בס"ד

גיליונות  -שלחן שמואל
חושן משפט ב
הנושא
א( .טוען ונטען

סימנים
ע"ה  -פו

ב( .הלכות שבועות
ג( .גביית מלוה
ד( .הלכות ערב
ה( .חזקת קרקעות
ו( .הלכות שכנים
ז( .שותפות קרקעות
ח( .חלוקת שותפות
ט( .הלכות שלוחים

צ " ז – ק "י
קי"א – קכ"ח
קכ"ט – קל"ט
ק"מ – קנ"ב
קנ"ג – קנ"ו
קנז – ק"ע
קע"א – קפ"א
קפ"ב – קפ"ח

הערות
יצא ספר 'טוען ונטען' ,ניתן לרכוש אצל המחבר.
כאן מצורך דוגמית הספר.

חסר הגהות סופיות

ניתן לרכוש את ספרי שלחן
שמאל
בפלאפון 054-8456-923

S2079395&GMAIL.COM

ספרי שלחן שמואל
הספרים שיצאו לאור:
● חופה וקידושין  +חוברת השלמת סימנים החדשים  +חוברת שינונון
● מקוואות ,כולל תמונות צבעוניות של דומאות השונות של
המקוואות
● איסור והיתר ,כולל הסימנים החדשים )תולעים וכו'(
● הלכות דרך ארץ ,בין אדם לחברו.
● הלכות מילה וגרות.
● חושן משפט ב :טוען ונטען.
● חוברת שינונון איסור והיתר.

מתוכנים לעתיד הקרוב:
● תפילה וברכות.
● פסח ויום טוב.
ניתן לראות דוגמים הספרים באאתר
ניתן לרכוש דרכי 054-8456-923 :ירושלמי שמואל
או באימל S2079395@GMAIL.COM :
ישנה אפשרות במשלוח דרך הדאר במחירי עלות.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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הלכות שבועות

פז 1 -

דיני שבועת היסת ושבועה דאורייתא

סימן פז :דיני שבועות היסת ושבועה דאורייתא.
ובו ל"ט סעיפים.

)שבועות :לח-מא .כתובות :פז ,צד .ב"ק :עד ,קו ,קז .ב"מ :יד ,יז(

פז  -הקדמה
ערוה"ש:

חמישה מיני שבועות הן –

א .שבועת התורה.
ב .שבועת המשנה )שבועת הדיינים(.
ג .שבועת היסת שתקנו חכמי הגמרא לכופר הכל.
ד .שבועות הגאונים בלווה שאומר שאין לו לשלם.
ה .גלגול שבועה.

ג .שבועת היסת.

א .שבועת התורה.
.1
.2
.3

מודה במקצת.
שבועה להכחיש עד אחד.
שבועת השמורים.

ויש חילוק בנהם:
מודה במקצת אינו חייב עד שיטעון ודאי ,ולהכחיש העד
אפילו תובע שמא ותובעו ע"פ העד ,וגם שבועת השומרים
מספק.

ב .שבועת המשנה.
שבועת התורה היא רק כדי להפטר משא"כ שבועת
המשנה שיש נשבעים ונפטרים ויש נשבעים ונוטלים ,ויש
מהם בברי ויש מהם בשמא ,כדלקמן :
 .1נשבעים ונוטלים.
 הפוגם שטרו )פ"ד( שנשבע ונוטל הטוען על שטר שהוא פרוע או נעשה על תנאי ותובעמהמלוה שבועה – המלוה נשבע ונוטל.
 שבועת יורשי מלוה כשהלוה טוען פרוע )פ"ב(. עד מעיד על שטר שהוא פרוע )פ"ד(. שכיר שבעה"ב טוען שנתן לו שכרו )פ"ט(. נחבל ונגזל )צ(. חנווני על פנקסו )צ"א(. חשוד על השבועה ,שכנגדו נשבע ונוטל )צ"ב(.כל אלו נשבעים ונוטלים ע"פ טענת ברי ,והם שבועות
חמורות.

פז  -א11

 .2נשבעים בטענת ספק ונפטרים.
השותפים ,אריסין ,אפוטרופוסים ,בן הבית ,אישה הנושאת
ונותנת בתוך הבית )צ"ג(.
והם שבועות חמורות בנק"ח.
 .3נשבעים ונוטלים בטענת שמא.
כשנפרעים מיתומים ,לקוחות ושלא בפני הלוה )ק"ו ,ק"ח(.

ָ
תו ָר ֶת ָך
מה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

 כל טענת ממון שתובע ברי והנשבע כופר נשבע היסתונפטר.
 דבר שלא נשבעים עליו מהתורה ,כגון קרקעות,עבדים ושטרות )צ"ה( – נשבעים היסת ונפטרים.
שבועת היסת היא לפטור עצמו נגד טענת ודאי.

ה .שבועת הגאונים.
כשהלוה טוען שאין לו ממה לפרוע נשבע שאין לו )צ"ט(.
והיא שבועה חמורה.

ו .גלגול שבועה.
כשהשבועה המקורית דאורייתא גם הגלגול דאורייתא.
כללי :פעמים יש בכוח ב"ד להשביע אף על טענת ספק
כשנראה להם שעי"ז יתברר הדבר.
וכן להשביע עדים אם רואים שעדות שקר קל בעניהם.

סמ"ע :טעמי חיוב שבועות.
מודה במקצת – שוה בעינו אנשים חומר גליזה כמו
שבועה ,ואין דעתו לגזול אלא משתמט ולאחר שזמן שיהיה
לו ישלם ,ולכן הטילה התורה עליו שבועה כדי שיודה.
כופר בכל – חזקה אין אדם מעיז בפני בע"ח לכפור בכל,
מש"ה פטרה התורה משבועה ,אלא שחז"ל חששו שמשתמט
משום ספק מלוה ישנה וכופר עד שיוודע שאינו חייב לו ואז
ישלם ,ולכן הטילו עליו חכמים היסת.

ָּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂש ָיח ִתי:

בס"ד.
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פז 2 -

דיני שבועת היסת ושבועה דאורייתא

 .0התובע לחבירו ממון או חפץ ,שהיה יכול להחזיק בו
בטענת להד"מ או החזרתיו לך או לקוח הוא בידי:
 .1אם הוא מודה מקצת  -חייב שבועה מן התורה .א .וכן אם הוא כופר
בכל ועד אחד מכחישו חייב שבועה מן התורה ,ב .אפילו אינו יודע
שחייב לו אלא ע"פ העד.
 .2אבל הכופר בכל ואין עד אחד מכחישו  -פטור משבועת התורה,
א.בין במלוה בין בפקדון ,אבל חייב שבועת היסת ,אפילו אמר לו מנה לי
בידך והלה אומר להד"מ  -נשבע היסת .ב ) .טור :ובלבד שיתבענו ודאי כמו
שנתבאר לעיל סימן עה/יז.(+

.0טור:

התובע לחבירו ממון או חפץ וכו'

ב"י – כפי שהתבאר בסימן עב )סקי"ג( ,שאם אינו יכול
להחזיק בו מה לנו ולשבועתו.

.1

שבועות)לח :(:משנה  -מנה לי בידך אין לך
בידי אלא חמישים דינר חייב )שבועת מודה במקצת(.
א.כתובות)פז" :(:לא יקום עד אחד באיש לכל
עוון ולכל חטאת" ,לכל עוון ולכל חטאת אינו קם אבל
קם הוא לשבועה.
אמר מר :כל מקום ששניים מחייבים אותו ממון עד
אחד מחייבו שבועה.

√אבל הרא"ש,תו"ס)ריב"א( – עירוב פרשיות
פירוש מה שכתוב "כי הוא זה" הוא רק בסוג טענות
השייכות למלוה ,דהיינו כפירה והודאה ,בין טען כן
במלוה או בפקדון חייב שבועה.
אבל טענה השייכת רק בפקדון כגון שבועת השומרים
)נגנבה ,נאנסה( או כופר הכל חייב )וא"צ מודה במקצת(.
וטעמו :כדרבה – אין אדם נעיז בבע"ח שיודע שהוא
משקר ,וה"ה בפני המפקיד לכפור הכל.
וב"מלוה" פירוש טענה השייכת רק במלוה כפירה
והודאה ,שאינו מעיז לפי שכנגדו יודע שהוא משקר ,אבל
טענה דלא שייכא אלא בפקדון )כגון נאנסה( מעיז ומעיז.
הילכך כופר הכל )נאנסה הכל( חייב שבועה דאורייתא.

עד אחד מחייבו שבועה

ב.
ר' אפרים

– דוקא שטען ברי ויש לו עד אחד מחייב
כנגדו שבועה ,אבל טוען בספק ע"פ העד פטור משבועה.
כ"כ הר"י הלוי.
√והרי"ף – אף שטוען בספק ע"פ עד אחד ,העד
מחייבו שבועה.
כ"כ הרא"ש]רמו[ ,ר"ן ,רמב"ם.

.2

שבועות)לח :(:משנה

– מנה לי בידך אין

לך בידי )כופר הכל( פטור.

א .בין מלוה בין פקדון.
ב"ק)קז :(.א"ר חייא בר יוסף – עירוב פרשיות

כתוב כאן ,והמילים "כי הוא זה" )שזהו מודה במקצת(
שנכתב בפקדון שייך לפרשת הלוואה.
ומ"ש בהלוואה )שמודה במקצת בו נאמר( כדרבה לפי
שחזקה אין אדם מעיז בפני בע"ח לכפור הכל לכן מודה
במקצת חייבו שבועה  .וגבי מלוה הוא דאיכא למימר
הכי אבל גבי פקדון מעיז ומעיז.

פירוש הסוגיה  -עירוב פרשיות:
רש"י – עירוב פרשיות ,שמפרשת מלוה נתערב פסוק זה
בפרשות פקדון ואין זה מקומו שרק במלוה חייב רק כשיש
מודה במקצת )ולא בכופר הכל( ,אבל בפקדון נשבע אף
בכופר הכל.
וטעמו :כדרבה שאין אדם מעיז בפני בע"ח  ,וזה שייך
במלוה שעשה לו המלוה טובה ,אבל בפקדון מעיז ומעיז
הנפקד שאין כאן טובה )ואדרבה הנפקד עשה טובה
למפקיד(.

ָ
תו ָר ֶת ָך
מה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

סיכום :חילוקים בין רש"י*רא"ש,רמב"ם,רי"ף
א .טעם חיוב שבועה במודה במקצת אין אדם מעיז
בבע"ח.
לפי רש"י – שאין מעיז לכפור הכל לפני זה שעשה לו
טובה ,משא"כ בפקדון )ואפילו בטענה להד"מ(.
לפי הרא"ש – שאין אדם מעיז בפני זה שיודע שהוא
משקר ,משא"כ בפקדון שלא יודע שהוא משקר )שנאנס(.
נ"מ בין הטעמים :כופר הכל בפקדון,
ב.
להד"מ או החזרתי:
לפי רש"י – נשבע דאורייתא ,שבפקדון בכל גוונא
נשבע דאורייתא ,שלא עשה לו טובה ומעיז.
√לפי הרא"ש – פטור משבועה דאורייתא ,רק היסת.
כיון שטענת להד"מ שייכת במלוה  ,אבל שבועת שומרים
רגילה )נאנסה( נשבע שבועה דאורייתא.

.0

שהיה יכול להחזיק בו.

סמ"ע :לאפוקי אם התנה עמו "אל תפרעני אלא בעדים"
)שלא יכול לומר החזרתי( או הפקיד אצלו חפץ בעדים וראו
עתה בידו  -שאז לא יכול לטעון טענות אלו ,ולכן לא נאמן
בהיסת כמ"ש השו"ע)עב/יח(.

.1

מודה במקצת

ָּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂש ָיח ִתי:

בס"ד.
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דיני שבועת היסת ושבועה דאורייתא

סמ"ע)הר"ן( :תבע לחברו מנה  50שהלוה לו ו 50
שחבל בו ,והלה כופר הכל .אע"פ שהנחבל )בעדים( נשבע
ונוטל ,מ"מ לא הוי כמו שהודה בחמישים של החבלה להיות
מודה במקצת ,כיון שהנחבל עדיין לא נשבע .אבל אם כבר
הנחבל נשבע מיקרי מודה במקצת דאנן סהדי שחייב לו 50
כיון שכבר נשבע.
והט"ז – לענ"ד הרשב"א שהביא המחבר )ה( חולק על
הר"ן בזה ,שהרי בדין הר"ן הוי עיקר ההודאה במקצת
מחמת תקנת חכמים בנחבל שישבע ויטול ,אפ"ה מיקרי
מודה במקצת ,כ"ש בדין הרשב"א )ס"ה( כל האומר לא
לוויתי וחזר ואמר פרעתי ,הוי כאומר לא פרעתי דחייב
במודה מקצת דאורייתא.
וכיון שקי"ל כמ"ש ס"ה כהרשב"א לא קי"ל כהר"ן בזה.
ד"מ)מרדכי( :וי"א שאפילו נתחייב במקצת משום
שאין יכול להשבע ,מ"מ לא הוי כהודאה במקצת להתחייב
שבועה על השאר.

בדבר משנה
קצה"ח :ראובן תבע לשמעון

ב' פרות שאולות מסרתי
לך ,ושמעון מודה א' שאולה וא' שכורה .ורק אח"כ מתו
שניהם באונס.
נסתפקתי אם הוי מודה במקצת או כיון שבשעת הודאה לא
הוי כפירת ממון כיון שהיו שתי הפרות עדיין קיימות וא"כ
כבר יצאה בפטור ?
אומנם ב"ק)קה (.אמר רבה  -שורי גנבת והוא אומר לא
גנבתי אלא ש"ח הוא אצלי ונשבע ואח"כ הודה שגזלו –
חייב קורבן שבועה )ואע"פ שהודה קודם שבועה שהוא רק
ש"ח ואינו שלו( ,שהרי פטר עצמו מגניבה ואבדה )אם היה

קורה( ,אלמא אע"ג שקיים כיון שאם היה נגנב היה כופר
ממון ,השתא נמי ממונה כפר.
ולכן כיון דהוי כפירת ממון לעניין שבועת הפקדון ה"נ הוי
כפירת ממון לעניין שבועת הדיינים והוי מודה במקצת ,שאף
שבשעת ההודאה במקצת על הפרות הוי כפירת ממון אע"פ
שעדיין לא מתו ,כיון שאם ימותו הוי כפירת גם עכשיו הוי
כפירה.
מיהו כ"ז שלא מתו אין חיוב שבועת מודה במקצת אלא עד
לאחר שימותו שאז חייב שבועה.
אומנם יש לחלק:
בנכסי שומר )אצל הפרות( לא נשתעבדו רק משעת הפשיעה
ולכן לא הוי כפירת ממון בשעת ההודאה ,ולא הוי מודה
במקצת.
משא"כ בגנב שנשתעבדו נכסיו מיד בגניבה והוי תיכף
כפירת ממון ולכן חייב שבועה.

