) äøéáò øáãìî õåç ,(à) åúåîë íãà ìù åçåìù øáã ìëá :äâä (à
øáãì åìéôà çéìù éåä àáåéç øá åðéà íà ìáà ,(ä) (ã) àáåéç øá çéìùäù à÷åãå ,äøéáò øáãì
ç÷åìå øëåî äæ éøä ,éì äð÷ åà ïéìèìèî åà ò÷ø÷ éì øåëîå àö åçåìùì øîåàä450 .äøéáò
àìà ,íéãò àìå ïéð÷ êéøö çéìù äùåòä ïéàå ,(å) ïéîéé÷ åéùòî ìëå åúåçéìù åì äùåòå
.íäî ãçà øôë íà øáãä úåìâì àìà íéãò êéøö ïéàå ,åøéáç ïéáì åðéá àîìòá äøéîàá
åçåìùë éåäã åá øåæçì ìåëé àì ,äàð÷å êìäå êîò óúúùàå åæ äøåçñ ç÷ åøéáçì øîåàä ïëìå :äâä
):(æ

)א( בכל דבר – אפילו אם מינה שליח שלא מידיעת השליח ,דהיינו בפני עדים שלא בפני
השליח ,והשליח עשה שליחות ללא ידיעה שזה יחול ,דהיינו שמכר שדה המשלח ,קיים
מעשיו )רע"א( ,יש מקשים א"כ לכל דבר מצוה יועיל השליח ויאמר אדם לחבירו שב בסוכה
 447צ"ע פירוש מילה זו אולי צ"ל לעצמי @.אולי צ"ל לו
 448ואם הפועל אומר שחזר בו ,ובעה"ב מכחישו ,אם יש לפועל מיגו ,נאמן בשבועה ,ואם אין לו
מיגו אינו נאמן .ואם חזר בו שלא בפני הבעלים ,במקום שלא היו הבעלים יכולים להציל כלל
מהני ,אבל במקום שהיו הבעלים יכולים להציל על ידי הדחק ,לא מהני ,שהבעלים יכול לומר ,אם
הייתי יודע שאתה חוזר בך ,הייתי מציל בעצמי )ערה"ש ס"ד(.
 449עי' דברינו שם בשם הש"ך ומחנ"א וצ"ע.
 450ע' שער המשפט קכה סק"א לגבי בע"ח המשלח דרך שליח שלא זכה ועכ"ז אינו יכול לחזור*

88

מאיר המשפט על חושן משפט חלק ו'
עבורי הנח תפילין עבורי .והרי בשליחות לדבר עבירה אי לאו דגלי קרא דאין שליח לדבר
עבירה הוי ליה בדין שליחות ואף על גב דאין המשלח עושה כלום ,אלא כיון דשליח של
אדם כמותו לא אמרינן אלא במידי דעשיה דאז הו"ל מעשה שלוחו כמותו ,אבל במידי
דליכא עשיה לא אמרינן שליח של אדם כמותו ,ומש"ה בפסח וקידושין וגירושין הו"ל
מעשה שליח כמותו וכאילו הוא בעצמו שחט הפסח ,וכן בקידושין וגירושין כאילו הבעל
עצמו נתן הקידושין או הגירושין ,אבל בתפילין כשהשליח מניח התפילין הנחה זו שהיא
עשיה חשוב כאילו המשלח עשה הנחה זו ,אבל אכתי לא הניח התפילין על ראשו אלא על
ראש שלוחו דאין גוף השליח כגוף המשלח כיון דבמידי דממילא לא שייך מינוי שליחות
)קצה"ח(.
)ב( חוץ מלדבר עבירה  -דדברי הרב ודברי התלמיד דברי מי שומעין ,ויכול המשלח לומר
סברתי שלא ישמע לי לעשותו ,לכך אין המשלח חייב .אבל אם אין השליח בר חיובא ,לא
שייך האי טעמא )סמ"ע( ,י"א שגט שניתן ע"י שליח בעל כרחה דאינו גט כלל ,כיון דהיכא
דאין שליח לדבר עבירה המעשה בטל ,כיון דאיכא חרם רבינו גרשום הוי ליה שליח לדבר
עבירה .וי"א דהיכא דעושה שליח סתם לגרש ושיהיה ידו כידו ועשייתו כעשייתו והשליח
נתן לה הגט בעל כרחה ,דכה"ג שפיר הוי גט כיון דיד השליח כיד המשלח בעיקר הגט ,ומה
שנתן לה בעל כרחה ועבר בחרם רבינו גרשום הו"ל כאילו עשה עבירה מדעתו דכל כה"ג
עיקר השליחות לא בטל ,וחרם רבינו גרשום גבי גירושין אינו אלא כמו איסור אחר ,ודוקא
היכא דעשאו שליח לכך לגרש בעל כרחה בטל השליחות )קצה"ח( .ויש מסתפקים אם
איסור דרבנן מבטל שליחות )רע"א(.
)ג( שם  -אף אם שכר להשליח לעשות העבירה ,מ"מ אמרינן אין שליח לדבר עבירה ,אף
דלענין תופס לבע"ח במקום שחב לאחרים דלא מהני אף בעשאו שליח ,ואעפ"כ אם שכרו
מהני משום דיד פועל כיד בעה"ב דמי כמ"ש הש"ך בריש סימן ק"ה ,מ"מ לענין אין שליח
לדבר עבירה לא אמרינן כן כו' ,וה"ה בכל הני דלאו בני שליחות נינהו כגון גוי וחרש שוטה
וקטן אף בשכר לא מהני ,ולא אמרינן יד פועל כיד בעה"ב כו' )פ"ת( ,וכן אם שלח אותו
לעשות דבר שהוא לחוב לאחרים ,אף שהוא היה יכול לעשותו בעצמו ואינו דבר עבירה,
מ"מ דבר שהוא חוב לאחרים לא אמרינן שלוחו כמותו) 451פ"ת( ,וי"ח שיש שליח במקום
שחב לאחרים )קצה"ח(.
452453
כו'  -הכל תלוי בין אם עושה השליח מדעתו או בע"כ
)ד( ודוקא שהשליח בר חיובא
דהא מסיי' שם דכיון שהשליח לא ידע שהוא גנוב חשוב כמו חצר דבע"כ מותיב בה אף על
גב דאי בעי עביד אי בעי לא עביד) 454ש"ך ,(455שליח לדבר עבירה טעמא אחרינא איכא,
דנחזי אנן במעילה וטביחה ומכירה ושליחות יד דרבי בהו רחמנא שליחות לדבר עבירה,
דחייב אפילו עשאו ע"י קטן ,הטעם ,דכיון דבהנך דנתרבה בהו שליחות לדבר עבירה לאו
מאתם גם אתם ילפינן אלא מקראי אחרינא דכתיבא בהו ,ממילא לא צריכין בהו שיהיה
השליח דומיא דמשלח ,ולפי"ז י"ל גם בהא דנפקי להו מחצר שליח לדבר עבירה ,כגון באינו
בר חיובא לרבינא או במידי דבעל כרחיה מותיב בה לרב סמא ,דאפילו אם עשאו ע"י חרש
שוטה וקטן וגוי שאינן בר שליחות דחייב המשלח .על כרחך צ"ל הטעם הא דבאמת אין
שליח לדבר עבירה דהוא מטעם דליכא למילף מתרומה רק לענין שיהיה המעשה קיים,
משא"כ בשליח לדבר עבירה דחייב המשלח בעונש כאילו עבר אלאו שיש בו מעשה ,זה לא
מצינו למילף מתרומה .ותדע ,דהא לרוב הפוסקים אפילו בשליח לדבר עבירה המעשה קיים
ואפ"ה המשלח פטור מעונש ,וכיון דקיום המעשה וחיוב המשלח שני עניינים נפרדים הם,
כל שהוא דומיא דחצר דהיינו שאינו בר חיובא לרבינא וכו' אפילו הוא ע"י קטן או גוי חייב
המשלח ,כיון דגבי חיוב המשלח לא כתיב מיעוטא דגם אתם .והא דאין שליחות לקטן היינו
 451עי' פ"ת אה"ע קיט סק"ו ,ובפ"ת חו"מ קה סק"ד
 452ע' רמ"א לקמן שמח סעיף ח' שמסתפק בזה ,והש"ך תמה עליו שאין חולק ,ומאריך
 453בסוף ס' שמח יש מח' אם לא ידע השליח אם יש שליח לדבר עבירה ,והש"ך רצב ד לומד
שאין שליח לדבר עבירה הן שהשליח לא ידע
 454עיין בתשוב' מבי"ט ח"א /ח"ב /סי' נ"ו ובתשובת רשד"ם סי' קמ"ו וק"ע
 455עיין בתשובת נודע ביהודה ]קמא[ חלק אה"ע סי' ע"ה והנמשכים .ועיין בתשובת שבות
יעקב ח"א סי' קס"ד שכתב שאין דברי הש"ך ]סק"א[ ברורים )פ"ת(.
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דוקא לענין שאין המעשה של שליח קטן וגוי קיים כגון בקדושין וקנין ,אבל בדבר
שהמעשה א"א להתבטל כגון שאמר לקטן אקפי לי גדול ,חייב המשלח .א"כ בעשה שליח
לגנוב יהיה המשלח חייב באונסין ,כיון דהמעשה קיים אף בשליח לדבר עבירה א"כ קנהו
המשלח להגניבה לענין אונסין .אלא על כרחך דאף חיוב האונסין מכלל חיוב עונש הוא,
ואין על המשלח חיוב עונש )נתה"מ(.
)ה( שם  -ישראל שהוחזק לרמאי שהיה לו סחורה שיש בה חסרון גדול ואינו ניכר לכל,
והיה מתיירא למכור ע"י עצמו ומסר הסחורה לגוי חבירו מכירו ,וקנאו ישראל אחד לפי
תומו מן הגוי ,ואח"כ הרגיש הקונה בהחסרון ואינו יכול להוציא מעותיו מהגוי ,ואחר
החקירה נודע לו שישראל זה החשוד מסר הסחורה לגוי בשליחותו למכור לישראל ,אם
נעשה כן בישראל ששלח ישראל אחר למכור לזה ברמאות ,פשוט הוא דאין דינו כלל עם
המשלח כיון דקיי"ל אין שליח לדבר עבירה כו' ,אכן ,כיון שהשליח הוא גוי דלאו בר חיובא
הוא באונאה דדרך מקח וממכר הוא ,כבר פסק הרמ"א בריש סימן קפ"ב היכא דשליח לאו
בר חיובא מיחייב שולחו ,ואפילו להחולקין ,מ"מ אם השליח מוחזק בכך לעשות ,לא
אמרינן אין שליח לדבר עבירה כמבואר בסימן שפ"ח סעיף ט"ו בהגה ,וכל זה אם הישראל
ציוה בפירוש למכור לישראל ,אבל אם נתן סתם למכור לאחר ,נראה דאין לחייבו דהוי רק
גרמא בעלמא ,ויכול להתנצל ולומר דסבור היה שימכור לגוי ולא לחבירו ,והוא נאמן על זה
בשבועה )פ"ת(.
)ו( וכל מעשיו קיימין  -וזהו דוקא ע"י מי שהוא בר שליחות ,אבל ע"י גוי וחרש שוטה
וקטן שאינן בתורת שליחות ,אין המקח קיים נגד המשלח בין שהוא מוכר בין שהוא לוקח
כמבואר בסימן קפ"ח ]סעיף א'  -ב'[ ,אמנם נראה ,דבתרומה ,דוקא אם אמר לקטן צא תרום
והקטן קרא שם תרומה אין תרומתו תרומה ,אבל אם ציוה לקטן לתרום והמשלח אמר
התבואה שיפריש קטן זה ויקרא לו שם תרומה יהיה תרומה על מותר התבואה ,הוי תרומה,
דהא תרומה ניטלת במחשבה ,וכן במוכר ולוקח ע"י שליח שאינו בתורת שליחות ,נראה
דדוקא בשליח דלוקח שעשה משיכה ע"י השליח שאינו בר שליחות ,לאו כלום הוא ,ואפילו
מסר אח"כ השליח החפץ להלוקח ומשך בעצמו שלא בפני המוכר משיכתו לאו כלום היא,
דהא לא אמר המוכר ללוקח משוך וקני רק להשליח ,ואפילו משך בפני המוכר ,מ"מ לא
היתה דעתו לקנות במשיכה זו רק במשיכה שעשה השליח ומשיכת השליח לא מהני ,וכן
מוכר שאמר לשליח קטן צא מכור והמשיך לאו כלום הוא .אבל אם המוכר מסר החפץ לקטן
וגוי למסרו להלוקח ,ואמר או כתב על ידם להלוקח שילך וימשוך ויקנה בשם המוכר ,מהני
משיכת הלוקח ,אמנם בעינן שיאמר לשון דמהני דהיינו לך משוך וקני ,אבל אם כתב ואמר
ימשוך ויקנה ,הוי כאומר משוך ותקנה דלא מהני ,כיון דמשמע להבא כמבואר בסימן קצ"ז
]סעיף ו'[ .וכן אם נתן לשליח כסף לקנות קרקע ,קנה המשלח ,דהשליח מעשה קוף בעלמא
עביד להוליך המעות להמוכר לקנות בו )נתה"מ( ,ראובן נתן חפץ לשמעון למכור בסך כ"ז
זהובים ,והלך לשוק ומכרו ללוי בסך זה ממש ,והודיעו שהוא שליח של ראובן ,וקיבל מעות
מיד לוי ומסר לו החפץ ,ואח"כ נתוודע בעדים שקודם שנגמר מכירת שמעון ללוי קדם
ראובן ומכר החפץ הלז שביד שמעון ליהודה )בקנין סודר או בסיטומתא( ,אם לא ידע לוי
מהביטול והחזרה ,אין צריך לוי להחזיר המקח ליהודה ,כי אף שיכול ראובן לבטל שליחות
שמעון ,מ"מ אם לא הודיע ללוי ולא לשמעון הביטול ,לא מהני הביטול כלל ,ודמיא למה
דאיתא בשו"ע סימן קכ"ב סעיף ג' כו' ,ולפי מ"ש בש"ך שם ס"ק י"א מבואר דבנידון דידן
אף אם היה שמעון השליח יודע ,כיון שלוי לא ידע ,לא מהני הביטול ,ע"ש )פ"ת(.
)ז( לא יכול לחזור בו  -היינו המשלח ,ולענין השליח נתבאר דינו לקמן בסימן קפ"ג סעיף
ד' )סמ"ע( ,וה"ה אם אמר קח סחורה סתם במעותיך ואשתתף עמך ,אפילו לא ייחד לו שום
סחורה ,נעשה שותף תיכף כשקנה .אכן אם קנה סחורה יותר מן הרגילות ,דודאי לא אסיק
אדעתיה דמשלח ליתן מעות כ"כ ,אינו יכול לכפות להמשלח ,כעין שכתב בהג"ה סעיף ג',
ע"ש קודם שקנה הסחורה אף המשלח יכול לחזור ולבטל השליחות כיון דמיירי דעדיין לא
נתן מעות ואחר שקנה בשם המשלח אף השליח אינו יכול לחזור בו ,דדוקא קודם שקנה
יכול השליח לחזור בו ולומר לעצמי אני קונה ,אבל אחר שקנה בשם המשלח שוב אינו יכול
לחזור בו וקנהו המשלח ,אלא עיקר החילוק שבין חזרת המשלח לחזרת השליח ,הוא רק
לענין ביטול השליחות שלא בפניו ,דהשליח שביטל השליחות בפני עדים שלא בפני
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המשלח קודם שקנה ואמר לעצמי אני קונה ,מהני ,כמבואר בסימן קפ"ג ]שם[ ,ואילו
המשלח שביטל השליחות שלא בפני השליח אפילו בפני עדים ,והשליח לא ידע והלך וקנה
במעות עצמו בשם המשלח כמו שציוה לו המשלח שאמר לו לך וקח במעותיך ואשתתף
עמך ,חייב להחזיר להשליח מעותיו ,כיון דהשליח הוציא ממון על פיו כמו בתן מנה לפלוני
או זרוק מנה לים דחייב משום ערב )נתה"מ(.

)ìù çéìù àåäù òéãåäù à÷åãå456 ,íåìë äùò àì åçìùî úòã ìò çéìùä øáò (á
ç÷îä ìèá åçìùî úòã ìò øáòù àöîð íà ,(ç) êéùîä åà êùîù ô"òà :êëéôì ,457éðåìô
åðéá ïéãä äéäéå ç÷îä äð÷ð ,(é) éðåìô ìù åçåìù àåäù åòéãåä àì íà ìáà ,(è) øéæçîå
:åçìùù äæ ïéáå

)ח( שמשך או המשיך  -פירוש ,כשקנה השליח ומשך ,או מכר והמשיך למי שלקח ממנו
)סמ"ע(.
)ט( בטל המקח  -ולא מהני כאן אם התנה בין לתיקון כו' ,דאנו רואין דלאו שלוחו הוא כלל,
משא"כ בסעיף ג' דאין שם רק טעות )ט"ז( ,וקשה עי' סי' קכ"ג ס"ה ועי' פ"ת שם סק"ב
)פ"ת(.
)י( אם לא הודיעו  -ואף בעשאו שליח למכור ,אפילו אם נתברר אח"כ שהוא של המשלח
ועבר על דבריו ,אפ"ה המקח קיים .ואף דאין אדם מוכר דבר שאינו שלו ,הכא שאני ,דודאי
דעת שליח היתה שיהיה המקח קיים ושהוא יתקן את אשר עיות .ואם אין לו לשליח לתקן
העיוות ,היה נראה לכאורה דיכול המשלח לבטל המקח כשמברר שעבר על דבריו ,כיון
שהמשלח לא נתרצה רק על אופן שאמר לשליח ,וששליח שינה ואינו יכול להשלים ,הוי
כמוכר דבר שאינו שלו .ואם אינו יכול לברר עי' לקמן סי' קפ"ה ס"ה 458אם המשלח נאמן או
460
לא .459וכן הדין בשלוחו של לוקח כששינה ,ויכול להוציא המעות מיד המוכר
)נתה"מ(.461

),ïéìèìèîá ïéá ò÷ø÷á ïéá (àé) 462ìèá ç÷îä àåäù ìëá åìéôà ,ø÷åéá äð÷å äòè (â
ïå÷éúì ïéá çéìù åäùòù åîò äðúä íà :êëéôì ,éúååòì àìå êéúøãù éðå÷úì åì øîàéù
øåæçì ìåëé åðéà ,äðîá øðéã äåù åì ç÷ì åà øðéãá äðî äåù åì øëî åìéôà ,(áé) úååòì ïéá
àéöåä àåäå øáã åæéàá åì ÷ñòúéù ãçàì äåöù éî :äâä .(âé) éàðúä éôë ïúéì çìùîä áééçå åá
àìã (ãé) øéæçäì êéøö ïéà ,äæë ÷ñò ìò àéöåäì úåìéâøä ïî øúåé åéìò àéöåä íà ,úåàöåä åéìò
ùøåù ÷"éøäî) åì íìùì áééç úåìéâøä ïî øúåé àéöåä àì íà ìáà ,êë ìë àéöåéù äéúòãà ÷éñà
:ã óéòñ âö ïîéñå â óéòñ àö 'éñ ìéòì 'ò íäéðéá äðòè ùé íàå ,(é

)יא( המקח בטל  -היינו דוקא בהודיעו ,אבל אם לא הודיע שהוא שליח המקח קיים כשאין
בו שיעור אונאה או שיש לו שיעור אונאה ,והיינו אחר כדי שיראה לתגר )עי' סי' רכ"ז ס"א(.
ושיעור כדי שיראה ,הוא מהשליח ,דכל שלא הודיעו הדין שוה כמו בקנאו לעצמו ,ואין
השליח יכול לומר מסרתי תיכף החפץ להמשלח ואנוס הייתי מה שלא הראיתיו לתגר ,דהוי
כאילו קנאו לעצמו ומסרו לאחר ושהה כדי שיראה דמ"מ הוי מחילה ,דלא היה לו למסרו

 456עבר השליח כו' .עין בתשובת רשד"ם סי' קט"ו וקכ"ז ובתשו' ר"ש כהן סי' קנ"ט וס"ג סי'
ס"ה ובתשובת רא"ן ששון סי' קל"א) :ש"ך(.
 457בנ"י בב"ב קסט ע"ב רק כתוב את זה לגבי אונאה פחות משטות ששם בנוי על מחילה ,ואין
מחילה לשליח
 458ודברי המאיר המשפט בשם הנתה"מ שם.
 459וכן כאן בסעיף ד'?
 460צדקתי לענין צורת הקנין ,שהו אמחלק בין קנין כסף לקנין אחר ,וצ"ע אם צדקתי.
 461ע' נתה"מ קפג סק"ז שיש למשלח זכות לבטל הקנין גם אם יש לשליח אפשרות לתקנו ,וע'
רמ"א סעיף ו' ,וע' שם בגר"א סקט"ז דלתקוני שדרתיך ,ולכן אין שליחות ,וע' קצה"ח קפג סק"ה
שאם שינה אינו שלוחו בכלל ,אם כן כאן מדובר שהמשלח רוצה הקנין עם תיקון השליח.
 462ע' קפה/ו דהיינו שהמשלח יכול לבטל המקח ולא שזה בטל בעצם אבל אין למוכר ]ל"ד
מוכר אלא זה שעשה לבד[ זכות לבטל המקח
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לאחר עד שיראנה מקודם לתגר .וכן הדין בין השליח למשלח ,כשמסר החפץ ליד המשלח
ושהה בידו כדי שיראה הוי מחילה להשליח )נתה"מ(.
)יב( שעשאו שליח בין לתיקון בין לעיוות כו'  -בסעיף ב' בעבר על דעת משלחו לא כתב
שאם התנה עמו בין לתיקון בין לעיוות דלא מצי הדר ביה ,דשם מיירי דשם בפיו לעשות כך
וכך והוא עבר על דבריו ,ותו לא שייך לומר שהתנה עמו בין לתיקון כו' ,כיון ששם בפיו
לעשות כך וכך) .סמ"ע(.
)יג( ליתן כפי התנאי  -צ"ע למה יגרע מהוא עצמו דאפילו אמר ע"מ שאין )בו( אונאה אינו
מועיל ,וצ"ל דמיירי כגון שהוא אחר זמנו או בדברים שאין בו אונאה )ש"ך(.
)יד( אין צריך להחזיר  -אפילו תפס יותר מהראוי מפקינן מיניה )פ"ת(.
)ìåëé ,íúñ åì úåð÷ì çéìù åàùòù çìùîä øøáé àìù ïîæ ìëù øîåàù éî ùé (ã
:463äéàøä åéìò åøéáçî àéöåîäå ,úååòì ïéá ï÷úì ïéá åîò äðúäù (æè) (åè) øîåì øëåîä

)טו( יכול המוכר לומר כו'  -אעפ"י שהמשלח טוען ברי והמוכר המוחזק שמא ,מ"מ אמרינן
ביה המוציא מחבירו עליו הראיה ,דמסתמא התנה השליח עמו שיהא שליח אפילו אם יעות,
כדי שלא יתחייב בתיקון שליחותו אם יעות מאחר שאינו מקבל שכר על שליחותו )סמ"ע(.
)טז( שם  -מיירי דוקא שאינהו בענין דלא הוי ביטול מקח דאמרינן מסתמא התנה עמו שיהא
שלוחו בין לתקן בין לעוות דמסתמא עשאו שיהא כאלו הוא עצמו אבל לא קאי אשוה מנה
בדינר דמסתמא אינו שופטני שיתנה אפילו יעוות הרבה יהי' קיים ,ועי' לקמן סי' קפ"ה ס"ה
)ש"ך ונתה"מ(.

)äëæå ,úåúù ãò íéé÷ øëîäù íãà ìë øàùë åðéã ,(æé) ç÷åìä úà çéìùä äòèä íà (ä
:ïåøúéá çìùîä
)יז(

את הלוקח  -הוא הדין למוכר )ש"ך(.464

)çéìùäå úååò äæ éøä ,úåéøçàá àìù åì äð÷å ò÷ø÷ åì úåð÷ì åçåìùì úåòî ïúð (å
ìéàåä úåéøçàá çìùîì øëåîå øæåçå ,(çé) äùòù åîë úåéøçàá àìù åîöòì äúåà ç÷åì
úåéøçàá åîöò ÷éôñî çìùîäù à÷åãå :äâä .çéìùä ìò úåéøçàäå ,(èé) åéúåòîá äúåà äð÷å
ùé ,åãéá úåùøä åìèáì äöåøå äæì åîöò ÷éôñî åðéà íà ìáà ,(ë) ç÷îä íåé÷á äöåøå çéìùä
úåùøä åéúåòî åì øéæçäì äöåø íà ìáà ,çìùîì åéúåòî øéæçäì çéìùì åì ïéàù à÷åã íéøîåà
:åãéá

)יח( והשליח לוקח אותה לעצמו  -פירוש ,ישאר בידו כמו שלקח בלא אחריות וא"צ קנין
חדש ,ועי' לעיל ס"ב וס"ד )סמ"ע(.
)יט( הואיל וקנה אותה במעותיו  -ר"ל לאפוקי אם קנאו השליח במעות של עצמו ,דאז לא
היה צריך לתקן להמשלח העיוות ,דהו"ל כמו מי ששולח לחבירו לקנות לו סחורה ידועה
והלך וקנאה לעצמו במעותיו דמה שעשה עשה אלא שנקרא רמאי )עי' לקמן סימן קפ"ג
סעיף ב'( )סמ"ע(.
)כ( ודוקא שהמשלח מספיק עצמו כו' – וי"ח על הרמ"א והעיקר כמחבר )ש"ך( ,וי"א
שצריך השליח ליקח השדה שלא באחריות וליתן להמשלח כל השדה באחריות שלו כשאין
לו מעות ,465אבל כל זה כדי שלא להחזיק את השליח לגזלן )נתה"מ(.
)äòèå ,éðåìô íåéá åì íðúéì øëåîä íò ÷åñôéå úåøéô åì úåð÷ì åçåìùì úåòî ïúåðä (æ
øåæçì ìåëé çìùîäå úååéò äæ éøä ,(àë) åìæåäå ìåæä úòùë åì íðúéù äðúä àìå çéìùä
çéìù àåäù åòéãåä àì åìéôàå (áë) çìùîä àìå çéìùä àì òøôù éî ìá÷ì êéøö ïéàå ,åá
:(âë) íúñ äð÷ ÷ø

)כא( שיתנם לו כשעת הזול – היינו ,שנתן מעות לחבירו ופסק עמו שיתן לו פירות כל השנה
כשער של עכשיו ,דקיי"ל )יו"ד סימן קע"ה ס"ז( שצריך להתנות עמו שאם יוזלו מאשר הן
עכשיו שיתנם לו כשער הזול ,ואם לא התנה צריך שיקבלם כשער שהן בשעת נתינת המעות,

 463ע' סמ"ע שזה כמו כח מוחזק אפילו במקום ברי ושמא ויש לזה סברא במסתמא התנה כך
שלא מקבל שכר על שליחותו
 464מש"כ בסמ,ע לחלוק על העיר שושן בסי' קט לא נ"ל שהוא נוגע לכאן.
??? 465
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ואם יחזור בו צריך לקבל עליו מי שפרע )עי' סימן ר"ד ששם נתבאר דינו( ,ואם פסק ע"י
שליח וטעה השליח ולא התנה כו' )סמ"ע(.
)כב( לא השליח ולא המשלח כו'  -הטעם ,דהמשלח יאמר לתקוני שדרתיו כו' ,והשליח מה
יעשה כיון שחוזר בו המשלח ,ואדעתא דהכי לא נתן המעות שישאר המקח לנפשו )ועי'
לקמן סי' קפג ס"ד ודברינו שם( )סמ"ע(.
)כג( ואפילו לא הודיעו שהוא שליח כו'  -ואעפ"י שכבר נתבאר )ס"ב( שכל שלא הודיעו
השליח להמוכר שהוא שלוחו אזי המקח קיים ,הני מילי כשעשה עם המוכר קנין גמור,
משא"כ זה שלא נתן אלא מעות על המקח ,והמעות אינן קונות )עי' לעיל קצ"ח ס"א( ,אלא
שהחכמים תיקנו שהחוזר יקבל עליו מי שפרע ,ואכזה שהוא אונס לא תיקנוהו )סמ"ע(.
)ìò óéñåî äæ éøä ,íéúàñ úéá øëîå êìäå äàñ úéá éãùî øåëî åçåìùì øîåàä (ç
äöåø éðéà øîåìå (äë) øåæçì ìåëé ç÷åìä åäéîå ,ãáìá äàñ úéá ç÷åìä äð÷å (ãë) åéøáã
:ãçéá íéúàñ àìà úåð÷ì

)כד( הרי זה מוסיף על דבריו  -כלומר ,אין זה נקרא עובר על דברי המשלח לאמר שיוכל
לחזור בו המשלח בכולו ,אלא מוסיף על דבריו הוה ,דמכר יותר ממה שא"ל למכור ,והמקח
קיים במה שציוהו להשליח ,ובמותר לבד הוא חוזר ,מיהו הברירה ביד הלוקח וכדמסיק
)סמ"ע(.
)כה( ומיהו הלוקח יכול לחזור – אמנם אם המוכר רוצה להשלים המקח הוא יכול לעשות
בע"כ של הלוקח )נתה"מ.(466

)äð÷ àìå åéøáã ìò øéáòî äæ éøä ,äàñ úéá åì øëîå íéúàñ úéá øåëî åì øîà (è
:(åë) ç÷åìä

)כו( הרי זה מעביר על דבריו  -דכיון דא"ל מכור לי בית סאתים ,גילה דעתו שצריך מעות
כדי בית סאתים ,והשתא דמכר לו בית סאה יצטרך למכור גם בית סאה שנייה ,ונמצא שירבו
עליו שטרות המכירה ,ולא ניחא ליה לאינש בזה ,משא"כ אם מכרם יחד בפעם אחת דאז
היה מכרם שניהם בשטר אחד )סמ"ע( ,אפילו במקום דליכא אפושי שטרי כגון במטלטלין
או בקרקע שמכרה בחזקה והלוקח אינו רוצה שטר כלל ,אין המקח קיים רק כשמוצא המוכר
עוד מי שרוצה ליקח הלתך האחר בדמים אלו )נתה"מ.(467

)éøäù (æë) ìèá åøëîî ,íéðùì äøëîå çéìùä êìäå ãçà íãàì äãù øåëî åì øîà (é
:úåøèù éðùá ïäì øëîù à÷åãã íéøîåà ùéå ,åéøáã ìò øáò
)כז(

מכרה לשנים ממכרו בטל – וכן עיקר דלא כרמ"א )סמ"ע וש"ך(.

)íéøáã äîá ,íéé÷ åøëîî äàîì øëî åìéôà (çë) ùøéô àìå äãù øåëî åì øîà (àé
íà ìáà ,çéìùä íîéúçäå (èë) úåøèù 'áá íøëîùë åà ãçà øèùá íøëîùë :íéøåîà
:ìèá åøëî çéìùä íîéúçä àìå úåøèù éðùá íéðùì øëî

)כח( ולא פירש  -ר"ל שלא פירש דבריו ואמר מכור לאחד ,אלא א"ל סתם מכור שדה שלי
)סמ"ע(.
)כט( או כשמכרם בב' שטרות כו' – וי"א שבב' שטרות בטל ,וקשה למה לא מובא במחבר
ורמ"א )סמ"ע( ,והעיקר כדברי השו"ע ,והעיקר תלוי דכששינה השליח מדברי המשלח כגון
שאמר כור והוא מכר לתך ,או שאמר מכור לאחד והוא מכר לשנים ,המקח בטל .אף דאפושי
שטרי לא חשיב ריעותא ,מ"מ קפידא במקום ששינה אף במקום דליכא ריעותא כל כמה
דליכא טיבותא ,ולכך כשאמר מכור סתם ,אפילו מכרו לשנים המקח קיים כיון דלא שינה,
וקיי"ל דאפושי שטרי לא הוה ריעותא )נתה"מ(.

)éì åéäéùë éì åäåøéæçéù éàðú ìò çéìùì øëåîä øîàå ,äãù åì úåð÷ì çéìù äùò (áé
,éàðúä äæ ìò àìà øåëî åðéà ,åøùôúú áåèá íéøáç çìùîäå äúà çéìùä áéùäå ,úåòî
ïîéñ äòã äøåé øåèá øàáúð ìëàù úåøéôä ïéãå ,øëåîä äöøéùë åì øéæçäì êéøöå
 466כל שאר האריכות ל אנוגע לכאן?.
 467עיי,ש שמביא צד שזה רק בגלל ריבוי שטרות ,ובמטלטלין אין חסרון ,אבל לא כתבתי שהיה
נ"ל כהוה אמינא ,ולמעלה כתוב מסקנתו.
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÷.468ãò
:ïéøåòù åì äð÷å ïéèç åì úåð÷ì çéìù äùò - âô÷ ïîéñ
)àìà åéìò åì ïéà äç÷ì àìå (à) 469äòåãé äøåçñ åì úåð÷ì åçåìùì úåòî ïúåðä (à
åçøë ìòá åðîî àéöåî çìùîä úåòîá (á) ç÷ìù òåãé íàå úîåòøú

)א( לקנות לו סחורה ידועה כו'  -האי סחורה ידועה לאו דוקא שא"ל קנה לי בגד פלוני
מאיש פלוני בפרטות ,אלא שא"ל קנה לי בגד ,ואפילו בכה"ג יש עליו תרעומות ונקרא רמאי
בשקנאו לעצמו .מיהו גם כשא"ל בהדיא קנה בגד פלוני מאיש פלוני ,אין לו עליו אלא
תרעומות )סמ"ע( ,אמנם בשליח בשכר ולא נתן לו לזמן רק בקבלנות על עסק לקנות בתרעא
דמשיך ,ולא קנה ,חייב לשלם לו מניעת הריוח כדרך שהרויחו שאר הסוחרים מטעם אם
אוביר )סי' שכ"ח ס"ב( ,אמנם סתם שליח בחינם ,יכול לחזור משליחותו )נתה"מ( ,470וי"א
שיש צד שאפילו שליח בחינם צריך לשלם כאשר ההזיק ברור ראוי לפשר ולבצע עכ"פ ,אבל
כאשר ההזיק לא ברור לא חייב כלום )פ"ת(.
)ב( ואם ידוע שלקח כו' – וכן שותפים שעבדו יחד ,וכאשר חלקו ,א' לקח יותר מחלקו,
ואח"כ עשה בו סחורה ,חייב לשותפו חלקו במעות שלא חלקו )פ"ת(.

)êìäå åìöà åøéáç úåòî çéðäå íéìèìèî åà ò÷ø÷ åì úåð÷ì åøéáçì úåòî ïúåðä (á
äæù òãåé äéä íàå íéàîøä ììëî àåä éøäå éåùò äùòù äî (â) åéúåòîá åîöòì äð÷å
åîöòì úåð÷ì øúåî äæ éøä (ã) åçìùîì øëåî åðéàå åì øëåîå åãáëîå åúåà áäåà øëåîä
êë øçàå åîöòì äðå÷ äæ éøä úåð÷ì åðîã÷éå øçà àáé àîù ãçôî íàå åðòéãåéù àåäå
ìáà íúñ ò÷ø÷á à÷åãå éúéð÷ éîöòì êë øçà øîåì ìåëé (å) åéúåòîá íúñ äàð÷ äâä (ä) åòéãåî
äàð÷ ,åá øåæçì ìåëé àìå çìùî äàð÷ àø÷éòî éàãå úåàîø âäðî àåäå ìéàåä (æ) ãçåéî ò÷ø÷á
.íåìë åðéà çéìùä äøëî åìéôàå çìùîä äëæ úåòî àìá äàð÷ä éëøãî ãçàá

)ג( 471לעצמו במעותיו  -פירוש ,במעות של עצמו דהיינו של השליח )סמ"ע(.
)ד( היה יודע שזה המוכר כו'  -לשון "היה יודע" ,משמע שיודע זה משעה ראשונה שא"ל
לקנותו לו ,ומשו"ה אמר שמחויב להודיעו מיד כדי שלא יסמוך עליו זה ,ואפילו בכה"ג אם
מפחד שמא יאמר לו אל תקנה עד שאשלח ואשתדל שימכרו לי ,וביני ביני יקדמנו אחר,
מותר לקנותו בלי הודעתו מיד ,רק שיודיעו אח"כ )סמ"ע( ,וה"ה ראוי לשליח יותר ממשלח
כגון שהיתה בקעה 472אלמים ומתייראים משליח ולא ממשלח) 473ש"ך(.
)ה( ואח"כ מודיעו  -כדי להוציא נפשו מהחשד וגם כדי שלא יסמוך ע"ז )סמ"ע(.
 468לא הבאתי דברי הסמ,ע שזה נוגע לריבית ולא לכאן.
 469ש"ך חושן משפט סימן קפג ס"ק א
)א( הנותן מעות לשלוחו כו' .עיין בתשובת ן' לב ס"ג סימן קי"ב ועיין מדיני שליחות באריכות
בתשובת ר"ש כהן ספר שלישי סי' ס"ס ס"ו ועיין בתשובת מבי"ט ח"ב /ח"א /סי' פ"ג:
470

שלא מכר שחשב שיעלה המחיר

 471האם יש הלכה למעשה מהקצה"ח והנתה"מ?
 472נכון?
 473עיין בתשוב' ר"א ן' חיים סי' מ"ד - :ש"ך
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)ו( קנאה סתם במעותיו  -וי"ח ,שאם קנה ראובן שדה עבור שמעון ,במעותיו של ראובן,
לא קנה ראובן אם לא שהודיע למוכר .אמנם היכן שאמר הלוקח לעדים לכתוב השטר בשם
שמעון ,א"כ העדים עומדים בשם שמעון ,וקנה שמעון )ש"ך(.
)ז( בקרקע מיוחד  -אפילו אין עידי שליחות .ואפילו במטלטלין )נתה"מ(.
)çìùî ìù ç÷îä (ç) äåìîá åéìò ïô÷æù ô"òà çìùîä úåòîá åîöòì äð÷ù çéìù (â
íéøîåà ùéå åîöòì äð÷ã íéøîåà ùé (è) åúåçéìùá øæåçù íéãò éðôì çéìùä øîà íà åäéî äâä
.(é) çìùîä ìù àåä ïéðò ìëáã

)ח( שזקפן עליו במלוה  -פירוש ,שחושב בנפשו ,מעות הללו שנתן לי המשלח אקנה לי בהן
לעצמי ויהיו בידי מעותיו בתורת הלואה ואשלם לו היום או מחר )סמ"ע( .היינו דווקא
כשיש עדים שאמר שזקפן עליו במלוה) 474ש"ך( ,וי"ח על הש"ך )נתה"מ(.
) (èשחוזר בשליחותו כו'  -דאין לך שליחות יד ,וגזל גדול מזה ,ולכן הוה שלו .והחולקים
סבירא להו דגם בשולח יד לא קנה לנפשו כי אם כששינה ,דא"ל המשלח לקנות לו חיטין
והוא קנה לנפשו שעורים ,דאז קנאו בהשינוי )סמ"ע( ,475טעם ב' הדיעות ,דמאן דס"ל דקנה
לעצמו ,ס"ל דכיון דנעשה גזלן על המעות ועמדו ברשותו לענין אונסין ,נעשה בעל המעות,
וכיון דדעת המוכר להקנות לבעל המעות ,וכיון דהשליח כבר גזל המעות ,הוי השליח בעל
המעות וקנאו השליח .ומאן דס"ל דהמשלח קונה ,ס"ל דאף דנעשה גזלן על המעות ,מ"מ
נהי דקנה ליה לענין חיוב אונסין מחמת שנעשה גזלן ,מ"מ גוף המעות לא נעשה של
השליח ,והמעות של המשלח ,ודעת המוכר להקנות לבעל המעות ,ואפילו אם הודיע למוכר
שקונה לעצמו מ"מ קנאו המשלח .אבל כששינה כגון מחיטין לשעורין ,מהני )נתה"מ( ,אבל
אם המוכר יודע שהוא שליח לכו"ע קנה המשלח )רע"א(.
)י( וי"א דבכל ענין – וכן עיקר )ט"ז( ,וי"א שזה נשאר כספק בדין )פ"ת(.

)úòùî ïáåàø äééð÷ àîúñ äéì ïéáæå (àé) éãéî éàä éì ïéáæ 476ïåòîùì øîàù ïáåàø (ã
ïîàð åðéà úåð÷ì éúðååë éîöòì øîàå äëéùî øçà ïåòîù øæçù ô"òàå (áé) ïåòîù úëéùî
ïåòîù åá øæç íà ìáà (âé) éæåæ ïåòîùì áéäéå ïáåàø äééð÷ åìù íéîã ïåòîù áéäéã â"òà
÷éà åîöòì äð÷ äëéùîì úåòî ïúî ïéá øæç åìéôà åîöòì äðå÷ù øîàå (ãé) äëéùî íãå
øëåîì éæåæ áéäéå ìæàå ïåòîùì éæåæ ïáåàø áéäé éà ìáà äéìéãî éæåæ øëåîì ïåòîù áéäé
äð÷ àì (æè) äðå÷ éðà éîöòì øîàå 477ïåòîù äéá øãä äëéùî éî÷îå (åè) ïáåàøã àîùá
éì ïéáæ øîàãá íéøåîà íéøáã äîá äéì ééåð÷àì øëåî ïéåëîå øëåîì òãåîã ãò ïåòîù
(æé) ìåæá äøåçñ òãåé äéäù ïáåàø äâä äëæ äéùôðì ïéáæå ìæàå ïéáæàã éì éúééà øîà éà ìáà
úåòîá äàð÷ íà éúéð÷ éîöòì øîåà áåùå äàð÷å ÷úù ïåòîùå ãçéá íäì äúåð÷ì ïåòîùì øîàå
éàîø àìà åðéàå åá øåæçì ìåëé (æé) ùåøéôá äìéçúá äöøúð íà åìéôàå äð÷ù äîá ïåòîù äëæ åìù
ïåòîù äð÷ åìéôàå (çé) åá øåæçì ìåëé çìùîä ïéàå åîò ÷åìçì êéøö ïáåàø úåòîá äàð÷ íà ìáà
åîöò úåòîá

)יא( זבין לי האי מידי  -דקדק לכתוב האי מידי ,דהוא ר"ל סחורה ידועה שכתבו הטור
והמחבר בריש סימן זה )סמ"ע(.478
)יב( וזבין ליה סתמא קנייה כו'  -מסתמא כיון שלא גילה דעתו בשעת קנייה ,ודאי קנאו
לראובן )סמ"ע(.
)יג( אף על גב דיהיב שמעון דמים שלו כו'  -דאמרינן הלוה שמעון ממעותיו ויחזור ויפרע
ממנו ,דמסתמא אדם קאי בהימנותיה דהבטיחו לקנות לו )סמ"ע(.
 474כדלקמן ס"ד?
 475עיין בתשובת ר"מ אלשיך סס"י ובתשובת מבי"ט ח"א /ח"ב /סי' ק"ח )ש"ך(.
 476ש"ך חושן משפט סימן קפג ס"ק ו
)ו( ראובן שאמר לשמעון .עיין בתשו' ר"מ אלשיך סי' ל"ג ובמהרשד"ם סי' קנ"ה:
 477ועיין בתשובת בית אפרים חלק חו"מ סי' ל"ח מ"ש בזה) :פ"ת(.
 478לא ראיתי הלכה יוצא מקצה"ח סק"ג.
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)יד( אבל אם חזר בו שמעון קודם משיכה כו'  -כיון דמעות אינן קונות ,נמצא דעדיין לא קנה
ראובן ,ובשעת משיכה זכה לעצמו ,ואפילו מי שפרע ליכא ,שלא תיקנו מי שפרע אלא בין
מוכר ללוקח ,אבל בין שליח והמשלח לא )סמ"ע( .וי"א שעיקר תלוי בדעת הקונה ולא
המקנה )קצה"ח(.
)טו( בשמא דראובן כו'  -ר"ל שנתנם לו סתם ,ומסתמא דעת המוכר לאקנויי לבעל המעות,
ולאפוקי אם גילה דעתו לפני המוכר שהוא קונה לנפשו .דאלת"ה קשה מאי איריא דהמעות
הן של ראובן ,הא אפילו אם המעות הן של השליח ,אם נתנן להמוכר בהדיא משמיה דראובן
אין השליח יכול לחזור בו ,דהא ברישא כשהמעות הן של השליח התחיל וכתב שנתן
להמוכר סתמא ,ועליה קאי מ"ש דשמעון יכול לחזור בו קודם משיכה ,ומשמע הא נתנם
בהדיא בשמיה דראובן אין שמעון יכול לחזור בו )סמ"ע( .טעם הדבר דבנתן מעות המשלח
אפילו בסתם נעשה קנין מדאורייתא בין המוכר להמשלח ,דהמוכר מקנה לבעל המעות ,רק
שיכולין לחזור בהן מדרבנן ,וכשחוזרין מחוייבים לקבל מי שפרע ,וכל זמן שאינן חוזרין
קנין דאורייתא הוא ,והשליח הוי כאחר כיון שכבר יצא המעות מתחת ידו ,ולאו כל כמיניה
דהשליח לחזור בו עד דמודע למוכר ,פירוש ,שמודיעו שחוזר משליחותו ואין רוצה לעשות
משיכה רק לעצמו ,וכיון דמייחד מעות אחרים תחתיהן שוב לא הוי כגזלן על המעות ,וכיון
דהמוכר ממשיך ליה החפץ על פי דיבורו ,והוא לא רצה למשוך רק על דעת שיקנה לעצמו,
הרי המוכר הנותן לו אדעתא דידיה כאילו חוזר בו מקנין המשלח ומקנהו לשליח ,ועושה כן
מיראתו שלא יחזור בו המשלח כיון דאיכא רק קנין מעות ,ולכך מקנהו לשליח בקנין
משיכה ,ועוד ,דכיון שהשליח ייחד מעות אחרים הרי הוא נעשה בעל המעות .ואם השליח
נותן מעות שלו בסתם ,יכול לחזור בו קודם משיכה .ותדע שנראה דלא נעשה עליו הלואה
עד אחר שקיבל החפץ לידו ,דהא ודאי אם נאנסו המעות ביד המוכר קודם משיכה באופן
שהוא פטור מלהחזיר המעות ,או שהמוכר אלם ואין רוצה ליתן החפץ ,אין המשלח חייב
לשלם לשליח מעותיו ,דכיון דאמר זיל זבין לי ,צריך ליקח החפץ קודם שיתן הדמים ,ואז
נעשה הלואה על המשלח ,ולכך יכול לחזור בו קודם משיכה .ואם נתן בשמא דראובן ,אינו
יכול לחזור בו קודם משיכה .כיון שאמר הילך מעות והקנה השדה לפלוני ,הוי כאילו זיכה
מעותיו ע"י מוכר להמשלח) ,נתה"מ(.
)טז( ואמר לעצמי אני קונה  -ר"ל דחזר שמעון מיד וייחד מעות אחרים משלו לתת להמשלח
]דזהו זבניה לנפשיה מיקרי[ ,ולא ביקש לזקפן עליו במלוה ,ולהכי כשהודיעו להמוכר קנה
לעצמו ,שהרי לעיל ס"ג איתא אפילו זקפו עליו במלוה המקח של המשלח )סמ"ע(.
)יז( ואפילו אם נתרצה בתחלה כו' – עי' לקמן סימן רס"ט ס"ו שאם נתרצה מתחילה לקנות
לשניהן זכה לשניהן ואינו יכול לחזור בו .ויש לחלק שכאן מיירי דטוען אף שנתרציתי
מתחילה לקנות לשניהן ,מ"מ בשעת מקח חזרתי בי וקניתי לעצמי בפירוש ,ולקמן סימן
רס"ט מיירי שאינו טוען שחזר בו בשעת קנין בפירוש ,אלא קנאהו סתם ,אלא שאח"כ בא
לחזור בו )סמ"ע( .וי"א דכאן מיירי שלא עשו ביניהם מעמד גמור אלא דברים בעלמא שיקנו
ביחד ולא אמר היאך יקנו ובכמה יקנו אבל לקמן איירי דעשו ביניהם מעמד גמור איך ומה
)ש"ך( ,וי"א דכאן מיירי בסחורה בזול דהוי כמציאה דלא הוי רשע כשקונה לעצמו כמבואר
בסימן רל"ז ,ולא שייך טעמא דרמאי שהביא הרמ"א גבי קרקע מיוחד .וגם לא שייך הטעם
דחזקה שליח עושה שליחותו כמו במציאה ,כיון שצריך להלוות לו מעותיו .ואפילו נתן לו
מעות והוא קנה במעות עצמו ,הרי חזינן ששינה בשליחותו ,אבל בסימן רס"ט מיירי ששלחו
רק לקנות ,דהיינו לעשות קנין במשיכה או הגבהה ואח"כ יתן המשלח בעצמו המעות ,ובזה
שייך שפיר חזקה שליח עושה שליחותו ,כיון דלא היה צריך להלוות מעות עבורו דהא לא
שלחו רק לעשות קנין ,וגם אין לומר שהיה ירא לקנותו להמשלח כי שמא לא יסלק המשלח
המעות למוכר ויצטרך הוא לשלם ,דזה אינו ,דאילו היה ירא היה יכול להודיע להמוכר
שקונה בשם המשלח ,ולכך אינו נאמן )נתה"מ(.
)יח( ואין המשלח יכול לחזור כו'  -זהו ענין בפני עצמו ואדלעיל קאי ,ור"ל כל מ"ש עד הנה
איירי בחזרת השליח ,אבל המשלח לעולם אינו יכול לחזור בו )סמ"ע(.

)íéøåòù åì äð÷å êìäå äìéëàì ïéá äøåçñì ïéá íéèç åì úåð÷ì 479åçåìùì úåòî ïúð (ä
 479ש"ך חושן משפט סימן קפג ס"ק ח :נתן מעות לשלוחו כו' .עיין בתשובת מהרא"ן ששון סי'
קל"א דף קמ"ג ע"ג ובתשובת מהרי"ט ר"ס קי"ו ובתשוב' ר"ש כהן ס"ב סי' קי"ו קי"ז דף פ"ג וס"ג
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äâä (ë) çìùîì àåä çåéø íäá äéä íàå (èé) çéìùì àåä ãñôä íäá äéä íà êôäá åà
íå÷îì äëéìåäì äøåçñ íò åçìù íà ïëå éëä àðéã éîð øëù úéöçîá úåòî åì ïúð íà ïéãä àåäå
.(áë) íäéðùì çåéøä çéåøä íàå åîöòì ãñôää ãéñôä íà øçà íå÷îì äëéìåä çéìùäå (àë) éðåìô

)יט( הפסד הוא לשליח  -דוקא שינוי של יוקר וזול אבל אם אירע לו אונס ,והאונס לא בא
מחמת השינוי שנגנב ונאבד ,ואין לו שום שכר להשליח מהמשלח ,פטור השליח )ש"ך(.
וי"א כיון ששינה אינו שלוחו כלל והוי מעות הלואה אצלו וראוי להתחייב בכל אונסין
)קצה"ח( .אם בא השליח להמשלח אחר ששינה וקנה השעורים ,ואמר להמשלח ,או קבל
עליך השעורין לשכר ולהפסד או אחזיר מעותיך והשעורין הן שלי לריוח ולהפסד ,אין לו
זכות לומר כך ,ועל כרחו הן של המשלח לריוח ולשליח ההפסד עד שימכרו ,דכיון שקנה
השעורין להמשלח ,נקנין להמשלח ,ועל השליח לתקן ההפסד כמו בסימן קפ"ב סעיף ו',
והכא נמי המקח למשלח ותיקון העיוות דהיינו ההפסד להשליח )נתה"מ(.
)כ( ואם היה בהם ריוח כו' – עי' לעיל קע"ו סעיף י'  -י"א ,דשליח ושותף המשנים ידן על
התחתונה ,דאם הפסידו יכול השני לומר אם לא שינית לא היה בה הפסד ,ואם הרויח הרי
הוא לאמצע כפי תנאם )סמ"ע( .וי"א שיכול המוחזק לומר קים לי כצד שכיון ששינה
חולקים ברווח) 480ש"ך( ,וי"ח שאין קנין לשליח כלל דכיון שלא קנה חטין ,נעשו המעות
כפקדון בידו ,וכיון שקנה בשם המשלח השעורין ,ודאי דהריוח הכל להמשלח ,אף דהריוח
ודאי בא ע"י גרמת הנפקד ,ואפשר שאלה שחולקים מיירי כששינה ונתכוין לקנות אדעתא
שיהיה לאמצע .וגם נראה דאפילו לדעת הש"ך מחוייב עכ"פ לסלק חצי המעות תיכף,481
כשרוצה לחלק בריוח )נתה"מ(.
)כא( וכן אם שלחו עם סחורה כו' – עי' סי' קע"ו ס"י )סמ"ע(.
)כב( הריוח לשניהם כו'  -כששלחו למחצית שכר דאל"כ הריוח של משלח לבדו לדעת
השו"ע )ש"ך(.
)åôéñåäù ìë äãîá åà ì÷ùîá åà ïéðîá çéìùì åôéñåäå (âë) òåãéå áåö÷ øòùä äéä (å
øáã äéä íàå úåòîä ìòá íò çéìùä úôñåúä ÷ìåçå íäéðù ìù àåä éøä íéøëåîä åì
ìëä çéìùì ïúåðù ùåøéôá øëåîä øîà íà åäéî úåòîä ìòáì ìëä (ãë) äáö÷ åì ïéàù
.(äë) çéìù ìù

)כג( השער קצוב וידוע  -פי' כגון שמוכרים בשר או יין במדה או במשקל וקצוב ,ועומד סך
המדה או המשקל דרך משל בדינר ,וכשנתן המוכר להשליח טפי ממדה אחד בדינר .הטעם
משום דיש להסתפק למי נתן הנותן המוכר למשלח או לשליח מ"ה חולקין .אמנם י"א שמן
הדין היה הכל להשליח ,אלא כיון דבאתה ההנאה להשליח ע"י מעותיו של המשלח ,אמרו
חז"ל שיחלקו המותר .ולפ"ז אפי' אמר המוכר בהדיא שנותן המותר להשליח אפ"ה חולקין,
ועל אף שעיקר הדין כדעה הראשונה ,עכ"ז לפעמים לפי ראות הדיין יש לסמוך על הדעה
השניה )סמ"ע( .482וי"א שהעיקר כדעה השניה )ט"ז.(483
)כד( ואם היה דבר שאין לו קצבה כו'  -כגון טלית וחלוק וכיוצא בו שנמכרים באומד )סמ"ע(
)כה( הכל לבעל המעות  -דאמרי' מסתמא דעל המעות שקיבל ממנו נתן לו כל כך שהרי אין
לו קצבה ידוע ,ופעמים מוכרים כך בדינר )סמ"ע(.
484
) (åëמיהו אם אומר כו' – צ"ע שהרי כנ"ל )ס"ק )כג(( יש בזה מחלוקת )ש"ך( וי"א שמח'
הוא היינו דוקא בנותן לשליח ומשום דבאה לו הנאה ע"י בעה"ב ,אבל אם נותן בפירוש
לבעה"ב לכו"ע הכל לבעל הבית .אמנם היכא שטוען שליח שהוא ההנהו למוכר ומש"ה נתן
לו ,ודאי הכל לשליח )קצה"ח(.

סי' ס"ד ס"ה ס"ו ובתשו' ן' לב ס"א דף ק"מ:
 480ונעשה גזלן?
? 481
 482קצה"ח סק"ו בא לפרש דברי תוס' ולא ראיתי הלכה למעשה יוצא ממנו.
 483יש לציין שהט"ז מקשה למה בדעה הראשונה לא אומרים המוציא מחבירו עליו הראיה.
נתה"מ ט' לא ראיתי הלכה למעשה יוצא ממנו.
לא ראיתי הלכה למעשה יוצא מהנתה"מ
 484זה אותו מח' של שם?
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)(çë) çéìùì ìëä øúåé åì ïúðå í"åëòä äòèå (æë) í"åëòäî úåòî ìá÷ì åçåìù çìù (æ
ãéì åðúðå àåää úåòèá òãé àì íà ìáà çìùîä ãéì åàáù íãå÷ úåòèá çéìùä òãéù à÷åãå äâä
åòééñå åøéáç àáå (ì) íéáëåë éãáåòä íò äøåçñ äùåò äéäù éîå (èë) çìùîä ìù ìëä çìùîä
.íðçá åà øëùá åîò äùòù ïéá çåéøä ïé÷ìåç ïéðîá åà ì÷ùîá åà äãîá í"åëòä äòèäå

)כז( שלח שלוחו לקבל מעות כו'  -דוקא בהטעה העכו"ם בחשבון אבל לא בהטעהו במקח,
שנתן לו בעד דינר יותר ממה שהי' לו ליתן .והטעם דבטעות שבמקח ,כיון שבעד הדינר
שנתן לו עתה נותן לו מה שנתן דהיה סבור שאין המקח שוה יותר מן המעות שקיבל ,ודעת
המוכר הוא שיקנה זה בעד המעות שקיבל ,לכן אמרו חז"ל שחולקין בו בדבר שיש לו קצבה
ולא יקחנו השליח לנפשו ,אף שבטעות נתנו לו ,כיון דעכ"פ כוונת העכו"ם המוכר ליתנו
בשביל הדמים .משא"כ בהטעוהו בחשבון ,דלא נתן להעכו"ם עתה כלום ,וידע העכו"ם
כמה חייב לו והיתרון דבר בפני עצמו הוא ,כאלו גנב לו ,485ואלו היה רוצה השליח ,היה
אומר להעכו"ם טעית בחשבון והיה מחזיר לו המותר ,אמנם י"א דבטעות שבמקח אפי'
בדבר שיש לו קצבה הכל למשלח ,ועי' לקמן ס"ק )לב( )סמ"ע( ,486וי"א שכל זה לא לפי
השו"ע ,ולכן אם הוא דבר שיש לו קצבה הכל לבעל המעות) 487קצה"ח(.
)כח( הכל לשליח – מקור דין זה הוא על קהל שמינו את ראובן לשליח בגביות המס ולפרוע
להעכו"ם ,והעכו"ם ההנהו משלו ממעות הקהל כו' ,ופסק שהכל של ראובן )סמ"ע( .אמנם
מקרה ההוא מדובר שטוען השליח שהוא ההנהו לעכו"ם בדבר אחר ולכך נתן לו ולכן הוא
לשליח לכו"ע ,אבל אם אין השליח טוען כך ,חולקין לפי הדעה הראשונה לעיל ס"ק )כג(
)נתה”מ( .היינו אפילו דין זה שרוי במח' הנ"ל ס"ק )כו( ,שי"א שאם גנב או גזל או הטעה
הכל לשליח שהבעל הבית לא עשה כלום )ש"ך(.
)כט( הכל של המשלח  -דלא זכה השליח שלא מדעת )סמ"ע( .וי"א שגם בדבר שיש לו קצבה
שההלכה היא שחולקים ,אם לא ידע בטעות קודם שנתנו למשלח ,הכל למשלח ,דלא זכה
השליח שלא מדעת .ואם המשלח טוען שמא לא ידע והשליח טוען ברי שידע אוקי ממונא
בחזקת משלח )ש"ך( ,וי"א שבדבר שיש לו קצבה לפי טעם א' שחולקים שמא נתן הכל
לשליח וזה אפילו שלא בידיעת השליח זוכה השליח דאיכא דעת אחרת מקנה ,וכן לפי
טעמא הב' לפי שבאה הנאה לשליח ע"י בעה"ב ,ה"נ איכא הנאה לבעה"ב על ידי שליח
וחולקין ,ומש"ה לא כתב הרמ"א האי דינא אלא בטעות גוי דהוי הפקר וליכא דעת אחרת
מקנה ,ובזה ודאי כל שהשליח לא ידע אינו זוכה שלא במתכוין )קצה"ח ונתה"מ( .אמנם גם
בטעות גוי והשליח לא ידע נמי יש בזה ספק ,והוא במחלוקת בין הפוסקים אם חצירו וידו
זוכה שלא מדעת בדבר שאין רגיל לבא ,ועי' רמ"א )רנב סי"ח ,ורסח ס"ג( ,דכה"ג לא זכה.
אמנם אם תפס השליח אחר כך מיד בעה"ב ,לא מפקינן מיניה ,כיון דאיכא דעת כמה
פוסקים דחצירו וידו זוכה לו שלא מדעת אפי' בדבר שאינו רגיל לבא )קצה"ח(
)ל( ומי שהיה עושה סחורה כו'  -כיון דעסקו תרוייהו בסחורה לכך חולקין אע"ג דהאי לבד
הטעהו )סמ"ע( .מי ששולח סחורה לחבירו ממקום אחר והיו מחוייבים במכס והשליח
בערמותו ובחכמתו הבריח מהמכס אין זה מבריח ארי כו' כיון דהפסד המכס היה ברור
וצריך לשלם להשליח שכר ההנאה שההנהו) 488ש"ך(.
)úåòîä åì ïúð ïåòøôä ïîæ òéâäùëå äô÷äá ãâá åì ç÷éù ïåòîù úà çìù ïáåàø (ç
íáëòì äöåø éðà øîåì ìåëé åðéàå ïáåàøì íøéæçäì êéøö íçëù øëåîäù àöîðå òåøôì
íùä ùã÷ì äöåø éðà øîåì ìåëé åðéà íâå (àì) íéáëåë ãáåòä íøëæé ïîæ øçà àîù
à"ìñ áò ïîéñá øáçîä øáãáå øåèá äæì äîåã íéáëåë ãáåòì íøéæçäìå

)לא( שמא אחר זמן יזכרם העכו"ם כו'  -כיון ששמעון האמין לראובן בתחילה ,ונעשה ערב
בשבילו בלא משכון ,גם עתה לא יעכבם על הספק בשביל הערבון ,וגם אינו יכול לומר אני

 485עי' סי' שמח ס"ב שזה מותר לפי הרמ"א.
 486עי' נתה"מ ולא ראיתי הלכה למעשה יוצא ממנו.
 487אולי יותר טוב לכתוב שבכל אופן של טעות הכל לבעל המעות .אמנם יש לעיין בשאילת
הסמ"ע אם השליח יכול לומר לעכו"ם שטעה ,האם מגיע לו משהו על זה.
 488בפשטות הש"ך וסמ"ע חולקים ,שלפי הסמ"ע הם שותפים ,ולפי הש"ך יש בעל הבית,
ומהנה.
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רוצה לקדש השם ולהחזירם ,דבשלו יקדש השם ולא בשל אחרים .ול"ד למ"ש לפני זה
בהטעה את העכו"ם דאם ירצה יכול להחזיר להעכו"ם ,דשאני התם דעדיין לא זכה בה
ראובן המשלח מעולם ,אבל הכא המעות הן של ראובן )סמ"ע(.
)øéæçé í"åëòä íçëùå åòøôì åøéáçì íðúðå í"åëòì úåòî áééç ïáåàø íà ïéãä àåäå (è
ä"ëá øùôå åìù úåáåç éìòá íò øùôì íéáåäæ íéùîç åøéáç ãéá ïúðù éî ïëå äâä ïáåàøì
äàî ÷ø åì ïúðå í"åëòì äòèä çéìùäå í"åëòì íìùì íéúàî åì ïúð íà ïëå çìùîì øúåîä
çìùî ìù éåäã áåçä éöç í"åëòä ìçî åìàë ì"åäã çìùîì ìëäã íéúàî åì ïúðù øåáñ í"åëòäå
).(áì

)לב( כאלו מחל העכו"ם חצי החוב כו'  -היינו משום דהמעות הן של המשלח לכן מה
שנשאר מהמעות הרי הם ברשות המשלח ,שונה מלעיל בשליח שהטעה לעכו"ם דמקבל
מעות מאחרים ,ע"כ זכה בו ,וכן בסייעו והטעה את העכו"ם זכו שניהן )סמ"ע( ,וה"ה
בראובן ששלח עם משכנות שלו להלוות לו עליהם ברבית מעכו"ם כפי שיוכל להמציא מהם
והשליח אומר שהמציא בסך כך וכך וראובן נודע לו אח"כ שלוה בפחות מסך שאמר אין
לראובן ליתן כ"א מה שנותן השליח לעכו"ם )ש"ך(.
äð÷î çéìù ïéãå ,åîöòì àåäù øîåà êë øçàå ãçà íù ìò äãù äðå÷ä - ãô÷ ïîéñ
:ãçéá 'âì
)úö÷îá äð÷å íéáøåòî úåòîä åéä íà ,ç÷î íäì úåð÷ì ãçàì úåòî åðúðù 'â (à
íé÷ìåçå íìåë ìù ç÷îä éøä ,íäî ãçàì äð÷ù äæù çéìùä úðååë äúéäù ô"òà ,íéîãä
íéøçàä úåçéìùî øæç éøä ,ïäî ãçàì äð÷ù àéãäá ùøéô íà åäéî :äâä .íäéúåòî éôì åúåà
çéìùä áìá äéäù ô"òà ,íéîåúçå íéøåøö íäî ãçà ìë ìù úåòî åéä ,åì äð÷ù äæ äëæå
:ãáìá åéúåòîá ç÷îä äð÷ù äæ àìà äð÷ àì ,íìëì ç÷îä äð÷éù äæä

)א( אם היו המעות מעורבים  -אע"פ שנתנו לו בעלי המעות שלשתן כל א' בפני עצמו צרור
וחתום מ"מ מאחר שעירב אח"כ השליח מעות שלשתן ומדמי העירוב קנה המקח של כולם
ואע"פ שדעת השליח היה שהקנין יהיה לאחד מהם ,ואם לא עירבם השליח וקנה במעותיו
של א' היה שלו לבדו .מיהו אם נתנו לו שלשתן המעות מתחלה יחד מעורבים והשליח צרר
אח"כ סך של כל אחד ואחד בפני עצמו ,וקנה בשל א' ,בזה לא הולכים אחרי דעת השליח
)סמ"ע ,וט"ז.(489
)ב( מיהו אם פירש בהדיא – אין בזה מח' ,אלא הוא לכו"ע )סמ"ע( ,אם שהיו מעות של כל
א' צרורים לבדם ,אף שפי' שקונה לכולם לא קנה אף לדעה זו )ש"ך( ,הטעם דדעת המוכר
אינו אלא למי שקונה או לבעל המעות אבל לא לזה ולא לזה אלא לאחר דלאו בעל המעות
ולא קונה ממנו לא )רע"א( ,קשה דמאי שנא דהיו מעורבין דמהני כשפירש ובצרורין לא
מהני .ונראה דשאני התם כיון דהשותף יכול לחלוק במעות שוין שלא מדעת חבירו ,יכול
השליח ג"כ לחלוק בדבר שהוא זכות לו ,ומ"מ בעינן דאמר דוקא כמו בשותפין לעיל סימן
קפ"א )סעיף ב'( כשרוצין לחלוק עצמן דלא מהני כוונה ,וכן בסימן קע"ו סעיף כ"ח ,משא"כ
בצרורין הוי גזל ,אינו יכול להעשות שליח לגזול לחבירו ,וטעם של הסמ"ע דס"ל דהכל
תלוי בנתינה להשליח ,נראה דסובר דאם נתנו מעורבין הרי ניחא להו בהשותפות ואין
השליח יכול לחלוק שלא מדעתם ,משא"כ כשנתנו לו צרורין ונתערבו דיכול גם השליח
לחלוק במעות שוין )נתה"מ(.

),éåì íùá øëî øèù áúëå äúåà éúéð÷ éåìì äéì øîàå ,ïåòîùî äãù äð÷ù ïáåàø (á
úà ïéôåë ïéà ,éîùá øëî øèù áåúëå øæç ,490äéúéð÷ éîöòì ïåòîùì øîàå ïáåàø øæçå
 489ע'י ט"ז שנראה שהי הלו גרסא אחרת בסמ"ע ,וצ"ע
 490ואמר לשמעון לעצמי קניתיה כו' .ע"ל סי' ס"ט ועיין בש"ג פ' הגוזל קמא ובבה"ת שער צ"א:
)ש"ך(:
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éðà éîöòì äéì øîàå äìéçúî åîò äðúä íàå .(â) ïáåàø íùá øçà øèù åì áåúëì øëåîä
÷åäôåë äæ éøä ,äðå÷ä àåä éðàù éá åòãé àìù éãë éåì íùá øèù áåúëàù äæå ,äðå
íéãòì øîàù àìà ,(ã) øëåîì ïë øîà àì åìéôà àìà ãåò àìå ,åîùá øçà øèù áåúëì
øèù áåúëì åúåà ïéôåë ,(ä) éîù ìò øçà øèù éì áåúëì íëì ùé øëåîä éðôá äìéçú
äð÷ íà ,çéìù åäùò àì éåìù ô"òà ,éåì íù ìò äìéçú ò÷ø÷ äð÷ íàå :äâä .åîù ìò øçà
.(å) åá øåæçì ìëåé àì éåì úåòîá

)ג( אין כופין את המוכר  -מיירי אפי' אומר טעם למה כתב תחלה בשם לוי משום שהוא
איש תקיף ואם יצאו על השדה מערערים יראה השטר של לוי התקיף הוא וייראו ממנו אפ"ה
לא מהני כל שלא התנה מתחלה )סמ"ע(.
)ד( אפילו לא אמר כן למוכר  -פירוש לא אמר ליה שע"מ כן קונהו )סמ"ע( ,וי"א שאין כח
לכוף למוכר לכתוב שטר נגד החולקים ,אלא אם כן היה גילוי מלתא וגם תנאי אלא שהתנאי
מהני אפילו אמר בפני עדים )ט"ז(.
)ה( אלא שאמר לעדים כו'  -ע"ל סוף סימן ס' בטור )סמ"ע(.
)ו( לא יוכל לחזור בו  -פירוש המוכר )סמ"ע ,וש"ך( ,וי"א שאין להוציא דבר הלכה מתוך
הג"ה זו כי היא סתומה ואין לה ביאור )ט"ז( ,ראובן דזבין ארעא משמעון על שם לוי ולוי
לא הרשהו וכתב שטר על שם לוי שהיה במרמה והיינו שקנה לעצמו ,אלא שכתב השטר על
שם לוי במרמה כדי להטיל אימתו על המערערין וכיוצא ,וכיון שראה שמעון שלא בא לוי,
חזר בו ,באומרו שלא הקנה אותו לזה אלא ללוי ,וכיון שלוי לא קנאו אינו רוצה למוכרו
לראובן כיון שלא הודיעו .עכ"ז שמעון אינו יכול לחזור וקנה ראובן ,דאין צריך הודעה
למוכר ,ומשום דכוונת מוכר לבעל המעות )עי' לעיל סי' קפ"ג ס"ג וס"ד ,ומאיר המשפט
שם( )קצה"ח ,ונתה"מ(.

úåðòè øàùå ,úéáä ìòá åì øîàù äîî øúåéá åà úåçôá øëîù øåñøñ - äô÷ ïîéñ
:úéáä ìòá ïéáì åðéáù
)íéìòáä úòã äðéù íà :êëéôì ,åúåçéìù øëù ìèåðù àìà (à) àåä çéìù øåñøñä (à
ìàå äæ éì øåëî äéì øîàå øåñøñä ïåòîùì õôç ïúðù ïáåàø :ãöéë ,ãéñôäù äî íìùî
íéúàîá øëî ,(á) åúéáî íéùîçä íìùî íéùîçá åøëîå êìäå ,äàîî úåçôá øåëîú
éåä ïåøåã åì çìù êë êåúáå ,ãçà íå÷îì øáã åì êéìåäì çéìù çìùù éî :äâä .(â) ïáåàøì ìëä
:(ä) (ã) øëù øîåù

)א( הסרסור שליח הוא  -לא תימא דיחשב כשותף ,שהרי יש לו גם כן הנאה מהמכירה ויוכל
לומר לטובת הענין כיוונתי ,גם יש לומר ,דהוה אמינא כיון דהסרסור בקי בטיב קנין ומכירה
טפי מהמוכר ,אף אם אמר לו מכריהו לי במנה והוא נתנו בפחות ,לא יחשב שינוי ,דמסתמא
המוכר סמך אראות עיניו דהסרסור ,קא משמע לן דלא )סמ"ע( .מי שנתן לפלוני דבר למוכרו
וא"ל אדם א' תהיה שלוחי לקנותו ממנו ,יש ספק אי מהני קנין השליח ,וא"כ הוי ספיקא
דדינא והמוציא מחבירו עליו הראיה) 491ש"ך(.492
)ב( משלם החמשים  -הטעם הוא ,כיון דכל המשנה מדעת בעה"ב נקרא גזלן ,לכך אמרינן
מסתמא היתה כונת השליח לתקן העיוות בכדי שלא יקרא מזיק וגזלן ,אבל לולא זה הוא
צריך לשלם כמה החפץ שוה יותר מחמישים ככל מזיק )עי' לעיל סי' קפ"ב ס"ו( )נתה"מ(.
)ג( מכר במאתים הכל לראובן  -אף על גב דאמר לו ליתן במאה ,לא אמרינן דהמותר יהיה
להסרסור ,אלא דינו כדין שליח שמוכר דבר שאין לו קצבה ,דהמותר של משלח )עי' לעיל
קפ"ג ס"ו( ,ואף על פי שהכא גילה דעתו ואמר לו ליתנו במנה ,לא אמרינן שמחל המותר
להסרסור ,אלא אמרינן שסבר שאינו שוה יותר ,ואפילו היה יודע שהוא שוה יותר ומחמת
) 491עיין בתשו' ר"ש כהן ס"ב סי' מ"ו וצ"ע ובתשו' ר"מ אלשיך סי' י"ט דף ע"ב( – ש"ך
 492עי' נתה"מ ופ"ת שחולקים על הש"ך ואל ראיתי הלכה שיצא ממנו .אולי כדאי לבדוק הש"ך
ונתה"מ ופ"ת עוד פעם אחרי התשובות בהערהה קודמת.
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דוחקו ציוה למוכרו בזול ,אפילו הכי אמרינן דלא היתה דעתו להקנות להסרסור המותר
)סמ"ע(.
)ד( מי ששלח שליח להוליך כו'  -הג"ה זו אין כאן מקומה ,דכאן מיירי בשינה ,ובשינה
חייב אף שומר חינם ,ושייכה יותר למה שכתב המחבר בסמוך בסעיף ז' ,דשם כתב דהסרסור
חייב בגניבה ואבידה ,מפני שהוא שומר שכר )סמ"ע(.
)ה( שם – עי' לקמן ש"ג ס"א שזה בשם י"א )ש"ך(.
):493åøëîì íéìòá åäåùøäù íéîã íúåàá åìéôà ,(å) åîöòì úåð÷ì ìåëé çéìù ïéà (á

)ו( אין השליח יכול לקנות לעצמו כו'  -אין אדם מקנה לעצמו ,דאין המכר אלא הוצאת
הדבר מרשות לרשות ,וזה לא יצא מרשותו שהוא במקום בעלים עומד ,ועי' סי' קע"ה
בסעיף ט"ז ודברינו שם )סמ"ע(.494

)êìéä åãéì õôçä àáùë øåñøñä øîàå ,495äòáøàá åøëîì øåñøñì õôç ïúð (â
éëäã àúòãà åàì àø÷éòîã â"òà ,åá øåæçì ìåëé åðéà øëåîä ñééôúðå ,åìéáùá äòáøà
:åì åðúð
)÷úùù éô ìò óà ,êìù äéäé êë ìò øëîéù øúåîä øåñøñì úéáä ìòá øîà (ã
:(ç) øúåîá äëæ (æ) øåñøñä
)ז(

)ח(

אף על פי ששתק הסרסור  -דמסתמא הסכים לדבריו ואדעתא דהכי לקחו לידו )סמ"ע(.
זכה במותר – ואז הוי שומר שכר )ש"ך(.496

)ïëå éì úøîà íéùîçá øîåà øåñøñäå åøëîì êì éúøîà äàîá øîåà ïáåàø (ä
åì ïúð øáë íàå ,497úö÷îá äãåä éøäù (è) äøåúä úòåáù øåñøñä òáùð ,éúøëî
íàå ,(áé) ç÷åìä äëæå åúåçéìù äùòù úñéä òáùð ,(àé) êìéä äéì øîàù åà (é) íéùîçä
498
íéìòáì õôçä øéæçé àåä øåñøñ åì øëåîä äæå (âé) àåä ïáåàø ìù äæ õôçù ç÷åìä òãé
)øçà åá øæçå (åè) íéùîçá äöøù åà íéùîçá øåëîì úåùø åì ïúðù éî ìò íéøçéå ,(ãé
øëåîä éøáãì øåñøñ äãåî åìéôà ,øéæçäì êéøö äðå÷ä ïéàã íéøîåà ùéå :äâä .(æè) éúéð÷ù
):499(æé

)ט( נשבע הסרסור ש"ד  -היינו דווקא כשראובן טוען במאה אמרתי לך למכרו וכן מכרת
נמצא שיש לו בידו מאה והסרסור אומר בחמשים אמרת לי וכן מכרתי אז נשבע הסרסור
שבועה דאורייתא ,אבל אם טוען במאה אמרתי למכרו ואתה מכרת בחמשים נמצא שעיקר
תביעתו על חפצו בהא אין שבועה מן התורה שלא מודה במקצת )ש"ך( ,וי"ח ובכל מקרה
הוה מודה במקצת ,וחייב שבועה מדאורייתא ,ועי' לעיל ס"ק )ב( )נתה"מ(.
)י( ואם כבר נתן לו החמשים  -נמצא דכופר בכל תביעתו )סמ"ע(.
)יא( או שאמר ליה הילך  -דין הילך נתבאר לעיל ריש סימן ע"ה ס"ו וסימן פ"ז ס"א )סמ"ע(.
 493ע' ראשונים שאין מי שיקנה לו
 494אין שליח יכול לקנות כו' .עיין בתשובות מהרי"ט סי' צ"ג ובתשובת ן' לב ספר א' דף ק"ס
)הג"ה וע' בתשובת הגאונים סי' שפ"ד דמשמע שם שפסק דיכול להחזיק לעצמו( )ש"ך(:
 495נתן חפץ כו' .עיין בתשו' מהרשד"ם סי' שכ"ה )ש"ך(
 496לא הבאתי הנתה"מ שזה לא נוגע לכאן.
497

 498ע' קפב/ד שיש שיטה שאין נאמנות לשליח ,וכנראה שהשו"ע לא לקח אותו למסקנה ,וצ"ע.
499

לא ברור לי שזה המקום הנכון וסה"כ זה א' מהנושא כלים שלה שו"ע
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)יב( וזכה הלוקח  -גם כשנשבע שבועה דאורייתא )סמ"ע( .כיון שמסרו המשלח להשליח,
והשליח בידו לעשות בו מה שירצה ,דהא יכול להבריחו ויכפור בו ,אמרינן גביה סברא
דהימניה ,כמו בשליש דהימניה שיהיה כך אפילו אם ישקר ,והכי נמי הוי כאילו התנה עם
השליח שיהיו כל מעשיו קיימין נגד הלוקח ,שיהיה החפץ ביד השליח כאילו היה ממש של
השליח ,והיה סומך עצמו על השליח ,שאם יעוות יהיה השליח המתקן ,משום הכי המקח
קיים נגד הלוקח בלא הודיעו .אבל בהודיעו ,הרי השליח הודיע בפירוש שאינו רוצה לקבל
עליו שיהיה הוא המקיים המקח ולתקן עירעור המשלח ,והוי כאילו התנה שכל עירעור
המשלח יהיה חל על הלוקח ולא עליו ,משום הכי בהודיעו ,המקח בטל) 500נתה"מ(.
)יג( ואם ידע הלוקח  -צריך דוקא לידע בשעת המכירה שהחפץ של ראובן ,ודוקא שהודיעו
שהוא של פלוני כו' ,וטעמא דמילתא כיון שהוא מכיר המשלח צריך להחזי' דהי' לו לחוש
שהמשלח יקפיד אבל אם אינו מכיר המשלח אף על פי שהוא מודיע שהוא שליח י"ל סבור
הייתי כיון שאתה אינך מפרש מי הוא המשלח בודאי אין קפידא בכך שלא יקפיד המשלח
ויקיים מעשיך )ש"ך(.
)יד( יחזיר החפץ לבעלים  -אף על פי שהשליח מכחיש להמוכר ואומר שבחמשים אמר לו
למכרו ,השליח אינו כעד אחד ,שהוא נוגע בדבר ,והוה ליה זה של המוכר ודאי ושאמר לו
ליתנו בחמשים ספק ,ואין ספק מוציא מידי ודאי )סמ"ע( ,שונה מסי' קפ"ב ס"ד דהמוציא
מחבירו עליו הראיה ,לא קשה ,דהכא שהחפץ מבורר בעין שהוא של משלח ,והלוקח ידע,
צריך להחזיר .משא"כ לעיל דהמשלח הוא לוקח ,והוא רוצה להוציא מעות מיד המוכר,
אמרינן המוציא מחבירו עליו הראיה )ש"ך( ,501כוונת הסמ"ע דדוקא כששמעון מכר ללוי
חפץ הידוע שהוא של ראובן ,ושמעון אומר שהוא לקוח בידו ,מועילה חזקת לוי ,אף שלוי
אינו יודע וטוען מספק ,מקלקל חזקת מרא קמא של ראובן מחמת החזקה שהיה לשמעון על
טענתו שטען לקוח ,דהיינו חזקה שכל מה שתחת יד אדם הוא שלו ,ואם הן דברים העשויין
להשאיל ,תלוי במחלוקת הפוסקים אי הלוקח עומד במקום עדי ראיה .אבל הכא שהודיע
השליח שאינו שלו בשעה שיצא מתחת ידו ,אף שלפי הגדתו היה לו רשות למכור ,מכל
מקום כיון דלא שייך בטענה זו דכל מה שתחת ידו הוא שלו ,ממילא אינה מועילה חזקת לוי,
שמוחזק בספק ,לקלקל חזקת מרא קמא של ראובן .הכא מיירי שבאמת נתאנה השליח ,וכיון
שרואין שנתאנה והמקח בטל ,רק שהשליח רוצה להעיד ,ואמר שבחמשים ציוה למוכרו,
ואין כאן דין אונאה ,ובזה אין השליח נאמן להעיד ,דדוקא כשמסירתו ליד שכנגדו מוכחת
על אמירת השליש ,מהני אף שכבר יצא מתחת ידו ,דנאמן מטעם דמעיקרא הימניה מהימן
הוי במאי דעביד ,מה שאין כן הכא מיירי דלא אמר השליח בשעת מכירה פלוני ציוה לי
למוכרו בחמשים ,תלינן שמחמת אונאה עשה מקח בחמשים ,ואם לא היה השליח לפנינו
היינו מבטלין המקח ,דהא בסירסור לא אמרינן מסתם ,דאמר לו בין לתקן בין לעיוות ,ועתה
אחר שיצא השלישות מתחת ידו רוצה להעיד להלוקח לקיים המקח ,ודאי דאינו נאמן ,אבל
אם לא נתאנה השליח ,והמשלח טוען שעבר על דבריו ,לא מהימן המשלח עד שיברר בעדים
)נתה"מ( ,ראובן נתן סחורה לשמעון למכור ,ושמעון מכר בלא דמים ,והודיע שהסחורה של
ראובן ,אחר כך לקח המעות מהלוקח או שהחזיר הלוקח הסחורה לשמעון ,וראובן חוזר על
הלוקח שיתן לו הדמים בעד הסחורה ,ולוקח אמר שנתן לשמעון ,וראובן אומר כבר היית
יודע שהסחורה היא שלי ולא היה לך ליתן לשמעון ,הדין עם ראובן ,וי"ח )פ"ת(.
)טו( או שרצה בחמשים וחזר בו  -פירוש ,שלא אמר לו בפירוש בחמשים ,אלא נתרצה
בחמשים כשבא השליח ואמר לו שמכרו בחמשים )סמ"ע(.
)טז( וחזר בו אחר שקניתי  -זה קאי גם כן ארישא ,שנתן לו רשות למכרו בחמשים ,וחזר בו
עתה שרואה שקניתיהו )סמ"ע(.
)יז( אפילו אם מודה הסרסור  -דיאמר הלוקח קנוניא אתם עושים עלי) 502סמ"ע( ,אפי' מודה
כו' .עין לעיל סי' צ"ט סס"א בהג"ה) :ש"ך(.
)ç÷åìä äð÷ù øçàå ,(èé) ïáåàø ìù äæ ò÷ø÷ åà äæ õôçù ç÷åìì òéãåäù øåñøñ ìë (å
 500עי' מאיר המשפט קפב סק"י.
 501בתשובת רשד"ם סי' ע"ז וק"י ור"ד ובתשובת ן' לב ספר א' כלל י"ג סי' ע"ט וס"ב סי' ע'- :
ש"ך(.
 502שאר הסמ"ע נצרך?
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íéîã åì ÷ñô àì éøäù ,(àë) ç÷åìä øéæçî ,(ë) åìà íéîãá øåëîì äöåø éðéà øëåîä øîà
ìáà ,(áë) åãé÷ôäù úòùá íåìë åì øîà àìù à÷åã íéøîåà ùéå :äâä .êëå êëá øåëî åì øîàå
ïáåàø .äùò øåñøñä äùòù äîå ,åá øåæçì øëåîä ìëåé àì ,(âë) 503àöîúù äîá øåëî åì øîà íà
,åì øåëîì äöåø åðéàå åàðåù éåìù ïáåàø øîàå ,éåìì åøëîì øñøñå ïåòîù àáå ,øåëîì úéá åì äéä
:(åë) (äë) (ãë) åúåøñøñ ïåòîùì ïúéì áééç ,øçà éãé ìò éåìì åøëî êë øçàå

)יח( כל סרסור שהודיע כו' – היינו דווקא בנתנו לו למכרו סתם )סמ"ע(.
)יט( שהודיע ללוקח כו'  -דאם לא הודיעו המקח קיים ,והדין בין המשלח והסרסור כדלעיל
קפ"ב ס"ב )סמ"ע(.
)כ( ואמר המוכר איני רוצה למכור בדמים אלו  -אם לא נתאנה ,ודאי דאין המוכר יכול
לומר ,איני מוכר בדמים אלו ,דדוקא בנתאנה מבואר בסימן קפ"ב ס"ג 504דיכול המשלח
לבטל המקח ,אבל בלא נתאנה אינו יכול לבטל) 505נתה"מ(.
)כא( מחזיר לוקח – אע"פ שהמוכר יכול לחזור בו אין הלוקח יכול לחזור בו )סמ"ע( ,אפילו
בנתאנה השליח )נתה"מ(.
)כב( ויש אומרים דוקא שלא אמר כו'  -ליש אומרים אפילו מכר שוה מאה בחמשים אינו
יכול לחזור )סמ"ע(.
)כג( אבל אם אמר לו מכור כו'  -מסתבר לומר דדוקא כשמכר במעט פחות או מעט יותר
ממה שהוא שוה לרובא דעלמא הוא דאינו יכול לחזור ,הא אם מכר בפחות הרבה ,לא
אמרינן ביה מה שעשה עשה )סמ"ע(.
)כד( ואחר כך מכרו ללוי על ידי אחר – אפילו לא מכרו על ידי אחר ,אלא שמכרו אחר כך
ללוי על ידי עצמו ,ומש"כ "על ידי אחר" ,יש לדון על זה ,דבשלמא אם מכרו אחר כך ללוי
בלא שום סרסור ,שפיר מוכח דברמאות דחאו להסרסור ,אבל אם מכרו אחר כך על ידי
סרסור אחר ,יוכל להיות שהסרסור החדש הטעים לו טעמים נכונים שלא יעכב המכר עבור
השנאה ,אלא מש"כ חייב ליתן לשמעון סרסרותו ,כונתו כפי חלקו ,שלא תאמר כיון
שמתחילה לא נכנסו דברי הסרסור באזני הסוחר שוב אין לו שום זכות ,קמ"ל שלא איבד
זכותו ,אבל ודאי שגם השני הוא שותף בסרסרות הזה .ואם יטעון הסרסור הראשון על
המוכר ,שגם באותו פעם היית מרוצה ודחיתני לומר שאינך רוצה למכור ללוי כדי להפסידני,
ואתה הכנסת בזרוע את הסרסור השני ,אין בכח טענה זו אפילו לחייב את המוכר שבועה על
זה ,כיון שאינו אומר בזה טענת ברי ,ואפילו אם היתה הכוונה ברמאות ,יש להסתפק אם
חייב המוכר להשלים לסרסור הראשון ההפסד שגרם לו ,ויותר קרוב שפטור.
)כה( שם  -שדכן ,שדחה הבעל דבר אותו ,ובמקומו לקח שדכן אחר לגמור השידוך ,הדבר
ידוע שהפרש גדול יש בין שידוך למקח ,כי בעסק המקח אין שם דברים אמצעים והמקח
תלוי רק בדמים ,וכיון שהסרסור הביא אותם לעמק השוה בסך הדמים ,כבר נגמר הדבר ולא
חסר רק הקנין ,ולכן אם המוכר דחאו להסרסור בדברים ,ואחר כך הכניס עוד סרסור ,בזה יש
להסתפק אם רמאות הזה מחייב להמוכר לשלם לסרסור הראשון הפסדו ,אבל בשידוכים יש
הרבה פרטים לבד סך הנדן ,כמו התחייבות מזונות ודירה ובגדים ומתנות ,וכמה פעמים
בשביל דבר קטן מתפרדת החבילה ונתבטל השידוך ,ולכן כל זמן שלא השוה אותם השדכן
הראשון בכל הפרטים ,עד שלא נשאר שום דבר גדול או קטן שצריך לדבר בזה ,עדיין לא
נגמר השידוך על ידי השדכן ,ואם אחד מהצדדים מכניס את אוהבו או קרובו לגמור הדבר,
אפילו היה ביכולת של השדכן הראשון להשוותם גם כן בפרטים הללו ,אין כאן רמאות כלל,
וכזה נעשו מעשים בכל עת ,ואין להשדכן הראשון על הצדדים רק תרעומת ,אבל לא שום
דין ומשפט כלל .עכ"ז שאינו יכול לתבוע כלל חלק הגומר ,אבל ודאי שצריך לשלם לו חלק
המגיע למתחיל כפי תקנת המדינה שם .ויש מקומות שיש תקנה שהמתחיל והגומר יחלוקו
ביניהם בשוה ,והמתחיל לא נקרא אלא מי שאמר כמה אתה נותן ]פירוש שידבר אודות
 503אבל אם אמר כו' .וכ"כ הב"ח ע"ש שכ' אפשר דגם הרמב"ם מודה בזה ע' בתשו' רשד"ם ס"ס
תכ"ט) :ש"ך(
 504היינו פחות משתות ,דהיינו שיש לו מחיר ,וזה אפילו בקרקע.
 505נכון והחשבון של קפב ועשאהו שליח למכור ולא לפסוק דמים לא מסקנ ה?
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נתינות[ ואמצעי לא יקח כלום ,אבל יש נוהגים שמחלקים לג' חלקים ,שליש למתחיל ושליש
לאמצעי ושליש להגומר ,והבעלים יניחו השדכנות בבית דין ,ואחר כך נאמנים לומר מי
המתחיל ומי האמצעי ומי הגומר ,ויגידו בחרם ,ואם אחד מהם קרוב או פסול ,יגיד צד השני,
ואם שני הצדדים הם פסולים ,אין נאמנים אלא בשבועה ,ואם המתחילין הם רחוקים,
ובשעת הגמר לקחו הבע"ד קרובים שלהם לגמור השידוך ,אין להקרובים כלום בשדכנות
מצד התקנה ,על אף שמעיקר הדין יש .ולקרובים פסולי עדות אין נותנים רק בניכר לפי ראות
עיני הדיין שעשו פעולה
)כו( שם  -אם המתחיל אף שלא היה יכול לגמור ,מכל מקום הוא היה הממציא לשידוך הלז,
שעל ידו נתגלה הדבר ,ובאו שדכנים אחרים ,או אותו צד שהיה מרוצה להשידוך מעמיד
אחרים אשר דבריהם נשמעין יותר לצד השני ,הן על ידו הן על ידי שום גרמא ,בודאי דיש לו
דין מתחיל ,וזה הכלל באופן שאפשר לומר ,אילולי שהיה זה המתחיל אשר התעורר לזה,
לא היה עולה על דעת אחרים לדבר שידוך הלזה ,אם כן ודאי מחויב ליתן להמתחיל כפי
המנהג ,מה שאין כן אם הגומרים נתעוררו מעצמם לאותו שידוך ,וסוברים לפי דעתם שהם
הראשונים ,רצה לומר שניכר גם כן לבית דין כן ,כגון שהם ממקום רחוק וכהאי גוונא ,אם
כן המתחיל לא עשה שום פעולה טובה בזה ,הואיל שבעל דבר אינו מרוצה על ידו ,ואילולי
שבאו האחרים היה נשתקע הדבר ,והשדכנים האחרים באו מעצמם ולא יודעים שום דבר
מהמתחיל ,אם כן אין שום טעם ליתן לו דבר ,ועיין בפתחי תשובה לאה"ע סימן נ' ס"ק ט"ז,
כמה פרטי דינים בענין שדכנות )פ"ת(.
)éðôî ,(æë) íìùì áééç äëéìä úòùá åìéôà ,áðâð åà åãéî õôçä ãáàù øåñøñ ìë (æ
:øëù àùåð àåäù

)כז( אפילו בשעת הליכה חייב כו'  -ואף על גב דאכתי לא מכר החפץ ,ושמא לא ימכרנו ולא
יטול שכר ,אפילו הכי הוה שומר שכר כו' .וכתב אפילו בהליכה ,פירוש וכל שכן בחזרה,
והיינו כשכבר מכר החפץ ונאבד מידו המעות דנחשב שומר שכר ,דהא מיד שמכרו דמי
טרחתו קצוב לו מהמוכר ,ועי' קפ"ו ס"ב )סמ"ע(.

)äðéàù øåñøñä òáùé ,úòáèäî ïáàä ãéñôäå øåëîì øåñøñì úòáè ïúð ïáåàø (ç
:(èë) äéååù òøôéå (çë) ïáàä äåù äéä äîë òáùéå ,åúåùøá

)כח( וישבע כמה היה שוה כו'  -אין צריך ראובן לישבע שהיה תקוע האבן יפה ,דאין נשבעין
בטענת שמא )סמ"ע(.
)כט( ויפרע שוויה  -שוויה ולא יותר ,אף אם היה משכון של גוי והגוי שמוהו ביותר ,עי' ע"ב
ס"ח ושע"ח ס"ט )סמ"ע( ע"ל סי' ע"ב ס"ל ש"ך סקקכ"ח) 506ש"ך(.

)àéä àúåòéùô ,íéúðëùî ïëéä òãåé éðéà øîàå ,åì íðëùîì øåñøñì åéìë ïúåðä (è
(àì) éðåìô åúåà åá øôë êë øçàå ,äùò ïëå éðåìô ãéá íðëùî ì"à íàå ,(ì) íìùì áééçå
:(áì) øåñøñä øåèô

)ל( פשיעותא הוא כו' – ועי' רמ"א קכ"א סי"א ,שכתב הלכה זו והוסיף :ואם אמר שהשכינו
אצל פלוני והוא כופר חייב לשלם ,דהוה ליה למשכנו בעדים ,והיות שהמחבר לא הביאו
נראה שהוא טעות .ועי' לקמן בסימן רצ"א ס"ז שהדין כך גם בשומר חנם דכל שאומר לא
ידעתי אנה הנחתיהו ,הוי פשיעה וחייב דהוה ליה לידע )סמ"ע( ,וי"ח על הרמ"א שם ,ולכן
המחבר השמיטו בדווקא )ש"ך(:
)לא( ואחר כך כפר בו כו'  -וכן אם אמר לסרסור שישכין אצל גוי ,ואח"כ מכר הגוי המשכון,
דהסרסור פטור אף שנטל שכר ,דשכר טרחו הוא נוטל )סמ"ע(.
)לב( פטור הסרסור  -דהוא בעצמו אמר לו להשכינו בידו והאמין לו )סמ"ע(.

)ïëù ìëå ,(âì) øåñøñä áééç ,åøéæçäì ø÷áîä äöø àìå åø÷áì éìë ïúðù øåñøñ (é
éåä ïëãùä :äâä .507éìëä ìòáî úåùø ìèåð ïë íà àìà ,éàøùàá õôç øåëîì øåñøñì ïéàù
 506לא זכיתי להבין מה שרצה משם ששם איתא שאפילו אם שוה לו לבעל החפץ ד' אינו חייב
אלא ג' ,אבל אם פשע חייב ד'.
 507עי' קעו י ששותף שמכר בהקפה אחרי התראה צריך לשלם ,ועי' ועי' נתה"מ סי' ש"ו סק"ו
שכל שליח וכו' שלא עשה העבודה וגרם הפסד צריך לשלם כמו אם אוביר )סי' שכ"ח ס"ב( ,וע'י
קפג סק"א שאם רוב הסוחרים הרויחו סך מסוים ,והשליח התבטל השליח צריך לשלם מכיסו.
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ãò íìùì íéöåø íðéà íéìòáäå ,åúåðëãù øëù ãéî åì åîìùéù äöåø ïëãùä íàå ,(ãì) øåñøñ åîë
åì íìùì êéøö ïéàù íå÷îáå ,íéìòáä íò ïéãä âäðî ïéàù íå÷îáå ,äðéãîä âäðîá éåìú ïéàåùðä
ïë íà àìà ,åøëù åì íìùìî íéìòáä íéøåèô úåðëãùä ìèáúðå (äì) ïäá åøæç íà ,ïéàåùéðä ãò
.508ïäá åøæçé åìéôà ãéî åì íìùì êéøö æàå ,ñééôúéù úðî ìò àéãäá åðúä

)לג( חייב הסרסור  -דהא שומר שכר הוא ,ושומר שכר חייב בדברים הקרובים לאונסים כל
שאינו אונס גמור ,עי' לקמן ש"ג ס"י )סמ"ע( .וי"ח על המחבר ,דכל היכא שמסרו לבן דעת
עדיף טפי ,והכי נמי בסרסור כיון דדרכן של הסרסורים לתת הכלים לבקרן מתחילה אדעתא
דהכא מסרן הבעל הבית לידו ופטור הסרסור וקשה להוציא ממון על פי פסק זה דהשו"ע
)פ"ת(.
)לד( השדכן הוי כמו סרסור כו' – עי' פ"ז סל"ט וסי' רס"ד ס"ז )סמ"ע(.
)לה( אם חזרו בהם כו'  -אפילו במקום שעושים קנס ,מכל מקום אזלינן בתר המנהג שלא
להגבותו עד אחר הנישואין ,ומסתמא במקום שאין המנהג ,כל שלא התנה בפירוש לגבותו
מיד אחר שנתפייסו ,דסבירא ליה דאין לו זכות לתבוע השדכנות עד אחר הנישואין ,וממילא
אם יחזרו בהן אינו גובה כלל )סמ"ע(
)לו( על מנת שיתפייס  -כל שדכנות סתמא כאלו התנה ע"מ שיתפייס לקנין שעושין הקנס
ומ"מ אם עבר א' מהצדדים והשני א"י להוציא הקנס וההיזקות שלו חייב השדכן להחזיר לו
חלקו משדכנות )ש"ך(.
:øåëîì ïîåàä ïî íéìë ç÷åìä - åô÷ ïîéñ
)éðîî ïúåà íéìá÷î íà åì øîàå ,509åéîç úéáì ïøâùì ïîåàä úéáî íéìë ç÷åìä (à
åñðàð íàå ,(çì) áééç äëéìäá åñðàðå ,(æì) èòåî øëù êì ïúà åàì íàå ,íäéîã êì ïúà
:áééç åãáà åà åáðâð íà ìáà ,(èì) øåèô äøæçá

)לז( אתן לך שכר מועט – היינו אתן לך שכר כפי מה שנהנה בו ,שהראה בבית חמיו שהיה
חפץ לשלוח להן דורון )סמ"ע(:
)לח( בהליכה חייב  -דהואיל שקצץ עם המוכר דמיו ולקחן ,הרי הם לקוחין בידו עד שידע
שלא יקבלו ממנו בבית חמיו )סמ"ע(.510
)לט( בחזרה פטור  -פירוש ,מן האונסין ,דהרי גילה דעתו מתחילה שבאם לא ירצה לקבלו
ממנו יחזירהו ליד האומן ,והרי לא קיבלו ,ואי משום ההנאה שהראה בו בבית חמיו ,הרי
הוא על כל פנים נותן להאומן כפי ההנאה ,משום הכי אין לו דין שואל אלא דין שוכר שחייב
בגניבה ואבידה כמו שכיר כדלקמן ש"ז ס"א )סמ"ע(.

508

צ"ע אם זהמקום טוב
 509ש"ך חושן משפט סימן קפו ס"ק א
)א( הלוקח כלים מבית האומן כו' .ע' בתשו' ן' לב ס"ג סי' פ"א:
 510לא הבאתי נתיה"מ סק"א שלא ראית הלכה יוצא מדבריו
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)íéîã êì ïúà éðåìô ïîæ ãò åà éðåìô íå÷îá åøëîé íà ì"àå ,íøëîì úðî ìò íìèð (á
ùéå ,(î) íìùì áééç äøæçá ïéá äëéìäá ïéá ,åñðàðå ,êì íøéæçà åøëîé àì íàå ,êëå êë
àìà (àî) áö÷ù íéîãá ãéî åøëîì ìåëéå ,äáøä íéðå÷ åì ùéù øáãá éìéî éðäã íéøîåà
àìà áééç åðéàå ,(áî) íéñðåàî øåèô ïë àì íàã ,åá øëúùéù éãë øúåéá åøëîì øéæçîù
÷åìçð äæî çåéøä ìë åì øîàå 511íéîã åì áö÷ íàå :äâä .(âî) øåñøñ ïéãë äãéáàå äáéðâá
.(ãî) íéñðåàá áééç åðéàå øåñøñ ïéã àìà åì ïéà ,åðéðéá

)מ( בין בחזרה חייב כו'  -הטעם ,משום דחזרה דהאי הליכה היא ,דגם בחזרתו הוא בודק
אחר לוקחין למכור להן בריוח ,נמצא שלא גמר בדעתו להחזירו לבעליו האומן עד שיחזור
לביתו ולא ימצא קונים ,והרי הוא ברשותו בעת שנאנס מידו קודם חזרתו לביתו )סמ"ע(,
וי"א דדוקא בשאלה לזמן ,אז פטור אחר שכלה ימי שאילתו ,כיון דהזמן ידוע ,הוי כהודיעו
מתחלה שבסוף ימי שאילתו יבוא ויטול שלו ,ודמי כאילו אמר לו בסוף הזמן טול שלך ,וכן
הדין בשוכר אחר שכלה ימי שכירותו ,דשואל ושוכר שווין ,דהא שם דומים שואל ושוכר
אהדדי ,אבל בשואל או שוכר לחרוש שדה פלונית ודאי דהוי שואל עד שמחזירו ,או עד
שיאמר לו טול את שלך ,או שמודיעו שגמר המלאכה ,אבל בשואל אחר שכלה זמנו ,אף
שהודיעו חייב ,כדין שומר שכר ,מטעם דהואיל ונהנה מהנה )נתה"מ(.
)מא( מיד בדמים שקצב  -נמצא דכל ההנאה של הלוקח )דדומיא דהשואל בעינן להיות כל
הנאה שלו ,דאז דוקא מיחייב באונסין( למוכרו ביוקר יותר ממה שקצבו לו ,דגם המוכר היה
מוצא קונים אחרים בכל עת שרצה למוכרו בקצבה זו שקצב עמו )סמ"ע(.
)מב( דאם לא כן פטור כו'  -שהרי אין כל הנאה שלו ,אלא גם האומן יש לו הנאה מזה ,במה
שמוכר לו סחורה שאין לה קונים )סמ"ע(.
)מג( ואינו חייב אלא בגניבה ואבידה  -לדיעא זו ברישא כשאינו זבינא חריפה אינו בחזרה רק
ש"ח ולא ש"ש )נתה"מ(.512
)מד( ואינו חייב באונסים  -שהרי אין כל הנאה שלו )סמ"ע(.

:íéñðåà åì åòøéàù ïòåèù çéìù ïéã - æô÷ ïîéñ
)úòåáù òáùð äæ éøä ,êëå êë ãéñôäå éðåìô ñðåà åòøéàù ïòèù çéìù ìë (à
åà ,(á) íéãò åéìò àéáäì øùôàù íå÷îá ñðåàä äéä íàå ,(à) øèôéå åúðòè ìò íéøîåùä
àì íàå ,åúðòè ìò äéàø àéáäì êéøö äæ éøä ,íéãò àöîé éøäù òåãéå éåìâ àåäù øáã
:íìùîå ïîàð åðéà íéãò àéáä

)א( הרי זה נשבע שבועת שומרים כו' – עי' לקמן בסימן רצ"ד ס"ב וש"ה ס"א ,דהיינו
שישבע שומר חנם שנגנב או שנאבד ושומר שכר שנאנס ,ויכללו בשבועתן שלא פשע בה
ושלא שלח בה יד ,ועל דרך זה נשבע גם כן השליח שאירע בו כך וכך ושלא שלח בה יד
ושלא פשע בה )סמ"ע וש"ך(.
)ב( ואם היה כו'  -אם נעשה הדבר במקום שיש רואה ,דהיינו במקום שהאנשים מצויים,
ובאם כדברי הנתבע כן הוא ,היו האנשים שהיו שם רואין הדבר ,או היה נודע ביניהן הדבר
מחמת הקול שהיה יוצא על הענין ,בכהאי גוונא אינו נפטר בשבועה ,אם לא בעדים או ראיה
)סמ"ע( ,ונראה דלאו דוקא שידוע שהיה במקום שיש עדים ,אלא אפילו שהנפקד בעצמו
מודה שהיה במקום שיש רואה ,מכל מקום חייב ,ואף שיש לו מיגו דאי בעי היה אומר שהיה
במקום שאין רואין ,משום דהוי כמיגו במקום עדים )נתה"מ(.

),åãéá åì åéäù úåòîî ïéé éáøâ úåàî òáøà éì äð÷ åçåìùì øîàù ãçàá äùòî (á
øùôàå ìéàåä ,åì ùé ìå÷ õéîçäù äæë ìåãâ ïéðî íéîëç åøîà ,(â) õîåç àöîðå åì äð÷å
äéàø àéáé àì íàå ,øèôéå ç÷ìù äòùá õîåç ïééä äéä àìù äéàø àéáé äéàø àéáäì
äéåöî åúééàø ïéàù íìòðä øáã ìáà ,ïäá äééåöî äéàøäù íéøáãî äæá àöåéë ïëå ,íìùé
 511ואם קצב לו דמים כו' .עיין בתשו' רשד"ם סי' רי"ט )ש"ך(
? 512נכון.

106

מאיר המשפט על חושן משפט חלק ו'
:åéìò òáùé

)ג( מעשה באחד שאמר לשלוחו .-
)ד( יביא ראיה שלא היה היין חומץ  -כיון דמיירי שהיו מעות פקדון אצלו ואמר לו לקנות
במעותיו יין ,ואמרינן שמא מעותיו עדיין אצלו ויין שלו הוא דהחמיץ ,ונשבע על המעות
פקדון דתו לא הוי כזו ששואל ממנו המפקיד ואכתי צ"ע )קצה"ח( ,וי"א דחמרא שהחמיץ
קלא אית ליה ,הוי כאנן סהדי שלא נאנס בידו מאומה ,דאפילו אם היה אירע לו אונס בשלו,
גם כן קלא אית ליה ,משום הכי חייב לשלם )נתה"מ(.
)ה( וכן כל כיוצא בזה כו' שהראיה מצויה בהן  -לקמן בסימן רצ"ד ס"ג :הני מילי דבר
דשלטא ביה עינא ,אבל מאן דנקט חפצא בידיה ,דאפשר שאע"פ שרבים מצויים שם ליתרע
בו אונסא ולא ירגישו בני אדם ,דינו כבמקום שאין עדים מצויים )סמ"ע(.

)íà 513íéøîåùä úðòèá ïéãä ïëå ,åá àöåéë óúåùä ïåòèéù úðòè ìëá ïéãä ïëå (â
ìáà ,(å) ïéøîåù úðòèá à÷åãå :äâä .íìùé åà åúðòè ìò äéàø àéáé åà ,úåéäì äìåëé äééàøä
:(æ) äòåáùá øèôî äéàø ùé åìéôà ,äòðöá éòøôã éùðéà éãéáòã äá àöåéëå äáùäå ïåòøô úðòèá

)ו( ודוקא בטענת שומרים כו' – אין חולק בזה )סמ"ע( ,וי"א כשנותן לו עכשיו מעות
לקנות ,גם כן קודם שקונה היין המעות פקדון בידו ,ולכן בראובן שאמר לשמעון ,זבין לי
האי מידי ממעותיך ,וטען שמעון שקנה לו ונאנס מידו ,נשבע שמעון שבועת שומרים שקנה
ונאנס מידו ,וחייב ראובן לשלם לו) 514נתה"מ(.
)ז( אבל בטענת פרעון והשבה  -דדוקא בטענת נאנסו שנעשה שלא בפני הבעלים ,משום
הכי כשיש רואה ,אנן סהדי דאילו היו נאנסו בידו היה מביא תיכף עדים לבית דין ,שלא
להביא את עצמו לידי חשד ולידי שבועה ,מה שאין כן בפרעון ,אם באנו לחייבו מטעם זה,
אם כן לעולם יש לנו לחייבו ,דהא לעולם יכול לפרוע לו בעדים ,ואם כן יכול לומר לו ,היה
לך לפרוע בעדים ,אלא ודאי דלא שייך זה גבי פרעון ,דיש לומר ,דלהכי פרע לו שלא בעדים
משום דאינו חושד את המלוה שיכחישו בפניו ,ולהכי אפילו פרע לו במקום שיש רואין ,לא
שייך לומר שהיה לו להביאן תיכף לבית דין ,משום דלא חושדו )נתה"מ(.
)úîçî åá÷øðå ãçà úéáá íéèéçä íùå ,äùò ïëå íéèç åì úåð÷ì åøéáçì úåòî ïúð (ã
.íìùì áééç ,515íäéìò åãøéù íéîùâ

:äùàå ãáòì úåçéìù ùéå íéáëåë ãáåòì úåçéìù ïéà - çô÷ ïîéñ
)çéìù äùòð ìàøùé ïéà ïëå ,(à) íìåòáù íéøáãäî øáãì çéìù äùòð í"åëòä ïéà (à
:íéøáãäî øáãì í"åëòì

) (àאין הגוי נעשה שליח לדבר מהדברים כו'  -השליח הנלמד ממקום אחר יהיה כמותו.
ולכן אין ישראל נעשה שליח לגוי) ,סמ"ע( ,516עי' ש"ך בסימן רמ"ג סק"ה? וז"ל ,ועכו"ם
לעכו"ם הוי שליח ,וי"ח ,והעיקר שיש אמנם אין שליח לדבר עבירה אפילו בעכו"ם
)קצה"ח(.

),(â) äçôùå ãáò åìéôàå ,(á) ùéà úùà åìéôàå ,äùà åà ùéà çéìù íãà äùåò (á
íðéàù éî ìáà ,(ã) ïúîå àùîì íéçåìù íéùòð úåöî úö÷îá íðùéå úòã éðá íäå ìéàåä
ïè÷ä ãçà çéìù íéùåò àìå ,íéçåìù íéùòð íðéà ïè÷å äèåù ùøç íäå (å) (ä) úòã éðá
ïéøñéà éðù àåäù ïåéãðåô åãéá ïúðå ,éðåðçä ìöà ïè÷ åðá çìåùä :êëéôì ,517äðè÷ä ãçàå
éðåðçä øñéàä úàå ïîùä úà ãáàå ,øñéàä úà åì ïúðå ïîù øñéàá åì ããîå ,éðåðçì åðúðå
 513ע"ל סימן רצ"ד ובתשובת מבי"ט ח"ב /ח"א /סי' קמ"ז וקנ"ד) :ש"ך( לא הבאתי דברי הסמ"ע
סק"ד ונתה"מ סק"ה שלא ראיי הלכה יוצא מהם
 514חלש?
 515ונרקבו מחמת גשמים .עיין בספר אגודת אזוב ד' צ"ג ע"ד) :ש"ך(
 516אין העכו"ם כו' .עיין בתשוב' מבי"ט ח"ב /ח"א /סימן קמ"ה) :ש"ך(
 517לא הבתי את הקצה"ח שלא יצא לי הלכה למעשה ממנו.
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ìë ïëå ,(ç) úòã ïá íò àìà çìùì åì äéä àìå ,(æ) åòéãåäì àìà åçìù àìù íìùì áééç
ïè÷ä åøáù íà ,åëåúì éðåðçä ããîå ïè÷ä ãéì çìùîä ïúðù úéçåìöä ìòå :äâä .äæá àöåéë
íò éì çìù øîàå ùøéô íàå åãéì åøéæçäå (è) íéøçàì ããîå åãéî åç÷ì ïë íà àìà ,øåèô éðåðçä
:(é) øåèô äæ éøä ïè÷ä

)ב( ואפילו אשת איש  -אפילו איש זה לאשתו של איש אחר ,וקא משמע לן בזה ,דאף על גב
דרשות אחרים עליה ,ואינו דומה כל כך להמשלח ,עכ"ז הוה שליח )סמ"ע(.
)ג( ואפילו עבד ושפחה  -פירוש ,אפילו כנענים שהם בני מצוות קצת )סמ"ע(.
)ד( וישנם במקצת מצוות  -ר"ל ,אף על פי שאינם דומים להמשלח ישראל לגמרי שחייב
בכל המצוות ,מכל מקום ישנם במקצת המצוות )סמ"ע(.
)ה( שאינם בני דעת  -וראוי לספק היכא דהיה פקח בשעה שעשאו שליח וקודם שגמר
השליח שליחותו נשתטה המשלח ,ויש בזה מחלוקת ראשונים ,ולפי הצד שיש שליחות
אפילו אחר שנשתגע ,ה"ה אחרי מיתתו ,ולכן במתנה למאן דאמר עדיו בחתומיו זכין ליה,
אם שלח שליח עם השטר מתנה להוליך ליד המקבל ,ומת הנותן קודם שמטא שטרא לידיה,
זכה בהמתנה )קצה"ח( ,וי"ח במתנה ,דכיון דיכול לחזור בו ,מת לא גרע מחזרה )??(.
)ו( שם  -יש להסתפק באם שכר לאותן שאינן בני שליחות ,והן פועלים אצלו ,לעשות קנין
חזקה ,כגון לבנות או לחפור בשדה הפקר או בקניית בית ,או אם משך ע"י פועלים שאינן
בני שליחות ,או הגביה ,אי מהני .דהא חזינן במגביה מציאה לחבירו ,דאף דמאן דסבירא
ליה דלא קנה חבירו ,אפילו עשאו שליח ,מכל מקום בפועל שהוא שכיר ,קנה ,משום דיד
פועל כיד בעל הבית ,אלמא דפועל לאו מטעם שליחות הוא ,אם כן מהיכי תיתי נימעט הנך
דלאו בני שליחות נינהו ,ולמעשה לא מהני ,דאף דיד פועל כיד בעל הבית ,לא מהני ,מטעם
דהוי כחצר מהלכת .אמנם כי אימעוט גוי משליחות ,היינו במידי דבעי שליחות ,ואם עשהו
שלא מדעת בעל הבית אין מעשיו כלום ,והנה בקנין הגבהה יש שני עניני קנין ,א' ,כשהוא
518
בידו קנה אפילו לא הגביה כלל ,דלא גרע ידו מחצירו .ויש עוד קנין ,כשהוגבה מכחו
אפילו לא נטלו בידו כלל ,אם כן הכי נמי אם ציוה לפועלים להגביהן ,אין לך גורם גדול
שיהיו מוגבהין מזה ,כיון דיד וכח פועל כיד וכח בעל הבית .ואין הכי נמי אם לא הגביה
הפועל המציאה ,רק שנטל בידו המציאה והחזיקו סמוך לארץ ולא הגביה שלשה ,דאין שם
קנין רק מטעם יד ,לא קנה הבעל הבית ,כיון דיד פועל הוי חצר מהלכת .וכן בקנין משיכה,
כיון דאפילו קורא לה והיא באה לרשותו מהני ,אלמא כל שנמשך לרשותו ע"י גרמתו מהני,
הוא הדין כשציוה לפועל למושכו לרשותו מהני ,דאין לך גורם גדול מזה ,ואפילו הפועל
אינו בר שליחותיה .אמנם אם פועל גוי משכו לרשות עצמו ,אפילו עשאו שליח לא מהני,
כיון דאין שליחות לגוי ,ולא מצינו רק דיד פועל כיד בעל הבית ,אבל רשות פועל לא הוי
כרשות בעל הבית ,ואין כאן משיכה כלל .וכן משיכה בסימטא לא מהני ע"י גוי ,דסימטא
הטעם ,דרשותו של העומד שם היא .ואם אמר לשליח גוי שאינו פועל שימשוך לרשות בעל
הבית ,נראה דלא מהני כיון דאין שליחות לגוי ,ולא הוי יד גוי כיד בעל הבית ,ולא הוי הבעל
הבית גורם במשיכה זו כלל ,דגוי אדעתא דנפשיה עביד ,ולא הוי הבעל הבית גורם במשיכה
זו כלל .וכן נראה לי בחזקה ,דאם נעל גדר ע"י פועל גוי דמהני ,כיון דאפילו לקח או הניח
אבן מרחוק והיה גורם לתיקון השדה קנה ,אם כן הוא הדין בפועל גוי .ואף דבקנין בעי
כוונה לשם קנין ,מכל מקום כוונת פועל ככוונת בעל הבית ,דהפועל כבעל הבית דמי לגמרי,
רק דיד פועל לא מהני מטעם דהוי חצר מהלכת .ונראה דבחזקה מהני ע"י פועלים אף
שהפועלים לא נתכונו לזכות ,כיון שהבעל הבית נתכוין לזכות ,כיון דבגרמתו נתקן השדה
הוי כאילו החזיק בעצמו ,דמה לי אם חפר ע"י שורו או ע"י פועלו ,דמה שחפר פועלו ע"י
קולו וציוויו הוי כאילו חרש שורו על פי קולו ,וכיון שהוא נתכוין לזכות ע"י הפועלים מהני.
היוצא לנו מזה ,דהגבהה או משיכה וחזקה ושאר קנינים שנעשו ע"י פועלים נכרים ,מהני
כמו שעשה בעצמו ,אבל ע"י שלוחים נכרים לא מהני ,וע"י פועלים מהני אם נתכוין בעצמו
לקנות ע"י הקנין שעושין הפועלים אף שלא נתכונו הפועלים .אמנם כשהפועל קונה מטעם
יד לא קנה הבעל הבית ,וגם לא מהני משיכת פועלים רק כשמושכין לרשות בעל הבית ,אבל
518
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כשמושך לרשות השליח ,וכן כשמושך בסימטא ,לא מהני ע"י פועלים כשאינו בר שליחות,
וע"י בר שליחות זכה בכהאי גוונא )נתה"מ(.519
)ז( שלא שלחו אלא להודיעו  -פירוש ,להודיעו שהוא צריך לשמן )סמ"ע(.
)ח( ולא היה לשלחו אלא עם בן דעת  -ודוקא בפונדיון שנשאר בעין ביד החנוני הוא
דאמרינן הכי ,דכיון דהפונדיון דאבי הקטן הוא אין לו ליהנות ממנו עד שיגיע לאב חליפין
בעדו ,מה שאין כן בצלוחית שלא נשאר ביד החנוני ,אין עליו לשומרו יותר מהאב עצמו
שמסרו להקטן ,ואף שלקחו החנוני בידו למדוד ביה להקטן ,מה בכך ,אבידה מדעת אביו
מעיקרא היתה ,והוא הדין אם היה מחזיר הפונדיון בעין ליד הקטן ולא היה רוצה לשלוח על
ידו כלום ,ונאבד מיד הקטן ,היה פטור החנוני )סמ"ע(.
)ט( ומדד לאחרים כו'  -דאז הוה ליה שולח יד בשל חבירו ,וחייב באונסים עד שיעשה בו
חזרה גמורה )סמ"ע(.
)י( ואם פירש ואמר כו'  -הטעם פשוט ,דהא אין שייך לומר דכונתו היתה לשלוח על ידי בן
דעת ,דהא בפירוש אמר ליה לשלוח ע"י בנו הקטן )סמ"ע( ,הרמ"א קיצר במקום שהיה לו
להאריך ,והיה לו לבאר דבנטלו למוד בה לאחרים ,דחייב על הצלוחית אפילו פירש שלח לי
עם הקטן ,מאחר והוה שואל שלא ברשות ,דהוה גזלן ,וחייב באונסין )נתה"מ(.
)åìéôà ,éðåìô ãéá éì åäçìù ïåã÷ô ïéá äåìî ïéá êãéá éì ùéù äðî åøéáçì øîåàä (â
:(àé) åúåéøçàá áééç åðéàå øèôð åãéá åçìùì äöø íà ,ïè÷ äéä

) (àéהאומר לחבירו מנה כו'  -בא לחדש כאן וללמדנו ,שלא תימא דוקא כשאומר בפירוש
שלח לי עם הקטן כדלעיל ,הוא דאינו חייב ,הא אם אמר שלח לי עם פלוני ,דיש לומר דלא
יודע שהוא קטן ,וחייב אף על פי שהוא קטן ,קא משמע לן כיון דעל כל פנים קיים מאמרו,
פטור השולח )סמ"ע(.

)øàáúð ïåã÷ô åà äåìî åãéá åì åéäù úåòî çéìù éãé ìò åì çåìùì åøéáçì çìåùä (ã
:àë÷ ïîéñá
):(áé) ìëå ìëî úåçéìùä ìèá çìùîä úòãî äðùî çéìùäù àëéä ìë (ä

)יב( בטל השליחות מכל וכל  -עיין לעיל סימן קפ"ב מסעיף ו' ואילך ,שם כתב חילוקי דינים
בזה ,והוא ,דאם אין השליח הודיע להמוכר שהוא שליח המשלח ,אזי המקח קיים ,והדין
הוא בין השליח והמשלח .עוד כתב שם חילוקים אחרים ,ע"ש )סמ"ע( ,פי' אפילו אם
השליח רוצה להשלים חסרונו )ש"ך(.

)úîçî åéìò åìéìòäù åà ,åçìåù úåçéìù úîçî åðåîîá ÷æéä åì òéâäù éî (å
óéòñ åò÷ ïîéñ ìéòì ïééòå å÷æð åì íìùì áééç çìùîä ïéà ,ïåîî åäåãéñôäå úåçéìùä
.(âé) 520çî

519
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)יג( ועיין לעיל סוף סימן קע"ו  -כך צריך לומר .ור"ל ,דשם )סעיף מ"ח( כתב רמ"א פלוגתא
באם נתפס בגופו אם חייב לפדותו באם היה שלוחו בחנם .ואפשר לומר דדוקא שם הכריע
הרמ"א דיש פלוגתא ,משום דאמרינן דהוה גופו כשאול לו ,משום הכי סבירא ליה חד מאן
דאמר דחייבים לפדותו ,מה שאין כן כאן דניזק השליח בממונו ,יש לומר דכולי עלמא
מודים דפטור המשלח ,משום הכי סתם רמ"א ,ולא כתב כאן דיש חולקין אזה )סמ"ע(.
ãçà óéòñ åáå ,íéøáãá øîâð ç÷îä ïéà ïéã - èô÷ 'éñ
)äéì øîàå äæ õôç éì ïúåð äúà êàéä åøéáçì øîåàäù (à)íéøáãá øîâð ç÷îä ïéà (à
íéãò éðôá øáãä äéä åìéôà íäéðù øåæçì íéìåëé íéîãä å÷ñôå íäéðù åöøúðå êëå êëá
ìë ç÷îä øîâéù ãò íåìë åðéà äæ éøä äæ ç÷ìùå äæ øëîù íéãò åðéìò ååä íäì åøîàå
øçàìå íðééð÷ éôì íéìèìèîå íðééð÷ éôì íééç éìòáå åðééð÷ éôì ò÷ø÷ åì éåàøë øáãå øáã
íéãò åéä àì åìéôà åá øåæçì ìåëé íäî ãçà íåù ïéà åðééð÷ éôì ãçà ìë ç÷îä øîâðù
.(á)522äæì äæ úåð÷äìå øåæçì ïéëéøö àìà éðäî àì êë øçà äæì äæ åìçî åìéôàå äâä 521øáãá

)א( נגמר בדברים  -אם יש פקדון ביד הנפקד ,והמפקיד גילה דעתו שרוצה למוכרו בסכום
ידוע ,אלא שלא מצא עדיין קונה ,ועל כן הניחו בפקדון .ואח"כ הנפקד ,שלא בידיעת
המפקיד ,אומר שהוא רוצה להחזיק לעצמו אותו מקח ולתת למפקיד אותו סכום הידוע ,זה
לא מהני ,שהרי אין כאן מי שהקנה לו .ועוד טעם דכאן לא שייך רשות ,שרשות הנפקד
שהחפץ מונח שם הוי רשות המפקיד )ט"ז( ,י"א שרשות המפקיד מבטל רשות הנפקד
לקנות רק אפשרי היכא שמייחד לו מקום אבל לא היכא שאינו מייחד לו מקום .וי"א שזה
דומה לשותפין כיון דלא קפדי הו"ל חצר של שניהם ,א"כ מכל שכן חצר דנפקד דלא קפיד
נגד המפקיד כיון דאושליה להאי חצר ,וצ"ע )קצה"ח( .עיין מה שכתבתי בזה בסימן ר'
בפתיחה ד"ה ובענין אם המפקיד ]שאין למפקיד שום רשות אצל הנפקד ,ולכן כן[
)נתה"מ( ,ע' לקמן סי' רד ס"ז ]הנושא ונותן בדברים בלבד הרי זה ראוי לו לעמוד בדבורו
אע"פ שלא לקח מהדמים כלום ולא רשם ולא הניח משכון וכל החוזר בו בין לוקח בין
מוכר אע"פ שאינו חייב לקבל מי שפרע הרי זה ממחוסרי אמנה ואין רוח חכמים נוחה
הימנו[ )רע"א(.
)ב( אלא צריכין לחזור ולהקנות זה לזה  -פירוש ,אם ראובן קנה משמעון שדה או בית בקנין
גמור ,ומחלו זה לזה הקנין ,אין הקנין נתבטל עד שיחזור שמעון ויקנה מראובן ,ועי' לעיל
סימן ס"ו סעיף י"ג ,וכן הדין בשכירות ,ועיין לקמן ריש סימן שט"ו )סמ"ע(.
÷íéôéòñ ç"é åáå ,óñëá ò÷ø÷ úééð÷ ïéã - ö

)ïéãëå äâä (à)øãåñ ïéð÷áå ä÷æçá øèùá óñëá íéøáã òáøàî ãçàá äð÷ð ò÷ø÷ (à
äö÷ ïîéñ óåñ ïî÷ì ïééòå úåøéëùä éîé ìë ò÷ø÷ úåøéëù ïéã êë ç÷îä

)א( ובקנין סודר  -באתרא דכתבי שטר )עי' לקמן ס"ז( ,אם יש ב' קנינים גם סודר וגם דמים,
פשיטא דמהני ,למנהג שלנו דנתפשט דכותבין שטר אחר כל קניני קנין סודר מכירות
קרקעות ,בודאי כל זמן שלא נכתב שטר לדידן שניהם יכולים לחזור מגוף המקח כמו בכסף
במקום שכותבין כו' )פ"ת(:

עי' קעו מח
 521ע' סמ"ע קצה/ד שמציין לכאן שאין עדים אלא לברר שקר ואם מסכימים לא צריכים
 522אפילו החזירו לו השטר
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)ãçà ïéàå (ã)(â)äð÷ äèåøô äåù óñë åì ïúðå äãù åà úéá åì øëî (á)ãöéë óñëá (á
(ä)äð÷ åì åäøéæçéù úðî ìò óñëä åì ïúð åìéôàå åá øåæçì ìåëé íäî

)ב( בכסף כיצד כו'  -הקונה במלוה אינו קנין ,ובמטלטלין אין מוסרין אותו למי שפרע ,אבל
בשט"ח שאינו יכול למחול אפשר לקנות כיון דאית ליה הנאה גמרו ומשעבדי נפשייהו
מיהו אם היה נתן לו שט"ח באופן שיכול לחזור ולמחלו לא היה נקנה לו הקרקע כלל
ואפילו שאם מחלו יתחייב לשלם מדינא דגרמי ,אבל במטלטלי לא שייך האי דינא דסמכא
523
דעתי' מ"מ לא עדיף השט"ח ממעות עצמו דאין מטלטלין נקנין במעות אלא במשיכה
)ש"ך( ,וי"א אפילו בשט"ח שיכול למחול קנה בקרקעות )קצה"ח ,(524אמנם בחוב של
עצמו ודאי לא קנה ,איפלו שאינו יכול לחזור ,וי"א דשטר חוב דידיה קונה כמו הכסף,
ועדיף מכסף ,שקונה קנין גמור אפילו במטלטלים ,והיינו משום דלא שייך נשרפו חיטיך
כיון דהמוכר לא קיבל הדמים )רע"א ופ"ת(.
)ג( ונתן לו כסף שוה פרוטה  -דפחות מפרוטה אין חשיבות לקנות בו .ואיירי דוקא בשנתן
לו השוה פרוטה על דמי הפרעון והשאר זקף עליו במלוה ,או לא עייל ונפק אזוזי )עי' ס"י(,
או כשכל שיווי המקח אינו אלא פרוטה .אבל אין לומר דלא איירי כאן בכסף שנותן בשביל
שיווי המקח ,אלא שנותן לו פרוטה שבפרוטה זו נשתעבדו זה לזה ,זה לקנות וזה למכור,
ושאין אחד יכול לחזור בו ,דומיא דקנין שטר וחזקה וקנין סודר) ,סמ"ע( ,וי"א שדרך נתינה
לחוד ולא בתורת שיווי ג"כ קנה) 525ט"ז(.
)ד( שם  -אם גזל הכסף מאחר וקנה בו קרקע ,אם המוכר מכיר שהמעות הוא גזל ,אזי אין
הלוקח קונה בגזל דלאו מידי יהיב ליה כיון שאין המעות שלו ,וגם המוכר צריך להחזיר
המעות לבעל המעות ,משא"כ אם המוכר לא ידע שהמעות הוא גזל אז קנה )פ"ת(.
)ה( על מנת שיחזירהו לו  -דמתנה ע"מ להחזיר שמה מתנה וקנין בכל דבר חוץ מקדושי
אשה )עי' אה"ע סי' כ"ט ס"א( )סמ"ע(.
).(å)äð÷ ïúðù ïåéë éìù ò÷ø÷ êì äð÷å éðåìôì äðî ïú åøéáçì øîåàä (â

)ו( תן מנה לפלוני וקנה כו'  -דין זה נלמד מערב ,דכשאומר ראובן לשמעון הלוה מנה ללוי
ואני ערב לך ,דנתחייב ונשתעבד ראובן הערב לשמעון המלוה בנתנם על פיו ללוי הלוה,
ה"נ נתחייב ראובן המוכר ליתן שדה לשמעון הלוקח כשיתן שמעון על פיו מנה ללוי ,א"צ
ששמעון יגיד משהו ,ועי' ס"ק )ז( )סמ"ע(.

)ïåéë (æ)éðåìôì øåëî êãù äéäéå äðî êìéä åøéáçì øîåàì ïéãä àåäù íéøîåà ùé526 (ã
åàùòù ïåâë äæá õôç éðåìô åúåàù àåäå äâä éðåìô åúåàì äãùä äð÷ð åðîî äæ ìá÷ù
(ç)äæá õôç éðåìô åúåàù àåäå äâä éðåìô êì ïúðù äîá éì éåð÷ êãù øëåîì øîàù åà çéìù
éðåìô êì ïúðù äîá éì éåð÷ êãù øëåîì øîàù åà çéìù åàùòù ïåâë

)ז( הילך מנה ויהא שדך מכור לפלוני כו'  -דין זה נלמד מקנין עבד כנעני ,דכשנותן ראובן
מנה לשמעון האדון ואומר לו במנה זו שתקבל ממני שחרר עבדך ,דקונה העבד נפשו בזה,
אף על גב דאין העבד הקונה נפשו נותן לו כלום לאדונו המקנה לו ,ה"נ דכוותיה )סמ"ע(.
)ח( והוא שאותו פלוני כו'  -ע"ל סי' קפ"ב ]קפ"ד[ ס"ב בהג"ה? )ש"ך( ,המחבר לא ס"ל
אמירה זו כלל ומהאי טעמא ,והרמ"א אפשר דמיירי שלא נתן הכסף דרך מתנה עבור פלוני
אלא אדעתא שיחזיר לו כספו ,וכה"ג לא הוי זכות משום דאימר לא ניחא ליה בהאי זבינא
ומש"ה צריך אמירה אח"כ ,אבל אם נתן כספו דרך מתנה שיקנה אותו פלוני ,נראה דמודה
הרמ"א דא"צ אמירה שזה זכות וזכין לאדם שלא בפניו )קצה"ח( .וי"ח דמיירי בפשיטות
שקנה שדה באלף זוז ונתן לו במתנה מנה כדי לעשות קנין בהשדה בכסף ומותר המעות
ישלם הלוקח ,ומשום הכי לא מהני עד שיתרצה הלוקח ,דאימר לאו זכות הוא לו לקנות
השדה באלף זוז אף שיש לו מתנה מנה ,ואפילו נתן לו כל המעות במתנה לא נגמר המקח
עד שעשאו שליח או שאמר למוכר שדך קנויה לי )נתה"מ(.
 523עי' לקמן ס"ק )טו(.
 524לא ראיתי צורך להביא את הנתה"מ.
 525עי' סמ"ע ריש קצה ס"ז..
 526כנראה שזה ההלכה וצ"ע
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)åì øåëî éãù äéäéå éðåìôì äðî ïú åøéáçì øîåàì ïéãä àåäù íéøîåà ùé ïëå (ä
àåäå äãùä åîöò éðåìô åúåàì åì äð÷ð äæî äðîä éðåìô ìá÷ù ïåéë (è)åîöò éðåìô åúåàì
êåîñá øàáúðù êøãëå äæá õôç ç÷åìäù

)ט( ויהיה שדי מכור לו כו'  -זה נלמד מבינייהו מדין ערב וקנין עבד ,דכמו שערב נתחייב
אף על גב דלא קיבל דבר ממי שנתחייב לו ,כן ראובן נתחייב ליתן שדהו ללוי אף על פי
שלא נתן לו לוי כלום ,וא"ת לא דמי דשם המלוה נתחסר ממון על פי הערב לכן מן הראוי
דנתחייב לו הערב ,משא"כ בזה דלוי לא נתחסר ממון מאיזה טעם יתחייב לו ראובן ,בזה
אמרינן קנין עבד יוכיח דאינו נחסר העבד ממון וקונה ,וא"ת שאני התם דקיבל האדון
המקנה מזה ,ערב יוכיח ,וחוזר הדין ונילף מבינייהו )סמ"ע(.
)åá êîöò (é)êì øåëî éãù äéäéå äðî êìéä åøéáçì øîåàì ïéãä àåäù íéøîåà ùé ïëå (å
àåäù äîá äðäð øëåîäù (àé)áåùç íãà äéäéù àåäå äãùä åì äð÷ð äðîá äëæù ïåéë
ïáåàøì ïåòîù øîàå ïåòøôä ïîæ òéâäå äðî ïåòîùì áééç äéäù ïáåàø äâä äðúî åðîî ìá÷î
÷ø éáåçá äáåâ éðà åæ äðî øîåì ïåòîù ìëåé àì äðî åì ïúðå ïáåàø äöøúðå äðîá ò÷ø÷ êì øåëîà
.(áé)åáåç ïåòîù äáâé êë øçàå ïáåàøì äéåð÷ ò÷ø÷ä

)י( הילך מנה ויהיה השדה מכור לך כו'  -בזה לא כתב מור"ם שצריך הלוקח לומר שדה
שלך קנויה לי במה שקיבלתי ממך מנה .והטעם ,דכל הני אמירות אינן אלא כדי לגלות
דעתו דניחא ליה בהקנין וכנ"ל ס"ד) 527סמ"ע(.
528
)יא( אדם חשוב – וי"ח שאין קנין אדם חשוב בממונות )קצה"ח( .ועיקר כמחבר )נתה"מ( .
)יב( ראובן שהיה חייב לשמעון מנה כו' עד לא יוכל שמעון לומר מנה זו אני גובה בחובי כו'
 לקמן סימן ר"ד סעיף י"א כתב המחבר שאין במטלטלין הדין כן ,מיהו בשניהן הדין שוה,דגם הטלטל נמכר לראובן במנה שקיבל ,רק שמחזיקו בידו בתורת משכון עד שיפרע המנה
שחייב לו ,והמכירות המה כל חד לפי דינו ,דהיינו בקרקע דנקנית בכסף קנוי לו לגמרי
ומיד ,כיון שיכול לחזור ולטורפו ממנו בחובו ,ובטלטל שאינו נקנה בכסף ,קנוי לענין
שצריך לקבל עליו מי שפרע )סמ"ע( ,529היינו דוקא אם נתרצה שמעון מעיקרא ואמר לו
אמכור לך קרקע זו במנה ,אבל אם ראובן אמר לשמעון הילך מנה ושמעון קיבל המנה
בשתיקה יכול לומר אין שקלי ודידי שקלי ,כיון דלא נתרצה מעיקרא בפירוש ,וה"ה הכא
במכר אם הזכיר בתחלה לשום פרעון ,אף על גב דאמר אח"כ בעד קרקע שלך ,לא קנה
וקבלה לשם פרעון חוב )קצה"ח(.

)ìáà øèù áåúëì êøã ïéàù íå÷îá åãáì óñëá äð÷ù íéøåîà 530íéøáã äîá (æ
531
(âé)øèùä úà áåúëéù ãò äð÷ àì øèù áåúëì ïëøãù íå÷îá

)יג( לא קנה עד שיכתוב שטר  -הן שמדרכם לכתוב )ב(שטר שכתוב בו שדה נתונה לך או
מכורה לך לחוד ,הן שמדרכן שאינו קונה עד שיכתוב לו שטר מכירה גמורה ,הן שמדרכם
עד שיכתבו שטר ראיה לחוד ,כפי המנהג כן יקום) 532סמ"ע( .ובענין אם צריך החוזר לקבל
מי שפרע ,עיין לקמן סימן ר"ד ס"ק  .Error! Reference source not found.ואם נשבע
לקיים המקח לא הוי כפריש ודינו כאילו לא נשבע )פ"ת( .דכיון דרגילין בהכי לא סמכה
דעתיה דלוקח .וגם המוכר יכול לחזור אפילו אינו מתרצה הלוקח לחזור )פ"ת( ,עיין לקמן
סימן קצ"א ס"ק  0דגם במוכר שדהו מפני רעתה הדין כן ,ולא דמי לשטר בלא כסף דמבואר
בשו"ע שם דמהני במוכר מפני רעתה ,דבשלמא בשטר בלא כסף דהטעם דלא מהני הוא
משום דלא סמכא דעתיה דמוכר בלא קבלת דמים ,איכא למימר במוכר מפני רעתה גמר
ומקני ,אבל בכסף בלא שטר במקום שכותבין שטר דהלוקח הוא דלא סמכא דעתיה ,א"כ

 527עי' קצה"ח ונתה"מ ס"ק )ח(.
 528קצה"ח הבאה לא הבאתי.
 529ראובן שהיה חייב כו' .עיין בתשובת ר"ש כהן השייכים לס"ב סי' כ"ד וס"ג סי' כ' )ש"ך(
 530בד"א .עיין בתשו' מהר' בצלאל סי' י"ח ובתשו' ן' לב ספר א' כלל י"ג סי' פ' ובתשובת
מהרא"ן ששון סימן ר"ו ובתשובות רשד"ם סי' רמ"ז )ש"ך(.
 531עי' ס"ק )א( .וע'י קצ"ב סט"ז ברמ"א.
 532צ"ע בזמן הזה ,שמדינא דמלכותא אם נתת כסף ,ושניהם הסכימו הוה קנין ,ורק אח"כ
צריכים לרשום אותו .ועי' לקמן ס"ק .Error! Reference source not found.
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במוכר מפני רעתה כל שכן דקפיד ,שהכסף אזיל מכליו ואפילו חספא לא יהבי ליה ,וי"ח
)פ"ת(.
)óñëä ïúðå øèùá äð÷à äöøà íàå óñëá äð÷à (ãé)äöøà íà øîàå ç÷åìä äðúä (ç
ãò åá øåæçì ìåëé ç÷åìäå éàðúä éðôî åá øåæçì ìåëé øëåîä ïéàå íéé÷ äæ éøä äæ éàðú ìò
åá éåìú øáãä æà äæá øëåîä äðúä íà ïëå øèùä åì áåúëéù

)יד( אם ארצה  -נ"ב ואף אם לא אמר כן בשעת מכירה ואח"ז אמר ארצה לקנות בכסף
לחודי' י"ל דהוי קנין למפרע דעכ"פ הוי קנין אח"כ משעה שאמר לו כן ואפי' נתאכלו
המעות )רע"א(.

)øåæçì äöåøä ìëå äð÷ àì íäéìò ïåëùî çéðäå íéîãä å÷ñôå ò÷ø÷ åøéáçî äðå÷ä (è
ïî÷ì ïééòå (æè)äð÷ êéúåòî éôë ïåëùîä óåâá äð÷ åì øîà íà ìáà äâä (åè)533øæåç íäéðùî
.æé óéòñ æø ïîéñå ä óéòñ ãø 'éñ

)טו( והניח משכון עליהן כו' – שהרי אין כאן לא דמי תשלומין ולא משכון )סמ"ע(,534
הרא"ש סובר דאין כאן משכון ,דכל זמן שלא נתחייב גופו לא נשתעבדו נכסיו דאינהו
ערבין ,ולכן אם נתן שט"ח מהני אפילו בלא משכון ושט"ח דידיה הו"ל כמו כסף בין
לקידושין בין לקרקע ,והרמב"ן והרשב"א סוברים דהמשכון שפיר נקנה אלא דלא הוי כמו
כסף לקידושין ולקנין קרקע כיון דלא יצא כסף מרשותו לרשות מוכר ולפי זה הוא הדין
נותן שט"ח לא הוי כסף לקידושין ולקרקע כיון דאגיד גביה ולא יצא מרשותו .וי"א ,אם
אמר לה קני במשכון זה שעבוד מנה דמקודשת ,דכל שאומר זכי בגוף המשכון לא מיקרי
אגוד גביה ,כיון שקנתה חלק מן החפץ ,וי"א שאפילו לרמב"ן ורשב"א שלא קנה בשט"ח
דידיה היינו דווקא קידושין ולא בשאר קניינים דהוי כמו כסף) 535קצה"ח( ,וי"א שלרמב"ן
ורשב"א הוא ספיקא דדינא )נתה"מ(.
)טז( קנה בגוף המשכון כו'  -עיין מ"ש לקמן מזה בסימן ר"ז סעיף י"ז ]סק"נ[ )סמ"ע(.
)øàù òáåúå ñðëðå àöåé äéäå íéîãä úö÷î åì ïúðå æåæ óìàá åøéáçì äãù øëåîä (é
øèùä áúëù ô"òà 536(æé)åìë úà ç÷åìä äð÷ àì ãçà æåæ àìà åì øàùð àì åìéôà íéîãä
äð÷ åà êéúåòî êìéä åì øîåà äöø äðåéìòä ìò øëåîä ãé (èé)ç÷åìä åá øæç (çé)÷éæçä åà
íàå (ë)åéùëò ìù øòùä éôë åì ïúåðå äáù úéøåáéæäî åì ïúåðå úúðù úåòîä ãâðë ò÷ø÷äî
ãâðë ò÷ø÷ éì ïú åà éúåòî éì ïú åì øîåà äöø äðåéìòä ìò ç÷åìä ãé (àë)øëåîä øæç
úà ç÷åìä äð÷ òáåúå ñðëðå àöåé äéä àì íàå å÷ñôù øòùë äáù äôéäî ìèåðå éúåòî
åéìò ó÷æ íà ïëå äâä úåáåçä øàùë åéìò íéîãä øàùå åá øåæçì ìåëé íäî ãçà ïéàå äìåë
ïåòøô úøåúá íéîãä úö÷î åì ïúðù äæ ìëå (áë)äð÷ íéîãä øçà ñðëðå àöéù ô"òà äåìîá øàùðä
àìà ,åéúåòî ãâð ÷ø äð÷ àì éæåæà ìééòå ÷éôð àì åìéôà (âë)àîìòá ïåáøòá àìà åì ïúð àì ìáà
ãâð äãùáù òåøâä ïî ÷ø äð÷ àìå ïäá øåæçì ïéìåëé íäéðùå (ãë)ìëä ãâð äð÷éù ùøéô ïë íà
.(äë)åéúåòî

)יז( לא קנה הלוקח את כולה כו' עד כשער שפסקו – שיטת הרא"ש היא בדעייל ונפיק אזוזי
שניהן יכולין לחזור אפילו נגד מה שכבר קיבל מעות ,אלא שיד החוזר על התחתונה ,והר"ן
סובר דאינו יכול לחזור אלא נגד מה שלא נתן עליו דמים ,ואם זה שידו על העליונה יאמר
לא ארצה בקיום המקח הראשון רק תן לי קרקע כשיעור מעותי ,דצריך ליתן לו המוכר
בחזירתו מן העידית וכשער של עכשיו ,ולכו"ע אם מבקש דוקא מזומנים כמו שנתן לו
ואינו מפויס אפילו בגבית עידית נגד מעותיו ,דמן הסברא דצריך זה שידו על התחתונה
לטפל ולמכור את כל אשר לו ולהשתדל לו במזומנים )סמ"ע(.537
 533עיין בתשו' ר"א ן' חיים סי' קי"ו )ש"ך(
 534עי' לעיל ס"ק )ב(.
 535מספיק.
 536ע' סמ,ע רכז סק"ח שאפילו אם נתרצה המוכר במקח יכול לחזור הלוקח ומאד מובן כ"ז
שלא נתן עוד פרוטה שזה מהוה קנין על הכל
 537עי' ש"ך ס"ק ו' ולא הבאתי דבריו.
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)יח( שכתב השטר או החזיק כו'  -ה"ה אם קנה בקנין סודר )סמ"ע(.
)יט( וחזר בו הלוקח כו'  -ע' לקמן סי' רכ"ז ס"ד בהגה )ש"ך(.
)כ( כפי שער של עכשיו  -עיין סמ"ע ס"ק )יז( ,וי"א בדעת הרא"ש דנגד הדמים שנשאר
בידו יכול המוכר לבטל המקח מדינא ,ואם ירצה המוכר ליתן לו כנגד מעותיו והלוקח
יחזור מכל המקח ,יש ללוקח דין החוזר בו שידו על התחתונה ,משום דנגד הדמים שלא נתן
נעשה הביטול מקח בפשיעת הלוקח ולכן יש ללוקח דין החוזר בו כיון דחוזר מכל המקח
אפילו נגד מה שנתן .וכן אם המוכר חוזר מכל המקח אף שהלוקח כבר חזר מכנגד מה שלא
נתן ,מ"מ יש להמוכר דין החוזר שידו על התחתונה כיון דנגד מה שלא נתן נתבטל המקח
מדינא ,אבל אם אין בו דין חלוקה המקח נתבטל לגמרי ואין על הלוקח החוזר ממקצת
דמים שנתן דין החוזר בו שיהיה ידו על התחתונה ,משום דתיכף שנתבטל המקח מהמקצת
דמים שלא נתן נתבטל המקח מהכל כיון שאין בו דין חלוקה ויש בו דין ביטול מקח ולא
דין החוזר בו ,ודינו כמו באונאה יתר משתות שאין דין החוזר בו ידו על התחתונה .ומש"כ
הסמ"ע על הרמ"א דגבי חזרת הלוקח דנותן לו מזיבורית שבה כתב כשער של עכשיו וגבי
חזרת המוכר כתב כשער שפסקו ,לגבי חזרת מוכר כתב הרמ"א סתם כשער שפסקו ,ונראה
דאצל מהזיבורית שבה צריך להיות כשער שפסקו ,דכשנותן לו מזיבורית שבה ע"כ בתורת
קנין נותן לו ,דאם בתורת גוביינא יכול ליתן לו אפילו מזיבורית דאחרים ,וכיון דמצריך
ליתן לו מזיבורית שבה ע"כ מטעם קנין נותן לו כדין לוקח חצי שדה )עי' סימן רי"ח סעיף
כ'( )נתה"מ(.
)כא( חזר בו המוכר  -הא דיכול הלוקח לכופו להמוכר בקיום מקצת המקח כנגד הדמים
שנתן ,היינו דוקא כשהלוקח טוען שרוצה ליתן המעות עדיין רק שהמוכר רוצה לבטל
מטעם דעייל ונפיק אזוזי ודחה אותו ,אבל אם הלוקח טוען שעדיין אין לו מעות ורוצה ליתן
מעות כשיזדמן לו ,יכול המוכר לבטל המקח לגמרי ,כי לא מכר לו רק אדעתא ליתן דמים,
ובזה לא בעינן שיהיה עייל ונפיק אזוזי ביומו ,רק כיון שתובע מעות והלוקח טוען שאין לו
יכול המוכר לבטל המקח )נתה"מ(.
)כב( אף על פי שיוצא ונכנס כו'  -דמיד שזקפן במלוה הרי המקח נתקיים לגמרי ,ואף על פי
שאין הלוקח משלם לו אח"כ לזמן שקבע לו ,הרי הוא כאילו הלוה לו מעות לשלם לו לזמן
פלוני ואינו משלם לו )סמ"ע(.
)כג( אלא בערבון בעלמא  -פירוש ,שאמר לו קבל מידי מקצת מעות המקח ואקנה בהן ,ואם
אחזור בי החזק בהן לעצמך ,ולכך קראוהו ערבון )סמ"ע( ,א"צ לומר אם אחזור בי ,רק
שלשון ערבוני יקון משמע כך .ועיין בסעיף י"ז דבערבוני יקון אין חילוק בין יש בו דין
חלוקה בין אין בו דין חלוקה ,ועיין מ"ש שם משה"א סקי"ג )נתה"מ(.
)כד( אא"כ פירש שיקנה נגד הכל – אמנם יש ראשונים שחולקים ,שאף אם אמר לו הלוקח
הריני נותן לו מקצת המעות מדעתי לקנות בהן כולו ,אפילו הכי לא קנהו אלא כנגד מעותיו,
כל שלא גילה המוכר דעתו שמקנה לו בהן את כולן )סמ"ע(.
)כה( ולא קנה אלא מן הגרוע כו'  -כדין מי שקונה חצי שדה מחבירו סתם שנותן לו מהגרוע,
כמ"ש לקמן בסוף סימן רי"ח סעיף כ' )סמ"ע(.

)ìëä äð÷ íéîãä øàù òáåúå ñðëðå àöåé àåäù ô"òà äúòø éðôî 538åäãù øëî (àé
éãë àìà äð÷äå øîâ àì ïééãòù éðôî àì óãåøå òáåúù äæù åá øåæçì ìåëé ç÷åìä ïéàå
ïàéöåäå úåøéôä ç÷åìä êùîù â"òà íéìèìèî øëåîá ïéãä ïëå (åë)ç÷åìä åá øåæçé àìù
åîë äðåúçúä ìò åá øæåçä ãéå äð÷ àì íéîãä øàù ìò àöåéå ñðëð øëåîäå (æë)åúåùøì
.(çë)ìëä äð÷ æàù åøëîî úòø éðôî øëî ïë íà àìà øàáúðù

)כו( אלא כדי שלא יחזור בו הלוקח  -ואף על גב דאי לא עייל ונפיק אזוזי כל שכן דלא הוה
מצי מיהדר בו ,מ"מ הוא ירא לנפשו שמא תתגלה רעתה וידחנו בדמים ,וגם לאו כל אדם
דיני גמירי )סמ"ע(.
)כז( אף על פי שמשך – וי"א שבמשך נגמר הקנין אף אי עייל ונפיק אזוזי )רע"א(.
)כח( אא"כ מכר מפני רעת ממכרו  -כל מכירות יין הוי כמוכר מפני רעתה )פ"ת(.
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)äúòø éðôî åäãù øëåîë úøçà øéòá øåãì êìéì äöåøù éðôî åéñëð øëîù éî (áé
:éîã
)òåáúì àöåéå ñðëð øëåîäå íéîã úö÷î åì ïúðå íéúàîá äðî äåù äãù ç÷ì (âé
øåæçì äöåøä êëéôìå (èë)åàì íà äúòø éðôî åäãù øëåîë àåä íà 539÷ôñ äæ éøä øàùä
ïéà åì åøàùðù úåòîä ãâðë øëîù ç÷îî øëåîä ñôú íàå (ì)øåæçì ìåëé åðéà íäéðùî
:(àì)åãéî ïéàéöåî

)כט( כמוכר שדה מפני רעתה  -דמשום שמכר לו ביוקר ירא שיחזור בו ,אף שמן הדין אינו
יכול לחזור בו מפני שאין אונאה לקרקעות .אי נמי למאן דאמר שבכפל יכול לחזור בו אף
בקרקע עי' סי' רכ"ז סק"נ?? )סמ"ע(.
)ל( אינו יכול לחזור  -ואין להקשות נימא דמוקמינן בחזקת מרא קמא ,כדאמרינן בהמחליף
פרה בחמור סימן רכ"ג ס"א דעל הלוקח להביא ראיה ,שאני התם דיש ספק בגוף הקנין,
משא"כ הכא דכבר יש מכר גמור בקנין או שטר או ע"י נתינת מקצת המעות ,דאלו שוין הן,
רק שע"י אומדנא דהמוכר עייל ונפיק אזוזי אמרינן דנתבטל המקח למפרע ,וכיון שיש כאן
ספק אין לנו כח לקלקל המקח הברור אף אם לא תפס הלוקח את הקרקע תחת ידו אלא יד
שניהם אין שולטת בה הוי של לוקח ,ודלא כסמ"ע ס"ק )לא( )ט"ז(.
)לא( הרוצה לחזור משניהן כו' אם תפס כו'  -כנגד הדמים שנתן אינו יכול לחזור עכ"פ ,ואף
נגד הדמים שלא נתן יכול לתפוס ,דהיינו אם קיבל מאה זהובים על המקח שמכר לו שוה
מנה במאתים ,אם גברה ידו של המוכר אינו נותן לו מן השדה כלום עד שיתן לו עוד כל
המנה שנשאר בידו ,ואם נתן לו על המקח מאה וחמשים זהובים א"צ ליתן לו אלא החציה
מהשדה .וה"ה אם נתיקרה השדה עד ששוה שלש מאות והמוכר בא לחזור ,יכול הלוקח
לתפוס על דרך זו )סמ"ע ,(540ועיקר כט"ז בס"ק הקודם ,דהא מבואר בכללי תפיסה )סי'
כ"ה ס"י( דאם תפס וטוען ברי על הספק שמסופק בש"ס דאין מוציאין מידו ,והטעם
כשהמוכר תופס מהני ,דהא המוכר טוען ברי שהיה עייל ונפיק אזוזי בשביל דוחק המעות,
משום הכי מהני דהוי כטוען ברי נגד הספק שבש"ס ,מה שאין כן תפיסת הלוקח לא מהני
דהא הלוקח טוען שמא ,דהלוקח אינו יודע בשביל מה היה המוכר עייל ונפיק אזוזי,
ובטוען שמא לא מהני תפיסה .אבל נגד דמים שנתן בודאי אינו יכול לבטל ,דאפילו אם
בודאי עייל ונפיק אזוזי המקח קיים כנגד מה שנתן )נתה"מ(.

)øåëîì êøöåäå äàî äåù äãùì äðå÷ 541àöî àìå äàîá äãù øåëîì ù÷á (ãé
íäá øåæçì íéìåëé íäéðùå (áì)äð÷ àì àøàùà ÷éôðå ìééòå íéîãäî úö÷ ìá÷å íéúàîá
øëîå çøè àìå äðîá äãù øåëîì àöåî äéä çåøèì äöåø äéä íàù ïéðòá àåä íà ìáà
øëåîä ñôú íàå øåæçì ìåëé åðéà íäéðùî øåæçì äöåøä êëéôì (âì)÷ôñ äæ éøä íéúàîá
:(ãì)åãéî ïéàéöåî ïéà åì åøàùðù úåòîä ãâðë øëîù ç÷îî

)לב( והוצרך למכור במאתים וכו' עד לא קנה  -הטעם ,דודאי עייל ונפיק אזוזי הנשארים כדי
לקנות בהן קרקע אחרת שנזדמנה ,שהרי לא ברצונו מכר כל קרקע שלו )סמ"ע(.
)לג( ולא טרח כו' הרי זה ספק  -פירוש ,הוא ספק אם הוא כמוכר שדה מפני רעתה ,שגם כאן
נראה שמכרה מפני שהיתה רעה בעיניו ,דאל"כ לא היה לו למוכרה כולה מפני מעט טירחא
)סמ"ע(.
)לד( ואם תפס המוכר ממקח כו' – כנ"ל ס"ק )לא( )סמ"ע(.

)íåùî àìà ïéáæî àìã ïðéòãéãá åðééä äð÷ àì éæåæà ÷ôðå ìééò éëã ïðéøîàã àä (åè
äæå åéúåòî åì òåøôì ÷åçã ïîæä òéâäùëå (äì)ïåòøôì ïîæ òá÷ íà åìéôàå éîãì êéøöã
äð÷ àì éæåæà ÷éôðå ìééòå úåòîì ÷åçã àåäù äàåø ïééãäå åäçã

)לה( ואפילו אם קבע זמן לפרעון כו'  -הכל לפי ראות הדיין ,כי לפעמים אדם חייב מעות
ומוכר קודם זמן הפרעון שלא יראוהו דוחק למעות ויזדלזלו נכסיו ,ואם אינו רוצה לקבל

 539לא הבאתי את דברי הסמ"ע.
 540הסמ"ע הביא שהרמב"ם לא כך ,ולא ירדתי לסוף דעתו בזה
 541איך אפשר להוכיח את זה
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דמי המקח עד שיצטרך לפרוע חובו פן יוציאם ,לשיגיע הזמן אין לך עייל ונפיק אזוזי גדול
מזה ,הלכך בכל עת שיראה הדיין שהוא דחוק למעות ועייל ונפיק אזוזי בטל המקח
)סמ"ע(.

)àì íéîòô éðù åéúåòî ù÷áì åéìà êìäù åðééä 542éæåæà ÷éôðå ìééòã øîåàù éî ùé (æè
ìééòã à÷åãå åù÷áì êìäù åúòã äìéâù ÷ø åàöî àì àðù àì åðîî ù÷áå åàöî àðù
åìéôà äéîåéá ÷ôðå ìééò àì ìáà (åì)åì áåø÷ù íåéá åà éðåáæì äåî÷åàã àîåéá ÷éôðå
äîë øçàìå æà ÷úùù åìéôà éîåéá ÷éôðå ìééò éëå äéá øãä éöî àì øçîì ÷éôðå åìééò
íéìùã éî÷îå äéì áéäé àìå éðîéæ éøú äéîåéá ÷éôðå ìééò éàå åãéá úåùøä øæåç íéîé
àä ïëå äâä éîã ãéî òøåôë äéîåéá òøôã ìëã äéá øãä éöî àìå äð÷ éæåæ äéì éúééà äéîåé
ìáà øèù àìá äðå÷ óñëù íå÷îá à÷åã åðééäã íéøîåà ùé (æì)åéúåòî ãâð ãò äð÷ã ïðéøîàã
äð÷ àì éîð åúö÷î ãâð åìéôà åìåë äð÷ àìù ìëå (çì)ïéàöçì äðå÷ øèùä ïéà øèù êéøöù íå÷îá
.(èì)éàðú éôë ìëä äðúä íà åäéî

)לו( דאוקמוה לזביני או ביום שקרוב לו  -מ"ש "ביומא דאוקמא לזביני" ,ר"ל דאוקמא ליתן
לו דמי זביני ,כגון שזבין לו היום על מנת שיתן לו דמי הזביני ביום ג' ד' למכירתו ,וקאמר
דאם עייל ונפיק באותו יום שקבע לו לפרעונו ,או "ביום שקרוב לו" לפניו ואמר לו הכן לי
מעותי כי אצטרך אותם למחר לזמן שקבעתי עמך )סמ"ע(.
)לז( וכן הא דאמרינן דקנה נגד מעותיו כו'  -לשון "וכן" דכתב מור"ם צ"ע מה ענינו ,וצ"ל
דכתב כן א"ונתן לו קצת דמים ואמר לו ערבוני יקון" ,דקי"ל דקנה נגד מעותיו ,עי' בסעיף
שאחר זה )סמ"ע(.
)לח( אבל במקום שצריך שטר כו'  -פירוש ,וכתב לו שטר אכל השדה ולא נתן לו מעות כדי
כולה ,דאז אפילו המקצת לא קנה ע"י שטר זה שנכתב אכולה )סמ"ע( ,היינו בשטר קנין
אבל בשטר ראיה יש לחצאין ,וצ"ע )קצה"ח( .במקום שהמנהג הוא שאין קונין בכסף עד
שכותבין שטר ראיה ,מהני אפילו לחצאין ,אבל אם מדרכן לכתוב שטר קנין דוקא אז אין
נגמר הקנין עד אחר כתיבת השטר ,אבל במקום שאין מדרכן לכתוב רק שטר ראיה ,הקנין
נגמר למפרע משעת נתינת הכסף ,כיון דהשטר הוא רק שטר ראיה ולא שטר קנין ,ולפי"ז
נראה כיון דשטר זה אינו אלא שטר ראיה מהני לחצאין ,ונראה דבשטר כיון שאינו קונה
כלל לחצאין ,אין בו ג"כ דין ידו על התחתונה כשחוזר בו ,כמו במטלטלין כשאין בהן דין
חלוקה )עי' סי"ז( ,דכיון דנתבטל המקח לגמרי אין בו דין ידו על התחתונה )נתה"מ(.
)לט( מיהו אם התנה  -אפילו במקום שדרך לכתוב שטר אם התנה שמקנה בכסף לחוד קנה,
וממילא בעייל ונפיק אזוזי קנה כנגד מעותיו )נתה"מ(.
)ìééò øëåîäå åúåùøì íñéðëäå ïëùî åìéôàù äæ øáãì úåò÷ø÷ä ïéãë ïéìèìèî ïéã (æé
éåàø åðéàù øáã àåä íà (î)íéìèìèîá ,÷åìéç ùé äæáù àìà .äð÷ àì éæåæà ÷éôðå
ç÷îä ,éæåæà ÷éôðå ìééòå íéîãäî úö÷ åì ïúðå (áî)éç ìòá åì øëîù ïåâë ,(àî)÷ìçéì
øîà íà åäéî åîò óúåù úåéäì äöåø åðéà øëåîäå ÷ìçéì éåàø åðéàù éôì ,éøîâì ìèá
àìà ìèá ç÷îä ïéà àåä ä÷åìç øáã éãéîá ìáà (âî)åéúåòî ãò äð÷ ïå÷é éðåáøò ùåøéôá
åì áééçù äî ãâðë

)מ( יש חילוק במטלטלין  -לכאורה משמע מזה דבקרקע אין חילוק ,וכן כתב הסמ"ע ס"ק
)מא( ,אבל י"ח דיש כח לחלק ג"כ בקרקע אם ראויה לחלק לכל אחד שיעור שדה .אלא
דיש חילוק בין קרקע למטלטלין בענין זה ,דמטלטלין אין שייך שם יד החוזר על התחתונה,
אלא דאם יש כדי חלוקה נוטל כל אחד לפי חלקו ,ואם אין שם כדי חלוקה המקח בטל
לגמרי ונותן לו מעות שנתן לו ,אבל במקרקעי אף על פי שיש שם כדי חלוקה אין שם חזרה
לבטל המקח ,דאם חוזר המוכר יד הלוקח על העליונה ,שיש לו כפייה שישלם לו כשער של
עכשיו מן העידית ,וזהו מטעם שהוא ניזק ,משא"כ במטלטלין אף אם הוא ניזק מ"מ הכל
נחשב לעידית ,אבל אם הלוקח חוזר אה"נ דקרקע ומטלטלין שוה דיש למוכר זכות על

 542ש"ך חושן משפט סימן קצ ס"ק ט
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הלוקח שנותן לו מן הפחות שבו ,וי"א שיש למטלטלין כל דין קרקע ממש )ט"ז( .543עי'
סימן ר"ג ס"ב ,דאם אמר פרה וטלה בכור חטים ומשך הפרה ולא משך הטלה דקנה בחיטין
נגד דמי הפרה ,ואף דבקרקע מבואר בסימן קפ"ב ס"ח ,דהלוקח יכול לומר איני רוצה
לקנות אלא סאתים ביחד ,ואין חילוק בין יש בו כדי חלוקה או אין בו ,דדוקא בקרקע שאי
אפשר להשלים מבחוץ כיון שנתבטל במקצת יכול הלוקח לומר שאינו רוצה רק כשיהיה
הכל ביחד ,אבל במטלטלין שאפשר להשלים המקח מבחוץ אין הלוקח יכול לומר כך
והמקח קיים נגד הדמים שנתן ,וגם המוכר אין יכול לומר לדמי כולם אני צריך כשקיבל
מקצת דמים ,ועיין בסימן קפ"ב ]משה"א סק"ח?[ .ולפי"ז שפיר כתב השו"ע דבזה יש
חילוק בין קרקע למטלטלין ,דבקרקע כשיש בו דין חלוקה כשהמוכר מבטל המקח נגד
הדמים שלא נתן ,יכול הלוקח לבטל המקח גם מכנגד הדמים שנתן ולומר תן לי מעותי,
דלמקח שלם הייתי צריך ,משא"כ במטלטלין דאף שהמוכר מבטל נגד הדמים שלא נתן ,אין
הלוקח יכול לבטל המקח מהנשאר כמו בסימן ר"ג הנ"ל ,והמוכר יכול לכוף להלוקח לקבל
המקח נגד הדמים שנתן ,כנ"ל )נתה"מ(.
)מא( אם הוא דבר שאינו ראוי לחלוק  -אבל בקרקע אף שלא יגיע לו אחר חלוקה ט' קבין
בשדה וחצי קב בגינה שהוא שיעור שדה וגינה )עי' לעיל סימן קע"א סעיף ג'( ,אפ"ה קנה
נגד מעותיו או ידו על התחתונה ,משום דראוי למכור למי שיש לו שדה בצידו ,דיצרף זה
לשדהו )סמ"ע(.
)מב( כגון שמכר לו בעל חי  -ס"ל דאפילו בהמה כשרה אינה עומדת לחלוק ,דבחייה עומדת
לג' דברים לחלוב ולחרישה ולשחיטה )סמ"ע(.
)מג( ערבוני יקון קנה כנגד מעותיו – י"א דהלוקח יכול לבטל כל המקח ,שיכול לומר במקח
שלם אני רוצה ,ומכל שכן באין בו דין חלוקה שיכול לומר איני רוצה להיות שותף עמך
)נתה"מ(.
)øëåîä åòáú ïîæ øçàìå úåòîä ïéðîá äòèå íéîãä åì ïúðå åøéáçî øáã äðå÷ä (çé
øçà åìéôà (äî)äøùòä åì øéæçîå (ãî)ç÷îä äð÷ð 'ö àìà íðéà éì úúðù äàî åì øîàå
(åî)åéúåò÷ø÷ øëî çéøáäì éãëå åéìò åìéìòäù éî äâä íéìèìèîá ïéá ò÷ø÷á ïéá íéðù äîë
øçàîã (çî)ç÷îá êë øçà åöøúð íà åìéôà (æî)ç÷îä ìèá äìéìòä äìèáúðùë úåòîä ìá÷å
ìåñôå íã÷åî øèù êë øçà ì"åä çéøáäì éãë ÷ø äéä àìã íåìë äéä àì äðåùàøá åùòù øèùù

)מד( אינם אלא תשעים נקנה המקח  -מכל מקום אי עייל ונפיק אזוזי מבטל המקח ,ומ"ש
"לאחר זמן" דהיינו לאחר ימים רבים ,אבל ודאי דאם תיכף ביום המכירה מנה המעות ומצא
חסר ועייל ונפיק ביומו על המעות שחסר לו ,ודאי דיכול לומר מחמת דוחק המעות מכרתי
ומבטל המקח ,רק דקמ"ל דאם נזכר שלא ביום המכירה ועייל ונפיק ביום שנזכר לא מבטל
המקח כיון דלא עייל ונפיק ביומיה )נתה"מ(.
)מה( נקנה המקח ומחזיר לו העשרה כו'  -אף על פי שהקנין ההוא לא היה אלא בכסף )ש"ך(.
)מו( וכדי להבריח כו'  -כי ירא דמחמת העלילה יקחו קרקעותיו )סמ"ע(.
)מז( בטל המקח  -עי' אה"ע סימן צ' ס"ז דאשה המוכרת מנכסיה קודם נשואין כדי להבריח
מבעלה ואח"כ מת בעלה ,המקח בטל )סמ"ע( ,י"א דהא שם בעינן דוקא שתבריח כל
נכסים ,וגם שם המקבל אוכל הפירות )עי' שם בב"ש סקל"א( ,אמנם כאן צריך לחשב
בפירות ,וכאן ציור אחרת לגמרי ,שיצאו העדים החזירו לו המעות והיה רק אמנה ביניהם,
דומה אותו לשטר אמנה )נתה"מ(.544
)מח( אפילו אם נתרצו אח"כ במקח  -פירוש ,וצריכין קנין אחר בכסף או שטר ,דבכסף שנתן
לו ראשונה לא הוה ביה קנין .ואם קנוהו בשטר יש עוד טעם אחר ,דהא לא מהני אותו שטר
משום דה"ל מוקדם ,וכדמסיק )סמ"ע( ,וי"א אילו היה המעות בידו בשעת הריצוי א"צ
לכסף חדש .ולולא דמסתפינא היה נלע"ד שטעות סופר הוא בשו"ע ,וצ"ל וכדי להבריח
מכר קרקע ולא קיבל המעות )פ"ת(.545
 543לא ראיתי הלכה שיצא מהקצה"ח.
 544ע'י פ"ת בס"ק )מח(.
 545עי' נתה"מ בס"ק )מז(.
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)éãù êì äðåúð éãù äìòä ìò åà (à)546ñøçä ìò åà øééðä ìò åì áúë ãöéë øèùá (à
(â)ììë íéãò íù ïéàù ô"òà äð÷ åãéì øèùä òéâäù ïåéë (á)êì äøåëî

)א( או על החרס כו'  -אף על גב דחרס ועלה הן דברים שיכולין לזייף הכתב שעליו ,ומה"ט
אין כותבין שטר חוב עליו אפילו לגבות לאלתר כנ"ל סי' מ"ב ,משא"כ בשטר קנין דלעולם
לא בעינן שיהא ראוי להתקיים אלא שיקנה בו לשעתו )סמ"ע ,וט"ז(.
)ב( שדי נתונה לך שדי מכורה לך  -פירוש ,או שכתב ליה שדי מכורה לך ,וכל אחד כפי
ענינו ,ודין קנין שדה דמתנה בשטר ע' לקמן סי' רמ"ה )סמ"ע(.
) (âאף על פי שאין בו עדים כלל  -דלא חייבו עדים אלא שלא ישקרו ,כדי שלא יוכל לכפור
)סמ"ע(.547

)ô"òà úåò÷ø÷ øàùá ìáà (ã)äúòø éðôî åäãù øëåîá íéøåîà íéøáã äîá (á
(ä)íéîã ïúéù ãò äð÷ àì åãéì íéãòá øëîä øèù òéâäù

)ד( מפני רעתה  -דאז ודאי גמר להקנותה להלוקח בשטר לחוד כדי שלא יוכל לחזור בו
)סמ"ע(
)ה( עד שיתן דמים  -פירוש ,כל הדמים ,כנ"ל סי' ר"צ סעיף ט"ז .ואם מקנה לו שדה בחוב
שחייב לו המוכר ,וכתב לו שטר שדי מכורה לך ,קנאו בשטר לחוד ,שודאי גמר להקנותו לו
במה שנתחייב לו כבר )סמ"ע( .ויש שנסתפק אם התנה שיקנה בשטר לחוד אי קונה אפילו
אינו מוכר מפני רעתה ,כמו בכסף בלא שטר בסימן ק"ץ סעיף ח' .ואי זקף הדמים במלוה,
ודאי מהני בשטר אפילו בלא נתינת דמים ,ואם נשבע לקיים המקח בשטר לחוד ,הוי כפירש
לקנות בשטר ללא דמים )נתה"מ(.548

)åì øëî àìù ùåøéôá åì áúë íàå åãé ìò äð÷ð ò÷ø÷äå äâä íä íéð÷ éøèù ïãéã éøèù (â
åãé ìò úéð÷ð ò÷ø÷ä ïéà àîìòá äéàøì àìà åðéàå øèùá

)ו( שטרי דידן שטרי קנין  -שטר קנין לא מהני עד שיהיה הנייר והוא השטר של המוכר
דבעינן ספר המקנה ,ואף על גב דלוקח נותן שכר הסופר )ב"ב קסז ע"ב – לקמן סי' רלח
ס"ב( ,צריך הוא לחזור ולהקנותו למוכר בכדי שיהיה המוכר חוזר ומקנה לו את השטר
דבעינן ספר המקנה ,וכן כשנותן המוכר ליד לוקח את השטר צריך להקנותו לגמרי ללוקח,
ואם אמר על מנת שהנייר שלי לא מהני דהו"ל אותיות פורחות באויר ,ומהתימה על
הפוסקים שלא הזכירו דין זה לפרש שצריך להיות הנייר משל מקנה וכמו בגט אשה ,וא"כ
בשטרי דידן כיון דהלוקח נותן שכר הסופר ואינו מקנהו למוכר נראה דלא מהני לקנין,
ואינו אלא לראיה )קצה"ח( ,וי"א דדוקא גוף הנייר והדיו הוא דבעינן שיהיו משל המקנה
דבעינן ספר המקנה ,אבל שכר הסופר נפקא לן בגט שהבעל צריך ליתן )נתה"מ( ,שטרי
דידן .עיין בספר נחלת שבעה ]ח"א סי' ל"א[ נוסח שטר מכר הנהוג בינינו )פ"ת(.
)ז( שטרי קנין הם  -והטעם ,כיון דנזכר בהם ענין מכירה ,ואף על פי שכתב בהן לשון עבר
מכרתי או נתתי )549ש"ך(
)ח( 550אינו אלא לראיה בעלמא  -הא דאין קונין בשטרות העומדים לראיה ,היינו במקום
שקונין בשטר ,אבל במקום שקונין בכסף ,אף שכותבין שטר ג"כ דאז אין קונה בכסף לחוד
מהני שטר ראיה להכסף וקונין בו )סמ"ע(.

@)øáë øîåà ç÷åìäå ,úåòîä éúìá÷ àì øîåà øëåîäå ,551íéòåãé íéîãá ò÷ø÷ äð÷ (ã
ç÷åìä ,ìá÷ù äãåäù øèùá áúëå ,íéáúåë êë øçàå úåòî íéðúåðù íå÷î àåä íà .éúúð
 546ש"ך חושן משפט סימן קצא ס"ק א
)א( או על החרס כו' .עיין בתשובות רשד"ם סי' רס"ה:
 547עי' רע"א וצ"ע איזה הלכה יוצא ממנו.
 548ועי' לעיל סי' ק"צ ס"ק )יג(.
 549עיין בתשובות ר"ש כהן ששייכים לס"ב סי' כ"ד
 550לא ראיתי הלכה יוצא מקצה"ח.
 551קנה קרקע כו' .עיין בתשובת מהרי"ט סי' קנ"ב ובתשוב' ר"א ן' חיים סי' ס"א) :ש"ך(

118

מאיר המשפט על חושן משפט חלק ו'
êåú øèùä òø÷ðå (é)íåé íéùìù øçàì éð÷ ì"àå úåòîá åà øèùá ò÷ø÷ åì øëî äâä .(è)ïîàð
äð÷ àì åéùëòî øîà àì äð÷ íåé 'ð øçàìå åéùëòî êì éð÷ åì øîà íà úåòîä åãáàð åà ïîæä
552
ä÷æç ïéð÷ì ïéãä àåäå

)ט( וכתב בשטר שהודה שקבל  -אורחא דמילתא נקט ,דבכל מקום שנותנים מעות קודם
כתיבה כותבים ודאי בשטר שקיבל המעות ]וגם ,אם לא כתב כן איכא ריעותא בשטר,
דודאי לא נתן לו המעות ,דאילו נתנן היה כתוב כן בשטר[ ,אלא שצ"ל דאף שכתב בשטר
שקיבל המעות ,יש מקומות שכותבין כן על שם העתיד שיתנו המעות אחר הכתיבה
מזומנים לבעל השטר ,לכך בעינן תרוייהו )סמ"ע( .וי"ח דתמיד הלוקח נאמן ,דהא כיון
שהקרקע כבר נקנה להלוקח והמוכר אין לו רק תביעת דמים על הלוקח ,הוי כמלוה על פה
ונאמן לטעון פרעתי ,אמנם במקום שאין קונין בשטר עד שיתן הכסף דהמוכר נאמן ,דהוי
כטוען שלא מכר לו הקרקע כלל ,ואוקי קרקע בחזקת מרא קמא כל זמן דליכא עדות ברורה
על המכירה ,אבל במקום שקונין בשטר לבד ובאופן שהמקח אינו מתבטל מחמת שהמוכר
עייל ונפיק אזוזי ,הלוקח נאמן מטעם )ש"ך( .עי' לעיל סי' ק"ץ ]משה"א סק"ז??[ ,דדוקא
כשהלוקח רוצה ליתן המעות עכשיו ,מהני כשלא עייל ונפיק אזוזי ,אבל כשהלוקח אינו
רוצה ליתן מעות כלל ,אף כשלא היה עייל ונפיק אזוזי בטל המקח ,א"כ תמיד המוכר נאמן
כשטוען שלא נתן עדיין המעות אף שלא היה עייל ונפיק אזוזי ,דהא לדברי המוכר שטוען
שעדיין לא נתן דמים בטל המקח ,וא"כ אוקי ארעא בחזקת מרא קמא ,אם לא שיש עדים
שבשעה שמכר זקף עליו המעות במלוה ,אז הלוקח נאמן כשטען שנתן אח"כ .והכא מיירי
בשטר קנין ,דהיינו בשטר שכתוב בו שדי מכורה לך ,דשטר כזה כשר אפילו על דבר שיכול
להזדייף ,כיון דעיקרו לא נכתב רק לקנות בו לשעתו ולא לראיה ,וכיון דאין כותבין שטר זה
לראיה רק לקנות בו ,משו"ה אין הלוקח נאמן ,דיכול המוכר לומר דמה שכתב בו וקיבלתי
המעות הוא על שם העתיד ,ומסרתי בידך השטר רק כדי לקנות בו השדה ולא להיות
לראיה .ועוד דבשטר קנין ד[ינו רק לשון הבע"ד כמו בגט ואינו לשון עדים כלל ,אין עדותן
כלל על גוף הדבר רק על הכשירא דשטר ,ומשו"ה מהני עדותן אף מפי כתבם ,וכיון שבא
השטר ליד המקבל מהנותן ממילא נקנה לו השדה בהשטר ,משו"ה יכול המוכר לומר שלא
קיבל המעות ולא מסר בידו השטר רק לקנות בו ולא לשום ראיה ,אבל אם נקנה השדה
בקנין אחר והשטר לא נכתב רק לראיה ,ודאי דלא חיישינן לשום דבר והשטר ראיה גמורה
ואזלינן בתר כל דברי השטר ,ואפילו אם לא נכתב בו כלל שקיבל הדמים נאמן הלוקח ,כיון
שנכתב לראיה שהשדה שלו לגמרי ודאי שכבר נתן הדמים ,דאל"ה לא היה מוסר שטר
ראיה בידו .ואפילו אי איכא עדים שקנה בקנין סודר וליכא שטרא בידיה ,נאמן המוכר
לומר שלא קיבל המעות ,כיון דהמקח יכול להתבטל ע"י שיהיה עייל ונפיק אזוזי ,א"כ
המקח בשעת הקנין רפיא בידיה .אבל בדאיכא שטר שלא נכתב רק לראיה בידו ,ודאי
הלוקח נאמן .אמנם אם החזיק הלוקח כבר בשדה ,אפילו אין שטר ראיה בידו נאמן הלוקח,
מטעם דחזקה שאינו מניחו לירד להשדה עד שנותן דמים .אבל במקום שהחזיק בשדה
קודם המכירה ,כגון שדר בשכירות או שהניחו ליכנס בו לפני עדים שאמר לו שיפרע לו
המעות אח"כ ולא זקף המעות במלוה ,ודאי דנאמן המוכר ,וכן אם נכנס בהשדה שלא בפניו
דלא שייך הסברא הנ"ל ,המוכר נאמן ,כי אם בדאיכא הנך צדדי שכתב המחבר ,דהיינו
שכתב בשטר והוא במקום שנותנין ואחר כך כותבין .ואם זקף המעות במלוה ועשאן חוב,

 552ע' ערוך השלחן סק"ז שרקאם החזקה לא קיים כמו בעילת דלת אבל בבנה גדר כן קנה
לאחר ל' ,וע' לקמן רמ"א רי/א שהמקנה צריך להיות חי בשעת הקנין ]כן משמע בקצות קפג/ד
שצריך דעת מקנה למי שהוא מקנה וצ,ע אם יש לדמות[ ,וע' מחנ"א זו"מ טז שלא צריך דעת מקנה
]לא ברור לי בדבריו ששם הכל לאחר ל' ולא מכאן ולאחר[ ,וע' או"ש זכיה ומתנה יב/טו שזה תלוי
באה"ע מ/ב וקידושין רפ"ג אם יכול לחזור שאם יכול לחזור אז קנין ממשיך וצריך דעת בסוף ואם
כן צריך דעת כל ל' ליום? וע' סמ"ע וש"ך קצז/ז שיש מח' אם מכאן ולאחר ל' שלפי הסמ"ע צריך
שיהא מעשה קנין לאחר ל' ,וש"ך חולק* ,וע' קצות קצז סק"ד שלומד כסמ"ע וזה לא דומה ליורש
שקונה גוף היום ופירות לאחר מיתה ,ונתיבות שם סק"ה חולק ולומד כש"ך ,וכל מהיום ולאחר
מל' הוי גוף היום פירות לאחר ל' ]ע' רשב"א גיטין עב ע"ב ד"ה וגרסי שבשכיה מרע אין עוד
משמעות ,ולכן אין ראיה משם*[
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לכו"ע הלוקח נאמן לומר פרעתי כמו בשאר מלוה על פה כיון שעשאן כשאר חובות
)נתה"מ(.
)י( או במעות אחר שלשים יום – קשה ,ואפשר לומר דמ"ש נאבדו המעות ר"ל שנאבדו
בענין שא"י לחזור ולהתפרע כו' ]כגון שאין לו מעות לשלם[ )סמ"ע וש"ך( ,ואם נגיה
ולמחוק האל"ף מ"ש או במעות ,ושצ"ל ובמעות ,אתי שפיר ,די"ל מ"ש בסיפא אם לא אמר
מעכשיו לא קנה ,לא כתב כן אלא בקנה קרקע ובמקום שצריך כסף ושטר לקנייתו ,ומיירי
דאבד השטר ,אבל באבד המעות קונה ,אפילו לא אמר מעכשיו )סמ"ע( ,וי"א שזה שאין
יכול להחזירם אינו סיבה שלא יהיה קנין ,ויש קצת ליישב דברי הרמ"א בדרך זו שמכר לו
קרקע במקום שקונין בשטר או במעות שצריך שטר ומעות ,וכיון דגליא לדעתיה שלא יקנה
הכסף אלא בשעה שיקנה השטר אם נאבדו בתוך הזמן אינו קונה )ט"ז( ,ואפשר דמיירי
הסמ"ע שנאבדו המעות באונסין דמן הדין פטור ואין עליה חיוב לשלם אפילו תחזור מן
הקידושין ,וה"ה כאן במקח ותו ליכא מעות .אלא דלענ"ד נראה דכה"ג חייב אפילו באונסין
אם תחזור מקידושין .וה"נ כיון דנותן על מנת קידושין או על מנת מכר ,אם תחזור
מקידושין נעשית גזלן למפרע וחייבת אפילו באונסין,אמנם אם לא נשתמש במעות ועדיין
הוא בעין אפשר דאין בו משום חיוב אונסין .מיהו יותר נראה דלא גרע משולח יד בפקדון,
כיון דמכי שקלה המעות לשום קידושין ודאי דעתה היתה להשתמש בו ,וכל השולח יד
בפקדון חייב באונסין ,וה"ה במקח ,וכל שנתחייב לשלם אפילו אין לו הוי מעות וקונה
במקח ובקידושין )קצה"ח( ,וי"א שאם נאנסו המעות הוה מחלוקת )נתה"מ(.
)יא( וה"ה לקנין חזקה כו'  -וה"ה לקנין חליפין )ש"ך(.
÷ä÷æçá ò÷ø÷ úééð÷ ïéã - áö
)àåäù ìë õøô åà øãâ åà ìòðù ïåéë (à)äãù åà úéá åì ïúð åà øëî 553ãöéë ä÷æçá (à
(á)äð÷ äæ éøä åéùòîá ìéòåäå

)א( מכר או נתן  -מי שמכר ביתו לשוכר שהיה דר בה ,וכתב ,שאפילו א"ל לך חזק וקני ,כל
שלא עשה השוכר בה דבר חדש שלא היה עושה בה תחילה ,אפילו אם נועל ופותח אין זו
חזקה ,שכך היה עושה בה מתחילה ,וי"ח )פ"ת(.
)ב( והועיל .בסעיף ד' ה' ו' מפרש ואזיל הועיל דכל אחד ,ומאי בא למעט דלא מיקרי הועיל
דלא קנה בו )סמ"ע( ,בנה קרקע ע"י גוי הוי שליחות לגוי אם דרך הכל לבנות ע"י גוי
דאדעתא דהכי מקני וא"ל חזק וקני )רע"א( .מה שפורע הקונה לחופרים ,הוי חזקה גמורה,
כי מה לי חפר הוא ומה לי חפרו הם בשבילו ,ואפילו שהגוי לאו בר שליחות כלל ,ולגבי
הגבהת פועל הן גוי הן יהודי יש להסתפק בו כיון דאין הפועלים מכוונים לזכות ללוקח,
ונראה דלא קנה ,ועי' נתה"מ קפ"ח סק"ו?? ,דקנין הגבהה או משיכה או חזקה ושאר
קנינים שנעשו ע"י פועלים גוים מהני כמו שעשה בעצמו ,אבל ע"י שלוחים גוים לא מהני.
וע"י פועלים מהני אם נתכוין בעצמו לקנות ע"י הקנין שעושין הפועלים אף שלא נתכוונו
הפועלים .אמנם כשהפועל קונה מטעם יד ]כגון שלא הגביה הפועל כלל את החפץ רק
שנטלו בידו והחזיקו סמוך לארץ[ לא קנה הבעה"ב כיון דיד פועל הוי חצר המהלכת.
ומשיכת פועלים לא מהני רק כשמושכין לרשות בעה"ב ,אבל כשמושך לרשות עצמו או
לסימטא לא מהני אם אינו בר שליחות ,ואם הוא בר שליחות זכה כו' )פ"ת(.

)äð÷ àì åéðôá àìù ìáà ïúåðä åà (â)øëåîä éðôá ÷éæçäùë íéøåîà íéøáã äîá (á
ïëå éð÷å ÷æç êì åì øîåàë éåä (ä)çúôîä åì øñî íàå (ã)éð÷å ÷æç êì åì øîà ïë íà àìà
.(å)éð÷å ÷æç êì åì øîåàë éåä åéìã åì øñîù ïåéë åøéáçì øåá øëåîä

)ג( בשהחזיק בפני המוכר  -דמדלא מיחה בו ודאי ניחא ליה דיקנה בזה )סמ"ע(.
)ד( אמר לו לך חזק וקנה  -שותף שוה לאינש דעלמא ,דשלא בפניו צריך שיאמר לו לך חזק
וקני ,וי"ח )פ"ת(.

 553ש"ך חושן משפט סימן קצב ס"ק א
)א( בחזקה כיצד כו' .דיני קניות החזקות עיין בתשו' מהרא"ן ששון סי' קל"ז וקמ"ז וקמ"ח:
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)ה( ואם מסר לו המפתח הוי כו'  -פירוש ,ואם יעשה בו אח"כ חזקה בנעל או גדר או פרץ
אפילו שלא בפניו הוי חזקה ,אבל במסירת מפתח לחוד לא קנה) 554סמ"ע(.
)ו( כיון שמסר לו דליו  -פירוש ,כיסויו ,ר"ל נמי דאם עשה אח"כ בו חזקה גמורה אפילו
שלא בפניו קנהו )סמ"ע(.

)çúôä úà ç÷åìä ìòðå çåúô çúôä äéäå øöç åà úéá åì ïúð åà 555øëî ãöéë ìòð (â
ìåòðî äùò íà ïéãä àåäå (ç)çúôîá ìåòðì êéøöù øîåàù éî ùéå 556äð÷ (æ)åçúôå øæçå
.557äð÷ã íéøîåà ùé úåúìã ãéîòäù åà (è)úìãì

)ז( וחזר ופתחו  -בנעילה לבד אינו נראה שעושה לשם קנין אלא נעל בבקשת בעל הבית
ממנו שיונעל כדי שיהא מה שבבית משומר ,אבל כשחזר ופתחו נראה וניכר שנעל משום
החזקה ,ואפילו אם פתח לאחר הרבה זמן) 558סמ"ע(.
)ח( שצריך לנעול במפתח  -פירוש ,לסגור הדלת במנעול שבו או במסגרת אחר באופן שלא
יכנסו ויצאו בבית מי שירצה ,ונראה שמש"כ בס"ק הקודם שצריך לפותחו היינו דווקא
ללא מפתח ,אבל עם מפתח מספיק אם סגרו )סמ"ע(.
)ט( והוא הדין אם עשה מנעול כו'  -פירוש ,דקנה בקביעת המנעול או בהעמדת דלת אף על
גב דלא נעל בה כלל )סמ"ע( ,וי"א שהעמדת דלת ללא נעילה לא עזר כלום )ט"ז(.
)àåäù ìë åéìò óéñåäå úçðá åá íéìåò åéäå øãâ íù äéä ãöéë àåäù ìë øãâ (ã
íéìåò ïéàù àöîðå (é"ááå øåèá ïééòå) (é)äøùòî úåçô åìéôàã íéøîåà ùéå äøùòì åîéìùäå
559
äð÷å ìéòåä äæ éøä ÷çåãá àìà

)י( דאפילו פחות מעשרה כו'  -כגון שיש מקום מדרון ושיפוע מהכותל ולחוץ שהיא בנויה
ע"ג תל ,דאז במחיצה כל דהו מונע שאינן יכולין לכנוס בה עוד )סמ"ע(.

)ãò àåäù ìë äáéçøäå ÷çåãá äá íéñðëð åéäå äöøô íù äúéä ãöéë àåäù ìë õøô (ä
.560äð÷å ìéòåä äæ éøä çåéøá ïéñðëð àöîðù
)çúôù ïåâë ìéòåäå øåøö ìèð åà (àé)äãùì íéîä åá (øáçù) ïåâë ìéòåäå øåøö ïúð (å
ò÷ø÷ä ÷éæäì àá íéîä úîà äàø íà ìáà äæá àöåéë ìë ïëå äð÷ äãùì íéîä åúìéèðá
àìà (áé)äðå÷ åðéà ÷æéää ÷åìéñù äð÷ àì íéîä åàöéù çúôå øåøö ìèðù åà äòðîå øåøö ïúðå
561
úìòåúä úàáä

)יא( כגון שסכר בו מים לשדה  -פירוש ,שהיה מקום בגדר שיצאו ממנו המים וסתם אותו
מקום כדי שישארו המים בשדה להיותו נשקה ממנו ,או איפכא שנטל צרור מהגדר למטה
כדי שיכנסו שם המים להשקותו )סמ"ע(.
)יב( שסילוק ההיזק אינו קונה  -משום דה"ל כמבריח ארי מנכסי חבירו .והוא דומה למשיב
אבידה ,דכל ישראל מצווין להציל ממון חבריהם מן ההיזק )סמ"ע( ,לא מיבעיא בנכסי
חבירו שלא בפניו דהשבת אבידה עביד ומצוה דרמיא עליה הוא כו' ,אלא אפילו בפניו א"נ
בנכסי הגר ,דליכא מצוה ,מ"מ זרוזי הוא דמזרז נפשיה דלא ליקרו ליה מפסיד ,ואין דרך
הקנאה בכך כו' )פ"ת(.

)úåãùä éúù ïéáù 562øöîä ùãù ïåéë åäãù ãöá äãù åøéáçì ïúåðä åà øëåîä (æ
íåìë ìéòåî äæ êåìéä ïéà äáçøìå äëøàì äá êìä íà ìáà äð÷ úçà äãùë ïäéúù åùòðå
554

555

עי' לקמן סי' ר"א ס"ב.

ש"ך חושן משפט סימן קצב ס"ק ב
)ב( נעל כיצד כו' .עיין בתשובת ר"י לבית לוי סי' מ"ז:
 556ע' רע"א שות לז שכל קנין חזקה רק במעשה שימוש שזה מורה לשימוש כאדם העושה
בשלו ,ובנעילה לחוד אין הוראה אלא רק כשפותח פעם שניה
 557צ"ע למעשה אם צריך לעשות שלשתם כדי לקיים המקח ודאי*
 558נכון?
 559דהיינו דווקא במקום שראוי לגדר ולא הדלת הראשי*
 560דהיינו דווקא במקום שראוי לכנס ולא מקום שראוי לסתום*
 561ע' רע"א שבנכסי הגר קנה ,ופת"ש בשם השער המשפט חולק
 562דהיינו שמוריד היכר הגבולות
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áçåø øåòéù äîëå (âé)êåìéäá äð÷ êåìéäì äùòðå ìéàåä åì øëî íéîøë ìù ìéáù íàå
(ãé)äãöá ìâø çéðéå ìâø äéáâéù éãë äð÷ úåöéçîá íéåñî äéä íà åëåìäá äð÷éù êøãä
ùéå äá áåñéå íéâéøù ìù äìéáç åùàø ìò äéäúù éãë áçåøá äð÷ úåöéçî íù ïéà íàå
ìò àäéù éãë úåöéçî ùéáå ìâø çéðéå ìâø äéáâéù áçåøá éâñ úåöéçî ïéàáã (åè)àëôéà íéøîåà
.äá áåñéå íéâéøù ìù äìéáç åùàø

)יג( קנה בהילוך  -עיקר הטעם ,כיון דכל הנאת השביל הוא ההילוך ע"כ קנה בהילוך .מזה
יש ללמוד ,במי שקנה מקום בבית הכנסת מחבירו וישב עליו ,הוה חזקה ,כיון דכל תשמיש
המקום הוא בכך לכו"ע לא מצי לחזור בו )ט"ז(.563
)יד( וכמה שיעור רוחב הדרך כו'  -אף שכוונת המוכר הוא למכור לו מקום רחב להיות לו
לדרך ,מ"מ לא קנהו כלל בהילוך אחד ,אלא הדין הוא שאם יש שם מקום מסוים במחיצות
והולך ביניהן ,אז אף כשאין ביניהן אלא ברוחב הילוכו ,לא קנה בהילוך זה חוץ למחיצה
כלום ,אלא צריך לעשות חזקה אחרת חוץ למחיצות בהילוך או בענין אחר ,ואם אינו
מסוים במחיצות אז קונה בהילוך אחד כדי רוחב שצריך להנושא משא קטנה )סמ"ע(.
)טו( ויש אומרים איפכא כו'  -טעמם ,דלעולם צריך שיהיה לו מקום שיוכל להעביר שם
משוי זמורות כשהן על ראשו ,הלכך כשהוא מסוים במחיצות צריך שיהיה הרוחב בין
מחיצה למחיצה כ"כ ,אבל כשאין שם מחיצות ,אף שאינו נותן לו מקום שיהיה מיוחד
להדרך אלא כדי הילוך ברגלו ,ומן הצד יזרע המוכר זרעים ותבואה לצורך עצמו ,יכול
להעביר עליו המשוי של זמורות ,שהרי אין מחיצות מן הצד שיעכבו מלהעביר שם המשא
שעל ראשו )סמ"ע(.
)ä÷æçä äòéøæ úá äðéàå (æè)äöøô àìå øãâ àì äá ïéàù òìñ çéçö ò÷ø÷ä äúéä (ç
íéùéîùúä øàùî äæá àöåéëå íù äîäá úãîòä åà úåøéô úçéèù äúåà äðå÷ù

) (æèשאין בה לא גדר כו'  -פירוש ,שאין יכולין לקנותו לא בגדר ולא בפרצה )סמ"ע( .זה רק
חזקה במקום שלא שייך תיקון )רע"א(

)àìà ãåò àìå ìëàå ïçìù êøò åà (æé)íäéìò áëùå äãùá åà úéáá úåòöî òéöä (è
564
äð÷ øåáöì íéåàøä úåøéô åá øáö åà åëåúì åéìë ïúð åìéôà

)יז( הציע מצעות כו' ושכב עליהן כו'  -עיין לקמן סימן ער"ה סעיף ט"ו בדין המחזיק בנכסי
הגר ,שם לא כתב המחבר ושכב עליהן ,ומור"ם כתב עליו די"א דבעינן נמי שישכב עליהן
כדי שיהא גופו נהנה מגוף הקרקע ,וגם הציע אותו )סמ"ע(.

)(çé)ïìéàä úåøéô óñàù åà äøð åà äòøæå ç÷åìä äá ñðëðå 565åøéáçì äãù øëåîä (é
äð÷ åìà íéøáãá àöåéë ìë ïëå åøîæ åà

)יח( או שאסף פירות האילן  -ודוקא בלוקח אכילת פירות הוי חזקה משום דדעת אחרת
מקנה אותו) 566נתה"מ(.

