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מהם
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98
הקונה שדה על שם אחד ואחר כך אומר שהוא לעצמו ,ודין
שליח מקנה לג' ביחד
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דין קניית קרקע בשטר
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המחובר לקרקע דינו כקרקע
עובד כוכבים שמכר קרקע לישראל וקבל כסף ולא כתב שטר
דין קניית קרקע או מטלטלין בחליפין
דין קניית עבד כנעני
דין קניית בהמה גסה ודקה
דין קניית מטלטלין איזה במשיכה ואיזה במסירה ,ומה דינו
במעות שבידו
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דין רשם על החבית ,והתוקע כפו לחבירו
דין קניית מטלטלין אגב קרקע ,או עבדים וקרקע ,או עבד
ומטלטלין ,או בהמה וכלים שעליה
כל מטלטלין נקנין בחליפין ומטבע אין נקנה בחליפין
אימתי מקבל החוזר בו מי שפרע ומתי נקרא מחוסר אמנה
דין מוכר מחמת אונס ,ומסר מודעא ובטלה
דין כשאמכור אמכור לך במאה ומכר לאחר ביותר ,או שאמר
אמכרנה לך כמו שישומו אותו ב"ד
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דין בהמות או ספינות שפגעו זה בזה
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הבכור נוטל פי שנים ,ואיזה הוא בכור לנחלה וספק בכור
אין הבכור נוטל פי שנים לא במלוה ולא בשבח ,ואם מכר חלק
בכורה
דין האומר :זה בני ,או אחי או עבדי ,וחזר ואמר איפכא
אמר אחד :זה אחינו ,או שבא אחד ואמר :אני אחיך
המעביר נכסיו מבניו ליתנם לאחד
שלא להעביר נחלה ממי שראוי לירש
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אין צריך עדות ליורש שהוא קרוב וצריך עדות שמת
שבוי שברח והיוצא לדעת מה יעשו בנכסים
יתומים גדולים וקטנים היאך ניזונים מנכסיהם
מי שמת והניח בנים גדולים וקטנים
היאך שמין מה שעל בניהם ובנותיהם כשחולקים
אחים גדולים וקטנים ורוצים לחלוק
דין אפוטרופוס מי ימנו וכיצד יתנהג וכל משפטיו
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רצה
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רצז
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רצט
ש
שא
שב
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שד
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דין שומר חנם מאימתי מתחייב בשמירה ,וכיצד היא השמירה
שלא לשלוח יד בפקדון ,ואם שלח בו יד
מתי ניתן הפקדון ליתבע ,ואם יכול להחזירו בכל מקום
הכופר בפקדון או שטוען נגנב
שילם הנפקד כיצד משביעין אותו
המפקיד בעדים וטוען הנפקד נגנב או להד"מ
הכופר בפקדון אפילו נותן המפקיד סימן
נפקד אומר :איני יודע כמה אני חייב ,והמפקיד טוען ברי
שנים שהפקידו ביד אחד ואחד מהם בא לתבוע
שנים שהפקידו ,אחד ק' ואחר ר' ,וכל אחד תובע מאתים
דין השומרים בעבדים וקרקעות ובהקדשות ובשל עניים
דיני שומרים א' האיש וא' האשה
הלכות שומר שכר ואומנים )שג-שו(
שומר שכר באיזה דבר חייב או פטור ומאימתי מתחייב
המעביר חבית ממקום למקום ונשבר ,מתי חייב
שומר שכופר או שטוען נאנס או נגנב
האומנים שומרי שכר ,ואם קלקלו ,וטבח שנבל

334
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360
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364
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373
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379
383
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הלכות שוכר )שז-שיט(
שז
שח
שט
שי
שיא
שיב
שיג
שיד
שטו
שטז
שיז
שיח
שיט

דיני השוכר וחיובו ופטורו ואם השאיל או השכיר
השוכר בהמה לרכוב עליה כמה יטעון עליה
השוכר את הבהמה לילך למקום ידוע והוליכה למקום אחר
השוכר את החמור ונסתמא או מת או נשבר
השוכר הספינה ופרקה בחצי הדרך או טבעה בחצי הדרך
המשכיר בית לחבירו לזמן קצוב או סתם
המשכיר בית לחבירו בבירה גדולה באיזה מקום רשאי להשתמש
מה הדברים שעל המשכיר לעשות או על השוכר
דין המשכיר בית על תנאי
המשכיר בית לחבירו לזמן קצוב ורצה השוכר להשכירו לאחרים
אמר השוכר פרעתי שכר הבית ,והמשכיר אומר לא פרעת
השוכר רחים מחבירו ושוב לא נצטרך
מי שהטעה חבירו עד שהכניס פירותיו לביתו
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401
404
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415
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הלכות חכירות וקבלנות )שכ-של(
שכ

מקבל או חוכר מחבירו היאך יתנהג זה עם זה
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שכג
שכד
שכה
שכו
שכז
שכח
שכט
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המקבל בית השלחין ושדה האילן ויבשו
המקבל שדה מחבירו ואכלה חגב או נשדפה
המקבל שדה מחבירו ולקתה בעומריה
המקבל שדה לזורעה מין ידוע ובא לשנותה
המקבל שדה מחבירו אם רשאי לזורעה פשתן
המקבל שדה לזורעה שומשמין וזרעה חטין
דין מקבל שבא להסתלק ועדיין לא נגמרו הזרעים
דין מקבל שרוצה להסתלק מפני רעת השדה
המקבל שדה לזמן ומת והניח בן
המקבל שדה ליטע כמה אילנות

429
432
434
434
434
435
435
436
436
437
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שלה
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שלט

השוכר פועלים ינהג עמהם כמנהג המדינה
דין האומר לשלוחו צא ושכור לי פועלים ,ושכרן יותר ממה שאמר
לו
השוכר את הפועל ובא הפועל לחזור קודם שהתחיל או אחר כן
השוכר את הפועל להשקות השדה ,והשוכר מלמד וחלה בנו
השוכר את הפועל למלאכה סתם או למלאכה ידועה
השוכר את הפועל לעשות בשלו והראהו בשל חבירו
דין אכילת פועל בשעת מלאכה ממה אוכל או מתי אוכל
דין אכילת בהמה בשעת מלאכה ואיסור חסימתה
לתת שכר אדם בהמה וכלים בזמנו ,ומתי זמנו
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מאיר המשפט על חושן משפט חלק ו'
סימן קעא  -איזה דבר שהשותפין כופין זה את זה לחלוק
)א( אאחד הקונה מחבירו חצי שדהו ,או שנים שקנו מאחד שדה ,1או שירשו ,או שניתן
להם במתנה ,או שהחזיקו בו מההפקר ,וביקש אחד מהשותפין לחלוק וליטול חלקו לבדו,
אם יש באותו קרקע דין חלוקה ,כופה את שאר השותפין וחולקין עמו .2ואם אין בו דין
חלוקה ,3אין אחד מהם יכול לכוף את חבירו לחלוק ,וכן הדין במטלטלין .הגה :בואם היה בו
דין חלוקה וקבלו קנין שלא לחלוק )א( ,אינן יכולין לחזור בהן .גראובן ושמעון שיש להן מקומות בבית
הכנסת זה אצל זה ,וראובן רוצה לעשות מחיצה ביניהם ולהכניס המחיצה בתוך שלו ,ושמעון רוצה
לעכב באמרו שאם יעשה מחיצה המקום יהיה דחוק ,הדין עם ראובן )ב( .דוכן רבים היושבים על
ספסל אחד בבית הכנסת )ג( ,והיושב בראש רוצה להוסיף עוד מקום אחד אצל מקומו ,והיושב אצלו
רוצה למחות באמרו שעכשיו הוא שני אצל הראש )ד( ,ואם יוסיף יהיה שלישי ,הדין עמו ויכול למחות,
ועיין לעיל סי' קסב ס"ז מדיני מקומות בבית הכנסת:

)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

 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 חבירו
אין לעכבו ,והביא ראיות לזה ורק במקומות ביהכנ"ס אסור בכה"ג משום דלכתחילה אדעתא דהכי
קנה מקומו שלא יוכל לעשות שנויים ולשנות ערך המקומות.
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אם צריך לסתור שום נסר השייכת לרכוש כולם כדי לעשות עוד מקום אינו יכול לסותרו
)פ"ת(.

6

)ב( הבמה דברים אמורים ,כשאין אחד מהם מכיר את חלקו במקום שהם שותפין בו,
אלא יד כולם משתמשת בכל מקום .אבל אם היה אחד מכיר חלקו ,אע"פ שאין בו דין
חלוקה ,כופה כל אחד מהם את חבירו להבדיל בין חלקו לחלק חבירו ,כדי שלא יזיקו זה
את זה בראיה )ה(:

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

)ג( ואיזהו דין חלוקה ,כל שאלו יחלק לפי השותפים יגיע לפחות שבהם )ו( חלק ששם הכל
קרוי עליו .זאבל אם אין שם הכל קרוי על החלק ,אין בו דין חלוקה .כיצד ,כל חצר שאין בה
ד' אמות על ד' אמות מרובעות חוץ מד' אמות של הפתחים )ז( 7אינה קרויה חצר .וכל שדה
שאין בה כדי זריעת ט' קבין אינה קרויה שדה .וכל גנה שאין בה כדי זריעת חצי קב אינה
קרויה גנה .וכל פרדס שאין בה כדי זריעת ג' קבין אינה קרויה פרדס .לפיכך אין חולקין את
החצר עד שיהא בה ד' אמות לכל אחד ואחד מהשותפין ,ולא את השדה עד שיהא בו זריעת
ט' קבין לכל אחד ,ולא הגנה עד שיהא בה חצי קב לכל אחד ואחד ,ולא את הפרדס עד
שיהא בו בית ג' קבין לכל אחד ואחד .במה דברים אמורים בארץ ישראל וכיוצא בה ,אבל
בבבל וכיוצא בה אין חולקין את השדה עד שיהא בה כדי חרישת יום לזה וכדי חרישת יום
לזה )ח( ,ולא את הפרדס עד שיהא בה ל"ו אילנות לזה ול"ו אילנות לזה ,כדי עבודת אדם
אחד ביום אחד .ושדה שמשקים אותה בכלי עד שיהא בה כדי שימלא הפועל יום אחד לזה
ויום אחד לזה .הגה :חהיה בו דין חלוקה ומכר אחד מהן לשנים ,או הורישו לב' בניו ,ואין לאחד מהן
כדי חלוקה ,אינן יכולין לעכב מלחלוק ,דלא עדיפי מגברא דאתו מחמתיה .טהיו ד' שותפין ביחד ,לב'
יש להן שיעור חלוקה ,ולב' אין להן שיעור חלוקה ,הב' שיש להן חלוקה נוטלין חלקן )ט( ,והב' האחרים
נשארו שותפין .ואפילו אמר אחד מאותן שאין בו כדי חלוקה ,תנו לי גם כן חלקי ,ואם כן ישאר לרביעי
פחות מכדי חלוקה ,וכדי לבטל החלוקה אמר כן אין שומעין לו )י( .ישלשה שהיו שותפין בבית ,לשנים
היה להן כדי חלוקה ולאחר אין בו כדי חלוקה ,וקנה אחד מן השנים חלקו של האחד שאין לו כדי
חלוקה ,אין יכול לבטל החלוקה אע"פ שהמוכר היה יכול לבטל:

)ו( יגיע לפחות שבהן – ואם יש כמה שותפין ולאחד מהם יש חלק קטן שאין בו כדי חלוקה
הוא מעכב על כולם )סמ"ע.(8
)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
ליום וחצי )סמ"ע( ,וי"ח שבכה"ג חולקים רק בשיעור כדי חרישת יום א' ,וחלק הנשאר נשאר
בשותפות משום דאף ביום וחצי אין הפועלים נשכרים) 9ט"ז(.
)ט( שיש להן כדי חלוקה נוטלין חלקו – שיעור כדי חלוקה בחדר הוא אפי' פחות מד' אמות
לכל א' ,שהוא רק להצניע חפצים )סמ"ע.(10
 6צ"ע בדבריו אם טעם הדבר מאחר שממעט ממקום השותפות של כל הבית כנסת ולוקח לעצמו,
שאם כן זה צריך להיות דבר פשוט.
 7עיין נתיה"מ סי' קע"ב סק"א שכתב שמש"כ ברמ"א שם סע' ב' יש להביא כאן ובטעות נדפס שם.
 8ואם הוא מרוצה לחלוק אין הנשארים יכולים למחות ,שהרי טעם הדבר בגלל תקנת חכמים ,ויכול
לומר אי אפשי בתקנת חכמים ,עיי' מרדכי.
 9ועיין אולם המשפט וערוה"ש דלא כהט"ז.
 10עיי"ש בסמ"ע שמביא דברי המרדכי בב"ב סי' תקס"ט שמביא קודם דברי עצמו שחלוקת חדר
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.
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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(.

)ד( יאיש מי שאומר שאם יש לו אצלו קרקע הראוי להצטרף עמו ,יכול חבירו לכופו לחלוק
)יא(:

)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
שאם שמעון אין לו כדי חלוקה ,אבל לראובן יש שדה סמוכה לו ,יכול לכופו לחלוק) 12ט"ז(.

)ה( יביש מי שאומר שאם באים לחלוק בית או חצר ,אע"פ שיש בו כדי חלוקה ,אם אין
בו כדי שיגיע לכל אחד דרך בפני עצמו ,שלא יצטרך לעבור על חלק חבירו אין בו דין
חלוקה .13הגה :יגויש אומרים עוד דבעינן גם כן שיוכל להשתמש בחלקו כל מה שהיה משתמש בכולו,
כגון :אם היה מרחץ או בית הכסא צריך שיהא גם כן בחלקו ,ידוכן אם רוצים לחלוק בית שיש בו דין
חלוקה והבית יהיה נפסד ונגרע ,אין יכול לכוף חבירו )יב( ,כל שנראה לב"ד שההפסד יותר מחומש.14
טווכן אם אין בו דין חלוקה ויש חומה רחבה ,ואם יקלישוה יהיה בו דין חלוקה ,אם נראה לב"ד שאינו
מזיק לבנין ,כופין זה את זה לחלוק .טזובית שיש בו דין חלוקה אם יחלקהו לרחבו ,אבל אם יחלקהו
לארכו לא הוי דין חלוקה חולקין לרחבו .יזואם יש בצד אחד בניינים ובצד שני אין כל כך בניינים )או
בצד א' ר"ה ובצד א' סימטא( ,מעלין בכספים )יג( עד שיהיו החלקים שוים ,והכל כדי שלא יצטרכו
לשבר הבניינים ולהפסיד ,אבל מדעת שניהן עושין כמו שירצו:

)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
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
 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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כסף אפשר למלאות החסר בצד הפחות טוב ,ואפילו בזה יש חולקים כדלקמן )סי"ד ברמ"א(
)נתיה"מ(.

)ו( יחאחד מהשותפים שאמר לחבירו )יד( במקום שאין בו דין חלוקה ,15או בדבר שאי
אפשר שיחלוקו ,כגון שפחה או כלי ,מכור לי חלקך בכך וכך או קנה ממני חלקי כשער הזה,
הדין עמו וכופין את הנתבע למכור לחבירו או לקנות ממנו .16יטאפילו אמר ליתן בו הרבה יותר
מדמיו ,צריך השני לקנות או למכור .17אבל אם אין התובע רוצה לקנות או לא ימצא במה יקנה
)טו( ,אינו יכול לכוף את חבירו לקנות ממנו אפילו בשער הזול ,שהרי חבירו יכול לומר לו
איני רוצה שאקנה אלא שאמכור .לפיכך שני אחים ,אחד עני ואחד עשיר שהניח להם
אביהם מרחץ או בית הבד ,עשאן האב לשכור השכר לאמצע כל זמן שירצה לעמוד
בשותפות .ואין העשיר יכול לומר השכר חלקך ,דאין דרך לשכור דברים כאלו לחצאין ,משא"כ
בטרקלין .עשאן האב לעצמו ,אין יכול לכוף אחיו לשכור אותם ,אלא משתמשים בהם כדרך
שנשתמש אביהם )טז( .והרי עשיר אומר לעני )יז( ,קח לך זיתים ובא ועשאם בבית הבד,
קנה לך עבדים ויבואו וירחצו במרחץ ,ואין העני כופה את העשיר לקנות חלקו ,אא"כ אמר
לו קנה ממני או מכור לי והריני לווה וקונה או מוכר לאחרים )יח( לעשות דיבור המתחיל
במאיר המשפט מוכר לארחים – לשיטת המחבר דאפשר לומר גוד או אגוד אף כדי למוכרו
לאחרים אפשר דהוא רק בעני משום דיש לו הפסד גדול )נתיה"מ סק"ט( וקונין ,הדין עמו.
הגה :כויש אומרים דלא יוכל לומר גוד או אגוד כשאין לו מעות )יט( רק צריך למכור) 18חלקו() 19כ(,
כאואין אדם יכול לומר לחבירו גוד או אגוד בפחות משויו דאם לא כן ידחוק העשיר את העני למכור
את שלו פחות משויו )כא(:20

)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(.

 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.
 20לא ראיתי הלכה למעשה יוצא מקצה"ח סק"א.
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)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(.

)ז( כבאמר כל אחד מהם איני קונה אלא הנני מוכר חלקי מוכרים אותה לאחרים )כב(:

)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 לישאר
בנחלתו ,אבל כאן שבין כך נמכר לאחרים יכול לומר גוד או אגוד אף כדי למוכרו) 23נתיה"מ(.

)ח( כגאמר כל אחד מהם איני מוכר אלא כל אחד מהם רוצה שיקנה חלק חבירו )כג( ,או
שאין אחד מהם רוצה לא לקנות חלק חבירו ולא למכור חלקו אלא ישארו שותפין ,אם היה
המקום עשוי לשכור )כד( שוכרין אותו וחולקים שכרו )כה( .הגה :כדויוכל אחד לומר לחבירו או
שכרהו אתה בכך או אני אשכרהו בכך כדינא דגוד או אגוד .כהוכל מקום שיכולים להשוות עצמם
בדינא דגוד או אגוד עדיף מחלוקות אלו .ואם אין המקום עשוי לשכור ,אם הוא חצר או חנות
או בית שאי אפשר להם לדור ביחד )כו( ,שוכנים בה שנה שנה )כז( שאי אפשר שישכנו
שניהם כאחד מפני היזק ראיה ,שהרי אין בה דין חלוקה ואין אדם עשוי לטרוח כל שלשים
 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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יום לפנות מחצר לחצר אלא משנה לשנה .הגה :ויש אומריםכו דבחצר צריכין להשתמש ביחד דהרי
משועבד לכל אחד לביתו המיוחד לו ומהאי טעמא אין בחצר דין גוד או אגוד ודוקא בד' אמות הצריכין
לכל פתח או בדרך הצריך לכניסה ויציאה אבל בשאר חצר אמרינן גוד או אגוד )ועיין לקמן סעיף יז(24
כזאם האחד יש לו שני שלישים והאחד יש לו שליש ,יטילו שני גורלות אחד משנה ואחד
משנתים ,ואותו שיש לו שני שלישים )כח( ישתמש בו שני שנים רצופות ,כחואם מרחץ הוא,
נכנסים בה שניהם תמיד בכל יום )כט( וכן כל דבר שראוי להשתמש בו ביחד ואינו עשוי
לשכור כגון ספר תורה או מצע ,אינו יכול לומר לו השתמש אתה יום ואני יום ,שהרי אומר
לו בכל יום אני רוצה להשתמש בו )ל( ,ואם הוא דבר שאין יכולין להשתמש בו כאחד חולקין
אותו בימים )לא( הגה :כטלא חלקו והשתמש בו אחד מן השותפין כמה שנים ,לא יוכל אחר כך האחר
לומר אשתמש גם כן זמן שנשתמשת ,דכל זמן שלא חלקו כל אחד בשלו הוא משתמש )לב(:

)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' 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(.
 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'.
 27הגרמא"ש כתב אחרת ,אבל נ"ל שצדקתי.
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)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

)ט( לאחד השוכר מחבירו מקצת שדה או חצר שאין בה דין חלוקה ,או שנים ששכרו
מקום אחד בשותפות ,כל אחד מהם יכול לכוף את חבירו ולומר לו ,או שכור ממני חלקי או
השכר לי חלקך ,ואם יש בה דין חלוקה חולקין .לאויש חולקין וסבירא להו דלא שייך )לד( 29חלוקה
בדבר השכור לזמן )ועי' לקמן סי' שיו ס"ב(:

)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(.

)י( לבאם אין בו דין חלוקה ואמר האחד נעשה ב' חלקים ,אחד שיהא בו כשיעור ,ואחד
קטן ואני אטול הקטן ואתה טול הגדול ,ותן לי דמים ששוה יותר הגדול ,אינו יכול לכופו.
לגואפילו אם אמר לו טול אתה הגדול במתנה ,יכול הלה לומר אין רצוני לקבל מתנה .לדויש
חולקין בזה .להאבל אם אמר לו טול אתה הגדול בשוויו ואני הקטן ,או אקח אני הגדול בשוויו
ואתה טול הקטן ,ואם תאמר שאינך חפץ בקטן אני אקח הכל שומעין לו ,אע"פ שאינו מניח
את חבירו ליטול הכל:

)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
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(.

)יא( לוחצר )לט( שיש בו שבעה אמות )מ( ,וראובן יש לו ארבע אמות ושמעון אין לו אלא
שלש ,ואין שמעון רוצה לחלוק ,יכול ראובן לומר לו אטול חלקי חוץ מאמה אחת שאשאר
שותף בה עמך ,ואח"כ יאמר לו גוד או אגוד:31
)לט(

חצר – היינו חצר שאין צריך לבתים ,כמו בחצר שאחורי הבתים) 32סמ"ע(.

 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
 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.
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)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(.

)יב( לזדינא דגוד או אגוד אפילו בדבר שכולו אינו ראוי לאחד הוא לחויש חולקין בזה:

)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(

)יג( דברלט שאין תשמישו שוה ,כגון שתי שפחות שהאחת יודעת לאפות ולבשל והאחת
יודעת לטוות ,או שני כלים שאין מלאכתן שוה ,וכל אחד צריך לשניהם ,אפילו אם דמיהם
שוים אין אחד יכול לומר לחבירו טול אתה זה ואני השני או איפכא ,לפי שכל אחד צריך
לשניהם .34וכן אם יש להם שדה וכרם ואין בשום אחד מהם כדי חלוקה אפילו אם דמיהם
שוים לא יאמר טול אתה שדה ואני כרם או איפכא ואפילומ אם יאמר לו גוד או אגוד
בשניהם כאחד אין שומעין לו אלא אם ירצה יאמר לו באחד מהם גוד או אגוד והשני ישאר
בשותפות או יאמר בכל אחד זה אחר זה גוד או אגוד ושני דברים שתשמישן שוה ודמיהן
שוין ואין בשום אחד מהם כדי חלוקה הא ודאי שיכול לומר כל אחד מהם לחבירו גוד או
אגוד 35מאדהיינו שחולקין אחד נגד חבירו ואחד נוטל אחד והשני שני והוא הדין לאם אין דמיהם
שוים .36הגה :מבואין חילוק בין אם אחד נותן לשני מה דביני ביני או שאומר לו שיקח אחד מהן בלא
תוספות דמים והוא יקח השני או להפך מגויש מי שחולק בזה@@@@@:

)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(.
 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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)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(.

)יד( מדשני אחים שירשו שני בתים גדולים שיש בכל אחד כדי חלוקה והאחד אומר נחלוק
כל בית בפני עצמו והשני אומר לא כי אלא נחלוק בית כנגד בית לזה שאמר נחלוק בית
כנגד בית שומעין )נא( הגה :וכל שכן )נב( אם אין בכל בית כדי חלוקה שחולקין בתים כנגד בתים
הואיל ותשמישן בשוה וכמו שנתבאר בסמוך )דעת עצמו( והא דבית נגד בית חולקין היינו בדבר
שתשמישן שוה אבל יש אומרים דרוב בתים אין בהם דין חלוקה שאין כל הבתים והחדרים שוין ואין
חולקין בית נגד עלייה או חדר שאין תשמישו שוה לו וכ"ש במקום שיצטרך לסתור בחלונות או פתחים
)נג( ולחזור ולבנות שיצטרך להוציא הוצאות שאין חולקין בית אחדמה 37אבל מדברי הרא"ש בתשובהמו
)נד( נראה דחולקין בית נגד חנות או מרתף ונ"ל דהוא הדין נגד חדר או נגד עלייה דזה מקרי תשמישו
שוה גם לענין הוצאת הבנין אם נראה לב"ד שאינו מזיק להם כל כך חולקים וכמו שנתבאר לעיל
סעיף ה' לענין הפסד הבתים מיהו לענין גוד או אגוד אין חילוק בין בית או מקום ב"ה או שאר
דברים שיוכל לומר על כולו ביחד 38גוד או אגודמז יש אומרים דאין דין גוד או אגוד רק בדבר שהגוף
שלהן אבל במשכנתא )נה( או כדומה שעתידין לגבות מעותיהן אין אומרים גוד או אגוד רק חולקים
המעותמח ונ"ל דאם משתמשין במשכנתא הוי כמו שכירות )נו( כמו שנתבאר סעיף ט' דיש חולקין:

)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(.
)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(.
)נה( משכנתא – 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(.

 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.
 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.
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)נו( שכירות  -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(.

)טו( ישמט אומרים דלא אמרינן גוד או אגוד אלא בנתינת דמים מיד ,41אבל אם אמר גוד
ואמתין לך המעות ל' יום ,או אגוד ותמתין לי המעות ל' יום ,אין שומעין לו שיכול לומר לו
אני נוח לך ואתה קשה ממני:

)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

)טז( נהיכא דאין דין חלוקה ויש שם יתומים גדולים וקטנים והגדולים רוצים לחלוק ,יש
מי שאומר שב"ד מעמידים אפוטרופוס לקטנים ודנים להם גוד או אגוד .נאוי"א דלא שייך
ביתומים גוד או אגוד ,שאין אפוטרופוס רשאי למכור חלקם:45
)יז( נבלא נאמר דין גוד או אגוד בד' אמות של פירוק משא ,ולא במה שצריכים ליציאה
וביאה .ואע"פ שהבתים פתוחים מצד אחד לרשות הרבים ,שאין אדם עשוי לפרוק משאיו
בדרכים לעין כל.46

סימן קעב
שכל פתח צריך
)א( נגחצר המתחלקת נותן לכל פתח ד' אמות והשאר חולקים
לפניו ד' אמות )א( לתוך החצר .ואפילו שהפתח רחב הרבה נוטל ד' אמות על פני כל רחבו
לתוך אויר החצר .48נדואם אין הפתח רחב ד' משלים עליו מהצדדים ארבע כדי שיהיה לו
בשוה,47

 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.
 46עי' החזו"א סי' ח' סוף סקכ"א ,דגם בחצר שייך גוד או אגוד כל שאינו ד' אמות לפירוק ,וגם אינו
מעבר לכניסה ויציאה ,ע"כ .וה"ה לכל דבר הצריך לתשמישו לחלק המיוחד לכל אחד אין בו דין גוד
או אגוד )פתחי חושן פ"ו סק"ל(.
 47עי' פתחי חושן פ"ה סקמ"ז שהסתפק אם כל הדין הזה לא נוגע למעשה עכשיו ,שהרי לא מפרקים
משאו מחוץ לדלת ,וכל דלת אפשר להיכנס בו.
 48ועי' פתחי חושן פ"ד סקל"ד מח' אם אפשר לגדור אותו.
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ארבע על ארבע )ב( .ואם יש לאחד פתוח לחצר בית שיש לו ב' פתחים 49ולשני בית שאין
לו אלא פתח אחד אותו שיש לו ב' פתחים נוטל לכל פתח ארבע אמות כפי מה שהם פתחיו
ובעל הפתח אחד אין לו אלא ד' אמות לפני פתחו .נהבמה דברים אמורים בשנים שקנו
מההפקר כגון שבנו במקום הפקר זה בנה לו בית ופתח בו ב' פתחים וזה בנה לו בית ופתח
בו פתח )אחד( ואחר כך הקיפו אותם עד שנעשה להם לחצר הגה :וישנו אומרים דהוא הדין אם
חלק נכסיו על פיו ונתן לאחד מבניו בית עם שני פתחים ולאחד עם פתח אחד .אבלנז שנים שקנו
או שירשו 50קנו וירשו בשוה חלק כחלק בין בבתים בין בחצר ולא יטול האחד יותר מחבירו
כלום ואפילו אם קדמו וחלקו הבתים קודם חלוקת החצר לא אמרינן אותו שעלה לחלקו
הבית שיש לו שני פתחים זכה בד' אמות החצר לכל אחד מפתחיו אלא חולקים בשוה:

)א( ד' אמות – כדי לפרק משאו ,עי' סוף קעא )סמ"ע(.
)ב( כדי שיהיה לו ד' על ד'  -פי' לפרק משאו וכמ"ש בס"ק )א( ,וחוץ מזה צריך להיות לכל
בעל הבית ד' אמות על ד' אמות בחצר לצורך תשמישו כששותפו רוצה לחייב אותו לחלוק,
ועל אף שכאן לא מדובר בהלכה זו ,אמנם זה בא ללמדינו שחוץ מזה שכל דייר צריך ד' אמות
בחצר ,גם כל פתח צריך ד"א ,שאם יש ב' דיירים ,וד' פתחים ,וחלקו שיש לא' ג' פתחים וא'
פתח א' ,אז לג' פתחים צריך ד' אמות לכל פתח ופתח )סמ"ע(.
)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(.
ב( נחבמה דברים אמורים ,כששני הבתים שוים )ה( וחלקו בית כנגד בית ,ולא הוצרכו
לשום אותם ולהעלות בדמים .אבל אם אינם שוים ,ושמו אותם והעלום בדמים ,ואותו שהגיע
לחלקו הבית שיש בו שני פתחים )ו( נתן לחבירו הדמים ששוה יותר על שלו .בכלל זה העילוי
)ז( גם כן ארבע אמות שבחצר וזכה בהם כמו שזכה במה שביתו שוה יותר משל האחר,
אע"פ שבעוד שלא חלקו לא היו הד' אמות שלו לגמרי אלא לפרק בו משאו ,וחבירו היה
משתמש בו גם כן כשהיה מוצא אותם פנויים ,עתה שחלקו הם שלו לגמרי .הגה :נטוכל זה
מיירי בסתם חצירות ,אבל חצר שיש לכל אחד חלק ידוע ,כל אחד אינו נוטל אלא כפי מה שיש לו,
ואם מגיע לכל אחד לפני ביתו ד' אמות על ד' אמות ,חולקין בין אם יש לבית פתחים הרבה או לא:51

)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(.

)ג( סבית שיש לו פתחים רבים מכל רוחותיו יש לו ארבע אמות לכל רוח .ואם ייחד לו
פתח )ח( אין לו אלא ארבע אמות כנגד פתחו:

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

)ד( סאאכסדרה )פירוש מקום שיש לו ג' דפנות והצד הרביעי כלו פתוח כעין דלת( אם אפשר לו
להכנס בתוכו במשאו אין לה ארבע אמות סבואם הוא לפני הבית ואין באכסדרה ארבע משלים
עליה מן החצר שיהא ד' ועולות לד' שלפני פתח הבית ואם לאו יש לה ארבע אמות ,שלא אמרו
שיש לכל פתח ארבע אמות אלא לפרק שם משאו .בית שער )פירוש בית קטן שלפני פתח טרקלין
 49והוא משתמש בהם בקביעות כדלקמן סעיף ג'.
 50ע' לקמן קעג סעיף ג' לגבי אחין שחלקו ,מ"ש שם בענין השומא.
 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'.
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וקורין לה פורקא בלע"ז רש"י( או מרפסת
יש להם ארבע אמות .היו חמשה בתים פתחים למרפסת והמרפסת פתוחה לחצר ,אין לה
אלא ד' אמות:52

)פירוש מקום גבוה בחצר הבית והרבה פתחי עליות פתוחין לה(

)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(.

)ה( סגלול של תרנגולים אין לה ד' אמות:
)יב(
)יג(

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

)ו( סדבית חציו מקורה וחציו אינה מקורה ,בין שקירויו לפנים בין שקירויו לחוץ ,אין לה
ד' אמות .סהודוקא כשיש ד' אמות על ד' אמות במה שאינו מקורה:54

)יד( אין 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(.

)ז( סובית סתום יש לו ד' אמות .פרץ את פצימיו אין לו ארבע אמות .הגה :סזשלפני הפתח,
אבל יש לו חלק בחצר מאחר שהיה שם פתח בתחילה:

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

)ח( סחבית שאין לו ד' אמות על ד' אמות אין לו ד' אמות בחצר כנגד הפתח ,אלא אם יש
בחצר ד' אמות לזה וד' אמות לזה עד פתח הבית הזה חולקין:
)יח(

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

)ט(
של חצר מתחלק לפי הפתחים ,אבל אכסניא של מלך לפי בני
עא
הזבל שמניחין בחצר ,ויש אומרים לענין שצריכים לתת להן אכסניא.
סטהזבל

אדם.עפירוש

)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
 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.
 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.
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מתפרש על הזבל שנעשה ממנו אשפה לאחר שנדרס בחצר ונוח לבני אדם לזבל בו שדותיהן
)ש"ך(.
)כ( לפי 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(.
סימן קעג  -שותפים או אחים שרצו לחלוק דבר שאין בו דין חלוקה ,וחלוקת ספרים,
ושאין להם חזקה זה על זה
)א( עבהשותפין שרצו לחלוק 56דבר שאין בו דין חלוקה ,אע"פ שהם מפסידין את שמו
חולקין .עגובכתבי הקדש ,דהיינו כ"ד ספרים שהם כתובים בגליון כספר תורה שלנו ,עדאם
הם בכרך אחד אין חולקין ,עהשהוא בזיון לספרים לחלקן מכרך אחד ,עואע"פ שאם היו של אחד
מותר לחתכן )א( .57ואם הם בשתי כריכות ,אם הם שני ענינים אין בו דינא דגוד או אגוד ,ואם
הם ענין אחד אומרים בו גוד או אגוד )ב( )ועי' לעיל סימן קעא סעיף יג(:

)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 בפעם אחת
הברירה בידך לברור שניהן או איזה שתרצה או אני אעשה כן ,ועי' לעיל סי' קעא סקמ"ז בשם
הסמ"ע )סמ"ע(.

)ב( עזאם חלקו בגורל ,לאחר שעלה הגורל לא' מהם נתקיימה החלוקה לכולם .הגה :מיהו
הרא"שעח כתב דאין הגורל קונה רק מברר החלקים ,ואם החזיק אחד בחלקו החלוקה קיימת ,59וע"ל
סי' קנז סעיף ב:60

)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(.
 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.
 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(.
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)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(.

)ג( עטהאחים שחלקו הרי הם כלקוחות זה מזה )ז( ,ואין להם זה על זה דרך )ח( ולא סולמות
)ט( ולא חלונות )י( ולא אמת המים )יא( ,שכיון שחלקו לא נשאר לאחד מהם זכות בחלק
חבירו אע"פ שהיה מקודם .61והוא הדין לשנים שקנו שדה כאחד וחלקו ,לא נשאר לאחד
מהם זכות בחלק חבירו .פאבל ב' שקנו שדה משני אנשים או משני אחים כשהיה נודע חלק
כל אחד ,והיו מחזיקים בנזקים אלו ,אין לאחד מהם להפסיק אמת המים ולא לשנות דבר
מהנזקים שהחזיקו בהם המוכרים .הגה :פאשנים שחלקו חצר ונשאר באר מים חיים בחלק אחד
מהן ,ונשאר רשות לשני לשמש בו ונתקלקל הבאר ,על שניהן לתקנו )יב( .ואם נפל אזלא )יג( חזקת
הב' לענין זה ,דאין לו עוד דרך לשאוב משם ,אבל מקום הבאר לשניהם .אבל אם חלקו ונשאר הבאר
מתחילה לאחד בלבד )אלא (62שנתן רשות לשני לשאוב משם ,אם נפל אזלא חזקתו לגמרי )יג( ואין לו
עוד חלק בבאר אפילו חזר ותקנו:

)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 )ש"ך(.63
וכל 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
 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.
 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.
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)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
מהמים ,אע"פ שהם מימיו של השני ,אין בעלים של המים חייב לתקן ולהציל מהנזק70
)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(.72
ויש אומרים שדין זה אינו שייך בבית הכסא שהוא דבר הנצרך ביותר ויש 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(.
)יד( אזלא חזקתו לגמרי –

)ד( פבאחים שחלקו ועלה חלק אחד מהם כרם ולשני שדה הלבן ,יש לבעל הכרם ד' אמות
בשדה הלבן להפך בו מחרישתו.
)טו(

וכל זה שחלקו בשומא ועילוי )סמ"ע(.73

סימן קעד
)א( פגהאחין או השותפין שבאו לחלוק השדה וליטול כל אחד חלקו ,אם היתה כולה שוה
לגמרי74 ,חולקין לפי המדה בלבד .ואם אמר אחד תנו לי חלקי מצד זה כדי שיהא סמוך
לשדה אחר שלי ויהיה הכל שדה א' ,שומעין לו75 ,וכופה אותו על זה ,שעיכוב בדבר זה מדת
סדום היא )א( .פדויש אומרים דאין שומעין לו )ב( אלא צריך להעלות בדמים עד שיתרצו חביריו76
)ג( .פהויש אומרים דהוי ספק וכל דאלים גבר )ד( .אבל אם היה חלק ממנה טוב או קרוב לנהר
 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.
 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.
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יותר או קרוב לדרך ,ושמו אותה היפה כנגד הרע ,ואמר תנו לי בשומא שלי 77מצד זה אין
שומעין לו ,אלא נוטל בגורל78 .אמר להם תנו בשומא שלי )ה( מצד זה חצי מדתה מהצד
הרע )ו( ,וטול אתה מהצד הטוב כדי שיהא חלקי סמוך לשדה שלי שומעין לו )ז( .79הגה :פוהיו
בכאן שני שדות ,האחד אומר לחלוק כל שדה ושדה ,והאחד אומר לחלוק שדה כנגד שדה ,שומעין לזה
שאומר לחלוק שדה כנגד שדה) 80ח( .ודוקא ששתיהן שוות 81ואין נפקותא בחלוקת השדות לחצאין ,אבל
אם האחד טובה בשום צד ,או שאחד יש לו מצר אצל השדות )י( ,חולקין כל שדה לשנים:

)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(.
)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(.

 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.
 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'.
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)י( או 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(.

)ב( פזהבכור שחלק נוטל ב' חלקים שלו כאחד ,אבל היבם שחלק עם אחיו בנכסי האב
נוטל חלקו וחלק אחיו בגורל ,אם עלו במקום אחד עלו ,ואם עלו בב' מקומות עלו .הגה :פחויש
אומרים דדוקא שהיו החלקים שווים ,אבל אם היה אחד טוב מחבירו ,אפילו בכור אינו נוטל חלקו
ביחד .וכן אם היה לפשוט שדה במצר אלו השדות:

)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 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(.

)ג( פטארץ מרובעת 89שהיה הנהר מקיף לה מזרח וצפון והדרך דרום ומערב ,90חולקין
אותה באלכסון כדי שיגיע לזה נהר ודרך ולזה נהר ודרך .ואם אמר תנו לי החצי שמצד זה
שהוא בצד שדי ,שומעין לו .כללו של דבר ,כל דבר שהוא טוב לזה ואין על חבירו הפסד
כלל כופין אותו לעשות:

)יד( שהיה הנהר – יש שמפרשים דברי הגמ' שיש נהר מצד א' ודרך מצד השני ואז מחלקים
את השדה לח' חלקים )סמ"ע(.91
)טו( תנו 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(.

)ד( צב' שקנו שדה בשותפות ,אחד שליש ואחד ב' שלישים ,כשחולקים ,נוטל ב' שלישים
ביחד כיון שקנו אותה כאחד .אבל ג' שקנו שדה בשותפות ,ושוב קנה האחד חלק חבירו,
כשבאים לחלוק אינו יכול לכוף )טז( את חבירו שיתן לו שני חלקים ביחד כיון ששני החלקים
לא היו מתחילה שלו אלא בא מכחו ומכח אחיו שקנה ממנו שליש .הגה :צאשני אחין שמתו

 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.
 88עי' רמ"א ס"ד.
 89עי' מהרא"ן ששון קכט )ש"ך(
 90כזה:
 91כזה
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ולכל אחד שני בנים ובאין לחלוק השדה שהיה של אביהן ,92וב' הבנים של אחד מהן רוצים להיות
שותפין והאחרים רוצים לחלוק ,חולקין השדה לד' חלקים ונותנים לאלו השנים חלקן ביחד ,ולאחרים
כל אחד לבדו .צבאבל אם היו מתחילה ד' אחין שלא באו השנים מכח אחד ,אין נותנין להן חלקן ביחד.
צגוי"א דאפילו בכהאי גוונא נותנין להם ביחד Error! Reference source not found.דכופין על מדת
סדום:93

)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 סדום94
)ט"ז(.

)ה( צדהאחים שבאו לחלוק ושמו החלקים זה כנגד זה ובאו להטיל שלשה גורלות ואחד
מהם חפץ באחד מן החלקים ומעלה אותה ואומר אני אתן בו יותר כך וכך על מה ששמאוהו
או אתם תקחו אותו בכך וכך שומעין לו 95ואם אינם רוצים באותו עילוי יטלנו הוא בלא גורל
)יז( ,צהויש חולקים.

)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(.
סימן קעה
בפני שלשה אפילו הם
)א( צולא היו כאן כל האחים ואותו שלפנינו מבקש לחלוק,
הדיוטות ,97ובלבד שיהיו נאמנים ובקיאים בשומא .ואם חלק בפחות משלשה לא עשה כלום.
צזואם היו מעות וכולם מטבע אחד ושוים )א( ,אין צריכים שלשה צחאלא שנים לראיה
בעלמא .98הגה :צטוכן אם היו הנכסים מופקדים ביד אחד ,ובאו מקצת האחין נותנין להן חלקן בדרך
הנזכר )וע"ל סי' ע"ז ס"ט(:
חולק96

)א(

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

)ב( קאם אחר שחלק זה בפני ג' שלא בפני אחיו ,ובא אחיו ואמר אותו החלק שוה בעיני
יותר ואני מוסיף דמים יותר ממה ששמתם אותו) 99ב( ,שומעין לו לבטל החלוקה )ג( .אבל
אם בא לבטל החלוקה בלא טענה ,ולומר נפיל גורל אחר ,אין שומעין לו:

)ב( ואני מוסיף דמים – כדעת הראשון בסי' קע"ד ס"ה ,וקשה למה לא הביא הי"ח שם
)ש"ך(.100
 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
 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.
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)ג(

לבטל החלוקה – שנתגלה למפרע שהיה טעות )סמ"ע.(101

)ג( קאשני אחים שחלקו)ד( ואח"כ בא אח שלא היו יודעים בו בטלה החלוקה)102ה(,
קבואפילו שהיה להם שלשה שדות ונטל כל אחד מהם אחת מהן והשלישית חלקוה ביניהם,
וכשבא האח השלישי נפל חלקו באותה שחלקו ביניהם ,לא נאמר ישאר כל אחד מהם
בשלו ,אלא איזה מהם שירצה יכול לבטל כל החלוקה ויפילו גורל אחד לכולם .קגואפילו
נתרצה האח השלישי ליטול מעט מזה ומעט מזה בלא גורל ,אפילו הכי יכול כל אחד
מהשנים לבטל החלוקה כיון שהיתה בטעות:103

)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 חלקו לעצמו מחוב מקולקל ,ולכן אפילו שהוא
ירושה ולא מציאה ,אין לקטנים שום זכות במה שהוא תפס )קצה"ח(.
)ה( בטלה 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(.

)ד( קדוכן אם בא בעל חוב של אביהם וגבה חובו מחלקו של אחד מהם ,כגון שעשאו
אפותיקי בטלה החלוקה) 104ו( וחולקין חלוקה אחרת:

)ו( אפותיקי – 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

)ה( קהאחד מן האחים 106או השותפין 107שמכר חלקו לאחר ,שאר האחין או השותפין
מסלקין ללוקח) 108ז( .קוויש אומרים שאפילו אם הוא מצרן מסלקו השותף)ח( או האחין וכן

 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.
 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
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)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(.
)ח( י"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

)ו( קזהמוכר קרקעו לאחר ,בין שמכרה הוא בין שמכר שלוחו ,בין שמכרו בית דין ,יש
לחבירו שהוא בצד המצר שלו ליתן דמים ללוקח ולסלק אותו .קחואפילו הלוקח תלמיד חכם
ושכן וקרוב למוכר ,והמצרן עם הארץ ורחוק מן המוכר ,המצרן קודם ומסלק את הלוקח.
הגה :קטואפילו אם אומר המוכר קודם שאמכור למצרן לא אמכור כלל ,אפילו הכי קנה המצרן בעל
כרחו של מוכר )ט( .113וזה הלוקח הרחוק חשוב כשלוחו לכל דבר .114קיועידי הקנין של לוקח
יכתבו שטר בשם המצרן 115ואין צריכים קנין אחר .וכן אם הוקרה צריך ליתנה לו כמו
שקנאה ,ואם הוזלה צריך ליקח אותה כמו שקנאה אם חפץ בה)י( .קיאואם תיקן בה והשביחה

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 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.
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הוה ליה כיורד ברשות ,ושמין לו וידו על העליונה)116יא( .קיבואי בתר דתבעיה )השביחה( הוה
ליה כיורד שלא ברשות .ואם עקר ממנה נטיעות או קלקל ,מנכה לו מן הדמים מה שקלקל117
)יב( ,ואפילו קלקל קודם שיבא המצרן .118ואם אכל פירות אותם שאכל אחר שבא והביא
מעות לסלקו צריך לשלם ,ושאכל קודם אינו צריך לשלם .119קיגואם לוה הלוקח קודם שבא
המצרן ,אין שעבוד הבעל חוב חל עליו ואינו טורף מהמצרן)יג(:

)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 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(.
)יג( אין 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(.

)ז( קידקנאה הלוקח במנה והיא שוה ק"ק ,אם היה נותנה כן לכל אדם כגון שמוכר מחמת
דוחק ,לא יתן לו המצרן אלא מנה .ואם לא היה נותנה כן לאחר ,צריך ליתן לו ק"ק .קטוואם
טען הלוקח שלא היה נותנה כן לאחר ,והמצרן אומר שהיה נותנה כן לאחר ,על המצרן
להביא ראיה)יד(:

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

)ח( קטזאם מכרה לו בהמתנה) 123טו( לית בה משום דינא דבר מצרן ,אלא אם כן המצרן
רוצה לפרוע מיד .124הגה :קיזאו שאין המוכר מקפיד ורוצה להמתין למצרן:125
 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.
 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
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)טו( בהמתנה – 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(.

)ט( קיחקנאה במאתים )טז( ואינו שוה אלא מנה ,אם המצרן חפץ בה צריך ליתן לו ק"ק.
קיטואם טען המצרן שעשו קנוניא ביניהם ,נשבע הלוקח בנקיטת חפץ ונוטל ק"ק )יז( .ואם היו
שם עדים שנתן ק"ק והמצרן טוען שאמנה היתה בינו ובין המוכר ,והוא יודע בודאי שלא
לקחו ממנו אלא במנה)יח( ,נותן לו דמים כפי מה שהעדים מעידים ומסלקו ,ומשביעו שלקחו
בק"ק ונפטר .הגה :קכגבאה בחובו אינו צריך 126ליתן לו רק כפי שומת בית דין הקרקע ,אע"פ שהחוב
היה יותר )יט(:

)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,(127
אמנם 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(.
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
 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(.
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)יח( והוא 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 משביעין
אף בספק וכמ"ש הרמ"א שם )ט"ז(.129
)יט( שהחוב 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 ,130ולולא
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

)י( קכאהמוכר על תנאי ,בין שהתנה מוכר בין שהתנה לוקח )כ( ,אין בעל המצר יכול
לסלקו עד שיתקיימו התנאים ויזכה הלוקח בקרקע )כא( ,ולא תשאר בה עילה כלל ,ואח"כ
יסלק אותו:

)כ( בין שהתנה הלוקח  -פירוש ,והמצרן רוצה לסלק הלוקח על פי אותן התנאים )סמ"ע(.
)כא( אין 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(.

)יא( קכבהיה לשדה הנמכר ד' המצרנים מד' רוחותיו ,יד כולם שוה בה ויחלקוה באלכסון
)כב( כדי שיגיע לכל אחד חלק על פני כל שדהו .קכגואם היה ה' מצרנים כגון שהיו שלש
משלש רוחותיו ,וברוח הד' שנים ,אותם השנים חשובים כאחד ונוטלין בין שניהן חלק אחד
כאחד מהחלקים שנוטלים השלשה .134במה דברים אמורים כשבאו כאחד .קכדאבל אם קדם
אחד וסילק ללוקח ,זכה בה הוא לבדו .135ואפילו היו המצרנים הרבה ,קכהוהיה בהם מי שאינו
מצרן אלא בחלק קטן מאד ,אם קדם הוא וסילק ללוקח ,או קדם וקנאה )מהמוכר( זכה בה.136
הגה :קכומיהו לכתחילה ימכור לכולם ביחד) 137כג( ,קכזויש חולקין )כד( .קכחואם קדם אחד מהן לקנות,
 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 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(.
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והאחרים טוענין שגם הם רצו לקנותו רק שזה גזם להם להזיק והיה בידו לעשות ,138ויש להם עדים
על כך ,כשיסורו אונסן יכולין לסלקו מחלקן )כה( ,וע' לקמן סי' זה סעיף לג .קכטבאו קצת
מהמצרנים וקצתם במדינה אחרת ,אלו שבכאן מסלקין ללוקח והיא שלהם לבדם:139

)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(.
)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(.

)יב( קלהיו הרבה שותפין לרוח אחת לשדה הנמכרת ,140כל אחד מהם יכול לסלק ללוקח,
ואם קדם אחד מהם וסילקו זכה הוא ואין שאר השותפין יכולין לערער .קלאולא עוד אלא
אפילו היה מצר 141אחד לשדה הנמכרת שדה משותף בין שנים ,ומצר 142אחד אצלה שדה
של אדם אחר ,וקנאה אחד מהשותפין בשדה שאצל השדה הנמכרת ,אין בעל השדה שבצד
אחד 143יכול לומר לאותו שקנאה אני מצרן ודאי ואתה ספק ,דשמא יפול חלקך לצד אחר,
אלא חשוב ודאי כמוהו כיון שיש לו חלק בכל השדה ,וכיון שקדם זכה .144קלבוהוא הדין שאם
קנאה איניש דעלמא שאחד מהמצרנים יכול לסלקו אע"פ שיש לו שותף ,ואין הלוקח יכול
לומר לו שמא יפול חלקך מצד אחר .וכן שדה הנמכרת של שנים ,ומכר אחד מהם חלקו
לאחר 145המצרן מסלקו ,ואין הלוקח יכול לומר כיון שאין החלק שקניתי מסויים שמא יפול
חלקי מצד אחר שאינו מצד השדה שלך:146
)יג( קלגאחד שלקח משנים שדה אחת 147ובא המצרן לסלקו מחציו שלקח מן האחד ,אינו
יכול לסלקו אלא אם כן מסלקו מכולה או מניחו בכולה .148הגה :קלדודוקא בשדה אחת ,אבל שתי
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בבא"ט תמה דבסי' ר"ה מבואר דהפחידו וגיזם לא נחשב כאונס ועיין משפט שלום מה שתי'

בזה.
 139עי' לקמן סעיף לד.
 140היו 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.
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שדות יכול לסלקו )כו( מאחת ומניח לו אחת )כז( .149אבל המוכר קרקע לשנים )כח( ,יכול המצרן
לסלק לשניהם או לסלק האחד ולהניח האחד:

)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
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(.

)יד( קלהבעל בנכסי אשתו יש לו דין מצרנות .153שאם יש לה קרקע מנכסי מלוג ,ובאו
למכור קרקע שאצלו ,יכול הבעל לסלק הלוקח ,אפילו אם קנו מידה שמחלה ללוקח אינו
כלום )כט( ,והבעל יכול לסלקו .עמדה היא וסלקה ללוקח ,וכן העבד שהיה נושא ונותן בנכסי
אדוניו וסילק את הלוקח )ל( ,אם רצה הבעל או האדון מקיים על ידיהם ,ואם לא רצה לא
יקיים ותחזור ללוקח ויחזיר הדמים:

)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
אם אינו רוצה להמתין ,זכותו לא להסתלק שמא לא יתרצה הבעל או האדון בסלוק זה) 154ש"ך
נתיה"מ(.

)טו( קלוהמצרן שבא לסלק את הלוקח ,וקודם שסילקו מכר השדה שיש לו על המצר איבד
זכותו .155וגם הלוקח שקנה ממנו )לא( אין לו דין מצרן לסלק הלוקח שקנה סמוך למצר:

 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.
 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.
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)לא( וגם 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(.

)טז( קלזמי שעשאו בעל הבית שליח למכור שדהו ,אף על פי שהשליח עצמו מצרן אינו
רשאי לקנות )לב( .קלחוכשמכר לאחרים אינו יכול לסלק את הלוקח) 156לג( .קלטוכן מי שחתם
על שטר המכירה בעד אינו יכול לסלק ללוקח )לד(:

)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(.

)יז( קממת הלוקח קודם שסילקו המצרן אינו יכול לסלק ליורש )לה( .קמאויש חולקין ,וכן נ"ל
עיקר:

)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(.

)יח( קמבנתן הלוקח הקרקע במתנה לאחר שלא באחריות )לו( ,אין המצרן יכול לסלקו,
והוא שלא יהא רמאות בדבר .קמגויש חולקין וכנ"ל עיקר:159

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

)יט( קמדמכרה לוקח ראשון ללוקח
המצרן מסלק את הלוקח:

שני161

)לז( ,וכן אם מכרה היורש או המקבל מתנה,

)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(.

 156ואינו דומה לסעיף כט דלוקח שנמלך במצרן דלא איבד זכות משום דשם דיבור בעלמא וכאן
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'.
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)כ( קמהטרפה בעל חוב בחובו )לח( המצרן מסלקו ,162בין ששמוהו לו בית דין בחובו בין
שהגבהו ליה מדעתו .ואם ירצה הנטרף לתת הדמים שהיו עליו בחובו )לט( ,תחזור לו שדהו
לעולם:

)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
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(.

)כא( בעל חוב של המוכר שטרף מהמצרן ,קמויש מי שאומר שהמצרן חוזר ונוטל מהלוקח
והלוקח נוטל מהמוכר )מ( .קמזוחלקו עליו לומר שאין דין המצרן עם הלוקח כלל אלא עם
המוכר )מא( ,וכן נראה עיקר:

)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(.

)כב( קמחיש מי שאומר דמצרן לא יכול לאחותי אינשי אחריני בדוכתיה לסלוקי ללוקח
בדיני דבר מצרא ,אלא היכא דאקנה ליה בארעא קמייתא דקא תבע מחמתו )מב( .והני
מילי לאפוקי מיניה דלוקח הוא דלא מפקינן ,אבל למהוי בדוכתיה דבר מצרא לאזמוני זוזי
ללוקח בזמניה )מג( ,אפילו שדרינהו ע"י שליח שעשאו בעדים בדוכתיה קאי:

)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(.

)כג( קמטהביאו המצרן והלוקח כל אחד מעותיו ,אם היו מעותיו של לוקח טובים משל
מצרן ,או שהיו ממהרים יותר לצאת בהוצאה ,או שאלו צרורין וחתומין )מד( ואלו מותרין,
בטל זכות המצרן)מה( .קנוהוא הדין אם קדם הלוקח ופרע אין המצרן יכול לסלקו אלא בכעין
מעותיו )מו( .הגה :קנאוהוא הדין בכל דבר שיש פסידא למוכר לא תקנו בזה זכות למצרן )מז(:

)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
 162עי' לעיל סעיף ט' ברמ"א כמה משלם עבורו.
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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(.
)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(.

)כד( קנבהחליף חצר בחצר ,או בשדה ,או בכרם )מח( ,או איפכא ,כיון שהוא קרקע
בקרקע )מט( אין בו דין בעל המצר .וכן נראה להורות אף על פי שיש קנגמי שחולק .164אבל אם
החליף חצר בבהמה או במטלטלין ,רואין דמי אותו הבהמה או דמי אותן המטלטלין ונותן
לו בן המצר ומסלקו ,165ואינו יכול לומר לו תן לי כמו שלקחתי בו )נ( ,שהערמה היא זאת
ואינה מועלת כלום .קנדוכן כל כיוצא בזה שיראה לדיין שהוא הערמה אינו מבטל כח המצרן:

)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(.

)כה( קנהאמר המצרן אטרח ואביא מעות ,לא נטרינן ליה ואיבד זכותו .ואם אמר אלך
ואביא מעות ,167אם הוא אמוד שיש לו )נא( ,ממתינים לו עד שילך ויביא ,168ואם אינו אמוד
אין שומעין לו .קנוויש מי שאומר דאי מקמי דאתא לבית דין או לגבי מוכר לא הוה יודע בהני
זביני ,אי נמי ידע בהני זביני ולא הוה ידע בסכום דמיה ,כי אמר איזל ואייתי זוזי אף ע"ג
דלא אמוד נטרינן ליה ,169ודוקא שיעור דאזיל ואייתי מגו ביתיה ,170אבל טפי לא נטרינן
ליה:171

 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
 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
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)נא(

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

)כו( קנזהיה רוצה הלוקח לקנותה לבנות בה בתים ,ובן המצר רוצה לזורעה ,הלוקח זוכה
משום ישוב הארץ) 173נב( ,ואין בה דין בן המצר .קנחויש מי שאומר שאם המצרן רוצה לנוטעה
יכול לסלקו) 174נג(:

)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(.

)כז( קנטהיה מפסיק בינו ובין מצר חבירו רכב דקלים )נד( ,או בנין גבוה וחזק ,או גומא
וכיוצא בהם )נה( ,רואים אם יכול להכניס אפילו תלם אחד בתוך הדבר המפסיק עד
שיתערבו שתי השדות ,הרי זה בן מצר שלו ומסלק הלוקח ,ואם לאו אינו מסלק הלוקח:

)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(.

)כח( קסמכר לו קרקע מעט 178באמצע שדהו )נו( ,ואחר כך מכר לו קרקע בצד אותה
שבאמצע ,רואים אם אותה המעט שמכר לו תחילה היא עידית או זבורית 179לגבי זאת
הקרקע שמכר לו באחרונה ,זכה הלוקח ואין בן המצר יכול לסלקו ,שהרי הוא עצמו בן המצר
הוא מפני אותו מעט שקנה באמצע .ואם אותו מעט שקנה באמצע כמו זאת שמכר לו בסוף
בצדו ,הרי זה מערים ובן המצר מסלק קסאאותו מהשדה שקנה בסוף )נז( .הגה :קסבוכן אם נתן
לו מעט קרקע במתנה ,רואין אם מכר לו אחר כך כל כך ביוקר עד שהבליע המתנה )נח( ,הרי
הערים 180ויוכל בן המצר לסלקו .קסגואם יש חשש ערמה בדבר מחרימין על ככה ,וכן בכל דבר שיש
לחוש לערמה לדחות בן המיצר מחרימין על כך:181
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.
 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
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)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
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 ,183ודין
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(.

)כט( קסדבא הלוקח ונמלך בבן המצר ואמר לו ,הרי פלוני בן המצר שלך רוצה למכור לי
שדה זו ,אלך ואקח ממנו ,וא"ל לך וקח .לא ביטל זכותו )נט( ,ויש לסלק אותו אחר שיקנה,
אלא אם כן קנו מידו )ס( .קסהויש מי שאומר שאם אמר בפני עדים הוו עלי עדים שנסתלקתי,
אין צריך יותר ,שרוצה לומר נסתלקתי כדין בקנין )סא( .הגה :אם אמר הלוקח למצרן לקנות
והוא אומר לא בעינא ליה )סב( ,קסויש אומרים דזכה הלוקח מיד דאינו נעשה שלוחו בעל כרחו:

)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(.

)ל( קסזבמה דברים אמורים שצריך קנין ,כשמחל לו קודם שקנה .אבל אם מחל לו זכותו
אחר שלקח ,כגון שבא המצרן וסייע אותו) 186סג( ,או שכרו ממנו ,או שראוהו בונה וסותר
)סד( כל שהוא ומשתמש בו )סה( ולא מיחה בו ולא ערער ,אף על פי שהוא בתוך זמן הראוי
לסילוק ,הרי זה מחל ושוב אינו יכול לסלקו:
)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(.

משום הישר והטוב אין להחרים במוכח המצרן רק שהב"ד מחרימים על כל מי שמערים.
 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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)לא( קסחנמלך המוכר בבן המצר למכור לו באותם דמים )סו( ,ואמר ליה זיל זבין לעלמא
דלא בעינא ליה ,לא צריך למקנא מיניה)187סז(:

)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

)לב( קסטאם שהה המצרן שיעור שילך ויביא מעות ויתבענו בדין 189ולא תבעו איבד זכותו
)סח( .הגה :קעהיה אנוס לא אבד זכותו )סט( .קעאוכן אם שתק מכח טעות ,כגון שהיה סבור שדמי
המכירה יגיעו לו ,ואחר כך כשנודע לו שיגיעו למצרן שלו )ע( ,בא לסלק הלוקח הדין עמו .ודוקא
משעה שנתגלה המכר לבני העיר והחזיק הלוקח בקרקע )עא( )עב( ,אבל אם לקחה בצנעא
לא איבד זכותו עד שיתפרסם המכר וישהה אחר כך מלתובעו בדין:190

)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(.

)לג( קעבאם יש עדים שזה איימו לבן המצר )עג( בדבר שיש בידו להזיקו שלא יערער על
המקח ,כשיעבור האונס יכול לסלקו:193
)עג(

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

)לד( קעגהיה בן המצר במדינה

אחרת194

)עד( ,או חולה ,או קטן ,195ואחר זמן הבריא

 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.
 195עי' לקמן סעיף מח שיש זכות ביד בית דין לסלק את הלוקח כאשר המצרן קטן ,ועי' לח"מ
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החולה ,או הגדיל הקטן ,ובא ההולך ,אינו יכול לסלקו ,שאם אתה אומר כן אין אדם יכול
למכור קרקעיתו ,שיאמר הקונה לאחר כמה שנים תצא מידי .הגה :קעדויש אומרים דמכל מקום
לכתחילה ילך המוכר לפני בית דין שיודיעו לאוהבי או קרובי המצרן אם רוצה לקנות) 196עה(:

)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(.

)לה( קעההיו המצרנים רבים ומכר אחד מהם זכותו ללוקח אפילו בקנין ,יכולים האחרים
לסלקו )עו(:

)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(.

)לו( קעומכר כל נכסיו )עז( לאחד אין בעל המצר של שדה אחת מסלק את הלוקח מאותה
השדה 200שהרי היא ואחרת קנה כאחד ,קעזואפילו אם המצרן גם כן רוצה לקנות )עח( כל
נכסיו בכל מקום שהן אינו יכול לסלקו )עט(:

)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
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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)לז( קעחמכרה למי שקנאה הוא ממנו)204פ( אין המצרן יכול לסלקו כיון שכבר מכרה לו.
קעטוהוא הדין אם מכרה לבן אותו שקנאה הוא ממנו )פא( שאין המצרן יכול לסלקו .קפויש
מי שחולק במכר לבן .הגה :קפאמיהו לכתחילה אם בא המצרן ובעלים הראשונים ליקח ,המצרן
קודם .ואם בא אדם אחר ליקח אפילו לכתחילה ,אין הבעלים ראשונים יכולים לעכב .מכר ראובן
לשמעון ושמעון ללוי ולוי חזר ומכר לראובן המצרן יכול לסלקו )פב(:

)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(.

)לח( קפבהקונה מהגוי אין המצרן יכול לסלקו) 207פג( הגה :קפגהקונה בצד גוי ,יש אומרים דאין
המצרן שבצד השני יכול לסלוקיה )פד( .קפדויש אומרים דאין לסמוך על זה אלא אם כן יש צד אחר
בדבר 208שאין לסלקו::

)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

)לט( קפהמכרה לגוי ,גוי לאו בר דינא )פה( דבר מצרא הוא.212

 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 לעשות
טובה אחרת אכתי איכא טעמא דישר והטוב ואתה יכול למצוא לעצמך הרבה קרקעות לקנות במקום
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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(.

)מ( קפוהמוכר לגוי או קפזשוכר לו )פו( ,משמתין אותו עד שיקבל עליו כל אונס שיבא
מהגוי ,עד שינהוג הגוי עם בן המצר שלו בדיני ישראל בכל .ואם אנסו בדבר שלא כדין
ישראל משלם המוכר )פז( .קפחודוקא ששמתוהו תחילה )פח( ,אבל אם לא שמתוהו ואירע בו אונס
מן הגוי ,יש אומרים דפטור לשלם 213וכנ"ל עיקר .קפטואם בא לו היזק מכח שכונת הגוי בחיי
המוכר ומת ,חייב הבן לשלם ממה שירש מאביו .אבל אם לא בא לו ההיזק אלא לאחר
מיתת המוכר ,יש מי שאומר שלא קנסו בנו אחריו )פט(:

)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(.

)מא( קצבמה דברים אמורים כשיכול למוכרה או לשוכרה לישראל בדמים שנותן הגוי
)צ( ,אבל אינו חייב 215למוכרה לישראל בפחות)216צא( ,ואי חזינן שהגוי מכוין לקנות במצר
ישראל כדי להשחית נחלתו )צב( הכל לפי ראות הדיין:217

)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(.
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 להשחית
משא"כ הש"ך עיקר תלוי במעלה המחיר.
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)מב( קצאהמוכר שדה רע )צג( כדי לקנות בדמים שדה יפה ,או שמכר מקום רחוק כדי
לקנות מקום קרוב ,אין בהם דין בן המצר )צד( שמא בנתים שיודע למצרן יקנה אחר אותו
שדה שהוא רוצה לקנות:

)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(.

)מג( קצבמכר כדי ליתן מנת המלך ,או שמכר לקבורה ,או למזון האשה והבנות)219צה(,
קצגויש אומרים דהוא הדין למזונות עצמו )צו( ,אין בו דין בן המצר .קצדואפילו שלוה לצרכי קבורה,
או למזון האשה והבנות ,או שלוה מחבירו לפרוע המס )צז( ,כשמוכר לפרוע למלוה אין בו
משום דין המצר .220קצהואפילו לכתחילה כשבאו לקנות כל הקודם זכה ,קצוויש אומרים דהמצרן
קודם:221

)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

)מד( קצזטען 225הלוקח ואמר מפני המס 226וכיוצא בו מכר לי המוכר ,ובעל המצר אומר
שקר אתה טוען כדי לבטל זכותי ,על בעל המצר להביא ראיה ,ואם לא הביא ראיה ישבע
הלוקח היסת:
)מה( קצחאפילו היה בדבר ספק)227צח( ,אין הלוקח מסתלק אלא בראיה ברורה שמביא

 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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בעל המצר ,לפיכך אם טען הלוקח )צט( ואמר גזלן אתה לשדה זו ,228אריס אתה לשדה זו,
או שוכר ,או ממושכן ,229צריך בעל המצר להביא ראיה )ק( שהוא בעל המצר ושקרקע זו
בחזקתו ,230וכן כל היוצא בזה .231הגה :קצטוכן במקום שהפוסקים חולקין 232אין מוציאין מיד הלוקח
הואיל ומוחזק ,233רמיהו לכתחילה יש למכור למצרן )קא(:

)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(.

)מו( ראסלקיה מצרן ללוקח ואחר כך נודע ששדה זו לא היתה של מצרן ,יד הלוקח על
העליונה ,רצה מחזיק במעותיו רצה מחזיר למצרן מעותיו וחוזר למקנתו וחייב לשלם לו כל
הפירות שאכל .ואם הנגזל שבא הקרקע עתה לידו רוצה לסלק הלוקח משום דינא דבר
מצרא ,חזינן אי ידע דזבניה והיה יכול לסלקיה)קב( בעידנא דסלקיה גזלנא ולא סלקיה ,תו
לא יכול לסלוקיה .ואי לא ידע ביה מקמי הכי ,אע"ג דאתי עליה לבתר דסלקיה גזלנא ללוקח,
לא בטלה מצרנותיה בהכי:236

)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(.

)מז( רבהמוכר לאשה)237קג( או ליתומים קטנים)קד( ,רגאבל יתומים גדולים או קטנים שאינם

 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.
 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

41

מאיר המשפט על חושן משפט חלק ו'
יתומים )קה( אית בהו משום בר מצרא ,אין בו משום דינא דבר מצרא)קו( .238רדמכר לטומטום
ואנדרוגינוס אין המצרן יכול לסלקו לפי שהם ספק אשה .הגה :רהודוקא אשה שיש לה נכסים
ידועים)קז( או אלמנה שאין לחוש שמערמת וקונה לבעלה ואומרת לעצמה .רוקנתה היא ובעלה
ביחד)קח( אין יכולין לסלק אפילו הבעל .רזהקונה מן האשה )קט( יש אומרים דלית בו משום דינא
דבר מצרא .רחודוקא מצרן אינו יכול לסלק אשה )קי()קח( אבל שותף יכול לסלקה דשותף עדיף
ממצרן) 239קיא()קיב(:

)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

)מח( רטקטן שהוא מצרן ,אם רואים בית דין שזכות הוא לו יסלקו את הלוקח או יטלו לו
חלקו עם שאר המצרנים:
)מט( ריהמוכר לאחד מן השותפים שלו במשא ובמתן ,אע"פ שאינו שותפו בקרקע)קיג(
זכה בה ואין שאר שותפין או שאר בני המצר נוטלים עמו .246הגה :ריאאם הלוקח לית ליה ארעא

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.
 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
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ודחיקא ליה שעתא והמצרן אין צריך לה רק להרווחא בעלמא ,247יש אומרים דלית ביה משום דינא
דבר מצרא )קיד( ,ריבויש חולקין)248קטו()קיד( .ומדברי מוהר"םריג נראה כסברא הראשונה ,רידודוקא
שהלוקח מן העיר ולא יוכל למצוא בית במקום אחר ,אבל בלאו הכי המצרן קודם לכולי עלמא)קטז()קיז(:

)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(.

)נ( 249רטוכל הרוצה למכור קרקע ובאו שנים ,כל אחד מהם אומר אני אקח בדמים אלו
ואין אחד מהם בעל המצר ,אם היה האחד מיושבי העיר)קיח( והאחד משכני השדה ,שכן
העיר קודם .שכן ותלמיד חכם ,תלמיד חכם קודם .קרוב ות"ח ,ת"ח קודם .שכן וקרוב ,שכן
קודם .250קדם אחד מהן וקנה זכה)קיט( ואין חבירו שראוי לקדם לו יכול לסלקו 251הואיל ואין
אחד מהם בעל המצר .252הגה :רטזיש אומרים דלא מיקרי שכן אלא אם הוא חבירו הרגיל עמו,253
אבל מה שדר אצלו אינו כלום ,ריזויש מי שחולק )קכ(:

)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(.

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 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(.
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)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(.

)נא( ריחהיה הקרקע של אחד והבנין או האילנות של אחר ,אם יש לבעל הבנין או בעל
האילנות זכות בקרקע ,כל אחד מהם בן המצר של חבירו .לפיכך אם מכר אחד מהם חלקו,
חבירו מסלק הלוקח ,אפילו )הלוקח( הוא מצרן)קכא( .אבל אם אין לבעל האילנות או לבעל
הבנין זכות בקרקע ,אלא כל זמן שירצה אומר לו עקור אילניך או הרוס בניינך)קכב( ,ומכר
בעל הקרקע זכה הלוקח ואין בעל האילנות או בעל הבנין מסלק אותו .ואם מכר בעל הבנין
או בעל האילן ,הרי בעל הקרקע מסלק אותו .הגה :ריטהבית והעלייה של שנים)קכג( ומכר האחד
ביתו למצרן ,אין בעל העלייה יכול לסלקו ,דלא מקרי שותפים זה לזה רק דינן כמצרנים:

)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] 256255ששכירות 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(.
)קכג( הבית 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(.

)נב( רכוכן אם נמכר קרקע הסמוך לזה שהקרקע לאחד והבנין לאחר ,258בעל הקרקע קודם
לבעל הבנין ,אלא אם כן יש לבעל הבנין זכות בקרקע)קכד( כמו שנתבאר:

)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(.
 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.
 258עי' פרישה שמדובר בציור:
 259ועי' לקמן סי' ריד סעיף ד' וה' וצ"ע.
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)נג( רכאבכל הקרקעות שבעולם יש דין מצרנות)קכה( ,אבל במטלטלין ועבדים אין דין
מצרנות)קכו( ,ומחובר לקרקע כקרקע ויש בו דין מצרנות ,רכבולכן יש דין מצרנות בבתים260
)קכז()קכח( ,רכגוהוא הדין במקומות בית הכנסת .הגה :רכדיש אומרים דהמוכר מקומות בבית
הכנסת)קכט()קל()קלא( בני משפחתו יכולין לסלק המוכר משום פגם משפחה ,ויש חולקים .ונראה לי
דהכל לפי הענין דאם היה פגם בזה למשפחה כגון שיושבין משפחות משפחות לבד יש לדון כסברא
הראשונה ,וכמו שאמרו לענין המוכר קברו וכל כיוצא בזה .רכההמלוים ביחד בחנות 261אין לו דין
קרקעות ואין המצרן או השותף מסלק הלוקח כמו בקרקעות ודינו כמו מטלטלין .רכומיהו אם נראה
לב"ד)קלב()קלג( היזק לשותף השני מצי מסלק ליה ,וכן בכל מטלטלין אע"פ שאין בהם דין מצרנות
מכל מקום שותפין במטלטלין ואחד מכר חלקו ,יכול השותף השני לסלק הלוקח אם נראה לב"ד שאין
השותף השני נוח לו כראשון:

)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(.264263
)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(.
 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.
 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
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)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(.
)קלג( שם  -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(.

)נד( רכזהנותן מתנה) 268קלד( אין בה דין בן המצר .269היה כתוב בשטר מתנה שאחריות
מתנה זו על הנותן )קלה( ,יש בה דין בן המצר ,וכמה נותן לו מה שהיה שוה .אמר הלוקח כן
הוא והערמה עשינו ומכירה הוא ובכך וכך קניתיה ,נשבע בנקיטת חפץ ונוטל כדין השלוחין.
והוא שיטעון דמים שהן ראויים או יותר מעט )קלו( ,אבל אם אמר על שוה מנה בק"ק קניתי
אינו נאמן .270היה כתוב בשטר מתנה וקבלתי עלי אחריות מתנה זו שאם תצא מידו אתן לו
ק"ק ,נותן לו בן המצר ר' ואחר כך מסלקו)קלז( ,ואע"פ שאינו שוה אלא מנה:

)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
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(.

)נה( רכחהקדש לעניים אין בו משום דינא דבר מצרא:273

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@.
 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.
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)נו( רכטהיתה שדה שאצל המצרן הפקר)קלח( ,ובא אחד והחזיק בה ,אם ימצא כמותה
במקום אחר של הפקר להחזיק בה ,יכול המצרן לסלקו)קלט( ,ואם לאו אינו יכול לסלקו)קמ(:

)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(.

)נז( רלהממשכן 276שדהו ואחר כך מכרו לזה שהוא ממושכן בידו)קמא( ,אין המצרן יכול
לסלקו .רלאאבל אם מכרה הממשכן לאחר אפילו אינו בן המצר ,אין המלוה יכול להוציא
מידון .הגה :רלבויש אומרים דאפילו קדם המצרן וקנאה יוכל המלוה לסלקו)277קמב( ,וכן נראה לי לדון
ולהורות ,278והוא שנראה לב"ד שלא היה ערמה בדבר שהלוה למוכר כדי שיסלק המצרן .רלגהמלוה
לגוי על שדהו או ביתו ובא אחר וקנאו המלוה מסלקו .279רלדהמלוה על בית ולא הלוה על המרתף
שתחתיו ,אין לו שייכות במרתף ,ואם קנה המרתף המצרן מסלקו)קמג(:

)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 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(.

)נח( רלהאם בתחלת המשכונא 281בא המצרן לערער לעכב ולומר אני אלוה לך ,כי שמא

 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.
 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
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כונתך להערים למכור למלוה ,אינו יכול לעכב בידו ,כי יאמר בעל השדה זה נוח לי ואתה
קשה ממנו .אמנם אם יראה לדיין שיש בו ערמה דוחין את המלוה .רלואם שדה הסמוכה
למשכונא נמכרת ,הלוה מעכב על המלוה ואין המלוה מעכב על הלוה ,ואם אין הלוה חפץ
לקנותו וקנאו אחר ,אפילו אינו בן המצר אין המלוה יכול להוציאו מידו ,ואם קדם המלוה
וקנה בן המצר מוציאו מידו .רלזויש אומרים דלמלוה דין מצרן וכן נראה עיקר)קמד(:

)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

)נט( רלחהשוכר בית מחבירו והמצרן רוצה להוציאו מידו לשכרו לעצמו ,אין שומעין
לו)קמה()קמו(:

)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(.
)קמו( שם  -חזקת חנות או בתים לכל הדעות אין בו משום דינא דבר מצרא כאשר רוצה למכור
החזקה לאחר) 286ש"ך(.

)ס( רלטמי שיש לו בית בשכירות ובית שאצלו נמכר ,אינו יכול לזכות בו מדין בן המצר.
ואם קדם וקנאו ,בן המצר יכול לסלקו .רמויש מי שחולק וסבירא ליה דיש בשכירות דין
מצרנות)קמז(:

)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
)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'.
 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
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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

)סא( רמאשנים ששכרו שדה בשותפות ואחד מהם רוצה להשכיר חלקו לאחר והשני רוצה
לזכות בו מדין בן המצר ,הדין עמו כיון שהוא שותף בו)291קמח(:

)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(.

)סב( רמבהשכיר ביתו לאחד ואחר כך מכרה לו ,אין בו המצר יכול להוציא מידו .הגה:
רמגהיה בית וחנות זה על זה ושכרן לשנים ,ואחר כך בא למכרם ,כל אחד מצרן לשלו ולמה שהוא דר
בו)קמט(:
)קמט(

כל אחד מצרן לשלו – אפילו לסלק את חבירו שקנה חלקו) 292ש"ך(.

)סג(
ביתו לאחד ואחר כך מכרה לאחר אפילו אינו בן המצר ,אין השוכר יכול
רמה
להוציאו מידו)קנ( .הגה :ראובן היה לו קרקע שמעלה ממנו מס לשמעון לשנה ,ומכר שמעון
המס ללוי ,וראובן אומר שהוא מצרן ,אם מכר שמעון ממכר עולם הדין עם ראובן ,ואם לא מכר רק
לשנים קצובים ,אינו אלא כמוכר חוב בעלמא שאין בו מצרנות.293
רמדהשכיר

)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
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.
 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.
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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
סי' קעו  -השיתוף כיצד מתקיים וכיצד נוהגין וכיצד נפרדין ,ואם מת אחד מהם
)א( רמוהשותפים שבאו להשתתף ,אין השיתוף נגמר בדיבור)א( ,296לומר שאם אמר בואו
ונשתתף יחד בכך וכך ,שלא יוכלו לחזור בהם ,297ואינו מתקיים אלא בקנין .298וכיון שצריך
קנין ,כל דבר ודבר לפי קניינו מתקיים שיתופו)ב( .לפיכך המטבע שאינו נקנה בחליפין)ג(,
אין השיתוף מתקיים בו בקנין ,שאפילו קנו מיד שניהם ,שיביא כל אחד מעותיו וישתתף
בהם וכתבו שטר על זה והעידו עדים)ד( ,אינו מועיל 299אלא צריך שיביא כל אחד מעותיו
ויטילו מעות שניהם בכיס אחד ויגביהו שניהם הכיס)ה( .300רמזויש מי שאומר שהוא הדין אם
משך כל אחד מעותיו של חבירו מהני)ו( .רמחואפילו לא עשו לא זה ולא זה ,אלא נשתתפו
והתחילו לישא וליתן בעסק השיתוף ליקנות או למכור)ז( ,יש מי שאומר דמהני הגה :רמטמי
שהלוה לחבירו מעות ואחר כך אמר ליה יהיו בידיך למחצית שכר ונאנסו בידו ,חייב בכל האונסין
כמו בתחילה)ח( ,דלא נסתלק משמירתן 301בדיבור בעלמא:

)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
 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*.##
 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..
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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
304
ובשבועה דאורייתא ,לא מהני בלא קנין ,303ורק אם כתבו בלשון שמחייבים עצמם מועיל
)ט"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( .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(.

)ב( רננשתתפו בשאר 308מטלטלין כיון שקנאו מידם שיביא זה חביתו של יין וזה כדו של
דבש ,והרי נשתתפו בהם נעשו שותפין בהם ,וכן אם ערבו פירותיהם)ט( ,או ששכרו מקום
בשותפות)י( והניח זה כדו וזה חביתו שנשתתפו בהם ,הרי אלו שותפין בהם .כללו של דבר,
בכל הדרכים שקונה הלוקח ,באותן הדרכים עצמם קונין השותפין זה מזה הממון המוטל
ביניהם להשתתף בו:

)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
 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.
 . 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:
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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(.

)ג( האומנים שנשתתפו באומנות)יא( ,אף על פי שקנו מידם ,אינם שותפים .כיצד ,שני
חייטין או שני אורגים שהתנו ביניהם שכל שיקח זה וזה במלאכתו יהיה ביניהם בשוה ,אין
כאן שותפות כלל ,שאין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם)יב( .הגה :רנאויש אומרים דיכולין
להקנות זה לזה אפילו בדבר שלא בא לעולם)יג( .רנבויש אומרים דאפילו קנין אינם צריכין)יד( אלא כל
מה שמתנים זה עם זה מתקיים אפילו באמירה בעלמא ואינן יכולין לחזור בהן כל זמן השותפות
שהתנו)טו( .רנגויש חולקין ואומרים שיכולין לחזור בהן לענין מה שירויחו אחר כך אבל לא לענין מה
שהרויחו כבר)טז()יז( ואין נאמנין לומר שכבר חזרו בהן .רנדוכל זה בשנים שנשתתפו זה עם זה ועוסקין
שניהם בשותפות וכל אחד יתן לחבירו מה שירויח ולכן גמרו ומקני אהדדי אבל מי שנותן לחבירו
מחצית שכר עיסקא ומתנה שיתן לו כל הרווחים שיגיעו לו אפילו ממקומות אחרים אינו אלא כמתנה
בעלמא ואינו נקנה אלא בקנין גמור)יח( .רנהאבל אם היו לוקחים החייטים הבגדים עצמם ותופרין
אותם ומוכרין או לוקחים האורגים השתי והערב ממעותיהם ואורגים ומוכרים ונשתתפו
במעות שלוקחין בו)יט( הרי אלו שותפים וכל מה שירויחו בשכר מלאכתן ומשאם ומתנם
הרי אלו לאמצע)כ(:

)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.
 309וכן פסק בערה"ש )ס"א( .עי' לקמן ר"ז סי"ג ודבריו שם ס"ק &
 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(.
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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 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(.
 313החזו"א פסק דבדבר שלא בא לעולם ,לא מועיל קנין על להבא )ב"ב ד' י"ב(.
@ 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.
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)ד( רנושותפין ששמו פירותיהם ונשתתפו בהם יש להן אונאה זה על זה)כא( .עירבו פירות
בלא שומא ומכרום)כב( ,ונשאו בדמיהם ,הרי אלו מחשבין הפירות כמה היו שוים בעת
שנשתתפו ומחשבין השכר או ההפסד:

)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(.

)ה( רנזהשותפין שהטילו לכיס זה מנה וזה מאתים וזה ש' ,ונתעסקו כולם בממון סתם
ופיחתו או הותירו ,השכר או הפחת ביניהם בשוה לפי מנינם לא לפי המעות)כג( .316ואפילו
לקחו שור לטביחה ,שאלו טבחוהו )נ"א לא מכרוה( היה נוטל כל אחד מבשרו לפי
מעותיו)כד( ,אם מכרוהו חי ופחתו או הותירו ,השכר או הפחת לאמצע .במה דברים
אמורים ,כשנשאו ונתנו במעות שנשתתפו בהם ,אבל אם המעות קיימים ועדיין לא הוציאו
אותם)כה()כו( ופחתו או הותירו מחמת המטבע ששינה המלך או אנשי המדינה ,חולקין
השכר או ההפסד לפי המעות)כז( .רנחוכל שכן 317אם נשתתפו בפירות ועדיין הן בעין שנוטלין לפי
מעותיהן .רנטואם התנו ביניהם ,הכל לפי תנאם בין בריוח בין בהפסד:

)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
 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.
 317לא הבאתי דברי הסמ"ע סקי"ז ,וש"ך סקי"א .שלא ראיתי הלכה יוצא מהם.
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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 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
 318לא הבאתי נתה"מ סק"ט שלא ראיצתי הלכה שיוצא ממנו.
 319בסדר?
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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(.

)ו( רסיש מי שאומר דהני מילי בגוף הממון שנשתתפו)כח( ,אבל להשתעבד לשלם מביתו
לא)כט( .כגון אם נשתתפו זה במנה וזה במאתים ונפסד הכל)ל( ,לא אמרינן שישלם בעל
המנה לבעל המאתים חמשים מביתו .רסאיש מי שאומר שאם עלה בו ריוח אחר שהגיע זמן
חלוקה שקבעו ,נוטלין לפי המעות ,320רסבוהוא הדין אם שינו ממה שהתנו בתחילה נוטלין לפי
מעותיהן)לא(:

)כח( יש מי שאמר דה"מ  -פי' דאם מכרוהו חי הפחת לאמצע) 321ש"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
 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 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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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(.
)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(.

)ז( רסגויש מי שאומר שאם נגנבו או אבדו חולקין לפי המעות)לב( הגה :רסדראובן שהיה לו
חוב ואומר לשמעון שיסייע לו בגביית החוב ויהיה לו שליש הריוח וכן עשו ואח"כ קנו סחורה הוו
להו כב' שהטילו לכיס)לג( שהרי יש לשמעון חלק בריוח רסהודוקא שקנו אח"כ הסחורה ביחד אדעתא
דשותפות אבל אם ראובן הוא הקונה ושמעון סייעו אין לו בריוח כלום שהרי לא נדר לו רק חלק
בגביית החוב ולא במה שהרויח אחר כך ואין צריך ליתן לו רק כמה שנותנין למסייע לחבירו רסוראובן
ושמעון שנשתתפו להלוות לגוי וראובן נתן לו חלקו ואח"כ אמר הגוי שאין צריך יותר ואמר ראובן
לשמעון שיתן לו חלקו למה שהלוה ושמעון דחה אותו ליתנם)לד( ובתוך כך נפטר אפילו הכי זכו
יורשיו בחלק הריוח דהרי לא מחל לראובן 325אבל אם אמר שמעון שלא יתן חלקו)לה( אז שינה בענין
השותפות ואבד חלקו מן הריוח)לו( וע"ל סימן זה סעיף מ"א:

)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(.
 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.
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)לו( אז שינה בענין השותפות  -דדרך השותפין להניח כל אחד מעותיו בהשותפות ,ולהיותם
שניהם שוים בהענין הנולד לפניהן )סמ"ע(.

)ח( רסזהשותפין שומרי שכר הן)לז( ,שאם נגנב או נאבד מהשותפות ברשות אחד מהם,
חייב באחריותו .רסחבמה דברים אמורים ,בזמן שכל אחד מתעסק בשותפות זמן ידוע ,ונגנב
לו בזמן שנתעסק בו .הגה :רסטודוקא שהתנו כן מתחלה ,אבל אם א' אינו מחוייב להתעסק ,רק
עושה מנדבת לבו ,אינו חייב בשמירת השותפות ולא הוי רק כשומר חנם)לח( רעאבל אם התחילו
להתעסק ביחד)327לט( אפילו אם אחר כך נתעסק בו כל אחד לבדו ,פטורים ,דשמירה
בבעלים היא)מ( ואם חייב בפשיעה עיין לקמן סוף סי' רצ"א ואם מתחלה נתעסק בו אחד לבדו,
ואחר כך נתעסקו בו שניהם ביחד ,ונגנב ,הראשון חייב)מא( ,שלא היה השני עמו במלאכתו
כשהתחילה שמירתו ,והשני פטור ,שהראשון היה עמו במלאכתו כשהתחילה שמירתו .הגה:
רעאחלקו השותפות לגמרי)328מב( ,ונשאר ביד אחד מהן לפרוע לעובד כוכבים ,ואבדו או נגנבו ממנו,
אין חבירו חייב לשלם לו ההפסד .329אבל אם נשאר גם כן לשני מן השותפות ,הוי שמירה בבעלים
וההפסד על שניהם.

)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
ופטור אפילו מפשיעה ,ורק כשא"ל בפירוש שמור לי היום ואשמור לך למחר כו') 330ש"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(.
 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 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

58

מאיר המשפט על חושן משפט חלק ו'
)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 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(.

)ט( רעבאחים שהן שותפין)מג( יכול כל אחד למחות בחבירו שלא יקנה דבר לעצמו
מהשותפות אם לא ינכה אותו מחלקו ,רעגואם לא מיחו וקנו לעצמם ,כשבאים לחלוק ,שמין
הבגדים שעליהם כפי מה שהם שוים בשעת חלוקה .רעדאבל אם כלו לגמרי)מד( או אבדו,
אין מחשבין אותם להם .רעהואם קנו בגדים לנשיהם ולבניהם ולבנותיהם אין שמין אותם)מה(
רעובמה דברים אמורים בבגדי חול אבל בבגדי שבת שמין להם 331רעזוגדול האחין אף במה
שקנה לעצמו אין שמין לו)מו( רעחאבל לכתחילה יכולים למחות בו שלא יקנה הגה :רעטוהוא
הדין שאר שותפין 332שאינן אחין מיהו נראה לי דאזלינן בזה אחר המנהג)333מז(:
 331וה"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
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)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 שאין עולים
על דעת הבעלים להקנות בגדים מכובדים כאלו ,וא"כ אף בגדול אחין שמין) 334ש"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(.

)י( רפהמשתתף עם חבירו בסתם ,לא ישנה מנהג המדינה באותה סחורה ,335ולא ילך
למקום אחר ,ולא ישתתף בה עם אחרים) 336מח( ,רפאולא יתעסק בסחורה אחרת)337מט( ,ולא
ימכור בהקפה 338אלא דבר שדרכו להמכר תמיד בהקפה)נ( .הגה :רפבואם התרה בו שלא לעשות
אפילו בדבר שדרכו בהקפה חייב לשלם)נא( ,רפגהיו קצת בני אדם מוכרין בהקפה וקצת אינן מוכרין
בהקפה לא יקיף בלא דעת חבירו ,רפדוכל שאינו משנה או פושע יעשה בשל חבירו כמו בשלו .רפהונוטל
מחבירו חלקו במה שהוציא ,דכל שותף כיורד ברשות דמי .רפובני חבורה האוכלין יחד ואחד אוכל
הרבה ,יכולין אחרים לסלקו)נב( .339ולא יפקיד ביד אחרים אלא אם כן התנו 340בתחילה או
שיעשה מדעת חבירו)נג( ,341ואם עבר ועשה שלא מדעת חבירו ואחר כך הודיעו והסכים
למעשיו הרי זה פטור)עו( ,ואין הדברים האלו צריכים קנין אלא בדברים בלבד)נה( .רפזואם
שינה האחד מכל אלו הדברים)נו( שהלך למקום שלא היה לו לילך ,או פירש בים ,או שמכר

לשלם לשאר השותפים )ערה"ש סכ"ח(.
 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(.
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בהקפה)נז( ,או נשא ונתן בסחורה אחרת וכן כיוצא באלו הדברים ,כל פחת שיבא מחמת
זה שעבר חייב לשלם לבדו ,342ואם היה שם שכר השכר לאמצע)נח(:343

)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
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(.

 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(.
 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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)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
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(.

)יא( לפיכך רפחהנותן מעות לחבירו בתורת שותפות ליקח בהם חטים לסחורה 349והלך
וקנה שעורים ,או לקנות שעורים וקנה חטים ,אם פחתו פחתו לזה שעבר)נט( ,350ואם הותירו

 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(.
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הותירו לאמצע )וע"ל סי' קפג ס"ה( .וכן אם הלך ונשתתף עם אחר בממון השותפות)ס( ,אם
הפסיד הפסיד לעצמו ,ואם נשתכר השכר לאמצע .רפטאבל אם נשתתף עם אחר בממון
עצמו ,אם פחתו פחת לעצמו ,ואם הרויח הריוח לעצמו ,ואם התנו ביניהם הכל לפי
התנאי)סא( .הגה :רצראובן ושמעון שהיו שותפין ,היה להן חוב אצל שר אחד שראובן דר תחתיו)סב(,
והוא עשה החוב ,ושמעון טוען שראובן יתבע החוב לפי שהוא עשאו ,וראובן אומר שמתיירא מן השר
שהוא דר תחתיו .הדין עם ראובן ,351ועיין לקמן סעיף מז סימן זה .רצאראובן שהלך ופטר חובות של
שמעון חבירו ואומר ששמעון צוה לו לעשות)סג( ,אם אמת ששמעון צוה לו ,ראובן פטור אע"ג דלא
א"ל על מנת לפטור .אבל אם שמעון כופר ,ויש עדות שהחובות היו שלו וראובן פטרן ,ראובן חייב
לשלמן)סד( ,352ואינו נאמן לומר שברשות שמעון עשה מה שעשה .אבל אם אין לשמעון עדות ,ראובן
נאמן במיגו שהיה יכול לומר שהחובות אינן של שמעון או שהוא לא פטרן:

)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,
 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(
 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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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 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(.

)יב( רצבאחד מהשותפים או המתעסק שעשה סחורה בנבלות וטריפות וכיוצא בהם)סה(,
השכר לאמצע ואם הפסיד הפסיד לעצמו)סו( .הגה :רצגוכן אם גנב או גזל השותף צריך לחלוק עם
חבירו)סז( ,ואם הפסיד ההפסד לעצמו .357ודוקא אם הפסיד קודם שנודע לחבירו ,רצדאבל אם חלק
הגניבה 358עם השותף ואחר כך בא עלילה עליו ,וכן אם קנה גניבה וחלק עם חבירו ובא אחר כך
עלילה ,ההפסד גם כן לאמצע מאחר שנתרצה למעשיו)סח( ,ואין הדברים צריכין קנין כמו
שנתבאר)סט( .רצהאבל אם חלקו 359שאר רווחים ובא עלילה על אחד מן השותפין שלא כדין ,אין חבירו
חייב לסייעו בהפסד)ע( .וע' סימן זה סעיף לח וסוף סימן קעז .רצומי ששכר חבירו לישא וליתן בשלו
וכל המציאות שיגיעו לידו יהיו שלו)עא()עב( ,וגבה חובות פרועים מגוי ,הוי בכלל מציאה ,דכל שטר
פרוע אינו שוה רק דמי הנייר ,ולכך מי שהחזירו לגוי אינו חייב לשלם לחבירו ואפילו לכתחילה נמי
שרי)360עג(:

)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(.

 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?
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)סז( וכן אם גנב או גזל השותף וכו'  362-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 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(.

)יג( רצזאחד מהשותפין שאמר נוליך הסחורה למקום פלוני)עד( שהוא ביוקר ונמכר שם
אע"פ שקבל עליו כל אונס או כל פחת שיבא הרי חבירו מעכב עליו שהרי אומר לו אין רצוני
שאתן מעות שבידי ואהיה רודף רוח אחריך לדין להוציא ממך וכן כל כיוצא בזה:366

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

)יד( רצחאחד מהשותפין שבא לישן הפירות עד הזמן הידוע למכור רצטאותם פירות ,אין
חבירו מעכב עליו .שאבל משהגיע זמן המכר ,יכול כל אחד מהם למכור ,ואין חבירו יכול
לעכב עליו)עה( .שאואם מכר בלא דעת חבירו ,ונתייקר אחר כך ,אין לחבירו עליו כלום.

 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.
 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(.
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שבאבל אם מכרה קודם זמנה ,367הוי פשיעה ,וחייב לשלם לחבירו חלקו)עו( .368שגואם אין זמן ידוע
למכור אותם פירות ,ורוצה אחד מהם לישנם ,חבירו מעכב עליו:

)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
בכך )בית מאיר שם( ,היינו כשלא ידע על הפשיעה אמנם אם זה בחזקת פשיעה צריך להחזיר
)ב"ש שם([ )רע"א(.

)טו( שדהשותפין שהתנו 370ביניהם שיעמדו בשותפות זמן קצוב ,כל אחד מהם מעכב על
חבירו ואינו יכול לחלוק עד שיגיע הזמן)עז( ,או עד שיכלה ממון השותפות ,ואין אחד מהם
יכול ליטול מהקרן ולא מהשכר עד סוף הזמן)עח( .הגה :שהואם שינה או פשע תוך הזמן או עבר
על תנאו ,אפילו הכי אינן יכולין לחלוק אלא משלם מה שהפסיד ,ודלא שוכיש חולקין בזה)עט(:

)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
 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
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(
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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
למחות ,דיכולין לומר אין רצוננו להיות הרבה דעות במו"מ ושמא יבוא היזק מזה) 372פ"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

)טז( שזנשתתפו סתם ולא קבעו להם זמן ,374הרי אלו חולקין כל זמן שירצה אחד מהם)פ(,
ויטול כל אחד חלקו מהסחורה .ואם לא היתה באותה סחורה דין חלוקה ,או שהיה בחלוקתה
הפסד)פא( ,הרי אלו מוכרים אותה וחולקים הדמים)פב(:

)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(.
 371ובעה"ש )ס"נ( כתב שבכה"ג אינו יכול לעכב עליו.
 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(.
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)יז( שחהיה זמן ידוע 376למכירת אותה סחורה יש לכל אחד מהם לעכב שלא יחלקו עד
שתמכר בזמן הידוע למכירתה ואין אחד מהם נוטל לא מהקרן ולא מהריוח עד זמן החלוקה
אלא אם התנו ביניהם:
377
)יח( אם לא קבעו זמן לשותפות או שקבעו זמן ונשלם ובא אחד לחלוק שלא מדעת
חבירו שטחולק בפני ג' אפילו הם הדיוטות)פג( ובלבד שיהיו נאמנים ויודעים בשומא ואם
חלק בפחות משלשה לא עשה כלום)פד( הגה :שיואם הפסיד אחר כך בחלקו הוא יכול לבטל
החלוקה)פה( שיאויש חולקין 378שיבבמה דברים אמורים שחלקו פירות)פו( אבל אם היו מעות
שכולם מטבע אחד ושוים)פז( יש לו לחלק שלא בפני בית דין ומניח חלק חבירו בבית
דין)פח( ,ואם אין המעות שוים הרי הם כפירות ואין חולקין אותם אלא בב"ד:

)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(.

)יט( שיגאחד מהשותפים 381או מהמתעסקים שמת)פט( ,בטלה השותפות)צ( או העסק
אע"פ שהתנו לזמן קבוע .הגה :וכן עיקר 382ודלא כדעת החולקיןשיד  .שותף שחלה או נאנס ולא
עסק בשותפות)צא( שטואין הדין 383שהאחר ירויח ויתן לו ,ואפילו אם קנו מידו בשעת השיתוף .אבל
אם היה בעיר אחרת בשליחות השותפות ונתעכב באונס יש לו חלק עמהם)צב( .ואם יש מנהג בזה בין
השותפין יעשו כמנהגן .שטזג' שקבלו עסקא מאחד ומת אחד מהן ,נתבטל הענין ויכולין לחזור בהן.
שיזג' שותפים ביחד שעשו שותפות עם אשה שויתרה להן מחלקה)צג( ,ואחר כך פשע האחד ולא עסק

 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.
 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(.
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בשותפות כמו שהיה לו לעסוק ,ומחמת זה אינו נוטל כל כך בריוח הריוח לאשה לפי ערך)צד( ,כי
אינו דומה שנים העוסקים לג' .שיחאחין שותפין שהיו נזונין ביחד כל אחד כפי צרכו ונפטר אחד מהן,
והשני נשא ונתן לצורך השותפות כמו שעשה בחיי אחיו ,אין האלמנה יכולה לומר בשעת החלוקה
שהיא תטול בראש כפי מה שלקח החי יותר ממנה מאחר שנשאו ונתנו סתם כפי מה שנהגו בחייהם
עשו .וכן אם ויתרו הקהל במס חלק האלמנה)צה( אין השני יוכל לומר שתחלק עמו הריוח ההוא
מאחר שלא התנה ועסק סתמא מה שויתרו לאלמנה זכתה בו:

)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(.
)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,
 384כך הם דברי נתה"מ כאן ,אמנם בסי' שכ"ט סק"א כתב ,שאין הנותן יכול להוציא העסקה 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(
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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 .388ושותף
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 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(.

)כ( שיטהיה להם חוב אצל אחרים)צו( אינו יכול לומר לחבירו לא נחלק עד שנגבה כל חוב
שיש לנו)צז( ,אלא חולקים וכשיפרעו החובות)צח( יטול כל אחד חלקו הגה :שכאו יכולין לחלוק
השטרות בשומת ב"ד)צט( או בגוד או אגוד)ק( ואם נתקלקל אחר כך החוב של אחד מזל רע דידיה
גרם ועיין לעיל )סי' סו סעיף מא( שכאהיה עליהם חוב לאחד)קא( ,שכבאם פירשו שאינם אחראים זה
לזה ,חולקין .וכשיגיע זמן החוב לפרוע ,יתן כל אחד חלקו .ואם לאו ,כל אחד מהם מעכב לחלוק עד
שיגיע זמן השטר ,מפני שיאמר לחבירו ,הואיל וכל אחד ממנו חייב לשלם כל השטר ,נשא ונתן בדמים
אלו עד שיגיע הזמן)קב(:

)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(.
 388עי' סעיף ה' בסמ"ע ד"ה והוא הדין למלמד סקמ"ד .וצ"ע.
 389ואם חלה מחמת האויר בעיר שהלך אליה בעסק השותפות ,או שהפסידו בשותפות ונחלה מחמת
צער ,חשיב כאונס מחמת השותפות )ערה"ש סמ"א(.
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)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(.
)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
)כא( שכגאמר ליה חבירו נחלוק וטול אתה דמים כנגד כל השטר)קג( ,ועשה בהם סחורה
לעצמך ,ושלם כל השטר בזמנו ,יש לו לעכב עדיין ולומר ,שמא אפסיד והשנים יותר
מרויחים מהאחד:

)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(.

)כב( שכדהנותן מעות לחבירו לילך למדינה פלונית לסחורה או לקנות לו פירות בסחורה
או לישב בחנות ,אינו יכול לחזור בו ולהחזיר הממון מיד השותף ,עד שילך למקום שהתנו
ויחזור)קד( ,או עד שיקנו אותם הפירות וימכרו ,או עד שישב בחנות שזה כמי שקבע זמן
הוא:

)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(.

)כג( שכההמקבל עסק מחבירו לזמן קצוב ,המקבל יכול לחזור בו 393כדין פועל שחוזר בו
אפילו בחצי היום)קה( ,אבל הנותן אינו יכול לחזור בו .שכומה שאין כן בשותפין שקבעו זמן)קו(
וכמו שנתבאר לעיל סעיף טו:

)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,
 390עי' נתה"מ ס"ק )צו(.
 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(.
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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 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(.

)כד( שכזשני שותפים שיש להם תביעה על אחד ותבעו אחד מהם ויצא השותף חייב אם
היה על עסק שבועה שהיה חייב לו ונשבע לו אין שותף שני יכול לתבעו בשבועה דשבועה
לאחד שבועה למאה)קז(:

)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(.

)כה( שכחהיה להם תביעת ממון עליו ויצא השותף חייב ,אם לא היה שותפו בעיר יכול
לתבעו פעם אחרת ,שכטוקטן כמאן דליתא בעיר דמי ,שלויש אומרים דהוא הדין אשה)קח( היה בעיר
אינו יכול לתבעו)קט( הגה :שלאודוקא כשהן התובעין אבל כשהן נתבעין)קי( ואחד טען אינו מזיק
לחבירו כלל הואיל ולא צוהו לטעון ולדון בשבילו)394קיא( שלבובני העיר בענייני צרכי העיר הם
כשותפין 395ואם אחד מהם תבע לאחר כולן יודעין באותו תביעה ואינן יכולין לחזור ולטעון:

)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(.
 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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)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 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(.

)כו( שלגבמה דברים אמורים שלא נתחייב השותף מתוך טענותיו)קיב( אבל נתחייב מתוך
טענותיו כגון שהודה או שאמר אין לי ראיה)קיג( לא הפסיד שותפו בהודאתו ואם יש לו
ראיה יביא וגם צריך להיות שאינו יכול לשנות בטענה ממה שטוען הראשון לפיכך חשבינן
ליה כאלו ירד כבר לדין וכותבים עליו פסק דין ויורדים לנכסיו ואינו יכול לדחות)קיד( ולומר
שימתינו לו עד שירד לדין וגם אינו יכול לומר אם הייתי שם הייתי בודק בעדים עד שיהיו
מוכחשים אבל אם יכול לשנות שומעין לו אע"פ שהיה בעיר .שלדויש אומרים שאם לא היה
בעיר שיכול לתבעו)קטו( יכול להחרים עליו שלא ידע שירד שותפו עמו לדין:

)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(.

)כז( שנים שהלוו או שהפקידו לאחד ובא אחד מהם ליטול חלקו או ליטול הכל נתבאר
בסוף סימן ע"ז ואם אחד לווה משנים בשטר אחד ונכתב בשם האחד יתבאר בסימן זה וכן
שותפין שלוה אחד מהן לצורך השותפות אם חבירו חייב לשלם )עין לעיל סימן ע"ז סעיף ב(:
)כח( שלהשנים שהן שותפין בחוב אחד שחייב להם גוי)קטז( וגבה אחד מהן מקצתו ורוצה
לעכבו לעצמו ,ואומר לחבירו לך וקח חלקך מהגוי אין שומעין לו .שלוואם השר כעס על אחד
מהם ואמר לחבירו חלקך אסייע שיפרע ובחלק האחר לא אסייע ,אם אמר זה ,לעצמי אני
מציל ,הציל לעצמו)קיז( .398שלזוהוא הדין אם שנים יש חוב מקולקל ,וצריך ליתן שוחד
להצילו ,והאחד אינו רוצה ליתן ,יכול חבירו לומר אני אוציא שוחד חלקי ואציל לעצמי.
הגה :שלחוכן בכל מקום דאיכא פסידא)קיח()קיט( יכול אחד לחלוק בלא דעת חבירו ולהציל לעצמו,
שלטוכן שותפין שהיה להן חוב אצל גוי אלם ואחד פייסו ליתן לו חלקו ,אם אמר לעצמי אני מציל הרי
הוא שלו לבד .וע' לקמן סי' קפא סעיף ב:

 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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)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 פסידא יכול לומר לעצמי אני

 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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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(.

)כט( שמשותף התובע מחבירו כדי יין של שותפות ואמר כל אותם שיש בהם סימן שלי
הם שלי יכול האחר לומר אשתקד היו אותם חביות ]שלך[ עכשיו הם שלי:
)ל( שמאראובן ושמעון שנשתתפו ,ונטל אחד מהם מהממון ונשתתף עם לוי ,הרי חבירו
משביע ללוי ,ולא מצי למימר ,לאו בעל דברים דידי את .וכל שכן אם נתן ראובן לשמעון
ממון בתורת עסקא ,ונתן מהממון ללוי בעסקא ,שמשביע ראובן ללוי שבועת השותפין .ואם
שמעון השביע ללוי ,שבועה לאחד שבועה למאה)קכ( .ואפילו פטר ראובן את שמעון
משבועה או פטר שמעון את לוי משבועה)קכא( עדיין ראובן משביע את לוי אלא אם כן פטר
גם את באי כחו)קכב(:

)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 נתרצה למעשה
שמעון ליטול חלק בריוח שהרויח לוי ,מש"ה מהני הפטור שפטרו שמעון )נתה"מ( ,וי"ח

 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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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(.

)לא( שמבשנים שלוו מאחד ערבים זה לזה)קכג( והילכך אם מת אחד מהם או העני או כפר
אחד והודה אחד אותו שהודה מתחייב בכל)קכד( ואין מקבלים עדותו על חבירו)קכה( וכן
מי שהודה לאחד מהשותפין או פרע לאחד מהם כאלו הודה ופרע לשותפו)קכו(:

)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(.

)לב( שמגאם טען אחד מהשותפין דבר שהוא חובה לו ולחבירו נאמן כעד אחד לחייב
לשותפו שבועה דאורייתא)קכז(:

)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(.

)לג( שמדב' שותפים שמת אחד מהם ולא נשבע או שאחד מהם חשוד ישבע האחר:
)לד( שמהאחד שלוה 404משנים בשטר אחד ,אם בא אחד מהם ותבע החוב כולו ,חייב
לשלם לו על הדרך שנתבאר בסוף סימן ע"ז .שמוואם נכתב השטר בשם אחד ,ובא זה שנכתב
על שמו ותבע הכל ,חייב לפרעו .אבל אם אותו שלא נכתב על שמו תובע אפילו מקצת ,אין
שומעין לו.
שמז
)לה( שני אחים או שלשה שיש להם דין עם אחר אינו יכול לומר יבא אחד מכם ויטעון
בעד כולכם)קכח(.

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

)לו( שמחשנים שיש להם חוב בשותפות 405עם גוי)קכט( ופרע קצת ומעכב השאר מפני
שאומר שאחד מהם חייב לו כנגדו והלה כופר ההפסד על שניהם :הגה שמטונראה לי דהוא הדין
אם היה החייב ישראל)קל( רק שחייב לישבע)קלא( ,משא"כ בגוי דאפילו שבועה אין צריך רק חרם
בעלמא)קלב(:

)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 ,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(.

 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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)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(.

)לז( שנראובן ושמעון שותפים וקנה שמעון בגדים מגוי ומכרם ליהודי ונתחייב היהודי
לפרוע לגוי לזמן פלוני ונתחייב שמעון לגוי בשטר שאם לא יפרענו היהודי לאותו זמן
שיפרענו הוא ואח"כ חלקו ראובן ושמעון השותפות שביניהם חייב ראובן לעשות שטר עליו
לשמעון שאם יברר שמעון בעדים שלא פרע היהודי לגוי ויצטרך שמעון לפרוע לגוי יפרע
ראובן חלקו מכל שיברר שמעון בעדים שהוציא על עסק זה בהוצאות ובשוחד)קלג(:

)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(.

)לח( שנאאם קנה שמעון סחורה מגוי והטעהו בחשבון ונתן דמי הטעות לשותפות וירא
שמא יזכור טעותו וכן אם היו משכונות מאחרים וירא שיבא לו מזה הפסד יודה ראובן בפני
עדים שדמי הטעות ודמי המשכנות באו לשותפות ויכתבו ויחתמו ויתנו ביד שמעון)קלד(
)וע' לעיל סעיף יב סי' זה(:

)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(.

)לט( שנבאם לקח שמעון מעות מאחד להכניס בשותפות ויטול ריוח בכדי מעותיו אף על
פי שלא הודיע לראובן שותפו)קלה( יטול הלה חלקו בריוח כמו שהתנה עמו)קלו(:

)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(.

)מ( שנגבני כרך שקנו ספר תורה בששים דינר והתנו שאם ילך אחד מהכרך להתיישב
במקום אחר שהנשארים יתנו לו חלקו ועתה רוצה אחד לצאת ושואל חלקו לפי מה שהוקרו
הספרים והנשארים אומרים שלא יתנו חלקו כי אם לפי מה שקנו בתחלה הדין עם
הנשארים .407הגה :שנדראובן ושמעון היו להם שותפות ביחד והיו להן שטרות ונתחייבו מס לקהל
ולקחו הקהל השטרות בעד מס של ראובן)קלז( חייב לפרוע לשמעון חלקו ולא יכול לומר תנכה ג"כ
חלקך במס כי מאחר שנהנה מן השטרות ופרע בהן חובו צריך לשלם לשמעון ולא יוכל לפרוע בעד
שמעון שלא ברצונו .שנהראובן קנה סחורה והניח לשמעון ולוי ויהודה לכל אחד רביעית לריוח
 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(.
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ולהפסד)קלח( ואח"כ הפסידו בסחורה ארבע מאות)קלט( וחזרו בהם שמעון ולוי ונתנו לראובן שלש
מאות אם יהודה רוצה לחזור)קמ( צריך ליתן מאה לראובן דלא נשתתפו אלא על הריוח מן הסחורה
אבל לא מה שיקנה אחד משותף חבירו .שנושותפין הרבה יחד אין אחד יכול להסתלק רק מדעת
כולן)קמא()קמב( .שנזמי שמקבל מחבירו סחורה להוליכה למקום אחר ולחלק בריוח ובתוך זמן )קודם(
שמוליכה זל הסחורה בכאן מחשב הסחורה לפי מה ששוה בשעה שמוליכה)קמג( ולא בשעה
שקבלה)408קמד(:

)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,
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(.
 408ודוקא שלא היה יכול בהתחלה ללכת ,אבל אם היה יכול ללכת מיד והתעכב ,שמים לו כשעה
שנתנה לו )ערה"ש ספ"ט(.
 409לא הבאתי את דברי הש"ך
 410ולהלכה??
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)מא( שנחראובן ושמעון בקש מהם גוי להלוות לו סך מעות ,ולוי בקש להשתתף עמהם
בחוב ,ונתרצו .וקדם ראובן ונתן מחלקו לגוי ד' זקוקים וחצי .ואמר הגוי שלא היה צריך יותר,
והלך ראובן ואמר לשמעון ולוי ,אם תרצו לחלוק עמי בחוב תנו לי כל אחד חלקו בחוב.
ושמעון נתן לו חלקו ,ולוי לא נתן לו ,ונפטר .אם כשתבע ראובן ללוי חלקו אמר איני חפץ
ליתן ,הרי נעקר משותפותם)קמה( .אבל אם אמר תדיר הריני משלם ,אע"ג דדחה אותו קצת,
כיון דלא אטרחי לב"ד ,קני רווחא וחייב ליתן ליורשיו:

)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(.

)מב( שנטראובן ושמעון שהיו שותפים בחוב וראובן קבל הערב ,ותפשו השר ,והוצרך
ראובן לפטור החוב ,כיון שבאונס 411היה פטור 412משמעון:413
)מג( שסשותפים שיש להם חוב ביחד ורצה האחד להתרחק ממקומו ולהוליך השטר עמו
חבירו יכול לעכב עליו שלא יוליך השטר )וכמו שנתבאר סי"ג סי' זה( :
)מד( שסאאם אחד מהשותפים טען עסק השותפות על בהמתו או נתנו בחנותו בסתם נוטל
שכר בהמתו או חנותו תחלה ואח"כ יחלקו הריוח או ההפסד:
)מה( שסבאחד מהשותפין שלקח מסחורת השותפות בעצת שותפו להוליכה למקום אחר
למכור)קמו( וכשבאו לחשבון רוצה ליטול מהשותפות הוצאות מזונותיו)קמז( אין שומעין לו
אלא אם כן יש שם מנהג:

)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(.

)מו( שסגאחד מהאחים 414השותפים שיש בידו ממון וטוען שהוא של אחרים עליו להביא
ראיה כיון שאינו חלוק בעיסתו)קמח( ואם מת על האחרים להביא ראיה שהם שלהם )ועיין
לעיל סי' סב נתבאר דינין אלו(:

)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
אומר שהוא שלו ,שקימץ אותו ממזונותיו )סמ"ע( .מיירי באופן דלא שייך מיגו שהיה יכול
ליתנם לידו )נתה"מ(415.

)מז( שסדראובן ושמעון ששר אחד חייב להם ממון ,ושמעון קבל הערבות בלא ראובן.
ושמעון הלך תחת אותו שר ,ואינו רשאי לתבוע חובו ,וראובן מזהירו לגבות החוב .אין
שמעון חייב להקניט השר שלו כדי לגבות חובו של ראובן ,אך אם הוא פטור ממס בעבור
אותו חוב ,אומדים כמה מס היה לו ליתן לשנה ,ויתן לראובן כפי חלק שיש לו באותו חוב:

 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:
 415לא הבאתי את דברי הש"ך.
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)מח( שסהשני שותפים שקנו משי ,וכשבאו למכרה חסרה מהמשקל .416גם זה בכלל הפסד
ויחלקוהו ביניהם)קמט( ,וישבע שמעון שלא שלח בו יד ושלא פשע בשמירתו .שסואחד
מהשותפים שהוליך סחורת השותפות למקום אחר למכור ונשבה ,ופדאו חבירו מהאמצע.
ומשכה השותפות ולא היו מקפידים זה על זה ,ומת .יורשי המת נוטלים בתחילה מהאמצע
כשיעור פדיון אותו שנשבה)קנ( .הגה :417שסזכי אין שותף חייב לפדות חבירו אע"פ שנתפס מכח
השותפות)קנא( .שסחואם יש מנהג בזה הולכין אחריו .שסטמיהו אם קבל עסק ותפסו השר עם שאר
היהודים והוצרך לתת מן העסקא בפדיון נפשו אם דרך העיר לתת מן העסקא הוי כשאר מס לתת מן
העסקא .וכל זה בשותפים ,אבל מי ששולח חבירו בעסקיו ונתפס ,418שעיש אומרים דאם הלך בשבילו
בחנם חייב לפדותו דהוי ליה עליו כשואל שחייב באונסין)קנב( ,שעאויש חולקין)קנג( .שעבוכן מי ששלח
אחר חבירו ,וקיבל עליו לפדותו מכל הפסד ,ונתפס בדרך אפילו הכי פטור לפדותו דאונסא דלא שכיח
הוא)קנד(:

)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(.
)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
 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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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(.

)מט( שעגסוס שהיה ממושכן לראובן ושמעון ,והפקידוהו לגוי אחד לשמרו ,ואמר שמעון
לגוי שישאילוהו ללוי ,והוליכוהו ללוי ונגזל ממנו .אם רצה ראובן גובה משמעון ואם רוצה
גובה מלוי)קנה(:

)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(.

)נ( שעדראובן שאמר לשמעון כל מה שתעשה בשלך עשה בשלי ,והלך שמעון ופטר החוב
של שניהם ,חייב לשלם לו חלקו) .ועיין עוד דינין הרבה בדיני שותפות סימן צג(:
)נא( שעהאסור להשתתף עם גוי ,שעוואם נשתתף ונתחייב לו שבועה מותר לקבלה )ועיין
באורח חיים סימן קנו ובי"ד סימן קמז(:

)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

סימן קעז  -שותפים שאחד מהם ירד לאומנות המלך או חלה ,ובו ה'
סעיפים.
)א( שעזאחד מהאחים 420שמינהו המלך גבאי או סופר שמכניס ומוציא בממון המלך ,וכן
כל כיוצא בזה מעבודת המלך ,אם מחמת אביהם מינהו ,כגון שהיה אביהם ידוע בדבר זה
ואמר נעמיד בנו תחתיו כדי לעשות חסד עם היתומים)א( ,הפרס שיטול וכל השכר שישתכר
בעבודה לכל האחים ,ואפילו היה חכם ביותר וראוי למנותו .ואם מחמת עצמו מינוהו ,הרי
זה לעצמו .והוא הדין להפסד ,שאם נטל ממנו המלך מחמת ממון האחים ועשרם ,ההפסד
לכולם ,ואם מחמת עצמו שכבר היה עשיר ההפסד לעצמו .הגה :שעחוכל זה באחין השותפין
עדיין בנכסי אביהן אבל חלקו לא)ב( .שעטויש אומרים דהוא הדין בשותפים אחרים אם נטל אחד מהן
בשביל כולן הריוח וההפסד לאמצע .שפויש אומרים דוקא לאומנות המלך אבל לאומנות אחרת הכל
לעצמו)ג( .שפאויש אומרים דאפילו באומנות המלך הוא נוטל תחילה 421טורח מלאכתו כפועל בכל
יום)ד(:

)א( לעשות חסד עם היתומים – היינו שהאחים שותפים הם )סמ"ע( .וי"א דאפילו אין
מתפרנסין מתפיסת הבית השכר לכל האחין) 422נתה"מ(.

) , 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:
 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.
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)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(,423
ולדעת 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(.

)ב( שפבחלה אחד מהם ,אם בפשיעה כגון שהלך בשלג בחורף)ה( או בחום בימות החמה
וכיוצא בזה .אם יש קצבה לרפואתו מתרפא בשלו ,ואם אין לה קצבה מתרפא מן האמצע.
אבל אם חלה באונס ,אפילו יש לה קצבה ,מתרפא מן האמצע .שפגוקודם שנתרפא יכולים
לומר לו חלוק עמנו .הגה :שפדויש אומרים בהיפך)ו( דפשיעה בכל ענין אינו מתרפא מן
האמצע ובחלה באונס דוקא רפואה שאין לה קצבה מתרפא מן האמצע:

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

)ג( שפהבמה דברים אמורים שנתרפא מן האמצע ,כשהוא לבדו מתעסק באומנות ,והשאר
בטלים ונוטלים חלק בריוח ,אבל שני שותפים 428שמתעסקים באומנות)ז( או בסחורה וחלה
אחד מהם ,אפילו באונס ,מתרפא משל עצמו .הגה :שפוודוקא שאינן ניזונין מן השותפות אבל
ניזונין מן השותפות וחלה באונס ,כל רפואה שאין לה קצבה כמזונות דמיא .ואם שותף חייב לפדות
חבירו עיין לעיל סימן קעו סמ"ח:

)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
 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.
 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:
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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(.

)ד( שפזאחד מאחים השותפים)ח( שרצה לילך ללמוד תורה או אומנות ,ישומו כמה יגיעו
לחלקו בהוצאתן כשהם ביחד ,וכן יתנו לו .אף על פי שצריך יותר כשהוא לבדו)ט(:

)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(.

)ה( שפחשותף שאמר לשותפו גנוב וכל נזק שיגיע לך אשלם פטור ,ואע"פ שנהנה מאותה
גניבה)י( )ועי' לעיל סי' קעו סעיף יב(:

)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(.
סימן קעח  -שותף שבקש מהמוכס שימחול לו
)א( שפטשותפים שבקש 432אחד מהם מהמוכס שימחול לו ומחל לו)יא( ,הוא לאמצע,
כאלו הוא שלוחם לבקש בשביל כולם .ואם מעצמו בלא פיוס אמר אני מוחל בשביל
פלוני ,הוא שלו לבדו:

)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
 429חלש
 430לא עשיתי פ"ת
 431לא ברור לי הציור.
 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(,
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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(.

)ב( שצמי שפטרו המלך מכל המסים וארנוניות ,אע"פ כן חייבים לפרוע במה שהוציאו
הצבור בצרכי הצבור ובשמירתן) 434ועי' לעיל סי' קס"ג(:
)ג( שצאשותף שירד 435לתוך שדה המשותף ועבדה ,חשוב כיורד ברשות ,ונוטל כדין
אריסי העיר אפילו בקמה העומדת לקצור)יג( ,ואפילו בשדה שאינה עשויה ליטע)יד( .והוא
הדין אם מתעסק בלא רשות בדבר המטלטל המשותף .הגה :שצבואין השותף נוטל הוצאה רק
כפי השבח שמשביח ,Error! Reference source not found.ואם לא השביח כלום אינו נוטל
כלום)טו( .אואם מיחה השותף השני שלא לעשות כגון שבנה בנין והוא מוחה בו ,אם הוא דבר שא"א
מלבנות צריך חבירו ליתן לו חלקו)טז( ,ואם אינו צריך לבנות יכול חבירו לומר לו טול עציך ואבניך.

)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 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(.
סימן קעט  -שותפין אין להם חזקה זה על זה
)א( בדבר

הידוע436

שהוא משל השותפות ,אין לאחד חזקה בו על חבירו)א( .ואפילו

 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:
 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

84

מאיר המשפט על חושן משפט חלק ו'
נשתהה בידו זמן רב)ב( ,אינו יכול לומר שלקחו ממנו או שנתנו לו במתנה ,אלא בראייה.
גולא מיבעיא במילתא דידיע לתרווייהו שוה בשוה ,אלא אפילו חזו דהאי אייתי זוזי והאי
אייתי זוזי וזבני בהו עיסקא ולא ידיע כמה אייתי כל חד ,ובתר הכי נפיק האי עיסקא מידא
דחד ואמר תרי תילתא דידי ותילתא דחבראי ,לא מהימן אלא פלגי ליה בשוה)ג( .והוא
דלא מצי למטען להד"ם)ד( או החזרתיו לך ,כגון דחזו ליה סהדי תחות ידיה וידעו דהא
עיסקא דזבנו תרווייהו .הגה :דודוקא קודם שחלקו ,אבל לאחר שחלקו יש להן חזקה זה על זה)ה(.

)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(.
)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(.
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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סימן קפ – שותפים בחצר שנדרו הנאה זה מזה ,ובו סעיף אחד.
)א( שותפים בחצר שנדרו הנאה זה מזה ,נתבאר דינו בטור יורה דעה סימן רכ"ו:

סימן קפא  -שיירא שעמד עליהם גייס והציל אחד מהם
)א( השיירא שהיתה 438הולכת במדבר ועמד עליה גייס וטרפה)א( ,אם אינם יכולים
להציל 439מידם ועמד אחד מהם והציל ,הציל לעצמו)ב( ,ואם יכולים הם להציל וקדם אחד
מהם והציל ,אע"פ שאמר לעצמי אני מציל ,הציל לאמצע ,ויטול כל אחד מהם שלו)ג( .היו
יכולים להציל על ידי הדחק ,כל המציל מציל לאמצע ,אלא אם כן אמר 440לעצמי אני מציל,
שאם אמר כן הרי זה מציל לעצמו .שכיון ששמעו שהוא אומר לעצמי אני מציל ,היה להם
לדחוק עצמם ולהציל ,וכיון שישבו ולא הצילו הרי נתייאשו מן הכל:441

)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
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(.

)ב( והיו שני שותפים ,442והציל אחד מהם)443ד( ,הציל לאמצע .ואם אמר לעצמי אני מציל,

 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.
 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:
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הרי זה חלק מחבירו והציל לעצמו .444הגה :זכל מה שהגיע לחלקו)ה( ,אבל אם הציל יותר הוא
שלהם .ודוקא שהם יכולים להציל ,אבל אם אינן יכולין להציל)ו( הכל שלו .445וע"ל סימן קעו סכ"ח.
חואם אמר שאמר שהציל לעצמו)ז( ואין לו עדים ,נשבע על כך ומחזיק לעצמו)ח(:

)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 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(.

)ג( טוכן השוכר את הפועל להציל)ט( ,כל שיציל הרי הוא למשכיר ,ואם אמר לעצמי אני
מציל הרי זה חוזר בו מהשכירות)י( ,וכל שיציל אחר שאמר לי 447הרי הוא שלו)448יא(.

)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
 444עי' 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.
 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(.
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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,
משא"כ אם שכר אותו לעשות כל מה שצריך בודאי דיכול לחזור גם מדבר האבוד) 449פ"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(.
סימן קפב  -כיצד נעשה שליח ,או טעה וקנה ביוקר ואם עבר על דעת משלחו:
)א( הגה :בכל דבר שלוחו של אדם כמותו )א( ,חוץ מלדבר עבירה )ב( )ג( דקיימא לן אין שליח
לדבר עבירה ,ודוקא שהשליח בר חיובא )ד( )ה( ,אבל אם אינו בר חיובא הוי שליח אפילו לדבר
עבירה450 .האומר לשלוחו צא ומכור לי קרקע או מטלטלין או קנה לי ,הרי זה מוכר ולוקח
ועושה לו שליחותו וכל מעשיו קיימין )ו( ,ואין העושה שליח צריך קנין ולא עדים ,אלא
באמירה בעלמא בינו לבין חבירו ,ואין צריך עדים אלא לגלות הדבר אם כפר אחד מהם.
הגה :ולכן האומר לחבירו קח סחורה זו ואשתתף עמך והלך וקנאה ,לא יכול לחזור בו דהוי כשלוחו
)ז(:

)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
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 .451וי"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
 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*
 451עי' נוב"י אה"ע ח"ב סי' עא אודות א' ששלח שליח לקדש לו אשה פלונית ,והוא קדשה לעצמו
על ידי שליח ,ומקודשת אפילו שעשה עבירה בזה שלא קיים שליחותו.
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לעשות דבר שהוא לחוב לאחרים ,אף שהוא היה יכול לעשותו בעצמו ואינו דבר עבירה ,מ"מ
דבר שהוא חוב לאחרים לא אמרינן שלוחו כמותו) 452פ"ת( ,וי"ח שיש שליח במקום שחב
לאחרים )קצה"ח(.
)ד( ודוקא שהשליח בר חיובא 454453כו'  -הכל תלוי בין אם עושה השליח מדעתו או בע"כ
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) 455ש"ך ,(456שליח 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 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
 452עי' פ"ת אה"ע קיט סק"ו ,ובפ"ת חו"מ קה סק"ד
 453ע' רמ"א לקמן שמח סעיף ח' שמסתפק בזה ,והש"ך תמה עליו שאין חולק ,ומאריך
 454בסוף 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
 455עיין בתשוב' מבי"ט ח"א /ח"ב /סי' נ"ו ובתשובת רשד"ם סי' קמ"ו וק"ע
 456עיין 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(.

89

מאיר המשפט על חושן משפט חלק ו'
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 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(.

)ב( עבר השליח על דעת משלחו לא עשה כלום457 ,ודוקא שהודיע שהוא שליח של
פלוני ,458לפיכך :אע"פ שמשך או המשיך )ח( ,אם נמצא שעבר על דעת משלחו בטל המקח
ומחזיר )ט( ,אבל אם לא הודיעו שהוא שלוחו של פלוני )י( ,נקנה המקח ויהיה הדין בינו ובין
זה ששלחו:

)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

 457עבר 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(.
 458בנ"י בב"ב קסט ע"ב רק כתוב את זה לגבי אונאה פחות משטות ששם בנוי על מחילה ,ואין
מחילה לשליח
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כמוכר דבר שאינו שלו .ואם אינו יכול לברר עי' לקמן סי' קפ"ה ס"ה 459אם המשלח נאמן או
לא .460וכן הדין בשלוחו של לוקח כששינה ,ויכול להוציא המעות מיד המוכר) 461נתה"מ(.462

)ג( טעה וקנה ביוקר ,אפילו בכל שהוא המקח בטל) 463יא( בין בקרקע בין במטלטלין,
שיאמר לו לתקוני שדרתיך ולא לעוותי ,לפיכך :אם התנה עמו שעשהו שליח בין לתיקון בין
לעוות )יב( ,אפילו מכר לו שוה מנה בדינר או לקח לו שוה דינר במנה ,אינו יכול לחזור בו
וחייב המשלח ליתן כפי התנאי )יג( .הגה :מי שצוה לאחד שיתעסק לו באיזו דבר והוא הוציא עליו
הוצאות ,אם הוציא עליו יותר מן הרגילות להוציא על עסק כזה ,אין צריך להחזיר )יד( דלא אסיק
אדעתיה שיוציא כל כך ,אבל אם לא הוציא יותר מן הרגילות חייב לשלם לו )מהרי"ק שורש י( ,ואם
יש טענה ביניהם ע' לעיל סי' צא סעיף ג וסימן צג סעיף ד:

)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
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(.

)ד( יש מי שאומר שכל זמן שלא יברר המשלח שעשאו שליח לקנות לו סתם ,יכול המוכר
לומר )טו( )טז( שהתנה עמו בין לתקן בין לעוות ,והמוציא מחבירו עליו הראיה:464

)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(.

)ה( אם הטעה השליח את הלוקח )יז( ,דינו כשאר כל אדם שהמכר קיים עד שתות ,וזכה
המשלח ביתרון:
)יז(

את הלוקח  -הוא הדין למוכר )ש"ך(.465

)ו( נתן מעות לשלוחו לקנות לו קרקע וקנה לו שלא באחריות ,הרי זה עוות והשליח לוקח
אותה לעצמו שלא באחריות כמו שעשה )יח( ,וחוזר ומוכר למשלח באחריות הואיל וקנה
 459ודברי המאיר המשפט בשם הנתה"מ שם.
 460וכן כאן בסעיף ד'?
 461צדקתי לענין צורת הקנין ,שהו אמחלק בין קנין כסף לקנין אחר ,וצ"ע אם צדקתי.
 462ע' 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.
 463ע' קפה/ו דהיינו שהמשלח יכול לבטל המקח ולא שזה בטל בעצם אבל אין למוכר ]ל"ד מוכר
אלא זה שעשה לבד[ זכות לבטל המקח
 464ע' סמ"ע שזה כמו כח מוחזק אפילו במקום ברי ושמא ויש לזה סברא במסתמא התנה כך שלא
מקבל שכר על שליחותו
 465מש"כ בסמ,ע לחלוק על העיר שושן בסי' קט לא נ"ל שהוא נוגע לכאן.
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אותה במעותיו )יט( ,והאחריות על השליח .הגה :ודוקא שהמשלח מספיק עצמו באחריות השליח
ורוצה בקיום המקח )כ( ,אבל אם אינו מספיק עצמו לזה ורוצה לבטלו הרשות בידו ,יש אומרים דוקא
שאין לו לשליח להחזיר מעותיו למשלח ,אבל אם רוצה להחזיר לו מעותיו הרשות בידו:

)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 ,466אבל כל זה כדי שלא להחזיק את השליח לגזלן )נתה"מ(.

)ז( הנותן מעות לשלוחו לקנות לו פירות ויפסוק עם המוכר ליתנם לו ביום פלוני ,וטעה
השליח ולא התנה שיתנם לו כשעת הזול והוזלו )כא( ,הרי זה עיוות והמשלח יכול לחזור בו,
ואין צריך לקבל מי שפרע לא השליח ולא המשלח )כב( ואפילו לא הודיעו שהוא שליח רק קנה
סתם )כג(:

)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,
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(.

)ח( האומר לשלוחו מכור משדי בית סאה והלך ומכר בית סאתים ,הרי זה מוסיף על
דבריו )כד( וקנה הלוקח בית סאה בלבד ,ומיהו הלוקח יכול לחזור )כה( ולומר איני רוצה
לקנות אלא סאתים ביחד:

)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.(467

)ט( אמר לו מכור בית סאתים ומכר לו בית סאה ,הרי זה מעביר על דבריו ולא קנה
הלוקח )כו(:

)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

??? 466
 467כל שאר האריכות ל אנוגע לכאן?.
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בקרקע שמכרה בחזקה והלוקח אינו רוצה שטר כלל ,אין המקח קיים רק כשמוצא המוכר עוד
מי שרוצה ליקח הלתך האחר בדמים אלו )נתה"מ.(468

)י( אמר לו מכור שדה לאדם אחד והלך השליח ומכרה לשנים ,ממכרו בטל )כז( שהרי
עבר על דבריו ,ויש אומרים דדוקא שמכר להן בשני שטרות:
)כז(

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

)יא( אמר לו מכור שדה ולא פירש )כח( אפילו מכר למאה ממכרו קיים ,במה דברים
אמורים :כשמכרם בשטר אחד או כשמכרם בב' שטרות )כט( והחתימם השליח ,אבל אם
מכר לשנים בשני שטרות ולא החתימם השליח מכרו בטל:

)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(.

)יב( עשה שליח לקנות לו שדה ,ואמר המוכר לשליח על תנאי שיחזירוהו לי כשיהיו לי
מעות ,והשיב השליח אתה והמשלח חברים בטוב תתפשרו ,אינו מכור אלא על זה התנאי,
וצריך להחזיר לו כשירצה המוכר ,ודין הפירות שאכל נתבאר בטור יורה דעה סימן קעד.469

סימן קפג  -עשה שליח לקנות לו חטין וקנה לו שעורין:
)א( הנותן מעות לשלוחו לקנות לו סחורה ידועה) 470א( ולא לקחה אין לו עליו אלא
תרעומת ואם ידוע שלקח )ב( במעות המשלח מוציא ממנו בעל כרחו

)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( ,471וי"א שיש צד

 468עיי,ש שמביא צד שזה רק בגלל ריבוי שטרות ,ובמטלטלין אין חסרון ,אבל לא כתבתי שהיה נ"ל
כהוה אמינא ,ולמעלה כתוב מסקנתו.
 469לא הבאתי דברי הסמ,ע שזה נוגע לריבית ולא לכאן.
 470ש"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:
471

שלא מכר שחשב שיעלה המחיר
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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(.

)ב( הנותן מעות לחבירו לקנות לו קרקע או מטלטלים והניח מעות חבירו אצלו והלך וקנה
לעצמו במעותיו )ג( מה שעשה עשוי והרי הוא מכלל הרמאים ואם היה יודע שזה המוכר
אוהב אותו ומכבדו ומוכר לו ואינו מוכר למשלחו )ד( הרי זה מותר לקנות לעצמו והוא
שיודיענו ואם מפחד שמא יבא אחר ויקדמנו לקנות הרי זה קונה לעצמו ואחר כך מודיעו )ה(
הגה קנאה סתם במעותיו )ו( יכול לומר אחר כך לעצמי קניתי ודוקא בקרקע סתם אבל בקרקע
מיוחד )ז( הואיל והוא מנהג רמאות ודאי מעיקרא קנאה משלח ולא יכול לחזור בו ,קנאה באחד
מדרכי הקנאה בלא מעות זכה המשלח ואפילו מכרה השליח אינו כלום.

)ג( 472לעצמו 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 473אלמים ומתייראים משליח ולא ממשלח) 474ש"ך(.
)ה( ואח"כ מודיעו  -כדי להוציא נפשו מהחשד וגם כדי שלא יסמוך ע"ז )סמ"ע(.
)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(.

)ג( שליח שקנה לעצמו במעות המשלח אע"פ שזקפן עליו במלוה )ח( המקח של משלח
הגה מיהו אם אמר השליח לפני עדים שחוזר בשליחותו )ט( יש אומרים דקנה לעצמו ויש אומרים
דבכל ענין הוא של המשלח )י(.

)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) 475ש"ך( ,וי"ח על הש"ך )נתה"מ(.
)ט( שחוזר 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( ,476טעם 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(.

)ד( ראובן שאמר לשמעון 477זבין לי האי מידי )יא( וזבין ליה סתמא קנייה ראובן משעת
משיכת שמעון )יב( ואע"פ שחזר שמעון אחר משיכה ואמר לעצמי כוונתי לקנות אינו נאמן
 472האם יש הלכה למעשה מהקצה"ח והנתה"מ?
 473נכון?
 474עיין בתשוב' ר"א ן' חיים סי' מ"ד - :ש"ך
 475כדלקמן ס"ד?
 476עיין בתשובת ר"מ אלשיך סס"י ובתשובת מבי"ט ח"א /ח"ב /סי' ק"ח )ש"ך(.
 477ש"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:
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אע"ג דיהיב שמעון דמים שלו קנייה ראובן ויהיב לשמעון זוזי )יג( אבל אם חזר בו שמעון
קודם משיכה )יד( ואמר שקונה לעצמו אפילו חזר בין מתן מעות למשיכה קנה לעצמו אי
יהיב שמעון למוכר זוזי מדיליה אבל אי יהיב ראובן זוזי לשמעון ואזל ויהיב זוזי למוכר
בשמא דראובן )טו( ומקמי משיכה הדר ביה שמעון 478ואמר לעצמי אני קונה )טז( לא קנה
שמעון עד דמודע למוכר ומכוין מוכר לאקנויי ליה במה דברים אמורים בדאמר זבין לי אבל
אי אמר אייתי לי דאזבין ואזל וזבין לנפשיה זכה הגה ראובן שהיה יודע סחורה בזול )יז( ואמר
לשמעון לקנותה להם ביחד ושמעון שתק וקנאה ושוב אומר לעצמי קניתי אם קנאה במעות שלו זכה
שמעון במה שקנה ואפילו אם נתרצה בתחילה בפירוש )יז( יכול לחזור בו ואינו אלא רמאי אבל אם
קנאה במעות ראובן צריך לחלוק עמו ואין המשלח יכול לחזור בו )יח( ואפילו קנה שמעון במעות
עצמו

)יא( זבין לי האי מידי  -דקדק לכתוב האי מידי ,דהוא ר"ל סחורה ידועה שכתבו הטור
והמחבר בריש סימן זה )סמ"ע(.479
)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(.
)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(.
 478ועיין בתשובת בית אפרים חלק חו"מ סי' ל"ח מ"ש בזה) :פ"ת(.
 479לא ראיתי הלכה יוצא מקצה"ח סק"ג.
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)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(.

)ה( נתן מעות לשלוחו 480לקנות לו חטים בין לסחורה בין לאכילה והלך וקנה לו שעורים
או בהפך אם היה בהם הפסד הוא לשליח )יט( ואם היה בהם ריוח הוא למשלח )כ( הגה והוא
הדין אם נתן לו מעות במחצית שכר נמי דינא הכי וכן אם שלחו עם סחורה להוליכה למקום פלוני
)כא( והשליח הוליכה למקום אחר אם הפסיד ההפסד לעצמו ואם הרויח הריוח לשניהם )כב(.

)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) 481ש"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 ,482כשרוצה 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(.

)ו( היה השער קצוב וידוע )כג( והוסיפו לשליח במנין או במשקל או במדה כל שהוסיפו
לו המוכרים הרי הוא של שניהם וחולק התוספת השליח עם בעל המעות ואם היה דבר שאין
לו קצבה )כד( הכל לבעל המעות מיהו אם אמר המוכר בפירוש שנותן לשליח הכל של שליח

 480ש"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 סי'
ס"ד ס"ה ס"ו ובתשו' ן' לב ס"א דף ק"מ:
 481ונעשה גזלן?
? 482
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)כה(.
)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( .483וי"א שהעיקר כדעה השניה )ט"ז.(484
)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(.
485
)כו( מיהו 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(.

)ז( שלח שלוחו לקבל מעות מהעכו"ם )כז( וטעה העכו"ם ונתן לו יותר הכל לשליח )כח(
הגה ודוקא שידע השליח בטעות קודם שבאו ליד המשלח אבל אם לא ידע בטעות ההוא ונתנו ליד
המשלח הכל של המשלח )כט( ומי שהיה עושה סחורה עם העובדי כוכבים )ל( ובא חבירו וסייעו
והטעה העכו"ם במדה או במשקל או במנין חולקין הריוח בין שעשה עמו בשכר או בחנם.

)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 ,486ואלו 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( ,487וי"א שכל זה לא לפי השו"ע ,ולכן אם הוא
דבר שיש לו קצבה הכל לבעל המעות) 488קצה"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'
 483קצה"ח סק"ו בא לפרש דברי תוס' ולא ראיתי הלכה למעשה יוצא ממנו.
 484יש 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
 485זה אותו מח' של שם?
 486עי' סי' שמח ס"ב שזה מותר לפי הרמ"א.
 487עי' נתה"מ ולא ראיתי הלכה למעשה יוצא ממנו.
 488אולי 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.
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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) 489ש"ך(.

)ח( ראובן שלח את שמעון שיקח לו בגד בהקפה וכשהגיע זמן הפרעון נתן לו המעות
לפרוע ונמצא שהמוכר שכחם צריך להחזירם לראובן ואינו יכול לומר אני רוצה לעכבם
שמא אחר זמן יזכרם העובד כוכבים )לא( וגם אינו יכול לומר אני רוצה לקדש השם
ולהחזירם לעובד כוכבים דומה לזה בטור ובדבר המחבר בסימן עב סל"א

)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
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(.

)ט( והוא הדין אם ראובן חייב מעות לעכו"ם ונתנם לחבירו לפרעו ושכחם העכו"ם יחזיר
לראובן הגה וכן מי שנתן ביד חבירו חמשים זהובים לפשר עם בעלי חובות שלו ופשר בכ"ה המותר
למשלח וכן אם נתן לו מאתים לשלם לעכו"ם והשליח הטעה לעכו"ם ונתן לו רק מאה והעכו"ם
סבור שנתן לו מאתים דהכל למשלח דהו"ל כאלו מחל העכו"ם חצי החוב דהוי של משלח )לב(.

)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(.
סימן קפד  -הקונה שדה על שם אחד ואחר כך אומר שהוא לעצמו ,ודין שליח מקנה
לג' ביחד:
)א( ג' שנתנו מעות לאחד לקנות להם מקח ,אם היו המעות מעורבים וקנה במקצת
הדמים ,אע"פ שהיתה כוונת השליח שזה שקנה לאחד מהם ,הרי המקח של כולם וחולקים
אותו לפי מעותיהם .הגה :מיהו אם פירש בהדיא שקנה לאחד מהן ,הרי חזר משליחות האחרים
וזכה זה שקנה לו ,היו מעות של כל אחד מהם צרורים וחתומים ,אע"פ שהיה בלב השליח הזה
שיקנה המקח לכלם ,לא קנה אלא זה שקנה המקח במעותיו בלבד:

)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.(490
 489בפשטות הש"ך וסמ"ע חולקים ,שלפי הסמ"ע הם שותפים ,ולפי הש"ך יש בעל הבית ,ומהנה.
 490ע'י ט"ז שנראה שהי הלו גרסא אחרת בסמ"ע ,וצ"ע
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)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(.

)ב( ראובן שקנה שדה משמעון ,ואמר ליה ללוי קניתי אותה וכתב שטר מכר בשם לוי,
וחזר ראובן ואמר לשמעון לעצמי קניתיה ,491חזר וכתוב שטר מכר בשמי ,אין כופין את
המוכר לכתוב לו שטר אחר בשם ראובן )ג( .ואם התנה עמו מתחילה ואמר ליה לעצמי אני
קונה ,וזה שאכתוב שטר בשם לוי כדי שלא ידעו בי שאני הוא הקונה ,הרי זה כופהו לכתוב
שטר אחר בשמו ,ולא עוד אלא אפילו לא אמר כן למוכר )ד( ,אלא שאמר לעדים תחילה
בפני המוכר יש לכם לכתוב לי שטר אחר על שמי )ה( ,כופין אותו לכתוב שטר אחר על
שמו .הגה :ואם קנה קרקע תחילה על שם לוי ,אע"פ שלוי לא עשהו שליח ,אם קנה במעות לוי לא
יוכל לחזור בו )ו(.

)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(.
סימן קפה  -סרסור שמכר בפחות או ביותר ממה שאמר לו בעל הבית ,ושאר טענות
שבינו לבין בעל הבית:
)א( הסרסור שליח הוא)492א( אלא שנוטל שכר שליחותו ,לפיכך :אם שינה דעת הבעלים

 491ואמר לשמעון לעצמי קניתיה כו' .ע"ל סי' ס"ט ועיין בש"ג פ' הגוזל קמא ובבה"ת שער צ"א:
)ש"ך(:
492
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משלם מה שהפסיד ,כיצד :ראובן שנתן חפץ לשמעון הסרסור ואמר ליה מכור לי זה ואל
תמכור בפחות ממאה ,והלך ומכרו בחמשים משלם החמשים מביתו)ב( ,מכר במאתים הכל
לראובן)ג( .הגה :מי ששלח שליח להוליך לו דבר למקום אחד ,ובתוך כך שלח לו דורון הוי שומר
שכר)ד()ה(:

)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) ,עיין בתשו' ר"ש כהן ס"ב סי' מ"ו וצ"ע ובתשו' ר"מ אלשיך סי'
י"ט דף ע"ב( – ש"ך ) 493ש"ך(.
)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
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(.

)ב( אין שליח יכול לקנות לעצמו)ו( ,אפילו באותם דמים שהרשוהו בעלים למכרו:494

 493לא עשיתי.
 494ע' ראשונים שאין מי שיקנה לו
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)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(.495

)ג( נתן חפץ לסרסור למכרו בארבעה ,496ואמר הסרסור כשבא החפץ לידו הילך ארבעה
בשבילו ,ונתפייס המוכר אינו יכול לחזור בו ,אע"ג דמעיקרא לאו אדעתא דהכי נתנו לו:
)ד( אמר בעל הבית לסרסור המותר שימכר על כך יהיה שלך ,אף על פי ששתק
הסרסור)ז( זכה במותר)ח(:
)ז(
)ח(

אף על פי ששתק הסרסור  -דמסתמא הסכים לדבריו ואדעתא דהכי לקחו לידו )סמ"ע(.
זכה במותר – ואז הוי שומר שכר )ש"ך(.497

)ה( ראובן אומר במאה אמרתי לך למכרו והסרסור אומר בחמשים אמרת לי וכן מכרתי,
נשבע הסרסור שבועת התורה)ט( שהרי הודה במקצת ,498ואם כבר נתן לו החמשים)י( או
שאמר ליה הילך)יא( ,נשבע היסת שעשה שליחותו וזכה הלוקח)יב( ,ואם ידע הלוקח שחפץ
זה של ראובן הוא)יג( וזה המוכר לו סרסור הוא יחזיר החפץ לבעלים)499יד( ,ויחרים על מי
שנתן לו רשות למכור בחמשים או שרצה בחמשים)טו( וחזר בו אחר שקניתי)טז( .הגה :ויש
אומרים דאין הקונה צריך להחזיר ,אפילו מודה סרסור לדברי המוכר)יז(:500

)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(.
)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) 501נתה"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
 495אין 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(:
 496נתן חפץ כו' .עיין בתשו' מהרשד"ם סי' שכ"ה )ש"ך(
 497לא הבאתי הנתה"מ שזה לא נוגע לכאן.
498

 499ע' קפב/ד שיש שיטה שאין נאמנות לשליח ,וכנראה שהשו"ע לא לקח אותו למסקנה ,וצ"ע.
500

לא ברור לי שזה המקום הנכון וסה"כ זה א' מהנושא כלים שלה שו"ע
 501עי' מאיר המשפט קפב סק"י.
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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( ,502כוונת 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(.
503
)יז( אפילו אם מודה הסרסור  -דיאמר הלוקח קנוניא אתם עושים עלי )סמ"ע( ,אפי' מודה
כו' .עין לעיל סי' צ"ט סס"א בהג"ה) :ש"ך(.

)ו( כל סרסור שהודיע ללוקח שחפץ זה או קרקע זה של ראובן)יט( ,ואחר שקנה הלוקח
אמר המוכר איני רוצה למכור בדמים אלו)כ( ,מחזיר הלוקח)כא( ,שהרי לא פסק לו דמים
ואמר לו מכור בכך וכך .הגה :ויש אומרים דוקא שלא אמר לו כלום בשעת שהפקידו)כב( ,אבל אם
אמר לו מכור במה שתמצא)504כג( ,לא יוכל המוכר לחזור בו ,ומה שעשה הסרסור עשה .ראובן היה
לו בית למכור ,ובא שמעון וסרסר למכרו ללוי ,ואמר ראובן שלוי שונאו ואינו רוצה למכור לו ,ואחר
כך מכרו ללוי על ידי אחר ,חייב ליתן לשמעון סרסרותו)כד()כה()כו(:

)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(.
 502בתשובת 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(.
 503שאר הסמ"ע נצרך?
 504אבל 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(
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)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 505דיכול המשלח לבטל
המקח ,אבל בלא נתאנה אינו יכול לבטל) 506נתה"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 )פ"ת(.
)כה( שם  -שדכן ,שהבעל דבר דחה 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 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 )פ"ת(.
)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,
 505היינו פחות משתות ,דהיינו שיש לו מחיר ,וזה אפילו בקרקע.
 506נכון והחשבון של קפב ועשאהו שליח למכור ולא לפסוק דמים לא מסקנ ה?
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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(.

)ז( כל סרסור שאבד החפץ מידו או נגנב ,אפילו בשעת הליכה חייב לשלם)כז( ,מפני
שהוא נושא שכר:

)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(.

)ח( ראובן נתן טבעת לסרסור למכור והפסיד האבן מהטבעת ,ישבע הסרסור שאינה
ברשותו ,וישבע כמה היה שוה האבן)כח( ויפרע שוויה)כט(:

)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) 507ש"ך(.

)ט( הנותן כליו לסרסור למשכנם לו ,ואמר איני יודע היכן משכנתים ,פשיעותא היא
וחייב לשלם)ל( ,ואם א"ל משכנם ביד פלוני וכן עשה ,ואחר כך כפר בו אותו פלוני )לא(
פטור הסרסור )לב(:

)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(.

)י( סרסור שנתן כלי לבקרו ולא רצה המבקר להחזירו ,חייב הסרסור)לג( ,וכל שכן שאין
לסרסור למכור חפץ באשראי ,אלא אם כן נוטל רשות מבעל הכלי .508הגה :השדכן הוי כמו
סרסור)509לד( ,ואם השדכן רוצה שישלמו לו מיד שכר שדכנותו ,והבעלים אינם רוצים לשלם עד

 507לא זכיתי להבין מה שרצה משם ששם איתא שאפילו אם שוה לו לבעל החפץ ד' אינו חייב אלא
ג' ,אבל אם פשע חייב ד'.
 508עי' 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.

509
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הנשואין תלוי במנהג המדינה ,ובמקום שאין מנהג הדין עם הבעלים ,ובמקום שאין צריך לשלם לו עד
הנישואין ,אם חזרו בהן)לה( ונתבטל השדכנות פטורים הבעלים מלשלם לו שכרו ,אלא אם כן התנו
בהדיא על מנת שיתפייס ,ואז צריך לשלם לו מיד אפילו יחזרו בהן.510

)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(.
511
)לד( השדכן הוי כמו סרסור כו' – עי' פ"ז סל"ט וסי' רס"ד ס"ז )סמ"ע( ,אמר הסרסר למוכר
או ללוקח לא אקח ממך כלום בסרסרות מקח זה ואח"כ אמר שלהשביח דעת שכנגדו אמר כן
אין בדבריו כלום) 512רע"א( .ראובן הבטיח לשמעון להשתדל בעדו בעסק מה בחנם וכשקרב
הדבר לגמור חזר בו ראובן ואומר לא אגמור אלא אם תתן לי כך וכך .ונתן לו שמעון ופייסו
ואח"כ הגיע מעות ראובן ליד שמעון ואמר לקחת מעות שלי שלא כדין כי הייתי אנוס כאשר
פייסתיך הדין עם ראובן) 513רע"א(.

עי' ערך ש"י סוף סי'מן קפה ובחקרי לב חו"מ קלז$$
510

צ"ע אם זהמקום טוב
 511ז"ל :בדבר שדרך ליתן הרבה ,כגון השבעת שדים או רפואה ,חייב ליתן לו כל מה שהתנה עמו.
ובשדכנות אין לו אלא שכרו ,אע"פ שהתנה עמו לתת לו הרבה.
 512עי' אורחות
פרטים אמרו שלא משלמים

בענין שדכן שעבד סתם ,ואחרי ששמעו

 513עי' סי' פא ס"ד ועי'
שמתנה זה בזה ,ונ"ל שזה טעות.
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)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(.
סימן קפו  -הלוקח כלים מן האומן למכור:
)א( הלוקח כלים מבית האומן לשגרן לבית חמיו ,514ואמר לו אם מקבלים אותן ממני אתן
לך דמיהם ,ואם לאו אתן לך שכר מועט)לז( ,ונאנסו בהליכה חייב)לח( ,ואם נאנסו בחזרה
פטור)לט( ,אבל אם נגנבו או אבדו חייב:

)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(.515
)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(.

)ב( נטלם על מנת למכרם ,וא"ל אם ימכרו במקום פלוני או עד זמן פלוני אתן לך דמים
כך וכך ,ואם לא ימכרו אחזירם לך ,ונאנסו ,בין בהליכה בין בחזרה חייב לשלם)מ( ,ויש
אומרים דהני מילי בדבר שיש לו קונים הרבה ,ויכול למכרו מיד בדמים שקצב)מא( אלא
שמחזיר למכרו ביותר כדי שישתכר בו ,דאם לא כן פטור מאונסים)מב( ,ואינו חייב אלא
בגניבה ואבידה כדין סרסור)מג( .הגה :ואם קצב לו דמים 516ואמר לו כל הריוח מזה נחלוק בינינו,
אין לו אלא דין סרסור ואינו חייב באונסים)מד(.

)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

 514ש"ך חושן משפט סימן קפו ס"ק א
)א( הלוקח כלים מבית האומן כו' .ע' בתשו' ן' לב ס"ג סי' פ"א:
 515לא הבאתי נתיה"מ סק"א שלא ראית הלכה יוצא מדבריו
 516ואם קצב לו דמים כו' .עיין בתשו' רשד"ם סי' רי"ט )ש"ך(
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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(.517
)מד( ואינו חייב באונסים  -שהרי אין כל הנאה שלו )סמ"ע(.
סימן קפז  -דין שליח שטוען שאירעו לו אונסים:
)א( כל שליח שטען שאירעו אונס פלוני והפסיד כך וכך ,הרי זה נשבע שבועת השומרים
על טענתו ויפטר )א( ,ואם היה האונס במקום שאפשר להביא עליו עדים )ב( ,או דבר שהוא
גלוי וידוע שהרי ימצא עדים ,הרי זה צריך להביא ראיה על טענתו ,ואם לא הביא עדים אינו
נאמן ומשלם:

)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(.

)ב( מעשה באחד שאמר לשלוחו קנה לי ארבע מאות גרבי יין ממעות שהיו לו בידו ,וקנה
לו ונמצא חומץ )ג( ,אמרו חכמים מנין גדול כזה שהחמיץ קול יש לו ,הואיל ואפשר להביא
ראיה יביא ראיה שלא היה היין חומץ בשעה שלקח ויפטר ,ואם לא יביא ראיה ישלם ,וכן
כיוצא בזה מדברים שהראיה מצוייה בהן ,אבל דבר הנעלם שאין ראייתו מצויה ישבע עליו:

)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(.

)ג( וכן הדין בכל טענת שיטעון השותף כיוצא בו ,וכן הדין בטענת

השומרים518

אם

? 517נכון.
 518ע"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
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הראייה יכולה להיות ,או יביא ראיה על טענתו או ישלם .הגה :ודוקא בטענת שומרין )ו( ,אבל
בטענת פרעון והשבה וכיוצא בה דעבידי אינשי דפרעי בצנעה ,אפילו יש ראיה מפטר בשבועה )ז(:

)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) 519נתה"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(.

)ד( נתן מעות לחבירו לקנות לו חטים וכן עשה ,ושם החיטים בבית אחד ונרקבו מחמת
גשמים שירדו עליהם ,520חייב לשלם.

סימן קפח  -אין שליחות לעובד כוכבים ויש שליחות לעבד ואשה:
)א( אין העכו"ם נעשה שליח לדבר מהדברים שבעולם )א( ,וכן אין ישראל נעשה שליח
לעכו"ם לדבר מהדברים:

)א( אין הגוי נעשה שליח לדבר מהדברים כו'  -השליח הנלמד ממקום אחר יהיה כמותו.
ולכן אין ישראל נעשה שליח לגוי) ,סמ"ע( ,521עי' 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(.

)ב( עושה אדם שליח איש או אשה ,ואפילו אשת איש )ב( ,ואפילו עבד ושפחה )ג( ,הואיל
והם בני דעת וישנם במקצת מצות נעשים שלוחים למשא ומתן )ד( ,אבל מי שאינם בני דעת
)ה( )ו( והם חרש שוטה וקטן אינם נעשים שלוחים ,ולא עושים שליח אחד הקטן ואחד
הקטנה ,522לפיכך :השולח בנו קטן אצל החנוני ,ונתן בידו פונדיון שהוא שני איסרין ונתנו
לחנוני ,ומדד לו באיסר שמן ונתן לו את האיסר ,ואבד את השמן ואת האיסר החנוני חייב
לשלם שלא שלחו אלא להודיעו )ז( ,ולא היה לו לשלח אלא עם בן דעת )ח( ,וכן כל כיוצא
בזה .הגה :ועל הצלוחית שנתן המשלח ליד הקטן ומדד החנוני לתוכו ,אם שברו הקטן החנוני פטור,
אלא אם כן לקחו מידו ומדד לאחרים )ט( והחזירו לידו ואם פירש ואמר שלח לי עם הקטן הרי זה
פטור )י(:

)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 )??(.
 519חלש?
 520ונרקבו מחמת גשמים .עיין בספר אגודת אזוב ד' צ"ג ע"ד) :ש"ך(
 521אין העכו"ם כו' .עיין בתשוב' מבי"ט ח"ב /ח"א /סימן קמ"ה) :ש"ך(
 522לא הבתי את הקצה"ח שלא יצא לי הלכה למעשה ממנו.
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)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 בידו קנה אפילו
לא הגביה כלל ,דלא גרע ידו מחצירו .ויש עוד קנין ,כשהוגבה מכחו 523אפילו 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 כשמושך לרשות השליח ,וכן כשמושך בסימטא ,לא מהני ע"י פועלים
כשאינו בר שליחות ,וע"י בר שליחות זכה בכהאי גוונא )נתה"מ(.524
)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(.

)ג( האומר לחבירו מנה שיש לי בידך בין מלוה בין פקדון שלחהו לי ביד פלוני ,אפילו
 523עי' ש"ך קצח ס"ב שזה מחלוקת.
 524עי' קצה"ח קצז ס"ב.
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היה קטן ,אם רצה לשלחו בידו נפטר ואינו חייב באחריותו )יא(:

)יא( האומר 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(.

)ד( השולח לחבירו לשלוח לו על ידי שליח מעות שהיו לו בידו מלוה או פקדון נתבאר
בסימן קכא:
)ה( כל היכא שהשליח משנה מדעת המשלח בטל השליחות מכל וכל )יב(:

)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(.

)ו( מי שהגיע לו היזק בממונו מחמת שליחות שולחו ,או שהעלילו עליו מחמת השליחות
והפסידוהו ממון ,אין המשלח חייב לשלם לו נזקו ועיין לעיל סימן קעו סעיף מח) 525יג(.

)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(.
סי' קפט  -דין אין המקח נגמר בדברים ,ובו סעיף אחד
)א( אין המקח נגמר בדברים)א( שהאומר לחבירו היאך אתה נותן לי חפץ זה ואמר ליה
בכך וכך ונתרצו שניהם ופסקו הדמים יכולים לחזור שניהם אפילו היה הדבר בפני עדים
ואמרו להם הוו עלינו עדים שמכר זה ושלקח זה הרי זה אינו כלום עד שיגמר המקח כל דבר
ודבר כראוי לו קרקע לפי קניינו ובעלי חיים לפי קניינם ומטלטלים לפי קניינם ולאחר שנגמר

525

עי' קעו מח
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המקח כל אחד לפי קניינו אין שום אחד מהם יכול לחזור בו אפילו לא היו עדים
הגה ואפילו מחלו זה לזה אחר כך לא מהני אלא צריכין לחזור ולהקנות זה לזה)527ב(.

בדבר526

)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(.
קצ  -דין קניית קרקע בכסף ,ובו י"ח סעיפים
)א( קרקע נקנה באחד מארבע דברים בכסף בשטר בחזקה ובקנין סודר)א( הגה וכדין
המקח כך דין שכירות קרקע כל ימי השכירות ועיין לקמן סוף סימן קצה

)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(:

)ב( בכסף כיצד)ב( מכר לו בית או שדה ונתן לו כסף שוה פרוטה קנה)ג()ד( ואין אחד
מהם יכול לחזור בו ואפילו נתן לו הכסף על מנת שיחזירהו לו קנה)ה(

)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 דעתי' מ"מ לא
עדיף השט"ח ממעות עצמו דאין מטלטלין נקנין במעות אלא במשיכה) 528ש"ך( ,וי"א אפילו
בשט"ח שיכול למחול קנה בקרקעות )קצה"ח ,(529אמנם 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) 530ט"ז(.
 526ע' סמ"ע קצה/ד שמציין לכאן שאין עדים אלא לברר שקר ואם מסכימים לא צריכים
 527אפילו החזירו לו השטר
 528עי' לקמן ס"ק )טו(.
 529לא ראיתי צורך להביא את הנתה"מ.
 530עי' סמ"ע ריש קצה ס"ז..

111

מאיר המשפט על חושן משפט חלק ו'
)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(.

)ג( האומר לחבירו תן מנה לפלוני וקנה לך קרקע שלי כיון שנתן קנה)ו(.

)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(.

)ד( 531יש אומרים שהוא הדין לאומר לחבירו הילך מנה ויהיה שדך מכור לפלוני)ז( כיון
שקבל זה ממנו נקנה השדה לאותו פלוני הגה והוא שאותו פלוני חפץ בזה כגון שעשאו
שליח או שאמר למוכר שדך קנוי לי במה שנתן לך פלוני הגה והוא שאותו פלוני חפץ בזה)ח(
כגון שעשאו שליח או שאמר למוכר שדך קנוי לי במה שנתן לך פלוני

)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(.

)ה( וכן יש אומרים שהוא הדין לאומר לחבירו תן מנה לפלוני ויהיה שדי מכור לו לאותו
פלוני עצמו)ט( כיון שקבל פלוני המנה מזה נקנה לו לאותו פלוני עצמו השדה והוא שהלוקח
חפץ בזה וכדרך שנתבאר בסמוך

)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(.

)ו( וכן יש אומרים שהוא הדין לאומר לחבירו הילך מנה ויהיה שדי מכור לך)י( עצמך בו
כיון שזכה במנה נקנה לו השדה והוא שיהיה אדם חשוב)יא( שהמוכר נהנה במה שהוא
מקבל ממנו מתנה הגה ראובן שהיה חייב לשמעון מנה והגיע זמן הפרעון ואמר שמעון לראובן
אמכור לך קרקע במנה ונתרצה ראובן ונתן לו מנה לא יוכל שמעון לומר מנה זו אני גובה בחובי רק
הקרקע קנויה לראובן ואחר כך יגבה שמעון חובו)יב(.

)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) 532סמ"ע(.
533
)יא( אדם חשוב – וי"ח שאין קנין אדם חשוב בממונות )קצה"ח( .ועיקר כמחבר )נתה"מ( .
 531כנראה שזה ההלכה וצ"ע
 532עי' קצה"ח ונתה"מ ס"ק )ח(.
 533קצה"ח הבאה לא הבאתי.

112

מאיר המשפט על חושן משפט חלק ו'
)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 משמע מהמחבר שאין במטלטלין הדין כן ,מיהו בשניהן הדיןשוה באמת ,דגם המטלטלין 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( ,534היינו 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(.

)ז( במה דברים 535אמורים שקנה בכסף לבדו במקום שאין דרך לכתוב שטר אבל במקום
שדרכן לכתוב שטר לא קנה עד שיכתוב את השטר)יג(536

)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) 537סמ"ע( .ובענין אם צריך החוזר לקבל מי
שפרע ,עיין לקמן סימן ר"ד ס"ק )ג( .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 במוכר מפני רעתה כל שכן דקפיד ,שהכסף אזיל מכליו
ואפילו חספא לא יהבי ליה ,וי"ח )פ"ת(.

)ח( התנה הלוקח ואמר אם ארצה)יד( אקנה בכסף ואם ארצה אקנה בשטר ונתן הכסף
על תנאי זה הרי זה קיים ואין המוכר יכול לחזור בו מפני התנאי והלוקח יכול לחזור בו עד
שיכתוב לו השטר וכן אם התנה המוכר בזה אז הדבר תלוי בו

)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(.

)ט( הקונה מחבירו קרקע ופסקו הדמים והניח משכון עליהם לא קנה וכל הרוצה לחזור
משניהם חוזר)538טו( הגה אבל אם אמר לו קנה בגוף המשכון כפי מעותיך קנה)טז( ועיין לקמן סי'
רד סעיף ה וסימן רז סעיף יז.

)טו( והניח משכון עליהן כו' – שהרי אין כאן לא דמי תשלומין ולא משכון )סמ"ע(,539
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
 534ראובן שהיה חייב כו' .עיין בתשובת ר"ש כהן השייכים לס"ב סי' כ"ד וס"ג סי' כ' )ש"ך(
 535בד"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(.
 536עי' ס"ק )א( .וע'י קצ"ב סט"ז ברמ"א.
 537צ"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.
 538עיין בתשו' ר"א ן' חיים סי' קי"ו )ש"ך(
 539עי' לעיל ס"ק )ב(.
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ולא בשאר קניינים דהוי כמו כסף) 540קצה"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(.

)י( המוכר שדה לחבירו באלף זוז ונתן לו מקצת הדמים והיה יוצא ונכנס ותובע שאר
הדמים אפילו לא נשאר לו אלא זוז אחד לא קנה הלוקח את כלו)יז( 541אע"פ שכתב השטר
או החזיק)יח( חזר בו הלוקח)יט( יד המוכר על העליונה רצה אומר לו הילך מעותיך או קנה
מהקרקע כנגד המעות שנתת ונותן לו מהזיבורית שבה ונותן לו כפי השער של עכשיו)כ( ואם
חזר המוכר)כא( יד הלוקח על העליונה רצה אומר לו תן לי מעותי או תן לי קרקע כנגד מעותי
ונוטל מהיפה שבה כשער שפסקו ואם לא היה יוצא ונכנס ותובע קנה הלוקח את כולה ואין
אחד מהם יכול לחזור בו ושאר הדמים עליו כשאר החובות הגה וכן אם זקף עליו הנשאר
במלוה אע"פ שיצא ונכנס אחר הדמים קנה)כב( וכל זה שנתן לו מקצת הדמים בתורת פרעון אבל לא
נתן לו אלא בערבון בעלמא)כג( אפילו לא נפיק ועייל אזוזי לא קנה רק נגד מעותיו ,אלא אם כן
פירש שיקנה נגד הכל)כד( ושניהם יכולין לחזור בהן ולא קנה רק מן הגרוע שבשדה נגד מעותיו)כה(.

)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(.542
)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(.
 540מספיק.
 541ע' 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
 542עי' ש"ך ס"ק ו' ולא הבאתי דבריו.
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)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(.

)יא( מכר שדהו 543מפני רעתה אע"פ שהוא יוצא ונכנס ותובע שאר הדמים קנה הכל ואין
הלוקח יכול לחזור בו שזה שתובע ורודף לא מפני שעדיין לא גמר והקנה אלא כדי שלא
יחזור בו הלוקח)כו( וכן הדין במוכר מטלטלים אע"ג שמשך הלוקח הפירות והוציאן
לרשותו)כז( והמוכר נכנס ויוצא על שאר הדמים לא קנה ויד החוזר בו על התחתונה כמו
שנתבאר אלא אם כן מכר מפני רעת ממכרו שאז קנה הכל)כח(.

)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(.

)יב( מי שמכר נכסיו מפני שרוצה לילך לדור בעיר אחרת כמוכר שדהו מפני רעתה דמי:
)יג( לקח שדה שוה מנה במאתים ונתן לו מקצת דמים והמוכר נכנס ויוצא לתבוע השאר
הרי זה ספק 544אם הוא כמוכר שדהו מפני רעתה אם לאו)כט( ולפיכך הרוצה לחזור משניהם
אינו יכול לחזור)ל( ואם תפס המוכר ממקח שמכר כנגד המעות שנשארו לו אין מוציאין
מידו)לא(:

)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 ,(545ועיקר 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
 543ש"ך חושן משפט סימן קצ ס"ק ח
)ח( מכר שדהו כו' .עיין ר"א ן' חיים סי' קט"ז:
 544לא הבאתי את דברי הסמ"ע.
 545הסמ"ע הביא שהרמב"ם לא כך ,ולא ירדתי לסוף דעתו בזה

115

מאיר המשפט על חושן משפט חלק ו'
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(.

)יד( בקש למכור שדה במאה ולא מצא 546קונה לשדה שוה מאה והוצרך למכור במאתים
וקבל קצת מהדמים ועייל ונפיק אשארא לא קנה)לב( ושניהם יכולים לחזור בהם אבל אם
הוא בענין שאם היה רוצה לטרוח היה מוצא למכור שדה במנה ולא טרח ומכר במאתים
הרי זה ספק)לג( לפיכך הרוצה לחזור משניהם אינו יכול לחזור ואם תפס המוכר ממקח
שמכר כנגד המעות שנשארו לו אין מוציאין מידו)לד(:

)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(.

)טו( הא דאמרינן דכי עייל ונפק אזוזי לא קנה היינו בדידעינן דלא מזבין אלא משום
דצריך לדמי ואפילו אם קבע זמן לפרעון)לה( וכשהגיע הזמן דחוק לפרוע לו מעותיו וזה דחהו
והדיין רואה שהוא דחוק למעות ועייל ונפיק אזוזי לא קנה

)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 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(.

)טז( יש מי שאומר דעייל ונפיק אזוזי 547היינו שהלך אליו לבקש מעותיו שני פעמים לא
שנא מצאו ובקש ממנו לא שנא לא מצאו רק שגילה דעתו שהלך לבקשו ודוקא דעייל ונפיק
ביומא דאוקמוה לזבוני או ביום שקרוב לו)לו( אבל לא עייל ונפק ביומיה אפילו עיילו ונפיק
למחר לא מצי הדר ביה וכי עייל ונפיק ביומי אפילו ששתק אז ולאחר כמה ימים חוזר הרשות
בידו ואי עייל ונפיק ביומיה תרי זימני ולא יהיב ליה ומקמי דשלים יומיה אייתי ליה זוזי קנה
ולא מצי הדר ביה דכל דפרע ביומיה כפורע מיד דמי הגה וכן הא דאמרינן דקנה עד נגד
מעותיו)לז( יש אומרים דהיינו דוקא במקום שכסף קונה בלא שטר אבל במקום שצריך שטר אין השטר
קונה לחצאין)לח( וכל שלא קנה כולו אפילו נגד מקצתו נמי לא קנה מיהו אם התנה הכל כפי תנאי)לט(.

)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
 546איך אפשר להוכיח את זה
 547ש"ך חושן משפט סימן קצ ס"ק ט
)ט( יש מי שאומר דעייל כו' .עיין בתשוב' ר"מ אלשיך סי' ט':
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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(.

)יז( דין מטלטלין כדין הקרקעות לדבר זה שאפילו משכן והכניסם לרשותו והמוכר עייל
ונפיק אזוזי לא קנה .אלא שבזה יש חילוק ,במטלטלים)מ( אם הוא דבר שאינו ראוי
ליחלק)מא( ,כגון שמכר לו בעל חי)מב( ונתן לו קצת מהדמים ועייל ונפיק אזוזי ,המקח בטל
לגמרי ,לפי שאינו ראוי ליחלק והמוכר אינו רוצה להיות שותף עמו מיהו אם אמר בפירוש
ערבוני יקון קנה עד מעותיו)מג( אבל במידי דבר חלוקה הוא אין המקח בטל אלא כנגד מה
שחייב לו

)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 הלוקח שנותן לו מן
הפחות שבו ,וי"א שיש למטלטלין כל דין קרקע ממש )ט"ז( .548עי' 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(.

)יח( הקונה דבר מחבירו ונתן לו הדמים וטעה במנין המעות ולאחר זמן תבעו המוכר
ואמר לו מאה שנתת לי אינם אלא צ' נקנה המקח)מד( ומחזיר לו העשרה)מה( אפילו אחר
כמה שנים בין בקרקע בין במטלטלים הגה מי שהעלילו עליו וכדי להבריח מכר קרקעותיו)מו(
וקבל המעות כשנתבטלה העלילה בטל המקח)מז( אפילו אם נתרצו אחר כך במקח)מח( דמאחר ששטר
שעשו בראשונה לא היה כלום דלא היה רק כדי להבריח הו"ל אחר כך שטר מוקדם ופסול

)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
 548לא ראיתי הלכה שיצא מהקצה"ח.
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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(.549
)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(.550
קצא  -דין קניית קרקע בשטר
)א( בשטר כיצד כתב לו על הנייר או על החרס)551א( או על העלה שדי נתונה לך שדי
מכורה לך)ב( כיון שהגיע השטר לידו קנה אע"פ שאין שם עדים כלל)ג(

)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(.
)ג( אף על פי שאין בו עדים כלל  -דלא חייבו עדים אלא שלא ישקרו ,כדי שלא יוכל לכפור
)סמ"ע(.552

)ב( במה דברים אמורים במוכר שדהו מפני רעתה)ד( אבל בשאר קרקעות אע"פ שהגיע
שטר המכר בעדים לידו לא קנה עד שיתן דמים)ה(

)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(.553

)ג( שטרי דידן שטרי קנים הם הגה והקרקע נקנה על ידו ואם כתב לו בפירוש שלא מכר לו
בשטר ואינו אלא לראיה בעלמא אין הקרקע נקנית על ידו

)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
 549ע'י פ"ת בס"ק )מח(.
 550עי' נתה"מ בס"ק )מז(.
 551ש"ך חושן משפט סימן קצא ס"ק א
)א( או על החרס כו' .עיין בתשובות רשד"ם סי' רס"ה:
 552עי' רע"א וצ"ע איזה הלכה יוצא ממנו.
 553ועי' לעיל סי' ק"צ ס"ק )יג(.
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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 )554ש"ך(
)ח( 555אינו 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(.

@)ד( קנה קרקע בדמים ידועים ,556והמוכר אומר לא קבלתי המעות ,והלוקח אומר כבר
נתתי .אם הוא מקום שנותנים מעות ואחר כך כותבים ,וכתב בשטר שהודה שקבל ,הלוקח
נאמן)ט( .הגה מכר לו קרקע בשטר או במעות וא"ל קני לאחר שלשים יום)י( ונקרע השטר תוך הזמן
או נאבדו המעות אם אמר לו קני לך מעכשיו ולאחר נ' יום קנה לא אמר מעכשיו לא קנה והוא הדין
לקנין חזקה557

)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
 554עיין בתשובות ר"ש כהן ששייכים לס"ב סי' כ"ד
 555לא ראיתי הלכה יוצא מקצה"ח.
 556קנה קרקע כו' .עיין בתשובת מהרי"ט סי' קנ"ב ובתשוב' ר"א ן' חיים סי' ס"א) :ש"ך(
 557ע' 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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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 ,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(.
קצב  -דין קניית קרקע בחזקה
)א( בחזקה כיצד 558מכר או נתן לו בית או שדה)א( כיון שנעל או גדר או פרץ כל שהוא
והועיל במעשיו הרי זה קנה)ב(

)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
 558ש"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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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(.

)ב( במה דברים אמורים כשהחזיק בפני המוכר)ג( או הנותן אבל שלא בפניו לא קנה
אלא אם כן אמר לו לך חזק וקני)ד( ואם מסר לו המפתח)ה( הוי כאומר לו לך חזק וקני וכן
המוכר בור לחבירו כיון שמסר לו דליו הוי כאומר לו לך חזק וקני)ו(.

)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(.
)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) 559סמ"ע(.
)ו( כיון שמסר לו דליו  -פירוש ,כיסויו ,ר"ל נמי דאם עשה אח"כ בו חזקה גמורה אפילו
שלא בפניו קנהו )סמ"ע(.

)ג( נעל כיצד מכר 560או נתן לו בית או חצר והיה הפתח פתוח ונעל הלוקח את הפתח
וחזר ופתחו)ז( קנה 561ויש מי שאומר שצריך לנעול במפתח)ח( והוא הדין אם עשה מנעול
לדלת)ט( או שהעמיד דלתות יש אומרים דקנה.562

)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) 563סמ"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(.

)ד( גדר כל שהוא כיצד היה שם גדר והיו עולים בו בנחת והוסיף עליו כל שהוא והשלימו
לעשרה ויש אומרים דאפילו פחות מעשרה)י( )ועיין בטור ובב"י( ונמצא שאין עולים אלא בדוחק
הרי זה הועיל וקנה564

)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(.

)ה( פרץ כל שהוא כיצד היתה שם פרצה והיו נכנסים בה בדוחק והרחיבה כל שהוא עד
שנמצא נכנסין בריוח הרי זה הועיל וקנה.565
)ו( נתן צרור והועיל כגון )שחבר( בו המים לשדה)יא( או נטל צרור והועיל כגון שפתח
בנטילתו המים לשדה קנה וכן כל כיוצא בזה אבל אם ראה אמת המים בא להזיק הקרקע
ונתן צרור ומנעה או שנטל צרור ופתח שיצאו המים לא קנה שסילוק ההיזק אינו קונה)יב( אלא
 559עי' לקמן סי' ר"א ס"ב.
 560ש"ך חושן משפט סימן קצב ס"ק ב
)ב( נעל כיצד כו' .עיין בתשובת ר"י לבית לוי סי' מ"ז:
 561ע' 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
 562צ"ע למעשה אם צריך לעשות שלשתם כדי לקיים המקח ודאי*
 563נכון?
 564דהיינו דווקא במקום שראוי לגדר ולא הדלת הראשי*
 565דהיינו דווקא במקום שראוי לכנס ולא מקום שראוי לסתום*
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)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(.

)ז( המוכר או הנותן לחבירו שדה בצד שדהו כיון שדש המצר 567שבין שתי השדות ונעשו
שתיהן כשדה אחת קנה אבל אם הלך בה לארכה ולרחבה אין הילוך זה מועיל כלום ואם
שביל של כרמים מכר לו הואיל ונעשה להילוך קנה בהילוך)יג( וכמה שיעור רוחב הדרך
שיקנה בהלוכו אם היה מסוים במחיצות קנה כדי שיגביה רגל ויניח רגל בצדה)יד( ואם אין
שם מחיצות קנה ברוחב כדי שתהיה על ראשו חבילה של שריגים ויסוב בה ויש אומרים
איפכא)טו( דבאין מחיצות סגי ברוחב שיגביה רגל ויניח רגל וביש מחיצות כדי שיהא על ראשו חבילה
של שריגים ויסוב בה.