2א .בין מלוה בין פקדון.
סמ"ע :כתב כן לאפוקי רש"י דס"ל שדוקא המלוה שעשה
לו טובה עם המלוה הוא פטור מהתורה בכופר בכל דחזקה
אין אדם מעיז בפני בע"ח שעשה לו טובה בהלוואתו,
משא"כ בפקדון שהמפקיד לא עשה טובה עם הנפקד .קמ"ל
דאין חילוק .וכ"ד רו"פ.

והלה אומר להד"מ
סמ"ע :פירוש ל"מ אם מודה שהלווהו אלא שפרעו או
שיש לו בידו כנגדו שאז אף לטענת הלוה היה למלוה תחילת
שייכות ממון )דררא דממונא( וצריך להשבע היסת .אלא
אפילו טען להד"מ נמי .כ"כ הטור.

פז  -א2

 .1ואפילו מודה מקצת ,אם אמר לו הילך המקצת שאני
מודה  -אינו חייב אלא היסת ,א.ואינו נקרא הילך אלא אם כן יהא
המקצת שהוא מודה לו מוכן בידו בפני בית דין ליתנו לו מיד ,אבל אם
אמר "הרי הוא בביתי ואתננו לך" לא.
 .2ואפילו אם יתן לו משכון על מה שמודה בו לא חשוב הילך.
א).הגה:

ויש אומרים דמשכון חשוב הילך דהא אפילו שטר חשוב הילך (

.1

ב"מ)ד :(.א"ר חייא – מנה לי בידך ,אין לך בידי
אלא  50והילך – חייב ,הילך נמי כמודה במקצת.

ָ
תו ָר ֶת ָך
מה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

)טור ובעל העיטור(:

√ורב ששת אמר – הילך פטור ,דכיון שא"ל הילך
הני זוזי דקא מודה כמאן דנקט להו מלוה ,ובשאר  50הרי
הוא כופר ,הילכך לא הוי מודה במקצת.

ָּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂש ָיח ִתי:

בס"ד.
א.

חו"מ
חלק ב5

הלכות שבועות
דיני שבועת היסת ושבועה דאורייתא

מתי נקרא הילך.

הג"א – לא מיקרי הילך אא"כ הוא מחזיר לו אותם
מעות שהלווהו או אותו פקדון עצמו.
וכ"מ מפרש"י.
הר"ן :לדעת רש"י משכחת ליה רק בפקדון שא"ל הרי הם
שלך בכל מקום שהם ,אבל במעות אחרים אף שהם בידו
עכשיו לא הוי הילך.
ולפ"ז :במלוה אף שאותם מעות שהלווהו כיון שהם
ברשות לוה להשתמש בהם לא מיקרי שהם ברשות מלוה
בכל מקום שהם ולא הוי הילך.
אבל הגאונים  -הילך הוי בין במלוה בין בפקדון
כל שהוא מזומן בידו לתת לתובע הוי הילך ופטור ואף
במעות אחרים ,דכמי שנתנם לו כבר דמי.
ובפקדון כל שמודה אע"פ שאינו מזומן בידו הו"ל הילך ,
שכל מקום שנמצא ברשות בעליו הוא.
כ"כ רי"ו,ה"ה)רמב"ן ,רשב"א( ,בעה"ת)רז"ה(.
ודעת הרמב"ם – אף בפקדון צריך לתת לו מיד,
שאל"כ אף שהודה הוי מודה במקצת וכמו בהלוואה.
כ"כ בעה"ת)הרב אברהם(.

.2הר"י מיגאש:

אפילו נתן משכון על מה שמודה

לא חשיב הילך.
כ"ד ר"ן ,רמב"ם ,רי"ף.
ריב"ש – וטעמו ,דלא חשיב הילך אלא מה שהיא פרעון
גמור ,אבל משכון שעדיין צריך שומת ב"ד וגוביינא
ומכירה לא .מיהו אם נתן לו רשות למכור המשכון ויפרע
ממנו בלא רשות ב"ד הו"ל הילך .
ריטב"א – ואם המשכון דמיו קצובים ונותן לו מיד
בפרעון וידוע שאין לו זוזים לפרוע – הו"ל הילך .
א.אבל בעה"ט – משכון חשיב שפיר הילך ,שהרי
אפילו שטר חשיב הילך.
וכ"ד הטור.

.1

אמר לו הילך.

סמ"ע :דכיון שנתן לו מה שמודה הוי על השאר כופר
הכל )שנשבע היסת ונפטר(.
ש"ך – ל"ד שנתן לו ,אלא כל שמזומן בידו בפני ב"ד ויתנו
לו הו"ל הילך אף שעדיין לא נתן.

הילך
פ"ת)הגר"ע(:

אפילו כופר הכל ועדים מעידים על
מקצתו שהוא בעין הו"ל הילך  .כ"נ מהש"ך.

א.
ש"ך:

פז 4 -

מוכן בידו

ודוקא במלוה אבל בפקדון כל שמודה לו אע"פ
שאינו מזומן בידו כל שהוא קיים הו"ל הילך  ,שכל מקום
שנמצא ברשות בעליו הוא.
כ"כ הר"ן ,בעה"ת)הרז"ה( ,הו"ל הילך)רמב"ן ,רשב"א(,
נמ"י.
* :משמע – שאף שהפקדון בביתו )ול"ד באגם( מיקרי
ברשות בעליו.

קצה"ח :המודה בפקדון שאינו מסוים אם הו"ל
הילך?

ָ
תו ָר ֶת ָך
מה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

תבע לחברו שמכר לו מאוצר ב' סאים ,וזה סאה אחת –
הוי מודה במקצת אע"ג דהוי פקדון מ"מ כיון אינו מסוים לא
הו"ל הילך.
והראיה ב"מ)ק( משנה – היו לו שני עבדים ,א' גדול וא'
קטן .לוקח אומר גדול לקחתי ,מוכר אומר קטן מכרתי –
ישבע המוכר שקטו מכר )שבועת מודה במקצת(.
גמ :אמאי ישבע הרי הו"ל הילך ?
א"ר הושעיא – כגון שטענו עבד בכסותו ,ומיירי בדיילפי
)סדין שמתכסים בו כלבוש ,זה אומר כסות גדולה וזה אומר
כסות קטנה( – שאז נשבע כמודה במקצת.
נמ"י – מ"מ לא הו"ל הילך כיון שאין הבגד שתובע מסוים,
אלא יתן לו ג' אמות ממקום אחר שירצה.
ולכן גם באוצר הסאה לא הוי ממקום מסוים שיכול לתת לו
באיזה מקום שירצה ולא הו"ל הילך.
מ"מ אם הבחירה ביד ב"ד לתת את החלק שמודה הו"ל הילך
)כמו ב"מ ד .בחלוקת הטלית( ,אבל כשהמודה יש לו בחירה
לתת איזה שירצה לא הו"ל הילך.

נתיבות :גזלה בעין ביד הגזלן
מודה בפקדון הוי הילך )ש"ך( .אבל מודה בגזלה שהוא
בעין בביתו לא הו"ל הילך עד שיהא מוכן בידו בב"ד ,
דגזלה לא קאי ברשות בעלים ,שהרי אין הבעלים יכולים
להקדישו )כמ"ש ב"ק סט.(.

.2

משכון על מה שהודה לו

סמ"ע :כיון שמשכון לבסוף יפדנו והו"ל כהודאה בעלמא
שג"כ לבסוף ישלם לו.
מש"ה כתב הריב"ש – שאם נתן לו רשות למכור המשכון
הו"ל הילך.
והש"ך – צריך שיתן לו רשות למכור בלא רשות ב"ד,
הלא"ה כיון שמחוסר שומא לאו הילך הוא.

משכון על מה שהודה לו
קצה"ח :נתינת משכון לפרעון
ריטב"א – נתן משכון על מקצת שהודה לא הו"ל הילך,
אפילו ירצה לתת בפרעון גמור ,שלא יכול לחייבו בפרעון
אלא במעות.
ואת"ל שיכול לחייבו לפורעו שלא במעות כשאין לו מעות
מ"מ כיון שמחוסר שומא לאו הו"ל הילך .
וכיון שקי"ל )עד/ו( שאף שאין לו מעות לא יכול לפורעו
בע"כ אחר שיכול המלוה לומר אמתין עד שיהיו לו מעות,
א"כ אף שיש ג' תנאים במשכון )נתנו לפרעון ,דמיו קצובים,
אין לו מעות( לא הו"ל הילך כיון דלא מיקרי פרעון.
ומדברי הש"ך – משמע דבכה"ג הוי פרעון ,מ"מ מהריטב"א
נראה למאי דקי"ל דלא הוי פרעון ולא הילך.

א .דמשכון חשיב הילך.
המקור ששטר חשיב הילך
פרישה:
המקור :שטר שכתוב בו דינרים ,מלוה אומר ה' לוה אומר
ג' –
רשב"א – הוי מודה במקצת וישבע.

ָּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂש ָיח ִתי:

בס"ד.

חו"מ
חלק ב5

הלכות שבועות
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דיני שבועת היסת ושבועה דאורייתא

ר"ע אומר – הוי משיב אבדה ופטור )מדהוי למימר ב'
והשטר מסייעו(.
משמע :להרשב"א אם מודה ב ב' פטור ,דשטר הו"ל הילך.

טעם שבשטר לא הוי מודה במקצת?
א .משום דהוי ככפירת שעבוד קרקעות ,ואין נשבעים על
קרקעות )ואף למ"ד הילך חייב בשטר פטור(.
ב .משום דהוי הילך.
כ"כ הרא"ש – שני הטעמים.
נ"מ בין הטעמים :כשאין לו קרקעות –
לפי טעם )א( דהוי ככפירת שעבוד קרקעות אף שאין לו
קרקעות דינו כאילו יש לו.
לפי )ב( דהוי הילך ,לא הוי הילך אא"כ יש לו קרקעות דאז
הוי השטר כגבוי.
ומזה כתב בעה"ט :שאף משכון הוי הילך ,שהרי שטר
חשיב הילך אע"פ שלא נותן לו אותו דבר עצמו ,כ"ש משכון
שנותן לו משכון דחשיב הילך.
סמ"ע – מזה יש ללמוד שלסברא זו ה"ה אם תבעו בע"פ
מנה וזה הודה לו ב  50וכתב לו מיד שטר על ה 50 -
באחריות נכסים ומסר לו – הוי ג"כ הילך ,שאף שנותן לו
עתה שטר הו"ל הילך .
מ"מ לסברא ראשונה – שרק שהיה לו שטר קודם ועיקר
סמיכתו מתחילה היה עליו ,לפיכך גם עכשיו שמודה בו
יסמוך עליו .משא"כ בפקדון שבא לתת לו עכשיו.

ערוה"ש :אף בהלוואה דלא מיקרי הילך אם אינו מוכן
בידו ,נ"ל שאם אמר המתינו לי ואלך לבתי ואביאנו לפניכם
ולמה אשבע שבועה דאורייתא ,הרי בידי להמשיך השבועה
מעט ובתוך כך אביאם – טענתו טענה.

אפילו שטר חשוב הילך.
סמ"ע :ובע"ש כתב – לא מסתבר ששטר יהא הילך,
דקשה להוציא אף בשטר.
ודבריו תמוהים – שהרי במקור בב"מ)ד.(.

דהא אפילו שטר.
ש"ך:

ולפענ"ד עיקר כהר"י מיגאש  ,דמשכון לא הו"ל

הילך .
כ"כ הר"ן ,נמ"י ,ח' ריטב"א וש"פ.
המשך הש"ך  -ואע"ג שב )פח/כט( כת"י שיש בו נאמנות כיון
שאינו יכול לכפור הו"ל הילך )וגם במשכון לא יכול לכפור( !
היינו משום ששם לא יכול לכפור כלל במעות שתובעו וא"כ הוי
מודה במקצת באותו דבר שתובעו.
משאכ"כ שיכול לכפור במעות שאין חייב לפורעו במעות ,ועוד
שאם יאנס המשכון גובה זה מעותיו ע"פ הודאתו.
מיהו כשמשכנו שלא בשעת הלוואתו כיון שקונה משכון לגמרי אף
לאונסים הו"ל הילך .
וכ"מ בריטב"א ,ר"ן ,נמ"י.

משכון חשוב הילך

פז  -ב

 .1תבעו שני כלים והודה לו באחד מהם ואמר לו הילך,
וטוען התובע שנשתמש בזה שהוא מודה לו ונפחת מדמיו] ,והוא מודה
לו[ ) טור :או שהוא ידוע(  -אין זה הילך.
 .2תבעו מאתים והודה לו במנה ,והוא בענין שלא היה יכול לכפור באותו
מנה ,כגון שאותו מנה הוא מעשה בית דין א.לא מיקרי הודאה במקצת:

.1

בעה"ת :תבעו שני כלים והודה לו באחד מהם
ואמר לו הילך ,וטוען התובע שנשתמש בזה שהוא מודה
לו ונפחת מדמיו ,אם יש עדים בזה או שהוא עצמו מודה
– אין זה הילך.
ב"י – דהוי כחפר בקרקע שחין ומערות )שנפחת מדמיו(
דלא הילך הוא )ב"ק ק.(:
ב"י :אם יש עדים – אבל בלא עדים רק ע"פ טענת
התובע דנפחת דמיו הוי הנתבע מחויב שבועה שלא נפחת
ולהיפטר ,אבל אינו חייב על השאר שבועה מודה
במקצת .אבל כשיש עדים הוי מודה במקצת.