)(ë)ïé÷ìåç ùéå äâä (èé)ç÷åì äð÷ ç÷åìì ïúðå úåøéô ìù ìñ øëåîä óñà íà ïëå (àé
äæá àöåéëå äîäá úãîòäá àìå (àë)567úåøéô úìéëàá àì åìà úå÷æçá ïéðå÷ ïéàã åäì àøéáñå
ä÷æç éåä äîúñå àîåâ åà äìèðå (âë)äãùá úéùåùáâ äéä (áë)àøáúñî éëäå ò÷ø÷ì ìéòåî åðéàù
÷øô éëãøî) äùéøçì ãîåòä äãùá àìà äð÷ àì èòî øôç ìáà ò÷ø÷ì éðäî íà à÷åã éì äàøðå
 563הא דבשביל של כרמים קנה בהילוך מיירי בכה"ג שלא מכר לו רק להילוך ,ואין לו בו קנין
הגוף כלל לחפור ולזרוע ,רק שעבוד לדריסת רגל ,ולכך קנה בהילוך .וכן בישיבת מקום בית הכנסת,
שגוף הקרקע ובית הכנסת הוא של הציבור ,ואין לכל אחד רק שעבוד ישיבה על המקום ,לכך נקנה
בישיבה .משא"כ בצחיח סלע שקונה גם הגוף וכו' אף בתשמישין כאלה אין לו רק שעבוד ,מ"מ
אינו מועיל לדבר שלא בא לעולם )נתה"מ סק"ו(
 564עי' נתה"מ סק"א :בעינן שיציע ג"כ מחמת שתשמיש חשוב בעינן ,ואין דרך לשכב בלא
מצעות )נתה"מ(.
 565ש"ך חושן משפט סימן קצב ס"ק ג
)ג( המוכר שדה לחבירו .עיין בתשו' רשד"ם סי' שע"ו:
 566ואל בנכסי הגר.
 567ע' סמ"
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)יט( אם אסף המוכר סל של פירות  -פירוש ,שאסף הפירות משדה זה שקונה ממנו ,דבזה
מראה שגמר והקנה לו השדה עם הפירות ,עי' ריש סי' קמ"ב )סמ"ע(.
)כ( וי"ח  -ע"ל סימן ער"ה ס"ב )ש"ך( ,היינו דוקא בלא נתן דמים ,אבל בנתן דמים ,אף
במקום שכותבין את השטר דלא קנה בדמים לחוד ,מ"מ בכה"ג מהני החזקה דאכילת
פירות וכיוצא בזה ,כיון דחזינן דחזקה לחודא בלא כסף ובלא שטר קניא אף במקום
שכותבין שטר כמ"ש בסוף סימן זה )פ"ת(.
)כא( לא באכילת פירות כו' – היינו בקרקע צחיח סלע שקונה אותה בשטיחת פירות או
בהעמדת בהמה ,ואף על גב דלאו בר גדר ונעילה היא לקנותה בהו בחזקה ,הא יש קנינים
אחרים כסף ושטר וחליפין ,ונראה דבהציע מצעות כו' הנ"ל בסעיף ט' מודים דקנה כיון
דנהנה גופו מגוף השדה ,כמו שמהני כשמשתמש בעבדים עבודת הגוף ,ולא דמי לאכילת
פירות דאינו נהנה מגוף השדה) 568סמ"ע(.
)כב( והכי מסתברא  -דלא אמרו דמהני אכילת פירות אלא להטוען קניתי בכסף ובשטר
ואבדתי השטר לאחר ג' שנים ,ומביא ראיה מזה שאכל הפירות ג' שנים ,שעומדת לו
אכילת פירות כאילו מראה השטר לפנינו ,ועיקר קנינו היה בכסף ובשטר ,אבל לקנות
השדה במה שאכל הפירות לחוד לא מהני )סמ"ע(.
569
)כג( היה גבשושית  -לא מהני הסרת גבשושית רק בשדה  ,או בבית שכבר נגמר עם דלתות,
דהוי כמו צר צורה בסימן ער"ה סעיף י"ד )נתה"מ(.
)åìéôàå (ãë)íìåë äð÷ íäî ãçàá ÷éæçäù ïåéë úåðéãî 'éá úåãù 'é åøéáçì øëåîä (áé
(äë)åæ ìù ùéîùúë åæ ìù ùéîùú ïéà éøäù äìåöî úéðùäå äåáâ øä íäî úçà äúéä
ãâðë àìà äð÷ àì íìåë éîã ïúð àì íà ìáà (åë)íìåë éîã ïúðù íéøåîà íéøáã äîá
ïéãä àåäå (èë)äðúîá ïé÷ìåç ùéå (çë)íìåë äð÷ äðúîá ìëä åéä íà êëéôì (æë)åéúåòî
(ì)úåãù äøùòë ïðéã äãùå úéá åà íéúá äøùòá

)כד( כיון שהחזיק באחת מהן כו'  -כלל דבריו הוא ,דאפילו במקום שאין קונין בכסף בלא
שטר ,בחזקה בלא שטר קונה ,דחזקה עדיפא דעשה מעשה בגופה של שדה ,לקנות אותה
שדה לחוד מהני חזקה אפילו לא נתן מעות כלל ,אבל כשבא לקנות כמה שדות ,לא מהני
החזקה שהחזיק באחת מהן ,אפילו הן סמוכות זה לזה ,אם לא שנתן לו דמי כולם ,דאז
קונה כולם בחזקה אחת ,ואפילו במקום שאין קונין בכסף לחוד ואפילו אינן סמוכות זה
לזה )סמ"ע(.
)כה( שהרי אין תשמיש כו'  -כלומר ,אף על פי שאין תשמיש של זה כו')סמ"ע(.
)כו( שנתן דמי כולם  -דאז מסתמא הקנה לו המוכר כולם בחזקה אחת )סמ"ע(.
)כז( אלא כנגד מעותיו  -מיהו כנגד מעותיו קנה אפילו עייל ונפיק אזוזי )סמ"ע ,נתה"מ(.
)כח( לפיכך אם היה הכל במתנה כו'  -דבמתנה הוא כאילו קיבל כבר דמיהן של כולם
)סמ"ע(.
)כט( ויש חולקין במתנה  -טעמייהו ,דכיון שלא קיבל ממנו כלום מסתמא דעתו של הנותן
שיהא הברירה בידו לחזור בו כל זמן שלא קנאהו המקבל .ואפילו החולקין במתנה מודים
בשכירות ]דבסעיף שאחר זה[ דבהחזיק באחת מהן קנה כולם אף על פי שג"כ לא נתן
להמשכיר עדיין כלום ,דשאני שכירות דאינה משתלמת אלא לבסוף ,ומתחילת השכירות
הסכים עמו להיות המעות עליו בחוב ובמלוה עד סוף זמן השכירות )סמ"ע( .וי"א דאם
אמר לו החזק באחת וקנה כולן ,אפילו במתנה קנה לכולי עלמא ,וי"א דאפילו במכר ולא
נתן דמי כולם ואמר לו כך ,קנה )נתה"מ(.
)ל( והוא הדין בעשרה בתים  -פירוש ,לא תימא דוקא במכר לו עשר שדות דלית בהו דבר
המפסיק כ"כ וסדנא דארעא חד ,דינא הכי ,ולא בבתים שהן מופסקין ומחולקין כל אחד
בנין בפני עצמו ,קמ"ל דהקרקעות שהבתים עומדים עליהם מצרפין אפילו הן בעשר
מדינות )סמ"ע(.
)äâä úåøéëùä ïîæ ìë íìåë äð÷ íäî ãçàá ÷éæçäù ïåéë (àì)úåøéëùá ïëå (âé
 568עי' לעיל ס"ק )יג( והערה .564
 569עי' בשו"ת נתה"מ אחרי סי' קצ"ב.
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.óåñáì àìà úîìúùî äðéà úåøéëùã (áì)ïìåë éîã ïúðù ïðéòá àì úåøéëùáå

)לא( וכן בשכירות  -יש אומרים דלשכירות ושאלת קרקע בעינן ג"כ חזקה דנעל גדר פרץ,
וי"א דבשכירות בתים בהכנסת כלים לתוכו ג"כ קנה ,כיון דאין לו זכייה רק לפירות דהיינו
להשתמש בו ,כדרך תשמישו כן דרך קנייתו ,וכן עיקר )נתה"מ(.
)לב( דמי כולן  -נראה פשוט דאפילו לא נתן כלום בשכירות קנה כולם בחזקה אחת )סמ"ע(.
)ìùá ïéá øëî ìùá ïéá ÷éæçäù ïåéë úåøéëùá úö÷îå øëîá úåò÷ø÷ä úö÷î åéä (ãé
.ìëä äð÷ úåøéëù
).ä"øò ïîéñá øàáúé øâä éñëðá ÷éæçî ïéã (åè
)åìéôàå éæåæà ÷éôðå ìééò àìã àëéä ìë (âì)àéð÷ øèù àìáå óñë àìá äãåçì ä÷æç (æè
.åàðú éôì ìëä äðúä íà åäéî ,(ãì)øèù áåúëì åâäðù íå÷îá

)לג( חזקה לחוד כו' קניא  -פירוש ,קונה בו שדה אחת ,דהיינו כשיעור שקונה המחזיק בנכסי
הגר בחזקה אחת ,אבל טפי ,אפילו הן סמוכות זה לזה לא קנה בחזקה אחת )סמ"ע(.
)לד( ואפילו במקום שנהגו לכתוב שטר  -פירוש ,דלא קנהו בכסף לחוד ,ובחזקה לחוד קנהו,
כנ"ל ס"ק )כד( דחזקה עדיפא שעושה מעשה בגוף הקרקע )סמ"ע(.
שו"ת השייך לסימן קצ"ב מבעל נתיבות המשפט
שאלה  -אחד קנה בית ישן לסתרו ולבנות במקומו חדש ,והיה ראוי לדור בו כשקנאו,
וקודם שקיבלו בקנין סודר הלך הלוקח עפ"י ידיעת המוכר וסתר ופינה חלק מהבית .ועתה
רוצה הלוקח לחזור בו ,והמוכר טוען שהלוקח קנאה בחזקה בסתירת הכתלים ובפינוי
מקומם ,כמו בהסרת גבשושית שכתב הרמ"א בסימן קצ"ב סעיף י"א.
תשובה  -לפענ"ד נראה דזה לא הוי חזקה ,דבעינן שיגמור תיקון הקרקע למה שהוא
רוצה לעשות בו ,ואפילו לסוברים דחפירת יסודות קנה ,מ"מ נראה דהכא לא קנה ,דהא עיקר
הטעם דחפירת יסודות קנה כיון שעשה מעשה בגוף הקרקע ,ואף דהבנין שע"ג הקרקע
והקרקע לגוף אחד יחשב ,הכא הבנין שע"ג הקרקע לא חשיב גוף אחד עם הקרקע רק בבנין
שכבר נגמר ויש להקרקע תועלת וצורך בהבנין שעליו ,דהיינו שהבנין הוא כבר עם דלתות
וראוי לדירה או שהוא חצר וראוי להשתמש בתוכה ,ואז אפילו צר צורה בהבנין קנה גם
הקרקע שהקרקע והבנין הם גוף אחד ממש ,והסתירה עצמה אין זה נחשב שבח קרקע רק
קלקול הקרקע ,דהא בעינן שבשעת מעשה שלו יהיה שבח לקרקע ,והכא בשעת עשייתו
אדרבה קלקל להקרקע ולא השביח.
ועוד ,דבחפירת היסודות דקנה לצד זו ,ודאי דלא קנה עד שיחפור כל היסודות של כל
הכתלים ,שיהיה גמר תיקון הקרקע שיהיה ראוי לבנין ,ודוקא בקרקע העומד לזריעה קונה
במכוש אחד ,דכל פורתא חזי לזרוע בה כרכמא רישקא ,וכיון שהשביח חלק קרקע זה קנה
כל הקרקע עד המצר ,משא"כ בחפר יסוד מכותל אחד עדיין לא נגמר שבח הקרקע אל מה
שרוצה לעשות בו דהיינו הבנין .וכן במשביח קרקע לחרישה ודאי דבעינן שיעור הולכת
המחרישה ,כי בכל מקום בעינן גמר שבח ,והתחלת השבח לא מהני .וכן בפרץ בסימן קצ"ב
סעיף ה' בעינן שיפרוץ עד שיכנס בריוח ,והתחלה לא מהני .וא"כ ,הכא לא סתר רק שני
כתלים ,וצריך הוא שיסתור כל הכתלים שיהיה יכול לבנות בנין החדש.
ונקיון העפר שנפל שם ג"כ לא הוי חזקה .היינו חזקה דוקא בקיסמים ועשבים שהן
מחוברין בגוף הקרקע ונתדבקו לקרקע באופן שהיה בשבת חייב על נקיון כיוצא בזה משום
חורש ,הוי כעושה מעשה בגוף הקרקע וקונה בחזקה זו.570
÷:ò÷ø÷ë åðéã ò÷ø÷ì øáåçîä - âö
)åà øèùá åà óñëá äð÷ðå ò÷ø÷ë àåä éøä ,ò÷ø÷ì êéøöù (à) ò÷ø÷ì øáåçîä ìë (à
åà ,åá øáåçîä úåð÷ì ò÷ø÷á ÷éæçä àìà ,ò÷ø÷ä úåð÷ì ïéåëúð àì åìéôà .(á) ä÷æçá
 570לא הבאתי תשובתו נגד האב"מ.
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åðéà íà ìáà .ò÷ø÷ä äð÷ àìù ô"òà ,äð÷ ,åá øáåçîä úåð÷ì éãë ò÷ø÷ä ãòá óñë ïúð
ùéå) .äàðåà íäì ùéå ,(â) ïéð÷ì ïéìèìèîë æ"ä ,øöáéì íéãîåòä íéáðò ïåâë ,ò÷ø÷ì êéøö
:(ã) (ò÷ø÷ë ïðéã ò÷ø÷ì êéøö ïéà åìéôàã íéøîåàå ïé÷ìåç

)א( המחובר לקרקע  -עיין מה שכתבתי לעיל בסימן צ"ה סק"א בזה )נתה"מ(.
)ב( ונקנה בכסף או בשטר כו'  -פירוש ,הן שקונה המחובר בפני עצמו ע"י קנין כסף או
שטר או חזקה שעושין בו ,הן שקונה הקרקע ועושה בה אחד מהקנינים ,נקנה לו עם הקרקע
גם המחובר שעליו ,אלא שיש הפרש ביניהן ,דכשעושה קנין בגוף הקרקע ,אז קונה כל
האילנות או התבואה והפשתן שעלה ע"י חזקה אחת שעושה בקרקע ,ואם בא לעשות חזקה
במחובר בפני עצמו ,צריך לעשות חזקה בכל אילן ואילן בפני עצמו .ואם עושה אחד
מהקנינים בקרקע ואין כונתו לקנות הקרקע אלא המחובר שעליו ,נמי מהני )סמ"ע(.
)ג( כמטלטלין לקנין  -פירוש ,ואין קנין אלא בדברים שהמטלטלין נקנים בהן עי' סי' קצ"ה
ס"א וסי' קצ"ח )סמ"ע(.
)ד( כגון ענבים העומדים ליבצר כו' ויש חולקין ואומרין דאפילו כו' – עי' סי' צ"ה ס"ב
ולקמן ש"א ס"ה ,שהרמ"א שם לא חולק ,ויש לחלק שלענין שומרים גם העומדים ליבצר
הוי כקרקע לפי הרמ"א ,ואין נשבעין עליהן ,שהרי צריכים לקרקע קצת ,ורק כשאין צריכים
לקרקע כלל הוה מטלטלין גמורים )סמ"ע(,
)ה( וי"א דלענין סי' ש"א כיון דלשמירה יהיב ניהלייהו ,אף באין צריכין לקרקע הרי הן
כקרקע אבל כאן ובסי' צ"ה דלאו לשמירה יהבי ניהלייהו הרי הן כמטלטלין כשאין צריכין
לקרקע ,ועיקר כרמ"א )ש"ך(.

÷øèù áúë àìå óñë ìá÷å ìàøùéì ò÷ø÷ øëîù íéáëåë ãáåò - ãö
)óñëä úðéúð íò äðå÷ù àåä øèùá àìà óñëá àìå (à) ä÷æçá äðå÷ åðéà 571í"åëòä (à
)åäéî :äâä (ã) (â) øèùá àìà äðå÷ åðéàå í"åëòë àåä éøä í"åëòî äðå÷ä ìàøùéå 572(á
:ãéî äð÷ ãåçìá óñëá åì äð÷éù ç÷åì äðúä íà ïëå (ä) ãåçì óñëá äðå÷ í"åëòä ïî úåøéëù

)א( ומ"ש אינו קונה בחזקה  -נקט בחזקה לרבותא וכל שכן בכסף ,דהרי קנין חזקה עדיף
מכסף ,כמ"ש בסימן ק"ץ וקצ"א וקצ"ב דאף במקום דאין קונין בכסף לחוד ולא בשטר
לחוד ,קונין בחזקה לחוד ,ומשום הכי הוסיף מור"ם וכתב ולא בכסף .גם מוכח כן מדסיים
וכתב אלא בשטר עם נתינת הכסף ,דמוכח מינה דבכסף לחוד לא קנה .ובמטלטלין לפי
הרמב"ם בין עכו"ם מישראל ובין ישראל מעכו"ם קונה במשכיה או בדמים,א בל הרמב"ן
ס"ל דעכו"ם מישראל אינו קונה מטלטלים בדמים כ"א במשיכה )סמ"ע(.
)ב( ומ"ש עם נתינת הכסף  -ואפילו אם נתן הכסף קודם כתיבת השטר קנהו )סמ"ע(.
)ג( הגוי אינו קונה בחזקה כו' וישראל הקונה כו'  -עיין בסמ"ע ס"ק א' ונראה מדבריו
דישראל מעכו"ם לכ"ע קונה מטלטלים בדמים 573וכ"נ להדיא מדבריו בסוף סימן זה ,ע"ש,
וזה אינו ,דבין ישראל מעכו"ם ובין עכו"ם מישראל אינו קונה רק במשיכה) 574ש"ך( ,עי'
סמ"ע ואין נפקותא לדינא )ט"ז( ,וי"ח דהא לדעת הסמ"ע ישראל מגוי קונה בחזקה,575
ועיקר כהט"ז )נתה"מ( ,בענין ישראל מומר לעבודת כוכבים מה דינו לענין קנינים ,ומסיק
דמומר לעבודת כוכבים ישראל גמור הוא לענין זה) ,פ"ת(.
)ד( שם  -רצה לומר עם נתינת הכסף ,דהא לא עדיף מישראל שקונה מהישראל )סמ"ע( .אם
נתן כסף ולא נתן שטר נגד הגוי הוי קנין גמור ,שאין הגוי יכול לחזור בו מהמקח .וגם
הישראל אינו יכול לתבוע מעותיו ,דנגד הגוי הוי קנין גמור לענין שיצא הקרקע מרשותו ע"י
 571ע' חת"ס יו"ד שיז שאין דין י"ג וי"ב בגדלות בגוי אלא רק בשכלו שלם
 572ע' מנחת חינוך שלו שפחות משו"פ הוי ספק ,ולפי האו"ש עירובי ב/יב זה ודאי קונה שכל
הכסף כדי שהגוי יסתלק ולא יקנה
 573לא מצאתי כך בדבריו?
 574ע' בתשוב' מהרשד"ם סי' קע"א – ש"ך עי' בשו"ת רע"א לז ,וע"ש שלא מתייחס בכלל לש"ך
וסמ"ע אלא רק לראשונים ,וע"ש שמביא מיו"ד קלב/א שקנין כסף מספיק ,אבל מפקפק בראיה זו
 575לא מצאתי?
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הכסף .רק הישראל עדיין לא קנה השדה ולא נכנס לרשותו מחמת שרפויי מרפייה בידיה
הקנין שחושב שהגוי יחזור בו מצד אלמותו ,וכיון דהגוי גמר ומקני נעשה הפקר כל זמן
שהישראל לא קיבל שטר) 576עי' ס"ב( ,כמו בנתן מתנה והלה אמר אי אפשי) 577נתה"מ(.
)ה( ומ"ש ומיהו שכירות מן הגוי קונה בכסף לחוד  -ישראל מגוי לא קנה בלא שטר משום
דגם ישראל מישראל לא קני בלא שטר ,הא שכירות שאין דרך העולם לכתוב עליו שטר
קנהו בכסף בלא שטר ,וסבירא ליה לרמ"א דגם לאינך מפרשים דסבירא להו דאפילו במקום
שישראל מישראל קונה בלא שטר ישראל מגוי אינו קונה משום דלא סמכה דעתו ,מכל
מקום בשכירות שהוא לזמן סמכה דעתו מאחר שקיבל הגוי דמי שכירותו )סמ"ע( .וי"ח
שהרי עיקר הטעם בעכו"ם משום דאנס הוא מה לי מכר מה לי שכירות ,וכל הרמ"א לא
להלכה שזה כפי צד ברשב"ם שאינו עיקר להלכה )ט"ז( ,ועיקר כרמ"א )קצה"ח( ,כיון
דאפילו במכירה הוי קנין גמור לגבי הגוי ,שאין שניהן יכולין לחזור זה מזה ,רק דלא הוי
קנין לגבי הישראל לענין שיכול ישראל אחר לזכות בו כזוכה מן ההפקר ,ובשכירות לא שייך
הפקר ,דדוקא במכר דאיסתלק נכרי כשלקח מעות מהאי ביתא לגמרי הוי הפקר כמו בנתן
מתנה ואמר הלה אי אפשי בו ,אבל בשכירות הא מבואר לקמן בסימן שט"ז סעיף א' דאם
השוכר רוצה לצאת מן הבית ולהניחו בלא דיורין יכול המשכיר להשכירו לאחרים ,וכל זמן
שאין השוכר יושב בהבית ואין משכירו לאחרים ,הרשות ביד המשכיר להשכירו לאחרים כל
זמן שלא יכנס בו השוכר או באי כחו ,וא"כ אין על הבית ,דין הפקר .וגם לא דמי מוכר
למשכיר ,דהשוכר יש לו כעין שיעבוד הגוף על המשכיר להעמיד לו את הבית ששכר ממנו,
עי' סי' שי"ב ס"ב ,דאם הפקיע השכירות הראשון דחייב להעמיד לו בית ולא סגי כשישלם
לו דמי שוויו ,משא"כ במוכר שגזל מהלוקח החפץ שמכר לו ומכרו לגוי אינו חייב לשלם לו
רק דמי שוויו ולא להעמיד לו מקח אחר כמותו .וכן במכר לו בית סתם או חמור סתם ונשרף
הבית או החמור ואין לו בית או חמור אחר פטור מלהעמיד לו בית ,משא"כ במשכיר לו בית
סתם או חמור סתם נשתעבדו נכסיו להעמיד לו בית או חמור .ולפ"ז לא שייך כלל דין הפקר
בשכירות ,ויפה כתב הרב רמ"א דבשכירות נקנה בכסף לחוד ,וכוונתו דלא שייך בזה הדין
שכתב בסעיף ב' דאם קדם אחר והחזיק דזכה בו ,וכיון דלא זכה בו המחזיק מטעם הפקר
ממילא קנהו השוכר הראשון ,ועכ"ז אם התנה שיקנה בכסף לחוד דקנה לא מהני תנאי
)נתה"מ(.
)ו( בכסף לחוד קנה וכו' – וי"א דלא מהני )ש"ך( ,ועיקר כרמ"א ,דאינו אלא משום סמכה
דעתיה )קצה"ח( .הא דמהני תנאי ,עכ"ז לא קנה כי אם לאחר שנכתב השטר ,דאז סמכא
דעתיה וקונה למפרע מעת נתינת הכסף ,ואף שישראל אחר בא והחזיק ביני ביני ,ראשון
קנה .וגם לא אמרו כי אם שיש עדים שאמר כן והתנה עם הגוי ,אבל בסתמא לא אמרינן כן
כו' )פ"ת(.

578

)øèùá àìà ìàøùéì åäð÷î àìå ìàøùéî ò÷ø÷ä äðå÷ åðéà í"åëòù øçàî (á
äá ÷éæçäå øçà ìàøùé àá äá ÷éæçéù íãå÷å íéîã ïúðå í"åëòäî äãù ç÷ìù ìàøùé
äëæ ïåùàø äá ÷éæçä åìéôàã íéøîåà ùéå (æ) 579ïåøçà äëæ øâä éñëðá íé÷éæçîù êøãë
ïúðù íãå÷ ãçàä ÷éæçä íà ìáà éì äàøð ïëå øèù àìá ïåùàøã àúòã àëîñ àìã (ç) ïåøçàä
íéîãä ç÷ìù úòî í"åëòäù éðôî (è) íéîãä úà ïåùàøì ïúåðå 580àîìò éìåëì äëæ úåòîä
ìëù øáãî éñëðë åìà íéñëð åàöîðå åãéì øèùä òéâéù ãò äð÷ àì ìàøùéå åúåùø ÷ìéñ
àá íà íå÷î ìëîå òùø éø÷î éðùäå :äâä øëåîä í"åëòä ìò åúåéøçàå äëæ íäá ÷éæçîä
äîá åéúåòî åì ïúåð éðùäå ìéàåä øåñî àø÷ð éðùä ãéî åàéöåäì í"åëòä é"ò ìãúùäì ïåùàøä
 576לא ברור??
 577ואפשר לעשות חזקה???
)א(
 578מאחר שעכו"ם אינו קונה כו' .ע"ל סי' ער"ד וער"ה סי"ב וע' בתשוב' מהרי"ט
סי' צ"ה ובתשובת רשד"ם סי' רכ"ה באריכות וסי' רל"ב )ש"ך(.
 579ע' פ"ח עמדו רמג שמבי אר"ן שזה רק במקום שקונים בשטר מכירה וקשה להולמו עם דברי
המחבר*
 580לא הבנתי ע' סמ"ע שהביא מ"מ שאין זכר ללפני המעות ,ולא מצאתי המרדכי ,ואיך יתכן
קנין חזקה שדעתו אמעות
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àìù åèôùîå êìîä åúåà ïéã íà ìáà êìîì òåãé èôùî ïéàù íå÷îá :íéøåîà íéøáã
éôë íéùåò åìà íéøáãá àöåéëå íéîã ïúåðä åà øèùá áåúëù éî àìà ò÷ø÷á äëæé
ïáåàø äëæ øèùá ïåòîùì åðúðå ïáåàø ãéá ïåã÷ô åà ïåëùî åì äéäù í"åëò :äâä êìîä èôùî
éåä ïëìå êéùîã ãò äð÷ àì ïåòîùå í"åëòä ÷ìúñð ïåòîùì í"åëòä ïúðù ãéîã åãéáù äîá
:ø÷ôää ïî äëåæë ïáåàø åá äëæå ø÷ôäë

)ז( כדרך שמחזיקין בנכסי הגר – עי' סימן קצ"ב וסימן ער"ה סעיף י"ב )סמ"ע(.
)ח( דאפילו החזיק בה הראשון כו'  -פירוש ,אפילו החזיק בה אחר שנתן המעות להגוי,
אפילו הכי לא סמכה דעתו לקנות בו עד שיכתוב לו שטר ,מה שאין כן אחר דלא נתן מעות
דדעתו לקנות בהחזקה ,מסתמא כיון דלא נתן מעות לא יפסיד אף אם יקחנו ממנו הגוי ,ומה
מזיק לו שיסמוך דעתו לקנותו בו ,ואם הקונה פיקח ,שיחזיק בו אחר נתינת המעות בתורת
הפקר קודם שיקדמנו אחר )סמ"ע(.581
)ט( ונותן לראשון את הדמים  -דאף דלא קנהו ,מכל מקום בתורת משכון הוא בידו עד
שיחזיר לו הדמים ,וי"א דאין צריך ליתן לו דמים כיון דלא בא ליד הלוקח מתחילה בתורת
משכון )סמ"ע( ,דכיון שלא קנה הישראל ,ממילא הדמים כחוב על הנכרי ,דהא מה דלא
סמכה דעתיה הוא משום שמא יחזור בו העכו"ם ,וכשיחזור בו העכו"ם יהיו הדמים חוב
עליו והשדה יהיה משועבד למשכון ,והרי כשנתן ישראל מעותיו על תנאי זה נתן ,שאם לא
יגיע השדה לידו יהיו המעות חוב ,וא"כ אף שהפקיר נכסיו מ"מ הא בעל חוב יכול לטרוף
מן הזוכה מן ההפקר כמבואר בסימן רמ"ה סעיף י' ,ולפ"ז צריך ליתן לו כל הדמים שנתן
ולא מהני כשנותן לו דמי שוויו ,דיכול לומר לדידי שוה לי כמבואר בסימן ק"ט סעיף א',
ולפ"ז במטלטלין כשנתן מעות ולא משך שכתב הש"ך בס"ק ד' שיכול גם כן אחר לזכות מן
הפקר ,אין צריך הזוכה ליתן לו הדמים לטעם הסמ"ע ,דהא בעל חוב אינו יכול לטרוף
מטלטלין המשועבדים והפקר דין משעבדי יש לו ,אכן לטעם השני שכתבו הפוסקים שצריך
ליתן הדמים מפני שנהנה ע"י מעותיו שנתן זה ,צריך ליתן לו עכ"פ דמי שוויו אף
במטלטלין ,ועי' לקמן ס"ק )טו( )נתה"מ( ,ולפי הטעם השני אם אכל פירות מוריד מהמחיר,
ולפי הצד הראשון צ"ע )נתה"מ סק"ו(.
)י( ואחריותו על הגוי  -פירוש ,אף שכבר נתן השני להראשון המעות ,אין האחריות עליו,
ולפ"ז אם בא הגוי והוציא מיד זה המחזיק שנית ,אזי אין צריך הראשון להחזיר לו מעותיו
)סמ"ע(.
)יא( והשני מיקרי רשע  -כיון דצריך המחזיק ליתן מעות להלוקח ,נמצא דאינו כמציאה
והפקר ,והוה ליה כדין עני המהפך בחררה ובא אחר ונטלה דמיקרי רשע )סמ"ע( ,שמעון
שהיה לו חוב ארבעים זהובים אצל גוי ,וכתב לו הגוי כתב באם שיתן לו השררה רשות
למכור ביתו ליהודי ,אזי יהיה לשמעון קדימה וישלם חובו מביתו ,ואחר כך כשנתן לו רשות
בא ראובן והחליף ביתו עם בית הגוי ,ומותר דמי שיווי הבית נתן ביד הגוי ,וכתב לו שטר
מכירה כנהוג בערכאותיהם ,ועתה תבע שמעון לראובן לדין באשר לו קדימה בבית זה כפי
שטרו מן הגוי ,וגם יש בידו להשתדל אצל השר שיכוף לגוי שימכור לו הבית .השני קנה ולא
הראשון ,חדא כיון שלא פסק הראשון דמים ,ועוד ,דאפילו בפסק דמים שאמכור לך במנה,
עי' לקמן סימן ר"ו סעיף א' דאם מכרה ביותר על מנה קנה השני ,דאמרינן זוזי אנסוהו
בשביל המעות שהוסיף ,אם כן בנידון דידן שהחליף הגוי על ביתו של שני ,אף על פי שאינו
שוה אלא מנה ,יש לומר דהוי כמכרה ביותר ,דהא אמרינן דאין בחליפין אונאה מטעם דיש
רוצה במחט יותר מבשריון כמו שכתוב בסימן רכ"ז סעיף כ' ,וקל וחומר בבתים פשיטא דיש
לומר אילו לא נתן לו הישראל בית אחר לא מכר הנכרי ביתו כלל בשום ממון )פ"ת(.
)יב( נקרא מסור  -היינו טעמא ,כיון דמן הדין זכה בו המחזיק ,אסור להוציאה מידו ולבטל
זכותו ע"י גוי )סמ"ע(.
)יג( הואיל והשני נותן לו מעותיו  -ומכל שכן אם כבר נתן לו מעותיו ,דאזי יפסיד השני
כנ"ל .אבל י"א דאין צריך המחזיק להחזיר ללוקח מעותיו ,ואפילו הכי אין הלוקח רשאי
לתבוע להגוי ,ואי תבע ועל ידי זה מוציא הגוי השדה מיד המחזיק מיקרי מסור )סמ"ע(.
 581לא הבאתי את דברי הנתה"מ ופ"ת.
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)יד( גוי שהיה לו משכון או פקדון כו' עד ונתנו לשמעון בשטר  -בפקדון איירי כפשוטו
דנתנו לו במתנה ,ובמשכון צריך לומר דכתב לו שטר מתנה על העודף ,והיינו שיפדנו שמעון
מיד ראובן ומה ששוה המשכון יותר יהיה שלו ,אמנם מותר לשמעון לומר להגוי שראובן לא
נתנו לו ,מאח רשהיא כמציאה שבא לידו בחנם )סמ"ע( ,ואינו מוסר כיון שנתן לו הגוי
במתנה ,ומתנה דמי למכר ,דאי לאו דקיבל הנאה מיניה ,ובמה שראובן אינו מחזיר לו מפסיד
הוא ,וכשאומר להגוי מציל עצמו מהיזק )נתה"מ(.
)åðéà øçà åá ÷éæçéù íãå÷ ïåùàøì øèù í"åëòä áúë íà åìéôàù øîåàù éî ùé (â
úåòîä ìá÷éù íãå÷ øèùä áåúëéù êéøö àìà øçàë àåä éøä ÷ìúñð øáëù ïåéë íåìë
.(åè) úåòîä úðéúðá äð÷ ïéìèìèîá ìáà ò÷ø÷á àìà éøééî àì äæ ìëå

)טו( אבל במטלטלים קנה כו'  -הטעם ,דדוקא בקנין שדה שייך למימר דלא סמכה דעתו,
אבל בקנין מטלטלין דהלוקח יקחם מיד לביתו ,לא חיישינן כולי האי שהגוי יקחם באלמות
מתוך ביתו .וגוי אי קונה מישראל המטלטלין בכסף או לא עי' לעיל ס"ק )א( )סמ"ע(,582
וי"א במטלטלי א"צ שטר וסגי בנתינת כסף בקנייני מטלטלי ע"פ הדין ואה"נ דלמ"ד דצריך
משיכה לא מהני נתינת המעות בלא משיכה )ש"ך( ,וי"ח ,דעיקר כרמ"א דלא הוי הפקר רק
מטעם דכל קנינו של נכרי בכסף ,וכל מקום דגם לגבי נכרי ליכא קנין לא הוי הפקר ,ואם כן
הכא במטלטלין ,לא מיבעיא שיכול להשתדל עם הנכרי להוציא ממנו ,ממה נפשך ,דאי
מעות קונות במטלטלין בנכרי הרי הוא שלו כמ"ש הסמ"ע סק"א ,ורשאי להציל שלו באיזה
ענין שירצה ,ואי מעות אינן קונות במטלטלין בנכרי ,הרי הוא של הנכרי ,והוא גזל ביד
המחזיק ,ויכול לומר להנכרי ,דהאמת יכול להגיד להנכרי במקום שהוא גזל בידו ,וכן אם בא
לתבוע בדיננו ,הישראל המחזיק מחוייב להחזיר לו ,כיון שהוא ספיקא דדינא ואולי מעות
קונות ושל הלוקח הוא ,ותחת יד הישראל המחזיק הוא ודאי גזל ואסור להחזיק בו מספיקא
דשמא גזל ישראל הוא ,ונותנין אותו להלוקח ,וי"א דקנה במעות לבד ,כיון דנהגו הגוים
להקנות בדמים ,רק במכר מטלטלין לגוי במעות לא קנה )נתה"מ( ,אחד קנה עצים מן שר
אחד ,והתנה עמו שישאר העצים מונחים ביער עד זמן ועידן ,דאילו היה קונה הקרקע
שהעצים מונחים עליהם בקנין גמור ,אם נתן המעות להשר קודם שקיבל שטר ,לא היה קונה
הישראל הקרקע ,וממילא דגם המטלטלים היינו העצים ,נעשו הפקר וכל הקודם זכה ,אך
בנידון זה לא קנה הקרקע בקנין גמור רק בתורת שכירות לזמן ,והשר לא סילק ידו ורשותו
ממנה ,אין אדם יכול לזכות בהקרקע ההיא ,ונקנה לישראל בכסף ושטר כדינא )פ"ת(.
)טז( שם  -העלו בזה גבי מכירת בכור שצריך תרווייהו כסף ומשיכה לאפוקי מידי ספיקא.
אמנם במכירת חמץ קשה הדבר במשיכה בכל חבית וחבית ,ובכסף לחודיה מידי ספיקא לא
נפקא ,ולכן שמתי אל לבי לברר הקנין וכיצד לצאת מידי מאסר הספיקות .וי"א דהמחוור
שבכלם דמקבל פרוטה מן העכו"ם ויקנה לו מתורת מטלטלין אגב קרקע דקנה הקרקע
ואגבו המטלטלין ולא מתורת חצר .ולפ"ז גם במכירת חמץ יש לנו להזהר למכור לעכו"ם
החדר שהחמץ בתוכו וליקח פרוטה ומקנה חדר ואגבו החמץ ,ולא שנותן בתורת חצר ,וי"א
להעמיד הקנין בבכור וגבי מכירת חמץ שהוא בתורת חצר ,ודאי יש חצר לעכו"ם דמצד
המשלח א"צ להיות בן ברית אלא רק מצד השליח ,ומצד החצר אין חילוק בין חצר דישראל
לחצר דעכו"ם ,דחצר אעפ"י שאין בו משום בן ברית אלומי אלמיה רחמנא לשליח .אמנם
אם החמץ אינו בעירו וצריך למוכרו לא מצאו אחרונים דרך כיון דכסף לחודיה אינו קונה,
אם יש לו קרקע יכול להקנות לו הקרקע ואגבו החמץ ,אלא דכבר יש לנו גמגום בקנין אגב
וכמ"ש בסק"ג ,ועוד היכא דאין לו קרקע מאי .וכאשר שמתי אל לבי בזה מצאתי קנין
אודיתא דהיינו שיכתוב חתימת ידי תעיד עלי כו' איך שמכרתי את כל החמץ לפלוני באופן
המועיל ,וכיון שמודה שמכר באופן המועיל קנה העכו"ם באודיתא זו ומשום דאודיתא הוי
קנין אעפ"י ששניהן יודעין שאינו כן ,ולפי שלא ביארו בו האחרונים ביאור רחב בקנין
אודיתא ולכן צריך אני להאריך קצת .ולענ"ד קנין שלם הוא ולא נופל הוא מכל הקנינים הן
לענין ממון הן לענין איסור ,ואף על גב דקמי שמיא גליא שאין הדבר כן ,כיון דהוא קנין הרי
נקנה לו באודיתא .ואפילו באיסורין מהני הודאה ,ובפרט גבי חמץ דאינו אלא מדרבנן דסגי
ליה בביטול וכמ"ש ,וא"כ אם אין החמץ בביתו יכול למוכרו באודיתא וכמ"ש ,והיינו
 582עיי"ש ש"ך ס"ק )ג(
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שיכתוב בשטר מודה אני שמכרתי באופן המועיל וכמ"ש ,או שיאמר בעל פה ובפני שני
עדים כשרים ,דאע"ג דגבי שאר קנינים לא איברי סהדי אלא לשקרי ,אבל אודיתא לא הוי
אלא עד שיודה בהודאה גמורה בפני עדים כשרים )קצה"ח(.583
÷ïéôéìçá ïéìèìèî åà ò÷ø÷ úééð÷ ïéã - äö
)åà ò÷ø÷ä óìç äæ äð÷ åì øîàéå àåäù ìë (à)éìë äð÷îì äðå÷ä ïúé 584ãöéë ïéð÷á (à
àåä éëäã àúòãà àîúñî éë ïë äðå÷ä åì øîàéù ïéâäåð ïéàå éì úúðù åà úøëîù ìèìèîä
äðúî ìá÷îì åà ç÷åìì íéìèìèîä åà (á)ò÷ø÷ä äð÷ð éìëä äð÷îä êùîù ïåéëå åì ïúåð
íåù ïéàå êùî àìå (â)øèù áúë àìå óñë ïúð àìå ÷éæçä àìù ô"òà àåäù íå÷î ìëá
(å)åìá÷ íà ïëå äâä äæì äæ íéãåî íà (ä)øáãá íéãò ïéà åìéôà (ã)åá øåæçì ìåëé íäî ãçà
÷.äð÷ù äæì äæ íéãåîå ìéàåä ïéð÷ éåä úåãò éìåñô éðôì ïéð

)א( יתן הקונה למקנה כלי כו' – היינו הקונה נתן להמקנה ,והמקנה יקנה לו דבר המכירה
חילופי זה הכלי שקיבל מהקונה )סמ"ע( .י"א שאין לעכו"ם קנין חליפין ,ועיקר שיש לו
)קצה"ח(.
)ב( וכיון שמשך המקנה כו'  -ראובן היו לו בהמות לשחוט ומכר העורות לשמעון בקנין
חליפין ,ובעוד שהוליכם לשחיטה ברחו הבהמות וטבעו בנהר ,ופסק דהפסד העורות על
שמעון ,דמאחר שלקחו בקנין נקנו לו העורות בכל מקום שהן )סמ"ע(.
)ג( ולא כתב שטר  -עיין מה שכתבתי לעיל סימן ק"צ סעיף א' סק"א? ושם סעיף ז' סק"ה?
)פ"ת(.
)ד( ואין שום אחד מהן יכול לחזור בו  -היינו דוקא לאחר שפסקו מלדבר באותו ענין ,או
שהתנו בשעת הקנין שלא יוכלו לחזור בו וקמ"ל דבתנאי מהני מיד לאחר שקנה ממנו בכלי,
וכמ"ש המחבר בסמוך סעיף ח' )סמ"ע(.
)ה( אפילו אין עדים כו'  -דלא איברי סהדי אלא להמשקרים וכופרים זה את זה ,וכמ"ש
לעיל סימן קפ"ט סעיף א' )סמ"ע(.
)ו( וכן אם קבלו קנין כו'  -ע"ל סי' רמ"א ס"ב בהג"ה )ש"ך(.
)áåùç øáãî éåùò àäéù ãáìáå äèåøô äåù åá ïéàù ô"òàå (æ)éìëá àìà íéðå÷ ïéà (á
(ç)òáèîá àìå úåøéôá àìå äàðäá øåñàù øáãá íéðå÷ ïéàå ø÷á éììâî éåùòä éìë é÷åôàì
(àé)ìñôðù òáèî íäá ïéðå÷ ïéà éìë ïðéàù (é)ïéìèìèî øàù ìáà äá ïéðå÷å (è)éìë éø÷î äîäá
äð÷î ìù åéìëá ïéðå÷ ïéàå íäá ïéðå÷å éìëë éåä éøîâì

)ז( אין קונים אלא בכלי כו'  -ולכך מנהג האידנא לכתוב בסוף השטר וקנינא מיניה במנא
דכשר למיקניא ביה .במנא ,לאפוקי מטלטלין .דכשר ,לאפוקי איסורי הנאה ,איכא דאמרי
לאפוקי כלי העשוי מגללי בקר .למיקניא ,כלומר בכליו של קונה .ביה ,לאפוקי מטבע ,ואם
לא כתוב כן אין מוציאין ממון בשטר ההוא )סמ"ע( ,וי"ח דמה שנוהגים לכתוב בשטרות
אינו אלא לרווחא דמילתא )פ"ת(.
)ח( ולא במטבע  -אף על גב דיכול לשקול כנגדה או לתלות בצואר בתו ,מ"מ אינה מיוחדת
לאלו ועיקרו להוצאה ניתנה ע"י צורה שעליה ,וצורה עבידא דבטלה שהמלך פוסל צורה זו
ומצוה לצור צורה אחרת על המטבע ,ומשו"ה לא סמכא דעתיה דהמקנה להקנות על ידו
המקח .585ומינה ,דאם נפסלה המטבע ואין יכולין להוציאה ,דקונין בה וכמ"ש מור"ם
בסמוך )סמ"ע(.
)ט( בהמה מיקרי כלי  -לאו דוקא פרה ושור דעושין בה מלאכה כגון חרישה וכיוצא בו,
אלא אפילו טלה והדומה לו ,כיון שנהנין מהם בעינם ,דהטלה מגדלין לגדל עליו צמר
וגוזזין אותה ולוקחין החלב והולדות עמהן ,ודומים גם הם לכלי שעושים בו קנין חליפין,

 583עי' דבריו רעט סק"ב שבפשטות אין קנין אודיתא על דבר שלא בא לעולם.

 584ש"ך חושן משפט סימן קצה ס"ק א
)א( בקנין כיצד כו' .ע' בתשו' מהרא"ן ששון סי' ר"ו:
 585ובזה"ז שאין מטבע נפסל?
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כיון שראוי הוא לעשות בו מלאכה )סמ"ע( ,בהמה מקרי כלי .ע' בי"ד סי' קע"ז סל"ה
)ש"ך.(586
)י( אבל שאר מטלטלין כו'  -כל דבר הנעשה בידי אדם בכלל כלי ,והנעשה בידי שמים הוא
פירי) 587סמ"ע( ,וי"ח מכח הרמ"א שבהמה נחשב ככלי )ש"ך(.
)יא( מטבע שנפסל  -ע"ל סי' ר"ג ס"ח בהג"ה )ש"ך(.
)åäð÷ä åìéôà ç÷åìä äëæ øëîîä åúåà ç÷åìä äð÷éù éãë øëåîì éìë ãçà äð÷ä (â
åìâøåä êëìå äâä ç÷îä äð÷ð åøéæçäì úðî ìò éìëä åì äð÷äù ô"òàå (áé)äðå÷ä éðôá àìù
àäå äðå÷ä éðôá àìù ïä íéðéð÷ä áåøù éôì äðå÷ä éðôá åìéôà 588íéãò ìù øãåñá ïéð÷ä úåùòì
øùôàù ç÷îá ìáà (âé)äéì àçéð éàãåã äæá àöåéëå äðúîá åðééä äðå÷ä éðôá àìù ç÷îä äð÷ðã
.ïéøæåç ïäéðùå äð÷ àì (ãé)úåð÷ì õôç åðéàù

)יב( אפילו הקנהו שלא בפני הקונה  -משום דמסתמא ניחא ליה להקונה ומזכין לאדם שלא
בפניו ,ומשו"ה מסיק מור"ם וכתב דהיינו דוקא במתנה כו' )סמ"ע(.
)יג( היינו במתנה וכיוצא בזה דודאי ניחא ליה – י"א דאפילו במתנה י"ל דלא ניחא ליה
לזכות בה משום שונא מתנות יחיה ,ומשו"ה מסיק וכתב שם דאין לחלק בין מתנה למכר
)עי' לעיל קע"א ס"י( .ולא קנה בשניהן אא"כ ידעינן דהיה ניחא ליה בשעת הקנין ,כי אף
שידעינן דהיה ניחא ליה מקודם לכן וגם עתה כששמע הקנין ,שמא חזר בו בינתיים ולבסוף
חזר ונתרצה .ונראה ,דלמה שנוהגין שהקונה שולח עדים להמקנה לקנות על ידם ,ליכא
למיחש שמא הדר בו בינתיים כיון דבשליחותו אזלי )סמ"ע( .וי"ח דאין צד שונה מתנות
יחיה בזכיית מתנה ,ומש"כ בסי' סימן קע"א לענין חלוקת ארבע אמות דמצי אמר במתנה לא
בעינא משום שונא מתנות יחיה ,היינו היכא דמוחה בפירוש אין מזכין לו בעל כרחו ,אבל
בסתמא זכות הוי וזכין לו שלא בפניו ,ויש צד בקנין סודר שלא בפניו שלא מועיל אבל
בשאר קנינים ודאי זוכין במתנה שלא בפניו )קצה"ח ונתה"מ(.589
)יד( שאינו חפץ לקנות – וי"א דאפילו במכר מהני שלא בפני הקונה ,דמהני קנין סודר שלא
בפני הקונה מהא דכותבין שלא בפני המלוה בשטרי אקנייתא ,והיכא שהיה מקח בזול
לכו"ע זכין שלא בפניו ,דסחורה בזול חשיב כמו מציאה וזוכה לו חצירו ,ועי' רמ"א סימן
רס"ח סעיף ג' גבי סחורה בזול כתבה לספיקא דדינא ,היינו דווקא בחצירו ומשום דתלוי ביד
מוכר ,ועי' לקמן סימן שנ"ט סעיף ב' שכתב אסור לגזול אפילו על מנת לשלם דבר יפה,
ומשמע דאם מזכה לו תיכף את התשלומין היפה הו"ל זכות ,ע"ש בש"ך )סק"ג( ,ובמקח נמי
זכין והובא דבריו להלכה בשו"ע סימן רל"ה סעיף כ"ג דהקונה יכול לחזור ואין המוכר יכול
לחזור אם ירצה הקונה )קצה"ח(.
)åá äð÷ äðå÷ä ãéá åúö÷ øàùðå åúö÷î àìà éìëä ìë äð÷îä ñôú àìù ô"òà (ã
úåòáöà 'âî úåçô æçà íàå (åè)úåòáöà 'â øåòéù àåäù éìë øåòéù åðîî æçàéù àåäå
ïéð÷ ïéàã íéøîåà ùéå äâä (æè)åìöà åàéáäìå éìëä ìë ÷úðì ìåëé àäéù ïéðòá æåçàéù êéøö
àåä éìëä øéæçäì úðî ìò ïéð÷ íúñã åúö÷ êåúçì åà éìëä áëòì ìåëé øëåîä ïéàå (æé)'âî úåçôá
ùéå ïéð÷ åðéà åá äð÷îå åúòã àìá åøéáç øãåñ ç÷ìù éî ïëìå åéìòá úòãî àìà éìëá ïéð÷î ïéàå
éì äàøð ïëå åá úåð÷äì éãë åìéàùä ïë íà àìà ïéð÷ åðéà åì ìåàù éìë éåä åìéôà íéøîåà

)טו( שהוא שיעור ג' אצבעות  -ר"ל ג' אצבעות על ג' אצבעות דאז שם כלי בגד עליו לענין
טומאה ,ומינה נלמד להקונה בכלים אחרים )סמ"ע( ,ויש מקשים דהא קיי"ל לענין טומאה
דדוקא בצמר ופשתן סגי שלש על שלש ,אבל שארי מינין בעי שלשה על שלשה טפחים,
וי"א שעכ"ז מועיל לענין חליפים ,וי"א דאגב אביהן חשיבי ,פי' כשהוא מחובר בבגד חשוב
שלש על שלש דידיה )פ"ת(.
???? 586
 587ועיין במהרי"ק שורש ך' ]ענף ד'  -ה'[ איזה דברים צריכין קנין
)סמ"ע(

 588זה צריך להיות על פי ע"כ ולא כתוב וצ"ע

 589הנתה"מ מאריך ליישב את דעת הסמ"ע אבל מסיק כרמ"א ,ולא לא הבאתי את
האריכות.
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)טז( לנתק כל הכלי  -נראה דלאו דוקא כל הכלי קאמר ,אלא שיעור כלי דהיינו ג' על ג'
אצבעות וכנזכר לפני זה )סמ"ע( .דוקא לענין קנין סודר ע"מ להקנות מהני כשיכול לנתקו
אצלו אבל לענין שיקנה כל הכלי לא מהני מה שיכול לנתקו אצלו )ש"ך(.590
591
)יז( שאין קנין בפחות מג'  -פירוש ,ולא סגי במה שיכול לנתקו ולהביאו אצלו )סמ"ע( .

)ãéî ïúéðä åà øëîðä õôçä åì äð÷î ïë íà àìà 592ìéòåî ïéð÷ä ïéàù íéøîåà ùé (ä
éðôî äð÷ àì íéùìù øçàì éì êöôç äð÷úå äæ øãåñ äð÷ú äðå÷ä åì øîà íà ìáà
éì äð÷úù úðî ìò äð÷ åì øîà íà ìáà äðå÷ì øãåñä øéæçä øáë úåð÷ì åì ùéù äòùáù
àì éãëá éàãåã ìéòåîä ïôåàá åéùëòî éåäã ïðéøîà íúñáå äâä .(çé)äð÷ íåé 'ì øçàìå åéùëòî
(èé)ãéáò éåä

)יח( אבל אם אמר לו קנה על מנת כו'  -דמעכשיו הוא שיור בקנין ,וכאילו אמר מעכשיו
יתחיל הקנין ולא יגמור עד לאחר ל' יום ,וכיון שכן ,צריך להיות הדבר שקונין בו קיים אז
ביד המקנה ,ובקנין סודר כבר חזר הסודר למריה .אבל באומר על מנת ,אין כאן שיור בקנין
אלא תנאי בעלמא ,וכאילו אמר מעכשיו קנהו בסודר זה ,רק שאני מתנה שלא תקחנו עד
אחר ל' יום ,ומן הדין על מנת בלא תנאי מעכשיו נמי מהני ,אלא שתיקנו לומר ג"כ מעכשיו
לפרסם הדבר שמקנהו לו מיד )סמ"ע( ,וי"א דמעכשיו לחוד סגי ולא צריך ע"מ )ש"ך(,
ועיקר כסמ"ע )קצה"ח( ,וי"א דעיקר כש"ך )פ"ת(.
)יט( דודאי בכדי לא הוה עביד  593-בכונתו ,דדוקא כשתלה הקנין בלאחר ל' ,כגון שאמר לו
ותקנה לאחר ל' ,או אל תקנה אלא לאחר ל' ,אז לא קנה ,אבל אם הקנה לו בסתם ,אפילו
אמר לו בפירוש שלא ישתמש בו או שלא יקחנו עד אחר ל' ,והוא דבר שבא לעולם ויכול
הקנין לתפוס בו מיד ,אמרינן דהוי כמעכשיו )נתה"מ(.
)íé÷ñåòù æ"ë åá øåæçì ìåëé íäéðùî ãçà ìë øãåñ ïéð÷á øáãä øîâðù ô"òà (å
åá øåæçì ìåëé íäî ãçà ïéà ïéðòä å÷éñôä íàå 594ïéðò åúåàá
)(àë)øåáéã éãë øçàì (ë)åá øåæçì ìåëé íäî ãçà íåù ïéà äééð÷ä éëøã øàùá (æ

)כ( בשאר דרכי הקנייה אין כו'  -הטעם הוא ,דשאר קנינים הם בגוף המקח והיינו חזקה
משיכה מסירה והגבהה ,וכן בכסף נותנין הכסף כל דמי המכר ונסתלק ממנו המוכר והמקנה
)ולפי"ז אם קנהו בפרוטה שעושין בו המקח בקצת מקומות וכמ"ש בריש סימן ק"ץ( ,הוה
דינו דיכולין לחזור בו כל זמן שעסוקין באותו ענין ,595וכן בשטר אם שדה טובה מכר הא
קיי"ל )לעיל סימן קצ"א סעיף ב'( דאין קונה בשטר לחודה אלא צריך שיתן גם הכסף
)סמ"ע( ,וי"א דדוקא בדבר שאין הקנין נעשה בגוף הדבר יכול לחזור בו כ"ז שעסוקים
באותו ענין לפי שדרך בני אדם לעשות כן פתאום אבל בדבר שנקנה בגוף הדבר כבר
נתישבה דעתן דאל"כ לא היה מניח לעשות הקנין בגוף הדבר ,ובלא זה אין טעם לחלק בין
קנין סודר לשאר קנינים )ש"ך וקצה"ח( ,התוקע כפו כדי לקיים המקח ,במקום שנהגו
התגרים לקנות בו כדלקמן )סימן ר"א סעיף ב' – עיי"ש סמ"ע ונתה"מ( ,יכול לחזור בו כל
זמן שעסוקין באותו ענין ,דלא עדיף מקנין) ,פ"ת(.
)כא( לחזור בו אחר כדי דיבור – וי"ח דבמסירה וכיוצא בו אינו יכול לחזור אפילו תוך כדי
דיבור ,אלא היינו דאחר כדי דיבור בכל הקנינים חוץ מקנין סודר אינו יכול לחזור אף על פי
שעסוקים באותו ענין ,אבל תוך כדי דיבור יש מהן שיכול לחזור כגון כסף ושטר וחזקה,
אבל במשיכה או מסירה או הגבהה אפילו תוך כדי דיבור אינו יכול לחזור כו' )פ"ת( ,י"א
דהנותן מתנה לחבירו ואמר הנני נותן לך מתנה זו ונותנה לו ואח"כ אומר איזה תנאי במתנה
לא מהני אפילו אם הוא תוך כדי דיבור אין בתנאי זה כלום כיון שקודם לזה זכה בסתם וכו',
וקשה מכאן ,והעיקר שיכול לשנות תוך כדי דיבור )קצה"ח ופ"ת(.

 590לא הבאתי דברי נתה"מ.
 591לא הבאתי את דברי הקצה"ח.
 592ש"ך חושן משפט סימן קצה ס"ק ז
)ז( י"א שאין הקנין מועיל כו' .ע' בתשו' רשד"ם סי' רע"ז ורפ"ח:
 593לא הבאתי את דברי הסמ,ע לענין קבלת קנין לגרש את אשתו.

 594ואם חזר מהחזרה לא צריכים עוד מעשה קנין שדיבור מבטל דיבור )כסף קדושים(

595

עי' סמ"ע וט"ז סי' קצ ס"ב.
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)åà (áë)øèù åáúëù åà äøæç àìá øãåñ ïéð÷ úòùá ùøéô íàù áúëù éî ùé (ç
éãë øçà íäá øåæçì íéìåëé íðéà ïéðò åúåàá íé÷ñåòù ô"òà ïéð÷á äøùôì íéðééã åìá÷ù
(âë)øåáéã

)כב( או שכתבו בשטר כו'  -דכל שכתבו בשטר אין בו חזרה )סמ"ע(.
)כג( אחר כדי דבור  -אבל תוך כדי דיבור כדיבור דמי ,ושיעור כדי דיבור כשיעור שיכולין
לומר שלום עליך רבי )סמ"ע(.

)óñëù íå÷îá åìéôàå äâä ïéð÷ð ò÷ø÷ úìàùå úåøéëù íäá äð÷ð ò÷ø÷äù íéëøãá (è
ùéå (ãë)ãåçì óñëá äéì éâñ úåøéëù íå÷î ìëî õ÷ ïîéñ ìéòì øàáúðù åîë øèù àìá äðå÷ åðéà
(äë)øãåñ ïéð÷á íéð÷ð íðéàù íéøîåà

)כד( מ"מ שכירות סגי ליה כו'  -דשכירות לאו מדרך העולם לכתוב עליו שטר ,דסמכה דעת
השוכר בלא שטר כיון דלימים קצובים שכרוהו .ומטעם זה הקילו בשכירות מהגוי בכסף
וכמ"ש רמ"א בריש סימן קצ"ד )סמ"ע(.
)כה( וי"א שאינם נקנים כו'  -וכן עיקר )ש"ך( ,אבל מתנה לזמן נקנה בחליפין ,ולענין שכירות
עיקר כרמ"א )קצה"ח( ,דוקא שאילת קרקע שלא נפחת ,ואין בו רק הנאת דירה ושימוש,
שאין בו ממש וקנין בגוף הקרקע ,דמי לטובת הנאה שאין בו ממון בגוף החפץ ,לא נקנה
בקנין סודר ,אבל שאלת מטלטלין שנפחת גוף החפץ בהתשמיש ,הוי כאילו מקנה לו בגוף
החפץ להשתמש בו ולחסרו )נתה"מ(.

)äåìîá íéðå÷ ïéàå øëîë ïééåäã íåùî äâä (åë)äåìîá íéð÷ð íðéà àðåëùîå úåøéëù (é
(é óéòñ ãø ïîéñ ïî÷ì 'éòå) óñë úøåúá åìéôà

)כו( אינם נקנים במלוה  -משום דשכירות ליומא ממכר הוא ודין מכר יש לו) ,עי' לקמן סימן
ר"ד ס"י( אמנם יכול לקנות בהנאת מחילת מלוה ,והכא נמי דכוותיה .ומשכונא דכתב
המחבר כאן ,ר"ל שהלוה לו על קרקע להיותה ממושכן בידו ולאכול פירות בנכייתא עד
שיחזיר לו מעותיו או עד זמן קצוב ,וכמבואר ביו"ד סימן קע"ב סעיף א' ,דמשכונא כזו יש
לו דין שכירות ומכר )סמ"ע(.
)(çë)åð÷ äøéáò åùòù ô"òà åð÷ íàå (æë)øãåñ ïéð÷ úáùá ïéðå÷ ïéà (àé

) (æëאין קונין קנין סודר בשבת  -הטעם ,גזירה שמא יכתוב ,ועי' לקמן בסימן רל"ה סכ"ח:
המוכר או קונה קנין בשבת ויום כיפורים אף על פי שמכין אותו על שעבר על דברי חכמים
מעשיו קיימין .ועיין באו"ח סימן של"ט סעיף ד' ולקמן בסימן ר"ח )סמ"ע(
)כח( ואם קנו כו'  -סודר שנותנין העדים לאו בתורת שליחות מן הקונה הוא ,דלא שייך
שליחות אלא אם היה הקונה נותן סודר שלו ע"י שלוחו ,אבל סודר שנותנין העדים מעולם
לא זכה בו הקונה ,אלא הא דזוכה הקונה ע"י סודר העדים היינו מדין עבד כנעני) ,סי' ק"צ
ס"ד( הילך מנה ויהא שדך קנוי לפלוני דקנה אותו ,ע"ש דאמרו וכן לענין ממונא ,וא"כ
596
בשבת נמי קנה אף על פי שעשו עבירה כיון דאין בזה תורת שליחות כלל וזה ברור
)קצה"ח(.

éðòðë ãáò úééð÷ ïéã - åö÷ ïîéñ
).øãåñ ïéð÷á åà ä÷æçá åà øèùá åà óñëá äð÷ð ,äééð÷ì ò÷ø÷ë åðéã éðòðë ãáò (à
:äèîì øàáúéù åîëå åéìà åàéáäå åô÷úù ïåâë äëéùîá ïë íâ äð÷ðå :äâä
)ïéùîúùîù êøãë åáø éðôá åá ùîúùéù ,íéãáòä ïéð÷á ä÷æçä àéä äîá (á
:éð÷å ÷æç êì åì øîàéù êéøö åáø éðôá àìù àåä íàå ,íéãáòá
),(à)õçøîä úéáì åéøçà åéìë êéìåäù åà åìòðî åì ìéòðäù åà åìòðî åì øéúä :ãöéë (â
ïéãä àåäù íéøîåà ùéå ,äð÷ åáø úà äéáâä åà åùéáìä åà åãøâ åà åëñ åà åèéùôäù åà
:(á)åáø åäéáâä íà

)א( כיצד התיר לו כו'  -פירוש ,כל אלו הן בכלל קנין חזקה ,דמה חזקה היא בגופה של
קרקע שנעל או גדר או חפר בה ,אף בעבד בעינן שיהנה מגופו של עבד )סמ"ע(.

596

עי' שיטתו בריש סי' קפ"ב.
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)ב( ה"ה אם הגביהו רבו  -נראה דלא פליגי רק בהגבהה שהוגבה מכחו וכענין מ"ש בסימן
קצ"ח סעיף ב' סק"ג?? ,אבל בהגביה בידו ,הגבהה גופיה משיכה הוא שמשכו לרשותו,
דידו עדיפא מחצירו )נתה"מ(.
),åáø åàð÷ äæá àöåéëå ãâá åì øôúù ïåâë ,åôåâ ùåîéùá äðéàù äëàìî åì äùò (ã
:(â)åàð÷ àìù íéøîåà ùéå

)ג( ויש אומרים שלא קנאו  -דס"ל דמלאכות אלו דומיא דאכילת פירות משדה ,וכבר
נתבאר בסימן קצ"ב סעיף י"א די"א דאין גוף הקנין נעשה באכילת פירות דהשדה ,וי"א שם
שקונין בו גוף הקרקע ,והן הן דס"ל כאן ג"כ דקונין העבד במלאכות אלו )סמ"ע(.

)êì ïåùàøä åáø åì øîàù åà ,(ã)åìöà àáå åàø÷ íà ìáà ,åàð÷ åìöà åàéáäå åô÷ú (ä
.åàð÷ åìöà àáå åàø÷ ïè÷ ãáò àåä íàå ,äð÷ àì åìöà êìäå ç÷åìä ìöà

)ד( אבל אם קראו כו'  -דעבד גדול אדעתו דנפשו הולך ולא מחמת קריאת הלוקח ,ולכך
אינו דומה למשיכה ,משא"כ כאשר קורא לעבד קטן דהוא דומה לבהמה ואדעתו דרבו
הלוקח נמשך אחר קריאתו והולך .ונראה דה"ה נמי דמהני כשרבו הראשון אמר לו לך אצל
הלוקח )סמ"ע( ,וי"ח שרבו ראשון לא יכול לעשות קנין עבור הקונה )קצה"ח ונתה"מ(.

ä÷ãå äñâ äîäá úééð÷ ïéã - æö÷ ïîéñ
).äéáâäì êéøö åðéàå ,äëéùîá àìà äøéñîá úéð÷ð äðéà äñâ ïéá ä÷ã ïéá äîäá (à
,(à)øëåîä éðôá àåä íà ä÷ãá óà íéøîåà ùéå ,äñâ äîäáá äðå÷ äøéñî óàã íéøîåà ùéå :äâä
ïåâë àúåòéøâì ïéá ,äðéùå äëéùîá úåð÷ì åì øîà ,äøéñî éðéãá â"é ãò ç"ñ çö÷ ïîéñ ïî÷ì ïééòå
:åì øîàù åîë äëéùîá àìà äð÷ àì ,äéáâäù ïåâë àúåéìòîì åà äøéñîì

)א( וי"א אף בדקה  -אם היא עומדת ברשות הרבים או בחצר שאינה של שניהם דהן
מקומות שאין קונין שם במשיכה ,משו"ה לא הטריחוהו חז"ל למושכה מרשות הרבים
לרשותו או לסימטא אלא די במסירה .מיהו דוקא בבהמה ס"ל דמהני מסירה ,דומיא
דספינה דמסירה דידהו הוי כמו משיכה דבנענוע כל דהו הולכת הספינה מעצמה ,וכיון
דשם משיכה עליו ,אף על פי דבשאר דברים בעינן שימשוך מרשות הרבים לרשותו או
לסימטא ,בהני שבמשיכתן לרשותו יש טורח הקילו בו לומר שסגי במסירה בזה ששם
משיכה עליה ,משא"כ בשאר מטלטלין אפילו כשהן ברשות הרבים )סמ"ע(.
)ìù øöçá åà àèîéñá àìà äðå÷ åðéà äëéùî ìáà ,íå÷î ìëá äðå÷ ääáâä (á
:íäéðù ìù äðéàù øöçá àìå íéáøä úåùøá àì ìáà ,(á)íäéðù

)ב( ולא בחצר שאינה של שניהם  -פירוש ,והכניסה ומושכה שלא ברשות בעל החצר ,אבל
כשנתן רשות לזה הרי הוא כחצר של שניהן ,או כחצר של זה שהרשה לו ,וכמ"ש מור"ם
בסימן קצ"ח סעיף ט' ,ע"ש )סמ"ע( ,ונראה דאפילו היכא דאינו מגביה בידו ממש אלא
מוגבה מכחו דהיינו כשהוגבה מכחו דרך עליה נמי חשיב הגבהה אפילו אינו בידו כלל
)קצה"ח.(597

)áëøù åà äëìäå äëùî íà øîåì êéøö ïéà ,äëéùîá äîäáä úà ïéðå÷ ãöéë (â
äâéäðäù åà ,åì÷îá äùéëäù åà äàáå äì àø÷ åìéôà àìà ,äð÷ù åá äëìäå (â)äéìò
íàå ,íéìòáä éðôá êåùîéù àåäå ,äàð÷ ìâøå ãé äø÷òù ïåéë ,åéðôá äúöøå (øåè) ìå÷á
àòø ïîéñ ì"òå) éð÷å êåùî êì êåùîéù íãå÷ åì øîàéù êéøö íéìòáä éðôá àìù êùî
:(åìà ïéðéãî

)ג( או שרכב עליה – וי"א דלא קנה ברכיבה עד שימשכנה ברגליו )סמ"ע.(598
)ד( או שהנהיגה בקול כו'  -משמע דס"ל דמשיכה והנהגה קונין בכל הבהמות ,דהיינו דוקא
באחד שבא לקנות בהן ,אבל כששנים באים כאחד לקנות הגמל ואחד משכה ואחד
הנהיגה ,שבזה הנהגה במקום משיכה לאו כלום הוא )סמ"ע(.

597
598

עי' נתה"מ קפח ס"ב.
לא הבאתי את דברי הנתה"מ.
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)ה( ורצתה בפניו  -נראה דאהכישה במקל קאי ,דאילו להנהיגה בקול אין צריך לרצתה בפניו
כיון שהנהיגה ,לכן היה נראה להפך להעמיד ההגה"ה דהנהיגה בקול אחר רצתה בפניו
)סמ"ע(
)ו( ועיין לקמן סימן רע"א מדינים אלו  -ר"ל דשם בשו"ע בסימן רע"א כתב מדין קניה
וכנ"ל ]סק"ו[ ,אבל לא כתב מזה דבעינן שיאמר לו .ועיין לעיל סימן קצ"ב סעיף ב' שם
כתב מזה לענין חזקת קרקע ע"ש )סמ"ע(.
)äîäáä àéä úéëåëùî åì øñîù ïåéë ,äðúîá åì ïúðù åà åøéáçì øãò øëåîä (ã
øãòä êùî íàå ,éð÷å êåùî øîåì êéøö ïéà äéøçà íéëùîð ìëäå øãòä ùàøá úëìäîä
øôñ åì øëî :äâä .éð÷å êåùî êì øîåàë éåä úéëåëùî úøéñîã ,äð÷ åéðôá àìù åìéôà
éöçä éîã àìã ,äð÷ àì åøéáç úòãî àìù éðùä äéáâä åà êùîå êìäå ,åéöç åì ïúðå ãçà
øñî àì ,(çé ïîéñã ïéð÷ã 'ééî 'åùúå äøéëî 'ìäî ä"ô éðåîééî úåäâä) úéëåëùîì åì ïúðù
íàå ,êùîù äúåà àìà äð÷ àì äëéùîá äðå÷ íà ,úåîäá 'é ÷ø åì øëîå úéëåëùîä åì
÷àì ,ïìåë éîã åì øñî àì ,äð÷ ïìåë éîã åì ïúðå úçà øñôàá åì øñî íà ,äøéñîá äðå
÷:(ã"ç é"ð íçåøé åðáø) áö÷ ïîéñ óåñ ò÷ø÷ éáâ ìéòì øàáúðù åîë åéúåòî ãâðë ÷ø äð

)ז( ואם משך העדר אפילו שלא בפניו  -פירוש ,ואם משך הנשאר שלא בפניו ובלא כיון
קנה ,אבל משיכה עכ"פ בעי גם בשאר העדר ולא סגי במסירה המשכוכית לחוד )סמ"ע(.
)ח( מכר לו ספר אחד כו'  -ראובן שמכר ספר אחד חלוק לשנים ומסר לו חצי האחד ,והלך
שמעון והגביה חצי השני שלא בפני ראובן ,לא קנה חצי השני ,ולא דמי למשכוכית,
דבחציו של ספר אין רגילין להחזיק בחציו השני )סמ"ע(.
)ט( ה"ג לא מסר לו המשכוכית ומכר לו י' בהמות  -והכי פירושו ,דמתחילה כתב דאם מכר
לו י' בהמות בלא משכוכית ,אז יש חילוק בקניני המכירה ,דאם הקנם לו במשיכה אז לא
קנה כל הי' בהמות אף שנתן לו דמי כולן ,דמעות אינן קונות מטלטלין ובעלי חיים ,ולא
קנה אלא אותן שמשך ,ואם הקנה לו במסירה כו' )סמ"ע(.

)íà ,(é)íéðå÷ íãà éðáù êøãë äð÷ øîàå äðúîá åì äðúð åà åøéáçì äîäá øëåîä (ä
úåùøá øéòá íàå ,äð÷ àèîéñá åà äãùá íà ,äéìò áëø íà ìáà ,(àé)äð÷ äéáâä åà êùî
áåùç íãà äéä íà :êëéôì ,øéòá áåëøì íãà éðá êøã ïéàù éôì äð÷ àì (áé)íéáøä
:ïåâë áëåøå øéòá åëåìä ìò ãéô÷î åðéàù øúåéá ìæìåæî íãà åà ,øéòá áåëøì åëøãù
íéáøä úåùøá äéäù åà ,äùà äúéäù åà ,íéãáòä åà ,úåîäáä ìåãéâá ïéìôèîä
:åá êìäúù àåäå ,äáéëøá äðå÷ äæ éøä ,íù íé÷çåã íéáøäù

)י( ואמר קנה כדרך שבני אדם כו' – י"א דלא בעינן שיאמר כן בפירוש אלא סתמא נמי
הו"ל כאמר ליה הכי )סמ"ע(.
)יא( אם משך או הגביה קנה  -פירוש ,הגביה בכל מקום שהוא ,אבל משיכה צריך שתהיה
במקום שנוהג ,והיינו דוקא בסימטא או בחצר של שניהם )עי' לעיל ס"ב( )סמ"ע(.
)יב( ואם בעיר ברה"ר – קשה על דבריו ,ונראה שזה חולק על המחבר) 599סמ"ע(.
)יג( ברשות הרבים שהרבים דוחקים שם  -מיירי הכא ברכב עליה מרה"ר לסימטא ,דאז א"צ
להוליכה לסימטא רק כל שהוא כמבואר בסימן קצ"ח סעיף י"ד ,מטעם כיון דעכ"פ משכה
כולו ,משום הכי קנה ,משא"כ ברה"ר שאין רבים דוחקים שם לא קנה) 600נתה"מ(.

)åà êùîå êìäå ,åìà íéøáãá àöåéëå äð÷úå ÷æç åà (ãé)äð÷úå êåùî åøéáçì øîåàä (å
õôç êåùî åì øîåàì ïéãä àåäå ,åì äð÷ä àì ïééãòå àáäì äð÷ú òîùîù äð÷ àì ,÷éæçä
:äð÷å ÷æç åà éð÷å êåùî øîåì êéøö àìà ,(åè)åúåð÷ì äæ

)יד( משוך ותקנה  -בקנין כסף כגון בקדושין או במכירה בקנין כסף ,אפילו אם דעתו שיקנה
אחר נתינת הכסף קנה ,דהא אפילו באומר קנה אחר ל' קנה ,דהני זוזי לאו למלוה דמי,
משא"כ במשיכה דאינו מועיל שיקנה אח"כ דכלתה משיכתו )נתה"מ(.

599
600

??
חסר?
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)טו( וה"ה לאומר משוך חפץ כו'  -מדכתב המחבר לשון וה"ה ,משמע דס"ל דחד טעם
לשניהם ,דגם מלשון משוך לקנותו להבא משמע )סמ"ע( ,וה"ה לאומר לו כו' .ע"ל סי' ר'
ס"ו )ש"ך(.
),(æè)äð÷ àì êùîå íåé íéùìù øçàì àìà äð÷ú àìå åæ äøô êåùî åøéáçì øîåàä (æ
äæù ,(æé)'ì íåéá íâàá úãîåò äúéä åìéôàå äð÷ ,íåé 'ì øçàìå åéùëòî äð÷ äéì øîà íàå
øîåàë úðî ìò øîåàä ìëå ,ïéð÷ä íéé÷úð éàðúä äùòð éàðú ìò äúòî äúåà äð÷äù éîë
.éîã åéùëòî

)טז( ומשך לא קנה  -היינו טעמא ,דבעת שיחול הקנין כבר הדרא סודרא למאריה ,וכמ"ש
לעיל קצ"ה ס"ה )סמ"ע( ,כלומר כלתה המשיכה )ש"ך(.601
)יז( ואפילו היתה עומדת באגם  -פירוש ,וכ"ש כשעומדת ברשות הלוקח או ברשות שניהם,
ומ"מ בעינן שיעמוד באגם ולא ברשות הרבים וכ"ש ברשות מוכר ,דא"כ לא סגי ליה
במעכשיו אלא הוה צריכין ש ַיתְ ֶנה בעל מנת ,וכמ"ש לעיל קצ"ה ס"ה )סמ"ע ,וקצה"ח,(602
וי"ח דה"ה ברשות הרבים )ש"ך( ,וי"א דבממון מעכשיו לא הוה חזרה ולא תנאה ולא
שיורא ,אלא אמרינן גוף מהיום ופירי לאחר זמן ,ומש"ה פסק שפיר כאן דבמעכשיו לבד
קנה .אמנם זהו דוקא במעכשיו ולאחר ל' ,אבל במעכשיו אם לא באתי או שאר תנאים,
ודאי דמעכשיו תנאה הוי ולא אמרינן ביה גופא מהיום ופירי לאחר שיתקיים התנאי
)נתה"מ(.

åãéáù úåòîá åðéã äîå ,äøéñîá äæéàå äëéùîá äæéà ïéìèìèî úééð÷ ïéã - çö÷ ïîéñ
)àìà íéìèìèîä åð÷é àìù åð÷ú íéîëç ìáà (à)úåðå÷ úåòî äøåú øáã (à
àìù ô"òà äð÷ äéáâä åà êùîù ïåéëå (ã)äéáâäì åëøã ïéàù øáã äëéùîá åà (â)(á)ääáâäá
øùôà éàù ìåãâ ïåòè íäî äùòå íäá àöåéëå ïúùô åà íéöò õá÷îä ãöéë 603úåòîä ïúð
ìù ïåòè äéä íà ìáà õò õò åäéáâäìå åøéúäì øùôà éøäù äëéùîá äð÷ð åðéà åäéáâäì
äð÷ð äæ éøä åäéáâäì ìåëé ãçà ïéàù íäá àöåéëå íéã÷ù ìù åà íéìôìô ìù åà íéæåâà
øéúäì çøåè àëéàå ìéàåä äëéùîá äð÷ð íéöòá åìéôàã åäì àøéáñå (ä)ïé÷ìåç ùéå äëéùîá
ääáâäå äëéùî ïéãá æ óéòñ ø 'éñ ì"òå äéáâäìå

)א( דבר תורה מעות קונות – י"א שלומדים מדכתיב ונתן הכסף וקם לו ,וי"א דאין למידין
הדיוט מהקדש ,אלא סברא הוא ,כיון דרוב הקנינים נעשים בכסף ,ומן התורה כסף קונה
ולא משיכה ומסירה )סמ"ע( ,והיכא דליכא כסף ודאי אליבא דכ"ע משיכה קונה ,דאל"כ
מציאה ומתנה במה יקנה מן התורה )קצה"ח ונתה"מ( ,וי"א דגם מתנה אינו נקנה אלא
בחליפין או בחצירו או באגב ,וקשה על הי"א )קצה"ח(.
)ב( שלא יקנו המטלטלים כו'  -עי' לקמן סעיף ה' טעמן בתקנה זו )סמ"ע( ,ונראה שאעפ"כ,
שאם קידש המוכר אשה במעות שקיבל מן הלוקח ,שהיא מקודשת ,דלחומרא לא עקרו
בתקנתן דברי תורה )סמ"ע( ,עי' תוס' ב"מ מג ע"א ד"ה מאי שיש מחלוקת אם עשה קנין
מן התורה אם מותר לו להשתמש במעות ,ואם מותר לו ,אז ודאי מקודשת ולא צריך לטעם
שלחומרא לא עקרו בתקנתן דברי תורה) 604נתה"מ( ,וי"א שהמעות הם הלואה ,605לפי
601
602

603

לא הבאתי את דברי הקצה"ח ונתה"מ.
יש אריכות בקצה"ח ולא הבאתי אותו.

ע' מחנ"א הלכות קנין משיכה סי' ב' במי שקנה מחבירו כלי ומשך ללא נתינת דמים וקידש
בו אשה אם היא מקודשת מן התורה ,ובגלל ספק הנ"ל יש להקפיד לשלם על אתרוג לפני החג .וע'
אבני מילוים כח סקל"ג ,וע' שו"ת חת"ס יו"ד שיד ,שסיטומתא קנה מן התורה אפילו שזה רק
דרבנן ,ולכן משיכה לא פחות ]למעשה אם קידש בהנאת כסף ודאי מקודשת ,ועוד אפשר להוכיח
ממקנה אתרוג לקטן הרי תקנו בפעוטות שיכולים להקנות[ ,וע' סמ"ע והערה שם .ע' רע"א )ב"מ
&אולי תוס' הובא בהערה על הסמ"ע( שלא קנה ,ופ"ת אה"ע ס' כח סק"א כן קנה.
 604ועי' לקמן סט"ו וס"ק )כט( ,והערה .620
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דברי הסמ"ע דלחומרא לא עקרו כו' ,א"כ אם קנה במשיכה לחוד וקידש בו אשה ובא אחר
וקידשה ,י"א שצריכה גט משניהם ,דלא עקרו חכמים בתקנתן דין תורה שהוא לחומרא
דמשיכה לא קניא ,ועיין באה"ע סימן כ"ח בבית שמואל סק"ג ]שאם אמר לה שגנוב אצלו,
וקבלה שנתרצה בהנאת שימוש ,או שגנב ולא היה גנב מפורסם ובגלל תקנת השבים לא
צריך להחזיר החפץ מקודשת[ וסק"ו ]יאוש קונה מדרבנן אז הוי קידושי דאורייתא דהוא
קונה מחמת הפקר ב"ד ואין קידושין של אחר תופסין בה[ ,והעיקר שאם קנה במשיכה
יכול לקדש בו אשה מן התורה .ועיין מה שכתבתי לקמן סימן רל"ה סעיף ז' ס"ק ד' )פ"ת(.
)ג( שם  -ע"ל סי' קע"ו ס"א) 606ש"ך(
)ד( או במשיכה דבר שאין דרכו להגביה  -אף שכבר נתן לו כל המעות ,מ"מ אינו קונה
במשיכה דבר שדרכו בהגבהה )פ"ת(
)ה( וי"ח – קשה שזה דעת יחיד ,ועיקר כשו"ע )ש"ך(.
).(æ)çôè úäáâäá éâñã íéøîåà ùéå (å)íéçôè 'â äéáâäì êéøöù íéøîåà ùé ääáâä (á

)ו( שלשה טפחים  -כדי שיצא מדין לבוד )סמ"ע( .וחשיב הגבהה כשהוגבה מחמתו דרך
עליה אפי' לא תפסו בידו ,וי"ח ,607ומיהו בבעלי חיים חשיב הגבהה כגון שהוגבהו
העופות ע"י שטרף בקן ,ומיהו אם יורדים ע"י טריפת הקן לא חשיב הגבהה אלא עלייתם
דוקא )ש"ך(.
)ז( בהגבהת טפח  -כיון דהוא בידו ,הרי הוא כאילו הוא ברשותו )סמ"ע( .וקשה דודאי
כשלקחו בידו אפילו ליכא טפח קנה ,דידו קונה מטעם חצירו ,608ונראה דאם בולט חוץ
לידו שאינה גבוהה מן הקרקע טפח ,אז הדין כך ,דאם בולט למעלה נגד אויר ידו ,קנה
מטעם חצר כמו נגד אויר חצירו ,דלא בעינן מחיצות כשהוא נח ,אבל אם בולט לצד ידו,
אינו קונה מטעם ידו רק מטעם הגבהה ,ובעינן שיהיה מוגבה למר ג' טפחים ולמר טפח,
ועי' סימן רס"ט סעיף ה' )נתה"מ(.

).(è)åá àåäù íå÷îä ìëî åðàéöåéå (ç)åìåë õôçä êåùîéù êéøö åøîàù äëéùî (â

)ח( צריך שימשוך החפץ כולו כו'  -פירוש ,משא"כ בבהמה דסגי לה בעקירת יד ורגל אף
על גב דלא זז הגוף ממקומו ,עי' לעיל סי' קצ"ז ס"ג ,והיינו טעמא ,דשם בבעלי חיים כיון
דהתחילה לעקור ידה ורגלה ,תזוז שוב מאליה בכל גופה ,משא"כ בשאר מטלטלין )סמ"ע(
)ט( ויוציאנו מכל המקום שהוא בו  -פירוש ,אף כשהוא בסימטא מקום שהמשיכה קונה בו,
צריך למשכה בו מלא אורכו של אותו דבר שקונה ויגיע סופו למקום שהיה ראשו תחילה.
ואם הוא ברשות הרבים וצריך למשכה משם לסימטא גם כן ,כאשר משכה ברשות הרבים
מלא ארכה והביאה משם לסימטא ,אף על גב דלא משכה שם בסימטא מלא ארכה סגי,
וכמ"ש לקמן סי"ד ,ועיין מה שכתבתי עוד מזה בסעיף ז' סקט"ו??? )סמ"ע(.

)äð÷ åðéäáâà éà íäéáâäì íëøã ïéàù íéøáã (ã
)íãå÷å õôçä éîã ç÷åìä ïúé àîù äøéæâ úåðå÷ úåòî àäé àìù íéîëç åð÷ú äîìå (ä
úåùøá äéä íàå åäåìèéå íéèñì åàåáé åà óøùéå ä÷éìã ìåôúù ïåâë ñðåàá ãáàé åðç÷éù
ìãúùéù éãë øëåîä úåùøá íéîëç åäåãéîòä êëéôì (é)ìéöé àìå øëåîä äîäîúé ç÷åìä
åäåãéîòä øëåîì øëùåî øëîðù õôçä åá ùéù ç÷åì ìù åúéá äéä íà êëéôì (àé)ìéöéå
íúåàù (âé)íå÷îä øëåùä ïëå (áé)ìéöäì ìåëéå åúéá ìöà àåä éåöî éøäù äøåú ïéã ìò
äö÷ ïîéñá åøàáúðù úåøéëùä úééð÷ éëøãî ãçàá åá íéçðåî íéøëîðä íéìèìèîä
)øöç àäúù àåäå åá øåæçì ìåëé íäî ãçà íåù ïéàå åáù (ãé)íéìèìèîä äð÷ (è óéòñ
åéä íàã íéøîåà ùéå äâä àåää íå÷îä ãöá ãîåò àåäù åà (åè)øëåùä úòãì úøîúùîä
 605פ"ת  -ועיין מה שכתבתי בזה בפתחי תשובה לאה"ע סימן כ"ח סק"א.
 606ששם מדובר בקנין שותפות איפה שאי ןמקום לשמא יאמרו נשרפו חיטיך בעליה ,ועכ"ז אין
קנין כסף?
 607עי' נתה"מ קפ"ח ס"ב שזה אינו מחלוקת וכן עי' קצה"ח קצז סק"א.
 608ע' לקמן סי' רס"ח ס"ב שזה דווקא שכולו בידו ,ואין כמאן דפסיק ,ועיי"ש בקצה"ח שזה
מחלוקת אם הוא מטעם חצר או הגבהה ,ונ"מ לקנות מה שחוץ לידו שכן קונה בהגבהה ולא
בחצר ,ועי' קצה"ח שנ"א סק"א וקצ"ז סק"א שנוקט בפשטות שקנה מטעם הגבהה.
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÷.(æé)åð

)י( יתמהמה המוכר ולא יציל - 609כל זמן שלא קיבל המוכר דמי שיווי הפירות מציל הוא
הפירות ,כי לא ניחא ליה לילך אח"כ עם הלוקח בדינא ודיינא .ומזה הטעם קנין סודר
מועיל ,וכן בסיטומתא קניא כמו שכתב לקמן סי' ר"א ס"א) 610סמ"ע( ,וי"א דאפילו לא נתן
רק מקצת מעות דלא שייך לומר נשרפו חיטיך ,מ"מ לא קנה רק למי שפרע ,כיון דעקרו
קנין מעות ,לגמרי עקרוהו) 611נתה"מ ופ"ת( ,ועיקר כי"א .עכ"פ אם התנו בהדיא דמעות
יקנו קנה ,פשוט דגם הכא קנה בסיטומתא אף על גב דיהיב כולי זוזי .ואף להש"ך סק"י
דפליג ,י"ל דהיינו בהתנה לקנות במעות דהו"ל כמתנה לקנות במה שאין בו קנין ,אבל
בקונה בסיטומתא מודה הש"ך )פ"ת(.
)יא( כדי שישתדל ויציל  -ואף אם אינו יכול להשתדל ולהציל ,צריך להחזיר ללוקח מעותיו
אף אם לא חזר בו המוכר ,עי' לקמן סי' ר"ד ס"ב )סמ"ע(.
)יב( לפיכך אם היה ביתו של לוקח כו' ,עד שהרי מצוי הוא אצל ביתו כו'  -אף דאין הלוקח
דר בהבית כמו המוכר ,מ"מ ,כיון דהבית הוא של הלוקח ,מצוי הוא שם אף על פי
שהשכירו לאחרים ,כיון שהוא מצוי שם יציל ביתו ולא יסמוך אהצלת המוכר שדר בו,
ואגב יהיו גם הפירות ניצולים ,משא"כ בפירות בלא בית ,דאף שקנאן ,מ"מ אינו מצוי
אצלן עדיין ,וגם לאו כו"ע דיני גמירי ,וסברי שעל המוכר להצילן כיון שהן עדיין בידו.
וי"א דה"ה במוכר שהשכיר ללוקח חדר בביתו והלוקח דר באותו חדר ,אף שאין הפירות
מונחים באותו חדר ,מ"מ ,כיון שהוא מצוי באותו הבית שהפירות מונחים שם ,ודאי יתן
דעתו להצילן ,אבל לשו"ע בעינן שיהא אותו מקום משתמר לדעת הלוקח השוכר או שיהא
עומד בצידן ,דאל"כ אין לו דין חצר שיקנה דבר המונח כו' ,וקשה שיטתו )סמ"ע( ,וי"א
שעיקר כשו"ע )ש"ך(.612
)יג( וכן השוכר המקום כו'  -וכן השואל את המקום קנה המטלטלים שבו עמש"ל ר"ס ר"ב
)עי' מאיר המשפט ס"ק  .(Error! Reference source not found.ונראה דחצר דאין
לאדם בו רק דריסת הרגל ללכת בו לבית שיש לו במקום אחר שאינה כחצרו לקנות לו ומי
שהשאיל לחבירו חצרו לכך דלאו כחצר שאול' היא לקנות לו דאין חצר שאולה קונה לו
אלא כשהיא שאולה לו להשתמש בו ובללכת בה לחוד אין לו בה אלא הליכה לבד ,ונראה
דהוא הדין בשכירות דינא הכי )ש"ך.(613
)יד( קנה המטלטלים שבו  -והיינו דוקא כשהשכיר לו החצר מתחלה ואח"כ הקנה לו
המטלטלים אבל שניהם כא' לא )עי' סי' ר"ב ס"ק Error! Reference source not
) (found.ש"ך( ,614וי"ח )קצה"ח( .ועיין מה שכתבתי לקמן סימן ר"ב סעיף ב' סק"ב מזה
)פ"ת(.
)טו( חצר המשתמר לדעת השוכר כו'  -ולדעת הי"ח לקמן ריש סימן ר' ,ה"נ אם שמור לדעת
המוכר סגי ,וקשה על הרב שסתם כאן כהמחבר ולקמן סי' ר' הכריע כהיש חולקין )ש"ך(.
)טז( דליכא למיחש לדליקה כו'  -ושאר אונסין לא שכיחי כולי האי )סמ"ע( ,ועיקר כמחבר
)ש"ך(.615
)יז( וכן אם התנו כו'  -בין שהתנה הלוקח ,בין שהתנה המוכר ושתק הלוקח כשהתנה כן
בתחילת המקח ,ועי' סי' ר"ז ס"א )סמ"ע( ,וי"ח על הרמ"א )ש"ך( ,ועיקר כרמ"א )קצה"ח
ונתה"מ(.
)åôøùð åì øîàé àîù ùçéîì àëéìã óñëá äð÷ð íéìèìèîä úåøéëùã íéøîåà ùé (å
 609לא הבאתי דברי הסמ"ע והש"ך שלא ראיתי הלכה שיוצא מהם.
 610משמע מדבריו שאם לא קיבל כל המעות ,אז יש קנין )רע"א וחת"ס הובאו
בפ"ת(.
611

עי' סמ"ע ריש קצה ס"ז ,שמשמע שקנה לגמרי ,וצ"ע.

 612לא הבאתי את דברי הפ"ת.
) 613עיין בתשו' ר"מ אלשיך סי' י'(
 614עי' נתה"מ הקד' לסי' ר שקנה מטעם חצר ,אבל מביא מהרי"ט שקנה מטעם
מעות ,שאין בו חשש נשרפו חטיך.
 615לא הבאתי את דברי הנתה"מ או הפ"ת.
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)יח( דשכירות מטלטלין כו' דכיון שהגוף שלו  -פירוש ,אם ראובן השכיר דבר מטלטל
לשמעון ,ושמעון נתן לראובן דמי השכירות ועדיין לא משכו לרשותו ,אין אחד יכול לחזור
בהשכירות ,דלא שייך כאן חשש חכמים שראובן לא יציל הטלטל מהדליקה מפני שיאמר
לשמעון עליך להציל ,שהרי אין לשמעון בו אלא תשמיש מעט זמן מה ,והגוף נשאר על
ראובן )סמ"ע( ,וי"ח על השו"ע ושזה ספיקא דדינא ,ואין מוציאין מספק )פ"ת(.

)àìà úëùîð äðéàå ìåãâ çøåè äúëéùîá ùéå äéáâäì øùôà éàå ìéàåä äðéôñä (æ
êì åì øîà íàå äæá àöåéë ìë ïëå (ë)äøéñîá úéð÷ð àìà äëéùî åëéøöä àì (èé)íéáøì
(àë)åá äúéäù íå÷îä ìëî äðàéöåéå äìåë äðëùîéù ãò äðéôñä äðå÷ åðéà äð÷å êåùî
äëéùîá àìà äæ äð÷é àìù øëåîä ãéô÷ä éøäù

)יט( ואינה נמשכת אלא לרבים  -פירוש ,אין יחיד יכול למושכה ,אלא צריכין רבים כדי
למשכה ,שאז היא נמשכת מכחן של רבים )סמ"ע(.
)כ( אלא נקנית במסירה  -פירוש ,כשהיא עומדת ברשות הרבים או בחצר שאינה של שניהן
)סמ"ע(
)כא( ואם אמר לו משוך וקנה כו' עד עד שימשכנה כולה ויוציאנה מכל המקום כו'  -בעומדת
ברשות הרבים או בחצר שאינה של שניהן ,לא סגי במשיכה מלא ארכו ברשות הרבים
לחוד ,אלא בעינן שימשכנה מרשות הרבים לסימטא או לחצר של שניהן ,ושם לא בעי
דיחזור וימשכנה מלא ארכו )עי' לקמן סי"ד( )סמ"ע(.

)ç÷åìä äá æçàù ïåéë àìà ç÷åì ãéì åãéî åðøñîéù êéøö ïéà åøîàù åæ äøéñî (ç
äøéñî äéì äåä åúåöîá åà øëåîä éðôá
)úåùøá àìù íù äñéðëäå íäéðù ìù äðéàù øöçáå ä"øá àìà äðå÷ åðéà äøéñî (è
äðå÷ ääáâäå íäéðù ìù øöçá åà (âë)àèîéñá àìà äðå÷ åðéà äëéùîå (áë)øöçä ìòá
àìå éðäî àì ïéðå÷ ïéàù íå÷îá äëéùîá åà (ãë)äøéñîá úåð÷ì øëåîä äéì øîà äâä íå÷î ìëá
÷.äð

)כב( והכניסה שם שלא ברשות  -דאל"כ הו"ל חצר של זה שהרשהו להכניס או של שניהם
)עי' דבריו סי' קצ"ז סק"ד( )סמ"ע(.
)כג( ומשיכה אינה קונה אלא בסימטא כו'  -אף על פי דאין משיכה בלא מסירה ומסירה קונה
ברשות הרבים ,מ"מ כיון דגלי דעתיה לקנות במשיכה ,קנה דוקא במשיכה ,וכמ"ש המחבר
בסמוך סעיף י"ב )סמ"ע(.
)כד( אמר ליה המוכר לקנות במסירה כו'  -הוצרך מור"ם לכתוב זה ,כי אין זה בכלל מ"ש
המחבר בסעיף שאחר זה ,ז"ל ,לפיכך אם היתה הספינה ברשות הרבים כו' ,דהוה אמינא
דשאני התם ,די"ל דדעת המוכר הוה גם כן שיעשה משיכה במקום דשייך משיכה ,דהיינו
שימשכנה כולה מרשות הרבים לסימטא ,וק"ל )סמ"ע(.

)íäéðù ìù äðéàù øöçá åà íéáøä úåùøá úãîåò äðéôñä äúéä íà êëéôì (é
ïéàù úåùø åúåàî äðàéöåéùå äìåë äëùîì êéøö äð÷å êåùî äéì øîàå øëåîä ãéô÷äå
åá äðå÷ äëéùîäù úåùøì äðñéðëéå åá äðå÷ äëéùî
)äøéñîá àìå äëéùîá àìà úéð÷ð äðéà íäéðù øöçá åà àèîéñá úãîåò äúéä (àé
)àì êùîå ç÷åìä êìäå íåìë øëåîä íäì øîà àìå íéáøä úåùøá úãîåò äúéä (áé
÷íéáøä úåùøá äøéñîá úéð÷ðù ô"òà àèîéñì íéáøä úåùøî äðéãë äðëùîéù ãò äð
äìéâ øáë êåùîì ìéçúäù ïåéë éëä åìéôà ãéì ãéî åì øåñîéù äëéøö äðéà äøéñîå
äëéùîá àìà äá ñåôúå ÷éæçî àåäù åæ ä÷æçá úåð÷ì äöåø åðéàù (äë)åúòãá

)כה( כבר גילה בדעתו – עי' בסימן רס"ח סעיף א' בדין קניית מציאה שיש חולקים הסוברים
דאף שגילה דעתו דבנפילה ניחא ליה דליקני ולא בד' אמות ,אפ"ה קני ,ויש לחלק ששם
היה דעתו לקנות באותו שעה שעשה הנפילה ,וגם אז היה לו אפשרות של קנין ד' אמות,
אבל כאן המסירה והמשיכה הם שתי זמנים שונים )פ"ת(.

)íéîá úçðåîù ïåâë äúëéùî êøãë àìà äëéùîá úéð÷ð äðéà äðéôñã íéøîåà ùé (âé
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äðå÷ åðéà äùáéá äúéä íà ìáà íäéðù ìù øöçá åà àèîéñá àåäù (åë)íéî ÷÷øá åà
äðäéáâéù ãò

)כו( כגון שמונחת במים – י"א דה"ה מסירה בספינה ברשות הרבים לא מהני אא"כ מונחת
על המים )סמ"ע(

)åëùîå íäéðù ìù äðéàù øöçá åà íéáøä úåùøá äéäù äëéùîá äð÷ðä øáã (ãé
ìù äðéàù úåùøî åà íéáøä úåùøî åúö÷î àéöåäù ïåéë àèîéñì åà åúåùøì ç÷åìä
.617(æë)åá äéäù íå÷îä ìëî åàéöåäå åìåë 616åëùîù øçàî äð÷ íäéðù

)כז( קנה מאחר שמשכו כולו  -פירוש ,ואין צריך למשכו בחצר של שניהם או בסימטא כדי
כולו ,היינו מראשו לסופו כדין משיכה אם היה עומד כולו בסימטא ,אלא כיון דמשכו כולי
האי מרשות הרבים לסימטא ,תו אין צריך למשכו בסימטא כדי כולו )סמ"ע(.

)êéúåòî ìåèå àá øëåîä åì øîàå ç÷åìä åá øæçå ïúö÷î åà íéìèìèîä éîã ïúåðä (åè
åá øæç íà ìáà ïúåéøçàá áééç åðéà åãáà åà åáðâð íàå (çë)ïåã÷ô åîë åìöà úåòîä éøä
åìéôà åúåéøçàá áééçå åúåùøá úåòîä éøä êìù úà ìåèå àá ç÷åìì øîàå øëåîä
æàå (ì)êìù úà ìåèå àá êë øçà åì øîàéå òøôù éî åéìò ìá÷éù ãò (èë)íéìåãâ íéñðåàî
íéøçà ãçééå íàéöåä íà ìáà øåèô ç÷åì äéì áéäéã ùîî éæåæ êðä ïéòá åäðúéà éà
åàåáéù ãò íéñðåàá åìéôà áééçå äàåìä åøæçù íéøîåà ùé òøôù éî ìá÷å íäéúçú
åì íðúåðå òøôù éî åéìò ìá÷ù ïåéë (àì)íàéöåä åìéôàù øîåàù éî ùéå ç÷åì úåùøì
øåèô íìá÷ì ç÷åìä äöø àìù ô"òà

)כח( כמו פקדון  -פירוש ,כשומר חנם דפטור מגניבה ואבידה )סמ"ע(.
)כט( אפי' מאונסין  -ע"ל סי' ק"ך ס"ב ובהגה"ה ]ראובן שהיה חייב לשמעון ,וכשהגיע זמן
הפרעון א"ל שמעון שיתעסק בהן למחצית שכר ,ונאנסו אחר כך ביד הלוה ,חייב בכל
619 618
האונסין כמו בתחלה ,מאחר שהיו תחלה באחריותו ולא נשתנה מכח דיבור בעלמא [
)ש"ך( ,דבר תורה מעות קונות א"כ נהי שתקנו חכמים משיכה משום גזירה דנשרפו חטיך
אבל המעות אוקמה אדאורייתא וקנה המוכר המעות ,וי"א דדבר תורה משיכה קונה ואין
620
המוכר רשאי להשתמש במעות עד שימשוך הלוקח .ועיין מ"ש בסימן ס"ו סק"ד
)קצה"ח(.
)ל( בא וטול את שלך  -נראה הטעם דגבי פקדון אין הנפקד חייב בהשבה לבעלים ,דאינו
חייב בהשבה ליד בעלים אלא גזלן ,וכן לוה דמלוה להוצאה ניתנה והפרעון מחויב ליתן
ליד בעלים ,אבל שומרין לא מחייבי בהשבה כלל אלא פקדון כל היכא דאיתיה ביד בעלים
הוא והמפקיד הוא שהולך לבית שומר לקבל פקדונו ומש"ה יכול לומר לו בא וטול את
שלך )קצה"ח(.
)לא( ויש אומרים דאפילו הוציאן  -טעם פלוגתתן דפליגי אי נתינה בעל כרחו הוי נתינה או
לא ,דטול את שלך הוי כנתינה ,אבל אם אמר הלוה טול שלך ואמר המלוה יהיה בידך
פקדון דפטור ,כיון דטול שלך כנתינה דמי והלה נתרצה ,הרי נתינה בריצוי לכו"ע הוי
נתינה )נתה"מ(.
÷úåðå÷ úåòîù ïîæ ùéå úåðå÷ úåòîù íéëøã ùé - èö

 616פתחי תשובה חושן משפט סימן קצח ס"ק י
סעיף י"ד )י( מאחר שמשכו כולו .עיין בתשובת משכנות יעקב ]חו"מ[ סי'
)נ"א( ]נ"ח[:

 617ע' סמ"ע – שלומד השו"ע כרמב"ן והרי השו"ע כרמב"ם

618

לזה התכוין הש"ך?

619
) 620ובתשובת ר"מ אלשיך סי' י'(

– ש"ך

ששיטת הש"ך )וכן הוא ברע"א ב"מ הובא בפ"ת לעיל ס"ק )ב(( ,שכל מקום שאין קנין
המעות הלוה ,והסמ"ע חולק ,וכן הוא בקצה"ח ,ושיטת הקצה"ח שהיכא שיש קנין מן התורה
המוכר שואל על המעות
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)åøéáçì øîàå (à)ì÷ùî àìáå ïéðî àìá åãéá úåòî åì åéä ãöéë úåðå÷ úåòî ùé (à
õôçä äð÷ð íðéðî òãéì ÷ã÷ã àìå øëåîä íç÷ìå éãéáù åìà úåòîá êìù õôç éì øåëî
(á)ïðáø äéá åøæâ àì éåöî åðéàù øáã àåäù éðôî åá øåæçì ìåëé íäî ãçà ïéàå ç÷åìì
ùé íðéðîá ÷ã÷ã àì øëåîäå åìàá éì øåëî øëåîì øîàù ÷ø íðéðî òãé ç÷åìä åìéôàå äâä
äð÷ã íéøîåà

)א( היו לו מעות בידו בלא מנין כו'  -הדבר תולה במוכר לחוד אפילו לדעת המחבר ,ואין
מחלוקת מחבר רמ"א )סמ"ע( ,ואם המעות ידועים והפירות אינן ידועים ,כגון שאמר מכור
לי פירות אלו שאין מנינם ומשקלם ידוע במנה ,עי' לקמן סי' רכ"ז סי"ט שהוא מחלוקת
הט"ז והסמ"ע ,והעיקר שגם זה לא שכיח וקנה )נתה"מ(.
)ב( מפני שהוא דבר שאינו מצוי כו'  -פירוש ,דמכירה וקנין כזו במעות שלא נודע מנינם
אינו שכיח ,ובדבר שאינו שכיח לא גזרו לומר שמא יאמרו נשרפו חיטיך בעלייה[ )סמ"ע(.
)ïáåàøì áééçúðå ïéìèìèîä ïåòîù äð÷å äðîá ïåòîùì ïéìèìèî øëîù ïáåàø ïëå (á
íéîãá íúåà øåëî ïáåàø ì"àå (â)øåëîì íéøçà íéìèìèî ïåòîùì äéä êë øçàå íéîãá
íäù íå÷î ìëá ïáåàøì íéìèìèîä ïúåà ïéð÷ð ïä äéì øîàå øëîä éîãî êãéá éì ùéù
íà ìáà ïðáø äéá åøæâ àìå àåä éåöî åðéàù øáã äæ íâù äéáâä àìå êùî àìù ô"òàå
åöøúðå êìöà éì ùéù áåçá ïéìèìèî éì øåëî ì"àå (ã)øëîä úîçî àìù áåç åéìò äéä
íéîãä úìéçî úàðäá éì øåëî äéì øîàù à÷åã éøééîã íéøîåà ùé åäéî äâä (ä)äð÷ àì íäéðù
.(å)äð÷ àì êãéá éì ùéù íéîãá éì øåëî äéì øîà íà ìáà êìöà éì ùéù

)ג( מטלטלין אחרים למכור  -ה"ה אותן מטלטלין עצמן ,שזהו אינו מצוי כלל שימכור
ואח"כ יחזור ויקנה אותן כלים עצמן ,רק שדיברו הפוסקים בהווה יותר ,וי"ח )פ"ת(.621
)ד( אבל אם היה עליו חוב כו'  -הטעם ,דשאר חובות מחמת הלואה הוא שכיח וגזרו בו,
משא"כ חוב הבא מחמת מכר .וא"ת ,אעפ"כ במאי יקנה כיון דעתה אין המעות בעין .י"ל
דעשאו חז"ל כאילו המכר הראשון הוא בעין והחליפו עם הדבר שמוכר לו עתה )סמ"ע(,
וי"א דכשמכר לו בעד מזומן ואינו רוצה לסלק לו במעות ,הרשות ביד המוכר לבטל המקח
ואין כאן מקח כלל ,וכיון שיכול לבטל המקח שפיר הוי כחליפין .ולפ"ז נראה דבעינן
שיהיה בעין החפץ הראשון) 622נתה"מ(.
)ה( ונתרצו שניהם לא קנה  -עיין לקמן סימן ר"ד סעיף י' דהמחבר ס"ל דהחוב הבא מחמת
הלואה דינו כאילו המעות היו בעין ביד הלוקח ונותנן להמוכר בעד החפץ שקונה ממנו,
דאף דאין מעות קונות ,מ"מ חייב במי שפרע ,ה"ה נמי בחוב ,ויש חולקין בחוב ,וסתם כאן
וכתב דלא קנה בחוב דעלמא ,כי לדעת שניהן אינו קונה בו קנין גמור ,ובמי שפרע לא
איירי כאן )סמ"ע(.623
)ו( מיהו י"א כו'  -פירוש ,ואז קונה אפילו במטלטלין בהנאת מחילת המלוה ,ודוקא
במחילת חוב כזה הבא מחמת מכר דאינו שכיח ,אבל מחילת שאר חוב ,לא עדיף ממעות
עצמן דאין קונין במטבע מטלטלין קנין גמור כי אם לענין מי שפרע וכמ"ש בסימן ר"ד
סעיף א' ,אבל בקרקע דנקנית במעות ,נקנית בכה"ג )סמ"ע(.
)íé÷øô äòáøàá øùáá äøåú ïéã ìò ïäéøáã íéîëç åãéîòäù úåðå÷ úåòîù ïîæ ùé (â
áøòå úøöòä áøòå çñô ìù ïåùàø áåè íåé áøòå (æ)âç ìù ïåøçàä áåè íåé áøò íä åìàå
øùá åì ïúéì éãë øðéã ç÷åìäî ç÷ìå íéøðéã äàî äåù øåù çáèì äéä íàù äðùä ùàø
øùáä ïúéì éãë (ç)åçøë ìòá åúåà ïéèéçùî øåùä éîã ìë åì åöá÷úð àìå èåçùéùë
ïéãä àåäã áúëù éî ùéå äâä (è)øðéãä ãéñôîå ç÷åìì úî øåùä úî íà êëéôì ç÷åìì
ïéã ìò íäéøáã åãéîòä àðååâ éàäë ìëã äð÷ã úáù áøòá (é)ùåãé÷ì ïéé ìò úåòî ïúåðä
624
(ì"éøäî) äøåú
621
622
623

624

לא הבאתי את דברי הקצה"ח.
שאר הנתה"מ לא הבאתי.
לא הבאתי דברי הפ"ת.

צ"ע אם יש בזה מציאות בזמנינו וע' שער המשפט קכה סק"א ופ"ח קנינים כו כז
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)ז( ערב י"ט האחרון של חג  -שהוא חג בפני עצמו ומרבין באכילת בשר ,אבל ערב יום טוב
הראשון של חג טרודים במצות סוכה ולולב ,ואחרון של פסח אינו חג בפני עצמו ,וערב
יום כיפור אוכלים בשר עוף )סמ"ע(.
)ח( משחיטין אותו בעל כרחו  -כיון דהמעות קונות דבר תורה ,צריך הטבח לקיים מכירתו,
ואף על גב דיפסיד דאין לו קונים לקנות ממנו מותר הבשר )סמ"ע(
)ט( ומפסיד הדינר  -פירוש ,הדינר שנתן להטבח ליתן לו בעדו בשר ,והמותר הוא ברשות
המוכר ,וה"ה אם נתן להמוכר עד כדי דמי כל הבשר ומת ,דמפסיד דמי כולו ,ופשוט הוא.
ועיין לעיל סימן קצ"ה סעיף א' ]סק"ב[ מה שכתבתי בזה )סמ"ע(.
)י( יין לקידוש  -וה"ה נותן פרוטה לנחתום על חלת לחם לשבת דקנה ,כיון דמקדשין נמי
על הפת )קצה"ח(.
)ïúð àì ïééãòå ç÷åìä ïëùîå íéìèìèî åøëîù íäìù ñåôåøèåôà åà íéîåúé (ã
íå÷î ìëîå úåòî àìà äðå÷ äëéùî ïéàù äøåúä ïéãë íäá íéøæåç åø÷ééúðå úåòîä
íãà éðá øàù ïéãî íéîåúéä ïéã ÷åìç ãáìá åæáå (àé)ç÷îä ìò øëù øîåù éåä ç÷åìä
(âé)íéîåúé à÷åãå äâä äæ ïéðòì íãà ìë ìùì äåù íéîåúéä ïéã (áé)úå÷åìçä øàùá ìáà
ùã÷ä ïéà ø÷ééúðå ç÷îä ìò ùã÷äì íéîã ãçà ïúð íà ïëìå (ãé)úåòîá äðå÷ ä÷ãöå ùã÷ä ìáà
åá øåæçì ìåëé

)יא( הוי שומר שכר  -פירוש ,להתחייב בגניבה ואבידה בהנאה דהיה ברשותו דהלוקח
לאכלן ולעשות בהן כל מה שירצה קודם שחזרו בהן היתומים ,ולא חששו בזה שאם
נעמידנה על דין תורה יאמר הלוקח להאפוטרופסים או יתומים נשרפו או נאבדו חיטיך
בעליה ,כיון דבגניבה ואבידה ושמירת הפירות הלוקח נתחייב כשומר שכר ,ואינו נפטר
אלא בשריפה ובשאר אונסים ,והוא דבר שאינו שכיח לא חששו לזה ,ולא תיקנו משום
חשש שיאמר נשרפו חיטיך אלא כשיש זולתו עוד חששות והיזקות השכיחות שיהיה לו
מתוך הקניה )סמ"ע(.
)יב( אבל בשאר החלוקות דין היתומים כו'  -ומטעם דאם הוזלו הפירות אחר שמשכן הלוקח
אין הלוקח יכול לחזור בו ]לומר כשם שהיתומים היו יכולין לחזור בהמקח אם הוקרו,
משום דביתומים מעות דוקא קונה ,כך בידינו לחזור בהוזלו[ ,שלא אמרו שיהא נכסיהן
דוקא נקנין בכסף ,אלא לטובתן .קיבלו היתומים הדמים ולא משך הלוקח הפירות ונתיקרו
הפירות ,חוזרין בהן כשאר כל אדם ,ואם הוזלו ורוצה הלוקח לחזור חוזר ומקבל עליו מי
שפרע ,דאל"כ אם יצטרכו מעות לא ימצאו מי שיתנם להם עד שיתנו הם פירות .לקחו
היתומים פירות ומשכום ולא נתנו הדמים והוקרו ,קנאום כשאר כל אדם .הוזלו ,לא נאמר
שנעמידם על דין תורה שלא יקנום אלא בכסף ויחזרו בהן ,שא"כ כשיצטרכו הן פירות לא
ימצאו מי שימכרו להן עד שיתנו המעות קודם .נתנו הן המעות ולא משכו הפירות והוזלו,
חוזרים בהן כשאר כל אדם .הוקרו ,יכול המוכר לחזור בקבלת מי שפרע ,דאל"כ יאמר
המוכר נשרפו חיטיך או נאבדו בעליה ,שברשותכם היה משעה שנתתם המעות ,ואין לומר
דכשישרפו יחזרו בהן כמו בשהוזלו ,דאינו מן הסברא דיהא הפירות בזמן היוקר ברשותן
ואח"כ כשישרפו יחזרו לרשות המוכר )סמ"ע(.
)יג( ודוקא יתומים  -ר"ל ,דדוקא ביתומים בשאר החלוקות דאין המעות קונות ,משא"כ
בהקדש ,וק"ל )סמ"ע(.
)יד( הקדש וצדקה קונה במעות  -הקדש דידן וצדקה ,דין נכסי יתומים ממש אית להו ,דהא
צדקה לעניים לאו דין הקדש הוא )קצה"ח(.
)טו( אם נתן אחד דמים להקדש ונתייקר כו'  -נקט האי בבא לרבותא ,דאע"ג דיש להקדש
פסידא בזה ,אפ"ה אינו יכול לחזור בו )סמ"ע( ,וה"ה איפכא באם נתן גבאי דמים לאחר
לצורך הקדש אין הגבאי יכול לחזור דהא בהדיוט קאי במי שפרע )ש"ך( ועיין בתשובת
משכנות יעקב חו"מ סי' נ"ו מ"ש בזה) 625פ"ת(.
)טז( יכול לחזור בו  -אבל מי שמשך חפץ של הקדש והוזל א"י לחזור דלא יהא כח הדיוט
כו' ואי הוקר אינו קונה במשיכה אלא בכסף דרשות הגבוה אינו נקנה אלא בכסף )ש"ך(.626
625
626

לא הבאתי את דברי הנתה"מ.
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.íéôéòñ á"é åáå ,åéìë äðå÷ ãöéëå ,åøöç éãé ìò ïéìèìèî úééð÷ ïéã - 'ø

)א( הנה בקנין חצר רבו הדיעות בטעם קנינו :א' ,שיטת הרי"ף ,דחצר דגברא מטעם
שליחות איתרבי וחצר דאיתתא מטעם ידה איתרבי .וחצר דאיתרבי גבי גניבה בין
משתמרת ובין עומד בצדו הכל מטעם שליחות איתרבי ,דהא כתב זה ליתן טעם על הא
דקטן לית ליה חצר משום דלית ליה שליחות ,ואי נימא דעומד בצידו מטעם ידו הוא ,גם
קטן ליקני בחצר כשעומד בצידו .ב' ,שיטת הר"ן ,דאפילו משתמרת ואינו עומד בצידו
מטעם ידו הוא ,מטעם דכל דבר שהוא זכות לו בחצירו המשתמר הוא נותן וידו אריכא
הוא ,ואם אינו משתמרת ועומד בצידו מטעם ידו הוא .ג' ,שיטת הרא"ש ,דעומד בצידו
דהוא דומיא דידו בסמוכה ,מטעם ידו הוא ,ומשתמר ,מטעם שליחות הוא .אלא בקטן
ודאי חצר לאו מטעם יד הוא ,וכן בעומד בצידו ,אף שהוא דומיא דידו בסמוכה ,מ"מ
בקטן לאו יד הוא .ולפי"ז בגוי ,להר"ן קנה בין במשתמרת בין באינו משתמרת ועומד
בצידו ,כיון דתרווייהו מטעם יד הוא ,רק במתנה דישראל קונה אפילו באינו משתמר ואינו
עומד בצידו דהוא מטעם שליחות ,לא קנה גוי הואיל ולית ליה שליחות .ולהרי"ף והרא"ש
לא קנה גוי ע"י חצר רק בעומד בצידו דהוא מטעם יד ,אבל במשתמרת ואינו עומד בצידו
דהוא רק מטעם שליחות ,לא קנה גוי ,כן נראה לי ברור .ולפי"ז לכל השיטות יש בחצר
משום יד ומשום שליחות .ולענין אי קונה בחצר כשהוא ישן ,בחצר המשתמרת שא"צ
לעמוד בצידו קנה אפילו כשהוא ישן ,משא"כ באינו משתמרת דצריך עומד בצידו,
וכשהוא ישן לא חשיב עומד בצידו .ולענין אי יש חצר להקדש ,במציאה לא מהני יד
הגזבר כיון דגזבר גופיה מטעם דשליח דרחמנא הוא ,ובמציאה לא מהני שליחות מטעם
דבעינן שלוחו של בעל הממון ,וגם משום שהוא חב לאחריני ,וכשם שלא עשאו רחמנא
שליח לשום אדם לזכות לזה ולחוב לאחריני ,כך לא עשאו שליח לזכות להקדש ולחוב
לאחריני ,אבל בבור ונתמלא מים ובשובך ונתמלא יונים דאין כאן חב לאחריני ,דהא אי
לאו בירא ושובכא דהקדש לית כאן מים ויונים ,וההקדש גורם להמים ויונים שיבואו ,ולזה
הוי שפיר הגזבר יד דהקדש ושלוחא דרחמנא .ועי' קצה"ח סק"א שבית הכנסת חצר
השותפין הוא ,ולא כהקדש ,מ"מ צריכים הטעם דאין יד להקדש כדי שלא יזכה הקדש
במציאה ,דכיון ששיעבדו הקהל הבית לצורך הקדש של בית הכנסת ,לא גרע מחצר
המושכר להקדש ,דהא חצר המושכר קונה לשוכר ,והגזבר יד הקדש הוא ורוצה לזכות
לצורך הקדש ,וגם דעת שכינה איכא .ובענין חצר המושכר אי קונה לשוכר או למשכיר,
עיין סימן שי"ג סעיף ג' מבואר ,דחצר המושכר קונה למשכיר אף על פי שהיא שכורה ביד
אחרים .627חצר המושכר ,דאף דחצירו של אדם קונה לו שלא מדעתו ,מ"מ חצר המושכר
אינו קונה לשוכר רק כשהוא מדעתו של השוכר ואמר שיקנה לו חצירו השכור לו ,אבל
כשבא מציאה לתוכו שלא מדעת השוכר ,קנוי הוא לבעה"ב .והטעם נראה ,דודאי חצר
המושכר מיקרי ג"כ ידו של השוכר ,דכיון שכל מה שהוא זכות לו מניח בתוכו ,חשיב
כידו .וא"כ ה"ה חצר המושכר ,כיון שהשוכר מניח כל מה שיש לו בתוכו ,הוי כידו .אך
מ"מ ,כיון דגוף החצר של המשכיר והוא יד המשכיר ,רק שהשוכר שכרו ,הוי ממש כשוכר
יד בעה"ב ,ומבואר בסימן ר"ע סעיף ג' בשוכר פועל דהוי כשוכר ידו למלאכתו ,והדין הוא
פרטי דינים היוצאים מהפתיחה לסימן ר' :א' ,חצירו של אדם
דמציאת פועל לעצמו.
שאינו משתמר ועומד בצידו ,לכו"ע הוא מטעם יד ,כיון שהוא דומיא דידו בסמוכה .ודוקא
בגדול ,אבל בקטן לא חשיב עומד בצידו יד ,כיון דבגדול ובישן בצידו לא חשיב יד משום
דאין דעתו לשמור ,וקטן שאין לו דעת כישן דמי .וכיון דבגדול עומד בצידו מטעם יד הוא,
משו"ה גוי ג"כ קונה בחצירו כשהוא עומד בצידו ,כיון דיש לו יד ויש לו דעת לשמור לא
דמי לקטן .ב' ,חצר המשתמר ואינו עומד בצדו ,להרי"ף והרא"ש מטעם שליחות הוא,
ולכך בין קטן ובין קטנה ובין גוי לא קנה בחצר המשתמר בלא עומדת בצידו הואיל ואין
להם שליחות .ולהר"ן אפילו בחצר המשתמרת בגדול בדבר שהוא זכות לו מטעם יד הוא,
כיון דכל דבר שהוא זכות לו בחצירו המשתמר הוא נותן וכידו אריכתא דמי ,ולדידיה קונה
627

עיי"ש בקצה"ח שחולק.
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בגוי אפילו בחצר המשתמרת ואינו עומד בצידו כיון דמטעם יד הוא וגוי אית ליה יד .ג',
וחצר המשתמרת קונה בגדול אפילו בישן ,כיון דהחצר מצד עצמו משומר הוא ,אבל בחצר
שאינו משתמר דבעינן עומד בצידו ישן לא חשיב עומד בצידו ,ולא קנה .ד' ,חצר שאינו
משתמר ואינו עומד בצדו ,לשיטת הרי"ף והרמב"ם ,לא קנה כלל אפילו במתנה ,ולהרא"ש
ור"ן ,קונה במתנה מטעם שליחות כיון דאיכא דעת אחרת מקנה ,משו"ה קטן וקטנה וגוי
דלאו בני שליחות נינהו לא קנה .ג' ,חצר הקדש אי זוכה להקדש ,במציאת ממון לא קנה
חצר להקדש ,דאית בה חב לאחרים ולא מהני ביה שליחות ,ועוד ,במציאה ,כיון דכל כמה
דלא אתי לידו לא יצא מרשות בעלים ,ובממון בעינן שלוחו של בעל הממון ,ולכך לא קני
החצר להקדש במציאה .אבל הקדיש בור ונתמלא מים ובשובך ונתמלא יונים ,כיון דאי
לאו בורו ושובכו של הקדש לא היה כאן מים ויונים ,אין כאן חב לאחרים ,וגם הפקר לית
ליה בעלים כלל ולא שייך שלוחו של בעל הממון כלל ,ולכן קנה החצר להקדש לכו"ע .ד',
ובמתנה להקדש ,כיון דאתי לחצר ,כשבא לחצר הקדש זכה בו ההקדש ,כיון דאיכא
שליחות מבעל הממון וגם ליכא חב לאחרינא .ה' ,חצר ששכרו או שאלו בקנין להשתמש
בו ,הוי חצירו וידו של שוכר ,ודמי ממש לשוכר פועל ,וכמו שהשוכר פועל המציאות
לפועל מן הסתם ,משום דלאו אדעתא דהכי אגריה ,רק אם הבעה"ב אומר לפועל שיזכה
המציאה בשבילו ,אז המציאה לבעה"ב ,ה"נ כששוכר חצירו של חבירו דהוי כשוכר ידו
של חבירו למלאכתו ,המציאה שמונח בחצר הוא של המשכיר מן הסתם מטעם הנ"ל דלאו
אדעתא דהכי אגריה ,אם לא כשהשוכר רואה את המציאה שנכנס לחצר ואומר יזכה לי אז
המציאה להשוכר ,ומכ"ש כשאחד נתן מתנה להשוכר ,ואפילו אם המשכיר עצמו נותן
מתנה לשוכר בחצירו המושכרת לו ,ודאי דקונה השוכר ע"י חצר .וכן יכול השוכר לזכות
לאחרים ע"י חצר המושכרת לו .אבל כשהשוכר נותן מתנה להמשכיר ומניחו בחצירו
המושכרת לו ,אין המשכיר קונה ע"י חצירו כיון שהיא מושכרת לו .ו' ,ואם המפקיד הקנה
להנפקד דבר המופקד אצלו ,קונה הנפקד ,ולא אמרינן כיון דהנפקד השאיל רשות
להמפקיד להניח שם חפציו ונעשה רשות המפקיד ,זה לא אמרינן כיון דלא שאל לו המקום
בקנין )נתה"מ(.

)åäì àøéáñå ïé÷ìåç ùéå äâä (á)åúòãì øîúùîä ç÷åìä úåùøá ïéìèìèî åéäé 628(à
øëåîä íà åäéî úåøåäì äàøð ïëå äð÷å éâñ ïúåðä åà (â)øëåîä úòãì øîåùî íà äðúî åà øëîáã
øöç éø÷î øëåî ìù ïéìèìèî øàù íò ïééãò ïéáøåòî åì øëåîù ïéìèìèîäå åîöò øöç åì øéëùä
ìáà åëåúá à÷åã ïðéòáã íéøîåà ùéå úåùø åúåà ãöá ãîåò àåäù åà äð÷ àìå øîåùî åðéàù
÷ñôù àåäå ããî àì ïééãòù ô"òàå ç÷åì äð÷ øåëîì øëåîä åéìò ìá÷ù ïåéë (æ)àì åì äöåç
.äàéöîá åîë åì ïéðå÷ íãà ìù úåîà òáøàã íéøîåà ùéå íéîã

)ב( המשתמר לדעתו  -פירוש ,לאפוקי אם אין משתמר לדעת הלוקח ,אף שהוא משומר
לדעת המוכר ,אינו קונה ,דחצירו דומיא דידו ושלוחו בעינן ,דהם משומרים לדעתו דלוקח
או שלוחו כמותו ,עי' לקמן סי' רס"ח ס"ג .והיש חולקים ברמ"א סבירא להו דדוקא
במציאה בעינן שיהא משומר לדעת הזוכה בה ,משום דלית שם דעת אחרת מקנה לו ,אבל
במכר ומתנה דיש אחר דמקנה להלוקח או להמקבל מתנה ,שמירתו דהמקנה הוה כשמירה
דהקונה ,וזוכה באותו חצר המשומר לדעת המקנה לו )סמ"ע( ,מצא דבר בבית הכנסת זכה
בו דבית הכנסת אין לו דין הקדש אלא הרי הוא כמו חצר השותפין ,שמבואר בשו"ע סימן
ר"ס סעיף ד' דזוכין השותפין ,וחצר הדיוט שפיר זוכה להקדש )קצה"ח(.
)ג( אם משומר לדעת המוכר  -משמע דאם אינו משומר כלל אפילו לדעת המוכר ודאי לא
קני ,דהא דמהני דעת אחרת מקנה אינו אלא משום דהוי משומר לדעת המוכר ,וי"ח
)קצה"ח(.
629
)ד( וכן נראה להורות כו' – וי"א שעיקר כשו"ע )ש"ך ( ,ועיין מ"ש בסימן ער"ה סק"א
בזה )קצה"ח( ,ועיין בתשובת חתם סופר חלק חו"מ סי' ס"ו מ"ש בזה )פ"ת(.630

 628בפתיחה לנתיה"מ עי' נתה"מ שיג סק"א שהחצר משתמרת לבעה"ב ולא לשוכר

629
630

לא ראיתי צורך להביא את הנתה"מ .ומסתמא אותו דבר בקצה"ח.
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)ה( מיהו אם המוכר כו' – וי"ח שלדעת הרמ"א הנ"ל דס"ל דבדעת אחרת מקנה במשומר
לדעת המוכר סגי ,אז גם במעורבים קנה )ש"ך( ,וי"א דהאי "ומיהו" אין מקומו כאן ,וצריך
להיות בראש ההג"ה וקאי אהמחבר דחצר המשתמר קנה ,ע"ז כתב רמ"א "ומיהו אם
המוכר השכיר לו החצר עצמו" ,פירוש ,שאותו החצר עצמו המשתמרת השכיר לו המוכר,
והמטלטלין של המוכר מעורבין ,והוא שכר באותו חצר מקום הפירות שקנה ,מיקרי חצר
שאינה משתמרת ואינו קונה ,וכונתו ,דדוקא שאם אותו החצר עצמו השכיר לו המוכר והיו
מטלטלין שלו מעורבין אז מיקרי חצר שאינה משתמרת ,אבל כשהיה מטלטלין של מוכר
בחצר הלוקח ומכר לו מקצתן ,אף דעדיין מטלטלין של המוכר מעורבין ,מיקרי חצר
משתמרת ,אף דהמוכר יש לו רשות כניסה ויציאה בהחצר להפירות שלו ,וע"ז כתב היש
חולקין דבמכר ומתנה קנה בכה"ג ,ואתי למעוטי דאם היו המטלטלין לגמרי בחצר הלוקח
שאינו משתמרת ,דאפילו במכר או מתנה לא מהני ,כיון דעיקר הטעם דקנה במכר הוא
משום דשמירת הנותן חשיבא ליה כשמירתו ,א"כ מהיכי תיתי יהיה שמירת הנותן עדיף
משמירת המקבל ,ובמה שהנותן עומד בתוך החצר ודאי דמשום זה לא חשיב החצר כיד
המקבל) 631נתה"מ(.
)ו( מעורבין עדיין כו'  -לאו דוקא מעורבין קאמר ,אלא ר"ל מונח בצידו כל זמן שלא נחלק
ממנו לגמרי )סמ"ע(.
)ז( דוקא בתוכו כו'  -לשונו הוא :עומד בצדו ובתוכו )ש"ך( ,חצר שאינו משתמרת ועומד
בצדו מטעם יד הוא דקנה ,ולא מטעם שליח ,ומ"מ בעינן ג"כ שיהיה משומר על ידו,
דבלא"ה לא הוי דומיא דידו ,דידו ג"כ משתמר הוא ,ומשו"ה אם השדה גדולה ומונח בצד
האחר שאינו משתמר על ידו שם ,לא קנה ,632והנה מה נקרא אינה משתמרת ,נראה דדוקא
כשהוא מגולה בלא מחיצות נקרא אינה משתמרת ,אבל כל שיש מחיצות סביב ,אף שאינו
נעול במנעל ,נקרא חצר המשתמרת ,וראיה לזה ,דהא כלים מטעם חצר הוא )נתה"מ(.
)ח( ויש אומרים דארבע אמות כו' – עי' לקמן סימן רמ"ג סכ"ב דכתב המחבר כך בפשיטות
)ש"ך(.
)ט( דד' אמות של אדם קונין כו'  -כיון דדעת אחרת מקנה אותן ,הוא עדיף ממציאה שד'
אמות קונות לו .וי"א דדוקא כשקדם הוא לכלי ,שנתנו הכלי לתוך ד' אמות שלו ,משא"כ
אם קדם הכלי לאדם ,לא קנה ,וי"ח וכן משמע שיטת הרמ"א שאין לחלק אם קדם לכלי או
הכלי קדמו )סמ"ע( 633,אם המוכר עומד שם ג"כ ,דאז בודאי אין הלוקח קונה בד' אמות,
)נתה"מ(.

)ãò ç÷åìä äð÷ àì åìöà íéã÷ôåî íäù øçà íãà úåùøá åà øëåîä úåùøá åéäàé (á
åà åá çðåîù íå÷îä øëù íà åäéî äâä øàáúðù åîë íëùîéù ãò åà ïéìèìèîä äéáâéù
éðäîã àäå åì äðå÷å åúåùøá éåä àúùäã (é)åàð÷ àîìòá øåáãá åìéôà åà ïéð÷áå äðúîá åì åðúð
äð÷ù ç÷îá ç÷åìì éøöç äëæé øîåàå øëåîä úåùøá çðåî íà ìáà øçà úåùøá åðééä àîìòá øåáã
ãéá íéã÷ôåî úåøéôä åéä íàå äééð÷ä éëøãî ãçàá åì äð÷éå åîå÷î åì øéëùéù ãò äð÷ àì éðîî
.øëåîä úòãî ïë øîàéù ãò ç÷åìì éøöç äð÷ú øîàéù éâñ àì øçà

)י( ובקנין או אפילו בדבור  -פירוש ,בקנין מהני השכירות או המתנה בין שהוא ברשות
אחרים בין ברשותו דמוכר ,משא"כ בדיבור דלא מהני כשהוא ברשותו דמוכר וכדמסיק,
משו"ה קאמר ובקנין או אפילו בדיבור כו' )סמ"ע( ,דאם היה בידו וא"ל זכה לפלוני זכה
לו לפי שזכין לאדם וחצרו נמי זוכה לו ,וצריך דוקא שיאמר זכה לפלוני דאל"כ לא הוי תן
כזכי כיון שאינו מוסרם עתה לידו אלא היו מופקדים אצלו כבר ,ודלא כב"י שלא צריך
לומר דווקא שיאמר זכה לפלוני )ש"ך( ,וקשה ,שהרי אם הלוקח היה ג"כ במעמד כשאמר
לו זכה ,ודאי דבתן סגי ,דהא קנה הלוקח במעמד שלשתן ,ובמעמד שלשתן בתן סגי ,ואם
שלא היה הלוקח במעמד כשאמר לו זכה ,אפילו זכה לא מהני לענין שלא יהיה הלוקח
יכול לחזור בו ,כמבואר לקמן סימן רל"ה סעיף כ"ג בזיכה ע"י אחר דיד הלוקח על
העליונה ,ונראה דודאי מיירי כאן שלא היה הלוקח במעמד ,אלא על כרחך מיירי כאן
631
632
633

מספיק?
ועיין מה שכתבתי באה"ע ]בתורת גיטין[ סימן קל"ט ]סעיף א'[ .נתה"מ
לא ראיתי צורך להביא את הקצה"ח ,וכן הנתה"מ החולק עליו.
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שהלוקח עשאו להנפקד שליח לקנות ,וכיון דהנפקד נעשה שליח ,חצירו של השליח שהוא
הנפקד כחצירו של הלוקח דמי .ואפילו לא אמר זכה רק שנתרצה המוכר ואמר להנפקד
שיעשה קנין בשביל הלוקח ,וקיבל עליו הנפקד ואמר חצירי יזכה לו ,קנה .וכן אפילו אמר
תן ,נראה דדוקא במתנה פליגי הפוסקים לעיל סימן קכ"ה סעיף ו'  -ז' אי תן כזכי ,אבל
במקח וממכר שקיבל המוכר הדמים ,הרי מחוייב ליתן להלוקח החפץ ,וכחוב דמי
דאמרינן ביה דתן כזכי )נתה"מ(634 ,ועיין בספר מחנה אפרים הלכות ]מכירה[ קנין מעות
סי' ו' ובתשובת בית אפרים חלק חו"מ סי' כ' ]בסוד"ה ואמנם הדבר[ מ"ש בזה )פ"ת(.
)יא( אבל אם מונח ברשות המוכר כו'  -שאין אדם יכול לקנות בשל עצמו לחבירו שלא ע"י
אחרים ,אלא צריך שיגביהנו או ישכור את מקומו בכסף או בשטר וחזקה ,משא"כ כשהוא
בחצר אחר ,דיכול לומר בעל החצר יזכה חצירי לפלוני במקח שקנה מפלוני ,דחצירו כידו
והרי הוא יכול לזכות לחבירו כידו של אחרים )סמ"ע(.
)יב( עד שישכיר לו מקומו  -ראובן שנתן שטר מתנה לשמעון על ביתו ונתן השטר תוך ביתו
ואמר לו הנני נותן לך הבית עם השטר מתנה שבתוכו ,אינו זוכה ,ואין מקום לומר חצירו
ומתנתו באין כאחד ,דכיון דהחצר והשטר עדיין לא יצא מרשותו איך יזכה בו המקבל
ומאין יהיה לו להמקבל זכיה בביתו ובשטרו .ולפ"ז נראה בשטר מתנה שכתבו על איסורי
הנאה לא מהני ,דבעינן שיזכה בו המקבל ובאיסורי הנאה לא שייך תורת זכיה )קצה"ח(.
)יג( עד שיאמר כן מדעת המוכר  -אם קיבל עליו הנפקד שיהא מעתה רשותו של הלוקח ,לא
מהני אלא א"כ קיבל עליו במעמד המוכר ,לאפוקי ]אם[ א"ל הלוקח פירות שברשותך
מכרן לי פלוני ,וקיבל עליו הנפקד לתתם לו ,לא קנה עד שיאמר לו המוכר וקיבל עליו על
פי מאמרו )סמ"ע(.

)íéìèìèîä åñðëðù ïåéëå åì äð÷ (ãé)åçéðäì úåùø åì ùéù íå÷î ìë íãà ìù åéìëáé (â
ïé÷ìçî ùéå äâä åúéá êåúá åçðåäù éîë äæ éøäå åá øåæçì ìåëé íäî ãçà ïéà éìëä êåúá
øîàéù ãò åà (åè)ããî ïë íà àìà íéðå÷ åéìë ïéà äæá àöåéëå àèîéñá ÷ø ç÷åì úåùøá ïðéà íàã
íà àìà øëåîä úåùøá àìå íéáøä úåùøá åì íéðå÷ íãà ìù åéìë ïéà êëéôì éð÷å ìéæ åì
(æè)øëåîä úåùøá àåä íà äð÷ æàå äæ éìëá äð÷å êì äð÷îä åì øîà ïë

)יד( כל מקום שיש לו רשות להניחו  -פירוש ,כגון בסימטא או בחצר שהיא של שניהן,
לאפוקי ברשות הרבים ,וכ"ש בחצר דמוכר )סמ"ע( ,דכלים מטעם חצר קונה ,ועיין לעיל
)ס"ק )ז(( דכלי נידון כחצר המשתמרת ואין צריך לעמוד בצידו ,ולפי"ז במקום דאין חצר
המשתמרת קונה ,כגון בקטנה בסימן רמ"ג ,גם כלי לא קנה )נתה"מ(.
)טו( אלא אם כן מדד כו'  -פירוש ,מדדם המוכר ונתנם לתוך כליו דהלוקח העומד בסימטא,
אבל אם מדד הלוקח ,קנה במדידה אפילו בלא כליו ,משום דבשעת המדידה משכן ,עי'
רמ"א ס"ז )סמ"ע( ,בדבר שא"צ מדידה כגון שהמדה ידוע שכבר מדדם המוכר או אחר ,או
דבר שא"צ מדידה ,קנה בלא מדידה )נתה"מ(.
)טז( אם הוא ברשות המוכר  -פירוש ,לאפוקי אם הוא ברשות הרבים דבו לא מהני אמירתו
לך וקנה )סמ"ע( ,וה"ה אם נתן לו רשות להניחו שם הכלי קנה) 635ש"ך( ,וי"ח שפאילו נתן
רשות לא קונה ברשות מכור עד שאמר לו "לך וקנה"לך וקנה ,דהוי כאומר שאינו רוצה
שיקנה לו חצירו ,ודמי למשאיל לו האויר של הכלי ג"כ בפירוש ]וכן צ"ל בכל מקום
דאיכא אומדנא דמוכח כגון בהיה הבעל מוכר קלתות ,הו"ל כאילו פירש בהדיא וא"ל זיל
קני[ ,כיון דא"ל שיקנה הכלי הרי על כרחך השאיל לו באופן שיהיה יכול לקנות על ידו,
ועל כרחך השאיל לו ג"כ אוירו ,משא"כ בנתן לו סתם רשות להניח שם הכלי ,ודאי לא
קנה ,דהא אפילו מן הסתם צ"ל דנותן לו רשות להניח הכלי )נתה"מ(.

)äð÷å øæçå øëåîä úåùøá íù åçéðä êë øçàå åäéáâäå øëåîäî éìëä äð÷ íà ïëåâé (ã
éìëä úøéëîá øëåîä úàðä éðôîù íúåà äð÷ äæ éìë êåúá åñðëðù ïåéë úåøéôä åðîî
åîå÷î ìò ãéô÷î åðéà
)äðå÷ øëåî ìù åéìë ïéà êë (æé)øëåî úåùøá åì äðå÷ ç÷åì ìù åéìë ïéàù íùëãé (ä
634
635

עי' סמ"ע לקמן ס"ק )יח(.
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.äð÷ àì éð÷ ìéæ øëåîä ì"à åìéôà íéøîåà ùéå ç÷åì úåùøá àåäù ô"òà ç÷åìì

)יז( כשם שאין כליו של לוקח  -הא דכליו של לוקח ברשות מוכר לא קנה אינו אלא משום
ספיקא דרשות מבטל כלי או אינו מבטל ,וכן להיפך היינו ספיקא בכליו של מוכר ברשות
לוקח ,ומש"ה אם עשה שניהם ,או שכליו של לוקח תוך כליו של מוכר וברשות לוקח כיון
דאיכא תרתי כליו של לוקח וגם רשותו אף על גב דמפסקי כליו של מוכר קני לה שפיר
)קצה"ח( ,כליו של מוכר ברשות לוקח מהני מדידה לדעת המחבר כמבואר לקמן סעיף ז',
דהוי כאילו אמר זיל קני ,משא"כ בכליו של לוקח ברשות מוכר לא מהני מדידה רק כשא"ל
זיל קני ,דהמדידה שהוא בתוך כלי של מוכר הוי ודאי כאילו משאיל לו הכלי כיון דהוא
מענין המדידה ,אבל הרשות צריך שיאמר לו זיל קני) 636נתה"מ(.
)יח( אפילו אמר ליה המוכר זיל קני  -ולא דמי לכליו של לוקח ברשות מוכר ,דכשאומר לו
זיל קני נתן לו רשות להניח הכלי ,ואף על פי שאין המקום קנוי לו מ"מ הכלי קנוי לו,
דשאני התם דהכלי שקונה בו הוא כבר שלו ,ואף שהרשות אינו שלו ,מ"מ בדיבור זיל קני
גלי דעתיה דאינו מקפיד על מקום הנחת הכלי ,משא"כ כאן דהכלי שיקנהו לו אינו שלו,
ואינו נקנה לו בדיבור בעלמא )סמ"ע(.

)ç÷åìä åëùîå åéìë êåúì ïúðå øëåîä ããî íàù øëåî ìù åéìëá (èé)éðäî äëéùîåè (å
.(ë)åëåúáù äî úåð÷ì éìëä êåùî åì øîà àì åìéôàå äð÷ åéðôá

)יט( משיכה מהני  -ע"ל סי' ר"ב סט"ו )ש"ך(.
)כ( משוך הכלי לקנות מה שבתוכו  -לעיל סימן קצ"ז סעיף ו' כתב המחבר דלשון לקנות לא
מהני אפילו לקנות הכלי עצמו ,וכ"ש לקנות על ידו מה שבתוכו דלא מהני לשון לקנות,
אלא דלא נחית כאן לדקדק באיזה לשון מקניהו ,אלא בא לומר דכל שמשכו בפני המוכר
א"צ שיאמר לו המוכר משכהו וקניהו באופן המועיל )סמ"ע( ,ע"ל סי' קצ"ז ס"ו )ש"ך(.

)äãîä äìéçú ÷ñô ïë íà àìà ääáâä àìå äëéùî àìå éìëä àìå äðå÷ úåùøä ïéàæè (æ
äëîñ àì ÷ñô àìù ïîæ ìëã åá äð÷éù ãö íåù åì ïéà ÷ñô àìù ïîæ ìë ìáà êëå êëá
àìù ô"òà (àë)íéáåö÷ åéîãù øáã ç÷îä íàå 637íåëñä ìò åîéëñé àì àîù íäéðù úòã
ïéà åìéôà (âë)äð÷ 639(áë)'â åäåîùéù äî éôë êì øëåî éðéøä 638ì"à íà ïëå äð÷ ÷ñô
åéäå ç÷åì úåùøá åéä åìéôàå (ãë)íäéðù ìù øöçá åà àèîéñá úåøéôä åéä íéáåö÷ åéîã
øëåî ìù åéìë êåúá ãåãîì øëåîä ìéçúäå øåëîì øëåîä åéìò ìá÷ øëåî ìù åéìë êåúá
ïééãòå ìéàåä äðåøçà äàñá åìéôà åá øåæçì ìåëé êì øëåî éðà òìñ íéùìùá øåë ì"à íà
úåùøá àåäù ô"òà ç÷åìì íéðå÷ ïðéà øëåî ìù åéìëå äãîä ìë øîâ àìå åéìëá úåøéôä
úåùøá äéä åìéôà ãçéá øåëä ÷ø øåëîì äöåø åðéàù åúòã äìéâù ìëã íéøîåà ùéå äâä ç÷åì
äàñ 'ìá øåë ì"à íàå 640åããî ïë íà àìà äð÷ àì äéáâäù åà êùîù åà ç÷åì ìù åéìëáå ç÷åì
øëåîä äéáâéù äàñ ìë äàñå äàñ ìë ìò íéîã å÷ñôù ïåéë äð÷ ïåùàø ïåùàø òìñá
åìéàå íéáøä úåùøá àìå øëåîä úåùøá úåøéôä ïéàå ìéàåä äúøéëî äøîâð äúåà äøòéå
åîë ããî àìù ô"òà ÷ñôùî äð÷ ç÷åì úåùøá íäù ïåéë øëåî ìù åéìëá úåøéôä åéä àì
636

637

עי' לעיל ש"ך ס"ק )טז(.

אפילו אם הסכימו על המחיר אח"כ אין קנין למפרע ע' )רמב"ם מכירה ד/יא( זה כלל גדול
יהיה בידך הקונה את המטלטלין אם פסק הדמים ואחר כך הגביה קנה ואם הגביה תחלה והניח
ואחר כך פסק הדמים לא קנה באותה הגבהה עד שיגביה אחר שפסק או ימשוך דבר שאין דרכו
להגביהה ,עכ"ל ,אבל ע' שות מהרש"ם ז/קכא שאם זה קנין כסף או שטר מועיל אפילו אם אח"כ
היה הפיסוק* ]אם לא קלתא קנינו[ ,וע' שו"ת אגרות משה שאם נתן המעות ,והמוכר קבלם ,ולא
פסקו הדמים יש קנין ,רק צריך בירור בכמה שוה בשוק אז ,אבל זה מעשה פרטי בשוק שם ,וצ"ע
במקומות אחרים
 638ל"ד אמר המוכר אלא אפילו אמר הלוקח והמוכר שתק )פ"ח עמוד ד'(
 639ע' פת"ש ס' יב סק"ט בשם הבגדי ישע שלפי הנתיבות זהו בדווקא אם קבעו מי הם הג' ,אבל
לא משמע כן מהפוסקים ,ע"כ ,אבל צ"ע בדבריו שהרי אם המוציא מביא ג' אין שום חסרון
שהמחזיק יכול להביא ג' גם כן ,ואם אמר כפי שיאמר המוכר יש מח' אם זה נחשב כפיסוק דמים
)משפט שלום ס' ר סעיף ז סק"י( ,וע' עוד לקמן רו סעיף ב'
 640וכל זמן שלא שניהם יכולים לחזור )פ"ח עמוד ז' סקי"ג(
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ïúð àì íà ïëìå ÷æçåî àåäù íòèî àìà ïåùàø ïåùàø äð÷ àìã íéøîåà ùéå äâä â"ñá øàáúðù
äöåø éöçä åì ããîùëå ïéé úéáç øëåîä åì çúô (ä"îøä íùá øåè) øåæçì ìåëé ç÷åìä úåòîä
ìá÷ì åà åìåë ç÷éì ç÷åìä êéøö õéîçé øúåîäù øîåà øëåîäå øúåé ç÷éì àìå øåæçì ç÷åìä
íùá øåè) åàð÷ù äòùá äåù äéäù äî éôë úéáçä ìë åì íìùéù ì÷ì÷úé íà øúåîä ìò úåéøçà
ïéðò ìëá äð÷ ç÷åìä ããî íà ìáà øëåîä ããîùë äæ ìëã íéøîåà ùéå (à"éñ á÷ ììë ù"àøä
íäî ãçà ïéà ç÷îä äð÷ðù ìë (ã"áàøä íùá øåè) 641ïé÷ìåç ùéå (øåè) äëéùîë éåä åúãéãîã
äî ìò êë øçà åðåãé àìà åç÷î åì úúì øëåîä ïàéîå íäéðéá íé÷åìéç åìôðù ô"òà øåæçì ìåëé
642
íäéðéáù

)כא( דבר שדמיו קצובים כו'  -כגון כלים שיש להם קצבה לתנם לעולם בכך וכך )סמ"ע(.
)כב( כפי מה שישומו שלשה  -לאו דוקא שלשה ,אלא ה"ה אם אמר כפי מה שישום אחד
)סמ"ע( ,פי' וקנה בא' מדרכי הקנאה )ש"ך( ,ועיין מה שכתבתי לעיל סימן י"ב סעיף ז'
ס"ק ט' ]אם קיבלו ק"ס בסתם על הפשרה ,אין יכולין שלשה לעשות פשרה כל שלא קיבלו
עלייהו ,ואם באו לפני ג' לדין וקיבלו ק"ס סתם על הפשרה ,הוי כפירשו שמות הפשרנים,
וה"ה לכאן ,אמצע צ"ע שסתימת לשון הש"ס ופוסקים לא משמע כן[ )פ"ת(.
)כג( קנה  -אחד שמכר כ' שוורים כל שור ושור במקח קצוב ,ומשך קצת מהשוורים ,ואח"כ
רצה המוכר לחזור ,ואמרתי דיכול המוכר לחזור .אף דקצב לו כל שור במקח קצוב ודמיא
להיכא דא"ל כור בשלשים סאה בסלע דראשון ראשון קנה ,יש לומר ,כיון דכל שור ושור
אינם שוים ,דיש שור טוב ויש שור גרוע ,ומה שנתן מקח קצוב עבור כל שור היינו משום
שחשב בדעתו סך הכולל כי כך וכך שוים השוורים בכולל ,א"כ כל השוורים ביחד הכל
מכירה אחת ,ונהי דאמר כל שור בסך קצוב ,מ"מ חשבינן הכל כמכירה אחת כיון דאין
אחד דומה לחבירו ,ומה שנתן דבר קצוב עבור כל שור ושור היינו בכולל ,חשבינן הכל
מכירה אחת ויכול המוכר לחזור) 643פ"ת(
)כד( היו הפירות בסימטא או בחצר של שניהן  -פירוש ,אפילו היו בכליו של לוקח ,מ"מ כיון
שדקדק לומר כור בשלשים אני מוכר לך ,ולא אמר סאה בסלע ,גילה דעתו שיהיה הכל
קנין אחד ולא יקנה זה בלא זה ,משו"ה יכולין לחזור בו קודם שיגמור למדוד כל הכור
דהיינו ל' סאין ,אבל אם היה המוכר מודד לתוך כליו של לוקח העומד ברשות הלוקח ,כיון
דאיכא תרתי לטיבותא ,רשות וכלי הכל של לוקח ,אינן יכולין לחזור שום אחד מהן ממה
שכבר מדד לתוך כליו של לוקח אף שלא גמר המדידה ,דבכה"ג אמרינן דגמרו דעתן
לקנות ראשון ראשון כל מה שנמדד ,ומשו"ה כתב ג"כ המחבר ואפילו היה ברשות לוקח
והיו בתוך כליו של מוכר ,דוקא בכה"ג שהן בכליו של מוכר ואמר כור בל' לא קנה עד
שימדד כל הכור ,משא"כ אם מדד לכליו של הלוקח )סמ"ע( ,אם הפירות הן בסימטא
ובכליו של לוקח ,כשיש שם כל הכור שאמר לו למכור ,והרי נגמר כל הקנין של כל הכור
ביחד ואינו מחוסר רק מדידה ,ולכך קנה אף שלא מדד ,דכליו של לוקח קונה בסימטא
אפילו בלא מדידה ,וכאן כונתו דאם היו הפירות בסימטא היינו על קרקע הסימטא דאין בו
קנין ,ומ"ש דאפילו היו בכליו של לוקח ,כונתו שמדדו אח"כ לתוך כליו של לוקח,
ומשו"ה יכול לחזור בו אפילו בסאה אחרונה ,דכיון שאמר כור בל' והקפיד שלא יתפוס
הקנין עד שיגמור הקנין על כל הכור ,וכל זמן שלא גמר ליתן הסאה אחרונה לתוך כליו של
לוקח ולא קנה הסאה אחרונה ,לא קנה כלל ,כיון שהקפיד שלא יתפוס הקנין עד שיוגמר
הקנין על הכל .ובכליו של מוכר ברשות לוקח הטעם פשוט ,דכיון דלא קנה רק כשמדד,
 , 641אפילו אמר לו המוכר זיל קני .ולפי"ז מכ"ש דהך דיעה פליג אהא
דסעיף ז' בכור בשלשים דמיירי בכליו של מוכר ברשות לוקח ,וקאמר שם דיכול
לחזור בו אפילו בסאה אחרונה ,דמשמע דאחר שגמר מדידת כל הכור קנה ,והטעם
כתב בב"י ]סעיף ז'[ דמדידה חשיב כאילו אמר ליה זיל קני וכמו שכתבתי לעיל
]סק"ט[ ,וא"כ לדעת הי"א אלו דאפילו זיל קני לא מהני ,מכ"ש דמדידה לא
מהני .ותימה על הרב שלא הגיה בסעיף ז' דלי"א אפילו אחר מדידת כל הכור
יכול לחזור בו .ואפשר שסמך עצמו על מ"ש בסעיף זה דזיל קני לא מהני,
ומכ"ש דמדידה לא מהני )נתה"מ לעיל(

 642לגבי קנין בחצר השותפין ,ע'י נתה"מ קעו ס"ב  ,וצ"ע מקומו בשו"ע.

643

עי' נתה"מ בס"ק הבא ,וצ"ע למה זה לא משכו בפניו?
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לכך בעינן דוקא שימדוד כל הכור ,אבל כשנתן לתוך כליו של לוקח העומד ברשות לוקח,
כיון שנעשה בפניו קנין טוב כל כך שיש בו תרתי לטיבותא ,הוי כמו משכו בפניו דמהני
אפילו לא נגמר הקנין על כל הכור וראשון ראשון קנה .ומשמע מדברי המחבר דאחר
שגמר מדידת כל הכור אפילו עירה כל סאה וסאה על הקרקע בסימטא דמ"מ קנה ,דאיגלאי
מילתא שקנה כל סאה וסאה למפרע ,ולא בעינן שיהיה כל הכור ביחד עומד בכליו
)נתה"מ(.
)כה( וכליו של מוכר אינם קונים כו'  -זה נתינת טעם אמ"ש לפני זה הואיל ועדיין הפירות
בכליו של מוכר אפילו אחר המדידה ,וע"ז כתב וכליו של מוכר אינם קונים ללוקח,
משא"כ אם מדד לכליו של לוקח וכמו שכתבתי ס"ק )כד( )סמ"ע(
)כו( וי"א דכל שגילה דעתו שאינו כו'  -והיינו דא"ל כור בל' סלע אני מוכר לך ,והטעם,
דאמרינן ודאי היה צריך לקנות מקח או לשלם חוב בסך ל' סלעין ,ופחות מזה לא יעלה
המעות בידו לכלום ,וכל שלא יהיה במכר כדי ל' סלעין לא ימכור כלל )סמ"ע( ,וי"א
כשנותן לו דמים בעד כל סאה וסאה דראשון ראשון קנה )נתה"מ(.644
)כז( אא"כ מדדו  -פירוש ,מדד לו כל הל' סאין ,דאז סמכה דעתו כשרואה שיהיה בידו דמים
כדי צרכו )סמ"ע( ,וכיון דפלוגתא דרבוותא היא היכא דקיימו זוזא תיקום )ש"ך(.
)כח( ואם אמר ליה כור בשלשים סאה בסלע כו'  -ה"ה איפכא סאה בסלע כור בל' נמי הוה
מספיקא דינא הכי )סמ"ע(
)כט( ה"ג כיון שפסקו דמים על כל סאה וסאה כל סאה שיגביה כו' )סמ"ע(
)ל( כיון שהם ברשות לוקח כו'  -גם בסימטא ובחצר של שניהן מיקרי ברשות לוקח כיון
שיש להלוקח רשות להניח כליו שם ,ועי' רמ"א ס"ג החולק )סמ"ע(
)לא( וי"א דלא קנה כו' ולכן אם לא נתן המעות כו'  -נתן לו מעות אינו יכול לחזור הלוקח,
כיון דהמוכר מוחזק יכול לומר קים לי דתפוס לשון אחרון ,אבל בכור בשלשים לחוד
משמע אף בהקדים לו מעות יכול לחזור ,וע'י נתה"מ ס"ק )כו( )פ"ת(
)לב( אלא מטעם שהוא מוחזק כו'  -טעמייהו ,דמספקא לן אי נלך אחר לשון ראשון דאמר
כור בל' ,דמשמע שידקדק שלא יהא מכר עד שימדוד לו כל הכור ,או נלך אחר לשון
אחרון דאמר סאה בסלע ,דאז אמרינן ראשון ראשון קנה ,ומספיקא אמרינן המוחזק ידו על
העליונה )סמ"ע(.
)לג( אם לא נתן לו מעות כו'  -פירוש ,אף על פי שכבר מדד לכליו של לוקח העומדים
ברשותו דלוקח ,אפ"ה יכול לחזור בו הלוקח משום דהוא מוחזק במעות ,דהמוציא
מחבירו עליו הראיה )סמ"ע(.
)לד( או לקבל אחריות על המותר כו'  -ר"ל דהבי"ד ישומו מה שהוא שוה זה שנשאר בחביות
ויש עליו חשש חימוץ ,וכפי אותו שומא צריך לנכות לו המוכר כשיבוא לשלם לו כל
החביות כמו שמכר לו ,וכן הוא כונת מור"ם אלא שקיצר )סמ"ע( ,אם אמר אחד לחבירו
הבא לי סחורה פלונית ידוע שדמיה קצובין ואקנה אותה ,ואח"כ לא רצה לקנות דמשלם
645
לו יציאותיו )נתה"מ(.
646
)לה( אבל אם מדד הלוקח  -עיין בתשובת חתם סופר חלק חו"מ סי' צ"ט בד"ה ובר מן דין,
ע"ש היטב ,ועיין בנתיבות המשפט ]סקי"ד  -ט"ו[ )פ"ת(

@
)íåìë äðéà äëéùî äúåà íäéìòù äàåáúä íò åúéáì íéøåîçä úà ç÷åìä ñéðëä (ç
ããî åìéôàù øîåàù éî ùéå äð÷ àì íéøåîçä ìò øëåîä ããîå (åì)íéîãä ÷ñô íà åìéôà
àîìòá äãéãîìã åæ äãéãîá úåð÷ìå äëéùîì ïéåëúð àìù äð÷ àì íéøåîçä ìò ç÷åì
647
øàáúðù åîëå äð÷ ç÷åì ããî íà åäì àøéáñå ïé÷ìåç ùéå (æì)ïéåëúð
æé

644

וכל הדין קפידא זה רק אם המנהג העולם רק למכור כור )נתיבות קפב
סק"ד( ,וע' מחנ"א מכירה א' שהרמ"א בדווקא שגילה דעתו שרוצה למכור סאה שלם ,ע"כ,

וקשה להאמין שהמחבר חולק בזה ,וע' שם עוד בנתיבות שמשמע מכח ס' קצב שאפילו בכור בל'
אין לו ללוקח זכות לומר לכל הל' אני צריך וקנה כנגד מעותיו ,או כנגד הקנין שעשה
645

וכן הוא בנתה,מ של"ג ס"ח.

647

צ"ע במעשה בעלמא כמו המגביה שזה בכלל חלק של הקנין או בדווקא במדידה זה חלק של

646
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)לו( אפילו אם פסק הדמים כו'  -אלא א"כ פרקם והכניסם ,שאז יקנה לו ביתו לכשיפסוק אם
הוא במשא שאינו מונח בכליו של מוכר אף על פי שלא מדד ,אף על פי שפסק דמיו אחר
המשיכה ,כיון דבשעת הפסיקה עדיין מונחים ברשות הלוקח ,קנה )סמ"ע(.
)לז( דלמדידה בעלמא נתכוין – י"א דבדעת אחרת מקנה ,אף שלא נתכוין בשעת קנין לקנות,
קנה ,אבל כ"ז רק אם בשעה שעשה הקונה הקנין בלא כונת קנין נתכוין המקנה לקנין,
משו"ה קנה כיון שנעשה הקנין בכונת קנין מהמקנה ,משא"כ הכא ,דהמוכר והלוקח נתרצו
שניהם בפיסוק דמים זה לקנות וזה למכור ,וא"כ כמו דאמרינן בלוקח שלא נתכוין בשעת
מדידה לשם קנין לקנות ,אלא היה בדעתו למדידה בעלמא ואם ירצה לחזור יהיה הרשות
בידו לחזור ,הכי נמי אמרינן במוכר שלא נתכוין במדידה זו להקנות רק למדידה בעלמא,
דהא המוכר ולוקח היו שווין בריצוי זה ,ועוד יש לחלק בין מתנה למכר ,דבשלמא במתנה
שפיר אמרינן דדעת אחרת מקנה אותו שאני ,דהא המקבל אילו היה ידע מזה ודאי היה
רצונו לקנות ,ואומדנא דמוכח הוי בכל דוכתי כאילו נתרצה ,משא"כ במוכר ולוקח ,מה
בכך דהמוכר נתכוין להקנות ,מ"מ אימר הלוקח אין רצונו עדיין לקנות שיתחייב בדמיו,
ואפשר דעתו שלא יעשה קנין עדיין כדי שיהיה יכול לחזור בו עדיין ,משו"ה בעינן כונה
לשם קנין )נתה"מ(.
)לח( ויש חולקין וס"ל דאם מדד  -עיין מ"ש בזה בסימן ער"ה סק"ד ]שכן קנה מטעם דעת
אחרת מקנה ,אמנם לא בגוי ,שאין זכייה לגוי) [648קצה"ח( ,וי"א דרשותו קונה לו שלא
מדעתו ,ולפי"ז אתי שפיר ,דהא דפסק הכא דקנה אף שלא נתכוין ,הוא מטעם דהגבהה
מטעם ידו הוא ,וידו לא גרע מחצירו דידו נמי רשותו הוא וקונה לו שלא מדעתו ,וידו שלא
מדעתו לא הוי רק מדין שליחות ,וא"כ ידו בגוי ,לא קנה לו שלא מדעתו דהוא ג"כ מטעם
שליחות )נתה"מ( .עי' ט"ז ?? ,ר"ל דדוקא בעודר בנכסי הגר דאין כונתו כלל לקנות כיון
דסבר דהיא שלו ,אבל במדד דעכ"פ רוצה לקנות אלא דדעתו לקנות במשיכה ,בזה שפיר
קנה בהגבהתו הכלי )פ"ת(.

)äúéäå ç÷åì úåùøá åà íäéðù ìù øöçá åà àèîéñá åøéáçì ïîù åà ïéé øëåîäçé (è
éøä äãîä äàìîúðùî (èì)øëåî ìù ïä éøä äãîä äàìîúð àìù ãò øåñøñ ìù äãîä
øöçá åà àèîéñá íéøåáö åéäù úåøéô ïëå åá øåæçì ìåëé íäî ãçà ïéàå ç÷åì úåùøá ïä
éøä äãîä äàìîúð àìù ãò ããåî øëåîä äéäå íäî ãçà ìù äðéà äãîäå íäéðù ìù
.ç÷åì úåùøá àéä éøä äãîä äàìîúðùîå øëåî úåùøá àéä

)לט( עד שלא נתמלאת המדה למוכר  -דמסתמא הסרסור או אחר שמשאיל המדה למדוד בו
כונתו היתה דעד שתתמלא המדה תהיה שאולה להמוכר למדוד בו ,והרי הוא כאילו הן
הפירות בכליו של מוכר ,אבל כשתתמלא המדה דעת המשאיל להיות ברשות הלוקח עד
שיערה ממנו הפירות לתוך כליו של עצמו ,הלכך עד שתתמלא המדה יכול המוכר לחזור
בו .ואפילו יש בו רישומים לידע עד היכן הוא לוג או ב' לוגין ואמר לו כל רושם ורושם
בכך וכך )סמ"ע(.

)àöåéëå äòéáøå äéùéìù äéöç òãéì íéîùø äá åéäå íäî ãçà ìù äãîä äúéäèé (é
ìëù äãîä úàìîúð àìù ô"òàå ïåùàø ïåùàø äð÷ íéîùøäî íùåøì òéâäù ïåéë ïäá
íéîùøä ìò êîåñ àåäå äãîä àåä íäî ãçà ìë éøäù äîöò éðôá äãîë íäî íùåø
.(î)äúåà äøòéù ãò äð÷ àì øëåî ìù äãîä íàã íéøîåà ùéå äáù

)מ( וי"א דאם המדה של מוכר כו'  -דכיון דהמוכר הוא המודד ומודד לתוך מדה שלו,
מסתמא אמרינן שלא היתה דעתו שיקנהו הלוקח עד שתתמלא המדה כדי שאם ירצה יכול
לחזור בו ,משא"כ כשהמדה היא של הלוקח והמוכר מודד בה .ואם הלוקח מודד בה כבר
נתבאר בסעיף ח' דמיד כשהגביה הפירות בשעת מדידה שקנאן ,כ"ש כשמודד במדה שלו
וגם יש לו רישומים .וזה נראה פשוט דגם כשהמדה היא של המוכר והמוכר מודד בה ,אם
הלוקח אמר למכור לו ב' לוגין ומודד לו בכלי זה שיש בה רישומין ,מיד שיגיע לרושם

תהליך הקנין ,וע' פ"ח דף יא שלא צריך כוונה לקנות כ,ז שיש לקנין הוראת בעלות או גילוי של
כנסיה לרשות וקשה לי מאוד מעודר בנכסי הגר
648

עי' שו"ת רע"א סי' לז שיש זכיה בגוי?

149

מאיר המשפט על חושן משפט חלק ו'
שיש בה ב' לוגין הרי הוא כאילו נתמלאה המדה ,וגם המוכר אינו יכול לחזור בו )סמ"ע(.
קשה על דבריו ,דהא לדיעה זו בעינן דוקא שיערה אותה ולא סגי במה שיתמלא המדה,
לכן נראה דטעות סופר הוא וצריך לציין על דברי המחבר על היתה המדה של אחד מהם.
ומה שמסיים וזה נראה פשוט דגם כשמדה של המוכר והמוכר מודד בה וכו' ,נראה דתיבת
"המוכר" טעות סופר ,וצ"ל "של הסירסור" )נתה"מ(.

)åãéá ñðàðå íéáåö÷ åéîã åéä íà åø÷áì úðî ìò (àî)ïîåàä úéáî éìë ìèåðäë (àé
åá øåæçì ìåëé øëåîä ïéàå åúåùøá äùòð äéáâäù úòî íéáåö÷ åéîãå ìéàåäù 649áééç
ìáà ç÷åìä ìò áéáç øëîðä õôç åúåà äéäéå (áî)åìåë úà úåð÷ì éãë åðäéáâéù àåäå
íéîãä ÷åñôéù ãò øëåîä úåùøá àåä éøä åøëîì óãåøå ù÷áî àåäå åá õ÷ øëåîäù õôç
åðøéæçéù íãå÷ ãáàð åà áðâðå åá õôç åðéàù åúòã äìéâ íàå ÷ñôù øçà ç÷åìä åðäéáâéå
íðç øîåùë àåäù íéøîåà ùéåáë øëù øîåùë àåäù íéøîåà ùéàë

)מא( הנוטל כלי מבית האומן  -עיין מה שכתבתי לעיל סימן קפ"ו סק"א  -ב' פרטי דינים
השייכים לכאן )נתה"מ(.
)מב( והוא שיגביהנו כדי לקנות כו'  -פירוש ,מגביה אותו לקנותו בסך דמים כדי קצבתו אם
ייטב בעיניו ,ומשו"ה אין המוכר יכול לחזור בו ,והלוקח יכול לחזור בו ולומר להמוכר
הגבהתיהו לקנותו כשייטב בעיני ולא טוב הוא בעיני ,ומ"מ חייב הוא באונסין כל זמן
שלא גילה הלוקח דעתו קודם האונס שאינו חפץ בו ,וי"א דאפילו לא הגביה הכלי כדי
לקנותו ,אפ"ה הוא ברשותו להתחייב באונסין כל שלא גילה הלוקח דעתו שאינו חפץ
והוא כלי הנמכר בקל ואין המוכר קץ בו ,דאמרינן מסתמא היתה דעתו לקנותו ,דאל"כ לא
היה נוטלו ממנו )סמ"ע(.
)מג( עד שיפסוק הדמים ויגביהנו  -הגבהה לאו דוקא ,אלא ה"ה אחד משאר קנינים )סמ"ע(.
)מד( יש אומרים שהוא כשומר שכר – וי"א דחייב אפילו באונסין )סמ"ע(.

)åà äéáâäì (äî)øçàì øîàù åà åîöòá ÷éæçîä åà äéáâîä åà êùåîä ãçàâë (áé
650
(åî)äééð÷ä éëøã øàùá ïëå åì äëæ äæ éøä åì ÷éæçäì åà åì êåùîì

)מה( או שאמר לאחר  -ואפילו היו בעלי הספינה עצמם הם המושכים הספינה ומסיעים אותה
להקנותה לבעלי הסחורות ,היה נראה לי שקונים במשיכה זו ,שהרי נעשו שלוחים לזה.
וה"ה לענין חזקה ,וי,א שזה מח' ,אבל אם אמר למוכר לשלוח ביד בנו או עבדו קנה מיד
שמשך בנו או עבדו )פ"ת(.
)מו( וכן בשאר דרכי הקנייה  -עיין לעיל סימן ק"ץ ס"ו 651אם המוכר נותן דמים להלוקח
וא"ל במה שתקבל ממני הדמים תקנה שדה ,קנה באדם חשוב וה"ה במטלטלין דקנה
בכה"ג ,ולי נראה דה"ה כל חלקי הדינים שנתבארו שם בבבא ההוא ]שם סעיף ד'  -ז'[ אין
בין קרקע למטלטלין ,ולכך לא הוצרך רבינו לשנותן אצל מטלטלין וסמך על מ"ש שם
)סמ"ע( .וי"א שאדם חשוב לחליפין דמי דקנה במטלטלין קנין גמור .משא"כ בכל חלקי
הקנין המוזכר בריש סימן ק"צ ]סעיף ג'  -ו'[ לא קנה במטלטלין רק למי שפרע דלא עדיף
ממעות )נתה"מ(.

649

650

עי' ב"י שיש מח' אם זה מטעם קונה או מטעם שואל.

לגבי שטר על שם השליח קנה )מנחת שלמה( וי"א שזה בדווקא שהמשלח אמר לשליח
לעושת על שמו )פ"ח א כז(
וע' מח' קצתו ונתיבות רעה סעיף ג' אם מגביה הפקר עבור המשלח במחשבה שזה של המשלח
ואם המוכר השליח החזו"א חו"מ ליקוטים יז/ג שלא קנה ומביט ב/קמה כן קנה
צ"ע במזמין סחורה שלפ"ח כא וכב ]יש סיטומתא[ ודאי קנה ול"נ שלא קנה עד שיגיע לרשותו
וע' קצות רצג ג נגד שו"ע שיתכן שזה מח' ביניהם
ע' תניבות קפח/א שמי שאינו בר שליחות לא יכול להגביה או לעושת חזקה אם לא שהוא
פועל
וע' נתיבות קפב ב לגיב משך שלא בפני מוכר ושלח כסף
ע' נתיבות קפה/א קצב/ב לגבי מעשה קוף
ש"ך קפה א מח' נגד נתיבות בחזרה שליחות אצל הבעל
651

עי' שם בקצה"ח.
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åøéáçì åôë ò÷åúäå ,úéáçä ìò íùø ïéã - àø ïîéñ
)äéäéù éãë ç÷îä ìò íùåø ç÷åìä íùøå (à)íéîãä å÷ñôå ãáìá íéøáãá åì øëî (à
ìá÷î íùøù øçà åá øæåçä ìë íåìë íéîãäî åì ïúð àìù ô"òà åìù àåäù òåãé ïîéñ åì
ãçà ïéàå ç÷îä äð÷ð øåîâ ïéð÷ íùåøä äð÷éù àåä (â)äðéãîä âäðî íàå (á)òøôù éî
øëåîä äéì øîàù åà øëåîä éðôá íùøù àåäå íéîãä ïúéì äæ áééçå åá øåæçì ìåëé íäî
.(ã)êç÷î íåùø

)א( ופסקו הדמים  -דבלא פיסוק דמים לא סמכה דעת שניהן ,כי שמא לא ישוו יחד בדמי
שוויו ,ואפילו משיכה לא מהניא ביה עי' לעיל סי' ר' ס"ז )סמ"ע( .אם יש מנהג המקום
שקונים בקנין אחר ,כמו מסירת מפתח או תקיעת כף וכדומה ,קנה אפילו בקרקעות,
ואפילו בשכירות ,והוא בדווקא שיש מנהג לקנות קרקע במקום זו ,או מטלטלין ,אבל עצם
זה שיש מנהג במטלטלין לא עוזר לענין קרקעות ,וכן להיפך ,והוא מכונה בלשון חז"ל
סיטומתא .וע' בס' בא"ש דף צ"ו ע"ב 652ע' בתשוב' מבי"ט ח"א /ח"ב /בשאלות השניות
סי' קנ"ג דף קע"א ובח"ב /ובח"א /סי' ש"י) 653ש"ך( ,סיטומתא לא מהני במטבע .דין
סיטומתא הוא רק קנין דרבנן ,לענין קדושין )עי' בית שמואל אה"ע סימן כ"ח ס"ק ג',
ל"ה( )נתה"מ( ,וי"א שהוא קנין מן התורה ,ואפילו עדיף מקנינים שתיקנו רבנן שלא ברצון
הסוחרים ורק מטעם הפקר ב"ד נגעו ביה ,שיש פוסקים דס"ל דהמקדש אשה בקנין כזה
אינו אלא קידושי רבנן ,וה"ה לענין חמץ ובכור וקדושי אשה ,ולמעשה הוה ספק ספיקא,
ספק אולי סיטומתא קונה מן התורה ,ואת"ל מדרבנן )כדעת הנתה"מ( ,אולי קנין דרבנן
מהני לדאורייתא )עיין לקמן סימן רל"ה סעיף ז' סק"ד( .ואם הוא מטעם דינא דמלכותא,
דינא דמלכותא בזה הוא מן התורה בלי ספק .ועיין מה שכתבתי בפ"ת ליו"ד סימן ש"כ
סק"ד )פ"ת(.
)ב( מקבל מי שפרע  -עי' דין מי שפרע לקמן סי' רד ,שמי שנתן דמי הקנין ולא עשה עדיין
משיכה או הגבהה או שאר דברים שקונים על ידם מטלטלין קנין גמור ,והכא נמי האי
רושם התחלת הקנין הוא ולא נגמר עדיין קנינו לגמרי ,משו"ה אין עליו אלא קללת מי
שפרע ,אם לא במקום שנוהגים לקנות ע"י רושם או שאר עניני קנין גמור ,דאז הולכין אחר
המנהג ,דמנהג עוקר הלכה בדברים שבממון )סמ"ע(.
)ג( ואם מנהג המדינה  -הא דסיטומתא קניא דוקא בדבר הבא לעולם ומועיל בו הקנין
הלכך מועיל המנהג להחשיבו כקנין גמור ,אבל דבר שלא יועיל בו קנין כגון בדבר שלא
בא לעולם ,לא מצינו שיועיל בו המנהג להחשיבו כקנין גמור ועי' מש"כ בסימן קכ"ו סק"ג
)קצה"ח( ,וי"א שה"ה בדבר שלא בא לעולם ,ואפשר דווקא במקום שיש דינא דמלכותא
)נתה"מ(.654
)ד( או שאמר ליה המוכר רשום מקחך  -נראה ,דאפילו אמר לו סתם זיל קני והלך ורשמו
אפילו שלא בפניו ,אם דרך אותו מקום לקנות ברשימה קנה בזה ,ולא אמרינן שדעת המוכר
הוה שיקנה דוקא בקנין גמור .ועיין לעיל בסימן קצ"ב סעיף ב' וקצ"ז סעיף ג'  -ד' וקצ"ח
סעיף ז' )סמ"ע(.

)(å)øëåîì äèåøô ç÷åìä ïúåðù éãé ìò ïåâë (ä)åá úåð÷ì íéøâúä åâäðù øáã ìë ïëå (á
ìë ïëå (ç)çúôîä äðå÷ì íéøñåîù íéøçåñä íéâäåðù íå÷îá åà (æ)åôë åì ò÷åúù éãé ìò åà
äæá àöåéë

)ה( וכן כל דבר – י"א דסיטומתא מהני גם בדבר שלא בא לעולם אם המנהג כך ,וכל שכן
דמועיל באסמכתא ,דהא טעמא דלא קני משום דלא סמכא דעתיה ,ומכיון שנהגו שפיר
סמכא דעתיה וקני .וכן מי שנדר לאחד לתת בנו למול מהני מטעם סיטומתא שכן נהגו
)פ"ת(:

652
653
654

עי' לקמן ס"ק )ה(.
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)ו( כגון על ידי שנותן הלוקח פרוטה למוכר  -ולא חשו בהני גווני שיאמר המוכר נשרפו
חיטיך בעלייה ,דלא חשו לזה אלא במקום שכבר קיבל המוכר כל דמי שוויו של המכר,
כנ"ל סימן קצ"ח סק"ז )סמ"ע( ,שנותן הלוקח .עיין בתשוב' מהר"מ מינץ סי' ה' דף י"ב
ע"א 655ובתשו' מהרי"ט סי' קכ"ה 656וקכ"ו 657ובתשובת רשד"ם סי' ש"פ) 658ש"ך( ,עיין
מה שכתבתי לעיל סימן קצ"ח סעיף ה' סק"ג )פ"ת(.
)ז( או על ידי שתוקע לו כפו  -אינו ר"ל שנותן לו תקיעת כפו שהיא שבועה על זה ,דהא לא
איירי כאן משבועה אלא מדרכי הקנין ,אלא דרך התגרים בקצת מקומות כשגומרים בלבם
ובפיהם זה למכור וזה לקנות מכין זרועותיהן זה על גב זה )סמ"ע(.
)ח( שמוסרים לקונה המפתח – עי' סימן קצ"ב סעיף ב' וסמ"ע סק"ג ,דאין קונין קרקע ע"י
מסירת מפתח ,ומשו"ה אין לפרש כאן דר"ל שיקנה החדר ע"י מסירת המפתח והחדר יקנה
לו הסחורה ,אלא ר"ל שנוהגין הסוחרים להקנות לו הסחורה עצמה ע"י מסירת המפתח
שמוסרים לו מהחדר שמונחת שם הסחורה ,ועוד י"ל ,דשם איירי מהדין וכאן איירי
מהמנהג ,ודוק )סמ"ע( ,שמוסרים לקונה כו' .ע' בתשובת רמ"א סי' י"ט) 659ש"ך(.
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àåä ãöéë úåìçð øãñ - åòø ïîéñ
øëæ ïéá ,òøæ ïáì ùé íà íéàåø ,ïá àöîð àì .(à)åùøåé åðá úîù éî :êë úåìçð øãñãë (à)
úá åì ùé íà ,ïáì òøæ àöîð àì .ìëä ùøåéå åîå÷îá ãîåò ,úåøåãä ìë óåñ ãò äá÷ð ïéá
.ìëä ùøåé ,úåøåãä ìë óåñ ãò äá÷ð ïéá øëæ ïéá òøæ äì ùé íà ,úá åì àöîð àì ,åðùøéú
íäù ,åòøæì øåæçú ,íéé÷ åéáà ïéà íàå .úî ìù åéáàì äùåøéä øåæçú ,òøæ äì àöîð àì
,úåøåãä ìë óåñ ãò òøæ çéðä íà ,çà åì àöîð àì ,ìëä ùøåé çà åì ùé íà .úîä éçà
äòøæì åà úîä úåçàì äùåøéä øåæçú ,åðîî òøæ àìå çà åì àöîð àì .ùøéì åîå÷îá ãîåò
,úî ìù åéáà éáàì äùåøéä øåæçú ,äðîî òøæ àìå úåçà àöîð àì .úåøåãä ìë óåñ ãò
ìë óåñ ãò íòøæì åà íéçà åì ùé íà úîä éáà éçà íäù åòøæì øæåç íéé÷ åðéà íàå
ãò äòøæì åà úîä éáà úåçàì úåøæåç ,íäî òøæ àìå úîä éáàì íéçà ïéà íàå .úåøåãä
,úî ìù åéáà éáà éáàì úøæåç ,äðîî òøæ àìå úîä éáàì úåçà ïéà íàå .úåøåãä ìë óåñ
àì .úåøåãä ìë óåñ ãò íòøæì åà úî ìù åéáà éáà éçà íäù ,åòøæì åùéøåî ,éç åðéà íàå
óåñ ãò äòøæì åà úî ìù åéáà éáà úåçàì úåøæåç ,íòøæ àìå úî ìù åéáà éáà éçà àöîð
.ïáåàø ãò äìòîì úùîùîî äìçð êøãä äæ ìòå ,úåøåãä ìë

 וממוני הקהל כפו אותו בדרך קנס עד שאמר רוצה אני, אחד שחבל באמו- )א( בנו יורשו
 אין סילוק ולא שום קנין מועיל לסילוק עצמו מירושת,לסלק עצמי מירושת אמי לכשתמות
 ומכ"ש שלא לעבור על נדרו, כופין לקיים, אמנם הכא דמטעם קנס אתינן עלה,מורישיו
 מ"מ אף על גב דאין להורידו לנכסי אמו כי היכי דתהוי ליה,'שלא לירד לנכסים ההמה כו
.( יורדים בניו לנכסים מכח אמא דאבוה כו' )פ"ת, אבל אם יש לו בנים,כפרה

úîãå÷ àéä ,úåøåã äîë óåñ ãò ïáä úá úá úá åìéôà ,ïáä úáå úá çéðäå úîù éîäë (á)
íò åéáà éçà ïá úáìå ,úåçàä íò çàä úáì ïéãä àåäå .íåìë úáì ïéàå ,ìëä ùøéúå
.äæá àöåéë ìë ïëå ,åéáà úåçà
çéðä àì éðùäå íéðá äùìù ãçàä çéðäå ,åééçá íäéðù åúîå íéðá éðù åì åéäù éîåë (â)
øçàä ïáä éðá úùìùå ,íéñëðä éöç úùøåé ïáä úá ,ï÷æä úî êë øçàå úçà úá àìà
ùéøåî ãçà ìëå äåùá íéùøåéå (á)íéîéé÷ íéðáä åìéàë íéàåø åðàù ,øçàä éöçä íéùøåé
.úåøåãä ùàø ãò áàä éçà éðáå íéçàä éðá íé÷ìåç äæ êøã ìòå .å÷ìç åéðáì

.( ע"ל סי' רע"ח ס"ג )ש"ך- 'שאנו רואים כו

()ב

ïéçàå .äúá úà àìå äðá úà úùøåé íàä ïéàù ,äçôùî äéåø÷ äðéà íàä úçôùîæë (ã)
åìéôàåçë ,åúåà ùøåé åéáà úçôùî ãçà ìë àìà ,äæ úà äæ íéùøåé ïéà áàî àìå íàî
åéñëðå øâë àåä éøä àìà ,(â)åúåà ïéùøåé åîà úçôùî ïéà ,áàä ïî ïéùøåé åì ïéàù é÷åúù
íàä éñëðá äðéãù ,ïá äì ïéà íà äîà úà úáä ïëå ,åîà úà ùøåé ùéàä ìáà .(ã)660ø÷ôä
.úáì ïéîãå÷ åòøæå ïáäù àìà ,äúåà íéùøåé íäéðù ,áàä éñëðá åîë

 מחמת שזה זמן, בעיר אחת נפטרה אשה שלא נודע מי היה אביה- ')ג( ואפילו שתוקי כו
כביר שבא אחד מרחוק ונשא אמה לאשה והוליד ממנה אשה זאת ואח"כ גירשה ונסע
 ואחר פטירתה, וזאת האשה היתה לה בית והשכירה לאיש אחד,למקומו ולא נודע מי היה
רצו משפחת אמה לירש הבית הנ"ל ולא הניחו אותם מחמת שמשפחת אם אינה קרויה
 והשיב. אך נסתפק השואל אולי הוי כמו נכסי שתוקי שהוא הפקר.משפחה לענין ירושה
 דשאני שתוקי שאין למשפחת אביו שום חזקת קרוב ואין,דנידון דידן לא דמי לנכסי שתוקי
 ואף כשיבוא אליהו ויגלה ממי נתעברה ואז יהיה שייך לאביו,להם שום זכות בירושה
 דהא, מ"מ קודם שיבוא אליהו לא היה להם שום זכות,ולמשפחתו היורשים של השתוקי
,'ירושה אף על פי שאין צריך עדות מ"מ בעי חזקת קרוב כמ"ש בשו"ע סימן רפ"ד סעיף א
 אבל,וא"כ ממילא שהמחזיק בירושה של השתוקי בהיתרא אתי לידיה וזוכה מתורת הפקר

 ועי' אה"ע,( אפילו אם אמו אמרה שנתעברה מפלוני אא"כ מודה שממנו נתעברה )תה"ד שם660
. ועי' ריש סי' רנו,סי' ד סכ"ו לענין קרוביו
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בנידון דידן שהיה ידוע אבי האשה בשעה שנשא אמה והיה דר עמה בעירה עד שילדה זאת,
אף שעתה נשתכח ,מ"מ יכול לבוא לידי בירור מי הוא ,וא"כ דמיא ממש להדין המבואר
בסימן רס"ב סעיף ד' ראה אבידה שנפלה משנים או משלשה כו' ,ואם לא ראה ממי מהם
נפל ואין בו סימן ,יהא בידו עד שיבוא אליהו ,עיין ש"ך שם סק"ג כו' .ובדין יהא מונח עד
שיבוא אליהו איתא בסימן ש' סעיף א' שתי דעות ,המחבר סובר דיהא מונח אצלו והרמ"א
הביא י"א דיהא מונח ביד ב"ד ,ויראה דבנידון דידן כו"ע מודו דיהא מונח ביד ב"ד )פ"ת(.
)ד( ונכסיו הפקר – 661י"א דיתכן טפי לומר יהא מונח עד שיבוא אליהו ,וגר שאני שאין לו
יורשים )פ"ת(.662
)( ä

)êë øçàå äééçá úî íàù , 663áàäî åéçàì ìéçðäì øá÷á åîà úà ùøåé ïáä ïéàèë (ä
åéáàî åéçà òøæ åì ïéà íà ïë íâ åéùëò (å)äùøåé äéä éç åðãåò äéä åìéà íéøîåà ïéà äúî
äðáì ïéàù ïåéë äéáà úéá úçôùîì äúùåøé øåæçú àìà ,äúåà ùøéì åîå÷îá åãîòé
éçå ìéàåä ,åîåé ïá ïè÷ äéä åìéôà ,àåä úî êë øçàå åééçá íàä äúî íà ìáà .òøæ
ãìåðù à÷åãåì äâä .åéáà úçôùîî åéùøåéì äùåøéä ìéçðîå äùøåé úçà äòù åìéôà äéøçà
.(ç)åéáàî åéùøåé ìéçðäì úøáåòî àéäùë äúî íà (æ)åîà ùøåé åðéà øáåò ìáà ïè÷ä

)ה( אין הבן יורש את אמו כו' – ואם יש הוכחות צדדיות שכלו חדשיו ,היינו שהאם או האב
אמרו שמחקים כל יום שתלד ,אז ודאי יורשו אפילו אם רק חי זמן מועט ,ואם לא כלו לו
חדשיו ,זה ספק )ש"ך בשם מהרש"ך .(664עובדא ביעקב אלמון שהכניס לנדן בנו שמעון
בקנין סודר החצי מכל ביתו ,ולבד זה כתב לו בשטר בזה"ל ,גם התחייב את עצמו הר"ר
יעקב הנ"ל אם ירצו שמעון ואשתו ליתן ליורשי הר"ר יעקב הנ"ל שעה אחת קודם מותו סך
חמשה עשר מאות ר"ט ,אז שייך גם חצי הבית השני עם כל חזקותיו וזכיותיו ג"כ להזוג
הנ"ל כו' .ועתה שמת הר"ר יעקב אין שמעון יכול לסלק לשני אחיו ראובן ולוי בסך אלף
ר"ט בטענה שהוא ג"כ יורש מחצי בית השני ויחולק הט"ו מאות הנ"ל לג' חלקים ,דלשון
השטר אם ירצו שמעון ואשתו ליתן ליורשי הר"ר יעקב ,משמע שהוא יתן ליורשים שחוץ
ממנו והוא אינו בכלל .ואם טוען שהיה עוד אח שמת ,וזוכה מזכותו ,דדוקא מן האם אין
הבן יורש בקבר להנחיל לאחין מן האב משום הסבת נחלה ,אבל מן האב יורש הבן את
אביו בקבר להנחיל לשאר אחין מן האב ,אמנם לשון השטר ליתן ליורשי הר"ר יעקב שעה
אחת קודם מותו ,לא משמע אלא ליתן ליורשי החיים בעת ההיא ,וצ"ע להכריע .והואיל
דבשעת נתינת השטר הלז היה לו ד' בנים ,ומסתמא שיער חלקו בחצי בית כפי חלקו מה
שמגיע עליו בד' בנים ,וא"כ לא ניכה מדמי שויו רק רביעית דמיו ,דהיינו שהיה נראה לאביו
דמי שויו של חצי בית ההוא ב' אלפים ר"ט ,וכיון שהיה לו ד' בנים מגיע לשמעון חלקו
ת"ק ר"ט ,לכך התנה שאם ירצה לקנות יתן ליורשיו ט"ו מאות ,אבל עכשיו שיש לו רק
שלשה בנים מגיע לשמעון שליש הבית ,לא צריך ליתן לשני אחים רק דמי שני שלישים מן
דמי שויו של החצי בית ששוה ב' אלפים ר"ט )פ"ת(.
)ו( אילו היה עודנו חי היה יורשה כו'  -ר"ל היה יורשה ובאו הנכסים לרשותו כאילו הם
שלו מעולם להנחיל אותם לאחיו מן האב ,עכשיו גם כן כו' )סמ"ע(.
)ז( אבל עובר אינו יורש כו'  -כיון שיצא חי ,נוחל ומנחיל ,665אבל נפל לא )סמ"ע( ,ואין
אפילו קים לי כהי"א דנפל יורש ,וי"ח )קצה"ח( ,וי"א כשמת בשעת לידה אחר שנעקר
לצאת שוב לא חשיב כעובר דעתיד להפיל ,אבל כשמת קודם שנעקר לצאת ע"כ מחמת
הפלה הוא ,וכעובר שעתיד להפיל דמי ולא הוי יורש למפרע )נתה"מ(.
)ח( מתה כשהיא מעוברת  -אף שאמת הוא שיש חילוק בין מתה לנהרגה ,היינו דאם מתה
הוא ודאי שהולד מת תחילה ,אבל בנהרגה אי אפשר לומר כלל דודאי הוא שהיא מתה

 661עי' שו"ת זקן אהרן סי' ק"צ שיש לו חידוש שמשפחת האם קודמת להפקר ,אבל אין לו סמך
בתלמוד ,ועכ"ז אם החזיקו בו ,הם קודמים למסירת ב"ד ולהפקר )רע"א( .לא נ"ל שכדאי להביא
את זה בספר זו .ומאד קשה לי מה גרע"א רצה ממנו.
 662קצת קשה שזה חוות יאיר נגד תרומת הדשן.
 663וה"ה לאביו אם נתגרשה )שו"ת הרשב"א ח"א תשכ"ו(.
 664נכון?
 665נכון?
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תחילה ,ומשו"ה כשנהרגה האשה ונמצא הולד מת דמי להא דסימן ר"פ סעיף י' בנפל הבית
עליו ועל אמו דהנכסים בחזקת יורשי האם ,ממילא אין חילוק בין מתה לנהרגה )נתה"מ(.

)ùøåé äæ éøä øæîî ïá åà çà åì äéä ãöéë .íéøùëë íéùøåé äøéáòá íéáåø÷ä ìëàì (å
,íéøáãäî øáãì ïá åðéà (è)í"åëò åà äçôùÄ îÄ ïá ìáà .666íéùøåéä ìë øàù ïëå ,øùëë
àîìòá äàðä úáåè åàâì ,ùîî íäá ïéàù íéøáã ïéùøåé ïéùøåéä ïéàáì äâä .ììë ùøåé åðéàå
.(é)667ïåîî åðéàù

)ט( אבל בן משפחה וגויה כו'  -הטעם דאין להם יחוס אחר אביהם )סמ"ע(.
)י( טובת הנאה  -כמו שאין יכול להוריש טובת הנאה כך אינו יכול ליתנה לאחרים )סמ"ע(,
וכן אפי' הוא עצמו אינו יכול להוציא מיד אחרי' אם הוא תחת ידם ,אבל אם הוא תחת ידו
יכול ליתנו לאחרי' לחלקן למי שירצו )ש"ך ונתה"מ( ,וי"א דמעות מעשר שביד אדם יראה
שיחלק בחייו לעניים ,כי אם מת ונשאר אחריו מעות מעשר אין היורשין יורשין אותם כיון
דטובת הנאה אינו ממון ,על כן מי שמת והניח מעות מעשר שאין בהם רק טובת הנאה,
ליכא שום זכיה ליורשין בה ולא בשום הקנאה שבעולם ,על כן יחלק בחייו ,כי אם בניו
יחזיקו בטובת הנאה זו שלא כדין הוא ,ולא שייך למימר דחצירם קונה להם ,דאין נקנית
לאדם דבר שאינו ממון דכמו שאינו יכול להקנות כך אינו קונה ,וא"כ יורשין צריכין ליתן
לעני הנמצא ראשון או לבזבז לפניהם מי שירצה יטול ,אבל טובת הנאה פקע לגמרי מכי
מתו הבעלים דלא שייך שום טובת הנאה אלא לבעלים דכתיב בהו ונתת וזה ברור )קצה"ח(
אויר וטובת הנאה שיכול לשייר לעצמו יכול ג"כ להורישו ,כן נראה לי ברור )נתה"מ( .גביר
אחד שקודם מותו הניח סך מסוים להיות קרן קיימת והרוחים שייכים ללומדים בבית
המדרש שלו ,ומשפט הבחירה מי המה הלומדים שישבו בבית המדרש שלו הוא לבא כוחו
ויוצאי חלציו ,ועתה ברבות הימים יש יורשים דלא מעלי ובוחרים לומדים שאינם הגונים
לזה ע"פ מחיר כסף ,יש כח ביד טובי העיר למחות בזה ולבחור לומדים הגונים ע"פ ראות
עיניהם .אלא שאין ראוי להיות כפוי טובה ולעשות נגד רצון המת ,אבל כיון שהיורשים
עושים בערמה ובבצע כסף ,יכולין לקיים עם עקש תתפל ,ועכ"פ יכולים הפרנסים למחות
ביורשים שלא יבחרו כי אם בההגון ע"פ מופלגי העיר ,ונכון שגם הפרנסים לא יבחרו בלי
הסכמת היורשים )פ"ת(.
øåëá ÷ôñå äìçðì øåëá àåä äæéàå ,íéðù éô ìèåð øåëáä - æòø ïîéñ
),(á)øåëá íäî ãçàå íéðá äùîç çéðä ,ãöéë .668åéáà éñëðá íéðù éô ìèåð øåëáäãì (à
,íéðá äòùú çéðä .úåúù ìèåð íéèåùô äòáøàäî ãçà ìëå ,ïåîîä ùéìù ìèåð øåëáä
êøã ìò ïëå ,úéøéùò ìèåð íéèåùô äðåîùäî ãçà ìëå ,åúåùéîç ìèåð øåëáä ãçàä éøä
.íìåòì íé÷ìåç úàæä ä÷åìçä

) (àבנכסי אביו  -בן בכור ובת שיש לה שטר חצי זכר ,חצי חלק זכר פשוט )רע"א( ,ובני
האשה שכתובתה מרובה הי' אחד מהם בכור לאביו אינו נוטל פי שניים בנכסי אמו
בכתובתה )רע"א(.
)ב( כיצד הניח כו'  -פירוש ,לא תימא שנוטל פי שנים בכל אחיו קאמר קרא ,והיינו שאף אם
הניח עשרה בנים ואחד מהן בכור אפ"ה נחלק הנכסים לשלשה חלקים ונוטל הבכור שני
חלקים וכל האחים יחד חלק אחד ,אלא פי שנים כנגד אח אחד מהאחין הפשוטים קאמר,
והיינו שבכה"ג מחלקין )ב(נכסי אביו לי"א חלקים ,ונוטל הבכור שבהן שני חלקים ותשעה
הפשוטים כל אחד חלק אחד )סמ"ע(.

).(â)ãçà øöîá ãçàë íúåà ìèåð íé÷ìç éðù åìà (á
 666וזה אפילו אם יש לו בן בעבירה ,ובנות מאשתו ,שבנו יורש הכל ,ובנותיו אינם יורשות
כלום )שו"ת רדב"ז ח"ד סי' קכ(.
 667אמנם ברבנות הבן יורש אם הוא ראוי לכך אפילו אם יש אחריני דעדיף מיניה )רמ"א יו"ד
רמה סעיף כב(.
 668עי' מה שכתב בגליון לעיל סי' רי"ד בסמ"ע ס"ק כ"ו – רע"א לא ראיתי תוספת שם
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)ג( נוטל אותם כאחד כו' – עי' לקמן קע"ד ס"ב ,דהיינו דוקא שהיו החלקים שוים ולא היה
לפשוט שדה במיצר אלו השדות )סמ"ע(.

)ééçá åúçãô äàöé íàååì .íéðù éô ìèåð åðéà (ã)åéáà úúéî øçà ãìåðù øåëáäì (â
éô ìèåð äæ éøä åéáà úúéî øçàì àìà íìåòä øéåàì åùàø ìë àöé àìù ô"òà ,(ä)åéáà
.(å)íéðù éô ìèåð åðéà ññåâ àåäùë ãìåð íàã íéøîåà ùéæì .íéðù

)ד( שנולד אחר מיתת אביו כו'  -כגון שמת והניח אשתו מעוברת וילדה תאומים ,או שהיו
לו שתי נשים ומת והן מעוברות )סמ"ע(.
)ה( ואם יצא פדחתו – היינו רוב פדחתו ,דרובו ככולו ומחשב על ידו כאילו יצא ראשו והוי
כילוד כולו )סמ"ע( ,וי"א דווקא כולו )פ"ת( ,ועיקר כסמ"ע )רע"א ופ"ת בשם חת"ס(.
)ו( כשהוא גוסס כו' – ומ"ש שיצא פדחתו ,היינו שיצא רוב פדחתו ואז היה בריא וחזר
לאחוריו וחלה ומת ואח"כ נולד כולו .א"נ אחר שיצא פדחתו כשהיה בריא ,מת האב
פתאום ,ואחר מותו נולד כולו )סמ"ע(.

)èåùô ïá ïëåèì .íéðù éô ìèåð åðéà øëæ àöîðå òø÷ð êë øçàå íåèîåè ãìåðù øåëáçì (ã
ãò ,íéðá åì åãìéå (åè àë íéøáã) øîàðù äøåëá ÷ìçá èòîî åðéà ,øëæ àöîðå òø÷ðù

éðùå øåëá ïá åì äéäù éøä ,äøåëá ÷ìçá èòîî åðéà ãöéë .äãéì úòùî ïá äéäéù
äøåëáä ÷ìçá ïåîîä òéáø ìèåð øåëáä ,øëæ àöîðå òø÷ðù íåèîåèä äæå (æ)íéèåùô
éðù åúåà íé÷ìåç íéøàùðä íéòéáø äùìùäå ,(ç)ãáìá íéèåùô éðù àìà åîò ïéà åìéàëå
.äåùá øåëáä íòå òø÷ðä íò íéèåùôä

)ז( ושני פשוטים  -עיין בתשובת שבות יעקב ח"ג סי' קע"ד מ"ש בזה ,ועיין מה שכתבתי
לקמן סימן רפ"א סעיף ז' סק"ז ,ע"ש )פ"ת(.
)ח( וכאילו אינן עמו אלא שני פשוטים כו'  -וכן בן הנולד לאחר מיתת האב ,אינו ממעט
בחלק הבכורה כו'ל )סמ"ע(.

)åéáà úúéî øçà ãìåðù ïáå .(è)øáåòä àì ìáà äøåëá ÷ìçá èòîî ãçà íåé ïá ïè÷î (ä
.äøåëá ÷ìçá èòîî åðéà

)ט( קטן בן יום אחד ממעט כו'  -ר"ל ,אף דלא היה חי אלא יום אחד ומת ,מ"מ ה"ל לענין
בכורה כאילו היה חי עדיין ,ואם יש עמו עוד פשוט ובכור ,חולקין העזבון לארבעה חלקים
ונוטל הבכור שני חלקים ,ומאינך שני חלקים נוטל הפשוט חלק אחד ,וחלק של זה הקטן
שמת חולקין הבכור והפשוט יחד ,ולא אמרינן דאין חולקין הנכסים אלא לשלשה חלקים
ויטול הבכור חלק אחד דהיינו בכורתו בראש כאילו לא היה הקטן עמו בעולם ,ואח"כ
יחלקו השני חלקים לשלשה חלקים ויטלו הבכור והפשוט כל אחד חלק וחלק זה שמת
יטלו יחד )סמ"ע(.

)ïëå .(é)äìçðì øåëá åéøçà àáä ,éç àåäùë ìôðä ùàø àöéù ô"òà ,íéìôð øçà àáäàî (å
,åðåà úéùàø (æé àë íéøáã) øîàðù äæù ,äìçðì øåëá åéøçà àáä ,úî åùàø àöéù 'è ïá
áåø àéöåäù 'è ïá êëéôìáî .íìåòä øéåàì éç àöéù (ãìé) äæì íãå÷ åì ãìåð àìù àåä
.øåëá åðéà åéøçà àáä ,éç åùàø

)י( אף על פי שיצא ראש הנפל כשהוא חי כו'  -ואפילו נולד הנפל כולו ,דהבן הילוד אח"כ
באותו פעם או לאחר זמן הוא בכור לנחלה ,וי"ח )סמ"ע ,ש"ך( ,ועיקר כי"ח )ט"ז( ,רוב
ולדות הם ולד מעליא ,ולכן אם נולד וחי כמה שעות ומת ,הבא אחריו אינו בכור )רע"א(,
וכל זה מיירי בידוע שלא כלו לו חדשיו ,שהוא ודאי נפל ,אבל אם אין ידוע שכלו לו
חדשיו ,כגון שנולד לאחר תשעה חדשים לטבילתה ,אף שמת בשעה שנולד ,וכ"ש במת
בתוך ל' יום ,כיון דרוב נשים ולד מעליא ילדן ,ומה"ט מי שמת והניח אשתו מעוברת וילדה
ויצא הולד חי לאויר העולם ,אפילו מת בשעה שנולד פוטר את אמו מן החליצה ומן היבום
מדבר תורה כמבואר באה"ע סימן קנ"ו סעיף ד' ,א"כ פשיטא דהבא אחריו לא הוי בכור
לנחלה וספק בכור הוא והמוציא מחבירו עליו הראיה .ועוד ,דגם ספק בכור לא הוי כיון
שלא הוכר בשעה שנולד ,כמבואר בסעיף י"א בהגה דמי שנולד אחר ספק בן תשעה
לראשון או בן שבעה לאחרון אינו נוטל חלק בכורה אפילו בהרשאה מן הספק מה"ט כיון
דלא הוכר בעת הלידה )פ"ת(.
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)íù) øîàðå ,ãìåð àìù éôì ïåùàøä .íéøåëá íðéà íäéðù åéøçà àáäå 669ïôåã àöåéâî (æ
.øçà åîã÷ éøäù éðùäå ,íéðá åì åãìéå (åè
)ïéçéâùî ïéàå ,åðåà úéùàø àåä éë (&) øîàðù ïåùàø áàì ãìåðä àåä äìçðì øåëáãî (ç
.íéðù éô ùøåé åéáàì ïåùàø äæå ìéàåä ,íéðá äîë äãìé åìéôà ,íàä ìò
)ïá åì äéäù ìàøùé ìáàåî .äìçðì øåëá åì ïéà ,øééâúðå í"åëò äéäùë íéðá åì äéääî (è
äìçðì øåëá úéìàøùéäî åéøçà åì àáä ,åðá éåø÷ åðéàå ìéàåä ,í"åëòäî åà äçôùäî
.íéðù éô ìèåðå

)יא( היו לו בנים בגיותו  -רבותא קמ"ל דאפילו נולדו לו הבנים בגיותו דהוה הזריעה והלידה
שניהן בגיות ,אפ"ה הבנים שנזרעו ונולדו אחריו ביהדות אינן בכורים ,ועיין מה שכתב
בריש סימן ער"ה דאפילו נולד ביהדות ,כשנזרע במעי אמו בגיות אינו בן ירושה ,כ"ש דלא
ה"ל דין בכור )סמ"ע( ,אבל אם היו לו בנים מישראלית ,דהולד הולך אחריה ואינו בנו לכל
דבר ואינו יורשו ,ולכך כשנולד לו בן אחר שנתגייר הוי בכור לנחלה )נתה"מ(.
)יב( אין לו בכור לנחלה  -הטעם ,דהבנים שהיו לו בגיות אית להו יחוס אחריו דכתיב בלאדן
בן בלאדן ,משא"כ בישראל הנולד לו בן משפחה וגויה וכמ"ש בסוף סימן שלפני זה
)סמ"ע(.

)åæ ,øéëé äàåðùä ïá øåëáä úà éë (æé íù) øîàðù ,íéðù éô ìèåð øæîî øåëáä äéäæî (é
.äöåìç ïá åà äùåøâ ïá äéä íà øîåì êéøö ïéàå äéàåùéðá äàåðùù
)ìèåð åðéà ,(ãé)øçà íò áøòúðù ïåâë ,(âé)èåùô åà øåëá àåä íà åðì ÷ôúñðù éîçî (àé
íéìèåðå (åè)äæì äæ äàùøä íéáúåë ,åáøòúð óåñáìå åøëåä íà ,ïéùåò ãöéëå .íéðù éô
äâä .äøåëá ÷ìç ïéìèåð ïéà ,úçà äàåáçîá åãìéù ïåâë ,åøëåä àì íàå .(æè)äøåëá ÷ìç
÷ìç ìèåð åðéà åéøçà àáäå ,(æé)ïäî ãçà ùøåé åðéà ïåøçàì äòáù ïá åà ïåùàøì 'è ïá ÷ôñèî
.÷ôñä ïî äàùøäá åìéôà äøåëá

)יג( מי שנסתפק לנו כו'  -האומר לאחיו אני בכור והלה כופר ,והביא הטוען כתב אחד
שכתוב בו נולד פלוני ד' לסיון שנת י"ד ,והוציא כתובת אמו והיה זמנה ב' בכסליו שנת י"ג.
תשובה ,אין סומכין על זכרון זמן הלידה עם זמן הכתובה ,כי אינה צוואה וי"ל טעה או
שחפץ לכתוב מה שכתב שלא באמת )סמ"ע( ,היינו דווקא בכתב שכתב אחד מעלמא שאינו
אביו דאפשר שהכתיבה היתה שלא בדקדוק ,אבל הכותב זמן תולדות בניו לזכרון ,למה לא
נסמוך ע"ז לענין ירושה )ט"ז ורע"א(.
)יד( כגון שנתערב עם אחר  -כגון שילדו שתי נשיו ביחד ואינו ידוע לנו איזו ילדה תחילה
)סמ"ע(.
)טו( כותבין הרשאה – עי' קכ"ג סק"א )קצה"ח( ,עי' נתה"מ רע"ח סק"ט?? ,ועיין בתשובת
הרב מוה"ר משה רוטנבורג חלק חו"מ סי' י"ב מ"ש בזה )פ"ת(.
)טז( ונוטלין חלק בכורה  -פירוש ,בין שניהן )סמ"ע(.
)יז( אינו יורש אחד מהן  -דכל אחד ידחנו אצל חבירו לומר לאו בני אבינו הוא ,והמוציא
מחבירו עליו הראיה )סמ"ע( ,ואפילו תפס מפקינן מיניה )ט"ז(.