)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(.568
)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(.

)ח( היתה הקרקע צחיח סלע שאין בה לא גדר ולא פרצה)טז( ואינה בת זריעה החזקה
שקונה אותה שטיחת פירות או העמדת בהמה שם וכיוצא בזה משאר התשמישים

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

)ט( הציע מצעות בבית או בשדה ושכב עליהם)יז( או ערך שלחן ואכל ולא עוד אלא
אפילו נתן כליו לתוכו או צבר בו פירות הראוים לצבור קנה569

)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(.
 566ע' רע"א שבנכסי הגר קנה ,ופת"ש בשם השער המשפט חולק
 567דהיינו שמוריד היכר הגבולות
 568הא 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(
 569עי' נתה"מ סק"א :בעינן שיציע ג"כ מחמת שתשמיש חשוב בעינן ,ואין דרך לשכב בלא מצעות
)נתה"מ(.
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)י( המוכר שדה לחבירו 570ונכנס בה הלוקח וזרעה או נרה או שאסף פירות האילן)יח(
או זמרו וכן כל כיוצא בדברים אלו קנה

)יח( או שאסף פירות האילן  -ודוקא בלוקח אכילת פירות הוי חזקה משום דדעת אחרת מקנה
אותו) 571נתה"מ(.

)יא( וכן אם אסף המוכר סל של פירות ונתן ללוקח קנה לוקח)יט( הגה ויש חולקין)כ( וסבירא
להו דאין קונין בחזקות אלו לא באכילת פירות)572כא( ולא בהעמדת בהמה וכיוצא בזה שאינו מועיל
לקרקע והכי מסתברא)כב( היה גבשושית בשדה)כג( ונטלה או גומא וסתמה הוי חזקה ונראה לי דוקא
אם מהני לקרקע אבל חפר מעט לא קנה אלא בשדה העומד לחרישה )מרדכי פרק חזקת הבתים(

)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) 573סמ"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(.
)כג( היה גבשושית  -לא מהני הסרת גבשושית רק בשדה ,574או בבית שכבר נגמר עם דלתות,
דהוי כמו צר צורה בסימן ער"ה סעיף י"ד )נתה"מ(.

)יב( המוכר לחבירו י' שדות בי' מדינות כיון שהחזיק באחד מהם קנה כולם)כד( ואפילו
היתה אחת מהם הר גבוה והשנית מצולה שהרי אין תשמיש של זו כתשמיש של זו)כה( במה
דברים אמורים שנתן דמי כולם)כו( אבל אם לא נתן דמי כולם לא קנה אלא כנגד מעותיו)כז(
לפיכך אם היו הכל במתנה קנה כולם)כח( ויש חולקין במתנה)כט( והוא הדין בעשרה בתים או
בית ושדה דינן כעשרה שדות)ל(

)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
 570ש"ך חושן משפט סימן קצב ס"ק ג
)ג( המוכר שדה לחבירו .עיין בתשו' רשד"ם סי' שע"ו:
 571ואל בנכסי הגר.
 572ע' סמ"
 573עי' לעיל ס"ק )יג( והערה .569
 574עי' בשו"ת נתה"מ אחרי סי' קצ"ב.
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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(.

)יג( וכן בשכירות)לא( כיון שהחזיק באחד מהם קנה כולם כל זמן השכירות הגה ובשכירות
לא בעינן שנתן דמי כולן)לב( דשכירות אינה משתלמת אלא לבסוף.

)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(.

)יד( היו מקצת הקרקעות במכר ומקצת בשכירות כיון שהחזיק בין בשל מכר בין בשל
שכירות קנה הכל.
)טו( דין מחזיק בנכסי הגר יתבאר בסימן ער"ה.
)טז( חזקה לחודה בלא כסף ובלא שטר קניא)לג( כל היכא דלא עייל ונפיק אזוזי ואפילו
במקום שנהגו לכתוב שטר)לד( ,מיהו אם התנה הכל לפי תנאו.

)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
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מחוברין בגוף הקרקע ונתדבקו לקרקע באופן שהיה בשבת חייב על נקיון כיוצא בזה משום
חורש ,הוי כעושה מעשה בגוף הקרקע וקונה בחזקה זו.575
קצג  -המחובר לקרקע דינו כקרקע:
)א( כל המחובר לקרקע )א( שצריך לקרקע ,הרי הוא כקרקע ונקנה בכסף או בשטר או
בחזקה )ב( .אפילו לא נתכוין לקנות הקרקע ,אלא החזיק בקרקע לקנות המחובר בו ,או נתן
כסף בעד הקרקע כדי לקנות המחובר בו ,קנה ,אע"פ שלא קנה הקרקע .אבל אם אינו צריך
לקרקע ,כגון ענבים העומדים ליבצר ,ה"ז כמטלטלין לקנין )ג( ,ויש להם אונאה) .ויש חולקין
ואומרים דאפילו אין צריך לקרקע דינן כקרקע( )ד(:

)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(.
קצד  -עובד כוכבים שמכר קרקע לישראל וקבל כסף ולא כתב שטר
)א( העכו"ם 576אינו קונה בחזקה )א( ולא בכסף אלא בשטר הוא שקונה עם נתינת הכסף
)ב( 577וישראל הקונה מעכו"ם הרי הוא כעכו"ם ואינו קונה אלא בשטר )ג( )ד( הגה :מיהו
שכירות מן העכו"ם קונה בכסף לחוד )ה( וכן אם התנה לוקח שיקנה לו בכסף בלחוד קנה מיד:

)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 578וכ"נ להדיא מדבריו בסוף סימן זה ,ע"ש,
 575לא הבאתי תשובתו נגד האב"מ.
 576ע' חת"ס יו"ד שיז שאין דין י"ג וי"ב בגדלות בגוי אלא רק בשכלו שלם
 577ע' מנחת חינוך שלו שפחות משו"פ הוי ספק ,ולפי האו"ש עירובי ב/יב זה ודאי קונה שכל הכסף
כדי שהגוי יסתלק ולא יקנה
 578לא מצאתי כך בדבריו?
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וזה אינו ,דבין ישראל מעכו"ם ובין עכו"ם מישראל אינו קונה רק במשיכה) 579ש"ך( ,עי'
סמ"ע ואין נפקותא לדינא )ט"ז( ,וי"ח דהא לדעת הסמ"ע ישראל מגוי קונה בחזקה ,580ועיקר
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 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) 581עי' ס"ב( ,כמו בנתן מתנה והלה אמר אי אפשי) 582נתה"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(.

)ב( מאחר שעכו"ם אינו קונה הקרקע מישראל ולא מקנהו לישראל אלא בשטר 583ישראל
שלקח שדה מהעכו"ם ונתן דמים וקודם שיחזיק בה בא ישראל אחר והחזיק בה כדרך
שמחזיקים בנכסי הגר זכה אחרון) 584ז( ויש אומרים דאפילו החזיק בה ראשון זכה האחרון )ח(

 579ע' 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
 580לא מצאתי?
 581לא ברור??
 582ואפשר לעשות חזקה???
)א(  583מאחר 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(.
 584ע' פ"ח עמדו רמג שמבי אר"ן שזה רק במקום שקונים בשטר מכירה וקשה להולמו עם דברי
המחבר*
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דלא סמכא דעתא דראשון בלא שטר וכן נראה לי אבל אם החזיק האחד קודם שנתן המעות זכה
לכולי עלמא 585ונותן לראשון את הדמים )ט( מפני שהעכו"ם מעת שלקח הדמים סילק רשותו
וישראל לא קנה עד שיגיע השטר לידו ונמצאו נכסים אלו כנכסי מדבר שכל המחזיק בהם
זכה ואחריותו על העכו"ם המוכר הגה :והשני מקרי רשע ומכל מקום אם בא הראשון להשתדל
ע"י העכו"ם להוציאו מיד השני נקרא מסור הואיל והשני נותן לו מעותיו במה דברים אמורים:
במקום שאין משפט ידוע למלך אבל אם דין אותו המלך ומשפטו שלא יזכה בקרקע אלא
מי שכתוב בשטר או הנותן דמים וכיוצא בדברים אלו עושים כפי משפט המלך הגה :עכו"ם
שהיה לו משכון או פקדון ביד ראובן ונתנו לשמעון בשטר זכה ראובן במה שבידו דמיד שנתן העכו"ם
לשמעון נסתלק העכו"ם ושמעון לא קנה עד דמשיך ולכן הוי כהפקר וזכה בו ראובן כזוכה מן ההפקר:

)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(.586
)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(.
 585לא הבנתי ע' סמ"ע שהביא מ"מ שאין זכר ללפני המעות ,ולא מצאתי המרדכי ,ואיך יתכן קנין
חזקה שדעתו אמעות
 586לא הבאתי את דברי הנתה"מ ופ"ת.
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)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(.
)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(.

)ג( יש מי שאומר שאפילו אם כתב העכו"ם שטר לראשון קודם שיחזיק בו אחר אינו
כלום כיון שכבר נסתלק הרי הוא כאחר אלא צריך שיכתוב השטר קודם שיקבל המעות וכל
זה לא מיירי אלא בקרקע אבל במטלטלין קנה בנתינת המעות )טו(.

)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( ,587וי"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 588דהיינו
 587עיי"ש ש"ך ס"ק )ג(
 588עי' בפ"ת ר"ג ס"ט שקנין אודיתא מהני אפילו לענין לולב ביום הראשון של סוכות ,אפילו אם
ראובן נטל ,ואחר כך אמר שהוא ניתן לשמעון ,ושמעון נטל שניהם יצאו ידי חובתם .עי' בט"ז יו"ד
סי' קס"ט סק"י דכתב בפשיטות דאודיתא לא הוי קנין רק דהב"ד פוסקין עליו) .לא עשיתי הט"ז(
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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 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(.589
קצה  -דין קניית קרקע או מטלטלין בחליפין
)א( בקנין כיצד 590יתן הקונה למקנה כלי)א( כל שהוא ויאמר לו קנה זה חלף הקרקע או
המטלטל שמכרת או שנתת לי ואין נוהגין שיאמר לו הקונה כן כי מסתמא אדעתא דהכי הוא נותן
לו וכיון שמשך המקנה הכלי נקנה הקרקע)ב( או המטלטלים ללוקח או למקבל מתנה בכל
מקום שהוא אע"פ שלא החזיק ולא נתן כסף ולא כתב שטר)ג( ולא משך ואין שום אחד מהם
יכול לחזור בו)ד( אפילו אין עדים בדבר)ה( אם מודים זה לזה הגה וכן אם קבלו)ו( קנין לפני
פסולי עדות הוי קנין הואיל ומודים זה לזה שקנה.

)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(.

)ב( אין קונים אלא בכלי)ז( ואע"פ שאין בו שוה פרוטה ובלבד שיהא עשוי מדבר חשוב לאפוקי
כלי העשוי מגללי בקר ואין קונים בדבר שאסור בהנאה ולא בפירות ולא במטבע)ח( בהמה
מקרי כלי)ט( וקונין בה אבל שאר מטלטלין)י( שאינן כלי אין קונין בהם מטבע שנפסל)יא( לגמרי הוי
ככלי וקונין בהם ואין קונין בכליו של מקנה

)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
 589עי' דבריו רעט סק"ב שבפשטות אין קנין אודיתא על דבר שלא בא לעולם.
 590ש"ך חושן משפט סימן קצה ס"ק א
)א( בקנין כיצד כו' .ע' בתשו' מהרא"ן ששון סי' ר"ו:
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ומצוה לצור צורה אחרת על המטבע ,ומשו"ה לא סמכא דעתיה דהמקנה להקנות על ידו
המקח .591ומינה ,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 ,כיון שראוי הוא
לעשות בו מלאכה )סמ"ע( ,בהמה מקרי כלי .ע' בי"ד סי' קע"ז סל"ה )ש"ך.(592
)י( אבל שאר מטלטלין כו'  -כל דבר הנעשה בידי אדם בכלל כלי ,והנעשה בידי שמים הוא
פירי) 593סמ"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(.

)ג( הקנה אחד כלי למוכר כדי שיקנה הלוקח אותו הממכר זכה הלוקח אפילו הקנהו שלא
בפני הקונה)יב( ואע"פ שהקנה לו הכלי על מנת להחזירו נקנה המקח הגה ולכך הורגלו לעשות
הקנין בסודר של עדים 594אפילו בפני הקונה לפי שרוב הקנינים הן שלא בפני הקונה והא דנקנה
המקח שלא בפני הקונה היינו במתנה וכיוצא בזה דודאי ניחא ליה)יג( אבל במקח שאפשר שאינו חפץ
לקנות)יד( לא קנה ושניהן חוזרין.

)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(.595
)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(.

)ד( אע"פ שלא תפס המקנה כל הכלי אלא מקצתו ונשאר קצתו ביד הקונה קנה בו והוא
שיאחז ממנו שיעור כלי שהוא שיעור ג' אצבעות)טו( ואם אחז פחות מג' אצבעות צריך
שיאחוז בענין שיהא יכול לנתק כל הכלי ולהביאו אצלו)טז( הגה ויש אומרים דאין קנין בפחות
מג')יז( ואין המוכר יכול לעכב הכלי או לחתוך קצתו דסתם קנין על מנת להחזיר הכלי הוא ואין מקנין
בכלי אלא מדעת בעליו ולכן מי שלקח סודר חבירו בלא דעתו ומקנה בו אינו קנין ויש אומרים אפילו
הוי כלי שאול לו אינו קנין אלא אם כן השאילו כדי להקנות בו וכן נראה לי

)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
 591ובזה"ז שאין מטבע נפסל?
???? 592
 593ועיין במהרי"ק שורש ך' ]ענף ד'  -ה'[ איזה דברים צריכין קנין )סמ"ע(
 594זה צריך להיות על פי ע"כ ולא כתוב וצ"ע
 595הנתה"מ מאריך ליישב את דעת הסמ"ע אבל מסיק כרמ"א ,ולא לא הבאתי את האריכות.

130

מאיר המשפט על חושן משפט חלק ו'
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(.
)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(.596
)יז( שאין קנין בפחות מג'  -פירוש ,ולא סגי במה שיכול לנתקו ולהביאו אצלו )סמ"ע(.597

)ה( יש אומרים שאין הקנין מועיל 598אלא אם כן מקנה לו החפץ הנמכר או הניתן מיד
אבל אם אמר לו הקונה תקנה סודר זה ותקנה חפצך לי לאחר שלשים לא קנה מפני שבשעה
שיש לו לקנות כבר החזיר הסודר לקונה אבל אם אמר לו קנה על מנת שתקנה לי מעכשיו
ולאחר ל' יום קנה)יח( .הגה ובסתם אמרינן דהוי מעכשיו באופן המועיל דודאי בכדי לא הוי
עביד)יט(

)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  599-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(.

)ו( אע"פ שנגמר הדבר בקנין סודר כל אחד משניהם יכול לחזור בו כ"ז שעוסקים באותו
ענין 600ואם הפסיקו הענין אין אחד מהם יכול לחזור בו
)ז( בשאר דרכי הקנייה אין שום אחד מהם יכול לחזור בו)כ( לאחר כדי דיבור)כא(

)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 ,601וכן 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
 596לא הבאתי דברי נתה"מ.
 597לא הבאתי את דברי הקצה"ח.
 598ש"ך חושן משפט סימן קצה ס"ק ז
)ז( י"א שאין הקנין מועיל כו' .ע' בתשו' רשד"ם סי' רע"ז ורפ"ח:
 599לא הבאתי את דברי הסמ,ע לענין קבלת קנין לגרש את אשתו.
 600ואם חזר מהחזרה לא צריכים עוד מעשה קנין שדיבור מבטל דיבור )כסף קדושים(
 601עי' סמ"ע וט"ז סי' קצ ס"ב.
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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(.

)ח( יש מי שכתב שאם פירש בשעת קנין סודר בלא חזרה או שכתבו שטר)כב( או שקבלו
דיינים לפשרה בקנין אע"פ שעוסקים באותו ענין אינם יכולים לחזור בהם אחר כדי
דיבור)כג(

)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(.

)ט( בדרכים שהקרקע נקנה בהם שכירות ושאלת קרקע נקנין הגה ואפילו במקום שכסף
אינו קונה בלא שטר כמו שנתבאר לעיל סימן קץ מכל מקום שכירות סגי ליה בכסף לחוד)כד( ויש
אומרים שאינם נקנים בקנין סודר)כה(

)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(.

)י( שכירות ומשכונא אינם נקנים במלוה)כו( הגה משום דהויין כמכר ואין קונים במלוה אפילו
בתורת כסף )ועי' לקמן סימן רד סעיף י(

)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(.

)יא( אין קונין בשבת קנין סודר)כז( ואם קנו אע"פ שעשו עבירה קנו)כח(

)כז( אין 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 בשבת נמי
קנה אף על פי שעשו עבירה כיון דאין בזה תורת שליחות כלל וזה ברור) 602קצה"ח(.
סימן קצו  -דין קניית עבד כנעני
)א( עבד כנעני דינו כקרקע לקנייה ,נקנה בכסף או בשטר או בחזקה או בקנין סודר .הגה:
ונקנה גם כן במשיכה כגון שתקפו והביאו אליו וכמו שיתבאר למטה:
)ב( במה היא החזקה בקנין העבדים ,שישתמש בו בפני רבו כדרך שמשתמשין בעבדים,
ואם הוא שלא בפני רבו צריך שיאמר לו לך חזק וקני:
)ג( כיצד :התיר לו מנעלו או שהנעיל לו מנעלו או שהוליך כליו אחריו לבית המרחץ)א(,
או שהפשיטו או סכו או גרדו או הלבישו או הגביה את רבו קנה ,ויש אומרים שהוא הדין
אם הגביהו רבו)ב(:
 602עי' שיטתו בריש סי' קפ"ב.
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)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(.
)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(.

)ד( עשה לו מלאכה שאינה בשימוש גופו ,כגון שתפר לו בגד וכיוצא בזה קנאו רבו ,ויש
אומרים שלא קנאו)ג(:

)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(.

)ה( תקפו והביאו אצלו קנאו ,אבל אם קראו ובא אצלו)ד( ,או שאמר לו רבו הראשון לך
אצל הלוקח והלך אצלו לא קנה ,ואם הוא עבד קטן קראו ובא אצלו קנאו.

)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(.
סימן קצז  -דין קניית בהמה גסה ודקה
)א( בהמה בין דקה בין גסה אינה נקנית במסירה אלא במשיכה ,ואינו צריך להגביה.
הגה :ויש אומרים דאף מסירה קונה בבהמה גסה ,ויש אומרים אף בדקה אם הוא בפני המוכר)א(,
ועיין לקמן סימן קצח ס"ח עד י"ג בדיני מסירה ,אמר לו לקנות במשיכה ושינה ,בין לגריעותא כגון
למסירה או למעליותא כגון שהגביה ,לא קנה אלא במשיכה כמו שאמר לו:

)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(.

)ב( הגבהה קונה בכל מקום ,אבל משיכה אינו קונה אלא בסימטא או בחצר של
שניהם)ב( ,אבל לא ברשות הרבים ולא בחצר שאינה של שניהם:

)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.(603

)ג( כיצד קונין את הבהמה במשיכה ,אין צריך לומר אם משכה והלכה או שרכב עליה)ג(
והלכה בו שקנה ,אלא אפילו קרא לה ובאה או שהכישה במקלו ,או שהנהיגה בקול )טור(
ורצתה בפניו ,כיון שעקרה יד ורגל קנאה ,והוא שימשוך בפני הבעלים ,ואם משך שלא בפני
הבעלים צריך שיאמר לו קודם שימשוך לך משוך וקני )וע"ל סימן רעא מדינין אלו(:

)ג( או שרכב עליה – וי"א דלא קנה ברכיבה עד שימשכנה ברגליו )סמ"ע.(604
)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(.
 603עי' נתה"מ קפח ס"ב.
 604לא 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(.

)ד( המוכר עדר לחבירו או שנתן לו במתנה ,כיון שמסר לו משכוכית היא הבהמה
המהלכת בראש העדר והכל נמשכים אחריה אין צריך לומר משוך וקני ,ואם משך העדר
אפילו שלא בפניו קנה ,דמסירת משכוכית הוי כאומר לך משוך וקני .הגה :מכר לו ספר
אחד ונתן לו חציו ,והלך ומשך או הגביה השני שלא מדעת חבירו לא קנה ,דלא דמי החצי
שנתן לו למשכוכית )הגהות מיימוני פ"ה מהל' מכירה ותשו' מיי' דקנין דסימן יח( ,לא מסר
לו המשכוכית ומכר לו רק י' בהמות ,אם קונה במשיכה לא קנה אלא אותה שמשך ,ואם
קונה במסירה ,אם מסר לו באפסר אחת ונתן לו דמי כולן קנה ,לא מסר לו דמי כולן ,לא
קנה רק כנגד מעותיו כמו שנתבאר לעיל גבי קרקע סוף סימן קצב )רבנו ירוחם נ"י ח"ד(:

)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(.

)ה( המוכר בהמה לחבירו או נתנה לו במתנה ואמר קנה כדרך שבני אדם קונים)י( ,אם
משך או הגביה קנה)יא( ,אבל אם רכב עליה ,אם בשדה או בסימטא קנה ,ואם בעיר ברשות
הרבים)יב( לא קנה לפי שאין דרך בני אדם לרכוב בעיר ,לפיכך :אם היה אדם חשוב שדרכו
לרכוב בעיר ,או אדם מזולזל ביותר שאינו מקפיד על הלוכו בעיר ורוכב כגון :המטפלין
בגידול הבהמות ,או העבדים ,או שהיתה אשה ,או שהיה ברשות הרבים שהרבים דוחקים
שם ,הרי זה קונה ברכיבה ,והוא שתהלך בו:

)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) 605סמ"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) 606נתה"מ(.

)ו( האומר לחבירו משוך ותקנה)יד( או חזק ותקנה וכיוצא בדברים אלו ,והלך ומשך או
החזיק ,לא קנה שמשמע תקנה להבא ועדיין לא הקנה לו ,והוא הדין לאומר לו משוך חפץ
זה לקנותו)טו( ,אלא צריך לומר משוך וקני או חזק וקנה:

)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(.

?? 605
 606חסר?
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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(.

)ז( האומר לחבירו משוך פרה זו ולא תקנה אלא לאחר שלשים יום ומשך לא קנה)טז(,
ואם אמר ליה קנה מעכשיו ולאחר ל' יום ,קנה ואפילו היתה עומדת באגם ביום ל')יז( ,שזה
כמי שהקנה אותה מעתה על תנאי נעשה התנאי נתקיים הקנין ,וכל האומר על מנת כאומר
מעכשיו דמי.

)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(.607
)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,(608
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(.
סימן קצח  -דין קניית מטלטלין איזה במשיכה ואיזה במסירה ,ומה דינו במעות שבידו
)א( דבר תורה מעות קונות)א( אבל חכמים תקנו שלא יקנו המטלטלים אלא
בהגבהה)ב()ג( או במשיכה דבר שאין דרכו להגביה)ד( וכיון שמשך או הגביה קנה אע"פ שלא
נתן המעות 609כיצד המקבץ עצים או פשתן וכיוצא בהם ועשה מהם טעון גדול שאי אפשר
להגביהו אינו נקנה במשיכה שהרי אפשר להתירו ולהגביהו עץ עץ אבל אם היה טעון של
אגוזים או של פלפלים או של שקדים וכיוצא בהם שאין אחד יכול להגביהו הרי זה נקנה
במשיכה ויש חולקין)ה( וסבירא להו דאפילו בעצים נקנה במשיכה הואיל ואיכא טורח להתיר ולהגביה
וע"ל סי' ר סעיף ז בדין משיכה והגבהה

)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) 610נתה"מ( ,וי"א שהמעות הם הלואה ,611לפי דברי
 607לא הבאתי את דברי הקצה"ח ונתה"מ.
 608יש אריכות בקצה"ח ולא הבאתי אותו.
 609ע' 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.
 610ועי' לקמן סט"ו וס"ק )כט( ,והערה .629
 611פ"ת  -ועיין מה שכתבתי בזה בפתחי תשובה לאה"ע סימן כ"ח סק"א.
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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) 612ש"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(.

)ב( הגבהה יש אומרים שצריך להגביה ג' טפחים)ו( ויש אומרים דסגי בהגבהת טפח)ז(.

)ו( שלשה טפחים  -כדי שיצא מדין לבוד )סמ"ע( .וחשיב הגבהה כשהוגבה מחמתו דרך
עליה אפי' לא תפסו בידו ,וי"ח ,613ומיהו 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(.614
)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 ,615ונראה 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(.616

)ג( משיכה שאמרו צריך שימשוך החפץ כולו)ח( ויוציאנו מכל המקום שהוא בו)ט(.

)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(.

)ד( דברים שאין דרכם להגביהם אי אגבהינו קנה.
)ה( ולמה תקנו חכמים שלא יהא מעות קונות גזירה שמא יתן הלוקח דמי החפץ וקודם
שיקחנו יאבד באונס כגון שתפול דליקה וישרף או יבואו לסטים ויטלוהו ואם היה ברשות
הלוקח יתמהמה המוכר ולא יציל)י( לפיכך העמידוהו חכמים ברשות המוכר כדי שישתדל
ויציל)יא( לפיכך אם היה ביתו של לוקח שיש בו החפץ שנמכר מושכר למוכר העמידוהו על
דין תורה שהרי מצוי הוא אצל ביתו ויכול להציל)יב( וכן השוכר המקום)יג( שאותם
המטלטלים הנמכרים מונחים בו באחד מדרכי קניית השכירות שנתבארו בסימן קצה )סעיף
ט( קנה המטלטלים)יד( שבו ואין שום אחד מהם יכול לחזור בו והוא שתהא חצר המשתמרת
לדעת השוכר)טו( או שהוא עומד בצד המקום ההוא הגה ויש אומרים דאם היו המטלטלין
 612ששם מדובר בקנין שותפות איפה שאי ןמקום לשמא יאמרו נשרפו חיטיך בעליה ,ועכ"ז אין
קנין כסף?
 613עי' נתה"מ קפ"ח ס"ב שזה אינו מחלוקת וכן עי' קצה"ח קצז סק"א.
 614עי' נתה"מ רע"ג סי"ג.
 615ע' 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.
 616אפי' אם להגבהה בעי' ג"ט מ"מ בהפקר סגי הגבהת טפח )רע"א רע"ג סי"א(
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במקום דליכא למיחש לדליקה נקנו במעות)טז( ,וכן אם התנו בהדיא דמעות יקנו קנו)יז(.

)י( יתמהמה המוכר ולא יציל - 617כל 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) 618סמ"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) 619נתה"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(.620
)יג( וכן השוכר המקום כו'  -וכן השואל את המקום קנה המטלטלים שבו עמש"ל ר"ס ר"ב
)עי' מאיר המשפט ס"ק )ג(( .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.(621
)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 )ז(( )ש"ך( ,622וי"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(.623
)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(.

)ו( יש אומרים דשכירות המטלטלים נקנה בכסף דליכא למיחש שמא יאמר לו נשרפו
חטים בעלייה דכיון שהגוף שלו טרח ומציל:624

 617לא הבאתי דברי הסמ"ע והש"ך שלא ראיתי הלכה שיוצא מהם.
 618משמע מדבריו שאם לא קיבל כל המעות ,אז יש קנין )רע"א וחת"ס הובאו בפ"ת(.
 619עי' סמ"ע ריש קצה ס"ז ,שמשמע שקנה לגמרי ,וצ"ע.
 620לא הבאתי את דברי הפ"ת.
) 621עיין בתשו' ר"מ אלשיך סי' י'(
 622עי' נתה"מ הקד' לסי' ר שקנה מטעם חצר ,אבל מביא מהרי"ט שקנה מטעם מעות ,שאין בו
חשש נשרפו חטיך.
 623לא הבאתי את דברי הנתה"מ או הפ"ת.
 624כיון דאיכא ספיקא דפלוגתא דרבוותא אי תקנת חז"ל היתה ג"כ בשכירות מטלטלין מוקמינן
לה אדינא דאורייתא דמעות קונות ומוציאין מיד המשכיר דלא אתי ספק תקנה ומוציא מידי ודאי
דאורייתא )שעה"מ סק"ג( .אם נתן כסף סתם יכול השוכר לומר קי"ל כדעת רש,י דשכירות אינו נקנה
בכסף רק לענין מי שפרע ,אבל אם נתן לשם קנין אפילורק פרוטה ,אין אחד מהם יכול לחזור בו
)דברי גאונים כלל קה ס"א(.
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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(.

)ז( הספינה הואיל ואי אפשר להגביה ויש במשיכתה טורח גדול ואינה נמשכת אלא
לרבים)יט( לא הצריכו משיכה אלא נקנית במסירה)כ( וכן כל כיוצא בזה ואם אמר לו לך
משוך וקנה אינו קונה הספינה עד שימשכנה כולה ויוציאנה מכל המקום שהיתה בו)כא(
שהרי הקפיד המוכר שלא יקנה זה אלא במשיכה

)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(.

)ח( מסירה זו שאמרו אין צריך שימסרנו מידו ליד לוקח אלא כיון שאחז בה הלוקח בפני
המוכר או במצותו הוה ליה מסירה
)ט( מסירה אינו קונה אלא בר"ה ובחצר שאינה של שניהם והכניסה שם שלא ברשות
בעל החצר)כב( ומשיכה אינו קונה אלא בסימטא)כג( או בחצר של שניהם והגבהה קונה
בכל מקום הגה אמר ליה המוכר לקנות במסירה)כד( או במשיכה במקום שאין קונין לא מהני ולא
קנה.

)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(.

)י( לפיכך אם היתה הספינה עומדת ברשות הרבים או בחצר שאינה של שניהם והקפיד
המוכר ואמר ליה משוך וקנה צריך למשכה כולה ושיוציאנה מאותו רשות שאין משיכה
קונה בו ויכניסנה לרשות שהמשיכה קונה בו
)יא( היתה עומדת בסימטא או בחצר שניהם אינה נקנית אלא במשיכה ולא במסירה
)יב( היתה עומדת ברשות הרבים ולא אמר להם המוכר כלום והלך הלוקח ומשך לא קנה
עד שימשכנה כדינה מרשות הרבים לסימטא אע"פ שנקנית במסירה ברשות הרבים
ומסירה אינה צריכה שימסור לו מיד ליד אפילו הכי כיון שהתחיל למשוך כבר גילה
בדעתו)כה( שאינו רוצה לקנות בחזקה זו שהוא מחזיק ותפוס בה אלא במשיכה

)כה( כבר גילה בדעתו – עי' בסימן רס"ח סעיף א' 625בדין 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(.

)יג( יש אומרים דספינה אינה נקנית במשיכה אלא כדרך משיכתה כגון שמונחת במים
 625עי' רע"א שם
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או ברקק מים)כו( שהוא בסימטא או בחצר של שניהם אבל אם היתה ביבשה אינו קונה עד
שיגביהנה

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

)יד( דבר הנקנה במשיכה שהיה ברשות הרבים או בחצר שאינה של שניהם ומשכו
הלוקח לרשותו או לסימטא כיון שהוציא מקצתו מרשות הרבים או מרשות שאינה של
שניהם קנה מאחר שמשכו 626כולו והוציאו מכל המקום שהיה בו)כז(.627

)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(.

)טו( הנותן דמי המטלטלים או מקצתן וחזר בו הלוקח ואמר לו המוכר בא וטול מעותיך
הרי המעות אצלו כמו פקדון)כח( ואם נגנבו או אבדו אינו חייב באחריותן אבל אם חזר בו
המוכר ואמר ללוקח בא וטול את שלך הרי המעות ברשותו וחייב באחריותו אפילו מאונסים
גדולים)כט( עד שיקבל עליו מי שפרע ויאמר לו אחר כך בא וטול את שלך)ל( ואז אי איתנהו
בעין הנך זוזי ממש דיהיב ליה לוקח פטור אבל אם הוציאם וייחד אחרים תחתיהם וקבל מי
שפרע יש אומרים שחזרו הלואה וחייב אפילו באונסים עד שיבואו לרשות לוקח ויש מי
שאומר שאפילו הוציאם)לא( כיון שקבל עליו מי שפרע ונותנם לו אע"פ שלא רצה הלוקח
לקבלם פטור

)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
האונסין כמו בתחלה ,מאחר שהיו תחלה באחריותו ולא נשתנה מכח דיבור בעלמא[ ,עי'
תשובת ר"מ אלשיך סי' י') 628ש"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 המוכר רשאי להשתמש במעות עד שימשוך הלוקח .ועיין מ"ש
בסימן ס"ו סק"ד) 629קצה"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(.
קצט  -יש דרכים שמעות קונות ויש זמן שמעות קונות
)א( יש מעות קונות כיצד היו לו מעות בידו בלא מנין ובלא משקל)א( ואמר לחבירו מכור
לי חפץ שלך במעות אלו שבידי ולקחם המוכר ולא דקדק לידע מנינם נקנה החפץ ללוקח
 626פתחי 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[:
 627ע' סמ"ע – שלומד השו"ע כרמב"ן והרי השו"ע כרמב"ם
 628לא עשיתי##
 629ששיטת 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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ואין אחד מהם יכול לחזור בו מפני שהוא דבר שאינו מצוי לא גזרו ביה רבנן)ב( הגה ואפילו
הלוקח ידע מנינם רק שאמר למוכר מכור לי באלו והמוכר לא דקדק במנינם יש אומרים דקנה

)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(.

)ב( וכן ראובן שמכר מטלטלין לשמעון במנה וקנה שמעון המטלטלין ונתחייב לראובן
בדמים ואחר כך היה לשמעון מטלטלים אחרים למכור)ג( וא"ל ראובן מכור אותם בדמים
שיש לי בידך מדמי המכר ואמר ליה הן נקנין אותן המטלטלים לראובן בכל מקום שהם
ואע"פ שלא משך ולא הגביה שגם זה דבר שאינו מצוי הוא ולא גזרו ביה רבנן אבל אם היה
עליו חוב שלא מחמת המכר)ד( וא"ל מכור לי מטלטלין בחוב שיש לי אצלך ונתרצו שניהם
לא קנה)ה( הגה מיהו יש אומרים דמיירי דוקא שאמר ליה מכור לי בהנאת מחילת הדמים שיש לי
אצלך אבל אם אמר ליה מכור לי בדמים שיש לי בידך לא קנה)ו(.

)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(.630
)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) 631נתה"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(.632
)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(.

)ג( יש זמן שמעות קונות שהעמידו חכמים דבריהן על דין תורה בבשר בארבעה פרקים
ואלו הם ערב יום טוב האחרון של חג)ז( וערב יום טוב ראשון של פסח וערב העצרת וערב
ראש השנה שאם היה לטבח שור שוה מאה דינרים ולקח מהלוקח דינר כדי ליתן לו בשר
כשישחוט ולא נתקבצו לו כל דמי השור משחיטין אותו בעל כרחו)ח( כדי ליתן הבשר ללוקח
לפיכך אם מת השור מת ללוקח ומפסיד הדינר)ט( הגה ויש מי שכתב דהוא הדין הנותן
מעות על יין לקידוש)י( בערב שבת דקנה דכל כהאי גוונא העמידו דבריהם על דין תורה
)מהרי"ל(633

)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(.
 630לא הבאתי את דברי הקצה"ח.
 631שאר הנתה"מ לא הבאתי.
 632לא הבאתי דברי הפ"ת.
 633צ"ע אם יש בזה מציאות בזמנינו וע' שער המשפט קכה סק"א ופ"ח קנינים כו כז
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)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(.

)ד( יתומים או אפוטרופוס שלהם שמכרו מטלטלים ומשכן הלוקח ועדיין לא נתן המעות
ונתייקרו חוזרים בהם כדין התורה שאין משיכה קונה אלא מעות ומכל מקום הלוקח הוי
שומר שכר על המקח)יא( ובזו בלבד חלוק דין היתומים מדין שאר בני אדם אבל בשאר
החלוקות)יב( דין היתומים שוה לשל כל אדם לענין זה הגה ודוקא יתומים)יג( אבל הקדש וצדקה
קונה במעות)יד( ולכן אם נתן אחד דמים להקדש על המקח ונתייקר אין הקדש יכול לחזור בו

)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) 634פ"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(.635
ר'  -דין קניית מטלטלין על ידי חצרו ,וכיצד קונה כליו ,ובו י"ב סעיפים.

)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
634
635

לא הבאתי את דברי הנתה"מ.
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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 .636חצר 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 דמציאת
פועל לעצמו.
פרטי דינים היוצאים מהפתיחה לסימן ר' :א' ,חצירו של אדם 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 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
 636עיי"ש בקצה"ח שחולק.
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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(.

)א( 637היו מטלטלין ברשות הלוקח המשתמר לדעתו)ב( הגה ויש חולקין וסבירא להו דבמכר
או מתנה אם משומר לדעת המוכר)ג( או הנותן סגי וקנה וכן נראה להורות מיהו אם המוכר השכיר
לו חצר עצמו והמטלטלין שמוכר לו מעורבין עדיין עם שאר מטלטלין של מוכר מקרי חצר שאינו
משומר ולא קנה או שהוא עומד בצד אותו רשות ויש אומרים דבעינן דוקא בתוכו אבל חוצה לו
לא)ז( כיון שקבל עליו המוכר למכור קנה לוקח ואע"פ שעדיין לא מדד והוא שפסק דמים ויש
אומרים דארבע אמות של אדם קונין לו כמו במציאה.

)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(.
638
)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(.639
)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
 637בפתיחה לנתיה"מ עי' נתה"מ שיג סק"א שהחצר משתמרת לבעה"ב ולא לשוכר
 638לא ראיתי צורך להביא את הנתה"מ .ומסתמא אותו דבר בקצה"ח.
639
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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
640
המקבל ,ובמה שהנותן עומד בתוך החצר ודאי דמשום זה לא חשיב החצר כיד המקבל
)נתה"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 ,641והנה 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( 642,אם המוכר עומד שם ג"כ ,דאז בודאי אין הלוקח קונה בד' אמות,
)נתה"מ(.

)ב( היו ברשות המוכר או ברשות אדם אחר שהם מופקדים אצלו לא קנה הלוקח עד
שיגביה המטלטלין או עד שימשכם כמו שנתבאר הגה מיהו אם שכר המקום שמונח בו או נתנו
לו במתנה ובקנין או אפילו בדבור בעלמא קנאו)י( דהשתא הוי ברשותו וקונה לו והא דמהני דבור
בעלמא היינו ברשות אחר אבל אם מונח ברשות המוכר ואומר יזכה חצרי ללוקח במקח שקנה ממני
לא קנה עד שישכיר לו מקומו ויקנה לו באחד מדרכי הקנייה ואם היו הפירות מופקדים ביד אחר לא
סגי שיאמר תקנה חצרי ללוקח עד שיאמר כן מדעת המוכר.

)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 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(643 ,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(.

 640מספיק?
 641ועיין מה שכתבתי באה"ע ]בתורת גיטין[ סימן קל"ט ]סעיף א'[ .נתה"מ
 642לא ראיתי צורך להביא את הקצה"ח ,וכן הנתה"מ החולק עליו.
643
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)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(.

)ג( כליו של אדם כל מקום שיש לו רשות להניחו)יד( קנה לו וכיון שנכנסו המטלטלים
בתוך הכלי אין אחד מהם יכול לחזור בו והרי זה כמי שהונחו בתוך ביתו הגה ויש מחלקין
דאם אינן ברשות לוקח רק בסימטא וכיוצא בזה אין כליו קונים אלא אם כן מדד)טו( או עד שיאמר
לו זיל וקני לפיכך אין כליו של אדם קונים לו ברשות הרבים ולא ברשות המוכר אלא אם כן
אמר לו המקנה לך וקנה בכלי זה ואז קנה אם הוא ברשות המוכר)טז(

)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) 644ש"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(.

)ד( וכן אם קנה הכלי מהמוכר והגביהו ואחר כך הניחו שם ברשות המוכר וחזר וקנה
ממנו הפירות כיון שנכנסו בתוך כלי זה קנה אותם שמפני הנאת המוכר במכירת הכלי אינו
מקפיד על מקומו
)ה( יכשם שאין כליו של לוקח קונה לו ברשות מוכר)יז( כך אין כליו של מוכר קונה ללוקח
אע"פ שהוא ברשות לוקח ויש אומרים אפילו א"ל המוכר זיל קני לא קנה.

)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

 644עי' סמ"ע לקמן ס"ק )יח(.
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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) 645נתה"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(.

)ו( יאמשיכה מהני)יט( בכליו של מוכר שאם מדד המוכר ונתן לתוך כליו ומשכו הלוקח
בפניו קנה ואפילו לא אמר לו משוך הכלי לקנות מה שבתוכו)כ(.

)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(.

)ז( יבאין הרשות קונה ולא הכלי ולא משיכה ולא הגבהה אלא אם כן 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 646ואם המקח דבר שדמיו קצובים)כא( אע"פ שלא פסק
קנה וכן אם א"ל 647הריני מוכר לך כפי מה שישמוהו ג')כב( 648קנה)כג( אפילו אין דמיו
קצובים היו הפירות בסימטא או בחצר של שניהם)כד( ואפילו היו ברשות לוקח והיו בתוך
כליו של מוכר קבל עליו המוכר למכור והתחיל המוכר למדוד בתוך כליו של מוכר אם א"ל
כור בשלשים סלע אני מוכר לך יכול לחזור בו אפילו בסאה אחרונה הואיל ועדיין הפירות
בכליו ולא גמר כל המדה וכליו של מוכר אינן קונים ללוקח אע"פ שהוא ברשות לוקח הגה
ויש אומרים דכל שגילה דעתו שאינו רוצה למכור רק הכור ביחד אפילו היה ברשות לוקח ובכליו של
לוקח או שמשך או שהגביה לא קנה אלא אם כן מדדו 649ואם א"ל כור בל' סאה בסלע ראשון
ראשון קנה כיון שפסקו דמים על כל סאה וסאה כל סאה שיגביה המוכר ויערה אותה נגמרה
מכירתה הואיל ואין הפירות ברשות המוכר ולא ברשות הרבים ואילו לא היו הפירות בכליו
של מוכר כיון שהם ברשות לוקח קנה משפסק אע"פ שלא מדד כמו שנתבאר בס"ג הגה ויש
אומרים דלא קנה ראשון ראשון אלא מטעם שהוא מוחזק ולכן אם לא נתן המעות הלוקח יכול לחזור
)טור בשם הרמ"ה( פתח לו המוכר חבית יין וכשמדד לו החצי רוצה הלוקח לחזור ולא ליקח יותר
והמוכר אומר שהמותר יחמיץ צריך הלוקח ליקח כולו או לקבל אחריות על המותר אם יתקלקל
שישלם לו כל החבית כפי מה שהיה שוה בשעה שקנאו )טור בשם הרא"ש כלל קב סי"א( ויש אומרים
דכל זה כשמדד המוכר אבל אם מדד הלוקח קנה בכל ענין דמדידתו הוי כמשיכה )טור( ויש חולקין650
 645עי' לעיל ש"ך ס"ק )טז(.
 646אפילו 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
 647ל"ד אמר המוכר אלא אפילו אמר הלוקח והמוכר שתק )פ"ח עמוד ד'(
 648ע' 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'
 649וכל זמן שלא שניהם יכולים לחזור )פ"ח עמוד ז' סקי"ג(
 , 650אפילו 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

146

מאיר המשפט על חושן משפט חלק ו'
)טור בשם הראב"ד( כל שנקנה המקח אין אחד מהם יכול לחזור אע"פ שנפלו חילוקים ביניהם ומיאן
המוכר לתת לו מקחו אלא ידונו אחר כך על מה שביניהם 651

)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) 652פ"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 ,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
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(
 651לגבי קנין בחצר השותפין ,ע'י נתה"מ קעו ס"ב  ,וצ"ע מקומו בשו"ע.
 652עי' נתה"מ בס"ק הבא ,וצ"ע למה זה לא משכו בפניו?
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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(.653
)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 לו יציאותיו
654
)נתה"מ(.
655
)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(

@
הלוקח את החמורים לביתו עם התבואה שעליהם אותה משיכה אינה כלום
)ח(
אפילו אם פסק הדמים)לו( ומדד המוכר על החמורים לא קנה ויש מי שאומר שאפילו מדד
לוקח על החמורים לא קנה שלא נתכוין למשיכה ולקנות במדידה זו דלמדידה בעלמא
נתכוין)לז( ויש חולקין וסבירא להו אם מדד לוקח קנה וכמו שנתבאר656
יגהכניס

)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
 653וכל 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
 654וכן הוא בנתה,מ של"ג ס"ח.
655

 656צ"ע במעשה בעלמא כמו המגביה שזה בכלל חלק של הקנין או בדווקא במדידה זה חלק של
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
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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) [657קצה"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(.

)ט( ידהמוכר יין או שמן לחבירו בסימטא או בחצר של שניהם או ברשות לוקח והיתה
המדה של סרסור עד שלא נתמלאה המדה הרי הן של מוכר)לט( משנתמלאה המדה הרי הן
ברשות לוקח ואין אחד מהם יכול לחזור בו וכן פירות שהיו צבורים בסימטא או בחצר של
שניהם והמדה אינה של אחד מהם והיה המוכר מודד עד שלא נתמלאה המדה הרי היא
ברשות מוכר ומשנתמלאה המדה הרי היא ברשות לוקח.

)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(.

)י( טוהיתה המדה של אחד מהם והיו בה רשמים לידע חציה שלישיה ורביעה וכיוצא בהן
כיון שהגיע לרושם מהרשמים קנה ראשון ראשון ואע"פ שלא נתמלאת המדה שכל רושם
מהם כמדה בפני עצמה שהרי כל אחד מהם הוא המדה והוא סומך על הרשמים שבה ויש
אומרים דאם המדה של מוכר לא קנה עד שיערה אותה)מ(.

)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 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(.

)יא( טזהנוטל כלי מבית האומן)מא( על מנת לבקרו אם היו דמיו קצובים ונאנס בידו
חייב 658שהואיל ודמיו קצובים מעת שהגביה נעשה ברשותו ואין המוכר יכול לחזור בו והוא
שיגביהנו כדי לקנות את כולו)מב( ויהיה אותו חפץ הנמכר חביב על הלוקח אבל חפץ
שהמוכר קץ בו והוא מבקש ורודף למכרו הרי הוא ברשות המוכר עד שיפסוק הדמים
ויגביהנו הלוקח אחר שפסק ואם גילה דעתו שאינו חפץ בו ונגנב או נאבד קודם שיחזירנו
 657עי' שו"ת רע"א סי' לז שיש זכיה בגוי?
 658עי' ב"י שיש מח' אם זה מטעם קונה או מטעם שואל.
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יזיש אומרים שהוא כשומר שכר יחויש אומרים שהוא כשומר חנם

)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(.

)יב( יטאחד המושך או המגביה או המחזיק בעצמו או שאמר לאחר)מה( להגביה או
למשוך לו או להחזיק לו הרי זה זכה לו וכן בשאר דרכי הקנייה)מו(659

)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(.
660
)מו( וכן בשאר דרכי הקנייה  -עיין לעיל סימן ק"ץ ס"ו אם 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(.
סימן רא  -דין רשם על החבית ,והתוקע כפו לחבירו
)א( מכר לו בדברים בלבד ופסקו הדמים)א( ורשם הלוקח רושם על המקח כדי שיהיה לו
סימן ידוע שהוא שלו אע"פ שלא נתן לו מהדמים כלום כל החוזר בו אחר שרשם מקבל מי
שפרע)ב( ואם מנהג המדינה)ג( הוא שיקנה הרושם קנין גמור נקנה המקח ואין אחד מהם
יכול לחזור בו וחייב זה ליתן הדמים והוא שרשם בפני המוכר או שאמר ליה המוכר רשום
מקחך)ד(.

)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.
 659לגבי 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
 660עי' שם בקצה"ח.
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וע' בס' בא"ש דף צ"ו ע"ב 661ע' בתשוב' מבי"ט ח"א /ח"ב /בשאלות השניות סי' קנ"ג דף
קע"א ובח"ב /ובח"א /סי' ש"י) 662ש"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(.663
)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(.

)ב( וכן כל דבר שנהגו התגרים לקנות בו)ה( כגון על ידי שנותן הלוקח פרוטה למוכר)ו(
או על ידי שתוקע לו כפו)ז( או במקום שנוהגים הסוחרים שמוסרים לקונה המפתח)ח( וכן כל
כיוצא בזה

)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(:
)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
664
סימן קצ"ח סק"ז )סמ"ע( ,שנותן הלוקח .עיין בתשוב' מהר"מ מינץ סי' ה' דף י"ב ע"א
ובתשו' מהרי"ט סי' קכ"ה 665וקכ"ו 666ובתשובת רשד"ם סי' ש"פ) 667ש"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

661
662
663
664
665

עי' לקמן ס"ק )ה(.
עוד לא עשיתי
עוד לא עשיתי
 666עוד לא עשיתי
 667עוד לא עשיתי
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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) 668ש"ך(.
סימן רב  -דין קניית מטלטלין אגב קרקע ,או עבדים וקרקע ,או עבד ומטלטלין ,או
בהמה וכלים שעליה
)א( המקנה קרקע ומטלטלין כאחד)א( כיון שקנה הקרקע באחד מדרכי הקנייה נקנו
המטלטלין עמהם)ב( בין שהיו שניהם במכר או במתנה בין שמכר מטלטלין ונתן קרקע בין
שמכר קרקע ונתן מטלטלים כיון שקנה קרקע קנה המטלטלים ויש אומרים דאפילו הקרקע
בשכירות ומטלטלין במתנה )ר"י נ"י ח"ב(

)א( המקנה קרקע ומטלטלין כו'  -ע' בתשוב' ר"ש כהן ס"ג סי' ה' וע' בתשו' מהר"י לבית
לוי סי' ל"ו תמה על ר"ש כהן ע"ש )ש"ך(.669
)ב( נקנו המטלטלין עמהם – דווקא מטלטלי דלא ניידי ,לאפוקי עבדים אגב קרקע ,דבהו
בעינן דוקא שיעמדו בתוכו ויקנהו אגב קרקע וכמ"ש בסמוך סעיף ח' )סמ"ע(.
)ג( וי"א דאפי' הקרקע בשכירות כו' – מש"כ "וי"א" קשה שזה דבר פשוט ואין חולק ,אמנם
י"א דקרקע מושאל ומטלטלי' במתנה יש מי שכתב דלא קנה ,אבל העיקר שכן קנה )ש"ך(,670
וי"ח דעיקר דלא קנה )פ"ת(.

)ב( במה דברים אמורים כשהיו אותם המטלטלים צבורים באותה קרקע אבל אם היו
במקום אחר צריך שיאמר לו קנה מטלטלין אגב קרקע אפילו היו המטלטלין במדינה אחרת
וא"ל קנה אותם על גבי קרקע פלוני כיון שקנה קרקע נקנו המטלטלין אע"פ שאינם צבורים
בתוכה ואם לא אמר ליה קנה אגב קרקע לא קנה מאחר שאינם צבורים בתוכה הגה ויש
אומרים דאפילו הם צבורים בתוכה צריך שיאמר קנה אגב קרקע וכן נראה לי עיקר ויש אומרים
דבעינן דוקא לשון אגב אבל עם לא מהני ויש חולקין.

)ד( צבורים באותה קרקע  -כיון דמונחים על הקרקע הן נקנין עם הקרקע אפילו לא אמר
להלוקח שיקנם אגב קרקע ,דמחשבינן המטלטלין שעל הקרקע כאילו הן מגוף הקרקע
ומחוברים אצלה )סמ"ע(.671
)ה( ויש אומרים דאפילו הם צבורים כו'  -והיינו דוקא כשאין הקרקע משומר לדעתו ,דאל"כ
היה קונה בתורת חצר )סמ"ע( ,עיין מ"ש בסימן ר' סק"ב דבדעת אחרת אינו צריך שימור
כלל אפילו לדעת נותן א"צ שימור) 672קצה"ח(.
)ו( שם  -ויש אומרים דאין חצרו קונה אלא כשהוא כבר חצרו משא"כ הכא דחצירו ומתנתו
באים כא' )ש"ך( ,וי"ח ,ולתרץ שיטת הש"ך שלא יהיה טועה בדבר משנה צ"ל דודאי אם
היה בחצר בפני המוכר או שהקנה לו החצר והמטלטלין כאחת וקנה הקרקע בפני המוכר,
כגון שנתן לו הכסף או שהחזיק בפניו ,ודאי דקנה המטלטלין ג"כ ,דחצירו כידו והוי כאילו
משך או הגביה המטלטלין בפני המוכר דקנה ,דבפניו אין צריך לומר לו לך וקני .רק כונתו,
כגון שנתרצו בפיסוק דמים על הקרקע ועל המטלטלין ,ואמר לו המוכר לך חזק וקני .דאז
אם הם צבורין ואמר לו אגב ,אף אם הלך הלוקח והחזיק שלא בפניו קנה גם המטלטלין,
כיון דהם צבורין ואמר ליה אגב ,דהחזקה מועלת אף לקנין המטלטלין ,מהני אמירתו לך
חזק וקני ,ולדעת המחבר אפילו בלא אגב מהני החזקה להמטלטלין ,דחשבינן המטלטלין
כאילו הן מחוברין לקרקע שהן צבורים כנ"ל ס"ק )ד( ,אבל אם לא אמר לו אגב קרקע,
להרמ"א אפילו הם צבורין ,ולא אמר לו רק לך חזק וקני ,והלוקח החזיק שלא בפניו ,כיון
דחזקה אינה מועילה להמטלטלין רק להקרקע ,כיון דלא אמר אגב ,א"כ מה בכך שנעשה
חצירו וחצירו כידו והוי כהגבהה או משיכה להמטלטלין ,מה בכך ,הא משיכה והגבהה לא
668
669
670

לאעשיתי
לא ראיתי צורך להביא את הקצה"ח
 671לא הבאתיאת דברי הקצה"ח.
 672שאר הקצה"ח לא ראיתי להביא.
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מהני שלא בפני המוכר רק כשאמר לו לך משוך וקני ,והכא לא אמר לו רק חזק וקני ,וכיון
דחזקה לא הוי קנין להמטלטלין כשלא אמר אגב ,לא מהני אמירת המוכר לך חזק שיקנה
המטלטלין מתורת חצר ,וזה ברור )נתה"מ( .וי"א בדברי הש"ך ,אם עיקר קנין המקום הוא
רק כדי לקנות המטלטלים ואין כונתו להחזיק המקום לחלוטין ,אז קונה המטלטלים ,אבל
אם הוא קונה גם הקרקע וכונתו לקנות הקרקע והמטלטלין שניהם יחד לחלוטין ,בזה פסק
הש"ך שאינו קונה המטלטלים ,ועי"ל דמיירי שהקנה לו המקום רק לדריסת הרגל ,ואז אינו
קונה מטעם חצר ,כמבואר בסימן קצ"ח בש"ך סק"ו ,משא"כ מטעם אגב קנה אפילו בכה"ג
)פ"ת(.
)ז( וכן נראה לי עיקר  -וממילא בהפקר דליכא דעת אחרת ולא שייך אמירת אגב ,לא קנה
מטלטלין אגב קרקע) 673נתה"מ(.
)ח( דוקא לשון אגב אבל עם לא מהני  -כלומר ,דאומר קנה לך הקרקע וקנה לך המטלטלין
עמו .והטעם נראה ,משום דלשון עמו משמע דאשניהן בשוה קאי קנין זה ,וזה לא מהני,
משא"כ לשון אגב )סמ,ע(.

)ג( הקנה השדה לאחד והמטלטלים לאחר אע"פ שא"ל קנה המטלטלים על גבי קרקע
והחזיק האחד בקרקע לא קנה השני מטלטלין ואם תפסן אחר שחזר בו המקנה אין מוציאין
מידו שהרי תפסן אחר שקנה חבירו הקרקע שנקנו אלו על גבו ויש חולקין וסבירא להו דמוציאין
מיד התופס כדין כל ספק ממון.

)ט( אף על פי שאמר ליה קנה המטלטלין – לא משנה אם אמר כך למקנה המטלטלין או
השדה )סמ"ע(
)י( לא קנה השני כו'  -איבעיא דלא איפשטא היא בגמרא ,ואמרינן בה דהמוציא מחבירו
עליו הראיה )סמ"ע(
)יא( כדין כל ספק ממון  -נראה דר"ל ,דוקא ספק ממונא דאתיא מכח ספיקא דדינא ,ותפס בו
שלא ברשות .ועיין מה שכתבתי בכללים דדיני תפיסה ??? )סמ"ע(

)ד( הקנה שדה לאפוטרופסים ומטלטלים ליתומים קני והוא הדין בגבאי צדקה.

)יב( ומטלטלין ליתומים קנו כו'  -דאפוטרופוס יד יתומים הוא ,וה"ה לגדול שיש לו
אפוטרופוס ,אלא אורחא דמילתא נקט )סמ"ע(

)ה( בהמות כמטלטלים בדינים אלו.

)יג( בהמות  -דאע"ג דניידי מ"מ כיון דאין להן דעת עצמן אין דומין לעבדים שיתבאר דינם
בס"ט )סמ"ע(.

)ו( אין קרקע נקנה אגב קרקע.

)יד( אין הקרקע נקנית אגב קרקע  -ואף על פי שהיא על גבה ואמר לו קנה אגב ,כגון שאמר
לו קנה הקרקע שבמרתף שהוא תחת הארץ וחזק בה ,ואגבה תקנה הקרקע שעליה ,אבל אם
נתן הלוקח להמוכר דמי כל הקרקעות ,כבר נתבאר בסימן קצ"ב סעיף י"ב ,דאם מחזיק באחד
מהן אפילו האחרים הן במדינות אחרות קנה כולן ,משום דסדנא דארעא חד הוא )סמ"ע(.

)ז( קרקע כל שהוא מקנין על גביו מטלטלים הרבה הגה והא דבעינן קרקע כל שהוא לאפוקי
אם ידענו בודאי שאין לו אבל כשאינו ידוע שאין לו והוא מקנה אגב קרקע סגי בכך ואין צריך לסיים
הקרקע שמקנה על ידה ולכן מקנין אגב קרקע ארבע אמות אע"פ שאין יודעים שיש לו וע"ל סי' קיג
ויכול להקנות אגב מקומות של בית הכנסת אע"פ שהמקומות של רבים וכל אחד יושב על מקום אחר
הוי כמו שאול לו ומקנים על ידם

)טו( ואין צריך לסיים הקרקע כו'  -בני העיר שיש להם בית הכנסת או בית הקברות בשותפות
יכול הוא להגבות אגבן מטלטלין )ש"ך(.
)טז(  674אע"פ שאין יודעים שיש לו – אפילו אם ידוע שאין לו ,אם הודה שיש לו ,אדם נאמן
על עצמו ,א"נ שכתב לו ד' אמות קרקע בחצירו ,הוי כאילו הודה שיש לו ונאמן על עצמו
ומהני )סמ"ע ,נתה"מ(.

)ח( המקנה עבדים וקרקעות כאחד החזיק בעבדים לא קנה הקרקעות)יז( החזיק בקרקעות
 673מספיק?
 674לא הבאתי את דברי הקצה"ח.
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אם היו עבדים בתוכה קנה ואם לאו לא קנה אפילו שיאמר לו קנה אותם על גבי 675קרקע)יח(

)יז( החזיק בעבדים לא קנה כו'  -עבדא כמטלטלי דמי חוץ מבמילי דאורייתא ,וקנין חזקה
ג"כ דאורייתא הוא ,משו"ה החזיק בקרקע קנה גם העבדים בתורת חזקה ,אם עומדים עליה,
ואז קנה אף דלא אמר קנה על ידי "אגב" העבדים ,והיינו משום דעבדים נחשבים כקרקע
לענין זה .ואם אמר קנה העבדים אגב קרקע ,אז קנאן מדין קנין מטלטלים ואפילו לא נתן
דמים ,דעבדא כמטלטלים דמי ,ומיהו בעינן עומדים בתוכו כיון דמטלטלי דניידי הם
)סמ"ע(.
)יח( אפילו שיאמר לו קנה אותן אגב קרקע – ר"ל ,משא"כ בעומדים בתוכו דקנה אפילו לא
אמר לו קנה אגב קרקע .וי"א כשהחזיק בקרקע וגם נתן דמי העבד ,ומדין קנין קרקעות וכנ"ל
ס"ק )יז( )סמ"ע( ,וי"א שאין מחלוקת ,ולכו"ע רק קנה כאשר עומדים בתוכו) 676ש"ך(.

)ט( המקנה עבדים ומטלטלים כאחד משך המטלטלים לא קנה העבדים החזיק בעבדים
לא קנה המטלטלים אלא אם כן היו המטלטלים על גבי העבד והוא שיהיה כפות ויש אומרים
שצריך גם שיהיה ישן:

)יט( החזיק בעבדים לא קנה מטלטלים  -דדוקא דומיא דערי מצורות בעינן ,שהוא קרקע דלא
ניידי )סמ"ע( ,משום דקנין אגב קרקע מדרבנן ,ודוקא למילי דאורייתא עבדי כמקרקע אבל
לא למילי דרבנן )קצה"ח( ,היינו רק למ"ד עבדי כקרקעי דמי ,אבל לדידן דקיי"ל עבדי
כמטלטלי דמי ,בלא"ה לא קנה ,דאין מטלטלין נקנין אגב מטלטלין )נתה"מ(.
)כ( אלא אם כן היו המטלטלים על גבי העבד  -דאז כיון שקנה העבד ,קנה המטלטלים אגבו
מתורת חצירו )סמ"ע(.
)כא( והוא שיהיה כפות  -דאל"כ הו"ל חצר מהלכת דאינה קונה ,וכל שבמהלך לא קנה בעומד
ויושב נמי לא קנה )סמ"ע(.
)כב( שיהיה ישן  -דבעינן שיהא החצר משומר לדעת האדון ,משא"כ כשניעור ,דיש להעבד
דעת בפני עצמו )סמ"ע(.677

)י( היה לאחד עציץ נקוב וזרעים שבו לאחר אם הקנה בעל העציץ עציצו לבעל הזרעים
כיון שמשך קנה

)כג( עציץ נקוב וזרעים שבו  -העציץ אינו נקנה אלא בקנין מטלטלים ,דהרי הוא תלוש,
והזרעים שבו נחשבים כמחובר לקרקע ,דכיון דהעציץ נקוב הו"ל יניקה מהקרקע ע"י הקרקע
שהן שתולין בה בעציץ )סמ"ע(.

)יא( הקנה בעל זרעים זרעיו לבעל העציץ לא קנה עד שיחזיק בזרעים עצמם
)כד(

הקנה בעל זרעים כו'  -ע' בתשובת ר"מ אלשיך סי' י' )ש"ך(.678

)כה(

החזיק בזרעים קנה העציץ  -כדין מטלטלין שנקנין אגב קרקע )סמ"ע(
אינו נקוב כנקוב דמי  -משום דמחלחלת היניקה והולכת דרך החרס )סמ"ע(
ויש אומרים איפכא  -דתוך העץ הולכת טפי מתוך החרס )סמ"ע(

)יב( היה העציץ והזרעים שבו הכל לאחד והקנה שניהם לאחר החזיק בעציץ לקנות
הזרעים אף העציץ לא קנה החזיק בזרעים קנה העציץ ויש אומרים דדוקא בשל עץ בעינן
נקוב אבל של חרס אינו נקוב כנקוב דמי )רש"י פ"ק דגיטין( ויש אומרים איפכא )תוס' שם(
)כו(
)כז(

)יג( המקנה בהמה וכלים שעל גבה כאחד אע"פ שמשך הבהמה וקנאה לא קנה הכלים
שעליה)כח( עד שיגביה או ימשוך הכלים עצמם אם אין דרכם להגביה שהבהמה כחצר
המהלכת היא)כט( ואין מה שבתוכה קנוי לבעלה לפיכך אם היתה הבהמה כפותה קנה אף
כלים שעליה)ל( ויש מי שאומר דבמציאה אם אומר אני מושך בהמה לקנותה ואת הכלים
שעליה קנאם אפילו אינה כפותה)לא(

)כח( אף על פי שמשך הבהמה כו'  -הטעם ,דאיבעיא דלא איפשטא היא בגמרא אי מהני
משיכת הבהמה למשיכת המטלטלין ,כיון דאין משיכתן שוה ,דמשיכת הבהמה היא בהליכה
 675אגב??
 676חלש
 677לא הבאתי את הנתהמ".
 678לא עשיתי
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וקנין משיכת כלים הוא בגרירה .ומטעם חצר נמי לא קנה הכלים ,לומר דבהמה אחר שיקנה
אותה במשיכה תהא נחשבת כחצירו ,דחצר מהלכת היא כדמסיק )סמ"ע( ,ועכ"ז אפילו אם
הוא מוחזק בכלים לא מהני תפיסתו מספק ,וי"א דכן מהני הכא תפיסה כיון דתפס ברשות
שונה מס"ג ברמ"א )ש"ך(.
)כט( כחצר המהלכת  -ע"ל סי' רע"ג סט"ו ,ע' בתשוב' ר"ש כהן ס"ס קי"א) 679ש"ך(
)ל( אם היתה הבהמה כפותה קנה כו'  -דאז אינה מהלכת ,ואף דאינה ישנה מחשב חצר
משומר לדעתו ,כיון דאין לבהמה דעת לעצמה ,משא"כ בעבדים הנ"ל סעיף ט' )סמ"ע(.
)לא( דבמציאה אם אמר כו'  -והיינו טעמא ,דכיון דאיבעיא דלא איפשטא היא בגמרא ,במקח
וממכר מוקמינן מספיקא בחזקת מריה קמא ,ואפילו אם תפס זה במשיכתה מוציאין מידו,
משא"כ במציאה דאין לו מרא קמא ,הלכך מספיקא קנאם המושך ,ואחר שבא אחריו לתפוס
מידו מוציאין מידו ונותנין לזה המושך לפניו ,דהוא מיקרי מרא קמא )סמ"ע( ,וי"ח והואיל
דסלקו הנך בתיקו אם בא אחר והחזיק בהם קנה כיון דמספקא לן אי קנה קמא או לא ולא
מחזקינן לה ברשות קמא מספק .ודרך אגב יש לחלק בין מוחזק לקנין ,שמוחזקות קיים
אפילו במקום שאין קנין ,כמו בחצר מהלכת או חצר שאינו משתמרת ,ולפ"ז נראה דבמציאה
אם אומר אני מושך בהמה זו לקנותה ואת הכלים שעליה קנאם כיון דקנה הבהמה ,אף על
גב דחצר מהלך הוא ואינו קונה ,היינו משום דאינו דומיא דידו אבל רשותא מיהא הוי ומיקרי
מוחזק .ודוקא היכא דהבהמה רשותו הוא דמהני תפיסה לכלים ,אבל מוחזק מספק לא מהני,
וכמו בהחזיק במצר )ב"ב נג ע"א( שהוא תיקו .וכן באויר שאין סופו לנוח ,וכן גבי משיכה
בגמל והנהגה בחמור נמי ,אע"ג דלענין קנין לא קני ,היינו משום דקנין בעי כל חד כאורחיה,
אבל לענין תפיסה מוחזק הוי אפילו תפיס ביה דלא כאורחיה ,ואם הגביה דבר שאין דרכו
להגביה נמי הוי מוחזק ותפוס .אבל בתפיסה ברשות בעלים ,צריכים תפיסה הראוי לקנין,
דטעמא דתפס ברשות מהני ,היינו משום שהבעלים התפיסו להם אדעתא שיהיה שלו ,אבל
אם התפיסו הבעלים שלא על דרך שיהיה שלו אלא על דרך שאלה ופקדון לא מיקרי תפס
ברשות ,וכל דתפס תפיסה שאינו ראוי לקנין נהי דהו"ל מוחזק ותפוס ,אבל לא מיקרי תפס
ברשות בעלים כיון דלא זכה מיד בעלים בתפיסה זו ,ולא מיקרי מוחזק ותפוס מיד הבעלים
ברשות אלא היכא שהתפיסה ראוי לקנין ,ומש"ה במקח וממכר דאיכא חזקת מרא קמא לא
מהני תפיסה מספק ,כיון דספק בקנין לא הוי מוחזק ברשות בעלים אלא כמו תפס מעצמו
כיון דלא זכה בו מיד הבעלים היכא דליכא קנין )קצה"ח(.

)יד( אמר לו המוכר ,משוך בהמה זו וקנה כלים שעליה)לב( ,הואיל ולא הקנה לו גוף
הבהמה ,אף על פי שמשכה והיא כפותה ,לא קנה כלים שעליה)לג(.

)לב( משוך בהמה זו  -ע"ל סי' ר' ס"ח )ש"ך(.
)לג( אף על פי שמשכה והיא כפותה כו' – היינו שיקנה הכלים ע"י הבהמה שיהא כחצרו ,לא
קנה ,דהא חצר של מוכר היא ,וע"י משיכת הבהמה נמי לא קנה הכלים ,כיון דאין משיכתן
שוה ,וכנ"ל ס"ק )כח( .ואף על גב דהיא עתה כפותה ,מ"מ הולכין אחר הרוב דאינם כפותים,
משא"כ באמר לו משוך קופה ובמשיכתה קנה הכלים שבתוכה ,דקנה הכלים כמ"ש בסעיף
שאחר זה ,כיון דמשיכת הקופה והכלים לעולם שוה היא )סמ"ע(.

)טו( א"ל משוך קופה זו ובמשיכתה קנה מה שבתוכה קנה מה שבתוכה אע"פ שלא קנה
הקופה
)לד(
)לה(

א"ל משוך קופה זו – עי' סי' ר' סעיף ו' )ש"ך(.
קנה מה שבתוכה  -דמשיכה מהני בכליו של מוכר )נתה"מ(.
סימן רג  -כל מטלטלין נקנין בחליפין ומטבע אין נקנה בחליפין

)א( כל המטלטלין קונים זה את זה בחליפין אין צריך לומר אם אין המקנה מקפיד לידע
שיווי החפץ)א( שנוטל בחליפין כעין שקונין בסודר שזהו קנין גמור שמועיל לכל הדברים
בין קרקע בין מטלטלי חוץ משטרות ועיין לעיל סימן סו בין בעלי חיים ופירות נמי אע"פ שאין
 679לא עשיתי.
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קונים בהם)ב( נקנים בחליפין חוץ ממטבע)ג( שאינו נקנה בחליפין ולא קונה וכן דבר שאין
בו ממש אין קנין מועיל בו כגון שקנו ממנו שילך עם פלוני למקום פלוני או שיחלקו חצר
שביניהם )ועיין לעיל סימן קנז סעיף ב( וכיוצא באלו שהם קנין דברים ואין לו על מה לחול
הגה וטובת הנאה לאו ממון ואינה נקנת בחליפין)ד( ,ועיין לקמן סימן רמה האומר אתן דבר לפלוני
אי הוי קנין דברים מי שקנו ממנו שיעשה שטר מחילה לחבירו הוי קנין דברים דשטר מחילה אינו
אלא סילוק בעלמא אבל אי קנו ממנו להחזיר לחבירו כל זכיותיו שיש לו עליו הוי קנין דברים אלא
אפילו מקפיד לידע שיווי החפץ שנוטל דהשתא דומה לדמים אפילו הכי נקנה כיצד היה
לזה פרה ולזה חמור והעריכו אותם כמה שוה כל אחד מהם והסכימו להחליפם זה בזה כיון
שמשך בעל הפרה את החמור נקנית פרתו לבעל החמור בכל מקום שהיא ואין שום אחד
מהם יכול לחזור בו ויש אומרים דאם העריכו זה כנגד זה קונין אף בפירות ויש חולקין עיין
בב"י שתי הדעות

)א( אם אין המקנה מקפיד לידע שיווי החפץ כו'  -פירוש ,ואח"כ נותן לו כל דמי החפץ,
דאל"כ אלא תאמר שזהו דמי תשלומיו ,קשה ,הא אפילו בלא חליפין הוא קונה כמ"ש הטור
והמחבר בריש סימן קצ"ט בהיו בידו מעות בלי מנין כו' )סמ"ע( ,וי"ח שהקונה עושה שומא
בעיניו )נתה"מ(.680
)ב( ופירות נמי אף על גב שאין קונין בהן כו'  -כל דבר שאינו כלי ואינו בעל חיים נכלל
בשם פירות ,ועיין לעיל סימן קצ"ה סעיף ב' בהגה )סמ"ע(.
)ג( חוץ ממטבע כו'  -משום דעיקר סמיכת דעת של הקונה והמקנה כשעושין חליפין
במטבע היא על הצורה ,והצורה עבידא דבטלה ע"י המלך שפוסלה ,והוה כאותיות שאינן
קונין ונקנין )סמ"ע( ,ובאנקי צעטל נקנין בחליפין ,כי אין גופן מטבע אלא שעבוד נכסי
הממשלה )פ"ת(.
)ד( וטובת הנאה לאו ממון – וי"א דאפי' טובת הנאה אינה ממון ,מ"מ לענין חליפין ואגב
קרקע הוי ממון ,רק גבי מתנות כהונה דכתיב נתינה ,לא מהני חליפין ,דהוי דרך מקח וממכר
)ש"ך( ,דבריו תמוהין דהא טובת הנאה אפילו בירושה ליתיה ,עי' רמ"א סימן ער"ו סעיף ו'
וש"ך שם ,וכיון דאינו יכול להוריש מכל שכן דליתיה בהקנאה )קצה"ח( .וי"א כיון דקי"ל
דטובת הנאה אינה ממון ,אינה נקנית בחליפין ,דהא מטבע ושטר ממון גמור הוא לענין
קדושין ,ומ"מ לא מיקני בחליפין מטעם דאין גופו ממון ,מכל שכן בטובת הנאה דלאו ממון
הוא לשום ענין )נתה"מ(.
)ה( אלא אפילו מקפיד לידע כו'  -אדלעיל קאי ,אמה שכתב בריש הסעיף אין צריך לומר אם
אין המקנה מקפיד כו' ,ע"ז מסיק ואמר כאן אלא אפילו מקפיד לידע כו' )סמ"ע(.
)ו( נקנית פרתו לבעל החמור כו'  -וממילא נמי אם מתה הפרה או נתיקרה או הוזלה אחר
שמשך זה החמור ,דאז מתה או הוקרה או הוזלה הפרה ברשות בעל החמור )סמ"ע(.
)ז( דאם העריכו  -וה"ה אפילו לא העריכו ,לשיטת ר"ת דס"ל דבחליפין שוה בשוה קונה
אף בפירות ,וכן שיטת המחבר עי' ס"ג דלשונות של זהב קונין זה את זה בהחלפה ,ובסימן
קצ"ה סעיף ב' כתב בהדיא דאין קונין אלא בכלי ,וכתב שם הרמ"א בהדיא דשאר מטלטלין
שאינן כלי דאין קונין בהם ,ועל כרחך צריך לחלק כמ"ש ר"ת ,דבחליפין שוה בשוה אין
צריך כלי ,ובסעיף ג' היה לו להרב בהג"ה לציין עצמו דיש חולקין וס"ל דכל המטלטלין אין
קונין זה את זה בהחלפה ,רק כלים או בעלי חיים דעשויין למלאכה והוויין ככלים .והנה,
לדעה זו דס"ל דבחליפין שוה בשוה קונה בכל מילי ,נראה דלאו דוקא כשמשך האחד
נתחייב זה בחליפיו ,אלא אפילו נקנה להאחד באחד משאר קנינים ,כגון שהחליפו שור
בפרה ,הקנה בעל השור לבעל הפרה השור בקנין סודר או באגב קרקע ,נקנית הפרה לבעל
השור ,כיון שזכה זה נתחייב זה בחליפיו )נתה"מ(.

)ב( החליף חמור בפרה וטלה ומשך את הפרה ולא משך את הטלה לא קנה מפני שאין
כאן משיכה גמורה ויש אומרים דדוקא בכהאי גוונא משום שאין החמור ראוי ליחלוק אבל
אם אמר פרה וטלה בכור חטים ומשך הפרה ולא משך הטלה קנה בחטים כנגד דמי הפרה
ויש אומרים דאם ראובן החליף עם שמעון ולוי ונתבטל אצל אחד בטל גם כן נגד השני.
 680אפשר למחוק את הנתה"מ והסמ"ע?
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)ח( וי"א דדוקא בכה"ג כו' – וכן עיקר )פ"ת(.
)ט( קנה בחיטים כנגד דמי הפרה  -עיין לעיל בסימן קפ"ב סעיף ח' ]סק"ח[ ובסימן ר' סעיף
ז' ]סקי"ב[ מה שכתבתי בזה )נתה"מ(.
)י( החליף עם שמעון ולוי  -אין דין זה שייך למ"ש המחבר כלל ,דדין זה מיירי שהחליף
ראובן עם שמעון ולוי עם כל אשר להם ,וכתב שם שאם היה בקנין סודר עם כל אחד דקנה,
ואף שמחל אחד מהן הקנין לא נתבטל נגד השני ,ובסוף סימן זה מביא הרב דעתו ,ולא כתב
בתרומת הדשן שם דאם נתבטל נגד אחד נתבטל גם נגד השני ,רק כשהיה בלא קנין ,רק בקנס
לצדקה ,ופסק שם כיון דנתבטל נגד אחד שנתפייס עמו ,נפטר מהצדקה )נתה"מ(.

)ג( לשונות של זהב ושל כסף ושל שאר מיני מתכות הרי הם כשאר מטלטלים ונקנים
בקנין וקונין זה את זה בהחלפה אבל המטבעות של כסף או של זהב או של נחושת הרי
כולם דמים כנגד שאר מטלטלים והנותן אחד מהם בדמי מטלטלים לא קנה ואין אחד מהם
נקנה בקנין ולא נעשה קנין הגה ולפיכך המייחד מעות והקנה לאחד בחליפי המטלטלים
הואיל ולא קנה זה המעות לא קנה זה המטלטלין אע"פ שמשכן ודוקא בתורת חליפין שייחד
לו המעות אבל בתורת דמים משמשך החפץ נתחייב בדמיו מיד.

)יא( 681המיחד מעות –דוקא בתורת דמים שלא יחד לו המעות לפיכך משמשך הלוקח נתחייב
במעות ,אבל בתורת חליפין שיחד לו המעות ואמר לו באלו המעות לא קנה ,כיון שיחדו אם
אבדו אינו חייב באחריותן ,לפיכך לא סמכה דעתיה דבעל המקח עד שיגיע המעות לידו,
וכמו שלא זכה המוכר במעות כך לא קנה הלוקח החפץ אף על פי שמשכו ,דחיוב לא מהני
אלא היכא דהחיוב חייל על גופו והוא חייב באחריותו ,דהיינו היכא שמחייב בפירות אם אין
לו פירות מחויב ליתן דמיהן כיון דחייב את עצמו ,אבל היכא דמחייב עצמו ליתן לחבירו
חפץ פלוני ואינו מקבל עליו חיוב אחריותו ,אין זה נקרא חיוב הגוף ולא הוי חיוב כלל,
ומש"ה במשיכת הלוקח נתחייב בדמיו וחל החיוב על גופו בחיוב אחריות ושעבוד הגוף,
אבל אם מייחד לו המעות דליכא חיוב אחריות ,וא"כ לא הוי חיוב כלל מה שחייב עצמו
ליתן מעות המיוחדים ואינו חיוב ,ובתורת קנין אינו נקנה דמטבע אינה נקנה בחליפין
)קצה"ח( .וי"א כיון דבכל מוכר בתורת דמים צריך שיהיה על הלוקח שום ענין חיוב,
וכשייחד לו המעות ואמר לו מכור באלו משמע שלא יהיה על הלוקח שום חיוב לענין אבידה
ושום דבר ,רק שאלו המעות יהיו של המוכר ,ומשו"ה אף אם אמר לו בתורת דמים ,מ"מ
עינינו רואות שזה חליפין הוא ולא דמים ,ומטבע אינו נקנה בחליפין ,וממילא גם המטלטלין
לא קנה .אבל אם קנה סתם במעות וייחד לו דמים ואמר לו בפירוש שמתחייב עצמו לפרוע
דוקא מדמים אלו ,או שייחד לו מטלטלין והתחייב עצמו שישלם לו ממעות אלו דוקא ,חל
החיוב ,דיכול אדם לחייב עצמו) .נתה"מ(.682
)יב( משמשך החפץ נתחייב בדמיו מיד  -היכא דראובן הבטיח להלוות לשמעון מנה ונתן לו
שמעון שטר חוב על המנה ואח"כ חזר בו ראובן ואינו רוצה להלוות דרשאי ,ולא אמרינן
כיון שזכה ראובן בשעבוד נכסיו ע"י השטר חוב נתחייב להלוות ,וי"ח) 683קצה"ח(.

)ד( במה דברים אמורים בזמן שמכר שאר מטלטלים באחד ממיני מתכות אלו)יג( אבל
המוכר מטבע במטבע הדינרים של זהב לגבי מטבעות של כסף)יד( הרי הם כפירות הגה
ואם הקנה לו הכסף בתורת דמים)טו( שלא ייחד דוקא מעות אלו משמשך הזהב נתחייב לו הכסף כפי
מה שפסק עמו וכן המעות של נחשת כמו פירות לגבי מטבעות של כסף כיצד נתן לו דינר
זהב בכ"ה דינרי כסף כיון שמשך הדינר זהב נתחייב ליתן לו הכ"ה דינרי כסף כמו שפסק
עמו אם חדשים חדשים)טז( ואם ישנים ישנים אבל אם נתן לו כ"ה דינרי כסף בדינר זהב לא
קנה עד שיקח הדינר של זהב

)יג( בד"א בזמן שמכר כו'  -פירוש ,הא דאמרינן בסעיף ג' דבזהב אינו קונה מטלטלין ,היינו
כשרוצה לקנות בו שאר מטלטלין הוא דאינו קונה ,אבל יכול לקנות בזהב מטבעות של כסף
כדסיים אח"כ )סמ"ע(.
 681לא ראיתי להביא את הסמ"ע.
 682אולי חלש
 683נצרך לכאן?
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)יד( לגבי מטבעות של כסף כו'  -דכיון שהן חריפין ומהירין בהוצאה יותר משל זהב ,לכן
נקרא מטבע של זהב פירות גבי של כסף ,וכן הטעם בכל הני דקמני והולך ,דזה שהוא חריף
להוציא הוא נחשב מטבע לגבי האידך שאינו חריף כ"כ להוציא )סמ"ע(
)טו( אם הקנה לו הכסף  -כצ"ל .ובספרים ישנים כתב "ואם" הוא ט"ס )סמ"ע(.
)טז( יא[ אם חדשים חדשים כו'  -סתם ישנים עדיפים מחדשים ,אם לא שבא לישן הדינרים
ולהניחם באוצר ,שאיש כזה ניחא ליה טפי בחדשים ,דהישנים ישחירו טפי ויעלו חלודה
)סמ"ע( .אם פירש בשעת מכירת מטלטלין ליתן לו כור חיטים ומשך המטלטלין ,נתחייב
ליתן לו חיטין דוקא .אפילו לא היה ברשותו בשעת קנין המטלטלין ,חייב ליתן לו הכור
חיטין ,כיון דמשיכה במטלטלין מחייבת ליה לשכנגדו ,וחיוב מהני אפילו בדבר שלא בא
לעולם )נתה"מ.(684
)יז( לא קנה עד שיקח כו'  -פירוש ,שניהן לא קנו ,כדין הנותן מטבע על מטלטלין .ונראה
דעומד גם בזה במי שפרע החוזר בו ,וכמ"ש בסימן ר"ד )סמ"ע(.

)ה( נתן לו שלשים איסר של נחושת בדינר כסף חייב ליתן לו דינר כסף כמו שפסק עמו
אם חדש חדש ואם ישן ישן אבל אם נתן לו דינר כסף בשלשים איסרות נחושת לא קנה עד
שיקח האיסרות של נחושת ומעות שלנו שכסף ונחושת מעורב ביחד הוי טבעא לגבי כסף.
)יח(

הוה טיבעא לגבי כסף  -פירוש ,גבי מטבע של כסף צרוף )סמ"ע.(685

)ו( נחושת יש אומרים דהוי טיבעא לגבי דהבא ויש אומרים דהוי פירא לגבי דהבא

)יט( וי"א דהוי פירי לגבי דהבא  -הטעם ,דאע"פ דשל נחשת הן חריפים להוציא יותר ,מ"מ
כיון דשל זהב חשוב יותר מצד עצמו ,בפרט נגד של נחשת ,משו"ה מיקרי זהב טיבעא נגד
של נחשת ,משא"כ נגד של כסף ,דגם של כסף הן חשובין ,אף דאינן חשובין כ"כ כמו של
זהב ,מועיל להן מה שהן חריפין להוציא להיות חשובין טיבעא נגד של דהבא )סמ"ע(.

)ז( כולם יש להם דין מטבע לגבי שאר מטלטלים וכולם זה כנגד זה כגון שמכר דינר זהב
בדינר זהב או דינר כסף בדינר כסף או דינר נחושת בדינר נחושת יש להם דין מטבע.
)ח( מעות הרעות שפסלתן מלכות או מדינה ,או דינרים שאין יוצאים באותה מדינה ואין
נושאין ונותנין בהן עד שמשנים אותם למטבע אחר ,הרי הם כפירות לכל דבר)כ( ,ונקנין
בקנין ומתחייבין על ידי משיכתן לתת מעות שפסקו ,ואם נטלו כנגדן מעות לא נקנו)כא(.
הגה :ויש אומרים דאפילו מעות הרעות שלא נפסלו לגמרי רק שאינן יוצאים בהוצאה ,להדיא נקראו
מטלטלין וכן נראה עיקר:

)כ( הרי הם כפירות לכל דבר  -עי' רמ"א קצ"ה ס"ב שהם ככלי לכל דבר וקונין בהם )ש"ך(.
)כא( ואם נטלו כנגדן מעות לא נקנו  -לא תימא דוקא כשקונה מטלטלין ונותן להמוכר דמי
שוין תיקנו שלא יקנה אותן משום גזירה שיאמרו נשרפו חיטיך בעליה ,אבל כשיקנה מעות
הללו במטבעות טובים שהם קלים להצילן הו"א דקנו ,קמ"ל דלא פלוג )סמ"ע(.

)ט( המטבע אין דרך שיזכה בו מעתה)כב( מי שאינו ברשותו אלא על גב קרקע ,כגון:
שקנה קרקע ועל גבו מעות או שישכור מקום המעות ,כיון שזכה בקרקע בכסף או בשטר או
בחזקה או בקנין זכה במעות ,והוא שיהיו אותם מעות קיימים כגון שהיו מופקדים במקום
אחר ולא כפר המפקיד)כג( ,אבל ראובן שהיה לו חוב על שמעון והקנה ללוי קרקע ועל גבו
החוב לא קנה החוב)כד( ,אבל יכול הוא להקנות לו החוב של ישראל במעמד שלשתן כמו
שנתבאר בסימן קכו ,וכן יכול הוא להקנותו לו על ידי שימכור לו או יתן במתנה שטר החוב
כמו שנתבאר בסימן סו )וע"ל סימן קכג בדיני הרשאה(:

)כב( שיזכה בו מעתה  -דקדק וכתב שיזכה בו ,דאילו דרך מקח וממכר יש דרך שיקנה בו,
וכנ"ל ס"ד ,דאם משך ראובן מטלטלין של שמעון נתחייב ראובן לשמעון דמי שוין של
המטלטלין ,אבל שיזכה בהן במתנה ,אין דרך כי אם ע"י אגב קרקע ,או ע"י ששוכר או קונה
מקום המעות דאז הו"ל המקום חצירו וקונה לו חצירו המעות שבתוכו ,ומשום הכי נמי כתב
שיזכה בו "מעתה" ,ר"ל מעתה מיד בלי שום משיכת דבר אחר כנגדו )סמ"ע( ,יש עוד דרך
שיזכה בו המטבע ,והיינו באודיתא ,ויכול להקנות באופן זה אף המעות שיש לו במקום אחר
 684וכן הוא בקצה"ח סק"ד.
 685לא הבאתי את דברי הקצה" Jסק"ד שזה נוגע לסי' שלב
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ואינם בעין .ועיין עוד מדין אודיתא בתשובת הרדב"ז ח"א סי' שכ"ה ובספר קצוה"ח סימן
מ' סק"א ובנה"מ שם סק"א ובספר משובב נתיבות שם ,ובמ"ש בפתחי תשובה שם ס"ק ג'
בשם נודע ביהודה ]מהדו"ק חו"מ סי' ל' אות ו'  -ז'[ .וכן מי שהודה על הלולב ביום טוב א'
של חג שהוא של ראובן ,בהודאה זו חשיב של ראובן אף על פי שיודע שאינו שלו ,ושניהם
יוצאין ידי חובתן) 686פ"ת(.
)כג( והוא שיהיו אותן מעות קיימים כו' ולא כפר המפקיד כו'  -אהקנאה אגב קרקע דלפני זה
קאי ,דאם כפר או שהוא בידו בתורת חוב לא שייך ביה לומר שיקנהו לו חצירו או על גב
קרקע ,כיון דאין כאן דבר בעין שיקנה )סמ"ע( ,ולא הוציאן אפילו באופן המותר ,687ואפילו
אם מותר לו להוציאן ,כל זמן שלא הוציאן הם שלח המפקיד )קצה"ח( ,עיין בתשובת ר"ל
ן' חביב סי' צ"ד ובתשובת ר"א ן' חיים סי' ע"ז ובתשובת ר"מ אלשיך סי' פ"ז ובתשו' רמ"א
סי' צ"ב דף קצ"ה ע"א )ש"ך.(688
)כד( אבל ראובן שהיה לו כו' ולא קנה החוב כו' – וי"א דיכול להקנות חוב בקנין אג"ק ועי'
רמ"א סי' ס"ו סכ"ו )ש"ך(.
)כה( אבל יכול הוא להקנות החוב של ישראל  -דקדק מור"ם לכתוב של ישראל ,דאי בשל גוי
יש בו חילוקי דינים ,עי' סי' קכ"ו סכ"ב )סמ"ע(.

)י( המחליף קרקע בקרקע)כו( או מטלטלים בקרקע או קרקע במטלטלים ,כיון שזכה זה
נתחייב זה בחליפיו .הגה :החליף מעות ומטלטלים)כז( או מעות וקרקע ביחד ,יש אומרים הואיל
וחליפין אינן קונין במעות נתבטל כל הקנין ,ויש אומרים דכל הקנין קיים ,ויש אומרים דקיים אצל
הקרקע והמטלטלין ובטל אצל המעות )מרדכי פרק מי שמת( ,והוא הדין אם קנו באיזה דבר המועיל
בו קנין עם דבר שאין בו ממש דהוי קנין דברים .שנים שקנו מזה לזה להחליף על כל אשר להן ,י"א
דלא מהני בזה קנין ,ויש אומרים דמהני אך כל אחד יעמוד בשלו וחבירו יתן לו המותר בנכסיו ,דעיקר
כוונתן היתה להרויח ולא להחליף ממש ,689וע"ל סימן רט סעיף ב.

)כו( המחליף קרקע בקרקע  -לאו היינו של סודר דלאו חדא מלתא היא ,אלא מיירי בחליפין
שוה בשוה דעדיפא מחליפין דקנין סודר ,ולשיטת הפוסקים דפירי לא עבדי חליפין אפילו
שוה בשוה ,צריך לומר הא דתניא המחליף קרקע בקרקע דנתחייב בחליפין משום דסברי
דקרקע נמי כלי איקרי ,וא"כ עבדי חליפין אפילו אינו שוה בשוה כיון דכלי הוא )קצה"ח(.
)כז( החליף מעות ומטלטלין כו'  -פירוש ,שנותן ראובן לשמעון סודר שלו ואמר ליה קח
סודר שלי ותן חליפיו מעות ומטלטלין כו' ,בזה יש פלוגתא כדמסיק ,ועי' רמ"א בסימן ר"ט
סעיף ד' במקנה דבר שלא בא לעולם עם דבר שבא לעולם ,רק כתב דעה אחת לחוד ,דקנה
דבר שבא לעולם ולא קנה הדבר שלא בא לעולם ,שונה מכאן ,ועיקר התשובה מש"כ בסי'
ר"ט )סמ"ע( ,ע' בתשובת רשד"ם סי' רנ"א ובספר א"א דף צ"ה ע"א) 690ש"ך( ,וי"א שהוא
ספיקא דדינא ,ולכן אי אפשר להוציא מן המוחזק ,ולתרץ הסתירה מכאן לסי' ר"ט ,דדוקא
הכא איכא ג' דעות אבל לא התם , ,וגם בנו"ב תניינא ]חו"מ[ סי' מ"ה ומ"ז מענין זה .ועיין
בספר בית מאיר לאה"ע סימן )מ'( ]מ"א[ סעיף ג' מ"ש בזה ,ע"ש היטב .ועיין בתשובת חתם
סופר חלק חו"מ סי' ק"א וסי' ק"ו וסי' קע"ג וסי' קפ"ו מ"ש בענין זה) 691פ"ת(.
)כח( וי"א דכל הקנין קיים  -נראה דלא פליגי רק בקנין סודר ,אבל כשקונה קרקע בחזקה ,אין
קנין של האחד תולה בחבירו כלל ,דבביטול האחד לא נתבטל חבירו לחוד ,לא שייך לומר
מיגו דקנה זה קנה זה ,משא"כ בקנין סודר ,דבחליפי שניהם מקנה לו הסודר ,אמרינן מיגו
)נתה"מ(.
 686עי' קצה"ח סי' קצד ס"ג שזה מהני אפילו לענין מכירת חמץ לגוי בפסח .עי' בט"ז יו"ד סי' קס"ט
סק"י דכתב בפשיטות דאודיתא לא הוי קנין רק דהב"ד פוסקין עליו) .לא עשיתי הט"ז( עי' חידושי
רבי עקיבא איגר מסכת בבא קמא דף יב ע"א :קנין אודיתא שייך רק בדבר שישנו במציאות דהודאה
אמת ,אף דאנן ידענו דבשקר מודה מ"מ כיון דישנו במציאות מהימן לגבי נפשי' יותר מעדים וממילא
הוי קנין ,אבל בדבר שאינו במציאות לא שייך בי' ענין הודאה.
 687עי' לקמן רצ"ב ס"ז.
 688לא עשיתי.
 689ע' שו"ע רי ג משמע כדעה אחרונה וע' רמ"א רט ד גם כן
 690לא עשיתי
 691לא עשיתי
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)כט( וה"ה אם קנו באיזה דבר כו'  -פירוש ,גם בזה פליגי כל הני )סמ"ע(.
)ל( דהוה קנין דברים  -פירוש ,הקנין שעושה לדבר שאין בו ממש הוא קנין דברים ,רק שעמו
חיבר בקנין הדבר שמהני בו קנין ,משו"ה פליגי בו )סמ"ע(.692
סימן רד  -אימתי מקבל החוזר בו מי שפרע ומתי נקרא מחוסר אמנה
)א( מי שנתן דמים ולא משך המטלטלים אף על פי שלא נקנו לו המטלטלים)א( כמו
שנתבאר כל החוזר בו בין לוקח בין מוכר לא עשה מעשה ישראל וחייב לקבל מי שפרע
ואפילו לא נתן אלא מקצת הדמים

)א( אף על פי שלא נקנו לו המטלטל' כו'  -אם ראובן טוען לשמעון אתה עשית המסחר עמי
על כלי פלוני ומכרתו לי והלה כופר ,אם הכלי ביד שמעון ,מאחר ,ויכול לומר אני חוזר בי
היה פטור מכלום ,לכן אפילו אם כופר גם פטור משבועה )ש"ך( ,ועיין בתשובת חתם סופר
חלק חו"מ ריש סימן ק"ג מ"ש בזה) 693פ"ת(.
)ב( שם  -בקרקעות היכא שלא נגמר המקח ,כגון אם נתן כסף במקום שכותבין השטר שלא
קנה בכסף ,יש מח' אם שייך מי שפרע )פ"ת(.
)ג( כמו שנתבאר  -היינו בסימן קצ"ח וקצ"ט ור"ג )סמ"ע(.
)ד( לקבל מי שפרע  -בסמוך סעיף ד' כתב המחבר נוסחו )סמ"ע( ,מי שאינה לחברו בשיעור
שתות והלוקח נתן לו דמים ולא משך עדיין והמתאנה רצה לחזור צריך לקבל עליו מי שפרע
אף דהלה רוצה להחזיר לו האונאה וכן המאנה צריך לקבל מי שפרע באם רוצה לחזור
)ש"ך( ,ואם כופר ואומר שלא קיבל הדמים על המקח כלל אלא אומר שנתן לו המעות דרך
הלואה או פקדון ומחזיר המעות ,אין בזה כפירת ממון אין אוררין אותו לנוכח כיון שכופר,
אלא אוררין סתם בב"ד הוא יפרע ממי שאינו עומד בדבורו )קצה"ח( ,אם קנה מטלטלין ולא
היו לו מעות ונתן שט"ח על עצמו ,י"א דקנה לגמרי ,כמו בקנין סודר שיש סיבה שיטרח
ויציל ,וי"ח דלא פלוג רבנן ,וכל ששם קנין מעות עליו לא קנה ,וכל ששם שאר קנינים עליו,
אף דלפעמים שייך גביה החשש דנשרפו חיטיך ,מ"מ כיון שברוב קנין זה לא שייך החשש,
לא פלוג רבנן .עי' סמ"ע סימן ר"ג ס"ק ט"ו )פ"ת(.
)ה( ואפילו לא נתן אלא מקצת הדמים  -פירוש ,אפילו אם רוצה לחזור מהמותר מה שלא
קיבל דמים נגדו .והיינו טעמא ,דכבר נתבאר סימן ק"ץ סעיף י' דבקרקע קונה במקצת הכל
כשאינו עייל ונפיק אזוזי ע"ש ,וגם לענין מי שפרע במטלטלין הדין כן עיי"ש סי"ז )סמ"ע(.

)ב( נתן דמי המקח ונאנס קודם שיקחנו ואמר ליה תן לי מקחי או החזר לי מעותי אע"פ
שיש עדים שאבד באונס ולא היה כח במוכר להצילו ולא נתרשל בדבר הרי זה מחזיר
הדמים ואין כאן מקום למי שפרע ויש אומרים דהוא הדין למי שחוזר בו מפני שהוא ירא
להפסיד כל המקח

)ו( וי"א דה"ה כו'  -ע' בתשובת רשד"ם סי' ר"צ) 694ש"ך( ,עיין בתשובת נודע ביהודה
]מהדו"ק[ חלק יו"ד סי' ס"ט בד"ה וראיה לדבר) 695פ"ת(.
)ז( מפני שהוא ירא להפסיד  -פירוש ,אף על פי שעדיין לא הפסיד כלל ,ואין המוכר יכול
לומר לו כשתפסיד אחזיר לך דמי מקחך וכל זמן שלא הפסדת עדיין אין עליך לחזור ,כי
הלוקח יכול לומר לא ניחא לי למיקם עמך אח"כ בדינא ודיינא ,גם שמא אחר שתפסיד לא
יהיה לך ממה לפרוע לי )סמ"ע(.
)ח( להפסיד כל המקח  -דקדק וכתב כל המקח ,לאפוקי אם אין לו לירא אלא מקצת הפסד,
כגון שקנה יין וירא שיחמיץ )סמ"ע(,ע"ל בי"ד סי' קע"ה) 696ש"ך( ,וכן אפילו אם הפסיד
קצת כגון יין והחמיץ מקבל מי שפרע .ודוקא ביין והחמיץ מקבל מי שפרע ,אבל אם נאנס
קצת מהמקח וליתא בעינא ,אף שנשאר הרבה אינו מקבל מי שפרע ,דכיון שנחסר לגמרי
 692לא הבאתי את דברי הש"ך.
 693לא עשיתי.
 694לא עשיתי
 695לא עשיתי.
 696לא עשיתי.
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ואינו בעין הוי כנפסד הכל ואינו מקבל מי שפרע נגד החסרון ,ולא דמי ליוקרא וזולא ויין
והחמיץ שהדבר בעין אלא שנתקלקל )פ"ת(.

)ג( הפוסק על שער שבשוק וקבל דמים ולא היה לו אותו המין שפסק עליו נתבאר בסימן
רט )ע"ל סימן רט סעיף ו(

)ט( נתבאר בסימן ר"ט ועיין לקמן בסימן ר"ט סעיף ו'  -ר"ל שם בסימן ר"ט סעיף ו' כתב
המחבר דהפוסק בהיתר וחוזר צריך לקבל עליו מי שפרע ,והרמ"א כתב שם דהפוסק באיסור
אין צריך לקבל עליו מי שפרע )סמ"ע(.

)ד( כיצד מקבל מי שפרע אוררין אותו בבית דין ואומרים מי שפרע מאנשי דור המבול
ומאנשי דור הפלגה ומאנשי סדום ועמורה וממצרים שטבעו בים הוא יפרע ממי שאינו עומד
בדבורו ויש אומרים שאומרים לו הוא יפרע ממך אם אינך עומד בדיבורך ,ויש אומרים שאומרים לו
ברבים.

)י( אוררין אותו " -אותו" לאו דוקא הוא ,דהא מסיק ,ואומרים "ממי" שאינו עומד בדיבורו,
ולא בא כאן אלא לומר שאוררין על זה )סמ"ע(.
)יא( ממי שאינו עומד כו'  -אין מקללין לנוכח ,אלא מטילין הקללה בפני זה החוזר בסתם על
כל מי שאינו עומד בדיבורו ,והוא שמע וידע שגם עליו קאי .והרמ"א כתב דיש אומרים
דאומרים לו הוא יפרע "ממך" לנוכח )סמ"ע( ,ועיקר כמחבר )ש"ך(.

)ה( הלוקח מחבירו קרקע או שאר מטלטלים ופסקו הדמים והניח משכון על הדמים לא
קנה וכל הרוצה לחזור משניהם חוזר ואינו חייב לקבל מי שפרע

)יב( והניח משכון כו' לא קנה  -דמנה אין כאן משכון אין כאן ,וכמ"ש בסימן ק"צ סעיף ט'
)סמ"ע( ,ומקבל מי שפרע ,וכן כל שנותן הכסף על המקח אף על גב שאינו קונה ראוי למיקם
במי שפרע ,דלא גרע מסיטומתא דמוסרין אותו למי שפרע )קצה"ח(.

)ו( מכר לו בדברים בלבד ופסקו הדמים ורשם הלוקח רושם על המקח כדי שיהיה לו
סימן ידוע שהוא שלו אע"פ שלא נתן מהדמים כלום כל החוזר בו אחר שרשם מקבל מי
שפרע ואם מנהג המדינה הוא שיקנה הרושם קנין גמור נקנה המקח ואין אחד מהם יכול
לחזור בו וכל זה בשרשם בפני המוכר או שאמר לו המוכר רשום מקחך )ועיין לעיל סימן רא(

)יג( ורשם הלוקח רושם כו'  -חז"ל )ב"מ עד ע"א( תיקנו להיות לרושם דין נתינת מעות על
המקח )סמ"ע(.

)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 הימנו697
 697ע' מפשט שלום בשם שו"ת ראנ"ח )א/קיח(* שיש בלשון זה גם איסור ,ויש לב"ד למנעו מכך
ולקרותו עבריין ,ובשם שו"ת הר"י מינץ קא* שאינו בכלל עושה מעשה עמך והב"ד יכריזו שאינו
בכלל שארית ישראל לא יעשו עולה ,ונקרא רשע ,ובש"מ דף מט בשם הראב"ד שאינו נקרא רשע
]פ"ח קנינים עמוד א'[ ,אבל לי קשה ,שהדיבור 'אין רוח חכמים נוחה הימנו' מוזכר בש"ס כמה פעמים
ע' שבת קכא ע"ב לגבי חסידים שאומרים לא להרוג מזיקים בשבת ,וקשה להאמין שהחסידים האלה
עבריינים ,וכן באבות דרבי נתן )פרק ב'( לגבי אשה המקשטת עצמה בימי נדתה ,וכן בקידושין יז ע"ב
לגבי המחזיר חוב של גר שמת לבניו שנתגיירו ,וכן המקבל גזל מגזלן שחזר בתשובה )ב"ק צד ע"ב(,
אלא נראה מכל הראיות שזה ענין מעלה ,ומידה טובה ,אבל ח"ו אין בזה איסור ,כמש"כ שבת מ ע"א
העובר על איסור דרבנן מותר לקרתו רשע ,וכן ע' קצות רכא סק"א שזה כמו דין תרעומות .אבל ע'
לקמן רמ"א סעיף יא שמביא לשון אסור ,ואז יש יותר סמך לדברינו ,וצ"ע.
אמנם ע' בשו"ע הרב מכירה ומתנה א שאפילו מחשבה יש לירא שמים לקיים ,ע' רש"י מכות כד
ע"א ד"ה רב ספרא וז"ל ,בשאלתות דרב אחא )שאילתא לו( והכי הוה עובדא דרב ספרא היה לו חפץ
אחד למכור ובא אדם אחד לפניו בשעה שהיה קורא ק"ש ואמר לו תן לי החפץ בכך וכך דמים ולא
ענהו מפני שהיה קורא ק"ש כסבור זה שלא היה רוצה ליתנו בדמים הללו והוסיף אמר תנהו לי בכך
יותר לאחר שסיים ק"ש אמר לו טול החפץ בדמים שאמרת בראשונה שבאותן דמים היה דעתי
ליתנם לך ,עכ"ל ,אבל נראה שזה בדווקא במציאות שגמר בדעתו וההוא לא הבין ,אבל למעשה זה
מעלה יתירה ,ולא לכפותו על אף אחד.
ובדבר שאין שייך קנין כמו דבר שלא בא לעולם ע' מהר"ם מינץ ס' לה* שיש בו משום מחוסר
אמנה וצ"ע ]ע' פתחי חושן עמוד ב[
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)יד( ראוי לו לעמוד בדיבורו – י"א אפילו נתיקר השער ,וי"ח )סמ"ע(.
)טו( ואין רוח חכמים נוחה הימנו כו'  -פירוש ,אין נחת רוח לחכמי ישראל במעשיו של זה,
ואין דעתם נוחה "הימנו" ,פירוש בשבילו )סמ"ע(.

)ח( וכן מי שאומר לחבירו ליתן לו מתנה ולא נתן הרי זה ממחוסרי אמנה במה דברים
אמורים במתנה מועטת 698שהרי סמכה דעתו של מקבל כשהבטיחו אבל במתנה מרובה
אין בה חסרון אמנה שהרי לא האמין זה שיתן לו דברים אלו עד שיקנה אותו בדברים שהם
נקנים בהם
)טז(

שהם נקנים בהם  -ע"ל סי' רמ"א סעיף א' )ש"ך(.

)ט( יש מי שאומר שאם רבים אמרו לאדם אחד ליתן לו מתנה אינם יכולים לחזור בהם
אפילו אם היא מתנה מרובה

)יז( שאם רבים אומרים לאדם אחד כו'  -מפני שבזה סמכה דעתו דלא יחזרו בו הרבים ,גם
מפני שאינו מגיע על כל אחד כי אם דבר מועט )סמ"ע(.

)י( מי שהיה לו חוב אצל חבירו וא"ל מכור לי מטלטלין אלו בחוב שיש לי אצלך ורצה
המוכר יש אומרים שהרי זה כמי שנתן דמים וכל החוזר בו מקבל מי שפרע ויש חולקים)יח(
ואומרים דאינו קונה אלא בהנאת מחילת מלוה)יט( אפילו לא מחל לו לגמרי רק שהרויח לו זמן
הפרעון ואמר ליה יקנה לי חפץ שלך בהאי הנאה הוי כנותן לו מעות.

)יח( בחוב שיש לי אצלך  -החולקים ס"ל דכיון דאין נותן לו עתה כלום אינו יכול לקנות בו,
ואפילו היה המלוה עדיין בידו ,מ"מ כיון דלהוצאה ניתן בידו המלוה ,הרי הוא כאילו אינו
ידוע .והדעה הראשונה ס"ל אפילו שאין בידו המלוה שכבר הוציאה ,הוי ליה כאילו היא
בעינה ,ואם קנה בה קרקע דנקנית בכסף קונה אותה בו קנין גמור ,ובמטלטלין עומד בה במי
שפרע ,כמי שניתן לו עתה מעות בעין לקנות בהן המטלטלין או הקרקע .וכל המחלוקת היא
דוקא כשהחוב בא מחמת הלואה שהלוה לו ,אבל אם בא החוב מחמת מכר ,כבר נתבאר
בסימן קצ"ט ס"ב לכו"ע קונין בו אפילו מטלטלין קנין גמור ,כיון דחוב כזה אינו שכיח לא
גזרו חז"ל שמא יאמר נשרפו חיטיך בעליה )סמ"ע( .עיין בתשו' ר"א ן' חיים סי' קי"ו דף
קע"ג ובתשובת רשד"ם סי' שנ"ב )ש"ך( .699היכא דאיכא משיכה ומוכר לו בעד חובו מהני
אליבא דכ"ע אפילו אינו אומר בהנאת מחילה )קצה"ח( ,ראובן שנתן לשמעון מאה זהובים
דראן גאב 700על מקח עשר ככר צמר בעד חמשים זהובים כל ככר ,וכן השער ,ושוב כשהגיע
זמן הצמר ונתן לו עשר ככר בעד ה' מאות זהובים ,שילם לו ראובן כל הסך ה' מאות זהובים,
ולא ניכה לו מאה זהובים דראן גאב ,כי אמר שמניחם על מקח פאטאשען 701שעתיד לבשל
בקיץ הסמוך ,וכשהגיע זמן הפאטאשען מכרו שמעון לאחר ביוקר ,ועתה תובע ראובן
משמעון הריוח שהרויח במכירת הסחורה ,כי שלו מכר והריוח שלו .אין כאן קנין גמור
בשום אופן ,דממה נפשך אם נאמר מסתמא מאה זהובים ראשונים שנתן על הצמר הם
נחשבים בעד הצמר ,וכשנתן לו ה' מאות זהובים הארבע הראשונים הם בעד הצמר לתשלום
ה' מאות דמי צמר ומאה זהובים האחרונים הם דראן גאב על הפאטאשען ,א"כ הרי קנה
בכסף ממש ואינו קונה אלא למי שפרע ולא קנין גמור ,ואי נימא דמאה הראשונים נעתקו
מדמי צמר ונעשה מלוה ונתנו לדראן גאב על הפאטאשען ,א"כ לרוב הפוסקים לא קנה כלל
במלוה ,ואפילו לדעה הראשונה כאן רק קונה למי שפרע אבל לא לקנין גמור דאין זה חוב
מחמת מכר .ואם שמעון רוצה למיקם בהימנותיה ולומר דפאטאשען דראובן מכר ובעי
למיהב ליה ריוח שלו אי יש בזה איסור ריבית ,מותר ליקח ממנו ולסמוך אפוסקים ]עיין יו"ד
ב"י ריש סימן קס"ג[ דיש לו ממון הוה כיש לו פאטאש ,וכיון שעכ"פ ה' מאות מזומנים היה
בידו בשעת פיסוק ומסתמא יצא השער של פאטאש אז ,דאי לאו הכי לא היה השואל מסופק
)פ"ת(.
ע' שו"ת חת"ם חו"מ קב שבנפל ירושה אין בו משום מחוסרי אמנה ,וע' שו"ת שבט הלוי ד/רה
שכל שינוי גדול לא בכלל הרמ"א ,וע' גר"א סקי"ז וסקי"ח בענין
 698לא הבאתית את דברי הקצה"ח
 699לא עשיתי.
700
701
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)יט( בהנאת מחילת מלוה  -צ"ל בלשון אני מוחל לך ,ואח"כ מקנה לו בהנאת מחילה מלוה.
)נתה"מ(.
)כ( רק שהרויח לו זמן הפרעון  -כגון שהגיע זמנו לפרוע והרויח לו ,אבל אם עדיין לא הגיע
הזמן ,אף שמרויח לו הזמן יותר ,לא מחשב בזה הנאה כל כך )סמ"ע( ,ותמוה הדבר ,וצ"ע
)נתה"מ(.
)כא( שם  -מי שהרויח זמן ותמורתו מכר לו שדה ,קנה השדה גופה אבל דמי השדה צריך
להחזיר דהא הו"ל ריבית קצוצה ומקח הנעשה באיסור קנה )עיין לקמן סימן ר"ח( ,וכ"ז
היינו דוקא בקרקע אבל במטלטלין כה"ג אינו במי שפרע ,דמקח הנעשה באיסור אינו במי
שפרע וכמ"ש הרמ"א בסימן ר"ט סעיף ו' )קצה"ח( .ואפשר לומר דמיירי כאן בפסק לו דמים
בעד החפץ ,כגון ליתן לו מנה ,ורוצה ליתן לו כל המנה ,רק משום הנאה שירויח ליה זימנא
של ההלואה רוצה שיהיה נקנה לו החפץ ,משום הך פרוטה שהיה צריך ליתן לאחד לפייס
אותו שירויח לו הזמן ,שיהיה ככסף לעשות קנין ,דהא אפילו בנתן פרוטה ע"מ להחזיר הוי
קנין כמבואר בסימן ק"ץ סעיף ב' ,וליכא הנאה להלוקח המלוה רק במה שנקנה לו המקח.
ולפ"ז נוכל לומר דמיירי בזבינא דרמי על אפיה דהנאת מוכר הוא ולא הנאת לוקח )נתה"מ(.

)יא( ראובן שהיה חייב לשמעון מנה ואמר שמעון לראובן מטלטל זה אמכור לך במנה
ונתן לו ראובן המנה יכול שמעון לומר מנה זה אני גובה בחובי והחפץ לא אתן לך ואיני במי
שפרע אבל אם אמר ליה ראובן הא לך עוד מנה ותן לי החפץ צריך ליתן או יקבל מי שפרע
הגה אע"פ שבדברים בלא מעות יכול לחזור בו ואין צריך לקבל עליו מי שפרע מכל מקום ראוי לאדם
לעמוד בדיבורו אע"פ שלא עשה שום קנין רק דברים בעלמא וכל החוזר בו בין לוקח בין מוכר אין
רוח חכמים נוחה הימנו והני מילי בחד תרעי אבל בתרי תרעי אין זה ממחוסרי אמנה וכל האומר
לתת לחבירו מתנה מועטת ולא נתנה לו הרי זה ממחוסרי אמנה וע' לקמן סימן רמט ויש אומרים
דאפילו בתרי תרעי אסור לחזור ואם חזר בו יש בו משום מחוסרי אמנה וכן נראה עיקר

)כב( אני גובה בחובי .עיין מה שכתבתי בסימן ק"צ סק"ה) 702קצה"ח( ,עיין מ"ש לקמן סימן
רצ"ב סעיף ז' סק"ה ,יובא שם דבריהם באריכות ע"ש עוד )פ"ת(.
)כג( אבל אם אמר ליה ראובן הא לך עוד כו'  -עיין לעיל ברמ"א סימן ק"צ סעיף ו' דין כזה
לענין קנין קרקע ,ושם ס"ק יב? )סמ"ע(.
)כד( וכן נראה עיקר – וי"ח )ש"ך(.
רה  -דין מוכר מחמת אונס ,ומסר מודעא ובטלה
)א( מי שאנסוהו עד שמכר ולקח דמי המקח)א( ,אפילו תלוהו עד שמכרו)ב( ממכרו ממכר
בין במטלטלים בין בקרקע ,שמפני אונסו גמר והקנה)ג( ,אע"פ שלא לקח הדמים בפני
העדים)ד( .הגה :ויש חולקין ,וסבירא להו דבעינן שראו העדים נתינת המעות אבל הודאתו לחוד לא
מהני)ה( ,ויש אומרים דבעינן דוקא שנתן לו המעות ,אבל אם נתן לו שטר עליו אינו קונה)ו( ,ויש
חולקין .לפיכך :אם מסר מודעא)ז( קודם שימכור ואמר לשני עדים דעו)ח( שזה שאני מוכר
חפץ פלוני או שדה פלוני לפלוני מפני אונס ,הרי המכר בטל)ט( ואפילו החזיק כמה שנים)י(
מוציאים אותה מידו ומחזיר הדמים)יא( ,וצריכים העדים לידע שהוא מוכר מפני האונס
ושהוא אנוס ודאי לא שיסמכו על פיו)יב( ,וכל מודעא שאין כתוב בה אנו העדים ידענו
שפלוני זה אנוס היה אינו מודעא:

)א( ולקח דמי המקח  -פירוש ,אפילו לא אמר בהדיא מתוך האונס שנתרצה למכור לו מרצון
נפשו ,מ"מ אמרינן כיון דלקח דמי המקח דאגב אונסיה וזוזי שקיבל גמר והקנה לו ,כל שלא
מסר מודעא תחילה ,ואפילו לא מנה המעות אלא לקחם והשליכם לכיסו ,דיש גילוי דעת
דבעל כרחו קיבלם ,אפ"ה הוה זביניה זביני )סמ"ע(.
)ב( 703מי שאנסוהו כו' אפילו תלוהו עד שמכרו וכו'  -נקט אונס גדול ,וכ"ש אונס הקטן
ממנו ,דאינו יכול לבטל המקח ולומר אנוס הייתי )סמ"ע( ,ואפילו לא ראינו וידענו מאונסא
דהמוכר כלל ,וגם נראה דעת המוכר שאינו מוכרו ברצון ,אמרינן כיון דמכרו וקיבל דמים
 702שהכל תלוי אם הסכים למכירה או לא ,עיי"ש ס"ק יב??.
 703צ"ע אם אני צריך לעשות את ההקדמה של הנתה"מ.
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גמר והקנהו ומכרו מכר )סמ"ע( .מי שאנסוהו כו' .עיין בתשובת ן' לב ס"א דף ק"נ ובתשובת
מהרא"ן ששון סי' קי"ז ורכ"ד ובתשו' רשד"ם סי' מ"ד וס"ג סימן כ"ח וע' מדינים שבסי' זה
בתשובת ר"ש כהן ס"ג סימן כ"ד וסימן ר"ז ובתשובת מהרי"ט סי' ל"א) 704ש"ך( .אם אנסו
באונס הגוף או באונס ממון כדי למכור ,ובהאי הנאה שנפטר מהאונס במכירה זו אמרינן
אגב אונסא וזוזי גמר ומקנה ,דאומדנא דמוכח הוא דגמר ומקני שוב א"צ לאמירתו ,דהא
אנן סהדי דגמר ומקני ,דכל היכא דאיכא אומדנא דמוכח הויין דברים שבלב ג"כ דברים,
משא"כ בחמסן שלא אנסו בשום אונס רק שחטף החפץ ונתן דמיו ,שלא נפטר משום אונס
במכירה זו ,ולא שייך לומר אגב אונסיה גמר ומקני דהא לא נפטר משום אונס וליכא אומדנא
שנתרצה ,צריך שיאמר רוצה אני בפירוש) .נתה"מ(.
)ג( בין בקרקע שמפני אונסו כו'  -תלוהו וזבין ולקח דמי המקח ועדיין לא נתן לו שטר,
והוא במקום שכותבין את השטר ,הדעת נוטה שקנה וצ"ע )פ"ת(.
)ד( אף על פי שלא לקח הדמים כו'  -פירוש ,אלא יש עדים שהודה בפניהן שקיבל המעות,
ועכשיו טוען שמעולם לא נתן המעות אלא שהוצרך להודות לו מפני האונס ,אין שומעין לו,
דא"כ ה"ל למסור מודעא .והחולקין ס"ל ,כיון דידעינן באונסיה על המכירה מסתמא אנסוהו
גם על ההודאה )סמ"ע( ,וי"א דכל הודאה שהוא נוגע לקיום המכירה לא הוי הודאתו הודאה,
דהא אנסו על המכר ,ואף שלא ביקש ממנו ההודאה רק שאר קנינים והוא הודה מעצמו ,מ"מ
כיון דגם זה לקיום המקח אמרינן שעשאו בשביל האונס ,ולפ"ז נראה דבמקום דלא קנה
המקח בלא כסף ,כגון במכר בשטר דבעינן כסף דוקא ,וקבלת המעות שייך להקנין ,אף
המחבר מודה דהודאתו לא מהני ,כיון דההודאה שייך לקיום המקח והוא אנסו על קיום
המקח ,אבל אם אנסוהו על המקח ,והמעות הם רק הלואה ,אז הודאתו כן הודאה למחבר,
והרמ"א חולק .ונסתפקתי באם תלוהו ואמר לו לך חזק וקני והחזיק שלא בפניו ,אם נאמר
כיון דבשעת אמירת לך חזק לא נתן לו מעות וגם לא נתחייב לו מעות ואח"כ כשהחזיק לא
החזיק בפניו לא שייך לומר גמר ומקנה ,או דבכה"ג שייך ג"כ לומר גמר ומקנה ,וכעת צ"ע
)נתה"מ(.
)ה( אבל הודאתו לחוד לא מהני – בענין כתב לו שטר עם אחריות ,עי' לעיל בסימן קנ"א
סעיף ג' ,בהוחזק בגזלן ,די"א אם כתב לו אחריות נכסים דקנה ,ושם מיירי אפילו בהודאה.
אמנם נראה דתליא במחלוקת של הסמ"ע והט"ז לקמן ס"ק )טז( דלדעת הסמ"ע שם דדוקא
כשידוע שהיתה כתיבת אחריות ג"כ באונס לא מהני ,אבל מן הסתם מהני אחריות ,ה"נ הדין
כן ,אבל להט"ז שם שכתב דמן הסתם תלינן שהאונס היה ג"כ על אחריות אם לא שידוע
שכתיבת אחריות היתה שלא באונס ,א"כ גם הכא לא מהני כתיבת אחריות בסתם )נתה"מ(.
)ו( אבל אם נתן לו שטר כו'  -פירוש ,זקף דמי המקח בהלואה עליו ונתן למוכר שטר חוב
עליו ורוצה ליתן לו דמי המקח שבשטר ,אפ"ה אמרינן דבשעת מכירה לא גמר להקנותו לו
כל שלא קיבל אז מעות מזומנים )סמ"ע( ,וי"א שטר מקח לחוד ולא נתן לו מעות כלל לא
גמר ומקני וע"ז מסיק דיש חולקין )ש"ך( ,עיין בתשובת בית אפרים חלק חו"מ סי' כ' מ"ש
בזה) 705פ"ת(.
)ז( אם מסר מודעה  -מודעה הוא לשון ידיעה ,שמודיע לעדים הענין איך היה .וי"מ מודעה
לשון יסורים ,ור"ל מוסר יסוריו לעדים ושמחמתן מוכרח למכור )סמ"ע(.
)ח( לשני עדים דעו – אין צריך לצוות להם שיכתבו שטר מחאה זו לעדות ,דכיון שמיחה
בפניהם כמאן דאמר כתבו דמי וכאילו עשאן שלוחין ,ולא צריך שיכתבו בלשון שליחות,
כמו במחאה תוך ג' שנים ,דבמודעא הקילו כדי להציל הנאנס ,א"כ כיון דהקילו להציל
הנאנס אם כן תו לא בעי לשון שליחות .ובזה ניחא הא דמהני כתב המודעא אפילו אחר
הזבינא ,ובזה אינו נאמן הוא עצמו ,ודוקא קודם המכר הוא דשייך לשון שליחות דהו"ל
כאילו הוא כותב שאינו רוצה למכור ,אבל אחר המכר לא )קצה"ח(.
)ט( הרי המכר בטל – גם הקונה מצי לבטל המכר לאחר שנודע לו שהמוכר מסר מודעא,
משום דהוי מקח טעות ,דאילו ידע דחבירו מצי אחר זמן לחזור בו גם הוא לא גמר ויהיב
דמי ,וה"ה בפשרה כה"ג ,דקי"ל פשרה דינה כמכר כו' ,ועיין מה שכתבתי לעיל סימן ק"צ
סעיף ז' סק"ה )פ"ת(.
 704לא עשיתי.
 705לא עשיתי
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)י( ואפי' החזיק כמה שנים כו'  -ואם בנה בו הלוקח והשביח ,יש לו דין גזלן) 706ש"ך,
נתה"מ(.
)יא( ומחזיר הדמים  -ואף דבסעיף י' פסק דאם מסר מודעא א"צ להחזיר הדמים כשהודה,
והמחבר פתח בשלא לקח הדמים בפני עדים ,ומשמע דאף במודה מחזיר הדמים ,דבסעיף
י' מיירי שמסר מודעא גם על ההודאה ,להכי דקדק שם וכתב שמסר מודעא על כך והיינו על
ההודאה ,וכאן מיירי שלא מסר מודעא רק על המכר ולא אהודאה .ואם מסר מודעא על
ההודאה ,אף שלא ידעינן שאנסו על ההודאה רק שידעינן שאנסו על המכר סגי ,וא"צ להחזיר
שוב הדמים .ולדעת הפוסקים שהביא הרב בהג"ה לעיל דהודאה לא מהני ,אפילו מסירת
מודעא א"צ )נתה"מ(.
)יב( וצריכין העדים לידע שהוא מוכר כו' ושהוא אנוס כו'  -הלשון משמע דבעינן שיהא ידוע
שגם המכירה לא היתה כי אם מחמת אונס שלא גמר והקנה לו ,אבל לא בעינן כולי האי,
אלא סגי כשידוע שבא עליו באונס למכרו לו ,ושאותו אונס לא סר מהמוכר בשעת המכירה.
ואפשר שדעת המחבר ג"כ כן )סמ"ע( ,מי שחייב לחבירו והמלוה מוכר לו שדה וקודם
המכירה מוסר מודעא ואומר אני מוכר השדה מפני שזה רוצה להבריח נכסיו ולא ישלם לי
ואוכל למשכן ממנו השדה הוי מסירת מודעא והמכר בטל מיהו י"ל דהתם לא מהני רק לענין
שלא הפסיד חובו ומ"מ המכר קיים )ש"ך( ,אף שהעדים כתבו והכרנו באונסא ,וע"פ האונס
שהגידו לפנינו ראינו שאין זה נקרא אונס ,העדים נאמנין ,ולא מיקרי חוזרין ומגידין דעבידי
עדים דטעו בכה"ג למחשביה אונס )ש"ך בשם תשובת ר"מ אלשיך( ובתשובת ר"י לבית לוי
סימן כ"ד דף קכ"ט ובתשובת ן' לב ס"ב סי' מ"ז ובתשובת מ"ע ס"ס מ"ב ובתשובת רמ"א
סי' כ"ב ונ"ב) 707ש"ך( ,בעינן שידעו העדים שהיה אנוס בשעת מכירה ובלא"ה חיישינן
לשמא נתרצה אח"כ ,מ"מ כשמסר מודעא שוב לא חיישינן לזה ,ונראה שגם כונת הסמ"ע
הוא כך במ"ש שאותו אונס לא סר מהמוכר ,כונתו שלא נעשה תש כוחו בתוך הזמן )נתה"מ(.

)ב( במה דברים אמורים במכר ,אבל במתנה או מחילה אין צריכין להכיר אונסו:

)יג( אבל במתנה כו'  -ואפילו אם אינו אנוס ,כיון שאמר שאינו נותן או מוחל מדעתו ,אין
המתנה או המחילה כלום ,דדוקא לגבי מכר אמרינן כיון שקיבל המעות גמר ומקני ,וכן הוא
בסמוך סעיף ו' )סמ"ע( ,וי"א דהא דמהני במתנה אפילו בלא הכרת האונס הוא מטעם
דאמרינן ודאי נאנס ,דאי לא נאנס למה לו ליתן גט ומתנה ולמסור מודעא ,אלא ודאי אנוס
הוא) 708נתה"מ(.
)יד( מתנה או מחילה  -וה"ה דאונס בלא מודעא מבטל המתנה ,דתלוהו ויהיב לא הוי מתנה.
אמנם זה דוקא כשאנסו בפירוש ליתן לו מתנה זו ,אבל אם אנסו סתם והוא נתן לו מתנה זו
להיפטר מהאונס ,אז מאחר ולא היה האונס על המתנה רק הוא נתן מתנה בעצמו להיפטר
מהאונס ,ובזה הוי מתנה ,אבל כשמסר מודעא המתנה בטילה ,וכן הדין במכירה כשאנסו
סתם וידוע כשימכור לו יפטרנו מהאונס ,נתבטל המכר כשמסר מודעא .וזה דוקא במתנה
שהגיעה לידו ,אמרינן גמר והקנה ,אבל אם נתן שט"ח על עצמו במתנה כדי להיפטר מאונס
שאנסו סתם ,פטור ,דלא שייך בזה גמר והקנה כיון שעדין לא נתן לו המעות )נתה"מ.(709

)ג( פשרה דינה כמכר ומחילה דינה כמתנה ,מתנה שכתוב בה אחריות נכסים דינה
כמכר )ריב"ש סי' רן(:

)טו( פשרה דינה כמכר  -דכל פשרה היא באה על ידי טענת התובע שאומר שחייב לו כך וכך
והנתבע טוען שאינו חייב לו כלום ,נמצא שהפשרה שנעשית ביניהן שכל אחד מוותר
מטענותיו ,זה מוחל קצת וזה נותן קצת ,ה"ל כעין מכירה שזה נותן לו המקח וזה נותן לו
הדמים בעד המקח )סמ"ע( ,ע"ל סימן י"ב סי"א מ"ש .אם מסר מודעא על המחילה שלא
יצטרך האידך להחזיר לו משכון שלו שפרע לו החוב שעליו אי הוי כתלוהו ויהיב או כתלוהו
וזבין ע"ש בתשובת רשד"ם סימן ר' ורפ"ה ,710אחד שנשבע לתת מתנה לאחד ובשעת
המתנה מסר מודעא שמפני חיוב השבועה הוא שעושה ,אין מתנתו כלום ,וצ"ע לדינא
 706ואז??
 707לא עשיתי.
 708לא הבאתי השאר ,האם היה נרך?
 709הפ"ת הביא שכן הוא דעת הרמ,א בד"מ ולא ראיתי להביאו.
 710לא עשיתי
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)ש"ך( ,הכא מיירי בדין מסופק שאינו ידוע להיכן נוטה ,או בדבר שיש בו הכחשה ועסק
שבועה ביניהם והו"ל תורת פשרה ,אבל היכן שהיה הדין ברור בלי שום ספק ואינו בתורת
פשרה כלל הו"ל אונס גמור )קצה"ח ,נתה"מ( ,ונראה דדוקא באנסו לפשר עמו סתם ולא
כפהו על הסך בשעה שכפה לפשר ,רק שנתפשרו מעצמם אח"כ והנאנס פסק סך הפשר בלא
כפיה ,מהני ,אבל כשכפה אותו על סך הפשר ,כגון שלא פטרו מהאונס עד שנתרצה בהסך
שאמר האנס ,ודאי לא מהני ,דהא אפילו במכר כשכופהו על הסך נתבטל המכר כמבואר
בסעיף ד' ,ואם הפשר היה מחמת הכחשה ,כגון ראובן שתובע לשמעון ק' ושמעון כפר
ונתפשר בחמשים ,אז אם אח"כ באו עדים ודאי נתבטל הפשר כמבואר לעיל בסימן י"ב סעיף
י"ד ,כל שאינו ידוע לנו שהוא מתנה באמת ,שאפשר שנתרצה בשמונים מחמת שהאמת הוא
כך שאינו חייב לו יותר ,לכך לא מבטלין הקנין .אמנם כל שידע הדין ולא נתפשר רק מחמת
האונס ,יש לבטל הפשר .ומ"ש הש"ך בענין שבועה ,מיירי שאמר בפירוש שאינו נותן לו
וכו' ,פירוש שאינו מקנה לו ברצונו ,וכל זמן שאינו מקנה לו ברצון לא נקנית לו ,ונפקא
מיניה דכל זמן שלא נקנה המתנה להמקבל יכול הנותן לשאול על נדרו ,משא"כ כשכבר
נקנה להמקבל לא מהני שאלה ,ולכך כשמסר מודעא ושאל על שבועתו מחויב להחזיר לו
המתנה .ובגוף הדין אי שבועה או קנס חשיב אונס לענין מתנה כשלא מסר מודעא ,מחמת
שהאונס זה הביאו על עצמו ,נראה דאף דבגט חשיב ליה אונס כשמתחרט והוי בכלל גט
מעושה להרבה פוסקים באה"ע סימן קל"ד סעיף ה' ,מ"מ במתנה נראה כיון שאמר רוצה
אני הוי מתנה ,ולא משגיחין מה שבלבו לא ניחא ליה )נתה"מ( ,וי"א דהא דאמרינן פשרה
דינה כמכר ,דוקא לענין שצריכים לידע שהוא אנוס כו' .מי שכפאוהו ליתן שטר חיוב ,ובענין
דהוי תלוהו וזבין ,שקיבל הוא טובה בשביל זה ,לא מהני כמו תלוהו וזבין ,דעד כאן לא
אמרינן תלוהו וזבין זביניה זביני ,רק היכא דהוציא תיכף דבר מרשותו ,כגון מכר או קדושי
אשה או גירושין דהמעשה נגמר תיכף )פ"ת(.
)טז( מתנה שכתוב בה אחריות נכסים כו'  -מפני שאין מדרך העולם שהנותן מתנה מקבל
עליו אחריות להמקבל ובודאי מכירה היתה ,עי' לקמן סימן קע"ה סעיף נ"ד) 711סמ"ע(.
)ט"ז(.

)ד( יש מי שאומר דהא דאמרינן דכשלא מסר מודעה ממכרו ממכר ,אם הוא בקרקעות
אפילו לא נתן לו כל שוויו לפי שאין אונאה לקרקע ,אבל במטלטלים כיון שיש בו כדי אונאה
או כדי בטול מקח אין כאן תורת מקח)יז( ,והני מילי כשאינו כופהו אלא על המכירה אבל
בסכום המעות אינו כופהו ,אבל אם כופהו ליתן לו בפחות משוויו אף בקרקע ,אין כאן תורת
מקח והוי כמו שאנסוהו ליתן שאינה מתנה)יח( ,מיהו לענין זה הוי כמכר ,דאם מסר מודעא
בעינן שידעו העדים באונסו כמו במכר:

)יז( אבל במטלטלין  -אפילו ידע בשעת מכירה מהאונאה ,ואפילו שהה בכדי שיראה ,מ"מ
אין מכירתו מכירה ,דלא אמרינן אגב זוזי גמר וקנה רק אם היה שיעור הראוי להתרצות אבל
בשיעור שאין ראוי להתרצות לא אמרינן )נתה"מ(.
)יח( אבל אם כופיהו ליתן בפחות כו' עד והוי כמי שאנסוהו כו'  -פירוש ,כשידוע לבית דין
שמכרו באונס ,אז אף אם לא מסר מודעא מכרו בטל כאילו לא קיבל ממנו דמים כלל אלא
נתנו לו במתנה באונס ,אבל אם אין ידוע לב"ד שנאנס ואז צריך למסור מודעה ,ע"ז כתב
מור"ם בהג"ה דלענין זה הוי כמכר כו' ,ור"ל דאף דבמתנה אין צריכין עידי מודעה לידע
באונס ,דשאני בזה ,כיון דעכ"פ נתן לו קצת דמים ונהנה ,י"ל דילמא גמר והקנהו לו )סמ"ע(,
לענין זה דינו כמכירה דבעינן שידעו העדים באונסו כמו במכירה דכיון דמקבל הנאה ליכא
למימר הכי דאפילו אם אינו אנוס כיון שאמר שאינו נותן מדעתו) 712קצה"ח(.

)ה( יש מי שאומר שאפילו אמר כתבו לי שמסרתי מודעא בפניכם ,וכשיודע על פי עדים
האונס שאנסוני יצטרף עדותכם לבטל המקח)יט( ,אין שומעין לו מיהו אם כבר נכתבו
המודעא והביא אחר כך ראיה דאנוס היה ,המכירה בטלה )ב"י(:

)יט( אין שומעין לו  -דחיישינן לב"ד טועין שיראו בידו כתיבה זו ולא יחקרו אחר עדים
שיעידו אם באונס היה כאשר אמר לברר .ופסק מור"ם דדוקא לכתחילה חששו לזה ,אבל
 711מספיק?
 712מה זה מוסיף על הסמ"ע?
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אם כבר נכתבה והוא עומד ומברר בעדים ,מודעתו מודעה )סמ"ע( ,בעדי אונס לבד אין
יכולין לבטל המקח ,דאמרינן דילמא אגב אונסיה וזוזי גמר להקנותו וכמ"ש בסעיף א',
ובעינן שיצטרף לזה עדות שמסר מודעה לפניהן קודם המכירה שאינו מוכרו כי אם מחמת
אונס אשר יברר בעדים אח"כ )סמ"ע( ,וי"ח דהוה חצי דבר ,כיון דמודעא בלא אונס וכן
אונס בלא מודעא לאו כלום )קצה"ח( ,וי"א דאין חוששין לב"ד טועין )נתה"מ ופ"ת(.
)כ( מיהו אם כבר נכתבה  -ואף דלא תיקנו חכמים לכתוב מודעא כי האי ,מ"מ לא גרע משטר
שלא נכתב כתיקון חכמים דכשר ולא הוי מפי כתבם )נתה"מ(

)ו( במה דברים אמורים שצריך שידעו שהוא אנוס במוכר או בעושה פשרה)כא( ,אבל
במתנה או במחילה ,אם מסר מודעא קודם אע"פ שאינו אנוס הרי המתנה בטלה)כב( ,שאין
הולכים במתנה אלא אחר גלוי דעת הנותן)כג( ,שאם אינו רוצה להקנות בכל לבו לא קנה
המקבל מתנה ,והמחילה מתנה היא:

)כא( שצריך כו'  -עיין בתשובת מהר"מ מלובלין סי' כ"ב ובתשו' מבי"ט ח"ב /ח"א /סי'
שי"ד ובתשובת רמ"א סי' כ"ב) 713ש"ך(.
)כב( או במחילה כו' אף על פי שאינו אנוס  -אחד שמסר שט"ח לשליח להתפשר עם הלוה
בעיר פלונית בסך פלוני ,והשליח שינה ונתפשר בפחות כו' הפשר קיים ,ובפרט שהלוה יאמר
למלוה לאו בע"ד דידי את ואולי מכרת השטר להשליח או נתת במתנה ,ואין מסירת מודעא
של המלוה מועיל שצריך הכרה באונסו ,ועי' מש"כ לעיל ס"ק )טו( )פ"ת(.
)כג( במתנה ]אלא[ אחר גלוי דעת  -עיין בתשובת מבי"ט ח"ב /ח"א /סי' ש"ו ובתשובת ר"א
ן' חיים סי' פ' ובתשובת רמ"א סימן פ"ו דף קס"ו ע"ג) 714ש"ך( ,כל מודעא דלא כתיב בה
אנן ידעינן באונסו דפלניא לאו מודעא ,אבל היכא דידוע שלא נאנס וליכא עדים שיעידו בעל
פה אלא מה שכתוב מודעה בעדים ,כל כה"ג פסול משום מפיהם ולא מפי כתבם ,דליתיה
בזה כדי להציל הנאנס וכמ"ש )קצה"ח(.

)ז( אחד האונס את חבירו בשהכהו או תלאו עד שמכר ,או שהפחידו בדבר שאפשר לו
לעשות .הגה :בין אונס הגוף בין אונס ממון ,מיהו יש חולקין וסבירא להו דאם הפחידו לאו כלום
הוא דעביד אינש דגזים ולא עביד ,בין בידי עכו"ם בין בידי ישראל הרי זה אונס)כו( ,ומעשה
באחד ששכר פרדס מחבירו לעשר שנים ולא היה שטר חוב ביד המשכיר ,ואחר שאכלו
השוכר ג' שנים אמר לו אם לא תמכרנו לי אכבוש שטר שכירות ואטען שהוא לקוח בידי,
ואמרו חכמים שהוא אונס ,וכן כל כיוצא בזה ,לפיכך :אם תבעו המשכיר בבית דין וכפר בו
וטען שהפרדס שלו ,ואחר כך מסר המשכיר מודעא ,ואחר כך מכר לשוכר שכפר בו ,הרי
הממכר בטל שהרי יש לו עדים שהוא אנוס ,והם העדים שכפר בב"ד והם הם עידי המודעא,
וכן כל כיוצא בזה:

)כד( אחד האונס את חבירו  -רוצה שמעון לחזור בו מצד שראובן מסר מודעא על הפשר,
נראה אם היה המודעא מודעא גמורה היה בזה הדין עם שמעון ,כי ענין מסירת מודעא היא
דמודיע אונסיה ודלא גמר ומקני לחבריה כמבואר בסימן ר"ה סעיף א' ,וא"כ ודאי חבירו
האונסו למכור לו הדבר ההוא מצי לחזור בו מצד הדין דהוי מקח טעות ,דאילו ידע דחבירו
מצי אחר זמן לחזור בו גם הוא לא גמר ויהיב דמי )קצה"ח(.
)כה( דעביד איניש דגזים  -כשמסר מודעא והראה לעדים שמחשיבו באונס דמקרי אונס .ואם
הפחידו להביאו בערכאות של גוים דלכו"ע לא הוי אונס ,דדוקא במפחידו בדבר דברי
היזיקא כגון במלשינות וכיוצא ,אבל ערכאות לא ברי היזיקא ,שלא כל המביאים בערכאות
נוצחים והרבה עשו ולא הצליחו )נתה"מ(.
)כו( בין בידי ישראל  -פירוש ,ולא אמרינן דאין זה מיקרי אונס כיון דיכול לתבעו בדין ישראל
ולא עשה )סמ"ע(.
)כז( ולא היה שט"ח ביד המשכיר  -פירוש ,שטר מהשוכר שאין השדה בידו אלא בתורת
שכירות ולאחר זמן תחזור השדה לידו ,דזהו מיקרי שט"ח ,שכתב בו זכותו וחובתו של
כנגדו )סמ"ע(.
 713לא עשיתי.
 714לא עשיתי.
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)כח( ואחר שאכלו ג' שנים  -דאז היה יכול לטעון לקוח הוא בידי ואכלתיהו שני חזקה ואבדתי
שטר קניני )סמ"ע(.
)כט( וכפר בו וטוען שהפרדס שלו ואח"כ מסר המשכיר מודעה כו' – אם העדים לא שמעו
ההפחדה אלא שראו הכפירה ,ואח"כ מסר מודעה ומכר ,שאם שמעו ההפחדה לא היה כאן
אונס ,שהרי לא היה אפשר למלוה לכפור ,שכבר שמעו העדים אלו שהודה שהוא ממושכן
בידו ]וה"ל לתובעו ע"פ עדים אלו ,ומדלא תבעו ומכר לו עלינו לומר דגמר והקנה ,שאונס
כזה אף שאין בו אלא אונס ממון ,אם נתברר שכן היה הוי אונס לבטל המכר אם מסר מודעא,
ואח"כ כתבו לפיכך אם תבעו ,ללמדנו היאך נתברר זה האונס ,דהא ודאי העדים לא שמעו
ההפחדה ,דאם שמעו אינו אונס ובודאי גמר להקנותו ,דאל"כ ה"ל לתבעו בעדים ששמעו
ממנו שאמר אם לא תמכור לי אכבוש את השטר ,ע"ז כתב לפיכך אם תבעו כו' ,ור"ל דנודע
זה ע"י התביעה שתבעו המשכיר וכפר ,ואמר התובע לב"ד הריני מוסר מודעה לפניכם ,כי
אברר שזה שכופר אינו עושה אלא כדי שאמכרנו לו ,כי כן אמר לי תחילה ,ותוודעו זה שהרי
כשארצה למכור לו יתן לי דמי שויה כשאתן לו שטר מכירה ,וכשיהיה כן שיחזור ויבוא
המשכיר לפני הב"ד ויראה שאצל השוכר שטר המכירה שקנאו ממנו ,אזי יבורר אמיתתו
שאמר לו תחילה בינו לבינו אם לא תמכרנו אכבוש שטרי ,ובכה"ג נודע שהוא אנוס ומהני
מודעתו לבטל המכירה .אבל בלא מסירת מודעה ,אף שניכר אונסו ,מ"מ איכא למימר שמ"מ
ע"י המעות נתרצה וגמר והקנה )נתה"מ(.715
)ל( והם הם עידי המודעא  -משמע דהביטול מקח הוא מטעם אונס ומודעא ,וקשה לי דהא
בלא"ה המקח בטל ,דהא במטלטלין כה"ג אם גזל מטלטלין או אפילו בפקדון דכפריה אין
הנגזל ולא המפקיד יכול להקנותן שוב ,דמטלטלין דכפריה הוי כגזילה ובגזל ולא נתיאשו
הבעלים שניהם אינם יכולים להקדישו ,אלא לגזלן עצמו או לנפקד עצמו יכול להקנות,
ואפילו בקרקע כל ממון שאינו יכול להוציאו בדיינין אם הקדישה אינה מקודשת ,דהיינו
שאין לו עדות ,וא"כ הכא שהיה טוען לקוח הוא בידו והלה אין לו עדים ממילא אינו יכול
להקנותן אפילו להגזלן כמו במטלטלין ,דלגזלן עצמו יכול להקנות )נתה"מ(.

)ח( במה דברים אמורים ,באונס שהרי הוא חמסן)לא( מפני שכופה את המוכר למכור
שלא ברצונו ,אבל הגוזל והוחזק בגזלן)לב( ואחר כך לקח שדה שגזל ,אין המוכר צריך
למסור מודעא כמו שיתבאר)לג(:

)לא( שהרי הוא חמסן כו'  -לשון "שהרי" ,אינו לנתינת טעם ,אלא ה"ל כאילו כתב "באונס
שהוא חמסן" ,וכל חמסן נותן דמים ,אלא "מפני שכופה את המוכר למכור שלא מרצונו"
)סמ"ע(.
)לב( אבל בגוזל והוחזק בגזלן כו' – עי' לעיל סי' קנ"א ס"ג ,שכ"כ המחבר ,אמנם שם הרמ"א
משיג די"א דאם לא מסר מודעא מכירתו מכירה כו' .ויש לחלק ,דכאן מיירי שהשדה שהוא
ידוע שבאה לידו בתורת גזילה וקנאה אח"כ ממנו ,דבזה הרמ"א מודה כיון שהוחזק גזלן
עליה בהיותה כבר בידו ,אף שאח"כ נתן לו דמי שויה ,לא אמרינן דגמר להקנותו ,משא"כ
לעיל בסוף סימן קנ"א דשם מיירי שנתן לו דמי השדה קודם שבאה לידו בתורת גזילה ,ואף
שגם שם כתב שהוחזק עליה גזלן ,היינו שכבר יצאה מידו פעם אחת בתורת גזילה ,ומ"מ
כיון שלא חזרה ובאה לידו בתורת גזילה אמרינן דגמר והקנהו לו )סמ"ע( .וי"א דאפילו הוא
כבר תחת יד הגזלן ואניס ליה באונסא דאחרינא למכור לו ,דקנה כשלא מסר מודעא ,אבל
היכא דאנסיה באונסיה דממונא אחרינא ,ואפילו גזלה נמי האי מידי ובתר הכי זבניה ניהליה,
דגמר ומקני ,לכו"ע בגזל האי מידי וזבין ליה דלא בעי מסירת מודעא ,ואפ"ה באנסו גם
באונס אחרינא מודה דקנה כשלא מסר מודעא) 716נתה"מ(.
)לג( ומ"ש כמו שיתבאר  -לקמן מסימן שנ"ט והלאה ,אבל לכאורה יותר נראה דט"ס בדברי
המחבר וצ"ל כמו שנתבאר ,דהא עיקרא דדינא זה כתבו לעיל בסימן קמ"ט סעיף י"ג ,וקנ"א
סעיף ג' )סמ"ע(.

)ט( עידי המודעא יש להם לחתום הם עצמם באותו הממכר שנמסר להם המודעא עליו
ואין בכך כלום ,ואפילו אמר להם בפני האנס ברצוני מכרתי בלא אונס הוי המודעא קיימת,
 715בסדר?
 716חלש?
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כשם שאונסו שמכר בלא רצון כך אונסו עד שאמר ברצוני אני מוכר ,ע"ל סימן מו אי נאמנים
לומר מודעא היה דברינו .הגה :שטר מודעא שאין בו זמן ,ואין העדים כאן ולא ידעינן אי
נעשית קודם המכר או אחר כך ,המודעא כשרה ומבטלת המקח מאחר דידעינן באונסיה
מסתמא מסר מודעא קודם לכן )מ"כ במרדכי ישן ודעת עצמו(:

)לד( יש להם לחתום הם בעצמם כו'  -רבותא קמ"ל בזה ,דאע"ג דאין העדים נאמנים בדיבורם
לומר מודעא היו דברינו ,דלא בא דיבורם ומבטל חתימתם ,מ"מ כשהן חתומין בשטר
מודעא ,בא אותו שטר בחתימתן הנכתב קודם שטר הקנין ומבטל שטר הקנין אשר חתימתן
עליו הנכתב והנחתם אחריו ,וכ"ש כשעדים אחרים מעידים על המודעא שנמסר לפניהן קודם
המכירה דמהני )סמ"ע(.
)לה( שטר מודעא  -עיין בס' א"א דף נ"ה ע"ג ובתשוב' ר"א ן' חיים סימן ס"ג דף ק' )ש"ך(.717
)לו( מאחר דידעינן באונסיה  -פירוש ,ע"י שטר מודעא זה ידעינן אונסיה דהרי העדים מעידין
ע"ז בהשטר )סמ"ע( ,ונראה דלאו דוקא ,דאפילו ידעינן האונס מעדים אחרים מבטלין המקח
בצירוף מודעא זו ,דבזה ג"כ שייך הטעם שכתב הסמ"ע ס"ק )לז( )נתה"מ(.
)לז( מסתמא "מסר" מודעא  -כן צ"ל .והיינו טעמא ,דמוקמינן עדים על החזקה דלא היו
חותמין אם לא ידעו שהיתה קודם המכירה )סמ"ע( ,וי"א דכיון דספיקא הוא מוקי ארעא
בחזקת בעלים הראשונים והמכירה בטילה ע"ש .ולפ"ז בפשרה שדינה כמכר )לעיל סעיף
ג'( אם התובע הוציא מסירת מודעא כזו ,אוקי ממונא בחזקת הנתבע והפשרה קיימת
)קצה"ח( ,וי"א דעדי המודעא אין צריכין לחקור אם עדיין לא מכר ,והעדים מעידין רק על
האונס בלבד ,ואח"כ יברר המוכר שהמודעא היתה קודם ,אלא טעם אחר ,דכיון שיש ספק
אימת נעשה אמרינן יד בעל השטר על התחתונה ,אבל כל זה דווקא אם היתה המודעא על
דבר שאין לו קול ,כגון במכירת מטלטלין או עסק אחר שאין לו קול ,בזה צדקו דבריו שאין
על העדים לחקור אם עדיין לא נעשה דבר ,אבל אם היתה המודעא על מכירת קרקעות שיש
לו קול ,בזה צדקו דברי הסמ"ע דמוקמינן העדים אחזקה כו' ,דאילו היתה המכירה קודם
מסתמא היו יודעין העדים ממכירה זו ולא היו רשאין לכתוב המודעא שהיא שלא כדין ,והיה
להם להרחיק מדבר שקר דהא לשון המודעא בלשון עתיד שהוא אנוס למכור כו' .ועוד
שכתב דהרמ"א כאן דנקט רק מכר ,ובאמת בדרכי משה כתב דין זה במכר או מתנה ,משום
דבמתנה אין לעדים לחקור שום דבר הואיל ואין צריכים לכתוב וידענו באונסיה ,משא"כ
במכר ,אולם לטעמא שכתב הסמ"ע דמוקמינן העדים על חזקתן דלא היו חותמין כו' ,גם
במתנה שייך טעם זה ]וה"ה מחילה[ .ועוד יש נפקותא לדינא בין טעם שהביא רמ"א ובין
טעם הסמ"ע ,באם העדים לא כתבו המודעא רק שהעידו בעל פה בפני ב"ד שפלוני מסר
מודעא בפניהם ,ולא ידעו הזמן אם הוא קודם המכירה או אח"כ ,דלטעם הסמ"ע לא שייך
בזה חזקת העדים ,דהא לא חתמו כלל ,א"כ אין עדות המודעא מבטל המכר ,אמנם לטעם
הרמ"א דמאחר דידעינן באונסיה מסתמא מסר קודם לכן ,המכר בטל) 718פ"ת(.

)י( וכן אם הודה בפניהם שלקח הדמים אחר שמסר מודעא על כך ,אינו חייב להחזיר
כלום שהאנס אנסו עד שיודה והעדים כבר ידעו שהוא אנוס ,אבל אם מנה הדמים בפניהם
חייב להחזיר:

)לח( וכן אם הודה בפניהן כו' עד אינו חייב כו'  -בכאן דמסר מודעא דוקא ס"ל דאין הולכין
אחר הודאתו ,משא"כ בסעיף א' דאיירי דלא מסר מודעא ,שם כתב אף על גב דלא לקח
הדמים בפני עדים ,ור"ל אלא שהודה ,אזלינן בתר הודאתו לענין זה שהמקח קיים )סמ"ע(,
ע"ל סי' רל"ו ס"ד )ש"ך(.

@)יא( כהעידו עליו עידי המכר שביטל המודעא הרי המודעא בטלה)לט( ,ואם אמר לעידי
המודעא הוו יודעים שכל קנין שאני לוקח לבטל המודעא שהכל בטל ,ואיני אומר כך אלא
מפני האונס שאתם יודעים ,ואין ברצוני להקנות לזה האנס לעולם ,הרי המכר בטל ואע"פ
שקנו מידו לבטל המודעא .הגה :מיהו אם חזר ובטל כל הבטולין שעשה בתחילה י"א דמהני ,וכן
נוהגין לכתוב בשטרות לבטל כל מודעי דנפיק מגו מודעי עד עולם ,ודוקא במכר אבל במתנה כל
 717לא עשיתי.
 718מספיק?
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זמן דידעינן באונסיה אע"ג דבטל מודעא לא הוי מתנה ,אבל אי לא ידעינן אונסיה מהני ביטול
מודעא אף במתנה ,וכן אם הודה באיזה דבר שאינו חייב הוי כמתנה לכל דבר:

)לט( הרי המודעא בטילה  -דאמרינן אגב אונסיה וזוזי גמר והקנה וכמ"ש לעיל סעיף א',
וכחזר וביטל המודעא והרי כאילו לא מסר מודעא מעולם .וי"א דכל שמסר מודעא תחילה,
אפילו סתם ,ג"כ לא מהני הביטול מודעא שאח"כ כשידוע שמבטלה מכח אונסא) 719סמ"ע(,
הרי המודעא כו' .עיין בתשובת מבי"ט ח"א /ח"ב /סימן ק"כ ובשאלות שניות סי' קפ"א
ורכ"ז ובתשובת ר"מ אלשיך סי' ל"ה וברשד"ם סי' תי"ט ותל"ז ובתשו' ר"ל ן' חביב סי'
ל"ד) 720ש"ך( ,הרי המודעא בטילה .עיין באר היטב ]סקי"ח[ .ועיין עוד בתשובת מהרי"ט
]ח"ב[ חלק חו"מ סי' מ"ג ,ובתשובת מהר"ר משה רוטנבורג חלק חו"מ סי' כ"א ,ע"ש
היטב) 721פ"ת(.
)מ( לבטל כל מודעי דנפק מגו מודעי כו'  -דוקא בהאי לישנא צריך לכתוב ,אבל לא מהני
כשכתב בו שמבטל כל מודעות עד עולם ,דאין בכלל זה ביטול מסירת מודעא שמסר תחילה
על ביטול המודעא דאח"כ ,מיהו גם לסברא קמייתא מהני כשכתוב בשטר הקנין "שפוסל
כל העדים שיעידו שמסר לפניהן מודעא" )סמ"ע(.
)מא( כל זמן דידעינן באונסיה כו'  -כבר נתבאר טעמו ,דבמתנה גילוי דעת בעלמא דלא ניחא
ליה בהמתנה מבטל המתנה .וה"ה במודה לו בדבר שאינו חייב בו ,אף שאמר לפני עדים הוו
עלי עדים שאני חייב לפלוני כך וכך ,כשידוע שאינו חייב לו אלא שבא לחייב נפשו בטענתיה
בהודאתו זו ,ה"ל כדין מתנה )סמ"ע( ,משמע מדבריו דבמודה שחייב לו מכבר ואין ידוע אם
הוא אמת שחייב לו ,שאין המודעא בלא אונס מבטלת .וי"א דגם בכה"ג מבטלת מודעא בלא
אונס ,דאיכא הוכחה שנאנס דאל"כ למה לו להודות )נתה"מ(.722

)יב( באיזה אונס אמרו שהוא מבטל המקח באונס דאתי ליה מאחריני ,אבל באונס דאתי
ליה מנפשיה כגון מי שמוכר מפני שהוא דחוק למעות לא ,ואפילו באונס דאתי ליה מאחריני
דוקא שאנסוהו למכור ,אבל לא אנסוהו למכור אלא ליתן מעות ומחמת שלא היו לו המעות
הוצרך למכור ,לא הוי אונסא וזביניה זביני)מב( ,וכל זה מיירי באנסוהו למכור דאמרינן אגב
אונסיה גמר ומקני ,אבל אנסוהו לקנות אינו קנין)מג(.

)מב( לא הוי אונסא  -דוקא כשמכרו לאחרים אבל לגזלן עצמו לא מהני כשמסר מודעא דע"כ
723
האונס בא מחמתו )ש"ך( ,ועיין בתשובת בית שמואל אחרון חלק אה"ע סימן י' מ"ש בזה
)פ"ת(.
)מג( אנסוהו לקנות  -עיין מ"ש בסימן ט' ס"ק א' )קצה"ח( .אנסוהו למכור ,ולקבל חילוף
המכירה מטלטלין ,כמו דאמרינן אגב אונסא וזוזי גמר ומקנה ה"נ אמרינן אגב אונסא ושוה
כסף גמר ומקני ,דהא יכול למכור השוה כסף בעד מעות והוי כקיבל דמים .ואם האנס ייחד
לו החפץ ואנסו ואמר לו מכור לי באלו ,דאז דין חליפין יש לו כמבואר בסימן ר"ג ס"ג
בהג"ה ,משו"ה כמו שהנאנס אינו קונה החפץ דהוי אנסוהו לקנות ,גם האנס אינו קונה,
ואפילו נתן לו האנס רק משכון בעד הדמים ,קנה ,דהא אפילו נתחייב לו הדמים קנה להרבה
פוסקים כמבואר בסעיף א' בהג"ה ,ובנתן משכון נראה דכו"ע מודים דהוי כקיבל זוזי .ונראה
דהמאנס את חבירו לקנות ,אף שהלוקח יכול לבטל המקח מ"מ המאנס אינו יכול לבטל
המקח ,דדמי להא דסימן ר' סעיף י"א דאין המוכר יכול לחזור בו ,וה"נ הוי כתולה הקנין
ברצון הקונה )נתה"מ(.
רו  -דין כשאמכור אמכור לך במאה ומכר לאחר ביותר ,או שאמר :אמכרנה לך כמו
שישומו אותו ב"ד ,ובו ד' סעיפים.

 719הסמ"ע הביא שיטת הרא"ש שביטול מודעא מאונס מבטל מודעא ,ולא נ"ל שיש צורך להביאו
 720לא עשיתי.
 721לא עשיתי.
 722לא הבאתי את דברי הקצה"ח.
 723לא עשיתי.
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)א( האומר לחבירו)א( כשאמכור שדה זו הרי היא מכורה לך מעכשיו במנה)ב( ,וקנה
מידו על כך ולאחר זמן מכרה לאחר במאה ,קנה הראשון ,לא הזכיר סכום)ג( רק אמר לו
כשאמכרנה אמכור לך ,לא קנה הראשון ,וכן אם מכרה ביותר על מנה קנה האחרון)ד( ,שלא
אמר לו אלא כשאמכור שיהיה מוכר מדעתו כבתחילה ,וזה לא היה רוצה למכור ,ולא מכר
אלא מפני התוספות שהוסיף זה ,ונמצא כמי שנאנס ומכר .הגה :וכל זה מיירי שאמר בלשון
כשאמכור אמכור לך וכו' ,אבל אמר לא תמכור אלא לי)ה( או שהתנה בפירוש שאף אם יתנו לו יותר
ממה שקצב ימכור לו ,תנאו קיים)ו(:

)א( האומר לחבירו כו'  -עיין בתשו' רא"ן ששון סי' קל"ג שהאריך בדינים אלו ובישוב דברי
העיטור שהביא ב"י ע"ש ותמצא נחת ובתשובת רשד"ם סי' ר"ס ובתשובת ר"ש כהן ס"ג סי'
פ"ד) 724ש"ך(.
)ב( מעכשיו במנה כו'  -הא דצריך לומר "מעכשיו" דאם לא כן הוה ליה אסמכתא או קנין
דברים ,וכן כתב הרמ"א בסוף סימן זה )סמ"ע( ,725י"א דאם אמר בלשון חיוב מהני בלא
מעכשיו ,והוא הדין אם כתב בסוף השטר וקנינא מיניה ,שהחזיר הקנין בשטר ,מהני כמו
לשון חיוב) 726נתה"מ(.
)ג( לא הזכיר סכום כו'  -דאז לא סמכה לו דעת המוכר שמא לא יתרצה הלוקח לקנות אלא
בפחות מכדי שווין ,ולא דעת הלוקח שמא לא יתרצה המוכר ליתנה כי אם ביותר משויה,
וכמ"ש לעיל סימן ר' סעיף ז' )סמ"ע(.
)ד( מכרה ביותר על מנה  -הוא הדין אם החליף על שדה או על בית אחר ,אף על פי שאינו
שוה יותר על מנה ,קנה השני ,דזה הוי כמו מכרה ביותר על מנה דאמרינן זוזי אנסוהו בשביל
המעות שהוסיף ,הכי נמי בחליפין ,דהא מבואר בסימן רכ"ז סעיף כ' דאין בחליפין דין
אונאה מטעם דיש רוצה במחט יותר מבשריון ,וק"ו בבתים דיש דניחא ליה בית קטן יותר
מן גדול או עומד במקום דמרווח ליה טפי מביתו ,פשיטא די"ל דאילו לא נתן לו השני בית
אחר לא מכר מביתו כלל בשום ממון ,דמהאי טעמא נמי אם החליף חצר בחצר לא שייך דין
דבר מצרא כמ"ש בסימן קע"ה סעיף כ"ד )פ"ת(.
)ה( 727לא תמכור אלא לי – מקור דין זה מיירי בדווקא בשותפין לזמן ,והתנו שבתוך הזמן
כשירצה אחד מהשותפים למכור חלקו שלא ימכור אלא לו ,מהני .וכתב שם הטעם ,דשותפין
לא בעו קנין ותנאי שלהם נגמר בדיבור בעלמא אף בלשון זה לא תמכור אלא לי ,וה"ה
בכיוצא בזה בדבר דלא בעי קנין רק תנאי בעלמא ,או דמיירי בראובן שמכר לשמעון והתנה
עמו בעל מנת שלא ימכרנו אלא לו ,ובכהאי גונא כיון דלא אמר בלשון לכשאמכור ,אבל
במקרה אחר זה לא מהני) 728נתה"מ(.
)ו( תנאו קיים  -דכל תנאי שבממון קיים )סמ"ע(.

)ב( אמר לו כשאמכרנה הרי היא קנויה לך מעכשיו כמו שישומו בית דין של שלשה
אפילו על פי שנים מהשלשים ,אמר לו כמו שיאמרו שלשה עד שיאמרו השלשה:

)ז( א"ל כשאמכרנה כו' .עיין בתשובות מבי"ט ח"א /ח"ב /ס"ו וסי' כ"ו וקפ"ה ובשאלות
השניות סי' קט"ו דף קצ"ב ובתשובת רשד"ם סי' קפ"ג )ש"ך(.729
)ח( בית דין של שלשה  -אין חילוק בין אם אמר לשון "שומא" בין לשון "כדאמרי" ,אלא
מחלק בין הזכיר בית דין של שלשה ובין לא הזכיר בית דין ,ודין זה נמי שייך במוכר לחבירו
מיד ואמר ליה תהא מכורה לך כמו שישמוהו תלתא או ארבע )סמ"ע(.

)ג( וכן אם אמר כמו שישומו אותה בית דין ארבעה ,עד שישומו הארבעה כולם ויסכימו
וימכור לאחר כמו שיסכימו ,ואחר כך קנה הראשון:

)ט( כמו שישומו בית דין של ארבע כו'  -הטעם ,דכיון דנחית למנין יותר מסתם בית דין,
אמרינן דדוקא קאמר ובעינן שיסכימו כולם ,ואין הולכין אחר הרוב )סמ,ע(.
 724לא עשיתי.
 725לא הבאתי את דברי הקצה"ח ,וע'י נתה"מ ס"ק )ה(
 726זה דלא כטור ,ולכן י"א או זה לכו"ע?
 727לא הבאתי את דברי הסמ"ע.
 728מה שהוא חלק על דברי הקצה"ח לא הבאתי.
 729לא עשיתי.
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)י( וימכור לאחר כמו שיסכימו  -לאפוקי אם מכרו ביותר ,דהוה אמרינן תוספות הדמים
שנתן לו אנסוהו להמכירה וכנ"ל בסעיף א' )סמ"ע(.

)ד( שמו אותה שלשה או ארבעה ,ואמר המוכר עד שיבואו ג' אחרים או ד' וישומו ,אין
שומעין לו שהרי קנו מידו תחילה שמכר מעכשיו .הגה :אבל לא מכר מעכשיו ,אע"פ שקנו
מידו שכשימכור יהא מוכר לו ,לא קנה דהוי קנין דברים כמו שנתבאר לעיל סימן רג ,ועוד
דהוי אסמכתא כמו שנתבאר בסימן רז.

)יא( שלשה או ארבעה  -רצה לומר אם נעשה כמ"ש תחילה כפי מה שיאמרו שלשה או
ארבעה )סמ"ע(.
)יב( שלשה אחרים – י"א אפי' ג' אחרים הם בקיאים יותר ,וצ"ע לדינא )ש"ך(.
)יג( שהרי קנו מידו תחלה שמכר מעכשיו  -ר"ל ומשום הכי מיד ששמוהו כפי דבריו נתקיים
המקח מיד למפרע ושוב אין לו טענה לדחותו )סמ"ע(.
)יד( לא מכר מעכשיו – י"א הטעם משום דהוי קנין דברים ואסמכתא ,וי"א דבלא קנין לא
קנה וקנין לא מהני בלא מעכשיו דהדרא סודרא למריה ,ונראה דאפילו בכסף ושטר נמי כיון
דאינו מקנה מעכשיו הו"ל כאומר לאחר שלשים דיכול לחזור תוך שלשים )עיין אה"ע סימן
730
מ' סעיף א'( וכיון שמוכרו לאחר הרי חוזר מראשון ומש"ה בעי מעכשיו )קצה"ח(.
רז  -המוכר נכסיו על תנאי ,ודיני אסמכתא ,והמחייב עצמו בדבר שאינו חייב בו ,ובו
כ"א סעיפים
)א( המקנה לחבירו בין קרקע בין מטלטלים והתנה תנאים שאפשר לקיימם)א( ,בין
שהתנה המקנה בין שהתנה הקונה ,מיהו יש אומרים דאם התנה המוכר טובת הלוקח)ב( ,אין זה
תנאי דלא הוי אלא פטומי מילי)ג( ,והני מילי שמכר לו בתחילה סתם וקודם שנגמר המקח לגמרי)ד(
הטיל המוכר תנאי ,אבל אם בתחילה אמר המוכר על תנאי כך וכך אני מוכר לך ,אע"פ דהוי טובת
הלוקח מכל מקום לא קנה רק אדעתא דהכי והוי תנאי גמור ,וכן אם התנו תנאי ואחר כך כתבו
השטר ,סתם ודאי על תנאי הראשון כתבוהו ,אם נתקיימו התנאים)ה( נקנה הדבר שהוקנה ,ואם
לא נתקיים התנאי לא קנה)ו( ,וכבר נתבאר משפטי התנאי בטור אבן העזר)ז( )סימן לח וסימן
קמד וע"ל סימן רמא מדיני תנאי(:

)א( תנאים שאפשר לקיימן  -עיין בתשובת ר"מ אלשיך סימן ל"ז ועיין מדיני אסמכתא
בתשובת רשד"ם סימן נ"ח וסימן ק"ח וקכ"ח )ש"ך(.731
)ב( טובת הלוקח  -כגון שא"ל אם יטרפנה ממך אזי אגבה לך שדה אחרת טובה ותפרע
ממנה קרנך ושבח השדה ופירי שלה )סמ"ע(.
)ג( אלא פטומי מילי  -דמדלא חזר הלוקח התנאי שהוא טובתו ,ש"מ דאף הלוקח לא
החשיב דברי המוכר והבטחתו לעיקר ,אלא שבא המוכר להניח עוצבו ורוגזו של הלוקח,
וחשב הלוקח בלבו אם אחזור התנאי יחזור המוכר מיד מדברי הבטחתו ,וטוב לי השתיקה
דאולי יבוש לחזור מדברי הבטחתו לאחר זמן ,אבל הסכים בדעתו לקנותו אף בלא אחריות
כו' )סמ"ע(.
)ד( 732וקודם שנגמר המקח לגמרי כו'  -דאי הטיל התנאי אחר גמר המקח ,אפילו התנה
הלוקח התנאי לטובתו לא הוה מהניא ליה לדבר שכבר נעשה ונגמר .וכל שהתנה עם הלוקח
בתחילת המכירה שימכרהו דוקא שלא באחריות ,אז אף אם אמר לו המוכר מיד אח"ז
בתחילת המכר לא תירא כי אם יטרפנו ממך אהיה לך באחריות ,דג"כ הוה פטומי מילי מדלא
התנהו הלוקח ,וגם לא חזר הלוקח אדברי המוכר לומר כן יהיה דוקא כדבריך שתהיה לי

 730לא הבאתי את דברי הסמ"ע כאן שמביא דרישה.
 731לא עשיתי.
 732לא הבאתי סמ"ע סק"ד
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733

)סמ"ע( ,עי' בב"י בשם תלמידי רשב"א וע' מ"ל פ"ו הט"ו מה' מכירה

באחריות
)רע"א(.734
)ה( אם נתקיימו התנאים  -מי שמכר ביתו והלוקח זקף הדמים על עצמו לשלם כשישא בנו
פלוני שלשים יום קודם הנישואין ,ומת המוכר ,והבן אינו רוצה לישא כלל ,אימתי צריך
לפרוע .ומסיק דמיד שיהיה להבן עשרים שנה שדרך העולם לישא ,צריך זה לשלם .אמנם
באשה כה"ג כשמתנה עד הנישואין ,כונתו עד הנישואין ממש או עד שתלבין ראשה שהוא
זמן המוגבל באשה לכל היותר ,ועיין בתשובת קרית חנה 735סי' י"ח ג"כ מענין זה )פ"ת(.
)ו( ואם לא נתקיים התנאי – עי' ט"ז יו"ד סימן רל"ו ס"ק י"ג ,אם לא נתקיים התנאי מחמת
אונס ,כגון מי שעושה מקח עם חבירו שיעמיד לו סחורה פלונית ליריד שאז זמן מכירתה
ולא בתר הכי ,ואירעו אונס למקבל שלא יוכל להעמידה לאותו הזמן אלא אחר הזמן ,פשיטא
דפטור אח"כ מלקבלה כו' ,משא"כ אם התנאי אינו עיקר כ"כ ואירעו אונס שלא יוכל לקיימו
באותו זמן ,ודאי לא בטל המעשה בשביל זה כו' ,ובנקודות הכסף שם השיג עליו לחלק דאם
התנאי זמן אינו עיקר כ"כ ואירעו אונס לא בטל המעשה ,וכן עי' ש"ך לעיל סימן כ"א סק"ג,
ועיקר כש"ך .מי שלקח מקח על מנת שיביאנו ליום השוק ונאנס ומביאו אח"כ ,לא מסתבר
כלל שיהא המקח קיים ,אף להוציא שיהדר הממון ואפילו היה בקנין סודר כו' .ראובן שנתן
לשמעון אן ווייזונג ]כתב העברה[ למקום אחד במדינה אחרת על סך כך וכך לסלק אחר
חודש ימים מעת ההוא במטבע של מדינה האחרת ,ושמעון סילק לראובן עבור האן ווייזונג
באדומים כפי השער ,ויקר מקרהו שבעת שהגיע האן ווייזונג למקום ההוא באה העיר במצור
ולא נפרע האן ווייזונג בזמנו ,והסוחר שנשלח האן ווייזונג לידו השיב אחור האן ווייזונג
ההוא עם פריטעסט ]??[ כנהוג ,ובמשך הזמן עלה השער מן האדומים נגד המטבע ההוא,
ועתה טוען שמעון כיון שלא נפרע שם האן ווייזונג חוזר כל המו"מ ואתה מחויב להחזיר לי
האדומים שלי ,וראובן אינו רוצה רק לסלק לו המטבע ההוא כפי הסך שהתחייב עליו באן
ווייזונג או בכאן או במקום שניתן האן ווייזונג לשם ,ועל דבר פסידא דשוקא ע"פ דין או
ע"פ מנהג הסוחרים טוען כי אנוס היה ,הוא תלוי בט"ז והש"ך הנ"ל ,ולכן אין להוציא מיד
המוחזק ,דכל שהוא מטבע של מדינה אחרת הוי כפירות הנמכרים בשוק ועומדים לסחורה,
והרי זה כקונה מחבירו סחורה ונותן לו המעות ,וזה התחייב את עצמו להעמיד לו הסחורה
לזמן פלוני) ,פ"ת(.
)ז( משפטי התנאים  -ונראה דדוקא אם אמר בלשון "אם "736הוי תנאי ובעינן למשפטי
התנאים ,אבל אם אמר בלשון כשיהיה ,כגון בהא דלכשיהיו לי דמים אחזיר לך )להלן סעיף
ו'( ,לא בעינן למשפטי התנאים ,דהוי כמו לזמן דלא בעינן למשפטי התנאים ,ולהיות כי
עיקר משפטי התנאים הן באה"ע לא הארכתי כאן .עכשיו נוהגין דבמטלטלין לא בעינן תנאי
כפול ,רק בקרקעות כותבין כתנאי בני גד ובני ראובן .ויש תנאים שא"צ למשפטי התנאים
כגון ששייר בגוף המכר דהיינו שאמר על מנת שדבר זה יהיה שלי ,ויתבאר פרט דין זה בסימן
רי"ב סעיף ג' )נתה"מ(.

)ב( יש אומרים דהני מילי כשקנה בדרך מהדרכים)ח( שקונים בהם והרי יש עליו לקיים
התנאי ,אבל אם לא קנה עתה והתנה עמו שאם נתקיים התנאי הזה יקנה ואם לא נתקיים
לא יקנה ,אע"פ שנתקיים התנאי לא קנה שזו אסמכתא)ט( היא ולא קניה ,אלא אם כן אמר
לו קנה מעכשיו וקנו מידו על כך:

)ח( דהני מילי כשקנה באחד מהדרכים כו' – היינו אף אם קנו מידו מיד ,כיון שהקנין נעשה
על תנאי ,הוא אסמכתא ,אם לא דקנו מידו במעכשיו ,דלשון מעכשיו מבטל אסמכתא ,עי'
לקמן סי"ד .וי"א העיקר לחלק בין אם היתה דעת המוכר ועיקר כונתו להקנותו אלא שרוצה
שיקיים לו תנאו ,דאז הוה דומיא דתנאי בני גד ובני ראובן דזה לא מיקרי אסמכתא וקנה,
ובין אם עיקר כונת המוכר היה שיקיים תנאו אלא שלא ירצה לקיים תנאו בלי מכירה לו
השדה ,דזה מיקרי אסמכתא .ומה שסיים המחבר וכתב ,אלא אם כן אמר ליה "קנה" מעכשיו
כו' ,לא אדסמיך ליה קאי ,אלא הו"ל כאילו אמר בכה"ג לא קנה כלל ,אלא בעינן שקנה מיד
 733זה דלא כטור בס"ק הקודם?
 734לא עשיתי.
 735לא עשיתי.
 736עי' לקמן ס"ק )טו(
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במעכשיו )סמ"ע( ,בתשו' ר"ש כהן ס"ב ס"ס קס"ג) 737ש"ך( .היינו לחלק בין אם אמר בלשון
"אם" ,738ששימוש לשון "אם" מורה שאין כונתו רק על קיום התנאי .ובין אם אמר לשון
"על מנת" ,שאז מורה שעיקר כונתו על קיום המקח ,ומכ"ש ב"מעכשיו" דקנה ,וי"א מ"ש
שמכרו לו מיד ,דהיינו שאמר לו בלשון שדה זו מכורה לך על תנאי ,אבל אם לא קנה ממנו
עתה והתנה שאם לא יקיים לא יקנה ,כונתו שלא א"ל בלשון שהוא מוכר לו מיד ,רק בלשון
אתן או אמכור ,ולכך אף על פי שנתקיים לא קנה ,וכונתו דקנין אתן או אמכור לא קנה דהוי
אסמכתא ,רק בקנין מהני ,ודוקא כשהקנין היה בלא תנאי ,אבל עם תנאי אינו מסלק
אסמכתא ,ולזה אף שהחזיק אחר שקיים תנאו לא מהני ,כיון דבשעת אמירה היה אסמכתא,
ומכ"ש כשהחזיק קודם דלא מהני כמו בקנין סודר מטעם דהדרא סודרא למריה ,והכי נמי
בחזקה )נתה"מ(.
)ט( שזו אסמכתא – יש מקשים שתנאי דבני גד ובני ראובן הוי אסמכתא ותולה בדעת
אחרים ,והעלה דהא דאסמכתא אינו קונה הוא מדרבנן אבל מדאורייתא קני ,ועי' ש"ך לקמן
)סקי"ח?( החולק ,ועיקר כדברי המקשה )קצה"ח(.