.2

הרא"ש :תבעו מאתים והודה לו במנה ,והוא
בענין שלא היה יכול לכפור באותו מנה ,כגון שאותו מנה
הוא מעשה בית דין – פטור משבועה ,דמנה שהודה הו"ל
הילך כיון שאין לו טענה להיפטר ממנה.
בד"ה – ותימה הרי קי"ל דלא מיקרי הילך אלא כשנותן
מיד בב"ד ,וא"כ בנ"ד לא הו"ל הילך !
א.אבל יש לקיים דין זה מטעם אחר ,דלא מיקרי מודה
במקצת אלא כשמודה בדבר שיכל לכפור ,אבל בדבר
שלא יכל לכפור לא מיקרי מודה ולא הוי מודה במקצת,
כמ"ש הרי"ף והרמב"ם.
]

ָ
תו ָר ֶת ָך
מה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

כלומר :מודה בדבר שלא יכל לכפור
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פטור
לפי
לפי

.1

הרא"ש – מפני שהוי הילך.
בד"ה – דלא הוי מודה במקצת

[

והוא מודה לו או שידוע

סמ"ע :זוהי גירסה הנכונה ,אבל אם רק טוען התובע
שנפחת ואין עדים או הודאתו של נתבע – נשבע נתבע שלא
נפחת ופטור.

ונפחת מדמיו
ש"ך :אבל לא נפחת מדמיו הו"ל הילך אף שהוא בביתו
של הנפקד )שבחפץ כל מקום שהוא ברשות בעליו הוא(.

אין זה הילך
סמ"ע :ואם החזיר לו הכלי )שלא בתורת משכון( וגם את
הדמים שנפחת הכלי – לכו"ע הו"ל הילך.

.2

פז 6 -

הודה בממון שא"י לכפור מאיזה טעם פטור
קצה"ח:
משבועה ?
 ת' הרא"ש :כל ממון שא"י יכול לכפור כגון שהואמעשה ב"ד הו"ל הילך ופטור משבועה.
אבל בד"ה – לא הו"ל הילך שהרי לא מסר לו כלום
אלא כל ממון שא"י לכפור לא הוי מודה במקצת ,דלא
מיקרי מודה במקצת אלא כשמודה בדבר שיכל לכפור.
 ולפי בד"ה – דס"ל שכל דבר שא"י לכפור לא הוימודה במקצת ,אם העידו עדים על  50ועדיין לא פרע,
כיון דהוי דבר שא"י לכפור לא הוי מודה במקצת
)וישלם רק .( 50
ורבי חייא קיימתא מיירי שהעדים לא העידו שעדיין
לא פרע שאז לא הוי החיוב ברור )שיכול לומר
פרעתי( ואמר להד"מ – אז הוי מודה במקצת.

שאינו יכול לכפור.

פז  -ג

 .1אם נראה לדיין שהוא מערים לומר הילך לדחות שבועת
התורה מעליו  -חייב להישבע שבועת התורה:

.1

שבועות)מ :(:אמר שמואל – טענו חיטים וקדם
והודה בשעורים )לפני שהוא יטען גם שעורים(:
אם כמערים – חייב ,ואם כמתכוון – פטור.
פרש"י :אם כמערים – אם מראה לב"ד שקפץ
להודות לפני שטענו גם שעורים ויתחייב במודה במקצת
של שעורים – חייב שבועה ,אם יטענו שניהם לי בידך.
כמתכוון – להשיב לו על טענתו ולא כקופץ פטור.

.1

אם נראה

ש"ך :כל מקום שיש ב' דעות אם חייב שבועה או לא –
לא מחייבים אותו שבועה )רא"ש ,טור(.
שהנתבע יכול לומר קי"ל כמאן דפטר.
כ"כ הר"י מטארני ,ת' לב ,מהרשד"ם ,מהרי לבית הלוי.

בעה"ת)ר"י הלוי ,ר"ח( :אם נראה לדיין שהוא
מערים לומר הילך לדחות שבועת התורה מעליו  -חייב
להישבע שבועת התורה.

פז  -ד

 .1רמב"ם :א"ל מנה וכלי יש לי בידך ,אין לך בידי אלא
הכלי והילך ,ואמר התובע אין זה הכלי שלי  -הרי זה נשבע היסת וכולל
בשבועתו שזה כליו.
ָ
תו ָר ֶת ָך
מה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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א .ואם הודה הנתבע שאין זה כליו אלא שנתחלף לו אע"פ ששוה כמו
כליו  -צריך להישבע שבועה דאורייתא )וכלי זה שבידו הוי משכון תחת האחר שנתחלף(.

ב).טור :ולמ"ד דמשכון מקרי הילך לא גרע זה ממשכון  ,ונראה לי דדוקא אם שוויו כמו
הכלי שתובע אותו (:
1א .אלא שנתחלף.
ש"ך :וכלי שלו אבד ,שאם ישנו בביתו של הנפקד
הו"ל הילך אע"פ שאינו כאן בב"ד.

ב.

לא גרע.

סמ"ע :לא מוכרע ,שי"ל דגרע כיון שאינו רוצה להניח
בידו דבר שאינו שלו ואינו חפץ בו .משא"כ במשכון שעומד
לפדותו מידו.
ערוה"ש :ואם מחליט לו הכלי לכו"ע הו"ל הילך .
ואם הנתבע מכחישו ואומר שזה הכלי שלו ולא נפחת מדמיו
– נשבע הילך וכולל בשבועתו שזהו כלי שלו.

פז  -ה

 .1אין שבועה "למודה מקצת" בכופר בכל ומחוייב
מתוך טענתו ,כגון שתבעו מנה והוא אומר לא לוויתי ,וחזר ואמר לוויתי
חמישים ופרעתיך שהוחזק כפרן לאותו ממון.
א .וכן אין המתחייב במקצת מתוך טענת הכפירה מחויב שבועת התורה
) וע"ל סימן עה סעיף ה (:

.1

רשב"א בת' :אין שבועה למודה במקצת דוקא
שהודה ממש שחייב במקצת ,אבל כופר הכל אלא
שהתחייב מתוך טענתו ,כגון שתבעו מנה ואמר שלא לוה,
וחזר ואמר שלוה  50ופרע ,שהוחזק כפרן לאותו ממון
)שאם לא לוה ודאי לא פרע ,ונמצא שצריך לשלם ( 50
לא מיקרי מודה במקצת.
א.רשב"א בת' :שמעון כפר בכל מול ראובן
שנפטר בהיסת .זולתי על ריבית ששילם שמעון ריבית
)ובזה לא נשאר חייב לראובן ,רבית זו לא נקראת פרעון(,
ושמעון חייב אותו סך רבית לראובן ,מ"מ לא הוי מודה
במקצת להתחייב שבועה דאורייתא על מה שכפר ,שאין
המתחייב במקצת מתוך טענת כפירה כמודה במקצת
מפורש בפיו  ,כדתיב "אשר יאמר כי הוא זה".
מנה לי בידך
ב.שו"ע)עה/ה( :בעה"ת:
מהלוואה פלונית ומנה מהלוואה אחרת שהלוויתיך בזמן
אחר כך וכך.
והנתבע משיבו אין לך בידי כלום לפי שמהלוואה
ראשונה פרעתיך כך וכך ומהלוואה שניה פרעתיך כך
וכך.
ומתוך טענתם הכירו הבית דין שעדיין חייב לו מאותם
שתי הלוואות עשרים דינרים  -הוה ליה כשנים מעידים
אותו שיש בידו חמישים ,שהרי הב"ד עדים במה שהודה
שנשאר עליו וישבע שבועה מן התורה על השאר )כדרבי
חייא(.

.1

ומחוייב מתוך טענתו.

סמ"ע :בת' הרשב"א הביאה ב"י)ע"ה( מבואר –

ָ
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שאם תבעו מנה וכפר ובאו אם ב' עדים והעידו שלוה 50
וחזר ואמר לוויתי  50ופרעתי:
לגבי ה  50שהודה – ודאי צריך לשלם ,כיון שהוחזק כפרן
בשני עדים לא נאמן לומר פרעתי )שכל האומר לא לוויתי
כאומר לא פרעתי(.
לגבי  50שכפר – לא הוי מודה במקצת ,כיון שמה שמשלם
על ה  50הראשונים לא מחמת העדים הם שלא ידעו שלא
פרע ,אלא מכח טענתו "שלא לוה" נתחייב ולא מיקרי מודה
במקצת אלא נשבע על השאר היסת ונפטר.
ולא אמר רבי חייא קמייתא )כששני עדים מעידים שלוה(
דהוי מודה במקצת רק כשאמרו לוה ולא פרע.
והש"ך חולק על הסמ"ע ,אלא צריך לגרוס "ובא עד
אחד".
סיכום :ובאו עדים
סמ"ע – גורס ובאו עדים ,דבלא"ה הא יכול לשנות מפטור
לפטור )מלהד"מ ללוויתי ופרעתי( ,שאף ב' עדים לא הוי
העדאת עדים הואיל ולא מעידים שפרע.
והש"ך – הוי העדאת עדים ,והגיה "ועד אחד מעיד".

נ"מ :כשבאו ב' עדים
לפי הסמ"ע – לא הוי מודה במקצת.
ולפי הש"ך – הוי מודה במקצת ע"פ ר' חייא קמייתא
)שזוהי גזרת הכתוב(.

מחוייב מתוך טענתו.

ָּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂש ָיח ִתי:
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ערוה"ש :ה"ה כשתבע ממנו מנה ומשיבו 50 :לא ידעתי
אם פרעתיך ,ו  50אינו מגיע לך כלל  ,שדינו לשלם 50
שאינו יודע – אין דינו כמודה במקצת להתחייב על ה50 -
השניים כמודה במקצת ,שהרי לא הודה במקצת אלא נתחייב
ע" פ ב"ד.
ויש חולקים בכ"ז )הש"ך( – כיון שעכ"פ ע"פ עדים או ע"פ
טענת עצמו נתחייב לתובע מדין תורה מקצת הטענה הוי
מודה במקצת וחייב שבועה דאורייתא ,שלא תהא הודאת פיו
גדולה מהתחייבות ע"פ ב"ד.
אבל כשהב"ד חייבוהו במקצת לפי שאינו נאמן בטענתו אין
זה מודה במקצת ,שהרי לפי דבריו אינו חייב כלום .וכן
כשנתחייב ע"פ עד אחד אינו כמודה במקצת.

א.
סמ"ע:
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וכן אין מתחייב

וטעמו דכתיב "אשר יאמר כי הוא זה" ,דצריך
להיות הודאתו מפי עצמו.

ואין המתחייב במקצת.
קצה"ח :אם בשעת התביעה עדיין לא נשבע על חבלתו
האם מתחייב שבועת מודה במקצת ?
הר"ן :תובעו  50של הלוואה ו  50של חבלה ,ונשבע כבר
על חבלתו ,והנתבע כופר בכול ,כיון שכבר נשבע אנן סהדי
ב –  50של חבלה שחייב והו"ל כעדים שמעידים שחייב 50
והוי מודה במקצת.
ש"ך – אבל לא נשבע אפילו ירצה להישבע עכשיו כדין
נחבל לא הוי מודה במקצת.

ול"נ  -מהר"ן משמע שאף אם ירצה להישבע על חבלתו
אפילו אחר כמה ימים נעשה החובל מודה במקצת ,אבל כ"ז
דלא נשבע אינו מודה במקצת.
כ"ד הנתיבות.

מתוך טענת כפירה.
סמ"ע :כגון שטען שאינו חייב כלום כי כך וכך היה ,וטעה
וסבר שבהיותו כך הוא פטור ,והב"ד אינן אמינים לו שכך
היה וחייבוהו במקצת )כמ"ש הרמ"א עה/ה( .או כעין שכתב
הרשב"א – טוען שנתתי עברוך ריבית.
אבל איני חייב לך שפרעתי אתמול כו"כ והיו כו"כ ,ומתוך
דבריו נראה שנשאר חייב – זה מיקרי מודה במקצת )כמ"ש
המחבר עה/ה(.

מתוך טענת כפירה.
ש"ך :והב"ד אינן מאמינים לו וחייבוהו ,וכגון :שאמר על
 50אל תפרעני אלא בעדים ותבעו  100ואמר פרעתי )כיון
שעל  50לא מאמינים לפרעון שלו נעשה מודה במקצת(
כ"כ הרמב"ן ,הר"ן.
וכן תבעו  50של הלוואה ו –  50של חבלה וכבר נשבע על
חבלתו ,והנתבע כופר בכל – הוי מודה במקצת על 50
דחבלה כיון שכבר נשבע עליהם והוי כעדים מעידים שיש
בידו ) 50הר"ן(.
ולפ"ז :כל שנתחייב  50על ידי שבועת התובע – חייב
שבועת מודה במקצת על השאר.
אבל בדוגמא שטוען נתתי עבורך ריבית )שלפי הסמ"ע לא
הוי מודה במקצת( כבר הוכחתי דכל שחייב ע"פ ב"ד הוי
מודה במקצת ,דלא גרע ב"ד מעדים.

פז  -ו

 .1הודה במקצת ועד אחד מסייעו:
א .יש אומרים שפוטרו משבועה ב.וי"א שאינו פוטרו.

ג .הגה :והעיקר כסברא הראשונה וכן ראוי להורות.
 .2והוא הדין שכתיבת יד התובע מסייע לנתבע שפטור משבועה )מהרי"ק שורש קצד(.
 .3וי"א דהוא הדין בנשבע ונוטל אם יש לו עד המסייע נוטל בלא שבועה.
א.מי שנתחייב שבועה והפכה על שכנגדו ויש לו עד המסייע פטור מן השבועה )ת' מיימוני(.
 .4והא דאמרינן עד אחד המסייע פוטר מן השבועה היינו דוקא שטוען הנתבע טענה שאפשר
להאמינו בלא מיגו אבל אם אין מאמינים אותו אלא מכח מיגו דטוען טענה אחרת צריך
לישבע כאלו טען הטענה האחרת )מרדכי פרק חזקת הבתים(:

.1

הודה במקצת ועד אחד מסייעו.

א.תו"ס – עד אחד המסייע פוטר משבועה.
כ"כ הרא"ש)הרמ"מ( – והראיה שבועות)מ" (.לכל
עוון ולכל חטאת" עד אחד אינו קם ,אבל קם הוא

ָ
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לשבועה .ולא מיעט הפסוק בין חיוב שבועה לפטור
שבועה.
ועוד דאי מהני עד אחד לתובע לחייב הנתבע )המוחזק(
שבועה ,ק"ו שיועיל לנתבע המוחזק להיפטר משבועה.
ב.אבל הרב יונה – מקשה על שיטה שזו.
כ"ד סמ"ג ע"פ הירושלמי.

ָּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂש ָיח ִתי:
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וכן חלקו – בעה"ת ,רמב"ם ,הרמ"ה.
והרשב"א – בשבועה דרבנן פטור אבל לא בשבועה
דאורייתא.
ג.והד"מ :לעניין הלכה נקטינן כהתו"ס ,רא"ש,
רמ"מ ,טור ותה"ד – שעד המסייע פוטר משבועה.
ואם נתחייב ראובן שבועה והפכה על שמעון ויש
לשמעון עד אחד כדבריו – נוטל בלא שבועה.

1א .י"א שפטרו משבועה.
ש"ך :מ"מ יש לו עליו חרם סתם.
ופ"ת)תומים( – יש לחלק ,אם טוען ברי יכול להטיל
חרם ,אבל בטוען שמא פטור מחרם כיון שעד אחד מסייעו.
כ"כ נתיבות.
ח' רעק"א :ואם היה עליו תחילה חרם סתם ויש לו עד
אחד המסייעו פטור מהחרם.

העיקר כסברא ראשונה.

ג.
ש"ך :תה"ד

– עד המסייע פוטר משבועה אף במודה
במקצת וגם הוא שבועת השומרים וגם עד אחד מכחישו.
ואינו מחוור דמ"ש שעד המסייע פטור אף כשיש עד
המכחיש – שהרי כשנעמיד עד המכחישו מול עד שמסייעו
נסלק עדותם כמאן דליתא וחייב שבועה דאורייתא
כמיקודם משום שומרים או מודה במקצת ,וגם בשתי כתי
עדים המכחישות זא"ז אמרינן סלק עדותן וכמאן דליתה ואז
היה חייב שבועה קודם ישבע .ואין לחלק אם באו העדים
יחד או בזה אחר זה.
ה"ה איפכא  :אם היה רק עד המסייע ופטרוהו ב"ד ואח"כ
בא עד המכחישו ,מבטלים את שני העדים ונשבע כמקודם
)ללא עדים כלל(.
קצה"ח – מ"ש הש"ך "גם בשתי כתי עדים המכחישות
זא"ז סלק עדותן"
קשה :כתב הש"ך )עב/סק"ב( כשיש שני עדים המעידים
על השטר שהוא פרוע ושנים מעידים שאינו פרוע – מספק
השטר פרוע .ול"א סלק עדותן ויגבה בשטר ?
ותירץ אחי מהר"ר יהודה – שאני עדות לעניין ממון שלא
מוציאים ממון בספק דתרי ותרי כיון שיש לנו ספק בעיקר
הממון א"א להוציא.
אבל כשהיה חייב שבועת שומרים או מודה במקצת ויש
תרי ותרי לגבי ממון א"כ לא יצא מספק ממון ונשאר חיוב
שבועה עליו.
ואע"פ שבספק שבועה לקולא ה"ד כשהספק אם חייב
שבועה ,אבל כאן שהספק אם חייב ממון ולא ספק בשבועה,
ה"ז נשבע.
ולפ"ז :עד כנגד עד שלא באו לעניין ממון אלא לחייב
ולפטור משבועה ,ל"א סלק עדותם וא"כ נשאר לנו ספק,
וספק שבועה לקולא כמו שפסק תה"ד )דלא כהש"ך(.
מ"מ יש לדחות סברת תה"ד מטעם אחר ,שעד אחד
בהכחשה לאו כלום הוא ,א"כ אין עד המסייע פוטר כיון
שיש אחר מכחישו.

וכן ראוי להורות

ָ
תו ָר ֶת ָך
מה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

ש"ך :מיהו כשחייב שבועה ומשאיל"מ אין עד המסייע
פוטרו משבועה  ) .ערוה"ש  -טעמו שאע"פ שעד המסייע
פוטרו ממילא משבועה ואין שייך בו משאיל"מ ,מ"מ כיון
שבלא העד היה חייב לשלם נמצא שע"א פוטרו ממון ,וע"א
לא יכול לפטור ממון(.
קצה"ח  -משאיל"מ אין עד המסייע פוטר.
מקור הדין ברא"ש :יש מקשים ב"מ)לו (.שומר שמסר
לשומר חייב ,שא"ל אתה נאמן לי בשבועה ולא השני.
ואמאי יפטרנו שומר שני משבועתו כעד המסייע )שהרי
אינו נוגע בעדות( ?
ול"ק דחיובו של הראשון כיון שאינו יכול להשבע
)משאיל"מ( ולכך נתחייב בממון ,ואין עד אחד פוטר ממון.
ומזה למד הש"ך דכשחייב משאיל"מ ,עד המסייע אינו
פוטרו.
ולענ"ד – מ"ש נתחייב ממון ,כאן לא הוי חיוב ממון
)בגלל העד( שהרי בטוען אינו יודע וע"א מעיד שחייב
לשלם משאיל"מ ,ול"א איך עד אחד מחייב ממון ! משמע
שע"א בא לשבועה בלבד וכיון שאינו יכול להישבע ממילא
משלם ,ולכן אף כשעד אחד מחייב משאיל"מ עד המסייע
יפטור משבועה.
וחייבו של שומר שמסר לשומר מלבד משאיל"מ ,עוד נוסף
עליו חיוב ממון ממש ,שהרי כשמסר לשני פשע ונשתעבד
)והו"ל הלוויתני( ואח"כ שנאנס ביד שני הו"ל לגבי ראשון
איני יודע אם פרעתיך שחייב ממון אף בלא משאיל"מ,
ובזה ודאי אין עד המסייע פוטרו ,שדוקא כשחיובו משום
שאינו יכול להשבע שאז עד המסייע פוטרו.

כסברא ראשונה
פ"ת :שער המשפט – הרמ"א)עה/כג( האומר הוגד לי
מפי נאמן אפילו קרוב שלו משביעים אותו הילך.
ולפ"ז הא דקי"ל עד המסייע פוטרו משבועה משום ק"ו,
א"כ בשבועת היסת עד המסייע פוטרו מהיסת אף קרוב ,
שאם עד קרוב מחייב היסת כ"ש שפוטר.
מ"מ ת' בית אפרים – חולק עליו ,קרוב מהני לחייב
היסת ולא לפטור.
כ"ד מחנ"א – בשבועה דרבנן עד קרוב שנתרחק פוטר
משבועה )ולא בעד קרוב ממש(.
כ"ד משכונות יעקב.

וכן ראוי להורות
פ"ת)שב הכהן( :ל"ד עד המסייע אומר ממש כדבריו,
אלא כל שמשמע כדבריו סגי ,כגון שהוא אומר שפרע ועד
המסייע אומר שהודה התובע בפני ובפני עוד אחר שאינו
חייב לו כלום.

.2

וי"א ה"ה כת"י.

ש"ך :דכת"י עדיף מעד אחד ,ואף למ"ד עד המסייע אינו
פוטר בכת"י פוטר משבועה ,דכת"י כמאה עדים.

.3

ה"ה בנשבע ונוטל.

ש"ך :כ"פ ת' מימוני ,ת' מהר"ם ,מרדכי ,ת' מהרי"ו.

ָּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂש ָיח ִתי:

בס"ד.

חו"מ
חלק ב5
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וכן עיקר.

בנשבע ונוטל
ש"ך :מלבד חשוד )שהפכו על התובע להישבע וליטול(
שעד המסייע לא פוטר התובע ,שאל"כ כל מי שיש לו עד
אחד יוציא ממון מהחשוד בלא שבועה )ונמצא עד אחד
מוציא ממון(.
נתיבות – קשה הרי כל שבועה הבאה על ידי עד אחד
והפכו לא נפטר התובע משבועה מחמת עד המסייעו  ,אלא
טעמו של הש"ך במודה במקצת שחשוד שהפך השבועה על
התובע ויש לו עד המסייע – אינו פוטר התובע משבועה,
שאל"כ ילווה לחשוד פרוטה ויתבע ממנו מנה ,ויודה
החשוד בפרוטה ויוציא ממנו התובע המנה ע"פ עד אחד
המסייעו בלא שבועה.

ה"ה בנשבע ונוטל.
פ"ת)ת' חוט השני( :אילו הרשות בידי הייתי מחלק,
כל שדינו ליטול מהתורה בלא שבועה )פוגם שטרו ,נפרע
שלא בפניו ומנכסים משועבדים( אלא שחכמים הטילו עליו
שבועה כשיש עד המסייע  -נוטל בלא שבועה.
אבל אותם שלא היה להם ליטול מהתורה אף בשבועה
)שכיר ,נגזל( אלא שחכמים תיקנו שיטול ובלבד שישבע -
ל"א עד המסייע פוטרו משבועה ,דאין לך אלא מה שתיקנו
חכמים )רק בשבועה(.
וכ"פ התומים.

3א .ויש לו עד המסייע.
סמ"ע :פירוש למי שנהפכה עליו שבועה )התובע( יש לו
עד המסייע לטענתו )נוטל בלא שבועה(.
ואו"ת – כיון שיש לתובע עד אחד הרי הנתבע חייב
שבועה דאורייתא ,ובשבועה דאורייתא אין הופכים על
התובע כמ"ש )סי"א( ?
וי"ל – דמיירי אחר שהפכה נודע שיש שלתובע עד
המסייע ואז כבר לא יכול הנתבע לומר שע"ד כן לא הפכתי,
שנאמר לו ואפילו היסת לא היית מוכן להישבע כ"ש שלא
היית נשבע דאורייתא נגד העד )ולכן התובע נוטל בלא
שבועה(.
ועי"ל – מיירי כאן שהתובע נתרצה להפוך שבועה עליו
אף בדאורייתא ויטול ,שאם מתרצה מהפכים אף
בדאורייתא כמ"ש )סי"א(.
והש"ך – ועי"ל דמשכחת בעבדים שטרות וקרקעות
)שאין נשבעים עליהם דאורייתא אלא מדרבנן(.
ועי"ל – מי שהיה דינו יטול בשבועה )תקנת חז"ל של
הנשבעים ונוטלים( והפך היסת על כנגדו שלא רצה בתקנת
חז"ל )כמ"ש סי"ב( ויש לזה שנהפכה עליו עד המסייע
שפטור.
ומ"ש הסמ"ע בתירוץ ראשון – משמע שכל שמהפכה שוב
אינו יכול לחזור בו ,וזה אינו אלא כל שכנגדו לא נשבע
עדיין יכול לחזור בו ,וכאן מיירי שגם עכשיו זה שהפך לא
חוזר בו לפי שאינו רוצה להישבע ,אלא טוען שהפך

ָ
תו ָר ֶת ָך
מה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

השבועה על כנגדו ע"מ שישבע ,קמ"ל כיון שיש לכנגדו עד
המסייע פטור משבועה.
סיכום :הפך השבועה כנגדו ,והלה הביא עד המסייע,
האם זה יכול לחזור בו מההפיכה ?
סמ"ע – אין יכול לחזור בו )שאם היסת לא היה מוכן
להישבע כ"ש שלא ישבע כנגד עד אחד שבועה דאורייתא(.
ש"ך – כל שכנגדו לא נשבע עדיין יכול לחזור בו.
וקצה"ח) כהסמ"ע( :כיון שיש עד המסייע הו"ל כגמר
דין ששוב זה לא יכול חזור בו ממה שהפך.
שהרי הרמב"ן – כל שאמר אני משלם הוי כגמר דין  ,ואף
לגירסת "ונשבע" )רק אחרי שנשבע הוי גמר דין( ה"מ
כשיש חיוב שבועה ויש חשש שלא ישבע ,משאכ"כ שאמר
שישלם אין שבועה.
משמע כשיש עד המסייע הפוטר משבועה הוי מיד גמ"ד
ושוב לא יכול לחזור בו.
אלא שטעמו של הסמ"ע )שאם היסת לא נשבע דאורייתא
ודאי לא ישבע( אינו נראה .דהא מה שלא נשבע היסת
והיפך לי שסמך על שבועת התובע )דכשישבע יאמין לו(
משאכ"כ שהתובע נפטר משבועה.
ולכן נראה דכיון שסמך על שבועת התובע ,ואם היה נשבע
היה צריך לשלם ע"כ ,א"כ כשבא עד המסייע הוי כאילו
נשבע.

.4

שאפשר להאמינו בלא מיגו.

סמ"ע :פירוש אף בלא מיגו הדין נותן שנאמינו בשבועה,
בכזה עד המסייע פוטרו משבועה ,אבל בטענה כזו שאף
בשבועה אינו נאמן אלא בצירוף מיגו ,שהיה טוען טענה
אחרת נאמן בשבועה מש"ה נאמינו ג"כ בטענה זו בשבועה,
בשבועה כזו עד המסייע אינו פוטר משבועה.
הט"ז – פירוש כגון המפקיד אצל חברו בשטר והלה טוען
החזרתי ,שאין להאמינו מכח שטרך בידי מאי בעי ,רק מאחר
שיש לו מיגו דנאנסו נאמן בשבועה דהחזרתי  ,כה"ג לא
מועיל עד המסייע לפוטרו משבועה ,שהרי גם אם היה טוען
נאנסו היה צריך שבועה ,אף כשיש עד המסייע לא נפטר
משבועה ,שע"א לא מבטל שטר שביד זה.
ואע"פ שמהרי"ו פסק שעד המסייע פוטר משבועה אף
במקום שצריך הנתבע למיגו ,נעלמו ממני דברי
הרמ"א)מרדכי( כאן.

להאמינו בלא מיגו.
ערוה"ש :ה"ה אפילו נאמן רק במיגו אם גם על טענת
המיגו עד המסייע פוטרו.
כגון טוען על המשכון שבידו שלוה כו"כ ונאמן במיגו
שלקוח ויש לו עד המסייע שהלוה לו כו"כ מעות ,שאף אם
יטען לקוח בידי בכו"כ עד המסייע היה פוטרו משבועה.
אבל כשלא נאמן רק מכוח מיגו ,ועל המיגו עצמו לא היה
עד המסייע פוטרו –
כגון תובע ממנו פקדונו וא"ל החזרתי במיגו דנאנסו ,כיון
שבנאנסו עד המסייע לא היה פוטרו משבועה ,אף בהחזרתי
עד המסייע לא יפטור משובעה )נתיבות(.

ָּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂש ָיח ִתי:

בס"ד.
בלא מיגו.
והש"ך :חולק – אף
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בטענה זו )שנאמן בשבועה רק

במיגו( עד המסייע פוטרו.
וכ"מ מהרא"ש שכתב :שבועות)מב (:מכלל דתרוויהו
סברי המפקיד בשטר צריך להחזיר בעדים ,פירוש כדי
לפוטרו משבועה ,אבל אם מחזיר בלא עדים אף שנאמן
שהחזיר במיגו דנאנסו מ"מ צריך שבועה.
והקשה הרב יונה – הרי מספיק שיחזיר בעד אחד שגם אז
נפטר משבועה משום עד המסייע?
ותירץ הרא"ש – עדים ל"ד אלא כוונתו עדות המועילה
)שהוא בד"כ שנים( וכאן אף עד אחד מועיל.
משמע :שעד המסייע פוטר משבועה אף בטענה עם מיגו.
וכ"מ מהמרדכי.

וכן אירע מעשה פה בק"ק ווילנא באחד שתפס כלי מחברו
)שיש לו מיגו( וטען שחייב לו כו"כ והיה עד אחד מסייעו –
ופסקנו שיטול בלא שבועה.
וכ"נ מסברא – כיון שעד אחד לעניין שבועה חשוב כשני
עדים לממון ,א"כ כמו ששני עדים מחייבים בכל עניין ,כך
עד אחד המסייע פוטר בכל עניין.

מכוח מיגו.
הט"ז :מעשה שבא לידי באחד שהיה לו עד המסייע
ונפטר משבועה ,אח"כ בא עד אחד להכחיש עד הראשון
המסייעו – פסקתי שאין יכול לבטול פטור הראשון.
והראיה סוטה)לא (:אמר עולא  -כל מקום שהאמינה התורה
עד אחד הו"ל כתרי.
וכ"פ באה"ע )יז/לז( לעניין עדות אישה שהתירוה ע"פ עד
אחד.

פז  -ז
רמב"ם :שבועה שמחייבים למי שנתחייב שבועה היא
נקראת שבועת הדיינים ,בין שהוא חייב שבועה מן התורה בין מדברי
סופרים.
ג' מיני שבועות חייבים מן התורה :מודה מקצת ,וכופר בכל שעד אחד
מכחישו ,ושבועת השומרים שטען שאבד הדבר שהפקידו אצלו או נגנב
או מת או כיוצא בו  -הרי זה נשבע מספק ,אע"פ שאין בעל הפקדון יודע
אם טוען אמת אם לאו:
ה"ז נשבע מספק.
ש"ך :כלומר אע"פ שבשומרים טענת ספק והיה נראה
מסברא שלא ישבע ,התורה אמרה שנשבע אף שהוא טענת
שמא .אבל לא בא לומר דכ"ש בטענת בודאי גובה
משומרים ,דבשומרים לא שייך טענת ודאי ,כיון שלא מעיז

השומר בטענת ברי של מפקיד ,לכך נשבע השומר רק היסת
ונפטר.
והנתיבות)או"ת( – אף בטענת ברי שפשע חייב השומר
בשבועת השומרים )דלא כהש"ך(.

פז  -ח

 .1רמב"ם :כל שבועה חוץ מאלו השלשה הם מדברי
סופרים ,ומכל מקום הם נקראים שבועת הדיינים.
 .2ובשל דבריהם יש שני מיני שבועות:
ָ
תו ָר ֶת ָך
מה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

ָּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂש ָיח ִתי:

בס"ד.

הלכות שבועות
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א .יש מהם על ידי טענת ודאי וכפירה ,כגון שבועת שכיר ,ופוגם שטרו
וכיוצא בהם.
ב .ויש מהם ע"י טענת ספק ,כגון טענת שותפים ואריסים וכיו"ב.
 .3ויש שבועה אחרת שנתקנה בדורות אחרונים מחכמי הגמרא והיא
שבועת היסת ,ואע"פ שבית דין משביעים אותה אינה נקראת שבועת
הדיינים:

.1

חוץ מאלו.

סמ"ע :פירוש שבועת המשנה נקראת ג"כ שבועת הדיינים ,ונ"מ לחייבו בב"ד בנק"ח.
משא"כ שבועת היסת וכיו"ב )סעיף י"ג ואילך(.

פז  -ט

 .0אלו דברים שבין שבועה דאורייתא לשל דבריהם:
 .1מי שנתחייב שבועה דאורייתא ולא רצה להישבע  -בית דין יורדים
לנכסיו ונותנים לתובע מה שתבע.
א .ומי שנתחייב שבועה מדבריהם ולא רצה להישבע אם הוא
מהנשבעים ונפטרים ,כגון הנשבעים על טענת שמא או שבועת היסת -
מנדין אותו ל' יום .לא בא ולא תבע נידויו מכין אותו מכות מרדות
ומתירין לו נידויו ואין יורדין לנכסיו.
 ) .2ומותר לקראו עבריין שהרי עובר על דברי חכמים (

.0שבועות)מא:(.

מאי

איכא

בין

שבועה

דאורייתא לדרבנן ?

מיפך שבועה :בדאורייתא לא מפכינן שבועה ,בדרבנן מפכינן.

ולמר בר רב אשי דאמר בדאורייתא נמי מפכינן שבועה
מאי איכא בין דאורייתא לדרבנן?

.1

איכא בינייהו מיחת לנכסיה :בדאורייתא נחתינן
לנכסיה ,בדרבנן לא נחתינן לנכסיה.

ולרבי יוסי דאמר בדרבנן נמי נחתינן לנכסיה למאי נפקא מינה?
איכא בינייהו שכנגדו חשוד על השבועה:
בדאורייתא שכנגדו חשוד על השבועה אפכינן ליה שבועה ושמו
אאידך ,בדרבנן תקנתא היא ותקנתא לתקנתא לא עבדינן.
ולרבנן דפליגי עליה דרבי יוסי דאמרו בדרבנן לא נחתינן
לנכסיה מאי עבדינן ליה? משמתינן ליה.

ולרב אשי האי נקטיה בכובסיה דנשבקיה לגלימיה הוא
אלא מאי עבדינן ליה.
א.משמתינן ליה עד דמטי זמן נגדיה ונגדינן ליה
ושבקינן ליה .
ב"י :וכל הנ"מ להלכה.

ָ
תו ָר ֶת ָך
מה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

)מהר"י מינץ סימן טו(:

והלכה יורדים לנכסיו כרבנן שבשבועה דאורייתא נחתינן

לנכסיה אבל בדרבנן לא )לאפוקי ר' יוסי שאף בדרבנן
נחתינן(.

א.הטור :בשבועה מדבריהם שלא יורדים לנכסיו ,אם
הוא מהנשבעים ונפטרים ,כגון הנשבע על טענת ספק או
שבועת היסת ולא רצה להשבע מנדים אותו ל' יום ,לא
בא ולא תבע נידויו מכין אותו מכות מרדות ומתירין לו
נידויו ואין יורדין לנכסיו.

.0

אלו דברים

סמ"ע :וישנם ארבעה חילוקים ,וסימנך
ח – חשוד )דאורייתא הופכים ,דרבנן לא(.
מ – מורידן לנכסיו )דאורייתא מורדים ,דרבנן לא(
ש – שם )דאורייתא נשבע בשם(.
ה – היפוך שבועה )דאורייתא לא מהפכים(.
מ"מ לפי הרמב"ם אף בדרבנן נשבע בשם )סי"ח(.
הש"ך – ויש עוד חילוק ,משאיל"מ רק בדאורייתא.

חמש"ה.

1א .הנשבעים ונפטרים

ָּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂש ָיח ִתי:

בס"ד.
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סמ"ע :לאפוקי הנשבעים ונוטלים ואינו רוצה להישבע
מאי איכפת לן  ,לא ישבע ולא יטול.
מיהו אם תפס התובע ולא רוצה להישבע )לסברא זו,הר"ן (
מוציאים ממנו כיון שתפס בלא רשות.
מיהו המחבר )ס"י( ס"ל שאף בזה אם קדם ותפס לא
מוציאים ממנו.
ערוה"ש – ויש לקיים שני הדעות :
במקום שמדינא היה נוטל בלא שבועה אף שחכמים החמירו
עליו שלא יטול בלא שבועה )כגון לוה שאמר על השטר
פרוע ,פגם שטרו ,הנפרע מיתומים ולקוחות ,עד אחד מעיד
שהשטר פרוע( – אם תפס לא מוציאים ממנו.
במקום שמדינא לא היה נוטל כלל ,אלא שחכמים תקנו
שישבע ויטול )שכיר ,נגזל ,נחבל( – אם תפס מוציאים מידו
)ש"ך(.
ה"ה נתבע שחייב היסת להיפטר והפכה על התובע שישבע
ויטול ,ותפס התובע בלא שבועה – לא מהני תפיסה ,שהרי
מדינא לא היה נוטל כלל.
סמ"ע :נראה מהרא"ש וטור דס"ל :דמי שיש לו שטר
מקוים ותפס משל הנתבע ולא רוצה להישבע – שאין
מוציאם ממנו ,ואפילו אין מחרימים ע"ז.
והש"ך – לכו"ע מנדים ליה.

נשבעים ונפטרים
סמ"ע)הר"ן( :דוקא תפס מעות

פז 13 -

אין מוציאים ממנו,

אבל תפס מטלטלים לא.
כ"פ הש"ך )מחבר אה"ע צו/יא(.

מכת מרדות.
סמ"ע :אבל לא מכים אותו עד שתצא נפשו כמו במסרב
לפרוע )עג/ה( ,דהתם ודאי חייב ואינו רוצה לפרוע,
משאכ"כ דאינו חייב ודאי.

ואין יורדים לנכסיו.
קצה"ח :אם מהי תפיסה ממי שאינו נשבע בדרבנן ?
מהר"ם רקנטי :מחויב שבועה מדרבנן ואינו רוצה
להשבע )ולהיפטר( ותפס ממנו התובע ,מספקא לי אם מהני.
ול"נ – כיון שאף הב"ד לא יכולים לרדת לנכסי הנתבע,
כ"ש שהתובע לא יכול לתפוס מהנתבע וצריך להחזיר.
מהר"ם רקנטי :חשוד שאינו יכול להישבע היסת
)ולהיפטר( אם התובע תפס  ,יש להסתפק .
והש"ך – פשוט דלא מהני תפיסתו ,דאל"כ לא שבקת חיי
לשום חשוד ,שכ"א יתפוס משל החשוד ויתבענו שבועת
היסת ) .אלא התופס לא יכול לחייב הנתבע היסת וצריך
להחזיר התפיסה(.

נשבעים ונפטרים.
והנתיבות)או"ת( :ואם התובע

תפס החוב מהנתבע
שחייב שבועת היסת ולא רצה להישבע ,אין צריך להחזיר לו
עד שישבע היסת .כ"ד ערוה"ש
ערוה"ש :ובמקום שמועיל תפיסה מהני אף בפני עדים
)ש"ך(.
דתפיסה זו אינה כשאר תפיסות דלא מהני בפני עדים ,דבכל
התפיסות יש ספק בדין ,אבל כאן אין ספק שמהדין שלו הם
רק שצריך שבועה ,ולכן כשתפס אין מוצאים ממנו.

פז  -י

י"א שחייב שבועה דרבנן אם קדם ותפס ולא רצה
להישבע  -לא מפקינן מיניה:
הרי"ף :חייב שבועה מדרבנן שקדם ותפס ולא רצה
להישבע לא מפקינן מניה כמו שלא יורדים לנכסיו.
כ"כ הרא"ש.
הר"ן)רמב"ן( :ודוקא שתפס מעות אבל תפס מטלטלים ,כיון
שגופם לא נקנה לו מוציאם ממנו ,ולא גובה אלא בשבועה.
הר"ן :בדרבנן לא יורדים לנכסיו – דוקא בנתבע שהוא תופס
ברשות ,אבל תובע )מלוה שצריך להשבע כדי להיפרע מהשטר
שבידו( שתפס שלא ברשות מוציאים ממנו.
ב"י – נמצאנו למדים שאף בשבועת המשנה אם לא רצה
להישבע ותפס לא מוציאים ממנו ,וכ"ש בהיסת .אלא ש -
להרי"ף – אף שבועת המשנה של נשבע ונוטל.
ולהר"ן  -רק בשבועת המשנה שנשבע ונפטר.

שחייב שבועה דרבנן.

ָ
תו ָר ֶת ָך
מה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

ש"ך :פירוש שמהדין היה נוטל בלא שבועה ,אלא
שחכמים חייבוהו שבועה מדרבנן.
כגון :מלוה בשטר שא"ל לו הלוה תשבע שאינו פרוע ,הבא
להיפרע מיתומים ,פוגמת כתובתה וע"א מעידה שהוא פרוע
וכה"ג.
אבל שכיר ,נגזל ,נחבל וכה"ג שמהדין אינו נוטל כלל אלא
שחכמים תיקנו שיטול בשבועה ,אם תפס מוציאים ממנו.
וכ"מ מהר"ן ,כ"כ גידולי תרומה.
גידולי תרומה :ה"ה אם הפך הנתבע השבועה ,ותפס
התובע ואינו רוצה להישבע – מוציאים ממנו.
מהר"ם רקאנטי :מחויב שבועה מדברנן ואינו רוצה
להישבע והתובע תפס משלו – מספקא לי.

ָּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂש ָיח ִתי:

בס"ד.

הלכות שבועות
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ואם הנתבע חשוד וכנגדו תפס  ,מאחר שאין דין היפוך אלא
מדעת החשוד – אין תפיסתו מועלת .שאל"כ ילך כ"א
ויתפוס מהחשוד ויתבענו היסת.
וצ"ע.
והש"ך – ברור שאין תפיסתו כלום בחשוד.

שבועה דרבנן.
נתיבות :הנשבעים ונפטרים

שצריכים שבועת המשנה,
כגון החזרתי במיגו דנאנסו ,אם לא רוצה להישבע יורדים
לנכסיו ,כיון שגם בטענת נאנסו יורדים לנכסיו )שחייב
שבועה דאורייתא(.

אבל שאר נשבעים ונפטרים )כגון היסת( – לא יורדים
לנכסיו.

קדם ותפס
ש"ך :אפילו בעדים.

לא מפקינן מניה.
ט"ז :אבל עכ"פ יכול לתובעו שישבע היסת שאין בידו
משלו כלום.