)àöé äæ äøîà íàù ,(çé)ãéî äéç .670åéáàå åîàå äéç øåëáä ìò íéðîàð äùìùð (áé
,671íìåòì åéáààð .(èé)øåëáä åäæ øîåì úðîàð äãéìä éîé úòáù ìë åîà .úðîàð ïåùàø
 669דהיינו ניתוח קיסרי.
 670היינו אפילו בפנקס שלו )ט"ז סעיף יא(.
 671עי' אהע"ז סי' ד סעיף לה וז"ל :נשים שילדו בבת אחת אשת כהן ולוי וישראל וממזר נאמנת
החיה לומר זה הבן כהן הוא או לוי או ממזר מפני שלא הוחזק ואין אנו יודעים יחוסם בד"א
כשהוחזקה נאמנת ולא ערער עליה אדם אבל אם ערער עליה אפילו אחד ואמר בשקר מעידה אינה
נאמנת והרי הבן בחזקת כשר ואין לו יחוס .ועיי"ש בפרישה שהחיה נאמנת נגד הכחשת ההורים,
וכן האמא נאמנת נגד הכחשת האב – מובא כאן בט"ז ,ועיי"ש בט"ז שמביא שהחיה נאמנת לעולם
כל זמן שאין ערעור ,ושם מדובר בב' ילדים וכאן בתאומים ,ולכן כאן רק נאמנת לאלתר ,אבל כל
זה רק כשאין עדים בכלל.
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øîà íà ïëå .ïîàð àåä éøåëáå àåä éðá (ë)ììë åðá ÷æçåä àìù éî ìò áàä øîà åìéôàáð
àåäù ãçà ìò úçà íòô øîà íà åäéîâð äâä .ïîàð øåëá åðéà åøåëá àåäù åðì ÷æçåîä ìò
.(âë) øåëá àåäù øçà ìò êë øçà øîåì ìëåé àì ,øåëá

)יח( חיה מיד  -ר"ל כשלא יצאה וחזרה ,אבל יצאה וחזרה אינה נאמנת )פ"ת(.
)יט( אמו כל שבעת ימי הלידה  -פירוש ,עד יום השמיני ,דאז מוציאו האב מרשות האם
להכניסו בברית )סמ"ע( ,כאן מיירי שלא בהכחשה מאב ואם ,עי' ט"ז אה"ע סי' ד' סל"ה
)ט"ז(.
)כ( על מי שלא הוחזק בבנו  -לא כתב על מי שהוחזק לנו שאינו בנו ,דכה"ג אינו נאמן,
דחזקה זו ממ"נ ע"י מי באה ,אם ע"י אביו שהיה רגיל לומר אינו בנו ,תו אינו נאמן לומר
שהוא בנו ,ואם ע"י עדים שמעידים שנולד מאשה אחרת או מאשתו מאיש אחר ,ודאי אינו
נאמן להכחיש העדים )סמ"ע( ,האב נאמן לומר על בנו שהוא ממזר אפילו בלא הכרת בכור
ואפילו מוחזק בעדים שהוא כשר אלא שאם הוחזק מפי עצמו שהוא כשר שוב אינו יכול
לפסלו שהתורה לא האמינתו אלא בדבור ראשון אבל לחזור מדבורו לא האמינתו ואם
קודם שצעק הבעל על אשתו שהיא מזנה הוכר עוברה ונתפרסם הדבר שהיא מעוברת נראה
שאינו נאמן לומר אח"כ שאינה מעוברת ממנו שכיון ששתק מתחלה הרי הוא כמו
שהחזיקה הוא מעוברת ממנו ,וכיון שהוחזקה מעוברת ממנו ,אינו נאמן לומר לא באתי
עליה כלל וממזר הוא .ואם לא הוחזקה מעוברת עד אחר שנמצאת מזנה ,בזה יכול לומר
הבעל זה לי זמן מרובה לא באתי עליה ובודאי אינה מעוברת ממני ,ובזה יהיה הולד ממזר,
ונאמן הוא בזה .ואם אינו טוען ברי אלא שאומר אף על פי שבאתי עליה ,כיון שנבעלה
לאחרים איני רוצה להחזיקו בבני ,כי מי יודע אם הוא בני אם לא .בזה ודאי אינו נאמן לומר
ממזר הוא ,דהא קי"ל אשה מזנה בניה כשרים דרוב בעילות לבעל .ולענין חיוב מזונותיו
לכשיולד אם הוא נאמן לומר ממזר הוא פטור ממזונותיו ומטפולו ואם אינו נאמן לומר
ממזר הוא וע"פ הדרכים אשר כתבתי הרי הוא חייב בטפולו כבנו ודאי .ולענין מה שאמרת
אם נאמן הבעל להכשירו אפילו אם ברור הדבר שהוא ממזר כגון שהי' במדינת הים אם
הבעל אומר ודאי לא באתי עליה ואפי' הכי רוצה אני להחזיק עובר זה ממני כדי שלא יהי'
ממזר בזה לא כל הימנו שכיון שהודה שלא בא עליה הרי הוא ממזר ודאי .ואם אמר באתי
בצנעא ושמשתי מטתי ונתעבר' ממני בזה נרא' שהוא נאמן כל זמן שאין עדים מכחישין
אותו ואם הוא במדינת הים ונתעבר' ואח"כ מת הבעל אם עמד שם במדינת הים ולא ידענו
מפיו אם בא עליה אם לא בא עליה ,הוא בחזקת ממזר )רע"א בשם התשב"ץ( ,אין שייך
בזה הוחזק שאינו בנו ,דאי אפשר בזה חזקה ,דאי ע"י עדים שהוא ממזר או שהוא עצמו
אומר עליו כן תחילה ,שוב אינו נאמן לומר עליו אחר כך שהוא בנו ,משא"כ במוחזק לן
שהוא בכורו ,היינו עפ"י עדים שהוא נולד בראשונה אלא שהאב יוכל לומר לא ממני הוא
אלא ממזר הוא )ט"ז( ,וי"א דאב אינו נאמן בתורת יכיר אלא במוחזק שהוא בנו ומש"ה
אינו נאמן להאכילו בתרומה אלא משום בידו שכל נאמנות על האב לומר שהוא בנו הוא אך
ורק במיגו שיכול לתנו לו הירושה ,ולכן רק בנכסים שיש לו עכשיו ,ואינו נאמן כשהוא
גוסס ואין בידו להקנות לו )קצה"ח(.
)כא( שם – מי שמוחזק בכשרות אי אפשר לפסולו אפילו מספק ללא ב' עדים ,אבל עד א' או
קול אינם כלום נגדו )רע"א בשם המהריב"ל.(672
)כב( בכורו אינו בכור נאמן  -דמיירי שאין עדים מעידים שהוא בנו הבכור ,אלא מעידין
שנולד מאשתו בראשונה ועי"ז הוחזק בבכור ,והאב אומר על השני שנולד אחריו שהוא
בכור ,וראשון מיפסל ממילא ,דמדהשני בכור ש"מ דהראשון הוא ממזר והתורה האמינתו
ע"ז ,והיינו דוקא ע"י עדים ,אבל לא כשהוחזק לנו שהוא בכור ע"י עצמו )סמ"ע(.
)כג( לא יוכל לומר אח"כ  -אפילו תוך כדי דיבור )ט"ז(.

)åðéà àåä øåëá éðá éðåìô .íéðù éô ìèåð àåä éøåëá éðá éðåìô øîàù (ãë)íéãò åòîùãð (âé
øîåì ïéåëúðù íéçéëåîù íéøáã øîà íàå .øîà÷ã àåä åîàì øåëá àîù ,íéðù éô ìèåð
,íéðéòä éìåç àôøî å÷åøå àåä øåëá éðá éðåìô øîàù ïåâë ,íéðù éô ìèåð áàì øåëá àåäù
 672נכון?
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øéëæäå øåëáä úî íà ïéãä àåäåäð .íàì øåëá ìù àìå àôøî áàì øåëá ìù ÷åøã éøéîâã
.éøåëá éðá ìò éåä åãôñäá åéìò

)כד( שמעו עדים כו'  -אחד שמת והניח אשתו וב' בנים זכרים ,וטען אחד שהוא בכור והאם
אומרת כדבריו ,והשני טוען אייתי ראיה דבכור אתה ,והביא הראשון ב' עדים מעידים שהוא
פטר רחם לזאת האם וב' עדים שזו היתה אשתו ראשונה של אביו ,נמצא מבין ב' כתי עדים
הללו הוה בכור לנחלה ,י"א שזה עדות וי"א שזה חצי דבר ,ולכן אף אם היה הבכור מוחזק
לא הוי מצי למיטען קים לי שזה חצי דבר ,מאחר והשו"ע פוסק שזה עדות שלמה )פ"ת(.
)כה( בני בכורי – היינו שאמר עליו שהוא בכורו שלא לשם עדות ,ואם יש לבכור הזה ילדים,
הם זוכים בפי שנים נגד הילדים הפשוטים ,וכ"ש אם היה מתכוין להעד עליו שהוא נאמן
)רע"א בשם הבתי כהונה ,(673אין בזה חידוש )ט"ז(.674

)åðá äæù áúë åà æîø íà ,(åë)ïéèéâì ïé÷ãåáù êøãë åúåà ïé÷ãåá ÷úúùðù áàäåð (ãé
.íéðù éô ìèåð åøåëá

)כו( כדרך שבודקין אותו לגיטין  -עיין באה"ע סימן קכ"א סעיף ה' ,שם מבואר כיצד בודקין
אותו )סמ"ע(.

)úá çéðä øåëáä ,íéðá åçéðäå åééçá íäéðù åúîå ,èåùôå øåëá íéðá éðù åì åéäù éîæð (åè
øåëáä úáå ,åéáà ÷ìç àåäù ùéìù ï÷æä éñëðá ùøåé èåùôä ïáä éøä ,ïá çéðä èåùôäå
.äéáà ÷ìç àåäù úéùéìù éðù úùøåé

)כז( יורשת שני שלישים כו'  -כשם שבני בנים עומדים במקום אביהם לירושת חלק פשיטות,
כן בן או בת הבכור עומד במקום אביו ליטול חלק בכורה )סמ"ע(.
äøåëá ÷ìç øëî íàå ,çáùá àìå äåìîá àì íéðù éô ìèåð øåëáä ïéà - çòø ïîéñ
)àåä íà åìéôà ,íàä éñëðá àì ìáà áàä éñëðá àìà íéðù éô ìèåð 675øåëáä ïéàçð (à
.äåùá èåùôäå àåä íéñëðá íé÷ìåç íàìå áàì øåëá
)ìë ,äúáåúë ìò äòáùðù íãå÷ äðîìàä äúîå ,äðîìàå íéðá çéðäå úîù éîèð (á
.677676íéðù éô øåëáä íäá ìèåðå íéùøåéä ú÷æçá íéñëðä
)íéñëðá àìà åéáà úúéî øçàì (çë)àáì íééåàøä íéñëðá íéðù éô ìèåð øåëáä ïéàñ (â
ãçà ,ãöéë .åì àöîé øùà ìëá (æé àë íéøáã) øîàðù ,åúåùøì åàáù åéáàì íé÷æçåîä
äúéä íà ïëåàñ ,ãçàë íéùøåé èåùôäå øåëáä ,åéáà úúéî øçàì úîù åéáà éùéøåîî
.ãçàë äúåà íéùøåé 678äåìî åéáàì

)כח( בנכסים הראויים לבוא  -אם היתה ספינה בים עם סחורה ,בשניהם אין הבכור נוטל פי
שנים )ש"ך בשם המבי"ט( ,וי"א שבשניהם הבכור נוטל פי שנים ,אבל שכירות הספינה היא
679
ראוי ומחלקים בשוה )ש"ך בשם הרשד"ם( ,חזקות הנהוגים במדינת פולין מיקרי ראוי
)פ"ת(.

 673נכון?
 674עי' לקמן סי' רפ"ד ס"א מח' קצה"ח ונתה"מ אם אמר פלוני קרובי ,שלנתה"מ נאמן מטעם
מיגו ,ולקצה"ח נאמן מטעם מיגו אך ורק במקום שראוי ליורשו.
 675עי' ש"ך סק"א שמביא בתשו' ן' לב ס"א סי' ס"ב דף פ"ו ובתשוב' מהרא"ן ששון סי' קמ"ט,
ולא זכיתי להבין מה שרצה משם.
 676עי' חלקת מחוקק ובב"ש באה"ע סי' קה סעיף ג' שאפילו אם נשבעה ולא גבתה עדיין מיקרי
נכסי האב.
 677לא הבאתי את דברי הפ"ת.
 678עי' רמב"ם הל' נחלות פ"ג ה"א שמביא ספינה ,ומתקשים בזה הרבה ,ועי' כאן ש"ך שמביא
רשד"ם הלומד שזה שכירות הספינה ,וגם מביא מביט שלומד שכל דבר שבמקום סכנה הוי ראוי.
 679לא ראיתי תוספת מהב"ש שהביא.
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)áùòî ùåøéô) ,øôàá äòåø äúéäù åà ,(èë)úøëçåî åà úøëùåî äøô íäì çéðäáñ (ã
ïäì çéðä .(áì)ïé÷ìåç ùéåâñ .(àì)680íéðù éô äãìåáå äá ìèåð øåëáä ,(ì)äãìéå (í"áùø äãùä

éðù øåëáì íéãáåòù åðééäã ,ãçà ÷ìç èåùôäå íé÷ìç 'á ìèåð øåëáä äàîè äîäá åà (âì)ãáò
.ãçà íåé èåùôìå íéîé

)כט( מושכרת או מוחכרת ] -מושכרת[ היינו ששכרו בדבר הקצוב ליום או לשבוע ,ומוחכרת
היינו ששכרו ליתן לו מעבודתה חלק שליש או מחצה לפי תנאו ,ועיין לקמן סימן ש"ך
סעיף א' )סמ"ע(.
)ל( רועה באפר וילדה  -פירוש ,בבקעה מקום מרעה טוב ונתפטמה שם וגם ילדה ,דאיכא
תרי מיני שבחים או זה או זה ,ע"ז מסיק וכתב נוטל בה ובולדה פי שנים )סמ"ע(.
)לא( נוטל בה ובוולדה  -פירוש ,לא מיבעיא בה והיינו בשבח שנתפטמה ,דאין כאן דבר חדש
דהרי גוף הפרה היה מצוי ביד אביהן כשמת ,אלא אפילו בולדה דהוא גוף חדש דלא היה
מצוי ,אפ"ה כיון שנולד מהפרה שהיתה מצויה ביד אביהן והשבח דהולד בא ממילא ,נוטל
הבכור פי שנים ,לאפוקי השביחו הנכסים בעמל ויגיעת האחין או ע"י הוצאתן ,וכן אם בנו
בתים ונטעו כרמים ,דהכל מודים דאין הבכור נוטל פי שנים וכמ"ש המחבר בסמוך סעיף ו'
)סמ"ע( ,דוקא היכא דנתעברה בחיי אביו דאז נוטל בולדה אבל הניח פרה ריקנית ונתעברה
וילדה אינו נוטל בזה פי שנים )קצה"ח( ,משמע מדברי הסמ"ע דבשכירות אינו נוטל פי
שנים .והטעם דשכירות הצומח אחר מיתת אביו מיירי דומיא דשבח ששבחו הנכסים אחר
מיתת האב ,ואין לך אישתני גדול מזה .ועיקר הטעם במה שנוטל שבח דמאליו ושבח
דאישתני אינו נוטל פי שנים ,דלכאורה קשה בממה נפשך ,אי זוכה הבכור בגוף הדבר
בשעת מיתה ,אף שבחא דאישתני שלו ,דדידיה אשבח ,ואי אינו זוכה עד שעת מיתה ]עד[
דרוצה לזכות ,אף שבחא דממילא ]לאו[ דידיה הוא ,אלא חלק בכורה מתנה קרייה רחמנא
והנותן מתנה ומזכה ע"י אחר אין המקבל זוכה עד שישמע ויתרצה ,שאילו כששמע צווח
לא זכה וכו' ,ולפי"ז ודאי דשכירות הפרה וכן פרה שנתעברה וילדה אחר מותו כפירות דמי,
שהוא של הנותן דהיינו היורשים ,ולפי"ז היש חולקין שם שהביא הרב בהג"ה הוא רק על
הולד ,ואפילו בשבחא שנשבח גוף הפרה אינו נוטל ,וע"כ צריך לחלק בין אילן שגדל שכן
דרכו ובודאי יתעבה ,משא"כ רועה באפר שלא היה ודאי בשעת מיתה שתתפטם הפרה
חשיב ראוי ,ועוד דשם יש ג"כ קצת טורח להיתומים להוליכה לאפר ולהכניסה לבית או
למוסרה לרועה לשומרה ,לכך חשיב ראוי )נתה"מ(.
)לב( ויש חולקין  -דוקא בדיקלא ואלים הוא דכו"ע מודים ביה ששבחא לבכור פי שנים
)סמ"ע( ,וי"א היינו דבמושכרת אינו נוטל בשכר ובילדה אינו נוטל בולד אבל ברועה באפר
ונתפטמ' נוטל פ"ש דהוי כמו דקלא ואלים )רע"א( ,יש להסתפק כל היכי שהפוסקים
חולקים אי הוי ראוי או לא ,י"ל דחולקים כמבואר בסוף סימן קל"ט כו' ,וצ"ע לדינא
)פ"ת.(681
)לג( הניח להן עבד כו'  -עיין לעיל סימן קע"א סעיף ח' )סמ"ע( ,היינו דוקא אם הבכור כבר
אמר שרוצה בחלוקה ומכי אמר שרוצה לחלוק זכה תיכף בחלק בכורתו ,אבל אם עדיין לא
אמר הבכור שרוצה לחלוק וחכרוה או שכרוה אין הבכור נוטל פי שנים בשכירות ששכרו
אחר מות אביהם .ונראה דה"ה הניח להם אביהם מעות והיורשין העלו את המעות בהלואת
ריבית קודם שגילה הבכור דעתו שרוצה בחלוקה דאין הבכור נוטל פי שנים בריבית שהעלו
אחר מות אביהם ,דהלואת ריבית הרי הוא כמו חכרוה או שכרוה )קצה"ח(.

)ìù úåðúîá íéðù éô ìèåð ,(ãì)åéáà úî êë øçàå äîäá åéáà éøéëîî ãçà èçùãñ (ä
.682äîäá äúåà

)לד( אחד ממכירי אביו כו'  -פירוש ,אנשי העיר קרוביו ומכיריו של אביהן ,והיו רגילין ליתן
לו מתנות כהונה דהיינו זרוע לחיים וקיבה ,הרי הוא כאילו מצוי בידו ונוטל הבכור בהן פי
שנים ,ואף על פי שלא הורמו המתנות עדיין בשעה שמת אביהן ,כמו שהורמו דמי )סמ"ע(.

 680כל זה מדובר שמת האב ,ולא חלקו ,ולכן בזה כולם מוחזקים בכל הנכסים ואז צריכים
להבחין מה שייך לבכור ומה לפשוט.
 681ועי' ס"ק הקודם בנתיבות ,ואם כן זה ספק מתנה ונשאר אצל היורשים.
 682עי' לקמן ס"ק )סד(.
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)åúåà äìòî àìàåñ ,åéáà úúéî øçàì íéñëð åçáùù çáùá íéðù éô ìèåð øåëáä ïéàäñ (å
íéìáù åùòðù ìîøë ïåâë ,íéñëðä åðúùéù àåäå ,(äì)èåùôì øúÆ éÆäÇ ïúåðå íéîãá çáùä
àìå ïîöò úîçî åçáù ìáà .íéøîú åùòðù (é"ùø øãîñ ïãåòá íéøîú ùåøéô) ,úåéðôëå
äçãå øôòä õá÷úðù ùåøéô) (æì)ïåèøù äúìòù õøàå ,äáòå ìãâù ïè÷ ïìéà ïåâë ,åðúùð
åðéà çéáùä äàöåä úîçî íàå .íéðù éô çáùá ìèåð äæ éøä ,(äãùáù íéîä úîà
åçéáùú ìà øîàå øåëáä äçéî íà ìáà ,683ïäá äçéî àìù íéøåîà íéøáã äîáæñ äâä .(çì)ìèåð
íàå ,(èì)íéðù éô åçáùá ìèåð éåðéù ïäá åùò àì íà åçéáùäå åéìà åòîù àìå ÷åìçðù ãò íéñëðä
.(àî)ãñôäá àìå çáùá ìèåð åðéà (î)éåðéù ïäá åùò

)לה( אלא מעלה אותו השבח בדמים כו'  -פירוש ,נוטל ב' חלקים בנכסים שהניח אביהם,
ובהשבח שעליהן אינו נוטל אלא מחלק אחד כפשוט ,וחלק השני שׁמים בדמים וחולקין
אותו ביניהם )סמ"ע( .ואין הפשוט יכול לומר תן לי חלק קרקע בעד השבח אפי' יש בו
שיעור חלוקה ודלא כסמ"ע ,ואולי כונת הסמ"ע כשהבכור מתרצה בכך) 684ש"ך(.
)לו( כרמל שנעשו שבלים כו'  -שחת הניח להן ונעשה מהן אח"כ שבלים ,וכן אם הניח להן
אביהן דקלים והוו שלופפי ,פירוש ,הפריחו פירות ,ואחר כך הגדילו ונעשו תמרים ,דבאלו
אינו נוטל כיון דיש לו שם חדש )סמ"ע( ,אבל פרה שהיתה מעוברת כשמת האב וילדה ,הוה
מוחזק ולא ראוי ,והבכור נוטל פי שנים )רע"א בשם האורים גדולים(.
)לז( שעלתה שרטון  -שדה שלא נזדבלה ,אם העלה הנהר תבן וקש ממקום אחר כשעבר על
שדה זו ונעשה זבל ,נתעלה השדה ונשבח בכך )סמ"ע(.
)לח( ואם מחמת הוצאה  -פירוש ,ונטלו ההוצאה מתפיסת הבית )סמ"ע(.
)לט( אם לא עשו בהן שינוי כו'  -כגון שהיו ענבים ובצרום .פירוש ,שחתכו הענבים ממקום
חיבורם ,דהענבים מצד עצמן לא נשתנו )סמ"ע(.
)מ( ואם עשו בהן שינוי  -פירוש שהיו ענבים ודרכום ,אז קנאון אחיו הפשוטין בהשינוי
ואינו נוטל פי שנים בהשבח אלא כמו שהיה בשעה שמיחה בהן הבכור ,דכל הגזלנים קונין
בשינוי ומשלמין כשעת הגזילה )סמ"ע( .685הא דנקט דין זה בבכור ,דהא אפילו בפשוט
לפשוט דינא הכי ,כיון דנתכוין לגזול קנה בשינוי ,נראה דרבותא קמ"ל דאפילו נגד בכור
שלא נתכוונו היורשין לגזול הגוף רק שלא השגיחו על מחאת הבכור ונתכוונו שיהיה דין
בהשבח כמו קודם המחאה ,ומבואר הוא דקודם המחאה דהבכור נוטל השבח רק שצריך
לשלם דמיה ,ולדעת כך ירדו להשביח ונתכוונו רק שיתן להם הבכור דמי שבח היין ,אבל
גוף היין נוטל הבכור כמו קודם מחאה ,דאי לא תימא הכי היה לו לאשמועינן דאפילו גוף
היין א"צ היורשים לשלם רק דמי היין ,וקמ"ל דאף שלא קנו גוף הדבר כיון שלא נתכונו
לקנות ,ואין היורשין יכולין לומר דידן אשבח ,מ"מ קנו השבח משום תקנת השבים
)נתה"מ(.
)מא( ולא בהפסד  -דהיינו אם נתקלקל היין אחר הדריכה .דאף אם לא עשו שינוי ,כגון שהיו
ענבים מחוברים וחתכום ונתקלקלו ,אין הבכור נוטל חלק בהפסד )סמ"ע( ,וי"א שאם הגיע
זמנם לבצור ,והן לא נתכונו לבצור על מנת לגזול הפירות עצמן רק שרצו לזכות בדמי
שבחן דדינא הוא שהבכור נוטל השבח ונותן הדמים ,וכיון שיש להן רשות לבצור היו
רשאין לבצור כדין שותפות ,וכאן מיירי שנתקלקלו הענבים ע"י הבצירה כגון שבצרום
קודם שהגיע זמן לבצור .ואם נתקלקל היין אחר שדרכום ,משלם לו שיווי הענבים אחר
הבצירה ,דכבר קונה הבכור שבח הבצירה )נתה"מ(.

)ò÷ø÷ åáâù ô"òàå ,(âî)686øèùá àéäù ô"ò óà (áî)äåìîá íéðù éô ìèåð øåëáä ïéàçñ (æ
éøä øåëáä ãéá äåìî áàì äéä .(ãî)÷æçåî éø÷î íéøçà ãéá úåôúåù åì äéäèñ .íäéáà áåçá

 683שאז הוי כחלוקת הירושה )רשב"ם בב"ב שם(.
 684עיין בתשו' מבי"ט ח"ב /ח"א /סי' רפ"ד – ש"ך – לא ראיתי מה שרצה.
 685לא הבאתי את דברי קצה"ח
 686עי' קעו סעיף כ' מח' מחבר רמ"א אם כאשר יש בשותפים שטרות האם מחלקים ביניהם על
פי שומא או לא ,וה"ה לכאן.
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úîçîå ìéàåä ìåèé àì åà ,(äî)åãé úçú äðùéå ìéàåä íéðù éô äá ìèåð íà 687÷ôñ äæ
äîáò .äøåëá ÷ìç éöç àìà åðîî ìåèé àì êëéôì ,åéáà ãéì àá àì ïééãòå äùøåé åéáà
,(çî)éîã ÷æçåîëã íéðù éô ìèåð ïåëùîá ìáà (æî)ïåëùîá àìù äåìîá íéøåîà íéøáã
ïåëùîá ìáà (èî)ìàøùé ìù ïåëùîá à÷åã íéøîåà ùéåàò .(çî)åúàååìä úòùá åðëùî åìéôà
ò÷ø÷ ìù àðåëùî ìò äåìîä íàåáò .ïåëùîä åì èåìç ïë íà àìà ÷æçåî éø÷éî àì í"åëò ìù
.(àð)688íäéáà ééçá àðîéæ àèî àìã àåäåâò ,(ð)íéðù éô äá ìé÷ù é÷ìñî àìã àøúàá
.äåìì øæåçùë íéðù éô ìèåð äåìä øåëáå äåì éáâì ÷æçåî ïë íâ éø÷îå äâä

)מב( במלוה  -ואם הוא שטר עיסקא ,הוי ראוי ,אף שאסור להמקבל להוציאן רק לצורך
העיסקא ,דהא מחוסר גוביינא הוא ,וגם לאו הני מעות שבק אבוהון )נתה"מ( ,וי"א דפלגא
פקדון מיקרי מוחזק ,אך פלגא מלוה הוא ראוי )רע"א ופ"ת( ,וי"א שאפילו בהאי פלגא
דמלוה הוה מוחזק )פ"ת( .689אם היה התיר עיסקא של אביהם של מת ,אז הבכור נוטל פי
שנים בחצי פקדון ,ולא בחצי הלוה ,וברווחים מחלקים בשוה )ש"ך סק"ד בשם רשד"ם(,
אבל ברווח שזקפה למלוה נוטל פי שנים )ש"ך בשם המהר"ם מינץ(.
)מג( אף על פי שהיא בשטר  -דכל שמחוסר גוביינא אינו מיקרי מוחזק )סמ"ע( .690באנקע
נאטען ]מטבע המדינה [691הוי מטבע ממש ולא מקרי ראוי )רע"א( ,וי"א שב"קאמער
אובליגאציאהן" הוא ספק אם זה מוחזק או ראוי ,וי"א שזה ודאי ראוי שהרי אנו רואים
שאין השער מן ה"אובליגאציאהן "692שוה והוא עולה ויורד לפי הזמנים כו' ,וחוב אביהם
יש לשלם מן שניהם מהראוי וממוחזק לפי ערך העזבון ,על דרך משל ,אם כל העזבון שלש
מאות זהובים ויש בזה מוחזק מאתים וראוי דהיינו מלוה מאה זהובים ,והחוב שיצא עליהם
הוא שלשים זהובים ,יש לשלם ממלוה עשרה זהובים וממוחזק עשרים זהובים ,ומעתה
מסך מאה ושמונים שבמוחזק יטול הבכור פי שנים והמותר יחלקו בשוה ,וכמו כן בסך אחר
לפי חשבון זה .והטעם בזה ,לפי דלגבי בע"ח כל הנכסים אשתעבדו הן מוחזק הן חובות
כמפורש בסימן ק"ז סעיף א' ,אך כל זה אם כבר באו לידי גוביינא ]אחר מות אביהם[
ה"אובליגאציאן" ואפשר לשלם מהם החוב ,או שאין הבע"ח מקפיד ורוצה ליקח בפרעון
חובו "אובליגאציאן" כפי שויו בשער שבשוק ,אבל אם עדיין לא באו לידי גוביינא והבע"ח
מקפיד לקבלו ,הדבר תלוי במח' עי' סי' ק"א ס"ה ,אין הבע"ח יכול לעכב ומוכרח לקבל
693
שטרות בחובו ,ועיי"ש בש"ך סק"ג שחולק ,וי"א לפרוע הכל מן המוחזק והבכור יפסיד
)פ"ת(.
)מד( היה לו שותפות – היינו שיש מן השותפות בעין דשייך לומר דהני מטלטלי שבק
אבוהון ,ואפילו אם אינו יכול ליטלו כל שעה שירצה כגון שנתן אותו ביד המתעסק לזמן,
מ"מ כל העיסקא הוא בעין ואין המתעסק יכול לסלקו בדבר אחר ,לכן מיקרי מוחזק ,אבל
בענין השטרות הנזכרים שאין העיסקא בעין כלל ויש רשות ביד הלוה לסלקו במה שירצה,
הא ודאי מלוה מיקרי והוי ראוי )פ"ת(.694
)מה( הואיל וישנה תחת ידו  -פירוש ,ובודאי גמר להקנותו לאביו שיהא מצוי ביד אביו כדי
שיטול ממנו פי שנים )סמ"ע(.
)מו( בד"א במלוה  -בין של ישראל או של עכו"ם )ש"ך(.
)מז( אבל במשכון  -אפי' יש עליו שטר )ש"ך(.
)מח( דכמוחזק דמי אפילו משכנו בשעת הלואתו  -ר"ל אף על פי שבמשכנו בשעת הלואתו
אינו קונה משכון ,מ"מ גם במשכנו בשעת הלואה ,הואיל ומוחזק בידו הו"ל כגבוי ומצוי
ביד אביו ליטול ממנו הבכור פי שנים )סמ"ע( ,כיון דעכ"פ אף בשעת הלואתו קונה משכון

 687לא הבאתי את דביר הקצה"ח.
 688עי' ד"מ שאם האביש לו חוב למלך ,וביד המלך לקחת קרקעותיו ,אז כל הקרקעותיו הם רק
בגדר ראוי ,ואין לבכור בהם כלום.
 689עי' ס"ק )מד(.
 690לא הבאתי את דברי הקצה"ח.
 691עי' פ"ת רפ"א סק"ח שזה משמע כך.
 692והוא מניות בזה"ז וכן בונדים? אבל לי נראה שזה שוה כסף לגמרי ,ומקבל פי שנים.
 693עי' לקמן ס"ק )נח()נז(.
 694עי' ס"ק )מב(.
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לענין שיש לו שעבוד עליו נמצא ששעבודו בידו הוא ומיקרי מוחזק ולא ראוי ,לענין בכור
כל ששעבודיה בידו לא מיקרי ראוי )ש"ך(.
)מט( וי"א דוקא כו' - 695מיהו אם קבל עליו הישראל האחריות ,נראה דמיקרי מוחזק )ש"ך(,
וי"ח )קצה"ח( .ועיקר כדברי הרמ"א )רע"א( ,אף במקום דלא קני משכון מ"מ יש בו קנין
לענין זה דלמפרע הוא גובה ,משא"כ כשגובה מעות או ממקום אחר .ולפי"ז במשכון של
גוי למאן דס"ל דישראל מגוי לא קני משכון ,על כרחך גם לענין למפרע הוא גובה אינו
קונה ,וכיון דלאו למפרע הוא גובה אין חילוק בין כשגובה משדה זו או משדה אחר
)נתה"מ( .ולמעשה הוי ספיקא דדינא ולכן נוטל החצי מן פי שנים )פ"ת(.
)נ( משכונא של קרקע באתרא דלא מסלקי  -פירוש ,כשהלוה לו קבע לו זמן להלואתו ב' ג'
שנים ובתוך זמן זה יאכל המלוה פירות הקרקע בנכייתא מהחוב כל שנה דבר מועט לפי
תנאם ,ויש מקומות שנהגו דמצי הלוה לבוא אפילו תוך הזמן שקבעו ביניהם ליתן להמלוה
מעותיו ולסלקו מהמשכון ,דאז מחשב אינו מצוי בידו דהמלוה ,אבל אי לא מצי מסלקו
בתוך הזמן מחשב כקנוי בידו ,וכשהגיע הזמן ומסלקו הו"ל כאילו חזר ומכרו לו )סמ"ע(,
אפילו באתרא דמסלקי היכא דגובה מגופה דארעא מיקרי מוחזק עי' ש"ך ס"ק )מח( ,ונראה
לפ"ז דאם הבכור היה חייב לאביו במשכנתא באתרא דמסלקי יכול הבכור לסלק האחין
מגופה דארעא כי היכי דלשקול פי שנים בשלימות ,ואף על גב דאית ליה לבכור זוזי וצריך
לסלק הבע"ח בזוזי ,כיון דאית ליה פסידא יוכל לסלק בקרקע ,ואף על גב דהכא גבי בכור
אינו אלא מניעת ריוח אין לחלק בכך ,ועיין מ"ש בסימן ק"א ס"ק ה'?? )קצה"ח( ,וי"א
דאפילו לית ליה לבכור זוזי אין יכול לסלק בגופא דארעא עד דטרח ואייתי זוזי ,וכיון דע"כ
צריך לסלק או בזוזי או באכילת פירות וממילא דינא כשאר מלוה דפליגי )נתה"מ(.
)נא( והוא דלא מטא זימנא כו'  -דאילו מטא זימנא הו"ל מאותה שעה ואילך כפדוי ומסולק
ממנו )סמ"ע(.696
)נב( ומקרי גם כן מוחזק לגבי לוה כו'  -פירוש ,לא מיבעיא כשכבר הגיע זמן בחיי המלוה,
אלא אפילו לא הגיע הזמן בחיי המלוה ובכור המלוה נוטל בו ב' חלקים ,מ"מ גבי יורשי
הלוה מיקרי מוחזק כשחוזר להם ,וי"א דלאו אגופא דמשכנתא קאמר )סמ"ע(.

)äøåëá ÷ìç øåëáì ùéù éðôî ,íéé÷ åøëîî ,ä÷åìç íãå÷ äøåëá ÷ìç øëîù øåëáãò (ç
÷÷ìç ìèðå ïéìèìèîá ïéá ò÷ø÷á ïéá íéñëð úö÷îá åéçà íò ÷ìç íà êëéôì .ä÷åìç íãå
.(âð)697èåùôë àìà øàùá ìèåð åðéàå íéñëðä ìëá øúé
Æ åÄ ,èåùôë

)נג( שיש לבכור חלק בכורה קודם חלוקה  -ואף על גב דמתנה קרייה רחמנא ,והמתנה עד
דמטיא לידיה לא הוי מתנה ,ומשו"ה נמי יכול לסלק עצמו ממנה ולא לפרוע לבעל חוב
כדלקמן ס"י ,היינו שאם גילה דעתו שלא ניחא ליה בזה לא זכה בו בעל כרחו ,אבל זה
שמכרו וגילה דעתו שניחא לו בחלק בכורתו ,זכה בו ויכול למכרו )סמ"ע(.
)נד( ויתר בכל הנכסים  -דאמרינן מדמחל לו בזה שלא ליטול ממנו פי שנים מחל ג"כ באינך
)סמ"ע(.

)íéáðò ,698íéðù éðôá øîàå åéçàá äçéî íà ìáà ,äçéî àìùë íéøåîà íéøáã äîáäò (è
øúéå àìå äàçî åæ éøä ,äøåëá ÷ìç éúìçîù éðôî àì äåùá éçà íò ÷ìåç éðàù åìà
øúéå àì ,(äð)äåùá íå÷ìçå íåøöáå íéøáåçî íäùë íéáðòá äçéî åìéôàå .íéñëð øàùá
øúéå ,ïéé äùòðùî íäá äçéî àìå ïééá äåùá íäîò ÷ìçå íåëøã íà ìáà .íéñëð øàùá
),699íéñëð øàùá (äöøé íà äðòè åéìò åì ùéù øáã ìò äìéçîäå ä÷éúùä àåä øúéå ïéðò ùåøéô
àöåéë ìë ïëå ,ìëá øúéå éøäù ,íéúéæá íäîò ÷ìçå íéáðòá äçéîù éîì äîåã äæ äîì àä
.äæá
 695לא הבאתי את דברי הש"ך.
 696לא הבאתי את דברי הנתה"מ.
 697עי' כנה"ג שאם נתפרנסו מתפוסת הבית בשוה ,ובסוף מה שנשאר אם יש לבכור פי שנים
כנגד כל מה שאכלו.
 698אפילו פסולי עדות )ערוך השלחן(.
 699לא הבאתי את דברי הקצה"ח.
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)נה( ובצרום וחלקום בשוה  -פירוש ,ולא אמרינן מדלא עשה מחאה חדשה כשחלק בשוה,
אחר שבצרום הוי כחילק עם אחיו בשוה מין אחר בלא מחאה ,והוי ויתור גם לשאר נכסים,
דכיון דעדיין לא נשתנו הענבים מהני מחאה דעשה קודם בצירה לחלוקה בשוה דעשה
לאחר בצירה ,אבל אם אחר שדרך אותם הענבים חלקו בשוה בלא מחאה ,כיון דנשתנו
מענבים ליין הו"ל כמוחה בענבים וחלק עמהם בשוה בזיתים בלא מחאה ,דלא מהני ליה
מחאת הענבים )סמ"ע(.
)נו( הא למה זה דומה וכו' – היינו שאמר לפני עדים שאף אם יחלוק בשוה לא יהיה חלקו
מחול ,דאז אף בענבים לא הוי מחילה עד שחולק עצמו בשוה ,משו"ה כשלא חלק עצמו
בענבים עד שנעשה יין לא מהני מה שאמר לפני העדים ,ואפילו לא מיחה הבכור עדיין
לומר לא תשביחו שאז הדין דאין הבכור נוטל בשבח היין כנ"ל סעיף ו' ,וכשנעשה יין ואינו
נוטל פי שנים בשיעור דמי ענבים ,ואפילו שבח היין היה מגיע לו פי שנים רק שמחויב ליתן
דמים ,ומדלא נטל הוי גילוי דעת שאינו רוצה ליטול בחלק בכורה עד שימחה )נתה"מ(.

)àìå íéðù éô ìåèéì äöåø åðéà íàå .íéðù éô åá òøåô øåëá (æð)áåç øèù íäéìò àöéåò (é
,(èð)ïàë íðéà åà íéðè÷ íéùøåéä øàù íàù äðéî à÷ôðå .(çð)700éàùø íéðù éô òåøôì
äöåø íàù øîåàù éî ùéåæò .úåèéùôä ÷ìçä éôë àìà åðîî úåáâì ìåëé áåç ìòá ïéàù
íéáééç éà ìáà ,÷æçåî éø÷î íéøçàì íéãáòåùî úåò÷ø÷ åì åéäçò äâä .(ñ)ìåëé åðéà åá øåæçì
êìîä êøã ïéàù íå÷îá ìáà .éåàø éø÷î ,(àñ)ñîä ãòá ò÷ø÷ä ç÷éì êìîä êøãå ,ñî çëî êìîì
ò÷ø÷ åì ìæâðù åà ,äúéî øçàìå íåéäî ò÷ø÷ åì äéäèò .íéðù éô åá ìèåð øåëáäå ÷æçåî éø÷î êë
.(ãñ)702÷æçåî éø÷î íùàééî åðéà àîúñîù (áñ)íéøôñ åì 701åáðâð åìéôàå ,úìæâð äðéàù

)נז( יצא עליהם שט"ח  -אם הבכור רוצה שישלמו בראוי והפשוטים רוצים שישלמו
ממוחזק י"א דהדין עם הבכור דהא קיי"ל יש לבכור קודם חלוקה ,דתכף בשעת מיתת האב
זכה כל אחד בירושתו נמצא דיכול לומר הבכור אני זכיתי בחלק בכורה ב' חלקים מן
המוחזק והחצי בראוי ומזה אני אשלם מה שמגיע עלי לפי ערך ב' חלקים מן מה שמגיע לי
מחלק המוחזק והחצי מן חלק הראוי ואין הפשוט יכול לכופו שיקח כל סך החוב מן
המוחזק ,ועיין לעיל ס"ק )מג( )רע"א(.
)נח( ולא לפרוע פי שנים רשאי – עי' לעיל ס"ק )נה( דמתנה קרייה רחמנא ועד דמטי לידו לא
הוה שלו ,משא"כ מחלק פשיטותו דאינו יכול לסלק בלשון איני רוצה או אי אפשי אלא
בלשון הפקר גמור )סמ"ע(.704703
)נט( ונפקא מינה שאם שאר היורשים קטנים – וכן אם יש לבכור חוב שחייב הוא בעצמו ולא
מחמת אביו ,כשמסלק עצמו מחלק הבכורה אז אינו נפרע החוב משאר האחין ,וצ"ע
)סמ"ע(.
)ס( שאם רוצה לחזור בו כו' – בחלק הפשיטות אינו יכול לסלק ,דהבן במקום האב קאי
)סמ"ע( ,דמתנה קרייה רחמנא וכיון דאמר אי אפשי בה דבריו קיימים ,הלכך מכי אמר איני
נוטל לא מצי הדר ביה .ובכור שאמר בחיי אביו איני רוצה בחלק בכורה יש בזה מחלוקת
705
)קצה"ח( ,וי"א לכו"ע אינו יכול בחיי אביהם )נתה"מ(.
)סא( ודרך המלך ליקח כו'  -דהוי מלכא כמאן דמוחזק דמי ,דהא מצי נחית מנפשיה אפילו
בדבר מועט כו' ,עד אבל במקום שנהגו שאין המלך מוכר קרקע ממס ,אלא שהוא משכיר
הקרקע לג' או ד' שנים עד שיפרעוהו ,אם מת בעל השדה בתוך ד' שנים בכור נוטל פי שנים
)סמ"ע( ,כל מס החייב למלך ,והקרקעות משעובד לו ,אז הוה הקרקעות ראוי )רע"א בשם
תורת אמת( ,וי"א דדוקא מיני מסים שיש על הקרקע או על הממון של סחורה וכיוצא בו,
אבל כרגא דמונח על הקרקפתא דגברא לא מקרי המלך מוחזק ,ודווקא טסקא המוטל ליתן
מקרקעות נקרא המלך מוחזק בקרקעות ,ה"ה שארי מסים המוטלים על שאר נכסים הן

 700אמנם מחלק הפשיטות אינו יכול להסתלק ולכן נפרע הבע"ח מזה )סמ"ע סק"כט(.
 701עיין כנה"ג לעיל סימן ק"ז בהגהת ב"י אות ט"ז) :רע"א(@@@@@@@.
 702אבל שאר מטלטלין הוי ראוי )ד"מ(.
 703לא הבאתי דברי הקצה"ח סקי"ב.
 704ועיין בתשובת נודע ביהודה ]קמא ,חו"מ[ סי' ל"ד מ"ש בזה )פ"ת(
 705לא הבאתי דברי הרע"א
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סחורות הן מטלטלים או כסף ,ומי שמת והניח המס על איזה נכסים הנכסים הם משועבדים
על אותו מס והמלך מוחזק באותן נכסים ולא בשאר נכסיו )רע"א בשם החינוך בית יהודה(,
דהקרקעות עיקר הן של המלך ,אבל בנידון איפה שהוא משועבד לחוב למלך ,אז נחשב
כמוחזק גמור והבכור נוטל פי שנים ,כיון שידוע שעתה חק המלך לגבות ע"פ השומא
בדקדוק כפי דמי החוב המגיע למלך ,פשוט דאין זה רק כגביית חוב בעלמא ,וכל כמה דלא
מטי זימניה ולא נגבית ברשותא דמרא קיימא )פ"ת(.
)סב( ואפילו נגנבו לו ספרים  -ספרים שסתמן אינו עומד ליאוש ומשום דשכיח טובא שיוחזרו
הספרים דסתמן יבואו ליד ישראל ,וא"כ הו"ל מצוי ,וי"ח דכל מטלטלין הגנובין והגזולין
בין ספרים ובין שאר מטלטלין כל שאינו ברשותו להקדישו ולמוכרו הו"ל ראוי )קצה"ח(,
הטעם במלוה דהוי ראוי משום דלאו הני מעות שבק אבוהון ,א"כ בגניבה דזה ממש שבק
אבוהון לא הוי ראוי ,ודמי לאבידה הנמצא אחר מות אבוהון דנראה ג"כ דלא הוי ראוי אף
דאבידה ג"כ אינו ברשותו .ונראה דהוא הדין שאר מטלטלין כשידוע שלא נתיאשו דין
ספרים יש להן )נתה"מ(.
)סג( ולאחר מיתה – אבל אם נתן מתנה בתנאי שיש לו פירות ,הוה מתנה לגמרי ,אפילו שיש
706
תנאי שיחזיר לו הפירות ,ואינו בר ירושה שכבר ניתן )רע"א בשם האלשיך (.
)סד( מיקרי מוחזק  -נשבע ליתן מתנה לחבירו חפץ פלוני ומת המקבל קודם שהגיע המתנה
לידו כיון דצריך לקיים שבועתו ואסור לו לחזור הו"ל החפץ שנשבע לתת לו כמו מוחזק
כמו מכירי כהונה ס"ה )קצה"ח( ,וי"ח שמכירי כהונה אם תפס לא מוציאים מידו )נתה"מ(.
àëôéà øîàå øæçå ,éãáò åà éçà åà ,éðá äæ :øîåàä ïéã - èòø ïîéñ
)äãåäù ô"òà ,éúåà íéùøåéä øàù åà éáà éçà äæ åà ,707éçà äæå éðá äæ øîåàäô (à
àéøá àåäùë øîàù ïéá ,(à)åðùøééå ïîàð äæ éøä åéáåø÷ íäù íé÷æçåî íðéàù íéùðàá
åúåà íé÷ãåá åùøåé äæù åãé áúëá áúëå ÷úúùð åìéôà ,òøî áéëù àåäùë øîàù ïéá
åìéôà ,êë øîåàù äòùá åì äéäù åìà ïéá ,(á)íéñëð ìë ìò ïîàðåàô äâä .ïéèéâì ïé÷ãåáù êøãë
.ññåâ àåäùë åì åìôéù íéñëð

)א( אף על פי שהודה באנשים שאינם מוחזקים כו'  -כשלא היינו מוחזקים בו שהוא בנו יש
להסתפק אם לא נלמד מהקרא שנאמן לומר שהוא בנו ,אלא שמסתבר לחכמים לומר כן.
וכיון שמהסברא הוא ,708אז דהיינו דוקא במי שלא היו מכירין אותו אם בנו הוא או לא כגון
שבאו ממרחקים ,אבל אם היה בפנינו והיה מרחיק אותו בתכלית הריחוק אין סברא לומר
שיהא נאמן אח"כ לומר עליו שהוא בנו ,וצ"ע )סמ"ע( ,וי"א דמ"ש בשו"ע אעפ"י שהודה
באנשים שאינם מוחזקים שהם קרוביו הרי זה נאמן ,ומשמע הא מוחזקים שאינם קרוביו
ודאי אינו נאמן בשאר יורשין ,709וי"א שנאמן נגד חזקה כאשר יש לו מיגו ,שיכול להקנות
לו הנכסים )קצה"ח( ,וי"ח ,שנאמן רק היכא דאינו סותר החזקה לגמרי וכאן שונה ,ועל אף
שיש דעה שנאמן ,אבל זה דעת יחיד )נתה"מ( ,ועיין בתשובת חתם סופר אה"ע ח"ב סי'
ס"ז מ"ש בזה )פ"ת(.
)ב( ונאמן על כל נכסים  -דאע"ג דאיכא בו תרתי לריעותא ,חדא ,דהוא דבר שלא בא
לעולם ואין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם ,והשני ,דבשעה שהוא גוסס לאו בר הקנאה
הוא אפילו בבדיקה וברמיזה דהרי הוא כמעט מת ,אפילו הכי בהודאה זו שהודה שהוא בנו
או יורשו ,יורשו מהיום ממילא )סמ"ע( .הא דנאמן באחים בנכסים שנפלו לו כשהוא גוסס
אף דלית ליה מיגו דמתנה ,מכל מקום נאמן במיגו שהיה יכול לחייב עצמו בסך רב
)קצה"ח( ,ולפ"ז בנכסים שנפלו לו אחר מיתה דהבנים יכולין לומר מכח אבוה דאבא
 706נכון?
 707האומר זה בני כו' .עיין בתשובת מבי"ט ח"א /ח"ב /בשאלות השניות סי' ב' דף ק"ד ע"ג
וח"ב /וח"א /סי' פ"ז וע' בתשו' רשד"ם סי' ד"ש ש"ה ש"ו )ש"ך(,
 708תשו' תשב"ץ ח"א סי' נ"ח )רע"א(.
 709עיי,ש שהביא דעת המ"מ שנאמן אפילו נגד חזקה משום בידו ,אבל זה לא מובא בשו"ע ולכן
צ"ע למה הביאו?
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קאתינא ואינו יכול לגבות חוב מהן וא"כ לית ליה מיגו ,אינו נאמן )נתה"מ( ,אף דלא ידעינן
אם היה לו בעת שאמר זה בני מחזיקים הכל בחזקת יורשי הודאי ולא אמרינן כאן נמצא
כאן היה )רע"א(.

).ïîàð åðéà éãåã ïá åðéàå éçà åðéà øîàå ,åãåã ïá åà åéçà àåäù äæá ïé÷æçåî åðééäáô (á
,íéðá ïáì åéä åìéôàå .åðùøéé àìå éðá åðéà øîåì åðá àåäù ÷æçåäù éî ìò àåä ïîàð ìáà
ïîàð ,åéô ìò øæîî åúåà ïé÷éæçî ïéàå ,710ñåçé ïéðòì éðá åðéà øîåì åéìò ïîàð åðéàù ô"òà
äéä àì éë éðá éðá åìà ïéà åéðá éðá ìò øîàå ïáä úî íàåâô äâä .åðùøéé àìå äùåøé ïéðòì àåä
.íéé÷ åðá ïéàù øçàî äùåøéä ìò óà ïîàð åðéà ,éðá ïäéáà

)ג( שהוחזק שהוא בנו  -בתולה משרתת בבית עשיר ,ופתאום הרתה ונחשד בעה"ב וכך
אמרה הבתולה ,והוא כיחש ,והזונה נתנה שם לבנה הנ"ל כשם אבי העשיר ,אח"כ נסע
למדינה אחרת ,ולקחו אחד מן הקצינים לביתו ,אח"כ מתה אשת הקצין שאצלו בן הזונה
ולקח הזונה הנ"ל לאשה ,וילדה לו ב' בנים .ואח"כ מת העשיר שבביתו נתעברה ,ולא עלה
על דעת בנה לירש .אח"כ מת הקצין ,ואמר לפני מותו דרך וידוי כי בן חורגו לפי דעת
העולם ,הוא בנו ממש ,כי היה באותן הימים שכן אל בית העשיר וממנו נתעברה ,ונתן לה
אז תקיעת כף לישא אותה רק שתגיד על בעה"ב שלה כדי שיוכרח ליתן לה סך רב ,רק
כאשר העשיר לא נתן לה מאומה עבר התקיעת כף ,וכן אמרה האם כי מעולם לא בא עליה
אדם זולתו .אח"כ הצליח הנער הספק הזה במשאו ומתנו ונעשה עושר מופלג ומת בלי ז"ק,
ובאו שני כיתי בנים לירש ,בני העשיר שכיחש ובני הקצין שהודה .ודאי יפה עשה הנער
שלא ביקש לירש את העשיר ,דקיי"ל נאמן אדם לומר אפילו על מי שמוחזק שהוא בנו
שאינו בנו ,ואין קריאת שם ועלייתו לתורה וחתימתו ראיה כלל ,שהכל נעשה על פי האם
והיא אינה נאמנת עליו .ואפילו ודאי בא עליה ונתעברה אינו בדין שיירש אפילו העשיר
שותק או אומר איני יודע אם ממני נתעברה ,דכשם דאפקרה לדידיה ה"נ לאחריני ,משא"כ
באומר זה בני דנאמן ,אף על פי די"ל דאי אפשר לדעת כי אם בתפוסים ,מ"מ מהימנינן ליה,
ולכן ודאי השני הוא הקצין הנ"ל נאמן ,ואם היה בא זה הנער לירש עם שני בני הקצין
פשוט שיירש עמהם ,כדקיי"ל האומר זה בני נאמן אף על פי שאינו מוחזק לבנו .ובענין
ירושת הנער שבאו שני מיני אחים ,נראה דלבני העשיר משתיקים אותם בנזיפה ,כי נוסף על
מה שלא יזכו בדין עוברים על לאו מקלל אביו ,וקים להו בארור לבייש אביהם בקבר
לעשותו נואף .ובני הקצין לכאורה נראה דהמה יורשים ע"פ דברי האב ,ואף על פי שאחר
שמת האב כיחשו בו ועמדו בדין וטענו שאביהם גופיה אי אפשר לו לדעת אם ממנו
נתעברה או מהעשיר או מאחר ,מ"מ אחר שיצא הדין שהאב נאמן מצו למימר אחר מות
האח שהוא אחיהם ורוצים ליורשו .מ"מ נראה אם קדם אחר ותפס זכה ,כתופס בנכסי
שתוקי ואסופי דבסימן רע"ו סעיף ד' בהג"ה כו' )פ"ת(.
)ד( שם  -בעה"ב אחד כהן ירא אלקים ציוה והגיד לפני מותו על בן אחד מבניו שאין זה בנו
רק בן ישמעאל שנתחלף .והעלה דאין האב נאמן בזה לשום דבר ,הן למילי דאיסורא והן
לענין ירושה ,שמעודו החזיקו לבנו שזנו ופרנסו והשיאו והחזיקו לכהן בקריאת ס"ת ראשון
ובנשיאת כפים .ואף דמצד הסברא הוא זר ותמוה ,כי מי פתי ימציא ויבדה מלבו להבאיש
ריח בנו כ"ש בשעת מותו ,מ"מ אין לנו לדין ע"פ אומדנא נגד דברי חז"ל אפילו לענין
ממון ,כ"ש לענין איסור והיתר )פ"ת(.
)ה( אף על פי שאינו נאמן כו' לענין יחוס כו'  -משום דלענין יחוס אי אפשר לומר שבנו
יהיה פסול בממזרות ובן בנו יהיה כשר ,אבל בירושה אין לבן בנו חלק ושייכות להירושה,
וגם יכול להפקיעו מהן בחייו ולומר יהיו כל נכסי לפלוני )סמ"ע(.
)ו( כי לא היה אביהן בני  -ונראה דמיירי שכבר הוחזק אביהן בבנו ומש"ה אינו נאמן אף
על הירושה ,כיון דבתורת הכרה אינו נאמן כשמת הבן ובתורת מיגו נמי אינו נאמן כיון
דהוא נגד חזקה .אבל היכא דאינו נגד חזקה דהיינו דלא אתחזק בבנו ואינו אלא ספק שקול,
מהימן לומר שאביהן לא היה בנו ולהעבירן מנחלתו במיגו דאי בעי יהיב כולי נכסי
לאחרים )קצה"ח( ,אם אמר על בן הבן שאביהו הבן אף שנולד מאשתו מ"מ אינו בנו שהוא
ממזר מאיש אחר ,וממילא הוי כאומר על בן הבן שהוא ממזר ,דמי לאומר עליו שהוא עבד,
 710היינו כאשר יש לו בנים ,אבל נאמן על בנו כל זמן שאין לו בנים אה"ע סי' ד' סעיף כ"ט.

166

מאיר המשפט על חושן משפט חלק ו'
דהרי רוצה ג"כ לפוסלו מקהל ואינו נאמן במיגו גרוע .ואם אמר על אחר שלא היה מוחזק
בבנו ,שמת ואשתו מעוברת ,שהמת היה בנו ,אפשר דאינו נאמן דלית ליה מיגו דאי בעי נתן
לו במתנה ,דהא המזכה לעובר לא קנה אפילו הוא בן בנו ,ודוחק לומר שהיה יכול להקנות
לאחר בקני ע"מ להקנות )נתה"מ(.
)ז( מאחר שאין בנו קיים  -ואין נאמן לפסול הבני בנים אלא מכח פסלותו לבנו שהאמינתו
עליו התורה וכנ"ל סק"א )סמ"ע(.

)ô"òà ,éðá øîàå øæçå éãáò øîà .(ç)ïîàð åðéà àåä éãáò øîàå øæçå éðá äæ øîåàäãô (â
åì íéøå÷ åéä íàå .ãáòë åì àåäù øîåì éãáò øîàù äæù ,(è)ïîàð ãáòë åùîùî àåäù
íéøîåà ïéàù åìà íéøáãá àöåéëå Error! Reference source not found.äîà ïá ãáò
.ïîàð åðéà íéãáòì àìà ãåçééá íúåà

)ח( וחזר ואמר עבדי כו'  -אינו נאמן במה שאמר עבדי ,שאם היה עבדו לא היה קוראו
מתחילה בנו אפילו אינו משמשו אלא כבנו .והיינו דוקא לאחר כדי דיבור ,אבל אם אמר בני
ובתוך כדי דיבור אמר עבדי נאמן ,והאי בתוך כדי דיבור ובסמוך בעברו על בית המכס
שנאמן לומר שהוא עבדו ,היינו דוקא שהוא אומר שהוא בנו ונולד לו מהשפחה והרי הוא
עבד ,דאל"כ כל שאינו בנו אינו נאמן עליו לפוסלו בעבד ,דלא האמינתו התורה אלא בבנו
)סמ"ע( ,וי"א דכל הנאמנות דכאן מיירי לענין יירש אותו או לאו ,ובזה מהני מה שאמר
אח"כ עבדי דלא יירש אותו )ט"ז(.
)ט( אף על פי שהוא משמשו כעבד כו'  -מה שקראו עבדו ר"ל שמשמשו כעבד ,ונאמן
אפילו אינו משמשו תשמיש של עבד ,שהוא לי כעבד ,כששומע לו כעבד וקרוב לכל צרכיו
ובקשתו שביקש ממנו )סמ"ע(.

),(é)ïîàð àåä éãáò øîàå êë øçà øæçå ,äæ àåä éðá øîàå ñëîä úéá ìò øáåò äéääô (ã
øîàå øæçå ,àåä éãáò ñëîä úéáá øîà íà ìáà .ñëîäî çéøáäì àìà éðá øîà àìù
úáá äéîà ÷æçúà ìáà ,ìàøùé úáá äéîà ÷æçúà àìã éìéî éðäå .ïîàð åðéà àåä éðá
.àåä éãáò øîåì äéðéîë ìë åàì ìàøùé

)י( היה עובר על בית המכס ואמר בני הוא זה וחזר ואמר עבדי הוא נאמן כו'  -אאינש
דעלמא לא מצינו שיהא נאמן לומר עליו שהוא עבד או ממזר ,וזה שעבר על בית המכס
וחזר ממה שאמר בני הוא ואמר אינו בני אלא עבד ,ה"ל כאילו אמר אאינש דעלמא שהוא
עבד .וצ"ל דדוקא כשיש לאיש חזקת כשרות לאו כל כמיניה להוציא מכשרותו ולומר עליו
שהוא עבד או ממזר ,משא"כ זה דמיירי שלא היתה לו חזקת כשרות ,ואף שנתגדל בביתו
מ"מ כל שאינו ידוע אם הוא בנו או עבדו נאמן לומר עליו שאינו בנו אלא עבדו ,ועי' לקמן
ס"ק )יג( )סמ"ע( ,כאן לא מיירי אלא לענין ירושה כנ"ל ס"ק )ח( )ט"ז(.
)יא( להבריח מהמכס  -שמהעבדים היו נוהגים ליתן מכס ולא מהבנים )סמ"ע(.
)יב( אינו נאמן  -אף על גב דאם לא עבר אבית המכס היה נאמן בזה כמ"ש בסעיף שלפני זה,
בכאן מוכח דעבדו הוא ,דאל"כ למה אמר בבית המכס שהוא עבדו שהוא גריעותא לו
שצריך ליתן ממנו מכס )סמ"ע(.
)יג( אבל אתחזק אמיה בבת ישראל כו'  -כשלא נודע מי ילדתו יכול לפוסלו לומר עליו בני
זה ממזר ,ואף על פי שהיה בחזקת שנולד מאשתו ,לא אזלינן בתר החזקה בדבר שהאמינתו
התורה ואמרינן ודאי לאו מאשתו נולד אלא מחייבי כריתות ,אבל כשידוע שאשתו ילדתו
תו אי אפשר לפוסלו בלשון זה לומר בני הוא והוא ממזר ,כיון דידוע דאשתו ילדתו והוא
מודה שבנו הוא אי אפשר להיות ממזר אם לא שאמר שאמו אשתי שילדתו ממזרת היא
והולד כמוה ,וע"ז לא האמינתו התורה לשווייה לאמו שהיא בחזקת כשרה לממזרת כמו
שאינו נאמן לשווייה בשפחה ,דזה וזה פסול לדורות הוא .ואין לומר שכונתו היא שהוא
ממזר מצידו ,וכמ"ש שממזר הבא על בת ישראל הולד ממזר ,דכיון דיש לו לאב זה חזקת
כשרות אין אדם משים עצמו רשע או להוציא נפשו מחזקת כשרות שהוא בא ,ואי אפשר
לפוסלו אלא כשאומר זה שאשתי ילדתו אינו בני שלא נתעברה ממני ,וממילא הוא ממזר,
ואף על פי שאשתו אמו זאת היא בחזקת כשרות ,מכל מקום כיון שהאמינתו התורה בבנו
היא נעשית חשודה בזה ממילא .מה שאין כן כשאומר שהוא עבד ואמו מוחזקת בבת
ישראל ,דלאו כל כמיניה לפוסלה בשפחה ,ובזה פשיטא דאין לומר שכונתו היתה שאמו
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היתה בת ישראל אלא שנתעברה מעבד ויהא נאמן אם אין חזקת כשרות לאביו ,דהא קיימא
לן )אה"ע סימן ד' סעיף י"ט( דגוי ועבד הבא על בת ישראל הולד כשר ,ועל כרחך צריך
לומר שכונתו היתה שאמו היתה שפחה ,ובזה לאו כל כמיניה כיון דאמו מוחזקת בבת
ישראל ,וק"ל )סמ"ע( .באומר שלא נתעברה ממנו לא נעשית היא חשודה בכך דאימר
שוגגת היתה ,ואפילו אומר מזידה היתה פלגינן דיבוריה והאמינה אותו התורה שאינו בנו
ולא נתעברה ממנו אלא שאינה מזידה ,אבל באומר ממזרת או שפחה הרי הוא נגד חזקת
כשרות בודאי )קצה"ח(.711

)øáãäî àáé àìù ,úéðåìô àîéàå éðåìô àáà íäì ïéøå÷ ïéà úåçôùäå íéãáòäåô (ä
íäì ùéå ,øúåéá íéáåùç úåçôùäå íéãáòä åéä íà êëéôì .(ãé)íâôð ïáä äæ àöîðå äì÷ú
÷øúåî åìà éøä àéùðä éãáò ïåâë ,íäéðåãà éãáòå åéðá úàå íúåà íéøéëî ìä÷ä ìëå ,ìå
.àîéàå àáà íäì úåø÷ì

)יד( שלא יבא מהדבר תקלה ונמצא זה הבן כו'  -פירוש ,התקלה היא שזה הבן נפגם ,והבן
ר"ל זה שקורא לשפחה אמי ,נמצא שהוא בנה ויאמרו שהוא עבד .אבל כשקורא לעבד אבא
אינו מוכרח שהוא עבד אם אמו היא ישראלית וכנ"ל ,מ"מ פגם מיהא איכא ,דהא אין
קדושין תופסין בעבד וה"ל בן קדש וכבן דנפקת ברא )סמ"ע(.

)éðá øîàù åà ,íéðá âäðî åá âäåð äéäå (åè)ïá äðîî ãéìåäå 712äçôù åì äéäù éîæô (å
é÷åã÷ãá ÷åãá àåäù ,(æè)øùë íãà åà àåä íëç ãéîìú íà .åîà àéä úøøçåùîå àåä
åîà äøøçúùðù äéàø àéáéù ãò ìàøùé úá àùåð åðéà ë"ôòàå ,åðùøéé äæ éøä ,äåöî
øîåì êéøö ïéàå ,àåä úåèåéãä øàùî íàå .åðéðôá äçôù ä÷æçåä éøäù ,äãìé êë øçàå
,åúåà íéøëåî åéáàî åéçàå ,øáã ìëì ãáò ú÷æçá äæ éøä ,êëì íîöò ïéøé÷ôîäî äéä íà
,úîáééúî àìå úöìåçã íéøîåà ùéåçô äâä .úîáééúî åéáà úùà åðîî õåç ïá åéáàì ïéà íàå
.éì äàøð ïëå ,äéàøä åéìò åøéáçî àéöåîä ïåîî ïéðòìã íéøîåà ùéå ,åð÷ ïîéñ ò"àá ïééòå

)טו( והוליד ממנה בן  -אחד שקלקל עם פנויה והוציאה מביתו ,ואח"כ החזירה ואמר על בנה
שהוא בנו ,ופסק דנאמן ,דלא חיישינן דאמר בדדמי ולפי אומד דעתו ,ודוקא בכה"ג שהיתה
משרתת לו ורגילה עמו לכן שדינן בתר דידיה )סמ"ע(.
)טז( אם ת"ח הוא  -פירוש ,זה שהוליד בן מהשפחה ,אזי מוקמינן אותו בחזקת כשרות
ואמרינן דלא היה עובר אלאו דלא יהיה קדש ,ואמרינן דודאי שחררה וקידשה ולא בא עליה
בזנות ,ומשו"ה יורש אותו האי בן ,ומ"מ לא סמכינן אחזקה זו כולי האי ליתן לו בת ישראל
)סמ"ע(.
)יז( דחולצת ולא מתייבמת  -דהולכין באיסורא לחומרא מכח ספק ,וה"ה דאסור לישא
ישראלית בלא גט שחרור ,ואם קידש אשה בלא גט שחרור צריכה גט ממנו )סמ"ע(.
)יח( דלענין ממון המוציא עליו הראיה  -פירוש ,ואינו יורש ,דהממון הוא בחזקת שאר
יורשים ,ומ"מ אין אחיו ומכ"ש שאר יורשין יכולים למכור לזה ,713דהוא החזיק בנפשו
והמוציא ממנו למוכרו עליו הראיה .והרמ"א כתב שני י"א בדברים הללו ,ור"ל דלי"א קמא
דוקא באיסור אזלינן לחומרא וחולצת אינה מתיבמת ,אבל לענין ממון ס"ל לקולא ומחשב
כבנו ויורש ,והי"א בתראי ס"ל דגם לענין ממון אינו כבנו ודאי )סמ"ע( ,היכא דלא הניח בן
אלא א' דחולצת אבל בירושה חולקין ,ומ"ש לא ירית היינו כשהניח בן אחר מאשתו כשרה
והוי כספק ובני יבם בנכסי יבם ,ולכן דעת הרמ"א דלענין ירושה פעמים יורש ופעמים אינו
יורש ,וע"ז כתב דלענין ממון יש לסמוך אגאון והמע"ה אפי' באח ובן שפחה אינו יורש
)ולא קאי מור"ם אייבום כלל ודלא כסמ"ע( כלומר ואפי' מוחזק בכשרות .א"נ י"ל דה"ק
דלא ירית לעולם ואפי' עם אחי המת שהוא ספק וספק ולכן כתב מור"ם די"א דלענין ממון
הו' המע"ה וא"כ בספק וספק קירית כגון באחי המת ובן שפחה דליכא שום מוציא מחברו
 711לא הבאתי את דברי הנתה"מ וצ"ע אם שוה להביא את הקצה"ח.
 712ש"ך חושן משפט סימן רעט ס"ק ג
)ג( מי שהי' לו שפחה כו' .עיין בתשו' ר"ש כהן ס"ב סי' צ"ב ובתשו' ר"מ אלשיך סי' ג' דף ה'
ע"א ודף ח' ע"ב:
??? 713
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ובבן שפחה עם בנו מאשה אחרת לא ירית כלל דהמע"ה ואיהו יורש ברי ואידך ספק
)ש"ך( ,714עיין בתשובת כנסת יחזקאל סוף סי' צ"ב מ"ש בזה?? )פ"ת(.
êéçà éðà :øîàå ãçà àáù åà ,åðéçà äæ :ãçà øîà - ôø ïîéñ
)ìù åðá àåäù åðì ÷æçåî äæù åãéòäù íéãò ,ãöéë .(à)ïú÷æçá ïéùøåé íéùøåéä ìëèô (à
íéùøåé åìà éøä íéñåçéä úúéîà åòãé àìå ñåçéé éãò íðéàù ô"òà ,(á)åéçà åà éðåìô
.715åæ úåãòá

)א( כל היורשים יורשין בחזקתן כו' – עי' רמ"א ריש סי' רפד )סמ"ע(.
)ב( או אחיו  -אחים שידוע שיש להם אח במדינת הים ,ובא אחד ואמר שהוא אחיהם ורוצה
לחלוק בנכסי אביהם ,והם טוענים שאין מכירין אותו ,והוא מביא עדים שמכירין אותו
מחמת קולו שהוא אחיהם אבל לא בפרצוף פנים כי בא בחתימת זקן ,ופסק דאין בעדותם
כלום ,שעל אף שיש לסמוך אטביעת עינא דקלא לענין איסורא אבל זה דוקא היכא דליכא
ריעותא המגרע כח דטביעת עינא דקלא ,אבל בנידון דידן שהם רואים אותו ואין מכירים
בטביעת עינא דצורה ,פשוט הוא שיש לנו לומר שאין לסמוך אטביעת עינא דקלא )פ"ת(.

)÷åùäî éåì ïáåàø ñôú ,íäéðù àìà ïá åì ÷æçåä àìå ïåòîùå ïáåàø çéðäå úîù á÷òéö (á
ïáåàøå ïåîîä éöç ìèåð ïåòîù éøä ,òãåé éðéà øîåà ïåòîùå ,(â)àåä åðéçà äæ íâ øîàå
úåúùä øéæçé éåì úî .(ã)úåúù ìèåð éåìå ,íéçà äùìù íäù äãåä éøäù ùéìù
äãåî ïáåàø éøäù ,ïåòîùå ïáåàø íúåà å÷ìçé íéøçà íéñëð éåìì ìôð .(ä)ïáåàøì
íéñëð øàù åà ,ïéòá ïä ïáåàøî ç÷ì éåìù íéñëðäù ïîæ 716ìëåàö äâä .íäéçà äæ éåìù ïåòîùì
ìèåð ïáåàø ïéà ,(å)ïúîçî àáä àìå íéñëð éðäì åäðúéì éà ìáà .ùàøá ïáåàø ìèåð ,ïúîçî ïéàáä
.(æ)äåùá ïåòîù íò ÷ìåç àìà ùàøá íåìë

)(âג"ז אחינו הוא  -ואם עדים אומרים שע"י פרצוף פנים אין מכירים אותו אבל ע"י קלא
מכירים שזה אחיהם עיין ס"ק )ב( )רע"א(.
)ד( שהרי הודה שהן שלשה  -פירוש ,ואילו היה מודה גם שמעון היה מגיע לכל אחד שליש,
השתא דאינו מודה שמעון נוטל ראובן השליש כפי הודאתו ,והמותר עד חצי הנכסים
דהיינו שתות מכולן נוטל לוי ,ולא יכול ליטול מחצי של שמעון כלום דהמוציא מחבירו
עליו הראיה )סמ"ע(.
)ה( יחזור השתות לראובן  -אף על גב שראובן מודה שלוי הוא ג"כ אחיו של שמעון ,מ"מ
אין שמעון נוטל חלק בהשתות של לוי ,דיאמר לו ראובן הרי כבר החזקת שתות בנחלה
שהיתה ראויה ללוי מאבינו ,אותו טול לך בירושתך )סמ"ע(.
)ו( אבל אי ליתנהו להני נכסי כו'  -צריך שיהיה ידוע שזה הנמצא לא בא מחמת זה שקיבל
מהמודה ,אבל אם יש להסתפק בזה נוטל חלקו בראש )סמ"ע( ,וי"א שדווקא הידוע שבא
מחמתו של שמעון ,ואם לא ידוע חולקים בשוה )ש"ך(
)ז( חולק עם שמעון בשוה  -והא דאין ראובן יכול לומר ממ"נ אם הוא אחינו הרי יש בידך
השתות שהוא ממון לוי אחי שהוא בגזל תחת ידך ומגיע לי חלק מזה ,נראה דהוא מטעם
דאמרינן קם דינא כמבואר ביבמות דף לז ע"ב )עי' אה"ע סי' קסג ס"ה ,וש"ך חו"מ כ"ה
סקי"ד( .717אמנם לא אמרינן קם דינא רק כשבא להוציא מתחת יד הזוכה אמרינן קם דינא
וזוכה בו מתורת הפקר ב"ד ,משא"כ כשהשתות הוא בעין או דבר דאתי מחמתיה דהוי
 714חלש??
 715עי’ שו"ת קנין התורה ח"ה סימן קנא שמי שלא הוחזק כיורש ובא ואמר אני היורש ולא
נמצא יורש קרוב ממנו ,אע"פ שאם ירד מעצמו לנכנסים אין מוציאין מידו כשאין אחר שמערער,
מ"מ ב"ד אין מורידין אותו לירושה.
 716הב"י חולק על רמ"א זו.
 717עי' ט"ז לקמן ס"ד ,שהקשה שם מ"קם דינא" ועי' דבריו סי' רסח ס"ג ד"ה אם כבר נפסק,
שאם אפשר לסמוך על קם דינא שיש חולקים עליו ,ע"כ .עי' לעיל סי' כה ס"ב.

169

מאיר המשפט על חושן משפט חלק ו'
כאילו הדבר בעין ,אז אמרינן ממ"נ הדבר הזה הנשאר הוא של ראובן כיון שחבירו נוטל
כנגדו .ודע דבדינים אלו אין חילוק אם לוי טוען ג"כ ספק או טוען ברי .האיך נאמן ראובן
לומר על לוי שזה אחי לענין שהוא יורש כל נכסים הלא כל יורש צריך עדים כמבואר
בסעיף א' .ונראה דהא דהיורש צריך עדים היינו דוקא כשיש כאן יורש כגון שיש לו אחים
ובא אחד ואמר שהוא בנו ומסלק אחיו מהירושה אז צריך עדים ,אבל כשמת כאן אחד ולא
נודע מי הוא ובא אחד ואמר אני קרובו הראוי לירש אותו ,נאמן ויורש אותו ,ואם בא אחר
וטוען אני קרובו יותר ומכחישין זה את זה הדין כל דאלים גבר רק בין שניהם )נתה"מ(.

)ïåâë ,(ç)àåä íéôúëì òéâîä çáù íà ,éåì úî êë øçàå åéìàî úåúùä çéáùäáö (â
àì ïééãò íàå ,íäá å÷åìçéå íéøçàî åìôðù íéñëðë äæ çáùä éøä ,øöáäì åòéâäù íéáðò
.åãáì ïáåàø ìù íä éøä øöáäì åòéâä

)ח( שבח המגיע לכתפים  -פירוש ,שבשעה שמת הוא גדל כל צורכו ומגיע על דרך משל עד
כתיפו של אדם ,הרי הוא כדבר אחר ואינו נקרא ע"ש הקרקע ,ומשו"ה חולקין בו כל אחיו.
ולפי"ז אין חילוק אם השבח בא ממילא או ע"י טורח )סמ"ע( ,וי"א שזה רק בשבח הבא
מאליו ,אבל בשבח שבא ע"י טורח ודאי דחולקין בשוה ,דכיון שהמת טרח למה לא יקחו
בטורח המת כמוהו )נתה"מ(.

)úî êë øçàå ,øàáúðù åîë ïáåàø ÷ìçá éåì ìèðå ,(è)éçà äæ éåì ïéà ïåòîù øîàâö (ã
íéøçà íéñëð øàù íò úåúùä ùøéé 718åãáì ïáåàø àìà ,íåìë åðîî ïåòîù ùøéé àì ,éåì
.(é)éåì çéðäù

)ט( אמר שמעון אין לוי זה אחי – על אף שראובן מודה ששמעון יורש של לוי ,עכ"ז הודאת
בע"ד שחייב והודאת תובע להיפך שאינו חייב הו"ל כמו תרי ותרי ,א"כ הו"ל ראובן ודאי
ושמעון ספק ומוקי הנכסים בחזקת ראובן )קצה"ח( ,וי"א דכאן דהודאת שמעון שלא
ליטול בנכסי לוי מטעם הודאת בע"ד הוא ,תדע ,דאפילו איכא עדים אינו מועיל דהודאתו
יותר מק' עדים ,והודאת ראובן שזה אחיו לאו מטעם הודאת בע"ד הוא ,דאינו מודה אנכסי
עצמו ,דעל חצי השני הספק הוא אם הוא של שמעון או של יורשים אחרים ,דאם אינו אחיו
הרי יש לו יורשים אחרים ,ואין זה הודאת בע"ד רק כמעיד נקרא שמגיע לשמעון חלק
מנכסי לוי ,וכן הודאת לוי ששמעון אחיו לא הוי כהודאת בע"ד ,אך קשה דלמה לא יירש
שמעון הא מבואר בסימן מ"ז ס"ק א' דאם לא היתה כונתו רק לדחות לוי מירושת יעקב
א"כ מהיכי תיתי לא יירש שמעון בנכסי לוי .ואפשר לומר דשאני הכא דהיה יכול לומר
איני יודע והיה ג"כ מדחה אותו מירושתו ,ולכך מחזקינן אותו להודאה גמורה כשאומר
ברי) 719נתה"מ(.
)י( ה"ג עם שאר נכסים שהניח לוי )סמ"ע(.

).ïúö÷î åãåé àìù íéøçà íéùøåéá íúö÷î åãåéù íéùøåéä ìëá ïéãä àåäåãö (ä
),êøéëî éðéà åì øîåà äæå ,éîò ÷åìç éðà êéçà åì øîàå ãçà àáå åúìçðá áùåéù éøääö (å
.íéä úðéãîá çà åì ùéù ìå÷ àöéù åìéôàå ,ïîàð
)íåèîåèäù ìëä úà ùøåé ïáä éøä ,ñåðéâåøãðà åà íåèîåèå ïá çéðäå úîù éîåö (æ
àöéù ïáåàø ïëìåçö .éàãå éãéî àéöåî ÷ôñ ïéà ,÷ôñå éàãå ìë ïëåæö äâä .(àé)÷ôñ ñåðéâåøãðàå
,ïáåàø éñëðá äìçðì ïéãøåé ïáåàø éçà ïéà ,àì åà éç àåä íà íéòãåé ïéàå íéä úðéãîì åðá
,ïá ïäì ïúéð íà ÷ôñå ,íéä úðéãîì åàöé åúùàå ïáåàø íà ìáà .éç àåäù åú÷æç ìò åðá ïðéî÷åîù
.(âé)ïáåàø úà ïéùøåé ïáåàø éçàå (áé)åãìé àîù ïðéùééç àì

)יא( מי שמת והניח בן וטומטום כו'  -זה הכלל ביורשים ,כל שני יורשים שאחד מהן יורש
ודאי והשני ספק ,אין לספק כלום ,ואם היו שניהן ספק חולקין בשוה .היינו דווקא בזמן
שהנכסים מרובים שאין לבנות אלא מזונותיהן והבנים יורשין הכל ,ובזמן שהנכסים
מועטים אין לבנים כלום אלא הכל למזון הבנות ,עי' לקמן ס"ט )סמ"ע(.
 718אלא ראובן לבדו .עיין בתשובת פרח מטה אהרן )ח"א( ]ח"ב[ סי' ס"ה ובתשובת נאות דשא
סוף סי' מ"ו ,הבאתיו בנחלת צבי לעיל סימן ע"ה סעיף א' בד"ה ברר דבריך )פ"ת(
 719לי צ"ע שהרי אם מת לוי ושמעון יחד ,האם הודאת בעל דין של שמעון פועל על יורשיו?
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)יב( לא חיישינן שמא ילדו  -פירוש ,ולד של קיימא ,ומוקמינן להו נמי בחזקתייהו כמו שהיו
בשעה שהלכו )סמ"ע(.720
)יג( ואחי ראובן יורשין כו'  -פירוש ,כשנתברר לב"ד שמתו ראובן ואשתו .ונראה שמיירי
נמי שנתברר לב"ד שאשת ראובן מתה תחילה בחיי בעלה ראובן וירשה ,דאל"כ יורשיה
היו יורשין כתובתה .וקיצר כאן משום דלא איירי כאן בדינים אלו ,ולא בא אלא ללמדינו
שלא חיישינן שילדו )סמ”ע(

).(ãé)úåðáäî úçàë àåä éøäå 721äåùá úåùøåé ñåðéâåøãðàå íåèîåèå úåðá çéðäèö (ç

)יד( הרי הוא כאחת מן הבנות  -ולא אמרינן דעדיפא כחו דילמא הוא זכר ,דהמוציא מחבירו
עליו הראיה ,ועי' רמ"א ס"ט )סמ"ע(:

)íéáåøî íéñëðäù ïîæá .(åè)ñåðéâåøãðà åà íåèîåèå úåðáå íéðá çéðäå úîù éî÷ (è
,íéèòåî íéñëðäù ïîæáå .(æè)ïúåîë ïåæéðå úåðáä ìöà íåèîåèä íéçåãå íéùøåé íéðáä
äâä .úåðåæî åðîò êì ïéàå äúà øëæ åì úåøîåàå ,íéðáä ìöà íåèîåèä úà úåçåã úåðáä
÷,(æé)úéòéáø úáäå íé÷ìç äùìù ìèåð íåèîåèä íéáåøî íéñëðä íà ,íåèîåèå úáã íéøîåà ùéåà
ïé÷ìåç ,íéáåøî íéñëðäå ñåðéâåøãðàå úá ùé íàå .(çé)íåìë íåèîåèì ïéà íéèòåî íéñëðä íàå
,íåèîåèå ïá çéðäå íéèòåî íéñëð åéä .(ë)íåìë ñåðéâåøãðàì ïéà ,íéèòåî íéñëðáå .(èé)äåùá
ïåæéð íåèîåèäå ìëä ùøåé ïáä ,ïéáåøî íéñëð åéä .(àë)úéòéáø ïáäå íé÷ìç äùìù ìèåð íåèîåèä
.íéèòåî åà íéáåøî íéñëðá ïéá ,(áë)ïá íå÷îá íåìë åì ïéà ñåðéâåøãðà ìáà .úáë

)טו( והניח בנים ובנות וטומטום  -אם הטומטום צריך למזונות יותר מהבת ,שיש לו זמן רב
עד שתבגר וצריך לו על מזונות חמשים זהובים עד שתבגר ,והבת צריכה שלשים ,אין הבן
והטומטום יכולין לומר להבת שמא הטומטום ג"כ בת נמצא צריכין למזונות הבת
והטומטום סך ששים זהובים ,וכיון שאין בנכסים רק חמשים זהובים וחסר עשרה זהובים
ומגיע לנכות על כל עשרה זהובים שני זהובים וא"צ ליתן להבת רק שמונה זהובים
והמותר יחלק בין הבן והטומטום ,קמ"ל דהטומטום אינו ממעט חלק הבנות והבת יכולה
לומר להטומטום כיון שאני בעל חוב ודאי ואתה ספק אין אתה יכול לגרע כח חובי ,וכמו
ביש בת וטומטום בנכסים מועטין דהבת דוחה להטומטום )נתה"מ(.
)טז( אם הנכסים מרובים כו'  -דין נכסים מרובים ומועטים נתבאר באה"ע סימן קי"ב סעיף
י"א ,דנכסים מרובים היינו שיש בעזבון דאביהן בשעה שמת כדי שיזונו הבנות עם הבנים
עד שיבגרו הבנות ,ואז הדין שיורשין הבנים הכל ולוקחין הממון בידיהן והם מפרנסים
להבנות עד שיבגרו ,וכל שבשעת מיתת אביהן לא היה בעזבון כ"כ ,מיקרי נכסים מועטים,
והדין בו שהבנות נוטלים הנכסים כדי צורך פרנסתן ונתפרנסו ממנו ,ואם יחסר להבנים
ישאלו על הפתחים )סמ"ע(.
)יז( הטומטום נוטל ג' חלקים  -פלגא שקיל ממ"נ ,ואידך פלגא שמא זכר הוא ויש לו ליטול
הכל והו"ל ממון המוטל בספק וחולקין אותו החצי )סמ"ע( ,והיינו כשיש באותו רביעית
כדי פרנסתה עד שתתבגר ,דאל"כ אף אם הטומטום הוא בן הא צריך ליתן לה פרנסה עד
שתבגר .מיהו עכ"פ א"צ ליתן לידה יותר מרביעית ,וכשיכלה אותו רביעית יפרנסה על
שלחנו עד שתבגר וכנ"ל ס"ק )טז( ,ומשו"ה כתב שהבן נוטל ג' חלקים )סמ"ע.(722
)יח( אין לטומטום כלום  -דכיון דהבנות ודאי הן בני פרנסה והוא ספק שמא זכר הוא,
המוציא מחבירו עליו הראיה )סמ"ע( ,וי"ח כמ"ש בסעיף ח' דבת וטומטום יורשת בשוה
ולא חילק בין מרובין למועטין )נתה"מ(.
)יט( חולקין בשוה  -כיון דאין להבנות בהעזבון אלא פרנסה והנכסים מרובים ,אין להבנות
ליטול יותר מהאנדרוגינוס שהוא ספק בן ,וגם הוא לא יטול מהבת יותר כיון שהוא ספק
)סמ"ע(.
)כ( אין להאנדרוגינוס כלום  -דהוא ספק ובת ודאי ,וכדין טומטום הנ"ל )סמ"ע(.
 720לא הבאתי את דברי הקצה"ח.
 721היינו לענין ירושה ולא לענין מזונות ועי' לקמן סעיף ט'.
 722לא הבאתי את דברי הש"ך.
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)כא( הטומטום נוטל ג' חלקים  -פלגא ממ"נ ,ואידך פלגא שמא נקבה היא ויש לה ליטול הכל
והו"ל ממון המוטל בספק וחולקין )סמ"ע( ,ואם יש בן ובת וטומטום ויש יותר ממזון הבת
עד שתבגר ,גם בזה נוטל הטומטום ג' חלקים בהמותר )נתה"מ(.
)כב( אין לו כלום במקום בן כו'  -דבריה בפני עצמו הוא ואינו בכלל התקנה שתיקנו מזונות
להבנות בנכסים מרובים ולא שישאל הבן על הפתחים בנכסים מועטים )סמ"ע(.

)éùøåéå ,(äë)äìéçú äúî íàä íéøîåà (ãë)ïáä éùøåé ,(âë)åîà ìòå åéìò úéáä ìôðá÷ (é
íéùøåé íäù ,(æë)äéùøåé ú÷æçá íàä éñëð íéãéîòî .(åë)äìéçú úî ïáä íéøîåà íàä
,äìéçú úî íäî äæéà òåãé ïéàå ,äàåùð åúá ìòå åéìò úéáä ìôðì ïéãä àåäåâ÷ .íéàãå
723
.íåìë íäá ùøåé ìòáä ïéàå ,áàä éùøåé ú÷æçá áàä éñëðù

)כג( עליו ועל אמו  -פי' על הבן עם אמו ומיירי שהנכסים היו לאמו ואין לבן זכות בהן
בחייה מכח אביו )סמ"ע(.
)כד( יורשי הבן כו'  -פי' אחיו מאביו או שאר קרוביו מאביו כשאין לו אחים מאביו הן יורשי
הבן )סמ"ע(.
)כה( האם מתה תחלה  -פי' ויורשה בנה בחייו וכשמת אח"כ אנחנו יורשים אותו )סמ"ע(.
)כו( הבן מת תחלה  -פי' וכשמתה אמה אח"כ קי"ל דאין הבן יורש את אמו בקבר להנחיל
לקרוביו מצד אביו אע"ג דיכול להנחיל בקבר ליוצאי חלציו אף שכבר מת )סמ"ע(.
)כז( בחזקת יורשיה  -דכיון דהנכסים בחייה היו בחזקתה לא מוציאין מספק מחזקתן
)סמ"ע(.724

)áàä éùøåé å÷åìçé ,(çë)äìéçú úî íäî äæéà òåãé ïéàå åúá ïá ìòå åéìò úéáä ìôðã÷ (àé
äáùðù åà ,ïàë åúá ïá úîå äéáùá úîå áàä äáùð íà ïéãä ïëå .(èë)úáä ïá éùøåé íò
íéñëðäã íéøîåà ùéä÷ .íãå÷ úî äæéà òåãé ïéàå ïàë åîà éáà úîå äéáùá úîå åúá ïá
.áàä éùøåé ú÷æçá

)כח( ואין ידוע איזה מת תחלה  -אם מת האב תחילה ,יירשנו בן בתו ומוריש לקרוביו שהן
אחיו מאביו ,ואם בן בתו מת תחילה ,הנכסים הן של יורשי האב ,שאין הבן יורש את אמו
בקבר להנחיל לאחיו מאביו )סמ"ע(.
) (èëיחלוקו יורשי האב כו'  -ס"ל דלא אמרינן גם בהאי דמוקמינן הנכסים בחזקתייהו והיינו
בחזקת האב כמו שהיה בראשונה ,כמו דאמרינן בסעיף שלפני זה בנפל הבית על אם ובנה,
דשאני בזה דנפל הבית עליו ועל בן בתו ,דאף אם נאמר דמת בן הבת תחילה ,מ"מ כשמת
אח"כ האב לא באו הנכסים מיד ליורשיו ,אלא הנחלה ממשמשת ובאה ליד בתה ,ואף
שכבר מתה מ"מ כל נחלה ממשמשת לבוא תחילה ליד יוצאי חלציו ,וכשאותו יוצא חלציו
מת ולא הניח זרע אחריו ,חוזרת הנחלה וממשמשת ובאה ממנו למעלה ,וכיון דעכ"פ
יוצאת הנחלה מיד אביה ובאה ליד בתה ,וספק אם תרד ממנה ולמטה ,והיינו כשמת אביה
תחילה שאז באה ממנה ליד בנה ומבנה ליורשיו מצד אביו ,וספק שתחזור ותעלה למעלה
לקרובי אביה ,והיינו כשמת הבן תחילה ,ומשו"ה אמרינן יחלוקו ,משא"כ כשהספק הוא
בין האם והבן ,דשם לא אמרינן דלכתחילה עכ"פ תבוא ליד בנה ,דהא כשמת הבן תחילה
ואחר כך האם אין הנחלה באה ליד בנה בקבר להנחיל לקרוביו מאביו ,אבל באב ובתו אף
שמתה הבת ויוצאי חלציה תחילה ואח"כ האב ,אין היזק בזה שהנחלה תבוא לידה בקבר,
שהרי תחזור ליורשי אביה דהא אין לה קרובים הראוים לירש כי אם קרובים יורשי אביה
)סמ"ע( ,725אם היה זה שמת בע"ח לאחרים ,אז הבע"ח גובה מהחלק שנטלו יורשי בן
הבת ,ואחר שגבה יש לדון אם יכולים יורשי האבל ליטול ממנו )רע"א(.726
)ל( ויש אומרים דהנכסים הן בחזקת יורשי האב  -ס"ל דדין זה דומה לדין בנפל הבית על
האם והבן הנזכר בסעיף שלפני זה )סמ"ע(.
 723לא היה לי חוץ מסמ"ע כאן בס"י וצ"ע אם טעיתי.
 724עי' רע"א שמביא מבית מאיר אה"ע סוף קיח ששם מצד שאין חזקה בספק דדינא שונה
מספק דמציאות ,אבל שם שואל וצריך ראיה לחלק ,אם כן למה להביא?
 725לא הבאתי את דברי הנתה"מ.
 726לא עשיתי את הרע"א הזה.
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),äìéçú úî íäî äæéà òåãé ïéàå ,åéùéøåîî ãçà ìò åà åéáà ìòå åéìò úéáä ìôðå÷ (áé
äùàì ïéàå (áì)íéùøåéä ú÷æçá íéñëðä ,(àì)úåáåç éìòáå äùà úáåúë åéìò äúéäå
,åúîå úéáä íäéìò ìôðå úéáá åéäù ïäéúåðá òáøà íò åúùàå ïáåàøæ÷ äâä .íåìë áåç ìòáìå
éëä åìéôà ,(âì)ìëä íéùøåé íäå äðåøçàá åúî åéúåðáî ãçà åà ïáåàø àîù íéøîåà ïáåàø éùøåé
àáå úåàåùð úåðáä íà ìáà .(äì)éîã äöçî ìò äöçîë òåá÷ ìëã (ãì)äùàä éùøåé íò ïé÷ìåç
÷ìçå ,úåðáä ìòáì íé÷ìç òáøà ,íé÷ìç äùù ìò ïåîîä ïé÷ìåç ,å÷ìç ù÷áîå ãçà ìë ìù ìòá
.äùàä éùøåéì ãçà ÷ìçå ,ïáåàø éùøåéì ãçà

)לא( והיתה עליו כתובה כו'  -פירוש ,על הבן היתה כתובת אשתו או בע"ח של עצמו ,ואין
לבן לפרוע להן אלא מאלו הנכסים שראוי לו לירש מאביו ,ויורשי האב אומרים הבן מת
תחילה ולא ירש כלום ולא יגבו מאלו נכסים ,שכיון שמת בנו בחייו אינן משתלמין אלא
מהמוחזק ולא מהראוי לו לבוא בירושתו ,ובע"ח או אשתו אומרים האב מת תחילה ובנו
יורשו והיה מוחזק בו ונשתלם ממנו )סמ"ע( ,עי' סוף סי' קד ,וי"א דבע"ח נוטל בראוי א"כ
הכא היינו טעמא משום דהיורשים אומרים מאבוהא דאבא קאתינא וכמ"ש שם א"נ
יורשים היינו אחיו מורישיו אחי דאבוה ,אבל חובות אשה בכל ענין אינה גובה דהא קי"ל
דאינה ניגבת מן הראוי) 727ש"ך( .ועיין מה שכתבתי לעיל סימן ק"ד סעיף ט"ז ס"ק י"ד
)פ"ת(.
)לב( בחזקת היורשים  -הטעם כנזכר בסעיף י' דמוקמינן הנכסים על חזקתן והרי היו של
אביו .ועוד ,שהן יורשים ודאין ,דאף אם מת האב תחילה ואח"כ הבן ,הן ג"כ יורשי הבן,
משא"כ האשה ובע"ח דאין להם בה זכות אא"כ מת האב תחילה ,ואין ספק מוציא מידי
ודאי )סמ"ע(.
)לג( והם יורשים הכל  -צריכים לומר דהאשה היתה אם כל הבנות ,דאל"כ קשה הא אף אם
אחת מבנותיו מתה באחרונה ,כשאין אשתו מתה בחייו אלא האיש מת בחיי אשתו ,אזי
כתובתה נשארת בחזקת יורשיה ,ולמה כתב דיורשיו יורשין הכל ,אלא ודאי דהאשה היתה
אמהן ואז הבנות יורשות גם אמהן כשמתו באחרונה ,ולא נשאר זכות ליורשיה כי אם
כשמתה היא באחרונה )סמ"ע(
)לד( אפ"ה חולקין  -ולא אמרינן בזה נוקמא הממון בחזקתיה ,דהא גם לאשה יש חזקה
בכתובתה בחיי בעלה ,משא"כ בירושה הנ"ל )סמ"ע(
)לה( דכל קבוע כמחצה על מחצה  -פירוש ,ולא אמרינן ניזיל בתר רובא והרי יורשי הבעל
באים מכח ה' ,האיש עם ד' בנותיו .ואם לא היו קבועות בעת מיתתן אלא מתו ביציאתן
לחוץ ,א"כ אמרינן כל דפריש מרובא קפריש ונהרגו תחילה ד' מצד ראובן ונשאר אחת
]מצידו ואחת מצד אשתו[ והדר דינא דיחלוקו .ואף על גב דלא נשבעה האשה על כתובתה
מ"מ לא חיישינן בו היכא דמת פתאום ,פירוש דאז לא התפיסה צררי )סמ"ע( ,אמנם אם יש
עוד ספק אחרינא דאף אם מתו הבעל ובניו תחלה ופקע כח הבעל ובאו לחזקת האשה לא
הוחזקו הנכסים בידה חזקה גמורה ,דשמא היבם עודנו קיים וידו כידה .הילכך החצי
שזכתה מכח הספק הראשון תחלוק שנית מכח ספק האחרון )רע"א(.
)לו( אבל אם הבנות נשואות כו'  -לשון ד"אבל" קצת מגומגם ,דזהו פשיטא כשיש לפנינו
שש טוענין שכל אחד מבקש חלקו ,פשיטא שחולקין אותו לו' חלקים .אלא צ"ל דתחילה
הדין אם הבנות נשואות כו' שחולקין לו' חלקים ,ועל זה כתב אבל אם אינן נשואות כו'
יחלוקו ,והוא חידוש דאע"ג דאיכא ליורשי ראובן ה' צדדים לזכות ,אפ"ה יחלוקו משום
דכל קבוע כו' )סמ"ע(.728
ãçàì íðúéì åéðáî åéñëð øéáòîä - àôø ïîéñ

 727חלש
 728לא הבאתי תא דברי הנתיבות.
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),(à)730ùøåéäî äùåøéä øå÷òì àìå ,729åùøåéì éåàø åðéàù éî ùéøåäì ìåëé íãà ïéàç÷ (à
ùéà øîåàä êëéôì .áúëá ïéá äô ìò ïéá ,òøî áéëù äéäù ïéá ,àéøá àåäå äåöù ïéá
.íåìë øîà àì ,åéçà íò ùøéé àì éðá éðåìô ùéà ,(á)731íéðù éô ìåèé àì éøåëá éðåìô
÷.íåìë øîà àì ,ïá åì ùéù íå÷îá éðùøéú éúá ,úá åì ùéù íå÷îá éðùøéé éðåìô ùéàè
øîàå ,úåðá åà íéçà åà íéáø íéðá ïåâë íéáø íéùøåé åì åéä íà ìáàé÷ .äæá àöåéë ìë ïëå
,(â)éúåðá ììëî éðùøé úéðåìô éúá åà ,éçà ììëî éðùøéé éçà éðåìô 732òøî áéëù àåäùë
.(ä)áúëá øîàù ïéá äô ìò øîàù ïéá 734(ã)íéîéé÷ åéøáã ,733ãçàì èòéîå ãçàì äáéøù åà
ìë áúë íà ìáà ,íéîéé÷ åéøáã äô ìò øîà íà ,åãáì éðùøé éðá éðåìô øîà íà ìáà
.åîø ïîéñá øàáúðù åîë ñåôåøèåôà àìà åàùò àì 735(å)åðáì åéñëð

)א( להוריש מי שאינו ראוי ליורשו ולא לעקור כו'  -היינו כדמפרש ואזיל ,איש פלוני בני לא
יירש ,היינו לעקור ,איש פלוני יירשני במקום שיש בת ,היינו מוריש למי שאינו ראוי ,וטעם
אחד לשניהן שהוא מתנה על מה שכתוב בתורה ,שהתורה זיכתה הירושה לבניו בשוה
ולבכור פי שנים כאחד מן הפשוטים .והיינו דוקא בלשון ירושה ,אבל בלשון מתנה שאמר
כל אשר לי או חלק ממנו ינתן לפלוני במקום שיש לו בנים ,דבריו קיימים ,עי' לקמן ס"ז
)סמ"ע( ,וכן אין הבן יכול לסלק את עצמו מנכסיו אביו שלא ירשם )רע"א(.
)ב( בכורי לא יטול פי שנים  -אם אמר האב במותו איש פלוני בני בכורי לא יירש פי שנים
או שאמר יקח הבכור כפשוט בשוה עבר על לאו של לא תוכל לבכר וכו' ,ויש עוד בזה
מצות עשה של כי את הבכור בן השנואה יכיר לתת לו פי שנים .אמנם בשאר ירושות יכול
לשנות )קצה"ח.737(736
)ג( ואמר כשהוא שכיב מרע פלוני אחי כו' ,דבריו קיימין  -התורה נתנה רשות לאב להנחיל
לבניו לכל אחד מה שירצה ,וה"ה לשאר יורשין .אלא שבבן יש חילוק בין כתב לו או אמר
לו כן בעל פה וכדמסיק המחבר ,משא"כ באח ובת .ודוקא שכיב מרע קאמר דיכול לשנות
בלשון ירושה ולא בריא ,וממילא ברישא בעקר הירושה או שמוריש למי שאינו ראוי דאין
דבריו קיימין ,הדין כן אפילו בשכיב מרע )סמ"ע( ,היה לו בן ומת ויש לו ממנו בני הבן
יכול להנחיל לאחד מבני הבן ולומר פלוני בן בני יירש מכלל שאר בני הבן ,ואף על גב
דבני הבן מכח אביהם הם יורשים מכל מקום כיון דמכחו הוא דירית הבן לבניו יכול
להנחיל לבן בנו בין שאר בני בנו )קצה"ח 738ונתה"מ(.739
)ד( דבריו קיימים  -כיון דהתורה נתנה לו רשות לעשות יורש בין היורשין למי שירצה א"כ
הו"ל הוא היורש ,ואינו יכול לחזור אח"כ ולומר שלא יירש ,כיון שכבר נעשה יורש כפי
הסך שריבה לו אינו יכול למעטו בלשון לא יירש הריבוי ,כיון דכבר נעשה יורש תורה זה
שריבה לו והוא יורש גמור והו"ל מתנה על מה שכתוב בתורה .אבל אם ריבה לזה ומיעט
לזה וחוזר מדבריו ומיעט לזה וריבה לזה בלשון ירושה ,ודאי כיון דהשני ג"כ יורש יכול

 729ש"ך חושן משפט סימן רפא ס"ק א
)א( אין אדם כו' .עיין בתשובת מהרא"ן ששון סי' קמ"ו וע' בתשו' ר"י לבית לוי סימן כ"ד
ומהרשד"ם סימן ד"ש ובתשובות מבי"ט ח"א /ח"ב /סי"ז וח"ב /וח"א /סי' י"ח וקמ"ב ובתשובות
ר"י לבית לוי סימן כ"ז:
 730עי' לקמן ש"ך סק"ו שמשמע שאפשר לעקור ,כל זמן שעושה את זה בלשון מתנה ,דהיינו
פלוני לא יטול ירושתו ,והקצתו ונתיבות תמהים עליו.
 731אמנם עי' לקמן רפו סעיף ג' שיכול האב לומר הלותי לבכור סך כך ,ואז לא יגבה סכום זה.
 732עי' לקמן סעיף ה' שזה אפילו בדיעבד רק בשכ"מ.
 733דהיינו שריבה לא' וממילא נתמעט לשני.
 734עי' קצות בסעיף ב'.
 735ש"ך חושן משפט סימן רפא ס"ק ב
)ב( אבל אם כתב כל נכסיו כו' .עיין בתשו' מ"ע סימן נ"ח ובתשו' ר"ש כהן ס"ב סימן קס"א
וקס"ד וס"ג סי' י"ב:
 736עי' לקמן ס"ק )י(
 737לא הבאתי את דברי הפ"ת.
 738חסר?
 739לא זכיתי להבין כוונת הפ"ת.
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לחזור ולעשות יורש לזה בריבוי .ואפילו עשאו לאחד בין הבנים יורש בכולה יכול לחזור
לעשות לשני יורש בכולה כיון דהשני ג"כ יורש ,דהא לא מהני דבריו אלא מה שאמר פלוני
בני יירש הכל ,ומה שאמר השני לא יירש אין בדבריו כלום ,אבל לומר על אותו שכבר
ריבה בירושתו בלשון לא יירש על הריבוי אינו יכול דכיון דכבר נעשה יורש הו"ל מתנה
על מה שכתוב בתורה .אבל אם עדיין עסוקין באותו ענין וריבה לזה יוכל לחזור ולומר לא
יירש הריבוי ,כיון דאפילו בקנין יכול לחזור כל זמן שעסוקין באותו ענין )קצה"ח( ,וי"ח
שיכול לחזור בו )נתה"מ( .כשמצוה בפירוש מחמת מיתה אף במנחיל במקצת מהני דקרינן
ביה ביום הנחילו ,אבל אפילו שכ"מ שמחלק מקצת שלא מחמת מיתה לא מהני אלא רק
כולו) 740נתה"מ(.
)ה( בין שאמר על פה )דבריו קיימין(  -כשהנחיל לפשוט כל הנכסים או מחצה לא זוכה ג"כ
בנכסים הבאין לאחר מכאן ,דלא מהני בדבר שלא בא לעולם ,וכל שהנכסים אינן ברשותו
אינו יכול לעשותו יורש עליהן )נתה"מ ופ"ת( .וה"ה במלוה ע"פ דחשיב שאינו ברשותו,
ואפילו מלוה בשטר למאן דסבירא ליה מכירת שטרות דרבנן ,כיון שאינו יכול להקנותן
אינו יכול להנחיל אותן ,ומתנת שכיב מרע שאני שהיא מדרבנן ויכול להקנות שטרות
והלואות .ולפ"ז בשכיב מרע שאמר יירש פלוני בני פי שנים בנכסים ,אותן נכסים שיכול
להקנות מן התורה זוכה בו משום ירושה מן התורה ,ואותן הדברים שאינו יכול להקנות מן
התורה אין זוכה בו רק מטעם דברי שכיב מרע ,כי לשון ירושה אינו מגרע בדברי שכיב
מרע כשהוא ראוי ליורשו )נתה"מ( ,נכסים שיפלו לאחר מיכן אינו יכול להורישו ,דבמה
שאין בידו ליתנו אין בידו להוריש )רע"א( ,וי"א דיכול להנחיל גם מלוה על פה של גוי אף
על גב דליתא בבריא כלל ,ומה דלא יכול להנחיל דבר שלא בא לעולם לאו מטעם הואיל
וליתא בבריא ,רק משום דליתא בירושה דממילא ,ומלוה דישראל שניתנה במתנת בריא
במעמד שלשתן לא מסתפק כלל דודאי יכול להנחיל ,אמנם הוא רק מדרבנן ואינו ענין
לירושה מן התורה) 741פ"ת(.
)ו( אבל אם כתב כל נכסיו לבנו כו' – עי' לעיל סי' רמ"ו ס"ו ]כל היכא דאיכא לאסתפוקי
בלשון המתנה אם נתכוון למתנה גמורה ,על המקבל להביא ראיה .בד"א ,שכתב לבן בין
הבנים .אבל אם כתב לבן בין הבנות ,או לבת בין הבנות )או לבת בין הבנים( לאחד
מהיורשים בין שאר יורשים ,אע"פ שלא שייר כלום מתנתו קיימת) .וי"א דבת בין הבנים
או בין הבנות לא קנתה([ )סמ"ע(.

).(æ)íéîéé÷ åéøáã éöçä éðá øàùå éñëð éöç ùøéé 742éðá éðåìô øîà (á

)ז( יירש חצי כו'  -וה"ה אם אמר פלוני בני יירש הכל ,דגם זהו בכלל והיה ביום הנחילו ,רק
שלא יעקרו מבניו בלשון לא יירש ,וכדמסיק בס"ג )סמ"ע( .י"א דאם אמר על בנו הפשוט
שיטול פי שנים זה הן בראוי והן במוחזק ,והיינו דווקא כשחלק כל נכסיו אבל מקצת לא
)רע"א.(743

)÷ìçå å÷ìç ùøéé éðá ïáåàø øîàù åà ,êëå êë àìà744 ùøéé àì éðá éðåìô øîààé÷ (â
éðá ïáåàø øîà íà ìáà .íåìë øîà àì ,ïáåàø àìà ïåòîù ùøéé àì øîàù åà ,ïåòîù
ùøéé àì øîà íà ïëåáé÷ äâä .(ç)íéîéé÷ åéøáã ïåòîù ùøéé àìå éñëð ìë ùøéé åà ,éðùøéé
.745íéîéé÷ åéøáã ìëä ùøéé ïáåàøå ïåòîù

)ח( ולא יירש שמעון  -גם אפלוני בני יירשני קאי ,והטעם ,דמיד שאמר ראובן בני יירשני או
יירש הכל ,קנהו ראובן ,ומדקאמר תו שמעון לא יירש ,מילתא באפי נפשיה הוא וכמאן
דליתא דמי ,ועי' סי' פ"א סכ"ג )סמ"ע( ,וי"א דאין חילוק בין שאמר מקודם ראובן יירש
ואח"כ לא יירש שמעון ,או להיפך שאמר מקודם לא יירש שמעון ,דקנה ראובן ,ודוקא
במקום שתלאן זה בזה ,כגון שאמר לא יירש ראובן אלא שמעון לא מהני ,והטעם לזה
 740נכון?
 741חלש
742
743
744

וכן הובא בנתה"מ בסעיף ז.
ש"ך חושן משפט סימן רפא ס"ק ג
)ג( אמר פלוני בני כו' .ע' בתשוב' ן' לב ס"ב סי' מ"ח:
 745עי' לקמן רמ"א שסט סעיף יא שאין דינא דמלכותא בענין זו.
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דכשאמר לא יירש ראובן אלא שמעון ,כונת דבריו דכיון שלא יירש ראובן ממילא נשאר
שמעון לבדו יורש הירושה ולא שהוא מורישו ,משא"כ בשלא תלאן זה בזה משמעות
דבריו שהוא עשאו יורש )נתה"מ(.
)ט( וכן אם אמר  -עי' שו"ת מהרי"ט ח"ב חח"מ סי' צ"ו ובת' משאת משה סי' א'
)רע"א(.746

)àì øîàù åà ,(é)èåùôë ùøéé øîà íà øåëáá ìáà ,íéèåùôá íéøåîà íéøáã äîáâé÷ (ã
øëáì ìëåé àì (æè àë íéøáã) øîàðù ,íåìë øîà àì íéðù éô ùøéé àì åà ,íéðù éô ìåèé
øçà êìéì ïéà íéðù éô ìèåð øåëáä ïéàù åâäðù íå÷îá åìéôàå äâä .(àé)747äáåäàä ïá úà
.äøåú ïéã ãâð àåäå ìéàåä âäðîä

)י( אבל בבכור אם אמר יירש כפשוט  -יעקב היו לו ב' בנים ,שם הבכור ראובן ושם השני
שמעון ,ונפטר ראובן הבכור והשאיר אחריו בן אחד ,ואח"ז נפטר יעקב אביו ונשארו
אחריו נכדו ,בנו של ראובן הבכור ,ובנו שמעון .וצוה לפני מותו שיחלקו כל נכסי עזבונו
קרקעות ונכסים בין שניהם לחצאין כו' ,עכ"ז בן הבכור לא נוטל פי שנים כו' שאין המצוה
של "לא יבכר" נוהג אלא בחיי הבכור ,אבל אם מת הבכור בחיי אביו אעפ"י שהוא יורש
חלק בכורתו בקבר ומורישו מן הדין לבניו ,אם רצה הזקן ואמר יירשו בני כך וכך בנכסי
ובנו של בני הבכור יטול כך וכך בנכסי דבריו קיימים )קצה"ח( ,וי"ח )רע"א(.
)יא( לא יוכל לבכר  -קשה ,דהא בפשוט ג"כ אם אמר לשונות הללו לא מהני ,דאם אמר לא
יירש לא מהני כמבואר בסעיף א' ,וכן אם אמר פלוני בני יירש שליש ואין לו רק ב' בנים,
ולשון זה דומה ממש לאומר לבכור שיירש כפשוט ,לא מהני בפשוט .ואפשר דקמ"ל שאף
אם אמר על המותר לשון ירושה לשאר הבנים לא מהני ,משא"כ בפשוט דמהני כמבואר
בסעיף ג' )נתה"מ(.

).(áé)íéùøåé øàùî ãçàì àìå øåëáì àì òåøâì àìå óéñåäì ìåëé åðéà àéøá äéä íàãé÷ (ä

)יב( אם היה בריא אינו יכול להוסיף כו'  -פירוש ,בלשון ירושה אינו יכול דעדיין לא הגיע
זמן ירושה ,אבל בלשון מתנה ובקנין דבריו קיימין )סמ"ע( ,פי' ובמקצת דאי בכל הנכסים
אף בקנין לא עשאו אלא אפוטרופוס וכמבואר סי' רמ"ו לחד דעה )ש"ך(.

)ïåâë ,(âé)äùåøé ïåùìá íéèåùôäî ãçàì äáéøå íéèåùôå øåëá åì ùéù òøî áéëùåè÷ (å
úîéé÷ íéèåùôä ú÷åìçù íéøîåà ùéåæè÷ .748íåìë øîà àì êëå êë ùøéé éðá éðåìô øîàù
.(ãé)749øåëáì íéîéìùîå ïåáùç éôì íìëî íéöá÷îå

)יג( וריבה לאחד בלשון ירושה כו'  -כשם שדבריו בטלין אצל הבכור כן הן בטלים אצל
הפשוטים ,אלא חולקין הכל מחדש כאילו לא אמר כלום ,שהרי אותן שריבה להן צריכין
למלאות לבכור פי שנים מאותו הריבוי שריבה ,נמצא שבטלה הצואה שהרי נפחתה להם
ממה שציוה )סמ"ע(.
)יד( וי"א שחלוקת הפשוטים קיימת ומקבצין מכולן כפי החשבון ומשלימים להבכור  -לפי
שהבכור עם האחין בזה כדין בעל חוב שנוטל מהן כפי החשבון מה שנותן להן אביהן,
ועי' סוף סי' ק"ז )סמ"ע(.

)äðúî ïåùì øîà íà ìáà ,äùåøé ïåùì øîàùë àìà íéøåîà åììä íéøáãä ìë ïéàæé÷ (æ
èòéîå ãçàì äáéøå òøî áéëù àåäùë åéô ìò åéñëð ÷ìçîä êëéôì .(åè)750íéîéé÷ åéøáã
746
747

צ"ע שהרי הב"י למד אחרת ,וכאן רק הביא לשון הרמב"ם.
עי' נתיבות רע"ח סק"ט שאם האב רוצה לתת בכורתו לא' מהבנים ,והבכור מסכים ,אז קנה.
 748עי' בר"י מיג"ש שטעמו שהבכור צריך לקבל פי שנים מהפשוט או שצריך להישאר עם סכום
המקורי של הבכור ,וצ"ע הרי אם היו עשר אחים ובתוכם בכור ,והאבא הוסיף לא' מהאחים שיהיה
לו רבע הירושה ,אז הבכור יקבל חצי או  ,20%שהוא פי שתים מהפשוט ,ושאר האחים חולקים
ברביע הנשאר.
 749דהיינו שמלשמים לבכור לקבל פי שנים מהירושה ללא חלוקה חדשה )נ"י ב"ב נז ע"ב ד"ה
מתני'( .וזה אפילו אם ריבה לא' מהפשוטים כל הירושה ,אז הבכור מקבל פי שנים ממה שהיה צריך
להיות.
 750עיין בתשו' ן' לב ס"ב סי' פ"ב – ש"ך
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øîà íàå .íéîéé÷ åéøáã ,åùøåéì éåàø åðéàù éîì ïúðù åà ,(æè)øåëáä íäì äåùäå ãçàì
ô"òà ,äðúî íåùî óåñá ïéá òöîàá ïéá äìéçúá ïéá áúë .íåìë øîà àì äùåøé íåùî
éðá éðåìôì úéðåìô äãù ïúðú ,ãöéë .íéîéé÷ åéøáã ,óåñáå äìéçúá äùåøé ïåùì øéëæäù
ïåùì íù ùéå ìéàåä ,åì ïúðúå äðùøéé åà ,äðùøééå åì ïúðúå äðùøéé øîàù åà ,äðùøééå
'âì úåãù 'â åéä íà ïëå .íéîéé÷ åéøáã óåñáå äìéçúî äùåøé ïåùì øéëæäù ô"òà äðúî
äãù éðåìô ùøééå ,úéðåìô äãù éðåìôì ïúðúå ,úéðåìô äãù éðåìô ùøéé øîàå ,íéùøåé
àåäå .äðúî ïåùìá äéì øîàù äæ åðéà äùåøé ïåùìá äéì øîàù äæù ô"òà åð÷ ,úéðåìô
äðúîä ïåùì äéäéù êéøö ,ääù íà ìáà .øåáã éãë äøéîàì äøéîà ïéá ääùé àìù
ãçà íãàì ïðúð íà ìáà ,íãà éðá 'âì úåãù 'âá íéøåîà íéøáã äîá äâä .(çé)ïúùìùá áøåòî
ïúðúå øîàù à÷åãã íéøîåà ùéåçé÷ .(èé)éðäî øåáéã éãë øçàì åìéôà íãà éðá 'âì úçà äãù åà
øçàì ç÷úù åúáì áúåëäèé÷ .åéðôìù äùåøé ïåùìì éðäî àì 'å àìá ïúðú øîà íà ìáà ,(ë)å"éåá
øåùò ïëå ,åæ äðúîì ïéîãå÷ äáåúëå áåç ìòáå ,(àë)àîìòá äùåøéë åðéã ,751øëæ ÷ìç éöçë åúåî
.752äúéî øçàìå íåéäî äì áúëù ô"òà íéñëðä øåëîì ìåëé ïúåðä ééç éîé ìëåë÷ .úáä éñëð
÷øáã úåð÷äì ìåëé íãà ïéàã ,ë"çà àì ìáà äðéúð úòùá åì åéäù íéñëðá àìà úìèåð úáä ïéàåàë
úåðúäìå åúáì áåç øèù áåúëì (äë)(ãë)(âë)(áë)åéùëò ïéâäåðù äîã éì äàøð åäéî .íìåòì àá àìù
àåä ø÷éòã ,(åë)åì øùà ìëá äì ïúéì êéøö áåçä ïî øåèôé øëæ éöç ÷ìç åúáì ïúé íàù
áúëáë÷ .âäðîä ïëå áåçä åîìùé åà åàðú íéé÷ì êéøö ïëìå ,(ãì)(âì)(áì)(àì)(ì)(èë)(çë)(æë)áåçä
äéùøåé áúë àìå ìéàåä (åì)äåùá ïéìèåð äéðáå äéúåðá äéöìç éàöåéå äì áúëå øëæ éöç øèù åúáì
äðå÷ áåç ìòá ïéà ,(çì)íéøôñä ìò äåìäå íéøôñá åúáì ÷ìç àäé àìù äðúäâë÷ .äéöìç éàöåé
.ïäá ÷ìç úáì ïéà åãéá íéøôñä åèìçåä íà ìáà .ïäá ÷ìç úáì ùé ïëìå ,(î)ïåëùî

)טו( אבל אם אמר לשון מתנה כו'  -גם כאן הוא כמש"ל ס"ק )יב( ,753ואם אמר בית זה יהיה
לפלוני בני בכורי בחיי יהיה לו בחלק הבכורה דמהני )ש"ך( ,מדבריו מוכח שהאב יכול
לסלק הבכור מירושתו כשהבכור ג"כ מסלק עצמו ,כמו בעובדא דידיה שנתן לו בית בחייו
עבור בכורתו ולקחו הבכור ונתרצה ,כמ"ש לעיל רע"ח סק"ט?? )נתה"מ(.
)טז( וריבה לאחד ומיעט לאחד והשוה להן הבכור  -בהאי ריבה לאחד ומיעט לאחד אין
חידוש לענין פשוט ,דכבר נתבאר בסעיף א' דאפילו בלשון ירושה דבריו קיימין ,אם לא
דאמר בלשון לא יירש כגון דאמר פלוני בני לא יירש ,אלא כך וכך ובני השני יירש כך וכך,
דבלשון ירושה אין דבריו קיימין כמ"ש לפני זה בסעיף ג' )סמ"ע( ,נראה דבכור שאני דלא
מהני ביה אלא באומר בלשון מתנה ובאומר בכורי יטול כפשוט אבל אם אמר בלשון לא
יטול לא מהני כ"א בפשוט דע"כ בכור עדיף מפשוט וצ"ע לדינא) 754ש"ך( ,וי"א דודאי
לשון יטול דהוא בקום ועשה הו"ל לשון מתנה ,וכן יחזיק יזכה הוי לשון מתנה ,אבל
באומר לא יטול היינו לשון מתנה דלא יטול מתנה ובפשוט כיון דיורש ממילא הוא א"כ
לשון לא יטול בפשוט לאו כלום ,דנהי דלא יקח מתנה ,יורש הוא .פשוט שיורש ממילא
הוא א"כ היכא שאומר איש פלוני בני לא יטול עם אחיו ,ממילא לא אמר כלום ,אפילו
נימא דמתנה על מה שכתוב בתורה תנאו קיים ,דלא עקר ליה מירושה כלל ,כיון דלא אמר
אלא לא יטול והוא לשון מתנה ולא יטול מתנה ויורש מיהא הוי כדיניה ,אבל בכור דמתנה
קרייה רחמנא ,ובדעת הבכור תליא לומר איני נוטל ,א"כ כשבא להתנות על מה שכתוב
בתורה גבי בכור אומר לשון לא יטול דהיינו שלא יזכה במתנה ,ולא אמר כלום מפני
שהתנה על מה שכתוב בתורה .מיהו היכא דאמר איש פלוני בני לא יטול עם אחיו אלא
אחיו יטלו הכל ,וכן בבכור כה"ג שאמר פלוני בני בכורי לא יטול פי שנים אלא אחיו יטלו
 751זה שונהמשטר חצי זכר לקמן שכאן נתינת מתנה לאחר מיתה בעלמא ולא כתקנת שטר חצי
זכר.
 752אינו דומה למהיום ולאחר מיתה שכיון שאמר כא' מן היורשים כפי שאר תשאר להם וחלקם
יכול ליתן וה"ה חלקו )גר"א(.
 753נכון?
 754עיין בתשובת מבי"ט ח"א /ח"ב /סי' קי"ח – ש"ך
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עמו בשוה ,כיון דאומר על בניו האחרים לשון יטול הרי הם זוכים בלשון מתנה .ואף על
גב דהיכא דאומר לא יירש שמעון אלא ראובן לא אמר כלום לפי שתלה זה בזה ,הכא
שאומר על אחיו לשון מתנה אף על גב דאומר בלשון אלא ,זוכים אותן המקבלים בלשון
מתנה )קצה"ח( .עיין ש"ך ,וצ"ע שהרי עיקר הטעם דלשון מתנה מהני משום דיכול אדם
ליתן במתנה לאחר משלו וממילא לא נשאר לבכור ירושה ,משא"כ כשאמר לא יטול מאי
מהני מה שהוא לשון מתנה .ונראה דלא מהני להוציא בכור מבכורותו רק אם נתן המותר
לאחים בלשון מתנה .ובדעת הסמ"ע אם אמר לא יירש ראובן אלא ינתן לשמעון הכל מהני
)נתה"מ( ,וי"א שאם אמר על בן פשוט שיטול פי שנים יש ספק יש לו דין בכור לענין ראוי
)נתה"מ ,(755הצואה שלאחר שחילק הבתים וגם הכיפות כתוב בזה"ל ,בני בכורי לא יקבל
רק כשאר הילדים ,ולשון זה משמע דהכי קאמר ,כמו שיחלקו בני הזכרים ,יטול גם הוא
כחלק פשוט ,משמע בתורת ירושה ,א"כ אמר שהבכור יירש כפשוט ,וזה לא מהני גבי
בכור כמ"ש בסימן רפ"א סעיף ד' דאם אמר על הבכור שיירש כפשוט לא אמר כלום .אף
שבנידון דידן כתוב לבסוף בזה"ל ,מה שכתבתי בכ"י אני נותן לכל אחד ואחד במתנה
גמורה ,י"ל דלא קאי אלא על שאר חלוקות שחילק ,אבל במה שאמר שלא יבקש בנו
הבכור יתרון רק כפי שיחלקו שאר בניו ,הוי כאומר שיירש כפשוט )פ"ת( ,צואה שכתוב
בה בזה"ל ,חלוקה יעשה ביניהם כדת וכהלכה במזומנים ובמטלטלים ,אשתו לא תזוז
מביתו כו' ,הבית לא יומכר לעולם רק יקרא על שמו על שם בניו בכלל ובפרט ,הן אותם
שבחיים או בני בניו שמתו כולם שוים לטובה ,ויחזיקו בבית לעולם .והבכור מבקש פי
שנים בתשמיש הבית ,על אף שאין מלשון הצואה הכרעה כלל שיהיו שוין בתשמיש הבית.
מ"מ הדין עם היורשים ,כי כל לישנא יתירא לטפויי קאתי ,ובהאי שטרא הוה לישנא יתירא
מה שאמר ויחזיקו בבית לעולם ,כי מה היה חסר אילו לא נכתב רק הבית לא יומכר לעולם.
ועוד ,שיחזיקו הוא לשון מתנה ,אלא ודאי כונתו היתה להשוות הבכור לפשוטים בענין
תשמיש הבית )פ"ת(.
)יז( ותנתן לפלוני שדה פלונית  -ואם יש איזה ריעותא בענין שלא נקנה לזה השדה אינו
מועיל למה שנתן בלשון ירושה כיון דלעצמו לא הועיל .ויש להסתפק דלא מועיל הלשון
מתנה רק לשלפניו או לאחריו .אבל לא לשלפני פניו כגון שאמר יירש ראובן שדה פלונית
ויירש שמעון שדה פלונית ותנתן ללוי שדה פלונית י"ל דשמעון קנה ולא ראובן .וכן אינו
מועיל לאחרי אחריו כגון שאמר תנתן שדה פלונית ללוי ויירש ראובן שדה פלונית ויירש
שמעון שדה פלוני .י"ל דשמעון לא קנה )רע"א(.
)יח( צריך שיהא לשון מתנה מעורב בשלשתן  -פירוש ,שיאמר פלוני ופלוני ופלוני יירשו
שדה פלונית ופלונית ופלונית שנתתי להם במתנה ויירשום ,וזה מהני לכו"ע דלכל אחד
אמר לשון ירושה ,ולשון מתנה קאי אשלשתן דלמאן תרמיה לחוד .וה"ה אם לא אמר לשון
ירושה הראשון או האחרון אלא חד לשון ירושה ומתנה בעירוב ,דכיון דכללינהו יחד וא"ל
לשון מתנה אשניהן ,מבטל לשון ירושה )סמ"ע(.
)יט( אפילו לאחר כדי דבור  -פירוש ,שנותן לאדם אחד ב' שדות ,אחת בלשון מתנה ואחת
בלשון ירושה ,והפסיק בינתיים יותר מכדי דבור ,גם כן מהני לשון מתנה ולשון ירושה,
)סמ"ע(.
)כ( וי"א דוקא כו'  -הצואה שחילק נכסיו והשוה הבכור והפשוטים ובתו ואשתו הכל שוה
בשוה ,ולשון הצואה :אני מניח ביתי לחמשה חלקים היינו חלק אחד לפלוני כו' ,הצואה
קיימת ,כיון דכשחילק ממון ומטלטלין ,כתב ולזוגתי יותן סך כו' והשאר יחולק לשלשה
חלקים חלק אחד לבני כו' ,הנה פשוט דהכל נמשך אל לשון יותן שהתחיל גבי אשתו,
כאילו אמר חלק אחד יותן לבני פלוני וחלק אחד יותן לבני פלוני כו' ,דלעולם אמרינן
דדיבור הראשון מושך עצמו ואחרים עמו )פ"ת(.
)כא( דינו כירושה בעלמא  -דאע"ג דאין בע"ח וכתובה גובין ממטלטלין שנותן הלוה במתנה
לאחרים ,ואפילו מקרקע כשהמלוה היה על פה ,שאני הכא דלא הוה מתנה גמורה אלא
שתיטול היא נכסיו לאחר מותו כחצי אחד מבניו ,ומשו"ה דינו כירושה )סמ"ע(.
)כב( דמה שנוהגין עכשיו כו'  -בענין שטר חצי זכר שלא נכתב בדרך זה רק נכתב סתם
שתיטול כחצי חלק זכר ,אך בסוף השטר נאמר וכל הא דלעיל קיבלתי עלי בחיוב גמור
 755הובא ברע"א בס"ב.
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לאשר ולקיים ,י"א דלא יטול רק בנכסים שהיה לו בשעת כתיבה ,וי"א שגם המעות שהיה
בשעת הקנין לא זכה בו שהרי מטבע אינו נקנה בחליפין ואף לשון חיוב שכתוב בשטר
שקיבל עליו בחוב גמור לאשר ולקיים כו' אינו מועיל לזה כלל כי לא נתחייב שיתן הוא
עצמו דנימא שהחיוב חל על גופו רק כתב לאשר ולקיים כל הנ"ל) 756פ"ת(.
)כג( שם  -ראובן שמת והניח בן ובת ,והבן הוא בכור ולהבת יש לה שטר חצי זכר וכתוב בו
כנהוג כל שטר חצי זכר שתיטול הבת סך מסוים או חצי חלק זכר בן פשוט והברירה ביד
היורשים ,וטוען הבכור אטול אני ד' חלקים והבת חלק חמישית ,הדין עם בן הבכור .אמנם
הבן אינו נוטל פי שנים כי אם אשר ימצא לו מוחזק ולא בראוי ,ואם האב היה חייב
לאחרים יש להבת טענה לשלם מן המוחזק ולא מן הראוי .757וי"א שתקח הבת חלק שליש
מהעזבון ,וכתב הטעם ,דפשוט הוא אם אין כאן בן רק הבכור ,שאינו נוטל כלום מצד
הבכורה רק כל מה שיורש הוא נוטל בתורת ירושתו כבן פשוט ,ולא הוי אלא כמו שהניח
אחריו בן פשוט והבת דודאי נוטלת חלק שליש ,והא דנכתב באותו שטר חצי זכר חצי חלק
זכר בן פשוט ,נוסח השטר הוא כן ,וצריכין לכתוב הכי באם שיהיה לו בעת מותו עוד בן
פשוט עם הבכור ,והלשון נוסח השטר מורה על זה .ואם כתב שתיטול הבת כאחד מן
הבנים אינה נוטלת אלא כאחד מן הפשוטים ולא כהבכור משום דיד בעל השטר על
התחתונה ,ולפ"ז בזמן הזה דכותבין דלא כאסמכתא כו' ותמיד יד בעל השטר על העליונה,
הוי לוקחת חצי חלק זכר בן בכור אי לא הוי כתבינן בפירוש חצי חלק זכר בן פשוט כו'
)פ"ת(.
)כד( שם  -אחד שלא רצה לכתוב בשטר חוב זה אלא סך מועט ,כיון שנזכר שעשה קנין ליתן
שטר חצי זכר ,צריך ליתן כ"כ סך גדול כדי שיגיע ודאי עליה כחלק חצי זכר ,וה"ה אם כבר
נתן לבתו שטר חצי זכר ונכתב החוב סך מועט ואח"כ נתעשר הזקן עד שהחוב שבשטר
הראשון לא יגיע לחלק חצי זכר ,צריך לעשות לה שטר אחר כדי שתיטול ע"י אותו שטר
כחצי חלק זכר ע"פ הקנין הראשון שעשה בעת התנאים שיתן לבתו שטר שתיטול לאחר
מותו כחצי חלק זכר )פ"ת(.
)כה( שם  -ראובן שכתב לבתו שטר חצי זכר בשעת נישואיה מסך אלף זהובים כנוסח נחלת
שבעה )סי' כ"א( הנהוג בינינו ,ושוב אחר כמה שנים כשהשיא בת אחרת והוסיף לה נדן
הרבה רצה להפיס דעתה של הראשונה ,וחזר וכתב לה שטר חצי זכר אחר מסך שני אלפים
זהובים כנוסח הנ"ל ממש ,ועכשיו שבק חיים לכל ישראל ובאתה בתו הנ"ל לתבוע מן
היורשים ג' אלפים בכח ב' השטרות ,והיורשים טוענים שני ביטל את הראשון .הדין עם
הבת ,שבשטרי הלואות לכו"ע גובה שניהם ,והנה שטר חצי זכר עיקרו הלואה כדפסק
רמ"א סימן רפ"א ,ועכ"ז הואיל והוא קצת נגד האומדנא טוב לבצע הריב )פ"ת(.
)כו( צריך ליתן לה בכל אשר לו  -מיהו ג"כ דינו כירושה שגובין תחילה בעל חוב וכתובה
מנכסיו כנ"ל ,כיון דנפטרו מהחוב בחלק חצי זכר )סמ"ע( ,ע' שו"ת מהר"ם לובלין סי' ד'
ובבית מאיר אה"ע סי' קי"ג )רע"א(.758
)כז( דעיקר הוא החוב  -שטר חצי זכר צריך להשתלם בכסף מעות דוקא ולא
]בבאנקאנאטע [759הנהוגים בינינו ,משום שכתוב בנוסח השטר כנוסח נחלת שבעה ]סי'
כ"א[ עובר לסוחר ,ותרגם אונקלוס )בראשית כ"ג ט"ז( דמתקבלין בכל מדינתא ,והני
]באנקענאטען[ לא מסגי אלא במדינות הקיסר ,אמנם היינו דווקא בימיו דיבר שהיה
התחלת ענין שינוי מטבע ורוב משא ומתן היה עדיין בכסף מעות .והנה אף שכותבין
בשטר חצי זכר שלא יחול זה החוב אלא שעה אחת קודם מותו ,מ"מ אפילו אם נפרש
שיהיה כאילו ההלואה היתה שעה אחת קודם מותו ,ונ"מ שלא תטרוף ממשעבדי שהרי
כולם מוקדמים לה ,עכ"פ הרי הודה שהלותה לו קודם מותו מאותם זהובים שהיו יוצאים
בעת חתונתה שהוא יום כתיבת השטר כו' ,ומ"מ אי לאו דהוה כתוב בשטרא עובר לסוחר
 . - 756ועיין עוד בתשובת חתם סופר חלק חו"מ סי' קפ"ו מענין זה ,ועיין מה שכתבתי לעיל
סימן ר"ט סעיף ח' ס"ק י"ד – .פ"ת
 757ועיין מה שכתבתי לעיל סימן רע"ח סעיף ז' סק"ה מענין זה – פ"ת.
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עי' רע"א רעח ס"ז שזה נחשב כמוחזק ולא כראוי לענין בכור.
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היה משתלם ]בבאנקא[ ע"פ פקודת המלכות דדינו דין ,אבל עכשיו שהתנה עובר לסוחר
ואז מטבע כסף עובר לסוחר אבל ]הבאנקא[ מסגי בהפסד )פ"ת(.
)כח( שם  -מיהו דינו כירושה שגובין תחלה ב"ח וכתובה מנכסיו כיון דנפטרו מהחוב בחלק
חצי זכר )באר היטב(.
)כט( שם  -ראובן שנתן לחתנו שטר חצי זכר כנוסח הנהוג ומת והיורשים נתנו לחתן חלקו
ולאחר כמה שנים בא בע"ח דראובן לגבות ממנו חובו ,כי הנכסים שירש בן ראובן הלכו
לאיבוד .אם החתן הניח ביד היורש בכדי פריעת החוב ,אין לבע"ח שום טענה עליו )באר
היטב(.
)ל( שם  -מי שכתב לבתו שטר חלק חצי זכר על סך ידוע כנהוג ואח"כ מת ולא הניח בנים
זכרים כלל רק בנות ולאותן הבנות לא כתב שטר חלק חצי זכר כי אם לאותה הבת לבדה,
אין לאותה הבת שום קדימה אלא חולקות בשוה דאמרי' דלא היתה כונתו בשטר חצי זכר
זה רק נגד בנים זכרים אם יהיו לו ולא נגד בנותיו האחרות .ואם מתה הבת בחיי אביה
והניחה ילדים ואח"כ מת גם הזרע ,ושוב מת אביה ולא הניח לא בן ולא בת ולא זרע מהם
רק אחים הראוים ליורשו ,ופסק דאין להבעל )של בת שמת( שום זכות בירוש' זו דאין הבן
יורש את אמו בקבר להנחיל לאביו )ועי' רמ"א אה"ע ריש סי' צ'( )באר היטב( ,עי' ט"ז??.
ראובן שהשיא את בתו בעוד יעקב אביו קיים ,ונתן לבתו ולחתנו שטר חצי זכר כמנהג
הארץ ,דהיינו שכתב במתנה חלוטה שחייב לבתו ולחתנו אלף זהובים ,ואלו אלף זהובים
מחויבים יורשיו לשלם ,אך הברירה בידם שאם ירצו לתת לחתנו חלק כחצי זכר בכל דבר
הן במוחזק הן בראוי ,יהיו נפטרים מן החוב הנ"ל .והנה אח"כ מת ראובן בחיי יעקב אביו,
וקודם שבאו היורשים לחלוקה מת גם יעקב והניח אחריו ברכה ,והחתן תובע גם חצי חלק
מירושת יעקב כי אמר שהם ראויים לגבי ראובן חמיו והרי כתב לו במוחזק ובראוי ,והדין
עמו ,כיון שגם הבנים יורשים מכח אביהם ראובן שהנחלה באה תחילה לראובן אביהם,
וכיון שמת אביהם באים בניו לירש מאביהם ,א"כ גם בנותיו יש להם חלק מכח שטר חצי
זכר ,ואין נגרע כח הבנות הואיל דמת אביהן בחיי מוריש שלו ולא הגיע לידו שום דבר
בחייו ,אבל אם באו לחלוק בחיי יעקב ,אין היורשים מחויבים ליתן להחתן כי אם חצי חלק
זכר בעזבון ראובן אביהם ,ואח"כ כשימות יעקב אבי אביהם אין מחויבים ליתן מעזבונו
להחתן כלום .ודוקא כשיש כאן עזבון מראובן חמיו בכדי פריעת כל הסך אלף זהובים
המבואר בשטר חצי זכר ,אבל אם אין בעזבונו בכדי פריעת כל הסך אלא כדי פריעת
מקצתן ,והיורשים רוצים ליתן להחתן אותו עזבון בפריעת חובו ,או שלא הניח שום עזבון,
לא יוכל החתן לגבות שום דבר מעזבון יעקב אבי חמיו ,שהרי אין להחתן שום זכות בנכסי
יעקב אלא מכח התנאי שהתנה עמו או שישלמו לו חובו או יתנו לו חצי חלק זכר אפילו מן
הראוי ,והרי לא הניח חמיו עזבון בכדי פריעת החוב ,ובמקום שאין כאן ירושה אין חייבים
לפרוע חוב אביהם )פ"ת(.
)לא( שם  -שטר חצי זכר הנכתב בכל אופן המועיל ,דהיינו יעקב ואשתו לאה השיאו את בתם
דינה לבן גילה ,ונתנו כל אחד בפני עצמו לדינה בתם שטר חצי זכר ,ואחר נישואי דינה
מתו יעקב ולאה ,ובתוך העזבון היה שטר חצי חלק זכר מלבן לבתו לאה ג"כ בנוסח הנ"ל,
ואחר זמן מת גם לבן ,ועתה באים בניה של לאה הזכרים ליטול כחצי חלק זכר בנכסי אבי
אמם לבן ,ודינה גם היא באה עם השטר שבידה שישלמו לה אחיה כמשמעות השטר גם
בנכסי לבן ,הדין עם דינה .דשטר חצי זכר כולל כל ראוי ולאו דוקא ראוי סתם כגון הלואה
)פ"ת(.
)לב( שם  -ראובן שהיו לו ג' בנים ובת אחת נשואה ,ונתן לה שטר חצי זכר כנהוג ,ומת
ראובן ,וקודם גמר החלוקה מת אחד מן הבנים הנ"ל בלי זרע קיימא ,ועזב גם הוא סך
מסוים ,שייך להבת חלק בעזבון הבן מכח שטר חצי זכר שיש לה ,שנזכר בו בין בראוי כו'.
ודוקא אם נמצא בעזבון ראובן כדי פריעת כל החוב המבואר בשטר חצי זכר כו' ,ודוקא
שבא אותו הראוי לעזבון אביהם קודם שבאו לחלוקה ,וי"ח דהאח בעצמותו יורש ולא
מדין משמוש ,פשיטא דבנידון השאלה לא צריך בן ראובן ליתן כלום לאחותו מנכסי
אחיהם שמת מחמת השטר חצי זכר שיש לה על אביו ראובן .ואף אי נימא דהוא ספיקא
דדינא אם יורש מכח משמוש או לא ,י"ל דנכסי בחזקת יורשין קיימי ואין להוציא מספק,
ובכה"ג לא שייך לומר יד בעל השטר על העליונה )פ"ת(.
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)לג( שם  -שמעון שהשיא בת אחת לראובן בחייו ונתן לה שטר חצי זכר כנהוג ,ואח"כ מת
שמעון בלא צואה והניח אחריו בן אחד פנוי ושתי בנות קטנות פנויות ,ואמדו ב"ד דעת
שמעון הנעדר והפרישו לחלק השתי בנות סך מסוים ,ואח"כ קודם נישואין מתו הבנות,
ושאל השואל אם יש לראובן חתנו זכות בכח שטר חצי זכר שלו באותו סך שהופרש לחלק
שתי בנות הנעדרות או לא ,הדין עם ראובן והוא יורש חלקו בכח שטר חצי זכר שלו אף
אם לא היה כתוב בו בראוי כבמוחזק ,והטעם ,דאע"ג דהבת זכתה מיד שמת אביה בחלקה
והיא בע"ח של האחין כאשר כתבתי ,מ"מ היינו דוקא אם נישאת ,אז זכתה למפרע משעת
מיתת האב ,משא"כ אם מתה קודם שנישאת ,איגלאי מילתא למפרע שלא היתה לה שום
זכיה בנכסים .אכן עדיין הברירה ביד היתומים ,שאם רוצים יכולים לחזור ולשלם לו חובו
ושלא ליתן לו חצי חלק זכר ,אף שכבר התרצו ליתן לו בתורת ירושה ,מ"מ כיון שעכשיו
נתרבו הנכסים ,הוי כפשרה ומחילה בטעות.
)לד( שם  -עי' באר היטב הובא לעיל ס"ק )ל( ,וי"ח בדבר ,ודעתו נראה דעד כאן לא אמרינן
ויתרה מתנתה משום ריוח ביתא של הירושה ,אלא אם נוטלת משום ירושה כאותו הסך
שהיתה נוטלת משום מתנתה או יותר ,אבל אם אותו סך המגיע לה מחמת חלק ירושתה לא
יגיע לאותו הסך שהיתה נוטלת משום מתנתה ,לא אמרינן ויתרה מתנתה משום ריוח ביתא
של ירושתה ,כי אין זה ריוח רק הפסד .וי"ח עליו ועיקר הטעם דבטל השטר משום
דאמרינן אומדנא דמוכח דאדעתא דהכי לא נתן לה אביה שטר זה ,רק אדעתא שיהיו לו
בנים זכרים ,וכבר כתב בשו"ע סימן ר"ז סעיף ד' בהגה דבאומדנא דמוכח נתבטל המקח,
והכא אין לך אומדנא דמוכח גדול מזה דכו"ע יודעים דאין נותנים שטר חצי זכר אלא מפני
שלא תדחה הבת מירושה מפני הזכרים ,מ"מ כו"ע מודו אם הניח זכרים אחר מיתתו,
ואח"כ עד שלא הספיקו לירד לחלוקה מתו הבנים ,דצריכין ליתן להבת שיש לה שטר חצי
זכר תחילה כחצי חלק דהוי מגיע לבנים אילו היו נשארים חיים ,משום דמיד שמת האב זכו
הבנים בירושתן וגם הבת בחלק חצי זכר שלה ,ואין לשאר בנות כלום ,רק מה שזכו ,זכו מן
הבנים ,דהיינו מה שנוטלין השתא בחלק ירושתם מאחיהם שמתו נוטלות כולם בשוה,
מלבד חצי חלק זכר שנוטלת אותה בת כבר ,אף דג"כ י"ל דלא היתה דעת האב כך שתיטול
אותה הבת כפי חצי חלק זכר כיון שנוטלת השתא בתורת ירושה עם שאר בנות ,מ"מ
הואיל דבשעת מיתת האב היו לו בנים וראוי לה שטר חצי זכר כפי דעת האב ,אף שמתו
הבנים אח"כ ,לא תליא בדעת האב עוד ,דמה שזכה אח"כ ,זכה מאחיהם ולא מהאב.
ואפשר גם בכה"ג באם שמגיע על חלקה ירושה השתא יותר ממה שהיה מגיע אי היתה
נוטלת חצי חלק זכר ,נימא שויתרה מתנתה כמו בעישור נכסי בפרק מציאת האשה הנ"ל
כו' ,וצ"ע לדינא .אך בדין זה שמתו הבנים קודם מיתת האב שלא זכתה הבת כלל בשטר
חצי זכר שלה משום דאדעתא דהכי לא כתב לה האב ע"פ אומדנא דמוכח ,ודאי דאין לה
ליטול שטר חצי זכר ,רק נוטלת בתורת ירושה עם שאר בנות הן רב או מעט) 760פ"ת(.
)לה( ולכן צריך לקיים תנאו .נ"ב ע' בתה"ד סי' ש"ג ובתשו' שב יעקב חאה"ע סי' כ"ו
761
)רע"א(.
)לו( וכתב לה ויוצאי חלציה בנותיה ובניה נוטלין בשוה – במקור הדבר משמע דוקא מתה
הבת בחיי אביה ואח"כ מת האב ,הא מת האב תחילה ואח"כ מתה הבת כיון דכבר זכתה
הבת אין לנקיבות כלום במקום זכרים אפילו כתב לה וליוצאי חלציה )קצה"ח( ,ע"כ נראה
דאין לכתוב כדברי הנחלת שבעה ,אלא המנהג לכתוב "וליורשיה שהם יוצאי חלציה"
)פ"ת( ,ובאמת דברי רמ"א ברורין ,דהא שטר חצי זכר שלנו הוא שמחייב עצמו בסך אלף
זהובים ומתנה באם שירצו היורשין ליתן לעובר שיולד כך וכך שנפטרו מהחוב ,וכיון
שמקיימין התנאי ונותנין חצי חלק זכר חצי לבן וחצי לבת כפי שהתנה המתחייב נפטרו
מהחוב ,דודאי אם אחד יתחייב עצמו במנה ו ַיתְ נה שאם יתן למי שלא בא לעולם יפטר
דמהני ,דהא מתנה אדם בדבר שלא בא לעולם .אמנם אם חלק הירושה הוא יותר מהחוב
ורוצין היורשים לסלק החוב ,ממילא המעות שייך חלק לבנים בתורת ירושה ואין לבנות
כלום .ולפ"ז מה שכתב בנוסח של שטר חצי זכר בנחלת שבעה ]סי' כ"א[ גבי גוף החוב
שנתחייב לה וליוצאי חלציה ,הוא ט"ס ,וא"צ לכתוב לשון ויוצאי חלציה רק בלשון התנאי
 760סוף הפ"ת לא הצלחתי.
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ולא בגוף החוב )נתה"מ( ,וי"א שבשטר חצי זכר שכתוב בו לה וליוצאי חלציה ,ואותה
הבת נתנה כח שטר חצי זכר שלה בחייה לאחד מבניה במתנה גמורה בכל אופן המועיל,
יש להבת כח בשטר חצי זכר שלה כל ימי חייה בריצוי בעלה למכור או ליתן למי שתרצה
בלי פקפוק כלל )פ"ת(.
)לז( שם  -שטר חצי זכר שנכתב בו שנתן לבתו או ליוצאי חלציה ולא נכתב ליורשיה יוצאי
חלציה ,ורוצה בתה לירש זכות השטר חצי זכר הלז בשוה עם אחיה מחמת דברי רמ"א
הנ"ל שלשון יוצאי חלציה זכרים ונקבות בשוה כו' ,במקום שלא ראינו שדעתו להעביר
נחלה ,אנו אומדין דעתו לעשות כדין ירושה ,ומספיקא לא מפקינן מהיורשים )פ"ת(.
)לח( התנה שלא יהא חלק לבתו בספרים  -משמע דמן הסתם יש לה חלק גם בספרים אלא
א"כ התנה ,אמנם כבר נתפשט המנהג לכתוב בכל שטרי חצי חלק זכר חוץ מספרים
וקרקעות ,אבל כל דין ספרים לא נתכונו הראשונים אלא בימיהם דלא היה הדפוס והיו
שוכרים כותבי ספרים ומעתיקים ,ועשיר אחד השאיל ספריו לכל בני הקהילה ,והיה דבר
יקר ומסויים והיה נקרא שמו של בעליו עליו יותר משארי מטלטלים ,והיה שייך ביה עגמת
נפש טפי מקרקע ,אבל בספרים הנדפסים בזמנינו מטבע אחד יוצא לאלף ספרים כיוצא,
אדרבה כל המטלטלים מסוימים טפי מספרים ,אין שום טעם שלא תגבה מספרים ,אבל מה
נעשה ומנהג אבותינו ,וחלילה לנו לדון בדבר חדש מה שלא שיערו ראשונים .וכן יש
להבנות ליטול חלק בכלי קודש לס"ת מרבדי זהב וכסף גם עץ חיים וטס ויד של כסף כו',
דהטעם שמוציאין הספרים מכלל שטר חצי זכר משום דקונין הספרים ללמוד וללמד בהן
וזה שייך רק להזכרים ,משא"כ הבנות דכל המלמד את בתו תורה כאילו מלמדה תפלות,
וא"כ מהיכי תיתי ליקח מן הבנים שיש לו שכר בהקנותם להם וליתן לבנות שיש לו קצת
עונש אם מלמדה תורה ,וא"כ לא שייך זה אלא בספרים שלומדים בהם ,משא"כ בס"ת
בזמן הזה ,רק לקרות בצבור ,ויש לו הזכות שמזכה רבים ,י"ל שגם לבנות יש להם זכיה
בזכות הזה ,ואעפ"כ בס"ת עצמו אין להוציא מחזקת הזכרים כיון שנכלל בלשון ספרים,
אבל כלי קודש הנעשין רק לנוי וכבוד ואינן מחוברים תמיד בס"ת ,אפילו העץ חיים של
כסף שאינן מחוברים ,ודאי שיש להבנות ג"כ זכיה בהן ע"פ שטר חצי זכר שלהן ,ואף
שאינן מצוות על לימוד התורה ,מצוות על כבוד התורה כמו אנשים )פ"ת(.
)לט( שם  -מה שנוטלת הבת בקרקעות שמסתחר בהם ,היינו מה ששוים יותר משליש ממה
שיש לו ,כגון שהוא עשיר בס"ה לערך ששת אלפים והקרקעות הם שוים ג' אלפים ,כיון
שהם קרקעות שמסתחר בהם ,נוטלת גם הבת בשטר חצי זכר במה ששוים יותר משליש
עושרו ,אבל עד שני אלפים שהוא שליש עשרו ,הוא בכלל התנאי חוץ מקרקעות ,לפי
שאמרו חז"ל )ב"מ מ"ב ע"א( לעולם ישליש אדם מעותיו שליש בקרקע כו' ,ומסתמא אדם
מצדיק מעשיו בשעת מותו והיתה כונתו לקיים בעד שליש מעותיו מקרקע שכבר לקח
כדברי חז"ל ,ומה שיש להבנות זכות בקרקעות שנושא ונותן ומסתחר בהם ,היינו שדרכו
לקנות ולמכור אותם ,וי"א אף אם אין דרכו למכור כלל ,רק שהיה מחזיקם להכניס בהם
דיורים ,זוכים הבנות ,דלא נאמר למעט חלק הבנות כי אם הבתים שהיה דר בו האב ושפיר
איכא עגמת נפש ,משא"כ עשיר שקונה הרבה בתים וקרקעות להשכירם להרויח בהם
ועושה מהם פירות מרובין ,ודאי אינם בכלל קרקעות למעט חלק הבנות .וי"א שאין בכלל
קרקעות רק הבית שדר בו אביהם ולא שאר בתים שעומדים להשכיר ,ומאחר דיש
מפקפקים בדין זה ,ולכן יש לפשר ביניהם .ובמקום שניתן הפקודה שיהודי הקונה בתים
אינו רשאי לכתוב בפנקס ערכאות על שמו רק על שם עירון גוי כו' ,היכא דגוי הקונה לשם
ישראל יכול לסלק את הישראל במעות לית דין ולית דיין לגרוע כח הבנות ,רק פשוט הוא
דהו"ל כדין מטלטלין ,דלא עדיף ממשכנתא באתרא דמסלקי כו' ,והבנות נוטלין חלקן
ע"פ שטר חצי זכר שלהן )פ"ת(.
)מ( אין בעל חוב קונה משכון  -דקי"ל דאינו קונה כי אם במשכנו שלא בשעת הלואתו ,וכאן
מיירי דהלוה לו על המשכון .וי"א דאפילו במשכנו שלא בשעת הלואה לא קנאוהו לענין
זה )סמ"ע( ,וי"א דמשכנו שלא בשעת הלואתו דקני לי' לגמרי )עי' לעיל סי' ע"ב ס"ג ס"ק
ט'( ולכן אין לבת חלק בה )ש"ך( ,וי"א אף על גב דבע"ח קונה משכון אבל גוף החוב לא
פקע ואם המלוה רוצה מחויב הלוה לסלק לו בזוזי ואין הלוה יכול לסלקו במשכון ,וכיון
דכותב לבת הן בראוי א"כ יש לה לבת זכיה בגוף החוב ,א"כ נהי דלית לה זכיה בספרים
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שהם המשכונות אבל בגוף החוב מיהא אית לה וצריך הלוה לשלם לבת כמו לבן ,ואם אין
ללוה מעות ומסלק בגוף המשכון ,בע"ח מכאן ולהבא הוא גובה בתורת גוביינא בדמי
שויה ,וא"כ ודאי גם לבת חלק בהם כיון דפורע בעד חוב שמגיע לבת ג"כ )קצה"ח( .וי"א
דאם לא סילק הלוה המעות וגבו היורשין החוב מהמשכון ,אפילו במשכון בשעת הלואה
נראה דכו"ע מודים שאין להבת חלק בספרים )עי' שיטת בסי' ע"ב סק"ה( דבמשכון
למפרע הוא גובה ,אבל כשסילק הלוה במעות יש לבת חלק בחוב )נתה"מ() ,פ"ת(.
)מא( אבל אם הוחלטו – אבל אם אמר הלוה אם לא אפדנו לזמן פלוני מעכשיו יהיה שלך
אפילו הגיע הזמן לאחר מיתה קנה אביהם הספרים .ואין לבנות חלק בהם ואם ספק אם
אמר מעכשיו אז יש לבנות חלק .ולא חיישינן מספק שמא אמר מעכשיו .אבל אם היתומים
טוענים ברי שאמר מעכשיו נאמנים בשבועה .דנכסי בחזקת יתמי קיימי והבת באה להוציא
ולכן נשבעים ולא משלמים )רע"א(.

).(âî)äðúî ïåùì éåä å÷åìçé ïåùì ïëåäë÷ .(áî)äðúî ïåùì éåä íéñëðá ÷éæçé ïåùìãë÷ (ç

)מב( הוה לשון מתנה  -ואפילו אמר גם לשון ירושה באותו מאמר ,מהני לשון מחזיק לבטל
לשון ירושה כמו דמהני לשון מתנה ,וכנ"ל בסעיף שלפני זה )סמ"ע( .ה"ה אם אמר לשון
יטול וכיוצא בזה מלשונות שמוזכר לעיל סימן רנ"ג סעיף ב' ,ודין זה הוא לכו"ע אפילו
להפוסקים שם סעיף ג' דס"ל דבבריא לא מהני ,שאינו לשון מתנה מבורר ,מ"מ בשכיב
מרע דמהני לכו"ע אין לחלק בין אם אמר בהדי לשון ירושה לשון מתנה ממש או לשון
יטול וכיוצא )פ"ת(.
)מג( הוי לשון מתנה כו'  -אבל "אני מניח" הוי לשון ירושה ,ועי' לעיל סי' רנ"ג ריש ס"ב
]ששם הוא לשון מתנה[ )ש"ך(.

)åéøáã ùøåéì (ãî)íåìë øééù àìù éô ìò óà äðúî ïåùìá íéøçàì åéñëð ìë ÷ìç (è
÷.íéîéé

) (ãîאף על פי שלא שייר כלום  -דכיון דמת באותו חולי א"צ שיור כמ"ש בסימן ר"נ סעיף
ב' .ואם נתן מתנה לאשתו שהיא יכולה ליתן למי שתרצה והיא כתבה בשטר שנתנה למי
שראוי ליורשו ,והיתה לה בת מזה הבעל ולבעל יש בן מאשה אחרת זכה בו הבן )סמ"ע(.

)ìë ÷ìéñ äðúî äúåàáù áúëå ,çà ïáì äðúî ïúðå ,çà ïáå úåéçà éðá 762åì åéäù éîåë÷ (é
çà ïäì äéäù úåéçà òáøàæë÷ äâä .(äî)ìëä ùøåé çàä ïá ,úîå åúùåøé ìëî úåëæå ÷ìç
'âì äéñëð ìë úðúåð ïäî úçà ìëù øèù åáúëå ,åðîî äùåøéä çéøáäì åöøå äøåùë âäåð åðéàù
úåðúîä åéä íàå ,äìçúáë ïúòáøà ìù úåéäì ïåîîä ìë øæç éë ,(åî)ììë äðúî ïàë ïéà ,äéúåéçà
àðãîåà øúá ïðéìæà àìå ,(æî)äðåøçàä úúéî øçà íà éë ùøåé çàä ïéà ,ïúúéî íãå÷ úçà äòù
êë øçàå úéðùä äðúð êë øçàå äéúåéçà 'âì äðúð äðåùàøäù øèùá áåúë íàå .(çî)àðååâ éàäë
.(èî)ïäì åðúðå åøæçù íéñëðá äúëæå äøæç úîãå÷ä ìë ,úéòéáøä êë øçàå úéùéìùä

)מה( בן האח יורש הכל  -דכיון דלא אמר בפירוש שהשאר ינתן לבני אחיותיו ,לא הוה
בסילוקו סילוק ,והו"ל כמתנה על מה שכתוב בתורה ,וכלא אמר כלום דמי ,ותשאר הנחלה
להראוי ליורשו דהיינו בן האח )סמ"ע(.
)מו( אין כאן מתנה כלל  -פירוש ,וממילא יורש האח הג' אחיות שמתו )סמ"ע(.
)מז( כי אם אחר מיתת האחרונה  -הטעם ,שכל אחת מהן לא נתנה מידה חלקה כי אם לפני
מותה ,ואז נתנה מתנה להנשארות בחיים חלקה וגם מה שבא לידה במתנה מאחיותיה
שמתו לפניה ,ומאז שמתה כל אחת לא בא לידה תו כלום מאחיותיה שמתו אחריה ,נמצא
דכשמתו זו אחר זו ,בשעת שמתה השלישית לא היה כאן מי לקבל מה שהיה בידה מכל
וכל כי אם הרביעית הנשארת חיה לפנינו ,נמצא כל ממונם ביד זו הרביעית ,והיא לא נתנה
מכל דבר שבידה לאחיותיה כי אם שעה אחת קודם מותה והרי היא עדיין חיה ,ומשו"ה לא
יירש האח כלום ,ובאם תרצה ליתן הרביעית מהיום והלאה מתנה לאחרים בחייה הרשות
בידה ,ואם לא נתנה ,אזי אחר שתמות גם רביעית יירש האח הכל .ומיהו ה"מ כשכל אחת
אמרה אני נותנת לאחיותי מהיום ושעה אחת קודם מיתתי ,דאם לא אמרו מהיום ,היו
 762ש"ך חושן משפט סימן רפא ס"ק ט
)ט( מי שהיו לו כו' .ע' בתשובת רשד"ם סי' שי"ח ושמ"ז:
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יכולין לחזור מהמתנה ואז האח יורש ג' אחיות שמתו )סמ"ע( ,מהיום ושעה אחת כו' היינו
על דרך תנאי ,ולא גוף היום ופירות לאחר מיתה ,שאם כן הגוף הולך לאח) 763קצה"ח(.
מהיום דהכא פירושו ג"כ גופו מהיום ופירי לאחר זמן ,ואם תקשה דא"כ חזר הגוף להיות
של ארבעתן כבתחילה ,לא קשה ,שכל אחת לא נתנה במתנה רק להנשארת בחייה אחר
מותה ולא לאותה שמתה מקודם לפניה ,וממילא אין האח יכול לירש שום אחת שמתה.
וכיון דלבטל מעשה אמרינן אומדנא ,וכיון דעשו כן כדי שלא יזכה האח ,נוקטים שעשו על
צד היותר טוב )נתה"מ.(764
)מח( ולא אזלינן בתר אומדנא כו'  -זהו קאי אמה שכתב לפני זה דיורש ג' שמתו ,אף דאומדן
דעתן היה דלא יירשן האח ,והטעם דלא אזלינן בתר אומדנא דכל היכא דאזלינן בתר
אומדנא אנו מבטלין האי מעשה שעשה ונשאר הענין כמו שהיה בתחילה ,כמו מי ששמע
שמת בנו וכתב כל נכסיו לאחרים ואח"כ בא בנו ,דמתנתו בטילה ,דשם אנו אמדינן דעתו
אילו היה יודע שבנו קיים לא היה כותב נכסיו לאחרים ,הלכך כשבא בנו יורש לאומדן
דעת דאנו מבטלין האי מעשה ונשארים הנכסים בחזקתן ויורשן בנו ,אבל בנידון זה אף
שידוע שכיונו להבריח מן האח לא עשו דבר שיש בו הברחה ,ובדברים שבלב לא מיעקרה
נחלה דאורייתא )סמ"ע(.
)מט( כל הקודמת חוזרת וזכתה  -מור"ם ז"ל קיצר כאן ,ופי' דבריו הוא :האח יורש מה שהיה
ביד אלו שמתו ,ולפעמים יורש הכל ,והיינו כשמתו הג' שנתנו בראשונה וזו הנשארת חיה
נתנה באחרונה ,וכל אחת נתנה חלקה ,וגם מה שקיבלה מאחיותיה חזרה ונתנה לאחיותיה,
נמצא דבשעה שנתנה האחרונה לא נשאר בידה כלום ומשו"ה יורש האח הכל ,וכשנשארת
חיה אחת מאלו שלא נתנה באחרונה ,יורש האח הכל זולת מה שנמצא ביד זו שנשארת
חיה ,יהיה מה שיהיה ע"פ החשבון )סמ"ע(.
ùøéì éåàøù éîî äìçð øéáòäì àìù - áôø ïîéñ
)åá íéâäåð íéùøåéä ïéàù éô ìò óà ,766íéùøåéä çéðäå 765íéøçàì åéñëð ïúåðä ìëçë÷ (à
úãîå .(á)íäì ïúðù äî ìëá íéøçàä åëæå åðîéä äçåð íéîëç çåø ïéà 767(à)äøåùë
âäåð åðéàù ïáî åìéôà ùøåéäî (â)äùåøéä äá ïéøéáòîù äàåöá ãéòäì àìù úåãéñç
åäðúé ,úåùòì øùôàù áåèä åéñëðá úåùòì äåöù éîèë÷ äâä .äøåùë âäåðå íëç åéçàì äøåùë
.(ã)äæî áåè ïéà éë åéùøåéì

)א( אף על פי שאין היורשים נוהגים בו כשורה  -משום דלא ידעינן מאי זרע יוצא ממנו.
ומ"ש "בו" משמע דר"ל דאינו נוהג כבוד כראוי במורישו אף על גב דנוהג כשורה במילי
דשמיא ,ואפ"ה שייך טעמא הנ"ל ,דאל יאמר המוריש כיון דאינו נוהג בי כבוד כשורה אתן
ממוני לאחר ,כי יחוש על זרעו יוצאי חלציו )סמ"ע(.
)ב( וזכו האחרים  -ר"ל ואעפ"כ זכו בו האחרים )סמ"ע(.
)ג( שמעבירין בה הירושה  -משום כדי שתהא רוח חכמים נוחה הימנו )קצה"ח( .עתיר
נכסין שלא היו לו בנים ,ורוצה לעשות שטר צואת בריא ליתן מרוב עשרו קרן קיימת
לדברים טובים והמיעוט הנשאר ליורשיו ,אין לת"ח להזדקק לזה ,אפילו להקדיש רק קצת
נכסיו אפילו לא הניח יוצאי חלציו אין לת"ח להזדקק לזה .וי"א שאם יש שיור ד' זוזי זה
מספיק שתהא רוח חכמים נוחה הימנו .אך מעשים בכל יום מי שאין לו בנים מצוה לעשות
מנכסיו קרן קיימת ודברים טובים ,ונראה הטעם דאיתא בחז"ל מי שאין לו בן הקדוש ברוך
 763מספיק?
 764לא הבאתי הנתה"מ הבאה.
 765ש"ך חושן משפט סימן רפב
)א( כל הנותן כו' .עיין בתשו' ר"א ן' חיים סימן קי"ח ובתשובת רשד"ם סי' שי"א:
 766לא הבאתי את דברי הקצה"ח שזה דבר צדדי
 767עי' לקמן רפג סעיף ב' לגמי משומד.
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הוא מלא עליו עברה ואין עברה אלא גיהנם ,וא"כ רצה להציל עצמו מגיהנם בצדקה זו
והוא קודם לעצמו מיורשיו כו' ,וכל מקום שהלכה רופפת הלך אחר המנהג .ואולי כל זה
אינו אלא בשכ"מ ,שאין המתנה חל אלא בשעת מיתה ואז נופלים הנכסים לפני יורשים
והוא בא להפקיע ,אבל מתנת בריא גוף מהיום ופרי לאחר מיתה לית לן בה ,דבחיים יכול
כל אדם לעשות בשלו מה שירצה ,וזו סברא נכונה לישב המנהג ,מ"מ אם מניח ליורשיו
עכ"פ מנה יפה יכול ת"ח להזדקק לזה) 768פ"ת(.
)ד( כי אין טוב מזה  -אפילו להקדישן ,זה עדיף .והטעם ,דהרי זכתה להן התורה בפרשת
נחלות דיקומו היורשים תחת מורישיהן בנחלתן וירושתן )סמ"ע(.
íéáëåë úãåáòì øîåî ìàøùéå øâå íéáëåë ãáåò úùåøé ïéã - âôø ïîéñ
)àìà í"åëò åéáà úà ùøåé åðéà øâäå .(à)äøåú øáã åéáà úà ùøåé í"åëòäì÷ (à
ìéàåä (â)åæ äùåøéá ìéòåî éàðúå ,åãøîì øéæçé àîù äéäùë ùøééù åì åð÷ú ,(á)íäéøáãî
úà øâ àìå ,øâä åéáà úà ùøåé í"åëòä àìå .íéîëç úð÷úá ãåîòì áéåçî í"åëòä ïéàå
øçàî ,(ã)äùåã÷á åúãéìù ïá åì äéä åìéôà .íéøôåñ éøáãî àìå äøåú éøáãî àì ,øâ
áééç äéäù ìàøùéåàì÷ äâä .åùøåé åéáà àìå åéáà úà ùøåé åðéà äùåã÷á àìù åúøåäù
.(ä)åéùøåéì òåøôì áééç åðéà äæî ïéòãåé í"åëò ïéà íà úîå í"åëòì

)א( הגוי יורש את אביו דבר תורה  -אבל שאר ירושתיהן מניח אותן לפי מנהגן מפני דלא
מצינו שיהיה סדר נחלות אלא לישראלים לבד )רע"א(.
)ב( והגר אינו יורש כו'  -דכקטן שנולד דמי )סמ"ע(.
)ג( ותנאי מועיל בירושה זו  -פירוש ,שיכול להוריש למי שאינו ראוי ליורשו ולעקור נחלה,
וגוי וגר שירשו אביהן ,יכול הגר לומר להגוי טול אתה ע"ז ויין נסך ואני מעות ,ואם
משבאו לרשותו אסור ,כיון דאינו יורש את אביו מן התורה ,לא מחשב כאילו הוא ברשותו,
משו"ה יכול להתנות כן ולא אמרינן שהגר נהנה מע"ז )סמ"ע( ,פירוש ,שיכול לעקור
הנחלה מהראוי לה ,משא"כ בישראל שצריך לשון מתנה דוקא כלדעיל )סימן רפ"א סעיף
ז'( )ט"ז(.
)ד( אפילו היה לו בן שלידתו בקדושה – עי' לעיל סי' ער"ה ס"א )סמ"ע(.
)ה( אם אין גוים יודעין כו'  -אבל אם יורשי הגוי או שאר גוים יודעים זה קאי בעון ,כיון
דהגוי יורש את אביו ,הוא בכלל גזילה ,וגזל הגוי אסור ,אבל אם אינו יודע ,הוא בכלל ראה
ויתר גוים )סמ"ע( ,וי"א דנראה הטעם ,דהפקעת הלואתו שרי כמ"ש בסימן שמ"ח ]סעיף
ב' בהג"ה[ ,רק במקום שיוודע יש חילול השם וכמ"ש שם בסימן שמ"ח )ט"ז(.769

)ïéã úéá åàø íàå ,(å)äéäùë íéìàøùéä åéáåø÷ úà ùøåé í"åëòì øéîäù ìàøùéáì÷ (á
ïäì ùé íàå ,íãéá úåùøä íéòùøä éãé ÷æçì àìù ùøéé àìù åñð÷ìå (æ)åðåîî úà ãáàì
íéñëðä øîåîä ïúð åìéôàåâì÷ äâä .íäì øîåîä íäéáà úùåøé ïúðú ìàøùéá (ç)íéðá
ïéçéðîù íéøîåà ùéå .ïäá çë åì ïéàå åéùøåé éî÷ åéñëð åìôð ãéîã ,íåìë åúðúîá ïéà íéøçàì
åìéôà ,í"åëòì øîåîä éáåø÷ ùøåé ìàøùéå .åì ïéðúåð äáåùúá øåæçé íàå (è)ïéã úéáá äùåøéä
ãé åçìù íéã÷ôðä íà ìáàãì÷ .åúåéâá íéðá åì åéä åìéôàå ,(é)íéøçà íéìàøùé ãéá ïåîîä ãé÷ôä
äîá åëæ ,äæ ìò íéãò ïäì ùéå åì åðúéì åöø àìå ïåîîä ù÷áù åà ,øîåîä ééçá ïåã÷ôä ïåîîá
÷æçåîä ìëã ,åúåî øçàì ïä øîåîä ééçá ïä ,ã÷ôðä ãéî àéöåäì ïéìåëé åéùøåé ïéàå (àé)ïãéáù
íà ,áàä ïî íéáåø÷ åì ùéå åîà åì äúîù øîåî ìàøùé .éç àåäù ïîæ ìë ïäá úåëæì ìåëé åéñëðá
.íàä éùøåé øàùì äùåøéä äøàùðå (âé)ïéùøåé ïðéà åéùøåé íâ åúùåøéá (áé)åñð÷ì éåàøù ìåãâ øîåîä
÷(ãé)úøîåîä åúùà íå÷îá ùøåé ìòáååì÷ .åîà ïéùøåé åéùøåé ,ñåð÷ì éåàø åðéàù ïè÷ øîåîä íàäì

 768החסרתי משהו?
 769עי' גזל עכו"ם.

185

מאיר המשפט על חושן משפט חלק ו'
êééù ïéà ,äãéë åãéã øçàî ùøåé ìòáä ,êë øçà äúîå í"åëòì äøéîäù øçàì äéáà úîù ô"òà
÷.ñð

)ו( יורש קרובו המשומד  -כיון דעדיין לא זכה בהם שום אדם ,ממילא היורש יורשן )ט"ז(
)ז( ואם ראו בית דין לאבד כו'  -לא בכל ענין קנסו והפקיעו חז"ל המשומד מירושתו ,כי אם
כשראו שודאי לא יחזור לכשרותו )סמ"ע( ,מן הדין ודאי ממון של המומר הוא לגמרי ,אלא
אם כדי לתקן פירצת הדור יש צורך לקנסו בממון זה ,הרשות ביד הב"ד ,ואפילו בדרך זה
ינתן הממון לבני המומר .ועי' לקמן שפ"ח סעיף י"ג ,דאסור לאבדו ביד ממון של מוסר,
דילמא נפיק מיניה זרעא מעליא ,וק"ו כאן דכבר נפיק מיניה בני ישראל דאין לאבד ממון
השייך להם ,ולא יהבינן למומר רק לבניו )ט"ז(.
)ח( ואם יש לו בנים  -ה"ה אם יש לו אב תנתן הירושה לאב )סמ"ע(.
)ט( ויש אומרים שמניחין הירושה בבית דין כו'  -ודאי מניחין הירושה בב"ד אולי יחזור
וישוב ויתנו לו ,אלא שבדין קמא איירי שהמומר רצה ליתן לאמו ובזה קאמר דבכה"ג
מוטב שיתנוהו לבתו ,ע"ש )סמ"ע( ,י"א דאף במקום דאין בנים למומר מ"מ לא שבקינן
למומר שיטול הוא הירושה אף במקום שאין משום לתקן פירצות הדור אלא משום דלא
שבקינן לממון שהוא ביד ישראל שיאכלנו המומר בגיותו ,על כן כתב שיניחו אותו ביד
ב"ד )ט"ז(.
)י( אפילו הפקיד הממון כו'  -פירוש ,ולא אמרינן שהנפקד שבידו הממון יזכה בממון
משום דנכסיו הן הפקר ,אם לא ששלח בהן יד בחייו תחילה כדמסיק )סמ"ע(.
)יא( זכו במה שבידן כו' – עי' לקמן שפ"ח סי"ג :אסור לאבד ממונו של מוסר ,אף על פי
שמותר לאבד גופו ,שהרי ממונו ראוי ליורשיו .ויש אומרים דמותר ליטול ממונו לעצמו,
דאינו אסור אלא לאבדו ,וקשה על הרמ"א כאן שלא מזכיר שהוא חולק על השו"ע שם
)ש"ך( ,ויש לחלק בבין מומר לע"ז למוסר ,שמומר לע"ז ליכא למימר חיישינן דילמא נפיק
מיניה זרעא מעליא ,כיון שנטמע בין העכו"ם )רע"א בשם המשנה למלך( ,ואפילו אם אין
מחלקים ,כיון דלא נפסק הלכתא בסי' שפ"ח ,מי שלוקחו הרי זה זכה מן ההפקר בחיי
המומר ואין לנו כח להוציאו ואם לא שלח בו יד בחייו אין כאן זכיה )נתה"מ רע"א בשם
מהרח"ש( ,נפקד שיש בידו פקדון שט"ח חילוף כתב ,ושוב המפקיד המיר דתו לעבודת
כוכבים ומת בהעזבו דת והניח יורשים ישראלים ,והלוה עני והיורשים אינם יודעים
מהחילוף כתב ,אין הנפקד צריך להודיע להיורשים מהחילוף כתב ,ואיסורא קא עביד
הנפקד אם מוציא השטר ומוסרו ליד היורשים ,ואם ירצה לצאת ידי חובה מכל וכל ,יבליע
להיורשים דמי ניירא בעלמא לצור ולצור ,ודוקא בלא הגיע זמן פרעון זכה )פ"ת(.
)יב( שראוי לקנסו  -אם שרואין בו בבירור שחוזר בתשובה ,רק שמתוך פחד רק שומר תו"מ
בצנעה ולא בפרהסיא ,ואי אפשר לו לברוח ,או שרואין בו שבזמן קרוב יברח ,ודאי
שבכלל ממון ישראל יחשב )ט"ז( ,וי"א שראוי לקנסם )רע"א בשם תורת חסד(.
)יג( גם יורשיו אינן יורשין  -והטעם ,דמשומד נחשב כמת ,ואין הבן יורש את אמו בקבר
להנחיל ליורשיו מאביו ,משא"כ קטן דלא קנסוהו ולא אפקוהו חז"ל מירושתו ,משו"ה אף
שאינן נותנין בידו הירושה בעודו מומר ,מ"מ אינו נחשב כמת אלא יורש את אמו ומזכה
לקרוביו מאביו בירושתו )סמ"ע( ,וי"א הטעם שאין משפטו בתורה ,ואם העבירו את
הירושה ליורש אחר ,ואח"כ חזר בתשובה ,מה שעשו ב"ד עשוי )רע"א בשם התורת חסד(,
וי"א הטעם ,דמסלקין המומר כמאן דליתא ממילא נשארה הנחלה ליורשי המוריש )ט"ז(.
)יד( ובעל יורש במקום אשתו המשומדת  -קמ"ל דאע"פ שהיא גדולה ובמומר גדול קאמרינן
שאין יורשיו יורשין זכותו בירושת אמו כנ"ל ,שאני בעל דידו כידה או יד הבעל יותר טוב
מידה ,משא"כ בשאר יורשין שאין להן צד זכיה בנכסי קרובים בחייהם )סמ"ע( ,770הטעם
משום דבבעל אמרינן ידו כידה ,על כן לא אמרינן בזה דהמומרת כמאן דליתה ולא יזכה
בממון אלא יורשי המוריש ,ועוד דשאני בזרעה דלא אתי אלא מכחה ולא עדיפי מדידה,
משא"כ בבעל דאתי מכח זכות עצמו )ט"ז(.

 770לא ראיתי הלכה יוצא רע"א ד"ה במקום אשתו.

186

מאיר המשפט על חושן משפט חלק ו'
)ïéá äòîèðå äøéîäù äòîù êë øçàå äðåéãôì úåòî äöá÷ äîàå úéáùð äàìæì÷ (â
íàå ,íéåáù ïåéãôì íéé÷ ïø÷ä äéäé ïúðù äî ãçà ìëì (åè)øéæçäì øùôà éà íà ,í"åëòä
.(771æ óéòñ âðø ïîéñ ã"éá ïééòå) íäá äãôú äéåáù äúåà íéîéä úéøçàá úåãôì ïëúé

)טו( אם אי אפשר להחזיר כו'  -כיון שנטמעה בין הגוים ונשאת וילדה בנים ,ודאי לא זכתה
ממעות שנתנדבו לצורך פדיונה ולא יזכו בו בניה אחריה ,דאדעתא דהכי לא התנדבו
שתאכלם בגיות שהרי לא התנדבו אלא לפדיונה ,הלכך אם היה אפשר להחזיר לכל אחד
מה שנתן ,זה היה מוטב ,דהרי לא יצא מרשותם עד שתפדה ,אבל זה אי אפשר כי יוציאו
על זה יותר מן הקרן ,הלכך יעשו בו צרכי רבים ,ויותר הוא טוב לפדיון שבויים ,ויהיה
הקרן קיים אם תוכל לפדות באחרית הימים אותה שבויה שתפדה בהן) 772סמ"ע(.
úîù úåãò êéøöå áåø÷ àåäù ùøåéì úåãò êéøö ïéà - ãôø ïîéñ

)ïðéàù ô"òà (à)éðåìô àåäù ïäì ÷æçåäù íéãòä åãéòäù ä÷æçá ïéùøåé ïéùøåéä ìë äâäçì÷ (à
ïéàå úîä áåø÷ àåäù ãçàá 773÷æçåî àåäù éîèì÷ .ïéùøåé øàùá ïéãä àåäå ,åñåçé úúéîà ïéòãåé
ïéòãåé àìù ïîæ ìë åðîî øúåé áåø÷ ùé àîù ïðéùééç àìå ,åùøåé äæ éøä åðîî øúåé áåø÷ ïéòãåé åðà
).774ãçà ãò éô ìò äùåøéì áåø÷ ïéãéøåî àìåî÷ ,(æ óéòñ ôø ïîéñ ìéòì ïééòå

)א( כל היורשים יורשים בחזקה כו'  -המחבר השמיטו ,משום שכבר כתבו לעיל ריש סימן
ר"פ )סמ"ע( .האומר זה בני או זה אחי או זה אבי או שאר היורשים ,נאמן ויורשים אותו
מטעם מיגו ,אבל זה רק במקום שאין קרוב יותר ממנו ,לדוגמא ראובן מעיד על שמעון
שהוא אחיו ,ואין לראובן בנים ,הוא נאמן ,ושמעון יורשו .אבל אם יש לראובן בנים ,אז
אפילו אם שמעון אחיו ,אינו יורשו ,ולכן אינו נאמן ,שאומרים שלא התכוין להעיד אלא
לחבבו ,ואפילו אם בניו של ראובן מתים קודם לראובן ,אין שמעון יורשו )קצה"ח( .וי"א
שנאמן אפילו אם אינו ראוי ליורשו ונאמן מכח מיגו) 775נתה"מ(.

)åà (á)úîù åá åòîù íà ìáà ,ïùéøåî úîù äéàø åàéáéù ãò íéìçåð íéùøåéä ïéààî÷ (á
,(äúáåúë úà úìèåðå) íäéô ìò åúùà úà ïéàéùîù ô"òà ,íîåú éôì íéçéñî í"åëò åàáù
÷ïéà ,776äúáåúë ìåèúå àùðúå úðîàð àéäù ô"òà ,éìòá úî äøîàå äàáù äùàä ïëåáî
.äéô ìò äìçðì íéñðëð íéùøåéä

)ב( אבל אם שמעו בו שמת – י"א דעד אחד שמעיד ,מורידים לנחלה דמלתא דעבידי
לגלויי .אבל אם עד אחד אמר ששמע שמת ,הוי עד מפי עד .ואם ב' עכו"ם מעידים מסיח
לפי תומו זה שלא בפני זה ,אז מורידין לנחלה ,מ"מ להלכה משמע מכל הפוסקים דבכל
ענין בע"א אין מורידים לנחלה ועיין הגהת ש"ע לעיל סס"י ל' ]אין חילוק בדיני ממונות
בין מלתא דעבידא לגלויי או לא) [777רע"א(.

 771מעות שגבו לפדיון שבוי ומת קודם שנפדה יש מי שאומר שהם של יורשיו ויש מי שאומר
שלא זכו בהם יורשיו.
 772עי' יו"ד רנב א :אם גבו לצורך הבנין בית הכנסת ואפי' אם קנו העצים והאבנים והקצום
לצורך הבנין שאסור למכרם בשביל מצוה אחרת מותר למכרם לצורך פדיון שבויים ,ועיי"ש בש"ך
שרק מותר לשנות למצוה יותר גדולה ,ועיי"ש בט"ז .וצ"ע ,ש
 773ש"ך חושן משפט סימן רפד ס"ק א
)א( מי שהוא מוחזק כו' .עיין בתשובת מהרא"ן ששון סי' נ"ג מ"ש בזה וחולק ג"כ אסברת
ריב"ש וע"ש עוד סי' צ"ב ובתשו' ר"ש כהן ח"ב סי' נ"ד וצ"ד:
 774ש"ך חושן משפט סימן רפד ס"ק ב
)ב( על פי ע"א .הכי איתא להדיא בש"ס כתובות )דף ק"ז ע"ב( ע"ש עיין בתשובת רשד"ם סימן
שי"ט ותמ"ח:
 775ואם כן רק נוגע לנכסים שהיו עד שעת האמירה ,ולא לאחר מכן ,כדלעיל & ,ועוד אינו נאמן
נגד חזקה ,שאם מוחזקים באדם פלוני שהוא לא קרובו ,אינו נאמן.
 776ש"ך חושן משפט סימן רפד ס"ק ג
)ג( ותנשא ותטול .עיין בתשובת ר"י לבית לוי ס"ס י"א ובתשו' ר"ש כהן ס"ב סימן ס"ה וס"ג
סימן קי"ז:
 777ועי' יו"ד שצז ס"א לענין אבילות.

187

מאיר המשפט על חושן משפט חלק ו'
)ג( אף על פי שמשיאין אשתו על פיהם כו'  -הטעם ,דדוקא גבי נישואי דאשה הקילו
בתחילה משום החומרא שהחמירו עליה בסופה ,דודאי לא תנשא עד שתבדוק היטב אם
אמת הוא הקול ,וכמו שהקילו מטעם זה ג"כ להתירה לינשא ע"פ עד אחד או עבד ושפחה
כמבואר באה"ע סימן י"ז סעיף ג' ,משא"כ בהוצאת ממון מחזקת זה ליתנו ליורשיו .והא
דהקילו בסמוך )סעיף ד'( גבי נפלו למים שאין להם סוף ואינך דיורדין על פיהם לנחלה
ואין משיאין על פיהם ,התם היינו טעמא משום דבכל דברים אלו שחזקתן למיתה לא
החמירו גביהן לענין ממון ,אבל לענין נשיאת אשה אדרבה משו"ה החמירו ,דכיון דחזקתן
למיתה תסמוך האשה ע"ז ולא תבדוק תו ע"ז אם הוא אמת )סמ"ע(.

)(å äë íéøáã) øîàðù äéô ìò äìçðì ñðëð äîáé éøä ,äîáéúðå éìòá úî äøîàâî÷ (â
.í÷ éøäå úîä åéçà íù ìò íå÷é
)ô"òà ,åøëæ ãáà åøîàå íäéðôá òáèù íéãò åàáå óåñ íäì ïéàù íéîá òáèù éîãî÷ (ã
íéãò åàá íà ïëå .íäéô ìò íéìçåð íéùøåéä éøä ,äìéçúëì åúùà úà ïéàéùî ïéàù
åà ,úîå äîçìîá ø÷ãðù åà ,åá ìëåà óåòäå áåìö åäåàøù åà íéøîðå úåéøà áåâì ìôðù
åìà ìëá ïúåà åøéëäå (ã)åôåâá íé÷äáåî íéðîéñ åì åéä ìáà .åéðô åøéëä àìå âøäð
ïéàéùî ïéàù ô"òà åæ úåãòá äìçðì íéãøåé êë øçà åøëæ ãáà íà ,íäá àöåéëå íéøáãä
åãéòä íà ïåîî ïéðòì ìáà ,úøë øåñéà éðôî àìà åìà íéøáãá åøéîçä àìù ,åúùà úà
òîùð êë øçàå ,åøëæ ãáàå íéøáãä íúåà åàøù åãéòäå äúéîì ïú÷æçù íéøáãá íéãòä
.íäéô ìò íéìçåð åìà éøä ,(ä)úîù

)ד( אבל היו לו סימנים מובהקים כו'  -האי מובהקים לאו מובהקים גמורים קאמר ,דא"כ
היו משיאין ג"כ אשתו על פיהם ,וכמ"ש באה"ע סימן י"ז סעיף כ"ד ,אלא מובהקים
לאפוקי חיוור וסומק או כליו היו כך וכך קאמר )סמ"ע( ,עיין מ"ש בסימן רנ"ט סק"ב
)קצה"ח( ,נראה דאם אמר סימנין גמורים בכליו דמהני לענין ממון )נתה"מ(.
)ה( ואחר כך נשמע שמת  -אפילו לא שמעו בו שמת אלא אחר שהעידו על דברים כאלו,
וה"א שהקול שמת נתפשט מכח עדותן על דברים שהן למיתה ,אפ"ה יורדין לנחלה ,וכ"ש
אם נשמע הקול שמת קודם שהעידו על דברים כאלו שסתמן למיתה )סמ"ע( ,א"כ לפי
דבריו עכ"פ בעינן קול שמת ,ואין זה במשמע ,אלא האי "ואח"כ" דנקיט ,פירושו "או
אח"כ" )ט"ז(.

íéñëðá åùòé äî úòãì àöåéäå çøáù éåáù - äôø ïîéñ
)ïéàéöåî ïéà ,íäéðéá íúåà å÷ìçå äìçðì åéùøåé åãøéå úîù òîùðå äáùðù 778éåáùäî÷ (à
åãøéå úîù åá åòîùù (á)úòãì àöåéä ìáà .äðëñ úîçî çøåáä ïëå ,(à)íãéî íúåà
.ïùéøåî úîù äéàø åàéáéù ãò íãéî íéàéöåî ,íé÷ìåçå åéñëðì åéùøåé

)א( אין מוציאין אותה מידם  -דלאו דוקא קאמר אין מוציאין דהא אפילו לכתחילה מורידין
קרוב לנכסי שבוי )עי' לקמן ס"ב( ,ולא נקט אין מוציאין אלא משום סיפא דכשיצא לדעת,
דשם אפילו מוציאין מיד קרוב וכנ"ל .ועוד דמשום דירדו למכור ולהחזיק בהן בעינן
ששמעו בו שמת ,אבל אם לא ירדו אלא להתעסק בהן ולהיות כאריס ,אפילו לא שמעו בו
שמת נמי) 779סמ"ע וש"ך( ,וי"א שמש"כ "אין מוציאין אותם מידם" ,דהיינו דבשלא שמעו
בו שמת כשהבית דין מורידין אותן מתנין עם הקרובים שאף שכל זמן שלא יבואו הבעלים
יכולין הן לאכול ,מ"מ כשיבואו הבעלים מנכין להם במה שהיו צריכין ליתן להם כאריס
והמותר מוציאין מהן ,אבל בשמעו בו שמת שירדו לאכול בתורת נחלה אין מוציאין מהן
הפירות שאכלו ,ומשו"ה לא היה צריך שוב לכתוב הדין שאפילו שמע שממשמשין ובאין
דהרי זה זריז ונשכר ,דנכלל במה שכתב שאין מוציאין מידם ,דמשמע שאין הבית דין

 778ש"ך חושן משפט סימן רפה ס"ק א
)א( שבוי שנשבה כו' .עיין בתשו' מהרא"ן ששון סימן צ"ג ובתשובת ר"א ן' חיים סי' ט"ו:
 779לא ברור לי מסקנת הסמ"ע האם זה שעיר התשובה השני?
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מוציאין מהן שום דבר מהפירות עד שיבואו הבעלים ויטלו שלהן .אבל לירד ולמכור הגוף
הקרקע ודאי דאין שום אדם יקנה מהן ,דאין אדם מוכר דבר שאינו שלו ומי שיקנה מהם
אינהו דאפסדו אנפשייהו ,וכשיבואו הבעלים יוציאו מהלוקחים שקרקעות א"י להבריחם
ואין הבית דין חוששין כלל למכירה ,ובודאי לא יעשו היורשים רק שיאכלו הפירות ובדין
אוכלים )נתה"מ(.
)ב( אבל היוצא לדעת כו'  -והיינו דוקא שהלך במקום רחוק ובמקום הסכנה ואין השיירות
מצויות ,דהיוצא בדרך זה מדרכו לצוות לביתו ,וכיון שזה לא ציוה אמדינן דעתיה דלא
ניחא ליה דלירדו בו אחרים ,אבל כשהלך לדעת במקום קרוב או במקום שהשיירות
מצויות ,אמרינן דמשו"ה לא ציוה משום דסבר לשוב היום או מחר ,וכיון דלא שב ודאי
נאנס ודינו כשבוי )סמ"ע(780 ,עיין בתשובת עבודת הגרשוני סי' ד' בעובדא כיוצא בזה,
ע"ש באורך )פ"ת(

).íäéñëðá ÷ñòúäì ïéã úéá íéáééç (â)úåùôð úåðëñ úîçî çøåáå 781äáùðù éåáù (á
êåúì ïéãéøåîåæî÷ ,ïéã úéá éô ìò ïîàð ãéá íéã÷ôåî åéäé íéìèìèîä ìëåî÷ ,íéùåò ãöéë
òãååéù ãò íäá ÷ñòúäìå úåò÷ø÷ä ãåáòì éãë (ã)ùøéì íéåàøä íéáåø÷ úåò÷ø÷ä
éãáåò ïðéà ïúö÷å äîãà éãáåò ïúö÷ äáøä ïéùøåé ïàë åéäçî÷ äâä .(å)åàåáéù ãò åà (ä)åúîù
íéáåø÷ä åìà ïéîù çøåáäå éåáùä åàåáéùëåèî÷ .(æ)äîãà éãáåò ãéá ïéãéîòî äîãà
à÷åã íéøîåà ùéåð÷ äâä .äðéãî äúåà ìù íéñéøàä âäðîë åìëàù äîå åùòù äî åãéøåäù
øçàå (àé)åäåãéøåäù íãå÷ úîù åòîù íàåàð÷ .(è)ìëä ìèåð úåøéô ìáà ,(ç)ñéøàë åì ïéîù çáùá
åãéîòé àì äîìåáð÷ .782àéöåä àéöåäù äîå ìëà ìëàù äî àìà íåìë çáùá åì ïéà åàá êë
éàãååá òãååéù ãò åà íéìòáä åàáéù ãò úåò÷ø÷á ïéá ïéìèìèîá ïéá íìåòì ñåôåøèåôà
åäéîâð÷ äâä .úòã éðá íäù íéìåãâì ñåôåøèåôà ãéîòäì áééç ïéã úéá ïéàù éôì ,åúîù
.(áé)åæî äìåãâ äð÷ú ïéàå åúåà ïéãéîòî éåáùä úð÷úì ñåôåøèåôà úåéäì äöåøù éî ïàë äéä íà
÷.úåçîì ìåëé ùøåéä ïéàã íéøîåà ùéå ,(âé)ñåôåøèåôà úåðîì àìù úåçîì ìåëé ùøåéä åäéîåãð
÷.ñåôåøèåôà åì ïéãéîòîå ïè÷ë åðéã äèåùäð

)ג( ובורח מחמת סכנות נפשות  -דכל שלא היה לו פנאי לצוות ב"ד מחוייבין להזקק לנכסיו
שלא יופסדו )סמ"ע(.
)ד( קרובים הראויים לירש  -משני טעמים מורידין דוקא קרובים :הא' ,דאם מורידין אריס
אחר דילמא כל כונתו יהיה להרבות פירות ליטול בו חלקו כמו אריסי העיר ויפסיד הקרקע,
דאין בעליו עמו שישגיח על פעולתו ,משא"כ קרוב הראוי לירש דלא יפסידו דיאמר שמא
מת והקרקעות יהיו שלו .והטעם השני ,דכיון דיש להסתפק בו שמת ,למה נפסיד בתקנתינו
הקרוב להשחית מנחלתו ,טוב תתן בידו הקרקע ולאכול ממנו הפירות מלתתן לאיש אחר
)סמ"ע(.
)ה( עד שיוודע כו'  -פירוש ,ואז יהיה הכל של זה הקרוב שירד בה )סמ”ע(.
)ו( או עד שיבואו כו'  -פירוש ,ואז ישומו לזה היורד במה שעבד באריסות וכדמסיק
המחבר ,ומאז והלאה יטלו הבעלים הקרקע לידם )סמ"ע(.
)ז( וקצתן אינן עובדי אדמה  -אלא עובדין שלהן ע"י אחרים ,אפילו יש לאחרים ג"כ
קרקעות ונותנין אותן ליד אריסים והן משגיחין עליהן ,אפ"ה מוסרין אותן ליד קרובים
העובדין באדמתן בעצמן )סמ"ע(.
)ח( דוקא בשבח  -פירוש ,מה שנשבח הקרקע בעצמה זולת הפירות )סמ"ע(.
)ט( פירות נוטל הכל  -נראה דאפילו הפירות שגדלו מאליהן נוטל )נתה"מ(.
)י( אפוטרופוס לעולם – שאינו מצוי שימצא )סמ"ע(.
780
781

ש"ך חושן משפט סימן רפה ס"ק ג
)ג( שבוי כו' .עיין בתשו' ר"א ן' חיים סי' ע"א וברשד"ם סימן רכ"ז:
 782עי' לקמן סמ"ע סקט"ו דאף ששמעו בו שמת מ"מ לא היה סבור שבודאי מת ונכנס אדעתא
דהכי דאם אולי יבא אחיו או מורישיו יטול את שלו ומחשב קצת לידע ביה ומחל.
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)יא( ואם שמעו בו שמת כו'  -הטעם ,דבשלמא כשלא שמעו בו שמת דיש לחוש שתהיה כל
כונתו להרבות בפירות ולהכחיש הקרקע בסוברו היום או מחר יבוא השבוי ויטול הקרקע
מידו ,משו"ה הוצרכו לתקן דאף כשיבוא יטול בשבח כאריס ,ואז לא יכחיש הקרקע כיון
דאף אם יבוא ויטול הקרקע מידו יהיה לו עכ"פ חלק בהשבח ,משא"כ כששמעו בו שמת
דאז ירד להקרקע בסוברו שהיא שלו ותו ליכא למיחש דיפסידוה ,ומשו"ה אם יארע דאחר
ששמעו בו שמת וזה עבדו ושבחו בא בעל הקרקע ,אינו נוטל חלק בהשבח אלא דינו כדין
בעל שהוציא הוצאה על נכסי מלוג של אשתו הגדולה ואח"כ מתה ,דדינו הוא דמה שאכל
אכל ומה שהוציא הוציא )סמ"ע( ,783עי' סמ"ע לקמן סוף סי' רפ"ז ,ולפי דבריו הכא דווקא
בשעמו בו שמת על ידי קול אבל ע"י עדות גמור הנוטל כאריס )רע"א(.
)יב( ואין תקנה גדולה מזו  -פירוש ,דאז יהיה חלק הבעלים בפירות בטוח והקרקע נשמרת
מפסידא )סמ"ע(.
)יג( מיהו היורש יכול למחות  -דכיון דאין לב"ד לבקש ע"ז לפי שאינו מצוי שימצאו וכנ"ל,
וזכות היורש הוא דירד הוא להנכסים ולא אפוטרופוס ע"י אריס ,משו"ה יכול היורש
למחות ביד ב"ד דלא יפסידו לו בדבר שאינו מצוי ואינו מוטל עליהן )סמ"ע(.784

),øåãâì íéøîú ,øåöáì íéáðòå ,øåö÷ì äî÷ çéðäå ïëåñîä çøáå 785éåáùä äáùðåð÷ (â
øãåâå øöåáå øöå÷å ,(ãé)ñåôåøèåôà íäì íéãéîòîå åéñëðì íéãøåé ïéã úéá ,÷åñîì íéúéæå
ïéãéøåî êë øçàå ,ïéã úéáá íéìèìèîä øàù íò íäéîã çéðîå úåøéôä øëåîå ÷ñåîå
.íúåà ìëàéå íéùåìúë íäù úåøéôä åìà ùåìúé àîù äìéçú ãøé íàù ,åéñëðì áåø÷ä
çøåè àìå äãåáò íéëéøö íðéàå øëùì úåéåùòä úåéðç úåà÷ãðåôå úåøéöçá ïéãä àåäå
íäì ïéãéøåî ïéà ,Error! Reference source not found.úåñéøàá íúåà ïúåð íãà ïéàå
øëùä äéäéå éàáâ íäì ïéãéîòî ïéã úéá ,ïéùåò ãöéë àìà ,ìëåàå øëùä äáåâ éøäù ùøåé
áåø÷ä ïéãéøåî ïéàå .(èé)åìù ìåèéå àáéù ãò åà úîù äéàø àéáéù ãò ïéã úéáá çðåî
åàöîðå åãñôé àìù éãë ñéøàë íäá åéäéù íäá àöåéëå íéîøëå úåðâå úåãùì àìà íìåòì
.(íéôãøð úåîù íäå äîùðä õøàäå ïéðòî ùåøéô) íéîùðå ,(íéîîåù ùåøéô) íéøåá

)יד( ומעמידין להן אפטרופוס  -אף דנתבאר )לעיל ס"ק )י(( דאינו מצוי שרוצה אדם להיות
אפטרופוס לגדולים ,ה"מ בענין עבודת קרקע דצריכין טורח ועיון רב על האריסים
בעבודתן כל ימי עבודת השדה והחרישה והזריעה ,משא"כ בדברים כאלו העומדין לתלוש
ולקצור דאין בהן טורח רב ,ור"ל דבכיוצא בדברים אלו מצויים בני אדם לגמול חסד אף
עם הגדולים להיות להם אפוטרופוס )סמ"ע(.