)ג( מי שמכר חצירו או שדהו ופירש בשעת המכירה שהוא מוכר כדי לילך למקום פלוני)י(
או מפני המטר שנמנע כדי לקנות חטים בדמיו הרי זה כמוכר על תנאי)יא( ,לפיכך :אם ירד
המטר אחר שמכר ,או באו חטים והוזלו ,או נמנע הדרך לעלות לאותה הארץ ,או לא נסתייע
לו לעלות או לקנות החטים)יב( ,הרי זה מחזיר לו הדמים ותחזור לו הקרקע ,שהרי פירש
שאינו מוכר אלא לעשות דבר פלוני והרי לא נעשה ,וכן כל כיוצא בזה .הגה :ודוקא במוכר
קרקעותיו)יג( ,אבל במוכר מטלטלים)יד()טו( לא מהני גילוי דעתו עד שיתנה בדיני תנאי:

)י( כדי לילך  -עיין בתשובת מהרא"ן סי' ע"ז סוף דף צ"ט וסי' ע"ח ועיין בתשובת ר"ש
כהן השייכים לס"ב סי' א' ובתשוב' ר"מ אלשיך סי' ל' וסי' ע"ח וע' בתשובת מהר"מ
מלובלין מדינים אלו בגט דוינ"א )ש"ך( .739אם אמר אדעתא למיסק כיון שהגיע לשם המקח
קיים ,ואם אמר אדעת לדור ,עד שידור ,עיין בתשו' רשד"ם סי' ק"ץ ורל"ב ורמ"ז ור"ס
ורפ"ט ושצ"ז) 740ש"ך( ,נהי דדברים שבלב אינם דברים ,מ"מ הרי קי"ל דיש דברים שאפילו
אמירה לא בעינן דהוי גילוי דעת גמור ממילא ,וא"כ כיון שכבר אמר בשעת מכירה שמוכר
מפני שרוצה לעלות לארץ ישראל הוה כדברים שא"צ אמירה ,דכי ס"ד מפני שרוצה לעלות
ולחזור ולירד קא מוכר נכסיו ,בודאי לדור שם קא מכוין וה"ל כאילו אמר להדיא לדור שם,
אם אמר להדיא לדור מקחו בטל בדלא אשכח דירה בריוח )פ"ת(.
)יא( הרי זה כמוכר על תנאי כו'  -הטעם ,דכיון דגילה דעתו שמפני כך מכר ,אומד דעת הוא
דאם לא יהיה אותו הדבר דלא היה מוכר ,אבל אם לא גילה לומר כן בשעת מכירה ,אין אנו
הולכין מסתמא אחר אומדן דעת לחוד ,דפעמים אדם מוכר קרקעותיו ואין ידוע למה הוא
מוכר ,אא"כ הוא אומדן דעת דמוכח )סמ"ע(.
)יב( או נמנע הדרך כו' או לא נסתייע כו'  -פירוש ,הן שלא הלך מחמת שהיתה מניעה בדרך
כגון שנתקבצו גזלנים בדרך ,הן שאין המניעה מכח הדרך רק שלא מסתייע לו מילתא מצד
עצמו ,שנתחדש לו ענין חליו וכיוצא בו שאינו יכול לילך ,או לא נסתייע לו לקנות החיטין
שבשביל קנייתן מכר ,וכל כה"ג אסור ללוקח לאכול פירות עד שידע שיקיים זביני )סמ"ע(.
)יג( ודוקא במוכר קרקעותיו כו'  -לפי שאין דרך בני אדם למכור קרקעות שהוא מתפרנס
מהן אם לא שהיתה דעתו לעקור דירתו מכאן ,אבל מטלטלין פעמים שאדם מוכר )סמ"ע,
וש"ך( ,עי' בהג"ה בסמ"ע ס"ס קפ"ה) 741ש"ך(.
)יד( אבל במוכר מטלטלים  -אחד שקנה סחורה ואמר מחמת שמכרה לאיש אחר ,ועכשיו
חוזר בו אותו האיש ,יכול הקונה לבטל המקח .אחד שדירתו בירושלים וקנה בית או חנות
בצפת ,ואמר שקונה זה משום דדעתו לעקור דירה מירושלים ולקבוע דירתו בצפת ,ולא
 737לא עשיתי.
 738עי' לקמן ס"ק )טו(
 739לא עשיתי.
 740לא עשיתי.
 741ז"ל :שכירות פועל אינה צריכה קנין ,לכן ראובן שאמר לשמעון אתן לך ב' זהובים ,דבר בשבילי
לשלטון ,צריך לקיים דברו ,ומה שטוען ראובן שמחמת יראה הבטיחו שלא יקלקל ענינו נגד השר,
דברים שבלב אינן דברים.
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אסתייע מילתא לעקור דירה או שלא הניחוהו אנשי צפת לקבוע דירה אצלם ,נראה דהמכר
בטל ,שאין לך אומדנא גדולה מזו ,דודאי אין דרך אדם לקנות קרקע במקום אחר אם לא
שרצונו לקבוע דירתו באותו מקום ,אמנם במטלטלין יש מח' אם יכול לבטל המקח )נתה"מ(,
מוכר מטלטלים לא מהני גילוי דעת ,משום שהוא ספק והלוקח זוכה במקחו מחמת שהוא
מוחזק ,והיכא דהמוכר מוחזק ידו עדיפא אפילו מהיכא דהלוקח הוא מוחזק כו' .מי שמכר
כלי כסף שלו כדי ליקח בדמיו יורה לבשל בו יי"ש ,והדבר היה ידוע ומפורסם שבשביל כן
הוא מוכר וכן אמר להדיא בשעת מכירה ,ושוב טרם משך הלוקח החפצים ואמנם זה כבר
קיבל כל מעותיו ,מת אחיו של מוכר ונפל לו בירושה יורה כזו וא"צ לו עוד ,על כן רוצה
לחזור ושלא יתן החפצים להלוקח כי אם להחזיר לו מעותיו .מאחר ולא היה קנין חליפין
ולא אגב קרקע אלא כסף בלא משיכה ,א"כ בלא שום אומדנא כלל יכול לחזור בו כמבואר
ריש סימן קצ"ח ,ולענין קבלת מי שפרע או מחוסר אמנה ,נראה ודאי שינוי שנשתנה הענין
שנפל בו בירושה יורה כזו הוה כתרי תרעי שברמ"א סוף סימן ר"ד .ועוד דאפילו היה קנין
גמור ,כיון דהמחבר סימן ר"ז לא הזכיר חילוק בין קרקע למטלטלין ,רק הרמ"א הגיה ,א"כ
המוחזק יכול לומר קים לי כהמחבר ולא נוכל להוציא ממנו )פ"ת(.
)טו( שם – דווקא במוכר ,אמנם בלוקח שאינו לוקח מתוך אונס לא מהני גילוי דעת בין
בקרקע בין במטלטלין ,ואפילו לר"ח ז"ל דס"ל בלוקח מטלטלין מהני גילוי דעת ,י"ל דלוקח
קרקע לא מהני גילוי דעת .עיר אחת שקנו איזה יחידים חזקת הקהילה מהקהל להיות כאחד
מבני הקהילה ,ואח"כ נתהוה שבני חברה קדישא חידשו חק וגזירה חדשה להעריך על כל
המבקש שם מקום קבר ,וטענו היחידים אדעתא דהכי לא קנו חזקת הקהילה .אין ממש
בטענה זו מכמה טעמים :חדא ,דלוקח קרקע לא אמרינן ביה אומדנא ,ואין לך לוקח קרקע
גדול מזה שלוקח קרקע עולם ,חזקת הקהילה חשובה להיות לו חלק בבה"כ הקדושה ומקוה
וכל נכסי הקהל ,ובפרט ליחידים הללו שלא מצאו מקום חזקה במקום אחר כו' .ועוד ,הא
לא הזכירו מידי בשעת קנין שנתנו עיניהם במיתה ,ולא שייך לומר הכא כל הקונה חזקת
הקהילה הוא ע"מ להקבר בלי שיעריכוהו ויטילו עליו כחפצם ,זה אינו אומדנא כלל כו'.
ועוד דנלע"ד ע"כ לא שייך אומדנא בחמרא דזול שפט בהוזל והוקר אלא טרם שהתחיל
הלוקח לעסוק ,אפילו אם כמה שנים עמד כך ולא הוליכו לזול שפט ולא התחיל למכור ממנו
והוזל ,אז ברשות המוכר הוזל וחוזר המקח ,אבל אם אחר שכבר החזיק ביינו ומכר ממנו
ביוקר כחפצו ושוב הוזל ,אין מן הסברא שיחזור בו במקח ,וה"נ כיון שכבר זמן רב נתחזק
זה בחזקת הקהילה כו' ,לא נ"ל כלל שיכול לחזור בו משום אופן ואין לו על הקהל כלום
כו' .ואפילו למ"ד לא בעינן תנאי כפול ,עכ"פ צ"ל בלשון "אם" ,742אם איסק לא"י יהיו
החפצים או הקרקע מכורים ,אך הכא לא אמר לשון "אם" ,אלא "משום" דבעינא למיסק
לארץ ישראל מזבנינא" ,ומשום" לאו לשון תנאי הוא ,ולא אתינן עלה אלא מאומדנא דחז"ל
דאי לאו הכי לא היה מוכר והוי כאילו התנה )פ"ת(.

)ד( אבל המוכר סתם ,אע"פ שהיה בלבו שמפני כך וכך הוא מוכר ,ואע"פ שנראים
הדברים שלא מכר אלא לעשות כך וכך ולא נעשה ,אינו חוזר שהרי לא פירש ודברים שבלב
אינם דברים)טז( ,ואע"פ שקודם מכירה אמר שהוא מוכר על דעת לעשות כך וכך ,כיון
דבשעת המכירה לא אמר אינו חוזר .הגה :מיהו אי איכא אומדנא דמוכח נתבטל המקח)יז( ,ויש
אומרים דבמתנה דברים שבלב הויין דברים)יח(:

)טז( ודברים שבלב אינם דברים  -ראובן שמכר ביתו לשמעון ,ולוי נתן בעד שמעון חילוף
כתב לראובן על סך דמי מכירה ,והוא קיבלו בפרעון תמור מעות מזומן ,ותנאי היה בין ראובן
ושמעון שראובן המוכר מחויב להשתדל רשיון מכירת הבית מהשררה במשך ו' שבועות,
ואם יאוחר יותר המכר בטל ,ועל תנאי זה השלישו החילוף כתב ביד שליש ,והנה ראובן
המוכר השתדל והשיג הרשיון ,אלא שלא היה שמעון בביתו בסוף ו' שבועות הנ"ל ,כי הלך
בדרך למרחוק ונתאחר הדבר בעל כרחו עד שבא שמעון לביתו ,ואז בא ראובן לקיים תנאו
וגם שמעון נתרצה ,אלא שלוי אשר נתן החילוף כתב טוען ,מאחר שלא נתקיים התנאי בזמנו
הרי המכר בטל ורוצה שיחזירו לו החילוף כתב שלו .הנה פשוט אי היה לוי מתנה עם שמעון
בשעה שנתן עבורו חילוף כתב לראובן שאינו נותן אלא על תנאי שיוגמר הקנין בתוך ו'
 742עי 'לעיל ס"ק )ז( ,וס"ק )ח(.
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שבועות ,ועבר הזמן ולא נתקיים התנאי אפילו ע"י שום אונס בעולם ,הן מעכבת ראובן והן
מעכבת שמעון ,מ"מ כיון שלא נגמר זה המקח במשך זמן הנ"ל הרי בטל חיובו של לוי
לשלם עבור שמעון ,כי אדעתא דהכי לא נכנס בחיוב שיהיה חילוף כתב שלו תלוי ועומד
זמן יותר ממה שקצב ,ואי משום דנאנס ,מה לו ולאונס דידהו ,אונס רחמנא פטריה אמרינן,
אבל אונס רחמנא חייביה לא אמרינן כמבואר בחו"מ סימן כ"א ,אך הכא לא התנה לוי עם
שמעון שום דבר ,ושמעון הוא דהתנה עם ראובן ,ופשוט שאם היה רוצה שמעון למחול
התנאי או להרחיב זמן לראובן ,אין לוי יכול למחות ולומר אדעתא דהכי לא נתתי החילוף
כתב שלי דהא לא התנה ,ואף על גב ששמע תנאי שהיה בין שמעון וראובן ,לא מצי לומר
אדעתא דהכי נתתי החילוף כתב דהו"ל דברים שבלב ,ואפילו אם היה התנאי בין לוי ושמעון
רק שלוי לא היה מתנה לטובת עצמו ונתן חילוף כתב בסתם ,אלא שמעון אמר לטובת לוי
הריני להחזירו לך אם לא יוגמר המקח במשך ו' שבועות ,ס"ל לרוב הפוסקים ופסקו רמ"א
ריש סימן ר"ז דאינו תנאי אלא פטומי מילי ,ומכ"ש כשלא היו הדברים בין לוי ושמעון כלל
רק בין ראובן לשמעון ,שאפילו אם היה גם לוי נושא ונותן עמהם בזה ודיבר עם ראובן שאם
לא יוגמר הענין במשך ו' שבועות יתבטל המקח ,מ"מ היינו הכל כעין שליח שמעון וסרסורו
לגבי ראובן ,אבל אין זה נוגע לחילוף כתב שנתן הוא כו' .ולא עוד ,אלא אפילו לא מחל
שמעון על התנאי והיה מערער על המקח ,לא היה מתבטל ,דבתנאי שבין ראובן לשמעון
נאמר אונס רחמנא פטריה כיון שהמקח נגמר ואין שום עיכוב כלל ,ולא הוה אלא כקונס
עצמו וזרוזי נפשיה שאם לא יגמר הדבר לזמן פלוני יתבטל המקח ועכשיו נאנס ,דאין לך
אונס גדול מזה דהא קאים והלוקח נטמן ,א"כ רחמנא פטריה כו' ,עכ"פ אין ללוי שום טענה
נגד ראובן ולא בעל דברים דידיה הוא ,ואפילו לשמעון אין לו טענה נגד ראובן ,דאונס היה
כיון שלא בא שמעון לביתו )פ"ת(.
)יז( אומדנא דמוכח  -לוי שרצה לקנות בית משמעון ,ושאל לו כמה רוצה ,השיב ת"ק ר"ט,
ולוי אמר שיתן לו ש' ,השיב שמעון כבר רצה נפתלי ליתן לי ש"ן ר"ט ,ונשבע בנקיטת חפץ
שאם יבוא היום אחד ויתן לי בעד ת' ר"ט לא אתננה לו ,ומפני כך נתן לו לוי ת"י ר"ט וקנה
הבית ,ויהי העם כמתלוננים שקנה בית ביוקר מאד ,שאל לוי לנפתלי אם אמת הוא שרצה
ליתן ש"ן ר"ט ,והשיב לא היו דברים מעולם ,ותבע לוי לשמעון בדין ,והשיב ,בענין נפתלי,
להשביח מקחי אמרתי שקר וזה דרך התגרים ,ועל דבר השבועה הייתי אומר בפי ומבטל
בלבי ,ואם חטאתי אקבל דין שמים ,ומלבד זה אמת נשבעתי ,כי אם בו ביום נתן לי א' בעד
הבית ת' ר"ט לא הייתי מוכר לו מפני השבועה כו' .וכתב ,בענין מכירת הבית נ"ל דשמעון
פטור מדין אדם ,אף על פי שהתל שמעון בו בערמתו שהתפאר שנפתלי ביקש ליתן לו ש"ן
ר"ט ,ולוי לא שאל פיו לפני קנייתו וסמך על הימנותיה ,כי סבר מילתא דעבידא לגלויי לא
משקר אינש ,ויש לו תרעומת על חבירו ועל עצמו .ובענין השבועה ,מה שאמר שמעון שהיה
מבטל בלבו ,אין זה מספיק אפילו בדיני אדם כו' ,ומה שאמר ומלבד זה אמת נשבעתי ,הגם
שי"ל דזה יספיק לדין אדם דנאמן לפרש דבריו ,אבל בדין שמים מתחייב אפילו אמת
שכוונתו כך היה כו' ,וכל זה דוקא אם כבר פרע לוי לשמעון ,משא"כ אם עדיין המעות בידו,
נ"ל דמצי למימר על דבריך שאמרת שכבר רצה נפתלי ליתן ש"ן ר"ט ונשבעת סמכתי ,וי"ל
דודאי שכה"ג הוא אומדנא דמוכח דמהני אפילו במכר )פ"ת(.
)יח( דבמתנה דברים שבלב כו'  -הטעם ,דדוקא במכר דקיבל מעות מסתמא גמר ומקני אם
לא דפירש ,משא"כ במתנה דהוא בחנם ,דאומדן דעת כל דהו מבטל המעשה ואמרינן ביה
דלא גמר בדעתו ליתנו לו בחנם )סמ"ע(.

)ה( מי שהקנה לחבירו)יט( והתנה עליו על מנת שתתן מקח זה או תמכרנו לפלוני ,אם
נתנו או מכרו לאותו פלוני קנה ,ואם לא קיים התנאי ומכרו לאחר או שלא מכרו ולא נתנו
בזמן שקבע לו לא קנה ,וכן המוכר)כ()כא( או הלוקח שהתנה שיחזיר לו המקח)כא( בזמן
פלוני או כשיתן המעות)כב( ,הרי המכר קיים ויחזיר כמו שהתנה ,ואי נתן לו בעל כרחו אי
מקרי נתינה וקיום התנאי ע"ל סימן קך)כג(:
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)יט( מי שהקנה כו' – מש"כ תתן מקח זה לפלוני היינו שיתן לו קודם שיתן לאחר ,אבל אם
התנה ליתן לראובן ,ונתן לשמעון ,ואחר כך קנה משמעון ונתן לראובן לא קיים התנאי )ש"ך
בשם הרא"ן ששון(.743
)כ( וכן המוכר או הלוקח שהתנה שיחזיר לו המקח לזמן פלוני או כשיתן לו המעות כו' -
נראה דהאי "או כשיתן לו המעות" קאי אמ"ש לפניו "בזמן פלוני" ,והכי קאמר ,הן שיתנה
שיתן לו המקח במתנה בזמן פלוני או שיתנה במכירה כשיחזירנו לו בזמן פלוני ,ועד אותו
זמן יהיה השדה בידו בקנייה גמורה ,ומשו"ה מותר לאכול הפירות וליהנות ממה שקנה דאז
מחזירנה לו בחנם ,והו"ל כמשכנתא דסוריא דכתבו במשלם שניא אילן תיפוק ארעא דא
מינך בלא כסף ,ואם מחזירנה לו כשיתן לו המעות ,הו"ל כמשכנתא באתרא דלא מסלקי
דמותר אפילו בלא נכייתא ,וכמ"ש הטור והמחבר ביו"ד ריש סימן קע"ב ע"ש .ראובן שהיה
חייב מנה לשמעון ומכר לו קרקע באותו מנה ,וכתב לו שטר מכירה ,אבל לא החזיק בקרקע,
ושמעון כתב לראובן שאם יפרע לו המנה שחייב לו המכירה תהיה בטילה ,ואח"כ אמר
ראובן שפרע לשמעון ,ופסק דנאמן ,דלא יוכל שמעון למימר שטר מכירה שלך בידי מאי
בעי ,מאחר שאינו ניתן ]אלא[ מחמת החוב אינו אלא מלוה על פה )סמ"ע( .וי"א דהיה בקנין
תחלה בסתם ואח"כ קנו מלוקח שיחזיר לו )ש"ך( ,ועי' תשו' מהר"י הלוי סי' ב' )רע"א(.744
)כא( שיחזיר לו המקח – יש חילוק גדול יש בין תנאי ובין גילוי דעת שיש עמו אומדנא ,דכל
שחוזר המקח משום תנאי כגון בעל מנת שיחזיר ,צריך לעשות קנין חדש כשמחזיר,
דהמכירה והמתנה הראשונה היתה מכירה ומתנה חלוטה רק שעל הלוקח בחיוב לקיים תנאו,
משא"כ בגילוי דעת באומדנא הוי כשיור בגוף המקח ,ואפילו כשהגילוי דעת והאומדנא הוא
שהמכירה והמתנה הוא על מנת להחזיר ,מ"מ א"צ קנין חדש בשעת חזרה) ,נתה"מ,(745
המחייב עצמו בדבר באופן המועיל כגון שמכר לו קרקע או מטלטלין ,רק שיהיה לו רשות
להחזיר לו ממונו תוך שנה וליקח הדבר או בסגנון אחר ,א"צ להזכירו כ"ש להתרות בו ,ואם
עבר הזמן לא מצי טעין שכחתי ,מפני שקיבל בעצמו עליו אין השכחה אונס )פ"ת(.
)כב( או כשיתן המעות  -עיין סמ"ע ס"ק )כ( ,ויש לחלק בין כשאומר על מנת שתחזירם לי,
דאז כשמחזיר בעי קנין חדש מהלוקח למוכר ,והוי כמו כל מכירה על תנאי שהמכירה היא
מכירה חלוטה ותנאי מילתא אחריתי הוא והוא רק חיוב על הלוקח לקיים התנאי ,משו"ה
הוי מכירה גמורה ומותר להלוקח לאכול הפירות ,משא"כ כשאומר סתם לכשיהיו לי מעות
אחזירם לך ,משמע אדרבא כשמחזיר נתבטל המקח למפרע ,משו"ה לא הוי מכירה כלל
ואסור לו לאכול הפירות )נתה"מ(.
)כג( ואי נתן לו בע"כ  -יש מח' ראשונים במקנה לחבירו דבר ע"מ שתתן לי מנה ונתן לו ולא
רצה לקבלם אם קנה ,אם נתינה ער כרחו שמיה נתינה או אם זה ספיקא דדינא ,ובקרקע כה"ג
לא קנה ובמטלטלין ומסרה ליד המקבל לא מפקינן מיניה ,ואם אמר שדי מכורה לך אם אין
אני נותן לך מנה ורצה ליתן ולא רצה לקבלם לא קנה דבכה"ג כל שנותן קיים תנאו וגם הוא
אנוס בתנאו )ש"ך( ,ובאומר ע"מ שתתן לפלוני ולא רצה פלוני לקבל משמע דבכה"ג ודאי
נתינה בע"כ שמי' נתינה )רע"א( ,ומזה שציין לסימן ק"ך דמבואר שם דלכו"ע הוי נתינה,
ובתנאי שהתנה המוכר שיחזיר לו כשיתן לו המעות ,וע"ז כתב דאם נתן לו המוכר המעות
אפילו בעל כרחו של הלוקח ,הוי נתינה ומחויב למכור לו ,וכשאינו מוכר לו הוי כביטול
תנאו והמקח בטל למפרע .דנתינת המוכר המעות ללוקח דמי לפרעון חוב דלכו"ע הוי נתינה
כמו בסימן ק"ך .אבל בענין התנאי שהתנה עם הלוקח שיחזיר לו בזמן פלוני בחנם ,והחזירו
לו בעל כרחו בזמן פלוני שלא רצה המוכר לקבלו כדי לבטל המכירה למפרע ,תליא
בהמחלוקת המובא באה"ע סימן קמ"ג אי נתינה בעל כרחו לענין קיום התנאי הוי נתינה
)נתה"מ(.

)ו( מכר קרקע)כד( והתנה המוכר שיחזירנו לו כשיהיו לו מעות צריך להחזירו לו כשיביא
לו מעותיו ,לפיכך אסור ללוקח לאכול פירות)כה( דהוה ליה הנך זוזי כהלואה גביה:

 743לא הבאתי את דברי הנתה"מ.
 744לא עשיתי וזה הערה על ציונו של הש"ך עלה סמ"ע ,ורע"א מציין אותו דבר עלהסמ"ע.
 745עי' ס"ק הבאה?
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)כד( )ט( מכר קרקע .ע' בתשובת רשד"ם סי' רס"ב ורס"ד ע' בי"ד סי' קע"ד ס"א וג' ובתשובת
מהרא"ן ששון ועיין בס' א"א דף צ"ה ע"ג סי' מ"ט )ש"ך.(746
)כה( לפיכך אסור ללוקח לאכול  -עיין מה שכתבתי ס"ק )כ( )סמ"ע(.

)ז( מכר לו סתם)כו()כז( וא"ל הלוקח מדעתו כשיהיו לך מעות תביאם לי ואני אחזור לך
קרקע זו ,הרי התנאי קיים והלוקח אוכל פירות ,ואין בזה אבק ריבית שהרי מעצמו חייב
עצמו בתנאי זה:

)כו( מכר לו סתם כו'  -עיין בתשובת ר"ש כהן ס"ב סימן ל"ב ובתשו' ן' ל"ב ס"ב סי' ע"ד
וס"ד דף ע"ח ובתשו' מבי"ט ח"א /ח"ב /סי' קצ"ה וסי' רי"ח בסופו ובמהרי"ט סי' ק"ב
)ש"ך ,(747מקום בבית הכנסת שהיה שייך ליתומה אחת ,ומכרוהו ב"ד לכמ"ר זלמן ונכתב
השטר מכירה באופן המועיל ,ובסוף נכתב תנאי בלשון זה ,אכן לאחר המכירה הנ"ל התרצה
ר' זלמן הנ"ל באם שיבוא אחד מאפוטרופסים או אחים של היתומה הנ"ל לאחר כלות ששה
שנים מהיום ויתן לי ק"י ר"ט הנ"ל ,אזי מחויב ר' זלמן הנ"ל לחזור ולמכור המקום הנ"ל
להיתומה הנ"ל כו' ,ואח"כ מת הלוקח וגם היתומה הנ"ל ,והלך היורש של הלוקח ומכר
לאיש אחר המקום הנ"ל ,ועכשיו בא היורש של היתומה והביא הסך ק"י ר"ט הנ"ל וביקש
שהלוקח מן היורש הנ"ל מחויב להחזיר לו המקום מחמת תנאי הנ"ל .אין בידינו אפילו
לכופו לקבל המעות ולחזור למכור המקום להיתומה הנ"ל ,אחר דבמעשה ב"ד לא נמצא
לשון תנאי שהיה במכירה ,גם לא היה בשעת המכירה ,רק לאחר המכירה התרצה דרך ריצוי
לא התחייבות או קנין סודר ,ולא הוי רק פטומי מילי ,ואפילו אם היו דברי הלוקח ר' זלמן
הנ"ל באופן המועיל שיחויב לקיים ,כגון שהיה תנאי גמור בשעת המכר או בקנין וגם היה
הלוקח עדיין בחיים ,מ"מ אחר שמתה היתומה וזה היורש שבא ליתן המעות אינו מאחים
הנזכר בשטר הנ"ל ,מצי הלוקח לסרב מצד דיוקא דתתן ,ומצי לומר קים לי כדעה דיש קפידא
דדוקא אם אחד מאפוטרופסי היתומה או אחיה באים ובעודנה חי ,ובפרט שנכתב במעשה
ב"ד הנ"ל כל זה מכרנו ועשינו לטובת היתומה כו' ,דודאי טפי י"ל דהוי קפידא בחייה דוקא.
)כז( שם  -ראובן שמכר קרקע בלי ידיעת אשתו ,והתרצה עצמו הלוקח בשטר המכירה שאם
תערער אשת ראובן על המכירה תבטל המכירה ,ומת ראובן ואח"כ אשתו ,ועכשיו בא בנם
לערער על המכירה במקום אמו כי ירש זכותה ,אין טענתו טענה ,דאמרינן בכה"ג לה ולא
ליורשיה קאמר )פ"ת(.748

)ח( מעשה באשה ששלחה שליח לקנות לה קרקע משמעון שהיה קרובה ,ואמר שמעון
המוכר לראובן השליח אם יהיו לי מעות תחזיר לי פלונית קרובתי קרקע זו ,השיב ראובן
ואמר לו אתה ופלונית קרובים כמו אחים ,כלומר הדבר קרוב שהיא תחזור לך ואינה
מקפדת על כך ,ובא מעשה לפני חכמים ואמרו זה השליח לא קנה כלום ,שהרי לא סמכה
דעתו של קרוב זה על דברי השליח מפני שלא השיבו תשובה גמורה ,ונמצא שלא גמר
והקנה)כח(:

)כח( 749ונמצא שלא גמר והקנה  -והפירות שאכל נחשבין לאבק ריבית להרא"ש ,ועמ"ש
מור"ם בזה בסמוך בסעיף י' ,ועי' יו"ד סימן קע"ד סעיף ג' דמוציאין הפירות שאכל ,ועי'
לעיל סימן קפ"ב סעיף ט"ו )סמ"ע( ,עיין בתשו' רא"ן ששון סימן מ"ט) 750ש"ך(.

)ט( הלוהו על שדה)כט( מאה זהובים והוא שוה יותר ,ויש אומרים אפילו לא שוה יותר בכהאי
גוונא מיקרי אסמכתא ,ואמר לו אם לא תפרעני עד שלשה שנים יהיה שלי)ל( ,הוי אסמכתא
ולא קנה)לא( ,אבל אם אמר לו אם לא תפרעני עד שלשה שנים תהא שלי מעכשיו ,קנה)לב(.
הגה :ויש אומרים דאם בתחילה כשמשכנה הקפיד שלא למשכן)לג( רק זו הקרקע קנה אפילו בלא
מעכשיו ,וכן אם אמר ליה אם לא אפרע לך לא יהא לך פרעון אלא מזו)לד( ,הוי אפותיקי וקנה ולא
יוכל לסלקו אלא במעות:
 746לא עשיתי.
 747לא עשיתי.
 748לא הבאתי את דברי הסמ"ע.
 749סמ"ע סקי"ד ופ"ת שם לא ראיתי הלכה יוצאמהם.
 750לא עשיתי.
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)כט( הלוהו על שדה כו'  -משום דסתם בני אדם לא ניחא להו למכור נכסיהן והו"ל כגזים
ומילתא יתירתא )סמ"ע( ,ע"ל סי' ע"ג סעי"ז ובתשו' ר"ש כהן סי' קע"ז) 751ש"ך(.
)ל( אם לא תפרעני עד שלש שנים  -עיין מ"ש בסימן ע"ג ס"ק י"ב )קצה"ח(.
)לא( הו"ל אסמכתא ולא קנה  -מי שאינו גומר ופוסק למכירתו אלא אומר אם לא יהיה זה
הדבר יהיה מכירה כו' ,דאמרינן דסמך דעתו דיהיה אותו הדבר ולא תהיה מכירה ,ואילו הוה
ידע שלא יהיה הדבר לא היה תולה המכירה בזה ,כגון זה שסבר שיהיו לו מעות ויכול לפדות
שדיהו תוך ג' שנים ,נמצא שלא גמר בדעתו מתחילה להקנותו לגמרי ,משו"ה לא קנה ,ואינו
דומה לתנאי בני גד ובני ראובן ,דשם הוה ידוע כונת משה רבינו ע"ה דהיתה דעתו להקנותן
לגמרי ,אלא שהתנה תנאי כפול שבאם לא יקיימו תנאם שיחזרו ויקחו מידם )סמ"ע(.
)לב( תהא שלי מעכשיו קנה  -ואפילו להי"א דכתב הרמ"א בסעיף י"ד דבמעכשיו לחוד לא
מהני ,שאני הכא דנתנו לידו מיד בתורת משכון ושעבוד על מעותיו ,והוה כעין מקח וממכר,
גם עשה לו טובה ,הלכך אמרינן דדעתו היתה שיהיה לו מעתה מכירה קנין גמור ,אלא
שהתנה שיהיה בידו לפדותו תוך ג' שנים ,ומ"מ הפירות לא יאכל זה המלוה תוך ג' שנים
דשמא יבוא לפדותו תוך ג' שנים ותהיה הלואה למפרע והפירות יאכל בתורת ריבית )סמ"ע(,
תהא שלי מעכשיו קנה  -עיין בב"י סי' ע"ב מחודש ל"ט) 752ש"ך(.
)לג( הקפיד שלא למשכן כו'  -דאז ראינו דגמר בדעתו להקנותו לו ,דאל"כ לא היה מקפיד
כיון שיבוא לפדות )סמ"ע(.
)לד( וכן אם א"ל אם לא אפרע לך לא יהיה לך פרעון אלא מזו – הלשון במקורו היא :ואם
א"ל לא יהא לך פרעון אלא מזו הוי אפותיקי .ופירש רש"י :דא"ל אם לא אפרע לך בג' שנים
תהיה כולה שלך ואף בתוך ג' שנים לא יהיה לך פרעון אלא מזו .נמצא דלעולם אין לו פרעון
אלא מזו או כולה או קצתה ,וקמ"ל דאף דאין השדה כולה שלו אחר ג' שנים דהוה אסמכתא,
מ"מ לא יוכל לסלקו בקרקע כ"א בזו עכ"פ יכול לסלקו במעות וכדין אפותיקי .אבל מלשון
הרמ"א משמע דמיירי בדלא א"ל אלא הלויני מעות על ג' שנים ואם לא אפרע לך במעות
לא יהיה לך פרעון אלא מזו ,וקמ"ל דאע"ג דא"ל בלשון אם ,דהיינו אם לא אפרע לך במעות,
אפ"ה לא הוה אסמכתא לענין זה ואינו יכול לסלקו בקרקע אחרת ,אבל אם א"ל ג"כ אם לא
אפרע לך בג' שנים תהיה כולה שלך כו' ,אפשר דס"ל דכמו דלא נתקיים דבורו במה שאמר
שיהיה כולו שלו משום דהוה אסמכתא כנ"ל ,כן לא יקוים דברו שלא יכול לסלקו ממקום
אחר כיון דכללו בדיבור אחד אבל זה קשה) 753סמ"ע(.

)י( כל היכא דלא קנה השדה משום דהוי אסמכתא מנכה כל הפירות שאכל מפני שהם
רבית של תורה)לה( ,ויש אומרים דפירות שאכל תוך ג' שנים אינו מנכה)לו( ,דלא הוי אלא
אבק ריבית .הגה :אבל מה שאכל אחר שלשה צריך להחזיר ,וכן בכל דבר שלא קנה משום אסמכתא,
אע"ג שבא לידו צריך להחזיר משום דהוי בטעות ,ויש חולקים)לז( ואומרים דאם בא ליד הקונה קנה
ולא הוי מחילה או נתינה בטעות ,ודוקא פירות שאכל לאחר ג' צריך להחזיר משום דהוי ביה קצת
איסור ריבית דהוי דרך הלואה ,אבל בלאו הכי קנה )הרא"ש כלל עב סימן א וריב"ש סימן שלה(:

)לה( כל היכא דלא קנה כו'  -עיין בתשובת ר"מ אלשיך סימן כ"ג ובתשובת רשד"ם סי' רס"ב
ובתשובת ן' ל"ב ורא"ן ששון )ש"ך(.754
)לו( תוך ג' שנים אינו מנכה כו'  -דלאחר ג' שנים הוי מחילה בטעות ,דהלוה הניחו לאכול
מפני שסבר שנחלטה הקרקע להמלוה ע"פ תנאו ,ושוב נודע לו שלא נחלטה ,והו"ל כמו
שהניח את חבירו ליטול חפץ ברשותו דסבר שהוא שלו ונמצא שאינו שלו ,אבל בג' שנים
הראשונים ידע שהשדה היתה בידו לפדותו והניחו לאכול בתורת ריבית ,וסוף סוף אינו אלא
אבק ריבית )סמ"ע(.
)לז( ויש חולקים ואומרים כו'  -פירוש ,חולקין ואומרים דלא אמרינן בשאר דברים דהוה
מחילה בטעות ולא שמיה מחילה ,אלא כיון דבא לידו לא מפקינן מיניה ,ושדוקא כאן בדין
הלוהו על שדיהו אמרינן דאע"ג דכבר באו הפירות דלאחר ג' שנים לידו אפ"ה מוציאין,
 751לא עשיתי.
 752לא עשיתי.
 753ולמסקנה?
 754לא עשיתי.

179

מאיר המשפט על חושן משפט חלק ו'
משום דשם תחילת הענין היה בתורת הלואה ,אלא שבתוך ג' שנים אכלם בתורת ריבית ואינו
אלא אבק ריבית וכמו שכתבתי לעיל ס"ק )לו( ,ולאחר ג' שנים אסור משום מחילה בטעות
כנ"ל שם ,משא"כ בשאר ענינים דתחילת עניינם לא הוה בתורת הלואה ,ולדעת המחבר
דמוציאין מידו אפילו הפירות דתוך ג' שנים ,כ"ש דיש לחלק בין נידון ההוא דהוה הלואה
ומחשב להו לריבית קצוצה ,ובין שאר אסמכתא דלא הוה מתחילה בתורת הלואה )סמ"ע(.

)יא( הנותן ערבון לחבירו)לח( ואמר ליה אם אני חוזר בי ערבוני מחול לך)לט( ,והלה
אומר אם אני חוזר בי אכפול לך ערבונך)מ( ,אם חזר בו הלוקח קנה זה הערבון שהרי הוא
תחת ידו ,ואם חזר בו המוכר אין מחייבין אותו לכפול הערבון)מא( ,שזו אסמכתא היא ולא
קנה .הגה :ויש חולקין)מב( וס"ל דאפילו אם חזר בו הלוקח לא קנה המוכר ,ואע"פ שהוא בידו
אסמכתא לא קניא)מג( ,וכל שכן אם התפיסו ביד שליש:

)לח( הנותן ערבון כו'  -עיין לעיל ברמ"א סימן ק"ץ ס"י דאם אמר ערבוני יקון ואינו גזים כלל
אלא יקנהו כפי שויו ,אבל כאן מיירי באינו מבקש לקנות בגוף הערבון ,אלא שבאם יחזור
מהמקח יהא ערבונו מחול להמוכר ,וכן להיפך ,וזהו בכלל דין אסמכתא ,אלא שפליגי אי
מהני לשון מחילה דאמר לו וגם מסרו לידו )סמ"ע( ,ע' בתשובת מהרשד"ם סי' ר"מ ומבי"ט
ח"א /ח"ב /סי' ס' וע' לעיל סי' כ"א )ש"ך ,(755ראובן היתה לו פרה והיה ירא לשוחטה שמא
תמצא טריפה ,אמר לו שמעון שחוט אותה ואם תמצא טרפה אתן לך בשביל בשרה כך וכך
ואם תמצא כשירה כך וכך ,ונתן שמעון משכון ביד שליש ושחט ראובן את הפרה ונטרפה
כו' ,וראה שמעון הפסד וחזר בו וכו' ,ומאחר ומקח זה נעשה בלא קנין כי לא היה כאן אלא
דברים בעלמא ויכול שמעון לחזור בו ,אף על פי שנתן משכון ביד שליש בשביל זה לא נגמר
המקח ,חדא דמעות אינו קונה ,ועוד אפילו אי הוי מעות קונה נתינת המשכון אינו קונה ,ואין
חיוב מטעם ערב ,דערב שאני דמשום דמהימן ליה גמר ומקני ,אבל הכא לא הימניה שהרי
נתן לו משכון .ועוד י"ל דהכא לאו בתורת ערבות נחית אלא דרך מקח וממכר וכיון שלא
קנה בדרכי הקניה לאו כלום הוא .וכן לא מתחייב משום דינא דגרמי כיון שעל פיו שחטו,
כיון דרוב בהמות כשרות לא הוי מזיק דסבור שתמצא כשירה והו"ל כמו אונס דפטור אפילו
במזיק ממש ,ואכתי צ"ע )קצה"ח( ,וי"ח עי' לקמן סימן רל"ב סעיף י"א כתב המוכר בהמה
לטובחה ונמצאה טריפה ,הוי מקח טעות .ולפ"ז נראה דה"ה בהורג בהמתו של חבירו ונמצא
טריפה אינו משלם לו אלא דמי טריפה ,ואינו יכול לטעון הייתי מוכרו לחרישה ,דמ"מ
נתגלה הדבר שלא היה שוה רק שהיה יכול להונות לאחר ,ומזיק א"צ לשלם רק כפי מה
ששוה באמת ולא כפי מה שיכול להונות .וא"כ הכא נמי ,כיון שהקנין אינו קנין ,רק שצריך
לשלם לו מטעם ערב שהוציא ממון על פיו או מטעם מזיק ,משו"ה אין מחוייב לשלם רק
מה שהוציא על פיו באמת ,דודאי אם יאמר לחבירו זרוק מנה לים ואתן לך מאתים אינו חייב
ליתן רק מנה ,וכן מזיק אין חייב לשלם רק מה ששוה באמת ,אף שהבטיח לו ליתן יותר
משוויו של הטריפה כפי השומא ,מ"מ כיון שיכול לחזור בו מהמקח א"צ לשלם לו רק כפי
שומת הטריפה ,ואפילו זה אינו חייב לשלם כיון שלא הזיקו ולא קנה ממנו בקנין )נתה"מ(.
)לט( ערבוני מחול לך  -פשוט שיכול לומר קים לי כהמחבר מאחר שהרמ"א לא סיים על היש
חולקין וכן עיקר) 756פ"ת(.
)מ( אכפול לך ערבונך  -ר"ל דהמוכר אומר להלוקח שקונה ממנו השדה או בית בעד מאה
זהובים ונותן בידו ערבון שוה עשרים זהובים שבאם לא יגמור קנייתו יהיה הערבון מחול
לו ,והמוכר אמר לו אם אני חוזר בי אזי תקנה בערבון זה מקרקע זה שלי בכפל משווי
המשכון שלך ,וז"ש אכפול לך ערבונך ,ר"ל יהא קנוי לך מקרקע שלי בכפל משויה ,נמצא
כל אחד קונס נפשו בעשרים זהובים על החזרה )סמ"ע(.
)מא( אין מחייבין אותו לכפול  -דיו שיקנה נגד ערבונו ,פירוש ,ולא יקח הכפל ,דנשמע מינה
אבל כנגד שווי המשכונא קנה מהקרקע שבא לקנות ואין המוכר יכול לחזור בו )סמ"ע(.
)מב( ויש חולקין .עיין בתשובת נודע ביהודה ]מהדו"ק חו"מ[ סי' ל"א )757פ"ת(.

 755לא עשיתי.
 756יש לשים לב שיש סה"כ ט"ו פעמים וכן עיקר בחו"מ.
 757לא עשיתי
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)מג( אף על פי שהוא בידו  -המחבר קיצר ,דהו"ל למימר ג"כ ואף על פי דא"ל מחול לך
)סמ"ע(.758

)יב( וכן מי שפרע מקצת חובו)מד( ,והשליש השטר ואמר ליה אם לא נתתי לך עד יום
פלוני תן לו שטרו והגיע הזמן ולא נתן לו ,לא יתן השליש את השטר שזו אסמכתא היא)מה(:

)מד( וכן מי שפרע מקצת חובו כו'  -דין זה כבר נתבאר לעיל סימן נ"ד סעיף ה' ו' )סמ"ע(.
)מה( שזו אסמכתא היא  -משמע הא לאו הכי כגון שסילק האסמכתא יתן והיינו כשהתנה
שיהיה המעות מתנה דאל"כ ה"ל שטר שנמחל שעבודו וכמש"ל ס"ס נ"ה ואע"ג דאיתא
לעיל סי"א דבדבר שהוא בידו לא שייך אסמכתא שאני הכא כיון שהוא ביד שליש ותלה
הדבר בחזרת השטר ואה"נ אם נתן ביד השטר המלוה וא"ל כן שיהיה המעות מתנה זכה
במה שבידו ואין כאן אסמכתא) 759ש"ך(.

)יג( וכן תנאים שמתנים בני אדם ביניהם ,אע"פ שהם בעדים ובשטר אם יהיה כך)מו( או
אם תעשה כך אתן לך מנה או אקנה לך בית זה ואם לא יהיה או לא תעשה לא אקנה ולא
אתן לך ,אע"פ שעשה או שהיה הדבר לא קנה ,שכל האומר אם יהיה אם לא יהיה לא גמר
והקנה)מז( ,שהרי דעתו עדיין סומכת שמא יהיה או שמא לא יהיה .הגה :ויש אומרים דג' חלוקין
בדיני אסמכתא :דכל מה שאין בידו ותלוי ביד אחרים ,כגון שא"ל קנה לי יין ממקום פלוני ואם לא
תקנה תחייב לי בכך וכך)מח( ,דזה אינו תלוי בו דדילמא לא ירצו למכור לו ,הוי אסמכתא בכל ענין
ולא קנה ,ומה שיש בידו לעשות ,אם לא גזים כגון שאמר אם אוביר ולא אעבוד אשלם במיטב לא
הוי אסמכתא וקניא)מט( ,אבל אי גזים ואמר אם לא אעבוד אשלם אלפא זוזי ,הוי אסמכתא ולא
קניא ,לפיכך :כשמוכר מקנה ללוקח על תנאי)נ( אם תעשה לי כך תקנה הוי אסמכתא כיון שקיום
התנאי אינו תלוי ביד המוכר רק ביד הלוקח ,אבל אם אין בידו לגמרי ולא ביד אחרים ,כגון המשחק
בקוביא 760וכיוצא בו שאינו יודע אם ינצח או לא ואפילו הכי התנה ,ודאי גמר ומקני מספק)נא()נב()נג(,
במה דברים אמורים :כששוחקין במעות מוכנים)נד( ,אבל אם שוחקים באמנה אין מוציאין ממנו מה
שהפסיד)נה( ,ויש אומרים אפילו נתן לו משכון על המעות לא מהני)נו( ,דמעות אין כאן משכון אין
כאן כמו שנתבאר לעיל סימן קץ סעיף ט ,אבל כשמעות מוכנין על הדף מותר לשחוק ואין בו
אסמכתא ,ודלא כיש חולקין ואוסרין לשחוק בכל ענין ,ויש אומרים דאינו מותר רק כשהדף שהמעות
מונחים עליו קנוי לשניהם)נז( וע"ל סימן שע ,ולא מקרי אסמכתא אלא כשעיקר הדבר תולה בתנאי,
אבל מי שמחייב עצמו לחבירו ואומר אם יהיה בחיים יתן לו ואם לאו יתן ליורשיו ,זה לא מקרי
אסמכתא דהא עכ"פ חייב ליתן לו וכן כל כיוצא בזה ,יש אומר הא דמשחק בקוביא לא הוי אסמכתא
הוא מטעם דמאחר ששניהן מתנין זה כנגד זה ולא אחד יוכל להפסיד אגב דבעי למקני גמר ומקני,
ולכן כל שנים שהמרו זה עם זה קנו אם קנו מידן ,ודוקא שאין בידן גם כן)נח( אבל מה שבידן לא כמו
שנתבאר גבי ערבון בסמוך סעיף יא ,ואפילו בזה יש חולקין ,ולכן הוצרכו לתת טעמים אחרים גבי
משחק בקוביא)נט( וקנסות שדוכין לקמן סעיף טז:

)מו( וכן תנאים שמתנים כו' אם יהיה כך כו'  -אף אם עשה קנין ע"ז מיד ,מ"מ כל שגילה
דעתו שעיקר כונתו אינו כדי להקנותו אלא שיקוים תנאו ,מחשב אסמכתא ,עי' לעיל ס"ק
)ח( )סמ"ע(.
)מז( לא גמר והקנה  -ע' בתשובות רשד"ם סימן רס"ה) 761ש"ך(.762
)מח( קנה לי יין ממקום פלוני כו'  -פירוש ,שהוא בזול באותו מקום ,משו"ה לא גמר בדעתו
לגמרי ,כיון דתליא דוקא באותו מקום ושמא לא ירצה למוכרו לו )סמ"ע( ,נראה דאפילו אם
הם רוצים למכור לו והוא לא רצה לקנות בפשיעה ג"כ פטור ,דכיון דתחילת החיוב
באסמכתא הוא ,לאו חיוב הוא .ולהיפוך גבי אם אוביר ולא אעביד ,אפילו נאנס באונסא
דשכיח ולא עביד ,אפ"ה חייב ,כיון דתחילת חיובו היה שלא באסמכתא כיון שבדבר שבידו
 758לא הבאתי את דברי הש"ך.
 759שאר הש"ך לא הבאתי.
 760עי' סי' ל"ד סט"ז ,וש"ע ס"ב שהמחבר מחשיבו כאסמכתא וגזל.
 761לא עשיתי.
 762לא הבאתי את דברי הפ"ת.
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הוא ,בודאי חייב עצמו בקנין גמור או בעבודה או בתשלומין )נתה"מ( ,כגון שא"ל קנה לי
יין כו'  -ראובן שתבע לשמעון גיסו בשטר הנעשה ביום חתונתו כשלקח את אחות שמעון,
והתחייב שמעון עצמו בקנין בכל אופן המועיל להשתדל לראובן חזקת ישוב בעיר פלוני על
הוצאתו ,ועתה טוען שמעון שהשטר בטל מעיקרו כי השעבוד הוא על דבר שאינו בידו ,כי
אין יכולת בידו להשתדל לראובן חזקת ישוב הנ"ל הואיל שלא נכתב בשטר כמה ממון
יתחייב לו אם לא ישתדל לו כו' .ובאמת אם היה נכתב בשטר שאם לא ישתדל יתחייב בסך
כך וכך ,אז היה התחייבות הזה רק אסמכתא דלא קניא אלא בב"ד חשוב כו' ,משא"כ אם
נכתב סתם שהתחייב שמעון בהשתדלות הנ"ל ,אף אם היה דבר שאינו בידו לא נפטר
מהשתדלות על הוצאתו כמו שהתחייב אף אם יהיה הוצאה מרובה כו' .איברא דהשתדלות
זה של חזקת ישוב וכל כה"ג מיקרי שפיר דבר שבידו לטבעא דעלמא ,דמי שרוצה להוציא
ממון הכח בידו להשתדל חזקת ישוב ,אמנם אם אירע שטרח שמעון בהשתדלות והשררה
לא רצה רק בממון רב יותר מהראוי לרוב העולם ,אז פטור שמעון דמיקרי אונס )פ"ת(.
)מט( אם אוביר ולא אעבוד כו'  -פירוש ,כגון שמקבל שדה מחבירו באריסות או בשכירות
לחורשה ולזורעה ,ומקשר נפשו ואמר אם לא אעבדנה כראוי אשלם לך הפסדה במיטב ,ולא
עשה אח"כ המוטל עליו בעבודתה ,חייב לשלם לו ,כיון דלא קיבל עליו מילתא יתירתא
דהוא גוזמא )סמ"ע( ,וה"ה אם מכר מטלטלין בשוויו ותלה התנאי בדבר שהוא בידו ,ג"כ
לא הוי אסמכתא ,דכל שהוא אינו מפסיד ,אף שחבירו ג"כ אינו מפסיד ,הוי לא גזים ,וכל
שחבירו מפסיד ,אף שהוא ג"כ מפסיד כגון אם אוביר ולא אעביד ,ג"כ מיקרי לא גזים.
ומכירת קרקע או מכירת מטלטלין קודם שהגיע זמן מכירתן נקרא גזים )נתה"מ(.
)נ( כשמוכר מקנה ללוקח על תנאי  -ולפי"ז מוכר ,דכל התנאים כשמתנה במכירה ולא אמר
מעכשיו ,הוי אסמכתא .ולפי"ז אם התנאי הוא בדבר שאינו בידו כלל ,כגון אם ירדו גשמים,
לא הוי אסמכתא ,וקנה כשמתקיים התנאי כמו משחק בקוביא .וכשהתנאי תלוי בדבר שהוא
בידו לגמרי ,או במכירת קרקע אפילו בשוויו דהוי כמו גזים ,הוי אסמכתא ,ובמטלטלין
בשוויו ,לא הוי אסמכתא וקנה ,אם לא שהוא קודם זמן המכירה .ובדבר שתלוי ביד אחרים
או ביד הלוקח ,בכל ענין הוי אסמכתא ולא קנה )נתה"מ(.
)נא( אבל אם אין בידו לגמרי כו' עד ודאי גמר ומקנה מספק  -דדוקא כשיש לומר שסמך
דעתו שיהיה דבר זה ,כגון בקניית יין ממקום פלוני הנ"ל ,דרגילין למוכרו ,אז י"ל דסמך
דעתו ע"ז שודאי ימכרהו לו ג"כ ,מיהו כיון דאין בידו הוא ,אמרינן דלא גמר ומקנה ,ואמרינן
אם ידע דלא ימכרהו לו לא היה מבטיחו בקנס זה ,משא"כ במשחק בקוביא דאין לפנינו דבר
לתלות בו לומר שעליו סמך דעתו בהבטחתו ,לכך אמרינן דגמר והקנה אחד לחבירו למי
שירויח )סמ"ע(.
)נב( שם  -בדבר הרגיל בין הסוחרים כשרוצים לשלוח סחורה למדינה אחרת ,עושין מעמד
עם אחד להוליך הסחורה ונותנין לו כך וכך למאה ,והוא מקבל על עצמו אחריות הסחורה
ונותן להם שטר חוב על סך שווי הסחורה ,ואם מביאה בשלום מחזיר לו השטר חוב ,ואם
אירעו אונס שהסחורה אבודה ,משלם לבעלים את הסך שבשטר חוב .וגם יש דרך אחר ,שאין
המוליך מקבל עליו אחריות רק איש אחר ,ונותן שטר חוב על סך מעות שווי הסחורה
להסוחר ,והוא נוטל עבור זה כך וכך למאה עבור קבלת האחריות ,והמוליך המתעסק נוטל
ג"כ שכר טרחתו כפי שמפשרים ביניהם ,ואם הצליח דרכו ובאה בשלום ,נוטלים שכרם
ומחזיר הסוחר השטר חוב לזה שקיבל אחריות ,ואם הסחורה אבודה ,השכר אבד וזה שקיבל
אחריות משלם הסך שבשטר חוב ,הדרך הראשון שהמוליך עצמו מקבל אחריות ,פשוט
שהוא מחויב מצד הדין ,כיון שהוא המוליכה למקום סכנה ועל ידו נאבדה ,ואף בלא קבלת
אחריות היה מתחייב ,ואפילו באירעו אונס קיי"ל )להלן סימן רצ"א סעיף כ"ז( מתנה שומר
חנם להיות כשואל .אך באם המוליך עצמו אינו מקבל אחריות רק איש אחר ,לכאורה י"ל
דהוי אסמכתא ,ואף על גב דכל ערבות אסמכתא הוא ואפ"ה אמרינן דמשום דהימניה גמר
ומשעבד נפשיה ,מ"מ י"ל דכאן גרע ,דערב היינו טעמא ,דלאו אסמכתא גמורה היא כו',
בנידון דידן ודאי דמהני הערבות בשעת מתן הסחורה ,דנידון דידן לא מיקרי ערב כי אם
קבלן ,שזה המבטיח הוא עיקר המקבל הסחורה מהסוחר ,ואף שבעל החבילה הולך לקחתה,
מ"מ כיון שאין הסוחר נותנה לו רק ע"פ השטר חוב מהמבטיח ,א"כ איהו אינו רק שליח של
המבטיח כו' .ועוד נראה ,דאפילו תימא שאם שולח לו בכתב שיתן לזה הסחורה והוא מחייב
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עצמו שמחוייב להחזירה לו בשלימות וכיוצא בזה ,היה תלוי במשמעות לשון הכתב ,אבל
כפי שנוהגין שנותן שטר חוב בסתם ואין מזכיר בו סחורה כלל רק על סך כך וכך מעות ,א"כ
נראה שהוא מקנה לו השטר חוב ומתחייב לו סך כך ,רק שתנאי הוא באם יחזיר הסחורה
השטר חוב מחול ,וכל זמן שלא מסר הסחורה השטר חוב בתוקפו ואין כאן דין אסמכתא
כלל .סוף דבר שמנהג ישראל תורה ודין גמור ,וגם מצד מנהג הסוחרים הוא דין גמור )פ"ת(.
)נג( שם  -המבטיח אחר שנתן השטר חוב להסוחר שמע שיש אחריות גדול בדרך ורצה
לחזור בו מקבלת האחריות ,ושלח להסוחר שישתדל להוציא הסחורה מיד המוליך ,והסוחר
שלח אחריו והשיב לו שכבר הלכה הסחורה ואין בידו להחזירה ,וסוף דבר שנאנסה הסחורה
בדרך ,ועתה תובע הסוחר להמבטיח שישלם לו השטר חוב ,וזה טוען הרי הזהרתיך כו',
והסוחר טוען טרחה רבה כזו לא היה מוטל עלי מאחר שהשטר חוב שלך היה תחת ידי ועליה
דידך היה רמיא לטרוח עמו ולהוציא מידו כו' ,הדין עם הסוחר ,דכיון שזה קיבל עליו
בתחילת הענין כל מיני אחריות עד שיומסר הסחורה ליד הבעלים ,לאו כל כמיניה למפטר
נפשיה בטענה זו שהטיל הטרחה על הבעלים להוציא מיד זה המוליך ,ובפרט שזה טוען
שטרח עמו בדברים והרצה אותו בכל מה דאפשר ולא הועיל ,וללכת עמו ביד חזקה על
המבטיח היה מוטל זה ,שעל פיו נתן לזה ונתן לו שטר חוב על זה ,ואם הוא לא רצה ,איהו
דאפסיד אנפשיה )פ"ת(.
)נד( במעות מוכנים  -דיעה זו ס"ל כטעם הי"א שהביא הסמ"ע בס"ק )נה( ,דהוא משום שאין
הב"ד יכולין להוציאן מחמת האסמכתא ,אף על גב שקנו בקנין המועיל ,דהא דיעה זו לא
הקפידו שיהיה הדף קנוי לשניהם ,ועל כרחך משום שהיה כאן איזה קנין אחר ,וא"כ מה
הפרש יש בין מעות מוכנים לאמנה ,ועל כרחך שהוא מטעם הראשון שכתב הסמ"ע .וזהו
דוקא באסמכתא דמשחק בקוביא בעינן שהמעות יצאו כבר מרשותו ,אבל באסמכתא דבידו
ולא גזים ,מהני אפילו להוציא ממנו בדיינים ,כנ"ל גבי אשלם במיטבא .ועוד נראה ,דאפילו
לדעת הי"א דבעינן שיהיה הדף קנוי לשניהם דס"ל כטעם השני של הסמ"ע בס"ק )נה( ,ס"ל
ג"כ דאסמכתא אף על גב דקניא אין מוציאין אותו בדיינים ,ולכך כתבו דבעינן דוקא שיהיה
הדף של שניהם וקנין אחר לא מהני ,דס"ל דכל זמן שלא נכנס לרשות המרויח הוי כמונח
ברשות שכנגדו ואין מוציאין ,משא"כ כשהדף הוא של שניהן ,נכנס תיכף לרשות המרויח.
אמנם מיירי שהיה קנין אחר חוץ מקנין חצר ,ומ"מ בעינן דף קנוי לשניהם .אמנם בב"ד
חשוב מהני אף שאין הדף קנוי לשניהן כדלקמן סט"ו )נתה"מ(.
)נה( אין מוציאין ממנו כו'  -פירוש ,אף על גב דאינו אסמכתא דגמר והקנה וכנ"ל ,מ"מ אין
כאן חוב גמור שיוכלו ב"ד להוציאו בדין ,דמ"מ כל דבר צריך קנין ,וכשמונחים המעות על
הדף זהו קנינו משום דהדף מושאל ומוקנה לשניהן ,ומי שירויח קונה לו הדף המעות מיד
דהו"ל כחצירו ורשותו שקונה לו ,משא"כ כששוחקין באמנה )סמ"ע( ,מי שהרויח מחבירו
אלף זוז בשחוק ,ואח"כ הקנה לו בקנין חליפין שחייב לו אלף זוז ,ופסק דחייב לשלם לו
ואין בו אסמכתא ,אם לא שידוע שהקנין בא משחוק .ואם נתן אח"כ משכון ע"ז ,אף שהחזיר
לו המשכון ,נזקף עליו במלוה וחייב לשלם )סמ"ע( ,היינו אם ידוע בעדים או שהמלוה מודה
לו שלא נתחייב לו רק משחוק ,א"צ לשלם לו ,אבל אם ליכא עדים והמלוה טוען שנתחייב
לו ממקום אחר ויש עדים שקנה לפניהם בסתם שחייב לו אלף זהובים ,אף שהעדים פסולים,
אין הלוה נאמן לומר שאותן האלף זהובים הן מחמת שחוק אף שיש לו מיגו דלא הודיתי,
דמיגו במקום עדים פסולים ג"כ לא אמרינן .ובענין ,אם נתן לו משכון אח"כ וכו' דוקא
כשנתן לו משכון בשעת שחוק או בערבון ,אבל כשנתן משכון אח"כ ,קנה ,מטעם דהוי
מחילה בטעות והוי מחילה ]פי' אעפ"י שהיה חושב שיהיה חייב מן הדין ואינו כן הוי מחילה
בטעות ושמה מחילה[ )נתה"מ( ,תבע ראובן את שמעון שהלוה לו מעות סך מה שישלם לו,
ושמעון השיב ששחק עם ראובן וזכה ממנו כל מעותיו ,וביקש אח"כ שילוה לו והלוה לו,
ושחק עוד עמו והרויח ראובן את הכל בשחוק ,על כן אינו רוצה לשלם .אם בשעה שהלוה
לו נטל שמעון המעות בידו והגביהו או נתנו לתוך כיסו בענין שקנאו ,א"כ מיד נשתעבד לו
וחייב לשלם ,אבל אם הניחו על השלחן ולא הגביהו ,לא קנה כלל ועדיין ברשות המלוה
הוא ,והוי כשוחק באמנה שאין מוציאין ממנו מה שהפסיד )פ"ת(.
)נו( אפילו נתן לו משכון על המעות  -אפילו היה הקנין בחיוב גמור כל שידוע שהיה עבור
חוב השחוק לא מהני ,אלא דוקא היכא דנוכל לומר ששטר חוב לא היה עבור השחוק ,ובזה
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פשיטא דאין הלוה נאמן לומר עבור שחוק או ריבית וכיוצא נתתיו לך .אבל במי שזכה דרך
אסמכתא ,והשני נתן לו משכון ,חייב ראובן לפרוע לשמעון אעפ"י שתחלתה אסמכתא,
משום דקי"ל אסמכתא קניא ואין בה משום גזילה אלא שאין יכולין להוציא ממנו בב"ד,
מכל מקום אם פרע לו זכה בו ואין בו משום גזל ,ולא אתי עלה כלל משום מחילה בטעות,
וא"כ גופו שפיר נתחייב אלא שאין מוציאין מידו ,וכל שגופו נתחייב שפיר מהני ליה שעבוד
משכונו בתורת ערב ,אף על גב דבלא משכון אין מוציאין מידו )קצה"ח(.
)נז( קנוי לשניהם  -היכי קונה ]המעות שעל[ הדף כיון דהוא של שניהם ,דחצר השותפין אין
קונין זה מזה אלא אם כן מדד ונתן תוך קופתו) 763קצה"ח(.764
)נח( ודוקא שאין בידן ג"כ כו' – לפי דעה זו עיקר אסמכתא הוא במה שהוא בידו לגמרי
וגזים ,די"ל דסמך אזה שהוא בידו והיתה דעתו לקיימו ,משא"כ דבר שאינו בידו לגמרי,
אבל לסברא קמייתא במה שאין בידו הוי אסמכתא טפי) 765סמ"ע(.766
)נט( ואפילו בזה יש חולקין  -פירוש ,אפילו אי איכא הני תרתי דשניהן מתנים זה נגד זה וגם
אינו בידן ,ס"ל דהוה אסמכתא ,א"כ בשדוכין דהוא בידן למה לא מיחשב לאסמכתא .וסיים
767
וכתב דבסמוך סעיף ט"ז יתבאר טעמו ,והוא ,דכיון דמבייש את שכנגדו ,לא מיחשב גוזמא
)סמ"ע( ,דבשאר אסמכתא אינו מתכוין אלא להסמיך חבירו על דבריו שהוא יאמינהו ,אבל
משחק בקוביא אדעתא דהכי עבדי שירויחו זה או זה )נתה"מ(.

)יד( כל האומר קנה מעכשיו)ס( אין כאן אסמכתא כלל וקנה ,שאילו לא גמר להקנות לא
הקנהו מעכשיו ,כיצד :אם באתי)סא( מכאן ועד יום פלוני קנה בית זה מעכשיו)סב( וקנו מידו
על כך)סג( ,הרי זה קנה אם בא בתוך הזמן וכן כל כיוצא בזה .הגה :ויש אומרים דמעכשיו לחוד
לא מהני)סד( לסלק אסמכתא אלא בעינן גם כן שיקנו ממנו בב"ד חשוב ומעכשיו)סה( ,ויש אומרים
דכל האומר על מנת כאומר מעכשיו דמי לענין אסמכתא ,ויש חולקין ,אם האסמכתא היא בדרך
קנס)סו( לא אמרינן על מנת כמעכשיו דמי:

)ס( כל האומר קנה מעכשיו כו' .עיין בתשובת מ"ע ובתשובת ר"ש כהן ס"ג ס"ז )ש"ך(.768
)סא( כיצד אם באתי כו' ,וי"א אם לא באתי כו' ,דיש מחלקים ואומרים דדוקא כשהתנאי היה
כדי לעשותו ולא עשאהו שייך אסמכתא ובעינן מעכשיו ,אבל כשהתנאי היה כדי שלא
יעשהו ואומר אם אעשה דבר פלוני אתחייב כך כך ,ועשאהו ,לא הוה אסמכתא דלא היה
לעשותו ,וי"א דגם בכה"ג הוה אסמכתא ,די"ל דנמלך היה מדעתו הראשונה ועשאהו
)סמ"ע(.
)סב( קנה בית זה מעכשיו  -הוצרך לכתוב "זה" ,משום דס"ל דאין קנין קונה אלא בדבר ידוע
)סמ,ע( ,עי' לעיל סימן כ"א וסי' י"ב סי"ט ,וע' בתשו' ר"מ מינץ סי' י"א) 769ש"ך(.
)סג( וקנו מידו על כך  -ה"ה שאר קנינים נמי ,אלא קמ"ל דאפילו קנו מידו דהוא קנין סודר,
אפ"ה לא אמרינן דמסתמא הוה כמעכשיו דאל"כ איך יקנה אחר דהדרא סודרא למריה ,אלא
צ"ל בפירוש מעכשיו )סמ"ע(.
)סד( דמעכשיו לחוד לא מהני  -דסתם קנין בסודר ג"כ מעכשיו הוא ,דאל"כ איך יקוים הדבר
אחר שכבר הדר הסודר שקונין בו למאריה ,ואפ"ה באסמכתא לא קניא )סמ"ע( ,לעיל בסעיף
י"ג כתב דאפילו אם המוכר מקנה ללוקח על תנאי אם תעשה כך הוי אסמכתא ,וע"ז קאי הא
דמעכשיו לחוד לא מהני ,וזה אי אפשר לומר כלל דבכל התנאים לא מהני מעכשיו ,דהא כל
הש"ס מלא מזה דבעל מנת או מעכשיו מהני ,דהא מתנה על מנת להחזיר מהני ,אלא ודאי
דלא אמרו דמעכשיו לחוד לא מהני רק באסמכתא שקונס עצמו כגון אם לא אפרע לך
וכיוצא ,אבל בתנאים דעלמא ודאי מהני מעכשיו )נתה"מ(.

 763עי' לעיל קעו ס"ב סק"י??
 764לא הבאתי את דברי הנתה"מ.
 765נ"מ? ואם לאו אין להביאו אם אין הלכה יוצא ממנו.
 766לא הבאתי את דברי הנתה"מ
 767בסדר?
 768לא עשיתי.
 769לא עשיתי.
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)סה( שיקנו ממנו בב"ד חשוב ומעכשיו  -קנין סודר בב"ד חשוב לחוד סגי ,וא"צ לפרש
בהדיא מעכשיו דסתם קנין בב"ד חשוב הוא מעכשיו ,אם לא שהתנה בהדיא שלא יתחיל
הקנין מעכשיו ,דאז לא מהני ליה נמי קנין דב"ד חשוב )סמ"ע(.
)סו( אם האסמכתא הוא דרך קנס  -דלא אמרינן דהוה כמעכשיו אלא בעל מנת הבא על קיום
המעשה וקיום התנאי ,כגון ה"ז גיטך על מנת שתתן לי מאתים זוז וכיוצא בזה ,שהוא רוצה
שתתן לו מאתים זוז דהוא התנאי ,וגם רוצה שיהא גט שהוא המעשה ,אבל על מנת הבא על
מניעת המעשה ,כגון שהיא מתנה שלא תנשא ואומרת על מנת אם אנשא כו' ,בכיוצא בזה
לא מצינו ,דאדרבה אנו רואים שמחייבת עצמה דרך קנס באם אנשא ,וכיון דאמרה אם אנשא,
גם על מנת זה אינו כאומרת מעכשיו אלא באם ,וכאילו אמרה ובתנאי זה אם אנשא ,וכיון
שנתחייבה באם ואין כאן מעכשיו ,אינם קונים )סמ"ע(.

)טו( אסמכתא שקנו עליה בבית דין חשוב הרי זה קנה)סז( ,וכל שלשה דבקיאי בדיני אסמכתא
מקרי בית דין חשוב לענין זה ,ויש אומרים דבעינן בית דין חשוב שבעיר או המומחה לרבים ,ואם צוה
לכתוב בשטר שקנו ממנו בבית דין חשוב אע"ג דלא קנה מהני ,דהודאת בעל דין כמאה עדים דמי)סח(,
ואפילו לא אמר בפירוש אלא צוה לכתוב שטר חוב )נ"א טוב()סט( מהני כאלו פירוש בהדיה ,והוא
שיתפיס זכיותיו בבית דין והוא שלא יהיה אנוס ,כיצד :הרי שהתפיס שטרו או שברו בבית
דין וקנוי מידו שאם לא יבוא ביום פלוני ינתן שטר זה לבעל דינו ,והגיע היום ולא בא הרי
אלו נותנים ,והוא שיהיה בבית דין חשוב ,ויש אומרים אע"ג דלא התפיס זכיותיו מהני הואיל
וקנו ממנו בב"ד חשוב ,וכתב הרא"ש דהכי נהיגי עלמא ,ואם עכבו נהר)ע( או חולי לא יתנו
וכן כל כיוצא בזה ,ונתבאר תשלום דין זה בסימן נה ובסימן כא .הגה :ויש אומרים דאם השלישו
משכנות זה כנגד זה במשפטי עכו"ם ובשטרותיהן ,קנו אפילו באסמכתא משום דינא דמלכותא דינא:

)סז( אסמכתא שקנו עליה כו' .עיין בתשובת ר"ש כהן ס"ב סי' קע"ז ובתשו' ר"מ מינץ סי'
י"א ובתשובת ר"א ן' חיים סי' ס"ו )ש"ך(.770
)סח( אף על גב דלא קנו מידו דהודאת בעל דין כו'  -אע"ג דידעינן דבודאי לא קנה בב"ד
חשוב ,מהני הודאתו .והטעם ,דכיון דהודה ואמר שקנה ,הו"ל כאילו ידענו שגמר והקנה
)סמ,ע( ,בדבר שלא בא לעולם ,אף שנכתב בשטר שנעשה באופן המועיל ,והתובע מודה
שנעשה רק בקנין סודר ולא בשאר אופן המועיל לדבר שלא בא לעולם ,דלא קנה ,דבדבר
שלא בא לעולם לא שייך הטעם דגמר ומקנה ,תלינן אותו בטועה שטעה וסבר דקנין מהני
בדבר שלא בא לעולם ,וכן העדים נאמנים לומר שטעו וסברו שהוא אופן המועיל ,דבדבר
דעבידי למיטעי העדים נאמנים כמבואר בסימן מ"ג סעיף ח' ,וכן אם הוא בחתימת יד
הבע"ד ,נראה דנאמן לומר טעיתי וסברתי שקנין מועיל לדבר שלא בא לעולם כשמביא עדים
שלא היה קנין אחר אף שהמקבל מודה לו ,כמו שהעדים נאמנים ,אבל כשאין לו עדים אינו
נאמן לומר טעיתי רק כשיש לו מיגו ,וכן בתפס בדבר שלא בא לעולם דאמרינן דהוי מחילה
בטעות אפילו נתנן לו מדעת ,ומכ"ש כשלא נתן לו רק שטר שנכתב בו דהיה באופן המועיל
מכ"ש דיכולין לתלות אותו בטעות .והא שכתב בסימן רי"ב סעיף א' בהג"ה דיש לפרש
השטר שקנה ממנו בלשון המועיל ,היינו שאין העדים אומרים שטעו וגם אין התובע מודה,
ועיין שם במ"ש )נתה"מ( ,ועיין בתשובת בית שמואל אחרון סי' ו' מ"ש בפירוש דברי סמ"ע
אלו) 771פ"ת(.
)סט( ומ"ש ואפילו כו' אלא ציוה לכתוב שטר טוב  -האי שטר טוב לאו דוקא הוא ,אלא כל
שאמר לעדים כתבו עלי שטר ,מסתמא דעתו אשטר טוב כדרך שרגילין לכתוב )סמ"ע(.
)ע( ואם עכבו נהר כו'  -זהו פירוש אמ"ש לפני זה והוא שלא יהיה אונס )סמ"ע(.

)טז( כשהיו חכמי ספרד)עא( רוצים להקנות באסמכתא כך היו עושין :קונין מזה שהוא
חייב לחבירו מאה דינרים ,ואחר שחייב עצמו קונים מבעל חובו)עב( שכל זמן שיהיה כך או
שיעשה כך הרי חוב זה מחול לו מעכשיו ואם לא יהיה או לא יעשה הריני תובעו בממון
שחייב עצמו בו ,ועל דרך זה היו עושים בכל התנאים שבין אדם לאשתו בשידוכים ובכל
הדברים הדומים להם ,וכן אנו נוהגים .הגה :ודרך זה מהני בכל דבר ובכל ענין ,ויש מקומות)עג(
 770לא עשיתי.
 771לא עשיתי.

185

מאיר המשפט על חושן משפט חלק ו'
שנהגו לכתוב שני שטרי חובות גמורים ונותנין שתיהן לשליש)עד( ,ואיזה צד שיעבור יתן שתי השטרות
לכשנגדו ,ויש אומרים שקנס שעושים בשידוכים לקנוס החוזר בו לא הוי אסמכתא)עה( ,כי
כדאי הוא שיתחייב החוזר בו בקנס לדמי הבושת שבייש את חבירו ,וכן המנהג פשוט בכל
גלילות אלו ,ומיהו קנין צריך )וכן נוהגין()עו( ,וכן אם המלמד)עז( קבל עליו בעת שהשכירוהו
קנס אם יחזור בו ,ולא נמצא מלמד אחר מזומן אינו אסמכתא:

)עא( כשהיו חכמי ספרד כו' .עיין בתשובות מהרי"ט סי' קל"ט ור"ש כהן ס"ג סי' ז' ול"ד
)ש"ך(.772
)עב( ואחר שחייב עצמו קונים מבעל חובו כו'  -והא דהוצרכו לשני קנינים ולשני שטרות ולא
כתבו הכל בשטר אחד דראובן נתחייב לשמעון מנה ,ושבאם שיהיה כך או שיעשה ראובן
כך הוה חוב זה מחול לו משמעון מעכשיו ,משום דזה יהיה נראה כאסמכתא ,דכיון דהפטור
כתוב בצידו נראה כאילו אמר ליה אני חייב לך מנה אם לא אעשה כך ,ומה"ט נמי כתב
מור"ם ע"ז בהג"ה דיש מקומות שכותבין שני שטרי חובות גמורים ומשלישין אותו כו',
משום דגם בדרך בני ספרד יש מקום לראובן שבידו השטר מחילה אם יעשה כך אף אם לא
יקיים התנאי להראות השטר ולומר הרי לפניכם דחוב זה נעשה עלי באם לא אקיים דבר
773
פלוני וסברתי אז לקיימו )סמ"ע(.
)עג( ויש מקומות כו' .עיין בא"ע סי' נ' ס"ו בהג"ה ובתשוב' מבי"ט ח"ב /ח"א /סי' ע"ח
ור"ש כהן ס"ב סי' ס"ג וס"ג סי' ל"ד )ש"ך(.774
)עד( ונותנין שתיהן לשליש  -היינו שראובן נותן שטר חוב ליד שמעון ומחייב עצמו בלי
תנאי ,ואח"כ משלישו שמעון ואומר שאם ראובן יקיים תנאו מחל השטר ויחזיר לו שטרו,
ואח"כ עושה שמעון גם כן .ונראה דבכה"ג כשמשלישין שטרות ולא מסרו השטר לשכנגדו,
צריך כל אחד לומר לשליש בשעה שמוסר השטר לידו זכה לפלוני ,דבמתנה לא אמרינן תן
כזכי ,ואח"כ אומר כל אחד אם יקיים חבירו תנאו הנני מוחל לו .והנה אם נאנס בקיום התנאי,
חייב אפילו נאנס ,כיון דהמחייב התחייב עצמו בלי תנאי רק שהמוחל מחל על תנאי .ונראה
דבתיקון חכמי ספרד צ"ל בפירוש שמחייב עצמו בלא תנאי ,דבלא"ה לא מהני ,דכיון
שדיברו בפירוש התנאים שביניהם קודם הקנין ,אפילו קנו אח"כ בסתם ,אמרינן דעל תנאי
הראשון הקנו) 775.נתה"מ(.
)עה( לא הוי אסמכתא  -פירוש ,אף על פי שגזם לקנוס נפשו בסך חשוב ,שהבושה היא כל
כך דבר גדול שכדאי הוא להפסידו עבור זה כל כך ויותר מזה )סמ"ע(.
)עו( מיהו קנין צריך כו' – וי"א בשדוכין כ"ע מודו דלא בעי קנין ,שהוא כדאי שיתחייב
החוזר בו קנס לדמי הבושת כו' והוי כמו אם אוביר אשלם במיטב )לעיל סי"ג( ,וכן מלמד,
אף ע"פ שלא הקנה חייב בקנס ואפילו מאן דס"ל במשחק בקוביא דבעי קנין מודה הכא
)ש"ך( ,וי"ח דדין בושת גמור ליכא גבי שידוכין ,ומש"כ שהוא כדאי לדמי בושת ,היינו
משום דכבר נתחייב בקנין אלא שהוא אסמכתא וכדי לסלק אסמכתא סגי לה בכל דהו בכדי
שיהיה גמר ומקני ,776ונראה מדבריו דגבי אוביר נמי בלא קנין הוא ,וליתיה דהתם כשכותב
לו כן בשטר הרי הוא כמו קנין דיכול לחייב עצמו בשטר אעפ"י שאינו חייב ,וי"א דלא מהני
תנאה דאם אוביר ולא אעביד אלא דוקא בקרקע ומשום תנאי ב"ד ,וכן גבי שידוכין דליכא
תנאי ב"ד ודאי בעינן קנין או שטר .ומ"ש הפוסקים במלמד נראה דמיירי דהתחיל במלאכה
דהו"ל קנין בשכיר ומהני תנאי בדברים ,דכל ענין שכירות לא בעי קנין )קצה"ח(.
)עז( ולא נמצא מלמד כו'  -דג"כ מפסיד הבעה"ב שיהיה בנו בטל ,ופסידא דלא הדר הוא
)סמ"ע( ,אחר שחזר עיין בתשובת ר"מ אלשיך ס"ס ל"ט )ש"ך(.777

)יז( שנים שהתנו ביניהם לקיים דבר אחד ,ונתנו ערבונות לקנס שמי שיחזור בו שיזכה
חבירו בעירבון ,לא יאמר אם אני חוזר בי אתן לך כך וכך והרי זה משכון על הממון)עח(

 772לא עשיתי.
 773לא הבאתי את דברי הסמ"ע.
 774לא עשיתי.
 775לא הבאתי את שאר הנתה"מ.
 776עי' דבריו סק"ח שבושת כן מחייב ,אבל מאחר והחיוב בא בשעת החזרה ,אין שעבוד המשכון
דהוה דבר שלא בא לעולם בשעת נתינת המשכון.
 777לא עשיתי.
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שאתחייב לך אם אחזור בי ,אלא יקנה לו בסודר דלא כאסמכתא ובבית דין חשוב)עט( כדי
שיתחייב לו מן הדין אם יחזור בו ,ואז יתן לו החפץ במשכון ואז יחול השעבוד על המשכון
כיון שנתחייב לו בקנס אם יחזור בו ,או יאמר אם אחזור בי תזכה בכך וכך ממון בגוף חפץ
זה)פ(:

)עח( והרי זה משכון על הממון כו'  -כיון דבלא משכון לא נתחייב לו באותו ממון ,משום
דהוה אסמכתא ,גם במשכון לא נתחייב ,דמאחר שאין חיוב מצד עצמו ,אין להתחייב
בהמשכון ,אלא יתחייב נפשו בתחילה בקנין סודר בב"ד חשוב ,דהוא מסלק האסמכתא ,ואז
יחול השעבוד על המשכון לתפוס בו עד שישלם מה שנתחייב לו כבר בקנין סודר בב"ד
חשוב )סמ"ע(.
)עט( ובבית דין חשוב  -צריך למחוק הוי"ו של "ובב"ד" ,דבב"ד חשוב לבד סגי לסלק
האסמכתא כמ"ש בסעיף ט"ו )סמ"ע(.
)פ( או יאמר אם כו' עד בגוף חפץ זה 778 -כיון דקנין מהני בשידוכין ואין בו משום אסמכתא,
וכיון שנתחייב גופו מנה יש כאן וגם משכון ,ואף על גב דאסמכתא הוי גמר ומקני משום
בושת שגורם לו ,ואף על גב דהבושת אח"כ מכל מקום כיון דגורם לו בושת גמר ומקני
מעכשיו דכל קנין במעכשיו הוא) 779קצה"ח(.

)יח( שטר שכתוב בו אם לא יפרע לזמן פלוני שיתחייב כך וכך ממון ,וכתוב בסוף השטר
דלא כאסמכתא ודלא וכו' ,אין זה מוציאו מידי אסמכתא ולא קנה כן נראה לדון)פא( ,אע"ג
דיש חולקין המוציא מחבירו עליו הראיה)פב(:

)פא( אין זה מוציאו מידי אסמכתא כו'  -דהא חזינן דאסמכתא היא ומאי אהני דכתב דלא
כאסמכתא )סמ"ע(.
)פב( דיש חולקין כו'  -טעמם ,דכיון דכתב בשטר דלא כאסמכתא גלי דעתיה דגמר ומקני
)סמ"ע( ,כן נראה לדון .ע"ל סי' י"ב סי"ט וסי' ס"א ס"ה )ש"ך(.

)יט( נדר ושבועה)פג( ותקיעת כף)פג( מהני אפילו באסמכתא .הגה :ועיין לקמן סימן רט
סעיף ד ,וכן אם כתוב בשטר שקבל עליו)פד( בחרם חמור ובשבועה דאורייתא וכמו שנתבאר לעיל
סימן זה סעיף טו לענין ב"ד חשוב כנ"ל אע"פ שיש מי שחולק ,ואם נדר איזה דבר באסמכתא לצדקה
או להקדש קונה)פה( כמו שנתבאר בי"ד סימן רנח סעיף י:

)פג( נדר ושבועה ותקיעת כף מהני באסמכתא  -מטעם דרובן ע"י ד"אי" הם ,אם יהיה אלקים
עמדי ]בראשית כ"ח כ'[ ,אם נתן תתן העם הזה בידי ]במדבר כ"א ב'[ .ומש"כ ברמ"א :ועיין
לקמן סימן ר"ט סעיף ד' ,דשם כתב דכל המחויב מכח שבועה ,אי שאל על נדרו פטור וגם
אין בניו צריכין לקיימו ,ולימדנו מור"ם דבזה נמי דינא הכי ,ונראה פשוט שזה דוקא במקבל
עליו בנדר ושבועה ולא עשה עליו קנין ,אבל כשקנה ממנו בקנין על דבר שיש בו אסמכתא
ונשבע ג"כ לקיימו ,חייב לקיימו הן הוא הן יורשיו ,ואי נשאל עליו לא מהני השאלה ,דלא
גרע מב"ד חשוב דמסלק האסמכתא ,ה"נ השבועה מחזיק הקנין ומסולק על ידה האסמכתא
)סמ"ע( .וי"ח דאין השבועה מקיימת הקנין אלא אף על גב דאין הקנין מועיל חייב להשלים
מכח שבועתו וכופין אותו אבל אם נשבע לקיים המקח ובקנס ונותן הקנס א"צ לקיים
השבועה ,ועוד י"א דלא החמירו בתקיעת כף אלא כשנותן תקיעת כף לאדם לעשות לו דבר
לאותו אדם עצמו ,עיין בתשובת רמ"א סי' מ"ט וק"ח דף ר"ך ובתשובת ר"ש כהן ס"ב סימן
ס"ג וסי' קמ"ד בסופו וס"ג סימן ל"ד וק"ה ובתשובת ר"א ן' חיים סימן ל') 780ש"ך( ,כל
המחויב שבועה אין בניו צריכין לקיימו .וכ"כ הרמ"א בסימן ר"ט סעיף ד' .ואם מת המקבל
צריך ליתן לבניו) ,קצה"ח( ,דין זה שכתב הסמ"ע דהשבועה מועיל לקנין שיקנה ,אין שום
אדם יכול לומר קים לי כסמ"ע ,כיון שהחולקים עליו המה רבים הב"ח וט"ז וש"ך ופשטא
דלישנא דהרמ"א .ומ"ש עוד כשנותן תקיעת כף לאותו אדם עצמו כו' ,אינו הכרעה להלכה
רק לעשות סניף לשאר צדדים ,והד"מ יו"ד סי' רל"ט סק"ג חולק )פ"ת( ,ואין חילוק בתקיעת
כף בין אם נתן תקיעת כף בידו הימנית או השמאלית ,עי' יו"ד רל"ט ס"ב )פ"ת(.
 778לא הבאתי את דברי הסמ"ע.
 779בסדר
 780לא עשיתי.
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)פד( וכן אם כתב בשטר שקיבל כו'  -פירוש ,אף דודאי לא קיבל עליו כן אלא שתיקון סופרים
הוא שכותבין כן ,ולפי"ז בזמן הזה דכל המקבל קנין בפני עדים דעתו שיכתבוהו העדים בכל
יפוי שטרות שנוהגין לכתוב ,לפי"ז אין דין אסמכתא בשטרות הנעשים בקנין לפני עדים,
והן כותבים בשטר שקיבל עליו כל זה בחרם חמור ובשבועה דאורייתא ,וצ"ע )סמ"ע( ,ואם
כתבו אחר וזה חתם עליו ועדים מעידים שלא קראו כלל ולא ידע שנכתב שם שבועה וחרם,
דאין בזה משום שבועה ,וי"א כיון שחותם הוא מתרצה להודות בכל מה שכתוב בשטר והרי
בידו לחייב עצמו ,ואף אם נכתב השטר בלשון שאינו מבין ואף אם לא קראו כלל ממילא
נתחייב בכל מה שכתוב ,ועיקר כדעה הראשונה )קצה"ח( אלא דאי נימא דחרם חמור
ושבועה דאורייתא מסלק אסמכתא ]כדעת הסמ"ע ס"ק )פג([ כמו ב"ד חשוב ועושה קנין,
א"כ אפילו לא קראו יש בו משום נאמנות ,ואם לא ]אלא כש"ך שם[ ,אז לא מחייב .ולכו"ע781
בדבר שלא בא לעולם וכן בדבר שאינו ברשותו דאינו נתפס בו קנין ואינו אלא משום איסור
שבו וכיון דידוע שלא קראו אין שם איסור )קצה"ח ונתה"מ( ,עיין בסמ"ע לעיל סימן ע"ג
ס"ק י"ח ,ומה שכתבתי שם סעיף ו' ס"ק ט') 782פ"ת(.783
)פה( ואם נדר איזה דבר באסמכתא לצדקה או להקדש קונה כמ"ש ביו"ד כו'  -ואפילו באומר
דבר זה לכשיבוא לידי אתננו להקדש ,אף על גב דאית ביה תרתי אסמכתא ודבר שלא בא
לעולם ,אפ"ה חייב לקיים נדרו )סמ"ע( ,עיין מה שכתבתי בפתחי תשובה ליו"ד סימן רנ"ח
ס"ק י"ב) 784פ"ת(.

)כ( המחייב עצמו לחבירו בלא תנאי ,אע"פ שלא חייב לו כלום חייב כמו שנתבאר בסימן
מ)פו( ,ואין בזה משום אסמכתא)פז(:

)פו( כמו שנתבאר בסימן מ'  -ע"ש באיזה לשון הוא מחייב ומשעבד נפשו בדבר שלא היה
חייב בו) 785סמ"ע(.
)פז( ואין בזה משום אסמכתא  -דכיון דלא תלהו בענין אחר אלא חייב נפשו לחבירו בלי
שום תנאי ,ודאי גמר בדעתו ליתנו לו )סמ"ע(.

)כא( חייב עצמו בדבר שאינו קצוב ,כגון שאמר הריני חייב לזון אותך או לכסותך חמש
שנים)פח( ,להרמב"ם לא נשתעבד וכל האחרונים חלקו עליו)פט( )ועיין לעיל סימן ס ס"ב(.

)פח( חייב עצמו בדבר שאינו קצוב כו' עד חמש שנים  -אף על גב דפרט לו ה' שנים ,אפ"ה
מיקרי דבר שאינו קצוב כיון דלא ידוע לכמה יעלה שיעור המזונות דשמא יתיקרו )סמ"ע(.
)פט( להרמב"ם לא נשתעבד  -דאין דרך בני אדם לגמר ולשעבד נפשם בדבר שאינו יודע
הקצבה )סמ"ע( )פ"ת(.
רח  -מקח שנעשה בצד איסור
)א( מקח שנעשה באיסור ,כגון :שהוסיף בשווי המקח בשביל המתנת המעות)א( ,או
שפסק קודם שיצא השער ולא היה לו למוכר)ב( ,וכן אם נשבע או נדר שלא למכור ועבר ומכר)ג(,
ונתקיים בקנין או באחד מדרכי ההקנאות)ד( ,המקח קיים ויתן כשער של היתר)ו( ואין אחד
מהם יכול לבטל המקח ,ומיהו הלוקח יכול לחזור בו שלא ליתן כשער היוקר)ז( ,ואין חילוק
בזה בין מקח או מתנה או מחילה או שאר דברים.

)א( שהוסיף בשווי המקח בשביל המתנת המעות כו'  -פירוש שיצא השער ,כגון מדה חיטין
בסלע והוא נותן בעדה ה' דינרין )סלע ודינר( בשביל שממתין לו המעות ,והוא אגר נטר,
אלא שאין בו ריבית דאורייתא כיון דאינו דרך הלואה אלא ע"י מקח וממכר ,אלא יש בו אבק
ריבית למוכר .ובפוסק עד שלא יצא השער ,יש בו חשש אבק ריבית להלוקח ,שמא יתיקר
השער כשיצא ביותר ממה שנתן לו הוא על מדה ,ואז קנה ממנו בזול בשביל שהקדים לו
המעות .ודברים הללו נתבארו ביו"ד בסימן קע"ג וקע"ד וקע"ה ע"ש )סמ"ע( ,עיין בתשובת
 781נכון שזה אפילו לסמ"ע?
 782לא עשיתי
 783לא הבתאי את דברי הסמ,ע ופ"ת.
 784לא עשיתי.
 785לא עשיתי.
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ר"מ אלשיך סי' ע"ה) 786ש"ך( ,787ריבית קצוצה אף שיוצאה בדיינים ,מ"מ תיכף כשנתן
הריבית למלוה קנאן קנין גמור ואי קידש בהו אשה מקודשת ,וקשה ,הא מה שנתן הלוה
להמלוה היה באיסור ריבית ,והוי כמתנה שנעשתה באיסור דהמתנה בטילה ,כמו בנשבע
שלא ליתן במתנה .אלא דרחמנא אקני ליה הריבית ,רק שהזהירו להחזיר כי היכי דניחי ,ואין
עליו רק מצות עשה להחזיר הריבית ,ומשו"ה בניו פטורין )נתה"מ(.
)ב( ולא היה להמוכר  -דאילו היה לו אין כאן צד ריבית ,דהרשות ביד אדם ליתן לו את אשר
בידו בזול .מיהו צריך להיות בידו כדי כל המקח ,ולא די בזה שיהיה בידו מדה אחת ויקח
מידו דמים על עשר מדות )סמ"ע(.
)ג( וכן אם נשבע או נדר שלא למכור ועבר ומכר כו' – וי"א דהנשבע או קיבל עליו בחרם
שלא יתן דבר או שלא ימכור או שלא ימחל או שאר דברים ,ועבר השבועה ומכר או נתן,
דאין במעשיו כלום ,וכן פסק הרמ"א ביו"ד סי' ר"ל )סמ"ע( ,אמנם היכא דאפשר לעשות
בהיתר ועשה בעבירה קנה ,משא"כ בנשבע ,וה"ה בתמורה שא"א לעשות אם לא שיעבור
וי"א דהוי ספיקא דדינא והמע"ה )ש"ך( ,ודוקא במקום שאם אנו מקיימין מעשיו מבטלין
מה דאמר רחמנא ,כגון בתמורה ,וכן במכירה דחרמים ובגירושין דאונס ,משא"כ במכר
בשבת ,שאסרו חכמים רק מעשה המכירה מחשש שלא יכתוב ,ולא הקפידו על קיום המכירה
רק על מעשה המכירה ,ומעשה המכירה כבר עבר ולא מתקנין דברי חכמים ,וקיום המכירה
הוא בהיתר דאיסורא דעבד עבד .וזהו כונת הש"ך במה שכתב כיון דאפשר לעשות בהיתר
)נתה"מ( ,עיין מה שכתבתי בפ"ת ליו"ד סוף סימן ר"ל ]סק"א  -ב'[ ובפ"ת לאה"ע סימן ק"ח
סק"ד ובסימן קל"ד סק"ו ובסימן קמ"א ס"ק נ"ט ,ע"ש .ועיין עוד בתשובת חתם סופר חלק
חו"מ סוף סי' ד' וסי' ק"ד ,ובתשובת הרב מהר"ר משה רוטנבורג חלק אה"ע סי' ט"ז788
)פ"ת(.
)ד( ונתקיים בקנין כו'  -זהו קאי אפסק עד שלא יצא השער דסמיך ליה ,אבל בהוסיף על
שווי המקח כו' שפירש שלוקח המקח מיד לרשותו והמתין לו המעות לזמן המוגבל ביניהן,
לזה אין צריך עוד קנין ,אלא קנהו מיד במשיכת המקח לרשותו )סמ"ע( ,קשה הרי קודם
שיצא השער הוי כדבר שלא בא לעולם ,ע'י סי' ר"ט סמ"ע סקכ"ג?? ,וכתב הש"ך שם בס"ק
י"ג?? דאפילו בקנין לא קנה רק למי שפרע ,ולענין מי שפרע לא מהני מקח שנעשה באיסור,
ותירץ הפרישה דמיירי בחיוב שהתחייב עצמו .או בדברים שמחוסרין תיקון שלש מלאכות,
דאסור לפסוק ומ"מ לא הוי כדבר שלא בא לעולם .ועיקר כתירוץ הראשון ,ואף דנראה דלא
מהני חיוב בדבר שאינו מצוי לקנות כמו שכתבתי בסימן ס' סק"י?? ,מ"מ הכא מיירי בדבר
המצוי לקנות רק שלא יצא השער עדיין ,מהני ביה חיוב ,ועיין בסימן ר"ט סק"ט?? מה
שכתבתי בזה )נתה"מ( ,ועיין בתשובת אא"ז פנים מאירות ח"ב סי' ח' 789מענין זה ,יובא
לקמן סימן ר"ט סעיף ו' סעיף קטן י"א ,עש"ה )פ"ת(
)ה( באחד מדרכי ההקנאות  -אבל אם לא היה באחד מדרכי הקנאה ,אף שנתן מעות אין
צריך לקבל מי שפרע כיון שנעשה באיסור )סמ"ע(.
)ו( ויתן כשער של היתר כו'  -ארישא קאי כפשוטו ,וקאמר דאם הבטיח ליתן לו י"ב דינרין
על מקח שאינו שוה אלא עשרה בשביל שממתין לו המעות ,אינו נותן לו אלא עשרה דינרים
ולוקח מקחו ,ואין אחד מהם יכול לחזור בו לבטלו מחמת שנעשה באיסור .אבל בפסק עד
שלא יצא השער ,דצד איסור שבו הוא כשנתיקר אחר כך השער ,אז רק אם נתיקר השער
הלוקח יכול לחזור בו ,ואם לא נתייקר השער ,נתברר למפרע שלא היה בו איסור ,ואין זכות
לחוזר )סמ"ע(.
)ז( ומיהו הלוקח יכול לחזור כו'  -דלא דמי להוסיף בשביל המתנת המעות דצריך המוכר
ליתנו כשער הזול ואינו יכול לחזור בו ,דשם היה השער ידוע כשקנה אלא שהלוקח הוסיף
עליו ,בזה אמרו דל ההוספה מפסיקתן וישאר המקח מאליו כמו שהיה אז בשער שבשוק,
מה שאין כן בסיפא דפסק בשעה שלא היה שער ידוע ,שכשאתה אומר דל פסיקתן לא נשאר
שער לגמרי ,משו"ה יכול לחזור בו הלוקח אבל לא המוכר כשהלוקח רוצה ליתן לו כשער
 786לא עשיתי.
 787לא הבאתי דברי קצה"ח.
 788לא עשיתי.
 789לא עשיתי
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היוקר ,וכ"ש כשלא נתיקר השער דאין שום אחד יכול לחזור בו ,כיון דנתקיים מקח בקנין,
)סמ"ע( ,כונתו ,דדוקא בהוסיף בשווי המקח ויצא השער ,הוי כידוע שאם היה נותן מיד היה
ודאי מקבל כפי השער ,והמותר הוא בידו אגר נטר ,והוי כפוסק דמים על שער ההיתר,
משו"ה האגר נטר בטל והמותר קיים ,משא"כ בלא יצא השער ונתיקר אח"כ ,ממילא הוי
תחילת המכירה בלא פיסוק דמים ,ולפי מה שכתבתי לעיל )ס"ק )ד( דמיירי בחיוב ,בלא"ה
אתי שפיר שהמוכר אינו יכול לחזור בו ,שהתחייב עצמו ,משא"כ הלוקח )נתה"מ(.
רט  -המקנה דבר שאינו מסויים או שלא בא לעולם
)א( המקנה לחבירו דבר שאינו מסויים ,אם היה מינו ידוע אע"פ שאין מדתו ומשקלו ידוע
הרי זה קנה ,ואם אין מינו ידוע לא קנה ,כיצד :ערימה זו של חטים אני מוכר לך בכך וכך,
מרתף זה של יין אני מוכר לך בכך וכך ,שק של תאנים אני מוכר לך בכך וכך ,אע"פ שאין
מדת הערימה ידועה ולא מנין הקנקנים ולא משקל התאנים ידוע ,הרי זה ממכרו קיים אע"פ
שנמצא חסר או יתר על האומד שהיה בדעתם ,ויש להם אונאה לפי שער שבשוק)א(:

)א( ויש להם אונאה כפי שער שבשוק  -עיין לקמן סימן רכ"ז סעיף י"ט מ"ש מור"ם שם,
ומה שכתבתי שם סקל"ד?? עליו )סמ"ע( ,ואפי' היה אותו דבר אין שער שלו ידוע עין
בתשובות ר"ש כהן ס"ב סי' ס"ב) 790ש"ך(.791

)ב( אבל האומר לחבירו כל מה שיש בבית זה אני מוכר לך בכך וכך ,וכל מה שיש
בתיבה זו או בשק זה אני מוכר לך בכך וכך ורצה הלוקח ומשך)ב( ,אין כאן קנין ,שלא
סמכה דעתו של לוקח שהרי אינו יודע מה שיש בו אם תבן או זהב ,ואין זה אלא כמשחק
בקוביא)ג( ,וכן כל כיוצא בזה .הגה :ויש אומרים דהוא הדין שנים שהחליפו על כל אשר
להם)ד( ,וע"ל סוף סימן רג ,וע"ל סימן רמא ס"ד מדין המוכר דבר שאינו מסויים)ה(:

)ב( כל מה שיש בבית זה אני מוכר לך בכך וכך  -דוקא בכי האי גוונא שאומר שמוכר בסך
כך וכך ,בזה אמרינן דלא סמכא דעתיה דהקונה דדילמא אינו שוה כפי הסך שקצב ,משא"כ
כשאומר שמוכר לו כפי שישומוהו שלשה )עיין לעיל סימן ר' סעיף ז'( וכמו שנהוג במכירת
חמץ ,בזה לא שייך לא סמכא דעתיה ,דודאי לא ישומוהו לחייבו יותר משויו )פ"ת(.
)ג( ואין זה אלא כמשחק בקוביא – זה לשיטתיה )סי' ל"ד סט"ז ,וש"ע ס"ב( דהמשחק
בקוביא הוי אסמכתא ויש בו משום גזל ,ואפילו לרמ"א דס"ל דמשחק בקוביא לית בהו
משום אסמכתא דגמרי ומקנו אהדדי ,מ"מ בכי האי גוונא מודו דלא קנה ,דדוקא התם דאין
שום אחד יודע ,על מה לסמוך אמרינן דגמרי ומקנו אהדדי ,משא"כ הכא דהמוכר יודע מה
מכר והלוקח אינו יודע מה קנה .משום הכי נמי לא הגיה הרמ"א כאן כלום על דברי המחבר
)סמ"ע( ,וי"א דאין זה מכר אלא כמי שמשחק בשחוק קוביא הוא ולא סמכא דעת הלוקח
בזה ,ולא שהוא קשור לדין משחק בקוביא ואסמכתא ,עיין בתשובת מבי"ט ח"ב /ח"א /סי'
ע"ח) 792ש"ך( ,793לפי הש"ך אפילו גם המוכר ג"כ אינו יודע מה שבבית ,כגון דאיהו גופיה
קנאה כך עם מה שיש בו ומכרו לאחר ,ג"כ לא קנה ,משא"כ לדברי הסמ"ע קנה בכי האי
גוונא ,וכן הוא בנתה"מ )פ"ת(.
)ד( שנים שהחליפו כו' – עי 'רמ"א ר"ג ס"י בשנים שתקעו כפם זה לזה וקיבלו עליהם
בקנסות לצדקה להחליף זה עם זה בכל אשר להן ,אם צריכין לקיים אם לא שמחלו זה לזה,
ונשאר בספק .ונראה ,דאפילו להחולקין בשנים שהחליפו וס"ל דמהני ביה הקנין ,מודים
בהאומר כל מה שיש בבית זה מכור לך כו' הנ"ל דלא מהני ביה הקנין ,וס"ל דשאני התם
דהאחד הוא יודע מה שיש לו בבית והשני אינו יודע ,משו"ה לא גמר ומקני וכנ"ל ס"ק )ג(,
משא"כ בשנים שהחליפו שאין שום אחד מהן יודע מה שבבית השני ,ומשו"ה אגב דבעי
לקנות גמר ומקנה ,וגם אין לשום אחד מהן על מה לסמוך ,והוא דומה למשחק בקוביא.
ומ"ש אם לא שמחלו זה לזה ,הא דמהני מחילה להזיק על ידה להצדקה ,משום דלא הוה על
 790לא עשיתי##
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שום אחד חוב ברור ליתן לצדקה ,שהרי אם קיימו תנאם והחליפו זע"ז אין כאן חוב כלל,
ומשום הכי בידם לומר הרי הוא כאילו החלפנו .משא"כ אם היה עליו חוב ,כגון אם חירף
את חבירו ונתחייב ע"פ תקנת העיר בה' זהובים ליתן להמתחרף ,ואמר לפני הגבאי שיהיו
לצדקה ,דשוב אין בידו למחול להמחרף ,עי' יו"ד בסימן רנ"ח סעיף ט' )סמ"ע( ,ועיקר שלא
קנה בכלל )ש"ך(
)ה( בסימן רמ"א סעיף ד' כו'  -עיקר דין מכירת דבר שאינו מסוים נתבאר בסימן רי"ד סעיף
י"ב ,ובסימן רמ"א סעיף ד' נתבאר שדין נותן דבר שאינו מסוים הוא שוה לדין מכירת דבר
שאינו מסוים לכל מר כדאית ליה )סמ"ע(.

)ג( המוכר לחבירו בעשרה דינרים חטים ולא פסק כמה סאה מכר לו ,נותן לו כשער
שבשוק בשעת המכירה ,וכל החוזר בו מאחר נתינת הדמים ולא רצה כשער שהיה בשוק
בשעת נתינת המעות ,מקבל מי שפרע:
)ד( אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם)ו( ,בין במכר בין במתנת בריא בין במתנת
שכיב מרע ,כיצד :מה שתוציא שדה זו מכור לך)ז( ,מה שיוציא אילן זה נתון לך ,תנו מה
שתלד בהמה זו לפלוני)ח( ,או שאמר מה שתלד פרתי או שפחתי מכור לך או נתון לך ,לא
אמר כלום ,אפילו היתה הפרה או השפחה מעוברת לא קנה כלום)ט( ,מיהו גבי אילן אם חנטו
הפירות מקרי בא לעולם)י( ,ויכול לחזור בו אפילו אחר שתלד הפרה או השפחה)יא( ואחר
שגדלו פירות האילן ובאו לעולם ,ואם קדם הלוקח ותפס הפירות)יב( אין מוציאין מידו)יג(,
והוא הדין בשאר דברים שלא בא לעולם ,ואפילו לא תפס אלא כתב ליה שטר ומסר ליה השטר כמאן
דתפיס דמיא)יד( ,ואם מכר האילן לפירותיו)טו( או פרה ושפחה לעובריהם ,קנה מיד)טז( ואין
שום אחד מהם יכול לחזור בו .הגה :האומר לחבירו שיקנה ממנו דמי היין כשימכור היין)יז( ,מקרי
דבר שלא בא לעולם ,ויש אומרים דכל זה מיירי במקנה לו סתם ,אבל אם אומר שיקנה כשיהיה
בעולם ,קנה אע"פ שעכשיו אינו בעולם ,ויש חולקין)יח( ,ואע"ג דאין אדם יכול להקנות דבר שלא בא
לעולם ,מכל מקום יכול לשעבדו ,ויש חולקין)יט( ,אבל הוא עצמו יכול להתחייב כמו שנתבאר לעיל
סימן ס סעיף ו .מי שמקנה לחבירו דבר שלא בא לעולם עם דבר שבא לעולם)כ( ,יש אומרים דדמי
לקני את וחמור כמו שיתבאר לקמן סוף סימן רי)כא( ,ואם נשבע לקיים המקח ,אע"פ שלא בא לעולם
צריך לקיים שבועתו כדלעיל סימן רז סעיף יט)כב( וסימן עג סעיף ח ,ומיהו אינו נקנה בקנין )ע"ל
סימן רכב( ,ולכן אם לא נוכל לכוף אותו לקיים שבועתו כגון שמת אין הקנין כלום ,וכן אם שאל על
שבועתו ,וכשם שאין אדם יכול להקנות דבר שלא בא לעולם כך אינו יכול למחול דבר שלא בא
לעולם:0

)ו( אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם כו'  -דוקא מקנה ,אבל יכול לחייב נפשו בדבר שלא
בא לעולם ,כמ"ש בסימן ס' סעיף ו' )סמ"ע( ,ואפילו בלשון חיוב ,אם מת הנותן קודם שבאו
הפירות לעולם אין היורשים חייבים ליתן אותם )פ"ת(.
)ז( מה שתוציא שדה זו מכור לך כו'  -אפשר משום דפירות של שדה עולה לסך הרבה נקט
ביה לשון מכירה ,מה שאין כן בפירות של אילן אחד ,לכך נקט ביה לשון נתינה )סמ"ע(.
)ח( תנו מה שתלד כו'  -היינו דברי שכיב מרע דאמר לבניו תנו )סמ"ע(.
)ט( אפילו היתה הפרה או השפחה מעוברת  -כשמוכר לו העובר לכשתלד ,ומוכר לו ולד
מעליא ,ואם ימות מן הבטן או ישחט קודם אין לו בהולד כלום ,כי לא מכר לו רק לכשיהיה
ולד מעליא ,וזה ודאי הוי דבר שלא בא לעולם ,דאיכא מי יימר טובא ,דאימר תמות ואימר
תפיל ,אבל כשמקנה או מקדיש העובר תיכף ,שיהיה תיכף העובר שלו ,אפילו אם תמות או
תישחט יהיה בשר העובר שלו ,ודאי דקנה ,דעובר ירך אמו הוא ,וה"ל כהקנה לו אחד
מאיבריה וכאילו מכר לו הבשר או הטחול או הכבד של הבהמה דודאי קנה אף שאינו בעין,
ולהי"א שהביא הרב בהג"ה דבאומר שיקנה כשיהיה בעולם קנה ,משכחת לה כשהקנה עובר
דלא קנה באומר מעכשיו ולכשתלד ,אבל במקנה העובר תיכף ,קנה לכו"ע )נתה"מ( ,ועיין
באה"ע סימן מ' ]סעיף ח'[ ובחלקת מחוקק ס"ק י"ד ובבית שמואל ס"ק י"ב ובספר בית
מאיר שם) 794פ"ת(.
 794לא עשיי
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)י(מיהו גבי אילן כו'  -הטעם ,דפירות החנוטים הן בעין וממילא קא רבו ,מחשבי כדבר שבא
לעולם ,משא"כ בעובר שבמעי הפרה והשפחה שאינו בעין )סמ"ע( ,שאני עובר מחנטו
פירות משום דעובר מכסיא וחנטו פירות מגליין ,ובחנטו פירות ודאי לכ"ע איתא במכירה
אותה חנטה למישקל וליזל הלוקח בהו כיון דאיתנהו בעולם ,אלא דנוכל לומר דאינו מועיל
למה שגדל אח"כ כיון דאינו אומר לו דקל לפירות והו"ל המותר מה שגדל אח"כ מגוף האילן
של המוכר ,לפי הבני יעקב .אמנם גבי עובר לא קנה כלל אפילו מקצת שבא כבר לעולם,
אבל עובר ליתיה כלל במכירה) ,קצה"ח(.
)יא( אפילו אחר שתלד כו'  -דלמ"ד אדם מקנה לחבירו דבר שלא בא לעולם ,היינו דוקא
כשלא חזר בו עד שבא לעולם ,ומינה נלמד דלמ"ד דאין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם
וקי"ל כוותיה ,ס"ל דאפילו אחר שבא לעולם יכול לחזור בו )סמ"ע וש"ך( ,המוכר עובר
פרתו אחר שנשחטה האם ,תו לא הוי דבר שלא בא לעולם ,ואף על גב דעדיין העובר במעי
אמו ,דכיון שנשחטה הו"ל כמאן דמנח בדיקולא )קצה"ח(.
)יב( ואם קדם הלוקח ותפס  -פירוש ,קודם שחזר בו )סמ"ע( ,דוקא כשידע המוכר שתפס
הלוקח ומטעם מחילה )ש"ך( ,לפי הש"ך אם המוכר לא ידע שיכול לחזור ,אינו מחילה ,אבל
העיקר שבכל גווני אפשר לקיים המקח ,אפילו לא ידע המוכר ,שהמוכר לא היה חוזר כדי
שיהיה נחשב כנאמן ,אבל הוא צריך לדעת שזה הגיע לעולם ,ואז קנה ,שהרי לולא ידיעת
המוכר הוה יאוש שלא מדעת) 795קצה"ח( ,ונראה דמיירי בשדה שהיה בקנין כסף דמהני
באחר זמן כמבואר בסימן קצ"א סעיף ד' ,ובמטלטלין כגון שאמר לו משוך וקנה לאחר
שיבוא לעולם והלך ומשך אחר שבא לעולם ,א"נ שהקנה לו הקרקע בכסף ואגבו המטלטלין
ופירש לו שגם הקרקע לא יקנה עד שיבואו המטלטלין לעולם ,דאז בשעה שחל הקנין על
הקרקע חל ג"כ על המטלטלין באגב ,דאם הקרקע הוא תיכף שלו והמטלטלין לכשיבואו
לעולם ,לא נקנו באגב קרקע ,כיון שכבר הקרקע שלו אין המטלטלין נקנין אגב קרקע שלו
כמבואר בסימן ר"ן סעיף י"ז ברמ"א ,וכיון שהיה על ידי קנין רק דלא קנה משום דבר שלא
בא לעולם ,מהני תפס ,אבל אם הקנה לו בקנין סודר דגם בבא לעולם רק שמקנה לו לאחר
זמן לא קנה מטעם דהדר סודר למריה ,אפילו תפס לא מהני )נתה"מ(.
)יג( אין מוציאין  -אין זה מכח ספק ,אלא שכן הדין נותן )סמ"ע( ,ג"ז פשוט מטעם מחילה
ע' בתשובת ר"ש כהן ס"ג סי' ק"ה ומבי"ט ח"א /ח"ב /סי' קל"ז וקל"ב ובתשו' ר"מ אלשיך
סי' קל"ו ובמהרי"ט סי' קכ"ח ובתשו' מהר"מ מלובלין סי' ה') 796ש"ך(.
)יד( אלא כתב לו שטר כו' כמאן דתפיס דמי  -נראה דמיירי דאחר שבא לעולם מסר השטר,
אזי מהני השטר דמסר לו כאילו בא לידו )סמ"ע( ,כל זה דוקא שתפס הפירות בעצמן אבל
אם נתן לו משכון לא ,אבל בשטר שכותב לו על שדהו נהי דהשדה לא בא לעולם ,כיון דתפס
בשטר אחר שבא לעולם זוכה בשדה על ידי שטרו כיון דנתרצה ומוחל לו שטרו והו"ל כקונה
את השדה עכשיו בשטרו )קצה"ח( ,אפשר דהסמ"ע הכי קאמר ,שיהא עכ"פ השטר בידו
בשעה שבא לעולם )ט"ז( ,י"א דוקא במכירת שטר חוב לאחרים ,כיון דמסר ליה שטרא
והיינו השטר שמכר לו ,וגם כתב לו שטרו היינו השטר מכר על השט"ח ,ושוב א"צ לתבוע
המוכר שלו רק להלוה ,כמאן דתפיס דמי ,אבל כשמכר לו שדה לכשאקחנה ,והשדה שלקח
הוא תחת יד המוכר ,דקא תבע ליה הלוקח למוכר ,אף שיש שטר מכר בידו לא חשיב כתפיס
כיון דע"כ צריך לתבוע לו ,וכן נראה כונת הרמ"א .אף דמשכון בשעה שמכר לו לא מהני
דמנה אין כאן משכון אין כאן ,מ"מ אם מסר לו משכון אחר שבא לעולם מהני כמו תפס,
וי"ח ,ורק אם תפס הדבר המכר לו )נתה"מ(.
)טו( האילן לפירותיו כו'  -דכיון דהאילן הוא בעין חל עליו הקנין לצורך פירותיו שיצאו ממנו
)סמ"ע( ,והנותן מעות לפירות מהני ,וגם במצודה לפירות מהני ע' סימן רי"ג סעיף א' ,ורוב
הקדשות ונדבות שבערי ארץ ישראל המה על דרך זה ,דהקרן לנותן והריוח לעניים או
לתלמוד תורה ,וכי האי גוונא מותר להלות בריבית כיון שאין לעניים בקרן כלום לאו בעלי
ממון מיקרי )קצה"ח ונתה"מ( ,עיין מה שכתבתי בזה לקמן סימן רי"ב סעיף ט' ס"ק י' )פ"ת(,
כל דגמרו בידי אדם לא הוי דבר שלא בא לעולם וכמוכר יין ענביו בשעת הבציר )פ"ת(.
)טז( קנה מיד  -פירוש ,אפילו עד שלא יצאו הפירות )סמ"ע(.
 795חלש
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)יז( שיקנה ממנו דמי היין כשימכר היין  -דוקא באומר לכשימכר ,אבל בסתם דמי היין
מפרשין יין לדמיו ,וה"ה בדמי בית הוה כמו בית לדמיו ,אך בדמי שכירות בית מיקרי דבר
שלא בא לעולם .יש לחלק בין היכן דהפירות טפלים להדקל לא מפרשינן דקל לפירותיו.
ולפ"ז ,בדמי חמרא וכן דמי בית דהדמים חשובים כמו החמרא והבית ,שפיר מפרשינן יין
ובית לדמיו ,משא"כ בדמי שכירות דהוי טפל לבית ,הוי ממש כמו פירות דקל )פ"ת(.
797
)יח( שיקנה כשיהיה בעולם קנה כו' ויש חולקין – עי' לקמן סי' ר"י ס"א אותו מח' )סמ"ע( .
)יט( יכול לשעבדו ויש חולקין  -ועיין לעיל ריש סימן ס' סק"ב וריש סימן קי"ב סק"ה ,שם
כתבתי דאין חולק בשעבוד כי אם בבא לחזור קודם שבא לעולם ,אבל לאחר שבא לעולם
מודים דאינו יכול לחזור משעבודו ,ומשו"ה מהני כשמשעבד לו בדאקני ולית ביה פלוגתא,
והיינו לאחר שכבר קנה ובא לידו דהמשעבד )סמ"ע וש"ך(.
)כ( מי שמקנה לחבירו דבר שלא בא לעולם  -עיין מה שכתבתי לעיל סימן ר"ג סעיף י' סק"ד
מענין זה )פ"ת(.
)כא( דדמי לקני את וחמור  -עיין לעיל סימן ר"ג סעיף י' בהקנה לחבירו מעות ומטלטלין
בקנין סודר ,דשם כתב מור"ם ג' דעות ,וכתבתי שם סקי"ט?? טוב טעם למה סתם כאן כדעת
האחרונה )סמ"ע(,
)כב( צריך לקיים שבועתו כדלעיל כו'  -עיין שם סקנ"ג? )סמ"ע(.
כך אין אדם יכול למחול דבר שלא בא לעולם – היינו בראובן שידע בשמעון שרוצה ליתן לו
מתנה ,ואמר ראובן הנני מוחל לשמעון על כל מה שיתן לי ,ואח"כ נתן לו שמעון מתנה בקנין ,לא
הוה מחילה .והא דפסק הרמ"א בסמוך סעיף ח' דיכול אדם לסלק עצמו וכחו מדבר שלא בא
לעולם ,שאני התם ,דקאי אאדם שיש לו שעבוד על נכסי חבירו ,וכיון דכבר נשתעבד לו משו"ה
יכול לסלק אותו שעבוד אף מנכסים שעדיין לא קנה הנתחייב ,כיון דמ"מ כבר נשתעבד לו
הנתחייב ,ועיין מה שכתבתי עוד שם סקכ"ט?? )סמ"ע( ,798וי"ח ואפילו אם לא נשתעבד לו תחילה
כלל יועיל הסילוק ממה שקונה המתחייב )ט"ז( ,ועיקר כסמ"ע )קצה"ח סקי"ג( ,משמע דמכ"ש
מנכסים שכבר קנה יכול לסלק עצמו ,אבל קשה שהרי מנכסים שכבר קנה אינו יכול לסלק עצמו
רק בקנין ,אמנם דוקא כשמסלק עצמו בלשון דין ודברים שהוא לשון גרוע בעי קנין ,אבל כשאמר
הריני מוחל לך השעבוד שהוא לשון טוב ,נראה דמהני ,דהא יכול למחול כל חובו בלשון מחילה,
וודאי דיכול למחול לערב בלשון מחילה ,ונכסי דבר איניש מטעם ערב הן) 799נתה"מ(.
)ה( דבר שבא לעולם אלא שאינו ברשותו)כג( ,דינו כדבר שלא בא לעולם שלא קנה
ויכול כל אחד מהם לחזור בו)כד( ,ויתבאר עוד בסימן ריא .הגה :מכל מקום ,אם טרח המוכר
וקנה הדבר שמכר)כה( ,צריך לקיים מקחו כי אדעתא דהכי טרח וקנה כדי דליקום בהמנותיה:

)כג( אלא שאינו ברשותו כו'  -דלאו אדעתיה דהכי יהיב זוזי )ש"ך( ,היינו שאינו ברשותו כלל
כגון דמוכר דבר שאינו שלו אף ע"פ שישנו בעולם כיון שאינו ברשותו אבל אם יש לו פקדון
ביד אחר ומכרו לזה קנה )ש"ך( ,ואם טרח וקנה ,אם שניהם לא היו יודעים ,אין בו משום
מחוסר אמנה ,אבל אם המוכר ידע ולא הקונה ,וטרח וקנה יש בו משום מחוסר אמנה
)נתה"מ(.
)כד( ויכול כל א' מהם כו'  -עיין לקמן סי' רי"ו ס"ה )ש"ך(.
)כה( מכל מקום אם טרח המוכר כו' – עי' סי' שע"ד ס"א )סמ"ע( ,עי' לקמן סי' רי"ו ס"ה
)ש"ך( ,האומר לחבירו היום או למחר אמכור לך חפץ פלוני והבטיח להמציא לו ,ולא היה
לו למוכר וביקש ולא מצא ,ואח"כ טרח ומצא ורצה לחזור בו ,ופסק דאדעתא דהכי טרח כי
היכי דליקום בהימנותיה ,ועוד אפשר ,דכאן איירי שלא היה הלוקח יודע בשעת המקח שאין
למוכר ,אלא מכר לו חפץ פלוני בחזקת שיש לו ,בזה אמרינן שנתכוין להעמידה לפניו שלא
יהא נחשב כדובר שקרים בעיני הלוקח) 800ט"ז( ,וכל זה לא שייך רק בחפץ ידוע כגון
במרגליות ,אבל בתבואה וכיוצא שדרך מוכר זה לסחור תמיד במסחר זה ,לא שייך לומר
סברא דאדעתא דהכי טרח )נתה"מ( ,אחד שהשכיר לחבירו כיפה שהיתה לו ג"כ בשכירות
על ג' שנים ,וכתב בשטר השכירות שלו באם שהמשכיר הראשון ירצה להשכיר לו גם אחר
 797לא הבאתי קצה"ח סק"ז
 798לא הבאתי את דברי הקצה"ח סק"ח
 799חלש ,בסדר?
 800חסר קצת?
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הג' שנים הנ"ל ,מחויב גם הוא להשכיר להשוכר הנ"ל השני ג"כ אותו משך שלאחר ג' שנים,
ולבסוף שכר גם הוא מהמשכיר הראשון גם איזה משך לאחר ג' שנים הנ"ל ,ורוצה השוכר
השני לזכות בו גם אחר ג' שנים מכח הכתב הנ"ל שהיה בקנין סודר ,והשוכר הראשון חוזר
בו אחר ג' שנים .הדין עם השוכר הראשון ,ולא דמי למ"ש הרמ"א כאן ומ"מ אם טרח וקנה
כו' ,דזה דוקא באם מכר לו בסתם דבר שאינו ברשותו ,כגון שאמר להלוקח אני מוכר לך
שלשים כור חטים ואינם בידו כלל ,אמרינן דאם טרח המוכר מסתמא קנה אותם בשביל
הלוקח כי היכי דליקום בהימנותיה ,משא"כ בנדון דידן שהיתה הברירה בידו שלא לשכור
כלל אחר ג' שנים ,דהא לא התחייב עצמו שמחויב לשכור מהראשון גם אחר ג' שנים ,מאי
ליקו בהימנותיה שייך בזה )פ"ת(.

)ו( הפוסק על שער שבשוק וקיבל דמים ,ולא היה אותו המין שפסק עליו ברשות מוכר,
חייב לקנות וליתן ללוקח מה שפסק)כו( ,ואם חזר בו מקבל מי שפרע)כז( .הגה :אבל אם פסק
עמו עד שלא יצא השער שהמקח נעשה באיסור ,חוזר בו ואין לו לקבל מי שפרע:

)כו( חייב לקנות וליתן ללוקח  -היינו דוקא אם ידוע ומצוי למכור אותו דבר בשוק ,ואז אפילו
ידע הלוקח שאין ביד המוכר ליתנו לו ,מ"מ כיון שמצוי הוא לקנות חייב לקנותו ולהשתדלו
לו ,משא"כ כשאינו מצוי בשוק למכור ,ובסעיף שלפני זה פסק דבדבר שאינו ברשותו לא
קנה .וה"ט ,משום דשם איירי דלא יצא השער בשעת הפסיקה )סמ"ע( ,וי"א דבסעיף שלפני
זה לא בא אלא לומר דלא קנה אלא לענין שיכול לחזור בו וכאן מיירי דמ"מ מקבל מי שפרע
ואפילו באינו מצוי י"ל דמקבל מי שפרע ויצא השער דנקט הכא היינו משום דאל"כ הוי
באיסור ופשיטא דאינו מקבל מי שפרע וכמ"ש רמ"א מיד אח"ז )ש"ך( ,מי שעשה מקח עם
חבירו על עורות שימכור לו כל השנה במקח שקצבו ביניהם ,ואח"כ הוקרו או הוזלו יותר
מכדי אונאה אם יכולים לחזור ,למעשה ,אם יצא השער ,אף שלא היה למוכר ברשותו
העורות ,וקנו מידו כדרך שנהגו לקנות דבר שאינו ברשותו כגון בלשון חיוב ]ר"ל דזה מהני
אפילו באינו מצוי לקנות[ ונתן לו כל דמי המקח ,א"כ אין כאן איסור אבק ריבית משום
דחשבינן כאילו הם ברשות לוקח ,א"כ אם הוזלו אחר כך אין הלוקח יכול לחזור ,ואם הוקרו
אח"כ אין המוכר יכול לחזור ,כיון שקיבל המעות אומר לו הלוקח שקילא טיבותך ,אי היו
המעות בידי הייתי קונה כשער הזול .אכן אם לא נתן לו כל דמי המקח רק נתן מקצת הדמים
כפי שנוהגין פה הסוחרים שנותנים על המקח מאה ר"ט על מנת שיקבל ממנו משך השנה
עורות ,ומשא ומתן של כל השנה עולה לאלף ר"ט ,ויש במקח זה איסור אבק ריבית ,בשביל
מאה ר"ט שקיבל מקבל עליו לתת כל השנה כשער של עכשיו ,נמצא דמקח קיים ויתן כשער
ההיתר ,אבל הלוקח יכול לחזור בו .ואם עשו קנין והתחייבות באופן המועיל ולא נתן הלוקח
למוכר שום מעות ,חייב המוכר להעמיד לו הסחורה ,אף אם נתייקרו אין המוכר יכול לחזור
בו ,וכמו כן אם הוזלו אין הלוקח יכול לחזור בו .אכן ,אם נתיקרו או אם הוזלו כל כך עד
שנתאנה המוכר או הלוקח שתות ,יכולים לחזור .והיכא דלא יצא השער שהמקח נעשה
באיסור ,יש צד מעליותא כשלא נתן המעות ,דבנתן המעות צריך ליתן כשעת היתר דהיינו
כשער היוקר ,א"כ אף אם לא נתאנה שתות יכול הלוקח לחזור ,שיאמר אדעתא דהכי לא
ירדתי ,אלא אם רצה הלוקח לקבל כשעת היוקר אין המוכר יכול לחזור ,אבל אם לא נתן
למוכר מעות והתקשרו עצמם באופן המועיל שיקבל משך שנה תמימה עורות ,אף אם נתיקר
רק שאין בו כדי אונאה מחויב המוכר ליתן כשעת הפסיקה ,וכמו כן אם הוזל ואין בו כדי
אונאה מחויב הלוקח לקבל כשעת הפסיקה .יצא השער היינו שער של מדינה ,ובתבואה
ניחא דיודעים שער של מדינה ,אבל בעורות אין ידוע שער המדינה כי כל אחד קונה כפי
אשר ימצא ידו ,ואף שרמ"א ביו"ד סימן קע"ה סעיף א' כתב יש אומרים דפוסקין על שער
עיירות ויש להקל באיסור דרבנן ,מ"מ לענין קיום המקח יכול לומר קים לי כדעה ראשונה
שהם רוב הפוסקים דס"ל דאין פוסקין על שער של עיירות ,וא"כ מתחילה נעשה באיסור,
ואם נתיקר אחר כך צריך לקבל כשער היוקר אך הלוקח רשאי לחזור .מה שנהגו במדינתנו
שעושין מקח עם הסוחרים על העורות ,ואותן הסוחרים יהודים עושין על סמך מקח זה מקח
עם קצבים נכרים על משך שנה ,וביני לביני הוזלו העורות ,ובדיניהם מחויב הלוקח לקבל
כפי שטר התחייבות שביניהם אף אם הוזלו ,וכיון דעל פי הלוקח עושה המוכר מקח עם
הנכרים חייב הלוקח ישראל לקבל מידו ,ולכן חייב הלוקח ישראל לקבל באותה פסיקה
שקצב עם המוכר ואפילו הוזל הרבה יותר מכדי אונאה .ולמעשה המח' ש"ך וסמ"ע היא
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ספיקא דדינא ,ויכול המוכר המוחזק לומר קים לי כדעת הש"ך דאפילו קנין גמור לא מהני
בפוסק על השער רק למי שפרע .אם יתברר בבירור גמור דמנהג הסוחרים לקנות ע"י האנד
געלט והוא בכלל אסטומתא לפי הסמ"ע קנה ,ולש"ך לא )פ"ת(.
)כז( ואם חזר בו מקבל מי שפרע – עי' ס"ק )כו( ועיקר כדברי הסמ"ע ,והיכא דמצוי בשוק
קונה דבר תורה באגב קרקע ,א"כ ה"ה מעות קונות בו דבר תורה ,וממילא קונה אפילו
מדרבנן במלתא דלא שכיחא ,ואף על גב דבבא לחוב בדמיהן לא אמרינן אף על פי שאין
לזה יש לזה ,היינו היכא שאינו קונה קנין גמור אית ביה משום ריבית ,אבל היכא דקונה
לגמרי ומשום דמעות הבא מחמת מכר קונה אפילו מדרבנן ,א"כ כל שמצוי בשוק לקנותו
הו"ל דבר שברשותו אף על פי שאינו נותן לו המעות) 801קצה"ח( ,משמע דאם חזר מלקנות
וליתן לו חייב במי שפרע ,אך י"א דדוקא אם קנה ואינו רוצה ליתן לו חייב במי שפרע ,אבל
לא באינו רוצה לקנות כלל .ועיין בתשובת משכנות יעקב סי' )מ"ד( ]נ"ד[ וגם בתשובת ושב
הכהן סי' צ"ח) 802פ"ת(.

)ז( כשם שאין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם כך אינו משייר דבר שלא בא לעולם,
כיצד :מכר שדה לראובן ושייר מפירותיו לשמעון)כח( דבר ידוע בכל שנה ,לא קנה שמעון
כלום מהפירות)כט( ,אבל אם שייר לעצמו בעין יפה שייר .הגה :ואין חילוק בזה בין מכר מתנה
הן מתנת בריא הן שכיב מרע)ל( ,ויש חולקין במתנת שכיב מרע)לא( ,ואמרינן דשייר מקום הפירות
אע"פ שלא פירש ,ואפילו מכר לוקח זה השדה לאחר ,חלקו של זה המוכר אינו יכול למכור
וצריך ליתן לו כל מה ששייר ,ואם אמר כל זמן ששדה זה בידך ,כשמכרה לאחר פקע כחו
של מוכר ראשון ,ואפילו אם חזר הלוקח ראשון וקנה מלוקח שני אינו נותן למוכר ראשון
כלום)לב( ,ואם מת מוכר ראשון אין לבניו כלום ,אפילו מת בעודה ביד לוקח ראשון ,אלא
אם כן פירש לי וליורשי)לג( .הגה :יש אומרים דוקא שאינו משייר דבר מסויים ,דאז לא הוי רק
כתנאי בעלמא)לד( ולכן צריך לפרש לי וליורשי ,אבל שייר לעצמו דבר מסויים כגון בית ואומר על
מנת שדיוטא אחת שלי)לה( ,יורשין בניו זכותו אחריו:

)כח( ושייר מפירותיו לשמעון כו'  -פי' באופן המועיל כלומר שאמ' שדה לראובן ופירותיו
לשמעון אבל אם אמר בפירוש אני משייר לשמעון בלא"ה אינו כלום אפי' אמר בפירוש אני
משייר גוף השדה לפירות לשמעון אינו כלום דשיור יש כאן מתנה אין כאן וכמ"ש לקמן סי'
רי"ב ס"ג )ש"ך(
)כט( לא קנה שמעון כלום מהפירות  -אפילו מכר לשמעון הפירות ,אפ"ה ילקחן ראובן עם
השדה בחנם )סמ"ע( ,פשוט שהמוכר צריך להחזיר לשמעון מעותיו ,ומ"מ אין המוכר יכול
לטעון מקח טעות היה ,דמיד שמכר לראובן הקרקע נקנה לו הפירות ,ואף שאמר פירות
לשמעון ,כיון שלא התנה עם ראובן דרך תנאי לא נתבטל המקח .ומ"מ נראה ,דאם לפי שיווי
המקח יש אונאה בהקרקע עם הפירות עד פלגא ,יכול לבטל המקח מטעם אונאה ,דלא גרע
מאילו לא פירש פירותיו לשמעון דאם היה שיעור אונאה בטל המקח )נתה"מ(.
)ל( הן מתנת ש"מ כו'  -דשייר לעצמו וגם ליורשיו )ש"ך(
)לא( וי"ח במתנת ש"מ כו'  -דלא שייר לעצמו ,ע' בתשו' מבי"ט ח"א /ח"ב /סי' רי"ח
)ש"ך(.803
)לב( אינו נותן למוכר ראשון כלום  -דמה מכר לוקח שני ללוקח ראשון כל זכות שהיה לו בו
)סמ"ע(
)לג( אלא אם כן פירש לי וליורשי  -כיון דאין לו אלא משום דאמרינן דבעין יפה שייר לנפשו,
לא מהני אלא לו ולא ליורשו )סמ"ע( ,עי' לקמן סי' רי"ב ס"ב בהג"ה וס"ו )ש"ך(.
)לד( רק כתנאי בעלמא – עי' לקמן סי' רמ"א ס"ז בהג"ה )ש"ך(
)לה( על מנת שדיוטה אחת שלי כו'  -דבכי האי גוונא לא נכנסת הדיוטה בכלל המכר כלל
ונשארה לו וליורשו לדורות עולם )סמ"ע( .עיין לקמן בסימן רי"ב סק"ה??? מה שכתבתי
בזה )נתה"מ(.
 801חלש?
 802לא עשיתי$$
 803לא עשיתי$$.

195

מאיר המשפט על חושן משפט חלק ו'
)ח( אע"פ שצריך ליתן לו הפירות ששייר ,אם לא יתנם לו אין המקח מתבטל בכך)לו(,
אבל אם מתנה על מנת שתתן לי או לפלוני מהפירות כך וכך בכל שנה ,אז קיום המקח תלוי
בו ,ואם לא יתן לו כמו שהתנה יתבטל המקח .הגה :דאע"ג דאין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם,
מכל מקום יכול להתנות על דבר שלא בא לעולם ,וכן לסלק עצמו וכחו מדבר שלא בא לעולם)לז(
הואיל ועדיין לא זכה בו)לח( ועיין באבן העזר סימן צב ,804יש אומרים דאע"ג דאין אדם מקנה דבר
שלא בא לעולם ,מכל מקום אם הוא ג"כ רוצה לקנות מקני גם כן)לט( ,ולכן שנים שהקנו זה מזה על
מתנה שיקבל אחד מהן ,מאחר שלכל מי שיתן יחלוק עם חבירו דקנה ,וע"ל סימן קעו סעיף ג דיש
חולקין:

)לו( אין המקח מתבטל בכך כו'  -הטעם ,דבכי האי גוונא דאמר בלשון שיור לא תלה המקח
בכך ,אלא שייר לנפשו מהמקח פירות ,אבל אם אמר ע"מ שתתן ,שלא ביקש לשייר מהמקח
כלום ,אלא התנה תנאי במקח וממילא כשלא יקוים התנאי המקח בטל805 ,אפילו לא אמר
לשון תתן לי ,אלא ע"מ שיהיה לי כך וכך פירות בכל שנה ,ג"כ ביטול המקח תלוי בביטול
התנאי ,כל שלא אמר לשון שיור )סמ"ע(.
)לז( וכן לסלק עצמו וכחו מדבר שלא בא לעולם – איתא בכתבות )פג ע"א( :הכותב לאשתו
דין ודברים אין לי בנכסיך הרי זה אוכל פירות בחייה ואם מתה יורשה אם כן למה כתב לה
דין ודברים אין לי בנכסיך שאם מכרה ונתנה קיים כתב לה דין ודברים אין לי בנכסיך
ובפירותיהן הרי זה אינו אוכל פירות בחייה ואם מתה יורשה .ושואלת הגמ' :וכי כתב לה
הכי מאי הוי ,ומתרץ :בכותב לה ועודה ארוסה כדרב כהנא דאמר רב כהנא נחלה הבאה
לאדם ממקום אחר אדם מתנה עליה שלא יירשנה וכדרבא דאמר רבא האומר אי אפשי
בתקנת חכמים כגון זו שומעין לו ,וי"א דבדאורייתא נמי מהני סילוק בדבר שלא בא לעולם,
וי"א שזה רק בדיני דרבנן ,אבל בזכיה מן התורה אינו יכול לסלק את עצמו ,ועיקר כדעה
הראשונה ,וזה לכו"ע ,אבל לא מהני סילוק בנחלת אבותיו משום דראוי ליורשו בכל שעה
וכאילו בא לידו וסילוק לא מהני אלא בדבר שעדיין לא בא לידו )עי' סי' רע"ח ס"י ושם ס"ק
ל"ג?? במאיר המשפט( ,לולי דברי הרשב"א והשיטה ,דגבי ממון אפילו באומר על מנת
שאין לך עלי דין ,נמי מהני ,וכן משמע להדיא מלשון רש"י ולרמב"ן אפילו מתנה שלא
יתחייב נמי מהני ליה ,ומשום דהתורה לא חייבתו אלא ברצונו של זה עיין מ"ש בס"ק הבא
ובסימן רכ"ז סק"ח?? וסק"ט?? )קצה"ח( .עיין סמ"ע לעיל ס"ק ) 0פ"ת(.
)לח( הואיל ועדיין לא זכה בו  -הא דמהני לשון סילוק בלא קנין גמור ,היינו דוקא בדבר
שעדיין לא זכה בו ,הא אילו כבר זכה בו לא מהני סילוק בתנאי בעלמא או בלשון דין ודברים
אין לי בנכסייך ,כ"א בקנין גמור ,וכמ"ש לעיל בסימן ל"ז סק"ז ,ובסימן קמ"ט סק"י )סמ"ע(.
)לט( אם רוצה לקנות מקנה  -דאגב דרוצה לקנות מקנה )סמ"ע( ,בשטר חצי זכר ]עי' רפ"א
ס"ז[ שלא נכתב בתורת חוב אלא שתיטול כחצי חלק אחד מבניו הזכרים ,אם לא תברר שהיו
אלו הנכסים בשעת הקנין לא תיטול דה"ל דבר שלא בא לעולם .ולפי מה שנוהגין כשהאב
נותן שטר חצי זכר נותן החתן נגד זה שטר תוספת כתובה ,וכתב רמ"א כאן דשנים שמקנים
זה לזה מועיל אפילו לדבר שלא בא לעולם ,והסמ"ע כתב הטעם בההיא הנאה דקונה גמר
ומקני .806ופשוט דלאו דוקא ששניהם מקנים זה לזה דברים שלא באו לעולם ,אלא אפילו
ומכל שכן היכא שאחד מקנה דבר שבא לעולם ואידך מקנהו דבר שלא בא לעולם .והא נמי
פשיטא ,דלאו דוקא שיהא המקנה בעצמו הקונה ,אלא אפילו בכי האי גוונא שהאב מקנה
לבתו דבר שלא בא לעולם דהיינו שטר חצי זכר על מנת שיקנה לה בעלה חוב תוספת כתובה.
וי"א שההלכה של הרמ"א לא נאמר אלא בששניהם קונים ומקנין בקנין אחד ושטר אחד,
אבל הכא שכל שטר והתחייבות נכתב בפני עצמו ובשטר חצי זכר לא הוזכר מתוספת כתובה
כלום וכן בשטר תוספת כתובה לא הוזכר משטר חצי זכר כלום ,אף על גב דהמנהג הוא
דתליא זה בזה ,מ"מ כיון שהם שני קנינים לא אמרינן הואיל) 807פ"ת(.
 804בענין האיש שסילק עצמו מפירות נכסי אשתו ומירושתה.
 805האם יש יש אומרים?
 806זה לא בסמ"ע אצלנו.
 807עיי"ש שמקשר דין זה לסי' קעו ס"ג ,ועל אף שהד"מ מקשר ביניהם ,אין דינם שוה ,ואפשר
שזה כוונת הד"מ.
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)ט( מכר או נתן דקל לאחד)מ( ופירותיו לאחר ,לא שייר מקום הפירות וראשון קנה דקל
ופירותיו ,ושני לא קנה כלום:

)מ( דקל לאחד ופירותיו לאחר כו'  -לעיל בסעיף ז' כתב הדין אם שייר ונתן מקצת פירות
לאחר ,וקמ"ל בו רבותא דאחר ,דאע"ג דגם לבעל השדה הקנה מתחילה פירות ,אפ"ה לא
מצי מקני מקצת הפירות לאחר .וכאן קמ"ל רבותא דנפשו ,דאפילו אם שייר כל הפירות
לנפשו אפ"ה הוה שיורו שיור ,וזה שהקנה לו האילן לא קנה וזכה אלא הגזע לכשיתיבש,
וכדמסיק אהא בסעיף שאחר זה )סמ"ע(.

)י( אמר לאחד קנה דקל חוץ מפירותיו ,שייר לעצמו גם מקום הפירות שהם הענפים ,ואין
ללוקח אלא הגזע לכשייבש.

רי  -המקנה לעובר שלו או לעובר אחר
)א( אין אדם מקנה)א( למי שלא בא לעולם ,לפיכך המזכה לעובר של אחר לא קנה,
ואפילו אמר לכשיולד יזכה .הגה :ודלא כיש חולקין וסבירא להו דאם לא מת או חזר המזכה עד
שיולד וקנאו במשיכה)ב( וישנו עדיין ברשות הזוכה כשיולד ,אז זכה אם אמר כשיולד)ג( ,ואם היה
בנו)ד( ,קנה אפילו לא אמר לכשיולד ,והוא שתהיה אשתו כבר מעוברת בשעת המתנה)ה(,
ובן בנו כאחר דמי)ו( ,ויש אומרים דהא דמזכה לעובר שלו קנה דוקא בשכיב מרע ,אבל בבריא
לא קנה)ז(:

)א( אין אדם מקנה כו'  -כשם שאין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם ,כך אין אדם מקנה
לדבר שלא בא לעולם .ומהאי טעמא אף אם לא חזר בו עד אחר שיוולד ,אפילו הכי יכול
לחזור בו אח"כ ,וכדין המקנה דבר שלא בא לעולם ,כמ"ש לעיל בסימן ר"ט סעיף ד'.
והחולקין שכתב הרמ"א כאן וס"ל דאם לא חזר המזכה עד שיוולד דקני ,חולקין ג"כ בדבר
שלא בא לעולם וכמ"ש הרמ"א בהג"ה שם .ושם נתבאר דאם אחר שבא לעולם תפס בו
הזוכה ,אין מוציאין מידו לכו"ע מדינא ,ונלע"ד דגם כאן דינא הכי )סמ"ע( ,וי"א דהחולק
כאן לא חולק שם ,דגבי עובר מודה דחשיב ליה כדבר שבא לעולם וגם הנכסים הניתנין הם
בעולם ,אלא שצריך תיקון לשון כשתלד כו' ,ואפילו בירושה )ט"ז( ,וי"א דעובר הוה דבר
שלא בא לעולם כלל ,ודלדבר שלא בא לעולם עדיף מדבר שלא בא לעולם ,ואף דבדבר שלא
בא לעולם לא מהני אם אמר לכשיבוא לעולם ,מ"מ לדבר שלא בא לעולם מהני אם אמר
לכשיוולד )נתה"מ(.
)ב( וקנאו במשיכה  -פירוש ,תחילת הזיכוי ע"י אחר לעובר היה ע"י משיכה ,ולא הקנה לו
בקנין סודר ,דא"כ לכשיולד הדרא סודרא למרא ,וגם לא בחזקה ,אלא במשיכה וישנו ברשות
הזוכה כשנולד העובר ,או עמד באגם ,או קרקע והשטר קיים ביד הזוכה בשעה שנולד העובר
)סמ"ע( ,עיין מ"ש לעיל בסימן קצ"ז ס"ק ד'?? )קצה"ח(.
)ג( אם אמר כשיולד  -אע"ג דבפירות דקל אפילו באו לעולם יכול לחזור בו ואפילו
לכשיהיה בעולם ,היינו משום דעובר חשיב בא לעולם קצת ומש"ה אם אמר כשיולד מהני,
אמנם אם ליכא עובר ולא נולד כלל ומזכה למי שיולד אפילו אומר לכשיולד לא מהני ,וכן
אם לא הוכר העובר לא מהני מזכה לעובר אפילו אומר לכשתלד )קצה"ח(.
)ד( ואם היה בנו כו'  -דדעת האדם קרובה אצל בנו וגמר בכל לבו להקנותו ,משא"כ בבן
בנו שאין דעתו קרובה כל כך .ומשום הכי נמי בעינן שיהא הולד בן קיימא ,דאז דוקא דעתו
קרובה אליו )סמ"ע( ,ואנן סהדי דגמר ונתן לבנו באופן המועיל והוי כאילו אמר אני הקניתי
לו באופן המועיל דהא ודאי אפילו למ"ד מזכה לעובר לא קנה ,ודאי יש דרך להקנות לעובר,
קני על מנת להקנותו וכיון דדעתו של אדם קרובה אצל בנו הוי כאילו אמר אני מודה
שהקניתי לבני בקני מעכשיו ע"מ להקנות בשאר אופן המועיל .וגם אפילו לא יהיה אופן
המועיל מ"מ הואיל ודעתו של אדם קרובה אצל בנו ,עשאו שאינו זוכה כזוכה ,וע' לקמן סי'
רנ"ג סעיף כ"ז מ"ש שם ,וע' בתשובת ר"ש כהן ס"ג סי' צ"ד) 808ש"ך( .משמע מסתימת דברי
הש"ס ופוסקים דבזכיה זו שהיא תחת יד הזוכה קונה העובר כשיוולד ,וגם משמע דבעינן
 808לא עשיתי.
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שיהיה המזכה קיים ולא חזר בו קודם שיוולד ,ולדבריו דהוי כאילו אמר קני על מנת להקנות,
הזוכה קונה לעצמו על תנאי שיקנה להעובר אחר שיוולד ,ותנאי מילתא אחריתא הוא ,ועיקר
הקנין הוא להזוכה ,ממילא כשבא הזוכה להקנות להעובר צריך שיעשה קנין חדש להולד
ע"י קנין סודר או יזכה ע"י אחר דוקא ,דאין אדם זוכה בשלו לאחר ,וגם העובר כשיוולד
צריך להביא עדים שהקנהו לו הקונה אחר שנולד כשהמתנה היא תחת ידי המזכה עדיין,
דכל תנאי שהוא בקום ועשה צריך המקבל להביא ראיה שקיים תנאו .וע"כ צ"ל בדעת הש"ך
דבקני על מנת להקנות אין צריך קנין אחר .אמנם לשון התנאי לא משמע כן ,דעל מנת
להקנות משמע שיהיה הוא המקנה .גם מ"ש עשו שאינו זוכה כזוכה ,הוא תמוה ,דכי בשביל
שדעתו של אדם קרובה לבנו עשו שאינו זוכה כזוכה .אלא העיקר דעובר בר קנין הוא ,רק
לעובר אחר לא מהני מטעם דלא גמר ומקני ,משא"כ לבנו גמר ומקני ,דאי לאו בר קנין הוא
כלל ,אפילו בבנו לא היה לו לקנות ,דמה בכך דגמר ומקני הא ליכא קונה בעולם ,אלא ודאי
דבר קנין הוא ,וא"כ מכ"ש דהוי יורש )נתה"מ( .י"א דוקא אם זיכה לו האב ולא האם ,וי"ח
דאמו שוה לאביו )פ"ת(.
)ה( כבר מעוברת – אפילו מיד ולא צריכים מ' יום )סמ"ע( ,וי"א דווקא לאחר מ' יום )ש"ך(,
ועיקר כסמ"ע )פ"ת(.
)ו( ובן בנו כאחר דמי – עי' בסימן רנ"ז סעיף ב' ברמ"א שמשמע אחרת )קצה"ח( ,ויש
לחלק כיון דנכסי בחזקת יורשים קיימי ,ע"כ אפילו הוי ספיקא דדינא אין מוציאין מחזקת
יורשים ,אבל שם אינו בחזקת אף א' )פ"ת(.
)ז( דוקא בשכיב מרע  -משום דבשכיב מרע ג"כ תיקנו שאפילו דיבור בעלמא שלו יהא
ככתוב וכמסור כדי שלא תטרוף דעתו מחמת צער כשלא יהיה בטוח שיקוים דברי צואתו,
ה"נ לענין זה ,ועל אף שבסי' רנ"ג סמ"ב כתב דווקא בשכ"ב וכאן אפילו בבריא ,כאן שונה,
היינו טעמא ,כיון דכאן מיירי בזיכוי ע"י אחר בקנין גמור )סמ"ע(.

)ב( הקנה מקצת נכסיו לבהמה או למי שלא בא לעולם ,וחזר ואמר לחבירו קנה כבהמה
זו או כעובר זה ,לא קנה כלום:
)ג( אמר לו קנה נכסי או חפץ פלוני אתה ובהמה זו או אתה ועובר זה ,קנה הוא מחצה
המקנה דבר למת ,כל שהוא לצורך קבורתו וכבודו קנה.

)ח( קנה הוא מחצה  -ואם אמר לבנו קנה את ועובר שלי שתתעבר ממני אשתי ,נוטל הבן
הנולד כבר המחצה בראש ,ואח"כ חולקין הוא והעובר לכשיולד המחצה השניה )סמ"ע(,
עיין באה"ע סי' מ"א ס"ג )ש"ך(.
)ט( קנה הוא מחצה  -עיין מה שכתבתי בזה לעיל סימן ר"ג סעיף י' ס"ק ד'?? )פ"ת(.
ריא  -דין דבר שלא ברשותו ,והכותב נכסיו לבניו לאחר מותו
)א( דבר שאינו ברשותו של מקנה אינו נקנה והרי הוא כדבר שלא בא לעולם ,כיצד :מה
שאירש מאבא או משאר מורישיו מכור לך ,מה שתעלה מצודתי מהים נתון לך ,שדה זו
לכשאקחנה קנויה לך ,לא אמר כלום ,וכן כל כיוצא בזה .הגה :ויש אומרים דוקא בסתם ,אבל
אם פירש ואמר שדה זו שאני אירש מאבא מכור לך קנה ,וע"ל סימן רט סעיף ה:809

)א( דבר שאינו ברשותו כו' .ע"ל סי' ר"ט ס"ה ומ"ש שם בשם תשובת רשד"ם אפילו מחייב
עצמו לקנות דבר ידוע שאינו ברשותו ואינו מצוי בשוק ,דלא חל החיוב ואין עליו חיוב
לקנותו ,ולא מהני חיוב בדבר שלא בא לעולם רק כשמחייב עצמו למכור אותו לכשיקחנה.
ואם חייב עצמו בקנס כשלא יעמיד לו אותו הדבר ,יש בו משום אסמכתא ,ואם הוא באופן
המועיל המבואר בסימן ר"ז )סעיף י"ד  -ט"ו( לסלק אסמכתא לו ,מ"מ אם אי אפשר לקנות
אותו הדבר כי אם ביותר משוין הוי אנוס ופטור )ש"ך בשם ראנ"ח( אחד שקיבל קנין סודר
על פשרנים ,והפשרנים כתבו בהפשרה שפלוני יירש יותר מחלקו,אפילו למד"א דמהני
באומר שדה זו ,מ"מ כיון שאמרו הפשרנים בלשון ירושה אין בדבריהם כלום ,דהוי מתנה
על מה שכתוב בתורה )ש"ך בשם הרמ"א( וברשד"ם סימן רס"ה ורפ"ג ורפ"ח ושע"ג
 809ועיי,ש בפ"ת דה"ה כל דבר שיבא אליו ממילא.
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ובתשובת ר"ש כהן השייכים לס"ב סי' י"א) 810ש"ך( ,ולענין הפקר אי יכול להפקיר דבר
שאינו ברשותו ,יכול להפקיר אף כשאינו ברשותו ,דהפקר מטעם נדר ,וכמו דנדר מהני ה"נ
מהני הפקר .ובזמן שהדבר הוא אינו ברשותו אין ההפקר חל ,אלא רק לענין אי מבטל
התבואה לכשיתחמץ שלא יעבור על בל יראה ,דחמץ אינו ברשותו ורחמנא אוקמי ברשותו,
וכיון דמהני הגילוי דעת קודם פסח לומר שאינו רוצה במה שזיכה לו רחמנא החמץ בפסח,
ה"נ מהני כשאומר קודם שנתחמץ איני רוצה במה שזיכני רחמנא בהחמץ כשיתחמץ
להעמידו ברשותי )נתה"מ.(811
)ב( מה שתעלה מצודתי מהים כו'  -אפילו אמר מה שתעלה מצודתי היום מהים מכור לך,
לא מהני ,דדוקא בעני הקילו באומרו היום ,וכמו שכתב בסמוך סעיף ב' משום כדי חייו
)סמ"ע(.
)ג( שדה זו  -נראה לפענ"ד דאפילו לדעה זו הוא דוקא באם אין יורש אלא הוא ,אבל אם
יש הרבה אחים ,אף שנפל לחלקו השדה זו שמכר ,מ"מ לא קנה הלוקח ,ואפילו נפל לחלקו
עפ"י גורל ,מ"מ כיון דקיי"ל ]להלן סימן רכ"ז סעיף ל"ז[ אחין שחלקו לקוחות הן ,דמי
לשדה זו לכשאקחנה .ולענין אי יכול לחזור בו בשדה זו שאירש מאבא קודם שמת אביו
כשאמר מעכשיו ,נראה דאינו יכול לחזור בו ,כיון דחשיב דבר שבא לעולם מהני תיכף עכשיו
הקנין )נתה"מ(.
)ד( ואמר שדה זו כו'  -דכיון דפירש ובירר מקחו ,וירושה ממילא קאתי ,לא חשבינן ליה
כולי האי דבר שלא בא לעולם )סמ"ע( ,אבל אם אמר שדה זו שאני לוקח הוי דשלב"ל אף
על גב דאמר זו ,עי' בתשו' ן' לב ס"א סי' ס"ג דף פ"ז פ"ח) 812ש"ך(.
)ב( מי שהיה מורישו גוסס ,פירוש :מעלה ליחה בגרונו מפני צרות החזה שזה יקרה סמוך
למיתה ,ונטה למות ,ורצה למכור מנכסיו מעט כדי להוציא הדמים בצרכי קבורה ,הואיל
והבן עני ואם ימתין עד שימות וימכר ישתהא המת ויתבזה ,תקנו חכמים שאם מכר ואמר
מה שאירש מאבי היום מכור לך ,ממכרו קיים .הגה :ואין מדקדקים אם מכר יותר מעט ,ואם
לא מצא למכור מעט מוכר בכדי שיעור שמוצא למכור ,וכן צייד עני שאין לו מה יאכל ,ואמר מה
שתעלה מצודתי היום מן הים מכור לך ,ממכרו קיים משום כדי חייו:

)ה( בצרכי קבורה  -גם הוצאת התכריכין בכלל ,וגם האבן שמניחין על הקבר הוא בכלל
)סמ"ע(.
)ו( והבן עני כו'  -פירוש ,ואין לו משלו ממון לתקן לו צרכי קבורה ,דאם יש לו אין במכירתו
כלום )סמ"ע(.
)ז( ואין מדקדקין אם מכר יותר מעט  -פירוש ,אבל אין למכור הרבה יותר מכדי צורך
קבורתו ,אם לא שאינו מוצא מי שיקנה ממנו מעט וכדמסיק )סמ"ע(.
)ח( משום כדי חייו – י"א משום כדי חיי אותו היום ,ויש שכתבו משום כדי חייו סתם
)סמ"ע(.

)ג( היה אביו נוטה למות ולא היה לו צרכי קבורה ומכר לאחד לצרכי קבורה ,ואמר ליה
מה שאירש מאבא היום מכור לך בכך וכך ,ומת הבן בחיי האב ואחר כך מת האב ,בן הבן
מוציא מיד הלקוחות ,ואינו צריך להחזיר דמים ,שהרי אביו מכר דבר שלא בא עדיין
לרשותו ,ונמצאו הנכסים כרשות האב ,וזה יורש אבי אביו.

)ט( ואינו צריך להחזיר הדמים כו'  -נראה דמיירי דנתעכלו המעות אחרי מיתת הבן באופן
שלא נהנה מהן אבי אביו של זה להוציא לא בצרכי קבורתו ולא בשאר דברים ,דאם לא כן
אין טעם לומר שיוציא זה מהלקוחות וא"צ להחזיר הדמים משום דהוא ירש אבי אביו ,הא
אבי אביו עצמו מאחר שנהנה מהמעות של הלוקח היה צריך להחזיר להן דמיהם )סמ"ע(,
ע' בתשוב' מהרש"ל ומור"ם ומה"ר יוסף כהן ומהר"מ מלובלין בזה באורך ועיין בב"ח813
)ש"ך( ,כיון דהוא אומר מאבוה דאבא קאתינא והוא יורשו ,והיורש חייב בקבורת המוריש
 810לא עשיתי.
 811עי' קצה"ח ס"ק )יט(.
 812לא עשיתי.
 813לא עשיתי
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ומלוה דידיה הוא ,דכיון דהבן מכר מה שאירש מאבא והמקח בטל ונשארו הדמים של לוקח,
ונמצא שנלקח מעות הלוקח לצורך הקבורה שהבן חייב בה ,ומלוה דידיה הוא )נתה"מ(.
)י(ונמצאו הנכסים ברשות האב  -פירוש ,אביו של בן זה שמת )סמ"ע(.

)ד( ויש מי שאומר שאם ראובן לוה מיעקב אביו ,ואחר כך מכר נכסיו ,ומתו ראובן ויעקב,
וירש חנוך בן ראובן השטר חוב מיעקב ,מוציא מיד הלקוחות הנכסים שמכר אביו ,דמצי
אמר אנא מאבוה דאבא יריתנא:

)יא( יש מי שאומר כו' עד אנא מאבוה דאבא קא יריתנא  -המחבר כתב דין זה בלשון יש מי
שאומר ,משום דס"ל דאינו דומה כל כך לדין שלפני זה ,דשם מכר הבן דבר שעדיין לא בא
לידו מעולם ,משא"כ זה דראובן מכר נכסיו של עצמו וברשות מכר כל זמן שלא גבה מינהו
אביו מלוה שלו )סמ"ע(.
)יב( ומתו ראובן ויעקב  -פירוש ,ראובן מת מתחילה ,דאי לא אלא יעקב מת תחילה ,זכה
ראובן בחייו בירושת אביו ונפטר מחוב דאביו ונשארו הנכסים ביד הלוקח ,ופשוט הוא
)סמ"ע(.
)יג( אנא מאבוה דאבא יריתנא  -עיין מ"ש בסימן ק"ד ס"ק ט"ו? )קצה"ח(.

)ה( הכותב נכסיו לבנו לאחר מותו ,הרי הגוף של בן מזמן השטר ,והפירות לאב עד
שימות .ואין המקבל יכול למכור הפירות כל זמן שהנותן קיים ,אלא יכול למכור מהיום
ולאחר מיתת הנותן ,שיזכה הלוקח בגוף הקרקע מיד ,ויזכה בפירות לאחר מיתת הנותן,
ויזכה בהם הלוקח אפילו אם מת מקבל בחיי נותן ,שאין כאן מקנה דבר שלא בא לעולם
כיון שהגוף שלו ,דקנין פירות שנשאר לאב לאו כקנין הגוף דמי:
)יד(

הכותב נכסיו  -עיין בתשובת ר"מ אלשיך סי' י"ח וברשד"ם סי' ש"ט )ש"ך(.814

)ו( מי שנתן קרקע לחבירו ונתן לו על גביו דינרים או מטלטלין ,לא קנה אלא אם כן היו
המעות והמטלטלין ברשותו ,לפיכך צריך להביא ראיה שהיו המעות והמטלטלין שהקנה לו
ברשותו באותה שעה )וע"ל סימן ס סעיף ו(:

)טו( ועיין לעיל סימן ס'  -נראה פשוט דאפילו החולקים שם ,היינו משום דשם איירי בשטר
הודאה שבא לפני בית דין כתוב בו נתתי לפלוני ,שאמרינן שכבר נתנו לו באופן המועיל
)דהיינו שזיכה לו על ידי אחר( ,ואין אנו מצווין לחקור באיך ובמה נתנם לו ,מה שאין כן
כאן דמיירי בידוע שהקנם לו אגב קרקע ,ואין מטלטלין נקנים אגב קרקע אא"כ היה לו אז
ברשותו )סמ"ע( ,כונתו לחלק ,דשם מיירי שכתוב בלשון עבר נתתי ,דהוא לשון הודאה,
אבל הכא מיירי שאומר בלשון הוה אני נותן מקרקע ואגבו מטלטלי ,שאינו לשון הודאה רק
לשון קנין ,צריך להביא ראיה .ועיין מה שכתבתי בסימן ס' סקט"ו )נתה"מ(.

)ז( מי שהיה לו פקדון)טז( ביד אחר הרי זה מקנהו במכר או במתנה ,לפי שהפקדון
ברשות בעליו הוא והרי הוא בחזקת שהוא קיים)יז( ,ואם כפר בו)יח( זה שהופקד אצלו אינו
יכול להקנותו)יט( ,שזה כמי שאבד שאינו ברשותו ,אבל המלוה)כ( ,הואיל ולהוצאה ניתנה
אינה בעולם ,ואין אדם יכול להקנותה אלא במעמד שלשתן)כא( ,ואם היה מלוה בשטר
מקנה את השטר בכתיבה ומסירה ,שהרי יש כאן דבר הנמסר לקנות שעבוד שבו .הגה:
ראובן לוה משמעון)כב( ,ועשה לו שטר מכירה על שדהו מעכשיו בלא תנאי ,והשלישו ביד לוי שאם
לא יפרענו לו לזמן יתן השטר לשמעון ,וקודם שהגיע הזמן מכר שמעון השדה ליהודה ,וכשהגיע הזמן
לא פרע ראובן לשמעון ,ונתן לוי לשמעון השטר שבידו)כג( ,מכירת שמעון קיימת אע"פ שהיתה קודם
הזמן.

)טז( מי שהיה לו פקדון כו'  -יש מח' אם יכול להקדיש חלק המשכון ששוה יותר מההלואה,
ועי' בתשובת מהרא"ן ששון סי' קנ"ב ובמבי"ט ח"א /ח"ב /סי' קי"ז) 815ש"ך( ,גם מטלטלין
השכורין ושאולין יכול להקדיש ,כל זמן דלא כפריה ,וה"ה למכרן לאחר ,ועיין מ"ש בסימן
רצ"א סק"א?? )קצה"ח( ,הי"א שהובא בש"ך ,דאפילו המותר אינו יכול להקדיש ,על כרחך
אין הכונה שגם המקדיש יכול לחזור בו מההקדש שאין ההקדש חל כלל ,אלא ההקדש קיים
 814לא עשיתי.
 815לא עשיתי.
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נגד המקדיש ,רק נגד השוכר לא חל ההקדש .עכ"ז אין ההקדש חל כלל נגד המשכון בכדי
שלא יופקע שעבוד של המלוה או השוכר ,אבל נגד המקדיש חל ההקדש .ולפי"ז במכירה
דאף כשהוא רק שותף יכול לדור בו ,ודאי דחל המכירה ,דבחלות המכירה לא נפקע דירת
השוכר והמלוה עד הזמן .ואפילו להשכירו לאחר יכול אפילו בתוך זמן השכירות של ראשון,
כמ"ש הש"ך בסימן שי"ב ס"ק ג'?? ,ואין המשכיר יכול לחזור בו אפילו קודם כלות זמן
שכירות של ראשון ,ואפילו השכיר לו סתם בתוך משך זמן שכירות הראשון ,ג"כ כאומר
מעכשיו דמי ,דדוקא באמר קני לאחר ל' או אל תקנה אלא לאחר ל' ,שתלה הקנין באחר ל',
סתם לאו כמעכשיו דמי ,אבל כשאמר סתם ואפשר להקנין לחול עכשיו ,סתם ג"כ כאומר
מעכשיו דמי )נתה"מ(.
)יז( והרי הוא בחזקת שהוא קיים  -דאין פקדון להוצאה ניתנה ,אבל מלוה להוצאה ניתנה
)סמ"ע(.
)יח( ואם כפר בו זה שהופקד אצלו  -והיינו משום דהו"ל גזלן והו"ל דבר שאינו ברשותו.
ואם הגזלן רוצה להחזיר הגזילה נראה דהדר הו"ל פקדון ויכולין הבעלים להקנותו
ולהקדישו ,וי"ח )קצה"ח(
)יט( אינו יכול להקנותו –וכשם שאין יכול להקנות ולהקדיש ,כן נמי אינו יכול להפקיר דבר
שאינו ברשותו ,ועיין מ"ש בסימן רע"ג סק"א) 816קצה"ח(.
)כ( אבל המלוה הואיל ולהוצאה ניתנה  -מלוה וחוב יכול אדם להקדישו ,ודוקא גזילה הוי
דבר שאינו ברשותו כיון דמסרהב ליתנו ,וי"ח ,ועיין מ"ש בסימן ק"א סק"ב )קצה"ח(.
)כא( אלא במעמד שלשתן  -עיין לעיל ריש סימן קכ"ו ועיין לעיל סימן ר"ג סעיף ט' )סמ"ע(.
)כב( ראובן לוה משמעון כו'  -בתוך הזמן שהיה בידו לפדותו אכל ראובן הפירות ]דאל"כ
היה ריבית בדבר[ ,ובא ראובן להוציא השדה מיהודא לפי שלקחה קודם שזכה שמעון
בהשטר ,אין שומעין לראובן )סמ"ע(.
)כג( ונתן לוי לשמעון השטר שבידו  -אף על פי שלא מסר השליש השטר ביד שמעון זכה
שמעון למפרע ,ואם אינו נותן לו בזמנו עמד המכר קיים מיום הראשון שעשה שדהו מכר.
אם ראובן השכיר בית לשמעון על שנה ,ותוך זמן השכירות מכר לו הבית שיחול זמן המכירה
אחר שנה ,ותוך שנה הנ"ל מכר שמעון הבית ללוי ,מי אמרינן כיון שזמן המכירה הוא אחר
שנה ,וקודם שהיה חל המכירה מכר לאחר ,כיון ששכירות ליומא ממכר הוא לכל דבר ,א"כ
כיון שהשכיר לו לשנה ומיד אחר זמן השכירות היה חל המכירה ,לכן הוה כאילו הבית של
שמעון אפילו תוך השנה ,ומה שמכר ללוי אפילו תוך השנה מכירתו מכירה ,דחשבינן ליה
כשלו מזמן השכירות ,אבל למעשה צ"ע )פ"ת(.
סימן רנט  -השבת אבידה ,מאיזה מקום חייב להשיבה
)א( הרואהכא אבידת ישראל)א( 817חייב לטפל בה להשיבה לבעליה ,שנאמר השב תשיבם
)דברים כב א()ב( .ואם נטלה על מנת לגזלה ועדיין לא נתייאשו הבעלים ממנה ,עובר משום
השב תשיבם לאחיך )דברים שם( ומשום לא תגזול )ויקרא יט יג( ומשום לא תוכל להתעלם
)דברים כב ג( .ואפילו אם יחזירנה אחר כך ,כבר עבר על לא תוכל להתעלם)ג( .נטלה לפני
יאוש על דעת להחזירה ,ולאחר ייאוש נתכוון לגזלה ,אינו עובר אלא משום השב תשיבם.
המתין עד אחר יאוש ונטלה אינו עובר אלא משום לא תוכל להתעלם:

 816עי' נתה"מ ס"ק )א(.
 817הרואה חפץ של ישראל גנוב ביד אחר ,יש בו מצות השבת אבידה )שו"ע להלן סי' שמח ס"ז,
ובנתיה"מ ס"ק ג(.
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)א( אבידת ישראל – י"א שמצוה על רופא לרפאות בהמת חבירו ,ואין לך השבת אבידה
גדולה מזו ,818ויש אומרים שאין זה בכלל השבת אבידה) 819רע"א(.820
)ב( הרואה אבידת ישראל חייב כו' עד שנאמר השב תשיבם  -האי "הרואה" לאו דוקא
קאמר ,דאם המתין ולא נטלה עד אחר יאוש ונטלה לעצמו אינו עובר אלא משום לא תוכל
להתעלם ,אלא רק הגביה ובאה לידו קאמר דעובר נמי משום השב תשיבם כו' )סמ"ע( ,וי"א
הרואה אבידה ולא נטלה מיד ,כיון ששמר אותה לא עבר על עשה שבה אלא כשביטלו והולך
לו ,וכשנתיאשו הבעלים ממנה ,מחמת הבעלים נתבטל עשה זו ולא מחמת המוצא כו'821
)ט"ז(.
)ג( כבר עבר על לא תוכל להתעלם  -לשון גמרא )ב"מ כו ע"ב( איסורא דעביד עביד ומאי
דהדריה מתנה בעלמא הוא דיהיב ליה ,היינו אם לא הדרא עד אחר יאוש דכבר עבר על לא
תוכל להתעלם ,דאזהריה רחמנא שלא יעלים עיניו מלהחזירם לבעלים ,והרי העלים עיניו
עד אחר שנתיאש ממנו ונעשה כהפקר ,דאפ"ה אינו עובר אלאו דלא תגזול משום דניתק
לעשה שנאמר )ויקרא ה' כ"ג( והשיב את הגזילה ,וממילא תו אינו עובר ג"כ על השב
תשיבם ,אבל אם מחזירה קודם שנתיאש גם אלאו דלא תוכל להתעלם אינו עובר אף על גב
דכונתו היתה מתחילה להחזיקו לעצמו )סמ"ע( .וי"א אע"פ שהחזירה עובר בכולן )ש"ך(.
נטלה אבידה ע"מ להחזירה ,הוה כשומר של הבעלים ,וכיד בעלים ,ואין יאוש במה שבידו.
וכל אם נטלה אבידה ,וכי מטא לידיה אחר יאוש דאין שומר אבידה כלל כיון דלא נתחייב
כלל בהשבה ,א"כ נהי דלא קנה בשעת הגבהה משום דלא נתכוין לקנותו ,מצי קני לה אחר
כך בעת שירצה) 822קצה"ח( ,גזל אבידה לפני יאוש ונתיאש קנה ביאוש ,ואפילו דמים א"צ
לשלם דבגזל דאבידה יאוש קני ,דדוקא בגזל מרשות הבעלים לא מהני יאוש ,אבל נטלה
ע"מ להחזירה ,כיון דנעשה שומר של הבעלים הרי ידו כיד הבעלים ולא נפיק מרשותיה
דבעל האבידה ,ולא מהני יאוש באבידה רק היכא דנפיק מרשותיה ,ולכן אם נאבד דבר ומונח
בביתו אף על גב דשמעינן דאייאש לא נקנה ביאוש כיון שלא יצא מרשותו .וכמו דגזילה
מיקרי אינו ברשותו כמו כן אבידה ,אמנם דוקא כשהיא מונחת במקום שאינו משתמר דהוי
כהפקר לכל עובר ושב מיקרי האבידה שכבר יצאה מרשותו ומהני בה יאוש ,אבל כשהיא
במקום המשתמר מיקרי ברשותו ולא מהני בה היאוש ,דלא ריבתה רחמנא יאוש רק גבי
אבידה וזו לאו שמה אבידה ,ואם נטלה אבידה שלא ע"מ לגוזלה והיה בדעתו שאם יתוודע
לו שכבר נתיאשו הבעלים תהיה שלו כדין ,ובאם שיתוודע לו שעדיין לא נתיאשו הבעלים
יחזירה להבעלים כדין ,אז בזה הוא תלוי ,אבל אם נטלה ע"מ להחזירה ,הגביה בשביל
הבעלים ומיד קנאו הבעלים בהגבהה שלו )נתה"מ(.

)ב( במהכב דברים אמורים במקום שהוא חייב להשיב משם ,ובמקום שראוי להסתפק
באבידה ,ושתהא בענין שמוכח שהיא אבידה)ד( ,ושלא תהיה מדעת ,ושיהיה בה שוה
פרוטה ,ושיש סימן בגופה או במקומה ,823ושהיה מטפל בה אם היתה שלו ,ושתהיה של מי

 818אמנם אם הבעלים אינם רוצים לשלם שכר טרחת הרופא ,הויא אבידה מדעת.
 819נידון זה שהביא רע"א נחלקו בו הרא"ש והר"ן בנדרים בדף מא ע"ב ,ומחלוקתם היא באופן
שהרופא הדיר את בעל הבהמה בהנאה ,שאינו רשאי לרפאותה אלא אם כן הוא מקיים בכך מצות
השבת אבידה .ועיי"ש בר"ן שכתב שאף לדעתו שיש בזה מצות השבת אבידה ,אם רופא אחר יכול
לרפאותה ודאי המדיר פטור מלרפאותה ,וממילא אסור לו לעשות כן .ומפשטות דבריו משמע
שאבידה שכמה אנשים יכולים להשיבה לבעלים ,והבעלים מודר הנאה מא' מהם ,אסור לו להשיבה.
אמנם עי' בשו"ע יו"ד סי' רכ"א ס"ג שסתם שמותר לו להשיבה ולא חילק בין אם יש אחרים שיכולים
להשיבה או לא ,ועיי"ש בגליון מהרש"א ,וחזו"א יו"ד סי' קמ"ד סק"ג שנקטו כן אף בדעת הר"ן .וכל
זה במודר הנאה אבל אם הבעלים אם אינו מודר הנאה מהרופא ,לדעת הכל מצוה לטפל בה מטעם
גמילות חסדים.
 820לא עשיתי.$$
 821מדבריו עולה שני חידושים :א ,ראיה בעלמא מחייבת במצות השב תשיבם ,שלא כדעת הסמ"ע.
ב ,שהמוצא מבטל עשה זה רק כאשר הוא מתעלם מהחפץ והולך לדרכו ,ולא כשהוא יושב ומשמרו
בעיניו אפילו כשאינו עושה מאומה .ויש לעיין אם כוונת הט"ז שהוא מקיים בשמירה זו מצוות השב
תשיבם ,או כוונתו רק שאינו מבטל את העשה ,ונפק"מ ,האם נפטר מלקיים מצוה אחרת מדין עוסק
במצוה פטור מן המצוה.
 822היה הרבה בקצה"ח אבל לא נ"ל שהוא להלכה.
 823אבידה שאין בו סימן ,שבודאי מתייאשים ממנה הבעלים כשנודע להם ,שמצאה קודם שנודע
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שחייב להשיב אבידתו ,אבל אם חסר אחד מכל אלו אינו חייב להשיב אבידתו:

)ד( ושתהא בענין שמוכח כו'  -מיהו אף על פי שמוכח צריך להיות במקום שראוי להסתפק
בה שהיא אבידה ,דאל"כ שמא ייאש ממנה בשעת שאבדה וכמ"ש בסעיף ג' ,ועיין לקמן
סימן רס"ב )סמ"ע(" ,במקום שראוי להסתפק" הוא לאפוקי אחורי הגדר עי' סימן ר"ס סעיף
י'" ,ובענין שמוכח" היינו כליו הפוכין המבואר בסימן רס"א סעיף א' .ולפ"ז מ"ש הסמ"ע
הוא טעות סופר ,וכצ"ל מיהו אף על פי שמוכח צריך להיות במקום שהוא חייב להשיב,
לאפוקי כשמצא במקום שאין חייב להשיב משם כגון ברוב נכרים דסעיף ג' )נתה"מ(.

)ג( כיצדכג ,המוצא מציאה במקום שישראל מצוים שם חייב להכריז ,שלא נתייאשו
הבעלים)ה( ,824ואפילו העיר מחצה עכו"ם 825ומחצה ישראלכד .או אפילו רובה עכו"ם ,והוא
מצאה במקום שרוב העוברים שם ישראל ,חייב להחזיר)ו( .אבלכה אם רוב העיר עכו"ם)ז(,
או אפילו רובה ישראל ,ומצאה במקום שרוב העוברים שם עכו"ם ,אינו חייב ,אפילו אם ידע
שמישראל נפלה ,ויש בה סימן ,שודאי נתייאשו הבעלים ,וכגון שהוא מדברים שיש לתלות
שידע מיד בנפילתו)ח( 826וכמו שיתבאר :הגה :ועיין לעיל סימן רסב ס"ג ,ויש אומרים דאם אבד
ספרים 827לא מייאש מינייהו)ט( ,אפילו במקום שרובה עכו"םכו:

)ה( שלא נתייאשו הבעלים  -הטעם ,שיחשב הבעל אולי ימצאנה ישראל ויחזירנה לי
)סמ"ע(.
)ו( שרוב העוברים שם ישראל  -וי"ח וסוברים שאף באופן זה אנו הולכים אחר רוב העיר,
והטעם שכאן חייב להכריז ,משום שרוב גוים אינו פוטר מחיוב הכרזה כלל ,כיון שאפשר
לברר על ידה האם החפץ שייך ליהודי שחייב להחזיר לו ,ומה שבעיר שרובה גוים פטור

להם מנפילתה ,חייב ליטלה על דעת להחזירה למי שיתברר על פי עדים שהוא בעליה ,וכל זמן שלא
באו עדים ,הרי היא פקדון אצלו )הגר"ז הלכות מציאה אות ב ,וכן אג"מ חו"מ ח"ב סי' מה אות ד'(,
וי"א שאינו חייב ליטלה כלל ,אמנם אם הגביה נעשה שומר עליה )רע"א ב"מ דף כו ע"א תד"ה דשתיך
טפי פיסקא ד"ה ואולם לכאורה(.
 824ויש להסתפק במוצא בעיר גדולה ברחוב ראשי שרבים העוברים שם ,שבהכרזה המצויה לא
שכיח שיוודע למאבד ,האם יש לתלות שהבעלים התיאשו .ועוד יש להסתפק באופן שרוב העוברים
מישראל אינם מקפידים על השבת אבידה אם נחשב כרוב עכו"ם והבעלים מתיאשים ,ומסתבר
שאינו חייב להכריז אלא אם מצא בשכונה שרוב העוברים בה הם מאותה השכונה והם ישראל
המקפידים על השבת אבידה) .פת"ח רס"ז(.
 825הקשה המהר"ם שיק )חו"מ סי' כט( מה ההבדל מחצי קב בשתי אמות שפסקו הרמב"ם ושו"ע
)סי' רס ס"ז( שאם נטל הרי אלו שלו ,ולפי שספק חיוב השבת אבידה נחשב ספק ממון .וכתב ליישב,
שבנדון דידן שאפשר לברר על ידי הכרזה מי הבעלים ,הם אינם מתייאשים במקום שיש ספק השקול
שמא נמצא על ידי ישראל .ודבריו הם כעין דברי הט"ז שהובאו להלן .ועיין בפתחי חושן )עמוד רסז(
שהאריך בענין מחצה על מחצה.
וכאשר המוצא מסופק אם רוב העוברים הם ישראל או גוים דינו כמחצה על מחצה )פתחי חושן
עמוד רס"ט(.
 826ואם מיד כשנודע לבעלים מהאבידה הם גילו בדעתם שאינם מתייאשים חייב להחזיר )רא"ש
סי' ו'( .ועיין דרישה מה שהקשה על דברי הרא"ש ,ועיין בפתחי חושן )עמוד רנד ועמוד רעא( שהביא
את דעות אחרונים בענין זה.
 827ז"ל המרדכי :מכאן נראה שאותן ספרים שגוזלין עכו"ם ליהודים ומוכרים ליהודים אחרים חייבים
להחזיר לבעלים הראשונים בדמיהם דלא מתייאשים לבסוף שלפי שיפלו בסוף ליד ישראל ,עכ"ל.
וכן הדין בתפילין ושאר תשמישי קדושה) ,פתחי חושן עמוד רעא(.
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מהכרזה אינו אלא מטעם שאף אם החפץ שייך לישראל הבעלים מתייאשים ,אבל כשרוב
העוברים במקום ההוא הם ישראל שהבעלים אינם מתייאשים ,חייב להכריז )ט"ז(.829828
)ז( רוב העיר עכו"ם כו'  -עמש"ל סי' ר"ס ס"ג )ש"ך( .מ"ש הסמ"ע ס"ק )ג'( ]ו'[ בזה לא
ידענא מה תיקן בזה ,דהא איתא בפרק לא יחפור ]ב"ב[ דף כ"ד ]ע"א[ הנהו זיקי דחמרא
דאשתכחן בי קופאי שרינהו רבא ,ופירש רש"י ]ד"ה בי קופאי[ טמונים בין גפנים שבכרם
והיא של ישראל .ופרכינן לימא לא סבר להא דר' חנינא דאמר לעיל רוב וקרוב הולכין אחר
הרוב ,ופירש רש"י ]ד"ה לימא[ וכאן ישראלים מצויים יותר מגוים ולא אזלינן בתר רובא
דעלמא ,עכ"ל .ש"מ דלמאי דקיי"ל דאזלינן בתר רובא אזלינן כאן בתר רוב העולם ולא בתר
רוב ישראלים המצויים כאן בכרם ,א"כ היינו ממש כי הכא ,ואמאי חייב כאן להכריז ,נתלה
המציאה ברוב העיר גוים .ונ"ל דשאני הכא כיון שאפשר להתברר ע"י ההכרזה דהאבידה
של ישראל עבדינן כן ,ולא מהני כאן שום רוב אלא לענין יאוש בעלים ,דבמקום רוב גוים
הוי האבידה של מוצאה דאפילו נפלה מישראל מיאש לה ,אבל במקום דלא הוי יאוש צריך
להכריז אפילו אם הרוב גוים ומיעוט ישראל ,דלא מהני לזה רוב כלל כיון דאפשר בהכרזה.
וכהאי סברא אשכחן בתוס' פרק לא יחפור דף כ"ג ע"ב ד"ה חוץ לחמישים כו' )ט"ז(.830
)ח( וכגון כו' שידע מיד בנפילתו  -דקיי"ל יאוש שלא מדעת לא הוי יאוש ,כיון דבאיסורא
בא לידו דהמוצאו דהרי לא ידעו מנפילתו בשעה שבא לידו ,וכמ"ש בסימן רס"ב סעיף ג'
)סמ"ע(.
)ט( דאם אבד ספרים כו'  -דאין מדרך לקנותם אלא ישראל ,ואינו מייאש מהן דסבר שיכריז
ישראל הקונה ואתן בהן סימן ,ועי' רמ"א סימן רל"ו סוף סעיף ח' )סמ"ע(.