פז  -יא

ועוד יש ביניהם:
 .1שבועה דאורייתא אם הפכה על שכנגדו ואמר ליה השבע וטול  -אין
שומעין לו אם אין הלה רוצה.
 .2וכן הנשבעים ונוטלים אע"פ שהיא מדבריהם  -אינו יכול להפכה על
שכנגדו שלא מדעת הנתבע.
 .3וכן שבועת השותפים וכיוצא בה שבאות על הספק  -אין מהפכין
שהרי זה טוענו ספק .א .ומיהו יש מי שאומר דאי טעין לישתבע לי
דחשיד לי בכך הדין עמו.
ב .הגה :מהרא"י :מיהו יכול התובע לומר איני חפץ ממך רק שבועת היסת ולא שבועת
השותפין ,כדי שלא יהפך עליו רק שבועת היסת )פסקי מהרא"י( .

 .4רמב"ם :אבל אם הוא מהנשבעים ונפטרים ,דהיינו שבועת היסת  -יכול
להפכה על שכנגדו  ,נמצא דאין שבועה מתהפכת אלא של היסת בלבד.
א .ואף היסת אין מהפכים אלא כשאין בה גלגול אצל הנתבע אבל אם יש
בה גלגול  -אין מהפכים:
.1שבועות)מא:(.

מאי

איכא

בין

שבועה

לא מהפכים שבועה דאורייתא
ר' שמואל בן חופני

דאורייתא לדרבנן ?
מיפך שבועה :בדאורייתא לא מפכינן שבועה ,בדרבנן
מפכינן.

מהפכים.

ר' גרשום – כרב אשי שגם בדאורייתא הופכים
שבועה .כ"כ רב האי ,ד"מ)מרדכי(.

.2

להלכה :להפוך שבועה דאורייתא

√ר"ח – בדאורייתא לא הופכים.
כ"כ הרי"ף ,רא"ש רמב"ם ,רשב"א ,תו"ס ,רי"ו.
ד"מ)הגהות( – המנהג לעשות פשרה.

הרא"ש :בדאורייתא אם הפכה הנתבע על התובע
שישבע ויטול ,אין שומעים לו אלא אומרים לנתבע עליך
הטילה הותרה להישבע )ולהיפטר( ואם לאו צא תן לו.
אבל בדרבנן הואיל ומהתורה הוא פטור בלא שבועה
יכול לומר לתובע שבועה זו שהטילו עלי אני מהפכה,
ואם לא רצה מעמדים הנתבע על דין תורה ונפטר בלא
שבועה.

ָ
תו ָר ֶת ָך
מה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

– אף ששניהם רוצים לא

√ אבל הר"ף – אם שניהם רוצים מהפכים.
כ"פ הטור .וכ"ד הרא"ש.
הרי"ף :הופכים בדרבנן ,דוקא מהנתבע לתובע
)הפכית שבועת הנפטרים ,השבע וטול( אבל לא מתובע
ונתבע )השבע והפטר(.
וטעמו – שמנתבע לתובע הופכים שיאמר לו הנתבע אין
לי אצלך כלום ,אם תרצה תשבע וטול.
אבל מהתובע לנתבע יאמר הנתבע או תשבע וטול ואם
תרצה להופכה עלי אע"פ שהיא לטובתי שאפטר לא נוח
לי בתקנה זו.
כ"כ הרשב"א – דעת הגאונים כהרי"ף.

√כ"פ הטור :הנשבעים ונוטלים אע"פ שהוא
מדבריהם אינו יכול להופכה על שכנגדו שישבע ויפטר,
שזה יאמר השבע אתה וטול כמו שתקנו לך חכמים.

ָּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂש ָיח ִתי:
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כ"כ הר"ן :מ"ש בג"מ נ"מ בין שבועה דאורייתא לדרבנן
מיירי רק בשבועת דרבנן כגון היסת ,אבל שבועת המשנה
לא בעי בג"מ ,שהרי כל הנשבעים בתורה נשבעים
ונפטרים ובדרבנן נשבע היסת ונפטר ולא שבועת המשנה
שנשבע ונוטל .ולכן שבועת המשנה אין לה היפוך כלל.
ויש לחלק – דוקא אותם שהיה מהדין שלא יטלו כלל
אלא שחכמים תקנו שיטלו בשבועה ,כגון שכיר ונגזל
ונחבל – אין מהפכים ,שהרי החיוב להשבע כאן חיוב
גמור ודומה לדאורייתא.
משא"כ אותם שמין הדין נוטלים בלא שבועה כגון עד
אחד מעיד שהשטר פרוע ,והפוגם בשטרו ,והבא להיפרע
ממשועבדים או מיתומים ,שהטילו עליו שבועה לחומרא
בעלמא יכול להפוך שבועתו כמו היסת של כופר הכל
כיון שאינו אלא חומרא בעלמא .וכנ"ד רש"י.
אע"פ כן דעת הרי"ף שבכל גוונא לא מהפכים ,וכן
מסתברא.
ב"י :כלל העולה בזה –
שבועה דאורייתא – לא מהפכים.
שבועת המשנה דנשבעים ונוטלים – גם לא מהפכים.
אבל שבועת המשנה דנשבעים ונפטרים או היסת –
מהפכים.
אבל דעת הרמב"ם :שאף הנשבעים ונפטרים לא
מהפכים ,שכתב" :אין לך שבועה שתתהפך אלא היסת
בלבד".
כ"כ מרדכי)ר' האי ,ר' שמואל(.
ואפשר שטעמו של הרמב"ם – כיון שטוענו ספק )בנשבע
ונפטר( א"א להפוך עליו )כיון שהיא מסופק(.

.3

רמב"ם :וכן שבועת השותפים וכיו"ב שבאו על
הספק אין מהפכים ,שהרי זה טוענו ספק ואם יהפכו עליו
לא יוכל להישבע.
א.והרמ"ה – מיהו אם טען הנתבע תשבע אתה שאתה
חושדני בכו"כ – הדין עמו ,שהרי מטיל עליו שבועה
שיכול להשבע
בד"ה :יש לתמוה ,הרי טענת שמא היא )שהרי אינו בטוח
שחושדו( ואין נשבעים על שמא ! ואפשר שחרם סתם
קאמר.

4

א.הרי"ף :אף היסת אין מהפכים אלא כשאין בה
גלגול לנתבע ,אבל יש בה גלגול לא מהפכים )שאז יפטר
הנתבע מהגלגול(.

.1
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אין שומעים לו.

סמ"ע :שיאמר התובע לנתבע – התורה הטילה עליך
להישבע  ,או הישבע או תשלם.
משאכ"כ בשבועת היסת שמהתורה נפטר בלא שבועה רק
שחכמים תקנו שישבע )שחזקה אין אדם תובע אא"כ יש לו
מה שבידו( ,ולכן יכול לומר הנתבע הישבע שכדבריך וטול,
ואם לא תרצה להישבע העמידהו על דר"ת ויפטר הנתבע
בלא שבועה.
ובשבועת המשנה של הנוטלים ,שמהדין לא היו נוטלים
כלל רק שתקנו חכמים שיטלו בשבועה )כגון שכיר ,נגזל,
נחבל( לא יכול להפוך )כמו בשל תורה( שיאמר הנתבע
כשם שזיכוך ליטול אע"פ שמהתורה לא זכית ,כך חייבוך
להישבע.

ָ
תו ָר ֶת ָך
מה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

] והש"ך)י"א( בהמשך – חולק ,אף כה"ג שיכול לומר כיון שעכ"פ
חכמים תקנו לטובתו ליטול בשבועה ,כ"ש שיפו כוחו להטיל עליך
שבועה ותפטר [.

ואף באלו שדינם ליטול מהתורה בלא שבועה )כגון התובע
חברו בשטר וטוען הנתבע שהוא פרוע( שחכמים חייבוהו
ליטול רק בשבועה – אפ"ה לא יכול להופכה ,שיאמר
הנתבע איני חייב לך כלום אם תרצה תשבע ותיטול כתקנת
חכמים )שלא כהר"ן בדעה ראשונה(.

אין שומעים לו.
ש"ך:

מיהו יכול להשביעו היסת לאחר הפרעון )כדלקמן

פח/כב(.
נתיבות)או"ת( – ועכשיו נהגו שהנתבע משליש מעותיו
אצל ב"ד )דמיקרי פרע( ומחייב התובע היסת.
ערוה"ש – וכן בכל מקום שמהפך הנתבע על התובע
שישבע ויטול צריך קודם שישליש מעותיו בב"ד  ,וכן
המנהג פשוט.

.2

נשבעים ונוטלים לא יכול להפוך.

ש"ך:
מחלוקת ראשונים – להפוך שבועת המשנה.
תו"ס+אגודה)ר"י(  -יכול להופכה.
כ"מ מרש"י ,כ"כ מרדכי)ר"י(.
וכ"מ מהש"ס – שהשאלה של הגמרא על נ"מ בין שבועה
דאורייתא לדרבנן בכל שבועות דרבנן מיירי ול"ד בהיסת
)ולכן בכל שבועה דרבנן מהפכים(.
הר"ן – שאלת המשנה רק על היסת ,אבל שבועת המשנה
לא הופכים.
כ"ד הרמב"ם ,רי"ף ,רא"ש ,טור.
להלכה :אם זה שנתחייב שבועת המשנה וליטול ,תפס
אפילו בעדים  -יכול לומר קים לי כרש"י והתו"ס ולא אחזיר
עד שתשבע ההיפוך בנק"ח ,שהרי אף בשבועה דאורייתא
י"א שהופכים  ,ואע"פ שאם תפס ואינו רוצה להישבע
מנדים אותו ,ה"ד שאינו רוצה להישבע כלל וגם לא להפוך,
משאכ"כ שרוצה להפוך.
ועוד יש נ"מ במחלוקת זו – אם יש ללוה עד אחד
שהשטר פרוע שצריך בעל השטר להישבע –
לרש"י ותו"ס – יכול להפוך שבועה זו שנתחייב ע"פ העד
על הלוה ,ושוב לא יועיל עד המסייע ללוה.
אבל לרמב"ם ,והטור – שאינו יכול להפכה ,רק שיוכל
לאמור אי אפשר בתקנת חכמים והרי התובע בע"פ )כמ"ש
בסי"ב( כאן שנתחייב ע"פ עד אחד אם יתבענו בע"פ יהא עד
המסייע פוטר הלוה.
קצה"ח :מ"ש הש"ך – כשתופס התובע ורוצה להפוך
השבועה יכול לומר קי"ל כרש"י .יש לחלק –
אם דינו שנוטל מהתורה בלא שבועה ,כגון מלוה בשטר,
ותפס המלוה ואומר קי"ל כרש"י שאני יכול להפוך ולא
אחזיר לך עד שתשבע – מהני תפיסתו ,שהרי לפי רש"י
הופכים השבועה ואם לא ירצה הלוה להישבע יורדים
לנכסיו ,ולכן המלוה יכול לתפוס נכסיו.

ָּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂש ָיח ִתי:

חו"מ
חלק ב5

בס"ד.

הלכות שבועות
דיני שבועת היסת ושבועה דאורייתא

אבל בנשבעים ונוטלים שדינם לא ליטול כלל אלא שחכמים
תיקנו להם שישבעו וייטלו ,כגון נחבל ונגזל – אף לרש"י
אפשר להפוך מ"מ לא יורדים לנכסיו אם הנהפך לא רוצה
להישבע אלא רק מנדין,
א"כ לא מהני תפיסתו אלא מנדים אותו ,שהרי הוא פסק
למהר"ם רקאנטי במחויב שבועה דרבנן שאינו רוצה
להישבע והתובע תופס משלו.
ועוד שיש ס"ס  :ספק אם מהני תפיסה בשבועה דרבנן,
ספקו של מהר"ם רקאנטי.
וספק אם חייב שבועה בהיפוך )כרש"י או כש"פ(.
ולכן יש ס"ס לטובת הנתבע ולא מהני תפיסה.
כ"כ הנתיבות ,ערוה"ש.

סיכום:

נשבע ונוטל שתפס בלא שבועה.

ש"ך – מהני תפיסה ,עד שישבע כנגדו )קי"ל כרש"י(.
קצה"ח – יש לחלק
מי שדינו לא ליטול מהדין אלא שחכמים תקנו שיטול
בשבועה – לא מהני תפיסתו עד שישבע ,ולא יכול להפוך
השבועה.
אבל מי שנוטל מהדין בלא שבועה ,אלא שחכמים החמירו
עליו שישבע – מהני תפיסתו ,ויכול להפוך שבועה על
שכנגדו.
כ"ד הנתיבות ,ערוה"ש.

וכן הנשבעים ונוטלים.
ש"ך :הטוען החזרתי בפקדון בשטר שנאמן בשבועה
במיגו דנאנסו  -יכול להפוך השבועה על התובע שישבע
שלא החזיר לו )אע"פ שבנאנסו לא יכל להפוך( ,דלא גרע
משטר הלוואה שיכול לטעון השבע לי שלא פרעתי.
מ"מ לעניין לרדת לנכסיו דינו כנאנסו ממש שאם אינו
רוצה להשבע )שהחזיר( יורדים לנכסיו.
משא"כ בשאר נשבעים ונפטרים שלא יורדים לנכסיו אם
אינו רוצה להישבע.

אינו יכול להופכה.
הנתיבות)או"ת( :ואם שנים תובעים זא"ז ואחד חייב
שבועה דאורייתא והשני דרבנן – מי שחייב דאורייתא נשבע
תחילה .אא"כ שרואים ב"ד שאם יקדימו לזה יבוא הדבר
לפשרה .כ"כ פ"ת.

.3
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שבאו על הספק.

סמ"ע :פירוש שאינו יכול להישבע שגזלו ,שאל"כ יכל
להופכה ,ואע"פ שגם היא שבועה חמורה בנק"ח עכ"ז היו
הופכים .וטעמם שאם לא ירצה זה להישבע על ההפיכה יטול
זה כדין תורה בלא שבועה.

על הספק
ש"ך :נ"ל שהנשבעים ונפטרים מדרבנן בטענת ודאי
נשבעים בנק"ח כעין דאורייתא ,כגון טוען החזרתי בפקדון
בשטר שנאמן במיגו דנאסנו בשבועה כעין דאורייתא
)רצו/ב( או בעה"ב שמחולק עם השכיר בקציצה )לפי

ָ
תו ָר ֶת ָך
מה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

הרא"ש  ,רמב"ם פט/ג( – לכו"ע יכול להפוך שבועה דרבנן
זו בנקיטת חפץ על התובע שישבע ויטול.
דמ"ש הרמב"ם " -אין לך שבועה שתתהפך אלא היסת
בלבד ,אבל של תורה או של דבריהם כעין תורה לא
הופכים" ,לא לאפוקי אלא שבועת המשנה של נשבעים
ונוטלים ,אבל הנשבעים ונפטרים הופכים.
והראיה ממ"ש המחבר דבשבועת השותפים א"א שתתהפך
בגלל שהוא ספק .משמע בלא ספק היינו הופכים אף שהיא
שבועת המשנה דנשבעים ונפטרים.
כ"כ הט"ז.