)ïéãéøåî ïéà ,åì òøéà äî àìå êìä ïëéäì òåãé ïéàå åéñëð çéðäå úòãì 786àöéù éîæð÷ (ã
÷åì ãéîòäìå åá ìôèäì íéëéøö ïéã úéá ïéàå .787åúåà ïé÷ìñî ãøé íàå åéñëðì áåø
ïéã äéäé ãöéëå .åéñëð çéðäå àöé åúòãì éøäù ,ïéìèìèîì àìå ò÷ø÷ì àì ñåôåøèåôà
úåîéù ãò åà ,òáúéå äæ àáéù ãò åãé úçú íäù äæ ãéá åãîòé ïéìèìèîçð÷ ,äæ éñëð
íøë åà äãùå ,øëù åðîî ïéç÷åì ïéà ïäá ïëù åçéðäù éî .úåò÷ø÷äå íéùøåéä åòáúéå
åøàùé íéøåá íçéðäù íøë åà äãùå ,àáéù ãò íçéðäù åîë åøàùé ñéøà ïäá äéäù
åäéî äâä .äøéæçäì ïéååöî åðà ïéà úòãì äãéáàå åðåîî ãáéà åðåöøá àåä éøäù ,íéøåá
áùçå äðëñ íå÷îá àìù êìä íà ïëåèð÷ .éåáù éñëðë åðéã ,ïäá òãé àìù ïàëá íéñëð åì åìôð íà
.úòãì àìù àöéù éîë éåä øæç àìå øåæçì

 783לא ראיתי צורך להיבא סמ"ע סק"י ,וסקי"א.
 784לא הבאתי את הפ"ת.
 785ש"ך חושן משפט סימן רפה ס"ק ד
)ד( נשבה השבוי כו' .עיין בירושלמי פרק נערה שנתפתתה הל' ח' מדינים אלו:
 786ש"ך חושן משפט סימן רפה ס"ק ה  -ובתשובת ר"מ אלשיך סי' ל"ח:
 787עי' רמב"ם ז"ח ששי טעות סופר שכתוב אין מסלקין ואתו עי' גמ' ב"מ לח ע"ב וה"ה
ברמב"ם שם.
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)טו( לדעתו יצא כו'  -פירוש ,ואילו רצה שירדו בו אחרים היה מצוהו קודם יציאתו )סמ"ע(.
יעקב מת ,והניח בן קטן ובת ,ונשארו כל נכסיו ביד אחיו שמעון שהיה מפקח בנכסים,
ויגדל הילד ונעשה איש ,והלך לדרכו ולא חזר ,ושמעו שמת ,והבת תובעת הירושה של
הבן מיד הדוד .ולהלכה לא נותנים לה ,אבל מוציאים את זה מהדוד ,ונותנים ליד איש
נאמן ,אפילו אם הדוד נאמן ביותר ,שהרי התקנה להוציא הירושה ולהביא את זה ליד איש
נאמן אינו למעלת ותקנת האיש ההוא היוצא ,דהא דאמרינן כאן דיצא לדעת דהיה לו פנאי
לצאת ולא צוה ,שמא אינו רוצה שיעשו שום שנוי בנכסיו .לפיכך אמרו מטלטלין יעמדו
ביד מי שהם בידו ,ולא קפדינן אם הוא נאמן או לא .גם שדה וכרם שהניחם בורים ישארו
בורים ,דאיהו דאפסיד אנפשיה ,שהרי ברצונו מאבד ממונו .ואפילו הכי היכא ששמעו בו
שמת עבדינן תקנתא .יראה ודאי דהך תקנתא דעבדינן ,היינו משום תועלת ותקנת היורש,
דכיון ששמעו בו שמת ,נהי דאין מורידין היורש לנחלה עד שיודע הדבר בעדות ברורה,
מ"מ עושים תקנה להשגיח בנכסים שלא יפסדו ,כיון שאיפשר שיתברר שמת האיש היוצא
ויפלו הנכסים ביד היורש ,מ"מ אינו ראוי להניחם ביד שמעון דודה ,שאיפשר שלא יהיה
לבה בטוח שיהיו המעות בידו )ש"ך בשם מהרש"ך( .ראובן יש בידו מעות משמעון
בהלואה או בפקדון ,ומת שמעון הנזכר ולא נודע לשמעון הנזכר יורש ונוחל .כי היכי
דלגבי פירות חייב הנפקד להשתדל בתקנתם כמו כן חייבים בית דין להשתדל בתקנת
השבוי וכו' דמדין השבת אבדה נגעו בהו דעל כל ב"ד מוטל להציל הבעלים מהפסד
המיועד להגיע עליהם במקום שאין מצילין זולתן ,ה"ה נמי אם מת אדם אחד ונפלו נכסיו
קמי יורשין והיורשין אינם בכאן לפנינו ואינן יודעין מן הירושה שנפלה להם מחויבים
הבית דין לשקוד בתקנת' מטעם מצות השבת אבדה .וודאי אם הנפקד או הלוה איש מהימן
בעיני הב"ד והנכסים של המת בטוחים אצלו דבר פשוט הוא שאין הב"ד נזקקים להוציאם
מידו ,אבל אם אותו הנפקד אינו איש מהימן ובטוח בעיני הב"ד בלתי ספק אצלי שעל
הב"ד מוטל להוציא הפקדון מיד הנפקד ולתתו ביד איש נאמן בתורת נאמנות ע"פ ב"ד
)ש"ך בשם מהר"ם מלובלין( ,ועכ"פ יהיו הב"ד בטוחים בהקרן לעולם ולא בפירות ,כי אין
מעמידין אפוטרופוס למבוגר רק כשומר את הדבר ולכשיבואו יורשיו יוחזר להם הקרן
)פ"ת( ,וי"ח שא"צ להוציא מידו כלל )רע"א ופ"ת( .וגם קשה מאד שיבואו יורשים
שיכולין לברר שהם היורשים של פלוני שמת כיון דלא הוה נודע לנו בחיותו וה"ל כממון
שאין לו תובעים כו' ,ובכה"ג משמים זכו ליה ודידיה הוא ומאן מרמא ליה מידי ,ואם ירצה
לנהוג מדת חסידות יעשה דבר לצורך נשמתו והוה ג"כ קצת השבה )פ"ת(.
)טז( כמו שהניחם עד שיבא  -פירוש ,או עד שישמעו בו שמת ויטלום היורשים מידו וכמ"ש
לפני זה במטלטלים )סמ"ע(.
)יז( דינו כנכסי שבוי  -ולא אמרינן מדלא ציוה על הנכסים שהניח כשיצא וגילה דעתו שלא
ניחא ליה שירדו בו אחרים ,ה"ה בזה שנפל לו אחר יציאתו ,אלא מאי דגלי גלי ומאי דלא
גלי לא אמרינן בו כן )סמ"ע(.
)יח( שלא במקום סכנה  -עי' לעיל ס"א )סמ"ע(.
).íäéô ìò ïîàð ìöà ïúåà íéçéðîå íéìèìèîä ìë íéàéöåî ïéã úéá éøä úîù åá åòîù (ä
,øçà åîë ñåôåøèåôà úåéäì ìåëé ìáà ,åãéì ïéìèìèî ïéðúåð ïéà áåø÷ úøåúá à÷åãå äâä
.àáéù ãò åà úîù äøåøá äéàø àéáéù ãò ñéøàë íéîøëìå úåãùì áåø÷ä íéãéøåîå

)יט( שמעו בו שמת  -פירוש ,האי שיצא לדעת ולא ציוה לביתו ,כששמעו בו שמת אז צריכין
לחוש לפסידת היורשין ,משו"ה מוציאין המטלטלין מיד איש שאינו נאמן ונותנין אותן
ליד נאמן ,ואין נותנין אותן מיד ליורשיו הראויים לירש דדילמא הקול ששמעו בו שמת
הוא שקר ,אבל מ"מ יכול הקרוב להיות אפוטרופוס אם הוא נאמן עי' לקמן ס"ח ,וז"ש
מור"ם "ודוקא בתורת קרוב" ,ור"ל לשמש בהן כרצונו הוא דאין נותנין בידו פן יאבדו
ויפסידו אותן בידו )סמ"ע(.
)כ( או עד שיבא  -פירוש ,כשיבוא נוטל הקרוב כאריס אף בשבח )סמ"ע.(788

)àì úîù åá åòîùù úòãì àöåéä éñëðì åà çøåá åà éåáù éñëðì áåø÷ ïéãéøåîùëñ÷ (å
äæ øîàéå ïåòèé àîù ïè÷ éñëðì áåø÷ ïéãéøåî ïéàå .íéñëðä ãéñôé àîù (àë)ïè÷ åãéøåé
 788שאר הסמ"ע ונתה"מ סק"ג לא הבאתי
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ãçà íéçà éðù åéä ãöéë ,ïéãéøåî ïéà áåø÷ úîçî áåø÷ åìéôàå .éúùåøéá éì òéâîä é÷ìç
ïè÷äù éðôî åäãù êåúì ìåãâä ïéãéøåî ïéà ,çøá åà ïè÷ä äáùðå ,(áë)ïè÷ ãçàå ìåãâ
.éúùåøéá òéâäù é÷ìç äæ øîàé íéðù øçàìå çàä äæ ÷éæçé àîùå ,úåçîì ìåëé åðéà
éáà úîçî øîàé àîù åéñëðì åúåà ïéãéøåî ïéà äáùðù ïè÷ä äæ ìù åéçà ïá åìéôàå
.äæ ÷ìç éúùøé

)כא( כשמורידין קרוב כו' עד לא יורידו קטן  -רבותא קאמר ,דאפילו כששורת הדין נותן שלא
להוריד אחר אלא להנות לקרובו ,היינו דוקא כשהקרוב הוא גדול ,אבל כשהוא קטן אין
מורידין אותו ,ואין צריך לומר שאין מורידין קטן שאינו קרוב לנכסי שבוי .ואם אין קרוב
אלא קטן מעמידין לו אפוטרופוס שיתנם ביד האריס והוא ישמור חלק השבוי ,ומ"ש
"והוא ישמור חלק השבוי" ,ר"ל ישמרנו תחת ידו ,ואם יבוא השבוי יתנהו כולו לידו ולא
להקטן ,אלא שיש תועלת להקטן בהעמדת אפטרופוס זה ,שבאם ישמעו שמת שבוי זה
יתנהו הפירות וגם הקרקע הנשבחה ע"י אריס ע"י עיון אפטרופוס להקטן )סמ"ע( ,אבל
גדול מורידין אף על פי שיש עמו זה הקטן ולא חיישינן שמא מת השבוי )ש"ך( ,ויש
מחלקים בין זכר לנקבה ,שבנקבה לא מורידים אלא רק בזכר ,ועיין בשער המלך סוף פ"ד
מהלכות סוכה מה שכתב בזה )פ"ת(.
)כב( ואפילו קרוב מחמת קרוב אין מורידין כיצד היו שני אחים כו'  -האי כיצד אתי לפרושי
ריש דברי המחבר דכתב אין מורידין קרוב לנכסי קטן שמא יטעון שנפל לו בירושתו ,ומה
שכתב דקרוב מחמת קרוב אין מורידין ,אין מפורש בסעיף זה אלא בסעיף שאחר זה,
שהתחיל וכתב ,לעולם אין מורידין קרוב לנכסי קטן אפילו קרוב מחמת אחי האם כו',
דר"ל דיש שני אחין מאם אחת ולהאחד יש אח מהאב ,וקאמר דאותו אח מהאב אין
מורידין לנכסי קטן אף שהוא קרוב מחמת קרוב )סמ"ע(.
)כג( מפני שהקטן אינו יכול למחות כו'  -פירוש ,אף דקיי"ל )סימן קמ"ט סעיף י"ט( דאין
מחזיקין בנכסי קטן אפילו לאחר שהגדיל ,מ"מ יש לחוש שמא זה האח הגדול יטעון
שמעולם היתה שלו שנפלה לחלקו בירושה ,והקטן אף אחר שהגדיל לא יוודע לו שהיתה
של אבותיו למחות בו ולהוציאה מידו ,כי האנשים בני עירו אף שידעו שהיתה של אבי
הקטן יאמרו שמא האמת עם הגדול שזו השדה הגיעה לחלקו ולא יודיעו אותו להקטן ,מה
שאין כן כשמורידין איש אחר שאינו ראוי לירש עם הקטן לנכסיו ,כשיגדיל הקטן וזה
שהורידוהו בה ירצה להחזיקה בידו ,יאמרו בני עירו לזה הקטן שהגדיל שהשדה היתה של
אביו ויוציאוה מידו כיון דאין מחזיקין בנכסי קטן )סמ"ע(.

)íðéàù ïè÷ä ìù íàä éçà úîçî áåø÷ åìéôà ,ïè÷ éñëðì áåø÷ ïéãéøåî ïéà íìåòìåàñ÷ (æ
ïéá íéúáá ïéá ä÷åìç øèù íäéðéá ùé åìéôàå ,åæ àéä äøéúé ä÷çøä ùøééì íééåàø
úåøèùä åãáàé àîù ,ãøé àì úåñéøà øèù éìò åáúë øîà åìéôàå ,ãøé àì úåãùá
ìëåáñ÷ äâä .åùéøåî úîçî åà åúîçî åì àá äùåøé ÷ìç äæù øîàéå ïåòèéå íéîéä åëéøàéå
àì íà ìáà ,å÷ìç øáëå ãçà ïçìù ìò ïéëåîñ ïðéà øáëùë åðééä ïè÷ éñëðì áåø÷ ïéãéøåî ïéàù äæ
ïéàã àä ãåò íéøîåà ùéåâñ÷ .ïè÷ éñëðì áåø÷ ïéãéîòî ãçà ïçìù ìò ïéëåîñå ïééãò ïéçàä å÷ìç
äéðéî äàðä åì ïéàù àîìòá ñåôåøèåôàá ìáà ,úåøéôä ìëåàùë åðééä ïè÷ éñëðì áåø÷ ïéãéøåî
.áåø÷ ãéøåäì øúåî ïè÷ä úùåøéî íéñëðä åéä àì íà ïëåãñ÷ .øúåî

)כד( @כו[ אפילו קרוב מחמת אחי האם כו' .כבר כתבתי ]סקכ"ה[ פירושו וכן מפורש בטור
]סעיף י"ג[ ז"ל ,כגון שהקטן יש לו אח מאם ואותו אח יש לו אח מאב והוא נכרי אצל
הקטן ,אפ"ה אין מורידין אותו ,שמא ימות אחי הקטן מאמו ויאמר זה שהוא אחיו מאביו
אלו הנכסים שתחת ידי היו של אם אחי ואם הקטן ומתה אמם ,ואלו נפלו לחלק "אחי
מאבי" מאמו וירשתיו ,עכ"ל הטור .ועוד הוסיף הטור וכתב שם ז"ל ,ואין מורידין אפילו
קרוב מאם שאינו ראוי ליורשו אם יש בו צד שיוכל להחזיק בהן ,כגון שאם הקטן היתה
נשואה לאביו ,ושמא יאמר אלו הנכסים היו של אם הקטן שהיתה אשת אבי והיא מתה
בחיי אבי וירשה ואני ירשתיה מאבי ,עכ"ל )סמ"ע(
)כה( ואפילו יש ביניהן שטר חלוקה .פירוש ,ושטר חלוקה יש לו קול ,חשו חז"ל שמא לאורך
הזמן ישתכח הדבר וכדמסיק בטעמו )סמ"ע(:.
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)כו( בין בבתים כו' .פירוש ,אפילו בבתים דיש שכנים שדרים בצידו ויודעין שהיה של אבי
הקטן וששלו הוא ,אפ"ה חיישינן שישתכח הדבר )סמ"ע(.
)כז( וכבר חלקו .דמדחלקו יש לו קצת טענה שהרי כבר חלקנו וזה נפל לחלקי ,אף שסמוכין
על שלחן אחד אין מורידין ,וכשאין סמוכין על שלחן אחד ,אף על פי דעדיין לא חלקו ג"כ
אין מורידין כיון שחלוקין הן בעיסתן ,וכן מוכח מלשון ריב"ש הביאו בד"מ ]המובאים
בציונים אות כ"א[ ע"ש ,ומוכח מזה דמ"ש מור"ם ז"ל וכבר חלקו ,ר"ל "או" שכבר חלקו,
וז"ש אח"כ אבל אם לא חלקו האחין עדיין וסמוכין על שלחן אחד ,דהוא דוקא ששניהן
יחד בעינן ,שלא חלקו וגם יהיו סמוכין יחד ,ובזה נתישבו הדיוקים ודו"ק )סמ”ע(.
)כח( וסמוכין על שלחן אחד מעמידין קרוב .ולפי עניות דעתי נראה ,דזהו דוקא להנך
דסוברים ]ראה תשובת הרשב"א ח"א סי' אלף צ"ד[ דאפילו בתורת אפוטרופוס אין
מורידין קרוב דחיישינן אפילו בכה"ג דילמא אתי לאחזוקא ,יש לומר שפיר כיון שסמוכין
יחד לא חיישינן ,כמו שהוכיחו הפוסקים ]הראב"ד המובא בציונים אות כ"א[ דאי לא
תימא הכי קשה מהא דאמרו בבבא בתרא קמ"ד ]ע"א[ בגדולים וקטנים כשאמרו ראו ]מה
שהניח אבא[ בפני בית דין דהשבח לעצמן ,הא הבית דין אינן מניחין אותו כלל לירד
בנכסי קטנים כל עיקר וממילא הוי כיורד שלא ברשות כמבואר בב"מ דף ]ל"ט ע"ב[ מ'
]ע"א[ גבי מרי בר איסק .אבל להש"ך דסבירא ליה דרק לירד ולאכול אין מורידין וממילא
להשביח שלא לאכול מורידין ,אין הוכחה משם ###### .ולפיכך נראה דלהוריד לאכול
הפירות אפילו בניזונין יחד מ"מ אין מורידין ,דמה בכך שניזונין יחד מ"מ כשיראו שאוכל
פירות משדה זו לבדו ואין נותן ממנו לקטן אתי לאחזוקי ,ומה בכך שניזונין יחד משאר
ממון ,וכן לפי מה שכתב הנ"י ]ב"מ כ"ב ע"א מדפי הרי"ף[ שהגדולים לא יודיעו להקטן
ה"נ לא יודיעו לקטן כשיראו שיאכל הגדול משדה זו הפירות לבדו )נתה"מ(.
)כט( היינו כשאוכל פירות .דאז יטעו ויסברו שהוא שלו )סמ"ע(.
)ל( וכן אם לא היו הנכסים מירושת הקטן מותר כו' .הטעם ,דאז ליכא למיחש שיאמר בא
לידי בירושה וכמ"ש בסעיף ו' ,ועיין ד"מ ]שם[ מ"ש שם )סמ"ע(.
א .ואפילו קרוב מחמת – כל שיש בו צד שיכול להחזיק בהן )סמ"ע(.
ב .שטר חלוקה – שמא ישתכח הדבר )סמ"ע(.
ג .אפילו בתים – שיש שכנים ויודעים שהיה של אבי הקטן וששלו הוא חיישנן שמא ישתכח
הדבר )סמ"ע(.
ד .וכבר חלקו – כלומר או שכבר חלקו )סמ"ע ,וט"ז(.
ה .שם – היינו דווקא דלא כצד הבא שמותר להוריד אפוטרופוס כשלא אוכל )נתיבות.(789
ו .כשאוכל פירות – שאז יטעו ויסברו שהוא שלו )סמ"ע(.
ז .לא היו הנכסים מירושת הקטן – דאז ליכא למיחש שיאמר בא לידי בירושה )סמ"ע(.

)íéðîî ïè÷ ìù úåòî ìáà ,éò÷ø÷îá à÷åã ïè÷ éñëðì áåø÷ 790ïéãéøåî ïéàã àääñ÷ (ç
,÷åçøå áåø÷ ïäá ùé íà ïëìå ,÷åçøáî áåø÷á éôè óéãòååñ÷ äâä .(àì)áåø÷ åìéôà íäéìò
÷åçø ïéãéîòî ïîàð åðéà áåø÷ä íà ìáàæñ÷ .åúåà ïéãéîòîå íãå÷ áåø÷ä äåùá íéðîàð ïäéðùå
áàä ãéì íéñëðä íéðúåð ïéà ,éç åéáàå øçà íå÷îî åà åîà éáàî ïåîî åì ùéù ïè÷ ïëåçñ÷ .ïîàðä
ïäéáàå ïéìèìèî íä íàå ,ñåôåøèåôà åì ïéãéîòî ïéã úéá àìà ïè÷ éñëðì áåø÷ ïéãéøåî ïéàã
íéðè÷á øå÷çì ïéáééåçî ïéã úéá ïéàã íéøîåà ùéåèñ÷ .åãéì ïéðúåð ïäéìò ñåôåøèåôà úåéäì éåàø
.(áì)íéáåè êøãá êìåä åðéàù ÷æçåî ïäéáà ïë íà àìà áà ïäì ùéù

)לא( אבל מעות של קטן כו'  -הטעם דבמעות ומטלטלין אף שהן ביד אחר יש לחוש שימכרם
או שיבריחם ויאמר להד"ם שמסרו לידי ,ע"כ צריכין לסמוך על שימסרו לידו בב"ד והן
יכתבו ויחתמו לעדות ולראיה ,וא"כ בקרוב נמי מצי למיעבד עליו הכי )סמ"ע(.
@ 789עי’ שו"ת הרשב"א ח"ג קצז שסובר כדעתהריב"ש והנ"י וקשה על הנתיבות.
 790ש"ך חושן משפט סימן רפה ס"ק ז
)ז( הא דאין מורידין .עיין בתשובת רשד"ם סי' ש"ח ושי"ב ותנ"ו ובתשובת מהר"מ מלובלין
סימן י"ב:
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)לב( וי"א דאין ב"ד מחוייבין לחקור  -פירוש ,ואפילו בקרקעות אין מעמידין לו אפוטרופוס
איש אחר אלא סומכין אאביו .אם יש זוג שנפרדו ,ולא התגרשו ,ויש בת קטנה ,ויש לבת
כסף שלה ,והכסף כעת ביד אבי אמה כאפוטרופוס ,יש לבת לשבת עם אביה ,ואם האב
בעל אחריות נכסים ,טוב שיתנו לו גם המעות שישא ויתן באותו ממון ויפרנסנה וישיאנה
באותו ממון .ואין מניחים בן קטן יתום לגדל אצל הראוי ליורשו שמא יהרוגו ,אבל לא
חוששים כן בבת) 791סמ"ע(.
@
)úá äúîå ,úçà úáå äð÷æä úéáùðå ,úåðá äùìù äì äéäù úçà äùàá äùòî (è
äúî àîù íéñëðì úøàùðä úáä úà ïéãéøåî ïéà íéîëç åøîàå .ïè÷ ïá äçéðäå äéðù
äæì ïéãéøåî ïéà ïëå .ïè÷ éñëðì áåø÷ ïéãéøåî ïéàå ,ïè÷ì åìà íéñëð ùéìù åàöîðå äð÷æä
,åì íéùåò ãöéë .éåáù éñëðì ïè÷ ïéãéøåî ïéàå ,íééçá äð÷æä ïééãò àîù íéñëðá ïè÷ä
.äð÷æä éñëð ìë ìò ñåôåøèåôà íéãéîòî ,ïè÷ ìù éöçì ñåôåøèåôà ãéîòäì êéøöù êåúî
àåäù íéñëðî ùéìùì úøàùðä úáä ãøú íéîëç åøîà ,äð÷æä äúîù åòîù ïîæ øçà
äéåáùä úá ìù ùéìùäå ,äð÷æä éñëðî å÷ìç àåäù ùéìùì ïè÷ä ãøéå ,äúùåøé ÷ìç
äæì ùéå äéåáùä úáä íâ äúî àîù ïè÷ä ÷ìç éðôî ñåôåøèåôà äì íéãéîòî äéðùä
.äæá àöåéë ìë ïëå ,ùéìùä éöç ïè÷ä
÷ò
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)לג( ונשבית הזקנה ובת כו'  -פירוש ,וכל הנכסים שהניחו פה היו של הזקנה )סמ"ע(.
)לד( ואין מורידין קרוב כו' – עי' לקמן ר"צ ס"ב שאין מעמידין נשים לאפוטרופוס משום
דאין מדרכן לצאת ולבוא ולטרוח בנכסים ,והכא הרי צריכה לטרוח או להעמיד אריס
שהיא תעיין עליו בשביל חלקה ואגב נמי הוה חלק הקטן משומר ,ולכן אי לאו טעמא
משום דאין מורידין קרוב כו' )סמ"ע(.
)לה( מתוך שצריך כו' מעמידין אפוטרופוס על כל כו'  -האפוטרופוס הוא לתועלת השבוי
]ולא הבן[ שיעמיד אריס להנכסים ויקח בכל שנה חלק השבוי לשומרו לשבוי ,ואע"פ
דאינו מצוי להיות אדם אפוטרופוס לנכסי שבוי שהוא גדול ,בכזה שהוא לתועלת הקטן
שיהיה חלקו נשמר באם הוא שמתו או שימותו השבויים ,מצויים הם אפוטרופסים )שונה
מס"ק )י(( )סמ"ע(.793
)לו( שמעו שמתה הזקינה  -אבל לא ידעו מה נעשה בבת הנשבית עמה ,ומשו"ה אמרו שתרד
הבת הנשארת לשליש כו' ,שהוא ודאי חלק ירושתה מהזקנה שכל הנכסים היו שלה ,וכן
הקטן לשלישו ,והשליש השלישי יהיה מונח עדיין בספק שמא הבת הנשבית עדיין חיה
ואם מתה יש לקטן חלק באותו שליש ,ואגב חלקו של הקטן שבאותו שליש מעמידין
אפוטרופוס על כל אותו שליש ולתועלת הבת השבויה ,כנ"ל בס"ק הקודם )סמ"ע(.
)לז( וירד הקטן לשליש שהוא חלקו כו'  -הא דנותנין ליד הקטן ולא מוקמינן ליה
אפוטרופוס ,מיירי בקטן שיודע לפקח בנכסיו ,משו"ה מאי דהוה דידיה יהבינן ליה ,אבל
אין ראוי למנותו אפוטרופוס בשל אחרים )סמ"ע(.

)íéñëðá íéâäðúî ,ïéìèìèîå úåò÷ø÷ ïàë äì ùéå í"åëòì úàùðå äøéîäù äéåáùàò÷ (é
.794øéîä àìù éåáù éñëð ïéãë

)לח( מתנהגים בנכסים כו'  -ואין זה דומה לאוכל נבילות להכעיס דמורידין את גופו וכ"ש
שממונו הוא הפקר ,דשאני התם דהיה יכול לאכול בהיתר ומניחו ואוכל איסור להכעיס,
אבל אלו שנשבו לבין הגוים לאנסן ,כל מה שעושין להנאתן הוא ולא להכעיס הוא כו'
)סמ"ע(.
íäéñëðî íéðåæéð êàéä íéðè÷å íéìåãâ íéîåúé - åôø ïîéñ

 791ועי' אה"ע סי' פב ס"ז בענין זוג שנתגרשו אצל מי גודל הילדים.
 792ש"ך חושן משפט סימן רפה ס"ק ח
)ח( מעשה באשה אחת כו' .עיין בספר אגודת אזוב דף ק"ב ע"ב:
 793לא ראיתי צורך להביא את הש"ך
 794עי' לקמן שפ"ח ס"גאסור לאבדו ביד ממון של מוסר ועי 'לעיל רפג ס"ב בשם הרע"א.
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)íéëéøö íéìåãâäå ,úåðè÷å úåìåãâ úåðá åà íéðè÷å íéìåãâ íéðá 795çéðäå úîù éîáò÷ (à
ïî íéùáåìå íéðåæéð ïéà ,úåðåæîá øúåé àéöåäì íéëéøö íéðè÷äå ,íéùåáìîá øúåé àéöåäì
éðäî äàçî åçéîùá à÷åãåâò÷ .åìùî ïåæéå ùåáìé ãçà ìëå ,äåùá ïé÷ìåç àìà òöîàä
åäðéð íéôúåù ïîúñã ,åìà íò åìà íéñðøôúîå íéðåæéð íúñá ìáà ,796íéìåãâ íìåë åìéôà
.(à)äæá ÷ìåçù éî ùéåãò÷ äæì äæ ïéìçåîå

)א( דוקא כשמיחו כו' ויש מי שחולק כו' – עי' לקמן סי' רפ"ח ס"א שהמחבר מחלק בין מה
שעליהן בין מה שעל אשתו ובניו ,דדוקא לקמן בסימן רפ"ח דלא איירי בגדולים וקטנים
אלא הן שוין ,וקפידתן אינה אלא בבגדים מה שתיקן אחד לנפשו או לאשתו ובניו יותר
מאחרים ,בזה י"ל דמתחילה כל זמן שלא גילו דעתן להקפיד היתה כונתן שלא להקפיד
אלא כל אחד יכסה במה שירצה ,וכשיראה שחבירו יעשה לו ולאשתו בגד טוב גם הוא
יעשה כן ,משא"כ כאן דאיירי בגדולים ובקטנים ,שגדולים צריכים יותר בבגדים מה שאין
שייך בקטנים ,והקטנים צריכים יותר במזונות מה שאין שייך בגדולים ,אין סברא לומר
שנתרצו בתחילה לזה ,משו"ה יכולין לתבוע זה את זה אף במה שכבר כלה )סמ"ע( ,הצד
החולקים ס"ל דאפילו מסתמא לא אמרינן דמחלו זה לזה וצריכין לשלם כל אחד מה
שהוציא על עצמו ,וסי' רפ"ח שונה דהתם היו כולם גדולים בשעת הוצאה ,וכיון שלא
מיחו זה לזה מסתמא מחלו אהדדי ,משא"כ כאן דקטנים לאו בני מחאה נינהו )ט"ז(,
דקטנים לאו בני מחילה נינהו ועוד וכיון דהקטנים יכולים לתבוע להגדולי' משו"ה יכולים
הגדולים לתבוע ג"כ לקטנים דאל"כ לא יהי' דינם שווים )רע"א(.

)ìåãâ ìáà ,íéìåãâä íéùáåìù äîá íéðè÷ì úìòåú ïéàù íéøåîà íéøáã äîáäò÷ (á
åéøáã åéäéù éãë äôé ùáåìî àåäù äîá íéðè÷ì úìòåú ùéå íéñëðá ïúåðå àùåðä íéçàä
.(á)ïãéá úåùøä åãéá åçéî íàå úéáä úñéôúî ùáåì äæ éøä ,íéòîùð

)ב( ואם מיחו בידו כו'  -ואף על גב דבלא מיחו אף שאינו גדול האחין מבואר בסעיף א'
דבסתמא ניזונין ומתפרנסין אלו עם אלו דמוחלין זה לזה ,מ"מ יש חילוק בין גדול הבית
לאחר ,דבאחר אף שכבר עשו והלבישו עצמן יש בידם למחות במה שעדיין לפנינו ,אבל
בגדול הבית בעינן שמיחו תחילה בשעה דלבש וכיסה ,אבל אם לא מיחו מתחילה כלל,
מחול אף להבא ואין שמין אח"כ אף מה שעליו )פ"ת(.
)êë øçàå íéñëðä ììëî ïë íâ íéðè÷ä åàùé (â)íäéáà úúéî øçàì íéìåãâ åàùð (â
íéàùåð åðà éøä íäéáà úúéî øçàì íéðè÷ä åøîàå íäéáà ééçá íéìåãâä åàùð .å÷åìçé
åðá êãéùù éîåò÷ äâä .ïúð íäéáà ïúðù äî àìà íäì ïéòîåù ïéà ,íúà íúàùðù êøãë
ééçá äá äëæ àì éøäù å÷ìçî àìà àéðåãðä ìèåð ïéà ,äôåçì ñðëðù íãå÷ úîå àéðåãð ïúéì áö÷å
ïúð åéáàù ïðéøîà àìå (ä)åúùåøé ÷ìçî êë øçà åì ïéëðî äñéôúä ïî åéáà åàãôù éîæò÷ .(ã)åéáà
.äðúîá åì ïúð áàäù úòã ïãîåà ùé ïë íà àìà ,åì äåìä ÷ø äðúî åì

)ג( ה"ג נשאו הגדולים לאחר מיתת אביהן "מהאמצע" )סמ"ע(.
)ד( אין נוטל הנדוניא אלא מחלקו שהרי לא זכה בו  -אפילו נתקשר אביו בקנין ,האי קנין
לא קאי אאותו בן אלא קאי אאותו שכנגדו ששידך בתו לבנו ,שאם יעבור ולא יתן כמדובר
שיתן הקנס לשכנגדו ,ואם מת האב קודם שהגיע זמן הנישואין ואין המשדך והאחין רוצים
לקיים מה שקיבל עליו אביו ,פטורים מהקנס )סמ"ע( ,ולא זכה הבן בכל מה דקצב לו אביו
אלא יחלקו בשוה ,דמאיזה טעם יזכה ,דאין כאן מתנת שכ"מ ולא מצוה מחמת מיתה .ואי
משום מצוה לקיים דברי המת ,לא אמרינן מצוה לקיים דברי המת אלא היכא דהושלש
מתחילה לכך .ואי משום אומדנא דעת אביו כיון דנדר לו כל כך אמדינן דעתיה דניחא ליה
לקיים ,מאן לימא לן דדעתו היתה שיטול כל זה בראש ,דילמא כל מה שקצב לו היינו
דוקא בחייו ,אבל לאחר מותו כיון דנפלו נכסיו קמי בניו ולהאי בן נמי אית ליה חלק
 795ש"ך חושן משפט סימן רפו ס"ק א
)א( מי שמת כו' .עיין בתשוב' רשד"ם סי' שכ"ה ושל"ג ושמ"ב ושמ"ז:
 796כדלקמן סי' רפ"ח סעיף ד' )ד"מ(.
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 כ"ש היכא דחלק ירושתו יגיע,בהדייהו לא ניחא ליה להאב להעביר נחלה משאר בנים
.(לשיעור הנדוניא שקצב לו אביו )סמ"ע
 דוקא גבי שביה כיון דמחויב האב לפדותו לא אמרינן שבמתנה- ')ה( מי שפדאו אביו כו
 דודאי,' אבל מה שנותן האב ברצון אמרינן שמתנה היא דאל"כ למה עשה כן כו,נתן לו
 והוה כמי שמצוה,היכא דנותן לו בסתם ומת אין היורשים יכולים להוציא ממון מספק
 דנשבע היסת,שפלוני חייב לי כך וכך ואותו פלוני טוען שבמתנה נתן לו או מחל לו
.( ה"נ דכוותיה )פ"ת,ונפטר

äçìúùðå ,áà ìùî äàöåää äúéäå äúùî åì äùòå åðá úà áàä 797àéùäçò÷ (ã)
ìáà .òöîà ïî úøæåç áàä úúéî øçàì úøæåç àéäùë ,áàä ééçá ïáä äæì 798úåðéáùåù
.ãáìá åì äçìúùðù ïáä ÷ìçî àìà øæåç åðéà åìùî äúùîá ïáä àéöåä íà
éøä ïáä åúåàì úåðéáùåùä øåæçúùë ,åéðáî ãçà íùá úåðéáùåù çìùù áàäèò÷ (ä)
äæ ïéàå .òöîàì øåæçú øåæçúùë ,íúñ åéðá íùá áàä äçìù íà ìáà .åìù àéä
íìë íùáù ,íéðéáùåù íìë éøäù ,(å)íìë åá åçîùéù ãò äøéæçäì áééç åì äçìúùðù
àåä éøäå ãáìá åîò çîùù äæ ÷ìç øéæçî ,íúö÷îá çîù íà êëéôì ,äçìúùð
.(æ)òöîàì

 בשעה שישאו נשים וישמחו בו כדרך ששלחו לו בשעת, פירוש- )ו( עד שישמחו בו כלם
 וזהו שמסיק, ודוקא כשישאו כולם אז משלח לכל אחד חלקו בשעת נישואיו.נישואיו
 ור"ל בשעה ששלח אביהן היתה דעתו על כל בניו לחזור,וכתב שהרי כולם שושביניו
, אם מקצת מהן נשאו נשים, פירוש, ולפיכך אם שמח במקצתן.ולשלוח לכל אחד חלקו
 ואפילו אם יתרצו כל האחין שישלח כל דמי השושבינות,מחזיר אותו חלק דכל אחד לבדו
 אין זה שנשתלח לו מחויב לשלחן,בנישואים דאחד מהאחין וישמחו שם עמו כולן יחד
.(ביחד אלא לכל אחד חלקו כשישא אשה )סמ"ע
 וי"א דהוא של אותו, שיחלקו כל האחים באותו חלק, פירוש- )ז( ומ"ש והרי הוא לאמצע
.(שנשא )סמ"ע

íéðè÷å íéìåãâ íéðá çéðäå úîù éî - æôø ïîéñ
çáùä ìë ,íéñëðä úà íéìåãâä åçéáùäå íéðè÷å íéìåãâ íéðá çéðäå 799úîù éîô÷ (à)
éøä àáà åðì çéðäù äî åàø åøîà íàåáô÷ .(á)åìèé àì íìîò øëù åìéôàåàô÷ ,(à)òöîàì
àéöåäù äàöåä úîçî çáùä äéäéù àåäå .(â)çéáùî ìù çáùä ,íéìëåàå íéùåò åðà
àéä úî ìù åúùà äúéä íà ïëå .òöîàì çáùä ïîöò úîçî íéñëð åçáù ìáà ,çéáùîä
íàå .òöîàì çáùä íéñëðä äçéáùäå ,äéãåã úåðá ììëá åà (ã)äéúåéçà ììëá úùøåéä
(ä)äàöåä úîçî íéñëðä äçéáùäå ,úìëåàå äùåò éðéøä éìòá éì çéðäù äî åàø äøîà
åðøîàù äæù ìëä úòã ìáà .øáç åì åðéöî àìå ,åãáì í"áîøä åúòã åäæ ,äìù çáùä
íéñëðä åçáùùë à÷åã åðééä ,òöîàì åçéáùä íéñëðä úà íéìåãâ åçéáùä íàù àùéøá
,äøåçñá åðúðå åàùðù åàâô÷ úéáä úñéôú ïåîîî (å)íéìòåô åøëùù åðééäã ,ïîöò úîçî
çáùä úåðáìå øåôçì íôåâá åçøèù åà íäìùî úåàöåä åàéöåäù é"ò åçéáùä íà ìáà
ïåâë åúåùòì íéìåëé íä íâ (ç)íéðè÷ì íéòéãåî åéä íàù øáãá åçéáùä íàå .(æ)ïîöòì
íàå .äìéçú íåòéãåä àìù ïåéë ,íôåâá åçøèù ô"òà òöîàì çáùä ,åá àöåéëå øåîùì
' ע' בתשובת ר"ש ס"ג סי' פ' מדין המשיא את בנו הגדול בבית ובתשוב. השיא האב797 ()א
:( סי' קכ"ה )ש"ך/ח"ב/ מבי"ט ח"א
 ששלח האב את אחד מבניו לשמוח את החתן ובידו דורונות שכן דרך-  פי' רשב"ם798
.שושבינות נוטל דורון לשמחת חופת חבירו ואוכל עמו וזה יחזיר לו כמו כן כשישא אשה
 ש"ך חושן משפט סימן רפז ס"ק א799
: ע' בתשובת מהר"ם מלובלין סי' ק"ט.')א( מי שמת כו
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íéñëðä ìëá åçéáùäù çáùä ìë ,íéìëåàå íéùåò åðà éøä àáà åðì çéðäù äî åàø åøîà
íéçàä íàåãô÷ äâä .íéñëð úîçî åçéáùä åìéôàå ,(è)íîöò ìù àåä íéçàä ÷ìçá åìéôà
øîàéù êéøö íéðè÷ íéîåúé ïäá ùé íà ìáà ,(é)íéãò éðôá ÷ø ïéã úéáá åøîåàì íéëéøö ïéà íéìåãâ
çéáùä åìéôà ãçé ïéðåæéð ïéà íà ìáà ,(æè)ãçé ïéðåæéðù ïéçàá äæ ìëåäô÷ .(àé)ïéã úéá éðôá åúåà
íéðá åì åéäù ïéçàä ïî ãçàåô÷ .åøéáç éñëðì úåùøá àìù ãøåé øàùë ÷ø ìèåð åðéà åîöò úîçî
øîåì íéìåëé ïðéà íéøçàä ïëå ,(áé)éðá åçéåøäù äî éì åðú øîåì ìåëé åðéà íéñëðä åçéáùäå äáøä
ïéçàä åàøå íéøçàì äðúî ïúðù ïéçàä ïî ãçàæô÷ .òöîàä ïî ìëä àìà ,êéðá åìëàù äî åðì ïú
.äìéçî éåä å÷úùå

)א( כל השבח לאמצע  -פירוש ,ואפילו אם השביחו מכיסם )סמ"ע(.800
)ב( ואפילו שכר עמלם לא יטלו  -אף על גב דבשאר שותפים נוטלים שכר טרחם כאריס,
שאני אחים דמחלי אהדדי ,ולאו דוקא בגדולים שמחלו לקטנים אלא ה"ה גדולים וגדולים
)סמ"ע(.
)ג( ואם אמרו כו' השבח של משביח כו'  -ר"ל אפילו מה שנשבח בחלק שאר אחין )סמ"ע(.
)ד( היא היורשת בכלל אחיותיה כו'  -פירוש ,כגון ראובן שנשא לבת שמעון אחיו ולא היו
בנים לשמעון אלא בנות ,וראובן שנשאה אין לו יורש ,ומת שמעון ואח"כ מת ראובן ונפלה
ירושתו לפני בנות שמעון אחיו ,ונמצאת אשתו יורשת נכסיו בכלל שאר אחיותיה )סמ"ע(.
)ה( והשביחה הנכסים מחמת הוצאה כו'  -פירוש ,משל עצמה ,דלפי החולקים על הרמב"ם
אף ששיבחה הנכסים מתפיסת הבית השבח הוא שלה כיון דאמרה תחילה להן ראו כו'
)סמ"ע(.801
)ו( דהיינו ששכרו פועלים כו'  -דאף שטרחו בשכירות הפועלים או בסחורה ,כיון דאין כאן
חסרון כיס וגם לא טירחא בהשבחה בגופו אלא נתרבה לו טורח ע"י שכירות אחרים ,מחלי
אהדדי )סמ"ע( ,וי"א דעיקר החילוק הוא ,דבחפירה ונטיעה צריך כל חלק וחלק חפירה
ונטיעה בפני עצמו ,משא"כ שכירות פועלים שנשכר ביחד וטורח אחד הוא ,ובכה"ג אחין
מחלי אהדדי ,אבל שותף אפילו בכה"ג ששכר פועלים מ"מ נוטל הוא כאריס אף שעשה
ע"י פועלין .ונראה דדוקא כשהשביח בדבר עסק שלא נשתתפו על עסק זה ,כגון שנוטע
שדה לבן של שותפות או בנה חורבה ,אבל שותפין שעשו שותפות להתעסק ונתעסק אחד
יותר או שאחד לבד נתעסק ,אינו יכול לתבוע שכרו ,כיון שאם הודיעו היה חבירו ג"כ יכול
לעשות ולהתעסק ודאי מחל בחשבו שחבירו יעשה ויתעסק למחר ,ועיין מה שכתבתי לעיל
בסימן קע"ז סק"ד )נתה"מ(.
)ז( השבח לעצמן  -ואם היה ממון בתפיסת הבית שהיו יכולין לשכור פועלים והגדולים
הוציאו משלהן מעות לשכור פועלים ,נראה דבזה יש דין ממוצע ,דנוטל בחלק הקטנים
כאריס ,דהא ליכא למימר שלא יטלו כלום ,דהא עיקר הטעם בשבחו נכסים מחמת נכסים
דאינן נוטלין כלום וגריעי משאר שותפין הוא משום דאחין מחלי אהדדי כנ"ל ס"ק )ב(,
וכאן חזינן דלא מחלי דהא טרחו בגופן ובכה"ג לא מחלי ,וגם א"א לומר שיטלו הכל ,דאי
הוי אמרו גדולים "ראו" ,היו אוהבי הקטנים או קרוביהם משכירים להם פועלים משל
אביהם בשבילם ,וה"נ כיון דיש ממון בתפיסת הבית ממילא היו ג"כ הב"ד משכירין
פועלים .ואין לומר דזה הוי כמו שאמרו ראו כיון דידוע שאין טורחין בשביל אחיהם בגופן
וכמו בסעיף ב' בת"ח ,דזה אינו ,דהא בת"ח אפילו בדבר שהקטנים יכולין לעשותו השכר
שלו )נתה"מ(
)ח( שאם היו מודיעים לקטנים כו'  -אפילו קטנים הללו מוטלים בעריסה ואינן יכולין
לשמור ,מכל מקום כיון דשמירה יכולה להתקיים על ידי שאר קטנים לא מחשב מלאכה
בגופא ומחלי )סמ"ע(.
)ט( אפילו בחלק האחים כו' ואפילו השביחו מחמת נכסים  -אף על גב דשאר שותף אין לו
בשבח אלא כשאר אריס ואפילו אמר לעצמי אני עושה ,שאני הכא כיון שהן אחים ולא
נשתתפו תחילה אדעתא להרויח ושתקו כשאמר להם לעצמי אני עושה ,ודאי מחלו ויטול
 800עי' ריש קע"ז מח' סמ"ע ונתה"מ ,וצ"ע אם נוגע לכאן.
 801לא ראיתי הלכה יוצא מהנתה"מ.
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כל השבח .אח גדול שנאנס דבר מידו אפילו נגנב או נאבד פטור דמיקרי שמירה בבעלים
)סמ"ע(.
)י( רק בפני עדים  -ואפילו אמר כן בפני עדים שלא בפני אחיו סגי בהכי משום דחברא
חברא אית ליה וכדין מחאה )סמ"ע(.
)יא( שיאמר אותו בפני ב"ד  -דב"ד אביהן של קטנים הן ,ואולי יחוסו וימנו אריס
ואפוטרופוס לשבח להן חלקן )סמ"ע(.
)יב( תנו לי מה שהרויחו בני כו' .כיון דהעמידן סתם מסתמא במקומו העמידן ,וכל
שהשביחו כאילו השביח הוא ומחל )סמ"ע(.

)åðéàù (âé)ìåãâ íëç ãéîìú äéä íà ,äøåçñ íäá äùòå úåòî ç÷ìù íéçàäî ãçàçô÷ (á
.åéçà êøåöì ÷ñòúîå åúøåú çéðî äæ ïéàù åìù øëùä éøä ,(âé)úçà äòù åúøåú çéðî

)יג( ועשה בהן סחורה אם היה ת"ח גדול כו'  -לאו דוקא סחורה ,ה"ה אם היה טורח נפשו
בהשבחת נכסים כנ"ל ,ג"כ אמרינן ביה כיון דהוא ת"ח דודאי לא טרח להיות לאמצע אלא
לנפשו טרח )סמ"ע( ,היינו בהשביח ע"י שכירות פועלים )נתה"מ(.
)יד( שאינו מניח תורתו שעה אחת  -פירוש ,אם לא שיש לפניו עסק להרויח בו כי יפה תורה
עם דרך ארץ ,אלא שבשביל אחרים ודאי אינו מבטל כיון שאדוק כ"כ בתורה ,ולפי הד"מ
אין דין ת"ח בזה"ז ,והב"י סובר שיש ,ומהתימה שהשו"ע לא הביא מזה )סמ"ע( ,וי"א
שדעת הרמ"א היא שאין להוציא כסף מת"ח בזה"ז אבל להחזיק בכסף בטענה שהוא לא
ת"ח מותר )פ"ת(.

)íéçà åì ùéù òãåð êë øçàå ,äðáå òèðå íéñëðä çéáùäå åéáà úà ùøéù éîèô÷ (â
òãåð àìå ìéàåä (æè)íéìåãâ åéä íàå ,(åè)òöîàì çáùä íä íéðè÷ íà ,úøçà äðéãîá
ñéøàë åì ïéîù ïéà ,çéáùäå ïè÷ éñëðì ãøéù çà ïëå .802ñéøàë åì ïéîù íéçà åì ùéù
.ãøé úåùøá àì éøäù òöîàì çáùä àìà

)טו( אם קטנים הן השבח לאמצע  -הטעם ,דאין מורידין קרוב לנכסי קטן וכדמסיק המחבר
בסוף סעיף זה ,ומיהו מה שאכל כבר אין מוציאין מידו ,דכיון דלא ידע ביה שיניחם אינו
מחויב לשלם מה שאינו בעין ,ואפילו עכשיו הוא גדול ,כל שהשביח בקטנותו הוא לאמצע
)סמ"ע( ,היינו רק בפירות שבא מחמת השבח שהשביח הגדול שלא מדעת הקטן ,כיון דאם
יפסדו מה ששתלו ומה שבנו כגון שישרפו ויהיה היזק להיתומים מגוף הקרן ,ודאי
שיצטרכו להחזיר מעות יתומים שיכולין לומר עקור אילנך ולך ,א"כ לא זכו היתומים
בהאילנות והבנין עד שיתוודע להם וזכה להם חצירם ,אבל בלא ידע אין החצר קונה בדבר
שאינו רגיל לבוא כמבואר בסימן רס"ח סעיף ג' ברמ"א ,וכיון שלא זכה קודם שיודע להם
ובאחריות המשביחן קאי ,משו"ה פטורין מלשלם הפירות .אבל נראה דודאי אם אכלו
פירות מקרקע היתומים ובא להן אח ,צריך להחזיר הפירות שאכל ,דכי משום שאכל דלאו
דידיה מחמת שלא ידע פטור )נתה"מ(.
) (æèואם היו גדולים כו' שמין לו כאריס – עי' רמ"א ס"א דאם אינן ניזונין יחד וירד אחד
לנכסים והשביח דידו על התחתונה ,זה לא שייך אלא כשדרים יחד וחלקו נפשם במזונות
דה"ל יורד שלא ברשות ,משא"כ כשהוא לא ניזון במקרה מפני שלא היה במדינה ,ועי'
לעיל רפ"ה סעיף ב' בהג"ה שכאשר מורידים קרוב לנכסי קרוב ששמעו בו שמת ,שלא
מקבל שום שכר ,שם שונה שידע שיש סיכוי שהוא חי ,אבל כאן הרי לא עלה בדעתו שיש
לו אח )סמ"ע( ,זהו דוקא בגדולים וקטנים ,דהעיקר הא דהוי כיורד שלא ברשות הוא
מטעם דאין מורידין קרוב ,אבל בגדולים וגדולים ודאי דלא גריעי משאר שותפין משום
שניזונין יחד ושייך ביורד ברשות) 803נתה"מ סק"ד( .מה שהקשה הסמ"ע משמעו בו שמת
לפענ"ד לא קשה כלל ,דבשמעו בו שמת כיון שאוכל כל הפירות ,יש לו הדין מוציא
הוצאות על נכסי אשתו דמה שהוציא הוציא ,אבל הכא שאינו אוכל הפירות כלל ולא ירד
רק אדעתא להשביח ,מהיכי תיתי לא יטול כאריס ומהיכי תיתי ימחול מלאכתו בחנם
)נתה"מ(

 802בחצי של אחיו.
 803חלש
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) (æéוכן אח שירד לנכסי קטן כו'  -האי "וכן" קאי אמ"ש לפני זה ברישא ,דאם הם קטנים
השבח לאמצע ,מפני שירד שלא ברשות דאין מורידין קרוב לנכסי קטן ,וזהו ג"כ טעם דדין
זה )סמ"ע( ,וכן אח שירד804 .ע' בספר אגודת אזוב דף ק"ב ע"ב )ש"ך(.
íé÷ìåçùë íäéúåðáå íäéðá ìòù äî ïéîù êàéä - çôø ïîéñ
),(á)åéìòù äî ïéîù ïéà ïéçàä ìåãâã íéøîåà ùéå ,(à)íäéìòù äî ïéîù å÷ìçù íéçàäö÷ (à
,ïäéúåùð ìòù äî ïëå ,ïéîù ïéà úéáä úñéôúî íäì åð÷ù íäéúåðáå íäéðá ìòù äî ìáà
ïéîù ãòåîå úáù éãâáá ìáà ,ìåç éãâáá íéøåîà íéøáã äîá .íîöòì íäá åëæ øáëù
.íäéìòù äî

)א( שמין מה שעליהן  -פירוש ,מה שהוא עליהן שלבושין בו שמין אותו ,משא"כ בבניהן
ובבנותיהן דאפילו הוא עדיין בעין יש בהן חילוק ,אם אינו עליהן כגון בגדי שבת ויום טוב
דיכולים להביאן לב"ד ולשום אותן שמין אותן ,מה שאין כן בגדי חול שהן לבושין בהן
וגנאי להן לבוא לב"ד ,אמרינן מסתמא מחלי אהדדי שלא יביישן בזה ,אבל באחין עצמן
אין שייך גנאי במה שיוצאין ונכנסין בבית דין ,אבל מה שכבר כלה ונאבד מהבגדים אפילו
מה שכילו האחין עצמן אין שמין ,ואמרינן דמחלי בדברים שאינן עוד בעין ,אם לא שעשו
מחאה בתחילה זה בזה שמי שקונה דבר מתפיסת הבית ינכו לו אותה ההוצאה בחלקו )עי'
דבריו ריש סי' רפ"ו( )סמ"ע(.
805
)ב( ויש אומרים דבגדול האחין כו' – עי' קע"ו ס"ט ,שזה מובא במחבר ואין מחלוקת
)נתה"מ(.

)åðúð àìå íéçàä å÷ìçå åéñëðî äãù åà ì÷ã éðåìôì åðúéù åúúéî úòùá äåöù éîàö÷ (á
(â)äìéçúá íé÷ìåçå íéøæåç êë øçàå ïùéøåî äåöù äî äæì åðúéå äìèá ä÷åìçä íåìë åì
.(ã)åãéá úåùøä úåòî åì ïúé åøéáçå åìùî åì ïúéìå ä÷åìçä íéé÷ì ãçà äöøé íàåáö÷ äâä

)ג( וחולקין בתחלה  -פירוש ,חולקין מחדש )סמ"ע(.
)ד( הרשות בידו – אם אמר דקל סתם ,מובן דבריו ,ואפילו אם אמר דקל פלוני ,וראובן
שהדקל בידו רוצה לבטל את החלוקה ,ושמעון רוצה לקיים את החלוקה ,ויתן לפלוני
משלו ,הרשות בידו )סמ"ע(.806
÷åìçì íéöåøå íéðè÷å íéìåãâ íéçà - èôø ïîéñ

)(à)íäéáà éñëðá ÷åìçì åöøå íéðè÷ ïúö÷îå íéìåãâ ïúö÷î 807íéîåúé çéðäù éîâö÷ (à
÷ìçä íäì øøåáå íéðè÷ì ñåôåøèåôà ïéã úéá íéãéîòî ,í÷ìç íéìåãâä åìèéù éãë
éô ìò éøäù úåçîì íéìåëé íðéà åìéãâä íàå ìøåâá ÷åìçì íéëéøöã íéøîåà ùéå (á)äôéä
íéøæåçå úåçîì íéìåëé (â)úåúù åúçôå àîåùá ïéã úéá åòè íàå íäì å÷ìç ïéã úéá
íéîåúé éáà åäðéî åìéôà ñåôåøèåôà ìáàãö÷ äâä (ã)åìéãâäù øçà úøçà ä÷åìç íé÷ìåçå
øáãá ÷åìçì úåùø ïéã úéáì ïéàå ,êëì ùåøéôá äðîúð ïë íà àìà ïéã úéá àìá ÷åìçì ìåëé åðéà
ãò íäì ïé÷ìåç ïéà (å)íéðè÷ íìåë ïéçàä åéäåö÷ .ïéøéúîå íé÷ìåç ùéåäö÷ (ä)ãåâà åà ãåâ äéá êééùã
äðù â"éì íéðè÷ä åòéâäù ìëåæö÷ ,ä÷åìçá úìòåú ïäì ùéù ïéã úéáì äàøð ïë íà àìà åìéãâéù
.808(æ)øëîë éåä àì ä÷åìçã åîöòá ÷åìçì íéìåëé
804
805
806
807

וכן הוא בסי' רפ"ו ס"ב )גר"א(.
לא ראיתי להביא את הנתה"מ.
ש"ך חושן משפט סימן רפט ס"ק א
)א( מי שהניח יתומים .עיין בתשובת רשד"ם סי' רט"ו:
 808עי' שו"ת בית שלמה )חו"מ סי' קיב( שהיינו דווקא בחלוקת קרקע כנגד קרקע ,אבל עי' סי'
קעד סעיף א' לגבי חלוקת קרקעות עם שומא אז זה כמו מכירה גמורה ורק מגיל כ' )פ"ח פ"ה

199

מאיר המשפט על חושן משפט חלק ו'
)א( ורצו לחלוק בנכסי אביהם כו' – היינו שמבקשין הגדולים שיחלוקו כדי שיהא חלקם
בידם והם ישמרוהו ויעבדוהו ,ור"ל שאין הגדולים רוצים לטרוח עבור הקטנים ולהיות
השבח לאמצע כנ"ל בריש סימן רפ"ז ,אלא יטרחו וישבחו חלקן לעצמן )סמ"ע(.
)ב( ובורר להם החלק היפה – היינו מעמידים אפוטרופוס לקטנים וחולקין בגורל ובשומת
בית דין .ור"ל שיראו שיהיו החלקים שוים לפחות ולא יתנו להקטנים הגרוע ,ואף בחלוקת
הגורל צריכין האפוטרופיסים לראות שיהיו החלקים שוים ואח"כ מטילין גורל ביניהן,
משום דאי אפשר לצמצם שיהיו שוים ממש )סמ"ע(.
)ג( ופחתו שתות  -אף על גב דבעלמא שתות קנה ומחזיר אונאה כמ"ש בריש סימן רכ"ז
סעיף ב' ,ביתומים החמירו עי' סי' ק"ט ס"ג )סמ"ע(.
)ד( וחוזרים וחולקים חלוקה אחרת אחר שהגדילו  -נראה דהוא הדין קודם שהגדילו אם
נתוודע לב"ד שטעו בשתות שחוזרין ,אלא אורחא דמילתא נקט ,דכל ששמו הב"ד בהכי
לא נתוודע הטעות ,דמי יחקור אחר מעשה ב"ד ,אבל כשיגדלו הם עצמן רגילין ליתן לב
ומדקדקים בשלהם ועומדים על הטעות )סמ"ע(.
)ה( בדבר דשייך בו גוד או אגוד  -הטעם ,דה"ל כמו מכירה ,דאחד אומר לחבירו גוד כולו
ותן לי חלקי במעות או אני אגדנו ואתן לך חלקך במעות ,ואין האפוטרופסין רשאין למכור
חלקן )סמ"ע( ,ולפ"ז נראה דאם הב"ד רואין שיש תועלת להיתומים בטענת גוד או אגוד
שיכולין לטעון ,דהב"ד יכולין למכור קרקעות כשיש תועלת להיתומים ,וכן הוא בסימן
ר"צ סעיף י"ג בהג"ה ,והא דאין יכולין לטעון נגד היתומים גוד או אגוד ,הוא דוקא כשאין
תועלת להיתומים בזה )נתה"מ(.
)ו( היו האחים כולם קטנים כו'  -דלמה יחלוקו ,יעמדו הנכסים ביד אפוטרופוס ,שהרי אף
לאחר חלוקה יבואו הנכסים ביד אפוטרופוס )סמ"ע(.
)ז( דחלוקה לא הוי כמכר  -ר"ל דאילו הוה כמכר לא היו יכולין למכור עד שיהיו בן עשרים
ואם לא שהוא חריף ופיקח ויודע בטיב משא ומתן ,עי' סימן רל"ה סעיף ח'  -ט' )סמ"ע(.
)ìòá åà çà àáå å÷ìçù åà ÷åìçì íéù÷áî ïàëáù ïúåàå íéçàä ìë ïàë åéä àì íà (á
äò÷ ïîéñá øàáúð íäî ãçà ÷ìç ìèåðå áåç
)æò÷ ïîéñá øàáúð ãåîìì êìéì äöåø åà äìç åà úåðîåàì ãøéù íéçàäî ãçà (â
)áñ ïîéñá øàáúð íä éìù ïòåèå åîù ìò íéàöåé úåøèù åéäù íéçàäî ãçà (ã
)øçà ãéá ùéå åç÷ì àì íúö÷å ä÷åìç àìá íùéøåî éñëðî åç÷ì íúö÷ù íéùøåéçö÷ (ä
øçà åúåà ãéáù äîî ìåèéì àìù íéøòøòî åç÷ì àìù íéùøåéä íà (ç)úîä éñëðî
.åì òéâîä å÷ìç ïúé íéçàäî ãçà ìëå ïåáùçì åàåáéå íäîò ïéãä äøåá÷ì

)ח( ויש ביד אחד מנכסי המת כו' – היינו אם זה היורש שלא נטל מערער ואומר אחי נטלו
שיעור חלקם ואני לא נטלתי ,אם יתנו הממון שביד זה האחר לצרכי קבורה נמצא שנתתי
אני לצורך קבורה ואחי לא נתנו ,יפה מערער ,ויבואו לחשבון וכל אחד מהאחין יתנו
לקבורה מחלקו המגיע לו )סמ"ע(.
ç"ë åáå ,äøéîùä àéä ãöéëå ,äøéîùá áééçúî éúîéàî íðç øîåù ïéã - àöø
.íéôéòñ

)íà éë (â)íìùì áééç åðéàå äãéáàå äáéðâî äòåáùá øåèô (á)(à)809íðç øîåùèö÷ (à
.(ã)äòéùôá
סק"ב(.
 809עי' סי' ע' ס"א שאסור להלוות שלא בעדים ,ועי' כנסת הגדולה )הגהות הטור שם אות ב'(,
שכמו שאסור להלוות בלא עדים כך אסור להפקיד בלא עדים ,ועי' שו"ת פרי יצחק ח"ב סי' מט
החולק .ועי' שו"ת מהרי"ל )ח"א אות קפד( ונסתפקתי אם גם בשטר פקדון שייך מ"ש בסי' נד )סעי'
ג( דא"צ להחזיר לו כל זמן ששטר תחת יד אדם ,ומה גם כה"ג אם כבר מסרו לחבירו השטר והוא
יתבענו ואהיה מחויב לשלם לו.
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)א( שומר חנם – השם תכשיט על צואר הכלה לחופה לסגולה ,ונאבד ,הכלה חייבת כמו
שואל ,כיון שנשתמשה בתכשיט ונתיפה בו סברה וקבלה ,אעפ"י שהיא לא שאלה מן
המשאיל כיון שהונח בצואר' ממש ולא מחתה בה ,ועוד אשה ששאלה משכנתה כלי כסף
וכלי זהב ללכת לחופה ,אין הבעל חייב במה שלותה אשתו ,וצריך לישבע שאינה ברשותו
ושלא שלח בה יד ושלא פשע בגנבתם גם האשה תשבע והיא חייבת לשלם כשתמצא ידה
)ש"ך בשם המבי"ט( .מי שהיה לו משכון מנכרי והפקידו לאחר ונאבד בפשיעה א"צ
לשלם לו רק הפסד הקרן .ולא הפסד הריבית אף מה שעלה כבר ,אף דהמשכן שוה
בשכפי 810דמי הקרן והריבית )רע"א(.
)ב( שם  -פשיעה נקרא מה שהיה לו לטרוח ולא טרח )ש"ך בשם המהר"ן ששון עז.(811
)ג( ואינו חייב לשלם כו'  -שומרין חייבין לשלם מעידית שבנכסיהם כמזיקין ,ועמ"ש לקמן
סי' ת"ך ס"ג .ובעיסקא שהיא פלגא מלוה ופלגא פקדון ,במקום שהוצרך לגבות ממנו גובה
החצי מעידיות וחצי מבינונית )ש"ך( .וביוקרא וזולא ,כל השומרין משלמין כשעת
הפשיעה) 812קצה"ח.(813
)ד( כי אם בפשיעה כו'  -ואם נגנבה או נאבדה מחמת שפשע בשמירתו ג"כ חייב )סמ"ע(,
ואפי' נאנס מחמת פשיעתו כדלקמן ס"ו )ש"ך(.

)àåäå (ä)øåîùì øáã ìë åà äîäá åà íéìë åà óñë åìöà ãé÷ôäù àåä íðç øîåùø (á
÷.(æ)íðç øîåù àåä éðôì çðä åì øîàù àìà ùåøéôá ìáé÷ àì åìéôàå ,åøîåùì åéìò ìá
åìéôà ,(è)êéðôì úéáä éøä åì øîàù åàáø (ç)íúñ çðä åà êéðôì çðä åì øîà íà ìáààø
àìå åìù ïåã÷ô ç÷ìù éî ìò íéøçî ìáàâø ,ììë äòåáù áééç åðéàå ,(é)éåä àì íðç øîåù
åìà êîò êìåä åøéáç äéì øîàå êøãá êìäî äéäù éî íå÷î ìëîåãø .åéìòáì åðøéæçé
åîë àìà åãéá ã÷ôðä íìá÷ àìå ,íù íçéðäå øåîçä ìò ïàë íçéðä åì øîàå ,íéìòðîä
çéðäå åéìâø êñäì ãöä ïî åì êìäå ,íøù÷ àìå íëéìåä êë øåîçä ìò ãé÷ôîä íçéðäù
.íìùì áééçå òùåô äéì äåäå íðç øîåù éåä ,(àé)íéìòðîä åãáàðå êøãä íà ìò øåîçä
êøãá ìáà ,øîúùîä íå÷îá àìà íðç øîåù éåä àì íúñ çðä øîà íàã ïðéøîà àìãäø äâä
àì øîúùî åðéàù íå÷îá åìéôàã åäì àøéáñå ïé÷ìåç ùéååø .(áé)äøéîù åéìò ìá÷ éàãå åá àöåéëå
.éðôì çðä øîàéù ãò íðç øîåù éåä

)ה( או כל דבר לשמור  -המפקיד בסתם אין השומר מתחייב עד שיאמר שמור לי ,ולזה כיון
המחבר בדקדוק לשונו במ"ש שהפקיד אצלו כסף או כלים "לשמור" ,משמע דאין השומר
מתחייב עד שאמר לו לשמור ,היינו כשמיחד לו מקום שא"צ שמירת בעלים דאז אין מוכח
מענינו שהבעלים יקבלו שמירה על עצמן ,אבל במקום שצריך שמירת בעלים ,כשנותן
לידו הרי מוכח מענינו שכונתו לשמירה .ולכן ברעש מלחמה אם נתן אחד לחבירו להניחו
במטמון שיש לו בקרקע בביתו ,ואחר כלות הרעש חפר הנפקד הקרקע להוציא שלו
והודיע להמפקיד שכבר הוציא שלו ,ואח"כ נגנב הפקדון .ופסקינן שאפילו שבועה אינו
חייב ,דלא נעשה שומר כלל כיון שלא אמר שמור לי ,והמקום א"צ שמירת בעלים ולא
מוכח מענינו שנתכוין לשמירה )נתה"מ( .וכן אם אשה אחת שלקחה תינוק של אחותה על
זרועותיה לילך עמו לרחוב ,ואחותה נתנה ליד בנה התינוק דינר אחד לשחוק בו ,ונאבד
אח"כ הדינר מן התינוק ותובעת אם הילד שתשלם לה הדינר ,ואמרה שסמכה על אחותה
שתהא משמרתו .ופסק שהאשה פטורה מלשלם ,כיון שאחותה לא אמרה לה כלום בעת
שנתנה הדינר ליד התינוק ,גרע מהנח סתם ולא קיבלה עלה שמירה כלל ,ואפילו אם אירע
שהאשה שהיתה נושאת התינוק נטלה הדינר מיד התינוק והחזירה אותו ליד התינוק ,נמי
פטורה ,דמעיקרא אבידה מדעת היא )פ"ת(.
? 810
 811האם יש עוד להביא משם ,וגם עח ,וע"ט לא ראיתי תוספת וכן במהרי"ט סימן ק"ה דף קכ"ה
ע"ב וד':
 812צ"ע בדבריו שמזכיר שעת הפשיעה וכן שעת הגזילה ,וצ"ע
 813לא הבאתי דברי הנתה"מ שלא ראיתי הלכה שיוצא ממנו.

201

מאיר המשפט על חושן משפט חלק ו'
)ו( שם  -ראובן זיכה במתנה חפץ לשמעון ע"י אחר ,ונשאר החפץ ביד ראובן הנותן ,עיין
בלשון הראב"ד שהביא הטור בסי' ס' .ועיין במחנה אפרים בהל' שומרי' סי' ט"ו
)רע"א(.814
)ז( אלא שאמר הנח לפני הוא ש"ח  -ואם קבל שכר הוי ש"ש בלשון זה שאמר הנח לפני
ועי' לקמן ס"ה) 815ש"ך( ,ואם אחד שקנה מחבירו סחורה בקנין סודר או בשאר קנינים
שאינו יכול לחזור בהן ונשאר אצל מוכר ,אפילו שומר חנם לא הוי ,דהא לא אמר שמור לי.
אמנם נראה דזה מיירי שכבר נתן המעות ,או שאינו מקפיד על המעות ,שנותן לו בהקפה,
אבל אם אינו רוצה ליתן לו עד שיתן המעות הוי שומר שכר .ואם אחד זיכה חפץ לחבירו
במתנה ע"י אחר ונשאר החפץ אצל האחר ,אם זיכה לקטן ע"י אחר ,דאם הקטן כאן ,ודאי
לשמור מסרו לידו ,וה"ל כאמר שמור לי ,ואם אין הקטן כאן ,י"ל כדי לזכות על ידו מסר
לו ולא לשמור .אמנם נראה דדין זה לא שייך רק בזוכה לקטן ,אבל בזוכה לגדול נראה
דודאי שומר הוי כשהגדול אינו כאן ,דאם זיכה מתנה לאחר ואין האחר בכאן ,לא גרע
משומר אבידה )עי' לעיל סימן רס"ז סט"ז( .ומ"מ לא הוי שומר שכר משום פרוטה דרב
יוסף ,עי' סי' ע"ב סק"ז? ,דלא שייך פרוטה דרב יוסף כי אם כשחייביה רחמנא בחיוב
מצוה זו ,כגון בהלואת משכון שחייביה רחמנא להלוות וממילא נכנס בחיוב שיטוח וניעור
מחמת מצות רחמנא ,אבל בדבר שלא נכנס בחיוב שיטוח וניעור מחמת חיוב מצות
רחמנא ,לא הוי שומר שכר )נתה"מ(.
)ח( הנח סתם  -וה"ה אם שתק אפילו א"ל שמור לי והניח לפניו ,דשתיקה לא הוי כהודאה
כי אם כשיש זכות להשותק ,או בתביעה לפני ב"ד ושתק .אבל אם אמר שמור לי ומשכו
הנפקד לרשותו בשתיקה ,שעשה מעשה ,ודאי דנתחייב בשמירה )נתה"מ( ,ואם נתן בידו
סתם הוי שומר) 816רע"א(.
)ט( או שאמר לו הרי הבית לפניך  -ואף על פי שקבל ממנו שכירות ,מ"מ הא ביתא קמך
אמר ליה ר"ל לא קיבל השמירה ולא הוי אפילו ש"ח) 817ש"ך( ,כלומר ,אף על פי שהבטיח
לו השכר בפירוש כשישמור ,מ"מ כשאומר לו הרי ביתא קמך הוה כאילו פירש לו שאינו
רוצה להיות שומר והשכר יהיה רק בעד הבית ,וכיון שנתן לו השכר או אפילו התחייב
עצמו בהשכר אחר שאמר הא ביתא קמך ,הוי כאילו נתרצה ליתן לו כל השכר רק בעד
הבית וחייב בכל השכר ,והנפקד פטור מחיוב שמירה )נתה"מ( .ראובן שאמר לשמעון
הולך פקדון זה לפלוני אמר לו איני מוליכו כי מתיירא אני פן יאבד בדרך והרי זה מחלוקת
על כן איני נוטלו מידך ,אם רצונך שאוליכהו דרך חסד השליכהו ארצה ואקימהו מן הארץ
ויחשב אצלי כמציאה כי מקרי הדרכים רבים ,הכוונה היתה לפטור עצמם מאחריות לגמרי,
ותנאי זה ודאי מהני לכ"ע ,ואין מקום לחייב השני מטעם שומר אבידה כי מי שנוסע
למרחקים דרך מקום אחריות ישליך את פקדונו על עגלה שלו והוא בעל כרחו יהיה שומר
אבידה ,אלא ודאי לא מצי המפקיד לעשות מנכסיו דין אבידה ולחייב את חבירו שישמרנו
בעל כרחו ,ועכ"פ נראה מחשבתם שאין רוצים בשמירה וא"כ ודאי פטורים מכל אחריות
וזה ברור )קצה"ח( .מי שקנה בענין שאין אחד מהם יכול לחזור ונשאר ברשות מוכר .י"א
דהמוכר עליו כש"ח וי"א דאפילו ש"ח לא הוי )רע"א(.
)י( אבל אם אמר לו הנח לפניך – י"א דהיינו דוקא בהיזק דאתא להו מעלמא ,אבל בהיזק
דאתא להו מחמת שומר ובהמותיו ,חייב באמר לו הנח סתם ,וי"ח וכן הוא בשו"ע לקמן
ס"ג ,עיי"ש ס"ק )יד( )סמ"ע( ,ר"ל הא דהשוום יחד אף בחצר היינו דוקא בהיזק דעלמא
אבל בשוק י"ל דאין חילוק )ש"ך ,(818ומשום דלא קיבל עליו שמירה אפילו שומר חנם לא
הוי ומש"ה פטור נמי מדין שבועה ,דלא רמי רחמנא שבועה אלא בשומרין וזה אינו שומר.
ומיהו אם טען שהפקיד אצלו ,וזה אומר לא אמרתי אלא הנח לפניך ,נשבע היסת ,וכולל
בשבועתו שלא שלח בהן יד וכו' )עי' לעיל רצ"ו ס"ז( ,ובשליחות יד חייב אפילו באומר
הנח לפניך הוא מדין גנב וגזלן וכמו שאר כל אדם ,ולכן פטור על ידי שליח ,שונה
 814עוד לא עשיתי
 815ע' בתשו' ן' לב ס"א כלל י"ז ר"ס צ"ו  -ש"ך
 816ועיין בתשו' קול בן לוי סי' כ' דף מ"ז ע"ב – רע"א.
 817עיין בתשובת מהרא"ן ששון סימן קמ"ד ובתשובת ר"ל ן' חביב סימן צ"ד
 818עי' נתה"מ שמפרש את הש"ך ,אבל נ"ל שזה מובן מעצמו ,ולכן אין להביא את הנתה"מ.
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משליחות יד דפקדון דחייב על ידי שליח ,אבל על מנת לשלם דפטור מאונסין ,ואינו אלא
מתורת שליחות יד דשומרין ,זה שאומר הנח לפניך פטור) 819קצה"ח(.820
)יא( ונאבדו המנעלים – עי' לקמן ס"ה שיש מח' אם צריך משיכה ,ונראה דבכאן כו"ע מודו
דחייב לשלם ,דדוקא במקום שאין עושה מעשה בגוף החפץ רק שפשע בשמירה שלא
שמר ביתו ,דבזה איש אחר שלא קיבל שמירה אינו חייב דהא אפילו פורץ גדר לפני בהמת
חבירו פטור ,רק שומר חייב ,ומשו"ה כשלא עשה קנין כאחר דמי ופטור ,אבל אם עשה
מעשה בגוף החפץ ,כגון שראובן נטל כלי מבית שמעון והניחו באם הדרך במקום שאינו
משתמר ,ודאי דחייב אפילו לא עשה קנין ,הוי כמאבדו ומפסידו בידים דחייב ,ומשו"ה
אפילו הוא אינו שומר או שהיא שמירה בבעלים חייב בכיוצא בזה ,וה"נ שהוליכו ממקום
המשתמר והניחו במקום שאינו משתמר לגמרי ,הוי כמזיק בידים וחייב ,אך מ"מ אינו
שומר לענין אם טוען ששמרו כראוי שיהיה חייב בשבועת שומרים למאן דס"ל דבעי
משיכה בשומרין )נתה"מ( ,ג"כ אפשר לומר דהרא"ש כ"כ לשיטתו דס"ל דלא בעי' קנין
לחיוב שמירה אבל לדעת הרמב"ם והנ"י .וזה דעת הי"א בסעיף ה' שאינו חייב עד
שימשוך י"ל דהכא לא נתחייב דמדין משיכה הוי ספק אם משיכת הבהמה הוי משיכה
לכלים שעליה עיין לעיל סי' ר"ב ס' י"ד ומדין חצר ליכא .דהוי חצר מהלכת וא"כ אין כאן
קנין .אח"ז ראיתי ס' מחנה אפרים וראיתי סי' ז' דברים אלו )רע"א(.821
)יב( אבל בדרך כו'  -אפילו א"ל בשוק הנח סתם ,דלא ה"ל דין שומר חנם ,דאיכא למימר
דכונתו היתה הנח ונטור לך ,ודוקא כשהלך זה בדרך והמפקיד נשאר פה ,דבזה ודאי
כשאמר לו הנח זה על החמור דעתו היתה לשומרם ,דאל"כ מי ישמרם כיון דבעל המנעלים
ישאר פה ,ומ"ש מור"ם דיש חולקין צ"ע שאין חולק בזה )סמ"ע( ,וי"ח דבהנח סתם
החילוק פשוט דשם מיירי בשוק ושניהם כאן דיכולין לומר דתיב ונטור לך קאמר ,משא"כ
במנעלים שהולך מכאן ,דבהילוך דחצר לא קפדי אינשי ותיב ונטור קאמר ,אבל בבית
דאהילוך דבית קפדי אינשי עי' לעיל קנד סק"ז בסמ"ע ,ואי אפשר לומר דתיב ונטור לך
דע"כ עול ואנטור לך קאמר ,ולכן בהא ביתא קמך דלא הוי שומר חנם כיון דהבית מקום
המשתמר הוא ,א"כ י"ל שלא היתה כונתו שיהיה השומר רק שיהיה משומר מכח הבית
שהוא משתמר ,משא"כ במנעלים שהוא מקום שאינו משתמר וגם הולך משם ,סתם משמע
לשון שמירה )נתה"מ(.

)àìå úåùø åì ïúðå (âé)åøöçì åéúåøéô åà åúîäá ñéðëäì úåùø ïúéù åøéáçî ù÷áæø (â
.(ãé)ììë ïúøéîùá áééç åðéà ,ïúøéîùá íåìë ùøéô

)יג( לחצרו כו'  -דוקא בחצר אבל אם הכניס ענינו לבית בעל הבית ברשות סתמא דמילתא
קביל עליה בעה"ב נטירותא) 822ש"ך( ,עי' לעיל ס"ק )ה( וס"ק )יב( )נתה"מ( ,אם טען
הנפקד כי בעת שביקשו ממנו להצניע אמר בפירוש בזה"ל ,למה לא אקבלנו הלא לא מזיק
לי דבר ,הוי שומר חנם ,ומה שטען דבמה שאמר "הלא לא מזיק לי" דבר התנה שלא יקבל
שום אחריות ושיהיה פטור אפילו משבועה ,זה הבל ,דלשון זה לא משמע תנאי כלל אלא
פטומי מילי ,שהבטיח לנפשו שלא יקרה לו שום הפסד ע"י זה באשר שלא עלה על דעתו
שיגנב מעמו ,דאם היתה דעתו לתנאי היה לו לומר בלשון תנאי ע"מ שלא יקרני שום הפסד
)פ"ת(.
)יד( אינו חייב בשמירתן כלל – השומר פטור אפילו מהיזק דאתא לפירות דהמפקיד
מבהמתו דהנפקד כנ"ל ס"ק )י( )סמ"ע( ,וי"ח דחייב בהיזק דאתי ליה מיניה והוה בעיא
היא ולא איפשטא ואי תפס לא מפקינן מיניה )ש"ך(.

)åì ïúð íàù øåîùì åéìò ìá÷ù õôçä éååù éôë àìà áééç åðéà åéìò ìáé÷ùë åìéôà (ã
óñë ìùá àìà áééç åðéà ãáàðå åá òùôå àåä óñë ìù åá øäæä åì øîàå áäæ øðéã øåîùì
íà ìáà äæá àöåéë ìë ïëå (æè)óñë ìù øðéã úøéîù àìà éìò éúìá÷ àì åì øîàéù
åç÷ìðå øçà íå÷îì íëéìåäì ïáåàøî íéøôñ ìá÷ ïåòîù äâä (æé)áäæ ìù íìùî íéãéá åãéñôä
 819נכון? השורה האחרונה.
 820ע'י קצה"ח שז סק"א כמה דעות שבהסתלקות הבעלים השומר נתחייב וצ"ע
 821עוד לא עשיתי
 822ע' בתשו' מ"ע סי' צ"ב = ש"ך
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äøéîùä 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
ã óéòñ àöø ïîéñ èôùî ïùåç øâéà àáé÷ò éáø

)טו( אלא בשל כסף  -צריך לשבע שאינו ברשותו כדין כל שומר דמשלם .דאף דפסקי' לקמן
רס"י רצ"ה דבמינו מצוי א"צ לשבע מ"מ הכא דמרויח שנותן בעד זהב דמי כסף צריך
לשבע .אמנם נראה לי דיש לדון למה דפסיק לקמן סי' ש"א דבעבדים ושטרות א"צ לישבע
שבועה שאינו ברשותו .וצ"ל הטעם דעיקר תקנת חז"ל דמשביעין שאינו ברשותיו בטענת
שמא זהו רק משום דמצוי שנותן עיניו בו דלא תחמוד לאינשי בלא דמי משמע להו אבל
בעבדים ושטרות כיון דאינו משלם לא חשדי' לי' דישנם ברשותו ורוצה ליטול ובכה"ג לא
תקנו .וכן דייקא לישנא דהנ"י בב"מ בפ"ג וכן מצאתי בפני יהושע פ"ד דבב"מ בסוגיא
דבני העיר ששקלו וכו' וא"כ הכא לא חשדי' לי' שהוא בידו ורוצה ליטול 823 .וצ"ע לדינא
)רע"א(.
)טז( לא קבלתי עלי אלא שמירת דינר כסף  -המפקיד גופיה פשע שאמר לה של כסף הוא,
אבל אם אמר לה סתם הזהרי בו ,מה שאדם מפקיד גבי חבירו וראה אותו פשיטא דמקבל
עליה כל שוויו בין רב בין מעט ,היינו בדבר כמו אבן טובה פשיטא דחייב כל שוויו דסתם
אבן טובה רגיל שהוא יקר ולכך קיבל עליו בין יקר ובין זול ,אבל סייף דאין רגילות שיהיה
יקר ע"כ מצי אמר נטירותא דסייף יקר לא קבלתי עלי וכו' ,ומ"מ הוי ספיקא דדינא ,824אבל
מזיק בידים חייב כשל זהב .ודין זה אפילו אם אח"כ נודע לשומר שהוא זהב הרי הוא לגבי
זהב כאינש דעלמא ואינו שומר כלל בשמירת הזהב כיון דבשעת קבלתו לשמירתו לא קיבל
על עצמו שמירת זהב וגרע מאומר הנח ,אבל בשואל כה"ג נראה דחייב כיון דאפילו נתן לו
רשות להשתמש בו והוא משתמש בו חייב ,א"כ ה"ה בזה נמי כיון שנשתמש בו אחר
שנתברר לו שהוא זהב מתחייב באונסין כוליה כמו כל שואל דעלמא .וביוקרא וזולא
כה"ג ,כגון שנתן לו שעורין לשמור ,ואח"כ נתייקר ועמדו שעורין בדמי חטין ,דודאי חייב
ביוקרא כשעת הפשיעה ,ולא מצי אמר נטירותא דיוקר לא קבילת עלי ,אמנם בשומר
אבידה שסבור שהוא כסף כגון שהיה מחופה כסף ובתוכו זהב ,וכן בגנב וגזלן תפוחי זהב
במשכיות כסף ולא ידע שהוא זהב מי נימא דדומה לשומרין ופטורין כה"ג ,או לא גרע
ממזיק דחייב משום מאי הו"ל גביה דאזקתיה ,ולפי הנ"ל נראה בשומר אבידה וגנב וגזלן
דלא באו לידם מיד הבעלים דנימא בהו פשיעותא דבעלים וא"כ ודאי חייבין בשומר
אבידה ומכל שכן בגנב וגזלן .אלא דאכתי יש לומר דפטורין כיון דגנב וגזלן לא מיחייבי
אלא במשיכה הראוי לקנין ,וידו אינו קונה כה"ג דלא ידע שהוא זהב ,ומהאי טעמא נמי
בשומר אבידה כיון דכל השומרין צריכין משיכה כשם שתיקנו בלקוחות כך תיקנו
בשומרין ,א"כ כל כה"ג דלא ידע מזהב לא הוי משיכה ובלא משיכה אפילו שומר אבידה
לא נתחייב .וכל מה שהבאנו לענין סייף זהו דוקא בשוה ,אבל אם אינו שוה והעכו"ם
מעליל עליו ביותר משוויו ,אינו משלם אלא דמי שויו )קצה"ח .(825וי"א דאם נודע לו
לשואל קודם שנאבד שהוא של זהב ,פטור ,כיון שהמשאיל נתן לו רשות להשתמש בו אף
שידע שהוא של זהב ונתרצה מה שהשואל לא מקבל על עצמו רק חיוב תשלומין של כסף,
ומה בכך שנתוודע לו שהוא של זהב ,וכי בשביל זה נתבטל רשות תשמיש .ובענין שומר
אבידה במקום דלא הו"ל לאסוקי אדעתא פטור .ובגזל זהב מכוסה בכסף ונאנס אי צריך
לשלם זהב ,דגזלן בודאי חייב ,דהא קני ליה גוף הדבר עכ"פ בשיווי כסף ,דלפי שיווי כסף
ודאי צריך לשלם ונעשה גזלן על גוף הדבר )נתה"מ(.
)יז( אבל אם הפסידו בידים משלם כו'  -דא"ל מאי הוה לך גביה להפסידו .ודוקא כשבירר
המפקיד שדינר זהב הפקידו ,אבל אם אינו יכול לברר ,אינו צריך לשלם לו של זהב אפילו
הפסידו בידים )סמ"ע( ,וי"א דעשו תקנת נגזל במזיק משמע דה"ה הכא נשבע הניזק ונוטל,
מיהו דשאני הכא דכיון דאמר מתחלה של כסף הוא אינו נאמן אח"כ בשבועתו ולפ"ז

 823עוד לא עשיתי
 824זה מסכנת הש"ך האם זה גם מסכנת הקצה"ח.
 825האם הקצה"ח חולק על השו"ע והוא המח' רמב"ן ותוס' הובא בנתה"מ?
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היכא דהפקידו סתם והנפקד אומר שמא מוזהב הוא והמפקיד אומר ודאי זהב הוא נשבע
ונוטל לכ"ע )ש"ך(.
)å÷ìúñðå éðôì çðä øîàù åà øåîùì åéìò ìá÷ùë ãéî äæä øîåùäù øîåàù éî ùéå (ä
áééç åðéàù 826øîåàù éî ùéå (çé)êùî àìù ô"òà òùô íà åéìò áééç äøéîùî íéìòáä
.(ë)äðå÷ äëéùîù íå÷îáå (èé)êåùîéù ãò

)יח( ונסתלקו הבעלים משמירתן  -חדא באידך תליא ,כיון דנסתלקו הבעלים משמירתן,
נמצא דמוטל עליו לשומרו מאחר דקיבל עליו לשומרו .ועוד ,דאי לא נסתלקו הבעלים
משמירתם אלא הוו שומרין קצת עמו בתחילת השמירה ,ה"ל שמירה בבעלים דפטור
הנפקד )עי' לקמן סכ"ח( )סמ"ע(.827
)יט( עד שימשוך  -ואם הקדים שכר לשומר שכר ,נראה ודאי דהוי שומר שכר בלא משיכה
דהא קנין מהני )נתה"מ(.
)כ( ובמקום שמשיכה קונה  -והיינו כשמשך לחצירו או בחצר של שניהן או לסימטא )עי'
קצ"ז ס"ב( )סמ"ע( ,ואפילו בשטרות בשומרין לא בעי כתיבה וסגי לה במשיכה ,ואכתי
צ"ע )קצה"ח( ,וי"א דלענין שיחזיק השט"ח למוכרו ללוה או למלוה יש בו מכר
מדאורייתא ומהני משיכה ,א"כ מכ"ש כשמושך להתחייב בשמירתן כפי שויין למכור ,לזה
ודאי במשיכה בעלמא סגי )נתה"מ(.

)(àë)øçà ïéðòá ñðåàá ãáàð óåñáìù ô"òà ãçà ïéðòì éåàøë åøîù àìå åá òùô íà (å
ìù äöéçîá íçéðäå åøéáç ìöà úåòî ãé÷ôäù ãçàá äùòî íìùì áééçå òùåô áéùç
÷äìåòî äøéîù åæù ô"òà íéîëç åøîàå íùî åáðâðå (áë)äöéçîä éáåòá úåðåîè åéäå íéð
ïéðá ìúåëá åà ò÷ø÷á åðîè àìù øçàîå ùàä ïéðòì éåàøë äøéîù äðéà äáéðâ ïéðòì
.(âë)äæá àöåéë ìë ïëå áééç ñðåàá åôåñå äòéùôá åúìéçúù ìëå àåä òùåô

)כא( אף על פי שלבסוף נאבד באונס בענין אחר כו'  -היינו דוקא כשנוכל לתלות ולומר אם
לא היתה הפשיעה מתחילה לא הוה נעשה האונס ,ואז אף שהתליה בהאונס הוא ענין
רחוק ,תלינן בו וחייב ,משא"כ אם מתה ,כמ"ש המחבר בסעיף ט' )סמ"ע( ,ולענין יוקרא
וזולא ,חייב לשלם כשעת הוצאה מן העולם ולא כשעת הפשיעה ,ופשוט) 828נתה"מ(.
)כב( והיו טמונות בעובי המחיצה  -פירוש ,אף שבכה"ג אם היו טמונות בכותל בנין אפילו
הוא של עצים היה פטור מגניבה )עי' לקמן סט"ו( ,שאני כותל בנין בקורות דאינו עלול
להשרף כ"כ מהר ,ואף אם יאחז בו האש יכול להציל הפקדון שבתוכו ,משא"כ במחיצה
של קנים ,משו"ה מחשב לפשיעה )סמ"ע(.
829
)כג( וסופו באונס כו' – אפילו באונס דלא שכיח כלל )ש"ך( ,זה רק בפשיעה גמורה ולא
בשינוי )רע"א( .וי"ח שבאונס דלא שכיח כלל פטור) 830פ"ת(.

)òãåé éðéà øîåùä åì øîàå éðåã÷ô éì ïú øîàå úåòî ïéá íéìë ïéá åøéáç ìöà ãé÷ôîä (æ
àöîàå ù÷áàù ãò éì ïúîä (ãë)íéôñëä éúøá÷ íå÷î äæéàá åà äæ ïåã÷ô éúçðä äðà
.(åë)ãéî íìùì áééçå òùåô äæ éøä (äë)êì øéæçàå

)כד( אנה הנחתי – בפשטות דברי המחבר נראה הטעם דהוי פשיעה ,א"כ אם היה בבעלים
פטור דפשיעה בבעלים פטור .אמנם י"א דפשיעה זו מטעם מזיק היא דאפילו בבעלים
חייב )נתה"מ(.
)כה( המתן לי עד שאבקש כו'  -דכל שומר מחויב לתת לב אנה יניחו ולהיותו במקום
משומר .ושומר שאינו יודע אם נגנב בפשיעה או שלא בפשיעה ,מתוך שאינו יכול לישבע
משלם כו' )סמ"ע( ,ה"ה בטוען שהבין מלשון השטר שנתן לו רשות לעשות כן באופן שלא

 826ע' בתשו' מבי"ט ח"ב /ח"א /סי' שמ"א) :ש"ך(.
 827לא הבאתי את דברי הש"ך והנתה"מ.
 828עי' לקמן ס"ק )פה(.
 829רבי עקיבא איגר חושן משפט סימן רצא סעיף ו
]ש"ך אות יד[ ואינו נ"ל .נ"ב עיין מ"ש בגליון לקמן סי' ת"י ס"ק ו' וכן במוהריק"ש סי' ס"ג
העלה כהרש"ך:
 830נכון?
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פשע במה ששינה ,אם אינו יכול לישבע משלם 831ועי' לקמן סי' רצ"ח ס"ב דנשבע שא"י
שנגנב פטור) 832ש"ך( ,ועיין בתשובת זכרון יוסף סי' א' אות י"ב י"ג מ"ש בזה )פ"ת(.
)כו( לשלם מיד כו'  -וא"צ להמתין עד שיבקש )ש"ך(.
)àìù ïåéëã (æë)áééç ìéöäì íãà éðá íéàá åéä çååö åìàå ïåã÷ôä åáðâå íéáðâ åéìò åàá (ç
(çë)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 íàå
.(èë)øåèô øëùá àìà åøæòì

)כז( היו באים בני אדם להציל  -פירוש ,גנבים באים בהחבאה וגונבים והולכים לדרכם,
ואילו היה צועק אל בני אדם היו רודפים אחרי הגנבים והיו משיגין אותן ולוקחין הגניבה
מידן )סמ"ע(.
)כח( אנסים  -אנס הוא שבא ביד חזקה בחרב וחיצים ליקחו מיד השומר ,וצריך מתחילה
להיות בני אדם בעזרו נגדן שלא יקחוהו האנסים )סמ"ע(.
)כט( אלא בשכר פטור  -והיינו דוקא שומר חנם ,אבל שומר שכר חייב אפילו בשכר עי' לקמן
סי' ש"ג ס"ח )סמ"ע( .ואם הציל בשכר נשבע ונוטל מה שהוציא ,ואפילו לו עצמו נוטל.
ועיין תשובת רשד"ם סי' קכ"ה עכ"ל לשון הריק"ש .וכ"כ בד"מ בשם תשו' מהרי"ק וכ"כ
בש"ך סי' ש"ג ס"ק ח') 833רע"א(.

)ô"òà øåèô äëøãë íù äúîå íâàì äàöéå éåàøë äîäáä øîù àìå øîåùä òùô (è
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 (ì)øåèô äëøãë äúîù
àéä éøä äúî àì åìéôàù íðç øîåù àåäù ô"òà (àì)áééç øîåùä éøä áðâä úéáá
äæá àöåéë ìë ïëå áðâéäì äì äîøâ äúàéöéå áðâä ãéá äãåáà

)ל( עכשיו שמתה כו'  -דמלאך המות מה לי הכא מה לי התם ,ואין שום טעם לתלות המיתה
בהפשיעה דהיציאה )סמ"ע(.
)לא( אבל אם גנבה גנב כו'  -דכיון דמיד שגנבה גנב מהאגם נתחייב השומר מחמת פשיעה
דהניחה לצאת להאגם ,וכיון דמתחייב ,שוב אין פוטרין אותו כשמתה בבית הגנב )סמ"ע(.

)øåèô äëøãë íù äúî äòéùô äæ éøä äúîå äìôðå (áì)øää ùàøì äîäáä äìòä (é

)לב( העלה הבהמה לראש ההר  -אפילו העלה לרעות ,כל שאינו מרעה בהר יותר טוב
מבמקום אחר ,חייב אם העלה שם ונפלה )סמ"ע(.

)øåèôå äáðâì äîåã àìà äòéùô åæ ïéà åçøë ìòá äúìò àì åìéôà äéìàî äúìò (àé
.(âì)íðç øîåù

)לג( עלתה מאליה כו' ופטור כו'  -מיירי שהשומר הוא עמה באגם לשומרה מגנבים וזאבים,
שונה מסעיף ט' )סמ"ע(.

)äòùá ñðëð íà äôøèå áàæ äñøãå éøà àáå øéòì ñðëðå äîäáä çéðäù íðç øîåù (áé
äòùá ñðëð íàå íù äéä íà ìéöäì ìåëé äéä íà åìéôà (ãì)øåèô ñðëéì íãà éðá êøãù
åàì íàå áééç íù äéä íà ìéöäì ìåëé äéä åìà íéàåø ñðëéì íãà éðá êøã ïéàù
.(äì)øåèô

)לד( בשעה שדרך בני אדם ליכנס כו'  -דהא נטריה כדנטרי אינשי )סמ"ע(.834
)לה( ואם לאו פטור  -דאע"פ דהיה תחילתו בפשיעה לענין גניבה ואבידה ,מ"מ האונס לא
בא לבסוף מחמת הפשיעה ,דאף אם היה שם לא היה בידו להצילו מהארי )סמ"ע( .וי"ח
דחייב ,עי' ש"ג ס"י שהרמ"א שם חולק ,וכאן סתם )ש"ך(.

 831החמשה מילים אחרונות שלי ,ולא ברור לי בכלל.
 832וע' בתשו' ר"ש כהן ס"ג סי' פ"ז ובתשו' רשד"ם סי' מ"ח ותכ"ט וע' בתשו' ן' לב ח"ג סי'
קט"ו – ש"ך .רבי עקיבא איגר חושן משפט סימן רצא סעיף ז ] -ש"ך אות טו[ ועיין תשו' .נ"ב ועיין
תשו' בני אהרן סי' ה':
 833עוד לא עשיתי
 834ע' בתשו' ר"ש כהן סי' ק"י ובתשובות ר"י לבית לוי סי' כ"ח דף קמ"ט )ש"ך( .ועי' נ"י טעם
אחר בשם הראב"ד )רע"א(.
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)úéáá åçéðäì åúøéîù êøãù ïåã÷ô ùé .ïåã÷ôä éôì ìëä ,íéøîåùä êøã ãöéë (âé
úåìéáç ïåâë ,øöçá åçéðäì åúøéîù êøãù ïåã÷ô ùéå .íéðáàäå úåøå÷ä ïåâë ,(åì)øòù
ùéå úéìèå äìîù ïåâë úéáá åçéðäì åúøéîù êøãù ïåã÷ô ùéå .ïäá àöåéëå íéìåãâä ïúùô
éìëå óñë éìëå éùî éãâá ïåâë åéìò ìòåðå æâøàá åà äáéúá åçéðäì åúøéîù êøãù ïåã÷ô
íéãâá íéùäì êéøöå (çì)íéøáëò ìöà úåøåúç úåáéú íúñã íéøîåà ùé äâä (æì)íäá àöåéëå áäæ
.ïéðòä éôì àåä ìëäå úåáéúá çéðäì àìå ñð ìò äîåãëå

)לו( בבית שער  -פירוש ,אף על גב דהכל נכנסין ויוצאין דרך שם ,מ"מ משום כבידתן אינן
נגנבין בקלות ,ומדרך בני אדם להניחן במקום שרבים מצויים שם )סמ"ע(.
)לז( וכלי כסף וכלי זהב  -פירוש ,בגדים הנעשים מחוטי כסף או זהב דומיא דכלי משי
דנקט ,דאילו כלי כסף וזהב ממש לא גרע מכספים עי' לקמן סוף סט"ו דאין להם שמירה
אלא בקרקע )סמ"ע(.
)לח( דסתם תיבות חתורות כו'  -היינו כשיש בהם מאכל ,ואם יש שם בסמוך מים בענין
שיכולים העכברים לשתות פטור ,לפי שאין דרך עכברים לקלקל בגדים רק מחמת
צמאון) 835ש"ך(.

)íù ñðàð åìéôà ãáà åà íùî áðâðå åì éåàø åðéàù íå÷îá ïåã÷ôä 836çéðäù øîåùä (ãé
çéðäù ô"òàå íìùì áééçå òùåô äæ éøä (èì)úéáä ìë óøùå ä÷éìã äìôðù ïåâë
àåä åìùá áééç äøéîùì éåàø íå÷îä ïéà íàå øåèô äøéîùì éåàø íà åìù íò 837ïåã÷ôä
íéøçà ìùá éàùø åðéàå éàùø

)לט( ושרף כל הבית – עי' לעיל ס"ק )כא( אינו חייב על תחילתו בפשיעה וסופו באונס אא"כ
נוכל למצוא מקום לתלות בו ולומר טעם דאילו לא פשע בתחילה לא היה אירע בו האונס,
ה"נ צריכין לומר אם לא פשע והיה מניח הפקדון בארגז היה נותן לבו להציל הארגז טפי
)סמ"ע(.

)àìà äøéîù íäì ïéà úåáåè íéðáàå óñë ìùå áäæ ìù úåðåùìå (î)íéøðéãäå íéôñëä (åè
êåîñä ïåúçúä çôèá 839(áî)ìúåëá íðéîèé åà øôò çôè íäéìò ïúéå (àî)838ò÷ø÷á
çôè ñéðëéù ÷ø ìúåëä éáåò òöîàá íðúé àì åìéôà äøå÷ì êåîñä çôèá åà ò÷ø÷ì
éåàøë íäéìò ìòð åìéôà åáðâéå íéáðâä åøôçé àîù ìúåëä òöîàá àì ìáà (âî)åëåúá
áééçå òùåô äæ éøä åá ùéâøî àìå åøéëî íãà ïéàù íå÷îá íúåà àéáçä åà äáéúá
íìùì
 835וע"ש ע' בתשו' מהר"א ן' ששון סי' ע"ז דף ק' ע"א וסי' ע"ח וע"ט – ש"ך( ,ועיין תשובת .נ"ב
ועיין בתשו' ראש יוסף למוהר"י אשקפה סי' ג' ד"ז ע"א )רע"א(.
 836ש"ך חושן משפט סימן רצא ס"ק כ
)כ( השומר שהניח כו' .ע' בתשובת מבי"ט ח"א /ח"ב /בשאלות השניות סי' ע' וסי' קל"ג:
 837רבי עקיבא איגר חושן משפט סימן רצא סעיף יד
 .נ"ב עיין בשו"ת גינת וורדים חח"מ כלל א' סי' ה'.
 838ע' סמ"ע סקל"א :ראובן שכר את שמעון לילך אחר סחורה ,ונתן מעותיו לשמעון והניח
אותן המעות אצל מעותיו ,ובדרך שכב בחדר ונגנב ממנו ,השליח חייב לשלם דהוה פשיעה שהניח
הכיס בחדר ,דה"ל להניחו תחת מראשותיו או לקשרו תחת זרועותיו .ועיי,ש בפ"ת שזה דווקא
בשומר חינם אמנם בשומר שכר חייב ,עי' שג ס"ב ,וכל זה דוקא בנידון השאלה שם ששכב בחדר
עם אנשים מכובדים ,אבל אם לא היו מכובדים היה חייב משום דהוי תחילתו בפשיעה לגבי
אנשים ְש ָלנוּ עמו ,ואז חייב אפילו בשומר חינם ,וצ"ע .שומר שכר שלן בשדה עם שיירא ושם
המעות בתוך חליפתו ,והניח החליפה עם המעות מראשותיו ושכב עליו ונגנב החליפה עם המעות.
חייב לשלם ,דמה דהלך לישון בעידנא דניימו אינשי ולא חטפתו שינה לאונסו לא מיקרי אונס,
ומה שהניח בתוך החליפה והניחו מראשותיו לאו שמירה היא כלל לגבי כספים ,ועובדא הנ"ל שונה
שהיה ישן בתוך חדר ועם אנשים מכובדים כו' .ועוד ,היה לו להניח כיסו תחת מראשותיו ,והיינו
שהיה לו להניח המעות עצמן בלא הבגד ואז היה שמור טובא ,כי אין רואה ואין יודע שמונח שם
איזה דבר ,אבל בנידון דידן שהניח בתוך החליפה ובודאי היה מורשו לבר והיה נראה קצותיו חוץ
מראשותיו ,אין זו שמירה כלל ,ואף שישן עליו ,הוא בדרך ובשדה שכיחי עוברים ושבים ושכיחי
גנבי ובפרט בלילה כו'.
 839וע' בס' א"א דף ק"ב ע"ד )ש"ך(.
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)מ( הכספים והדינרין כו'  -סתם כספים ר"ל מטבע של כספים ,ודינרין ר"ל דינר של זהב
)סמ"ע(.
)מא( אלא בקרקע  -הא דצריך שמירה "בקרקע" ,היינו דוקא לדידהו דהיו להם בתים רעועים,
אבל לדידן האידנא א"צ שמירה בקרקע .אפילו אם לא היתה כיפה אלא מקורה בעצים אין
לחייבו אם אותו חדר מיוחד לנפקד לשמור בו כל חפציו היקרים לו ,ואינו מניח להשתמש
בו אלא בני אדם הנאמנים לו ,כה"ג חשיב מקום הראוי לשמירה ,דהרבה בתים אין להם
כיפת אבנים ומסתמא גם המפקיד ידע כך ואדעתא דהכי הפקיד וכו' לשמירה מעולה
נתכוין שהניח במקום שאין האנסים ועבדי השלטון וגנבים נותנין לב שיש שום ממון
באותו מקום )סמ"ע(.
)מב( או יטמינם בכותל כו'  -היינו במקום דשכיחי רמאין הבקיאים לחפש ולבדוק בקרקע,
אזי לא יניחם בקרקע אלא בכותל בטפח כו' ,אבל לא באמצע גובה הכותל בזמן דאיכא
גנבים ורמאים המחפשים תחת הקרקע ובאמצע גובה הכותל יותר מטפח ,אבל אם אין
שכיחים הני רמאין ,טוב יותר להטמינם בקרקע )סמ"ע(.
)מג( אפילו לא יתנם באמצע עובי הכותל  -פירוש ,לא הטריחוהו בכך ,אבל אם הניחם תחת
הקרקע או בעובי הכותל יותר מטפח עדיף טפי )סמ"ע(.
)çåøèì áééç åðéà (ãî)úåùîùä ïéáì êåîñ úáù áøò íéôñë åøéáç ìöà ãé÷ôîä (æè
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
íëç ãéîìú ã÷ôðä íà ïéãä àåäã íéøîåà ùéå

)מד( סמוך לבין השמשות כו'  -ל"ד ביה"ש אלא אפי' מחצי היום ואילך) 840ש"ך(.
)מה( ואם נתאחר  -אם מצא אחר שבת שנגנב ,וא"י אם נגנב קודם מוצאי שבת ופטור או
שנגנב אחר מ"ש שהיה שהות לקברם ,דחייב לשלם )רע"א(.
)ìëä åìù íò åðçéðéù øáãå øáã ìë ïëå ò÷ø÷á íðîèà àìù úðî ìò ã÷ôðä äðúä (æé
åàðú éôì
841
)íéåöî íéáðâù äòùá ò÷ø÷á àìà äøéîù íäì ïéà íéôñëù íéøåîà íéøáã äîá (çé
ò÷ø÷á íúåñëì êéøö ïéà éðä ìë àëéìã íå÷îá ìáà íäéøçà íéùôçîù íéàîø íéùðàå
àåäù ïîæä éôëå íå÷îä êøã éôë (åî)øîúùîä 842íå÷îáå åéúåòî çéðîù íå÷îá íçéðî àìà
.(æî)ãé÷ôî

)מו( ובמקום המשתמר  -שומר שהניח מעות ניירות שטרי הקיסר בכרך נייר והניחם בכיס
שבחיקו במקום שמניח מעותיו ,וכתב דזה הוי פשיעה ,כי מנהג העולם להניחם בתוך
אמתחת של עור שקורין ארנק ,ואותה אמתחת נותן בתוך כיסו שבחיקו ,ואם זה לא עשה
כך רק נתן הניירות בכרך נייר בעלמא והניח בכיסו הוי פשיעה ,כי אדם עשוי למשמש
בכיסו בכל שעה ,ומחמת דקותן ומעט הכמות המה קלים ויכולים הניירות להשמט וליפול
ארצה בלי הרגשה ,ואין זו שמירה מעולה המוטלת על השומרים ,ולכן אפילו אם הוא
שומר חנם חייב בפשיעה זו )פ"ת(.
)מז( וכפי הזמן  -ראובן והמיועד להיות חתנו השלישו אצל שמעון מעות נדוניא צרור וחתום
על ל' יום ,וקיבל עליו להצניע ,והוא הניחו בארגז סגור שבו היו מלבושים יקרים ואיזה
כפות כסף ,ולסוף כאשר נתאחר אצלו נאנס הפקדון הנ"ל ע"י אנשי מלחמות שבאו בלילה
ושללו כל אשר מצאו בארגז הנ"ל ,ועתה תובע ראובן משמעון יען כי לא שמר כדרך
השומרים כו' .פטור שהמפקיד על דעת המנהג בזמנו הוא מפקיד ,והמנהג בזמנינו להניח

 840ע' בתשובת מהרי"ט סי' מ"ד ע' בתשו' מהרא"ן ששון סי' ע"ט – ש"ך.
 841ש"ך חושן משפט סימן רצא ס"ק כג
)כג( בד"א כו' .ע' בתשו' רשד"ם סי' מ"ז וצ"ע ובתשו' ן' לב סוף ספר ד' די"ח וע' ברשד"ם סי'
מ"ט וע"ו וקי"ז וקכ"ה וקל"ד וקמ"ח ושי"ד ותמ"ד ובתשו' מהר"ן ששון סי' ק"ן ובתשו' ר"ש כהן
ס"ב סי' קס"ט:
 842ש"ך חושן משפט סימן רצא ס"ק כד
)כד( ובמקום המשתמר .ע' בתשו' מהר"מ מינ"ץ סי' נ"ט ובתשובת מהרי"ט סי' ק"ה דף קכ"ז
ור"ס קכ"ג:
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אפילו פקדון מעות צרורים בתיבה מסוגרת וכיוצא .ואפילו נתן רשות להמשרתת לכנוס
ולהוציא דבר מן הארגז ,זה אינו פושע ,כיון שלא מסר שמירת הארגז והמפתח רק לאשתו
ולבני ביתו ,הדרינן לכללא דכל המפקיד על דעת אשתו ובניו וב"ב הוא מפקיד ,רק דלפ"ז
היו צריכין גם אשתו ובני ביתו לישבע שבועת שומרין ושלא הניחו לפותחו ע"י אחד
מב"ב הקטנים ,אמנם אם נתפרסם שם שאנשי חיל המלחמה ממשמשים ובאים וידוע לנו
שיש בהם שוללים וחומסים גשושאי טפוחאי ,א"כ הדרינן לדינא דש"ס דכספים אין להם
שמירה אלא בקרקע ,ואף שבשעת קבלת מעות הפקדון והנחתו בארגז היה הפקדון משומר
שם ,מ"מ חשיב פושע במה שלא פינה לאחר ששמע מביאת האויבים למקום אחר )פ"ת(.

)àìà ò÷ø÷á àìà äøéîù íäì ïéà íéôñë åøîà àì íééåöî 843íéáðâù äòùá åìéôà (èé
(çî)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 çéåøéå
)מח(

כדי להתעסק בהן כו'  -עיין בסמוך סעיף כ"ג ]סקל"ה[ כתבתי ראיה לזה )סמ"ע(.

)íå÷îî úåòî åîò çìùù åà (èî)åúéáì íëéìåäì êøãá åøéáç ìöà íéôñë ãé÷ôîä (ë
åéðô ãâðëî åðèá ìò éåàøë íéøåù÷ åà (àð)(ð)åãéá íéçðåîå íéøåøö åéäéù íéëéøö íå÷îì
íìùì áééç åñðàð åìéôà úàæä êøãá íøù÷ àì íàå éåàøë íøá÷éå åúéáì òéâéù ãò
äòéùôá åúìéçú éøäù

)מט( בדרך להוליכם לביתו כו'  -דאל"כ הא קי"ל דאין שמירה לכספים אלא בקרקע .מיהו
מצינו בלא זה נמי ,כגון שהפקיד בידו מעות של עסק שצריך ליטול מהן ,שאין צריך
לטומנם בקרקע כמ"ש בסי"ט )סמ"ע(.
844
)נ( ומונחים בידו  -אם הניח במקו' שמניח מעותיו דפטור ,ועי' סמ"ע לקמן ס"ק )נב(
)ש"ך( ,צרורים ומונחים בידו  -בדוכתא דשכיחי אנשי החיל ששומטים מיד בני אדם,
פשיעה היא להוליך בידו כסף או זהב ,וזה הוא דרכן של בני אדם בעלי דעה לצרור ולהניח
בחיקו ,ולתוספת שמירה שלא יפול מחיקו קושר ראש הסדין באזורו ,נמצא שמור מגניבה
ושמור מאבידה )פ"ת(.
)נא( שם  -בן השותף שהיה בידו צרור השותפות בנסעו למקום מלאכת השותפות ,ושמו
בחפיסה שלו עם מעותיו של עצמו והניחו בכיס התפור בבתי שוקיים ובדרך אבד כל
המעות ,וכתב דזה הוי כעין פשיעה שדרך לצרור מעות בכיס התפור בבגד שעל החזה כו'
אמנם אם הניחו בכיס התפור בבתי שוקיים במעמד השותפים ,א"כ י"ל דבכה"ג הרי ראו
ונתרצו על שמירה פחותה כזו ,והאי ונתרצה לאו שאמר מרוצה אני בזה דאי הכי מאי
למימרא ,אלא ששתק )פ"ת(.

)åúéá éðáå åéðáå åúùà úòã ìò úåòî ïéá íéìë ïéá úéáä ìòá ìöà ãé÷ôîä ìë (àë
'éñ ïî÷ì 'éòå (âð)øåèô ãé÷ôîä úùàì ïåã÷ôä øéæçä ã÷ôðä íà ïëå (áð)ãé÷ôî àåä 845íéìåãâä
(äð)íéðè÷ ïéá íéìåãâ ïéá åéãáòì åà íéðè÷ä åúéá éðáå åéðáì øñî íà ìáà (ãð)ç"ñ î"ù
íà øîåì êéøö ïéàå åðçìù ìò ïéëîåñ ïéàå úéáá åîò íééåøù íðéàù åéáåø÷î ãçàì åà
àìù äééàø éðùä øîåùä àéáä ïë íà àìà íìùì áééçå òùåô äæ éøä øçàì íøñî
áðâð íà íéáðâ ú÷æçá ïðéàù ô"òà çðåî ïåã÷ôäù íå÷îá ñðëéì íéøçà çéðä íà ïëå (åð)òùô
.(æð)äòéùô éåäã íìùì áééç

)נב( על דעת אשתו ובניו – היינו על דעת שלא יהא שומר נמנע מלמוסרם לאנשי ביתו
הגדולים ונאמנים לגביה הוא דמפקיד .והטעם הוא ,דאדם יודע דאין הנפקד יכול להיות
 843ש"ך חושן משפט סימן רצא ס"ק כה
)כה( אפי' בשעה שהגנבי' כו' .ע' בתשו' מהרא"ן ששון סי' ק"ן:
 844ע' בתשו' מהרא"ן ששון שם ובתשו' מבי"ט ח"ב /ח"א /סי' שמ"ב – ש"ך ,רבי עקיבא איגר
חושן משפט סימן רצא סעיף כ
]ש"ך אות כו[ עיין בשו"ת .נ"ב ובתשו' תשב"ץ טור השלישי ח"ד סי' כ"ו ובשו"ת זכרון יוסף
חח"מ סימן א':
 845ע' לקמן קצות רצג סק"ג דה"ה מי שנאמן או רגיל להפקיד אצלו ,וע' שם שהסמ"ע עב?
סקצ"ו חולק ,והש"ך לומד כקצות
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תמיד בביתו לשמור פקדונו )סמ"ע( ,846אפילו שומר שכר )ש"ך( ,וי"ח שדווקא בשומר
חנם) 847קצה"ח(.848
)נג( פטור כו'  -וי"ח עי' לעיל סי' ס"ב ס"ק צ"ד )ש"ך(.
)נד( ועיין לקמן סימן ש"מ כו'  -שם כתב מור"ם דין אם החזיר השואל לאשת המשאיל דיש
אומרים דחייב ,ואפשר לחלק בין שואל דכל הנאתו שלו לשאר שומרים ,ע"ש .ועיין לעיל
סימן ע"ב סעיף ל"א ס"ק צ"ח[ מה שכתבתי מזה )סמ"ע(.849
)נה( בין גדולים כו'  -פירוש ,כנעניים ,ומשום דסתם עבדים כנעניים גזלנין הן ,משא"כ
עבדים עבריים הוו דומיא לבני ביתו )סמ"ע(.850
)נו( ראיה שלא פשע .דאם פשע בה מתחילה אף שיש עדים שנאנסה בסוף היה חייב וכנ"ל
]סעיף ו'[ )סמ"ע( .ראייה שלא פשע כו' .ע"ל מ"ש בסעיף כ"ו )ש"ך( ,זה קאי אסוף דבריו
במסרם לבן דעת ,אבל ברישא שמסרו לחש"ו חייב אפילו נאנסו לבסוף ,כשהאונס בא
מחמת הפשיעה ,דאין לך פשיעה גדולה מזו שמסרם לחש"ו )נתה"מ(.
)נז( אם הניח אחרים ליכנס  -אפילו טוען שמא נגנב קודם שהניח לאחרים ליכנס דחייב
)נתה"מ(.
)éåøù åðéàù øçà ãéá åøñîì àìà ïåã÷ôä øåîùì ìéâø åðéàù éàãåá òåãé àåäù éî (áë
.(çð)åúéá éðáì øñåîë åðéã åðçìù ìò êîåñ åðéàå åúéáá

)נח( כמוסר לבני ביתו  -ובזה אם פשע האחרון ואין לו לשלם פטור הנפקד לכו"ע עי' לקמן
סכ"ד )ש"ך( ,אם ידוע שלא ישמור בעצמו פטור הא' ובאם לאו לכ"ע חייב הא' זולת
במסרה לאשתו ובב' בזה פליגו בהגה ס"ק ד' אם מדמי' לידוע שלא ישמור בעצמו אם לא
ודינא דלעיל סי' ע"ב ס"ל בהגה הוא לכ"ע עיין שם) 851רע"א(.

)àìå íúåà äàéáçäå åîàì øîåùä íðúðå åøéáç ìöà úåòî ãé÷ôäù ãçàá äùòî (âë
ìëù åîàì íðúðù éðôî íìùì áééç øîåùä ïéà íéîëç åøîàå åáðâðå íúåà äðîè
ïåòèì åì ùé íä ïåã÷ô íäì øîà àìù ô"òàå ãé÷ôî àåä åúéá éðáå åéðá úòã ìò ãé÷ôîä
íìùì úáééç åîà ïéà ïëå (ñ)(èð)åìù íäù äøåáñ äúéä íà íäá úøäæð äúéäù ïëù ìë
íä íîöò úåòîä íúåàù øîåùä òáùé íéîëç åøîàå (àñ)ïåã÷ô íäù äì øîà àì éøäù
äæá àöåéë ìë ïëå íäéðù åøèôéå åáðâðå (âñ)íúåà äàéáçäù åîà òáùúå (áñ)åîàì ïúðù
íééåñî õôç àåä íà ìáà (ãñ)òáùéì íäéðù ïéëéøö íééåñî åðéàù øáãá äæá àöåéëå úåòîá à÷åãå
.(äñ)ïåùàøä àìå éðùä òáùð

)נט( כל שכן שהיתה נזהרת כו'  -והא דלא טמנתם בקרקע ,משום דסברה דשל בנה הן והוא
יעסוק בהן ולא ניחא ליה בהטמנתן בקרקע) 852סמ"ע( ,כלומר שלא היתה רוצה לטרוח
כיון שלא ניתן לה בתורת שמירה של אחרים דדוקא שומר מחויב לטרוח והיתה סבורה
שהבן לא יקפיד ודי לו בשמירה זו )ש"ך( ,853א"כ כל נפקד יאמר כן סברתי שרוצה
להתעסק ,לכך כתב דבן שאני משום דהיתה סבורה שהבן לא יקפיד כו' ,פירוש שרגילה
תמיד בכך ואינו מקפיד )נתה"מ(.
)ס( שם  -ודוקא ש"ח אבל ש"ש חייב דה"ל לפרש שהוא פקדון )ש"ך( ,854וי"א כיון דהוא
שומר שכר ומסר לאמו שהיא שומר חנם ונגנב לבסוף ,ודאי דחייב כמבואר לקמן סעיף

 846ע' בתשו' ר"מ אלשיך סי' ל"ט )ש"ך(
 847הקצה"ח הביא צד )וכן הפ"ת( שאם מסר לאשתו ובניו ,והוא עצמו יכול לישבע שהיה אונס
או שיש עדים ,אז פטור .האם יש צורך להביאו .ועי' לקמן ס"ק )עח(.
 848עי' פ"ת הובא לקמן סי' ש"ג במאיר המשפט סק"א .עי' לקמן ס"ק )ס( ,ועי' לקמן ס"ק )פב(.
לא ראיתי הלכה יוצא מהנתה"מ.
 849לא הבאתי קצה"ח סק"ז.
 850ש"ך חושן משפט סימן רצא ס"ק כט
)כט( בין גדולי' בין קטני' כו' .ע' בתשו' ר"ש כהן ח"ב סי' פ"ה ובתשו' רשד"ם סי' רכ"ב:
 851עוד לא עשיתי
 852אבל חפץ שלא שייך לומר שהואיעסוק בהם ,אין כזה טענה )נתה"מ סקכ"ג(.
 853עיין בתשובת מהרי"ט סי' מ"ד וק"ה ריש דף קכ"ו - :ש"ך
 854עי 'לעיל ס"ק )נב(.
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כ"ו ,אלא צ"ל דכונתו דהיו שניהם שומרי שכר דחייב הראשון דהוי כנגנב אצל הראשון,
ואפילו להך דעה דסעיף כ"ד דפטור באין לשני לשלם ,הכא חייב הראשון )נתה"מ(.855
)סא( שהרי לא אמר לה דשל פקדון הן  -ואין המפקיד יכול להשביעה ע"ז שלא אמר לה בנה
שהן של פקדון ,דאין נשבעין על טענת ספק ,דהרי המפקיד לא יכול לטעון ברי שאמר לה
שהן של פקדון )סמ"ע( ,אבל אם הבן אומר שא"ל שהוא פקדון צריכין לישבע היסת נגד
הבן אף שהוא קרוב ,והא דפטורה משבועה ,היינו כשיש עדים שנאנסה או שמאמינה,
דאל"כ פשיטא דיכול להשביע ע"ז ע"י גלגול שהחביאה )ש"ך( ,לענ"ד דמ"ש הרא"ש
דאינו נאמן על טענת ספק .דהכוונה דיכול לומר לאו בע"ד דידי את ואיני צריך להאמין לך
שהוא מעות שלך ואינך יכול להשביעני בטענת ספק דשמא ידוע לו דאתה בע"ד שלי
שאמר לי בני שהוא שלך ולפי"ז אם ע"י גלגול א"י להשביעה דהיא אומרת לאו בע"ד דידי
את ושבועה הוא נגד בני ואין כאן גלגול .ואולם קשה לשיטת הח"מ דאם היא פשע דצריך
הבן לשלם א"כ כיון דהבן צריך לשבע שאותן המעות נתן לאמו אמאי א"צ לשבע ג"כ ע"י
גלגול שלא אמר לה שהוא פקדון דהא אלו אמר לה הוי פשיעה לגבי דידיה וצריך הוא
לשלם) 856רע"א( ,אמנם לפי דעה קמייתא של הרמ"א בהג"ה שבסעיף שאח"ז חייב ,כיון
דלפי דברי הבן פשעה האם והאם כופרת ,הוי כאין לה לשלם כמבואר בסימן קע"ו סעיף
ל"א ע"ש ,וממילא לדעה זו האם חייבת לישבע נגד הבן .והש"ך מיירי לדעה ב' ,או במקום
שאין לבן לשלם ,ורוצה המפקיד להשביע האם ע"פ טענת הבן )נתה"מ(.857
)סב( ישבע השומר שאותם המעות  -והיא שבועת שומרים דאורייתא ,ועי' לקמן סכ"ו סקל"ב
אם צריך לכלול שלא שלח יד )נתה"מ(.
)סג( שהחביאה  -פירוש ,נתנתם במקום משומר כגון בארגז )סמ"ע( ,הטעם שאינה נשבעת
שנגנב ,משום דדילמא לא החביאה אותם כלל ,ובכה"ג ודאי אפי' היה המעות של בן ,היה
הבן מקפיד ,וא"כ הוי פשיעה לגבי בן ,וחייבת לשלם להמפקיד ,לכך צריכה לישבע ג"כ
שהחביאה אותם )ש"ך( ,שבועה זו אינה מוטלת על אמו מצד שבועת שומרין ,דלא נעשה
שומר בכך עד שיאמר לו בפירוש שמור לי )עי' לעיל ס"ק )ה(( ,וכ"ש בני ביתו שמניח
בסתם דברים שלו בידם שלא נעשו שומרים עליהם ואין עליה שבועת שומרים .רק למאן
דס"ל דהשומר הראשון חייב לשלם כשאין להשומר שני לשלם ,מהני שבועת אמו לפוטרו
כיון שהאמין על עצמו שבועת אמו .ולמאן דס"ל דהשומר הראשון בלא"ה פטור וע"כ
שבועת אמו היא לפטור נפשה ,ע"כ צ"ל דמיירי שאמר לאמו שמור לי )נתה"מ(.
)סד( בדבר שאינו מסויים  -פירוש ,ואז היא לא יכולה לישבע שאותן מעות עצמן שהפקיד
ביד בנה נתן בנה בידה ונגנבו ,משו"ה הוצרך בנה הנפקד לישבע ע"ז ,אבל בדבר מסוים
א"צ לישבע בנה אלא האם נשבעת על הכל )סמ"ע(.
)סה( אבל אם הוא חפץ מסויים נשבע השני  -וי"א היינו בידוע שנתן לה אזי נכנסה היא
תחתיו ,וכן ברגיל להפקיד אם ידוע שנתן לו הרי השני נכנס תחתיו ,אבל כל זמן שלא
מסרו לשני אין השני נאמן בשבועתו ,אף על גב דמהימן ליה ,כיון שאינו בע"ד שלו אינו
נאמן בשבועתו לפטור את הראשון ,וא"כ ה"נ כל זמן שלא נשבע שמסר לאימיה לא
מהימנא לישתבע עבורו כיון דאינה בע"ד שלו ,והוה מחלוקת שבסעיף כ"ד )קצה"ח( ,עיין
לעיל סי' קכ"א בסמ"ע ס"ק י"ח ובש"ך שם )רע"א(.
)ïåã÷ô àåäù íòéãåäå åúéá éðáå åúùàì ïåã÷ôä øñîù øîåùäù ãîì äúà ïàëî (ãë
ìëù øåèô úéáä ìòáå ïåã÷ôä ìòáì (åñ)íìùì íéáééç íäù íéøîåùä êøãë åøîù àìå
áééç úéáä ìòáã íéøîåà ùé íìùì íäì ïéà íàå ãé÷ôî àåä åéðáå åúùà úòã ìò ãé÷ôîä
.(çñ)øåèôã íéøîåà ùéå (æñ)íìùì

)סו( והודיעם שהוא פקדון כו' עד שהן חייבין לשלם  -מפני שהודיעם משו"ה הן חייבים
לשלם ,אמנם מה שהוא פטור הוא אפילו בלא הודיעם נמי )סמ"ע(.
)סז( דבעל הבית חייב לשלם  -אף על פי שלא הודיעם ועי' סי' ע"ב סעיף ל' )ש"ך( ,ואם
ידוע שאינו משמרו בעצמו רק מסרו לאשתו ובניו פטור )ש"ך(.
 855חלק הפ"ת השייך לכאן לא הבאתי האם הוא נצרך?
 856עוד לא עשיתי
 857לא הבאתי דברי הפ"ת כאן.
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)סח( ויש אומרים דפטור  -כיון דכל המפקיד על דעת אשתו ובניו הוא מפקיד ,ה"ל כמסר
המפקיד עצמו בידם )סמ"ע( ,858היינו דוקא בשומר חנם ושומר שכר ,אבל בשואל שמסר
לשואל אחר שרגיל להשאיל )דמותר כמבואר בסימן שמ"ב ע"ש בש"ך סק"א( ,חייב
הראשון לשלם להמשאיל כשאין להשני לשלם ,ומכ"ש כשמסר השואל לאשתו ובניו,
דודאי לא היתה דעת המשאיל על חיוב הגוף דאשתו ובניו רק על חיובא דגוף השואל.
ובשומר חנם ושומר שכר אפילו היה עני בשעה שמסר לידו פטור ,כיון שמסרו לשומר בן
דעת ודאי ישמרנו ,והרי עשה השמירה המוטלת עליו )נתה"מ(.
)øîàå .íéøçà úåùë øîåùì äéäå ,ãçà ìöà úåùë ãé÷ôäù ãçàá äùòî (äë
åøîà .ïåã÷ô ìù úåùëî êéìùäå ùîùä êìäå ,øëùä êåúì êéìùú úåùëä äæî ,åùîùì
äàøî àåäù äîéãå ,êéìùú ìà äæîå êéìùú äæî øîà àì éøäù ,øåèô ùîùä íéîëç
íìùî åðéàå ,êéìùú äæî åì øîà éøäù ,øåèô úéáä ìòá ïëå .äæ ìò ãéô÷î åðéàå ,íå÷î
êë ïéáå êë ïéá .íìùìî øåèô ,õîåç øëùä äùòð íà êëéôì .ãáìá äðäðù äî éîã àìà
íå÷îî ÷åçø ïåã÷ôä úåùë äéä íàå .äæá àöåéë ìë ïëå ,òøéà êëù äòåáùá øîåùä áééç
äéì øîà àìå úéáä ìòá íù äéäå ,àáì çéìùä ääùå ,áåø÷ åìùå ,(èñ)øëùä úìèä
êåúì åðëéìùéù íãå÷ åúòã ìò úåìòäì äéì éåä ,(ò)ääåù åúåà äàøùëù éôì áééç ,øáã
êë ïéáå êë ïéáù øîåàù éî ùé øëù øîåù äéä íàå .åàéáä ÷åçø íå÷îîù ,øëùä
.äæî êéìùú àì øîåìå ùøôì äéì äåäù ,(àò)áééç

)סט( 859ואם היה כשות הפקדון רחוק כו'  -וכ"ש אם הוא קרוב והוא מיהר לבוא ,דהיה לו
להרגיש שמהפקדון לקח ,וחייב )סמ"ע( ,וי"ח ,כשהוא קרוב וא"ל הטל מזה ,שהוא רחוק,
הוה ליה כאמר ליה הטל מזה ולא מזה ,דאם לא כן למה הטריח להביא ממרחק )ש"ך(,
היינו די"ל דבזה לא פשע בעה"ב כלל אף דהרגיש דלקח מהפקדון מ"מ אינו מוכרח דגלי
דעתי' רק בצירוף דלא פי' לו שלא יטול מזה כמ"ש הסמ"ע ס"ק מ"ג וכן היא באסיפת
זקנים בשם הרמב"ן ומשו"ה בפקדון קרוב דהוי כא"ל שלא יטול מזה ולא עלה ע"ד
בעה"ב שעבר על דבריו משו"ה השליח חייב ועיין בת"ח שכתב להיפוך) 860רע"א( .מ"מ
אין מציל הנפקד מלשלם כשאין לו לשמש לשלם ,דהא מ"מ הנפקד פשע כיון שהרגיש
ולא מנעו להשמש ,דדמי להיה יכול להציל ולא הציל )נתה"מ(.
)ע( לפי שכשראה אותו שוהה כו'  -אם א"ל להשליח הטל מזה ולא משל פקדון ,אז מטעם
שהה השליח לבוא לחוד אין לחייב להנפקד ,די"ל דאירע לו ענין בדרך שהוצרך לשהות
מעט ,וק"ל )סמ"ע(.
)עא( ואם היה שומר שכר כו'  -דעליו לדקדק טפי )סמ"ע(.

)(áò)862øëù øîåùì øñîå íðç øîåù àåä íà åìéôà áééç øîåùì øñîù 861øîåùçø (åë
äî ìëì òåãé íà åìéôà äòåáùá éì ïîéäî àì êàéä äòåáùá éì ïîéäî úà åì øîàã
äçéî àìå ãé÷ôîä éðôì øîåùì øñîù øîåù åäéî (âò)ïåùàøäî øúåé øùëå áåè éðùäù
éðùä øîåùä ìöà (æò)äæ øáã (åò)(äò)ãéîú ãé÷ôäì íéìòáä êøã íà êëéôì (ãò)øåèô
åúøéîù èòéî íà ìáà (çò)åúøéîù èòîé àìù àåäå íìùìî øåèô ïåùàøä øîåùä éøä
øîåù éðùäå (èò)ìàåù ïåùàøäù åà íðéç øîåù éðùäå øëù øîåù äéä ïåùàøäù ïåâë
íéãò ùé íàå (àô)íéìòáá øëù åà ìàùù ô"òà íìùîå ïåùàøä àåä òùåô (ô)øëù
øîåùä íà íéãò íù åéä àì åìéôàå ïåùàø øîåù øèôð (âô)(áô)éåàøë éðùä øîùù

 858ואם היה ש"ש ומסר לש"ח עיין בתשוב' דברי ריבות סי' רי"ז ורי"ח באורך ובתשו' רשד"ם
בסי' מ' באריכות וסי' נ' עיין בתשו' רמ"א ס"ס כ"ז )ש"ך(
 859לא הבאתי ש"ך סקל"ט ונתה"מ ,האם נצרך?
 860עוד לא עשיתי
 861ע'י שז סמ"ע סק"ד ,ונתה"מ שם ,וצ"ע אם להביאם כאן.
 862ע'י פ"ת שז סק"א מח' שבו יעקב שאם נגנב הכסף הולך לשומר חנם ,וי"ח שזה הולך
לבעלים ,אבל בעלים צריכים לתת לשומר חנם דמי שומר שכר.
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(ì óéòñ áò ïîéñ ïééòå) (ãô)øèôðå òáùð äæ éøä òáùéì àåä ìåëéå äàø ïåùàøä
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)עב( אם הוא ש"ח  -ומ"מ אם פשע השני ,רצה גובה מהשני ,ואפילו אם שומר הראשון שאל
בבעלים ,מ"מ הב' חייב ולא מיקרי שאלה בבעלים ,דכיון דאין הממון של שומר הא'
)ש"ך( ,וי"א שאין לשומר שני חיוב כלפי הבעלים הראשונים ,ואם הבעלים תובעים אותו
יכול לומר לאו בעל דברים דידי את ,ואין יכולים הבעלים לתבוע שומר השני רק מדר' נתן,
כיון שהשני קיבל עליו שמירה מהראשון) 865נתה"מ( ,וי"א שיש ט"ס בש"ך וצ"ל :ואף אם
שומר השני שאל בבעלים כו' ,אבל מדין שומר הראשון אם היתה שמירה בבעלים פטור
לגמרי )פ"ת(.
)עג( שהשני טוב וכשר כו'  -משום דמצי א"ל דלא היה לך להאמינו למי שאין לי עסק עמו
)סמ"ע(.866
)עד( לפני המפקיד  -אם שומר מסר לשומר שלא בפני המפקיד אלא שאח"כ הודיע
להמפקיד ,עיין סמ"ע קע"ו סקל"ד ]ז"ל :משמע דיסכים עמו בפירוש ,אבל בשתיקה
בעלמא לא אמרינן בזה דשתיקה כהודאה דמיא ,דהא י"ל דשתק מאחר דכבר עשאוהו ולא
היה בידו לשנות[ )פ"ת(.
)עה( לפיכך אם דרך כו'  -וה"ה אם ידוע שהנפקד זה אינו רגיל לשמור בעצמו אלא מוסר
פקדונותיו ביד אחר ודינו עם הב' )ש"ך( .שומר שמסר לשומר שרגיל להפקיד ,לא מצי
מפקיד למימר לדידך האמנתי ,דהתם השומר השני נכנס תחת הראשון והו"ל כאילו
המפקיד עצמו הפקיד אצלו )קצה"ח(.
)עו( שם  -בהאי תמיד צ"ל דלא בא למעוטי אם הפקיד פעם אחת אצל אחר ,אף על פי שרוב
הפעמים מפקיד אצל זה ,דזה אינו מן הסברא ,אלא לאפוקי אם רוב הפעמים מפקיד אצל
אחרים )סמ"ע( ,ובב"ח העלה דאין חילוק בין הפקידו בידו פעם א' או הרבה פעמים אלא
דתלי' באם משהפקיד לאותו אחר לא הפסיק בנתיים להפקיד ביד אחר בשעה שהיה
השומר הזה מצוי אצלו אזי מקרי דרכו ואם לא מקרי אין דרכו להפקיד) 867רע"א( .ואם
פשע זה שדרך הבעלים להפקיד אצלו ואין לו לשלם ע"ל סי' ע"ב ס"ל בהג"ה ומ"ש שם
)ש"ך( .הא דאמרינן דאי מסר למי שדרך הבעלים להפקיד אצלו פטור ,דוקא שלא העני
ולא נעשה חשוד בינתיים )קצה"ח פ"ת( ,ומ"ש שנעשה חשוד ,לאו דוקא חשוד ממש,
וה"ה אם איתרע חזקתו יכול לומר איהו לא מהימן לי .ראובן שבא לשמעון ואמר לו שלוי
שלח אותו אליו שיתקן משי ונתן לו המשי ,ואח"כ בא ראובן לשמעון וא"ל שיחזירה לו
אחר שתיקנה ,וכהיום תובע לוי לשמעון ואמר שעשה את ראובן לשליח להוליך המשי
אליו ולא הביא לו בחזרה .הדין עם שמעון ,כיון שלוי שלח ע"י ראובן המשי לשמעון
לתקן א"כ האמין לוי לראובן לשלוח על ידו ,ולכן אין לחייב את שמעון מדין שומר שמסר
לשומר כיון שלא מיעט שמירתו דשניהם ש"ש ,ואם אין לראובן לשלם זה תלוי בפלוגתא
]דלעיל סעיף כ"ד בהגה[ ואין בידינו להכריע ,לכן אין להוציא ממון מיד המוחזק ,וי"א
דהדין עם המשלח )פ"ת(.
)עז( תמיד דבר זה – "זה" ,לאו דוקא קאמר ,אלא ה"ל כאילו אמר "כזה" ,ור"ל דבר חשוב
כזה ,לאפוקי אם היה רגיל להפקיד דבר שהוא שוה פחות מזה )סמ"ע(.
)עח( והוא שלא ממעט בשמירתו  -כל שהפקיד למי שרגיל אצלו נכנס שני תחתיו דראשון
ונשבע ששמר כראוי ,אבל אם לא מסר לשני אף על גב דזה שרגיל להפקיד ראה שנאנס,
לא מצי לישבע שראה שנאנס אם הראשון לא ידע אם באונס אם בפשיעה ,כיון דמצי אמר
המפקיד ,איני רוצה שישבע מי שאין לו עסק עמו .אלא דוקא היכא דמסרו לו ,דאז הוא
נכנס תחתיו ,וצריך לקבל שבועתו כיון דנכנס תחתיו והרי העסק עמו ,וא"כ כל שלא מיעט
בשמירתו אלא שומר שכר לשומר שכר ושואל לשואל ,הרי השני נכנס תחתיו ומקבל בעל
כרחו שבועת השני וממילא נפטר הראשון ,אבל אם מיעט בשמירה וכגון שומר שכר
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ע'י פ"ת שלג א:

עיין בתשו' ר"מ אלשקר סי' ל"ט – ש"ך
ולכן בשואל בבעלים ,השני חייב לראשון ,ולא לבעלים.
 ,ועיין בנחלת צבי @@@@בענין אם הודה המפקיד לפני ב"ד שגם הוא היה מאמין להשני,
אם זה מהני לפוטרו כמו ברגיל להפקיד אצלו ע"ש )פ"ת( – .אן לנו נחלת צבי על חושן משפט
 867עוד לא עשיתי
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לשומר חנם ואם בפשיעה הרי השני תחתיו דראשון ,אבל בגניבה ואבידה אינו נכנס תחתיו
והשני פטור והראשון חייב ,א"כ חיישינן שמא נגנב או נאבד ,דכל כך לא נכנס השני
והראשון חייב ,ואף על גב דהשני נשבע שנאנס אין מקבלין שבועתו ,כיון שלא נכנס
תחתיו בגניבה ואבידה ,ושבועת השני אינו אלא שלא פשע ,וכשנשבע שנאנס אינו אלא
שבועה לפטור את הראשון ,ובגניבה ואבידה אין עסק עמו ,וא"כ חיישינן שמא נגנב או
נאבד .וכן בשואל לשומר שכר )קצה"ח(.
)עט( כגון שהראשון היה ש"ש והשני ש"ח כו'  -שומר שמסר לאשתו ובניו או למי שרגילים
הבעלים להפקיד אצלו ,אלו נשבע השני שהוא ש"ח שלא פשע בה ואומר שנגנבה או
שנאבדה ,אף על פי שאין אנו יודעים ,הראשון חייב ולא מצי למימר שמא באונס מתה
ופטור אני ,שעליו לברר .וכן היכא שאינו רוצה לישבע השני שמתה כדרכה ,או שהלך
למדינת הים ,הראשון חייב ,ולא מצי למימר שמא באונס מתה ופטור אני או בפשיעה
וחייב השני )ש"ך( ,וי"א כשרגיל להפקיד אף על גב דאין השני רוצה לישבע פטור
הראשון ,868ואם ידוע שבפשיעה נאבד דחייב הראשון ,אבל אם אינו ידוע שנאבד בפשיעה
אפילו אומר השני שבפשיעה נאבד אומר הראשון את האמנתיה וכל שכן שהשני אינו
בכאן דפטור הראשון )קצה"ח( ,לפי טעם דשומר שמסר לשומר חייב מטעם מתוך שאינו
יכול לישבע משלם ,א"כ במת השומר הראשון יש לנו לפטור היורשים דביורשים לא
אמרינן מתוך שאינו יכול לישבע משלם ,אך לפי מה שכתבתי לקמן בסימן ש"א ]סק"ב[
דבאינו רגיל להפקיד כיון שאין השני נאמן בשבועה מחזקינן ליה שהוא ברשותו וחייב
הראשון מטעם מזיק ,א"כ אפילו היורשים חייבין ,אבל כשהשני רגיל להפקיד דמהימן
בשבועה ,רק שאינו רוצה לישבע ,או שהוא שומר חנם ואינו נשבע רק שלא פשע ,וכן
אפילו באינו רגיל להפקיד ויש עדים שמתה רק שאינו ידוע יודעים אם בפשיעה ,מחזקינן
ליה בשמרו כראוי שהרי מסרו לבן דעת ,דאז הראשון אינו חייב רק מטעם מתוך ,היורשים
פטורין כנ"ל )נתה"מ( .ראובן שנתן לשמעון מטוה לארוג ושמעון נתנו ללוי אורג אחר
שלא מדעת ראובן ,ואחר שארג לוי הבגד תובע ראובן משמעון כי הבגדים שארג הוא לו
לא נכנס בהם כ"כ צמר כמו שנכנס עתה שנתנו לאורג אחר ,כיון דשניהם טוענין בספק
היאך יכול להוציא ממון בספק כיון דשמעון לא נתחייב שבועה דאורייתא ולא שייך בו
לומר מחויב שבועה ואינו יכול לישבע משלם ,והדבר צע"ג )פ"ת( .ה"ה שומר שטרות
שמסר לשומר ,אם הראשון ש"ש ומסרו לש"ח ,אף על גב דכל יומיה מפקיד גביה מ"מ
פושע הוא דגרועי גרעיה לשמירתו מש"ש לש"ח ,אף על גב דלענין תשלומין אין נפקותא
בשטרות דבין ש"ש ובין ש"ח אינם חייבים אלא בפשיעה ,מכל מקום מיקרי גריעותא
בשמירה ,דשמירת ש"ש אפילו בלי תשלומין הוה שמירה מעליא משמירת ש"ח )פ"ת(.
)פ( והשני שומר שכר  -נראה דצ"ל שוכר )נתה"מ(.
)פא( אף על פי ששאל או שכר בבעלים  -פירוש ,השומר הראשון היתה שאלתו בבעלים ואם
נאנסו אצלו היה פטור ,לא מהני זה לפטור מאונס שנעשה אצל השני )סמ"ע( ,ע"ל סי'
שמ"ו ס"ז בהגה"ה )ש"ך( .טעמא דמילתא דחייב על רשות השני ,הוי קנין חדש ומפקיע
שאלה הראשונה שהיתה בבעלים) 869נתה"מ( .ה"ה בדין דלעיל ריש הסעיף בלא מיעט
שמירתו רק שמסר לשומר שאין דרך הבעלים להפקיד אצלו גם כן חייב אפילו בשמירה
בבעלים )פ"ת(.
)פב( ואם יש עדים  -משמע אפילו מיעט בשמירתו פטור ביש עדים ,ואני אומר דאפילו
בשבועה היה בדין שיפטר אפילו היכא דגרעיה לשמירתו אם דרכו להפקיד אצלו
)ש"ך ,(870דלא מיקרי פשיעה ש"ש שמסר לשומר חנם כיון שמסרו לבן דעת )ש"ך
וקצה"ח( .הא ברגיל להפקיד פטור ,דאמדינן דעתיה ,דאילו היה בשעת מעשה היה מתרצה
ונעשה השני שומר של הראשון ממש .משא"כ כשמגרע לשמירתו דאז בודאי אילו היה
 868עיקר דברי ולקמן סימן ש"מ ס"ק ד'.
 869חלש?
 870שהרי כתב ה"ז פשע .נ"ב אין זה דקדוק כ"כ דהרי כתב הרמב"ם והוא לשון הש"ע לעיל ס'
כ"א ואצ"ל אם מסרם לאחר הרי זה פושע .והתם ע"כ דפושע דאי"ל .א"כ ה"נ י"ל כן .אולם תמה
שכתב הרמב"ם אח"כ אף על פי ששאל אם שכר בבעלים וכו' עיין שם ובכ"מ מזה יש לדייק דהוי
פשיעה גמורה .ועיין בהה"מ ודו"ק )רע"א(.
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המפקיד בשעת מעשה לא היה מסכים למעשיו ,דהא לא ניחא ליה רק בשמירת שומר שכר
דהיינו שיהיה יושב ומשמר ולא בשמירת שומר חנם ,וכיון שהמפקיד הראשון אינו מסכים,
ממילא לא נעשה שומר של הראשון כלל ,ואפילו פשע השני אם אין לו לשלם חייב
הראשון ,שהראשון הוא בעל דברים של המפקיד ולא השני דהא לא הסכים עליו
)נתה"מ(,.וי"א שאם מיעט שמירתו לא מהני שבועת השני אף שרגילים להפקיד אצלו,
שחומרת השבועה שונה )פ"ת( ,עיין ש"ך לקמן סי' ש"א ס"ק ד' 871ולעיל סי' קכ"א ס"ק
ז' 872ובסמ"ע לעיל סי' קע"ו ס"ק ס"ט 873ובתשובת שב יעקב סי' י"א) 874רע"א(.
)פג( ששמר השני כראוי  -ונגנב או נאנס בענין שהיה השומר הראשון פטור אף על פי שאינו
ברור שהיה נארע האונס כזה בבית השומר הא' פטור ולא אמרינן מה שמסרו לשומר שני
ה"ל פשיעה וה"ל תחילתו בפשיעה וסופו באונס דלא מיקרי פשיעה ש"ש שמסר לש"ח
כיון שמסרו לבן דעת )ש"ך(.
)פד( ויכול הוא לישבע  -פירוש ,שיכול הוא לישבע שלא פשע השני ולא שלח בה יד
)סמ"ע( ,ואפילו מסרו לחש"ו ומתה ברשותם פטור ,שאין האונס בא מצד הפשיעה .אמנם
עיקר שבועה הוא שנגנבה ,ושלא פשע ושלא שלח בה יד הוא רק ע"י גלגול ,ואם יש לו
עדים שנגנבה פטור ,א"כ ה"ה הכא אם יש לו רק עדים שנגנבה או שיכול רק לישבע
שנגנבה אצל השומר השני פטור )ש"ך( ,ועיקר כסמ"ע שצריך לישבע או עדים על הכל,
ולא רק גניבה ,ולא שנאנסה ,אמנם אינו חייב בשליחות יד של השני ולכן לא צריך לישבע
על זה .שנאנסה הו"ל איני יודע אם פרעתיך ,אבל ספק שליחות יד הו"ל איני יודע אם
נתחייבתי )קצה"ח( ,כיון שהשני שלח יד ונעשה גזלן ,ואף אם מתה אח"כ חייב כיון שכבר
קנאה ,א"כ גם הראשון חייב משעה שגזלה השני ,דמה לי שגזל מבית השומר הראשון או
מביתו .ולפ"ז אפילו אם מתה אח"כ חייב וכמו בגנבה גנב מבית שומר ומתה ברשותו
דחייב .אך מ"מ שפיר כתב הש"ך דא"צ לישבע שלא שלח בו השני יד ,דבשלמא שלא
נאבד בפשיעה תחת יד השני ,זהו עיקר שבועת שומרין שלא נאבד הדבר בפשיעה ,וכיון
שאינו יכול לישבע משלם למאן דס"ל דאפילו בגלגול אמרינן מתוך ,אבל ענין שליחות יד
של השני לא מוטל על הראשון ,ואין זה מענין שבועת השומרין בשומר הראשון )נתה"מ(.
)íà ìáà .øîåù íúñá ,äòéùôá àìà áééç íðéç øîåù ïéàù íéøåîà íéøáã äîá (æë
.(äô)ïéð÷ àìá íéøáãá óà áééç ,ïéñðåàá óà áééçúéù 875äðúä

)פה( שיתחייב אף באונסים כו'  -אם הפקיד אצלו וקיבל אחריות סתם ,ה"ז שומר שכר
)סמ"ע( .ואם נאנס שום דבר שחייב לשלם ,לא נשתעבדו נכסים שלו משעה ראשונה
שנשאלה או נפקדה בידו ,אלא משעה שנאנסה) 876סמ"ע( ,אם התנה שומר חינם להיות
חייב כשומר שכר ,וטוען שנאנס ,ואומר שלא נתחייב אלא לשלם כשיהיו עדים שנגנב או
נאבד ,אבל לא נתחייב על שבועת שומר שכר ,שהיא על טענת ספק ,אלא רוצה לפטור
עצמו בשבועת שומר חינם שלא פשע ,ספק )ש"ך( ,עיין מ"ש בזה בסימן ש"א סק"ג ]אם
אמר הריני מתחייב עצמי להיות כשומר שכר הרי הוא בתורת שומר שכר לכל דיניו ,ואם
לא אמר להיות כשומר שכר אלא שהתחייב עצמו בגניבה ואבידה סתם א"כ אין בו אלא
חיוב תשלומין כשידוע בעדים ,אבל אם ידוע בעדים שלא פשע ואינו ידוע אם באונס או
בגניבה אין צריך לישבע מספק כיון שלא אמר לישבע או לשלם[ )קצה"ח( ,טעמא דמתנה
שומר חנם להיות כשואל בדברים בעלמא הוא משום בהאי הנאה דקא מהימן להו ,אם כן
במקום שאין שום הנאה אין קנין ,ולכן שוכר לזמן וקיבל עליו תוך זמנו להיות כשואל לא
מתחייב בדברים ,דהנאה הראשונה כבר עברה ואח"כ שוב אינו יכול לחזור עד הזמן
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נ"ב עיין מ"ל פ"ק מהל' שכירות ה"ט שכתב דלחד תירוצו בתוס' ס"פ הזהב נראה הדין דוקא
להיות כשואל לא בעי' קנין אבל בהתנה להיות כש"ש בעינן קנין עיין שם ובשאול בבעלים שהתנה
שיתחייב בתשלומיו נראה דאף לתירוץ הא' של התוס' הנ"ל בעי קנין כיון דמדינא פטור אף
משבועה ובש"ח ובש"ש והוא בבעלים והתנה להתחייב באונסי' לתירץ הב' של התוס' נראה פשוט
דלא בעי קנין ולתירץ הא' בעי קנין )רע"א(
 876אין זה מקומו ,ועי' לעיל ס"ק )כא(.
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)קצה"ח ונתה"מ( ,877י"א דדוקא להיות כשואל לא בעינן קנין ,אבל בהתנה להיות כש"ש
בעינן קנין .ובשאול בבעלים שהתנה שיתחייב בתשלומיו בעי קנין כיון דמדינא פטור אף
משבועה ,ובש"ח ובש"ש והוא בבעלים והתנה להתחייב באונסין הוא מחלוקת )רע"א(,
וי"א שאין מח' אלא צריך קנין )פ"ת ,(878וכן בקרקע ועבדים במתנה שיהיה חייב באונסין
הוא מחלוקת ,וי"א שלכו"ע בעי קנין ,אבל יש צד שבעבדים וקרקעות לא בעי קנין ,וי"א
שבכל ענין מהני התנאי לחייב בפשיעה .אם מוסר לו דינר כסף והתנה עמו דאם יאבד
יתפרע של זהב ונאבד פטור) 879רע"א.(880
)øîåùä ìàù íà åøéëùä åà åìéàùä åà øëùá ïéá íðçá ïéá åøéáç ìöà ãé÷ôîä (çë
øáãá òùô åìéôà (åô)íåìëî øåèô øîåùä éøä íøëù åà íäìù øáãä íà íéìòáä úà
àì åîò åéìòá íà (ãé áë úåîù) øîàðù øåèô äæ éøä äòéùôä úîçî ãáàå øîùù
åéäù åà õôçä ìèðù úòá ïøëù åà íéìòáä ìàùùë íéøåîà íéøáã äîá (æô)íìùé
àìù ô"òà ìèðù äòùá åúëàìîá åîò íäù ïåéë ïëì íãå÷î åìöà íéøåëù åà íéìåàù
äìéçú øîåù åéìò äùòðå õôçä ìèð íà ìáà øåèô ãáàðù äòùá åúëàìîá åîò åéä
ãáàðù úòá åúëàìîá åîò íéìòáä åéäù ô"òà íìàù åà íéìòáä øëù êë øçàå
.(çô)áééç

)פו( השומר פטור מכלום – יש להסתפק אם שמירה בבעלים נשבע שבועת השומרין ואין
הפטור אלא בתשלומין ,משא"כ עבדים ושטרות וקרקעות אימעטו מדין שבועה )קצה"ח(.
ונראה דמ"מ דין שומר עליו להיות חייב בשליחות יד כדין שומר ,דלא מיעטיה קרא מדין
שומר רק מדין תשלומין ,וה"ה דחייב לישבע שבועת שומרין שאינו ברשותו ושלא שלח
בו יד ,אף שהיה בבעלים ,דמדין שומרים לא אימעט שלא שלח בו יד )נתה"מ(.
)פז( אם בעליו עמו לא ישלם  -וע"ל סי' שמ"א ס"ד ובסמ"ע שם ס"ק י"ג ע' בתשובת ר"י
לבית לוי סי' כ"ח דף קנ"א )ש"ך(.
)פח( נשאלתי ,באחד שנתן לחבירו חפץ למכור בחנותו וקצץ לו שכרו ,ואח"כ הלך המקבל
מן החנות ונאבד החפץ ,וטען המקבל בשעה שהלכתי מהחנות אמרתי לך תשמור לי חנותי
ואמרת הן ,והנותן כופר שלא קיבל שמירה .טען המקבל ,לפי דבריך אתה מודה לי שלא
שמרת כלל ,וכיון שלפי טענתי אתה שומר חנם שלי נמצאת חייב בפשיעה ,וכיון שאני
מוחזק אני נשבע על טענתי ואפטר .והשבתי דהמקבל חייב ,דאף לפי דבריו פטור הנותן,
אף על גב דהוי שומר חנם ,מ"מ הוי שמירה בבעלים ,דכל שמירה בבעלים היא דבשעה
שהשומר קיבל עליו לשמור החפץ היה אז בעל החפץ משועבד להשומר באיזה הנאה
בעלמא ,וה"נ היה להאי הנותן הנאה מהמקבל כי באותה השעה שקיבל עליו להיות שומר
חנם היה כבר משועבד לו המקבל שהוא שומר שכר שלו ,דהא הנותן שהוא שומר חנם
פטור מגניבה ואבידה והמקבל שהוא שומר שכר חייב בגניבה ואבידה ,משו"ה היה שאלה
בבעלים ופטור אף מפשיעה )ט"ז(.

 877עי' שם נתה"מ סק"ה :שאם ידוע שנגנבה והשבועה היא שלא פשע ,ונתחייב אף בשבועה.
ועוד דשומר שכר שהתנה שיהיה דינו כשומר חנם ,דמ"מ אם נאבד מפסיד שכרו )נתה"מ(.
 878על אף שאין בדרכינו להביא פ"ת כחולק על הרע"א אבל הרע"א מביא שבתוס' יש ב' צדדים,
והפ"ת מאיר שהצד השני של תוס' לא מובא בפוסקים כלל ,ואפילו ברע"א לא ברור שהובא כהלכה
ולא כלימוד.
 879אמנם עי' שם הגדולים לחידא על אבות רפ"ה שחייב.
 880נ"ב עיין בב"מ נ"ח א' בתוס' שם ונ"מ אם ש"ח יכול להתנות להיות כש"ש דלתירוץ הב' בעי
קנין עיין מ"ל פ"ב מהל' שכירות גם נ"מ בש"ח בבעלים ומתנה להתחייב באונסים דלתירוצם הא'
בעי קנין ולתירוצם הב' לא בעי קנין וכן בקרקע ועבדים במתנה שיהיה חייב באונסי' אולם
המהרי"ט בדרושותיו פ' חקת דרוש ב' כתב דבקרקעות וכדומה אף לתירץ הב' דתוס' הנ"ל בעי קנין
עיין שם .ועיין סמ"ע לקמן סי' ש"א ובשיטה מקובצת הביא בשם גאונים לתרץ דבמילי דהדיוט
דדרך לשמור עצמו בזה הוי מילי דחשיבות במה שמפקיד בידו ומאמינו משא"כ בהקדש דל"ש
לשמור בעצמו ע"ש ולפי"ז בעבדים וקרקעות לא בעי קנין ועיין במחנה אפרים סי' ח' שהעלה
דבכל ענין מהני התנאי לחייב בפשיעה .והגאון בעל ברכי יוסף בספרו שם הגדולים כתב רפ"ה
דאבות בפשיטות דה"ה אם מוסר לו דינר כסף והתנה עמו דאם יאבד יתפרע של זהב ונאבד חייב
לשלם לו זהב .ולענ"ד דין זה לא פשוט הוא ויותר נוטה לפטור .ודו"ק )רע"א(.
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ãé åá çìù íàå ,ïåã÷ôá ãé çåìùì àìù - áöø
)àìà åìæåâì ïéåëî åðéà åìéôà (à)ãé çìù íàå ïåã÷ôá ãé çåìùì éàùø ã÷ôðä ïéà (à
ãé úåçéìùã åá ùîúùð àì ïééãòù ô"òà íéñðåàá áééçå äéúåùøá äéì í÷ åá ùîúùäì
åìàë áééç æà åøñçîù ùéîùúá äá ùîúùäì éãë äðäéáâéù ÷ø (á)ïåøñç äëéøö äðéà
àìà ääáâä úòùî áééç åðéà åøñçî åðéàù ùéîùú åá úåùòì åäéáâä íà ìáà åøñç
àìà åøñçî åðéàù ïåéë ãé åá çìåù åðéà éøäù ãé úåçéìù íåùî àìå (â)ùéîùú úòùî
øæç íùî (ä)äìèðù íå÷îì äøéæçä íàåèø äâä (ã)ïìæâë éåäã úòãî àìù ìàåù àåäù éðôî
áééç àðååâ éàäëá úåòîáå àîìòá ìàåù ÷ø äìéçúî åéìò éåä àìå ìéàåä (å)øîåùë åðéã úåéäì
(å"ñ ïî÷ì ïééòå à"éñ øåè) (æ)ïéñðåàá

)א( ואם שלח בה יד כו'  -דכתיב )שמות כב ט-י( ומת או נשבר או נשבה וגו' שבועת ה'
תהיה בין שניהם אם לא שלח ידו במלאכת רעהו ולקח בעליו השבועה ולא ישלם ,הא אם
לא נשבע על זה אלא מודה ששלח בה יד ,חייב אפילו על מיתה ושבירה דנעשה לה מעצמה
שהן אונסין גמורין ,אף על פי שכבר החזירן למקומן ,והטעם ,דמשעה ששלח בה יד כדי
לחסרה עמדה ברשותו ,ומתחייב לשלמה כמו שהיתה באותה שעה ששלח בה יד וכדין גזלן,
כמ"ש המחבר בסמוך סעיף ה' )סמ"ע(.
)ב( דשליחות יד אינה צריכה חסרון  -פירוש ,אף ע"פ שעדיין לא נעשה החסרון רק
שיגביהנה )סמ"ע(.
)ג( אלא משעת תשמיש כו' עד שהוא שואל שלא מדעת  -דקדק וכתב שלא מדעת ,דאילו
שואל מדעת נתחייב באונסין משעה שמשכה מבית בעליה אף על פי שעדיין לא נשתמש בה
ולא הגביהה להשתמש בה ,והטעם דבשאלה מדעת ,כיון דמדעתו להשתמש בו למחר או
ליומא אוחרא] ,כש[שאלה ומשכה מבית בעלים ה"ל כאילו כבר שימש בה ,משא"כ זה
שהופקד בידו כדי שיהא מונח אצלו בלא שימוש ,כל שלא שימש בה ה"ל ברשות בעליה
כיון שאינו עומד לשימוש )סמ"ע ,נתה"מ( ,וי"א דמשעת הגבהה חייב .ואפילו לצד הנ"ל גם
בשומר שהגביה להשתמש בה לא נעשה שואל עד שימוש אבל בנוטל מרשות בעלים בדרך
שאלה שלא מדעת בעלים הוי מיד גזלן )רע"א(.
)ד( אלא מפני שהוא שואל שלא מדעת דהוי כגזלן  -נראה דמיירי דוקא בלא ייחד לה מקום,
אבל בייחד לה מקום והשתמש במקומה נראה דלא הוי שואל כלל )נתה"מ(.
)ה( ואם החזירה למקום שנטלה כו'  -היינו דוקא כשלא נטלה לשמש בה תשמיש שמחסרה,
וזהו שסיים הרמ"א "הואיל ולא הוי עליו מתחילה רק שואל בעלמא" .ואם נטלה לתשמיש
שמחסרה ,אז אין דין שואל עליה אלא דין שולח יד דהוא כגזלן ,וכל גזלן אינו מהימן
למחשב חזרתו למקומו ברשותו ,אם לא שהחזירן מדעת בעלים )סמ"ע( ,וי"א אפילו בדבר
שאין הבעלים מקפידין לא מהני השבה למקומה  -וכל זמן שאין לנו יישוב ברור אין בנו כח
לפסוק כדברי הר"ב בזה שהוא נגד הש"ס וכל הפוסקים )ש"ך וט"ז ,(881החזירה כו' .ע"ל
ס"ס שנ"ה ובסמ"ע שם וע' בספר א"א דף ק"ג ע"א )ש"ך( ,וי"א דעיקר כסמ"ע ואפילו
לצורכו מותר כיון שע"י אותו תשמיש א"א לבוא לידי קלקול ,אמנם לכתחילה כשהבעלים
כאן צריך להודיעו ,ומשום זה ודאי דלא נחשב כגזלן לומר כלתה שמירתו .ומ"מ כל זמן
שמשתמש בו נראה דהוי כשואל ,דשואל שלא מדעת לא גרע משואל מדעת ,ומה"ט לא
מהני משיכה ,כיון דלא נעשה גזלן ע"י המשיכה וגם לא נקנה לו ע"י המשיכה כיון שהיה
שלא מדעת ,אבל בהתחלת שימוש נתחייב ,דבשואל מדעת ג"כ מהני להתחייב באונסין
התחלת השימוש אף בלא משיכה ,מטעם כיון שכל הנאה שלו מדעתו מתחייב עצמו ,ולפי
מה שכתבתי מדוקדק לשון המחבר שכתב ה"ה כגזלן ,בכף הדמיון ,ולא כתב ה"ז גזלן ,אלא
ודאי דאינו גזלן גמור רק שלכתחילה אסור לעשות בלא דעתו )נתה"מ(.882
)ו( חזר להיות דינו כשומר  -הוא מטעם שכתבתי ס"ק )ה( ,דדעת השומר חשיב דעת בעלים
)סמ"ע(.
 881נכון?
 882לא הבאתי פ"ת
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)ז( ובמעות בכה"ג כו'  -הטעם ,דשאני מעות דמוכנים תמיד לקנות בהן סחורה ,ועי' לקמן
ס"ק )כא( )סמ"ע(.

)àìù ïåéë úéòéáøá àìà áééç åðéà äøáùðå úéòéáø äðîî ìèðå 883úéáçä úà äèä (á
íà ìáà (ç)ìèð àì åìéôà áééç úéòéáø äðîî ìåèéì éãë ääéáâä íà ìáà ääéáâä
(è)÷ôñ äæ éøä ãçà óåâ íðéàù íéøáãî ñéëá àöåéëå øðéã äðîî ìåèéì ñåëä úà äéáâä
ãáìá øðéãá àìà áééçúð àì åà ñéëä ìëá áééçúð íà

)ח( אבל אם הגביהה כדי כו'  -ה"ה אם משכה לרשותו כדי לחסרה ,קנאה להיות עומד
ברשותו אף לענין אונסין )סמ"ע( ,דוקא ליטול רביעית לעצמו אבל אם שפך רביעית דאינו
נהנה חייב רק משום מזיק ולא מקרי שולח יד )רע"א(.
)ט( ליטול ממנו דינר עד ה"ז ספק  -דבר שהכל גוף אחד כגון חבית יין או דבש שמגביהה
ליטול ממנה קצת ,ניחא ליה דתהוי כוליה חבית בסיס למה שיטול ממנה שלא יחמיץ ,דיין
אינו משתמר אלא בכלי מלא ,ונעשה שואל על כל מה שבחבית להשמר עם מה שהוא רוצה
ליטול ,אבל אם היה הפקדון כיס של מעות ,אין דינר זה שנוטל משתמר מהאחר ,או דילמא
גם בזה נאמר כיס מלא מעות יותר נראה הוא ומשתמר ואינו נוח להיות נאבד כדינר יחידי,
והוה בזה דומה קצת ליין להתחייב בכולו )סמ"ע( ,וי"ח דודאי לא הוי בסיס רק יין דמחמיץ
כשאינו מלא .והא דנוטל מקצת נתחייב בכל ,הוא מטעם אחר ומסברת חוץ ,במעות מותרין
דכשהוציא אפילו שוה פרוטה הוי גילוי דעת להתחייב על כולו ,ודומה להתחיל לשלוח יד
בפקדון אדעתא דלשלם ]דהוי[ כגילוי מילתא למפרע שהנפקד מחזיק הפקדון כמעות
מותרין ,דהרשות שקיבל לעצמו לא גרע מאילו המפקיד בעצמו נתן לו רשות ,ולכך בעינן
שהתחיל להוציא כמו במעות מותרין ,דלא חשיב כגילוי דעת שהפקדון הוא אצלו בהיתר
תשמיש עד שחיסר ממנו ,ואפילו בבהמה כל זמן שלא השתמש בה כ"כ עד שהכחישה
וחיסרה ליכא גילוי דעת שמחזיקה בהיתר תשמיש ,דדילמא לא הניח עליה מקלו ותרמילו
רק לפי שעה בחשבו שאין הבעלים מקפידין בה ,אבל כשכבר השתמש בה עד שחסרה הרי
איכא גילוי דעת שמחזיקה בהיתר תשמיש ורוצה להשתמש בה כמה פעמים .אבל אם נטלה
כדי לגזול לגמרי ולא ליתן יין אחר כלל אין סברא לומר שנעשה גזלן על כולו ,דהא לא
נשתמש בהמותר כלל וגם ליכא גילוי דעת מכח שגזל מקצת שרוצה לגזול הכל ומהיכא
תיתי יתחייב .ולפ"ז ]בגוונא שנוטל חבית ע"מ ליטול מקצתו[ כיון דבשאר הפקדון לא
נתחייב אלא משום דדמי לנטילת רשות ,וליכא גילוי דעת עד שהוציא מעט מסברא הנ"ל,
וממילא א"א למילף משואל כי אם אחר שהוציא ,דהא אפילו בנתינת רשות ממש אינו חייב
עד שיוציא ,ובשואל שלא מדעת לא נחשב כאילו כבר נשתמש ,א"כ אף כשיש חסרון א"א
למילף משואל דהא אין כל הנאה שלו ,ולמ"ד צריכה חסרון עיקר ילפותא הוא רק משואל.
ולפי הנ"ל כשיש בו חסרון אין צריך למילף כלל והוא חייב מסברת חוץ משום דהא הוי
כגילוי מילתא שמחזיק הפקדון להשתמש בו ,וממילא ]ב[המשיכה נעשה שואל ,ונטילת
רשות של עצמו לא גרע מנטילת רשות דהמפקיד בעצמו .והיוצא מזה לדינא ,שאם שלח יד
במקצת והגביה ולא נטל ממנו לא נעשה גזלן על כולו ]רק[ בחבית יין דהוי בסיס ,ובארנקי
הוא ספק .ואם כבר נטל לא נתחייב בכולו רק כשדעתו לשלם והוי כגילוי דעת שרוצה
להשתמש בכולו ,אבל בנתכוין ]לגזול[ ונטל מקצת לא הוי גזלן בכולו )נתה"מ(.

).884äöéîçä äøñçù úîçîù ,äìåëá áééç äöéîçäå úéòéáø äðîî ìèðå äèä íà ïëå (â
úåøéô øàù ìáà ,øñç àåäùë õéîçäì åëøãù ïéé ìù úéáçá ,íéøåîà íéøáã äîá
.(é)ìèðù äî éôë àìà 885áééçúî åðéà ,ïäéáâä àìå íúö÷îá ãé çìùù

)י( אבל שאר פירות  -נראה דלאו דוקא פירות קאמר ,דזהו פשיטא ,אלא ר"ל מי פירות
)סמ"ע( ,וי"א שזה בדווקא פירות וקמ"ל כאן ,אף שראינו שנתקלקל השאר ויש קצת סברא
לומר דהוא הגורם במה שנטל מהם ,מ"מ לא תלינן בזה כיון שאין דרכן של אותן פירות
להתקלקל מחמת שאינן מלאין כמו יין )ט"ז(.

 883ע' בתשו' מהרא"ן ששון סי' ק"ב )ש"ך(
 884ע"ל סי' ר' ס"ז בהגה ובט"ז שם )רע"א(.
 885משמע דוקא בהגבהה או משיכה אבל בלא"ה אף שהוא בחצירו ומכוין לחסרו ולהחזיק
לעצמו לא הוי שליח .עי' תשו' מהרי"ט חח"מ סי' פ"ט )רע"א(.
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).(àé)íéãò éðôá ïë øîåàù ô"òà áééç åðéà ,ïåã÷ôá ãé çåìùì äöåøù øîà (ã

)יא( אמר שרוצה לשלוח כו'  -יש להסתפק במי שהיה רוצה לעכב פקדון מחמת חוב ,אי
מקרי שולח יד בפקדון) 886ש"ך(.887

)úéùòðå åéñðåàá áééçúðå (áé)ïìæâ äæ éøä åçåìù éãé ìò åà åãé ìò ïåã÷ôá ãé çìåùä (ä
äìéæâ úåëìäá øàáúéù íéðìæâä ïéãë äúåà íìùîå åúåùøá äìéæâä

)יב( או ע"י שלוחו  -היינו דוקא כשלא ידע השליח שהוא של אחרים או שאינו בר חיוב או
שאין לו מה לשלם )סמ"ע סק"י( ,888וי"א דבכל גווני יש שליחות יד לחייב המשלח )ט"ז(,
כל הריבוי של שליח לדבר עבירה בשולח יד רק לחייב המשלח ולא לפטור השליח )ש"ך
889
סק"ד( וי"א שהחיוב על מעשה השליח היא מדין פושע ולכן לא שייך לשליחות בכלל
)קצה"ח( .וי"א דהסמ"ע מיירי שציוה להשליח לאכלו ,ואף שהמשלח קנה אותו תיכף
בהגבהת השליח ,והשליח מיניה דהמשלח קזכי ושל המשלח קאכיל ,מ"מ נראה דדמי לגזל
ולא נתיאשו הבעלים ובא אחר ואכלו דרצה מזה גובה ורצה מזה גובה ,והכא נמי ,דנהי
)דאין( ]דיש[ שליח לדבר עבירה ,מ"מ לא גרע השליח מאחר כשאכלו לפני יאוש דרצה מזה
גובה ]ורצה מזה גובה[ וחייב השליח ,ואף שאין שליחות לקטן היינו לענין שאין המעשה
קיים ,אבל לענין חיובא דהמשלח חייב אפילו ע"י מי שאינו בר שליחות )נתה"מ( ,ואם אמר
לנכרי לשלוח יד י"ל ג"כ דחייב דכך חייבה התורה ,דזהו גופה הוי שליח במה שמצוה ומניח
לאחר לשלוח בו יד ,ולאו מדין שליחות הוא) 890רע"א(.

),íå÷î äì åãçéé àìù ïéá ,íå÷î íéìòáä äì åãçééù ïéá ,åøéáç ìöà úéáç ãé÷ôîä (å
íå÷îì äøéæçäù øçà ïéá äîå÷îì äøéæçäù íãå÷ ïéá ,äøáùðå (âé)åëøåöì äìèìèå
äøáùðù ïéá ,åãé êåúî äøáùðù ïéá ,(ãé)äëøåöì äìèìè íàå .íìùì áééç ,äì åãçééù
891
íéñðåàá øåèôå äòéùôá áééç (åè)äîå÷î êøåöì äìèìè äâä .øåèô ,øçà íå÷îá äçéðäùî
íàå äçéðäùî åìéôà áééç íå÷î íéìòáä äì åãçé íà (æè)íå÷îä éåðéù úîçî ñðåàä òøéà íàå
.(æé)äçéðäùî øåèô íå÷î íéìòáä äì åãçéé àì

)יג( וטלטלה לצורכו  -אפילו בלא נטלה ממקומה כדי לגוזלה או לשלוח בה יד כדי לחסרה,
אלא טלטלה כדי לעלות עליה במקום סולם כדי ליטול גוזלות מהשובך ולהחזירה אח"כ
בעינה למקומה ,אפ"ה חייב באונסין כיון שטלטלה לצורכו )סמ"ע( .וה"ל שואל שלא מדעת
וה"ל גזלן )ט"ז.(892
)יד( לצרכה  -פירוש ,כגון שמונחת במקום התורפה ומטלטלה למקום המוצנע כדי שלא
תשבר )סמ"ע ,וט"ז(.
)טו( לצורך מקומה  -פירוש ,שצריך להשתמש במקום שמונחת החבית ואז לא נעשה גזלן
והוי עדיין שומר ,אלא שיש חילוק ]ד[אם אירע האונס מחמת שינוי המקום דוקא חייב,
דה"ל תחילה בפשיעה וסופו באונס ,דהיינו שמתחילה פשע ,כיון שייחדו לה הבעלים מקום
כל שמשנה מאותו המקום ה"ל פשיעה בשמירה ,ואף על פי שנאבד באונס מ"מ בא האונס
מחמת הפשיעה כמ"ש סימן רצ"א סעיף י' ,אבל בלא ייחד לו מקום אין כאן תחילתו
בפשיעה דבכל מקום דוכתיה הוא ,הלכך ה"ל כולו באונס ופטור )ט"ז( .היינו דהשומר צריך
לאותו מקום שהחפץ מונח בו לשמש שם וליטול הפקדון להניחו במקום אחר בכה"ג לא
מקרי לצורכו שיהיה חייב באונסין מטעם שליח ,כיון דאינו לצורך החפץ ,אלא פשיעה היא
דהוי )רע"א.(893
 886ועי' בזה בשו"ת מהרי"ט סי' פ"ט )רע"א(.
 887סמ"ע סק"י ,וש"ך סק"ד לא ראיתי צורך לכאן בדווקא.
 888לא ראיתי הלכה יוצא מהקצה"ח הנוגע לכאן ,וכן ש"ך סק" ו בא לחלוק על הטור..
 889האם דברי הקצה"ח כאן הם באים לפרש את השו,ע או את הרמב"ם שלא יקשה קושיית
המהרי"ט ,ואם כןאין להביא לכאן שאינו להלכה??
 . 890ועי' מהרי"ט בחי' פוסקים רפ"ב דקדושין – רע"א
 891ע' רע"א שזה פושע ולא שליחות יד וכן בט"ז
 892עיי"ש שחולק על הט"ז שלפי הט"ז אין נ"מ בין שואל שלא ברשות לשולח יד ,ועי' לעיל ס"ק
)ה( בנתה"מ ששואל שלא מדעת הוה כגזלן ולא גזלן ממש.
[ 893סמ"ע אות יב[ פי' כגון .נ"ב ולענ"ד הקלישה הי' נראה דלצורך מקומה היינו דהשומר צריך
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)טז( מחמת שינוי המקום  -פירוש ,שלא החזיר למקומה הראשון ובאו הגנבים וגנבוה ,חייב
אפילו אותו מקום השני משומר יותר מן הראשון ,דאמרינן אלו הגנבים לא היו מצויים שם
ולא גנבוה אילו נשאר שם או חזר והניחה למקומה הראשון .וזהו דוקא שייך כשייחדו לה
הבעלים מקום מתחילה ,דאל"כ כל מקום שחוזר ומניח שם הוא מקומה )סמ"ע( ,וי"א
הכונה דחייב בפשיעה ,היינו אם פשע בשינוי המקום נגד איזה שום דבר ,כגון שמיעט
בשמירה ,שהמקום ההוא אינו משומר כ"כ ,כגון שהיה במקום המשומר נגד שריפה והוציאו
למקום שאינו משומר נגד שריפה ,אף דסתם שומר אין מתחייב בכך ,מ"מ כשייחד לו מקום
זה הוי כאילו התנה שיהיה דוקא במקום המשומר משריפה ,כמו בכספים ]ד[אם התנה
שיהיה בקרקע אף לדידן ה"ל פשיעה ,וכיון דהוי פשיעה נגד דבר אחד ,ממילא חייב אפילו
באונס שהמקום לא הוי פשיעה נגדו ,מ"מ הוי אונס שבא מחמת הפשיעה וחייב ,אבל בלאו
הכי דפטור ,כיון דמקום ההוא יותר משומר הוא והוא עצמו השומר ,לא גרע ממסר לאחר
למי שרגיל להפקיד דפטור )נתה"מ(.
)יז( פטור משהניחה  -לכאורה תימה ,דאפילו מתוך ידו היה לו להיות פטור ,דהא יש לו
רשות להחזיקו ג"כ בידו כשלא ייחדו מקום .ואפשר שכונתו בנשברה ,דאם נשברה מתוך
ידו יש לתלות שמתוך כובדה נשברה מחמת הטלטול .ומ"מ פטור משהניחה ולא חשיב
תחילתו בפשיעה רק כשבשעת האונס עדיין לא נסתלקה הפשיעה ,כגון בצריפא דאורבני
שבשעה שבא האונס עדיין לא נסתלקה הפשיעה של שריפה ,משא"כ הכא שכשהניחה כבר
נסתלקה פשיעה של השבירה )נתה"מ(.
)íéøåù÷ àìå íéîåúç íðéà íà ,úåòî åìöà ã÷ôåäå ,éðåðç åà éðçìåù ã÷ôðä äéä (æ
÷íäéìò äùòð êëéôì ,(èé)íäá ùîúùäì åì øúåî ,(çé)íéøåøö íäù ô"òà ,äðåùî øù
ùîúùð øáë íàå .íäá ùîúùðù íãå÷ åìéôà ,äãéáàå äáéðâá áééçå (ë)øëù øîåù
íàå .íäéìòáì íøéæçéù ãò ,íîå÷îì íøéæçäù øçà åìéôà ,(àë)ïéñðåàá íâ áééç ,íäá
åà åãáà êëéôì íäá ùîúùé àì äðåùî øù÷ íéøåù÷ åà íéîåúçå íéøåøö úåòîä åéä
ùîúùé àì ,íéøúåî íä åìéôà ,úéáä ìòá ìöà åã÷ôåä íàå ïúåéøçàá áééç åðéà åáðâð
øàáúðù åîë ò÷ø÷á íðîèéù àåäå ïúåéøçàá áééç åðéà åáðâð åà åãáà êëéôì .(áë)íäá
)ãéîú êéøöù éôì (âë)éðçìåùë åðéã úéáéøá åé÷ñò áåøù úéáä ìòáå (å"èñ àöø ïîéñá
çéåøä íàå .ïéðòä éôì ìëä åäéîå .àì óñë ìù àëñðá ìáà ,ùîî úåòîá à÷åãå äâä (ãë)úåòîì
.(åë)ïåã÷ôä ìòáì çåéøä ïî úúì êéøö ïéà ,(äë)àì åà ïäá ùîúùäì úåùø åì äéä ïéá ,úåòîá
ïúéì áééç åãéá áëòî äìäå éîöòì ïäá çéåøà éðàå éðåã÷ô éì ïú øîàå ïåã÷ôä ìòá àá íà åäéî
ïéá ÷ñòä êéìò ìá÷ äöøú íà ÷ñòá íéúàöåä ã÷ôðä øîåà íà ìáà àáäìå ïàëî (æë)çåéøä
íàå (ì)åìù çåéøä ïåã÷ôä ìòá êøåöì ïäá ÷ñòúð íàå (èë)ã÷ôðä íò ïéãä (çë)ãñôäì ïéá øëùì
ïåã÷ôä ìòá êøåöì ïäá ÷ñò àîúñîù ùîúùäì øåñàù íå÷îá 895åà 894åëøöì ÷ñòù åúòã äìéâ
.íéãò éðôì ïë øîàéù ãò éú÷ñò éîöòì øîåì ïîàð åðéà

)יח( אף על פי שהן צרורין  -פירוש ,כמו שצר אדם כיס שלו )סמ"ע(.
)יט( מותר לו להשתמש בהן  -כיון דהמפקיד יודע שחנוני ושולחני צריכין למעות ,ולא
קשרם וחתמם בקשר משונה ,ודאי אינו מקפיד הוא בשימושן במעותיו )סמ"ע( .אפי' תובע
אותם המפקיד קודם שהוציאם הנפקד ,א"צ להחזיר אותם המעות עצמם ,אלא יכול ליתן לו
ממעות אחרים) 896ש"ך( .היינו דיש לו רשות להשתמש במעות ,אלמא דהוה ליה כאילו
המפקיד נתן להנפקד רשות ,שאם ירצה לקנות המעות שיקנם ,והוי כאילו אחד נתן חפץ
לחבירו שתהיה הברירה בידו אם ירצה יהיה קונה אותו ,דאז כשירצה קונה אותו בע"כ של
לאותו מקום שהחפץ מונח בו לשמש שם וליטול הפקדון להניחו במקום אחר בכה"ג לא מקרי
לצורכו שיהי' חייב באונסי' מטעם שליח כיון דאינו לצורך החפץ אלא פשיעה היא דהוי וכיוצא
בזה מצינו בהל' שבת לענין טלטול לצורך מקומו אח"ז מצאתי שכוונתי להט"ז שכ"כ )רע"א(.
)א(  894ואם גילה דעתו כו' .ע' בתשוב' ן' לב ס"ג סי' קי"ב )ש"ך(.
 895נתה"מ גורס 'אז'.
 , 896וע"ל סי' ל"ט ס"ק מ"ט – ש"ך .ועי' לקמן רצג סק"א בש"ך
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הנותן ,וכשאינו רוצה אין בו קנין כמבואר בסימן ר' סעיף י"א ,והנפקד ודאי דיכול לומר
מעולם לא היתה דעתי לקנות המעות ,כעין שכתב הש"ך )במאיר המשפט לקמן ס"ק )כב((,
אבל כשאומר שרוצה לקנותו אין המפקיד יכול לבטל הקנין )נתה"מ( .דוקא נפקד ,אבל
שליח אם הוא שליח להולכה דהיינו שהמלוה עשה אותו שליח להוליך המעות ללוה ,או
שהלוה עשה אותו שליח למסור המעות להמלוה ,אפילו הוא שולחני והן מותרין אין לו
רשות להשתמש בהם ,כיון שלא מסרם שישהא בידו שום זמן אלא כדי שימסרם ללוה או
להמלוה ,ומכ"ש היכא שמסרן הלוה ואמר לו הולך וזכי ,שנעשו מעות המלוה והמלוה לא
מסר בידו המעות מותרין ,אבל שליח קבלה של המלוה שעשה אותו שליח לקבל המעות
מיד הלוה ,מותר השליח להשתמש בהם דהוי כאילו הפקיד בידו מותרין )פ"ת( ,וי"א דאם
תובעם המפקיד קודם שהוציאם ודאי צריך ליתן לו את שלו דוקא ולא מעות אחרים .ויש צד
שאפילו באין לו היתר שימו שכלל כגון שאינו שולחני אם הבעלים אינם כאן והוא צריך
למעות אלו ואינו רוצה ליקח אותם בתורת מלוה רק שמזכה לבעלים אחרים תחתיהן ,שפיר
דמי ויכול הוא להחליף מטעם זה נהנה וזה לא חסר כיון שאין קפידא לבעלים במעות אלו
דוקא כו' ,וצ"ע בזה )פ"ת(.897
)כ( נעשה עליהן שומר שכר כו' – עי' לעיל סי' רס"ז סכ"ה שבשומר אבידה יש מח' אם הוא
שומר שכר או שומר חינם ,ולמ"ד שהוא שומר חינם דתשמיש בדמי הפקדון הוא גריעא,
דירא לקנות בהן סחורה שמא יבוא המפקיד פתאום ויתבע פקדונו ,משא"כ בדמי אבידה
דבטוח הוא שישהה אצלו זמן מרובה )סמ"ע(.
)כא( כבר נשתמש בהם  -נראה דאפילו לא הוציא רק פרוטה ,דנתחייב בכולו ,כיון שהתחיל
להשתמש בו החזיק בו להשתמש כבשלו )נתה"מ( ,והוה ליה הלואה גביה וקמו ליה
ברשותיה ואי איתנסו ליה חייב ,ונ"מ דאם נפסל המטבע צריך לשלם לו מטבע היוצא
באותה שעה ,אפי' הוא בעין ,ולאפוקי אי הוי אמרינן דהוה ליה שואל )ש"ך( ,היינו במטבע
שנפסל ויוצא במקום אחר ויש לו דרך לשם ,אבל אם נפסל לגמרי דאין עליו שוב שם מטבע
כלל ,אינו יכול לסלק כלל במטבע שלו שנפסל ואפילו המעות הלואה עדיין בעין )נתה"מ(,
אחד שנתן מעות לבעל עגלה שיקנה עבורו מלח בפינסק ונגנבו בדרך ,וכתב דהא ודאי
דהבעל עגלה הוי על המעות דין ש"ש ,אף שאינו נוטל שכירות יתירא עבור זה וגם קיבל
דמי שכירותו קודם שנסע ,לפי מה דקיי"ל שוכר כש"ש משום בההיא הנאה דשביק לאחריני
כו' ,ובנדון דידן שמסר לו המעות שיביא לו מלח מפינסק שאינו יכול לתבוע לו מעותיו רק
המלח שהתחייב לו להביא ,ואינו ירא לקנות בהמעות סחורה או לעשות איזה חילוף מטבע
כנהוג כו' ,א"כ י"ל שחייב אפילו באונסין .בראובן ששלח לשמעון ע"י ציר נכרי שק צרור
וחתום עם מטבע כסף ובתוכו צרור וחתום כמה מטבעות זהב שיקח בהם סחורה עבורו ויתן
לו שכרו ,ושקל ראובן אותו שק במשקל וכתב לו בכתב כמה משקלו וישגיח על חותמו,
וכאשר הביא הציר את השק לשמעון נתן שמעון כתב שקיבל ע"י הציר על נכון השק
מחותם ,וכמו שבוע אח"כ כתב שמצא בתוך השק הכסף ולא שום מטבע מזהב ,וראובן
טוען כיון שכתבת תחילה שקיבלת השק על נכון עם כתבי שכתבתי לך ,בודאי שקלת
מתחילה וראית תיכף אחר החותם ,ושמעון משיב לא דקדקתי אחר המשקל והחותם כיון
שהציר מוחזק לנאמן כו' ,כיון ששמעון יש לו שכר הו"ל ש"ש ואין לך פשיעה גדולה מזו,
כיון שכתב לו שמשקלו כך וכך ושיראה אחר חתימתו ,והוא האמין להציר ולא דקדק בכך,
ה"ל פשיעה גדולה אפילו שומר חנם יש לחייבו ,אפילו אם לא נטל שכר מ"מ ה"ל שומר
שכר מיד שפותח השק ובידו להשתמש במעות עד שתבוא לידו הסחורה הזאת) 898פ"ת(.
)כב( ואם הופקדו אצל בעל הבית כו'  -מי שהפקיד לחברו מעות בתנאי שאם יעמיד לו אותה
סחורה יקח המעות לעצמו ואח"כ אינו רוצה להעמיד לו הסחורה ורוצה להחזיר לו המעות
וא"כ עכשיו אסור לו להשתמש במעות ואף על פי שהיה בענין שיוכל להשתמש במעות עד
עכשיו שאינו רוצה להעמיד לו הסחורה ,וה"ה אם הפקיד אצלו מעות צרורי' וחתומי' והתנה
עמו כן )ש"ך(.
 897בב"י ביו"ד סי' קס"ט ד"ה ומדברי הרמ"ה כ' דבשולח מעות לחבירו מותרים אף דהשליח
חנוני א"י להשתמש בו אלא דקיבל השליח אחריות עיין שם .ועי' ש"ך סי' קכ"ו ס"ק ל"ה 0רע"א(.
 898ועיין תשובת בית אפרים חלק חו"מ סי' נ' מ"ש בזה .ועיין בתשובת נודע ביהודא ]מהדרק[
סי' ל"ה – פ"ת
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)כג( ובעל הבית שרוב עסקיו בריבית  -בזמנינו שאין לנו שדות וכרמים כל עסקינו בריבית
וקניית סחורה וכו"ע דינם כשולחני) :סמ"ע ,וש"ך(.
)כד( לפי שצריך תמיד למעות  -אין חילוק בין מקום שהתגרים מצויים לאינן מצויים ,וכן אין
חילוק בין עשיר שאינו צריך לאלו המעות לעני )סמ"ע וש"ך(.
)כה( ואם הרויח במעות כו' בין היה לו רשות להשתמש בהן או לא כו'  -מיירי כשגילה
הנפקד דעתו דאף דאין לו רשות להשתמש ,מ"מ הוא משתמש בו כדי ליקח הריוח לנפשו,
אמנם איתא שאם התעסק לצורך בעל הבית ,כשהרויח עו דבסתם על דעת זה נתעסק בהן,
וזה אפילו אם נתעסק באיסורא ,וכן אם הנפקד הלוה לגוי ,שהוא בגדר פשיעה ,כל זמן
שהנפקד לא שילם למפקיד ,אם הגוי משלם ,זכה המפקיד בריבית )סמ"ע( ,899מש"כ שגילה
הנפקד דעתו דעוסק לעצמו כו' ,מיירי שאמר כן לפני עדים כמו שסיים הרב בסוף הג"ה ,וזה
קשה .אלא נראה דיש ט"ס בדברי הר"ב בהג"ה בסופו ,וכצ"ל ,ואם גילה דעתו שיעסוק בהן
לצרכו ]כלומר שהמפקיד גילה דעתו שרצונו שהנפקד יעסוק בהן לצרכו[ אז במקום שאסור
להשתמש שמסתמא כו' .שהרי כל זמן שלא גילה המפקיד דעתו ,מהיכא תיתי היה לו לעסוק
בשביל המפקיד שהריוח יהיה להמפקיד וההפסד לעצמו ,אטו בשופטני עסקינן ,משא"כ
כשגילה המפקיד דעתו ,מהיכא תיתי נחזקיניה בגזלן ,ואמרינן ודאי עסק בהן לצורך
המפקיד .900והציור שהלוה לגוי איירי שהמפקיד גילה דעתו שרוצה שיתעסק לטובת שניהן,
אף שבסוף תבע המפקיד מעותיו ,כל זמן שלא שילם לא מקני לו חלקו וצריך לחלוק עמו
כבראשונה )נתה"מ(.
)כו( אין צריך לתת מן הריוח  -דקדק וכתב אין צריך ,הא רוצה ליתן לו הרשות בידו ,דכיון
דלא בא לידו בתורת הלואה אין כאן משום ריבית )סמ"ע(.
)כז( חייב ליתן הריוח כו' – וי"ח דאפי' תבעו לדין ואמר לו תן לי פקדוני כי יש לי ריוח ברור
ומברר דבריו וזה מעכבו פטור דמבטל כיסו לא הוי אלא גרמא )ש"ך( ,ברישא מיירי שבעל
הפקדון בא בעוד שהמעות פקדון עדיין בעין בידו ,משו"ה אף אם הנפקד אומר קבל עליך
העסק בין לשכר בין להפסד והמפקיד אומר איני רוצה שתעסוק בו כלל רק תן לי מעותי,
והלה מסרב ועוסק בו ,חייב ליתן לו הריוח .והטעם ,דמבטל כיסו של חבירו אינו פטור רק
כשאינו מרויח בו ,אבל כשהלה מרויח בו חייב ליתן הריוח כשמבטל כיסו של חבירו .ומיירי
שמברר שהיה בידו להרויח ]קשה לכאורה ,דא"כ גזלן גמור יתחייב ג"כ אם הנגזל היה יכול
להרויח והגזלן הרויח ג"כ ,מטעם מבטל כיסו .ונראה דגזלן גמור קונה בשבח מלאכה מפני
תקנת השבים כמבואר בסימן שס"ג ס"ה[ .ובסיפא מיירי הרב כשבא המפקיד לתבוע מעותיו
אחר שכבר הוציאם הנפקד בעסק ,ותובע מעותיו ,משו"ה אם אומר הנפקד קבל העסק בין
לשכר בין להפסד ,והמפקיד אינו רוצה ואומר תן לי מעותי ,והנפקד מסרב ,הריוח של
הנפקד לבד .כיון שבהתחלת העסק עדיין לא בא המפקיד ,והיה דינו של זה העסק ששייך
להנפקד לבד ,ובמקום שחייב ליתן הריוח להמפקיד אינו חייב ליתן לו רק חצי ריוח כו',
נראה דמיירי שהנפקד מודה שנתעסק לטובת שניהם )נתה"מ( .בא אחד ממרחקים עם ברזל
למכור על יומא דשוקא ,והיה לאחד מבני העיר תביעה עליו ,ובא אליו בערמה כאילו הוא
תגר וקנה ממנו הברזל בסך ידוע ונגמר המקח ומשך הברזל לרשותו ,והמוכר סמך עצמו
שבכלות היריד יתן לו מעותיו ,ולאחר שחלף ועבר יום השוק הלך זה לתבוע מעותיו ,והשיב
הלוקח משטה הייתי בך ולא היה בדעתי ליקח מקח זה ולא עשיתי אלא מפני שיש לי תביעה
עליך לתפוס אותך בערך חמשים זהובים והמותר קח ולך ,והלה צועק ככרוכיא שעכשיו
שעבר היריד אי אפשר לו למכור סחורתו .והשיב דברור דזה הוי מזיק גמור ,עיין בשו"ע
סימן של"ג סעיף ב' ,דאף אם לא הלכו הפועלים אלא שכבר שכרו כל בעלי בתים פועלים
ואין מוצאין עוד להשתכר נותן להם שכרן כפועל בטל ,ובנ"ד נמי כיון דכבר הלכו לדרכם
כל הקונים ברזל ,ועל ידו אי אפשר למצוא עוד קונים ,כאלו הוי מזיק גמור ומחויב לשלם
הוצאותיו ,ואף על גב דלא היתה כונתו להזיק אלא להציל את שלו שיהיה מוחזק ,היכא
 899ואם הרויח במעות .ע' בתשו' רשד"ם סי' קנ"ה ובתשו' ן' לב ס"א סי' נ"א דף ע"ז וס"ב סי'
כ"ו ובתשו' מהר"מ סי' ג' ובתשו' ר"י לבית לוי סי' כ"ז דף קמ"א ובתשובת ר"ש כהן ס"ב סי' קי"א
)ש"ך(
 900מכאן משמע שאין להתיר עיסקא זכות לומר שלא עסקתי לצורכו.
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דחייב מדינא דגרמי חייב אפילו לא כיון להזיק ,901א"כ בנ"ד לא יוכל לומר שעשיתי להציל
את שלי דמ"מ גרם לו היזק רב ,ועוד ,דהיה לו להודיע מיד ולא לדחותו בלך ושוב עד אחר
היריד ,ע"כ ברור שזה האיש לא עשה כשארית ישראל וראוי לקונסו ולגבות ממנו כל היזקו
של המוכר .ראובן שקנה סחורה משמעון ולא רצה לשלם לו כי אמר שלא היה בדעתו לקנות
כלל רק שרצה לתפוס בעד חובו שמגיע לו ממנו ,ושמעון טוען כי המקח קיים ובענין החוב
יקוב הדין ביניהם ,והשיב שהדין עם שמעון שאינו יכול לבטל המקח כי דברים שבלב אינם
דברים ,וכל שאין גילוי דעת או שמסר מודעא בפני אחרים שאין בדעתו לקנות ה"ל דברים
שבלב ואינם דברים והמקח קיים )פ"ת(.
)כח( קבל עליך העסק בין לשכר כו'  -פירוש ,והוא משיב רוצה אני דוקא מעותי )סמ"ע(.902
)כט( הדין עם הנפקד  -דכיון דהוציאם ברשות כנ"ל ,יכול לומר השתתף עמי גם בהפסד אם
תרצה בשכר )סמ"ע( ,ודאי אף במקום שלא היה לו רשות להוציאם הדין כך לפי הטעם
שכתבתי לעיל בסמוך ס"ק )כה( )נתה"מ(.
)ל( הריוח שלו  -דאין כאן ריבית )סמ"ע(.
)ïåã÷ôä íäì ïúðå íã÷å ,íéáðâ åéìò åàáå ,íéáåùç íéìë åà ïåîî åøéáç ìöà ãé÷ôîä (ç
,íéáðâä åàá åììâáù åú÷æçù ,áééç ,ïåîî ìòá àåäù ãåîà äéä íà .(àì)åîöò ìéöäì
òîùì àìà åàá àìù åú÷æç ,ãåîà åðéà íàå .åøéáç ïåîîá åîöò ìéöî äæ àöîðå
.(áì)ïåã÷ôä

)לא( ונתן להם הפקדון להציל כו'  -אם לא היו הגנבים יכולים לשלוט בו ,אבל אם היו
מוצאים אותו אף בלאו הכי פטור ,ועמ"ש לקמן סי' שפ"ח ס"ד )ש"ך(.
)לב( שלא באו אלא לשמע הפקדון  -ודוקא בפקדון דינא הכי ,ולא באונס שאנסוהו להביא לו
ממון חבירו ,ומטעם דשאני פקדון דמשום פקדון שבידו יצא לו שם עושר ומחמתו בא עליו
האנס )סמ"ע( ,903וי"א דאדעתא דהכי קבל שמירה כאן )ש"ך(.

)íà .åîöò ìéöäì íäì åðúðå íéñðà åéìò åàáå ,íééåáù ïåéãô ìù ïåîî åìöà ã÷ôåä (è
ìåãâ íééåáù ïåéãô êì ïéàù ,øåèô ,(âì)åá åîöò úåãôì øçà ïåîî íù åìöà éåöî äéä àì
íéòåãé íééåáù ïåéãô ìù äéä íà ìáà ,íúñ íééåáù ïåéãô ìù ïåîî äéäù à÷åãå .äæî
.áééç

)לג( אם לא היה מצוי אצלו שם ממון כו'  -דקדק וכתב" ,אצלו שם" ,דאע"ג דיש לו ממון
בביתו ובמקומות אחרים ,מ"מ כיון שאין לו שם במקום שבאו עליו האנסים ,מותר לפדות
נפשו וא"צ לשלם וליתן במקומו מעות משלו כשיחזור לביתו ,וגם לא אמרינן בשביל שהיה
עליו שם עושר אמוד בממון באו עליו )סמ"ע(.904

),(äì)íáøòå øáò .(ãì)åéúåøéô íò íáøòé àì äæ éøä åøéáç ìöà úåøéô ãé÷ôîä (é
øçà åì ïúéå ,ïåã÷ôä ïåøñç áåùçéå ,ìëä øñç äîë äàøéå ïåã÷ôä äéä äîë áåùçé
åãáàðå ,(çì)åéúåòî íò ïðúðå ,(æì)åúåéøçà ìò åëéìåäì úåòî åì ïúð íà ïëå äâä .(åì)òáùéù
íà ìáà ,íééåñî øáã åðéàù åá àöåéëå úåòî à÷åãå .(èì)úåòîä êøò éôì ãñôää ,úåòîä úö÷î
øîåì ÷æçåîä ìåëé ,ïäî ãçà ãáàðå åìù íò ïáøòå ,åá àöåéëå áäæ ìù úåéòáè êéìåäì åì ïúð
ãçà áðâð åà ãáàðå øçà ìöà åãé÷ôä íéðù íàå .(àî)(î)ãáàð êìù àîìã ,÷æçåî åðéàùì
ìò äöçîë òåá÷ àåä íàå .(äî)ùéøô à÷ àáåøî ùéøôã ìëå ,(ãî)àáåø øúá ïðéìæà ,(âî)(áî)ïäî
.(åî)éîã äöçî

)לד( הרי זה לא יערבם כו'  -ואז אף אם הם חסרין טובא ,יכול לומר הרי שלך לפניך ,ומטעם
הילך )סמ"ע( .דהיינו אם יש עסק הודאה במקצת על החסרון פטור משבועה ומטעם הילך
)נתה"מ(.
 901ש"ך שפו סק"א שאין גרמי בשוגג.
 902הוצאתים בעסק כו' .ע' בספר א"א דף ק"ג ע"ד )ש"ך(
 903לא ראיתי צורך להביא את דברי הש"ך.
 904לא ראיתי צורך להביא את דברי הש"ך.
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)לה( עבר וערבם  -מיירי שעירב בפירות שוין ,אבל אם עירב בפירות גרועין שלו הוי פשיעה
וחייב באונסין כשיש לתלות שהאונס בא מחמת הפשיעה )נתה"מ(.
)לו( ויחשוב חסרון הפקדון כו'  -ר"ל ,דיחשבו על כל המדות השיעור שדרכן להתחסר ,ואם
אין חסרון יותר ממה שדרכן להתחסר וכמ"ש אחר זה ,אזי הוא פטור בלא שבועה ,ואם הוא
חסר יותר ,אזי צריך לישבע שנחסר כ"כ שלא בפשיעתו ויתן להמפקיד פירותיו לפי ערך
המדות שהיו יחד של המפקיד ושלו )סמ"ע( .ואין כאן מחויב שבועה ואינו יכול לישבע
ומשלם ,דנשבע שנאבד כך וכך ,ואח"כ אנו מחשבין לפי ערך ,ואומרים מסתמא נאבד לפי
הערך )ש"ך(.
)לז( על אחריותו כו'  -של המפקיד )סמ"ע(.
)לח( ונתנן עם מעותיו כו'  -היינו בשק א' ,אבל בכיסים חלוקים דינו כטבעיות )ש"ך(.
)לט( ההפסד לפי ערך כו'  -קמ"ל בזה ,דלא תימא דהוא דומה למפקיד טלה אצל חבירו
והניחו בין טלאים שלו דיכול לומר שלך מת ,וכן במפקיד טבעיות כמ"ש מור"ם אחר זה,
דשאני התם דיש קפידא דכל אחד חפץ בשלו והיה מתחילה ברור וידוע למי הוא זה ,וכיון
דהנפקד הוא מוחזק יכול לומר להמפקיד שלך מת או נגנב ,והמוציא מחברו עליו הראיה,
משא"כ בפירות ומטבע דשם חד עליהן ואילו לא נגנבו היה מחזיר לבעלים בלי קפידא,
במדה או במנין ,את פקדונו לידו ,משו"ה ה"ל כאילו היה חתיכה אחת ,והחסרון הוא לפי
ערך לכולם )סמ"ע( ,ואף שאחד מוחזק ,אינו יכול לומר דילמא שלך נאבד וכן נמי לא אזלינן
בתר רובא לומר כל דפריש מרובא פריש אלא חושבי' לפי ערך כגון ששלו היו י' ושל חבירו
כ' ונאבדו או נגנבו ג' הוא מפסיד א' וחבירו מפסיד ב' וכן אם הי' להיפך שלו כ' ושל חבירו
י' הוא מפסיד ב' וחבירו א' )ש"ך(.
)מ( דלמא שלך נאבד כו'  -ואף על פי שהוא שומר וצריך לישבע ששל חבירו נאבד וא"י
בבירור ,לא אמרין דהוי בשביל כן מחויב שבועה ואינו יכול לישבע ומשלם ,אלא כיון
שנשבע או שיש עדים או שמודה לו שנאבדו טבעיות סגי בהכי ,ומצי למימר דילמא שלך
נאבד )ש"ך(.
)מא( שם  -ואין המוחזק מפסיד כלום ואף על פי ששלו היה הרוב אין הולכים בממון אחר
הרוב נגד חזקה )ש"ך(
)מב( ואם שנים הפקידו כו'  -זה קאי דוקא במה שסיים דהיינו שהפקידו טבעיות ,דאילו
הפקידו מעות ג"כ החסרון לכולם לפי ערך )סמ"ע( ,היינו מעות מעורבים ,דאלו נתן לו כל
אחד מעות בכיס אחד ,דינו כטבעיות )ש"ך( ,עמ"ש לעיל סימן קע"ו סעיף ז' )פ"ת(.
)מג( שם  -דהשתא ליכא חזקה לשום חד מנייהו אזלינן בתר הרוב .והיכא שהפקידו אצל
אחד ,ושל הנפקד היו רוב ,כגון שהפקיד ראובן לשמעון עשרה ולוי מסר לו ה' ושלו היו כ',
אף על גב דהנפקד אינו מפסיד כלום ,ומטעם שהוא מוחזק ,אפי' הכי לגבי ראובן אזלינן
בתר הרוב )ש"ך(.
)מד( אזלין בתר רובא  -בדבר הנייד כגון בהמות ,הא אם לא כן בנגנב ה"ל לקח מן הקבוע
)ש"ך(.
)מה( דכל דפריש מרובא קא פריש כו'  -פירוש ,אם פריש מעצמו ונאבד אזלינן בתר רובא,
ואם אדם לקח מהטבעיות אמרינן כל קבוע כמחצה על מחצה )סמ"ע( ,מעשה שהביאו
אתרוגים בסל אחד ד' שותפים לא' כ' ולאחד ח' ולאחד ג' ולאחד ב' וסמנו בקשרים של כל
א' וא' ובא אנס והריק כולם מן הסל והתיר הקשרים ולקח י' מהם והשאר החזיר להם ועתה
אבדו הסימנים ואינן נודעין של מי נלקחו כל דפריש מרובה פריש והעכו"ם מן הרוב לקח
דהיינו מאותן שהיו לו כ' ,ולא נימא דהוי קבוע דמיירי שלקח העכו"ם העשרה שלא בפנינו
)ש"ך( .שנים שהטילו לכיס זה מנה וזה מאתים ונגנבו במקום גנבי ישראל דאז הו"ל קבוע
וכמחצה על מחצה ולכן חולקין לפי דמים .וי,א דאפילו לקח נכרי שלא בפניו אמרינן ביה
דין קבוע כמחצה על מחצה ,שהדין קבוע תלוי אם יש לו באיסור או לא ,ומאחר ויש לו
איסור גזל ואין לו איסור טריפות ,לכן יש לחלק כך )קצה"ח( ,וי"א דגבי גוי ליכא עשה
דהשב תשיבם ,דהא בן נח נהרג ולא ניתן להישבון ,רק שהגוי אינו קונה הגזילה ,ויכול
הישראל ליקח גניבה שלו בעצמו מהגוי ,א"כ החילוק פשוט ,דבישראל הספק נולד למי
נתחייב במצוה דהשבה ,דלענין לאו דלא תגזול ליכא ספיקא דלשניהם איכא איסורא דלא
תגזול ,ואין הספק רק לענין השבה ,משא"כ בגוי דליכא גביה מצות השבה וליכא נגדו
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ספיקא כלל ,ואין הספק רק בין הנגזלין מי שיפסיד ,ונגד הנגזלים נולד הספק שלא בפניהם
ואמרינן בהן כל דפריש כדין כל ספק הנולד שלא בפניהם דאמרינן כל דפריש )נתה"מ(.
)מו( שם - 905דעת הרב בהג"ה באבידה שפסק דאמרינן כל דפריש ,ודאי דאי אפשר לומר
דאם היה לאחד עשרה ולאחד חמשה ונאבדו עשרה שיקח מבעל החמשה הכל ,אלא היו
לזה עשרה ולזה ה' ונאבדו חמשה ההיזק על המרובה מטעם כל דפריש ,וכמו אם היו
נמצאין החמשה ,אף שלא היו יודעין ממי נפלו היה הדין נותן שהן מהמרובה ,לכך ההיזק
ג"כ עליו ,אבל אם נאבדו שבעה או עשרה ,המותר מחמשה הוא לחצאין ,שעד חמשה
שכנגד החמשה של המועט ספק השקול הוא והוא לחצאין .ואם אח"כ נמצאו ששה כל
ההיזק הוא של המרובה ,דבכל מקום כשאנו דנין על הנפסד אמרינן כל דפריש והרי נפסד
אחד ושל המרובה נפסד ,דמה שנמצא דיינין אותו כאילו לא נאבד .ועוד נראה דצ"ל דמיירי
שעירבן השליח ברצון המפקידים ,אבל אם נתנו לו בשתי כריכות והשליח עירבן חייב
לשלם לשניהם אם כל אחד טוען ברי על הנשאר ששלי הן ,ואם כל אחד טוען שמא ,פטור
)נתה"מ(.
)'ã (æî)óåì÷ æøåàìå íéèçì åðåøñç åì àéöåé ,÷ôúñð äîë òãé àìå íäî ÷ôúñð (àé
÷åéìåòáâá ïúùô òøæìå ïéîñåëì ,øåë ìëì ïéá÷ 'è ïçåãìå íéøåòùì ,øåë ìëì äöçîå ïéá
äðùå äðù ìëì åæä äãîëå øåë ìëì íéàñ 'â óåì÷ åðéàù æøåàìå
)מז(

ולאורז שאינו קלוף  -דאז הגבעולין מתייבשין ונופלין והרוח מנשבתן )סמ"ע(.