)ד( לפיכךכז המוציא חביות של יין בעיר שרובה עכו"ם ,יינה אסור בהנאה ,והקנקן מותר)י(.
ואם בא ישראל ונתן בה סימן ,אז ודאי של ישראל היא ונתייאשו ממנה)יא( ,ומותרת
למוצאה בשתייה אם היא סתומה)יב( ,ועי' בי"ד סימן קכט מדין זה:831

)י(והקנקן מותר  -ואפילו אם הוא דבר שלא הרגיש בעלה בנפילתה מיד ,לא אמרינן שמא
דישראל הוא וה"ל יאוש שלא מדעת ,אלא תלינן אותו ברוב גוים ובודאי של גוים היה,
משו"ה הקנקן מותר )סמ"ע(.
)יא( ונתייאש ממנה  -פירוש ,מסתמא מייאש ממנו כיון שרוב גוים שם ,ומיהו צריך שיהא
דבר שמרגיש בו מיד בנפילתו וכמ"ש בסעיף שלפני זה )סמ"ע( ,וי"א דהכא כיון דאיכא רוב
נכרים והמוצא זוכה בו בהיתר דתולה בנכרים ומחזיקו לעצמו ואין עליו שם שומר בזה מהני
היאוש שלאח"כ בעוד שלא נודע להמוצא שהיא של ישראל וצ"ע לדינא) 832רע"א(.
)יב( אם היא סתומה  -פירוש ,דאינה פתוחה ,דאז ליכא למיחש שמא נגע בה הגוי ואסרה
בשתיה ,דאם פתחה גוי לא הוה חזר לסותמה כשמוצאה בדרך ,אלא הוה מוליכה לביתו או
לפחות היה מניחה פתוחה והולך לו .ולא דמי למפקיד ביד גוי דבעינן שיהא חתום בחותם
בתוך חותם ,דהתם מירתת מהמפקיד שהפקידו בידו שיחזור ויראנה ויש לחוש שזייפו וחזר
וסתמו וכמ"ש ביו"ד סימן קי"ח ע"ש )סמ"ע(.
 828ולדעת הט"ז צריך לומר שדברי השולחן ערוך להלן סעיף ד' שהמוצא חבית של יין בעיר שרובה
עכו"ם הרי אלו שלו ,דבריו אמורים בחבית וכיו"ב שהבעלים מרגיש מיד בנפילתה ,אבל חפץ
שהבעלים אינו מרגיש בנפילתו ,חייב להכריז כדי לברר אם הוא של ישראל ,ושלא כדברי הסמ"ע
שם שהתיר אף באופן זה מחמת שאנו תולים שנפל מרוב.
נפק"מ נוספת במקרה שרוב העוברים כאן ישראל ,ורוב העיר עכו"ם ,והכריז ולא בא ישראל לטעון
שהחפץ שלו ,שלדעת הט"ז אפשר לתלות שהוא שייך לגוי ,שהרי אין אפשרות לברר שמא הוא של
ישראל ,ולדעת הסמ"ע דינו כשאר מציאה שידוע שהיא של ישראל שאינה של המוצא גם לאחר
שהכריז ולא באו הבעלים לקחתה.
ועי' בתוס' )ב"מ כג ע"א ד"ה והא איכא ,וב"ב כג ע"ב ד"ה חוץ( שהקשו על עיקר הדין שהמוצא
אבידה בעיר שרובה עכו"ם הרי אלו שלו ,והרי אין הולכים בממון אחר הרוב ,וכתבו ליישב שסברא
זו לא נאמרה אלא במקום שיש ישראל מוחזק לפנינו.
 829לא עשיתי $$את הט"ז
 830לא עשיתי.$$
 831עי' טור שמביא דין של מצא חבית צפה בנהר בעיר שרובה גוים וכו' ,והשולחן ערוך לא הביא
דין זה וכנראה שסמך על דבריו ביו"ד שם ,ועיי"ש עוד כמה דינים בענין זה.
 832עי' בדברי משפט שכתב שהשו"ע בסעיף ג' שסתם שבעיר שרובה גוים יש דין יאוש שלא מדעת,
מוכח שלא כדברי רע"א.
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)ה( אע"פכח שמן הדין במקום שרוב עכו"ם מצויים ,אפילו נתן ישראל בה סימן אינו חייב
להחזיר ,טוב וישר לעשות לפנים משורת הדין)יג( להחזיר לישראל שנתן בה סימן :833ואםכט
הוא עני ובעל אבידה עשיר ,אין צריך לעשות לפנים משורת הדיןל:
)יג( לפנים משורת הדין  -וכן אנו נוהגים להחזיר ואפילו כייפינן להחזיר היכא דהמוצא

עשיר )ש"ך( ,עיין לעיל סי' י"ב ובב"ח שם ובתשו' צ"צ סי' פ"ט) 834רע"א( ,הך כופין היינו
בדברים ,ע"ש )פ"ת(.

)ו( מקוםלא שרובן עכו"ם ורוב טבחים ישראל)יד( ,בהמה או עוף הנמצא שם שחוט)טו( ,מותר
והוא של מוצאו .ואם עוף חטף בשר והשליכו למקום אחר)טז( ,אפילו אם רוב ישראל היא
של מוצאו ,שודאי נתיאשו בעליו:835

)ז(

)יד( ורוב טבחים ישראל  -פירוש ,רוב המוכרים לבני העיר אפילו לגוים המה ישראל ,משו"ה
מותר אפילו באכילה הן דאבדה גוי הן דאבדה ישראל ,דודאי נתיאש ממנה כיון דרוב העיר
גוים ,ומשום חשש טריפה ליכא למיחש דמיירי שמצא בשלימותו ואין לחוש לטריפתן שהרי
בידו לבדקו ,וגם לשחיטה שאינה ראויה ליכא למיחש ,דרוב ישראל המצויים אצל שחיטה
מומחים הם והרי גם כאן רוב טבחי ישראל ,ומיירי גם כן דנמצא בענין דליכא לאוסרה משום
בשר שנתעלם מן העין ,והוא באחד משני ענינים ,או דבהמה או עוף הנמצאים ניכרים הם
שלא באו מעלמא אלא משל אחד מבני העיר הזאת והרי כאן הם רוב טבחי ישראל ,ומשו"ה
נמי י"ל דנקט בהמה או עוף שהן בשלימותם והן ניכרים וידועים של מי הם ,או שראה
המוצא מרחוק שנפלה מיד אדם ואף שאינו יודע אם מישראל אם מגוי הוה ,ובנמצא אפילו
ביד גוי והן במקום דרוב טבחי ישראל קיי"ל דלא אסרינן משום בשר שנתעלם ,דלא שייך
לומר שנתחלף ובא ממקום אחר אלא כשמונח בקרן זוית ולא כשהוא ביד אחד אפילו הוא
גוי ,דלא חיישינן לאיסור בשר שנתעלם מן העין אלא במקום דאיכא ריעותא לפנינו ,כגון
אם אבד הבשר ומצאו אח"כ או שנטלו העוף לפנינו והחזירו ,דכיון שנאבד או ניטל מנגד
עינינו חיישינן שמא נתחלף ,משא"כ בשלא נאבד אלא נמצא ביד ישראל או גוי או שרואה
אחד שנופל מידם דליכא ריעותא לפנינו ,אלא אמרינן זה הנמצא בידו עתה הוא שהיה בידו
מקדם ולקחו מטבחי ישראל )סמ"ע(.
)טו( עוף הנמצא  -עיין ש"ך יו"ד סי' א ס"ק י"ח ]ודוקא בבהמות מהני רוב טבחים אבל לא
בפרגיות וכיוצא בהן שדרכן לשחטן בבית אלא בעינן דוקא שיהיו רוב ציידי עופות ישראל
ששוחטים מיד כשצדין ,וצ"ל שמ"ש בח"מ סי' רנ"ט ס"ו מקום שרובן עובדי כוכבים ורוב
טבחים ישראל בהמה ועוף הנמצא שם שחוט מותר עכ"ל מיירי בעוף גדול[ )רע"א(.
)טז( עוף חטף בשר  -מיירי שחטף לפנינו בשר כשר .אפילו העיר שחטף בה היא רוב ישראל
וחזר והפילו באותה העיר ,מותר להמוצאו ,דדרך העוף להוליכו למרחוק ונתיאש ממנו
הבעל מיד בשעת חטיפתו )סמ"ע( ,כתב הסמ"ע ס"ק )ז'( ]י"ד[ אפילו חזר והפיל באותה
העיר כו' .קשה לי למה כתבו רבינו ]הטור סעיף י"ב[ והמחבר )והוליכו( ]והשליכו[ למקום
אחר ,דהא אפילו חזר והשליכו כאן הוה יאוש מיד בשעת החטיפה .וי"ל דמ"מ אם חזר ונפל
במקום הזה או סמוך לא מייאש ,דרגילות הוא בשעת החטיפה לפעמים נופל הדבר החטוף
מפיו מחמת שלא החזיקו בפיו היטב ,ע"כ לא מייאש כל זמן שהעוף סמוך למקום החטיפה,
וברמב"ם ]פי"א מגזילה ה"ט[ כתב השליכו לחצר אחרת) :ט"ז(.836

המציללב מהארי837

והדוב וזוטו של ים)יז( )פירוש :לשון ים החוזר לאחוריו עשרה או ט"ו

 833והטעם לכך כתב הגר"ז משום שיאוש אינו כהפקר מאחר ואינו מתייאש ברצונו .עוד כתב,
שאפילו לפנים משורת הדין אינו צריך להכריז בכה"ג ,רק שאם בא המאבד צריך להחזיר לו.
 834לא עשיתי$$
 835עיי"ש בגמ' שנטילת הבשר על ידי העוף נחשבת כזוטו של ים.
 836לא עשיתי $$הט"ז
 837המהרי"ק הוכיח מדין זה שכל שהחפץ על פי רוב נאבד נחשב הדבר לזוטו של ים אף שלא נחשב
ברי הזיקא בודאי ,שהרי נאמר בב"מ )צג ע"ב( לגבי שומר חינם ונפסק להלכה להלן סי' רצא סי"ב
שאם בא ארי וטרף אומדין אם יכול היה להציל חייב ,ומבואר מכך שאריה שבא לטרוף לא נחשב
ברי הזיקא בודאי ,ואף על פי כן נחשב כזוטו של ים .אמנם המשנה למלך )גזילה ואבידה פ"ו( חולק
על כך ומפרש שכאן מדובר שהאבידה נמצאת בפיו של הארי ובאופן זה נחשב ברי היזקא .ועי' חזו"א
ב"ק סי' יח ס"ק ג )פ"ח פרק ב' סקל"ג(.
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פרסאות ,ושוטף כל מה שמוצא בדרך חזרתו ,וכן עושה בכל יום (.ושלוליתו של נהר )פירוש :כשהנהר
גדל ויוצא על גדותיו ופושטלג( ,הרי אלו שלו)יח( ,838אפילו הבעל עומד וצווחלד .839מכל מקום טוב
וישר להחזיר)יט( כמו שנתבאר סעיף ה .840ואע"ג דמדינא אין חייבין להחזיר באבידות אלו ,אם גזר
המלך או ב"ד חייב להחזיר מכח דינא דמלכותא)כ( 841או הפקר בית דין הפקר)כא( ,ולכן פסקו ז"ל
בספינה שטבעה בים שגזר המושל גם הקהלות ,שכל מי שקונה מן העכו"ם שהצילו מן האבידה ההוא,
שיחזיר לבעליו ,שצריכין להשיב ואין לו מן הבעלים אלא מה שנתןלה .ואםלו יש מכשולות בנהר)כב(,
שעל ידי כן דבר הצף בו עומד שם ,אם הוא דבר שיש בו סימן מסתמא לא הוי יאוש :הגה:
ואם הוא דבר שאין בו סימן)כג( ,אם הבעלים יכולים להציל והן רודפין אחר האבידה ,או שאינו שם
שאילו היו שם ,אפשר שהיו מצילין לא זכה בהן המוצאלז .אבל אם הוא דבר שאינו יכול להציל מיד,
והוא עומד ואינו רודף אחריו ,ודאי מייאש .וסתמא )לא( הוי יאושלח)כד( .אווזין ותרנגולין שברחו
מבעליהן הוי הפקר ,וכל המחזיק בהן זכה בהן .ודוקא שאי אפשר לבעליהן להחזירלט:

)יז( וזוטו של ים כו'  -מקומות יש בשפת הים שדרך הים לחזור לאחוריו ,וכשהוא גדול
ויוצא חוץ לגדותיו שולל שלל הנמצא )סמ"ע(.
)יח( הרי הוא שלו  -אפילו בא לידו לפני יאוש ,ואפילו אמר לא מייאשנה ,ואפילו מרדף אחר
שטיפה ,בטלה דעתיה אצל דעת כל אדם ,וה"ל כצווח על ביתו שנפל )סמ"ע(.
)יט( טוב וישר להחזיר  -מי שנלקח מאתו סחורה מחמת העברת המכס ,וקדם אחר וקנה
מבעל המכס בזול ורוצה לזכות לעצמו .אם זה שהסחורה היה שלו ,היה מחזר לקנותה,
שחייב להחזיר ,דאף אם היתה של בעל המכס ממש הא קיי"ל עני המהפך בחררה כו' )עי'
לעיל רלז ס"א( ,ובנידון דידן נראה דאפילו לא ידע שהיה זה מחזר לקנותה ,מ"מ כיון
שרגילות הוא שבעל הסחורה מחזר עליו לפדותה כאילו ידע דמי .ואפילו שנפסק בסי' רל"ז
שאם קונה בזול הוי כמו מציאה ואין דנין בה דין עני המהפך ,בנידון דידן שונה ,דהתם
טעמא דדמי למציאה דהכל מחזרים אחריה ואין לזה התיחסות לחפץ זה יותר מאחר,
משא"כ הכא דודאי זה ראוי לו שיחזור אחריה יותר מאחרים ,אף על גב דודאי נתיאש ממנה,
מ"מ לא עדיף ממציל מזוטו של ים כו' בסימן רנ"ט סעיף ז' דכתב הרמ"א דטוב וישר להחזיר
כמ"ש בסעיף ה' ,ושם בש"ך סק"ג מבואר דכייפינן להחזיר היכא דהמוצא עשיר ,והוא מצד
תקנת ב"ד ומנהג המדינה ,ובנידון דידן נראה דאין לחלק בין עני לעשיר .וגם בסימן שנ"ו
)סעיף ז'( ובסימן שס"ח בהג"ה כתב דנהיגי עכשיו להחזיר כל גניבה אפילו לאחר יאוש
ושינוי רשות כו' ,והך תקנה שייך גם בזה .ואם הקונה טען שקנה בסך כך וכך ,והבעלים לא
מאמינים לו ,הכל לפי ראות עיני הב"ד ,שאם אומד דעתם שרגילות הוא ליתן סך כזה ואין
לחשדו שהוא מרבה על המכר ,רשאים לבצע השורה ולהאמין לו על הן צדק שלו ויכולין
לוותר הקבלת חרם לנוכח ,ומ"מ אם ירצה להחרים סתם בב"ד שלא בפניו על מי שרוצה
לקחת ממנו בחנם ,או אחר שיתן יחרים אמאן דגזליה ולא מהדר ,אינו יכול למחות בידו ,אך
אם יש כאן מקום חשד מחמת הוראת היתר וכיוצא ,יש לפסוק שיקבל בחרם )פ"ת(.
)כ( חייב להחזיר מכח דינא דמלכותא  -בסימן שנ"ו סעיף ז' כתב כה"ג דבגניבה נוהגין
מדינא דמלכותא להחזיר אף לאחר יאוש ושינוי רשות )סמ"ע(.
)כא( או הפקר ב"ד  -עיין ש"ך סימן שנ"ו סק"י מנהג גרוע שהוא נגד תורה לא אזלינן בתריה,
יש לומר דהאי מנהג שנתקן כך דפשיטא שיש כח ביד הדור לתקן תקנה ,ועוד דגם בדינא
 838והיינו באופן שלא היה יכול להציל אפילו על ידי אחרים ,כן הוכיח הב"ח להלן סי' רסד ,וכן
משמע בנתיה"מ סי' שג ס"ק ו ,ובמג"א סי' שלד ס"ק יא .ועוד בענין הצלה עי' להלן סי' רסד ס"ה
)פ"ח פ"ב סקל"ב(.
 839והטעם לכך כתב בסמ"ע משום שבטלה דעתו אצל כל אדם ונחשב שהוא התייאש ,ועי' בביאור
הגר"א שהביא מדברי הרא"ש מקור לכך שההיתר אינו מטעם יאוש ,אלא מגזירת הכתוב ,ויש כמה
נפק"מ בין הטעמים.
 840עיין שו"ת בית הלוי )ח"ג סי' מח( שהביא ראשונים שסוברים שזוטו של ים אינו כמו יאוש ואינו
צריך לנהוג בו לפנים משורת הדין )עי' פתחי חושן עמוד רסד( .ונראה שהחילוק הוא שיאוש אינו
אלא היתר זכיה ,אבל זוטו של ים הוא הפקר גמור כמבואר בנתיה"מ סי' רסב ס"ק ג.
 841מבואר בדברי הרמ"א שאנו הולכים באבידה אחר דין המלכות ,ומ"מ באבידה שיש בה סימן
שמדינא חייב להכריז אין למוסרה למשטרה כיון שמחזירים שלא לפי דיני ישראל ,ואם יכול להודיע
למשטרה בלא למסור חייב לעשות כן )פתחי חושן עמוד רסה(.
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דמלכותא כך הוא ,עכ"ל .אמנם נראה דזה לאו מנהג גרוע אלא מנהג טוב וישר הוא ,ותדע
דהא כתב הרמ"א סעיף ה' דאם הוא עני ובעל אבידה עשיר א"צ להחזיר ,כיון דעיקר הטעם
אינו משום דינא דמלכותא דינא אלא משום דראוי נמי למיעבד לפנים משורת הדין להכי
דיינינן הכי בישראל ועשו כפיה לעשות הישר והטוב ,ולפנים משורת הדין אינו אלא למי
שהיכולת בידו ומשום הכי אין העני מחויב להחזיר ודי לו לעני במשפט כתוב .ועיין מ"ש
בסימן שנ"ו סק"ה )קצה"ח(.
)כב( ואם יש מכשולות בנהר כו'  -פירוש ,עצים או אבנים הקבועים בנהר ומעכבים הדבר
הנופל לשם מלהלך למרחוק )סמ"ע(.
)כג( ואם הוא דבר שאין בו סימן כו'  -עיין בתשו' מהרא"ן ששון סי' רכ"א )ש"ך( ,842תחילה
נבאר דברי רבינו ]הטור סעיף י"ד[ ,כי יש כאן מקום עיון רב במה שכתב אם היו הבעלים
מרדפין כו' ,וע"ז כתב והוא שיהיה בענין שאם ]היו[ עומדים כו' ,דמשמע שמיירי באמת
]ש[אין עומדין שם .ותו צ"ע במה שכתב על חלוקה הב' דאין יכול להציל במקום השטיפה,
אם עמדו שם כו' ,הא אפילו רדפו הוה יאוש כיון דאי אפשר להציל .ונ"ל דרבינו קאי בזה
על נהר שיש בו מכשולות שזכר בסמוך ]סעיף י"ג[ דאם יש באבידה סימן לא מיקרי יאוש
מסתמא ,ואמר ע"ז דלענין דבר שאין בו סימן לא מהני המכשולות אלא בענין שיהיה יכול
להציל ע"י איזה פעולות תיכף במקום השטיפה ,ובזה הוי דינא דכל זמן שהוא עוסק באותן
הפעולות ורודף להתעסק להציל אף אם קדם אחר והציל לא זכה ,דאנן סהדי דלא מייאש
מחמת אותו שיקדים עצמו להציל ]ו[זה לא יוכל ליתן סימן ,דהוא סומך שיעידו עדים על
חטיפתו ועסקיו להציל תיכף שנשטף ,אין לך סימן גדול מזה .ומה שכתב רבינו או אפילו
אינם שם כו' ,קמ"ל חלוקה הב' ,דכיון דאפשר להציל רק שלא ידעו הבעלים מזה ,דהוא
יאוש שלא מדעת ולא מהני קדימת האחר .ועל ב' חלוקות שזכר כבר כתב אח"כ ובא אחר
והצילו דלא זכה .וקאמר אח"כ ,אבל אם לא יוכל להציל תיכף אלא ע"י המכשולות ,זה לא
מהני מידי ,דאף אם יש עדים שהקורות היו שלו מ"מ אמרינן שנתיאש מהם כיון שאי אפשר
להציל ,דההיא הצלה שע"י המכשולות לא מהני ליה רדיפתו ,כיון דהוא רחוק מכאן קרוב
הדבר שיקדמנו הקורה לשם וזה אין בו סימן בודאי מייאש מינה ,והכי גרסינן אלא עד שילך
למרחוק שם לא יועיל כו' ,ולא גרסינן ושם בוא"ו ,וכונת רבינו בבבא זו )לפירושו( ]לפרשו[,
דמ"ש שמועיל לו מה שיוכל להציל ,היינו דוקא מיד ע"י רדיפתו ועסקיו ,אבל לא מהני
ההצלה שע"י המכשולות מטעם שזכרנו .ואמר אח"כ על אותה הצלה דמהני דהיינו מיד,
אם עמד שם כששטף ונתיאש כו' ,הרי אנו רואין דלא ניחא ליה בההיא הצלה וא"כ סמך על
המכשולות ,ודאי הוי יאוש .ונראה להוסיף כאן וי"ו אחת ולגרוס ואם עמדו כו' .ומה שכתב
רבינו אח"כ ואם סתמא הוא כו' ,לכאורה פירושו דלא היו שם הבעלים וכעין שפירשו בתוס'
]ב"מ כ"ב ע"א ד"ה שטף[ שהביא ב"י ]שם[ ,אבל א"א לומר כן ,דזה כבר זכרו רבינו כמ"ש
או אפילו אינו שם ,אלא נראה דהכי קאמר ,ואם סתמא שלא נודע אם היה באופן שנתיאשו,
דהיינו שלא היה אפשר להציל או היה אפשר להציל ,מסתמא לא הוה יאוש .אך מדברי רמ"א
נראה שהיה מפרש מה שכתב רבינו אם עמדו שם כו' ,אמה שכתב שלא היה יכול להציל,
והוא דבר תמוה ,כיון שאינו יכול להציל אפילו רדפו הוה יאוש ,ובסמ"ע ]סקי"ט[ תיקן זה
וכתב דמ"ש רמ"א והוא עומד ר"ל או שהוא עומד ביכול להציל ,ומה יעשה בדברי רבינו
שכתב אם עמדו שם שא"א לפרש כן .גם מ"ש רמ"א וסתמא הוי יאוש ,הוא תמוה ,דבדברי
רבינו כתוב לא הוי יאוש .ובסמ"ע כתב שצ"ל גם בדברי רמ"א לא הוי יאוש ושכן ראה
בכתיבת יד של רמ"א ,ומ"מ דרכו של רמ"א בדברי רבינו נסתר ממני ,והנראה לענ"ד כתבתי
)ט"ז(.843
)כד( אבל אם הוא דבר שאינו יכול להציל מיד והוא עומד כו' עד וסתמא הוה יאוש  -והוא
עומד ואינו רודף כו' ,דהאי וי"ו ד"והוא" הוי וי"ו החולקת וה"ל כאילו כתב "או שעומד
שם" .ואח"כ צריך להגיה תיבת לא ,וכן צ"ל ובסתמא לא הוי יאוש )סמ"ע( ,מוכח מדבריו
דבאין יכול להציל אפילו מרדף לא מהני דהוי כזוטו של ים ,וקשה ,אלא אם הבעלים מרדפין
אז הוי הוכחה שהן שלהם ומחזירין להם ,והוא שיהיה בענין שאם היו עומדים שם הבעלים
ורואין ששטף היו יכולין להציל מיד ,נמצא שודאי לא נתיאשו ,או אפילו אינן שם כששטף
 842לא עשיתי$$
 843לא עשיתי.$$
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ובא אחר והצילו ,לא זכה אפילו נתיאשו אח"כ כיון שלא היה ראוי להתיאש ,ואם הוא בענין
שאם היה הבעלים שם לא היו הבעלים יכולין להציל מיד במקום ששטף אלא עד שילך
למרחוק ,ושם לא יועיל מה שיכול להציל כי בטרם הגיעו שמה שמא תבוא הקורה שמה ולא
ידעו אנשי המקום ההוא שהוא שלו שיחזירו לו בשביל רדיפתו וראוי שיתיאשו ,אז אם עמדו
שם כששטף ונתיאש שלא רדפו אחריו הוי יאוש ,ואם סתמא שלא ידענו אם נתיאשו לא הוי
יאוש .ואין צריך להביא עדי רדיפה שראו שרדפו תיכף בשעה ששטף ,רק במה שרואין
שמרדפין אחריהם אפילו אחר שהגיע ליד האחר נאמנין לומר שהוא שלהן ,ומ"ש דהעולם
אומרין קורות פלוני הם ,אין כונתו על טביעת עין דזה עדות גמורה היא ,רק כונתו שכל
העולם אומרין כן מפי האומד ,כיון שנמצאו סמוך למקום שטיפתו וידוע הוא שנשטפו
קורות של פלוני בסמוך לזה המקום ושל אחר אינו ידוע ,אמרינן ודאי של זה הוא ,דאם
נשטף ג"כ של אחר במקום סמוך כזה היה לו קול דשטיפה קול יש לו ,אם כן במקום קרוב
מחזירין במרדפין ובמקום רחוק אין מחזירין ,והיינו שהיו מרדפין אחר שהגיע ליד אחר.
ובזה א"ש בלי שום טעות סופר רק אחד "אז" במקום "או" ,דמתחילה כתב דאם הבעלים
מרדפין ,והיינו אפילו אחר שהגיע ליד האחר ,הוי הוכחה שהוא שלהן ומחזירין להם .ואח"כ
כתב והוא שיהיה בענין וכו' ,פירוש ,דנהי דאיכא הוכחה מהא דמרדפין שהוא שלהן מ"מ
א"צ להחזיר כשידעו שנתיאשו ,ולכך הצריך שיהיה בענין שהבעלים היו יכולין להציל אם
היו עומדין שם ,ואז בודאי לא נתיאשו אפילו היו שם ולא רדפו ,כיון דעל כרחך דאיכא
עקולי ופשורי שבודאי יגיע לאיזה ישראל שבמקום קרוב ואז ע"כ יחזירו לו על סמך הרדיפה
שאח"כ ,ולכך אינו צריך למהר ולרדוף והוי כדבר שיש בו סימן ,ואם לא היו שם אף שידע
מהשטיפה ג"כ לא הוי יאוש ,דאם ידע מסתמא לא נתיאש כיון שיש לו מצילין במקום קרוב
ויחזירו לו אפילו על סמך רדיפה שאח"כ ,ואם לא ידעו כלל מהשטיפה ,אפילו נתיאשו
בפירוש אחר שהגיע לידו לא מהני דהוי יאוש שלא מדעת .ואם אין יכול להציל עד אחר
שיגיע למקום רחוק ,כגון דליכא עיקולי ופשורי עד למקום רחוק ולא במקום קרוב ,שאז אין
מחזירין על סמך הרדיפה שאח"כ ,ע"ז יש חילוק ,דאם עמד שם ולא רדף ודאי נתיאש ,ואם
רדף לא הוי יאוש ,דאף שאם יגיע למקום אחר ביד אחר שוב לא יחזירו לו ,מ"מ כשרודף
חושב שיתפוס אותו קודם שיגיע ליד אחר ואינו מתיאש ,אלמא דאפילו במקום דסתמא הוי
יאוש מ"מ כשרדף לא הוי יאוש .ומש"כ הרמ"א אם הוא דבר שאין בו סימן אם הבעלים
יכולים להציל מיד קודם שיגיע למקום רחוק ,דהיינו שיש עיקולי שאפילו אם יגיע ליד אחר
מחזירו לו על סמך הרדיפה שאח"כ ,דאז בודאי ליכא יאוש .אבל אם הוא דבר שאינו יכול
להציל מיד אם לא במקום רחוק והוא עומד ואינו רודף אז הוי יאוש) 844נתה"מ(.

)ח( נהרמ שעושים בו סכר לצוד בו דגים)כה( ,ופועלים ישראלים רגילים לעשותו ולתקנו
כשמתקלקל ,המוצא בו מציאה חייב להכריז :845הגה :וכן)כו( מקום ששומרים שם עכו"ם בקבע,
אע"פ שרוב הנכנסים ויוצאים ישראלים ,אינו חייב להכריזמא:

)כה( שעושין בו סכר כו'  -פירוש ,סתימה ,שעושין כעין מחיצה במים להפסיק בין מים
היורדים מלמעלה למטה ,כדי שיהיו הדגים ניצודים ועומדים שם שלא יעברו משם והלאה,
וממילא ג"כ מי שאבד דבר במים היורדים נפסק שטיפת האבידה ועומדת שם ,וקאמר שאם
רוב ישראל רגילין לעסוק באותה מחיצת הפסק ,אף על גב שרוב גוים מצויים סביבות המים,
מ"מ ישראל שנפל ממנו דבר אינו מיאש נפשו שסובר פועלים ישראלים המצויים שם ימצאו
אותו ויכריזו ואתן בו סימן )סמ"ע(.
)כו( וכן מקום ששומרים כו'  -ר"ל "וכן איפכא" ,דאף במקום שרוב ישראל מצויים שם מ"מ
אם השומרים גוים ועומדים שם בקביעות הם ודאי שימצאו האבידה על הרוב ,משו"ה
מתיאשים הישראלים שנפלה מהן האבידה והיא של מוצאה ואינו חייב להכריז )סמ"ע(.

)ט( אבידת קרקעמב 846גם כן חייב להשיב ,847שאם ראה מים באים לשטוף שדה חבירו,

 844חלש?
 845שהרי על אף שרוב העיר גוים ,המקום הזה רובו ישראלים.
 846עי' אחיעזר )ח"א אבה"ע סי' טז ס"ק ה( שכתב שגם שטר שאבד יש בו חיוב השבה כמו קרקע,
והוסיף ,שבשטר יש חיוב שמירה על המוצא ,ולפיכך ,אם נתייאשו הבעלים כאשר הוא ביד המוצא
לא קנה המוצא וחייב להחזירו מאחר שהוא יאוש על דבר שברשותו.
 847המנחת חינוך ]ריש מצוה תקלט[ דן האם באבידת קרקע חייב גם בעשה של השב תשיבם או
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חייב לגדור בפניהם כדי להציל:

סימן רס  -המוצא דבר שמוכח שהונח שם
)א( המוצאמג בגל או בכותל ישן שאיןמד זוכרים מי בנאו ,ולא היה מימות עולם בחזקת זה
שדר בו עתה ובחזקת אבותיו)א( ,הרי הוא של מוצאה)ב( .והוא שהעלה חלודהמה)ג( ,שאני
אומר של עכו"ם הקדמונים הוא .848והוא שימצאנה מטה מטהמו)ד( כדרך כל המטמוניות
הישנים)ה( .אבל אם מראים הדברים שהם מטמון חדש ,אפילו נסתפק לו הדבר)ו( ,הרי זה
לא יגע בהם)ז( שמא מונחים הם שם .וכותלמז חדש ,דהיינו שידוע שאבותיו של זה שהוא דר
שם בנאוהו ,ולא יצא מרשותם ,מציאה הנמצאת בו מחציו לחוץ הוא של מוצאו)ח( ,אפילו
יש בו סימן .והוא שהעלה חלודה)ט( ,שודאי נתייאשו בעליו ממנו ,כיון שארך לו שם הימים.
מחציומח ולפנים של בעל הבית ,אפילו אם העלה חלודה)י( .ואםמט הוא ממלא כל הכותל)יא(,
חולקים ,אפילו אם כל הכותל משופע ,ולא אמרינן ממקום הגבוה הוא ,ונתגלגל למקום
השפל:

)א( ולא היה מימות עולם בחזקת זה שדר בו עתה  -פירוש ,אף שידוע שהיה ביד זה ושל
אבותיו ג' או ד' דורות ,מכל מקום כיון שהוא ידוע שלא היה שלהן ושל אבותיהן מעולם,
והאבידה העלתה חלודה ונמצאת מטה מטה כדמסיק ,משו"ה אמרינן המוציא מחבירו עליו
הראיה ,שיכול זה המוצא אותה לומר לא של אבותיך היה אלא של גוים אמוריים שהיו דרים
מימים קדמונים במקום זה היה ,ואפילו ]אם[ חלודה כזו וירידת דרך מטה כזה יכול להיות
שאירע מב' ג' דורות שהיו אבותיו של זה ,מ"מ כיון דמצאו דרך מטמוניות ,ואפשר שבא
שמה מימים קדמונים והיה של גוים ,המוציא מחבירו עליו הראיה )סמ"ע(.
)ב( הרי היא של מוצאה  -פירוש ,אפילו נמצאה לצד פנים הכותל .והא דלא אמרינן דיקנה
לו חצירו דזה הבעה"ב שדר בו לעת עתה ,דלא אמרינן חצירו של אדם קונה לו שלא מדעתו
אלא הפקר גמור ,אבל לא אבידה אפילו היכא דאיכא יאוש ,כיון דאילו הוה ידע ליה לא היה
מפקירו )סמ"ע( ,וי"ח ואפילו הפקר גמור אין חצירו קונה לו כל שלא עשוי להימצא849
)נתה"מ ורע"א( ,כתב הרמב"ם ]פט"ז מגזילה ה"ח[ ,ולמה לא יקנה בעל החצר זה המטמון
מטעם חצירו ותהיה מציאה זו של בעה"ב ,ותירץ מפני שאינו ידוע לא לו ולא לאחרים ,והרי
זה כמטמון האבוד ממנו ומכל אדם ,ע"כ .והתוס' ]ב"מ כ"ו ע"א ד"ה דשתיך[ תירצו דאין
חצר קונה כיון דאין סופו להמצא ,וכן במעות שנאבדו .ובמרדכי ]שם סי' רנ"ח  -ר"ס[ הרבה
תירוצים ע"ז ,וכתב ג"כ בשם רבינו ברוך דלא אמרינן חצר קונה אלא בדבר הפקר גמור אבל
לא באבידה ואפילו אי איכא יאוש ,כיון )דלא( ]דאילו[ ידע לא הוה מפקרה ,עכ"ל .ונ"ל
דרבינו ברוך לא אתי לתרוצי קושית הרמב"ם ,דא"כ לא הוי מתרץ כלום ,דהא מה שהוא
מונח מן האמוריים הוא הפקר ,אלא דינא לחוד קמ"ל רבינו ברוך ,ותימה על הסמ"ע ]סק"ב[
שמביא דברי רבינו ברוך כאן לתירוץ הקושיא )ט"ז(.850
)ג( והוא שהעלה חלודה כו'  -דאל"כ לא יגע בהן ,וכגון שחור זה הוא מקום המשתמר,
דאל"כ אפי' לא העלה חלודה נמי אבידה מדעת היא ,והרי היא שלו ,ובמשתמר קצת עי'
לקמן ס"י בהג"ה )ש"ך( ,מש"כ "אבידה מדעת הוא" ,וכונתו ,כיון דחיישינן למטמון חדש
דהיינו שאחר שנעשה גל הטמין אחד שם ,ולכך אם הוא גל שאין עשוי לפנות שהוא משתמר
לא יגע בו ,ואם אינו משתמר דהיינו שהוא עשוי לפנות אבידה מדעת הוא כמו לקמן סעיף
י"א )נתה"מ(.
אינו מוזהר אלא בלאו של לא תוכל להתעלם ,ועי' ערוה"ש שנקט שיש בה מצות השב תשיבם.
ולכאורה נדון זה תלוי גם במחלוקת הסמ"ע והט"ז לעיל סעיף א לגבי אבידה שראה אותה אך לא
נטלה האם יש מצות עשה בהשבתה ,שכן אבידת קרקע לא נחשב שבאה לידו )וכ"כ בגידולי שמואל
ב"מ דף ל ד"ה פשיטא(.
 848ואם ודאי לא היו שם עכו"ם מעולם אז יש להסתפק אם יש יאוש לאחר שיצא מהבית או לא
)פתחי חושן ערב(.
 849עי' רמ"א להלן סי' רסח ס"ג ,ועי' לקמן ס"ק )כו(.
 850לא עשיתי.$$
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)ד( והוא שימצאנו מטה מטה כו'  -המחבר מצריך שניהם דספוקי מספקא ליה איזה עיקר,
לכך פסק דבעי' דתרווייהו לחומרא )ש"ך( ,וי"א דחלודה בעינן שיהיה ניכר שהוא מטמון
ישן ,ומטה מטה בעינן דמחמת זה אינו עשוי להימצא ואין חצירו קונה לו ,851אבל אם הוא
במקום שיד האדם ממשמשת בו עשוי הוא להימצא ,וממילא חצירו קונה לו )נתה"מ(.
)ה( כדרך כל המטמוניות הישנים .דאיכא למימר בשעת הנחה הונח בחור שבכותל או בטפח
הסמוך לקרקע ,ואח"כ נשתקע הכותל וגם הוגבה הקרקע סמוך סביב הכותל כנהוג ,ומשו"ה
נשתקע בתחתיות הקרקע כל כך )סמ"ע(.
)ו( נסתפק לו הדבר כו'  -אם הוא מטמון חדש )ש"ך(.
)ז( לא יגע בהן  -בזה אין חילוק בין מונח מחציו לצד חוץ או לצד פנים ,דבכותל ישן דומיא
דגל קתני דאין דרך שימוש בו ,אלא שיש לחוש שמא אדם מעלמא עשה שם מטמון ,וכמו
מצאה באשפה שאינה עשויה לפנות )לקמן סי"א( ,משו"ה פסק דלא יגע בו דומיא דאשפה,
וגם אינם של בעל הגל והכותל )סמ"ע( .אם הוא במקום שרוב ישראל מצוים שם )ש"ך(,
וי"א דאינו מותר ברוב גוים רק באבידה או בדבר שיש לו דין אבידה כגון הינוח )באשפה(
]כאשפה[ העשויה לפנות או שנמלך עליה לפנותה ,אבל בהינוח ממש במקום המשתמר כמו
הכא דהוא באשפה שאינה עשויה לפנות כמ"ש הסמ"ע ,ודאי דאפילו הוא ודאי של גוי אסור,
דדמי לגניבת גוי שהוא אסור ,דדוקא אבידת גוי מותר ,וכן מבואר לקמן סימן רס"ו בסמ"ע
ס"ק ד' ע"ש )נתה"מ(.
)ח( מחציו ולחוץ כו'  -נראה דאע"פ אם נמצא מטה מטה כדרך המטמוניות )סמ"ע( ,צ"ל
נראה דאע"פ "שאינו" נמצא מטה מטה כו' וצ"ל דמיירי ברוב ישראל וא"כ צריך שימצאנו
מטה מטה ,ומש"כ בכותל ישן שימצאנו מטה מטה ושיעלה חלודה היינו לענין שגם מה
שמחציה ולפנים יהא שלו ,דבכה"ג מספקא ליה להמחבר ,אבל מה שחציו ולחוץ פשיטא
ליה דבהעלה חלודה לחוד סגי )ש"ך( ,וי"א שאין שם טעות סופר ,וכונתו מבוארת דאפילו
אם נמצא מטה מטה כדרך מטמוניות א"כ יש לחוש שאחד מן השוק עשה שם מטמון ולא
יגע בו כמו באשפה בסעיף י"א ,ולזה כתב דהכא בכותל אין לחוש שעשה מטמון כיון דדרך
להשתמש בחורין שבכתלים ואין מדרך לעשות שם מטמון ,כי ירא פן יבוא אחר ויטלם
כשירצה להשתמש בו ,משו"ה ליכא למיחש שעשאו מטמון ,ובודאי הניח שם אחד מן השוק
רק לפי שעה ושכחו ונתיאש )נתה"מ(.
)ט( שהעל' חלוד' כו'  -דאל"כ לא יגע בהן כמ"ש לעיל )ש"ך(.
)י( אפי' אם העלה חלוד' כו'  -שאין בעה"ב שוכח חפצו ימים רבים ,ע"ל סימן רס"ב ס"ה
)ש"ך(.
)יא( ואם הוא ממלא כל הכותל כו'  -אפילו הוא חתיכה אחת ארוכה והולך מקצה אל קצה,
כיון דלא ניכר אם מצד פנים או מצד חוץ הונח ובא שם ואין לו חזקת בעלים הראשונים,
קיי"ל דחולקין בספק ממון כזה )סמ"ע(.852
)ב( במהנ דברים אמורים ,במוכין או בנסכא ,שאין הוכחה מאיזה מקום בא לשם .אבל
סכין או כיס ,הוא מוכיח על עצמו מאיזה מקום בא)יב( ,שאם יד הסכין ורצועת הכיס לצד
חוץ ,ודאי מחוץ בא שם ,והיא של מוצאו ,ואפילו מחציו ולפנים .ואם הם לצד פנים)יג( ,הם
של בעל הבית ,אפילו מחציו ולחוץ:

)יב( אם כיס הוא מוכיח כו'  -משמע אפי' בממלא כל הכותל אזלינן בתר מוכיח )ש"ך(.
)יג( ואם הם לצד פנים  -כיון שהיד או הרצועה הן לצד פנים מורה שבעה"ב הניח שם,
משו"ה אפילו נמצא הסכין או הכיס מחציו ולצד חוץ הן של בעה"ב ,ואם הוא איפכא הן
של המוצא אפילו נמצא מחציו ולפנים )סמ"ע(.

)ג( במהנא דברים אמורים ,שמחציו ולפנים של בעל הבית ,כשהוא טוען שהוא שלו או שהיה
יורש ,שאנו טוענין לו שמא של אביו היה .אבל אם הודה שהם מציאה)יד( ,הרי היא של

 851עי' סי' ער"ה סכ"ח.
 852ובעיקר דין זה עי' בחידושי הגרע"א) ,ב"מ כו ע"א ד"ה חולקין( שהקשה ,מדוע אין אנו אומרים
שהבעלים הוא המוציא ועליו הראיה] ,וכפי שאמרו כן לגבי ספק אם החפץ היה שם מימי האמוריים
או שהבעלים הניחוהו שם[ .ואין לומר שבנדון דידן הבעלים נחשב מוחזק כיון שהחתיכה נמצאת
בכותל ששייך לו ,שא"כ מדוע אינו נוטל את כולה מספק .ועי' בריטב"א )שם( שכתב שבנדון דידן
נחשב ששניהם מוחזקין ,ולפיכך חולקים.
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מוצאה ,לפיכך ,אם היה משכיר לאחרים)טו( ,הרי הם)טז( של שוכר אחרון)יז( .ואם השכירו
לג' עכו"ם כאחת)יח( ,הרי עשאו פונדק)יט( ,וכל הנמצא בו אפילו בתוך הבית)כ( הרי הוא
של מוצאו ,מפני שאין אחר יכול לטעון שהם שלו או שהוא טמון ,שהרי עשאו פונדק:

)יד( אבל אם הודה שהוא מציאה כו'  -דחצירו של אדם אינו קונה לו בדבר האבידה ,אלא
שהיינו אומרים שלו או של אבותיו היה ,והרי הוא מודה דהוא מציאה )סמ"ע(.
)טו( לפיכך אם היה משכיר כו'  -כיון דאם הוא מודה שהיא מציאה הרי היא של מוצאה שאין
חצירו קונה לו ,משו"ה אם השכירו לג' גוים דבר הנמצא בו הוא של מוצאו ,ואין בעל הבית
יכול לומר חצירי זכתה לי מה שנפל מהגוים )סמ"ע(.
)טז( הרי הם כו'  -מיירי שהבע"ה אינו דר עמהן דאם לא כן הרי הוא של בעל הבית שהוא
אחרון )ש"ך( ,וי"א דהמחבר מיירי שאין הבעה"ב דר שם והשוכר עדיין דר שם ,ולכך הוא
של השוכר האחרון שדר שם עדיין )נתה"מ(.
)יז( של שוכר האחרון  -פירוש ,אם הוא ישראל ,דישראלים הראשונים שיצאו משם ודאי
כבר ]כיבדו ו[חיפשו ובדקו והוציאו מהבית כל מה שהיה להן כשיצאו מהבית )סמ"ע( ,ואם
שוכר אחרון הוא עכו"ם הוא של מוצאו ,דישראלים הראשונים שיצאו משם ודאי כבר כבדו
וחפשו ובדקו והוציאו מהבית כל מה שהיה להן כשיצאו מהבית ואם נמצא בבית בסדק
עמוק או בגומא עמוקא בענין שאפשר שלא נמצא ע"י כבוד לא תלינן בשוכר אחרון או
בבע"ה ואפשר דמן הראשונים הוא ונתייאשו כיון שחפשו ולא מצאו והרי הוא של מוצאו,
וכל זה דוקא דבר שאין בו סימן אבל בדבר שיש בו סימן נוטל ומכריז אם לא העלה חלודה,
ומיירי שאין בעה"ב דר שם ,ואם הבעה"ב דר שם עמהם נוטל ומכריז בדבר שיש בו סימן
אפילו העלה חלודה כמ"ש התוס' דאין בעה"ב שוכח חפצו ימים רבים אבל כשאין בו סימן
מתייאש הבע"ה ג"כ כשאחרים דרים עמו ואם עכו"ם דרים עמו אז אפי' בעל הבית דר עמהם
ויש בו סימן ולא העלה חלודה ,הרי הוא של מוצאו דבעל הבית מתייאש ,כיון שעשאו פונדק
לג' עכו"ם )ש"ך( ,דמסתמא )של( ישראלים )שמצאו נפלו( ]שיצאו חיפשו[ בעת שיצאו,
ומזה נלמד דאם יצאו הראשונים בבהלה לא )מהני על( ]הוי של[ אחרון) 853ט"ז( ,הא דאזלינן
בתר בתרא הוא מטעם דאמרינן דהראשון כשחיפש ולא מצא ,כשיצא ודאי נתיאש מפני
השוכר הבא אחריו ,אבל כשיש בו סימן לא מייאש נפשיה שבודאי יכריז ,אבל כשהעלה
חלודה שנראה שנאבד ממנו כבר ,ועי"ז חושב שבודאי כבר מצא ,וקונה אותו השוכר
האחרון כשמונח במקום המשתמר והוה להימצא .כיון דהעלה חלודה והיאוש הוא שסובר
שגזלו מדלא מהדר ליה ,מה חילוק בין יש בו סימן או לא .ולכן כל שלא נמצא בגומא תלינן
שהוא של אחרון בודאי אפילו ביש בו סימן ,דהראשונים שיצאו בודאי חיפשו ובדקו .ואם
העלה חלודה ,אז יש חילוק בין אם הבעה"ב היה דר עמהן וגם אחר שיצאו השוכרים נשאר
שם ,אמרינן ודאי דשל בעה"ב הוא ממה שטמן כבר ,כי השוכרים ודאי נטלו את שלהם
כשיצאו ,ומה שנמצא הוא של בעה"ב אפילו העלה חלודה ,שא"א לומר שמן השוכרים נפל
עכשיו ,ועל כרחך מבעה"ב נפל קודם שהיו שם דרין הנכרים ,ואף שבודאי נתיאש ,מכל
מקום אחר שיצאו הנכרים קנה לו חצירו .ואם שוכרים דרין עמו בשעה שמצא ,מ"מ הוא של
המוצאו אפילו נתן הבעה"ב סימן ,משום דמייאש הבעה"ב ממנו וחצירו לא קניא ליה כמו
שאבאר בסמוך סק"ח?? .ואם מצא אחר שיצאו השוכרים קנה לו חצירו להבעה"ב .ואם
נמצא בגומא אז אפשר דשל ראשונים הוא ,רק ע"כ נתיאשו ,והוא של השוכר אחרון כשמונח
במקום שהוה להימצא שם ובמקום המשתמר והוא דבר שאין בו סימן ,ואם הוא דבר שיש
בו סימן נוטל ומכריז ,אם לא שהעלה חלודה שבודאי נתיאש ממנו ואז הוא של שוכר אחרון
כשמונח במקום המשתמר ,ואם מונח במקום שאינו משתמר או במקום שאין הוה להימצא
שם הוא של המוצא )נתה"מ(.854
)יח( ואם השכירו לג' גוים  -ר"ל ג' עם הבעה"ב הדר עמהם ,שהמוצא דבר רשאי לקחתו
מפני שודאי נתיאש ממנו זה שנפל ממנו כיון שדרים שם רוב גוים ואמר שהן מצאוהו ולא
יחזירו לו ,א"נ שתולין לומר שמהם נאבדה האבידה שהן רבים ולא מהישראל יחידי שדר
עמהן )סמ"ע( ,ומיירי שעדיין ישנם בבית דאל"כ הרי הוא של בעה"ב שהוא בתרא ,ואם
 853לא עשיתי.$$
 854חלש
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הבעה"ב אינו דר עמהן אפי' אינם עכשיו בבית ,ולא צריך ג' עם בעה"ב אלא ב' מספיק,
וה"ה חד ובלבד שיהא אחרון היינו שהבעל הבית דר בו ,והגוי הלך ,ואם עיקר דירתם אינו
כאן אלא שהוא פונדק לא סגי אלא בג' עכו"ם )ש"ך( ,בגמרא ]ב"מ כ"ו ע"א[ אמרינן כן,
ופירשו רש"י ]ד"ה שלשה[ והרא"ש ]שם פ"ב סי' ט'[ ורבינו ]הטור סעיף ב'[ ה"ה לאחד רק
שיהיה אחרון .והתוס' ]ד"ה לשלשה[ כתבו וז"ל ,בפחות )מב'( ]מג'[ לא מיקרי רוב ,ומיירי
שעדיין היו שם דאל"כ הוי דבעה"ב שהוא בתרא ,עכ"ל .וכן נראה דעת הרמב"ם ]פט"ז
מגזילה ואבידה הל' יא[ שהעתיק המחבר דבעינן ג' גוים .ונראה להשוות הדעות ,דהתוס'
ורמב"ם מפרשים דמשו"ה הוי שלו ,דאפילו אם היו בזה הבית אנשים אחרים אין לחוש
שמא הם איבדו ,דאף אם הם איבדו מ"מ נתיאשו כיון שיש כאן רוב גוים ,ומשו"ה צריך ג'
גוים דבשנים לא מיקרי רוב גוים לענין שנתיאש ]בעל[ אבידה .ורש"י והרא"ש ורבינו מיירי
שאין חשש שמא איבד איש אחר בבית זה ,דמיירי באופן שלא היו מצויים שם אחרים,
משו"ה על כרחך נפל מאותו שבבית ,ע"כ די אפילו בשל גוי אחד שהוא אחרון ,ועל דרך זו
כתב רבינו ]הטור שם[ דאם שני גוים והישראל ביחד אנו תולין אותו ברוב ,דהיינו שעל
כרחך נפל מג' שבבית ,ונמצא אין כאן מחלוקת ,כן נראה לענ"ד .ובסמ"ע ס"ק )ה'( ]י"א[
פירש דעת התוס' דיש ג' עם בעה"ב כו' ,ולא נתישב ,דאכתי למה לן לאוקמי בכה"ג לוקמי
855
בחד גוי שהוא בתרא )ט"ז( ,בעינן ג' גוים כדי שיהיה מקום שרבים מצויין ,ולא מטעם רוב
)נתה"מ(.
)יט( הרי עשאו פונדק  -ואף אם אמת הוא שהטמינו שם ,הרי ודאי ייאש נפשו מהאבידה
באמרו דהגוים מצאוהו )סמ"ע(.
)כ( אפי' בתוך הבית כו'  -מיירי שנמצא בזה הענין שנראה שהוא אבידה אם הבע"ה דר
עמהם ,אבל אם אין בעה"ב דר עמהם ,אפי' אינו נראה שהוא אבדה הרי הוא של מוצאו כיון
דתלינן ברוב עכו"ם )ש"ך(.

)ד( ראובןנב הדר עם שמעון בביתו ומעלה לו שכר ,אם צבי שבור או גוזלות שלא פרחו נכנסו
לתוך הבית ,זכו בהם שניהם ,דהוו כשנים השותפין בחצרנג)כא( ,אבל אם קנה אחד מהם בו
מציאה מגנב)856כב( אין לחבירו זכות בה)כג(:

)כא( דהוו כשנים השותפין כו'  -דשכירות ליומא ממכר הוא )סמ"ע( ,וי"א דהוא כולו של
משכיר אף ע"פ שהשוכר דר בו לבדו וכדלקמן סי' שי"ג ס"ג וכמ"ש שם )ש"ך ,(857וי"א
אפילו מציאה דאתי מעלמא נמי אין חצר השותפין קונה אלא דהמוצא זכה ,דחצר אינו קונה
אלא שיהיה חצירו לבדו ומשום הכי זוכה המוצא ,אם לא התנו מתחלה לחלוק בכל מיני
רווחים )קצה"ח( .ועיין מה שכתבתי לעיל בסימן ר' בפתיחה 858אימת חצר המושכר קונה
למשכיר ואימת לשוכר .ובענין שחצר השותפין יקנה מציאה י"א דודאי נגד האחרים קונה
החצר להשותפין ,דהא נגד האחרים חצר המשתמרת הוא לדידהו וכידם הוא ,אבל אם יש
מציאה וא' מהשותפים בתוך החצר והשני לידו לא קנה לאף א' בקנין חצר כששניהם רוצים
אותו) 859נתה"מ( ,עיין בתשובת ר' עקיבא איגר זצ"ל סי' קל"ג מ"ש בזה ויובא קצת לקמן
סימן שי"ג סעיף ג' ס"ק א' .ועיין בתשובת ושב הכהן סי' מ"ז .גם בתשובת בית אפרים חלק
חו"מ סי' מ"ד) 860פ"ת(.
)כב( קנה אחד מהם מציאה כו'  -לאו דוקא קאמרי אחד "מהם" ,אלא ה"ה אחר הנכנס לשם
וקנהו שם ועי' לקמן ס"ק )ד( )סמ"ע( ,מציא' מגנב כו'  -גנב שנכנס לבית ראובן להקנות לו
מציאה והיה שמעון שם יושב והיה סבור הגנב שהוא ראובן הבע"ה ומכר לו המציאה בין
ישנו ראובן בבית בין שאינו בבית יזכה לו ביתו אף על פי שהוא בית דדרסי ביה רבים ואינה
משתמרת דהיכא דדעת אחרת מקנה אותו לא בעינן חצר המשתמרת 861וה"נ נכנס הגנב
להקנותו וחייב שמעון להחזירו לו ע"כ וע"ל סי' רס"ח ס"ג בהג"ה )ש"ך( ,דשם יש ב' דעות
 855מספיק?
 856דין זה שכתב השולחן ערוך אינו דוקא בגנב אלא בכל מוכר.
 857נ"ל שזה הש"ך גם בסק"יד וגם בסקט"ו ופעם ראשון בחיי.
 858ועי' קצה"ח סי' שי"ג סק"א.
 859קנין של ב' שותפין לא ראיתי להביא
 860לא עשיתי$$
 861עי' סי' ר ס"א.
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בזה אי חצר קונה בדבר שצריך ליתן דמים .ונראה דאפילו לדעה זו דסבירא ליה דהוי כמו
מציאה ,מכל מקום צריך שתהא מונחת על גבי קרקע עכ"פ ,דכשהיא בידו לא קנה ליה חצירו
כמש"כ לקמן ס"ק )ד( )נתה"מ(.
)כג( אין לחבירו זכות כו'  -דאין זה דבר הפקר ,דאם נתיאשו הבעלים הרי קנאה הגנב ,ואי
לא נתייאש ,של בעלים הוא ,וממה נפשך אינה הפקר ואין החצר זוכה בה ,ואף אם היתה
הפקר ,כל זמן שהיא ביד הגנב לא קנה החצר עד שתנוח ע"ג הקרקע )סמ"ע(.

)ה( נדהמוצא מעות בחנות ,אם היו בין תיבה לחנוני)כד( ,הרי הם של בעל החנות .נהואם
מצאם על התיבה)כה( ,ואין צריך לומר מתיבה ולחוץ ,הרי הם של מוצאם)כו( .נוואפילו יש בה
סימן)כז( .נזויש אומרים דעל התיבה של חנוני הם)כח( .נחמצא מעות בחנות השולחני ,בין כסא
לשולחני הרי אלו של שולחני)כט( .מצאו על הכסא לפני השולחני)ל( ,נטאפילו היו צרורין
ומונחין ,הרי אלו של מוצאם ,והוא שיהיה רוב עכו"ם ,שאם לא כן חייב להכריז)לא( ,מפני
שהם צרורים יש בהם סימן:

)כד( בין התיבה לחנוני כו'  -פירוש ,דרך החנוני להיות יושב מבפנים לחנות ותיבה שבה
דברים שמוכר לפניו ,ופתחה במקום שעומד שם ונוטל משם למכור ,והקונים עומדים בחנות
מצד התיבה ולחוץ ,וחנוני מניח שם המעות שמקבל מהקונים לתוך התיבה ,ומשו"ה הנמצא
בינו ובין צד פתיחת התיבה ודאי מיד החנוני נפל והוא שלו דלא נתיאש ממנו )סמ"ע(.
)כה( ואם מצאם על התיבה כו'  -אפי' מונחת על השלחן ,ע' בספר א"א דף ק') 862ש"ך(
)כו( הרי הם של מוצאם  -וחצרו לא קנה משום דלא סמכה דעתיה כיון דרבים נכנסים ויוצאים
ואפילו איתא בחנות לא מהני עומד בצד חצרו אלא היכא דמצי לשומרו ויכול לעכב שלא
יטלוהו אחרים אבל הכא כיון דלא ידע דאיתיה שם ורבים מצוים שם לא קניא ליה חצרו,
ובתים שלנו שהרבים דורסי' בהן ומוצאו שם הרי הוא שלו דדומה לחנות הוא ,וע"ל סי'
רס"ח ס"ג בהג"ה )ש"ך(.863
)כז( ואפילו יש בהן סימן  -מפני שישראל האובד המעות מיאש ואומר אמרי קמי חנוני
שאבדתיהו ולא מהדר לי ודאי דעתיה למיגזלה ,ודין שולחני וחנוני בזה שוים הם ,וצ"ע
למה הרמ"א לא האיר הערה על שולחני גם )סמ"ע( ,וי"א ,שאין קושי על הרמ"א ,דכל זה
דוקא ברוב עכו"ם הרי הוא שלו ולכך הגיה מתחלה ואפי' יש בו סי' להורות דחנות נמי ביש
בו סי' מיירי וברוב עכו"ם כמו שולחני דסיפא )ש"ך(.
)כח( וי"א דעל התיבה של החנוני  -אבל בנמצא על הכסא כו"ע מודו דהוא של המוצא ,דדרך
הבאים להחליף ליתן מעותיהן על השלחן ,משו"ה הוא של המוצא ,משא"כ בחנות שאין
דרך הבאים לקנות ליתן חפציהן על התיבה )סמ"ע( ,מחלוקתם במ"ש בגמרא ]ב"מ כ"ו
ע"ב[ במתני' מצא מעות בחנות הרי אלו שלו ,בין תיבה כו' ,מצא מעות לפני השולחני הרי
אלו שלו ,בין הכסא לשולחני ]הרי אלו של שולחני[ ,אמר רבי אלעזר אפילו ע"ג השולחן
הרי אלו שלו .ומסקינן דהוכחתו דאי לא תימא הכי אלא של שולחני ,מאי איריא בין הכסא
לשולחני של שולחני ,אפילו ע"ג השולחן נמי ,ותו ,ה"ל למיתני מצא בשולחנות כמו ברישא
דתנא מצא בחנות .וס"ל להי"א שהוא רבינו ]הטור סעיף ה'[ דמדהזכיר רבי אלעזר בשולחני
דוקא שמה שנמצא על השולחן של מוצאו ,מכלל ]ד[על התיבה של חנוני ,דאל"כ ה"ל לרבי
אלעזר לומר כן ברישא בחנוני .ותו ,דהא הוכחתו מדלא תני מצא בשולחנות כמו ברישא,
 862לא עשיתי.$$
 863בשו"ת אגרות משה )חו"מ ח"ב סי' מד( ביאר ,שבזמנו של הש"ך שבתיהם היו ברחובות שדרים
שם רק יהודים היו רגילים ליכנס כל אחד לתוך ביתו של חברו בכל עת שירצה בלא דפיקה על
הדלתות ,ואף שבודאי לא עשו כן אלא אותם שמכירים את בעל הבית ,די בכך שהבית לא ייחשב
כידו של בעל הבית.
ועי' בגר"ז )ס"י ,יא( שכתב ,שאף שיתכן שהם נפלו מבעל הבית מותר ליטלם מאחר שנתייאש מהם
ונעשו הפקר .ואינו קונה אותם שוב בקנין חצר ,ולפי שמעות הם דברים קטנים שיתכן שלא ימצא
אותן לעולם ודעתו אינה סומכת כלל על חצרו שתשמור אותם ,וחצירו של אדם אינו קונה לו שלא
מדעתו אלא כשהיא משמרת לו מה שבתוכה )כשיטת הראשונים המובא הרמ"א בסי' רס"ח ס"ג(.
והוסיף ,שמטעם זה אפילו אם אין רבים מצויים בבית זה אין חצרו קונה לו מעות שנמצאו בביתו
באופן שידוע שאינן של בעל הבית והרי הן של מוצאן .אמנם אם לא ידוע של מי המעות אנו תולים
שהם נפלו מבעל הבית או מבני ביתו ומאחר שאין רבים מצויים שם אינם מתייאשים.
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וא"כ ברישא דתני באמת בחנות אין שם הוכחה ושפיר אמרינן דהנמצא על התיבה של חנוני.
והטעם יש לחילוק זה ,דע"ג התיבה אין דרך אחרים להניח שם חפציהם ,משא"כ על גבי
השולחן דרך הבאים שם להחליף להניח שם מעותיהם .והרמב"ם ]פט"ז מגזילה ואבידה
הל' ד[ ס"ל דמן הדין שוים חנוני ושולחני ]ו[אין לחלק ביניהם ,והא דנקט רבי אלעזר דינו
בשולחני ,היינו שמשם אנו למדים דין זה ,והוכיח זה ממשנתינו ,דברישא בחנוני תנא סתם
מצא בחנות ובסיפא בשולחני תנא לפני השולחני ,אלא ודאי ]גילה[ לנו בזה דע"ג השולחן
הוא של המוצאו וממילא ה"ה ברישא דע"ג התיבה ,ותנא סיפא לגלויי רישא .ואין להקשות
אמאי לא קאמר גם ברישא מצא לפני )החנות( ]החנוני[ כמו בסיפא ,דא"כ לא היינו מרגישין
בשום קושיא ,משו"ה תנא תנא לשון משונה זה מזה כדי שנלמוד בשולחני ,וממילא נלמד
גם בחנוני דחד טעמא הוא ,כן נראה לענ"ד )ט"ז(.864
)כט( בין כסא לשולחני  -כסא הוא רגל שהשלחן הוא מונח עליו ועליו הוא מחליף ,והוא
מפסיק בין השולחני המחליף העומד לפנים בחנות ובין הבאים להחליף העומדים בחוץ
לחנות ,וכעין תיבת החנוני הנ"ל המפסיק בין חנוני המוכר ובין הבאים לקנות ממנו ,ומה"ט
הנמצא בינו דשולחני ובין הכסא הוא דשולחני ,דבודאי מידו נפל ובא לשם ,אבל מה שעל
השלחן וחוצה לו של המוצאו כנ"ל בס"ק הקודם )סמ"ע(.
)ל( על הכסא לפני השולחני  -פירוש ,אפילו מצאן על הכסא העומד לפני השולחני ,וכ"ש
כשמצאן מהכסא וחוצה לו לצד פתח החנות )סמ"ע(.
)לא( שאל"כ חייב להכריז כו' – והרמ"א חולק ג"כ כאן עי' לעיל ס"ק )כז( )סמ"ע(.

)ו( סהמוצא קציעות בדרך)לב( ,אפילו בצד שדה קציעות ,הרי אלו שלו .וכן תאנה שהיא
נוטה לדרך ,ונמצאו תאנים תחתיה ,מותרים שהבעלים מתייאשים מהם)לג( ,מפני שהתאנה
וכיוצא בה עם נפילתה נמאסת .אבל זיתים וחרובים וכיוצא בהם אסורים .סאותמרים
שמשירם הרוח מותרים ,שחזקתן שהבעלים מחלום לכל אדם ,מפני שהבהמות והחיות
אוכלים אותם מחמת מתיקותם .ואם היו של יתומים שאינם בני מחילה)לד( ,אסורים .865וכן
אם הקפיד בעל השדה והקיף מקום האילנות)לה( ,866סבאו תיקן מקום שיפלו בו הנובלות עד
שילקטם)לו( ,הרי אלו אסורים ,שהרי גילה דעתו שלא מחל:867

)לב( קציעות  -הן תאנים שנתיבשו בשדה ,שחותכין אותן מהאילן ומניחין בשדה ליבשן כדי
להיותן עומדין ומתקיימין זמן ארוך )סמ"ע(.
)לג( שהבעלים מתיאשים מהם  -דדרך תאנים ותמרים ליפול מהאילן ומשו"ה נתיאשו
מהנופלים מהאילן אפילו קודם נפילתן ממנו ,דאל"כ הוי יאוש שלא מדעתו ובאיסורא באו
ליד המוצאן .גם הקציעות בשעה שבא הבעה"ב ליטול מהן לישא לביתו ,משום חשיבותן
מרגיש מיד בנפילתן ומתיאש מהן קודם שבאו ליד המוצאן )סמ"ע( .לכאורה קשה ,הא לא
אמרינן בגמרא ]ב"מ כ"א ע"ב[ סברא זו אלא לרבא דס"ל דיאוש שלא מדעת הוי יאוש,
וקשה עליו מברייתא דזיתים וחרובים אסור ,ומשני דזיתים חזותא מוכיח עליה ולא מיאש
דניכר שנפל מאילן ,ופריך רישא נמי אמאי מותר בקציעות ותאנה ,ומשני שאני תאנה הואיל
ועם נפילתה נמאסת מפקרי להו הבעלים מעיקרא ,אבל לאביי דס"ל דיאוש שלא מדעת לא
הוי יאוש ,ולפ"ז לדידן דקיי"ל כאביי ,מנא לן לסברא זו דעם נפילתה נמאסת .וי"ל דכיון
דגילה לנו התרצן סברא זו דחזותא מוכיח גבי זיתים וחרובים ,קשיא ג"כ אאביי אמאי מותר
בקציעות ותאנים ,דנהי דיודע הבעל דנתרי מכח חשיבותם ,מ"מ לא מיאש מחמת שהמוצא
לא יקחם מחמת החזותא ,וצ"ל הטעם גם לאביי משום דנמאסת בנפילתה .ונ"ל מדנקט
תלמודא שהנפילה סיבה לענין שתימאס ,ש"מ בקציעות מונחות על השדה לא שייך לומר
כן ,וא"כ צ"ל דבקציעות לא שייך כלל מחמת החזותא ,דכיון דמתיבשין תמיד על )אין(
 864לא עשיתי.$$
 865וכשלא ידוע מי הבעלים אין המוצא צריך לחשוש שמא הם של יתומים ]גמ' שם[.
 866בגליון רע"א הביא מחלוקת ראשונים בטעם דין זה ,רש"י כתב משום שההקיף גורם שלא יכנסו
שם שרצים והרמב"ם טור ומחבר כתב משום שבכך הוא מגלה דעתו שלא נתייאש ,ונפק"מ אם מתו
הבעלים ,שהטעם שלא נכנסים שם שרצים שייך גם ביורשים ,אבל הטעם שלא נתייאש לא שייך
ביורשים ,שהרי הם לא גילו דעתם שאינם מתייאשים.
 867עי' שו"ע הרב סעיף ו ובערוך השולחן שכתבו שאפילו פירות שנפלו מחוץ לגדר או לתיקון
אסורים )פתחי חושן רעז(.
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השדה ]אין[ שם מראה כלל ומעיקרא אייאש ואין צ"ל נמאסת בזה ,וכן משמע לשון רבינו
]הטור סעיף ו'  -ז'[) :ט"ז(.868
)לד( של יתומים  -ולפ"ז ה"ה באבידה בדבר שאין בו סימן ,כשנתוודע לו בעדים שהוא של
יתומים חייב להחזיר ,דאין יאוש מועיל בקטנים דהוי יאוש שלא מדעת )נתה"מ(.869
)לה( והקיף מקום האילנות  -פירוש ,שלא יכנסו בהמות וחיות שם )סמ"ע( ,נ"ב וזהו פירש"י
דכרכת' היינו דמכח זה אין השרצים הולכים לשם אבל מלשון הרמב"ם והטור והמחבר
משמע דהטעם דדוקא מסתמא הוי יאוש .אבל ע"י שהיקף מחיצות .הרי חזי' דמקפיד .ואינו
מייאש .ונ"מ לדינא דהיקף גדר ומת דלטעמא דהרא"ש מה שנופל גם אחר מיתה אסור דהא
ליכא שרצים אבל לטעם המחבר י"ל דגלוי דעת מועיל רק לאותו אדם עצמו .אבל לא
ליורשים אחריו דדנין אותם כסתם ב"א דמייאש) 870רע"א(.
)לו( או תיקן מקום שיפלו כו'  -נראה דזה קאי גם אתאנים הנ"ל ,דאם תיקנו מקום שיפלו
שם לא נתיאש ,אם לא שתאמר שבנפילתן ממקום גבוה אפילו על דבר נקי ורך הם נמאסים,
והוא דוחק )סמ"ע(.

)ז( סגמצא פירות מפוזרות במקום הגרנות)לז( :אם היו כמו קב בתוך ד' אמות)לח( ,או ביותר
על ד' אמות)לט( ,הרי אלו שלו מפני שאין הבעלים מטפלים באסיפתן .היו מפוזרים בפחות
מד' אמות ,לא יגע בהם שמא הבעלים הניחו שם .וכן יותר מקב בד' אמותסד .סההיו כמו חצי
קב בב' אמות)מ( ,או קביים בח' אמות ,או שהיה הקב משנים ושלשה מינים ,כגון תמרים
ושומשמין ,כל אלו ספק לפיכך לא יטול ואם נטל אינו חייב להכריז 871:הגה :סוויש אומרים
אפילו בתמרים לחוד דלא נפיש טרחייהו ,וכל כיוצא בזה ,או בשומשמין לחוד דחשיבו ,סזהוי ספק:

)לז( במקום הגרנות  -תלוי הדבר במקום מציאתן ,וכיון שנמצאו במקום הגרנות ,אפילו
נמצאו לאחר זמן הדישה ,תולין אותו בבעלים דבשעה שדשו הגורן לא רצו לטרוח לאסוף
מעט פירות כאלו הנפזרים במרחק ד' אמות ,ולאפוקי מיש דעות דתלו הדין בנמצאו בזמן
הדישה ,ע"ש )סמ"ע( ,ע"ל סי' רס"ב ס"ז )ש"ך(.
)לח( קב בתוך ד' אמות  -היינו בד' אמות על ד' אמות או יותר ,הא אם מפוזר במרחב ד' על
ב' לא יגע בו )סמ"ע(.
)לט( או ביותר על ד' אמות  -דוקא קב ביותר מד' אמות הוא של מוצאו ,הא ביתר מקב אפילו
ביתר מד' אמות אף על פי שהטירחא לפי השיעור אחד הוא ,אפ"ה אינו של מוצאו ,כי הוא
בכלל האיבעיא דלא איפשיטא בגמרא )סמ"ע(.
)מ( כמו חצי קב כו'  -אפילו הוא במרחב ב' על ד' ,אפ"ה מכח ספק לא יגע בו )סמ"ע( ,וי"א
היינו בב' אמות על ב' אמות דאי בב' על ד' הרי אלו שלו )ש"ך(.

)ח( סחגוזל שמדדה )פירוש :שמתנודד ואינו יכול לפרוח( הנמצא קרוב לשובך ,בתוך חמשים
אמה הרי הוא של בעל השובך)מא( ,חוץ לחמשים אמה הרי הוא של מוצאו)מב( ,שאין הגוזל
מדדה יותר על חמשים אמה .ובשביל של כרמים)מג( ,אפילו חוץ לנ' אמה הוי של בעל השובך.סט
 868לא עשיתי.$$
 869עי' בנתיה"מ ,שמבואר בדבריו שאף אם הקטן ידע והתייאש נחשב יאוש שלא מדעת ,ועי' מעין
החכמה כב ע"ב בתד"ה דלאו בני מחילה ועוד אחרונים שחולקים וסוברים שיש יאוש אצל קטן.
ועיין בשו"ת אגרות משה )או"ח ח"א סי' קפד( ,שנקט שאף אם יאוש של קטן מועיל ,בנדון דידן
אסור ליטול את התמרים ,משום שההיתר ליטלם אינו מטעם יאוש אלא משום שהבעלים מפקירים
אותם ,והפקר לא מועיל בקטן .ולענין מחילת קטן ,עי' רלה סעיף ג' וסמ"ע שם ,וכן עי' ש"ך סי' סו
ס"ק פ.
 870לא עשיתי.$$
 871כן היא דעת הרמב"ם שספק אם הוא חייב בהשבת אבידה נחשב ספק ממון שהולכים בו אחר
המוחזק .אבל דעת הרא"ש )ב"מ פ"ב ס"א( שמאחר ויש ספק אם הוא חייב במצות השבת אבידה,
נחשב הוא לספק איסור ,וספק דאורייתא לחומרא .ובביאור הגר"א ציין לר"ן נדרים ז' ע"א ,שהביא
מחלוקת ראשונים בספק נדרי צדקה אם הוא נדון כספק ממון או ספק מצוה.
@פיסקא חדשה@ועי' בחמדת שלמה )ב"מ כ"א ע"א ד"ה שם גמרא( שדן האם הרמב"ם והשו"ע
שפסקו שמספק לא יטול ואם נטל לא יכריז ,בהכרח סוברים בשאר ספיקות שתפיסה לאחר שנולד
הספק מועילה ,ואם אכן כך מדוע הרמ"א לא חלק כאן על השולחן ערוך והרי הוא פסק ביו"ד )סי'
שטו ס"א( לגבי ספק בכור שתפיסה לאחר שנולד הספק אינה מועילה .ועי' תקפו כהן לש"ך סי' ע'
דהרמ"א מודה שבמקום שהגמרא נשארת בתיקו מועילה תפיסה.
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נמצא בין שובכות ,הרי הוא של קרוב)מד( .מחצה למחצה יחלוקו 872.במה דברים אמורים,
כשהיו יוני שתי השובכות שוין במנין ,אבל אם היו יוני האחד רבים ,הלך אחר הרוב ,אע"פ
שהוא רחוק .וכל זה בגוזלות שאינן מפריחים ,אבל אם הם מפריחים ,בכל ענין של מוצאוע)מה(:

)מא( בתוך נ' אמה  -דבשיעור נ' אמה ממלאים כריסם ,וחוזרת לקינה ואינה מדדית יותר כיון
דאינה יכולה לפרוח )סמ"ע(.
)מב( הרי הוא של מוצאו כו'  -דכיון דליכא למיתלי משובך נדדה ובאה שם ,אמרינן עוברי
דרכים עברו שם ונופלים מהם ,ורובא דעלמא העוברים ושבים גוים נינהו )סמ"ע( ,וי"א
אפילו אם רוב העוברים יהודים וגוזלות מידע ידע בנפילתן והוי כמו הנך דלקמן סימן רס"ב
ס"ו ז' ח' ט' )ש"ך( ,דאז נפק ליה מתורת מדדה וקם ליה בתורת מפריח ואיכא למיזל בתר
רובא דעלמא ,כן פירש רש"י ]ב"ב כ"ג ע"ב ד"ה הכא[ .ואין להקשות הא פסקינן סימן רל"ב
סעיף כ"א דאין הולכין בממון אחר הרוב ,כבר תירצו התוס' שם בפרק לא יחפור ]ד"ה חוץ[
היינו דוקא היכא )דליכא( ]דאיכא[ חזקה דממונא ,אבל היכא )דאיכא( ]דליכא[ חזקה
דממונא אזלינן בתר רובא ,עכ"ל .ועיין מה שכתבתי בריש סימן רנ"ט ]סעיף ג'[ גבי אבידה.
)ובב"י( ]ובנ"י ,שם י"ב ע"ב מדפי הרי"ף[ כתב דמשו"ה תוך נ' הוא לבעל השובך ,דליכא
למימר ניזיל בתר רובא דעלמא ונימא מעוברי דרכים נפל דמתניתין ]ב"ב שם[ מיירי בשביל
של כרמים ,וחוץ לנ' הוי שלו כיון דעל כרחך מעוברי דרכים נפל ולא מהני שובכים ואין כאן
סימן משו"ה מייאש ,עכ"ל .ותמוה הוא ,דאי איירי מתניתין בשביל של כרמים אפילו חוץ
לנ' הוי של בעל השובך כמו שכתבו רבינו ]הטור סעיף ט'[ )והרמב"ם( ]והרמ"א[ בהדיא.
ותו ,דאין כאן קושיא כל עיקר דניזיל בתר רוב העולם כיון דאינה מדדה יותר מנ' כמ"ש
רש"י ]שם[ ,ולעוברי דרכים לא חשו דאין דרך עוברי דרכים להוליך עמהם גוזלות ,וכמו
דלא חשו לענין נודות יין הגדולים ]בטור[ בסימן רנ"ט סעיף ט' .וכן מ"ש נ"י חוץ לנ' הוי
של מוצאו משום עוברי דרכים ,גם זה אינו ,אלא כפירוש רש"י ]שם[ שאנו רואין שזה יצא
מתורת מדדין כו' ,וצ"ע דעת הנ"י בזה .והנה גם בסמ"ע ]סקל"ב[ כתב בהך דחוץ לנ' אמה
הטעם כיון דליכא למיתלי משובך נדדה אמרינן מעוברי דרכים נפלה ,עכ"ל .ונראה שנמשך
אחר הנ"י בזה ,ועליו יש לתמוה יותר ,דאמאי תוך נ' של השובך לא אזלינן בתר רוב העולם
דהיינו עוברי דרכים] ,הא[ מבואר דלא איירי בשביל של כרמים ,ע"כ אי אפשר לפרש הטעם
]משום[ עוברי דרכים אלא כפירוש רש"י )ט"ז(.873
)מג( ובשביל של כרמים כו'  -שע"י הכרמים דרכה )לנדדה( ]לדדות[ אפילו חוץ לנ' )סמ"ע(.
)מד( הרי הוא של קרוב  -פירוש ,כשהוא בתוך נ' לשניהם אלא שלאחד הוא יותר קרוב מאשר
הוא לשני ,וה"ה בשביל של כרמים אפילו ביותר מחמישים )סמ"ע(.
)מה( בכל ענין הן של מוצאו  -תלינן ברובא דעלמא שהן גוים ולא בקרוב אף שהוא ישראל
)סמ"ע(.

)ט( עאכל המוצא אבידה ,בין שיש בה סימן בין שאין בה סימן)מו( ,אם מצאה דרך הנחה)מז(,
אסור ליגע בה .שמא בעליה הניחוה שם עד שיחזרו ,ואם יבא ליטלה והיה דבר שאין בו
סימן ,הרי איבד ממון חבירו ,שהרי אין לו בה סימן להחזיר בו .ואם היה דבר שיש בו
סימן)מח( ,הרי זה הטריחן לרדוף אחריה ולתת סימניה .לפיכך אסור לו שיגע בה ,עד
שימצאנה דרך נפילה)מט( .אפילו נסתפק לו הדבר)נ( ,ולא ידע אם דבר זה אבוד או מונח,
הרי זה לא יגע בו .ואם עבר ונטלו ,אסור לו להחזירו לשם)נא( .ואם היה דבר שאין בו
סימן)נב( ,זכה בו ,874ואינו חייב להחזירו .וכל דבר שיש בו סימן ,בין ספק הנחה ,בין בדרך

 872השערי יושר )ש"ד פ"ט ד"ה אבל באמת( הקשה ,במה שונה דין זה מהדין המבואר לעיל סי' רסז
ס"ט ,ששני בני אדם שנתנו סימנים באבידה ,תהא מונחת ביד המוצא ,ואין אנו אומרים יחלוקו,
ולפי שחיוב השבת אבידה הוא להשיב למי שהמוצא יודע בבירור שהוא הבעלים .וכתב ליישב ,שכאן
קודם הגבהת המוצא נמצא הגוזַל במצב שדינו הוא חלוקה ביניהם ,ולפיכך אינו מחוייב בהשבת
אבידה יותר מכך ,אבל בשני בני אדם שנתנו סימנים הספק נולד בידו של המוצא לאחר שנתחייב
בהשבה גמורה ולפיכך אינו יכול לחלקה ביניהם.
 873לא עשיתי$$
 874עי' רמ"א סעיף י' שחולק על דין זה ,וכן הכריע השו"ע הרב הלכות מציאה סעיף ב'.
עי' פתחי חושן עמוד רפ שכתב ,שאדם שנאבד לו חפץ שאין בו סימן ומצא באותו מקום חפץ
הדומה לשלו ,יכול ליטלו לעצמו אף אם אינו יודע בודאות שהוא שלו ,אמנם בשו"ת מנחת יצחק
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נפילה)נג( ,בין ברה"י בין בר"ה ,חייב להכריז)נד(:

)מו( שיש בה סי' כו' – וי"ח דביש בה סי' נוטל ומכריז אם לאו שהוא במקום המשתמר לגמרי
וכמ"ש הרב לקמן ס"י )ש"ך( ,דברי הרמב"ם ]ריש פט"ו מגזילה ואבידה[ קשה לכאורה
להולמן ,דבמ"ש אפילו בדבר שיש בו סימן לא יגע ,ובגמרא ]ב"מ כ"ה ע"ב[ משמע בספק
הינוח לא יטול דוקא באין בו סימן ,דהא פרכינן שם וליהוי מקום או קשר סימן ,וזה הקשה
הב"י ]סעיף י"א[ בשם המגיד משנה ]שם[ ,ודחק ]המ"מ[ לתרץ שיש להרמב"ם גירסא
אחריתא ,והוא דחוק ,גם אי אפשר לאומרו ,דגם לפי אותה גירסא יקשה לך מי הכריח לבעל
התלמוד לבסוף להכניס גם יש בו סימן בכלל ,דהא מעיקרא לא מחלקינן בין אין בו סימן
ליש בו אלא מצד הסברא ,ואמאי לא תהיה הסברא קיימת אפילו למסקנא ,מי דחה אותה.
ופירוש הב"י ]שם[ דחוק ביותר שעיקר הפלפול בגמרא לדחות הטעמא רבה דיאבד מעותיו.
]תו[ )תי(קשה במה שכתב באין בו סימן זכה המוצא ,במה יזכה בממון חבירו ,גם זה הקשה
המגיד משנה הביאו הב"י ]שם[ ,דהא ספיקא הוא אם דרך נפילה וזכה בו כדין דבר שאין בו
סימן או בדרך הנחה כו' וכמו שכתבתי )בב"י( ]בפי"ד[ ביאוש שלא מדעת ,עכ"ל .וזהו דעת
הטור ]שם[ שכתב על הרמב"ם בזה ולא נהירא ,והב"י תיקן דברי הרמב"ם שהוא ס"ל ביאוש
שלא מדעת דהיינו שלא יטול ,אבל אם עבר ונטלה זכה כו' .ותמהני ,דהא עכ"פ באיסורא
בא לידיה ,וזהו עצמו דברי אביי ]שם כ"א ע"ב[ ביאוש שלא מדעת דאפילו אין בו סימן הוי
כיש בו סימן לרבא ושמעינן דמייאש לבסוף] ,ד[אמרינן דמעיקרא באיסורא אתא לידיה
למפרע ,ה"נ לאביי באין בו סימן לא מהני למפרע כל שלא ידע בודאי שהיה ידוע לבעל
האבידה קודם שמצאה זה ,דכך לי היאוש ביש בו סימן כמו הידיעה שנפל באין בו סימן,
וזה פשוט .ותו קשה מתלמוד ערוך פרק המפקיד דף )ל"ו( ]ל"ז ע"ב[ ,דפרכינן שם )אמאי(
]ממאי[ דאמרינן ספק הינוח אם נטל לא יחזיר אההיא דמניח גזילה ביניהם ומסתלק ,ומשני
ויניח ,משמע בהדיא דבספק הינוח הוי יניח ,דהא מדמה אותם להדדי .תו קשה ממה דפריך
בגמרא ]שם כ"א ע"ב[ מגנב שנתן כו' לאביי דלא הוי יאוש ,ולפי דברי הב"י לא קשיא מידי,
דנימא דאביי מודה בזה .והנה נעתיק בזה דברי הרמב"ם ,דתחילה כתב כל סעיף זה עד חייב
להכריז ,אח"ז כתב כיצד דרך הנחה כגון שמצא חמור או פרה רועים בדרך ביום הרי זה לא
יגע בהם שנאמר ]דברים כ"ב א'[ נדחים )בדרך( כו' ,מצא טלית או קרדום בצד הגדר הרי זה
לא יגע בהם כו' ,כמו שמעתיק כאן בסעיף שאח"ז עד סוף הסעיף .עם כל זה נראה לי דגם
הרמב"ם ס"ל ביש בו סימן נוטל ומכריז אפילו בספק הינוח ,וכדעת שאר פוסקים שמביא
ב"י בשם הרב המגיד ,והרמב"ם עצמו מפרש דבריו ,מתחילה כתב דין דרך הנחה דהיינו
ע"פ מ"ש אח"כ כיצד דרך הנחה כו' ,דבזה אין עליו שם אבידה לגמרי ,כמ"ש בהדיא בגמרא
על זה ]שם ל' ע"ב[ אין זו אבידה ,ונתן הרמב"ם טעם לזה שנאמר נדחים )בדרך( אצל אבידה
משא"כ בזה ,וכיון דכן הוא לא יגע בו כלל אפילו ביש בו סימן מטעם דהא אין כאן אבידה
כלל דהוי מקום משתמר לגמרי והוי כמונח בביתו ממש ,ובזה אפילו עבר ונטלו יכול
להחזירו למקומו ,ודאי אם הוליכו לביתו לא יחזירנו למקומו מטעם שכתב הטור ]שם[ בשם
הרא"ש ]שם פ"ב סי' ח'[ דשמא באו הבעלים וחיפשו כו' ,ומזה לא מיירי הרמב"ם בכל
הפרק ,אלא מיירי מעבר ונטל והוא עדיין כאן ,בזה יכול להחזירו .ואח"כ כתב חלוקה שניה,
דהיינו אפילו נסתפק לו אם היא אבודה או מונח) ,בזה( ]וזה[ מפרש הרמב"ם אח"כ במ"ש
]ה"ו[ מצא גוזלות מקושרים דזה הוי ספק הינוח הנזכר בגמרא ]שם כ"ה ע"ב[ ,והיינו באין
בו סימן ,דיש זכות באין בו סימן אם הוי יאוש מדעת ,דהיינו במילי יקירי דסתם אדם מרגיש
בנפילתן ובודאי ידע ,וכיון דידע מסתמא אייאש כיון דאין בו סימן ,בדבר זה אנו אומרים
בספק הינוח כל זמן שמונח עדיין לא יטלנה וירצה להחזיקו לעצמו בזכות שיש בדבר שאין
בו סימן ,ואנו חוששין שמא בדרך הנחה הניחו ,ממילא לא מהני כאן מילי יקירי ,אלא דאם
עבר ונטלה לזה זכה בכל הזכות שיש בדבר שאין בו סימן דהיינו מילי יקירי כי אנו אומרים
שדרך נפילה )ה(הוא .ואין להקשות מאי שנא בספק זה שאנו הולכין לקולא כל שישנו בידו,
ובספק יאוש שלא מדעת שאין אנו יודעים אי הוי מדעת או לא אזלינן לחומרא עד שיהיה
ודאי שהוא מדעת כמ"ש הב"י בשם המגיד משנה בסימן זה ,הא לא קשיא ,דבספק יאוש
שלא מדעת הוי הדברים שוים מדעת כמו שלא מדעת ,משא"כ בספק הנחה ספק נפילה,
)ח"ג סי' יז( הסתפק בזה.
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דטפי מסתבר דהוי דרך נפילה ,דהא לדעת המקשה בגמרא ]שם[ מותר לגמרי כיון דאפשר
דמעלמא אתי והוא מטעם דאזלינן בתר רובא דעלמא ,אלא דהתרצן מתרץ דה"ל ספק
ולכתחילה אנו מחמירין שלא יטול דשמא דרך הנחה הוא ,אבל בדיעבד אנו סומכין על הרוב
)והוי( ]דהוי[ דרך נפילה וזהו דרך נפילה .וזוהי כונת הרמב"ם שכתב דאם עבר ונטלו דזכה
בכל הזכות שיש ]באין[ בו סימן בעלמא במוצא מציאה שהיא ודאי דרך נפילה ,ולא נתכוין
לומר דזכה בכל גווני בזה ,דודאי לא עדיף ממוצא דרך נפילה ודאית דלא זכה אא"כ בידוע
דנפל ,וכן זכר המגיד משנה ]בה"א[ אלשון זה ,דספק אם הוא דרך נפילה זכה בו כדין המוצא
דבר שאין בו סימן כו' ,עכ"ל .והכי פירושם של דברי הרמב"ם ,אפילו נסתפק לו הדבר הרי
זה לא יגע בו ,ואם עבר ונטלו אפילו הוא עדיין לא הלך משם אסור להחזירו לשם .ואח"כ
מפרש במה הוא מדבר בחילוק ,ואמר דאם הוא דבר שאין בו סימן לגמרי הן במקום הן קשר,
אז דוקא זכה ואינו חייב להחזירו ,אמר כפל לשון להורות דבזה אמר דבדיעבד זכה לענין
שאינו חייב להחזירו ,אבל לכתחילה לא יטלנה ,וסיים ע"ז דכל דבר שיש בו סימן לא נכלל
בזה ,אלא אפילו לכתחילה יטלנה ויכריז ,ואף על פי שלא הזכיר הרמב"ם נוטל ומכריז אלא
חייב להכריז ,מ"מ הכונה כדין כל חייב להכריז הנאמר בגמרא ופוסקים ,וע"כ כללו הרמב"ם
לדין ספק הנחה עם דרך נפילה ודאית ולדין מוצא ברשות הרבים ,דשם ודאי נוטל לכתחילה
ומכריז אפילו בהנחה ודאית כמו שזכר אח"כ ]בה"ה[ בסרטיא נוטל ומכריז ,ובזה הורה לנו
הרמב"ם דחייב להכריז ]ו[אפילו לכתחילה נוטלו לשם כך ,ולא תטעה בלשון הרמב"ם
שכתב ואם היה הדבר שאין בו סימן וכו' ,מכלל דמעיקרא דאמר הרי זה לא יגע קאי איש בו
סימן ,וזה מפורש אח"כ דודאי יגע ]ו[יכריז ,אלא דרך פירוש כתבו הרמב"ם להורות דתחילה
מיירי דוקא באין בו סימן ואסור להחזירו אם היה בענין שלא זכה בו בדין יאוש שלא מדעת,
דהיינו דהאבידה לאו מילי יקירי ואפשר שלא ידע עדיין ,בזה מודה הרמב"ם דיניח עד שיבוא
אליהו) ,ואח"כ( ]וע"כ[ פריך מזה שפיר )מפ'( ]בפרק[ המפקיד ,ולפ"ז אין מחלוקת כלל בין
הרמב"ם לטור רק בספק הינוח דעבר ונטל ,דיש לו זכות להרמב"ם ,ולהטור אין לו זכות
והוה כמונח בארץ עדיין ,ולא כמ"ש הרמ"א כאן ,כל אלה דברי הרמב"ם ניחא בס"ד
)ט"ז(.875
)מז( אם מצאה דרך הנחה  -היינו כגון טלית או קרדום בצד גדר וכמ"ש המחבר בסעיף שאחר
זה ,דדרך עובדי האדמה להניח שם בגדיהן וכלי עבודתן לפי שעה עד שיחזרו לביתן
מעבודתן ויקחו מלבושן ,או שתבוא השעה ביום שיצטרכו לכלי מלאכתן ויקחו משם
)סמ"ע(.
)מח( ואם היה דבר שיש בו סימן כו'  -שמא יפסידו בעליהן שהניחן שם ע"י לקיחתו של זה
המוצא ,אף שדעתו ליטלו ולהכריזו ולהחזירו למי שיתן בו סימן ,עכ"פ גורם לרוב עליהן
טירחא לרדוף אחריה וליתן בה סימנים ,וכ"ש אם אין בה סימן שיגרום לו היזק בכולו,
וכדמסיק המחבר וכתב טעמים הללו )סמ"ע(.
)מט( עד שימצאנה דרך נפילה  -כגון שמצא בסרטיא )עי' סעיף י'( ,ואז אם יש בה סימן נוטלה
ומכריז ,ואם אין בה סימן הרי היא של המוצאה )סמ"ע(.
)נ( אפילו נסתפק לו הדבר כו' .פירוש ,כגון שמצא הטלית במקום שהוא משומר קצת,
משו"ה יש להסתפק אם הניחו בעליה שם בכונה כיון שהמקום הוא משומר קצת ,או אבוד
מידו ובא שם בלי כונה כיון שאינו משומר כל צרכו )סמ"ע(.
)נא( אסור לו להחזירו לשם – מדקאמר אסור לו להחזירו ,ע"כ בדבר שיש בו סימן מיירי,
דאי באין בו סימן הא מסיק וכתב דזכה בו המוצאו ,ונראה דקאי דוקא אדסמיך ליה אמצא
במקום שיש להסתפק בהינוח או באיבוד ,דאז מיד שנטלו בידו אפילו לא הלך עמו לביתו
אסור לו להחזירו כשיש בו סימן ,או אפילו בודאי הינוח והלך עמו לביתו )סמ"ע( ,וי"א
בדרך הינוח ודאי ,דהיינו במקום שהוא משתמר גמור ,בזה כתב שפיר דלא יגע בהן אפילו
יש בו סימן ,דמהיכי תיתי ישנה מדעת הבעלים ליטול ממקום הנחתן להטריחם כיון שמקום
ההוא משתמר לגמרי ,ואפילו נסתפק הדבר ,היינו שהמקום ההוא רק משומר קצת ומיירי
דליכא סימן בגופו של חפץ ,ולא זכה בוכיון דהוא ספק הינוח וכשהוא הינוח ממילא יש לו
סימן מקום ולא זכה בו המוצא ,דהא אם הוא הינוח ודאי דאינו מחויב מדאורייתא ליטול,
דאפילו בהניחו במקום שאינו משומר לגמרי אינו מחויב בהשבה דאבידה מדעת היא,
 875לא עשיתי.$$
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ומכ"ש כשהוא משומר במקצת ,ואם היא אבידה ממילא אין חייב ליטלה דהא אינו מפסיד
להבעלים מידי במה שאינו נוטלה ,דהא אם יטלנה יהיה שלו כיון דדבר שאין בו סימן הוא,
ומקום לא הוי סימן כשהוא בדרך נפילה ,וכיון דאין עליו שום חיוב ליטלה שוב אסור לו
ליטלה משום ספק הינוח ,דאם הוא הינוח ממילא אסור לו ליטלה שלא יטריחו .וכל דבר
שיש בו סימן והיינו שיש סימן בגופו של חפץ ,בזה פסק דחייב להכריז והיינו ליטול ולהכריז
ככל חייב להכריז הנאמר בהלכה זו ,דהא איכא חשש דשמא אבידה היא וכשאינו נוטלה
עובר משום לא תוכל להתעלם ,וכי משום דשמא הינוח הוא ויגרום טירחא להמניח יעבור
מספק אלאו דלא תוכל להתעלם .ובמקום שאינו משומר כלל תלינן בשכחה ,ומשו"ה חייב
ליטול כמו כל אבידה ,אבל במקום המשומר קצת דלא תלינן בשכחה ,פסק שפיר דאסור
ליטלו .ואם היו קבועים במקום חייב להכריז ,זה בהדיא קאי על "ואם נטלן" דבדיעבד חייב
להכריז) 876נתה"מ(.
)נב( ואם היה דבר שאין בו כו'  -קאי א"אם עבר ונטלו" דקאמר דלא יחזירנו למקומו ,ומסיק
ובא לומר אלא מה יעשה ,ואמר דאם אין בו סימן והוא כבר נטלו זכה בו ואם יש בו סימן
חייב להכריז ,ואפילו שהוא יאוש שלא מדעת ,כיון דבשעה שנטלו אדעתא להחזירו לבעליו,
אלא שטעה בזה שלא ידע שלא יהיה בידו להחזירו כיון דאין בו סימן ,ס"ל דבזה כו"ע מודים
דיחזיקנו המוצאו לעצמו )סמ"ע( ,ולפי"ז יהא הדין דאסור להשתמש בו ולהחזיקו לעצמו
עד דמשערין דנודע לבעלים ונתייאשו )רע"א( ,וי"א דכיון שא"י למי יחזור יכול לעשות בו
מה שירצה והא דקי"ל יאוש של"מ לא הוי יאוש וכדלקמן סי' רס"ב ס"ג היינו דאם נתברר
של מי הוא צריך להחזירו ולא אמרינן כיון דנתייאש זכה זה בו אבל כ"ז שלא נתברר של מי
הוא יוכל זה לעשות בו מה שירצה ,וע"ל סי' רס"ב ס"ד )ש"ך( ,דכל שמדדין ואפשר להם
לנוד ממקום הזה שהוא משומר קצת למקום שאינו משומר כלל ,ודאי שאפשר שידדו למקום
שאינו משומר כלל ,משו"ה תלינן שבודאי שכחם אחר שהניחם ונתיאש ,כמו בהינוח במקום
שאינו משומר לגמרי דתלינן שהניח ושכחו כנ"ל ס"ק )נא( ,רק דאפילו הכי לא יגע בהן,
דהא כל זמן שמונחין במקום שהניחו אותו הבעלים והוא משומר קצת עדיין לא יצאו מרשות
הבעלים ,וכל זמן שהאבידה ברשות בעלים לא מהני יאוש ,וא"כ ה"נ כיון שאיננו רשות
הרבים וד' אמות קונין לו שם ,וכשהניחו נקנה הרשות לבעל הכלי ,וכיון שהגוזלין מונחין
עדיין ברשותו לא מהני יאוש בהן ולכך לא יגע בהן .אבל אחר שנטלן והדין הוא דלא יחזיר
אפילו אם יהיה הדין דלא זכה המוצא ,דהא ספק הינוח הוא ונעשה שומר אבידה ,וכיון
שכבר נטלו ואסור להחזירו ,ממילא יצא מרשות בעל האבידה ומהני ביה יאוש אחר הנטילה,
ולא דמי ליאוש שלא מדעת כיון דבאמת היה יאוש קודם דאתי לידיה ובכה"ג מהני היאוש
ולא דמי ליאוש שלא מדעת ,שכאן בודאי היאוש קודם שמצאו זה ,דכיון דמדדין דמי למקום
שאינו משומר כלל ,ובמקום שאינו משומר לגמרי אפילו ודאי הינוח הרי הוא של מוצאו
כמבואר בסעיף י' בהג"ה ,וע"כ צ"ל כמ"ש הש"ך בס"ק ל"א דאמרינן דמסתמא נתיאשו
הבעלים קודם שמצאה זה )נתה"מ(.
)נג( ומ"ש בין ספק הנחה בין כו' – אמנם בודאי הנחה דהוא מקום המשומר קי"ל דאף אם
נטלה ממקומה ,כל זמן שלא הוליכה לביתו חוזר ומניחה במקום שנטלה ,ואפילו בדבר שאין
לו סימן )סמ"ע(.
)נד( חייב להכריז  -ע"ל סי' רס"א ס"ג )ש"ך(.

)י( עבכיצד)נה( ,מצא טלית או קרדום בצד הגדר ,הרי זה לא יגע בהם .877בסרטיא) ,פירוש:
דרך רחבה שהולכים שם רבים תדיר( נוטל ומכריז .מצא גוזלות מקושרים בכנפיהם)נו( ,ומדדין
אחר הגדר) ,פירוש :גדר של אבנים( או אחר הגפה) ,גפה ,סתימת כותל של עצים או של קנים( או
בשבילין שבשדות ,הרי זה לא יגע בהם ,שמא בעליהן הניחום שם .ואם נטלם ,הרי אלו שלו.
ואם היו קשורים קשר שהוא סימן ,חייב להכריז .וכן אם מצאם קבועים במקומם ,חייב
להכריז ,שהמקום סימן :הגה :כל אלו דברי הרמב"ם ,אבל יש חולקיםעג בכל זה ,וסבירא להו ,דג'
חילוקים בדבר)נז( .דאם הדבר משתמר)נח( ,כגון טלית או קרדום בצד גדר ,והוא ספק אם הניחו
 876מסובך
 877עי' ש"ך רס"א סק"א שהביא מח' רמב"ם ורשב"א אם דין זה אמור אפילו אם הם מונחים שם
כמה ימים ,או שבאופן זה נחשבים הם לאבידה וחייב להכריז.
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בעלים שם)נט( ,לא יגע בהן ,בין יש בו סימן בין אין בו סימן 878.עבר ונטלו והוליכו לביתו)ס( ,אם
יש בו סימן ,יכריז.עד אם אין בו סימן ,יהא מונח עד שיבא אליהו.עה לא הוליכו לביתו)סא( ,יחזור
ויניחנו על מקומו .ובמקום שאינו משתמר כלל)סב( ,אפילו ודאי הונח)סג( ,ואין בו סימן לא בחפץ
ולא במקום ,הוי של מוצאו .ואם יש בו סימן ,נוטל ומכריז .ובמקום שמשתמר קצת)סד( ,כגון שבילין
שבשדות ,אפילו ספק הינוח ,יש בו סימן)סה( ,נוטל ומכריז .ואם אין בו סימן ,לא בגופו ולא במקום,
לא יטלנו .ואם נטלו)סו( רק בידו ולא הוליכו לביתו ,לא יחזור ,שהרי אין המקום משתמר היטב ,ויהא
מונח עד שיבא אליהו .וכן נראה לי עיקרעו:

)נה( כיצד כו'  -בא לפרש איזהו דרך הנחה ,וקאמר דהיינו במצא טלית בצד גדר ,ודרך נפילה
כשמצאו בסרטיא דהוא מקום רשות הרבים ,וכבר נתבאר טעמם בסעיף שלפני זה ע"ש
)סמ"ע(.
)נו( מקושרים בכנפיהם  -קשר כי האי לא הוי סימן דכו"ע הכי קטרי להו ,גם במקום אי
אפשר לומר בו סימן כיון דמדדין אמרינן דמעלמא נדדו שם ואין כאן סימן מקום ,דמיירי
שאין שובך סמוך להם בתוך נ' אמה ,וה"ל ספק הינוח שם מבעליהן בכונה או ספק נפילה
שלא בכונה ,וכל ספק הינוח במקום שאין משתמר כ"כ דינו דלא יגע בו ,ואם נטלו ממקומו,
זכה בו המוצאו מטעם שכתבתי בסעיף שלפני זה ס"ק )נב( )סמ"ע( ,וי"א דמיירי שיש שובך
קרוב תוך נ' אמה והלכך לא חיישי' לנפילה ,דהיכא דמצי' למימר דמשובך בא לית לן
למיתלי בנפילה ,ולעיל ס"ח מיירי שאין מקושרין) 879ש"ך( ,משמע מדברי סמ"ע ]סקמ"ה[
דמפרש הך מדדין בגוזלות שאין יכולין לעוף עדיין אלא מדדין לחוד ,והוא תמוה דל"ל
לתלמודא ]ב"מ כ"ה ע"ב[ לאוקמי בכה"ג ,דהא לא בעי אלא לאפוקי סימן )דמקנה(
]דמקום[ ,וכשהן מפריחין כ"ש דניחא טפי .ותו נראה לדינא דכאן אפילו ביש שובך תוך נ'
והגוזל אינו מפריח אלא מדדה ,מ"מ לא שייך כאן לומר דתלינן בשובך ,דשאני הכא דחזינן
שהוא מקושר בכנפיו וכבר הכינו איזה אדם לעצמו ,נמצא שעכ"פ לא בא כאן מן השובך,
רק שאין בירור אם הכינו אדם אחד כאן ,או נאבד מן אדם אחד וע"י דידוי וטלטול בא כאן
אחורי גדר וכיון דאין בו סימן הוי יאוש ,משא"כ בההיא דסעיף ח' דאינם מקושרים ודאי
תלינן דמהשובך בא .והך מדדין שהוזכר כאן לא בא אלא לאורויי דלא מיירי בקבועין
ושוכבים במקום אחד דאז הוי מקום סימן ,וכמ"ש אח"כ וכן אם מצאן קבועים כו' ,כן נראה
לענ"ד נכון וברור )ט"ז(.880
)נז( אבל יש חולקין בכל זה וסבירא להו דג' חילוקים בדבר כו' – א' ,במצאו במקום שאינו
משתמר כי אם קצת ונטלו ואין בו סימן דהוא של מוצאו ,ושאר הפוסקים ס"ל דיהא מונח
בידו עד שיבוא אליהו כיון דבא לידו באיסורא וה"ל יאוש שלא מדעת .והשני ,בספק הינוח
במקום שאין משתמר כ"כ ויש בו סימן ,דלכתחילה לא יגע בו ,ושאר הפוסקים חולקים וס"ל
דלא אמרו ספק הינוח לא יגע בו אלא בדבר שאין בו סימן ,אבל בדבר שיש בו סימן נוטל
ומכריז )סמ"ע( ,אבל יש חולקין בכל זה .עיין בתשובת נודע ביהודה תניינא סוף חלק אה"ע
בהשמטה השייך לסי' ס' בהג"ה מ"ש בזה) 881פ"ת(.
)נח( דאם הדבר משתמר כו'  -כלו' שהוא במקום המשתמר לגמרי אפי' יש בו סי' אינו חייב
בהשבה הלכך לא יגע בהן )ש"ך(.
)נט( הוא ספק אם הניחו כו'  -הלשון מגומגם ,דהא כיון דיש בו סימן ,טעמא דלא יגע בהן
הוא משום שלדעת הונח במקום המשתמר ,וא"כ הוי ודאי הניח )ש"ך(.
)ס( והוליכו לביתו כו'  -דאז איכא למיחש שמא בא בעל אבידה וביקש ליטלו במקום זה
שהניח שמה ולא מצאהו ושוב לא ילך שם לבקשו ,נמצא דיפסידו זה עתה בהנחתו שמה,
לכך יהיה בידו ויכריז ,ובאם אין בו סימן יהא מונח כיון דבאיסורא בא לידו בס"ק )נז(
)סמ"ע(.

 878אמנם גם בדרך הינוח אם ניכר שהוא מימים רבים אפי' יש בו סימן ודאי שכחו הבעלים היכן
הניחו ונתייאשו ,והרי הוא של מוצא כמבואר בסעיף א' )פ"ח פ"ד ס"ג(.
 879חסר?
 880לא עשיתי.$$
 881לא עשיתי$$
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)סא( לא הוליכו לביתו  -פירוש ,אלא הגביה ונטלו בידו אבל לא זז משם ,דאז לא שייך טעם
הנ"ל בס"ק )ס( ,דהרי ראה דלא בא בעל אבידה לבקשה ,יחזור ויניחנה כיון דהמקום הוא
משומר )סמ"ע( .משמע דקאי גם על יש בו סי' דלא אמרי' דנתחייב בהשבה דשמא הוא דרך
נפילה וצ"ל דבמשתמר לגמרי אמרי' דמסתמא הוא דרך הינוח ובודאי הינוח הוא )רע"א(,
נראה לי ,הוא הדין אם הוליכו לביתו והעמיד שם אחד לראות אם יבוא שם אדם לבקש מידי,
דג"כ יכול להחזירו אח"כ כיון שלא בא שם שום אדם ,אבל אם לא העמיד אדם שם לא מהני
ליה מה שיעידו עדים שלא היה שם אדם ,דאפשר שבא ולאו אדעתייהו ,דמילתא דלא רמיא
עליה דאינש לאו אדעתיה כמ"ש בסימן ע"ט ]סעיף י"א[ .ובדברי רבינו ]הטור סעיף י'[ יש
כאן טעות סופר ,וכן צ"ל ,ואם נטלן ולא הוליכן משם יחזיר למקומו ,כיון שאינה אבידה לא
נתחייב בשמירתה בהגבהתה ,ואם נטלן והוליכן לביתו כו' ,כן צ"ל וכ"ה באשר"י ]ב"מ פ"ב
סי' ח'[ שהביא ב"י ]שם[ )ט"ז(.882
)סב( ובמקום שאינו משתמר כלל כו'  -גם בכאן קיצר הרב בלשונו דפשיטא דבודאי הניח
ואין בו סי' אפילו במקום שאינו משתמר כלל לא הוי של מוצאו אלא יהא מונח עד שיבא
אליהו מטעם דהוי יאוש שלא מדעת ,אבל בחפץ שמסתמא מיד נתייאשו הבעלים קודם
שמצאו זה והילכך בהיתרא אתי לידיה אבל בעלמא היכא דהוי יאוש שלא מדעת יהא מונח
עד שיבא אליהו ,ע"ל סי' רס"ב סוף סעיף י"ב )ש"ך( ,וי"א דכל הינוח במקום שאינו משתמר
לגמרי יש לתלות בהינוח ושכחה )נתה"מ(.
)סג( אפילו ודאי הינוח כו'  -דאמרינן מתחילה הניחום בעליהן שם להקל ממשאם ושכחום
שם ונתיאשו כיון שאין בהם סימן לא בחפץ ולא במקום )סמ"ע(.
)סד( ובמקום שמשתמר קצת כו'  -כיון שאינו משתמר כל הצורך ,לכך נוטל ומכריז דבר שיש
בו סימן ,ובאין בו סימן לא יטלנו דשמא בעליהן הניחן שם ויבואו ויקחו שלהן ,ואם יטלנו
יפסיד לבעליהן שהרי אין בו סימן ,ואם נטלו אפילו בידו ולא הוליכו משם ,וראה שלא בא
בעליהן ליקחנו ,כבר נתחייב בהשבה מעליא ולא יחזירנו למקומו כיון שאין המקום משתמר
היטב )סמ"ע(.
)סה( אפי' ספק הינוח יש בו סי'  -הלשון "אפילו" קשה ,דאדרבא יותר רבותא דאפילו ודאי
הינוח נוטל ומכריז ,כיון דהוא משתמר קצת ,וצ"ל דלשנא ואפי' קאי אסיפא דאפי' ספק
הינוח לא יטול באין בו סי' ,אבל ספק הינוח ומשתמר לגמרי או ודאי הינוח ומשתמר קצת
לא יטול )רע"א(.
)סו( ואם נטלו כו' – וי"א בכה"ג יחזיר כיון שלא הוליכו לביתו דממ"נ אם הבעלים הניחום
שם לדעתם כיון שמקום זה משתמר הוא לדעת בעלים יכול להחזירו ואי מעלמא אתי כיון
שאין בו סימן הרי הוא שלו וכיון שיכול להניחו בביתו למה לא יהא רשאי להניח במקום
שנטל )ש"ך( ,וטעם מחלוקתם הוא ,שהמחבר ס"ל דתלינן בהינוח ושכחו וחשיב כאבידה
ונעשה שומר אבידה ,והי"א בש"ך ס"ל דכל שהוא משומר קצת לא תלינן שהוא שכחו,
וממילא יכול להניחו במקום שהניחו שם הבעלים מדעת )נתה"מ(.

)יא( עזמצא באשפה כלי מכוסה ,הרי זה לא יגע בו)א( :הגה :עחבמה דברים אמורים ,באשפה
שאינו עשוי לפנות כלל ,אבל אם מתחילה עשוי לפנות ,המטמין בה דבר אבידה מדעת היא)ב(883,
והרי הוא של מוצאה)ג( 884.ואם אשפה שאינה עשויה להתפנות היא ,ונמלך עליה לפנותה,
אע"פ שמצאו מכוסה)ד( ,נוטל ומכריז 885.וכן אם היו כלים קטנים ,כגון סכין ושפוד וכיוצא

 882לא עשיתי.$$
 883וכן כל מניח במקום שאינו משתמר באופן שאין לתלות ששכחה שם ,אפילו אם מתחילה היה
בדעתו ליטלה ואח"כ נמלך בדעתו והשאירה שם הרי היא אבידה מדעת) ,שו"ע הרב  -פת"ח רפ"ה(.
 884ובאופן שיש חשש שהחפץ גנוב והגנב הטמינו שם נוטל ומכריז) ,ערוך השלחן  -פת"ח רפ"ד(.
 885ואם הוא דבר שאין בו סימן עיין פתחי חושן עמוד רפד שהסתפק האם דינו כשאר יאוש שלא
מדעת ואסור ליטלו ,או שנחשב הדבר כזוטו של ים )ולפי שעתידין לפנותו למקום שמונחת בו
האשפה של כל העיר( ורשאי ליטלו ,וכך נטה יותר להלכה .אמנם קשה ,שאם נחשב לזוטו של ים
מדוע אם יש בו סימן חייב להכריז ,וצריך לומר שאמנם כל זמן שלא נלקח בפועל אינו נחשב זוטו
של ים ]ולכן ביש בו סימן חייב להכריז[ ,אלא שכל הטעם שמצא באשפה דבר שאין בו סימן לא יטול
הוא מפני שיתכן שהבעלים יבואו לקחתו ,אבל בנדון דידן ,שאין לבעלים אפשרות ליטלו קודם
שהאשפה תתפנה ,אפשר שמותר לקחתו ,ועדיין צ"ע.
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בהם ,אפילו היו מכוסים באשפה הקבועה ,נוטל ומכריז .שאפשר כשכיבדו הבית השליכן שם:

)א( הרי זה לא יגע בו  -דאמרינן דמדעת הטמינם שם )סמ"ע(.
)ב( אבידה מדעת היא – עי' מה שכתבתי סוף סימן רס"א )ט"ז(.
)ג( בד"א באשפה כו' עד אבידה מדעת היא והרי היא של מוצאה – וי"ח שבאבידה מדעת,
אף על פי שאינו חייב לטפל בה מ"מ אין ליטלה לעצמו ,וכמ"ש בסימן שאחר זה סעיף ד'
ועיי"ש ס"ק )י( ,וקשה על הרמ"א שלא הזכיר שיש בזה מח' ,כמ"ש לקמן )סמ"ע( ,וי"א
שאין מח' ,או יש לחלק בין אבידה מדעת דהכא להתם ,ובכל אופן עיקר כרמ"א )ש"ך(.
)ד( אף על פי שמצאה מכוסה כו'  -כיון דהמטמינה שם אינו יודע שזה בא לפנותו ,משו"ה
עליו חוב להציל ממונו מאבידתו )סמ"ע(.
סימן רסא  -דין המוצא במקום שניכר שאינה אבדה
)א( עטמצא חמור)א( או פרה רועים בדרך :ביום ,אין זה אבידה)ב( .בלילה ,פאו אם רואה חמור
וכליו הפוכין,פא הרי זה אבידה)ג( .בפנות היום)ד( ובנשף)ה( 886,אם ראה אותם שלשה ימים זה
אחר זה ,הרי זו אבידה ,ונוטל ומכריז:

)א( מצא חמור כו'  -בטור איתא :כגון טלית בצד גדר .והמחבר השמיטו וסמך אמ"ש בסימן
שלפני זה בריש סעיף י' )סמ"ע(
)ב( ביום אין זה אבידה  -אפילו כמה ימים זה אחר זה ,מפני שניכר שאין זו אבידה אלא דרך
בני אדם להניח ולעשות כן בכונה )סמ"ע(.
)ג( ה"ג בלילה או אם רואה חמור וכליו כו' ה"ז אבידה  -ופירוש חמור וכליו הפוכין ,כגון
אוכף ומרדעת שרגילין להיות חגור על החמור ,מצא שאינן מונחין עליו כדרכן )סמ"ע(.
)ד( בפנות היום  -היינו בהשכמה )סמ"ע(.
)ה( ובנשף  -ר"ל או או סמוך לפנות ערב )סמ"ע(.

)ב( פבראה פרה רצה בדרך :אם פניה כלפי העיר ,אין זו אבידה .כלפי השדה ,הרי זה אבידה.
מצאה רועה בין הכרמים ,פגחייב להחזיר משום אבידת קרקע)ו()ז( .לפיכך אם היו הכרמים
של עכו"ם ,אינה אבידה ,ואינו חייב להחזיר)ח( .ואם חשש שמא יהרגנה העכו"ם
כשימצאנה ,מפני שהפסידה הכרם ,הרי זה אבידה ,ונוטל ומכריז :והוא הדין במקום שפורעין
קנס מבהמות שרועים בשדות אחריםפד:

)ו( בין הכרמים חייב כו'  -ע"ל סי' רס"ג ס"ב )ש"ך( ,משמע דכוונת הש"ך כי היכי דהתם
היכי דהתחיל להחזיר צריך להחזיר עד שיגיע לרשות בעלים .ה"נ הכא .אולם בא"ז הובא
בשם הריטב"א לחלק דכיון דאינו חייב בה להשיב רק משום אבידת קרקע כל שמוצאה משם
ומניחה למקום מרעה סגי דליכא בו משום הכישה נתחייב בה אבל אלו הי' משום השבת
אבידה גופו ואבידת קרקע )רע"א(.887
)ז( משום אבידת קרקע  -שמקלקל הכרם )סמ"ע(.
)ח( של גוי אין צריך להחזיר  -אם היתה רצה בין הכרמים ,שאז יש לחשוש שמתקלקלות
רגליה דרך ריצתה בקוצים ובשרשי אילנות דמצויים בכרם ,דבזה גם בשל גוי חייב להחזיר
משום אבידת בהמת ישראל )סמ"ע(.

)ג( פהמצא פרה ברשות הרבים :אם עומדת ברשות הרבים)ט( ,חייב להחזירה .היתה רועה
בעשבים ,או שהיתה ברפת שאינה משתמרת ואינה מאבדת ,לא יגע בה ,שאין זו אבידה:
הגה :ויש אומרים שאם הרפת חוץ לתחום ,חייב להחזירו.פו מיהו נראה לי דהכל לפי הענין ,ואף
הסברא הראשונה מודה אם היא בענין שאינה משומרת:

)ט( אם עומדת ברשות הרבים כו'  -דכיון שהיא עומדת ברשות הרבים נראה שהיא מותעה
ובודאי תברח משם )סמ"ע(.

)ד( פזהמאבד ממונו לדעת אין נזקקין לו :כיצד ,הניח פרתו ברפת שאין לה דלת ,ולא קשרה,

 886כלומר ,לפנות ערב.
 887לא עשיתי$$
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והלך לו .ויש אומרים דרפת לא מקרי אבידה מדעת 888,וחייב להחזירה.פח השליך כיסו ברשות
הרבים והלך לו ,הרי זה איבד ממונו לדעתו ,ואע"פ שאסור לרואה דבר זה ליטול לעצמו)י(,
אינו זקוק להחזיר .שנאמר אשר תאבד )דברים ב ג( ,פרט למאבד לדעתו :ויש אומרים דאבידה
מדעת הוי הפקר ,889וכל הקודם זכהפט)יא(:

)י( ואף על פי שאסור לרואה דבר זה כו'  -נראה דדוקא נקט רואה דבר זה ,שרואה שהשליכו
בידים ,אבל אם מצא כיס מונח ברשות הרבים חייב להחזיר ,כיון דיש בו סימן אימר דנפל
מבעליו ולא נתיאש ממנו ,אם לא במקום דרוב גוים וכדלעיל בסימן רנ"ט סעיף ג' .והטעם
דאסור לרואה ליטול לעצמו ,דאף אם זה אינו חושש לשמור ממונו מ"מ מה להן לאחרים
לקחתו ,ולא קראו אבידה מדעת אלא לענין שאין המוצא חייב להחזירו לו או להכריזו,
ורמ"א סובר וס"ל דדברים הללו משו"ה קראן הגמרא אבידה מדעת ,משום דהו"ל כאילו
הפקירן וכל הקודם ליטלן זכה בהן )סמ"ע(.
)יא( וי"א דאבידה מדעת הוי כו'  -וכן עיקר ,דכל אבידה מדעת הוה הפקר )ש"ך( ,באבידה
מדעת שאינו שומר אבידה דאבידה מדעת אינו מחויב בהשבה הרי הוא כמונח בקרקע ונקנית
ביאוש בתר דתיתי לידיה .נתן לתינוקת מטבע לשחוק בה אליבא דכ"ע לא הוי הפקר ,ולא
קאמר דאבידה מדעת הוי הפקר אלא במניח במקום שאינו משתמר )קצה"ח( ,וי"א דאבידה
מדעת שם אבידה עליו ובעינן יאוש ,ומשו"ה באשפה העשויה לפנות )לעיל סי' ר"ס סי"א(
הפקר גמור הוא ,דיאוש גמור איכא ,דהא מי שימצאנו ודאי לא יכריז ,דאבידה מדעת אין
צריך להכריז כמ"ש הסמ"ע ס"ק )י( ,דכל שאין המוצא צריך להכריז מייאש נפשיה בעל
האבידה ,א"כ ה"נ כיון שבאבידה מדעת אין צריך המוצא להכריז ,בודאי הבעל אבידה
מייאש נפשיה ושפיר הוי הפקר גמור .משא"כ בהשליך כיסו ברשות הרבים ,שיש בו סימן,
דליכא יאוש ,דאף שכו"ע לא ידעי הא דלא יגע וחשיב שבודאי יטלנו אדם ,מ"מ לא מייאש
נפשיה ,כיון דדבר שיש בו סימן הוא ,מי שלא ראה שהיא אבידה מדעת ,יכריז ,ומי שראה
ויודע של מי הוא ,א"כ נהי שא"צ להכריז באבידה מדעת ,מ"מ כשיודע של מי הוא ודאי
יחזיר לו ,דמהיכי תיתי לא יחזיר לו כיון שאסור להשתמש בו ,ועוד ,דלא מייאש נפשיה
שחושב אולי ימצאנו אחר שלא ראה ויכריז .ואפשר דגם לפי השו"ע דאחר שנטלו א"צ
להחזיר דאיכא יאוש .אבל בקטן דליכא יאוש ,דהא אפילו ממון של קטן יש בו גזל מפני
דרכי שלום ,וגם ביד הקטן חשיב כמשומר קצת כי הקטן חשיב קצת שומר וקרי ליה אבידה
מדעת לענין שהנוטל ממנו א"צ לשומרו יותר מהבעלים ,דמה שחשיב אינו משומר במקצת
אבידה מדעת הוא )נתה"מ( ,זו דעת רבינו ]הטור[ .ונראה לכאורה להביא ראיה מהא דריש
פרק אלו מציאות ]ב"מ כ"א ע"ב[ במכנשתא דבי דרי עסקינן דאבידה מדעת היא ,והתם הוה
של מוצאו .אבל נראה דשאני התם דאנן סהדי דזה לא יטריח עצמו בשביל קב בד' אמות.
ונראה לענ"ד דדברי הרמב"ם ]פי"א מגזילה ואבידה הל' יא[ עיקר ,וראיה מפרק הספינה
]ב"ב[ דף פ"ז ]ע"ב[ ולעיל סימן קפ"ח ]סעיף ב'[ ,השולח בנו אצל החנוני וצלוחית בידו
ונתן לו באיסר שמן ,ושיבר את הצלוחית ואיבד את האיסר ,דס"ל לרבנן חייב לשלם
הצלוחית והאיסר והשמן ,פרכינן והא צלוחית אבידה מדעת היא ,ופירש הרשב"ם ]ד"ה
אבדה מדעת[ ואף על גב דגם הפונדיון שנתן להתינוק הוי אבידה מדעת ,מ"מ בחזרה יפה
מחייבים חכמים ,כיון דלא שדריה רק להודיע שישלח לו ע"י גדול] .ו[אי ס"ד דבמקום דהוי
אבידה מדעת הוי הפקר ,הא זכי בו החנוני בפונדיון שקיבל מן התינוק ,ואמאי ישלמנו לאבי
התינוק ,אלא על כרחך דאין הפקר גמור ,אלא האי גברא לא חש לאיבוד מעותיו ואם ישבר
ישבר ,ה"נ גבי מציאה .כן הוא נראה לענ"ד אלא שאין בידי להכריע )ט"ז(.890
 888ויש מפרשים שהשולחן ערוך אינו חולק על כך אלא שדבריו אמורים כשידוע שהניחה בלא דלת
ובלא קשר ,ודברי הרמ"א אמורים כשמצאנוה ברפת בלא דלת ובלא קשר אפשר לתלות שנפרצה או
הותר הקשר )הלכה למשה פת"ח רפ"ה(.
 889יש שבארו שאבידה מדעת אינו ממש כהפקר ,אלא כרשות לכל אדם לזכות בו )מנחת פתים(,
ולדבריהם אם הבעלים חוזר בו ובא ליטלו ,אינו צריך לשוב ולזכות בו.
יש שכתבו שאם הבעלים רוצה דוקא שהחפץ יאבד מן העולם ולא שיטלוהו אחרים אינו נעשה
הפקר ,והמוצאו אינו רשאי ליטלו לעצמו )אולם המשפט(.
 890לא עשיתי.$$
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סימן רסב  -על איזה דבר חייב להכריז ואיזה דבר הוא של מוצאו
)א( צכל אבידה שאינו שוה פרוטה ,בשעת אבידה ובשעת מציאה)א( ,אינו חייב להכריז
עליה .אפילו היתה שוה פרוטה בשעת אבידה ,והוזלה 891.או שלא היתה שוה פרוטה בשעת
אבידה ,והוקרה אינו חייב .892צאאבל אם היתה שוה פרוטה בשעת אבידה ובשעת מציאה,
אפילו הוזלה באמצע ,חייב .וכן אפילו הוזלה 893אחר מציאה חייב להכריז)ב(:

)א( בשעת אבידה ובשעת מציאה כו'  -דבעינן שיהא עליה שם אבידה בשעת אבידתה ושם
מציאה עליה בשעת מציאתה ,ואין נחשב בשם אבידה ומציאה בפחות משוה פרוטה דלאו
כלום הוא )סמ"ע(.
)ב( הוזלה אחר המציאה  -כלומר ,ולא תימא כיון דבשעת הכרזה והחזרה אינה שוה פרוטה
לא יהא מוטל עליו להכריז ,קמ"ל כיון דחל עליו החיוב בשעת מציאה תו לא פקע אף
שהוזלה )סמ"ע(.894

)ב( צבאפילו אבידה ששוה הרבה ,אם היא של שותפים הרבה ,שאין מגיע לכל אחד שוה
פרוטה ,אינו חייב להחזירו .במה דברים אמורים ,שידוע שהם שותפים בה)ג( .אבל בסתם,
שראה חפץ או מטבע שנפל משלשה ,ואינו שוה אלא שתי פרוטות ,חייב להחזיר .דשמא
שותפים הם בו)ד( ,ואחד מהם מחל חלקו לחבירו ,והרי יש בו שוה שתי פרוטות לשנים.
צגואם אחר כך נודע ,שלא מחל אחד לחבירו ,הרי הוא שלו ,אפילו בא לידו קודם שנודע)ה(.
צדואם היה שוה פחות מב' פרוטות ,הרי הוא שלו .דלא חיישינן דילמא שנים מחלו לאחד:895

)ג( שידוע שהן שותפין בה  -פירוש ,שעדיין שותפין בה )סמ"ע(.
)ד( דשמא שותפין הן בו  -אבל אם נאמר דלא היו שותפין בו ,אפילו שוה הרבה מיאש
נפשו ,שיאמר האובדה הרי אמרתי לההולכין עמי כמה פעמים דבר זה אבדתי ולא אהדרו
לי ,ודאי דעתם לגוזלו ,ואין בידי לתובעם דכל אחד יאמר אני לא מצאתיה שמא השלישי
שהלך איתנו מצאו ,משא"כ כשהן שותפין דאין האובד חושד לשותפין שדעתם לגוזלו אלא
שמשהין בידן לצערו זמן מה ואינו מיאש מאבידתו ,וכן כשהן רק שנים דאינו מיאש
באבידתו ,דאף אם יכפרנו זה שהלך אתו ורוצה לישבע שלא מצאו ,סובר האובד היום או
מחר אתפוש גם אני משלו ואחזיק בו תחת זה שמחזיק הוא באבידתי )סמ"ע( ,עיין לעיל סי'
ע"ה בסמ"ע ס"ק מ"ט )רע"א( ,896מ"ש הסמ"ע ס"ק )ב'( ]ד'[ גם אני אתפוס משלו ,וכ"כ
רבינו ]הטור[ בסעיף ו') ,ו(עיין מה שכתבתי בסימן ע"ה ]סעיף י"ז בהג"ה[ דהיינו לפי דעת
האובד ,אבל לפי האמת אינו כן ,ודלא כמ"ש בסמ"ע ]שם סקמ"ט[ ע"ש )ט"ז(.897
)ה( אפילו בא לידו קודם שנודע  -דלא בידיעתו תליא מילתא ,כיון דעכ"פ אין שם אבידה
עליה דאין לאחד בו שוה פרוטה )סמ"ע(.
 891וכמו כן אם כדי להחזירו לבעלים המוצא היה צריך להוציא הוצאות כדי שויה של האבידה ג"כ
פטור מטעם שאינו שו"פ )שער אשר רסה – הובא בפ"ח פ"א סקל"ד(.
 892ובפשטות הרי היא הפקר ורשאי ליטלה לעצמו ,עי' להלן סעיף ב' ובסמ"ע ס"ק ו.
ועי' במחנה אפרים )הל' גזילה סי' א( שנקט שהמוצא אינו זוכה בה אלא לאחר יאוש ,אמנם בשער
המשפט סי' ו' סק"א כתב שהוא זכה בו אפילו קודם יאוש.
וע' באולם המשפט שאם בשעה שנאבד החפץ הוא היה שוה פרוטה ,ונודע לבעלים שהוזל ,הרי
הם מתייאשים מאחר שאינו שוה פרוטה ,ולכן אפילו אם נתייקר אחר כך אינו חייב בהשבתו.
כתב בשער אשר )סי' רסב( שאם האבידה שוה פרוטה למאבד ולא למוצא חייב בהשבה ,ואם היא
שוה למוצא ולא למאבד פטור .אמנם מסברא היה נראה שהדבר תלוי כמה היא שוה בשוק .אמנם
עי' בבית יצחק )ח"א סי' פז( שכתב לחדש שדרכון אף שהוא שוה לבעליו יותר מפרוטה אין בו חיוב
השבת אבידה מאחר שאינו שוה פרוטה לכל העולם ,והפתחי חושן )רמג( חלק על כך וכתב שחייב
להשיבו ככל רואה את ממון חבירו עומד ליפסד שחייב להצילו מדין השבת אבידה )לעיל סי' רנט
ס"ט(.
 893וה"ה אם נאבד מקצתה ונשתייר פחות משוה פרוטה )שער אשר(.
 894לא הבאתי את דברי הט"ז
 895ואפילו אם הגביה עבורם הרי הם שלו מאחר שעשה כן מחמת טעות )פתחי חושן רלז( ,ולדבריו
כל מציאה שדינה הרי אלו שלו שהגביה לצורך הבעלים בגלל שחשב שצריך להחזיר הרי היא שלו
מאחר שעשה כן מחמת טעות ,כדעת הקצה"ח לעיל רנט סעיף א' סק"א ,ודלא כנתיה"מ שם.
 896לא עשיתי.$$
 897לא עשיתי.$$
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)ג( צהאין המוצא מציאה חייב להכריז ,אלא בדבר שיש בו סימן בגופו 898,או שראוי ליתן
סימן צובמקומו)א( ,או צזבקשריו ,או במנינו 899,או במדתו ,או במשקלו .צחאבל אם אין בו
שום סימן אפילו במקומו ,כגון שניכר שלא הונח שם בכוונה ,אלא דרך נפילה בא שם .צטאם
הוא דבר שיש לתלות שבעליו הרגישו בו מיד כשנפל ממנו ,או מחמת כובדו)ב( ,או מחמת
חשיבותו ,ותמיד היה ממשמש בו ומרגיש כשנופל ,הרי הוא של מוצאו .שהרי נתייאש מיד
כשידע שנפל ,כיון שאין בו סימן .ובא לידו בהיתר ,כיון שנתייאשו בעליו 900.ואם לא ,צריך
להחזיר ,אע"פ שנתייאש אחר כך ,כיון שבא לידו קודם יאוש)ג()ד(:901

)א( סימן במקומו  -ויכריז אבידה פלונית מצאתי ,וזה יבוא ויאמר במקום פלוני מצאת כי
שם הנחתיו )סמ"ע(.
)ב( או מחמת כובדו  -פירוש ,והיה נושאו על גבו או כתיפו ואחר שנפל ממנו הוקל המשא
מעליו ,ואף שודאי לא הרגישו מיד בשעת נפילה דא"כ היה מגביהו מיד ,מ"מ מסתמא
הרגיש הנפילה סמוך לנפילתו קודם שמצאו זה והגביהו )סמ"ע(.
)ג( כיון שבא לידו קודם יאוש  -והוא שקראו חז"ל )ב"מ כ"א ע"ב( יאוש שלא מדעת דלא
הוי יאוש ,ור"ל אף דאם היה יודע מנפילתו היה מיאש ממנו מיד ,מ"מ השתא דלא ידע
האובד בשעה שבא ליד המוצאו צריך להשיבו לבעלים )סמ"ע( ,וחצרו כידו בזה דלא קניא
ליה אם בא שם קודם יאוש ועי' לקמן סי' רס"ח ס"ג ס"ק & )ש"ך( ,902ודוקא כשבא לזכות
מחמת חצר ,כגון שמצאו אחר וטען בעל החצר שהוא זכה בו מקודם ע"י חצירו ,וכיון דבא
לקנות מחמת חצירו ולומר שחצירו הוא כידו ,וא"כ הרי בא לחצירו שהוא כידו קודם יאוש,
דלא קנה .אבל כשאומר לא ניחא לי בקנין ובשליחות החצר ורצוני לקנות בהגבהה דוקא,
ודאי דאין חצירו קונה לו ,דלא עדיף מזיכה ע"י אחר וצוח כששמע דאינו זוכה ,וממילא
זוכה בהגבהה כשמגביה אחר יאוש )נתה"מ(.
)ד( שם  -כל זמן שהוא בספק אם ידעו הבעלים מהנפילה הרי זה אסור )ט"ז(.903
)ד( קראה אבידה שנפלה משנים ,או משלשה)ה( ,צריך להחזיר אפילו אין בו סימן)ו( .שאם
 898עי' להלן סי' רסז סעי' ד – ח מהו סימן בגוף.
 899מנין אינו סימן אלא כשהם בדרך הינוח )תוס' ב"מ כד ע"א ד"ה אבל( או אף בדרך נפילה אם הם
כרוכים זה בזה )סמ"ע סי' סה ס"ק כז ,ועי' בנתיה"מ שם ס"ק יט(.
 900מי שנלקחו בגדיו בבית המרחץ או בבית הכנסת וכדו' ,ומוצא שם בגדים אחרים הדומים לשלו,
שניכר שבעליהם החליפם בשלו מותר להשתמש בו ,שהרי כתב הש"ך )להלן סי' שנ"ח סק"א ,ועי'
נתיה"מ סי' סימן קצ"ה סק"א ועוד כמה מקומות שהביא את דבריו( שדבר שידוע שהבעלים אינם
מקפידים עליו אפילו לאכלו מותר ,ואף השו"ע הרב )הלכות מציאה סעיף ד'( שחלק על דבריו וסובר
שאסור לאכלו ,מ"מ מודה הוא שמותר להשתמש בו )שו"ע הרב הלכות שאלה סעיף ה' ובקונטרס
אחרון הל' מציאה אות ד'( ,ובנידון דידן שע"פ רוב יש אומדנא שהבעלים אינם מקפידים ,מותר
להשתמש בו .ואם הוא מסופק אם החפץ הוא שלו או שחבירו החליף עמו ,רשאי ליטלו לאחר זמן
רב ,ולפי שמה שחבירו לא בא ליטול בגד זה מצטרף להוכיח שהבגד הוא שלו )שו"ת מנחת יצחק
ח"ג סי' יז(.
 901בגמרא ב"מ כ"א ע"ב ,מבואר הטעם משום 'דבאיסורא אתי לידיה' ,והטעם לכך שהמוצא אינו
זוכה בה בשעה שהתייאשו הבעלים ,כתב הרמב"ן )מלחמת ה' ב"מ כו ע"ב( משום יאוש ברשות ,ועיין
לעיל מאיר המשפט סי' רנט סק"ג.
 902לא ראיתי הלכה מקצה"ח נוגע לכאן.
עי' רע"א )שם כו ע"א( הקשה איך חצירו קונה לו שלא מדעתו להתחייב בהשבה והרי דבר זה אינו
זכות אלא חובה .וכתב ליישב ,כיון שמדין השבה מוטל עליו להגביה את האבידה ולהשיבה ,א"כ
בע"כ צריך להתרצות שתזכה לו חצירו ]ונעשה שומר עליה[ , ,אך הוסיף שלפי זה בדבר שאין בו
סימן שיש מח' אם יש מצוה בהשבתו ,לא קנתה לו חצירו ולא התחייב בהשבתו ושלא כדעת הש"ך.
ועיין מחנה אפרים )הל' קנין חצר סי' ה( שאבידה שבעל החצר אינו עתיד למוצאה ,אינו חייב
בהשבתה ,מאחר ובאופן זה חצירו אינה קונה אותה )כמבואר ברמ"א להלן סי' רסח ס"ג( .וה"ה בכל
חצר שאינה קונה לו כגון שאינה משתמרת.
בשו"ת אגרות משה )חו"מ ח"ב סי' מ"ה( כתב ,עצה טובה לבעל מקום שלא יתחייב בהשבה שיכתוב
מודעה שכל חפץ שלא יידרש במשך תקופה מסויימת יוכל לעשות בו מה שירצה ויניחנה במקום
בולט.
 903אמנם כשיש ספק ספקא ,כגון במקום שחצי מבני המקום הם עכו"ם ויש ספק אם נודע לבעלים
מנפילת החפץ ,מותר ליטלו )רעק"א ב"מ כא ע"ב(.
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ראה ממי מהם נפל ,יחזירנו לו .ואם לא ראה ממי מהם נפל ,אם יש בו סימן ,יכריז ביניהם.
קאואם אין בו סימן ,יהא בידו עד שיבא אליהו)ז( 904:ודוקא ששוה שתי פרוטות ,כמו שנתבאר
ס"בקב:

)ה( שנפלה משנים או משלשה כו'  -ובשנים בין הן שותפין בין אינן שותפין אינו מיאש,
ומשלשה דוקא כשהן שותפין ,ולכתחילה צריך להכריז שמא שותפין הן בו ,אבל כשנודע
שאין שותפין ,או אין בו אלא שוה פרוטה ,אין צריך להחזיר ,דמסתמא שנים לא מחלו לאחד
בסעיף ב' )סמ"ע( ,אבל כשנודע שאין שותפין בו ]או[ שהם מודים שאינם שותפין וכל א'
אומר שלי הוא הרי הוא של מוצאו ,או שאין בו אלא פרוטה ומחצה כיון שאינו ב' פרוטות
שלמים )ש"ך(.
)ו( אפילו אין בו סימן  -דאינו מיאש נפשו ממנו ,דסובר דההולכין איתו מצאו והן ידעי
שממנו נפל )סמ"ע(.
)ז( עד שיבא אליהו  -אף על גב דלעיל סי' ר"ס ס"ט כתבתי דס"ל להמחבר ביאוש שלא
מדעת זכה בו ואינו חייב להחזירו ,כל זמן שלא נתברר של מי הוא ולא אמרינן יהא מונח,
שאני הכא כיון שנפל מב' או מג' ,יש לומר דאינו מתייאש לעולם וחושב לעולם שהוא אצלם
ויחזירו לו )ש"ך(.905

)ה( קגמצא דבר שנתייאשו הבעלים ממנו)ח( ,כגון שאמרו וי לחסרון כיס 906,אפילו יש בו
סימן 907,הוא של מוצאו 908.קדוכן המוצא דבר שמוכיח בו שיש זמן רב שנאבד מבעליו)ט(,
ונתייאשו הבעלים ,הוא של מוצאו ,אפילו יש סימן בגופו או במקומו 909:הגה :הא דאמרינן
דכשאמר וי לחסרון כיס הוי יאוש ,היינו באבידה וכיוצא בזה .אבל מי שיש לו חוב אצל עכו"ם,
שמסתמא אינו יאוש ,אע"פ שאמר וי לחסרון כיס ,לא הוי יאוש)י( .דהואיל שכל חוב הוי ספק אי
משתלם אי לא ,מספיקא אמר כך ולא גמר ומייאשקה:

)ח( דבר שנתיאשו הבעלים  -והנה הא דיאוש קונה ,נראה דלא יצא ע"י יאוש מרשות בעלים
עד דאתי ליד זוכה ,בהפקר דהוי הפקר אף על גב דלא אתי לרשות זוכה ,ואפילו הוא בעצמו
צריך לחזור ולזכות בו ,מ"מ ביאוש נראה דלא מהני עד דאתי לרשות זוכה ,ואם נתיאש
מהאבידה וכלה היאוש קודם דאתי ליד הזוכה ,א"צ לחזור ולזכות בו ,רק כיון שראהו תיכף
זכה בו ואין שום אדם יכול לזכות בו שוב) 910נתה"מ(.
)ט( שיש זמן רב שנאבד כו'  -דקדק לומר שנאבד ,שאז מסתמא מיאש ממנו ,לאפוקי אי
מצאו במקום המשתמר או טמון באשפה או בחור ,דאיכא למימר דדרך הינוח או מטמון בא
שמה וכמ"ש בסימן ר"ס סעיף א' ,ט' ,י"א )סמ"ע(.

 904ונראה שהמוצא צריך לשאלם אם נאבד להם ,שאם אחד מהם יודה לחבירו ,לא יצטרך להניח
אלא ישיבנו לבעליו ,ורק אם יכחישו זה את זה יניח )פתחי חושן עמוד רעח(.
 905לא הבאתי את דברי הש"ך ונתה"מ שזה דעת ר' ירוחם נגד השו"ע.
 906עי' רמב"ן )פסחים ב ע"א( שכתב שאינו צריך להוציא בשפתיו שהוא מתייאש אלא די שהוא
מתייאש בלבו.
ועי' פתחי חושן עמוד רמח שדן באריכות לגבי שליח שאיבד את החפץ שנמסר לו האם מועיל
היאוש שלו ,והביא בשם הנחלת צבי שאם מותר לו להשתמש במעות שחייב הוא באחריותן הרי
הוא נחשב בעל החפץ ומועיל היאוש .ועי' פמ"ג סי' קנג א"א ס"ק מו שכתב שיאוש אינו מועיל בספר
תורה של כרכים ,ולפי שיתכן שאחד מבני הכרך לא נתייאש ,ומשמע שיאוש של השליח אינו נחשב
יאוש כל זמן שהבעלים לא נתייאשו.
 907ואם אין בו סימן אם נודע לו מהאבידה נחשב יאוש אפילו כשלא אמר כלום )נמוק"י שם(.
 908עי' קצה"ח סי' שעא סק"א ונתיה"מ סי' שסג ס"ק א שכתבו שיש יאוש של אבידה בשטרות )אף
שנחלקו אם לענין גזילה מועיל יאוש בשטרות(.
ועי' נתיה"מ לעיל סי' קה ס"ק ב שעכו"ם אינו קונה אבידה ביאוש ,ועי' הערה Error! Bookmark
.not defined.
 909והלכה למעשה מסתבר שבדרך כלל רוב חפצים הבעלים נותנים דעתם עליהם במשך הזמן,
ולפיכך לאחר זמן רב יש לתלות שנודע להם שנאבדו והתייאשו מהם .אמנם בחפץ שהרגילות שלא
ליתן את הדעת עליו אלא לעיתים רחוקות אין לתלות בכך )פתחי חושן עמוד רנח(.
 910ועי' לקמן סי' רס"ד ס"ק )י( וכן כתב הקצה"ח להלן סי' תו ס"ק ב' .אמנם הבאר יצחק יו"ד סי'
כג וחזו"א ב"ק סי' יח ס"ק א כתבו ,שיאוש הרי הוא כהפקר גמור והבעלים צריך לזכות בחפץ מחדש..
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)י(

אצל עכו"ם  -עי' לעיל סי' צח ס"א ]דה"ה חוב אצל יהודי[) 911רע"א(.

)ו( לפיכך :קוהמוצא מעות מפוזרים)א( ,ועיגולי דבילה ,וככרות של נחתום)ב( ,ומחרוזות של
דגים שאין בהם סימן לא בקשרים ולא במנינם ,וחתיכות של בשר שאין בהם סימן ,ולשונות
של ארגמן ,וגיזי צמר קזשאינם צבועים ,ואניצי פשתן ,הרי אלו שלו .קחשבכל אלו ,מסתמא
הרגישו הבעלים בנפילתם)ג( ,וכיון שאין בהם סימן ,מתייאש:

)א( לפיכך המוצא כו'  -האי לפיכך קאי אמ"ש בסעיף ג' דאם הוא דבר שיש לתלות שבעליו
הרגישו בו מיד כו' הרי הוא של מוצאו ,אזה כתב דמה"ט מעות ואינך דקחשיב הן של מוצאן
)סמ"ע( ,בגמ' ]ב"מ כ"א ע"ב[ אמרינן דזה לא הוי יאוש שלא מדעת דא"ר יצחק אדם עשוי
למשמש בכיסו בכל שעה ,וכ"כ רבינו ]הטור סעיף ט'[ דמרגיש שנפל .וברמב"ם פרק י"ד
דגזילה ]ה"ה[ כתב ,אבידה שלא מדעת לא הוי יאוש ,כיצד נפל ממנו דינר ולא ידע דנפל,
ואף על פי שכשידע שנפל יתיאש ,ה"ז אינו יאוש עתה עד שידעו הבעלים שנפל ,אבל אם
עדיין אומרים הבעלים שמא נתתיו לפלוני או כיוצא בזה אינו יאוש ,ע"כ .וקשה ,הא במעות
אמרינן מסתמא הוה יאוש .וי"ל דבא למעט בידע שנחסר לו הדינר רק שלא ידע שנפל אלא
סבר שנתנו לפלוני כמ"ש אח"כ ,וסיפא הוי פירושא דרישא .ועוד נ"ל ,דהרמב"ם איירי
באופן שהיו לו הרבה דינרין בכיס ונאבד אחד מהן ,כגון זה אין אדם מרגיש מיד עד שימנה
המעות ,וכן מחלקינן סוף פרק הגוזל ]ב"ק[ דף קי"ח ]ע"ב[ הא דאית ליה זוזי אחריני
בכיסיה ,וכ"כ בסימן שנ"ה ]סעיף א'[ לענין גניבה ,וזה נכון גם לענין מציאה כאן ,כנלע"ד
)ט"ז(.912
)ב( ומ"ש  -וככרות של נחתום ,לאפוקי של בעל הבית שאין אחד אופה כמו חבירו ,ויש לכל
בעה"ב סימן בלחם אפייתו )סמ"ע(.
)ג( מסתמא הרגישו הבעלים  -ולא הוי יאוש שלא מדעת )נתה"מ(.

)ז( קטמצא פירות מפוזרים :אם דרך הנחה ,לא יגע בהם .ואם דרך נפילה ,הרי הם שלו)ד(:

)ד( ואם דרך נפילה הן שלו  -הני נמי מידי דמיכל הוא וחשיבי על האובד למשמש בהו וידע
מיד בנפילתן ,דומה לעיגול דבילה הנ"ל בסעיף ו' )סמ"ע(.

)ח( קיהמוצא ככרות של בעל הבית ,וגיזי צמר הצבועים ,קיאוחתיכות בשר)ה( או דג שיש
בהן סימן ,קיבוכן כל דבר שיש בו סימן ,חייב להכריז:

)ה( וחתיכת בשר כו' שיש בהם סימן כו'  -פירוש ,כשיש בה סימן ,דלא בכל חתיכת בשר או
דג יש בה סימן )סמ"ע(.

)ט( קיגמצא כריכות קטנות של שבלים ברשות הרבים)ו( ,הרי אלו שלו ,שהרי אין בהם
סימן)ז( .קידואם מצאם ברשות היחיד :אם דרך נפילה ,הרי אלו שלו)ח( .ואם דרך הנחה ,חייב
להכריז .שאע"פ שאין בהם סימן ,המקום הוי סימן .אבל אם מצא אלומות)ט( ,בין ברשות
היחיד בין ברשות הרבים ,נוטל ומכריז :הגה :שמקומן סימן .קטוומיהו במקום שהכל נותנין שם,
כגון חביות בשפת הנהר ,אינו סימן ,שהכל פורקין שם .המוצא חביות של יין ושמן וכיוצא בזה ,קודם
שנפתחו האוצרות ,חייב להכריז ,שיש ברישומן סימן)י( .לאחר שנפתחו האוצרות ,אין רישומן סימן,
ואין חייב להכריז.קטז ודוקא אם כל החביות שוין ,והן מלאים .אבל אם חסרים הם ,יש סימן במדה
במה שבהןקיז:

)ו( כריכות קטנות של שבלים ברשות הרבים  -האי רשות הרבים לאו דוקא הוא ,אלא כל
שמצאו במקום הליכת בני אדם רשות הרבים מיקרי )סמ"ע(.
)ז( שהרי אין בהם סימן  -פירוש ,לא מצד עצמן שכולן שוות ,ולא מצד מקומן מפני
שמתגלגלים ברגלי בני אדם ואינו סומך על מקום הנחתו לבוא לומר במקום זה הנחתיהן,
משא"כ בנמצאו ברשות היחיד דסמך על מקום הנחתן )סמ"ע(.
)ח( אם הוא דרך נפילה  -כגון שמצאן מפוזרים ובאמצע השדה ,ודרך הנחה הוא שמונחין
יחד ומן הצד )סמ"ע(.
)ט( אלומות  -הן כריכות גדולות דאפילו ברשות הרבים במקום הליכת בני אדם אין דרך בני
אדם לזוזן ממקומן )סמ"ע(.
 911עי' קצה"ח לעיל סי' קסג ס"ק א.
 912לא עשיתי.$$
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)י( שיש ברישומן סימן  -פירוש ,כל בעל הבית אף שיש לו למכור כמה חביות ,לכולן יש
רשימה אחת במקום מגופתן ,אבל אין רשימת חביות של בעה"ב זה כמו רשימת חביות של
בעל הבית אחר ,משו"ה אם מצאו קודם שנפתחו האוצרות למכור החביות צריך להכריזו,
ואם יבוא בעה"ב ויתן סימן רשימתו מחזירו לו ,ואין חוששין שמא מכרו ומהלוקח נפל
והבעה"ב יודע מקדמת דנא סימן רשימתו ,כיון דעדיין לא הגיע הזמן למכור ,וכן אם יבוא
אחד ויאמר אני לקחתי מפלוני זה שמצאת וסימן זה יש בו ברשימה ,מאמינין לו ,ולא אמרינן
דמהמוכר נפל ,דא"כ איך ידע הוא הסימן ,ולא חיישינן נמי שמא הוא לקח חביות ממנו
וחביתו בידו ומזה ידע סימן חבית של בעה"ב וגם אחר קנה מבעה"ב זה וממנו נפל וזה רמאי
הוא ואמר דמידו נפל ,דכיון דלא הגיע זמן מכירת החביות לא חיישינן שמכר עוד לאחרים,
משא"כ אחר שנפתחו האוצרות דאיכא למיחש לשני החששות ,לכך אין מחזירין אותו לא
לבעה"ב המוכר ולא להלוקח בסימן הרשימה )סמ"ע(.

)י( קיחהמוצא צבורי פירות)יא( ,או פירות בכלי ,או כלי כמות שהוא 913,חייב להכריז:
)יא(

צבורי פירות כו'  -דאין דרך לדרוס על פירות והוה מקומן סימן )סמ"ע(.

קיטהמוצא

מעות מפוזרים ,הרי אלו שלו)א( .אפילו היו מקצת מטבעות זה על גב זה,
)יא(
הרי הם כמפוזרים .אבל אם מצא צבור מעות ,חייב להכריז)ב(:

)א( מעות מפוזרות הרי הן שלו  -דידע בנפילתן מיד כמ"ש בסעיף ו' )סמ"ע(
)ב( צבור מעות כו'  -דודאי הונחו שם ,ויש סימן במנין ובמקום שהונחו שם דהמוצאן אינו
מזיזן ממקומן )סמ"ע(.

)יב( קכמצא שלשה מטבעות זה על גב זה ,והם עשוים כמגדל)ג( :הג"ה :דהיינו הרחב למטה,
והאמצעי רחב מן העליון .או שהיה מונחים כסולם ,דהיינו רובו של אמצעי על גבי תחתון ,ורובו של
עליון על גבי האמצעי)ד(.קכא או שהיו אחד מכאן ואחד מכאן ואחד על גביהם ,כדי שאם יכנס
קיסם ביניהם ינטלו בבת אחת ,חייב להכריז .היו עשויין כשיר)ה() ,פירוש :כאצעדה שהוא
עגולקכב( או כשורה ,או כחצובה) ,פירוש :כג' רגלי הקנקן ,כל אחד כנגד אויר של שניקכג( הרי זה
ספק ,ולא יטול:914

)ג( עשויים כמגדל  -אם מצא ג' מטבעות מונחים זו ע"ג זו עשויין כמגדל ,התחתון רחב
מהאמצעי והאמצעי רחב מהעליון ,שודאי כך הונחו שם ,ויכריז מטבעות מצאתי וזה יאמר
ג' הן ,וא"צ שיאמר שעשויין כמגדל ,אבל שנים מונחים זה על זה בדרך זה אין מזה ראיה
וכמ"ש בסמוך ס"ק )ד( ,דילמא איתרמי ונפלו כך ,ויכריז מטבעות מצאתי והוא יאמר סימן
מנין ,ומפני שמיעוט רוב שנים והרי גם הוא הכריז מטבעות מצאתי לשון רבים ,משו"ה
בשנים לא הוי סימן עד שיאמר ג' הן )סמ"ע( ,לדברי רבינו ]הטור סעיף י'[ מקום הוי סימן
במטבעות ,שהרי כתב ,בד"א שמחזירין מטבע בסימן מקום וכו' .וקשה ,ל"ל כמגדלין ,הא
אין עשויין כמגדלין אמאי הן שלו ,נהי דאין כאן הוכחה דנימא ודאי הינוח ,מ"מ לא יצא
מכלל ספק הינוח ,ואף על גב דבזה לא מהני הנחה כיון דמיירי במקום שאין משתמר כלל
דודאי אפילו אם הניחו שם ודאי ישכחו אח"כ ,אלא דמהני לענין שלא מיאש שיכול להגיד
סימן ,וכיון שיש סימן במקום דינו דנוטל ומכריז ,בשלמא בפירות מפוזרות ומעות מפוזרות
)דמהני'( ]דמתני' ,ב"מ כ"א ע"א[ ,י"ל דכיון דהם דרך פיזור יש הוכחה דלא נעשו דרך הנחה
ואין כאן סימן מקום ,משא"כ במעות שאינן עשויין כמגדלין ומונחים בדרך שרגילין להיות
מונחים ,אמאי לא נימא מספק דנוטל ומכריז ,כמו במצאן אחרי הגפה דסימן ר"ס ]סעיף י'[
דבעינן דוקא מדדין ,שאם מצאן קבועים אמרינן דהוי מקום סימן ,וכמ"ש המגיד משנה
בפט"ו מגזילה ]ה"א[ על דברי הרמב"ם בספק הינוח ]ד[היינו ספק נפילה .וצ"ל דשאני מעות
שאין דרך להניח מעות ע"ג קרקע בלא כיס ,ע"כ לא אמרינן מספק דהוא דרך הנחה )ט"ז(,915
וכתב בטור ]שם[ דשנים לא הוי סימן .קשה ,כיון דשנים לא הוי סימן דמיעוט רבים שנים,
גם בג' ניחוש כיון דלא מכריזין פחות מג' הוי ג' כמו ב' ,דכשם שבב' אין ראיה ממה שלא

 913שסתם כלי יש בו סימן לבעלים ואינם מתייאשים ממנו )רש"י וראשונים ב"מ כד ע"ב(.
 914עי' לעיל סי' ר"ס סקס"ו? וגר"א כאן.
 915לא עשיתי.$$
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אמר טפי ,ה"נ בג' .וי"ל דכל שבא לאפוקי בין יחיד לרבים ודאי יאמר מה שיש רבים תחילה,
משא"כ כשבאין לחלק בין רבים לחשיב לרבים )ט"ז(.916
)ד( ורובו של עליון על גבי האמצעי  -אבל מצא ב' אפילו עשויין כמגדל ,או אפילו ג' ואין
עשויין כמגדל אלא כולן מונחין זה על גב זה וכולן שוין ברוחב ,או שלחופי משלחפי,
פירוש ,מקצתו של זה ע"ג זה ומקצתו של זה ע"ג הקרקע ,הרי הן שלו )סמ"ע(.
)ה( כשיר  -פירוש ,כעיגול ,כזה  ,0כחצובה הוא כלי שיש לו ג' רגלים ,כזה ^ )סמ"ע(.

)יג( קכדבמה דברים אמורים שמחזירים מטבע ,בסימנים שאמרנו)ו( .אבל אם אין בו סימנים
הללו ,אפילו אמר רשומה היא בחותם מלך פלוני ,או אפילו אמר שמי כתוב עליה ,אין
מחזירין לו .מפני שמטבע ניתן להוצאה ,ושמא הוציאה ומאחר נפלו)ז( :וישקכה אומרים דנסדק
במטבע הוי סימן917קכו918:

)ו( בסימנין שאמרנו  -נראה שעיקר הגירסא ,בסימן מנין או מקום אבל אם אין סימן במנין
או במקום )ט"ז(.
)ז( ומאחר נפלה .בב"י ]סעיף י'[ בשם הרמב"ן ]ב"מ כ"ה ע"ב ד"ה הא דתניא[ והוא )מכר(
]אבד[ אחרת כיוצא בזה ,הא לאו הכי אין חוששין ,כשם שאין חוששין למכירה במציאה
אחרת ,עכ"ל .ואיני יודע למה כתב רמ"א לשון וי"א בנסדק ,דהא דעה הא' שהיא דעת
הרמב"ן ס"ל נמי בנסדק דהוי סימן ,דדוקא במידי דנעשה בשעה שנטבעה המטבע אין מועיל
סימן כיון דבאותו פעם נטבעו הרבה )ט"ז(919.

)יד( קכזראה שנפל מטבע מחבירו ,בתוך החול 920או בתוך העפר ,מותר לקחתו שודאי
נתייאש .ואפילו ראהו שהביא כברה לכבור החול או העפר לחפשו ,אין חוששין לו)ח(:

)ח( אין חוששין  -שודאי נתיאש ,ומה שכובר החול אין כונתו על זה הסלע ,אלא שחושש
אולי אמצא שלי או סלע אחר שנפל מאחרים )סמ"ע(.

)טו( קכחמצא עיגול ובתוכו חרס ,ככר ובתוכו מעות)ט( ,ויש אומרים דסימן הבא מאיליו)י( ,לא
הוי סימן.קכט חתיכת בשר משונה בחיתוכו ,דג נשוך ,וכן כל כיוצא באלו ,הואיל ויש בהם
שינוי ,חייב להכריז .שלא עשאם בעליהם אלא לסימן .קלאבל חתיכת בשר שאינו משונה
בחיתוכו ,הרי הוא שלו .שאפילו יכוין זה ויאמר מהירך היא או מהצואר ,אינו סימן:

)ט( ובתוכו מעות  -כלומר דינו כדמסיק בסוף ,דכתב על כולן יחד דחייב להכריז ,ומפני שעל
האינך אין פלוגתא אלא על אלו השנים ,מפני שחרס הנמצא בתוך העיגול או ככר ובתוכו
מעות ודאי לא הונחו שם בכיוון אלא מעצמן נפלו שם ,אלא שי"א שבעה"ב מרגיש אחר
נפילתן שבאו שמה ויבוא אחר ההכרזה ויתן זה לסימן שהוא שלו ,ומשו"ה קבע הרמ"א
921
הגהתו כאן וכתב על אלו השנים די"א דסימן כזה הבא מאליו ודאי לא הוי סימן )סמ"ע(.
)י( ויש אומרים דסימן כו' .כיון שאין ניכר מבחוץ אמרינן דהבעלים לא ידעו מזה אלא
מעצמו נפל לשם ,כיון שרגילות לבוא ]מ[אליו ,כן כתבו התוס' ]ב"מ כ"ג ע"א ד"ה סימן[
)ט"ז(.922

)טז( קלאהמוצא מחטים וצינורות ומסמרים וכיוצא בהם ,מצאם אחת אחת ,הרי אלו שלו.

 916לא עשיתי.$$
 917ואינו דומה לשמו רשום עליה שאינו נחשב סימן ,ששם החשש אינו שמא הוא משקר שהמטבע
נאבדה ממנו אלא שמא כתב את שמו על הרבה מטבעות והמטבע שנמצא מכרה לאחר ,והוא איבד
מטבע אחרת ]אבל סדק הוא דבר שאינו מצוי ,ובודאי המטבע שנסדקה נפלה ממנו[ )רשב"א( .ולדעת
הרשב"א אם נתן את המספר שרשום על גבי השטר ]שכל שטר יש לו מספר אחר[ הרי זה סימן )ערוך
השלחן( .אמנם האולם המשפט כתב שהוא סימן הבא מאליו שאינו נחשב סימן ,והבעלים מתייאשים
כמש"כ הרמ"א להלן סעיף ט"ו ,ואינו דומה לנסדק המטבע ,שאף שנעשה מאליו הרי הוא סימן,
מאחר שהדרך להתבונן עליו.
 918לא הבאתי את דברי הסמ"ע.
 919לא עשיתי.$$
 920אבל במקום אחר שאינו חול אם רואים שמחפש הרי זה הוכחה שלא התייאש )ריטב"א( .ומשמע
שבדבר שאין בו סימן אם יש מקום לומר שאינו מתייאש וכל שכן כשעומד וצווח שאינו מתייאש,
חייב המוצא להחזיר לו )פתחי חושן פ"ב סקכ"ב ועיי"ש סקי"ח שהאריך בזה(.
 921לא הבאתי את דרי הסמ"ע
 922לא עשיתי.$$
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שנים שנים או יותר ,חייב להכריז)יא( ,שמנין סימן)יב(:

)יא( אחת אחת הרי אלו שלו שנים שנים כו'  -ר"ל דאפילו מצא הרבה מהן כשהן מונחין
הרבה אחת אחת הוי דרך נפילה ואין בו סימן והן של מוצאן ,אבל כשמצאן מונחין זוגות
שנים שנים הו"ל סימן הינוח ,ואפילו לא מצא אלא שני זוגות הוי מנינם סימן דיאמר ארבע
מצאת והיו מונחות זוגות זוגות ,וה"ה אם מצא ג' מונחים יחד וידוע שהונחו כאן חייב
להכריז דאיכא סימן במנין )סמ"ע( 923.הב"י ]סעיף ט"ו[ הקשה על הרמב"ם ]פט"ז מגזילה
ואבידה ה"א[ מאי סימן יש בשנים ,והוא מתורץ בדברי הסמ"ע ס"ק )ב'( ]ל"ב[ .ומה
שהקשה מדאמרינן בגמ' ]ב"מ כ"ד ע"א[ מאי בדי שוכי ,נ"ל דהרמב"ם מפרש מאי דאמרינן
בברייתא בדי מחטין ,הוי כל אחד מילתא באפי נפשיה ,ובדי פירושו מסמרין ,משו"ה מפרש
תלמודא מאי בדי שוכי ,דתלי ביה מידי קרי ליה בדי ,והיינו מסמר שדרך תשמישו לתלות
חפצים של צורך האדם ,ומשו"ה לא הזכיר הרמב"ם אלא מחטין לחוד ,והזכיר מסמרים דלא
הוזכר בתלמוד ,אלא כדפרישית דזהו פירוש של בדי .ורבינו ]הטור סעיף ט"ו[ דנקט מסמרים
נמשך אחר הרמב"ם לדינא ,אף דבעיקר הפירוש ס"ל )בפירוש( ]כפירוש[ רש"י ]שם ד"ה
בדי[ שבדי דבוק למחטין .ומה שהקשה ב"י לפירוש רש"י דילמא דרך נפילה הם אמאי חייב
להכריז ,לא ידענא מה קשיא ליה ,דכל ספק נפילה וספק הינוח אזלינן לחומרא ,זולת במעות
כמו שכתבתי בסעיף י"ב )ט"ז(.924
)יב( שמנין סימן  -דברים אלו אינן מצויין אצל בני אדם ,משו"ה כל שנושא אצלו מאלו
הדברים יודע מנינם ,משא"כ מטבע )סמ"ע( ,וי"א דווקא שהם מקושרים יחד )נתה"מ(,
בסמ"ע ס"ק )כ"א( ]ל"ג[ העתיק דברי דרכי משה ]סעיף ט"ו[ ,והיינו שהוקשה לדרכי משה
למה אמרינן במטבע כל שאינן כמגדלין לא הוי סימן ,מאי שנא ממחטין כל שהם שנים שנים
כמ"ש כאן ,לזה תירץ דמטבעות דרך כל אדם לשאת מעות אצלו ודרכו לאבד דרך נפילה,
משא"כ מחטין ויתדות דאין דרך בני אדם לשאת אצלו אלא הצריך לו ,משו"ה יודע מנינם
ומדקדק בכך .אבל לא הבנתי מאי קא קשיא ליה ,דהא כשם שבמטבעות היא הוכחה שבאו
שם דרך הינוח כיון שהם כמגדלין ,ה"נ יש הוכחה במחטין כל שמוצאן זוגות זוגות דהוי
דרך הינוח )ט"ז(.925

)יז( קלבהלוקח פירות מחבירו ,או ששגרם לו חבירו ,ומצא בהם מעות :אם צרורים הם)יג(,
חייב להכריז ,שהקשר סימן)יד( .ואם הם מפוזרים ,הרי אלו שלו .במה דברים אמורים,
בלוקח מהתגר ,או מבעל הבית שלקחה מהתגר .והוא הדין אם התגר עצמו מצאם)טו( ,אם
שהו בידו)טז( כדי שיוכל לערבם עם פירותיו ,ואפילו יודע של מי הוא ,דכבר נתייאשו ממנו
הבעלים.קלג אבל אם לקחה מבעל הבית שדש הפירות בעצמו ,או על ידי עבדיו ושפחותיו
הכנענים)יז( ,חייב להחזיר:

)יג( אם צרורים הם  -פירוש ,שצרורים המעות ומונחים בפני עצמן )סמ"ע(.
)יד( שהקשר סימן  -פירוש ,כשהוא קשור בקשר משונה .וה"ה מנין המעות הוא סימן אפילו
אינו קשור בקשר משונה ,אלא כיון שעכ"פ צריך לומר שהיו המעות מונחים צרורים ,דאל"כ
אימר דרך נפילה באו שם ונתיאשו הבעלים ,משו"ה קאמר דאם צרור בקשר משונה אפילו
לית ליה סימן מנין צריך להכריזו )סמ"ע וש"ך(.
)טו( והוא הדין אם התגר עצמו כו'  -והא דנקט ברישא שקנאו מהתגר אף על פי שמסתמא
כשקנה מהתגר כבר עבר זמן שהייה כדי שראוי לערבם בשלו ,כדי ללמדנו דבקנה מבעה"ב
אפילו שהה הרבה צריך להחזיר וכדמסיק )סמ"ע( ,וי"א שאין דיוק ,שהשו"ע נקט את לשון
הש"ס )ש"ך(.
)טז( אם שהו בידו כו'  -פירוש ,ששהו בידו קודם שמצאן זה כדי כו' ,דאז בשעה שמצאן כבר
נתיאש ממנו האובדו ,דאם מצאן קודם ששהו בידו כל כך ,אזי הוי יאוש שלא מדעת וצריך
להחזיר כשיבוא בעל המעות ויתן סימן אפילו אחר זמן מרובה ,ומשו"ה צריך להכריז עליהן
או להחזירו מעצמו אם יודע של מי הן )סמ"ע( ,וי"ח דיאוש שלא מדעת לא שייך אלא בדבר
שאין בו סי' דביש בו סימן לא מייאש כלל ועוד דהכא ע"כ מיירי בפירות מפוזרים וכה"ג
 923לא הבאתי את דברי הש"ך.
 924לא עשיתי.$$
 925לא עשיתי.$$
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שאין בו סימן אלא ה"ל למימר דהוי יאוש שלא מדעת וצריך להחזיר אם יודע של מי הוא
וק"ל )ש"ך( ,וה"ה אם התגר עצמו מצאם אחר ששהה כדי למכור לאחרים ומתייאש בעה"ב
שסבר שכבר מכר התגר ואין הקונה יודע למי יחזור )ש"ך(.
)יז( עבדיו ושפחותיו הכנעניים  -דמה שקנה עבד קנה רבו )סמ"ע(.

)יח( קלדמצא חמור ואוכף עליו ,הנותן סימן באוכף ,מחזירין לו גם החמור:926
)יט( קלהמצא כלי ולפניו פירות ,הפירות שלו ,והכלי נוטל ומכריז .שאני אומר ,הכלי של אחד
והפירות של אחר ,והרי אין בהם סימן .ואם מראים הדברים שהם של אדם אחד )יח( ,חייב
להכריז .כיצד ,היו אחורי הכלי לפני הפירות ,הרי אלו שלו .היו פני הכלי לפני הפירות,
חוששין שמא מן הכלי נשפכו .ואם היו אוגנים )פירוש :שפת הכלי כפולים לתוכוקלו( לכלי ,אע"פ
שפניו כלפי הפירות ,הרי אלו שלו .שאילו נשפכו מהכלי ,היה נשאר מהם בתוכו)יט( ,מפני
האוגנים .היו מקצת הפירות בכלי ומקצתם בארץ ,חייב להכריז:

)יח( ואם מראים הדברים שהם של אדם אחד – י"א עד ד' אמות ,וי"א עד אמה )קצה"ח(,
וי"א דהשיעור הוא כל שלפי האומד בשעה שנפל הכלי ומתפזר באיזה ריחוק שיכול להפיל
נקראין מקורבים .ורק אמרינן כן כשבעל האבידה אמר שהיו בכלי הפירות כאלו ,והוה כעין
סימן מקום ,וגם שפי הכלי כלפי פירות ,שאז נראין הדברים כך כמו שאומר ,אבל בשאר שתי
אבידות סמוכין זה לזה ,ודאי דלא אמרינן אפילו בעל האבידה אומר כך ,וכן אפילו בפירות
בכלי והכלי כלפי הפירות ואין בעל האבידה כאן רק היורשים ,אין ראיה מהכלי לפירות
)נתה"מ(.
)יט( היה נשאר מהן בתוכו – צ"ע למה הרמ"א לא הביא שיש חולקים בזה ,הסוברים
שבפירות אפילו אם לא נשאר כלום מבפנים חייב להכריז ,ולא בפשתן )סמ"ע(.

)כ( קלזמצא כיס ,ולפניו מעות מפוזרים ,הרי אלו שלו .ואם מראים הדברים שהכיס ומעות
של אדם אחד ,ומהכיס נפלו ,חייב להכריז:
)כא( קלחהמוצא כלי מכלים שצורת כולם שוה :אם כלי חדש הוא)כ( ,הרי הוא שלו .ואם היה
שטבעתו העין)כא( ,חייב להכריז .שאם יבא תלמיד חכם)כב( ויאמר אע"פ שאיני יכול ליתן
בכלי זה 927סימן ,יש לי בו טביעת עין ,חייב להראותו לו .אם מכירו ואמר שלי הוא ,מחזירין
אותו .במה דברים אמורים ,בתלמיד ותיק שאינו משנה בדיבורו כלל ,אלא בדברי שלום,
או במסכתא)כג() ,פירוש :אם ישאלוהו על מסכתא אחת אם היא סדורה בידו ,יענה לאו דרך ענוה(
או בפוריא) ,פירוש :אם שאלוהו חבירו שכבת על מטה זו ,יאמר לא ,פן יראו בה קרי ויתגנהקלט( או
באושפיזא) .פירוש :כדאמרינן בערכין מברך רעהו בקול גדול וגו' קללה תחשב לו )משלי כז ,יד(
שלא יספר בשבחו שקבלוהו בסבר פנים יפות ,בין בני אדם שאינם מהוגנים ,שלא יקפצו עליו ויכלו
ממונוקמ( קמאוכשהוא מקפיד על חלוקו להפכו ,בענין שלא יראו התפירות המגונות :הגה:
קמבודוקא אם מצאו במקום שתלמידי חכמים מצויין ,כגון בבית המדרש ,אבל בלאו הכי אינו חייב
להכריז928.קמג וכל תלמיד חכם הוא בחזקת שאינו משנה כי אם בדברים הנזכרים לעיל ,עד שיביא
המוצא ראיה שאינו נזהר)כד(קמד:

)כ( אם כלי חדש הוא כו'  -שאז אין שייך בו טביעת עין אפילו לת"ח ,כיון שעדיין לא היה
רגיל בו )סמ"ע(.
)כא( שטבעתו העין  -לשון טביעת עין )סמ"ע(.
 926כתב הערוך השלחן שהמאבד צריך לתת טעם לכך שאינו יודע לתת סימן בגוף החמור ,כגון
שקנאו לפני זמן קצר .אמנם לעיל סי' סה ס"י מבואר שאין הוכחה שהחפץ אינו שלו מכך שאינו
יודע לתת בו סימן.
 927אבל במטבעות לא שייך טביעות עין )שו"ע הרב ס"ט(.
 928הבית יוסף כתב בדעת הרמב"ם שגם כאשר מצא את הכלי במקום אחר אם בא תלמיד חכם
וטען שהוא שלו בטביעות עין ,צריך להחזיר לו ,כיון שאינו מתייאש מאחר שיודע שיחזירו לו בכך.
ונראה מדבריו שלא חלק על כך שכתב הטור שהמוצא במקום אחר אינו צריך לחוש שמא האבידה
היא של תלמיד חכם ,ולהכריז ,וכן מפורש בב"ח .ומוכח מכך שאבידה שאין עליה חיוב הכרזה אין
הכרח שהבעלים התייאשו ממנה ,ועי' פתחי חושן עמוד רצז ,וצ"ע.
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)כב( חייב להכריז שאם יבוא ת"ח כו'  -אף במקום שאין תלמידי חכמים יושבין ,והרמ"א
חולק )סמ"ע(.
)כג( או במסכתא כו'  -כיצד ,היה עוסק במסכת נדה ואמר במקואות אני שונה כדי שלא
ישאלוהו בענין נדה ,או שישן במטה זו ואמר בזו אני ישן שמא ימצא שם קרי ,או שנתארח
אצל שמעון ואמר אצל ראובן אני מתארח כדי שלא יטריח על זה שנתארח אצלו ,או שהביא
שלום בין אדם לחבירו והוסיף וגרע כדי לחבבן זה לזה ,וי"א ש"במסכת" יש בידך מסכת
פלוני סדורה בגירסא או לאו ,ואף על גב שסדורה היא לו יאמר לו לאו ,ומדת ענוה היא.
"בפוריא" שימשת מטתך ,יאמר לאו ,מדת צניעות הוא" .באושפיזא" שאלוהו על אושפיזו
אם קבלו בסבר פנים יפות ,ואמר לאו מדה טובה היא ,כדי שלא יקפצו בו בני אדם שאינן
מהוגנין לבא תמיד עליו ,ויכלו את ממונו ,ויש נ"מ שלדעא הראשונה לית בהשינוי צד מצוה,
אלא מותר לשנות בהן כי הן דרך ארץ ,לכך כתב בשלשתן ואמר ,משא"כ לפירוש רש"י דיש
בהן צד מצוה צניעות וענוה )סמ"ע(.
)כד( וכל ת"ח הוא בחזקה כו'  -צ"ע אם בזמן הזה ג"כ יש לת"ח דין זה ,מאחר שמצינו
שבכמה דברים אין נוהגים בזמן הזה דין ת"ח ,לענין ליטרא דדהבא ביו"ד סימן רמ"ג סעיף
ז' ושל"ד סעיף מ"ז ,ולענין היתר נדרים ביחיד ביו"ד ריש סימן רכ"ח ,גם לענין לדון יחידי,
ועי' לקמן רפ"ז ס"ב )סמ"ע( ,נראה כיון דאין כאן אפקועי ממונא משום אדם בבירור ,יש
לסמוך על זה שיש ת"ח בזמה"ז ,משו"ה כתב רמ"א כאן סתמא )ט"ז( ,אף בזה"ז דנין לההיא
דינא דהכא )רע"א( ,ואין ספיקו של הסמ"ע מוציא מידי ודאי של רמ"א דכל ת"ח הוא בחזקת
כו' ,והיכא דתפס בעל האבידה ואית ליה מיגו ודאי לא מפקינן מיניה אפילו בעם הארץ
]באם מצאו זה קודם שידעו הבעלים שנאבד מהם[ ,וכ"ש בת"ח דאפילו לכתחילה מותר
לתפוס כה"ג )פ"ת(.
סימן רסג  -המוצא אבידה שמתבייש להשיבה
)א( קמהמצא שק או קופה :אם היה חכם או זקן מכובד ,שאין דרכו ליטול כלים אלו בידו,
אינו חייב ליטפל בהם .קמוואומד דעתו)א( ,אילו היו שלו ,אם היה מחזירן לעצמו ,כך חייב
להחזיר של חבירו 929.ואם לא היה מוחל על כבודו אפילו היו שלו ,כך בשל חבירו אינו חייב
להחזיר:930

)א( ואומד דעתו כו'  -פירוש ,אם היו מונחין במקום שיש לחוש 931שיגנבו או יאבדו לא היה
בוש מחמת הזיקו והיה מטפל בהן להכניסן )סמ"ע(.

)ב( קמזהיה דרכו להחזיר כלים כאלו בשדה ,ואין דרכו להחזירן בעיר ,ומצאן בעיר ,אינו
חייב להחזיר .מצאם בשדה ,חייב להחזיר עד שיגיעו לרשות הבעלים ,ואע"פ שהרי נכנס

 929אמנם באופן שלעצמו לא היה מחזיר מחמת שלא היה שוה לו לטרוח ,ולא מחמת בזיון ,אינו
פטור לטרוח עבור המצוה )שו"ע הרב ל"ז(.
 930ומטעם זה נשים פטורות מחיוב השבה של אותן האבידות שאם הם היו שלהם לא היו הולכות
עמהן ברשות הרבים )פתחי חושן עמוד רלג(.
בעיקר דין זקן ואינו לפי כבודו עי' שו"ע הרב )מציאה אות לו( שכתב שדין זה אמור דווקא באדם
שהוא חשוב בעיני הבריות ,אבל אדם שנוהג בחשיבות שאינו ראוי לה חייב להחזיר ,אפילו אבידה
שאם היתה שלו לא היה מחזירה ]וצ"ע שהרי בפשטות השו"ע משמע שכל דבר שהמוצא לא היה
מחזיר לעצמו לא חייב כלפי אחרים[ .ועי' בפרי יצחק סי' נב שהביא כמה ראשונים שסוברים שכל
הפטור הוא דוקא בתלמיד חכם ]ולא כאשר אינה לפי כבודו מחמת סיבות אחרות ,כגון עשיר ,או
שר חשוב וכיו"ב[ אמנם מדברי השולחן ערוך שכתב 'או זקן מכובד' משמע שגם כשאינה לפי כבודו
מטעמים אחרים נפטר משום כך מחיוב השבה.
זקן שאינה לפי כבודו ליטלה ולהשיבה אבל יכול לעמוד ולשמור שלא תאבד עד שיבא אחר וישיב,
אינו חייב לעשות כן מחמת האיסור של לא תוכל להתעלם ,שאיסור זה אינו אלא כשיכול להשיב
עכשיו )פתחי חושן פ"ד סק"ג( .ויש להסתפק לגבי מצא בשבת אבידה שאסור לטלטלה מדין מוקצה
שכתב בשו"ת חת"ס )או"ח סי' מב( שאיסור טלטול מוקצה דוחה חיוב השבת אבידה ואסור לו ליטלה
כדי להשיבה ,האם יש עליו איסור של לא תוכל להתעלם ויהיה חייב לשמור עליה במקומה בשבת,
וליטלה ולהשיבה אחרי שבת ,או שאיסור זה אינו אלא כשיכול להשיב עכשיו.
 931ואם בודאי?
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בהם לעיר ואין דרכו בכך)ב( 932:קמחויש אומרים דלא יחזיר בעיר)ג( ,אלא יכניסה מן השדה לעיר
ויניחנה.קמט קנוכן אם מצא בהמה והכישה ,נתחייב ליטפל בה ולהחזירה ,אע"פ שאינה לפי
כבודו ,שהרי התחיל במצוה)ד(:933

)ב( ואף על פי שהרי נכנס בהם לעיר כו'  -בעיא דלא איפשטא היא בגמרא )ב"מ ל' ע"ב(
והמחבר פסק בזה כראשנים לחומרא והרמ"א כראשונים לקולא) 934סמ"ע(.
)ג( ויש אומרים דלא יחזיר בעיר .עיין בתשובת רבינו עקיבא איגר ]מהדורא קמא[ סימן
קצ"ג ובחידושיו למסכת ב"מ דף ל' ע"ב מה שכתב בזה )פ"ת(.936935
)ד( שהרי התחיל במצוה כו' – דווקא בבהמה ,ואם לא יגמרנה ימשוך מההתחלה היזק לבעל
האבידה ,שלמדה לילך מרחוק ,אבל בשאר דברים שאין דרכו ליטפל בהן ,אפילו התחיל בה
מותר לחזור בו ולהניחה ,מאחר דאין לבעל אבידה היזק בהתחלת המצוה )סמ"ע( ,ע"ל סי'
רס"א ס"ב )ש"ך( ,וי"א דאין חילוק בין בהמה לכלים כל שהתחיל אומרים לו גמור ,ואפילו
לא התחיל בדרך השבה רק בדרך מתעסק בעלמא) 937ט"ז(.