דאי טעין לישבע לי דחשיד.

א.
* :פירוש

התובע מטיל על שותפו הנתבע שישבע שאינו
חייב לו ויפטר ,משיב הנתבע תשבע אתה שאתה חושדי
בכו"כ ואשלם לך.
ערוה"ש – וטעמו ,כיון שעיקר שבועה זו נתקנה כשזה
חושדו )שהוא ספק( ופשוט שאם אינו חושדו אסור להטיל
עליו שבועה כדי שיתפשר עמו )ואם עשה כן ה"ז גזלן(.
ולכן שפיר יכול כנגדו להשביעו שאכן חושדו בלבו ואינו
מטיל עליו שבועת חינם.
ש"ך :אע"פ שזו טענת שמא ,שהרי אינו יודע בודאי
שחושדו ,הכא כיון ששבועת השותפים תיקנו להישבע
בשמא מכח חשד שחושדו ,א"כ גם יכול להפוך כוותיה
בשמא שהוא חושדו.
נתיבות – ודוקא בשותפים שצריך חשד כדי להשביעו יכול
להפוך עליו שישבע שהוא חשוד בעניו .משא"כ בשאר
שבועות הבאות על הספק )כגון אישה הנושאת ונותנת בתוך
הבית( אינו יכול לטעון השבע לי דחשיד לי בכך.
ערוה"ש)או"ת( – וכן אם השבועה היא ע"י ששמע מעד
אחד שנגנב מהשותפות לא יכול המחוייב שבועה להופכה
שישבע לו שהוא חושדו ,כיון שזה משביעו בטענת ברי ע"י
העד.
ואם ירצה להפוך עליו ששמע מפי העד גם לא יכול ,שהרי
אף שלא שמע מהעד יכול להשביעו שבועת השותפים.

רק שבועת היסת.

ב.
* :פירוש

כשהתובע מטיל שבועת השותפים על שותפו
הנתבע חושש שמא הלה יהפוך השבועה עליו ,ולכן מראש
רוצה להטיל עליו רק היסת ,שאם יהפוך עליו לא יתחייב רק
היסת.
ש"ך :ואפילו אחר שהפכו עליו יכול לומר לו השבע אתה
שבועה קלה או אני אשבע אותה שבועה קלה )מהרא"י(.

.4

אין שבועה מתהפכת אלא היסת.

סמ"ע :ומ"ש המחבר ).3א( בשם הרמ"ה שישבע לו
שחושדו בכך ,אינו היפוך ,דלא מיקרי היפוך אלא כשמהפך
אותה שבועה ממש.

ָּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂש ָיח ִתי:

בס"ד.

חו"מ
חלק ב5

הלכות שבועות
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דיני שבועת היסת ושבועה דאורייתא

אלא של היסת בלבד.
ש"ך :ל"ד אלא ה"ה לכל הנשבעים ונפטרים אפשר
להפוך .כ"ד הט"ז.
וקצה"ח – והנשבעים ונפטרים שהופכים )שנשבע ונוטל(
לא מדין היפוך הוא אלא שבועה בפ"ע.
שהרי לוה הטוען על מלוה השטר פרוע מחייב המלוה
שבועה בנק"ח ,א"כ שטר פקדון לא גרע שיכול הנפקד לומר
למפקיד תשבע שלא החזרתי לך ,ולא מדין היפוך.

ולפ"ז :מ"ש הרמב"ם אין לך שבועה שתתהפך אלא היסת
הוא דוקא ,דשבועת הנוטלים אינו מדין היפוך.

א.
סמ"ע:

יש בה גלגול אין מהפכים.

פירוש אין מהפכים להיות פטור מגלגול ,אבל
יכול לומר לחברו השבע אתה על העיקר )שהפכתי עליך(
ואני על הגלגול ,כגון שבועת החזרתי בפקדון יכול לומר
תשבע אתה ותיטול כמו לוה שאומר למלוה בשטר פרוע
שהמלוה נשבע בנק"ח ולא מדין היפוך.

פז  -יב

רמב"ם :הורו רבותיי  -אע"פ שהנשבעים ונוטלים אינם
יכולים להפך שבועה על שכנגדן שלא מדעת הנתבע ,אם יאמר התובע אי
אפשי בתקנה זו שתקנו לי חכמים ,אלא הריני כשאר התובעים וישבע לי
הנתבע היסת  -שומעין לו.
ואם יחזור הנתבע ויהפוך השבועה על התובע  -שומעין לו ,ואם לא ירצה
להשבע נפטר הנתבע) :וכ"ה בתשובה לגאון(.
א"א בתקנה זו.
סמ"ע :וכ"ה בכתובות)פג (.שהרשות ביד אדם לומר
א"א בתקנה זו שתקנו לטובתי )אצלנו שישבע ויטול( ,דאין
מזכין לאדם בע"כ.

א"א בתקנה זו.
כ"פ הש"ך – מ"מ בשבועה דאורייתא א"א לומר כן.
והנתיבות)או"ת( – עכשיו נהגו שאף בשבועה דאורייתא
)שנשבע ונפטר( להפוך על התובע היסת ,ולפני השבועה
משליש הנתבע המעות ביד שליש ,דהוי כלאחר שפרע
הנתבע )אז משביע את התובע היסת(.
א"א התקנה זו.

קצה"ח :עד המסייע שכבר העיד.
לפי הש"ך – עד שכבר העיד וחייבו ממון והפכו שבועה
על התובע ,עד זה לא הוי שוב עד המסייע לפוטרו משבועה,
כיון שכבר העיד בממון.
ואינו נראה – שאפילו אותה שבועה שחייבו העד ,יכול
לפוטרו ,מלבד החשוד שצריך להשבע נגד עד אחד
שהופכים על שכנגדו ,עד זה אינו עד המסייע שיפטרנו ,
שא"כ מוציא ממון כל שעה ע"פ עד אחד.

לא רצה להשבע ושילם ואח"כ רוצה לחייבו היסת.
לפי הש"ך – יכול לחייבו שישבע היסת.

ָ
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ולא נראה לי – ל"א כן אלא במודה במקצת )פח/כב(
שישבע היסת אחר פרעון ,משום דכי פרע תו אין לו מודה
במקצת.
משא"כ – כשנתחייב שבועה ע"פ עד אחד גם אחר פרעון
לא יוכל לחייבו היסת )אף למ"ד עד המסייע פוטר( כיון שזה
העד עדיין מעיד וכל זמן שלא נשבע נגד העד החייב לשלם
ולא יכול להשביעו היסת.
שהרי כל מקום ששנים מחייבים ממון עד אחד מחייב
שבועה ,וכמו בשני עדים חייב לשלם ולא יכול להשביעו
היסת אחר פרעון ,ה"ה עד אחד שצריך לשלם ואין יכול
לחייבו אחר פרעון היסת.

ואם יחזור הנתבע ויהפוך.
סמ"ע :כבר נתבאר שמהנתבע לתובע תמיד מהפכים
כשאין הנתבע חייב להשבע מהתורה.

ונפטר מהתובע
סמ"ע :מ"מ התובע יכול עדיין להטיל חרם סתם.
נתיבות – ועכשיו נהגו שכל מקום שנזכר חרם סתם מקבל
החרם בב"ד.

ואם יחזור הנתבע
ערוה"ש :ולפ"ז יכול התובע

שצריך שבועה חמורה
לגרום שיצטרך להשבע רק היסת ,ע"י שיטיל רק היסת על
הנתבע והלה יהפוך עליו חזרה היסת.

ָּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂש ָיח ִתי:

בס"ד.

הלכות שבועות
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פז  -יג

 .1ועוד יש ביניהם :
דבשל תורה )אם( היה הנתבע חשוד על השבועה שכנגדו נשבע ונוטל,
ובשל דבריהם אם היה הנתבע חשוד פטור בלא שבועה ,כמו שיתבאר
בסימן צ"ב .אבל אם רצה התובע מחרים סתם.
 .2ועוד יש ביניהם:
דבשל תורה צריך נקיטת חפץ ,וה"ה לכל שבועה של דבריהם.
א.חוץ משבועה היסת שאין צריך נקיטת חפץ.
 .3הגה :ואם השביעוהו בשבועה שצריכה נקיטת חפץ בלא חפץ )ר"ן ,מרדכי ,תשובת רשב"א( א.או
שפסקו לו בשבועה היסת להישבע בנקיטת חפץ ולא רצה להישבע ושילם  -הוי טעות בדבר
משנה וחוזר )ד"ע בפי' מהרי"ק שורש י(:

.1שבועות)מא:(.

נ"מ

בין

דאורייתא

לרבנן

שכנגדו חשוד על השבועה.
בדאורייתא – הופכים.
בדרבנן – לא הופכים ,כיון שהיא גופא דרבנן ותקנתא
לתקנתא לא עבדינן.
פרש"י :שכנגדו חשוד – הנתבע חשוד ,ותקנו
חכמים שישבע התובע ויטול.
תקנתא היא – שבועת היסת תקנתא היא ,ותקנה
שישבע התובע ויטול.
לא עבדינן – ויפסיד התובע בלי שום שבועה.

.2

שבועות)לח :(:אמר רבא – האי דיינא
שאשתבע בהשם אלוקי ישראל ולא אתפסיה לנשבע
חפצע נעשה כמי שטעה בדבר משנה וחוזר.

אתפסיה חפצא.

רש"י)כתובות( – שבועת המשנה אין צריך נק"ח.
רש"י)גיטין( – צריכה נקיטת חפץ.

√והרא"ש – שבועה דאורייתא צריכה נק"ח ,היסת
אין צריך נק"ח  ,אבל הנשבעים ונוטלים צריך נק"ח.
כ"ד הגאונים.
א.כ"כ הרשב"א – היסת אין צריך נק"ח ,אלא
שבועת התורה והמשנה.
כ"כ הר"ן ,רמב"ם
והר"ן)י"א( – אף היסת צריך נק"ח .ודחה דבריהם.
רמב"ם :היסת אין צריך נק"ח ,מ"מ כבר נהגו הכל להיות
ס"ת ביד חזן הכנסת כשמשביעים היסת כדי לאיים עליו.
ב"י :ואף הנוטלים שדינם ליטול בלא שבועה אלא שהחמירו
עליהן חז"ל להשבע צריך נק"ח.
לפי הגאונים – הנשבעים ונפטרים א"צ נק"ח.
מ"מ הרמב"ם – בכל גוונא צריך נק"ח אף בשותפים שהיא על
הספק.

.3

הר"ן :כל הנשבעים ונוטלים שלא השביען בנק"ח
הוי טועה בדבר משנה וחוזר.

ָ
תו ָר ֶת ָך
מה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

מרדכי

– ה"ה קפץ ונשבע בלא נק"ח צריך לחזור

ולהשבע.

א.מהרי"ק :כל דיין שלא השביע היסת בנק"ח טועה
בדבר משנה וחוזר.
ב"י – וצ"ע מה שייך חזרה בזה.
וד"מ – ר"ל אם זה לא רצה להשבע בנק"ח ושילם הדין
חוזר וצריך להחזיר לו.

.1

פטור בלא שבועה.

סמ"ע :טעמו דלא עבדינן תקנתא לתקנתא ע"כ דנתבע.
שהרי השבועה עצמה של דבריהם היא ,וכשהוא חשוד לא
עבדינן תקנתא שישבע והתובע ויטול בע"כ של נתבע אא"כ
ברצונו של הנתבע.
ודוקא שהנתבע חשוד אבל כשהתובע צריך להישבע ויטול
חשוד )לא עבדינן תקנתא לתקנתא להפוך שבועה(.
ל"א שיטול התובע בלא שבועה אלא ישבע הנתבע רק היסת
ויפטר )כמ"ש צב/ט(.

פטור בלא שבועה.
ערוה"ש :אא"כ מסכים החשוד

שישבע התובע ויטול,
ואם אין רצונו בכך מטיל התובע עליו חרם סתם ולא יותר.

.2

נקיטת חפץ.

סמ"ע :ילפינן מאברהם "שים נא ידך תחת ירכי ואשביעך
בשם אלוקי השמים" ,ופירושו ז"ל דנקט בידו המילה
שהיתה לאברהם מצוה ראשונה וחביבה.
ולדידן חפץ היותר חשוב לאיים עליו הינו ס"ת וגם בעמידה
משום איום .ות"ח שא"צ לאיום כל כך סגי בתפילין
ומיושב.

א.

חוץ משבועת היסת.

ָּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂש ָיח ִתי:

בס"ד.

חו"מ
חלק ב5
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רמב"ם :כבר נהגו הכל להיות ס"ת ביד חזן הכנסת גם
בשבועת היסת כדי לאיים עליו.
טור – ואין חילוק אלא ששבועת הדיינים צריך אחיזת ס"ת
ביד הנתבע והיסת מספיק ביד אחר.
סמ"ע – משמע שבשבועת הדיינים צריך להיות החפץ ביד
עצמו ולא סגי מונח בארון פתוח.
מיהו כשמניח ידו על ס"ת שבארון סגי )כמ"ש הרמ"א ט"ו(,
בידו דקאמר היינו לזמניהם שלא היה להם ס"ת בארון
שבבית הכנסת והיו מביאים אותו לשבועה.

3א .ולא רצה להשבע ושילם.
סמ"ע :אבל כל שלא שילם לא שייך בו חזרה.
כ"כ ד"מ.

ושילם.
ש"ך :כן פירש ד"מ דברי מהרי"ק דמיירי ששילם שאז
שייך חזרה  ,שאם לא שילם לא קם דינא.
אבל מהר"י לבית הלוי – יישב דברי מהרי"ק כפשוטו )אף
שלא שילם( ובא לאפוקי שאם טעה בשיקול הדעת קם דינא
אף שלא שילם לדעת הרא"ש.
מ"מ כבר הוכחתי – שלכו"ע כל שלא נעשה מעשה חוזר
)אף טעות בשיקול הדעת( .ולכן תירצו של הד"מ עיקר.