)åì ããî ìáà ïøåâä úåîéá åì øéæçäå ïøåâä úåîéá åì ããîù íéøåîà íéøáã äîá (áé
(çî)úåøéúåî íäù éðôî úåðåøñç àéöåî åðéà íéîùâä úåîéá åì øéæçäå ïøåâä úåîéá

)מח( מפני שהן מותירות  -פירוש ,מחמת לחותן הן נתפחים ונעשה כל גרעין גדול ונתמלא
המדה כשיעור החסרון ,ולא חילק המחבר בין מונחים במקום צר או לא )סמ"ע(.

)âåìå íéøîù äöçîå âåì ïéâåì äàîì ïîù ïéâåì äùìùå (èî)ïééì úåúù åì àéöåî ïëå (âé
åðéà íéðùé íéð÷ð÷ä åéä íàå íéøîù åì àéöåî åðéà ÷÷åæî ïîù äéä íàå òìá äöçîå
òìá åì àéöåî

)מט( שתות ליין כו'  -מפני שקנקנים בולעים שתות ליין ,וקאי ג"כ אכשנסתפק ממנו ,דאל"כ
היה מחשב עמו החסרון לפי ערך )סמ"ע(.

)äæ éøä ,åì ïããî àìå åéúåøéô íò ïáøéòå ,ïéãåãî íðéàù (ð)úåøéô åìöà ãé÷ôä (ãé
àìá íìùé ,òãåé éðéà øîåà øîåùå ,åéä êëå êë øîåà ïåã÷ôä ìòá íàå .(àð)òùåô
äòåáù áééç àöîðå ,áééç àåä äîë òãåé åðéàå ,ïéîåìùúá åîöò áééç éøäù ,(áð)äòåáù
.òáùéì ìåëé åðéàù

)נ( הפקיד אצלו פירות כו'  -אף בפחות משוה פרוטה קרוים פירות ,אבל העיקר שהיו
הפירות שוים פרוטה ועי' לעיל סי' ע"ב סי"ב ס"ק נ') 906ש"ך(.
)נא( הרי זה פושע  -פירוש ,וכיון דפושע הוא משום הכי אם אחר שעירבן בא המפקיד ואמר
לנפקד החזר לי פקדוני וכך וכך היה ,והשומר אומר איני יודע כו' ,ועי' לקמן רצח ס"ק???,
וכאן הראש לא יחלוק ,שעשה בידים )סמ"ע ,וש"ך(.
)נב( ישלם בלא שבועה  -והוא מטעם מחויב שבועה ואינו יכול לישבע משלם ,ומיירי בגוונא
דליכא הילך כגון שנפסד המותר בפשיעה ,וזה נקרא ה"ל למידע מטעם שכתבו הסמ"ע
בס"ק הקודם )נתה"מ(.

)íéøáã äîá íäá òâé àì ïéëìåäå íéèòîúîå íéøñçù ô"òà åéúåøéô íò íáøò àì (åè
íà ïðåøñç éãëî øúåé åøñç íà ìáà äðù ìëá (âð)íäì éåàøä ïåøñç åøñçùá íéøåîà
ïéã úéáá ïøëåî øéòá åðéà íàå åðòéãåé øéòá ïåã÷ôä ìòá
)נג(

חסרון הראוי להן כו'  -על דרך שנתבאר לפני זה בסעיף י"א )סמ"ע(

)ìòáì äð÷ú äùåò õéîçäå ïéé ãñôðå ùáã åáé÷øäå åøéáç ìöà úåøéô ãé÷ôîä (æè
(ãð)íäá äùåô ãñôää ïéàå ïãñôäá åãîòù ô"òà ïéã úéáá ïøëåîå øéòá åðéà íà ïåã÷ôä
 905נתיבות זו חלש קצת.
 906עיין בתשובת ר"ש כהן סעיף ס"ב י"ז עיין בתשובת רשד"ם סי' ס"ט  -ש"ך.
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)נד( ה"ג ואין ההפסד פושה בהם  -ר"ל ,אף על פי שלא יתקלקל יותר מאשר נתקלקל כבר,
אפ"ה ימכרנו כדי שלא יופסד הכלי מהדבש הנפסד )סמ"ע(:

)íåéá (äð)úéùéîç äòù ãò åá òâé àì äæ éøä çñôä òéâäå åøéáç ìöà õîç ãé÷ôîä (æé
.(åð)íéìòáì äãáà úáùä éðôî åúòùì ÷åùá øëåîå àöåé êìéàå ïàëî ã"é

)נה( עד שעה חמישית  -שאז אסור באכילה מדרבנן )סמ"ע(.
)נו( ומוכר בשוק לשעתו  -עיין באו"ח סימן תמ"ג במג"א ס"ק ד' שכתב שם ,מיהו אם הוא
במקום דיכול למוכרו לעובד כוכבים שיודע שיחזיר לו אחר הפסח ,אסור למוכרו מכירה
חלוטה ע"ש ,ואפשר שזהו שמרמז כאן בתיבת לשעתו )פ"ת(.

)ïîæá åìæåéù éàãåá òãåé àåäù ô"òà íäá òâé àìù úåðåã÷ô øàùì ïéãä àåäå (çé
åðîî åìèéå íãå÷ íäéìòá åàåáé àîù êìîä íúåà ñåðàé åà (æð)éðåìô

)נז( שיוזלו בזמן פלוני  -פירוש ,לא ימכרם זמן מה קודם לכן ,אבל בהגיע הזמן הזול או
האונס ,בודאי כשיוכל אז להציל במכירה או בשום צד מה טוב )סמ"ע(.

)(çð)åîöòì øëåî åðéàå íéøçàì øëåî äæ éøä ïéã úéá éô ìò ïåã÷ô 907øëåîä ìë (èé
àåä éøä êëéôì íäá ùîúùäì úåùø åì ùéå åìöà íéçðåî åéäé íéîãäå ãùçä éðôî
íäá ùîúùð àì ïééãòù ô"òà (èð)øëù øîåù íäéìò

)נח( ואינו מוכר לעצמו  -וכן הדין באפוטרופוס שמכר )עי' סי' ר"צ סק"כ??( )סמ"ע(.
)נט( הרי הוא עליהן שומר שכר  -אבל פטור באונסין ,ואינו דומה לדמי אבידה מטעם
שכתבתי לעיל ס"ק )כ( דשאני הכא דירא לקנות בהן סחורה שמא יבוא בעל הפקדון פתאום
ליטול דמי הפקדון )סמ"ע(.

)åììåâ àåäùë íàå (ñ)ùãåç á"éì úçà íòô åììåâ åøéáç ìöà äøåú øôñ ãé÷ôîä (ë
íàå íéøôñ øàù ïéãä àåäå àø÷éå åîöò ììâá çúôé àì ìáà (àñ)øúåî åá àø÷å åçúô
úåø÷ì øåñàù åîëå äâä íéñðåàá áééçúðå ïåã÷ôá ãé çìù éøä åîöò ììâá ììâå àø÷å çúô
àöåéë øôñ åì ïéàù íëç ãéîìú ìáà õøàä íòá éìéî éðäå úçà úåà åðîî ÷éúòäì øåñà êë åðîî
ïéàù äøåú ìåèá íå÷îáå (áñ)åìöà åãé÷ôä éëäã àúòãà éàãå éë åðîî ÷éúòäìå úåø÷ì øúåî äæá
äî åì åîìùéù ãáìáå ïäî ãåîìì åéøôñ ìéàùäì ãçàì óåëì ïéã úéá ïéìåëé íéàöîð íéøôñ
.íéøôñä åì÷ì÷úéù

)ס( גוללו פעם אחת כו'  -והיינו לצורכה כדי שלא יתעפשו ,ואם גוללו תוך ל' יום אינו
לצורכה של הספר אלא לצורכו של הנפקד ללמוד תורה )סמ"ע( ,וי"א שצריך לגוללו פעם
בל' יום כמ"ש לגבי מציאה )לעיל' סי' רס"ז ס"ד( )ש"ך(.
)סא( פתחו וקרא בו מותר  -עיין לעיל סימן רס"ז ס"כ כמה חילוקים בענין היתר קריאתה,
דהיינו שלא יקרא מתוכה דבר שלא למד מעולם ,ולא יקרא פרשה וישנה ,ולא יקרא פרשה
ויתרגם ,ולא יפתח בה ג' דפין ,ולא יהיו שנים קורין בשני ענינים ,ולא שלשה אפילו בענין
אחד ,ונראה דה"ה כאן ,וכאן לא בא אלא ללמדינו אימת מיקרי שולח יד להעמידה ברשותו
לענין אונסין )סמ"ע( ,כל שלשים יום צורך הספר הוא ,דהא במציאה צריך לגלול אחת
לשלשים יום ,אלמא תיקון הספר הוא באחת לשלשים .אלא דבמפקיד מדעת שאני ,כיון דלא
ציוה לו ,הוה ליה כמחל לו אותה טירחא ,אבל אם גוללו לשלשים יום ודאי תיקון הספר הוא
וכמ"ש ,וא"כ מותר לקרות ביה כשגוללו לשלשים אפילו לדעת השו"ע ,דתיקון הספר לא
ישתנה במפקיד אלא שמוחל לו ,אבל תוך שלשים דאינו תיקון דהא אפילו באבידה לא
הוצרך לגלול אלא אחת לשלשים ומשום הכי תוך שלשים כשגוללו אסור לקרות בו
)קצה"ח(.
)סב( כי ודאי אדעתא דהכי הפקידו אצלו  -דומיא דהפקיד מעות אצל שולחני וחנוני הנ"ל
בסעיף ז' ,ומשם רואים דאם צרר וחתם הספר בקשר משונה דגילה דעתו דקפיד בקריאתו,
אז ידעינן ביה דודאי לא ניחא ליה שיעתיק ממנו ,דאסור לקרות מתוכה ומיקרי שולח יד
 907ש"ך חושן משפט סימן רצב ס"ק לג
)לג( כל המוכר פקדון כו' .עיין בספר א"א דף ק"ג והמבשר ע"ש:

226

מאיר המשפט על חושן משפט חלק ו'
בקריאתו וכ"ש בהעתקתו מתוכו )סמ"ע( ,אבל חבר ות"ח מותר לקרות בו ומותר להעתיק
ממנו ואפילו לכתחלה שלא ברשות והוא שאין לו כיוצא בו לפי שכשהפקידו אצלו יודע היה
שהנפקד חבר וילמוד בו ואדעתא דהכין הפקיד אצלו כמו מפקיד מעות אצל שולחני דכשהן
מותרין משתמש בהן ושמא הטעם משום דאיתא במדרש משלי על הדין קרא לא יבוזו לגנב
כי יגנוב למלא נפשו כי ירעב שאין לבזות מי שגונב ד"ת והעתיקן )ש"ך(.
)æñø ïîéñá øàáúðù ïéðòá äøòðî úåñë åìöà ãé÷ôä (àë
)äúåàá åîò åéä ìáà íéä úðéãîì åéìòá åëìäù ïåã÷ôá íéøåîà íéøáã äîá (áë
ãáàéù ô"òà åá òâé àì äæ éøä õøàä

)סג( בד"א בפקדון שהלכו בעליו למדינת הים אבל אם היה עמו באותו הארץ וכו'  -דוקא
כשהוא במדינת הים שהוא נעלם מהעין ולא ידענו עת בואו ,אבל אם הוא בעיר ,ר"ל שהוא
עם הנפקד במקום ישוב במדינה אחת ,908אין צריך לטפל בו )סמ"ע(.

.íéôéòñ 'ã åáå ,íå÷î ìëá åøéæçäì ìåëé íàå ,òáúéì ïåã÷ôä ïúéð éúî - âöø
)åãé÷ôä íàù .(à)íùì åãé÷ôäù íå÷îá àìà ïåã÷ôä òåáúì ìåëé ãé÷ôîä ïéà (à
øéæçäì ã÷ôðä äöøéù íå÷î ìëá ìáà .(á)éøåôöá åòáåúì ìåëé åðéà ,àéøáèá åìöà
.909(ã)øåèôå äðéúð äáéùç (â)åçøë ìòá åì åðúð åìéôà .åìá÷ì êéøö ,åðåã÷ô ãé÷ôîì
ïîæì åìöà åãé÷ôä íàå ã÷ôðä áééç åì êìä ãé÷ôîäå åì àéáäì øîà íà ìáà åì åðúðù à÷åãå
(ä)ïîæä êåú åðîî åìá÷ì åçéøëäì ìåëé åðéà òåãé

)א( אין המפקיד יכול לתבוע כו'  -בהלואה אין הדין כן )עי' לעיל ריש סי' ע"ד( )סמ"ע( ,אם
יש להנפקד אותן מעות עצמו שהפקיד אצלו כאן יכול לכופו לשלם לו כאן .ועי' דבריו
לעיל )רצ"ב ס"ז סקי"ט??( המפקיד אצל חברו מעות אפי' תובע אותם קודם שהוציאם
הנפקד א"צ להחזיר להם אותן המעות כו' היינו משום דהתם יש לו מעות אחרים ,אבל
הכא שאם לא נחייבנו לשלם כאן לא ישלם לו כלל )ש"ך(.
)ב( א"י לתובעו כו'  -שיוליכנו לצפורי או יתן לו דמי שויו ,אלא צריך ללכת אחריו לטבריה
)ש"ך(.
)ג( אפילו נתנו לו בעל כרחו כו'  -עיין לעיל סימן ק"כ ס"ב בענין פרעון המלוה בעל כרחו
)סמ"ע(.
)ד( אבל אם אמר להביא לו כו'  -פירוש ,הנפקד אומר למפקיד המתן כאן ואביא לך פקדון
שלך ,והמפקיד לא המתין ,ונאנס מיד הנפקד אחר הבאתו ,אפ"ה נשאר האחריות על
הנפקד ,אבל אם המפקיד אמר להביאו ,מיד שגילה המפקיד שניחא ליה בהחזרת פקדון
לידו ואמר לו הביא לי פקדוני ,לא גרע הנפקד משליח ששלח המפקיד שלוחו לקבל
פקדונו ונאנס ביד שלוחו דהאחריות על המפקיד )סמ"ע( ,וי"ח דודאי שליח שאני
דמשהגיע ליד שלוחו הו"ל כאילו הגיע ליד המפקיד דשלוחו כמותו ,אבל באומר לנפקד
דעדיין לא יצא מרשות הנפקד ואפילו אומר לנפקד שלח לי ביד עבדך כנעני כיון דיד עבד
כיד רבו לא יצא מרשות הנפקד )קצה"ח( .ואפשר לתרץ את הסמ"ע דס"ל להסמ"ע
דכשהמפקיד אמר להביא לו דהוי כפוטר השומר מחיוב שמירתו ,וקבע לו זמן לשמור רק
עד שיביאנו לכאן ,וכיון שהביאו נפטר משמירתו אף שהלך לו המפקיד ,משא"כ אם
הנפקד אמר שיביא לו ,דאין לנפקד כח לפטור עצמו עד שיהיה מזומן בידו ויאמר לו טול
דחשיב כנתינה )נתה"מ ופ"ת(.
)ה( ואם הפקידו אצלו לזמן אינו יכול להכריחו כו' .דיכול לומר לו כבר קיבלת עליך
שמירתו עד זמן פלוני ,אבל לענין הלואה אין הדין כן )עי' לעיל סי' ע"ד ס"ב( )סמ"ע( ,וזה
אפילו בישוב )ש"ך( ,ואפילו החזירו לבעלים תוך זמנו אם שומר שכר הוא ונגנב אצל
הבעלים הרי הוא נתחייב בגניבה ואבידה ,ובפשיעה פטור כיון שהבעלים קיבלו מדעתן לא
גרע משומר חנם )עי' לעיל סימן ע"ב סעיף ג'( ,אבל אם החזיר לבעלים בעל כרחו אפילו
שומר חנם לא הוי ,וא"כ כל דין אחריות עליו בין שומר חנם בין שומר שכר אפילו כשהוא

 908לא ברור לי כוונת הסמ"ע?
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ביד הבעלים עד הזמן שנתחייב בדין שומרין )קצה"ח( ,דדוקא הנפקד אינו יכול להכריח
שיקבל הפקדון קודם זמנו ,אבל המפקיד יכול שפיר לתבוע פקדונו אפילו תוך הזמן ,עי'
לעיל רצ"ב סק"כ?? )פ"ת(.
)øáãîá åðåã÷ô àéáäå áåùéá åìöà ãé÷ôä íà ìáà áåùéá íéøåîà íéøáã äîá (á
êøãë áåùééá éì åðøéæçúù ãò êúåéøçàá àåä éøä åì øîàé àìà åðîî åìá÷î åðéà
áéùäå øáãîì úàöì äöåø éðà åì øîà åìöà åãé÷ôäùë íàå (å)áåùééá êìöà åéúã÷ôäù
ìåëéå øáãîá êì åðøéæçàù úðî ìò åì ùøéô åìéàë éåä øáãîì êìéì äöåø éðà íâ ã÷ôðä
.(æ)øáãîá åì øéæçäì

)ו( אלא יאמר לו הרי הוא באחריותך כו'  -אם מקבל עליו הנפקד אחריות ,צריך המפקיד
לקבל במדבר )סמ"ע( ,אבל האבדה חוזרת לבעלים בכל מקום ,שהרי לא הפקידו אצלו
מדעתו ,מיהו היינו דוקא כשמחזירו ליד הבעלים ,הא לאו הכי בעינן מקום המשתמר
ברשות הבעלים ,כדלעיל ר"ס רס"ז )ש"ך(.
)ז( אמר לו אני רוצה לצאת כו' יכול להחזיר כו' – עי' ע"ד ס"א ברמ"א )ש"ך(

)åà íéá ùøôì äöåø ã÷ôðäå íéä úðéãîì ïåã÷ôä ìòá êìäå 910åøéáç ìöà ãé÷ôîä (â
äæ íéøñåà ïéàù åúøéîù úåéøçàî øèôð ïéã úéáì ïåã÷ôä àéáäå àá íà àøééùá úàöì
ñðåà åì òøàé àîù åîò (ç)äëéìåäì åì øùôà éàå êìäù äæ ìù ïåã÷ô éðôî åæ äðéãîá
äãéáà úáùä éðôî íìöà ïîàð íãà ãéá íéãé÷ôî ïéã úéá åúåéøçàá áééç äéäéå
çëî åà äðëñ çëî øáãîì åîò åëéìåäì êøöåäå áåùéá åçéðäì ìåëé äéä àì íàå äâä íéìòáì
(è)ã÷ôðä øåèôã íéøîåà ùé åãéî ñðàðå øîåùì øñîù øîåù

)ח( ה"ג "ואי אפשר" לו להוליכו כו' ולא גרסינן "ואין אומרין" לו כו'  -משום דהאומרים לו
מסתמא הן הבית דין שהן הן האומרים לאדם במה ואיך יתנהג ,ואם בית דין אומרים לו
ליקחנו עמו במדבר ,אז לא יהיה האחריות על הנפקד כיון שברשות הוליכו עמו )סמ"ע(.
) (èדפטור הנפקד  -אם הוליכו הנפקד דרך יער שאין בו סכנה גדולה ונגזל שם פטור אבל
אם היה ישן וחבלוהו וגזלו חייב ואם העכו"ם מודה שחבלו אם ]דין[ )אין( 911עכו"ם
שהנחבל נשבע ונוטל ,חייב הנפקד להוציא ממנו .ואם הלסטים מגזם לו אינו חייב להוציא
)ש"ך(.
)áééç (é)åðåã÷ô åì ïú åà åì êìåä äéì øîàù ïéá øçà éãé ìò åðåã÷ô åì çìù (ã
íà êëéôì åì àéáäì çéìù åàùò àì ïåã÷ôä ìòáù ïåéë íéìòáä ãéì òéâéù ãò åúåéøçàá
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 úùàì øéæçä íà à"ëñ àöø ïîéñ ì"òå) ãé÷ôîä ãéì òéâéù ãò åúåéøçàá áééç íå÷î
ïåã÷ôä ìòá (áé)ìéâø äéäù àìà ïøôë ÷éæçä àì åìéôà (àé)éîð ïéãä àåäã øîåàù éî ùéå
àðîéäî àøáâ àéðìô äéì øãù éà éîð ïëå äðåøçàá äúò åìöà ã÷ôåäù äæì ãé÷ôäì
åúåéøçàá áééçå åá øåæçì ìåëé åðéà äéøèô àìã â"òà (âé)àåä

)י( בין שאמר לו הולך כו'  -פירוש ,אף על גב דבמתנה ובשאר ענינים הולך לא הוי כזכי
)עי' קכ"ה ס"ה ורמ"ג ס"ב( ,מ"מ בהלואה ופקדון הו"ל הולך כלשון זכי ,והיינו טעמא
כיון דהממון כבר הוא של המלוה או המפקיד ,בלשון כל דהו שאומר הלוה או הנפקד
לשליש שמסרו הממון לידו ,יצא מרשותן לגמרי וזכה הלה להמפקיד או להמלוה לענין
שאם הנפקד הוחזק כפרן דאינו יכול לחזור בו )סמ"ע(.
)יא( ויש מי שאומר כו'  -ולעיל סי' קכ"ה סוף ס"ב כ"כ בפשיטות )ש"ך(.
)יב( אלא שהיה רגיל כו'  -דכיון שהיה רגיל להפקיד אצלו ,ודאי ניחא ליה למפקיד שגם
עתה ישאר בידו .ולכאורה נראה דהיינו דוקא כשאצל זה הנפקד שהיה הפקדון בידו לא
היה המפקיד רגיל להפקיד דאל"כ מאי אולמא האי מהאי )סמ"ע( ,וי"ח דאפילו רגיל

 910ש"ך חושן משפט סימן רצג ס"ק ח
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להפקיד אצלו ג"כ מ"מ כיון שעתה אין המשלח יכול לומר אין רצונו של המפקיד שיהא
פקדונו ביד אחר ,א"י לחזור בו )ש"ך( .כל שרגיל להפקיד פטור הראשון מכל אחריות
)קצה"ח(.912
)יג( וכן נמי אי שדר ליה כו'  -דמדשדר ליה ש"מ דניחא ליה שישלח לו פקדונו על ידו וזכות
היא לו הנתינה לידו ,משו"ה אינו רשאי לחזור מידו ,ומ"מ כיון דלא עשאו שליח ,נשארה
האחריות על הנפקד )סמ"ע(.
.íéôéòñ 'å åáå ,áðâð ïòåèù åà ïåã÷ôá øôåëä - ãöø
)úåãòì ìåñôå íéñðåàá áééçå ,(á)ïìæâ åéìò äùòð ãéî ,(à)åá øôëå ïåã÷ôä åòáú (à
ïéà íà ìáà åúåùøá äéä åá øôëù äòùáù íéãò ùéù íéøåîà íéøáã äîá äòåáùìå
åì åðøéæçàå åðàöîàù ãò åðçãàå åá øåôëà øîàå åðîî ãáàð àîù àì íéãò

)א( תבעו הפקדון וכפר כו'  -נראה דאפילו לא הפקידו בעדים ,מ"מ כשתבעו זה פקדונו
והוא כופר ואומר לא היו דברים מעולם ,ובאו עדים שראוהו בידו בשעה שאמר לא היו
דברים מעולם ,נעשה עליו גזלן וחייב באונסים ,ואף אם יטעון ויאמר כונתי במה שאמרתי
לא היו דברים מעולם שלא היו דברים מעולם הוא שבא לידי בתורת פקדון אלא בתורת
מכר ,דא"כ ה"ל לפרש דבריו ולא לומר סתם לא היו דברים מעולם .ועיין לקמן ריש סימן
רצ"ו שגם שבועות שומרין הוא חייב אפילו הפקידו בלא עדים )סמ"ע ,וט"ז( ,מעכב
פקדונו של חבירו אפילו שלא ברצון המפקיד אינו גזלן ולא דין עושק לו )קצה"ח .(913עי'
פ"ת לעיל סימן נ"ח סעיף ב' סק"ד בשם הגר"ע איגר זצ"ל שפקפק עליו )פ"ת(.
)ב( מיד נעשה עליו גזלן כו'  -כתב מיד ,פירוש ,אפילו קודם שנשבע על כפירתו ,ועיין
מ"ש בסוף סימן זה )סמ"ע( ,עיין בסמ"ע עד ואין נ"מ בזה דהרי נעשה עכ"פ חייב באונסי'
כו' מ"מ נ"מ לענין שנעשה חשוד כדלעיל סי' צ"ב ס"ד )ש"ך(.

)íéãò ùéù íå÷îá øáãä òøéàù øîà íà ãáàð åà áðâð ïòè àìà åá øôë àì (á
914
åéøáãì íéãò àéáé àì íàå äòåáùî åìéôà øèôéå åéøáãì íéãòá äéàø àéáé íééåöî
åéìò ïéìâìâîå (ã)åéøáãë àåäù òáùé íééåöî íéãò ïéàù íå÷îá àåä íàå (â)íìùé
íãå÷ ãé åá çìù àìùå íéøîåùä êøãë åøîùù àìà åúøéîùá òùô àìù åúòåáùá
íéøîåà ùéå äâä ñðàð åìéôà áééçúð (å)åðîî úåðäéì ïëì íãå÷ ãé åá çìù íàù (ä)ïëì
ãé äá çìù àìù åéìò ïéìâìâîå (æ)òùô àìù òáùéì êéøö ãáàð åà áðâðù íéãò àëéà åìéôàã
.ãé äá çìù àìù òáùéì êéøö ïéà òùô àìù íéãò àëéà éà ìáà

)ג( ואם לא יביא עדים לדבריו ישלם  -לא סגי בעדים שנשברה אלא צריך להביא עדים
שנשברה או מתה באונס ,ועיין מ"ש בסימן קפ"ז סק"א )קצה"ח(.
)ד( ישבע שהוא כדבריו  -שאינו ברשותו שנגנב או שנאבד ואינו ברשותו ,ושבועה זו
דאינה ברשותו דאורייתא הוא ,כיון דבשבועה זו פוטר עצמו מתשלומים שונה מסי' רצ"ה
שהיא מדרבנן כיון שמשלם ומשביעין אותו שאינו ברשותו מחשש דשמא עיניו נתן בה
)ש"ך(.
)ה( ומגלגלין עליו בשבועתו שלא פשע  -משביעינן ליה שלא פשע אבל לא סגי שנשבע
שנעשה שלא בכוונה )ש"ך( .והיינו משום דס"ל דשבועה העיקרית היא שבועה שאינו
ברשותו ואינך ע"י גלגול ,ולכן אם הוא שבורה לפנינו אינו נשבע ,אבל אם טוען שנאנס
במקום שאין עדים מצויין שם ,אין מצריכין אותו ראיה אלא ישבע שנאנס ויפטור ,ואם
הביא עדים שלא פשע נפטר אף מן השבועה ,ולא סגי ליה בעדים שאינו ברשותו ,י"א דלא

 912עי' לעיל רצא סכ"א שזה דווקא בש"ח ולא בש"ש.
 913ע' אב"מ קיד סק"א שלומד כדעה הראשונה שכל מעכב פקדונו הוה גזל ,ושואל המלואי
חושן שהרי המעכב פקדון זה שלא בב"ד וכל הסעיף כאן מדובר בב"ד וצ"ע
 914לא ברור לי איזה הלכה יוצא מהקצה"ח והנתה"מ .והסמ"ע
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סגי בעדים שאינו ברשותו אלא דשבועה שלא פשע נמי הוי משבועה העיקרית
)קצה"ח.(915
)ו( שאם שלח בו יד  -כבר נתבאר זה בריש סימן רצ"ב ע"ש )סמ"ע( ,פי' לא שלחתי בה
יד דהיינו לעשות בה מלאכה או שאר הנאה ולא שלא אכלה) 916ש"ך(.
)ז( צריך לישבע שלא פשע כו'  -כיון דלא מוחזק בזה ברשע כולי האי משו"ה חיישינן
לה ,משא"כ בשלח בה יד לשמש בה דעבר על דעת המפקיד בידים ,וכ"ש אם היתה דעתו
לחסרה ע"י ששלח יד דגזל בידים )סמ"ע(.

)íìùé åéøáãë åãéòéù íéãò àéáä àì íà íééåöî íéãò ùéù íå÷îáù 917åðøîàù äæ (â
ãéáòã àúìéî ìáà åá àöåéëå ÷åùá úéáç øéáòî ïåâë àðéò äéá àèìùã éãéîá éìéî éðä
íéáøù ô"òàù øùôàã äéãéá àöôç è÷ðã ïàî ïåâë àðéò äéá àèìù àìã éîøúîã
íééåöî íéãò ïéàù íå÷îë åðéã íãà éðá åá åùéâøé àìå àñðåà òøúéì íù íééåöî
)ô"òà ,(ç)àîéìâ åì ñðàðù íéãò àéáäå ,äñðàðù ïòåèå àîéìâ åìöà åãé÷ôäù éî (ã
øîåà ãé÷ôîå ,åãéá àîéìâ äúéä åìéàù ïåéë ,øåèô ,ãé÷ôîä úîéìâ äúéä íà åòãé àìù
ã÷ôðäå àîù øîåà ãé÷ôîä íàå .918úñéä úòåáùá ïîàð ,àéä åæ øîåà ã÷ôðå ,àéä åæ àì
äéãéã åà ñéðúéàã àîéìâ éàä òãé àì ãé÷ôîã ïåéë àëäå .àëéì úñéä åìéôà ,éøá øîåà
.ïîéäî ,ã÷ôð àì åà àéä

)ח( והביא עדים שנאנס כו'  -נ"ל דהיינו דוקא שהעדים אומרים גלימא כזו ממש ששואל
המפקיד ראינו שנאנסה אבל לא ידענו שהיה של מפקיד ,אבל אם אומרין ידענו שנאנס לו
גלימא אבל לא ידענו אם היה ממש כזו ששואל המפקיד ,צריך לישבע )ש"ך( ,וי"א שאין
צריך לישבע) 919קצה"ח( ,וי"א דחייב לישבע אפילו יש עדים שנאנסה גלימא כזו
)נתה"מ(.

)íéé÷ åàðú äòåáùî øåèô àäéù ã÷ôðä äðúä íà (ä
)äùåò íðç øîåù ãçàå øëù øîåù ãçà áðâä øëåä êë øçàå (è)ñðåàá ïåã÷ôä áðâð (å
äöø àåä íðéç øîåù íà áðâä øëåä êë øçàå òáùðå íã÷ (é)òáùð åðéàå áðâä íò ïéã
ïáåàø äâä ïéã åîò äùåò àåä øëù øîåù íàå áðâä íò ïéã äùåò äöø åúòåáùá ãîåò
íò ìãúùäì ïéëéøöå ,áåçä ì÷ì÷úð êë øçàå .úåøñøñä ìò øëù ìá÷å ,ïåòîùì çåèá áåç àéöîä
íéøîåà ùé ,áåçä ïî øëù ìá÷å ìéàåä ,àçøéè äúåà çéøèé ïáåàøù äöåø ïåòîùå ,áåçä ãòá øùä
.(àé)áðâä øëåäã àéîåã ïåòîù íò ïéãäã

)ט( נגנב הפקדון באונס כו' - 920נגנבה באונס והחזירה גנב בבית שומר ומתה בפשיעה,
כיון דלא כלתה שמירתו חייב בפשיעה )קצה"ח(.
)י(
עושה דין עם הגנב כו' – י"א שאם אין יכולין להוציא מיד הגנב השומרים פטורים
מלשלם ,וי"א שכיון שנמצא הגנב הרי השומרים מחויבים לשלם להמפקיד עכ"פ והן
יחזירו להוציא הגניבה מיד הגנב )סמ"ע( ,הצד שהוא חייב לשלם למפקיד היינו כשידוע
שיחזור ויוציא את שלו מהגנב הלכך צריך לשלם כיון שאינו מפסיד כלום אלא שטורח
להוציא מידו )ש"ך( ,שומר שכר אף אם כבר נשבע מחויב לטרוח לדון עם הגנב ,זהו
אפילו אם רוצה להחזיר השכר ולהיות כשומר חנם ולא לטרוח ,לא מהני ליה )פ"ת(.
)יא( י"א דהדין עם שמעון כו' – כל שהיה שומר עליו ונגנב ממנו בביתו ורשותו ודאי
מחויב לעשות כל מה דאפשר להחזירו לבעליו כיון שהיה ש"ש ,אבל כאן אין ראובן חייב
לטרוח )ש"ך( .ויש לסמוך על הרמ"א ולחייב את זה שנעשה החוב על ידו אם לא טרח
כראוי) ,פ"ת(.
 915חלש ועי' נתה"מ.
) 916עיין בתשובת מהרי"ט סוף סימן ע"א( – ש"ך(.
 917זה שאמרנו כו' .עיין בתשו' מבי"ט חלק ב' /חלק א' /סימן רפ"ט וסי' רצ"ב ובתשו' רשד"ם
סימן תל"ח )ש"ך(
 918לא הבאתי את דברי הקצה"ח.
 919מספיק?
 920לא ראיתי הלכה יוצא מסמ"ע ז או הש"ך או פ"ת.
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.íéôéòñ 'â åáå ,åúåà ïéòéáùî ãöéë ã÷ôðä íìéù - äöø
)äåù åðéî ìëù øáã ïåã÷ôä äéä íà .(à)òáùð éðéàå íìùî éðéøä øîàù íðç øîåù (à
ìëá úååùä ïúùô ìùå øîö ìù úåòéøé åà úåøéô ïåâë ,(á)åúåîë úåð÷ì ÷åùá éåöîå
íà ìáà .òáùð åðéàå íìùî äæ éøä ,íäá àöåéë ìëå úåøééåöî íðéàù úåøå÷ åà ,íéðéðò
÷åùá åúåîë úåð÷ì àöåî åðéàù øáã åà ï÷åúî éìë åà øééåöî ãâá åà äîäá ïåã÷ôä äéä
íìùî êë øçàå åúåùøá åðéàù õôç úèé÷ðá åúåà íéòéáùîå åá ïúð åéðéò àîù ïéùùåç
øëåùäå øëù øîåùå äáðâð åà äúî øîàù ìàåùä ïåâë íéøîåùä øàùì ïéãä àåäå
äðéàù äòåáù íúåà íéòéáùî íìùì íéáééç íäù ô"òà äãáà åà äáðâð åøîàù
äá ïúð åéðéò àîù åì íéùùåç åðàù õôçä åà äîäáä éîã íéîìùî êë øçàå íúåùøá
êëå êë àìà äåù åðéàù åúòåáùá ììåë äåù äéä äæ ìò øúé íéìòáä åøîà íàå

)א( הריני משלם כו'  -אף על פי ששילם צריך לישבע שאינו ברשותו ולא אמרינן שמחל
לו השבועה במה שקבל התשלומים דמסתבר טפי למימר שקבל התשלומים שלא יחזור בו
)ש"ך(.
)ב( אם היה הפקדון דבר שכל מינו כו'  -נקט תרתי ענינים ,האחד שצריך שיהיה דבר
שמינו ידוע מצוי לקנות בשוק ,והשני שיהיה הדבר שמצוי לקנות שבמינו שוה לו ,דאם
חסר אחד מהשנים חוששין שמא עיניו נתן בה ,דאף שכל שבמינו שוה לו ,מכל מקום אינו
מצוי לקנותו ,ואם מצוי לקנות ואינו שוה לו בציור ג"כ יש לחוש שמא עיניו נתן במצויר
כזה )סמ"ע(.
)ג( ומשביעים אותו בנקיטת חפץ שאינו ברשותו ואחר כך משלם  -וא"ת כיון שצריך
לישבע עכ"פ שבועה חמורה למה לו לשלם .וי"ל דאם אינו משלם צריך לכלול בשבועתו
עוד שני ענינים ,דהיינו ששמר כראוי ,ושלא נהנה ממנו בשליחות יד וכדמסיק המחבר
)ס"ב( ,וירא השומר לנפשו שמא פעם אחת נהנה ממנו קצת או שלא שמרו כראוי בעת מן
העתים )סמ"ע(.
)ד( והוא הדין לשאר שומרים כגון השואל שאמר מת כו' עד אף על פי שהם חייבין לשלם
 משמע מדבריו שגם בשומר חנם שהתחיל בו וכתב שאמר הריני משלם ואיני נשבע,שטוען ואומר הריני משלם כי פשעתי בה ואיני נשבע לומר שנגנבה .מיהו לאו דוקא הוא,
דהוא הדין אם אמרו דבר שיפטרו בו מהתשלומין ,כגון שואל שאמר שמתה מחמת
מלאכה ושומר שכר טוען שמתה באונס ושומר חנם טוען שנגנבה ,אלא שאינם רוצים
לישבע ע"ז אלא לשלם ,דג"כ משביעים אותן תחילה שאינו ברשותו ,ולא מיבעיא כשטוען
השומר חנם שנגנבה ושומר שכר שמתה ואפילו הכי רוצים לשלם ,דודאי יש לחוש
לרמאות ,כיון דלפי דבריו הוא נפטר מהתשלומין למה רוצה לשלם ,אלא ודאי משקר
ועיניו נתן בה ,אלא אפילו טוען השומר חנם פשעתי בה או שומר שכר נגנבה ,שי"ל
שהאמת טוען כאשר היה ,ואין כאן צד לומר שעיניו נתן בה ,אפ"ה חיישינן לה ומשביעינן
אותו שאינו ברשותו )סמ"ע(.

)øîùù :íéøáã 'â åúòåáùá ììåë íéøîåùä úòåáù òáùðù 921øîåù ìë àöîð (á
åòøéàù íãå÷ ãé åá çìù àìùå ,(å)åúåùøá åðéàùå ,(ä)êëå êë åòøéàùå ,íéøîåùä êøãë
êëå êëù åúòåáùá ììåëå ,åúåùøá åðéàù òáùð ,íìùì äöø íàå .åúåà øèåôä òøåàîä
éúàã çáù ìë äð÷ (é)áðâä øëåä êë øçàå ,(è)(ç)(æ)òáùéì äöø àìå íìéù .äåù äéä
.(åè)(ãé)(âé)àôåâîã çáù àì ìáà (áé)(àé)àîìòî

)ה( ששמר כדרך השומרים ושאירעו כך וכך  -זהו הכל ענין אחד ,והיינו דאירעו כך וכך,
לשומר חנם הגניבה ולשומר שכר המיתה באותה שעה ששמרו כראוי ,לאפוקי אם פשע
 921ש"ך חושן משפט סימן רצה ס"ק ב
)ב( נמצא כל שומר כו' .עיין בספר לחם משנה פ"ד מהלכות שאלה ופ"ה מהלכות טוען ודו"ק:
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בשמירתה ונגנבה דחייב השומר חנם על הגניבה ,וה"ה אם הוא שומר שכר והניחה לילך
בהר ונפלה ומתה דהיה חייב )סמ"ע(.
)ו( ושאינו ברשותו  -אף על גב דכבר נשבע שאירע כך וכך ,והיינו שנגנבה בשומר חנם
וממילא אינה ברשותו ,ואין לומר כדי שלא יעשה רמאות ,דחיישינן דאף שכבר נגנבה
שמא חזרה לבוא לרשותו ,ובשומר שכר אף שנשבע שנאנסה מידו ,שמא יכול להשתדלה
ולהחזירה ,ובשומר חינם צ"ל דה"ק ,שאירע כך וכך ולא היתה אז ברשותו דהיינו שלא
נהנה ממנה קודם לכן שעל ידו היתה עומדת ברשותו לענין אחריות שיבוא עליה ,וצ"ע
)סמ"ע(.
)ז( שילם ולא רצה לישבע  -היינו כשכבר שילם ונמצא הגנב דזכה השומר בהכפל ,הוקר'
הבהמה אחר שהופקדה בידו דאין צריך הנפקד ליתן אלא דמי שוויה בשעת הפקדון .אם
היה לשומר חנם עדים שנאנסה או נגנבה מידו ואפ"ה רוצה לשלם לו ,לא מקני ליה
כפילא ,דמתחילה לא אסיק המפקיד אדעתיה שישלם לו השומר כשיהיה לו עדים בכה"ג
דפטור בו ולא מקני הכפילא מתחילה אדעתיה דהכי ,והו"ל כמוכר לו הכפל השתא דלא
מהני )סמ"ע( ,ל"ד שילם אלא מיד כשאמר הריני משלם דינו כשילם .התנה השואל להיות
כש"ח דמצי פטר נפשיה במידי דשכיח לא מקני לי' כפיל' בדבור )ש"ך( ,922בשומרים
באמר סגי ובשואל בעינן שילם דוקא ,ואם כבר נשבע דבעינן שילם לכו"ע ,אלא אע"ג
דשבח דמגופה אפילו בא אחר הגניבה לא קנה ,עכ"ז השבח שבא אחר ששילם הוא של
השומר ,ולכן הרמ"א ס"ל דיוקרא הוי שבחא דמגופה ולא קנה רק היוקר כשנתייקר אחר
תשלומין .והרמ"א לא מיירי רק מהשבח דקודם התשלומין ,דהשבח שאחר תשלומין ודאי
דקנה בכל אופן אף על פי שלא נשבע שבועה שאינה ברשותו )נתה"מ( ,בשואל בעינן
דוקא שילם ממש ואפילו התנה להיות כשומר חנם ,אבל לא בשאר שומרים ,ואפילו התנה
להיות כשואל אפ"ה סגי באמירה שאמר הריני משלם ,וי"א שאפילו בשאר שומרים אם
התנה להיות כשואל בעינן שילם ממש ,וצ"ע בשאר שומרים שהתנו להיות כשואל אי סגי
באמירה או בעינן שילם ממש ,ונ"מ אפילו בזמן הזה לענין יוקרא )פ"ת(.
)ח( שם  -דוקא ששילם מרצונו אבל היכא דהכריחו הדיין עד שהוכרח לשלם כגון שאמר
פשעתי ולא רצה לשלם או שאומר איני יודע היכן הנחתיו דהוי פשיעה ולא רצה לשלם
והכריחו הדיין וגבה ממנו בע"כ לא קנה השבח )ש"ך(.
)ט( שם  -כלומר לא רצה לעמוד בשבועתו וה"ה כשנשבע שבועת השומרין ושילם אח"כ
קנה כל שבח דמעלמא ,מיהו כשנשבע תחלה לא סגי אח"כ באמיר' לחוד עד שישלם
)ש"ך(.
)י(
ואח"כ הוכר הגנב  -ה"ה אפילו נמצא אח"כ ולא הוכר הגנב זכה בשבח דממילא כגון
ביוקרא ,אלא נקט הוכר הגנב משום כפל ,ואפילו נמצא אח"כ בבית השומר כל שלא ידע
השומר בשעה ששילם או שאמר הריני משלם זכה אח"כ ביוקרא )ש"ך(.
)יא( כל שבח דאתי מעלמא  -היינו אחר ששילם דלא כסמ"ע ס"ק )ז( ,ואינו משלם כשעת
הפקדון אלא כשעת התביעהשאם היה תובע לדינא היה מוכרח לשלם כשעת התביעה אם
לא היה רוצה לישבע ,דדילמא פשע עכשיו ,והיכא דאיכא עדים מתי נאבד אך אינם יודעים
אם בפשיעה או לא ,אז אינו חייב לשלם אלא כשעת האבידה ,וכל שבח דיוקרא שבא אחר
הגניבה הוא של נפקד ,אבל שבח דיוקרא שבא אחר הפקדון עד שעת הגניבה לא משכחת
לה שיהיו של נפקד )ש"ך( ,וי"ח דודאי שבועת השומרין אינו אלא שאינו ברשותו ושנאנס,
אבל אם השומר רוצה לשלם ואומר כך וכך היה שוה ובעל הבית אומר כך וכך אין זה
משבועת השומרין ואינו צריך רק היסת .ומ"ש "והיכא דאיכא עדים מתי נאבד" הרי כל
שיש עדים שנאבד אפילו אין יודעין מתי נאבד נמי אינו צריך לשלם כמו שעת התביעה,
כיון דאיכא עדים שנאבד דתו ליתיה לשבועה דאינו ברשותו וכיון דרוצה לשלם ואומר
שלא היה שוה בשעת הפשיעה אלא כך אינו צריך לשלם יותר ,ושבועה אין לו דכמה היה
שוה כיון דאינו אלא ע"י גלגול שבועה ,ואין שבועת השומרים .ואם באו עדים שפשע אינו
זוכה ביוקר משעת פקדון ,או שהודה בעצמו שפשע ורוצה לשלם נמי צריך לשלם כשעת
הפשיעה כיון שהב"ד מכריחין אותו בהודאת האמת וא"כ היה מודה שפשע בע"כ וצריך
לשלם כמו שעת הפשיעה ,אבל אין עדים כלל חשיב יכול למיפטר באמת ,והיינו באומר
 922לא הבאתי קהצ"ח סק"א שלא ראיתי הלכה יוצא ממנו.
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שנאנסה ורוצה לשלם ,דכל זמן שאין אנו יודעין שפשע בודאי א"כ חשיבא יכול ליפטר
באמת ואדעתא דהכי מקני ליה שבחא כשעת משיכה ,ומשום דניחא ליה במאי דמשלם
ואינו רוצה לישבע שישלם רק כשעת משיכה .ולפ"ז מש"כ הסמ"ע דאם הוקרה הבהמה
אחר שהופקדה בידו דא"צ לשלם אלא דמי שוויה כשעת הפקדון ,היינו דווקא אם טוען
נאנסה ורוצה לשלם אבל היכא דהודה שפשע או דאיכא עדים שפשע לא קנה היוקר
משעת משיכה) 923קצה"ח ,וכן רע"א בפ"ת( ,וי"ח שהרי אם הבעה"ב היה תובע להשומר,
האמת כדברי הקצה"ח ,אבל הכא השומר תובע להבעה"ב וטען שזכה ביוקרא היות שפשע
בשעת הזול וברשותו נתייקר ,והבעה"ב טוען אולי פשעת השתא בשעת היוקר ,וכיון דלא
שילמת לי רק כשעת הזול ולא כשעת הפשיעה וממילא לא זכית בהיוקר ,וס"ל להש"ך
דהפירוש הוא במה שאמר כשתרצה ותשלמני ,היינו מה שמגיע לי ע"פ הדין של האמת
ולא מה שחייבו אותך הב"ד מחמת ספק ,וכל זה באיכא עדים שמתה הבהמה או נאנסה אך
אינו יודע מתי מתה ,אזי א"י המפקיד לומר אולי השתא מתה ,דמספק אינו יכול לחייב
השומר ,ומ"מ לקנות השבח יכול בעה"ב לומר אדעתא דהכי לא הקניתי לך .אבל בליכא
עדים אם נאבדה ,אזי מצד הדין יכול לתבוע שישלם כשעת התביעה ,דאפשר עדיין
ברשותו הוא וברשותו נתייקר ,והוא אינו רוצה לישבע שאינה ברשותו ,משו"ה יכול לומר
אולי עדיין אצלך הפקדון ,דכל שומר כל זמן שאינו נשבע שנאבדה חייב לשלם כשעת
התביעה )924נתה"מ( ,לא קנה הכפל רק בנמצא הגנב אחר שאמר הריני משלם ,אבל אם
נמצא הגנב קודם שאמר ,והגנב עני ואמר השומר הריני משלם ,לא מקני ליה כפילא
)נתה"מ( .היכא דבשעת תביעה שוה הרבה והשומר טען שנאבד בשעת הזול ושילם
כשעת הזול ,דאפשר אפילו היוקר דלאחר תביעה לא קנה ,דיכולים הבעלים לטעון דשמא
נאבד בשעת התביעה בשעת היוקר ,וכיון דלא שילם לו כשעת התביעה והוי רק כשילם
מחצה דלא קני עכ"פ כל השבח ,ואפשר דלא קני כלל כפי האיבעיא דשילם מחצה מהו,
דאף דהשומר נאמן לומר דנאבד בשעת הזול ,היינו למיפטר נפשיה ,אבל לא להוציא
ולקנות השבח מבעלים ,ואף דהשומר ברי והבעלים שמא )רע"א בפ"ת(.
)יב( שם  -היינו כפל או שנתייקרה וה"ה במפקיד ששילם לנפקד בעד משכון של עכו"ם
שזכה בריבית של העכו"ם .ואם היה לש"ש עדים שנאנסה או לש"ח עדים שנגנבה מידו
ואפילו הכי רוצה לשלם לא מקני ליה כפילא דמתחלה לא אסיק המפקיד אדעתי' שישלם
לו השומר כשיהיה לו עדים בכה"ג דפטור בו ולא מקני הכפל מתחלה אדעתי' דהכי ,ולפ"ז
אם נתייקר' זוכה במה שנתייקר' דזה יכול למכור מיהו דוקא כשעשה איזה קנין כגון
משיכה וכה"ג דאל"כ הא אין מעות קונות .ואם יש בש"ח עדים שפשע או בש"ש שנגנבה
אם אמרו אנו משלמים או ששלמו בלא כפיית ב"ד ג"כ לא זכה בכפל )ש"ך( ,תיבת משיכה
הוא טעות סופר ,דהיאך יכול למשוך אחר שנגנב ,וכצ"ל כגון בקנין סודר ,וגם צ"ל דקאי
אאם נאבד והוא ברשותו ,דאילו ב]נ[גנב הא אינו יכול להקנות לו בשעת תשלומין
)נתה"מ(.
)יג( אבל לא שבח דמגופא  -משמע אפילו השבח שבא אחר הגנבה לא קני כיון שבא
מגופא )ש"ך( ,אמנם יוקר הו"ל שבחא דמגופה ,א"כ ה"ה בגיזות וולדות שבא אחר
ששילם קונה השומר .ואף על גב דאין אדם מקנה דבר שאינו ברשותו וכיון דלא קנה קודם
הגניבה היכי קנה אחר שנגנב דכבר אינו ברשותו ,משום דגוף הפרה קונה למפרע משעת
משיכה או סמוך לגניבה ,אלא דשבחא דמגופה לא אקני היינו ששייר לעצמו גוף הפרה
לשבחא דמגופה ,ולא שייר לעצמו אלא עד התשלומין ,וא"כ אחר ששילם ממילא של
השומר הוא כיון דכבר קנה הפרה בעודו ברשותו והו"ל כאומר קנה הגוף מהיום ופירי
לאחר שלשים דאע"ג דנגנב קודם שלשים כבר קנה בעודו ברשותו .וה"ה באבידה נמי
קונה סמוך לאבידה או משעת משיכה )קצה"ח(.
)יד( שם  -היינו גיזות וולדות )ש"ך(.925

 923חלש קצת.
 924חלש.
 925לא הבאתי את דברי הנתה"מ.
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)טו( שם  -אפילו היתה עומדת באגם סמוך לגניבתה קנה השומר שבחא דמעלמא )ש"ך(,
אי אפשר למכור דבר עבור קנסו ,אמנם אם יש בו שוה פרוטה אפשר לקנותו וממילא
קנסו) 926קצה"ח(.
)éøä äèåøô äåù ìåàùä åà øëùåîä åà ã÷ôåîä øáãä äéä åìéôàù øîåàù éî ùé (â
úö÷îá äøéôëì àìå úö÷îá äàãåäì êéøö íéøîåùäî ãçà ïéàå (æè)åéìò òáùð øîåùä
åéìò òáùð äèåøô äåù ã÷ôåîä øáãä äéä åìéôàù áúëù äîá åéìò íé÷ìåçä åáøå
(æé)óñë éúù úøéôë íéëéøöù íéøîåàå

)טז( שאפילו היה דבר המופקד שוה פרוטה נשבע כו'  -פירוש ,אפילו אינו שוה אלא שוה
פרוטה נשבע עליו שבועת השומרים )סמ"ע(.
)יז( כפירת שתי כסף  -היינו שני מעין שהוא כסף החשוב הפחות שבתורה ,והאי כפירה
לאו דוקא קאמר ,אלא ר"ל תביעה שתי כסף ,שתבעו המפקיד להחזיר לו פקדונו ששוה
שתי כסף ,ואף אם השומר מודה לו שהפקיד בידו שוה שתי כסף אלא שנגנב ונאנס מידו
חייבתו התורה שבועה ,וא"צ שיכפרו דברי המפקיד )סמ"ע( ,ובכלים סגי בשוה פרוטה,
וי"א אפילו בפחות משו"פ )ש"ך(.

íéôéòñ 'ç åáå ,î"ãäì :åà áðâð :ã÷ôðä ïòåèå íéãòá ãé÷ôîä - åöø
)ùé ãçà ïéã ,íéãòá àìù åà íéãòá åøéáç úà øéëùîä åà ìéàùîä åà ãé÷ôîä ãçà (à
òáùð äæ éøä ,åøéëùäù åà åìéàùäù åà åãéá ãé÷ôäù åîöò éôî äæ äãåäù ïåéë ,íäì
ùéå .927íìùìî åøèåôì àìà (à)äòåáùî åøèåôì åâî íéøîåà ïéàù ,íéøîåùä úòåáù
.(â)äéì ïðéøîà àì ïëì (á)áåè åâéî äæ ïéàù àìà ,äòåáùî øåèôéì åâéî ïðéøîàã íéøîåà

)א( שאין אומרים מיגו לפטרו משבועה  -פירוש ,כשהפקידו בלא עדים ,אף דאם רצה היה
יכול לכופרו ולומר לא הפקדתני מעולם והיה פטור משבועת השומרים ,לא אמרינן מיגו
לפטרו משבועה )סמ"ע(.928
)ב( אלא שאין זה מגו טוב כו'  -דאין יכול להעיז בפני המפקיד לומר לא הפקדתני מעולם
או החזרתיו לך ,כיון דהלה עומד נגדו ויודע האמת שהפקידו ולא החזירו לו ,משא"כ
טענת נגנבה ומתה דאין המפקיד יודע האמת ויכול להיות שכן הוא כדברי הנפקד
)סמ"ע ,929ש"ך( ,עיין מ"ש בזה בסימן צ"ג סק"א )קצה"ח(.
)ג( לכן לא אמרינן ליה – וי"א דוקא בשבועה כזו שחייב בה השומר מן התורה לא אמרינן
ליה ,אבל היכן שתיקנו חכמים לישבע אמרינן מיגו לאפטוריה משבועה ,אף דגם שם
המיגו דאי בעי היה אומר לא נשתתפו מעולם הוא מיגו דהעזה ,מ"מ כיון דעיקר השבועה
אינה אלא תקנת חז"ל הקילו בה ,וצ"ע למה הרמ"א לא הביא דעתו )סמ"ע(.
)øîàù åà ,(ã)éðúøëùä àìå éðúìàùä àìå äîåàî éãéá úã÷ôä àì ïòè íà ìáà (á
åìéôà øèôðå úñéä òáùð êì éúøæçä ìáà éðúìàùä åà éðúøëùä åà éãéá úã÷ôä úîà
êì éúøæçä øîåì õôç úèé÷ðá äòåáùá ïîàð øèùá åøéëùä åà åìéàùä åà åãéá ãé÷ôä
äúîå øëù øîåù àåä íà ñðàð åà íðéç øîåù àåä íà áðâð øîåì ìåëé äéäù åâéîá
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

)ד( אבל אם טען כו'  -כלומר ,אף שאין פטרינן משבועה דאורייתא במיגו דאי בעי היה טען
הכי ,מ"מ אם טען כן שלא הפקידו בידו מעולם כלום או החזרתיהו לך ,פטור בטענה זו
משבועת השומרים דאורייתא ואינו נשבע אלא היסת ,והיינו דוקא כשאין ביד המפקיד

 926נוגע לכאן?
 927עיין בתשו' מבי"ט ח"ב /ח"א /סי' רצ"ב )ש"ך( עיין בתשובת נודע ביהודה תניינא ]חלק
חו"מ[ סי' כ' מה שכתב בזה )פ"ת(
 928הש"ך לומד שמיגו הוא מן התורה ,ולכן אין מקום לחילוק הסמ"ע בדעת רבנן מתאי סומכים
על מיגו ,ולא ראיתי הלכה שיצא ממנו.
 929היכן שהש"ךחולק על הסמ"ע לא הבאתי
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שטר שהפקיד בידו ,אבל אם יש בידו שטר ע"ז ,אינו נפטר בטענת החזרתיהו לך אלא
בשבועה דאורייתא במיגו דאי בעי הוי טוען נאנסו והיה נשבע שבועה דאורייתא ונפטר אף
שהיה שטר ביד המפקיד )סמ"ע( ,וי"א לאו שבועה דאורייתא ממש קאמרי ,אלא שבועה
כעין דאורייתא קאמרי ,ולא באו אלא לומר דצריך לישבע בנקיטת חפץ ,ונ"מ בין שבועה
דאורייתא ממש ובין שבועה כעין דאורייתא לענין נחתי' לנכסיה וכן לענין היפוך וכן לענין
חשוד כדאיתא בסימן פ"ז סעיפים ט' י' וי"ג) 930ש"ך(.

)åúåà êøöð àìå ,åñðàð øîåì ïåòèì ìåëé øîåùä äéäùá ,931íéøåîà íéøáã äîá (â
íå÷îá äéäù ïåâë ,åúðòè ìò äéàø àéáäì áééç äéä íà ìáà .åúðòè ìò äéàø àéáäì
àìù õôç úèé÷ðá øèùä ìòá òáùé àìà ,éúøæçä øîåì ïîàð åðéà ,(ä)íééåöî íéãòù
ïðéøîà äìéçúëì ïðà ìáà ,êì åéúøæçä àìù éì òáúùé ,åì øîàã àåäå ,íìùéå åì øéæçä
.(å)äéì íéìù ìéæ äéì

)ה( במקום שעדים מצויים – כל מקום שיש רואה אינו נאמן בשבועה ,כגון במקום שהעדים
מצויים שהוא בענין שאי אפשר שאירעו אונס אם לא שיודע הדבר כו' .דמשמע הא סתמא
א"צ להביא ראיה )סמ"ע( ,אם מת הנפקד ובא לגבות מן היורשין ,תליא בפלוגתא המבואר
בסימן ק"ח סעיף ד' ,שביורשים אפשר שאינם יודעים מי היה שם להביא ראיה ,טענינן להו
שנאנסו אף דאביהן לא היה נאמן בטענה זו כו' )פ"ת(.
)ו( אבל אנן לכתחילה אמרינן ליה כו'  -הטעם ,דלא טענינן בעד הנתבע כלום עד שיטענו
הוא בעצמו לאחר שאמרינן ליה זיל שלים ליה) ,עי' לעיל סי' פ"ב ס"ב( )סמ"ע(.

)íìù åà ,àåä øçà àìà éðåã÷ô äæ ïéà ,ãé÷ôîä åì øîàå ,åðåã÷ô åì øéæçäì àá (ã
àìà åìà ïéàå ,êìöà éúã÷ôä ïéàñ äàî .åá úùîúùðå äéä ùãç åà ,åúøáùå äéä
òáùð øîåùä éøä .ìèåð äúà úúðù äæå ,êîöòá úãô÷äù åäæ øîåà úéáä ìòáå .íéùîç
,äøåúá äøåîàä íéøîåùä úòåáù òáùð øîåù ìë ïéàù ,íéòáùðä ìë øàùë (æ)úñéä
åà ãáà åà áðâðù ïòåèù àìà ,ãé÷ôîä øîàù åîë ïåã÷ô ìù åîöòá äãåîù ïîæá àìà
,åúøéîù ìò øëù éúìèðù åà éì úøëùäù åà éðúìàùäù åäæ øîà íà ìáà .äáùð
,úñéä òáùð øîåùä éøä ,äéäù úåîëî äðúùð åà ,øçà àìà äæ åðéà íéøîåà íéìòáäå
àì øîåà øîåùäå ,åìöà éúã÷ôä äàñ äàî ãöéë .úö÷îá äãåä íà äøåúä úòåáù åà
íåùî àì .úö÷îá äãåäù éðôî ,äøåúä úòåáù òáùð ,íéùîç àìà éìöà úã÷ôä
àìà éìöà úã÷ôä àì øîåà àåäå ,êìöà éúã÷ôä íéèç ìù øåë äàî .íéøîåùä úòåáù
.(ç)åæë äðòèá íéòáùðä ìë øàùë úñéä òáùð ,íéøåòù ìù äàî

)ז( הרי השומר נשבע היסת כו'  -גם אטוענו מאה הפקדתי בידך ואין אלו אלא חמשים קאי
דא"צ השומר לישבע אלא היסת ,דכיון שהשומר משיבו אלו הפקדת בידי ולא יותר ומה
שנתת אתה נוטל הו"ל הילך במה שמודה ,שהרי א"ל "אתה נוטל" ,משמע שהן בעין בידו
להחזירו לו ,ובאידך כופר הכל .ומה שכתב אח"כ ,כיצד מאה סאה הפקדתי אצלך,
והשומר אומר לא הפקדת אצלי אלא חמישים דנשבע שבועה דאורייתא כו' ,התם מיירי
כשאין החמשים שהודה בעין להחזירו או שאינו מבקש להחזירו )עי' סי' פ"ז ס"א(
)סמ"ע( ,וי"א דלא מטעם הילך פטר ליה אלא משום דכיון דאומר מה שהנח' אתה נוטל
לא הודה בדבר שבמדה ומנין כדלעיל סי' פ"ח סכ"ג )ש"ך(.
)ח( מאה של שעורים נשבע היסת כו'  -נראה דנשבע היסת דלא הפקידו חיטין ,ואז נפטר
אפילו משעורין שהודה לו )עי' סי' פ"ח סי"ב( )סמ"ע(

)äðúî ïëå íìùìî øåèô úåéäì ìàåùäå ,(è)äòåáùî øåèô úåéäì íðç øîåù äðúî (ä
éàðú ìëù ìàåùë ìëá íéáééç úåéäì øëåùå øëù øîåù åà íðéç øîåù ìò ïåã÷ôä ìòá
(é)íéãò àìå ïéð÷ àì êéøö ïéàå íéé÷ ïåîî úòåáùá åà ïåîîá
 930עי' לעיל ס"ק )ג(.
 931ש"ך חושן משפט סימן רצו ס"ק ה
)ה( בד"א כו' .ע' בתשו' מהרי"ט סי' ק"ה סוף דף קכ"ז:
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)ט( מתנה שומר חנם להיות פטור משבועה – י"א מדלא נקט גבי שומר חנם להיות פטור
מתשלומין כדקתני גבי שומר שכר ,משמע דלא מיפטר אם פשע אפילו התנו ,וי"ח שאפילו
לפטור מפשיעה מצי להתנות בלא קנין כו' )פ"ת(.
)י( ולא עדים  -דלא איברי סהדי אלא לשיקרא )סמ"ע(.
)úòåáù øîåùä òáùð .éàðú íù äéä àì øîåà øîåùäå ,éàðú íù äéäù äæ ïòè (å
.éàðú íù äéä àìù äá ìâìâîå ,íéøîåùä
).øîåù êì éúéùòð àìå ,(àé)êéðôì çðä àìà éúøîà àì øîà äæå ,åìöà ãé÷ôäù ïòè (æ
åãáéà àìå (áé)ãé åá çìù àìù åúòåáùá ììåëå ,åæ êøãá àìà åìá÷ àìù úñéä òáùð
.(âé)íìùì áééç äéäéù åì íøâù ,íøâá àìå íéãéá

)יא( אלא הנח לפניך .נתבאר לעיל )רצ"א ס"ב( דאינו נעשה שומר בלשון זה ואינו חייב
עליה אלא כשאר בני אדם ,והיינו כששלח בה יד דאז עומד ברשותו אף לענין אונסין או
שאבדו בידים ,וזהו שמסיק המחבר שצריך לישבע היסת ע"ז ,דמאחר שמודה שבא לביתו
ועתה אינו בביתו הוא קרוב להחלל 932להכנס בגלגול שבועה ,אבל אם הבעלים מודים
שא"ל הנח לפניך ,אין משביעין אותו מספק מכח חששות אלו בפני עצמו )סמ"ע( .מיירי
הכא שהודה שפשע אלא שאומר לא קיבלתי השמירה עלי ,דאם טוען ג"כ ששמרו כראוי
א"צ היסת דאין נשבעין אלא על טענת כפירת ממון ולא על כפירת שבועה )עי' סי' צ"ג
933
ס"ט( ,וי"א דאף שטוען ג"כ ששמרו כראוי מ"מ צריך היסת שלא אמר אלא הנח לפניך
)פ"ת(.
)יב( וכולל בשבועתו שלא שלח בו יד  -היינו בכולו ,אבל שליחות יד במקצת לא נתחייב
בכולו רק שומר ,וזה לא נעשה שומר )עי' לעיל סי' רצ"ב ס"ב( )נתה"מ(.
)יג( ולא בגרם שגרם כו'  -אבל אינו נשבע שלא פשע בה ,דאף אם לא סגר הדלת אחריו בכל
פעם ומכח זה נאבד או נגנב ,לא היה חייב בזה לשלם כיון דלא קיבל עליו שום שמירה,
ואינו חייב אלא דוקא בגרם גדול שנראה כאילו איבדו בידים )סמ"ע(.

).íéøîåùä êøãë åøîåùì êøèöà àìù ,åðéðéá äéä éàðú ïòèå ,òùôù øîåùä äãåä (ç
ïåã÷ô äæ øáãù íéãéòîù íéãòá åìöà ãé÷ôäù ô"òà ,éàðú íù äéä àì ,øîåà ãé÷ôîäå
ìåëé äéäù êåúî ïîàð øîåùä ,(ãé)åàì íà éàðúá äéä íà åðòãé àì ìáà ,äæ ìöà àåä
òáùé êëéôì .éàðú íäéðéá äéäù øîåì ïîàð ,éúñðàðå íéøîåùä êøãë éúøîù øîåì
òùôù íéãò ãé÷ôîä àéáä íàå .éàðú íäá äéäùå åúåùøá åðéàùå (åè)ãé åá çìù àìù
à÷åãå äâä åâéî ïàë ïéà éøäù åðéðéá äéä éàðú ïòåèù äîá ïîàð åðéàå (æè)øîåùä áééç
éúééä àì øîåì ìåëé äéäù åâîá ïîàð òùôù ô"òà äæ àìá ìáà åéìò øîåù äéäù íéãò ïéòãåéù
êî÷ àúéá àä àìà éúøîà àìã åéìò øîåù

)יד( אבל לא ידענו אם היה בתנאי  -מיירי שהיו עדים באותה שעה עם הנפקד כשבא זה
וביקש להפקיד בידו ,ויצאו משם ולא שמעו אם היה בתנאי או לא )סמ"ע ,ונתה"מ( .וי"א
דהעדים מעידים שהפקיד בסתם וכבר אפשר שמתחלה התנו ביניהם בכך וכך ואח"כ מסר
לו הפקדון בפני עדים סתם על סמך התנאי שהיה ביניהם מתחלה ונאמן השומר בטענה זו
מטעם מגו לאפוקי אם טוען תנאי היה בינינו אחר מסירת הפקדון כשיצאו העדים דאינו
נאמן )ש"ך(.
)טו( לפיכך ישבע כו'  -פירוש ,ישבע שבועה חמורה כאילו היה טוען נאנסתי שהיה עליו
שבועה דאורייתא )סמ"ע( ,וי"א היינו דווקא שאין לו לומר החזרתי ,והיינו שהעדים לא זזו
ידם מידו כל הזמן ,דאל"כ נאמן במיגו) 934ש"ך(.
)טז( ואם הביא המפקיד עדים שפשע כו'  -פירוש ,אף שהעדים שהפקיד בפניהם ראו שבא
להפקידו ואין יודעין אם בתנאי או לא ,מ"מ אינו נאמן בשבועה במיגו דנאנסתי כנ"ל,
?? 932
 933החשבון שמשביעים הסית על שבועה דאורייתא שאם לא נשבע יורדים לנכסיו שונה
מהסית אל ראיתי שהוא נצרך לכאן.
 934חלש
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דהרי עדים מעידים שפשע ולא היה באונס ,וכיון דאין מיגו דנאנסתי אינו נאמן לומר תנאי
היה בינינו שלא יצטרך לשומרו )סמ"ע(.
ãçà óéòñ åáå ,ïîéñ ãé÷ôîä ïúåð åìéôà ïåã÷ôá øôåëä - æöø
)ïéàù ô"òà (à)íìåòî íéøáã åéä àì øîåì ïîàð íéãòá àìù åøéáç ìöà ãé÷ôîä (à
åìöà ãé÷ôä åìéôàå (â)ïîéñ åá ïúåð ãé÷ôîäå (á)äæë õôç åì àäéù ãåîà ã÷ôðä
íà åìéôàå (ä)äðúîá éì åúúð åà êì åéúøæçä øîåì ïîàð åãéá äúò åàø àì íà (ã)íéãòá
íúúðå åéä êëå êë éøäå øîåà äìäå êì éúøæçä øîåà äæå íéèç êãéá éúã÷ôä ïòåè
åìàå êìù úà êì éúøæçä øîåì ã÷ôðä ïîàð éëä åìéôà åéøáãë àöîðå úéðåìô úéáçá
íéàåøå õôçä äæ åãéá ãé÷ôäù íéãéòî íéãò íà ìáà íéãòá íãé÷ôä åìéôà (å)íä íéøçà
àéòáî àìå äðúîá éì åúúð åà 935êîî éúç÷ìå éúøæç øîåì ïîàð åðéà (æ)åãéá äúò åúåà
åìéôà (ç)íéùøåéäî åúåà íéàéöåî úî íà åìéôà àìà åãéî åúåà ïéàéöåîù éç àåä íà
ãéá íéàåø åðàå êëå êë åðîéñù åãéá íéãòá éúã÷ôä éðåìô õôç ãé÷ôîä øîà äâä äòåáù àìá
(é)åúåà ïéøéæçî äæ àåäù åúåà íéãéòî íéãò íàå íéãòì åúåàøäì ïéëéøö (è)äæë õôç íéîåúéä
êë øîàå àáù éî àìà ãåò àìå (àé)äòåáùá íéðîàð àåä åìù øîà åðéáà íéîåúéä åøîà íàå
òãåé äéäå øîàù åîë ïåã÷ôä àöîðå íé÷äáåî íéðîéñ ïúðå íëéáà ìöà éúã÷ôä êëå
ïúðù äæì ïåã÷ôä úúì äæä ïééãì åì ùé åìù ïåã÷ôä äæù (áé)ãåîà úîä äéä àìù ïééãä
ñéðëäì ìéâø äéä íà ìáà úîù äæ ìöà ñéðëäì ìéâø ãé÷ôîä äéäé àìù àåäå åéðîéñ
ïéà ãåîà äæ ïéàù ïééãì åãéòäå íéãò åàá åìù íéðîéñä øéëäå àåä øçà ìù àîù åìöà
åì ïéàå åúòã ãîåà åðéà íúòã ïãîåàå äøåøá äéàø äæ ïéàù ïúåãòá íéîåúéä ãéî ïéàéöåî
íéðåâä åéäé åìéôàå íéðåâä íðéàù íéðéã éúá åáøùîå åéìò úëîåñ åúòãù äî àìà ïééãì
íéàéöåî ïéàù ìàøùé éðéã éúá áåø åîéëñä äðéá éìòáå éåàøë íéîëç íðéà íäéùòîá
(ãé)åòèù òãåð êë øçàå ïéã úéá éô ìò ïåã÷ô øéæçä ïééã ìù åúòã ãîåàá (âé)íéîåúéäî
.øåèô ã÷ôðä

)א( נאמן לומר להד"ם  -פירוש ,אפילו ראו עדים עתה בידו והכירוהו בטביעות עין ,יכול
לומר להד"מ שהפקדתו בידי ,אלא לקחתיהו מידך או מיד אחר שקנהו ממך )סמ"ע(.
)ב( אף על פי שאין הנפקד אמוד כו'  -דיש מתרושש והון רב )משלי י"ג ז'( ,או מציאה מצא
)סמ"ע(.
)ג( והמפקיד נתן בו סימן  -פירוש ,ואפילו אינו רגיל אצלו )סמ"ע( ,פי' סימן מובהק .ובסי'
מובהק אפילו ליכא עדים כלל אינו נאמן לומר החזרתי וזהו אחר הוא ,אפילו שאפשר
שיזדמן היה נוטל ,וע"כ הוצרכו לומר דיש עדים ,דאל"כ היה נאמן במגו ולא הוי מגו
במקום עדים דהא אפשר להזדמן ,אבל כשיש עדי פקדון אמרי' דלא ניחא ליה למטען
לקוח כיון שיש עדי פקדון ממש ולכך אינו נאמן במגו אבל סי' מובהק שאינו בנמצא כלל
כגון שכתוב שמו עליו שאין כיוצא בו בעולם כלל דבכי האי גוונא אפילו בלא עדים אינו
נאמן לומר אחר הוא רק להד"ם או החזרתי או לקוח .ואפי' הפקיד אצלו בעדים והעדים
מכירים שזהו החפץ שהפקיד בידו אם לא ראו עתה בידו קודם שירד לדין והיה נאמן
לטעון החזרתי לך ,וכן נאמן ג"כ לטעון לקוח או מתנה במגו דהחזרתי .ואפי' אם טוען
הפקדתי בידך כך וכך חטים או שומשמין בחבית פלוני ויש עדים שהפקיד בידו כך וכך
בחבית פ' וראו עתה קודם לדין כדבריו אפ"ה נאמן הנפקד לו' החזרתי לך את שלך ואלו
אחרים הם שאין זה סי' מובהק ואין זה מכחיש העדים .אבל אם טוען אלו היו שלך
ולקחתיו ממך או נתתים לי במתנה ,אינו נאמן במגו דהחזרתי ,שאין זה מגו טוב שירא
לומר החזרתי כיון שראו כיוצא בזה בידו .וה"ה בכל דבר אם העדים ראו כיוצא בזה בידו
ואין בו סי' מובהק נאמן לומר החזרתיו ואינו נאמן לקוח במגו דהחזרתי שאין זה מגו טוב
אבל אם אין ג"כ עדי פקדון יכול לטעון מתחלה במכירה בא לידי ,ואם יש סי' מובהק דינו
 935ע'י סמ"ע בגרסאות.
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כטביעת עיין לפיכך אם העדים שמעידים שהפקיד החפץ זה בידו אינן מכירים אותו רק
בסי' מובהק וכן העדים שראו עתה אומרים ידענו בסי' מובהק זה שכלי זה היה של פלוני
מוציאין אותו ממנו ואינו נאמן בשום טענה אפילו הוא אמיד .ואם אין עדים שראוהו בידו
בסי' מובהק ,יכול לטעון החזרתי לך ,ואין בידי כלל .ולכך נאמן ג"כ לקוח ,במגו
דהחזרתי .וכן יכול לטעון שלך החזרתי וזה אחר הוא ,במגו דלקוח .א"נ החזרתי מיהו
היינו דוקא בסימן מובהק שאפשר להזדמן אבל סי' מובהק שאינו בנמצא כלל כגון שכתוב
שמו עליו שאין כיוצא בו בעולם כלל פשיטא דאפי' בלא עדי פקדון ורא' אינו נאמן לטעון
החזרתי דהוי מגו במקום עדים שהרי עינינו רואות שלא החזיר אבל לקוח נאמן אם אין
עדי פקדון או עדי ראה וכ"ש שנאמן לומר החזרתי כשאינו מראה אותו בפני ב"ד ווגם אם
העדים מכירים אותו בטביעת עין או בסימן מובהק אפילו יש כאן עדי פקדון ועדי ראה
ואפילו התובע נותן סימנים מובהקים כיון שאין העדים מכירים אותו נאמן לומר זהו
לקחתי ואותו שהפקדת בידי החזרתי לך ,ובכל מקום שאינו נאמן לטעון לקוח הוא הדין
אפילו מת מוציאין מהיתומי' אבל אם היה נאמן כגון שעדים לא ראוהו אחר מותו טענינן
ליתומי' לקוח במגו דהחזרתי אף על פי שבא לב"ד ואמר הפקדתי אצל אביהם של זה כלי
פלוני שסימנו כך וכך סי' מובהק ומביא עדים כדבריו והיתומי' מראים אותו לב"ד ועדי
הפקדון) 936ש"ך( .עיין מ"ש הש"ך בזה בסימן רנ"ט סק"ב? דסימנין אפילו מובהקין לא
מהני כלל להוציא ממון ,ומשמע דלית ליה בזה ראיה ברורה ,ולכן מש"כ בשו"ע המפקיד
אצל חבירו שלא בעדים נאמן לומר לא היו דברים מעולם ,דהיינו לא היה שלך מעולם,
ואף על גב דהתובע יהיב סימנא לא מהני לאפוקי ממונא .אמנם הסמ"ע וש"ך פירשוהו
דלהד"מ היינו שטוען לקוח או שלקחו מאחר ,ומזה שהשו"ע לא מחלק בין סימן לסימן,
נראה דאפילו סימן מובהק ממש לא מהני כל שטוען לא היה שלך מעולם דסימנא לאו
מלתא להוציא ממון מרשות בעלים המוחזק ,אלא היכא דאיכא עדי פקדון מהני סימן לומר
דהני הם אותו שהפקיד .וסימן משקל אפילו בעדי פקדון לא מהני ,משום דמשקל הוי סימן
כל דהו )קצה"ח( ,וי"א דעיקר דסימנין לא מהני רק לענין זה לכוף אותן להראות לעדים
שיכירוהו בטביעות עין ,וזהו מן הסברא ,ולזה ה"נ ביתומים הטוענין שמא ,אפילו החזרתי
אין טוענין להם לענין שלא יהיו צריכין להראותן כשיש עדי פקדון בסימנין ,משא"כ
בדידיה ,כיון שטוען ברי החזרתי ויש לו חזקה דאין אדם מעיז ,אפילו להראות אין צריך
כשטוען החזרתי ואלו אחרים הן .הטעם לא אמוד לא מהני רק נגד טענת לקוח ,דודאי שיש
מתרושש והון רב ,מ"מ כיון דלא אמוד אין לחוש ללקוח ,דאם היה לוקח דברים חשובים
כאלה ודאי דהיה משתמש בהן ,דאין אדם לוקח כלים אלא להשתמש בהן ,ואם היה
משתמש בהן נתפרסם ,וגם ע"י שקונה נתפרסם והיה מחויב להיות אמוד ,וכיון דלא אמוד
לא חיישינן ללקוח .אך עדיין יש לחוש דילמא ירש מאבותיו או מציאה מצא ולא רצה
להשתמש כדי שלא להשביע עצמו ,ובזה מועיל מה דיהיב סימן וע"כ הוא שלו ,ואין לחוש
רק ללקוח וזה מבטל מה דלא אמוד ,משא"כ בדבר שיש בו סימן יועילו שני הטעמים
937
להוציא אף שיטעון לקוח ,לזה כתבו דהוא בעצמו מצי טעין לקוח ,והא דשומשמי שאני
)נתה"מ(.
)ד( ואפילו הפקידו אצלו בעדים  -דהמפקיד בעדים אין צריך להחזיר בעדים )סמ"ע(.
)ה( או נתתו לי במתנה  -פירוש ,כל זמן שלא ראוהו בידו קודם ירידתן לדין ,נמצא דבשעת
ירידתן לדין אי בעי לא היה מראהו לב"ד אלא היה אומר החזרתיו לך והיה פטור ,לכך גם
כשאמר לפני ב"ד הרי הוא בידי והוא זה אבל נתתו לי במתנה נאמן במיגו .וה"ה דיכול
לטעון לקוח הוא בידי במיגו דהחזרתי לך )סמ"ע(.
)ו( ואלו אחרים הן כו'  -וה"ה דנאמן לומר אלו היו שלך ולקחתיהן מידך או נתתיהן לי
במתנה במיגו דהיה אומר אלו אחרים הן )סמ"ע(.
)ז( ורואים אותו עתה בידו  -מיירי אפילו אם עדי הראיה הללו אינם העדים שהפקיד
בפניהם ,מצטרפין העדויות יחד ומוציאין מידו )סמ"ע(@.
)ח( מוציאין אותו מהיורשין  -פירוש ,ולא טענינן בעד היורשין אילו היה אביהן חי שמא
היה מברר בעדים שקנאהו מידך .והטעם ,דלא טענינן בעד היורשים טענה דאינה שכיחא.
 936ש"ך מאד ארוך ולא בטוח שהצלחתי .ויתכן שיש חזרות גם כן.
 937גם זה חלש.
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וכיון שכן ,לא מיבעיא כשראו העדים החפץ ביד היורשין קודם שבאו לדין דהו"ל עדים
וראה ,דגם אביהן לא היה נאמן בכה"ג לטעון לקוח הוא בידי ,דמוציאין מידי היורשים,
אלא אפילו לא ראו העדים החפץ ביד היורשים אלא שהמפקיד טוען חפץ פלוני הפקדתיו
כו' עד צריכין להראותו לעדים כו' ,ואף שאביהן בכה"ג לא היה צריך להראותו לעדים,
שאני אביהן דהיה טוען טענת ברי ,אבל אנן לא טענינן בעד היורשים טענה שאינה
שכיחא ,ומשו"ה צריכין להראותו לעדים ,ואם יכירוהו הו"ל כעדים וראה לפני הדין,
ומוציאין אותו מיד היורשין ומחזירין אותו ליד המפקיד ,אם לא שגם הן טוענים ברי
)סמ"ע(.
)ט( ומ"ש ואנו רואים כו'  -פירוש ,הכל רואים בסימנים הללו בידן אבל אין מכירים אותו
בטביעות עין שהוא שלו ,לכן מזקיקים אותו להראותו לעדים והן יכירוהו בטביעות עין
)סמ"ע(.
)י( מחזירין אותו  -מיירי אפילו אם אבי היורשין היה אמוד להיות לו חפץ כזה ,מ"מ כיון
דיש לזה עדים שהפקידו בידו ,מוציאין מידם בסימנים שהוא נותן .ומ"ש המחבר אחר זה
דבעינן שלא יהא אמוד ולא יהא רגיל ,מיירי דוקא כשאין להמפקיד עדים שהפקיד בידו,
)סמ"ע( ,וי"ח דבעינן לא אמיד ,אמנם כיון שיש לו עדים שהפקידו בידו אפילו רגיל ליכנס
לשם נמי )ש"ך(.
)יא( ואם אמרו היתומים אבינו אמר לנו שלו הוא נאמנים בשבועה  -אבל בלא שבועה אינם
נאמנים )סמ"ע(
)יב( והיה יודע הדיין שלא היה המת אמיד  -והיינו דוקא ביודע שלא היה אמיד ,אבל אם
אינו יודע בודאי שלא היה אמיד ליכא אומדנא כלל ,דהא ליכא ריעותא כלל כיון דלא
ידעינן בבירור שאינו אמיד )קצה"ח(.
)יג( שאין מוציאין מיד היתומים כו'  -נראה פשוט דהיינו דוקא בהאי דינא בתרא קאמר דאין
מוציאין ,אבל במ"ש לפני זה בעדים וראה דאין תלוי באומדן דעת ,מוציאין גם בזמנינו
מיד היתומים )סמ"ע(:
)יד( ואח"כ נודע שטעו  -פירוש ,שהחזירהו למי שאינו שלו )סמ"ע(.
:éøá ïòåè ãé÷ôîäå ,áééç éðà äîë òãåé éðéà :øîåà ã÷ôð - çöø ïîéñ
)íéìòáäå ,íìùì áééç éðà íéîã äîë òãåé éðéà :øîàå íìùì áééçúðù øîåù ìë (à
938
, åá òùôå íéáåäæ àìî ñéë åìöà ãé÷ôäù ïåâë ,äåù äéä êëå êë íéòãåé åðà :íéøîåà
òãåé éðéà ìáà íéøðéã åá åéäù éàãå :øîåà øîåùäå ,åéä íéøðéã ÷"÷ :íéøîåà íéìòáä
áéåçî àåäù ,òãåé éðéà øàùä :øîàå úö÷îá åì äãåîå ÷"÷ ïòåèë äæ àöîð ,(à)åéä äîë
åðòèéù àåäå ,äòåáù àìá åìèé íéìòáä êëéôìå .(á)íìùîå ,òáùéì ìåëé åðéàå äòåáù
ì"òå) åì éåàøäî øúåé åðîî ç÷ìù éî ìò íéøçäì øîåùì ùéå .(â)åá íéãåîà íäù øáã
:('é óéòñ 'ö ïîéñ

)א( אבל איני יודע כמה היה בו  -ודוקא שהיה בו דברים שדרכו להניח בכיס דאל"כ פטור
כדלקמן ס' שפ"ח ס"א )ש"ך(.
)ב( שהוא מחויב שבועה – שונה מלקמן סי' שפ"ח סעיף א' דפסק ההג"ה דנשבע ונוטל
)ש"ך(.939
)ג( דבר שהם אמודים בו  -עיין מ"ש בסימן צ' סק"ג )קצה"ח(.

)éðéà :øîåà ãé÷ôîä ,åá òùôå åøéáç ìöà åãé÷ôäå ,(ã)øåøö ÷ù åì çéðäå åéáà úî (á
áééç éðà äîë òãåé éðéà :øîåà øîåùä ïëå ,åá åéä úåéìâøî àîù åá äéä äî òãåé
ìåìëéå ,(å)åúåùøá åðéàù íéîëç úð÷úë øîåùä òáùé ,àìî äéä úéëåëæ àîù (ä)íìùì
.åì äãåäù äî íìùéå ,êëå êë äåù ìò øúåé åá äéäù éàãåá (æ)òãåé åðéàù åúòåáùá
),òãåé åðéàù òáùð ,òãåé éðéà :øîåà øîåùäå ,(ç)ïåã÷ôä ïî éì áðâð :øîàù ãé÷ôî
 938לא ראיתי הלכה יוצא מדברי הסמ"ע וש"ך.
 939לא ראיתי הלכה יוצא מש"ך סק"ב.

239

מאיר המשפט על חושן משפט חלק ו'
.((è)øåèôå

)ד( מת אביו והניח לו שק צרור כו'  -אורחא דמילתא נקט ,דאילו לא הניח לו אביו מסתמא
היה יודע מה היה בו .גם י"ל כיון דהתובע טוען שמא .אי הוה טוען טענת עצמו שהוא
הפקידו ואינו יודע כמה ,אפילו שבועה ע"י גלגול שאינו יודע לא היה צריך השומר לישבע,
דלמה ליה למידע יותר מהמפקיד )סמ"ע(.
)ה( וכן השומר אומר א"י כו'  -אם אבד לו אבן טוב וא"י כמה היה שוה ה"ל מחויב שבועה
ואינו יכול לישבע ומשלם ,וי"ח )ש"ך(.
)ו( ישבע השומר כו' – היינו טעמא כמ"ש )ס"ק )ד(( כיון שהתובע בעצמו לא תבעו בברי
)סמ"ע(.
)ז( ויכלול בשבועתו כו'  -אבל אי לא גלגול שבועה דאינו ברשותו לא היה צריך לישבע
אטענת שמא .ואפילו לצאת ידי שמים לא הוה צריך )סמ"ע( ,קשה דלעיל סימן צ"ד ס"ב
וסוף הסימן פסק דבכה"ג א"צ גילגול )ש"ך(.
)ח( מפקיד שאמר נגנב לי מהפקדון – עי' סי' רצ"ו ס"ד )סמ"ע( ,עיין בסמ"ע וע' בסמ"ע
לעיל סי' רצ"א סקכ"א?? )ש"ך(.
)ט( שאינו יודע ופטור  -אחד שמסר לבעל ספינה מאה שקים קמח שיוליכם לנמל פלוני,
וכל שק יהיה במשקל ארבעה פוד וקצב שכרו מאה ר"ט ,ואחר שמסר לו המפקיד על
ספינתו לא שקלם בעל הספינה לפני המפקיד ,וכשבא לנמל טען המפקיד שחסר לו הרבה
קמח באופן שהחסרון עולה יותר מדמי השכירות ,והנפקד השיב איני יודע ,מה שהנחת
אתה נוטל ,פטור השומר היינו בעל הספינה בטענת איני יודע ,שישבע על זה ויטול שכרו
משלם .אמנם היינו דווקא בגלל שהוא שוכר ,והקמח אצלו כפקדון ,והשני הוא מוציא .אם
אם לא היה בכאן שום שכר אחר רק שכר שמירה בלבד ,היה הדבר שקול) 940פ"ת(.

:òåáúì àá íäî ãçàå ãçà ãéá åãé÷ôäù íéðù - èöø ïîéñ
)ãò åì ïéòîåù ïéà ,(é)åìù úà ìåèéì íäî ãçà àáå ,ãçà ìöà åãé÷ôäù íéðù (à
àìå åøéáç åòáúù òãéå øéòá àåä íà ìáà .øéòá éðùä ïéàùë ,à"ãá .(àé)åøéáç àáéù
ïîéñá äæ ïéã éèøô åøàáúðå .ãéáò à÷ äéúåçéìùå äéøáç ãéáòã éàîá äéì àçéð ,àá
÷:æ"ò ïîéñ ìéòì ïééòå íéðùì äåìäë äåä ,íéðù ìöà ãé÷ôä íàå .á"ë÷ ïîéñáå ä"ë óéòñ å"ò

)י( ליטול את שלו  -פירוש ,אפילו חצי הפקדון )סמ"ע( ,עיין לעיל סי' ע"ז ומה שכתבתי
שם )ש"ך(.
)יא( אין שומעין לו עד שיבא חבירו  -דוקא ליתן לו הפקדון או הלואה אינו צריך ,אבל יכול
לתבעו ולירד עמו לדין על חלקו אף שאין חבירו בעיר אם יש כפירה ביניהן ,ועיין מה
שכתבתי בסמ"ע שם סוף סימן ע"ז ]סקכ"א  -כ"ג[ ובסוף סימן קכ"ב ]סקי"ז  -כ'[ )סמ"ע(.

:íéúàî òáåú ãçà ìëå ,'ø øçàå '÷ ãçà ,åãé÷ôäù íéðù - ù ïîéñ
)àåä éðà :øîåà íäéðùî ãçà ìëå ,íéúàî äæå äðî äæ ,(áé)ãçà ìöà åãé÷ôäù íéðù (à
ïúéå ,(âé)÷"÷ ãé÷ôäù íäî ãçà ìë òáùé ,òãåé éðéà :øîåà øîåùäå ,íéúàîä éúã÷ôäù
÷"÷ ìò ãçà ìë íù áåúëì ì"äù ,òùôù éðôî åúéáî äðî ãéñôî àöîðå ,äæì ÷"÷å äæì
,(æè)áééç íéîù éãé úàöì àá íà ,(åè)éøáá ãç ìë äéì éòáú àì åäðéà éàå .(ãé)åìù ñéë
,(çé)ãçà êøëá úåàî ùìù ãçàë íéðùä åì åàéáä íà êëéôì .(æé)øåèô ,íãà éðéãá ìáà
çðåî àäé øàùäå äæì äàîå äæì äàî ïúåð ,éìù ÷"÷ä :øîåà ãçà ìëå (èé)åòáúå åàáå
éøäù ,(áë)åøéáçì ãçàä äãåéù ãò åà ,(àë)íìåòì ãò ((ë)ã"á ãéá çðåî àäéã à"éå) ,åìöà
éúçøèä àì ãçà êøëá íúàáäå äæ ìò äæ ïéãéô÷î íëðéàù éúéàøù ïåéë íäì øîåà àåä
íéîù éãé úàöì àáá åìéôàå .íéúàîä ìòá éîå äàîä ìòá éî ãéîú øåëæìå òãéì éîöò
 940מספיק?
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:(àðååâ éàä éëá åìéôà ,(ãë)íéîù éãé úàöì àáá ,áééç äéì åòáú íàã à"éå) .(âë)øåèô

)יב( שנים שהפקידו כו'  -ע' לעיל סי' ע"ו וסי' רכ"ב ס"ב ובא"ע סי' מ"ט ס"א )ש"ך(.
)יג( ישבע כל אחד וכו'  -פירוש ,שבועה חמורה ,כדין נשבע ונוטל )עי' סי' פ"ב ס"ב( ,ואף
על פי שהוא מודה לכל אחד שיש לו בידו מאה ועל המותר אומר איני יודע ,אין לדמותו
לתובע לחבירו מנה והנתבע משיבו חמשים ידענא וחמשים לא ידענא דאמרינן מתוך שאינו
יכול לישבע משלם ,דשאני הכא דטוען בודאי אין בידי יותר מג' מאות ואחד מהן ודאי
רמאי ,משו"ה הטילו חכמים שבועה על כל אחד מהן )סמ"ע( ,היינו בנקיטת חפץ )ש"ך(.
)יד( שהיה לו לכתוב שם כל אחד על כיס שלו  -ולא סגי שיכתוב בעל המאתים לחוד על כיס
שלו ,דאכתי יש פשיעה שמא יבוא השלישי לתבוע הכיס שיש בו מנה ,וכדין דהפקיד לו
אחד מהן מנה ובאו שנים לתבוע כל אחד מנה דצריך ליתן לכל אחד מנה מטעם זה
)סמ"ע(.
)טו( ואי אינהו לא תבעי ליה – עי' לעיל ס"ק )י( )ש"ך(.
)טז( חייב כו'  -ליתן לכל אחד ר' )ש"ך(.
)יז( אבל בדיני אדם פטור  -דיכול לומר דקדקתי מי בעל המאתים ושכחתי ,והא ראיה שהן
ג"כ שכחוהו מדלא תבעו אותי )סמ"ע( ,אלא נותן לזה ק' ולזה ק' וק' יהא מונח עד שיבא
אליהו ,כיון דחד תבע ליה במקצת ואי לא תבעי ליה כלל אמרינן דהמאה חולקים ולא
אמרינן יהא מונח כיון דלא תבעי ליה א"כ ליכא רמאי )עי' לקמן שס"ה ס"ב( )ש"ך(.
)יח( לפיכך אם הביאו לו  -פירוש ,כיון דהטעם דיתן לכל אחד מאתים הוא משום שפשע
דה"ל לכתוב כו' ,לפיכך בכה"ג דהפקידו בכרך אחד לא מיקרי פשיעה כדמסיק ,משו"ה
אינו צריך ליתן אלא לכל אחד מנה )סמ"ע( ,היינו לדעת הרי"ף והרמב"ם ,ולדידהו כל שלא
הפקידו בכרך אחד אף על פי שהפקידו זה בפני זה ,הוה ליה כאילו הפקידו זה שלא בפני
זה והוה ליה למידק .אבל לפי רש"י תוס' והרא"ש ,אם הפקידו זה בפני זה אינו חייב אלא
מאה לכל אחד ,שאמר לא חששתי לדקדק מאחר שראיתי שלא הייתם חושדים זה את זה
)סמ"ע ,ש"ך(.
)יט( ובאו ותבעו כו'  -אפי' תבעו וכ"ש לא תבעו ליה אם היה בכרך א' ,נותן לזה ק' ולזה ק',
ומנה שלישית חולקים )ש"ך(.
)כ( דיהא מונח ביד ב"ד  -וסיים שם בטעמו ,דאל"כ כל אחד יערים ויאמר איני יודע כדי
שישאר בידו )סמ"ע( ,ולא אמרינן חולקין כיון דתבע ליה ואיכא ודאי רמאי )ש"ך(,941
עמש"ל סימן רכ"ב דעת הרבה גדולי הפוסקים שיהא מונח אצלו )ש"ך(.
)כא( עד לעולם  -ר"ל עד שיבוא אליהו ,ומכח זה ודאי יודה הרמאי או לא יבוא מתחילה
ברמאות )סמ"ע(.
)כב( או עד שיודה האחד  -וה"ה עד שירצו לחלוק המנה השלישית וכמ"ש המחבר בסוף
סימן זה גבי בהמות )סמ"ע(.
)כג( ואפי' בבא לצי"ש כו' – עי' סי' רכ"ב ס"ב שלמחבר לצאת ידי שמים צריך לתת לכל א'
וא' )ש"ך( ,ויש לחלק שכאן בפקדון ,אין חיוב השבה ,שהרי לא היה שום פשיעה ,אלא
אומר הרי שלך לפניך כל היכא דאיתיה ואינו מחויב אפילו לצאת ידי שמים ואפילו תבעו.
אבל במקח סימן רכ"ב בלקח מחמשה בני אדם דהתם הו"ל חוב וצריך להחזיר חובו ליד
בעליו וכיון שאינו יודע מי הוא בעליו צריך להחזיר לשניהם כשתבעו ליה לצאת ידי שמים
)קצה"ח(.
)כד( וי"א דאם תבעו ליה כו' – וכן עיקר )סמ"ע( ,וי"ח )ש"ך( ,אבל לא תבעו ליה פטור אף
לצי"ש )ש"ך(.

)ìòá éðà :øîåà ãçà ìëå ,ïè÷ ãçàå ìåãâ ãçà ,íéìë éðù åìöà åãé÷ôä íà ïëå (á
íàå .ïè÷ä åì øàùéå ,éðùì ìåãâä éîãå íäî ãçàì ìåãâä ïúéå ,íäéðù åòáùé ,ìåãâä
ãò çðåî äéäé øàùäå ,éðùì ïè÷ä éîãå ãçàì ïè÷ä ïúåð ,ãçàë ãçà êøëá íåàéáä
:íìåòì ãò åà åøéáçì ãçàä äãåéù
)øîåùäå ,àåä éðà :øîåà äæå ,ïåã÷ôä ìòá àåä éðà :øîåà äæ ,íéðù åäåòáúù éî ïëå (â
 941לא הבאתי את דברי הש"ך
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,äéì éòáú àì åäðéà éàå - äâä :(äë)íäéðùì íìùé ,àåä éî òãåé éðéàå àåä íëî ãçà :øîåà
òãåé éðéàå éìöà ãé÷ôä íëî ãçà ìù íëéáà :øîà íà ìáà .íéîù éãé úàöì àáá åìéôà øåèô
:íéîù éãé úàöì àáá áééç ,íëî äæéà

)כה( וכן מי שתבעוהו כו' ישלם לשניהן  -פירוש ,אחר שישבעו שניהן .וקשה מה זה שונה
מסי' רכ"ב ס"ב ,וי"ל ששם שונה דסתם מקח עומד להתפרע מיד ולא ה"ל למידק ,משא"כ
בפקדון שהוא לאחר זמן דמיקרי פשיעה מה שלא כתב שם המפקיד על כיסו )סמ"ע ,ש"ך(.

)éî ìù òãåé åðéàå ïäî úçà äúîå ,äòåø ìöà úåîäá éúù 942åãé÷ôäù íéðù ïëå (ã
íäéðéá äîäáä çéðî ,(çë)åúòãî àìù åøãòá åãé÷ôä íàå .(æë)íäéðùì íìùé ,(åë)äúéä
:äúåà ÷ìçì åöøéù ãò åà åøéáçì ãçàä äãåéù ãò úçðåî äéäúå ,÷ìúñîå

)כו( ומתה אחת מהן  -וה"ה אם שתיהן בחיים והאחת גדולה או טובה מהשניה ,או שהאחד
הפקיד אחת והשני הפקיד שתים )סמ"ע(.
)כז( ישלם לשניהם  -פירוש ,אחר שישבעו כנ"ל )סעיף א'( ,ובהאי אין חילוק אפילו הפקידו
יחד ומקושרין זה בזה ,דבהא אין לו להתנצל ולומר ראיתי שאתם אינכם מקפידים בו זה על
זה כו' כנ"ל ]שם[ ,דיכול כל אחד מהמפקידין לומר מה היה לנו לעשות דלא היה בידינו
לשמור נפשינו מרמאות ,דאפילו אם היינו מפקידין זה שלא בפני זה יראה השני הבהמה
השניה כשהיא בשדה במרעה ויבוא אח"כ ויאמר שלי היתה )סמ"ע(.
)כח( שלא מדעתו  -לאו דוקא שלא מדעתו קאמר ,אלא שלא בראייתו של רועה ,דהשתא לא
ה"ל למידק )סמ"ע(.
:íééðò ìùáå úåùã÷äáå úåò÷ø÷å íéãáòá íéøîåùä ïéã - àù ïîéñ

)íéãáòá àìå úåò÷ø÷á àì íðéà ,íéøîåù äòáøàá (à)äøåúá íéøåîàä íéðéã 'â (à
.úéáä ÷ãá ìù åà 943çáæî ìù úåùã÷äá àìå (æè)íéáëåë éãáåò éñëðá àìå úåøèùá àìå
øîåù íå÷î ìëîå ,944íéîìùî íðéà ìàåù åà øëåù åà øëù àùåð ,òáùð åðéà íðç øîåù
éëäå) äòéùôî óà íéøåèô ïëå .éåàøë øîùù òáùéù ãò (æé)åøëù ãéñôî øëù
÷åìéôà íéøåèô ,(àë)úåùã÷ää ïî õåç ,åìà ìëå .(ë)äòéùôá íéáééçî ùéå .((èé)(çé)ì"éé
íéøáãá øîåùì øñîù øîåù .è"ì óéòñ å"ñ ïîéñ ìéòì ïééòå - äâä :åúåùøá íðéàù äòåáùî
:(âë)úåò÷ø÷ ì"äã ,íìùì øåèô ,óøùðå úéá ìàåùä .ïé÷ìåç ùéå .äòéùôî òøâã ,(áë)áééç ,åìà

)טו( שלשה דינים האמורים בתורה כו'  -ר"ל ,שומר חנם דנשבע על הגניבה ,ושומר שכר על
האונס ,ושואל דוקא כשמתה מחמת מלאכה ,ואי לאו חייבים )סמ"ע(.
)טז( ולא בנכסי גוי – י"א דאף דאין דין שומרים לגוי ,מ"מ במשכון אפילו בגוי הוי שומר
שכר וי"ח )פ"ת(.
)יז( ומ"מ שומר שכר מפסיד שכרו  -עיין מ"ש בסימן ש"ה סק"י?? )קצה"ח( .אם מסר בידו
עשר שטרות והתחייב ליתן לו שכר שמירתן עשרה זהובים ,ונאבד אחד מהם בפשיעת
השומר באופן דמפסיד שכרו ,פשוט דמפסיד שכר כולן וא"צ לשלם לו שכר שמירה כלל
אפילו בעד השטרות ששמרן יפה ,אמנם בהבלעת הימים אינו כן ,שאם שכרו לשמור
השטרות עשרה ימים בעד עשרה זהובים ופשע ביום העשירי וע"י כן נאבדו ,אינו מפסיד
שכר הימים שעברו ,אבל אם היה נשכר לשבוע ,ופשע יום א' איבד כל שכרו )פ"ת(.
)יח( והכי קי"ל – והעיקר כשו"ע )ש"ך( ,וי"ח )נתה"מ פ"ת( ,אמנם בשומרים שלא עשה
משיכה דלא נעשה שומר ,אינו חייב אפילו בפשיעה ,ולא חשיב פושע למזיק רק במי
 942ש"ך חושן משפט סימן ש ס"ק יח
)יח( וכן שנים שהפקידו כו' .עיין בספר א"א דף ק"ד ע"ג:
 943ש"ך חושן משפט סימן שא ס"ק א
)א( ולא בהקדשות הן של מזבח .עיין בתשו' ר"א ן' חיים סי' ל' ובסי' ק"ג וק"ח:
 944ש"ך חושן משפט סימן שא ס"ק ב
)ב( ומ"מ ש"ש כו' .עיין בתשו' רא"ן ששון סי' ע"ג:
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שקיבל לשמור ופשע ולא שמר ,אבל מי שאינו שומר כלל ,לא חשיב מזיק ,ואפילו
הפוטרים בפשיעה ,היינו דוקא שנתרשל בשמירה ,אבל אם הניחו ברה"ר שהוא מקום
הפקר שחשיב אבידה מדעת ,הוי מזיק גמור )נתה"מ(.
)יט( שם  -תחילתו בפשיעה וסופו באונס דחייב במטלטלין כשיש לתלות בשום צד שאילו
לא פשע אפשר שלא היה אונס )עי' סי' רצ"א ס"ו( ,ויש להסתפק אם בעבדים וקרקעות
ג"כ חייב לשו"ע ,כיון דאינו חייב רק מטעם מזיק ,עכ"ז נראה לחייב ,דהא ע"כ תחילתו
בפשיעה מדאורייתא חייב ,וכיון דס"ל דלא אפקעיה רחמנא קרקעות רק משבועה דכתב
בהדיא ,אבל התשלומין ,מה שחייב כשלא נשבע שלא פשע ,לא מיעטיה רחמנא ,וממילא
חייב אפילו בקרקעות כשהיה תחילתו בפשיעה כמו במטלטלין ,כיון דלא מעטיה רחמנא
מחיוב תשלומין .ואף דלא הוי מזיק בתחילתו בפשיעה ,ה"נ לא הוי מזיק בפשיעה גמורה
דהא אחר שאינו שומר או שלא עשה קנין בשמירה פטור אפילו מפשיעה ,רק דחשיב
כמזיק כיון שקיבל עליו שמירה ולא עשה מה שקיבל ,דהיינו שפשע בשמירה ולא שמרו,
א"כ ה"נ בתחילתו בפשיעה דחייב )נתה"מ(.
)כ( ויש מחייבין בפשיעה  -דה"ל כמפסיד בידים .והפוטרים ס"ל דאינו דומה להדדי ,דהא
שמירה בבעלים פטור בכל הד' שומרים אפילו בפשיעה ,ומפסיד בידים בבעלים חייב בהן
)סמ"ע(.
)כא( חוץ מן ההקדשות  -והיינו הקדש גמור 945ולא בהקדש של העניים )סמ"ע(.
)כב( שומר שמסר לשומר בדברים אלו חייב כו' – ועיקר כי"ח )ש"ך( ,משום שיש לספק
שעדיין הוא ברשות השני וכופר ,ובזה חייב הראשון ,דנראה דאפילו מי שלא קיבל שמירה
כלל רק שבא לבית חבירו ולקח ממנו חפץ ונתנו לאחר והאחר טוען שנאבד ממנו דחייב
הראשון ,דשומר שמסר לשומר דחייב ,דכל זמן שלא נשבע השומר ,לא מחזיקינן בנפילה,
וחשדינן אותו שהוא עדיין בידו ,וממילא הראשון חייב דכשעשה מעשה בגוף החפץ וע"י
מעשה זה נאבד ,נחשב למזיק ,ולפ"ז ליכא מחלוקת בין ב' הדעות ברמ"א ,רק הראשון
מיירי שאינו ידוע שנאנס אצל השני ,דחייב הראשון מטעם מזיק דחשדינן להשני ,שעדיין
ברשותו הוא ,וצד השני מיירי שידוע שנאנס אצל השני ,דאז ודאי דלא נחשב תחילתו
בפשיעה לענין שמירה שיתחייב מחמת תחילתו בפשיעה וסופו באונס ,דכל כמה דליכא
למיחשדיה להשני ,אחזוקי בגנבי לא מחזקינן ,והרי מסרו לבן דעת ולא פשע בשמירה ,וגם
ליכא למיחשביה למזיק כיון שלא ע"י מעשה של הראשון נאבד דהא נאנס ממילא.
)נתה"מ(.946
)כג( השואל בית ונשרף פטור כו'  -ומה"ט אפילו בא האונס מכח השואל פטור )סמ"ע(.
):(ãë)íéòáùð ìåâìâ éãé ìò ìáà ,ïîöò éðôá éìéî éðä ,åìà ìò ïéòáùð ïéàã àä (á

)כד( ע"י גילגול נשבעין  -היינו שאינו ברשותו ,ולא שבועה שלא פשע ולא שבועה שלא
שלח יד ,דהא עבדים וקרקעות אינן נגזלין ,ואינו מתחייב בהאונס שנעשה אחר הגזילה
)נתה"מ(.

)íéòáùð ìáà ,àúééøåàãî éìéî éðä ,947åìà ìò ïéòáùð ïéàù åøîàù éô ìò óà (â
:(äë)éàãå úðòè íù äúéä íà úñéä íäéìò

)כה( אם היתה שם טענת ודאי  -דלא תיקנו שבועת היסת כי אם אטענת ודאי ,לאפוקי שבועת
השומרים שחייבה התורה אפילו אטענת שמא ואפילו אין טוען כלל )סמ"ע(.948

):(åë)íéáééç ,íúåéøçàá áééçúäì íãéî åð÷ íà ,åìà ìë (ã

)כו( אם קנו מידו להתחייב כו'  -אבל בלא קנין אינו מתחייב בדיבורו ,אף על פי דמתנה
שומר חנם להיות כשואל ומתחייב בכך בדיבור בעלמא )עי' סימן רצ"א סעיף כ"ז( ,שאני
התם דעכ"פ הוא בכלל השומרים לכך מתחייב בדיבורו ביותר מאשר מתחייב מן הדין בלא
דיבור ,משא"כ הללו שאינן בכלל דין השומרין כלל )סמ"ע ,ש"ך( ,ומשמע דגם בהקדשות
נמי צריך קנין ,דהא כתב כל אלו וקאי על כל אלו הכתוב בסעיף א' .וגבי הקדש קשיא לי

 945לבדק הבית או קדושת גוף לקרבן?
 946עיין בתשובת מו"ה משה רוטנבורג חלק חו"מ סי' ז' מ"ש בזה )פ"ת(.
 947לא הבאתי את דברי הז"ך.
 948טענת ודאי כו' .ע' בב"ח סי' צ"ה וצ"ע )ש"ך(
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למה לא ישתעבד באמירה גרידא כיון דאמירה לגבוה כמסירה להדיוט )קצה"ח( ,אם אמר
בפירוש אם יאבד הנני מחייב עצמי כך וכך ,דאז באמת חייב מטעם אמירה לגבוה ,אבל
הכא מיירי שקיבל על עצמו שיהיה לו דין שומרים ,וכיון שאין הקדש בגדר שמירה כלל,
לא מהני בלא קנין )נתה"מ(.
)íéãîåòä íéáðò åìéôà ,ò÷ø÷ë åðéã ,ò÷ø÷ì øáåçîä øáã øåîùì åøáçì øñåîä (ä
:(æë)øöáéì
)כז(

אפילו ענבים העומדים ליבצר – עי' לעיל סימן קצ"ג בסמ"ע סק"ב??? )סמ"ע(.

),(çë)øåèô ,åáðâðå 950íäá òùôå íééåáù ïåéãô åà 949íééðò úåòî åìöà åãé÷ôäù éî (å
.ïéòáåú åì ïéàù ïåîî àåä éøäå ,(èë)íééðòì ÷ìçì àìå ,(è áë úåîù) øåîùì :øîàðù
íà ìáà .íéòåãé íééåáùì åà äæ íå÷î ééðòì ã÷ôåî ïåîîä äæ ïéàùá ,íéøåîà íéøáã äîá
,íéòáåú åì ùéù ïåîî äæ éøä ,íäì õåö÷ àåä éøäå ,åìà íééåáùì åà åìà íééðòì äéä
:øîåùì øîà éàáâä íà ïëå) .íéøîåùä ìë êøãë ,òùô àìù òáùé åà ,(ì)òùô íà íìùéå
:((àì)øîåù øàùë áééç ,éì øåîù

)כח( מעות עניים כו' פטור  -פירוש ,אף על פי שאין למעות עניים דין הקדש ,מ"מ פטור,
שהשומר של עניים שיחלק להם הממון ,והוא ממון שאין לו תובעים שהרי לא ניתן לידו
לחלקו לעניים מיוחדים ,וכיון שמה"ט הוא פטור ,ואם היה זה הממון מופקד בידו לחלקו
לעניים דמקום זה וגם קצץ כמה יתן לכל אחד ,מיקרי שומר דידהו ולכן אם הגבאי א"ל
שמור לי חייב ,דהרי גילה דעתו שיהיה שומר לו דהיינו שיחזירהו לידו והוא יתנו למי
שירצה )סמ"ע( ,ה"ה הפקידו מעות ואח"כ בעוד שהן פקדון נדר אותם לעניים )קצה"ח(,
ודוקא שהשומר הוא המחלק אז הוי ממון שאין לו תובעין ,שכל עני שיבוא יכול לומר לא
לך אתן כי אם לאחר ,אבל הציבור שנותנים מעות לגבאים שהן נותנין לכל עני כדינו וכפי
אומד דעתם ,ואם יתרבו עניים צריך הציבור להוסיף ואם יתמעטו עניים וישאר ממון נוטל
הקהל המעות לצורכם ,וגם יש להקהל רשות לשנות המעות ,ודאי דמעות הציבור הוא והוי
כיש לו תובעין דחייב .וכן שאר מעות מצוה של ציבור ,כגון מעות שהכינו לבית העולם או
לבית הכנסת ,מעות ציבור הוא ויש לו תובעים וחייב ,והוא ממון הדיוט גם לענין שבועה,
)נתה"מ( ,וי"א דאפילו ביש גבאי צדקה והוא המחלק ,מצד זה לא נקרא ממון שיש לו
תובעים לולי דקיץ להו ,ומ"מ אם הצדקה שייך לבני עיר ,יכולים להעמיד מורשה ,דלא
גרע כחם משאר תובעים רבים בשותפות מן יחיד אפילו לא קיץ להו ,ואחר שיש לו תובעין
חייב לשלם וצ"ע לדינא )פ"ת(.
)כט( ולא לחלק לעניים  -ולכן פטור הנפקד אם פשע ,היינו מדיני אדם משום דליכא מאן
דמצי תבע ליה ,אבל לצאת ידי שמים חייב .גבאי צדקה שגנב כסף מהקופה צריך לשלם
ולהוציא מתחת ידו כסך מה שגנב לפי אומדנא ,ואם ירצה לצאת נקי ככסף צרוף ,ישלם עד
שברור לו שגניבתו לא היתה יותר ,ויחזיר מעות השבה ללשכה ההיא שממנה גנב באופן
שיבואו המעות ג"כ לעניי אותה עיר .וכן אם פשע מחויב לשלם לפי אומדנא מה שהיה
ממון בלשכה ,ומ"מ לצאת ידי שמים צריך ג"כ לשלם לעניים הרגילים ליטול מזה .ולאו
דוקא אם פשע ה"ה מזיק בידים )פ"ת(.
)ל( וישלם אם פשע  -וה"ה בגניבה ואבידה ג"כ חייב )פ"ת(.
)לא( וכן אם הגבאי אמר כו'  -ואם לא אמר ,שניהם פטורים בחלק הצדקה אבל ביתר המשכון
על החוב חייב הגבאי לשלם ללוה )ש"ך( .עיין ש"ך יש שם ט"ס וכצ"ל ,ואם השכין אחד
משכון לגבאי בעד מעות והגבאי מסר לשומר ,אם אמר לו הגבאי שמור לי ,האחר חייב,
ואם לא אמר לו וכו' )נתה"מ( ,הטעם דנתחייב שני יותר מהראשון ,נראה דלא פטרה
רחמנא רק אם נאבד אצל מי שהיה לו רשות לחלק ,דנגדו הוי ממון שאין לו תובעין דלכל
עני שיבוא יכול לומר לאחר אתן ,אבל הגבאי שיש לו רשות לחלק שנתן לאחר לשמור ,הוי
 949ש"ך חושן משפט סימן שא ס"ק ח
)ח( מעות עניים כו' .ע' בתשובת מהרא"ן ששון סי' ע"ג וע"ז:
)א( ) 950ט( ופשע בהם .עיין רש"ל פ"ח דב"ק סי' ע"א וע' בתשוב' מהר"מ אלשקר סי' ע' ע"א
ובתשו' מהרי"ט סי' קי"ו ובתשובת רמ"א סי' ל"א ובמהרשד"ם סי' רס"ו )ש"ך(
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ממון שיש לו תובעין ,דכיון שהגבאי מברר העניים שרוצה לחלק להם ,אמרינן ברירה
שלהם נתרצה תיכף והן הן התובעין ,דבממון אמרינן ברירה )נתה"מ( ,גבאי של קמחא
דפסחא שפשע ,כיון שהפרנסים חייבים לפרוע בעד הקמח שלקחו לחלק לעניים ,א"כ
המעות שנתקבץ ע"י גבאים דבתי כנסיות אין לו דין מעות עניים כי אם מעות הפרנסים,
ויש לגבאי דין שומר עליו להיות חייב עכ"פ בפשיעה אם לא שמר כדרך השומרים ,ואילו
לא נכנסו הפרנסים בערבות לשלם מכיסם היה פטור הגבאי דבית הכנסת כיון שלא אמר
שמור לי ,ועי' נתה"מ לעיל ס"ק )כח( )פ"ת(.
)ïåîîá åîöò ìéöäå íã÷å íéáðâ åéìò åàáå íééåáù ïåéãô ïåîî åìöà åãé÷ôäù éî (æ
:'è óéòñ á"öø ïîéñá øàáúð ,øåèô àåä íà ,íééåáù
)øåñàå íãà ìë øàù úåòî ïéãë åðéã ,(áì)íéîåúé ìù úåòî åãéá ùéù éî (ç
:(âì)íäá ùîúùäì

)לב( מעות של יתומים דינו כו'  -קמ"ל בזה ג"כ דלא תימא דאין שם שומר עליו כיון דאין
נשבעין על טענת קטן ,ואי משום ב"ד שמסרו הממון לידו ,הרי הממון אינו שלהם ואינן
מבקשין שיחזור להן ,קמ"ל כיון דכשיגדלו הקטנים יתבעו ממנו ,מיקרי ממון שיש לו
תובעים ,ודין שומר שלהן הוא עליו )סמ"ע(.
)לג( ואסור להשתמש בהן – היה מקום לומר שישתמש בהן כדי שיהא חייב באחריותן וכדמי
אבידה ,קמ"ל דלא התירו אלא באבידה דעשה טובה ,ע"ש סימן רס"ז )סמ"ע( ,יש
להסתפק במעות ציבור שביד הגובה או הפרנס אם מותר להשתמש בהמעות ,דלא דמי
למעות מותרין )לעיל סימן רצ"ב סעיף ז'( ,דשם כיון שנתן לו מותרין הוי כנותן לו רשות
להשתמש ,אבל הכא כיון שהמעות נגבה מיחידים והן לא נתנו רשות .אך י"ל שאדעתא
דציבור נותנין ,והן נותנין מותרין כדי שיתחייב באחריות .אבל אם נשאר תחת יד הפרנסים,
לא ידענא אם יש להן רשות להשתמש ,דבהו ודאי דלא שייך שנתנו לו מותרין אדעתא כדי
להשתמש בהן כדי שיתחייב באחריות ,וגם אין לומר דמסתמא ניחא להו שיהיה מותר
להשתמש כדי שיתחייב באחריות ,דאם כן במעות אבידה גם כן נימא הכי )נתה"מ(.

)äéäéù ãò ,íéøîåùä éðéã ìë åì ïéà ,øééâúð êë øçàå ãé÷ôäù íéáëåë ãáåò (è
:((äì)øîåùä ãéá ïùéã÷ä êë øçàå ïéìåç ïëå) .(ãì)ìàøùé åôåñå åúìçú

)לד( עד שיהא תחילתו וסופו ישראל  -וכן אם היה הנפקד מתחלה גוי ואח"כ נתגייר והרי
הפקדון עדיין בידו דאין לו דין שומר )סמ"ע( ,וי"ח דאף גוי לגבי ישראל חייב בדין
השומרים ,אמנם אם גוי שנתחייב לישראל מחמת נזקין או אונאה או מדין השומרים
ונתחייב ג"כ לישראל אחר מחמת הלואה וכיוצא בו ואין לו לשלם לשניהם ,מגבין תחילה
לחוב של הלואה ,והדבר צ"ע לדינא )פ"ת(.
)לה( וכן חולין ואח"כ הקדישן  -וכן הפקיד של הקדש ואח"כ פדאהו והרי הוא חולין ביד
השומר ,וכולן חד טעם להן )סמ"ע(.

),ãáàì åì åðúð íà ìáà .äøéîù úøåúá åì åðúð ïë íà àìà áééç øîåùä ïéà (é
äéãéì àúàã éìéî éðäå ,ãáàì àìå òåø÷ì àìå (è ,áë úåîù) øåîùì :ïðéùøãã ,(åì)øåèô
øîà øãäå ,äøéîù úøåúá àø÷éòî äéãéì àúà éà ìáà ,ãåáéàå äòéø÷ úøåúá àø÷éòî
:øåèôì úðî ìò äéì øîà àì éà (æì)áééç ,òø÷ :äéì

)לו( אבל אם נתנו לו לאבד פטור  -אפילו אם לא א"ל אבדיהו ע"מ לפטור ,ואפילו א"ל
אח"כ שמרהו לי ,כיון דמתחילה לא בא לידו בתורת שמירה פטור )סמ"ע(.
)לז( והדר אמר ליה קרע חייב  -דאמרינן השטה בו וכונתו היתה שאם יקרענו הרי יהיה חייב
כדין מזיק בידים )סמ"ע(.

:äùàä 'àå ùéàä 'à íéøîåù éðéã - áù ïîéñ
)ïéá äùàä ìù øåîù øáãä äéäù ïéá ,íéøîåùä éðéãá (à)äùàä ãçàå ùéàä ãçà (à
:äùàä ãéá äéäù
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)א( אחד האיש ואחד האשה  -אשה ששברה כלים של בעל בפשיעה פטורה מלשלם משום
שלום בית ,אבל שברתו במזיד או נתנתו לאחר חייבת )ש"ך(.951
)ìéòì ïééòå ïé÷ìåç ùéå) .ïè÷ì íéøîåùä úòåáù òáùð ,ìåãâì ìéàùä åà ãé÷ôäù ïè÷ (á
:(å"ö ïîéñ óåñ
:áééçúî éúîéàîå øåèô åà áééç øáã äæéàá øëù øîåù - âù ïîéñ
),(á)êåùîì éåàøù íå÷îá êåùîéù ãò åúøéîùá áééçúî åðéà àåä íâ (à)øëù øîåùéø (à
åëéìåäì øáã íåù åøéáçì çìåùù íãà 952à"é - äâä :íðç øîåùá à"öø ïîéñá øàáúðù åîë
øåëîì éðåìô õôç êì ùé :ïåòîùì øîàù ïáåàø .øëù øîåù éåä ,ïåøåã åì çìù êë êåúå ,ãçà íå÷îì
,åéìò øëù øîåù ïáåàø äùòð ,(â)êìù àäé øúåîäå êëå êëá åäðú :øîåà ïåòîùå ,åðøëîàå êúøùà
:åìá÷ùë ÷úùù ô"òà

)א( ש"ש כו'  -נראה דלא הוי שומר שכר אלא אם כן שכרו שוה פרוטה .953השוכר את
הפועל שנותן לו שכרו של כל יום ,אין נותנים לו שכר שבת ,לפיכך אם אבדו בשבת אינו
חייב באחריותו ואם היה שכיר שבת שכיר חדש שכיר שנה שכיר שבוע נותן לו שכר שבת
לפיכך אחריות שבת עליו )ועי' או"ח סי' ש"ו ס"ד( )ש"ך( ,משרתו של בעל הבית שומר
חנם חשיב אצל בעל הבית לענין אם מסר בידו לשמור ונגנב מידו ,ואף על פי דהמשרת
עומד אצל בעל הבית בשכר ,מ"מ לא נקיט השכר בשביל שמירה אלא בשביל שירות הבית
)פ"ת(.
)ב( עד שימשוך – י"א שנתחייב השומר בשמירתו מיד שנסתלקו הבעלים ,ועי' ליעל רצ"א
ס"ה שהמחבר הביא שתי דעות ,וכאן סתם כדעה א') 954סמ"ע( ,וכן לקמן סי' ש"ז ס"ב
)ש"ך(.
)ג( והמותר יהא שלך כו'  -עיי"ל סי' קפ"ו ס"ב )ש"ך(.

)úçú íéôñëä ïúðå éåàøë øîù åìéôàù à"éåáéø .äãéáàå äáéðâá áééç øëù øîåùàéø (á
àðãéòá íâ åà ,úåìéçî é"ò àì íà íùî íáðâì øùôà éàù ,(ã)äîà äàî ÷îåòá ò÷ø÷ä
.(å)áééç ,äæá àöåéë ìëå äøîåùì ìåëé àìå éìåç åéìò õô÷ åà ,(ä)åáðâðå éùðéà éîééðã
áééç ,(æ)ìéöäì ìåëé äéä àì íù äéä åìéà íà åìéôàå .ìæøá ìù äîåç åôé÷ä åìéôàå
:ìéöäì ìåëé äéä àìå íù äéä ïë íà àìà ,äãéáàå äáéðâá

)ד( ונתן הכספים תחת הקרקע כו'  -הטעם ,דכל גניבה קרובה לאונס היא ,וחייבתו עליה
התורה ,הלכך אין חילוק בין אונס קטן לגדול ,והכלל שהשומר צריך שיהיו עיניו פקוחות
על הדבר השמור בידו תמיד ,ושוב אם נאנס מידו מה היה לו לעשות ,דהו"ל דומיא
דשבורה ומתה דפטריה מיניה רחמנא )סמ"ע( ,היינו דווקא גניבה ,אמנם אבידה ע"י אונס
כגון שבא עליו חולי או אונס אחר שאינו יכול לשמור הרי הוא פטור כיון דאבידה קרובה
לפשיעה לא חייבו הכתוב ע"י אונס )עי' ס"י( ,ועיין מ"ש בסימן ע"ב ס"ק ה' )קצה"ח(.
)ה( או נם בעידנא דניימי אינשי – זה לכו"ע ואין מי שחולק )נתה"מ ופ"ת(.
)ו( וכל כיוצא בזה חייב  -גניבה באונס גמור פטור) 955ש"ך ,ופ"ת(.

 , 951ואחד האשה .עיין באר היטב מ"ש אשה ששברה כלים של בעל בפשיעה פטורה כו' .ועיין
בספר בית מאיר לאה"ע סוף סימן פ' מדין זה )פ"ת( – לא מצאתי למה שהתכוון שם.
 952עי' לעיל קפה ס"א ובש"ך ששם אינו בשם י"א.
 953עי' שו"ת יהודה יעלה )ח"ב סי' קצ"א( :אבל חפץ וכלי ודאי מודה הש"ך דסגי אפי' בפחות
מש"פ אם נותן לו חפץ כזה בשכרו ,וכעין שפסק המחבר וסייעתיה לענין מודה במקצת בח"מ סי'
פ"ח ס"ג אפי' בפחות מש"פ נשבעים שבועה דאורייתא ,וכ"כ הש"ך בח"מ סי' ו' דב"ד נזקקין לכלים
אפי' פחות מש"פ.
 954הרי הוא ציין לרצא?
 955היכא שקפץ חולי על הש"ש או אירע אונס בגופו ואינו יכול לישב עם הפקדון ונגנב דפטור
דאין לך אונס גדול מזה דדומה למי ששבאוהו לסטים ואח"כ נגנבה הבהמה דפטור עליה דבכלל
אונסין הוא זה כיון שאינו ברשותו לשמור )מבי"ט ח"א ס"ס שמ"א( ]היינו דלא כשו"ע[ ,ש"ש
ששמר דבר בבית ,ובא מים ושתף הבית ,אם יכול לישבע שלא נגנב קודם לכן ,פטור ,ואם לא יכול
לישבע ,אז חייב שמא נגנב קודם )שו"ת רשד"ם סי' תנ"ט(.
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)ז( ואפילו אם אילו היה שם לא היה יכול להציל כו' – שונה מסעיף י' ,דשאני התם דשם
האונס דטריפת זאב עליה ,משא"כ הכא דשם גניבה עליו ,ולכך בעינן שיהא שם דוקא
)סמ"ע( ,956וה"ה בליסטים מזוין דשם שבויה עליו ,ודוקא שלא היה רק גנב ,דשם גנב עליו
וגניבה באונס חייב רחמנא ,והעיקר תלוי דשומר שכר אינו פטור רק כשהאונס היה בגופו
של פקדון ולא בגופו של השומר ,ואפילו היה אונס בגופו של פקדון אינו פטור כשהוא
באונס גניבה ,דגניבה באונס חייב .וכל שהיה אונס בגופו של פקדון והיה יכול להציל,
והיה אונס ג"כ בגופו ולא הציל ,נראה דפטור )נתה"מ(.957

)íâ íà åìéôà ,(è)ïééåæî íéèñì åéìò àá ,ñðåà åäæéà .(ç)íéñðåàî øåèô øëù øîåùâéø (â
åôøùðå øéòá ä÷éìã äìôð íàãéø - äâä :øúåé åùôð øñåî íéèñéìäù éôì ,ïééåæî äòåøä
(àé)íéøçà éãé ìò àìå (é)åîöòá ìéöäì ìåëé äéä àì íà ,ñðåà éåä ,íäéìò ù"ù äéäù íéöôçä
)ìåëé åðéà ,óøùðù úéáá åéäù ÷ø ,øåøéáá òãåé åðéà íà ìáà ,åôøùðù éàãåá òãåéù à÷åãå .(áé
éãáåò ïë íà àìà íìùì áééç ïëìå ,(âé)åúåà åáðâå åñðëð íéáëåë éãáåò àîìéãã åôøùðù òáùéì
:øåèôå ,íéðééåæî íéèñìá åáðâð åà åôøùðù òáùé æàã ,íéðééåæî íéèñéì íä íéñðëðä íéáëåë

)ח( פטור מאונסים  -אם נאנס ה"ז לא הפסיד שכרו אלא נשבע שנאנס ונוטל שכרו )ש"ך(,
היינו דוקא שכר שמירה ששמר עד שנאנס ,אבל משעה שנאנס עד סוף הזמן שקבע פטור,
דנהי דהוי כאונסא דבעל הבית ,מ"מ באונס דלא הוי לתרווייהו לאסוקי אדעתא פטור
הבעל הבית ,רק דהכא מיירי משכר שמירה ששמר עד שעת האונס דזה חייב לשלם כמ"ש
בסימן של"ד ס"א .והיינו דווקא באונס שהיה על החפץ ,דהוי כאונס שאירע לבעל הבית.
אבל באונס שאירע לפועל ,למאן דס"ל דגניבה באונס גמור פטור כמבואר בש"ך לעיל
במאיר המשפט ס"ק )ו( ,דהיינו כשאירע חולי לשומר ,אז פטור אפילו משכר ששמר עד
שעת אונסין ,כיון שלא ההנהו לבעל הבית עי' סי' ש"י ס"ב ברמ"א ,וסי' של"ד במאיר
המשפט סק"ג בנתה"מ והערה שם .ושבועה זו לישבע וליטול היא שבועת המשנה אף
במקום שאינו נשבע בדין השומרים כגון בהקדשות ושטרות ,ועי' לקמן ס"ק )כ( )נתה"מ(:
)ט( ליסטים מזויין  -זהו נשבה הכתוב בתורה שפטור עליו השומר שכר )סמ"ע( ,דווקא יותר
מא' ,אבל א' אינו אונס אלא פשיעה )ש"ך בשם שו"ת רשד"ם סי' ת"ל( ,אפילו לא היה
שם ,כיון דשם אונס דנשבה עליו ]ולא אונס גניבה ,עי' לעיל ס"ק )ד([ )נתה"מ(.
)י( אם לא הי' יכול להציל בעצמו כו'  -אף שהוא מציל את שלו ומתוך כך נשרף החפץ
שהיה שומר עליו ,958כיון שהיה יכול להציל את החפץ לא הוי אונס מטעם שהיה נשרף
חפצים שלו ,ותדע שאפילו אם היה שומר חנם חייב ,היה חייב בכזו מקרה דמחשב ליה
כפשיעה ,וצ"ע לדינא )ש"ך( ,הטעם הוא דבשומר שכר כל שלא הגיע האונס לגופו של
חפץ רק לגופו של שומר ,הוי כפשיעה נגד גופו של חפץ ,ובשומר שכר נראה ,דאפילו היו
אונסין אותו בגופו אונס נפשות שלא יציל חייב ,דהא מחייבינן ליה אפילו אם הגיע עליו
חולי של טירוף הדעת כמבואר בסעיף ב' ,וחולי של טירוף הדעת כאונס נפשות דמיא
ואפ"ה חייב ,ואפילו למאן דפוטר בסימן שפ"ח ס"ד בנשא ונתן ביד באונס מחמת נפשות,
מ"מ בשומר שכר חייב ,דהשתעבד עצמו מעיקרא לשלם כל שלא יגיע האונס לגופו של
חפץ .אבל בשומר חנם דפטור באונס אפילו כשלא הגיע האונס רק לגופו של שומר )ולכן
בדליקה פטור( ,וכיון דקיי"ל בסימן שפ"ח בש"ך ס"ק כ"ב דאונס ממון מיקרי אונס ,נראה
דאם אנסוהו אונס ממון שלא יציל או בכה"ג ,דהוי כאנסוהו באונס נפשות דפטור )נתה"מ
ופ"ת(.959
)יא( ולא ע"י אחרים  -פירוש ,ואפילו בשכר עי' לקמן ס"ח ברועה ,שצריך להציל ע"י רועים
אחרים ואפילו בשכר ,וחוזר ונוטל מהמפקיד )סמ"ע(,
)יב( שם  -ראובן ושמעון שותפים והסחורה שלהם היתה מונחת ברשותו של ראובן ,ונפלה
דליקה סמוך לו ,ולא בא שמעון או אחד מאנשי ביתו לסייע להציל חפצי שותפות ,ולכן
מוכרח היה ראובן להוציא מביתו חפצים שלו ע"י אחרים מאן דהו ,כי הוא ואנשי ביתו היו
 956עי' לעיל ס"ק )ד(.
 957עי' לקמן ס"ק )יז(.
 958הנתה"מ מביא יש ט"ס ועי' פרידמן מש"כ בש"ך?.
 959עי' לקמן ס"ק )יז(.
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טרודים להוציא ולהשגיח על חפצי שותפות שהיה סך רב ועצום יותר ויותר מחפצי עצמו,
ומחמת זה נגנב ונגזל מן החפצים שלו מה שהוציאה אשה אחת ,ועדיין ביד ראובן כל מה
ששייך להשותפות בנאמנות ,ורוצה לעכב בידו החצי שנודע לו שבודאי נגזל מהחפצים
שלו בסיבת מה שהיה טרוד להציל חפצי שותפות ,ורוצה לדמות לשטף נהר חמורו וחמור
חבירו כו' ואין חבירו כאן להתנות ,דצריך לשלם דמי חמורו הנפסד על ידי זה )עי' סימן
רס"ד סעיף ג' בהג"ה( ,ולמעשה כל זמן שהשותף ראובן אינו מחויב להתעסק לבד ,רק
מנדבת לבו עושה זאת ,דאז לא הוי רק כשומר חנם ,והוא אינו מחויב להפסיד את שלו
ולהציל של חבירו ,א"כ דמי לשטף נהר חמורו וחמור חבירו כו' ,וא"כ צריך השני לשלם
לו מה שהפסיד ע"י הצלתו ,עי' סימן קפ"א סעיף ב' )היו שני שותפים והציל אחד מהם
הציל לאמצע ,ואם אמר לעצמי אני מציל ,הרי זה חלק מחבירו והציל לעצמו כל מה
שהגיע לחלקו כו'( ,וזה הוא ממש בנידון דידן ,דאי הוה בעי ראובן היה מציל רק החצי מן
עסק השותפות והוה אמר לעצמי אני מציל ,משום דבמקום פסידא חולק לנפשו ,כי אין לך
פסידא גדול מזה ,וי"א ,דאפילו בשומר שכר דוקא היכא דמקבל אגרא להדיא ,משום
דאמר ליה להכי יהיבא לך אגרא כו' ,אבל כל אלו הנידונים כשומר שכר מאומד הדעת,
פטור בכה"ג .ומהאי טעמא כתב שם במעשה שנשרף אצל גבאי דחברה קדישא גמילות
חסד משכונות של חברה קדישא שהיה מונח אצלו בכיפת אבנים בצירוף חפצים של עצמו
שהיו באותה כיפה בדליקה שנפלה בליל יוה"כ ,ובעוד שהציל את שלו שהיה לו בבית
מקורה בעצים ,בתוך כך נבקעה הכיפה של אבנים ונשרפו אותן חפצים שלו והמשכונות
הנ"ל ,הא ודאי דגבאי חברה קדישא שיש בידו מופקד חפצי החברה בלי ספק הוא כשומר
שכר מטעם שותף ,דבני חברה קדישא שותפים זה לזה ונעשים שומרי שכר זה לזה ,ובכל
זאת נ"ל לפטור את הגבאי מלשלם הפסדם ,כיון דלא מקבל אגרא להדיא )פ"ת(.
)יג( דדילמא גוים נכנסו וגנבו  -דהיינו דוקא היכא דשכיחי גנבי ,אבל בלא"ה לא חיישינן
לגנבי ולא מחייבינן לשומר על ספק גניבה )פ"ת(:
)úòùá åìéôà ,(ãé)ñðåà åðéà ,ãçà áàæ äéä íà ,åðîî åôøèå íéáàæ åàáù äòåø (ã
åàá åìéôà ñðåà íðéà ,íéáìë éðù .ñðåà äæ éøä ,íéáàæ éðù åéä íàå .íéáàæ úçìùî
:ñðåà æ"ä ,íéðù ìò øúåé åéä .(åè)úåçåø éúùî
)יד(

זאב אחד אינו אונס  -שומר חנם אולי גם גבי זאב אחד פטור ,שלא אמרו אלא אינו
אונס ,אבל לא אמרו שהוא פשיעה ,ועי' ס"ק )יז( )פ"ת(.
)טו(
אפילו באו משתי רוחות – וי"ח שב' כלבים מב' רוחות הוה אונס )סמ"ע(.
)íà ìáà ,ìéöäì ìãúùä àìùá à÷åã ñðåà éåä àìã ïðéøîàã äî ìëã øîåàù éî ùé (ä
:øèôðå ,äæ ìò òáùðå ,äæî ìåãâ ñðåà êì ïéà ,ìëåé àìå ìéöäì ìãúùä
)'æáù éç ìòá ïéî 'éô êåøòáå æ"òìá ù"ééåèåô é"ùø 'éô) ñìãøáäå øîðäå áåãäå éøàä (å
øàåáî íãå÷î äòø øúåé àéä æàå àæøôð àø÷ð äá÷ðì êôäúé ë"çàå òåáö àø÷ðå øëæ àåä íéðù
ïëéìåä íà ìáà ,íäéìàî åàáù ïîæá íéñðåà åìà éøä ,ùçðäå (à"ò æè óã ÷"áã ÷"ôá
:íìùì áééçå ,íéñðåà åìà ïéà ,íéèñìå äéç éãåãâ íå÷îì
):äéì øîàå ,åðîî ùùåç åðéàù åúåàøäìå (æè)åá úåøâúäì ìéçúäå áðâ àöîù äòåø (æ
íéèñìä åúåà àáå ,åðì ùé äîçìî éìë êëå êë åðçðà íéòåø êëå êë éðåìô íå÷îá åðà éøä
:áééç äòåøä éøä ,íäî ç÷ìå åçöðå

)טז( רועה שמצא גנב והתחיל להתגרות בו  -אפילו היתה כוונת הרועה לטובה כדי להפחיד
הליסטים אפ"ה חייב דבדיבור בעלמא חייב השומר שכר )סמ"ע קצה"ח( ,מיהו דוקא
דידעינן דבלא דיבורו לא הוי בא אבל בלא"ה לא .ודוקא שומר שכר הוא דחייב אבל שומר
חנם אם היה כוונתו לטובה כדי להפחיד הליסטים פטור .ועיין מ"ש בסימן ש"מ ס"ק ד'
)קצה"ח( ,וי"א שגם מספיקא לולא דיבור לא היו הליסטים באים מחייבים אותו )נתה"מ(.

)àø÷ àìå ,(æé)úåì÷îáå íéøçà íéòåøá äééåáùä åà äôéøèä ìéöäì åì äéäù äòåø (ç
ç"ùù àìà ,ù"ù ãçàå ç"ù ãçà .áééç äæ éøä ,ìéöäì úåì÷î àéáä àìå íéøçà íéòåø
÷øåëùì áééç øëù øîåù ìáà ,øåèô ,àöî àì íàå ,(çé) íðçá úåì÷î àéáîå íéòåø àøå
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,úéáä ìòáî ïøëù ç÷åìå øæåçå ,ìéöäì éãë ,(èé)äîäáä éîã éãë ãò úåì÷îäå íéòåøä
:áééçå ,òùåô äæ éøä ,øëù àìå øåëùì åì äéäå ,ïë äùò àì íàå

)יז( ברועים אחרים ובמקלות  -שומר שכר שהניח הפקדון עם חפצים שלו בתיבה ,ונפל
דליקה ,והציל דברים אחרים שבחדר זה שהיו שם ואותה תיבה לא הציל חייב לשלם שזה
פשיעה ,מאחר שהיה יכול להציל אם רצה ,אף על גב דהוצרך להציל ממונו הנשרף לו
במקום אחר אין זה אונס .דשומר שכר לעולם חייב אפילו באונס המגיע לגופו כגון
שאנסתו שינה או אונס אחר עד שמגיע לגופו של פקדון ממש ,960ובנדון זה שבא לו האונס
ממקום אחר לא מיקרי אונס מאחר שהיה יכול להציל ,ועל אף שזה פשיעה אמנם שומר
חנם פטור כל שטרוד להציל את שלו כיון דאפילו נם כד ניימי אינשי ועייל בעידנא דעיילי
אינשי שומר חנם פטור ה"ה בזה ,וה"ה בזאב אחד דאינו אונס ,היכא דמגיע לו איזה נזק
בגופו דשומר חנם פטור כה"ג כיון דאין צריך להתגרות בזאב אחד היכא דמגיע לו היזק
בגופו אפילו נזק קצת ,וא"כ זאב אחד דאינו אונס היינו לגבי שומר שכר דוקא אבל פשיעה
נמי לא הוי )קצה"ח( ,מש"כ שומר שכר שהיה יכול לקדם ברועים ומקלות ולא קידם חייב,
שכן הדין אף אם הודיע לבעלים שהם יקדמו ויקימו עליו רועים ,אם אין הבעלים רוצים
לקבל עליהם טורח זה השומר שכר חייב )פ"ת(.
)יח( אלא ששומר חנם קורא רועים כו'  -ומיהו אף ש"ח ,אם קדם להציל בשכר ,צריך
הבעלים להחזיר לו מה שהוציא ,וה"ה באינש דעלמא שאינו שומר והציל בשכר חוזר
וגובה מבעל הבית) 961ש"ך(.
)יט( עד כדי דמי הבהמה  -משום דאכתי ניחא לבעלים שמצילה משום טירחא שיהיה להן
לקנות אחרת ,ומשום שמכיר בהמה זו ולמודה בביתו משא"כ אחרת שיקנה .ומ"מ אם
הרועים לא נתרצו להציל בכדי דמי הבהמה ,א"צ השומר להוסיף להן דמי טירחא קניית
הבהמה או דמי מה שהיתה רגילה וניכרת בביתו ,דשמא הבעל הבית לא ירצה להחזירו לו
)סמ"ע(.962

)ìåëé åðéàù ,ïòèù äî ìèåðå òáùð ,øëùá íéòåø éãé ìò éúìöä :963ïòèù äòåø (è
:(ë)õôç úèé÷ðá òáùéå äôøèð :øîåì äéä ìåëéå .ïäéîã éãë ãò àìà ïåòèì

)כ( ויכול לומר נטרפה – היינו רק כשידוע שהוציא ואין ידוע כמה )לדוגמא שיש עדים
שהוציא והציל ,ולא ידוע כמה הוציא( ,אבל ודאי דאין אדם נאמן לישבע שעשה עמו
טובה והוציא עליו כל כך הוצאות וליטול ,ולכך צריך הטעם דמיגו שיכול לומר נאנסו.
ומיירי בלא ראה ,דאי בראה לית ליה מיגו דנאנסו .וכשאינו נאמן רק מכח מיגו ,אינו חייב
להחזיר רק מה ששוה הבהמה עכשיו כשהוזלה ,נראה דאין לו לשכור פועלים רק באופן
כשיתן להם בתנאי שיצילו ,וכשלא יצילו לא יתן להם ,אבל על ספק אין לו לשכור ,דאם
לא יצילו לא יחזיר לו בעל הבית .ועוד ,דהא אין לו משכון מבעל הבית רק הבהמה,
וכשלא תהיה ניצלת הבהמה מאין יגבה מעותיו ,ואין חייב ליתן מעותיו בלא בטחון
מהבעל הבית )נתה"מ(.

)êøã ïéàù úòá ïéá ñðëäì íéòåøä êøãù äòùá ïéá ,øéòì àáå åøãò çéðäù äòåø (é
,(áë)ìéöî äéä íù äéä åìéà íéøîåà ïéà ,ñøãå éøà ,(àë)óøèå áàæ àáå ,ñðëäì íéòåøä
ïéà íàå .øåèô ,åàì íàå ,áééç ,úåì÷îå íéòåø éãé ìò ìéöäì ìåëé íà åúåà ïéãîåà àìà
ìëá áééç ñðëéì êøã ïéàù úòá ñðëð íàã íéøîåà ùéå - äâä :(âë)íìùì áééç ,òåãé øáãä
:á"é óéòñ à"öø ïîéñ ìéòì ïééòå .(ãë)ñðåàá åôåñå äòéùôá åúìçú éåäã ,ïéðò
)כא(

ובא זאב וטרף  -צ"ל ובאו זאבים וטרפו כו' ,כדלעיל ס"ד )פ"ת(.

 960עי' לעיל ס"ק )י(.
 961אבל שואל ,מאחר וצריך לשלם ,אם שכר אנשים להציל ,אין בעל הבית צריך לשלם ,שהרי
שכר עבור עצמו )ש"ך בשם שו"ת רשד"ם סי' ר"ך(.
 962לא הבאתי דברי הנתה"מ.
 963אם ראובן שומר על נכסי שמעון ,ונפטר שמעון ,ובאו גוים לגנוב חפצי שמעון באונס גמור,
וראובן נתן שוחד ושמר חלק ,אין היורשים חייבים לשלם לו )ש"ך בשם שו"ת רשד"ם סי' שפ"ח(,
ועי' לקמן הערה .1155
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)כב( אין אומרים אילו היה שם היה מציל  -פירוש ,אף שרוב בני אדם אין יכולין להציל,
דילמא נתלבשה לו רוח גבורה כדוד ,וזהו טעם החולקין שכתב מור"ם אחר זה ,אלא
אומדין אותו לפי טבע והנהגת שאר בני אדם )סמ"ע(.
)כג( ואם אין הדבר ידוע כו'  -דמן הסתם היה יכול להציל ע"י רועים ומקלות שהיה שוכרן
להצילו .ומהאי טעמא נראה דדוקא בשומר שכר אמרינן כן ,ולא בשומר חנם שאין מוטל
עליו לשכור רועים כנ"ל ,דאין לומר מסתמא היו טורחים רועים בחנם להצילו )סמ"ע(.
וי"א כיון דאין הדבר ידוע א"כ הרי השוכר מחויב לישבע ואינו יכול לישבע שהרי אינו
יודע וכל שומר מחוייב לישבע שיודע בבירור שנאנסה ,אבל אם ישבע שספק לו ה"ל
מחויב שבועה ,ואינו יכול לישבע ,ולכן משלם ,וא"כ גם בש"ח הדין כן )ש"ך(.
)כד( דה"ל תחילתו בפשיעה  -אף שסופו באונס ,אם יש שום צד בעולם לומר אילו לא פשע
היה מציל ,חייב .אבל אם נכנס בשעה שבני אדם נכנסים ,אף על גב דג"כ פשע לענין זה
דאילו היה שם היה יכול להצילו מאונסים קלים שדרך בני אדם להציל ,אין זה מיקרי
פשיעה כיון דעל בעידנא דעיילי אינשי ,אלא הוה כגניבה ואבידה ,ועל דבר שהוא כגניבה
ואבידה אף שחייבה התורה לשומר שכר עליה לשלם ,מ"מ כשלא נגנב אלא נאנס לא
מחייבינן ליה על האונס מכח שפשע בתחילה כיון דלא היתה פשיעה גמורה ,משא"כ בעל
בעידנא דלא עיילי אינשי דהו"ל פשיעה גמורה )סמ"ע(.
)äìôðå äúøéáçì ïäî úçà äôçãå ,øùâä ìò äîäáä øéáòäù øëù øîåù äòåø (àé
úçà íøéáòäì åì äéäù ,áééç äæ éøä ,(çëá íéøâð íéîù íå÷î ùåøéô) øäð úìåáùì
ïúøéîùá òùôå ìéàåäå ,äìåòî äøéîù øåîùì àìà øëù ìèåð øîåùä ïéàù ,úçà
:áééç àåä éøä ,äìéôðä úòá óåñá ñðàðù éô ìò óà ,ãçàë øéáòäå äìçúá
)äúî àì åìéôà ,äðöá åà äîçá äãéîòäù ïåâë ,äúîå äôâéñ .øåèô ,äëøãë äúî (áé
:(äë)áééç ,ãéî

)כה( אפילו לא מתה מיד  -כיון דסיגפה אמרינן דמאותה שעה התחילה להתקלקל והוה
פשיעה )סמ"ע( .אפילו לא מתה רק אחר שנה חייב ,964כיון דאי אפשר לו לישבע ,דאימר
מחמת הסיגוף מתה .ונראה דמ"מ אם ידוע בבירור שבנתיים היתה בריאה כשאר בהמות
לא חיישינן לה ,ואינו חייב רק כשהוא באופן שאי אפשר לידע ואפשר לספק אולי מחמת
חולי הראשון מתה ,ואפשר דהטעם משום דכשעדיין הוא בידו ופשע מקודם ,דכל שיש
לתלות בשום צד אפילו רחוק אמרינן דהוי תחילתו בפשיעה וסופו באונס חייב ,אם לא
שעל פי אומד אי אפשר לומר שמחמת סיגוף הראשון מתה .אמנם שומר אם סיגפה בחמה
והחזירה ואח"כ מתה פטור ,כיון שכבר כלה התחלתו בפשיעה) 965נתה"מ(.

):ñðåà äæ éøä ,äìôðå åúô÷úå ïé÷åö éùàøì äúìòå 966åúô÷ú (âé
)éô ìò óà ,äòðî àìå äòðåîì ìåëé àåäå äéìéàî äúìòù åà ,ïé÷åöä éùàøì äìòä (ãé
:áééç ,ñðåàá åôåñå äòéùôá äúìçúù ìëù ,áééç ,(åë)äøáùð åà äúîå äìôðå åúô÷úù

)כו( אף על פי שתקפתו ונפלה  -קשה כיון דשומר חנם אינו חייב בעלתה מאליה על כרחך
לאו פשיעה היא אלא כעין גניבה כמו בעל בעידנא דעיילי אינשי ,וא"כ אמאי חייב
בתקפתו ונפלה הא הוי תחילתו בגניבה וסופו באונס .ונראה דדוקא כל שהאונס בא מחמת
הגניבה רק שיש לתלות בצד רחוק ,ולזה פטור כשהיה תחילתו בגניבה .אבל כשהוא באופן
שאם לא עשה מעשה הראשון לא היה נעשה האונס כלל ,כגון הכא שאילו היה יושב
ומשמר שלא לעלות בודאי לא היתה נפלה ,חייב ,דהוה כמו תחילתו וסופו בגניבה
)נתה"מ(.

)íâàì äàöéå éåàøë äøîù àìå äá òùôù åà ,äëøãë íù äúîå øää ùàøì äìòä (åè
øîåù) .(çë)áééç ,áðâä úéáá äúîå íâàäî äáðâð íà ìáà .(æë)øåèô ,äëøãë íù äúîå
:(â"îù ïîéñå ù"ã ïîéñ ïî÷ì ïééò ,åðîæ äìëù øëù
)כז(

ומתה שם כדרכה כו'  -דמלאך המות מה לי הכא ומה לי התם )סמ"ע(.

 964עי' לקמן שט ס"ג שזה דווקא ח' ימים.
 965היינו שהבריא בדווקא? לא ברור לי כוונתו
 966היינו תקפתו ועכ"ז עלתה לראשי צוקי ונפלה.
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)כח( ומתה בבית הגנב חייב  -וא"ת מאי איריא דגנבה מהאגם ,אפילו גנבה מביתו נמי חייב
השומר שכר מכח גניבה .וי"ל דאיירי אפילו בנגנבה בליסטים מזוין דאינו חייב כשנגנבה
מביתו ,אבל כשנגנבה מהאגם דהו"ל תחילתו בפשיעה ,אף שסופו באונס חייב ,דמיד
כשנגנבה מהאגם חייב ,דאילו עמדה בביתו אמרינן דלא בא הליסטים וגזלה ,וכיון
דמתחייב על הגניבה תו לא מיפטר במה שמתה ביד הגנב )סמ"ע(.
:áééç éúî ,øáùðå íå÷îì íå÷îî úéáç øéáòîä - ùã ïîéñ
)äæ ïéàù ,(á)íìùéù àåä äøåú ïéã ,äøáùðå ,(à)øëùá íå÷îì íå÷îî úéáç øéáòîä (à
äéäéù íéîëç åð÷ú ìáà ,(â)ïäá áééç àåäù äãéáàå äáéðâë äøéáùä éøäå ,ìåãâ ñðåà
úéáç øéáòéù íãà êì ïéà ,íìùé øîåà äúà íàù ,(ã)äá òùô àìù äòåáù áééç
:(ä)äúøéáùå äîäáä úúéîë úéáçä úøéáù åá åùò êëéôìå .åøéáçì

)א( המעביר חבית  -דוקא כשנשא שיעור משא כל שיכול לישא ,תיקנו חז"ל שיפטור
מתשלומין משום דנקל ליכשל ,אבל מי שנשא דבר קל ונתקל ושברו חייב דבקל אפשר
ליזהר) ,נתה"מ(.
)ב( בשכר ונשברה דין תורה הוא שישלם כו' – י"א דוקא אם נתקל במקום מדרון לא
מחשבי פושעים ויש לו דין שכתב המחבר ,אבל בנתקל במקום שאינו מדרון הוה פושע
וחייב מדינא אפילו שומר חנם ,ואינו נפטר בשבועה דלא פשע בה ,דמחשבינן ליה לודאי
פשע דה"ל ליזהר מלהיות נתקל כיון שהלכו במקום הישר .967אלא שמ"מ מצוה לכנוס עם
הפועלים לפנים משורת הדין ,כל שלא ידענו שפשע במזיד ,ולא עוד ,אלא מצוה על בעל
הבית ליתן להם גם שכרם אם הם עניים ואין להם מה יאכלו )סמ"ע ,וש"ך.(968
)ג( והרי השבירה כגניבה ואבידה כו'  -ר"ל שאינו פשיעה גמורה ואינו אונס גמור ,וחייב בו
השומר שכר ולא שומר חנם )סמ"ע(.
)ד( אבל תקנו חכמים כו'  -ר"ל חכמים תיקנו שלא יצטרך לשלם אלא יהיה פטור בשבועה
שלא פשע בה ,וגם צריך לשלם לפועלים שכירתן )סמ"ע(.
)ה( שבירת החבית כמיתת הבהמה  -כלומר ובמתה פטור השומר שכר דהוא אונס גמור
)סמ"ע(.

)ìéàåä ,éöçä íéîìùî äøáùðå èåîá íéðù äúåà åàùð íàù äæ øáãá åð÷ú ãåòå (á
ùé íà äöçî íéîìùîå ,ñðåà åðéàå ñðåàë éåä (å)íéðù éáâì ì÷å ãçà éáâì ìåãâ äæ éåùîå
:(æ)äá åòùô àìù íéãò

)ו( הואיל ומשוי כו'  -כיון דמשא זה אינו ניתן לשאת לאחד מפני כבידותו ,א"כ יש על
משא זה שם פשיעה לאדם אחד הבא לנושאו ,ואף שנתחבר אחד עמו וסייעו לשאת אותו,
כיון שאין מדרכן להתחבר בענין זה הוי כאילו נשאו אחד דמי ,מיהו הואיל וקל לשנים
אינו חייב אלא החצי )סמ"ע(.
)ז( אם יש עדים שלא פשעו בה  -ואינו נפטר בשבועה עד שיביא עדים ,ועי' לעיל רצ"ד
ס"ב ,ורצ"ו ס"ג )סמ"ע(.

)éöç íéîìùîå äòéùôá äåøáù àìù íéòáùð ,íééåöî íéãò ïéàù íå÷îá äøáùð (â
:åîöò éðôá øéáòäì ìåëé äéäù éåùî àìà øéáòäì ãçà ìëì äéä àì éøäù ,äéîã
)äøéáòäì íéìáñä ìë êøã ïéàù äìåãâ úéáç øéáòäù ãçàäù (ç)ãîì äúà ïàëî (ã
ìáà ,åúòãå í"áîøä ïåùì äæ ìë - äâä :ìëä íìùî åãéá äøáùð íàå ,òùåô àåäù ,ãéçéá
,øåîâ òùåô éø÷î àì ãçàì ãáë àåäù éô ìò óà íéðùì ì÷ àåäù ìëã åäì àøéáñå íé÷ìåç ùé
:äöçî ÷ø íìùî åðéàå

 967צ"ע אם הסמ"ע פוסק כך.
 968צ"ע איך מסיק הש"ך.
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)ח( מכאן אתה למד כו'  -פירוש ממ"ש לפני זה בסעיף ב' דדוקא כשנשאוהו שנים הוא
דאינו משלם אלא מחצה כיון דהוא קל לשנים ואינו פושע גמור ,הא אילו נשאו אחד הוה
פושע גמור וחייב לשלם כולו )סמ"ע(.969
)'ã ÷åùä íåéá äåù àåä éøäå ,(é)íìùì áééçúðå (è)éðåðçì ïéé ìù úéáç øáùù ìáñä (ä
,òáøà åì åîìùé åà ïéé ìù úéáç øéæçäì íéáééç ÷åùä íåéá åøéæçä íà ,'â íéîé øàùáå
íàå .äùìù åì ïéøéæçî ,ïéé åì äéä íà ìáà ,÷åùä íåéá øåëîì ïéé åì äéä àìù àåäå
äúøéëîá çøåè äéäù çøåè ïîæ ìëá åì ïéëðîå äùìù åì ïéøéæçî ,íéîé øàùá åì åøéæçä
ìáà ,åúòãå í"áîøä 'ì äæ íâ - äâä :äæá àöåéë ìë ïëå ,(àé)úéáçä á÷åð äéäù á÷ðä íâôå
íåéá øáù íàå ,'â íìùî íéîéä øàùá øáù íàù êôäá åäì àøéáñå (áé)íé÷ìåç íéùøôîä áåø
øçà úéáç åì ïúéì äöåø íà øèôð åðéàå òáøà åì ïúéì êéøö íéîéä øàùá åòøåôì àá íà ,÷åùä
øçà ïéé åì ïéàù àåäå ,ïéé ìù øçà úéáç åì øéæçäì ìåëé ÷åùä íåéá òøåôì àá íà ìáà ,(âé)ïéé ìù
:(ãé)ïééä éîã åì ïúéì êéøöå íéîé øàùë åìöà àåä éøä øçà ïéé åì ùé íà ìáà ,÷åùá øåëîì

)ט( הסבל ששבר חביות של יין כו'  -כלל דבריו דס"ל שלעולם הולכין אחר זמן החזרה,
ואף על גב דכל הגזלנין משלמין כשעת הגזילה ,מ"מ לא מיקרי גזלן ,ואין עליו לשלם אלא
מה שקלקל בפשיעה ,ואין לו להחזיר אלא חביות יין והרי מחזיר הם או דמיהן ,ושיטת
הרמ"א היא דהולכין אחר שעת השבירה ,והוא ,באם שברו ביום השוק דהיה שוה ד' ובא
לפרעו בשאר הימים צריך ליתן לו מזומנים ד' ,ואינו נפטר בחזרת חביות יין ולומר לו
המתינו ומכרוהו ביום השוק ,אבל בהחזרת חביות יין נפטר בכה"ג )סמ"ע( ,וי"א שאם
במקום כספים הוא מחזיר חבית יין ,אע"פ שאינו שוה עתה רק כמו המעות זה מספיק
)ש"ך( .וי"א אפילו שהשבירה הוי בשאר יומי אלא דאפילו הכי כי אהדרו בתר יומא
דשוקא הראשון מהדרי חמשא משום דאמר חנוונאה אילו הוי גבאי ביום השוק מזבנא ליה
970
בחמשא .כיון דלקמיה חזי וביום השוק שוי חמשא אית ליה ביה הוה דינא דגרמי
בחמשא ומשלם חמש .והא דכל הגזלנין משלמין כשעת הגזילה אף על גב דאייקר בשעת
התביעה ,היינו היכא דלא נודע בשעת הגזילה אם יתייקר אח"כ ,אבל היכא דידוע היוקר
דלקמיה כי הכא דביום השוק שוה חמשא אזלינן בתר יוקרא דלקמיה דהו"ל גורם
לממון) 971קצה"ח( .ו"א מדנקט הסבל ששבר חבית יין ולא נקט סתם מי ששבר חבית יין,
משמע דלא שייך דין זה רק בסבל .והטעם נראה ,כיון דמיירי ששברו בפשיעה כמ"ש לקמן
ס"ק )י( ,ומבואר בסימן קע"ו סעיף י"ד בהג"ה דשותף שמכר קודם זמנו דהוי פשיעה
דחייב לשלם לחבירו מה שנתייקר אח"כ ,דומה לפועל דחייב לשלם מה שהיה יכול
להרויח ,ועי' סי' ש"ו סק"ו? ,משום הכי חייב לשלם הכא ג"כ כשפשע בדבר שדרכו
להחזיק עד הזמן כפי השער .ולכך אם בא לשלם לו ביום השוק הראשון צריך ליתן לו
חבית יין או ליתן לו ארבעה מה שהיה יכול להרויח .ומ"ש המחבר כשמחזיר לו בשאר
ימים דאינו משלם לו רק ג' ,היינו כשמחזיר לו קודם יום השוק הראשון אז נפטר בג' ,כיון
דבזמן זה יכולין לקנות חבית יין כיוצא בזה בג' ,ואין הפסד לחנוני ,שהסבל יאמר לו אם
תצטרך ליין תוכל לקנות בסך זה .אבל כשמחזיר לו אחר יום השוק ,אין סברא כלל שיפטר
בג' ,כיון שכבר נתחייב ביום השוק להחזיר לו ד' ,וכי משום שהוסיף פשע ועיכב המעות
שנתחייב לו אצלו עד אח"כ יפטור עצמו בפחות )נתה"מ.(972
)י( ונתחייב לשלם  -ר"ל כגון ששברו בפשיעה באופן שחייב לשלם )סמ"ע(.
)יא( ופגם הנקב  -זה הפושע שמשלם לו דמי היין ודמי החבית מנכה לו מדמי "היין"
כשיעור הטורח שהיה לו במכירתו ,ומדמי "החבית" מנכה לו פגם הנקב ,דהא אילו לא
שברה לא היה יכול למכור היין אם לא שהיה צריך לנקוב תחילה החבית ,וחבית שיש לה
נקב אין שוה כ"כ כמו החבית שלמה ,שחבית שלמה ראויה לכל דבר משא"כ זו )סמ"ע(.

 969לא הבנת מסכנת הסמ"ע הבא?
 970עי' לקמן הערה .1008
 971הוא מוסיף , :א"כ אם תפס חנוני נראה דלא מפקינן מיניה עד דמשלם חמשא ,ועיין מ"ש
בסימן קע"ו סק"ז ,וצ"ע למה?
 972ולפי דבריו אין מח' מחבר רמ"א ,וכן הוא בש"ך לקמן ס"ק )יב(
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)יב( אבל רוב המפרשים חולקין כו' – שיטת המחבר מיירי ששברוה דוקא בשאר יומי וא"כ
לענין הדין אין מח' מחבר רמ"א )ש"ך(.
)יג( ואינו נפטר אם רוצה ליתן חבית כו'  -אם נשאר לו יין מיום השוק ששבר בו ,הרי זה
נפטר כשהחזיר לו חבית יין ,שהרי לא מצי למימר אילו היה בידי הייתי מוכרו ,אלא שאינו
נפטר בנתינת ג' כיון שהיה שוה ד' ביום השבירה )סמ"ע(.
)יד( אבל יש לו יין אחר כו'  -היינו דוקא בדקנה היין זה אחר זמן השבירה ,ואז אמרינן כיון
דהיתה החבית שוה ד' ביום השבירה ועכשיו ביום התשלומין יש לו יין ואינו יכול למכור
גם זה ,משו"ה צריך ליתן ד' דמי היין ,אבל אם נשאר יין זה שבידו עתה מיום השבירה
נפטר בהחזרת חבית יין )סמ"ע(.

):973ç"ù àìà äéìò åðéà åúéáá ïééãò àéä åìéôàå ,åúøéîù äúìë åðîæ äìëù ïåéë ,ù"ù (å

:áðâð åà ñðàð ïòåèù åà øôåëù øîåù - äù ïîéñ
):åì øîà íà ïåâë ,íäéðéáù úåøçà úåðòè åà øôë íà ïéðòì ç"ùë åðéã øëù øîåù (à
,äñðàðù ïòåè øîåùä íàå .øèôðå úñéä òáùð ,äæá àöåéëå ,åúì÷ì÷å õôçá úùîúùð
àéäù òáùé ,íééåöî ïéà íàå ,íìùé åà ,øèôéå íéãò àéáé ,íééåöî íéãòù íå÷îá íà
åà ,äáðâð :ïòè íàå ,(à)åúåùøá äðéàùå ãé äá çìù àìù åúòåáùá ìåìëéå ,åéøáãë
:(á)åúåùøá äðéàù åúåà ïéòéáùî ,íìùî éðéøäå äá éúòùô :øîåàù åìéôà

)א( שלא שלח בה יד ושאינה ברשותו  -אף על גב דכבר נשבע שהוא כדבריו והיינו שנאנסה
מידו או מתה ,מ"מ צריך לישבע שאינה ברשותו ,משום דאם שלח בה יד כבר נתבאר
בסימן רצ"ב ס"א ורצ"ד ס"א שמאז עומדת ברשותו אפילו לענין אונסין ,והכי קאמר,
ויכלול בשבועתו שלא שלח בה יד ואז אינה ברשותו ,ועיין מה שכתבתי לעיל בסימן רצ"ה
בסעיף ב' בסמ"ע סק"ה עוד מזה?? )סמ"ע(.
)ב( ואם טוען נגנבה או אפילו שאמר פשעתי והריני משלם כו'  -האי הריני משלם ,קאי גם
אטען נגנבה ,דהא שומר שכר דינו שחייב לשלם בגניבה ואבידה )סמ"ע(.

).ïéãá áðâä ãéîòé àåäå ,úéáä ìòáì òåøôì êéøö ,áðâä øëåäå (â)ïééåæî íéèñìá äáðâð (á
ïéãá åãéîòäì êéøö áðâä àöîðù ïåéë ,áðâä øëåäå íãå÷ øèôðå øáë òáùð íà åìéôàå
:úéáä ìòáì òøôé àåäå

)ג( נגנבה בלסטים מזויין כו'  -וכן הוא בש"ח עי' סי' רצ"ד ס"ו ועיי"ש בסמ"ע ??
)סמ"ע(.974

)åîë ,äòéùôî óà øåèô ,(ã)øåîùì õôçä êùîù äòùá åúëàìîá åîò íéìòáä åéä (â
:ç"ù éðéãá øàáúðù

)ד( בשעה שמשך כו' – עי' סוף סי' רצ"א )ס"??( דבשעה שמשך דהיינו בתחילת ענין
מלאכת השמירה והדומה לו בעינן שיהא עמו ,ואז לא איכפת לן אף אם אח"כ בשעת
אבידה לא יהיה עמו ופטור ,משא"כ איפכא )סמ"ע(.

)äãéáàå äáðâî øèôéì äðúäù åà ,(ä)íéñðåàá óà áééçúäì ù"ù åéìò ìá÷ (ã
åìéôà øåèô ,åúåéøçàá áééçúà àìù úðî ìò :íúñ øîà) .åàðú éôì ìëä ,(å)äòåáùîå
:((æ)äòéùôî

)ה( קיבל עליו שומר שכר כו'  -ע"ל סי' ס"ו ס"מ 975וצ"ה ס"א בהג"ה 976ורצ"א סכ"ז וש"א
ס"ד 977ודו"ק ורצ"ד ס"ה ורצ"ו ס"ה) 978ש"ך( ,ואם הוצרך השומר שכר ליתן משכון לא

 973סמ"ע :בשו"ע ישן בדפוס ויניצאה כתב כאן עוד דין שומר שכר שכלה זמנו כלתה שמירתו
ואפילו היא עדיין בביתו אינו עליה אלא שומר חנם .ובשו"ע דפוס קראקא השמיטו משום דכתבו
המחבר לקמן סוף סימן שמ"ג ,ושם הוא מקום מקורו שנלמד מדין שואל.
 974סמ"ע הבאה בא לחלוק על המחבר שזה סתירה בדבריו? ולא מתרץ?
975
976
977
978

שזה דווקא בקנין
כאן לא צריך קנין ,ואיתא שכל תנאי בממון או בשבועת ממון קיים עיין בתשו' ר"י לבית לוי
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מהני תנאו בלא קנין ,דהא דמתחייב אף בדברים ,הטעם הוא משום דבההיא הנאה דנפיק
עליה קלא דמהימן הוא גמר ומשעבד נפשיה ,והכא לא שייך טעם זה ,דהא קמן דלא
הימניה )פ"ת(.
)ו( ומשבועה כו'  -ואז מפסיד שכרו המגיע לו )ש"ך(.
)ז( אמר סתם על מנת כו'  -שומר שכר או שואל שאמרו מעיקרא איני מקבל אחריות עלי
פטור מכלום ,אפילו שומר חנם לא הוה ,ודוקא בדאמר מעיקרא כן מהני בלא על מנת,
משא"כ אם קיבל השמירה מעיקרא צ"ל אח"כ על מנת )סמ"ע( ,וי"א אחר שכבר קבל
השמירה ע"מ נמי לא מהני )ש"ך( ,עי' מ"ש בסימן ע"ב סקי"ד )קצה"ח(.
):(ç)à"öø ïîéñá åèôùî øàáúð ,øçà øîåùì øñîù øëù øîåù (ä
)ח(

נתבאר משפטו בסוף סימן רצ"א  -ע"ש מסעיף כ"א ואילך )סמ"ע(.

)äæ éøä ,((è)êìéàùàå éðìéàùä ïéãä àåäã à"é) ,êì øåîùàå éì øåîù :åøéáçì øîåàä (å
éðàå íåéä éðìéàùä ,(àé)øçîì êì øåîùàå íåéä éì øåîù :äéì øîà .(é)íéìòáá äøéîù
,(âé)øçîì êì øåîùàå íåéä éðìéàùä ,(áé)øçîì êìéàùàå íåéä éì øåîù ,øçîì êìéàùà
åà êìéàùàå éì øåîùå (êìéàùàå éðìéàùäã) à"éå - äâä :äæì äæ øëù éøîåù åùòð íìåë
.(ãé)979íéìòáá äøéîù éø÷î àìå øëù øîåù éåä ,àîåé ãçá åìéôà ,êì øåîùàå éðìéàùä

)ט( ויש אומרים דהוא הדין השאילני ואשאילך  -הטעם ,דהמשאיל הוא במלאכת השואל
לשמור לו כלי המושאל לו )סמ"ע( ,קשה למה כתב בשם י"א שהרי גם המחבר סובר כן
ממ"ש אח"כ השאילני היום ואני אשאילך למחר נעשה ש"ש אלמא דבבת אחת הוי שמירה
בבעלים )ש"ך(.
)י( הרי זה שמירה בבעלים  -ראובן הביא לו שמעון עשרה משקלי זהב שיעשה לו מהם
אצעדה אחת וכו' ,ושמעון מסייע בהתכתו כו' ,ובבואו ליקח האצעדה לא נמצאת ולא נודע
מה היה לו כו' .מצד מה שנתעסק עמו במלאכה נראה פשוט דהוי שמירה בבעלים וכו',
א"כ דבר פשוט הוא דהוי פשיעה בבעלים לפטור ,ונראה דאע"ג דשמירה בבעלים פטור
אפילו מפשיעה ,אבל שכרו מיהא מפסיד ,היינו דוקא היכא דנתן לו שכר לשמור א"כ כל
שלא שמר כראוי אפילו שאין בו דין שמירה אבל שכרו מיהא מפסיד כיון שלא עשה
מלאכתו ששכרו לכך לשומרו כתורת שומר שכר ,אבל אומן שנוטל שכר עבור מלאכתו
אלא דהוא ממילא שומר שכר כמו שוכר כיון דנהנה )עי' ש"ו ס"ק א ,(980וא"כ כיון דעשה
מלאכתו מלאכת אומן ונאבד בענין שהוא פטור כגון שהיה בעלים עמו א"כ הו"ל כמו
חזרה ליד בעלים וכאילו נאנס דהו"ל כמו חזרה ליד בעלים וצריכין לשלם שכרן )קצה"ח(,
וי"א שאין צריך לשלם דמי שכירות )נתה"מ(.
)יא( ואשמור כו' – עי' לעיל ס"ק )ד( ,דבעינן שיהא עמו בתחילת השמירה של זה שאבד
)סמ"ע( ,וה"ה ביום א' ושעות מחולקות )ש"ך(.
)יב( שמור לי היום ואשאילך למחר כו'  -הא אמר לו שמור לי היום ואשאילך מיד או
השאילני ואשמור לך מיד הוה שמירה בבעלים ,וכן כל שתלה השמירה או השאלה בענין
אחר שאמר אשאילך בתנאי שתשמור לי או השאילני בתנאי שאשמור לך כנגדו ,מיהו
באומר לו השאילני היום ואשמור לך למחר ,לאו עמו מיקרי ,דעמו משמע מיד בשעת
התחלת שאלה )סמ"ע( ,השאילני ואשאילך ודאי אתי כפשוטו בבת אחת דומיא דשמור לי
ואשמור לך ,וא"כ בשעה שזה מחויב לשמור לו כלי השואל גם חברו מחויב לשמור כלי
משאיל והוה שאלה בבעלים ,ושמור לי ואשאילך נמי מובן שהרי מיד שזה מקבל הכלי
לשמור ,זה מחוייב להשאיל לו הכלי ,נמצא שזה הכלי של משאיל ,הרי הוא כאלו הוא של
השומר ,וכל היכא דאיתיה ברשותא דהשומר איתיה ,ובעל הכלי צריך לשומרו לו כדי
להשאילו ,נמצא נעשה בעל הכלי שהוא המשאיל שומר ,וכן בהשאילני ואשמור לך ומיירי
שמשאילו אח"כ דאלו היה מוסר לו כלי השואל מיד א"כ אינו שוב עמו במלאכתו ,וזה
בכלל היום ולמחר .מיהו בשמור לי היום ואשאילך למחר כיון דאינו חייב להעמיד לו כלי
השואל עד למחר ,לא חל על המשאיל תורת שמירה עד למחר ,שהרי הכלי הוא שלו ולא
סימן ס"ח סוף ד' קמ"ט ובתשוב' ן' לב ס"א דף קנ"ה
 979ויש אומרים דשמור לי כו' .עיין בספר א"א דף ק"ד ועיין בתשוב' רשד"ם סי' ל"ד )ש"ך(.
 980לא מצאתי למה שציין.
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הוי שמירה בבעלים )ש"ך( ,וי"ח ,דמה הפרש בין מיד בין למחר ,דלמחר ג"כ מחויב
המשאיל לשמור לו עד למחר כדי להשאילו .לכן נראה דהיינו טעמא ,ד"ואשאילך מיד"
הכין עצמו למלאכה להושיט לו דבר הנשאל כמו בהשקיני מים ,משא"כ בואשאילך למחר
שלא הכין עצמו למלאכה עד למחר .אמנם לכו"ע לא נפטר מטעם בבעלים רק השומר,
אבל השואל ודאי דחייב כשאמר השאילני ואשמור לך ,דנגדו לא הוי השומר בעליו עמו
דהא הבעלים אינן עושין להשומר מאומה )נתה"מ(.
)יג( השאילני היום כו'  -ואם א"ל השאילני ואניח לך משכון הוי שואל וחייב באונסים
)ש"ך( .וי"א שדין זה קשה לכאורה ,דהא שמירה בבעלים הוא ,וע"כ צ"ל דמיירי ששאל
ואח"כ הניח לו המשכון דלא נשתעבד בשמירה בשעת מעשה )נתה"מ(.
)יד( ויש אומרים דהשאילני ואשאילך  -והטעם ,כיון דמה ששמרו הוא רק לעצמו דהרי כל
הנאה שלו )נתה"מ( ,וי"א שכל שאלה תמורת דבר הוה שומר שכר ,ואפילו בשמור לי
בשכר היום ואשמור לך בחנם למחר ונגנבה או נאבדה פרה דחנםח ,מיקרי שכר מה
שחבירו ישמור לו בשכר שהרי לא היה מסכים תמורת השכר ללא השאלה )קצה"ח.(981
)íéèñì åàáå ,(åè)äãáë àéäù éìù ìåèå äì÷ àéäù êìù àîéìâ éðìéàùä :åì øîà (æ
éåäã êìéàùàå éðìéàùä äéì éåäã - äâä :(æè)ïåùàø ìòá ìù àéä úøàùðä ,úçàä åìèðå
çéðä ïáåàøù ïåâë ,íéøçà ãéá àìà ,íéìàåùä ãéá íéìåàùä íéøáãä ïéà íà åäéî .íéìòáá äìéàù
ïåòîù ïéà àäã ,íéìòáá äìàù éø÷î àì ,ïáåàøì øáã ìéàùä ïåòîùå ïåòîù ãòá éåì ãéá ïåëùîä
:äæì äæ øëù éøîåù ååäå ,ïáåàøì øîåù
)טו(
שהיא כבידה  -פירוש ,והוא היה חזק יותר לנושאה עליו או שהיה רוכב גמל )סמ"ע(.

)טז( הנשארת היא של בעל הראשון כו'  -ואינו יכול זה שהיה בידו לעכבו בשביל מה שאבד
לו השני ,דהרי פטור מאבידתו אף שהוא שואל ,כיון דהשני היה עמו במלאכתו שהיה ג"כ
שואל ממנו )סמ"ע(.
)יז( כגון שראובן הניח משכון כו'  -אם עשה כן מעצמו ולא תלה זה בזה הוה שמירה
בבעלים) 982סמ"ע( ,וי"א דאין חילוק בכך אלא אפי' תלה זה בזה כיון דאין המשכון בידו
א"כ אינו שומר עליו )ש"ך(.

:ìáðù çáèå ,åì÷ì÷ íàå ,øëù éøîåù íéðîåàä - åù ïîéñ
)åà ,úåòî àáäå êìù úà ìåè :åøîàù íìëå .(à)983íä øëù éøîåù íéðîåàä ìë (à
íà ìáà .íðç øîåù ïîåàä éøä ,éìëä íéìòáä åç÷ì àìå ,(à)åéúøîâ :ïîåàä äéì øîàù
:øîà íàå) .äéäù åîë ,øëù øîåù àåä ïééãò ,(á)êìù úà ìåèå úåòî àáä :ïîåàä øîà
:((â)øåèô ,ãåò åøîåù éðéàå êìù úà ìåè

)א( כל האומנין שומרי שכר הן  -דוקא באומן דקבלנות קאמר דהוי שומר שכר ,משא"כ
פועל שכיר יום ,כיון דהשכירות שנותנין להן אינה בשביל השמירה אלא עבור המלאכה
שמתקנין ועוסקין בו ,אלא שבהנאה שנתנו לו לתקן ולא לאחר באותה הנאה מחשב
לשומר שכר ,והנאה כזו אינה שייכא כי אם בקבלן שמניח אותה המלאכה בידו עד גמרו
ונתנו לו שכרו ,משא"כ שכיר יום שהיום נותן לזה ומחר לאחר ,וכל כהאי גוונא אין שייך
לומר בו בהנאה שנתנו לו כו' ,דהא לא נתנו לו אלא עבור שנזדמן לפניו זה ,והא ראיה
שלמחר יתנהו לאחר .ועוד יש לחלק ,דסתם קבלן עושה המלאכה בביתו ושייך בו שמירת
הכלי מגנבים מביתו ,משא"כ בשכיר יום דמסתמא הוא עושה המלאכה בבית הבעלים ואין
השמירה עליו )סמ"ע( ,וי"ח שכל אומן בין בקבלנות ובין בשכיר יום ,בין בביתו בין אצל
בעל הבית ,מטעם שזהו שכרו שמשתכר במה שנותן לו מלאכה ליטול שכרו )ש"ך( ,עיין
מ"ש בסימן ע"ב סק"ד )קצה"ח( .אף דבעינן משיכה בשומרין )עי' סימן רצ"א סעיף ה'(,
מ"מ נראה דבשוכר הוי התחלת השימוש קנין הן לענין חזרה הן לענין חיוב אונסין
)נתה"מ( .ויש שלא מחלקים בין קבלן לשכרי יום ,עכ"ז אם עושה מלאכה אצל בעל הבית

 981סק"ג נכון?
 982נכון?
 983עי' סמ"ע )סי' ע"ב סקכ"ו( :אומן בכלי אומנותו שמת בנו נעשה שומר שכר תחתיו.
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לא חשיב שומר שכר ,דלאו משום הנאתו קאי שם ,דבלא"ה ברשותיה דבעל הבית הוה
קאי ועומד .וכהאי גוונא לא הוי אפילו שומר חנם .והא דאומן כשומר שכר ,ל"ד משום
דתפיס ליה אאגריה ,אלא אפילו שהקדים לו שכרו דתו לא שייך לומר דתפיס ליה אאגריה,
אפ"ה חייב כשומר שכר כיון שמשתכר במה שהוא עומד אצלו ,וי"ח שכל שהקדים לו
שכרו אינו כשומר שכר ,ודוקא גבי אומן אינו כשומר שכר באם הקדים לו שכרו ,מטעם
דלא חשיב שלהנאתו עומד אצלו ,שהרי היה יכול לעשות המלאכה בבית בעל הבית ,אבל
בעל עגלה שכל אומנותו להוליך הסחורה על עגלה שלו ממקום למקום וע"י זה משתכר,
בודאי דחשיב שלהנאתו עומד אצלו כמו גבי שוכר ,ולכן הוי כשומר שכר גם בהקדים לו
שכרו .וי"א באומן ממש ,אם הקדימו לו שכרו אחר שמשך החפץ ,פשוט ג"כ דחייב כדין
שומר שכר ,אך אם הקדימו לו שכרו קודם שמשך החפץ יש להסתפק בזה אי הוי כשומר
שכר .עוד ,אם נתן כלי לאומן כדי לראות צורתו ולעשות לו כלי אחר כמותו ,לא הוי כמו
פקדון ,אלא שומר שכר שהרי אילו לא היה מראה לאומן הכלי לא היה יודע לעשות אחר
כמותו ,נמצא השכר שקיבל בעשיית הכלי הוא בשביל הכלי ההוא שנתן לו ,וא"כ הוה ליה
החפץ ההוא כמו החפץ עצמו שנוטל שכר על עשייתו ונמצא זה וזה שוין ,והוי שומר שכר
כל זמן שלא הודיע האומן לבעל הכלי שכבר צייר בדעתו ציור הכלי ההוא ואינו צריך לו
עוד ,אך לאחר שהודיעו שאינו צריך לו עוד לראות בו ,אם אח"כ הניחו בידו ,מההיא
984
שעתא לא הוי אלא שומר חנם )פ"ת(.
)ב( הבא מעות וטול כו'  -דבזה גילה דעתו שרוצה לעכב הכלי בידו עד שיתן לו תחילה
שכרו )סמ"ע(.
)ג( ואיני שומרו עוד כו'  -פירוש ,ואפילו שומר חנם לא הוי ,דהא גילה דעתו שאינו רוצה
להיות בשמירתו כלל .אבל אם הקדים לומר הבא מעות וטול את שלך ואיני שומרו עוד,
מזה לא איירי כאן ,אלא גם בזה אמרינן דלא אמר טול את שלך ואיני שומרו עוד אלא אחר
שיביא המעות ,ואז הוה שומר שכר )סמ"ע(.
),ìãâîå äáéú ,(ã)äãéù ùøçì ïúð ,ãöéë .íìùì íéáééç ,åì÷ì÷å ,ï÷úì íéðîåàì ïúð (á
øçà åøáùðå ,ìãâîå äáéú ,äãéù íäî úåùòì íéöò åì ïúð åà ,åøáùå ,øîñî íäá òåá÷ì
'éñ ò"àá 'ò (å)(ä)éìë çáùá äðå÷ ïîåàä ïéàù ,ìãâîå äáéú ,äãéù éîã åì íìùî ,åùòðù
øúåñ äéä .íìùì áééç ,÷éæä åà íéðáàä øáùå ìúåëä øåúñì åéìò ìá÷ù éàðáä - äâä :å"èñ ç"ë
:áééç ,äëîä úîçî íàå ,øåèô ,øçà ãöî ìôðå äæ ãöî

)ד( כיצד נתן לחרש שידה כו'  -פירוש ,לא מיבעיא כשהשידה תיבה כבר היתה עשויה
ונתנה לו לתקן ושברה דחייב לשלם לבעה"ב ,אלא אפילו לא נתן לו אלא עץ בעלמא
והאומן תיקנו לכלי ואח"כ נשבר בידו דאומן ,אפ"ה חייב לשלם לבעה"ב ,דמיד שעשאו
האומן קנאו הבעה"ב ואין לאומן עליו אלא חוב בעלמא דמי שכרו ,דאין אומן קונה בשבח
הכלי דהיינו מה שנשבח העץ להיות עשוי ממנו הכלי שידה תיבה כו' )סמ"ע(.
)ה( שאין האומן קונה בשבח כלי - 985וי"א שזה ספק אם אומן קונה בשבח כלי ,ואז אינו
חייב לשלם אלא דמי עצים ,מיהו לענין איסור של בל תלין דבקבלנות עובר משום בל
תלין ,והוא הדין אם נגנב או אבד הכלי ממנו לאחר שעשאו והשביחו ,ונרא' דפלוגתייהו
הוי כשלא קבל עדיין האומן דמי שכירתו דאלו קבל דמי שכירתו ליכא למ"ד שלא יתחייב
להחזיר דמי השכירות 986כשקלקל )ש"ך( .הנותן טבלא לאומן לצייר בה ציורין ששוחקין
עליו באיסקונדרי ,ואסרה על בעלים בנדר אחר שציירה קודם שפרע לו שכרו ,מאחר ואין
אומן קונה בשבח כלי ,אז אין לו בגוף כלום אלא שכר הוא דמחייב עלה בעל הכלי ואין לו
כח לאסור הכלי .ואפילו אם היה האומן קונה בשבח כלי ,היינו היכא שיש ממשות בשבח
כגון שנותן לו עצים ותיקן כלי אבל הכא לא עשה אומן אלא ציירה בסימנין ואין בזה
ממש ,וכן בצביעת צמר אינו קונה .וי"ח ,והעיקר שכל אומן קונה בשבח כלי אינו קונה כל
הכלי אלא בשבח כלי )עי' לקמן &( ,ובצבע לא שיבח הכלי כיון דאינו אלא חזותא והו"ל
כמי שאינו ומש"ה אין לו מה לאסור ,ואפשר שצבע בצמר הוה ספק ,ולכן ספק ממונא

 984לא הבאתי דברי הסמ"ע ש"ך ונתיבות.
 985לא הבאתי דברי הסמ"ע
 986הקצה"ח מגיע שצ"ל השידה.
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לקולא ואין לו בממונא כלום )קצה"ח( ,וי"א דכל שהאומן קונה בשבח כלי אפילו השבח
הוא ע"י דבר שאין בו ממש גמור ,כגון שנתן לו בגד לרכוכי ,קונה בהכלי בערך השבח
שנשבח ,כגון שמקודם היה שוה מנה וע"י השבח שוה ק"ן ,יש לו שליש בהכלי ,ואין
הצבע בלבד שלו רק שקונה שיעור שבח בהכלי ,מ"מ כשלא קלקל ,שבחא דהבעה"ב הוא,
דהא אדעתא דהבעה"ב אשבח ,ולא אמרו אומן קונה רק לענין אם הזיקו ,שאין דעתו של
האומן להשביח לצורך בעל הכלי לחייב עצמו בתשלומי נזקו ,ולענין שיש לו קנין על גוף
השכירות ,והיינו קנין שיעבוד כמו משכנו שלא בשעת הלואה ,ולפ"ז בודאי דאין יכול
האומן לאוסרו על הבעה"ב כשפורע לו ,דכל זמן שלא קלקל שבחא דהבעה"ב הוא .והיכן
דסמנין דאומן במה נקנו להבעה"ב ופשר הדבר דהצבע דבר שאין בו ממש הוא ויצא
מרשותו וזכה בו בעל הכלי )נתה"מ( .האי שבחא דבעל הבית הוא והא דאומן קונה בשבח
כלי אינו קנין גמור להיות כשלו ממש אלא קצת קנין הוא דאית ליה בגויה לקדושי אשה,
כמו בע"ח דקונה משכון לקדושי אשה והלוה יכול לסלקו בעל כרחו ותו לית ליה במשכון
ולא מידי ,וה"ה ה"נ בשבח הכלי עד שיסלק לו דמי שכירות אית ליה קנין לקדושי אשה
ולנזקין דהיינו אם הזיק אין לו לשלם בעד השבח .ודע דכל מה שקונה אומן בשבחו אינו
אלא עד דפרע לו דמי שכירותו ,אבל מכי פרע דמיו שוב אין לו לאומן בשבחו כלום
וממילא שבחא דבעל הבית ,ונראה דה"ה אם התנדב האומן לתקן לו כלי בחנם דליכא דמי
שכירות א"כ הרי מעולם לא קנה בשבחו כלום כיון דאין לו בשבחו עד שיתן לו דמיו וזה
שהתנדב בחנם הרי כאילו כבר נתקבל דמיו ,ואין לו כח לקדש בו אשה וכן בהזיקו חייב
כיון דליכא דמי שכירות ממילא לא קנה בשבחו כיון דאינו לוקח גמור אלא מקצת קנין עד
שיפרע לו דמיו וזה כבר קיבל דמיו והו"ל כאומר התקבלתי .וכן אומן שמתקן בדמי
שכירות ובעל הבית פורע לו דמיו אפילו בעל כרחו ממילא שבחא דבעל הבית דאין צריך
קנין חדש מן האומן לבעל הבית כמו בלוה שיוכל לפרוע בעל כרחו למלוה דמי משכונו.
אפילו חרש שוטה וקטן יוכל לסלק דמי שכירות ואין צריך דעתן כיון דהוא אפילו בעל
כרחו .גם בגניבה ואבידה חייב אפילו אחר שקיבל דמי שכירותו דכיון דאומן דהוי שומר
שכר לאו משום הנאה דתפיס ליה אאגריה אלא משום דשוכר הוי שומר שכר ,וא"כ לעולם
הוי שומר שכר אפילו אחר שקיבל שכירותו כיון דכבר קיבל הנאה מזה החפץ עד שיאמר
לו טול את שלך דאז כלתה שמירתו ,אבל כל זמן שלא אמר לו טול את שלך אפילו קיבל
דמי שכירותו עדיין שומר שכר הוא עליו .קודם שפרעו דמי שכירות הוי שבחא לאומן א"כ
מעולם לא נעשה שומר שכר על השבח ,דהא דחייב בכלי אחר שפרעו היינו משום הנאת
פרוטה דהיה לו בתחלה ,אבל בשבחו דבתחלה לא נעשה שומר כיון דאפילו הזיקו פטור
ואחר שפרעו כלתה הנאה זו ,ומש"ה ראוי שיפטור בגניבה על השבח בין קודם שפרעו בין
אחר שפרעו ,אלא שהיה צריך להחזיר דמי השכירות דלענין זה נעשה שומר גם על השבח
שיתחייב בגניבה ואבידה נגד דמי השכירות דהיינו להפסיד השכירות ,וא"כ אפילו אחר
שפרע צריך להחזיר השכירות כשנגנב או נאבד ,ועדיין צ"ע )קצה"ח(.
)ו( בשבח כלי – כנ"ל אם לא נתקלקל שבחא דבעה"ב ,כיון שהשביח אדעתיה דהבעה"ב,
רק לענין אם קלקל אמרינן אומן קונה מטעם דאין דעתו של אומן להקנות להבעה"ב כדי
לחייב עצמו ,וכן לענין שיהיה קונה כנגד דמי השכירות ,היינו קנין שעבוד כמו במשכנו
שלא בשעת הלואה ,ולא קנה קנין גמור כנגד דמי השכירות .ואפילו אם אומן קונה ,בנאנסו
חייב בשכירות ,ומכ"ש כשנתן לו השכירות דא"צ להחזיר ,ובגניבה ואבידה בלא"ה חייב
דהאומנין שומרי שכר הן .ובאומן שעשה בחנם נראה ג"כ דאינו חייב כשקלקל למאן דס"ל
דאומן קונה ,דאין דעתו של האומן להשביח אדעתיה דבעה"ב לחייב עצמו בהיזק .והנה
בקרקע כהאי גוונא ששכרו לבנות בית וקלקלו אחר שהשביח ,ג"כ יש לומר בו אומן קונה
בשבח הקרקע ,דגם בקרקע בעינן שהאומן יקנה לו השבח )נתה"מ(.
)åòáöì åì åðúð åà ,(è)øåòë åòáö .(ç)åøîö éîã åì ïúåð ,(æ)äøåé åçéã÷äå òáöì øîö ïúð (â
àñë äùòå äàð àñë íäî úåùòì ùøçì íéöò ïúð ,íåãà åòáöå øåçù ,øåçù åòáöå íåãà
äàöåää íàå ,äàöåää úà éìëä ìòá ïúåð ,(é)äàöåää ìò øúé çáùä íà ,ìñôñ åà òø
àåä äðéù àì åìéà (àé)çéáùäì éåàø äéäù äîå) .ãáìá çáùä úà åì ïúåð ,çáùä ìò äøéúé
ïúé àìà åæ äð÷úá äöåø éðéà :éìëä ìòá øîà .(äæ àìá (äàöåääå) çáùä ïðéáùçå ,ïø÷ä ììëá
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éîã åà êøîö éîã êì àä :ïîåàä øîà íà ïëå .åì ïéòîåù ïéà ,íéöòä éîã åà øîöä éîã éì
:äùòù éìë çáùá äðå÷ ïîåàä ïéàù ,åì ïéòîåù ïéà ,êìå êéöò

)ז( והקדיחתו יורה  -פירוש ,שהרתיחו יותר מדאי ומכח זה נשרף ונתקלקל ולא היה בו
שבח מעולם )סמ"ע(.
)ח( נתן צמר כו' נותן לו דמי צמרו  -דוקא שהקדיחתו יורה קודם שנפל בו הצבע ,אבל
לאחר נפילה ,שהשביח נותן לו דמי צמרו ושבחו )ש"ך( ,עיין לעיל ס"ק )ה( שזה הוי
ספיקא דדינא ואינו נותן לו רק דמי צמרו .אמנם זה דוקא כשהסממנין של פועל ,אבל אם
הצמר והסממנין הן של בעל הבית וצבע אגר ידיה הוא דשקיל ,לכו"ע אין האומן קונה
בשבח כלי )נתה"מ(.
)ט( צבעו כעור  -פירוש ,שצבעו בשיורי צבע מהפסולת שנשאר בשולי היורה )סמ"ע(
)י( אם השבח יתר על ההוצאה כו'  -היינו אם הבעל הבית נתן להצבע צמר שוה י' דינרים
והצבע הוציא בסמנין ובשאר הוצאה י' דינרין ,אם הצמר כמו שהוא צבוע שוה יותר
מעשרים ,היינו שבח יתר על ההוצאה ,ונותן לצבע ההוצאה דהיינו י' דינרים ,ואם הוא
שוה י"ח דינרין אינו נותן להצבע אלא השבח דהיינו ח' דינרין )סמ"ע(.
)יא( ומה שהיה ראוי להשביח  -שאם נתן הבעל הבית להצבע צמר וסמנין שוין י' דינרין
וקצב לו שכר י' ,ואילו צבעו כמו שאמר לו היה שוה כ"ה ,אין לו לצבע כלום אא"כ שוה
יותר מט"ו ,שאותן ה' דינרים שהיה משביח הן בכלל הקרן ,לפיכך אם השבח יתר על
הוצאה ]יציאה קרוי להשכר שהיה עליו להוציא וליתנו להצבע אם היה צובעו כמו שאמר
לו[ כגון שהשביח בין הכל כ"ו ,נותן לו י' דהיינו היציאה ,ואם היציאה יתר על השבח כגון
שאינו שוה אלא כ"ד ,נותן לו את השבח דהיינו ט' ,ואם אינו שוה אלא ט"ו ]וכ"ש פחות[
לא יתן לו כלום ,שונה מיורד לשדה חבירו ,דכיון דנותן לו לצבוע כל מה שהוא עתיד
להשביח חשוב כאילו כבר השביח .ואומן שפשע ושינה חייב לשלם לו הכל ,ואפילו
הוציא הצבע הוצאות אפ"ה אינו נוטל האומן אפילו כדי הוצאתו עד שיטול הבעל הבית
תחילה שיעור שבח הראוי ,וצ"ע למה הרמ"א לא כתב בלשון "וי"א" )סמ"ע( ,וי"א
שמאחר והמחבר אין הכרח שחולק על שיטת הרמ"א לכן לא הביאו בלשון "וי"א" ,ועכ"ז
עיקר כמחבר )ש"ך( ,וי"א העיקר כדברי הסמ"ע .האי מאן דיהיב זוזי לחבריה ופשע ולא
זבין ליה משלם ליה כדקא אזיל אפרוותא דזול שפט ,אע"פ שלא קיבל עליו בפירוש ,כיון
שנתן לו מעותיו וסמך עליו חייב לשלם ,דבהאי הנאה דסמך עליו ואלמלא הוא היה לוקח
ע"י אחרים נשתעבד מדין ערב ,וזה ענין שכירות פועלים שחייבין לשלם להבעלים מה
שמפסידין בחזרתן ,וכן הבעל הבית לפועל ,דכיון שסמכו זה על זה נתחייבו זה לזה וכו'.
והוא מטעם דהוי כמקבל שדה והובירה דחייב לשלם )סי' שכ"ח ס"ב( מטעם דהוי כאם
אוביר ולא אעביד אשלם במיטבא דחייב אפילו וכו' .ומסיק שם דאפילו אליבא דהלכתא
אם נתן לו יין להוליך חייב לשלם לו מה שהפסיד ביום השוק ,עי' סי' של"ג סקמ"ט.987
ולפ"ז בהך דלצבעו אדום וצבעו שחור מחויב הפועל לשלם לו מה שהיה יכול להרויח
כיון שהיה בידו וסמך עליו ,ולפ"ז היה מחויב לשלם הפועל החמשה שהיה יכול להרויח
אפילו מביתו אף דליכא עכשיו שום שבח בהצמר כשצבעו שחור ,ואפשר גם בצבעו שחור
צמר זה אינו משלם מביתו כיון דאפשר להשלים עוד הריוח ע"י צביעת צמר אחר מחדש,
ולא דמי כל כך להא דאם אוביר ,ומ"מ מנכה לו משכרו ,ואין הפועל נוטל שבח עד שנוטל
מקודם הבעל הבית מה שהיה יכול להרויח בצביעת אדום ,כיון דמ"מ לא דמי לשאר יורד
שלא ברשות ,דבשאר יורד שלא ברשות יש להבעל הבית שבח ,משו"ה צריך ליתן להפועל
עכ"פ ההוצאה שיעור שבח ,משא"כ הכא דע"י השבח שהשביח הפועל הצמר בצביעת
שחור לא השביח כלל להבעל הבית ,דהא אדרבה הפסידו ,דהא כשלא היה צבוע שחור
היה יכול לצבוע אדום ולהרויח ה' זהובים ,נמצא דהצביעת שחור אינו שבח להבעל הבית
רק הפסד להבעל הבית )נתה"מ(.

)åàùòå íåúçðì çî÷ ïúð ,ïñøåî åà ïéáåñ ïàùòå ,(áé)ïúúì àìå ,ïåçèì íéèç êéìåîä (ã
,(ãé)íðçá èçù íàå .íäéîã íìùì íéáééç ,øëùá ,äìáéðå ,çáèì äîäá ,(âé)ïéìåôð úô
ïî úåàùëøëä ïéç÷åìù íéçáèäå) .(åè)áééç ,äçîåî åðéà íàå ,øåèô ,äçîåî çáè äéä íà
 987ועי' ריש סי' שלג הערה אריכות של מ"מ בנתה"מ בעני ןזו.

258

מאיר המשפט על חושן משפט חלק ו'
:((æè)íìùì íéáééç åìáð íàå ,øëù éø÷î ,úåøùëä

)יב( ולא לתתן  -פירוש ,שדרך בעל רחיים לשרותן במים תחילה ולכתשן במכתשת להסיר
קליפה החיצונה כדי שיהא הקמח או הסולת יפה )סמ"ע(.
)יג( פת נפולין  -פירוש ,נשבר ונופל כשאוחזין בו )סמ"ע(.
)יד( ואם שחט בחנם – ואין זכות הברכה הופך אותו לשומר שכר ,כמו ששומר אבידה אינו
שומר שכר מטעם מצות השבה אבידה גרדא ,אע"פ שהתופס מצוה של אחר צריך לשלם
לו )עי' ב"ק צא ע"ב ולקמן שפ"ב ס"א( )קצה"ח(.
)טו( אם היה טבח מומחה פטור  -דכיון שהוא מומחה ואינו רגיל לבוא מכשול זה לידו,
אמרינן דמזל דבעל הבהמה גרם לו שבא מכשול זה לידו ,אבל שחטו בשכר חייב דה"ל
ליזהר טפי )סמ"ע( .מיקרי מומחה כששוחט ג' פעמים עופות קטנים ,והדיוט אפילו בחנם
חייב דפושע הוא )ש"ך(.
)טז( שלוקחין הכרכשאות כו'  -ואף על פי שאין לוקחין כלום מן הטריפה ,כיון שאם לא
היתה נטרפה היה נוטל נמצא זה שכרו ,ועוד ,הכרכשאות שנותנים לו מן הכשירות הן הן
שכרו גם על הטריפות )סמ"ע( ,ומטעם השני הוי ש"ש גם על התרנגולים )ש"ך( ,עי' רכ"ז
קצה"ח סקי"א )קצה"ח(.