)ג( קנאההולך בדרך הטוב והישר ,ועושה לפנים משורת הדין ,מחזיר את האבידה בכל מקום,
ואע"פ שאינה לפי כבודו :הגה :קנבויש חולקין ואוסרין להחזיר)ה( ,הואיל ואינו לפי כבודו 938.אלא
אם רוצה ליכנס לפנים מן השורה ,ישלם מכיסו939קנג:

)ה( ואוסרין להחזיר  -אסור לזקן לזלזל בכבוד תורתו כיון דלא חייבתו התורה בזה )סמ"ע(,
עמ"ש בגליון לעיל סי' כ"ח ס"ה ]איתא בשו"ע שם :ת"ח שיודע עדות לישראל ,ותבעו
שיעיד לפני ב"ד קטן ממנו ,אם הוא עדות ממון ,אינו חייב לילך להעיד) ,אלא הם שולחין
אליו ,ומעיד( ,וז"ל בגליון :אם רוצה למחול ולמיזל ש"ד דת"ח שמחל על כבודו מחול[
)רע"א(.
סימן רסד  -אבידתו קודמת לכל אדם; אבידת רבו ואבידת אביו של מי קודמת
)א( מי שאבדה לו אבידה ,ופגע

באבידתו940

ובאבידת חבירו ,אם יכול לחזור את שתיהן

 932ומשום שלאחר שהתחייב במצוה שוב אינו נפטר ממנה .ומטעם זה חייב בשיטוח וניעור של
אבידה אף אם דבר זה אינו לפי כבודו )שו"ת רדב"ז ח"א סי' שיג( פתחי חושן עמוד רצט.
 933ואינו יכול להפטר על ידי שישלם את דמיה ,שכיון שנתחייב במצוה ,הרי הוא כמזיק על מנת
לשלם שאסור לעשות כן )אולם המשפט(.
 934הסמ"ע מדגיש שלפי הב"י החכם צריך לשלם מכיסו ,ולא הבאתי ,שהסמ"ע חולק ולמסקנה כמו
שכתוב למעלה.
 935לא עשיתי.$$
 936לא הבאתי את דברי הט"ז.
 937ז"ל הגמ' :אמר רבה הכישה חייב בה .אביי הוה יתיב קמיה דרבה חזא להנך עיזי דקיימו שקל
קלא ושדא בהו אמר ליה איחייבת בהו קום אהדרינהו .פי' רבינו יהונתן מלוניל על הרי"ף :אם הכה
אותה במקל או באבן או ברגלו להשיבה נתחייב בה להחזירה דהואיל והתחיל ומחל על כבודו גומר
דכבודו מחול .ולא מצאתי בראשונים מקור לזה שאם עשה מעשה בדרך מתעסק ולא לשם השבת
אבידה שנתחייב בה .ועי' שיטה מקובצת בשם הרמ"כ :כיון שעקרה יד ורגל כקנויה.
 938אמנם יכול בעל נפש להחמיר על עצמו להמתין ולשומרה עד שיגיע אחר שישיבה לבעליה
)מהריק"ש(.
 939צ"ע אם מותר לכתחילה לא להחזיר אבידה וליתן כסף לבעלים.
ואם אינו יודע מי בעל האבידה ,אינו יכול לצאת ידי לפנים משורת הדין לדעת הכל שהרי אינו
יודע למי לשלם את דמיה )שו"ע הרב( ,אמנם יתכן שיוכל להכריז על כך שרוצה לשלם ועל ידי כך
ימצא את הבעלים ויקיים לפנים משורת הדין.
 940הערוך השלחן דקדק מלשון השולחן ערוך 'ופגע באבידתו' שדין זה אמור דוקא אם בודאי יכול
להציל את שלו ואם יחזיר לחבירו יפסיד ,אבל אם אין אבידתו לפניו ,אלא הוא מחפש אחריה ,אינו
נפטר מהשבה .אמנם ההלכה למשה כתב בדעת הרמב"ם שאף כשיש ספק אם יפסיד את אבידתו
פטור מן הדין להשיב לחבירו ,ורק לפנים משורת הדין ראוי שלא ידקדק בכך ולא יפטור עצמו אלא
כשודאי יפסיד את שלו .ועי' בפתחי חושן )עמוד רלז( שכן הוא פשטות דברי השולחן ערוך ,ויתכן
שכאשר אבידתו לפניו ויש ספק אם יפסידה על ידי שישיב את אבידת חבירו גם הערוך השלחן מודה
שאינו חייב להשיב לחבירו.
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חייב להחזירם.קנד ואם לא ,יחזיר את שלו ,שאבידתו קודמת 941אפילו לאבידת אביו ורבו,
כדדרשינן מאפס לא יהיה בך אביון)942א( )דברים טו ד(.קנה ואעפ"כ יש לו לאדם ליכנס
לפנים משורת הדין ,ולא לדקדק ולומר שלי קודם)ב( ,אם לא בהפסד מוכח .ואם תמיד
מדקדק ,פורק ממנו עול גמילות חסדים ,וסוף שיצטרך לבריות:

)א( מאפס לא יהיה בך אביון  -דדרשינן כאילו הוא אומר הזהר מן העניות .ומטעם זה לאו
דוקא אבידתו קודמת קאמר ,אלא כל הפסד ממון או ביטול מלאכה שלו מחמת השבה זו,
שלו קודם )סמ"ע(.
)ב( ולא לדקדק ולומר שלי קודם  -פירוש ,מפני דבכל דבר הצלת ממון חבירו יכול אדם
למצוא לו צד היתר ולומר אני קודם לילך ולטרוח על שלי פן אפסיד חובי או אתבטל ע"י
השבה זו מעסק פלוני שיהיה לי מזה ריוח ממון ,משו"ה קאמר דזה לא יעשה אם לא בהפסד
המוכח והברור )סמ"ע(.

)ב( פגעקנו באבידת אביו ובאבידת רבו ,אם היה אביו שקול כנגד רבו ,של אביו קודמת.
ואם לאו ,של רבו קודמת 943.והוא שיהיה רבו מובהק ,שרוב חכמתו של תורה למד ממנו:944
ועבי"ד סימן רמב סל"דקנז:

)ג( של רבו קודמת  -שאביו הביאו לעולם הזה ורבו 945לעולם הבא )סמ"ע(.
)ד( ועיין ביו"ד כו'  -פירוש ,שם כתב די"א דהיינו דוקא ברבו שלמד עמו בחנם  ,אבל אם
אביו שוכר לו רבו שמלמדו ,אביו קודם לכל דבר ,ושכן נראה עיקר) 947סמ"ע( ,ה"ה אדם
אחר שאינו אביו כשמשכיר לו מלמד אבידת הנותן שכר קודם לאבידת רבו )ש"ך(.
946

)ג( קנחהניח אבידתו ,והחזיר אבידת חבירו ,אין לו אלא שכר הראוי לו .כיצד ,קנטשטף נהר
חמורו וחמור חבירו ,שלו שוה מנה ,ושל חבירו ק"ק ,הניח שלו והציל של חבירו ,אין לו אלא
שכר הראוי לו .ואם אמר לו אציל את שלך ואתה נותן דמי שלי ,או שהתנה כן בפני בית
דין ,חייב ליתן לו דמי שלו .ואע"פ שעלה חמורו מאיליו ,זכה במה שהתנה עמו :הגה :מיהו
הוא הפקר ,וכל הקודם בו זכה)י(.קס קסאואם אין הבעלים שם ,אע"פ שלא התנה כאילו התנה דמיקסב.
ועיין לקמן סימן רסה:

)ה( שטף נהר  -והיינו דוקא ביכול חבירו להציל ע"י הדחק ,דבאין יכול להציל כלל
מהפקירא קא זכי )ש"ך ט"ז נתה"מ( ,וגם דוקא כשהוא באופן שבאם לא הציל היה ברי
הזיקא ,אבל בלא"ה אפילו שכרו אין לו כשאר מבריח ארי )נתה"מ(.
)ו( שלו שוה מנה  -הוא הדין אם היה שוה ג"כ מאתים ,אלא אורחא דמילתא נקט ,דמשום
דחמור חבירו עדיף טפי סבר אניח שלי וחבירי ישלם לי עבור הצלת חמור שלו טפי משיווי
חמור שלי )סמ"ע(.
)ז( אלא שכר הראוי לו  -פירוש ,כמו שהיה נוטל אחר לטרוח טירחא כזו ולהציל חמור כזה
מהמים ,ושכר כזה עכ"פ יטול ואין בו משום דמי השבת אבידה ,דלא גרע זה ממי שיש לו
מלאכה דאינו חייב להניח מלאכה שלו ולעסוק בהשבה ,והאי נמי הוא לפניו מלאכת הצלת
 941וכן כל הפסד אחר פוטרו מהשבה ,ואפילו כשההפסד הוא מה שהיה יכול לעבוד במקום אחר,
כמבואר להלן סי' רסה.
 942עי' בסי' הקודם שזקן שפטור שאינו לפי כבודו מח' אם התחיל אם חייב לגמור ,אם יש אותו
מח' כאן.
 943וכן שאר כל קדימות בן לבת ,וכהן ללוי ,ותלמיד חכם לעם הארץ )פתחי חשן עמוד רלז ,ועי"ש
שהסתפק אם אבידתו של אותו שצריך לאחרו שוה יותר יותר משל חבירו( .עי' יו"ד סי' רנא ס"ט
לגבי דין קדימה בצדקה ,ושם מפורט סדר הקדימה ,איש קודם לאשה ,וכהן קודם ללוי וישראל,
וממזר תלמיד חכם קודם לכהן גדול עם הארץ ,ואביו ורבו קודמים לתלמיד חכם אחר אפילו גדול
מהם.
 944עי' יו"ד רמב ס"ל :דהיינו שרוב חכמתו ממנו אם מקרא מקרא אם משנה משנה אם גמרא גמרא:
הגה ובימים אלו עיקר הרבנות אינו תלוי במי שלמדו הפלפול וחילוקים שנוהגים בהם בזמן הזה רק
במי שלמדו פסק ההלכה והעיון והעמידו על האמת והיושר.
 945יש לדקדק שלשון הגמ' היא שרבו מביאו )לשון הוה( לעולם הבא.
 946עי' שם בש"ך :אבל אינו מובהק אביו קודם אפילו אינו חכם כלל .ואם אפשר להחזיר את שניהם
חייב להחזיר את שניהם.
 947אמנם עיי"ש ברע"א :סברא נכונה היא אלא שלא חילקו הפוסקים.
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חמור שלו .אבל א"צ ליתן לו יותר בשביל הפסד חמורו ,דה"ל להתנות עם חבירו ולומר אם
תשלם לי דמי חמורי אציל את שלך ,ומדלא התנה ש"מ מחל לו ,א"נ משום דיכול חבירו
לומר אם לא היית מצילו הייתי מהדר אחר איש אחר שיציל את שלי בשכירות זה .משא"כ
כשאינו שם דצריך לשלם לו דמי חמורו כמ"ש מור"ם בהג"ה ,והיינו טעמא ,דמסתמא ניחא
לחבירו בזה ,ולקמן סימן רס"ה סק"ח?? כתבתי דאף דשם אינו משלם אלא כפועל בטל,
שאני הכא דטירחת הצלת חמורו של חבירו מהמים היא קשה כהצלת חמורו )סמ"ע(.
)ח( או שהתנה כן כו'  -פירוש ,אפילו אם היה שם חבירו ולא התנה עמו ,כיון שהיו שם ג'
שנקראין בית דין והתנה עמהן ,חייב )סמ"ע( ,מ"ש שהתנה בפני ג' ,ממה נפשך ,אם יש שם
בעל החמור אמאי לא יתנה עמו דוקא ,ואף על פי שיש שם בית דין היאך ירשוהו בשל אחר
כשהוא כאן ולא ישאלוהו אם ניחא ליה או לא ,ואם שאלוהו ואינו מסכים מה לב"ד בכך,
ואי מיירי שאין הבעלים שם הא אין צריך תנאי כמו שכתב תחילה .וצריך לומר דהא קמ"ל
דאף שאין הבעלים שם מ"מ אם יש שם ב"ד צריך תנאי בפניהם ,וא"כ מה שכתב או שהתנה
כך בפני ב"ד ,לדיוקא נתכוין דאם לא התנה לא ,ודלא כסמ"ע )ט"ז(.
)ט( זכה במה שהתנה עמו  -דמשעה שירד להציל את של חבירו ונתיאש משלו נתחייב לו
חבירו כפי תנאו שהתנה עמו ,ומשמיא רחימו עליה שעלה חמורו מאליו )סמ"ע(.
)י( מיהו הוא הפקר  -דהא נתיאש ממנו בשעה שירד להציל את של חבירו )סמ"ע( ,וי"א
שאינו הפקר )ש"ך( ,ועי' לעיל סי' רס"ב ס"ק )ח( דלא הוי הפקר .ואפשר דמיירי כשקדם
וזכה קודם שנתוודע להבעלים שעלה מאליו) 948נתה"מ(.

)ד( קסגירד להציל ולא הציל ,אין לו אלא שכרו הראוי לו 949:הגה :ודוקא שהתנה עם
הבעלים)יא( 950,אבל לא התנה עם הבעלים ,וירד להציל ולא הציל ,אפילו שכרו אין לו ,דהא לא
הועיל לו .וכן אם עלה חמורו מאליו)יב( .אבל אם הציל ,לא יוכל בעל החמור לומר ,חמורי היה עולה
בלעדי הצלתך ,אלא חייב ליתן לו שכרו .951וכן שנים שנתפסו ,והוציא אחד הוצאות .אם השני יצא)יג(
מן המאסר בלא השתדלות חבירו ,אין חייב ליתן לחבירו כלום ,הואיל ולא התנה עמו)יד( ואם לא יצא
רק ע"י השתדלות האחר ,לא יוכל לומר לא הייתי צריך להשתדלותך כי ידי תקיפה ,אע"פ שהאמת
אתו ,מכל מקום חייב ליתן לו כפי מה שנהנה)טו( ,לפי ראות בית דין ,כן נראה לי.קסד ואם נראה לבית
דין שלא הוצרך להרבות בהוצאות בשבילו ,דאפילו בשבילו לבדו היה צריך לכל הוצאות אלו)טז()יז(,
אינו חייב ליתן לו כלום ,דזה נהנה וזה אינו חסר .לכן יש מי שפסק מי שהציל ספריו וספרי חבירו,
אם לא הוצרך להרבות הוצאות בשביל חבירו)יח( ,אין חבירו חייב לשלם לו כלום.קסה ונראה לי דווקא
שירד תחילה להציל שלו)יט( ,אלא שהציל גם כן של חבירו עמו ,אבל אם ירד על דעת שניהן ,חייב
ליתן לו מה שנהנה ,מאחר שהציל של חבירו ,וכמו שנתבאר .כן נראה לי .וכן כלקסו אדם שעושה עם
חבירו פעולה או טובה)כ( ,לא יוכל לומר בחנם עשית עמדי הואיל ולא צויתיך ,אלא צריך ליתן לו
שכרו:

)יא( ודוקא שהתנה עם הבעלים  -ר"ל תנאי הנ"ל סעיף ג' שיתן לו דמי חמורו .ונראה דאפילו
לא התנה בפירוש אלא התנה סתמא ,חייב ליתן לו לפחות שכרו הראוי ,ולא דמי כל חמור
שנפסד לו ע"י טירחת הצלת חמורו של חבירו )סמ"ע( .וי"א כשהתנה ,אז אף אם לא הציל
מ"מ כיון שגילה דעתו שרצה לשכור מצילין הרי הרויח במה שהלך זה שלא היה צריך ליתן
שכר למצילין אחרים ,משום הכי צריך ליתן לו שכרו ,משא"כ כשלא התנה ואין לו רק דין
 948עי' לעיל הערה .910
 949עי' פתחי תשובה ס"ק א שמשמע מדבריו שדין זה הוא כדינו של שדכן וסרסור )בזמנם( שבסתמא
אם קצב להם שכר פעולה ,חייב לשלם בין אם נגמרו לבסוף השידוך והמקח בין אם לא נגמרו אא"כ
התנה אתו שיטול שכר רק אם הם נגמרו.
 950כתב המחנה אפרים )הל' שכירות סי' כג( שאם אמר הבעלים הצל את שלי ואתן שכרך ,הרי הוא
כמתנה עמו אם תציל את שלי אתן שכרך ,ואם לא הציל אינו נוטל כלום ,ורק אם אמר סתם הצל
את שלי ,הרי שכרו לפעולת ההצלה וחייב לשלם אפילו כשלא הציל.
951
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יורד לנכסי חבירו שלא ברשות ,דאין לו רק הוצאה שיעור שבח ,וכשלא השביח אינו נוטל
כלל )נתה"מ( ,מש"כ בסמ"ע שהתנה ,ר"ל שלא אמר שיתן שכר אפילו אם לא יציל ,וה"ה
בשתדלן וסרסור ושדכן ,952אם אמר לו שישתדל לו דבר פלוני אצל השררה או שדך לי אשה
פלונית או סרסר לי בית פלוני וקבע לו שכר ,אם לא אמר לו לכשתגמור הדבר רק סתם ,וזה
טרח ,אף שלא עלה בידו נוטל מה שקצב אם אינו סך גדול ורב מהראוי לטורח כזה ,שאז
ודאי בין שתדלן בין סרסור אין לו רק הראוי לטורח ההוא הראוי לאיש ההוא ,ואפילו עלתה
בידו אין לו יותר ]כדלקמן סעיף ז' בהג"ה ,ועיין מה שכתבתי שם ]סק"ז[[ .ומבואר שם שאם
בעת הפסיקה אמר לו לכשתגמור הדבר ,אינו נוטל בלא עלה בידו אפילו הוצאות שהוציא,
מאחר שלא התנה .פרנס ששלחוהו בני המדינה אל המושל להשתדל על דבר הטלת אלף
ר"ט וקצבו לו שכר על זה ,ופעל אצל המושל ליטול רק החצי ,ועתה ביקשו לפחות שכרו
מחמת שלשה דברים .הא' ,כי נודע להם שנתרצה בכתב הראשון לתת ת"ק ר"ט ,והיה לו
לבקש פחות הרבה .והב' ,שריבה בהוצאות ,והג' ,כי ריבה בהוצאות מזונות בהמשך זמן
שנתרשל שם בעסק הקהל .הדין עם הפרנס ,ואין כאן טענת ודאי כלל )פ"ת(.
)יב( וכן אם עלה חמורו מאליו כו'  -פירוש ,חמור של חבירו ג"כ דינא הכי ,דאפילו אם התנה
עמו דירד להציל כדי שישלם לו דמי חמורו ,וירד להציל ונפסד חמורו וחמור חבירו עלה
מאליו ,ג"כ אין לו אלא שכירותו כאיש אחר ,דאין פסידא על ידי הצלה כי אם בטירחא לבד,
ואם לא התנה עם חבירו או עם בית דין תחילה ,אפילו שכירות אין לו אף דיש לו פסידא על
ידו ,וכדין ירד להציל ולא הציל ,מיהו נראה דלא כרמ"א,ואם לא היו הבעלים שם ,אף דלא
התנה כאילו התנה עמהם דמי ,וצריך ליתן דמי שכירותו כמו לאיש אחר לפחות )סמ"ע(,
ובהתנה אף דעלה מאיליו צריך לשלם לו שכרו משלם כל מה שהתנה )ש"ך( ,ועיקר כרמ"א
)נתה"מ ,ט"ז ,(953וי"א שמח' זו בין הסמ"ע לרמ"א היא מח' שו"ע ורמ"א סי' שי"א ס"ג
)פ"ת(.
)יג( אם השני יצא כו'  -ואם א' נתפס ופדאו אחד בממון ,צריך חברו לשלם לו ,והיינו כדי
דמיו ,אבל יותר לא .ואם נתפס על עסקי נפשות ,צריך לשלם לו אף ביותר מדמיו .וכן אם
ברח ותפס השר ספריו ופדאו א' צריך לשלם לו כל מה שנתן עבורם משום בזיון הספרים
)ש"ך(.
)יד( הואיל ולא התנה  -דכל המהנה סתם אדעתא דתשלומין הוא ,ולא אמרינן דמחל ,וכאן
כיון דבלתי אפשרי להינצל בלתי הוצאות כאלו ,משו"ה חייב בכל הוצאות) 954נתה"מ(.
)טו( אף על פי שהאמת אתו מכל מקום חייב כו'  -שני שותפין במשכון אחד ולקח השר של
האחד המשכון שהיה בידו ,והוציא עליו הוצאות עד שהוציא מתחת ידו ,ושותף השני לא
רצה ליתן לו להוצאה כלום כי אמר ששר שלו ידו תקיפה על שר של חבירו והיה מוציאו
מיד שר שלו בכח בחנם ,וכתב דא"צ ליתן לו אלא כדי שכרו ,דמשמע הא כדי שכרו יש לו,
דאף דהיה אפשר דשר שלו היה יכול להוציאו ,מכל מקום עדיין לא הוציאו מידו ,מה שאין
כן בנידון זה שכבר יצא מאליו )סמ"ע( ,היינו ששמין כמה אדם רוצה ליתן שלא יהיה צריך
להשתמש באלמות )נתה"מ( ,זה מיירי שחבירו לא היה יכול להציל כי אם ע"י הדחק ,דאל"כ
לא הוצרך לתת אפילו שכרו )ט"ז(.
)טז( דאפילו בשבילו לבדו היה צריך כו'  -ובזה פטור אפילו לא היה אפשר להינצל בלתי
הוצאות כאלו ,משום דהוא לא ירד רק על דעתו לבדו ,הוי זה נהנה וזה אינו חסר דפטור,
ולזה סיים רמ"א דאם ירד על דעת שניהם דחייב ליתן לו .והטעם נראה ,כיון דאי אפשר
להינצל בלי הוצאות ,ממילא כל אחד יכול לכוף את חבירו ליתן ,וכן בכל מקום כשהדבר
צריך לשניהם ואי אפשר לאחד לתקן הדבר מבלי חבירו ,שכופין זה את זה )נתה"מ( ,מיהו
יש לחלק בין דבר שנוגע לציבור וקהל ובין יחיד המדיין עם יחיד .ולכן במקום שהיה שריפה
גדולה רחמנא ליצלן ,ובית אחד ברחוב יהודים ניצול שהיו בו ג' קומות ,והעליון כיון שראה
שהשריפה גדולה כל כך שיבר הגג מעליו כדי שלא ידלק הבית וע"י זה ניצל הבית ,ואח"כ
תובע לתחתונים שיתנו גם המה לסיועת הגג ,ופסק דאין בטענתו כלום ,כיון שהעליון היה
צריך לעשות הצלה זו בשביל עצמו ,הוי כזה נהנה וזה לא חסר דפטור .אמנם אם השררה
 952עי 'לקמן סקל"ה??
 953הט"ז השני לא הבאתי
 954חלש
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בא בעצמו למקום השריפה וציוה לשבר איזה גגות מעל הבתים הסמוכים כדי להצילם
ונתכבתה השריפה ,ובאו העליונים עם התחתונים למשפט ,גם על התחתונים מוטל ליתן
לסיוע תיקון הגג ,כיון שנשבר ע"י ציווי השררה והם ירדו על דעת שניהם להצילם .ומ"מ
כיון שלעולם על העליון מוטל לתקן הגג ]היכא שנתקלקל מעצמו כדלעיל סימן קס"ד סעיף
א'[ ,וא"כ ע"י שעושין עכשיו גג חדש משתכר העליון שלא יהיה צריך לתקן כל כך מהר כמו
כשהיה גג ישן ,זה יכול לנכות לו לפי ערך לפי מה שנהנה העליון בעשיית גג חדש והמותר
יתנו שניהם בשוה .ועיין בתשובת חתם סופר חלק יו"ד סוף סימן רל"ט ]אות ט'.[955
)יז( שם  -תבע ראובן את שמעון חוב בעל פה עשרים זהובים ,ושמעון הודה ,אלא שטען
שרוצה לנכות חמשה זהובים מחמת שבעת השריפה שהיה ,שכר שמעון ערלים להציל ב'
תיבות מלאות מביתו לרחוב העיר ונתן להם עשרה זהובים שכר הצלה ,וכבואם לביתו מצא
שכבר הצילה אשתו תיבה אחת והצילו הערלים תיבה הנשארת ולא רצו להחזיר חמשה
זהובים ,ואמר שמעון א"כ הצילו לי תיבה שניה בבית שכיני ,ובא לבית ראובן הנ"ל וסיפר
לו שבעד חמשה זהובים שנשאר משלו ביד הערלים רוצה להציל תיבתו של ראובן ,וביקש
שהוא יתן לו החמשה זהובים ,והשיב אז ראובן הלא בלא"ה ישתקעו החמשה זהובים בידם
וראוי לך שתעשה לי טובה זו להציל תיבתי ,ושמעון החזיק בסברתו שיחזיר לו החמשה
זהובים ,ועל סמך זה ציוה להערלים והצילו תיבת ראובן לרחוב העיר ,ובעבור זה רוצה
לנכות לו עתה החמשה זהובים ,וראובן משיב הלא אז גיליתי דעתי שאיני רוצה ליתן לך
כלום ,ועוד ,שלא נשתלם ההצלה במה שהצילו לרחוב ,שאח"כ היתה השריפה גדולה
והוצרך לשכור אחרים להצילה לשפת הנהר .אין כאן מטעם זה נהנה וזה לא חסר ,דמאחר
דהיה יכול שמעון ליכנס לבית איש אחר להציל שם ולהשתכר אותן החמשה זהובים ,ואף
הרמ"א בסימן רס"ד בירד להציל לא קאמר אלא בהציל סתמא ולא בכה"ג דזה גילה דעתו
שאינו רוצה לשלם לו ,היכא דהוי ודאי הנאה ,לא איכפת לן במה שגילה הנהנה דעתו שאינו
רוצה לשלם לו כו') 956פ"ת(.
)יח( אם לא הוצרך להרבות הוצאות כו'  -אף אם הוצרך להרבות ,מכל מקום אם חבירו מוחה
שלא להוציא אין חבירו חייב לשלם ,דדוקא בטובע בנהר לקמן סימן תכ"ו הוא דלא מהני
מה שמוחה אבל בהצלת ממון אינו חייב באם מוחה כו' )פ"ת(
)יט( דוקא שירד  -נ"ב עיין שו"ת רמ"א סי' פ"ו .ובשו"ת בני אהרן סי' ט"ו ובשו"ת שבות
יעקב ח"א סי' קנ"ח) 957רע"א(.
)כ( פעולה או טובה  -והיינו שהשביחו ,כגון שאמר לו אכול עמי או דור עמי ,חייב לשלם,
אבל כשמצילו מן ההיזק דינו כמבריח ארי וכהשבת אבידה )נתה"מ ,ט"ז(.
)כא( אלא צריך ליתן לו שכרו  -עיין מה שכתבתי לעיל סימן פ"ט סעיף ג' סק"ב דמ"מ ליכא
גביה תקנת שכיר באם בעל הבית אומר פרעתי שיהיה זה העושה נשבע ונוטל ,רק בעה"ב
נשבע היסת )פ"ת(.

)ה( קסזוכן שנים שהיו באים בדרך)כב( ,זה בחבית של יין ,וזה בכד של דבש .ונסדק הכד של
דבש)כג( ,וקודם שישפך הדבש לארץ ,שפך זה יינו והציל הדבש לתוך החבית .אין לו אלא
שכרו הראוי לו)כד( .ואם אמר לו ,אציל את שלך ,ואתה נותן לי דמי שלי 958,או שהתנה כן
בפני בית דין .הרי זה חייב ליתן לו .קסחובעל היין חייב לשפוך)כה( יינו כדי להציל דבש חבירו959,
הואיל והבעלים אומרים לשלם לו960,קסטויש חולקין)כו( .ואם נשפך הדבש לארץ ,הרי זה הפקר,

 955לא עשיתי$$
 956עי' ס"ק הבא ,וצ"ע.
 957לא עשיתי.$$
 958ושמין את דמי היין כפי מה ששוה עכשיו בשוק ,ואם רוצה ליטול כפי שוויו בשעה שהוא יקר
יותר צריך להתנות כן במפורש.
 959ועי' בשו"ע הרב ]שאלה ושכירות ו[ שכתב ,שלדעה זו כאשר בעל היין אינו נמצא שם רשאי
בעל הדבש לשפוך את היין על מנת לשלמו ולהציל את הדבש.
 960יש לעיין בעיקר דין זה האם חיוב הצלת הדבש הוא גם באופן שעל ידי ההצלה יגרם הפסד
לבעל היין כגון שבעל הדבש לא ירצה לשלם מרצונו ויצטרך לתובעו בבית דין ויפסיד על ידי כך
מזמנו וכיו"ב ,וצ"ע.
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וכל המציל לעצמו מציל 961:הגה :ויש אומרים אפילו לא נשפך הדבש עדיין ,רק שנשבר הכד כל כך
שהיה נשפך אם לא הציל זה ,הוי הפקר.קע והוא הדין בכיוצא בזה ,כגון שהיה שריפה בעיר ,וברחו
היהודים מן העיר מפחד הדליקה ,והציל אחד ,מה שהציל הוא שלו ,דהוי כזוכה מן ההפקר)962כז(קעא:

)כב( וכן שנים כו'  -ע' בתשובת רשד"ם סי' שע"א ושפ"ט) 963ש"ך(.
)כג( ונסדק הכד כו' -קאמר נסדק ,דאין כאן הפסד גמור דיש תקוה להצילו ,משו"ה לא
אמרינן בו דכל הקודם זכה בו )סמ"ע(.
)כד( אין לו אלא שכרו כו'  -מיירי דבעל הדבש היה שם ,והיה לו להתנות עמו שעל מנת
שישלם לו דמי יינו הוא שופכו ולהציל הדבש ,ומדלא התנה יכול האחר לומר אם לא
הצלתהו הייתי מוצא אחר בשכירות זה והיה מצילו ,וכנ"ל ס"ק )ז( ,ומינה דאם לא היה בעל
הדבש שם להתנות עמו ,דצריך לשלם לו כל דמי יינו ,וכנ"ל בסוף סעיף ג' ,ומשום דאיירי
כאן בשנים שפגעו זה ביינו וזה בדבשו ,והיינו שגם הבעל אבידה הוא שם ,משו"ה לא כתב
בפירוש הדין כשאינו שם וסמך אמ"ש לפני זה )סמ"ע(.
)כה( ובעל היין חייב לשפוך כו'  -דעליו מוטל לקיים מצות השבת אבידת ממון חבירו כיון
שאין לו הפסד )סמ"ע.(964
)כו( ויש חולקין  -אפילו לדעת החולקין בזה ,מ"מ בפועל העוסק במלאכתו ויש לפניו השבת
אבידה ,ואומר לו בעל האבידה אשלם לך כל שכר פעולתך השב אבידתי ,דצריך להשיבו
ולוקח ממנו שכר בטילתו ,ושאני הכא דיכול להתנצל ולומר ניחא לי ביין שלי )סמ"ע( ,וי"א
שזה בכל הפסד אפשר לטעון כך ,ורק בענין מניעת רווח אי אפשר )רע"א( ,ע"ל סי' רס"ה
בהג"ה שני )ש"ך(.
)כז( דהוי' כזוכה מן הפקר כו'  -ואם יכול להציל ע"י הדחק אין לו אלא שכרו וה"ה בכל
הדברים הנ"ל )ש"ך( ,עי' סימן רנ"ט סעיף ז' בהג"ה ובש"ך שם ]סק"ג??[ ה"ה הכא צריכין
להחזיר בכל ענין ,כי כפי התקנה דבזמנינו הוא גזירת המושל בכל מקום שמה שחוטפין
בשעת שריפה ,הן שהבעלים שם הן שאינן שם ,שמחויבים להחזיר )פ"ת(.

)ו( קעבהיה זה בא בכד של דבש ,וזה בא בקנקנים ריקנים ,ונסדק הדבש .ואמר לו בעל
הקנקנים ,איני מציל לך דבש זה בקנקני ,עד שתתן לי חציו או שלישו ,או כך וכך דינרים,
וקבל עליו בעל הדבש ,ואמר לו הן ,הרי זה שחק בו ,ואינו נותן לו אלא שכרו הראוי לו,
שהרי לא הפסידו כלום:

)כח( שכרו הראוי כו'  -ע"ל סי' רס"ה הג"ה ב' )ש"ך(.
)כט( שהרי לא הפסידו כלום  -מ"מ שכר הראוי לו דהיינו שכר הטירחא ושכר הכלים צריך
ליתן לו ,דמיירי באיש הנשכר לאחרים לעסוק בכלים מלאכת אחרים ושכר בטילתו ניכר,
דלולי שעסק בזה היה עוסק בשכירות אחרת ,ואין עליו לבטל ממלאכתו בחנם בשביל הצלת
ממון של זה ,וכן הטעם במעבורת בסעיף ז' .ועוד נראה ,דאפילו אם ידוע שלא היה לו עסק
אחר לעת עתה לעסוק בו ,וה"ה לבעל מעבורת שלא היה לו לעת עתה מי להעבירו ,מ"מ
צריך ליתן לו שכרו כאחר ,כיון דכל השנה כשבא אחד ומבקש ממנו להעבירו או לעסוק לו
בכליו מלאכה כזו או קלה או כבידה ממנה מדרכן ליתן עליה שכר ,אינו מן הדין שיהא זה
עדיף משום צורך הצלת ממונו או גופו ,משו"ה צריך עכ"פ ליתן לו שכר כאינש דעלמא
)סמ"ע(.

)ז( קעגוכן מי שברח מבית האסורים)ל( ,והיתה מעבורת לפניו ,ואמר לו העבירני ואני נותן

 961הב"ח כתב שהטעם לכך שנעשה הפקר משום ששום אדם אינו יכול להצילו אלא בעל היין.
אמנם החזו"א )ב"ק סו"ס כא( כתב ,שאין הדבר תלוי בכמות המצילים אלא בסיכויי ההצלה ,ולכן
אם יש אפילו אדם אחד שהבעלים סומך עליו שיציל לא נעשה הפקר ,אבל כשההצלה היא קרוב
לנס אע"פ שיש מצילים רבים נעשה הפקר.
 962ועי' שו"ע לעיל סי' קפא ס"א לגבי שיירא שהותקפה על ידי שודדים ,שאם אנשי השיירא אינם
יכולים להציל את ממונם ואחד מהם טרח והציל ,זכה במה שהציל ,ואם יכולים להציל על ידי הדחק
ואמר אחד מהם בפני הבעלים לעצמי אני מציל ושתקו הבעלים הציל לעצמו ,ואם מחו בידו הציל
לבעלים ,ואם אפשר להציל בקלות אפילו אם שתקו הבעלים הציל לבעלים ,ואפילו הניח את שלו
לצורך כך.
 963לא עשיתי.$$
 964ועי' לקמן סי' ש"ח סמ”ע סקי"ד??.
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לך דינר ,והעבירו ,אין לו אלא שכרו הראוי לו)לא( .ואם היה צייד ,ואמר לו בטל מצודתך
והעבירני ,נותן לו כל מה שהתנה עמו)לב( ,וכן כל כיוצא בזה :הגה :קעדיש אומרים)לג( הא דאין
לו אלא שכרו ,היינו בדבר שאין רגילות ליתן עליו הרבה ,אבל בדבר שדרך ליתן הרבה ,כגון השבעת
שדים או רפואה)לד( ,חייב ליתן לו כל מה שהתנה עמוקעה .ובשדכנות)לה( אין לו אלא שכרו)לו( ,אע"פ
שהתנה עמו לתת לו הרבה)לז(קעו:

)ל( וכן מי שברח  -עיין בתשוב' ר"ש כהן ס"ב סי' פ' )ש"ך(.965
)לא( העבירו אין לו אלא שכרו הראוי  -וכן ללוקח סמנין הרבה בדמים יקרים מפני חולי
הדוחק דלא מיחייב אלא בדמיהן וכן כל כיוצא בזה )קצה"ח( ,עיין לעיל סי' פ"א בש"ך
סק"ו ]בכל מקום היכא שאינו חייב לו כבר רק שמבטיח לו עתה בדיבורו ,פטור[ )רע"א(.
)לב( כל מה שהתנה עמו  -אפילו אין נראה לעינים שהיה לו ריוח כל כך אם היה צודה דגים,
מ"מ כיון דעכ"פ היה לו לצוד דגים ,ואפשר שהיה עולה במצודתו כל כך דגים כשיעור
פסיקתו שכר זה ,משו"ה צריך ליתן לו כל שכרו .ראובן שהבטיח לשמעון להשתדל בעדו
בעסק מה בחנם ,וכמעט שנגמר הדבר חזר בו ורוצה שכר ,והוצרך שמעון לתת לו שכר,
ואח"כ באו מעות ראובן ליד שמעון ואמר לקחת את שלי שלא כדין כי אנוס הייתי במה
שפייסתיך ,דהדין עם ראובן ,וכן אם טען שמחמת יראה הבטיח ליתן לו )סמ"ע( ,נראה
מדבריו שאם נראה לעינים בבירור שאי אפשר בשום פנים להעלות כ"כ דמים כמו שיעור
פסיקתו אין צריך ליתן אלא כשיעור שהיה יכול לצוד .וי"א דכל כה"ג נמי צריך ליתן כל מה
שפסק) .קצה"ח( ,עיין תשו' לחם רב סי' רכ"ז )רע"א(.966
)לג( י"א כו'  -ע' בתשוב' ן' לב ס"א כלל י"ז סימן צ"ט ובתשו' רמ"א סי' פ"ו דף קע"ו
ובתשו' מבי"ט ח"א /ח"ב /סי' נ"ו ובשאלות השניות סי' ס"א ובספר א"א דק"א ע"ג
)ש"ך( ,967ועיין תשובת רשד"ם חיו"ד סי' ע"ט )רע"א(.968
)לד( השבעת שדים כו'  -ע"ל בי"ד סי' של"ו ס"ג ]ז"ל השו"ע :מי שיש לו סמנים ,וחבירו
חולה וצריך להם ,אסור לו להעלות בדמיהם יותר מן הראוי .ולא עוד ,אלא אפילו פסקו לו
בדמיהם הרבה ,מפני צורך השעה שלא מצאו סמנין אלא בידו ,אין לו אלא דמיהן .אבל אם
התנה בשכר הרופא הרבה ,חייב ליתן לו ,שחכמתו מכר לו ואין לו דמים :הגה  -ואף על פי
שיש מצוה עליו לרפאותו; שכל מצות עשה דרמיא אכולי עלמא ,אם נזדמנה לאחד ולא רצה
לקיימה אלא בממון ,אין מוציאין הממון מידו ,ולא מפקיעין מידו חיוב שלהן .ועיי"ש בט"ז:
אע"פ שיש איסור בנטילת שכר על הלימוד והחכמה כמ"ש בסעיף ב' מ"מ כיון שכבר התנה
עמו והתחייב נגדו חייב לשלם כיון דלאו עליה דידיה לחודיה רמיא מצוה זאת דהא כל אדם
יוכל להתחכם ללמוד רפואות ואף על גב דבבורח מבית האסורים והיתה מעבורת לפניו
ואמר לו העבירני ואתן לך דינר אין נותן לו אלא שכרו כמו שכתוב בחושן משפט סימן רס"ד
שאני התם דקצבה יש לאותה פעולה משא"כ בחכמת הרפואות שאין לה שיעור ומתחלה לא
היה חיוב עליו ללמוד זה על כן מהני התנאי דוקא בזה[ )ש"ך(.
)לה( ובשדכנות  -ע"ל סי' קפ"ה ס"י בהג"ה ]ז"ל :השדכן 969הוי כמו סרסור ,ואם השדכן
רוצה שישלמו לו מיד שכר שדכנותו ,והבעלים אינם רוצים לשלם עד הנשואין תלוי במנהג
המדינה ,ובמקום שאין מנהג הדין עם הבעלים ,ובמקום שאין צריך לשלם לו עד הנישואין,
אם חזרו בהן ונתבטל השדכנות פטורים הבעלים מלשלם לו שכרו ,אלא אם כן התנו בהדיא
על מנת שיתפייס ,ואז צריך לשלם לו מיד אפילו יחזרו בהן[ )ש"ך( ,עי' מ"ש בס"ק )לב(
דאפילו היכא דיש לו הפסד קצת נמי מגלגלין עליו הכל ,אם כן בשדכנות כיון דרוב פעמים
שמפסיד השדכן בביטול ימים ושעות על כל פנים פרוטה שהיה יכול להרויח מגלגלין עליו
הכל ומחויב לשלם לו כל מה שפסק ,אם לא שעשה השדכן פעולתו בדיבור בלי שום ביטול
זמן באופן שלא היה לו שום הפסד ,ועיין מ"ש בס"ק )לח( )קצה"ח( ,נ"ב עיין תשב"ץ ח"ד
סי' כ' ועיין בדיני שדכנות בשו"ת חוט השני סי' ג' )רע"א( ,970עיין מה שכתבתי לעיל ס"ק
 965לא עשיתי.$$
 966לא עשיתי$$
 967לא עשיתי.$$
 968לא עשיתי$$
 969עי' פ"ת לעיל ס"ו.
 970לא עשיתי.$$
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)יב( ,שאם מה שהתנה אינו סך רב יותר משכר הראוי ,נוטל כפי מה שהתנה ,ועיין בס"ק
לז?? )פ"ת(.
)לו( אלא שכרו  -וכן הדין בסרסור )ש"ך( ,י"א דלא אמרו דיכול לומר משטה רק במילי
דמצוה ,וי"א דכל דבר שהוא יותר מכדי שכרו אינו זוכה בלא קנין ,אבל במילי דמצוה יודה
ג"כ דלא מהני קנין ,ובמידי דלאו מצוה כגון פועל וסרסור ושדכן ,כשיש אונאה בדבר אף
שהוא בכדי שאין הדעת טועה יכול לטעון משטה ,אם לא שהיה קנין ,או שהוא דבר שדרך
ליתן פעמים סך רב ואין לו קצבה ,דשוב לא הוי אונאה כלל ואינו יכול לטעון משטה .אם
היתה התוספת קרוב למה שראוי לו חייב ,ודוקא בתוספת הרבה יותר מדאי יכול לטעון
משטה .והשיעור קרוב היינו שתות) 971נתה"מ(.
)לז( לתת לו הרבה  -במקום דאין לשדכנות קצבה ,נותן לו כל מה שהתנה )ש"ך( ,עיין תשו'
פנים מאירות ח"א סי' צ"ח ובשו"ת הראנ"ח ח"א סי' ג' .ובמחנה אפרים הלכות שכירות סי'
מ"ו )רע"א( ,972צריך ליתן כל מה שנדר לו ,אף שיש תקנה כמה שיתן לו ,אותה תקנה אינה
אלא היכא דלא התנה ,אבל היכא דהתנה צריך ליתן לו כל מה שנדר לו ,וי"א אין לזוז מפסק
רמ"א במקום דאיכא תקנה אף שמבטיח לו ליתן יותר אין לו אלא שכרו כפי התקנה .ואם
נתן לו משכון או שטר חוב והזכיר בשטר על מתנה שנתן לו תחילה ,נמי י"ל דמנה אין כאן
משכון אין כאן ,עד שיאמר לו קנה בגוף המשכון ,מ"מ נראה דעכ"פ בנתן משכון או שטר
חוב יכול לומר השדכן קים לי כהנך רבוותא דסבירא להו דאם הבטיח לו יותר משכר הראוי
לו דצריך לקיים תנאו ,אבל בלא נתינת המשכון כבר קיימו וקיבלו חכמי הדור כהכרעת
רמ"א והוא יתד שלא תמוט .אם השדכן תפוס יכול לומר קים לי כמאן דאמר הקוצב בשכר
שדכנות אפילו הרבה מחויב ליתן לו ,אך מבואר שם דאם תפוס שטר לא מהני ליה חזקת
השטר ,אבל היכי דנתן לו שטר ממרנ"י דאין נזכר בו שם המלוה ובידו למסרו לכל אדם
לגבות ממנו ,דבזה הוי כגבוי ,אפילו לא נתן לו מעות רק משכון יכול לעכבו בידו עד שיתן
לו ,כיון דהוא ספיקא דדינא אין מוציאין מידו המשכון ,וכתיבת יד לא מהני עד שיקנה לו
בקנין גמור .ראובן שביקש משמעון להשתדל לו חזקת ישוב וקצב עמו ק' ר"ט ,ועכשיו אינו
רוצה ליתן לו כל כך רק ע"פ שומת ב"ד ,דהדין עם שמעון אפילו לפי הרמ"א ,דבשתדלנות
שהוא חמור יותר צריך ליתן לו כל מה שפסק עמו ,וכ"ש בחזקת ישוב שבמדינה זו שרגילין
להוציא ממון הרבה בשביל חזקת ישוב טוב ,פשיטא דאין דין אונאה וצריך ליתן לו מה
שפסק עמו ,ואם יש הכחשה ביניהם צריך לישבע .ראובן שנתן תקיעת כף לשמעון שאם
ישתדל לו מאבי המשודכת שלו שטר זכר שלם בשעת כתיבת תנאים יהיה שכרו אלף זהובים,
וכן עשה שמעון ופעל השתדלותו ,ונכתב בתנאים ראשונים התחייבות שטר זכר שלם המגיע
לששה עשר אלף זהובים ,והנה תבע שמעון שכר פעולתו ודחאו עד אחר חתונתו ,ועתה תבע
ממנו בב"ד אלף זהובים ,וראובן כפר שמעולם לא הפריז לו סך הנ"ל ,אמת הוא שהשתדל
לו כאשר נכתב בתנאים ראשונים ,אמנם בשעת נישואין חזר בו חמיו ולא נתן לו אלא שטר
חצי זכר כנהוג .אם לא הפריז לו כלום פשיטא ישום על פי ב"ד כמה שכר יגיע להשתדלן
הנ"ל ,אמנם אם הפריז לו שכרו כנ"ל ,אפילו בלא תקיעת כף חייב לו שכרו משלם ,דהכא
הוי דרך ליתן הרבה עבור השתדלנות כזה .איברא ,כל זה אם נתן לו בסוף שטר זכר שלם,
אך הוא טוען שלבסוף לא נתן לו ,הנה אם באלמות לא נתן לו אין אנו יכולים להוציא ממון
על הפיוס של תנאים ראשונים ,ואז פטור מכלום )פ"ת(.973

)ח( קעזבמה דברים אמורים ,בשלא נתן לו .אבל אם נתן לו ,בכל אלו הדברים ,אינו יכול
להוציא מידו:

 971קצת מסובך.
 972לא עשיי$$
 973עי' רמ"א אהע"ז סי' קסט ס"נ שכתב שאם השליש את הכסף ביד אחר הרי זה כמו שנמצא ביד
התובע ,שאינו יכול לטעון משטה כמבואר בשו"ת הרשב"א ח"א סי' אלף ר"מ .ועיי"ש בפ"ת בשם
רע"א שדין זה אינו אלא כשנתן את המעות ביד השליש ,ואמר לשליש במעמד שלשתן לתת לו אותן
אם יקיים את התנאי) ,וכן מבואר בט"ז ובגר"א אה"ע סי' קסה ,אמנם עיי"ש ברמ"א אהע"ז שלא
כתב שמדובר במעמד שלשתן ,ומשמע שלא כדברי האחרונים( ,ועיי"ש ברע"א שאם הנתבע נתן
משכון ,נחשב הדבר כמו שהכסף נמצא ביד התובע ואינו יכול לטעון משטה אני בך.
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)לח( אבל אם נתן לו  -ואם נשבע או בתקיעת כף ליתן לו נראה שצריך ליתן לו כל שכרו כיון
שנשבע ,דעיקר הטעם דאינו אלא משטה אני בך ,ושבועה מסלק השטאה ואפילו מת צריכין
היורשין לשלם ,וכן אם הבטיח שכרו לעני נמי מחויב ליתן כל מה שפסק ,ועתה רוצה לחזור
בו כיון שלא היה קנין בדבר ואינו חפץ ליתן לו ,אם שמעון ירד מנכסיו כל כך עד שלא היו
לו מאתים זוז והיה צריך ליטול צדקה ,אז כל מה שנדר לו בדיבור בעלמא חייב ליתן לו,
ועיין מ"ש בסימן פ"א סק"ג )קצה"ח(.
סימן רסה  -אין ליטול שכר על האבידה
אם היה עוסק
)א( קעחהרואה אבידה ,חייב להחזיר בחנם 974,אם הוא בטל.
במלאכה ,ובטל ממלאכתו ששוה דינר ,והחזיר אבידה ששוה מאה דינר .לא יאמר לו תן לי
דינר שהפסדתי ,אלא נותן לו שכרו כפועל בטל)א( ,שיבטל מאותה מלאכה שהיה עוסק
בה:קפ הגה :ויש מפרשים כפועל בטל)ב( ,כפי מה שרוצה לבטל ולהתעסק בהשבתה ,כגון שהיה עוסק
במלאכה שנותנין עליה ד' דינרין)ג( ,ואם היה בטל לגמרי נוטל דינר ,ולהתעסק בהשבתה נוטל שני
דינרין ,צריך ליתן ב' דינרין ,אע"פ שמגיע לו דינר בשכר ההשבהקפא .ואם שכר ההשבה הוא יותר
ממלאכתו 975,אין צריך ליתן לו רק כדי שכר מלאכתו)ד( .והא דמותר ליקח שכר השבה ,היינו שאין
הבעלים שם)ה( ,ועשה מעצמו והשיב .אבל אם שם הבעלים ולא התנה ,איהו דאפסיד אנפשיה ,ואין
לו אלא כפועל בטל לגמרי)ו( ,ולא מה שהיה נוטל לטרוח בהשבתה.קפב ואם התנה עם הבעלים ,או
בפני בית דין ,שיטול מה שיפסיד)ז( ,והרשוהו ,הרי זה נוטל)ח( 976:וצריך להשיב ,מאחר שרוצין
לשלם דמי הפסדו .וגם הם מחוייבים ליתן לו כל מה שפסקו)ט( ,ואפילו אם פסקו לו יותר מן
הראוי)י(.קפג ואם אין שם בעלים ,ולא בית דין ,שלו קודם)יא(:977
קעטאבל

)א( 978כפועל בטל שיבטל מאותה מלאכה שהיה כו'  -נמצא דלפ"ז אינו נוטל שכר על
ההשבה כלל ,אלא כמה היה רוצה פועל זה ליבטל ממלאכתו שעוסק בה ולישב בטל לגמרי.
אבל הרמ"א ס"ל כיון דמצות השבה אינה מוטלת אפועל צריכין לשלם לו ג"כ שכר ההשבה
)סמ"ע(.
)ב( וי"מ כו' – ועיקר כמחבר )ש"ך(.
)ג( כגון שהיה עוסק במלאכה  -עיין מ"ש בסימן ט' סק"ב )קצה"ח(.
)ד( כדי שכר מלאכתו  -דכיון דאין לפועל הפסד ,אף שיש לו טירחא יותר בהשבה מהעסק
במלאכתו ,ע"ז מצווה ועומד לקיים מצות השבת אבידה ואסור לו ליטול שכר עליה )סמ"ע(.
)ה( היינו שאין הבעלים כו'  -ע"ל סי' רס"ד ס"ג בהג"ה )ש"ך(.
 974כתב המחנה אפרים הל' שכירות סי' טו שאסור ליטול שכר על השבת אבידה גם כאשר המאבד
רוצה לשלם לו מדעתו ,ולפי שאסור ליטול שכר מצוה .אמנם האבן האזל כתב שהאיסור הוא רק
כאשר המאבד אינו רוצה לשלם ,אבל אם הוא רוצה לשלם מותר למוצא לקבל ממנו )פתחי חושן
פ"ח א(.
 975יש לעיין במי שאין לו משכורת קבועה קבועה כגון בעל חנות כמה יטול בשכרו ,שהרי השכר
בטלה הוא כמה שמוכח שהיה מסכים לקבל שלא לעבוד ,ובפחות מזה לא ,ובפתחי חושן פ"ח ח'
כתב שגם באדם כזה נוטל כפי שהיה מסכים לקבל כדי להתבטל מעבודתו ,ע' לעיל הערה .941
 976ואם אינו בטוח שהמאבד ישלם לו מה שהתנה עמו ,אף שהוא רשאי לעכב את האבידה עד
שיקבל את שכרו ,מכל מקום אפשר שאינו מחוייב ליטלה ולעמוד עמו בדין על כך ,ואינו חייב
להחזירה ,ואפילו אם הפסדו מועט ושל חבירו מרובה )גר"ז  -פתחי חושן פ"ח ד(.
 977כלומר ,שאם הוא רק רוצה להשיב בתנאי שיטול כל מה שהפסיד אינו חייב להשיב .ודין זה הוא
מקור לפטור את המוצא מחיוב השבה בהרבה מקומות ,שכן רבים הם המקרים שיש לו הפסד מכך
ואין שם בית דין או בעלים שיוכל להתנות עמהם ליטול מה שיפסיד .אמנם אם יש שם בית דין
ובידו להוכיח כמה הוא מפסיד מכך שהוא צריך להחזיר את האבידה והתנה בפניהם שהוא מחזיר
בתנאי שהבעלים ישלם לו מה שהפסיד ובית דין הסכימו לכך ,חייב להשיב .ויש לעיין באופן שיש
רק צד רחוק שירויח בשעת ההשבה את הסכום שהוא דורש כדי להתבטל מעבודתו ,כגון ,מתווך
דירות שמרויח על כל דירה שהוא מוכר סכום גדול ,אבל אינו מוכר דירה אלא אחת לכמה חדשים,
ואינו מסכים לעזור את עבודתו ולהחזיר אבידה רק אם יקבל כזה סכום מהמאבד ,אם מותר לבית
דין להסכים לכך.
 978לא הבאתי סמ"ע סק"א.
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)ו( אלא כפועל בטל לגמרי  -היינו כפירוש פועל בטל דהמחבר בריש סעיף זה ,כמה היה
נוטל פועל כזה להיות יושב בטל לגמרי ,וכן כתב בהדיא בטור בסוף סימן זה .ועיין דרישה,
שם כתבתי טעם למה אמרו בזה דה"ל להתנות ולא התנה דאין נוטל שכרו על ההשבה כלל
אלא על בטילתו ממלאכתו ,ובסימן שלפני זה סעיף ג' בירד מעצמו והציל את של חבירו
והניח שלו להיות נשטף אמרו איפכא ,דנוטל שכר על השבת חמור חבירו ואינו נוטל שכר
פסידת חמורו ,והוא מן הטעם דמן הדין לא היה לו לזה ליתן שום דבר ,כיון דבעל האבידה
היה שם ולא התנה עמו יכול בעל האבידה להתנצל ולומר אם לא ירדת מעצמך להציל אני
הייתי יורד להציל חמור שלי ,אלא שחז"ל אמדו דעת הבריות דמסתמא ניחא ליה לבעל
האבידה שכל מי שיקדים להציל ממונו בכזה יתנו לו שכר ,וכיון דאינו מן הדין אלא מאומדן
דעת משו"ה אין נותנין לו לעולם אלא המיעוט ,וכאן מיירי כששכר הפסד הביטול הוא מועט
או שוה לשכר ההשבה ,ובסימן שלפני זה סעיף ג' דשם נשטף חמור המציל ,שכר הפסידו
הוא יותר משכר ההשבה ,משו"ה נותנים לו הפחות )סמ"ע( ,וי"ח וכיון שהיה הבעלים שם
ולא התנה עמהן י"ל דאפשר שהיה רוצה לעשות לפנים משורת הדין ולעשות מצוה ,ומשו"ה
אם אין הבעלים שם ודאי דצריך לשלם לו כל שכרו ,כיון שלא היה מחויב בדבר ממילא
חשיב כשאר יורד שלא ברשות להשביח לחבירו ונוטל כל שכרו )נתה"מ(.
)ז( שיטול מה שיפסיד  -בביטול מלאכתו ,כי לא ניחא ליה להיות פועל בטל כי צריך לפרנס
בני ביתו לטרוח ולקבל עליה שכר הרבה )סמ"ע(.
)ח( הרי זה נוטל  -פירוש ,הרשות בידו ליטול וחייב שכנגדו ליתן לו ,ואין בו עבירה שמקבל
שכר ההשבה ,דלא חייבתו התורה במקום פסידא וכנ"ל סק"א ,אלא שמסתמא אמרו חז"ל
דניחא ליה לאדם בבציר משכירתו ולהיות בטל ,והרי זה גילה דעתו דלא ניחא ליה בזה
)סמ"ע(.
)ט( וגם הם מחוייבים כו' – עי' לקמן סי' רס"ז ס"ה בהג"ה א' )ש"ך(.
)י(ואפילו פסקו לו יותר מן הראוי  -ר"ל יותר ממה שראוי לאדם אחר דנוטל פחות מדמי
מלאכתו כדי לישב בטל כנ"ל ס"ק )ח( ,אבל אם פסקו לו יותר מדמי מלאכתו ,ודאי א"צ
ליתנו לו ,כי יאמרו לו משטה הייתי בך אפילו לדבר הרשות ,וכ"ש בזה שמצות השבה עליו
לקיימה )סמ"ע( ,עי' סי' רס"ז סעיפים ו' וז' )ש"ך( ,עיין מ"ש בסימן רס"ד ס"ק ב'??
)קצה"ח( ,לפי טרחו בהשבה ,אבל עכ"פ הוא אינו יותר משכר ביטולו שהוא סלע ,וההשבה
היא שני דינרין ,ולישב בטל לגמרי היה נוטל דינר אחד ,ופסק לזה בשכר ההשבה ארבעה
דינרין שהוא סלע ,יכול ליטול ,כן הוא לדעת הסמ"ע ]סק"ז[ .ואפשר שראיתו ממה שכתב
רבינו ]הטור סעיף ב'[ לגבי המותר ,דלגבי המותר כמי שאין לו מלאכה דמי .ואי מהא לא
איריא ,דהתם אין שום היתר רק מחמת הפסד מלאכתו ,משא"כ כאן דמצינו היתר אחר אזי
יוכל ליטול אפילו הרבה יותר מהפסידו ,כמ"ש סמ"ע עצמו בסוף סימן רס"ד לדעת הרא"ש
והטור )ט"ז(.979
)יא( ואם אין שם בעלים כו'  -ולא דמי למה שכתב רמ"א סי' רס"ד ס"ג ,דאם אין הבעלים
שם אף על פי שלא התנו כאילו התנו דמי ,דשאני הכא דמסתמא ניחא ליה לאדם במנוחה
ממלאכתו הכבידה ולעסוק בהשבה זו ולקבל פחות מדמי מלאכתו ,וזה הפועל דמיירי ביה
כאן דלא ניחא ליה במנוחה אלא בטירחא ובהרבה שכר כדי מלאכתו ,ואם ישיב בלא תנאי
לא יאמין לו בעל אבידה בזה ,אלא יאמרו שהוא מסתם בני אדם ולא יתנו לו אלא כפועל
בטל ,משו"ה נתנו לו רשות לעסוק במלאכתו ולהניח ההשבה שאינה מוטלת עליו בכה"ג,
מה שאין כן לעיל כששטף נהר חמורו וחמור חבירו והניח את שלו והציל את של חבירו,
דהכל יודעין דהטירחא אחת להצלת חמור חבירו כמו בהצלת חמור שלו ,ומסתמא ופשוט
הוא שניחא לאדם להציל את שלו משל חבירו ,אם לא שעשה בשביל השכר שחבירו ישלם
לו עכ"פ דמי חמור שלו והותר ,משום הכי אמרו שם דה"ל כאילו התנה עמו וצריך לשלם
לו כל דמי חמורו ,אם לא שחבירו היה שם והיה יכול להתנות עמו ולא התנה ,עיין שם
)סמ"ע ,(980מה שכתב הסמ"ע ס"ק )ה'( ]ח'[ דטירחא אחת היא בהצלת חמורו ושל חבירו,
קשה ,דמי לא עסקינן דלפעמים יש יותר טירחא בהצלת אחד מבחבירו ואפ"ה אמרו סתמא
דמשלם לו דמי חמורו .ונראה דשאני לגבי אבידה דלא ניחא ליה לאדם שיאבד משלו אפילו
 979לא עשיי$$
 980לא הבאתי את דבר הש"ך.

242

מאיר המשפט על חושן משפט חלק ו'
פרוטה אחת כיון שכבר הוא ממונו ,וע"כ הוא טורח אפילו באם היה אחד רוצה לתת לו דמי
חמורו רק פחות קצת ,משא"כ כאן שרוצה להרויח עכשיו ממון שלא בא לידו עדיין
במלאכה ,ודאי סתם אדם ניחא ליה שירויח פחות קצת בלי טורח ,כן נ"ל בזה )ט"ז(.981
סימן רסו  -דין אבדת עוברי עבירה
)א( קפדאבידת העכו"ם ,מותרת .שנאמר )דברים כב א( אבידת אחיך 982.קפהוהמחזירה ,הרי
זה עובר עבירה ,מפני שהוא מחזיק ידי עוברי עבירה .קפוואם החזירה לקדש את השם ,כדי
שיפארו את ישראל ,וידעו שהם בעלי אמונה ,הרי זה משובח 983.קפזובמקום שיש חילול השם,
אבידתו אסורה ,וחייב להחזירה .קפחובכל מקום ,מכניסים כליהם ככלי ישראל ,מפני דרכי
שלום:

)א( אבידת הגוי מותרת  -לא מיבעיא כל זמן שלא הגיעה לידו שאינו מחויב לטרוח אחריה
ולהשיבה ,אלא אפילו אם באתה לידו מותרת )סמ"ע( ,ראובן שהיה שומר של גוי וקיבל
עליו אחריות שמירה ,ונאבד ממנו החפץ ,היה נלע"ד בפשיטות שיש על המוצאו חיוב
השבה ,אף דגוף החפץ של גוי ,מ"מ הוא מציל הישראל מן ההפסד שלא יצטרך לשלם,
וי"ח ,וצ"ע לדינא )פ"ת(.
)ב( מפני שמחזיק ידי עוברי עבירה  -שמראה בזה שאין מצות השבה חשובה עליו למצות
בוראו שהרי משיבה גם לגוי שאינו מצווה עליה )סמ"ע(.
)ג( ובמקום שיש חילול השם  -היינו שמצאו במקום שרוב ישראל ,והגוי לא יסבור שנפלה
ממנו האבידה אלא ישראלים המצוים שם גנבוה ממנו )סמ"ע(.
)ד( מכניסים כליהם ככלי ישראל כו'  -בכל מקום מכניסים כליהם מפני הגנבים עם כלי
ישראל מפני דרכי שלום .דלא אסרה התורה אלא השבת אבידה דנפלה מבעל]יה[ הגוי בלי
ידיעתו ואינו יודע באיזה מקום נפלה וליד מי הגיעה שמצאה ,משא"כ מי שהניח כליו
ומטלטליו בחצירו או כיוצא בכיוון ולא עלתה על דעתו שיאבד משם] ,ו[להישראל נתוודע
לו שגנבים יבואו לעיר ויגנבוהו משם ,אזי כיון דאין שם אבידה עליו ,מותר לו להכניסו
למקום המשתמר מפני הגנבים מפני דרכי שלום ,והכלל דס"ל להטור דבכל מקום דהוא
עושה מפני דרכי שלום ואית ביה דרכי שלום מותר )סמ"ע(.

)ב( קפטחייב להחזיר אבידת ישראל ,אפילו היה בעל האבידה רשע ואוכל נבילה לתיאבון.
קצאבל אוכל נבילה להכעיס ,הרי הוא אפיקורוס מישראל ,והאפיקורסים ועובדי עבודת
עכו"ם ,וישראל מחללי שבת בפרהסיא ,אסור להחזיר להם אבידה ,כעכו"ם:

)ה( ועובדי עבודה זרה ומחללי שבת בפרהסיא  -דהאי פרהסיא גם אעובדי עבודה זרה קאי,
דאם לא עבדה אלא פעם אחת צריך להיות שעבדה בפרהסיא) 984סמ"ע( ,ואבידת מסור ע'
לקמן סי' שפ"ח בש"ך ס"ק כ"ב )רע"א(.

)ג( קצאדין המודר הנאה מחבירו ,לענין החזרת אבידה ,נתבאר בטור יורה דעה סימן רכא:
)ד( קצבחתול רע שמזיק לקטנים ,אין צריך להשיבו לבעלים .אלא כל המוצאו הורגו ,וזוכה
בעורו:985
)ו(

כל המוצאו הורגו  -ואסור לקיימו )סמ"ע(.986

 981לא עשיתי$$
 982ואפילו התגייר לאחר שהאבידה באה ליד המוצא פטור מלהשיב ,וכן עכו"ם שמצא אבידה
והתגייר ]באופן שאם היה ישראל היה חייב בהשבה כגון אם יש בה סימן או קודם יאוש[ אינו חייב
בהשבתה )שער אשר( .ויש לעיין ,שמאחר והבעלים לא התייאשו ולא זכה בהם הרי היא עדיין אבידה
שיש בה חיוב השבה ,ומדוע לא יתחייב בהשבתה בשעה שהתגייר.
 983ואם כוונתו שהעכו"ם יפארו אותו אסור )יש"ש ,ב"ק פ"י סי כ( .ואם הוא מסתפק אם יהיה בכך
קידוש ה' אסור להחזיר )פתחי חושן עמוד רמא(.
 984ועי' יו"ד סי' ש"מ ס"ה ברמ,א דה"ה הרגיל לעשות עבירה ,ועיי"ש בב"י שהוא בכלל הפורש
מדרכי ציבור.
 985מכאן יש להוכיח שחפץ שמיועד למעשה איסור ,אין בו מצות השבת אבידה .וכן מוכח מהדין
שכתב הסמ"ע לעיל )סי' סה ס"ק כה( שהמוצא שטר שכתוב בו ריבית קורעו.
 986לא הבאתי את דברי הש"ך.

243

מאיר המשפט על חושן משפט חלק ו'
)ה( קצגאמר לו אביו ,אל תחזיר את האבידה ,הרי זה לא ישמע לו:987

)ז( אמר לו אביו אל תחזיר כו'  -אפילו אמר לו אביו אל תחזיר את האבידה אלא לך ועשה
הצורך שעה שלי דבר פלוני ,אפ"ה לא ישמע לאביו ,מפני שכיבוד אב ואם הוא עשה והשבת
אבידה יש בה לאו ועשה ,ועוד דכתיב )ויקרא יט ג( איש אמו ואביו תיראו ואת שבתותי
תשמורו אני י"י ,כולכם חייבים בכבודי )סמ"ע( ,פירש במגיד משנה ]פי"א מגזילה ואבידה
הי"ט[ שאמר לו עסוק )בריבית( ]בדיבורי[ להביא לי גוזלות וכיוצא בזה ,יחזיר ולא יקבל
ממנו ,עכ"ל .וברמב"ם סיים שם בפי"א מגזילה )וי"ל( ]וז"ל[ ,שאם יקבל מאביו ,נמצא בעת
שקיים מצות עשה של כבד את אביך ביטל עשה של השב תשיבם ועבר על לאו לא תוכל
להתעלם ,עכ"ל .ונ"ל לדייק מלשונו דדוקא אם אירע השבת אבידה בשעה שקיבל מאביו
אמרו כן ,ומשו"ה כתב שאם קיבל מאביו ,דהיינו שהאב צריך לומר לו עכשיו שלא יחזיר כי
צריך לו ,וכ"ה הלשון בגמ' ]ב"מ ל"ב ע"א[ שאם אמר לו אל תחזיר לא ישמע ,משא"כ אם
הוא כבר עסק במצות כיבוד אב באיזה דבר ואירע לו השבת אבידה ,דהוא פטור מטעם כל
העוסק במצוה ,ובזה אין האמירה של אב לא מעלה ולא מוריד ,אלא אין מוטל עליו כלל
מצות חיוב השבת אבידה ,וכמו שמצינו לענין שומר אבידה דהוי שומר שכר מטעם דמתהני
דפטור לתת ריפתא לעניים בשעה שעוסק בהשבת אבידה ,כדאיתא בפרק אין בין המודר
]נדרים[ דף ל"ג ]ע"ב[ .ואין לומר דשאני הכא שיש ביטול עשה ולא תעשה ,דהא בנתינת
צדקה יש ג"כ עשה ולא תעשה ,עשה דנתון תתן כו' ]דברים ט"ו י'[ ועוד כמה עשין ,ולא
תעשה דהשמר לך פן יהיה דבר כו' ]שם שם ט'[ ,ודרשינן ליה בפרק )בתרא דב"ק( ]קמא
דב"ב ,י' ע"א[ על נתינת צדקה ,ואפ"ה דחי לה השבת אבידה בשעה שעוסק בה .ואין לומר
דשאני השבת אבידה דיש בקיומה עשה ולא תעשה ,משו"ה אמרינן דדחי לצדקה ,משא"כ
כאן בכיבוד אב דאין בקיומה רק עשה ,לאו מילתא היא ,דהא כתב הרי"ף בפרק אלו מציאות
]ב"מ ט"ז ע"ב מדפי הרי"ף[ לענין שידחה אחד את חבירו ,לא חשבינן במעלות הדוחה רק
העשה ולא הלא תעשה ,ע"ש בסוגיא דהיתה אבידה בבית הקברות ,אלא ע"כ דלא איכפת
לן בלא תעשה ,ובאמת אין ע"ז דחיה כלל אלא מטעם אחר דעוסק במצוה כו' וה"נ דכוותיה.
אלא דמכל מקום אם האב כאן הוא מחויב למחול לבנו שיבטל ממלאכתו וישיב אבידה או
ישיב הוא בעצמו ,דהא אמרינן ]שם ל"ב ע"א[ אני ד' אלקיכם ]ויקרא י"ט ג'[ ,כולכם חייבין
בכבודי ,אבל מ"מ על הבן עצמו אין נ"ל שום חיוב השבת אבידה כשהוא עוסק כבר בכיבוד
אב .ואין לומר כיון שהאב חייב בהשבה לא אמרינן בבן דפטור מטעם עוסק במצוה ,דא"כ
גבי צדקה דשומר אבידה נמי נימא הכי דאותו בעל אבידה עצמו הוא חייב לתת ריפתא
לעניים ,אלא ודאי כדפרישית ,כנלע"ד )ט"ז(.
סימן רסז  -כיצד מכריז וכיצד מטפל בה בעודו בידו ,ובו כ"ז סעיפים
אבל אם
)א( קצדחייב ליטפל באבידה)א( ,עד שיחזירנו לרשות בעליה 988במקום
החזירה למקום שאינו משתמר ,כגון גנה וחורבה)ב( ,ואבדה משם ,חייב באחריותה.
קצההחזיר את האבידה בשחרית)ג( ,למקום שהבעלים נכנסים ויוצאים שם בשחרית ,אינו
חייב ליטפל בה ,שהרי הבעלים רואים אותה ,אע"פ שאינו מקום המשתמר .אבל בבעלי
חיים)ד( ,לעולם חייב ליטפל בה ,עד שיכניסנה לרשות הבעלים המשתמרת .ואינו צריך דעת
בעלים :ראה בהמה שברחה מן הדיר ,והחזירה למקומה ,הרי זה קיים המצוה ,ואינו צריך
דעת בעלים:
המשתמר989.

)א( חייב ליטפל באבידה כו' – מקור הלשון היא :כיצד מצות השבת האבידה ,אם הוא מכיר
את הבעל יטפל עד שיגיענה לידו ,לא הגיע לידו אבל נתנו לגינתו או לחורבתו יצא ,אף על
 987ע' פתחי חושן עמוד רלח שהביא מחלוקת הפוסקים לגבי אבידה שיש ספק אם הבעלים
התייאשו שאביו ציוה עליו שלא יחזירנה האם חייב לשמוע בקולו .האם ספק מצות השבת אבידה
אינו דוחה ספק מצות כיבוד אב ,מאחר שאם אין כאן חיוב השבה יש כאן כיבוד אב ,או שחייב
להשיב מאחר שמספק חייב בהשבה וממילא אינו חייב לשמוע לאביו שלא לעשותה.
 988אסור להחזיר אבידה לקטן שאין לו אפוטרופוס כיון שאינו יכול לשמור את שלו )ערוך השלחן(.
 989ואם המוצא הודיע להבעלים שהיא ברשותו אינו חייב לטרוח להשיב לו ,כשאר שומרים שאינם
חייבים בכך )פתחי חושן עמוד שו(.
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פי שלא ידעו הבעלים ,ובלבד שתהא משתמרת שם ,ר"ל אעפ"י שהגנב והגזלן וד' שומרים
הבאים להשיב בעינן שיהדרוהו למקומן בידיעת בעלים ,ואם הדרוה ולא הודיעו לבעלים
ונגנבה משם או מתה מחמת רעב חייבים ,אבידה שאני ואפילו השבה שלא מדעת כשהוא
משתמר שם ,ומ"ש בסעיף זה בסופו ואינו צריך דעת בעלים ,קאי נמי אריש הסעיף )סמ"ע(.
)ב( גינה וחורבה .בדברי רבינו ]הטור סעיף א'[ כתב בזה ,יצא .וקשה למה אמר לשון דיעבד,
כמו שדייקינן מלשון דיצא בהאל הקדוש בסוף פ"ק דברכות ]י"ב ע"ב ,ראה טור או"ח סימן
תקפ"ב[ .גם לשון הרמב"ם כאן ]פי"א מגזילה ואבידה הט"ז[ שסיים הרי זה קיים המצוה,
משמע דיעבד ,וקשה דהא ילפינן ליה מקרא בגמרא ]ב"מ ל"א ע"א[ .ונ"ל שמפרשים מ"ש
בגמרא ]שם[ ריבתה התורה השבות הרבה ,ר"ל שההשבה חלוקה ,יש מהן לכתחילה ויש
מהן דיעבד )ט"ז(.
)ג( החזיר אבידה בשחרית כו'  -נקט בשחרית מפני שהבעלים אז בבית ונכנסים ויוצאים
ורואים אותן ,ומשו"ה אפילו החזירם למקום שאין משתמר שם ,הו"ל כאילו מסר ליד בעליה
)סמ"ע(.
)ד( אבל בבעלי חיים כו'  -משום דכל שהוציאה ממקומה נקטה לה דרך להיות הולך ממקום
למקום ,ומשו"ה צריך שמירה טפי )סמ"ע( ,אבל בגנבה פטור 990וע' ביש"ש פ"ו דב"ק סי'
י' מ"ש עוד בזה) 991ש"ך( ,וי"א דחייב בגניבה דהוי תחילתו בפשיעה וסופו באונס )נתה"מ(.

)ב( קצוהחזירה וברחה ,אפילו מאה פעמים ,חייב להחזירה .קצזשנאמר )דברים שם( השב
תשיבם ,השב .אפילו מאה פעמים משמע:
קצט
992
מכריז עליה בבתי כנסיות ובבתי
)ג( קצחהמוצא אבידה ,ואינו מכיר את בעליה,
מדרשות 993.רובזמן שיש אנשים שאומרים ,אבידה הנמצאת של מלך היא ,מודיע לשכניו
ומיודעיו ודיו:

)ה( מכריז עליה בבתי כנסיות כו'  -מכאן ראיה למה שנוהגים להכריז בבתי כנסיות גניבות
ושאר ענינים בשעה שהציבור בבית הכנסת .מיהו נראה דהיינו דוקא בין מנחה למעריב או
אחר יציאה מבית הכנסת ,וכדי שלא להפסיק הציבור בתפילתם .ומה שנוהגין עתה קצת
להכריז בין אשרי ללמנצח לא שפיר עבדי ,דאף דסדר קדושה ענין בפני עצמו הוא כמו
מעריב למנחה ,מ"מ מיד אחר הקדיש דנפילת אפיים מתחיל סדר קדושה לכן חוזרין ואומרין
אשרי ,ולכן מוטב להכריז קודם התחלת אשרי ,וטוב יותר אחר גמר התפילה )סמ"ע(.

)ד( ראכיצד מכריז :אם מצא מעות ,מכריז ,מי שאבד לו מטבע ,וכן מכריז ,מי שאבד לו כסות,
או בהמה ,או שטרות ,ויבא ויתן סימניה ,ויטול .ואינו חושש לרמאי מפני שהודיע מין
האבידה ,לפי שאינו מחזירה עד שיתן סימנים מובהקים:

)ו( מי שאבד לו מטבע כו'  -ר"ל הן שאבד מטבע הן שאר דברים ,לעולם מזכיר שם האבידה
שמוצא בפירוש ,וכתב כן לאפוקי שיכריז סתם אבידה מצאתי ולא יזכיר מה היא ,מחשש
רמאי שידע בחבירו שאבד טליתו ומכיר סימניו ויבוא ויאמר אני אבדתי הטלית ואלו
הסימנים .והטעם שאין מכריזין סתם אבידה ,כדי לקרב הדבר לבעל האבידה בכל מה
דאפשר ליתן לב שאבידתו נמצא ויבוא ליתן סימניו )סמ"ע(.
)ז( יבא ויתן סימניה .וסימן דמטבע נתבאר בסימן רס"ב בסעיפים י"א וי"ב וי"ג )סמ"ע(.
)ח( עד שיתן סימנים מובהקים  -ג' מיני סימנים הן ,סימן נקב בצד אות פלוני והדומה לו,
והוא סימן מובהק גמור דנחשב בשאר דברים כעדים .וסימן ארוך וגוץ ומשקל ומקום ,הוא
סימן בינוני והוא סימן מובהק סתם מיקרי ,ומיניה איירי כאן ,וסימן חיור וסומק ,אינו מיקרי
סימן מובהק כלל ,אא"כ הוחזק רמאי שבו החמיר להצריכו עדים ]ואי סגי בודאי רמאי
 990לא עשיתי.$$
 991לא עשיתי.$$
 992ואפילו בשבת אף אם היא מוקצה ,כיון שההכרזה היא מצוה ,שו"ע או"ח סי' שו י"ב ,ויחזירנה
לאחר השבת.
 993ומסתבר שאינו חייב להכריז בכל בתי הכנסת שבעיר ,אלא בבתי הכנסת הסמוכים למקום
מציאת האבידה .ויש פוסקים שכתבו שבזמן הזה צריך לפרסם בעתונים ,אמנם הדבר תלוי בהוצאות
הפרסום וסיכויי ההשבה ,ונהגו להכריז על ידי תליית מודעות סמוך למקום המציאה ,וצריך
שהמודעה תהיה בולטת )פתחי חושן עמוד שח( ומסתבר שחפץ שאבד לאשה צריך לפרסם במקומות
שמצויות בו נשים ,כמו במכולת וכדומה.
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באומר נקב יש בצד אות פלוני או לא ,עיין דרישה בזה ,[994ומשרבו הרמאים התקינו שלא
להחזיר לסתם בני אדם אא"כ יביא עדים שהוא שלו או שיביא עדים שאינו רמאי ,וחוזר
הדין לדין תורה להחזירו לו בסימנים מובהקים )סמ"ע( ,וי"א דארוך וגוץ לא הוי סי' כלל
ובאמת זה תלוי במח' מחבר ורמ"א ס"ו ,ולמעשה בסי' מובהק לגמרי כגון נקב יש בצד אות
פלו' וכה"ג מחזירין האידנא לסתם בני אדם אפי' אינו מביא עדים שאינו רמאי או שהיה
שלו ,אבל בסי' מובהק דמדה ומשקל אין מחזירין אלא כשמביא עדים שאינו רמאי או שהוא
צורבא מרבנן ,אבל בידוע שהוא רמאי אין מחזירין אפילו בסימן מובהק לגמרי וצריך דוקא
להביא עדים שהיא שלו ,ונראה דאף האידנא יש דין ת"ח לענין זה )עי' לעיל רס"ב סכ"א
ודברינו שם( )ש"ך(. ,

)ה( רבבא בעל האבידה ,ונתן סימנים שאינם מובהקים ,אין מחזירין .והרמאי ,אע"פ שאמר
סימנים מובהקים ,אין מחזירין לו ,עד שיביא עדים שהיא שלו:

)ט( סימנים שאינם מובהקים .בסמ"ע ס"ק ז' חשיב ארוך וגוץ גבי משקל .והוא תמוה,
דבמגיד משנה ]המובא בסמ"ע[ חשבו גבי חיוור וסומק .וצ"ל דמ"ש הסמ"ע ארוך וגוץ,
היינו שנותן מדה כמה הוא ארוך וגוץ ,ובמגיד משנה מיירי שאינו אומר אלא ארוך וגוץ סתם
)ט"ז(.995
)י(והרמאי אף על פי כו' עד שיביא עדים שהוא שלו – עי' רמ"א ס"ו דבסימן מובהק מחזירין
אפילו בזמן הזה כו' ,ואפילו לודאי רמאי מחזירין בסימנים מובהקים ,ומ"ש המחבר כאן
דודאי רמאי צריך להביא ראיה ,היא דעת יחיד )סמ"ע( ,במגיד משנה ]פי"ג מגזילה ואבידה
ה"ג[ מבואר דאפילו היותר חשוב לא מהני ,מטעם דהא מדאורייתא ילפינן לה דאין מחזירין
להרמאי בסימנים )ט"ז(.996

)ו( רגבראשונה ,כל מי שאבד לו אבידה ,ובא ונתן סימנים ,מחזירים אותה לו ,אלא אם כן
הוחזק רמאי .משרבו הרמאים ,התקינו בית דין שיהיו אומרים לו ,הבא עדים שאין אתה
רמאי ,וטול :הגה :ויש אומרים דבסימן מובהק ,מחזירין אפילו בזמן הזה ,ואין צריך לעדים שאינו
רמאירד:

)יא( וי"א דבסימן מובהק מחזירין כו' – דברים אלו קאי ג"כ אמ"ש בסוף סעיף שלפני זה
והרמאי אף על פי כו' עד שיביא עדים שהיא שלו )סמ"ע( ,וי"א שאין מחזירין אלא בסי'
מובהק שמועיל גם בעלמא דהיינו כגון נקב יש בצד אות פלוני דבכה"ג מחזירין לרמאי
)ש"ך( ,997הוא דעת הרא"ש ]ב"מ פ"ב סי' י"ד[ .וקשה האיך מפרש מתניתין דמשמע אפילו
מובהקים לא מהני לרמאי ,דהכי איתא במתניתין ]שם כ"ח ע"ב[ אמר את האבידה ולא אמר
הסימנין ,פירוש ,סימנין מובהקין דידה ,הכי מוקי לה בגמ' ,הרי זה לא יחזיר .והרמאי אף
על פי שנותן סימנים לא יתן לו .ותו ,דבברייתא ]שם[ איתא בראשונה כל מי שאבד אבידה
היה נותן סימנין ומחזירין לו ,משרבו הרמאין התקינו שיביאו ראיה כו' ,וכתב הרא"ש אבל
בסימן מובהק יראה שמחזירין לכל אדם .ולא איירי אלא בסימנין שהחזירו קודם לכן .והא
קודם לכן לא היו מחזירין אלא במובהקים .ונ"ל דלא מהני סימן מובהק להרא"ש אלא לענין
החזקה שאנו מחזיקין סתם אדם לרמאי ,על זה מהני סימן מובהק ,אבל אם ברור שהוא רמאי
אין מועיל לו סימן מובהק ,ועל כן כתב הרא"ש דבסימן מובהק מחזירין לכל אדם ,דהיינו
שאין שם בירור אלא החזקה .וזהו הפלוגתא בדברי רבינו ]הטור סעיף ה'[ בין רמב"ם ]פי"ג
מגזילה ואבידה ה"ג[ להרא"ש ]הנ"ל[ ,דלהרא"ש מהני סימן מובהק לדחות החזקה
שהוחזקו רמאים ,ולהרמב"ם אלים החזקה ,דסימן לא מהני כאילו הוא ודאי רמאי ,דבודאי
רמאי כו"ע מודים דלא מהני סימן .ומה שקשה על הרא"ש מברייתא דבראשונה כו' ,י"ל
דהכי קאמר הברייתא ,בראשונה קודם )שנתנית( ]שנשנית[ המשנה דאמר את האבידה כו',
היו מחזירין כו' בסימנים שאינן מובהקים לסתם אדם ,משרבו הרמאין אמרו במתניתין שאין
מחזירין באין מובהק עד שיביא ראיה שאינו רמאי ,אבל במובהק הוי כמו ראיה שאינו רמאי,
אבל ברמאי ודאי לא מהני סימן מובהק כלל .נמצא דיפה כתב תחילה המחבר בסעיף ה'
 994לא עשיתי.$$
 995לא עשיתי$$
 996לא עשיתי$$
 997ועי' ס"ק )ח(
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דהרמאי לא מהני סימן מובהק ,והיינו לכו"ע ,ומשו"ה לא כתב הרמ"א שם כלום .אבל
בסעיף ו' דמיירי לענין הוחזק רמאי ,כתב דיש אומרים דסימן מובהק מהני לזה אבל לא
לודאי רמאי .וסמ"ע סק"ח הבין הדברים בדרך אחרת ,והוא דחוק מאוד הן בסידור דברי
הרמ"א הן בעיקר הסוגיא דודאי רמאי לא מהני סימן כלל ,כן נראה לע"ד )ט"ז(.

)ז( רההמדה ,או המשקל ,או המנין ,או מקום האבידה ,סימנים מובהקים הם:

)יב( סימנים מובהקים הן  -וסומכין עליהן למי שהביא עדים שאינו רמאי )לפי המחבר בס"ו(
או שהוא צורבא מרבנן שמסתמא אינו רמאי )סמ"ע(.

)ח( רובאו שנים ,זה נתן סימני האבידה ,וזה נתן סימני האבידה כמו שנתן האחר ,לא יתן לא
לזה ולא לזה ,אלא תהא מונחת ,עד שיודה האחד לחבירו ,או יעשה פשרה ביניהם :הגה :או
שיביא האחד עדים.רז רחהביא זה עדים ,וזה עדים וסימנים ,סימנים במקום עדים לאו כלום הוא,
ויהא מונחרט:

)יג( באו שנים כו'  -אם אמר א' לחברו או תשבע אתה שהיא שלך או אשבע אני שהיא שלי
שומעין לו וכן אם באו לחלקה ביניהם שומעים להם וכן אם הודה א' מהם שומעין לו ,ונראה
שאם אחד אומר אשבע ולא אתה והב' אומר להפך יניח )ש"ך(.
)יד( זה נתן סימני אבידה כו'  -ה"ה אם שניהן הביאו עדים )סמ"ע(.
)טו( הביאו זה עדים וזה עדים וסמנים כו'  -דכיון דהאי לא ידע סימניה מוכחא מילתא דסהדי
שיקרא נינהו א"ל שהוא בענין דלא ה"ל לידע וצ"ע )ש"ך( ,וי"א הטעם דהוי כמיגו במקום
עדים ,ה"נ בסימנים ,כיון דלא מהני במקום עדים ,לא מהני אפילו בתרי ותרי .ומיירי שהתרי
ותרי מכחישין אלו את אלו ,אבל אם כת אחת מעידין על זמן שקודם לכת שניה ,מעמידין
אותו בחזקת השני ,דחזקה שכל מה שתחת ידו הן שלו ובודאי לקחו מחבירו )נתה"מ(.

)ט( רינתן האחד סימנים ,והשני הביא עדים ,יתן לבעל העדים .אפילו אין מעידים שנפלו
ממנו ,אלא מעידים שמכירים שהוא שלו:

)טז( נתן הא' סימנים כו'  -אפילו סימנים מובהקי' ביותר )ש"ך(.
)יז( האחד סימנים – יש להסתפק אם לחד סימן אמצעי ולחד סימן מובהק אם נותנין למובהק
)פ"ת(.
)יח( שהוא שלו כו'  -מחזקינן ליה בחזקתו ולא אמרינן שמכרה )ש"ך(.

)י( ריאזה נתן סימנים ,וזה נתן סימנים ועד אחד 998.העד אחד כמי שאינו ,ויניח :הגה :ריבויש
אומרים שזה שכנגד העד ,צריך לישבע שזה שלו הוא .ואם אינו רוצה לישבע ,נותנין לבעל העד:

)יט( העד אחד כמי שאינו כו'  -ר"ל דא"צ לישבע נגד העד ,כיון דאפילו לאחר השבועה אין
נותנין לזה שנשבע )סמ"ע ,ש"ך( ,ואפילו העד מעיד שראה שנפל )ש"ך(.
)כ( וי"א שזה שכנגד כו' .בדברי רבינו ]הטור סעיף ט'[ כתוב ,ואפילו אם העיד שראה שנפל
ממנו ,עד אחד כמאן דליתא ,ומיהו אדוני אבי כתב ]ב"מ פ"ב סי' י"ג[ דאותו שמעיד כנגדו
ישבע כו' .מדנקיט לשון אפילו ,משמע דכל שכן אם מעיד שהיה שלו ,שיכול לומר קניתי
ממנו .וקשה דהא הו"ל מחויב שבועה ואינו יכול לישבע ומשלם ,דאילו היו ב' עדים שהיה
שלו היה מחזירין לו כמ"ש בסעיף ט' ,א"כ בעד אחד הו"ל מחויב שבועה כו' ,כמ"ש בסימן
ע"ה ]סעיף י"ג[ .וצ"ל לדעת הרא"ש דלא הו"ל כאן מחויב שבועה כו' ,כיון דאפילו היו ב'
עדים לא היינו מוציאים ממון בשבילם לחוד רק לכשתצרף עוד לזה חזקה שמסתמא ממנו
נפל ,ולא אמרו מתוך שאינו יכול לישבע משלם אלא כשמוציאין ממון על פי העדים עצמם,
וסברא זו כתב הב"י בשם הרשב"א ]בתשובה ח"ב סי' ר"ו[ סימן ע"ה מחודש סכ"ה .וצ"ע
אם דומה זה להתם ,וגם הרמב"ם ]פי"ד ממלוה הי"א[ חולק שם על הרשב"א כמ"ש שם
הב"י בתשובת הרשב"א ההיא .ותו קשה לי ,דאם יש כח לעד זה להשביע ,למה הוצרך
בגמרא ]ב"מ כ"ח ע"א[ להזכיר כלל דין עד אחד ,דמאי שנא מעלמא ,אלא משמע דבא ללמד
דכאן עד אחד כמאן דליתא דמי לגמרי .ותו קשה לי דכאן אין שייך שבועת התורה נגד עד
אחד ,דהא אמרינן בפרק הכותב ]כתובות פ"ז ע"ב[ בעד אחד מעיד שהכתובה פרועה
שתשבע ,ומפרש רבא דאין זה שבועת התורה ,שכל השבועות שבתורה נשבעין ולא משלמין
 998ואם רק אדם אחד טוען שהיא שלו והביא על כך עד אחד ,עי' בנתיה"מ לעיל סי' קמו ס"ק טז
שהביא בשם הר"ן שמחזירים לו את האבידה ,ופקפק על דבריו .ועיין בשער משפט לעיל סי' לג ס"ק
א שהוכיח מדין השו"ע כאן שעד אחד אינו מועיל בממון אפילו כשאין מוחזק.
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כו' .וה"נ אין שייך נשבעין ולא משלמין ,דהא אחר השבועה לא יקח שום אחד אלא יהיה
מונח ,ולא מצינו שתיקנו חכמים שבועה על זה .ונלע"ד דאין לחייב שבועה מספק בזה נגד
העד ,גם לשון התלמוד מורה על זה ,שאמר עד אחד כמאן דליתא דמי )ט"ז(.999

)יא( ריגמצא שמלה וכיוצא בה ,זה הביא עידי אריגה שארגוה לו ,וזה הביא עידי נפילה ,יתן
למי שהביא עידי נפילה:
)יב( רידזה נתן מדת ארכה ,וזה נתן מדת רחבה ,יתן למי שנתן מדת ארכה .שמדת רחבה
אפשר לשערו כשהיה בעליה מתכסה בה:

)כא( שמדת רחבה אפשר לשערו כו'  -אבל לא מדת ארכה ,משום דדרך גלימא וטלית שלהן
שהיו מכסין בהן היה רוחב הבגד לקומת איש וארכו היה מעוטף סביבו ,כדרך טליתות של
מצוה שלנו ,ומשו"ה יכול לשער הרוחב על גבי האיש ,משא"כ האורך שהיה מעוטף ומכוסה
כו' )סמ"ע( ,היינו דוקא בזמן התלמוד אבל עכשיו הוא להפך שמדת אורכו אפשר לשערו,
ונראה שזה תלוי בראיות עיני הדיין ולפי המלבוש ודרך הלבישה )ש"ך(.

)יג( רטוזה נתן מדת ארכה ורחבה ,וזה נתן משקלה ,יתן למי שכיוון משקלה:

)כב( יתן למי שכיון משקלה  -לפי שאין דרך לשקול הטלית לפיכך הוא סימן מובהק ,וכתבו
הרמ"א בהג"ה בסעיף י"ד .ויתור הוא ,דכבר כתבו המחבר כאן בסעיף י"ג) ,סמ"ע ,ש"ך(.

)יד( רטזזה אומר כך ארכה וכך רחבה ,וזה אומר ארכה ורחבה כך וכך ,אבל איני יודע כמה
באורך וכמה ברוחב ,ינתן למי שאמר כך ארכה וכך רחבה :הגה :אחד אמר מדת ארכה ורחבה,
ואחד אמר המשקל ,ינתן לבעל המשקל .שאין דרך לשקול טלית ,לפיכך הוי סימן מובהקריז:

)כג( זה אומר כך ארכה כו'  -ונראה דהכל לפי ראות עיני הדיין ולפי הדרך שעושין הטלית
)ש"ך(.

)טו( ריחהכריז ולא באו הבעלים ,תהא המציאה מונחת אצלו ,עד שיבא אליהו:1000

)כד( המציאה מונחת אצלו  -ואף ע"ג דלעיל סי' ר"ס ס"ט ס"ל דזכה בו היינו בדבר שאין בו
סי' אבל הכא מיירי בדבר שיש בו סי' דאיכא למיחש כל שעה שמא יבא בעליו לכך יהא
מונח עד שיבא אליהו ודו"ק )ש"ך(.
ריטכל זמן שהאבידה אצלו ,אם נגנבה או אבדה ,חייב באחריותה 1001כדין שומר שכר1002:

)טז(
הגה :ויש אומרים דשומר אבידה אינו אלא שומר
לענין משכון והוא הדין כאן:

חנם רכ

ועיין לעיל סימן עב סעיף ב כיצד נקטינן

)כה( כדין שומר שכר  -משום דחייב ליטפל באבידה בניעור ושיטוח הכסות שלא תתקלקל,
ובשאר אבידה ג"כ כל אחד כפי צורכו וכמ"ש הטור והמחבר בסעיפים שאחר זה ,ובזמן
שעוסק בתיקון האבידה אם בא עני ומבקש ממנו דבר צדקה או פת לחם ,הוא פטור מליתן
לו ,דהעוסק במצוה פטור מן המצוה ,וזהו שכרו ,משו"ה הו"ל עליה בחיוב גניבה ואבידה
כשאר שומר שכר .ואיכא מאן דאמר דחולק ע"ז וס"ל כיון דלא שכיח הוא דיבוא עני באותה
עת דעוסק בצרכי האבידה ,ואז לית שכר כלל על שמירת האבידה ,משו"ה לא הוה דינו על
שמירתו אלא כשומר חינם )סמ"ע(.
 999לא עשיתי$$
 1000עי' בפתחי חושן עמוד שח שכתב שמדברי הנתיה"מ לעיל סי' רנו ס"ק א משמע שיורשים אינם
זוכים בממון שלעולם לא יגיע לידם ,ולכן בנדון דידן אם עבר זמן רב שמסתבר שהבעלים מתו אין
חיוב לשמור את האבידה עבור היורשים שלא ידעו לתת בה סימן .אמנם יש לעיין שהרי דברי
הנתיה"מ שם אמורים דוקא באופן שלא שייך במציאות שהממון יבוא לידם ,וצ"ע למעשה.
 1001כתב הנתיה"מ להלן סי' רצא ס"ק ג ,שלדעת האומר שאין שמירה על ממון של קטן ,גם באבידת
קטן אין חיובי שומרים.
הקצה"ח להלן סי' רצא ס"ק ד הסתפק בשומר אבידה שהגביה חפץ שחשב שהוא של כסף ונמצא
של זהב ,שבשאר שומרים אינו חייב אלא בשמירה של כסף ,האם שומר אבידה שהתורה חייבתו
בשמירה בעל כרחו חייב בשמירה של זהב ,ובמסקנתו נטה לפוטרו משום שהגבהתו אינה נחשבת
מעשה קנין כשאינו יודע מה קנה .אולם הנתיה"מ שם ס"ק י נקט בפשיטות שחייב בשמירה.
 1002ומכל מקום רשאי השומר למסור לשומר אחר שנאמן עליו ,שו"ע הרב סי' לב ,ועי' פתחי חושן
עמוד שא שהביא כמה ראיות לכך ,ויש חולקים )מרכבת המשנה ועוד על פי הספרי כי תצא פיסקא
י"ג(.
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)כו( כיצד נקטינן לענין משכון והוא הדין כאן – מאחר וזה ספק אם הוא שומר חינם או שומר
שכר דמספיקא לא מפקינן ממונא )סמ"ע וש"ך(  ,ואף אם באמת כבר נפטר פעם אחת
מפרוטה דרב יוסף ,דלא נעשה שומר שכר ,כיון דתחילת קבלה לעצמו לא היה בשכרו כדי
שיהיה שומר שכר ,כיון דלא שכיח ,אף שהגיע לידו הנאה שוה פרוטה ממילא לא הוי שומר
שכר )נתה"מ(.

)יז( רכאכל זמן שהיא אצלו ,חייב להטפל בה שלא תפסד ,ולהשביחה ,כגון לגזוז הצאן,
ואפילו גיזת זנב השור ,שהוא דבר מועט ,חייב ליטפל בו:

)כז( חייב ליטפל בה שלא תפסד  -מדכתיב )דברים כ"ב ב'( והשבתו לו ,ראה היאך תשיבנו
לו )סמ"ע( ,ואפילו אם הגיזות לא שו"פ צריך לגוזזה שיחזור ויגדל שהוא בא מדבר
ששו"פ) 1003ש"ך(.

)יח( רכבוצריך לבקרה ולבדקה ,כדי שלא תפסד 1004.כיצד ,רכגמצא כסות של צמר ,מנערה
אחת לשלשים יום .ולא ינערנה במקל ,ולא בשני בני אדם .ושוטחה על גבי מטה ,רכדלצרכה
בלבד ,אבל לא לצרכה ולצרכו 1005.נזדמנו אורחים ,לא ישטחנה בפניהם ,ואפילו לצורכה,
שמא תגנב:

)כח( אחת לשלשים יום  -אבל טפי לא ,מפני שתתקלקל )סמ"ע(.
)כט( ולא ינערנה בשני בני אדם  -מפני שמנתחין אותה וקורעין לה )סמ"ע(.
)ל( לא לצורכה ולצורכו  -הטעם שמא ישכח על גבי המטה .ואף על גב דבספרים התירו
לקרות בהן כיון שהוא ג"כ לצורכן ,שאני התם דעביד מעשה בידים לא חיישינן שיעבור
במזיד לעסוק בה במה שלא התירו חז"ל ,משא"כ בשיטוח כסות דישכחנו שם בלי מעשה
)סמ"ע( ,מה שהקשה הסמ"ע ס"ק )י"ב( ]כ"א[ ,התוס' ]ב"מ ל' ע"א ד"ה לצורכו[ הקשו כן,
ותירצו דשאני בכסות דחשו שמא יניחנה שטוחה יותר מכדי צרכה ,אבל בספר ,כיון שקבעו
לו זמן אחד לל' יום ,לא חיישינן לכלום )ט"ז(.1006

)יט( רכהמצא כלי עץ ,משתמש בהם לצורכן מעט ,כדי שלא ירקבו .כלי נחשת ,משתמש
בהם בחמין אבל לא ישים הכלי על גבי האור ,מפני שמשחיקן .כלי כסף ,משתמש בהם
בצונן ,אבל לא בחמין ,מפני שמשחירן .מצא בה מגריפות )פירוש :כלים שגורפין ומסירין בהם
הדשן( וקרדומות )פירוש :כלים שמבקעים בהם עצים( משתמש בהן ברך ,אבל לא בקשה מפני
שמפחיתן .מצא כלי זהב וכלי זכוכית וכסות של פשתן ,הרי זה לא יגע בהן ,עד שיבא אליהו:

)לא( משתמש בהן בחמין  -וכל שכן בצונן )סמ"ע(.
)לב( אבל לא ישים הכלי ע"ג האור  -לאו דוקא שהייה קאמר אלא ה"ה נתינה )סמ"ע(.
)לג( 1007משתמש בהן בצונן  -אפילו לצרכו מותר .ואין להקשות דא"כ יהיה שומר שכר
בשביל היתר שימוש ,שלפעמים השימוש שוה פרוטה .ונראה ,כיון דדבר שאין מקפידין
עליו הוא ,ואפילו אם היה בביתו היה רשאי ליקח להשתמש בו בצונן בבית בעל החפץ ,והוי
כהפקירו לזה ,משא"כ מעות ]לקמן סעיף כ"ה[ שהוא דבר שמקפידין עליו ,משו"ה הוי
כשכר )נתה"מ(.
)לד( מגריפות  -עשויים לגרוף הכירות ולהפריש תאנים המדובקות )סמ"ע(.
)לה( מפני שמפחיתן  -פירוש ,שנפגמים ממנו )סמ"ע(.
)לו( לא יגע בהן  -כלי זהב אינו מתעפש ,וכלי זכוכית שישתבר )סמ"ע(.

)כ( רכומצא ספרים ,קורא בהם אחת לשלשים יום .ואם אינו יכול לקרות ,גוללן כל שלשים

 1003חסר?
 1004ואם לא טפל בה ונתקלקלה מחמת זה ,עיין שאלת יעבץ ח"א סי' פו שנטה לחייב ,ונשאר בצ"ע.
והפתחי חושן עמוד רצט כתב שנדון זה תלוי במחלוקת הפוסקים )עי' מגן אברהם סי' תמג ס"ק ה
ובחק יעקב שם ס"ק ח( לגבי מפקיד חמץ שצריך השומר למכרו בערב פסח ולא מכרו האם חייב
באחריותו.
 1005ואם עבר והשתמש נחלקו האחרונים האם נעשה שואל כיון שאין כל הנאה שלו )מחנה אפרים
הל' גזילה סי' כא(.
 1006לא עשיי$$
 1007לא הבאתי את דברי הסמ"ע.
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יום 1008.ולעולם לא ילמד בהם דבר שלא למד מעולם ,ולא יקרא פרשה וישנה ,ולא יקרא
פרשה ויתרגם ,ולא יפתח בו יותר משלשה דפין ,רכזולא יהיו שנים קורין בשני ענינים ,אבל
קורין בענין אחד ,שנים דוקא ,אבל לא שלשה:1009
)כא( רכחמצא תפילין ,שם דמיהן ,ומניחן עליו מיד אם ירצה .שדבר מצוי הוא לקנות בכל
שעה:

)לז( שם דמיהן ומניחן עליו  -פירוש ,מחזיק לעצמו ומניחן על ראשו ויוצא בהן ידי מצות
תפילין אם ירצה לקנותם לעצמו ,דודאי בעליהן לא יקפידו דהם מצויים לקנותן אצל סופרים.
דווקא תפילין דאינן עשויין אלא למצותן בלבד ,אבל שאר דברים אף שמצויים לקנותן מ"מ
חביב לאדם דבר שרגיל בו ,משא"כ תפילין דאין אדם רגיל להקפיד אם יוצא באלו או באלו
אם גם הם בחזקת כשרות) 1010סמ"ע( ,וי"אהואיל ואינה עשויה אלא למצותן בלבד ולא לשום
תשמיש אחר א"כ ניחא ליה לאינש שימכרו ויעשו בהן מצוה משא"כ בשאר דברים )ש"ך(.

)כב( רכטמצא דבר שיש בו רוח חיים ,שהרי הוא צריך להאכילו :אם היה דבר שעושה
ואוכל ,כגון פרה וחמור ,מיטפל בהם י"ב חדש מיום המציאה ,ושוכרן ,ולוקח שכרן ומאכילן.
ואם היה שכרו יותר על אכילתם ,הרי היתר לבעלים .וכן התרנגולת ,מוכר ביציהן ומאכילן,
כל י"ב חדש .מכאן ואילך ,שם דמיהן עליו ,והרי הם שלו ושל בעלים בשותפות 1011,כדין כל
השם מחבירו:

)לח( שם דמיהן עליו  -פירוש ,עושה שומא כמה הוא שוה עתה ,ובכך יקבלנה עליה להיות
שותף בו עם בעל האבידה שיחלקו בהשכירות ובשאר שבח שיהיה בו ,ושאם ימות או יגנב
יהיה ההפסד ג"כ לאמצע) 1012סמ"ע(.
)לט( כדין כל השם מחבירו  -עיין ביו"ד סימן קע"ז סעיף כ"ג )סמ"ע(.

)כג( רלמצא עגלים וסייחים של רעי ,מיטפל בהם ג' חדשים .ושל פטם ,ל' יום:

)מ( וסייחים של רעי כו' – פי' אם אינו צריך לפטמן בביתו אלא מדרכן לרעות ולהשביען
ברעייה מירק ועשב השדה )סמ"ע(.

)כד( רלאאווזים ותרנגולים רלבזכרים) ,גדולים( מיטפל בהם ל' יום .קטנים ביותר ,וכל דבר
שטיפולו מרובה משכרו ,מיטפל בהם ג' ימים .מכאן ואילך ,מוכרן בב"ד :ויש אומרים דאין
צריך בית דין ,ויכול לשומן ,ולקחתן באותן הדמיםרלג:

)מא( ה"ג אווזים ותרנגולים זכרים "גדולים" מטפל כו'  -דאי נקבות כבר נתבאר בסעיף כ"ב,
דכיון דיש מהן ביצים מוכר הביצים ומאכילן כדין בהמה העושה ואוכלת )סמ"ע(.
)מב( קטנים ביותר כו' ג' ימים ,וי"א איפכא ,דגדולים שמזונותן מרובה ג' ימים ,וקטנים ל'
יום) ,סמ"ע(.
)מג( מכאן ואילך מוכרן בב"ד  -לא כתב כאן דמחזיקין בשותפות כמ"ש בסוף סעיף כ"ב,
דכיון דהם זכרים לית בהו ריוח ומאי שותפות שייך בהו .ונראה דגם בסעיף כ"ב דכששם
הבהמה לשותפות ובסעיף כ"א כששם התפילין לעצמו ,ס"ל דצריך בהן שומת בית דין
)סמ"ע(.
)מד( דאין צריך ב"ד כו' ולוקחן כו'  -ואף על גב דגבאי הפורט מעות לדינרין אמרו )ב"מ ל"ח
ע"א( דפורטין לאחרים ולא לעצמו משום חשד ,וכן במשכיר משכון ]העושה שכר הרבה
ואינו מפחית הרבה[ לטובת הממושכן אמרו )שם פ' ע"ב( דמשכירו לאחרים ולא לעצמו עי'
לעיל סימן ע"ב סעיף א' ,שאני הכא בזה המשיב אבידה שהוא בחזקת כשרות ואין חושדין
אותו )סמ"ע(.
 1008עי' פתחי חושן עמוד שב שדקדק מדברי שו"ע הרב הלכה כה שההיתר לפתוח ספרים פעם
בשלושים יום ולקרוא בהם הוא רק כשהפתיחה היא רק לצורך הספר ,ואגב כן מותר לקרוא ,ולא
כשפותחו רק כדי לקרוא בו ,וכתב על כך שדין זה בצ"ע.
 1009לא הבאתי את דברי הסמ"ע
 1010כתב המנחת אלעזר )ח"ד סי' ט( שבזמן הזה שמקפידים הרבה על סופר ובתים מיוחדים ,לא
שייך דין זה .פתחי חושן עמוד דש.
 1011כתב הפתחי חושן )עמוד דש( שמסברא נראה שאפשר שאם אינו רוצה להיות שותף אלא למכור
ולהניח הדמים רשאי לעשות כן.
 1012עי' לקמן ס"ק )מג(.
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)כה( רלדמה יעשה בדמים ,ינתנו למוצא ,ויש לו רשות להשתמש בהם .לפיכך אם נאנסו,
חייב לשלם)מו( ,ואע"פ שלא נשתמש בהם .שכיון שיש לו רשות להשתמש בהם ,הרי הם
אצלו כשאלה .רלהבמה דברים אמורים שיש לו רשות להשתמש בהם ,בדמי אבידה ,מפני
שטרח להטפל בה .אבל אם מצא מעות ,לא ישתמש בהם .לפיכך אם אבדו באונס פטור,
שאינו עליהם אלא כשומר שכר :הגה :וכבר נתבאר סעיף טזרלו דיש חולקין ,וסבירא להו דאינו
אלא שומר חנם:

)מה( להשתמש בהם .בדברי רבינו ]הטור סעיף כ"ו[ כתוב וז"ל ,וכן מי שהפקידו אצלו מעות
יתומים לא ישתמש בהם והוא שומר חינם עליהם ,עכ"ל .וקשה מאי שנא דנקט יתומים .וי"ל
דסד"א יתומים שאני ,דעל דרך דאיתא בגמ' שם ]ב"מ כ"ט ע"ב[ ביד רחבה הוה ליה זוזי
דיתמי וסבר רב יוסף דשרי לאשתמושי בהם ,ופירש הרא"ש ]שם סי' י"ז[ אף על גב דשאר
מפקיד אסור להשתמש ,כמ"ש בסימן רצ"ב ]סעיף ז'[ ,מ"מ ס"ד דרב יוסף דזה דמי לאבידה
שטרח בה ,ה"נ כן הוא בשביל הטובה שעשה ליתומים שהיו סמוכים אצלו ,וא"ל אביי דהני
כמעות אבידה דמי הואיל ולא טרח בהם ,וזה ג"כ כונת רבינו .אבל באמת דחוק הוא בפירוש
הגמ' ,דלפי"ז לא היה לו לאביי להביא שם לרב יוסף החילוק שבין מעות אבידה לדמי
אבידה ,כיון שגם הוא יודעו ,אלא שהיה נראה לו לדמות לדמי אבידה .והנמוקי יוסף ]שם
ט"ו ע"ב מדפי הרי"ף[ פירש ,דמיירי שהיה ביד רחבה מעות מציאה ואחר המציאה היה נודע
דשל יתומים הם ,ונשארו בידו משום דליתומים קטנים לא הוי השבה מעליותא דכמקום
שאין משתמר דמי ,וגילה לו אביי החילוק שבין דמי אבידה דטרח למעות אבידה דלא טרח.
ונ"ל שגם הרמב"ם פירש כן ,משו"ה לא הביא הך מילתא זוזי דיתמי ,דבאמת הוי הך דינא
ממש דלעיל .והשתא לא קשה מידי מה שתמה הסמ"ע ס"ק )ז'( ]ל"ט[ על הרמב"ם שלא
הביא הך מילתא שהביא הטור .אך קשה לי ממ"ש סימן רצ"ב סעיף ז' דלא הוי שואל אלא
א"כ נשתמש בהם כבר במעות שהפקידו אצלו ,וכאן הוי שואל לדעת הרמב"ם אפילו לא
נשתמש עדיין .וע"כ לתרץ כמ"ש הרא"ש ]ב"מ פ"ג סי' כ"ו[ בשם הראב"ד וכן הנמוקי יוסף
שם בפרק אלו מציאות בפשט מה יעשה בדמים ר' טרפון אומר כו' ]ט"ו ע"ב מדפי הרי"ף[,
דשאני פקדון הואיל והבעלים בידם לחזור וליקח כל זמן שירצו ,מסתפי הנפקד ליגע בהם
פן יבואו הבעלים פתאום לקחתם ,משא"כ במעות אבידה שטרח ומכר ולא נודע של מי הוא,
אינו חושש מהבעלים ושפיר יוכל ליגע .וא"כ קשה ,דמשמע כאן דהנהו זוזי דיתמי של
מציאה ,אילו הוי מעות אבידה כגון שהיה בידו מטלטלין וטרח ומכרן ,הוי שרי לרחבה
להשתמש בהן והו"ל שואל להרמב"ם ,ואמאי ,הא הוי יודע שם הבעלים דהיינו היתומים
והוה כההיא דסימן רצ"ב שזכרנו .וי"ל דאפ"ה הוי כלא נודע כיון שעכ"פ יהיו המעות בידו
זמן הרבה .ולפי"ז אם יש אפוטרופוס ליתומים ,שחושש המוצא אבידה פן יבוא פתאום
לתבוע הימנו ,אפילו במעות אבידה לא הוי שואל ,כן נ"ל לדעת הרמב"ם דס"ל דשומר
אבידה הוי כשומר שכר )ט"ז.(1013
)מו( לפיכך אם נאנסו חייב לשלם  -דכל שומר אבידה הוא שומר שכר ,משו"ה בהני דמים
דמותר להשתמש וליהנות מהן ,מעלינן ליה חד דרגא וחייב באונסין כשואל .1014ומשו"ה
סיים נמי וכתב דאם מצא מעות דאז אסור להשתמש בהן ,דנשתיירו על דינן כשאר שומרי
אבידה שאינן עליהן אלא כשומר שכר .ומינה נלמד דמה שכתב הרמ"א דיש חולקין וס"ל
דאינו אלא כשומר חינם .ס"ל דבמצא אבידה ומכרה דאז מותר להשתמש בדמים ,אינו אלא
שומר שכר ,ואף על גב דמותר להשתמש ,מ"מ כל זמן שלא שימש לא מיחשב כשואל
להתחייב באונסין )סמ"ע( ,עי' ש"ך סי' ע"ב ס"ק ל"א דדוקא בדמי אבידה איכא דס"ל דהוי
ש"ש אבל אם הפקיד כלי אצל חבירו ואח"כ נתן לו רשות להשתמש כיון דלהדיא נתן לו
רשות גרע טפי וחייב באונסין )רע"א( ,וי"א דשומר אבידה כש"ח ובדמי אבידה דהוי ש"ש
)ש"ך(.
)מז( אבל אם מצא מעות כו'  -עיין לקמן סימן רצ"ב סעיף ז' )סמ"ע(.

)כו( רלזכל אותן הימים שמיטפל באבידה קודם שימכרנה בבית דין ,אם האכילן משלו,
נוטל מהבעלים בלא שבועה ,מפני תיקון העולם:
 1013לא עשיתי$$
 1014עי' ש"ך רצב ס"ז סקכ"א? שהוא לוה.
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)מח( נוטל מהבעלים בלא שבועה  -פירוש ,אף על גב דבשאר ענינים אין אדם מוציא מיד
שכנגדו בלא שבועה ,אפילו הוציא ברשות ,וכמ"ש לעיל בסימן צ"א סעיף ג' וסימן צ"ג
סעיף ט"ו ,כאן נוטל בלא שבועה .וכל שכן דאם שכרן ומהשכר שקיבל האכילן ,דאין בעל
האבידה יכול להשביעו כמה קיבל וכמה הוציא )סמ"ע( ,וי"ח שצריך לישבע )פ"ת(.
)מט( מפני תיקון העולם  -מפורש בסעיף שאחר זה )סמ"ע(.

)כז( רלחהמוצא מציאה לא ישבע 1015,מפני תיקון העולם .שאם אתה אומר ישבע ,יניח
המציאה וילך לו ,כדי שלא ישבע .רלטאפילו מצא כיס ,וטען בעל המציאה ששני כיסים
קשורים היו ,ואי אפשר שימצא האחד אלא אם כן נמצא האחר הקשור עמו ,הרי זה לא
ישבע:

)נ( לא ישבע  -אך לענין קבלת חרם צ"ע ,דאף אם נאמר דדמי למשיב אבידה ,הנה במשיב
אבידה גופיה לא מצאנו רק לענין פטור שבועה ולא לענין קבלת חרם )פ"ת(.
)נא( וטען בעל המציאה ששני כיסים כו'  -ואם טען ראיתי שהגבהת שני כיסים שלי ,נראה
שאין זה כדין אבידה ומציאה אלא כשאר טוען ונטען ,וצריך לישבע שלא מצא אלא אחד
)סמ"ע( ,וי"ח דמאי שנא מטוען החזרתי לך אחד מהם ,דיש ג"כ חילוק דטוען ונטען ביניהם
ואפילו הכי חשו חכמים שמא ימנעו מלהגביה מציאה פן יבוא לידי שבועה ,אלא בכל גווני
שמוצא בענין שיש עליו שם מציאה ,אין עליו שום שבועה )ט"ז(.
סימן רסח  -דין קנייה בחצירו ובד' אמותיו
)א( רמכל מציאה שאמרנו שהיא של מוצאה אינו זוכה בה עד שתגיע לידו או לרשותו אבל
אם רמאראה את המציאה אפילו נפל עליה 1016ובא אחר והחזיק בה זה שהחזיק בה זכה בה
הגה :ודוקא ברשות הרבים אבל במקום שארבע אמות קונות)א( קנה ולא גרע משום דנפל עליה ודלא
כיש חולקין)ב(:

)א( במקום שד' אמות קונות כו'  -בסעיף שאחר זה מבואר באיזה מקום קונות וטעמן
)סמ"ע(.
)ב( ודלא כיש חולקין  -החולקין ס"ל כיון דנפל עליו גלי דעתיה דלא ניחא ליה דליקני ליה
ד' אמותיו כי אם הנפילה )סמ"ע( ,עיין לעיל סי' קצ"ח ס' י"ב וצ"ע ]שאם גילה דעתו שרוצה
לקנות בקנין א' ולא השני לא קנה) [1017רע"א(.

)ב( רמבד' אמות של אדם שהוא עומד בצדן הרי אלו קונים לו)1018ג( ואם הגיע המציאה לתוך
ד' אמות שלו זכה בה רמגוחכמים תקנו דבר זה כדי שלא יריבו המוצאים זה עם זה רמדבמה
דברים אמורים בסימטא 1019או בצידי רשות הרבים)ד( שאין הרבים דוחקים בהם או בשדה
שאין לה בעלים אבל העומד ברשות הרבים)ה( או בתוך שדה חבירו אין ד' אמות קונות לו
ואינו קונה שם עד שתגיע מציאה לידו הגה :שנים שבאו כאחד לתוך ד' אמות או שעומדים שניהם
ונפלה המציאה לתוך ד' אמותיהן קנו שניהן:

 1015כלומר ראובן שמצא כיס עם ב' זהובים ,והבעלים טוענים שהיה בזה ד'.
 1016ולענין אם נחשב כעני המהפך בחררה שנקרא רשע ,מבואר בסי' רל"ז א' שתי דעות בשו"ע אם
בזכיה מהפקר נקרא רשע והרמ"א הכריע להתיר .ובתוס' ב"מ י' מבואר שנפילה נחשבת כהיפוך
בחררה@.מקור ועוד צריכים לדבר בזה@
 1017ועיי,ש בפ"ת המתרץ ,שכאן זמני קנין באותו רגע ,ושם לא.
 1018ד' אמות שקונות הם ד' אמות לכל רוח והוא באמצען ,דהיינו ח' על ח' )בעל המאור עירובין
י"ג ע"א  -פת"ח פ"ט יב(.
 1019ובבית הכנסת כ' האבני מלואים סי' ל סק"ח שלגבי גיטין יש קנין ד"א ,ולגבי מקח וממכר
שאסור בבית הכנסת אין קנין ד"א ,ובמציאה מסתפק הפת"ח פ"ט ט' ונטה שכיון שלא הונחה מדעת
ואין איסור יש קנין ,וצ"ע שהטעם שאין קנין הוא משום שלא הקנו הצבור את הד"א לצורך קניני
חפצים ,ומה לי אם הונחו לקנין ומה לי נפלו .ויש בזה הרבה נפק"מ] .צ"ע בעזרת נשים וכן בפרוזדור
של הבית הכנסת@[
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)ג( הרי אלו קונים לו  -חז"ל נתנו לד' אמות הללו דין חצר שלו דקונה לאדם כשעומד בצידו
אף על פי שאינו משומר מדין יד הסמוכה לו וכמ"ש בסעיף שאחר זה .וי"א שלא תיקנו ד'
אמות אלא בעומד אבל לא במהלך ,וי"א שאין חילוק )סמ"ע(.
)ד( בסימטא או בצידי רשות הרבים  -סימטא פירש רש"י קרן זוית הסמוכה לרשות הרבים,
והיא הפקר לרבים למשוך לתוכה הצריכים לצאת מפני הדחק ,וכן צידי רשות הרבים ,והיינו
מה שהוא כנגד הבתים מהאי טעמא )סמ"ע(
)ה( אבל העומד ברשות הרבים כו'  -הטעם ,משום דהרבה בני אדם רגילים לעמוד שם ואין
לאדם שם ד' אמות מיוחדות )סמ"ע( ,אף להפוסקים דעכשיו אין לנו רה"ר היינו רק לענין
שבת אבל לא לדין זה )רע"א(.
)ו( שנים שבאו כאחד לתוך ד' אמות – שואל הגמ' )גיטין דף עח ע"א( היכי דמי מחצה על
מחצה אמר ר' שמואל בר רב יצחק כגון שהיו שניהן עומדין בארבע ,ופריך וליחזי הי מינייהו
קדים וכי תימא דאתו תרווייהו בהדי הדדי הא אי אפשר לצמצם .ומזה מבואר דכל דאתי
קודם זכה בד' אמות ושוב אין השני הבא אחריו זוכה בד' אמותיו של הראשון .וא"כ מה
שכתב הרמ"א שנים שבאו כאחד אף על גב דאי אפשר לצמצם קנו שניהן ,היינו מספק
חולקין ,ואינו מדוקדק מה שכתב הרמ"א או שעומדין שניהם ונפלה המציאה תוך ד'
אמותיהן דקנו שניהן ,דממה נפשך אי קדים אחד כבר זכה בד' אמותיו )קצה"ח( ,פירוש כגון
שבא אחר קודם לשניהם וזכה בהד' אמות ואחר שבאו אותן שניהם הלך הראשון וזכו שניהם
בפעם אחת בהד' אמות אף שבאו זה אחר זה )נתה"מ(.
בעל החצר1020

)ג( רמהחצירו של אדם קונה לו שלא מדעתו)ז( ואם נפל בה מציאה הרי היא של
במה דברים אמורים בחצר המשתמרת ואין חצירו קונה לו אלא ביודע במציאה או דאסיק
אדעתיה 1021אבל בדבר שאינו רגיל לבא אין חצירו קונה לו אע"פ שבאה מציאה לשם ובא אחר ונטלה
שם זכה הואיל ולא ידע בעל החצר במציאה אשר שם קודם שזכה בה השנירמו 1022ועיין לעיל סימן
רלב סעיף יח .ואם סוחר אחד הביא סחורה בזול לחצירו של שמעון ובא שמעון ואמר תקנה לי חצירי
ובא ראובן אחר כך ולקחה יש אומרים דזכה ראובן דמאחר שאינו מציאה גמורה כי בעל החצר צריך
לקנותה במעות לא זכתה לו חצירו ויש אומרים דזכה בעל החצר )מרדכי פ"ק דמציעא ב' הדיעותרמז(
 .ואם אחר כך בא סחורה לחצירו של ראובן ואמר תקנה לי חצירי וקנאה שמעון וראובן אינו רוצה
ליתן הסחורה לשמעון כי אמר שחצירו קנה לו ושמעון טוען ממה נפשך תתן לי הסחורה הראשונה
או השנייה אם כבר נפסק הדין במעשה הראשון א"כ הוי המעשה השני לחוד והמוציא מחבירו עליו
הראיה אבל אם לא נפסק הדין בראשונה עד שאירע מעשה שני צריך ראובן ליתן לשמעון סחורה
אחת ממה נפשך .אבל בשדה וגנה וכיוצא בהן אם היה עומד בצד שדהו ואמר זכתה לי שדי
זכה בהם ואם אינו עומד שם או שהיה עומד ולא אמר זכתה לי שדי כל הקודם זכה רמחויש
אומרים דבעומד בצד שדהו לחוד סגי ועיין לעיל סימן ר:

)ז( חצירו של אדם קונה לו כו'  -פירוש ,אפילו אינו עומד בצידה כיון שהיא משתמרת,
והוא מדין שליחות )סמ"ע( ,ואפילו אינו בעיר כלל )ש"ך( ,שלא מדעתו .נ"ל ה"ה בד' אמות,
וראיה מדכתב הנ"י בפ"ק דב"מ ]ה' ע"א מדפי הרי"ף[ דלא אמרו בד' אמות אלא כשעומד
ונתנו לו בתוך ד' אמות ,הא קדמו לו הבעלים לא זכו לו שמקום אותו הדבר קנוי הוא לבעליו,
עכ"ל .הרי לפנינו דהד' אמות נקנו להבעלים אעפ"י שאין כונת הבעלים לקנות ,דאדרבה
 1020חצר של הקדש אינה קונה להקדש ,ולכן מציאה הנמצאת בבית הכנסת לא נקנית לבית הכנסת
)מג"א קנ"ד סק"ג( והקצה"ח בסי' ר' סק"א כ' שבית כנסת הוא חצר השותפין וכ' טעמים אחרים
שאינם זוכים במציאה רק המוצא זוכה .והנתיבות שם כ' דמ"מ השותפין שהעמידו ממונם להקדש
הרי הוא כחצר המושכר ששייך לקונה ,ולכן הטעם הוא דאין חצר להקדש .ועיין בפתחי חושן פ"ט
ל"ה שנקט שבשאר מוסדות ציבור ,פנימיות ,מקוה ,וכדו' אין דין זה ויש להם דין קנין חצר )וכמובן
באופן שלא שייכים טעמים אחרים ,דאינה משתמרת ואין הוה להמצא וכו'( ולכן נקנה למוסד .וצ"ע
אם יש דין ממון כזה בכלל ,שאם זה לא ממון פרטי של המנהל ,למי זה שייך ,ואם זה הקדש עניים
צריך להביא ראיה שיש דין בעלות כזה ,כאשר אין עניים ידועים וכד' .ועיין בסי' רצ"ב ס"י@?@.
 1021אבל זה מח' ,ולכן התופס ממנו אין מוציאין מידו )קצות קפג סק"ט(.
 1022ויש דעות ראשונים שאינו קונה דבר שאינו הוה להמצא רק כאשר היה בחצר בשעה שקנה את
החצר ,אבל דבר שבא לחצר לאחמ"כ קונה גם בזה )פת"ח פ"ט ט"ז(@.
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דעתם להקנות להלוקח ,גם מעיקר הטעם של תקנת ד' אמות דלא ליתי לאינצויי מוכח כן,
דאל"כ אכתי אתי לאינצויי ולומר לא היתה כונתך שתקנה כו' ,כן נראה לענ"ד) .ס' ד'( .ואם
אחר כך בא כו' .פירוש ,ואירע הדבר שראובן בעל החצר מוחזק שסגר ביתו ולא הניח
לשמעון שיקח מביתו)ט"ז.(1023
)ח( שם  -ואם בא לחצרו קודם יאוש ,שייך יאוש של"מ ובאיסורא אתא לידי דחצרו כידו
)ש"ך( ,עי' מש"כ רסב סק"א )עי' מאיר המשפט שם סק"ג( )נתה"מ(.
)ט( שם  -ידו אינו קונה אלא בהגבהה שלשה טפחים ,וא"כ אינו קונה לו ידו בתורת חצר
אלא בתורת קנין הגבהה וכל קנין צריך כוונה ושלא מדעתו אינו קונה )קצה"ח( ,וי"א דידו
לא גרע מחצירו ,רק דבעינן שיהיה כל החפץ מונח בחלל ידו ואז הוי כחצירו ,אבל אם תופס
רק מקצתו בידו והשאר מונח חוץ לחלל ידו ,דבחצירו ג"כ כשמונח מקצת חוץ לחצירו לא
קנה ,ואז בידו ג"כ לא קנה מטעם ידו רק מטעם הגבהה ,ובעינן הגבהה שלשה דוקא
)נתה"מ(.
)י(בד"א בחצר המשתמרת כו'  -משמע דבחצר המשתמרת לכ"ע א"צ שיאמר זכתה לי שדי
דהא קונה שלא מדעתו )ש"ך(.
)יא( אלא ביודע כו'  -עיין בראב"ן סוף פרק שנים אוחזין דף צ"ג ע"ד )ש"ך(.
)יב( ביודע במציאה  -דבר שאין דרכו לבוא ,היינו דמחמת זה אפשר שלא יבוא לידו כלל,
ומ"ש דאסיק אדעתיה ,הכונה שאסיק אדעתיה לפעמים לבוא למקום זה ועתיד לפעמים
להמצא ולבוא לידו ,אבל טמון בגל ובכותל דלא מסיק אדעתיה לעולם לבקש שם מציאה
ואפשר הוא שלא יבוא לידו ,ולכך לא קנה) 1024נתה"מ(.
)יג( אבל בדבר שאינו רגיל לבוא כו'  -מטמון ישן הנמצא בכותל דאיכא למיתלי של אמוריים
היה הוא של מוצאו ,ולא אמרינן דביתו וחצירו של אדם שנמצא בו המטמון קונה לו ,עיין
לעיל בסימן ר"ס סעיף ג' וה' )סמ"ע(.
)יד( ועיין לעיל סימן רל"ב סעיף י"ח  -דאם קנה סרסור מגוי דבר בחזקת בדיל ומכרו לאחר
ואח"כ נודע שהיה בו כסף או זהב ,זכה הלוקח ולא הסרסור למהוי מקח טעות ,הואיל ולא
ידע בו כשהיה בידו )סמ"ע(.
)טו( סחורה בזול  -לכאורה תמוה ,דהא אפילו אם לקחה בידו ,כל זמן שלא הקנה לו המוכר
רשות ביד המוכר למכור לאחר ,ועוד ,דהא כליו של מוכר ברשות לוקח לא קנה כמבואר
בסימן ר' סעיף ה' .לכן נראה דמיירי בסחורה שהובאה לחצירו בלא כלים ,ומיירי ג"כ שהביא
הסחורה ופסק דמיו שבכך וכך רוצה למוכרו ,ועי' בסימן ר' סעיף י"א דאם נטל כלי מהמוכר
והיו דמיו קצובין אין המוכר יכול לחזור בו כשמגביה כדי לקנותו ,וה"ה אם בא לחצירו
ואמר הלוקח תקנה לי חצירי אין המוכר יכול לחזור בו ,דחצר מטעם ידו איתרבאי ,וכי היכא
דאם נטלה הלוקח בידו אין המוכר יכול לחזור בו ,ה"נ כשבא לחצירו .ודעה קמייתא ס"ל
דלא איתרבי חצר שיהיה כיד רק במציאה דלית ביה חסרון מעות ,אבל הכא כיון שהיה שם
ולא נטל החפץ לעצמו ולא נתן לו מעות ,אמרינן דילמא לא מתרמי ליה זוזי ,משו"ה לא
קנה .ולפ"ז כשאמר תקנה לי חצירי ומעות בידו ורוצה ליתן לו ,ובא אחר וחטף החפץ
ומשכו ,קנה קמא )נתה"מ(.
)טז( שאינו מציאה גמורה כו'  -דשאני מציאה דלית בה חסרון קנין ומעות ,אבל הכא דילמא
לא הוה מיתרמי ליה זוזי למקניא כו' ,ומשום דינא דעני המהפך בחררה ליכא במציאה,
אפילו אם אמר המוכר אם מזבנינא הסחורה לדידך מזבנינא ותקנה לא קנה הואיל ולא פסק
עמו המעות ,וכיון דלא קנה הסחורה לא קנה גם הריוח ,ועי' לעיל סי' ר"ס ס"ד )סמ"ע(.
)יז( ואם אחר כך באה סחורה  -פירוש אחר שכבר באה סחורה לביתו דשמעון וקנהו ראובן
והלך לו עם הסחורה ,בא סחורה אחרת לבית ראובן וקנהו שמעון ואינו רוצה ליתן הריוח
לראובן ,וטוען על ראובן ממה נפשך ,אי הלכה כמ"ד הנ"ל שס"ל שחצירו קונה גם בסחורה
בזול ,א"כ הדין עמך בסחורה השניה ,תן לי הראשונה שגם ביתי קנאה לי ,ואם הלכה כמ"ד
דאינו קונה הבית בזה ,א"כ הנח הריוח מסחורה השניה שקניתי בביתך )סמ"ע(.
)יח( אם כבר נפסק וכו' – וי"א אע"פ שנפסק הדין צריך ליתן לו סחורה א' ממ"נ ודוקא
כשאירעו שני המעשים באיש א' שבא מכח איש אחר כיון דב' גברי נינהו אין אומרים ממ"נ
 1023לא עשיתי$$
 1024לבדוק אם צריך להביא את החצי השני של הנתה"מ.
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על הנכסים ואין חילוק בין נפסק הדין או לא )ש"ך( ,אם כבר נפסק .יש לי מקום עיון על
ראייתו של תרומת הדשן בזה סי' ש"י דהיינו מפרק החולץ ]יבמות[ דף ל"ז ]ע"ב[ ,ספק ובני
יבם שבאו לחלוק בנכסי יבם לבתר דפליג יבם בנכסי מיתנא ,פירוש ,שמתחילה היו באין
לדין הספק עם היבם בנכסי אח)י( היבם שמת ,דהיינו שהספק אומר אני בנו של מת ויורש
הכל ,והיבם אומר אתה בני ואין לך כלום בנכסי אחי ,והיו חולקים כי כן דינם ממון המוטל
בספק כזה חולקין ,ואח"כ מת היבם והניח נכסים הרבה משלו ,ובאים לדין הספק ובני היבם,
שהספק אומר ממה נפשך ,אם אני אחיכם תנו לי חלק כמוכם ,ואם אני בן המת כבר שקל
אביכם שלא כדין החצי החזירו לי ,ופסק שם ר' אבא קם דינא ,ופירש רש"י ]שם ד"ה קם[
אחר שנעשה דין בנכסי המת אין זה יכול לחזור ]ולערער[ עליהם ,ומה שהוא שואל בנכסי
היבם אמרינן ליה אייתי ראיה .ומזה יליף שם בתרומת הדשן וז"ל ,ונראה הטעם דודאי
הסברא היא לעולם דשקיל הספק ממה נפשך ,אלא היכי דכבר פליג עפ"י הדין אסח דעתיה
מיניה ונתיאש מאותו חלק דשקיל יבם ונעשה כממונו] ,ולפ"ז בנידון דידן[ אם כבר נפסק
)דזה( ]דזכה[ אותו א' שלקח בחצר חבירו ,מההיא שעתא אסח בעל החצר דעתו מזה ,עכ"ל.
וקשה ממה שכתב רבינו ]הטור[ סימן ל"א ]סעיף ב'[ בב' כתות המכחישות זו את זו דאם
יש )ל(מלוה שיש לו על לוה אחד ב' שטרות מאלו הכתות ,דמצי לגבות בשטר הגדול ,ובפני
ב"ד אחר יגבה בשטר האחר .ואמאי צריך לגבות בב"ד אחר ,הא אפילו בב"ד זה יגבה דקם
דינא כיון שכבר גבה על פי הדין ,ואין לומר דשאני כאן דהב"ד לא ידעו תחילה שיש שטר
אחר והוי קצת כמו גביה בטעות ,זה אינו דהא בהחולץ ]שם[ מדמה זה לאחד )שגבה(
]שקנה[ שדה מד' ובא אחד שהיה לו דרך ואבדה דפליגי חכמים ואדמון ע"ש .וי"ל דכיון
שיש בהחולץ שם פלוגתא וס"ל לחד מ"ד דהדר דינא ,ומשמע שם מדברי הרא"ש ]פ"ד סי'
י'[ דלא איפסקא הלכה בבירור דקם דינא אלא מצד דלא מפקינן מבני יבם מספיקא ,משו"ה
ניחא בסימן ל"א דבא להוציא בשטר הב' ,ובזה אפשר דהדר דינא .ולפ"ז נ"ל דאם חזר זה
הקונה הא' ותפס משל הקונה הב' דלא מפקינן מיניה ,ולא שייך כאן לומר דהוי ספיקא דדינא
ולא מועיל תפיסה ,דאין כאן שום תפיסה באיסור לא לראשון ולא לאחרון דהכל ספק הוא
וכמ"ש שם בסוף התשובה בהג"ה לענין תפיסת האחרון דלא הוי באיסור ,וה"נ י"ל כשחזר
הא' ותפסו .כן נראה לענ"ד לפי סברת בעל התרומת הדשן ,אבל בסימן ר"פ ]סעיף ד'[ שדיתי
נרגא בעיקר ראיתו מצד אחר ע"ש ,ולפי הנראה לענ"ד אין פסק זה ברור להלכה ובפרט שיש
הרבה גדולי פוסקים כמ"ד הדר דינא כמ"ש ב"י באה"ע סימן קס"ג בשם הר"ז הלוי ]יבמות
י"א ע"ב מדפי הרי"ף[ ,כן נראה לענ"ד)ט"ז.(1025
)יט( והמוציא מחבירו עליו הראיה  -פירוש ,הלכה כדברי מי )סמ"ע(.1026
)כ( אם היה עומד בצד שדהו –כל העומד בצד שדהו ה"ל השדה שלו כידו ,וקונה לו דבר
הניתן לתוכו אם הוא דבר שאינו זז ממקומו כגון כסות וכלים דהרי הוא משומר ע"י עמידתו
שם )סמ"ע(.

)ד( רמטראה אחרים רצים אחר המציאה והרי הוא צבי שבור או גוזלות שלא פרחו אם היה
עומד בצד שדהו שהם בתוכה ואלו היה רץ מגיען ואמר זכתה לי שדי זכתה לו שדהו ואם
אינו יכול להגיען הרי אלו כצבי שהוא רץ כדרכו וכגוזלות המפריחים ולא אמר כלום אלא
כל הקודם בהם זכה ואם נתנו לו במתנה הואיל ואחר הקנם לו והרי הם מתגלגלים בתוך
שדהו קנה שדהו ואם היה צבי רץ כדרכו וגוזלות מפריחים לא קנתה לו שדהו:

)כא( ואילו היה רץ היה מגיען כו'  -דה"ל ע"י זה נשמרים בתוכו )סמ"ע(.
)כב( ואמר זכתה לי שדי כו'  -לפי היש אומרים שכתב הרמ"א בסעיף שלפני זה גם כאן לא
בעינן שיאמר זכתה לי שדי ,ואפשר שיש לחלק )סמ"ע(.
)כג( הואיל ואחר הקנם לו  -כיון דדעת הנותן רוצה להקנות לו אלים קנייתו וקנהו חצירו אף
על פי שאינו יכול להגיעו .ואם אחד הפקיר דבר וזרקו לתוך חצר חבירו ,דינו כמתנה וזכתה
לו חצירו אף על פי שרץ אחריו ואינו מגיעו )סמ"ע ,ש"ך( ,ומיהו משמרו לדעת הנותן או
המוכר שעומדים שם בעינן) 1027רע"א(.
 1025לא עשיתי$$
 1026לא הבאתי את דברי הסמ"ע.
 1027וע' שו"ע ר סעיף א' בסמ"ע סק"א ,שזה מח' מחבר רמ"א ,וקשה על המחבר שכאן משמע כרמ"א
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)כד( ואם היה צבי רץ כדרכו כו'  -ואם עמד בקרוב לו שיכול לתופסו שלא ירוץ מהשדה קנהו
ג"כ אעפ"י שאינו שבור דמיקרי לו משומר בזה )סמ"ע(.

)ה( רנקטנה יש לה חצר ויש לה ד' אמות אבל קטן אין לו חצר ואין לו ד' אמות

)כה( קטנה יש לה חצר – עי' דבריו רמ"ג סקל"ח?? )סמ"ע( ,עמ"ש לעיל סימן רמ"ג סכ"ב
וכ"ג מדינים אלו )ש"ך(.
סימן רסט  -המגביה מציאה לחבירו ,ואם הגביהו חרש ופקח
)א( המגביהרנא מציאה לחבירו)ח( אע"פ שלא אמר לו כלום זכה בה.1028

)ח( המגביה מציאה לחבירו כו'  -פירוש ,ראובן שאמר בשעה שמגביה המציאה מעל גבי
קרקע הריני מגביה מציאה זו כדי לזכות בה לשמעון ,קנאה שמעון ואין ראובן יכול לחזור
בו ,ועיין מה שכתבתי בסוף סימן זה )ס"ק)טו(( )סמ"ע( ,וי"א אפילו לא אמר כלום אם מודה
שהיתה כוונתו לכך )ש"ך( ,ועיקר כסמ"ע ,דכיון דקי"ל )נדרים כח ,א( דברים שבלב אינן
דברים א"כ מחשבה גרידא לאו כלום היא ,ואפילו זוכה לחבירו נמי צריך דיבור ובמחשבה
לזכיה לא מהני .ועי' דבריו בסימן קפ"ג ס"ק ג' שאם קנה במעותיו ומתכוין לזכות לחבירו
דלא קנה חבירו אפילו אמר בפני עדים לצורך חבירי אני קונה במעותי ,ומשום דדעת המוכר
לאקנויי לבעל המעות ולא קנה חבירו עד שיודיע למוכר ,מיהו אם אמר לו ראובן בפירוש
שיגביה מציאה לו והגביה במחשבתו לזכות לראובן קנה ראובן ,דזה אינו דברים שבלב אלא
דברים שבלב כל אדם דכיון ששתק אדעתיה דידיה ודאי אגבהיה )קצה"ח( ,וי"א דדוקא
במקום דהדברים שבלב סותרין לדברים שבפה לא הויין דברים שבלב דברים ,אבל דברים
שבלב סתמן הויין דברים כמו בתרומה דמהני מחשבה )נתה"מ( .וכן בשנפל המציאה בתוך
ד"א ואמר שיקנה ד' אמותיו חפץ זה לפלוני )רע"א(.

)ב( שניםרנב שהגביהו מציאה)ט( קנאוה שניהם)י(:

)ט( שנים שהגביהו מציאה כו'  -פירוש ,הן הגביהו כאחד הן שבא הראשון תחילה והגביה
ראש האחד ואח"כ בא השני והגביה ראש השני )סמ"ע(.
)י(קנאוה שניהם  -דבהגבהת ראש אחד מעל גבי קרקע לא קנה אלא מה שבידו עד שיגביה
כולו מעל גבי קרקע ,וכאן אין שום אחד מהן הגביהו כולו ,ואמרינן דמסתמא ניחא להו
להיות כל אחד שלוחו של חבירו כדי לזכות כל אחד בהחציה ,והיינו דאמרינן שראובן
הגביה הראש שבידו גם לצורך שמעון כאילו הגביהו שמעון ,וכן שמעון לצורך ראובן ,וה"ל
כאילו כל אחד הגביהו כולו מהקרקע והוו שותפין בו )סמ"ע(.

)ג( הגביההרנג לו חרש או שוטה או קטן לא קנה הפקח לפי שאין להם דעת:1029
)ד( הגביהו רנדחרש ופקח כאחד מתוך שלא קנה פקח)יא( )נ"י חרש( לא קנה חרש )פקח(
והחוטפה מידם זכה ומיהו מה שביד כל אחד קנהרנה ואם היו שניהם חרשים תקנו חכמים
שיקנו כדי שלא יבאו להתקוטט:

)יא( מתוך שלא קנה חרש  -דבהגבהתו מצד הדין לאו כלום הוא כיון דאין לו דעת כנזכר
לעיל סעיף ג' ,אלא מפני דרכי שלום תיקנו שקנהו החרש כשהגביהו כולו או שני חרשין
שהגביהו בהדדי ,משא"כ כאן דלא הגביהו אלא עם פיקח ולא מהני הגבהתו לפיקח לזכות
על ידו ,דבפיקח לא שייך תקנה מפני דרכי שלום דהא יש לו קנייה טובא מצד עצמו שיגביהו
לעצמו ,וכיון דלא זכה הפיקח ע"י החרש בהחציה ,לא זכה גם החרש בהחציה ע"י הפיקח,
דלא שייך כאן הטעם דדרכי שלום ואינצויי כיון דהחרש רואה שגם הפיקח אינו קונה
)סמ"ע( ,חרש ופקח שהיו שניהם רוכבין או מנהיגים יש מח' אי הוי כמו הגביהו שניהם דלא
שם@ .ועיין מחנ"א הלכות קנין חצר סימן ב' שהקשה ג"כ סתירה כזו בטור מסי' ר' לסי' רמ"ג ותירץ
לחלק בין מתנה למכר וקידושין שבמתנה שמקבל בחנם דעת המקבל מסכמת לדעת נותן.
 1028והמגביה לצורך גוי לא זכה הגוי כיון שאין שליחות וזכיה לגוי ]דברי משפט[ ,ולגבי המגביה אם
זכה לעצמו בכה"ג ,היא מחלוקת רש"י ותוס' בביצה ל"ט] .פת"ח פ"ט ל"ט[ ועיין תומים ק"ה סק"א
שהאריך במחלוקת זו.
 1029וכן הדין בגוי שאינו בר שליחות .ואם הוא פועל עיין בנתיבות קפ"ח סק"א שזוכה מדין יד פועל
כיד בעה"ב .עי' לקמן סי' ער"ה קצות סק"ג וכן הערה שם  ,Error! Bookmark not defined.שמשמע
מהנתיבות* ##אם הוא גרם לחרש להגביהו וכיוון לכך קנה.
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קנו כלל ,או שהפקח קנה )קצה"ח נתה"מ( ,ובאם הגביה פקח כ"כ שאם ינוח החרש ידו יהיה
נעקר מן הקרקע יש מח' אם קנה ,דלא שייך אתי לאנצויי דיש להסביר להחרש ,אבל אם
החרש בלבד הגביה כ"כ ולא הפקח כיון דעכ"פ הפקח לא קנה ממילא לא שייך בטלית זה
אתי לאנצויי ולא קנה גם החרש )רע"א(.

)ה( רנוטלית שמונח חציה על גבי עמוד שגבוה ג' טפחים וחציה על גבי קרקע ובא אחד
והגביה ראש אחד שעל גבי קרקע וניתק ראש השני)יב( מעל גבי עמוד ונפל על גבי קרקע
קנאה כיון שראש האחד עדיין היא בידו וראש השני היתה מוגבהת מכחו שלשה טפחים
מהארץ אבל אם לא היה ראש השני עדיין בידו בעוד שהטלית באויר לא קנאה ואע"פ שהיה
מוגבה מכחו ג' טפחים כיון שעתה כולו בארץ)יג( וכן אפילו ראש האחד בידו ולא ניתק
ראש השני מעל גבי העמוד לא קנה אע"פ שאילו נתקו היה מוגבה מכחו ואם טלית מונח על
גב דף והכה ועלה מכחו שלשה טפחים)יד( קנאו אבל אם לא עלה מכח הכאתו למעלה אלא
נפל לארץ אפילו שהדף גבוה ג' טפחים לא קנה:

)יב( וניתק ראש השני כו'  -פירוש ,ע"י הגבהת ראש זה מעל גבי קרקע ניתק וזז ראש השני
מעל גבי העמוד ,וכיון שבגרמתו ניתק גם ראש השני דהיה באויר ג' טפחים בעוד היות ראש
זה שהגביהו בידו ,ה"ל כאילו הוי כולו בידו בבת אחת ,משא"כ כשבשעה שהתחיל לנתק
מעל גבי העמוד קודם שניתק ובא לאויר הניח המגביה ליפול מידו הראש הא' )סמ"ע(.
)יג( כיון שעתה כולו בארץ  -לאו דוקא קאמר ,אלא כלומר כיון דהיה דרך ירידתו ליפול
בארץ ולא היה מחזיק בו כלל בהיותו כולו באויר )סמ"ע(.
)יד( והכה ועלה מכחו ג' טפחים  -הא דבעינן ג' טפחים היינו דוקא אם חוזר הטלית ליפול
על גבי העמוד ,דנמצא דהעמוד הוא קרקע שלו ובעינן שיהיה מוגבה על ידו ג' טפחים ,אבל
אם מכח הכאתו עלה מהעמוד ודרך ירידתו נפל לארץ ,אפילו לא עלה מעל גבי העמוד כי
אם מעט ,כיון שעכ"פ עלה מכחו והיה ג' טפחים מהארץ מקום שסופו יפול שם קנהו
)סמ"ע( ,1030ועלה מכחו ג' טפחים .קשה ,מאי שנא מזיל טרוף אקן ]חולין קמ"א ע"ב[
שמביא ב"י ]סעיף ד'[ דשם לא בעינן שיטרפם ג' טפחים מן הקן וכדמשמע מדברי התוס'
]ב"מ ט' ע"א ד"ה הואיל[ שמביא ב"י וז"ל ,שהרי קצת מפריחין למעלה ,עכ"ל .ונראה לי
דהכא מיירי שהדף מונח על הארץ וע"כ צריך שיהיה מוגבה ג' טפחים מן הארץ כי אין שם
שום קנין כל שהוא פחות מג' טפחים מהארץ .ומה שכתב רבינו ]הטור סעיף ה'[ אח"כ אבל
לא עלה כו' .היינו שהדף הוא גבוה מהארץ ,כן הוא ברמזים ]סעיף ה'[ בהדיא דעיקר החילוק
הוא בין עליה לירידה כמ"ש ב"י בשם התוס' ]שם[ והרא"ש ]ב"מ פ"א סי' כ'[ ,ע"כ שפיר
מחלק אם הדף למעלה או למטה) .ובסמוך( ]ובסמ"ע[ ס"ק )ו'( ]ז'[ כתב בזה בדרך אחר ולא
ידעתי מנין לו ,דהא משמע בסמוך שכתב ]המחבר[ כיון שהוא מוגבה מכחו ג' טפחים
מהארץ ,משמע שעיקר קפידא מהארץ דוקא)ט"ז.(1031

)ו( היהרנז רוכב על גבי בהמה וראה את המציאה ואמר לחבירו זכה לי בה כיון שהגביהה
לו)טו( קנה הרוכב ואע"פ שלא הגיע לידו 1032ואין המגביה נאמן)טז( לומר לצרכי הגבהתיה אפילו
בעודה בידו ואם אמר לו תנה לי)יז( ונטלה ואמר אני זכיתי בה זכה בה הנוטל ואם משנתנה
לרוכב)יח( אמר אני זכיתי בה תחילה לא אמר כלום 1033הגה :ראובן אמר לשמעון קנה לנו ביחד
סחורה פלונית והלך שמעון וקנאה ואחר כך אמר דקנאה לעצמו)יט( יש אומרים דצריך לחלוק)כ( עם
ראובן דהוה ליה כמגביה מציאה לחבירו ויש אומרים דאם לא היו לראובן דמים)כא( זכה שמעון במה

 1030עי' נתה"מ רע"ג סי"ג.
 1031לא עשיתי$$
 1032עיין קצה"ח ער"ה ג' שכ' דאפי' אם אמר הרוכב הגבה לי את שלי ,וסבר המגביה שהוא שלו
ולא התכוון לקנין כלל ,קונה ע"י כוונת המשלח ,אבל אמר תנה לי גם בזה לא זוכה שלא עשאהו
שליח ,ונתיבות שם סק"א הביא ראיה להיפך מהסמ"ע ,ובסי' קפ"ח סק"א האריך בענין משיכה ע"י
פועל שאינו יכול להיות שליח עכ"ז מהניא מדין יד פועל כיד בעה"ב .ועיין בפת"ח פ"ט מ"ו שהביא
חולקים על הקצות.
 1033ואין יכול לחזור תוכ"ד ,הט"ז באהע"ז סי' ל"ח ב' כ' דבכל מתנה אינו יכול לחזור בו תוכ"ד,
והקצה"ח קצ"ה סק"ז חולק עליו וכתב שכאן אינו יכול לחזור בו תכ"ד כיון שלא זכה לעצמו,
וכשנתנה לחבירו זכה המקבל גם ללא הגבהתו של המגיבה הראשון מתחילה.
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שקנה ואם נתרצה לקנות לשניהן הוי ליה כאלו זכה לשניהן.

)טו( כיון שהגביהו לו  -פירוש ,שהגביה סתם ולא אמר בפירוש בשעת הגבהה או קודם לכן
לעצמי אני מגביה אותה ,ובמגביה מעצמו צריך לומר אני מגביה לחבירי דאז אינו יכול
לחזור בו ולא במגביה סתם )סמ"ע ,(1034וי"א דאין צריך לומר )ש"ך( ,עי' לקמן דברי ס"ק
)טו( )נתה"מ(.
)טז( ואין המגביה נאמן כו'  -פירוש ,זהו החילוק בין א"ל חבירו להגביהו לו ובין המגביה
מעצמו לצורך חבירו ,דבמגביה מעצמו סתם לצורך חבירו ,אף אם )אחר( ]קודם[ שהגביהו
אמר שהגביה לצורך חבירו ,נאמן אח"כ לחזור ולומר משטה הייתי בך או שלא להשביע את
עצמי אמרתי כן )סמ"ע( ,נראה שהוא טעות סופר בסמ"ע ,וכצ"ל ,אף אם קודם שהגביה
אמר .ובזה שייך שפיר משטה שהשטה בו כדי שלא לזכות בו חבירו ובשעת הגבהה נתכוין
לעצמו )נתה"מ( ,הגביה מעצמו ,אף שאומר בשעת הגבהה שהוא מגביה לצורך חבירו ,לא
מצי לחזור כיון דבשעת הגבהה נעשה שלוחו וזכה לו ,אלא דעכ"פ נאמן לומר לצורך עצמי
הגבהתי באמת ,ומה שאמרתי שאני מגביה לצורך חבירי ,בלבי לא היה כן ,ונאמן כיון שהוא
בידו עדיין ,ויכול לומר לא הייתי שלוחך בשעת הגבהה כלל ,ואף שאמרתי שאני מגביה
לצורך חבירי היה בדעתי אחר הנתינה דוקא ,משו"ה ניחא במגביה מעצמו לצורך חבירו
דשם נעשה ודאי שלוחו בשעת הגבהה מיד לזכות בו ,אלא דאית ליה זכות לטעון בלבי לא
היה כן וכדלעיל ,אבל אם מודה בדבר שנעשה שלוחו לזכות בשעת הגבהה ,אף באמר לו
תנה לי אינו יכול לחזור בו) 1035ט"ז( ,עיין מ"ש בסימן פ"ג ס"ק ב' )קצה"ח( .ונראה דדוקא
כאן דאיכא עדים שאמר לחבירו זכה לי וזה הגביה בפניהם הוא דאינו נאמן ,אבל אי ליכא
עדים מסתבר דנאמן שהגביה לעצמו במיגו דלא אמרת לי )נתה"מ( ,עיין בב"ה .ודבריו
מבוארים בארוכה בתשו' גאונים בתראי סי' כ"ג) 1036רע"א(.
)יז( ואם א"ל תנה לי  -דדוקא כשא"ל זכה לי והוא הגביה סתם אזי זיכהו לחבירו מיד
בהגבהתו ,משא"כ כשאמר תנה לי ,דחבירו עצמו דאמר ליה תן לי לא ביקש לזכות בו קודם
שיבוא לידו ,ומשו"ה אף אם נאמר דכונת המגביה היתה שהגביה לחבירו בשליחותו ,יש
בידו לחזור בו עד שיבוא לחבירו לידו )סמ"ע וש"ך ,(1037עיין מ"ש בסימן קכ"ה סק"ג
)קצה"ח(.
)יח( ואם משנתנה לרוכב כו'  -דכיון שנתנה לו נאמר אדרבה ,אף אם היתה דעת המגביה
להגביהו לצורך עצמו ,מ"מ כיון שנתנה להרוכב הרי גילה דעתו שנתנה לו במתנה גמורה
)סמ"ע( ,אמנם היכא דאיכא עדים דלעצמו הגביה ,דלא מהני נתינה )נתה"מ(.
)יט( דקנאה לעצמו  -עיין מה שכתבתי בסימן קפ"ג סק"ו?? בזה )נתה"מ(.
)כ( יש אומרים דצריך לחלוק  -דוקא כשידוע בעדים ,אבל כשאינו ידוע כלל שהגביה
המציאה או שקנה הסחורה רק מפי עצמו ,פשוט שלדעת הסוברים בסימן קפ"ג סעיף ג'
בהגה שאם אמר כן בפני עדים מהני ,גם כאן מהני מיגו ,והפה שאמר שהגביה ושקנה הוא
הפה שאמר שלעצמו קנה ע"ש )פ"ת(.
)כא( וי"א דאם לא היה לראובן דמים כו'  -עיין מה שכתבתי לעיל סימן קפ"ג סעיף ד'
סקי"ג?? )סמ"ע(.
סימן ער  -מציאת חרש שוטה וקטן ובנו ובתו ועבדו ושפחתו ואשתו ופועלו
)א( מציאתרנח חרש שוטה וקטן)1038א( אין בה משום גזל אלא מפני דרכי שלום)ב( 1039לפיכך
 1034עי' לעיל סעיף א' מש"כ הסמ"ע וש"ך.
 1035חלש?
 1036לא עשיתי
 1037נכון שהש"ך כסמ"ע? ולכן אין להביא את הנתה"מ?
 1038עי' לעיל סימן רמג סעיף טו ז"ל :קטן שנותנים לו צרור וזורקו אגוז ונטלו זוכה לעצמו ודוקא
כשיש דעת אחרת מקנה לו ,אבל במציאה לא ,ואינו זוכה לאחרים ,פחות מזה לא לעצמו ולא
לאחרים .ודעת הש"ך שאפי' במציאה קונה מדרבנן ,ומה שאמרו שהוא מפני דרכי שלום הוא בלא
הגיע לעונת הפעוטות .והקצה"ח סק"ה והנתיה"מ סק"ט שם חלקו עליו והכריעו כרמ"א.
 1039עיין פת"ח פ"ט ס' בשם הלכה למשה שאם יש לו אב י"א שיש לו זכיה מדרבנן ,וזוכה לאביו,
וא"כ הוא גזל גמור מדרבנן ומוציאין מידו.
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אם עבר אחד וגזלה מידם אינה יוצאה בדיינים הגה :ודוקא מציאה שאין דעת אחרת מקנה לו
אבל שכירות של קטן וכיוצא בו מוציאין בדיינין)ג(1040רנט:

)א( מציאת חש"ו כו'  -אם גזל מקטן דבר שנקנה לו מדרבנן כגון ע"י מתנת ש"מ אינה יוצאה
בדיינים ודבריו צ"ע וע' בספרי תקפו כהן סי' ל' וע' בהגהות מרדכי דסוף סנהדרין וע' בתשו'
מה"ר בצלאל סי' כ"ו כ"ז ל"ח) 1041ש"ך( .ומה שאינה יוצא בדיינים ,ג"כ אין מנדין אותו על
זה )רע"א בשם הש"ך בתקפו כהן(.
)ב( מפני דרכי שלום כו'  -ע' מ"ש לעיל סי' רמ"ג סק"ו?? )ש"ך(
)ג( אבל שכירות של קטן וכיוצא בו מוציאין מידם  -או שהיה שלו או שהרויח ,הרי הוא
שלו גמור )סמ"ע(

הנערהרסא

)ב( מציאתרס בנו ובתו הסמוכים על שולחנו 1042אע"פ שהם גדולים ומציאת בתו
אע"פ שאינה סומכת על שולחנו)ד( ומציאת עבדו ושפחתו הכנענים ומציאת אשתו הרי אלו
שלו)ה()ו( 1043והוא הדין אם הרויחו)ז( בסחורה או במלאכהרסב אבל אם מת אינו מוריש מלאכת בן
אחר לשאר יורשיורסג)ח( אבל מציאת בנו שאינו סומך על שולחנו אע"פ שהוא קטן ומציאת
עבדו ושפחתו העברים ומציאת אשתו שהיא מגורשת ואינה מגורשת אינה שלו)ט( ואם נתנו
מתנה לקטן הסומך על שולחן אביו הרי היא של אביו אבל לא בבנו הגדולרסד)י( .יתום הסמוך על
שלחן אחרים מציאתו לעצמו)יב(רסה:

)ד( הסמוכים על שלחנו אף על פי כו'  -כך היה נראה ישר לחכמים לשלם הטוב לעושה עמו
טוב ,שמזין אותו אף על פי שאינו חייב לפרנסו כי אם עד ו' שנים ,משא"כ אחין המפרנסים
אחיותיהן אחר מיתת אביהם דמחויבים לפרנסן ,משו"ה מציאתן לעצמן ,וכמ"ש באה"ע
סימן קי"ב סעיף ב' )סמ"ע( ,ע' בא"ח סי' שס"ו ס"י )ש"ך( ,הסמוכים על שולחנו .פירש
רש"י ]ב"מ י"ב ע"ב ד"ה אדר' חייא[ משום איבה .וכתבו התוס' ]שם ד"ה רבי יוחנן[ דלא
שייך איבה אלא בבנו שדרכו לזונו תמיד ,ואם לא יפרנסנו אביו לא יפרנסנו אחר ,אבל אדם
אחר מעלמא הסמוך לשולחן חבירו חנם כגון יתום קטן וכיוצא בו ,אין סברא שמציאותיו
לחבירו ,וכ"ש עבד או אמה שבשכר טרחם הם אוכלים ,עכ"ל .ובכלל זה הוא ג"כ מי שפסק
לבנו מזונות על שולחנו דמציאתו לעצמו ,דהא דרך חיוב הוא נותן לו ,וכעין שאמרו בפרק
נערה ]כתובות מ"ג ע"א[ דבת הניזונת לאחר מיתת אביה דמציאתה לעצמה ,דלאו מאחין
קא מיתזנא)ט"ז.(1044
)ה( מציאת בתו נערה אף על פי כו'  -אע"פ שאינה ברשות אביה למוכרה בנערותיה ,אפ"ה
תיקנו שתהא מציאתה לאביה משום איבה דביד אביה למוסרה בעל כרחה למנוול ומוכה
שחין )סמ"ע( ,עי' אה"ע סימן ל"ז ובחלקת מחוקק שם ס"ק א' המסתפק אם האב זוכה
במתנתה ,ולי נראה דזוכה במתנתה מהא דכתב בשו"ע או"ח סימן שס"ו סעיף י' שאינו מזכה
עירוב ע"י בנו ובתו הסמוכים על שולחנו אפילו הם גדולים ,ולא על ידי בתו אפילו אינה
סמוכה על שולחנו כל זמן שלא בגרה ,וכן עי' בדברינו לעיל קע"ו סק"ו?? )קצה"ח(.
)ו( ומציאת עבדו כו' ואשתו כו'  -דידן כיד רבן ובעלה ,וכל מה שקנו כאילו קנאן רבן
ובעלה )סמ"ע(.
)ז( וה"ה אם הרויחו כו'  -עיין בתשו' ר"ש כהן ס"ב סי' רי"א) 1045ש"ך( ,וי"ח על השו"ע
עיין תשובת שבות יעקב ח"א סי' ק"ה ובתשו' שיטה מקובצת סי' ל"ח ובמחנה אפרים
הלכות זכייה ומתנה סי' ג' )רע"א(.1046
)ח( מת אינו מוריש מלאכת כו'  -פירוש ,אם מת האב ,אף שכבר הרויחו בסחורה או שכבר
נעשתה המלאכה ,מ"מ הואיל ועדיין בידו של הבן והאב מת ,אינו מוריש ,ואף המציאה
 1040עי' לעיל סי' פט ס"ב ולקמן של"ג ס"ח שיש שכירות לקטן.
 1041לא עשיתי.
 1042צ"ע אם בנו מצא אבידה שעל ידו יכול להפסיק להיות סומך על שלחנו איך מבטלים סמיכת
שלחן.
 1043ומסתבר שאין הזכיה עצמה לאב כיון שהבן התכוון לעצמו ,אלא שתקנת חכמים היא שהאב
זכאי לקבלו מהבן )פת"ח פ"ט אות ס"ט(.
 1044לא עשיתי$$
 1045לא עשיתי$$
 1046לא עשיתי.
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שמצא בחיי אביו ולא תבעו אביו בחייו ,כשמת אביו המציאה לעצמו )סמ"ע( ,אבל אם מת
כו' .דין זה הוא מקורו מתשובה אחת נעתקת בהגהת מרדכי שניות ]דב"מ סי' תמ"ו[ וז"ל,
וכי היכי דאין אדם מוריש זכות בתו לבנו ה"נ לא יוריש יגיעת בן אחד לבניו האחרים ,ואם
אמרו יגענו לאמצע יאמר אתון בדידכון ואנא בדידי כו' .ותמוה לי ,דהא במעשי ידיה של
בת שנינו משנה שלימה דריש פרק נערה שנתפתתה ]כתובות מ"ב ע"א[ דמעשה ידיה אף
על פי שלא גבתה מת האב הרי הוא של אחין ,ופירש הר"ן שם ]ט"ו ע"א מדפי הרי"ף ד"ה
מעשה[ דמשעה שבא לעולם זכה בו האב כו' ,ולא אמרו אין אדם מוריש זכות בתו לבנו
אלא מה שתעשה אחר מיתת האב כמבואר בפרק נערה ]שם מ"ג ע"א[ ,וא"כ בהך מעשה
ידי הבן הסמוך על שולחן אביו זכה בו האב דהא דמי למציאה ,ואמאי לא מורישו לשאר
בניו בשוה .ומלבד זה יש תמיהות רבות באותה התשובה למעיין בה ,דפסק כשמואל בפ"ק
דב"מ ]י"ב ע"א[ דמחלק בין קטן לגדול ממש ,ולא כר' יוחנן ]שם ע"ב[ דאמר לא גדול ממש
אלא בסמוך על שולחן אביו תליא מילתא ,וכל הפוסקים פסקו כר' יוחנן .ועוד שם ]במרדכי[
דבת גדולה הסמוכה כו' לר' יוחנן מציאתה לעצמה ,כיון שבגרה יצאתה מרשות אביה ,והוא
דלא כהלכתא ,דגם בת מציאתה לאביה כל שהיא סמוכה כו' .ע"כ נלע"ד דהך תשובה לאו
דסמכא היא ,אלא דיש לקיים דברי הרמ"א מטעם אחר ,והיינו מכח דעת בעל העיטור ]אות
ש'  -שיתוף[ שהביאו בד"מ כאן ]סעיף ג'[ ,שכתב )דבין( ]דבן[ שסיגל ממון לעצמו בחיי
אביו ,אזלינן בתר אומדנא מדלא תבע ליה מחל ליה ,לא שנא מציאה לא שנא ריוח בסחורה.
ובאמת קשה ע"ז מלשון המתני' דפרק נערה דלעיל במעשה ידיה של הבת אף על פי שלא
גבתה הרי הוא של אב ,דמשמע כל שכן אם גבתה ,ואדרבה אם גבתה מסתבר דלעצמה ,כיון
דלא תבע ממנה .וצריך לחלק דשאני התם שכבר עשה הבן סגולת אוצר מממונא ,אז דוקא
מסתבר שמחל מדלא תבע .וא"כ גם דברי הרמ"א כאן ע"פ דרך זה דוקא מיירי ,וא"כ קיצר
במקום שהיה לו לבאר .כן נראה לע"ד)ט"ז.(1047
)ט( ומציאת עבדו ושפחתו כו' עד אינם שלו  -אינו "שלו" דהיינו של אדון דשפחה ,ולא
כתבו הרי הוא שלהן של עבד ושפחה ואינך ,משום דדין זה נחלק ,דאם אביה של זו הקטנה
שמכרה לשפחה חי בשעה שמצאה המציאה ,המציאה היא של אביה ולא של עצמה ,ואם
אינו חי ,המציאה היא של עצמה ,ועכ"פ אינה שלו של האדון )סמ"ע(.
1048
)י(אבל לא בבנו הגדול  -דאיכא למימר הנותן הקפיד להיות דוקא של הבן  ,משא"כ בנתן
לבנו הקטן דמסתמא אינו משומר בידו זולת דעת אביו השומרו ונתנו לקטן אדעתא דאבוה
)סמ"ע( ,ובבתו נערה מסתפקין אם ניתן לה מתנה אם הוא של אביה .ובקצוה"ח ס"ק )ה(
הוכיח דודאי האב זוכה במתנתה ,ועיקר הוא שזה שלה )נתה"מ(.
)יא( שם  -עיין נ"י דכתב רבותא יותר אף אם אביו נתן לו המתנה ועיין תשו' מוה' בצלאל
אשכנזי סי' ל"ח ודו"ק ובאם יכולים לזכות לאחרים על ידו .עיין בש"ע א"ח סי' שס"ו
)רע"א.(1049
)יב( יתום הסמוך כו'  -היינו טעמא ,דאם לא יזונו הוא יזונו אחרים ,דמשום מצוה רבה
מצויים לזונו ,ומשו"ה לא תיקנו בכה"ג שתהא מציאתו להמפרנסו )סמ"ע(.

)ג( רסומציאת פועל לעצמו)יג( אע"פ שאמר לו עשה עמי מלאכה היום)יד( ואין צריך לומר
אם א"ל עדור עמי היום אבל אם שכרו ללקט מציאות כגון שחסר הנהר)טו( ושכרו ללקט
הדגים הנמצאים באגם הרי מציאותיו לבעל הבית ואפילו מצא כיס מלא דינרים 1050ויש
אומרים דהוא הדין שכרו סתם ומראה לו ללקט מציאות.

 1047לא עשיתי$$
 1048ולכאו' יוצא שאם גילה הנותן דעתו בפירוש יכול לתת לקטן הסמוך ,ושונה ממציאה וסחורה
ומלאכה שהוא לאביו ,וכן יוצא מביאור הגר"א .ועי' רע"א למעלה וצ"ע
 1049לא עשיתי.
 1050אמנם ביד הפועל לבטל את השכירות כמש"כ לעיל סי' קפ"א ס"ג השוכר את הפועל להציל ,כל
שיציל הרי הוא למשכיר .ואם אמר לעצמי אני מציל הרי זה חוזר בו מהשכירות וכל שיציל אחר
שאמר לי הרי הוא שלו .והנתיה"מ שם סק"ה כ' שאפי' קבלן אם לא עשה קנין יכול לחזור בו )אף
שהתחיל במלאכה( והפת"ש שם כ' שאם נעשה דבר האבד בגללו ,כגון שהיה יכול לשכור אחר לזה,
אף פועל אינו יכול לחזור בו .והפת"ח פ"ט ע"ח מביא משו"ת הרשב"א ח"ג סי' צ"ז שצריך להביא
עדים שחזר בו אבל בסתמא אינו נאמן.
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)יג( מציאת פועל לעצמו  -המשרת שקנה סוס ממעותיו ומכרו ,והחריש בעה"ב עד שמכרו
בריוח גדול ,ועתה הוא מבקש את הריוח ,אין בדברי בעה"ב כלום דקיי"ל מציאת פועל
לעצמו ,ומשרת דין פועל יש לו ,והסחורה שקנה בזול דין מציאה יש לה )פ"ת(.
)יד( אף על פי שאמר לו עשה עמי מלאכה כו'  -ר"ל ,אף על פי ששכרו סתם ולא פרט לו
מלאכה מיוחדת והוה אמינא לכל דבר שכרו )סמ"ע(.
)טו( כגון שחסר הנהר כו'  -כן הוא לשון הגמרא )ב"מ יב ע"ב( ,ובאו לתרץ הלא אינו מדרך
העולם לשכור לו פועלים ללקוט מציאות דאינם שכיחים )סמ"ע( ,ובאם גבה ש"ח פרועי'
עיין לעיל סי' קע"ו סי"ב בהגה ועיין מוהריק"ש סס"י של"א )רע"א.(1051
)טז( ויש אומרים דהוא הדין אם שכרו סתם כו'  -שכרו סתם והבעה"ב השוכרו מראה לו
מקום המציאה ומבקש ממנו שילקטן ,הרי הוא כאילו שכרו מתחילה לכך בפירוש )סמ"ע(.
סימן רעא  -מציאת בהמה ושטר חוב ושובר וגט אשה
)א( רסזב' שראו גמל או חמור של מציאהרסח וקדמו שניהם והנהיגוהו או משכוהו או שהיה
אחד מנהיג ואחד מושך קנו שניהם במה דברים אמורים בחמור אבל בגמל אם היה אחד
מנהיג ואחד מושך המושך קנה אבל לא המנהיג:

)א( או שהיה אחד מנהיג ואחד מושך כו'  -זהו קאי אחמור לבד ,וכדמסיק וכתב במה דברים
אמורים בחמור כו' ,ודוקא בשניהן מנהיגין בגמל קנו שניהן ,דשניהן שוים בקנין ,משא"כ
הנהגה במקום משיכה ,דקנין של משיכה עדיפא מההנהגה וכדמסיק )סמ"ע( ,אם קנה חד
לוקח מחד מוכר גמל בהנהגה וחמור במשיכה קנה א' ממה נפשך )רע"א(.
)ב( אבל לא המנהיג  -דגמל בהנהגה וחמור במשיכה איכא חד מינייהו דלא קנה ,ולא ידעינן
הי מינייהו קנה והי מינייהו לא קנה ,הלכך במכר ומתנה לא קנה חד מינייהו דאוקי ממונא
אחזקת מרא קמא ,ובמציאה והפקר קנו שניהן )סמ"ע(.

)ב( בהמת מציאה שקדם אחד ואחז במוסירה לא קנה עד שימשוך או ינהיג וכן בנכסי הגר
אבל קנה המוסירה לבדו:

)ג( בהמת מציאה כו' עד בנכסי הגר  -הטעם ,דבשניהן אין דעת אחרת מקנה אותן ,משא"כ
במכר ומתנה ,עיין לעיל סימן קצ"ז סעיף א' וסעיף ד' בהג"ה וקצ"ח סעיף ז'  -י"ב )סמ"ע(,
עיין בתשובת ר"י לבית לוי סי' מ"ט וסי' ס') 1052ש"ך(.
)ד( אבל קנה המוסירה  -הא דקנה כולה ,משום דבידו למושכה כולה אליו מראש הבהמה,
משא"כ בסעיף שאחר זה באחד רוכב כו' ,כיון דרוכב קנה הבהמה בטילה המוסירה מה
שהוא קבוע בראש הבהמה גבי הבהמה ,וכיון דלא קנה כולה גם מה שביני ביני לא קנה,
כיון דלא הגביהו כי אם ראש אחד וראש השני ה"ל כמונח על גבי קרקע ,ועיין לעיל סימן
קצ"ז סעיף ג'  -ד' ורס"ט סעיף ב'  -ה' )סמ"ע( ,וי"א דכאן קנה המוסירה מה שתפוס בידו,
ועמ"ש לעיל סי' קצ"ה ס"ד )ש"ך( ,המגיד משנה כתב על סעיף זה שהוא דברי רמב"ם ]פי"ז
מגזילה ואבידה הל' ו[ ,שהם דברי המשנה מפורשת במציעא ,עכ"ל .ותמהתי מאד שאין
בפ"ק ]דב"מ[ שום משנה אלא מימרא דר' חלבו בדף )ה'( ]ח' ע"ב[ דלא קנה הבהמה ע"י
מוסירה במציאה ,אבל מקנין המוסירה לא מיירי .ובאמת צ"ע האי פיסקא ,דמשמע דקנה כל
המוסירה ,וקשה ,הא ראשה השני היה על החמור .ובסמ"ע ]סק"ד[ כתב משום דבידו
למושכה כו' .ותמוה הוא ,דבפ"ק דב"מ דף ט' ]ע"א[ א"ר )אבוה( ]אבהו[ כן הואיל ויכול
לנתקה ולהביאה אצלו ,ואמרינן על זה דבדותא היא כו' ,ומשו"ה מסקינן שם דרוכב קנה
החמור ובי פגיה ,וכמ"ש בסעיף שאחר זה .ובסמ"ע ]שם[ כתב דשם הטעם דבטלה המוסירה
שבראש הבהמה לגבי הבהמה כו' .ולא משמע כן בסוגיא ,דלא הוקשה לתלמוד מ"ש
בברייתא דהאוחז במוסירה קנה כל המוסירה מצד יכול לנתקה אצלו ,רק מכח דלא אמרינן
כלל סברא הזאת הואיל ויכול כו' ,אבל אי הוה אמרינן להאי סברא שפיר קנה כל המוסירה
אפילו מה שהיא בית פגיה ,ואין שייך שם דבטל לגבי בהמה ,דאדרבה כיון שזה יכול לנתקה
חשבינן כאילו כבר מנותקת מעל ראש החמור ,והכי סבירא ליה לר' אבהו באמת ,רק
דתלמודא דחי דאין לומר כלל הואיל ויכול ,וא"כ האיך נאמר דהרמב"ם סובר הואיל ויכול
 1051לא עשיתי$$.
 1052לא עשיתי$$
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כו' .ואין לומר דבגמ' מיירי שיש עוד אחד שתפס בראש השני ,דהא כתב הטור בסימן )זה(
]רס"ט סעיף ד'[ אפילו )כ"א( ]באחד[ שהגביה ראש שעל הקרקע לא קנה ,וכן משמע מרש"י
]שם ד"ה הכי נמי[ וכן פסק בשו"ע ]שם סעיף ה'[ .ונלע"ד דכונת הרמב"ם כאן במ"ש דקנה
המוסירה ,לא על כל המוסירה קאמר) ,לא דקמש"ל( ]אלא דקמ"ל[ שם דיש לו קנין במוסירה
אף על פי שאין לו קנין בחמור ,וסמך עצמו על מה שיכתוב שיעור הקנין במוסירה כמו
כשיש עוד אחר שיתפוס החמור )ט"ז(.1053

)ג( היה אחד רוכב ואחד אוחז במוסירה הרוכב קנה הבהמה והמוסירה שעל לחיי הבהמה
בלבד וזה שאחז המוסירה קנה ממנה מה שאחז בידו ושאר המוסירה לא קנה שום אחד מהם
הגה :היו שנים רוכבין קנו שניהן היה אחד רוכב ואחד מנהיג קנו שניהם ויחלוקורסט:

)יז( היה אחד רוכב כו' – י"א דברכיבה לבד ללא הנהיגה ברגליו לא קנהו ,ועי' לעיל סימן
קל"ח סק"א?? וקצ"ז סק"ה?? )סמ"ע(.

)ד( דין מציאות שטרות ושוברים נתבאר בסימן סה:
)ה( דין מציאת גט נתבאר בטור אבן העזר סימן קלב וסימן קנג:

סימן ערב  -דין בהמות או ספינות שפגעו זה בזה
)א( מי שפגע בחבירו בדרך ובהמתו רובצת תחת משאה בין שהיה עליה משא הראוי לה
בין שהיה עליה יותר ממשאה הרי זה מצוה לפרוק מעליה שנאמר )שמות כג ה( עזוב תעזוב
עמו )רעהיה דרך הבהמה לרבוץ)א( תמיד תחת משאה או שהיא עומדת תחת משאה אינו חייב( ולא
יפרוק ויניחנו נבהל וילך אלא יקים עמו ויחזור ויטעון)ב( משאו עליו שנאמר )דברים כב ד(
הקם תקים ואם הניחו נבהל ולא פרק ולא טען ביטל מצות עשה ועבר על מצות לא תעשה
שנאמר )שם( לא תראה את חמור אחיך:

)א( דרך הבהמה לרבוץ כו'  -דדרשינן רובץ ולא רבצן ,רובץ ולא עומד )סמ"ע(.1054
)ב( אלא יקים עמו ויחזור ויטעון  -פירוש ,כשהוא רובץ תחת משאו מחמת שניתק המשא
ממקומו שהניחו מתחילה ע"ג החמור ,אזי יפרוק המשא מאותו המקום ויחזור ויטעננו
ויניחנו על מקום החמור שרגילין להניח בו המשא )סמ"ע(.

)ב( היהרעא כהן והבהמה רובצת בין הקברות אינו מטמא לה:
)ג( וכןרעב אם היה זקן שאין דרכו לפרוק ולטעון הואיל ואינה לפי כבודו פטור זה הכלל
כל שאילו היתה שלו היה פורק וטוען הרי זה חייב לטעון ולפרוק בשל חבירו ואם היה חסיד
ועושה לפנים משורת הדין אפילו היה הנשיא הגדול וראה בהמת חבירו רובצת תחת משאה
של תבן או של קנים וכיוצא בהם פורק וטוען עמו ויש חולקין בזה כמו שנתבאר לעיל סוף סימן
רסגרעג)ג(:

)ג( ויש חולקין בזה כמו שנתבאר בסימן רס"ג  -שם כתב דאם רצה ליכנס לפנים משורת הדין
ישלם מכיסו ולא יבזה נפשו ,כי בזה מבזה כבוד התורה ,ולא אמרו אלא חכם שמחל על
כבודו כבודו מחול ,כבודו דוקא ולא שיבזה את נפשו ,ואף מפריקה פטור אף דצער בעלי
חיים דאורייתא ,ע"ש ,ועיין מה שכתבתי בסמוך ס"ק )יב( ,וי"א דלא מיקרי זלזול גביה כי
אם כבוד שמים ,מאחר דאין דרכו לעשות כן בשלו ומטפל בשל חבירו לפנים משורת הדין
)סמ"ע(.

)ד( רעדפרק וטען וחזרה ונפלה חייב לטעון ולפרוק פעם אחרת אפילו מאה פעמים שנאמר
עזוב תעזוב Error! Reference source not found.הקם תקים עמו רעהלפיכך צריך לדדות עמו
עד פרסה)ד( רעואלא אם כן אומר לו בעל המשא איני צריך לך:

)ד( עד פרסה – וי"א עד מיל )סמ"ע( ,ועיקר כמחבר )ש"ך(.