),÷ôñî äìñåôä úåôøè äá äùò íà ìáà .988éàãååá äìáéðù ,íéøåîà íéøáã äîá (ä
ïåéë ,äìçú å÷ãá àåäå ,íåâô ïéëñä àöî íà ïëå .øåèô ,íéðîéñ èåòéîá ääùù ïåâë
áâ ìò óà - äâä :÷ôñî ïðé÷ôî àì ïåîî ïéðòì ,(æé)äîâôð ú÷øôîä íöòá øîéîì àëéàã
ìëîå .(èé)÷ìåçù éî ùéù éô ìò óàå .éì äàøð ïëå ,ïåîîî øåèô éëä åìéôà ,(çé)åøñàì ïéâäåð åðàã
:èçù íåâô ïéëñá àîìéãã ,ãéñôä åøëù íå÷î

)יז( בעצם המפרקת כו'  -פירוש ,ואז טריפה מספק ,והוא באונס ,משא"כ אם נפגמה בעור
הבהמה קודם שחיטה פושע הוא ,דאילו הוה סכינו טוב לא היה נפגם דסכין טוב אינו נפגם
מעור הבהמה )סמ"ע(.
)יח( ואף על גב דאנו נוהגין לאוסרו כו' כן נ"ל כו'  -גם דעת המחבר כן ,מדכתב לענין ממון
לא מפקינן מספק ,משמע אף על גב דלענין איסור אסרינן ליה מספק ,והא דכתב מור"ם כן
נ"ל ,ר"ל שכן נראה לו להכריע להלכה נגד ה"יש מי שחולק" )סמ"ע(.
)יט( ואף על פי שיש מי שחולק כו' – וכן עיקר ,דכל היכא דנהגינן לאוסרו אף על גב דאינו
אלא מכח חומרא ,כיון שהוא מפורש בהדיא בהלכות שחיטה שביד השוחטים שלומדים
מהן הלכות שחיטה השוחטים שבגבולין חייב לשלם ,ומש"כ ספק נבלה אף על גב דאסור
באכילה ,לא מחייבינן לטבח לשלם ,התם מיירי בספיקות שאינן מבוארים בהלכות שחיטה
שביד הטבחים .והכל מטעם דה"ל לאסוקי אדעתי' שיאסר השחיט' וה"ל להזהר בכה"ג
)ש"ך( ,וי"א דאם עשה קלקול בשוגג בשהייה כל דהו דהו"ל היזק שאינו ניכר דפטור
בשוגג ,דכל שהוא מצד חומרא יתירא לא הוי כמתיז ראשה בסייף ,דהיינו טעמא דטבח
אומן שניבלה דלא הוי היזק שאינו ניכר ומשום דהו"ל כמתיז ראשה בסייף ,אבל בשהייה
כל דהו שאנו מחמירין אינו אלא לאכילה אבל השחיטה כשרה להוציא מידי נבילה ,והו"ל
היזק שאינו ניכר ופטור .אבל אם עשה קלקול בחומרא יתירא שאנו מחמירין בהגרמה
ועיקור הו"ל היזק ניכר ,א"כ אפילו מצד חומרא יתירא חייב דהו"ל ליזהר ,ועי' ש"ך שס"ג
סק"ז שאפילו שומר פטור בהיזק שאינו ניכר )קצה"ח( .וי"ח וכמו שאם היתה מדאורייתא
פסולה השחיטה שהיתה מקפדת התורה בכך ,ודאי דהוה כמתיז ראשו בסייף ,וה"נ כשהוא
מדרבנן ,דכל דתיקון רבנן כעין דאורייתא תיקון ,ואפילו הוא מחומרת הגאונים כאיסור
דרבנן דמי .ועוד ,דדמי לדיין שאסר את המותר דחייב לשלם )עי' לעיל סימן כ"ה ס"א
בהג"ה( מטעם כדי שידקדק היטב ,ה"נ כן הוא בשוחט) .נתה"מ( .אמנם בודק שניתק
סירכות כדי להכשיר הבהמה ומחמת זה נטרף ,נראה דפטור אפילו לכו"ע ,דהא היזק
שאינו ניכר הוא ,דבשלמא בשחיטה כיון דלא שחט כראוי הוי השחיטה היזק ניכר ,משא"כ
בבדיקה אחר שכבר נשחטה הבהמה היזק שאינו ניכר הוא ,ואינו חייב אלא במתכוין,

 988לא הבאתי דברי הקצה"ח

259

'מאיר המשפט על חושן משפט חלק ו
 ועיין מה שכתבתי בפ"ת ליו"ד סימן י"ח,(והכא הרי נתכוין להכשיר ולא להזיק )נתה"מ
.([ )פ"ת989 פטור לכו"ע,סק"ו ]דהיכא דלא ברי היזקא בשעת מעשה
áééç ,åäàø øëùá íà ,(ë)òø àöîðå ,àåä äôé :åì øîàå ,éðçìåùì øðéã äàøîä (å)
äéäéù àåäå ,øåèô ,åäàø íðçá íàå .ãîìúäì êéøö åðéàå é÷á àåäù éô ìò óà (àë)íìùì
øîàéù àåäå ,íðçá àåäù éô ìò óà íìùì áééç ,é÷á åðéà íàå .ãîìúäì êéøö åðéàù é÷á
äàøé àìå åúééàø ìò êîåñ àåäù íéàøî íéøáãä åéäù åà ,(áë)êîåñ éðà êéìò :éðçìåùì
äàøð äðåùàøä àøáñä íå÷î ìëîå (âë)áééç éîð àîúñ åìéôàã íéøîåà ùéå) .íéøçàì
:((ãë)ø÷éò

 הן שהעמידו צורה,)כ( המראה דינר לשולחני – הן נחסר מחמת רעתו הן נמחק צורתו
.(אחרת ונעשה בה פסול מחמת צורה )קצה"ח
.()כא( אם בשכר ראהו חייב לשלם – וי"א דהוה מח' ולכן לא מוציאין ממון מספק )ש"ך
 אבל בשכר ודאי חייב אפילו בלא, ונראה דדין זה הוא רק ברואה בחנם- )כב( עליך אני סומך
.( וזה פשוט )נתה"מ,אמר לו
 משום דכל המראה דינר לחבירו מסתמא אינו, טעמייהו- )כג( דאפילו סתמא נמי חייב
 ועל פי זה קיבלו ופטר,מראהו אלא כשבא לקבלו מהנותנו לו ואינו יודע אם הוא טוב
.(להנותנו לו )סמ"ע
 אמנם שמאים ששמו לבע"ח והוצרך,()כד( ומ"מ הסברא הראשונה עיקר – וכן עיקר )ש"ך
 דדין ב"ד יש להן וכטעו בדבר, לא דמי למראה דינר לשולחני,לקבלו בחובו כפי שומתו
.(משנה דמי דפטורין מלשלם )נתה"מ( ועיין בתשובת חות יאיר סי' ס"ד מ"ש בזה?? )פ"ת

,äæá àöåéë ìë ïëå ,òø àöîðå ,äôé :øîàù éðçìåù ïëå ,ìáéðå íðçá äùåòù çáè (æ)
:ïéîìùî ,äéàø åàéáä àì íàå ,íéçîåî íäù äéàø àéáäì íäéìò
çáè ïëå ,((äë)ãéçéì ïéãä àåäã íéøîåà ùéå) ,ãéñôäù ,äðéãîä éðáì 990úåðìéà òèåðä (ç)
úå÷åðéú ãîìîå ,úåøèùá äòèù øôåñäå ,ìáçù íã æé÷îäå ,úåîäáä ìáðù øéòä éðá ìù
,(æë)åìàë àöåéë ìëå ,úåòèá ãîì åà ,((åë)íéîåé åà íåé ÷ø åìéôà) ãîì àìå úå÷åðúá òùôù
íäù ,(çë)äàøúä àìá íúåà ïé÷ìñî ,åãéñôäù ãñôää åøæçéù øùôà éàù íéðîåàäå
äâä :991íäéìò øåáöä íúåà åãéîòäå ìéàåä ,íúëàìîá åìãúùéù ãò ,íéãîåòå íéøúåîë
ïäá åøúéù åà ïé÷æçåî åéäéù ãòã ,ä÷æç ïðéòá íå÷î ìëî ,äàøúä ïéëéøö ïéàù éô ìò óàã à"éå äéâéù øçà øåëùì êéøöå ,úåòè åá àöîðå ú"ñ åì áåúëì åøéáçì úåòî ïúåðä .åäì ïðé÷ìñî àì
êøã ïéàù êë ìë äòè íà ìáà .íåìë áééç øôåñä ïéà ,úåòèì íéøôåñ êøãù úåéòè íä íà ,åúåà
,äæ óà íéäéâî íéøôñ éáúåëù íå÷îä âäðî íà ,âäðîä øúá ïðéìæà íå÷î ìëîå .áééç ,úåòèì
íéìòáä íéáééç ,åîöòî äéâäå ãîò íà ,äéâäì øôåñä ìò ïéàù úåîå÷îä íúñáå .äéâäì êéøö
:åì íìùì

.()כה( ויש אומרים דהוא הדין ליחיד – גם לענין טבח ומקיז דם וסופר כו' )סמ"ע
 ה"נ בעינן שיבטלו דוקא מעת, יום שהוא כיומים דהיינו מעת לעת- )כו( רק יום או יומים
.(לעת )סמ"ע
.( כן צ"ל )סמ"ע- )כז( וכל כיוצא באלו האומנים
 אפילו בחנם קנסינן ליה דלא עביד- )כח( וכן טבח של בני העיר שנבל כו' עד מסלקינן אותו
.(מכאן והלאה לא בחנם ולא בשכר )סמ"ע

íéôéòñ 'æ åáå ,øéëùä åà ìéàùä íàå åøåèôå åáåéçå øëåùä éðéã - æù
øèôéìå äãéáàå äáéðâá áééçúäì øëù øîåùë åðéã íéìë åà äîäá åøéáçî øëåùä (à)
? נכון989
. לא הבאתי את דברי הקצה"ח990
 מי שיש לו משרת וחושש שיגנוב לו יוכל להוציאו קודם זמן: עי' לקמן סי' תכ"א ס"ו ברמ"א991
. ועי' רל"ב ס"י בפ"ת אם יש שפחה שהיא זונה.השכירות
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:ïéñðåàî
)ïëå .ïéð÷ä éëøãî ãçà äùòéù åà , êåùîéù ãò íäá øåæçì øëåùäå øéëùîä ïéìåëé (á
÷ìéñùîù íéøîåà ùéå ,äééð÷ä éëøãî ãçà äùòéù ãò äãéáàå äáéðâá áééçúî åðéà
:äúøéîùá áééçúð øîåùä ,úòãî åéìòî åúøéîù ìòáä
)(à

)א( עד שימשוך כו'  -כדרך שתיקנו משיכה בלקוחות כך תיקנו בשומרין )ב"מ צט ע"א(,
וזה גם לדין חזר וגם לדין אחריות ,וי"א שעל השמירה חייב מיד משסילק הבעל נפשו ע"י
הבטחת השומר שהבטיחו לשמור כל חד כדינו ,ואלו הם ב' הדעות במחבר )סמ"ע( ,הסיבה
שנתחייב השוכר בשמירה בהסתלקות המשכיר הוא מדין פועל דמשהתחילו במלאכה הוי
להו קנין )עי' של"ג ס"ד( )קצה"ח.(992

)åì÷ì÷úð ,äáøä íéîé íù äãîòù úîçîå ,äèç íù ïúðå ïåòîùî úéá øëù ïáåàø (â
åá åøúäå íéìúåëä ìå÷ì÷ òåãéå øëéð äéä íà .åéðëùìå ïåòîùì å÷éæäå åìôðå íéìúåëä
:(á)÷æéää ìë íìùì áééçå àåä òùåô ,ä÷ìñ àìå äèçä ÷ìñì

)ב( פושע הוא וחייב כו'  -דכיון דידע שהכתלים רעועים והתרה בו ה"ל לסלקו ,ולא דמי
לפורץ גדר בפני בהמת חבירו ונאבדה הבהמה דפטור מדיני אדם ,דשם ההיזק בא לו
ממילא ,משא"כ כאן דההיזק נעשה מתבואתו דהוה כידו והזיק בגיריה דיליה )סמ"ע.(993
וי"א שאין דינו כפושע ,אלא יותר גרוע ,והוא כמזיק בידים) 994ש"ך( .וי"א שיש לחלק,
שאם בתחילת הנחת החטין היה עומד להפיל הכתלים ,כגון שהיו הכתלים רעועים שלא היו
ראויים לעמוד בה ימים רבים ,דהוי גירי דיליה שהכביד על הכותלים רעועים ,א"כ לא
בעינן התראה כלל )עי' סי' קנ"ה ס"א( ,אבל אם נתרועעו אחר הנחת החיטין ,ומתחילה היה
הכותל ראוי לעמוד אף שיעמדו החיטין בתוכו ימים רבים ,בעינן התראת ב"ד דוקא ,וכמו
בכותל שלו )עי' סי' תט"ז בהג"ה( )נתה"מ(.

)ïéãë åðéã øçàì øéëùä íàå .(â) øçàì øéëùäì éàùø íéìèìèî åà äîäá øëåùä ïéà (ã
:(å"ë óéòñ) àöø ïîéñá øàáúðù øçà øîåùì øñîù øëù øîåù

)ג( אין השוכר כו'  -כל דיני שומר שכר בשבועותיו ובתשלומיו ובענין קניית הכפל נוהגין
גם כן בשוכר ,וכשם שאין השומר שכר רשאי למסור לאחר כך השוכר אין רשאי )סמ"ע(.

),áééç éðùäù ïåéë ,äñðàð åà äëøãë äúîå (ã) øçàì äìéàùäå åøéáçî äøô øëåùä (ä
íà ,øëåùì øîà íàå .äæ ìù åúøôá äøåçñ äùåò äìä ïéàù ,(ä)íéðåùàøä íéìòáì øåæçú
:(ç)øëåùì ìàåùä íìùé æà ,(æ)êîò éðéã äéäéå ìàåùä íò êðéã äéäéå äðìéàùú (å)äöøú

)ד( והשאילה לאחר  -פירוש ,אם עבר על ציווי חכמים והשאילה לאחר )סמ"ע( ,וי"א אפילו
בשנתן לו רשות להשאיל כשירצה ,אמנם מש"כ בסמ"ע שעבר על דברי חכמים הוא לדיוק,
ללמד שבכל מקום ,אף שעבר על ציווי חכמים ,לא הוי פשיעה ,והכא אינו חייב אלא מטעם
כיצד הוא עושה סחורה בפרתו של זה )פ"ת(.995
)ה( תחזור לבעלים כו'  -דאע"ג דהשוכר פטור באונסין דמתה כדרכה ,מ"מ איך יסחר
השוכר וישתכר בפרתו של בעלים ,וזה אפילו אם המשכיר יודע שמתה כדרכה )ש"ך(.

 992שאר הקצות הולך על מתאי שומרים נתחייבו.
 993עי' טור שההתראה בא מהשכנים ,ולא מפורש בסמ"ע וש"ך איזה התראה יש ,ועי’ נתה"מ
וצ"ע.
 994עי' בתשובות רשד"ם סי' רס"ו ששוכר חייב כש"ש היינו כל עוד שזה לא אונס הוא חייב.
ושע"א :בא' שקהילה השכירו אותו לעזור להם במיסים ,ובתנאי שיהיה פטור מדמי שותפות
בקהל ,והכריחו אותו לשלם ,אז הקהל חייבים לשלם לו כמה היה מרויח בזמן שהוא עזר להם
במיסים?? .ושע"ב :איתא ביומא )&( כפלו להם שכרם ובאו בכל יום היו נוטלין י"ב מנה והיום כ"ד
@ר'@ יודה אומר בכל יום כ"ד והיום מ"ח ופרש"י כפלו שכרן מתרומת הלשכ' ע"כ ומכאן אנו
לומדים שאין שום גנאי לאדם בקי ויודע באומנות ליקח שכרו ויותר מאד ואפי' מתרומת הלשכ'
שהיה קדש גמור אשר אין למעלה ממנו וכו' כשם שמתנה אדם כל תנאי שירצה במקח וממכר כך
מתנה בשכירות ]אפילו נגד מש"כ בתורה ,שאם שואל חייב באונסים ,והתנה שלא יהיה חייב ,לא
חייב[.
 995פ"ת סק"א מקומו בסי' רצא סכ"ו.
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)ו( אם תרצה תשאילנה  -ונראה דהו"ל כאומר קני פרה זו שתשאיל אותה ושיהיה דינך עם
השואל ,אבל אם אינו על דרך קני פרה לא מצי למימר תשאילנה ויהי דינך עם השואל ,דאין
אדם מקנה דבר שלא בא לעולם ,אלא צ"ל דהוא על דרך קני פרה זו דהו"ל כמו דקל
לפירות )קצה"ח(.996
)ז( ויהיה דיני עמך כו'  -קמ"ל בזה ,דלא אמרינן דכוונתו היתה בזה במה דיהיה דינך עם
השואל ,יהיה דיני עמך ,שתצטרך לחזור ליתן לי מה שתקבל ממנו )סמ"ע(.
)ח( ישלם השואל לשוכר כו'  -והשוכר פטור לשלם למשכיר ,כיון שמתה כדרכו ,כשידוע
בעדים או ישבע שמתה כדרכה ,והוא הדין אם השאילו השוכר להמשכיר עצמו ומתה
כדרכה אצל המשכיר ,חייב המשכיר לשלם לו ,ולהעמיד לו אחרת כל ימי השכירות ,והיינו
אפילו אם שאל ממנו כמה פעמים ושכר ממנו כמה פעמים ,הדין כן ,כגון שהשכירה לו לק'
יום ,וחזר ושאלה ממנו לצ' יום וחזר והשכירה לו לפ' יום וחזר ושאלה ממנו לע' יום ומתה
כדרכה משלם פרה א' לשוכר ,ומחויב להעמיד לו א' לעשות בה ך' יום )ש"ך(.
)íéøîåà ùé ,äëàìî úîçî àìù øëåùä úòéùôá äëî äá äãìåðå åøéáçî äøô øëåùä (å
úáù ïéàå úáù àìà éåä àì äëî äúåàî úåàôøúäì äôåñù ïåéë íìùìî øåèô àåäù
ùéå ,úåàôøúäì äôåñù ïåéë ,øåèô ,íéîé äîë úìèáúî íà êëéôì ,(è)äîäáá
:(àé)ø÷éò äàøð äðåùàøä àøáñäå .(é)íéáééçî

)ט( ואין שבת בבהמה  -דג' דברים צער שבת ובושת 997דחייבים בחבלת אדם אין מחייבין
בבהמה ,כי אם ברביעי שהוא נזק )סמ"ע(.
)י( ויש מחייבין  -דדוקא באדם לא מחשבינן מכה שסופה להתרפאות אלא שבת ,לפי
שאינו עומד למכור הלכך לא אפחת ליה מכספיה ,אבל בהמה שכל שעה עומדת למכור,
ואם בא למוכרה ודאי תשוה פחות מחמת מכה זו ,חשיב נזק וחייב )סמ"ע( ,אבל זה רק
בהכחשה בידים ולא בממילא )סמ"ע וקצה"ח (998עיין בסימן ש"מ )סק"ד( מה שכתבתי
בזה) 999נתה"מ(.
)יא( והסברא ראשונה נראה עיקר  -דהוי ספיקא דדינא והממע"ה )ש"ך( ,וי"א שזה לא ספק
אלא ודאי) 1000סמ"ע( .1001י"א שאם הוציא הוצאות על הריפוי לרפאותה ,צריך השוכר
להחזיר לו ,שע"י כן מצילו מנזק שהיה צריך לשלם לו ,ולענין שבת ,אף על גב דאין
להוציא שבת בבהמה הואיל והוא פלוגתא דרבוותא ,מ"מ יש בכלל נזק לשלם מה
שהבהמה אוכלת כל ימי חליה ,שקודם שנעשה בה נזק היתה עושה ואוכלת ,ועכשיו צריך
להאכילה אף שאינה עושה וזה נזק גמור ,אבל אין צריך לשלם מה שהיתה עושה יותר
מפרנסתה ,כי זה יקרא שבת ואין שבת בבהמה )פ"ת(.

).úéøçù äøéëùäìå úéáøò åúøôá ùåãì éàùø íãà ïéà (æ

äéìò ïåòèé äîë äéìò áåëøì äîäá øëåùä - çù
)ùé åäéî (á) í"åëòì ïéãä àåäå (à) äùà äéìò áéëøé àì ùéà äéìò áåëøì äîäá øëåùä (à
íìùì áééç åðéà äîäáä ä÷åæéðù ô"òà äùà äéìò áéëøäå øáò íà ìáà äìéçúëì à÷åã íéøîåà
)éôë åì óéñåäì êéøö íéùðä úáéëøá ø÷ééúäì íå÷îä âäðî íà àîìò éìåëìå (ã) ïé÷ìåç ùéå (â
.ùéà äéìò áéëøé äùà äéìò áåëøì âäðîä
)א(

לא ירכיב עליה אשה  -שהיא כבידה )סמ"ע(.

 996דברי קצה"ח צ"ע ,שלא ברור לי איזה לשון טוב ואיזה לשון לא טוב.
 997מה עם ריפוי? כנראה שאין כאשר הוא סופו להתרפאות.
 ? 998נכון?
 999שבגזלן אפילו נשתנה יכול לומר הרי שלך לפניך ,ובשומר ודאי חייב ,ורק בהיזק שאינו ניכר
יכול השומר לומר הרי שלך לפניך ,דלא גרע היזק דממילא ,אבל בהיזק ניכר אף דליכא שינוי ודאי
דשומר חייב .והקצה"ח כאן חולק שבשניהם יכול לומר הרי שלם לפניך.
 1000החילוק שבסמ”ע בין הזיק דממילא לבידים רק נוגע לשואל?
 1001לא ראיתי הלכה יוצא מהקצה"ח?
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)ב( וה"ה לגוי  -דסתם גוי אינו מקפיד על ממונו של ישראל )סמ"ע( ,והוה פשיעה גמורה
)ש"ך(.
)ג( אינו חייב לשלם  -כיון דבהמה עומדת לרכוב עליה ג"כ אשה ,אף על גב דזה השוכר
א"ל שירכיב עליה איש ,מ"מ לאו פשיעה מיקרי ,דאם א"ל לרכוב אשה היה ג"כ משכירה
לו ,אלא שהיה צריך להוסיף בשכירותו ,גם זה יוסיף בשכירות ופטור מאונסין )סמ"ע(,
מיירי שאמר המשכיר אני משכירה לך שירכוב עליה ישראל ,משא"כ הכא ששכרה איש
סתם ,ואה"נ אלו שכרה סתם והמשכיר א"ל בפירוש אני משכירה לרכוב עליה איש חייב
)ש"ך( ,כל שאין גילוי דעת מהמשכיר שרוצה דוקא למלאכה זו ,הוי כאומדנא דמוכח
שאילו היה אומר לו מתחילה למלאכה כבידה היה ג"כ משכירה ,וכשוכר מדעת דמי,
ואפילו מתה מחמת מלאכה פטור )נתה"מ(.
)ד( וי"ח – וכן עיקר )ט"ז( ,כל מה שאירע בדרך חייב אפילו ליכא הוכחה ,אמנם אם מיתה
אחר החזרה ,אז אם יש הוכחה שזה מחמת השינוי אז חייב כל שיש לתלות שאפשר מחמת
שמלאכה זו כבידה הוזקה ,אף שבשומר אין תולין ,מכל מקום נגד שוכר למלאכה נחשב
שינוי זה לפשיעה כשיש לתלות באיזה דבר )נתה"מ(.1002
)åìéôàå äðè÷ ïéá äìåãâ ïéá (ä) äùà ìë äéìò áéëøî äùà äéìò áåëøì äøëù (á
:(å) ä÷éðîå úøáåòî

)ה( מרכיב עליה כל אשה כו'  -דוקא שכרה לאשה סתמא ,אבל לאשה זו אינו יכול לשנות
לאשה אחרת ,וכן למשא זה אינו יכול לשנות למשא אחרת אפי' אינו כבד ממנו וי"א שיכול
לשנותו אם אינו כבד ממנו .1003ודוקא כשהשוכר או הבעלים הולכים עמם ,דאם לא כן
אפילו מכבד לקל לא ישנה ,שאין השוכר רשאי להשכיר .ונראה דאם הוא אחד מבני ביתו,
1004
יכול לשנות ,אפילו אינו הולך עמה ,דכל המפקיד על דעת אשתו ובניו הוא מפקיד
)ש"ך(.
)ו( ואפילו מעוברת ומניקה  -פירוש ,אפילו תרווייהו אית בה ,שהיא מעוברת וג"כ מניקה
וולדה עמה ,והטעם ,כיון דא"ל אשה סתם כל אשה בכלל ,וולד המניקה נגרר אחריה
)סמ"ע(.

)ìù åéúåðåæîå (ç) åðéâìå åúåñë (æ) äéìò çéðäì åì ùé äéìò áåëøì øåîçä úà øëåùä (â
éøä (è) äæ ìò øúé úåðåæî úåð÷ì ïåìîå ïåìî ìëá øåæçì øëåùä êøã ïéàù éôì êøãä åúåà
åúåà ìù úåðåæîå ïáúå íéøåòù äéìò çéðäì øåîçä ìòáì ùé ïëå øåîçä ìòá åéìò áëòî
íà êëéôì ïåìîå ïåìî ìëá úåð÷ì åì øùôàù éðôî åéìò áëòî øëåùä äæ ìò øúé (é) íåéä
åìà ìëå êøãä äúåà ìë ìù åúîäá úåðåæîå åéúåðåæî åéìò çéðî (àé) äð÷é ïéàî íù ïéà
âäðîä éôì ìëä âäðî ùéù íå÷îá ìáà òåãé âäðî ïéàù íå÷îáå íúñ øëåùá íéøáãä

)ז( יש לו להניח כו'  -פירוש ,אפילו במקום שמצוי לקנות בכל מלון צורך מזונותיו )סמ"ע(.
)ח( כסותו ולגינו  -יש גורסין כסתו בלא וי"ו ,ופירשוהו מלשון כר וכסת .וקמ"ל דכסת
ששוכב עליה מניח עליה ,דאי בגדיו ,הוא פשיטא )סמ"ע(.
)ט( יתר על זה כו'  -פירוש אם בא להניח עליה שאר דברים )סמ"ע( .ובדיעבד אם הוסיף,
תלוי במח' ברמ"א בס"א )נתה"מ(.
)י( שעורים ותבן ומזונות  -פירוש ,שעורים ותבן לבהמתו ומזונות לעצמו )סמ"ע(.
)יא( אם אין שם מאין יקנה  -בעינן שיהא מצוי בכל מלון ומלון ,הא אם אין מצוי בכל מלון
אף שבקצתן יש ,מניח עליו )סמ"ע(.

)íéøåòù ìù ïéøèéì ÷"÷ àéáäå íéèç ìù ïéøèéì ÷"÷ äéìò àéáäì äîäáä úà øëåùä (ã
)àéáäì äøëù íà ïëå çôð íäì ùé íéøåòùäå éåùîì äù÷ çôðäù éðôî áééç äúîå (áé
íéèç ïéì÷ùîá àéáäå íéøåòù äéìò àéáäì äøëù íà ìáà ïáú äì÷ùîá àéáäå äàåáú
äæá àöåéë ìë ïëå øåèô äúîå
 1002עי' לקמן ס"ק )יג(.
 1003ועי’ לקמן שי"א ס"ק )ו(.
 1004דומה להחזרת חוב עי' &.
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)יב( ק"ק ליטרין של שעורים  -פירוש ,השעורים קלים מהחיטין ,וכשמניח עליה שעורים
במשקל החיטין ,יתוסף המדה והוא עושה נפח ,והוא כבד לבהמה אף על פי שאין במשקלו
יותר )סמ"ע(.
)÷ìç óéñåä íà åàùî ìò óéñåäå òåãé ì÷ùî äéìò úàùì äîäáä úà øëåùä (ä
àåä ïúåð ìáà øåèô ïàëî úåçô (ãé) 1005áééç äúîå åîò ÷ñôù øåòéùä ìò (âé) íéùìùî
:à"ñ äìù ïîéñ ì"òå úåôñåúä øëù

) (âéאם הוסיף חלק משלשים – וי"א שעיקר הוא שאם הביא יותר ומתה כדרכה פטור ,שאף
על גב דמעביר על דעת בעל הבית לא הוי גזלן להתחייב באונסין ,ואם הוסיף משאו במה
שאין דרך חמור כיוצא בו בכך הו"ל גזלן וחייב באונסין ,אפילו ידוע שמתה כדרכה משום
דהוי שולח יד וגזלן ,אמנם אם יש הוכחה שמת מחמת התוספת ,חייב אפילו אם מתה כמה
ימים אחרי החזרת הבהמה) 1006קצה"ח(.1007
)יד( לשאת עליה משקל ידוע כו' חייב  -פירוש ,אף על פי ששאר בהמות נושאות במשא זו
שהניח עליה השוכר ויותר ,מ"מ כיון דמשכיר זה קצב עמו כמה יטעון עליה ,ואף על פי
שלא הזהירו לומר אם תניח עליה יותר ]ת[תחייב באונסין ,מ"מ אמרינן שבקי היה בבהמתו
שלא תוכל לשאת יותר מזה ולא היה לו לעבור על דעתו ,והיינו דוקא אם המשכיר קצב עמו
שיעור הטעינה .אבל אם בא אל המשכיר וא"ל השכיר לי בהמתך ואשא עליה למקום פלוני
כך וכך סאין ,בזה אמרינן דאפילו אם הוסיף השוכר חלק אחד מל' או יותר ממה שפרט לו
השוכר ,אם שאר הבהמות נושאות כשיעור זה שהטעין עליה ,גם שוכר זה פטור מאונסין,
אלא שחייב ליתן שכר ג"כ מהתוספת ,דאין כאן גילוי דעת מהמשכיר דאין בהמתו יכולה
לשאת יותר )סמ"ע(.

)÷ìç óéñåä íàå äîäá äúåàì äðéãîá òåãéä ì÷ùî àìà àùåð åðéà íúñ øëù (å
áééç äøáùð åà äúîå ãçàå íéùìù äéìò ïòèå íéùìù úàùì äëøãù ïåâë íéùìùî
)úòã ïá àåäù ô"òàù (åè)åé÷æðá áééç äæ àùîá ÷æåäå ãçà á÷ åàùî ìò óéñåäù óúëä (æ
ç÷åìä äâä ãáåëä äæ àåä åéìç úîçî åáì ìò äìòé (æè) àùîä ãáåëá ùéâøî àåä éøäå
éåäå úòãî àìù ìàåùë éåä åøëù åì ïúéì åúðååëå åúëàìî äùåòå åúòãî àìù åøéáç ìù åøåîç
øåîçä ìòáù íéøîåàå åúéá éðá åá åçéî íà åäéîå ,(æé) ïìæâ éåä àì øåëùì ãîåò øåîçä íàå ,ïìæâ
øåîçä ìòáì ïúéì äöåøå ,åìù úà ìéöäì åç÷ì íàååèø.ïìæâ éåäå úòãî àìùë éåä ,åøåîçì êéøö
ä óéòñ âñù ïîéñ ïî÷ì ïééòå ä óéòñ ãñø ïîéñ ìéòìãë ,àåä ïéã úéá éàðúã ïìæâ éåä àì ,åãñôä
åìà íéðéãî

)טו( חייב בנזקיו – פירוש ,אם שכר אדם פועל אחד לשאת לו משא בכתף למקום פלוני,
והטעינו חלק אחד מל' יותר ממה שרגיל להטעין בפעם אחת ,והפועל סבר שהטעינו כפי
המנהג ,שחייב באונסין )סמ"ע( .קשה ,וכי שומר הוא על גופו שישלם לו ,י"ל מפני שהוא
גרם לו הטעות שהיה סבור שאמר לו אמת ,וכיון שעל פיו ועל סמך שלו ניזוק הרי זה גיריה
כמראה דינר לשולחני ואמר לו שהוא יפה ונמצא שאינו יפה ,וכיון דזה אינו נזק בידים אלא
משום דינא דגרמי ,1008ולא מיחייב בדינא דגרמי אלא בנזק ולא בד' דברים ,אבל בחבסו
1009
לאלתר ורבץ תחת משאו בד' דברים נמי מיחייב ,ועיין מ"ש בסימן של"ג ס"ק י"ג
)קצה"ח( .וי"א שגם בחבטו לאלתר פטור ,דלא הוי רק כממונו שהזיקו דפטור מד' דברים,
ואף שע"י גרמא שלו בא לו שהטעהו ,מ"מ לא הוי רק גורם דפטור מד' דברים )נתה"מ( ,זה
מיירי דוקא בשכרו סתם ושיעורו סתם ל' קבין ,בזה אמרינן דאם לא הגיע לו נזק ונשא עם
 1005עי' שו"ת ברית יעקב חו"מ קד ,שזה אדם המזיק ולא פשיעה בשמירה ,ולכן חייב אפילו
בשמירה בבעלים.
 1006עי' ש"ט ס"ג.
 1007עי' לעיל ס"ק )ד(.
 1008עי' סי' כה ס"א וברמ"א שם אם חייב כשלא התכוון להזיק ,ועי' ש"ך שפו סק"א שאין גרמי
בשוגג .עי' סימן ס"ו סעיף כ"ג ובסמ"ע ]סק"ס[ וש"ך ]סקפ"ב[ שאפילו לא כיון להזיק חייב )הובא
בפ"ת רצב סק"ה.
וי"א שזה אדם המזיק ממש וחייב בד' דברים )ברית יעקב קד(.
 1009שאין דינא דגרמי על בהמותיו.
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התוספת אינו צריך להוסיף לו שכר ,דהא חזינן דמשאוי זה ראוי לו ,אבל אם שכרו לשיעור
ידוע והוסיף לו במשאוי חלק ל' ,חייב להוסיף לו שכר אף אם לא הגיע לו נזק ,דלא שייך
כאן לומר היה לו להשליכו ,דבאמת יש לו כח להוליך זה הסך אלא שלא רצה להטריח
עצמו אלא בשיעור הקצוב ,והטעהו שסבר שלא הוסיף .וכן במקום שיש שיעור ידוע למשא
אדם חייב גם כן לשלם כל התוספת אם הוא חלק ל' )ט"ז( .וכן לענין תוספת צריך לשלם
לו ,וזה אפילו בפחות מזה השעירו כנ"ל ס"ה )רע"א(.
)טז( והרי הוא מרגיש בכובד המשא  -פירוש ,וה"ל להשליכו כשראה שהיה כבד עליו,
ומדלא השליכו ידע ומחיל ,מ"מ חייב השוכר ,דאמרינן דפועל זה כיון דלא ידע שהטעינו
יותר משיעורו ,אף שהרגיש שהוא כבד עליו ,סבר מכדי אני רגיל לישא משא כזה מה יום
מיומים ,ודאי חולשא לפי שעה באה עלי ותעבור ממני מיד ,ומשו"ה לא השליך המשא
מעליו וביני ביני הוזק מהמשא ,משו"ה חייב עליה השוכר )סמ"ע(.
)יז( ואם החמור עומד לישכר לא הוי גזלן  -היינו להתחייב באונסין ,אבל בכחש או מתה
מחמת מלאכה ,לא הוי דינו כשוכר וחייב לשלם )קצה"ח( ,עי' סי' שס"ג ס"ה ,וטעם הוא,
דאף שלא נתכוין לגזול הגוף ,רבנן שווינהו כגזלן ,ומ"מ לא חייבוהו לשלם השברים רק
הכחישה מחמת מלאכה )נתה"מ(.
)יח( להציל את שלו  -בכאן נראה דאפילו במתה מחמת מלאכה פטור ,דכיון דתנאי בית דין
הוא ודעת רחמנא איכא ,כשוכר מדעת דמי דפטור מחמת מלאכה )נתה"מ(.
)יט( דתנאי בית דין הוא כו'  -פירוש ,כל שפגע בו היזק פתאום ,התנה בית דין שרשות בידו
ליקח כליו של חבירו ולהציל את שלו ,ונותן לחבירו שכר הכלי וכל כיוצא בזה ,ועיין לעיל
סימן רס"ד סעיף ה' ורס"ה פרטי דינין אלו )סמ"ע(.
øçà íå÷îì äëéìåäå òåãé íå÷îì êìéì äîäáä úà øëåùä - èù
)øåèô ä÷ìçåä íà (à) äò÷áá äëéìåäå øäá äëéìåäì øåîçä úà øëåùä (à
:(á) áééç äîçåä íàå ,íéìòáä úòã ìò øáòù

1010

ô"òà

)א( השוכר את החמור כו'  -ראובן טען את שמעון ,השכרתיך פרה בששה פשיטים לשבת,
ואם תמות אצלך נתחייבת לי פרה אחרת ,ומתה .ושמעון החזיר לו פרה ,ופטור משכירות,
לא משום רבית ,אלא משום שלא קצב שכירות אלא בחזרת הפרה ,אבל בפריעתו לא
)ש"ך( .השוכר פרה להוליכה בבקעה והוליכה בהר ומתה ,קודם שנאנסה היה שכירות
גמור ,ואין חיוב אונסין על שעת משיכה אלא על שעת האונס ,ולכן חייב הוא בשכרו וגם
בהחזרת גוף הפרה ,ומכל מקום אינו נותן שכר כפי מה שקצץ ,אלא כפי מה שנהנה ,שכבר
בטל הקציצה ,וה"ה במקרה של הש"ך )קצה"ח( .וי"א שזה דוקא במקרה ששם הפרה
באחרת כמו שהיא שוה בשעת שכירות ,שאז אף אם תפחת מחמת מלאכה או תוזל מ"מ
מחויב לשלם כזה ,ואין איסור רבית ,ומשו"ה פסק שפיר דכשמתה ומשלם הקרן כפי מה
ששוה בשעת משיכה דא"צ לשלם השכר ,דכיון דמשלם כפי מה ששוה בשעת המשיכה
ע"כ צ"ל דהוי כמכירה מאותה שעה ,משו"ה א"צ לשלם השכירות ,משא"כ בשוכר סתם,
דאז אם תוזל או תפחת מחמת מלאכה אפילו עד החצי ,שייך להמשכיר ,ואינו חייב לשלם
רק כפי מה ששוה בשעת מיתה ,א"כ מהיכא תיתי לא ישלם השכירות כיון שהיתה עומדת
ברשות המשכיר לפחת שמחמת מלאכה ,אמנם במקרה של הש"ך אפילו מה שנהנה לא
משלם ,כיון שקצץ לו דמי שיוויה של פרה של שעת שכירות כמכירה דמיא למפרע1011 ,וכל
משכיר הוי כמוכר הכחש שמחמת מלאכה בעד פיסוק השכירות ,וכששינה הוי כנתבטל
הפיסוק ומשלם מה שנהנה )נתה"מ(.1012
)ב( אם הוחלקה פטור כו' ואם הוחמה חייב  -וכ"ש אם מתה כדרכה דפטור .ולא עוד ,אלא
אם מתה מחמת אויר או שהכישה נחש ס"ל דפטור ,דהמוציא מחבירו עליו הראיה,
דאמרינן גם אם לא שינה היתה מתה מחמת זה )סמ"ע(.

 1010ע' סמ"ע שכל דבר אחר הוי הממע"ה וצ"ע לגבי תפס וכו'
 1011אולי מכאן צריך להיות בהערה?
 1012בדברי תשובת בית אפרים ]חלק חו"מ[ סי' מ"ה בעובדא כיוצא בו ,ע"ש היטב )פ"ת( – לא
ראיתיהוספה?
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)øäá øúåé úå÷ìçäù ,áééç ä÷ìçåä íà ,øäá äëéìåäå äò÷áá äëéìåäì äøëù (á
ùàøá úáùðîù çåøä éðôî ,øäáî øúåé úåîéîç äò÷ááù ,øåèô äîçåä íàå .äò÷ááî
äò÷áì øäî äðéù äâä .äæá àöåéë ìë ïëå ,(â)áééç ,äìòîä úîçî äîçåä íàå .íéøää
,øçà íå÷îì äëéìåäå ãçà íå÷îì äëéìåäì äøëù íà ïëå .(ã) áééç ,äúîå äòâééúðå øäì äò÷áîå
.äæá àöåéë ìë ïëå ,(ä)áééç ,øçà íå÷îáî äðåùî êøãä øéåàå

)ג( ואם הוחמה מחמת המעלה כו'  -והיינו שראינו ,שמיד בשעה שעלתה הוחמה ,משא"כ
כשלאחר זמן עלייתה ראינו הוחמה ומתה דפטור )סמ"ע(.
)ד( ונתיגעה ומתה חייב  -שמא מטורח העליה נתיגעה ,ואפילו לא מתה מיד עד שבאתה
למישור אנו תולין אותה בטורח העליה ואילו הוליכה בבקעה לא היתה מתיגעת ,ואם שינה
והוליכה בבקעה ,שמא אם הוליכה בהר היה האויר שולט ולא היתה מתיגעת )סמ"ע.(1013
)ה( ואויר הדרך משונה  -ודוקא שהוא ידוע שהוא משונה ,דאל"כ היה פטור )סמ"ע(.
)íå÷îì äéìò øëåùä êìäå ,øçîì äøéæçäìå éðåìô íå÷îì äá êìéì åúîäá øéëùä (â
,'à íåéá äàéáäå äëéìåä øùà ìò øéòä éð÷æì øéëùîä íòøúðå ,íåéá åá äøéæçäå àåää
áééç ,(å)íéîé 'ç óåñì äúîå äùò ïëå ,äúàåôøá ìãúùäìå äìá÷ì øéëùîì åøîàå
åéìò çéðäå ,êëì ùç àìå êøãá çñô äùòðå øåîçä úà øëåùä äâä .äá òùôù ïåéë ,(æ)øëåùä
àìå ,åëøãì õåçð äéä íà ìáà .éåùî åéìò çéðäì äéì äåä àìã ,äòéùô éåä ,(ç)äì÷ì÷úðå éåùî
.øåèôå äòéùô éåä àì ,øçà øåîç øåëùì øùôà äéä

)ו( ומתה לסוף ח' ימים  -עיין מ"ש בסימן ש"ח במאיר המשפט סקי"ג )קצה"ח( .וה"ה אם
היה יותר מח' ימים ,ויש הוכחה שמחמת השינוי מתה ,וביותר מח' ימים על המשכיר
להראות לעדים אם מתנוונת והולכת ,והוא מטעם כיון דברשות המשכיר היא ולא הוה ליה
לשוכר למידע )נתה"מ.(1014
)ז( חייב השוכר  -ואף על פי שכמה בהמות הולכות וחוזרות ביום אחד ,זה שהתנה
שיחזירה למחר ,מכיר כח בהמתו ,שאין בה כח כל כך לילך ולחזור ביום אחד ,וזה ששינה
פשע ,והמשכיר לא היה צריך לקבלה ,ולא היה עליה אלא שומר חנם ,וכיון שמתה לסוף ח'
ימים ,הוכחה גדולה שמתה מחמת זה ,ומ"מ המשכיר שמתה ברשותו צריך לישבע כדין
שומר חנם שלא פשע בה במאכל ובמשתה ,ולא רכב עליה בתוך ח' ימים כלל לצורכו ,כי
אם להשקות מהנהר דאין זה פשיעה )סמ"ע( .עיין לעיל סי' ש"ח ס"א בהג"ה )ש"ך(.
)ח( והניח עליו משא כו'  -אפילו לא הניח עליה משא ,כל שהיה יכול להניח החמור באיזה
מקום משומר ולא הניחה ונתקלקל החמור טפי בהליכתו בדרך ,חייב ,ובהניח עליה משא
חייב אף שלא היה לו מקום משומר להניח החמור ,מ"מ לא היה לו להניח המשא עליו,
)סמ"ע( .יש עליו שני חיובים ,לשכור חמור אחר על המשוי ,ולהניח חמור זה בכפר ושלא
להוליכו עמו אפילו ריקן ,ועל זה אם השוכר היה נחוץ לדרכו וליכא נאמן בכפר ,א"צ
לישאר כאן ויכול להוליכו עמו .אמנם אם מצא ראובן לשכור חמור אחר ,מחויב לשכור
אחר ,אפילו ליכא נאמן ,דהיינו כשיש חמור אחר לשכור אסור לו עכ"פ להניח משוי על
חמור זה ולהוליך זה ריקן .וכשלא מצא לשכור חמור אחר ,פטור בכל גוונא ,ואפילו
לכתחילה יש לו רשות להניח משוי עליו ,וכשמוצא חמור אחר ,אז אם יש נאמן מחויב
להניחו ,ואם הוליכו עמו חייב ,ובדליכא נאמן יכול להוליכו עמו ריקן )נתה"מ(.
)éøä ,åá ùøåçù éìëä àåäå ï÷ð÷ä øáùðå äò÷áá ùøçå äá ùåøçì äøôä úà øëåùä (ã
íéìòáä úòã ìò äðéù àì íà ïëå .(é)åùøçù ïéðîåàä íò äøôä ìòá ïéãå ,(è)øåèô øëåùä
øáùðå øäá äùøçå äò÷áá ùåøçì äøëù .íéðîåàä íò äøôä ìòá ïéã ,ï÷ð÷ä øáùðå
ïéøåëù íä íéðîåàä íàã íéøîåà ùéå äâä .íéðîåàä íò øëåù ìù åðéãå ,áééç øëåùä ,ï÷ð÷ä
.(áé) ïøëù ïäì ïúéì êéøö øéëùîäå .(àé) äðéùå ìéàåä ,øëåùä ïî íéøåèô íä éøä ,øéëùîä ïî
úòá éìëä úà æçåàä äæ ,íìùî éî ,íéîìùîù äùéøç úòá åøáùù ïéðîåàä ïéã åäéîå
 1013האם הרמ"א חולק על השו"ע?
 1014האם יש צורך להביא את הענין מתוך שאינו יכול לישבע משלם .ועי' נתה"מ ש"ג סי"ב
שאין לו לקבל את הפקדון בחזרה עד שיבריא.
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,ï÷ð÷ä éîãá (åè) íéáééç íäéðù ,(ãé) úåìòî úåìòî äãùä äúéä íàå .(âé) äùéøçä
.éìëä úà æçåàäå ãîìîá äúåà âéäðîä

)ט( השוכר פטור  -שהרי שינה לטובה ,שבהר קשה לחרוש טפי מבבקעה ,שהסלעים מצויים
שם )סמ"ע(.
)י( עם האומנים  -הם נערים שהם בעלי אומנות דמחרישה ,וחייבים שהיה להן ליזהר
במלאכתן כשאר אומנין החורשין בהר שלא תשבר המחרישה )סמ"ע( ,מיירי שהמשכיר
שכר האומנין .ואם שכרם השוכר ,אז אם שכר למי שדרכו להפקיד ,תלוי במחלוקת לעיל
סי' רצ"א סכ"ד אם הראשון חייב כאשר פשע השני ואין לו לשלם ,ואם שכר למי שאין רגיל
חייב .ומזה נלמד אם שכר אצל בעל עגלה ,עגלה עם סוסים ועם עבדו של המשכיר או עם
פועל שלו ,דפטור כשפשע הפועל או העבד ,דלא גרע ממסר למי שרגיל להפקיד )נתה"מ(.
)יא( פטורין מן השוכר  -דא"ל אתה ששינית גרמת היזק ,ואנו לא נשכרנו להמשכיר אלא
להחרישה בבקעה )סמ"ע( .הרי הם פטורין מן השוכר  -ולפי זה ה"ה אם הבעל הבית
בעצמו שכרם ,ופירש בשעת שכירות בבקעה ,ואחר כך ציוה אותן לחרוש בהר ונשבר
פטורין ,שיכולין לומר על שמירת הר שומרי חנם אנחנו ,שהשכירות אתה חייב לנו על
שמירת בקעה ,אבל אם פשעו נגד שמירת הר חייבים )נתה"מ(.
)יב( והמשכיר צריך ליתן להם שכרם  -פירוש ,אף אם אין ביד המשכיר להוציא דבר
מהשוכר מפני שהוא עני או אלם ,אין לו לתפוס שכירות הנערים לומר להן למה שמעו לו
לחרוש בהר ,שיאמרו לו אף ששמענו מהשוכר ששכר ממך הפרה לחרוש בבקעה ,מ"מ
מדלא התנית עמנו שלא לשמוע לו לחרוש בהר ,אמרנו שדעתך שנעשה בציווי השוכר
עלינו ואין אתה מקפיד עמו )סמ"ע( .נראה דהאומנין חייבין לישבע ששמרו כמו שוכרים
בשמירת בקעה עכ"פ ,ולא פשעו נגד שמירת הר ,דמבואר הוא שהפועל צריך לישבע ליטול
שכרו ,דנגד תשלומי שכר הבעל הבית הוי כאיני יודע אם נתחייבתי )נתה"מ(.
)יג( האוחז את הכלי  -שהוא העמיקו יותר מדאי בארץ )סמ"ע(.
)יד( מעלות  -פירוש ,שמעלה אבנים וטרשים) 1015סמ"ע(.
)טו( שניהן חייבים  -מפני שבדבר זה בקלות נשבר ,והיה לבעל הדרבן ג"כ ליזהר מאד
בהליכת הבהמה ,דכשהבהמה מעוותת התלם מעט נשבר הקנקן ,ואמרינן דנשבר מכח
שניהן )סמ"ע( ,עיין מ"ש בסימן שפ"ג סק"א ובסימן שפ"ח ס"ק י' )קצה"ח(.1016

)áééç úåéðè÷á ùãå äàåáúá øåèô ä÷ìçåäå äàåáúá ùãå úéðè÷á ùåãì äøëù (ä
ú÷ìçî úéðè÷äù

והוחלקה פטור  -דטפי היתה מוחלקת אם דשה בקטנית וכדמסיק )סמ"ע(.
øáùð åà úî åà àîúñðå øåîçä úà øëåùä - éù
)úãåáòì äç÷ìð åà úéèúùð åà ,(à)äëàìîì äéåàø ïééãòå äúìçå 1017äîäáä úà øëåùä (à
,øëåùì øîåà øéëùîä éøä ,äëéìä êøã äç÷ìð íà ,(â)øåæçì äôåñ ïéàù ô"òà ,(á)êìîä
äéìò úàùì äøëùùë ,íéøåîà íéøáã äîá .(ã)íìùî åøëù åì ïúåðå ,êéðôì êìù éøä
úàùì åà äéìò áåëøì äøëù íà ìáà .(å)äãô÷ä àìá äëéìùäì øùôéàù ,(ä)éåàùî
øéæçé ,ãéîòä àì íàå .úøçà äîäá åì ãéîòäì áééç ,íäá àöåéëå úéëåëæ éìë äéìò
äøëùù ïéá ,äøáùð åà äîäáä äúî .äá êìäù äîë øëù ìò åîò áåùçéå ,(æ)øëùä
? 1015
 1016יש להקשות ,הא כיון דשניהם קיבלו לחרוש הוויין כמו ערב זה לזה ,כמבואר בחו"מ סימן
ע"ז סעיף א' ,וא"כ גובה מכל אחד החצי ממה נפשך ,או שהוא פושע או שהוא מחויב מדין ערב.
וי"ל דהכא דומה למה דאיתא בבכורות דף מ"ח ]ע"ב[ ]בשו"ע לעיל סימן מ"ט סעיף י'[ בב' יוסף בן
שמעון שקנה אחד שדה מחבירו ,ויצא שטר חוב על אחד מהן ,דאינו יכול לגבות מזה שקנה בממה
נפשך כו' ,וה"נ כן ,אף שהוא ערב בעד חבירו ,מ"מ הא מחבירו גופיה אינו יכול לגבות דמצי לדחות
שמא לא פשע ,ממילא אינו יכול לגבות מהערב )רע"א ב"מ פ ע"א ד"ה תד"ה ואי דוכתא(.
 1017עיין בתשו' מבי"ט ח"א סי' מ' ,שראובן השכיר בית לשמעון ,ובאו גנבים ודרו בה ,וזרקו את
שמעון מהבית ,מאחר וזה לא דרך הליכתו ,אז זה הפסד של המשכיר שהוא ברשותו ,ואילו אם
שילם השכירות ,צריך להחזיר כמה שלא יכול לדור בו )ש"ך(.
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åì ãéîòäì áééç ,êì øéëùî éðà íúñ øåîç åì øîà íà ,áåëøì äøëùù ïéá ,úàùì
íàå .úøçà äîäá äá ç÷éìå ,äîäáä øåëîì øëåùì ùé ,ãéîòä àì íàå .(ç)úøçà äîäá
÷ñôù íå÷îì òéâéù ãò ,(è)úøçà äîäá íéîãá øëåù ,úøçà äîäá ç÷éì íéîãá ïéà
.åîò

)א( וחלתה ועדיין ראויה למלאכה כו' – לדוגמא שנסתמו עיניה או התליעו רגליה או חולי
אחר כיוצא בו שראויה עדיין למלאכה ,אלא שנתוסף להשוכר טורח לישרה לילך בדרך,
אפילו לא אמר לו "חמור זה" אלא אמר לו "חמור" סתם ,יאמר לו הרי שלך לפניך ,דאמרינן
בכזה מזלו גרם )סמ"ע( ,נראה דוקא כשחלתה אחר שבאה לרשותו ,אבל לכתחילה אם יש
לו חמורים רבים אינו יכול ליתן לו חמור חולה או נשתטית ,ולא דמי לשור בין שוורים
מכור לך שנותן לו הגרוע )עי' סימן רי"ד סעיף י"ב( ,כי גם במוכר עולמית אין יכול ליתן לו
חמור שהיא חולה או נשתטית שלא תתרפא לעולם דודאי דהוי מום במקח ,והכא נמי
בשוכר לזמן דהוי כלוקח פירות לזמן ,כשהיא חולה או נשתטית בזמן ההוא הוי כמום
במקח ,רק כשנחלתה אחר שבאה לרשותו אומר לו מזלך גרם ,כיון שאין האונס בא על
גופה של פרה רק על הפירות שלקח ממנו יכול לומר מזלך גרם )נתה"מ(.
)ב( או נלקחה כו'  -ר"ל או שאירע לבהמה זו ענין אחר ,שלקחה מהשוכר אחד ממשרתי
המלך לרכוב עליה על פי דרכו בעבודת המלך ,ואז היה דבר רגיל לקרה )סמ"ע(
)ג( אף על פי שאין סופה לחזור  -היינו דאינה חוזרת כלל ,או שאינה חוזרת בעוד שהוא
צריך לה למלאכתו ,דגם זה מיקרי אין סופה לחזור דהא לאחר זמן החזרה היא שלא
לתועלת לו ,ואפ"ה אין צריך להעמיד לו בהמה אחרת ,כשלקח משרת המלך הבהמה דרך
הליכתו )סמ"ע( ,וי"ח כל שהאונס נעשה בגוף הבהמה מזל המשכיר גרם ,ואפילו בנשברה
מחמת המלאכה דומה למתה ,אבל אם לא בא האונס רק במלאכת השוכר ]היינו שנלקח
לזמן וסופו לחזור[ חייב ליתן לו שכרו משלם דמזליה דידיה גרם )נתה"מ.(1018
)ד( ונותן לו שכרו משלם  -ונראה דאין חילוק בין שכרו בקבלנות ובין שכרו לימים ,ואף
דמחמת זה נתעכב צריך ליתן לו שכירות של כל יום ויום ,וכיון דהמזל דהשוכר גרם דמי
להא דסעיף ג' דנותן לו שכרו של כל יום ויום )נתה"מ(.
)ה( בד"א ששכרה לשאת כו'  -קאי אחלתה ונשתטית הנ"ל ,ולא קאי אנלקחה לעבודת
המלך )סמ"ע(.
)ו( אפשר להשליכה בלא הקפדה  -פירוש ,ומשום הכי ליכא למיחש ,דאע"פ שנפלה בהמה
תחת משאה אין קפידא בכך ,שלא תקלקל בזה המשוי ,אלא הוספת טירחא ושהיה יש בדבר
לחזור ולהטעינה ,משא"כ כששכרה לרכוב עליה שיש לחוש שמא תפול בהיותו על הגשר
ויפול למים או באחד מהפחתים ,או שהמשוי ששכרו לצרכו הן כלי זכוכית והדומה לו
שיתקלקלו כשיפלו מע"ג בהמה ,משום הכי חייב להעמיד לו בהמה אחרת )סמ"ע(.
)ז( יחזיר השכר כו' – היינו בדווקא כשאמר חמור סתם ,אבל כשאמר חמור זה ,כל שלא
מת אף ששכרו לרכוב ,אין החמור משועבד לו לשכור או לקנות אחר בדמיו ,וי"א שכרו
לרכיבה או לנושא זכוכית והתליע או נשתטה הדין כאילו מתה הבהמה ,ועי' לקמן )ס"ב(
שבמתה הבהמה ,אפילו אם ירצה המשכיר להחזיר לו השכר ,יכול השוכר לומר אינני חפץ
בשכרי כי אם בבהמה ,והוי דינו דאם שכרו לבהמה סתם ונתיקרו בשכירות מתחייב
המשכיר להוסיף כמה וכמה מביתו להעמיד לו בהמה אחרת ,ואם א"ל חמור זה ויש בדמיה
לקנות או לשכור בהמה אחרת מוכרין את זו וקונין או שוכרין לו אחרת) 1019סמ"ע( ,טעמו
של דבר ,שחמור שמת עומד שימכור הנבילה ולקנות אחר ,ולפי זה בחלתה ועומדת
להתרפא ,אינה עומדת למכור רק להמתין עד שתתרפא ,משו"ה אין מוכרין החמור
כשחלתה לקנות או לשכור אחרת ,אמנם בחמור סתם ,לא נשתעבדו לו נכסיו לקנות בהמה
אחרת ,כיון דדבר שאינו ברשותו הקנה לו ,ולפ"ז אם יש לו חמור אחר באמת מחויב ליתן

 1018המשך הנתיבות :ונראה דהוא הדין בשוכר בית ונלקח לאנשי חיל ,דאם אפשר לדור עמם
הוי כראוי עדיין למלאכה ומשלם הכל ,אבל אם נלקח כל הבית שאי אפשר לדור עמהם ,אינו חייב
רק כפי מה שדר בו ,דזה דומה למחפשין גם בבתים.
 1019הדעה ראשונה היא הרמב"ם והב' זה הטור ,וצ"ע איך לכתוב את זה
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לו חמור כשהשכיר לו חמור סתם ,אמנם בחמור זה ודאי דאין שום חיוב עליו ליתן חמור
אחר )נתה"מ(.
)ח( חייב להעמיד לו בהמה אחרת – דבמשיכת החמור נשתעבדו נכסי המשכיר להעמיד לו
חמור עד אותו המקום )סמ"ע( ,וי"א שרק חייב להעמיד לו בהמה אחרת משלו ,ולא צריך
לטרוח אחרי בהמה של אחר לשכור עבורו )ש"ך ,(1020קשה שזה נגד המחבר ,שלמחבר אין
משועבד רק חמור זה ,והוא נקנית במשיכת השוכר ,וצ"ע )נתה"מ(.
)ט( שוכר בדמים בהמה אחרת  -לא מיבעיא דאם יש בדמיה לקנות אחרת אפילו פחותה
שקונה ,דהא לא מכליא קרנא דהראשון ,אלא אפילו אם אין בדמיה אלא לשכור אפ"ה
ימכור הנבילה וישכור לו אחרת .ואם אין בדמים לשכור ,אין צריך להחזיר לו כל שכרו,
אלא כמה ששילם פחות כמה שעולה להגיע לאן שהוא הגיע .דלא נשתעבדו שאר נכסים
לשכירות החמור ,רק החמור שמשך נשתעבד לו ולא יותר )נתה"מ(.

)éöçá äúîå úéëåëæ éìëì åà äéìò áåëøì äøëù íà ,1021êì øëåù éðà äæ øåîç åì øîà (á
éîãá åìéôà øëåù ç÷éì äéîãá ïéà íàå ç÷é úøçà äîäá ç÷éì äéîãá ùé íà ,êøãä
ìù åøëù åì ïúåð øåëùì àìå ç÷éì àì äéîãá ïéà íàå åîò ÷ñôù íå÷îì åòéâéù ãò íìåë
äæ øåîç åì øîàå ìéàåä àùîì äøëù íàå (é) 1022úîåòøú àìà åéìò åì ïéàå êøãä éöç
åì çéðîå êøãä éöç ìù åøëù åì ïúåð àìà úøçà åì ãéîòäì áééç åðéà êøãä éöçá úîå
ïðéøîàã àäå äáéëøì åøëùë åðéã àùîì åøëù åìéôàã åäì àøéáñå ïé÷ìåç ùéå äâä (àé)åúìáð
íå÷î ãò øçà øåîç øåëùì ìåëéù åà íù åúøåçñ øåëîì ìåëéù åðééä êøãä éöçî åøëù åì ïúåðã
.éãéî äéì éðäî àì àäã åøëùî íåìë åì ïúåð åðéà éëä åàìá ìáà êìéì äöåøù

)י( ואין לו עליו אלא תרעומות  -התרעומות הוא שהשכיר לו בהמה כחושה כזו שמתה
בחצי הדרך )סמ"ע(.
)יא( ואם שכרה למשא הואיל כו'  -לשון "זה" משמע ב' ענינים :א' ,לטובת המשכיר ,דלא
נתחייב להעמיד אחר במקומו .ב' ,לטובת השוכר ,דחמור זה דקאמר ר"ל דיהא משועבד לך
כל זמן שראוי למכור ולשכור .ולכן כי שכרו למשאוי ,מסתמא כי אמר חמור זה אני משכיר
לך ,לאו לטובת השוכר אמרה ,דאי משום שמא תמות ,לזה ודאי לא אסקי דעתן להתנות,
דלא שכיח הוא שימות חמור שהוא עתה בריא ,ואי משום שמא תסתמא או תעשה אנגריא
שיעמיד לו חמור אחר ,אין זה סברא שיחייב עצמו מה שאינו מחויב ,שהרי עדיין ראויה
היא לשאת עליה המשא ,אלא ודאי לדקדק טובת המשכיר קאמר ,ולפיכך הוא הדין כי מת
אח"כ דקדוק של זה במקומו עומד ,וכי מת או נשבר אח"כ תו לאו חמור זה הוא .אבל
בשכרו לרכיבה ,כיון שאם יסתמא ואינך ,תו אין ראויה לרכיבה ,ודברים כאלו הם הווים
לבוא במקרה ,מסתמא מה שאמר חמור זה היה לטובת השוכר )סמ"ע( ,וי"א דכל כמה
דליכא הוכחה אי נתכוין לטובת המשכיר או השוכר סברא הוא דנתכוין לטובת עצמו,
כדמוכח בסימן שי"ב סעיף י"ז ,לכן נראה שכל שאמר לו בהדיא שכור לי חמור זה לרכוב
עליו ,דהוי תנאי דרכיבה לישנא יתירה ,ודאי נתכוין שיהיה משועבד לעולם חמור זה אפילו
לאחר מיתתו ,משא"כ בסיפא דלמשוי אין שם לשון יתור ,אלא דוקא למשאוי התנה עמו,
אמרינן למיעוטא נתכוין ,היינו למשאוי ולא לדבר אחר )ט"ז( ,וי"א כשאומר חמור זה
משמעותו למעט אחר ,אמנם חמור שמת עומדת הנבילה למכור ,נשתעבד גם הנשאר
מחמור זה .ולכן בשכרו לרכוב ,שהדין כשחלתה כשאמר לו חמור סתם ,דכשיש לו חמור
אחר מחויב להעמיד לו ,א"כ י"ל שמיעט במלת זה שלא ליתן חמור אחר ,אבל אי מתה
הבהמה ,משועבדת הנבילה הנשארת מחמור זה לקנות חמור אחר ,כיון דדרך הוא לקנות
מהנבילה חמור אחר .משא"כ בשכרו למשא ,דאז כשחלתה אפילו בחמור סתם אינו חייב
להעמיד חמור אחר ,וע"כ לא בא למעט במלת "זה" רק לענין אם תמות הבהמה שלא
יצטרך ליתן בהמה אחרת ,וממילא אינו מחויב למכור ג"כ הנבילה כדי לשכור ,דאי היה
יכול למכור הנבילה והעור לשכור אחרת ,זה נקרא חייב להעמיד אחר )נתה"מ(.
 1020בשם שו"ת ראנ"ח סי' ס"ו.
 1021עי' נתה"מ שטו ששכירות חמור הוה חובת גברא ,ולכן חל אפילו אם אין לו חמור זו.
 1022עי' שי"א סק"ג.
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)יב( והא דאמרינן דנותן לו שכרו כו'  -קאי אכל מקום שנזכר בדינים הללו שמשלם לו שכר
על מה שהביאו לכאן ,וקאמר דהיינו דוקא שנהנה השוכר על מה שהביאו עד כאן ,והיינו
כשיכול למכור סחורתו גם כאן במעט ריוח .ואף על פי שאם הוליכו למקום מבוקשתו היה
לו ריוח יותר ,עכ"פ מיקרי זה הנאה ,וכיון דהמשכיר לא פשע ונאנס במיתת הבהמה צריך
לשלם שכירותו דעד הנה לפי ערך )סמ"ע(.
)ãò ,øäðä ìãâ éðùä íåéá åúøæçáå ,øåæçìå êìéì íéîé éðùì åúîäá øéëùä ïáåàø (â
ìë úåøéëù åì ïúéì êéøöù àèéùô ,(ãé) íéîéì äøëù íà .(âé) ãçà íåé áëòì êøöåäù
íå÷îä øéëæäå ,íéîé éðùì äøëùù åà ,øåæçìå éðåìô íå÷îì äøëù íàå .(åè) íåéå íåé
ìãâúäì ìéâø äéä àì íà ,øäðä åáëòå ,íéîé éðù êìäî àåäù òåãéå ,íù êìéì äöåøù
),øéëùîä àìå øäðä ïéðò øéëî øëåùäå ,ìãâúäì ìéâø äéä íàå .äîäá ìòáã àãéñô ,(æè
ïéã úåøéëùäå úåîäáä úåðåæîå ,äîäá ìòáã àãéñô ,åòãé íäéðù íàå .øëåùã àãéñô
.(æé) íäì ãçà

)יג( לעכב יום אחד  -אינו חייב לשלם רק יום אחד יותר והיינו יום השלישי ,והרי באותו יום
רכב עליה ,אבל אם עיכבו הנהר ימים הרבה ,כל אותן הימים שעמדה הבהמה בטילה חוץ
משני ימים הראשונים ,באמת אינו חייב לשלם ,וזה לא מטעם שבת שאין שבת בבהמה
כנ"ל )סי' ש"ז ס"ו( .ושאני היכא שירד מתחילה בתורת שכירות ,אף ששכרה רק למקום
ההוא ,מ"מ כל זמן שלא החזירה למרה עדיין היא מושכרת בידו וחייב לשלם שכירותה,
כיון שהוא ידע מרגילות הנהר ,היה לו להתנות על זה )פ"ת(.
)יד( אם שכרה לימים  -ראובן היה לו סוס עומד להשכיר בשכירות ידוע חצי זהוב ליום
מיציאה עד ביאה ,ולוי נצטרך לרכוב אל השר מהלך ג' ימים ולקח לסוס על ח' ימים,
ובהיותו שם העליל עליו השר ועיכבו שם חדש ימים ,ובאמצע שלח המשכיר שליח לבדוק
ענין הסוס שלו .י"א דלהלכה ,מאחר ולא פשע המעכב לכ"ע פטור שנאנס בעכבת הסוס.
וכל זה בשכרו לוי על ח' ימים ,משא"כ בלקח הסוס בשכירות סתם ,שידוע שכרו ,או שפסק
עמו חצי זהוב ליום ולא זכר סך ימים ,אף על פי שהמהלך ידוע ,שאינו רק שלשה ימים,
מ"מ צריך ליתן לו חצי זהב לכל יום מראש ועד סוף .ואין אומרים שינכה לו קצת מפני
שישב בטל ,מפני דלא איכפת ליה למשכיר בכך .ואפילו אם שאל המשכיר לשוכר לכמה
ישהה שם אצל השר והשיב יום או יומים לכל היותר ואח"כ לקח הסוס סתם דינו כשכרו
סתם .וי"ח שמי שנתעכב ע"י עלילה ,הוא הך דינא דשו"ע דאם שניהם לא ידעו הו"ל
פסידא דמשכיר ]מטעם המוציא מחבירו עליו הראיה ,ולכן אם תפס פסידא דשוכר – פ"ת[,
ואם שכרו לימים סתם חצי זהוב ליום פשיטא שנותן לו כל שכרו לכל יום ויום ,אמנם מנכה
לו שכרו כפועל בטל .ומה שכתב דאפילו אם שאל המשכיר לשוכר כמה ישהה שם אצל
השר והשיב יום או יומים ולא יותר ואח"כ לקח הסוס סתם דינו כשכרו סתם י"ח על הנ"ל,
אלא כל הקוצב לו זמן שכירתו ואח"כ נגמר ביניהם השכירות ודאי על קצבתם הראשונה
נגמר )קצה"ח( .משמע דאפילו הזכיר המקום שרוצה לילך לשם ,מ"מ כיון שהשכירות
היתה שכל יום יתן לו כך ,כיון דאמר לו כל יום ויום שיעכבנו הוא מושכר לו בעד כך וכך,
א"כ אם יתרצה הלה לעשות מלאכה בהחמור כשהוא מעוכב יכול לעשות ,א"כ אף בשעת
אונס החמור מושכר לו לעשות בו איזה מלאכה שירצה ולא ביטל האונס את השכירות,
משא"כ בהזכיר לו ששכרו למקום זה לילך ולחזור ,וכיון שכבר עשה הדבר ששכרו לזה
הדבר נתבטל שוב השכירות והאונס עיכב החזרה ,פטור ,ועוד יש לחלק בין סוגי האונסים,
דבשלמא בגודל הנהר נעשה האונס בהחמור שלא היה אפשר לו להחזירו בשום אופן,
משא"כ הכא שהיה אפשר לו להחזיר הפקדון ע"י שליח ,ואין בו משום אין רצוני שיהיה
פקדוני ביד אחר )עי' סמ"ע קכ"ה סקי"ג( ,לא חשיב אונס ,ובפרט שיש לומר שעיכב
החמור לצרכו שהיה חושב בכל יום אולי יוגמר העסק שלו ויצטרך ליסע לביתו ,דהא מהאי
טעמא לא רצה ליתנו להשליח )נתה"מ( ,וי"א שזה שהוא לא החזיר את החמור לשליח הוא
גרמא )פ"ת(.
)טו( ליתן לו שכירות של כל יום ויום  -לכאורה נראה דצריך ליתן לו שכירות משלם ולא
כפועל בטל ,דניחא ליה דליכחוש חמריה ולא ליכחוש מריה ,מיהו הכל לפי המשוי
)סמ"ע( ,נראה דמיירי דוקא שפירש לו ששכרו למשא על כך ימים ,אבל אם שכרו סתם על
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כך ימים שיעכבנו ,משמע בין יעשה בין לא יעשה ,אינו מנכה לו כלל דהא כן היה התנאי
)נתה"מ(.
)טז( אם לא היה רגיל להתגדל כו'  -כללא דהאי דינא ,דכל ששניהן היה להם לדעת ולהתנות
כגון שרגיל להתגדל ,או ששניהם לא היה להם לדעת כגון שאינו ראוי להתגדל ,בשניהם
הוא פסידא דהמשכיר ,דהוא בא להוציא שכירות מיד השוכר ועליו מוטל להתנות דהמוציא
מחבירו עליו הראיה וידו על התחתונה ,וצריכין שיהיה דבר שהשוכר ידע והמשכיר לא היה
לו לדעת ,דבזה ודאי על השוכר ה"ל להתנות ואם לא התנה הפסיד וצריך לשלם )סמ"ע(.
)יז( ומזונות הבהמה כו'  -פירוש ,מזונות של יום השלישי שנתעכבה הבהמה ,במקום שהוא
פסידא דהמשכיר במה שלא התנה כנ"ל צריך המשכיר ג"כ לשלם להשוכר דמי המזונות
של אותו היום )סמ"ע(.
:êøãä éöçá äòáè åà êøãä éöçá ä÷øôå äðéôñä øëåùä - àéù
).äéîã íìùì áééç äòáèå (à) äàùî ìò íéùìùî ãçà äá óéñåäù äðéôñ (à

)א( אחד משלשים על משאה – כנ"ל ש"ח )סעיף ה'  -ז'( לענין במשא אדם ומשא בהמה
)סמ"ע(:

)äøëùå êì øéëùî éðà åæ äðéôñ åì øîà íà êøãä éöçá äòáèå äðéôñä úà øëåùä (á
àáä åì øîåà äæ éøäù øëùä ìë øéæçé øëùä åì ïúðù ô"òà íúñ ïéé äá êéìåäì øëåùä
íå÷î ìëî ïéé àéáà éðàå (á) åæ äðéôñá ùé äìåãâ äãô÷äù éúøëùù äîöò äðéôñä éì
äî ìëá åà åéîãá úøçà äðéôñ øéëùäìå íéîä ïî äðéôñä àéöåäì øùôà íàå äâä äá êéìåàå
.øåîç ïéðòì éù ïîéñ ìéòì øàáúðù åîë øéëùäì êéøö äðéôñì êééùù

)ב( שהקפדה גדולה יש בספינה כו' – כל מקום שהמשא ששכר עליו עדיין לפנינו ,יכול
השוכר להחליפו באחר ובכלל מדת סדום ,משא"כ כשמשא הראשונה אינה בעולם בזה לא
הכריחו להמשכיר לקבל מהשוכר משא אחר ,ואין בזה משום מדת סדום )סמ"ע ,(1023וי"א
דדוקא תרתי בעינן ,כיון שנטבע ספינתו ואין היין זה לפנינו ,יכול להקפיד כי יכול לומר
הואיל ונזקתי ונטבע ספינתי למה לי להשתדל ספינה אחרת כיון שאין לך יין זה ,ולפ"ז אם
לא נטבע ספינתו רק היין לבדו נטבע יכול לטעון עליו יין אחר אף על פי שאמר ספינה סתם
ויין זה ,כי אין סברא כיון שיינו נטבע יקפיד זה יותר משאם לא הי' יכול להניח עליו יין
אחר מיהו כשאמ' יין סתם וספינה זו אפשר דאפי' היין לא נטבע יכול לעכב ולו' איני רוצה
ספינה אחרת )ש"ך( ,וכן עיקר ,ואין לחלק בין שכיר יום לקבלן ,מיהו כשאומר יין סתם
וספינה זו ,ודאי יכול לומר איני רוצה ספינה אחרת ,דכיון דשכירות ליומא ממכר הוא,1024
וקנה ספינה זו ,אינו יכול לכופו למכור לו אחרת ,ודוקא במשא ידוע הוא דיכול לשנותה
לדכוותה ,כיון דאינו אלא שעבוד ,יכול לשנותו לשעבוד דכוותה ,אבל בשוכר חמור זה או
ספינה זו דקניא לשכירות אין לו אלא מה שקנה )קצה"ח( .1025וי"א דכל היכא שחייב
להעמיד לו חמור אחר ,כגון דא"ל חמור סתם או חמור זה ויש בדמיו לשכור ,אם מת כו',
וכן אם ימצא השוכר לשכור בזול לא יוכל לומר אשכור לעצמי כו' .הרי שכתב דאף בחמור
זה אינו יכול לומר אשכור לעצמי ,וצריך לקבל ממנו חמור אחר ,ע"כ מ"ש בספינה שטבעה
שמצא כאן מקום קפידא לנוח ,היינו כיון ששניהם נטבעו ואין ביד אחד להשלים ,ועכ"פ
יפסיד שכירות ,משא"כ אם מת החמור לחוד דאפשר להעמיד לו חמור ,וכן אם נטבעה
סחורה לחוד ,דלא יפסיד כלום אם יתן לו יין אחר מאם לא היה נטבע כלל ,אין לו להרויח
בטענתו רק שלא יפסיד )פ"ת.(1026
)ג( ואני אביא יין כו' מכל מקום  -לא דמי למש"כ סי' ש"י סעיף ב' בשוכר חמור זה ומת
בחצי הדרך ואין בדמיו לשכור אחר דעכ"פ צריך לשלם השכירות לפי ערך המגיע עד כאן,
 1023לא ראיתי הלכה יוצא מהסמ"ע נוגע להלכה כאן חוץ ממה שכתבתי
 1024צ"ע אם זה מח' בסי' שלד .ועי' מבי"ט ח"א סי' מ ,שעכ"ז הוא בחזקת המשכיר ולא בחזקת
השוכר ,וה"ה בשכירות בתים .ועי' מח' קצה"ח וש"ך סי' שיג שלפי הש"ך אין לשוכר שום זכות
בחצר ,ובקצה"ח רואים שיש לו זכות ,עיי"ש וצ"ע אם זה קצה"ח לשיטתיה.
 1025לא ראיתי הלכה יוצא מהנתיבות.
 1026בשם חידושי רע"א ב"מ עט ע"א ד"ה בסמ"ע וש"ך.
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דשם איירי דנהנה במה שהביאו עד אותו המקום ,דיכול למכור שם הסחורה או לשכור
חמור אחר ,משא"כ כאן דנטבע היין ולא נהנה כלל במה שהביאו עד כאן )סמ"ע(.
)ד( להוציא הספינה מהמים כו' ,עד צריך להשכיר  -פירוש ,אין המשכיר יכול לעכב על
השוכר מלעשות כן ,אבל הטיפול עכ"פ הוא על השוכר )סמ"ע( .היינו לשיטת היש חולקין
שהביא הרב בהג"ה בסימן ש"י סעיף ב' ,אבל לדעת המחבר שם כיון ששכרו למשא אינו
שוכר בדמים )נתה"מ(.
)ïúð àìù ô"òà äæ ïéé äá êéìåäì øëåùä äøëùå êì øéëùî éðà íúñ äðéôñ äéì øîà (â
êì àéáà éðàå åîöò ïééä éì àáä åì øîåà éøäù øëùä ìë ïúéì áééç íåìë øëùäî åì
äîåã åðéàù êøãä éöç ìù çøåèä éãë úåëðì êéøö ìáà åðëéìåàå íå÷î ìëî äðéôñ
.(ä) êøãä éöçî úåøéëù àìà åì ïúåð åðéàã íéøîåà ùéå ìèáå áùåéì äðéôñä úëìåäá ìôèîä

)ה( שכירות מחצי הדרך  -לאו דוקא מחצי דרך אלא כפי שיעור שהוליכו .וטעמייהו הוא,
דכל פסידא דלא ה"ל לשוכר למידע יותר מן המשכיר ,הוא פסידא דהמשכיר שהוא בא
להוציא מן השוכר ,מיהו אם כבר קיבל בעל הספינה כל דמי השכירות דהוא מוחזק ,א"צ
להחזיר כיון דמוכן לקיים תנאו[ .והמחבר חולק על הרמ"א משום שאין לדמות זה לשוכר
ומשכיר או פועל ובעה"ב דעלמא ,דשם אין להמשכיר או להפועל פסידא כי אם שכר
טרחתו ,משא"כ כאן דפסיד המשכיר בעל הספינה כל ספינתו ,משו"ה כפועל בטל מיהו
אית ליה ,כיון דהוא מוכן לקיים תנאו) 1027סמ"ע ,וש"ך( ,ועיקר כמחבר )ש"ך(.

)åðéà øëùä ïúð íà äæ ïéé äá êéìåäì øëåùä øëùå êì øéëùî éðà åæ äðéôñ åì øîà (ã
àéáäì ìåëé äæ àìå äîöò äðéôñä àéáäì ìåëé äæ ïéàù ïúé àì ïúð àì íàå åøéæçäì ìåëé
åîöò ïéé

)ו( אינו יכול להחזירו  -הטעם ,כיון שהוא מוחזק יכול לומר לבעל היין מזלך גרם כיון
שאינך יכול לקיים תנאך להביא יין זה עצמו אין לך עלי כלום ,ולא דמי ליין סתם וספינה זו
דצריך בעל הספינה להחזיר השכירות אף שכבר קיבלו ,דשם יכול הבעל יין לומר הריני
מוכן לקיים תנאי ליתן לך שכירותך כשתעביר ייני והמניעה היא מידך שספינתך זו טבעה,
ויש לו מקום להקפיד כנ"ל )סק"ב( ,משא"כ כאן דאין שום אחד יכול לקיים תנאו ,משו"ה
הולכין אחר המוחזק )סמ"ע(.1028

)äöåø íäî ãçà ïéàùë à÷åãå øëùä ïé÷ìåç åìà éøä íúñ ïééì íúñ äðéôñ øëù (ä
úçúî àéöåéå ìåèé éîð øëù ïúð íà äðéôñ àéáî åðéà äæå åðéé àéáî äæ íà ìáà íéìùäì
.åãé

)ז( הרי אלו חולקין השכר  -ולא דמי להשכיר חמור סתם ומת בחצי הדרך דצריך להעמיד
לו אחר ,ואי לא אינו משלם לו כלום ,דשאני התם דאותה סחורה דשכר חמור לצורכה עדיין
היא בעין ,והרי זהו כמו הביא זה יינו וזה לא הביא ספינתו .ולכאורה נראה דבזה אפילו לא
הוליכו עדיין חצי הדרך או שהוליכו טפי מחצי דרך ,עכ"פ חולקין השכר כיון דאינו מועיל
חזקתו של חד מנהון ,וצריך ליתן לשכנגדו החצי ,כיון ששניהן שוין בקיום התנאי ואין אחד
מהן עדיין קיימו משוין ביניהן לחלק השכר ,ה"נ נאמר לענין אם הוליכו פחות או טפי
מחצי הדרך .מיהו אינו מוכרע )סמ"ע( ,וי"ח שמשלים כפי מה שעשה) 1029ש"ך(.
)ח( אבל אם זה מביא יינו כו'  -אבל בספינה סתם ויין זה ,אפילו לא מוכן בעל הספינה
להביא אחרת ,צריך ליתן לו כל שכרו ,משום דמצי בעל הספינה למימר כיון דאין בעל היין
מוכן לקיים תנאו למה לי להביא ספינתי חנם ,וכן איפכא ביין סתם וספינה זו )סמ"ע(.
)ט( אם נתן שכר נמי יטול  -וה"ה נמי איפכא אם בעל הספינה מביא ספינה אחרת ואין בעל
היין מביא יין אחר דצריך לשלם לו כל שכירותו )סמ"ע(.

)éî øëåùä àöî íàå êøãä ìë øëù åì ïúåð êøãä éöçá ä÷øôå äðéôñä úà øëåùä (å
ïúéì êéøöå) úîåòøú åéìò äðéôñä ìòáì ùéå (àé)øëåù ÷ñôù íå÷îä ãò åì äúåà øéëùéù
ìë øëî íà ïëå (äééðùä úñðëäáå äðåùàøä äøåçñä úàöåäá úãñôð äðéôñäù äî äðéôñä ìòáì
 1027עי' לקמן ס"ק )ז(.
 1028עי' לעיל סי' ש"ח ס"ק )ה(.
 1029ל"ד אלא כמ"ש לעיל ס"ק )ה(.
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êøãä éöç øëù ìèåð ç÷åìä äìòå ãøéå êøãä éöçá øçà ùéàì äðéôñáù äøåçñä
ìåáñì åì íøâù éðôî úîåòøú åéìò äðéôñä ìòáì ùéå ïåøçàä äæî éöçä øëùå ïåùàøäî
äæá àöåéë ìë ïëå åá ìâøåä àì ïééãòù øçà ùéà úòã

)י( נותן לו שכר כל הדרך  -אבל עכ"פ מנכה לו ,וכמ"ש לעיל סעיף ג' ז"ל ,שאינו דומה
המטפל בהולכת הספינה כו' ע"ש )סמ"ע ,ש"ך( ,וי"א שאינו מנכה כמו חופרי אדמה לקמן
של"ה ס"א )קצה"ח(.
)יא( ואם מצא השוכר מי שישכיר כו' שוכר כו'  -ר"ל ,בין שניהן יתנו לבעל הספינה שכירות,
ונוסף על זה יתן לו הראשון תוספת של הפסד ספינתו היציאה והכניסה היתירה )סמ"ע(.
)יב( ויש לבעל הספינה עליו תרעומות  -התרעומת הוא שגרם לו לסבול דעת איש אחר שלא
הורגל עמו וכדמסיק המחבר בסוף סעיף זה )סמ"ע(.
)יג( נפסדת בהוצאת הסחורה של ראשון  -כצ"ל ודוק ,שהרי לא השכיר עמו אלא הוצאה
והכנסת הסחורה פעם אחת ,וכאן ניתוסף לו הוצאה והכנסה יתירה ,והיינו הוצאת סחורה
של ראשון שלא היה ראוי להוציא סחורה של ראשון פה בחצי הדרך ולא להכניס סחורה
שניה )סמ"ע(.

íúñ åà áåö÷ ïîæì åøéáçì úéá øéëùîä - áéù
)åá øåæçì ìåëé åðéà áåö÷ ïîæì úåðç åà õçøî åà øöç åà (à)úéá åøéáçì øéëùîä (à
éðòä åìéôàå åá (á)øåãì íå÷î åì ïéàù øéëùî ìù åúéá ìôð åìéôà åðîæ êåú åàéöåäìå
ãò øëåùä ãéá åçéðäì êéøö ç÷åìå íéé÷ ç÷îäå åàéöåäì ìåëé åðéà øçàì åøëîì êéøöå
ìåëé åøëî àì íà (ã)íìåòì åúåãôì ìåëé äéä àìù ïéðòá 1030øëùåî äéä íàå (â)åðîæ íéìùéù
íéã÷ä íàå åàéöåäì ìåëé ç÷åìä ïéà åøëîå åëøöì åàéöåäì ìëåéù åîò äðúä ãéî åàéöåäìå åøëîì
åì íéã÷äù úåøéëùä ìë ïîæ äìëéù ãò åàéöåäì ìåëé åðéà äáåøî ïîæì åìéôà øëùä åì
êåúáå åøéáçì úéá øéëùîä åéúåòî ãâð åøëù àîúñî éëä åìéôà (ä)ïîæ åì áö÷ àì åìéôàå äâä
åúåðáì úéáì íéìòåô ñéðëäì íâ åðîî äôé úéáì åìéôà (å)úàöì åôåëì ìåëé ïéà åúåðáì äöåø ïîæä
ïéãä úøåùî íéðôì úåùòì øëåùä ïî íéù÷áî åäéî

)א( המשכיר לחבירו בית כו'  -שכירות קרקע נקנה בין בכסף בין בשטר בין בחזקה בין
בקנין סודר כדין מכר כנ"ל )סי' קצ"ב סי"ג וסי' קצ"ה ס"ט( ,ולאחר שנעשה לו אחד
מהקנינים ,ה"ל כמכר )ב"מ נו ע"ב( ,דשכירות ליומא ממכר הוא ,משו"ה אינו יכול
להוציאו בשום צד עד שיכלה לו הזמן שהשכיר לו בקנין )סמ"ע(.10321031
)ב( מקום לדור כו'  -אף דלא נכנס עדיין השוכר ,אינו יכול המשכיר לעכב עליו שלא יכנוס,
וה"ה אם חלה השוכר או אשתו אחרי גמר השכירות )ש"ך( ,ואפילו בחולי המתדבק דינא
הכי ,ונראה דאם היה לו חולי המתדבק והמשכיר לא ידע דהוי מקח טעות )נתה"מ(.
)ג( עד שישלים זמנו כו'  -אבל יכול להשכירו לאחר תוך זמנו לכשיגיע הזמן )ש"ך( ,ולא
הוה קנין בדבר שלא בא לעולם ,דכל דבר המחוסר רק זמן וזמן ממילא קאתי לא הוי דבר
שלא בא לעולם ,ומ"מ בעינן שיברר מקחו ,היינו שמשכיר לו שדה זו אחר שנה שמושכר
לאחר ,אבל כשמשכיר לו סתם שדה ,ואין לו רק כל שדותיו הן מושכרים לאחרים ,לא מהני
דהוי דבר שלא בא לעולם .וזה אפילו אם השכיר לו סתם דהוי כאומר מעכשיו) 1033נתה"מ(
עיין מה שכתבתי בזה לקמן סימן שט"ו סעיף א' סק"א )פ"ת(.
)ד( ואם היה מושכר בענין שלא היה יכול לפדותו לעולם  -דין זה לכאורה אין לו ביאור
)נתה"מ ,1035(1034אותו בית שהוא דר בו היה נחלט לגוי בשביל חוב ,ואם לא היה עכשיו
 1030צ"ל ממושכן )נתה"מ(.
 1031המשכיר לחבירו בית כו' .עיין בתשובות רמ"א סי' י"ט ]כ[ ובתשו' רשד"ם סי' רפ"ב ורפ"ח
ורצ"ב ורצ"ה וש' )ש"ך(.
 1032לא ראיתי הלכה יוצא מדברי הקצה"ח.
 1033ושניהם לא יכולים לחזור? ועי' שפו שסותר את עצמו
 1034דוגמא קיצונית יש בסוף
 1035עי' פ"ת האם יש להביאו?
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פודהו לא היה חוזר לעולם ,והיה לו עוד בית אחר שהשכיר לישראל אחר ,והוצרך למכור
את הבית שהשכיר לאחר כדי שיוכל לפדות ביתו שהוא דר מן הגוי ,ולא מצא למכור רק
בענין שיצא השוכר מיד ,הדין עם המשכיר דהוי כמו נפל ביתו דמשכיר ,אבל בשביל מזון
אין לו למכור כדי להוציאו ,ואי לא משכח ישאל על הפתחים) 1036ט"ז(.
)ה( ואפילו לא קצב לו זמן כו' – אפילו מכרו לאחר ,מ"מ צריך השוכר ליתן להלוקח
השכירות ולא להמשכיר ,ואם כבר הקדים השוכר השכר להמשכיר ,אין הלוקח יכול
להוציאו עד שיכלה זמנו ,אף שאין נותן שכירות להלוקח כלל )סמ"ע( ,אמנם אם לא קצב
1037
לו זמן ,אז מאחר ואין הדמים ראיה יכול להיות שכל השכר שנתן עבור זמן קצר ביותר
)ש"ך( ,וי"א שהדמים מודיעים כל זמן שהם לא סותרים את הלשון שאמר) 1038קצה"ח(,
וי"א אם אמר השכר לי ביתך בעד מנה ולא פירש לו זמן ,כיון דסתם שכירות שלשים יום
הוי כסותר הלשון ואין הדמים מודיעין ,אם לא שהמנהג בעיר שאין שוכרין בית לפחות
משנה שאז הסתם הוא שנה) 1039נתה"מ( ,וי"א הלכה כהרמ"א ודלא כהש"ך )פ"ת(.
)ו( אינו יכול לכפותו לצאת כו'  -אפילו אם המשכיר רוצה לחזור ולבנות זה הבית בעצמו
וליתן לו לדור בו אחר התקנה ,אפ"ה יכול השוכר לעכבו )סמ"ע( ,היינו כאשר הוא השכיר
אמר לשון "בבית זה" אבל "בבית סתם" משמע לקמן בהג"ה סי"ז דיכול להוציאו לבית
כמוהו )ש"ך(.
)úåøéëù òé÷ôäù ñðà åà í"åëòì åøëî åà åøéëùäå äæì åøéëùäù øçà øæç íà (á
.(æ)äæá àöåéë ìë ïëå ,åúåîë øçà úéá åì øéëùäì áééç äæ éøä ,ïåùàøä

)ז( לגוי או אנס כו' חייב להעמיד לו אחר  -דוקא בגוי ואנס שמוציאין להשוכר בעקיפין
הוא דסגי להמשכיר כששוכר לו בית אחר לדור בו ,משא"כ כששכרו או מכרו לישראל
אחר) 1040סמ"ע( .ואפילו אמר לו "בית זה אני משכיר לך" ,ואף דאם אחר הזיק לבית אינו
חייב להעמיד להשוכר בית אחר ,מ"מ אם המשכיר עצמו מכרו ,כיון דהדין בכל מקום
כשאמר "זה" ,כגון ב"חמור זה" ,הדמים משועבדין להעמיד לו חמור אפילו במת )עי' לעיל
ש"י ס"ב( ,רק בבית כשאמר "בית זה" ונפל הבית ,אין הדמים משועבדין ,כיון דאינו עומד
למכור ,אבל אם מכרו המשכיר בעצמו ,ודאי הדמים שקיבל משועבדין .ועוד ,כל משכיר
יש עליו שעבוד הגוף להעמיד לו לדבר המושכר לדבר שצריך לו ,ותדע ,דבמשכיר לו חמור
זה ומת החמור משועבדין דמי הנבילה לשכור לו חמור אחר ,רק במקום שאמר "זה" ,כונתו
דכל שיאנס חמור זה ולא יהיה עומד לקנות אחר ,כבר אזל ממנו התחייבות ,אבל כל זמן
שהדבר עומד בעין ואינו רוצה ליתן ,כל נכסיו משועבדין להעמיד לו חמור ויורדין לנכסיו
לשכור לו חמור אחר ,ואפילו בלא קנין נשתעבדו נכסיו ,כמו פועל דנשתעבדו נכסיו
להעמיד לו פועל אחר כשהוא דבר האבד ,וכ"ש שוכר איזה דבר שצריך לו כדבר האבוד
דמיא .יוצא מזה אם היורשין השכירו או מכרו הבית להאנס או סתרו ,כל שהניח נכסים
חייבין להעמיד לו בית אחר ,אבל אם לא הניח נכסים הדין כך ,אם סתרו להבית פטורין
לשלם מנכסי עצמן ,כל שאין בדמי מה שנשאר לשכור ,אבל אם מכרו תליא בפלוגתא
המבואר בסימן ק"ז סעיף ד' )נתה"מ(.

)øçàì åøëîå øæçå åðãôé àìù ïîæ ìë äðùå äðù ìëì êëå êëá íéòåãé íéðùì åðëùî (â
åúç÷ì ìåëé äðùä øçà ìáà äðùä êåú äåìîä ãéî åúç÷ì ìåëé ç÷åìä ïéà
)ïéà ïéàåùéðì íéîé éðùî úåçô ïéà äúéáùì ãçà íåéî úåçô ïéà äðéìì åì øéëùä (ã
íåé íéùìùî úåçô
)íãå÷î íåé íéùìù åòéãåéù ãò (ç)åàéöåäì ìåëé åðéà íúñ åøéáçì úéá øéëùîä (ä
 1036בסדר?
 1037נכון?
 1038עי' פ"ת לקמן ס"ק )לג(.
 1039עי' סמ"ע וש"ך לקמן ס"ק )ח( .ע' לעיל סי' רכ"ז סכ"ח אם יש אונאה ביתר מחצי ,ואפילו
אם לא חוזר ,איסור מיהא איכא )&( ,אם כן אולי העבירה כן מודיע .וע' סי' ר"כ ס"ח שאם זה לא
בכדי שהדעת טועה אז זה מתנה ,וקשה לומר ש"אין דמים מודיעים" הופך את זה מתנה .עי' שו"ת
מהריב"ל )ח"ד סי' כח( שאין סתם שכירות בתים פחות משנה.
 1040לא ברור לי איזה הלכה נתחדש כאן?
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úåîéá íéøåîà íéøáã äîá àöé íéùìùä óåñìå êøãá êìùåî àäé àìå íå÷î ù÷áì éãë
.(è)çñôä ãòå âçäî åàéöåäì ìåëé åðéà íéîùâä úåîéá ìáà äîçä

)ח( המשכיר בית לחבירו סתם אינו יכול להוציאו כו'  -ר"ל שהשכיר לו וא"ל אתה תתן לי
בעד שכירות ביתי כל חודש כך וכך ,דאז השוכר סומך ע"ז דיקח שכירותו כל חודש ולא
יוציאנו ,משו"ה צריך להודיעו ל' יום מקודם ,ודוקא בסתם ,משא"כ כשהוא לזמן ידוע,
יכול להוציאו אף בו ביום בלא הודעה ,אבל בלא תנאי זה אלא תדור כאן ,אפילו שעה
במשמע כדלעיל ס"א ברמ"א )סמ"ע( .וי"ח שהשוכר מחברו סתם לדירה מסתמא אינו
שוכר פחות מל' יום ,וכשאמר ידור פלוני בביתי )ברמ"א לעיל ס"א( ששם נתן לו הדירה
מעצמו ללא הסכמת שכיורת בכלל ,ועכ"פ הוכרח להזכי' זמן דהיינו בכך וכך לחדש
דאל"כ אין שייך שכירות דא"א להזכי' שכירות בלא זמן אבל אה"נ אלו שכרו בכך וכך
1041
לשבוע אף על פי שהודיעו ל' יום מקודם שנכנס לדור בו צריך לדור בו ל' יום
)ש"ך( ,1042וי"א שפירושו ,כך וכך לחודש ולא פירש לכמה חדשים ,ואם לא אמר כלום רק
אני משכיר לך בית זה ,מסתמא אדעתא דמנהגא באותה העיר השכיר לו ,וה"ל כקוצץ זמנו
קבוע כמ"ש בסעיף ח' )ט"ז(.
) (èבד"א בימות החמה כו'  -נראה דהכי קאמר ,בימות החמה מיום שבא וא"ל צא מביתי,
הב"ד אומרים לו צריך שתניחהו לדור בו עוד ל' יום ,שבתוך זה הזמן יבקש לו מקום אחר
לדור בו ,והיינו דוקא כשבא להוציאו בימות החמה ,אז אין נותנין לו זמן יותר משלשים יום
ואח"כ יצא ,אבל כשבא להוציאו בימות הגשמים ,אז אין אומרים שיניחו לדור בו עוד ל'
יום ,אלא אומרים לו שצריך שיניחו לדור בו עד הפסח .וימות הגשמים מתחילין מתחילת
חג הסוכות ,ואין יכול להוציאו מביתו אא"כ הודיעו ל' יום קודם חג הסוכות שיצא,
שבהודעת ל' יום קודם התחלת ימי הגשמים ודאי סגי .והטעם ,דבימי הגשמים קשה על
האדם לטלטל נפשו מבית לבית ,ודרך בני אדם לשכור דירה אחת לכל ימי הגשמים,
ומשו"ה אין דירה מצויה לשכור באמצע ימי הגשמים )סמ"ע(.

)ìåëé åðéà ãçà íåé åìéôà íåé íéùìùäî øàùð íà âçä éðôì íåé íéùìù åì òá÷ (å
íéøåîà íéøáã äîá (é)íãå÷î íåé íéùìù åòéãåéù àåäå çñôä éàöåî ãò åàéöåäì
íéðù åòéãåäì êéøö íéîùâä úåîéá ãçàå äîçä úåîéá ãçà (àé)íéëøëá ìáà úåøééòá
ìù úåðçáå íãå÷î ùãç áé åòéãåäì êéøö úåøééòá ïéá íéëøëá ïéá úåðçå íãå÷î ùãç øùò
.(áé)íãå÷î íéðù 'â åòéãåäì êéøö ïéòáöå ïéîåúçð

)י( והוא שיודיעו שלשים יום מקודם  -כיון דלא הודיעו שלשים יום שלמים קודם החג היה
כאילו לא הודיעו כלל ,ומשו"ה צריך להודעה חדשה שלשים יום קודם זמן יציאתו בתחילת
ימות החמה )סמ"ע(.
)יא( אבל בכרכים כו'  -דבכרכים שכיחים בני אדם יותר וצר להם המקום וקשה למצוא דירה
לעת שירצו )סמ"ע(.
)יב( ובחנות כו'  -הטעם ,שהחנוונים יושבי חנות דרכם להקיף להקונים מהן זמן רב,
וכשיבואו לשלם באים על פתח החנות לשלם לו ,וכשיצא משם לדור במקום אחר לא ידעי
אנה ימצאוהו ,ומשו"ה נותנין לו זמן י"ב חודש ,ובתוך זה הזמן יגבה חובו שהקיף לעבר,
ומה שימכור בהקפה מכאן ולהבא יודיע להקונים שיבואו לשלם לו לאחר זמן זה במקום
פלוני ,ואי לא יעשה כן איהו אפסיד אנפשיה .ובחנות נחתומין ושל צבעין שמקיפין לזמן
ארוך יותר ,נותנין לו זמן לגבית הקפותיהן ג' שנים מקודם )סמ"ע(.
)(âé)íåé íéùìù íãå÷î åòéãåäì áééç øëåùä êë åòéãåäì áééç øéëùîäù íùë (æ
àì íàå .éåðô åúéá øàùé àìå ,ïëù ù÷áéù éãë ,íéëøëá ùãç á"é íãå÷î åà úåøééòá
äöåø íàå ,(åè)åîå÷îá øçà åì ãåîòé åà äâä .(ãé)øëùä ïúé àìà úàöì ìåëé åðéà ,åòéãåä
.åìá÷ì êéøö øéëùîä ïéà ,ïåâä åðéàù íãà ãéîòäì

)יג( כך השוכר חייב להודיעו כו'  -החנוני היושב בחנות אינו יכול לצאת אלא א"כ יודיעו
לבעל החנות י"ב חודש מקודם כדי שבעל החנות יבקש לו חנוני אחר שישכור ממנו חנותו,
 1041ודוק ועיין בתשובת ר"מ אלשיך סי' קי"ז ובתשובו' רשד"ם סי' רפ"ו) :ש"ך(.
 1042עי' לעיל ס"ק )ה( ונתה"מ שם.
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דאותו חנוני לא יצא מהחנות שהיה יושב בה עד שיגבה תחילה הקפותיו ,וזמן לזה הוא י"ב
חודש וכנ"ל )ס"ק )יב(( )סמ"ע(.
)יד( אינו יכול לצאת אלא יתן השכר – היינו דאינו יוצא ידי שמים עד שישלם ומשמתין אותו
על כך ,דכל הגרמות משמתין אותו עד דמסלק הזיקא אבל אין מוציאין ממנו בב"ד דאינו
אלא גרמא דפטור ,1043וי"ח שצריך לשלם מעיקר הדין ולא מטעם גרמא )פ"ת(.
)טו( או יעמיד לו אחר – אפילו אדם הגון אלא שהוא שונאו א"צ לקבלו )ט"ז( ,עי' דברי
הש"ך לקמן ס"ק )טז( ,ונראה שהציון ג"כ ט"ס כי הציון שייך כאן )נתה"מ( ,עי' לעיל ריב
ס"ו ס"ק & ,ושט"ז ס"א סק"& שיש חולקים )פ"ת(.
)ïîæä äìë åìéôà (æé)ãéî åàéöåäì ìåëé ïîæä äìëù ïåéë (æè)áåö÷ ïîæì åøëù íà (ç
íéîùâä úåîé òöîàá

)טז( אם שכרו לזמן קצוב כו' – עי' שו"ת תורת אמת סימן רח ]מש"כ השוכר יכול להשכיר,
הני מילי בשלא קבל המעות המשכיר ,אבל אם קבלם ,יכול לומר לו הא ביתא קמך קום ודר
ביה אבל איני רוצה שתכניס בו אחרים[ )ש"ך(.
)יז( יכול להוציאו מיד  -והוא הדין דהשוכר יצא מיד בלי הודעה להמשכיר .והטעם ,דהרי
ידעו שיכלה הזמן ,והוה להו לדבר זה עם זה או עם אחרים באופן שידעו מקום דירתם
מסוף הזמן והלאה )סמ"ע(.

)åðòéãåéù ãò úàöì ìåëé øëåùä àìå åàéöåäì ìåëé øéëùîä ïéàù (çé) åðøîàù äî (è
àöú åà äéååùá øåëù åà øëåùì øîåìå åéìò óéñåäì øéëùîì ùé íéúáä åø÷åä íà íãå÷î
ìù øòùë éì øåëù åà øéëùîì øîåìå øëùä úåçôì øëåùì ùé íéúáä åìæåä íà ïëå
ïîæ øáòù ô"òàå (èé) ïîæä íãå÷î éëä åðúäã à÷åã åäéî êéðôì êúéá éøä åà åéùëò
ïîæì åøëù íà ïëå äâä ïåùàøä øëùä ìò äéä íúòã àîúñî íúñá åãîò íà ìáà äòãåä
÷åøéáçì úéá øëùù éî åðúäù éôë ÷ø úåðùì ïéìåëé ïðéà åìæåä åà íéúáä åø÷ééúðù ô"òà (ë) áåö
÷ø åì øéëùî åðéàù äìéçúî åì øîà íàå úéáä ïî åàéöåäì ìåëé ïéà (àë)åàðåù äùòðå åáäåà äéäå
.(áë)åàéöåäì ìåëé åàðåù äùòðå åáäåà àåäù íåùî

)יח( מה שאמרנו כו'  -עיין בתשובות ]מהר"י[ ן' לב ח"ד סי' כח ]ראובן ששכר חנות
משמעון לג' שנים לכך וכך לשנה ,ואחרי ג' שנים המשך לשלם שכירות כל חדש ,ובא
שמעון להוציאו ,בידו לעשות כך ,שהרי אין תנאי שכירות ביניהם ,ואין חיוב הודאה[
)ש"ך(.
)יט( דאתנו הכי קודם הזמן כו'  -פירוש ,שהבעה"ב יאמר להשוכר מכאן והלאה אם תרצה
לדור בביתי צריך אתה ליתן לי כך וכך לחודש כפי מה שנתיקרו הבתים ,ואם לא תרצה ליתן
כל כך צא מיד ,ואין צריך ליתן לו זמן ל' יום ,וז"ש אף על פי שעבר זמן ההודעה ,פירוש,
שעברו הל' יום שצריכין להודעת המשכיר להשוכר שיצא ,יכול זה לומר לו צא מיד או תן
שכירות כפי שער היוקר שהוא לעת עתה ,אבל אם כבר דר בו אין יכול להוציאו מידו כפי
היוקר דלמפרע )סמ"ע(.
)כ( וכן אם שכרו לזמן קצוב כו'  -גם המחבר בעצמו כתב דין זה מיד אחר זה בסעיף י' ולכן
אין צורך בהגה זו )סמ"ע( ,וי"א שיש צורך שזה מדובר על דברי המחבר שכתב ואף על פי
שעבר זמן כו' ר"ל שאע"פ ששכרו לזמן ודר בו אחר הזמן בסתם אף על פי שנתייקר או
הוזל אינו יכול לשנות ליתן בעד מה שדר יותר מהזמן כפי היוקר )ש"ך(.
)כא( ונעשה שונאו יכול להוציאו – היינו דווקא דגרם השנא הוא בפשיעת השוכר )ט"ז(.
אחד שהוצרך מאד למעות להתפרנס מהם ,והשכיר את ביתו לאחר ועשה עמו תנאי שיתן
לו מיד סך מה על שכירותו על כמה שנים כדי שיוכל לישא וליתן עם המעות ,ואח"כ נודע
הדבר לגוי בעל חוב של המשכיר ועיקל המעות של השכירות ,והמשכיר אינו רוצה לצאת
מהבית וטוען כיון שאינו יכול ליטול המעות אינו רוצה להשכיר .הדין עם המשכיר,
והשכירות בטלה ,אף שהוא נאנס ואונס רחמנא פטריה ,מ"מ המשכיר גם כן פטור דאין
לחייבו לאחר בשביל אונסו .ועיין לעיל סימן ר"ז סעיף ג' דבמוכר קרקעותיו מהני גילוי
דעת ,וה"ה במשכיר קרקעותיו מהני גילוי דעת )פ"ת(.
 1043וצ"ע אם הוא אותו דבר ביצא באמצע החדש.
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)כב( שאינו משכיר לו רק משום שהוא אוהבו  -עיין מ"ש בזה בסימן שי"ט ס"ק???? ,שללא
תנאי כפול או גילוי דעת גמור אי אפשר להוציאו )קצה"ח( ,וי"א דכאן מיירי דוקא שהבית
לא היה עומד אצלו להשכיר ,רק לזה השכיר משום שהוא אוהבו ,גם גילה דעתו שמשכיר
לו רק משום שהוא אוהבו ,אז יכול להוציאו )נתה"מ(.
)åø÷ééúðù ô"òà òåãé ïîæì åøéëùä íà ìáà íúñ åøéëùäù íéøåîà íéøáã äîá (é
.(âë)òåøâì àìå óéñåäì àì íéìåëé íðéà åìæåä åà íéúáä
)(âë

ולא לגרוע  -ואם מת השוכר ,ורוצים היורשים לחזור ע"ל סי' של"ד )ש"ך(.

)åðéà åì øîåàå (ãë)åúéáî øëåùä àéöåäì ìåëé äæ éøä åá øã äéäù øéëùîä úéá ìôð (àé
ìòá äúà ïéàù êøãá êìùåî éðàå (äë)íå÷î àöîúù ãò éúéáá áùåé äúà äéäúù ïéãá
åàéöåäì ìåëé åðéà òåãé ïîæì øëåùá ìáà íúñ øëåùá à÷åãå éðîî øúåé äæ úéáá úåëæ
åðîæ êåú

)כד( יכול להוציא השוכר מביתו כו'  -נראה דהיינו דוקא כשכבר דר בו ל' יום ,אבל בתוך ל'
הראשונים לשכירותו ,כיון דאין שכירות פחות מל' יום ,הו"ל כהשכירו לזמן דכתב המחבר
אחר זה מיד דאינו יכול להוציאו בתוך זמנו) 1044סמ"ע( ,זה סותר למה שכתב בס"ק )ח(
)נתה"מ( ,וי"א שבכל מקום אי אפשר להוציא באמצע חודש ,שזה כקנוי לו )ט"ז(.
)כה( עד שתמצא מקום  -כלומר שאמתין לך ל' יום בימות החמה או עד חג הפסח בימות
הגשמים עד שתמצא ותשתדל לך בזמן הזה מקום ,ואני אהיה מושלך בדרך בכל אלו הימים
שתבקש לך דירה )סמ"ע(.

)äéäå éðåìô ïîæá ïúç äùòð åðáù òãåé äéä íà (åë)äùà åá àùéì åðáì úéáä ïúð (áé
éøäå äùà åì äðîãæð åéùëò íàå åàéöåäì ìåëé åðéà åòéãåä àìå íãå÷î åòéãåäì åì øùôà
úéáä ìòá ïáå åúéáá áùåé äæ àäéù ïéãá åðéàù åàéöåäì åì ùé äæ éøä ãéî äàùåð àåä
.äðåúç åì äùòéù úéá øåëùé

)כו( נתן הבית לבנו לישא בו אשה כו'  -וכן שנתן המוכר את ביתו של עצמו לבנו ,וצריך הית
שהיתה מושכרת לשוכר )סמ"ע(.

)íéùìù íãå÷î åòéãåéù ãò åàéöåäì ìåëé éðùä ïéà åùéøåä åà åðúð åà (æë)úéáä øëî (âé
.äæ úéáá úéëæù äæ çëî øúåé êçë ïéà åì øîåà øëåùä éøäù (çë)ùãç á"é íãå÷î åà íåé

)כז( מכר הבית  -דוקא שקנה סתם ,אבל אם אין הלוקח רוצה לקנות עד שיצא זה מהבית,
יצא בע"כ ,שלא עלה על דעת שימות ברעב )רע"א(.
)כח( או מקודם י"ב חדש – כדינם לעיל ס"ו )סמ"ע(.

)úéá øëù ïáåàøå (èë)íéúáä úåøéëùì òåá÷ äðù ùàø íäì ùéù ïéâäåðù íå÷î (ãé
äæ íò äæ åøáã àìå (ì)ãçà ùãç úéáá øàùð äðùä äúìëù øçàå úçà äðùì ïåòîùî
úàöì àìù åãé ìò áëòî ïåòîùå úéáäî úàöì ïáåàø äöøå äàáä äðù úåøéëùá íåìë
úéáä ìò íé÷ìåç åéäå úéáá íéøã åéäù íéðù äâä .(àì)ïåòîù íò ïéãä äéðù äðù íåìùú ãò
.(áì) íãå÷î åøéáç åòéãåä àìù ô"òà óøåçä òöîàá åìéôà úàöì êéøö ïéãá ãçà áééçúð êë øçàå

)כט( מקום שנוהגין כו' .עיין בתשובת רשד"ם סי' רצ"ו ]שזה לא בא לאפוקי סעיף ה ,ו ,ז,
אלא להוסיף עליהם) :[1045ש"ך(.
)ל( נשאר בבית חדש אחד כו'  -לאו דוקא חודש אחד אלא אפילו יום אחד ,שכל שנכנס
בשנה השניה קצת זמן מה חייב לשלם לו השוכר בעד כל השנה )סמ"ע( .היינו דוקא שדרך
אנשי העיר לצאת מבתי השכירות לבתים אחרים ששכרו להם באותו היום ,ולא מעכבים עד
אותו היום בבתים שדרו שם כבר ,אבל בלא"ה אין לחייבו בשביל אותו יום או יומים כיון
שצריך להתעכב כן )ט"ז(.
)לא( הדין עם שמעון  -כיון דרגילין לשכור הבתים לשנה כבר שכרו כל השוכרים ולא ימצא
להשכירו ,והיה לו להודיעו איני רוצה לדור בביתך כי אם חודש ,וכיון שלא הודיעו סמך
 1044עי' לעיל הערה .1039
 1045נכון?
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האחר עליו שידור בבית כמנהג העיר ששוכרים הבתים לשנה ונתחייב בשכירות שנה אחת
)סמ"ע( עי' לעיל ס"ק )יד( )פ"ת(.
)לב( אף על פי שלא הודיעו חבירו מקודם  -הטעם ,דהיה לו לדעת מעצמו דכשיתחייב בדין
לא יהיה ניחא לשכנגדו להחזיקו דדמיא עליה כאריה ארבא ,ועד כאן ג"כ לא החזיקו אלא
עד שיצא זכותו לאור )סמ"ע(.
)øéëùä (ãì)øëåùì äøáòúð äðùä äøáòúðå (âì)òåãé íåëñá äðùì úéá øéëùîä (åè
íéðù ùãçì øðéã åì øîàù ïéá äðùå íéùãç åì øéëæä (äì)øéëùîì äøáòúð íéùãçì
ìù øåáéòä ùãåç éøä (åì)ùãç ìëá øðéã äðùì øðéã áé åì øîàù ïéá äðùá øðéã øùò
éðù ì"àå (èì)åðáì ãîìî øëùù éî ìáà äâä .(çì)äéìòá ú÷æçá ò÷ø÷äù (æì)1046øéëùî
.1047øåáéòä ùãç åì íìùì êéøö ïéà øåáéòä ùãç åîò ãîì ãîìîäå åìàë úåðåùì

)לג( המשכי' בית לשנה בסכום ידוע כו'  -המשכיר בית לחברו לשנה ,מונה י"ב חודש מיום
ליום .ואם אמר לשנה זו ,אפי' לא עמד אלא בא' באלול ,עלתה לו שנה .אבל אם עמד בב'
באלול או יותר לא עלתה לו שנה ודר בו שנה שלימה ,דליכא למימר שעל דעת אותו שנה
שכרו ,שאין אדם טורח לגור בבית פחות משלשים יום) 1048ש"ך( .ולא אמרינן הדמים
מודיעים ,והרי המעות מתנה או פקדון) 1049פ"ת( .ראובן השכיר ביתו לשמעון בחשבו
שהשנה היתה מי"ב חדש ונמצאת השנה מעוברת ולא ידע מזה ראובן ,חודש העיבור בכלל,
ואין בידו להוסיף על השכירות )קצה"ח(.
)לד( נתעברה לשוכר  -במה דברים אמורים כשעמד בראש השנה וא"ל שנה זו ,א"נ השנה,
דקי"ל דהוי כאומר שנה זו ,אבל אם אומר לו שנה אחת אין לו אלא י"ב חודש כרוב שנים
שאינן מעוברות )סמ"ע( ,מטעם ספק ולכן כאן בממון אמרינן קרקע בחזקת בעליה עומדת
)ט"ז(.
)לה( השכיר לחדשים נתעברה להמשכיר  -זהו פשיטא ,אלא משום סיפא נקטה ,א"נ ללמדינו
בא דלא תימא מאחר שחודש העיבור אינו אלא למלאות חדשי הלבנה ,ה"ה כשישלם לו
בעד כל י"ב חודש מהשנה הוה אמינא גם חודש העיבור הבא למלאותן ולהשוותן יהיה
בכללו )סמ"ע(.
)לו( השכיר לחדשים ושנה בין שאמר כו'  -האי שנה דקאמר מיירי דעמד בראש השנה ואמר
השנה או שנה זו וכנ"ל )ס"ק )לד(( ,כל הספיקות האלה הם ,דוקא דכל הלשונות סמוכין הן
זה לזה ,אבל אם אינן סמוכין זה לזה לכו"ע האחרון עיקר )סמ"ע(.
)לז( הרי חדש העיבור של המשכיר כו'  -דמספקא לן אי תפוס לשון ראשון או לשון אחרון
וקרקע בחזקת בעליה עומדת ,אפילו לא בא לשאול השכירות עד סוף החודש שכבר דר בו
צריך ליתן השכירות .והיינו דוקא במקרקעי ,אבל במטלטלין כל היכא דמספקא לן אי תפוס
לשון ראשון או האחרון ,מי שתפס לא מפקינן מיניה )סמ"ע( ,משמע להדיא דדוקא משום
דאין לשוכר טענת ברי ,אבל אי היה טוען ברי לי שאמרת לי בפי' בי"ב דינרים לשנה אף על
פי שהשנה יהא מעוברת לא מפקינן מהשוכר שונה מלקמן סי' שי"ז ס"ג )ש"ך( ,עיין לקמן
סימן שי"ז ]משה"א סק"ב &[ )נתה"מ(.
)לח( שהקרקע בחזקת בעליה  -המשכי' בית לחברו עד אדר זה אומר עד אדר ראשון וזה
אומר עד אדר שני או השכי' עד סוף אדר זה אומר עד סוף אדר ראשון וזה אומר עד סוף
אדר שני הכל למשכיר ,ואפי' בא בסוף חדש )ש"ך(.
)לט( אבל מי ששכר מלמד  -עיקרא דמלתא הוא מהך טעמא לפי שלמד עמו מדעתו ,והיינו
משום דגבי משכיר בית הרי השוכר דר בו שלא מדעת בעלים ומש"ה חייב לשלם השכירות,
אף על גב דמוחזק בשכירות כיון דבדירה לא הוי מוחזק הו"ל תפס שלא ברשות ,אבל
מלמד שלומד עמו מדעת אף על גב דדעת המלמד אדעתא דאגרא הו"ל תפס ברשות בגוף
הפעולה ופטור מלשלם בעד חדש העיבור .מיהו נראה דאם אין המלמד רוצה ללמוד בחדש
 1046עי' ט"ז מ"ב ס"ז אולי צריך להיות למעלה.
 1047בית
 1048ועיין בתשובת ר"ד ן' לב ס"ב דף נ"א ובתשובת מהר"י ן' ל"ב ס"ב סי' כ"א דף ל"ג ועיין עוד
בסמ"ע ס"ק כ"ב ועיין מ"ש בספרי ש"ך בי"ד סי' ר"ך ס"ק ט"ו )ש"ך(
 1049עי' לעיל ס"ק )ה(.
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העיבור ,צריך בעל הבית לשלם לו בעד י"ב חדש ,ואין בעל הבית יכול לומר עדיין צריך
אתה ללמוד עם בני בחדש העיבור עד שישלם לו בעד חדש העיבור כיון דהמלמד הוי
מוחזק בעצמו והו"ל דין קרקע בחזקת בעלים) 1050קצה"ח(.
)ïîæì åà (î)íúñ àìà éúøëù àì øîåà øëåùäå êéúøëùä ïîæì øîàù úéáä ìòá (æè
ïî åàéöåîå (áî)úñéä òáùð úéáä ìòá àéáä àì íàå (àî)äéàø àéáäì øëåùä ìò êåøà
æàã ä÷æç éðù äìëàù àì íà åøéáç ïéáå åøéáç úéáá øãä ïéá ìôåðù ÷ôñ ìëá ïëå äâä úéáä
.éúç÷ìã åâîá ïîàð

)מ( לא שכרתי אלא סתם  -פירוש ,והוה לך להודיעני ל' יום קודם בימי הקיץ כנ"ל בסעיף
ה' )סמ"ע(.
)מא( על השוכר להביא ראיה  -דהקרקע בחזקת בעליה עומדת )סמ"ע(
)מב( בעה"ב נשבע היסת  -ואף על פי שהוא מודה מקצת מ"מ כיון דחולקים על הדירה דינו
כקרקע דאין נשבעין רק היסת דשכירות קרקע כקרקע לענין אונאה כדלעיל סי' רכ"ז סל"ב
וכן לענין קניה לעיל ר"ס ק"ץ בהג"ה וסי' קצ"ה ס"ט )ש"ך(.1051
)øáò íàå åéìò áëòì ìåëé øëåùä ïîæä êåúá åøúñì äöåøå ïîæì åøéáçì úéá øéëùîä (æé
øîà íà ìôð åîöòî íàå åúåîë åì øéëùé åà øçà úéá åì ãéîòäì áééç ïîæä êåúá åøúñå
àìà åá øåãé àìù øîåì ìåëé øéëùîä åàðá åìéôàå åúåðáì áééç åðéà êì øéëùî éðà äæ úéá åì
éìùî åððáà øîåà øëåùä åìéôàå úåøéëùä øàù åì øéæçîå (âî)åá ùîúùðù äî ìò áùçî
ïëåñî àåäù àìà íéé÷ àåä íà ìáà åìåë ìôðùá à÷åãã øîåàù éî ùéå åì ïéòîåù ïéà
úéá åì øîà íàå (äî) íã÷åî úåøéëù åãéá ùé íà 1052åð÷úì øéëùîä áééç (ãî)åá øåãì
øëåùä ïéà ìôðù úéáäî ïè÷ äéä íàå øçà úéá åì ïúé åà åúåðáì áééç ìôðå 1053íúñ
ìôð àìù ïîæ ìë ìáà íúñ úéá àìà øéëùä àìù úéá éåø÷ äéäéù àåäå åéìò áëòì ìåëé
êì øéëùî éðà äæë úéá åì øîà íà ìáà (åî)äæë ïè÷ úéá åì ïúéìå åàéöåäì ìåëé åðéà ïåùàøä
øîåì ìåëé åðéàå (æî) åäàøäù äæ úéá ìù åáçø úãîå åëøà úãîë úéá åì ãéîòäì áééç
åì ãéîòäì áééç àìà äæë õçøîì åà ÷åùì åà øäðì áåø÷ äéäéù àìà éøáã ïéðò äéä àì
ìåãâ åðùòé àì ïè÷ äéä íà êëéôì åèåùé÷áå åðéðáá äàð åðéàù ô"òàå åúøåöëå åúãîë úéá
åéäù úåðåìçäî úåçôé àìå ãçà åðùòé àì íéðù íéðù åðùòé àì ãçà ïè÷ åðùòé àì ìåãâ
éåä øéòä ìë óøùð ìôðë åðéã (çî)úéáä óøùð äâä íäéðù úòãî àìà íäéìò óéñåé àìå åá
åøéáçì úéá øéëùîä àì åà åøëù åì íéã÷ä ïéá åá øã àìù äî åúåøéëù ïî åì äëðîå äðéãî úëî
äéì øéâåî àåä åúåðáìã àúòãà ìôð àåäå

)מג( אלא מחשב על מה שנשתמש כו'  -וה"ה איפכא ,אם עדיין לא נתן לו כלום משלם לו
כפי הזמן שדר בו )סמ"ע(
 1050צ"ע אם ה"ה בקרקע חדש העיבור ,שאם שכר דירה בי"ב זהובים לשנה זו ,והמשכיר לא
רוצה לשלם כל הי"ב זהובים על י"ב חדשים אלא רק על י"ג ולכן בסוף אדר א' משלם י"א זהובים,
ור מוכן לשלם עוד זהב עם יוכל לדור בו אדר ב'.
 1051ש"ך הבא לא היה הלכה שיצא ממנו.
 1052עי' לקמן סי' שיג ,וקצה"ח שם ,שאין צד החולק בזה ,וצ"ע.
 1053ואם אמר לו בית  -לא כפינן ליה לבנותו ,רק שיכול לעכב דמי שכירתו בידו עד שיעמוד לו
בית אחר .ואם כבר נתן השכירות חוזר ונוטל ממנו ואף בקנו מידו הדין כן ,ומיהו אם הי' למשכיר
בית אחר בעת השכירות ,צריך ליתן לו דבית סתם אמר לו וחל הקנין עליו) .ומשמע דעכ"פ קנין
בעי .ולא מהני חזקתו בבית זה לבית אחר וכן דעת הראב"ד ז"ל לעיל סי' ש"ו גבי חמור סתם
ולדידי קשה תינח בחמור אבל בבית אמאי לא מהני חזקתו בבית זה לקנות לו בית אחר כמו
בעשר שדות דמהני חזקה א' לכולם כדלעיל סי' קצב ס"ג וצ"ע( ודעת הרא"ש דמהני בקנו מידו.
ע"כ דברי הטור .ועיין דרישה דכתב דמשמע דלהרא"ש בעי עכ"פ קנו מידו ולא מהני חזקתו שבבית
זה ומחלק בין הך דהכא לדלעיל סי' ש"י גבי חמור דס"ל להרא"ש דלא בעי קנו מידו )רע"א( – לא
ראיתי תוספת?.
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)מד( אבל אם הוא קיים אלא שנתקלקל כו'  -דהשתא לא שייך למימר אזדא ליה דמסתמא
הוא עומד לתקן שעדיין נקרא בית אלא שמסוכן לדור בו ,הלכך חייב המשכיר לתקנו
)סמ"ע(.
)מה( אם יש בידו שכירות מוקדם  -לאו דוקא שהוא עדיין בעין בידו ,אלא ר"ל אם כבר קיבל
שכירות יותר מלפי ערך הזמן שדר בו ,חייב המשכיר לתקנו מדמי אותה שכירות ,משא"כ
אם לא קיבל יותר דהיה יכול המשכיר לחזור בו ולומר צא ושכור לך דירה אחרת .אבל
באמת כיון דשיעבד נפשו להשכיר לו בית זה ועדיין שמו עליו ,עליו לתקנו )סמ"ע( ,נראה
שכונתו דאינו מחוייב להוסיף מביתו דהא רק בית זה שיעבד לו ,ודמי השכירות מבית זה
משועבד לו ,דבכלל בית זה הוא ,דמבית זה אתי ,ולזה כתב דאם כבר הקדים השכר על
המשכיר לתקן מדמי שכירותו שקיבל ,וממילא מוכח דמכ"ש אם דמי השכירות ביד השוכר
שיכול השוכר לתקן מדמי שכירותו ,אבל להוסיף מביתו אינו חייב לתקן אם לא בבית סתם
)נתה"מ(.
)מו( וליתן לו בית קטן כו'  -משמע מדברי הרמ"א דאם רוצה ליתן לו בית כיוצא בזה יכול
להוציאו ולכופו שידור בתוכו ,ודבר זה בודאי אינו ,דאפילו ליפה ממנו אינו יכול להוציאו
תוך זמנו כמ"ש רמ"א עצמו בריש סימן זה )ט"ז( ,ובבית זה אינו יכול להוציאו ואפי' ליפה
ממנו כדלעיל סעיף א' בהג"ה ,1054ואין לשוכר או משכיר רשות לשנות הבית ללא רשות
השני) 1055ש"ך( ,ונראה דבבית זה אפילו אם עדיין לא הורידו בתוכו כיון דקנה בקניני
השכירות הוי כממכר ושוב אינו יכול להחליף לו באחר אפילו מקטן לגדול ,ועיין לעיל סי'
שי"א במאיר המשפט סק"ב )קצה"ח( ,מוכח מלשונו של הש"ך ,דבבית סתם יכול להוציאו,
והוא תמוה מאד בעיני ,דא"כ בכל יום יהיה יכול להוציאו מדירה לדירה ,והוא נגד הסברא,
דודאי יכול לומר לא בעינא למיטרח בכניסה ויציאה בכל יום ואדעתא שאדור מתחילת שנה
עד סופה שכרתי בית ,ואפשר שדעת הרמ"א הוא רק פעם אחת יכול לומר שבטעות או
מחמת אונס נתן לו בית גדול או בית זה ,וגם מתחילה לא היתה דעתו ליתן לו רק בית השני,
אבל לשנותו בכל פעם לא מסתבר כלל )נתה"מ(.
)מז( אלא חייב להעמיד לו  -כמדת ארכו ורחבו ,אבל א"צ להעמיד לו סמוך לנהר ולמרחץ
ולשוק כזה ,ואפילו בית סתם ,אי כבר נחית והתחיל לדור בבית גדול צריך לחזור וליתן לו
בית גדול כאותו בית )סמ"ע(.1056
)מח( נשרף הבית כו'  -בריש סעיף זה נתבאר דדין נפל הוא דמחשב לו מה שנשתמש כו',
וא"כ קשה מאי זה שמסיק מור"ם וכתב ז"ל ,נשרף כל העיר הוי מכת מדינה ומנכה לו ,הלא
בלא נשרף כל העיר ג"כ מנכה לו משכירותו .ונראה להגיה בהג"ה זו וכן צ"ל ,נשרף הבית
דינו כנפל ,וי"א דצריך ליתן לו כל שכרו ,מיהו אם נשרף כל העיר כו' )סמ"ע ,ט"ז
וקצה"ח ,(1057ועיקר כדעה הראשונה )רע"א וט"ז( ,וי"א שיש מחלוקת אם שכירות חמור
הוה כממכר ממש ליומו ,ולכן כל אונס על השוכר ,או אם זה כאפותיקי מפורש דמי ,וכיון
דעל שעבוד ואפותיקי מפורש עמו לא שייך לומר ממכר הוא ,רק כפועל שיש עליו חיוב
הגוף דמי ,ולכך פטור הבעה"ב באונסין ,משא"כ בבית זה דאם נפל אזדא ואין על הבעה"ב
שום שעבוד ,אמרינן שפיר דממכר הוא וכל האונסין חל על הלוקח ,ואפילו למ"ד
כאפותיקי הוא ,אם הקדים לו השכר ,היינו שפירש בשעת השכירות שהוא באופן שיקדים
לו השכר ,לכו"ע שכירות ליומא ממכר הוא ,ולפ"ז אפילו באונס שאירע להבית פטור
מלהחזיר השכירות ,וזה שכתב המחבר דמחשב על מה שנשתמש בו ומחזיר לו את השאר,
לא מיירי שפירש על הקדמת השכר רק שתפס או שנתן לו מעצמו בתחילת הזמן דמי
השכירות ,אבל בהקדים לו השכר דהיינו שפירש על הקדמת השכירות הוא לכו"ע א"צ
להחזיר ,ולפ"ז מ"ש בהג"ה סימן של"ד לכן אם קיבל השכר כולו אינו צריך להחזיר דכיון
דכשהקדים השכר ממכר הוא א"צ להחזיר כלל אפילו כפועל בטל ,והרמ"א בכאן סמך
עצמו על מ"ש בסימן של"ד דבשוכר בית איכא מחלוקת הפוסקים אי ממכר הוא ,ובהקדים
 1054אבל בבית סתם יכול ,ודלא כט"ז.
 1055זה "ואין וכו'" בתשו' רשד"ם סי' רצ"ב – האם הוא מוסיף?
 1056ואם אמר ליה בית סתם  -ע' בתשובת ר"א ן' חיים סי' מ' דף ע' )ש"ך(.
 1057נכון? עי' קצה"ח שטז סק"א שבדֶ בֵ ר רח"ל אז לא מנכה משכירותו.
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לכו"ע ממכר הוא ופטור מלהחזיר ,ולזה כתב שפיר דנשרף דינו כנפל ובמכת מדינה מנכה
לו) 1058נתה"מ(.1059
)éðà äæ úéá éáâ ìòù åæ äééìò åì øîà äééìò åì ãéîòäì áééç íúñ äééìò øéëùîä (çé
øúåé åà íéçôè òáøàá äééìòä äúçôð íà êëéôì (èî)äééìòì úéá ãáòù éøä êì øéëùî
(áð)úéáä ìòá íò (àð)úéáá øãå ãøåé øëåùä éøä ï÷ú àì íàå (ð)ï÷úì øéëùîä áééç
äééìòäå úéáä ìôð íà ìáà (ãð)äééìòä úà åì ï÷úéù ãò (âð)úéáä çúô êøã àöåéå ñðëðå
ïîæ ìë åúåðáì êéøö äééìòä ìôð íà ìáà äâä äæ úéá åì øîàù ïåéë øçà åì úåðáì êéøö ïéà
.(äð)íéé÷ úéáäù

)מט( המשכיר עליה סתם כו'  -מי שיש לו בית ועלייה על גבו והשכיר לחבירו את העלייה
וא"ל עלייה זו אני משכיר לך ונפלה ,א"צ ליתן לו אחרת ונותן לו השכירות כפי הזמן שדר
בו ,א"ל עלייה סתם ,חייב ליתן לו עלייה ,מיהו אם ירצה יתן לו אחרת וא"צ לבנות לו דוקא
זו ,אבל אם א"ל עלייה זו שעל גבי בית זה אני משכיר לך ,הרי שיעבד הבית לו ,דאל"כ
למה הזכיר "שעל גבי בית זה" ,אלא רק לשעבד הבית להעלייה )סמ"ע(.
)נ( אם נפחתה העליה בד' טפחים  -פירוש ,ואז חסרה מקום תשמיש כלי אחד )סמ"ע(.
)נא( יורד ודר בבית  -ולא ידור למעלה ובתשמיש אותו כלי לבד שיחסר לו ידור למטה ,דאין
אדם דר לחצאין בשני מקומות )סמ"ע(.
)נב( עם בעל הבית  -ואין הבעה"ב צריך לצאת מביתו וידור בו השוכר לחוד עד שיתקן לו
עלייתו )סמ"ע(.
)נג( ונכנס ויוצא כו'  -פירוש ,ולא אמרינן שיעלה בכניסתו על גבי סולם לעלייתו כבראשונה
ומשם ירד למטה בבית )סמ"ע(.
1061 1060
)נד( עד שיתקן לו העליה  -המשכיר חייב ליטפל בזה ולהוציא עליו הוצאות )סמ"ע ( .
)נה( אבל אם נפל העלייה כו'  -פירוש ,ואפילו כולו )סמ"ע וט"ז(.
)éøä äðåúçúä äúçôð äðåúçúá øã äðåéìòä äúçôðå (åð)åæ áâ ìò åæ úåéìò éúù åéä (èé
.(æð)íùî åúåà ïéàéöåî ïéà øã íàå øåãé àì êëéôì úéáá åà äðåéìòá øåãé íà ÷ôñ äæ

)נו( היו שם שתי עליות זו על גב זו  -פירוש ,וא"ל המשכיר עלייה זו שע"ג בית זה אני
משכיר לך ,דכיון שא"ל ע"ג בית זה לא מצי למימר אם נפלה אזדא אלא הבית משועבד לה
)כדלעיל ס"ק )מט(( ,ואם השכיר לו העליה העליונה ,ודאי ירד לדור בעלייה תחתונה ולא
למטה בבית ,דעלייה ג"כ בכלל בית הוא ,והמוציא מחבירו עליו הראיה ,אבל אם השכיר לו
התחתונה ונפלה ,הוא הספק שבסעיף זו )סמ"ע(.
)נז( ואם דר אין מוציאין אותו מידו – משמע דהכי קאמר ,מיד שהתחיל לדור למטה אין
מוציאין אותו מהבית )סמ"ע( .קשה ,שהרי קרקע אפילו בספיקא דדינא אמרינן אוקי קרקע
בחזקת בעלים .אלא כיון דדר עם בעל הבית ברשות בעל הבית כבר זכה בה ולא גרע מבית
סתם דאין יכול להוציאו וליתן לו בית קטן וכמ"ש הרמ"א סעיף י"ז .ומיהו דוקא שדר בו
בידיעת בעל הבית אבל שלא בידיעת בעל הבית יכול להוציאו לעליה כיון דקרקע בחזקת
בעלים )קצה"ח(.

)åæ 1062ïé÷ñøôà åéúåøéôù ïìéà ìò úéìãåî ïôâ ùåøéô úéìã åøéáçì øîàù ãçàá äùòî (ë
äùòî àáå (èð)åîå÷îî ÷ñøôàä ïìéà ø÷òðå êì øéëùî éðà äæä (çð)÷ñøôà éáâ ìòù
àöåéë ìë ïëå úîéé÷ úéìãäù ïîæ ìë ÷ñøôàä ãéîòäì äúà áééç åì åøîàå íéîëç éðôì
áéåçî àì õö÷ð éà ìáà åîå÷îî ø÷òðù ÷ø íìåòá ïééãò ÷ñøôàäù àðååâ éàäëá à÷åãå äâä äæá
êéøö ïéà åæ úéá áâ ìòù äééìò åì øîàå äééìò úçúù úéáä ìôð íà ïëå (ñ)øçà åì ãéîòäì
.øçà úéá ãéîòäì
 1058קצת אריכות ,וצ"ע קצת.
 1059נשרף הבית כו' .עיין באר היטב ]סקכ"ג[ .ועיין בתשובת חתם סופר חלק חו"מ סי' קס"א
מענין זה ,וע"ש עוד בסי' קע"ט והובא קצת לעיל סימן קע"א סעיף )א'( ]ח'[ ס"ק ח') :פ"ת(.
 1060הסמ"ע הביא רמ"ה החולק על הטור ,וצדקתי שהוא פסק כטור?
 1061אין צריך לבנות לו כו' .ע' בתשו' רמ"א סי' ע"ז ובתשו' רשד"ם סי' רס"ח) :ש"ך(.
 1062האם כדאי למחוק שזה בא מהסמ"ע?
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)נח( דלית זו שע"ג אפרסק  -פירוש ,דלית גפן המודלה על גבי אילן של אפרסק )סמ"ע(.
)נט( חייב אתה להעמיד לו האפרסק  -הטעם ,כיון שא"ל שעל גבי אפרסק זה ,שיעבד
האפרסק להגפן המודלה על גביו ,דומה לבית המשועבד להעלייה שעל גביו כשא"ל עלייה
זו שע"ג בית זה )כדלעיל ס"ק )מט(( )סמ"ע(.1063
)ס( אבל אם נקצץ אין חייב להעמיד לו אחר  -הטעם ,דכיון דא"ל שעל גבי אפרסק זה והרי
אזדא ,דאין שם אפרסק עליו כיון דנקצץ ואין ראוי הוא לחזור ולנוטעו .ומסיק מור"ם ז"ל
וכתב דכן הדין בעלייה אם א"ל שעל גבי בית זה כו' ונפל הבית והעלייה קיימת כגון
שעומדת על גבי קונדסין ,אינו צריך להעמיד לו בית אחר )סמ"ע(.
ùîúùäì éàùø íå÷î äæéàá äìåãâ äøéáá åøéáçì úéá øéëùîä - âéù
)úåîà òáøà ãò íéìúåëáå íéæéæá ùîúùî (à)äìåãâ äøéáá åøéáçì úéá øéëùîä (à
íéìúåëä éáåòá ùîúùäì åâäðù íå÷îå íéúáä éøåçàù äáçøáå øöç ìù (á)õáøúáå
.íäì íéòåãéä úåîùäå äðéãîä âäðî øçà íéëìåä íéøáãä åìà ìëáå

)א( המשכיר בית לחבירו בבירה גדולה כו' – היינו שהתירה לשמש באויר החצר כמו
ברחבה )סמ"ע(.
)ב( ובתרבץ  -היינו גינה קטנה שעולים בה מיני דשאים ויפה המראה לעינים ,משמע דאין
שייך שימוש באותה גינה ,שאינה עשויה אלא למראה עיניו ,משו"ה הזכיר שימוש בכותל
הגינה ,משא"כ ברחבה ששייך שימוש בה עצמה )ט"ז(.

).äáù úôøä øéëùä àì íúñ åøöç øéëùîä (á
)âäðî íù ùé íàå (â)åàéöåäì åá ìôèéî àåä êëéôì øëåù ìù àåä éøä øöçáù ìáæä (â
ìáà (ã)øëåù ìù ìáæä åùòù úåîäáä åéäùë íéøåîà íéøáã äîá âäðîä øçà íéëìåä
åúòãî àìù åì äðå÷ íãà ìù åøéöçù 1064øöçä ìòá ìù ìáæä íéøçà ìù úåîäáä íà
øöçá çð àìå øéåàä ïî éìëá øëåùä åèì÷ íà åäéî äâä (ä)íéøçà ãéá äøåëù àéäù ô"òà
.(å)1065åìù [åìà] éøä

)ג( הזבל שבחצר הרי הוא של שוכר לפיכך הוא מיטפל בו להוציאו  -תרתי קאמר ,הא',
שאם שניהם רוצים בהזבל ,בזה קאמר שהוא של שוכר ,ומזה נמשך דין השני ,באם שניהם
אינם חפצים בו ,דעל השוכר מוטל לטפל בו להוציאו )סמ"ע(.
) (ãכשהיו הבהמות שעשו הזבל של שוכר  -וה"ה הזבל שמוציא מביתו לחצר )סמ"ע(.
)ה( אף על פי שהיא שכורה ביד אחרים – עי' לקמן סעיף ד' שהמחבר פוסק שהלכה זו רק
אם שכר בית בחצר ולא גם שכר את החצר ,וקשה )ועי' לקמן ס"ק )ז( שהוא מתרץ(
)סמ"ע( ,לא מדובר שביתו של המשכיר פתוח לאותו חצר ,ומ"מ נקרא חצר המשתמרת
לדעת המשכיר ,כיון שהוא משומר והוא חצרו ,ולגבי הסתירה הובא בסמ"ע ,העיקר
כמש"כ בסעיף כאן ולא סעיף ד' )ש"ך( ,1066בשו"ע סימן ר"ס סעיף ג' משמע להדיא
דמציאה זוכה בו השוכר ולא המשכיר ,והכא שאני משום דגבי זבל משייר כח לנפשיה שלא
יזכה בה השוכר ,דכיון דהמשכיר את החצר לא השכיר הרפת שבה ,משום הכי דעתיה על
זבל שלא יזכה בה השוכר אפילו אם יהיה הזבל בחצר כיון דשבח רפת דידיה ומשייר
לנפשיה כח בחצר לזכות בזבל ,אבל במציאות דעלמא זוכה השוכר ,דעיקר חצר למי שיש
לו רשות השתמשות) 1067קצה"ח( .עי' פתיחה לסי' ר') 1068נתה"מ( .דבר המונח בחצר מהני

 1063ודוקא בכה"ג שהאפרסק כו' .עיין בתשובות ר"א ן' חיים סי' ל"ח )ש"ך(.
 1064עי' לקמן ס"ק )ז(.
 1065עי' לעיל סי' קפט ס"א בט"ז וקצה"ח.
 1066לא ראיתי צורך להביא דברי הרע"א.
 1067משמע ששכירות ליומיה מכר נגד הש"ך ,וצ"ע ,וע'י קצה"ח במאיר המשפט שי"א סק"ב.
 1068חצר המושכר ,דאף דחצירו של אדם קונה לו שלא מדעתו ,מ"מ חצר המושכר אינו קונה
לשוכר רק כשהוא מדעתו של השוכר ואמר שיקנה לו חצירו השכור לו ,אבל כשבא מציאה לתוכו
שלא מדעת השוכר ,קנוי הוא לבעה"ב .והטעם נראה ,דודאי חצר המושכר מיקרי ג"כ ידו של
השוכר ,דכיון שכל מה שהוא זכות לו מניח בתוכו ,חשיב כידו .וא"כ ה"ה חצר המושכר ,כיון
שהשוכר מניח כל מה שיש לו בתוכו ,הוי כידו .אך מ"מ ,כיון דגוף החצר של המשכיר והוא יד
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מה דהמשכיר ביתו פתוח לחצר ,דכיון דהמשכיר יוצא ונכנס בו ויכול לשום שמירתו עליו,
מיקרי עומד בצד שדהו ,אבל לענין דבר המונח בחדר המושכר ,לא מהני מה דהמשכיר דר
ג"כ באותו בית בחדר נגד חדר המושכר ,כיון דרשות ביד השוכר לסוגרו ולמחות להמשכיר
דריסת הרגל בו ,א"כ בודאי לא הוה משתמר לגבי המשכיר) 1069פ"ת(.
)ו( אם קלטו השוכר בכלי כו'  -אף אם לא קדם הכלי להוצאת הזבל קנהו השוכר .ואפשר
עוד ,דאפילו אם הכלי דהשוכר מונח ע"ג קרקעית חצירו זה דהמשכיר ,מ"מ כיון שהשוכר
שכר החצר ויש לו רשות להעמיד שם כליו קנהו הכל )סמ"ע(.
).ïéìùáîå ïéôåà íéøçà åìéôà øëåù ìù äøéëå øåðúäî àöåéä øôàäå (ã

)ז( היוצא מהתנור וכירה כו'  -היינו שעומדין בחצר ושכורים להשוכר לבשל בהן ,ורואים
שאפילו אם גם אחרים אופין ומבשלין שם ,כיון ששכורים לו ,האפר של השוכר .וא"ת
מ"ש מזבל של בהמות אחרים הנמצא בחצר )כנ"ל סעיף ג'( .וי"ל דשאני אפר שהם
מתערבים באפר של השוכר שגם הוא מבשל ואופה שם ,ומשו"ה אין דעתו של המשכיר
עליו )סמ"ע( ,ועי"ל שאני אפר תנור דדבר ברור שיהיה דהא להכי קאי התנור ,משו"ה
סמכה דעתא דשוכר ע"ז בשעה ששוכר החצר ,משא"כ בזבל הבהמות דלאו הכרח שיבואו
שם הבהמות )ט"ז(.

øëåùä ìò åà úåùòì øéëùîä ìòù íéøáãä äî - ãéù
)(à)åì÷ì÷úðù úåðåìçä åì çåúôìå úåúìã åì ãéîòäì áééç åøéáçì úéá øéëùîä (à
íà ïëå (ã)ìåòðîå øâð úåùòìå (â)äøáùðù äøå÷ä úà êåîñìå (á)äø÷úä úà ÷æçìå
íäù íéøáãî äæá àöåéë ìëå (ä)äð÷úì áééç íéçôè 'ãá äø÷úäå äáéæòîä äúçôð
äàøå øëåùä íù ñðëðù ô"òàå :äâä úåøöçäå íéúáä úáéùéá ìåãâ ø÷éò íäå ïîåà äùòî
øéëùîä ï÷ú ï÷úì øéëùîä ìò àìà (å)äàøù äîá ñééôúðã ïðéøîà àì åìà íéøáã íù åéä àìù
åì øîà 1070øçà åì ãéîòäì êéøö ïéà (æ)äæ úéá äéì øîà íà úåøéëùä éîé êåú åøáùðå åìà íéøáã
:úåøéëùä éîé ìë åð÷úì êéøö íúñ úéá

)א( ולפתוח לו החלונות שנתקלקלו – ואפשר אפילו יש לו אורה הרבה ,אם יש בו חלונות
שנסתמו ולא נפרצו פצימיהן צריך לפותחן לו )סמ"ע(.
)ב( ולחזק את התקרה  -אם התליעו הנסרים המונחים על הקורות שבתקרה )סמ"ע(.
)ג(
ולסמוך את הקורה  -אם נשברה אחת מהקורות שבתקרה )סמ"ע(.
) (ãנגר ומנעול  -נגר שנועלים בו מבפנים את הדלת ותוחבין אותו בחור האסקופה ,ומנעול
שנועלין בו מבחוץ )סמ"ע(.
)ה( וכן אם נפחתה המעזיבה והתקרה בארבעה טפחים  -היינו בהשכיר לו את העלייה ,ולכן
נתנו שיעור הפחיתה ד' טפחים ,שאז מחוסר לבעל העלייה מקום תשמיש כלי אחד ,וכנ"ל
סי' שי"ב סי"ח .והמעזיבה חיזוק תקרה הוא ,ומשו"ה הוא מוטל על המשכיר לתקנו שהוא
מעשה אומנות ,לאפוקי אם היו אומרים דאינו אלא משום משווי גומות דהוה מעשה הדיוט
שהוא על השוכר )וכדלקמן ס"ב( )סמ"ע(.

המשכיר ,רק שהשוכר שכרו ,הוי ממש כשוכר יד בעה"ב ,ומבואר בסימן ר"ע סעיף ג' בשוכר פועל
דהוי כשוכר ידו למלאכתו ,והדין הוא דמציאת פועל לעצמו.
 1069ועיין מה שכתבתי בפתחי תשובה לאה"ע סימן ק"ב סק"ד ,ועיין בתשובת ושב הכהן סי' מ"ז
)פ"ת(.
 1070בפשטות השו"ע חולק וזה )ע' ב"י שאומר לעי' שם( פלא שהרי מי ששוכר בית זה ויש בו
עשר חדרים אפילו אם התקרה נפל מט' מהם אין שום חיוב ועל השוכר לתקנו[ ,בדיוק כאילו נפל
כל הבית ,ואם כן אפילו אם השוכר רוצה לתקנו יש למשכיר זכות למנעו ,וע' שיב/יז שאם הקדים
שכר אז צריך לתקן ,אם כן משמע שהשו"ע כן חושש לריטב"א הזה )ע' שו"ת רא"ש לה/ו שצריך
לתקנו כל זמן שלא נפל לגמרי אפילו ללא הקדמת שכר( ע' גר"א שיד/ו שהרא"ש חולק על הנ"י,
אבל הרי זה לא הרא"ש שם וצ"ע ,והקצות נשאר בצ"ע )שהרי הסמ”ע כותב שהקדמת שכר היא
ל"ד ,ואפילו לדברינו צ"ע איך הקדמת שכר יעזור – וצ"ע אם נפל חצי בית זה אם צריך לתקנו,
ואם לאו אז יתכן שזה החילוק בין שיב לשיד(

283

מאיר המשפט על חושן משפט חלק ו'
)ו( ולא אמרינן דנתפייס כו'  -אמרינן שסמך על הפשיטות שבית השכיר לו ואין שם בית
עליו בלא תיקון כל אלו )סמ"ע(.
) (æאם אמר לו בית זה  -דכיון דאמר "זה" לא שיעבד נפשיה אלא להעמיד בידו בשעה
שיבוא לדור שם ומשם והלאה אזדא לה במזלא דהשוכר )סמ"ע( .אם השכיר לו בית זה
חייב להעמיד לו בשעה שמכניסו ,מכאן ואילך אם נפל אין חייב להעמיד לו ,ואם השכיר לו
בית סתם חייב להעמיד לו כל ימי השכירות ,וקשה שמשמע אחרת מסי' שי"ב סי"ז
)קצה"ח(.
)úåùòì äöø íà ïëå åìùî äæåæîä íå÷î ï÷úìå (ç)äæåæîå ä÷òî úåùòì áééç øëåùä (á
åðéàù øáã ìë ïéãä àåäå :äâä .åîöò ìùî äùåò äæ éøä åââ çéèäì åà (é)áæøî åà (è)íìåñ
1071
äðéãîä âäðî øçà ïéëìåä íéðééðòä åìà ìëáå ïîåà äùòî

)ח( ומזוזה כו'  -והטעם ,דמזוזה חובת הדר היא ,ומ"מ לא יטול המזוזה כשיצא מן הבית
אם הבית של ישראל )עי' יו"ד סי' רצ"א ס"ב( )סמ"ע(.
)ט( וכן אם רצה לעשות סולם כו'  -היינו לגג ,דאילו לעלייה המשכיר חייב ,שבלי זה אי
אפשר לדור בו )סמ"ע(.
)י( או מרזב כו'  -גגיהן היו טוחין בטיט ומשופעים מד' צדדיהן וסומכים נסרים לכותל אצל
הגג להרחיק המים מן הכותל ,וכשנופל אחד מהן הדיוט מחזירה )סמ"ע(.
éàðú ìò úéá øéëùîä ïéã - åèù
)åîë ò÷ø÷ úåøéëùì äàðåà ïéàå (à)íäá äð÷ð àåäù íéëøãá øëùð ò÷ø÷ úåøéëù (à
:(á)1072ò÷ø÷ úøéëîá

)א( בדרכים שהוא נקנה בהן  -דהיינו בכסף בשטר ובחזקה ובקנין סודר ,ועי' לעיל קצ"ב
סי"ג וקצ"ה ס"ט )סמ"ע(.
)ב( כמו במכירת קרקע .אשה אחת ששכרה בית מראובן לדור בו מפסח עד עצרת ,והוא
קיבלה אצלו קודם פורים לביתו במדת חסד או מחמת דבר אחר ,ועתה חזר בו קודם פסח,
ופסק דיכול לחזור בו ,דכל חזקה לא מהני אלא אחר גמר מעשה שראוי להחזיק מיד ,עכ"ל.
ואם קנה באחד מהדרכים ומחלה ,לא מהני מחילה עד שיחזיר ויקנה באחד מהקנינים
)סמ"ע( .מי שעשה קנין )חוץ משל כסף( כמו חזקה או סודר או סיטומטא במקום שנוהגים
)עי' נתה"מ וש"ך ריש סי' ר"א( ,אינו חל אם לא שעשו לקנות עכשיו או מעכשיו ,ואי
אפשר אם אחר דר בו ,וי"א שאין צריך להיות מעכשיו ,וממילא יכול להשכירו תוך זמן
שכירות הראשון ,מ"מ י"ל דיכול המשכיר לחזור כיון דלא חל עדיין זמן השכירות ולא חל
הקנין ,וי"א שאינו יכול לחזור )פ"ת(.

)øëîî åøëîîù ìëå (â)úåøéëùá äðúî êë ç÷îá äöøéù éàðú ìë íãà äðúîù íùë (á
úåøéô åì ùé ïë íà àìà (ã)øéëùäì åì ïéà øåëîì åì ïéàù ìëå úåøéëù åúåøéëù åéñëðá
:øëåî åðéàå øëåù äæù ò÷ø÷ åúåàá (ä)ãáìá

)ג( כך מתנה בשכירות  -פירוש ,וא"צ קנין בפני עצמו ע"ז ,אלא כשמחזיק בגוף השכירות
צריך לקיים התנאי )סמ"ע(.
)ד( וכל שאין לו למכור כו'  -בכלל זה הוא מכירת שיכור וחרש ושוטה וגם קטן עי' לעיל
סימן רל"ה )סמ"ע(.
)ה( אלא אם כן יש לו פירות בלבד כו'  -בעל בנכסי אשתו או מי שנתן לאחר הגוף מהיום
והפירות לאחר מיתה ושייר הפירות לנפשו וכיוצא באלו ,כשיבוא אחד מהן למכור או
להשכיר הפירות לאחרים ,והפירות הן דבר שלא בא לעולם ואינו יכול להקנותן לאחר אלא
כשיאמר לו קנה קרקע זו לפירותיה )עי' ר"ט ס"ד( ,ובזה קאמר דאין לו רשות להקנות
לאחר הקרקע כדי לקנות הפירות בתורת מכירה כי אם בתורת שכירות ,כי יש חילוק בין דא
לדא )עי' סי' רי"ב ס"ד( ,שהקונה שדה לפירות מחבירו יכול לנוטעה ולזורעה כל זמן
שירצה או להובירה ,והשוכר אינו כן ,ועוד שוכר יש בידן השדה כאילו קנו אותה

 1071בפשטות כל מעשה אומן שהשוכר עושה מעצמו יש לו זכות לתבוע על זה כסף כפועל נמוך
 1072דהיינו אותו מח' מח' רמ"א ברע"ט יש כאן גם כן
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לפירותיה ,מ"מ אין יכולין להכניס לאחר בזכות זה ,כי להם האמינו בעל הקרקע ולא לאחר
)שונה מבית שאפשר לזרוע את השדה יותר משיעורה ,ולא יוודע לבעל הקרקע(
)סמ"ע( ,1073וי"א כל שלא זכה בקרקע כלל אלא בפירותיה אינו יכול למכור הפירות דהא
דבר שלא בא לעולם הוא ,אלא בתורת שכירות מהני ,דהיינו שהוא מסלק עצמו ,ואדם יכול
לסלק ולהתנות על דבר שלא בא לעולם )ט"ז( ,וי"א הקונה יכול למכור כל זכותו ,רק כונתו
במ"ש דאם יש לו פירות לבד שזה שוכר ואינו מוכר ,היינו במי שיש לו רק פירות ולא שדה
לפירותיה ,כגון באחד שמכר איזה דבר והתנה על פירות שדה זו לכמה שנים ,דאדם מתנה
בדבר שלא בא לעולם ,או בית שהתנה לדור בו כמה שנים ,דאז אינו יכול למכור שדה
לפירותיה ,והפירות או הדירה בעצמה אינו יכול למכור דאין אדם מוכר דבר שלא בא
לעולם ,מ"מ יכול להשכיר הפירות או הדירה ,דהא כל שוכר א"צ לשכור שדה לפירות כמו
במוכר ,והטעם נ"ל ,אף דבכל דבר שאין יכול למכור אינו יכול להשכיר ,מ"מ בדבר שלא
בא לעולם שאני ,דכל משכיר כחוב הגוף דמיא להעמיד לו )נתה"מ(.
)øéëùîäå íéøçà ïéøåéã åîò ñéðëéù éàðú ìò åøëùù ïòåèå åøéáçî úéá øëåùä (â
ïîéñ ìéòì ïééòå) íäéðéáù úåðòè ìëì ïéãä àåäå ïë äðúä àìù (å)øéëùîä òáùé åùéçëî
(á óéòñ æèù ïîéñ ïî÷ìå æè óéòñ áéù

)ו( ישבע המשכיר כו'  -זהו מהכלל שנתבאר בסימן שי"ב )סעיף ט"ז( דכל ספיקות
הנופלים בין השוכר והמשכיר בענין הקרקע אמרינן הקרקע בחזקת בעליה עומדת וישבע
המשכיר ויטול )סמ"ע(.

)ãéñôéù äî ìë åì íìùì åéìò êåîñì ïåòîù åì øîàå (æ)åùîùì øòð 1074øëù ïáåàø (ã
êéøö åðéà úåøéëù éàðú ìë éë áééç øáãá ïéð÷ äéä àìù ô"òà åúéáá øòðä úåéäá
÷.(ç)ïéð

)ז( ראובן שכר נער לשמשו – היינו ראובן שכר נער משמעון ואמר לו שמעון לסמוך עליו
שישלם לו כל מה שיפסיד הנער בביתו יען )בעוד הנער עמו( כי היה לו משל הנער תחת
ידו ,ולא היה קנין בדבר אלא דברים בעלמא ,שכירות הוא וכל תנאי שכירות אין צריך קנין
עכ"ל )קצה"ח( .וי"א ששמעון אינו לא שוכר ולא משכיר ,אלא הוא התחייב עצמו להיות
ערב בעד הנער ,ע"כ מה שהפסיד חייב מטעם דהוי כערב בשעת מתן מעות כיון דנתערב
בשעת דשכרו לשמשו ,וכיון דאדעתא דהכי קיבלו והכניסו לביתו הוי כערב בשעת מתן
מעות )נתה"מ(.
)ח( אינו צריך קנין  -פירוש ,קנין חדש ,אלא כשלקח הנער לביתו ע"פ תנאם נתקיימו
הדברים שהתנו ביניהן )סמ"ע(.
íéøçàì åøéëùäì øëåùä äöøå áåö÷ ïîæì åøéáçì úéá øéëùîä - æèù ïîéñ
)ãò øéëùî øçàì úéáä øéëùäì øëåùä äöøå áåö÷ ïîæì 1075åøéáçì úéá øéëùîä (à
øéëùîä åì øîà íàå .åúéá éðáî øúåé 1076øçàä úéá éðá ïéðî åéäé àìù àåäå (à)åðîæ óåñ
øèåô éðàå åäçéðäå àö åá ãåîòì äöøú àì íà (á)íéøçàì éúéá øéëùúå çøèú äîì
åçéðäìå (ä)úéáä ïî úàöì äöåø øëåùä íàå .(æ"ñ áéù ïîéñ ì"òå) åì ïéòîåù åúåøéëùî êúåà
äééàùå áéúé àáúéî àúéáã (å)íéøçàì åøéëùäì øéëùîä ìåëé øéëùîì íìùì äöåøå ïéøåéã àìá êë
ìá÷îä íò øåãì ìåëé äöøéùëù (æ)åîöòì çë øééùå åøéëùä åà øçàì åúéá ïúðù éî .øòù úëåé
 1073עי' קצה"ח ולא ראיתי הלכה שיוצאממנו? אולי הוא כמו הנתה"מ?
) 1074א( ראובן שכר כו' .טור ס"ה בשם תשובת הרא"ש וע' בתשובות ר"ש כהן השייכים לס"ב
סי' ט') :ש"ך(.
 1075המשכיר בית לחבירו .עיין בתשו' רשד"ם סי' תט"ו) :ש"ך( והובא בתשו' משאת משה ס"ז
דאם כבר השכיר לאחר שכירתו קיים לכן אם אית בי' רווחא להשוכר להשכירו ביותר רשות בידו
להשכירו לכתחילה ולא שייך בזה למה תטרח וכו' והיכי דהשכיר לבני בית מרובים ונטל שכר יותר
המותר לבעלים כמ"ש בהג' ש"ע לקמן סי' שס"ג ס"י בשם הנ"י )רע"א(.
 1076והוא שלא יהיו מנין בני בית כו' .עיין בס' החנוך להרא"ה מצוה נ"ה /נ"ט) :/ש"ך(
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ïéá íé÷ìçî ùéå íéáåøî åúéá éðá åäé àìù ãáìáå (ç)øçàì åçë øåëîì ìåëé úéáá øëåùä åà äðúî
åðéàù ÷ìç åîöòì øééù íà ìáà øçàì åøëîì ìëåé æà úéáä éöç ïåâë íééåñî ÷ìç åîöòì øééù íà
äøéã øçàì ïúåðù éî .øçàì åúåëæ øéëùäì åà åøëîì ìåëé åðéà å÷ìñì ìëåéã ïåâë íééåñî
ïéà åúéá éðáù øçàì åøëîì åà åøéëùäì ìëåéã éì äàøð äøéã åúåàì êéøö ìá÷îä ïéàå 1077åúéáá
ìéòì ïééòå (âé)ïúåð äôé ïéòá ïúåðã åîöòì øééùîä çëî äðúî ìá÷îä çë òøâ àìã åðîî íéáåøî
:çë óéòñ ãð÷ ïîéñ

)א( ורצה השוכר להשכיר כו' משכיר  -לא אמרו אין השוכר רשאי להשכיר ,כי אם
במטלטלים שמא יבריחם שומר השני ויאבדם ,וגם בשדה משום שמא יכחישנה ,משא"כ
במשכיר ביתו דיכול להראות לו כל פרטי עניני ביתו ויתנה עמו שיחזירנו כן בשלימותו,
ויש בו משום אל תמנע טוב מבעליו )סמ"ע( ,בטור ]סעיף א'[ מביא סיום דברי הרמב"ם
]פ"ה משכירות הל' ה[ ,שלא אמרו חכמים ]גיטין כ"ט ע"א[ אין השוכר רשאי להשכיר אלא
במטלטלין שאומר לו אין רצוני להיות פקדוני ביד אחר ,אבל בקרקע וספינה שהרי בעלה
עמה אין אומרים כן ,ויש מי שהורה שאינו יכול להשכירו לאחר כלל ויתן שכרו עד סוף
זמנו ,ויראה לי שאין זה דין אמת ,עכ"ל .וכתב ב"י בשם המגיד משנה ,ולא אמרו ]ב"מ ע"ט
ע"ב[ שיש לו תרעומות אם מעמיד אחר במקומו ,אלא מפני שבעל הספינה אינו רוצה לדור
עם השוכר ולסבול דעתו ,אבל בבית אפילו תרעומות אין לו ,עכ"ל .משמע דמיירי בבית
שאין המשכיר דר עמו ,וכן מוכח מדברי רבינו ]הטור סעיף ב'[ שמביא אחר דברי הרמב"ם
שאלה של הרא"ש ]כלל א' סי' ב'[ שפסק שאין יכול להושיב אחר במקומו ,ולא כתב לשון
מחלוקת ביניהם .ומ"ש הרמב"ם שהרי בעלה ,ר"ל דבמטלטלין יש חשש שהשוכר השני
מבריחם מן הבעלים במקום שאין עיניהם שולטות שם ,משא"כ בקרקע שהבעלים יכולים
לראות תמיד עליה שלא תהא מקולקלת ,ואף על פי שאינו דר עמו באותו הבית ,מ"מ יכול
לילך בכל עת לדרוש מה יעשה בביתו )ט"ז( .1078
)ב( ואם אמר לו המשכיר למה תטריח כו'  -משום אל תמנע טוב מבעליו )סמ"ע( .ע"ל סי'
ס"ו סכ"ג מ"ש שם בשם תשוב' המבי"ט ומ"ש עליו )ש"ך( ,אם האחר רוצה ליתן לו
תוספת בשכירות ממה ששוכרו הוא ,שאין יכול המשכיר לומר לו צא והניחו כו' ,אם לא
שגם הוא יתן לו ג"כ אותו ריוח )עי' רמ"א סימן שס"ג סעיף י'( )נתה"מ( ,וכל זה בשא"ל
המשכיר כן קודם שהשכירה לאחר ,אבל אם השכירה כבר לאחר ונכנס לדור בה ,או אפילו
לא נכנס לדור בה רק שקנהו מדין שכירות קרקע ואין מצוי לו לשכור בית אחר ,לא
מפקעינן זכותו של שני ,כיון דטעמא דשומעין להמשכיר הוא משום אל תמנע טוב מבעליו,
לא אמרינן הכי אלא היכא דליכא פסידא ורעה לאחר .אמנם אם השוכר השני לא נכנס עדיין
לדור בהבית ומצוי לו לשכור בית אחר ,אף על פי שכתב לו שטר שכירות וכה"ג,1079
שומעין למשכיר הראשון ,דהא לשוכר שני נמי אמרינן ליה אל תמנע טוב )פ"ת(.
)ג( בו צא  -משמע דאין לבעה"ב דין מצרנות .ועיין לעיל סי' קע"ה סמ"ז בהגה .ויש לדחות
דנ"מ שרוצה להשכיר לאחר או לקטן גם י"א בית אין בו דין מצרנות )רע"א(.
)ד( והריני פוטר אותך  -דוקא בכה"ג א"י המשכיר לחזור בו שיחזיק השוכר בבית ויתן
השכירות אבל באומר סתם צא מביתי לא נגמר עד שיחזיר השוכר ויקנה להמשכיר .עיין
שו"ת מהרי"ט סי' פ"ט )רע"א(.
)ה( ואם השוכר רוצה לצאת מן הבית  -נראה דאם אין המשכיר יכול להשכירו לאחרים צריך
השוכר לשלם כל השכירות ואינו מנכה לו כפועל בטל ,דהא אפילו בבית מנכה לו כמו
בשוכר שמת תוך שנה )&( דאם כבר הקדים לו שכרו ואין היורשין מוצאין אחר להשכירו
אין בעל הבית צריך להחזיר שכרו אלא כפועל בטל מחזיר לו מה שהבית פנוי לו לעשות
כל מה שירצה ,אבל היינו דוקא היכא שהשוכר אנוס כמו התם שהשוכר מת ,אבל היכא
דאפשר לו לשוכר לקיים השכירות אינו מנכה כפועל בטל .ובנדון שהיה מוכרחין לברוח
מחמת דבר ר"ל ,אינו מנכה לו כלום כיון שהבית קמן ,והא שכתב בית מנכה לו כפועל
 1077מי שנותן לאחר דירה בביתו כו' .עיין בתשובת מהרש"ל סי' י"ז שחולק וכ"פ בסוף ספר
משאת בנימן ועיין ע"ש מ"ש בשם מהרש"ל כת"י וע' בסמ"ע ס"ק ה') :ש"ך(.
 1078עוד לא עשיתי
 1079אפילו אחרי קנין? כנראה שכן דומיא דמצרן ,וצ"ע.
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בטל ,היינו משום דיכול המשכיר בעצמו להשתמש בו ובזה מרויח קצת ונהנה ,אבל התם
שהוכרחו כולם לברוח אין לו הנאה כלום במה שהבית פנוי) 1080קצה"ח(.
)ו( יוכל המשכיר להשכירו לאחרים כו'  -אם כבר קיבל המשכיר המעות דאין צריך להחזיר
להשוכר המעות ,1081אף אם השוכר אומר אם כן יעמיד הבית בלי דיורין אין צריך לשמוע
לו ,ע"ש ,אבל אם עדיין לא קיבל המעות מהשוכר והמשכיר משכירו לאחרים ,מנכה
להשוכר מדמי שכירותו מה שמקבל מאחרים ,אף אם אמר השוכר אני אשלם כולו ולא
ידורו בו אחרים והדין נותן שאין צריך לשמוע לו ,מ"מ יש לומר אדרבה הרי גילה השוכר
דעתו שלא יתן לו כל השכירות אלא אם לא ידורו בו אחרים והני דרו בו ואיך נוציא ממנו
ממון )סמ"ע( ,וכל זה רק אם נתן מעצמו אבל אם תפס משכון לא הוה כמו שילם שכירות
מוקדם )פ"ת( ,וי"א שבהקדים שכרו אין השוכר יכול להשכירו לאחר וגם אינו יכול לומר
תהא בדודה כיון שנתתי שכירות ומשום דביתא מיתבא יתיב ,ולזה הוא בחזקת המשכיר
שלא יהא יכול לומר תהא בדודה ,אבל הברירה ביד המשכיר אם רוצה שתהא בדודה ואם
רוצה להניח לאיש אחר לדור בחנם נמי יכול ,אבל אם משכירו לאחר בשכר מודה המרדכי
דהשכר לראשון כיון דקניה ליה להשכירות .ועוד י"ח שאפילו אם הקדים לו שכרו יכול
להשכירו לאחר וכן עיקר )קצה"ח( .וי"א שבמקום שלא היה השוכר יכול להשכיר לאחרים
כגון בדר עמו ,השכירות שמקבל המשכיר מאחרים הוא של המשכיר אפילו לא נתן המעות
כיון דאין להשוכר שייכות בגוויה ,ובמקום שיכול להשכיר לאחרים ,השכירות להשוכר
ואפילו נתן לו המעות ,ואפילו במקום שאינו יכול להשכיר לאחרים מנכה לו מהשכירות
כמה אדם רוצה ליקח פחות כשלא דר בו דומיא דפועל בטל )נתה"מ(.
)ז( או השכירו ושייר כח לעצמו  -ראובן שהשכיר בית לשמעון ובתוך הזמן נפלה מריבה
ביניהם והקפיד המשכיר כנגדו ואמר לו "תריק לי הבית" ,אין השוכר נפטר בדיבור בעלמא,
שהרי אם השוכר מוחל למשכיר אחר שנקנה לו בקנין הראוי לשכירות לא מהני אלא א"כ
היה קנין מחדש משוכר למשכיר ,וא"כ אפילו נתרצו שניהם השוכר והמשכיר שיריק הבית
ויפטור מן השכירות ,עדיין לא נקנה הדירה משוכר למשכיר ,ושניהם יכולים לחזור
)קצה"ח( ,וי"א שכ"ז בנותן ולא בהשכיר ומכר )רע"א(.
)ח( יכול למכור כחו לאחר כו'  -כל משייר לנפשו כח בו ,ייאש השוכר נפשו מתחילה לקבל
גם אחר במקומו כשירצה המשכיר ,מאחר שכל אדם שליט בביתו לעשות בו מה שירצה
והרי שייר לנפשו כח לדור בו וה"ה אחר במקומו )סמ"ע(.1082
)ט( ובלבד שלא יהו כו'  -דברי רמ"א תמוהין לי בזה ,שדבר זה נזכר בתשובת הרשב"א
]ח"א[ אלף קמ"ה מחמת שהוא בתנאי מפורש כן כמו שנעתיק בסמוך ,ואדרבה בכל
התשובה לא הזכיר שם אלא שהשוכר יכול להשכיר ולא הזכיר כלום ממנין בני הבית,
משמע דלא ס"ל כרמב"ם ]פ"ה משכירות ה"ה[ דקפיד אבני בית ,אלא כמהר"ם שמביא
המרדכי פרק האומנין ]ב"מ סי' שנ"ז ,וראה גם תשובת מהר"ם דפוס פראג סי' תר"פ[
שכתב דהא יכול למלאות ביתו דיורים ,ולפי הנראה בסדר תשובות הרשב"א יראה דסוף
אותן התשובות הם כולם תשובות מהר"ם ,ושם מבואר כמו שכתבתי דמחמת התנאי פסק
כן ,שהרי כתב וז"ל ,ומ"מ אין האב רשאי להכניס שם דיורין עמו אלא למי )שישמשם(
]שישמשנו[ ,ולא להכניס כלים אחרים עם כליו ,שכן התנה ושייר שידור שם עמו מי
שישמשנו ולא לאחרים ,ושיכניס שם כליו ולא כליו וכלים של אחרים ,אבל אם רצה
להכניס שם אנשים במקומו כמספר אנשי ביתו ומשמשיו ,או להכניס שם כלים אחרים
ככליו רשאי ,עכ"ל .הרי לך דלשון התנאי דוחקו לזה ,משא"כ אם כתב סתם שהאב שייר
לעצמו ודאי אין להקפיד בזה .וראיה עוד ,שבאותן התשובות סי' אלף נ"ג כתב ג"כ הך
דינא שאב ששייר לעצמו דירה שיכול להשכיר למי שירצה ,ולא זכר שם להקפיד אמנין בני
בית ,אלא ע"כ דבלישנא דתנאי דהתם לא הוי מוכח הך קפידא ,משא"כ בסי' אלף קמ"ה
דלעיל היה מפורש כן בתנאי .והיותר תימה על רמ"א שהבין שאין קפידא דמנין בני בית
שם מכח התנאי אלא מצד הדין ,היה לו לפסוק דגם כליו ]וכלים[ של אחרים אינו יכול
להכניס אפילו בעודו שם כמ"ש בתשובת הרשב"א ,והא ודאי ליתא ,דלא קפיד שום פוסק
 1080עי' שי,ב סי"ז וקצה"ח שם ונתה"מ.
 1081עי' לקמן של"ד סק"ה במאיר המשפט.
 1082לא ראיתי הלכה יוצא מהפ"ת.
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רק אמנין בני אדם ,אלא ע"כ דלישנא דתנאי דחקו לרשב"א כמו שכתבתי .ותו ,דבתשובת
מהר"י ווייל סימן י' פסק בהדיא דכל המשייר לעצמו יכול להשכיר אפילו לבני בית
מרובים ,ואפילו לרמב"ם דמחמיר בשוכר ,היינו דוקא בשוכר שאין לו זכות בגוף הבית
אזלינן בתר דעתיה דמשכיר ,משא"כ במשייר לעצמו שיש לו כח בגוף הבית ,ועוד ,שהרי
אם ירצה יכול למוכרו אפילו למי שיש לו בני בית מרובים ,ה"ה דיכול להשכיר ,עכ"ל
)ט"ז( .1083
)י( חלק מסוים .היינו דעת הרמב"ן ]ב"ב ס"ג ע"א ד"ה והא[ הביאו ב"י בסימן ר"ט ]סעיף
י'[ ,דמאי דאמרינן )בהשוכר( ]בהמוכר[ את הבית ]שם[ ,על מנת שהמעשר ראשון שלי לא
זכו בו יורשיו כל זמן שלא אמר בפירוש לי ולבני ,משום דהוי דבר שאינו מסוים ,משא"כ
במסיים מקום לעצמו כגון חצי בית פלוני) ,אם( ]אינו[ נכנס בכלל המכירה ,וממילא הוי לו
וליורשיו ויכול ג"כ למוכרו למי שירצה] ,ואף[ שמפירוש רשב"ם ]שם ד"ה יתן לבניו[ לא
נראה חילוק זה כמבואר שם בב"י ,מ"מ הכריע ריב"ש בסי' רנ"ז )כרמב"ם( ]כרמב"ן[ ,ומי
יבוא להכריע אחר גדול שבאחרונים כמותו ,והיינו ,כיון שאין כח זה מסוים במה שיכול
להוציאו לצרכו ,אינו יכול למוכרו ,כנלע"ד ברור )ט"ז( .1084
)יא( מי שנותן דירה כו' .כבר חלק עליו הסמ"ע ]סק"ה[ .גם בעיני יפלא מצד אחר ,דהא מיירי
כאן באינו מסוים ,דאומר סתם דנותן לו דירה ,דהיינו דמקנה לו אחד מבתיו לדירה ,וכן הוא
דברי הרמ"א בדין זה בתשובה הובאה בתשובת רש"ל סי' )י"ז( ]ט"ז[ כהך דינא ממש,
וכתב שם בלשון זה ,ראובן נתן במתנת שכיב מרע לבתו חזקה לדור בביתו אחריו כל ימיה
כו' ,וכבר פסק רמ"א עצמו כדברי ריב"ש ]סי' רנ"ז[ דכל זמן שאינו מסוים אינו רשאי
למכור .ואם נפשך לומר דכאן מיירי שנתן לו דירה בלשון מסוים ,שסיים לו חלק בית פלוני,
צ"ע טפי ,אמאי פסק דאינו יכול למכור רק למי שאין בני ביתו מרובים ,הא אותו החלק לא
נכנס בכלל המכר או מה שנתן לאחרים אותו הנותן ,והוי כשאר נכסיו של המקבל ויכניס
שם מה שירצה כמשמעות דברי ריב"ש בתשובה סי' רנ"ז .וכנ"ל עיקר החילוק ,כל שנתן
לאחר דירה בלשון מסוים חלק פלוני ,אז יכול המקבל לעשות בחלקו כל מה שירצה אפילו
להשכירו או למוכרו להרבה בני אדם ,ואם נתן לו סתם אחד מבתיו לדירה ,אין לו כח רק
לעצמו אבל לא למכור כלל ולא להשכיר ,כנלע"ד )ט"ז( .1085
)יב( דלא גרע כח המקבל כו' .תמהני ,דהא בתשובת הרשב"א ]ח"א[ אלף קמ"ה כתוב וז"ל,
ואם באחרים כן כ"ש בנותן ומשייר כו' ,עכ"ל .וגם הקשה הסמ"ע ]סק"ה[ על דברי הרמ"א
מדברי התוס' ]ב"ב ע"א ע"ב ד"ה לימא[ ,ולענ"ד אין צורך להאריך בזה כו' ע"כ לא
מתקיימים דברי רמ"א אלו רק בשייר מקום מסוים ,ושם ודאי יש לו כח למכור ולהשכיר.
ומ"ש הרמ"א ואין המקבל צריך לאותה דירה כו' ,מבואר בתשובת רשב"א אלף קמ"ה
דבמשאיל או נותן לא אמרינן שלא היתה דעתו אלא לעשות חסד לזה דוקא ,דגרסינן בפרק
אלו נערות ]כתובות ל"ד ע"ב[ הניח להם אביהם פרה שאולה משתמשין בה כל ימי
שאילתה כו' ,עכ"ל .ונ"ל פשוט שאין בכלל זה אם גילה הנותן תחילה דעתו בפירוש
שעושה דוקא בשבילו שהוא אוהבו ,והוא )פושע( ]פשע[ ונעשה שונאו כמ"ש בסימן שי"ב
]סעיף ט' בהג"ה[ כפי מה שכתבתי שם .ואין להקשות על דברי רמ"א שמא לא היתה דעת
הנותן אלא כל זמן שהמקבל עני דוקא ,דלפי הנראה אפילו אמר בפירוש כיון שאתה עני אני
נותן לך ואח"כ נעשה עשיר ,דמ"מ עני היה באותה שעה ,וכההיא דריש פרק )הנמצא(
]הנושא ,כתובות ק"א ע"ב[ שפוסק מזונות לבת אשתו ומת כו' דצריך הראשון עכ"פ לתת
לה דמי מזונות ע"ש ,ועיין מה שכתבתי בסימן קנ"ד סעיף ב' בשנים שיש להם שותפות
בבית )ט"ז( .1086
)יג( ואין המקבל צריך כו' ,עד דלא גרע כח מקבל מתנה מכח המשייר לעצמו כו'  -היכא
דלא נחית הנותן או המוכר לשיורא אמרינן דבעין יפה מכר או נתן ,משא"כ במכר האילן
דבכללו ג"כ הוא הפירות שיגדלו עליו ,וכן המוכר הבית בכללו הוא הדירה ,והוצרך המוכר
או הנותן לאמר הפירות והדירה "ישארו לי" ,בזה אמרינן כל דפירש השיור בעין יפה שייר,
 1083עוד לא עשיתי
 1084עוד לא עשיתי
 1085עוד לא עשיתי
 1086עוד לא עשיתי
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מיהו בנתן לחבירו דירה בפני עצמו ודאי יכול להשכיר לאחרים זכותו ,ודוקא במשייר
לנפשו אמרינן דשייר לנפשו כח לדור בו אפילו עם השוכר בחדר אחד ,אבל לא בנתן דירה
לאחר ,דיכול היורש לומר אין דעתי נוחה לדור עם אחר כי אם עמך )סמ"ע ,(1087לולי דברי
הסמ"ע נ"ל עיקר כדעת הרמ"א ,דבשלו יכול כל אדם לעשות מה שירצה אף שעל ידו גורם
היזק לחבירו כל שאינו מזיק ממש בגירי דיליה ,אבל בשוכר אין השוכר רשאי להשכיר אם
לא שאין בו שום דבר המזיק ,דבשל חבירו לאו כל כמיניה להזיק דבשכירות לא קניא,
ומשו"ה השוכר אינו יכול להשכיר כשהמשכיר דר עמו )נתה"מ(.

)øçà áéùåäì ìåëé ïéôúåùäî ãçà ïéà ãçé åá øåãì úåôúåùá úéá 1088åøëùù íéðù (á
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 (ãé) ÷åìçì åôåëì ìåëé åðéàå ìá÷ì ìåëé éðéà
):(ïé÷ìåç ùéã è óéòñ àò÷ ïîéñ ì"òå

)יד( ואינו יכול לכופו לחלוק כו' – עי' קע"א ס"ט שמשמע שהמחבר סותר דבריו כאן ,אלא
כאן אינו יכול לכופו לחלוק ,היינו דוקא בבית שתשמישו מרובה ויש בו משום היזק ראיה,
ואם ידורו יחד צריכין לחלק במחיצה כיון דיש בו דין חלוקה כדי לסלק היזק ראייתן זה
מזה ,בזה דוקא קאמר דאין בידם לחלק הבית במחיצה כיון דאין הבית הוא שלהם .ובסימן
קע"א לא הזכיר שם בית אלא שדה וחצר )סמ"ע(.1089

)àåä åá øåãì [åãéá] øëåùì úåùø äéäé ïîæä øçàù äðúäå ïîæì åúéá ïëùî ïáåàø (â
éàùø éàðú àìá åìéôàù øîåàù éî ùé (åè)äöøéù éîì øéëùäì åà ïëùîì åà åúòééñå
ïëùîìå øéëùäì éàùø éàðúä éðôîå ïéáåøî ïðéà åúéá éðáù éîì (æè)ïëùîì åà øéëùäì
.åúòéñî äìåãâ äòéñ ùéù éîì åìéôà

)טו( והתנה שאחר הזמן יהיה רשות לשוכר – מש"כ "לשוכר" אינו לשון מדוקדק ,שהיה
צריך לומר "זה שהשכינו בידו" ,אלא משום דסתם משכון הוא בנכייתא ,דאל"כ הוא אבק
ריבית ,וכל נכייתא בכל שנה כך וכך בעד הפירות ה"ל כשכירות )סמ"ע(.
)טז( שאפילו בלא תנאי רשאי להשכיר כו'  -אפילו מת הממשכן והניח בנים קטנים ,אף דאין
יכול לתובען בקטנותן ,מ"מ אין מפקיעין מיד זה שהשכינו בידו זכותו ,כיון שמשעה
שהשכינו היה בידו להשכירו מיד אפילו בתוך הזמן ,וגם ה"ל כאילו הבטיחו הממשכן
בפירוש שכשיכלה הזמן יהא רשות בידו להשכירו אפילו למי שבני ביתו מרובין ,הרי הוא
בידו כאילו קנוי לו לכל זה בחיי הממשכן ואין מפקיעין זכותו )סמ"ע(.

úòøô àì øîåà øéëùîäå ,úéáä øëù éúòøô øëåùä øîà - æéù
)ïéá éúìèð àì ïééãò øîåà øéëùîäå åá éúáééçúðù úéáä øëù éúúð øîàù øëåùä (à
ïåâë (á)úåøéëùä ïîæ êåúá åòáú íà (à)íéãò àìá äúéäù ïéá íéãòá åà øèùá äúéäù
ç÷ìù éî ìò íéøçéå ïúé åà äéàø àéáäì øëåùä ìò (â)'ì êåúá åòáúå íåé íéùìùì åøëùù
úñéä åðòéáùéå (ã)äîöò éðôá äðòè äìéçú ïúðù íéîãá åéìò ïåòèé åà ïéãë àìù åðîî
åà äéàø àéáäì øéëùîä ìò (ä)íéùìù íåéá åìéôà íåé íéùìù øçàì øéëùîä åòáú íàå
äðùá äðù øëùä åì ïúéù åðîî øëù íà ïëå øèôéå åøëù åì ïúð øáëù øëåùä òáùé
ìù ïåøçà íåéá åìéôàå äðùä øçàì åòáú äéàø àéáäì øëåùä ìò äðùä êåúá åòáúå
.(â óéòñ çò ïîéñ ìéòì ïééòå) äéàø àéáäì øéëùîä ìò äðùä

)א( ה"ג בין שהיתה בשטר "או בעדים" בין שהיתה בלא עדים כו'  -ור"ל עדי הקנין
שמשכיר לו ושלא יחזיק ויאמר קניתיהו דה"ל כמו שטר וכמ"ש בריש סימן ע' ע"ש,
ומשו"ה סיים וכתב בין שהיתה בלא עדים ,ר"ל וכ"ש בלא שטר ,דאפילו היה בשטר נאמן
השוכר לאחר זמן ,שהחזקת שטר שכירות אינו ראיה שלא שילם ,שזה ראיה שהשוכר לא

 1087לא בטוח שאני מאה אחוז בסמ"ע.
 1088עי' רע"א לעיל ס"א שי"א דוקא ב' ששכרו אבל לא בירשו או קבלו מתנה ועיין במהרי"ו סי'
י' ועיין תשובת הראנ"ח ח"א סי' פ"ח.
 1089האם הש"ך חולק על הסמ"ע?
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קנה הקרקע ,אמנם אם עשה שטר נפרד על דמי השכירות וכתוב בו נאמנות ,אזי לא יוכל
לומר פרעתי ,וכן מי שקיבל קנין בעדים לפרוע לו השכירות אינו יכול לומר פרעתי )סמ"ע(,
וי"א דאם כתב בו נאמנות ,אין השוכר יכול לטעון פרעתי )ש"ך( .וזה אפילו אם טוען
השוכר ששילם תוך זמנו) 1090קצה"ח( .היינו דווקא פרעון בכולו ,אבל פרעתיך מקצת,
לכאורה היה נראה דנאמן כשאין לו עדים במיגו דלא קצצתי לו רק סך כזה שטוען שעדיין
חייב לו .ואפשר דכיון שהוא תוך זמנו עדיין ,אם יאמר לא קצצתי רק כך המשכיר יהיה
נאמן להוציאו מהבית )נתה"מ(.
1091
)ב( אם תבעו בתוך זמן השכירות כו'  -דשכירות אינה משתלמת אלא לבסוף )סמ"ע(.
הרמ"א חשש שיש כאן חסרון בדברי המחבר דאל"כ מה ענין שלשים יום לכאן וע"כ הגיה
ששכרו לל' .וי"א מ"ש ל' יום הכוונה בשוכר סתם באותן ל' יום של הודעה )עי' לעיל סי'
שי"ב ס"ה( ,ועי"ל דמיירי במשכיר סתם דזמנו ל' יום ,ואפשר שזו כוונת הרמ"א )ש"ך(.
)ג( ותובעו תוך שלשים  -אם שכרו סתם לכל שנה כך וכך ובכלות השנה טען פרעתיך עבור
השנה ,נאמן לומר פרעתי דהו"ל אחר זמנו ,ואף על גב דלא הודיעו ויש לו לדור עוד שנה,
היינו משום דלא הודיעו הו"ל כנותן לו רשות שידור עוד שנה אבל זמן הפרעון כבר עבר
משנה הראשונה ,דהא דשכירות אינה משתלמת אלא לבסוף ,וממילא כה"ג בהשכיר לו
לחדשים ואמר לו בעד כל חדש כך וכך מכי כלתה חדש הראשון הו"ל זמנו ונאמן לומר
פרעתי אחר כל חדש ,אלא דאם טען שפרע תוך שלשים יום של הודעה עבור אלו התלתין
יומין הוא דאינו נאמן כיון דלא הודיעו ,הרי יש לו לדור שלשים יום ואינו נאמן תוך זמן זה.
וכן שכרו לעשר שנים כיון דאומר בכל שנה י' דינרין הו"ל כל שנה ושנה זמנו ונאמן לומר
פרעתי )קצה"ח(.
)ד( או יטעון עליו בדמים שנתן תחלה כו' – היינו ,או יטעון עליו לאחר שפרעו תביעה בפני
עצמה בדמים שנתן תחילה וישביענו שבועת היסת ,ומש"כ "או" לאו דווקא הוא ,דהא מצי
למיעבד תרווייהו ,דהיינו קודם שיתן יחרים חרם סתם על מי שלקח מידו ,ואחר שיתן
יתבענו ויטעון עליו שנתן תחילה )סמ"ע( ,עיין ספר כתיבה סי' צ"ו ס"א ס"ק י' )רע"א( .1092
פירוש ,אחר שיפרע לו החוב זה עכשיו .ובסמ"ע כתב בס"ק ג' לחלק בין הלואה לשכירות,
והוא מילתא בדותא ,דאדרבה )ד(הפוסקים השוו הלואה לשכירות בכל מילי .ותו ,דאי
משום חשש )מה( ]זה[) ,ו(אמאי לא מהימן לומר נתתי שכרך מה שעבר בכל השנה .ותו,
דהא אין המשכיר יכול להוציאו ומה חושש השוכר בזה .ועוד ,עיקר קושית הסמ"ע בזה,
עיין במה שכתבתי בסימן ע"ח בסעיף ב' בפירוש דברי רבינו ]הטור סעיף א'[ בשם הרא"ש
]ב"ב פ"א סי' ט'[ .אלא דדברי רמ"א שם צ"ע כמו שכתבתי שם )ט"ז( .1093
)ה( אפילו ביום השלשים כו'  -פירוש ,אפילו בתחילת היום ,אף על גב דמן הדין אינו יכול
להוציאו מידו עד סוף היום שנשלם זמנו הן בהלואה הן בשכירות )סמ"ע( ,אין להקשות
למה לא כתב כאן החילוק שבין תחילת היום כמ"ש סימן ע"ח ]סעיף ד'[ ,דבאמת אין בו
חידוש לפי מה שפירשתי שם מה הוא תחילת היום ,ואפילו התם לית ביה חידוש) 1094ט"ז(.
)ו( או ישבע השוכר .אין להקשות כאן ,קרקע בחזקת בעלים עומדת כמו שאמרינן בסימן
שי"ב ]סעיף ט"ו[ לענין חודש העיבור ,דשאני התם דהספק בחזרה עצמה ,משא"כ כאן
הספק בפרעון השכירות הוי כשאר תביעה והמוציא מחבירו עליו הראיה ,ובסמ"ע ]סק"ה[
תירץ בענין אחר )ט"ז.(1095
)øáò àì ïééãò øîåà øëåùä ïîæ åá ïéàå íéðù äøùòì øèùá åøéáçì úéá øéëùîä (á
äøùò úðëùå úåøéëùä éðù åîìùå åøáò øáë øîåà øéëùîäå äðù àìà øèùä ïîæî
ïéãä àåäå åðàéöåéå úñéä øéëùîä òáùé äéàø àéáä àì íàå äéàø àéáäì øëåùä ìò íéðù
 1090אם זה כל החידוש לש הקצה"ח זה צריך להיות בס"ק הבאה.
 1091ז"ל הסמ"ע סק"ג :בשכירות דאין דרך העולם לפרוע כלל תוך הזמן דשמא יוציאנו המשכיר
מביתו קודם שיכלה הזמן ולא יהיה חייב כלום ,משו"ה צריך לפרוע תחילה ,משא"כ בהלואה
דהחוב מוטל עליו לפרוע ,ואף שלא הגיע עדיין זמן פרעונו .ועיי"ש בש"ך החולק.
 1092עוד לא עשיתי
 1093עוד לא עשיתי
 1094עוד לא עשיתי
 1095עוד לא עשיתי
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àì åà éúòøô øîåì ìåëéù úåøéëùä ïîæ øçàì àåä íàã íéøîåà ùé åäéîå ïäéðéáù úåðòè øàùá
ïîàð øëåùä úãîåò äéìòá ú÷æçá ò÷ø÷ù â"òà øëåùäå øéëùîä ïéá äðòè ìôðå íìåòî éúøëù
.åâéîá

)ז( ואין בו זמן  -פירוש ,גם זמן כתיבת השטר לא נזכר שם ,דא"כ מסתמא היו חושבין
מאותו זמן או קרוב לו )סמ"ע(.
)ח( השוכר אומר עדיין לא עבר מזמן השטר אלא שנה  -ה"ה אם אמר עדיין לא כלו כל הי'
שנים )סמ"ע(.
)ט( וה"ה בשאר טענות כו'  -ה"ה אם המשכיר אומר בו' שכרת והשוכר אומר בה' שכרתי,
או שהבעה"ב הבית אומר לא השכרתי ,דקרקע בחזקת בעליה קיימת ועל השוכר להביא
ראיה )סמ"ע(.
)י( השוכר נאמן במיגו  -עיין לקמן ס"ק )יז( שזה מיגו להוציא )סמ"ע( .וי"א דלכו"ע היכא
דאית לי' מגו דנאמן השוכר )ש"ך( .וי"א שכאן מדובר שהשוכר תובע ,ששכר ממנו על
עשר שנים ומחויב ליתן לו הדירה ורוצה לשלם לו השכירות כפי הפסיקה .והמשכיר טוען
שכבר כלו ושוב אינו רוצה להשכיר לו .ע"ז קאי הרמ"א "וה"ה בשאר טענות שביניהם",
היינו שהמשכיר אומר בי' והשוכר אומר בה' ,פירוש ,המשכיר מודה לו שלא כלה עדיין זמן
השכירות ,רק שטוען שהשכיר לו כל שנה בי' ,וכך נתן לו בה' שנים הראשונות ,ושיתן לו
כמו כן בשנים הבאות .והשוכר אומר בה' ,ואינו רוצה ליתן לו מכאן ולהבא אלא ה' ,ואומר
שגם בשנים הראשונות לא נתן לו רק ה' .הדין נותן שהמשכיר נאמן ויכול להוציאו מן
הבית ,ולזה כתב הרמ"א דיש אומרים אם הוא אחר זמן השכירות ,דהיינו אף שהשכיר לו
על י' שנים ,מ"מ כל שנה ושנה זמנה הוא לענין פרעון ,ואם האמת כדברי השוכר א"צ ליתן
לו השכירות מהשנים שעברו ,כיון שחייב להעמיד לו בית ויכול לשכור עליו בית אחר
ולהוסיף עליו מהשכירות שעדיין בידו .ולזה אם יש בידו שכירות מהשנים שעברו ,ויש לו
מיגו דפרעתי משנים שעברו ,כיון שהוא אחר כלות שנה שהוא זמן פרעון של השכירות,
יכול לעכב מהשכירות שתחת ידו ,עד שיעמיד לו בית או שישכור מעצמו בית ויוסיף עליו
משכירות שתחת ידו .ובזה יש חולקין דלא אמרינן מיגו מממון לממון ,ולפ"ז בשוכר בית
סתם שתובע ממנו שחייב להעמיד לו בית אחר הוי מיגו מממון לממון דלא מהני לדעה זו
)נתה"מ(.1096
)äùìù øîåà úåøéôä ìòá íúñ íéðù åá áåúëù àúðëùîä øèù åà úåøéëùä øèù (â
ú÷æçá úåøéôä éøä (àé)úåøéôä ìëàå äåìîä åà øëåùä äæ íã÷å íéðù øîåà ò÷ø÷ä ìòáå
ìëåé àìù ã"á äàøé íàù øîåàù éî ùéå (âé)äéàø ò÷ø÷ä ìòá àéáéù ãò (áé)íäéìëåà
(æè)åãéî ïéàéöåî (åè)åéøáã ãåò øøáì ïëùîîä åà (ãé)øëåùä

)יא( וקדם השוכר כו' ואכל הפירות  -פירוש ,של שנה השלישית )סמ"ע( ,משמע שקדם
בעדים שאכילתו ידוע ,דאל"כ אפי' היכא דלא אפשר לברורי אין מוציאין מידו ,מטעם
דאית ליה מגו דלא אכלתי .וכן מיירי בענין דלית ליה מגו דלקוח ,דאל"כ נאמן במגו
כדלקמן סוף סי' זה .ואף שהראה השטר בב"ד ,מ"מ אי בעי כביש לשטריה .וגם לא שייך
לומר דכיון שכתוב בשטר שנין סתמא לסייע ליה ללוה דמשמע שתים ,דכיון דהניחו לוה
למלו' לאכול פירות של שנה שלישית איתרע ליה סהדות' דשטרא )ש"ך(.
)יב( הפירות בחזקת אוכליהן כו'  -אין מוציאין מידו עד שיביא המשכיר ראיה ,שהיום או
למחר יביא השוכר עדים שהוא כדבריו והיינו צריכים להחזיר לו ,ואטרוחי בי דינא בכדי
לא מטרחינן ,וי"א דאם מתו העדים ונשתכח הדבר מפי אחרים ויראה לב"ד שלא יוכל
השוכר עוד לברר דבריו ,מוציאין מיד השוכר מה שדר בו ,ואלה הם שתי הדעות שכתב
המחבר .ודוקא בכתב בשטר "שנים סתם" דהוא מילתא דרמיא עליה דעדים לאדכורי
ולפרש לשון השטר בכמה שנים היה הקנין לפניהם ,ולפעמים הולכין העדים לדרכן
ומוסרים הדברים לאחרים שביניהן ,בכה"ג דוקא אמרו דאיכא לברורי .משא"כ כשכתב
בשטר לי' שנים ואין בו זמן ,דאין מוטל על העדים לאדכורי מתי יתחיל זמן השכירות,

 1096צ"ע אם הנתה"מ מספיק ברור ,ואם הש"ך כתבתי מספיק
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בכה"ג ליכא לברורי מיקרי )סמ"ע( ,1097היכא דאיכא לברורי אין מוציאין מידו ואם לאו
מוציאין מידו והכל תלוי בראיות עיני הב"ד אם אפשר להתברר או לא )ש"ך( ,בגמ' ]ב"מ
ק"י ע"א[ פרכינן והא קיי"ל קרקע בחזקת בעליה קיימת ,ומשני הני מילי במילתא דלא
עבידא לגלויי .ופירש רש"י ]ד"ה הני מילי[ ,לעולם בתר קרקע אזלינן ,ומיהו הני מילי
בספק שאינו עומד להתברר לעולם כי ההיא דמספקא לן בין תפוס לשון ראשון או אחרון.
אבל הכא מילתא דעבידא לגלויי היא .ופירש רש"י ,בסוף שיבואו עדי שטר ויעידו.
ואטרוחי בי דינא תרי זימני לא מטרחינן .שמא הדין עם המלוה .וכתב סמ"ע ס"ק )ט'(
]י"א[ ,ונראה דה"ה בסעיף שלפני זה בשטר שכתוב בו לי' שנים ואין ידוע אימתי מתחילין,
ג"כ מיקרי אפשר לברר ,וכדאיתא פרק חזקת הבתים ]ב"ב[ דף ל"ה ]ע"א[ בפשט זה אומר
של אבותי וזה אומר של אבותי כל דאלים גבר ,מטעם כיון דאיכא למיקם עלה דמילתא
דשמא יבואו עדים ויסתרו הדין הלכך אין ב"ד נזקקין להם עד שיבואו עדים ,וכיון דחזינן
דכל מקום שאפשר להתברר אין ב"ד מכניסין ראשם בדבר זה ,ה"ה נמי הכא כן ,אלא דשם
אין אחד מהם מוחזק הוי כל דאלים גבר ,וכאן שבקינן ביד המוחזק ,ולא כמו שחילק
בסמ"ע ]שם[ בזה דבזה אין שייך לברורי ,דאין להבדל זה טעם ולא עיקר )ט"ז(  .1098הא
דאפילו בכתב בפירוש שהשכיר לג' שנים וזה אומר כבר כלו וזה אומר עדיין לא כלו ,וקדם
ודר בו השוכר שנה ג' וכו' .מיירי שתובעו תוך זמן של השנה הג' ,דאילו אחר זמן שיכול
לומר פרעתי ודאי דאין השטר מגרע לשוכר ,ואפילו לא היה ביד השוכר שום שטר נאמן
לומר פרעתי ,וכ"כ הש"ך ס"ק )יא( ,ולכן המשכיר נאמן להוציאו מהבית ולא היה לו כח
שטר על ג' שנים ,אף אח"כ אין לו דין שובר ,רק משום דהוא מילתא דעבידא לאיגלויי
והניחו לאכול שנה הג' אין מוציאין מידו ,ואי ליכא לברורי מוציאין )נתה"מ(.
)יג( עד שיביא בעל הקרקע ראיה  -ודוקא אם כבר דר בו אין מוציאין מידו מטעם אטרוחי בי
דינא וכנ"ל ס"ק )יב( ,אבל אם עדיין לא דר בו פשיטא דאין מניחין לו לדור בו ,דהקרקע
בחזקת בעליה עומדת ,אם לא שיש מיגו )סמ"ע(.
)יד( ויש מי שאומר שאם יראה ב"ד כו' – היינו אם מתו העדים ,ויראה לבית דין שלא יוכל
השוכר לברר עוד דבריו ,היינו כי שמא העדים או בעלי דינים גילו הדבר ברבים ועשוי
הדבר להתגלות )ש"ך(.
)טו( או הממשכן לברר כו' – ה"ה השוכר )סמ"ע( ,כינה את המלוה בשטר על המשכון בשם
ממשכן ,כמ"ש בסעיף שאחר זה אכל השוכר או הממשכן כו' ,ונקט כאן הנך תרתי משום
דבריש הסעיף נקט ג"כ תרווייהו ,ובסמ"ע ס"ק )י"א( ]י"ג[ הלך בדרך רחוקה לפרש הך
ממשכן על המשכיר ,והוא אינו נכון כלל .גם מצד הדין אינו אמת ,דאין על המשכיר שום
שייכות בירור ,דכל שישאר המברר בספק הוי הדין עם המשכיר ,דקרקע בחזקת בעלים
קיימת) 1099ט"ז( .היינו שהממשכן הוא הלוה )נתה"מ ,(1100וי"א שממשכן היינו במקום
שכור )ש"ך(.
)טז( מוציאין מידו  -מוציאין מידו אפי' אכל ג' שנים קודם שתבעו לדין )ש"ך(.
)úåøéô éì ùé íéðù ùîçì øîàå øèùä ùáëå íéðù äùìù ïëùîîä åà øëåùä äìëà (ã
øîà äöø åìéàù ïîàð øëåùä ãáà øîàå êøèù àáä åì øîà äùìùì øîà ò÷ø÷ä ìòáå
úðëùåîî åà úøëùåî àéäù íéãò ïéàù à÷åãå íéðù 'â äìëà éøäù éãéá àéä äçå÷ì
ïîàð åðéà éëä åàì àä äçéî àì ò÷ø÷ä ìòá íâå åãéá

)יז( שאילו רצה אמר לקוחה כו'  -הא דלא חשבינן זה למיגו להוציא ,לפי שכבר זכה בקרקע
לפי טענתו משעה שירד בה והחזיק בה לה' שנים בחזקת דנעל גדר ופרץ )סמ"ע(.
1101
)יח( ודוקא שאין עדים שהיא כו'  -כבר נתבאר זה לעיל סימן קמ"ט ס"א וסי' ק"ן ס"ג
)סמ"ע(.

 1097ועיין ש"ך לעיל סוף סימן ק"ן ]סק"ט[ .ועיין בתשובת בית אפרים חלק חו"מ סי' ס"ח מ"ש
בזה) :פ"ת(
 1098עוד לא עשיתי
 1099עוד לא עשיתי
 1100לפרש דברי הסמ"ע ולא כמכריע בינו לש"ך.
 1101ועיי"ש בדעת הי"א )ש"ך(.
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êøèöð àì áåùå åøéáçî íéçø øëåùä - çéù
ìòá øéùòäå
)åøëùá ùãç ìëá äàñ íéøùò åì ïçèéù åøéáçî íéçø 1102øëåùä (à
íéøçàì åà åîöòì ïåçèì êéøöù íéèç øëåùì ùé íà íù ïåçèì êéøö åðéà éøäå (á)íéçøä
ïéà øîåì ìåëé åì ïéà íàå (â)àåä íåãñ úãî åæù äàñ íéøùò úðéçè éîã ïúéì åúåà ïéôåë
.(ã) íéøçàì øåëî êéøö äúà ïéà íàå éúøëùù åîë êì ïçåè éðéøäå íéîã éì
1103

) (àהשוכר את הרחיים .כדי לברר דין זה נעתיק הסוגיא ,בגמרא איתא בפרק הנושא
]כתובות ק"ג ע"א[ ההוא גברא דאוגר ליה לחברא ריחיא לטחינה ,פירש"י ]ד"ה דאוגר[ לא
התנה לתת לו מעות למשכיר ,אלא שיטחון לו למזונות ביתו בשכרו ,עכ"ל .איעתר משכיר
זבין רחיא וחמרא ,לטחון בה מזונות ביתו ,א"ל לשוכר עד האידנא הוי טחינא גבך השתא
הב לי אגרא ,א"ל השוכר מטחן טחינא לך .ומסקינן דמצי אמר ליה שוכר למשכיר טחון
וזבין באותו שלקחת וטחון ואותב מזונותיך באותו שאצלי ,ולא אמרן דלא יהיב דמי אלא
דלית ליה טחינה ,שאין השוכר מוצא לטחון בשכר כל שעה ,לפיכך אמר ליה אני יושב בטל
אטחון לך ולא אתן דמים ,אבל כל זמן שמוצא לטחון ,כגון זו כופין על מדת סדום וכופין
אותו לטחון בשכר ונותן לזה דמים .והקשו התוס' ]שם ד"ה ולא אמרן[ על מ"ש טחון וזבין
טחון ואותיב ,דמשמע שאין השוכר מיפטר ממשכיר אלא בזמן שהמשכיר יכול למכור ,הא
אפילו אם אין המשכיר יכול למכור נמי אין השוכר יצטרך להפסיד מכיסו לתת דמים
להמשכיר ,ותירצו דאה"נ ,אלא דמ"מ היה המשכיר יכול לחזור משכירתו מהיום והלאה אף
על פי שהוא תוך זמן ,כיון דגם לדידיה אית ליה פסידא ,ע"כ צריך שיהיה המשכיר יכול
למכור ,הא בלא"ה מצי לבטל השכירות .והרא"ש ]שם פי"ב סי' ה'[ חולק דאפ"ה לא מצי
לבטל השכירות דשכירות ליומא ממכר הוא ,ומי הזקיקוהו לקנות הרחיים ולהפסיד לשוכר,
הילכך כיון דתרווייהו שוית להו פסידא ,יותר ראוי שיפסיד המשכיר ויתקיים השכירות עד
זמנו ,והא דאמר התלמוד טחון וזבין ,לרווחא דמילתא אמר כן ,עכ"ל הרא"ש .וצ"ע דעת
התוס' ,פשיטא שאם העיכוב מצד המשכיר ,שאינו יכול לבטל השכירות שכבר זכה בה
השוכר .ונראה לענ"ד דדברי התוס' נכונים ,דיש לדקדק בגמ' שאמר שהעשיר המשכיר
וקנה לו רחיים וחמור למה לי ,אלא דהענין הוא דהעשירים לא היה מספיק להם טחינת
רחיים מה שאדם טוחן ברחיים של יד ,או אפשר שאין מאכל עשירים אותו הקמח ,שאינו
נטחן יפה כמו שנטחן ע"י בהמות ,נמצא שמשעה שהעשיר הוצרך לרחיים של חמור
וממילא בטלה השכירות ,ודמיא לההיא דאמרינן בפרק אלמנה ניזונית ]שם צ"ז ע"א[
והלכתא זבין ולא איצטרך ליה זוזי הדרא זביני ,וכמ"ש ריש סימן ר"ז ]סעיף ג'[ ,וה"נ כיון
שנעשה עשיר והוצרך בע"כ לרחיים של חמור בטל השכירות ,כיון שגילה מתחילה דעתו
שלצורך מזונותיו יטחון לו הוה ממש כההיא שזכרנו ,משו"ה הוצרך לומר שהמשכיר יכול
למוכרו מה שיטחון לו זה ע"כ לא בטיל השכירות .והרא"ש לא נחית לכל זה אלא פירש
הפשט שבלא צורך והכרח קנה לו רחיים שניים ,ע"כ יפה כתב לפ"ז שאין השכירות בטלה,
וכן העתיק רבינו ]הטור[ בריש הסימן וקנה ריחיים כו' ,דמשמע ריחיים כמו הראשונים,
לענ"ד אין כאן מחלוקת לדינא בין התוס' להרא"ש ,דגם הרא"ש ורבינו מודים בנידון זה
שזכרנו .ועפ"ז נראה לפרש גם דברי הרמב"ם ]פ"ז משכירות הל' ח[ דכאן בסוף הסימן ואם
אין אתה צריך מכור לאחרים ,דמשמע דבזה תליא מילתא ,ודאי ליתא ,לא לשוכר לחוש מה
יעשה משכיר בקמח כיון שהוא הגורם ,ולפי מ"ש אתי שפיר ,דהרמב"ם נקט בלישנא
והעשיר בעל הרחיים בענין שאין צריך כו' ,ור"ל בזה שבלא פשיעתו בא לו זה שא"צ ,אלא
ממילא בא ע"י עשירות וכדרך שכתבתי ,נמצא דהיה יכול לבטל השכירות וכשיטת התוס'
אי לאו שיכול המשכיר למוכרו לאחרים ,ואף על גב דלא הזכיר הרמב"ם כאן מידי מביטול
השכירות ,מ"מ נתכוין במ"ש )במי( ]כמו[ ששכרתי)ה( ואם אין אתה כו' .כנלע"ד נכון,
וכאן בשו"ע לא הביאו פלוגתא בין רמב"ם לרא"ש ,ולענין דינא נ"ל נכון כמו שכתבתי
)ט"ז( .1104

 1102לא הבנתי הציור בדיוק
 1103במקום שכרו
 1104עוד לא עשיתי
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)ב( והעשיר בעל הרחים  -וקנה רחים בענין שא"צ שיטחון לו )סמ"ע(.
)ג( שזו מדת סדום היא  -כלומר זה נהנה וזה אינו חסר ,דמה לו שיטחן להמשכיר או שיטחן
לאחרים הנמצאים ובאים אצלו ,יקח מהן דמים ויתנם להמשכיר ,וכופין על מדת סדום
)סמ"ע(.
)ד( ואם אין אתה צריך מכור לאחרים – י"א דמ"מ יכול המשכיר לחזור משכירתו וליקח
מידו הרחיים בתוך זמנו ,ומהתימה שקיצר המחבר כאן ומור"ם ז"ל ולא כתבו מזה כלום
)סמ"ע(.
åúéáì åéúåøéô ñéðëäù ãò åøéáç äòèäù éî - èéù
)åéúåøéô ñéðëäù ãò åäòèäù åà (à)åúòãî àìù åøéáç úéáì åéúåøéô 1105ñéðëäù éî (à
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
åòéãåäì êéøöã íéøîåà ùéå ïâåäë äùò àìù ô"òà íéìòáì äãéáà úáùä íåùî íå÷î
.(á)øåèô åäåòéãåäù øçàì åñðàð íàå äìéçú

)א( לבית חבירו שלא מדעתו כו'  -יש חולקין וס"ל דהיינו דוקא בחצר דלא קיימא לאגרא
ומטעם דעביד אינש דינא לנפשיה ,אבל לא בחצר דקיימא לאגרא )סמ"ע וקצה"ח( .וי"א
דנהי דמצי למיעבד דינא לנפשו ולהוציאו מביתו ,אבל אינו רשאי למכור מגוף הסחורה
לשכור בדמיה פועלים להוציאו ,וגם אינו רשאי להוציאו ולהניחו במקום הפקר שיופסד
שם ,ודוקא היכא שהטעה לבעה"ב שעשה שלא כהוגן אמרינן שכאשר עשה כן יעשה עמו
דבר שלא כהוגן )סמ"ע( ,1106זהו הוספת הרמב"ם ]פ"ז משכירות ה"ז[ וכמ"ש הסמ"ע
]סק"א[ ,אלא דנ"ל דדברי הרמב"ם הם תלמוד ערוך בפרק המניח ]ב"ק כ"ח ע"א[ בברייתא
הממלא חצר חבירו כדי יין משבר ויוצא משבר ונכנס ,ואף על גב דמוקי לה התם במשבר
להביא זכיותיו ,היינו למ"ד לא עביד איניש דינא לנפשיה] ,אבל למ"ד עביד אינש כו'[ והכי
קיימא לן ]סימן ד'[ ,הוה הברייתא כפשוטה .אלא דנראה לענ"ד דרמב"ם מיירי כאן שהוא
צריך למקום שהפירות מונחים שם דהוי דומיא דממלא חצר חבירו כו' שזכרנו ,אבל אם
אינו צריך ה"ל זה נהנה וזה לא חסר ,אלא דמ"מ אם הוא מודיע שאינו מרוצה להיות נשכר
לו ודאי גם בזה הדין עמו ,כן נ"ל לדעת הרמב"ם ,וגם רבינו ]הטור[ אפשר שמודה בזה
דהא יש ראיה ברורה על זה כמ"ש .וכן נראה לענ"ד להלכה דכל זמן שהוא צריך לאותו
מקום א"צ להודיע כלל כההיא דהמניח ,משו"ה לא הזכיר הרמב"ם כלל הודעה לבעל
הפירות ,וכן בחלוקה הב' שהטעהו ,א"צ להודיעו כיון שלא עשה כהוגן ,ומסתברא טעמא
דרמב"ם בזה .וכן מוכח לענ"ד )והסוגיא( ]מסוגיא[ דהשואל ]ב"מ ק"א ע"ב[ בענין זה
שאחד הטעה את האשה ונתנה לו מקום להניח יין שלו ,ואח"כ גירשה ,והוציאה היין
מביתה לשוק למקום הפקר והוצאת יין לקחה מיין עצמו ,ואמר רב אסי גמולו ישוב בראשו
כאשר עשה כן יעשה לו ,ולא הוזכר שם הודעה שהודיעתו תחילה ,ואדרבה מוכח שם שלא
היתה הודעה ,דאילו היתה )הודיעתו( ]מודיעתו[ לא היה רב אסי צריך להביא קרא דגמולו
ישיב וגו' ,דמי יכריח לשום אדם להיות נשכר שלא ברצונו כיון שהוא מודיעו שאינו רוצה
להיות נשכר לו ,אלא ודאי מיירי שלא הודיעתו ולא היתה צריכה לאותו מקום ,משו"ה
הוצרך רב אסי )לפוטרו( ]לפוטרה[ )וטעם( ]מטעם[ שעשו שלא כהוגן ,אבל באין צריך
לאותו המקום אין רשות להוציאו עד שיודיענו תחילה ,כנלע"ד עיקר )ט"ז( .1107
)ב( ויש אומרים דצריך להודיעו כו' – וי"א שמודיע לב"ד ,והן ישכרו פועלים להניח
הפירות במקום מוצנע ,אבל לבעל הפירות אין צריך להודיעו אפילו ממדת חסידות ,דאם
יודיעו ודאי יבוא ויכנס לתוך בית של זה להוציא הפירות ,והבעה"ב לא ניחא ליה בזה
שיכנס לביתו כלל .ואם לא ירצה לעשות מדת חסידות זו להודיע לב"ד ,אלא ירצה להתנקם
ממנו ולהוציאן ולהשליכן בשוק ,עכ"פ מחויב הבעה"ב להודיעו לבעל הפירות שיבוא ויקח
 1105ש"ך חושן משפט סימן שיט
)א( מי שהכניס פירותיו .עיין בתשו' רשד"ם סי' רצ"ו) :ש"ך(
 1106וצ"ע אם הוא פסק כך ,או שזה קים לי?
 1107עוד לא עשיתי
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פירותיו מהשוק ,דהרי מאז לא יכנס לביתו אלא למקום שפירותיו מונחים שם בשוק ,ואם
לא הודיעו זה חייב באונס לכו"ע )סמ"ע( וי"א שאין צריך הודעה כלל ,הכא כיון דשלא
כדין עבד וברמאות כאשר עשה כן יעשה לו ,ועיקר הודעה אינו אלא ממדת חסידות
)קצה"ח( .מעשה שהיה בעת מלחמה שהיו בני כפרים מבריחים חפציהם לכרכים איש אל
אחיו ומיודעו או בשכירות לזמן ,והנה בעל בית אחד מבני כרכים שרבו ההברחות בחדריו
עד שכמעט לא היה לעצמו מקום להניח בו דבר ,ובדק בחבילות לידע מי ומי המניחים
לשם ,ומצא חבילה אחת שחקר ודרש של מי הוא ולא נודע לו ,והבין שאחד הכניסו בלי
ידיעתו ,ונטל החבילה וזרקה לחצירו ,ואחר איזה ימים בא בעל החבילה ומצא שנגנב הרבה
מחבילתו וגם נתקלקלו כמה בגדים ע"י גשמים ,ותבע לבעה"ב לדין לפני דיין אחד ,מחמת
שלא הודיע לב"ד הוי מזיק בידים ומחויב לשלם אחר שישבע חבירו כמה ניזק )פ"ת(.
äæ íò äæ âäðúé êàéä åøéáçî øëåç åà ìá÷î - ëù ïîéñ
)åðîî øëùù åà íéîãá åéúåøéô ìåëàì íøë åà äòøåæì äãù åøéáçî (à) øëåùä ãçà (à
:øëåç àø÷ð àåä úåøéôá øëåùäå ,íäì ùé ãçà ïéã ,íéáåö÷ úåøéôá

)א( אחד השוכר כו'  -כלל דבריו הוא ,דאחד השוכר שדה וכרם בדמים מזומנים ,ואחד שלא
שכרה בדמים מזומנים אלא ששכרה ליתן לבעל הבית בכל שנה כך וכך תבואה ,דין אחד
להם ,ובשניהן אף אם ילקה השדה ולא תצמיח כראוי ,צריך ליתן לבעל השדה או הכרם כל
דמי קצבתו הן במזומנים הן בפירות כפי מה שיהיה השכירות ,אם לא שהיה מכת מדינה
ועל דרך שיתבאר בסימן שכ"א ושכ"ב )סמ"ע(

)ò÷ø÷ä ìòáì ïúéå ,(á) úåàéöé åéìò àéöåäìå åúåà ãåáòì éãë ñãøô åà äãù ìá÷îä (á
øèù ïéáúåë ïéàå :äâä .(â) ìá÷î àø÷ð àåä ,íäéðéá åðúéù äî åà òéáø åà úåàåáúä ùéìù
,(ã) øèùá äåìîë äéì éåäå åá øåæçì ïéìåëé ïéà øèùä áúëðùîù ,íäéðù úòãî àìà íäéðéá
:(ä) øèùä ïî äáéúëä øëù ïúåð ìá÷îäå

) (áולהוציא עליו הוצאות  -כל המקבל על עצמו שיתן הוא ההוצאות ,אזי הפירות שיוציא
השדה הן שלו ואינו נותן לבעל הבית אלא חלק ממנו שליש או רביע ,לאפוקי סתם אריס
דבעל השדה נותן ההוצאה והזרע ,דאז בעל השדה נוטל הפירות ונותן ]ל[אריס שליש או
רביע )סמ"ע(.
) (âהמקבל כו' עד והוא נקרא מקבל  -ודין מקבל אינו כדין שוכר וחוכר ,שהמקבל לעולם
אינו נותן לנותן אלא לפי מה שיוציא מהשדה או הכרם ,שאם יהיו פירות הרבה יהיה
שלישו או רביעית דבעל הבית ג"כ הרבה ,ואם מעט מעט .עוד יש ביניהן נ"מ לדינא ,וכמו
שיתבאר בסימנים שלפנינו )סמ"ע(.
) (ãוהוי ליה כמלוה בשטר  -שהרי משכתבו תהיה הכתיבה עליו כמלוה בשטר לטרוף על
ידו ממשועבדים שלו מה שקצב עמו ,ולא ניחא לסתם אנשים שיהיה עליהן שטר כזה,
מיהו היינו דוקא כשפרט בתוך השטר קצבה ידועה ליתן לו ,אבל אם לא נפרט בתוך השטר
אלא שיתן לבעל השדה שליש או רביעית מהיוצא מהשדה כפי מה שיהיה ,שאין לזה דבר
קצוב וידוע ,אין מוציאין בשטר כזה ממשועבדין )סמ"ע( .וקשה על זה שהרי אפילו שוכר
במעות וכתב שטר עליו נמי אינו כמלוה בשטר משום דלא נכתב אלא כדי שהשוכר לא
יחזיק בדבר כאילו זה שלו )וכ"כ בשו"ע שי"ז סעיף א'( ,דאפילו שכירות בשטר יכול
לטעון פרעתי ע"ש .ולכן נראה לענ"ד דמ"ש "והו"ל כמלוה בשטר" לאו למשעבדי קאמר,
וכן לא לענין פרעתי ,אלא לענין מ"ש ומשכתבו אין יכולין לחזור בהן ואם התנו שישלם
לו כלום משכתבו קנו והו"ל כמלוה בשטר )קצה"ח( .מיירי כאן בלא קנין ,דאי בקנין למה
לא יכתבו בלא דעתם ,והרי סתם קנין לכתיבה עומד כמבואר בסימן ל"ט ס"ג .ועוד ,דאי
בקנין א"כ שוב אין כתיבת שטר חוב להם שהרי בלא"ה בקבלן לכו"ע א"י לחזור )פ"ת(.
) (äוהמקבל נותן שכר הכתיבה  -ואפילו אם בשנה זו לא יזרע השדה כמנהג עובדי האדמה,
ולא תהיה לו הנאה מהשדה שנה זו ,אפ"ה צריך לתת לו שכר הכתיבה )סמ"ע(.

)äøéúé äøéîù àåäù øáã ìëå ,(å) åá áééç ò÷ø÷ä ìòá õøàä âééñì àåäù øáã ìë (â
,(æ) øôòä íäá íéàùåðù íéìëäå õøàä åá ïéøôåçù íåãø÷ä .åá áééç ìá÷îä åà øëåçä
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úåîå÷îä úèéèçå ,ò÷ø÷ä ìòá ìò ,íéîä íäá íéìåãù íäá àöåéëå ãëäå éìãäå
äãùä ìòá ìò ïéà øëåçáã íéøîåà ùéå ,ìá÷îä ìò åà øëåçä ìò ,íéîä íäá íéöá÷îù
:(ç) íåìë

)ו( כל דבר שהוא לסייג הארץ כו'  -דינו של מקבל ,שכל דבר שאין השדה נשמר זולתו,
כגון הסייג והחפירה שסביב השדה ,הוא על בעל השדה ,וכל דבר שהוא כדי לעשות
שמירה מעולה הוא על המקבל )סמ"ע(.
)ז( הקרדום שחופרין בו כו'  -ויתן בעל השדה עיקר הדברים הצריכים לעבודת קרקע ,כמו
הקרדום שחופרין בו והכלים שמוציאין בו העפר ,והדלי והכד שדולין בו .והדברים שאינן
מעיקר העבודה אלא כדי להקל מהעבודה ,כגון היאורים שעושין להמשיך בהם מים על
פני השדה ,על המקבל לעשותן .והטעם ,כיון דהטירחא מוטלת על המקבל ,אם ירצה הוא
להקל עליו טירחות ההשקאה או השמירה יעשיהן משלו )סמ"ע(.
)ח( דבחוכר אין על בעל השדה כו'  -הטעם ,כיון שהוא צריך ליתן עכ"פ להמחכיר כדי
חכירתו אף אם לא יצמח השדה וכנ"ל ,א"כ אין להמחכיר עסק בהשדה כל זמן חכירתו,
משו"ה א"צ ליתן ולעשות שום דבר מכל הנ"ל להחוכר ,ומהאי טעמא מכל שכן אם שוכר
שדה מחבירו במזומנים ,שאין על המשכיר לעשות שום דבר מכל אלו )סמ"ע(.

)åðéà øå÷òì ,(è) øå÷òì éàùø åðéà äàåáúä øåö÷ì åâäðù íå÷î ,ìá÷î ïéá øëåç ïéá (ã
(àé) ùåøçì åâäðù íå÷îáå ,(é)åéìò áëòî åøéáç úåðùì àáù íäî äæéàå ,øåö÷ì éàùø
íàå ,(áé) ùëéð àåäå íéòø íéáùò ùëðì âäðî ïéà åìéôà ,ùåøçì êéøö äøéö÷ä øçà
àçéðã äéúòã éìâ ,äãùä ìòá ÷úùå ùåøçé àìù éãë äæ äùåòù (âé) ùåëéðä úòùá ùøéô
øçà ùåøçì äöøé íà åìéôà åì ïéòîåù ïéà ,äöåø åðéà àåäå (ãé) ùëðì åâäð íàå ,äéì
:íéáùòä øå÷òì éãë äøéö÷ä

)ט( אינו רשאי לעקור  -פירוש ,לעקור עם השורש )סמ"ע(.
)י( חבירו מעכב עליו  -דפעמים ניחא להבעל הבית שתשאר שורש התבואה בארץ להיותו
במקום זבל לכשיזרע לשנה הבאה ,ופעמים כשאין צריך לזבלה ניחא ליה שתתנקה השדה,
ואז חפץ יותר שתיעקר ויעקר גם השרשים ויפנם משדה .וכן המקבל פעמים צריך קש ליתן
לבהמותיו ,ומשו"ה ניחא ליה לעקרה עם השורש ,ופעמים חש על הטורח ,כי טירחת
העקירה היא טפי מהקצירה .והכלל שהמקבל והנותן לשניהן יש בגוף התבואה והקש
שגדל בארץ לפי מנהג מקומן ,ומשו"ה יכול כל אחד לומר ניחא לי בשרשי התבן או לא
ניחא לי )סמ"ע(.
)יא( שנהגו לחרוש  -היינו כדי להפוך שרשי העשבים הרעים שבו שלא יחזרו ויצמחו
לכשיזרע )סמ"ע(.
)יב( והוא ניכש – והיה מקום לומר כיון דניכש ממנו העשבים רעים תו א"צ חרישה ,קמ"ל
דיכול בעל השדה לומר שמא לא ניכשת כל הצורך או לאחר הניכוש חזר וגדל שם עשבים
רעים )סמ"ע(.
)יג( ואם פירש בשעת הניכוש כו'  -קמ"ל בזה דכתב דפירש בשעת הניכוש ,חידוש הוא דאין
צריך לפרש כן בשעת קבלת השדה לידו ,אלא אפילו אם קיבלה מתחילה בסתם ,אם בשעת
הניכוש פירש דבריו והוא שותק ,אמרינן ג"כ דשתיקתו הוה כהודאה )סמ"ע(.
)יד( ואם נהגו לנכש כו'  -הטעם ,דיכול לומר זרע דהעשבים הרעים שיפול מהן לארץ יצמחו
אח"כ ולא יהנה להו החרישה הבאה אח"כ שתשאר שם ,לכך רוצה שינכש כפי המנהג
קודם שיהיה בו זרע וישליכו חוצה )סמ"ע(.

)åìéôà íäá ÷ìç åì ùé ,(åè) åáù úåðìéàá å÷ìç ìèåð íúñ äãù øëåçäù ïéâäåð íà (ä
éãë ê÷ìçá (æé) êì éúôñåä øîåì ìåëé åðéàå ,(æè) øëåçä ÷ìçá äãùä ìòá óéñåä íà
äãùä ìòá ìù íä æà ,úåðìéàá ÷ìç ìåèéì àìù åâäð íàå ,úåðìéàá ÷ìç ç÷ú àìù
.äãùä ìòá ìù ÷ìçá óéñåä íà åìéôà

)טו( נוטל חלקו באילנות  -פירוש ,באילנות הגדילין באותו השדה ,ואין להמקבל בהן טירחא
כמו שיש לו בתבואות השדה ,משו"ה תולה גידולי האילנות בהמנהג אם נהגו כך
המקבלים ליטול גם מהם חלק כמו בתבואות השדה שקיבלו )סמ"ע(.
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)טז( אפילו הוסיף בעל השדה כו'  -פירוש ,אם שאר המקבלים לוקחים לנפשם שני שלישי
התבואה ובעל השדה שליש ,ובעל השדה זה הוסיף לו שיטול המקבל ג' חלקים מתבואות
השדה והוא יקח הרביעית )סמ"ע(.
)יז( ואינו יכול לומר הוספתי לך כו'  -והיינו דוקא בדלא פירש בשעת הקבלה שמשו"ה
מוסיף לו ,אבל פירש כן פשיטא דצריך לקיים תנאו ,דכל תנאי דמתנה בשעת החכירות
והקבלה קיים )סמ"ע(.
äæ íò äæ âäðúé êàéä åøéáçî øëåç åà ìá÷î - àëù ïîéñ
)ïéòî ùáéå ,(á) ïìéàä úéá åà (à) ïéçìùä úéá àåäå åøéáçî äãù ìá÷îä åà øëåçä (à
õö÷ðù åà ,(ã) éìãá åðîî àéáäì øùôà àìà (â) ìåãâä øäðä ÷ñô àìå ,ïéçìùä úéá
,øäðä ùáéù ïåâë àéä äðéãî úëî íàå ,åøéëçî åì äëðî åðéà ,úåðìéàä úéá ìù ïìéàä
.íàðú éôë àöîðù äîá ïé÷ìåç àìà ,íåìë åì äëðî åðéà úåðìá÷á ìáà :äâä .åøéëçî åì äëðî
íå÷î ìëã äæá àöåéë ìëá ïéãä àåä ,(ä)åøéëç ïî åì äëðî àéä äðéãî úëî íà ïðéøîàã àäå
úåìåáçúå çøåè é"ò åð÷úì øùôà íàå ,åúåøéëùî åì äëðî äðéãî úëî éåäå éøîâì ïéðòä ãñôðù
ãîìî ìò í"øäî ÷ñô ïëå ,àáäì åà øáòù äîá ÷åìéç ïéà åì äëðîù íå÷î ìëå ,åì äëðî åðéà
åäì àøéáñå ïé÷ìåç ùéå ,úéáä ìòá ìò ãñôää ìëå äðéãî úëî éåäã ,ãåîìé àìù ìùåîä øæâù
øæç àì íàå ,úîå øåîç øëåùä ïéðòì é"ù ïîéñ ìéòì ïðéøîàù åîë ,éà÷ äøæç ïéãá àáäìå ïàëîã
:ø÷éò ì"ð äðåùàøä àøáñäå ,ìçîå äéùôðà ãéñôàã åäéà

)א( והיא בית השלחין  -פירוש ,שדה יבשה שאין די לה במי גשמים וצריכין להשקותה
נקראת בית השלחין ,וכדי שלא יגדל הטירחא להביא מים מן הנהר להשקותה רגילין
לחפור בה מעין שנוטלין ממנו מים להשקותה .ומה שכתב והיא בית השלחין ,כלומר אותו
שדה שחוכר היה באותה עת בית השלחין ,ולא שחוכר אומר למחכיר חכור לי בית
השלחין זה כמ"ש בסעיף ב' )סמ"ע(.
)ב( או בית האילן  -פירוש ,שהיא שדה של תבואה שגדלים בה ג"כ אילנות ,ופירות
האילנות יבואו לידו דהמקבל בלי טירחא ,וכנ"ל בסימן ש"ך סעיף ה' )סמ"ע(.
)ג( ולא פסק הנהר הגדול  -דאילו פסק הוי מכת מדינה והיה מנכה מן השכירות ,כמו
שמסיק כאן ,וכן בסי' שכ"ב ס"א)סמ"ע(.
)ד( אלא אפשר להביא בדלי  -דאל"כ גם אחרים מסתמא אין יכולין להביא ,וה"ל מכת
מדינה דמנכין לו לחוכר כדמסיק .אמנם בקבלנות אינו מנכה לו אפילו במכת מדינה
)סמ"ע( ,1108הקשו התוס' ]ב"מ ק"ד ע"א ד"ה דאפשר[ ל"ל זה) ,הוא( ]הא[ אפילו בלא
אפשר אמאי ינכה לו כיון דלא הוי מכת מדינה ,ותירצו דקמ"ל אפילו יבשו ג"כ יאורים
קטנים של שדות אחרים דהוה מכת מדינה ,אפ"ה אינו מנכה כיון שאפשר להביא ע"י
טורח .ולפ"ז לא מיחשב מכת מדינה כל זמן שיש אפשרות להביא ע"י טורח .ועוד תירצו,
דודאי בחכירות לא היה צריך לטעם זה ,אפילו בלא אפשר נמי אין מנכה ,אלא משום
קבלנות איצטריך שלא יכול לומר לא אתעסק בה ואפ"ה לא )משלם( ]אשלם[ במיטבא,
לפי שאינו מחויב להביא מנהרות אחרים הרחוקים ביותר ,ועל כן הוצרך לומר דלא יבש
נהרא רבה ומצי לאתויי בדוולא ולכך מחויב לעשותו בקבלנות ,עכ"ל .ונראה לפ"ז במקום
דלא אפשר והוא עושה מה שאינו חייב לעשות ומייתי ממקומות אחרים ,ודאי לא גרע
מחוכר ,וכי היכי דבחוכר מנכה במכת מדינה ה"נ במקבל ,שנוטל במה שגדל בשדה זו
יותר ממה שפסק תחילה לפי ערך .וע"פ זה נ"ל לפרש דברי רבינו ]הטור סעיף א'[ שכתב
בזה באם קיבלה ממנו ברביע ,עתה שיבש המעין צריך להוסיף בחלקו ,עכ"ל ,והיינו שאין
הפסד בסך התבואה בשדה זו ואפ"ה מוסיף לו כיון שזה המקבל טרח והביא לה מים די
סיפוקה .וכתב המגיד משנה ]פ"ח משכירות ה"ד[ בשם הרמב"ן ]ב"מ ק"ג ע"ב[ דהא
דמקשינן בגמ' אי דיבש נהרא רבה אמאי אינו מנכה הא מכת מדינה היא ,דוקא אחכירות
מקשינן ,אבל בקבלנות אף על גב דמכת מדינה היא לא מנכה ליה ומה שימצאו יחלוקו
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לפי מה שהתנו ולדבריו הסכים הרשב"א ,עכ"ל .דבר ברור הוא דזה מיירי דהמקבל לא
טרח והביא מים ממקומות אחרים אלא הניח השדה כמות שהיא ועי"ז בא הפסד בגידול
התבואה ,ובזה קאמר שמה שנשאר נוטל המקבל חלק לפי מה שהתנו .וא"כ אין כאן
מחלוקת ,ורמ"א שכתב כאן אבל בקבלנות כו' ,אתיא לדברי הכל .וצ"ע על הנמוקי יוסף
ריש המקבל ]ס' ע"ב מדפי הרי"ף[ שכתב דברים אלו של המגיד משנה שזכרנו ,וכתב
שהאחרונים שכתבו כן בשם )הרמב"ם( ]הרמב"ן[ לא נתחוורו להם דברי ]הרמב"ם ,פ"ח
משכירות ה"ד[ דכתב דקאי )דוקא( ]אף[ על הקבלנות ,עכ"ל .והוא תמוה ביותר ,דהא
הרמב"ם לא הזכיר כן ,רק בתחילה כתב השוכר או המקבל שדה כו' כמו שהעתיק כאן
המחבר בתחילת הסימן ,וזהו גמ' ערוכה ]שם ק"ד ע"א[ דמתני' זו בין בשכירות בין
בקבלנות ,ומ"ש המגיד משנה דוקא אחכירות ולא אקבלנות ,היינו אדיוקא דדייקינן הא אם
יבש נהרא רבה דמנכה לו ,בזה יש חילוק ,והיינו אם לא טרח והביא מים וכמו שכתבתי.
ונמצא דגם המגיד משנה ורבינו ]הטור[ אין ביניהם מחלוקת כלל ,ורמ"א בדרכי משה כתב
שיש מחלוקת בזה ואחריו נמשך הסמ"ע ס"ק ד' ]וה'[ והם נמשכו אחר הנמוקי יוסף ,וכבר
כתבתי דצ"ע רב דאין כאן מחלוקת .והוא מצד עצמו דבר רחוק לחלק בין מכת מדינה
דכאן למכת מדינה דסימן שכ"ב ]סעיף א'[ ,ואין להחילוק של סמ"ע שום סברא ,דכיון
דהוה )כ(גידול התבואה דהכא מיפסד הוי ממש כאכלה חגב דסימן שכ"ב )ט"ז( .1109
)ה( והא דאמרינן כו' .בסמ"ע ]סק"ו[ הביא כאן מחלוקת ר"מ פאדווה ]סי' ל"ט[ עם רמ"א,
והך יש חולקים שהביא רמ"א הוא דעת ר"מ פאדווה .ובעיני דברי שניהם תמוהים כמו
שיתברר בירור גמור ,דדעת ר"מ פאדווה תמוהה היא ,שס"ל שבכל מקום שיש קלקול
להבא אין שייך מכת מדינה לנכות אלא לעולם בדין חזרה קאי ,ובבית האילן ובבית
השלחין לא שייך חזרה כיון דאפשר לתקנו ע"י טורח] ,ו[הוא דבר שאין דעת סובלו ,דאם
המקבל לא חש לאותו השדה כיון שאין שם האילן או בית השלחין ורוצה לחזור בו מהיום
והלאה ,אמאי לא יוכל לחזור לפי דעת ר"מ פאדווה ,ואמאי כתבו התוס' בפרק המקבל
]ב"מ[ דף ק"ד ]ע"א ד"ה דאפשר[ שאין המקבל יכול לחזור )כו'( ]בו[ וצריך לעבוד השדה
כיון שאין מכת מדינה ,ומשמע דגם לענין חזרה תלוי במכת מדינה אף על פי שהוא להבא.
ותו קשה ממה שכתבו התוס' ]שם ע"ח ע"ב ד"ה אם בדרך[ והטור בשם )א"ח( ]ר"ח[
בסימן )שי"ב( ]ש"י ,סעיף א'[ באם לאו בדרך הילוכה ניטלה אלא שמחפשין בבתים אחר
הבהמות הרי ההפסד של בעל החמור וחייב להעמיד לו חמור אחר )שנעשה( ]שיעשה[
מלאכתו לאלתר ,ואמאי לא יחזור בו בעל החמור דהא הקלקול הוא להבא .ותו קשה ,לפי
דבריו דחשיב גזירת השר לענין ריבית למום ומשו"ה פסק דמצי השוכר לחזור בו ,ואמאי
אמרינן בסימן )שי"ב( ]ש"י ,שם[ באם הבריקה וראויה עדיין למשא דאומר לו השוכר הרי
שלך לפניך וצריך לטלטל עצמו עמה זמן רב ,הא אין לך מום גדול מזה דאדעתא דהכי לא
שכרה .ודעת רמ"א ג"כ תמוה ,שכתב ]בדרכי משה[ בשוכר החמור ומת כיון דלא הוי מכת
מדינה לא אמרינן שם ניכוי וכאן שיש מכת מדינה הוי לעולם בדין ניכוי ,הא אין ענין זה
לזה ,דמכת מדינה אינה מועלת אלא שלא יפסיד השוכר בההיא מכה דלא מזליה גרם ,אבל
אינה מועלת למה שלא יוכל לחזור כל היכא דמצי מנכה .והנראה לע"ד )דבכ"מ( ]דנ"מ[
במכת מדינה ,והוא בדרך זה ,דבכל מקום שנתבטל הענין ויפסיד לגמרי כמו מת או נשבר
בבהמה אם שכרה אפילו למשוי בסימן )שי"ב( ]ש"י ,סעיף ב'[ ,או אפילו בהבריקה
ושכרה לרכיבה או לכלי זכוכית ,אין ע"ז שום שכירות כלל כיון דאינה ראויה כלל )למה(
]לזה[ ,ודינו תלוי בין אם אמר בהמה זו או בהמה סתם וכמ"ש בסימן )שי"ב( ]ש"י ,סעיף
א'  -ב'[ ,אבל במקום שיש עדיין אותו דבר בעין ]אלא[ שאירע בו הפסד לא מצי שום אחד
מהם לחזור .ומ"מ אין דבר זה דומה למום ,דדין מום אין לו ענין רק אם היה קודם והוא
מקח טעות ,משא"כ כאן דנעשה אח"כ והוי החילוק במזל של מי ,כמו שמורה ע"ז כל
שיטי ההלכות במה שהזכירו תמיד בזה דמזליה דמאן גרים .וכלל החילוק בזה ,דאם הוא
מכת מדינה ,בין כאן בחכירות קרקע ונלקה הקרקע בין בשוכר בהמה הוי ההפסד של
המשכיר דמזלו גרים ,ומשו"ה כתבו התוס' ורבינו ]הטור[ בשם ר"ח בסימן )שי"ב( ]ש"י[
באם מחפשים הבהמות כו' כמו שהעתקתי בסמוך דאז ההפסד על בעל החמור ,והטעם
כתבו התוס' שם דאז לאו מזליה של השוכר גרים כו' ,והיינו ממש טעמא דמכת מדינה בכל
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מקום ]ש[נזכר ממנו כדאיתא פרק המקבל דף ק"ו ]ע"א[ ,ועל כן ה"נ בשדה בית השלחין
מנכה לו מן חכירו אם היא מכת מדינה ,אבל עכ"פ אין כאן חזרה ,ומשו"ה אף בשדה אילן
שנקצץ האילן אין השוכר חוזר בו אלא מנכה שיעור הפירות ,וכן ביבש המעין ואפשר
לדלות בדלי ,וכמ"ש )הרמ"ה( ]הרמב"ן[ בהדיא הבאתיו לעיל בריש סימן זה דאפילו קבלן
לא מצי הדר ביה בדרך זה וכ"ש שוכר או חוכר ,ואם אינה מכת מדינה הוי ההפסד לשוכר
כולו ,הן כאן בבית השלחין הן בבהמה שהבריקה ,ואין מנכה לו כלום והשכירות כדקאי
קאי כיון שעדיין ראוי למלאכתו הראשונה אלא שנתקלקל במקצת במזל השוכר .ונמצא
דה"ה בחנות שנשאל עליו ר"מ פאדווה הרי החנות קיים לענין הלואת הריבית אלא
שנתקלקל קצת מחמת ההלואה באמנה ,מנכה לו שיעור המגיע לאותו חלק אם היא מכת
מדינה הגזירה ההיא ואי אפשר לתקנה בשום ענין אפילו ע"י טורח וכמו שכתבתי לעיל,
ואם אינה מכת מדינה הוי ההפסד של השוכר ,אבל עכ"פ אין כאן שום חזרה .ונמצא שלפי
הדין יפה פסק הרב רמ"א כאן בהג"ה שבכל מקום תלוי בניכוי כאן ולא בחזרה .אלא שמה
שכתב בדרכי משה )שהעתקתי( ]שהעתיקו[ בסמ"ע ]סק"ו[ דלעיל דשאני בבהמה שאינו
מכת מדינה ,איני יודע שום פירוש לזה ,דלפי מה שכתבתי הכל שוה .גם מה שכתב בדרכי
משה ולא דמי לקרקע שאכלה חגב ,אין לענ"ד שום פירוש לדברים אלו .והדברים מחוורים
כשמלה חדשה כמו שכתבתי בס"ד )ט"ז( .1110
)ו( וכן פסק מהר"ם כו' .מה שהקשה סמ"ע על דברי מהר"ם בזה ס"ק )ד'( ]ו'[ בסופו,
מסימן של"ד ]סעיף א'  -ב' וד'[ במילתא דלא שכיחא דהוי פסידא דפועל ,ומכח זה פירש
דברי המרדכי דחצי ההפסד קאמר ,לא דק בזה ,דבהגהת אשר"י בפרק האומנין דף קמ"ו
]ב"מ פ"ו סי' ו'[ כתב דין דמושל וכתב שם בפירוש ונותן לו כל שכרו ,ע"ש .ועיקר
קושיית הסמ"ע לא קשה מידי ,דבסימן של"ד לא מיירי ממכת מדינה ולא הוי פסידא רק
לזה לחוד ,אבל בכל מקום שיש מכת מדינה אין הכי נמי דכל ההפסד על בעה"ב דמזל
דידיה גרים ,ולא אזלינן בתר שכיח או לא ,וכן ראיתי בתשובת )רמ"ה( ]ר"מ פאדווה[ בסי'
פ"ו שבמכת מדינה הוי כל ההפסד של בעה"ב מכח דין זה דגזירת המושל של המרדכי
שזכרנו ,והוא ברור והוא פשוט ,וכמ"ש גם רמ"א בסימן של"ד ]שם[ לחלק בין מכת
מדינה או לא )ט"ז( .1111
)ז( והסברא הראשונה נראה לי עיקר – וי"א דעיקר כדעה שניה ,שכל מה שהוא על להבא,
בדין חזרה קאי ]ולא בדין ניכוי[ כמי ששכר בהמה או בית ונפל בו מום או קלקול מה ,ואין
מחלקין בין מכת מדינה או מכה פרטית ,רק מאחר דנשתנה ונפל בו מום יכול לחזור ,ואם
אינו חוזר הוא חפץ בשכירתו ,אף שבא לחזור אחר זמן אינו יכול לנכות למפרע ,אלא
אמרינן מדלא חזר מתחילה מחל ליה על הקלקול ,דומה למש"כ בסימן רל"ב ס"ג ,מכר
חפץ לחבירו ונמצא בו מום שלא ידע הלוקח ,מחזיר אפילו אחר כמה ימים ,שזהו מקח
טעות ,ואם נשתמש הלוקח בחפץ אחר שידע בו המום הרי זה מחלו ואינו יכול לחזור בו
כו' ,עד וה"ה בנידון דידן דנפל מום וקלקול בהשכירות דה"ל להשוכר לחזור מיד בתחילת
הגזירה ,ומדלא חזר אמרינן דמחל ,ואף שבמקח דוקא כי היה בו מום קודם המקח הוא
דיכול לחזור בו משום מקח טעות אבל אם נולד אח"כ מפסיד הלוקח ,שם הדין כן כיון
דברשות הלוקח הוא לגמרי ,אבל בשכירות אף כי הוא ממכר ליומא ,מ"מ גם למשכיר
שייכא כי שלו הוא ,ואין לחלק בין היכא שגזר המושל שלא ללמד הוא דבר שאינו שכיח
ולא ה"ל למידע לא להבעה"ב ולא להמלמד ,ובכה"ג קי"ל דהוה פסידא דמלמד ודפועל
דהן באים להוציא ,ולא חילקו שם בין מכת מדינה לאין מכת מדינה ,מסתברא לומר כיון
דמכת מדינה היא המשכיר והשוכר )וכן פועל ובעל הבית( שוין בהדבר ואין לומר דמזלו
דשום אחד גרם )סמ"ע( ,וי"א כרמ"א ,שסברא ראשונה עיקר )ש"ך 1112ונתה"מ( ,ובמלמד
שהמושל אסר על הלימוד הרי מאז ואילך לא לימד ,וכאשר מגיע סוף הזמן הרי המלמד
מוכן ללמד ,וכאילו קיים כל שכירותו שהרי אין שום הזיק מכאן והלאה ,אלא רק בעבר
)ש"ך( ,אבל כאשר ההזיק לעתיד ולהבא ,אז הוא כשוכר חמור ונהיה חולה ,שאז אפשר
לחזור ,אלא גם בדבר שהוא להבא שייך לחלק בין מכת מדינה )נתה"מ( ,וי"א שבחוכר
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ויבש המעין אי חכרו לכמה שנים פשיטא ששנה שניה לא יעמוד בחכירתו ויחזור בו ,דכל
משך זמן שנה אחת שייכי אהדדי טורח העבודה ושכר הפירות ,וע"כ יש לחלק בין מכת
מדינה למכה פרטית ואי אפשר לחזור אחר תחילת השנה ,משא"כ בחמור דשכר כל יום
ויום בפני עצמו הוא כו' ,ודינו של מלמד ממש כשדה דמתחילת השנה הוא לשעבר,
ולשנה הבא דינו להבא ,דשכירות מלמד בכך וכך לשנה ,כי אין שווי השכר והפעולה שוה,
כי בתחילתו עבודתו יותר קשה לחנך הנער ולעומת זה שבח לימודו בסוף יותר טוב ,אלא
עיקר כסמ"ע )פ"ת בשם החת"ס.(1113
)äæä ïìéàä úéá (ç) êì øéëùî éðà äæ ïéçìùä úéá åì øîàå äãùä êåúá ãîåò äéä (á
àìå äëåúá ãîåò àåä éøäù ,åøéáçî åì äëðî ïìéàä õö÷ð åà ïééòîä ùáé ,êì øéëùî éðà
åöö÷ðù à÷åã íéøîåà ùéå :äâä .øéëùî éðà äúò àéäù úåîë øîåàù éîë àìà äæä åì øîà
úéáì äøùò òèî øàùð íà ìáà ,åìåë ïééòîä ùáéå äàñ úéáì äøùò òèî øàùð àìù úåðìéàä
øîàå äëåúá ãîåò äéä àì íà êëéôì ,åì äëðî åðéà ,(àé) éøîâì ïééòîä ùáé àìù åà (é) äàñ
äëðî åðéà ïìéàä õö÷ðù åà ïéòîä ùáéå ,ïìéàä úéá åà êì øéëùî éðà ïéçìùä úéá äéì
úéá øéëçîì øëåç øîà íà ìáà ,(áé) øëåçì øéëçî øîàù à÷åã íéøîåà ùéå :äâä .éøéáçî åì
.(âé) äëåúá ãîåò åðéàù ô"òà åì äëðî ,êîî øëåç éðà ïéçìùä

)ח( ואמר לו בית השלחין זה אני משכיר לך כו'  -דלא בעינן שלשתן ,דהיינו :א' ,עומד
בתוכו .ב' ,ואומר "זה" .ג' ,וגם יזכרהו בשם בית השלחין .אלא אפילו עומד חוצה לו
ואומר בית השלחין זה אני משכיר לך ג"כ קפידא הוא ,אלא ודאי באומר לו "זה" ה"ל
כעומד בתוכו ,ועומד בתוכו ה"ל כאומר לו זה )סמ"ע( ,וכן אם אמר בית השלחין סתם בין
עומד בתוכו בין אינו עומד בתוכו ויבש המעין חייב להעמיד לו בית השלחין עם מעין.
ואם אינו עומד בתוכו וגם אינו מראהו ,רק שאמר לו בית השלחין שבמקום פלוני ]אף
שמסיים לו המקום ליכא לשון יתור ,דכשאינו עומד בתוכו ואינו רואהו צריך לקרותו
בשמו בית השלחין או בית האילן או כרם ,למען דעת מה שם השדה שהוא חוכר ממנו אם
כרם או שדה אילן או בית השלחין ,[,ולכן אם אמר מחכיר לחוכר אינו מנכה לו מחכירו,
אבל אם אמר חוכר למחכיר יש בזה מחלוקת אם הוא קפידא או לא ]והוא הרמ"א בסוף
הסעיף[ )נתה"מ.(1114
)ט( ולא אמר לו הזה .לכאורה משמע דלשון "הזה" דייק ליתור ,ואינו כן ,דע"כ צ"ל "הזה"
דבלאו הכי לא ידענו איזה בית השלחין משכיר לו ,אלא לישנא דבית השלחין הוא העיקר,
וכן איתא בגמ' ]ב"מ ק"ד ע"א[ מכדי דקאי בגוה עסקינן מדקאמר זה ,בית השלחין דקאמר
למה ליה ,ושפיר כתב הסמ"ע ]סק"ח[ דאפילו עומד חוצה לה ומראה עליה ואומר בית
השלחין זה הוי קפידא )ט"ז( .1115

 1113עוד בחת"ס שם :ועוד היה מקרה על דבר יחידים בעיר אחת שחכרו מהקהל המכס אשר
הושם על מקצבי בשר בהמה דקה ליתן מכל צאן סכום ידוע ,ויהי בנפול הצאן ע"י חולי פגירה,
מכר שר העיר את כל צאנו בזול גדול לאיכרים וליחידים ואין ביכולת הקצבים לקצב בשר זמן
ועידן עד יעבור הזעם ,ועל כן החוכרים נפסדים כי אין להם ממה לגבות דמי המכס ,ורוצים להטיל
דמי הפסדם על הקהל כי אדעתא דהכי לא חכרו .והשיב ,דנידון זה בלי ספק דהוה מכת מדינה,
ואילו לא היו מחכירים ההכנסה ההיא והיה נשאר אצל הקהל גם כן היה ההפסד הזה ,אבל הרמ"א
פסק שבמכת מדינה הכל על הפועל ,אבל אם יש זמן לחזור יחזרו בהם מכאן ולהבא וישלמו לפי
ערך הזמן שהיה בידם החכירות ,כחמור שמת באמצע הדרך שמשלם עד חצי הדרך ,ואם עבר זמן
מה ולא חזרו בהם הרי סברו וקיבלו אותו הזמן וצריכים לשלם .ועיין בתשובת פרי תבואה סי'
ל"ד ,בראובן ששכר בית היין עם יורה וכלים משמעון על משך שלש שנים ונקנה השכירות באופן
המועיל ,ואח"כ רוצה השוכר לחזור בו לצאת מהבית ,ומענה בפיו שחיילות עוברים בארץ ההיא
ושכיח היזקא אשר בוז יבוזו לבעלי בתי המזיגה כאשר אירע בכמה עירות ,והדין עם השוכר דמכאן
ולהבא בדין חזרה קאי ,והוא חלק שהרי זה לא לכל המדינה אלא יש ויש ,ולכן תלוי במזלו ,ואין לו
לצרת מהשכירות שמא מזלו ירד ,ומעתה בנידון דידן אינו יכול אפילו לנכות עד שיבורר הפסדו
בבירור.
 1114עי' לקמן ס"ק )יב( וצ"ע איך לסדר הנתיבות והסמ"ע שם והקצות.
 1115עוד לא עשיתי
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)י( אבל אם נשאר מטע עשרה כו' – שיכול לומר עדיין שם בית האילן עליה ,1116ועוד,
שעתה שעומדין מרווחין יגדלו בהן פירות יותר ממה שהיו עליהן בראשונה כשהיו עומדין
תכופין )סמ"ע(.
)יא( או שלא יבש הנהר לגמרי  -פירוש ,אלא שיהיה לו טירחא יותר ,כגון שמתחילה היה
דולה בלא שהייה ,ועכשיו שנתיבש בעומק כמו אמה ושתים צריך לשחות נפשו ולדלות
)סמ"ע(.
)יב( שאמר מחכיר לחוכר  -כיון דאין על המשכיר להקפיד ,1117ודאי מה שאמר "בית
השלחין אני חוכר לך" לשם בעלמא נתכוין ,דנקרא בית השלחין .משא"כ כשהחוכר א"ל
"בית השלחין אני חוכר ממך" ,אז מסתמא לקפידא אמר ליה ,ואפילו אינו עומד בתוכה
וגם לא אמר זה הוי קפידא )סמ"ע( ,1118דהמשכיר אינו דורש בטובתו של חוכר ,אלא
בודאי שמא בעלמא אמר ליה דמתקרי כך כדאיתא )בריש( סימן רי"ח סעיף י"ח לענין
גפנים ,משא"כ באמר לו חוכר למחכיר ודאי דרך קפידא קאמר כמות שהוא ,ואפילו אינו
עומד בתוכה ולא אמר זו .ונראה דהלכה כיש אומרים הללו ,דהא מסיק ב"י כן בשם
אחרונים ,וגם רבינו הטור הכריע כן .ועיין מה שכתבתי בסימן שמ"א סעיף ז' מזה דבר
נכון )ט"ז( .1119
)יג( אף על פי שאינו עומד בתוכה כו'  -ע"ל סי' קנ"ד ס"ס כ"ז בהג"ה מה שכתבתי שם והוא
תלוי בפלוגתא זו )ש"ך(.
äôãùð åà áâç äìëàå åøéáçî äãù ìá÷îä - áëù ïîéñ
)áåøì äæ øáã òøéà íà ,äôãùð åà áâç äìëàå åøéáçî äãù (à) øëåùä åà øëåçä (à
äèùô àì íàå ,(â) åòøéàù ãñôää éôì ìëä åøéëçî åì äëðî ,(á) øéòä äúåà ìù úåãùä
ìòá ìù úåãùä ìë åôãúùðù ô"òà åøéëçî åì äëðî åðéà ,(ã) úåãùä áåøá äëîä
,úåãùä áåøá äëîä äèùôù ô"òà ,øëåçä åà øëåùä ìù úåãùä ìë åôãúùð ,ò÷ø÷ä
:øëåùá àìà éåìú ãñôää äæ ïéàù ,åøéëçî åì äëðî åðéà

)א( החוכר או השוכר כו' – אמנם המקבל אין חילוק במכת מדינה זו ,דלפי מה שגדל בשדה
חולקין יחד לפי תנאם ,אם לא שפשע בזריעה וכמו שיתבאר )לקמן סימן שכ"ח סעיף ב'(
)סמ"ע(.
)ב( אם אירע דבר זה לרוב השדות – אם לא נלקה משאר השדות כי אם השעורים וכל
הזרועים חיטים לא נלקו ,וגם שדה ששכר היה חיטין ,מצי למימר המשכיר הרי חיטים לא
נלקו כלל אף על פי שהן מיעוט )סמ"ע( .וה"ה אם ראובן שכר בית משמעון לשני שנים
והקדים ונתן לו השכר של שני שנים ,ובתוך אותן ב' שנים ברחו רוב היהודים מן העיר מפני
פיקוח נפש וברח גם הוא והניח הבית ריקם ,ואע"פ שיש צד שזה מכת מדינה הוא ,אין
1120
שמעון צריך להחזיר לו כלום מאחר ושמא יהודי אחר שלא נגזר עליו היה שוכר הבית
)קצה"ח(.
)ג( הכל לפי ההפסד שאירעו  -מלשון "שאירעו" משמע ,דאם לקו שאר השדות מעט ושדה
שלו הרבה ,מנכין לו לפי ערך מה שאירע לו ולא לפי מה שאירע לשדות האחרות ,וה"ה
איפכא )סמ"ע(.
)ד( ואם לא פשטה המכה כו'  -דאז אמרינן מזלו דהשוכר גרם לו ההפסד .ואף על פי שאנו
רואין שמדת הדין מתוחה נגד המשכיר דהרי נשתדפו כל שדותיו ,יכול המשכיר לומר אף
שנשתדפו כל שדותי מ"מ השאיר לי השי"ת השכירות או החכירות משדה שלי שבידך
שעליך ליתן לי ,כי כן מדת השי"ת לרחם במקצת אפילו בעת הזעם .אבל בנשתדפו כל

 1116מסתמא מדובר שיש שטח מסוים שיש בו עשרה אילנות.
 1117סגנון?
 1118לא הבאתי דברי הקצה"ח מאחר וזה רק פירוש לדברי הרא"ש ועכ"ז יש מקום לרמ"א בדברי
הרמה וכו'.
 1119עוד לא עשיתי
 1120עי' ש"ך סי' של"ד סק"ג הובא במאיר המשפט סק"ו שרוב הוה מכת המדינה ,וקשה למה זה
תלוי במזלו? ובאמת זה השו"ע כאן.
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שדותיו של השוכר וגם זו השדה ששכר ,אזי תלינן במזלו הרע של השוכר אף על פי
שנשתדפו ג"כ רוב השדות של בני העיר ,וצריך ליתן לו השכירות ,ולא מצי השוכר למימר
במכת מדינה נלקה גם שדה זו ששכרתי ,דאילו במזלי היה נשאר לי מעט מהרבה ,דאף אם
לא יתן לו השכירות לא ישאר לנפשו מפירות שנה זו כלום )סמ"ע(.
)åà ,(å) ììë äòøæ àìù åà ,(ä) íéøåòù äòøæå íéèç äðòøæéù ò÷ø÷ä ìòá åéìò äðúä (á
åì äëðî åðéà ,äðéãîä áåø äëåäå ïåôãù åà áâç àáù ô"òà ,(æ) äçîö àìå äòøæù
äòéøæì éåàøù ïîæ ìë ,äçîö àì íà úøçà íòô òåøæìå ìôèäì áééç éúî ãòå .åøéëçî
åì ïúåðå ÷åùä ïî úåøéô åì úåð÷ì ìåëé úåøéëçá ìáà ,(ç) úåðìá÷á à÷åãå :äâä .íå÷î åúåàá
.åúøéëç

) (äוזרעה שעורים כו'  -דיכול המשכיר לומר ,אילו לא שינית היה מקוים בי ותגזר אומר
ויקם לך )איוב כ"ב כ"ח( ,ואני לא ביקשתי מתחילת השנה מהשי"ת שיצליחני בשעורים כי
אם על חיטים ביקשתי )סמ"ע(.
) (åאו שלא זרעה כלל כו'  -דמצי המשכיר למימר ,אילו זרעת היה מקוים בי לא יבושו בעת
רעה ובימי רעבון ישבעו )תהלים ל"ז י"ט( )סמ"ע(.
) (æועד מתי חייב ליטפל ולזרוע פעם אחרת אם לא צמחה כו'  -היינו דדוקא בזרעה ולא
צמחה הוא דאין מנכה לו מחכירתו עד שיחזור ויזרע כל זמן שראוי לזרוע אפילו ארבע או
חמש פעמים ,משום דיכול המחכיר לומר מה שלא צמחה בד' פעמים שעברו משום דעדיין
לא הגיע עת וזמן הזריעה דשנה זו .אבל בזרעה ואכלה חגב מנכה לו אפילו בפעם ראשון
אם היא מכת מדינה ,וא"צ לחזור ולזרוע אם אינו רוצה החוכר )סמ"ע.(1121
) (çודוקא בקבלנות כו' – זה מדובר על מה שכתב המחבר "עד מתי חייב להטפל ולזרוע
כו'" ,דמשמע אף אם ירצה לקנות לו מן השוק ,יכול בעל השדה להכריחו לחרוש ולזרוע
שדה שלו ,וקאמר דהיינו דוקא בקבלנות ,ומטעם דיכול בעל השדה לומר תבואה של שדה
שלי ניחא לי יותר .משא"כ בחוכר ,דמתחילת החכירות לא היתה דעתו דוקא אתבואה
דשדה זו ,דהרי אם לא יצמח שדה זו כלל ,היה צריך לקנות מן השוק כדי חכירתו ,וכ"ש
בשכירות דנותן לו מעות ולא תבואה משדה שלו כלל ,וק"ל )סמ"ע( .וי"א במקבל שדה
וזרעה ולא צמחה דבר פשוט שאין בעל השדה יכול לכופו לזרוע פעם אחרת וכל שכן פעם
ג' ,אלא רק כשכבר עבדה ויש תבואה כדי להעמיד כרי דהיינו שיעור סאתים ,לאו כל
כמיניה דהמקבל להפסידו ,דהא כתב לו בלשון השטר אנא איקום ואניר ואוקים קמך כרי
כו' ,אבל כל שאין שם כלום ,ודאי כבר יצא המקבל ידי חובתו במה שעבדה פעם אחת,
דמזלייהו דתרווייהו קא גרים לה .בשלמא בחוכר ושוכר דקם ליה השדה ברשותו ,רק
שרוצה לנכות לו מחמת המכת מדינה ,ודאי מצי אמר ליה המשכיר לפטור עצמו הלא תוכל
עוד להרויח כל זמן שהשדה ברשותך ,משא"כ לחייב המקבל לעבוד ולהוציא הוצאות,
פשיטא שאינו ]יכול[ ,דהא כבר יצא ידי חובתו .ועוד נ"ל ,דלפי דברי הרמ"א דהמקבל שדה
מחבירו יכול לכופו שיעבוד השדה ,ונותן לו חטים של קרקעו דוקא ,לא נ"ל כן ,דטעם זה
לא אמרינן ליה אלא אם כבר עבד השדה ויש פירות ואין המקבל רוצה לנכש ורוצה לתת לו
חיטין מן השוק ,מצי אמר ליה אנא חיטין דארעאי בעינא ,והיינו כיון שיש כבר חיטין וזכה
בהן הבעל וחייב המקבל להשתדלם לידו ,משא"כ באם מתחילה אינו רוצה לעבוד כלל
ולומר אני אשלם לך חלקך מי ימחה בידו )ט"ז( .11231122
äéøîåòá äú÷ìå åøéáçî äãù ìá÷îä - âëù ïîéñ
)àì ,úåôé ïéèç åéä .äëåúî åì ïúåð ,äú÷ìå íéèç íéøåë äøùòá åøéáçî äãù øëåçä (à
,äðéù àìù :íéøåîà íéøáã äîá :äâä .äëåúî åì ïúåð àìà ,÷åùä ïî ç÷åì éðéøä åì øîàé
åðéà ,äú÷ìå íéøåòù äòøæå åúøéëçá íéøåòù åì ïúé àåäå ïéèç äòøåæì äðúäù ïåâë ,äðéù ìáà
(à) åñéø÷äå íéáðò éìñ äøùòá íøë åðîî øëç .÷åùä ïî ïéøåòù åì äðå÷ àìà ,äëåúî åì ïúåð
 1121עיי"ש שרש"י חולק ,ולא ראיתי תועלת להביא דעתו.
 1122עוד לא עשיתי
 1123לבדוק עוד פעם.
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íéøîò ïëå ,åøöáðù øçà åòéìúäù :ùåøéôå íåãëã é"ùø úñøéâå åöîçúðå íîòè åâéôä :ùåøéô
åì ïúéì áééç ,õéîçäå ïéé íéãë 'éá åøëç íà ìáà ,ïëåúî åì ïúåð (á) åøö÷ðù øçà å÷ìù
.áåè ïéé

) (àוהקריסו  -פירוש ,שהתליעו )סמ"ע(
) (áאחר שנקצרו  -היינו בעודם בשדה .פירוש ,שהניחם שם ליבש ,ומיירי שלא פשע
להניחם שם יותר מהשיעור )סמ"ע(.

äúåðùì àáå òåãé ïéî äòøåæì äãù ìá÷îä - ãëù ïîéñ
)úà úåùéçëî íéèçäù éðôî íéèç äðòøæé àì ,íéøåòù äòøåæì åøéáçî äãù øëåçä (à
,äàåáú äðòøæé àì úéðè÷ ,íéøåòù äðòøæé íéèç äòøåæì äøëç .íéøåòùäî øúåé ò÷ø÷ä
,(à) äàåáú äðòøæé úéðè÷ ,úéðè÷ äðòøæé àì äàåáú ,êôäá íéøîåà ùéå ,úéðè÷ äðòøæé äàåáú
ùéå :äâä .õøàä úà úùçëî íù úéðè÷äù éðôî ,úéðè÷ äðòøæé àì äá àöåéëå ìáááå
ìåëé úåðìá÷á ìáà ,úåøéëçá äæ ìëã íéøîåà ùé ,äöøéù äî òåøæì ìåëé ìáááã êôäá íéøîåà
ìåëé åðéà ùéçëî åðéàù øáãì åìéôà åäì àøéáñå ,ïé÷ìåç ùéå ,(á) ùéçëîä øáãì åìéôà úåðùì
.(â) úåðìá÷á úåðùì

)א( ויש אומרים בהפך תבואה כו' – המחלוקת ביניהם היא איזו מכחשת יותר )סמ"ע(.
)ב( אפילו לדבר המכחיש כו'  -כיון דדמים של השינוי שוים טפי ,לא יקפיד הנותן שהרי
יטול חלקו מדבר הטוב ,ואומרים שיותר טוב שיכחש הקרקע מאשר יכחש הבעל השדה
)סמ"ע(.
)ג( אינו יכול לשנות בקבלנות  -כיון דקבלן אינו נותן לו אלא ממה שגדל בשדה ,יש לומר
שקפיד הנותן לזרוע דוקא מין זה שהתנה עמו משום שהוא צריך לו )סמ"ע( ,וי"א שלשו"ע
וכן לרמ"א חוץ משיטה זו ה"ה בחכירות )ט"ז(.1124

ïúùô äòøåæì éàùø íà åøéáçî äãù ìá÷îä - äëù ïîéñ
)äî÷ù úåøå÷á åì ïéàå ,ïúùô äðòøæé àì (à) úåèòåî íéðùì åøéáçî äãù ìá÷îä (à
íå÷î åì íéáùçî ìáà ,äãùá íäéìàî åàöéù úåðìéàä çáùá àìå ,(á) äá àöåéëå
íå÷îá úåðìéàä åçîöù àåäå ,äãùä ìëá òøæù òøæ äúåà íäá äéä åìéàë úåðìéàä
ïî åì ïúéì êéøö ,úåðìéà òèåð äéä àåä íâã øîåà àåä íàã (â) íéøîåà ùéå :äâä .äòéøæì éåàøä
ïéåàø úåðìéàä íà ,úåðìéà òèéìî òåøæì õôç äéä øúåéù øîåà íà ìáà ,ïòèð åìàë úåðìéàä
åðéà òèéì ïééåàø ïðéà íàå ,òèéì íéãîåòä úåòéèð éîã íìéáùá åì ïúéì êéøö øçà íå÷îá òèéì
íàå ,íåìë åì íéáùçî ïéà äòéøæì éåàø åðéàù íå÷îá åàöé íà ìáà ,íéöò éîã àìà åì ïúåð
÷.äá àöåéëå äî÷ù úøå÷á åì ùéå ,(ã) ïúùô äðåùàø äðù äòøåæ íéðù òáùì åðîî äìá

)א( לשנים מועטות – היינו פחות משבע שנים ,דפשתן מכחיש הארעא טובא ,ובפחות
משבע שנים אין הקרקע חוזרת לכוחה כבראשונה )סמ"ע(.
)ב( בקורת שקמה  -הוא אילן סרק וכורתין קורותיו לעצים ,ובפחות משבע שנים אינו חוזר
להיות כמו שהיה כשבא לידו ,ואפילו בשבח שהשביחו הענפים בעודן ברשותו אין לו,
עכ"ל .ר"ל שאין אומרים שישומו מה שנתעבו הענפים והקורות בעוד שהיה השדה בידו,
ויתן לו דמי השבח כשיסתלק )סמ"ע(.
)ג( ויש אומרים כו'  -קיבל השדה לזורעה וצמחו בו אילנות מאליהן ,אם עלו במקום שאין
ראויין לזריעה כגון על המיצר אין לו בהם כלום ,ואם עלו במקום הראוי לזריעה ,אם אמר
שחפץ במה שעלו בה אילנות ואם לא היו עולין מאליהן הוא היה נוטען ,ואף על פי
שמקבלן איירי בסימן זה וקבלן אסור לשנות ,י"ל דמיירי כשהאילנות אינן מכחישין יותר
מהזרע שהיה לו לזרוע .א"נ בבבל שמותר לשנות בדבר המכחיש יותר לדעת יש אומרים
הנ"ל )בסימן שכ"ד( ,שמין לו האילנות כאילו נטען ונותן לו כשיסתלק מן השדה ,אבל אם

 1124לא ראיתי תוספת בפ"ת על הסמ"ע שם?
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אמר שיותר היה חפץ לזרוע במקום האילנות ממה שחפץ באילנות ,רואין את האילנות אם
היה בענין שכשיעקרו היו ראויין לנטוע במקום אחר צריך ליתן לו בשבילם דמי נטיעות
העומדות ליטע ,שהוא פחות מדמי אילן הנטוע העומד ,והא דלא סגי בנתינה לו דמי
הזריעה כיון דחפץ יותר בזריעה ,משום דמצי למימר כרכום חשוב הוי נטעי במקום האילן
זה ,ואם אינן ראויין ליטע אינו נותן לו אלא דמי עצים )סמ"ע(.
)ד( זורעה שנה ראשונה כו'  -פירוש ,שנה ראשונה שירד לתוכה ,בין אם ירד לתוכה בסוף
שבע משנקצצה ,בין אם ירד לתוכה בשנה שלישית או רביעית ,קוצצה כשישלמו לה שבע
שנים ,שהרי יחזרו ויגדלו לכשיצא ממנו עד שיהיו כמו שהיתה כשירד לתוכה )סמ"ע(.
ïéèç äòøæå ïéîùîåù äòøåæì äãù ìá÷îä - åëù ïîéñ
)åîë ïéåùù íéèç äúùòå ,íéèç äòøæå ,(à) ïéîùîåù äòøåæì åøéáçî äãù ìá÷îä (à
äîî úåçô äúùò ,(á) úîåòøú àìà åéìò åì ïéà ,ïéîùîåùäî úåùòì äéåàø äúéäù
úåùòì äéåàø àéäù äî éôë ìá÷îä åì íìùî ,ïéîùîåùäî úåùòì äéåàø àéäù
éôì ïé÷ìåç ,(ã) ïéîùîåùäî úåùòì äéåàø àéäù äîî øúåé íéèç äúùò ,(â) ïéîùîåùäî
.ò÷ø÷ä ìòá øëúùîù ô"òà ,íäéðéáù éàðúä

)א( לזורעה שומשמין כו'  -לשון הטור ,והשומשמין מכחישין את הקרקע יותר מחיטין ,וגם
דמיהן יקרים יותר מזרע חיטין )סמ"ע(.
)ב( אין לו עליו אלא תרעומת  -יש מפרשים דר"ל ,להנותן יש תרעומת על המקבל ששינה
ממה שהתנה עמו לזורעה שומשמין ,משום דלשומשמין היה צריך .ואף שבדמי החיטין
היה יכול לקנות שומשמין מן השוק ,מ"מ ניחא ליה בשלו ,ואין בזה אלא תרעומת ולא
היזק ממון .אבל יותר נ"ל דר"ל דהמקבל יש לו תרעומת על הנותן על מה שטרח עד
שהצליחו להיות שוים כשומשמין ,וצריך ליתן לו החציה ,ואינו מנכה לו מה שהרויח הנותן
דלא נכחיש ארעא )סמ"ע ,וש"ך( ,נ"ל דה"ק ,דהנותן יש לו תרעומת ,דא"ל אילו זרעת
שומשמין אפשר שג"כ היה מצליח ,וא"כ היה לנו הרווחה טפי .ומ"מ לדינא אין לו עליו
כלום ,דדי בכך אי חשבינן ליה כאילו היתה שנה פשוטה בשומשמין )ט"ז(.1125
)ג( משלם לו המקבל כפי כו'  -קמ"ל בזה ,דאין המקבל יכול לומר לטובה כיונתי שלא
לכחוש ארעא ,אלא צריך לשלם לו מטעם דאמרי אינשי לכחוש ארעא ולא לכחוש מריה
)סמ"ע(.
)ד( עשתה חיטין יותר ממה שהיתה ראויה כו'  -ואין המקבל יכול לומר אילו זרעתיה
שומשמין היה נכחש הקרקע יותר ,וגם לא היתה מצלחת בזריעת החיטין כל כך אם לא
שטרחתי בה הרבה ,לפיכך אנכה לך מחלקך מה שהרוחת שלא נכחש הקרקע ,וגם אקח
היתרון ששוה החיטין יותר על השומשמין שבא מכח טרחותי ,שהנותן יכול להשיב לו ,וכי
טרחתך לבד גרמה ולא טובת השדה ,משו"ה חולקין )סמ"ע(.

íéòøæä åøîâð àì ïééãòå ÷ìúñäì àáù ìá÷î ïéã - æëù ïîéñ
)åà ,øëîäì òéâä àì ïééãòù íéòøæ íù åéäå äãùäî ÷ìúñäì åðîæ òéâäù ìá÷î (à
:(à) ò÷ø÷ä ìòáî ìèåðå ïúåà ïéîù ,ïøëåîì ÷åùä íåé òéâä àìå åøîâðù

)א( שמין אותן ונוטל מבעל הקרקע  -פירוש ,שמין כמה הן שוין עתה ,ובעל הקרקע נותן לו
דמיהן כפי חלקו שיש לו בהן )סמ"ע(.

)ïé÷ìåçù íùë ,ù÷áå ïáúá ïé÷ìåç êë äàåáúá ò÷ø÷ä ìòáå ìá÷îä ïé÷ìåçù íùë (á
úåôúåùá íúåà åð÷ íà ,íéðôâä úçú ïéãéîòîù íéð÷ä ìáà ,úåøåîæá ïé÷ìåç êë ïééá
ìë ïëå ,(á) åìù íä éøä íúåà äð÷ù äæ íäî ãçà ìùî íä íàå ,íäá íé÷ìåç åìà éøä
.äæá àöåéë

)ב( ואם הם של אחד מהן  -פירוש ,דלפעמים נותן המקבל כל הצריך לאותו כרם והשדה,
ופעמים הנותן ,וכמ"ש בסימן ש"ך סעיף ג' ע"ש )סמ"ע(.

 1125עוד לא עשיתי
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äãùä úòø éðôî ÷ìúñäì äöåøù ìá÷î ïéã - çëù ïîéñ
),äàöåää ìò øúé íéúàñ àéöåäì éãë äá ùé íà ,äúùò àìå åøéáçî äãù ìá÷îä (à
éøë ãéîòàå (à) 'åëå òøæàå íå÷à àðà ò÷ø÷ä ìòáì áúåë êëù ,äá ìôèéì ìá÷îä áééç
:(ã) éîã áéúëã ïàîë êë áúë àì åìéôàå ,'åëå ê÷ìç ìåèúå (â) êéðôì

)א( חייב המקבל כו' .בסימן שכ"ב הוכחתי ,דאם הוא פחות מכדי שיעור זה ,אינו יכול
לכופו שיעבוד פעם אחרת אפילו תוך ימי הזריעה ,ודלא כמשמעות רמ"א דשם ]סעיף ב'[,
ע"ש )ט"ז(.1126
)ב( שכך כותב  -הך "שכך כותב לו" אינו טעם על חיוב הפועל לטפל בו כשיש בו להעמיד
כרי ,רק הוא טעם על מה דפטרינן לפועל בשאין בו כדי להעמיד כרי ,דודאי מצד הסברא
מחויב בכל שהוא כמו שנשתעבד) 1127פ"ת(.
)ג( ואעמיד כרי לפניך  -ר"ל הרי שהתחייב נפשו לחרוש ולזרוע בשביל כרי ,ושיערו חכמים
כשמותר שני סאין נוסף על ההוצאה ,באופן שהשני סאין ישארו לפניו ,מיקרי כרי וחייב
לטרוח עבורו ,אף שמאותן שני סאין צריך ליתן להמקבל חלקו )סמ"ע(.
)ד( ואפילו לא כתב כו'  -כיון דרגילין לכתוב כן ,כל המקבל סתם על דעת הנהוג מקבל,
והו"ל כתנאי ב"ד דצריך לקיימו על כל פנים )סמ"ע(.

)åì ïúåðå úåùòì äéåàø àéä äîë äúåà ïéîù ,äúö÷î åà äìåë äøéáåä àìà äãáò àì (á
åæ éøä ,æåæ óìà íìùà ãéáòà àìå øéáåà íà åîò äðúä íàå ,(ä) åì òéâî äéäù å÷ìç
.ãáìá úåùòì äéåàøù äî éôë ïúåð àìà ,íìùì áééç åðéàå àúëîñà
)(ä
)(å

ונותן לו חלקו כו' – כנ"ל ס"ק )ד( )סמ"ע(.
אלא נותן  -עי' אורים לעיל סי' ס"א ס"ק י"א )רע"א(.

ïá çéðäå úîå ïîæì äãù ìá÷îä - èëù ïîéñ
),(à) êéáà ìëàù äî éì ïú øîàé àì ,ïá çéðäå úîå òåãé ïîæì åøéáçî äãù ìá÷îä (à
åì ïúéå ,åúåî úò ãò äùòù äî ïéîù àìà ,éáà äùòù äî éì ïú åì øîàé àì ïáä ïëå
.òåá÷ ïîæì åîò äðúäù åìéôà

)א( תן לי מה שאכל אביך  -פירוש ,אם כבר קיבל עליו אביו כדי כל קבלתו ,והנותן אינו
רוצה להניח השדה ביד בניו לגומרה ,ומבקש מבניו שיחזירו לו המותר שאכל אביהן על
עבודתו ,הדין עם הבן בזה לומר הנח שדה בידי ואגמרה עבודתה ,מאחר שכבר קיבל אביו
חלקו .משא"כ במקרה השני שעוד לא קיבל אביהן כלום על חלקו ,והבן אומר להנותן ,הנח
השדה בידי ואגמרה עבודתה ,ותתן לי כל חלק אבי ,דבזה דהנותן עדיין מוחזק ,הדין עמו,
ויכול לומר אין לי עסק עמך וכפי מה שעשה אביך אשלם לך )סמ"ע( ,לפי הסמ"ע יש
ללמוד ,דה"ה בכל פועל שהקדים לו שכירות על זמן קבוע ומת בתוך הזמן ,שא"י לגבות

 1126עוד לא עשיתי
 1127המשך הפ"ת :ולפי זה במקרה שראובן לקח כרם בעיר אחרת ונתקשר עם לוי הדר שם
לעבדו ולשמרו ויקח החצי בשכר טרחו ,ויהי השנה ויפול קרירות גדול בכל פרחי הגפן ,ולא רצה
לוי לטפל כלל בכרם זה באמרו שבדוחק ישיג כדי הוצאות .וההלכה היא שאם נתקשרו יחד באופן
המועיל מחויב לטפל בו לקיים מה שנשתעבד הן מעט או הרבה ,מאחר דבזמננו לא ידעינן מדיני
אריסות ומשטר אריסות .וכן להלכה שאם יש בה להוציא סאתים חייב לטפל בה ,אם הפועל אומר
דלא יוציא סאתים ובעל השדה אומר יוציא יותר ,ודאי דצריך אומד מבקיאים .ואם אמדוהו
לסאתים ומחייבינן לפועל לטפל בו ,ואומר אקנה לו מן השוק סאה או כפי חלקו ,וכן בנידון דידן
אם לוי אומר כך ,הדין עמו ,ואינו יכול לטעון אני רוצה את הפירות שלי .וכל זה לכתחילה
דמחייבין ללוי לטפל בכרם אם אינו חוזר מכלל ההתקשרות ,משא"כ אם חוזר בו ,אם לא נתקשרו
בתקיעת כף ובשבועה ,לוי יכול לחזור בו אפילו עשו שטר על עשר שנים ,דקיי"ל פועל יכול לחזור
בו )עי' סי' של"ג ס"ג( .ואפילו לא חזר בו בדיעבד והובירו ,לדידן שלא נכתב ולא נהיגין לכתוב אם
אוביר ולא אעביד דנימא אף על פי שלא נכתב כמאן דכתב דמי ,פטור לוי ,דבמה שלא נתעסק
בכרמו אפילו השנים כסדרן אינו רק כמבטל כיסו של חבירו ,אם לא שנפסד הכרם עצמו ע"י
שנשאר בור.
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מהיורשין כשרוצין הן לעשות עבודת אביהן .וכן באמת ,הנושא ונותן על חצי ריוח ,ועשו
ביניהן שיקח המקבל עיסקא בכל שבוע ושבוע כך וכך ומת בתוך הזמן ,שאין היורשין
צריכין להחזיר מה שקיבל אביהן כשרוצין הן לעסוק עד כלות הזמן .אמנם אפשר לחלק,
דכאן שצריך ליתן מעות בידו יכול לומר אין אתם בטוחין בהמעות שאתן לכם )נתה"מ(.
ìù ïîéñ
)äøùò :ùåøéô úåàøåá øùò äãùä ìòá åéìò ìá÷î òèéì åøéáçî äãù ìá÷îä (à
ïéìâìâî äæ ìò øúé ,äàîì íéøîåà ùéå ,äàñì íéôé úåðìéà äàñ ìëì íéîîåùå íéøåá úåðìéà
:(à) ìëä úà åéìò

)א( 1128מגלגלין עליו את הכל  -דכל דבר שאין רגיל להיות ,אמרינן דמחמת דפשע בהן
נעשה כן ,ומדפשע מגלגלין עליו את הכל ואמרינן דכולן נעשו בורות בפשיעתו ,וכיוצא בו
עי' סי' רכ"ט ס"א ,וסי' רי"ח ס"ח )סמ"ע(.

)çéáùäå òèðå ,éöçä ò÷ø÷ä ìòáå çáùä éöç ìèåð úåðìéà òèåðä äéäéù åâäðù íå÷î (á
,(â) øàùä ìèåðå ãéñôäù äî åì ïéëðîå ,åì ùéù çáùä éöç åì ïéáùçî ,(á) ãéñôäå òèðå
äî àìà åì ïéëðî ïéàå àúëîñà äæ éøä ,íåìë ìåèé àì ãéñôé íàù åîöò ìò äðúä åìéôàå
:ãéñôäù

)ב( ונטע והשביח ונטע והפסיד  -פירוש ,נטען בפעם אחת זה אחר זה ובקצתן השביח
ובקצתן הפסיד ,ובצירוף השבח וההפסד נשאר שבח יתר על ההפסד .ומיירי שהיו בורות
יותר משיעור הנ"ל )סעיף א'( ,או שהפסיד בענין אחר )סמ"ע(.
)ג( ומנכין לו מה שהפסיד – ומותר לסלק אותו מעבודתו ללא התראה )עי' סי' ש"ו סעיף
ח'( )סמ"ע(.

)ìòá éøä ,ñéøà ãéøåäì êéøö ò÷ø÷ä ìòá àöîðù ÷ìúñäì äöøå çéáùäå òèåðä òèð (â
àìå (ã) éöçä ò÷ø÷ä ìòá ìåèéå ,çáùä ïî ùéìù ìèåð ñéøà íúñå ,ñéøà ãéøåî ò÷ø÷ä
,åðåöøá åîöò ÷ìéñ éøäù òèåð ìù øàùðä úåúùäå ,ùéìù ñéøàä ìåèéå ,íåìë ãéñôé
:(ä) äãùä ìòá úåùø àìá ÷ìúñäì ìëåé àì åäéî

)ד( ויטול בעל הקרקע החצי כו'  -היינו במקום שבעל השדה והשתל חולקין בשבח ,ולאריס
נותנין שליש השבח ,והיה השבח י"ב דינרין ,יטול בעל השדה חציו כמו שהיה רגיל ליטול,
ומהחצי של השתל נוטל האריס ארבע שהן שליש מכל השבח ,וישאר להשתל שבח בעד
שני דינרין שהוא שתות מכל השבח שהיה י"ב דינרין .והטעם דבעלמא נוטל השתל טפי
מהאריס ,משום דשתל הוא הנוטע אילנות בגן או בשדה מעיקרא והאריס הוא אשר יורד
לעבוד בשדה נטוע )סמ"ע(.
1129
)ה( מיהו לא יוכל להסתלק כו'  -היינו לא יכול להכניס אריס במקומו ולא לומר אטול
הרביעית מהגן או מן השדה ואעבדנו ואתה שכור אריס לעבוד ג' רביעיות שלך ותן רביעית
לאריס ומחצה יהיה שלך ,משום דכל החלקים משועבדים אהדדי כו' )סמ"ע ,ש"ך(.

)øäð ïôèù íà ìáà ,(å) åðé÷æäù íéðôâá éöçä ìèåð êë úåøéôá éöçä ìèåðù ïìúù ìë (ã
):òéáø àìà íäá åì ïéà çåøä ïø÷ò åà (æ

)ו( בגפנים שהזקינו כו'  -הטעם ,דכל אילן עומד להיות זקן ,ודבר שדרכו בכך מתחילה ירד
לתוכו אדעתא דהכי לחלוק בעצי הגפנים כשיזקינו כמו שחולק בכל שנה בזמורות ובענבי
הגפן שקוצצין ,אבל שטיפת האילן הוא דבר שאינו שכיח ,משו"ה אינו נוטל בו אלא
רביעית ממה שנשאר לבעל הבית לאחר שנטל האריס חלקו שהוא שתות מהכל ,שהרי
יצטרך בעל השדה לשכור אריס ויתן לו שליש השבח וישאר לבעל השדה חצי השבח
)סמ"ע(.
)ז( שטפן הנהר  -בין ששטפן הנהר ועקרן לגמרי ,בין ששטף הקרקע מעל גבי שרשים
ונכחש האילן עד אשר יתקננו להיות משובח בקרקע כבתחילה )סמ"ע(.

 1128לא ראיתי צורך בסמ"ע הראשון.
 1129נכון לורמ היינו?
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),ùéìùä åì ïúéì àìà äðúä àìù ïòè äãùä ìòáå ,éöçä ìåèéù äðúäù ñéøàä ïòè (ä
.äðéãîä âäðî øçà íéëìåä

íéìòåô úøéëù
äðéãîä âäðîë íäîò âäðé íéìòåô øëåùä - àìù ïîéñ
)íéëùäì àìù åâäðù íå÷î ,áéøòäìå íéëùäì íäì øîàå íéìòåôä úà øëåùäæèø (à
äòùá ïë äðúä àìù ïåéë ,(à)ïøëù ìò óéñåä åìéôà ,ïôåëì ìåëé åðéà áéøòäì àìùå
úàöì ïéáééç ,äøåú ïéãë íëúà øëåù éðà :ïäì øîàù åà ,øéòá âäðî äéä àìæéø äâä :1130ïøëùù
åúéáì åîöò íéã÷î ,úáù áøòáåçéø .íéáëåëä úàö ãò äëàìî úåùòìå (â)ùîùä úçéøæá íúéáî
ìáà ,øéòá âäðî äéä àìèéø .(ã)øðä úà ÷éìãäìå ïè÷ âã åì úåìöìå íéî ìù úéáç åì úåàìîì ìëåéù
íå÷îî êìäëø .íùî åàáù øéòä âäðî øúá ïðéìæà ,âäðî íù ùéù íå÷îî åàá øéòä éùðà áåø
øëùù íå÷îä øúá ïðéìæà ,àëôéà åà áéøòäìå íéëùäì àìù åâäðù íå÷îì áéøòäìå íéëùäì åâäðù
åðéàù øáã ìáà ,(ä)íéîòô äáøä äùòðå çéëùä øáã àìà âäðî éåø÷ åðéàåàëø .1131íéìòåôä íù
.1132âäðî éåø÷ åðéà íéîòô éðù åà úçà íòô ÷ø äùòð

)א( אפילו הוסיף על שכרן  -שיכול לומר הא דאוסיפת לן כדי לעשות עבודתך שפיר וכן
עשינו )סמ"ע( .הכא שהבעל הבית בעצמו אמר שיוסיף להם על דעת שיעשו מלאכה יפה
כיוונו שיעשו לו על צד היותר טוב שהם יכולים ,ובא לאפוקי שלא יתעצלו במלאכתן.
משא"כ במקרה שלא אמר להם בעל הבית כלום רק הפועלים אטעו אהדדי ואמר פועל
לחבירו שהבעל הבית יתן לו ד' ושכרכם על הבעל הבית ואז אין זכות לפועל לתבוע ד' רק
מכח שאומר שעושה לו מלאכה יותר יפה משאר פועלים ,ע"כ צריך שיהיה באמת יותר יפה
)ט"ז( .אם הבעל הבית אמר להשכים ,והפועלים מכחישים ,ועוד לא שילם ,אין בעל הבית
נאמן על אף שהוא מוחזק ,כיון דטענתו נגד המנהג )רע"א(.
)ב( כיון שלא התנה .והא דטפי להו בשכרם ,דנעבידו ליה עבידתא שפירתא ,הכי איתא בגמ'
פרק הפועלים ]ב"מ פ"ג ע"א[ .וקשה לי ונחזי עבידתייהו ,דכה"ג פריך פרק האומנין ]שם[
דף ע"ו ]ע"א[ ומשני דאי אפשר למיחזי ,ופסקו רבינו ]הטור[ בסימן של"ב סעיף א' במה
דברים אמורים שאין מלאכתן שוה ד' כו' ,ה"נ נחזי עבידתייהו )כו'( אי הוי טפי משאר
פועלים .וי"ל דהכא שהבעה"ב בעצמו אמר שיוסיף להם ,על דעת שיעשו מלאכה יפה כיונו
שיעשו לו על צד היותר טוב שהם יכולים ,ובא לאפוקי שלא יתעצלו במלאכתן ,משא"כ
בפרק האומנין שלא אמר להם בעל הבית כלום ,רק הפועלים אטעו אהדדי ואמר פועל
לחבירו שהבעה"ב יתן לו ד' ושכרכם על הבעה"ב ,ואז אין זכות לפועל לתבוע ד' רק מכח
 1130כל שכירות פועלים כפי תנאי המשכיר והשוכר ,וכאשר לא קבעו בפירוש ,אז הכל כמנהג
המדינה )ב"מ פג ע"א( ,ואפילו אם לא ידע המנהג ,משום שסמתמא סומך על המנהג .ובזמנינו כמה
בתי דינים דנים על פי חוקי המדינה ,ואפילו במקום שאין שייך דינא דמלכותא עכ"ז הוה כמנהג.
]בזה הוא דאמרינן דינא דמלכותא דין וכמבואר לעיל סימן ס"ח כמו בשטרי ראיה ולא בשטרי
מתנה ובפרט שישראל דנין על פי דין תורה שנצטוו עליהם מהר סיני אין לשנות ישראל בישראל
)קצה"ח קד סק"ו( ,לא מבעיא לאותן הפוסקים שסוברים דלא אמרינן דינא דמלכותא רק בדברים
שהם להנאת המלך ולא בין איש לחברו וכו' אלא אפי' לשאר פוסקים דסוברים דאמרי' דינא
דמלכותא דינא בכל דבר היינו דוקא מה שאינו נגד דין תורתינו אלא שאינו מפורש אצלינו )ש"ך
סי' עג סקל"ט( [.אבל כמובן זה רק כאשר עובדים ב"לבן" ,אבל כאשר עובדים בשחור אזי כל
ההלכות כפי מנהג בשחור * .ועי' סי' שכח סק"ג במאיר המשפט בשם הסמ"ע :כיון דרגילין לכתוב
כן ,כל המקבל סתם על דעת הנהוג מקבל ,והו"ל כתנאי ב"ד דצריך לקיימו על כל פנים.
 1131אם הלך השדכן למקום אחר ,ושידך שם בן עם הבת ,במקום אחד ,אזלינן בתר המקום
שנגמר השידוך ,דמסתמא נתרצו לשלם כמו פועל במקום ששוכרים אותו בין ביוקרא ובין בזולא,
אבל בנידון שהחתן היה דר במקום הזול והכלה במקום היוקר ,והשדכן היה דר ג"כ במקום הזול,
וא"כ עשה להכלה פעולה טובה במקום הזול ולהחתן עשה פעולה במקום היוקר ,אם כן מצד החתן
היה צריך ליתן כפי מקום היוקר ומצד הכלה היה צריך ליתן כפי מקום הזול ,כיון דהפעולה טובה
עשה השדכן עמה הי' במקום הזול )שו"ת פנים מאירות ח"ב סי' סג – הובא ברע"א(.
 1132דרך אגב – עי' מאיר המשפט שלג ס"ק )מב( שפועל נקנה בכסף ושטר וחזקה.
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שאומר שעושה לו מלאכה יותר יפה משאר פועלים ,ע"כ צריך שיהיה באמת יותר יפה
)ט"ז(.1133
)ג( חייבים לצאת מביתם בזריחת כו'  -ילפינן לה מדכתיב תזרח השמש יאספון וגו' יצא
אדם לפעלו ולעבודתו עדי ערב ובהליכתו היא צורך העבודה משום הכי סגי ביציאתו מביתו
כשתזרח השמש משא"כ חזרתו לביתו שהוא לצורכו) 1134סמ"ע(.
)ד( ולצלות לו דג קטן – י"א ל"ד קטן )סמ"ע(.
)ה( אינו קרוי מנהג – דווקא היכי שאנו רואים נוהגים פעמים ושלש אבל היכי דידעי בבירור
שעל פי הסכמת וותיקים נהגו כן ,אפילו שאינו מצוי רק פעם א' ביובל שייך לומר ונהגו כן
)רע"א(.
)ìëä .÷ôñé ,íäá àöåéëå íéøîúá åà úåøâåøâá ÷ôñì .(å)ïåæé ,ïåæì åâäðù íå÷îáëø (á
.(æ)äðéãîä âäðîë

1136

)ו( מקום שנהגו לזון – י"א שהודעת דמים מהני נגד מנהג ,1135והעיקר שלא
)קצה"ח(.1137
)ז( הכל כמנהג המדינה  -ואפי' היה המנהג בעיר ליתן להם מזונות והוא שכר פועלים ופסק
להן מזונות לא אמרינן שדעתו היה להוסיף להם על המזונות שנהגו )סמ"ע( ,ועל אף שבדרך
כלל תנאי נוסף לא בא לקיים החיוב הקיים ,אלא להוסיף ,אמנם כאן שונה שאין לדבר סוף
מה היא ההוספה ,והיה לו לפרש ,אלא ודאי לא נתכוין להוסיף )ט"ז(.

)øúéä ïéáùçî ,(è)øéòä éðáî íéðùëå ãçàë :åì åøîàå ,(ç)ìòåôä úà øëåùäâëø (â
úåçôäå ùùá øúéä íà ïåâë ,éöçä ïúåð íäéðéáù äîå ,úåøéëùáù úåçôäå úåøéëùáù
:(àé)ùîç íäì ïúåð ,(é)òáøàá

)ח( השוכר את הפועל  -עני המלקט בביתו של בעל הבית ואוכל פת של עצמו ומסייע לבעל
הבית במלאכתו ובעל הבית מהנהו לפעמים במאכל ובמשתה ופעמים נותן לו מלבוש אבל
אין לו שכר קצוב ,ואם יצא מעצמו מפשיט בגדיו מעליו ,אבל שכיר שנשכר אצל בעל הבית
לזמן ידוע וקנה לו בגדים אם יצא תוך זמנו ללא רצון הבעלים ,לא לשם כך נתן לו בגדיו,
אבל אם יצא בזמנו הסכים להקנות לו ,מאחר ולא התנה אחרת) 1138קצה"ח( ,עיין מה
שכתבתי בסימן של"ב סעיף )ג'( ]ד' ,ד"ה ונותן להם[ מזה )ט"ז( .1139

 1133עוד לא עשיתי
$ 1134עי' חקרי לבחו"מ ח" בסי' ע"ב גם פועל שצריך לנסוע ממדינה למדינה השכירות מתחיל
כאשר הוא עוזב ,ומפסיק כאשר הוא גומר.
 1135וכן הוא בסמ"ע שלג סק"ח ,ועי' נתה"מ שם.
 1136איתא בתה"ד שהשוכר פועל ,והפועל אמר לעדים שהוא נשכר לעשות משהו בסכום זה,
"ובדעתי שיוסף לי הוצאות הדרך" .ואחרי שחזר מהשליחות השוכר תובע הוצאות הדרך ,והמשכיר
לא מסכים .הדין עם המשכיר שהדמים מודיעים ,שהרי השוכר מודה לו שאין ראוי לתת שכר גדול
כ"כ בשליחות כזאת ,ואע"פ שגם המשכיר מודה לו שמנהג סתם שוכרים כה"ג שיתנו הוצאתו עם
השכר מכל מקום י"ל דהדמים מודיעין ]ואפילו במכר ,דמים מודיעים אם :למד"א א' ,לא מכחישים
עיקר הלשון ,כמו במוכר שור לחבירו ונמצא נגחן אין מקום לשאול תראה המחיר של נגחן ,שהרי
בלשון המכר לא מוזכר שאני קונה לחרישה ולא לבשר .לחולק :אם אין חזקת ממון או רוב ,וכאן
יש חזקת ממון אצל המשכיר ,ואפילו אם מנהג המקום שהשוכרים נותנים הוצאות וחשיב כרוב,
מ"מ הודעת דמים מהני עם חזקה נגד רוב[ .והקשה הקצה"ח ,שהרי איתא בפירוש ,במקום שנהגו
שלא להשכים ושלא להעריב דאפי' הוסיף על שכרן לא מצי אמר אדעתא דלהשכים ולהעריב ולא
אמרינן הדמים מודיעין ,וכן במקום שנהגו לזון יזון משמע דאפי' הוסיף בשכרן ,אלא צ"ל דלא
מהני הודעת דמים נגד המנהג .ואם דעתו אינו על דרך המנהג ה"ל לפרושי בהדיא.
@לבדוק אם יש דין של בגדים@.
 1137וכמובן כל מקום שיש עבודה שיש מגוון של משכורות אין הדמים מודיעים על כלום )שו"ת
בית שלמה חו"מ סי' יח @לא מצאתי@(.
 1138עי' שבט הלוי ח"ד סי' רכ שמביא מנחת פתים שחולק ,ויש לטעון קים לי ,ומיהו פשוט
מאד דכל זה לענין מלבושים או תכשיטים סתם ,אבל מה שרגילים היום שנותנים להפועלים בגדי
עבודה מיוחדים שלובש דוקא בשעת עבודה פשוט מאד דבכזה בכל אופן מפשיט בעה"ב מעליו.
 1139עוד לא עשיתי
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)ט( ואמרו לו כאחד וכשנים מבני העיר  -שוכר פועל השתא ואומר לו שיבא בקציר כיון
שהוא על שער שיעמוד בקציר דהא השתא לא הוי שער כלל לזמן הקציר ,וה"ל כמזכיר שער
שיעמוד בקציר ודעתו אמיצוע כמו בפוסק על הפירות שיתן לו בגורן )קצה"ח(.
)י( כגון אם היתר בשש כו'  -ולפי זה אם קצתן נשכרין בג' וקצתן בה' וקצתן בו' אין נותנים
להם ה' כשער הבינוני אלא כשיעור המחצה שבין הג' לו' והיינו ארבע וחצי )סמ"ע( .עמ"ש
בסי' של"ב ס"ג מזה) 1140ט"ז( .עי' לעיל סי' ק"ג ס"ב ועיין סמ"ע שם )רע"א(.
)יא( נותן להם חמש  -לקיט הוא עני המלקט בביתו של בעה"ב ואוכל פת של עצמו ומסייע
לבעה"ב במלאכתו ,ובעה"ב מהנהו לפעמים במאכל ובמשתה ופעמים נותן לו מלבוש אבל
אין לו שכר קצוב ואם יצא מעצמו ,הוא צריך להחזיר את הבגדים .אבל שכיר שנשכר אצל
בעה"ב לזמן ידוע וקנה לו בגדים אם יצא תוך זמנו כהאי דאמרינן פועל חוזר בחצי יום
אדעתא דהכי לא יהיב ליה אבל אם יצא בזמנו בסתמא גמר ומקני ליה ,ובש"ע השמיט הך
דינא דלקיט וצ"ע למה )קצה"ח(.
åì øîàù äîî øúåé ïøëùå ,íéìòåô éì øåëùå àö åçåìùì øîåàä ïéã - áìù
)øîà íà ,äòáøàá ïøëùå êìäå (à) äùìùá íéìòåô éì øåëùå àö åçåìùì øîàãëø (à
ãçà ãéñôîå äùìù úéáä ìòáî ìèåðå äòáøà íäì ïúåð ,éìò íëøëù çéìùä íäì
éôë çéìùì ïúåð úéáä ìòáä ,òáøàá ÷ø íéøëùð ïðéà íéìòåôä ìë íà íéøîåà ùéåäëø ,(á)åñéëî
âäðîë úéáä ìòá íäì ïúåð ,(ã) úéáä ìòá ìò íëøëù íäì øîà íàå ,(â) åäðääù äî
ùéå (ä) 'â àìà íäì ïúåð åðéà ,'ãá øëùðù éîå 'âá øëùðù éî äðéãîá äéä .1141äðéãîä
íà ìáà ,(æ) úøëéð ïúëàìî ïéàùë :íéøåîà íéøáã äîá .(å) çéìùä ìò úîåòøú íäì
íäì øîà àì åìéàù ,(ç) 'ã úéáä ìòá íäì ïúåð ,'ã äåù éøäå úøëéð ïúëàìî äúéä
:1142äòáøà äåù åùòå åçøè àì äòáøà åçåìù

)א( פועלים בשלשה  -פי' בשלשה דינרים )סמ"ע(.
)ב( ומפסיד א' מכיסו – י"א שאם כל הפועלים נשכרים בד' או בג' וחצי או שעשאו מלאכה
ששוה ד' שחוזר השליח ונוטל מבעל הבית כמו שהיה צריך לשכור פועלים או כפי שיווי
המלאכה .ואע"ג דבעל הבית א"ל לשכור בשלשה וגילה דעתו שאינו רוצה ליתן יותר מג'.
אמנם אם עשה עבודה ששוה יותר מד' לא חייב לשלם יותר מד') 1143סמ"ע ,וש"ך ,(1144וי"ח
)רע"א(.
)ג( כפי מה שההנהו  -ופשיטא דאין חילוק בין הוסיף להם השליח רביעית או יותר ודלא
כבית יוסף )ש"ך.(1145
)ד( ואם אמר להם שכרכם על ב"ה כו'  -ואם שכרם סתם ואין הפועלים יודעים שאין
המלאכה שלו דינו כאומר שכרכם עלי כדלקמן סי' של"ט סעיף ז' )ש"ך(.
)ה( אינו נותן להם אלא שלשה  -דמסתמא דעת הבעל הבית אשער הזול והפועלים צריכים
להתנות שאינן נשכרין אלא בד' ולא ה"ל לסמוך אדברי השליח שא"ל בד' מאחר שא"ל ג"כ

 1140אם אמרו בפי' כמו ששאר פועלים נשכרים נותן כפחות שבפועלים שונה מכאן שנזכר כא'
או כב' מבני העיר ,שאז משלמים כפי הבינונים.
ועי' רשד"ם חו"מ סי' שלה ,שכאשר יש ב' שערים של עובדים ,אז הב"ה נותן כפי הזול ,אבל
כאשר יש ג' הוא נותן כפי הבינונים ,אבל דווקא בקים לי???.
 1141עי' לקמן סמ"ע סק"ח :כיון דשינה השליח בשליחותו ה"ל כאלו לא שכרן כלל אלא עשו
מעצמן המלאכה זו אצל הב"ה ונוטלין מב"ה כפי שיווי מלאכתן או כשכירות כל הפועלים ,וכן בוא
בש"ך שם.
1142

 1143אריכות גדול בחיוב השליח

 1144ולפי דבריו אין מח' מחבר ורמ"א בזה.
 1145עיי"ש שציין שכן הוא בסמ"ע ולא מצאתי שם בפירוש.
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שכרכם על הבעל הבית )סמ"ע וש"ך( ,ואפי' יש פועלים שאינם נשכרים רק בד' אינו נוטל
אלא ג' אף שהפועל עצמו בעל הבית ,ומשמע בש"ס דפועל בעל הבית יש לו תרעומות על
השליח אפי' כל הפועלים נשכרים בג' משום דא"ל דאי לאו דאמרת לי בד' היה זלזול לי
הדבר להיות נשכר )ש"ך( .עי' קצה"ח סי' של"א סק"ג )הובא במאיר המשפט שם ס"ק )ט((
)קצה"ח(.
)ו( ויש להן תרעומות כו'  -דיאמרו לו לולי שאמרת לנו בד' הוו טרחנו עצמינו להשכיר
נפשינו בד' שהרי יש שוכרין בד' )סמ"ע וש"ך( ,ולפ"ז משמע דאם כל הפועלים נשכרים בג'
אין להם עליו אפי' תרעומות )ש"ך(.
)ז( כשאין מלאכתן ניכרת – כמה היא שוה )ש"ך( ,ומפרש בגמ' כגון ששכרן לחפור חפירה
עמוקה סביב השדה ונתמלא החפירה מים ואינן יכולין לשער מה שבתוך המים )סמ"ע,
וש"ך( ,וכן כל כיוצא בזה )ש"ך(.
)ח( והרי שוה ארבע נותן להם כו'  -משמע אפי' כל הפועלים נשכרים בג' כיון ששוה
מלאכתן ד' נותן ד' ,והיינו דוקא כשיש נשכרים בד' לעשות מלאכה יפה כזו שעשו )ש"ך(.

)ïúëàìîù ô"òà ,äùìùá øëùå çéìùä êìäå äòáøàá éì øåëù úéáä ìòá åì øîàåëø (á
ìò úîåòøú íäì ùéå ,íîöò ìò åìáé÷ éøäù (é)äùìù àìà íäì ïéà ,(è)òáøà äåù
:úéáä ìòá ìò íëøëù íäì øîàù åà éìò íëøëù øîà àðù àìå ,(àé)1146çéìùä

)ט( אע"פ שמלאכתן שוה כו' – היינו אע"פ שלפנינו ברור שמלאכתן שוה ד' )סמ"ע וש"ך(.
1147
)י( אין להם אלא שלשה  -ונראה שהבעל הבית אין צריך ליתן הדינר הד' אף להשליח
)ש"ך(.
)יא( תרעומות על השליח  -לשון הגמ' דאמרי ליה וכי לית לך מאי דכתיב אל תמנע טוב
מבעליו ור"ל כיון שבעל הבית אמר לך לשכור בד' לא היה לך לימנע אותה טובה מאתנו
)סמ"ע( ,היכא שלא א"ל בעל הבית כלום אלא א"ל סתם שכור לי פועלים והוא שכרם סתם
ועביד עבידתא שפירתא שוה ד' נותן להם ד' )ש"ך(.

)ìòá øîàù åîë éðéøä åøîàå ,'ãá íäì øîàå çéìùä êìäå 'âá úéáä ìòá åì øîàæëø (â
,(âé)åùòù äî ïéîù êëéôì ,(áé)äòáøà ìò øúé úéáä ìòá ïúéù àìà íúòã ïéà ,úéáä
àìà íäì ïéà ,òåãé åðéàù åà äåù åðéà íàå ,úéáä ìòáî äòáøà ïéìèåð äòáøà äåù íà
åéä àì íà ïëå ,äòáøà íäì ïúåð ïéðò ìëá ,éìò íëøëù çéìùä øîà íàåçëø :äâä .(ãé) äùìù
:äòáøàá ÷ø íéøëùð íéìòåô

)יב( אין דעתם אלא שיתן כו'  -פי' ולא תאמר כיון שאמרו בפי' כמו שאומר הבעל הבית לא
יתן להם הבעל הבית אלא שלשה אפי' מלאכתן שוה ד' או שכל הפועלים אינן נשכרין אלא
בד' שהרי סברו וקבלו אנפשם בפי' כמ"ש הבעל הבית ,אלא דודאי לא לגרוע חלקן ממה
שאמר להן השליח אלא כוונתן הי' שאם אמר בעל הבית יותר מד' אזי יתן להן יותר כפי מה
שאמר )סמ"ע ,(1148דמים מודיעים עוזר בשכירות פועלים להבחין אם השכירות כולל
הוצאות הדרך )סמ"ע( .1149הסמ"ע ]סק"ח[ כתב שצריך להגיה בדברי רבינו כאן ]טור סעיף
ב'[ .והדין עמו ,דמבואר בדברי הרא"ש ]ב"מ[ פרק האומנין ]סי' א'[ דהך מילתא דאמרינן
]שם ע"ו ע"א[ בבעל הבית אומר ג' והשליח אומר ד' והם אומרים כמו שאמר בעל הבית
דעתייהו אעילוייא לא לפחות ממה שאמר השליח ,זה מיירי באומר שכרכם על בעל הבית
ואיכא דמיתגרי בג' ואיכא דמיתגרי בד' ,וזה דינו מבואר לעיל בסעיף א' דכל שמלאכתו
1146
1147

 1148לא הבאתי דברי הט"ז ,שלא נ"ל הלכה יצא ממנו.
 1149עי' קצה"ח הובא במאיר המשפט לעיל של"א ס"ק )ו( שחולק על זה.
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ניכרת שהיא שוה ד' נותן לו ד' ,אלא דכאן קמ"ל דלא נימא כיון שאמרו כמו שאמר בעל
הבית גרע טפי ,ואפילו במלאכתו ניכרת שהיא שוה ד' לא יטלו ד' דהוי כאילו סברו וקיבלו
מבעל הבית מה שאמר ג' ,קמ"ל דאין זה מזיק להם דאעילויא אמרינן ,והוי דינו כאילו לא
אמר כלום ודינו נתבאר בסעיף א' .וכן הוא בהדיא בפסקי הרא"ש שחיבר רבינו ]שם אות א'[
דבזה בעינן מלאכתו שוה אף ביש נשכרים בד' ,וממילא כיון שעיקר תלוי במלאכתן שוה ד'
מהני אפילו כולן נשכרין בג' ,ולא נקט יש נשכרים בד' אלא לרבותא דאפילו הכי בעינן
מלאכתן שוה ד' ,וא"כ צריך למחוק )בדרישה( ]בדברי רבינו[ מלת או ,וכצ"ל ,ויש
שנשכרים בד' אם מלאכתן כו' ,והיינו ממש בדרך שכתבתי .וראיתי מי שפירש דברי רבינו
בלי תיקון ,דהיינו שכאן מהני יש שנשתכרו בד' אפילו באין מלאכתן שוה ד' מטעם שכאן
אמרו כמו שאמר בעל הבית וזה נחשב למעליותא ,ודחק לפרש דברי הרא"ש עפ"י כוונה זו.
ואינו נכון כלל בעיני ,דהאיך נאמר שאם אמר שכרכם על בעל הבית שיתן להם ד' באין
מלאכתן שוה ד' כיון שיש נשכרים בד' ,דאין לזה יד ורגל לומר כן ,דכיון שאין עליהם שום
תביעה על השליח לשלם השכירות דהא שכרכם על בעל הבית קאמר ,וא"כ כשיבואו לתבוע
מבעל הבית והוא אמר בהדיא ג' והם לא עשו מלאכה ששוה יותר מג' ,מי זהו ואיזהו
שיחייב על בעל הבית לתת טפי מג' ,ומאי איכפת לי במה שאמרו הפועלים לשליח כמו
שאמר בעל הבית ,וכי בשביל זו יתחייב הוא יותר ממה שהתחייב עצמו בפירוש .וזה מבואר
בדברי התוס' שם שכתבו ]בד"ה[ דעתייהו אעילויי]א[ ,דמיירי באומר שכרכם עלי ,דאי
בשכרכם על בעל הבית פשיטא שלא ישלם יותר ממה שהתנה .ואפילו הרא"ש ]שם[ דמוקי
ליה בשכרכם על בעל הבית ,היינו במלאכתן שוה ד' דיש סברא לחייב בעל הבית יותר כיון
שעשו לו מלאכה חשובה מה שלא היה עולה על דעת בעל הבית ,וזה ברור לא יכחישנו אלא
המתעקש על האמת ,ויפה כיון בעל הסמ"ע ,והוא ממש כדברי הפוסקים והרא"ש שהכל
עולה בקנה אחד ,ואי אפשר לישב )הדריש'( ]דברי רבינו[ בלי הגה"ה )ט"ז(  .1150נראה
שדמים מודיעים רק כאשר לפי דברי הפועל יש בו שינוי מהמנהג ,שכולם מפשרין עצמן על
ההוצאה ונותנין קודם השליחות ,והכא שלא תבע ליתן ההוצאה קודם ולפי דברי שניהם יש
בו שינוי מהמנהג לזה אמרינן הדמים מודיעין )נתה"מ.(1151
)יג( לפיכך שמין כו'  -כלומר הרי הדין הזה כאלו לא אמרו הרינו כמו שאמר בעל הבית
והוה ליה כאילו אמר השליח שכרכם עלי נותן להם ד' ונוטל מבעל הבית מה שההנהו ואם
אמר שכרכם על בעל הבית שמין מה שעשו אם שוה ד' נוטלים ד' מבעל הבית )אע"פ
שכולם נשכרים רק בג' רק שפועל שעושה מלאכה יפה כזו אינו נשכר רק בד'( ואם אינו שוה
ד' אע"פ שיש נשכרים בד' אינו נותן הבעל הבית רק ג' כיון שמקצתן נשכרים בג' .ואם כולם
נשכרים דוקא בד' נותן להם ד' )ש"ך(.
)יד( אין להם אלא שלשה כו'  -גם בזה דינם כאלו לא חזרו ואמרו כמו שאמר בעל הבית
דנתבאר דינו לעיל בס"ב דבכל ענין אין להן אלא ג' משום דסברו וקבלו ואיבעי' דלא
איפשטא הוא זה בגמ' 1152והולכין בה לקולת הנתבע ואין מוציאין מידו )סמ"ע(.

)ìòá øîàù åîë åì åøîàå 'âá íäì øîàå çéìùä êìäå äòáøàá úéáä ìòá åì øîàèëø (ã
.íäéìò åìá÷å 'â åòîù éøäù ,(åè)1153'â àìà íäì ïéà äòáøà äåù ïúëàìîù ô"òà ,úéáä
åîë åøîàå ,íëéøéáç åùòù åîë äòáøàá äëàìî éîò äùò íéìòåôì øîàù úéáä ìòá :äâä
äòèäù úéáä ìòá .(æè)íäéøáçì åîë åìàì ïúéì êéøö ,øúåé åäì áéäéã çëúùàå ,åðøéáç åùòù
åà ,(èé)øúåéá íéøëùðù åàöîðå ,íéøëùð íéìòåô øàùù åîë 'ãá éîò åùò íäì øîàå (æé)íéìòåô
úåçôë íäì ïúåðå ,ììë äæ úà äæ åøëù àì åìàë éåä ,àðååâ éàäëá úéáä ìòá åòèä íéìòåôäù
,åéîã êë øçà åì ïúéì ìåëé ,åøëùá õôç åì ïúéì ì"àå íéìòåô øëùù úéáä ìòá .1154íéìòåôáù
:(äë)(ãë)(âë)(áë)1155åàð÷ àì õôçä êùî àìå ìéàåä
 1150עוד לא עשיתי
 1151עי' פ"ת שמביא דברי הסמ"ע קצה"ח ונתיה"מ.
 1152האיבעיא דלא אפשיטא היא בסעיף ד' ולא כאן )ש"ך(.
 1153עי' רכז לג שאין אונאה בשכירות
 1154עי' לעיל הערה .1140
 1155עי' ב"י בשם הריב"ש )סימן תע"ו( כל מה שאדם נודר בשכירות אפילו בעל פה ובלא שום
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)טו( אין להם אלא שלשה כו'  -עי' ב"מ עו ע"א ,שכאשר השליח אומר מחיר שונה מהבעל
הבית ,וגם אמר "כמו שאמר בעל הבית" יש מח' אם הפועלים עשו על דעת השליח או על
דעת הבעל הבית ,ולכן נוהגים לקולא לנתבע ,והמוציא מחבירו עליו הראיה ,ולפ"ז אם
תפסו פועלים ד' 1156לא מוציאים מידם .ואפי' אין מלאכתן שוה ד' ,תפיסתן עוזר ,מאחר
שאמר בעל הבית ד' ,ואמרו כמו שאמר בעל הבית ,ואפי' כולם נשכרים רק בג' הדין כך
)ש"ך( .ואם הפועל ידע מזה שאמר בעה"ב בד' ואינו רוצה להשלים פעולתו עד שיתן לו ד',
אע"ג דכבר התחיל במלאכה ,אינו צריך להשלים את הפעולה עד שיתן לו ד' ,כיון דפועל
מוחזק בגופו .1157ומזה נראה דאם ראובן שלח שלוחו לשמעון להשכיר לו ביתו בשלשה
אדומים לשנה ואזל שלוחו ואמר לו בשנים ואמר שמעון כמו שאמר השוכר ,דאפי' אם כבר
דר בו ראובן כל השנה צריך לשלם שלשה אדומים כיון דהוא ספק והדירה בחזקת שמעון
)קצה"ח( .וי"א דזה דוקא כשהודיע השליח לראובן השוכר שהמשכיר אמר כמו שאמר
השוכר וכבר ידע מהספק קודם שנכנס ,וכיון שנכנס להמרחץ שלא ברשות ,הוי כתפס
מספק ,1158דחייב להחזיר ,אבל אם השליח לא הגיד דברי המשכיר להשוכר ולא אמר לו רק
ששכר בארבעים ונכנס על דעת ארבעים ,אע"פ שאמר שהמשכיר לא נתרצה רק מחיר הגבוה
דהשוכר ,מ"מ כיון דהשוכר לא היה לו פיסוק דמים גמור עם המשכיר ,ודומה לדר בחצר
חבירו בלא פיסוק דמים ,אינו נותן רק שיוויו )נתה"מ.(1159
)טז( כמו לחבריהם  -דמה שחזרו ואמרו כמו שעשו חבירינו ,לא היה דעתן שמאמינים לו
שלא נתן להן אלא ד' וסברו וקבלו ,אלא דעתם היה על מחיר הגבוה שהם קבלו ,שאם נתן
להן יותר יתן גם להם יותר ,והרי נתן להם יותר .ואע"ג דיש פועלים דנשכרין בפחות ,וגם
מלאכתן אינו שוה כל כך .שונה ממקרה הקודמת שהפועלים לא תלו עצמם על דבר חוץ
מדברי השליח ,ולכן הסכימו לדברי השליח )סמ"ע ,וקצה"ח .(1160וי"א שזה כאלו לא שכרו
זה את זה כלל ,ונותן לפועלים כמחיר הנמוך ביותר ,ולפחות ד' כמו שאמר ,1161מאחר ואמר
כמו חברכם שהוא יותר מד' וגם אמר בפירוש בד' ,ולכן לא הסכים ליותר )ש"ך( .וי"א
שהחילוק היא שגם בבעל הבית אמר ד' והשליח אמר ג' ואמרו כמו שאמרו בעל הבית ,אם
אמרו בפירוש כמו שאמרו בעל הבית אם זה יותר ,אז ודאי חייב ד' ,שודאי דעתם על המחיר
הגבוה ,ולפ"ז הכא דהטעה אותן הבעל הבית בשיווי המקח ובשער שכירות פועלים אונאה
הוא ,תדע דאילו היה בקבלן ובשתות היה בו דין אונאה ,ואונאה בכלל גזל הוא ,וכיון דגזל
הוא הוי כתפסן שלא ברשות לעשות מלאכתן וחייב לשלם כמו במרחץ )בסימן שי"ב סעיף
ט"ו( ,דה"נ הפועל הוא מוחזק בעצמו ,משא"כ בשליח שהטען ושינה בדברי הבעל הבית
מה לו להבעל הבית בכך ,שהוא לא הטען וסמכו עצמן על השליח לא הוי כתפיסה שלא
ברשות .ועוד דמה שהטעה אותן שליח באמירת בעל הבית אין הטעות בענין שיווי
השכירות ,ואפשר שאפילו היו יודעין שהבעל הבית אמר ד' והשליח לא היה רוצה לשוכרן
רק בג' היו ג"כ משכירין עצמן ,דהבעל הבית שאמר ד' היה כוונתו שאם לא ימצא בפחות
יתן ד' וסמך עצמו אהשליח ,משא"כ כאן כשהטען בשיווי השכירות וסתמא דאינשי שאין
נשכרין בפחות מחבריהם ובודאי מחמת שהטען עשו מלאכה ולכך חייב להן כמו שעשו
חבריהם )נתה"מ(.

קנין יש להשלים כל שהנשכר עשה מלאכתו ]הובא בסמ"ע שטו ס"ז[ .וכן עיי"ש בשם מהרי"ק
בשורש קע"ב :המבקש מחבירו להצילו מהסכנה וכן עשה ואמר שנתן שוחד כך וכך נאמן בשבועתו
כמה הוציא ואינו צריך לגלות למי נתן השוחד מפני הסכנה .וצ"ע למה לא מובא בשו"ע ונו"כ .עי'
חזו"א ליקוטים בחו"מ סי' ט סק"א החולק על הרמ"א שאם יש לו חפץ בבית הבעל הבית ,אז קנו
הפועלים בעבודתם ,וצ"ע.
 1156שלא בצורת גזל ,וחוזק יד ,אלא כמו שתקנו דבר ,והוא בידם ,ולא החזירוהו לבעל הבית.
 1157אבל אם גמר הפעולה אז השכירות ניתן לבעל הבית ,והוה כתפיסה ברשות )קצה"ח שיב
סק"ו(.
 1158אם יש ספק בכסף ,לא מוציאים מאיפה שהוא נמצא ,אבל אם היה ספק וא' תפס ,התפיסה
שלו נחשב כגזל ומוציאים מידו ליתן לאחר ,ואז מחשבים בספק.
 1159עי’ קצה"ח בס"ק הבאה.
 1160עי' נתה"מ בס"ק הקודמת.
 1161קצת צ"ע בדבריו שאם הפחות שבפועלים היא ג' בשורה אחרונה כותב שצריך לתת ד'.
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)יז( בעל הבית שהטעה פועלים כו'  -כשהפועלים הטעו לבעל הבית אין לו עליהן אלא
תרעומות אבל כשהבעל הבית הטעה את הפועלים כיון ששמעו וקבלו הפחות ועשו מלאכה
יוכל הבעל הבית לומר אלו לא נתרציתם לשכירותי לא הייתי שוכר אתכם ואף בהטעו
פועלים את הבעל הבית אם כבר נתן להם הבעל הבית השכירות ואח"כ נודע לו שנשכרים
בפחות א"י להוציא מידן) 1162ש"ך( .וי"ח דאדרבה דגם בעל הבית שהטעה לפועלים אין
להם רק תרעומת משום דבלא תנאי ג"כ צריך לשלם הפחות ,משמע דלולי זה כגון דאף
הפחות הוא ה' או ו' צריך לשלם )רע"א(.
)יח( כמו ששאר פועלים נשכרים .קשה לי כי אמר לפועלים תעשו עמי מלאכה בד' כמו
שנשכרים אחרים והפועלים שותקין ,מנ"ל דסמכו על שיעור שכירות אחרים דילמא סבר
וקיבל בקציצה שזכר בעל הבית ,ואמאי נבטל השכירות מספק ונוציא ממון טפי מהקציצה.
וראיה לזה ממ"ש המחבר בסעיף זה אמר בעל הבית שכור לי בד' ואזל השליח ושכר לו בג'
ואמרו לו כמו שאמר בעל הבית ,דסבר וקיבל בג' ,וע"כ מיירי שאמר השליח שבעל הבית
שלחו להשכיר לו בג' ,דהא בזה מיבעיא לן בגמרא ]ב"מ ע"ו ע"א[ מי אמרינן מהימנת לן
דהכי אמר בעל הבית כו' ,שמע מינה דבשם הבעל הבית אמר השליח ,ואפ"ה לא הוי
השכירות בטעות דהא בעל הבית אמר בד' ,אלא ע"כ דכיון דאין לנו הוכחה שסמכו על דברי
הבעל הבית עצמו אלא שאפשר שעיקר הסמיכות שלהם על דברי השליח ע"כ לא נתבטל
מה שדיבר השליח עמו ,וה"נ מאי שנא .והמעיין בדברי ב"י ]סעיף ב' ג'[ שמביא דינים אלו
בשם רבינו ירוחם ]נתיב כ"ט ח"א[ לא קשיא מידי ,דכתב דינים אלו דרך שאלה ,דהיינו
שהפועלים עצמן שאלו בפירוש בשעת קציצה כמה אתה נותן לשאר פועלים ,משמע דעל זה
דוקא סמכו ,וכן הוא בהטעו פועלים את בעל הבית .וכן מוכח ממה שהעתיק רמ"א כאן
בסמוך קודם לזה כמו שעשו חבריכם ואמרו כמו שעשו חברינו ,משמע דבעינן שהפועלים
יזכירו בפירוש שסומכים על שכירות חבריהם ,אבל בלא"ה ודאי עיקר סמיכתם על הקציצה
שקצץ בפירוש ,וכאן קיצר רמ"א במקום שהיה לבאר ,ומעשים בכל יום שאדם מוכר לחבירו
חפץ ואומר כך נתנו לי סך זה ולא רציתי למכור בזה הסך ,ואח"כ נתברר שלא היה שום קונה
בסך קיצבה שזכר הוא ,וכי בשביל זה יבטל המקח ,אלא ע"כ כדפרישית דבעינן גילוי
מילתא שסמך עצמו על שכירות אחרים דדוקא אז תלוי בשכירתם ,כנלע"ד )ט"ז( .1163
)יט( ונמצאו שנשכרים ביותר  -פי' כל הפועלים נשכרין ביותר ,רק שאותו יותר אינו בשוה,
כגון שיש שנשכרין בה' ויש בו' ויש בז' ויש בח' כו' ע"ז מסיק ג"כ וכתב שנותן להן בפחות
שבפועלים ,ור"ל מה ששכרן בד' עכ"פ בטל ,הואיל וכולן נשכרים ביותר ,אלא משלם להן
בה' דהוא הפחות נגד מה שנשכרים באמת דהיינו בה' .אבל אם נמצא דהמועט נשכרין בד',
א"צ ליתן להם אלא ד' ,שכל אדם דעתו על הכי זול שאפשר .1164גם מה שמסיק הרמ"א ,או
שהפועלים הטעו להבעל הבית בכה"ג כו' היינו שהפועלים א"ל סתם תן לנו י' שגם שאר
פועלים נשכרים בי' ונמצא שכולם נשכרים בפחות ואותו פחות אינו שוה רק קצת בט'
וקצתם בח' ז' ו' וקאמר דנותן להן בפחות כיון דקציצת שכירתן בטלה שכל אדם דעתו על
ההכי זול שאפשר .וכל זה אם אמר סתם ,אבל אם אמר הפועלים "אנו רוצים י' שרובם
נשכרים בי'" ,ובאמת רובם נשכרים בו' ,ומיעוט בה' ,צריך לשלם ו' ,שהוא הרוב )סמ"ע(,
וי"א שכך דרך בעל הבתים לשכור כפי הרוב )ש"ך( .נראה שברור במקרה הקודם של "עשה
עימי כמו חברכם" שעיקר השכירות ופיסוק דמים היה על המקח שעשו חבריהם ,רק אחר
ששאלו אותו בכמה ,הטעה אותן ,וכיון דבגוף השכירות נגמר הפיסוק על המקח של
חבריהם נתקיים השכירות כן ,ומה בכך שהטעה אותן אח"כ י"ל שסמכו עצמם שיבררו
אח"כ .ועוד נראה דאפילו בלשון שכתב ברמ"א "בד' כמו ששאר פועלים נשכרים" ,נראה
שלשון השכירות מוסב על זה ג"כ ששוכר אותן על הסך שנשכרו שאר פועלין ,והוי כאומר
שתי לשונות הסותרות ,וכיון שהטעה אותן בסך השער הוי כאונאה בשיווי המקח דבכלל
 1162חלש קצת?
 1163עוד לא עשיתי
 1164עי' פתחי חושן חלק ז' פרק ח' סקי"א ,שהולכים לפי סוג העבודה והמקצוע ,ואל כפחות
ממש ,וזה אפילו שיש יחידים המשכירים עצמם בזול ,ואם יודע שהפועל לוקח במקומו תאחרים
יות רמשאר פועלים אינו יכול לתת לו כפחות שבשכירות.
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גזל הוא וכתפס שלא ברשות דמי ,דחייב ליתן להם כפי תפיסת הלשון שהוא לטובתם.1165
ולפמ"ש יש לקיים דברי שניהם ,דינא דרמ"א כשאמר דברים אלו בתוך פיסוק דמים ,ודברי
הש"ך בלא אמר לו בפיסוק דמים רק בד' ,ובפיתוי השכירות שישכיר עצמו בסך זה אמר לו
שגם שאר פועלים משכירין עצמן בסך כזה ,אז אין לו רק דין אונאה ופועל אין בו דין אונאה
)נתה"מ( .ולפי דבריהם אם באמת הזכיר בעל הבית רוב שוכרין בד' ,היה צריך ליתן כפי
שנשכרים רוב הפועלים ולא כפחות ,וי"ח על זה שאי אפשר לדמות הטעה בעל הבית
להטעו הפועלים ,שפועלים שהטעו לבעה"ב ונתרצה ליתן להם י' אך שהטעו אותו שאמרו
שרובן בי' ואעפ"כ נתרצה באם רובן בט' ליתן להם ט' ,לכך נותן להם ט' ,אבל בהטעה את
הפועלים ואמר שרובן בה' דרוצה ליתן רק ה' ולא יותר ,אף דלא נתרצה אלא על הרוב ,מ"מ
הוי כלא התנה ,ורק חייב כפי המיעוט ולא כפי הרוב )פ"ת בשם רע"א(.
)כ( או שהפועלים הטעו כו' .בסמ"ע ס"ק )ח'( ]י"א[ טרח לישב למה נקט רבינו ירוחם
בסיפא רוב הפועלים וברישא לא נקט .ודבריו מגומגמים מאד וכמעט אין להם פירוש.
ובחנם טרח ,דבירושלמי גופיה שמקור דין זה משם ]ב"מ[ ריש פרק האומנין שם כתב באמת
גם ברישא רוב הפועלים ,אלא ע"כ דלאו דוקא הוא בדברי רבינו ירוחם ,ויפה עשה רמ"י
]בעיר שושן[ שכתב בשניהם בשוה )ט"ז( .1166
)כא( ונותן להם כפחות שבפועלים .ואין להקשות כיון שהם אמרו בפירוש כמו ששאר
פועלים נשכרים יש לנו לשום בשער הבינוני כמ"ש המחבר סוף סימן של"א .ונ"ל דההיא
דסימן של"א הוי דוקא באופן הנזכר לשם שאומר כאחד או כשנים מבני העיר ,משא"כ אם
אמר סתם תשלם לי כדרך שבני העיר משלמין ,הולכין אחר הפחות ,כנלע"ד )ט"ז( .1167
) (áëליתן לו חפץ בשכרו  -ודוקא בחפץ דינא הכי ולא בשטר חוב) 1168סמ"ע( ,אבל חייב
ליתן לו מה ששוה השט"ח כפי מה שהוא שוה למכור ,1169כמו גבי מוחל שט"ח לעיל סימן
ס"ו סל"ב )ש"ך( ,1170וי"א ששמין את השט"ח בגמר המלאכה ,ולא בשעת פיסוק
השכירות) 1171נתה"מ(.
) (âëשם  -ואם פסק עמו חטים סתם אינו חייב לתת לו חטים אלא נותן לו שכרו במעות
ואע"ג שמובא )לקמן סי' של"ו ס"ב( דאינו יכול לומר קח חטים בשכרך ,שחייב ליתן לו
מעות כמו שהתנה עמו ולא שויו ,התם הוא דסתם שכירות במעות הוא שכל השוכרים על
דעת כן שוכרים פועליהן) 1172ש"ך( ,אם משכיר פועל לעשות מלאכה והתנה עמו ליתן חפץ
מסוים בשכרו ,לאחר כן כשגמר מלאכתו תובע ממנו אותו חפץ שהתנה ,וזה אומר אתן לך
דמי החפץ ,יכול לחזור בו מאחר שלא משכו ,ששכירות לא קונה חפץ ,אמנם דמי החפץ
ודאי צריך ליתן ומשום דשכירות אפי' אלף זוז קונה בדיבור ,אבל אם השוכר רוצה ליתן
לפועל את החפץ אין הפועל יכול לומר תן לי דמי החפץ ,אע"ג דמעות דאינו קונה שניהם
חוזרין הלוקח והמוכר ואפי' רוצה המוכר ליתן לו החפץ הלוקח יכול לחזור וליקח את
כספו ,היינו משום דמעות אפשר להחזירם אבל הפעולה אי אפשר להחזירו ,וכיון דרוצה
 1165עוד בנתה"מ) :וכן הדין במקח שאם אמר להלוקח הריני מוכר לך בד' כפי השער ,דלשון
פיסוק דמים מוסב על שני הלשונות ,תופסין הכל לטובת הלוקח אף שכבר נתן הדמים לפי שתופס
המעות ע"י אונאה וגזל ,ומכל שכן כשאמר הריני מוכר כפי השער ושאלו הלוקח אח"כ בכמה
השער והשיב בד' ונמצא בפחות שאינו נותן לו רק הפחות כיון שהמקח נגמר רק כפי השער ועל זה
משך הלוקח .אבל אם בשעת פיסוק אמר לו רק בד' רק שאח"כ שאל לו על השער ואמר לו
שהשער הוא ג"כ כך או שכולן מוכרין כך ,אין זה רק בדין אונאה ובעינן שתות ,ותלוי בראות עיני
הדיין אם הלשון היה מוסב על הפיסוק דמים אם לא רק שאמר לו כן בדרך אונאה למען יקנה או
ימכור לו ואז יש לו דין אונאה(.
 1166עוד לא עשיתי
 1167עוד לא עשיתי
 1168עי' תרומת הדשן רל ,שהרי שטר רק נקנה בכתיבה ומסירה ,ואין כאן.
 1169היינו ולא הפחות שבפועלים.
 1170לא ראיתי הלכה שיצא מהקצות ,שהרי הרמ"א וכן הש"ך וסמ"ע ונתה"מ לא מדברים בצירו
של התרומת הדשן ,וכל התה"ד עוזר שלא קנה השטר עצמו.
 1171ולענ"ד נראה שזה דווקא אם הפחות שבפועלים כזה או פחות ,אבל אין ליתן לו פחות
מהפחות שבפועלים.
 1172עי' סי' של"ו סק")ח( .ועי' רדב"ז ח"ג תתצט שאין חומרא זו בשכירות כלים ובתים ,אמנם
בשכירות בהמה אכן צריך לשלם במזומן.
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ליתן החפץ בשכרו כאשר הבטיחו אינו יכול לומר תן לי דמים כיון שלא שכרו אלא בחפץ,
ראוי להסתפק היכא דנשרף החפץ אם יכול השוכר לומר שלך הוא דנאבד ,כיון דיכול היה
לפוטרו בחפץ ,ונראה דאינו יכול לומר שלך נאבד דכיון דטעמא דאינו צריך ליתן החפץ
משום דמחסרא משיכה ,1173וכיון דקי"ל כר' יוחנן דאמר דבר תורה מעות קונות ומשום שלא
יאמר נשרף חיטך בעליה ,וצ"ע )קצה"ח( .עיין מ"ש לעיל )סימן רג סק"ז( ,ולפמ"ש שם
נראה דדינו כאפותיקי מפורש שאף שיכול לסלק בדמים אם נשרף פטור מליתן דמים אחרים
)נתה"מ(.1174
) (ãëשם  -אם חוזר בו השוכר הוא במי שפרע )עי' לעיל סי' רא ס"א( כיון דשכירות ה"ל כמו
כסף ,אם לא שהמכוש אחרון אינו שו"פ דאז הוה מלוה ,ואין במלוה מי שפרע )קצה"ח(.
) (äëשם  -אם הבטיח לשכיר בשכרו דבר שלא בא לעולם כגון פירות דקל ולא אמר דקל
לפירות נמי מחויב ליתן שכרו ,דלא גרע מהבטיח לו חפץ דלא קנה החפץ ואפ"ה בדמיו
מיהו נתחייב ,וא"כ ה"ה בדבר שלא בא לעולם בדמיו מיהא נתחייב ,ואין שמין כמה שוה
עכשיו קודם שגדלו הפירות שהוא בזול אלא צריך ליתן פירות דקל אחר שגדלו או דמי
הפירות אחר שגדלו )קצה"ח( ,וי"ח רק שנותן לו כפי מה ששוין למכור בשעת גמר פעולה
דאז הוא פרעון השכירות )נתה"מ(.1175
)íéôòåæ íéðô úéáä ìòá íäì äàøäå äëàìîä äìæìãúðå òìñá åîöòá úéáä ìòá øëù (ä
éôë íëøëùî åúçôúù úòã ìò àìà éúñééôúð àì øîåì ìåëé åðéà ,1176íéøáãá åäåñééôå
ùéåìø :äâä .åðéùò ïëå äáåè äëàìîä äùòðù úòã ìò àìà êåðñééô àì åøîàé íäù ,ìåæä
àìá øåæçì ìåëé äéäå (æë) êë àìà íëì ïúåð éðéà ùåøéôá øîà úéáä ìòá íàã ïé÷ìçî
íäå äëàìîä äø÷åä íà ïëå ,øîàù åîë àìà ïúåð åðéà åäåñééôå åøæçã â"òà ,(çë)úåîåòøú
úòã ìò àìà åðñééôúð àì øîåì íéìåëé íðéà ,íéøáãá íñééôå úåôòåæ íéðô åì åàøä
äìéëà íëì óéñåäì úòã ìò àìà éúñééô àì áéùé àåäù ,ø÷åéä éôë åðéøëù ìò óéñåúù
:éúéùò ïëå (èë) äéúùå

) (åëלא פייסנוך כו'  -עיין מ"ש בסימן רכ"א מזה )ט"ז(.
)כז( אלא כך  -כלומר סך פלוני לאפוקי חזר בו בסתם )ש"ך(.
)כח( והיה יכול לחזור בלא תרעומות  -כגון שחזרו בהן הפועלים תחלה ובטלה שכירותם
אלא שמנכה להם וכדלקמן )סימן שלג ס"ד( ,ואח"כ נמלכו ורוצים לגמור המלאכה וחזר בו
בעל הבית ,ואמר בפירוש איני נותן לכם אלא סך פלוני ופייסוהו ,יכלו לומר ,רק על תנאי זה
עבדיתן )ועיין מ"ש לקמן סי' של"ג סעיף א' וסעיף ה' ס"ק ל'( )ש"ך( .עי' דברי רכא סק"א
)נתה"מ(.
) (èëאלא ע"ד להוסיף לכם אכילה ושתיה  -לשון הש"ס על דעת שטרח לכם 1177באכילה
ושתיה )ש"ך(.

)íäì øîåì ìëåé àìå ,'ã íäì ïúåð ,'ã ìò äãîòå äìæåäå 'ãá íøëùå 'ä äåù äëàìîä íà (å
 1173יש עוד תירוץ בשם אחיו ,ולא זכיתי להבינו בבירור
 1174לא הבאתי את הפ"ת.
 1175לא הבאתי את הפ"ת.
1176

 1177האם זה מוסיף משהו?
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äø÷åäå éåàøäî øðéã øúåéá ïøëù íà ïëå ,(ì) äåùù äîî úåçô øðéã åç÷ú äúò íâ
.åéùëò ìù ø÷åéä éôì éåàøäî øúåé øðéã åðì óéñåú äúò íâ øîåì íéìåëé íðéà ,äëàìîä

) (ìולא יוכל לומר  -בגמ' מפרש הטעם ,שיאמרו הפועלים מתחלה לא נתרצנו בפחות אלא
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
הפועלים נשכרין בכך וכן הטעם בסוף הסעיף דהבעל הבית אומר על דרך זה להפועלים
)סמ"ע(.

åðá äìçå ãîìî øëåùäå ,äãùä úå÷ùäì ìòåôä úà øëåùä - âìù
)äæ íäì ïéà ,íúåà äòèä úéáä ìòá åà úéáä ìòá úà åòèäå íéìòåôä úà øëåùäàìø (à
äùåòù úåðîåà éìë úéáä ìòá (â)êùî íàã (á)íéøîåà ùéå :äâä .(à)1178úåîåòøú àìà äæ ìò
øéëù àåä íà ìáà ,(ã)1179ïìá÷ àåä íà ìòåôä àìå åá øåæçì ìåëé úéáä ìòáä ïéà ,äëàìî íäá
íéøáã äîá .(ä)íéøçà øåëùìå åúðîåà éìë áëòì ìåëé åäéî ,øàáúðù åîë øåæçì ìåëé íåé
äãù åàöîå íéìòåô ,(æ)äàåáú åàöî àìå íéøîçä åëìä ìáà ,(å)1180åëìä àìùá :íéøåîà
 1178השוכר עני י"א שזה נדר וחייב לקיים אפילו ללא קנין )קצה"ח רסד סק"ד( ,וי"א שאין בזה
שום נדר ,שנדר צדקה היינו שמקבל על עצמו ליתן לעני בתורת מתנה ונדבה )שו"ת בית שלמה
חו"מ יז(.

 1179עי’ מחנ"א שכירות פועלים ו שכל זמן שאין הפסד יכול המשכיר לחזור .וקבלן שמשך כלי
לתקן זכה בכל שכרו .ונראה שאם היו הרבה כלים ,עצם זה שמשך כלי א' אינו מועיל לכלים
אחרים ,ולכן המשכיר אדם להעביר עצים ממקום למקום ,באלה העצים שמשך זכה בשכרו ולא
יותר )פתחי חושן הלכות שכירות פ"ז סק"ז( ,אמנם בסק"י משמע בקבלן שהתחלת המלאכה על א'
נוגע לכולם ,ועי' בית יצחק לקמן הערה  ,1231והעיקר שזה תלוי אם יש חסרון בחילוק הדבר .ועי'
נתה"מ סי' ש"ו סק"ו שכל שליח וכו' שלא עשה העבודה וגרם הפסד צריך לשלם כמו אם אוביר
)סי' שכ"ח ס"ב( ,ועי' קפג סק"א שאם רוב הסוחרים הרויחו סך מסוים ,והשליח התבטל השליח
צריך לשלם מכיסו ,אמנם עי' נתה"מ סי' קעו שמביא שהקצה"ח שם סק"ז חולק ]ול"נ שהקצות
חולק בגלל שזה שותפין ,וצ"ע אם יש כזה סברא בשותפין ,עי' רמ"א קעו י שזה דווקא שהתרו בו[.
עי' נוב"י )חו"מ ח"א סי' ל אות ט( :אומן שמשך כלי אומנות או בק"ס שא"י לחזור היינו שב"ד
כופין אותו אבל אם עבר ולא עשה אין עליו כלום דנפל ברשת ביטל כיסו של חבירו .הנה אותה
אנו מבקשים דב"ד כופים אותו כל זמן שיש בידו עוד לעשות בודאי אם כבר הוא מעוות לא יוכל
לתקון וחסרון כו' פשיטא שאינו אלא מבטל כיס אם לא בא חבירו לכלל הפסד.
1180

בענין אם התחלת המלאכה של יום א' שייך ליום השני עי' מנחת פתים הובא לקמן הערה

.1198
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úéáä ìòá ø÷éá íà ,(ç)íéî àìîúðù åäåàöîå äãùä úå÷ùäì íøëùù åà ,äçì àéäùë
àì íàå ,úåùòì åãéá äîå íåìë íéìòåôì ïéà ,(è)íéìòåô äëéøöù äàöîå áøòáî åúëàìî
øîç ïëå åæ äëàìîì åîöò øéëùäù éî ïéîùù :ùåøéô ìèá ìòåôë (é) ïøëù íäì ïúåð ø÷éá
åðéàù ,ï÷éø ï÷éø àáìå ìèá áùéìå åøëùî úåçôì äöåø äéä äîë éåàùî àéáäì øåîç øéëùäù
:1181(àé) ìèáì äëàìî äùåòå ï÷éø àáì ïåòè àáä äîåã

)א( אלא תרעומות – ואין בו חסרון של מחוסרי אמנה )עי' לעיל סי' רד סי"ד( ,וי"ח )סמ"ע(.
שיכול בעל הבית לומר לפועל השכר עצמך במקום אחר וגם הפועל אומר לבעל הבית צא
ושכור לך פועל אחר אלא שיש על החוזר תרעומות בשביל הטורח ,ולכן איפה שאין כאן
טרחא כגון שמוצאין בעל הבית אחר להשכיר את עצמן ,אין להן עליו אפי' תרעומות
והיינו דוקא בעל הבית על הפועלים משום שאין דרך בעל הבית לטרוח ולהשכיר פועלים
אחרים אף שמוצא לשכור ,אבל אם פועלים מוצאין בעל הבית אחר להשתכר אין להן עליו
אפי' תרעומות ,1182ונ"מ במה שיש תרעומות לענין אם קצץ פעם שניה וכדלעיל סי' של"ב
ס"ק כ"ב ע"ש) 1183ש"ך( ,אמנם כל מקום שיש לבעל הבית טענה רבה לחזור בו ]כגון
ששכרו להביא ממקום למקום ,ועצר בחצי הדרך ,ומכר דבריו ,והשוכר יכול להשכיר את
עצמו במקום החדש ,[1184אין לו עליו תרעומות )קצה"ח(.
)ב( וי"א דאם משך – אין בזה מח' ,ולכן "וי"א" לאו דווקא )ש"ך( ,וי"ח )נתה"מ(.
)ג( דאם משך הבעל הבית כלי אומנות כו' - 1185ואפי' החזירו לפועל אחר המשיכה מ"מ
מחשב המשיכה לקנין דאין יכול לחזור זה בזה אם לא פועל שחז"ל נתנו רשות לחזור אפי'
באמצע המלאכה כדי לקיים מ"ש כי לי בני ישראל עבדים ולא עבדים לעבדים )סמ"ע
וש"ך( .הוא הדין אם לא משך ,רק שנתנה לחצירו של בעל הבית קנאה הבעל הבית,
שרשותו קונה כמו משיכה ,אמנם אם היה כבר דרך פקדון אצלו ,לא מהני מידי לענין זה.
ודבר פשוט שכל שקנאום ב"ה לכליו של קבלן לא מתבטל הקנין אע"פ שחזר הקבלן
ולקחם )ט"ז(.1186
1187
)ד( ולא הפועל כו' – ואפילו אם התחיל במלאכה לא יכול לחזור בו )ש"ך ( .אין להקשות
דמאי קמ"ל בש"ך ,די"ל דקמ"ל דהוה אמינא דלא עדיף מדבר האבוד דאינו שוכר עליהן
רק כדי שכרן )לקמן סעיף ה' ו'( ,קמ"ל דאינו יכול לחזור בשום ממון .ונראה דהמשיכה
אינו קונה ,אלא רק מעות קונות ,דהיינו אם הקדים שכר אפילו לא נתן רק פרוטה לפועל
לקנין קנהו ואינו יכול לחזור ,ואף דר' יוחנן מודה דמדרבנן מעות ]אינו[ קונה ,היינו דוקא
במקום דשייך לומר נשרפו חיטיך בעליה ,אבל בשכירות מטלטלין דלא שייך החשש
דנשרפו חיטיך מעות קונות ,ומכל שכן בשכירות פועל .ובשוכר עכו"ם אומן ודאי דקונה
בכסף ,אם שכרו עם כלי אומנות או עם שוורים ,תלוי במחלוקת בסימן קצ"ד )בסמ"ע

 1181לא ברור המקום הכי טוב לזה.
עי' שו"ת הרשב"א ח"ב סי' ע"ב באשה שמשכירה את עצמה להניק לילד אם יש טענה שכעת
אין חלב בדדיה ,ולכן הוה שכירות בדבר שלא בא לעולם ,ולא חל .ותירץ :אין אומרים בשכירות
דבר שלא בא לעולם ,שגוף השכיר הוא שמשועבד למה שנשכר ,כשוכר שדה או כרם מחבירו
שהפירות הבאים לשוכר ,ואם נתכוין בקנין זו כדי שלא תוכל לחזור בה תוך הזמן גם זה אינו ,דבין
בקנין בין בשכירות יכולה היא לחזור בה .אמנם עי' שו"ת מהרי"ק חו"מ סי' לב :בנידון דמעלתו
שלבעלים עצמם אין להם בהם כי הוא אינו שלהם אלא ששכרו אותו הרענד"א על זמן .ומשכלה
ונגמר הזמן צריכים לשכור מחדש .וגם זה אם יזדמן שלא יהיו שוכרים אחרים וא"כ הוי דשלב"ל
ודבר שאינו ברשותו .ואין אדם מקנה דשלב"ל ודבר שאינו ברשותו וממילא אין להם טענת חזקה.
ולא זכיתי להבין דברי המהרי"ק .ועי' לקמן סי' שלט ס"ק )ט( שהשוכר אדם לעשות בשל עצמו,
הוה כמכר ,ולא כשכירות.
 1182יש חשבון של ה"ה ולא ראיתי להוסיפו
 1183לא זכיתי להבין
 1184קשה שהרי כתוב בסי' שיא ס"ו שיש לו עליו תרעומות.
 1185הש"ך סק"ב כותב על דברי הרמ,א וכן עיקר ולא ראיתי תוספת בזה.
 1186הובא בפ"ת ולא הבאתי דבריו.
 1187לא הבאתי את דברי הרע"א שמשמע מדבריו שזה מח' ש"ך וסמ"ע???
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סק"א וסקט"ז ובש"ך סק"א וסק"ד( .ואם משך האומן הכלי שנתנו לו לתקן לכ"ע קנה ואין
שניהם יכולין לחזור בהן )נתה"מ.(1188
)ה( מיהו יוכל לעכב כלי אומנתו כו'  -ור"ל כשעדיין כלי אומנתו דפועל בידו דבעל הבית
)סמ"ע( .יש מקום לומר שאינו יכול לעכב כלי אומנות ,ולכן ירא שמים יחמיר בדבר ויחזיר
להפועל את שלו )ש"ך( .יכול לעכבו עד שיספרנו דיכול לומר שכרתי המספרים שיהיה
בידי עד שתספרני בו ,אבל שיהיה יכול למכור המספרים ולשכור אחרים בדמיו לא שמענו
מהם )נתה"מ(.
)ו( בד"א שלא הלכו  -רבים ששכרו מלמד או יחיד העושה על דעתן ,אף דלא התחיל ,אינו
יכול לחזור ,דרבים לא בעיא קנין ,וג' מקרי רבים) 1189רע"א( .שלשה ששכרו מלמד דא"צ
קנין ,דכל מילי דרבים א"צ קנין .ומהתימה שלא הובא זה בכל פועלים ששלשה שכרו
פועל דאין יכול לחזור ,ואפשר דדין זה אינו רק במלמד שהוא דבר מצוה ודמי קצת לנדר
שהודר ברבים ועל דעת רבים) 1190נתה"מ(.1191
)ז( החמרים ולא מצאו כו'  -ר"ל כשהפועל היה חמר להביא לו תבואה הלך ולא מצא,
וכשהפועל היה רוצה לחרוש שדהו ,הלך ומצא לחה ,ואינה ראויה אז לחרישה )סמ"ע(.
)ח( שנתמלא מים  -פי' ואינו צריך להשקאתו )סמ"ע(.
)ט( אם ביקר בעל הבית מלאכתו כו'  -היינו שבדק את הארץ בלילה ,והלכות אלו נזכרים
בסי' שלד )סמ"ע( ,ע"ל סי' של"ד סעיף ב' ומ"ש שם )ש"ך(.
)י( נותן להם שכרן  -כיון דבעל הבית פושע וההליכה היא כהתחלה במלאכה ,משום הכי
אין בעל הבית יכול לחזור בו ,ואם חוזר צריך לשלם להם כפועל בטל ,ואף שאין לפועל
פסידא דממון מכח חזרה זו ,דאף שלא היה משכירן ,לא היה להם אצל מי להשתכר כו'
)סמ"ע וש"ך.1193(1192
)יא( כפועל בטל שאינו דומה כו'  -שמין מי שהשכיר עצמו למלאכה זו וכן חמר שהשכיר
חמורו להביא משוי כמה היה רוצה לפחות משכרו לישב בטל ולבא ריקן וכן ינכה לו
משכרו )סמ"ע ,וש"ך( ,וי"א חצי שכרו )ט"ז(.
)åéä àìùá à÷åã ,åëìä àìùá úåîåòøú àìà åéìò íäì ïéàù íéøåîà íéøáã äîá (á
åéùëòå ùîà íéøëùð åéä íà ìáà ,äæ úéáä ìòá íøëùùë ùîà íîöò øéëùäì íéìåëé
 1188עי' לקמן הערה  1206בשם שו"ת הר הכרמל.
 1189עי' מרדכי )ב"מ סי' תנז ,תנח( :רבים שהשכירו מלמד אם יכולין לחזור קודם שהתחיל
במלאכתו או לא .הדין פשוט מההיא דפרק בני העיר ,כל דבר הנעשה בפני שבעה טובי העיר,
ואפילו בפני ג' ,אין יכול לחזור ,דאין דומה מעשה רבים למעשה יחיד .ורבים הם שלשה כדאיתא
פרק השולח ואפילו יחיד העושה ע"פ רבים ]אין[ יכול לחזור כגון נדר שנעשה ברבים או על דעת
רבים כ"ש רבים עצמם ,ולכך נהגו שכל דבר הנעשה ברבים אין צריך קנין במקום שיחיד צריך קנין,
ועוד ראיה דאין יכולין לחזור דלא גרע ממתנה ,דאם היו אומרים לאדם אחד אנו רוצים ליתן,
אינם יכולין לחזור ,דה"ל לגבי רבים מתנה מועטת ,דאמרי' בפ' הזהב מתנה מועטת אין יכול לחזור
אפילו יחיד ,ובשלהי מסכת שבועות קאמר דנעשה נדר ,וכו' והיכא דאיכא ערב בדבר אף על גב
דליכא קנין נשתעבד מדין ערב בב"ד ולא בעי קנין ,ע"כ .א' ,אין שום משמעות של דבר מצוה .ב',
צ"ע אם כוונתו לומר שזה ממש כנדר ,ואם יש ערבות ,שאם לא עושים ,אז כל א' חייב למלאות.
ג' ,משמע שדבר של רבים ,לא שיש קנין ,אלא שאי אפשר לחזור בו.
ועי' לעיל סי' קסג ס"ו ברמ"א :כל דברי הקהל אינן צריכין קנין ,ועי’ בסמ"ע סי' כ"ב ס"ק י"ב.
ועי' ערך ש"י סי' סו ס"א שמעשה הקהל מועיל אפילו להקנות שטר שבכל מקום צריך כתיבה
ומסירה ,וכאן בהסכמה לבד .ועי' שו"ת בית שלמה חו"מ נד שזה אפילו בדבר שלא בא לעולם,
מכח הרא"ש )כלל ו' סי' יט וסי' כא( שזה מועיל מטעם מנהג.
 1190עי' שו"ת בית יצחק )חושן משפט סימן עח( דדוקא לדבר מצוה אם אין לדבר מצוה תליא
במנהג ,וכתיבת ס"ת הוה דבר מצוה.
 1191עי' פ"ת סק"ב אם צריך להביאו..
 1192הש"ך מוסיף "הלכו אורחא דמילתא נקט דמסתמא כשלא הלכו מוצאין להשתכר ומשהלכו
אין מוצאין כו'" ולא ראיתי צורך להביאו.
 1193מהסמ"ע וש"ך כאן וכן בס"ב משמע שהתחלת המלאכה היא קנין גמור .ועי' קצה"ח שז
סק"א שזה קנין גמור ואפילו לשומרים .אמנם עי' מחנ"א שכירות פועלים ד' שזה קנס ולא חיוב
מדינא ,אמנם יש מספיק ראשונים לא כך ,ולכן לא ראיתי תועלת .וע'י קצה"ח שי סק"א שגם על
הסוסים משלמים כפועל בטל ,ואין טענה שהוא מעדיף שהם יעבדו כמש"כ בסי' של"ד ס"ד.
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,1194ìèá ìòåôë íøëù íäì ïúåðå (âé)(áé)íäì ãåáàä øáãë äæ éøä ,ììë íéøëùð íðéà
àì ìáà íîöò åëìäù à÷åãå åëìä íàå ,(åè)úçôä íìùî (ãé)úåçôá íéøëùð íàå
ìòåôë íøëù íäì ïúåð (æé)ùîà íîöò øéëùäì íéàöåî åéä àìù ô"òà ,(æè)íçåìù
íøéëùéù éî íéàöåî íà ìáà ,(èé)ììë íéøëùð íðéà åéùëòù àåäå ,(çé)1195ìèá
1197
åæî äãéáë äëàìî ÷ø åàöî àì åìéôàã íéøîåà ùéå ,1196úîåòøú àìà íäì ïéà åúåøéëùá
íéàöåî íðéà íàå .(àë)ïé÷ìåç ùéå ,øçà íå÷îá ïîöò øéëùäì ïéëéøö ,ïøëùá óéñåäì íéöåøù ÷ø
ìòá ø÷éá àìùë íéðéãä åìà ìëå .(áë)úåçôä íäì íìùî úåçôá àìà íéøëùð úåéäì
øáãá úéáä ìòá úòéùô äúéä àì íà ìáà ,åúòéùôá àåäù áøòáî åúëàìî úéáä
ãîìî .á óéòñ ãìù ïîéñ ïî÷ì ïééòå :äâä .øàáúðù åîë (ãë) (âë)øèôðå ñåðà äæ éøä ,ììë
ìë ïéãä àåäå äéðù äðùì íâ äìçúä éø÷î ,äðåùàø äðù ìéçúäå íéðù éðùì åîöò øéëùäù
:1198ìòåô

 1194ולכן הקובע תור לרופא או עו"ד חייב לשלם לו ,אם מבטל התור ,וכמקרה הנ"ל.
ועי' לעיל סי' שט"ז ס"ק )ה(.

1195

 1196עי' אג"מ חו"מ ח"א סי' ל"ז :בהבטחת ממון לאחד שיעזוב משרתו ,ללא קנין ,אם חייבים לו
כשעזב המשרה ,ובאחד ששיקר שיתנו לו ממון כשיעזוב המשרה אם יש עליו חיוב ממון .אם היה
זה בעת שנסתלק המורה ונסע להשיג משרה במקום האחר וטוען שהמנהל אמר לו שישלמו לו
עבור הוצאת העברת חפציו למקום החדש ,וא"צ קנין ע"ז כיון שהוא קיים מה שרצו ממנו עבור
הבטחתם ,ובודאי אין יכולין לומר משטה אני בך.
1197

 1198עי' שו"ת רע"א ח"ב סי' טז ,שאם התחיל המלאכה הוה קנין לכל הג' שנים ,ואם באמצע
השני השלישי קבעו לעוד שנה ,אין התחלת המלאכה עד שנה הרביעית ,ואפילו קנין לא יעזור שזה
דבר שלא בא לעולם .עי' שו"ת הרא"ש סי' יג אות כא :אף דבר שלא בא לעולם ואינו ברשותו ,מכל
מקום מהני קנין מצד המנהג כמו קנין סיטומתא ,ועי' פ"ת שט"ו ]בתשובת חתם סופר ]חו"מ[ סימן
ס"ו[ ,וש"ך ונתה"מ ריש סי' רא לגבי סיטומטא בשכירת קרקעות .עי' מחנה אפרים )הל' שכירות
סי' יב( :השכיר ביתו לג' שנים כל שנה בכך וכך ,נראה דיכול לתבוע לו השכירות בסוף כל שנה
ושנה ,שכל שנה ושנה הוי שכירות בפני עצמו ,וה"ה אם אמר בכך וכך כל חדש ,יכול לתבוע
השכירות בסוף כל חדש וחדש ,דכל חדש שכירות בפני עצמו .ואם שכר בית סתם שא"ל השכיר לי
בית זה בכך וכך ליום ,אף על גב דא"ל כל יום כך וכך ,ה"ז שכורה אצלו לחדש אחד ,דסתמא
דמלתא לא אגר אינש ביתא לפחות משלשים יום ,ע"כ] .קשה על דבריו ,שלפי זה כל א' יכול לחזור
בכל חדש וחדש ,וקשה להאמין – עי' מנחת פתים שטו@[ ועי’ בית שלמה חו"מ סי' קטו,
שבשכירות פועלים אם אמר כל יום בכך וכך ,אז כל יום הוא שכירות בפני עצמו ,וכל א' יכול
לחזור ]וקשה כנ"ל ,ונראה שזה תלוי במנהג ,ועי' בית יצחק לקמן הערה .[1231
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)יב( ה"ז כדבר האבוד להן  -פי' וחייב מדינא דגרמי) 1199סמ"ע( ,וי"ח דהיא מדין דבר
האבוד ,והוא אף בלא פסידא .כגון דלא היה מוצא לשכור אחרים מבלעדו )רע"א( .דוקא
כשהלכו שהוא כהתחלת מלאכה שכשם ששאר דברים נקנה בקנין כך שכירות פועלים
נקנה בהתחלת מלאכה ,אבל י"א דאין חילוק בין התחילו במלאכה )קצה"ח( .הא דשוכר
עליהן עד כדי שכרן ע"כ לאו דינא דאורייתא הוא ,וע"כ הוא מצד תקנת חז"ל ,או שאמדו
חז"ל דעתן שבכך מחייבין עצמן זה לזה להשלים ההיזק עד כדי שכרן ,ועל תקנת חז"ל
ואומדנא שלהם אין להקשות כלל )נתה"מ(.1200
)יג( שם  -דוקא בפועלים הוא דחייב משום דינא דגרמי היכא דמצאו אמש והיום לא מצאו
מקום להשתכר ,אבל שכר בהמותיו ולא התחיל במלאכה אפי' מצאו אמש להשתכר והיום
לא מצא אין זה אלא כמבטל כיסו של חבירו ואין בו נזק כלל ופטור ,אבל היכא דלא
התחילו במלאכה דאין בו משום קנין כלל אלא דברים בעלמא א"כ אפי' הוי דבר האבוד
אינו אלא משום דינא דגרמי שהפסידו על ידו .וכה"ג דאינו אלא מניעת ריוח אפי' בנזק
אדם פטור ומשום דלא מיחייב בדיני דגרמי אלא בנזק ולא בארבעה דברים ומספיקא לא
מפקינן ממונא )קצה"ח(.
)יד( ואם נשכרין בפחות כו'  -פי' עתה נשכרין בפחות ממה שהיו נשכרין אתמול )סמ"ע(.
משמע דאם מוצאין להשתכר א"צ הבעל הבית לשלם להם כפועל בטל אלא משלם להם
הפחת ,משמע דר"ל דהפועל מחויב לעשות המלאכה וא"י לומר אשב בטל ותשלים לי
כפועל בטל) 1201ש"ך(.
)טו( משלם להן הפחת  -ר"ל מה שנשכרין היום פחות מאמש משלם לו לפי ערך כפועל בטל
)סמ"ע( ,וי"א שלא לפי ערך כפועל בטל )ש"ך( .היינו במקרה שלא הוזלה המלאכה ,אלא
שלא מצאו מלאכה כבידה זו שנשכרין לה אתמול ,אלא קלה מזו .ולכן נשכרין לה בפחות,
ובזה משלם כפועל בטל על פי שכירות של אתמול דהיינו מכבידה לקלה )קצה"ח.(1202
)טז( ודוקא שהלכו הם עצמם  -שאז נתקיים ביניהם השכירות ,ששכירות פועלים נגמר
בהתחלת המעשה) ,אבל( הלך שם שליח אין להם אלא תרעומות )ש"ך(.
)יז( ואם הלכו אע"פ כו'  -וכן לא הלכו ועכבם עד שאין מוצאין להשתכר צריך ליתן להם
שכרם כפועל בטל כיון שגרם להן הפסד אלא אורחא דמילתא נקט דמסתמא כשלא הלכו
מוצאין להשתכר ומשהלכו אין מוצאין )סמ"ע(.
)יח( נותן להם שכרם  -וה"ה אם שאר פועלים נשכרים בג' והוא שכרן בד' כיון שהלכו ה"ל
כאלו התחילו ואינו יכול לחזור בו ואינו יכול לומר השכירו עצמיכם כשאר פועלים אלא
צריך ליתן להם כפועל בטל לפי התנאי הגדול שפסק עמהם או ישכירו עצמם כשאר
פועלים והוא ישלים להם כתנאי שפסק עמהם )ש"ך(.
1199
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1201

אלא הברירה ביד הבעל הבית – לא הבנתי מילים אלה בש"ך.
עי' רע"א ולא הבנתי :רבי עקיבא איגר חושן משפט סימן שלג סעיף א
]ש"ך אות ד[ לעשות המלאכה אם ירצה בעה"ב .נ"ב לענ"ד הכי מוכח .דהרי מדברי הרמ"א
משמע דהחילוק בין פועל לקבלן .דבקבלן כיון דמשך כלי אומנתו אף דהחזירו אחרי המשיכה .מ"מ
אין הקבלן יכול לחזור בו וכמ"ש הש"ך ס"ק ג' .ואם נימא דמשיכת כלי הוי רק בהתחיל במלאכה.
כמו דנראה בדרישה דשנה ושלש כמה פעמים דלא עדיף מהתחילו לענין דאם יחזיר דיהי' ידו
התחתונה .הא גם בהתחיל א"צ לשלם מכיסו .והדרישה לשיטתו בסמ"ע ס' ט"ז י"ל דנ"מ באם
הבעה"ב תפס דיכול לשכור מזה כיון דמשך הוי כהתחיל אבל להש"ך ס"ק כ"א דס"ל דאין לשכור
ממה שתפס .א"כ הכא בלא התחיל והחזיר כלי אומנתו לידו מה נ"מ דידו על התחתונה אע"כ
דעדיף ולענין אם יש כאן ב"ד כופי' אותו שלא לחזור ודו"ק ומ"מ אם לא הי' ב"ד מצוי לכופו ושכר
אחרים א"צ הפועל לשלם לו כך מבואר בש"ך ס"ק ל"ד:
 1202לדוגמא ,אתמול היה צריך להעביר דבר כבד למאה שקל ליום ,ועכשיו רק מוצא משהו קל
בחמישים שקל ליום ,ובהפרש של חמישים שקל ,בזה הוא משלם לו כפועל בטל .עי' סמ"ע סקי"ג?
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)יט( והוא שעכשיו אינם נשכרין כלל כו'  -נמצא דאין חילוק בין הלכו ללא הלכו אלא
כשזולת שכירתו לא היו מוצאין מי שישכירן או שהיו שוכרים אחרים בפחות )סמ"ע(.
)כ( מי שישכירם  -ואם אמר כששכרם ,אם יחזור ישלם להם שכרם משלם ,י"ל דלישנא
יתירה לטפויי אתי דאף אם ימצא מי שישכירם ישלם להם ,ואפשר שזה דווקא במלמד
שלא שייך בו כפועל בטל דבלא"ה לומד עם אחרים ,אבל בפועל רגיל ההוספה מוסיף
שישלם לו לא כפועל בטל אלא שכר שלם ורק אם לא ימצא מי שישכירם )רע"א(.
)כא( וי"ח  -אפשר דאין מי שחולק )ש"ך(.
)כב( אלא בפחות משלם להן כו'  -פי' הן ישכירו נפשם לאחרים למלאכתן ומה שיפחתו להן
אחרים צריך בעל הבית זה שחזר בהן למלאות שכירתן כשיעור ששכר אותן )סמ"ע(.
)כג( אנוס ונפטר  -קהלה אחת קטנה קיבלו איש אחד להיות שוחט וכתבו ונתנו לו שטר סתם
בלי קביעות זמן ,ונקצב לו שכירותו מכל מה שישחוט יתנו לו כך וכך .ואחר זמן מחמת
מסים קבלו בשר ממקום אחר ,והשוחט תובע שכרו .והקהל טוענים שהם אנוסים בדבר.
להלכה ,אם האמת כטענת הקהל שהם אנוסים בדבר ,בודאי שע"פ הדין הקהל פטורים,
אבל מ"מ היה להם להתנות עם השלטון שהשחיטה יהיה דוקא בקהלתם ,ואפשר שלא
היה מקפיד בזה ,וא"כ מחוייבים הקהל לשלם להשוחט כפועל בטל .ואפשר שאין חילוק
לגבי שוחט בין עביד ללא עביד ,ואז אין מנכין הרבה אף אי לא עביד ,כמבואר בתשובת
רמ"א סימן נ' לענין רב מורה הוראה .ואף שלא קבעו להשוחט זמן בכתב שנתנו לו וא"כ
תלוי במחלוקת שהביא הרמ"א בסי' ס' ס"ג גבי מי שקיבל לזון חבירו סתם אי כל ימי חייו
או שנה אחת במשמע ,וא"כ הממע"ה ,וממילא הקהל פטורין) 1203פ"ת(.

 1203עי' או"ח סי' נג סכ"ה :אין מסלקין חזן מאומנתו אלא אם כן נמצא בו פסול .ועיי"ש במ"ב:
וה"ה לכל התמנות במקום שלא נהגו למנות לזמן ידוע והטעם שלא יחשדום שנמצא בהם פסול.
בו פסול  -בעדים .ועי' יו"ד רמ"ה סכ"ב :ובמקום שיש מנהג לקבל רב על זמן קצוב או שמנהג
לבחור במי שירצו הרשות בידם אבל כל שקבלו הקהל עליהם וכל שכן אם עשו ברצון השררה אין
לשום גדול בעולם להשתרר עליו ולהורידו .ועיי"ש בפ"ת :שבזה"ז שהרב הובא לעיר כפועל אין
הלכה של קנאת סופרים תרבה חכמה.

יש רבנים שאין מקבלין כתב רבנות על שש שנים ויש שאין מקבלין על יותר מג' שנים והם
יכולים לחזור אפילו תוך הזמן כדין פועל מיהו נ"ל שאם קבל מהעיר מעות קדימה לצרכיו חייב
לשלם להם לפי ערך הזמן שחוזר בו דהא הם לא נתנו לו רק על זמן הכתב ולא על פחות מזה
ואנשי העיר אין יכולין לסלק להרב ממקומו אף כשכלה זמן הכתב ומשלמין לו שכירות והכנסה
כמקדם וכן נהגו בכל תפוצות ישראל דהזמן שקובעין הוא למען העיר שהרב לא יחזור בו תוך הזמן
דאף שמדינא יכול לחזור בו מ"מ הוי מחוסר אמנה ויש להם עליו תרעומות ולאחר זמן הכתב יכול
להשכיר עצמו למקום אחר או להסתלק לגמרי ואין בזה אפילו מדת חסידות וכן נהגו כל גדולי
עולם אבל אנשי העיר אין חוזרים בהם לעולם אם לא שנמצא בו פסול דאין סברא שאחד יעקור
סיכי ומשכני אותו ואת ביתו וזרעו ואח"כ יסלקוהו שישאר בלי מקום למחיתו וכן הדין בש"ץ
ושמש וכל מיני התמנות שכל זמן שלא נמצא בו פסול אין מעבירין אותו כל ימי חייו וכן המנהג
)ערה"ש אות ט"ו(.
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)כד( שם  -רב אחד ששכרו אותו לרב וכאשר הקריב הזמן חזרו בהן ,וכתב שם דודאי אף
שעדיין לא התחיל במלאכה אין יכולין לחזור בהן ,וכמ"ש המרדכי דכל דבר הנעשה
ברבים או ע"י ג' טובי העיר ליתא בחזרה כו' ,1204אמנם אם היה אונס שחזרו בהן מחמת
חשש אויר ל"ע] 1205דהוי אונס דלא שכיח דהוי פסידא דפועל – שעה"מ[ ,נראה דיכולין
לחזור כו' .אך אמנם אם חזרו בהן קודם שנודע חשש אויר ,אע"ג דהוי אויר אח"כ פסידא
דבעל הבית ,דמיד דחזרו בו נתחייבו לפועל כו' ,וי"ח שאף אם חזרו ,ואח"כ היה שינוי
אויר פטורים )פ"ת(.

)øáë ìá÷ åìéôàåâìø ,(åë)1206øæåç íåéä éöçá åá øæçå (äë) äëàìîá ìòåôä ìéçúäáìø (â
øîàðù ,åéìò áåç úåòîäå åá øåæçì ìåëé ,(æë)úéáä ìòáì íìùì åãéá ïéàå åúåøéëù éîã
)øåñà àîòè éàäîå :äâä .1207íéãáòì íéãáò àìå íéãáò ìàøùé éðá éì éë (äð äë àø÷éå
:(èë)íéðù äùìù òá÷á úéáä ìòá úéáá úåéäì åîöò øéëùäì øôåñ åà ãîìî åìéôà (çë)ìòåôì

)כה( התחיל הפועל כו'  -בעל הבית אסור לחזור בו מאחר שהתחיל הפועל ואפי' לא הלכו
ממקומן) 1208סמ"ע(.
)כו( חוזר כו' – ואפילו קבל להיות פועל בקנין )ש"ך וט"ז( ,אבל בקבלן שקבל קנין אינו
יכול לחזור בו בשום ממון וכמו שכתבתי לעיל ס"ק )ד() 1209ש"ך( ,1210וי"א שבקנין אינו

 1204עי' נתה"מ לעיל בס"א.
 1205היינו שהיה מגפה במקום שהרב נמצא.
 1206שני פועלים שנשתתפו יחד לעשות מלאכה אצל בעל הבית אחד אין אחד מהן יכול לחזור
בחצי היום נגד חבירו אם לא ששניהם חוזרים בהם )שער המשפט סק"ג(

1207

 1208נכון?
 1209איתא בש"ך בשם הריב,ש שקבלן יש קנין בתחילת המלאכה ,ועי' נחל יצחק לט יז שזה
תקנת חכמים ,ועי’ לקמן הערה .1234
 1210הקצה"ח חולק על הש"ך שאין כאן קנין דברים בעלמא ,אבל אין מחלוקת בהלכה בכלל.
ולאותו טעם לא הבאתי את דברי הט"ז@.
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יכול לחזור בו אך יש לחלק בין קנין לקנין ,דודאי כל הקנינים שבעולם לא מהני בזה דהוי
קנין דברים ,אך קנין כסף ושטר דמהני לקנות בו עבד עברי מהני ג"כ כאן כו') 1211פת"ש(.
)כז( ואין בידו לשלם כו' – לא נחשב כאן כדבר האבוד כיון דאפשר שיהא לו) 1212ש"ך(,
וי"א דהוה דבר האבוד ,ולכן אינו יכול לחזור )קצה"ח(.1213
)כח( ומה"ט אסור כו'  -נ"ל דהיינו דוקא כשיש לו פרנסה וכסות דבכה"ג אסור למכור עצמו
לעבד עברי ,אבל אם הוא עני ביותר כשאין לו אפי' כסות ,דמותר למכור את עצמו
ופשיטא דהיכא דמותר למכור את עצמו מותר אפי' לשנים הרבה ,וא"כ בכה"ג פשיטא נמי
דמותר להשכיר עצמו בקבע ליותר משלש שנים דלא גרע ממוכר עצמו )ש"ך(.
)כט( בקבע שלשה שנים  -דג' שנים שם עבד ושכיר עליו דכתיב )ישעיה טז יד( מקצה שלש
שנים כשני שכיר כו )סמ"ע( .וי"א צ"ל יותר מג' שנים )ש"ך וט"ז( .ונ"ל דמה"ט יש ליזהר
למלמד או לסופר או שאר מלאכות שלא להשכיר עצמן להיות בבית בעל הבית בקבע עמו
ולהיות סמוך על שלחנו בלי הפסק יותר מג' שנים ,דכל טפי מג' שנים נפקא לי' מתורת
שכיר ועבד גמור לא הוי לכל הלכותיו ,מ"מ כיון דנפקא מתורת שכיר קא עבר על כי לי בני
ישראל עבדים ,וי"א שמותר אפי' יותר מג' שנים דדוקא עבד עברי שאינו יכול לחזור בו
ואינו יוצא קודם זמנו אלא בשטר שחרור עובר משום עבדי הם )ש"ך( ,חזן שנתקשר עם
הקהל בתקיעת כף לששה שנים והחזן רוצה לחזור .י"א שאינו יכול לחזור ,שאינו כפועל,
אבל חזן שכל עצמו אינו רק להוציא ציבור ולעבדו כפלחן הראוי ואפי' נכלל בשכרו מה
שמשורר ובכה"ג ,מכל מקום הואיל שמכבד בקול ה' מהונו ממה שחננו ומשמח אלקים
ואנשים לא נקרא בכך עבד לעבדים .וצ"ע ברב ושמש העושה צורכי בית הכנסת ע"ש.
וי"א דמלמד חוזר דאע"ג דהוא עושה עבדות ה' עבד ה' מיקרי אבל מה שהתקשר לאחרים
אינו עבד שלהם ויכול לחזור וא"כ ה"ה בחזן וזה ברור .אמנם בנשבע ,צריך לקיים
שבועתו ,דאדם אסור להשכיר עצמו ביותר משלש אינו אלא מדרבנן ,ובדרבנן לא הוי
מושבע ועומד מהר סיני .בביטול מצוה דרבנן אסור לעשות המצוה כדי שלא לעבור על
השבועה בקום ועשה ,וכה"ג שלא לחזור ה"ל שב ואל תעשה ואסור לו לחזור דחזרה
דידיה היינו קום ועשה ,ועוד דכיון דכבר השכיר עצמו ביותר משלש א"כ איסורא דעבד
עבד ועכשיו שבא לחזור אחר שלש אין לו לחזור מחמת השבועה) 1214קצה"ח( .ואין שום
ספק דמ"ש קבע עמו ולהיות סמוך על שלחנו לא אתי למעוטי חכם העיר שאינו סמוך על
שלחנם ,דמה בכך הרי כל הקהלה משותפים שכרו להם פועל ונותנים לו בית ונותנים לו
דמי מזונותיו ואם הקהל מתנים עם הרב באם יזוז מהם צריך לחזור להם ההוצאות ולא
יזקפן עליו במלוה גרע טפי ואסור )פ"ת( .נוהגין ברוב תפוצות ישראל לכתוב שטר הרבנות
על זמן יש על שלשה שנים ויש על חמש' שנים והטעם לפי דמבואר כאן שאסור להשכיר
עצמו יותר מג"ש דא"כ יצא מכלל שכיר ונכנס לכלל עבד ואסור למכור עצמו בעבד עברי,
וי"א שאינו מוכח לאסור יותר מג' שנים רק שלא יהא מושכר לשש שנים וע"כ יש כותבין
שטר הרבנות על ג' שנים ויש על חמש שנים אבל סתם אין כותבים .ומה דכותבין זמן
בשטר הרבנות היינו לטובת הרב המשכיר עצמו ושיהי' יכול לחזור אחר כלות הזמן אבל
הקהל אין בידם לחזור אפי' ככלות הזמן אלא במקום שנהגו )פ"ת(.

)äø÷åä ïéá ,1215ìèåðå äùòù äî åì ïéîù ,(ì)ìéçúäù øçà åá øæçù ìòåôä ïéã ãöéë (ã
àåä ïìá÷ íàå ,åì ïéòîåù ïéà ø÷åé çëî øæåç íà ìáà ,íúñ øæçù à÷åãå ,(áì)äìæåä åà äëàìîä
)ïéá ,äìæåä àìù ïéá åøëùù úòá äìæåäù ïéá ,1216úåùòì ãéúòù úà åì ïéîù (ãì)(âì
 1211וה"ה חזקה עי' מאיר המשפט שלג ס"ק)מב(.
 1212עי' חזו"א ב"ק סי' כג סקכ"ח כמו שאין כופין להשכיר עצמו לפרוע חוב.
 1213לא ראיתי הלכה יוצא מנתה"מ.
 1214עי' דבריו לעיל ר"צ סק"ה לחלק בין פועל שיכול לחזור לאפוטרופוס שלא יכול :וטעמא
דפועל חוזר היינו משום דכתיב כי לי בני ישראל עבדים ולא עבדים לעבדים ,וכיון דאפוטרופוס
מצוה קא עביד הו"ל עבד ה'.
1215
1216

עי' שו"ת שואל ומשיב )מהדורה תליתאה חלק א סימן תסט( :שכירות אינה משתלמת אלא
לבסוף ואף למ"ד ישנה לשכירות מתחילה ועד סוף מכל מקום אינה משתלמת אלא לבסוף וא"כ כל
שלא נגמר השליחות ולא הועילו בשליחותו שוב אין מגיע השכירות.
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åðîî ìá÷ :ãöéë .úåùòì ãéúòù äî åì ïéîù ,äìæåä àìù ïéá êë øçà äëàìîä äìæåäù
÷äéöç øö÷ ,(äì) ïéé ìù úåéáç êëå êë úåùòì åîöò ìò ìá÷ù åà ,íéòìñ éúùá øåö÷ì äî
,úåùòì ãéúòù äî åì ïéîù ,åéöç çéðäå åéöç âøà íéòìñ éúùá âåøàì ãâá ,äéöç çéðäå
éðù äôé øàùðä äéä íàå ,ïúëàìî úà åøîâé åà ì÷ù åì ïúåð íéøðéã 'å äåù äéä íà
(åì)åá øæåçä úéáä ìòáå :äâä .äëàìî éöç àìà åùò àì éøäù òìñ àìà ïúåð åðéà ,íéøðéã
:äðåúçúä ìò åãéù ïìá÷ë åðéã

)ל( כיצד דין הפועל שחזר כו'  -הפועל אם הוא שכיר יום יכול לחזור בו אפי' בחצי יום וידו
על העליונה כגון ששכרו בעד ח' דינרים ליום ועשה עמו חצי היום ואפי' אם נתיקרו
שצריך ליתן לפועל אחר על חצי יום הנשאר ו' דינרים ,אפ"ה צריך ליתן להראשון ד'
דינרים מחצי היום שעשה )סמ"ע ש"ך(.1217
)לא( שמין לו  -ואף אם הולך מבה"ב זה ונשכר אצל אחר )רע"א(.
)לב( או הוזלה  -וכן אם הוזלה שיכול לגמור חצי היום הנשאר בב' דינרין צריך ליתן ו' דינרין
ואינו מעכב בידו אלא ב' דינרין כדי שתגמר מלאכת היום בח' דינרין כפי מה שהתנה
)סמ"ע( ,וי"א שאין נותן לפועל יותר מקביעות הראשונה ,היינו ד' ,וכאלו שכרו לחצי יום
בד' דינרים )ש"ך( ,ועיקר שנותן לו ו' ,ואין לחלק בין היכא שהכניס פועל הראשון לשני
דאז הוי משום שליחות ,ובין היכא דבעה"ב צריך לשכור את השני )קצה"ח(.1218
)לג( ואם הוא קבלן  -ואם הוא קבלן שקבל עליו מלאכה בכך וכך )פי' ואינו כעבד דמלאכת
רבו מוטלת עליו לעשות בו כל היום בלי הפסק אבל זה גומר מלאכה שקיבל עליו איזה
שעה ביום שירצה וכדרך כל בעל הבית העושה במלאכה שלו למכור ולהשתכר בה( משום
הכי גם הוא א"י לחזור בו ואם חזר בו ידו על התחתונה שאם קיבל עליו המלאכה בח'
דינרין ועשה חציה וחזר בו ונתיקרה המלאכה שא"א לגומרה אלא בו' דינרין לא יתן לו
אלא ב' דינרין כדי שתגמר מלאכתו בח' כפי מה שהתנה ואם א"י לגמרו בפחות מח' דינרין
אינו 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
ונתיקרה המלאכה וחזר בו הקבלן נמצא דאין ביד הבעל הבית שכירות משל קבלן כלום
שהרי עדיין לא התחיל כלל בעשיית המלאכה אין הקבלן מפסיד אלא טורח הליכתו כיון
שאינו תופס משלו והוא א"צ לשלם מכיסו ,אבל אם תפס הבעל הבית משל קבלן אפי' דבר
1219
שאינו מכלי אומנתו יכול לשכור עליו מאותו תפיסה באופן שיגמור מלאכתו כפי תנאו
)סמ"ע( ,וי"א דלא שמעינן זה אלא בשבאת כלי אומנתו ליד הבעל הבית ,אבל שאר דבר
מי שמעת להו )ש"ך(.
)לד( שם  -ואם הוזלה שיכול לגמרה בב' דינרין אפ"ה אינו נותן לו אלא ד' דינרין וכן הדין
בבעל הבית החוזר בו אפי' בקבלן שידו על התחתונה שאם הוזלה המלאכה ויכול לגומרה
בב' דינרין צריך ליתן לו ו' דינרין על מה שעשה ולא ישאר בידו אלא ב' כדי שיוכל לגמור
בהם מלאכתו כפי תנאו ואם הוקרה צריך ליתן לו ד' דינרין )סמ"ע(.

1217

שיכול לעכב השכר אצלו עד שיגמור????

1218

1219
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)לה( או שקבל על עצמו לעשות לו כך וכך חביות של יין  -אע"ג דימי הבציר קצבתן ידוע
ואינו משועבד רק זמן הזה מ"מ הואיל ואינו קוצב לו שכר לפי הימים או לפי השבועות או
החדשים חשוב קבלנות כמו קמה לקצור דימי הקציר נמי ידועים הם )ש"ך(:1220
)לו( ובעל הבית החוזר בו דינו כקבלן – וכן בעל הבית השוכר מלמד ומצא אח"כ מלמד
אחר טוב מזה ,אינו יכול לחזור בתוך שנה כיון שהתחיל זה במלאכתו ואינו פושע ,ואם
הוא חוזר צריך לשלם שכר שלם מטעם דאי לא עבדו חלשי וע"ל סי' של"ה ס"א בהג"ה
שנייה )סמ"ע( .משמע שאם הוקרה שהבעל הבית יצטרך ליתן בעד הגמר ו' דינרין ,שנותן
להפועל ד' דינרין בעד החצי ,וקשה אמאי לא קאמר שאם אין לפועל פעולה אחרת לעשות
דצריך לשלם לו כל דמי מלאכתו רק לנכות כפועל בטל כמו בפועל בסעיף ב' .אבל פועל
שבעל הבית חוזר בו ,ותובע כל שכרו מטעם מזיק ,1221יש ביד הבעל הבית להטיל עליו
עבודה באותו רמה ,או אפילו יותר קשה אם יוסף לשכרו )עי' לקמן סי' שלה ס"א( ,אבל
כשהפועל לא תובע שכרו רק על מה שעשה מחויב ליתן לו שכירותו על מה שעשה ואינו
יכול לכופו שיעשה אצלו אפילו מלאכה כיוצא בו ,וכ"ש דקשה ממנו ,כיון שהשכירו
בפירוש ואמר מלאכה זו ,אינו יכול לשנותו למלאכה אחרת )נתה"מ(.1222
)ïúùô ïåâë (çì)ãåáàä øáãá ìáà ,(æì)ãåáà åðéàù øáãá :íéøåîà íéøáã äîá (ä
ìòåô ãçà ,íäá àöåéëå äìëì åà úîì ïéìéìç àéáäì øåîç øëùù åà ,äøùîäî úåìòäì
ìòáã ãåáàä øáã éø÷î úéáä ìòá ìù ãáò åà (èì) úúøùî) åá øåæçì ìåëé åðéà ïìá÷ ãçàå
åðéà ïìá÷ ãçàå ìòåô ãçà ,(1223åìù ãáàð äæ éãé ìòå åîöòá äëàìî úåùòì ìåëé àì úéáä
åì úîù òîùù åà (î)åéðáå åúùà åà àåä äìçù ïåâë ñðàð ïë íà àìà åá øåæçì ìåëé
ìòá øæç íàå ,(àî)äðåéìòä ìò íãéå åùòù äî ÷ø íøëù ìë íäì íìùì êéøö åðéà åäéîå .1224úî
ìë ïäá íìùì êéøö ,ïúëàìî êë øçà åùòå åøæçå íúñ ñðåàä øáòù øçàì (áî)ïìá÷å úéáä
åá øæç àìù ô"òà åñðà åà åéìç éîé ìë åì äëðî éëä åàìá ìáà ,íåìë ïäì äëðî åðéàå ïúëàìî
ãîìîä åà ìòåôä ìá÷ øáë íà åäéîå .(âî)åéìç éîã åì ïéëðîù äìçù ãîìîì ïéãä àåäå ,ìòåôä
ìá÷îä øôåñ ïëå ,(ãî)ãåáàä øáã éø÷î åá øæåçä ãîìîå .øéæçäì êéøö åðéàã íéøîåà ùé ,åøëù
úåùòì ïéëéøöù íéìòåô øàùë ïðéã ïéãîìî .(äî)ãåáàä øáã éø÷î åá øæåçå ãçà øôñ áåúëì
øåòðì åà ãåîìä íò åúëàìî úåùòì øåñàå ,àìù ïîéñ øàáúðù åîë áéøòäì åà íéëùäì âäðîë
ïîæì åîöò øëù .äéì ïðéøáòîå äðåúçúä ìò åãé äðùîä ìëå ,ìëàîá úåáøäì åà éàãî øúåé äìéìá
ãìù ïîéñ ïî÷ì ïééòå ,ïìá÷ ïéã åì ùé øôñ éöç åà øôñ ãåîìì åîöò øëù íà ìáà ,ìòåô ïéã åì ùé
øëùùë (åî)øåëùì íéøçà íéìòåô àöåî äéä íà ,åá øæçå ñðàð àì íàå .ãîìî éðéãî äìùå
øåëùì íéøçà íéìòåô àöî íàå :äâä .(æî)ïòèî åà íäéìò øëåù ,àöåî åðéà åéùëòå åìà úà
òìñ íäì øîåà ,ïòèî ãöéë .äðåøçàá íäì ÷ñôù äî éôë íäì ïúéì êéøö ,(çî)åìà úà äòèäå
÷,äìéçú ÷ñôù äî àìà íäì ïúé àìå åúëàìî åøîâéù ãò íéúù åìèå åàåá íëì éúöö
 1220לא הבאתי ש"ך סקכ"ב
 1221שלא יכול למצא עבודה אחרת
 1222האם כאן מקומו הנכונה?
 1223עי' שו"ת ושב הכהן סי' יג ,שאע"פ שנחשב כדבר האבד לענין שאינו יכול לחזור ,אבל לא
שהוא יכול לשכור עליהם.
 1224עי' ריב"ש סי' קעה] :אם[ בשעת השכירות ]המלמד תינוקות[ החמרת עליהם בתנאים שאף
אם יחלו התלמידים או אתה חדש או שנים או כל השנה ,שלא יפחתו לך משכירותך אפילו פרוטה.
הדין עמו דכל תנאי שבממון תנאו קיים ,עם היות שאלו התנאים בלתי הגונים ובמלאכת השם אין
ראוי למי שהוא ירא שמים להתנות כאלה .אמנם להתנות שאם לא יפרעו לך שכירות לשנה
שעברה עד פרוטה אחרונה שיהיו חייבים לפרוע לך שכירות אף אם תגרש הנערים מבית הספר
ויהיו בטלים ושלא תחזירם עד שיפרעו לך כל מה שהם חייבים ,זה התנאי אף אם קבלו אותו
ברצון אינו כלום ,לפי שזו אסמכתא היא דכל שאמר מילתא יתירתא כי הכא אסמכתא היא ולא
מהני .ועי' שו"ת שער אפרים סימן קמג :פועל א' שרצה ללמוד אצל בעל הבית מלאכה מסוימת,
בתנאי שיעשה כך וכך לשבוע ,ואם יחסר לו ישלם לו ההפסד הפועל .וטוען הפועל שאי אפשר
לעשות כזה שיעור ,ורוצה לפטור את עצמו .וההלכה היא שהדין עם הבעל הבית ,ואינו קנין
בטעות ,וטענת בעה"ב הוא שישלם לו המעות המפסיד תמורת המלאכה.
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ìåëé ,úéáä ìòá íò íðçá äùåòù ìòåô :äâä .úôñåúä íäî øéæçî íéúùä íäì ïúð åìéôàå
:(èî)ãåáàä øáãá åìéôà øåæçì

)לז( בדבר שאינו אבוד  -פי' שאינו צורך שעה בו כי אף שיחזור בו הפועל ולא ימצא פועל
אחר לשכור כי אם בדמים יקרים הרבה יכול להמתין עד שימצאו פועלים לשכור לפי דרך
שכירות הפועלים או מעט יותר )סמ"ע(.
)לח( אבל בדבר האבוד כו'  -שהוא צורך שעה ויתקלקל אם לא יוגמר מלאכתו מיד
)סמ"ע(.1225
)לט( משרתת כו' – מאחר ושורש הלכה זו נשאר בצ"ע ,א"כ הדין עם השכיר דהמוציא
מחבירו צריך להוכיח ולא המחזיק ,ונראה דהכל הוא לפי הענין לפי ראות עיני הדיין
)ש"ך( ,וי"א שלגבי להוציא ממון המשרת הוא לא יכול מספק ,אבל ודאי השכיר לא יכול
לחזור באמצע הזמן מספק )רע"א בשם ושב הכהן( ,וי"א שכל הספק היא רק אם חשוב
כדבר האבוד של ממון ולענין שיהיה יכול לשכור עליהן אפילו לא באתה חבילה לידו,
אבל ודאי דחשיב כדבר האבוד שאינו של ממון ,דודאי יש דברים שאי אפשר להבעל הבית
לעשות בלי משרתת )נתה"מ(.
)מ( אא"כ נאנס כגון שחלה  -המוסר דבר לחבירו לארוג וכדומה בקבלנות ואירע אונס
להאומן .י"ל דאין הבעה"ב יכול לטלו ממנו דיכול לומר לא שכיר יום אנא ואעשה לך
הפעולה אחר עבור האונס אם לא שרואי' שצריך לזה לאותו הזמן כגון לצורך הרגל
וכדומה )רע"א(.
)מא( וידם על העליונה  -כלומר שאינה על התחתונה ונראה שדינו בכל דבר כדין פועל החוזר
)ש"ך(.1226
)מב( ואם חזר בעל הבית וקבלן כו' – אם חלה בכל ענין אינו נוטל אלא כפי מה שלמד אפילו
אם כבר קיבל הכסף ,שהוא כשכיר יום לעולם אין נותנין לו שכר מאשר לא עשה אע"ג
דנאנס ,ונראה דבפועל אפי' השכיר עצמו לכל מלאכות מ"מ כיון דאין גופו קנוי לו שהרי
לא נקנה לו בכסף ושטר וחזקה כקנין העבדים ,אין לו אלא לפי חשבון ,והמשכיר עצמו

 1225ע'י פ"ת קפ"א ס"ג שאם שכרו סתם ,ויש לו דבר האבד יכול לחזור בו.
 1226מיהו בפועלים חייטים וסנדלרים שמשתכרים אצלם לשנה או להרבה שנים וידוע שקודם
החג הוא עיקר המלאכה וכשמשלמים לפועל בעד חדש באמצע השנה משלמים בעד חדש שקודם
החג כפלים כשיוצאים מהם באמצע הזמן אפילו מחמת אונס צריכים לחשוב שווי כל זמן וזמן לפי
מה שהוא המקח מהפועלים וכן כל כיוצא בזה )ערה"ש סקי"ח( .שכר פועל ללקט מציאות במקום
שאינו מצוי וחזר בו בחצי היום ,אין צריך לשלם לו כלום ,שיכול לומר לו בחצי היום הב' שהיית
מרבה לחפש היית מוצא )שו"ת מהרי"ל סי' ריג( .אם שכרו ללקט מציאות ,אפילו קבלן ,מצי הדר
ביה ,ואי אייקור פועלים אינו מנכה לו ,הא למה זה דומה ,לשכרו לארוג לו בגד ,וארג חציו ,ונפלה
דליקה ונשרף חצי ,דלא שייך לנכות לו מהעתיד לארוג )חזו"א ב"ב סי' ד אות ט'(.

להשביעו
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לכל המלאכות מקנה את גופו בכסף או שטר או חזקה) 1227ש"ך( ,כ"כ רבינו ]הטור סעיף
ג'[ בשם הרא"ש וז"ל ,והני מילי שאינו נותן להם כל שכרן ,דוקא שבא להם האונס בחצי
היום האחרון ,אבל אם בא להם האונס בחצי יום הראשון ואחר שעבר האונס קיבלן בע"ה
למלאכתו סתם ,אינו מנכה להם מה שביטלו בשביל האונס ,עכ"ל .ודברי הרא"ש האלו הם
בפרק האומנין ]סי' ו'[ וז"ל ,והא דאמר הכא היכא דאניס שכיר או קבלן אינו נותן להם
אלא שכרן שלפני האונס ,ובפ"ק דקדושין ]י"ז ע"א[ אמרינן דעבד עברי שחלה ג' שנים
אינו צריך להשלים .תירץ רבינו מאיר דהתם מיירי שקיבל העבד כל שכרו ,אם נתן לו
האדון לא ישלים ואם לא נתן ישלים .ולי נראה דהתם מיירי שחלה ג' ועבד ג' ,וכיון שאחר
חליו קיבלו בע"ה למלאכתו ולא אמר לנכות לו מסתמא מחל לו ,אבל הכא שהחולי היה
סוף זמנו אין הוכחה שמחל לו ,עכ"ל .יש לתמוה על תירוץ הרא"ש לפמ"ש רבינו בשמו
דאפילו לא נתן לו עדיין יתן כל שכרו ,האיך שייך ע"ז לשון מחילה דאין קרוי מחול לך
אלא אתן לך ,ובודאי צריך קנין ,ולא סגי אפילו אמר בפירוש לא אנכה לך דאין זה אלא
מתנה דהא הממון תחת ידו והעבד בא להוציא .ואין לומר דזה הוי כמו שכירות חדש ,דהא
אם חלה בסוף כתב הרא"ש דאין הוכחה שמחל לו ,ש"מ בהוכחה סגי וכ"ש באמירה
בפירוש ,ובזה אין שייך שכירות חדש .ותו קשה לי ,אמאי הפסיד בע"ה בשתיקתו ,יכול
הוא לומר סבורני שתשלים לי אותן השנים שהיית חולה ומשו"ה לא אמרתי לך כלום .ותו
קשה לי מהא דתנן בסוף פרק הכותב ]כתובות צ' ע"א[ גר שנתגיירה אשתו עמו כתובתה
קיימת שע"מ כן )נתקיימה( ]קיימה[ ,אמר רב הונא לא שנו אלא מנה ומאתיים שהן תנאי
ב"ד אבל תוספת אין לה ,וקי"ל כרב הונא שם ,ומזה יליף ריב"ש בסי' תע"ה דכל מידי
שנתבטל החיוב אין לחייבו בשתיקה בעלמא ,וכמו שנעתיק דבריו בסוף סימן זה שפסק
רמ"א ]סעיף ח'[ כן ,א"כ ה"נ כיון שנתבטל החיוב של השנים שהיה האונס ואין העבד
יכול לתבוע שום דבר מהאדון והאדון שתק כשבא בסוף ג' ,במה יתחייב .גם על הרב
רמ"א יש לתמוה עוד ,דהא פסקו בסמוך מיהו אם כבר קיבל כו' ,והיינו כדעת רבינו מאיר
שגם המרדכי ]ב"מ סי' שמ"ו[ מביא דעת ר"מ ושם פסקו רמ"א ,וא"כ פסקיו סתרו זה את
זה דהא בגמ' דקידושין גבי עבד עברי איתא בפירוש שחלה תחילה ואח"כ עבד ג' ,ואפ"ה
ס"ל למהר"מ דאם לא הקדים תחילה השכר שאינו צריך לתת לו כל השכר ,וכיון שפסק
רמ"א כדעת מהר"מ לענין דאם כבר נתן דיכול הפועל לומר לא )אחזור( ]אחזיר[ דלא
אעשה כדעת הרא"ש שצריך להחזיר היכא שחלה בסוף אלא קים לי כמהר"מ ,ה"נ יכול
בע"ה לומר קים לי כמהר"מ דא"צ ליתן אעפ"י שהאונס תחילה ואח"כ קיבלו ,ואמאי פסק
רמ"א תחילה דיש חילוק אם נעשה האונס תחילה או אחר כך אפילו לענין שצריך בע"ה
ליתן מכיסו .וכמדומה לי שהרב רמ"א לא עיין בדברי הרא"ש פרק האומנין בזה ,דגם הב"י
לא כתב מראה מקום בזה ,רק ראה דברי הרא"ש שהביאם רבינו ,ומדברי רבינו מאיר ראה
במרדכי ובתשובת מיימון ,ע"כ לא הרגיש שהם חולקין אהדדי ,אבל לפי האמת יש כאן
מחלוקת בבירור .ולענין הלכה אין להוציא ממון ודעת רבינו מאיר עיקר ,וכמו שסיים
בתשובת מיימון דקנין סי' ל"א ,שכן יש לפסוק הלכה למעשה ,וק"ו כאן שיש תמיהות
רבות לפי דעת הרא"ש כמו שזכרנו ,ע"כ אין לחלק בין קדימת החולי או האונס ,רק
במוחזק תליא מילתא ,כנלע"ד )ט"ז( .1228
)מג( והוא הדין למלמד שחלה כו'  -ונראה דגם במלמד אם חזר בעל הבית וקיבלו בסתם ולא
אמר לנכות לו ,דצריך לשלם כל שכרו ,1229דזיל בתר טעם דעבד דאמרינן מדלא התנה מחל
לו ,ה"ה במלמד )סמ"ע(.
)מד( ומלמד החוזר בו כו'  -פי' מלמד נקרא דבר האבוד מטעם שכל עת ורגע שהתינוק הולך
ובטל הוא פסידא דלא הדר וסופר המקבל ספר נקרא דבר האבוד מטעם דספר בכתב יד
 1227נכון? ועי’ מחנ"א שכירת פועלים א' ששיטת הריטב"א דווקא כאשר שכרו סתם ולא
לפעולה מסוימת ,וצ"ע ,וכן משמע בערך ש"י ריש שלג .ועי’ שו"ת מהר"ש ח"א סי' פ שגם
סיטומתא היינו קנין על פי מנהג המדינה חל .וכן עי' פ"ת סק"ב שמביא נוד"ב חו"מ ח"א סי' ל אות
ח' שקנין סודר מהני.
 1228עוד לא עשיתי
1229
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שני סופרים הוא מקולקל ,ולפ"ז במלמד אם מעמיד לו מיד מלמד אחר יכול לחזור בו ,וכן
אם התינוק הולך בטל בזמן שרגילים התינוקת לילך בטלים ובין כך יכול למצוא מלמד
אחר ובשכרו לכתוב ספר נמי אם ידוע דלית קפידא בכתיבת ידי ב' סופרים כגון שמתחלת
שכר ב' סופרים לכתוב הספר וכה"ג יכול לחזור בו ,אמנם מלמד שנשכר בעת שהיו
מלמדין מצויין יותר מעכשיו מ"מ לא יצטרך התינוק להתבטל בכך רק דבר מועט כגון
שידוע שימצא מלמד בקרוב לא הוי דבר האבוד כ"א לפי אותו זמן ואם התינוק יכול
לקרות בתורה ונביאים וכתובים בלא מלמד באותו זמן מועט וגם בלא למוד פעמים שהוא
בריאות לתינוק שנותנים לו מעט ריוח מן הלימוד ואין כופין אותו אלא לרצונו ואם אין
האב רגיל לדחוק עצמו על שכירות מלמד בזמן מועט כזה עד שיזדמן לו לא הוי דבר
האבוד אבל אם דרך האב לדחוק עצמו על שכירות בנו מחמת פסידא דלא הדר הוי דבר
האבוד )ש"ך(.1230
)מה( לכתוב ספר אחד  -דספר הנכתב בכתיבת יד שני סופרים הוא מנומר ומיקרי מקולקל
)סמ"ע( ,כיון דידוע שא"א לתקן הוי כקיבל עליו לשלם גוף הדבר הנאבד וצ"ע לדינא
)רע"א(.1231
)מו( ה"ג אם היה מוצא פועלים אחרים לשכור כו'  -ור"ל לאפוקי אם גם מתחילה כששכרן
לא היה מוצא פועלים אחרים לשוכרן למלאכה זו ,דלא מיקרי גורמי היזק דהא זולתן ג"כ
נעשה לו ההיזק )סמ"ע(.
)מז( שוכר עליהן או מטען  -אפי' אם עדיין לא התחילו במלאכה כיון שהוא דבר האבוד
שוכר עליהן או מטען וי"א בקבלן אפי' אינו דבר האבוד יכול להטעותו אף על פי שלא
התחיל עדיין במלאכה )ש"ך( .וי"א כל שלא התחיל במלאכה ואינו דבר האבוד בין פועל
בין קבלן יכול לחזור ואינו שוכר עליו ואינו מטעהו כיון שבדין יכול לחזור ואין לבעל
הבית אלא תרעומת ,ואף על גב שבעל הבית ]לא[ היה יכול למצוא פועלים אינו היזק כיון
דאינו דבר האבוד )קצה"ח( .וי"א ,בארג חציה יכולין לחזור רק ידן על התחתונה ,הוא
דוקא בשלא משך רק חצי צמר מה שארג וחוזר ממה שלא משך עדיין ,אבל אם משך כל
הצמר שוב אינם יכולים לחזור בהן לא הבעה"ב ולא האומן דמשיכה קונה בפועלים ,ואז
שפיר יכול להטעותן ,כיון שאינם יכולים לחזור בהן דמי לדבר האבד )נתה"מ(.1232
)מח( ואם מצא פועלים אחרים כו'  -כיון שעכשיו בשעה שבא להטעותן נמצאו אחרים ,לא
היה לו להטעותן כיון שמלאכתו יוגמר עתה על ידי אחרים )סמ"ע( .י"ל דוקא כשהפועל
יודע שיש כאן אחרים וא"ל לבע"ה הרי לפניך אחרים לשכור דה"ל כמעמיד לו אחר
במקומו ולפ"ז ניחא דקבלן שחוזר יכול להטעותו אף אם היה מוצא פועל אחר דהתם
מיירי שאין הפועל אומר לו שכור מאלו ,אבל הרמ"א שלא כתבו דא"ל שכור מאלו משמע
דס"ל דאין חילוק בזה )ש"ך(.1233
1230

 1231עי' שו"ת בית יצחק )חושן משפט סימן עח( :סופר ששכרו אותו לכתוב ספר תורה עבורם
ועשו כתב בפיסוק דמים עבור כל יריעה ויריעה ושישלמו לאחר כתיבת כל יריעה וכתב י"ב יריעות
ונתן להגבאים ואח"כ הוזילו סופרים אחרים המקח ,אין יכולים לחזור ומחויבים ליתן לסופר
לגמור הס"ת ,כיון שכבר התחיל במלאכה ,ואין לומר דכל יריעה ויריעה הוי מלאכה לעצמה ,דהרי
מבואר בסי' של"ג דמקבל לכתוב ספר אחד הוי דבר האבוד ע"כ .עי' ש"ך יו"ד סי' ר"פ ס"ק ט' :טוב
שסופר הראשון יכתבם אם אפשר.
 1232עי' שו"ת שער אפרים סימן קלח :אם אין מוצאים תמורתו ואינו יכול להטעותו אין כופין
את הפועל או קבלן לגמור מלאכתו אפילו בדבר האבד.
 1233לא הבאתי דביר הקצה"ח ונתה"מ ,האם נצרך?
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)מט( פועל שעושה בחנם כו' יכול לחזור כו'  -נלפע"ד דהיינו שיכול לחזור ולומר איני עושה
בחנם אלא בשכר ,ואפי' הוא דבר האבוד יכול לומר כן ,אבל פשיטא דאם זה רוצה ליתן לו
שכר ואינו רוצה לעשות עוד אפי' בשכר ,והוא דבר האבוד ,כגון שהיו מתחלה פועלים
אחרים ועתה אין כאן פועלים צריך לשלם לו כל הזיקו מדינא דגרמי )ש"ך(.1234
)åìàì óéñåéù ìëå ,ãáàú àìù ïúëàìî íéøîåâå íéìòåô (ð)íäéìò øëåù :ãöéë (å
ïøëù éãë ãò ,äîë ãò .íéðåùàøäî ìèåð íéðåùàøì ÷ñôù äî ìò (àð)íéøçàä íéìòåôä
íéòáøà ãò äëàìîä íéìùäì øëåù ,(âð)åãé úçú ïåîî íäì äéä íàå ,(áð)íéðåùàø ìù
íàå :äâä .äòáøà åà äùìùá ìòåôä øëùù ô"òà ,(ãð) ìòåô ìëì íåé ìëá æåæ íéùîç åà
ïäéìò øëåùã àä íéøîåà ùéå .å÷éæä åì íìùì íéáééç íéìòåôä ïéà ,(äð)íéøçà íäéìò øëù àì
øáãá à÷åãå ,àì íéøáã øàù ìáà ,(åð)íúåðîåà éìë ñôúù à÷åã åðééä ,æåæ íéùîç åà íéòáøà ãò
ìë åì íìùì êéøö ïåîî ìù ãåáàä øáãá ìáà ,äæì äîåãë åà ãîìî ïåâë ïåîî åðéàù ãåáàä
:1235(çð)(æð)å÷éæä

)נ( כיצד שוכר עליהן  -צ"ל כיצד שוכר עליהם שוכר פועלים כו' )סמ"ע(.
)נא( וכל שיוסיף כו'  -כלומר כפי מה ששכר את הראשונים יכול להוסיף לאחרונים ונוטל
מהראשונים אפי' לא נתן להם עדיין כלום כגון ששכרן בב' סלעים וחוזרים ועדיין לא נתן
להם כלום שוכר אחרים בד' סלעים ונוטל מהראשונים ב' סלעים ,וי"א עד מה שבעל הבית
תפוס משכרן וקשה ,ועיקר כדעה ראשונה )ש"ך( דבר האבוד כגון פשתן ששרו במים ,אם
פשתן בעצמו שוה רק דינר ,והשכירות הפועלים הוא ב' דינרים ,ואורגים ממנו בגד ושוה
אח"כ למכור ה' דינרים ,וחזרו בהם הפועלים ומצא אחרים לשכור בג' דינרים ,אם יוכל
לשכור עד כדי שכרן ,או כיון דהאבוד רק דינר א' א"כ יאמרו היינו משלמים לך הפשתן
ודוק) 1236רע"א(.
)נב( עד כדי שכרן של ראשונים  -אם שכרו להפועל בב' דינרין ליום וחזר באמצע היום שוכר
עליהן ונותן להשני ב' דינרין ,וי"א עד כדי הכפל משכר ראשונים ואין חילוק בין כבר נתן
להן השכירות או לא נתן עדיין )סמ"ע( ,אפי' ממון אחר שאינו כלי אומנתן וי"א דווקא

 1234ועי' מחנ"א שיכרות פועלים ו ,היינו בדווקא בעניין שזה גרם לו הפסד ,וכגון שמתחילה
היה מוצא אחרים לעשותה ועכשיו אינו מוצא ,ומשום הכי נשתעבד זה באמירה בעלמא לעשותה,
וכל זה כשאמר הריני שאול לך ,שהקנה את גופו לחברו ותו לא מצי לחזור ואפי' לתבוע ממנו
שכר ,שכבר נשתעבד גופו לעשותה בחינם וגופו קנוי לב"ה .אבל כשאמר הריני מקבל עלי לעשות
שלא הקנה גופו לב"ה ,ה"ז יכול לחזור בו ולומר איני רוצה לעשות בחנם אלא בשכר .ועי' בהגר"א
שם )סקל"ו( :דלכן פועל שעושה בחנם יכול לחזור אף בדבר האבוד ,משום דטעמא דהתחלת
מלאכתו הוא קניינו משא"כ כה"ג ועש"ך עכ"ל .ועי' נחל יצחק )חו"מ סי' עח ס"א אות ד' בהגה"ה(
התחלת המלאכה נחשב לקנין ,לפי דהוי כמו קנין חליפין לשיטת הרמב"ן ,דכיון דזוכה להשעבוד
על הבעה"ב שהתחייב לתת לו השכירות כו' ע"ש .ע"כ זה אינו שייך רק בפועל בשכר ,אבל בפועל
שהשאיל את עצמו בחנם אף על זמן ,אינו נתפס ביה שום קנין כלל ,ולכן לא הוי התחלת המלאכה
נחשב לקנין כלל בפועל שעושה בחנם .ועי' נתה"מ קפג סק"א.
1235

עיי"ש ס"ק לד

1236
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חבילתן והוא הי"א שכתב הרמ"א ,ולפע"ד הוא דעת יחיד נגד רבים) 1237ש"ך( ,מסתפקנא
אם הוא פשתן שרוי במים בעצמו שוה רק דינר .והשכירות פועל ב' דינרי' ואורגי' ממנו
בגד ושוה אח"כ למכור בה' דינרי' וחזרו ומצא אחרי' לשכור בג' אם שוכר עד כדי שכרן.
או כיון דהאבוד הוא רק דינר א' יכול לומר הנני משלם לך כל הפשתן )רע"א(.
)נג( ואם היה להם ממון כו'  -אפי' לא נתנו לו הממון בתורת משכון ולא הקנו לו הממון
בקנין )ש"ך( ,לענ"ד בלא"ה ניחא דמיירי דלא משך הבעה"ב הכלי אומנות .וגם לא נתן
בדרך קנין שיזכה הבעה"ב אלא האומן הביאום שם לצורך מלאכתו וליכא קנין ופשוט
)רע"א(.1238
)נד( עד ארבעים וחמשים  -כשיעור שדרך בעלי בתים לשכור לעת הצריך למלאכתן שלא
תאבד ,ושיעור מ' ונ' ל"ד הוא אלא כפי דרכו של בעל הבית וכפי הענין של הדבר האבוד
להוסיף או לגרוע משיעור מ' ונ' )סמ"ע וש"ך(
)נה( ואם לא שכר עליהם אחרים – והפסיד עי"ז )ש"ך(
)נו( היינו דוקא שתפס כלי אומנתן  -וסמכה דעתם טפי ולכך יכול לתפוס אפי' יותר מכדי
שכרן מה שחייבים לפי הדין אבל שאר דברים אינו שוכר עליהם עד מ' ונ' אלא עד כדי
שכרן ואפי' דבר אחר יכול לתפוס עד כדי שכרן )ש"ך.(1239
)נז( ודוקא בדבר האבוד שאינו ממון כו'  -נראה שהרמ"א מסביר שמדובר בדבר האבוד
שאינו ממון אבל נראה דאפי' הפסיד לו ממון אינו חייב לשלם לו היזקו )ש"ך( ,משמע
דבדבר האבוד של ממון אף דחייב לשלם כל ההיזק מ"מ אינו שוכר עליהן רק כדי שכרן
בלא באתה חבילה לידו ,דהא חשיב בסעיף ה' ג"כ להעלות פשתנו ממשרה דבר האבוד
של ממון ועלה קאי דאינו שוכר עליהן רק עד כדי שכרן בלא באתה חבילה לידו .והוא
תמוה מאוד כיון דאם יופסד הפועלים צריכין לשלם כל ההפסד מדינא דגרמי ודאי דיכול
לשכור עליהן עד מ' ונ' כדי להצילו מההפסד .ולהמחבר אין חילוק בין דבר האבוד של
ממון או שאינו של ממון ובכולם אינו שוכר עליהן רק עד כדי שכרן בלא באתה חבילה
לידו ,והיש אומרים חולקין וס"ל דבדבר האבוד של ממון חייב לשלם כל ההיזק מדינא
דגרמי ,וממילא שוכר עליהן אפילו בלא באתה חבילה לידו עד כדי שינצלו הפועלים
מההיזק )נתה"מ(.
)נח( בדבר האבוד שאינו ממון  -כלומר שהענין אבוד ,אבל מ"מ אין לו הפסד ממון ,כגון
השוכר את הפועל להביא לו חלילין ופרפרין לכלה ולא הביא לו ,ועכשיו אין צריך
לחלילין ולפרפרין וכן מלמד שהענין אבוד ואין הפסד ממון )ש"ך(.
)íà ìáà ,äëàìîä íéìùäì (èð)ïøëùá øåëùì íéìòåô íù ïéàù :íéøåîà íéøáã äîá (æ
ïéá øéëù ïéá ,êúëàìî íìùäå åìàî øåëùå àö åì øîàå (ñ)ïøëùá øåëùì íéìòåô ùé
÷ãéúòù äî ïìá÷ìå äùòù äî øéëùì ïéîùå ,úîåòøú àìà íäéìò åì ïéà ïìá
:(àñ)úåùòì

)נט( שאין שם פועלים לשכור בשכרם  -פי' שאינם נמצאים פועלים לשוכרן אפי' אם יוסיפו
להן כפי כל הפיסוק שפסק להראשונים ,כגון ששכרן בשני סלעים ועשו חציה או יותר
ולחציה השניה לא ימצאו פועלים לגמרן אפי' יתן להן שני סלעים ,ובזה אמר ששוכר
עליהן עד כדי שכרן דהיינו עד ד' סלעים ,ומוציא מיד הפועלים שני סלעים או מ' ונ' אם
יש בידו משלהן ,וגם מה שעשו כבר א"צ לשלם להן )סמ"ע(.
)ס( אבל אם יש פועלים לשכרן בשכרן  -דהיינו כפי מה שפסק עמהן )סמ"ע(.
)סא( ושמין לשוכר כו'  -פי' בכה"ג שנמצאו שוכרים אחרים ,בזה דינו כאלו לא הוה דבר
האבוד ,לכן פועל שניתן לו רשות לחזור ואם חוזר ידו על העליונה ,גם כאן הדין כן ,ואין
מנכין לו ממה שעשה כלום ,אלא צריך לשלם שכרו .וקבלן שדינו כשחוזר בדבר שאינו
אבוד דידו על התחתונה גם כאן הדין כן )סמ"ע(.