)ה( רעזמאימתי יתחייב לפרוק ולטעון עמו משיראהו ראיה ]שהיא[ כפגיעה שהרי נאמר
 1053לא עשיתי$$
 1054פטור מדין פריקה ,אבל חייב מדין צער בע"ח ,ולכן אינו חייב לפרוק בחנם אלא בשכר )גר"א(.
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כי תראה ונאמר כי תפגע וכמה שיערו חכמים שיהיה ביניהם רסו אמה וב' שלישי אמה
שהיא אחד מז' ומחצה במיל היה רחוק ממנו יותר מזה אינו זקוק לו:
)ו( רעחמצוה מן התורה לפרוק עמו בחנם )כמו באבידה )וע"ל סימן רס"ה(( אבל לטעון עליו
הרי זה מצוה ונוטל שכרו רעטוכן בשעה שמדדה עמו עד פרסה יש לו שכר:

)ה( כמו באבידה עיין לעיל סימן רס"ה  -שם נתבאר דפועל מותר ליטול שכר ,וכמה יטול ,וכמה
פרטי דינים מזה )סמ"ע(.
)ו( וכן בשעה שמדדה עמו כו'  -ואפילו הולך משום פריקה מותר לקבל עליה שכר )סמ"ע(,
פירוש ,שצריך לילך עמה עד פרסה אחר הפריקה או טעינה )ט"ז(.

)ז( רפמצא בהמת חבירו רבוצה אע"פ שאין הבעלים עמה מצוה לפרוק מעליה ולטעון
עליה שנאמר עזוב תעזוב הקם תקים מכל מקום אם כן למה נאמר עמו רפאשאם היה בעל
הבהמה שם והלך וישב לו ואמר לזה שפגע בו הואיל ועליך מצוה אם רצית לפרוק לבדך
פרוק הרי זה פטור שנאמר עמו ואם היה בעל הבהמה זקן או חולה חייב לטעון ולפרוק לבדו:
)ח( בהמתרפב עכו"ם והמשא של ישראל אם היה העכו"ם מחמר אחר בהמתו אינו זקוק
לה ואם לאו חייב לפרוק ולטעון משום צער ישראל:

)ז( בהמת עכו"ם  -נראה לישב מה שהקשה רבינו ]הטור סעיף ט"ו[ על הרמב"ם ]פי"ג מרוצח
הל' ט[ ע"ש ,דאין הכי נמי דיש משום איבה בכל גווני ,דאין לומר דדוקא כששניהם של גוי
אבל אם המשאוי של ישראל לא יקפיד הגוי כיון שרואה שאין מסייעו אף לישראל כמ"ש
הב"י ]שם[ בשם המרשים ,דא"כ קמ"ל בסיפא שכתב אבל בהמת גוי כו' היפוכא דרישא,
דאם היו שניהם של גוי אז הוי דוקא משום איבה משא"כ ברישא ,וא"כ ה"ל לומר בסיפא
אבל בהמת גוי ומשאו חייב משום איבה ,ואמאי כתב לשון אינו חייב כו' דמשמע לקולא
קמ"ל .אלא נלע"ד דקמ"ל בסיפא אבל בהמת כו' ,לאפוקי מחיובא דרישא דהוי מן התורה,
ומשו"ה אתי שפיר ,דברישא מחלק בין חיוב מן התורה לפטור .וכי תימא הא עכ"פ מיחייב
לפרוק מן התורה משום צער בעלי חיים ולמה לי צער דישראל ,ונראה דמיירי שהגוי המחמר
הוא פורק וטוען ,נמצא דאין שם צער בעלי חיים ,ובזה אין הישראל צריך לסייע לגוי מן
התורה ,אלא דאם הישראל שם חייב זה לסייע מן התורה משום צער ישראל דהוי בכלל צער
בעלי חיים .ומ"ש בסעיף ט' וכן אם הבהמה של ישראל כו' משום צער ישראל ,ולא קאמר
משום מצות פריקה כמו שהקשה רבינו ,דמצות פריקה אינה אלא כשהבהמה רובצת תחת
משאה ,משא"כ כאן שהישראל פורק אלא שצריך לסייע משום צער שלו .בכל אלו נקיט
חיובא מן התורה ,אבל כששניהם של גוי אין שום חיוב רק מדרבנן בשביל איבה ,כנלע"ד.
ובסמ"ע ]סקי"ב[ פירש בדרך אחר ,ע"ש )ט"ז(.1055
)ח( אינו זקוק לה – י"א דלא איירי כאן אלא מטעינה ,ומשו"ה אין זקוק לה דמצות טעינה לא
נצטוה ישראל על של גוי ,אבל לפרוק מהבהמה חייב עליה מדאורייתא משום צער בעלי
חיים ,אלא דמותר לקבל עליה שכר .ומ"ש אחר זה ז"ל ,ואם לאו חייב לפרוק ולטעון כו',
הכי קאמר ,ואם לאו אלא הישראל ג"כ שם ,חייב בטעינה כמו שהוא חייב בפריקה ,כלומר
ובפריקה פשיטא דחייב )סמ"ע(.
)ט( משום צער ישראל  -פירוש ,אם לא סייעו לטעון אזי יצטרך הישראל לשהות שם .ואף על
גב דצער דישראל לא נזכר בשום מקום ,לא גרע צער דישראל מצער דבעלי חיים דבהמה,
וכ"ש הוא .ומיהו מותר לקבל עליה ג"כ שכר .ונקט צער ישראל ולא נקט צער בעלי חיים
דבהמה ,משום דבטעינה לית בה צער בעלי חיים דבהמה )סמ"ע(.

)ט( וכןרפג אם היתה הבהמה של ישראל והמשוי של עכו"ם חייב לפרוק ולטעון משום צער
ישראל אבל בהמת עכו"ם ומשאו אינו חייב להטפל בו אלא משום איבה 1056הגה :ויש אומרים
לפרוק חייב אפילו אין העכו"ם שם משום צער בעלי חיים דהוי דאורייתא וכן בכל מקום דפטור
לפרוק מכל מקום משום צער בעל חיים מיהו חייב ונפקא מינה שיכול לקבל שכר:

 1055לא עשיתי$$
 1056כלומר בטעינה אבל בפריקה חייב כדלעיל בסעיף ז' בשם הסמ"ע.
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)י( וכן אם היתה הבהמה כו'  -כלל דמצות פריקה שחייב לפרוק בחנם אינו אלא כששניהן של
ישראל הבהמה והמשא ,ומשו"ה כתב החיוב משום צער ישראל ,ומותר לקבל עליה שכר
)סמ"ע(.
)יא( ויש אומרים דלפרוק חייב אפילו אין הגוי שם – היינו אם הבהמה והמשא של הגוי דאינו
חייב ליטפל בה אלא משום איבה ,ואיבה ליכא אלא כשהגוי רואה שהישראל זה עומד ואינו
מסייעו ,ואזה כתב הרמ"א דחייב לפרוק אפילו אין הגוי שם ,דאף דלית בה משום איבה
חייב משום צער בעלי חיים )סמ"ע( ,לפי מה שכתבתי בסעיף ח' אף דעה קמא ס"ל כן )ט"ז(.
)יב( וכן בכל מקום דפטור לפרוק כו'  -פירוש ,כשהבהמה היתה רבצנית או עמדנית כנ"ל
בסעיף א' ברמ"א ,וכל כיוצא בזה הנזכרים לעיל ,אבל אם הוא זקן ואינו לפי כבודו אינו
בכלל זה )סמ"ע(.
)יג(ונפקא מינה שיכול לקבל שכר  -אסור לתלות הפריקה בהשכר ולומר אם לא תתנו לי שכר
לא אפרוק ,דאף אם לא ירצה ליתן לו הבעל שכר ,חייב לפרוק משום צער בעלי חיים
)סמ"ע(.

)י( הפוגערפד בשנים אחד רובץ תחת משאו ואחד פרק מעליו ולא מצא מי שיטעון עמו
מצוה לפרוק בתחילה משום צער בעלי חיים ואחר כך טוען במה דברים אמורים כשהיו
שניהם שונאים או אוהבים אבל אם היה אחד שונא ואחד אוהב מצוה לטעון עם השונא
תחילה כדי לכוף את יצרו הרע הגה :ודוקא בשונא בעלמא דלא עבד איסורא אבל אם עביד
איסורא ושונאו משום שעבר עבירה אין צריך לטעון עמו כדי לכוף יצרו דהא יפה עושה ששונאורפה:

)יד( ודוקא בשונא בעלמא כו'  -פירוש ,שהקניטו ועשה עמו דבר שלא כהוגן משו"ה שונאו,
ובזה ציוו חז"ל לכוף את יצרו כיון שהוא דבר שבינו לבינו ,אבל בשונא דקרא דמיירי באיש
דעביד איסורא שבינו לבין המקום ,וכדמסיים וכתב בסעיף שאחר זה ,בכזה מצות פריקה
קודמת ,וזהו שסיים הרמ"א וכתב דבכזה אין צריך לטעון עמו כדי לכוף את יצרו ור"ל
להקדימו לטעינה ,אלא מצות פריקה קודמת )סמ"ע( ,1057וי"א אף בשונא דעביד איסורא
)ש"ך(.

)יא( השונארפו האמור בתורה לא מעכו"ם הוא אלא מישראל והיאך יהיה לישראל שונא
מישראל והכתוב אומר )ויקרא יט יז( לא תשנא את אחיך בלבבך אמרו חכמים כגון שראהו
לבדו שעבר עבירה והתרה בו ולא חזר הרי מצוה לשנאותו עד שיעשה תשובה וישוב
מרשעתו ואע"פ שעדיין לא עשה תשובה אם מצאו נבהל במשאו מצוה לטעון ולפרוק עמו
ולא יניחנו נוטה למות שמא ישהא בשביל ממונו ויבא לידי סכנה והתורה הקפידה על
נפשות ישראל בין רשעים בין צדיקים מאחר שהם נלוים אל ה' ומאמינים בעיקר הדת
שנאמר )יחזקאל לג יא( אמור אליהם חי אני נאם ה' אלהים אם אחפוץ במות הרשע כי אם
בשוב רשע מדרכו וחיה:

)טו( לא מאומות העולם כו'  -דאין מצות פריקה וטעינה בחמור דאומות העולם ,וכנ"ל סעיף
ח'  -ט' )סמ"ע(.

)יב( חמוריםרפז שרגליו של אחד מהם רעועות אינם רשאים חביריו להקדים ולעבור מעליו
נפל רשאים לעבור מעליו:

)טז( חמורים שרגליו של אחד מהם רעועות כו'  -פירוש ,כשסיעת אנשים הולכים בדרך כל
אחד עם חמורו כולם טעונים או אינם טעונים ,כיון שנתחברו לילך ביחד ואירע שרגל של
חמור אחד הוא רעוע מחמת מכה שאינו יכול לילך כ"כ במהירות ,אין חביריו רשאין ליפרד
עם חמוריהם ולהניח זה עם חמורו לבד בדרך ,אם לא שנפל ואינו יכול לילך כלל ,אזי אין
צריכין להתעכב בשבילו יותר מדאי .ומכאן יש ראיה שבני עיר אחת שנסעו יחד ,ג' ד'
אנשים על עגלה זו וג' ד' אנשים על עגלה אחרת ,וכן הרבה עגלות ,ונצטרך לעגל אחד
 1057עי' יו"ד סי' ש"מ ס"ה :העומד בשעת יציאת נשמה של איש או אשה Error! Reference source
 not found.מישראל חייב לקרוע .ואפילו אם לפעמים עשה עבירה לתיאבון או שמניח לעשות מצוה
בשביל טורח .הגה1057 ,אבל רגיל לעשות עבירה ,אין מתאבלין עליו ,1057וכל שכן על מומר לעבודת
כוכבים .ועי' שם בב"י משום שמאחר שעושה הרבה נחשב כפורש מדרכי ציבור.

264

מאיר המשפט על חושן משפט חלק ו'
לתקן דבר אחד בעגלה או בסוסים שבעגלתו ולשהות עבור זה קצת בדרך ,שגם בני עגלים
אחרים ישהו עמו ולא יניחוהו לבדו ,כמו באנשים עם חמוריהן )סמ"ע(.

)יג( היהרפח אחד טעון ואחד רכוב והדרך צר מעבירים את הרכוב מפני הטעון אחד טעון
ואחד ריקן מעבירים הריקן מפני הטעון שניהם טעונים שניהם רוכבים שניהם ריקנים עושים
פשרה ביניהם:

)יז( היה אחד טעון ואחד רכוב  -פירוש ,חמור אחד טעון במשאוי שהטעינו עליו וחמור אחד
רכוב באיש שרוכב עליו )סמ"ע(.
)יח( והדרך צר מעבירין כו'  -לא איירי כשהן פוגעין ובאין זה כנגד זה ,דמזה איירי בסעיף
שאחר זה ,אלא מיירי כשהרכוב והטעון הולכין בדרך ביחד זה בצד זה ,דומה לדין שלפני
זה ,וכשבאין לדרך צר שאין יכולין לילך זה בצד זה ,קאמר דמעבירין את הרכוב וכ"ש
הריקן מפני הטעון )סמ"ע( ,וי"ח דכיון דיכולין לילך זה אחר זה ,למה נטריח את הריקן
לשהות לילך לאט אחר הטעון ,ובאמת יותר טוב לאותו שהולך אחר חבירו ,אלא כאן מדובר
לענין פגיעה )ט"ז(.
)יט( אחד טעון ואחד ריקן כו'  -אף על גב דכ"ש הוא ,מ"מ כתבו שלא תהפך הסברא ולומר
שהריקן הוא קל ויעבור במהירות הוא יעבור תחילה שלא ישהה עבורו הטעון הרבה,
משא"כ ברכוב שגם הוא משהה קצת בהעברתו )סמ"ע(.

)יד( וכןרפט שתי ספינות העוברות ופגעו זו בזו אם שתיהן עוברות בבת אחת שתיהן
טובעות ואם בזו אחר זו עוברות וכן ב' גמלים העולים במעלה גבוהה ופגעו זה בזה אם
עוברים שניהם בבת אחת נופלים ואם בזה אחר זה עולים כיצד הם עושים טעונה ושאינה
טעונה תדחה שאינה טעונה מפני הטעונה קרובה ורחוקה תדחה קרובה)כ( מפני שאינה
קרובה שתיהן רחוקות או שתיהן קרובות או טעונות הואיל וכולן בדוחק אחד הטל פשרה
ביניהם והם מעלים שכר זה לזה ובזה וכיוצא בו נאמר )ויקרא יט טו( בצדק תשפוט עמיתך:

)כ( תדחה קרובה  -ר"ל אחת קרובה לנטות וכמעט שתחזור לאחריה תמצא לחברתה מקום
לעבור בצידה ,משו"ה מעבירין ודוחין אותה הקרובה ולא האחרת )סמ"ע(.

)טו( רצשיירא שחנתה במדבר)כא( ועמד עליה גייס לטרפה)כב( ופסקו עם הגייס ממון
מחשבין לפי ממונם ואין מחשבין לפי נפשות ואם שכרו תייר לפניהם להודיעם הדרך
מחשבין לפי ממון ולפי נפשות ואל ישנו ממנהג החמרים:

)כא( שיירא שחנתה כו'  -עיין ביש"ש פ"י דב"ק סי' מ"ב ]אף בלא מדבר .היכא ששכרו
תיירים מפחד הגזלנים ,דאיכא חשש גזילה ,או אף הריגה .נמי דינא הכי ,שמחשבין לפי
ממון ונפשות .אבל אם שכרו תייר להראות רק הדרך ,בלא מדבר .אין מחשבין אלא לפי
הממון .מאחר דטעות הדרך לשם אינה בחזקת סכנה כ"כ .אלא שיראים מחמת הטעות
יתעכבו בהליכתן ,וזהו היזק לעסקיהם .א"כ לפי העסק והממון מחשבין וכו' היכא ששלחו
חבורת בחורים ללמוד תורה ,ושוכרים תייר מחמת עיכוב הדרך ,שלא יבטלו זמן לימודם.
ג"כ מחשבים לפי גלגולת ,דמצוה ותורה שוה לכל ,בין המרבה בין הממעיט .רק שיהא לבו
לשמים[ )ש"ך(.
)כב( ועמד עליה גייס לטרפה  -ע' בב"ח ]שו"ת הב"ח סי' קכג – רע"א[ בשם המרדכי ]אע"פ
שכבר טרפו מזה הרבה ומזה מעט אי נמי טרפו ממקצתן בלבד ,אפ"ה מחשבין אח"כ לפי
ממונם ,אפילו אם אינם יכולים להציל בכלל[ ועיין ביש"ש ]אי אין יכולין להציל ,פשיטא
שהפקר הוא .אלא איירי לעולם ביכולים להציל ע"י הדחק ,וא"כ מה שאינם רוצים לדחוק
ולטרוח ולהציל כל אחד חבירו ,אדעתא דהכי ,שיחלקו ביניהם לפי סך הממון ,כאלו לא
טרפו כלל[ )ש"ך( ,ועיין תשו' חכם צבי סי' קל"ב )רע"א( ,1058אם כבר התחילו לטרוף א"כ
נתברר שבאו על עסקי ממון ,הוא דמחשבין ההוצאה לפי ממון ,אבל עומד לטרפה שעדיין
עומדין בספק נפשות אין מחשבין לפי ממון לבד ,וי"א דמיירי בעירבו המעות וטרפו קצת
מהם דההיזק לפי ערך המעות כבסימן רצ"ב סעיף י' בהג"ה ,ע"ש בש"ך ס"ק כ"ד?? .ואם
יכולין להציל אפילו שלא ע"י הדחק פשיטא דפטורים ,דלא שייך לומר סברתו דודאי דעתו
לשלם ולכן לא הלך והציל ,אדרבה אם היתה דעתו לשלם לפי ערך הממון היה הולך ומציל
 1058לא עשיתי.
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דאין אדם מאבד את שלו מדעת בלי שום דחק כו' ,ובגזלנים ושודדים הרגילים בזמנים הללו
שהם מזוינים כו"ע מודה שאין האחרים אשר לא שלטה יד הלסטים בממונם צריכים לסייע
להם כלל ,דטעמא מאי קאמר מחשבין לפי ממון ,משום שהם יכולים להציל ע"י הדחק,
ובלסטים הללו שהם מזויינים אונס מיקרי ובכלל אין יכול להציל הוא )פ"ת(.
)כג( מחשבין לפי ממונם כו'  -שהרי בשביל ממון לבד באו )סמ"ע(.
)כד( להודיעם הדרך  -שלא יסתכנו מפני חיות ולסטים ,ומשו"ה מחשבינן חצי לפי ממון
בשביל ליסטים וחצי לפי נפשות משום חיות שהוא סכנת נפשות .ולעיל בסימן קס"ג סעיף
ג' שכתב מור"ם בריש הג"ה שניה ,וכן אם טעו חבורה ההולכת במדבר ואיכא סכנת נפשות
גובין לפי הנפשות ,אפשר דר"ל אף לפי הנפשות כדברי המחבר דקאי עליה וכתב ו"כן",
א"נ מיירי שם בדליכא שוללים הבאים בשביל ממון )סמ"ע(.
)כה( ואל ישנו ממנהג החמרים  -אם נהגו שבכל ענין גובין לפי הנפשות או איפכא ,ילכו
אחריו .ונראה שגם בזמננו כשנוסעים יחד מעיר לעיר על היריד ובאין אנשי חיל לשוללן
ומפשרין עמהן ברב או במעט ,שגובין אותו לפי הממון .וה"ה אם צריכים לשלוח שלוחים
לתור להם הדרך בטוח מפני השוללים ,אותה ההוצאה היא לפי ערך הממון ,אם לא שיש
סכנת נפשות ג"כ בדבר ,שאזי יגבו ההוצאה חציה לפי הנפשות וחצי עכ"פ לפי הממון ,אם
לא שיש בין החבורות מנהג קבוע ידוע ,שילכו אחריו )סמ"ע(.

)טז( רשאיםרצא החמרים להתנות ביניהם כל מי שתאבד ממנו חמור מבני השיירא
מעמידים לו חמור אחרת ואם פשע הוא ואבדה אין חייבין להעמיד לו אבדה חמורו ואמר
תנו לי דמים ואיני רוצה ליקח חמור והריני שומר עמכם אין שומעין לו אלא מעמידין לו
חמור אחרת כדי שיזדרז עצמו וישמור בהמתו ואפילו היתה לו בהמה אחרת בשיירא שיותר
מוסר נפשו לשמור על שנים:

)כו( להתנות ביניהם  -בלא קנין כמו שותפין )ש"ך(.
)כז( חמור אחרת  -ולפ"ז ה"ה אם אמר תנו לי ואני אקח חמור נותנים לו ולא חיישינן שמא
לא יקח ,עיין ביש"ש ]אף שהתנו סתם .מ"מ דעתיהו אמי שיאבד שלא בפשיעה .אבל אבדה
בפשיעה פטורים[ )ש"ך(.

)יז( ספינהרצב שהיתה מהלכת בים ועמד עליה נחשול לטובעה והקילו ממשאה מחשבין
לפי משאוי ואין מחשבין לפי ממון )וע"ל שא ס"א( ואל ישנה ממנהג הספנים רשאים הספנים
להתנות ביניהם כל מי שתאבד לו ספינה מעמידים לו ספינה אחרת פשע בה ואבדה או
שפירש למקום שאין הולכין בו באותו זמן אין חייבין להעמיד לו

)כח( והקילו ממשאה כו'  -דוקא קתני והקילו ממשאה ,שכבר הקילו ,דהיינו אם כבר השליך
זה מאה ליטרין זהב הוא דאין צריך זה להשליך אלא מאה ליטרין של ברזל ,אבל לכתחילה
יכול זה של זהב לכוף לאידך שישליך מאתים ליטרין של ברזל וזה ישלם לו מאה ליטרין
של ברזל מתוך הזהב ,אבל בשיירא )לעיל סעיף ט"ו( לא קתני ונתפשרו ,משום דלא תלי
מידי בשכבר נתפשרו ,אלא אפילו לכתחילה הדין כן שצריכין להתפשר ואין שום אחד יכול
לעכב )פ"ת(.
)כט( ואל ישנו ממנהג הספנים  -כלומר אם נהגו איפכא אזלי' בתרייהו )ש"ך(.1059
סימן רעג  -דין הזוכה מן ההפקר ,והפקר כיצד וכמה
)א( כלרצג דבר של הפקר כל הקודם בו זכה בין שהוא דבר מופקר ועומד)א( בין שהיו לו
בעלים והפקירוהו)ב(:

)א( בין שהוא דבר מופקר ועומד  -פירוש ,כגון אלו בסי"ב )סמ"ע(.
)ב( בין שהיו לו בעלים  -ויכולין אפילו הבעלים עצמן להקדים נפשם לחזור ולזכות בו בהגבהה
או במשיכה במטלטלים או בחזקה בקרקע ,כדלקמן ס"ד )סמ"ע(.

)ב( ההפקררצד אע"פ שאינו נדר הרי הוא כמו נדר שאסור לחזור בו)ג(:

)ג( הרי הוא כמו נדר שאסור לחזור בו  -פירוש ,בדיבור בעלמא אינו יכול לחזור ולמחות בהבא
לזכות בו לומר שלי הוא עדיין ,אבל אם הקדים הוא נפשו וזוכה בו במשיכה או בחזקה הרי
 1059לא הבאתי את דברי הפ"ת.
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הוא כאחר וכמ"ש בסעיף ד' )סמ"ע( ,הא דאסור לחזור אינו אלא משום דהוי כמו נדר
שאסור לחזור ,א"כ נראה דהפקר אינו עושה קנין ,דאי עושה קנין מאי ענין נדר לכאן הא
תיפוק ליה דכבר יצאה מרשותו ,וא"כ הפקיר ומת אפשר דהוא של היורשין כיון דאינו אלא
משום נדר ,וא"כ הזוכה בו מיד בעלים הוא זוכה ,וחשיבא דעת אחרת מקנה אף על גב
דהנדר כבר נעשה ,אמנם לא מצאתי מקור לזה בש"ס ואפילו בראשונים הוא מחלוקת1060
)קצה"ח( ,יש מח' אם יכול להפקיר דבר שלא בא לעולם )רע"א(.

ומהרצה

)ג(
בקרקעות:

הוא ההפקר)ד( שיאמר אדם נכסי אלו הפקר לכל בין במטלטלים)ה( בין

)ד( ומהו ההפקר  -אם לא אמר אעפ"י שהשליך כיסו לרשות הרבים לא הוי הפקר ,אבל קשה
ממכנשתא דבי דרי עסקינן דאבידה מדעת היא .אלמא דבסתמא הוי הפקר ,ועיין מ"ש בזה
בסימן רס"א ס"ק א') ??1061קצה"ח(.
)ה( בין במטלטלים כו'  -פירוש ,בשניהן מהני לשון זה להפקירו )סמ"ע(.

)ד( כיצדרצו דין ההפקר כל הקודם וזכה בו קנהו לעצמו ונעשה שלו ואפילו זה שהפקירו דינו
בו כדין כל אדם אם קדם וזכה בו קנהו:
)ה( המפקיררצז לעניים אבל לא לעשירים אינו הפקר)ו( עד שיפקיר לכל כשמיטה)ז(:

)ו( אינו הפקר  -הפקיר לישראל ולא לנכרים או לאנשי עירו ולא )רע"א( .פירוש ,וחייב במעשר,
ואם קדם עני וזכה בה לא עשה כלום )סמ"ע( ,היינו בהפקירו לכל העניים ולא לעשירים,
שאז שום עני לא יכול לזכות בה ,אבל במפקיר זכות נגד אחד או שנים לנוכח מהני כו'
)פ"ת(.
)ז( כשמיטה  -פירוש ,כדין התבואה והפירות שנתגדלו בשביעית של שמיטה שהוא הפקר לכל
)סמ"ע(.

)ו( המפקיררצח עבדיו הגדולים קנו עצמם)ח( והקטנים כל הקודם והחזיק בהם זכה:

)ח( הגדולים קנו עצמן  -שמיד שהפקירן נסתלקה רשות רבן מהן ויש להן דעה ויד לזכות בנפש
עצמן ,משא"כ בקטנים )סמ"ע(.1062

)ז( המפקיררצט את הקרקע כל הקודם והחזיק בה זכה דין תורה אפילו הפקיר בפני אחד)ט(
הרי זה הפקר ונפטר מהמעשרות אבל מדברי סופרים אינו הפקר עד שיפקיר בפני ג' 1063כדי
שיהיה אחד זוכה אם רצה והשנים מעידים הגה :ויש אומרים דאפילו בינו לבין עצמו הוי הפקר)י(ש:

)ט( אפילו הפקיר בפני אחד  -ס"ל דאחד מיהא בעי ,דאותו האחד ישמע שהפקירו בעליו ויכול
לזכות בו לנפשו ,אבל בלאו הכי אין שם הפקר עליו ,ומהאי טעמא גופו אמרו חז"ל ]נדרים
מ"ה ע"א[ דלא יהא הפקר אלא אם כן יפקירנו בפני ג' ,דאי לאו הכי יכול המפקיר לכפור
לומר לא הפקרתיה מעולם ,משא"כ בג' דשמעו שהפקירו ,דכל אחד מהן שיקדם נפשו יזכה
בו ושנים אחרים יעידו ששמעו שהפקירו וכדמסיק המחבר )סמ"ע(.
)י( וי"א דאפילו בינו כו'  -גם הני י"א ס"ל דמדרבנן בעי ג' ומטעם שכתבתי בס"ק )ט( ,ולא
קאי אלא אדין תורה שס"ל דא"צ להפקירו בפני האחד אלא בהפקירו בינו לבינו סגי ,ונ"מ
בהשאיל או בהשכיר באמצע השבוע בהמה לגוי לעשות בה מלאכה וסבר שיחזירוה לו
קודם שבת ולא החזירוה לו ,אזי יפקירנה בינו לבין עצמו כדי שלא יעבור על למען ינוח
שורך וכל בהמתך ,דבכה"ג אפילו אחר תקנת חז"ל הוה הפקר דאנן סהדי דניחא לבעלים
בהפקירא כדי שלא יעבור אלאו דלמען ינוח כו' )סמ"ע(.

)ח( שאהאומר הרי זה הפקר וזה הרי השני ספק הפקר)יא( ואם אמר וזה כמו זה או שאמר וגם

 1060עי' ש"ך רס"ח סק"ט.
 1061ע' רמ"א לעיל רסא סעיף ד' מח' מחבר רמ"א באבידה מדעת אם הוי הפקר לרמ"א או רק
שאין עליו חיוב השבת אבידה למחבר ,וע"ש בקצות שחולק על הרמ"א לשיטתו כאן ,וכן משמע שם
בנתיבות דלא כרמ"א.
עוד צ"ע במי שהפקיר חמצו לפני פסח ולא עשה ביטול )עי' קצות סק"ג( .וכן צ"ע במי שהפקיר
דבר בינו לעצמו ,ואח"כ הזמין משטרה כשא' בא לקחתו ,ואמר לשוטרים שזה שלו ,והרי לא זכה
חזרה בו@ .לא הבנתי מה הספק האם עבר איסור ,או האם חל ההפקר@.
 1062לא הבאתי את דברי הנתה,מ ,וצ"ע.
 1063צ"ע עד היכן הלכה זו הולכת@ .לא הבנתי.
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זה הרי התפיס השני ויהיה הפקר ודאי:

)יא( הרי השני ספק הפקר  -זהו מיקרי יד הפקר ,ובכה"ג בצדקה והקדש האומר ה"ז הקדש
וצדקה וזה ,אף על פי דאין ידוע אם האחר שאומר עליו וזה ,ר"ל וזה יהיה גם כן כמו זה,
או אם דעתו לומר וזה יהיה שלי כבראשונה ,קי"ל דהוה הקדש או צדקה כמש"כ בסימן
רנ"ח סעיף ב' ,ובהפקר הוא איבעיא דלא איפשטא בגמרא ,ומשום הכי פסקו בו לקולא
דאין מוציאין אותו מחזקת הבעלים )סמ"ע(.

)ט( המפקירשב את שדהו ולא זכה בה אדם כל שלשה ימים)יב( יכול לחזור בו אחר שלשה
ימים אינו יכול לחזור בו אלא אם כן קדם וזכה בה הרי הוא כזוכה מההפקר בין הוא בין
אחר:

)יב(כל שלשה ימים הראשונים כו'  -הטעם דיכול לחזור בו עד ג' ימים ,משום הרמאים שרגילים
להפקיר פירותיהם ולחזור ולאכול מהן כדי לפוטרן מהמעשר ,לכן תיקנו חז"ל דעד ג' ימים
יכול לחזור בו ולומר אני חוזר בי ממה שהפקרתי ,ושוב אין אדם יכול לזכות בו ,הלכך
אפילו קודם שחזר בו אין שם הפקר עליו ,ואם אכל ממנו בין הוא בין אחר חייב במעשר
כל זמן שלא כיון לזכות בו ולקנותו .ואגב שתיקנו כן בהפקר קרקע משום הרמאין כנ"ל,
תיקנו נמי בכל הפקר שיוכל לחזור תוך ג' ימים כל זמן שלא זכה בו הוא או אחר ,וזהו
שסיים המחבר וכתב ,אלא אם כן קדם וזכה כו' )סמ"ע(.

)י( האומרשג שדה זו מופקרת ליום אחד לחדש אחד)יג( לשנה אחת לשבוע אחת עד שלא
זכה בה הוא או אחר יכול לחזור בו ומשזכה בה בין הוא בין אחר אינו יכול לחזור בו:

)יג( ליום אחד לחדש אחד כו'  -פירוש ,זה שלא הפקירו הפקר גמור אלא לזמן ,אפילו לזמן
ארוך דהיינו לשבוע ]פירוש ,לשבע שנים[ ,אפ"ה כיון דלא הפקירו עולמית דינו דאפילו
לאחר ג' ימים משעה שהפקירו יכול לחזור בו ,וחייב במעשר אפילו קודם שחזר בו וכנ"ל
בס"ק )יב( )סמ"ע(.

)יא( שדדבר המופקר שבא אחד ושמרו והיה מביט בו שלא יטלנו אדם לא זכה עד שיגביהנו
אם הוא מטלטל)יד( או יחזיק בקרקע כדרך שקונים הלקוחות:

)יד( עד שיגביהנו אם הוא טלטל  -פירוש ,אם הוא מטלטל שאפשר להגביה ,ואם אין יכול
להגביה קנייתו היא במשיכה ,עי' קצ"ח ס"א )סמ"ע( ,עי' קצ"ח ס"ב אפי' אם להגבהה בעי'
ג"ט מ"מ בהפקר סגי הגבהת טפח )רע"א(.

)יב( שההמדברות והימים)טו( והנהרות והנחלים כל שבהם הפקר וכל הקודם בהם זכה כגון
העשבים והעצים והפירות של אילנות של יער וכיוצא בהם:

)טו( המדברות והימים כו'  -פירוש ,אלו הן מופקרין ועומדין מאליהן וכל הקודם לזכות מהן
זוכה ,ובמדבר וים עצמו לא שייך זכיה אלא במה שבהם ,וזה שסיים וכתב כל שבהן הפקר,
ומפרש כגון העשבים והעצים והפירות כו' ,ור"ל מכל אלו הוא זוכה מההפקר של המדבר
)סמ"ע(.
)טז( וכיוצא בהם  -אווזין ותרנגולים שאבדו והלכו להם הוי הפקר ,והמחזיק בהם זכה
)רע"א(.

)יג( שוהצד דגים)יז( מהימים ומהנהרות או שצד עופות או מיני חיות הואיל ואין להם בעלים
זכה ובלבד שלא יצוד בשדה חבירו ואם צד שם קנה)יח( ואם היו הדגים בביברין של בעלים
וכן חיה ועוף שבביברים אע"פ שהוא ביבר גדול והוא מחוסר צידה הרי זה של בעל הביברים
והצד משם הרי זה גזלן)יט( שזהלוקח דגים מתוך מצודתו של חבירו)כ( כשהוא בתוך הים או
שלקח חיה ממצודתו כשהיא פרוסה במדבר הרי זה אסור מדברי סופרים ואם היה המצודה
כלי ולקח מתוך המצודה הרי זה גזלן:

)יז( הצד דגים  -עיין בתשובת רשד"ם סי' קנ"ז )ש"ך(.1064
)יח( ואם צד שם קנה  -דכיון דאינו משתמר בתוך השדה לא קנה בעל השדה )סמ,ע(.
)יט( ה"ז גזלן  -דביבר שלו קנאהו )סמ"ע(.
)כ( מתוך מצודתו של חבירו  -היינו כשאין להן תוך דלאו שם כלי עליו ,ואפ"ה אסור הוא
מדרבנן ליקחנו ממנו )סמ"ע( ,לולא דברי הראשונים היה ראוי להיות גזל גמור ממש אחר
 1064לא עשיתי
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שכבר הוגבה מכחו ואפילו ברשת שאין לו תוך) 1065קצה"ח( ,וי"א דלא שייך בזה גזל גמור,
דדוקא כהבהמה מגביה עצמו לאכול החבילי זמורות בשעה שמחזיק החבילי זמורות דאז
הוי כמוגבה מכחו ,משא"כ כשתלה חבילי זמורות על כלונס והלך משם ואח"כ בא בהמה
של הפקר והגביה עצמו ואכל ,או שהניח דבר מאכל ובאה בהמה מההפקר ואכלה שיהיה
זה נקרא משיכה ,ודאי דלא קנהו ,דבעינן דוקא שיהיה קורא לה והיא באה ,שעשה מעשה
בשעת משיכה והגבהה ,אבל זה לא נקרא רק גורם לבד כיון שלא עשה מעשה בשעת קנין
)נתה"מ.(1066
)יד( הפורסשח מצודה בשדה חבירו)כא( וצד בה חיה או עוף אע"פ שאין לו רשות לעשות
דבר זה קנה ואם היה עומד בעל השדה בתוך שדהו ואמר זכתה לי שדי)כב( קנה בעל השדה
ואין לבעל המצודה כלום והוא הדין אם החצר משתמר אע"פ שלא עמד בצד שדהו:

)כא( הפורס מצודה בשדה חבירו  -זה שפרס מצודה בשדה חבירו שלא ברשות לא תיקנו
חכמים שיהיה בהם גזל מפני דרכי שלום ,ובמצודה שיש להם תוך הלוקח משם הוא גזלן,
ואי ברשות חבירו ודאי כליו של אדם ברשות חבירו לא קנה ,וקל וחומר מכליו של לוקח
ברשות מוכר שאעפ"י שיש שם דעת אחרת מקנה דלא קנה ,אלא ודאי בפורס שלא ברשות
אפילו יש למצודה תוך קנה בעל הקרקע אם הוא חצר המשתמר ,ואם אינו משתמר בעומד
תוך שדהו ואמר זכתה לי שדי קנה )קצה"ח(
)כב( ואמר זכתה לי שדי כו'  -היינו דוקא כשיכול ליקחה מתוך השדה כדפרישית לעיל ,ואז
זכתה לו שדהו אף על גב דלא אמר כלום ,שדין זה דומה לדין הנזכר במציאה בסימן רס"ח
סעיף ו' ,דאם היה צבי שבור או שעמד בקרוב אצלו שיכול להגיעו בעודו בתוך שדהו ,אזי
הוא כנשאר בתוכו וקנהו לו שדהו ואפילו לא אמר תזכה לי שדה שלי .וכאן סתם ולא חילק
בזה ,והיינו טעמא ,משום דכיון שנתפס בהמצודה המצודה עשאתהו כצבי שבור דאינו יכול
לרוץ )סמ"ע(.

)טו( דגיםשט שקפצו לתוך הספינה קנה בעל הספינה שזו כחצר המשתמרת היא ואינה חצר
המהלכת)כג( שהמים הם שמוליכין אותה ואינה הולכת מחמת עצמה:
)כג(

ואינה כחצר המהלכת – עי' לעיל סימן ר"ב סי"ג דחצר המהלכת אינה קונה )סמ"ע(.

)טז( ענישי המנקף)כד( פירוש :חותך כמו ונשאר בו עוללות כנוקף זית )רש"י( בראש האילן ומשיר
פירותיה ונפלו לארץ אם בא לידי העני קודם שנפלו לארץ קנאם ואם נטלן אחר אחר שנפלו
לארץ מוציאין מידו אבל אם לא בא לידו מתחילה אין בהם משום גזל להוציאם מיד הנוטל
אבל לכתחילה אסור לו ליטלם:

)כד( עני המנקף  -פירוש ,שחותך פירות מענפי האילן .אם באו לידו ,והיינו שתופס ביד אחת
בפירי וביד השניה חותך ,ואחר שחתכו משיר פירותיה ליפול בארץ ואח"כ מקבצן יחד ,אזי
מוציאין אותן מיד אחר שבא לקחתן ,ואם אינו תופס בהם בעת החיתוך אין בהן משום גזל
גמור אלא משום דרכי שלום )סמ"ע(.

)יז( שיאשחלים פירש הרמב"ם :בערבי חבשא"ר ובלע"ז קישרון הגדלים בשדה פשתן מותר כל אדם
ליטלן מפני שהם הפקר שמפסידים הפשתן)כה( ואם הם עומדים על המצר או שהוקשו לזרע
אסור:1067

)כה( שמפסידין הפשתן  -וניחא להו לבעל הפשתן שיעקור השחלים מהפשתן .והעומד על
המיצר אינו מפסיד לפשתן ,ואם כבר הוקשו השחלים עד שראוי ליטול ממנו זרע לזרוע ,תו
אינו יונק מהקרקע שיקלקל הפשתן על ידו ,ולא ניחא תו לבעלים כשיעקרו אחרים )סמ"ע(.
שדהשיב

)יח(
השדה)כז(.

שיש בו כלאים אם יש בו אחד מכ"ד ממין)כו( אחר מפקירים בית דין כל

)כו( אחד מכ"ד ממין כו'  -הוא רובע הקב לסאה ,שהסאה ו' קבין ,שהשדה נאסרה ממנו
כדאיתא בהלכות כלאים יו"ד סימן רצ"ז סעיף ה' )סמ"ע(.
)כז( מפקירין ב"ד כל השדה  -אינו הפקר עד שהב"ד יכריזו עליו שהוא הפקר )סמ"ע(.
 1065צ"ע גדול על דבריו ,שהרי אחרי הגבהה הוא מתייאש ממנו
 1066עי' קצות ער"ה סק"ג ונתיבות הובא שם הערה .Error! Bookmark not defined.
 1067וכן פשוט כל מזיק הוא הפקר.
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סימן רעד  -עוד יש איזה דברים של חבירו שמותרים אע"פ שאינם הפקר
)א( עכו"םשיג שמכר שדה לישראל וקבל הדמים ולא כתב לו השטר הרי הוא כהפקר וכל
הקודם בהם זכה ונתבאר בסימן קצד הגה :עשרה תנאים התנה יהושע בארץ וכולן נוהגות אף
בחוץ לארץ וכתבן הרמב"ם פ"ה דהלכות נזקי ממון 1068והטור סימן רעד א ולא ידעתי למה השמיטן
המחבר הזה ואולי משום שאינן שכיחין שרובם אינן רק במקום שיש לישראל שדות וכרמים וזה אינו
שכיח בגלות והרוצה לעמוד על דיניהן יעיין בפנים .מי שהיה לו נחיל של דבורים ויצאו וישבו על
אילן של חבירו יש אומרים דיכול לקוץ ענף כדי להציל נחילו ונותן דמי ענף לבעל האילן )טור בשם
אביו הרא"ש( ויש חולקין )שם בשם הרי"ף והרמ"ה(.

)א( וכל הקודם זוכה  -מיהו צריך לחזור וליתן כל הדמים לישראל כפי מה שנתן להגוי .ואם יש
משפט ידוע בין הגויים שלא קנהו אלא מי שנותן דמים ,הולכין אחר המשפט ,וכמבואר
בסימן קצ"ד סעיף ב' ,ע"ש כמה פרטי דינים מזה )סמ"ע(.
)ב( וכולן נוהגות אף בחוץ לארץ  -ויהושע התנה בארץ לפי זמנו שהיו ישראל בארץ ,והתנה
שלא יקפידו בהן אחד עם חבירו מפני תיקון העולם ,והוא הדין בחוץ לארץ )סמ"ע(.
)ג( י"א דיכול לקוץ כו' ,ויש חולקין – עי' לקמן תי"ד ס"ב )סמ"ע(.
)ד( וי"ח  -וכ"פ מהרש"ל פ"י סי' כ"ט ועיין עוד שם )ש"ך(.1069

סימן ערה  -דין הזוכה בנכסי עובד כוכבים שנתגייר ומת בלא יורשין
)א( גר 1070שמת ולא הניח בן שהורתו ולידתו בקדושה אע"פ שיש לו בנים שהורתם שלא
בקדושה ולידתם בקדושה כל נכסיו הפקר וכל הקודם בהם זכהשיד:

)א( גר שמת כו'  -עבד כנעני שמת ולא ציוה בשעת פטירתו והפקיד כל אשר לו אצל אחד,
והנפקד לא ביקש לזכות בו ,ובאים אחרים לתבוע אותו איך שיש להן זכות באותו ממון,
הדין עמהם וגובים ע"פ השבועה והמותר הוא להקדש )סמ"ע(.

)ב( גר שמת ובזבזו ישראל כל נכסיו אין הזוכים בנכסיו חייבים בקבורתו יותר משאר
כל ישראלשטו:

 1068ז"ל :הלכה ג :עשרה תנאים התנה יהושע ובית דינו בשעה שחלק את הארץ ואלו הן :א,
התנה שמרעין בהמה דקה ביערים שאילניהן גסין אבל אין מרעין שם בהמה גסה ויער שאילניו דקים
אין מרעין בו לא גסה ולא דקה אלא מדעת בעליו .ב ,וכן התנה שיהיה כל אדם מותר ללקט עצים
משדה חבירו והוא שיהיו עצים פחותים וקרובים להיות קוצים כגון היזמי והיגי והוא שיהיו לחים
ומחוברין ובלבד שלא ישרש אבל שאר עצים אסור .ג ,וכן התנה שיהיה כל אדם מותר ללקט עשבים
העולין מאיליהן בכל מקום חוץ משדה תלתן שזרעה לבהמה .ד ,וכן התנה שיהיה אדם קוטם נטיעה
בכל מקום חוץ מגרופיות של זית ואינו קוטם מן האילנות אלא בזית כביצה ובקנים ובגפנים מן
הפקק ולמעלה ובשאר האילן מחובו של אילן לא מחודו וכשהתיר לקטום לא התיר אלא מחדש
שאינו עושה פירות אבל לא מישן שעושה פירות ואינו קוטם אלא ממקום שאינו רואה פני חמה .ה,
וכן התנה שהמעיין היוצא בתחילה בני אותה העיר שיצא בגבולם מסתפקין ממנו אע"פ שאין עיקרו
בחלקם ואין לאחרים להסתפק עמהם ממנו .ו ,וכן התנה שיהיה כל אדם מותר לצוד דגים מים
טבריה והוא שיצוד בחכה בלבד אבל לא יפרוש קלע ויעמיד ספינה שם אלא בני השבט שהגיע אותו
הים בחלקם .ז ,וכן התנה שכל אדם שצריך לנקביו מסתלק מן הדרך ונכנס אחורי הגדר שפגע בו
ונפנה שם ואפילו בשדה מליאה כרכום ונוטל משם צרור ומקנח .ח ,וכן התנה שכל התועה בין
הכרמים וכיוצא בהו מפסג ועולה מפסג ויורד עד שיצא לדרכו .ט ,וכן התנה שבזמן שירבה הטיט
בדרכי הרבים או נקיעי מים יש לעוברי דרכים להסתלק לצדדי הדרכים ומהלכין שם אע"פ שהן
מהלכין בדרך שיש לה בעלים .י ,וכן התנה שמת מצוה קונה מקומו ונקבר במקום שימצא בו והוא
שלא יהיה מוטל על המצר ולא בתוך תחום המדינה אבל אם נמצא על המצר או שהיה בתוך התחום
מביאו לבית הקברות.
 1069לא עשיתי.
 1070לגבי דינו של עבד כנעני שמת עי' מרדכי )כתובות סי' רח"צ(.
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)ב( אין הזוכים חייבין בקבורתו  -דמיד כשמת הגר הופקרו נכסיו ,ושעבוד קבורתו לא מצינו
שיהא מוטל על נכסיו ,דמחיים לא חל שעבוד זה ,וכן אם בא בעל חוב ונטל נכסי המת
]לאחר מותו[ בחובו אינו מחויב לקוברו )סמ"ע(.

)ג( שדה המסויימת במצריה כיון שהכיש )פירש רש"י :כיון שחפר בה בהכאה אחת( בה מכוש
אחד קנה את כולה ואם אינה מסויימת במצריה קונה ממנה באותה מכוש כדי שילך הצמד
בשעת חרישה ויחזורשטז:

)ג( כיון שהכיש בה מכוש אחד  -פירוש ,חפירה כל שהוא או עשה שום תיקון להשדה ,קונה
בה וכמו שיתבאר )סמ"ע( ,המחזיק בנכסי הגר והיו בתוכם מטלטלין נקנה בתורת אגב,
אמנם חלוקין הם נכסי הפקר מנכסי מתנה בזה .היינו דבנכסי מתנה קי"ל דאגב לא בעי
צבורין וכמבואר בשו"ע סימן ר"ב סעיף ב' ,אבל בנכסי הפקר ודאי בעי צבורין ,דכל שבתוך
הקרקע המה צבורין הרי הוא כמו הקרקע ממש )קצה"ח( ,וי"ח שאין אגב ללא דעת אחרת
מקנה )נתה"מ.(1071
)ד( כדי שילך הצמד כו'  -פירוש ,שני שוורים שחורשים בהן נקראים צמד ,ואין עושים תלם
אחד לכל אורך הקרקע אלא יש שיעור לתלם השדה ,ואחר כלות השיעור חוזרין לעשות
תלם חדש בצידה ,וז"ש כדי שילך הצמד ויחזור ,ובמלוא תלם זה קנאהו במרובע )סמ"ע(.

)ד( המצר )פירוש :כמו במשעול הכרמים שעוברים בו בני אדם משדה לשדה( והחוצב )פירוש:
חצב נגזר מן לחצוב להם בורות כלומר עשב ואילן ששרשיו חוצבין ויורדין בארץ אמות הרבה(
שמתחמים )פירוש מתחמין :מגבילין תרגום והגבלת ותתחם( בו תחומין)ה( מפסיקין בנכסי הגר
וכל המחזיק בשדה לא קנה אלא עד המצר או החצב:

)ה( והחצב שמתחמין בו תחומין  -פירוש ,כשבאין להפסיק בין שדה לשדה ,עושין מצר
הפסק גובה או חריץ בעומק או נוטעין בין שדה לשדה עשב הנקרא חצב ,כי אותו עשב גדל
בשוה למטה ואין לו שרשים המתפצלים לכל צד כדרך שאר נטיעות )סמ"ע(

)ה( כל המפסיק לפאה מפסיק בנכסי הגר כיצד היה שם נחל)ז( או אמת המים לא קנה
אלא עד הנחל או עד האמה וכל המפסיק ברשות הרבים )נ"א ברשויות שבת( מפסיק בנכסי
הגר כגון שהיה בין שתי השדות רשות היחיד או כרמלית אפילו היה ביניהם רשות שחולק
לגיטין מפסיק:

)ו( כל המפסיק לפאה כו'  -דאם יש נחל או אמת המים בין קרקע לקרקע חולק אותן לשתי
שדות ,ולא סגי לבע"ה בהנחתו להן חד פאה אלא צריך להניח לכל אחד פאה בפני עצמו
)סמ"ע(.
)ז( נחל  -ר"ל קרקע קשה מלאה צרורות ואבנים שאינה ראויה לזריעה )סמ”ע(.
)ח( לענין גט  -היינו אם הקנה לאשתו חצירו שיהיה כחצירה שתתגרש בגט שזורק לה שם,
וזרק הגט שם ונפל על פיסלא זה דהוא גבוה עשרה ואינו רחב ד' ,אינה מגורשת ,דמיחשב
לרשות בפני עצמו ואינו בטל לגבי חצר שהשאיל לה ,דחד מקום מושאל לה ולא תרי
)סמ"ע(.

)ו( כל דבר המפסיק לטומאה מפסיק בנכסי הגר כיצד כגון שנכנס אדם לבקעה זו
וטומאה בבקעה בצדה האחר ואינו יודע אם הגיע למקום הטומאה אם לאו כל מקום
שמחזיקים אותה לטומאה הרי הוא כמקום אחר מוחלק בפני עצמו:
)ז( שיזבקעה גדולה שיש בה שדות רבות וכולם של גר אחד ולא היה ביניהם לא מצר ולא
חצב ולא דבר מדברים המפסיקים ובא אחד והחזיק במקצת הבקעה לקנות את כולה כל
הנקרא על שם אותו הגר קונה אותו)ט( הגה :ויש אומרים דוקא בשדה בית השלחין אבל בשדה
בית הבעל אם פירש לקנות כולן קנה כולן אבל אם החזיק סתם ולא פירש לקנות כולן לא קנה אלא
ממקום שהחזיק מעלה לארכה ולרחבה ואם הוא שדה שיש לו מצר קנה כל מה שבמצר )טור בשם
הרא"ש(:

)ט( כל הנקרא על שם אותו הגר קונה אותו  -והא דכתב בסעיף ג' דאם אינה מסוימת במצריה
דאינו קונה במכוש אחד אלא כדי שילך הצמד ויחזור ,י"א היינו דוקא בשלא עשה בה חזקה
 1071עי' דבריו סי' ר"ב סק"ב.
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גמורה אלא קנאה במכוש ,והכא איירי בחזקה גמורה ,וי"א דשאני הכא דהחזיק בה לקנות
את כולה ,והעיקר דשאני בין נקראו על שם הגר דאז קנה כולם ,ובין לא נקראו ע"ש הגר
דלא קנה אלא כדי שיהלוך הצמד ויחזור )סמ"ע(.
)י( דוקא בשדה בית השלחין  -פירוש ,שדות שצריכין להשקות אותן מבור מים ולא די להן
במטר השמים נקרא בית השלחין ,וקאמר דבהן דוקא אמרינן דבמכוש אחד קנה כולה
כשנקראים ע"ש הגר ,אף שלא פירש אלא שכיון לדעתו לקנות כולה סגי )סמ"ע(.
)יא( מענה לארכו ולרחבו  -מענה הוא התלם הנ"ל ס"ק )ד( ,דהוא שיעור הליכת השוורים
בשורה אחת וחוזרין לעשות שורה בצידה ,אבל כשעשה המכוש באמצע הגבול אז קנה מלא
ומלא מענה לפניו ,כגון אם המענה ק'
מענה לימינו ומלא מענה לשמאלו
השדה קנה ר' על ר' כזה* ,ור"ל דאם
אמה קנה ק' על ר' ,ואם ניכש באמצע
עד מקום שרשום ב' ג' ו' ,ואם ניכש
ניכש במקום שרשום א' קנה במרובע
שרשום א' ד' ג' ה' ,ואם ניכש במקום
במקום שרשום ב' קנה במקום
וק"ל )סמ"ע(.
שרשום ו' קנה מקום של כל הציור,
)יב( ואם הוא שדה שיש לו מצר כו'  -שהמצר שמסבבו עושהו כשדה אחת )סמ"ע(.

)ח( שתי שדות בנכסי הגר ומצר אחד ביניהם החזיק באחד מהם לקנותה קנאה החזיק
בה לקנותה ולקנות את חבירתה זו שהחזיק בה קנה אבל חבירתה לא קנה החזיק בה כדי
לקנות חבירתה לא קנה אחת מהן חבירתה מפני שלא החזיק בה ואותה מפני שלא החזיק
בה כדי לקנותה:

)יג( שתי שדות כו'  -ע' בתשובת ר"י לבית לוי סימן נ"ט )ש"ך.(1072
)יד( לקנותה ולקנות את חבירתה כו' חבירתה לא קנה  -והיינו דוקא בנכסי הגר דאין דעת
אחרת מקנה אותו ,אבל בנותן קרקעות ,אפילו הן בעשר מדינות נתבאר בסימן קצ"ב סי"ב,
דקיי"ל החזיק באחת מהן קנה כולן ,וי"א דוקא אם פירש בו דבחזקה דאחת מהן יקנה את
כולן )סמ"ע(.

)ט( החזיק בה לקנותה ולקנות את חבירתה ואת המצר שביניהם או שהחזיק במצר לקנות
את שתיהן הרי זה ספק ואם בא אחר והחזיק בה כדי לקנותה זכה האחרון:
)י( וכן שני בתים זה לפנים מזה שהחזיק באחד מהם לקנותו ולקנות את השני לא קנה
אלא זה שהחזיק בו בלבד החזיק באחד מהם כדי לקנות את השני אף זה שהחזיק בו לא
קנה הגה :ויש אומרים דאם החזיק בפנימי כדי לקנותו עם החיצון קנה שניהם )טור בשם רשב"ם
והרא"ש(:

)טו( קנה שניהם  -דוקא בשני בתים שהן זה לפנים מזה והוא החזיק בפנימי ,שחיצון משועבד
לדריסת הרגל של הפנימי ,משו"ה נקנה גם החיצון על ידו ,משא"כ כשאינו לפנים מזה או
בשתי שדות הנ"ל ס"ח )סמ"ע(.1073
)יא( המחזיק)טז( בשטר מנכסי הגר כדי לקנות הקרקע הכתובה באותו שטר לא קנה
אלא השטר בלבד לצור על פי צלוחיתו:

)טז( המחזיק כו'  -היינו בשטר מכר ,ולאו במחזיק בשטרי חובותיו קא שאיל ,דהתם פשיטא
דפריעי ]דפקיעי – ש"ך[ נינהו ,ועיין מ"ש בסימן ס"ו ס"ק כ"ז )ש"ך וקצה"ח( ,ועיין
בתשובת כנסת יחזקאל סי' צ"ח מענין זה באריכות) 1074פ"ת(.
1075
)יז( אלא השטר בלבד  -ועיין בתשובת באר יצחק חלק יו"ד סוף סי' ט"ו מ"ש בזה )פ"ת(

)יב( נכסי גר שאין לו יורשים ונכסי ההפקר ושדה שמכרה העכו"ם לישראל)יח( ועדיין
לא החזיק בה כולם דינם שוה כל המחזיק בהם בדרך מדרכי החזקה שנתבארו בהלכות
מכירה קנה חוץ מאכילת פירות כיצד הלוקח קרקע מחבירו והחזיק בה באכילת פירותיה
קנה כמו שנתבאר בסימן קצב אבל בנכסי גר או נכסי הפקר אפילו אכל פירות האילן כמה
שנים לא קנה לא גוף האילן ולא גוף הקרקע עד שיעשה מעשה בגוף הארץ או יעבוד עבודה
 1072לא עשיתי$$.
 1073וכנראה שכן הדבר בשדות וכו' שמשועבדים א' לשני לדריסת הרגל שאם
 1074לא עשיתי
 1075לא עשיתי
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באילן הגה :לפיכך אם מצא שדה הגר חרושה וזרעה ולא כיסה אחר הזריעה וצמחה ואכלה לא הוי
חזקה:

)יח( ושדה שמכרה הגוי לישראל כו'  -לעיל ריש סימן קצ"ד ובסוף סימן רע"ד ,דכל זמן שלא
בא שטר הקניה מיד הגוי המוכר ליד ישראל הלוקח לא סמכה דעתיה ,ודינו כשדה הפקר
דאם קדם אחר לזכות בו קנהו ,והרמ"א לא כתב אזה דבר ,וסמך אמ"ש בסימן קצ"ד )סמ"ע(.
)יט( בהלכות מכירה  -בסימן קצ"ב ע"ש ,והיינו נעל גדר ופרץ ואינך דכתב שם )סמ"ע(.
)כ( והחזיק בה באכילת פירותיה – עי' לקמן סימן קצ"ב סעיף י'  -י"א ,והרמ"א סי"א כתב
שם דגבי מכירה לא קנאהו באכילת פירות או בהעמדת בהמות כי אם בדבר המהנה לקרקע,
והרמ"א לא כתב כאן דסמך אמ"ש לעיל )סמ"ע(
)כא( לפיכך אם מצא שדה הגר חרושה כו' – עי' לקמן סכ"ב )סמ"ע(.

)יג( יש דברים רבים שאם החזיק בהם הלוקח לא קנה ואם החזיק באחת מהם בנכסי הגר
או נכסי הפקר קנה כיצד המוציא פלטרין גדולים בנויים בנכסי הגר או בנכסי הפקר וסייד
בהם סיוד אחד או כייר בהם כיור אחד כגון אמה אחת או יותר כנגד הפתח קנה:
1076

)כב( יש דברים כו'  -עיין בסוף ספר משאת בנימין ובתשובות ר"י לבית לוי סי' נ"ג )ש"ך(
)כג( או כייד בהם  -פירוש ,שצייר בו צורה ליפותו .ומ"ש כנגד הפתח ,פירושו בכותל העומד
נגד הפתח ,ואז בכניסתו יראה הייפוי דטיחת הסיד או הציור וחשיב תיקון ומעשה בגוף
הבית ,ומשו"ה קנאהו בו ,אבל בסיוד וציור דלא כנגד הפתח לא סגי באמה על אמה )סמ"ע(.

)יד( הצר צורה בנכסי הגר קנה:

)כד( הצר צורה  -פירוש ,צורת אדם או חיה ועוף ,שיש בהן נוי יותר משאר ציורים ,ומשו"ה
אפילו אין בהן אמה על אמה וגם אינו נגד הפתח קנאהו בו )סמ"ע(.

)טו( המציע מצעות בנכסי הגר כיון שייפה הקרקע בהצעתן קנה ויש אומרים דוקא ששכב
על המצעות דהואיל ונהנה מן גוף הקרקע וגם הציע אותן קנה )טור( ערך שלחן ואכל עליו יש אומרים
דקנה:

)כה( ונהנה מן גוף הקרקע  -אבל בייפוי הקרקע במצעות ,כיון דאינו דבר של קיימא לא מחשב
מעשה בגוף הקרקע .והא דלא קנאהו באכילת פירות מהקרקע כנ"ל ]סעיף י"ב[ ,משום דלא
מתהני מן גוף הקרקע ,אלא הו"ל כקונה עבד ,דלא קנאהו במה דעבד מבשל לו מאכל אלא
בעינן שהעבד יגביה לרבו שאז העבד עושה מעשה ברבו בגופו דהעבד וכמ"ש רבינו לעיל
סימן קצ"ו ]סעיף ג'  -ד'[ ,ה"נ דכוותיה בעינן שהקרקע תעשה מעשה בגוף הזוכה או
שהזוכה יעשה תיקון מה בגוף הקרקע )סמ"ע(.

)טז( הניר את השדה בנכסי הגר קנה:
)כו(

הניר את השדה  -דהוא תיקון להשדה ,משו"ה קנאהו בו )סמ"ע(.

)יז( המפצל זמורות הגפן או שריגי אילנות וכפות תמרים בנכסי הגר אם דעתו לעבודת
האילן קנה ואם דעתו להאכיל העצים לבהמה לא קנה כיצד היה כורת מכאן ומכאן חזקתו
שנתכוין לעבודת האילן היה כורת מרוח אחת אינו מתכוין אלא לעצים:
)יח( וכן המלקט עצים ואבנים מן השדה אם דעתו לתקן הארץ קנה ואם דעתו לעצים לא
קנה כיצד לקט הגס והדק הרי זה בחזקת שנתכוין לתקן הארץ לקט הגס ולא הדק הרי זה
בחזקת שנתכוין לעצים ואפילו אמר שכוון לתקנה לא קנה דבעינן שיהיו מעשיו מוכיחין:
)יט( וכן המשוה פני הארץ אם דעתו לתקן הארץ קנה ואם דעתו להשוות מקום שיעמיד
בו גורן לא קנה כיצד היה לוקח עפר ממקום גבוה ונותנו למקום הנמוך הרי זה מתקן הארץ
ואם אינו מקפיד על זה אלא משליך העפר והצרורות בכל מקום בלא הקפדה הרי זה בחזקה
שאינו מתכוין אלא להשות מקום לדוש בו:
)כ( וכן הפותח מים לתוך הארץ אם לתקן הארץ קנה ואם לצוד דגים לא קנה כיצד עשה
מקום שיכנסו בו המים בלבד הרי זה מתכוין לתקן הארץ עשה שני פתחים אחד להכניס
ואחד להוציא הרי זה מתכוין לצוד דגים:
)כא( הבונה פלטרין גדולים בנכסי הגר ובא אחד והעמיד להם דלתות קנה האחרון
 1076לא עשיתי.
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שהראשון לא עשה בגוף הארץ כלום והרי הוא כמי שעשה גל אבנים שאינו קונה שהרי לא
הועיל בגדר זה מפני שהוא רחב ביותר ומפולש ואין צורת אותו הבנין מועלת עד שיעמיד
דלתות הגה :ויש אומרים דהוא הדין אם עשה הראשון דלתות ולא נעל ובא שני ונעל קנה שני )טור
כ"כ הרא"ש( ויש אומרים דכל זה בבונה בעצים ואבנים שאינו שלו כגון בעצים ואבנים של גר ולא
כוון לזכות בהן רק על ידי בנין או שבנה על ידי פועלים אבל אם זכה בהן או שהיו שלו תחילה שיוכל
לומר אני אטול עצי ואבני)לא( הרי האחרון לא החזיק בכלום ולכן הקרקע הפקר כמו שהיה וכל
הקודם זכה ויש אומרים דאפילו בונה בשלו השני זכה בכל והא דראשון לא קנה בבנין שעל גבי קרקע
היינו כשלא בנה בנין המועיל אבל אם עשה בנין הראוי להעמיד בהמה או תרנגולים או שחפר בקרקע
יסודות לבנין ובנה קנה הקרקע בבניינה ויש חולקין וסבירא להו דלא קנה בחפירות היסודות:

)כז( דהוא הדין עשה הראשון דלתות ולא נעל – ע' בתשובות מהרי"ק ס"ס ק"ן )ש"ך(.
)כח( ולא כיון לזכות בהן כו'  -עיין מה שכתבתי לעיל סימן רס"ח סעיף א' סק"א )פ"ת(.
)כט( רק על ידי בנין .ומשו"ה כיון דלא קנה הבנין בלא דלתות ,לא קנה ממנו כלום )סמ"ע(.
)ל( או שבנה ע"י פועלים  -פירוש ,ואין דעת הפועלים לקנות לו כלום ,ונמצא שנשאר הפקר
עד שיעמיד השני דלתות )סמ"ע( ,עי' בנתיבות המשפט לעיל סימן קפ"ח סק"א?? )פ"ת(.
)לא( שיכול לומר עצי ואבני אני נוטל  -לקמן סימן שע"ה סעיף ו' יתבאר זה שהיורד לתוך
חורבתו של חבירו ובנאה שלא ברשות יכול לומר אח"כ עצי ואבני אני נוטל ,ומשו"ה
כשיאמר הראשון עצי ואבני אני נוטל ,הרי לא עשה השני כלום בהעמדת הדלתות )סמ"ע(.
)לב( ולכן הקרקע הפקר כו'  -הלכך אם קדם קמא ומסלק דלתות דבתרא ומוקי דלתות
מדיליה ,קנה ,ואי לא ,דינא הכי ,דשקיל קמא לבנין ובתרא דלתות דידיה ,וארעא הוה הפקר
כדמעיקרא ומאן דמחזיק בארעא זכה )סמ"ע(.
)לג( דאפילו בונה בשלו השני זכה בכל  -פירוש ,בקרקע ובבנין ,דמאחר שהראשון בנה כדי
לקנות הקרקע ולא קנה ,וא"כ הוה הפקר והשני זכה בכל )סמ"ע(.

)כב( המפיץ הזרע לתוך התלמים לא קנה שבעת שהשליך הזרע לא השביח כלום ובעת
שצמח והשביח שבח הבא מאליו הוא ואינו קונה:
)כג( היתה מחיצה בנכסי הגר ובא זה ועשה מחיצה אחרת על גבה לא קנה ואפילו נבלעה
מחיצה תחתונה והרי העליונה קיימת שבעת שבנה לא הועיל ובעת שהועיל מאליו בא
המעשה:
)כד( המחזיק בנכסי הגר ובהפקר ואין דעתו לקנות)לד( אע"פ שגדר ובנה לא קנה:

)לד( ואין דעתו לקנות  -אם עשה שליח לגדור ולבנות בנכסי הגר כדי לקנותו ,אף על גב
דהשליח לא ידע שהם נכסי הגר וכסבור שהוא של המשלח נמי קנה המשלח כיון דשליח
של אדם כמותו והרי המשלח נתכוין לקנות )קצה"ח( ,וי"ח ועי' סי' קפ"ח סק"א )נתה"מ
סק"א(.

)כה( העודר בנכסי הגר וכסבור שהם שלו לא קנה)לה(:

)לה( וכסבור שהם שלו לא קנה  -ודע דכל זה הוא דוקא במציאה ובנכסי הגר ,אבל במתנה
כה"ג קנה כיון דאיכא דעת אחרת מקנה אף על גב דהמקבל לא ידע כיון שהחזיק בו זכה,
הא דמהני דעת אחרת מקני גבי קטן שיזכה מן התורה היינו משום דזכין לאדם שלא בפניו,
וא"כ בעכו"ם אפשר לומר דלא מהני דעת אחרת מקנה כיון דאין זכיה לעכו"ם )קצה"ח,(1077
עיין בתשובת חתם סופר חלק ששי סי' )ל"ב( ]כ"ח[ מ"ש בזה ע"ש היטב ,ועיין מה שכתבתי
בפתחי תשובה ליו"ד סימן ש"כ )סק"ה( ]סק"ד[ )פ"ת(.1078

)כו( עדר בנכסי גר זה כסבור שהיה של גר אחר הואיל ונתכוין במעשיו אלו לזכות
מההפקר הרי זה קנה:
)כז( היה משכון ישראל ביד הגר)לו( וכשמת הגר בא ישראל אחר והחזיק במשכון זה
מוציאין אותו מידו שכיון שמת הגר בטל שעבודו והוא הדין אם יש לו לגר שטר חוב על
משכונות קרקע מוחזקת)לז(:
 1077עי' נתיבות סי' ר' סקי"ד שזה רק במתנה ולא במוכר.
 1078לא עשיתי
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)לו( ביד הגר כו' – דווקא במשכונא שלא בשעת הלוואתו )ש"ך(.
)לז( אם יש לו לגר שטר חוב על משכונות כו'  -שט"ח לאו דוקא קאמר ,אלא ה"ה שטר
משכנתא ואכל ממנה פירות כדין כל משכנתא )סמ"ע( ,היינו יש לו משכונא קרקע מוחזקת
בידו מישראל )ש"ך(.
)לח( על משכנות קרקע כו'  -ע"ל סי' ע"ב מסעיף ל"ו עד סוף סעיף מ' דינים השייכים לכאן
)ש"ך(

)כח( היה משכון הגר ביד ישראל ובא ישראל אחר והחזיק בו לוקח ממנו הראשון כנגד
מעותיו והאחרון קונה את השאר במה דברים אמורים כשלא היה המשכון בחצר הראשון
אבל אם היה בחצרו)לט( חצרו קונה לו שלא מדעתו ואין לזה האחרון כלום הגה :והוא הדין
לפקדון של גר שביד ישראל מיהו אם הוא דבר דלא הוה ליה לידע לבעל החצר לא קנה ועיין לקמן
סימן רסח היה הגר חייב לישראל בשטר או בעדים)מ( אין שום אדם יכול להחזיק בשעור החוב
והמחזיק בנכסיו יש לו דין יורש והבא לפרוע ממנו כבא ליפרע מן היורשין:

)לט( אבל אם היה בחצירו  -פירוש ,והחצר היא משומרת דהו"ל כידו וכמ"ש בסימן רס"ח
סעיף ג' )סמ"ע(.
)מ( או בעדים כו'  -היינו שמת בתוך זמנו וכנ"ל בסימן ק"ח סעיף א' )סמ"ע( ,וה"ה בכתב
ידו באופן שגובה מיורשים ,וזה פשוט שכל מלוה שנגבית מן היורשים או משועבדים נגבית
כמו כן מזה שהחזיק בהם כו' )ש"ך(
)מא( והמחזיק בנכסיו יש לו דין יורש  -עיין מ"ש בסימן קי"ז סק"ג ובסימן רמ"ה סק"ב??
)קצה"ח(
)מב( כבא ליפרע מן היורשין  -פירוש ,דאינו נפרע אלא בשבועה ,וכן יש לו דין יורש לשאר
ענינים )סמ"ע(.

)כט( גר שמת ובזבזו ישראל נכסיו והיו בהם עבדים גדולים קנו עצמם בני חורין קטנים
כל המחזיק בהם זכה:

)מג( קנו עצמם בני חורין  -דמיד שמת הגר נסתלק ידו מעליהם וזכו בעצמן כיון שהן גדולים
)סמ"ע(.

)ל( גר שמת ובזבזו ישראל נכסיו ושמעו שעדיין לא מת או שיש לו בן או שאשתו מעוברת
כולם חייבים להחזיר החזירו כולם ואחר כך שמעו ששמועה ראשונה אמת היתה ובראשונה
מת או מת בנו מקודם או הפילה אשתו כל המחזיק בשנייה קנה ובראשונה לא קנה:

)מד( ובראשונה מת  -פירוש ,בשעה שהחזיקו בו הראשונים כבר היה מת הגר )סמ,ע(.
)מה( כל המחזיק בשניה קנה  -היינו דוקא שהחזיקו לאחר שכבר שמעו שנית שמת )סמ"ע(.
)מו( ובראשונה לא קנה  -הטעם ,כיון דלא החזיקו אלא מחמת ששמעו שמת ,ואח"כ כששמעו
שאין שמועתן אמת נסתלקו מחזקתן ,נפקע מהן לגמרי )סמ"ע( ,אמנם במעוברת י"א
שראשון כן זכה )ש"ך(.

)לא( גר שמת ובזבזו ישראל נכסיו והיו עליו חובות כל מלוה שנגבית מהיורשים
ומהלקוחות נגבית גם מאלו שזכו בהם ואין גובים מהם אלא בשבועה היו רבים שהחזיקו
בהם האחרון נפסד אין לו גובין משלפניו

)מז( אחרון נפסד  -עיין מ"ש בסימן רנ"ג סק"ה ובסימן ק"ז סק"י )קצה"ח(.
סימן רעו  -סדר נחלות כיצד הוא
)א( שיחסדר נחלות כך :מי שמת בנו יורשו)א( .לא נמצא בן ,רואים אם יש לבן זרע ,בין זכר
בין נקבה עד סוף כל הדורות ,עומד במקומו ויורש הכל .לא נמצא זרע לבן ,אם יש לו בת
תירשנו ,לא נמצא לו בת ,אם יש לה זרע בין זכר בין נקבה עד סוף כל הדורות ,יורש הכל.
לא נמצא לה זרע ,תחזור הירושה לאביו של מת .ואם אין אביו קיים ,תחזור לזרעו ,שהם
אחי המת .אם יש לו אח יורש הכל ,לא נמצא לו אח ,אם הניח זרע עד סוף כל הדורות ,עומד
במקומו לירש .לא נמצא לו אח ולא זרע ממנו ,תחזור הירושה לאחות המת או לזרעה עד
סוף כל הדורות .לא נמצא אחות ולא זרע ממנה ,תחזור הירושה לאבי אביו של מת ,ואם
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אינו קיים חוזר לזרעו שהם אחי אבי המת אם יש לו אחים או לזרעם עד סוף כל הדורות.
ואם אין אחים לאבי המת ולא זרע מהם ,חוזרות לאחות אבי המת או לזרעה עד סוף כל
הדורות .ואם אין אחות לאבי המת ולא זרע ממנה ,חוזרת לאבי אבי אביו של מת ,ואם אינו
חי ,מורישו לזרעו ,שהם אחי אבי אביו של מת או לזרעם עד סוף כל הדורות .לא נמצא אחי
אבי אביו של מת ולא זרעם ,חוזרות לאחות אבי אביו של מת או לזרעה עד סוף כל הדורות,
ועל זה הדרך נחלה ממשמשת למעלה עד ראובן.

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

)ב( שיטמי שמת והניח בת ובת הבן ,אפילו בת בת בת הבן עד סוף כמה דורות ,היא קודמת
ותירש הכל ,ואין לבת כלום .והוא הדין לבת האח עם האחות ,ולבת בן אחי אביו עם אחות
אביו ,וכן כל כיוצא בזה.
)ג( שכמי שהיו לו שני בנים ומתו שניהם בחייו ,והניח האחד שלשה בנים והשני לא הניח
אלא בת אחת ואחר כך מת הזקן ,בת הבן יורשת חצי הנכסים ,ושלשת בני הבן האחר
יורשים החצי האחר ,שאנו רואים כאילו הבנים קיימים)ב( ויורשים בשוה וכל אחד מוריש
לבניו חלקו .ועל דרך זה חולקים בני האחים ובני אחי האב עד ראש הדורות.
)ב(

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

שכאמשפחת

האם אינה קרויה משפחה ,שאין האם יורשת את בנה ולא את בתה .ואחין
)ד(
שכב
מאם ולא מאב אין יורשים זה את זה ,אלא כל אחד משפחת אביו יורש אותו ,ואפילו שתוקי
שאין לו יורשין מן האב ,אין משפחת אמו יורשין אותו)ג( ,אלא הרי הוא כגר ונכסיו הפקר)1079ד( .אבל
האיש יורש את אמו ,וכן הבת את אמה אם אין לה בן ,שדינה בנכסי האם כמו בנכסי האב,
שניהם יורשים אותה ,אלא שהבן וזרעו קודמין לבת.

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

 1079אפילו אם אמו אמרה שנתעברה מפלוני אא"כ מודה שממנו נתעברה )תה"ד שם( ,ועי' אה"ע
סי' ד סכ"ו לענין קרוביו ,ועי' ריש סי' רנו.
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)ד( ונכסיו הפקר – 1080י"א דיתכן טפי לומר יהא מונח עד שיבוא אליהו ,וגר שאני שאין לו
יורשים )פ"ת(.1081

)ה( שכגאין הבן יורש את אמו בקבר להנחיל לאחיו מהאב)1082ה( ,שאם מת בחייה ואחר כך
מתה אין אומרים אילו היה עודנו חי היה יורשה)ו( עכשיו גם כן אם אין לו זרע אחיו מאביו
יעמדו במקומו לירש אותה ,אלא תחזור ירושתה למשפחת בית אביה כיון שאין לבנה זרע.
אבל אם מתה האם בחייו ואחר כך מת הוא ,אפילו היה קטן בן יומו ,הואיל וחי אחריה
אפילו שעה אחת יורשה ומנחיל הירושה ליורשיו ממשפחת אביו .הגה שכדודוקא שנולד הקטן
אבל עובר אינו יורש אמו)ז( אם מתה כשהיא מעוברת להנחיל יורשיו מאביו)ח(.

)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 .(1083עובדא 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 ,1084אבל 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 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(.

)ו( שכהכל הקרובים בעבירה יורשים ככשרים .כיצד היה לו אח או בן ממזר הרי זה יורש
ככשר ,וכן שאר כל היורשים .1085אבל בן ִמ ִשפחה או עכו"ם)ט( אינו בן לדבר מהדברים,

 1080עי' 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.
 1081קצת קשה שזה חוות יאיר נגד תרומת הדשן.
 1082וה"ה לאביו אם נתגרשה )שו"ת הרשב"א ח"א תשכ"ו(.
 1083נכון?
 1084נכון?
 1085וזה אפילו אם יש לו בן בעבירה ,ובנות מאשתו ,שבנו יורש הכל ,ובנותיו אינם יורשות כלום
)שו"ת רדב"ז ח"ד סי' קכ(.
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ואינו יורש כלל .הגה שכואין היורשין יורשין דברים שאין בהם ממש ,שכזאו טובת הנאה בעלמא שאינו
ממון)1086י(.

)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(.
סימן רעז  -הבכור נוטל פי שנים ,ואיזה הוא בכור לנחלה וספק בכור
)א( שכחהבכור נוטל פי שנים בנכסי אביו)א( .1087כיצד ,הניח חמשה בנים ואחד מהם
בכור)ב( ,הבכור נוטל שליש הממון ,וכל אחד מהארבעה פשוטים נוטל שתות .הניח תשעה
בנים ,הרי האחד הבכור נוטל חמישותו ,וכל אחד מהשמונה פשוטים נוטל עשירית ,וכן על
דרך החלוקה הזאת חולקים לעולם.

)א( בנכסי 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(.

)ב( אלו שני חלקים נוטל אותם כאחד במצר אחד)ג(.

)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(.

)ג( שכטבכור שנולד אחר מיתת אביו)ד( אינו נוטל פי שנים .שלואם יצאה פדחתו בחיי
אביו)ה( ,אע"פ שלא יצא כל ראשו לאויר העולם אלא לאחר מיתת אביו הרי זה נוטל פי
שנים .שלאיש אומרים דאם נולד כשהוא גוסס אינו נוטל פי שנים)ו(.

)ד( שנולד אחר מיתת אביו כו'  -כגון שמת והניח אשתו מעוברת וילדה תאומים ,או שהיו
לו שתי נשים ומת והן מעוברות )סמ"ע(.
 1086אמנם ברבנות הבן יורש אם הוא ראוי לכך אפילו אם יש אחריני דעדיף מיניה )רמ"א יו"ד רמה
סעיף כב(.
 1087עי' מה שכתב בגליון לעיל סי' רי"ד בסמ"ע ס"ק כ"ו – רע"א לא ראיתי תוספת שם
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)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(.

)ד( שלבבכור שנולד טומטום ואחר כך נקרע ונמצא זכר אינו נוטל פי שנים .שלגוכן בן פשוט
שנקרע ונמצא זכר ,אינו ממעט בחלק בכורה שנאמר )דברים כא טו( וילדו לו בנים ,עד שיהיה

בן משעת לידה .כיצד אינו ממעט בחלק בכורה ,הרי שהיה לו בן בכור ושני פשוטים)ז( וזה
הטומטום שנקרע ונמצא זכר ,הבכור נוטל רביע הממון בחלק הבכורה וכאילו אין עמו אלא
שני פשוטים בלבד)ח( ,והשלשה רביעים הנשארים חולקים אותו שני הפשוטים עם הנקרע
ועם הבכור בשוה.

)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(.

)ה( שלדקטן בן יום אחד ממעט בחלק בכורה אבל לא העובר)ט( .ובן שנולד אחר מיתת אביו
אינו ממעט בחלק בכורה.

)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(.

)ו( שלההבא אחר נפלים ,אע"פ שיצא ראש הנפל כשהוא חי ,הבא אחריו בכור לנחלה)י( .וכן
בן ט' שיצא ראשו מת ,הבא אחריו בכור לנחלה ,שזה שנאמר )דברים כא יז( ראשית אונו,
הוא שלא נולד לו קודם לזה )ילד( שיצא חי לאויר העולם .שלולפיכך בן ט' שהוציא רוב ראשו
חי ,הבא אחריו אינו בכור.

)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(.

)ז( שלזיוצא דופן 1088והבא אחריו שניהם אינם בכורים .הראשון לפי שלא נולד ,ונאמר )שם
טו( וילדו לו בנים ,והשני שהרי קדמו אחר.
)ח( שלחבכור לנחלה הוא הנולד לאב ראשון שנאמר )&( כי הוא ראשית אונו ,ואין משגיחין
על האם ,אפילו ילדה כמה בנים ,הואיל וזה ראשון לאביו יורש פי שנים.

 1088דהיינו ניתוח קיסרי.
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)ט( שלטהיה לו בנים כשהיה עכו"ם ונתגייר)יא( ,אין לו בכור לנחלה)יב( .שמאבל ישראל שהיה
לו בן מהשפחה או מהעכו"ם ,הואיל ואינו קרוי בנו ,הבא לו אחריו מהישראלית בכור לנחלה
ונוטל פי שנים.

)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(.

)י( שמאהיה הבכור ממזר נוטל פי שנים ,שנאמר )שם יז( כי את הבכור בן השנואה יכיר ,זו
ששנואה בנישואיה ואין צריך לומר אם היה בן גרושה או בן חלוצה.
)יא( שמבמי שנסתפק לנו אם הוא בכור או פשוט)יג( ,כגון שנתערב עם אחר)יד( ,אינו נוטל
פי שנים .וכיצד עושין ,אם הוכרו ולבסוף נתערבו ,כותבים הרשאה זה לזה)טו( ונוטלים חלק
בכורה)טז( .ואם לא הוכרו ,כגון שילדו במחבואה אחת ,אין נוטלין חלק בכורה .הגה שמגספק
בן ט' לראשון או בן שבעה לאחרון אינו יורש אחד מהן)יז( ,והבא אחריו אינו נוטל חלק בכורה אפילו
בהרשאה מן הספק.

)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(.

)יב( שמדשלשה נאמנים על הבכור חיה ואמו ואביו .1089חיה מיד)יח( ,שאם אמרה זה יצא
ראשון נאמנת .אמו כל שבעת ימי הלידה נאמנת לומר זהו הבכור)יט( .שמהאביו לעולם,1090
שמואפילו אמר האב על מי שלא הוחזק בנו כלל)כ()כא( בני הוא ובכורי הוא נאמן .וכן אם
אמר על המוחזק לנו שהוא בכורו אינו בכור נאמן)כב( .הגה שמזמיהו אם אמר פעם אחת על
אחד שהוא בכור ,לא יוכל לומר אחר כך על אחר שהוא בכור )כג(.

)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(.
 1089היינו אפילו בפנקס שלו )ט"ז סעיף יא(.
 1090עי' 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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)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.(1091
)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(.

)יג( שמחשמעו עדים)כד( שאמר פלוני בני בכורי הוא נוטל פי שנים .פלוני בני בכור הוא אינו
נוטל פי שנים ,שמא בכור לאמו הוא דקאמר .ואם אמר דברים שמוכיחים שנתכוין לומר
שהוא בכור לאב נוטל פי שנים ,כגון שאמר פלוני בני בכור הוא ורוקו מרפא חולי העינים,
דגמירי דרוק של בכור לאב מרפא ולא של בכור לאם .שמטוהוא הדין אם מת הבכור והזכיר
עליו בהספדו הוי על בני בכורי.

)כד( שמעו עדים כו'  -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 ,(1092אין בזה חידוש )ט"ז( .1093אחד שמת והניח אשתו וב'
בנים זכרים ,וטען אחד שהוא בכור והאם אומרת כדבריו ,והשני טוען אייתי ראיה דבכור
 1091נכון?
 1092נכון?
 1093עי' 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.
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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(.

)יד( שנהאב שנשתתק בודקין אותו כדרך שבודקין לגיטין)כה( ,אם רמז או כתב שזה בנו
בכורו נוטל פי שנים.

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

)טו( שנאמי שהיו לו שני בנים בכור ופשוט ,ומתו שניהם בחייו והניחו בנים ,הבכור הניח בת
והפשוט הניח בן ,הרי הבן הפשוט יורש בנכסי הזקן שליש שהוא חלק אביו ,ובת הבכור
יורשת שני שלישית שהוא חלק אביה)כו(.

)כו( 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(.

סימן רעח  -אין הבכור נוטל פי שנים לא במלוה ולא בשבח ,ואם מכר חלק בכורה
)א( שנבאין הבכור 1094נוטל פי שנים אלא בנכסי האב אבל לא בנכסי האם ,אפילו אם הוא
בכור לאב ולאם חולקים בנכסים הוא והפשוט בשוה.
)ב( שנגמי שמת והניח בנים ואלמנה ,ומתה האלמנה קודם שנשבעה על כתובתה ,כל הנכסים
בחזקת היורשים ונוטל בהם הבכור פי שנים.10961095
)ג( שנדאין הבכור נוטל פי שנים בנכסים הראויים לבא)א( לאחר מיתת אביו אלא בנכסים
המוחזקים לאביו שבאו לרשותו ,שנאמר )דברים כא יז( בכל אשר ימצא לו .כיצד ,אחד
ממורישי אביו שמת לאחר מיתת אביו ,הבכור והפשוט יורשים כאחד ,שנהוכן אם היתה
לאביו מלוה 1097יורשים אותה כאחד.

)א( 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
1098
ראוי ומחלקים בשוה )ש"ך בשם הרשד"ם( ,חזקות הנהוגים במדינת פולין מיקרי ראוי
)פ"ת(.

)ד( שנוהניח להם פרה מושכרת או מוחכרת)ב( ,או שהיתה רועה באפר) ,פירוש מעשב השדה
רשב"ם( וילדה)ג( ,הבכור נוטל בה ובולדה פי שנים)1099ד( .שנזויש חולקין)ה( .הניח להן עבד)ו(

או בהמה טמאה הבכור נוטל ב' חלקים והפשוט חלק אחד ,דהיינו שעובדים לבכור שני ימים ולפשוט
יום אחד.

)ב( 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(.

 1094עי' 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.
 1095עי' חלקת מחוקק ובב"ש באה"ע סי' קה סעיף ג' שאפילו אם נשבעה ולא גבתה עדיין מיקרי
נכסי האב.
 1096לא הבאתי את דברי הפ"ת.
 1097עי' 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.
 1098לא ראיתי תוספת מהב"ש שהביא.
 1099כל זה מדובר שמת האב ,ולא חלקו ,ולכן בזה כולם מוחזקים בכל הנכסים ואז צריכים להבחין
מה שייך לבכור ומה לפשוט.
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)ג( 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(.
)ד( 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(.
)ה( 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.(1100
)ו( 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(.

)ה( שנחשחט אחד ממכירי אביו בהמה ואחר כך מת אביו)ז( ,נוטל פי שנים במתנות של
אותה בהמה.1101

)ז( 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(.

)ו( שנטאין הבכור נוטל פי שנים בשבח ששבחו נכסים לאחר מיתת אביו ,שסאלא מעלה אותו
השבח בדמים ונותן הַ ֶי ֶתר לפשוט)ח( ,והוא שישתנו הנכסים ,כגון כרמל שנעשו שבלים
וכפניות)ט() ,פירוש תמרים בעודן סמדר רש"י( שנעשו תמרים .אבל שבחו מחמת עצמן ולא
נשתנו ,כגון אילן קטן שגדל ועבה ,וארץ שעלתה שרטון)י( )פירוש שנתקבץ העפר ודחה אמת
המים שבשדה( ,הרי זה נוטל בשבח פי שנים .ואם מחמת הוצאה השביח אינו נוטל)יא( .הגה
שסאבמה דברים אמורים שלא מיחה בהן ,1102אבל אם מיחה הבכור ואמר אל תשביחו הנכסים עד
שנחלוק ולא שמעו אליו והשביחו אם לא עשו בהן שינוי נוטל בשבחו פי שנים)יב( ,ואם עשו בהן
שינוי)יג( אינו נוטל בשבח ולא בהפסד)יד(.

 1100ועי' ס"ק הקודם בנתיבות ,ואם כן זה ספק מתנה ונשאר אצל היורשים.
 1101עי' לקמן ס"ק )לז(.
 1102שאז הוי כחלוקת הירושה )רשב"ם בב"ב שם(.
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)ח( 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) 1103ש"ך(.
)ט( 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(.
)י( שעלתה שרטון  -שדה שלא נזדבלה ,אם העלה הנהר תבן וקש ממקום אחר כשעבר על
שדה זו ונעשה זבל ,נתעלה השדה ונשבח בכך )סמ"ע(.
)יא( ואם מחמת הוצאה  -פירוש ,ונטלו ההוצאה מתפיסת הבית )סמ"ע(.
)יב( אם לא עשו בהן שינוי כו'  -כגון שהיו ענבים ובצרום .פירוש ,שחתכו הענבים ממקום
חיבורם ,דהענבים מצד עצמן לא נשתנו )סמ"ע(.
)יג( 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( .1104הא 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(.
)יד( 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(.

)ז( שסבאין הבכור נוטל פי שנים במלוה)טו( אף ע"פ שהיא בשטר)1105טז( ,ואע"פ שגבו קרקע
בחוב אביהם .שסגהיה לו שותפות ביד אחרים מקרי מוחזק)יז( .היה לאב מלוה ביד הבכור הרי
זה ספק 1106אם נוטל בה פי שנים הואיל וישנה תחת ידו)יח( ,או לא יטול הואיל ומחמת אביו
יורשה ועדיין לא בא ליד אביו ,לפיכך לא יטול ממנו אלא חצי חלק בכורה .שסדבמה דברים
אמורים במלוה)יט( שלא במשכון)כ( אבל במשכון נוטל פי שנים דכמוחזק דמי ,אפילו
משכנו בשעת הלוואתו)כא( .שסהויש אומרים דוקא במשכון של ישראל)כב( אבל במשכון של עכו"ם
לא מיקרי מוחזק אלא אם כן חלוט לו המשכון .שסוואם המלוה על משכונא של קרקע באתרא
דלא מסלקי שקיל בה פי שנים)כג( ,שסזוהוא דלא מטא זימנא בחיי אביהם)1107כד( .הגה
ומקרי גם כן מוחזק לגבי לוה)כה( ובכור הלוה נוטל פי שנים כשחוזר ללוה.

)טו( 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
 1103עיין בתשו' מבי"ט ח"ב /ח"א /סי' רפ"ד – ש"ך – לא ראיתי מה שרצה.
 1104לא הבאתי את דברי קצה"ח
 1105עי' קעו סעיף כ' מח' מחבר רמ"א אם כאשר יש בשותפים שטרות האם מחלקים ביניהם על פי
שומא או לא ,וה"ה לכאן.
 1106לא הבאתי את דביר הקצה"ח.
 1107עי' ד"מ שאם האביש לו חוב למלך ,וביד המלך לקחת קרקעותיו ,אז כל הקרקעותיו הם רק
בגדר ראוי ,ואין לבכור בהם כלום.
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פקדון מיקרי מוחזק ,אך פלגא מלוה הוא ראוי )רע"א ופ"ת( ,וי"א שאפילו בהאי פלגא דמלוה
הוה מוחזק )פ"ת( .1108אם 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(.
)טז( אף על פי שהיא בשטר  -דכל שמחוסר גוביינא אינו מיקרי מוחזק )סמ"ע( .1109באנקע
נאטען ]מטבע המדינה [1110הוי מטבע ממש 1111ולא 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 "1112שוה 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 שטרות בחובו ,ועיי"ש
בש"ך סק"ג שחולק ,וי"א לפרוע הכל מן המוחזק והבכור יפסיד) 1113פ"ת(.
)יז( 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(.1114
)יח( הואיל וישנה תחת ידו  -פירוש ,ובודאי גמר להקנותו לאביו שיהא מצוי ביד אביו כדי
שיטול ממנו פי שנים )סמ"ע(.
)יט( בד"א במלוה  -בין של ישראל או של עכו"ם )ש"ך(.
)כ( אבל במשכון  -אפי' יש עליו שטר )ש"ך(.
)כא( 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 לענין
שיש לו שעבוד עליו נמצא ששעבודו בידו הוא ומיקרי מוחזק ולא ראוי ,לענין בכור כל
ששעבודיה בידו לא מיקרי ראוי )ש"ך(.
)כב( וי"א דוקא כו' - 1115מיהו 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(.
)כג( 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
 1108עי' ס"ק )יז(.
 1109לא הבאתי את דברי הקצה"ח.
 1110עי' פ"ת רפ"א סק"ח שזה משמע כך.
 1111עי' סי' ר"ג ס"א בפ"ת שזה לא מטבע לענין חליפין.
 1112והוא מניות בזה"ז וכן בונדים? אבל לי נראה שזה שוה כסף לגמרי ,ומקבל פי שנים.
 1113עי' לקמן ס"ק )לא()ל(.
 1114עי' ס"ק )טו(.
 1115לא הבאתי את דברי הש"ך.
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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 )כא( ,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(.
)כד( והוא דלא מטא זימנא כו'  -דאילו מטא זימנא הו"ל מאותה שעה ואילך כפדוי ומסולק
ממנו )סמ"ע(.1116
)כה( 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(.

)ח( שסחבכור שמכר חלק בכורה קודם חלוקה ,ממכרו קיים ,מפני שיש לבכור חלק בכורה
קודם חלוקה)כו( .לפיכך אם חלק עם אחיו במקצת נכסים בין בקרקע בין במטלטלין ונטל
יתר בכל הנכסים)כז( ואינו נוטל בשאר אלא כפשוט.1117
חלק כפשוט ,וִ ֶ

)כו( 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(.
)כז( ויתר בכל הנכסים  -דאמרינן מדמחל לו בזה שלא ליטול ממנו פי שנים מחל ג"כ באינך
)סמ"ע(.

)ט( שסטבמה דברים אמורים כשלא מיחה ,אבל אם מיחה באחיו ואמר בפני שנים ,1118ענבים
אלו שאני חולק עם אחי בשוה לא מפני שמחלתי חלק בכורה ,הרי זו מחאה ולא ויתר בשאר
נכסים .ואפילו מיחה בענבים כשהם מחוברים ובצרום וחלקום בשוה)כח( ,לא ויתר בשאר
נכסים .אבל אם דרכום וחלק עמהם בשוה ביין ולא מיחה בהם משנעשה יין ,ויתר )פירוש
ענין ויתר הוא השתיקה והמחילה על דבר שיש לו עליו טענה אם ירצה( בשאר נכסים ,1119הא
למה זה דומה)כט( למי שמיחה בענבים וחלק עמהם בזיתים ,שהרי ויתר בכל ,וכן כל כיוצא
בזה.

)כח( 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(.
)כט( 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(.

 1116לא הבאתי את דברי הנתה"מ.
 1117עי' כנה"ג שאם נתפרנסו מתפוסת הבית בשוה ,ובסוף מה שנשאר אם יש לבכור פי שנים כנגד
כל מה שאכלו.
 1118אפילו פסולי עדות )ערוך השלחן(.
 1119לא הבאתי את דברי הקצה"ח.
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)י( שעיצא עליהם שטר חוב)ל( בכור פורע בו פי שנים .ואם אינו רוצה ליטול פי שנים ולא
לפרוע פי שנים רשאי)1120לא( .ונפקא מינה שאם שאר היורשים קטנים או אינם כאן)לב(,
שאין בעל חוב יכול לגבות ממנו אלא כפי החלק הפשיטות .שעאויש מי שאומר שאם רוצה
לחזור בו אינו יכול)לג( .הגה שעבהיו לו קרקעות משועבדים לאחרים מקרי מוחזק ,אבל אי חייבים
למלך מכח מס ,ודרך המלך ליקח הקרקע בעד המס)לד( ,מקרי ראוי .אבל במקום שאין דרך המלך
כך מקרי מוחזק והבכור נוטל בו פי שנים .שעגהיה לו קרקע מהיום ולאחר מיתה)לה( ,או שנגזל לו
קרקע שאינה נגזלת ,ואפילו נגנבו 1121לו ספרים)לו( שמסתמא אינו מייאשם מקרי מוחזק)1122לז(.

)ל( 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 )טז( )רע"א(.
)לא( ולא לפרוע פי שנים רשאי – עי' לעיל ס"ק )כח( 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(.11241123
)לב( 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(.
)לג( 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
1125
)קצה"ח( ,וי"א לכו"ע אינו יכול בחיי אביהם )נתה"מ(.
)לד( 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
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(.
)לה( ולאחר מיתה – אבל אם נתן מתנה בתנאי שיש לו פירות ,הוה מתנה לגמרי ,אפילו שיש
תנאי שיחזיר לו הפירות ,ואינו בר ירושה שכבר ניתן )רע"א בשם האלשיך.(1126
)לו( 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
 1120אמנם מחלק הפשיטות אינו יכול להסתלק ולכן נפרע הבע"ח מזה )סמ"ע סק"כט(.
 1121עיין כנה"ג לעיל סימן ק"ז בהגהת ב"י אות ט"ז) :רע"א(@@.ש”ך@@@@@
 1122אבל שאר מטלטלין הוי ראוי )ד"מ(.
 1123לא הבאתי דברי הקצה"ח סקי"ב.
 1124ועיין בתשובת נודע ביהודה ]קמא ,חו"מ[ סי' ל"ד מ"ש בזה )פ"ת(
 1125לא הבאתי דברי הרע"א
 1126נכון?
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ג"כ אינו ברשותו .ונראה דהוא הדין שאר מטלטלין כשידוע שלא נתיאשו דין ספרים יש להן
)נתה"מ(.
)לז( 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(.
סימן רעט  -דין האומר :זה בני ,או אחי או עבדי ,וחזר ואמר איפכא
)א( שעדהאומר זה בני וזה אחי ,1127או זה אחי אבי או שאר היורשים אותי ,אע"פ שהודה
באנשים שאינם מוחזקים שהם קרוביו הרי זה נאמן ויירשנו)א( ,בין שאמר כשהוא בריא בין
שאמר כשהוא שכיב מרע ,אפילו נשתתק וכתב בכתב ידו שזה יורשו בודקים אותו כדרך
שבודקין לגיטין .הגה שעהונאמן על כל נכסים)ב( ,בין אלו שהיה לו בשעה שאומר כך ,אפילו נכסים
שיפלו לו כשהוא גוסס.

)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 ,1128אז 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 ,1129וי"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 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(.

)ב( שעוהיינו מוחזקין בזה שהוא אחיו או בן דודו ,ואמר אינו אחי ואינו בן דודי אינו נאמן.
אבל נאמן הוא על מי שהוחזק שהוא בנו)ג()ד( לומר אינו בני ולא יירשנו .ואפילו היו לבן
בנים ,אע"פ שאינו נאמן עליו לומר אינו בני לענין יחוס)1130ה( ,ואין מחזיקין אותו ממזר על
פיו ,נאמן הוא לענין ירושה ולא יירשנו .הגה שעזואם מת הבן ואמר על בני בניו אין אלו בני בני
כי לא היה אביהן בני)ו( ,אינו נאמן אף על הירושה מאחר שאין בנו קיים)ז(.

)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,
 1127האומר 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(,
 1128תשו' תשב"ץ ח"א סי' נ"ח )רע"א(.
 1129עיי,ש שהביא דעת המ"מ שנאמן אפילו נגד חזקה משום בידו ,אבל זה לא מובא בשו"ע ולכן
צ"ע למה הביאו?
 1130היינו כאשר יש לו בנים ,אבל נאמן על בנו כל זמן שאין לו בנים אה"ע סי' ד' סעיף כ"ט.
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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 ,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(.

)ג( שעחהאומר זה בני וחזר ואמר עבדי הוא אינו נאמן)ח( .אמר עבדי וחזר ואמר בני ,אע"פ
שהוא משמשו כעבד נאמן)ט( ,שזה שאמר עבדי לומר שהוא לו כעבד .ואם היו קורים לו
עבד בן אמה וכיוצא בדברים אלו שאין אומרים אותם בייחוד אלא לעבדים אינו נאמן.

)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(,
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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(.

)ד( שעטהיה עובר על בית המכס ואמר בני הוא זה ,וחזר אחר כך ואמר עבדי הוא נאמן)י(,
שלא אמר בני אלא להבריח מהמכס)יא( .אבל אם אמר בבית המכס עבדי הוא ,וחזר ואמר
בני הוא אינו נאמן)יב( .והני מילי דלא אתחזק אמיה בבת ישראל)יג( ,אבל אתחזק אמיה
בבת ישראל לאו כל כמיניה לומר עבדי הוא.

)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 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(.1131

)ה( שפהעבדים והשפחות אין קורין להם אבא פלוני ואימא פלונית ,שלא יבא מהדבר תקלה
ונמצא זה הבן נפגם)יד( .לפיכך אם היו העבדים והשפחות חשובים ביותר ,ויש להם קול,
וכל הקהל מכירים אותם ואת בניו ועבדי אדוניהם ,כגון עבדי הנשיא הרי אלו מותר לקרות
להם אבא ואימא.

)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(.
 1131לא הבאתי את דברי הנתה"מ וצ"ע אם שוה להביא את הקצה"ח.
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)ו( שפאמי שהיה לו שפחה 1132והוליד ממנה בן)טו( והיה נוהג בו מנהג בנים ,או שאמר בני
הוא ומשוחררת היא אמו .אם תלמיד חכם הוא או אדם כשר)טז( ,שהוא בדוק בדקדוקי
מצוה ,הרי זה יירשנו ,ואעפ"כ אינו נושא בת ישראל עד שיביא ראיה שנשתחררה אמו
ואחר כך ילדה ,שהרי הוחזקה שפחה בפנינו .ואם משאר הדיוטות הוא ,ואין צריך לומר אם
היה מהמפקירין עצמם לכך ,הרי זה בחזקת עבד לכל דבר ,ואחיו מאביו מוכרים אותו ,ואם
אין לאביו בן חוץ ממנו אשת אביו מתייבמת)יז( .הגה שפבויש אומרים דחולצת ולא מתייבמת,
ועיין בא"ע סימן קנו ,ויש אומרים דלענין ממון המוציא מחבירו עליו הראיה)יח( ,וכן נראה לי.

)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 ,1133דהוא 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 ובבן שפחה
עם בנו מאשה אחרת לא ירית כלל דהמע"ה ואיהו יורש ברי ואידך ספק )ש"ך( ,1134עיין
בתשובת כנסת יחזקאל סוף סי' צ"ב מ"ש בזה?? )פ"ת(.
סימן רפ  -אמר אחד :זה אחינו ,או שבא אחד ואמר :אני אחיך
)א( שפגכל היורשים יורשין בחזקתן)א( .כיצד ,עדים שהעידו שזה מוחזק לנו שהוא בנו של
פלוני או אחיו)ב( ,אע"פ שאינם עדי ייחוס ולא ידעו אמיתת היחוסים הרי אלו יורשים בעדות
זו.1135

)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
@@ 1132ש”ך@@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:
??? 1133
 1134חלש??
 1135עי’ 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.
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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(.

)ב( שפדיעקב שמת והניח ראובן ושמעון ולא הוחזק לו בן אלא שניהם ,תפס ראובן לוי מהשוק
ואמר גם זה אחינו הוא)ג( ,ושמעון אומר איני יודע ,הרי שמעון נוטל חצי הממון וראובן שליש
שהרי הודה שהם שלשה אחים ,ולוי נוטל שתות)ד( .מת לוי יחזיר השתות לראובן)ה( .נפל
ללוי נכסים אחרים יחלקו אותם ראובן ושמעון ,שהרי ראובן מודה לשמעון שלוי זה אחיהם.
הגה שפהוכל 1136זמן שהנכסים שלוי לקח מראובן הן בעין ,או שאר נכסים הבאין מחמתן ,נוטל ראובן
בראש .אבל אי ליתנהו להני נכסים ולא הבא מחמתן)ו( ,אין ראובן נוטל כלום בראש אלא חולק עם
שמעון בשוה)ז(.

)ג(ג"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( .1137אמנם 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 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(.

)ג( שפוהשביח השתות מאליו ואחר כך מת לוי ,אם שבח המגיע לכתפים הוא)ח( ,כגון ענבים
שהגיעו להבצר ,הרי השבח זה כנכסים שנפלו מאחרים ויחלוקו בהם ,ואם עדיין לא הגיעו
להבצר הרי הם של ראובן לבדו.

)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(.

 1136הב"י חולק על רמ"א זו.
 1137עי' 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.
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)ד( שפזאמר שמעון אין לוי זה אחי)ט( ,ונטל לוי בחלק ראובן כמו שנתבאר ,ואחר כך מת
לוי ,לא יירש שמעון ממנו כלום ,אלא ראובן לבדו 1138יירש השתות עם שאר נכסים אחרים
שהניח לוי)י(.

)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) 1139נתה"מ(.
)י( ה"ג עם שאר נכסים שהניח לוי )סמ"ע(.

)ה( שפחוהוא הדין בכל היורשים שיודו מקצתם ביורשים אחרים שלא יודו מקצתן.
)ו( שפטהרי שיושב בנחלתו ובא אחד ואמר לו אחיך אני חלוק עמי ,וזה אומר לו איני מכירך,
נאמן ,ואפילו שיצא קול שיש לו אח במדינת הים.
)ז( שצמי שמת והניח בן וטומטום או אנדרוגינוס ,הרי הבן יורש את הכל שהטומטום
ואנדרוגינוס ספק)יא( .הגה שצאוכן כל ודאי וספק ,אין ספק מוציא מידי ודאי .שצבולכן ראובן שיצא
בנו למדינת הים ואין יודעים אם הוא חי או לא ,אין אחי ראובן יורדין לנחלה בנכסי ראובן ,שמוקמינן
בנו על חזקתו שהוא חי .אבל אם ראובן ואשתו יצאו למדינת הים ,וספק אם ניתן להן בן ,לא חיישינן
שמא ילדו)יב( ואחי ראובן יורשין את ראובן)יג(.

)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(.
)יב( לא חיישינן שמא ילדו  -פירוש ,ולד של קיימא ,ומוקמינן להו נמי בחזקתייהו כמו שהיו
בשעה שהלכו )סמ"ע(.1140
)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(

)ח( אהניח בנות וטומטום ואנדרוגינוס יורשות בשוה 1141והרי הוא כאחת מהבנות)יד(.

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

)ט( במי שמת והניח בנים ובנות וטומטום או אנדרוגינוס)טו( .בזמן שהנכסים מרובים הבנים
יורשים ודוחים הטומטום אצל הבנות וניזון כמותן)טז( .ובזמן שהנכסים מועטים ,הבנות
דוחות את הטומטום אצל הבנים ,ואומרות לו זכר אתה ואין לך עמנו מזונות .הגה גויש אומרים
דבת וטומטום ,אם הנכסים מרובים הטומטום נוטל שלשה חלקים והבת רביעית)יז( ,ואם הנכסים
מועטים אין לטומטום כלום)יח( .ואם יש בת ואנדרוגינוס והנכסים מרובים ,חולקין בשוה)יט(.
ובנכסים מועטים ,אין לאנדרוגינוס כלום)כ( .היו נכסים מועטים והניח בן וטומטום ,הטומטום נוטל
 1138אלא 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(
 1139לי צ"ע שהרי אם מת לוי ושמעון יחד ,האם הודאת בעל דין של שמעון פועל על יורשיו?
 1140לא הבאתי את דברי הקצה"ח.
 1141היינו לענין ירושה ולא לענין מזונות ועי' לקמן סעיף ט'.
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שלשה חלקים והבן רביעית)כא( .היו נכסים מרובין ,הבן יורש הכל והטומטום ניזון כבת .אבל
אנדרוגינוס אין לו כלום במקום בן)כב( ,בין בנכסים מרובים או מועטים.

)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.(1142
)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(.
)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(.

)י( דנפל הבית עליו ועל אמו)כג( ,יורשי הבן)כד( אומרים האם מתה תחילה)כה( ,ויורשי האם
אומרים הבן מת תחילה)כו( .מעמידים נכסי האם בחזקת יורשיה)כז( ,שהם יורשים ודאים.
הוהוא הדין לנפל הבית עליו ועל בתו נשואה ,ואין ידוע איזה מהם מת תחילה ,שנכסי האב
בחזקת יורשי האב ,ואין הבעל יורש בהם כלום1143.

)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(.

 1142לא הבאתי את דברי הש"ך.
 1143לא היה לי חוץ מסמ"ע כאן בס"י וצ"ע אם טעיתי.
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)כז( בחזקת יורשיה  -דכיון דהנכסים בחייה היו בחזקתה לא מוציאין מספק מחזקתן
)סמ"ע(.1144

)יא( ונפל הבית עליו ועל בן בתו ואין ידוע איזה מהם מת תחילה)כח( ,יחלוקו יורשי האב עם
יורשי בן הבת)כט( .וכן הדין אם נשבה האב ומת בשביה ומת בן בתו כאן ,או שנשבה בן
בתו ומת בשביה ומת אבי אמו כאן ואין ידוע איזה מת קודם .זיש אומרים דהנכסים בחזקת
יורשי האב)ל(.

)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(.
)כט( יחלוקו 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( ,1145אם 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(.1146
)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(.

)יב( חנפל הבית עליו ועל אביו או על אחד ממורישיו ,ואין ידוע איזה מהם מת תחילה ,והיתה
עליו כתובת אשה ובעלי חובות)א( ,הנכסים בחזקת היורשים)ב( ואין לאשה ולבעל חוב
כלום .הגה טראובן ואשתו עם ארבע בנותיהן שהיו בבית ונפל עליהם הבית ומתו ,יורשי ראובן
אומרים שמא ראובן או אחד מבנותיו מתו באחרונה והם יורשים הכל)ג( ,אפילו הכי חולקין עם יורשי
האשה)ד( דכל קבוע כמחצה על מחצה דמי)ה( .אבל אם הבנות נשואות)ו( ובא בעל של כל אחד ומבקש
חלקו ,חולקין הממון על ששה חלקים ,ארבע חלקים לבעל הבנות ,וחלק אחד ליורשי ראובן ,וחלק
אחד ליורשי האשה.

)א( 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) 1147ש"ך( .ועיין מה שכתבתי לעיל סימן ק"ד סעיף ט"ז ס"ק י"ד )פ"ת(.
)ב( 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,
 1144עי' 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?
 1145לא הבאתי את דברי הנתה"מ.
 1146לא עשיתי $$את הרע"א הזה.
 1147חלש
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משא"כ האשה ובע"ח דאין להם בה זכות אא"כ מת האב תחילה ,ואין ספק מוציא מידי ודאי
)סמ"ע(.
)ג( 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(
)ד( אפ"ה חולקין  -ולא אמרינן בזה נוקמא הממון בחזקתיה ,דהא גם לאשה יש חזקה
בכתובתה בחיי בעלה ,משא"כ בירושה הנ"ל )סמ"ע(
)ה( 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(.
)ו( 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(.1148
סימן רפא  -המעביר נכסיו מבניו ליתנם לאחד
)א( יאין אדם יכול להוריש מי שאינו ראוי ליורשו ,1149ולא לעקור הירושה מהיורש)1150א(,
בין שצוה והוא בריא ,בין שהיה שכיב מרע ,בין על פה בין בכתב .לפיכך האומר איש פלוני
בכורי לא יטול פי שנים)1151ב( ,איש פלוני בני לא יירש עם אחיו ,לא אמר כלום .יאאיש
פלוני יירשני במקום שיש לו בת ,בתי תירשני במקום שיש לו בן ,לא אמר כלום .וכן כל
כיוצא בזה .יבאבל אם היו לו יורשים רבים כגון בנים רבים או אחים או בנות ,ואמר כשהוא
שכיב מרע 1152פלוני אחי יירשני מכלל אחי ,או בתי פלונית ירשני מכלל בנותי)ג( ,או שריבה
לאחד ומיעט לאחד ,1153דבריו קיימים)ד( 1154בין שאמר על פה בין שאמר בכתב)ה( .אבל אם
אמר פלוני בני ירשני לבדו ,אם אמר על פה דבריו קיימים ,אבל אם כתב כל נכסיו
לבנו)ו( 1155לא עשאו אלא אפוטרופוס כמו שנתבאר בסימן רמו.

 1148לא הבאתי תא דברי הנתיבות.
@@ 1149ש”ך@@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:
 1150עי' לקמן ש"ך סק"ו שמשמע שאפשר לעקור ,כל זמן שעושה את זה בלשון מתנה ,דהיינו פלוני
לא יטול ירושתו ,והקצתו ונתיבות תמהים עליו.
 1151אמנם עי' לקמן רפו סעיף ג' שיכול האב לומר הלותי לבכור סך כך ,ואז לא יגבה סכום זה.
 1152עי' לקמן סעיף ה' שזה אפילו בדיעבד רק בשכ"מ.
 1153דהיינו שריבה לא' וממילא נתמעט לשני.
 1154עי' קצות בסעיף ב'.
@@ 1155ש”ך@@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:
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)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.1157(1156
)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 1158ונתה"מ(.1159
)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 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) 1160נתה"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

 1156עי' לקמן ס"ק )י(
 1157לא הבאתי את דברי הפ"ת.
 1158חסר?
 1159לא זכיתי להבין כוונת הפ"ת.
 1160נכון?
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לא מסתפק כלל דודאי יכול להנחיל ,אמנם הוא רק מדרבנן ואינו ענין לירושה מן התורה
)פ"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(.

)ב( אמר פלוני בני 1162יירש חצי נכסי ושאר בני החצי דבריו קיימים)ז(.

)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.(1163

)ג( יגאמר פלוני בני לא יירש 1164אלא כך וכך ,או שאמר ראובן בני יירש חלקו וחלק שמעון,
או שאמר לא יירש שמעון אלא ראובן ,לא אמר כלום .אבל אם אמר ראובן בני יירשני)ט(,
או יירש כל נכסי ולא יירש שמעון דבריו קיימים)ח( .הגה ידוכן אם אמר לא יירש שמעון וראובן
יירש הכל דבריו קיימים.1165

)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
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(.1166

)ד( טובמה דברים אמורים בפשוטים ,אבל בבכור אם אמר יירש כפשוט)י( ,או שאמר לא
יטול פי שנים ,או לא יירש פי שנים לא אמר כלום ,שנאמר )דברים כא טז( לא יוכל לבכר
את בן האהובה)1167יא( .הגה ואפילו במקום שנהגו שאין הבכור נוטל פי שנים אין לילך אחר המנהג
הואיל והוא נגד דין תורה.

)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
 1161חלש
1162

 1163וכן הובא בנתה"מ בסעיף ז.
@@ 1164ש”ך@@רפא ס"ק ג
)ג( אמר פלוני בני כו' .ע' בתשוב' ן' לב ס"ב סי' מ"ח:
 1165עי' לקמן רמ"א שסט סעיף יא שאין דינא דמלכותא בענין זו.
1166

 1167צ"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.
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אם אמר על המותר לשון ירושה לשאר הבנים לא מהני ,משא"כ בפשוט דמהני כמבואר
בסעיף ג' )נתה"מ(.

)ה( טזאם היה בריא אינו יכול להוסיף ולא לגרוע לא לבכור ולא לאחד משאר יורשים)יב(.

)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(.

)ו( יזשכיב מרע שיש לו בכור ופשוטים וריבה לאחד מהפשוטים בלשון ירושה)יג( ,כגון
שאמר פלוני בני יירש כך וכך לא אמר כלום .1168יחויש אומרים שחלוקת הפשוטים קיימת
ומקבצים מכלם לפי חשבון ומשלימים לבכור)1169יד(.

)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(.

)ז( יטאין כל הדברים הללו אמורים אלא כשאמר לשון ירושה ,אבל אם אמר לשון מתנה
דבריו קיימים)1170טו( .לפיכך המחלק נכסיו על פיו כשהוא שכיב מרע וריבה לאחד ומיעט
לאחד והשוה להם הבכור)טז( ,או שנתן למי שאינו ראוי ליורשו ,דבריו קיימים .ואם אמר
משום ירושה לא אמר כלום .כתב בין בתחילה בין באמצע בין בסוף משום מתנה ,אע"פ
שהזכיר לשון ירושה בתחילה ובסוף ,דבריו קיימים .כיצד ,תנתן שדה פלונית)יז( לפלוני בני
ויירשנה ,או שאמר יירשנה ותנתן לו ויירשנה ,או יירשנה ותנתן לו ,הואיל ויש שם לשון
מתנה אע"פ שהזכיר לשון ירושה מתחילה ובסוף דבריו קיימים .וכן אם היו ג' שדות לג'
יורשים ,ואמר יירש פלוני שדה פלונית ,ותנתן לפלוני שדה פלונית ,ויירש פלוני שדה
פלונית ,קנו אע"פ שזה שאמר ליה בלשון ירושה אינו זה שאמר ליה בלשון מתנה .והוא
שלא ישהה בין אמירה לאמירה כדי דבור .אבל אם שהה ,צריך שיהיה לשון המתנה מעורב
בשלשתן)יח( .הגה במה דברים אמורים בג' שדות לג' בני אדם ,אבל אם נתנן לאדם אחד או שדה
אחת לג' בני אדם אפילו לאחר כדי דיבור מהני)יט( .כויש אומרים דדוקא שאמר ותנתן בוי"ו)כ( ,אבל
אם אמר תנתן בלא ו' לא מהני ללשון ירושה שלפניו .כאהכותב לבתו שתקח לאחר מותו כחצי חלק
זכר ,1171דינו כירושה בעלמא)כא( ,ובעל חוב וכתובה קודמין למתנה זו ,וכן עשור נכסי הבת .כבוכל
ימי חיי הנותן יכול למכור)כב( הנכסים אע"פ שכתב לה מהיום ולאחר מיתה .1172כגואין הבת נוטלת
אלא בנכסים שהיו לו בשעת נתינה אבל לא אח"כ)כג( ,דאין אדם יכול להקנות דבר שלא בא לעולם.
מיהו נראה לי דמה שנוהגין עכשיו)כד()כה()כו()כז( לכתוב שטר חוב לבתו ולהתנות שאם יתן לבתו
חלק חצי זכר יפטור מן החוב צריך ליתן לה בכל אשר לו)כח( ,דעיקר הוא
החוב)כט()ל()לא()לב()לג()לד()לה()לו( ,ולכן צריך לקיים תנאו)לז( או ישלמו החוב וכן המנהג .כדכתב

 1168עי' 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.
 1169דהיינו 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.
 1170עיין בתשו' ן' לב ס"ב סי' פ"ב – ש"ך
 1171זה שונהמשטר חצי זכר לקמן שכאן נתינת מתנה לאחר מיתה בעלמא ולא כתקנת שטר חצי
זכר.
 1172אינו דומה למהיום ולאחר מיתה שכיון שאמר כא' מן היורשים כפי שאר תשאר להם וחלקם
יכול ליתן וה"ה חלקו )גר"א(.
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לבתו שטר חצי זכר וכתב לה ויוצאי חלציה בנותיה ובניה נוטלין בשוה)לח( הואיל ולא כתב יורשיה
יוצאי חלציה .כההתנה שלא יהא חלק לבתו בספרים והלוה על הספרים)מ( ,אין בעל חוב קונה
משכון)מב( ,ולכן יש לבת חלק בהן .אבל אם הוחלטו)מג( הספרים בידו אין לבת חלק בהן.

)טו( אבל אם אמר לשון מתנה כו'  -גם כאן הוא כמש"ל ס"ק )יב( ,1173ואם 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) 1174ש"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 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 ,(1175הצואה 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(.
 1173נכון?
 1174עיין בתשובת מבי"ט ח"א /ח"ב /סי' קי"ח – ש"ך
 1175הובא ברע"א בס"ב.
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)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' – אפילו תוך כדי דיבור )ט"ז .(1176הצואה 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( ,אלא דמ"מ
מהני כיון דכתב בלשון מתנה )ט"ז(.
)כב( יכול למכור .שם ]במרדכי ב"ב סי' תקצ"ט[ מסיים הטעם שהרי לא כתב לו שיקח מהיום
ולאחר מיתה חלק ה' או ו' שבה ,דא"כ לא היה יכול ליתנו לאחרים ,אבל עכשיו שאמר תטול
חלק )כ"א( ]כאחד[ מיורשי ,ובמתנה שנתן לאחרים נתמעט כל אחד מהיורשים ,וא"כ
נתמעט נמי החלק החתן שהרי לא נתן לו אלא כאחד מהיורשים הפשוטים כו' ,עכ"ל .ונראה
דמטעם זה כתב ג"כ רמ"א בסמוך דבע"ח קודם למתנה זו כיון שתלה מתנת הבת בירושת
הבן וירושת הבן לא חיילה עד שישתלם החוב תחילה )ט"ז(.1177
)כג( שהיו לו בשעת נתינה .במרדכי שם סוף פרק יש נוחלין ]סי' תקפד תקפה ותקצט[ מסיים,
בנכסים הידועים שהיו לראובן בשעת פטירתו כגון דברים המסוימים וידוע)ים( לו בעדים
שהיו לו בשעת המתנה ,ולא נכסים דאיכא לספוקי בהו שמא לאחר מכאן באו לידו ,עכ"ל.
וכן הביא כאן בד"מ ]סעיף ז'[ דכל שאין ידוע אין לו כלום .ותימה לי על מה שכתב המחבר
סוף סימן ר"ן דאמרינן כאן נמצאו כאן היו הנכסים ,והוא ממש כנידון זה ,וע"כ ]צריך[ לומר
דפליגי ,ותימה על רמ"א שלא הביא שם כלום רק כתב עיין סימן )ס"ו( ]ס'[ ]סעיף ו'[ ,עכ"ל.
וכבר כתבנו בסימן ס' שם מה שיש לישב משם על מה שכתב בסוף סימן ר"ן ,אבל ממ"ש
המרדכי כאן אי אפשר לישב ,רק צ"ל דפליגי בזה מרדכי בשם ר"מ והרשב"א ]בתשובה ח"ב
סי' ל"ו[ שהביא ב"י בסוף סימן ר"ן ]מחודש י"ד[ .וע"כ לענין הלכה נראה לדון בזה כמ"ש
בד"מ בסימן רנ"א ]סעיף ג'[ בשם מהרי"ק שורש צ"ד ומהר"ם )מפאדוי( ]פדאווה[ סי' נ"ב,
דבמקום פלוגתא דרבוותא אין מוציאין הנכסים מיד היורשים ועל המקבל להביא ראיה,
כנלע"ד .אלא במ"ש רמ"א בסימן ס' סעיף ו' בשם )רבינו חילוקים( ]רבים חולקים על זה
וס"ל דכל האומר[ נתתי כו' דמהני ,וההלכה ברורה דכל שמודה שנתן אמרינן שנתן באופן
המועיל )ט"ז(.1178
)כד( 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 לאשר
 1176חסר משהו.
 1177לא עשיתי$$
 1178לא עשיתי$$
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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) 1179פ"ת(.
)כה( 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 .1180וי"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(.
)כו( 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(.
)כז( 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(.
)כח( 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( ,1181פירוש ,אף בנכסים שיש לו בשעת מותו ולא היו לו
מקודם ,דהא רגילין לכתוב בשטר חצי זכר שהחוב לא יחול רק שעה אחת קודם מיתתו,
ובדרך זה שפיר חל עליו באותה שעה ]השעבוד על[ כל מה שיש לו אז .אלא דקשה לי הא
במאי דקי"ל בסימן ס' סעיף ו' דבדרך חיוב יכול להתחייב אפילו בדבר שלא בא לעולם והוא
שקנו מידו ,ובשטר חצי זכר שאין החיוב חל עליו עד שעה אחת קודם מיתתו הרי כבר הדר
סודר למאריה וכמ"ש סימן קצ"ה סעיף ה' ,וע"כ ]צריך[ לומר דנעשה כאומר מעכשיו ולאחר
זמן דמהני כמ"ש בסימן קצ"ה ]שם[ ,וא"כ אין לבע"ח שנעשה אחר שטר חצי זכר שום
קדימה על בעל שטר חצי זכר ,כיון דשעבוד )שט"ח( ]שטר חצי זכר[ מתחיל מעכשיו,
ומעשים בכל יום אינו כן ,דנוהגים להגבות לבע"ח תחילה קודם שיקח החתן שטר חצי זכר.
וכ"כ סמ"ע ]סקי"ד[ וז"ל ,צריך ליתן לו בכל אשר לו ,מיהו ג"כ דינו כירושה שגובין תחילה
בע"ח וכתובה מנכסיו כיון דנפטרו מהחוב בחלק חצי זכר ,עכ"ל .טעמו שכתב כיון דנפטרו
וכו' ,לא הבנתי כלל )ט"ז(.1182
 . - 1179ועיין 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
 1180ועיין מה שכתבתי לעיל סימן רע"ח סעיף ז' סק"ה מענין זה – פ"ת.
 1181לא עשיתי$$
 1182לא עשיי
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)כט( דעיקר הוא החוב  -שטר חצי זכר צריך להשתלם בכסף מעות דוקא ולא
]בבאנקאנאטע [1183הנהוגים 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 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(.
)ל( שם  -מיהו דינו כירושה שגובין תחלה ב"ח וכתובה מנכסיו כיון דנפטרו מהחוב בחלק
חצי זכר )באר היטב(.
)לא( 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(.
)לב( 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(.
)לג( 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(.
 1183עי' רע"א רעח ס"ז שזה נחשב כמוחזק ולא כראוי לענין בכור.
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)לד( 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(.
)לה( 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.
)לו( שם  -עי' באר היטב הובא לעיל ס"ק )לב( ,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) 1184פ"ת(.
)לז( ולכן צריך לקיים תנאו .נ"ב ע' בתה"ד סי' ש"ג ובתשו' שב יעקב חאה"ע סי' כ"ו
1185
)רע"א(.
)לח( 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
 1184סוף הפ"ת לא הצלחתי.
1185
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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
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(.
)לט( 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(.
)מ( 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(.
)מא( 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
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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(.
)מב( 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 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( ,אין בע"ח קונה משכון .לעיל סימן
רע"ח סעיף ז' כתבתי בשם התוס' ]ב"מ פ"א ע"ב ד"ה והא אידי[ דהא דקי"ל בע"ח קונה
משכון היינו במשכנו שלא בשעת הלואתו ,אלא דאפ"ה לענין שעת הלואתו שם אלים
שעבודו דמיקרי מוחזק ,וכאן דכתב מהרי"ו אין בע"ח קונה משכון פירושו שם בסי' ק"ט
דלאו לכל מילי קונה המשכון אלא דוקא לקדש בו אשה כדאיתא בפ"ק דקדושין ]ח' ע"ב[,
גם המלוה לא הוי אלא שומר שכר ,אבל באונסים פטור ,ומשום הכי לא הוי דיליה לגמרי.
ויש מי שהקשה כאן מסימן רע"ח ]שם[ דאמרינן דהבכור נוטל פי שנים ומיקרי מוחזק
בשביל המשכון ,וכאן לא מחשבינן הספרים דיליה ,ואין לומר דשאני התם דלא בעינן שיהא
לגמרי של האב אלא דהשעבוד שלו יהא מוחזק ולא ראוי ,משא"כ כאן דבעינן שיהיו
הספרים לגמרי שלו ,דא"כ במשכון של גוי אמאי אמרינן בסימן רע"ח ]שם[ דלא מיקרי
מוחזק ,דהא ג"כ השעבוד ברור בידו דודאי לא יתן לו המשכון עד שיתן לו המעות ,אלא
ע"כ דבעינן שיהא המשכון עצמו קנוי לו ,וא"כ מאי שנא הכא דאמרינן דלא מיקרי קנוי לו,
ותו דלמה יגרע מקדושי אשה דיכול לקדש כמ"ש מהרי"ו עצמו .ור' מרדכי יפה ]בעיר שושן[
תמה ג"כ ע"ז וז"ל ,כבר נתבאר בסימן רע"ח דבע"ח קונה משכון וצ"ע ,עכ"ל .וכתב סמ"ע
]סקט"ו[ דלא דק ,ומחלק בין התם להכא ,דהתם מוחזק מיקרי ולא ראוי לפיכך בכור נוטל
בה פי שנים ,אבל לענין שתיטול הבת חלק שאינו תלוי במצוי אלא בקנוי לאביה קנין גמור
משו"ה אינה נוטלת בו חלק כו' ,עכ"ל .וע"כ ט"ס יש בדבריו שכתב שאינה נוטלת בו חלק,
דאדרבה נוטלת בשביל שלא היה של אביה קנין גמור ,וחילוק זה לא ידעתי טעמו וכמו
שכתבתי בסמוך) .ועיין סימן רי"א סעיף ב' הארכתי בדין שתי' לענין ירושת אבי חמיו(
)ט"ז(.1186
)מג( 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( ,שם במהרי"ו ]סי' קט[ כתב דלא בעינן החלטה כבר ,אלא
דכשאמרו בשעת הלואה אם לא אפדם לזמן פלוני יהיו שלך מעכשיו ועבר הזמן ולא פדאם
אז כבר קנה המוריש ואין להבת חלק בהם ,ואי טען היורש ברי שאמר מעכשיו אין להבנות
חלק בהספרים) ,ונשמע( ]ונשבע[ ע"ז להחזיק בהספרים ושלא ליתן להבנות חלק ,אבל
מספיקא לא אמרינן דאמר מעכשיו ,דמספיקא לא מפקינן ממונא בספרים מחזקת הלוה,
עכ"ל .והוא תמוה מאד ,דאמאי לא נטען בשביל היתומים כל מה שהיה מצי אבוהון למיטען,
דמאי שנא מההיא דפרק שני דייני גזירות ]כתובות[ דף ק"ט ]ע"ב[ אי הוי אבוהון קיים הוי
טוען תלם אחד כו' ,וכבר נתבאר בדברינו בסימן ע"ב סעיף ל"ה ביתומים שטוענין ספק בסך
ההלואה על המשכון שהניח אביהם ,אין כח ללוה להוציא מידם בטענתו ,והוא פשוט גם
מצד הסברא .ותו ,דהא אפילו במילתא דלא שכיחא כגון נאנסו בסימן )כ"ח( ]ק"ח[ ]סעיף
 1186לא עשיתי.$$

306

מאיר המשפט על חושן משפט חלק ו'
ד'[ כתב שם בשם י"א דטוענין בעד היתומים ,כ"ש הכא דזה הוא מילתא דשכיחא .ותו ,דהא
בסימן ר"ץ סעיף י"ב כתב רמ"א דהאפוטרופוס יכול לטעון אפילו מידי דלא שכיחי ,והיינו
אפילו בדרך שמא ,וא"כ אי טען כאן האפוטרופוס או היתומים עצמם אמאי לא מצי למיטען.
אלא דאם הוא בענין שלא היה האב יכול לומר לקוח הוא בידי ולא החזרתי ,דאז אי היה
חילוק בין לוה למלוה היה הלוה נשבע ונוטל כמ"ש בסימן ע"ב סעיף י"ח ,משו"ה גם נגד
היתומים נשבע הלוה ונוטל ,ואולי מדרך הזה מיירי מהרי"ו כנ"ל ,וצ"ע בזה )ט"ז(.

)ח( כולשון יחזיק בנכסים הוי לשון מתנה)מד( .כזוכן לשון יחלוקו הוי לשון מתנה)מה(.

)מד( 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(.
)מה( הוי לשון מתנה כו'  -אבל "אני מניח" הוי לשון ירושה ,ועי' לעיל סי' רנ"ג ריש ס"ב
]ששם הוא לשון מתנה[ )ש"ך(.

)ט( חלק כל נכסיו לאחרים בלשון מתנה אף על פי שלא שייר כלום)מו( ליורש דבריו קיימים.

)מו( אף על פי שלא שייר כלום  -דכיון דמת באותו חולי א"צ שיור כמ"ש בסימן ר"נ סעיף
ב' )סמ"ע וט"ז( .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(.

)י( כחמי שהיו לו 1187בני אחיות ובן אח ,ונתן מתנה לבן אח ,וכתב שבאותה מתנה סילק כל
חלק וזכות מכל ירושתו ומת ,בן האח יורש הכל)מז( .הגה כטארבע אחיות שהיה להן אח שאינו
נוהג כשורה ורצו להבריח הירושה ממנו ,וכתבו שטר שכל אחת מהן נותנת כל נכסיה לג' אחיותיה,
אין כאן מתנה כלל)מח( ,כי חזר כל הממון להיות של ארבעתן כבתחלה ,ואם היו המתנות שעה אחת
קודם מיתתן ,אין האח יורש כי אם אחר מיתת האחרונה)מט( ,ולא אזלינן בתר אומדנא כהאי גוונא)נ(.
ואם כתוב בשטר שהראשונה נתנה לג' אחיותיה ואחר כך נתנה השנית ואחר כך השלישית ואחר כך
הרביעית ,כל הקודמת חזרה וזכתה בנכסים שחזרו ונתנו להן)נא(.

)מז( 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( ,לפי שאין אדם מתנה על מה שכתוב בתורה ,כיון
דלא אמר לשון מתנה על השאר לבני אחיות )ט"ז(.1188
)מח( אין כאן מתנה כלל  -פירוש ,וממילא יורש האח הג' אחיות שמתו )סמ"ע(.
)מט( 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 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) 1189קצה"ח( .מהיום דהכא
פירושו ג"כ גופו מהיום ופירי לאחר זמן ,ואם תקשה דא"כ חזר הגוף להיות של ארבעתן
@@ 1187ש”ך@@רפא ס"ק ט
)ט( מי שהיו לו כו' .ע' בתשובת רשד"ם סי' שי"ח ושמ"ז:
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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.(1190
)נ( 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( ,פירוש ,שאומדין דעת הבנות היה שלא יירש האח כלל משלהם ,אפ"ה לא אזלינן
בתר אומדנא ,דמ"מ אין כאן מעשה שתיעקר נחלה דאורייתא ,משא"כ בשמע שמת בנו
בסימן רמ"ו ]סעיף א'[ דממילא נשארה הנחלה בחזקת בנו כיון שהוא קיים וא"צ לזה שום
מעשה )ט"ז(.
)נא( 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(.
סימן רפב  -שלא להעביר נחלה ממי שראוי לירש
)א( לכל הנותן נכסיו לאחרים 1191והניח היורשים ,1192אף על פי שאין היורשים נוהגים בו
כשורה)א( 1193אין רוח חכמים נוחה הימנו וזכו האחרים בכל מה שנתן להם)ב( .ומדת
חסידות שלא להעיד בצואה שמעבירין בה הירושה)ג( מהיורש אפילו מבן שאינו נוהג
כשורה לאחיו חכם ונוהג כשורה .הגה לאמי שצוה לעשות בנכסיו הטוב שאפשר לעשות ,יתנהו
ליורשיו כי אין טוב מזה)ד(.

)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 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
 1190לא הבאתי הנתה"מ הבאה.
@@ 1191ש”ך@@רפב
)א( כל הנותן כו' .עיין בתשו' ר"א ן' חיים סימן קי"ח ובתשובת רשד"ם סי' שי"א:
 1192לא הבאתי את דברי הקצה"ח שזה דבר צדדי
 1193עי' לקמן רפג סעיף ב' לגמי משומד.
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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) 1194פ"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(.
סימן רפג  -דין ירושת עובד כוכבים וגר וישראל מומר לעבודת כוכבים
)א( לבהעכו"ם יורש את אביו דבר תורה)א( .והגר אינו יורש את אביו עכו"ם אלא
מדבריהם)ב( ,תקנו לו שיירש כשהיה שמא יחזיר למרדו ,ותנאי מועיל בירושה זו)ג( הואיל
ואין העכו"ם מחויב לעמוד בתקנת חכמים .ולא העכו"ם יורש את אביו הגר ,ולא גר את גר,
לא מדברי תורה ולא מדברי סופרים .אפילו היה לו בן שלידתו בקדושה)ד( ,מאחר שהורתו
שלא בקדושה אינו יורש את אביו ולא אביו יורשו .הגה לגוישראל שהיה חייב לעכו"ם ומת אם
אין עכו"ם יודעין מזה אינו חייב לפרוע ליורשיו)ה(.

)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(.1195

)ב( לדישראל שהמיר לעכו"ם יורש את קרוביו הישראלים כשהיה)ו( ,ואם ראו בית דין לאבד
את ממונו)ז( ולקנסו שלא יירש שלא לחזק ידי הרשעים הרשות בידם ,ואם יש להן בנים)ח(
בישראל תנתן ירושת אביהם המומר להם .הגה להואפילו נתן המומר הנכסים לאחרים אין
במתנתו כלום ,דמיד נפלו נכסיו קמי יורשיו ואין לו כח בהן .ויש אומרים שמניחין הירושה בבית
דין)ט( ואם יחזור בתשובה נותנין לו .וישראל יורש קרובי המומר לעכו"ם ,אפילו הפקיד הממון ביד
ישראלים אחרים)י( ,ואפילו היו לו בנים בגיותו .לואבל אם הנפקדים שלחו יד בממון הפקדון בחיי
המומר ,או שבקש הממון ולא רצו ליתנו לו ויש להן עדים על זה ,זכו במה שבידן)יא( ואין יורשיו
יכולין להוציא מיד הנפקד ,הן בחיי המומר הן לאחר מותו ,דכל המוחזק בנכסיו יכול לזכות בהן כל
זמן שהוא חי .ישראל מומר שמתה לו אמו ויש לו קרובים מן האב ,אם המומר גדול שראוי לקנסו)יב(
בירושתו גם יורשיו אינן יורשין)יג( ונשארה הירושה לשאר יורשי האם .לזאם המומר קטן שאינו ראוי
לקנוס ,יורשיו יורשין אמו .לחובעל יורש במקום אשתו המומרת)יד( אע"פ שמת אביה לאחר שהמירה
לעכו"ם ומתה אחר כך ,הבעל יורש מאחר דידו כידה ,אין שייך קנס.

)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,

 1194החסרתי משהו?
 1195עי' גזל עכו"ם.
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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( ,1196הטעם
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(.

)ג( לטלאה נשבית ואמה קבצה מעות לפדיונה ואחר כך שמעה שהמירה ונטמעה בין העכו"ם,
אם אי אפשר להחזיר)טו( לכל אחד מה שנתן יהיה הקרן קיים לפדיון שבוים ,ואם יתכן
לפדות באחרית הימים אותה שבויה תפדה בהם )ועיין בי"ד סימן רנג סעיף ז.(1197

)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

 1196לא ראיתי הלכה יוצא רע"א ד"ה במקום אשתו.
 1197מעות שגבו לפדיון שבוי ומת קודם שנפדה יש מי שאומר שהם של יורשיו ויש מי שאומר שלא
זכו בהם יורשיו.
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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) 1198סמ"ע(.
סימן רפד  -אין צריך עדות ליורש שהוא קרוב וצריך עדות שמת
)א( מהגה כל היורשין יורשין בחזקה שהעידו העדים שהוחזק להן שהוא פלוני)א( אע"פ שאינן יודעין
אמיתת יחוסו ,והוא הדין בשאר יורשין .מאמי שהוא מוחזק 1199באחד שהוא קרוב המת ואין אנו יודעין
קרוב יותר ממנו הרי זה יורשו ,ולא חיישינן שמא יש קרוב יותר ממנו כל זמן שלא יודעין )ועיין לעיל
סימן רפ סעיף ז( ,מבולא מורידין קרוב לירושה על פי עד אחד.1200

)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) 1201נתה"מ(.

)ב( מגאין היורשים נוחלים עד שיביאו ראיה שמת מורישן ,אבל אם שמעו בו שמת)ב( או
שבאו עכו"ם מסיחים לפי תומם ,אע"פ שמשיאין את אשתו על פיהם )ונוטלת את כתובתה(,
מדוכן האשה שבאה ואמרה מת בעלי ,אע"פ שהיא נאמנת ותנשא ותטול כתובתה ,1202אין
היורשים נכנסים לנחלה על פיה.

)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) [1203רע"א(.
)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( ,אף על פי שמשיאין כו'.
דבנישואי אשה אמרינן ביבמות ]פ"ח ע"א[ דמשו"ה הקילו משום חומר שהחמירו עלה
 1198עי' 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
@@ 1199ש”ך@@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:
@@ 1200ש”ך@@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:
 1201ואם 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.
@@ 1202ש”ך@@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:
 1203ועי' יו"ד שצז ס"א לענין אבילות.
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בסופה אם בעלה חי תצא מזה ומזה כדאיתא במסקנא) ,וא"ה( ]ומש"ה[ סמכו חכמים דאשה
דייקא ומינסבא ,משא"כ בירושה דאין שום חומרא על היורש אם משתכח דאכיל לאו דיליה
)ט"ז(.1204

)ג( מהאמרה מת בעלי ונתיבמה ,הרי יבמה נכנס לנחלה על פיה שנאמר )דברים כה ו( יקום
על שם אחיו המת והרי קם.
)ד( מומי שטבע במים שאין להם סוף ובאו עדים שטבע בפניהם ואמרו אבד זכרו ,אע"פ שאין
משיאין את אשתו לכתחילה ,הרי היורשים נוחלים על פיהם .וכן אם באו עדים שנפל לגוב
אריות ונמרים או שראוהו צלוב והעוף אוכל בו ,או שנדקר במלחמה ומת ,או נהרג ולא
הכירו פניו .אבל היו לו סימנים מובהקים בגופו)ה( והכירו אותן בכל אלו הדברים וכיוצא
בהם ,אם אבד זכרו אחר כך יורדים לנחלה בעדות זו אע"פ שאין משיאין את אשתו ,שלא
החמירו בדברים אלו אלא מפני איסור כרת ,אבל לענין ממון אם העידו העדים בדברים
שחזקתן למיתה והעידו שראו אותם הדברים ואבד זכרו ,ואחר כך נשמע שמת)ו( ,הרי אלו
נוחלים על פיהם.

)ד( אף על פי שאין משיאין כו' .הטעם ,דלענין נישואין החמירו בזה דאמרה האשה בדדמי
לה שמת בעלה ,וכיון דאפשר שלא מת ,יש להחמיר לענין איסור אשת איש ,ואף על גב
דחשש שלא מת הוא רחוק מן השכל ,מ"מ משום חומר איסור חשו בה אפילו לזה ,משא"כ
בענין ממון לא חשו לחששה רחוקה כלל )ט"ז(.
)ה( 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 ,וט"ז( ,עיין מ"ש בסימן רנ"ט סק"ב )קצה"ח(,
נראה דאם אמר סימנין גמורים בכליו דמהני לענין ממון )נתה"מ(.
)ו( 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(.
סימן רפה  -שבוי שברח והיוצא לדעת מה יעשו בנכסים
)א( מזשבוי 1205שנשבה ונשמע שמת וירדו יורשיו לנחלה וחלקו אותם ביניהם ,אין מוציאין
אותם מידם)ב( ,וכן הבורח מחמת סכנה .אבל היוצא לדעת)ג( ששמעו בו שמת וירדו יורשיו
לנכסיו וחולקים ,מוציאים מידם עד שיביאו ראיה שמת מורישן.

)א( שבוי כו' .דברי רמב"ם אלו ]פ"ז מנחלות הל' ד[ צ"ע רב לישבם כי הראב"ד ]בהשגותיו
שם[ הקשה וז"ל ,רבותינו אמרו אפילו בלא שמעו שמת שמורידין קרוב לנכסיו ,והוא אומר
אפילו בשמעו שמת אם ירדו לנחלה אין מוציאין מידם ,עכ"ל .והמגיד משנה פירש דברי
רמב"ם דמיירי שם שיורשים נכנסו למכור הנחלה ,בזה דוקא אם נכנסו בכח אין מוציאין
אבל לא לכתחילה ,אבל על דעת לעבוד השדה וליטול כאריס אפילו לכתחילה מורידין קרוב
1206
לנכסיו ,וצ"ע )ט"ז(.
)ב( 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
 1204לא עשיתי.$$
@@ 1205ש”ך@@רפה ס"ק א
)א( שבוי שנשבה כו' .עיין בתשו' מהרא"ן ששון סימן צ"ג ובתשובת ר"א ן' חיים סי' ט"ו:
 1206לא עשיתי.$$
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נמי) 1207סמ"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
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(.
)ג( 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( ,הקשה הראב"ד ]שם[ )דל"ל( ביצא לדעת ששמעו שמת מנין לו שמוציאין
אותו מידם ,עכ"ל .ובאמת יש לכאורה עוד להקשות דברי הרמב"ם עצמו אהדדי ,שהרי כתב
המחבר לשונו ]פ"ז מנחלות ה"י[ בסעיף ה' ביצא לדעת אם שמעו שמת שמורידין קרוב
לנכסיו .ולפי מה שכתבתי בסמוך ]לעל ד"ה שבוי[ בשם המגיד משנה דכאן מיירי לענין
שרוצה להחזיק בנחלה ולמכור ולא יהיה כאריס ,גם זה ניחא ,דמשו"ה אין מוציאין כאן
ממנו ומורידין אותו בתורת אריסות ,אלא קושית הראב"ד במקומה עומדת )ט"ז( ,1208אבל
היוצא לדעת .היינו למקום רחוק וראוי לצוות לביתו ,ומדלא ציוה לא ניחא ליה דלירדו בו
אחרים ,משא"כ בהולך למקום קרוב ואין סכנה חשב לבוא היום או למחר ,ומדלא בא ודאי
נאנס ,ויתבאר פרטיו בדברי רמ"א סעיף ד' )ט"ז(1210 ,1209עיין בתשובת עבודת הגרשוני סי'
ד' בעובדא כיוצא בזה ,ע"ש באורך )פ"ת(.

)ב( שבוי שנשבה 1211ובורח מחמת סכנות נפשות)ד( חייבים בית דין להתעסק בנכסיהם.
כיצד עושים ,מחכל המטלטלים יהיו מופקדים ביד נאמן על פי בית דין ,מטומורידין לתוך
הקרקעות קרובים הראוים לירש)ה( כדי לעבוד הקרקעות ולהתעסק בהם עד שיוודע
שמתו)ו( או עד שיבואו)ז( .הגה נהיו כאן יורשין הרבה קצתן עובדי אדמה וקצתן אינן עובדי אדמה
מעמידין ביד עובדי אדמה)ח( .נאוכשיבואו השבוי והבורח שמין אלו הקרובים שהורידו מה
שעשו ומה שאכלו כמנהג האריסים של אותה מדינה .הגה נבויש אומרים דוקא בשבח שמין לו
כאריס)ט( ,אבל פירות נוטל הכל)י( .נגואם שמעו שמת קודם שהורידוהו)יב( ואחר כך באו אין לו בשבח
כלום אלא מה שאכל אכל ומה שהוציא הוציא .1212נדולמה לא יעמידו אפוטרופוס לעולם בין
במטלטלין בין בקרקעות עד שיבאו הבעלים או עד שיוודע בוודאי שמתו ,לפי שאין בית דין
חייב להעמיד אפוטרופוס לגדולים שהם בני דעת .הגה נהמיהו אם היה כאן מי שרוצה להיות
אפוטרופוס לתקנת השבוי מעמידין אותו ואין תקנה גדולה מזו)יג( .נוומיהו היורש יכול למחות שלא
למנות אפוטרופוס)יד( ,ויש אומרים דאין היורש יכול למחות .נזשוטה דינו כקטן ומעמידין לו
אפוטרופוס.

)ד( ובורח מחמת סכנות נפשות  -דכל שלא היה לו פנאי לצוות ב"ד מחוייבין להזקק לנכסיו
שלא יופסדו )סמ"ע(.,
 1207לא ברור לי מסקנת הסמ"ע האם זה שעיר התשובה השני?
 1208לא עשיתי.$$
 1209לא עשיתי.$$
1210
1211

@@ש”ך@@רפה ס"ק ג
)ג( שבוי כו' .עיין בתשו' ר"א ן' חיים סי' ע"א וברשד"ם סימן רכ"ז:
 1212עי' 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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)ה( 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( ,דמסתמא יהיה נזהר בשמירת שדהו שלא לכלותו כיון שחושב שאח"כ יהיה שלו
)ט"ז(.
)ו( עד שיוודע כו'  -פירוש ,ואז יהיה הכל של זה הקרוב שירד בה )סמ"ע(.
)ז( או עד שיבואו כו'  -פירוש ,ואז ישומו לזה היורד במה שעבד באריסות וכדמסיק המחבר,
ומאז והלאה יטלו הבעלים הקרקע לידם )סמ"ע(.
)ח( 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(.
)ט( דוקא בשבח  -פירוש ,מה שנשבח הקרקע בעצמה זולת הפירות )סמ"ע(.
)י( פירות נוטל הכל  -נראה דאפילו הפירות שגדלו מאליהן נוטל )נתה"מ(.
)יא( אפוטרופוס לעולם – שאינו מצוי שימצא )סמ"ע(.
)יב( 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( ,1213עי' 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( ,דאז סבר שהוא שלו
אין צריך לתקן שיטול כאריס שלא יכלה את השדה )ט"ז(.
)יג( ואין תקנה גדולה מזו  -פירוש ,דאז יהיה חלק הבעלים בפירות בטוח והקרקע נשמרת
מפסידא )סמ"ע(.
)יד( 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(.1214

)ג( נחנשבה השבוי 1215וברח המסוכן והניח קמה לקצור ,וענבים לבצור ,תמרים לגדור,
וזיתים למסוק ,בית דין יורדים לנכסיו ומעמידים להם אפוטרופוס)טו( ,וקוצר ובוצר וגודר
ומוסק ומוכר הפירות ומניח דמיהם עם שאר המטלטלים בבית דין ,ואחר כך מורידין הקרוב
לנכסיו ,שאם ירד תחילה שמא יתלוש אלו הפירות שהם כתלושים ויאכל אותם .והוא הדין
בחצירות ופונדקאות חניות העשויות לשכר ואינם צריכים עבודה ולא טורח ואין אדם נותן
אותם באריסות ,Error! Reference source not found.אין מורידין להם יורש שהרי גובה
השכר ואוכל ,אלא כיצד עושין ,בית דין מעמידין להם גבאי ויהיה השכר מונח בבית דין
עד שיביא ראיה שמת או עד שיבא ויטול שלו)כ( .ואין מורידין הקרוב לעולם אלא לשדות
וגנות וכרמים וכיוצא בהם שיהיו בהם כאריס כדי שלא יפסדו ונמצאו בורים )פירוש
שוממים( ,ונשמים )פירוש מענין והארץ הנשמה והם שמות נרדפים(.

)טו( ומעמידין להן אפטרופוס  -אף דנתבאר )לעיל ס"ק )יא(( 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
 1213לא ראיתי צורך להיבא סמ"ע סק"י ,וסקי"א.
 1214לא הבאתי את הפ"ת.
@@ 1215ש”ך@@רפה ס"ק ד
)ד( נשבה השבוי כו' .עיין בירושלמי פרק נערה שנתפתתה הל' ח' מדינים אלו:
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דאין בהן טורח רב ,ור"ל דבכיוצא בדברים אלו מצויים בני אדם לגמול חסד אף עם הגדולים
להיות להם אפוטרופוס )סמ"ע(.

)ד( נטמי שיצא 1216לדעת והניח נכסיו ואין ידוע להיכן הלך ולא מה אירע לו ,אין מורידין
קרוב לנכסיו ואם ירד מסלקין אותו .1217ואין בית דין צריכים להטפל בו ולהעמיד לו
אפוטרופוס לא לקרקע ולא למטלטלין ,שהרי לדעתו יצא והניח נכסיו .וכיצד יהיה דין נכסי
זה ,סמטלטלין יעמדו ביד זה שהם תחת ידו עד שיבא זה ויתבע ,או עד שימות ויתבעו
היורשים והקרקעות .מי שהניחו שכן בהן אין לוקחין ממנו שכר ,ושדה או כרם שהיה בהן
אריס ישארו כמו שהניחם עד שיבא ,ושדה או כרם שהניחם בורים ישארו בורים ,שהרי הוא
ברצונו איבד ממונו ואבידה לדעת אין אנו מצווין להחזירה .הגה מיהו אם נפלו לו נכסים בכאן
שלא ידע בהן ,דינו כנכסי שבוי .סאוכן אם הלך שלא במקום סכנה וחשב לחזור ולא חזר הוי כמי שיצא
שלא לדעת.

)טז( 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(.
)יז( כמו שהניחם עד שיבא  -פירוש ,או עד שישמעו בו שמת ויטלום היורשים מידו וכמ"ש
לפני זה במטלטלים )סמ"ע(.
)יח( 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(.
@@ 1216ש”ך@@רפה ס"ק ה  -ובתשובת ר"מ אלשיך סי' ל"ח:
 1217עי' 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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)יט(

שלא במקום סכנה  -עי' לעיל ס"א )סמ"ע(.

)ה( שמעו בו שמת הרי בית דין מוציאים כל המטלטלים ומניחים אותן אצל נאמן על פיהם.
הגה ודוקא בתורת קרוב אין נותנין מטלטלין לידו ,אבל יכול להיות אפוטרופוס כמו אחר ,ומורידים
הקרוב לשדות ולכרמים כאריס עד שיביא ראיה ברורה שמת או עד שיבא.

)כ( 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( ,זה קאי איצא לדעת דצריכין הב"ד לחוש לפסידא דיורשים ,גם לפסידא
דהיוצא אולי שקר שמעו ועודנו חי )ט"ז(.1218
1219
)כא( ודוקא בתורת קרוב .פירוש ,לשמש בו כרצונו )ט"ז( .
)כב( או עד שיבא  -פירוש ,כשיבוא נוטל הקרוב כאריס אף בשבח )סמ"ע ,(1220וכשיבוא כבר
נתבאר בסעיף ב' ]וראה טור סעיף ד'[ מחלוקת בזה לענין שמעו שמת ,וה"ה כאן דחד טעמא
הוא )ט"ז(.

)ו( סבכשמורידין קרוב לנכסי שבוי או בורח או לנכסי היוצא לדעת ששמעו בו שמת לא
יורידו קטן)כג( שמא יפסיד הנכסים .ואין מורידין קרוב לנכסי קטן שמא יטעון ויאמר זה
חלקי המגיע לי בירושתי .ואפילו קרוב מחמת קרוב אין מורידין ,כיצד היו שני אחים אחד
גדול ואחד קטן)כד( ,ונשבה הקטן או ברח ,אין מורידין הגדול לתוך שדהו מפני שהקטן אינו
יכול למחות ,ושמא יחזיק זה האח ולאחר שנים יאמר זה חלקי שהגיע בירושתי .ואפילו בן
אחיו של זה הקטן שנשבה אין מורידין אותו לנכסיו שמא יאמר מחמת אבי ירשתי חלק זה.

)כג( 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(.
)כד( 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(.
)כה( 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( ,מפני שהקטן כו' .בתוס' ]ב"מ מ' ע"א
 1218לא עשיתי.$$
 1219לא עשיתי.$$
 1220שאר הסמ"ע ונתה"מ סק"ג לא הבאתי
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בדיבור הראשון[ הקשו ,כמו שמושיבין אחר שאינו קרוב ולא חשו שיחזיק מפני שיהיה לו
אח"כ ]ל[דעת ולומר להנכרי הבא עדי מכירה ,כמו כן יהיה לו דעת לומר לקרובו אייתי עדים
שזה הגיע לחלקך .וי"ל דגבי קרוב סובר שאומר אמת שהרי של אביהם היתה השדה ולא
אסיק אדעתיה לומר אייתי ראיה ,אבל לנכרי אסיק אדעתיה לומר אייתי עדי מכירה,
עכ"ל)ט"ז.(1221

)ז( סגולעולם אין מורידין קרוב לנכסי קטן ,אפילו קרוב מחמת אחי האם של הקטן שאינם
ראויים ליירש הרחקה יתירה היא זו ,ואפילו יש ביניהם שטר חלוקה בין בבתים בין בשדות
לא ירד ,ואפילו אמר כתבו עלי שטר אריסות לא ירד ,שמא יאבדו השטרות ויאריכו הימים
ויטעון ויאמר שזה חלק ירושה בא לו מחמתו או מחמת מורישו .הגה סדוכל זה שאין מורידין
קרוב לנכסי קטן היינו כשכבר אינן סמוכין על שלחן אחד וכבר חלקו ,אבל אם לא חלקו האחין עדיין
וסמוכין על שלחן אחד מעמידין קרוב לנכסי קטן .סהויש אומרים עוד הא דאין מורידין קרוב לנכסי
קטן היינו כשאוכל הפירות ,אבל באפוטרופוס בעלמא שאין לו הנאה מיניה מותר .סווכן אם לא היו
הנכסים מירושת הקטן מותר להוריד קרוב.

)כו( ואפילו קרוב מחמת – כל שיש בו צד שיכול להחזיק בהן )סמ"ע(.
)כז( שטר חלוקה – שמא ישתכח הדבר )סמ"ע(.
)כח( אפילו בתים – שיש שכנים ויודעים שהיה של אבי הקטן וששלו הוא חיישנן שמא
ישתכח הדבר )סמ"ע(.
)כט( וכבר חלקו – כלומר או שכבר חלקו )סמ"ע ,וט"ז(.
)ל( שם – היינו דווקא דלא כצד הבא שמותר להוריד אפוטרופוס כשלא אוכל )נתיבות.(1222
)לא( כשאוכל פירות – שאז יטעו ויסברו שהוא שלו )סמ"ע(.
)לב( לא היו הנכסים מירושת הקטן – דאז ליכא למיחש שיאמר בא לידי בירושה )סמ"ע(,
מירושת הקטן .פירוש ,אלא קרקעות דעלמא שבאו להם ,אין חשש שיאמר זה שנפלו לחלקו
בירושה)ט"ז.(1223

)ח( סזהא דאין מורידין 1224קרוב לנכסי קטן דוקא במקרקעי ,אבל מעות של קטן ממנים
עליהם אפילו קרוב)לג( .הגה סחועדיף טפי בקרוב מברחוק ,ולכן אם יש בהן קרוב ורחוק ,ושניהן
נאמנים בשוה הקרוב קודם ומעמידין אותו .סטאבל אם הקרוב אינו נאמן מעמידין רחוק הנאמן .עוכן
קטן שיש לו ממון מאבי אמו או ממקום אחר ואביו חי ,אין נותנים הנכסים ליד האב דאין מורידין
קרוב לנכסי קטן אלא בית דין מעמידין לו אפוטרופוס ,ואם הם מטלטלין ואביהן ראוי להיות
אפוטרופוס עליהן נותנין לידו .עאויש אומרים דאין בית דין מחוייבין לחקור בקטנים שיש להן אב אלא
אם כן אביהן מוחזק שאינו הולך בדרך טובים)לד(.

)לג( 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( ,אבל במעות
של קטן .פירש בריב"ש סי' תצ"ה הטעם ,דגבי קרקעות יש לפנינו מעליותא דהיינו ברחוק
טפי מקרוב ,ע"כ יש לנו לעשות על צד היותר טוב שאפשר ,משא"כ במעות שלא מצינו שום
מעליותא ברחוק טפי מקרוב ע"כ שוים הם )ט"ז(.1225
)לד( 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
 1221לא עשיתי$$
@ 1222עי’ שו"ת הרשב"א ח"ג קצז שסובר כדעתהריב"ש והנ"י וקשה על הנתיבות.
 1223לא עשיתי$$
@@ 1224ש”ך@@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:
 1225לא עשיתי@@

317

מאיר המשפט על חושן משפט חלק ו'
ממון .ואין מניחים בן קטן יתום לגדל אצל הראוי ליורשו שמא יהרוגו ,אבל לא חוששים כן
בבת) 1226סמ"ע(.

)ט( עבמעשה באשה אחת שהיה לה שלשה בנות ,ונשבית הזקנה ובת אחת ,ומתה בת שניה
והניחה בן קטן .ואמרו חכמים אין מורידין את הבת הנשארת לנכסים שמא מתה הזקנה
ונמצאו שליש נכסים אלו לקטן ,ואין מורידין קרוב לנכסי קטן .וכן אין מורידין לזה הקטן
בנכסים שמא עדיין הזקנה בחיים ,ואין מורידין קטן לנכסי שבוי .כיצד עושים לו ,מתוך
שצריך להעמיד אפוטרופוס לחצי של קטן ,מעמידים אפוטרופוס על כל נכסי הזקנה .אחר
זמן שמעו שמתה הזקנה ,אמרו חכמים תרד הבת הנשארת לשליש מנכסים שהוא חלק
ירושתה ,וירד הקטן לשליש שהוא חלקו מנכסי הזקנה ,והשליש של בת השבויה השניה
מעמידים לה אפוטרופוס מפני חלק הקטן שמא מתה גם הבת השבויה ויש לזה הקטן חצי
השליש ,וכן כל כיוצא בזה.

)לה( ונשבית הזקנה ובת כו'  -פירוש ,וכל הנכסים שהניחו פה היו של הזקנה )סמ"ע( ,מעשה
באשה אחת כו' .עיין בספר אגודת אזוב דף ק"ב ע"ב )ש"ך(.1227
)לו( 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( ,ואין מורידין קרוב כו' .וה"ה דיכול לומר מפני שהיא אשה ואין
ממנין אפוטרופוס נשים כמ"ש בסימן ר"ץ ]סעיף ב'[ ,אלא רבותא נקיט ,אפילו היה איש לא
הוי יהבינן ליה מטעם דאין מורידין לנכסי הקטן .וסמ"ע ]סקל"ה[ כתב לתרץ זה ,דמידי הוא
טעמא דאין ממנין נשים דאין מדרכן לצאת ולטרוח ,והכא ע"כ תטרח בשביל חלקה כו',
ע"כ .מ"מ אין נראה לסמוך ע"ז לענין מעשה כיון שלא נתחדש בשום מקום .ונראה עוד
לתרץ ,דמיירי דהיתומים היו סמוכים אצל אשה ,ובכה"ג ממנין אותה כמ"ש בסימן ר"ץ
סעיף כ"ד .ועיין בתשובת ר"מ פאדווי סי' )כ"ג( ]נ"ג[ אימת אין מניחין קרוב קטן בין האחים
מחשש שמא יהרגוהו )ט,ז(.1228
)לז( 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
)יא(( )סמ"ע(.
)לח( 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(.
)לט( 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(.

)י( עגשבויה שהמירה ונשאת לעכו"ם ויש לה כאן קרקעות ומטלטלין ,מתנהגים בנכסים כדין
נכסי שבוי שלא המיר.1229

)מ( 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(.

 1226ועי' אה"ע סי' פב ס"ז בענין זוג שנתגרשו אצל מי גודל הילדים.
 1227לא עשיתי$$.
 1228לא עשיתי$$
 1229עי' לקמן שפ"ח ס"ג אסור לאבדו ביד ממון של מוסר ועי' לעיל רפג ס"ב בשם הרע"א.
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סימן רפו  -יתומים גדולים וקטנים היאך ניזונים מנכסיהם
)א( עדמי שמת והניח בנים גדולים וקטנים או בנות גדולות וקטנות ,והגדולים צריכים להוציא
יותר במלבושים ,והקטנים צריכים להוציא יותר במזונות ,אין ניזונים ולובשים מן האמצע
אלא חולקין בשוה ,וכל אחד ילבוש ויזון משלו .עהודוקא בשמיחו מחאה מהני אפילו כולם
גדולים ,1230אבל בסתם ניזונים ומתפרנסים אלו עם אלו ,דסתמן שותפים נינהו ומוחלין זה
לזה עוויש מי שחולק בזה)ב(.
1231

)א( מי שמת כו'  -עיין בתשוב' רשד"ם סי' שכ"ה ושל"ג ושמ"ב ושמ"ז )ש"ך(.
)ב( 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(.

)ב( עזבמה דברים אמורים שאין תועלת לקטנים במה שלובשים הגדולים ,אבל גדול האחים
הנושא ונותן בנכסים ויש תועלת לקטנים במה שהוא מלובש יפה כדי שיהיו דבריו נשמעים,
הרי זה לובש מתפיסת הבית ואם מיחו בידו הרשות בידן)ג(.

)ג( 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(.

)ג( נשאו גדולים לאחר מיתת אביהם)ד( ישאו הקטנים גם כן מכלל הנכסים ואחר כך יחלוקו.
נשאו הגדולים בחיי אביהם ואמרו הקטנים לאחר מיתת אביהם הרי אנו נושאים כדרך
שנשאתם אתם ,אין שומעין להם אלא מה שנתן אביהם נתן .הגה עחמי ששידך בנו וקצב ליתן
נדוניא ומת קודם שנכנס לחופה ,אין נוטל הנדוניא אלא מחלקו שהרי לא זכה בה בחיי אביו)ה( .עטמי
שפדאו אביו מן התפיסה מנכין לו אחר כך מחלק ירושתו)ו( ולא אמרינן שאביו נתן לו מתנה רק הלוה
לו ,אלא אם כן יש אומדן דעת שהאב נתן לו במתנה.

)ד( ה"ג נשאו הגדולים לאחר מיתת אביהן "מהאמצע" )סמ"ע(.
)ה( 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 בהדייהו לא
 1230כדלקמן סי' רפ"ח סעיף ד' )ד"מ(.
 1231לא עשיתי$$.
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ניחא ליה להאב להעביר נחלה משאר בנים ,כ"ש היכא דחלק ירושתו יגיע לשיעור הנדוניא
שקצב לו אביו )סמ"ע(.
)ו( מי שפדאו אביו כו'  -דוקא גבי שביה כיון דמחויב האב לפדותו לא אמרינן שבמתנה
נתן לו ,אבל מה שנותן האב ברצון אמרינן שמתנה היא דאל"כ למה עשה כן כו' ,דודאי
היכא דנותן לו בסתם ומת אין היורשים יכולים להוציא ממון מספק ,והוה כמי שמצוה
שפלוני חייב לי כך וכך ואותו פלוני טוען שבמתנה נתן לו או מחל לו ,דנשבע היסת ונפטר,
ה"נ דכוותיה )פ"ת(.

שושבינות1232

)ד( פהשיא האב את בנו ועשה לו משתה והיתה ההוצאה משל אב ,ונשתלחה
לזה הבן בחיי האב ,כשהיא חוזרת לאחר מיתת האב חוזרת מן אמצע .אבל אם הוציא הבן
במשתה משלו אינו חוזר אלא מחלק הבן שנשתלחה לו בלבד.

)ז( השיא האב  -ע' בתשובת ר"ש ס"ג סי' פ' מדין המשיא את בנו הגדול בבית ובתשוב'
מבי"ט ח"א /ח"ב /סי' קכ"ה )ש"ך(.1233

)ה( פאהאב ששלח שושבינות בשם אחד מבניו ,כשתחזור השושבינות לאותו הבן הרי היא
שלו .אבל אם שלחה האב בשם בניו סתם ,כשתחזור תחזור לאמצע .ואין זה שנשתלחה לו
חייב להחזירה עד שישמחו בו כלם)ח( ,שהרי כלם שושבינים ,שבשם כלם נשתלחה ,לפיכך
אם שמח במקצתם ,מחזיר חלק זה ששמח עמו בלבד והרי הוא לאמצע)ט(.

)ח( עד שישמחו בו כלם  -פירוש ,בשעה שישאו נשים וישמחו בו כדרך ששלחו לו בשעת
נישואיו .ודוקא כשישאו כולם אז משלח לכל אחד חלקו בשעת נישואיו ,וזהו שמסיק וכתב
שהרי כולם שושביניו ,ור"ל בשעה ששלח אביהן היתה דעתו על כל בניו לחזור ולשלוח
לכל אחד חלקו .ולפיכך אם שמח במקצתן ,פירוש ,אם מקצת מהן נשאו נשים ,מחזיר אותו
חלק דכל אחד לבדו ,ואפילו אם יתרצו כל האחין שישלח כל דמי השושבינות בנישואים
דאחד מהאחין וישמחו שם עמו כולן יחד ,אין זה שנשתלח לו מחויב לשלחן ביחד אלא
לכל אחד חלקו כשישא אשה )סמ"ע(.
)ט( ומ"ש והרי הוא לאמצע  -פירוש ,שיחלקו כל האחים באותו חלק ,וי"א דהוא של אותו
שנשא )סמ"ע(.
סימן רפז  -מי שמת והניח בנים גדולים וקטנים
)א( פבמי שמת והניח בנים גדולים וקטנים והשביחו הגדולים את הנכסים ,כל השבח
לאמצע)ב( ,פגואפילו שכר עמלם לא יטלו)ג( .פדואם אמרו ראו מה שהניח לנו אבא הרי אנו
עושים ואוכלים ,השבח של משביח)ד( .והוא שיהיה השבח מחמת הוצאה שהוציא המשביח,
אבל שבחו נכסים מחמת עצמן השבח לאמצע .וכן אם היתה אשתו של מת היא היורשת
בכלל אחיותיה)ה( או בכלל בנות דודיה ,והשביחה הנכסים השבח לאמצע .ואם אמרה ראו
מה שהניח לי בעלי הריני עושה ואוכלת ,והשביחה הנכסים מחמת הוצאה)ו( השבח שלה,
זהו דעתו הרמב"ם לבדו ,ולא מצינו לו חבר .אבל דעת הכל שזה שאמרנו ברישא שאם
השביחו גדולים את הנכסים השביחו לאמצע ,היינו דוקא כששבחו הנכסים מחמת עצמן,
דהיינו ששכרו פועלים)ז( מממון תפיסת הבית פהאו שנשאו ונתנו בסחורה ,אבל אם השביחו
ע"י שהוציאו הוצאות משלהם או שטרחו בגופם לחפור ולבנות השבח לעצמן)ח( .ואם
השביחו בדבר שאם היו מודיעים לקטנים)ט( גם הם יכולים לעשותו כגון לשמור וכיוצא בו,
השבח לאמצע אע"פ שטרחו בגופם ,כיון שלא הודיעום תחילה .ואם אמרו ראו מה שהניח
לנו אבא הרי אנו עושים ואוכלים ,כל השבח שהשביחו בכל הנכסים אפילו בחלק האחים
הוא של עצמם)י( ,ואפילו השביחו מחמת נכסים .הגה פוואם האחים גדולים אין צריכים לאומרו
בבית דין רק בפני עדים)יא( ,אבל אם יש בהן יתומים קטנים צריך שיאמר אותו בפני בית דין)יב(.
פזוכל זה באחין שניזונין יחד)יז( ,אבל אם אין ניזונין יחד אפילו השביח מחמת עצמו אינו נוטל רק
 1232פי' רשב"ם  -ששלח האב את אחד מבניו לשמוח את החתן ובידו דורונות שכן דרך שושבינות
נוטל דורון לשמחת חופת חבירו ואוכל עמו וזה יחזיר לו כמו כן כשישא אשה.
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כשאר יורד שלא ברשות לנכסי חבירו .פחאחד מן האחין שהיו לו בנים הרבה והשביחו הנכסים אינו
יכול לומר תנו לי מה שהרויחו בני)יג( ,וכן האחרים אינן יכולים לומר תן לנו מה שאכלו בניך ,אלא
הכל מן האמצע .פטאחד מן האחין שנתן מתנה לאחרים וראו האחין ושתקו הוי מחילה.
)א( מי שמת כו'  -ע' בתשובת מהר"ם מלובלין סי' ק"ט )ש"ך(.1234

)ב( כל השבח לאמצע  -פירוש ,ואפילו אם השביחו מכיסם )סמ"ע(.1235
)ג( 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(.
)ד( ואם אמרו כו' השבח של משביח כו'  -ר"ל אפילו מה שנשבח בחלק שאר אחין )סמ"ע(.
)ה( 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(.
)ו( 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(.
)ז( 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(.
)ח( 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 )ג( ,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(
)ט( 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(.
)י( 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
כל השבח .אח גדול שנאנס דבר מידו אפילו נגנב או נאבד פטור דמיקרי שמירה בבעלים
)סמ"ע(.
)יא( רק בפני עדים  -ואפילו אמר כן בפני עדים שלא בפני אחיו סגי בהכי משום דחברא
חברא אית ליה וכדין מחאה )סמ"ע(.
)יב( שיאמר אותו בפני ב"ד  -דב"ד אביהן של קטנים הן ,ואולי יחוסו וימנו אריס
ואפוטרופוס לשבח להן חלקן )סמ"ע(.

 1234לא עשיתי$$
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)יג( תנו לי מה שהרויחו בני כו' .כיון דהעמידן סתם מסתמא במקומו העמידן ,וכל שהשביחו
כאילו השביח הוא ומחל )סמ"ע(.

)ב( צאחד מהאחים שלקח מעות ועשה בהם סחורה ,אם היה תלמיד חכם גדול)יד( שאינו
מניח תורתו שעה אחת ,הרי השכר שלו שאין זה מניח תורתו ומתעסק לצורך אחיו.

)יד( 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(.
)טו( 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(.

)ג( צאמי שירש את אביו והשביח הנכסים ונטע ובנה ,ואחר כך נודע שיש לו אחים במדינה
אחרת ,אם קטנים הם השבח לאמצע)טז( ,ואם היו גדולים)יז( הואיל ולא נודע שיש לו אחים
שמין לו כאריס .1236וכן אח שירד לנכסי קטן והשביח ,אין שמין לו כאריס אלא השבח
לאמצע שהרי לא ברשות ירד.

)טז( 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(.
)יז( ואם 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 )נתה"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(
)יח( וכן 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 שירד1237 .ע' בספר אגודת אזוב דף ק"ב ע"ב )ש"ך(.
סימן רפח  -היאך שמין מה שעל בניהם ובנותיהם כשחולקים
)א( צבהאחים שחלקו שמין מה שעליהם)א( ,ויש אומרים דגדול האחין אין שמין מה שעליו)ב(,
אבל מה שעל בניהם ובנותיהם שקנו להם מתפיסת הבית אין שמין ,וכן מה שעל נשותיהן,
 1236בחצי של אחיו.
1237
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שכבר זכו בהם לעצמם .במה דברים אמורים בבגדי חול ,אבל בבגדי שבת ומועד שמין מה
שעליהם.

)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(.
1238
)ב( ויש אומרים דבגדול האחין כו' – עי' קע"ו ס"ט ,שזה מובא במחבר ואין מחלוקת
)נתה"מ(.

)ב( צגמי שצוה בשעת מיתתו שיתנו לפלוני דקל או שדה מנכסיו וחלקו האחים ולא נתנו לו
כלום החלוקה בטלה ויתנו לזה מה שצוה מורישן ואחר כך חוזרים וחולקים בתחילה)ג( הגה
צדואם ירצה אחד לקיים החלוקה וליתן לו משלו וחבירו יתן לו מעות הרשות בידו)ד(.

)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(.
סימן רפט  -אחים גדולים וקטנים ורוצים לחלוק
)א( צהמי שהניח יתומים 1239מקצתן גדולים ומקצתן קטנים ורצו לחלוק בנכסי אביהם)א( כדי
שיטלו הגדולים חלקם ,מעמידים בית דין אפוטרופוס לקטנים ובורר להם החלק היפה)ב(
ויש אומרים דצריכים לחלוק בגורל ואם הגדילו אינם יכולים למחות שהרי על פי בית דין
חלקו להם ואם טעו בית דין בשומא ופחתו שתות)ג( יכולים למחות וחוזרים וחולקים חלוקה
אחרת אחר שהגדילו)ד( הגה צואבל אפוטרופוס אפילו מינהו אבי יתומים אינו יכול לחלוק בלא
בית דין אלא אם כן נתמנה בפירוש לכך ,ואין לבית דין רשות לחלוק בדבר דשייך ביה גוד או אגוד)ה(
צזויש חולקים ומתירין .צחהיו האחין כולם קטנים)ו( אין חולקין להם עד שיגדילו אלא אם כן נראה
לבית דין שיש להן תועלת בחלוקה ,צטוכל שהגיעו הקטנים לי"ג שנה יכולים לחלוק בעצמו דחלוקה
לא הוי כמכר)ז(.1240

)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
 1238וכן הוא בסי' רפ"ו ס"ב )גר"א(.
@@ 1239ש”ך@@רפט ס"ק א
)א( מי שהניח יתומים .עיין בתשובת רשד"ם סי' רט"ו:
 1240עי' 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 סק"ב(.
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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(.

)ב( אם לא היו כאן כל האחים ואותן שבכאן מבקשים לחלוק או שחלקו ובא אח או בעל
חוב ונוטל חלק אחד מהם נתבאר בסימן קעה
)ג( אחד מהאחים שירד לאומנות או חלה או רוצה לילך ללמוד נתבאר בסימן קעז
)ד( אחד מהאחים שהיו שטרות יוצאים על שמו וטוען שלי הם נתבאר בסימן סב
)ה( קיורשים שקצתם לקחו מנכסי מורישם בלא חלוקה וקצתם לא לקחו ויש ביד אחר מנכסי
המת)ח( אם היורשים שלא לקחו מערערים שלא ליטול ממה שביד אותו אחר לקבורה הדין
עמהם ויבואו לחשבון וכל אחד מהאחים יתן חלקו המגיע לו.

)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(.
סימן רצ  -דין אפוטרופוס מי ימנו וכיצד יתנהג וכל משפטיו
)א( קאמי שמת 1241והניח יורשים קטנים ,או שאשתו מעוברת ,או שהניח קטנים וגדולים,
צריך מורישם למנות להם אפוטרופוס שיתעסק בשביל הקטנים עד שיגדילו .ואם לא מינהו,
בית דין חייבים להעמיד להם אפוטרופוס עד שיגדילו)א( ,שבית דין הוא אביהם של
יתומים .1242הגה קבואם הבית דין בעצמו רוצים להתעסק בצרכי היתומים הרשות בידן .מיהו אם
צריכים לחלוק או לטעון עם אחרים מחמת היתומים ,קגיש אומרים דצריכין להעמיד אפוטרופוס שלא
יהיו נראין כעורכי הדיינים ועיין לקמן סעיף ח .קדוהא דבית דין אביהם של יתומים היינו יתומים
קטנים .קהובית דין היינו הממונה בעירו או גדולי הדור ,אבל אין כח ביד שלשה בעלמא שיעשו עצמן
בית דין על היתומים .קוואם צוה המוריש)ב( שינתן חלק הקטן ויעשה בו מה שירצה הרשות
בידו וכן אם מינה המוריש אפוטרופוס על הקטנים קטן או אשה או עבד 1243הרשות בידו.
הגה קזאחד שאמר 1244לשכיב מרע רצונך שאהיה שליט בנכסיך ואמר הן הרי זה לשון אפוטרופוס.
קחמי שהיה לו אפוטרופוס על נכסיו ומת ,אין מניחין אותו אפוטרופוס על היתומים)ג( ,אלא בית דין
מעמידין הראוי ,דלא מקרי מינהו אבי יתומים אלא כשמינהו סמוך למיתתו .קטואין מניחין לאדם
שאינו ראוי להיות אפוטרופוס אע"פ שמוחזק בנכסים)ד( עד שיביא ראיה שמינהו אבי יתומים.

@@ 1241ש”ך@@רצ ס"ק א
)א( מי שמת והניח יורשים כו' .ע' בתשו' מהרי"ט סי' כ"ו וקכ"ז ועיין מדיני אפוטרופוס בתשו' ר"מ
אלשיך סימן ק"ל קל"א קל"ב:
1242

 1243גוי?
@@ 1244ש”ך@@רצ ס"ק ב
)ב( אחד שאמר כו' .ע' בתשובת מהר"ם מלובלין סי' י"ב ובתשו' רשד"ם סי' של"ט ותמ"ג:
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)א( או שהניח קטנים וגדולים כו' ב"ד חייבים להעמיד כו'  -איירי דוקא כשאין הגדולים
אנשים שיכולין להשביח הנכסים בטוב ,או שאינם רוצים הגדולים להתעסק בשלהם אלא
שיחלקו ,דאם לא כן טוב לקטנים שיתעסקו האחין הגדולים ויהיה השבח לאמצע )סמ"ע(,
הממנה שני אפוטרופסים משמע שניהם כאחד דוקא ,אבל אם נסתלק אחד מהם אין צריכין
למנות אחר )קצה"ח(.
)ב( ואם צוה המוריש כו'  -הטעם ,דיכול אדם לעשות בשלו מה שירצה ,ומה"ט נמי שומעין
לו כשעושין אפוטרופוס להקטן )סמ"ע(.
)ג( אין מניחין אותו אפוטרופוס כו'  -די"ל דאינו נאמן כ"כ ,אלא דידע ביה אביהן שבחייו
לא היה יכול להעיז נגדו לעשות לו עיוות )סמ"ע(.
)ד( אף על פי שמוחזק בנכסים  -פירוש ,שיש בידו נכסי אביהן המת ומוחזק בהן )סמ"ע(.
צריך מורישם – אפילו אם צוה בפני א' או קרוב ובשעת מיתתו אמר בפני עדים עשו כל מה
שיעיד פלוני שצויתי אותו נאמן אותו האיש בכל מה שיעיד) 1245רע"א(.1246

)ב( קיאבל אין בית דין ממנים אפוטרופוס לא אשה לא עבד ולא קטן)ה( ,ולא עם הארץ
שהוא בחזקת חשוד על העבירות)ו( ,אלא בודקין אדם נאמן ואיש חיל ויודע להפך בזכות
היתומים וטוען טענתם ,ויש לו כח בעסקי העולם כדי לשמור הנכסים ולהרויח בהם,
ומעמידים אותו על הקטנים בין שיהיה רחוק בין שיהיה קרוב לקטן ,אלא שאם היה קרוב
לא ירד לקרקעות כמו שנתבאר בסימן רפה)ז( .קיאויכולין בית דין למנות קרוב שלהן לאפוטרופוס
אם ראוי לכך)ח(.