)äöåø åðéà êë øçàå ïîåàä åàùòå ,(áñ)êîî åðç÷àå éðåìô øáã éì äùò ïîåàì øîà (ç
(ãñ)åîöò øéëùäù øåáö çéìù :äâä .(áñ)áééç ,ãéñôé ãéî åðç÷é àì íàù øáã àåäå åúç÷ì
 1237ואין אפילו קים לי?
 1238נכון?
 1239עי’ נתה"מ שמתקן לשון הש"ך האם יש הלכה שיוצא מזה?
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íéâéäðî íò úàæä øéòä éðáì åîöò øéëùä êë øçàå ,êëå êë éàðúá äðùì øéòä éâéäðî íò
äðùá åîöò øéëùäå øæçù à÷åãå ,(åñ)åîöò øéëùä ïåùàøä éàðú ìò éàãå ,äðúä àìå (äñ)íééðù
åðá øéëùäù áàä .ïåùàøä åàðú ìò øàùðã ïðéøîà àì ,(æñ)ä÷éúùá ïäîò ãîò íà ìáà ,äééðù
áö÷ù äî éôë ìèåðå áàä äùåòù äîá äéì àçéð éàãå ,úåðåæî åì äìòî åðéàù ô"òà ,äëàìîì
äöøúðå éãîòî êì úéáä ìòá åì øîàù úéáä ìòá ìöà ãîìî .(çñ)åá øåæçéù äòù ãò áàä
øàùá åäéî ,(èñ)øòð ìù åãåáòù ìåçîì ìåëé åðéàã åáëòìå åá øåæçì úéáä ìòáä ìëåé ,ãîìîä
êøã åì øîà íà íéøîåà ùéå ,(àò)äìéçî àìá øåèô éãîòî êì (ò)íéðù éðôá åì øîà íà ,ìòåô
.øåèô åðéàù ñòë

)סב( אמר לאומן עשה לי  -קשה למה הוצרך שיהיה דוקא דבר שאם לא יקחנו מיד יפסיד
דהיינו דבר האבוד ,ובסימן של"ו )סעיף ב'( מבואר דאפילו בציוה לו לעשות דבר של
הפקר ואמר שכרך עלי חייב לשלם ואינו יכול לומר טול מה שעשית בשכרך ,ולכן נראה
דדוקא בשכירות פועל דאין צריך קנין חייב ,דמזה מיירי בסימן של"ו ,והכא מיירי שלא
אמר לו שיעשה בתורת שכירות ,רק שאמר לו שאחר שיעשהו לעצמו יקנהו ממנו בתורת
קנין לפי שוויו ,דאז לא נעשה שלוחו להתחייב תיכף ,רק בדבר האבוד חייב מטעם גרמי
)כדלעיל ס"ק)יג( )נתה"מ.(1240
)סג( שאם לא יקחנה מיד יפסיד חייב  -חייב לשלם לאומן כל הפסדו כו' אמנם הטיפול מוטל
על האומן למכור הכלי ,רק הפסד שיהיה לו כפי הפיסוק שפסק עמו הבעל הבית מתחלה
מהכלי ,צריך להוסיף לו על הדמים שקיבל האומן )סמ"ע(.
)סד( שליח צבור שהשכיר עצמו כו' – דין זה מוזכר ג"כ לעיל סי' קס"ג ס"ה ע"ש )סמ"ע(.
)סה( שניים  -לשון זה מרבה שכל שכן אם נשכר שנית עם מנהיגים ראשונים שיודעים
מהתנאי משעה ראשונה )סמ"ע וש"ך(.
)סו( ואח"כ השכיר עצמו בסתם  -פי' שהשכיר עצמו בסתם להיות אצלם עוד שנה ,הלכך
אמרין כיון שלא התנה ודאי על תנאי הראשון השכיר ,אבל אם השכיר עצמו וקצב סך
השכירות ולא הזכיר התנאי ,ודאי אמרינן שפיר דמדקצבו השכירות ולא התנאי אם כן לא
על התנאי שכרוהו דה"ל כקציבה חדשה) 1241ש"ך(.
)סז( אבל אם עמד עמהן בשתיקה כו' – קשה דברי הרמ"א ,ולפי דבר נראה דכיון שלא
שכרוהו הקהל מחדש ,הו"ל כש"ץ בלא קציצה ,א"כ גם השכירות לא ישלמו לו
כבראשונה ,רק כדין פועלים בלא קציצה שמשלם כפחות שבפועלים )ש"ך( ,וי"א אף אם
לא קיבלו הש"צ בפירוש מחדש ,אלא קיבלוהו על שנה אחת בפירוש ,ואח"כ לא אמרו לו
כלום ,והניחוהו לעבוד עבודתו כבראשונה ,ודאי על שכירות הראשון הניחוהו ,וכל מה
שהוא עפ"י החיוב אז אומרים כיון שלא דיברו בפירוש סך החיוב ודאי אמעיקרא סמיך,
אבל כל שהיא תחילה דרך מתנה ,כל שלא הותנה עכשיו כיון דעבר זמן בטל הדבר )ט"ז(.
והעיקר כרמ"א שבש"ץ אין בו משום גזל ,כששומעין אותו בשעה שמתפללין ,ויכולין
לומר ,מה היזק היה לנו] ,ולכן עצם זה שנתנו לו להתפלל לא נחשב כאילו הסכימו לשכר
הראשון[ )נתה"מ(.
)סח( ודאי ניחא ליה כו' – היינו שידע בתנאי האב בקציצתו ,ולפ"ז מש"כ "אב" לאו דווקא,
אלא ה"ה אחר שהשכירו וידע בקציצתו של האחר .וגם נראה שא"צ לידע סך הקציצה רק
שידע שהבעל הבית או אחר קצץ עמו ונכנס במלאכה ,א"כ מסתמא הוא מרוצה בכל מה
שקצץ עמו האב או האחר )ש"ך( ,מקור הלכה זו נאמר בדווקא באב ,ולכן נראה שמדובר
בשכרו בפחות מהשכר הרגיל ,ובאחר שאינו אביו ,כשידע שקצץ עמו האחר ולא ידע
בקצבתו ,אף שיעשה עמו מלאכה על סמך קצבתו של זה ,מ"מ הא לא עדיף האחר משליח
גמור ,שאם נתאנה ,המקח בטל ואפילו בכל שהוא ,דיכול לומר לתיקוני שדרתיך ולא
לעוותי ,וכיון שקצבתו נתבטל והוי כעשה עמו בלא קצבה ממילא נוטל כפחות שבפועלים.
 1240וכן הוא בנתה"מ סי' ר' סוף ס"ז ,ועי 'לקמן שלט ס"ק )ז(.
 1241אבל בכלות זמן הכתב לא דברו כלל רק נשאר על מקומו כמקדם נשאר על כל התנאים
הראשונים בלי תוספת ובלי מגרעת כמו בשוכר בית לשנה ודר בו שנה שניה סתם דדר בה על
מקח הראשון כמ"ש בסימן שי"ב כמו כן בענינים אלו )ערה"ש אות ל(.
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משא"כ באב ,אמרינן דמסתמא הוא מרוצה על כל מה שיעשה האב ,והוי כהתנה עם אביו
בין לתקן ובין לעוות והקצבה קיימת ,ואינו נוטל רק כקצבת האב )נתה"מ(.
)סט( יוכל הב"ה לחזור בו כו' – וזה אפילו אם מחל בכתיבה )ש"ך ,(1242עי' ב"ש אה"ע סי'
קי"ד סק"ו ,שאם האב עשה חיתון עם בתו ואח"כ נתרצו האב והחתן לבטל החיתון ,אין
לאב רשות לבטל החיתון בלי רצון בתו ,וכתב בט"ז אם בתו ברשותו כגון שהיא קטנה או
נערה יכול לבטל החיתון בלא רצונה) 1243רע"א(.
)ע( בפני שנים כו'  -ה"ה אם א"ל כך בינו לבינו ומודה בכך הוי מחילה דלא איברי סהדי
אלא לשיקרא )ש"ך( ,אמנם אם א' מחל והתנה שהוא נאמן על מחילתו כשני עדים ,הוה
ליה כאלו התנה שכל עוד שתאמר שלא מחל ,הדבר עומדת כאלו לא התירה )רע"א בשם
הרשד"ם(.
)עא( פטור בלא מחילה  -כלומר ואע"ג שכבר קבל כל השכירות א"צ להחזיר כלום )ש"ך(,
וי"א דלענין ממון בעינן דוקא לומר "ואין לי עליך כלום" ורק אז לא צריך להחזיר את
השכירות )פ"ת(.1244
)עב( כעס – היכא דמוכחא מילתא מדברי השאלה שלא אמר דברים אלו מתוך חפץ ויישוב
הדעת אלא מתוך הכעס והמריבה ובהא אמרינן דלא גמר ומחל ,וכל מקום שיש לחוש
שלא מחפץ לבו מחל ולא גמר בלבו צריך שיקנו מידו אז עד שיאמר בלב שלם אני אמרתי
וגמרתי אבל זה שאמר מתוך מריבה והקפדה הדבר מוכרח דלא גמר ומחיל שזו דרכן של
בני אדם מתוך הכעס אומר אדם לחבירו או לשפחת' לכו מעלי הרי אתם לעצמכם )רע"א
בשם המהרי"ט( ,וכן אם יש דברים מוכיחים שלא היתה כונתו למחול אין באותה מחילה
ממש )רע"א בשם דרכי נועם(.
åðá äìçå ãîìî øëåùäå ,äãùä úå÷ùäì ìòåôä úà øëåùä - ãìù
)åëøã ïéà íà ,(à) íåéä éöçá øäðä ÷ñôå øäðä äæî äãùä úå÷ùäì ìòåôä úà øëåùä (à
úéáä ìòá ïéàå ìòåôã àãéñô ,øäðä êøã òãåé ìòåôäå ÷åñôì åëøãù åìéôà åà ,÷éñôäì
êøã òãåé ìòåôä ïéà íà ìáà ,øäðä êøã òãåé úéáä ìòá íâù ô"òà (á) íåìë åì ïúåð
ïéá ìòåôì òøéàù ñðåà ìëá ïëå :äâä .ìèá ìòåôë åøëù åì ïúåð ,òãåé úéáä ìòáå øäðä
úéáä ìòá íà ìáà ,ìòåôã àãéñô éåä ïéòãåé åðéà ïäéðùù åà àáì ñðåàä êøãù ïéòãåé åéä íäéðùù
éî .(â) àëù ïîéñ ïéòì ïééò äðéãî úëî éåä íàå ,úéáä ìòáã àãéñô éåä òãåé åðéà ìòåôäå òãåé
éåä úéáä ìòáã åá øãù äî ÷ø åì íìùì êéøö ïéà ,úåøéëùä ïîæ êåúá úîå åá øåãì úéá øëùù
íåìë øéæçäì êéøö ïéà åìåë øëùä ìá÷ íà ïëì ,(ä) ïé÷ìåç ùé åäéî ,(ã) úåðúäì äéì éåäå ìòåôë
:(æ) ãîìîä åà ìòåôã àãéñô éåäå ñðåà øàùë éåä ,(å) øéåà éåðéù úîçî åçøá íà ,éì äàøð ïë

)א( ופסק הנהר כו'  -צ"ל דלאו נהרא רבה קאמר דאם לא כן הוה מכת מדינה וכל ההפסד
על בעל הבית ,עי' לקמן ס"ק )ג( )ט"ז(.
)ב( פסידא דפועל ואין הבעל הבית נותן לו כלום  -פי' אפי' כפועל בטל אינו נותן לו,
ולעולם לא יתחייב בעל הבית אלא אם כן הוא היה יודע והפועל לא היה יודע ,שהיה לו
לבעל הבית לגלות לו ולהתנות .אבל אם שניהן יודעין או שניהן אינן יודעין ,הפועל מפסיד
שהמוציא מחבירו עליו הראיה וידו על התחתונה )סמ"ע( .אם חזר בעה"ב ואח"כ אירע
אונס ,צריך לשלם דכבר נתחייב להם )רע"א(.
)ג( ואם היה מכת מדינה – מקור דיני מכת מדינה באמת בסי' שכב ,ומזה שציין לסי' שכא
לרמז על מה שכתב שם בסי' שכ"א ס"א דבמכת מדינה לפעמים יד הפועל על העליונה,
ועיי"ש דברינו עי' לעיל ס"ק )א( )סמ"ע( ,וי"א דאין דעת הרמ"א כאן דבמכת מדינה משלם
כל שכרו כמ"ש בסי' שכ"א ס"א ,1245רק כוונת הרב דבפועל כגון בפסק הנהר ויש לו טירחא
 1242עי' נתה"מ שמסביר דברי המהרשד"ם אחרת ,ולא ראיתי הלכה שיוצא מזה .וכן ש"ך סקמ"ז
לא ראיתי הלכה למעשה ממנו.
 1243ואז?
 1244לא ראיתי הלכה יוצא מפ"ת סקי"ז.
 1245עיי"ש אריכות בסמ"ע ש"ך ונתה"מ ,ופ"ת
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יתירה או שנתמעט הטירחא ,דינו הוא חוזר ,והיינו אף אם הפועל רוצה לעבוד שיוסיפו או
שימעטו לו משכירותו כפי שנתרצה )או שנתמעט הטירחא( והבעל הבית אינו רוצה ,או
שהוא להיפך שהבעל הבית רוצה והפועל אינו רוצה ,אין אחד יכול לכוף לחבירו .משא"כ
מכת מדינה ,שם הדין שמנכים ממשכורתו ,וכל אחד יכול לכוף את חבירו שיגמור
העבודה) 1246נתה"מ.(1247
)ד( דב"ה הוי כפועל כו'  -פי' כמו דבפועל אומרים המוציא מחבירו עליו הראיה כך הבעל
הבית הבא להוציא מיורשיו דהמת .והחולקין ס"ל שאני שכירות בתים ,שזה כאילו מכר לו
הבית כל אותו שנה )סמ"ע(.
)ה( מיהו יש חולקין כו'  -ועיקר כדעה הראשונה ,אמנם אם כבר קיבל השכירות כולו א"צ
להחזיר ,רק שצריך להחזיר לו כפועל בטל מה שהבית פנוי לו לעשות בו מה שירצה ,מטעם
דכיון דנתן לו שכרו נתרצה לו שיהיה שלו אפי' יארע אונס )ש"ך וט"ז(.1248
)ו( מחמת שינוי כו'  -דוקא כשהמועט ברחו אבל אם הדבר חזק ,לא עלינו ,שרוב ברחו ,הוי
מכת מדינה ונותן לו כל שכרו )ש"ך(.1249
)ז( והוי פסידא דפועל או מלמד  -עיין מ"ש בס"ס זה )סמ"ע( ,וה"ה באחד שהיה משכיר
בית לחבירו ונתהוה שינוי אויר בר מינן שצריכים הכל לברוח ,נראה פשוט שההפסד של
בעל הבית ,חדא דזה הוה מכת מדינה דאי אפשר לדור בבתים שבעיר ,ואין לומר דהא בבית
גופא ליתא שום מכה ,דהא בגזירות המושל שלא ללמוד לא הוי מכת מדינה כיון דרוב העיר
לא ברחו ,מ"מ משמע במקום שצריכים הרוב לברוח ודאי הוה מכת מדינה .ועוד ,דעכ"פ
הוה שם אונס על מכת דבר ח"ו ,וכיון דהבעל הבית ושוכר שניהם לא ידעו הוה ההפסד על
המוציא שהוא הבעל הבית שהוא המשכיר )ט"ז(.
)ïëå ,(ç) íåìë åì ïúåð åðéà êéøö åðéàù ïéðòá äìéìá øèî àáå åäãù úå÷ùäì åøëù (á
ìë íäì ïúåð øäðä àá íà ìáà ,íåìë êìéàå íåéä éöçî åì ïúåð åðéà ,íåéä éöçá àá íà
ïéàù ïéðòá äìéìá øèî àáå åäãù øåôçì íéìòåô øëù :äâä .(è) åòééúñð íéîùä ïî ïøëù
.(é) åàáé àìù íòéãåäì ì"åäã àåä úéáä ìòáã àãéñô ò÷ø÷ä íéìòåôä åàø àì íà ,øåôçì ïéìåëé
,(àé) ïéðò ìëá øåèô íéìòåô íéëéøöù äàøå áøòáî äëàìîä úéáä ìòá ø÷éá íàã íéøîåà ùé
íéìòåôã àãéñô éåä ñðåà òøéà íàã ïðéøîàã àä íéøîåà ùé .áå à óéòñ âìù ïîéñ ìéòì ïééòå
:åæë úøçà äëàìî éì ïú øîåì ìåëé íúñ ïøëù íà ìáà ,(áé) äòåãé äëàìîì íøëùù åðééä

)ח( אינו נותן לו כלום  -ג"ז מטעם הנ"ל דרוב השדות שבעולם אם ירד הגשם א"צ
להשקותן נמצא דבעל הבית ופועל שוים בידיעתם ,ואמרינן ביה המוציא מחבירו עליו
הראיה אפי' אי לא הראה הבעל הבית השדה להפועל קודם לכן משא"כ .במניעת המטר
חפירת שדהו שכתב הרמ"א דינו אחר זה דאין רוב השדות נמנעות מלחפור מחמת המטר
שירד עליהן והבעל הבית היודע דרך שדהו היה לו להתנות )סמ"ע(.
)ט( אבל אם בא הנהר נותן כו'  -הא דלא מפליג גם בזה בין דרכו לבא לאין דרכו לבא ,או
אם הפועלים מבני העיר או לא כמו שמחלק בס"א בשכרו להשקות השדה מן הנהר ופסק
הנהר ,משום דסתם נהר עשוי לבא ,דלכך עושין החריצין ,להוליך המים בכל השדה .והבעל
הבית הוא היודע דרך שדהו וחריציו ,משא"כ הפועלים ,דאע"פ שהן מההוא אזור ,אינן
יודעין אם עשה בעל הבית חריציו לשדהו ,שיביא דרך שם .אבל אם פוסק הנהר או לא ,זה
יודעין כל בני העיר )סמ"ע(.
)י( דה"ל להודיעם  -עמ"ש לפני זה )ס"ק )ח(( )סמ"ע(.
 1246עי' פ"ת לעיל שכ"א סק"א שהביא חת"ס החולק על הנתה"מ ,הטוען ,כיון דמלמד אינו נוטל
אלא שכר שימור ועל השימור לא גזר המושל ומשו"ה צריך בעה"ב לשלם ,אף על גב דעיקר כונת
בעה"ב על התורה מ"מ צריך לשלם כיון דעכ"פ משמר לו בניו .והחת"ס כתב דסברא זו רחוקה מן
הדעת ,וגם לא קיי"ל הכי ,אלא הוא שכר ביטול ,ואפילו לטעם דשימור הלא לזה סגי בנטירא בר
זוזא ושומר מאן דהו כו' .אך טעמו של המרדכי במלמד נראה משום דמלמד הוא ממש כשדה
דמתחילת השנה הוא לשעבר ,דידוע כו' ,עיי"ש דברינו סק"ה.
 1247עי' דבריו בסי' ש"ג סק"ג שמשמע שזה בגלל שלא הנהו כלום ,וצ"ע.
 1248לא הבאתי דברי הנתה"מ.
 1249עי’ קצה"ח לעיל שכב סק"א הובא במאיר המשפט שם סק"ב שמשמע שרוב אינו מכת
המדינה ותלוי במזלו .אבל באמת זה בשו"ע שם שכב.
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)יא( דאם ביקר הבעל הבית כו'  -פי' אפי' לא הראה השדה להפועלים בשעת שכירתו אותן,
מ"מ כיון דהבעל הבית ראה שדהו ומצאו שהיה ראוי לחפור ,תו לא מקרי גרם היזק
לפועלים ,דמה היה לו לעשות .משא"כ כשלא ראה הוא שדהו קודם לכן ,דה"ל להעלות על
דעתו שמא אינה ראויה לחפור אותו מחמת ליחות הקרקע ,ואיך שכר פועלים לחפרו ,דנראה
מדעתו שדעתו לשלם להם עכ"פ )סמ"ע(.
)יב( למלאכה ידוע כו'  -צריך לשוכרן לשדה ידוע ,דאל"כ יכול הפועל לומר לבעל הבית ,תן
לי שדה אחר שראוי לחופרו ,דמי יימר דאשדה זו שכרתני .ועי' ריש סי' של"ה דכמו
שהרשות ביד הפועל לומר תן לי מלאכה אחרת כזו ,כן יש רשות ביד בעל הבית לשנותו
למלאכה אחרת כזו ,אם כלה לו זה המלאכה )סמ"ע(.
)íéîòô 'ã åæ äãù ä÷ùé íàù åñéøà íò ÷ñôù éî ìáà ,ìòåôá :íéøåîà íéøáã äîá (â
òéáø àìà íéìèåð íðéà íéîòô éðù ïé÷ùî íäù ïéñéøàä ìëå úåøéôä éöç ìåèé íåéá
,åîò ÷ñôù åîë úåøéôä éöç ìèåð ,úå÷ùäìå úåìãì êøöåä àìå øèîä àáå ,úåøéôä
:(âé) ìòåôë åðéàå óúåùë ñéøàäù

)יג( כשותף ואינו כפועל  -הטעם מבואר ,דבפועל צריך הבעל הבית לתת לו שכירתו אף אם
לא יעשה השדה פירות כלל ,משא"כ אריס דאם אין השדה עושה פירות אינו נותן לו הבעל
הבית שום דבר ,לכן כשעושה פירות מקבל פירותיו כפי מה שהתנה עמו אפי' לא השקהו
כלל ,דמזלו גרם ומן השמים נסתייע )סמ"ע(.

),øòðä úî íà ïéãä àåäå éìåç åúåàá ìéâø åðéà íà ,ãéîìúä äìçå åðáì ãîìî øëùù éî (ã
ïéàå éìåçá ìéâø íà ìáà ,(ãé) ãîìîã àãéñô ,åá øéëîå øéòäî ãîìîäå ìéâø íà åìéôàå
.íìùî åøëù ìë åì ïúåðå (åè) úéáä ìòáã àãéñô ,øéòä ïî åðéàù ïåâë ,åá øéëî ãîìîä
éðéã úö÷ äìù ïîéñ ïî÷ì ïééòå ,(æè) ìèá êìéìî ãåîìì ïäì çåð øúåé äøåú éãîåì ìëã :äâä
íà äðáì ãîìî äøéëùäù äùà ïéãî ,ä óéòñ çîø ïîéñ ã"éáå äîø ïîéñ äòã äøåéá ãîìî
ïá íò ãåîìì åøéáçì øîàù éî (æé) æ óéòñå à óéòñ àô ïîéñ ìéòì ïééòå ,úåçîì ìëåé äìòá
ìéòì ïééòå ,ãîìî ìöà ìåáâ úâùä íåùî ùé íà æìø ïîéñ óåñ ìéòì ïééòå ,íìùì áééç íà åøéáç
.ãîìî ïéãî äáøä ïéðéã âìù ïîéñ

)יד( פסידא דמלמד  -כבר כתבתי בסי' של"ג ובריש סי' זה דנראה ,אם חוזר ומקבל אחר
שהבריא סתם ,ולא א"ל לנכות לו בשכרו ,דצריך ליתן לו שכירתו משלם דומיא דפועל ע"ש
)&( )סמ"ע( ,עי' מה שכתבתי בסימן של"ג ס"ה אם חוזר ומקבלו סתם אחר שהבריא מה
דינו )ט"ז(.
)טו( פסידא דבעל הבית  -ע' פרטי דין זה בר"ס שאחר זה בהגהת רמ"א )סמ"ע(.
)טז( דכל לומדי תורה  -ולענין פרעון ,תלוי בראיית בעל הבית שאם רואין שמלמד זה הוא
טורחו בלימודו הנאה לו בישיבתו בטל ,נותן לו שכרו משלם .ואם לאו נותן לו שכרו כפועל
בטל ,מאותה מלאכה דבטיל מיניה )ט"ז(.
)יז( וע"ל סימן פ"א כו'  -ע"ש שלא כתב שם מדין זה מידי בפירוש ,אלא מסעיף א' ]מי
שאמר לחתנו העשיר תלמד עם בנך ואני משלם לך ,פטור ,כיון דלאו עני הוא ובלאו הכי
חייב ללמד עם בנו ,יכול לומר משטה הייתי בך[ וכן בס"ז ]מי שהתנה עם בחור ללמוד עם
בן חבירו ,בפני אבי הבן ,ואבי הבן שתק ,שתיקה כהודאה דמיא )וחייב לשלם לו( ,ואף על
פי שלא דבר האב כלום ,דהוי ליה לאב לאסוקי אדעתיה ולמחות[ דוקא אם התנה עם אחר
בפני אבי הבן הוא דפטור ,הא לאו הכי חייב זה השוכר לשלם לו למלמד ,ואינו יכול לומר
משטה הייתי בך ,ועי' רמ"א עוד מדינים אלו בסי' של"ו ס"א בהג"ה )סמ"ע(
äòåãé äëàìîì åà íúñ äëàìîì ìòåôä úà øëåùä - äìù
)åà äúåîë äëàìî åì ùé íà ,íåéä éöçá äîìùðå äòåãé äëàìîì ìòåôä úà øëåùä (à
÷äëàìî åøéáçî ç÷éì äöåø íàå :äâä .ìèá ìòåôë åøëù åì ïúåð åì ïéà íàå ,äùåò äðîî äì
äëàìî åìéôà úåùòì êéøö ,(á)åøëùá óéñåäì äöåø íàã íéøîåà ùéå ,åãéá úåùøä ìòåôì ïúéìå åæë
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çåøèì íëøãù íäá àöåéëå äîãà éãáåò åà íéøôåçäî äåä íàå ,1250äðåùàøä ïî äãéáë
äúåà åì äàøä àìù à÷åãå ,íìùî åøëù ìë åì ïúåð ,äìçé äëàìî äùòé àì íàå äáøä
,äðúä àìå íåé úëàìî äá äéä àìù äàøå (â)åì äúåà äàøä íà ìáà ,äìéçú äëàìî
íäéðùù äî ìëã ,äæ íãå÷ù ïîéñá øàáúðù åîë äîìùù øçàì íåìë åì ïúåð åðéà
äëàìîî äúåðùì ìåëé ,ãçà íåé úëàìîì íúñ åøëù íàå .úåðúäì ìòåôì ùé íéòãåé
ìòáã àãéñô àåäù íå÷î ,ãìù ïîéñ óåñá øàáúð ãéîìúä äìçù ãîìî :äâä .(ã)äãéáëì äì÷
íéãéîìú åì ùé åìéôàå ,(ä)éùìç éãáò àì éàã ìèá ìòåôë àìå ,íìùî åøëù åì ïúéì êéøö úéáä
ãåîìì øçà øòð åì ïúéì ìåëé úéáä ìòá ïéàå ,äàîì øåáã ãçàì øåáãã íäîò ãîåìù íéøçà
éì äàøð ïëå åðîî äù÷ àì ìáà ,ïåùàøë óéøçå ïéáîä øçà øòð åì ïúéì ìëåéã íéøîåà ùéå ,(å)åîò
øúåé åãåîéìá äðäðù ïéã úéáì äàøð íà à÷åã åðééä ,íìùî åøëù ãîìîì ïúéì ïéëéøöã àäå .úåøåäì
íò ãîìîä .ìèá ìòåô øàùë àìà åì ïúåð åðéà ìåèáá åì çåðù ïéã úéáì äàøð íà ìáà ,åìåèéáî
àìù åøéáç ìù äãù êåúì ãøåéä ïéãë åì íìùì áééçã íéøîåà ùé ,(å)áàä úòãî àìù åøéáç ïá
åì áö÷ àìå éðá íò ãåîì ãîìîì øîåà ãçà íàå ,ïé÷ìåç ùéå ,äòù ïîéñ ïî÷ì øàáúéù úåùøá
åáåø÷ ìöà êìéù øîàå ãîìî øëùù úéáä ìòá .íéøçà íéðúåðù äî éôë åì ïúéì êéøö ,úåøéëù
àìù ãéòî ãòå ,ïééãò åðñðéù øîåà åîò ãîìù øçàå ,êìä àìå øòðä íò ãåîìì ìëåé íà åúåñðì
òáùðå ,øáë òãéù ä÷æçà äéì ïðéî÷åî åéùëò òãåéù øçàî ,(é)ãîìîä íò ïéãä åîò ãåîìì òãé
àì ,àáäì øëù åîò åáö÷ ë"çàå ìä÷ì äøåäå íéðù äîë øéòá äéäù áø .(àé)åøëù ìèåðå ãòä ãâð
çéëù àìã ñðåà àáå (áé)ñðåà ìë åéìò ìá÷ù ìòåô .1251íäì ìçî éàãåã øáòù äî òåáúì ìëåé
íéîé äðåîù ìò ñåñ øëùù ãçà .åæçàù éî ÷øô ñ"ùá àåä ïëå ,äðúä àì ïë úðî ìòù øåèô ,ììë
äî ñåñä íò íéîé 'å åìàá úåùòì ìåëé ,åîå÷îì øæçå êìîð íéîé 'á êìä øùàëå ãçà íå÷îì êìéì
åæù ô"òà ,øéò äúåàá íéñåñì úåãçåéîä úåëàìî øàù åà íéöò àéáäì øéòá åøéëùäì äöøéù
êìúù äîî äãéáë äëàìî äùåòå øéòá åúîäá àäúù äéì àçéðã ,äðåùàøä ïî äãéáë äëàìîä
:íå÷îì

 אבל כשאינו,)א( למלאכה ידועה כו' – היינו דווקא שמשכיר למלאכת היום לאותה מלאכה
 אינו נותן לו, כל שא"א להתקיים באותה מלאכה,משכירו לימים אלא לאותה מלאכה
, וי"א שאם שכרו בהראהו המלאכה שיעשה ליום אחד,(מלאכה אחרת )ש"ך בשם הראנ"ח
 ויתכן שעיקר השכירות על, אי אפשר לתת לו מלאכה אחרת מאחר,כיון ששניהם ידעו
.( ודלא כסמ"ע ס"ק )ג( )ט"ז, והמוציא מחבירו עליו הראיה,המלאכה וזה נגמר
)ב( ויש אומרים דאם רוצה להוסיף לו בשכרו כו' – עי' סי' שלג ס"ג ברמ"א שבעל הבית
 אם הפועלים יכולים להשכיר נפשם,יכול לחזור בפועל אף אחר שהתחיל לעשות לו מלאכה
 ורוצים להוסיף להן שם בשכרן כפי כבידות, אפי' למלאכה כבידה מזו,במקום אחר
.(המלאכה )סמ"ע
 אז אם מנהג בני העיר, עי' שו"ת חו"י סי' קו בענין משרתת שברחה מטענת הכבדת עול1250
 ואם אי אפשר. אז זה הקובע, ואפילו אם רוב נוהגים כן,בשפחותיהם להטיל עליהם עול ההוא
לברר זה נ"ל דאע"פ דבכל ספק קי"ל יד הפועל על התחתונה מ"מ במלאכה אם תתחייב לעשות
.אחר דקי"ל דפועל יכול לחזור בו לא יטיל בה"ב עלי' עול שאינו נהוג בבירור
' ועי. שכל שיש אומדנא שעשה על חינם לא יכול לתבוע, עי' לעיל סי' רמ"ו סי"ז ברמ"א1251
 ורק מפני שאין להרבנים, אין דין זה רק ברב שמדין התורה צריך לדון ולהורות בחנם:ערה"ש ס"ט
 ולכן כשקצץ על להבא אינו יכול לתבוע על. הוי כשכר בטלה כמ"ש ביו"ד סי' רמ"ב,עסק אחר
 יכול לתבוע, כשקצץ על להבא, אבל בכל המלאכות. שעשה כדין תורה, דזה ודאי כמחילה,העבר
 ולמה הפסיד במה שקצב על להבא ואין, שנוטל שכרו, דלא גרע מיורד שלא ברשות,גם על העבר
 כדי שלא תהא ידו על התחתונה כדין יורד שלא, דאפשר שלכן קצץ על להבא,זה כמחילה בסתמא
. ע"כ,ברשות
 אין זו טענה, שמה שטען שמפני היותו טועה בדין לא גילה את דעתו,עי' רדב"ז ח"א סי' רצג
. שהנתבע יכול לומר לא מפני טעותך אפסיד אני,להוציא
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)ג( אבל אם הראה אותו לו כו'  -היינו דוקא כשלא שכרו לאותו מלאכה על יום א' אלא א"ל
סתם עשה עמי במלאכה זו אבל אם שכרו על יום א' אע"ג דהראה לו אותה המלאכה יכול
הפועל לומר מדשכרת לי על יום א' אמרתי ודאי יש לך עוד מלאכה כיוצא בזה במקום אחר
לעשות בה כשתגמרה מלאכה זו שהראיתני) 1252סמ"ע(.
)ד( יכול לשנותו ממלאכה קלה לכבידה  -דמדשכרו סתם הרשות ביד בעל הבית ליתן לו
מתחלה מלאכה כבידה ,ומשום דנתן לו מתחלה קלה לא גרע )סמ"ע(.
)ה( דאי לא עבדי חלשי  -דפקודי ה' ישרים משמחי לב גם משום דסתם מלמדים רגילים
לעסוק במלאכת למוד הנערים כל היום ,ואי לא מיעסקי ה"ל כשינוי וחלשי דומיא דפועל
הנ"ל )סמ"ע(.
)ו( ואין בעה"ב יכול ליתן לו נער אחר  -יש כמה ענינים שדעת המלמד נוח בנער א' מחבירו
אף שאינו מענין הלימוד ,ואם שכרוהו מתחילה סתם ללמוד עם הנערים ה' ו' או כמו שפרט
עמו דלכ"ע יכול ליתן לו אחר במקום הראשון אף בלא אונס ודומה לשכרוהו למלאכה סתם
דיכול להחליפו מקלה לכבידה )סמ"ע(.
)ז( המבין וחריף כראשון  -בכל תנאי שאדם מתנה עם חבירו אין לומר הולך אחר לשון
התנאי דוקא עד שלא נלמד ממנו לחייב המתנה כי אם באותו תנאי שהוזכר דוקא ולא
בכיוצא בו אלא יתחייב המתנה אפילו בדבר שאינו יוצא מתוך לשון התנאי כלל רק שלא
יקשה עליו יותר ממה שהתנה עם חבירו ,אפילו היכא שהשכירו לנער אחד מיוחד והזכיר
שמו )ש"ך בשם המהרי"ק(.
)ח( המלמד עם בן חבירו שלא מדעת י"א דחייב כו' – ועיקר כי"ח )ש"ך( ,אם היה למלמד
בידו משל האב ולמד עם בנו לכ"ע יכול לעכב עבור שכר לימודו ,ועי' יו"ד סי' רמ"ה ס"ד:
חייב להשכיר מלמד לבנו ללמדו ,אבל לבן חבירו אינו חייב להשכיר :הגה והיו כופין ליה
לשכור לבנו מלמד ואם אינו בעיר ויש לו נכסים אם אפשר לאודועי ליה מודיעים ליה ואם
לאו יורדים לנכסיו ושוכרים מלמד לבנו ,ועיי"ש בבית הלל שהקשה שאם יורדים לתוך
נכסיו ,אז איך אפשר לפטור אותו מלשלם )פ"ת.(1253
)ט( ויש חולקין  -נראה טעמם ,דאפשר משום מצוה קעביד הלה שלומד עמו ולא משום
תשלומין ,ופשוט דקיי"ל כיש חולקין דהמוציא מחבירו עליו הראיה )ט"ז(.
)י( הדין עם המלמד כו'  -וצריך לשלם למלמד )ש"ך(.
)יא( ונשבע נגד העד כו'  -ואם לא היה העד היה נוטל בלא שבועה )ש"ך(.
)יב( פועל שקיבל עליו כל אונסים כו' – עי' לעיל רכה ס"ג וס"ד )סמ"ע(.
)äî íù àöî àìå êìäå ,íå÷îì íå÷îî (âé)úåçéìù åì àéáäì ìòåôä úà øëåùä (á
çéìù çìù íà ìáà ,(åè)åúåçéìù çéìù äùò øáë éøäã :äâä .(ãé)íìùî åøëù åì ïúåð ,àéáéù
àìå òãéì úéáä ìòáì éåä ïë íà àìà ,íåìë çéìùì ïéà ,(æè)øæçå åéìà åçìùðù éî àöîå úøâéà íò
ùéù äî ãáë øáã äéä íàå ,ãìù ïîéñ ìéòì øàáúðù åîë úéáä ìòáã àãéñô éåä æàã ,çéìùì
íéùðà íúåàî àåä ïë íà àìà ,í÷éø àáì ïåòè àá äîåã åðéàù ,åì äëðî àéáäì åì
:çåøèì íëøãù

)יג( להביא לו שליחות  -ראובן ששכר לשמעון שישמשו בדרך נסיעתו ומת ראובן בחצי
הדרך נותנין לו כל שכרו ,וכן אם שלח אחרי אשתו ולא רצתה לבא דחייב לשלם )סמ"ע,
ש"ך( ,אם הזכיר לו המקום בשעה ששכרו ומת קודם שהגיע להמקום פטורין היורשין ואינן
נותנין לו ]רק[ מחצי הדרך שהלך ,אבל אם שכרו סתם לשמשו כל זמן שיהיה בדרך ,כיון
שאף אם יתעכב הרבה בהדרך מחוייב לשמשו ה"נ כשמת ולא שמשו רק יום אחד נתחייב

 1252עי' ש"ך וט"ז ס"ק)א(.
 1253עי' נוב"י )חו"מ ח"ב סי' לד( שאפוטרופוס )שהוא גם כן מצוה ועי' ענינו לעיל סי' רצ( שלא
התנה מתחלה שיהיה לו שכר על טרחתו ,אין לו שכר ובפרט שהוא לו לחשיבות שמינוהו בי דינא
וגם מצוה קעביד מסתמא נתרצה בלי שכר ,ע"כ ,אמנם רואים שכן יש מקום לשכר במקום עשיית
מצוה.
ועי' קצה"ח סי' ט סק"ב ,שכל מי שעושה טובה לחבירו שלא מדעתו אפילו אית ליה ]פסידא[
א"צ שישלם לו דהו"ל מבריח ארי דמצוה קעביד ,כל זמן שלא ודאי שהמקבל ינזק ,שאז הוה בגדר
משיב אבידה ,אבל ללא ודאי נזק אין לו שכר אפילו שכר כפועל בטל.
וצ"ע בזה"ז שיש שלומדים עם תלמידים וזה יותר מחצי בייביסיטר.
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בכל השכירות )נתה"מ( ,וי"א שאם מת בחצי הדרך מאז מקבל כפועל בטל )רע"א,(1254
והיינו דא"צ לשלם לו מחצי הדרך ואילך דאם אינו טורח למה יתן לו שכר )פ"ת(.
)יד( נותן לו שכרו משלם – היינו שבשעה דשלחו להביא שליחות לא הוי מצוי כלל אותו
דבר באותו מקום ובעל הבית היה סובר שימצא שם ,וא"כ אונס זה לא אירע לשליח רק
לבעל הבית ,אבל אם הוא מצוי ולא הצליח בשליחותו אז נותנו כפועל בטל )פ"ת(.
)טו( דהרי כבר עשה השליח שליחותו - 1255דמה לי אם הוציא מעות על פיו או שהוציא
טרחתו על פיו )נתה"מ(.
)טז( אבל אם שלח שליח עם אגרת ומצא מי שנשתלחו לו כו' – וי"א דאין זה מיקרי אונס
ועוד כיון דעכ"פ עשה תכלית שליחתו ,למה לא ישלם שכירתו אפי' משלם וכ"ש מחצי
הדרך שהלך )סמ"ע( .וי"ח דאם מצא אותו ,כיון שעשה שליחותו שהגיע אליו הכתב ,אין
צריך ליתן לו אלא שכר אותו דרך שהלך לחוד ,כדלעיל בסימן של"ד סעיף ב' ,באם בא מטר
שאינו צריך להשקותו אינו נותן לו כלום )ט"ז( ,אבל באונס שאירע להבעל הבית ודאי
דצריך לשלם לו מה שעשה ,דמה לו לפועל מה שנאנס הבעל הבית ,ואפילו כשלא נהנה
הבעל הבית צריך לשלם ,אבל באונסא דפועל אפילו מה שעשה א"צ לשלם כשלא נהנה
)נתה"מ(.
)äî ìåè øîàé àì ,àéøáäù åà úîù åàöîå àéáäå êìäå äìåçì íéçåôú àéáäì åøëù (â
.äæá àöåéë ìë ïëå ,åøëù ìë åì ïúåð àìà êøëùá úàáäù
åøéáç ìùá åäàøäå åìùá úåùòì ìòåôä úà øëåùä - åìù
)ìèåðå øæåçå íìùî åøëù åì ïúåð ,åøéáç ìùá åäàøäå åìùá úåùòì ìòåôä úà øëåùä (à
åì øîà àì åìéôà ,(á)êøëùá úéùòù äî ìåè åì øîåì ìåëé åðéàå ,(à)åäðääù äî åøéáçî
ìåè øîåì ìåëé ,(â)íúñ åøéáç ìùá úåùòì åøëù íà ìáà ,íúñ åøëù àìà éìò êøëù
åøéáç éðôá åøëù :äâä .ïë åì øîåì ìåëé åðéà éìò êøëù åì øîà íàå ,êøëùá úéùòù äî
ãçà .(ã)åøéáç ïáì 1256ãîìî øëåùá ïéãä àåäå ,åøëù åì úúì áééçå äàãåäë ä÷éúù ,åøéáç ÷úùå
:(å)(ä)åì íìùìî øåèô ,êì íìùà éðàå êðá íò ãåîìú åðúçì øîàù

)א( 1257וחוזר ונוטל מבעל הבית מה שההנהו  -עיין לעיל ריש סימן של"ב ומש"כ במאיר
המשפט שם ס"ק )ב( )סמ"ע(.
)ב( ואינו יכול לומר טול מה שעשית בשכרך – היינו דוקא בתבן וקש לא יוכל לומר טול מה
שעשית בשכרך ,אבל במידי דאכילה כגון חיטין ושעורין שומעין לו )סמ"ע( ,וי"ח )ש"ך(.
אף על גב דכל שוה כסף ככסף ,הכא גבי פועל כתיב לא תלין שכר שכיר ,מה דאתני בהדיה
משמע )ט"ז( ,ואולי דוקא בחטין ושעורין דאינן ראויין לאכילה כמות שהן ,אבל פת אפוי
וכיוצא גם הש"ך יודה )פ"ת(.
)ג( אבל אם שכרו לעשות בשל חבירו סתם כו'  -פירוש ,שאמר לו עשה מלאכה בשדה זו
והפועל ידע שהיא של חבירו ,ואף על פי שלא אמר לו בפירוש עשה בשדה של חבירי,
כיון שלא אמר לו שכרך עלי וג"כ ידע שהיא של חבירו אין שכרו מוטל על השוכר .וכל
שלא ידע הפועל שהשדה היא של חבירו ,אף על גב דלא אמר לו השוכר עשה עמי בשדה
שלי ,מ"מ בכלל השוכר את הפועל לעשות בשלו והראהו בשל חבירו הוא כיון שהפועל
סבר שהוא שלו )סמ"ע(.
)ד( וה"ה השוכר מלמד לבן חבירו  -פירוש ,בפני חבירו אבי הבן ואבי הבן שותק ,ועי' לעיל
רמא סי' פ"א ס"ז ]ז"ל :שתיקה כהודאה דמיא ואף על פי שלא דבר האב כלום ,דהוי ליה
לאב לאסוקי אדעתיה ולמחות[ )סמ"ע( ,1258אם אשה השכירה מלמד ,והתחיל הנער

 1254עיי"ש שציין ל :ועיין בשו"ת משפטי שמואל סי' של"ח ובמחנה אפרים הל' שכירות סי' ה'
ולא ראיתי תוספת.
 1255לא הבאתי את הסמ"ע שלא ראיתי הלכה שיוצא ממנה.
 1256לקבל כסף עבור לימוד תורה עי' ש"ך רמ"ו סק"כ.
 1257לא ראיתי הלכה יוצא מסמ"ע סק"א וש"ך סק"א.
 1258עי' יו"ד רמח ס"ה :אם האשה השכירה מלמד לבנה אם ידע הבעל ושתיק ודאי ניחא ליה
במה שעשתה אבל אם מוחה לאלתר אין במעשיה כלום )ואפי' אם נושאת ונותנת תוך הבית יוכל
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ללמוד .אין יכול בעלה לומר לא אחוש על שכירת שלה כלום ,דודאי אמרה קמיה בעלה,
וניחא ליה ,אם לא שהוא נותן אמתלא ורגלים לדבר למה לא מיחה או לא ידע )ש"ך(.
)ה( אחד שאמר לחתנו תלמוד כו'  -כיון דלאו עני הוא ובלאו הכי חייב ללמוד עם בנו יכול
לומר משטה הייתי בך כו' )סמ"ע(.
)ו( שם  -ראובן ששכר מלמד לבנו ולבן חבירו ונתרצה חבירו לתת חלקו ,ואח"כ בחצי
הזמן קם חבירו ושכר לאחר ,חייב לפרוע לראשון ,ומה שטען חבירו שלא שכרו לשנה
אלא על תנאי אם יעשה מלאכתו כראוי ושלא ימשוך זמן השכירות אלא עד הפסח ,הרי
מודה מקצת וחייב שבועה דאורייתא )סמ"ע(.
)ìåè åì øîåì ìåëé åðéà ,(æ)ø÷ôä ìù øáã åì è÷ìì åà åìùá úåùòì ìòåôä úà øëåùä (á
1259
ïéòîåù ïéà åá øæç êë øçàå åøëùá åìèéì ìòåôä äöøúð íàå ,(ç) êøëùá úéùòù äî
:1260(è)åúåùøá àåäù åà ääáâä åà äëéùî äùòù àåäå ,åì

)ז( או ללקט לו דבר של הפקר  -וכל מה שהפועל מערים הוא של הבעל הבית ,שמיד
שהגביהו מן הארץ כאילו הגביהו המשכיר ובא לרשותו .דמי ,ואפילו למ"ד )ב"מ י' ע"א(
המגביה מציאה לחבירו לא קנה חבירו ,בפועל מודה דידו כיד רבו דמי ,ועיין לעיל סוף
סימן ר"ע סעיף ג' )סמ"ע(.1261
) (çמה שעשית בשכרך כו'  -אפי' אין לו לבעל הבית רק זה צריך לטרוח ולמכור ולהשתדל
לו מעות מזומנים) 1262ש"ך( .י"א שטעם האיסור משום "לא תלין שכרו" ,שהוא מה
שהתנה עמו בפירוש ,ולפ"ז היכא דשלח שליח לשכור פועלים ואמר השליח שכרכם על
בעל הבית ,דבכה"ג אינו עובר על בל תלין )עי' סי' של"ט ס"ז( ,א"כ יכול לומר טול מה
שעשית בשכרך .וי"א הטעם הוא דצריך למזונות לערב ושלא יהא צריך לירד לשוק לחזור
ולמכור ,ולפ"ז אפילו היכא דשלח שליח שאינו עובר על בל תלין מ"מ אינו יכול לומר טול
מה שעשית בשכרך .ומדברי הרמ"א )סי' של"ב ס"ד( ,נראה כדעה השניה ,ולפי זה מובן
)(èדברי הסמ"ע )ס"ק )ב(( )פ"ת(.
)(éאו שהוא ברשותו – עי' לעיל בסימן קס"ו במי שנפל כותלו לגינתו של חבירו ואמר בעל
הכותל לבעל הגינה פנה אותו ויהא שלך ,אין שומעין לו ,אלא בעל הכותל צריך לפנותם,
ואם נתרצה בעל הגינה בכך ופינה אותם ,וחזר בעל הכותל ואמר ,תן לי אבני ואתן לך
שכרך ,אין שומעין לו ,אבל כל זמן שלא פינה אותן אפילו הן בחצירו של זה ,לא קנה לו
חצירו ,שלא כיון אלא לדחותו .והיה מקום לומר כאן אותו דבר ,שנאמר שלדחותו כיון אף
שהן מונחין ברשותו ,אבל כאן שונה דחייב לו שכירות פעולתו ,וכשאמר לו טול זה
בשכרך מיד קנהו ,משא"כ לעיל דאין עליו שום חיוב שכר קודם שיפנהו )סמ"ע( ,וי"ח
ואם הוא ברשות השוכר וקבל עליו לתנם לו קנה אותם ,ואם לאו לא )ט"ז.(1263

)ïééãòù éôì êøëùá úéùòù äî ìåè åì øîåì ìåëé ,(àé)ø÷ôä ìù øáã åì øåîùì åøëù (â
:1264åá äëæéå àåä êìéå ,úéáä ìòá åá äëæ àì

)יא( דבר של הפקר – י"א דהני מילי דליכא מידי אחרינא גבי בע"ה לאישתלומי מיניה אבל
אי איכא מידי אחרינא לב"ה לאשתלומי מיניה או מידי דקפיץ עליה זביני טפי אין שומעין
לו וי"א דטעמא שיכול לומר לו טול מה שעשית בשכרך כיון שעדיין לא זכה בו בע"ה
נמצא שאין עליו חיוב שכר לכך יכול לומר טול מה שעשית בשכרך הילכך אפי' אם יש לו
הרבה משלו יכול לומר לו כן )ש"ך(.

)àìà êéðôì éðéøä øîåì ìåëé ïéà ,êìîä úãåáòì àéøâðàá æçàðå ìòåôä úà øëåùä (ã
.åîò äùòù äî éôë àìà åì ïúåð åðéà
למחות בה( .ועיי"ש בש"ך שזה אע"פ שלא השכירה בפניו.
 1259עי' לעיל ס"ק )ב(.
 1260לא ראיתי הלכה מהסמ"ע וכן מהש"ך ,אבל אולי אני טועה בש"ך.
 1261לא ראיתי הלכה יוצא מהקצה"ח.
 1262עי' לעיל סי' של"ג ס"ק )כג(.
1263

1264

נכון?

האם יש הלכה מהסמ"ע?
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ìëåà éúî åà ìëåà äîî äëàìî úòùá ìòåô úìéëà ïéã - æìù
)àåäù äîî ìëåà äæ éøä ,(à) ìëàî øáãá úéáä ìòáì äëàìî äùåòä ìòåô (à
åîñçì øåñàå ,(á) åôúë ìò àùåðù ÷ø åéìâøá àìå åéãéá àì äùåò åðéà åìéôà ,1265äùåò
:(ã) é÷ì àì é÷ìî äéì íìùî éîåìù ,åîñç íàå ,(â) ìëàé àìù

)א( פועל שעשה מלאכה כו'  -כללי דיני דסימן זה ילפינן לה מדכתיב )דברים כג כה( כי
תבא בכרם רעך ואכלת ענבים כנפשך שבעך ואל כליך לא תתן .ודרשינן בגמרא )ב"מ פז
ע"ב( כי תבא ,בפועל הכתוב מדבר )סמ"ע( ,אמנם זה דווקא בכרם רעיך ולא של הקדש וכן
לא של עכו"ם ,דקי"ל גזל העכו"ם אסור )סי' שמ"ח ס"ב( )ש"ך( ,וי"א דמותר בשל עכו"ם
)רע"א ופ"ת(.
)ב( אפילו אינו עושה לא בידיו ולא ברגליו כו'  -דדרשינן )ב"מ צא ע"ב( מדכתיב בפועל כי
תבוא ,ביאה סתם משמע ,בכל מה שאתה באת שם לעבוד )סמ"ע(.
)ג( ואסור לחוסמו  -היינו דוקא כשחסמו בעל כרחו ,אבל אם מתנה עמו שלא יאכל אין בו
איסור בכך )סמ"ע(.
)ד( שלומי משלם  -כשיעור שהיה אוכל )סמ"ע(.

),äëàìî øîâ úòùá øáåçîá ò÷ø÷ éìåãâá :äùåò àåäùë ìëåàù íéøåîà íéøáã äîá (á
íãå÷ ò÷ø÷äî ùåìúáå ,íéøîúá øãåâå íéðàúá äøåàå íéúæá ÷ñåîå íéáðò øöåá ïåâë
ïéàù øáãá äùåòä ìáà ,(ä) åáù ïåøçàä áåéçá åúåà úáééçîä äëàìî óåñ øîâéù
äô÷îä íéøîåà ùéå áìçä ïî äàîç àéöåîä :ùåøéô õáçîäå áìåçä ïåâë ,ò÷ø÷ éìåãâ
úòùá àìù øáåçîá äùåòä ïëå ,(å) ìëåà åðéà ïáâîäå ùø÷ð úåéäì äáé÷á áìçä úà
íéìöáá ùëðîä åìéôàå ,úåðìéàä éùøù äñëî åà íéðôâá øãåòä ïåâë ,äëàìî øîâ
úëàìî øîâ àåäù ô"òàå ,íäî ìëàé àì ,íéìåãâä ïî íéðè÷ä úà ø÷åòù ïåâë (æ) íéîåùå
:1266ïúëàìî äøîâð àì ïééãòå íäì áéçøäì íéìåãâä êøåöì äëàìîä ø÷éòù ,íéðè÷ä

)ה( בחיוב האחרון שבו  -מפורש בסעיף שאחר זה ,ע"ש )סמ"ע(.
)ו( והמגבן  -עושה גבינות ,ומחבץ היינו שמקפה את החלב להיות נקרש ,דאינו גידולי
קרקע )סמ"ע(:
)ז( ואפילו המנכש בבצלים כו' -פירוש ,לא מיבעיא כשעוקר מביניהם שאר ירקות שאינן
יפות דאינו אוכל ,דהא ילפינן מאל כליך לא תתן דאינו אוכל אלא בשעת גמר בישולו שנותן
לכליו של בעה"ב ,אלא אפילו במנכש בבצלים קטנים שקורין ציבליש ,שהן לא נעשים
גדולים לעולם ועוקרין אותן מבין הגדולים להרחיב להן מקום להתפשט ,דאיכא השתא
נתינה לכליו דהבע"ב אותן בצלים קטנים ,מ"מ כיון דעיקר מלאכה זו אינו אלא משום
הגדולים ולהן אינו גמר מלאכה ,אינו אוכל אפילו מן הקטנים )סמ"ע(.

)ïìéãáîå åæá åæ å÷áãðù :ùåøéô ,ìãåá ïåâë øùòîì åúëàìî äøîâðù øçàì ùåìúá äùåòä (â
íéðàú ïåâë øçà áåéç øùòî áåéç øçà ïéàù øáã ìëù ìëåà åðéà ,úåøâåøâáå íéøîúá
ïåâë øçà áåéç åá ùéù øáãáå ,(ç) åðîî ìëåà åðéà øùòîá åáééçúðù øçàì íéáðòå
áééçúäì åúëàìî øåîâéù ãò ìëåà ,(é) äìçá úáééçù (è) úô úåùòì íéãîåòä íéèç
:ìëåà åðéà ïàëî øçàìå äìçá

)ח( 1267וענבים  -היינו כשדעתו לאוכלן כמות שהן ,אבל כשבצרן לעשות מהן יין או זיתים
לעשות מהן שמן גמר חיובן אינו אלא לאחר שנעשה היין והשמן )סמ"ע(.1268

 1265עי' או"ח )סי' קסט ס"א( :כל דבר שמביאין לפני האדם שיש לו ריח והאדם תאב לו ,צריך
ליתן ממנו לשמש מיד .ועי' שם במ"ב :צריך ליתן וכו'  -דדבר שיש לו ריח מזיק לאדם כשאוכלין
בפניו והוא תאב לו ואין נותנין לו מיד אבל דבר שאין לו ריח יכול לאכול תחלה ואח"כ יתן לשמש
כדלקמן בסימן ק"ע ס"ג.
 1266היו כמה דיבורים בסמ"ע שלא ראיתי בהך צורך.
 1267לא הבאתי סמ"ע סקי"א.
 1268היו עוד כמה דיבורים מהסמ"ע שלא הבאתי.
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)ט( חיטין העומדין לעשות מהן פת  -דוקא בחיטין אמרו כן דמסתמא עומד לפת ופת מחויב
בחלה ,משא"כ בשעורין וכוסמין ושיבולת שועל שסתמא אינו עומד לפת אלא לעשות
מהן משקה ולהאכילן לבהמתו או לעשות מהן תבשיל כשיגרסו השעורים וכנהוג ,אזי
אסור לאכול מהן מיד אחר המירוח שמאז הוא גמר חיובן דהיינו מעשר )סמ"ע( ,יש
מחלוקת ראשונים לדעה א' לא מחלקינן בין רגיל לעשות ממנו פת או לא ,ואין חילוק בין
חיטים ושעורים ושאר מינים כיון שהם נכללים בסתם דיש וראויים לעשות מהם חלה ולא
מיקרי נגמרה מלאכתו עדיין ,ולדעה ב' תלוי ברגילות ,ולכן יש להחמיר שלא יאכל פועל
במידי דהפועל יודע שאין דרך בעל הבית לעשות ממנו פת ,ואין חילוק בין חיטים
ושעורים ושאר מינים אלא בדרכו של בעל הבית תליא מילתא )ט"ז(.
)י( עד שיגמור מלאכתו להתחייב בחלה .והיינו משעה שנתן מים על הקמח ועירבן יחד
)סמ"ע(.
)íéîîçúîå ìñá íúåà íéðúåðå ïëøö ìë åìùáúð àìù íéòø íéøîúá ìãåáä (ã
:íäî ìåëàì ìåëéå ïúëàìî äøîâð àì ïééãò ,íù íéëëøúîå
)øáëù íäî ìëàé àì ,íäá úåùòì åøëùå åéìåâéò åñøôúðå (àé) åéúåéáç åçúôð (ä
øåáñå òãé àì íà ìáà ,åçúôðù ìòåôä òãåéùë :íéøåîà íéøáã äîá ,øùòîá åáééçúð
:åìéëàäìå øùòì áééç ,øùòîá åáééçúð àì ïééãòù

)יא( נפתחו חביותיו  -פירוש ,ושוכר פועל לסתום החביות ,או נשפך היין מהחביות למקום
אחר ושוכר הפועל להחזירו לחביות ,דבכל אלה יודע הפועל שכבר נגמרה מלאכת היין
למעשר ,אבל אם נשפך היין מהחביות לגת ושכרו לדלותו משם לחביות ,איכא מקום לפועל
לסבור שעדיין לא הועלה מעולם מהגת ועדיין לא נגמרה מלאכתו למעשר .וכן כשנתפרסו
עיגוליו ,והיינו שהיו תחילה יחד מחוברין בכלי הנקרא ע"ש זה עיגולי דבילה ,ונתפרדו זה
מזה ,ושכר הפועל להחזירן לעיגולן יחד ,אם כששכרו הראה לו לעשות באלה ודאי ידע
שכבר נתחייבו במעשר ואדעתא דהכי נשכר לו שלא לאכול מהן ,אבל אם לא הראם לו
בשעת שכירות אלא אמר לו תעשה לי עיגולין ,יש לו מקום לומר לא אדעתא דהכי נשכרתי
והוי מקח טעות ,משו"ה חייב לעשרן ולהאכילו )סמ"ע(.

)ãò ùåìúá øîåùä ìáà ,(âé) ìëåà åðéà äëàìî øîâ úòùá åìéôà (áé) øáåçîá øîåùä (å
:ïë åâäðù äðéãî úåëìäî ìëåà äøåúä ïî ìëåà åðéàù ô"òà ,åúëàìî äøîâð àìù

)יב( השומר במחובר כו' .דקי"ל )ב"מ צ"ג ע"א( שומר לאו כעושה מעשה דמי ,והתורה לא
התירה לאכול אלא לפועל העושה מעשה )סמ"ע(.1269
)יג( אפילו בשעת גמר מלאכה .פירוש ,כגון שבצר חצי שדה בצד צפון והוא שומר באותו
שדה בצד דרום במקום שלא בצרו עוד ,אינו אוכל מהן כיון דעדיין מחובר הוא )סמ"ע(:

)åà úåùé÷ ìåëàì ìåëé øðéã àìà åðéà åøëùù ïåâë ,åøëùî øúåé ìåëàì ìòåôä ìåëé (æ
.åøéëùäìî åòðîé àìù éãë ,ïë úåùòì àìù åúåà ïéãîìî íå÷î ìëîå ,òìñ äåù úáúåë
àì ãçà úåùé÷ èå÷ìì ÷ø åøëù àì íà ìáà ,íåéä ìë úåùòì åøëùù à÷åã íéøîåà ùéå :äâä
ìòá ìù åéìëì äìéçú ïúé àìà ,è÷éìù ïåùàøä úåùé÷ ìëàé àì íåéä ìë åøëù åìéôàå ,(ãé) åðìëàé
:àåä ìëàé êë øçàå úéáä

)יד( קישות אחד לא יאכלנו  -דבעינן אכילה בשעה שנותן לכליו של בעל הבית ,והרי זה לא
יתן) :סמ"ע(.

)ãçàî åñéøë àìîé àì ,(åè) íãà éðá äùîç ìù úåîéøò äùîç åà äòáøà øîùî äéä (ç
:ïåáùç éôì íìåëî ìëåà àìà ,ïäî

)טו( היה משמר ד' וה' ערימות – כנ"ל )סעיף ו'( דמשמר בדבר תלוש כגון ערימות אוכל
מהלכות מדינה )סמ"ע(.

)ìåëé ìáà ,(æè) íäéðùá úåùòì åøëù åìéôà íéáðòá ìëàé àì ,íéðàúá äùåò äéä (è
àìù ãò íéìòåôä êëéôì ,(æé) ìëåàå úåôéä íå÷îì òéâîù ãò ìåëàìî åîöò òåðîì àåä
1269

השומר במחובר כו' .עיין בתשובת מנחם עזריה סי' ע"ז )ש"ך( }לא ראיתי מה שהוא רצה

מזה{

340

מאיר המשפט על חושן משפט חלק ו'
ïééá úøëéð ïúëàìî ïéàù éðôî ,ùåøéú íéúåù ïéàå íéáðò íéìëåà ,úâá áøòå éúù åëìä
íéúåùå íéáðòá íéìëåà ,áøòå éúù åëìäùî ,øçà ïéîá ìëåàå äæ ïéîá äùåòë äéì äåäå
:ùåøéúá

)טז( היה עושה בתאנים לא יאכל בענבים כו'  -גם זה נדרש )ב"מ צ"א ע"ב( ממ"ש )דברים
כ"ג כ"ה( ואל כליך לא תתן ,ממה שאתה נותן לכליו של בעל הבית אתה אוכל )סמ"ע(.
)יז( למקום היפות  -הלשון משמע דר"ל כשעושה בענבים יכול למנוע עצמו מלאכול בשעה
שעושה באילן שאינו מבושל כל כך עד שיגיע למקום שמבושל כל צרכו ומשם יאכל כל
שבעו ,דאילו בשני מינים לא אתי שפיר לשון יפות דהא כל אחד יפה במינו .ונראה דהוא
הדין כששכרו לעשות בענבים ותאנים יכול למנוע עצמו מלאכול בענבים כדי לאכול כל
שבעו מהתאנים אם ניחא ליה בהן יותר ,אלא שבשני מינים רגיל האדם לאכול משניהן כי
רווחא לבסומי שכיחי )סמ"ע וט"ז(.

)ïðéëðî àìå äéðéî ïðé÷ôî àì ìëà éàå ,(çé) øçà ïôâá ìëàé àì äæ ïôâá äùåò äéä (é
:äéðùäî ìåëàì ìåëé ,íäî ãçàá äùåòå äúøéáç áâ ìò úìãåîù ïôâ åäéîå ,äéøâàî

)יח( לא יאכל בגפן אחר כו'  -היה עושה במין זה לא יאכל במין אחר ,ואף על גב דהוא עסוק
בשניהן ,כגון בתאנה המודלית על הגפן ,שהרי צריך להגביה ולהפריד הענפים זה מזה
כשהוא חותך ומיהו לא ממין שאתה נותן הוא ,הא תאנים ותאנים דומיא דהני כגון המודלית
על חברתה אין צריך להבחין מאיזה מהן יאכל ,דממין שאתה נותן וממה שאתה נותן הוא
דבשניהם הוא עסוק ,אבל בתאנה מודלית על ענבים ולהפיך ,אם אכל ,זה ספק ולא מוציאין
ממנו )סמ"ע( ,וי"א שכן מוציאין ממנו )ש"ך וט"ז(.
)יט( ולא מנכינן ליה מאגריה – וי"א שאין להוציא ממון ע"פ פסק זה )ט"ז(.

)äúò ãò éîöò éúòðî øîàéå áùéù àìå ,äëàìî úééùò úòùá àìà ìåëàì éàùø ïéà (àé
ìèáúé àìù úéáä ìòá úð÷ú éðôîå ,ìëåàå äúò áùà ïë ìòå ìåëàì éúìèá àìå
úøçà äøåù ìéçúäì êìåäå åæ äøåù úëàìî øîâù øçàù íéîëç åøîà ,(ë) åúëàìîî
:ìèáúé àìù éãë úéáä ìòáì àåä áåèù ,äëàìî úòùá åðéàù ô"òà ìåëàì ìåëé
)כ(

שלא יתבטל ממלאכתו  -דבשעה שהוא אוכל אי אפשר לו לעשות מלאכתו )סמ"ע(.

)çìîá ìëàé àìå íéáðòäî äáøä ìëàéù éãë øçà øáã åà úô íéáðòä íò ìëàé àì (áé
)çìîá ïéá úôá ïéá ìëåà ,(áë) êëå êë øåòéù ãò ìëàéù úéáä ìòá ìò õö÷ íàå ,(àë
:äöøéù øáã ìëá ïéá

)כא( ולא יאכל במלח – כנ"ל )ס"ק )א(( שלומדים מזה שכתוב "ענבים" ,ולא ענבים ודבר
אחר ,דהיינו למתקן להן ע"י מלח או יהבהבם באור או יפרכם ע"ג סלע שעי"ז יאכל הרבה
)סמ"ע(.
)כב( ואם קצץ כו'  -דאז לא שייך הטעם המוזכר בס"ק הקודם שהרי לא יאכל אלא שיעורו
)סמ"ע(.

)êéøôäì åà (ãë) øåàá íéìåáùä áäáäì åì øåñà ïëå (âë) íéáðòä õåîì ìòåôì øåñà (âé
:(äë) äëøôäá åà áåäáäá åúëàìîî ìèáúî ïéà åìéôà ,òìñä áâ ìò

)כג( למוץ הענבים כו' -כנ"ל )ס"ק )א(( שלומדים מדכתיב ואכלת ,ולא מוצץ )סמ"ע( ,ואף
על גב דאיכא איסורא ,אין בהם תשלומין אם עבר ועשה אחד מהם ,דאע"ג דע"י זה נאכל
טפי ,מ"מ אין לנו בירור לומר דבלאו אלו לא היה אוכל ,דשמא ג"כ היה אוכל אלא שעכשיו
נטעמים לו ביותר ,ע"כ אין שייך לומר שישלם המותרות שאכל )ט"ז(.
)כד( להבהב השבלים באור או להפריך על גב סלע  -גם בענבים שייך תיקון בהבהוב ופריכה
ע"ג סלע ואפילו בענבים המבושלים כל צרכן )סמ"ע(
)כה( אפילו אין מתבטל כו'  -כגון שאשתו ובניו יעשו לו זה )סמ"ע(.

):(åë) äñâ úìéëà ìëåà àåäù äîî ìåëàì ìòåôì øåñà (ãé
)כו(

אכילה גסה  -כנ"ל )ס"ק )א(( שלומדים מדכתיב שבעך ,ולא אכילה גסה )סמ"ע(:

)éãë âãä úøéöòå äñéðëî àöåéä çåìçì :ùåøéô (æë) øéöá åúô ìáèì ìòåôä éàùø (åè
íéáðò ìëàé àìù éãë ïéé ìòåôä úà úå÷ùäì úéáä ìòá éàùøå ,äáøä íéáðò ìëàéù
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:äáøä

)כז(

לטבל פתו בציר  -דלא ממעטינן ענבים ולא ענבים ודבר אחר ,אלא שלא יהא ההכשר
לתיקון הפירי ,אבל להכשר הפועל נפשו ע"י טיבול פתו בציר כדי לאכול הרבה לא נתמעט
מזה ומותר ,וכן איפכא ,יכול הבעה"ב לעשות תקנה לנפשו שלא יאכל הפועל הרבה כגון
להשקותו יין תחילה וכל כיוצא בזה )סמ"ע(.
)ìèåð éðéøä øîàù åà ,ìåëàì éì äéäù äî éðáå éúùàì ïú úéáä ìòáì øîàù ìòåô (æè
äùåò äéäù øéæð åìéôà ,(èë) åì ïéòîåù ïéà éðáå éúùàì ìåëàì éúìèðù äæî (çë) èòî
:(ì) åì ïéòîåù ïéà ,éðáå éúùàì åðú øîàå íéáðòá

)כח( או שאמר הריני נוטל מעט כו'  -קמ"ל בזה דאע"ג דכבר נטלו לעצמו לאכלו ,לא אמרינן
דכבר זכה בו ויכול ליתנו למי שירצה ,והטעם ,דהא דהפועל אוכל אינ]ו[ מכח דהתורה
זכתה לו מכח תוספת שכרו דפועל ,דאז היה מותר ליתן את שלו למי שירצה ,אלא מחמת
חנינה וחסד כשאר מתנות עניים לקט שכחה פיאה זכתה התורה לפועל במתנה ,ואמרינן
דלא זכתה לו אלא בשעה שנתנו לפיו ללועסו )סמ"ע(
)כט( אין שומעין לו  -נראה פשוט דהיינו כשלא התנה עם בעל הבית כן מתחילה ,דאם התנה
עמו פשיטא דמותר ,דכל תנאי שבממון קיים )סמ"ע(
)ל( ואפילו נזיר שהיה עושה  -פירוש ,דלא תימא כיון דידע הבעה"ב שהוא נזיר ולא יאכל
ה"ל כאילו התנה עמו שיתן ]ממה שיש לו לאכול[ לאשתו ולבניו ,קמ"ל )סמ"ע ,וש"ך(

)ìëàé àìù úéáä ìòá íò äðúäå åéãáòå (àì) åéðáå åúùàå àåä äùåò äéäù ìòåô (æé
:åìëàé íéðè÷ íä íà ìáà ,(áì) åìëàé àì ïúòãîå íéìåãâ íä íà ,íéùåò íäù äîî

)לא( שהיה עושה הוא ובניו כו'  -קמ"ל דמחלקינן התנאי שהתנה על שלשתן יחד ,ואמרינן
דמהני התנאי לגבי דידיה )כנ"ל ס"ק )ג(( ולא מהני לגבי בניו ואשתו אם לא שהם גדולים
)סמ"ע(
)לב( גדולים ומדעתן  -כצ"ל ,דלא יוכל להתנות שלא מדעתן מה שזכתה להן התורה )סמ"ע(.
)לג( אם הם קטנים יאכלו – וי"ח ,שאם הקטנים סומכים על שלחנו בידו להתנות כך )ש"ך(.

),íéøçàì ïúðù åà ,äùåòù äîî åãéá êéìåä íà ïëå ,ìåëàì åì ïéàù äòùá ìëåàä (çé
:(ãì) äùòú àìá øáåò

)לד( בשעה שאין לו לאכול כו' עד עובר בלא תעשה  -ר"ל דעובר אלאו דלא תגזול )ויקרא
יט יג( או לא תגנובו )שם יא( שאוכל ממה שלא התירה התורה ,וכן בנותן ממנו לאחרים,
ואם הוליך ממנו בידו לביתו נתרבה לו לאו דואל כליך לא תתן )דברים כג כה( )סמ"ע(.

)åîöò óâñéå áòøé àìå ,íåéá åîöò øéëùäìå äìéìá äëàìî úåùòì éàùø ìòåôä ïéà (èé
åçë ùéìçî éøäù ,1270úéáä ìòá ìù åúëàìî ìåèéá éðôî ,(äì) åéðáì åéúåðåæî ìéëàéå
:1271çëá úéáä ìòá úëàìî úåùòì ìëåé àìù
 1270עי' יו"ד רמ"ה סי"ז :אין למלמד לנעור בלילה יותר מדאי שלא יהיה עצל ביום ללמוד וכן
לא יתענה או לעצור במאכל ומשתה או לאכול ולשתות יותר מדאי כי כל אלו הדברים גורמים
שלא יוכל ללמד היטב וכל המשנה ידו על התחתונה ומסלקין ליה .ועי' שע"ת או"ח )סי' תקעא
ס"ב( שהממעט בלימוד התינוקת גוזל את הרבים.
עי' דובב מישרים )חלק ב סימן טו( :שאם שכרו לאחד לומר קדיש ,ועתה רוצה עוד אחד
לשכרו ,ומסתפק אם מותר או לא שחשיב כמקפח להראשון .ונראה דכל קדיש שיאמר עולה לכל
אחד ואחד ,ועולה לזה וגם לזה אם כונתו שיעלה לטובת שניהם .אמנם עי' מנחת יצחק )ח"ג סי'
קמד( :עכ"פ יש יתרון מעלה אם אומר קדיש בשביל כל אחד ואחד ,על כן נראה ,דצריך הנשכר
להודיע להמשכיר ,שהוא כבר נשכר לאחר ,אם יסכים שפיר ,ואם לא ,אולי יש ענין אונאה ומקח
טעות.
 1271עי' שו"ת המיוחסות לרמב"ן א] :מלמד ששכרוהו ללמד לי' תלמידים[ רשאי הרב להביא
לפניו תלמידים אחרים מלבד הראשונים ולהוסיף עליהם כדי להרבות בשכרו על עשר ליטרות.
שאם לא כן איך הוסיפו להרב אותו תלמיד שאמרת .אלא שתנאי היה להם או בתחילה או בסוף
שיוכל להוסיף כדי להרבות שכרו.
ועי' שו"ת מהרש"ם ח"ב רטו :בענין ש"ץ שנשכר להתפלל מוסף במקום א' ,והלך והתפלל
שחרית במקום א' בשכר ,והקהילה פטרו אותו בגלל שנחלש קולו )לא ראיתי שהוא תירץ ופסק
בענין זה(.
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)לה( ויאכיל מזונותיו לבניו כו'  -פירוש ,מזונותיו של עצמו שניזון מהן בביתו ,דאילו ממה
שאכל מהכרם כבר נתבאר סעיף ט"ז דאסור ליתן לאשתו ולבניו מהן )סמ"ע(.
)לו( מחליש כוחו  -זה קאי אשאר פועלים ולא אפועל בכרם ,דאילו בפועל בכרם כיון שיש
לו לאכול בכרם והוא יכול להתקיים שפיר ,ודאי יכול להרעיב עצמו תחילה כדי שיאכל
אח"כ ענבים כדי שבעו ,ודלא כסמ"ע בס"ק הקודם )ט"ז(.
)éøäù ,ïîæá åîöò ìò ÷ã÷ãì áééç àìà ïàë èòîå ïàë èòî ìèáé àìù ìòåôä øäæåî (ë
ìëá ãåáòì áééç ïëå ,(æì) äúåà êøáé àìù ïåæîä úëøá ìù úéòéáø äëøá ìò åãéô÷ä
ìèð êëéôì ,ïëéáà úà éúãáò éçë ìëá éë (å àì úéùàøá) øîà ÷éãöä á÷òé éøäù åçë
.1272ãàî ãàî ùéàä õåøôéå (âî ì íù) øîàðù äæä íìåòá åøëù

)לז( שהרי הקפידו על ברכה רביעית כו'  -נראה דגרסינן בזימון ועל ברכה רביעית ,ותרתי
קאמר ,ור"ל בזימון ,שלא הצריכו לפועל להמתין על אחרים עד שיברכו בזימון כדי שלא
לבטל ממלאכתו )סמ"ע(

äúîéñç øåñéàå äëàìî úòùá äîäá úìéëà ïéã - çìù
),ùåìúá ïéá øáåçîá ïéá ò÷ø÷ éìåãéâá äùåò àéäù ïîæ ìë (à) úìëåà äîäáä (à
:(á) äðìéëàéå åãéá ìåèé àìù ãáìáå ,ú÷øåô äéäúù ãò äáâ ìòù éåùîî úìëåàå

) (àהבהמה אוכלת כו'  -דכתיב )דברים כה ד( לא תחסום שור בדישו )סמ"ע(
) (áשלא יטול בידו כו'  -דדוקא לא תחסום כתיב ,לא תעשה מעשה למנוע אותה מאכילה,
ולא שיאכילנה בידים )סמ"ע(:

)íåñçú àì (ã äë íéøáã) øîàðù ,ä÷åì äëàìî úòùá ìåëàìî äîäáä òðåîä ìë (á
äùéãä ãçàå ,íéøåäè ïéá íéàîè ïéá ,äéçå äîäá éðéî ìë ãçàå øåù ãçà .(â) åùéãá øåù
:äååäá àìà åùéãá øåù øîàð àìå ,ò÷ø÷ éìåãâ ìù úåëàìî øàù ìë ãçàå
)(â

לוקה שנאמר לא תחסום כו' – שונה מהאדם שאינו לוקה כנ"ל של"ז ס"א )סמ"ע(.

)àéäå äëàìî äá äùòå íãå÷î äúåà íñåçä ãçàå äëàìî úòùá äúåà íñåçä ãçà (â
:(ã) ä÷åì ìå÷á äîñç åìéôà ,äîåñç
)ד(

ואפילו חסמה בקול לוקה  -דקי"ל עקימת שפתים הוי מעשה )סמ"ע(.

)øåîçì ïéá÷ 'â (ä) äøôì ïéá÷ 'ã íéìòáì íìùîå ,ä÷åì äá ùãå äîñçå äîäá øëù (ã
,äéúåðåæîá áééçúð äëéùî úòùîù ,íåéä ìë ùåãì äì ùéù äáåøî äùéãáå ,íåé ìëá åðééä
:äîåñç äá ùåãéù ãò úå÷ìî áééç åðéàå
עי' שו"ת הרשב"א חלק ז סימן תקטז) :בשם הרי מיג"ש( :אין הפועל רשאי לעשות מלאכתו
בלילה ולשכור עצמו ביום ולחרוש בפרתו ערבית ולהשכירה בשחרית מכאן דקדקו ז"ל שיש בידו
של בעל הבית למחות למלמד המשכים לעשות מלאכתו.
 1272שו"ת אגרות משה חושן משפט חלק א סימן נט :ובדבר מלמדים אם רשאין שלא ללמד
בעצמן וגם לא להניח לאחרים ללמד כשאין משלמין להם בזמן או ששכרן מועט ורוצים שיוסיפו
להם כפי הצריך להם .הנה כבר אמרתי דכיון שהתשלומין להם הוא רק דמי בטלה פירושו
שמשלמין להם כדי שישבו בטל ממלאכה ומכיון שהן בטלין מחוייבין ממילא ללמד מדין התורה
בחנם וא"כ אין שייך שלא ילמדו הא עכ"פ עתה הם בטלין ממלאכה ומחוייבין ללמד עם
התלמידים ורק שכיון שממה שמשלמין להם אין להם כדי צרכם רשאין לילך לבקש מה להרויח
וממילא יתבטלו אבל א"כ אין יכולין למנוע לאחרים הרוצים ללמד עמהם .וזהו מדינא אבל אם
הוא באופן שאין להם כדי צורכן שלכן קשה לפניהם ללמד בטוב עם התלמידים והאומדנא חזקה
וברורה שאם לא ילמדו יום או יומים יועיל שהמתעסקים ישלמו בזמן ויוסיפו להם כדי צורכן אז
אולי יש מקום להתיר מהא דעת לעשות לה' הפרו תורתך כדי שזה יועיל שיוכלו ללמד אתם כהוגן
כשלא יצטרכו לדאוג ולהטרד בחזרה אחרי עוד איזה פרנסה .אבל צריך ע"ז ישוב דעת גדול
ולאמוד הדבר היטב בכל הפרטים ולכן צריך להתרחק מזה בכל האפשרי .וממילא לפ"מ שבארתי
אין חלוק במלמדים בין יש להם חוזה או לא ואין חלוק בין התנו שיוכלו לבטל העת כשלא ישלמו
להם בזמן ובין לא התנו .ולא בין לבטל לגמרי גם שלא להשגיח עלייהו ובין רק שלא ללמד אתם.
ולענין השכר לימים שלא למדו אם היה כדין מחמת שאמדו שיהיה תועלת והיה באופן שקשה
לפניהם ללמד ודאי צריך ליתן להם השכר .ואם היה באופן שהיה אסור להם שלא ללמד מסתבר
מדינא שאין חייבין ליתן להם.
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) (äד' קבין לפרה  -כך שיערו חכמים ז"ל שיעור אכילתה כשהיא דשה כל היום ,ואם דשה
חצי היום או שליש או מה שהוא ,נותן לה לפי ערך זה השיעור )סמ"ע(.
)ìù åúøôá ùãù í"åëòå ,(å) íåñçú àì íåùî øáåò í"åëò ìù åúøôá ùãä ìàøùé (ä
:íåñçú àì íåùî øáåò åðéà ìàøùé

) (åבפרתו של גוי כו'  -פירוש ,אפילו הדישה היא של גוי ,דלא תחסום סתם כתיב .וכן גוי
שדש בפרתו של ישראל ,אפילו הדישה היא של ישראל ,אינו עובר עליו ,ומיירי באפילו
הישראל יודע מזה ,דמ"מ הוא אינו עושה החסימה בידים ,ואם הוא שלא בפני ישראל ,אז
אפילו איסור אין בו )סמ"ע(.

),(1273úáùá åîë ïéøåñéà ìëá øåñà í"åëòì äøéîàã) äá ùåãå éúøô íåñç í"åëòì øîàãìø (å
,õåçáî äðá õéáøä ,(æ) õåçáî éøà äì õáø ,úìëåà äðéà éøäå äá ùãå äéôá õå÷ äì áùé
äæá àöåéëå äæ ìë ,ìëàú àìù éãë ùéãä ìò øåò ùøéô ,äúåà ä÷ùî åðéàå äàîöù éøä
:(ç) ä÷åì åðéàå øåñà

) (æישב לה קוץ כו' רבץ לה ארי כו' – היינו דוקא כשנעשה כן מאליו הוא דאיבעיא להו
אבל אם הושיב בידו קוץ בפיה וכן אם הרביץ ארי מבחוץ כדי שתראנו ולא תאכל בשעת
דישה לוקה ,אבל בהרביץ בנה מבחוץ ,אף על פי שעושה כן בידים מ"מ כיון דאינה מונעת
כל כך מלאכול בשביל זה ,וכן בפירש עור על הדיש ,אף שעושה כן בידים מ"מ כיון שלא
ראתה התבואה ואינו עושה דבר חסימה בגופה ,דבר זה אסור אבל ספק אם לוקים עליו
)סמ"ע(.
) (çואינו לוקה  -אף על גב דמלקות אינו נוהג האידנא מ"מ עי' השמטות הש"ך יו"ד סי'
כז) 1274ש"ך(:

)äæî ìëàú íàå äìåç äúéäù åà ,ä÷éæîå äéòî éðáì òø åá äùåò àåäù øáãä äéä (æ
ìò àìà äøåú äãéô÷ä àìù ,äòðåîì øúåî ,íéîë éòø äàéöåî íééòî éìåç :ùåøéô æéøúú
:úéðäð äðéà éøäå äúàðä
):äâä .íåñçú àì ìò øáåò åðéà ,(è) êøãä ïäì èøéù éôì äàåáúä ìò úåëìäîä úåøô (ç
íäá ïéà ,ïäéúåôéì÷ øéñäì úåøôá ïúåà ïéùã êë øçàå øåðúá ïúåà ïéùáééîå íéîá åøùåäù ïéøåòù
,åúøô íñåçù åøîàé àìù ïéòä úéàøî íåùî ìáà ,(é) øùòîá áééçúð øáëù íåñçú ìá íåùî
:åðîî ìëàúù äøàåöá äìåúå (àé) ïéîä åúåàî èòî àéáî

) (èלפי שירט לה הדרך – פי' שעוברת על התבואה דרך הליכתה למקום אחר כדי לקצר
הליכתה ,ובזה לא צריכין להביא מעט מאותו המין ולתלות בצוארה כו' כמ"ש אחר זה
בשעורין שהושרו כו' ובדשה בתרומה ובמעשר ,דכאן הכל רואין שאין כוונתה לדוש ולית
ביה משום מראית עין )סמ"ע(.
)י( שכבר נתחייב במעשר  -פירוש ,וצריך להיות דומה לדיש ופעולת כרם וקמה ,דכל אלה
לא נגמרו עדיין למעשר ,וכמ"ש לעיל סימן של"ז סק"א )סמ"ע(.
) (àéמביא מעט מאותו מין כו'  -ונותנו בשק ושק תולה בצוארה דאז לית בה משום מראית
עין ,דהרואה תחילת החסימה יראה שג"כ נותן מן התבואה לאכול ,ומי שיבוא אח"כ יאמר
בלבו כבר אכלה מהשק כל שבעה ושאחר שעה יחזור וימלאנו מאותו המין שתאכל ממנו
)סמ"ע(:

)ìëàú àìù éãë åùåãðù íéìáù ìù ù÷ úãåâà :ùåøéô øéîò éòé÷ô äìéëàäì øëåùä éàùø (è
).ùéãäî äáøä ìëàúù éãë (âé) äáéòøäì äøôä ìòá éàùøå ,ùéãäî äáøä (áé

) (áéפקיעי עמיר כדי שלא תאכל כו' – כנ"ל סי' של"ז סט"ו ,דלאכשורי גברא לית ביה
איסור ,ע"ש )סמ"ע(
) (âéורשאי בעל הפרה להרעיבה  -עי' סי' של"ז סי"ט ומש"כ שם )סמ"ע(.

 1273עי' בהגר"א אה"ע סי' ה סקל"ב :אסור כו') .ליקוט( הרא"ש והרמב"ם וגם הראב"ד כ' הרא"ש
דלא איפשיטא ולקולא אבל בהשגת הראב"ד בריש ה' כלאים כ' דלא איפשיטא ולחומרא וצ"ע.
 1274לא מצאתי.
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åðîæ éúîå ,åðîæá íéìëå äîäá íãà øëù úúì - èìù
)åà ,äîäá åà ,íãà øëù ãçà .åàìá øáåò åøçà íàå ,(à)åðîæá øéëù øëù úúì äåöî (à
:1275(á)øáåò åðéàù øîåàù éî ùé ò÷ø÷ øëù ìò ìáàäìø ,íéìë

) (àמצוה לתת שכר שכיר בזמנו כו'  -בסעיף ב' יתבאר דהכובש שכר שכיר עובר בחמשה
לאוין ,ששם אינו עובר אא"כ אין דעתו לשלם לו כלל ,משא"כ בלאו דלא תבוא כו' דעובר
מיד שעבר זמנו אף שדעתו לשלם לו )סמ"ע(.
) (áאבל על שכר קרקע – י"א להחמיר אף בקרקע ממש )קצה"ח ושעה"מ בפ"ת(.

):(â) äùòå ïéåàì äùîçá øáåòå ,åúîùð ìèåð åìàë øéëù øëù ùáåëä ìë (á

) (âועובר בחמשה לאוין ועשה – נמנו בגמרא ב"מ קיא ע"א :לא תגזול ,לא תעשוק שכר
שכיר ,לא תעשוק את רעך ,לא תלין ,לא תבוא עליו השמש ,ועשה דביומו תתן שכרו
)סמ"ע(:

)íåùî ø÷áá åéìò øáåò åì åðúð àì ,äìéìä ìë åì åðúéì ïîæ åì ùé íåé øéëù :åðîæ åäæéà (â
áøòá åéìò øáåò åì åðúð àì ,íåéä ìë åì åðúéì åðîæ ,(àé èé àø÷éå) äìéì øéëù ïéìú ìá
,äìéìä ãò äëàìî ïéùåò ïéàù ïãéã íéìòåôå :äâä .(åè ,èë íéøáã) åøëù ïúú åîåéá íåùî
åì ùé äìéìä ãò äëàìî äùò íàå ,åøëù ïúú åîåéá íåùî åéìò øáåò (ã)äîç åéìò äò÷ùù ïåéë
:(ä)äéøâà éëäã àúòãà éàãå ïë ùåøéôá åøëù àìù ô"òà ,äìéìä ìë ïîæ

) (ãכיון ששקעה עליו החמה כו'  -דהו"ל כשכיר שעות או שכיר שנה דבסעיפים שאחר זה
)סמ"ע(.
) (äאף על פי שלא שכרו אדעתא דהכי  -פירוש ,ששכרו לעשות לו כסתם פועלים ,והרי
פועלים דידן אינן עושין מלאכה עד הלילה )סמ"ע(:
),äìéìá äìë íà ,(å)íåé åúåà ìë íåìùú åì ùé ,íåéá åúåøéëù äìë íà :úåòù øéëù (ã
:äìéìä åúåà ìë íåìùú åì ùé

)(åיש לו תשלום כל אותו יום  -פירוש ,ולא יותר ,כיון דכלה מלאכתו קודם שקיעת החמה
חלו עליו האזהרות דביומו תתן שכרו ולא תבוא עליו השמש .וזהו הטעם דשכיר שבת כו'
דבסעיף שאחר זה )סמ"ע(.

)àöé ,íåéä åúåà ìë äáåâ íåéá àöé ,òåáù øéëù ,äðù øéëù ,ùãç øéëù ,úáù øéëù (ä
:äìéìä åúåà ìë äáåâ äìéìá
),(æ)øáåò åðéà ïîåàä ãéá úéìèäù ïîæ ìë ,äøîâå úåðìá÷á äð÷úì ïîåàì åúéìè ïúð (å
úåðìá÷ù ,ïéìú ìá íåùî øáåò äîç åéìò äò÷ùù ïåéë ,íåéä éöçá åìéôà åì åðúð
:(è)åðîæá åòøåôì úåøéëùë

)ז( נתן טליתו  -ראובן שצוה לסופר שיכתוב לו כתובה והסופר כתבה וחתמה כו' אם אינו
נותן לו שכרו ,אינו עובר משום בל תלין דאין אומן קונה בשבח כלי ,מכל מקום היינו
באומן שאין לו כלום בכלי ,אבל באומן שהכלי עצמו הוא שלו ,נראה דודאי נאמר דדמי
למכר )קצה"ח ורע"א(.1276
)ח( כל זמן שהטלית ביד האומן כו'  -דאז אין פעולת שכיר מוטל על בעל הבית לעבור
עליו ,שהרי תופס משלו כנגדו )סמ"ע( .עיין מ"ש בסימן ע"ב סקכ"ג )קצה"ח( ,עי' שו"ע
הרב )הלכות שאלה ושכירות סעיף י"ג( שכתב ,דמזה יש ללמוד שאם נותן משכון לפועל,
אינו עובר כלום ,אף אם יש לו מעות כו' ,ע"ש .אולם בלבוש כתב הטעם דכיון שאין
האומן נותנו לו ,מוחל לו על תשלום שכירותו כל זמן שהוא בידו ,ע"ש ,לפ"ז אין ללמוד
מזה למשכון אחר .ועיין בקצוה"ח לעיל סימן ע"ב ס"ק כ"ג האריך בענין זה ,ומסיק וכתב,
ומזה יוצא לנו דין מחודש דשכירות שנתן בעל הבית לאומן משכון עליו ,אף על גב
דהחזיר לו המשכון ,כיון דכבר קנה במשכון נגד שכרו תו ליכא בל תלין )פ"ת(.

 1275עי' לקמן סי' שפ"ט ס"י שמותר לפועל להיכנס לרשות של בעל הבית לתבוע שכרו .ועי'
לעיל סי' צ"ז סי"ד :מי שיש לו שכר אצל חבירו ,בין שכר עצמו בין שכר בהמתו או כליו או שכר
ביתו ,מותר למשכנו שלא על פי ב"ד ,וליכנס לביתו למשכנו ,ואם זקף עליו השכר בהלואה ,אסור.
 1276עי' שלג ס"ק )סב(.
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) (èשקבלנות היא כשכירות  -דקי"ל דאין אומן קונה בשבח כלי ]וכמ"ש לעיל סימן ש"ו
סעיף ב'[ והו"ל שכר פעולה לגבי בעל הבית )סמ"ע( .וי"א שזה אפילו למ"ד אומן קונה
בשבח כלי )ש"ך ,(1277עי' מה שכתבתי בפ"ת לאה"ע סימן ק"כ סק"ז )פ"ת(:
)ïéà ,úéáä ìòá ìò íëøëù íäì øîàå íøëùå ,(é)íéìòåô éì øåëùå àö åçåìùì øîåàä (æ
êì êòøì øîàú ìà íåùî øáåò úéáä ìòá åäéîå ,(àé)ïéìú ìá ìò øáåò íäî ãçà íåù
øîà àì åìéôà ,úéáä ìòá ìò íëøëù øîà àì íàå ,íúåçãì ïéåëîå ãåøè åðéà íà áåùå
.ïéìú ìá íåùî øáåò àåä êëéôì ,íøëùá áééç àåä íúñ íøëù àìà éìò íëøëù íäì
:1278íúñá øáåò çéìùä ïéà åìù äëàìîä ïéàù íéòãåé íéìòåôä íà åäéî :äâä

)י( האומר לשלוחו  -מדלא קתני אומר אדם לשלוחו כו' ,משמע דוקא בדיעבד אינו עובר
אבל לכתחילה עובר משום בל תשהה ,ומיהו הבעה"ב עובר משום אל תאמר לרעך לך
ושוב כו' )פ"ת(.
) (àéאין שום אחד מהם עובר  -דהא הבעל הבית לא שכרם ,והשליח אין פעולתם עליו אלא
אמר להם שבעל הבית יתן להם) 1279סמ"ע( ועיין מה שכתבתי לעיל סימן פ"ט סעיף ג'
סק"ב) 1280פ"ת(.

)úò ìëáå ,ãéî åì ïúéì áééç íå÷î ìëîå ,ïéìú ìá íåùî øáåò úéáä ìòá ïéà åðîæ øáò (ç
:êòøì øîàú ìà øîàðù íäéøáã ìù åàì ìò øáåò àäùéù

) (áéעובר משום בל תלין  -וכן שכיר לילה אם עבר עליו יום ראשון אינו עובר אח"כ משום
לא תבא עליו השמש )רע"א(.

)øáåò åðéà ,÷åùä íåéá àìà úåòî åãéá úåéäì åëøã ïéàù úéáä ìòáá øéëîù øéëù (è
ìà íåùî øáåò ,åì ïúåð åðéà íà êìéàå ÷åùä íåéîå ,(âé)úåòî åì ùé åìéôà ïéìú ìáá
íéøáåò íðéà íéìòåôä íò åáùçéù ãò íìùì ïëøã ïéàù éðä ïéãä àåäå :äâä .êòøì øîàú
:(ãé)íäîò åáùçéù ãò

) (âéאפילו יש לו מעות  -פירוש ,ואפילו תבעו בבוקר ראשון ,דהא מתחילה אייאש נפשו
שלא יתן לו עד יום השוק ,ואז לאו בר אעבורי לאו הוא וכנ"ל )סעיף ח'( )סמ"ע(.
) (ãéעד שיחשבו עמהם  -אפילו תבעו בזמנו בדבר שודאי חייב לו בלא חשבון ,מ"מ לאו בר
חיובא הוא כיון דלא הגיע זמן פרעונו עד שיחשבו והרי עדיין לא חשבו )סמ"ע(.

)åà ,(æè)åòáú àì ,(åè)øéëùä åòáú ïë íà àìà ïéìú ìá íåùî øáåò úéáä ìòá ïéà (é
åéìò ìá÷å åì ïúéì (èé)éðçìåù ìöà åäçîäù åà ,(çé)åì ïúéì úåòî åì äéä àìå (æé)åòáúù
øéëùä äöø íà íå÷î ìëîå ,íåìë éðçìåù ãéá úéáä ìòáì ïéà åìéôà øáåò åðéà ,åì ïúéì
ìëåé àì åãéî åð÷ íàå :äâä .åãéá úåùøä úéáä ìòáî àìà éðçìåùäî ìá÷ì àìù åá øåæçì
:åá øåæçì

)טו( אלא אם כן תבעו כו'  -כשלא תבעו ,אז השהייה היא מדעתו דפועל) 1281סמ"ע( ,אם
תשכיר סופר לכתוב לך ,תַ תְ נה עמו שלא תהיה בבל תלין פעולת שכיר שמא כשיתבע לך

 1277עי’ שו"ע אה"ע כח סעיף טו ב' דעות.
 1278מי שהוא אפוטרופס על נכסי חבירו אף שהפועלים יודעים שאין המלאכה שלו ואפילו
שכרן בסתמא הוי כאומר שכרכם עלי ועובר בבל תלין .וכן אשה שיש לה בעל ונושאת ונותנת
בתוך הבית ושכרה פועלים אפילו בסתמא עוברת משום בל תלין )אהבת חסד פ"י אות ד( .ואם מת
הפועל אין הבן יורש זכות אביו לענין שיהא הבעה"ב עובר עליו משום בל תלין )שם פ"ט אות ו(
 1279עי' שו"ת שואל ומשיב )מהדורה תניינא ח"ג סי' מב( :אחד שנתן לחייט בגד לעשות עבור
החייט בעצמו במתנה ,והבטיחו שיתן לו שכר מלאכה גם כן ,אינו עובר בזה על לא תלין )מסברת
עצמו(.
 1280ירד שלא ברשות אף דיש לו שכרו ,מ"מ אם טען בעל הבית פרעתי ,אפשר דלא תיקנו חז"ל
נשבע ונוטל ,ותו ,דבירד מעצמו נראה לפום ריהטא דלא שייך בל תלין ,וכן הוא בנתה"מ )סי' פ"ט
סק"ה( ,וכן הוא בקצה"ח )סי' ע"ה סקי"ג( שהוא ככל חוב בעלמא.
 1281דמלא תבעו מוכח שמדעתו הוא ונתרצה לזה ומרשהו שיהיה שכרו בידו עד אחר הזמן
ונראה לי פשוט דאף אם לא תבעו בפירוש כל שבא השכיר אצל הבעה"ב אחר שכלה מלאכתו
כנהוג הוה כאלו תבעו בפירוש שכר מלאכתו )אהבת חסד נתיב החסד  -חלק א פרק ט אות כט(
וה"ה כשאירע להפועל איזה אונס אחר שכלה פעולתו שאינו יכול לבא לבית בעל הבית אחר
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לא יהיה לך לתת לו אף על פי שתעשה תנאי עמו תתן לו כשיתבע אם תוכל .ואין בזה
מתנה על מה שכתוב בתורה שהרי אמרו חכמים אדם מתנה עם פועל שלו להאכילו לחם
צר ומים לחץ ואף על פי שחייב להאכילו כסעודת שלמה בשעתו )ש"ך( ,ור"ל שמא לא
יהיו לך מעות בריוח שתוכל ליתן לו כי תצטרך להוציאם )פ"ת.
)טז( לא תבעו  -מיעבר הוא דלא עבר הא איסורא איכא) 1282פ"ת( .ומ"מ מידת חסידות ללוות
ולפרוע לשכיר בזמנו ,ע"ש )פ"ת(.
)יז( או שתבעו  -ואם תבעו ע"י שליח ,י"א שאין לו כח לעשות שליח לחייב את הבעל הבית
וכמו שליח לדבר עבירה ,וי"ח )רע"א(.
)יח( ולא היה לו מעות – היינו שאין לו גם כן שוה כסף ,1283וכן אם אין יכול לפרעו באותו
יום אא"כ יאבד הרבה משלו ,לא ִחייב הכתוב בזה )רע"א(.
)יט( שהמחהו אצל שולחני  -עיין מ"ש בסימן ע"ב דהיכא דבעל הבית נתן משכון לאומן על
שכרו דאומן קנה המשכון הו"ל כפרוע ותו ליכא איסור בל תלין ואף על גב דהחזיר לו
אח"כ את המשכון ,וע"ש סקכ"ג )קצה"ח(.1284
).èô ïîéñá øàáúð ìèåðå òáùðù øéëù éðéã (àé

א ב"ב יא ע"א ורמב"ם שכנים פ"א ה"א.
ב שו"ת רשב"א ח"א סי' תתקז.
ג ב"י סי' קנז בשם הרשב"א ,והרא"ש כלל ה סי' ג.
ד שו"ת הרא"ש כלל ה' סי' ז'.
ה ב"ב ב ע"א ,ורמב"ם שכנים פ"א ה"א.
ו ב"ב יא ע"א.
ז עי' רמב"ם שכינה פ"א מ"ד.
ח מדרכי ב"מ סי' שפד.
ט תשובת מיימונית קנין סי' יד.
י מרדכי כתובות &
יא יד רמ"ה ב"ב יג ע"ב ס' קעג
יב יד רמ"ה שם סי' עב.
יג )נ"י בשם הרא"ה ות' הרשב"א סי' תתקיא(
יד תה"ד סי' שלו.
טו תשו' מיי' דקנין סי' יד
טז שם ובסי' רי.
יז תשו' מיי' דקנין סי' לו.
יח ב"ב יג ע"א וע"ב רמב"ם שכנים פ"א ה"ב וה"ה.
יט טור בשם הרא"ש ומרדכי ספ"ק דב"ב והמגיד פ"א דשכנים ריב"ש סי' תפג וב"י בשם הרמב"ם
ותשובת רמב"ן סי' מג ורש"י ותוס'
כ שו"ת הרא"ש צח סק"ג.
כא טור בשם י"א מרדכי פ"ק דב"ב ,ב"י בשם הרמ"ה.
כב רמב"ם שכנים פ"א ה"ב.
כג רמב"ם שכנים פ"א ה"ב.
כד ריב"ש סי' רכז
כה טור והמגיד פ"א דשכנים ותשובת רשב"א סי' תתקנו
כו טור בשם הרא"ש וב"י בשם הרמב"ן ובשם הרשב"א
מעותיו ולא לשלוח שליח אצלו צריך המשכיר להוליך המעות אצלו דכל עיקר הסברא דבלא תבעו
השכיר אינו עובר בעה"ב בלא תלין הוא משום דמסתמא מדעת השכיר הוא שמתרצה לזה והכא
הלא מעוכב מחמת אונס הוא ואין ראיה בזה )שם לב( .צריך לשלם להשכיר בזמנו כל מה שמגיע
לו אם יש לו ,ואם לא השלים לו כל שכרו עובר בבל תלין ע"ז המקצת שפיחת לו .וכן אם אין
לבעה"ב כל המעות שמגיע להשכיר אפ"ה חייב ליתן לו מה שיש לו ,ואם לא נתן עובר בבל תלין
)שם אות י(.
 1282וי"ח )שו"ת תשורת ש"י ח"ב סוף סי' פו ,וכך משמע בנחל יצחק סי' ט ד"ה ובעיקר דברי
קצה"ח( ,כן משמע משו"ע הרב שכירות טו.
 1283עי' שו"ע הרב הלכות שכירות סט"ו שאפילו אם יש לו שוה כסף אינו עובר.
 1284עי' לעיל ס"ק)ז(.
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כז טור בשם ר"י ברצלוני ,ושו"ת רא"ש צ"ח ד'.
כח רמב"ם שכנים פ"א ה"ב.
כט שח"ת רשב"א סי' תתק"ט.
ל רמב"ם שכנים פ"א ה"ג.
לא טור.
לב ב"ב יג ע"ב ,ורי"ף שם ח ע"ב.
לג רמב"ם שכנים פ"א ה"ה.
לד רא"ש ב"ב פרק א סי' נ.
לה רבינו יונה ב"ב י"ג ע"ב ,הרב המגיד שכנים פ"א ה"ה.
לו מרדכי ב"ב השותפין רמז תק"ט.
לז רמב"ן ב"ב י"ג ע"ב הרב המגיד שכנים פ"א ה"ה.
לח טור
לט ב"ב י"ג ע"ב ,רא"ש ב"ב פ"א נ'.
מ טור בשם הרמ"ה.
מא טור
מב טור
מג טור בשם רמב"ן שם.
מד טור בשם תשו' רב האי.
מהריב"ש סי' רכז.
מו כלל צ"ח ג'.
מז ד"ע ותשובת רשב"א סי' תתקנו
מח רבי' ירוחם נכ"ז ח"ב ,ותשובת המיוחסות לרמב"ן סימן ע"ג.
מט טור.
נ טור בשם תשובת רב האי.
נא שו"ת הרא"ש כלל פ"ה ד'.
נב שו"ת רשב"א ח"ג קס"ח.
נג ב"ב י"א ע"א.
נד רא"ש ב"ב פ"א ל"ח.
נה ר"י מגש ב"ב י"א ע"א ,רמב"ם שכנים פ"ב ה"א.
נו טור ס"ג בשם רש"י ורבינו חננאל.
נז רא"ש ב"ב פ"א ל"ח.
נח רא"ש שם.
נט ר"י מגא"ש הובא בה"ה שכנים פ"ב ה"א.
ס ב"ב י"א ע"א ,רמב"ם שכנים פ"ב ה"ב.
סא ב"ב י"א ע"ב ,רמב"ם שכנים פ"ב ה"ג.
סב טור בשם הר"י.
סג גמ' שם ,רמב"ם שם ה"ה.
סד גמ' שם ,רמב"ם שם ה"ו.
סה מגיד משנה שם בשם הרשב"א.
סו ב"ב י"ב ע"א.
סז ריב"ש סי' רמח
סח סוכה ג' ע"א ,וע"ב ,רמב"ם שכנים פ"ב ה"ח.
סט ב"ב י"א ע"ב .רמב"ם שם.
ע תוס' שם ורמב"ם.
עא רש"י ורא"ש שם.
עב ב"ב י"א ע"א ,רמב"ם שם ה"ט.
עג רש"י שם.
עד ב"ב יג ע"ב.
עה מרדכי ב"ב סי' תקי ,והגהות אשר"י ב"ב פ"א סי' נב.
עו מרדכי שם.
עז ב"ב ק"ו ע"ב ,רמב"ם שכנים פ"ב הי"א.
עח שו"ת כלל צח אות ב.
עט ב"ב ז' ע"ב ,רמב"ם שכנים פ"ב הי"ב.
פ הרב המגיד שם.
פא בית יוסף בשם שו"ת רשב"א ח"ב ש"פ.
פב ב"ב ז' ע"א.
פג רמב"ם שכנים פי"ב ה"א.
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פד רא"ש ב"ב פ"א אותיות מ"ו ומ"ז.
פה מרדכי ב"ב השותפין רמז תק"ז בשם מהר"ם.
פו טור.
פז ב"ב י"ב ע"ב ,רמב"ם שכנים י"ב ה"ב.
פח רא"ש ב"ב פ"א מ"ו ,וטור ,והרב המגיד בשם י"א.
פט רמב"ם שכנים פי"ב ה"ג.
צ רא"ש ב"ב פ"א מ"ט.
צא רבינו ירוחם נתיב כ"ז ח"ב.
צב מרדכי פרק שני דייני סי' רע"ז בשם מוהר"ם.
צג משמע מר' ירוחם הנ"ל.
צד רא"ש ב"ב פ"א אות מו.
צה נ"י ב"ב יב ע"ב ד"ה אמצרא בשם הרמב"ן והרא"ה.
צו ב"מ ל"א ע"ב .רמב"ם שלוחין פ"ה ה"ט.
צז ב"מ ס"ט ע"א.
צח טור.
צט מרדכי ב"מ המפקיד רמז רפ"ג.
ק רא"ש ב"ב פרק ז' ב'.
קא ב"ב ק"ו ע"ב.
קב תוספות שם.
קג רבינו יונה שם.
קד ב"ב ק"ז ע"א.
קה ב"מ ק"ח ע"א ,רמב"ם שכנים פי"ב ה"ד.
קו רא"ש ב"מ פרק ט' אות כ"א.
קז ב"מ ק"ח ע"א ,רמב"ם שכנים פי"ב ה"ה.
קח ב"מ קח ע"ב רש"י ושם ומ"מ שם.
קט תשובת מיימוני ספר קנין סי' לב
קי רא"ש ב"מ פרק ט' כ"ג.
קיא רמב"ם שכנים פי"ג ה"ז.
קיב טור בשם גאון.
קיג רמב"ם שם.
קיד ב"מ ק"ח ע"א.
קטו רא"ש שם סי' כ"ד.
קטז ר"ן בשם הרמב"ן שם ,וראש שם.
קיז ד"ע לדעת הטור והרא"ש שם.
קיח ב"מ ק"ח ע"א ,רא"ש שם כ"ה.
קיט רמב"ם שכנים פי"ד ה"ד.
קכ ריב"ש סי' תפג
קכא רמב"ם שכנים פי"ג ה"ו.
קכב ב"מ ק"ח ע"ב ,רמב"ם שכנים פי"ב ה"ה.
קכג בעל העיטור מכירת קרקעות ס"ו ע"ג.
קכד שם בגמ' ותלמידי הרשב"א בב"י.
קכה תוס' ב"ב ה' ע"א ד"ה ארבעה.
קכו מגיד משנה ברמב"ם שכנים שם @התכוונת למחוק משהו@ תלמידי רשב"א )בב"י( ובעל
העיטור שם.
קכז דעה שדחו בתלמידי הרשב"א הנ"ל ,וכן מדייק מדעה א' במגיד משנה.
קכח שו"ת רשב"א ח"א תתקט"ו.
קכט רמב"ם שם.
קל רא"ש ב"מ פ"ט סי' ל'.
קלא רא"ש שם.
קלב ר"ן ב"מ ק"ח ע"א ,בשם ר"י אברצלוני.
קלג רמב"ם שכנים פי"ג ה"ח@ ,טור משמו@זה לא ברמב"ם עצמו?.
קלד ב"י בשם תלמידי רשב"א.
קלה רמב"ם שכנים פי"ג הי"ד.
קלו רמב"ם שכנים פי"ג ה"ט ,טור.
קלז טור.
קלח רמב"ם שכנים פי"ג ה"י ,טור.
קלט ר' ירוחם ני"א ח"ד דף מ ע"ב.
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קמ טור בשם גאון ורמ"ה.
קמא טור ,ונ"י פרק המפקיד י"ט ע"ב )מדפי הרי"ף( וריב"ש סי' תקא @כתבת וכן הסכימו כל
האחרוים ואל הבנתי התופסת בזה וכן בהערה קמד@.
קמב טור בשם רמ"ה.
קמג טור ,ונ"י פרק המפקיד י"ט ע"ב )מדפי הרי"ף( וריב"ש סי' תקא.
קמד טור בשם רמ"ה.
קמה רמב"ם שכנים יג יב.
קמו רמב"ם שכנים פי"ג הי"א.
קמז רמב"ן ב"מ קח ע"ב ד"ה ומסתברא והרשב"א שם.
קמח טור בשם רמ"ה.
קמט ב"מ קח ע"ב.
קנ טור בשם הרמ"ה.
קנא טור.
קנב רמב"ם שכנים פי"ג ה"ד ,ב"י סעיף סב בדעת הרמב"ם ודלא כהטור דרמב,ם מודה לגאון -
@מקום לא ברור וגם לא נ"ל שזה נצרך@.
קנג מרדכי ב"מ סי' שצ"ה ,ד"מ.
קנד טור סעיף מ' בשם הרא"ש.
קנה ב"מ קח ע"ב ,רמב"ם שכנים פי"ד ה"א.
קנו טור בשם הרמ"ה.
קנז ב"מ קח ע"ב.
קנח ראש שם סי' לג.
קנט ב"מ קח ע"ב.
קס ב"מ קח ע"א.
קסא טור בשם הראש@.
קסב תשובת מיימוני דקנין סי' לג
קסג הגהות מיימוני פרק י"ד דשכנים ,תשובות הגאונים סי' ט"ז.
קסד ב"מ קח ע"א
קסה טור בשם רמ"ה.
קסו מרדכי ב"מ סי' שצג.
קסז רמב"ם קנין פי"ד ה"ב.
קסח טור בשם הרמ"ה.
קסט רא"ש ב"מ פרק ט' סי' כ"ג ,וטור בשם רב האי גאון.
קע ב"י לדעת רב האי גאון.
קעא תשובת מהרי"ל סי' עז.
קעב שו"ת רשב"א ח"א תתקט"ו.
קעג רמב"ם שכנים פי"ד ה"ג.
קעד מרדכי ב"מ שצו.
קעה רא"ש ב"מ פרק ט' סי' כג
קעו ב"מ קח ע"ב.
קעז רא"ש ב"מ פרק ט' סי' כז.
קעח ב"מ קח ע"ב.
קעט ר"ן ב"מ קח ע"ב.
קפ רא"ש ב"מ פ"ט סי' כז בשם הבעל העיטור.
קפא ב"י בשם הר"ן ונ"י והגהות אשרי
קפב ב"מ ק"ח ע"ב.
קפג בית יוסף.
קפד תרומת הדשן שלח.
קפה ב"מ ק"ח ע"ב.
קפו ב"מ ק"ח ע"ב.
קפז נמוקי יוסף )דף סד ע"ב בדפי הרי"ף( בשם בעל העיטור.
קפח ר"ן ונ"י שם.
קפט טור בשם גאון.
קצ רא"ש ב"מ פרק ט' סי' כח.
קצא ב"מ קח ע"ב וברש"י שם.
קצב ב"מ קח ע"ב.
קצג ב"י בשם תלמידי הרשב"א
קצד טור ,ותוספות שם ד"ה מזבנינן.
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קצה רמב"ם פי"ב ה"ט והגהות אשרי )ב"מ פ"ט סי' כט( בשם ר"ח.
קצו שם הגהת אשרי בשם רש"י.
קצז רמב"ם שכינים פי"ב הי"א.
קצח שם הי"ב.
קצט תה"ד סי' ש"מ.
ר דרכי משה.
רא טור בשם הרמ"ה.
רב ב"מ קח ע"ב.
רג ב"י בשם המגיד פי"ב הי"ג ,וריב"ש סי' תק"א.
רד רמב"ם שכנים יב טו.
רה ב"י בשם רשב"א ובשם הרי"ף בתשובה סי' קכ"ט.
רו ריב"ש סי' שסט.
רז ב"י בשם תלמידי רשב"א.
רח ב"י בשם מהרי"ל סי' ע"ז.
רט רמב"ם שכנים יג יג.
רי ב"מ קח ע"ב ,לפירוש רב האי ברא"ש פ"ט סי' ל"א ,והרמב"ם שכנים פי"ב ה"ה.
ריא הגהות מיימוני פי"ב אות כ' ב' דעות ר"ן ונמוק"י ב"מ שם ,ובעל העיטור.
ריב תוס' בפ"ק דב"ב ה' ע"א ,והגהת מיימוני שם בשם מוהר"ם.
ריג תרומת הדשן סי' ש"מ ,ומהרי"ו סי' צט.
ריד תרומת הדשן שם ,ומהרי"ו סי' צה.
רטו ב"מ קח ע"ב ,עפ"י פי' רש"י שם ,ורמב"ם שכנים פרק יד ה"ה.
רטז רבי ירוחם בשם התוס' בהכותב וטור בסי' רנג וכ"כ הרא"ש שם
ריז רש"י ותוס' בהמקבל
ריח ב"מ ק"ח ע"ב ,רמב"ם שכנים פי"ב הט"ז.
ריט תשובת הרא"ש כלל צ"ז ג' .
רכ טור.
רכא טור בשם ר"י הברצלוני.
רכב שו"ת רשב"א ח"א תתקט"ו ,הגהות מיימוניות שכנים י"ב) ,ד' קושטנדינא( מגיד משנה
שכנים פי"ג ה"ד בדעת הרמב"ם ובעל העיטור.
רכג בעל העיטור בשם הראב"ד ,ובמ"מ שם.
רכד מרדכי פרק המוכר פירות ב"ב סי' תק"ע ,ב' הדעות.
רכה מהרי"ק שורש כ'.
רכו מהרי"ק שם וד"מ.
רכז ב"מ ק"ח ע"ב ,רמב"ם שכנים פי"ג ה"א ב' וג'.
רכח שו"ת ריב"ש תקז.
רכט ב"מ קח ע"א ורא"ש שם סי' כ'.
רל ב"מ קח ע"ב
רלא בדק הבית בב"י.
רלב עיטור סה ע"ג וע"ד ,רא"ש ב"מ פרק ה' סי' לו.
רלג תוס' ב"מ עג ע"ב ד"ה נטר ומרדכי ב"מ שצד.
רלד נ"י ב"מ סה ריש ע"ב.
רלה רא"ש ב"מ פרק ה' סי' לו.
רלו ר"ן ב"מ קח ע"ב ד"ה משכנתא ונ"י סה ע"א ד"ה משכנתא.
רלז טור בשם הר"י ברצלוני וה"ה הלכות שכנים פי"ב ה"ט בשם הרשב"א.
רלח רמב"ם שכנים פי"ב ה"ח.
רלט רמב"ם שכנים פי"ב הי"ב.
רמ שו"ת הרא"ש כלל א' סי' ב'.
רמא שו"ת הרא"ש שם.
רמב ב"י.
רמג ב"י.
רמד ב"י.
רמה שו"ת הרשב"א ח"ג סי' קנא.
רמו רמב"ם שותפים פ"ד ה"א.
רמז טור ס"ב.
רמח טור שם.
רמט מרדכי ב"ק אות ק'.
רנ רמב"ם שם.
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רנא ראב"ד שם.
רנב ד"מ ה בשם מרדכי פ' הגוזל קמא והגה"מ שותפים פ"א אות א'.
רנג ד"מ שם בשם ר"ן ב"ב ט ע"א ,ונ"י ב"ב ו ע"ב ,ומהרי"ק שורש קפא.
רנד הגה"א ב"מ פרק האומנים סי' ט"ז.
רנה רמב"ם שם..
רנו רמב"ם שותפים פ"ה ה"ו
רנז רמב"ם שלוחים פ"ג ה"ג והוא מכתובות צג ע"א.
רנח טור ס"ט.
רנט רמב"ם שם..
רס טור ס"ח בשם הרמ"ה.
רסא טור שם בשם הרמ"ה.
רסב ב"י בשם שערי שבועות לרי"ף שער ח'
רסג טור ס"י בשם הרמ"ה
רסד ב"י ו-ז וד"מ ח בשם רשב"ץ ח"א סי' ל"ה
רסה ד"מ שם בפירוש דברי הרשב"ץ
רסו ד"מ ט בשם מרדכי כתובות רל"ז
רסז ב"ב מ"ב ע"ב
רסח שם מ"ג ע"ב
רסט שלטי גיבורים על המרדכי סי' תקל"ח אות ד'
רע ב"ב מ"ג ע"ב תוס' ד"ה אמאי
רעא מהריק שורש קד
רעב רא"ש ב"ק פ"א סי"ג
רעג ב"ק י"א ע"ב
רעד רא"ש שם
רעה ב"ק י"א ע"ב
רעו שם תוס' ד"ה מה שעל
רעז בגמרא שם.
רעח שם תוס' ד"ה בגדול אחי
רעט רמב"ם שותפים פ"ח ה"ז ,וטור סט"ו
רפ רמב"ם שותפים פ"ה ה"א
רפא תוספתא ב"מ פ"ד ה"ז ,הובאה ברי"ף ב"מ מ ע"א
רפב עטור אות ש' שיתוף מ"ג ע"א
רפג רבינו ירוחם נתיב כ"ז ח"א
רפד מרדכי כתובות אלמנה ניזונת סי' ר"ס
רפה מרדכי ב"ב חזקת הבתים סי' תקל"ט
רפו פסחים פ"ט ע"ב
רפז רמב"ם שותפים פ"ה ה"ב
רפח ב"ק ק"ב ע"ב
רפט ברמב"ם שם
רצ תשובות הרא"ש כלל פ"ט סי' א'
רצא מרדכי ב"ק החובל סי' צו
רצב רמב"ם שם ה"י
רצג הגה"מ שותפים פ"ה אות ד' ,והגהות מרדכי ב"ב חזקת סי' תר"ס
רצד שו"ת בנימין זאב סי' ש"צ
רצה תשובות הרא"ש כלל ע"ט סי' ז
רצו שו"ת הרשב"א ח"א סי' אלף י"ד
רצז רמב"ם שם ה"ד
רצח גיטין ל"א ע"ב
רצט רש"י שם ד"ה לשותפים
ש גיטין שם
שא טור סכ"ב
שב רבינו ירוחם נתיב כ"ז ח"א ,ועיטור אות ש' שיתוף
שג רמב"ם שם ה"ה
שד רמב"ם שותפים פ"ד ה"ד
שה ב"י סל"ג
שו מרדכי כתובות מי שהיה נשוי סי' רל"ח
שז ב"מ ס"ט ע"א
שח גיטין ל"א ע"ב ,רמב"ם שותפים פ"ד ה"ד
שט ב"מ ל"א ע"ב ,רמב"ם שותפים פ"ה ה"ט
שי טור סל"ד

352

מאיר המשפט על חושן משפט חלק ו'
שיא ראב"ן הובא במרדכי ב"מ סי' רס"ד
שיב רמב"ם שם
שיג רמב"ם שותפים פ"ה הי"א ,רא"ש ב"מ פ"ט סל"ז
שיד מרדכי ב"ק הגוזל בתרא סי' קמ"ו
שטו רשב"ץ ח"א סי' ל"ה
שטז שו"ת הריטב"א סי' קע"ו
שיז שו"ת הרשב"א ח"ג סי' קמ"ב וקמ"ד
שיח תשובות הרא"ש כלל פ"ט סי' ד'
שיט רמב"ם שותפים פ"ד ה"ד
שכ תשובות הרא"ש כלל צ"ח סי' ז'
שכא ב"מ ק"ה ע"א
שכב מהרי"ק שורש ק"כ
שכג ב"מ ק"ה ע"ב
שכד רמב"ם שם ה"ה ,רא"ש ב"מ פ"ט ס"ט
שכה תוס' ב"מ ק"ה ע"א ד"ה הני ,רא"ש ב"מ פ"ט ה"ט
שכו בדק הבית סכ"ח
שכז כתובות צ"ד ע"א
שכח שם
שכט ריטב"א כתובות צ"ד ע"א
של שם
שלא מרדכי כתובות מי שהיה נשוי סי' רל"ט ורמ"ב
שלב שם
שלג טור סכ"ט
שלד שם
שלה מרדכי ב"מ המקבל סי' שצ"ב
שלו מרדכי ב"ק הגוזל בתרא סי' קפ"א
שלז שם סי' קפ"ב
שלח שם
שלט שו"ת הרשב"א ח"א סי' אלף ס"ג ,וח"ז סי' תס"ד
שמ רבינו ירוחם נתיב כ"ז ח"ב
שמא עטור אות ש' שיתוף
שמב שם
שמג הגה"מ כתובות פ"י סי' רצ"ט
שמד שם סי' ש"ב ,ובעטור אות ש' שיתוף
שמה שו"ת הרשב"א ח"א סי' אלף פ"ב
שמו שם סי' אלף פ"ו
שמז הגה"מ כתובות סי' רצ"ט
שמח הגה"מ מכירה פי"ט אות ד'
שמט ד"מ י"ט
שנ תשובות הרא"ש כלל פ"ט סי' ח'
שנא שם
שנב שם
שנג תשובת מיימוני משפטים סי' י"ח
שנד תשובת הרא"ש כלל פ"ט סי' ט'
שנה שם סי' ט"ו
שנו שם
שנז רבינו ירוחם נתיב כ"ז ח"א
שנח מרדכי כתובות מי שהיה נשוי סי' רל"ז-רל"ח
שנט מרדכי ב"ק הגוזל בתרא סי' קפ"ט ,הגה"מ חובל פ"ח א"ה ,תשובת
מיימוני חובל סי' א'
שס מרדכי ב"מ הבית והעליה סי' תי"ג
שסא שו"ת הרשב"א ח"ב סי' שפ"ח
שסב שם ח"ג סי' ק"מ
שסג שם סי' קל"ד
שסד תשובות הרא"ש כלל פ"ט סי' א'
שסה שם סי' ב'
שסו שם סי' ד' ,תשובות המיוחסות לרמב"ן סי' כ' ,עטור אות ש' שיתוף
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שסז תשובות הרא"ש שם ,הגה"מ ב"ב סי' תר"ס-תרס"א
שסח תשובות המיוחסות לרמב"ן סי' כ'
שסט מרדכי ב"ק הגוזל בתרא סי' ק"צ
שע מרדכי ב"מ האומנין סי' שנ"ט ,ובהגהות שניות שם סי' תס"א
שעא תשובות המיוחסות לרמב"ן שם ,מהרי"ק שורש קל"א
שעב אגודה גיטין סי' קכ"ט
שעג תשובת מיימוני נזיקין סי' י"א
שעד מרדכי ב"ק החובל סי' צ"ו
שעה רמב"ם שותפים פ"ה ה"י ,והוא מסנהדרין ס"ג ע"ב
שעו תוס' שם ד"ה אסור
שעז ב"ב קמ"ד ע"ב ,ורמב"ם נחלות פ"ט ה"ו
שעח ר' יונה ב"ב קמד ע"ב ד"ה האחין השותפין.
שעט טור
שפ ר"י מיג"ש ב"ב קמד ע"ב ד"ה תנא ,ורמב"ןשם ד"ה האחין
שפא ר' יונה ב"ב קמד ע"ב ד"ה האחין השותפין.
שפב ב"ב קמד ע"ב .ותוס' שם ד"ה חלה ,ורא"ש סי"ב.
שפג רמב"ן שם ד"הוהא.
שפד טור ס"ג
שפה ר"י הלוי ב"ב קמ"ד ע"ב ד"ה חלה
שפו תשובות הרא"ש כלל פ"ט סי' ד'.
שפז ב"ב קמ"ד ע"ב.
שפח שו"ת הרשב"א ח"ד סי' ב.
שפט תוספתא ב"מ פ"ח ה"ט ,רי"ף ב"ק מב ע"ב ,והרא"ש ב"ק פ"י סי' כה.
שצ שו"ת הרשב"א ח"ה סי' קפ"ג.
שצא ב"ב מ"ב ע"ב.
שצב נ"י ב"ב כג ע"א ד"ה ד"ר.
א הגהות מיימונית גזילה פ"י אות ג'.
ב רי"ף ב"ב ב' ע"א ,רא"ש ב"ב פ"א סי' ו'.
ג טור ונמוק"י ב"מ ע"א ע"א בשם הראב"ד.
ד בית יוסף בדעת הרי"ף ב"ב ב' ע"א
ה ב"ק קט"ז ע"ב ,ורמב"ם גזילה פי"ב ה"ח.
ו ב"ק שם ,ורמב"ם שם ה"י.
ז טור ס"ב.
ח מרדכי ב"ק סי' קפד.
ט ב"ק קט"ז ע"ב.

י טור :יש עוד דבר שהמטלטלין נקנין בהם)א( כגון שמונחין
ברשותו דחצרו קונה לו אם הוא משתמר שם אפילו אם אינו עומד
שם ואם אינו משתמר שם אז צריד שיעמוד אצלו וכו' ובאחד מאלו
הדרכים קנה לאחר שפסק סכום הדמים אף על פי שלא מדד
ב"י :יש עוד דבר שהמטלטלין נקנין בהם וכו' .ברייתא בפרק
הספינה )ב"ב פה (.גמרא המוכר פירות לחבירו וכו' ברשות לוקח
כיון שקבל עליו מוכר קנה ופירש ר"ש ברשות לוקח .שהביא המוכר
תבואתו למכור בבית לוקח :כיון שקיבל עליו מוכר .שנתרצה וא"ל
כל תבואה זו קנויה לך בכך וכך כל סאה :קנה לוקח .מיד אף על
פי שלא מדד דקני ליה רשותו:
ומ"ש דחצרו קונה לו אם הוא משתמר שם אפילו אינו עומד שם
וכו' .בפרק קמא דמציעא )יא (.גמרא ראה אותם רצין אחר המציאה
וכו' אוקימנן הא דאמר רבי יוסי בר חנינא חצרו של אדם קונה
לו דוקא בחצר המשתמרת אבל חצר שאינה משתמרת אי עומד בצד
שדהו אין אי לא לא ואיכא התם בגמרא )ע"ב( תרי לישני לחד
לישנא לא שנא לן בין מציאה למכר ומתנה דבכולהו בעינן שיהא
עומד בצד חצרו אם היא חצר שאינה משתמרת ולרב פפא דוקא
במציאה בעינן שיהא עומד בצד שדהו אבל במכר ומתנה כיון דדעת
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אחרת מקנה אותם אפילו אינו עומד בצד שדהו קנה .והרי"ף )ה(:
פסק כלישנא קמא וכן דעת הרמב"ם בפרק ד' מהלכות מתנה )ה"ח -
ט( .והרא"ש )סי' לא( פסק כרב פפא וכן כתב הר"ן )יא :ד"ה
האי( בשם ה"ר יצחק ברגלוני וכן נראה מדברי המרדכי שם )סי'
רמא ובהגהות ר"ס תכג( וכן דעת הגהות בפרק ג' מהלכות מכירה
)אות ט( :ואפילו לדעתם נראה לי דבנדון דידן מודו שאם אינה
חצר משתמרת בעינן שיהא עומד בצדו ואי לא לא קנה משום דחצר
שאינה משתמרת דאמרינן התם אף על פי שאין חצר זו משתמרת לדעת
הלוקח או המקבל מתנה אבל מכל מקום משתמרת היא לדעת המוכר או
הנותן וכגון שהשכיר או השאיל לו המקום שהמטלטלין הנמכרים או
ניתנים הם בתוכו אבל היכא שאינה משתמרת כלל ליכא מאן דאמר
דקני אפילו במכר ומתנה והכי דייק לשון הרא"ש שם שכתב אבל
במתנה מסכמת דעת המקבל בכל מקום שיתנהו הנותן שיזכה לו
המקום ושמירת הנותן חשובה לו כשמירתו הילכך קני אפילו אין
עומד שם עכ"ל ואם כן היכא שהמטלטלין בחצר הלוקח ואינו משתמר
כלל ודאי דאפילו להרא"ש והסוברים כמותו לא קני :וכתב הרב
המגיד בפרק י"ז מהלכות גזילה )ה"ח( ועומד בתוך שדהו יש
שפירשו עומד בצדו ובתוכו אבל בצדו וחוצה לו לא וכן מוכח
לדעתם פרק כל גגות )עירובין צב :(:כתוב בהגהות מרדכי פרק
קמא דמציעא )שם( אם מקנה אדם לחבירו פירות שהם בביתו ומשכיר
לו מקומן ואין הפסק בין אותן פירות לפירות בעל הבית לא קנה
ומיקרי חצר שאינה משתמרת ועיי"ש:
ומ"ש רבינו ובאחד מאלו הדרכים קנה לאחר שפסק סכום הדמים
אף על פי שלא מדד .כן משמע שם בברייתא שכתבתי בסמוך וגם
במשנה שם )פד (:המוכר פירות לחבירו משך ולא מדד קנה ופירש
ר"ש )ד"ה המוכר( דמדידה לא מעכבא דאינה אלא גלויי מילתא
בעלמא כמה מכר:
יש דרך אחרת שהמטלטלין נקנין בו והיא ארבע אמות דגרסינן
במציעא )י (:.גמרא ראה את המציאה ונפל וכו' אמר ריש לקיש
משום אבא כהן ברדלא ארבע אמות של אדם קונות לו בכל מקום
תקינו רבנן דלא ליתו לאינצויי ואסיקנא )שם( דהאי בכל מקום
לאו דוקא אלא בשדה דעלמא או בסימטא או בצידי רשות הרבים דלא
דחקי ביה רבים אבל ברשות הרבים דדחקי ביה רבים אי נמי בשדה
חבירו לא .וכתב הר"ן )י .ד"ה ד' אמות( נראה מדברי הראשונים
דלא אמרו אלא לזוכה מן ההפקר דלא ליתי לאינצויי אבל במכר
ובמתנה דלא אתו לאינצויי לא אבל בירושלמי דגיטין )פ"ח ה"ג(
משמע דכל שכן במתנה דאיכא דעת אחרת מקנה ולפי זה הא דאמר
רבי יוחנן בהזורק )גיטין עח (:לגיטין אמרו ולא לדבר אחר לאו
לארבע אמות קאי אלא רבי יוחנן לטעמיה דאמר )שם( קרוב לה
שנינו אפילו מאה אמה ובהא הוא דאמר ]ד[לגיטין )ד(לחוד איתמר
אבל ארבע אמות בכל ענין איתנהו ואפילו במכר ומתנה )וא"כ(
]ואם תאמר[ אם כן למה הוצרכו חכמים לתקן משיכה ומסירה
בסימטא יקנה בארבע אמות יש לומר דלא אמרו ארבע אמות אלא
כשעומד ונתנו לו בתוך ארבע אמותיו הא קדם כלי לא זכו לו לפי
שמקומו של כלי קנוי הוא לבעל הכלי עכ"ל וכן כתבו תלמידי
הרשב"א .ונראה מדבריהם שהם סוברים דארבע אמות קונות גם במכר
ומתנה וכן דעת הרא"ש בפרק הנזכר )ב"מ שם סי' כח( אבל לא כתב
החילוק שכתבו הר"ן והרשב"א בין קדם הוא לכלי לקדמו הכלי:
וארבע אמות שאמרו שקונים לאדם אם הם ארבע אמות לכל רוח עיין
בהרא"ש פרק מי שהוציאוהו )עירובין פ"ד סי' יא( :ותמהני
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מרבינו שלא כתב דרך קנין זה מאחר שהרא"ש סובר שקונה ורבינו
ירוחם כתבו בנתיב י' חלק ב' )לג ע"ד):
ד"מ :ועיין לעיל ריש סימן ק"ץ )ס"ז( אם המוכר נתן דמים
ללוקח ואמר לו במה שתקבל ממני הדמים תקנה השדה קנה באדם
חשוב .וכתב בית יוסף )לקמן סט"ז מחו' א( דהוא הדין במטלטלין
כהאי גוונא קנה .ולי נראה דהוא הדין כל חלקי הדינים שנתבארו
שם )סי' קץ ס"ד  -ו( בבבא ההיא אין בין קרקע למטלטלין ולכך
לא הוצרך רבינו לשנותם אצל מטלטלין וסמך על מה שכתב שם כן
נראה לי
יא טור :ואם אין המקח ברשותו אלא ברשות אחרים אם הגביהו ג
או שכר את המקום שמונח בו או נתנוהו לו במתנה ובקנין או
אפילו בדיבור בעלמא קנהו דהשתא הוי ברשותו וחצירו קונה לו:
ופירש רשב"ם דה"ה נמי אם הוא ברשות המוכר אבל א"א הרא"ש
ז"ל כתב דוקא כשהוא מונח ברשות אחר ואמר בעל החצר יזכה חצרי
לפלוני במקח שקנה מפלוני קונה אפי' באמירה לחוד דחצרו בידו
והרי הוא יכול לזכות לחבירו בשל אחרים אבל אם הוא מונח
ברשות המוכר ואמר יזכה חצרי ללוקח במקח שקנה ממני לא קנה לו
שאין אדם יכול לזכות בשל עצמו לחבירו שלא ע"י אחרים אלא
צריך שיגביה או ישכור המקום ויקנה לו בכסף או בשטר או בחזקה:
ב"י :ואם אין המקח ברשותו וכו' .בהספינה בברייתא הנזכרת
ברשות מוכר לא קנה עד שיגביהנה או עד שיוציאנה מרשותו ברשות
לוקח כיון שקיבל עליו מוכר קנה לוקח ברשות הלה המופקדים
אצלו לא קנה עד שיקבל עליו או עד שישכיר את מקומו .ופירש
ר"ש )ד"ה אבל( דמשיכה לא מהניא בי מוכר עד שיגביה דהגבהה
קונה בכל מקום )שם פד (:או עד שיוציאנה מרשות מוכר לרשות
לוקח או לסימטא או שצירף ידו למטה משלשה ברשות הרבים סמוך
לאסקופת הבית וקבלה כדאמרינן באלו נערות )כתובות לא (:.גבי
היה מגרר ויוצא ולקמן בשמעתין )פו (.מייתי לה :המופקדין
אצלו .שהפקיד שם מוכר פירותיו ומסתמא הקנה לו נפקד למפקיד
את רשותו לצורך פירותיו :לא קנה עד שיקבל עליו .נפקד במצות
מפקיד ליחד לו רשות ללוקח הפירות באשר הוא שם או שישכור
והוא הדין נמי גבי רשות מוכר שייך קבלה ושכירות והכא נמי
שייך הגבהה והוצאה אלא תנא אורחא דמילתא קתני דסתם מוכר
כשמוכר רוצה הוא לפנות את ביתו הילכך קתני התם הגבהה והוצאה
וגבי נפקד שייך קבלה ושכירות דכי היכי דהיה נפקד של זה
הראשון הכי נמי ישמור פקדונו של שני .וכתבו התוספות )ד"ה
ארבע( דקשה לפירוש ר"ש דאם כן ליערבינהו וליתנינהו ועוד
דאין נראה דתועיל קבלה ברשות מוכר דאין אדם מקנה רשותו
לאחרים על ידי עצמו כדתנן בכיצד משתתפין )עירובין פ' חלון
עט (:דמזכה להם על ידי בנו ובתו הגדולים אבל לא על ידי בנו
ובתו הקטנים מפני שידם כידו .והרא"ש )סי' טז( הסכים לדעת
התוספות וכן דעת רבינו ירוחם בנתיב י' חלק ב' )לג ע"ג( .וגם
הרמב"ן )פה .ד"ה ארבע( תמה על פירוש ר"ש והסכים לדעת
התוספות והרא"ש דברשות מוכר לא קנה עד שיגביהם או עד
שיוציאם מרשותו או עד שיקנה הקרקע באחד מהדרכים שהקרקע נקנה
בהם לשכירות ורשות הלה המופקדין אצלו שאני שאם היו בידו
וא"ל זכה לפלוני זוכה לו לפי שזכין לאדם )גיטין יא (:וחצרו
נמי זוכה לו :ודע שבגירסת הרי"ף גבי רשות המופקדין אצלו
)מב (:אין כתוב כיון שקיבל עליו אלא הכי גריס ברשות
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המופקדים אצלו לא קנה עד שיגביהנו או עד שיוציאנו מרשותו.
וכתב הרמב"ן )שם( דגם לפי גירסא זו כיון שקיבל עליו קנה
דהוצאה מרשותו של מוכר היא הוצאה גמורה והוצאה מרשות הלה
המופקדין אצלו הוא משיקבל עליו הלה שמכיון שקיבל עליו יצא
מרשות מוכר עכ"ל .ואף על פי שכתב )הרמב"ן( ורשות הלה
המופקדין אצלו שאני שאם היו בידו וא"ל זכה לפלוני וכו' נראה
לי דלאו למימרא שצריך שיאמר לו זכה לפלוני אלא כיון שאמר לו
פירות שברשותך תנם לפלוני וקבל עליו לתתם לו קנה הלוקח דה"ל
כאומר זכה בהם לפלוני .ומכל מקום למדנו מדבריו דעד שיקבל
עליו הנפקד היינו שיקבל עליו במאמר המוכר לאפוקי שאם אמר לו
הלוקח פירות שברשותך מכרם לי פלוני וקבל עליו הנפקד לתתם לו
לא קנה עד שיאמר לו המוכר ויקבל עליו על פי מאמרו וכן נראה
מדברי הרב המגיד בפרק ד' מהלכות מכירה )ה"ו( .והרמב"ם בפרק
ד' מהלכות מכירה )שם( כתב היו ברשות המוכר או ברשות
המופקדין אצלו לא קנה הלוקח עד שיגביה הפירות או עד שיוציאם
מרשותו בשכירות מקומן וכיוצא בו .נראה שהיה גורס כגירסת
רי"ף ולא פירש כפירוש הרמב"ן לחלק בין הוצאה מרשות מוכר
להוצאה מרשות המופקדין אצלו דאתרוייהו בעינן שיוציאם מרשותו
ממש ומשמע לדעתו דברשות המופקדין אצלו אף על פי שקיבל עליו
לא קנה .וכתב הרב המגיד ויש גורסין ברשות המופקדים אצלו עד
שיקבל הלה פירוש הנפקד יקבל ברצון המוכר לתתם ללוקח ובודאי
דסגי בכך עכ"ל משמע דסבירא ליה דקנה מטעם זכיה כדברי הרמב"ן:
יב טור :ו כליו של אדם ג"כ קונות לו במקום שיש לו רשות
כגון בסימטא ובחצר של שניהם שיש לו רשות להניח שם אבל לא
ברשות הרבים לפיכך אם מדד מוכר הפירות ונתנם לתוך כליו של
לוקח בסימטא או בחצר של שניהם קנה אפילו לא א"ל זיל קני אבל
אם לא מדדם ונתנם לתוך כליו של לוקח לא קנה אא"כ יאמר לו
זיל קני שלא היה דעת המוכר שיקנה לו כליו כיון שמחוסרין
מדידה אבל ברשות הרבים לא קנה אפילו מדד ואמר ליה זיל קני:
ז וכליו של לוקח ברשות מוכר מיבעיא אם הוא קונה לו אם לאו
ולא איפשטא לפיכך אינם קונים לו אא"כ אמר ליה זיל קני דכיון
דאמר ליה הכי חשבינן ליה כאילו נתן לו רשות להניח שם הכלי
והו"ל ככליו של לוקח ברשות לוקח וקונה לו אפילו לא מדד אבל
אי לא אמר ליה זיל קני לא קנה אפילו מדד וכתב הרמ"ה דוקא
דא"ל זיל קני דאז גלי אדעתיה דכי יהיב ליה רשות לאנוחי התם
אדעתא למיקני ליה הוא דיהיב ליה אבל אי לא אמר זיל קני אף
על פי דיהיב ליה רשותא לאנוחי התם לא קנה ע"כ:
ב"י :כליו של אדם גם כן קונות לו וכו' .בהספינה )פד (:גמרא המוכר
פירות לחבירו וכו' א"ר אסי אמר רבי יוחנן מדד והניח על גבי סמטא קנה
ואסיקנא במדד המוכר ונתן לתוך כליו של לוקח אבל מדד ונתן על גבי קרקע לא
דסימטא לא הויא לו כחצרו שיקנה לו המקום אלא כליו קונה לו כיון שיש לו
רשות להניח שם רב ושמואל דאמרי תרוייהו כליו של אדם קונה לו בכל מקום
חוץ מרשות הרבים רבי יוחנן וריש לקיש דאמרי תרוייהו אפילו ברשות הרבים
אמר רב פפא ולא פליגי כאן ברשות הרבים כאן בסמטא ואמאי קרי ליה רשות
הרבים לפי שאינה רשות היחיד והכי נמי מסתברא דא"ר אבהו אמר רבי יוחנן
כליו של אדם קונין לו בכל מקום שיש לו רשות להניחו שם יש לו רשות שם אין
אין לו רשות לא שמע מינה :כתב הרא"ש )סי' טו( ואם תאמר והא לעיל אמר רבי
יוחנן מדד והניח על גבי סמטא קנה ואוקימנא בכליו של לוקח ומשמע דוקא מדד
ונתן לתוכן אבל לא מדד לא קני ליה כליו וי"ל דאם הניח בכליו של לוקח בלא
מדידה בעי למימר ליה זיל קני ואי לא אמר ליה לא קנה דלא הוה דעתיה
דליקני ליה כליו כיון שמחוסרין מדידה אלא לדעת שימדדם ואחר כך ימשכם
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ויזכה בהם אבל כשמדד המוכר ונתן לתוך כליו של לוקח לא בעי למימר ליה זיל
קני עכ"ל וכן כתבו התוספות )פה .ד"ה כל( .והרי"ף לא כתב הא דרבי אסי אמר
רבי יוחנן מדד והניח על גבי סמטא וכולי משמע דסבירא ליה דהיינו כעין הא
דאמרינן רב ושמואל דאמרי תרוייהו כליו של אדם קונה לו בכל מקום וכו'
ואין חידוש במאמר זה יותר מבזה והא דא"ר אסי אמר רבי יוחנן מדד לאו דוקא
מדד ואורחא דמילתא נקט ולית ליה חילוק זה שכתב הרא"ש בין אמר ליה זיל
קני או לא אמר ליה וגם הרמב"ם בפרק ד' מהלכות מכירה לא ראיתי שחילק בכך.
ורבינו סתם הדברים לדעת הרא"ש

}זה גם שייך לסעיף ה'{ וכליו של לוקח ברשות מוכר מיבעיא
וכו' .גם זה שם )פה (:בעא מיניה רב ששת מרב הונא כליו של
לוקח ברשות מוכר קנה לוקח או לא אמר ליה תניתוה זרקה לתוך
חיקה או לתוך קלתה מגורשת .ופירש ר"ש הרי זו מגורשת .דקנה
לה קלתה ברשות המגרש .אמר ליה רב נחמן מאי טעמא פשטת ליה
מההיא דמחו לה מאה עוכלי בעוכלא דאמר רב יהודה והוא שתהא
קלתה תלויה בה וכו' אלא פשוט מיהא ברשות מוכר לא קנה עד
שיגביהנה או עד שיוציאנה מרשותו מאי לאו בכליו דלוקח לא
בכליו דמוכר אמר רבה תא שמע משך חמרו ופועליו וכו' פרקן
והכניסן לתוך ביתו פסק עד שלא מדד אין שניהם יכולין לחזור
בהם מדד עד שלא פסק שניהם יכולין לחזור בהם ומדכליו של מוכר
ברשות לוקח לא קנה כליו של לוקח ברשות מוכר נמי לא קנה אמר
מר בר רב אשי במתכלי דתומי ופירש ר"ש ומדכליו של מוכר ברשות
לוקח לא קנה .מוכר כלומר שאין כליו של מוכר מעכב על רשות
הלוקח לקנותן הלוקח כדקתני פרקן ופסק קנה דקנה רשות קודם
המדידה ואף על פי שעדיין הפירות בתוך שקיו של מוכר וכיון
דאהני רשות לוקח לבטל כליו של מוכר ולהוציאן מרשות מוכר כל
שכן וכל שכן כליו של לוקח נמי ברשות מוכר יבטל הרשות את כלי
של לוקח שלא להוציאן מחזקת המוכר שמוחזק בהם עד עתה :במתכלי
דתומי .חבילות של שומים דליכא שקים .ובתר הכי אמרינן תא שמע
)ורב( ]דרב[ ושמואל דאמרי תרוייהו כליו של אדם קונה לו בכל
מקום לאיתויי מאי לאו לאיתויי רשות מוכר התם דאמר ליה זיל
קני :וכתב הרא"ש )סי' טו( והשתא לא איפשיטא הך בעיא אי כליו
של לוקח ברשות מוכר קני אי לא היכא דלא אמר ליה זיל קני
נמצא דמספקא לן אם הכלי בטל לגבי הרשות או הרשות בטל לגבי
הכלי הילכך כליו של לוקח ברשות מוכר לא קנה וכן נמי כליו של
מוכר ברשות לוקח )לוקח( לא קנה אבל הרי"ף גורס בעא מיניה רב
ששת מרב הונא כליו של לוקח ברשות מוכר קנה או לא קנה אמר
ליה לא קנה ומתוך שהשיב לו דלא קנה אלמא שהכלי בטל לגבי
הרשות פסק נמי דכליו של מוכר ברשות לוקח קנה וגירסא זו לא
ראיתי בשום ספר אלא הכי גרסינן בכל הספרים אמר ליה תנינא
זרק לתוך חיקה וכו' ובעי למיפשט דקני ודחי ליה רב נחמן ולא
מצינו כזאת בתלמוד דבתר דפשיט ליה הבעיא שיביא בגמרא תא שמע
לפשוט הבעיא הוה ליה למימר מיתיבי או לימא מסייע ליה הילכך
נראה כיון דלא איפשיטא דלא קנה לא זה ולא זה עכ"ל :והילך
דברי הרי"ף )מב (:בעא ]מיניה[ רב ששת מרב הונא כליו של לוקח
ברשות מוכר קנה או לא אמר ליה לא קנה אלא אי אמר ליה קני
בהכי .תניא משך חמרין ופועלין וכו' ואוקמה מר בר רב אשי
במתכלי דתומי דליתנון בכלי אבל כליו של מוכר ברשות לוקח לא
קנה רב ושמואל דאמרי תרוייהו כור בשלשים אני מוכר לך יכול
לחזור בו אפילו בסאה אחרונה כור בשלשים סאה בסלע אני מוכר
לך ראשון ראשון קנה ומשכחת לה בסמטא אי נמי ברשות לוקח והוא
דאיתנהו בכליו דמוכר דאי ברשות הרבים הא קיימא לן וכו' ואי
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ברשות לוקח וליתנהו בכליו דמוכר הא אמרינן ברשות לוקח כיון
שקיבל עליו מוכר קנה לוקח ואף על פי שלא מדד הילכך לא משכחת
לה אלא כדאמרן עכ"ל .ולכאורה נראה שדבריו סותרין את דבריו
שבתחלה כתב גבי משך חמרין ופועלין וכו' אבל כליו של מוכר
ברשות לוקח לא קנה וגבי כור בשלשים סאה בסלע אני מוכר לך
כתב ראשון ראשון קנה דמשכחת לה ברשות לוקח והוא דאיתנהו
בכליו דמוכר .ויש לומר דברישא בשלא מדד וסיפא מיירי כשמדד
דכיון שמדד כמאן דאמר ליה זיל קני דמי אי נמי דכיון דאמר
ליה סאה בסלע ה"ל כאלו אומר לו כיון שנמדדה סאה קני אותה
וכשם שכליו של לוקח ברשות מוכר כי אמר ליה זיל קני קנה הוא
הדין לכליו של מוכר ברשות לוקח דכי אמר ליה זיל קני קנה.
וזה שלא כדברי ה"ר יונה שכתב רבינו בסמוך )ס"ח( .והרא"ש
שכתב בשם הריא"ף דכליו של מוכר ברשות לוקח קנה אפשר שלא היה
כתוב בספרו תניא משך חמרין וכו' ואוקמה מר בר רב אשי וכו'
אבל כליו של מוכר ברשות לוקח לא קנה שאילו היה כתוב כן
בספרו לא היה מחליט המאמר שהרי"ף סובר דכליו של מוכר ברשות
לוקח קנה לפי שהכלי בטל לגבי הרשות :ואם תאמר אם כן דפשיטא
ליה דכליו של לוקח ברשות מוכר לא קנה לוקח אלמא שהכלי בטל
לגבי הרשות אם כן ה"ל למיפסק בכליו של מוכר ברשות לוקח דקנה
לוקח שהכלי בטל לגבי הרשות יש לומר כיון דאשכחן דמר בר רב
אשי אוקי ההיא דמשך חמריו ופועליו וכולי במתכלי דתומי
דליתינון בכלי כלומר אבל כליו של מוכר ברשות לוקח לא קנה
לוקח אית לן למימר דתרתי בעינן כלי ורשות דכל היכא דחד
מינייהו לא הוי דלוקח לא קנה לוקח .נמצא לפי זה דלהרי"ף לא
שנא כליו של לוקח ברשות מוכר לא שנא כליו של מוכר ברשות
לוקח לא קנה לוקח וכן כתב הרמב"ם בפרק ד' מהלכות מכירה )ה"א
 ב( :וכתב שם )ה"ב( הרב המגיד כשם שאין כליו של לוקח קונותלו ברשות מוכר וכו' מפורש בהספינה )שם( אימא סיפא ברשות
לוקח כיון שקיבל עליו מוכר קנה לוקח ואי בכליו דמוכר אמאי
קנה לוקח ומתרצינן סיפא אתאן לכליו של לוקח ועוד נתבאר
באותה סוגיא וכן כתוב בהלכות אלא שהוא תימה שאותן סוגיות
אליבא דמאן דאמר כליו של לוקח ברשות מוכר קנה דאזיל בתר
כליו ולא בתר רשות ואולי כיון דחזינן אוקמתא הכי אמרינן
קושטא אליבא דכולהו וכן כתב הרב ן' מיגא"ש )פו .ד"ה א"ל
רבינא( דכיון דלוקח מוציא מיד מוכר לענין כליו של מוכר
ברשות לוקח אזלינן בתר כלי ובכליו של לוקח ברשות מוכר
אזלינן בתר חצר והביא ראיה לזה עכ"ל :והנה דעת הר"י ן'
מיגא"ש כדעת הרא"ש דבין כליו של מוכר ברשות לוקח בין כליו
של לוקח ברשות מוכר הוי ספיקא אי קנה לוקח .ואין נראה כן
מהרמב"ם שכתב בשניהם לא קנה ואם איתא ה"ל לכתוב שהוא ספק אם
קנה אם לאו כמנהגו בספיקי לחומרא וגם הרי"ף לא ה"ל לכתוב
אמר ליה לא קנה אלא ה"ל למימר ובעיין לא איפשיטא אלא ודאי
הרי"ף והרמב"ם סבירא להו דנקטינן כמאי דפשט רב הונא בכליו
של לוקח ברשות מוכר דלא קנה לוקח לפי גירסתם ונקטינן נמי
כאוקמתא דמר בר רב אשי דסבירא ליה דכליו של מוכר ברשות לוקח
לא קנה דתרתי בעיא וכמו שכתבתי .ומה שתמה הרב המגיד אליבא
דמאן דאמר כליו של לוקח ברשות מוכר קנה יש לומר דסבירא להו
להרי"ף והרמב"ם דמר בר רב אשי סבירא ליה נמי כרב הונא דכליו
של לוקח ברשות מוכר לא קנה לוקח אלא דסבירא ליה דכליו של
מוכר ברשות לוקח לא קנה לוקח ]ומשום הכי[ אי אפשר לאוקומי
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האי ברייתא בפירות המונחים בשקים אלא במתכלי דתומי ואף על
גב דכי אוקימנא לה במתכלי דתומי לא מצינן לאיתויי מינה
לכליו של לוקח ברשות מוכר דלא קנה לוקח מכל מקום דינא הכי
הוי אפילו למר בר רב אשי .ויש לדקדק כן מדברי הרי"ף שכתב
ואוקמה מר בר רב אשי במתכלי דתומי וכו' כלומר לא תפרש דמר
בר רב אשי לדחויי דינא דרבא בכליו של לוקח ברשות מוכר אתא
אלא לאוקומי אוקמתא בברייתא אתא ודבריו בעיקר נקטינן להו
ולא בדרך דחיה דאיהו נמי סבירא ליה דכליו של לוקח ברשות
מוכר לא קנה לוקח .ומה שהכריחו לרי"ף לפרש כן הוא דכיון
דסבירא ליה דהלכה כרב הונא דפשט דכליו של לוקח ברשות מוכר
לא קנה לוקח כל מאי דאיפשר לאהדורי למימר דמר בר רב אשי
דבתראה הוא לא פליג עליה אית לן לאהדורי :וקשה דדילמא אף על
גב דסבירא ליה למר בר רב אשי דכליו של מוכר ברשות לוקח לא
קני דחי דמהא ליכא למשמע מינה דאיכא לאוקומי במתכלי דתומי
ודחייה בעלמא היא ולאו משום דפשיטא ליה דכליו של מוכר ברשות
לוקח לא קנה לוקח ואם כן מנא להו לרי"ף והרמב"ם דסבירא ליה
למר בר רב אשי דכליו של מוכר ברשות לוקח לא קנה .ואיפשר
דכיון דחזינן דמשכן גופיה לאוקומא במתכלי דתומי דהיא אוקמתא
דחיקא טובא לאו לדחייה איכוון אלא לקושטא כי היכי דלא
תיפלוג אמאי דקיימא לן כליו של מוכר ברשות לוקח לא קנה
לוקח .ודברי הרב המגיד תמוהים בעיני שכתב ואולי כיון דחזינן
אוקמתא הכי אמרינן קושטא אליבא דכולהו ולא פירש מאי זה טעם
אמרינן קושטא אליבא דכולהו ועוד שכתב וכן כתב הר"י ן'
מיגא"ש דכיון דלוקח מוציא וכו' ומאי וכן דהא לר"י ן' מיגא"ש
ספוקי מספקא ליה וכפי מה שכתב הוא ז"ל כיון דחזינן אוקמתא
הכי אמרינן קושטא אליבא דכולהו .לא קני בודאי:
יג טור :ואין דעת ה"ר יוסף הלוי כן שכתב אם קנה כלי מהמוכר והגביהו
שקנה בהגבהה ואח"כ הניחו ברשות מוכר קונה לו מה שבתוכו מפני שנהנה המוכר
במה שקנה ממנו הכלי ואינו מקפיד על מקומו והוה ליה כאילו השאילו המקום

ב"י :ואין דעת הר"י הלוי כן שכתב )ב"ב פו .ד"ה א"ל רבינא(
אם קנה כלי וכו' .גם הרמב"ם כתב כן בפרק ד' מהלכות מכירה
)ה"א( וכתב הרב המגיד דנפקא ליה מדאמרינן בפרק הזורק )גיטין
עח (.אמאי דתנן זרקו לתוך חיקה או לתוך קלתה הרי זו מגורשת
אמאי כליו של לוקח ברשות מוכר הוא ואוקמה רב דימי כגון שהיה
בעלה מוכר קלתות ופירש רש"י מוכר קלתות .לכך אינו מקפיד על
מקומם שיש לו בית לכך .והרמב"ם והר"י ן' מיגא"ש )פה :ד"ה רב
אדא( מפרשים שהבעל מוכר קלתות ומכר לאשתו קלתה זו לפיכך
אינו מקפיד על מקומה .וכתב עוד הרב המגיד ואף על גב דההיא
אוקמתא לא קיימא גבי גט דקיימא לן כרבי יוחנן )גיטין שם(
דבכל גוונא אין אדם מקפיד על מקום קלתה של אשתו נפקא מינה
לגוונא אחרינא עכ"ל:
וכיון שספק אם קנה וכו' .נתבאר בסמוך] :בדק הבית[ ויש לתמוה למה כתב
רבינו על דברי הרמ"ה ואין דעת הר"י הלוי כן דעניינים מחולקים הם ואינם
ענין זה לזה וק"ל ]עד כאן]:
יד טור :וכיון שספק אם קנה כליו של לוקח ברשות מוכר משום דמספקא לן אם
הכלי בטל אצל הרשות או הרשות בטל אצל הכלי א"כ כליו של מוכר ברשות לוקח
נמי לא קני ופירש ה"ר יונה אפילו אם אמר לו זיל קני דבלשון הזה אין הכלי
שאול לו ולא דמי לכליו של לוקח ברשות מוכר דכשאומר לו זיל קני נתן לו
רשות להניח הכלי ואף על פי שאין המקום קנוי לו מכל מקום הכלי קנוי לו
וכתב הרמ"ה כיון דתרווייהו ספיקי נינהו אי מתרמי תרווייהו גבי חד לוקח
וחד מוכר חד כליו של לוקח ברשות מוכר וחד כליו של מוכר ברשות לוקח דינא
הוא דאתי לוקח עליו ממה נפשך ומפיק מיניה חד מינייהו אלא שיד מוכר על
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העליונה ליתן לו איזה שירצה וה"ה נמי בתרי תובעין וחד נתבע היכא דכתבי
הרשאה זה לזה גבי חד מינייהו ממה נפשך עכ"ל:

ב"י :ופירש ה"ר יונה )ב"ב פו .ד"ה עלה( .כן כתב הרא"ש
בפרק הספינה )סס"י טו( בסתם .ולא ידעתי למה כתבו רבינו בשם
רבינו יונה ולא כתבו בשם הרא"ש .ועיין לקמן בסימן זה )סוף
סי"א( גבי כור בשלשים סאה בסלע אני מוכר כי שם כתבתי כי
נראה שהרמב"ם אינו סובר כן:
וכתב הרמ"ה )ב"ב פ"ה אות ק( כיון דתרווייהו ספיקי וכו'.
נלמד מדתנן בסוף בתרא )קעג (.האומר לבנו שטר בין שטרותי
פרוע ואיני יודע אי זה הוא שטרות כולם פרועים נמצא לאחד שם
שנים הגדול פרוע והקטן אינו פרוע .ואמרינן שור בין שורי אני
מוכר לך ]וכו']:
ומ"ש והוא הדין בתרי תובעין וכו' .נלמד מעובדא דסוף פרק מי שהיה נשוי
)כתובות צד סוע"ב( ופרק יש נוחלין )ב"ב קכז (.גבי בני התערובות וכן בפרק
נושאין על האנוסה )יבמות קא .):יש לגם לעיל הערה
טו טור :משיכה מהניא בכליו של מוכר שאם מדד המוכר ונתן לתוך כליו
ומשכו הלוקח בפניו קונה ואפילו לא אמר לו משוך הכלי לקנות מה שבתוכו
ב"י :משיכה מהניא בכליו של מוכר וכו' .בהספינה )פה (:גבי בעיא דכליו
של לוקח ברשות מוכר אי קנה בעי למיפשט מדתניא ברשות מוכר לא קנה עד
שיגביהנה או עד שיוציאנה מרשותו מאי לאו בכליו דלוקח לא בכליו דמוכר
וכתבו התוספות )ד"ה לא( משמע מהכא דמשיכה מהניא ללוקח בכליו דמוכר דקתני
דקנה כשמוציאה מרשותו .וכן כתב הרא"ש )סי' טו וסס"י טז( והביא עוד ראייה
מפרק קמא דמציעא )ט .(:וכן כתב הר"ן בפרק קמא דמציעא )חי' שם ד"ה מי
מהני( גבי הא דבעי האומר לחבירו משוך בהמה זו לקנות כלים שעליה מהו
וכו' .וכן כתבו תלמידי הרשב"א שם .וזה לשון רבינו ירוחם בנתיב י' חלק ב'
)לג ע"ד( משיכה או הגבהה קונה אפילו בכליו של מוכר מאחר שאמר לו זיל קני
או זיל משוך הפירות אפילו לא נתן לו רשות למשוך הכלי קנה מה שבתוכו או
משוך קופה זו וקני כלים שבתוכה וכן כתב הרי"ף עכ"ל .והרמב"ן )פו .ד"ה
פסק( גבי הא דאמרינן בהספינה והא מדכליו של מוכר ברשות לוקח לא קנה וכו'
כתב דיש אומרים דמשיכה לא מהניא בכליו של מוכר ודחה הוא ז"ל דבריהם
והסכים לדברי התוספות והרא"ש ז"ל וכתב שכן נראה מדברי רשב"ם )שם ד"ה
מדד( ורבינו חננאל .וכיון דכל הני רבוותא מסכימים בכך הכי נקיטינן

טז טור :אין הרשות קונה ולא הכלי ולא המשיכה ולא ההגבהה
אא"כ פסק תחילה המדה בכך וכך אבל כל זמן שלא פסק אין לו שום
צד שיקנה בו דכל זמן שלא פסק לא סמכה דעת שניהם שמא לא
יסכימו על הסכום ואם המקח דבר שדמיו קצובין אז קונה אף על
פי שלא פסק וכן אם אמר לו הריני מוכר לך כפי שישומוהו שלשה
קונה אפילו אם אין דמיו קצובין:
יא בד"א שאין המדידה מעכבת כשלא הזכיר לו סכום כל המקח
אלא אמר לו כל מדה ומדה בכך וכך לפיכך הוי כל מדה ומדה דבר
בפני עצמו אבל אם אמר לו כור בשלשים זוז אני מוכר לך יכול
לחזור בו אפילו במדה אחרונה ואפילו הוא ברשות לוקח ובכליו
או אפילו אם הגביה או משך כל הכור אינו קונה אא"כ מדד כיון
שגילה דעתו שאין רוצה למכור אלא כל הכור ביחד לא סמכה דעת
שניהם עד שימדדו }ד"מ :וכתב המגיד משנה פרק ד' מהלכות מכירה
)ה"ז( שזה הוא שיטת המפרשים וכן עיקר ודלא כהרי"ף ורמב"ם
שיש להם שיטה אחרת בזה ועיי"ש { והרמ"ה כתב דוקא בסימטא אבל
אם הוא ברשות לוקח או שהגביה כל הכור קנה וכן כתב רב אלפס
וה"ר יונה הוסיף לומר דאפילו לא משך אלא כל סאה וסאה לבדה
קנאה במשיכתה ולא נהירא אלא כדפרישית דאפילו משך כל הכור או
הגביהו לא קנה אא"כ שמדדו וכן דעת א"א הרא"ש ז"ל וכתב עוד
ה"ר יונה דכי אמרינן כשמדד לו סאה אחרונה קנה כל הכור דוקא
שמדד לו כל סאה וסאה ונשארו כולם בתוך הכלי עד אם כלה למדוד
כל הכור אבל אם מודד כל סאה וסאה ונתנה ע"ג סימטא כיון שלא
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קנה בשעת מדידה גם לבסוף לא קנה ואין נראה לא"א הרא"ש ז"ל
אלא כיון שגמר מדידת כל הכור איגלאי מילתא שקנה כל סאה וסאה
למפרע משעה שנמדדה א"ל כור בל' סאה בסלע אני מוכר לך ראשון
ראשון קנה אם הוא במקום הראוי לקנות כגון בסימטא או בחצר של
שניהם וטעמא משום דמספקא לן אי תפוש לשון ראשון או לשון
אחרון הילכך מה שבא לידו והוא מוחזק בו לא מפקינן מיניה ואם
לא נתן המעות }ד"מ :משמע דלעיל מיירי דנתן המעות ואפילו הכי
אם אמר לו כור בשלשים אני מוכר לך לא קנה וזהו שלא כדברי
רבינו ירוחם שכתב נתיב י' חלק ב' בשם הרשב"א שאם נתן המעות
אפילו אמר לו כור בשלשים אני מוכר לך ראשון ראשון קנה כנגד
מעותיו עכ"ל{ כתב הרמ"ה דאף במה שהוא תפוש יכול לחזור בו
כיון שהוא מוחזק עדיין במעות אוקי ממונא בחזקת מריה:
יב שאלה לא"א הרא"ש ז"ל ששאלת ראובן מכר עשר חביות לשמעון
ואמר לו אני מוכר לך חביות אלו המדה בכך וכך ולאחר שלקח
שמעון קצת מהיין מחבית אחת חזר בו ולא רצה ליקח יותר אם
יכול לחזור בו גם מחבית שפתח .תשובה ודאי משאר החביות יכול
לחזור בו כיון שלא משך ואם לא נתן מעות אף מי שפרע ליכא
ואותה חבית שפתח מילתא דפשיטא הוא שאם יניחנה כך תחמיץ
ותתקלקל לפיכך צריך ליקח כולה אף על פי שלא משך אמנם יכול
לומר למוכר אני מחויב באחריות היין וטול אתה היין שבחבית
בשומת ב"ד ואם יפסד ויחסר אשלם ואפרע דמי החבית כפי מה שהיה
שוה כשקניתיו:
}זה גם סעיף ח{ הכניס הלוקח את החמורים לביתו עם התבואה שעליהם אותה
משיכה אינה כלום אפילו אם פסק הדמים ומדד המוכר על החמורים לא קנה אא"כ
פרקם ומכניסם שאז יקנה לו ביתו לכשיפסוק אם הוא במשוי שאינו מונח בכליו
של מוכר אף על פי שלא מדד והראב"ד כתב דאפילו מדד לוקח על החמורים לא
קנה שלא נתכוין למשיכה ולקנות במדידה זו דלמדידה בעלמא נתכוין ולא
מסתברא

ב"י :והגהות בפרק ד' מהלכות מכירה )אות א( כתבו דברי
התוספות שכתב הרא"ש וכתבו עוד )ד"ק שם ה"א( וראב"ד כתב
דאפילו מדד לוקח לא קנה אלא אם כן נתן לתוך קופתו שלא
נתכוון למשיכה ולקנות במדידה אלא למכירה בעלמא נתכוון ולה"ר
יונה )פד :ד"ה המוכר( נראה שאם מדד הלוקח קנה ועיין עוד
שםא*:
אין הרשות קונה וכו' .בהספינה )פד (:משנה המוכר פירות
לחבירו משך ולא מדד קנה מדד ולא משך לא קנה ופירש ר"ש מדד
ולא משך כגון שמדד בכליו של מוכר והניח על גבי סמטא אבל מדד
ונתן לתוך כליו של לוקח קנה כדאמרינן בגמרא )שם( .ואיתא תו
התם )פה סוע"ב( אמר רבא משך חמריו ופועליו וכו' פרקן
והכניסן לתוך ביתו פסק עד שלא מדד אין שניהם יכולין לחזור
בהן מדד עד שלא פסק שניהם יכולין לחזור בהם ומפרש בגמרא
טעמא משום דפסק סמכא דעתיה לא פסק לא סמכא דעתיה .ופירש
]ר"ש[ לא סמכה דעתיה .דמי יימר שיתקיים המכר שמא המוכר יעלה
בדמיהם והלוקח יזלזל בדמיהם שהרי אין דמיהם קצובים עכ"ל:
וכתב הרא"ש )סי' טז( ובדבר שדמיו קצובים אף על פי שלא פסק
קני וכן כתב הרמב"ם בפרק ד' מהלכות מכירה )הי"ב( וכתב הרב
המגיד שהוא פשוט ויצא לו מעובדא דהנהו קרי דקייצי דמייהו
)ב"ב פח (.ומהא דנוטל כלי מן האומן )שם( וכן כתב הרב ן'
מיגא"ש ז"ל )פו .סוד"ה א"ל הונא( .ולקמן בסימן זה )סט"ו(
גבי נוטל כלי מן האומן אבאר בעזרת השם מה נקרא דמיו קצובין:
וכתב הרמב"ם בפרק הנזכר )הי"ב  -יג( דקנה באחד מדרכי הקנאות
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עד שלא פסק לא קנה לפיכך המושך חמרין ופועלין וכו' פרקן
הלוקח והכניסן לתוך ביתו אם פסק דמים ואחר כך מדד המוכר אין
שניהם יכולין לחזור בהם .וכתב הרב המגיד ומה שכתב המחבר פסק
ואחר כך מדד יש מפרשים דלא בעי מדידה בסוף אלא פסק בלבד
ברשות לוקח קנה לו ופרשו פסק עד שלא מדד אפילו קודם שמדד
אין יכולין לחזור בהם עכ"ל
}ד"מ :ופירוש דמיו קצובים פירש רשב"ם פרק הספינה )פח .ד"ה
והנ"מ( כגון כלים שיש להם קצבה ליתנם לעולם בכך וכך וכן
נראה מדברי הרמב"ם פרק ד' מהלכות מכירה .אבל המגיד משנה
)הי"ד( כתב שם בשם הרשב"א )פח .ד"ה גופא( דפירוש דמיו
קצובים מפי המוכר או שאמר עכשיו בפירוש זה בכך וכך אי נמי
שקצץ דמים פעם אחת לכל מי שיבוא ליקח ממנו כלי כזה הא לאו
הכי לא קנה אף על פי שמוכרין כיוצא בו בעיר בקצבה ידוע
דאפילו הכי לא סמכה דעתיה דלמא אין המוכר מתרצה בכך עכ"ל{
כתב רבינו ירוחם נתיב י' חלק ב' )לג ע"ג( וכתבו בשם הרי"ף
דלא קנה עד שיפסוק אפילו דמיו קצובין עד כאן .ולפירוש
הרשב"א והרמב"ן בדמיו קצובין נראה לי שאפילו הרי"ף יודה
דה"ל פסק:
ומ"ש וכן אם אמר לו הריני מוכר לך כפי שישומוהו שלשה וכו'
אף על פי שאין דמיו קצובים קני .נראה לי שלמד כן מדגרסינן
בסוף עבודה זרה )עב (.וכתבה הרי"ף בסוף פרק בית כור )ב"ב
נא (:דאי אמר ליה מזביננא לך האי ארעא כדשיימי בי תלתא
אפילו תרי מגו תלתא וכתב )הרי"ף שם( וקיימא לן דהני שמעתתא
כולהו בדאמר ליה מעכשיו וקנו מיניה .וסובר רבינו דדין טלטל
בדרכי הקנאתו שוה לדין קרקע בדרכי הקנאתו וכי היכי דבקרקע
כי קנו מידו ואמר ליה כדשיימי בי תלתא קנה ה"נ במטלטלין
כשקנאם באחד מדרכי הקנאתן ואמר ליה כדשיימי בי תלתא קנה
ואין אחד מהם יכול לחזור בו:
(יא( במה דברים אמורים שאין המדידה מעכבת וכו' .שם )פו(:
ובסוף פרק בית כור )שם קה ,.קו (:ובסוף פרק השואל )ב"מ קב(:
כור בשלשים אני מוכר לך יכול לחזור בו אפילו בסאה אחרונה
כור בשלשים סאה בסלע אני מוכר לך ראשון ראשון קנה ופירש ר"ש
בהספינה כור בשלשים אני מוכר לך .צריך היה לו למעות כנגד
דמי הכור ולא נתכוון שיהא זה קונה פחות מכור ולא יתר על כור
אלא כור בצמצום מקנה לו לא פחות ולא יתר הילכך אם משך ואף
על פי שפסק ואפילו ברשות לוקח ובכליו של לוקח לא קנה עד
שיהא הכור מדוד כולו דהכא מדידה מעכבא הואיל והקפיד במכירת
פחות מכור ויותר מכור ומשום הכי יכול לחזור בו מכל המכירה
אפילו כשמדד לו כ"ט סאין חוזר הוא כל זמן שלא נמדד סאה
אחרונה ואף על פי שמשך הכ"ט סאין אינה משיכה מעליא דכור זה
חד מקח הוא ועד דמשיך כוליה לא קני ומתניתין משך ולא מדד
קנה היינו כשמקנה לו כל החבילה כמות שהיא והמדידה גלויי
מילתא בעלמא היא להודיע כמה מכר .וכן דעת הרא"ש )פ"ה סי'
יז( שכתב ואף על גב דאמרינן במתניתין משך ולא מדד קנה שאני
הכא שפירש כור אני מוכר לך שגילה בדעתו שלא רצה שיגמר המכר
אלא בבת אחת שהיה צריך לדמי כור שלם עכ"ל .והיינו לומר שאף
על פי שמשך הכ"ט סאין לא קנה אך היכא שמשך כל הכור קודם
מדידה לא נתבאר בדברי הרא"ש אי קנה אי לא ורבינו שכתב שדעת
הרא"ש דלא קנה איפשר שלמד כן מדלא כתב דברי הרי"ף שאכתוב
בסמוך :וכתב הרי"ף בהספינה )מג (.רב ושמואל דאמרי תרוייהו
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כור בשלשים וכו' ומשכחת לה בסימטא אי נמי ברשות לוקח והוא
דאיתנהו בכליו דמוכר דאי ברשות הרבים הא קיימא לן דאין כליו
של לוקח קונה ברשות הרבים ואי ברשות מוכר הא קיימא לן דכליו
של לוקח ברשות מוכר לא קנה לוקח ואי ברשות לוקח וליתינון
בכליו דמוכר הא אמרינן ברשות לוקח כיון שקיבל עליו מוכר קנה
לוקח ואף על פי שלא מדד הילכך לא משכחת לה אלא כדאמרן .ואם
כן מה שאמר רבינו בשם הרמ"ה והרי"ף דוקא בסימטא היינו
לאפוקי רשות הרבים או רשות המוכר אבל רשות לוקח כל היכא
דאיתיה בכליו דמוכר דינו שוה לסמטא ומה שאמר אבל אם היה
ברשות לוקח היינו לומר שהיה ברשות לוקח לגמרי כגון שהיא
ברשותו ובכליו אבל אם היא ברשות לוקח והכלי ממוכר לא קנה:
והרמב"ם כתב בפרק רביעי מהלכות מכירה )ה"ז( כדברי הרי"ף.
וכתב עוד )שם( דבין כי אמר ליה כור בשלשים אני מוכר לך בין
כי אמר ליה כור בשלשים סאה בסלע אני מוכר לך מיירי בשקבל
עליו המוכר למכור והתחיל המוכר למדוד לתוך כליו של מוכר.
וכתב הרב המגיד דדברי הרי"ף נוטים לדברי הרמב"ם אלא דאיפשר
דהרי"ף טרם מדידה קאמר אבל בשעת מדידה לכליו של לוקח הוא
מודד .וכתב דדעת שאר מפרשים דכי אמרינן ראשון ראשון קנה
דוקא בכליו דלוקח ובסימטא ובחצר ]של[ שניהם ואין צריך לומר
ברשותו ואז כליו קונה לו הא לתוך כליו של מוכר לעולם לא קנה
אלא המדה הזו של לוקח היא ושם המוכר מודד וכשאמר לו כור
בשלשים לא קנה הלוקח ראשון ראשון מפני שזה מקפיד שלא למכור
פחות ואינו רוצה לגמור המכר לחצאין וטרם המדידה היו הפירות
בכליו של מוכר אם הרשות הזאת רשות לוקח או על גבי קרקע אם
היו בסימטא זו היא שיטת ר"ש)י( והרשב"א ורבינו יונה )פו:
ד"ה וכתב ,פז .ד"ה עלה( וזה דעת הראב"ד בהשגות עכ"ל וכתב
הרב המגיד ששיטת רש"י וסייעתו עיקר] .בדק הבית[ ולענין הלכה
נקטינן כהרמב"ם וכל שכן דפשט דברי הרי"ף כוותיה ]עד כאן[:
כתב רבינו ירוחם בנתיב י' חלק ב' )לג ע"ד( כור בשלשים סאה
בסלע אני מוכר לך וכו' אבל אם מכר לו כל החבילה ומשך אפילו
לא מדד קונה הכל וכן פירש רשב"ם )שם( וכתב הרשב"א )שם סוד"ה
הא דאמרי( שאם נתן מעות אפילו אמר כור בשלשים אני מוכר לך
ראשון ראשון קנה נגד מעותיו עכ"ל:
וה"ר יונה הוסיף לומר וכו' .כבר כתבתי בסמוך בשם הרב
המגיד שדעת רבינו יונה דאף על פי שמשך לא קנה כל שלא מדד
כיון שאמר לו כור בשלשים אני מוכר לך וזה שלא כדברי הרי"ף
ואם רבינו הבין כן בדברי רבינו יונה קשה דאחר סברת הרי"ף לא
שייך למימר וה"ר יונה הוסיף וכו':
וכתב עוד רבינו יונה )פו :ד"ה ויש לפרש ,פז .ד"ה עלה):
ואין נראה לאדוני אבי הרא"ש:
אמר ליה כור בשלשים סאה בסלע וכו' .כבר נתבאר בסמוך:
וטעמא משום דמספקא לן וכו' .הכי אסיקנא בסוף פרק בית כור
)קה (:.ובסוף פרק השואל )שם( .ואם כן לא שנא אמר כור בשלשים
סאה בסלע לא שנא אמר סאה בסלע כור בשלשים לעולם ראשון ראשון
קנה ואין המוכר יכול לחזור בו כיון דברשות לוקח הוא מספיקא
לא מפקינן מיניה .מיהו הלוקח יכול לחזור בו ולישנא דייק הכי
ראשון ראשון קנה דמשמע דלטובת הלוקח אמרינן דקנה מדלא קתני
אין אחד מהם יכול לחזור בו וזהו מה שכתב הרמ"ה דאם לא נתן
המעות אף במה שהוא תפוס יכול לחזור בו :ואם תאמר להרמב"ם
דמוקי להא דכור בשלשים וכו' בשהם אחר מדידה גם כן בכליו של
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מוכר כמבואר בדבריו בפרק הנזכר וכיון שהוא פסק )מכירה פ"ד
ה"ב( דכליו של מוכר ברשות לוקח לא קנה אם כן היכי אמרינן
דכיון שהם ברשות לוקח לא מפקינן מיניה וצריך לומר דכיון
שמדד המוכר ה"ל כאלו אמר ליה זיל קני וסבירא ליה להרמב"ם
דזיל קני מהני גם כן בכליו של מוכר ברשות לוקח ושלא כדברי
רבינו יונה שכתב רבינו לעיל בסימן זה )ס"ח() :יב( שאלה
לאדוני אבי .כלל ק"ב סימן א' :כתב הריב"ש בסימן רכ"ב רואה
אני שהדין עם דון שלמה המוכר כי מאחר שנעשה המכר בפני עדים
ונתקיים בקנין ובשטר ושניהם מודים בזה לא נתבטל המכר מחמת
מה שטען הקונה שנפל מחלוקת בינו ובין גקמי בוניט במשקל הצמר
ובברירתה וסגר הדלת אז ומאן לתתה אליו ועיי"ש:
יז ב"ב סו ע"ב.
יח ב"ב פה ע"א ,תוס' שם ד"ה נשברה ,ורא"ש סי' יח.
יט שם פו ע"ב.
כ שם פח ע"א ,ועי' נדרים לא ע"ב ,רמב"ם מכירה פ"ד הי"ב.
כא כפשטות הגמ' ב"מ פא ע"א.
כב רש"י שם ,ועי' רמ"ה ב"ב פ"ה סי' קכא????
כג רמב,ם מכירה פ"ד הט"ו.

כד ב"ב קטו ע"א.
כה שם ע"ב.
כו ב"ב קטז ע"ב.
כז ב"ב קח ע"א וקי ע"ב.
כח תרומת הדשן סימן שנב
כט ב"ב קיד ע"ב.
ל נדה מג ע"ב ,ב"ב קמב ע"א.
לא יבמות כב ע"א.
לב מרדכי ב"ב סי' תרעא.
לג תהרי"ק שורש קסא.
לד ב"ב קכב ע"ב.
לה ב"ב קמב ע"ב ונדה מד ע"ב.
לו בכורות מו ע"ב ורמב"ם נחלות פ"ב ה"ב.
לז נ"י ב"ב סו ע"א ד"ה גרסינן בגמ'.
לח ב"ב קכו ע"ב.
לט ב"ב קכז ע"א.
מ ב"ב קמב ע"ב.
מא בכורות מו ע"א.
מב רמב"ם נחלות פ"ב ה"י.
מג בכורות מז ע"ב.
מד בכורות מו ע"א.
מה בכורות מז ע"א.
מו יבמות סב ע"א.
מז יבמות כב ע"א.
מח ב"ב קכז ע"א.
מט יבמות ק ע"ב.
נ קידושין עד ע"א.
נא ב"ב קכח ע"ב ,ורא"ש שם.
נב ב"ב קלד ע"א.
נג רמב"ן ב"ב קכז ע,א היו מוחזקין.
נד ב"ב קכו ע"ב.
נה מהרי"ק שורש קמה.
נו גיטין עא ע"א.
נז ב"ב קטז ע"ב.
נח בכורות נא ע"ב.
נט שו"ת הרא"ש נ סי' יא.
ס בכורות נאע "ב וב"ב קכה ע"ב.
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סא ב"ב קכד ע"ב.
סב ב"ב קכג ע"ב ,רמב"ם נחלות פ"ג ה"ב.
סג רא"ש הובא בטור ,וכן הראב"ד שם.
סד ב"ב קכג ע"ב.
סה בכורות נא ע"ב ,ב"ב קכג ע"ב קכד ע"א.
סו ב"ק צה ע"ב וב"מ קי ע"ב.
סז ב"ב קכו ע"א.
סח ב"ב קכה ע"ב.
סט מהרי"ק שורש קמה.
ע רשב"ם ב"ב שם.
עא מהרי"ק שורש קמה.
עב ב"מ סז ע"ב.
עג ר"י מגא"ש ב"ב קכה ע"ב.
עד ב"ב קכו ע"א.
עה רמב"ם נחלות פ"ג ה"ו.
עו ב"ב קכד ע"א.
עז ראב"ד הובא בבעל התרומות שער סימן ס סעיף ג.
עח נ"י ב"ב כט ע"ב ד"ה כרגא.
עט מרדכי ב"ב סי' תקעד ונ"י ב"ב דף נג ע"ב ד"ה אמר המחבר.
פ ב"ב קלד ע"א.
פא רא"ש ב"ב פרק יש נוחלין סי' לט.
פב ב"ב קכז ע"ב ורמב"ם נחלו פ"ד ה"ב.
פג ה"ה נחלות פ"ד ה"א.
פד ב"ב קכז ע"ב.
פה ב"ב קכז ע"ב.
פו ברכות טז ע"ב.
פז רמב"ם נחלות פ"ד ה"ו.
פח טור ,רי"ף יבמות ה ע"א.
פט רמב"ם נחלות פ"ד ה"ז.
צ ב"ב קלד ע"א.
צא יד רמ"ה ב"ב פ"י סי' ט'.
צב ב"ב קלה ע"ב.
צג רמב"ם נחלות פ"ד ה"ח.
צד שם.
צה רא"ש ב"מ פ"ג סי' יד.
צו הרמב"ם נחלות פ"ה ה"א ,יבמות לז ע"ב ,ב"ב קמ ע"ב.
צז יבמות שם.
צח תרה"ד שמ"ט.
צט רמב"ם שם.
ק ב"ב קמ ע"ב.
קא טור.
קב קנח ע"ב.
קג ה"ה נחלות פ"ה ה"ו.
קד ב"ב קנט ע"ב ,רמב"ם נחלות פ"ה ה"ו-ז ,שו"ת הרא"ש כלל פ"ד סי' ג'.
קה טור בשם ר' ישעיה ושו"ת הרשב"א תשכ"ו.
קו ב"ב קנז ע"א.
קז מרדכי ב"ב תרל"ח ותרל"ט.
קח ב"ב קכו ע"ב.
קט ב"ב קל ע"א.
קי ב"ב קל ע"א ורמב"ם נחלות פ"ו ה"ב.
קיא יד רמ"ה ב"ב פ"ח סי' ו' קמד ע"א.
קיב הרב המגיד נחלות פ"ו ה"ב.
קיג ב"ב קל ע"א ,רמב"ם נחלות פ"ו ה"ג.
קיד רי"ף ב"ב נח ע"ב רא"ש ב"ב פרק ח' סי' ל'.
קטו ה"ה נחלות פרק ו' ה"ג בשם ר"י מיג"ש.
קטז טור בשם הרא"ש.
קיז ב"ב קכו ע"ב קכט ע"א.
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קיח נ"י ב"ב נח ע"א ד"ה ומה שהעלינו.
קיט מרדכי ב"ב תקפ"ה.
קכ מרדכי ב"ב תקצ"ט.
קכא מרדכי ב"ב תקפ"ד.
קכב תרומה הדשן ש"ן.
קכג מהר"י וייל בתשובה קט.
קכד שו"ת הרא"ש כלל פ"ד.
קכה שו"ת הרא"ש כלל פ"ג סימן ה'.
קכו שו"ת רשב"א ח"ד סי' כ"ב.
קכז שו"ת הרא"ש כלל פ"ג סימן ד'
קכח ב"ב קלג ע"ב.
קכט מרדכי ב"ב סי' תרכ"ה.
קל קידושין יז ע"ב.
קלא מרדכי קידושין סי' תצ"א.
קלב רמב"ם נחלות פ"ו הי"ב ,רא"ש קדושין פ"א סי' כ"ב וכ"ג.
קלג שו"ת הרא"ש כלל י"ז סימן י'.
קלד מרדכי קידושין סי' תצ"ב.
קלה תרוה"ד סי' שמט.
קלו שו"ת מהר"ם מרוטנברג תתקכ"ט.
קלז שו"ת הרא"ש כלל ל"ב סימן ו'.
קלח רמב"ם נחלות פ"ד ה"ז ,קידושין פ ע"א.
קלט שו"ת הרא"ש כלל פ"ו סי' ט'.
קמ שו"ת ריב"ש סי' מ"ו.
קמא רמב"ם נחלות פ"ז ה"א-ב.
קמב יבמות קיז ע"א.
קמג יבמות קיז ע"א רמב,ם שם ה"ב.
קמד רמב"ם נחלות פ"ז ה"ג.
קמה רמב"ם נחלות פ"ז ה"ד-ה.
קמו רמב"ם נחלות פ"ז ה,ה-ו.
קמז ב"מ לח ע"ב.
קמח
קמט ב"מ לט ע,א.
קנ תוס' ב"מ לט ע"א ד"ה וכולם.
קנא
קנב רמב"ם נחלות פ"ז ה"ה.
קנג רשב"א ב"מ לח ע"ב.
קנד טור בשם הרא"ש.
קנה שו"ת הרבש"א )המיוחס לרמב"ן סי' ס"ו(.
קנו ב"מ לט ע"א ורמב"ם נחלות פ"ז ה"ה-ו.
קנז ב"מ לט ע"א ,הרמב"ם נחלות פ"ז ה"ח.
קנח רמב"ם שם ה"ח-י.
קנט נ"י ב"מ כא ע"ב ד"ה ואינו ידוע.
קס ב"מ לט ע"א.
קסא ב"מ לט ע"א.
קסב נ"י ב"מ כב ע"א ד"א מר ,ושו"ת ריב" שסי'
קסג שו"ת הרשב"א ח"ב סי' קמו.
קסד ר' ירוחם נתיב כ"ו ח"א עא סוף ע"ד.
קסה רי"ף ב"מ כב ע"א.
קסו מרדכי ב"מ סי' תמז.
קסז שו"ת ריב"ש סי' שכ"ד.
קסח שו"ת הריטב"א סי' קסב.
קסט

תצ"ה.

שו"ת זכרון יהודא סי' לה.

קע ב"מ לט ע"ב.
קעא שו"ת הרא"ש כלל לב סימן ד'.
קעב ב"ב קלט ע"א.
קעג רשב"ם ב"ב קלט ע"א ד"ה מתני'.
קעד פיסקי הרי"ד ב"ב קטז ,ותוס' רי"ד ב"ב קלט ע"א ד"ה מאי.
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קעה ב"ב קלט ע"א.
קעו שו"ת מהר"י וייל סימן קד.
קעז שם סימן ק"י.
קעח ב"ב קמד ע"ב ורמב"ם נחלות פ"י הי"ג.
קעט ב"ב שם ,ורמב"ם נחלות פ"ט הי"ד.
קפ ב"ב קמג ע"ב ,ורמב"ם נחלות פ"ט ה"ב וה"ג.
קפא רא"ש ב"ב פ"ט סי' ט' ,ורמב"ן ב"ב קמג ע"ב ורשב"א שם.
קפב ב"ב קמג ע"ב.
קפג מרדכי ב"ב סי תר"ח?.
קפד רא,ש ב"ב פ"ט סי' ט'.
קפה רא"ש ב"מ פ,ג סי' יד.
קפו ה"ה נחלות פ"י ה"ג.
קפז נ"י ב"ק דף ה ע"א.
קפח ב"ב קמד ע"א.
קפט ב"מ לט ע"ב.

קצ בבא קמא יא ע"ב ,ורא"ש שם סי' יג.
קצא כתובות קט ע"ב ,ורא"ש שם סי' יד.
קצב מקור?
קצג קידושין מב ע"א ,ורא"ש שם סי' ח.
קצד רא"ש כתובות פרק אלמנה ניזונית )סי' יח( ובתשובה )כלל פה סי' ד(.
קצה מרדכי ריש האיש מקדש )סי' תקח(.
קצו מקור?
קצז מקור?
קצח טור :שאלה לא"א הרא"ש ז"ל ששאלת שיש מהיורשים שלקחו מחפצי הבית בלא חלוקה
ומהם שלא לקחו כלום ויש מקרובי המת שאינן יורשין שאומרים ללוי שיתן מה שבידו לצרכי
קבורה מפני שהוא מצוה ולוי טוען שרוצה ליתנו ליורשיו שלא לקחו דבר תשובה אם אין אחד
מהיורשין מערער בדבר יתן לו מה שבידו לצרכי קבורה)ג( אבל אם אחד מהיורשין מערער לומר
פלוני נטל שיעור חלקו המגיעו ואני לא נטלתי אם יתנו הממון שביד לוי לצרכי קבורה נמצא
שנתתי לצורך קבורה והוא לא נתן יפה מערער ויבואו לחשבון וכל אחד מהאחין יתן חלקו המגיע
לו
ב"י :שאלה לא"א הרא"ש ז"ל ששאלת שיש מהיורשים שלקח מחפצי הבית בלא חלוקה וכו'.
כלל פ"ו סימן ח' .ועיין בתשובת הרא"ש )שם סי' ו( שכתב רבינו בסוף סימן רנ"ג )סמ"ח
קצט ב"מ צד ע"ב.
ר ב"מ פ ע"ב.
רא שם פא ע"ב.
רב רמב"ם שכירות פ"ב ה"ח.
רג רמב"ם שם.
רד שות" הרא"ש כלל צד סימן ב' וסימן ד'.
רה טור בשם שו"ת הרא"ש הנ"ל.
רו מקור?
רז ב"ק מח ע"ב.
רח ב"מ לו ע"א.
רט מרדכי ב"ק קצח.
רי הרמב"ם שכירות )פ"ב ה"ח(.
ריא
ריב

ריג
ריד
רטו

ב"מ צג ע"א ושבועות מט ע"ב.
תוס' ב"ק נז ע"א ד"ה כגון ,ורא"ש ב"ק פ"ו סי' ה.

ב"ק נז ע"א ,ב"מ כט ע"ב נח ע"א.
מרדכי ב"מ סי' רפב וסי' שעו.
åéù ïîéñ ä"ú

רטז ב"מ פג ע"א
ריז טור
ריח ירושלמי ב"מ פ"ז ה"א ,אשרי ב"מ פ"ז סי' א.
ריט נ"י ב"מ נב ע"א ד"ה וגרסינן
רכ שם
רכא ריב"ש תעה.
רכבב"מ שם.
רכגב"מ פז ע"א.
רכד ב"ה עה ע"ב ורי"ף מו ע"א ורא"ש סי' א.
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רכה רמ"ה.
רכו ב"מ עו ע"א.
רכז שם.

רכח
רכט שם.
רל נ"י &
רלא ב"מ עו ע"ב רא"ש
רלב ב"מ עו ע"ב.
רלג מהרי"ק קפב.
רלד

סנהדרין נו ע"ב ,רמב"ם שכירות פי"ג ה"ג ,רא"ש סנהדרין & סי' ו ,רמב"ן צ ע"א ד"ה הא
דבעינן.
רלה רמ"ה בטור.
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