)ה( לא אשה  -מפני שאין מדרכה לצאת ולבוא ולטרוח .ולא עבד ,דסתם עבד אינו נאמן.
ולא קטן ,שאינו בר דעת )סמ"ע(.1247
)ו( שהוא בחזקת חשוד  -דאין בור ירא חטא ולא עם הארץ חסיד ומורה התירא לנפשו דאגר
טירחא קשקיל .י"א שמדובר בעם הארץ שאינו לא במשנה ולא בדרך ארץ ,ואפשר שזה דעת
המחבר )סמ"ע(.
)ז( כמו שנתבאר בסימן רפ"ה  -ע"ש סעיף ו'  -ח' ושם נתבאר הטעם ,גם נתבאר שם
)בסמ"ע סקל"ב( הטעם דיש חילוק בין קרקעות למעות ,ואם היו נאמנין בעיני אביהן בחייו
הרשות ביד ב"ד להמנותם לאפוטרופסים אחרי מותו )סמ"ע(.
)ח( למנות קרוב שלהן  -נראה דר"ל דב"ד יכולין למנות קרוב של עצמן ,דאילו קרוב של
קטן כבר כתבו המחבר ,שלא נפסל קרוב אלא לדון קרובו לזכותו או לחייבו ,אבל כשאין לו
זכות ולא חובה לאפוטרופוסים למה ייפסל ב"ד קרוב ,ועיין לעיל סימן רפ"ה )סמ"ע(.

)ג( קיבכשימנו 1248אותו צריכין בית דין לחשוב עמו ולכתוב חשבון המטלטלין והקרקעות
והחובות וכל דבר שמוסרים בידו ,דהא על טענת ברי משבעינן ליה)ט( לכך צריך שידעו מה
שמקבל ומה שמחזיר .וכותבים ב שטרות אות באות ,אחת לאפוטרופוס ואחת ביד בית דין
בשביל היתומים:

)ט( דהא על טענת ברי משביעין ליה  -אף על גב דכאן איירי דהב"ד הימנוהו לאפוטרופוס,
והב"ד משביעין אפילו בטענת שמא ,צ"ל דמשו"ה נקט טענת ברי ,דמשביעין עליה עכ"פ
אפילו אין טוען עליו שתי כסף ופרוטה ,משא"כ בטענת שמא דבעינן כפירה שתי כסף
וההודאה פרוטה ,וכמ"ש בסעיף י"ט )סמ"ע( ,וי"א דאף שאפוטרופוס שמינוהו ב"ד
משביעין אותו כשטוענין אותו הב"ד בשתי כסף ,היינו על כרחך שיש להן הוכחה לחשוד
אותו ,ולזה אם יהיה כתב בחשבון כמה קיבל וכמה החזיר אז יהיה אומדנא לב"ד או
להיתומים לחשוד אותו ולהשביעו ,משא"כ כשלא יהיה ידוע כלל כמה בא לידו מעות לא
יהיה שום אומדנא לחושדו )נתה"מ(.
 1245משמע מדבריו שבכל מינוי אפוטרופוס צריך ב' עדים וצ"ע למה לא מוזכר בפירוש בשו"ע.
 1246לא עשיתי.$$
@@ 1247ש”ך@@רצ ס"ק ג
)ג( לא אשה ולא עבד כו' .ע' בתשו' ן' לב ס"ב סי' כ"ח וס"ד דף ע"ז:
@@ 1248ש”ך@@רצ ס"ק ד
)ד( כשימנו .עיין בתשובת מהרשד"ם סי' מ"ט ותמ"ה:
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)ד( קיגרשאי האפוטרופוס ללבוש בגדים נאים מנכסי היתומים לתועלתם)י( כדי שיהיו דבריו
נשמעים ,והוא שיהיו ליתומים הנאה מנכסיהם בהיות דבריו נשמעים:

)י( רשאי האפוטרופוס ללבוש בגדים נאים מנכסי  -נראה דמ"מ אם רוצים למחות בו
הרשות בידן ,דומיא דגדול אחים עי' לעיל סימן רפ"ו סעיף ב' ,דאותו דין דגדול אחים נלמד
מדין זה )סמ"ע וש"ך(

)ה( קידבית דין שהעמידו אפוטרופוס ושמעו עליו שהוא אוכל ושותה ומוציא הוצאות יותר
מדבר שהיה אמוד בו ,יש להם לחוש לו שמא מנכסי יתומים הוא אוכל ומסלקין אותו
ומעמידים אחר ,אבל אם מינהו אבי יתומים אין מסלקין אותו שמא מציאה מצא)יא( ,אבל
אם באו עדים שהוא מפסיד נכסי היתומים מסלקין אותו)יב( ,ומשביעים אותו הואיל והוא
מפסיד .הגה :קטוויש חולקין דאף כשמינהו בית דין אין מסלקין אותו אלא אם כן באו עדים שהוא
מפסיד .קטזאפוטרופוס שמלוה מעות יתומים לאחרים שלא היו לו להלות ,בית דין מוציאין מיד
הלוה)יג( ומחזירין ליתומים דמאחר דיכולין לסלק האפוטרופוס כל שכן הלוה שבא מחמתו:

)יא( שמא מציאה מצא  -ודוקא כשמינהו האב דאין ב"ד עושין בידים ,אבל מינוהו הב"ד
צריכין ליזהר שלא תבוא תקלה על ידן )סמ"ע(.
)יב( שהוא מפסיד נכסי יתומים  -דקדק וכתב נכסי יתומים ,לאפוקי מפסיד נכסי עצמו ומבזבז
דאין מסלקין אותו ,די"ל דנזהר בשל יתומים )סמ"ע(.
)יג( אפוטרופוס שהלוה )והוציא( כו' עד מוציאין מיד הלוה  -ואם אינן יכולין להוציא הרי
פשע האפוטרופוס ,אף על פי שאיש נכבד והגון הוא )סמ"ע וש"ך( ,היינו שהיה ידוע שחב
לאחרים יותר מנכסיו ,ובזה ודאי פשע דאין מלוין רק על אחריות נכסים ,אבל כשלא היה
ידוע מחוב של אחריות בשעת הלואה נראה דפטור .ואין לומר בזה כיון דכל שטר קלא אית
ליה הוי כידע ופשע ,משמע דבאופן זה לא הוי פושע )נתה"מ( .ודוקא בהאי גוונא שהיה
איש נכבד והגון ,וא"כ מסתמא היה שומע דברי תורה ולא קיבל עליו נידוי ,שלאיש כזה
יכולים להלוות ממון יתומים בלא משכון כמבואר בסעיף ח' ,לכך הוצרך לומר שהיה ידוע
שחב לאחרים יותר מנכסיו ,אבל אם לא היה איש נכבד והגון אף שאין ידוע שחב לאחרים
הוי פשיעה .אפוטרופוס שמינוהו ב"ד ואמרו לו שיעשה במעות שמסרו לו כטוב בעיניו
לטובת היתומים ,ואח"כ אירע שהלוה ממעות היתומים ע"י שט"ח בלא משכון כי היה בטוח
בעיניו וכבר נתן הלוה רווחים כמה זמנים ,והניח לו הקרן עוד על זמן .ויהי היום הלך האיש
למרחוק ולא חזר ,אין מחויב האפוטרופוס לשלם להיתומים .שהרי הב"ד שמינוהו אמרו לו
בפירוש שיעשה כטוב בעיניו ואז מה שעשה ברשות ב"ד עשה ,אבל אם הב"ד לא אמרו לו
בפירוש ,ודאי שלא היה לו להלוות בלא משכון בטוח ,ומחויב לשלם מביתו ,עכ"פ הריוח
שכבר נתן הלוה יצורף לחשבון ומה שחסר להקרן ישלם האפוטרופוס .ואם אירע מעשה
כזה באפוטרופוס שמינהו אבי יתומים ,אי אפשר להוציא ממון )עי' ש"ך לקמן )סט(( .והגם
די"ל דזה גרע מפשיעה ונקרא מזיק בידים כיון שנתן מידו ליד מי שאינו ראוי ליתן לו ע"פ
דין ,מ"מ נראה שזה תלוי בפלוגתא שבריש סימן ש"א בהג"ה בשומר שמסר לשומר אם זה
גרע מפשיעה או לא ,וכיון שלא התנה מתחילה שכר טרחה לאפוטרופוס ,אין לו שכר ,ובפרט
שהוא לו לחשיבות שמינוהו ב"ד וגם מצוה קעביד ,מסתמא נתרצה בלא שכר )פ"ת(.

)ו( קיזוהוא הדין לאפוטרופוס שמינהו אבי היתומים ,והיתה שמועתו טובה והיה ישר ורודף
במצות וחזר להיות זולל וסובא והולך בדרכי חשך)טו( ,או שפרוץ בנדרים ובאבק גזל ,בית
דין חייבים לסלק אותו ולהשביעו ולמצוא להם אפוטרופוס כשר .וכל הדברים אלו כפי מה
שיראה לדיין שכל בית דין ובית דין הוא אביהם של יתומים:
)יד(
)טו(

וה"ה לאפוטרופוס כו' .עיין בתשובת רשד"ם סי' ש"ג ושע"ז )ש"ך(.1249
בדרכי חשך  -ס"א "חשק" ,וי"ג חשד )סמ"ע(.

)ז( קיחכשמעמידים בית דין אפוטרופוס ליתומים ,מוסרים לו כל נכסי הקטן הקרקע
והמטלטלים שלא נמכרו)טז( ,והוא מוציא ומכניס ובונה וסותר ושוכר ונוטע וזורע ועושה
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כפי מה שיראה שזה טוב ליתומים ,ומאכילן ומשקן ונותן להם כל ההוצאה כפי הממון וכפי
הראוי להם ,ולא ירויח להם יותר מדאי ולא יצמצם עליהם יותר מדאי:

)טז( והמטלטלין שלא נמכרו – עי' לקמן סי"א דכשמורידין אפוטרופוס לנכסי יתומים מוכרין
מטלטליהן כדי להאכיל היתומים אבל לא להניח המעות ,ומשו"ה קאמר דמה שא"צ למכור
יהיו ביד האפוטרופוס .מיהו י"ל דשם דוקא אבהמה ועבדים וקרקעות קאמר דדינא הכי,
ומשום דגם בהמה דינה כעבד ושדה ,משא"כ בשאר מטלטלין די"ל דמוכרין את כולן
לכתחילה כדי להרויח במעות למחצית שכר .מיהו יש מטלטלים שאינן נמכרין משום שבח
בית אביהן ,או שלא יכולין למכור ,ואאותן מטלטלין שלא נמכרו כתבו שיהיו ביד
האפוטרופסים )סמ"ע(.

)ח( קיטמעות של יתומים)יז( שהניח להם אביהם אינם צריכים אפוטרופוס .הגה :ויש אומרים
דגם במעות מעמידים אפוטרופוס ,שיותר ישתדל הוא בהן מבית דין)יח( אלא כיצד עושים בהם:
בודקין מי שיש לו נכסים שיש להם אחריות ויהיו עידית ,ויהיה איש נאמן ושומע דברי תורה
ומעולם לא קבל עליו נידוי ,נותנים אותם לו בבית דין קרוב לשכר ורחוק מהפסד)יט( )וע'
בזה בי"ד סימן קס( ,ואם אין לו קרקע ונתן להם משכון זהב משובר שאין בו סימן)כ( ,נותנין
לו המעות קרוב לשכר ורחוק להפסד ,ויפסקו בשכר כפי מה שיראו הדיינים או שליש השכר
או חציו)כא( ,אפילו רביע השכר ליתומים אם ראו שזה תקנה להם עושים ,לא מצאו אדם
שיתנו לו המעות קרוב לשכר ורחוק להפסד ,הרי אלו מוציאים למזונות מעט מעט עד שיקנו
להם במעות קרקע וימסרו אותו ביד אפוטרופוס שיעמידו להם .הגה :ויש אומרים כמו
שהאפוטרופוס יכול ליתנם לאחרים כך יכול לקבל המעות לעצמו)כב( ,ובלבד שיעשה בבית דין משום
לזות שפתים:
)ש"ך(1250

)יז( מעות של יתומים כו' .עיין בתשובת ן' לב ס"א סי' ס' דף פ"ג פ"ד
)יח( שיותר ישתדל הוא בהן מבית דין  -פירוש ,ישתדל לבקש אדם נאמן שראוי ליתנם לו,
אלא שאותו אפוטרופוס יתנו להנאמן בב"ד כי יש להב"ד כח להפקיר נכסי המקבל אצל
היתומים להתנות עמו שיקבלם קרוב לשכר ורחוק להפסד )סמ"ע(.
)יט( קרוב לשכר ורחוק להפסד  -פירוש ,דאם יהיה להמקבל הפסד לא יפסידו היתומים
בקרנם כלום ,ואם יהיה שכר בהעסק אזי יטלו ממנו ריוח שליש או מחצה ,ובכה"ג אינו
ריבית דאורייתא ,אלא מדרבנן הוא דאסור עד שיקבל עליו הנותן פלגא בהפסד ויתן לו עוד
שכר טירחא ,וביתומים לא אסרו זה וכל ריבית דרבנן )סמ"ע(.
)כ( שאין בו סימן  -ולמה לא יקחו משכון של כלים )שהוא( של זהב ,שמא של אחרים הוא
ויתנו סימן ויטלוהו לאחר מותו אם ידע הדיין שאין זה אמיד )סמ"ע(.
)כא( ויפסקו בשכר או שליש או חציו  -נראה דכל הני איפסקו שכר קאי ,דהיינו יפסקו שכר
להמקבל ליתן לו שליש הריוח ויהיה ליתומים ב' שלישים ,או חציו ולהיתומים ג"כ חציו,
או אפילו רביעית הריוח ליתומים ולהמקבל ג' רביעיות בהריוח ,והשתא יהיה שלשתן כסדר
)סמ"ע(.
)כב( כך יכול לקבל המעות לעצמו  -פירוש ,יתעסק בהן לשליש או למחצה ריוח )סמ"ע(.

)ט( כל המטלטלין של יתומים שמים אותם ומוכרים אותם בבית דין .הגה :ודוקא שלא נתמנה
עליהן אפוטרופוס ,אבל אפוטרופוס עושה בלא בית דין כל מה שנראה בעיניו טובת היתומים ,ומי
שהיה בידו מעות היתומים והלוה אותן על משכונות של עכו"ם ,ואחר כך בא אפוטרופוס של יתומים
ואמר להוליכן למקום שדרין היתומים כי יוכל למכרן שם ביוקר ,והמלוה אומר שמתיירא מעלילות
מן העכו"ם ורוצה ליתן בהם מה ששוין במקומו ,הדין עם היתומים ,ואם היה השוק קרוב למדינה
מוליכים אותם לשוק ומוכרים אותם ,ויצטרפו דמיהם עם המעות של יתומים .מי שהיה בידו
יין או שכר של יתומים ,אם יניחנו כאן עד שימכור שמא יחמיץ ,ואם יוליכנו לשוק שמא
יארעו אונס בדרך ,הרי זה עושה בו כדרך שהוא עושה בשלו וכן כל כיוצא בזה:
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)כג( ודוקא שלא נתמנה  -ע' בתשו' רשד"ם סי' מ"ו ופ"א ורט"ו וש"ג ושמ"ט ותל"ד ותנ"ג
ועיין בס' באר שבע דף ק"ו ע"ב )ש"ך(:1251
)כד( ואמר להוליכן כו' – המקור להלכה זו היה במעשה שכבר עברו ג' שנים להלואתן
)סמ"ע(.
)כה( ורוצה ליתן בהם מה ששוין במקומו  -פירוש ,במקומו לא היו שוין כ"כ ביוקר ,ורוצה
זה שהלוה על המשכונות לסלק היתומים במעות שלו ולהניח בידו המשכונות עד שיבואו
בעליהם ויפדון )סמ"ע( ,ודוקא שאינו רוצה ליתן כל מה שמגיע להיורשים קרן וריבית ,רק
שרוצה ליתן שויין שבמקומם שהוא פחות מזה שמגיע להן ,אבל אם רוצה ליתן כל מה
שמגיע להן ,ודאי דיכול ,דמה בכך שפשע כיון שרוצה לסלק כל המגיע הרי מתקן הזיקו.
ואם אין המשכון שוה נגד כל ריבית שמגיע להן עד עכשיו ,אף שפשע במה שהלוה לאלמים,
מ"מ כיון ששוין הקרן פטור מהריבית דלא הוי רק כמבטל כיסו דפטור )נתה"מ(.
)כו( הדין עם היתומים  -דחוששין לתקנתן של היתומים ומוכרין אותו ביותר .ועוד ,דמאחר
ופשע זה שהלוה מעותיהן לאלמים ולא נפדה ,הרי קנוי להן המשכון )סמ"ע(.
)כז( ואם היה השוק קרוב למדינה  -פירוש ,קרוב למקום זה שהמטלטלין של היתומים שם,
שאין סכנה בהליכתן שמה ,אמנם יש שלא תולים את זה בסכנה )סמ"ע(.
)כח( ויצטרפו דמיהם עם המעות של יתומים  -זה קאי אכל מה שכתב בסעיף זה ,וקאמר
דימכרו המטלטלין במעות ,ואותן מעות יצטרפו עם שאר מעות של יתומים ויתנום ביד נאמן
לעסוק בהן לריוח )סמ"ע(.
)כט( ואם יוליכנו לשוק שמא יארעו אונס כו'  -נראה דוקא כאן דאיכא חשש הפסד משני
הצדדים ,משו"ה התירו לו לעשות כבשלו ,אבל אם אין לפנינו כי אם חשש צד אחד ,בזה
לא יאמר אעשה כבשלי אלא יעשה על פי בית דין ,אם לא שהוא אפוטרופוס )סמ"ע( ,וי"א
דגם בכאן שהוא הפסד משני צדדים צריך רשות ביד )ש"ך(.

)י( אין שולחים מטלטלים או סחורה של יתומים בדרך ים ולא בדרך שיש בה ספק אונס,
אלא שבר שיש בו חשש שמא יחמיץ)ל( כמו שנתבאר וכן כל כיוצא בזה:
)ל(

שמא יחמיץ כו'  -דאל"ה אסור לו להכניס בספק סכנה אף שהוא עושה ג"כ בשלו )ש"ך(.

)יא( יש לאפוטרופוס למכור בהמה ועבדים שדות וכרמים להאכיל ליתומים ,ומוכרים בהמה
קודם לעבדים ועבדים קודם לבתים והכל לפי ראות האפוטרופוס שהוא תועלת היתומים .אבל אין
מוכרין ומניחים המעות ,ואין מוכרים שדות ליקח עבדים ולא עבדים ליקח שדות שמא לא
יצליח ,ויש מתירין למכור עבדים ולקנות שדות ,אבל מוכרים שדה ליקח שוורים לעבודת שדות
אחרות שהשוורים הם עיקר כל נכסי שדות ,ואינו רשאי למכור אפילו שדה רעה ורחוקה
כדי לקנות בדמיה שדה טובה וקרובה ,שמא לא יצליח זה שקנה .אין אפוטרופוס יכול להקנות
מעות יתומים במעמד שלשה ,אבל אם אחר מקנה ליתומים במעמד אפוטרופוס קנו:

)לא( יש לאפוטרופוס כו' .עיין בתשובת ן' לב ס"א כלל י"ח סימן ק"ד וס"ד דף ע"ד וע"ה
ובתשובת רשד"ם סימן תל"ד וס"ח )ש"ך(.1252
)לב( בהמה קודם לעבדים  -דבהמה מצויה לקנות טפי מעבד )סמ"ע(.
)לג( ועבדים קודם לבתים  -דאחריות דבתים עדיף ,דעבד יש לחוש למיתה )סמ"ע(.
)לד( אין מוכרין ומניחים  -דשמא יגנבו המעות ,א"נ משום שבח בית אביהן שהוא נוי וכבוד
להן )סמ"ע(.
)לה( ולא עבדים ליקח שדות שמא לא יצליחו  -או שמא יצא עליהן ערעור ויטרפו אותן מהן
)סמ"ע(.
)לו( להקנות מעות יתומים במעמד ג' כו'  -כיון דקנין במעמד שלשתן ליכא טעם מספיק למה
יועיל בו הקנין ,משו"ה דוקא אדם בממון עצמו ולא שאפוטרופוס יפקיע ע"י זה ממון של
היתומים ,ואף על פי שהאפוטרופוס נתנו לזה לטובת היתומים ,כיון דסתם הפקעה רעה היא
לא חילקו ואוקמוה אדינא ,משא"כ כשאחרים מקנים ליתומים דזכות יתומים הוא בזה,
משו"ה מהני בהו זכיה ע"י אפוטרופוס שלהן דידו כידן )סמ"ע(.
 1251לא עשיתי$$
 1252לא עשיתי.$$
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)יב( היה לאדם תביעה אצל היתומים)לז( ,אין לאפוטרופוס לטעון בשבילם לדון עמו שמא
יתחייב בדין ,אבל אם ירד עמו לדין וטען בשבילם וזכה הדין קיים)לח( .הגה :והאפוטרופוס
נאמן אם ידוע שהמעות של יתומים)לט()מ( שהרי אינו נוגע בדבר ולכן יוכל להעיד)מא( כדלעיל סימן
נז סעיף ח)מב( ,אע"ג דאין בית דין טוענין ליתומים מילתא דלא שכיחא)מג( אע"ג דאבוהון הוי מצי
למטען ,מכל מקום אם טען אפוטרופוס טענתיה טענה)מד( ,והא דאמרינן טוענים ליורש הני מילי
בשמא ,אבל אם הוא טוען ברי אין דנין אלא על פי טענותיו ,ולכן אין טוענין ליה עד ששומעין
טענותיו תחילה:
1253

)לז( היה לאדם תביעה כו'  -עיין בתשובת ר"ל ן' חביב סימן צ"ה )ש"ך(
)לח( וזכה הדין קיים  -לכתחילה אין לו לירד לדון אדעתא דהכי דאם יזכה יהיה קיים ואם
יתחייב יחזור בדין ,דא"כ לקתה מידת הדין דהתובע )סמ"ע( ,הדין קיים כו' .ע' בתו'
וריטב"א פרק האיש מקדש) 1254ש"ך(.
)לט( והאפטרופוס נאמן אם ידוע כו'  -אם הלוה מעות לאחר ,אם הלוה אומר פרעתי
והאפוטרופוס אומר שלא פרעו ,אם הלוה מודה שהמעות של יתומים נאמן אפוטרופוס בלא
שבועה ,אבל אם אינו מאמינו שהוא של יתומים ישבע ,דנהי דאין נשבעין על טענת שמא,
מ"מ נשבע על שלא פרע )סמ"ע( ,איירי שהיה אפוטרופוס במשכון או בשום ד"א של הלוה,
1255
ולפ"ז כשאין לו משכון ,צריך הלוה שבועה דאורייתא להכחישו ,ועיין בספר א"א סל"ז
בזה וע"ל סי' ק"ח ס"ו ודוק )ש"ך( ,ומיירי ,אפילו אם לא היה אומר האפוטרופוס שמגיע
על המשכון ,לא היו היתומים יכולין לתבוע לאפוטרופוס ,מחמת שאינם יודעים כלל המעות
מה שהוציא עליהם ומה שהרויח במעותיהם ,ומיגו דיכול לומר שפרע והוציא על היתומים,
כי אמר נמי שלא פרע נאמן דלאו נוגע הוא) 1256נתה"מ(.
)מ( שם  -אם הלוה מודה שמעות של יתומים הלוהו וכו' ומשמע לי דר"ל שהאפוטרופס
הלוהו מעות יתומים נמצא שהלוה עצמו עשאו שליש הא לאו הכי אפי' ידוע שהוא מעות
של יתומים מאן לימא לן שהאמין לו הלוה את האפוטרופוס )ש"ך(.
1258
)מא( ולכן יוכל להעיד .עיין בתומים ]סק"ז [1257ובנתיבות המשפט ]משה"א סק"ב [ לעיל
סימן ק"ח סעיף ו' ,ועיין מה שכתבתי שם סק"ו 1259ע"ש )פ"ת(.
)מב( כדלעיל סימן ל"ז עי' עוד לעיל סימן קכ"ג סעיף י"א וי"ב דומה לזה )סמ"ע(.
)מג( מילתא דלא שכיחא  -דוקא במידי דשכיח ולא שכיח טענת אפוטרופוס טענה ,אבל
במידי דלא שכיח לגמרי אף אפוטרופוס אינו יכול לטעון )נתה"מ(.
)מד( מכל מקום אם טען אפוטרופוס טענתו טענה  -עיין מ"ש בסימן ק"ח סק"ה דכל שכן אם
היתומים גדולים וטוענין מלתא דלא שכיחא דטענתן טענה דלא גריעי מאפוטרופוס
)קצה"ח(.

)יג( אין האפוטרופוסין רשאים להוציא עבדים לחירות)מה( אפילו לוקח מהעבד דמים שיצא
לחירות)מו( ,אבל מוכרים אותם לאחרים)מז( ולוקחים מהם הדמים על מנת שיוציאוהו
לחירות ואותם האחרים הם שמשחררים אותם)מח( .וכל זה מיירי אלא בלא רשות בית דין ,אבל
אם נטלו רשות מבית דין)מט( מותר לעשות כל מה שירצה)נ(:

)מה( לח[ רשאים להוציא כו' .משום דאין גופם דעבדים קנוי לאפוטרופוס )סמ"ע( ,והא
דיכולין למוכרן ,הוא משום דקנוי להן לדמיהן היינו למוכרן )נתה"מ(.
)מו( אפילו לוקח מהעבד דמים  -פירוש ,דמים שנותנין לו אחרים על מנת שלא יהא לרבו
רשות בהן ,ואפילו א"ת שכסף גומר השחרור ,מכל מקום יש לגזור ,שקצת בני אדם לא ידעו
שקיבלו מעות ויסברו שמשחררין בלא כסף )סמ"ע(.
 1253לא עשיתי.$$
 1254לא עשיתי.$$
 1255לא עשיתי.$$
 1256שאר הנתה"מ נצרך?
 1257לא עשיתי.$$
 1258לא עשיתי.$$
 1259לא עשיתי.$$
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)מז( אבל מוכרים אותם לאחרים  -פירוש ,לצורך היתומים ,כגון להאכילן או לקנות בדמיהן
בתים וכו' ,וכנ"ל סעיף י"א )סמ"ע(:
)מח( על מנת שיוציאוהו לחירות  -פירוש ,אף על פי שאין אותם אחרים קונין אותן אלא כדי
לשחררן ,והו"א קבלת דמים מהן ה"ל כאילו קיבלום לשחררן ,קמ"ל דזהו אינו ,אלא כיון
דהן אינן משחררין אותן אלא אותן האחרים ,משו"ה שחרורן הוי שחרור )סמ"ע(.
)מט( אם נטל רשות מבית דין  -כשיש ריוח להיתומים יכול האפוטרופוס למכור אפילו
קרקעות ,כגון שמכר קרקע לפרוע להבע"ח שנתפשר עצמו בפחות )נתה"מ(.
)נ( כל מה שירצה  -משמע דאף להוציא עבדים לחירות ,וי"א דהיינו היכא דליכא עשה
דלעולם בהם תעבודו כגון לדבר מצוה ]כמבואר ביו"ד סימן רס"ז סעיף ע"ט[ ,אבל בלא"ה
אסור אפילו לתקנת יתומים ,וי"ח) 1260פ"ת(.

)יד( האפוטרופסין תורמין ומעשרין נכסי יתומים כדי להאכילן)נא( שאין מאכילין את
היתומים דבר האסור ,אבל לא יעשרו ולא יתרומו כדי להניח פירות מתוקנים)נב( ,אלא
ימכרו אותם טבל:

)נא( האפוטרופסין כו'  -עיין בתשו' ר"ש כהן ס"ב סימן ע"ז ובתשובת מהרי"ט סי' קכ"ז
)ש"ך(.1261
)נב( כדי להניח אלא ימכרו אותם טבל  -אפילו כדי למוכרן מתוקנים אסור ,אלא ימכרו אותן
בטבלן והלוקחין יתרמו בעצמן .וי"א אסור לעשר להניחו לאוצר ,אלא כשיגדלו יעשרו הן
עצמן ,דאז יהיה טובת הנאה שלהן )סמ"ע( :כדי להניח פירו' .ע' בתשו' מהר"י מינ"ץ סי'
א' ועיין בתשובת ן' לב ס"א ריש כלל י"ג בסי' ע"ז ובסי' ס"ח וס"ב סי' כ"ז ובתשו' מבי"ט
ח"ב /ח"א /סי' קכ"ב )ש"ך(:1262

)טו( האפוטרופסין)נג( עושים לקטנים לולב וסוכה וציצית ושופר וספר תורה ותפילין ומזוזות
ומגילה ,כללו של דבר :כל מצות עשה שיש לה קצבה בין שהיא מדברי תורה בין שהיא
מדברי סופרים עושים להם ,אע"פ שאינם חייבים במצוה מכל אלו המצות אלא כדי לחנכן,
אבל אין פוסקים עליהם צדקה)נד( אפילו לפדיון שבוים)נה( מפני שמצות אלו אין להם
קצבה ,מיהו אם פסק עליהם צדקה לאחשובינהו כדי שיצא עליהם שם טוב והם אמודים
לכך שפיר דמי ,ומי שנשתטה או נתחרש Error! Reference source not found.בית דין
פוסקין עליו צדקה אם היה ראוי)נו( )ועיין לעיל סימן קסג סעיף ד(:

)נג( האפוטרופסין כו'  -עיין בתשובת מהרי"ט סי' קכ"ז )ש"ך(.1263
)נד( אבל אין פוסקין עליהן צדקה כו'  -ה"מ כשלא נטלו רשות מב"ד ,אבל אם נטלו רשות
מב"ד רשאין )סמ"ע(.
)נה( אפילו לפדיון שבויים  -נקט פדיון שבויים לרבותא ,משום דאין מצוה גדולה כפדיון
שבויים עי' יו"ד סימן רנ"ב סעיף א' )סמ"ע(.
)נו( ב"ד פוסקין עליו צדקה אם היה ראוי  -כיון דמצוה הוא וכופין אותו בשוטים לקיים
המצוה ,גם זה הוא כפייתו להוריד לנכסיו ,דממונו של אדם משועבד לעשות ממנו צדקה,
ושעבוד נכסי בצדקה כמו בשאר חוב ,דלא גרע מצות צדקה ממצות פדיון הבן דשעבודא
דאורייתא .עכ"ז בנודר לעניים כיון דנודר לעניים אינו עושה קנין ,דלא אמרו אמירה לגבוה
כמסירה אלא בהקדש ולא לעניים ואינו אלא משום נדר ,וכיון דכתיבה בתורה מצות צדקה
הרי הוא כמו מצות הענקה דיש בו משום שעבוד נכסי וממונו משועבד ליתן לעניים ,וא"כ
ממון עניים גביה הוא כאילו חייב להם חוב ממש ,א"כ זה שאנו כופין אותו היינו להחזיר
לעניי עולם מה שחייב להם ובזה ודאי אפילו מתן שכרה בצדו נמי מוטל על הב"ד להחזיר
מה שחייב כיון דנכסוהי נשתעבדו ,ועיין מ"ש בסימן כ"ו סק"א )קצה"ח( ,וי"א דליכא
שעבוד נכסים רק במקום שדין ב"ד לכופו על הצדקה ,כגון לפרנס קרובו או ליתן לקופה
ולתמחוי של העיר שבאו החיובים עליו שלא מכח דיבור פיו ,אבל צדקה שבא עליו מכח
דיבור פיו הוי כנדר וליכא שעבוד נכסי )נתה"מ(.
 1260ודלא כמ"ש בתשובת שבות יעקב ח"א סי' צ"ה ע"ש – לא עשיתי$$
 1261לא עשיתי.$$
 1262לא עשיתי.$$
 1263לא עשיתי$$
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)טז( כשיגדילו היתומים נותן להם ממון מורישן ,ואינו צריך לעשות להם חשבונות שהכניס
והוציא ,אלא אומר להם ,זה הנשאר ,ונשבע בנקיטת חפץ שלא גזלם כלום .במה דברים
אמורים :בשמינוהו בית דין)נח( ,אבל אפוטרופוס שמינהו אבי היתומים וכן שאר המורישין
אין נשבע על טענת ספק .הגה :ויש אומרים דהואיל ואינו נשבע צריך ליתן חשבון במינהו אבי
יתומים)נט( ,והכי יש לנהוג ,ומחרימין חרם סתם על מי שלקח משל יתומים .ראובן שאומר שיש לו
בידו מעות של שמעון ואומר שציוהו לתת לבניו)ס( ,אם רוצה לתת לכל בניו בשוה אינן יכולין להשביעו
דהוה ליה כאפוטרופוס שמינהו אבי יתומים ,אבל אם רוצה ליתן לקצתן ולא לכולן ,אם כן לפי דבריו
אינו אפוטרופוס עליהן ,ויכולין להשביעו שלא עכב כלום לעצמו ,ואם הם קטנים בית דין מעמידין
להם אפוטרופוס ומשביעין אותו .אבל נשבע על טענת ודאי ,וכן אם אבד שום דבר מנכסי
היתומים נשבע שבועה השומרים ,ואם יש לאפוטרופוס חלק בריוח ,אפילו מינהו אבי
היתומים נשבע אפילו על טענת ספק:

)נז( כשיגדלו היתומים כו' .ע' בתשובת ר"י לבית לוי ס"ג דף י"ד ע' בתשוב' מבי"ט ח"ב
/ח"א /סי' שמ"ז )ש"ך(1264
)נח( במה דברים אמורים כשמינוהו בית דין כו'  -דכשמינוהו ב"ד ליכא למיחש שימנע
מלהיות אפוטרופוס כשישביעוהו ,כיון דיש לו הנאה גדולה באפוטרופסות זה דיצא עליו
קול שהוא מהימן לב"ד ,משא"כ כשמינהו אבי יתומים )סמ"ע(.
)נט( וי"א דהואיל ואינו נשבע כו' .ע' בס' באר שבע דף ק"ה ע"ד וע' בתשו' ן' לב ס"א כלל
י"ז סי' צ"ה ודף מ"ו וע' בתשו' מהר"מ פדואה סי' ל"ח )ש"ך(.1265
)ס( ראובן שאומר שיש בידו מעות של שמעון ואומר שציוהו וכו'  -מיירי שהודה בפני עדים
שיש בידו מעות יתומים כך וכך ואביהם מינה אותו לאפוטרופוס לעסוק בצרכיהם ולהוציא
על הצטרכותם עד שיגדלו ,וכן עשה ,דאז אינם יכולים להשביעו כיון דבשעה שהודה שיש
לו ממון אביהם היה כמשיב אבידה שהוא אפוטרופוס שמינהו אבי יתומים שא"צ לישבע,
אבל אם אמר אחר שהודה כשתבעוהו ואמר להם שמהמעות שהודה לפני העדים לא ציוה
ליתן על צרכיהם רק לקצתן ,ולכך האחרים שלא נעשה אפוטרופוס נגדם יכולין להשביעו
אם לא נשאר תחת ידו ,דנהי שהיה נאמן על זה מחמת שאמר בשעה שהודה שאביהן ציוה
ליתן לקצתם מזונות עד שיגדלו ,מ"מ שמא נשאר תחת ידו וזה המותר שייך גם להם .אבל
אם אמר בשעה שהודה בפני עדים שלא ציוה ליתן המעות רק לקצתן ולהנשארים לא יתן
אף פרוטה אחת ,אינם יכולים להשביעו כמו בסימן רנ"ה סעיף ח' בראה אביו שהטמין
)נתה"מ(.
)סא( רוצה ליתן לקצתן  -דמגו דהחזרתי לאפוטרופוס לא אמרינן )ש"ך(.
)סב( אבל נשבע על טענת ודאי – גם טענת היתומים וגם אם טענו הב"ד בטענת ודאי והוא
כפר בהו ,דאם הטוענים שנים נאמנין נגדו ,אבל אם הוא אחד נשבע כנגד האחד שהוא כעד
נגדו )סמ"ע(.
)סג( וכן אם אבד שום דבר  -פירוש ,שטוען שאבדו )סמ"ע(.
)סד( נשבע שבועת השומרים  -דכל שבועת שומרים על ספק באה ,שהשומר טוען שאבדו או
נגנב מידו ,והמפקיד אינו יודע אם כדבריו כן הוא או עדיין בידו הוא ,וחייבתו התורה לכל
אדם לישבע מספיקו )סמ"ע(.
)סה( חלק בריוח כו'  -דהא ודאי לא מימנע דהא יש לו הנאת ריוח מזה )סמ"ע(.

)יז( אע"פ שאין האפוטרופוס צריך לעשות חשבון כמו שנתבאר ,צריך לחשוב בינו לבין
עצמו לדקדק ולהזהר הרבה מאביהם של אלו היתומים שהוא רוכב ערבות ,שנאמר )תהלים
סח ,ה-ו( סולו לרוכב בערבות וגו' אבי יתומים אפוטרופוס שנתמנה על פי ערכאות של עכו"ם
צריך ליתן חשבון כי הכי הוא בדיניהם:

 1264לא עשיתי$$
 1265לא עשיתי.$$

331

מאיר המשפט על חושן משפט חלק ו'
)יח( אין בית דין יכולים למנות אפוטרופוס להאמינו בלא שבועה ,אלא אם כן אינם מוצאים
אדם הגון שירצה להיות אפוטרופוס אם לא יאמינוהו בלא שבועה:
)יט( כשמשביעין אפוטרופוס שבועת המשנה ,צריך שיטענוהו בית דין או היתומים אפילו
בטענת שמא שתי כסף ופרוטה ויכפור בשתי כסף ויודה בפרוטה ,אבל אם לא היתה טענה
או כפירה והודאה כשיעור זה ,אם טוענין אותו טענת ודאי ,נשבע היסת ומגלגל עליו שלא
עיכב בידו משלו כלום:

)סו( שתי כסף ופרוטה  -כדין שבועת התורה ,ועיין לעיל ריש סימן פ"ח וצ"ג שם נתבארו
דינים הללו .וע"ש בסימן צ"ג סוף סעיף א' דכתב המחבר ז"ל ,ואין כל אחד מאלו נשבע
בטענת ספק )וקאי שם גם אאפוטרופוס( עד שיחשוד המשביע אותן בב' מעין כסף .צ"ל
דכונתו היא דהחשד והכפירה יהיו שתי מעין כסף ,זולת ההודאה שצריכין שתהיה לפחות
פרוטה )סמ"ע( ,וי"ח ועמש"ל סי' צ"ג על הסמ"ע ס"ק ז') 1266ש"ך(.
)סז( אם טוען אותו טענת ודאי כו'  -פירוש ,אם יש לו עליו טענת ודאי שתופס משלו והוא
כופר ,והרי יש מכח זה על האפוטרופוס שבועת היסת שתיקנו על כופר הכל בטענת ברי,
ואז מגלגל עליו ג"כ שבועת האפוטרופסים זו שהיא בפחות מטענת שתי כסף ופרוטה
)סמ"ע(.

)כ( אפוטרופוס ,בין מנוהו בית דין בין מנוהו אבי יתומים ,פטור מגניבה ואבידה)סח( וחייב
בפשיעה)סט( .אפוטרופוס שטען בבית דין מה שלא היה לו לטעון ,ועל ידי זה בא לזה שכנגד
היתומים השבועה ,ואילו טען כהוגן ,היה מגיע ליתומים השבועה ,לא מקרי פשיעה ,דמי יימר
דמשתבע ,ולא מקרי פשיעה אלא אם נוטל זה בלא שבועה)ע( ואלו טען כהוגן היו נוטלים היתומים
בלא שבועה:

)סח( פטור מגנבה ואבדה כו' – וי"ח ובמינהו ב"ד פשיטא דהוי ש"ש וחייב בגניבה ואבידה,
ואפי' במינהו אבי יתומים נמי לרוב הפוסקים חייב ,ולמעשה הוי ספיקא דדינא ואי תפסי
1267
יתמי לא מפקינן מינייהו )ש"ך( ,ועיין מה שכתבתי לעיל בסימן ע"ב ס"ק י"ט בזה
)נתה"מ(.
)סט( וחייב בפשיעה  -אף על פי שחייב בפשיעה אין לחייבו שבועה שלא פשע בה כל כמה
דלא ידעינן בה אם נאבד ליתומים דבר ,דנהי דמשבעינן ליה דלא עיכב משלהן כלום ,לגניבה
ואבידה לא חיישינן ולא משבעינן ליה בלא טענה ,ואם טוען האפוטרופוס דנאבד או נגנב
משבעינן ליה שלא פשע בגניבתו ,דהרי כבר נתבאר בסעיף ט"ז דאפוטרופוס צריך לישבע
שבועת שומרים היכא דטען דאיתנס מידו מידי והיינו גניבה ,וכל שבועת שומרים צריך
לישבע נמי שלא פשע בגניבתו עי' רצ"ד ס"ב )סמ"ע( 1268,עיין בתשובת רא"ן ששון ס"ס
נ"ב ובתשוב' ר"ש כהן סי' ק"ח ובספ' ב' סי' י"ב) 1269ש"ך(.
)ע( דמי יימר דמשתבע ולא מיקרי פשיעה  -אם טוען ראובן אם היית טוען כדברי הוה
משתבענא ושקילנא או משתבענא ולא משלמנא והשתא לפי דבריך נשבע שכנגדו או שקיל
בלא שבועה ,כל כה"ג לאו פשיעה ,ואפילו דינא דגרמי לא הוי אלא גורם לממון ,אבל היכא
דלפי דברי ראובן הוה נשבע ונפטר והשתא לפי טענת האפוטרופוס שקיל אידך בלא שבועה,
בזה לא אמרו מי יימר דנשבע הנתבע ,הו"ל ממון ממש מדחייב הכופר אף על גב דכבר
נתחייב הנתבע שבועה על פי עד אחד ומי יימר דמשתבע ,וא"כ ה"ה גבי אפוטרופוס כה"ג
מיקרי מזיק ממון ממש ,ואכתי צ"ע )קצה"ח( ,וי"ח דהכא באפוטרופוס לא הוי מזיק רק
מטעם דינא דגרמי ,דהא אפילו עדים שהעידו שקר לא חשיב רק דינא דגרמי כמבואר בסימן
ל"ח ודינא דגרמי הוא מדרבנן ,ובאפוטרופוס שלפי טענתו עדיין נשאר ספק ממון משום
דמי יימר דמשתבע ,פטור דהא לא הוי ברי הזיקא )נתה"מ(.

 1266לא עשיתי.$$
 1267לא עשיתי$$
 1268רוב "ך סקכ"ה/כ"ג לא הבאתי וצ"ע אם זה נצרך.
 1269לא עשיתי$$
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)כא( אפוטרופוס של יתומים שקנה להם שור ולא היו לו שינים ונתנו הרועה עם השוורים
ולא ידע שלא היה אוכל ומת ,אינה פשיעה לאפוטרופוס ופטור ,וממי משתלמים היתומים
נתבאר בסימן רלב סעיף יח:

)עא( )כו( אפטרופוס כו'  -עיין בתשובת מהרי"ט סי' ק"ה דף קכ"ה ע"ג ובמבי"ט ח"ב /ח"א/
סי' קכ"ח ח"א /ח"ב /סי' קי"ב )ש"ך.(1270

)כב( דין אפוטרופוס שלוה לצורך היתומים נתבאר בסימן קי:
)כג( אפוטרופוס ,בין מינהו אבי היתומים בין מינוהו בית דין ,עד שלא החזיק בנכסי
היתומים ולא נתעסק עדיין בצרכיהם יכול לחזור בו ,משהחזיק בנכסי היתומים או התחיל
להתעסק בצרכיהם אינו יכול לחזור בו ,ודווקא אם נשאר בעיר ,אבל אם הולך מן העיר מביא
הנכסים לבית דין והם ממנין אחר:

)עב( יכול לחזור בו  -ומטעם נדר לא מיחייב ,דבטרחא בגופו לא שייך נדר אפילו בעני
כמבואר בש"ך סימן רמ"ג סק"א )נתה"מ(.
)עג( התחיל להתעסק בצרכיהם אינו יכול לחזור בו – שונה מפועל שיכול לחזור וטעמא
דפועל חוזר היינו משום דכתיב )ויקרא כה מב( כי לי בני ישראל עבדים ולא עבדים לעבדים,
וכיון דאפוטרופוס מצוה קא עביד הו"ל עבד ה' )קצה"ח(.

)כד( יתומים קטנים)עד( שסמכו אצל בעל הבית)עה( הם מעצמם ונשתדל בשלהם יש לו דין
אפוטרופוס לכל דבר ,ואפילו סמכו אצל אשה ויש אומרים שאין משביעין אותו)עו( ,ויש
אומרים שמשביעים אותו .הגה :וקטן שסמוך אצל אמוError! Reference source not found.
וראו בית דין להחמיר עליה שתתן חשבון או שאר חיזוקים ,מותר דליכא למיחש דמימנע ולא עבדא,
דודאי אמו דעתה קרובה אצל בנה ולא תמנע משום זה.

)עד( )כז( יתומים קטנים .עיין בתשו' ר"ש כהן ס"ב סי' ע"ז ובתשו' ר"י לבית לוי ס"ג דף י"ד
ובתשו' ן' לב ס"ד דף ע"ז ובתשובות ר"מ אלשיך סי' ק"ל ובמבי"ט ח"א /ח"ב /סי' ל'
וברשד"ם סי' מ"ו ורס"ג) 1271ש"ך(
)עה( קטנים שסמכו – אפילו קטן ממש )דלא כב"ח המחייב או בן ט' או בן ו' וחריף( ,וי"א
שכל המח' שלהם היא דווקא ביתומים קטנים שסמכו אצל מי שאינו ראוי למנותו
אפוטרופוס ,אבל בשסמכו אצל מי שראוי למנות אפוטרופוס ,כו"ע מודו דדין אפוטרופוס
יש לו )פ"ת(.
)עו( שאין משביעין אותו  -ק"ו מאפוטרופוס שמינהו אבי יתומים דאיכא למימר אי לאו
דה"ל הנאה מיניה לא עבד ,אמרת לא ישבע משום דילמא מימנע ,כ"ש כשסמכו מאליהן,
וי"ח דאיכא למיחש לאדם שאינו הגון שימשיך אליו היתומים ויכלה ממונם מאחר שלא
ישבע לבסוף )סמ"ע( ,וכן עיקר ,ודלא כי"א )פ"ת(.1272

)כה( יתומים שסמכו אצל בעל הבית וזן אותם משלו ,לא הניח מעותיו על קרן הצבי )ועבי"ד
סימן רנג ס"ה( ,והוא הדין אחד שאמר שהלוה ליתומים ,אבל אם פרנסם בתורת גמילות חסדים
פטורים:

)עז( )כח( יתומים שסמכו .ע"ל סי' קכ"ח בב"י ובבעה"ת שער ס"ה ח"ב ובס' ג"ת שם ודוק
ועיין בא"ע סי' ע' ובהרשד"ם סי' שי"ב ושמ"ה ובתשובת ר"מ אלשיך סי' ע' )ש"ך(.1273
יתומים שסמכו .עיין מה שכתבתי לעיל סוף סימן רמ"ו ס"ק ג' )פ"ת( .1274

)כו( קטן שהגדיל ,אפילו היה אוכל ושותה יותר מדאי ומפסיד והולך בדרך רעה אין בית
דין מונעים ממנו ממונו ,ואין מעמידים לו אפוטרופוס ,אלא אם כן צוה מורישו שלא יתנו
אלא אם יהיה כשר ומצליח או שלא יתנו לו עד זמן מרובה)עט( ,ואע"פ כן מוכיחים אותו
ומלמדין אותו ללכת בדרך ישרה ואורחות צדיקים .הגה :מי שמינה אפוטרופוס לבניו הגדולים
 1270לא עשיתי.$$
 1271לא עשיתי.$$
 1272לא הבאתי דברי הסמ"ע.
 1273לא עשיתי$$
 1274לא עשיתי$$
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יכולים לומר אין אנו צריכין אפוטרופוס ,אלא אם כן יש בו משום מצוה לקיים דברי המת )רבנו ירוחם
נכ"ו ח"א .וע"ל סימן רנב(:

)עח( )כט( קטן שהגדיל  -עיין בתשובת מבי"ט ח"ב /ח"א /סי' של"ה )ש"ך(.1275
)עט( או שלא יתנו לו עד זמן מרובה כו'  -ואם בתוך זה הזמן שיעבד היתום נכסיו לאחר אינו
כלום אפילו לאחר הזמן )סמ"ע( ,אל תתנו אינו יכול להפקיע ירושתו ,דהוי מתנה על מה
שכתוב בתורה ,דכמו דאם אומר אל תתנו לו ירושה כלל אינו כלום דהוי מתנה על מה שכתוב
בתורה ה"נ אם אומר אל תתנו לו ירושה תיכף הוי מתנה על מה שכתוב בתורה ,דהתורה
אמרה שיהיה יורש תיכף כשימות האב ,אמנם יש בו משום מצוה לקיים דברי המת ,ואז
בעינן דוקא שהושלש מתחילה לכך ,כמבואר בסימן רנ"ב סעיף ב' ור"נ סעיף כ"ג ,וגם אפילו
הושלש מתחילה לכך מ"מ אם מכר מכירתו מכירה כמבואר בסימן רנ"ב שם ברמ"א ,א"כ
אמאי לא יהיה ממש בשעבוד ,הא שעבוד כמכר ועדיף מיניה ,ועיין בסימן רל"ה בסמ"ע
ס"ק כ' ,ועיין מה שכתבתי שם ]סק"ו[ )נתה"מ( ,וי"א שאם בצואה היה מפורש להדיא שתוך
הזמן לא יוכל היורש לעשות שום דבר ,וא"כ אפשר לומר דלא סתרי אהדדי )פ"ת(.
)פ( שם  -ואם העמיד אפוטרופוס לבן אחד שהיה לו והניח אשתו מעוברת וילדה בן אחר
מיתתו והבן הראשון נפטר ,אותו אפוטרופוס משתדל גם לאותו בן שנולד ,דדעת אביו
קרובה אצל בנו והוא ידע שהיא מעוברת )סמ"ע(
)פא( אלא אם כן יש בו משום מצוה לקיים כו'  -והיינו כשהוציא המעות מידו ,ע"ש ]בסימן
רנ"ב[ ,והכא נמי דוקא כגון שנתן הממון בחייו לידו דאפוטרופוס או ליד שליש אחר
)סמ"ע(.

)כז( השוטה והחרש ,דינם כקטנים ומעמידים להם אפוטרופוס:
)כח( אפוטרופוס שמת והוציא בנו פנקס אביו שכתוב בו שהוציא בפרנסת היתומים מנה,
אין מוציאין מהיתומים בכך דשמא נתפרע ולא נמחק ,אבל בעודו חי נאמן על מה שאומר
שהלוה להן ,ונוטל בשבועה )רמב"ן סימן נ(.

)פב( אין מוציאין מהיתומים כו'  -ר"ל דנכסים בחזקת יתמי קיימי ואף על פי שהם תחת יד
בן אפטרופוס אין מוציאין מן היתומים נכסים שהן בחזקתן ,וכן אינו נאמן להחזיק מה
שבידו כפי מה שכתוב בפנקס )ש"ך( ,כיון שאביהם אינו נאמן רק בשבועה ועדיין לא נשבע
אינו יכול להוציא מידם )נתה"מ ,(1276עי' שער משפט ]סק"ג[) 1277פ"ת(.
רצא  -דין שומר חנם מאימתי מתחייב בשמירה ,וכיצד היא השמירה ,ובו כ"ח
סעיפים.
)א( קכשומר חנם)1278א()ב( פטור בשבועה מגניבה ואבידה ואינו חייב לשלם)ג( כי אם
בפשיעה)ד(.

)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
 1275לא עשיתי$$
 1276חסר משהו בנתה"מ.
 1277לא עשיתי.$$
 1278עי' 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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)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 1279דמי
הקרן והריבית )רע"א(.
)ב( שם  -פשיעה נקרא מה שהיה לו לטרוח ולא טרח )ש"ך בשם המהר"ן ששון עז.(1280
)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) 1281קצה"ח.(1282
)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(.

)ב( קכאשומר חנם הוא שהפקיד אצלו כסף או כלים או בהמה או כל דבר לשמור)ה( והוא
קבל עליו לשומרו ,ואפילו לא קיבל בפירוש אלא שאמר לו הנח לפני הוא שומר חנם)ז(.
קכבאבל אם אמר לו הנח לפניך או הנח סתם)ח( קכגאו שאמר לו הרי הבית לפניך)ט( ,אפילו
שומר חנם לא הוי)י( ,ואינו חייב שבועה כלל ,קכדאבל מחרים על מי שלקח פקדון שלו ולא
יחזירנו לבעליו .קכהומכל מקום מי שהיה מהלך בדרך ואמר ליה חבירו הולך עמך אלו
המנעלים ,ואמר לו הניחם כאן על החמור והניחם שם ,ולא קבלם הנפקד בידו אלא כמו
שהניחם המפקיד על החמור כך הוליכם ולא קשרם ,והלך לו מן הצד להסך רגליו והניח
החמור על אם הדרך ונאבדו המנעלים)יא( ,הוי שומר חנם והוה ליה פושע וחייב לשלם .הגה
קכודלא אמרינן דאם אמר הנח סתם לא הוי שומר חנם אלא במקום המשתמר ,אבל בדרך וכיוצא בו
ודאי קבל עליו שמירה)יב( .קכזויש חולקין וסבירא להו דאפילו במקום שאינו משתמר לא הוי שומר
חנם עד שיאמר הנח לפני.

)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(.
)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(.1283
)ז( אלא שאמר הנח לפני הוא ש"ח  -ואם קבל שכר הוי ש"ש בלשון זה שאמר הנח לפני
ועי' לקמן ס"ה ע' בתשו' ן' לב ס"א כלל י"ז ר"ס צ"ו ) 1284ש"ך( ,ואם אחד שקנה מחבירו
סחורה בקנין סודר או בשאר קנינים שאינו יכול לחזור בהן ונשאר אצל מוכר ,אפילו שומר
? 1279
 1280האם יש עוד להביא משם ,וגם עח ,וע"ט לא ראיתי תוספת וכן במהרי"ט סימן ק"ה דף קכ"ה
ע"ב וד':
 1281צ"ע בדבריו שמזכיר שעת הפשיעה וכן שעת הגזילה ,וצ"ע
 1282לא הבאתי דברי הנתה"מ שלא ראיתי הלכה שיוצא ממנו.
 1283לא עשיתי$$
 1284לא עשיתי
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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) 1285רע"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) 1286ש"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 ,(1287ומשום 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 משליחות יד
דפקדון דחייב על ידי שליח ,אבל על מנת לשלם דפטור מאונסין ,ואינו אלא מתורת שליחות
יד דשומרין ,זה שאומר הנח לפניך פטור) 1288קצה"ח(.1289
)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
 1285ועיין בתשו' קול בן לוי סי' כ' דף מ"ז ע"ב – רע"א.
 1286עיין בתשובת מהרא"ן ששון סימן קמ"ד ובתשובת ר"ל ן' חביב סימן צ"ד
 1287עי' נתה"מ שמפרש את הש"ך ,אבל נ"ל שזה מובן מעצמו ,ולכן אין להביא את הנתה"מ.
 1288נכון? השורה האחרונה.
 1289עי’ קצה"ח שז סק"א כמה דעות שבהסתלקות הבעלים השומר נתחייב וצ"ע
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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(.1290
)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(.

)ג( קכחבקש מחבירו שיתן רשות להכניס בהמתו או פירותיו לחצרו)יג( ונתן לו רשות ולא
פירש כלום בשמירתן ,אינו חייב בשמירתן כלל)יד(.

)יג( לחצרו כו'  -דוקא בחצר אבל אם הכניס ענינו לבית בעל הבית ברשות סתמא דמילתא
קביל עליה בעה"ב נטירותא) 1291ש"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(.

)ד( אפילו כשקיבל עליו אינו חייב אלא כפי שווי החפץ שקבל עליו לשמור שאם נתן לו
לשמור דינר זהב ואמר לו הזהר בו של כסף הוא ופשע בו ונאבד אינו חייב אלא בשל כסף
שיאמר לו לא קבלתי עלי אלא שמירת דינר של כסף)טז( וכן כל כיוצא בזה אבל אם הפסידו
בידים משלם של זהב)יז( הגה שמעון קבל ספרים מראובן להוליכם למקום אחר ונלקחו במכס
ואומר שראובן פשע שאמר שאין נותנין מכס מספרים ובלא כן לא היה מקבל עליו השמירה כי אין
רצונו לטרוח בדבר המכס הדין עם שמעון.
רבי עקיבא איגר חושן משפט סימן רצא סעיף ד

)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
 1290לא עשיתי$$
 1291ע' בתשו' מ"ע סי' צ"ב = ש"ך
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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 1292 .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 ,1293אבל
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 .(1294וי"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 היכא
דהפקידו סתם והנפקד אומר שמא מוזהב הוא והמפקיד אומר ודאי זהב הוא נשבע ונוטל
לכ"ע )ש"ך(.

)ה( ויש מי שאומר שהשומר הזה מיד כשקבל עליו לשמור או שאמר הנח לפני ונסתלקו
הבעלים משמירה חייב עליו אם פשע אע"פ שלא משך)יח( ויש מי שאומר 1295שאינו חייב
עד שימשוך)יט( ובמקום שמשיכה קונה)כ(.

)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(.1296
 1292לא עשיתי$$
 1293זה מסכנת הש"ך האם זה גם מסכנת הקצה"ח.
 1294האם הקצה"ח חולק על השו"ע והוא המח' רמב"ן ותוס' הובא בנתה"מ?
 1295ע' בתשו' מבי"ט ח"ב /ח"א /סי' שמ"א) :ש"ך(.
 1296לא הבאתי את דברי הש"ך והנתה"מ.
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)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(.

)ו( אם פשע בו ולא שמרו כראוי לענין אחד אע"פ שלבסוף נאבד באונס בענין אחר)כא(
חשיב פושע וחייב לשלם מעשה באחד שהפקיד מעות אצל חבירו והניחם במחיצה של קנים
והיו טמונות בעובי המחיצה)כב( ונגנבו משם ואמרו חכמים אע"פ שזו שמירה מעולה לענין
גניבה אינה שמירה כראוי לענין האש ומאחר שלא טמנו בקרקע או בכותל בנין פושע הוא
וכל שתחילתו בפשיעה וסופו באונס חייב וכן כל כיוצא בזה)כג(.

)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) 1297נתה"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(.
)כג( וסופו באונס כו' – אפילו באונס דלא שכיח כלל) 1298ש"ך( ,זה רק בפשיעה גמורה ולא
בשינוי )רע"א( .וי"ח שבאונס דלא שכיח כלל פטור) 1299פ"ת(.

)ז( המפקיד אצל חבירו בין כלים בין מעות ואמר תן לי פקדוני ואמר לו השומר איני יודע
אנה הנחתי פקדון זה או באיזה מקום קברתי הכספים)כד( המתן לי עד שאבקש ואמצא
ואחזיר לך)כה( הרי זה פושע וחייב לשלם מיד)כו(.

)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 פשע במה
ששינה ,אם אינו יכול לישבע משלם 1300ועי' לקמן סי' רצ"ח ס"ב דנשבע שא"י שנגנב
פטור) 1301ש"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(.

)ח( באו עליו גנבים וגנבו הפקדון ואלו צווח היו באים בני אדם להציל חייב)כז( דכיון שלא
צווח פשע ואפילו אם באו אנסים צריך לצעוק ולבקש אנשים שיעזרוהו לעמוד כנגדם)כח(
ואם היה אפשר לו לעשות כן ולא עשה חייב ודוקא בחנם אבל אם לא היה מוצא מי שיבא
לעזרו אלא בשכר פטור)כט(.

 1297עי' לקמן ס"ק )פז(.
 1298רבי 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:
 1299נכון?
 1300החמשה מילים אחרונות שלי ,ולא ברור לי בכלל.
 1301וע' 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':
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)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') 1302רע"א(.

)ט( פשע השומר ולא שמר הבהמה כראוי ויצאה לאגם ומתה שם כדרכה פטור אע"פ
שתחילתו בפשיעה לענין זאבים וגנבים ואם טרפה זאב או נגנבה משם היה חייב עכשיו
שמתה כדרכה פטור)ל( שלא גרמה לה יציאתה אבל אם גנבה גנב מהאגם ומתה כדרכה
בבית הגנב הרי השומר חייב)לא( אע"פ שהוא שומר חנם שאפילו לא מתה הרי היא אבודה
ביד הגנב ויציאתה גרמה לה להיגנב וכן כל כיוצא בזה

)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(.

)י( העלה הבהמה לראש ההר)לב( ונפלה ומתה הרי זה פשיעה מתה שם כדרכה פטור

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

)יא( עלתה מאליה אפילו לא עלתה בעל כרחו אין זו פשיעה אלא דומה לגנבה ופטור שומר
חנם)לג(.

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

)יב( שומר חנם שהניח הבהמה ונכנס לעיר ובא ארי ודרסה זאב וטרפה אם נכנס בשעה
שדרך בני אדם ליכנס פטור)לד( אפילו אם היה יכול להציל אם היה שם ואם נכנס בשעה
שאין דרך בני אדם ליכנס רואים אלו היה יכול להציל אם היה שם חייב ואם לאו פטור)לה(.

)לד( בשעה שדרך בני אדם ליכנס כו'  -דהא נטריה כדנטרי אינשי )סמ"ע( ,ע' בתשו' ר"ש
כהן סי' ק"י ובתשובות ר"י לבית לוי סי' כ"ח דף קמ"ט )ש"ך( .1303ועי' נ"י טעם אחר בשם
הראב"ד )רע"א(.1304
)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(.

)יג( כיצד דרך השומרים ,הכל לפי הפקדון .יש פקדון שדרך שמירתו להניחו בבית שער)לו(,
כגון הקורות והאבנים .ויש פקדון שדרך שמירתו להניחו בחצר ,כגון חבילות פשתן הגדולים
וכיוצא בהן .ויש פקדון שדרך שמירתו להניחו בבית כגון שמלה וטלית ויש פקדון שדרך
שמירתו להניחו בתיבה או בארגז ונועל עליו כגון בגדי משי וכלי כסף וכלי זהב וכיוצא
בהם)לז( הגה יש אומרים דסתם תיבות חתורות אצל עכברים)לח( וצריך להשים בגדים וכדומה על
נס ולא להניח בתיבות והכל הוא לפי הענין.

)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(.

 1302לא עשיתי$$
 1303לא עשיתי$$
 1304לא עשיתי$$
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)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,
וע"ש ע' בתשו' מהר"א ן' ששון סי' ע"ז דף ק' ע"א וסי' ע"ח וע"ט) 1305ש"ך( ,ועיין בתשו'
ראש יוסף למוהר"י אשקפה סי' ג' ד"ז ע"א )רע"א(.1306

)יד( השומר שהניח הפקדון במקום שאינו ראוי לו ונגנב משם או אבד אפילו נאנס שם כגון
שנפלה דליקה ושרף כל הבית)מ( הרי זה פושע וחייב לשלם ואע"פ שהניח הפקדון עם שלו
אם ראוי לשמירה פטור ואם אין המקום ראוי לשמירה חייב בשלו הוא רשאי ואינו רשאי
בשל אחרים

)לט( השומר שהניח כו' .ע' בתשובת מבי"ט ח"א /ח"ב /בשאלות השניות סי' ע' וסי' קל"ג
)ש"ך(.1307
)מ( 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(.
1308
)מא( אע"פ שהניח פקדון – עי' שות גינת וורדים חו"מ כלל א' סי' ה' )רע"א(.

)טו( הכספים והדינרים)מב( ולשונות של זהב ושל כסף ואבנים טובות אין להם שמירה אלא
בקרקע)1309מג( ויתן עליהם טפח עפר או יטמינם בכותל)מד( 1310בטפח התחתון הסמוך
לקרקע או בטפח הסמוך לקורה אפילו לא יתנם באמצע עובי הכותל רק שיכניס טפח
בתוכו)מה( אבל לא באמצע הכותל שמא יחפרו הגנבים ויגנבו אפילו נעל עליהם כראוי
בתיבה או החביא אותם במקום שאין אדם מכירו ולא מרגיש בו הרי זה פושע וחייב לשלם

)מב( הכספים והדינרין כו'  -סתם כספים ר"ל מטבע של כספים ,ודינרין ר"ל דינר של זהב
)סמ"ע(.
)מג( 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(.
K 1305לא עשיתי$$.
 1306לא עשיתי.$$
 1307לא עשיתי$$.
 1308לא עשיתי$$
 1309ע' 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 ְשלָנוּ 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'.
 1310וע' בס' א"א דף ק"ב ע"ד )ש"ך(.
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)מד( 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(.
)מה( אפילו לא יתנם באמצע עובי הכותל  -פירוש ,לא הטריחוהו בכך ,אבל אם הניחם תחת
הקרקע או בעובי הכותל יותר מטפח עדיף טפי )סמ"ע(.

)טז( המפקיד אצל חבירו כספים ערב שבת סמוך לבין השמשות)מו( אינו חייב לטרוח
ולקבור אותם עד מוצאי שבת ואם נתאחר למוצאי שבת כדי לקברם ולא קברם ונגנבו או
נאנסו חייב ואם תלמיד חכם הוא המפקיד אינו חייב עד שישהא אחר שיבדיל כדי לקברן
ויש אומרים דהוא הדין אם הנפקד תלמיד חכם

)מו( סמוך לבין השמשות כו'  -ל"ד ביה"ש אלא אפי' מחצי היום ואילך) 1311ש"ך(.
)מז( 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(.

)יז( התנה הנפקד על מנת שלא אטמנם בקרקע וכן כל דבר ודבר שיניחנו עם שלו הכל לפי
תנאו
1312
שכספים אין להם שמירה אלא בקרקע בשעה שגנבים מצוים
)יח( במה דברים אמורים
ואנשים רמאים שמחפשים אחריהם אבל במקום דליכא כל הני אין צריך לכסותם בקרקע
אלא מניחם במקום שמניח מעותיו ובמקום 1313המשתמר)מח( כפי דרך המקום וכפי הזמן שהוא
מפקיד)מט(.

)מח( 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(.
)מט( 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
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(.

 1311ע' בתשובת מהרי"ט סי' מ"ד ע' בתשו' מהרא"ן ששון סי' ע"ט – ש"ך.
@@ 1312ש”ך@@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:
@@ 1313ש”ך@@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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)יט( אפילו בשעה שגנבים 1314מצויים לא אמרו כספים אין להם שמירה אלא בקרקע אלא
במפקיד סתם אצל חבירו לשמרם אבל מפקיד מעות אצל חבירו כדי להתעסק בהם)נ(
וירויח פשיטא דהוי כמו אמר לו בפירוש שאינו מצריכו לקברן בקרקע
)נ(

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

)כ( המפקיד כספים אצל חבירו בדרך להוליכם לביתו)נא( או ששלח עמו מעות ממקום
למקום צריכים שיהיו צרורים ומונחים בידו)נב()נג( או קשורים כראוי על בטנו מכנגד פניו
עד שיגיע לביתו ויקברם כראוי ואם לא קשרם בדרך הזאת אפילו נאנסו חייב לשלם שהרי
תחילתו בפשיעה

)נא( 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(.
1315
)נב( ומונחים בידו  -אם הניח במקו' שמניח מעותיו דפטור ,ועי' סמ"ע לקמן ס"ק )נד(
)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(.
)נג( 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(.

)כא( כל המפקיד אצל בעל הבית בין כלים בין מעות על דעת אשתו ובניו ובני ביתו
הגדולים 1316הוא מפקיד)נד( וכן אם הנפקד החזיר הפקדון לאשת המפקיד פטור)נה( ועי' לקמן סי'
ש"מ ס"ח)נו( אבל אם מסר לבניו ובני ביתו הקטנים או לעבדיו בין גדולים בין קטנים)נז( או
לאחד מקרוביו שאינם שרויים עמו בבית ואין סומכין על שלחנו ואין צריך לומר אם מסרם
לאחר הרי זה פושע וחייב לשלם אלא אם כן הביא השומר השני ראייה שלא פשע)נח( וכן
אם הניח אחרים ליכנס במקום שהפקדון מונח אע"פ שאינן בחזקת גנבים אם נגנב חייב לשלם דהוי
פשיעה)נט(.

)נד( 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
תמיד בביתו לשמור פקדונו )סמ"ע( ,1317אפילו שומר שכר )ש"ך( ,וי"ח שדווקא בשומר
חנם) 1318קצה"ח(.1319
)נה( פטור כו'  -וי"ח עי' לעיל סי' ס"ב ס"ק צ"ד )ש"ך(.

@@ 1314ש”ך@@רצא ס"ק כה
)כה( אפי' בשעה שהגנבי' כו' .ע' בתשו' מהרא"ן ששון סי' ק"ן:
 1315ע' 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':
 1316ע' 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
 1317ע' בתשו' ר"מ אלשיך סי' ל"ט )ש"ך(
 1318הקצה"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 )פ(.
 1319עי' פ"ת הובא לקמן סי' ש"ג במאיר המשפט סק"א .עי' לקמן ס"ק )סב( ,ועי' לקמן ס"ק )פד(.
לא ראיתי הלכה יוצא מהנתה"מ.
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)נו( 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(.1320
)נז( בין גדולים כו'  -פירוש ,כנעניים ,ומשום דסתם עבדים כנעניים גזלנין הן ,משא"כ עבדים
עבריים הוו דומיא לבני ביתו )סמ"ע( ,בין גדולי' בין קטני' כו' .ע' בתשו' ר"ש כהן ח"ב סי'
פ"ה ובתשו' רשד"ם סי' רכ"ב.1321
)נח( 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(.
)נט( אם הניח אחרים ליכנס  -אפילו טוען שמא נגנב קודם שהניח לאחרים ליכנס דחייב
)נתה"מ(.

)כב( מי שהוא ידוע בודאי שאינו רגיל לשמור הפקדון אלא למסרו ביד אחר שאינו שרוי
בביתו ואינו סומך על שלחנו דינו כמוסר לבני ביתו)ס(.

)ס( 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) 1322רע"א(.

)כג( מעשה באחד שהפקיד מעות אצל חבירו ונתנם השומר לאמו והחביאה אותם ולא טמנה
אותם ונגנבו ואמרו חכמים אין השומר חייב לשלם מפני שנתנם לאמו שכל המפקיד על
דעת בניו ובני ביתו הוא מפקיד ואע"פ שלא אמר להם פקדון הם יש לו לטעון כל שכן
שהיתה נזהרת בהם אם היתה סבורה שהם שלו)סא()סב( וכן אין אמו חייבת לשלם שהרי
לא אמר לה שהם פקדון)סג( ואמרו חכמים ישבע השומר שאותם המעות עצמם הם שנתן
לאמו)סד( ותשבע אמו שהחביאה אותם)סה( ונגנבו ויפטרו שניהם וכן כל כיוצא בזה ודוקא
במעות וכיוצא בזה בדבר שאינו מסויים צריכין שניהם לישבע)סו( אבל אם הוא חפץ מסויים נשבע
השני ולא הראשון)סז(.

)סא( כל שכן שהיתה נזהרת כו'  -והא דלא טמנתם בקרקע ,משום דסברה דשל בנה הן והוא
יעסוק בהן ולא ניחא ליה בהטמנתן בקרקע) 1323סמ"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 ,עיין בתשובת מהרי"ט סי' מ"ד וק"ה ריש דף קכ"ו )ש"ך( ,1324א"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(.
1325
)סב( שם  -ודוקא ש"ח אבל ש"ש חייב דה"ל לפרש שהוא פקדון )ש"ך(  ,וי"א כיון דהוא
שומר שכר ומסר לאמו שהיא שומר חנם ונגנב לבסוף ,ודאי דחייב כמבואר לקמן סעיף 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(.1326
)סג( 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,
 1320לא הבאתי קצה"ח סק"ז.
 1321לא עשיתי.$$
 1322לא עשיתי$$
 1323אבל חפץ שלא שייך לומר שהוא יעסוק בהם ,אין כזה טענה )נתה"מ סקכ"ג(.
 1324לא עשיתי.$$
 1325עי 'לעיל ס"ק )נד(.
 1326חלק הפ"ת השייך לכאן לא הבאתי האם הוא נצרך?
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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) 1327רע"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(.1328
)סד( ישבע השומר שאותם המעות  -והיא שבועת שומרים דאורייתא ,ועי' לקמן סכ"ו סקל"ב
אם צריך לכלול שלא שלח יד )נתה"מ(.
)סה( 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(.
)סו( 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(.
)סז( 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(.

)כד( מכאן אתה למד שהשומר שמסר הפקדון לאשתו ובני ביתו והודיעם שהוא פקדון
ולא שמרו כדרך השומרים שהם חייבים לשלם)סח( לבעל הפקדון ובעל הבית פטור שכל
המפקיד על דעת אשתו ובניו הוא מפקיד ואם אין להם לשלם יש אומרים דבעל הבית חייב
לשלם)סט( ויש אומרים דפטור)ע(.

)סח( 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(.
)סט( 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(.
)ע( ויש אומרים דפטור  -כיון דכל המפקיד על דעת אשתו ובניו הוא מפקיד ,ה"ל כמסר
המפקיד עצמו בידם )סמ"ע( ,1329היינו 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
 1327לא עשיתי$$
 1328לא הבאתי דברי הפ"ת כאן.
 1329ואם 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(
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חנם ושומר שכר אפילו היה עני בשעה שמסר לידו פטור ,כיון שמסרו לשומר בן דעת ודאי
ישמרנו ,והרי עשה השמירה המוטלת עליו )נתה"מ(.

)כה( מעשה באחד שהפקיד כשות אצל אחד ,והיה לשומר כשות אחרים .ואמר לשמשו,
מזה הכשות תשליך לתוך השכר ,והלך השמש והשליך מכשות של פקדון .אמרו חכמים
השמש פטור ,שהרי לא אמר מזה תשליך ומזה אל תשליך ,ודימה שהוא מראה מקום ,ואינו
מקפיד על זה .וכן בעל הבית פטור ,שהרי אמר לו מזה תשליך ,ואינו משלם אלא דמי מה
שנהנה בלבד .לפיכך אם נעשה השכר חומץ ,פטור מלשלם .בין כך ובין כך חייב השומר
בשבועה שכך אירע ,וכן כל כיוצא בזה .ואם היה כשות הפקדון רחוק ממקום הטלת
השכר)עא( ,ושלו קרוב ,ושהה השליח לבא ,והיה שם בעל הבית ולא אמר ליה דבר ,חייב
לפי שכשראה אותו שוהה)עב( ,הוי ליה להעלות על דעתו קודם שישליכנו לתוך השכר,
שממקום רחוק הביאו .ואם היה שומר שכר יש מי שאומר שבין כך ובין כך חייב)עג( ,שהוה
ליה לפרש ולומר לא תשליך מזה.

)עא( 1330ואם 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) 1331רע"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(.
)עב( 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(.
)עג( ואם היה שומר שכר כו'  -דעליו לדקדק טפי )סמ"ע(.

)כו( קכטשומר 1332שמסר לשומר חייב אפילו אם הוא שומר חנם ומסר לשומר שכר)1333עד(
דאמר לו את מהימן לי בשבועה היאך לא מהימן לי בשבועה אפילו אם ידוע לכל מה שהשני
טוב וכשר יותר מהראשון)עה( מיהו שומר שמסר לשומר לפני המפקיד ולא מיחה פטור)עו( לפיכך
אם דרך הבעלים להפקיד תמיד)עז()עח( דבר זה)עט( אצל השומר השני הרי השומר הראשון
פטור מלשלם והוא שלא ימעט שמירתו)פ( אבל אם מיעט שמירתו כגון שהראשון היה שומר
שכר והשני שומר חינם או שהראשון שואל)פא( והשני שומר שכר)פב( פושע הוא הראשון
ומשלם אע"פ ששאל או שכר בבעלים)פג( ואם יש עדים ששמר השני כראוי)פד()פה( נפטר
שומר ראשון ואפילו לא היו שם עדים אם השומר הראשון ראה ויכול הוא לישבע הרי זה
נשבע ונפטר)פו( )ועיין סימן עב סעיף ל(1334

)עד( אם הוא ש"ח  -ומ"מ אם פשע השני ,רצה גובה מהשני ,ואפילו אם שומר הראשון שאל
1335
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) 1336נתה"מ( ,וי"א שיש ט"ס בש"ך וצ"ל :ואף אם
 1330לא הבאתי ש"ך סקל"ט ונתה"מ ,האם נצרך?
 1331לא עשיתי$$
 1332עי’ שז סמ"ע סק"ד ,ונתה"מ שם ,וצ"ע אם להביאם כאן.
 1333עי’ 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.
 1334עי’ פ"ת שלג א:
 1335עיין בתשו' ר"מ אלשקר סי' ל"ט – ש"ך
 1336ולכן בשואל בבעלים ,השני חייב לראשון ,ולא לבעלים.
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שומר השני שאל בבעלים כו' ,אבל מדין שומר הראשון אם היתה שמירה בבעלים פטור
לגמרי )פ"ת(.
)עה( שהשני טוב וכשר כו'  -משום דמצי א"ל דלא היה לך להאמינו למי שאין לי עסק עמו
)סמ"ע(.1337
)עו( 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(.
)עז( 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(.
)עח( 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) 1338רע"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(.
)עט( 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(.
)פ( 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 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(.
)פא( 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,
 , 1337ועיין בנחלת צבי @@ש”ך@@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
 1338לא עשיתי$$
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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 ,1339ואם 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(.
)פב( והשני שומר שכר  -נראה דצ"ל שוכר )נתה"מ(.
)פג( 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) 1340נתה"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(.
)פד( 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,(1341
דלא 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 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
1344
לקמן סי' ש"א ס"ק ד' 1342ולעיל סי' קכ"א ס"ק ז' 1343ובסמ"ע לעיל סי' קע"ו ס"ק ס"ט
ובתשובת שב יעקב סי' י"א) 1345רע"א(.
 1339עיקר דברי ולקמן סימן ש"מ ס"ק ד'.
 1340חלש?
 1341שהרי 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(.
1342
1343
1344
1345
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)פה( 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(.
)פו( 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(.

)כז( במה דברים אמורים שאין שומר חינם חייב אלא בפשיעה ,בסתם שומר .אבל אם
התנה 1346שיתחייב אף באונסין ,חייב אף בדברים בלא קנין)פז(.

)פז( 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) 1347סמ"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 )קצה"ח
ונתה"מ( ,1348י"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 ,(1349וכן 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
 1346נ"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(
 1347אין זה מקומו ,ועי' לעיל ס"ק )כא(.
 1348עי' 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(.
 1349על 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.
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ענין מהני התנאי לחייב בפשיעה .אם מוסר לו דינר כסף והתנה עמו דאם יאבד יתפרע של
זהב ונאבד פטור) 1350רע"א.(1351

)כח( המפקיד אצל חבירו בין בחנם בין בשכר או השאילו או השכירו אם שאל השומר את
הבעלים אם הדבר שלהם או שכרם הרי השומר פטור מכלום)פח( אפילו פשע בדבר ששמר
ואבד מחמת הפשיעה הרי זה פטור שנאמר )שמות כב יד( אם בעליו עמו לא ישלם)פט( במה
דברים אמורים כששאל הבעלים או שכרן בעת שנטל החפץ או שהיו שאולים או שכורים
אצלו מקודם לכן כיון שהם עמו במלאכתו בשעה שנטל אע"פ שלא היו עמו במלאכתו
בשעה שנאבד פטור אבל אם נטל החפץ ונעשה עליו שומר תחילה ואחר כך שכר הבעלים
או שאלם אע"פ שהיו הבעלים עמו במלאכתו בעת שנאבד חייב)צ(.

)פח( 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(.
)פט( 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(.
)צ( 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(.
רצב  -שלא לשלוח יד בפקדון ,ואם שלח בו יד
)א( אין הנפקד רשאי לשלוח יד בפקדון ואם שלח יד)א( אפילו אינו מכוין לגוזלו אלא
להשתמש בו קם ליה ברשותיה וחייב באונסים אע"פ שעדיין לא נשתמש בו דשליחות יד
אינה צריכה חסרון)ב( רק שיגביהנה כדי להשתמש בה בתשמיש שמחסרו אז חייב כאלו
חסרו אבל אם הגביהו לעשות בו תשמיש שאינו מחסרו אינו חייב משעת הגבהה אלא
משעת תשמיש)ג( ולא משום שליחות יד שהרי אינו שולח בו יד כיון שאינו מחסרו אלא
מפני שהוא שואל שלא מדעת דהוי כגזלן)ד( הגה קלואם החזירה למקום שנטלה)ה( משם חזר
להיות דינו כשומר)ו( הואיל ולא הוי עליו מתחילה רק שואל בעלמא ובמעות בכהאי גוונא חייב
באונסין)ז( )טור סי"א ועיין לקמן ס"ו(
 1350אמנם עי' שם הגדולים לחידא על אבות רפ"ה שחייב.
 1351נ"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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)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( ,החזירה כו' .ע"ל ס"ס שנ"ה
ובסמ"ע שם וע' בספר א"א דף ק"ג ע"א) 1352ש"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(.1353
)ו( חזר להיות דינו כשומר  -הוא מטעם שכתבתי ס"ק )ה( ,דדעת השומר חשיב דעת בעלים
)סמ"ע(.
)ז( ובמעות בכה"ג כו'  -הטעם ,דשאני מעות דמוכנים תמיד לקנות בהן סחורה ,ועי' לקמן
ס"ק )כא( )סמ"ע(.

)ב( הטה את החבית 1354ונטל ממנה רביעית ונשברה אינו חייב אלא ברביעית כיון שלא
הגביהה אבל אם הגביהה כדי ליטול ממנה רביעית חייב אפילו לא נטל)ח( אבל אם הגביה
את הכוס ליטול ממנה דינר וכיוצא בכיס מדברים שאינם גוף אחד הרי זה ספק)ט( אם
נתחייב בכל הכיס או לא נתחייב אלא בדינר בלבד

)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(.

 1352לא עשיתי.
 1353לא הבאתי פ"ת
 1354ע' בתשו' מהרא"ן ששון סי' ק"ב )ש"ך(
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)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(.

)ג( וכן אם הטה ונטל ממנה רביעית והחמיצה חייב בכולה ,שמחמת שחסרה החמיצה.1355
במה דברים אמורים ,בחבית של יין שדרכו להחמיץ כשהוא חסר ,אבל שאר פירות ששלח
יד במקצתם ולא הגביהן ,אינו מתחייב 1356אלא כפי מה שנטל)י(.

)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(.

)ד( אמר שרוצה לשלוח יד בפקדון ,אינו חייב אע"פ שאומר כן בפני עדים)יא(.

)יא( אמר שרוצה לשלוח כו'  -יש להסתפק במי שהיה רוצה לעכב פקדון מחמת חוב ,אי
מקרי שולח יד בפקדון) 1357ש"ך(.1358

)ה( השולח יד בפקדון על ידו או על ידי שלוחו הרי זה גזלן)יב( ונתחייב באונסיו ונעשית
הגזילה ברשותו ומשלם אותה כדין הגזלנים שיתבאר בהלכות גזילה

)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( ,1359וי"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
 1355ע"ל סי' ר' ס"ז בהגה ובט"ז שם )רע"א(.
 1356משמע 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(.
 1357ועי' בזה בשו"ת מהרי"ט סי' פ"ט )רע"א(.
 1358סמ"ע סק"י ,וש"ך סק"ד לא ראיתי צורך לכאן בדווקא.
 1359לא ראיתי הלכה יוצא מהקצה"ח הנוגע לכאן ,וכן ש"ך סק" ו בא לחלוק על הטור..
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1360

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) 1361רע"א(.

)ו( המפקיד חבית אצל חבירו ,בין שייחדו לה הבעלים מקום ,בין שלא ייחדו לה מקום,
וטלטלה לצורכו)יג( ונשברה ,בין קודם שהחזירה למקומה בין אחר שהחזירה למקום שייחדו
לה ,חייב לשלם .ואם טלטלה לצורכה)יד( ,בין שנשברה מתוך ידו ,בין שנשברה משהניחה
במקום אחר ,פטור .הגה טלטלה לצורך מקומה)טו( חייב בפשיעה ופטור באונסים 1362ואם אירע
האונס מחמת שינוי המקום)טז( אם יחדו לה הבעלים מקום חייב אפילו משהניחה ואם לא ייחדו לה
הבעלים מקום פטור משהניחה)יז(.

)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.(1363
)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.(1364
)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
 1360האם 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??
 . 1361ועי' מהרי"ט בחי' פוסקים רפ"ב דקדושין – רע"א
 1362ע' רע"א שזה פושע ולא שליחות יד וכן בט"ז
 1363עיי"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.
[ 1364סמ"ע אות יב[ פי' כגון .נ"ב ולענ"ד הקלישה הי' נראה דלצורך מקומה היינו דהשומר צריך
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(.
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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(.

)ז( היה הנפקד שולחני או חנוני ,והופקד אצלו מעות ,אם אינם חתומים ולא קשורים קשר
משונה ,אע"פ שהם צרורים)יח( ,מותר לו להשתמש בהם)יט( ,לפיכך נעשה עליהם שומר
שכר)כ( וחייב בגניבה ואבידה ,אפילו קודם שנשתמש בהם .ואם כבר נשתמש בהם ,חייב
גם באונסין)כא( ,אפילו אחר שהחזירם למקומם ,עד שיחזירם לבעליהם .ואם היו המעות
צרורים וחתומים או קשורים קשר משונה לא ישתמש בהם לפיכך אבדו או נגנבו אינו חייב
באחריותן ואם הופקדו אצל בעל הבית ,אפילו הם מותרים ,לא ישתמש בהם)כב( .לפיכך
אבדו או נגנבו אינו חייב באחריותן והוא שיטמנם בקרקע כמו שנתבאר )בסימן רצא סט"ו(
ובעל הבית שרוב עסקיו בריבית דינו כשולחני)כג( לפי שצריך תמיד למעות)כד( הגה ודוקא
במעות ממש ,אבל בנסכא של כסף לא .ומיהו הכל לפי הענין .ואם הרויח במעות ,בין היה לו רשות
להשתמש בהן או לא)כה( ,אין צריך לתת מן הריוח לבעל הפקדון)כו( .מיהו אם בא בעל הפקדון ואמר
תן לי פקדוני ואני ארויח בהן לעצמי והלה מעכב בידו חייב ליתן הריוח)כז( מכאן ולהבא אבל אם
אומר הנפקד הוצאתים בעסק אם תרצה קבל עליך העסק בין לשכר בין להפסד)כח( הדין עם
הנפקד)כט( ואם נתעסק בהן לצורך בעל הפקדון הריוח שלו)ל( ואם גילה דעתו שעסק לצרכו1365
או 1366במקום שאסור להשתמש שמסתמא עסק בהן לצורך בעל הפקדון אינו נאמן לומר לעצמי
עסקתי עד שיאמר כן לפני עדים.

)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) 1367ש"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 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
)א (

 1365ואם גילה דעתו כו' .ע' בתשוב' ן' לב ס"ג סי' קי"ב )ש"ך(.

 1366נתה"מ גורס 'אז'.
 , 1367וע"ל סי' ל"ט ס"ק מ"ט – ש"ך .ועי' לקמן רצג סק"א בש"ך
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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(.1368
)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) 1369פ"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(.
)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( ,1370מש"כ שגילה הנפקד דעתו דעוסק
לעצמו כו' ,מיירי שאמר כן לפני עדים כמו שסיים הרב בסוף הג"ה ,וזה קשה .אלא נראה דיש
 1368בב"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(.
 1369ועיין תשובת בית אפרים חלק חו"מ סי' נ' מ"ש בזה .ועיין בתשובת נודע ביהודא ]מהדרק[ סי'
ל"ה – פ"ת
 1370ואם 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(
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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.1371
והציור 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 דחייב מדינא דגרמי חייב אפילו לא
כיון להזיק ,1372א"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(.1373
)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(.
 1371מכאן משמע שאין להתיר עיסקא זכות לומר שלא עסקתי לצורכו.
 1372ש"ך שפו סק"א שאין גרמי בשוגג.
 1373הוצאתים בעסק כו' .ע' בספר א"א דף ק"ג ע"ד )ש"ך(
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)ח( המפקיד אצל חבירו ממון או כלים חשובים ,ובאו עליו גנבים ,וקדם ונתן להם הפקדון
להציל עצמו)לא( .אם היה אמוד שהוא בעל ממון ,חייב ,שחזקתו שבגללו באו הגנבים,
ונמצא זה מציל עצמו בממון חבירו .ואם אינו אמוד ,חזקתו שלא באו אלא לשמע
הפקדון)לב(.

)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( ,1374וי"א דאדעתא דהכי קבל שמירה כאן )ש"ך(.

)ט( הופקד אצלו ממון של פדיון שבויים ,ובאו עליו אנסים ונתנו להם להציל עצמו .אם
לא היה מצוי אצלו שם ממון אחר לפדות עצמו בו)לג( ,פטור ,שאין לך פדיון שבויים גדול
מזה .ודוקא שהיה ממון של פדיון שבויים סתם ,אבל אם היה של פדיון שבויים ידועים חייב.

)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(.1375

)י( המפקיד פירות אצל חבירו הרי זה לא יערבם עם פירותיו)לד( .עבר וערבם)לה( ,יחשוב
כמה היה הפקדון ויראה כמה חסר הכל ,ויחשוב חסרון הפקדון ,ויתן לו אחר שישבע)לו(.
הגה וכן אם נתן לו מעות להוליכו על אחריותו)לז( ,ונתנן עם מעותיו)לח( ,ונאבדו מקצת המעות,
ההפסד לפי ערך המעות)לט( .ודוקא מעות וכיוצא בו שאינו דבר מסויים ,אבל אם נתן לו להוליך
טבעיות של זהב וכיוצא בו ,וערבן עם שלו ונאבד אחד מהן ,יכול המוחזק לומר לשאינו מוחזק ,דלמא
שלך נאבד)מ()מא( .ואם שנים הפקידו אצל אחר ונאבד או נגנב אחד מהן)מב()מג( ,אזלינן בתר
רובא)מד( ,וכל דפריש מרובא קא פריש)מה( .ואם הוא קבוע כמחצה על מחצה דמי)מו(.

)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(.
)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
 1374לא ראיתי צורך להביא את דברי הש"ך.
 1375לא ראיתי צורך להביא את דברי הש"ך.
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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 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 - 1376דעת 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(.

)יא( נסתפק מהם ולא ידע כמה נסתפק ,יוציא לו חסרונו לחטים ולאורז קלוף)מז( ד' קבין
ומחצה לכל כור ,לשעורים ולדוחן ט' קבין לכל כור ,לכוסמין ולזרע פשתן בגבעוליו ולאורז
שאינו קלוף ג' סאים לכל כור וכמדה הזו לכל שנה ושנה
)מז(

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

)יב( במה דברים אמורים שמדד לו בימות הגורן והחזיר לו בימות הגורן אבל מדד לו
 1376נתיבות זו חלש קצת.
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בימות הגורן והחזיר לו בימות הגשמים אינו מוציא חסרונות מפני שהם מותירות)מח(

)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(.

)יג( וכן מוציא לו שתות ליין)מט( ושלשה לוגין שמן למאה לוגין לוג ומחצה שמרים ולוג
ומחצה בלע ואם היה שמן מזוקק אינו מוציא לו שמרים ואם היו הקנקנים ישנים אינו מוציא
לו בלע

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

)יד( הפקיד אצלו פירות)נ( שאינם מדודין ,ועירבן עם פירותיו ולא מדדן לו ,הרי זה
פושע)נא( .ואם בעל הפקדון אומר כך וכך היו ,ושומר אומר איני יודע ,ישלם בלא
שבועה)נב( ,שהרי חייב עצמו בתשלומין ,ואינו יודע כמה הוא חייב ,ונמצא חייב שבועה
שאינו יכול לישבע.

)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') 1377ש"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(.

)טו( לא ערבם עם פירותיו אע"פ שחסרים ומתמעטים והולכין לא יגע בהם במה דברים
אמורים בשחסרו חסרון הראוי להם)נג( בכל שנה אבל אם חסרו יותר מכדי חסרונן אם בעל
הפקדון בעיר יודיענו ואם אינו בעיר מוכרן בבית דין
)נג(

חסרון הראוי להן כו'  -על דרך שנתבאר לפני זה בסעיף י"א )סמ"ע(

)טז( המפקיד פירות אצל חבירו והרקיבו דבש ונפסד יין והחמיץ עושה תקנה לבעל הפקדון
אם אינו בעיר ומוכרן בבית דין אע"פ שעמדו בהפסדן ואין ההפסד פושה בהם)נד( הרי
הסלים והקנקנים מוסיפים הפסד

)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(:

)יז( המפקיד חמץ אצל חבירו והגיע הפסח הרי זה לא יגע בו עד שעה חמישית)נה( ביום י"ד
מכאן ואילך יוצא ומוכר בשוק לשעתו מפני השבת אבדה לבעלים)נו(.

)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(.

)יח( והוא הדין לשאר פקדונות שלא יגע בהם אע"פ שהוא יודע בודאי שיוזלו בזמן
פלוני)נז( או יאנוס אותם המלך שמא יבואו בעליהם קודם ויטלו ממנו

)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(.

)יט( כל המוכר 1378פקדון על פי בית דין הרי זה מוכר לאחרים ואינו מוכר לעצמו)נח(
מפני החשד והדמים יהיו מונחים אצלו ויש לו רשות להשתמש בהם לפיכך הרי הוא עליהם
שומר שכר)נט( אע"פ שעדיין לא נשתמש בהם
)נח(

ואינו מוכר לעצמו  -וכן הדין באפוטרופוס שמכר )עי' סי' ר"צ סק"כ??( )סמ"ע(.

 1377עיין בתשובת ר"ש כהן סעיף ס"ב י"ז עיין בתשובת רשד"ם סי' ס"ט  -ש"ך.
@@ 1378ש”ך@@רצב ס"ק לג
)לג( כל המוכר פקדון כו' .עיין בספר א"א דף ק"ג והמבשר ע"ש:
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)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(.

)כ( המפקיד ספר תורה אצל חבירו גוללו פעם אחת לי"ב חודש)ס( ואם כשהוא גוללו
פתחו וקרא בו מותר)סא( אבל לא יפתח בגלל עצמו ויקרא והוא הדין שאר ספרים ואם פתח
וקרא וגלל בגלל עצמו הרי שלח יד בפקדון ונתחייב באונסים הגה וכמו שאסור לקרות ממנו
כך אסור להעתיק ממנו אות אחת והני מילי בעם הארץ אבל תלמיד חכם שאין לו ספר כיוצא בזה
מותר לקרות ולהעתיק ממנו כי ודאי אדעתא דהכי הפקידו אצלו)סב( ובמקום בטול תורה שאין ספרים
נמצאים יכולין בית דין לכוף לאחד להשאיל ספריו ללמוד מהן ובלבד שישלמו לו מה שיתקלקלו
הספרים.

)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 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(.

)כא( הפקיד אצלו כסות מנערה בענין שנתבאר בסימן רסז
)כב( במה דברים אמורים בפקדון שהלכו בעליו למדינת הים אבל היו עמו באותה הארץ
הרי זה לא יגע בו אע"פ שיאבד

)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 ,1379אין צריך לטפל בו )סמ"ע(.
רצג  -מתי ניתן הפקדון ליתבע ,ואם יכול להחזירו בכל מקום ,ובו ד' סעיפים.
)א( אין המפקיד יכול לתבוע הפקדון אלא במקום שהפקידו לשם)א( .שאם הפקידו אצלו
בטבריא ,אינו יכול לתובעו בצפורי)ב( .אבל בכל מקום שירצה הנפקד להחזיר למפקיד
פקדונו ,צריך לקבלו .אפילו נתנו לו בעל כרחו)ג( חשיבה נתינה ופטור)ד( .1380ודוקא שנתנו
לו אבל אם אמר להביא לו והמפקיד הלך לו חייב הנפקד ואם הפקידו אצלו לזמן ידוע אינו יכול
להכריחו לקבלו ממנו תוך הזמן)ה(
 1379לא ברור לי כוונת הסמ"ע?
 1380עיין מ"ש לעיל סי' ע"ד וס"ס ק"כ )ש"ך(,

360

מאיר המשפט על חושן משפט חלק ו'
)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 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(.

)ב( במה דברים אמורים בישוב אבל אם הפקיד אצלו בישוב והביא פקדונו במדבר אינו
מקבלו ממנו אלא יאמר לו הרי הוא באחריותך עד שתחזירנו לי ביישוב כדרך שהפקדתיו
אצלך ביישוב)ו( ואם כשהפקידו אצלו אמר לו אני רוצה לצאת למדבר והשיב הנפקד גם
אני רוצה לילך למדבר הוי כאילו פירש לו על מנת שאחזירנו לך במדבר ויכול להחזיר לו
במדבר)ז(.

)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(

)ג( המפקיד אצל חבירו והלך בעל הפקדון למדינת הים והנפקד רוצה לפרש בים או לצאת
בשיירא אם בא והביא הפקדון לבית דין נפטר מאחריות שמירתו שאין אוסרים זה במדינה
זו מפני פקדון של זה שהלך ואי אפשר לו להוליכה)ח( עמו שמא יארע לו אונס ויהיה חייב
באחריותו בית דין מפקידים ביד אדם נאמן אצלם מפני השבת אבידה לבעלים הגה ואם לא
היה יכול להניחו בישוב והוצרך להוליכו עמו למדבר מכח סכנה או מכח שומר שמסר לשומר ונאנס
מידו יש אומרים דפטור הנפקד)י(
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)ח( המפקיד אצל חברו כו' .עיין בתשו' רשד"ם סי' מ"ו ותכ"ד ובתשו' מהרא"ן ששון סי'
1381
תכ"ד )ש"ך(.
)ט( 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(.
)י(דפטור 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( 1382עכו"ם שהנחבל
נשבע ונוטל ,חייב הנפקד להוציא ממנו .ואם הלסטים מגזם לו אינו חייב להוציא )ש"ך(.

)ד( שלח לו פקדונו על ידי אחר בין שאמר ליה הולך לו או תן לו פקדונו)יא( חייב
באחריותו עד שיגיע ליד הבעלים כיון שבעל הפקדון לא עשאו שליח להביא לו לפיכך אם
בא לחזור וליטול מיד השליח רשאי במה דברים אמורים שלא הוחזק הנפקד כפרן אבל
הוחזק כפרן זכה השליח מיד בשביל המפקיד ואין הנפקד יכול לחזור וליטלו מידו ומכל
מקום חייב באחריותו עד שיגיע ליד המפקיד )וע"ל סימן רצא סכ"א אם החזיר לאשת המפקיד(
ויש מי שאומר דהוא הדין נמי)יב( אפילו לא החזיק כפרן אלא שהיה רגיל)יג( בעל הפקדון
להפקיד לזה שהופקד אצלו עתה באחרונה וכן נמי אי שדר ליה פלניא גברא מהימנא
הוא)יד( אע"ג דלא פטריה אינו יכול לחזור בו וחייב באחריותו

)יא( 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(.
)יב( ויש מי שאומר כו'  -ולעיל סי' קכ"ה סוף ס"ב כ"כ בפשיטות )ש"ך(.
)יג( 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 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(.1383
)יד( 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(.
רצד  -הכופר בפקדון או שטוען נגנב ,ובו ו' סעיפים.
)א( תבעו הפקדון וכפר בו)א( ,מיד נעשה עליו גזלן)ב( ,וחייב באונסים ופסול לעדות
ולשבועה במה דברים אמורים שיש עדים שבשעה שכפר בו היה ברשותו אבל אם אין עדים
לא שמא נאבד ממנו ואמר אכפור בו ואדחנו עד שאמצאנו ואחזירנו לו

)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

 1381לא עשיתי.
 1382תוקן על פי הנתה"מ
 1383עי' לעיל רצא סכ"א שזה דווקא בש"ח ולא בש"ש.
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חבירו אפילו שלא ברצון המפקיד אינו גזלן ולא דין עושק לו )קצה"ח .(1384עי' 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(.

)ב( לא כפר בו אלא טען נגנב או נאבד אם אמר שאירע הדבר במקום שיש עדים
מצויים יביא ראיה בעדים לדבריו ויפטר 1385אפילו משבועה ואם לא יביא עדים לדבריו
ישלם)ג( ואם הוא במקום שאין עדים מצויים ישבע שהוא כדבריו)ד( ומגלגלין עליו
בשבועתו שלא פשע בשמירתו אלא ששמרו כדרך השומרים ושלא שלח בו יד קודם
לכן)ה( שאם שלח בו יד קודם לכן ליהנות ממנו)ו( נתחייב אפילו נאנס הגה ויש אומרים
דאפילו איכא עדים שנגנב או נאבד צריך לישבע שלא פשע)ז( ומגלגלין עליו שלא שלח בה יד
אבל אי איכא עדים שלא פשע אין צריך לישבע שלא שלח בה יד.

)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 סגי
בעדים שאינו ברשותו אלא דשבועה שלא פשע נמי הוי משבועה העיקרית )קצה"ח.(1386
)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) 1387ש"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(.

)ג( זה שאמרנו 1388שבמקום שיש עדים מצויים אם לא הביא עדים שיעידו כדבריו ישלם
הני מילי במידי דשלטא ביה עינא כגון מעביר חבית בשוק וכיוצא בו אבל מילתא דעביד
דמתרמי דלא שלטא ביה עינא כגון מאן דנקט חפצא בידיה דאפשר שאע"פ שרבים מצויים
שם ליתרע אונסא ולא ירגישו בו בני אדם דינו כמקום שאין עדים מצויים
)ד( מי שהפקידו אצלו גלימא וטוען שנאנסה ,והביא עדים שנאנס לו גלימא)ח( ,אע"פ
שלא ידעו אם היתה גלימת המפקיד ,פטור ,כיון שאילו היתה גלימא בידו ,ומפקיד אומר
לא זו היא ,ונפקד אומר זו היא ,נאמן בשבועת היסת .1389ואם המפקיד אומר שמא והנפקד
אומר ברי ,אפילו היסת ליכא .והכא כיון דמפקיד לא ידע האי גלימא דאיתניס או דידיה
היא או לא נפקד ,מהימן.

)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
 1384ע' 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
 1385לא ברור לי איזה הלכה יוצא מהקצה"ח והנתה"מ .והסמ"ע
 1386חלש ועי' נתה"מ.
) 1387עיין בתשובת מהרי"ט סוף סימן ע"א( – ש"ך(.
 1388זה שאמרנו כו' .עיין בתשו' מבי"ט חלק ב' /חלק א' /סימן רפ"ט וסי' רצ"ב ובתשו' רשד"ם סימן
תל"ח )ש"ך(
 1389לא הבאתי את דברי הקצה"ח.
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גלימא אבל לא ידענו אם היה ממש כזו ששואל המפקיד ,צריך לישבע )ש"ך( ,וי"א שאין
צריך לישבע) 1390קצה"ח( ,וי"א דחייב לישבע אפילו יש עדים שנאנסה גלימא כזו )נתה"מ(.

)ה( אם התנה הנפקד שיהא פטור משבועה תנאו קיים
)ו( נגנב הפקדון באונס)ט( ואחר כך הוכר הגנב אחד שומר שכר ואחד שומר חנם עושה דין
עם הגנב ואינו נשבע)י( קדם ונשבע ואחר כך הוכר הגנב אם שומר חינם הוא רצה עומד
בשבועתו רצה עושה דין עם הגנב ואם שומר שכר הוא עושה עמו דין הגה ראובן המציא חוב
בטוח לשמעון ,וקבל שכר על הסרסרות .ואחר כך נתקלקל החוב ,וצריכין להשתדל עם השר בעד
החוב ,ושמעון רוצה שראובן יטריח אותה טירחא ,הואיל וקבל שכר מן החוב ,יש אומרים דהדין עם
שמעון דומיא דהוכר הגנב)יא(.

)ט( נגנב הפקדון באונס כו' - 1391נגנבה 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) 1392ש"ך( .ויש לסמוך על הרמ"א ולחייב את זה שנעשה החוב על ידו אם לא טרח
כראוי) ,פ"ת(.
רצה  -שילם הנפקד כיצד משביעין אותו ,ובו ג' סעיפים.
)א( שומר חנם שאמר הריני משלם ואיני נשבע)א( .אם היה הפקדון דבר שכל מינו שוה
ומצוי בשוק לקנות כמותו)ב( ,כגון פירות או יריעות של צמר ושל פשתן השוות בכל ענינים,
או קורות שאינם מצויירות וכל כיוצא בהם ,הרי זה משלם ואינו נשבע .אבל אם היה הפקדון
בהמה או בגד מצוייר או כלי מתוקן או דבר שאינו מוצא לקנות כמותו בשוק חוששין שמא
עיניו נתן בו ומשביעים אותו בנקיטת חפץ שאינו ברשותו ואחר כך משלם והוא הדין לשאר
השומרים כגון השואל שאמר מתה או נגנבה ושומר שכר והשוכר שאמרו נגנבה או אבדה
אע"פ שהם חייבים לשלם משביעים אותם שבועה שאינה ברשותם ואחר כך משלמים דמי
הבהמה או החפץ שאנו חוששים לו שמא עיניו נתן בה ואם אמרו הבעלים יתר על זה היה
שוה כולל בשבועתו שאינו שוה אלא כך וכך

)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
 1390מספיק?
 1391לא ראיתי הלכה יוצא מסמ"ע ז או הש"ך או פ"ת.
1392

364

מאיר המשפט על חושן משפט חלק ו'
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 ,שטועןואומר 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(.

)ב( נמצא כל שומר 1393שנשבע שבועת השומרים כולל בשבועתו ג' דברים :ששמר כדרך
השומרים ,ושאירעו כך וכך)ה( ,ושאינו ברשותו)ו( ,ושלא שלח בו יד קודם שאירעו המאורע
הפוטר אותו .ואם רצה לשלם ,נשבע שאינו ברשותו ,וכולל בשבועתו שכך וכך היה שוה.
שילם ולא רצה לישבע)ז()ח()ט( ,ואחר כך הוכר הגנב)י( קנה כל שבח דאתי מעלמא)יא()יב( אבל לא
שבח דמגופא)יג()יד()טו(.

)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
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( ,1394בשומרים 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(.
@@ 1393ש”ך@@רצה ס"ק ב
)ב( נמצא כל שומר כו' .עיין בספר לחם משנה פ"ד מהלכות שאלה ופ"ה מהלכות טוען ודו"ק:
 1394לא הבאתי קהצ"ח סק"א שלא ראיתי הלכה יוצא ממנו.
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)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 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) 1395קצה"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 )1396נתה"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
 1395חלש קצת.
 1396חלש.
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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(.1397
)טו( שם  -אפילו היתה עומדת באגם סמוך לגניבתה קנה השומר שבחא דמעלמא )ש"ך( ,אי
1398
אפשר למכור דבר עבור קנסו ,אמנם אם יש בו שוה פרוטה אפשר לקנותו וממילא קנסו
)קצה"ח(.

)ג( יש מי שאומר שאפילו היה הדבר המופקד או המושכר או השאול שוה פרוטה הרי
השומר נשבע עליו)טז( ואין אחד מהשומרים צריך להודאה במקצת ולא לכפירה במקצת
ורבו החולקים עליו במה שכתב שאפילו היה הדבר המופקד שוה פרוטה נשבע עליו
ואומרים שצריכים כפירת שתי כסף)יז(

)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(.
רצו  -המפקיד בעדים וטוען הנפקד :נגנב או :להד"מ ,ובו ח' סעיפים
)א( אחד המפקיד או המשאיל או המשכיר את חבירו בעדים או שלא בעדים ,דין אחד יש
להם ,כיון שהודה זה מפי עצמו שהפקיד בידו או שהשאילו או שהשכירו ,הרי זה נשבע
שבועת השומרים ,שאין אומרים מגו לפוטרו משבועה)א( אלא לפוטרו מלשלם .1399ויש
אומרים דאמרינן מיגו ליפטור משבועה ,אלא שאין זה מיגו טוב)ב( לכן לא אמרינן ליה)ג(.

)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(.1400
)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

 1397לא הבאתי את דברי הנתה"מ.
 1398נוגע לכאן?
 1399עיין 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(
 1400הש"ך לומד שמיגו הוא מן התורה ,ולכן אין מקום לחילוק הסמ"ע בדעת רבנן מתאי סומכים
על מיגו ,ולא ראיתי הלכה שיצא ממנו.
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נגנבה ומתה דאין המפקיד יודע האמת ויכול להיות שכן הוא כדברי הנפקד )סמ"ע,1401
ש"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(.

)ב( אבל אם טען לא הפקדת בידי מאומה ולא השאלתני ולא השכרתני)ד( ,או שאמר
אמת הפקדת בידי או השכרתני או השאלתני אבל החזרתי לך נשבע היסת ונפטר אפילו
הפקיד בידו או השאילו או השכירו בשטר נאמן בשבועה בנקיטת חפץ לומר החזרתי לך
במיגו שהיה יכול לומר נגנב אם הוא שומר חינם או נאנס אם הוא שומר שכר ומתה מחמת
מלאכה אם הוא שואל וכשם שאם היה טוען כן היה צריך לישבע מן התורה בנקיטת חפץ
כך כשטוען החזרתי צריך לישבע כעין של תורה

)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 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) 1402ש"ך(.

)ג( במה דברים אמורים ,1403בשהיה השומר יכול לטעון לומר נאנסו ,ולא נצרך אותו
להביא ראיה על טענתו .אבל אם היה חייב להביא ראיה על טענתו ,כגון שהיה במקום
שעדים מצויים)ה( ,אינו נאמן לומר החזרתי ,אלא ישבע בעל השטר בנקיטת חפץ שלא
החזיר לו וישלם ,והוא דאמר לו ,ישתבע לי שלא החזרתיו לך ,אבל אנן לכתחילה אמרינן
ליה זיל שלים ליה)ו(.

)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(.

)ד( בא להחזיר לו פקדונו ,ואמר לו המפקיד ,אין זה פקדוני אלא אחר הוא ,או שלם היה
ושברתו ,או חדש היה ונשתמשת בו .מאה סאין הפקדתי אצלך ,ואין אלו אלא חמשים.
ובעל הבית אומר זהו שהקפדת בעצמך ,וזה שנתת אתה נוטל .הרי השומר נשבע היסת)ז(
כשאר כל הנשבעים ,שאין כל שומר נשבע שבועת השומרים האמורה בתורה ,אלא בזמן
שמודה בעצמו של פקדון כמו שאמר המפקיד ,אלא שטוען שנגנב או אבד או נשבה .אבל
אם אמר זהו שהשאלתני או שהשכרת לי או שנטלתי שכר על שמירתו ,והבעלים אומרים
אינו זה אלא אחר ,או נשתנה מכמות שהיה ,הרי השומר נשבע היסת ,או שבועת התורה
אם הודה במקצת .כיצד מאה סאה הפקדתי אצלו ,והשומר אומר לא הפקדת אצלי אלא
חמשים ,נשבע שבועת התורה ,מפני שהודה במקצת .לא משום שבועת השומרים .מאה כור
 1401היכן שהש"ךחולק על הסמ"ע לא הבאתי
 1402עי' לעיל ס"ק )ג(.
@@ 1403ש”ך@@רצו ס"ק ה
)ה( בד"א כו' .ע' בתשו' מהרי"ט סי' ק"ה סוף דף קכ"ז:
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של חטים הפקדתי אצלך ,והוא אומר לא הפקדת אצלי אלא מאה של שעורים ,נשבע היסת
כשאר כל הנשבעים בטענה כזו)ח(.

)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(

)ה( מתנה שומר חנם להיות פטור משבועה)ט( ,והשואל להיות פטור מלשלם וכן מתנה
בעל הפקדון על שומר חינם או שומר שכר ושוכר להיות חייבים בכל כשואל שכל תנאי
בממון או בשבועת ממון קיים ואין צריך לא קנין ולא עדים)י(

)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(.

)ו( טען זה שהיה שם תנאי ,והשומר אומר לא היה שם תנאי .נשבע השומר שבועת
השומרים ,ומגלגל בה שלא היה שם תנאי.
)ז( טען שהפקיד אצלו ,וזה אמר לא אמרתי אלא הנח לפניך)יא( ,ולא נעשיתי לך שומר.
נשבע היסת שלא קבלו אלא בדרך זו ,וכולל בשבועתו שלא שלח בו יד)יב( ולא איבדו
בידים ולא בגרם ,שגרם לו שיהיה חייב לשלם)יג(.

)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 1404להכנס 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 ס"ט( ,וי"א דאף
שטוען ג"כ ששמרו כראוי מ"מ צריך היסת שלא אמר אלא הנח לפניך) 1405פ"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(.

)ח( הודה השומר שפשע ,וטען תנאי היה בינינו ,שלא אצטרך לשומרו כדרך השומרים.
והמפקיד אומר ,לא היה שם תנאי ,אע"פ שהפקיד אצלו בעדים שמעידים שדבר זה פקדון
הוא אצל זה ,אבל לא ידענו אם היה בתנאי אם לאו)יד( ,השומר נאמן מתוך שהיה יכול
לומר שמרתי כדרך השומרים ונאנסתי ,נאמן לומר שהיה ביניהם תנאי .לפיכך ישבע שלא
שלח בו יד)טו( ושאינו ברשותו ושהיה בהם תנאי .ואם הביא המפקיד עדים שפשע חייב
השומר)טז( ואינו נאמן במה שטוען תנאי היה בינינו שהרי אין כאן מיגו הגה ודוקא שיודעין
עדים שהיה שומר עליו אבל בלא זה אע"פ שפשע נאמן במגו שהיה יכול לומר לא הייתי שומר עליו
?? 1404
 1405החשבון שמשביעים הסית על שבועה דאורייתא שאם לא נשבע יורדים לנכסיו שונה מהסית
אל ראיתי שהוא נצרך לכאן.
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)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) 1406ש"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 ,דהרי
עדים מעידים שפשע ולא היה באונס ,וכיון דאין מיגו דנאנסתי אינו נאמן לומר תנאי היה
בינינו שלא יצטרך לשומרו )סמ"ע(.
רצז  -הכופר בפקדון אפילו נותן המפקיד סימן ,ובו סעיף אחד
)א( המפקיד אצל חבירו שלא בעדים נאמן לומר לא היו דברים מעולם)א( אע"פ שאין הנפקד
אמוד שיהא לו חפץ כזה)ב( והמפקיד נותן בו סימן)ג( ואפילו הפקיד אצלו בעדים)ד( אם לא
ראו עתה בידו נאמן לומר החזרתיו לך או נתתו לי במתנה)ה( ואפילו אם טוען הפקדתי בידך
חטים וזה אומר החזרתי לך והלה אומר והרי כך וכך היו ונתתם בחבית פלונית ונמצא
כדבריו אפילו הכי נאמן הנפקד לומר החזרתי לך את שלך ואלו אחרים הם)ו( אפילו
הפקידם בעדים אבל אם עדים מעידים שהפקיד בידו זה החפץ ורואים אותו עתה בידו)ז(
אינו נאמן לומר חזרתי ולקחתי ממך 1407או נתתו לי במתנה ולא מבעיא אם הוא חי
שמוציאין אותו מידו אלא אפילו אם מת מוציאים אותו מהיורשים)ח( אפילו בלא שבועה
הגה אמר המפקיד חפץ פלוני הפקדתי בעדים בידו שסימנו כך וכך ואנו רואים ביד היתומים חפץ
כזה)ט( צריכין להראותו לעדים ואם עדים מעידים אותו שהוא זה מחזירין אותו)י( ואם אמרו היתומים
אבינו אמר שלו הוא נאמנים בשבועה)יא( ולא עוד אלא מי שבא ואמר כך וכך הפקדתי אצל
אביכם ונתן סימנים מובהקים ונמצא הפקדון כמו שאמר והיה יודע הדיין שלא היה המת
אמוד)יב( שזה הפקדון שלו יש לו לדיין הזה לתת הפקדון לזה שנתן סימניו והוא שלא יהיה
המפקיד רגיל להכניס אצל זה שמת אבל אם היה רגיל להכניס אצלו שמא של אחר הוא
והכיר הסימנים שלו באו עדים והעידו לדיין שאין זה אמוד אין מוציאין מיד היתומים בעדותן
שאין זה ראיה ברורה ואומדן דעתם אינו אומד דעתו ואין לו לדיין אלא מה שדעתו סומכת
עליו ומשרבו בתי דינים שאינם הגונים ואפילו יהיו הגונים במעשיהם אינם חכמים כראוי
ובעלי בינה הסכימו רוב בתי דיני ישראל שאין מוציאים מהיתומים)יג( באומד דעתו של
דיין החזיר פקדון על פי בית דין ואחר כך נודע שטעו)יד( הנפקד פטור.

)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
 1406חלש
 1407עי’ סמ"ע בגרסאות.
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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 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) 1408ש"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 להוציא אף שיטעון לקוח ,לזה כתבו
דהוא בעצמו מצי טעין לקוח ,והא דשומשמי שאני) 1409נתה"מ(.
)ד( ואפילו הפקידו אצלו בעדים  -דהמפקיד בעדים אין צריך להחזיר בעדים )סמ"ע(.
 1408ש"ך מאד ארוך ולא בטוח שהצלחתי .ויתכן שיש חזרות גם כן.
 1409גם זה חלש.
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)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.
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(.
סימן רצח  -נפקד אומר :איני יודע כמה אני חייב ,והמפקיד טוען ברי:
)א( כל שומר שנתחייב לשלם ואמר :איני יודע כמה דמים אני חייב לשלם ,והבעלים
אומרים :אנו יודעים כך וכך היה שוה ,כגון שהפקיד אצלו כיס מלא זהובים ופשע בו,1410
הבעלים אומרים :ק"ק דינרים היו ,והשומר אומר :ודאי שהיו בו דינרים אבל איני יודע כמה
היו)א( ,נמצא זה כטוען ק"ק ומודה לו במקצת ואמר :השאר איני יודע ,שהוא מחויב שבועה
ואינו יכול לישבע ,ומשלם)ב( .ולפיכך הבעלים יטלו בלא שבועה ,והוא שיטענו דבר שהם
אמודים בו)ג( .ויש לשומר להחרים על מי שלקח ממנו יותר מהראוי לו )וע"ל סימן צ' סעיף
י'(:

)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(.

 1410לא ראיתי הלכה יוצא מדברי הסמ"ע וש"ך.
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)ב( שהוא מחויב שבועה – שונה מלקמן סי' שפ"ח סעיף א' דפסק ההג"ה דנשבע ונוטל
)ש"ך(.1411
)ג( דבר שהם אמודים בו  -עיין מ"ש בסימן צ' סק"ג )קצה"ח(.

)ב( מת אביו והניח לו שק צרור)ד( ,והפקידו אצל חבירו ופשע בו ,המפקיד אומר :איני
יודע מה היה בו שמא מרגליות היו בו ,וכן השומר אומר :איני יודע כמה אני חייב לשלם)ה(
שמא זכוכית היה מלא ,ישבע השומר כתקנת חכמים שאינו ברשותו)ו( ,ויכלול בשבועתו
שאינו יודע)ז( בודאי שהיה בו יותר על שוה כך וכך ,וישלם מה שהודה לו) .מפקיד שאמר:
נגנב לי מן הפקדון)ח( ,והשומר אומר :איני יודע ,נשבע שאינו יודע ,ופטור)ט((.

)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) 1412פ"ת(.
סימן רצט  -שנים שהפקידו ביד אחד ואחד מהם בא לתבוע:
)א( שנים שהפקידו אצל אחד ,ובא אחד מהם ליטול את שלו)י( ,אין שומעין לו עד שיבא
חבירו)יא( .בד"א ,כשאין השני בעיר .אבל אם הוא בעיר וידע שתבעו חבירו ולא בא ,ניחא
ליה במאי דעביד חבריה ושליחותיה קא עביד .ונתבארו פרטי דין זה בסימן קע"ו סעיף כ"ה
ובסימן קכ"ב .ואם הפקיד אצל שנים ,הוה כהלוה לשנים ועיין לעיל סימן ע"ז:

)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(.
סימן ש  -שנים שהפקידו ,אחד ק' ואחר ר' ,וכל אחד תובע מאתים:
)א( שנים שהפקידו אצל אחד)יב( ,זה מנה וזה מאתים ,וכל אחד משניהם אומר :אני הוא
שהפקדתי המאתים ,והשומר אומר :איני יודע ,ישבע כל אחד מהם שהפקיד ק"ק)יג( ,ויתן
ק"ק לזה וק"ק לזה ,ונמצא מפסיד מנה מביתו מפני שפשע ,שה"ל לכתוב שם כל אחד על
 1411לא ראיתי הלכה יוצא מש"ך סק"ב.
 1412מספיק?
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כיס שלו)יד( .ואי אינהו לא תבעי ליה כל חד בברי)טו( ,אם בא לצאת ידי שמים חייב)טז(,
אבל בדיני אדם ,פטור)יז( .לפיכך אם הביאו לו השנים כאחד שלש מאות בכרך אחד)יח(,
ובאו ותבעו)יט( וכל אחד אומר :הק"ק שלי ,נותן מאה לזה ומאה לזה והשאר יהא מונח אצלו,
)וי"א דיהא מונח ביד ב"ד)כ(( עד לעולם)כא( ,או עד שיודה האחד לחבירו)כב( ,שהרי הוא
אומר להם כיון שראיתי שאינכם מקפידין זה על זה והבאתם בכרך אחד לא הטרחתי עצמי
לידע ולזכור תמיד מי בעל המאה ומי בעל המאתים .ואפילו בבא לצאת ידי שמים פטור)כג(.
)וי"א דאם תבעו ליה חייב ,בבא לצאת ידי שמים)כד( ,אפילו בכי האי גוונא(:

)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(,1413
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(.

)ב( וכן אם הפקידו אצלו שני כלים ,אחד גדול ואחד קטן ,וכל אחד אומר :אני בעל הגדול,
 1413לא הבאתי את דברי הש"ך
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ישבעו שניהם ,ויתן הגדול לאחד מהם ודמי הגדול לשני ,וישאר לו הקטן .ואם הביאום בכרך
אחד כאחד ,נותן הקטן לאחד ודמי הקטן לשני ,והשאר יהיה מונח עד שיודה האחד לחבירו
או עד לעולם:
)ג( וכן מי שתבעוהו שנים ,זה אומר :אני הוא בעל הפקדון ,וזה אומר :אני הוא ,והשומר
אומר :אחד מכם הוא ואיני יודע מי הוא ,ישלם לשניהם)כה( :הגה  -ואי אינהו לא תבעי ליה,
פטור אפילו בבא לצאת ידי שמים .אבל אם אמר :אביכם של אחד מכם הפקיד אצלי ואיני יודע איזה
מכם ,חייב בבא לצאת ידי שמים:

)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(.

)ד( וכן שנים שהפקידו 1414שתי בהמות אצל רועה ,ומתה אחת מהן ואינו יודע של מי
היתה)כו( ,ישלם לשניהם)כז( .ואם הפקידו בעדרו שלא מדעתו)כח( ,מניח הבהמה ביניהם
ומסתלק ,ותהיה מונחת עד שיודה האחד לחבירו או עד שירצו לחלק אותה:

)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(.
סימן שא  -דין השומרים בעבדים וקרקעות ובהקדשות ובשל עניים:
)א( ג' דינים האמורים בתורה)א( בארבעה שומרים ,אינם לא בקרקעות ולא בעבדים ולא
בשטרות ולא בנכסי עובדי כוכבים)טז( ולא בהקדשות של מזבח 1415או של בדק הבית.
שומר חנם אינו נשבע ,נושא שכר או שוכר או שואל אינם משלמים ,1416ומכל מקום שומר
שכר מפסיד שכרו)יז( עד שישבע ששמר כראוי .וכן פטורים אף מפשיעה )והכי קיי"ל)יח()יט((.
ויש מחייבים בפשיעה)כ( .וכל אלו ,חוץ מן ההקדשות)כא( ,פטורים אפילו משבועה שאינם
ברשותו :הגה  -ועיין לעיל סימן ס"ו סעיף ל"ט .שומר שמסר לשומר בדברים אלו ,חייב)כב( ,דגרע
מפשיעה .ויש חולקין .השואל בית ונשרף ,פטור לשלם ,דה"ל קרקעות)כג(:

)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
@@ 1414ש”ך@@ש ס"ק יח
)יח( וכן שנים שהפקידו כו' .עיין בספר א"א דף ק"ד ע"ג:
@@ 1415ש”ך@@שא ס"ק א
)א( ולא בהקדשות הן של מזבח .עיין בתשו' ר"א ן' חיים סי' ל' ובסי' ק"ג וק"ח:
@@ 1416ש”ך@@שא ס"ק ב
)ב( ומ"מ ש"ש כו' .עיין בתשו' רא"ן ששון סי' ע"ג:
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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 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 1417ולא 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(.1418
)כג( השואל בית ונשרף פטור כו'  -ומה"ט אפילו בא האונס מכח השואל פטור )סמ"ע(.

)ב( הא דאין נשבעין על אלו ,הני מילי בפני עצמן ,אבל על ידי גלגול נשבעים)כד(:

)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(.

)ג( אף על פי שאמרו שאין נשבעין על אלו ,1419הני מילי מדאורייתא ,אבל נשבעים
עליהם היסת אם היתה שם טענת ודאי)כה(:

)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(.1420

)ד( כל אלו ,אם קנו מידם להתחייב באחריותם ,חייבים)כו(:

)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
 1417לבדק הבית או קדושת גוף לקרבן?
 1418עיין בתשובת מו"ה משה רוטנבורג חלק חו"מ סי' ז' מ"ש בזה )פ"ת(.
 1419לא הבאתי את דברי הז"ך.
 1420טענת ודאי כו' .ע' בב"ח סי' צ"ה וצ"ע )ש"ך(
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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
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(.

)ה( המוסר לחברו לשמור דבר המחובר לקרקע ,דינו כקרקע ,אפילו ענבים העומדים
ליבצר)כז(:
)כז(

אפילו ענבים העומדים ליבצר – עי' לעיל סימן קצ"ג בסמ"ע סק"ב??? )סמ"ע(.

)ו( מי שהפקידו אצלו מעות עניים 1421או פדיון שבויים ופשע בהם 1422ונגנבו ,פטור)כח(,
שנאמר :לשמור )שמות כב ט( ,ולא לחלק לעניים)כט( ,והרי הוא ממון שאין לו תובעין .במה
דברים אמורים ,בשאין זה הממון מופקד לעניי מקום זה או לשבויים ידועים .אבל אם היה
לעניים אלו או לשבויים אלו ,והרי הוא קצוץ להם ,הרי זה ממון שיש לו תובעים ,וישלם אם
פשע)ל( ,או ישבע שלא פשע ,כדרך כל השומרים) .וכן אם הגבאי אמר לשומר :שמור לי ,חייב
כשאר שומר)לא((:

)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
@@ 1421ש”ך@@שא ס"ק ח
)ח( מעות עניים כו' .ע' בתשובת מהרא"ן ששון סי' ע"ג וע"ז:
)א( ) 1422ט( 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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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 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(.

)ז( מי שהפקידו אצלו ממון פדיון שבויים ובאו עליו גנבים וקדם והציל עצמו בממון
שבויים ,אם הוא פטור ,נתבאר בסימן רצ"ב סעיף ט':
)ח( מי שיש בידו מעות של יתומים)לב( ,דינו כדין מעות שאר כל אדם ואסור להשתמש
בהם)לג(:

)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(.

)ט( עובד כוכבים שהפקיד ואחר כך נתגייר ,אין לו כל דיני השומרים ,עד שיהיה תחלתו
וסופו ישראל)לד() .וכן חולין ואחר כך הקדישן ביד השומר)לה((:

)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(.

)י( אין השומר חייב אלא אם כן נתנו לו בתורת שמירה .אבל אם נתנו לו לאבד,
פטור)לו( ,דדרשינן :לשמור )שמות כב ,ט( ולא לקרוע ולא לאבד ,והני מילי דאתא לידיה
מעיקרא בתורת קריעה ואיבוד ,אבל אי אתא לידיה מעיקרא בתורת שמירה ,והדר אמר
ליה :קרע ,חייב)לז( אי לא אמר ליה על מנת לפטור:

)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(.
סימן שב  -דיני שומרים א' האיש וא' האשה:
)א( אחד האיש ואחד האשה)א( בדיני השומרים ,בין שהיה הדבר שמור של האשה בין
שהיה ביד האשה:
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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(.1423

)ב( קטן שהפקיד או השאיל לגדול ,נשבע שבועת השומרים לקטן) .ויש חולקין ועיין לעיל
סוף סימן צ"ו(:

סימן שג  -שומר שכר באיזה דבר חייב או פטור ומאימתי מתחייב:
)א( קלאשומר שכר)א( גם הוא אינו מתחייב בשמירתו עד שימשוך במקום שראוי למשוך)ב(,
כמו שנתבאר בסימן רצ"א בשומר חנם :הגה  -י"א 1424אדם ששולח לחבירו שום דבר להוליכו
למקום אחד ,ותוך כך שלח לו דורון ,הוי שומר שכר .ראובן שאמר לשמעון :יש לך חפץ פלוני למכור
אשרתך ואמכרנו ,ושמעון אומר :תנהו בכך וכך והמותר יהא שלך)ג( ,נעשה ראובן שומר שכר עליו,
אע"פ ששתק כשקבלו:

)א( ש"ש כו'  -נראה דלא הוי שומר שכר אלא אם כן שכרו שוה פרוטה .1425השוכר 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') 1426סמ"ע( ,וכן לקמן סי' ש"ז ס"ב
)ש"ך(.
)ג( והמותר יהא שלך כו'  -עיי"ל סי' קפ"ו ס"ב )ש"ך(.

)ב( קלבשומר שכר חייב בגניבה ואבידה .קלגוי"א שאפילו שמר כראוי ונתן הכספים תחת
הקרקע בעומק מאה אמה)ד( ,שאי אפשר לגנבם משם אם לא ע"י מחילות ,או גם בעידנא
דניימי אינשי ונגנבו)ה( ,או קפץ עליו חולי ולא יכול לשומרה וכל כיוצא בזה ,חייב)ו( .ואפילו
הקיפו חומה של ברזל .ואפילו אם אילו היה שם לא היה יכול להציל)ז( ,חייב בגניבה
ואבידה ,אלא אם כן היה שם ולא היה יכול להציל:

)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) 1427ש"ך ,ופ"ת(.
)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
 , 1423ואחד 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.
 1424עי' לעיל קפה ס"א ובש"ך ששם אינו בשם י"א.
 1425עי' 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.
 1426הרי הוא ציין לרצא?
 1427היכא 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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)סמ"ע( ,1428וה"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(.1429

)ג( קלדשומר שכר פטור מאונסים)ח( .איזהו אונס ,בא עליו לסטים מזויין)ט( ,אפילו אם גם
הרועה מזויין ,לפי שהליסטים מוסר נפשו יותר :הגה  -קלהאם נפלה דליקה בעיר ונשרפו החפצים
שהיה ש"ש עליהם ,הוי אונס ,אם לא היה יכול להציל בעצמו)י( ולא על ידי אחרים)יא( )יב( .ודוקא
שיודע בודאי שנשרפו ,אבל אם אינו יודע בבירור ,רק שהיו בבית שנשרף ,אינו יכול לישבע שנשרפו
דדילמא עובדי כוכבים נכנסו וגנבו אותו)יג( ,ולכן חייב לשלם אלא אם כן עובדי כוכבים הנכנסים
הם ליסטים מזויינים ,דאז ישבע שנשרפו או נגנבו בלסטים מזויינים ,ופטור:

)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 ,1430כיון 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(.1431
)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
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
 1428עי' לעיל ס"ק )ד(.
 1429עי' לקמן ס"ק )יז(.
 1430הנתה"מ מביא יש ט"ס ועי' פרידמן מש"כ בש"ך?.
 1431עי' לקמן ס"ק )יז(.
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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(:

)ד( רועה שבאו זאבים וטרפו ממנו ,אם היה זאב אחד ,אינו אונס)יד( ,אפילו בשעת משלחת
זאבים .ואם היו שני זאבים ,הרי זה אונס .שני כלבים ,אינם אונס אפילו באו משתי
רוחות)טו( .היו יותר על שנים ,ה"ז אונס:

)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(.

)ה( יש מי שאומר דכל מה דאמרינן דלא הוי אונס דוקא בשלא השתדל להציל ,אבל אם
השתדל להציל ולא יוכל ,אין לך אונס גדול מזה ,ונשבע על זה ,ונפטר:
)ו( הארי והדוב והנמר והברדלס )פי' רש"י פוטויי"ש בלע"ז ובערוך פי' מין בעל חי שבז' שנים
הוא זכר ונקרא צבוע ואח"כ יתהפך לנקבה נקרא נפרזא ואז היא יותר רעה מקודם מבואר בפ"ק
דב"ק דף טז ע"א( והנחש ,הרי אלו אונסים בזמן שבאו מאליהם ,אבל אם הוליכן למקום
גדודי חיה ולסטים ,אין אלו אונסים ,וחייב לשלם:
)ז( רועה שמצא גנב והתחיל להתגרות בו)טז( ולהראותו שאינו חושש ממנו ,ואמר ליה:
הרי אנו במקום פלוני כך וכך רועים אנחנו כך וכך כלי מלחמה יש לנו ,ובא אותו הלסטים
ונצחו ולקח מהם ,הרי הרועה חייב:

)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(.

)ח( רועה שהיה לו להציל הטריפה או השבוייה ברועים אחרים ובמקלות)יז( ,ולא קרא
רועים אחרים ולא הביא מקלות להציל ,הרי זה חייב .אחד ש"ח ואחד ש"ש ,אלא שש"ח
קורא רועים ומביא מקלות בחנם )יח( ,ואם לא מצא ,פטור ,אבל שומר שכר חייב לשכור
הרועים והמקלות עד כדי דמי הבהמה)יט( ,כדי להציל ,וחוזר ולוקח שכרן מבעל הבית ,ואם
לא עשה כן ,והיה לו לשכור ולא שכר ,הרי זה פושע ,וחייב:

)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

381

מאיר המשפט על חושן משפט חלק ו'
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 ,1432ובנדון 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) 1433ש"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(.1434

)ט( רועה שטען :1435הצלתי על ידי רועים בשכר ,נשבע ונוטל מה שטען ,שאינו יכול לטעון
אלא עד כדי דמיהן .ויכול היה לומר :נטרפה וישבע בנקיטת חפץ)כ(:

)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(.

)י( רועה שהניח עדרו ובא לעיר ,בין בשעה שדרך הרועים להכנס בין בעת שאין דרך
הרועים להכנס ,ובא זאב וטרף)כא( ,ארי ודרס ,אין אומרים אילו היה שם היה מציל)כב(,
אלא אומדין אותו אם יכול להציל על ידי רועים ומקלות ,חייב ,ואם לאו ,פטור .ואם אין
הדבר ידוע ,חייב לשלם)כג( :הגה  -ויש אומרים דאם נכנס בעת שאין דרך ליכנס חייב בכל ענין,
דהוי תחלתו בפשיעה וסופו באונס)כד( .ועיין לעיל סימן רצ"א סעיף י"ב:

)כא( ובא זאב וטרף  -צ"ל ובאו זאבים וטרפו כו' ,כדלעיל ס"ד )פ"ת(.
)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
 1432עי' לעיל ס"ק )י(.
 1433אבל 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(.
 1434לא הבאתי דברי הנתה"מ.
 1435אם 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 .1605
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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(.

)יא( רועה שומר שכר שהעביר הבהמה על הגשר ,ודחפה אחת מהן לחבירתה ונפלה
לשבולת נהר )פירוש מקום שמים נגרים בכח( ,הרי זה חייב ,שהיה לו להעבירם אחת אחת,
שאין השומר נוטל שכר אלא לשמור שמירה מעולה ,והואיל ופשע בשמירתן בתחלה
והעביר כאחד ,אף על פי שנאנס בסוף בעת הנפילה ,הרי הוא חייב:
)יב( מתה כדרכה ,פטור .סיגפה ומתה ,כגון שהעמידה בחמה או בצנה ,אפילו לא מתה
מיד ,חייב)כה(:

)כה( אפילו לא מתה מיד  -כיון דסיגפה אמרינן דמאותה שעה התחילה להתקלקל והוה
פשיעה )סמ"ע( .אפילו לא מתה רק אחר שנה חייב ,1436כיון 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) 1437נתה"מ(.

)יג( תקפתו 1438ועלתה לראשי צוקין ותקפתו ונפלה ,הרי זה אונס:
)יד( העלה לראשי הצוקין ,או שעלתה מאיליה והוא יכול למונעה ולא מנעה ,אף על פי
שתקפתו ונפלה ומתה או נשברה)כו( ,חייב ,שכל שתחלתה בפשיעה וסופו באונס ,חייב:

)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(.

)טו( העלה לראש ההר ומתה שם כדרכה ,או שפשע בה ולא שמרה כראוי ויצאה לאגם
ומתה שם כדרכה ,פטור)כז( .אבל אם נגנבה מהאגם ומתה בבית הגנב ,חייב)כח() .שומר
שכר שכלה זמנו ,עיין לקמן סימן ד"ש וסימן שמ"ג(:

)כז( ומתה שם כדרכה כו'  -דמלאך המות מה לי הכא ומה לי התם )סמ"ע(.
)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(.
סימן דש  -המעביר חבית ממקום למקום ונשבר ,מתי חייב:
)א( המעביר חבית ממקום למקום בשכר)א( ,ונשברה ,דין תורה הוא שישלם)ב( ,שאין זה
 1436עי' לקמן שט ס"ג שזה דווקא ח' ימים.
 1437היינו שהבריא בדווקא? לא ברור לי כוונתו
 1438היינו תקפתו ועכ"ז עלתה לראשי צוקי ונפלה.
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אונס גדול ,והרי השבירה כגניבה ואבידה שהוא חייב בהן)ג( ,אבל תקנו חכמים שיהיה חייב
שבועה שלא פשע בה)ד( ,שאם אתה אומר ישלם ,אין לך אדם שיעביר חבית לחבירו.
ולפיכך עשו בו שבירת החבית כמיתת הבהמה ושבירתה)ה(:

)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 .1439אלא 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.(1440
)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(.

)ב( ועוד תקנו בדבר זה שאם נשאו אותה שנים במוט ונשברה משלמים החצי ,הואיל ומשוי
זה גדול לגבי אחד וקל לגבי שנים)ו( הוי כאונס ואינו אונס ,ומשלמים מחצה אם יש עדים
שלא פשעו בה)ז(:

)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(.

)ג( נשברה במקום שאין עדים מצויים ,נשבעים שלא שברוה בפשיעה ומשלמים חצי דמיה,
שהרי לא היה לכל אחד להעביר אלא משוי שהיה יכול להעביר בפני עצמו:
)ד( מכאן אתה למד)ח( שהאחד שהעביר חבית גדולה שאין דרך כל הסבלים להעבירה
ביחיד ,שהוא פושע ,ואם נשברה בידו משלם הכל :הגה  -כל זה לשון הרמב"ם ודעתו ,אבל יש
חולקים וסבירא להו דכל שהוא קל לשנים אף על פי שהוא כבד לאחד לא מקרי פושע גמור ,ואינו
משלם רק מחצה:

)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(.1441

)ה( הסבל ששבר חבית של יין לחנוני)ט( ונתחייב לשלם)י( ,והרי הוא שוה ביום השוק ד'
ובשאר ימים ג' ,אם החזירו ביום השוק חייבים להחזיר חבית של יין או ישלמו לו ארבע,
והוא שלא היה לו יין למכור ביום השוק ,אבל אם היה לו יין ,מחזירין לו שלשה .ואם החזירו
לו בשאר ימים ,מחזירין לו שלשה ומנכין לו בכל זמן טורח שהיה טורח במכירתה ופגם
הנקב שהיה נוקב החבית)יא( ,וכן כל כיוצא בזה :הגה  -גם זה ל' הרמב"ם ודעתו ,אבל רוב
המפרשים חולקים)יב( וסבירא להו בהפך שאם שבר בשאר הימים משלם ג' ,ואם שבר ביום השוק,
אם בא לפורעו בשאר הימים צריך ליתן לו ארבע ואינו נפטר אם רוצה ליתן לו חבית אחר של יין)יג(,
 1439צ"ע אם הסמ"ע פוסק כך.
 1440צ"ע איך מסיק הש"ך.
 1441לא הבנת מסכנת הסמ"ע הבא?
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אבל אם בא לפורע ביום השוק יכול להחזיר לו חבית אחר של יין ,והוא שאין לו יין אחר למכור בשוק,
אבל אם יש לו יין אחר הרי הוא אצלו כשאר ימים וצריך ליתן לו דמי היין)יד(:

)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 בחמשא .כיון
דלקמיה חזי וביום השוק שוי חמשא אית ליה ביה הוה דינא דגרמי 1442בחמשא 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) 1443קצה"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.(1444
)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(.
)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(.

)ו( ש"ש ,כיון שכלה זמנו כלתה שמירתו ,ואפילו היא עדיין בביתו אינו עליה אלא ש"ח:1445

 1442עי' לקמן הערה .1490
 1443הוא מוסיף , :א"כ אם תפס חנוני נראה דלא מפקינן מיניה עד דמשלם חמשא ,ועיין מ"ש בסימן
קע"ו סק"ז ,וצ"ע למה?
 1444ולפי דבריו אין מח' מחבר רמ"א ,וכן הוא בש"ך לקמן ס"ק )יב(
 1445סמ"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.
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סימן שה  -שומר שכופר או שטוען נאנס או נגנב:
)א( שומר שכר דינו כש"ח לענין אם כפר או טענות אחרות שביניהם ,כגון אם אמר לו:
נשתמשת בחפץ וקלקלתו ,וכיוצא בזה ,נשבע היסת ונפטר .ואם השומר טוען שנאנסה ,אם
במקום שעדים מצויים ,יביא עדים ויפטר ,או ישלם ,ואם אין מצויים ,ישבע שהיא כדבריו,
ויכלול בשבועתו שלא שלח בה יד ושאינה ברשותו)א( ,ואם טען :נגנבה ,או אפילו שאומר:
פשעתי בה והריני משלם ,משביעין אותו שאינה ברשותו)ב(:

)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(.

)ב( נגנבה בלסטים מזויין)ג( והוכר הגנב ,צריך לפרוע לבעל הבית ,והוא יעמיד הגנב בדין.
ואפילו אם נשבע כבר ונפטר קודם והוכר הגנב ,כיון שנמצא הגנב צריך להעמידו בדין והוא
יפרע לבעל הבית:

)ג( נגנבה בלסטים מזויין כו'  -וכן הוא בש"ח עי' סי' רצ"ד ס"ו ועיי"ש בסמ"ע ??
)סמ"ע(.1446

)ג( היו הבעלים עמו במלאכתו בשעה שמשך החפץ לשמור)ד( ,פטור אף מפשיעה ,כמו
שנתבאר בדיני ש"ח:

)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(.

)ד( קבל עליו ש"ש להתחייב אף באונסים)ה( ,או שהתנה ליפטר מגנבה ואבידה
ומשבועה)ו( ,הכל לפי תנאו) .אמר סתם :על מנת שלא אתחייב באחריותו ,פטור אפילו מפשיעה)ז((:

)ה( קיבל עליו שומר שכר כו'  -ע"ל סי' ס"ו ס"מ 1447וצ"ה ס"א בהג"ה 1448ורצ"א סכ"ז
וש"א ס"ד 1449ודו"ק ורצ"ד ס"ה ורצ"ו ס"ה) 1450ש"ך( ,ואם הוצרך השומר שכר ליתן משכון
לא 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(.

)ה( שומר שכר שמסר לשומר אחר ,נתבאר משפטו בסימן רצ"א)ח(:
)ח(

נתבאר משפטו בסוף סימן רצ"א  -ע"ש מסעיף כ"א ואילך )סמ"ע(.

)ו( האומר לחבירו :שמור לי ואשמור לך) ,י"א דהוא הדין השאילני ואשאילך)ט(( ,הרי זה שמירה
בבעלים)י( .אמר ליה :שמור לי היום ואשמור לך למחר)יא( ,השאילני היום ואני אשאילך
למחר ,שמור לי היום ואשאילך למחר)יב( ,השאילני היום ואשמור לך למחר)יג( ,כולם נעשו
 1446סמ"ע הבאה בא לחלוק על המחבר שזה סתירה בדבריו? ולא מתרץ?
1447
1448
1449

שזה דווקא בקנין
 1450כאן לא צריך קנין ,ואיתא שכל תנאי בממון או בשבועת ממון קיים עיין בתשו' ר"י לבית לוי
סימן ס"ח סוף ד' קמ"ט ובתשוב' ן' לב ס"א דף קנ"ה
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שומרי שכר זה לזה :הגה  -וי"א )דהשאילני ואשאילך( ושמור לי ואשאילך או השאילני ואשמור לך,
אפילו בחד יומא ,הוי שומר שכר ולא מקרי שמירה בבעלים)1451יד(.

)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 ,(1452וא"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 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.(1453

)ז( אמר לו :השאילני גלימא שלך שהיא קלה וטול שלי שהיא כבדה)טו( ,ובאו לסטים ונטלו
 1451ויש אומרים דשמור לי כו' .עיין בספר א"א דף ק"ד ועיין בתשוב' רשד"ם סי' ל"ד )ש"ך(.
 1452לא מצאתי למה שציין.
 1453סק"ג נכון?
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האחת ,הנשארת היא של בעל ראשון)טז( :הגה  -דהוי ליה השאילני ואשאילך דהוי שאילה
בבעלים .מיהו אם אין הדברים השאולים ביד השואלים ,אלא ביד אחרים ,כגון שראובן הניח המשכון
ביד לוי בעד שמעון ושמעון השאיל דבר לראובן ,לא מקרי שאלה בבעלים ,דהא אין שמעון שומר
לראובן ,והוו שומרי שכר זה לזה:
)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) 1454סמ"ע( ,וי"א דאין חילוק בכך אלא אפי' תלה זה בזה כיון דאין המשכון בידו
א"כ אינו שומר עליו )ש"ך(.

סימן שו  -האומנים שומרי שכר ,ואם קלקלו ,וטבח שנבל:
)א( כל האומנים שומרי שכר הם)1455א( .וכלם שאמרו :טול את שלך והבא מעות ,או שאמר
ליה האומן :גמרתיו ,ולא לקחו הבעלים הכלי ,הרי האומן שומר חנם .אבל אם אמר האומן:
הבא מעות וטול את שלך)ב( ,עדיין הוא שומר שכר ,כמו שהיה) .ואם אמר :טול את שלך ואיני
שומרו עוד ,פטור)ג((:1456

)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 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
 1454נכון?
 1455עי' סמ"ע )סי' ע"ב סקכ"ו( :אומן בכלי אומנותו שמת בנו נעשה שומר שכר תחתיו.
 1456פועל שעשה ועבר על תנאי הגבלת הזמן דוקא ואי אפשר להחזיר לו התיקון ,הו"ל כיורד שלא
ברשות ומגיע לו רק הוצאה שיעור שבח ,גם אם לא היה אחר יכול לעשות התיקון כהשבת אבידה
רק הוא מ"מ שייך לגרע ע"י בקיאים וכמו במעבורת ובדבש ויין )כסף הקדשים חושן משפט סי' שעה
ס"א(.

388

מאיר המשפט על חושן משפט חלק ו'
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
1457
בו ,אם אח"כ הניחו בידו ,מההיא 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(.

)ב( נתן לאומנים לתקן)ד( ,וקלקלו ,חייבים לשלם .כיצד ,נתן לחרש שידה)ה( ,תיבה ומגדל,
לקבוע בהם מסמר ,ושברו ,או נתן לו עצים לעשות מהם שידה ,תיבה ומגדל ,ונשברו אחר
שנעשו ,משלם לו דמי שידה ,תיבה ומגדל ,שאין האומן קונה בשבח כלי)ו()ז( ע' בא"ע סי'
כ"ח סט"ו :הגה  -הבנאי שקבל עליו לסתור הכותל ושבר האבנים או הזיק ,חייב לשלם .היה סותר
מצד זה ונפל מצד אחר ,פטור ,ואם מחמת המכה ,חייב:

)ד( נתן לאומנים  -אמר לאומן עשה כלי כך וכך ואקחנו ממך למחר והוא עשה אותו וחזר
זה מליקח אותו חייב לשלם לאומן כל ההפסד מדיני דגרמי )רע"א(.
)ה( 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(.
)ו( שאין האומן קונה בשבח כלי - 1458וי"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 1459כשקלקל )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 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
 1457לא הבאתי דברי הסמ"ע ש"ך ונתיבות.
 1458לא הבאתי דברי הסמ"ע
 1459הקצה"ח מגיע שצ"ל השידה.
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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( ,1460אומן שאמר לעשות בחנם ואח"כ אמר שרוצה בתשלי' לכאורה נראה
דאם אין אומן קונה בשבח כלי א"י כיון דעשה ע"ד שלא לשתלם לא נתחייב מעולם בשכר
אבל אי א"ק בשבח כלי י"ל דכשתיקן הכלי ממילא קנאו ויכול לומר איני רוצה להקנות לך
בחנם דהוי כאומר אני רוצה ליתן לך במתנה מה שתקנה דיכול לחזור ומ"מ אפשר דכשעושה
בחנם א"ק בש"כ .וצ"ע לדינא ועי' בפ"ו גיטין ד"כ ד"ה א"ל רבא )רע"א(.1461
)ז( 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(.

)ג( נתן צמר לצבע והקדיחו יורה)ח( ,נותן לו דמי צמרו)ט( .צבעו כעור)י( ,או נתנו לו לצבעו
אדום וצבעו שחור ,שחור וצבעו אדום ,נתן עצים לחרש לעשות מהם כסא נאה ועשה כסא
רע או ספסל ,אם השבח יתר על ההוצאה)יא( ,נותן בעל הכלי את ההוצאה ,ואם ההוצאה
יתירה על השבח ,נותן לו את השבח בלבד) .ומה שהיה ראוי להשביח)יב( אילו לא שינה הוא
בכלל הקרן ,וחשבינן השבח )וההוצאה( בלא זה( .אמר בעל הכלי :איני רוצה בתקנה זו אלא יתן
לי דמי הצמר או דמי העצים ,אין שומעין לו .וכן אם אמר האומן :הא לך דמי צמרך או דמי
1460

 1461לא עשיתי$$
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)ח( והקדיחתו יורה  -פירוש ,שהרתיחו יותר מדאי ומכח זה נשרף ונתקלקל ולא היה בו
שבח מעולם )סמ"ע(.
)ט( 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 )ו( 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(.
)י( צבעו כעור  -פירוש ,שצבעו בשיורי צבע מהפסולת שנשאר בשולי היורה )סמ"ע(
)יא( 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(.
)יב( 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 .1463ולפ"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(.

)ד( המוליך חטים לטחון ,ולא לתתן)יג( ,ועשאן סובין או מורסן ,נתן קמח לנחתום ועשאו פת
נפולין)יד( ,בהמה לטבח ,וניבלה ,בשכר ,חייבים לשלם דמיהם .ואם שחט בחנם)טו( ,אם
1462

ועיי"ש סק"ו בחז"וא!!
 1463ועי' ריש סי' שלג הערה אריכות של מ"מ בנתה"מ בעני ןזו.
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היה טבח מומחה ,פטור ,ואם אינו מומחה ,חייב)טז() .והטבחים שלוקחין הכרכשאות מן הכשרות,
מקרי שכר ,ואם נבלו חייבים לשלם)יז((:

)יג( ולא לתתן  -פירוש ,שדרך בעל רחיים לשרותן במים תחילה ולכתשן במכתשת להסיר
קליפה החיצונה כדי שיהא הקמח או הסולת יפה )סמ"ע(.
)יד( פת נפולין  -פירוש ,נשבר ונופל כשאוחזין בו )סמ"ע(.
)טו( 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(.
)טז( 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(.
)יז( 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(.

)ה( במה דברים אמורים ,שניבלה בוודאי .1464אבל אם עשה בה טרפות הפוסלה מספק ,כגון
ששהה במיעוט סימנים ,פטור .וכן אם מצא הסכין פגום ,והוא בדקו תחלה ,כיון דאיכא
למימר בעצם המפרקת נפגמה)יח( ,לענין ממון לא מפקינן מספק :הגה  -אף על גב דאנו נוהגין
לאסרו)יט( ,אפילו הכי פטור מממון ,וכן נראה לי .ואף על פי שיש מי שחולק)כ( .ומכל מקום שכרו
הפסיד ,דדילמא בסכין פגום שחט:1465

)יח( 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(.
)יט( 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(.
)כ( 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
 1464לא הבאתי דברי הקצה"ח
1465
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בשחיטה כיון דלא שחט כראוי הוי השחיטה היזק ניכר ,משא"כ בבדיקה אחר שכבר נשחטה
הבהמה היזק שאינו ניכר הוא ,ואינו חייב אלא במתכוין ,והכא הרי נתכוין להכשיר ולא
להזיק )נתה"מ( ,ועיין מה שכתבתי בפ"ת ליו"ד סימן י"ח סק"ו ]דהיכא דלא ברי היזקא
בשעת מעשה ,פטור לכו"ע) [1466פ"ת(.

)ו( המראה דינר לשולחני ,ואמר לו :יפה הוא ,ונמצא רע)כא( ,אם בשכר ראהו ,חייב
לשלם)כב( אף על פי שהוא בקי ואינו צריך להתלמד .ואם בחנם ראהו ,פטור ,והוא שיהיה
בקי שאינו צריך להתלמד .ואם אינו בקי ,חייב לשלם אף על פי שהוא בחנם ,והוא שיאמר
לשולחני :עליך אני סומך)כג( ,או שהיו הדברים מראים שהוא סומך על ראייתו ולא יראה
לאחרים) .ויש אומרים דאפילו סתמא נמי חייב)כד( ומכל מקום הסברא הראשונה נראה עיקר)כה((:

)כא( המראה דינר לשולחני – הן נחסר מחמת רעתו הן נמחק צורתו ,הן שהעמידו צורה אחרת
ונעשה בה פסול מחמת צורה )קצה"ח(.
)כב( אם בשכר ראהו חייב לשלם – וי"א דהוה מח' ולכן לא מוציאין ממון מספק )ש"ך(.
)כג( עליך אני סומך  -ונראה דדין זה הוא רק ברואה בחנם ,אבל בשכר ודאי חייב אפילו בלא
אמר לו ,וזה פשוט )נתה"מ(.
)כד( דאפילו סתמא נמי חייב  -טעמייהו ,משום דכל המראה דינר לחבירו מסתמא אינו מראהו
אלא כשבא לקבלו מהנותנו לו ואינו יודע אם הוא טוב ,ועל פי זה קיבלו ופטר להנותנו לו
)סמ"ע(.
)כה( ומ"מ הסברא הראשונה עיקר – וכן עיקר )ש"ך( ,אמנם שמאים ששמו לבע"ח והוצרך
לקבלו בחובו כפי שומתו ,לא דמי למראה דינר לשולחני ,דדין ב"ד יש להן וכטעו בדבר
משנה דמי דפטורין מלשלם )נתה"מ( ועיין בתשובת חות יאיר סי' ס"ד מ"ש בזה) 1467פ"ת(.

)ז( טבח שעושה בחנם וניבל ,וכן שולחני שאמר :יפה ,ונמצא רע ,וכן כל כיוצא בזה ,עליהם
להביא ראיה שהם מומחים ,ואם לא הביאו ראיה ,משלמין:1468
)ח( הנוטע אילנות 1469לבני המדינה ,שהפסיד) ,ויש אומרים דהוא הדין ליחיד)כו(( ,וכן טבח של
בני העיר שנבל הבהמות ,והמקיז דם שחבל ,והסופר שטעה בשטרות ,ומלמד תינוקות
שפשע בתנוקות ולא למד )אפילו רק יום או יומים)כז(( ,או למד בטעות ,וכל כיוצא כאלו)כח(,
 1466נכון?
 1467לא עשיתי$$
1468

אומן קיבל חומר מחברת בקור חולים לעשות עבורם שמים ,ושרפם בטעות ,ומאחר ועשה בחנם
והוא אומן הוא פטור ,ואין טענה שמהש נתרצה לעשות בחינם היינו לגמול חסד ,דמצות לאו להנאות
נתנו )חקרי לב מהדו"ת סי' לא(.

)הובא ברע"א(.
 1469לא הבאתי את דברי הקצה"ח.
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והאומנים שאי אפשר שיחזרו ההפסד שהפסידו ,מסלקין אותם בלא התראה)כט( ,שהם
כמותרים ועומדים ,עד שישתדלו במלאכתם ,הואיל והעמידו אותם הצבור עליהם :1470הגה
 וי"א דאף על פי שאין צריכין התראה ,מכל מקום בעינן חזקה ,דעד שיהיו מוחזקין או שיתרו בהןלא מסלקינן להו .הנותן מעות לחבירו לכתוב לו ס"ת ונמצא בו טעות ,וצריך לשכור אחר שיגיה אותו,
אם הם טעיות שדרך סופרים לטעות ,אין הסופר חייב כלום .אבל אם טעה כל כך שאין דרך לטעות,
חייב .ומכל מקום אזלינן בתר המנהג ,אם מנהג המקום שכותבי ספרים מגיהים אף זה ,צריך להגיה.
ובסתם המקומות שאין על הסופר להגיה ,אם עמד והגיה מעצמו ,חייבים הבעלים לשלם לו:1471

)כו( ויש אומרים דהוא הדין ליחיד – גם לענין טבח ומקיז דם וסופר כו' )סמ"ע(.
)כז( רק יום או יומים  -יום שהוא כיומים דהיינו מעת לעת ,ה"נ בעינן שיבטלו דוקא מעת
לעת )סמ"ע(.
)כח( וכל כיוצא באלו האומנים  -כן צ"ל )סמ"ע(.
)כט( וכן טבח של בני העיר שנבל כו' עד מסלקינן אותו  -אפילו בחנם קנסינן ליה דלא עביד
מכאן והלאה לא בחנם ולא בשכר )סמ"ע(.
שז  -דיני השוכר וחיובו ופטורו ואם השאיל או השכיר ,ובו ז' סעיפים
)א( השוכר מחבירו בהמה או כלים דינו כשומר שכר להתחייב בגניבה ואבידה וליפטר
מאונסין:1472
)ב( יכולין המשכיר והשוכר לחזור בהם עד שימשוך)א( ,או שיעשה אחד מדרכי הקנין .וכן
אינו מתחייב בגניבה ואבידה עד שיעשה אחד מדרכי הקנייה ,1473ויש אומרים שמשסילק
הבעל שמירתו מעליו מדעת ,השומר נתחייב בשמירתה:

)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.(1474

)ג( ראובן שכר בית משמעון ונתן שם חטה ,ומחמת שעמדה שם ימים הרבה ,נתקלקלו
הכותלים ונפלו והזיקו לשמעון ולשכניו .אם היה ניכר וידוע קלקול הכותלים והתרו בו לסלק

 1470עי' לקמן סי' תכ"א ס"ו ברמ"א :מי שיש לו משרת וחושש שיגנוב לו יוכל להוציאו קודם זמן
השכירות .ועי' רל"ב ס"י בפ"ת אם יש שפחה שהיא זונה.
 1471אפי' אילו היה ספיקא דדינא אי להחליף היריעה או לקדור האזכרה ובעל הבית אומר אנא
בעינא למיעבד מצוה מן המובחר ביריעה חדשה שלימה בלי נקב ובלי מטלית נמי הסופר פטור ,וכן
מי שגנב אתרוג שהי' בדמים יקרים ופסלו דמצי פטר נפשיה באתרוג אחר כשר אף שאינו חשוב כמו
הראשון ,אמנם במקרה של האתרוג י"ח שהפסידו דמים יקרים כמו שהיה יכול למכור את אתרוג
המהודר )שו"ת יהודה יעלה ח"א יו"ד רצב( .אבל כל א' יכול לומר קים לי בענין זו של קדירה ,שאם
הבעל הבית שילם ,הסופר פטור ,אם הבעל הבית לא שילם ,הבעל הבית פטור ,עד שהסופר יכתוב
יריעה חדשה ,ועוד שהבעה"ב יכול לומר אי אפשי בס"ת שנכתב בה על המטלית ששיווי שלה אינה
כס"ת שלמה ,ואפילו אין לבעה"ב טענה רק שנפגם יופי הספר והוא רוצה לעשות מצו' מן המובחר
בספר נאה משום זה אלי ואנוהו ג"כ שומעין לו )בנין ציון קסד(.
 1472צ"ע מקום להערה זו.
כל פועל הוא שומר שכר ,ולכן אם שבר כלי חייב לשלם ,אמנם עי' )חות יאיר קו( :ע"צ המנהג רוב
נשים אינם מקפידו' על דבר קטן וקי"ל אין הולכים בממון אחר הרוב אם יש כמה נשים המקפידו'
לכן אם לא נמצאו מקפידי' רק אחת ושתים מעיר נראה דבטלה דעתן אצל כל אדם ולא נקרא מיעוט
רק מיעוטא דמיעוטא.
 1473עי' לעיל סי' קצח ס"ו :יש אומרים דשכירות המטלטלים נקנה בכסף דליכא למיחש שמא
יאמר לו נשרפו חטים בעלייה דכיון שהגוף שלו טרח ומציל .ועיי"ש בשעה"מ סק"ג שכן סתימת
המחבר ,וטעם הדבר כיון דאיכא ספיקא דפלוגתא דרבוותא אי תקנת חז"ל היתה ג"כ בשכירות
מטלטלין מוקמינן לה אדינא דאורייתא דמעות קונות ומוציאין מיד המשכיר דלא אתי ספק תקנה
ומוציא מידי ודאי דאורייתא.
 1474שאר הקצות הולך על מתאי שומרים נתחייבו.
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החטה ולא סלקה ,פושע הוא וחייב לשלם כל ההיזק)ב(:

)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 .(1475וי"א שאין
דינו כפושע ,אלא יותר גרוע ,והוא כמזיק בידים) 1476ש"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(.

)ד( אין השוכר בהמה או מטלטלים רשאי להשכיר לאחר )ג( .ואם השכיר לאחר דינו כדין
שומר שכר שמסר לשומר אחר שנתבאר בסימן רצא )סעיף כ"ו(:

)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(.

)ה( השוכר פרה מחבירו והשאילה לאחר )ד( ומתה כדרכה או נאנסה ,כיון שהשני חייב,
תחזור לבעלים הראשונים)ה( ,שאין הלה עושה סחורה בפרתו של זה .ואם אמר לשוכר ,אם
תרצה)ו( תשאילנה ויהיה דינך עם השואל ויהיה דיני עמך)ז( ,אז ישלם השואל לשוכר)ח(:

)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(.1477
)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(.
)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(.1478
)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(.

)ו( השוכר פרה מחבירו ונולדה בה מכה בפשיעת השוכר שלא מחמת מלאכה ,יש אומרים
שהוא פטור מלשלם כיון שסופה להתרפאות מאותה מכה לא הוי אלא שבת ואין שבת
בבהמה)ט( ,לפיכך אם מתבטלת כמה ימים ,פטור ,כיון שסופה להתרפאות ,ויש מחייבים)י(.

 1475עי' טור שההתראה בא מהשכנים ,ולא מפורש בסמ"ע וש"ך איזה התראה יש ,ועי’ נתה"מ וצ"ע.
 1476עי' 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[.
 1477פ"ת סק"א מקומו בסי' רצא סכ"ו.
 1478דברי קצה"ח צ"ע ,שלא ברור לי איזה לשון טוב ואיזה לשון לא טוב.
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והסברא הראשונה נראה עיקר)יא(:

)ט( ואין שבת בבהמה  -דג' דברים צער שבת ובושת 1479דחייבים 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
1481
בידים ולא בממילא )סמ"ע וקצה"ח (1480עיין בסימן ש"מ )סק"ד( מה שכתבתי בזה
)נתה"מ(.
)יא( והסברא ראשונה נראה עיקר  -דהוי ספיקא דדינא והממע"ה )ש"ך( ,וי"א שזה לא ספק
אלא ודאי) 1482סמ"ע( .1483י"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(.

)ז( אין אדם רשאי לדוש בפרתו ערבית ולהשכירה שחרית.

שח  -השוכר בהמה לרכוב עליה כמה יטעון עליה
)א( השוכר בהמה לרכוב עליה איש לא ירכיב עליה אשה )א( והוא הדין לעכו"ם )ב( מיהו יש
אומרים דוקא לכתחילה אבל אם עבר והרכיב עליה אשה אע"פ שניזוקה הבהמה אינו חייב לשלם
)ג( ויש חולקין )ד( ולכולי עלמא אם מנהג המקום להתייקר ברכיבת הנשים צריך להוסיף לו כפי
המנהג לרכוב עליה אשה ירכיב עליה איש.

)א( לא ירכיב עליה אשה  -שהיא כבידה )סמ"ע(.
)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(.1484

)ב( שכרה לרכוב עליה אשה מרכיב עליה כל אשה )ה( בין גדולה בין קטנה ואפילו מעוברת
ומניקה )ו(:

 1479מה עם ריפוי? כנראה שאין כאשר הוא סופו להתרפאות.
 ? 1480נכון?
 1481שבגזלן 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.
 1482החילוק שבסמ”ע בין הזיק דממילא לבידים רק נוגע לשואל?
 1483לא ראיתי הלכה יוצא מהקצה"ח?
 1484עי' לקמן ס"ק )יג(.

396

מאיר המשפט על חושן משפט חלק ו'
)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 .1485ודוקא כשהשוכר או הבעלים הולכים עמם ,דאם לא כן אפילו
מכבד לקל לא ישנה ,שאין השוכר רשאי להשכיר .ונראה דאם הוא אחד מבני ביתו ,יכול
לשנות ,אפילו אינו הולך עמה ,דכל המפקיד על דעת אשתו ובניו הוא מפקיד) 1486ש"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(.

)ג( השוכר את החמור לרכוב עליה יש לו להניח עליה )ז( כסותו ולגינו )ח( ומזונותיו של אותו
הדרך לפי שאין דרך השוכר לחזור בכל מלון ומלון לקנות מזונות יתר על זה )ט( הרי מעכב
עליו בעל החמור וכן יש לבעל החמור להניח עליה שעורים ותבן ומזונות של אותו היום )י(
יתר על זה השוכר מעכב עליו מפני שאפשר לו לקנות בכל מלון ומלון לפיכך אם אין שם
מאין יקנה )יא( מניח עליו מזונותיו ומזונות בהמתו של כל אותה הדרך וכל אלו הדברים
בשוכר סתם ובמקום שאין מנהג ידוע אבל במקום שיש מנהג הכל לפי המנהג

)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(.

)ד( השוכר את הבהמה להביא עליה ק"ק ליטרין של חטים והביא ק"ק ליטרין של שעורים
)יב( ומתה חייב מפני שהנפח קשה למשוי והשעורים יש להם נפח וכן אם שכרה להביא
תבואה והביא במשקלה תבן אבל אם שכרה להביא עליה שעורים והביא במשקלין חטים
ומתה פטור וכן כל כיוצא בזה

)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(.

)ה( השוכר את הבהמה לשאת עליה משקל ידוע והוסיף על משאו אם הוסיף חלק משלשים
)יג( על השיעור שפסק עמו ומתה חייב) 1487יד( פחות מכאן פטור אבל נותן הוא שכר
התוספות וע"ל סימן שלה ס"א:

)יג( אם 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) 1488קצה"ח(.1489
)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,
 1485ועי’ לקמן שי"א ס"ק )ו(.
 1486דומה להחזרת חוב עי' &.
 1487עי' שו"ת ברית יעקב חו"מ קד ,שזה אדם המזיק ולא פשיעה בשמירה ,ולכן חייב אפילו בשמירה
בבעלים.
 1488עי' ש"ט ס"ג.
 1489עי' לעיל ס"ק )ד(.
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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(.

)ו( שכר סתם אינו נושא אלא משקל הידוע במדינה לאותה בהמה ואם הוסיף חלק משלשים
כגון שדרכה לשאת שלשים וטען עליה שלשים ואחד ומתה או נשברה חייב
)ז( הכתף שהוסיף על משאו קב אחד והוזק במשא זה חייב בנזקיו)טו( שאע"פ שהוא בן דעת
והרי הוא מרגיש בכובד המשא )טז( יעלה על לבו מחמת חליו הוא זה הכובד הגה הלוקח
חמורו של חבירו שלא מדעתו ועושה מלאכתו וכוונתו ליתן לו שכרו הוי כשואל שלא מדעת והוי גזלן,
ואם החמור עומד לשכור לא הוי גזלן )יז( ,ומיהו אם מיחו בו בני ביתו ואומרים שבעל החמור צריך
לחמורו ,הוי כשלא מדעת והוי גזלן.קלוואם לקחו להציל את שלו ,ורוצה ליתן לבעל החמור הפסדו ,לא
הוי גזלן דתנאי בית דין הוא ,כדלעיל סימן רסד סעיף ה ועיין לקמן סימן שסג סעיף ה מדינים אלו

)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 ,1490ולא מיחייב בדינא דגרמי אלא בנזק ולא בד' דברים ,אבל בחבסו
1491
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
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 השיעור 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(.
שט  -השוכר את הבהמה לילך למקום ידוע והוליכה למקום אחר
 1490עי' 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(.
 1491שאין דינא דגרמי על בהמותיו.
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)א( השוכר את החמור להוליכה בהר והוליכה בבקעה )א( אם הוחלקה פטור 1492אע"פ שעבר
על דעת הבעלים ,ואם הוחמה חייב )ב(:

)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 למפרע1493 ,וכל משכיר הוי כמוכר הכחש שמחמת
מלאכה בעד פיסוק השכירות ,וכששינה הוי כנתבטל הפיסוק ומשלם מה שנהנה )נתה"מ(.
)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(.

)ב( שכרה להוליכה בבקעה והוליכה בהר ,אם הוחלקה חייב ,שהחלקות יותר בהר
מבבקעה .ואם הוחמה פטור ,שבבקעה חמימות יותר מבהר ,מפני הרוח שמנשבת בראש
ההרים .ואם הוחמה מחמת המעלה ,חייב)ג( ,וכן כל כיוצא בזה .הגה שינה מהר לבקעה
ומבקעה להר ונתייגעה ומתה ,חייב )ד( .וכן אם שכרה להוליכה למקום אחד והוליכה למקום אחר,
ואויר הדרך משונה מבמקום אחר ,חייב)ה( ,וכן כל כיוצא בזה.

)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.(1494
)ה( ואויר הדרך משונה  -ודוקא שהוא ידוע שהוא משונה ,דאל"כ היה פטור )סמ"ע(.

)ג( השכיר בהמתו לילך בה למקום פלוני ולהחזירה למחר ,והלך השוכר עליה למקום ההוא
והחזירה בו ביום ,ונתרעם המשכיר לזקני העיר על אשר הוליכה והביאה ביום א' ,ואמרו
למשכיר לקבלה ולהשתדל ברפואתה ,וכן עשה ומתה לסוף ח' ימים)ו( ,חייב השוכר)ז( ,כיון
שפשע בה .הגה השוכר את החמור ונעשה פסח בדרך ולא חש לכך ,והניח עליו משוי ונתקלקלה)ח(,
הוי פשיעה ,דלא הוה ליה להניח עליו משוי .אבל אם היה נחוץ לדרכו ,ולא היה אפשר לשכור חמור
אחר ,לא הוי פשיעה ופטור.

)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.(1495
 1492ע' סמ"ע שכל דבר אחר הוי הממע"ה וצ"ע לגבי תפס וכו'
 1493אולי מכאן צריך להיות בהערה?
 1494האם הרמ"א חולק על השו"ע?
 1495האם 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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)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(.

)ד( השוכר את הפרה לחרוש בה וחרש בבקעה ונשבר הקנקן והוא הכלי שחורש בו ,הרי
השוכר פטור)ט( ,ודין בעל הפרה עם האומנין שחרשו)י( .וכן אם לא שינה על דעת הבעלים
ונשבר הקנקן ,דין בעל הפרה עם האומנים .שכרה לחרוש בבקעה וחרשה בהר ונשבר
הקנקן ,השוכר חייב ,ודינו של שוכר עם האומנים .הגה ויש אומרים דאם האומנים הם שכורין
מן המשכיר ,הרי הם פטורים מן השוכר ,הואיל ושינה )יא( .והמשכיר צריך ליתן להן שכרן )יב( .ומיהו
דין האומנין ששברו בעת חרישה שמשלמים ,מי משלם ,זה האוחז את הכלי בעת החרישה
)יג( .ואם היתה השדה מעלות מעלות )יד( ,שניהם חייבים )טו( בדמי הקנקן ,המנהיג אותה
במלמד והאוחז את הכלי.

)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) 1496סמ"ע(.
? 1496
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)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(.1497

)ה( שכרה לדוש בקטנית ודש בתבואה והוחלקה פטור בתבואה ודש בקטניות חייב
שהקטנית מחלקת

והוחלקה פטור  -דטפי היתה מוחלקת אם דשה בקטנית וכדמסיק )סמ"ע(.
שי  -השוכר את החמור ונסתמא או מת או נשבר
)א( השוכר את הבהמה וחלתה ועדיין ראויה למלאכה)א( ,או נשתטית או נלקחה לעבודת
המלך)ג( ,אע"פ שאין סופה לחזור)ד( ,אם נלקחה דרך הליכה ,הרי המשכיר אומר לשוכר,
הרי שלך לפניך ,ונותן לו שכרו משלם)ה( .במה דברים אמורים ,כששכרה לשאת עליה
משאוי)ו( ,שאיפשר להשליכה בלא הקפדה)ז( .אבל אם שכרה לרכוב עליה או לשאת עליה
כלי זכוכית וכיוצא בהם ,חייב להעמיד לו בהמה אחרת .ואם לא העמיד ,יחזיר השכר)ח(,
ויחשוב עמו על שכר כמה שהלך בה .מתה הבהמה או נשברה ,בין ששכרה לשאת ,בין
ששכרה לרכוב ,אם אמר לו חמור סתם אני משכיר לך ,חייב להעמיד לו בהמה אחרת)ט(.
ואם לא העמיד ,יש לשוכר למכור הבהמה ,וליקח בה בהמה אחרת .ואם אין בדמים ליקח
בהמה אחרת ,שוכר בדמים בהמה אחרת)י( ,עד שיגיע למקום שפסק עמו.

)א( השוכר  -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 בשם המבי"ט(.
)ב( 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(.
)ג( 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(
)ד( 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.(1498

 1497יש 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(.
 1498המשך 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.
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)ה( 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(.
)ו( בד"א ששכרה לשאת כו'  -קאי אחלתה ונשתטית הנ"ל ,ולא קאי אנלקחה לעבודת המלך
)סמ"ע(.
)ז( 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(.
)ח( 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) 1499סמ"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 לו חמור כשהשכיר
לו חמור סתם ,אמנם בחמור זה ודאי דאין שום חיוב עליו ליתן חמור אחר )נתה"מ(.
)ט( 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 ,(1500קשה שזה נגד המחבר ,שלמחבר אין
משועבד רק חמור זה ,והוא נקנית במשיכת השוכר ,וצ"ע )נתה"מ(.
)י( 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(.

)ב( אמר לו חמור זה אני שוכר לך ,1501אם שכרה לרכוב עליה או לכלי זכוכית ומתה בחצי
הדרך ,אם יש בדמיה ליקח בהמה אחרת יקח ואם אין בדמיה ליקח שוכר אפילו בדמי כולם
עד שיגיעו למקום שפסק עמו ואם אין בדמיה לא ליקח ולא לשכור נותן לו שכרו של חצי
הדרך ואין לו עליו אלא תרעומת) 1502יא( ואם שכרה למשא הואיל ואמר לו חמור זה ומת
בחצי הדרך אינו חייב להעמיד לו אחרת אלא נותן לו שכרו של חצי הדרך ומניח לו
נבלתו)יב( הגה ויש חולקין וסבירא להו דאפילו שכרו למשא דינו כשכרו לרכיבה והא דאמרינן דנותן
לו שכרו מחצי הדרך היינו שיכול למכור סחורתו שם או שיכול לשכור חמור אחר עד מקום שרוצה
לילך אבל בלאו הכי אינו נותן לו כלום משכרו דהא לא מהני ליה מידי.

)יא( ואין לו עליו אלא תרעומות  -התרעומות הוא שהשכיר לו בהמה כחושה כזו שמתה
בחצי הדרך )סמ"ע(.
)יב( 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
 1499הדעה ראשונה היא הרמב"ם והב' זה הטור ,וצ"ע איך לכתוב את זה
 1500בשם שו"ת ראנ"ח סי' ס"ו.
 1501עי' נתה"מ שטו ששכירות חמור הוה חובת גברא ,ולכן חל אפילו אם אין לו חמור זו.
 1502עי' שי"א סק"ג.
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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(.
)יג( 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(.

)ג( ראובן השכיר בהמתו לשני ימים לילך ולחזור ,ובחזרתו ביום השני גדל הנהר ,עד
שהוצרך לעכב יום אחד )יד( .אם שכרה לימים )טו( ,פשיטא שצריך ליתן לו שכירות כל יום
ויום )טז( .ואם שכרה למקום פלוני ולחזור ,או ששכרה לשני ימים ,והזכיר המקום שרוצה
לילך שם ,וידוע שהוא מהלך שני ימים ,ועכבו הנהר ,אם לא היה רגיל להתגדל )יז( ,פסידא
דבעל בהמה .ואם היה רגיל להתגדל ,והשוכר מכיר ענין הנהר ולא המשכיר ,פסידא דשוכר.
ואם שניהם ידעו ,פסידא דבעל בהמה ,ומזונות הבהמות והשכירות דין אחד להם )יח(.

)יד( 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(.
)טו( 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 .והעיקר 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
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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(.
)טז( 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 כך ימים
שיעכבנו ,משמע בין יעשה בין לא יעשה ,אינו מנכה לו כלל דהא כן היה התנאי )נתה"מ(.
)יז( 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(.
)יח( 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(.
שיא  -השוכר הספינה ופרקה בחצי הדרך או טבעה בחצי הדרך:
)א( ספינה שהוסיף בה אחד משלשים על משאה )א( וטבעה חייב לשלם דמיה.

)א( אחד משלשים על משאה – כנ"ל ש"ח )סעיף ה'  -ז'( לענין במשא אדם ומשא בהמה
)סמ"ע(:

)ב( השוכר את הספינה וטבעה בחצי הדרך אם אמר לו ספינה זו אני משכיר לך ושכרה
השוכר להוליך בה יין סתם אע"פ שנתן לו השכר יחזיר כל השכר שהרי זה אומר לו הבא
לי הספינה עצמה ששכרתי שהקפדה גדולה יש בספינה זו)ב( ואני אביא יין מכל מקום
ואוליך בה הגה ואם אפשר להוציא הספינה מן המים ולהשכיר ספינה אחרת בדמיו או בכל מה
ששייך לספינה צריך להשכיר כמו שנתבאר לעיל סימן שי לענין חמור.

)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 ,(1503וי"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 ,1504וקנה ספינה
 1503לא ראיתי הלכה יוצא מהסמ"ע נוגע להלכה כאן חוץ ממה שכתבתי
 1504צ"ע אם זה מח' בסי' שלד .ועי' מבי"ט ח"א סי' מ ,שעכ"ז הוא בחזקת המשכיר ולא בחזקת

404

מאיר המשפט על חושן משפט חלק ו'
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( .וי"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(.
)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,
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(.

)ג( קלזאמר ליה ספינה סתם אני משכיר לך ושכרה השוכר להוליך בה יין זה אע"פ שלא נתן
לו מהשכר כלום חייב ליתן כל השכר שהרי אומר לו הבא לי היין עצמו ואני אביא לך ספינה
מכל מקום ואוליכנו אבל צריך לנכות כדי הטורח של חצי הדרך שאינו דומה המטפל
בהולכת הספינה ליושב ובטל קלחויש אומרים דאינו נותן לו אלא שכירות מחצי הדרך )ה(.

)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) 1505סמ"ע ,וש"ך( ,ועיקר כמחבר )ש"ך(.

)ד( אמר לו ספינה זו אני משכיר לך ושכר השוכר להוליך בה יין זה אם נתן השכר אינו יכול
להחזירו ואם לא נתן לא יתן שאין זה יכול להביא הספינה עצמה ולא זה יכול להביא יין
עצמו

)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(.1506

)ה( שכר ספינה סתם ליין סתם הרי אלו חולקין השכר ודוקא כשאין אחד מהם רוצה
להשלים אבל אם זה מביא יינו וזה אינו מביא ספינה אם נתן שכר נמי יטול ויוציא מתחת
ידו.

)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
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.
 1505עי' לקמן ס"ק )ז(.
 1506עי' לעיל סי' ש"ח ס"ק )ה(.
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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) 1507ש"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(.

)ו( השוכר את הספינה ופרקה בחצי הדרך נותן לו שכר כל הדרך ואם מצא השוכר מי
שישכיר אותה לו עד המקום שפסק שוכר)יא( ויש לבעל הספינה עליו תרעומת )וצריך ליתן
לבעל הספינה מה שהספינה נפסדת בהוצאת הסחורה הראשונה ובהכנסת השנייה( וכן אם מכר כל
הסחורה שבספינה לאיש אחר בחצי הדרך וירד ועלה הלוקח נוטל שכר חצי הדרך
מהראשון ושכר החצי מזה האחרון ויש לבעל הספינה עליו תרעומת מפני שגרם לו לסבול
דעת איש אחר שעדיין לא הורגל בו וכן כל כיוצא בזה

)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(.
שיב  -המשכיר בית לחבירו לזמן קצוב או סתם
)א( המשכיר לחבירו בית)א( או חצר או מרחץ או חנות לזמן קצוב אינו יכול לחזור בו
ולהוציאו תוך זמנו אפילו נפל ביתו של משכיר שאין לו מקום לדור)ב( בו ואפילו העני וצריך
למכרו לאחר אינו יכול להוציאו והמקח קיים ולוקח צריך להניחו ביד השוכר עד שישלים
זמנו)ג( ואם היה מושכר 1508בענין שלא היה יכול לפדותו לעולם)ד( אם לא מכרו יכול למכרו ולהוציאו
מיד התנה עמו שיוכל להוציאו לצרכו ומכרו אין הלוקח יכול להוציאו ואם הקדים לו השכר אפילו
לזמן מרובה אינו יכול להוציאו עד שיכלה זמן כל השכירות שהקדים לו הגה ואפילו לא קצב
לו זמן)ה( אפילו הכי מסתמא שכרו נגד מעותיו המשכיר בית לחבירו ובתוך הזמן רוצה לבנותו אין
יכול לכופו לצאת)ו( אפילו לבית יפה ממנו גם להכניס פועלים לבית לבנותו מיהו מבקשים מן השוכר
לעשות לפנים משורת הדין

)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(.15101509

 1507ל"ד אלא כמ"ש לעיל ס"ק )ה(.
 1508צ"ל ממושכן )נתה"מ(.
 1509המשכיר 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(.
 1510לא ראיתי הלכה יוצא מדברי הקצה"ח.
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)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) 1511נתה"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 ,1513(1512אותו בית שהוא דר בו היה נחלט לגוי בשביל חוב ,ואם לא היה עכשיו
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) 1514ט"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 לו זמן ,אז
מאחר ואין הדמים ראיה יכול להיות שכל השכר שנתן עבור זמן קצר ביותר) 1515ש"ך( ,וי"א
שהדמים מודיעים כל זמן שהם לא סותרים את הלשון שאמר) 1516קצה"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) 1517נתה"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(.

)ב( אם חזר אחר שהשכירו לזה והשכירו או מכרו לעכו"ם או אנס שהפקיע שכירות הראשון,
הרי זה חייב להשכיר לו בית אחר כמותו ,וכן כל כיוצא בזה)ז(.

)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) 1518סמ"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
 1511ושניהם לא יכולים לחזור? ועי' שפו שסותר את עצמו
 1512דוגמא קיצונית יש בסוף
 1513עי' פ"ת האם יש להביאו?
 1514בסדר?
 1515נכון?
 1516עי' פ"ת לקמן ס"ק )לג(.
 1517עי' 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.
 1518לא ברור לי איזה הלכה נתחדש כאן?
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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(.

)ג( משכנו לשנים ידועים בכך וכך לכל שנה ושנה כל זמן שלא יפדנו וחזר ומכרו לאחר
אין הלוקח יכול לקחתו מיד המלוה תוך השנה אבל אחר השנה יכול לקחתו
)ד( השכיר לו ללינה אין פחות מיום אחד לשביתה אין פחות משני ימים לנישואין אין
פחות משלשים יום
)ה( המשכיר בית לחבירו סתם אינו יכול להוציאו)ח( עד שיודיעו שלשים יום מקודם כדי
לבקש מקום ולא יהא מושלך בדרך ולסוף השלשים יצא במה דברים אמורים בימות החמה
אבל בימות הגשמים אינו יכול להוציאו מהחג ועד הפסח)ט(.

)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 לשבוע אף על פי
שהודיעו ל' יום מקודם שנכנס לדור בו צריך לדור בו ל' יום) 1519ש"ך( ,1520וי"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(.
)ט( בד"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(.

)ו( קבע לו שלשים יום לפני החג אם נשאר מהשלשים יום אפילו יום אחד אינו יכול
להוציאו עד מוצאי הפסח והוא שיודיעו שלשים יום מקודם)י( במה דברים אמורים בעיירות
אבל בכרכים)יא( אחד בימות החמה ואחד בימות הגשמים צריך להודיעו שנים עשר חדש
מקודם וחנות בין בכרכים בין בעיירות צריך להודיעו יב חדש מקודם ובחנות של נחתומין
וצבעין צריך להודיעו ג' שנים מקודם)יב(.

)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(.
 1519ודוק ועיין בתשובת ר"מ אלשיך סי' קי"ז ובתשובו' רשד"ם סי' רפ"ו) :ש"ך(.
 1520עי' לעיל ס"ק )ה( ונתה"מ שם.
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)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(.

)ז( כשם שהמשכיר חייב להודיעו כך השוכר חייב להודיעו מקודם שלשים יום)יג(
בעיירות או מקודם י"ב חדש בכרכים ,כדי שיבקש שכן ,ולא ישאר ביתו פנוי .ואם לא
הודיעו ,אינו יכול לצאת אלא יתן השכר)יד( .הגה או יעמוד לו אחר במקומו)טו( ,ואם רוצה
להעמיד אדם שאינו הגון ,אין המשכיר צריך לקבלו.

)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,
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 ,1521וי"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(.

)ח( אם שכרו לזמן קצוב)טז( כיון שכלה הזמן יכול להוציאו מיד)יז( אפילו כלה הזמן באמצע
ימות הגשמים

)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(.

)ט( מה שאמרנו )יח( שאין המשכיר יכול להוציאו ולא השוכר יכול לצאת עד שיודיענו
מקודם אם הוקרו הבתים יש למשכיר להוסיף עליו ולומר לשוכר או שכור בשוויה או תצא
וכן אם הוזלו הבתים יש לשוכר לפחות השכר ולומר למשכיר או שכור לי כשער של עכשיו
או הרי ביתך לפניך מיהו דוקא דהתנו הכי מקודם הזמן )יט( ואע"פ שעבר זמן הודעה אבל
אם עמדו בסתם מסתמא דעתם היה על השכר הראשון הגה וכן אם שכרו לזמן קצוב )כ( אע"פ
שנתייקרו הבתים או הוזלו אינן יכולין לשנות רק כפי שהתנו מי ששכר בית לחבירו והיה אוהבו ונעשה
שונאו)כא( אין יכול להוציאו מן הבית ואם אמר לו מתחילה שאינו משכיר לו רק משום שהוא אוהבו
ונעשה שונאו יכול להוציאו)כב(.

)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(.
 1521וצ"ע אם הוא אותו דבר ביצא באמצע החדש.
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)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(.
)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(.

)י( במה דברים אמורים שהשכירו סתם אבל אם השכירו לזמן ידוע אע"פ שנתייקרו הבתים
או הוזלו אינם יכולים לא להוסיף ולא לגרוע)כג(.
)כג(

ולא לגרוע  -ואם מת השוכר ,ורוצים היורשים לחזור ע"ל סי' של"ד )ש"ך(.

)יא( נפל בית המשכיר שהיה דר בו הרי זה יכול להוציא השוכר מביתו)כד( ואומר לו אינו
בדין שתהיה אתה יושב בביתי עד שתמצא מקום)כה( ואני מושלך בדרך שאין אתה בעל
זכות בבית זה יותר ממני ודוקא בשוכר סתם אבל בשוכר לזמן ידוע אינו יכול להוציאו תוך
זמנו

)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) 1522סמ"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(.

)יב( נתן הבית לבנו לישא בו אשה)כו( אם היה יודע שבנו נעשה חתן בזמן פלוני והיה אפשר
לו להודיעו מקודם ולא הודיעו אינו יכול להוציאו ואם עכשיו נזדמנה לו אשה והרי הוא
נושאה מיד הרי זה יש לו להוציאו שאינו בדין שיהא זה יושב בביתו ובן בעל הבית ישכור
בית שיעשה לו חתונה.

)כו( נתן הבית לבנו לישא בו אשה כו'  -וכן שנתן המוכר את ביתו של עצמו לבנו ,וצריך הית
שהיתה מושכרת לשוכר )סמ"ע(.

)יג( מכר הבית)כז( או נתנו או הורישו אין השני יכול להוציאו עד שיודיעו מקודם שלשים
יום או מקודם י"ב חדש)כח( שהרי השוכר אומר לו אין כחך יותר מכח זה שזכית בבית זה.

)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(.

)יד( מקום שנוהגין שיש להם ראש שנה קבוע לשכירות הבתים)כט( וראובן שכר בית
משמעון לשנה אחת ואחר שכלתה השנה נשאר בבית חדש אחד)ל( ולא דברו זה עם זה
כלום בשכירות שנה הבאה ורצה ראובן לצאת מהבית ושמעון מעכב על ידו שלא לצאת
עד תשלום שנה שניה הדין עם שמעון)לא( .הגה שנים שהיו דרים בבית והיו חולקים על הבית
 1522עי' לעיל הערה .1517
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ואחר כך נתחייב אחד בדין צריך לצאת אפילו באמצע החורף אע"פ שלא הודיעו חבירו מקודם )לב(.

)כט( מקום שנוהגין כו' .עיין בתשובת רשד"ם סי' רצ"ו ]שזה לא בא לאפוקי סעיף ה ,ו ,ז,
אלא להוסיף עליהם) :[1523ש"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
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(.

)טו( המשכיר בית לשנה בסכום ידוע)לג( ונתעברה השנה נתעברה לשוכר)לד( השכיר
לחדשים נתעברה למשכיר)לה( הזכיר לו חדשים ושנה בין שאמר לו דינר לחדש שנים עשר
דינר בשנה בין שאמר לו יב דינר לשנה דינר בכל חדש)לו( הרי חודש העיבור של
משכיר)1524לז( שהקרקע בחזקת בעליה)לח( .הגה אבל מי ששכר מלמד לבנו)לט( וא"ל שני לשונות
כאלו והמלמד למד עמו חדש העיבור אין צריך לשלם לו חדש העיבור.

)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 )ש"ך( ,ואם אמר השנה בה' הידיעה
הוה כאמר שנה זו )ש"ך בשם מהר"י בן לב( ,ועיין מ"ש בספרי ש"ך ביו"ד סי' ר"ך ס"ק ט"ו
)ש"ך( .ולא אמרינן הדמים מודיעים ,והרי המעות מתנה או פקדון) 1525פ"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
 1523נכון?
 1524עי' ט"ז מ"ב ס"ז אולי צריך להיות למעלה.
 1525עי' לעיל ס"ק )ה(.
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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 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) 1526קצה"ח(.

)טז( בעל הבית שאמר לזמן השכרתיך והשוכר אומר לא שכרתי אלא סתם)מ( או לזמן ארוך
על השוכר להביא ראיה)מא( ואם לא הביא בעל הבית נשבע היסת)מב( ומוציאו מן הבית
הגה וכן בכל ספק שנופל בין הדר בבית חבירו ובין חבירו אם לא שאכלה שני חזקה דאז נאמן במגו
דלקחתי.

)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(.1527

)יז( המשכיר בית לחבירו לזמן ורוצה לסתרו בתוך הזמן השוכר יכול לעכב עליו ואם עבר
וסתרו בתוך הזמן חייב להעמיד לו בית אחר או ישכיר לו כמותו ואם מעצמו נפל אם אמר
לו בית זה אני משכיר לך אינו חייב לבנותו ואפילו בנאו המשכיר יכול לומר שלא ידור בו אלא
מחשב על מה שנשתמש בו)מג( ומחזיר לו שאר השכירות ואפילו השוכר אומר אבננו משלי אין
שומעין לו ויש מי שאומר דדוקא בשנפל כולו אבל אם הוא קיים אלא שהוא מסוכן לדור
בו)מד( חייב המשכיר לתקנו 1528אם יש בידו שכירות מוקדם )מה( ואם אמר לו בית סתם1529
ונפל חייב לבנותו או יתן לו בית אחר ואם היה קטן מהבית שנפל אין השוכר יכול לעכב
עליו והוא שיהיה קרוי בית שלא השכיר אלא בית סתם אבל כל זמן שלא נפל הראשון אינו יכול
להוציאו וליתן לו בית קטן כזה)מו( אבל אם אמר לו בית כזה אני משכיר לך חייב להעמיד לו
בית כמדת ארכו ומדת רחבו של בית זה שהראהו )מז( ואינו יכול לומר לא היה ענין דברי
אלא שיהיה קרוב לנהר או לשוק או למרחץ כזה אלא חייב להעמיד לו בית כמדתו וכצורתו
 1526צ"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'.
 1527ש"ך הבא לא היה הלכה שיצא ממנו.
 1528עי' לקמן סי' שיג ,וקצה"ח שם ,שאין צד החולק בזה ,וצ"ע.
 1529ואם 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?.

412

מאיר המשפט על חושן משפט חלק ו'
ואע"פ שאינו נאה בבנינו ובקישוטו לפיכך אם היה קטן לא יעשנו גדול גדול לא יעשנו קטן אחד
לא יעשנו שנים שנים לא יעשנו אחד ולא יפחות מהחלונות שהיו בו ולא יוסיף עליהם אלא
מדעת שניהם הגה נשרף הבית)מח( דינו כנפל נשרף כל העיר הוי מכת מדינה ומנכה לו מן שכירותו
מה שלא דר בו בין הקדים לו שכרו או לא המשכיר בית לחבירו והוא נפל אדעתא דלבנותו הוא מוגיר
ליה

)מג( אלא מחשב על מה שנשתמש כו'  -וה"ה איפכא ,אם עדיין לא נתן לו כלום משלם לו
כפי הזמן שדר בו )סמ"ע(
)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 ,1530ואין לשוכר או משכיר רשות לשנות הבית ללא רשות
השני) 1531ש"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(.1532
)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 ,(1533ועיקר 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
 1530אבל בבית סתם יכול ,ודלא כט"ז.
 1531זה "ואין וכו'" בתשו' רשד"ם סי' רצ"ב – האם הוא מוסיף?
 1532ואם אמר ליה בית סתם  -ע' בתשובת ר"א ן' חיים סי' מ' דף ע' )ש"ך(.
 1533נכון? עי' קצה"ח שטז סק"א שבדֶ בֵ ר רח"ל אז לא מנכה משכירותו.
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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 לכו"ע ממכר הוא ופטור מלהחזיר,
ולזה כתב שפיר דנשרף דינו כנפל ובמכת מדינה מנכה לו) 1534נתה"מ(.1535

)יח( המשכיר עלייה סתם חייב להעמיד לו עלייה אמר לו עלייה זו שעל גבי בית זה אני
משכיר לך הרי שעבד בית לעלייה)מט( לפיכך אם נפחתה העלייה בארבע טפחים או יותר
חייב המשכיר לתקן)נ( ואם לא תקן הרי השוכר יורד ודר בבית)נא( עם בעל הבית)נב( ונכנס
ויוצא דרך פתח הבית)נג( עד שיתקן לו את העלייה)נד( אבל אם נפל הבית והעלייה אין
צריך לבנות לו אחר כיון שאמר לו בית זה הגה אבל אם נפל העלייה צריך לבנותו כל זמן שהבית
קיים)נה(.

)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(.
1537 1536
)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(.

)יט( היו שתי עליות זו על גב זו)נו( ונפחתה העליונה דר בתחתונה נפחתה התחתונה הרי זה
ספק אם ידור בעליונה או בבית לפיכך לא ידור ואם דר אין מוציאין אותו משם)נז(.

)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(.

)כ( מעשה באחד שאמר לחבירו דלית פירוש גפן מודלית על אילן שפירותיו אפרסקין 1538זו
שעל גבי אפרסק)נח( הזה אני משכיר לך ונעקר אילן האפרסק ממקומו)נט( ובא מעשה לפני
חכמים ואמרו לו חייב אתה להעמיד האפרסק כל זמן שהדלית קיימת וכן כל כיוצא בזה
 1534קצת אריכות ,וצ"ע קצת.
 1535נשרף 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(.
 1536הסמ"ע הביא רמ"ה החולק על הטור ,וצדקתי שהוא פסק כטור?
 1537אין צריך לבנות לו כו' .ע' בתשו' רמ"א סי' ע"ז ובתשו' רשד"ם סי' רס"ח) :ש"ך(.
 1538האם כדאי למחוק שזה בא מהסמ"ע?
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הגה ודוקא בכהאי גוונא שהאפרסק עדיין בעולם רק שנעקר ממקומו אבל אי נקצץ לא מחויב להעמיד
לו אחר)ס( וכן אם נפל הבית שתחת עלייה ואמר לו עלייה שעל גב בית זו אין צריך להעמיד בית
אחר.

)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(.1539
)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(.
שיג  -המשכיר בית לחבירו בבירה גדולה באיזה מקום רשאי להשתמש
)א( המשכיר בית לחבירו בבירה גדולה)א( משתמש בזיזים ובכותלים עד ארבע אמות
ובתרבץ)ב( של חצר וברחבה שאחורי הבתים ומקום שנהגו להשתמש בעובי הכותלים
ובכל אלו הדברים הולכים אחר מנהג המדינה והשמות הידועים להם.

)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(.

)ב( המשכיר חצרו סתם לא השכיר הרפת שבה.
)ג( הזבל שבחצר הרי הוא של שוכר לפיכך הוא מיטפל בו להוציאו)ג( ואם יש שם מנהג
הולכים אחר המנהג במה דברים אמורים כשהיו הבהמות שעשו הזבל של שוכר)ד( אבל
אם הבהמות של אחרים הזבל של בעל החצר 1540שחצירו של אדם קונה לו שלא מדעתו
אע"פ שהיא שכורה ביד אחרים)ה( הגה מיהו אם קלטו השוכר בכלי מן האויר ולא נח בחצר הרי
]אלו[ שלו)1541ו(.

)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(.
)ד( כשהיו 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( ,1542בשו"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) 1543קצה"ח(.
עי' פתיחה לסי' ר') 1544נתה"מ( .דבר המונח בחצר מהני מה דהמשכיר ביתו פתוח לחצר,
 1539ודוקא בכה"ג שהאפרסק כו' .עיין בתשובות ר"א ן' חיים סי' ל"ח )ש"ך(.
 1540עי' לקמן ס"ק )ז(.
 1541עי' לעיל סי' קפט ס"א בט"ז וקצה"ח.
 1542לא ראיתי צורך להביא דברי הרע"א.
 1543משמע ששכירות ליומיה מכר נגד הש"ך ,וצ"ע ,ועי’ קצה"ח במאיר המשפט שי"א סק"ב.
 1544חצר 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
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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) 1545פ"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(.

)ד( והאפר היוצא מהתנור וכירה של שוכר אפילו אחרים אופין ומבשלין.

)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(.
שיד  -מה הדברים שעל המשכיר לעשות או על השוכר
)א( המשכיר בית לחבירו חייב להעמיד לו דלתות ולפתוח לו החלונות שנתקלקלו)א( ולחזק
את התקרה)ב( ולסמוך את הקורה שנשברה)ג( ולעשות נגר ומנעול)ד( וכן אם נפחתה
המעזיבה והתקרה בד' טפחים חייב לתקנה)ה( וכל כיוצא בזה מדברים שהם מעשה אומן
והם עיקר גדול בישיבת הבתים והחצרות הגה :ואע"פ שנכנס שם השוכר וראה שלא היו שם
דברים אלו לא אמרינן דנתפייס במה שראה)ו( אלא על המשכיר לתקן תקן המשכיר דברים אלו ונשברו
תוך ימי השכירות אם אמר ליה בית זה)ז( אין צריך להעמיד לו אחר 1546אמר לו בית סתם צריך לתקנו
כל ימי השכירות:

)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(.
)ד( נגר 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(.
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 דמציאת פועל לעצמו.
 1545ועיין מה שכתבתי בפתחי תשובה לאה"ע סימן ק"ב סק"ד ,ועיין בתשובת ושב הכהן סי' מ"ז
)פ"ת(.
 1546בפשטות 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(
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)ו( ולא אמרינן דנתפייס כו'  -אמרינן שסמך על הפשיטות שבית השכיר לו ואין שם בית
עליו בלא תיקון כל אלו )סמ"ע(.
)ז( אם 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(.

)ב( השוכר חייב לעשות מעקה ומזוזה)ח( ולתקן מקום המזוזה משלו וכן אם רצה לעשות
סולם)ט( או מרזב)י( או להטיח גגו הרי זה עושה משל עצמו .הגה :והוא הדין כל דבר שאינו
מעשה אומן ובכל אלו העניינים הולכין אחר מנהג המדינה1547

)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(.
שטו  -דין המשכיר בית על תנאי
)א( שכירות קרקע נשכר בדרכים שהוא נקנה בהם)א( ואין אונאה לשכירות קרקע כמו במכירת
קרקע)1548ב(:

)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(.

)ב( כשם שמתנה אדם כל תנאי שירצה במקח כך מתנה בשכירות)ג( וכל שממכרו ממכר
בנכסיו שכירותו שכירות וכל שאין לו למכור אין לו להשכיר)ד( אלא אם כן יש לו פירות
בלבד)ה( באותו קרקע שזה שוכר ואינו מוכר:

)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 לפירותיה ,מ"מ אין
יכולין להכניס לאחר בזכות זה ,כי להם האמינו בעל הקרקע ולא לאחר )שונה מבית שאפשר
 1547בפשטות כל מעשה אומן שהשוכר עושה מעצמו יש לו זכות לתבוע על זה כסף כפועל נמוך
 1548דהיינו אותו מח' מח' רמ"א ברע"ט יש כאן גם כן
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לזרוע את השדה יותר משיעורה ,ולא יוודע לבעל הקרקע( )סמ"ע( ,1549וי"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(.

)ג( השוכר בית מחבירו וטוען ששכרו על תנאי שיכניס עמו דיורין אחרים והמשכיר מכחישו
ישבע המשכיר)ו( שלא התנה כן והוא הדין לכל טענות שביניהם )ועיין לעיל סימן שיב סעיף
טז ולקמן סימן שטז סעיף ב(

)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(.

)ד( ראובן שכר 1550נער לשמשו)ז( ואמר לו שמעון לסמוך עליו לשלם לו כל מה שיפסיד
בהיות הנער בביתו אע"פ שלא היה קנין בדבר חייב כי כל תנאי שכירות אינו צריך קנין)ח(.

)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(.
סימן שטז  -המשכיר בית לחבירו לזמן קצוב ורצה השוכר להשכירו לאחרים
)א( המשכיר בית לחבירו 1551לזמן קצוב ורצה השוכר להשכיר הבית לאחר משכיר עד סוף
זמנו)א( והוא שלא יהיו מנין בני בית האחר 1552יותר מבני ביתו .ואם אמר לו המשכיר למה
תטרח ותשכיר ביתי לאחרים)ב( אם לא תרצה לעמוד בו צא והניחהו ואני פוטר אותך
משכירותו שומעין לו )וע"ל סימן שיב ס"ז( .ואם השוכר רוצה לצאת מן הבית)ה( ולהניחו כך בלא
דיורין ורוצה לשלם למשכיר יכול המשכיר להשכירו לאחרים)ו( דביתא מיתבא יתיב ושאייה יוכת שער.
מי שנתן ביתו לאחר או השכירו ושייר כח לעצמו)ז( שכשירצה יכול לדור עם המקבל מתנה או השוכר
בבית יכול למכור כחו לאחר)ח( ובלבד שלא יהו בני ביתו מרובים ויש מחלקים בין אם שייר לעצמו
חלק מסויים כגון חצי הבית אז יוכל למכרו לאחר אבל אם שייר לעצמו חלק שאינו מסויים כגון דיוכל
לסלקו אינו יכול למכרו או להשכיר זכותו לאחר .מי שנותן לאחר דירה בביתו 1553ואין המקבל צריך
 1549עי' קצה"ח ולא ראיתי הלכה שיוצאממנו? אולי הוא כמו הנתה"מ?
) 1550א( ראובן שכר כו' .טור ס"ה בשם תשובת הרא"ש וע' בתשובות ר"ש כהן השייכים לס"ב סי'
ט') :ש"ך(.
 1551המשכיר 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(.
 1552והוא שלא יהיו מנין בני בית כו' .עיין בס' החנוך להרא"ה מצוה נ"ה /נ"ט) :/ש"ך(
 1553מי שנותן לאחר דירה בביתו כו' .עיין בתשובת מהרש"ל סי' י"ז שחולק וכ"פ בסוף ספר משאת
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לאותו דירה נראה לי דיוכל להשכירו או למכרו לאחר שבני ביתו אין מרובים ממנו דלא גרע כח
המקבל מתנה מכח המשייר לעצמו דנותן בעין יפה נותן)יג( ועיין לעיל סימן קנד סעיף כח:

)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( .1554
)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 ,1555שומעין 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 בטל ,היינו משום
דיכול המשכיר בעצמו להשתמש בו ובזה מרויח קצת ונהנה ,אבל התם שהוכרחו כולם
לברוח אין לו הנאה כלום במה שהבית פנוי) 1556קצה"ח(.
)ו( יוכל המשכיר להשכירו לאחרים כו'  -אם כבר קיבל המשכיר המעות דאין צריך להחזיר
להשוכר המעות ,1557אף אם השוכר אומר אם כן יעמיד הבית בלי דיורין אין צריך לשמוע לו,
בנימן ועיין ע"ש מ"ש בשם מהרש"ל כת"י וע' בסמ"ע ס"ק ה') :ש"ך(.
 1554לא עשיתי$$
 1555אפילו אחרי קנין? כנראה שכן דומיא דמצרן ,וצ"ע.
 1556עי' שי,ב סי"ז וקצה"ח שם ונתה"מ.
 1557עי' לקמן של"ד סק"ה במאיר המשפט.
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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(.1558
)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 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( .1559
 1558לא ראיתי הלכה יוצא מהפ"ת.
 1559לא עשיתי$$
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)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( .1560
)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( .1561
)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(
.1562
)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,
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 ,(1563לולי 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
 1560לא עשיתי$$
 1561לא עשיתי$$
 1562לא עשיתי$$
 1563לא בטוח שאני מאה אחוז בסמ"ע.
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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(.

)ב( שנים ששכרו 1564בית בשותפות לדור בו יחד אין אחד מהשותפין יכול להושיב אחר
במקומו אפילו יש לו דיורין פחותים ממנו כי יכול לומר אותך אני יכול לקבל אבל אחר איני
יכול לקבל ואינו יכול לכופו לחלוק )יד( שהבית אינו שלהם אלא שכור להם לזמן )וע"ל סימן
קעא סעיף ט דיש חולקין(:

)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(.1565

)ג( ראובן משכן ביתו לזמן והתנה שאחר הזמן יהיה רשות לשוכר ]בידו[ לדור בו הוא
וסייעתו או למשכן או להשכיר למי שירצה)טו( יש מי שאומר שאפילו בלא תנאי רשאי
להשכיר או למשכן)טז( למי שבני ביתו אינן מרובין ומפני התנאי רשאי להשכיר ולמשכן אפילו
למי שיש סיעה גדולה מסיעתו.

)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(.
שיז  -אמר השוכר פרעתי שכר הבית ,והמשכיר אומר לא פרעת
)א( השוכר שאמר נתתי שכר הבית שנתחייבתי בו והמשכיר אומר עדיין לא נטלתי בין
שהיתה בשטר או בעדים בין שהיתה בלא עדים)א( אם תבעו בתוך זמן השכירות)ב( כגון ששכרו
לשלשים יום ותבעו בתוך ל')ג( על השוכר להביא ראיה או יתן ויחרים על מי שלקח ממנו
שלא כדין או יטעון עליו בדמים שנתן תחילה טענה בפני עצמה)ד( וישביענו היסת ואם תבעו
המשכיר לאחר שלשים יום אפילו ביום שלשים)ה( על המשכיר להביא ראיה או ישבע
השוכר שכבר נתן לו שכרו ויפטר וכן אם שכר ממנו שיתן לו השכר שנה בשנה ותבעו בתוך
השנה על השוכר להביא ראיה תבעו לאחר השנה ואפילו ביום אחרון של השנה על המשכיר
להביא ראיה )ועיין לעיל סימן עח סעיף ג(.

)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 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) 1566קצה"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(.
 1564עי' 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.
 1565האם הש"ך חולק על הסמ"ע?
 1566אם זה כל החידוש לש הקצה"ח זה צריך להיות בס"ק הבאה.
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)ב( אם תבעו בתוך זמן השכירות כו'  -דשכירות אינה משתלמת אלא לבסוף) 1567סמ"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(  .1568פירוש,
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( .1569
)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) 1570ט"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.(1571

)ב( המשכיר בית לחבירו בשטר לעשרה שנים ואין בו זמן השוכר אומר עדיין לא עבר מזמן
השטר אלא שנה והמשכיר אומר כבר עברו ושלמו שני השכירות ושכנת עשרה שנים על
השוכר להביא ראיה ואם לא הביא ראיה ישבע המשכיר היסת ויוציאנו והוא הדין בשאר
טענות שביניהן ומיהו יש אומרים דאם הוא לאחר זמן השכירות שיכול לומר פרעתי או לא שכרתי
מעולם ונפל טענה בין המשכיר והשוכר אע"ג שקרקע בחזקת בעליה עומדת השוכר נאמן במיגו.

)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(.

 1567ז"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.
 1568לא עשיתי$$
 1569לא עשיתי$$
 1570לא עשיתי$$
 1571לא עשיתי$$
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)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(.1572

)ג( שטר השכירות או שטר המשכנתא שכתוב בו שנים סתם בעל הפירות אומר שלשה
ובעל הקרקע אומר שנים וקדם זה השוכר או המלוה ואכל הפירות)יא( הרי הפירות בחזקת
אוכליהם)יב( עד שיביא בעל הקרקע ראיה)יג( ויש מי שאומר שאם יראה ב"ד שלא יוכל
השוכר)יד( או הממשכן לברר עוד דבריו)טו( מוציאין מידו)טז(

)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 ,בכה"ג ליכא לברורי מיקרי
)סמ"ע( ,1573היכא 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'
 1572צ"ע אם הנתה"מ מספיק ברור ,ואם הש"ך כתבתי מספיק
 1573ועיין ש"ך לעיל סוף סימן ק"ן ]סק"ט[ .ועיין בתשובת בית אפרים חלק חו"מ סי' ס"ח מ"ש בזה:
)פ"ת(
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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(  .1574הא 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) 1575ט"ז( .היינו שהממשכן הוא הלוה )נתה"מ ,(1576וי"א שממשכן היינו במקום שכור
)ש"ך(.
)טז( מוציאין מידו  -מוציאין מידו אפי' אכל ג' שנים קודם שתבעו לדין )ש"ך(.

)ד( אכלה השוכר או הממשכן שלשה שנים וכבש השטר ואמר לחמש שנים יש לי פירות
ובעל הקרקע אמר לשלשה אמר לו הבא שטרך ואמר אבד השוכר נאמן שאילו רצה אמר
לקוחה היא בידי שהרי אכלה ג' שנים ודוקא שאין עדים שהיא מושכרת או ממושכנת בידו
וגם בעל הקרקע לא מיחה הא לאו הכי אינו נאמן

)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(.
1577
)יח( ודוקא שאין עדים שהיא כו'  -כבר נתבאר זה לעיל סימן קמ"ט ס"א וסי' ק"ן ס"ג
)סמ"ע(.
שיח  -השוכר רחים מחבירו ושוב לא נצטרך
)א( השוכר 1578רחים מחבירו שיטחן לו עשרים סאה בכל חדש בשכרו 1579והעשיר בעל
הרחים)ב( והרי אינו צריך לטחון שם אם יש לשוכר חטים שצריך לטחון לעצמו או לאחרים
כופין אותו ליתן דמי טחינת עשרים סאה שזו מדת סדום הוא)ג( ואם אין לו יכול לומר אין
לי דמים והריני טוחן לך כמו ששכרתי ואם אין אתה צריך מכור לאחרים )ד(.

 1574לא עשיתי$$
 1575לא עשיתי$$
 1576לפרש דברי הסמ"ע ולא כמכריע בינו לש"ך.
 1577ועיי"ש בדעת הי"א )ש"ך(.
 1578לא הבנתי הציור בדיוק
 1579במקום שכרו
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)א( השוכר 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( .1580
)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(.
שיט  -מי שהטעה חבירו עד שהכניס פירותיו לביתו
 1580לא עשיתי$$
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)א( מי שהכניס פירותיו לבית חבירו שלא מדעתו)א( או שהטעהו עד שהכניס פירותיו
והניחם והלך יש לבעל הבית למכור לו מאותם הפירות כדי ליתן שכר הפועלים שמוציאין
אותם ומשליכים אותם לשוק ומדת חסידות הוא שיודיע לבית דין וישכירו במקצת דמיהם
מקום משום השבת אבידה לבעלים אע"פ שלא עשה כהוגן ויש אומרים דצריך להודיעו תחילה
ואם נאנסו לאחר שהודיעוהו פטור)ב(.

)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( ,עיין בתשו' רשד"ם סי' רצ"ו )ש"ך ,(1581זהו 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( .1582
)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 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(.
 1581לא עשיתי$$
 1582לא עשיתי$$
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סימן שכ  -מקבל או חוכר מחבירו היאך יתנהג זה עם זה
)א( אחד השוכר )א( מחבירו שדה לזורעה או כרם לאכול פירותיו בדמים או ששכר ממנו
בפירות קצובים ,דין אחד יש להם ,והשוכר בפירות הוא נקרא חוכר:

)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(

)ב( המקבל שדה או פרדס כדי לעבוד אותו ולהוציא עליו יציאות )ב( ,ויתן לבעל הקרקע
שליש התבואות או רביע או מה שיתנו ביניהם ,הוא נקרא מקבל )ג( .הגה :ואין כותבין שטר
ביניהם אלא מדעת שניהם ,שמשנכתב השטר אין יכולין לחזור בו והוי ליה כמלוה בשטר )ד( ,והמקבל
נותן שכר הכתיבה מן השטר )ה(:

)ב( ולהוציא 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(.
)ג( המקבל 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(.
)ד( והוי 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(.
)ה( והמקבל 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(.

)ג( כל דבר שהוא לסייג הארץ בעל הקרקע חייב בו )ו( ,וכל דבר שהוא שמירה יתירה החוכר
או המקבל חייב בו .הקרדום שחופרין בו הארץ והכלים שנושאים בהם העפר )ז( ,והדלי
והכד וכיוצא בהם שדולים בהם המים ,על בעל הקרקע ,וחטיטת המקומות שמקבצים בהם
המים ,על החוכר או על המקבל ,ויש אומרים דבחוכר אין על בעל השדה כלום )ח(:

)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,
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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(.

)ד( בין חוכר בין מקבל ,מקום שנהגו לקצור התבואה אינו רשאי לעקור )ט( ,לעקור אינו
רשאי לקצור ,ואיזה מהם שבא לשנות חבירו מעכב עליו)י( ,ובמקום שנהגו לחרוש )יא( אחר
הקצירה צריך לחרוש ,אפילו אין מנהג לנכש עשבים רעים והוא ניכש )יב( ,ואם פירש בשעת
הניכוש )יג( שעושה זה כדי שלא יחרוש ושתק בעל השדה ,גלי דעתיה דניחא ליה ,ואם נהגו
לנכש )יד( והוא אינו רוצה ,אין שומעין לו אפילו אם ירצה לחרוש אחר הקצירה כדי לעקור
העשבים:

)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(.

)ה( אם נוהגין שהחוכר שדה סתם נוטל חלקו באילנות שבו )טו( ,יש לו חלק בהם אפילו אם
הוסיף בעל השדה בחלק החוכר )טז( ,ואינו יכול לומר הוספתי לך )יז( בחלקך כדי שלא
תקח חלק באילנות ,ואם נהגו שלא ליטול חלק באילנות ,אז הם של בעל השדה אפילו אם
הוסיף בחלק של בעל השדה.

)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(.
)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(.
סימן שכא  -מקבל או חוכר מחבירו היאך יתנהג זה עם זה
)א( החוכר או המקבל שדה מחבירו והוא בית השלחין )א( או בית האילן )ב( ,ויבש מעין
בית השלחין ,ולא פסק הנהר הגדול )ג( אלא אפשר להביא ממנו בדלי )ד( ,או שנקצץ האילן
של בית האילנות ,אינו מנכה לו מחכירו ,ואם מכת מדינה היא כגון שיבש הנהר ,מנכה לו
מחכירו .הגה :אבל בקבלנות אינו מנכה לו כלום ,אלא חולקין במה שנמצא כפי תנאם .והא דאמרינן
אם מכת מדינה היא מנכה לו מן חכירו)ה( ,הוא הדין בכל כיוצא בזה דכל מקום שנפסד הענין לגמרי
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והוי מכת מדינה מנכה לו משכירותו ,ואם אפשר לתקנו ע"י טורח ותחבולות אינו מנכה לו ,וכל מקום
שמנכה לו אין חילוק במה שעבר או להבא ,וכן פסק מהר"ם על מלמד שגזר המושל שלא ילמוד ,דהוי
מכת מדינה וכל ההפסד על בעל הבית ,ויש חולקין וסבירא להו דמכאן ולהבא בדין חזרה קאי ,כמו
שאמרינן לעיל סימן ש"י לענין השוכר חמור ומת ,ואם לא חזר איהו דאפסיד אנפשיה ומחל ,והסברא
הראשונה נ"ל עיקר:

)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(,
הקשו 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 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
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סברא ,דכיון דהוה )כ(גידול התבואה דהכא מיפסד הוי ממש כאכלה חגב דסימן שכ"ב )ט"ז(
.1583
)ה( 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 ונתה"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 שפי' מכת המדינה היא שבכל מקום שנתבטל הענין ויפסיד
לגמרי כמו מת או נשבר בבהמה אם שכרה אפילו למשוי בסימן ש"י סעיף ב' ,או אפילו
בהבריקה ושכרה לרכיבה או לכלי זכוכית ,אין ע"ז שום שכירות כלל כיון דאינה ראויה כלל
לזה ,ודינו תלוי בין אם אמר בהמה זו או בהמה סתם וכמ"ש שם .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 ,וכלל החילוק בזה ,דאם הוא מכת מדינה ,בין כאן בחכירות קרקע
ונלקה הקרקע בין בשוכר בהמה הוי ההפסד של המשכיר דמזלו גרים ,ועל כן 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 ,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 ,ועיקר כרמ"א אבל לא כסמ"ע שבהמה
שונה )ט"ז( ,וי"א שבחוכר 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.(1584
 1583לא עשיתי$$
 1584עוד 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

431

מאיר המשפט על חושן משפט חלק ו'
)ב( היה עומד בתוך השדה ואמר לו בית השלחין זה אני משכיר לך )ו( בית האילן הזה אני
משכיר לך ,יבש המעיין או נקצץ האילן מנכה לו מחבירו ,שהרי הוא עומד בתוכה ולא אמר
לו הזה אלא כמי שאומר כמות שהיא עתה אני משכיר .הגה :ויש אומרים דוקא שנקצצו האילנות
שלא נשאר מטע עשרה לבית סאה ויבש המעיין כולו ,אבל אם נשאר מטע עשרה לבית סאה )ז( או
שלא יבש המעיין לגמרי )ח( ,אינו מנכה לו ,לפיכך אם לא היה עומד בתוכה ואמר ליה בית
השלחין אני משכיר לך או בית האילן ,ויבש המעין או שנקצץ האילן אינו מנכה לו מחבירי.
הגה :ויש אומרים דוקא שאמר מחכיר לחוכר )ט( ,אבל אם אמר חוכר למחכיר בית השלחין אני חוכר
ממך ,מנכה לו אע"פ שאינו עומד בתוכה )י(.

)ו( 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( ,צ"ל "הזה" דבלאו הכי לא ידענו איזה בית
השלחין משכיר לו ,אלא לישנא דבית השלחין הוא העיקר )ט"ז( ,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.(1585
1586
)ז( אבל אם נשאר מטע עשרה כו' – שיכול לומר עדיין שם בית האילן עליה  ,ועוד,
שעתה שעומדין מרווחין יגדלו בהן פירות יותר ממה שהיו עליהן בראשונה כשהיו עומדין
תכופין )סמ"ע(.
)ח( 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(.
)ט( שאמר מחכיר לחוכר  -כיון דאין על המשכיר להקפיד ,ודאי 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( ,דהמשכיר אינו דורש בטובתו של חוכר ,אלא שמא בעלמא אמר
ליה דמתקרי כך ,משא"כ באמר לו חוכר למחכיר ודאי דרך קפידא קאמר כמות שהוא,
ואפילו אינו עומד בתוכה ולא אמר זו .ונראה דהלכה כיש אומרים הללו ,ועיין מה שכתבתי
בסימן שמ"א סעיף ז' מזה דבר נכון )ט"ז(.
)י( 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(.
סימן שכב  -המקבל שדה מחבירו ואכלה חגב או נשדפה
)א( החוכר או השוכר )א( שדה מחבירו ואכלה חגב או נשדפה ,אם אירע דבר זה לרוב
השדות של אותה העיר )ב( ,מנכה לו מחכירו הכל לפי ההפסד שאירעו )ג( ,ואם לא פשטה
המכה ברוב השדות )ד( ,אינו מנכה לו מחכירו אע"פ שנשתדפו כל השדות של בעל הקרקע,
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.
 1585עי' לקמן ס"ק )ט( וצ"ע איך לסדר הנתיבות והסמ"ע שם והקצות.
 1586מסתמא מדובר שיש שטח מסוים שיש בו עשרה אילנות.
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נשתדפו כל השדות של השוכר או החוכר ,אע"פ שפשטה המכה ברוב השדות ,אינו מנכה
לו מחכירו ,שאין זה ההפסד תלוי אלא בשוכר:

)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 שמעון
צריך להחזיר לו כלום מאחר ושמא יהודי אחר שלא נגזר עליו היה שוכר )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 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(.

)ב( התנה עליו בעל הקרקע שיזרענה חטים וזרעה שעורים )ה( ,או שלא זרעה כלל )ו( ,או
שזרעה ולא צמחה )ז( ,אע"פ שבא חגב או שדפון והוכה רוב המדינה ,אינו מנכה לו מחכירו.
ועד מתי חייב להטפל ולזרוע פעם אחרת אם לא צמחה ,כל זמן שראוי לזריעה באותו מקום.
הגה :ודוקא בקבלנות )ח( ,אבל בחכירות יכול לקנות לו פירות מן השוק ונותן לו חכירתו.

)ה( וזרעה 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(.
)ו( או 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(.
)ז( ועד 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(.
)ח( ודוקא 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
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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(.
סימן שכג  -המקבל שדה מחבירו ולקתה בעומריה
)א( החוכר שדה מחבירו בעשרה כורים חטים ולקתה ,נותן לו מתוכה .היו חטין יפות ,לא
יאמר לו הריני לוקח מן השוק ,אלא נותן לו מתוכה .הגה :במה דברים אמורים :שלא שינה ,אבל
שינה ,כגון שהתנה לזורעה חטין והוא יתן לו שעורים בחכירתו וזרעה שעורים ולקתה ,אינו נותן לו
מתוכה ,אלא קונה לו שעורין מן השוק .חכר ממנו כרם בעשרה סלי ענבים והקריסו )א( פירוש:
הפיגו טעמם ונתחמצו וגירסת רש"י דכדום ופירוש :שהתליעו אחר שנבצרו ,וכן עמרים שלקו אחר
שנקצרו )ב( נותן לו מתוכן ,אבל אם חכרו בי' כדים יין והחמיץ ,חייב ליתן לו יין טוב.

)א( והקריסו  -פירוש ,שהתליעו )סמ"ע(
)ב( אחר שנקצרו  -היינו בעודם בשדה .פירוש ,שהניחם שם ליבש ,ומיירי שלא פשע
להניחם שם יותר מהשיעור )סמ"ע(.
סימן שכד  -המקבל שדה לזורעה מין ידוע ובא לשנותה
)א( החוכר שדה מחבירו לזורעה שעורים ,לא יזרענה חטים מפני שהחטים מכחישות את
הקרקע יותר מהשעורים .חכרה לזורעה חטים יזרענה שעורים ,קטנית לא יזרענה תבואה,
תבואה יזרענה קטנית ,ויש אומרים בהפך ,תבואה לא יזרענה קטנית ,קטנית יזרענה תבואה )א(,
ובבבל וכיוצא בה לא יזרענה קטנית ,מפני שהקטנית שם מכחשת את הארץ .הגה :ויש
אומרים בהפך דבבבל יכול לזרוע מה שירצה ,יש אומרים דכל זה בחכירות ,אבל בקבלנות יכול לשנות
אפילו לדבר המכחיש )ב( ,ויש חולקין ,וסבירא להו אפילו לדבר שאינו מכחיש אינו יכול לשנות
בקבלנות )ג(.

)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(.
סימן שכה  -המקבל שדה מחבירו אם רשאי לזורעה פשתן
)א( המקבל שדה מחבירו לשנים מועטות )א( לא יזרענה פשתן ,ואין לו בקורות שקמה
וכיוצא בה )ב( ,ולא בשבח האילנות שיצאו מאליהם בשדה ,אבל מחשבים לו מקום
האילנות כאילו היה בהם אותה זרע שזרע בכל השדה ,והוא שצמחו האילנות במקום הראוי
לזריעה .הגה :ויש אומרים )ג( דאם הוא אומר דגם הוא היה נוטע אילנות ,צריך ליתן לו מן האילנות
כאלו נטען ,אבל אם אומר שיותר היה חפץ לזרוע מליטע אילנות ,אם האילנות ראוין ליטע במקום
אחר צריך ליתן לו בשבילם דמי נטיעות העומדים ליטע ,ואם אינן ראויין ליטע אינו נותן לו אלא
דמי עצים ,אבל אם יצאו במקום שאינו ראוי לזריעה אין מחשבים לו כלום ,ואם קבלה ממנו
לשבע שנים זורעה שנה ראשונה פשתן )ד( ,ויש לו בקורת שקמה וכיוצא בה.

)א( לשנים מועטות – היינו פחות משבע שנים ,דפשתן מכחיש הארעא טובא ,ובפחות
משבע שנים אין הקרקע חוזרת לכוחה כבראשונה )סמ"ע(.
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)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 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(.
סימן שכו  -המקבל שדה לזורעה שומשמין וזרעה חטין
)א( המקבל שדה מחבירו לזורעה שומשמין )א( ,וזרעה חטים ,ועשתה חטים ששוין כמו
שהיתה ראויה לעשות מהשומשמין ,אין לו עליו אלא תרעומת )ב( ,עשתה פחות ממה שהיא
ראויה לעשות מהשומשמין ,משלם לו המקבל כפי מה שהיא ראויה לעשות מהשומשמין
)ג( ,עשתה חטים יותר ממה שהיא ראויה לעשות מהשומשמין )ד( ,חולקין לפי התנאי
שביניהם ,אע"פ שמשתכר בעל הקרקע.

)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( ,ועיקר כדעה ראשונה ,דא"ל אילו זרעת שומשמין אפשר שג"כ היה מצליח,
וא"כ היה לנו הרווחה טפי )ט"ז(.
)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(.
סימן שכז  -דין מקבל שבא להסתלק ועדיין לא נגמרו הזרעים
)א( מקבל שהגיע זמנו להסתלק מהשדה והיו שם זרעים שעדיין לא הגיע להמכר ,או שנגמרו
ולא הגיע יום השוק למוכרן ,שמין אותן ונוטל מבעל הקרקע )א(:

)א( שמין אותן ונוטל מבעל הקרקע  -פירוש ,שמין כמה הן שוין עתה ,ובעל הקרקע נותן לו
דמיהן כפי חלקו שיש לו בהן )סמ"ע(.
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)ב( כשם שחולקין המקבל ובעל הקרקע בתבואה כך חולקין בתבן ובקש ,כשם שחולקין
ביין כך חולקין בזמורות ,אבל הקנים שמעמידין תחת הגפנים ,אם קנו אותם בשותפות הרי
אלו חולקים בהם ,ואם הם משל אחד מהם זה שקנה אותם הרי הם שלו )ב( ,וכן כל כיוצא
בזה.

)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(.
סימן שכח  -דין מקבל שרוצה להסתלק מפני רעת השדה
)א( המקבל שדה מחבירו ולא עשתה ,אם יש בה כדי להוציא סאתים יתר על ההוצאה)א(,
חייב המקבל ליטפל בה ,שכך כותב לבעל הקרקע אנא אקום ואזרע וכו' ואעמיד כרי לפניך
)ג( ותטול חלקך וכו' ,ואפילו לא כתב כך כמאן דכתיב דמי )ד(:

)א( חייב המקבל כו'  -אם הוא פחות מכדי שיעור זה ,אינו יכול לכופו שיעבוד פעם אחרת
אפילו תוך ימי הזריעה ,ודלא כרמ"א שכ"ב ס"ב )ט"ז(.
)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) 1587פ"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(.

)ב( לא עבדה אלא הובירה כולה או מקצתה ,שמין אותה כמה היא ראויה לעשות ונותן לו
חלקו שהיה מגיע לו )ה( ,ואם התנה עמו אם אוביר ולא אעביד אשלם אלף זוז ,הרי זו
אסמכתא ואינו חייב לשלם ,אלא נותן כפי מה שראויה לעשות בלבד.
)ה(
)ו(

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(.

סימן שכט  -המקבל שדה לזמן ומת והניח בן
)א( המקבל שדה מחבירו לזמן ידוע ומת והניח בן ,לא יאמר תן לי מה שאכל אביך )א( ,וכן
הבן לא יאמר לו תן לי מה שעשה אבי ,אלא שמין מה שעשה עד עת מותו ,ויתן לו אפילו
שהתנה עמו לזמן קבוע.

)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
 1587המשך 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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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 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(.1588
סימן של
)א( המקבל שדה מחבירו ליטע מקבל עליו בעל השדה עשר בוראות פירוש :עשרה אילנות
בורים ושוממים לכל סאה אילנות יפים לסאה ,ויש אומרים למאה ,יתר על זה מגלגלין עליו את
הכל )א(:

)א( מגלגלין 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(.

)ב( מקום שנהגו שיהיה הנוטע אילנות נוטל חצי השבח ובעל הקרקע החצי ,ונטע והשביח
ונטע והפסיד )ב( ,מחשבין לו חצי השבח שיש לו ,ומנכין לו מה שהפסיד ונוטל השאר )ג(,
ואפילו התנה על עצמו שאם יפסיד לא יטול כלום ,הרי זה אסמכתא ואין מנכין לו אלא מה
שהפסיד:

)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(.

)ג( נטע הנוטע והשביח ורצה להסתלק שנמצא בעל הקרקע צריך להוריד אריס ,הרי בעל
הקרקע מוריד אריס ,וסתם אריס נוטל שליש מן השבח ,ויטול בעל הקרקע החצי )ד( ולא יפסיד
כלום ,ויטול האריס שליש ,והשתות הנשאר של נוטע שהרי סילק עצמו ברצונו ,מיהו לא יוכל
להסתלק בלא רשות בעל השדה )ה(:

)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(.
)ה( מיהו לא יוכל להסתלק כו' – פי' שלא 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(.

)ד( כל שתלן שנוטל החצי בפירות כך נוטל החצי בגפנים שהזקינו )ו( ,אבל אם שטפן נהר

 1588ואם כבר קבל בחייו כדי כל קבלתו ומת באמצע המלאכה לא יאמר להבן תן לי מה שקבל אביך
יותר מהמגיע לו עד יום מותו דאין הבן צריך לשלם זה אפילו הניח אביו ירושה ויש מי שנראה
מדבריו דזהו דוקא כשאין בעל השדה רוצה ליתן להבן לגמור המלאכה ולכן יכול הבן לומר לא אחזיר
לך רק אגמור המלאכה ואם אין רצונך בזה איני מחוייב להחזיר לך אבל אם רצונו להניח גמר
המלאכה ביד הבן והבן אינו רוצה לגמור מחוייב להחזיר מה שקבל אביו את המותר ]כ"מ מסמ"ע[
ולא ראיתי לאחד מהפוסקים שיאמר כן והרי איננו גזלן שהבנים יהיו חייבים לשלם כשהניח נכסים
כמ"ש בסי' שס"א והרי פועל הוא ורבינו הרמ"א פסק בסי' של"ג דפועל שקבל שכירות יותר ממה
שעשה עד עתה וחלה כיון שכבר קבל א"צ להחזיר אמנם גם בזה יש חולקין כמ"ש שם ולדעה זו
ודאי דכן הוא דאם רוצה להניח גמר המלאכה ביד הבן והבן אינו רוצה אם הניח האב נכסים חייב
הבן לשלם המותר )ערוך השלחן ס"ב – הכל נצרך?( .ע'י שו"ת מבי"ט ח,ב סי' רה }לא ראיתי צורך{
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)ז( או עקרן הרוח אין לו בהם אלא רביע:

)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(.

)ה( טען האריס שהתנה שיטול החצי ,ובעל השדה טען שלא התנה אלא ליתן לו השליש,
הולכים אחר מנהג המדינה.

שכירת פועלים
סימן שלא  -השוכר פועלים ינהג עמהם כמנהג המדינה
)א( קלטהשוכר את הפועלים ואמר להם להשכים ולהעריב ,מקום שנהגו שלא להשכים ושלא
להעריב אינו יכול לכופן ,אפילו הוסיף על שכרן)א( ,כיון שלא התנה כן בשעה ששכרן:1589
הגה קמלא היה מנהג בעיר ,או שאמר להן :אני שוכר אתכם כדין תורה ,חייבין לצאת מביתם בזריחת
השמש)ג( ולעשות מלאכה עד צאת הכוכבים .קמאובערב שבת ,מקדים עצמו לביתו שיוכל למלאות לו
חבית של מים ולצלות לו דג קטן ולהדליק את הנר)ד( .קמבלא היה מנהג בעיר ,אבל רוב אנשי העיר
באו ממקום שיש שם מנהג ,אזלינן בתר מנהג העיר שבאו משם .קמגהלך ממקום שנהגו להשכים
ולהעריב למקום שנהגו שלא להשכים ולהעריב או איפכא ,אזלינן בתר המקום ששכר שם הפועלים.
קמדואינו קרוי מנהג אלא דבר השכיח ונעשה הרבה פעמים)ו( ,אבל דבר שאינו נעשה רק פעם אחת
או שני פעמים אינו קרוי מנהג.1590

)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 ,שיעשו עבודה יותר טוב ,ואם אי אפשר לבדוק
וכאן שונה מסי' של"ב ס"א שכאן הבעל הבית בעצמו אמר שיסיף להם ,על דעת שיעשו
מלאכה יפה כיונו שיעשו לו על צד היותר טוב שהם יכולים ,ובא לאפוקי שלא יתעצלו
במלאכתן )ט"ז(.

 1589כל 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.
 1590עי' מאיר המשפט שלג ס"ק )מב( שפועל נקנה בכסף ושטר וחזקה.
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)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 )סמ"ע(.
)ד( ולצלות לו דג קטן – י"א ל"ד קטן )סמ"ע(.
)ה( בתר המקום ששכר – אם 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 )רע"א
בשם הפנים מאירות(.
)ו( 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(.
)ב( קמהמקום שנהגו לזון ,יזון)ז( .לספק בגרוגרות או בתמרים וכיוצא בהם ,יספק .הכל כמנהג
המדינה)ח(.
1592

)ז( מקום שנהגו לזון – י"א שהודעת דמים מהני נגד מנהג ,1591והעיקר שלא
)קצה"ח(.1593
)ח( 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(.

)ג( קמוהשוכר את הפועל)ט( ,ואמרו לו :כאחד וכשנים מבני העיר)י( ,מחשבין היתר שבשכירות
והפחות שבשכירות ,ומה שביניהם נותן החצי ,כגון אם היתר בשש והפחות בארבע)יא( ,נותן
להם חמש)יב(:

)ט( 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) 1594קצה"ח(.
 1591וכן הוא בסמ"ע שלג סק"ח ,ועי' נתה"מ שם.
 1592איתא 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@.
 1593וכמובן כל מקום שיש עבודה שיש מגוון של משכורות אין הדמים מודיעים על כלום )שו"ת
בית שלמה חו"מ סי' יח @לא מצאתי@(.
 1594עי' 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.
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)י( 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(.
)יא( 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) 1595ט"ז( .עי' לעיל סי' ק"ג ס"ב ועיין סמ"ע שם )רע"א(.
)יב( 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(.
שלב  -דין האומר לשלוחו צא ושכור לי פועלים ,ושכרן יותר ממה שאמר לו
)א( קמזאמר לשלוחו צא ושכור לי פועלים בשלשה )א( והלך ושכרן בארבעה ,אם אמר להם
השליח שכרכם עלי ,נותן להם ארבעה ונוטל מבעל הבית שלשה ומפסיד אחד מכיסו)ב(,
קמחויש אומרים אם כל הפועלים אינן נשכרים רק בארבע ,הבעל הבית נותן לשליח כפי מה שההנהו
)ג( ,ואם אמר להם שכרכם על בעל הבית )ד( ,נותן להם בעל הבית כמנהג המדינה .1596היה
במדינה מי שנשכר בג' ומי שנשכר בד' ,אינו נותן להם אלא ג' )ה( ויש להם תרעומת על
השליח )ו( .במה דברים אמורים :כשאין מלאכתן ניכרת )ז( ,אבל אם היתה מלאכתן ניכרת
והרי שוה ד' ,נותן להם בעל הבית ד' )ח( ,שאילו לא אמר להם שלוחו ארבעה לא טרחו ועשו
שוה ארבעה:

)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') 1597סמ"ע ,וש"ך ,(1598וי"ח
שבעל הבית רק נותן ג' שכמו שאמר )רע"א(.

 1595אם 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???.
 1596עי' 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.
 1597שכר סתמא רק שהודיע שהוא שליח וממילא הוי שכר על בעה"ב .אמנם בדאמר שכרכם עלי
אף שהודיע שהוא שליח חייב ,וחייב מדין ערב שהרי אמר עבוד לפלוני ואני אשלם  ,ולכן אם
שמקצת פועלים נשכרים בארבעה ומקצת בג' ,אין על בעל הבית חיוב רק ג' ויכול הפועל לומר לדידי
שויא ד' וחייב לשלם להפועל ד' .וכן אם הי' הפועל בעה"ב דאומר אי לאו דאומרת לי בד' הוי זילא
מילתא לאתגורי יכול לומר לדידי שויא .משא"כ כשאינו בעה"ב וכולי עלמא מוגרי בג' אם לא הודיע
שהוא שליח חייב ד' ואם הודיע שהוא שליח ואמר שכרכם עלי דהוי רק ערב אינו יכול לומר לדידי
שויא דנגד דינר הרביעי הוה ערב שלא בשעת מתן מעות ,ולפ"ז בקבלן אף אם אמר שכרכם עלי אם
היא יותר מכדי אונאה א"צ לשלם .אמנם אם לא ידע השליח דכ"ע מוגרי בג' יש חילוק בין קבלן
לפועל דבפועל אין דין אונאה ובקבלן יש דין אונאה כנלע"ד .ואם אמר הפועל בפירוש להשליח אף
שאמר לך בעל הבית ותוכל אתה לשכור בג' אבל אני איני משכיר עצמי רק בד' ואתה תשלם לי בד'
ואין אני מכיר הבעה"ב רק אותך והשליח אמר אני שוכר אותך בד' ,אם הפועל הוא בעה"ב או
שמקצתם משכירים בד' יכול לומר לדידי שויא ,ואם הוא אינו בעל הבית וכולי עלמא שוכרים בג'
לא משתעבד הסלע הרביעי מדין ערב )בית יצחק חו"מ פא(.
 1598ולפי דבריו אין מח' מחבר ורמ"א בזה.
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)ג( כפי מה שההנהו  -ופשיטא דאין חילוק בין הוסיף להם השליח רביעית או יותר ודלא
כבית יוסף )ש"ך(.
)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
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 )י(( )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(.

)ב( קמטאמר לו בעל הבית שכור לי בארבעה והלך השליח ושכר בשלשה ,אע"פ שמלאכתן
שוה ארבע)ט( ,אין להם אלא שלשה)י( שהרי קיבלו על עצמם ,ויש להם תרעומת על
השליח)1599יא( ,ולא שנא אמר שכרכם עלי או שאמר להם שכרכם על בעל הבית:

)ט( אע"פ שמלאכתן שוה כו' – היינו אע"פ שלפנינו ברור שמלאכתן שוה ד' )סמ"ע וש"ך(.
)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(.

)ג( קנאמר לו בעל הבית בג' והלך השליח ואמר להם בד' ,ואמרו הריני כמו שאמר בעל
הבית ,אין דעתם אלא שיתן בעל הבית יתר על ארבעה)יב( ,לפיכך שמין מה שעשו)יג( ,אם
שוה ארבעה נוטלין ארבעה מבעל הבית ,ואם אינו שוה או שאינו ידוע ,אין להם אלא שלשה
)יד( .הגה :קנאואם אמר השליח שכרכם עלי ,בכל ענין נותן להם ארבעה ,וכן אם לא היו פועלים
נשכרים רק בארבעה:

)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( ,דמים מודיעים עוזר בשכירות פועלים להבחין אם השכירות כולל הוצאות
הדרך )סמ"ע( .1600נראה 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.(1601
)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
 1599פועל אמר בד' והשליח אמר בודאי תתפשר בטוב עם בעל הבית ,ואפילו הבעל הבית אמר ודאי
נתפשר ביניהו לך עבוד ,וכן בשכר דירה כיון דלא השיב בעל הבית תשובה ברורה הוי כלא נפסק
ביניהם ומשלם בפחות שבשכירות )ערך ש"י סוף קפב(
 1600עי' קצה"ח הובא במאיר המשפט לעיל של"א ס"ק )ז( שחולק על זה.
 1601עי' פ"ת שמביא דברי הסמ"ע קצה"ח ונתיה"מ.
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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' 1602והולכין בה לקולת הנתבע ואין מוציאין מידו )סמ"ע(.

)ד( קנבאמר לו בעל הבית בארבעה והלך השליח ואמר להם בג' ואמרו לו כמו שאמר בעל
הבית ,אע"פ שמלאכתן שוה ארבעה אין להם אלא ג')1603טו( ,שהרי שמעו ג' וקבלו עליהם.
הגה :בעל הבית שאמר לפועלים עשה עמי מלאכה בארבעה כמו שעשו חביריכם ,ואמרו כמו שעשו
חבירנו ,ואשתכח דיהיב להו יותר ,צריך ליתן לאלו כמו לחבריהם)טז( .בעל הבית שהטעה פועלים)יז(
ואמר להם עשו עמי בד' כמו ששאר פועלים נשכרים ,ונמצאו שנשכרים ביותר)יח( ,או שהפועלים
הטעו בעל הבית בכהאי גוונא ,הוי כאלו לא שכרו זה את זה כלל ,ונותן להם כפחות שבפועלים.1604
בעל הבית ששכר פועלים וא"ל ליתן לו חפץ בשכרו ,יכול ליתן לו אחר כך דמיו ,הואיל ולא משך
החפץ לא קנאו)1605יט()כ()כא()כב(:

)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' 1606לא 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 .1607ומזה
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 ,1608דחייב 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.(1609
)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
 1602האיבעיא דלא אפשיטא היא בסעיף ד' ולא כאן )ש"ך(.
 1603עי' סי' רכז סל"ג שאין אונאה בשכירות.
 1604עי' לעיל הערה .1595
 1605עי' ב"י בשם הריב"ש )סימן תע"ו( כל מה שאדם נודר בשכירות אפילו בעל פה ובלא שום 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.
 1606שלא בצורת גזל ,וחוזק יד ,אלא כמו שתקנו דבר ,והוא בידם ,ולא החזירוהו לבעל הבית.
 1607אבל אם גמר הפעולה אז השכירות ניתן לבעל הבית ,והוה כתפיסה ברשות )קצה"ח שיב סק"ו(.
 1608אם 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.
 1609עי’ קצה"ח בס"ק הבאה.
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מדברי השליח ,ולכן הסכימו לדברי השליח )סמ"ע ,וקצה"ח .(1610וי"א שזה כאלו לא שכרו
זה את זה כלל ,ונותן לפועלים כמחיר הנמוך ביותר ,ולפחות ד' כמו שאמר ,1611מאחר 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(.
)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 )ש"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( 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 .1612גם 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 גזל הוא וכתפס
שלא ברשות דמי ,דחייב ליתן להם כפי תפיסת הלשון שהוא לטובתם .1613ולפמ"ש יש לקיים
 1610עי' נתה"מ בס"ק הקודמת.
 1611קצת צ"ע בדבריו שאם הפחות שבפועלים היא ג' בשורה אחרונה כותב שצריך לתת ד'.
 1612עי' 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.
 1613עוד 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
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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( ,וי"א שאם אמר לפועלים תעשו עמי מלאכה
בד' כמו שנשכרים אחרים והפועלים שותקין ,אומרים סבר וקיבל בקציצה שזכר בעל הבית,
דבעינן גילוי מילתא שסמך עצמו על שכירות אחרים ,דדוקא אז תלוי בשכירתם )ט"ז(.
)יט( ליתן לו חפץ בשכרו  -ודוקא בחפץ דינא הכי ולא בשטר חוב) 1614סמ"ע( ,אבל חייב
ליתן לו מה ששוה השט"ח כפי מה שהוא שוה למכור ,1615כמו גבי מוחל שט"ח לעיל סימן
1616
ס"ו סל"ב )ש"ך( ,וי"א ששמין את השט"ח בגמר המלאכה ,ולא בשעת פיסוק השכירות
)נתה"מ(.
)כ( שם  -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) 1617ש"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 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 ,וכיון 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 ]שחייב לקבל מי שפרע ,([1618ולפמ"ש שם נראה דדינו
כאפותיקי מפורש שאף שיכול לסלק בדמים אם נשרף פטור מליתן דמים אחרים )נתה"מ(.
)כא( שם  -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(.
)כב( שם  -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(.

)ה( שכר בעל הבית בעצמו בסלע ונתדלזלה המלאכה והראה להם בעל הבית פנים זועפים

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(.
 1614עי' תרומת הדשן רל ,שהרי שטר רק נקנה בכתיבה ומסירה ,ואין כאן.
 1615היינו ולא הפחות שבפועלים.
 1616ולענ"ד נראה שזה דווקא אם הפחות שבפועלים כזה או פחות ,אבל אין ליתן לו פחות מהפחות
שבפועלים.
 1617עי' סי' של"ו סק")ח( .ועי' רדב"ז ח"ג תתצט שאין חומרא זו בשכירות כלים ובתים ,אמנם
בשכירות בהמה אכן צריך לשלם במזומן.
 1618ועיי"ש בקצה"ח סק"ד שאין חיוב מי שפרע.
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ופייסוהו בדברים ,1619אינו יכול לומר לא נתפייסתי אלא על דעת שתפחתו משכרכם כפי
הזול ,שהם יאמרו לא פייסנוך אלא על דעת שנעשה המלאכה טובה וכן עשינו .הגה :קנגויש
מחלקין דאם בעל הבית אמר בפירוש איני נותן לכם אלא כך )כד( והיה יכול לחזור בלא תרעומות)כה(,
אע"ג דחזרו ופייסוהו אינו נותן אלא כמו שאמר ,וכן אם הוקרה המלאכה והם הראו לו פנים
זועפות ופייסם בדברים ,אינם יכולים לומר לא נתפייסנו אלא על דעת שתוסיף על שכרינו
כפי היוקר ,שהוא ישיב לא פייסתי אלא על דעת להוסיף לכם אכילה ושתיה )כו( וכן עשיתי:

)כג( לא פייסנוך כו'  -עיין מ"ש בסימן רכ"א מזה )ט"ז(.
)כד( אלא כך  -כלומר סך פלוני לאפוקי חזר בו בסתם )ש"ך(.
)כה( 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(.
)כו( אלא ע"ד להוסיף לכם אכילה ושתיה  -לשון הש"ס על דעת שטרח לכם באכילה ושתיה
)ש"ך(.

)ו( אם המלאכה שוה ה' ושכרם בד' והוזלה ועמדה על ד' ,נותן להם ד' ,ולא יוכל לומר להם
גם עתה תקחו דינר פחות ממה ששוה )כז( ,וכן אם שכרן ביותר דינר מהראוי והוקרה המלאכה,
אינם יכולים לומר גם עתה תוסיף לנו דינר יותר מהראוי לפי היוקר של עכשיו.

)כז( ולא 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(.
שלג  -השוכר את הפועל ובא הפועל לחזור קודם שהתחיל או אחר כן
)א( קנדהשוכר את הפועלים והטעו את בעל הבית או בעל הבית הטעה אותם ,אין להם זה
על זה אלא תרעומות)1620א( .הגה :ויש אומרים)ב( דאם משך)ג( בעל הבית כלי אומנות שעושה
 1619ואם דברו בפירוש להפחית או להוסיף כגון שהוקרה המלאכה ואמרו הפועלים לא נעשה בלי
הוספה כך וכך ופייסם הבעה"ב אפילו לא אמר להם הנני מוסיף לכם אלא אמר לכו עשו מלאכתכם
צריך להוסיף להם ולא מיבעיא אם היה עדיין קודם התחלת המלאכה אלא אפילו היה אחר ההתחלה
כיון שפועל יכול לחזור בו הוי כהתחלת המלאכה ולכן במקום שאינו יכול לחזור בו בלא הפסד כפי
מה שיתבאר בסי' של"ג אין באמירתם כלום אם הבעה"ב עצמו לא אמר אני מוסיף לכם כשארי
פועלים או הוספה כך וכך ואם הוזלה המלאכה ואמר הבעה"ב אין רצוני שתעשו אא"כ תפחתו לי
מהמקח כך וכך ופייסוהו בדברים ולא הזכירו הפחת אם כבר התחילו המלאכה אין בדבריו כלום
דהא אינו יכול לחזור בו ואף אם לא התחילו עדיין במלאכה אלא שיש להפועלים תרעומות על
חזרתו כפי שיתבאר שם י"א ג"כ דאין בדבריו כלום דכיון שמדינא יש להם תרעומות על חזרתו אף
שאמר אין רצוני רק בפחת מ"מ כשפייסוהו אמדינן לדעתיה שחזר למקחו הקודם אבל אם אין להם
תרעומות בחזרתו מדינא או אפילו כבר התחילו במלאכה רק שהפועלים חזרו בהם מקודם ובטלה
שכירותם ואח"כ נמלכו לגמור המלאכה וקודם זאת ההתחלה אמר להם כן אינו נותן אלא כמו שאמר
אף אם הם לא אמרו בפירוש שמסכימים על הפחת אמנם אם הסכימו זל"ז בפירוש על פחת או
הוספה אין חילוק בין קודם המלאכה בין באמצע המלאכה בין שיכלו לחזור ובין שלא יכלו לחזור
יעשו כדבריהם כיון ששני הצדדים אמרו כן ועי' בסי' רכ"א )ערוך השולחן סעיף טז(.
 1620השוכר 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(.
כתבו הגבאים לשני חזנים לבא להתפלל בימים נוראים בחשבם כי אחד יבא והנה באו שניהם,
פטורים הגבאים דמה שגרמו לו היזק נראה לפענ"ד דפטור ,ולא מקרי גרמי דמי יודע אם נשכר שם,
ואף אם נימא שהיה לו ,מ"מ אולי ההנאה שמתפלל בקהל לבוב העיר הגדולה ואם ייטב בעיניהם
יהיה לו לכבוד אולי זה יותר מהשכירות וגם אטו הם כוונו בשעת ששכרו אותו להטעותו חלילה,
שבעת שכתבו לכל חזן כוונו באמת ואם אחד היה קדם לחברו במכתבו היה השני מסתלק ,א"כ לא
הוה רק גרמא בעלמא ופטורין ,ומכל מקום מצד הביוש נכון לעשות שיפייסו אותו באיזה סך )שו"ת
שואל ומשיב מהדורה תניינא חלק ד סימן קפ( ,א' השכירה עצמה למשרתת אצל בעל בית א'
והשכינה לו נזמים של זהב והלכה לה ולא חזרה אליו עוד ,מאחר ובחזרתה היא בגדר שארית ישראל
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בהם מלאכה ,אין הבעל הבית יכול לחזור בו ולא הפועל אם הוא קבלן)1621ד( ,אבל אם הוא שכיר
יום יכול לחזור כמו שנתבאר ,מיהו יכול לעכב כלי אומנתו ולשכור אחרים)ה( .במה דברים אמורים:
בשלא הלכו)1622ו( ,אבל הלכו החמרים ולא מצאו תבואה)ז( ,פועלים ומצאו שדה כשהיא
לחה ,או ששכרם להשקות השדה ומצאוהו שנתמלא מים)ח( ,אם ביקר בעל הבית מלאכתו
מבערב ומצאה שצריכה פועלים)ט( ,אין לפועלים כלום ומה בידו לעשות ,ואם לא ביקר נותן
להם שכרן )י( כפועל בטל פירוש :ששמין מי שהשכיר עצמו למלאכה זו וכן חמר שהשכיר חמור
להביא משאוי כמה היה רוצה לפחות משכרו ולישב בטל ולבא ריקן ריקן ,שאינו דומה הבא טעון
לבא ריקן ועושה מלאכה לבטל )יא(:1623

)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 ,ונ"מ במה שיש תרעומות לענין אם קצץ פעם שניה וכדלעיל סי' של"ב ס"ק כ"ב
ע"ש )ש"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 ,[1624אין 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'  -ואפי' 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
לא יעשו עולה ולא ידברו כזב ,והואיל וניחא לה למיקם בהימנותה רצתה לפייס הבעל בית ומחלה
לו המשכון ולא תלינן בטעות )שו"ת חתם סופר חלק ה חושן משפט סימן קכב(.
 1621עי’ 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  ,1664והעיקר 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.
 1622בענין אם התחלת המלאכה של יום א' שייך ליום השני עי' מנחת פתים הובא לקמן הערה
.1633
 1623לא 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.
 1624קשה שהרי כתוב בסי' שיא ס"ו שיש לו עליו תרעומות.
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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(.
)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 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.(1625
)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) 1626רע"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) 1627נתה"מ(.
)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(.1628
 1625עי' לקמן הערה  1639בשם שו"ת הר הכרמל.
 1626עי' 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.
 1627עי' שו"ת בית יצחק )חושן משפט סימן עח( דדוקא לדבר מצוה אם אין לדבר מצוה תליא
במנהג ,וכתיבת ס"ת הוה דבר מצוה.
 1628מהסמ"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,
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)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(.

)ב( במה דברים אמורים שאין להם עליו אלא תרעומות בשלא הלכו ,דוקא בשלא היו יכולים
להשכיר עצמם אמש כששכרם בעל הבית זה ,אבל אם היו נשכרים אמש ועכשיו אינם
נשכרים כלל ,הרי זה כדבר האבוד להם)יב()יג( ונותן להם שכרם כפועל בטל ,1629ואם
נשכרים בפחות)יד( משלם הפחת)טו( ,ואם הלכו ודוקא שהלכו עצמם אבל לא שלוחם)טז( ,אע"פ
שלא היו מוצאים להשכיר עצמם אמש)יז( נותן להם שכרם כפועל בטל)1630יח( ,והוא
שעכשיו אינם נשכרים כלל)יט( ,אבל אם מוצאים מי שישכירם בשכירותו אין להם אלא
תרעומת ,1631ויש אומרים דאפילו לא מצאו רק מלאכה כבידה מזו 1632רק שרוצים להוסיף בשכרן,
צריכין להשכיר עצמן במקום אחר ,ויש חולקין)כא( .ואם אינם מוצאים להיות נשכרים אלא בפחות
משלם להם הפחות)כב( .וכל אלו הדינים כשלא ביקר בעל הבית מלאכתו מבערב שהוא
בפשיעתו ,אבל אם לא היתה פשיעת בעל הבית בדבר כלל ,הרי זה אנוס ונפטר)כג( )כד(
כמו שנתבאר .הגה :ועיין לקמן סימן שלד סעיף ב .מלמד שהשכיר עצמו לשני שנים והתחיל שנה
ראשונה ,מקרי התחלה גם לשנה שניה והוא הדין כל פועל:1633

)יב( ה"ז כדבר האבוד להן  -פי' וחייב מדינא דגרמי) 1634סמ"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
אמנם יש מספיק ראשונים לא כך ,ולכן לא ראיתי תועלת .ועי’ קצה"ח שי סק"א שגם על הסוסים
משלמים כפועל בטל ,ואין טענה שהוא מעדיף שהם יעבדו כמש"כ בסי' של"ד ס"ד.
 1629אחד שכר פועל ללכת למקום פלוני ובתוך כך לא הוצרך לזה ,ושלח אחר להחזירו ויפשע שליח
הב' .פסקתי דמ"מ צריך לשלם ,ומה לי ולאונסך שפשע בך ,ואני עשיתי עפ"י ציוויך )מהרי"ל דיסקין
רכב( .ולכן הקובע תור לרופא או עו"ד חייב לשלם לו ,אם מבטל התור ,וכמקרה הנ"ל .ועי' לעיל סי'
שט"ז ס"ק )ה(.
 1630וכ"ש אם אמר ללכת למקום פלוני לעשות עבודה ,ואין עבודה .ואם אמר לו ללכת למקום רחוק
לעשות מצוה ,כמו מילה ,אז מאחר ולא רוצה להיות כפועל בטל )עי' סוף סי' שלד( חייב לשלם לו
שכר שלם ,והוא תשלום עשרה זהובים ,ושכר פסיעות ,אבל לא גובים בזמן הזה )חת"ס חו"מ קעו(.
עי' חזו"א )ב"ק סי' כג אות לו( ,שאם חזר בעה"ב קודם שהלכו ואינם מוצאים עכשיו להשתכר ואמש
היו מוצאים להשתכר ,עי' תוס והרא"ש עו ע"ב שחייב מדינא דגרמי ,ועי' ריטב"א ב"מ עג ע,ב שחייב
מחמת השתעבדות ,ונ"מ לחייב יורשים.
 1631עי' 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.
 1632היינו דווקא מלאכה שדרכן לעבוד ,אבל מלאכה שאין דרכן בכך ודאי לא מצי למימר להו
השכירו עצמכם )חזו"א ב"ק כג ה(
 1633עי' 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 .[1664
 1634עי' רע"א ב"מ דף עו שאם החיוב מדינא דגרמי אז אם הוזל השער פטור ,אבל מדין דבר האבוד
חייב ,ואם רוב הפועלים בד' ומיעוט בג' מדינא דגרמי חייב ג' ,ומדין דבר האבוד חייב ד'.
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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(.
)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 )ש"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.(1635
)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(.
)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

 1635לדוגמא ,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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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) 1636פ"ת(.
)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' ,1637אמנם אם היה אונס שחזרו בהן מחמת חשש אויר
ל"ע] 1638דהוי 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(.

)ג( קנההתחיל הפועל במלאכה )כה( וחזר בו בחצי היום חוזר)1639כו( ,קנוואפילו קבל כבר דמי

 1636עי' 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 ,ע"כ .מי שהחזקה שלו בכל דבר שבמנוי הקהל ,אין מעבירין ממנו .וכו'
בעובדא דידיה במי שהוחזק להיות דורש בשבתות דריגלא וכיו"ב ,אפי' לא הי' נקרא ולא הועמד
לרב ממש אין מעבירין אותו ממנו ,וכן לענין חזקה מסדר גיטין ,אמנם ברבנות הוה מדינא ובשאר
מנוי הוא ממנהגא )לבושי מרדכי או"ח ח"ב סי' לט( .וכן מלמד ג"כ בכלל המינויים )וה"ה שוחט
ומוהל( ,ומה שמבואר בחו"מ סי' של"ג ס"ב וסימן של"ד ס"ד בענין שכירת מלמד מזמן לזמן ,היינו
של יחידים .ועוד דבר צריך לשלם שכרו די סיפוקו לבני ביתו ,ואם לא הספיקו להם אעפ"י שלא רצו
מוסיפים להם בעל כרחם ,וכמ"ש )יו"ד סי' רמ"ה סי"ז( שאינו רשאי המלמד להיות שרוי בתענית,
דע"י כך אין בידו להסביר בפנים מסבירות כידוע .על כן פשיטא דבזמן הזה ששוכרים מלמד ,וע"י כך
בטל ממלאכתו ופרנסתו פשיטא דצריך להיות שכרו משלם )לבושי מרדכי יו"ד ח"ג סי' לז( .הא
דרגילין לכתוב זמן ג' שנים בשטרי קבלת רבנות ומשועבדות אינו קביעות ,אלא היא לטובת הרב
והמשועבדים שאם ירצה הוא לילך אחר ג' שנים רשות בידו ,אבל אין ביד הקהילה להוציאו אחרי
ג' שנים ,אבל אם הותנו בפירוש שלאחר ג' שנים כלה זמנו ושני הצדדים יכולין לחזור וצריך קבלה
ומנין חדש )שו"ת חת"ס או"ח ח"א סי' ר"ה( .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( .קהל קבלו דיינים בתנאי מפורש שאינם קבועים רק עד אשר
ירצו ויעשו דיינים קבועים ,והיו כך איזה שנים ,יכולים הקהל לבחור דיינים קבועים ,ועל אף שת"ח
שמחל על כבודו כבודו מחול ,אמנם זילותא לא ,אין בזה משום זלזול הדיינים .אמנם אם החדשים
רצים אחרי משתדלים להרבות להם דעות שיבחרו בהם ,יש בזה משום עני המהפך בחררה )תשורת
ש"י ח"א תלו( .כמו שקהל לא יכולים לסלק רב שלהם ,שנשכר לכל חיי ,כך אי אפשר לסלק ראש
הישיבה ,דהא ראש ישיבה הוא ענין שררה ,והישיבה הלא היא ענין של רבים ואינה ענין פרטי ,ובפרט
שהמנהג הוא בפה ובכל המקומות אם יעטרו וימנו ראש ישיבה הוא לצמיתות )דובב משרים ח"ג סי'
לח( .רב העיר שקבלוהו הצבור והתנו עמו שידרוש להם והיה דורש להם כמה שנים עד שקפצה עליו
זקנה שאין דבריו נשמעים בעת דרשתו מכח זקנותו ,וע"כ רוצה לצוות לא' מתלמידיו שידרוש בעדו,
ובמקומו ,וקצת מבני העיר מכבים שאם הוא יכול ידרוש ,ואם לאו לא ידרוש .אם הרב לא יכול
לדרוש כלל ,אינו יכול למנות שליח ,אבל אם יכול לדרוש על ידי הדחק יכול למנות )חקרי לב ח"ב
סי' כח(.
 1637עי' נתה"מ לעיל בס"א.
 1638היינו שהיה מגפה במקום שהרב נמצא.
 1639שני 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( ,שכר עגלן לימים דדין פועל יש
לו ולא קבלן ,אז יכול העגלן לומר העגלה וסוסים אמסור לך אבל לא אהיה פועל אצלך כי פועל
יהודי חוזר אפילו באמצע יום וכו' ומנכה לו כפי הראוי לשכירות פועל מ"מ אינו יכול לכופו שיהיה
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שכירותו ואין בידו לשלם לבעל הבית)כז( ,יכול לחזור בו והמעות חוב עליו ,שנאמר )ויקרא
כה נה( כי לי בני ישראל עבדים ולא עבדים לעבדים .1640הגה :ומהאי טעמא אסור לפועל)כח(
אפילו מלמד או סופר להשכיר עצמו להיות בבית בעל הבית בקבע שלשה שנים)כט(:

)כה( התחיל הפועל כו'  -בעל הבית אסור לחזור בו מאחר שהתחיל הפועל ואפי' לא הלכו
ממקומן )סמ"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() 1641ש"ך( ,1642וי"א שבקנין אינו
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') 1643פת"ש(.
)כז( ואין בידו לשלם כו' – לא נחשב כאן כדבר האבוד כיון דאפשר שיהא לו) 1644ש"ך(,
וי"א דהוה דבר האבוד ,ולכן אינו יכול לחזור )קצה"ח(.
)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 .1645וצ"ע ברב פוסק 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) 1646קצה"ח( .ואין שום ספק דמ"ש קבע עמו ולהיות סמוך על
הוא בעצמו פועל )הר הכרמל י(.
 1640עי' חות יאיר סי' קו :שלמד מזה שאסור להטיל בה"ב עליו עול שאינו נהוג בבירור ,ואם קצתם
מטילי' על שפחותיהם כזאת וקצתם לא אם ידוע איך ינהגו הרוב ניזל בתרייהו ,ואם אי אפשר לברר
זה נ"ל דאע"פ דבכל ספק ק"ל יד הפועל על התחתונה מ"מ במלאכה אם תתחייב לעשות אחר דקי"ל
דפועל יכול לחזור בו ,אין ידו על התחתונה ,ואם המעביד ידוע כמצער כך ,ונשכר אצלו ,הוה בגדר
סבר וקבל ,ואפילו אם המעביד מצער בני ביתו כך ,אין לו זכות לצער הפועלים.
 1641איתא בש"ך בשם הריב,ש שקבלן יש קנין בתחילת המלאכה ,ועי' נחל יצחק לט יז שזה תקנת
חכמים ,ועי’ לקמן הערה .1666
 1642הקצה"ח חולק על הש"ך שאין כאן קנין דברים בעלמא ,אבל אין מחלוקת בהלכה בכלל .ולאותו
טעם לא הבאתי את דברי הט"ז.
 1643וה"ה חזקה עי' מאיר המשפט שלג ס"ק)מב( .ועי' חות יאיר סי' קמ :היינו רק בענין חזרת פועל
על זמן קצר אמנם ליותר מג"ש לכו"ע יכול לחזור אפילו בקנין.
 1644עי' חזו"א ב"ק סי' כג סקכ"ח כמו שאין כופין להשכיר עצמו לפרוע חוב.
 1645עי' שו"ת שבות יעקב חלק א סימן ו ,שעכ"ז יכול לחזור מטעם עבד לעבדים ,שהרי אם הוא
מתפלל זה לא משנה איפה ,ועצם זה שמשעבדים אותו להתפלל כאן ,כבר בגדר עבד לעבדים ,ולא
עושה רצונו ית'.
 1646עי' 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
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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(.

)ד( כיצד דין הפועל שחזר בו אחר שהתחיל)ל( ,שמין לו מה שעשה ונוטל ,בין הוקרה המלאכה
או הוזלה)לב( ,ודוקא שחזר סתם ,אבל אם חוזר מכח יוקר אין שומעין לו ,1647ואם קבלן הוא
)לג()לד( שמין לו את שעתיד לעשות ,1648בין שהוזלה בעת ששכרו בין שלא הוזלה ,בין
שהוזלה המלאכה אחר כך בין שלא הוזלה ,שמין לו מה שעתיד לעשות .כיצד :קבל ממנו
קמה לקצור בשתי סלעים ,או שקבל על עצמו לעשות כך וכך חביות של יין )לה( ,קצר חציה והניח
חציה ,בגד לארוג בשתי סלעים ארג חציו והניח חציו ,שמין לו מה שעתיד לעשות ,אם היה
שוה ו' דינרים נותן לו שקל או יגמרו את מלאכתן ,ואם היה הנשאר יפה שני דינרים ,אינו
נותן אלא סלע שהרי לא עשו אלא חצי מלאכה .הגה :ובעל הבית החוזר בו)לו( דינו כקבלן שידו
על התחתונה:

)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(.
)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(.1649
)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
עביד הו"ל עבד ה'.
 1647ואפילו אם אמר שרוצה לנוח כדי שיגביהו לו את שכרו ,ואם יוסיפו לו על שכרו הוא יעבוד,
אין שומעין לו )מהרי"ט יו"ד סי' נ'( ,משמע מדבריו ,שאם פועל חוזר ,והבעה"ב מבטיח לו להוסיף
על שכרו ,אין חייב לשלם תוספת זו ,שכבר הסכימו ,ויכול לומר משטה אני בך .אמנם עי' שו"ת
אמרי אש יורה דעה סימן צג החולק מטעם שיש ראשונים הסוברים שכל זמן שהפועל לא אומר
בפירוש אני חוזר מחמת יוקר ,יש לו זכות לחזור ,ואם מוסיפים לו על שכרו ,ואז הוא עובד הוה דבר
חדש ,ולכן מחמת המחלוקת הבעל הבית הוא מוציא מחבירו .ועי' דברי גאונים )סי' פ"ב אות יט(
שאם הפועל רוצה לעבוד אצל אחר ביוקר יכול ,וכל דברי הרמ"א רק נוגעים לעבוד אצל אותו בעל
הבית ביוקר .וע'י נחל יצחק )סי' עד ס"ג אות ג( שכל דברי הרמ"א קאי על מה דכתב השולחן ערוך
שם מקודם )בסעיף ג'( דפועל חוזר אף אם קיבל שכירותו ואין לו מה לשלם והמעות חוב עליו ,על
זה כתבו דאם חוזר מחמת יוקר אין שומעין לו דכיון דאינו מסלקו במעות ,ע"כ בכה"ג לא מצי חוזר
בו ,כיון דגילה בדעתו דרוצה להיות עבד ,אבל היכא דמסלקו במזומן או בשוה כסף או אם לא קיבל
כלל מעולם שכירותו יכול לחזור בו אפילו מחמת יוקר .ועי' חות יאיר קו :אם הולך מבה"ב זה ונשכר
אצל אחר שנשאר עבד לעבדים דינו כדין קבלן שידו על התחתונה ולא יפסיד בה"ב דבר }צ"ע בלשון
זו שהוא לא מסכים ,אבל הדין אמת ,וקשה עי' בפנים{.
 1648עי' 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.
 1649עי' חקרי לב ח"ב סי' ע"ח@@לא הצלחתי.
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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 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(.
)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(.
)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 ,1650ואם 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 ,1651יש 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(.

)ה( במה דברים אמורים :בדבר שאינו אבוד)לז( ,אבל בדבר האבוד)לח( כגון פשתן להעלות
מהמשרה ,או ששכר חמור להביא חלילין למת או לכלה וכיוצא בהם ,אחד פועל ואחד קבלן
אינו יכול לחזור בו )משרתת )לט( או עבד של בעל הבית מקרי דבר האבוד דבעל הבית לא יכול
לעשות מלאכה בעצמו ועל ידי זה נאבד שלו ,(1652אחד פועל ואחד קבלן אינו יכול לחזור בו אלא

 1650שמעון הכניס לביתו יתום ,ונתן לו מקום לישון והאכילו ולמדו תורה תמורת כסף ,ואחר שישב
עמו חדש בקירוב בא חולי כבד בכל העיר ההיא ושלחו האפוטרופוס שליח בעד הנער כי נתייראו
מהחלי האמור שבעבור זעם יחזירוהו אליו ,ולא החזירוהו ואדרבא טוענים משמעון שיחזיר המעות
כיון שלא קבלם אלא בשביל המזונות ,והרי לא זן אותו אלא חדש א' .ושמעון משיב שמאחר שכבר
התחיל חייבים הם לשלחו עד תום שנתו ושהוא מוכן לזונו וללמדו כפי תנאי שהתנו ,וההלכה
כשמעון )מכתם לדוד חו"מ יז(.
 1651שלא יכול למצא עבודה אחרת.
 1652עי' שו"ת ושב הכהן סי' יג ,שאע"פ שנחשב כדבר האבד לענין שאינו יכול לחזור ,אבל לא שהוא
יכול לשכור עליהם.
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אם כן נאנס 1653כגון שחלה הוא או אשתו ובניו)1654מ( או ששמע שמת לו מת .1655ומיהו אינו
צריך לשלם להם כל שכרם רק מה שעשו וידם על העליונה)מא( ,ואם חזר בעל הבית וקבלן)מב(
לאחר שעבר האונס סתם וחזרו ועשו אחר כך מלאכתן ,צריך לשלם בהן כל מלאכתן ואינו מנכה להן
כלום ,אבל בלאו הכי מנכה לו כל ימי חליו או אנסו אע"פ שלא חזר בו הפועל ,והוא הדין למלמד
שחלה שמנכין לו דמי חליו)מג( .ומיהו אם כבר קבל הפועל או המלמד שכרו ,יש אומרים דאינו צריך
להחזיר .1656ומלמד החוזר בו מקרי דבר האבוד)מד( ,וכן סופר המקבל לכתוב ספר אחד וחוזר בו
מקרי דבר האבוד)מה( .מלמדין דינן כשאר פועלים שצריכין לעשות כמנהג להשכים או להעריב כמו
שנתבאר סימן שלא ,ואסור לעשות מלאכתו עם הלמוד או לנעור בלילה יותר מדאי או להרבות
במאכל ,וכל המשנה ידו על התחתונה ומעברינן ליה .שכר עצמו לזמן יש לו דין פועל ,אבל אם שכר
עצמו ללמוד ספר או חצי ספר יש לו דין קבלן ,ועיין לקמן סימן שלד ושלה מדיני מלמד .ואם לא
נאנס וחזר בו ,אם היה מוצא פועלים אחרים לשכור)מו( כששכר את אלו ועכשיו אינו מוצא,
שוכר עליהם או מטען)מז( .הגה :ואם מצא פועלים אחרים לשכור והטעה את אלו)מח( ,צריך ליתן
להם כפי מה שפסק להם באחרונה .כיצד מטען ,אומר להם סלע קצצתי לכם בואו וטלו שתים
עד שיגמרו מלאכתו ולא יתן להם אלא מה שפסק תחילה ,ואפילו נתן להם השתים מחזיר
מהם התוספת .הגה :פועל שעושה בחנם עם בעל הבית ,יכול לחזור אפילו בדבר האבוד)מט(:

)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(.
 1653עי' חלקת יואב חו"מ ח"א סי' יב אם המונע שכיר מלעבוד חייב מטעם מזיק@@.
 1654עי' שער משפט )סימן נה ס"ק ג( :הא דפועל אינו חוזר בחצי היום בדבר האבד הוא משום שלא
יגרום פסידא להבעה"ב ומשום הכי צריך הפועל לשלם להבעה"ב הפסידו ,א"כ חלה בנו ואשתו כיון
דלא הוי אונס גמור אינו יכול לגרום היזק לבעה"ב עבור זה ,וכשחזר בו חייב מדינא דגרמי ,כיון
דהוא עשה דבר זה מרצונו הטוב.
שו"ת הריב"ש )סימן קכז( :וה"ה לחלה אביו שהרי חייב לשמשו בחליו ,זהו באונס גדול כמו חולי
)עי' @@יד שאול יו"ד רלב סקט"ו שמביאו לענין זו(.
מת לו מת למשכיר ,עי' יו"ד סי' ש"פ ס"ה שדבר האבד לאבל מותר לעשות על ידי אחרים ,ועיי"ש
בפ"ת דה"ה דבר האבד למישהו אחר מותר לאבל לעשות על ידי אחרים ,ועיי"ש ברמ"א שאם אין
אחר שיכול לעשות זאת מותר לעשות על ידי עצמו .ודבר בקבלנות שיעשה בביתו של הפועל ולא
בביתו של האבל )שם סי"ח( .ולפי זה בדבר האבד חייב לפועלים להמשיך לעבוד ,אבל דבר שאינו
אבד אסור להם לעבוד ,והוה כמו כל אונס דבעל הבית שצריך לשלם ,אם לאו שידע שיש לו קרוב
חולה ,ומודיע לעובדים .ועיי"ש סט"ז :אם האבל מושכר לאחר לא יעשה מלאכה בימי אבלו )רמ"א
 אבל ע"י אחרים שרי( .ועיי"ש בש"ך שמקשה על דברי הרמ"א המתיר ,שמשמע אפילו אינו דברהאבד ,ועיקר שאסור אם לא שהוא דבר האבד ,או דבר שלו מושכר אצל אחר כמו בהמותיו .אבל
אם השכיר לא עובד בגלל שהוא אבל הוא כמו כל אונס ויכול הבעל הבית לנכות משכירותו אם
ירצה ,אבל אם הפסיק ולא אמרו כלום ,ואז חזר לעבוד ,מסתמא מחל כנ"ל.
 1655עי' 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.
 1656עי' שו"ת רדב"ז חלק א סימן רז :שכיר אף על גב דהקדים לו כל שכרו חיוב ממון יש לו עליו
הילכך אם חלה חצי השנה ידו על העליונה אם ירצה יחזיר מחצית מה שלקח או יעבוד חצי שנה
בשנה השנייה .כללא דמלתא אין לשום שכיר לא מלמד ולא זולתו שכר אלא ממה שעשה אעפ"י
שהיה אנוס ואפילו לקח שכירותו מקודם .ועי' לעיל סי' דכ"א ס"א לענין מכת המדינה.

454

מאיר המשפט על חושן משפט חלק ו'
)לח( אבל בדבר האבוד כו'  -שהוא צורך שעה ויתקלקל אם לא יוגמר מלאכתו מיד
)סמ"ע(.1657
)לט( משרתת כו' – מאחר ושורש הלכה זו נשאר בצ"ע ,א"כ הדין עם השכיר דהמוציא
1658
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 שרואים שצריך לזה לאותו הזמן כגון לצורך הרגל וכדומה
)רע"א(.1659
1661
1660
)מא( וידם על העליונה  -דינו בכל דבר כדין פועל החוזר )ש"ך( .
 1657עי’ פ"ת קפ"א ס"ג שאם שכרו סתם ,ויש לו דבר האבד יכול לחזור בו.
 1658עי' חות יאיר קו ,שמ"מ אם השפחה שבורחה רצתה להעמיד לה משרתת אחרת הגונה כיוצא
בה הדין עמה ,וכן אם יש לבה"ב שני משרתי' או אפילו אחד ואינו עושה מלאכתו כולי האי שנאמר
שע"י זה יאבד ויקולקל שלו כי אין משתמש בו רק מעט מזעיר והוא רק לכבודו שהולך אחריו לא
מקרי דבר האבוד.
 1659עי' שו"ת מהרי"ל דיסקין )חלק א אות ריט( :בפועל שחלה וקיבל אחר תחתיו ,אם כשהבריא
הראשון לא צריך לקבלו ,אבל בלא קיבל אחר צריך לקבלו.
עי' ערוך השולחן )חושן משפט סימן תיז סעיף ט( :כמו שאסור לעשות נזק לרבים כמו כן אסור
למנוע טובה מהם כל מי שהוא משועבד להם לעשותה כמו ששנינו שם בתוספתא מי שהיה בלן
לרבים ספר לרבים נחתום לרבים עורך שלחן לרבים ואין שם אחר אלא הוא והגיע שעת הרגל
ומבקש לילך לתוך ביתו יכולין לעכב על ידו עד שיעמיד להם אחר תחתיו ואם התנה עמהם בב"ד
או שעיברו עליו את הדרך הרשות בידו עכ"ל ולמדנו מזה דמי שהוא שכיר לחבירו על עת קבוע אינו
יכול לילך לרגל לביתו שלא ברשות הבעלים אם לא שהתנה כן מקודם או שהבעלים עיברו עליו את
הדרך ששינו מתנאם שדיברו באיזה דבר או שהמנהג כן ואף על גב דפועל חוזר בו אפילו בחצי היום
זהו ודאי כן הוא אבל מ"מ אם ירצה לילך על רגל לביתו ולכוף אחר הרגל את הבעה"ב שיקיימו אינו
יכול.
עי' כנסת הגדולה )הגהות בית יוסף חושן משפט סימן שלד אות לח( :אם יחלה המלמד ויכול ללמוד
מעט ,יטול שכרו.
 1660עי' חזו"א )ב"ק סי' כג סקכ"ט( :אם חלה הוא ורוצה לגמור מלאכתם אין בעל הבית יכול לפטור
אותם ,שהאונס היא זכות של הפועלים ולא תנאי בשכירות ,שאין שכירות במקום אונס.
 1661מיהו 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'( .כשטוען השוכר שמלאכתו
שעד כה אינה שוה כהמזונות שנתן לו ,לדוגמא חייט שהיה אצלו נער והפועל חוזר בו שאומר שמכהו
ואומר השוכר שאלו היה אצלו כל השנה היה למד המלאכה .והיה שוה כמו שהיה המדובר .וכעת
אין מלאכתו שוה כ"כ ,אי אפשר להוציא ממון מהמוחזק כיון שכשחוזר בו שמין מה שעשה ואין
לברר שומת מה שעשה ,ואולי שייך שומא בזה בין מבינים )כסף קדושים ס"ד(.
עי' משכנות הרועים סי' כג ,בענין חייט ששכר יתום לג' שנים כדי שילמוד המלאכה ,וגם יתן לו
מזון וכסות ,ותמורת זו ,שהיתום יסייעי לו במלאכתו ,וח' חדשים קודם סוף הזמן היתום עזב,
והחייט תובע שכר לימוד ומזונות וכסות ,שהרי כל הרווח של החייט היה מהסוף ,ובתנאי כך הקדים
לו מזונות .והלכה איתו ,שבהוקרה המלאכה לא ידעו בשעת השכירות מה יולד יום ,משא" Fבנידון
דידן שכולם יודעים שבכל יום ילך וגדל ויאמן את ידיו יותר ,וכאלו התנה עמו בפירוש דמזונות של
שנים הראשונים אינו נותן רק בעד שנה השלישית ,א"כ צריכים להחזיר לו בעד מזונותיו .וה"ה
בהתיר עיסקא של שנתיים שכולם יודעים ששנה השניה היא עיקר הרווח .וע'י שו"ת איגרא רמה
סי' יב ,ששניהם לא יכולים לחזור שהם פועלים זה לזה.
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)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 ואין 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 לכל
המלאכות מקנה את גופו בכסף או שטר או חזקה) 1662ש"ך( ,וי"ח שהכל תלוי במוחזקות,
שזה ספק ולא מוציאין ,ולכן אם שלם לא מוציאים ממנו ,ואם לא שילם לא צריך לשלם,
ועצם זה שהיה חיוב ,ונתבטל מחמת החולי ,ואחר כך עבד בשתיקה ,אינו נחשב כעל דעת
הסכמה הראשונה )ט"ז(.
)מג( והוא הדין למלמד שחלה כו'  -ונראה דגם במלמד אם חזר בעל הבית וקיבלו בסתם ולא
אמר לנכות לו ,דצריך לשלם כל שכרו ,דזיל 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 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(.1663
)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(.1664
)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(.
עי' שו"ת הלכות קטנות )ח"א סי' קז( :א' שאמר לאומן אם תלמדני אומנותך אתן לך כך וכך אחר
זמן א"ל תן לי שכרי שראיתיך מוציא כלי למעשהו והלה טוען קים לי בגואי שאיני יודע ואתרמויי
הוא דאתרמי לי .תשובה אם הודה לו שעשה כהוגן אפשר דמשלם דאין צריך בזה חזקה שכיון שלמד
דרך האומנות והוציא דבר כראוי יש להחזיקו למומחה ואם טוען שמא לא הוצאתי כלום לאמתו
והלה טוען ודאי אפשר שיכול להשביעו.
 1662ועי' 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.
 1663עי' שו"ת מהרי"ט )ח"ב יו"ד סי' נ( :הרב שהשכיר עצמו ללמוד תלמידים גדולים וגם הם עצמם
מעכבין לומר אין חפצנו ללמוד אלא עמך ואף על גב דאיכא דדייק טפי מיניה ואפילו כיהושע בן נון
לא צייתינן ליה הדין עמהם דהא קיימא לן אין אדם לומד תורה אלא במקום שלבו חפץ ,ולא מן
הכל אדם זוכה ללמוד תורה ,אבל קטן ,כל הקפידה תלוי באב ולא בילד .עי' שו"ת שבות יעקב חלק
א סימן ו :ש"ץ אפשר דע"פ הרוב לא הוי דבר האבד דעכשיו הכל בקיאין לירד לפני התיבה ולהתפלל
אף שאין לו קול לשורר ,ויכול לחזור בו ואפשר דאפי' נעשה בקנין גמור ,אם לא שהוא דבר האבד
שאין כאן מי שיודע להתפלל ]היינו לצאת ידי חובה ,ול"ד יפה[ .ועי' לקמן הערה .1693
 1664עי' 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 .ועי’ שו"ת מהדו"ג ח"א סי' תסט :אין מגיע לו השכירות כלל כל שלא גמר ולא
הועיל בשליחתו.
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)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(.1665
)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(.
)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(.1666

)ו( כיצד :שוכר עליהם)נ( פועלים וגומרים מלאכתן שלא תאבד ,וכל שיוסיף לאלו הפועלים
האחרים)נא( על מה שפסק לראשונים נוטל מהראשונים .עד כמה ,עד כדי שכרן של
ראשונים)נב( ,ואם היה להם ממון תחת ידו)נג( ,שוכר להשלים המלאכה עד ארבעים או
חמשים זוז בכל יום לכל פועל )נד( ,אע"פ ששכר הפועל בשלשה או ארבעה .הגה :ואם לא
שכר עליהם אחרים)נה( ,אין הפועלים חייבים לשלם לו הזיקו .ויש אומרים הא דשוכר עליהן עד
ארבעים או חמשים זוז ,היינו דוקא שתפס כלי אומנותם)נו( ,אבל שאר דברים לא ,ודוקא בדבר האבוד
שאינו ממון כגון מלמד או כדומה לזה ,אבל בדבר האבוד של ממון צריך לשלם לו כל הזיקו)נז()נח(:

)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
תפס 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
)רע"א(.

 1665עי' שו"ת שער אפרים סימן קלח :אם אין מוצאים תמורתו ואינו יכול להטעותו אין כופין את
הפועל או קבלן לגמור מלאכתו אפילו בדבר האבד.
 1666ועי' 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.
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)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
חבילתן והוא הי"א שכתב הרמ"א ,ולפע"ד הוא דעת יחיד נגד רבים) 1667ש"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.(1668
)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(.
)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(.
)נז( ודוקא בדבר האבוד שאינו ממון כו'  -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(.

)ז( במה דברים אמורים :שאין שם פועלים לשכור בשכרן)נט( להשלים המלאכה ,אבל אם
יש פועלים לשכור בשכרן)ס( ואמר לו צא ושכור מאלו והשלם מלאכתך ,בין שכיר בין קבלן
אין לו עליהם אלא תרעומת ,ושמין לשכיר מה שעשה ולקבלן מה שעתיד לעשות)סא(:

)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(.

)ח( אמר לאומן עשה לי דבר פלוני ואקחנו ממך)סב( ,ועשאו האומן ואחר כך אינו רוצה
לקחתו והוא דבר שאם לא יקחנו מיד יפסיד ,חייב)1669סג( .הגה :שליח צבור שהשכיר עצמו)סד(
 1667ואין אפילו קים לי?
 1668כנראה שהמח' תלוי אם זה מטעם גרמי או מטעם שעבוד ,עי' הערה .1630
 1669עי' קצה"ח רז סי"א.
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עם מנהיגי העיר לשנה בתנאי כך וכך ,ואחר כך השכיר עצמו לבני העיר הזאת עם מנהיגים שניים)סה(
ולא התנה ,ודאי על תנאי הראשון השכיר עצמו)סו( ,ודוקא שחזר והשכיר עצמו בשנה שנייה ,אבל אם
עמד עמהן בשתיקה)סז( ,לא אמרינן דנשאר על תנאו הראשון .האב שהשכיר בנו למלאכה ,אע"פ
שאינו מעלה לו מזונות ,ודאי ניחא ליה במה שעושה האב ונוטל כפי מה שקצב האב עד שעה שיחזור
בו)סח( .מלמד אצל בעל הבית שאמר לו בעל הבית לך מעמדי ונתרצה המלמד ,יוכל הבעל הבית
לחזור בו ולעכבו דאינו יכול למחול שעבודו של נער)סט( ,מיהו בשאר פועל ,אם אמר לו בפני שנים)ע(
לך מעמדי פטור בלא מחילה)עא( ,ויש אומרים אם אמר לו דרך כעס שאינו פטור.

)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.(1670
)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) 1671ש"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.
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(.
 1670וכן הוא בנתה"מ סי' ר' סוף ס"ז ,ועי' לקמן שלט ס"ק )ז(.
 1671אבל 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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)סט( יוכל הב"ה לחזור בו כו' – וזה אפילו אם מחל בכתיבה )ש"ך ,(1672עי' 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 )רע"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 ,אבל בדבר האבוד "לך" פוטר אותו משעבוד לדבר האבוד )פ"ת(.
)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(.1673
שלד  -השוכר את הפועל להשקות השדה ,והשוכר מלמד וחלה בנו
)א( השוכר את הפועל להשקות השדה מזה הנהר ופסק הנהר בחצי היום)א( ,אם אין דרכו
להפסיק ,או אפילו שדרכו לפסוק והפועל יודע דרך הנהר ,פסידא דפועל ואין בעל הבית
נותן לו כלום)ב( אע"פ שגם בעל הבית יודע דרך הנהר ,אבל אם אין הפועל יודע דרך הנהר
ובעל הבית יודע ,נותן לו שכרו כפועל בטל .הגה :וכן בכל אונס שאירע לפועל בין ששניהם היו
יודעין שדרך האונס לבא או ששניהן אינו יודעין הוי פסידא דפועל ,אבל אם בעל הבית יודע והפועל
אינו יודע הוי פסידא דבעל הבית ,ואם הוי מכת מדינה עיין לעין סימן שכא)ג( .מי ששכר בית לדור
בו ומת בתוך זמן השכירות ,אין צריך לשלם לו רק מה שדר בו דבעל הבית הוי כפועל והוי ליה
להתנות)ד( ,מיהו יש חולקין)ה( ,לכן אם קבל השכר כולו אין צריך להחזיר כלום כן נראה לי ,אם ברחו
מחמת שינוי אויר)ו( ,הוי כשאר אונס והוי פסידא דפועל או המלמד)ז(:

)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 .(1674אם חזר בעה"ב ואח"כ אירע אונס ,צריך
לשלם דכבר נתחייב להם )רע"א(.
 1672עי' נתה"מ שמסביר דברי המהרשד"ם אחרת ,ולא ראיתי הלכה שיוצא מזה .וכן ש"ך סקמ"ז לא
ראיתי הלכה למעשה ממנו.
עי' שו"ת מהרי"ל דיסקין )ח"א אות רכ"ג( :במלמד שא"ל לא אשלם לך ,אם מ"מ צריך ללמוד עמו
ולתבוע את האב סוף המשך בדין ,או י"ל כיון שבאמת גם בע"ה יכול הוא לחזור באמצע ,אלא
שכשאינו מוצא להשתכר תובעו משום גרמי ,וכי לא יוכל לומר איני רוצה לתבוע את האב משום
גרמי ואין הענין היזק לי ,ולדידי ביטולי שוה לי.
 1673עי' ערך ש"י סוף סי' שלג :אפילו לדעת החולקים נראה דדווקא אם נתרצה הפועל מיד אבל
אם לא רצה אלא שאח"כ רוצה הפועל לילך יכול בעל הבית לחזור .עי' שו"ת בנימין זאב רכה שאם
ש"ץ של ציבור מושכר ,והממונים פוטרים אותו והקהל לא רוצים ,אין להם זכות להפקיע שעבוד
הקהל.
 1674אולם המשפט שיא@@ ,חק"ל ח"ב סי' פא @@ עי' מחנ"א שכירות ח :כל אונסא פסידא
דפועלים היינו דוקא היכא דלא טרח הפועל כגון דאתא מיטרא ולא מצי עביד מלאכתו ,אבל כל
היכא דטרח הפועל במלאכתו אף על פי שלא נעשה המלאכה נותן לו שכר טרחו }מספיק?{ .עי'
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)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 ,1675רק כוונת הרב דבפועל כגון בפסק הנהר ויש לו טירחא
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
1676
מדינה ,שם הדין שמנכים ממשכורתו ,וכל אחד יכול לכוף את חבירו שיגמור העבודה
)נתה"מ.(1677
)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(.
)ו( מחמת שינוי כו'  -דוקא כשהמועט ברחו אבל אם הדבר חזק ,לא עלינו ,שרוב ברחו ,הוי
מכת מדינה ונותן לו כל שכרו )ש"ך(.1678
)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(.

)ב( שכרו להשקות שדהו ובא מטר בלילה בענין שאינו צריך אינו נותן לו כלום)ח( ,וכן אם
בא בחצי היום ,אינו נותן לו מחצי היום ואילך כלום ,אבל אם בא הנהר נותן להם כל שכרן
מן השמים נסתייעו)ט( .הגה :שכר פועלים לחפור שדהו ובא מטר בלילה בענין שאין יכולין לחפור,
אם לא ראו הפועלים הקרקע פסידא דבעל הבית הוא דהו"ל להודיעם שלא יבאו)י( .יש אומרים דאם
ביקר בעל הבית המלאכה מבערב וראה שצריכים פועלים פטור בכל ענין)יא( ,ועיין לעיל סימן שלג
סעיף א וב .יש אומרים הא דאמרינן דאם אירע אונס הוי פסידא דפועלים היינו ששכרם למלאכה
ידועה)יב( ,אבל אם שכרן סתם יכול לומר תן לי מלאכה אחרת כזו:

)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
מחנ"א שכירות פועלים ד ,שבמקום שאמרו פסידא דבעל הבית ,אם הפועלים לא היו מוצאים עבודה
אחרת יש מח' אם חייב לשלם או לא }חלש?{ .עי' ערך ש"י ריש סי' שלד :אם שלח שליח לשכור
מלמד ואירע אונס ,שהבעל הבית ידע ממנו ולא המלמד ,והבעל הבית חוזר בו מחמת האונס ,בעל
הבית פטור ,וגם השליח פטור ,דהוי רק גרמא ולא קיבל עליו ,וג"כ שוגג מה שלא שם לבו להאונס.
ואפילו אם אמר השליח שכרך עלי אפשר דפטור דהוי רק כערבות עבור בעל הבית ,וכן דבעל הבית
פטור גם הוא פטור.
 1675עיי"ש אריכות בסמ"ע ש"ך ונתה"מ ,ופ"ת.
 1676עי' 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.
 1677עי' דבריו בסי' ש"ג סק"ג שמשמע שזה בגלל שלא הנהו כלום ,וצ"ע.
 1678עי’ 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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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(.
)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(.

)ג( במה דברים אמורים :בפועל ,אבל מי שפסק עם אריסו שאם ישקה שדה זו ד' פעמים
ביום יטול חצי הפירות וכל האריסין שהם משקין שני פעמים אינם נוטלים אלא רביע
הפירות ,ובא המטר ולא הוצרך לדלות ולהשקות ,נוטל חצי הפירות כמו שפסק עמו,
שהאריס כשותף ואינו כפועל)יג(:

)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(.1679
)ד( מי ששכר מלמד לבנו וחלה התלמיד ,אם אינו רגיל באותו חולי והוא הדין אם מת
הנער)יד( ,ואפילו אם רגיל והמלמד מהעיר ומכיר בו ,פסידא דמלמד)טו( ,אבל אם רגיל
בחולי ואין המלמד מכיר בו ,כגון שאינו מן העיר ,פסידא דבעל הבית)טז( ונותן לו כל
שכרו משלם .הגה :דכל לומדי תורה יותר נוח להן ללמוד מלילך בטל)יז( ,ועיין לקמן סימן שלה
קצת דיני מלמד ביורה דעה סימן רמה ובי"ד סימן רמח סעיף ה ,מדין אשה שהשכירה מלמד
לבנה אם בעלה יוכל למחות ,ועיין לעיל סימן פא סעיף א וסעיף ז)יח( מי שאמר לחבירו ללמוד
עם בן חבירו אם חייב לשלם ,ועיין לעיל סוף סימן רלז אם יש משום השגת גבול אצל מלמד,
ועיין לעיל סימן שלג דינין הרבה מדין מלמד.

)יד( וה"ה אם מת  -זהו דלא כדעת הרשב"א בתשובה שהביא הסמ"ע סי' של"ה ס"ק )יג(
)רע"א(.
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 1679עי' מהרשד"ם )חו"מ סי' שמ"ג( :מעשה בב' שותפים שנגנב להם סחורה ,ושלחו לוי להוציאו
תמורת חלק מהסחורה ,והלך ולא הצליח ,ואח"כ הלך שותף והצליח ,אבל הממשלה נתנו את זה
ללוי ,ולוי תובע חלקו .ולהלכה אם נדרו לו רביע אם יוציאם ,אז לא מגיע לו כלום ,שלא הוציא.
ואין שום צד של מן השמים נסתייע שהרי זה נעשה על ידי אחר .ועי' דברי גאונים )סי' פד ס"ג בשם
הזרע יעקב סי' מה( מעשה א' שנגנב לו דבר בעיר אחרת ,וביקש מחבירו באותו העיר לטרוח עבורו,
ואח"ז שלח שליח תמרות חלק מהסחורה ,והחבר הוציא את הסחורה ,והשליח בא ,ולוקח הסחורה
חזרה ומבקש שכרו ,ונפסק שצריך לשלם ,שאחרי שהסכים לחלק מהסחורה נהיה שותף .ועי'
בפעמוני זהב )סי' של"ד ס"ב( שכל דברי הזרע יעקב דווקא כאשר השליח התחיל ללכת ,שאז כבר
קנה לשותפות ,אבל אם לא התחיל כלל ,לא זכה ,וה"ה בדעת הסמ"ע ,שכל זה רק אם התחילה
לעבוד.
 1680צ"ע ששם הרי מת המשכיר ,וכאן מת העבודה שהוא נשכר עבורו .ועיי,ש ברע"א ,ונתה"מ.
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)טו( פסידא דמלמד  -כבר כתבתי בסי' של"ג ס"ק )מג( דנראה אם חוזר ומקבלו אחר שהבריא
סתם ,ולא א"ל לנכות לו בשכרו ,דצריך ליתן לו שכירתו משלם דומיא דפועל )סמ"ע( ,עי' מה
שכתבתי בסימן של"ג ס"ק )מב( אם חוזר ומקבלו סתם אחר שהבריא מה דינו )ט"ז(.
)טז( פסידא דבעל הבית  -ע' פרטי דין זה בר"ס שאחר זה בהגהת רמ"א )סמ"ע(.
)יז( 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(.
)יח( 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(
שלה  -השוכר את הפועל למלאכה סתם או למלאכה ידועה
)א( השוכר את הפועל למלאכה ידועה ונשלמה בחצי היום ,אם יש לו מלאכה כמותה או
קלה ממנה עושה ,1681ואם אין לו נותן לו שכרו כפועל בטל .הגה :ואם רוצה ליקח מחבירו
מלאכה כזו וליתן לפועל הרשות בידו ,ויש אומרים דאם רוצה להוסיף בשכרו)ב( ,צריך לעשות אפילו
מלאכה כבידה מן הראשונה ,1682ואם הוה מהחופרים או עובדי אדמה וכיוצא בהם שדרכם
לטרוח הרבה ואם לא יעשה מלאכה יחלה ,נותן לו כל שכרו משלם ,ודוקא שלא הראה לו
אותה מלאכה תחילה ,אבל אם הראה אותה לו)ג( וראה שלא היה בה מלאכת יום ולא
התנה ,אינו נותן לו כלום לאחר ששלמה כמו שנתבאר בסימן שקודם זה ,דכל מה ששניהם
יודעים יש לפועל להתנות .ואם שכרו סתם למלאכת יום אחד ,יכול לשנותה ממלאכה קלה
לכבידה)ד( .הגה :מלמד שחלה התלמיד נתבאר בסוף סימן שלד ,מקום שהוא פסידא דבעל הבית
צריך ליתן לו שכרו משלם ,ולא כפועל בטל דאי לא עבדי חלשי)ה( ,ואפילו יש לו תלמידים אחרים
שלומד עמהם דדבור לאחד דבור למאה ,ואין בעל הבית יכול ליתן לו נער אחר ללמוד עמו)ו( ,ויש
אומרים דיוכל ליתן לו נער אחר המבין וחריף כראשון ,אבל לא קשה ממנו וכן נראה לי להורות .והא
דצריכין ליתן למלמד שכרו משלם ,היינו דוקא אם נראה לבית דין שנהנה בלימודו יותר מביטולו ,אבל
אם נראה לבית דין שנוח לו בבטול אינו נותן לו אלא כשאר פועל בטל .המלמד עם בן חבירו שלא
מדעת האב)ו( ,יש אומרים דחייב לשלם לו כדין היורד לתוך שדה של חבירו שלא ברשות שיתבאר
לקמן סימן שעה ,ויש חולקין ,ואם אחד אומר למלמד למוד עם בני ולא קצב לו שכירות ,צריך ליתן
לו כפי מה שנותנים אחרים .בעל הבית ששכר מלמד ואמר שילך אצל קרובו לנסותו אם יוכל ללמוד
עם הנער ולא הלך ,ואחר שלמד עמו אומר שינסנו עדיין ,ועד מעיד שלא ידע ללמוד עמו הדין עם
המלמד)י( ,מאחר שיודע עכשיו מוקמינן ליה אחזקה שידע כבר ,ונשבע נגד העד ונוטל שכרו)יא( .רב
שהיה בעיר כמה שנים והורה לקהל ואח"כ קצבו עמו שכר להבא ,לא יוכל לתבוע מה שעבר דודאי
מחל להם .1683פועל שקבל עליו כל אונס)יב( ובא אונס דלא שכיח כלל ,פטור שעל מנת כן לא התנה,
 1681עי' חזו"א כג יד שאם אינו רוצה לעשות המלאכה השני הוה כמו כל חוזר שבקבלן ידו על
התחתונה ,ובפועל ידו על העליונה ,עי' לעיל ש"ך שי"א ס"ק )ב(.
 1682עי' שו"ת חו"י סי' קו בענין משרתת שברחה מטענת הכבדת עול ,אז אם מנהג בני העיר
בשפחותיהם להטיל עליהם עול ההוא ,ואפילו אם רוב נוהגים כן ,אז זה הקובע .ואם אי אפשר 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.
 1683עי' לעיל סי' רמ"ו סי"ז ברמ"א ,שכל שיש אומדנא שעשה על חינם לא יכול לתבוע .ועי' ערה"ש
ס"ט :אין דין זה רק ברב שמדין התורה צריך לדון ולהורות בחנם ,ורק מפני שאין להרבנים עסק
אחר ,הוי כשכר בטלה כמ"ש ביו"ד סי' רמ"ב .ולכן כשקצץ על להבא אינו יכול לתבוע על העבר ,דזה
ודאי כמחילה ,שעשה כדין תורה .אבל בכל המלאכות ,כשקצץ על להבא ,יכול לתבוע גם על העבר,
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וכן הוא בש"ס פרק מי שאחזו .אחד ששכר סוס על שמונה ימים לילך למקום אחד וכאשר הלך ב'
ימים נמלך וחזר למקומו ,יכול לעשות באלו ו' ימים עם הסוס מה שירצה להשכירו בעיר להביא
עצים או שאר מלאכות המיוחדות לסוסים באותה עיר ,אע"פ שזו המלאכה כבידה מן הראשונה,
דניחא ליה שתהא בהמתו בעיר ועושה מלאכה כבידה ממה שתלך למקום:

)א( למלאכה ידועה כו' – היינו דווקא שמשכיר למלאכת היום לאותה מלאכה ,אבל כשאינו
משכירו לימים אלא לאותה מלאכה ,כל שא"א להתקיים באותה מלאכה ,אינו נותן לו מלאכה
אחרת )ש"ך בשם הראנ"ח( ,וי"א שאם שכרו בהראהו המלאכה שיעשה ליום אחד ,כיון
ששניהם ידעו ,אי אפשר לתת לו מלאכה אחרת מאחר ,ויתכן שעיקר השכירות על המלאכה
וזה נגמר ,והמוציא מחבירו עליו הראיה ,ודלא כסמ"ע ס"ק )ג( )ט"ז(.
)ב( ויש אומרים דאם רוצה להוסיף לו בשכרו כו' – עי' סי' שלג ס"ג ברמ"א שבעל הבית
יכול לחזור בפועל אף אחר שהתחיל לעשות לו מלאכה ,אם הפועלים יכולים להשכיר נפשם
במקום אחר ,אפי' למלאכה כבידה מזו ,ורוצים להוסיף להן שם בשכרן כפי כבידות המלאכה
)סמ"ע(.
)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) 1684סמ"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.(1685
דלא גרע מיורד שלא ברשות ,שנוטל שכרו ,ולמה הפסיד במה שקצב על להבא ואין זה כמחילה
בסתמא ,דאפשר שלכן קצץ על להבא ,כדי שלא תהא ידו על התחתונה כדין יורד שלא ברשות ,ע"כ.
עי' רדב"ז ח"א סי' רצג ,שמה שטען שמפני היותו טועה בדין לא גילה את דעתו ,אין זו טענה
להוציא ,שהנתבע יכול לומר לא מפני טעותך אפסיד אני.
 1684עי' ש"ך וט"ז ס"ק )א(.
 1685עי' 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.
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)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(.

)ב( השוכר את הפועל להביא לו שליחות)יג( ממקום למקום ,והלך ולא מצא שם מה שיביא,
נותן לו שכרו משלם)יד( .הגה :דהרי כבר עשה שליח שליחותו)טו( ,אבל אם שלח שליח עם איגרת
ומצא מי שנשלחו אליו וחזר)טז( ,אין לשליח כלום ,אלא אם כן הוי לבעל הבית לידע ולא לשליח ,דאז
הוי פסידא דבעל הבית כמו שנתבאר לעיל סימן שלד ,ואם היה דבר כבד מה שיש לו להביא
מנכה לו ,שאינו דומה בא טעון לבא ריקם ,אלא אם כן הוא מאותם אנשים שדרכם לטרוח:

)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) 1686סמ"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 בכל
השכירות )נתה"מ( ,וי"א שאם מת בחצי הדרך מאז מקבל כפועל בטל )רע"א( ,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  -דמה 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(.

)ג( שכרו להביא תפוחים לחולה והלך והביא ומצאו שמת או שהבריא ,לא יאמר טול מה
שהבאת בשכרך אלא נותן לו כל שכרו ,וכן כל כיוצא בזה.

שלו  -השוכר את הפועל לעשות בשלו והראהו בשל חבירו
)א( השוכר את הפועל לעשות בשלו והראהו בשל חבירו ,נותן לו שכרו משלם וחוזר ונוטל
מחבירו מה שההנהו)א( ,ואינו יכול לומר לו טול מה שעשית בשכרך)ב( ,אפילו לא אמר לו
שכרך עלי אלא שכרו סתם ,אבל אם שכרו לעשות בשל חבירו סתם)ג( ,יכול לומר טול מה
שעשית בשכרך ,ואם אמר לו שכרך עלי אינו יכול לומר לו כן .הגה :שכרו בפני חבירו ושתק
חבירו ,שתיקה כהודאה וחייב לתת לו שכרו ,והוא הדין בשוכר מלמד 1687לבן חבירו)ד( .אחד שאמר
לחתנו תלמוד עם בנך ואני אשלם לך ,פטור מלשלם לו)ה()ו(:

)א( וחוזר 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
 1686עי' לעיל שלד ס"ק )יד(.
 1687לקבל כסף עבור לימוד תורה עי' ש"ך יו"ד רמ"ו סק"כ.
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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( ,1688אם אשה השכירה מלמד ,והתחיל הנער 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(.

)ב( השוכר את הפועל לעשות בשלו או ללקט לו דבר של הפקר)ז( ,אינו יכול לומר לו טול
מה שעשית בשכרך)1689ח( ,ואם נתרצה הפועל ליטלו בשכרו ואחר כך חזר בו אין שומעין
לו ,והוא שעשה משיכה או הגבהה או שהוא ברשותו)ט(:

)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(.
)ח( מה שעשית בשכרך כו'  -אפי' אין לו לבעל הבית רק זה צריך לטרוח ולמכור ולהשתדל
לו מעות מזומנים) 1690ש"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 דברי הסמ"ע
)ס"ק )ב(( )פ"ת(.
)ט(

)י(או 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(.
 1688עי' 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 למחות
בה( .ועיי"ש בש"ך שזה אע"פ שלא השכירה בפניו.
 1689עי' לעיל ס"ק )ב(.
 1690עי' לעיל סי' של"ג ס"ק )כ(.
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)ג( שכרו לשמור לו דבר של הפקר)יא( ,יכול לומר לו טול מה שעשית בשכרך לפי שעדיין
לא זכה בו בעל הבית ,וילך הוא ויזכה בו:

)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(.

)ד( השוכר את הפועל ונאחז באנגריא לעבודת המלך ,אין יכול לומר הריני לפניך אלא אינו
נותן לו אלא כפי מה שעשה עמו.
שלז  -דין אכילת פועל בשעת מלאכה ממה אוכל או מתי אוכל
)א( פועל העושה מלאכה לבעל הבית בדבר מאכל )א( ,הרי זה אוכל ממה שהוא
אפילו אינו עושה לא בידיו ולא ברגליו רק שנושא על כתפו )ב( ,ואסור לחסמו שלא יאכל
)ג( ,ואם חסמו ,שלומי משלם ליה מלקי לא לקי )ד(:

עושה,1691

)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(.

)ב( במה דברים אמורים שאוכל כשהוא עושה :בגדולי קרקע במחובר בשעת גמר מלאכה,
כגון בוצר ענבים ומוסק בזתים ואורה בתאנים וגודר בתמרים ,ובתלוש מהקרקע קודם
שיגמר סוף מלאכה המחייבת אותו בחיוב האחרון שבו )ה( ,אבל העושה בדבר שאין גדולי
קרקע ,כגון החולב והמחבץ פירוש :המוציא חמאה מן החלב ויש אומרים המקפה את החלב
בקיבה להיות נקרש והמגבן אינו אוכל )ו( ,וכן העושה במחובר שלא בשעת גמר מלאכה,
כגון העודר בגפנים או מכסה שרשי האילנות ,ואפילו המנכש בבצלים ושומים )ז( כגון
שעוקר את הקטנים מן הגדולים ,לא יאכל מהם ,ואע"פ שהוא גמר מלאכת הקטנים ,שעיקר
המלאכה לצורך הגדולים להרחיב להם ועדיין לא נגמרה מלאכתן:

)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(.

)ג( העושה בתלוש לאחר שנגמרה מלאכתו למעשר כגון בודל ,פירוש :שנדבקו זו בזו ומבדילן
בתמרים ובגרוגרות ,אינו אוכל שכל דבר שאין אחר חיוב מעשר חיוב אחר כגון תאנים וענבים

 1691עי' 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.
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לאחר שנתחייבו במעשר אינו אוכל ממנו )ח( ,ובדבר שיש בו חיוב אחר כגון חטים העומדים
לעשות פת )ט( שחייבת בחלה )י( ,אוכל עד שיגמור מלאכתו להתחייב בחלה ולאחר מכאן
אינו אוכל:

)ח( וענבים  -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(.
)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(.

)ד( הבודל בתמרים רעים שלא נתבשלו כל צרכן ונותנים אותם בסל ומתחממים ומתרככים
שם ,עדיין לא נגמרה מלאכתן ויכול לאכול מהם:
)ה( נפתחו חביותיו )יא( ונתפרסו עיגוליו ושכרו לעשות בהם ,לא יאכל מהם שכבר נתחייבו
במעשר ,במה דברים אמורים :כשיודע הפועל שנפתחו ,אבל אם לא ידע וסבור שעדיין לא
נתחייבו במעשר ,חייב לעשר ולהאכילו:

)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(.

)ו( השומר במחובר )יב( אפילו בשעת גמר מלאכה אינו אוכל )יג( ,אבל השומר בתלוש עד
שלא נגמרה מלאכתו ,אע"פ שאינו אוכל מן התורה אוכל מהלכות מדינה שנהגו כן:

)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(.
)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(:

)ז( יכול הפועל לאכול יותר משכרו ,כגון ששכרו אינו אלא דינר יכול לאכול קישות או
כותבת שוה סלע ,ומכל מקום מלמדין אותו שלא לעשות כן ,כדי שלא ימנעו מלהשכירו.
הגה :ויש אומרים דוקא ששכרו לעשות כל היום ,אבל אם לא שכרו רק ללקוט קישות אחד לא יאכלנו
)יד( ,ואפילו שכרו כל היום לא יאכל קישות הראשון שליקט ,אלא יתן תחילה לכליו של בעל הבית
ואחר כך יאכל הוא:

)יד( קישות אחד לא יאכלנו  -דבעינן אכילה בשעה שנותן לכליו של בעל הבית ,והרי זה לא
יתן) :סמ"ע(.

)ח( היה משמר ארבעה או חמשה ערימות של חמשה בני אדם )טו( ,לא ימלא כריסו מאחד
מהן ,אלא אוכל מכולם לפי חשבון:

)טו( היה משמר ד' וה' ערימות – כנ"ל )סעיף ו'( דמשמר בדבר תלוש כגון ערימות אוכל
מהלכות מדינה )סמ"ע(.
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)ט( היה עושה בתאנים ,לא יאכל בענבים אפילו שכרו לעשות בשניהם )טז( ,אבל יכול הוא
למנוע עצמו מלאכול עד שמגיע למקום היפות ואוכל )יז( ,לפיכך הפועלים עד שלא הלכו
שתי וערב בגת ,אוכלים ענבים ואין שותים תירוש ,מפני שאין מלאכתן ניכרת ביין והוה
ליה כעושה במין זה ואוכל במין אחר ,משהלכו שתי וערב ,אוכלים בענבים ושותים בתירוש:

)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(.

)י( היה עושה בגפן זה לא יאכל בגפן אחר )יח( ,ואי אכל לא מפקינן מיניה ולא מנכינן
מאגריה ,ומיהו גפן שמודלת על גב חבירתה ועושה באחד מהם ,יכול לאכול מהשניה:

)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(.

)יא( אין רשאי לאכול אלא בשעת עשיית מלאכה ,ולא שישב ויאמר מנעתי עצמי עד עתה
ולא בטלתי לאכול ועל כן אשב עתה ואוכל ,ומפני תקנת בעל הבית שלא יתבטל ממלאכתו
)כ( ,אמרו חכמים שאחר שגמר מלאכת שורה זו והולך להתחיל שורה אחרת יכול לאכול
אע"פ שאינו בשעת מלאכה ,שטוב הוא לבעל הבית כדי שלא יתבטל:
)כ(

שלא יתבטל ממלאכתו  -דבשעה שהוא אוכל אי אפשר לו לעשות מלאכתו )סמ"ע(.

)יב( לא יאכל עם הענבים פת או דבר אחר כדי שיאכל הרבה מהענבים ולא יאכל במלח
)כא( ,ואם קצץ על בעל הבית שיאכל עד שיעור כך וכך )כב( ,אוכל בין בפת בין במלח בין
בכל דבר שירצה:

)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(.

)יג( אסור לפועל למוץ הענבים )כג( וכן אסור לו להבהב השבולים באור )כד( או להפריך
על גב הסלע ,אפילו אין מתבטל ממלאכתו בהבהוב או בהפרכה )כה(:

)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(.

)יד( אסור לפועל לאכול ממה שהוא אוכל אכילת גסה )כו(:
)כו(

אכילה גסה  -כנ"ל )ס"ק )א(( שלומדים מדכתיב שבעך ,ולא אכילה גסה )סמ"ע(:

)טו( רשאי הפועל לטבל פתו בציר )כז( פירוש :לחלוח היוצא מכניסה ועצירת הדג כדי
שיאכל ענבים הרבה ,ורשאי בעל הבית להשקות את הפועל יין כדי שלא יאכל ענבים
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הרבה:
)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(.

)טז( פועל שאמר לבעל הבית תן לאשתי ובני מה שהיה לי לאכול ,או שאמר הריני נוטל
מעט )כח( מזה שנטלתי לאכול לאשתי ובני אין שומעין לו )כט( ,אפילו נזיר שהיה עושה
בענבים ואמר תנו לאשתי ובני ,אין שומעין לו )ל(:

)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(

)יז( פועל שהיה עושה הוא ואשתו ובניו )לא( ועבדיו והתנה עם בעל הבית שלא יאכל ממה
שהם עושים ,אם הם גדולים ומדעתן לא יאכלו )לב( ,אבל אם הם קטנים יאכלו:

)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(.

)יח( האוכל בשעה שאין לו לאכול ,וכן אם הוליך בידו ממה שעושה ,או שנתן לאחרים,
עובר בלא תעשה )לד(:

)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(.

)יט( אין הפועל רשאי לעשות מלאכה בלילה ולהשכיר עצמו ביום ,ולא ירעב ויסגף עצמו
ויאכיל מזונותיו לבניו )לה( ,מפני ביטול מלאכתו של בעל הבית ,1692שהרי מחליש כחו שלא
יוכל לעשות מלאכת בעל הבית בכח:1693

 1692עי' 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 השכיר להודיע להמשכיר,
שהוא כבר נשכר לאחר ,אם יסכים שפיר ,ואם לא ,אולי יש ענין אונאה ומקח טעות.
 1693עי' 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 ,והש"ץ תבע שכרו פחות מה שהש"ץ השני
קיבל ,ומסיק שאם הש"ץ השני פחות מאיכות ,על אף שקיימו המצוה ,עכ"ז אין לו זכות של כל
ההפרש ,אלא בפחות .ועי' שבות יעקב הערה .1663
עי' שו"ת הרשב"א חלק ז סימן תקטז) :בשם הרי מיג"ש( :אין הפועל רשאי לעשות מלאכתו בלילה
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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(.

)כ( מוזהר הפועל שלא יבטל מעט כאן ומעט כאן אלא חייב לדקדק על עצמו בזמן ,שהרי
הקפידו על ברכה רביעית של ברכת המזון שלא יברך אותה )לז( ,וכן חייב לעבוד בכל כחו
שהרי יעקב הצדיק אמר )בראשית לא ו( כי בכל כחי עבדתי את אביכן ,לפיכך נטל שכרו
בעולם הזה שנאמר )שם ל מג( ויפרוץ האיש מאד מאד.1694

)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(
שלח  -דין אכילת בהמה בשעת מלאכה ואיסור חסימתה
)א( הבהמה אוכלת )א( כל זמן שהיא עושה בגידולי קרקע בין במחובר בין בתלוש ,ואוכלת
ממשוי שעל גבה עד שתהיה פורקת ,ובלבד שלא יטול בידו ויאכילנה )ב(:

)א( הבהמה אוכלת כו'  -דכתיב )דברים כה ד( לא תחסום שור בדישו )סמ"ע(
)ב( שלא יטול בידו כו'  -דדוקא לא תחסום כתיב ,לא תעשה מעשה למנוע אותה מאכילה,
ולא שיאכילנה בידים )סמ"ע(:

)ב( כל המונע הבהמה מלאכול בשעת מלאכה לוקה ,שנאמר )דברים כה ד( לא תחסום שור
בדישו )ג( .אחד שור ואחד כל מיני בהמה וחיה ,בין טמאים בין טהורים ,ואחד הדישה ואחד
כל שאר מלאכות של גדולי קרקע ,ולא נאמר שור בדישו אלא בהווה:
)ג(

לוקה שנאמר לא תחסום כו' – שונה מהאדם שאינו לוקה כנ"ל של"ז ס"א )סמ"ע(.

)ד(

ואפילו חסמה בקול לוקה  -דקי"ל עקימת שפתים הוי מעשה )סמ"ע(.

)ג( אחד החוסם אותה בשעת מלאכה ואחד החוסם אותה מקודם ועשה בה מלאכה והיא
חסומה ,אפילו חסמה בקול לוקה )ד(:
)ד( שכר בהמה וחסמה ודש בה לוקה ,ומשלם לבעלים ד' קבין לפרה )ה( ג' קבין לחמור
היינו בכל יום ,ובדישה מרובה שיש לה לדוש כל היום ,שמשעת משיכה נתחייב במזונותיה ,ואינו
חייב מלקות עד שידוש בה חסומה:

)ה( ד' 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(.
ולשכור עצמו ביום ולחרוש בפרתו ערבית ולהשכירה בשחרית מכאן דקדקו ז"ל שיש בידו של בעל
הבית למחות למלמד המשכים לעשות מלאכתו.
 1694שו"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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)ה( ישראל הדש בפרתו של עכו"ם עובר משום לא תחסום )ו( ,ועכו"ם שדש בפרתו של
ישראל אינו עובר משום לא תחסום:

)ו( בפרתו 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(.

)ו( קנזאמר לעכו"ם חסום פרתי ודוש בה )דאמירה לעכו"ם אסור בכל איסורין כמו בשבת,(1695
ישב לה קוץ בפיה ודש בה והרי אינה אוכלת ,רבץ לה ארי מבחוץ )ז( ,הרביץ בנה מבחוץ,
הרי שצמאה ואינו משקה אותה ,פירש עור על הדיש כדי שלא תאכל ,כל זה וכיוצא בזה
אסור ואינו לוקה )ח(:

)ז( ישב 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(.
)ח( ואינו לוקה  -אף על גב דמלקות אינו נוהג האידנא מ"מ עי' השמטות הש"ך יו"ד סי' כז
)ש"ך(.

)ז( היה הדבר שהוא עושה בו רע לבני מעיה ומזיקה ,או שהיתה חולה ואם תאכל מזה תתריז
פירוש :חולי מעיים מוציאה רעי כמים ,מותר למונעה ,שלא הקפידה תורה אלא על הנאתה
והרי אינה נהנית:
)ח( פרות המהלכות על התבואה לפי שירט להן הדרך )ט( ,אינו עובר על לא תחסום .הגה:
שעורין שהושרו במים ומייבשין אותן בתנור ואחר כך דשין אותן בפרות להסיר קליפותיהן ,אין בהם
משום בל תחסום שכבר נתחייב במעשר )י( ,אבל משום מראית העין שלא יאמרו שחוסם פרתו ,מביא
מעט מאותו המין )יא( ותולה בצוארה שתאכל ממנו:

)ט( לפי 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(.
)יא( מביא 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(:

)ט( רשאי השוכר להאכילה פקיעי עמיר פירוש :אגודת קש של שבלים שנדושו כדי שלא תאכל
)יב( הרבה מהדיש ,ורשאי בעל הפרה להרעיבה )יג( כדי שתאכל הרבה מהדיש.

)יב( פקיעי עמיר כדי שלא תאכל כו' – כנ"ל סי' של"ז סט"ו ,דלאכשורי גברא לית ביה איסור,
ע"ש )סמ"ע(
)יג( ורשאי בעל הפרה להרעיבה  -עי' סי' של"ז סי"ט ומש"כ שם )סמ"ע(.
שלט  -לתת שכר אדם בהמה וכלים בזמנו ,ומתי זמנו
)א( מצוה לתת שכר שכיר בזמנו)א( ,ואם אחרו עובר בלאו .אחד שכר אדם ,או בהמה ,או
כלים ,קנחאבל על שכר קרקע יש מי שאומר שאינו עובר)ב(:1696
 1695עי' 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.
 1696עי' 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,
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)א( מצוה 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(.
)ב( אבל על שכר קרקע – י"א להחמיר אף בקרקע ממש )קצה"ח ושעה"מ בפ"ת(.

)ב( כל הכובש שכר שכיר כאלו נוטל נשמתו ,ועובר בחמשה לאוין ועשה )ג(:

)ג( ועובר 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(:

)ג( איזהו זמנו :שכיר יום יש לו זמן ליתנו לו כל הלילה ,לא נתנו לו עובר עליו בבקר משום
בל תלין שכיר לילה )ויקרא יט יא( ,זמנו ליתנו לו כל היום ,לא נתנו לו עובר עליו בערב
משום ביומו תתן שכרו )דברים כט ,טו( .הגה :ופועלים דידן שאין עושין מלאכה עד הלילה ,כיון
ששקעה עליו חמה)ד( עובר עליו משום ביומו תתן שכרו ,ואם עשה מלאכה עד הלילה יש לו זמן כל
הלילה ,אע"פ שלא שכרו בפירוש כן ודאי אדעתא דהכי אגריה)ה(:

)ד( כיון ששקעה עליו החמה כו'  -דהו"ל כשכיר שעות או שכיר שנה דבסעיפים שאחר זה
)סמ"ע(.
)ה( אף על פי שלא שכרו אדעתא דהכי  -פירוש ,ששכרו לעשות לו כסתם פועלים ,והרי
פועלים דידן אינן עושין מלאכה עד הלילה )סמ"ע(:

)ד( שכיר שעות :אם כלה שכירותו ביום ,יש לו תשלום כל אותו יום)ו( ,אם כלה בלילה ,יש
לו תשלום כל אותו הלילה:

)ו(יש 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(.

)ה( שכיר שבת ,שכיר חדש ,שכיר שנה ,שכיר שבוע ,יצא ביום גובה כל אותו היום ,יצא
בלילה גובה כל אותו הלילה:
)ו( נתן טליתו לאומן לתקנה בקבלנות וגמרה ,כל זמן שהטלית ביד האומן אינו עובר)ז( ,נתנו
לו אפילו בחצי היום ,כיון ששקעה עליו חמה עובר משום בל תלין ,שקבלנות כשכירות
לפורעו בזמנו)ט(:

)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(.1697
)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(.
)ט( שקבלנות 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 ,(1698עי' מה שכתבתי בפ"ת לאה"ע סימן ק"כ סק"ז )פ"ת(:

)ז( האומר לשלוחו צא ושכור לי פועלים)י( ,ושכרם ואמר להם שכרכם על בעל הבית ,אין
שום אחד מהם עובר על בל תלין)יא( ,ומיהו בעל הבית עובר משום אל תאמר לרעך לך
מותר למשכנו שלא על פי ב"ד ,וליכנס לביתו למשכנו ,ואם זקף עליו השכר בהלואה ,אסור.
 1697עי' שלג ס"ק )סב(.
 1698עי’ שו"ע אה"ע כח סעיף טו ב' דעות.
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ושוב אם אינו טרוד ומכוין לדחותם ,ואם לא אמר שכרכם על בעל הבית ,אפילו לא אמר
להם שכרכם עלי אלא שכרם סתם הוא חייב בשכרם ,לפיכך הוא עובר משום בל תלין.
הגה :מיהו אם הפועלים יודעים שאין המלאכה שלו אין השליח עובר בסתם:1699

)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(.
)יא( אין שום אחד מהם עובר  -דהא הבעל הבית לא שכרם ,והשליח אין פעולתם עליו אלא
אמר להם שבעל הבית יתן להם) 1700סמ"ע( ועיין מה שכתבתי לעיל סימן פ"ט סעיף ג'
סק"ב) 1701פ"ת(.

)ח( עבר זמנו אין בעל הבית עובר משום בל תלין ,ומכל מקום חייב ליתן לו מיד ,ובכל עת
שישהא עובר על לאו של דבריהם שנאמר אל תאמר לרעך:

)יב( עובר משום בל תלין  -וכן שכיר לילה אם עבר עליו יום ראשון אינו עובר אח"כ משום
לא תבא עליו השמש )רע"א(.

)ט( שכיר שמכיר בבעל הבית שאין דרכו להיות בידו מעות אלא ביום השוק ,אינו עובר
בבל תלין אפילו יש לו מעות)יג( ,ומיום השוק ואילך אם אינו נותן לו ,עובר משום אל תאמר
לרעך .הגה :והוא הדין הני שאין דרכן לשלם עד שיחשבו עם הפועלים אינם עוברים עד
שיחשבו עמהם)יד(:

)יג( אפילו 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(.
)יד( עד 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(.

)י( אין בעל הבית עובר משום בל תלין אלא אם כן תבעו השכיר)טו( ,לא תבעו)טז( ,או
שתבעו)יז( ולא היה לו מעות ליתן לו)יח( ,או שהמחהו אצל שולחני)יט( ליתן לו וקבל עליו
ליתן לו ,אינו עובר אפילו אין לבעל הבית ביד שולחני כלום ,ומכל מקום אם רצה השכיר
לחזור בו שלא לקבל מהשולחני אלא מבעל הבית הרשות בידו .הגה :ואם קנו מידו לא יוכל
לחזור בו:

)טו( אלא אם כן תבעו כו'  -כשלא תבעו ,אז השהייה היא מדעתו דפועל) 1702סמ"ע( ,אם
תשכיר סופר לכתוב לך ,תַ תְ נה עמו שלא תהיה בבל תלין פעולת שכיר שמא כשיתבע לך 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

 1699מי 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(
 1700עי' 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(.
 1701ירד 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.
 1702מדלא 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 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(.
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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.
1703
)טז( לא תבעו  -מיעבר הוא דלא עבר הא איסורא איכא )פ"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 ,1704וכן 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(.1705

)יא( דיני שכיר שנשבע ונוטל נתבאר בסימן פט.

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
 1703וי"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.
 1704עי' שו"ע הרב הלכות שכירות סט"ו שאפילו אם יש לו שוה כסף אינו עובר.
 1705עי' 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.
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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.
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.
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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.
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.
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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.
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.
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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.
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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.
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
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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
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
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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
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
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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.
יError! Bookmark not defined.
יא
יב

יג ב"ב סו ע"ב.
יד ב"ב פה ע"א ,תוס' שם ד"ה נשברה ,ורא"ש סי' יח.
טו שם פו ע"ב.
טז שם פח ע"א ,ועי' נדרים לא ע"ב ,רמב"ם מכירה פ"ד הי"ב.
יז כפשטות הגמ' ב"מ פא ע"א.
יח רש"י שם ,ועי' רמ"ה ב"ב פ"ה סי' קכא????
יט רמב,ם מכירה פ"ד הט"ו.
כ רמב"ם מכירה פ"י ה"ח.
כא ב"מ כו ע"ב ,רמב"ם גזילה פי"א ה"א.
כב טור.
כג ב"מ כד ע"א וע"ב ,רמב"ם גזילה ואבידה פי"א ה"ז.
כד מכשירין פ"ב מ"ח.
כה ב"מ כד ע"ב.
כו מרדכי ב"מ סי' תכ"ז.
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כז ב"מ כד ע"ב.
כח ב"מ כד ע"ב.
כט ד"מ מציין לאשר"י ב"מ פ"ב אות ז'@הגרי"ד@.
ל אשר"י ב"מ פ"ב סי' ז'.
@ מרדכי אלו מציאות סי' רנ"ז ד"ה נעשה כצווח.
לא ב"מ כד ע"ב.
לב ב"מ כד ע"א.
לג רש"י
לד רא"ש ב"מ פ"ב סי' ו'.
לה מרדכי ב"מ סי' רנז.
לו טור
לז טור
לח תוס' ב"מ כב ע"א ד"ה שטף ומרדכי סי' רנו.
לט ר"ן חולין מז ע"ב.
מ ב"מ כד ע"ב.
מא נמוקי יוסף ב"מ דף יג ע"א.
מב ב"מ ל"א ע"א.
מג ב"מ כה ע"ב.
מד רא"ש ב"מ פ"ב ס"ט.
מה רש"י ב"מ כו ע"א.
מו רמב"ם גזו"א טז ז.
מז ראש ב"מ פ"ב ס"ט.
מח ב"מ כה ע"ב.
מט ב"מ כו ע"א.
נ ב"מ כו ע"א.
נא רמב"ם גזו"א טז יא.
נב שו"ת הרא"ש כלל א' סי' א'.
נג טור – כך ,כתוב אבל זה גם כן ברא"ש@
נד ב"מ כ"ו ע"ב.
נה רמב"ם גזו"א ט"ז ד'.
נו רא"ש ב"מ פ"ב ס"י.
נז טור.
נח ב"מ כ"ו ע"ב
נט רמב"ם גזו"א ט"ז ה.
ס ב"מ כ"א ע"ב.
סא ב"מ כ"ב ע"ב.
סב רמב"ם גזו"א ט"ו ט"ז.
סג ב"מ כ"א ע"א.
סד טור
סה רמב"ם גזו"א ט"ו י"ב.
סו טור
סז רש"י
סח ב"ב כ"ג ע"ב ,רמב"ם גזו"א ט"ו י"ח.
סט טור
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ע טור
עא רמב"ם גזו"א ט"ו א'.
עב רמב"ם גזו"א ט"ו ב'.
עג טור ,רא"ש פ"ב ח'.
עד טור
עה המגיד פט"ו דגזילה ונ"י פרק אלו מציאות מגיד משנה שם ,נמוק"י י"ד ע"א מדפי הרי"ף@.
עו טור והמגיד
עז ב"מ כ"ה ע"ב .רמב"ם גזו"א ט"ו ז'
עח טור.
עט ב"מ ל' ע"ב.
פ ב"מ ל"א ע"א.
פא טור
פב ב"מ ל"א ע"א.
פג רא"ש ב"מ פ"ב סי' כ"ב.
פד רבנו ירוחם נתיב כ' ח"א.
פה ב"מ ל"ב ע"א ,רמב"ם גזו"א טו ה.
פו רא"ש ב"מ פ"ב סי' כ"ו.
פז רמב"ם גזו"א יא יא.
פח טור
פט טור.
צ ב"מ כ"ז ע"א.
צא רמב"ם גזו"א י"ג א.
צב ב"מ כ"ו ע"ב.
צג טור.
צד מגיד משנה גזו"א י"ד ח' בשם הרשב"א.
צה ב"מ כ"א ע"א.
צו ב"מ כ"ב ע"ב.
צז ב"מ כ"ג ע"ב.
צח טור.
צט ב"מ כ"א ע"ב.
ק ב"מ כ"ו ע"א.
קא טור.
קב טור
קג ב"מ כ"ג ע"א ,רא"ש ב"מ ב' ג'.
קד ב"מ כ"ג ע"ב.
קה מהרי"ק שורש ג'
קו ב"מ כ"א ע"א.
קז טור.
קח ב"מ כ"א ע"ב.
קט רמב"ם גזו"א טו ח.
קי ב"מ כ"ה ע"א.
קיא ב"מ כ"ג ע"ב.
קיב טור.
קיג רמב"ם גזו"א טו ח.
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קיד רמב"ם גזו"א טו י.
קטו ב"מ כ"ג ע"ב.
קטז טור
קיז שם בשם ר"י
קיח ב"מ כ"ד ע"ב.
קיט רמב"ם גזו"א ט"ז ב.
קכ ב"מ כ"ה ע"א .רמב"ם גזו"א ט"ז ב.
קכא טור
קכב רש"י
קכג רש"י
קכד ב"מ כ"ה ע"ב.
קכה רמב"ן ב"מ כ"ה ע"ב.
קכו נ"י וב"י בשם הרמב"ן
קכז ב"מ כ"ו ע"ב.
קכח ב"מ כ"ג ע"א רמב"ם גזו"א ט"ו י"א.
קכט טור בשם הרא"ש
קל ב"מ כ"ג ע"ב ,טור.
קלא רא"ש ב"מ ב ה ,טור.
קלב ב"מ כ"ו ע"ב.
קלג נ"י שם.
קלד ב"מ כ"ז ע"א.
קלה ב"מ כ"ה ע"א ,רמב"ם גזו"א ט"ו י"ג.
קלו רש"י שם.
קלז רמב"ם גזו"א ט"ז ג'.
קלח רמב"ם גזו"א י"ד י"ב.
קלט תוס' שם וכן כתב הרמב"ם גזו"א י"ד י"ג.
קמ תוספות שם.
קמא הגה"ת אשרי ב' ה.
קמב מגיד משנה גזו"א י"ד יג בשם הרמב"ן.
קמג טור
קמד הגהות אשר"י ב"מ פ"ב סי' ה'.
קמה ב"מ כ"ט ע"ב ,רמב"ם גזו"א י"א י"ג.
קמו ב"מ ל' ע"ב.
קמזקמז רמב"ם גזו"א י"א י"ד.
קמח רא"ש ב"מ ב כא.
קמט טור בשם הרא"ש
קנ ב"מ ל' ע"ב.
קנא רמב"ם גזו"א י"א י"ז.
קנב

קנג טור סי' רע"ב בשם הרא"ש ב"מ ב כא .נ"ל שעדיף לבטל ההערה הקודמת ולכתוב הכל יחד.
קנד רמב"ם גזו"א יב א.
קנה ב"מ לג ע"א רש"י.
קנו ב"מ לג ע"א.
קנז ספר חסידים סי' תקפ"ה.
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קנח רמב"ם גזו"א י"ב ג'.
קנט ב"ק קט"ו ע"ב.
קס נ"י ב"ק מ"ב ע"א מדפי הרי"ף.
קסא רא"ש ב"מ פ"ב כח וטור .נראה למחוק ההערה הבאה.
קסב

קסג ב"ק קטו ע"ב.
קסד במרדכי פרק הגוזל בתרא ב"ק קס"ז תשובת מהר"ם ודלא כמהר"ם פאדוואה סימן סג
קסה הגהות אלפסי פרק הגוזל שלטי גבורים על מרדכי ב"ק סי' קס"ג.
קסו ר"ן כתובות ס"ג ע"א מדפי הרי"ף.
קסז ב"ק קטו ע"ב רמב"ם גזו"א י"ב ה'.
קסח טור בסימן רעד בשם הרא"ש ב"ק פרק י' ט"ז.
קסט טור שם בשם רי"ף ב"ק )מ"א מדפי הרי"ף( ורמ"ה.
קע טור וב"י בשם רש"י ב"ק קט"ו ע"ב.
קעא מרדכי ב"ק פרק הגוזל בתרא סי' קע"א.
קעב רמב"ם גזו"א י"ב ו' .מגמ' ב"ק קט"ז ע"א טול דינר והעבירני.
קעג ב"ק קט"ז ע"א.
קעד רא"ש יבמות י"ג ט"ז.
קעה תוס' והרא"ש פרק מצות חליצה הגרי"ד .זה מש"כ בהערה הקודמת ואחת מהן מיותרת.
קעו הרא"ש כלל קה סימן א מרדכי ב"ק הגוזל בתרא סי' קע"ב.
קעז שו"ת הרשב"א ח"א אלף ר"מ ,.וכן עי' לעיל סי' פא סעיף כו.
קעחקעח טור.
קעט רמב"ם גזו"א פי"ב ד'.
קפ ב"מ לא ע"ב ורמב"ם גזו"א פי"ב ה"ד ,ותוס' בבכורות
קפא רש"י ב"מ שם וכן בתוס' שם.
קפב רא"ש ב"מ פ"ב סי' כ"ח'.
קפג טור
קפד ב"ק קי"ג ע"ב.
קפה סנהדרין ע"ו ע"ב.
קפו רמב"ם גזו"א י"א ג'.
קפז ב"ק קי"ג ע"ב.
קפח ירושלמי גיטין פ"ה ה"ט.
קפט ע"ז כ"ו ע"ב ,רמב"ם גזו"א י"א ב'.
קצ חולין ה' ע"א.
קצא נדרים ל"ג ע"ב.
קצב ב"ק פ' ע"ב.
קצג ב"מ ל"ב ע"א.
קצד ב"מ ל"א ע"ב.
קצה ב"ק נ"ו ע"ב ,נ"ז ע"א .רמב"ם גזו"א י"א ט"ו.
קצו ב"מ ל' ע"ב.
קצז ב"מ ל"א ע"א.
קצח ב"מ כ"ח ע"א.
קצט טור
ר ב"מ כ"ח ע"ב.
רא ב"מ כ"ח ע"ב ,טור.
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רב רמב"ם גזו"א פי"ג ה"ג.
רג ב"מ כ"ח ע"ב.
רד רא"ש ב"מ פרק ב' י"ד.
רה ב"מ כ"ג ע"ב .רמב"ם פי"ג ו'.

רז טור
רח הגהות מרדכי ב"מ אלו מציאות סי' תי"ז.
רט זה כפול עם ההערה הקודמת.
רי ב"מ כ"ח ע"א ,רא"ש ב"מ פרק ב' י"ג.
ריא ב"מ כ"ח ע"א.
ריב טור בשם הרא"ש ב"מ פרק ב' י"ג.
ריג רמב"ם גזו"א י"ג ז'.
ריד רמב"ם גזו"א י"ג ז'.
רטו רמב"ם גזו"א י"ג ז'.
רטז רמב"ם גזו"א י"ג ז'.
ריז ב"מ כ"ח ע"א ,טור
ריח טור.
ריט ב"מ כ"ט ע"א ,רמב"ם גזו"א י"ג י'.
רכ תוספות ב"מ כ"ט ע"א ד"ה והוי שואל .רא"ש ב"מ פרק ב' י"ז .ועיין בשו"ת רא"ש כלל צ' ג'.
רכא ב"מ כ"ז ע"א.
רכב רמב"ם גזו"א י"ג י"א.
רכג ב"מ כ"ט ע"ב.
רכד ב"מ ל' ע"א ,רא"ש ב"מ פרק ב' כ'.
רכה ב"מ כ"ט ע"ב ,טור.
רכו ב"מ כ"ט ע"ב.
רכז רמב"ם גזו"א י"ג י"ג.
רכח ב"מ כ"ט ע"ב.
רכט ב"מ כ"ח ע"ב ,רמב"ם גזו"א י"ג ט"ו.
רל רמב"ם גזו"א י"ג ט"ז.
רלא רמב"ם גזו"א י"ג ט"ז.
רלב רש"י ב"מ כ"ח ע"ב.
רלג טור בשם רא"ש ב"מ פרק ב' ט"ז.
רלד ב"מ כ"ח ע"ב ,וכ"ט ע"ב ,רמב"ם גזו"א י"ג י"ז.
רלה ב"מ כ"ט ע"ב ,רמב"ם גזו"א י"ג י"ח.
רלו תוס' ב"מ כ"ט ע"א ,רא"ש ב"מ פרק ב' סי' יז.
רלז רמב"ם גזו"א י"ג י"ט.
רלח גיטין מ"ח ע"ב.
רלט גיטין נ"א ע"א .רמב"ם גזו"א י"ג כ'.
רמ רמב"ם גזו"א פי"ז ה"א.
רמא ב"מ י' ע"א.
רמב ב"מ י' ע"א,רמב"ם גזו"א פי"ז ה"ח.
רמג רמב"ם גזו"א פי"ז ה"ט.
רמד ב"מ י' ע"ב.
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רמה ב"מ י"א ע"א ,רמב"ם גזו"א פי"ז ה"ח.
רמו מרדכי ב"מ סי' רנ"ח ור"ס.
רמז מרדכי ב"מ סי' רל"ח.
רמח רא"ש ב"מ פ"א סי' ל"א.
רמט ב"מ י"א ע"א ,רמב"ם גזו"א פי"ז הי"א.
רנ ב"מ י' ע"ב ,רמב"ם גזו"א פי"ז ה"י.
רנא ב"מ ח ע"א רמב"ם גזו"א פי"ז ה"ג.
רנב רמב"ם שם ה"ג.
רנג רמב"ם שם ה"ד&.
רנד ב"מ ח' ע"א.
רנה ב"מ ט ע"א קנה מה שתפוס בידו.
רנו ב"מ ט ע"א ותוס' שם ד"ה הואיל וכן הרא"ש שם.
רנז ב"מ י ע"א.
רנח גיטין נט ע"ב.
רנט שו"ת הרשב"א ח"ג צט.
רס ב"מ יב ע"א.
רסא כתובות מו ע"ב.
רסב עיטור מב ע"ב.
רסג מרדכי ב"מ סי' תמו – ועי' ט"ז שמקורו מהעיטור הנ"ל.
רסד נ"י ב"מ ו ע"ד ד"ה גמ'.
רסה מרדכי ב"מ סי' רמ ותוס' ב"מ יב ע"א ד"ה גמ'.
רסו ב"מ י"ב ע"ב .רמב"ם שכירות פרק ט' הי"א.
רסז ב"מ ח' ע"א וע"ב ,רמב"ם גזו"א פי"ז ה"ה..
רסח נדרים מ"ג ע"א.
רסט טור סימן קנז ס"ו בשם הרא"ש ורי"ו נ"י ח"ד
רע ב"מ ל"ג ע"א.
רעא ב"מ ל"ב ע"א ,רמב"ם רוצח פי"ג ה"ג.
רעב ב"מ ל' ע"א ,רמב"ם רוצח פי"ג ה"ג וד'.
רעג רא"ש ב"מ פ"ב סי' כ"א.
רעד ב"מ ל"ב ע"א.
רעה ב"מ ל"ג ע"א.
רעו רמב"ם רוצח פי"ג ה"ה.
רעז ב"מ ל"ג ע"א ,רמב"ם רוצח פי"ג ה"ו.
רעח ב"מ ל"ב ע"א רמב"ם רוצח פי"ג ה"ז.
רעט ב"מ ל"ג ע"א.
רפ רמב"ם רוצח פי"ג ה"ח.
רפא ב"מ ל"ב ע"א.
רפב ב"מ ל"ב ע"ב ,רמב"ם רוצח פי"ג ה"ט.
רפג ב"מ ל"ב ע"ב ,רמב"ם רוצח פי"ג ה"ט.
רפד ב"מ ל"ב ע"ב ,רמב"ם רוצח פי"ג הי"ג.
רפה נ"י ב"מ י"ז ע"ב ,מדפי הרי"ף.
רפו פסחים קי"ג ע"ב ,רמב"ם רוצח פי"ג הי"ד.
רפז תוספתא ב"ק פ"ב ה"ח ,רי"ף סנהדרין י' ע"ב ,רא"ש סנהדרין פ"ד ד'.
רפח תוספתא ב"ק פ"ב ה"ח ,רי"ף סנהדרין י' ע"ב ,רא"ש סנהדרין פ"ד ד'.
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רפט סנהדרין ל"ב ע"ב.
רצ ב"ק קטז ע"ב.
רצא ב"ק קט"ז ע"ב.
רצב ב"ק קט"ז ע"ב.
רצג טור.
רצד רמב"ם נדרים פ"ב הי"ד.
רצה רמב"ם נדרים פ"ב הי"ד.
רצו רמב"ם נדרים פ"ב הי"ד.
רצז פאה ו' א' רמב"ם נדרים פ"ב הט"ו.
רצח קידושין כ"ג ע"א.
רצט נדרים מ"ה ע"ב ,רמב"ם נדרים פ"ב הט"ז.
ש רא"ש נדרים פ"ד י"א.
שא נדרים ז' ע"א.
שב נדרים מ"ג ע"ב ,רמב"ם נדרים פ"ב הי"ז.
שג נדרים מ"ד ע"א ,רמב"ם נדרים פ"ב הי"ח.
שד ב"מ קי"ח ע"א ,רמב"ם נדרים פ"ב הי"ט.
שה רמב"ם זכיה ומתנה פרק א' ה"א.
שו רמב"ם זכיה ומתנה פ"א ה"ב וג'.
שז גיטין נ"ט ע"ב ,ס' ע"א.
שח רמב"ם זכיה ומתנה פ"א ה"ד.
שט ב"מ ט' ע"ב.
שי גיטין נ"ט ע"ב ,ס"א ע"א.
שיא ב"מ ק"ז ע"א.
שיב שקלים פרק א' משנה א' וב' ,מועד קטן ו' ע"א.
שיג ב"ב נ"ד ע"ב.
שיד ב"ב מב ע"א ועוד ,רמב"ם זכיה ומתנה פ"א ה"ו.
שטו שו"ת הרא"ש כלל טו סי' ג'.
שטז ב"ב נד ע"א ,רמב"ם זכיה ומתנה פ"א ה"י.
שיז ב"ב נה ע"א ,רמב"ם זו"מ פרק א' הי"ג.
שיח ב"ב קטו ע"א.
שיט שם ע"ב.
שכ ב"ב קטז ע"ב.
שכא ב"ב קח ע"א וקי ע"ב.
שכב תרומת הדשן סימן שנב
שכג ב"ב קיד ע"ב.
שכד נדה מג ע"ב ,ב"ב קמב ע"א.
שכה יבמות כב ע"א.
שכו מרדכי ב"ב סי' תרעא.
שכז תהרי"ק שורש קסא.
שכח ב"ב קכב ע"ב.
שכט ב"ב קמב ע"ב ונדה מד ע"ב.
של בכורות מו ע"ב ורמב"ם נחלות פ"ב ה"ב.
שלא נ"י ב"ב סו ע"א ד"ה גרסינן בגמ'.
שלב ב"ב קכו ע"ב.
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שלג ב"ב קכז ע"א.
שלד ב"ב קמב ע"ב.
שלה בכורות מו ע"א.
שלו רמב"ם נחלות פ"ב ה"י.
שלז בכורות מז ע"ב.
שלח בכורות מו ע"א.
שלט בכורות מז ע"א.
שמ יבמות סב ע"א.
שמא יבמות כב ע"א.
שמב ב"ב קכז ע"א.
שמג יבמות ק ע"ב.
שמד קידושין עד ע"א.
שמה ב"ב קכח ע"ב ,ורא"ש שם.
שמו ב"ב קלד ע"א.
שמז רמב"ן ב"ב קכז ע,א היו מוחזקין.
שמח ב"ב קכו ע"ב.
שמט מהרי"ק שורש קמה.
שנ גיטין עא ע"א.
שנא ב"ב קטז ע"ב.
שנב בכורות נא ע"ב.
שנג שו"ת הרא"ש נ סי' יא.
שנד בכורות נאע "ב וב"ב קכה ע"ב.
שנה ב"ב קכד ע"ב.
שנו ב"ב קכג ע"ב ,רמב"ם נחלות פ"ג ה"ב.
שנז רא"ש הובא בטור ,וכן הראב"ד שם.
שנח ב"ב קכג ע"ב.
שנט בכורות נא ע"ב ,ב"ב קכג ע"ב קכד ע"א.
שס ב"ק צה ע"ב וב"מ קי ע"ב.
שסא ב"ב קכו ע"א.
שסב ב"ב קכה ע"ב.
שסג מהרי"ק שורש קמה.
שסד רשב"ם ב"ב שם.
שסה מהרי"ק שורש קמה.
שסו ב"מ סז ע"ב.
שסז ר"י מגא"ש ב"ב קכה ע"ב.
שסח ב"ב קכו ע"א.
שסט רמב"ם נחלות פ"ג ה"ו.
שע ב"ב קכד ע"א.
שעא ראב"ד הובא בבעל התרומות שער סימן ס סעיף ג.
שעב נ"י ב"ב כט ע"ב ד"ה כרגא.
שעג מרדכי ב"ב סי' תקעד ונ"י ב"ב דף נג ע"ב ד"ה אמר המחבר.
שעד ב"ב קלד ע"א.
שעה רא"ש ב"ב פרק יש נוחלין סי' לט.
שעו ב"ב קכז ע"ב ורמב"ם נחלו פ"ד ה"ב.
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שעז ה"ה נחלות פ"ד ה"א.
שעח ב"ב קכז ע"ב.
שעט ב"ב קכז ע"ב.
שפ ברכות טז ע"ב.
שפא רמב"ם נחלות פ"ד ה"ו.
שפב טור ,רי"ף יבמות ה ע"א.
שפג רמב"ם נחלות פ"ד ה"ז.
שפד ב"ב קלד ע"א.
שפה יד רמ"ה ב"ב פ"י סי' ט'.
שפו ב"ב קלה ע"ב.
שפז רמב"ם נחלות פ"ד ה"ח.
שפח שם.
שפט רא"ש ב"מ פ"ג סי' יד.
שצ הרמב"ם נחלות פ"ה ה"א ,יבמות לז ע"ב ,ב"ב קמ ע"ב.
שצא יבמות שם.
שצב תרה"ד שמ"ט.
א רמב"ם שם.
ב ב"ב קמ ע"ב.
ג טור.
ד קנח ע"ב.
ה ה"ה נחלות פ"ה ה"ו.
ו ב"ב קנט ע"ב ,רמב"ם נחלות פ"ה ה"ו-ז ,שו"ת הרא"ש כלל פ"ד סי' ג'.
ז טור בשם ר' ישעיה ושו"ת הרשב"א תשכ"ו.
ח ב"ב קנז ע"א.
ט מרדכי ב"ב תרל"ח ותרל"ט.
י ב"ב קכו ע"ב.
יא ב"ב קל ע"א.
יב ב"ב קל ע"א ורמב"ם נחלות פ"ו ה"ב.
יג יד רמ"ה ב"ב פ"ח סי' ו' קמד ע"א.
יד הרב המגיד נחלות פ"ו ה"ב.
טו ב"ב קל ע"א ,רמב"ם נחלות פ"ו ה"ג.
טז רי"ף ב"ב נח ע"ב רא"ש ב"ב פרק ח' סי' ל'.
יז ה"ה נחלות פרק ו' ה"ג בשם ר"י מיג"ש.
יח טור בשם הרא"ש.
יט ב"ב קכו ע"ב קכט ע"א.
כ נ"י ב"ב נח ע"א ד"ה ומה שהעלינו.
כא מרדכי ב"ב תקפ"ה.
כב מרדכי ב"ב תקצ"ט.
כג מרדכי ב"ב תקפ"ד.
כד תרומה הדשן ש"ן.
כה מהר"י וייל בתשובה קט.
כו שו"ת הרא"ש כלל פ"ד.
כז שו"ת הרא"ש כלל פ"ג סימן ה'.
כח שו"ת רשב"א ח"ד סי' כ"ב.

493

מאיר המשפט על חושן משפט חלק ו'
כט שו"ת הרא"ש כלל פ"ג סימן ד'
ל ב"ב קלג ע"ב.
לא מרדכי ב"ב סי' תרכ"ה.
לב קידושין יז ע"ב.
לג מרדכי קידושין סי' תצ"א.
לד רמב"ם נחלות פ"ו הי"ב ,רא"ש קדושין פ"א סי' כ"ב וכ"ג.
לה שו"ת הרא"ש כלל י"ז סימן י'.
לו מרדכי קידושין סי' תצ"ב.
לז תרוה"ד סי' שמט.
לח שו"ת מהר"ם מרוטנברג תתקכ"ט.
לט שו"ת הרא"ש כלל ל"ב סימן ו'.
מ רמב"ם נחלות פ"ד ה"ז ,קידושין פ ע"א.
מא שו"ת הרא"ש כלל פ"ו סי' ט'.
מב שו"ת ריב"ש סי' מ"ו.
מג רמב"ם נחלות פ"ז ה"א-ב.
מד יבמות קיז ע"א.
מה יבמות קיז ע"א רמב,ם שם ה"ב.
מו רמב"ם נחלות פ"ז ה"ג.
מז רמב"ם נחלות פ"ז ה"ד-ה.
מח רמב"ם נחלות פ"ז ה,ה-ו.
מט ב"מ לח ע"ב.
נ

נא ב"מ לט ע,א.
נב תוס' ב"מ לט ע"א ד"ה וכולם.
נג

נד רמב"ם נחלות פ"ז ה"ה.
נה רשב"א ב"מ לח ע"ב.
נו טור בשם הרא"ש.
נז שו"ת הרבש"א )המיוחס לרמב"ן סי' ס"ו(.
נח ב"מ לט ע"א ורמב"ם נחלות פ"ז ה"ה-ו.
נט ב"מ לט ע"א ,הרמב"ם נחלות פ"ז ה"ח.
ס רמב"ם שם ה"ח-י.
סא נ"י ב"מ כא ע"ב ד"ה ואינו ידוע.
סב ב"מ לט ע"א.
סג ב"מ לט ע"א.
סד נ"י ב"מ כב ע"א ד"א מר ,ושו"ת ריב" שסי' תצ"ה.
סה שו"ת הרשב"א ח"ב סי' קמו.
סו ר' ירוחם נתיב כ"ו ח"א עא סוף ע"ד.
סז רי"ף ב"מ כב ע"א.
סח מרדכי ב"מ סי' תמז.
סט שו"ת ריב"ש סי' שכ"ד.
ע שו"ת הריטב"א סי' קסב.
עא שו"ת זכרון יהודא סי' לה.
עב ב"מ לט ע"ב.
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עג שו"ת הרא"ש כלל לב סימן ד'.
עד ב"ב קלט ע"א.
עה רשב"ם ב"ב קלט ע"א ד"ה מתני'.
עו פיסקי הרי"ד ב"ב קטז ,ותוס' רי"ד ב"ב קלט ע"א ד"ה מאי.
עז ב"ב קלט ע"א.
עח שו"ת מהר"י וייל סימן קד.
עט שם סימן ק"י.
פ ב"ב קמד ע"ב ורמב"ם נחלות פ"י הי"ג.
פא ב"ב שם ,ורמב"ם נחלות פ"ט הי"ד.
פב ב"ב קמג ע"ב ,ורמב"ם נחלות פ"ט ה"ב וה"ג.
פג רא"ש ב"ב פ"ט סי' ט' ,ורמב"ן ב"ב קמג ע"ב ורשב"א שם.
פד ב"ב קמג ע"ב.
פה מרדכי ב"ב סי תר"ח?.
פו רא,ש ב"ב פ"ט סי' ט'.
פז רא"ש ב"מ פ,ג סי' יד.
פח ה"ה נחלות פ"י ה"ג.
פט נ"י ב"ק דף ה ע"א.
צ ב"ב קמד ע"א.
צא ב"מ לט ע"ב.
צב בבא קמא יא ע"ב ,ורא"ש שם סי' יג.
צג כתובות קט ע"ב ,ורא"ש שם סי' יד.
צד מקור?
צה קידושין מב ע"א ,ורא"ש שם סי' ח.
צו רא"ש כתובות פרק אלמנה ניזונית )סי' יח( ובתשובה )כלל פה סי' ד(.
צז מרדכי ריש האיש מקדש )סי' תקח(.
צח מקור?
צט מקור?
ק ???
קא רמב"ם נחלות פ"י ה"ה ,גיטין נב ע"א.
קב שו"ת הרשב"א סימן תתקעד.
קג ר"ן קידושין יז ע"א ד"ה יתומים.
קד נ"י ב"ק יח ע"ב ד"ה דבור ראשון.
קה שו"ת הרא"ש כלל פה סי' ה'.
קו רמב"ם נחלות פ"י ה"ו ,גיטין נב ע"א.
קז ריב"ש סי' ע'.
קח שו"ת הרא"ש כלל סב.
קט מרדכי גיטין סי' ש"צ.
קי רמב"ם פ"י נחלות ה"ו ,גיטין נב ע"א..
קיא שו"ת הרשב"א ח"ב סי' קמו.
קיב גיטין נב ע"א ,ורשב"א שם ור"ן שם )כה :ד"ה רשב"ג(.
קיג גיטין נב ע"ב.
קיד שם ברי"ף )כו ע"ב( ,ורא"ש סי' ז.
קטו רמב"ם נחלות פ"י ה"ז
קטז מהרי"ק כג.
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קיז רמב"ם נחלות פ"י ה"ז.
קיח רמב"ם נחלות פי"א ה"ד.
קיט

קכ ב"מ צד ע"ב.
קכא ב"מ פ ע"ב.
קכב שם פא ע"ב.
קכג רמב"ם שכירות פ"ב ה"ח.
קכד רמב"ם שם.
קכה שות" הרא"ש כלל צד סימן ב' וסימן ד'.
קכו טור בשם שו"ת הרא"ש הנ"ל.
קכז מקור?
קכח ב"ק מח ע"ב.
קכט ב"מ לו ע"א.
קל מרדכי ב"ק קצח.
קלא הרמב"ם שכירות )פ"ב ה"ח(.
קלב ב"מ צג ע"א ושבועות מט ע"ב.
קלג תוס' ב"ק נז ע"א ד"ה כגון ,ורא"ש ב"ק פ"ו סי' ה.
קלד ב"ק נז ע"א ,ב"מ כט ע"ב נח ע"א.
קלה מרדכי ב"מ סי' רפב וסי' שעו.
קלו ת"ה סימן שיו
קלז ב"מ עט ע"א ורי"ף שם )מט ע"א( ,ורמב"ם שכירות פ"ה ה"ג.
קלח רא"ש שם סי' יא.
קלט ב"מ פג ע"א
קמ טור
קמא ירושלמי ב"מ פ"ז ה"א ,אשרי ב"מ פ"ז סי' א.
קמב נ"י ב"מ נב ע"א ד"ה וגרסינן
קמג שם
קמד ריב"ש תעה.
קמה ב"מ שם.
קמו ב"מ פז ע"א.
קמז ב"ה עה ע"ב ורי"ף מו ע"א ורא"ש סי' א.
קמח רמ"ה.
קמט ב"מ עו ע"א.
קנ שם.
קנא

קנב שם.
קנג נ"י &
קנד ב"מ עו ע"ב רא"ש
קנה ב"מ עו ע"ב.
קנו מהרי"ק קפב.
קנז 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.
קנח רמ"ה בטור.
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