טעות בדבר משנה חוזר.
ש"ך :המקור מהרי"ק שכתב – הרי לך שכל הפוסקים
ס"ל דלא בעינן נק"ח בהיסת ,וא"כ דיין המחייב הוי טועה
בדבר משנה וחוזר .כ"פ הרמ"א.
ונ"ל שמהרי"ק עצמו טעה בדבר משנה .שהרי –
א .הרבה פוסקים פסקו שאף בהיסת צריך נק"ח .וא"כ
לא הוי טועה בדבר משנה )אלא בשיקול הדעת( ולא
חוזר.
ב .ואע"פ שהגאונים ורו"פ פסקו שבהיסת אין צריך נק"ח
וכן סוגיא דעלמא כוותיה וכן המנהג ,מ"מ במקום שלא
נתפשט המנהג יש להורות נק"ח.
ג .ולכן אם קרה שפסק הדיין נק"ח בהיסת וע"י זה שילם
ולא רצה להשבע – קם דינא ואינו חוזר.
ד .וגדולה מזו אם תפס התובע אפילו בעדים ,נהי
שמחוייב להחזיר מ"מ כיון שהוא מוחזק יכול לומר
קים לי כהפוסקים שמחייבים נק"ח ,ולא אחזיר עד
שתשבע בנק"ח.
וקצה"ח – חולק על הש"ך בטענה )ד (.כיון שבהיסת לא
נחתינן לנכסיה רק מנדים אותו ,א"כ אין לו על הנכסים
כלום לתופסו עבור שבועתו .ולכן כשיש ספק אין ב"ד
מנדים אותו ,וצריך להחזיר מה שתפס.

פז  -יד

.1הרי"ף :כפר הכל ונשבע היסת בלא נקיטת חפץ ואחר
כך חזר והביא עד אחד  -חוזר ונשבע שבועה דאורייתא בנקיטת חפץ.
 .2הגה :הגמ"ר :וכן אם נשבע שבועה דאורייתא ונודע אחר כך שהיה חשוד  -אין שבועתו
כלום וישלם  .ועיין לקמן סוף סימן צב/יג.

.2

שבועה דאורייתא ונודע.

ש"ך :ל"ד שבועה דאורייתא ה"ה לנשבעים ונוטלים.

אין בשבועתו כלום.
סמ"ע :וישלם – פירוש אחר שישבע כנגדו.

וע"ל
שו"ע)צב/יב( :מי שנתחייב שבועת היסת והיה התובע
חשוד אין הנתבע יכול להפך עליו שבועה שהרי אין יכול
להישבע ,אלא ישלם או ישבע היסת.
והוא הדין לקטן שאין הנתבע יכול להפך עליו שבועה מי
שנתחייב שבועה בין של תורה בין של דבריהם ונשבע ואחר
כך באו עדים שהוא חשוד אין שבועתו שנשבע כלום ואם
נשבע ונטל יחזיר לבעל דינו מה שנטל ממנו ואם נשבע
ונפטר ישבע זה שכנגדו ויטול ממנו:

פז  -טו
ָ
תו ָר ֶת ָך
מה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

ָּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂש ָיח ִתי:

חו"מ
חלק ב5
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 .1חפץ זה צריך שיהיה ס"ת א .ולא יאמר אני נשבע
בס"ת זה ,אלא יאחוז הספר תורה בידו ויאמר "אני נשבע בהשם",
א .ואם לא אחז בידו אלא תפילין אין צריך לחזור ולהשביע.
 .2ותלמיד חכם אף לכתחילה אין צריך לאחוז בידו אלא תפילין .א .ויש
מי שאומר דה"מ בפעם ראשונה ,אבל מכאן ואילך הרי הוא כשאר כל
אדם ובספר תורה.
.3הגה :וי"א דספר תורה לאו דוקא ,אלא הוא הדין שאר ספרים שיש בהן שמות
 .4ד"מ)מהרא"י( :וי"א דנוהגין להשביע שבועת הדיינים שהספר תורה מונח לפניו ומניח ידו
עליה ,אבל אינו נוטלו בזרועו ,וכן עושין כשהנשבעים בענייני מסים ,אבל בשאר שבועה כגון
אישה שנשבעת על כתובתה נשבעת על ספר אחר.
)מהרי"ו(.

.1שבועות)לח:(:

שבועה בס"ת ,ות"ח לכתחילה

בתפילין.
א.הר"ן – לא בס"ת הוא נשבע ,אלא שאוחז ס"ת
בזרועו כדי לאיים.
כ"כ הרשב"א – ויאמר "אני נשבע בשם פלוני" ,כדכתיב
"שים נא ידך תחת ירכי ואשביעך בשם אלוקי השמים".
ב).שם( :אר"פ – האי דיינא דאשתבע בתפילין נעשה
כמי שטעה בדבר משנה וחוזר.
ולית הילכתא כרב פפא.

.2

)שם( :שבועה בס"ת  ,ות"ח לכתחילה בתפילין.
שבועה מעומד ות"ח לכתחילה מיושב.
א.פירש הרמ"ה – דוקא בפעם ראשונה ,אבל מכאן
ואילך הרי הוא כשאר כל אדם בס"ת.

.3ד"מ)מהרי"ו(:

ל"ד ס"ת אלא ה"ה שאר ספרים

שיש בהם שמות.

.2

ש"ך)רב האי גאון( :גבול ת"ח לענין זה כל שמניח
תפילין .ולפ"ז בזמנינו אין חילוק בין ת"ח לאחר.

.3

ל"ד ס"ת

סמ"ע :משמע ששאר ספרים עדיפים מס"ת ,שבתפלין
מהני רק בדיעבד ושאר ספרים אף לכתחילה.
אבל הש"ך – תפילין עדיפים משאר ספרים  ,וקשה על
מהרי"ו אם תפילין לכתחילה לא כ"ש שאר ספרים
שלכתחילה לא.
כ"כ הט"ז – פשוט שתפילין עדיפים שנתקדשו שמות
שבהם ,משא"כ שאר ספרים .וכ"ש חומשים שנדפסו שאין
להם דמיון לקדושת תפילין.

ה"ה שאר ספרים.
* :כגון סידורים וחומשים
וערוה"ש – דוקא נביאים וכתובים שנכתבו על קלף כס"ת
דאז קדושתם חמורה מתפילין ,אבל דפוס לא.

.4

כשנשבעים בעיני מיסים.

סמ"ע :היינו שבועת השותפים ,שאין כנגדו יכול לדעת
האמת ,ולכן רגיל להורות היתר לנפשו ולכן מחמירים עליו
)דוקא בס"ת(.

ותלמיד חכם.

פז  -טז

פז  -טז  .1צריך להישבע בשם או באחד מכל הכינויים
א.ומעומד ,ואם נשבע מיושב אינו חוזר ונשבע ,ותלמיד חכם אפילו
לכתחלה מיושב.
ב .בין של תורה בין של דבריהם ,בין על טענת ודאי בין על טענת ספק.
 .2שנים שנתעצמו בדין ונשבעו שלא יטענו אלא האמת ,ואחר כך נתחייב
אחד מהם שבועה לחבירו – י"א שאינו נפטר בשבועה הראשונה.
ָ
תו ָר ֶת ָך
מה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

ָּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂש ָיח ִתי:

בס"ד.

חו"מ
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א.הגה :וי"א דאם נשבעו תחילה בנקיטת חפץ וכדין שבועה  -אין צריכין לחזור ולהישבע,
אלא מזכירין לו אותה שבועה )מרדכי  ,תשו' הרא"ש( .ועיין לקמן סעיף לד.

.1שבועות)לח:(:

לרבנן – ל"ש שם ל"ש כינוי הוי

שבועה.

א).שם( :שבועה מעומד ות"ח מיושב.

רמב"ם :ואם אחר נשבע מיושב אין צריך לחזור.
ב"י – ולמד כן מנשבע בתפילין שבדיעבד אינו חוזר.

ב.רמב"ם :בשם או באחד מכל הכינויים ,בין של
תורה בין של דבריהם ,בין על טענת ודאי בין על טענת
ספק.

.2

הגהות ,מרדכי)הר"ם( :ראובן ושמעון עשו
עיסקא ואמר ראובן לשמעון תן לי אמונת שמים שתחלוק
עמי כל מה שתרוויח .לימים באו לחלק הריווח  ,א"ל
ראובן תשבע לי שלא הרווחת יותר .א"ל שמעון כבר
נתתי לך אמונתי שהיא כמו שבועה – הדין עם ראובן.
כ"כ הרשב"א בתשובה :שנים שנתעצמו בדין
ונשבעו שלא יטענו אלא אמת .ואח"כ נתחייב אחד
שבועה לחברו – אינו נפטר בשבועה ראשונה ,כיון שמה
שנשבע עדיין לא יצא דבר שקר מפיו ,ושבועה אחרונה
שצריך להישבע שפרע ואם לא פרע מוציא דבר שקר מפיו
וחמירא טפי.
א.אבל הרא"ש – אם נשבע לפורעו בזמנים ידועים,
יזהירוהו באותה שבועה שכבר נשבע שהיא אמת.

הגהות והערות :מחלוקת רשב"א*רא"ש תלוי
במחלוקת רש"י*ר"ת בעובר על שבועת ביטוי להבא אם
נעשה חשוד:
רשב"א – ס"ל כרש"י שאינו נעשה חשוד אלא בשבועה
לשעבר ולא להבא ,לפיכך לא נפטר בשבועה ראשונה,
שבשבועה שנשבע לא יצא דבר שקר מפיו.
והרא"ש – ס"ל כר"ת  ,שאפילו שבועה להבא נשעה
חשוד ,לפיכך די בשבועה ראשונה.

1ב .בין של תורה.
סמ"ע :קאי שצריך להשבע בשם או כינוי.
ומה דסגי בכינוי דכתיב "ואשביעך בשם אלוקי השמים"
ואלוקי השמים כינוי הוא )אשירי(.

.2

אינו נפטר משבועה ראשונה.

סמ"ע :טעמו – כשנשבע בראשונה עדיין לא יצא דבר
שקר מפיו ,משא"כ בשבועה אחרונה.
ט"ז :וכן אם עשו מקודם תקיעת כף ,אע"ג דחומר ת"כ
כשבועה מ"מ אינו יוצא י"ח שבועה בזה .ולכן צריך לחזור
ולהישבע.
כ"כ או"ת.

פז  -יז

פז  -יז  .1סדר שבועת הדיינים כך היא :הנשבע אוחז ספר
תורה בזרועו ועומד ונשבע בשם או בכינוי בשבועה או באלה מפיו או מפי
הדיינים.
א .כיצד מפיו אומר "הריני נשבע בה' אלהי ישראל" או "הריני נשבע
במי ששמו רחום או במי ששמו חנון שאיני חייב לזה כלום" .וכן אם
אמר "הרי הוא ארור לה' אלהי ישראל" או "הרי הוא ארור למי ששמו
רחום או למי ששמו חנון אם יש לזה אצלי כלום".
ב .כיצד מפי הדיינים" :משביעים אנו אותך בשם ה' אלהי ישראל או
במי ששמו חנון שאין לזה בידך כלום" והוא עונה אמן או שיאמרו "הרי
פלוני בן פלוני ארור לה' אלהי ישראל או למי ששמו חנון אם יש לפלוני
אצלו ממון ולא יודה לו" והוא עונה אמן.
 .2הגה :מהרי"ו :י"א דשבועת הדיינים צריכה להיות לפני מנין )מהרי"ו סימן קפד וב"י בשם רשב"א( או
ביום הכניסה )כל בו( .ולא ראיתי נוהגין כן:

.1

סדר שבועת דיינים.

ָ
תו ָר ֶת ָך
מה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

סמ"ע)טור( :בין של תורה בין של דבריהם ,בין על
טענת ודאי או ספק כך הוא נשבע.

ָּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂש ָיח ִתי:

בס"ד.

חו"מ
חלק ב5

הלכות שבועות
דיני שבועת היסת ושבועה דאורייתא

בשבועה או באלה.
סמ"ע :פירוש בין בשבועה או באלה ,בין יוצא מפיו או
מפי הדיינים.

הרי הוא בארור

א.
סמ"ע :ואומר בלשון נוכח "הרני מקולל להשם.",,,

.2
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סמ"ע :שאז מצויים רבים ב"ד.

ולא ראיתי נוהגים כן.
פ"ת)נו"ב( :אישה חלושה שאין בכוחה לצאת מביתה
ורצונה להשבע בביתה בפני שמשים – יש להקל לה,
ובתנאי שיהיה בפני מניין .כיון שלא נהגתי כמנהג להשביע
בבית כנסת כן יצאתי מהמנהג שא"צ מניין אלא צריך מניין.

ולא ראיתי נוהגים כן.
ב"י)מ"כ( :מי שמחוייב שבועה וקפץ

ונשבע ,יחזור

וישבע ע"ד ב"ד .כ"כ רי"ו)ר"ת(.

ביום הכניסה.

פז  -יח

פז  -יח  .1להרמב"ם אף שבועת היסת בשם או בכינוי או
בשבועה או באלה ,ואין בינה לשבועת הדיינים אלא ששבועת )היסת(
אינה בנקיטת חפץ.
א.ולא הודו לו ,ואמרו דשבועת היסת אינה לא בשם ולא בכינוי אלא
בשבועה סתם או בארור:
שבועת היסת.
.1רמב"ם

– בשם או בכינוי או באלה ,מ"מ אין צריך

א.רמב"ן,

רשב"א – אין צריך שם או כינוי.

נק"ח.

.1

בשבועה או באלה.

סמ"ע :פירוש בין יהא ההיסת באלה או שבועה צריך
להזכיר שם או כינוי .וע"ז לא הודו לו  ,שלא צריך שם או
כינוי בהיסת.

משרים :שבועת היסת אינה אלא חרם סתם.
ש"ך – פירוש שאינו בס"ת בכלל אלא שמחרים בשמו )של
אדם( בחרם סתם.
מיהו האידנא נוהגים להשביע היסת בשבועה שאומר "אני
נשבע שאין לזה אצלי כלום".
פ"ת)ת' כנסת יחזקאל( – וה"ד דוקא בשאר עמי ארצות
כדי לאיים עליהם ,אבל ת"ח ח"ו לאיים עליו ואין פוסקים
עליו רק קבלת חרם בצנעא .וכן המנהג.
כ"פ מחנה אפרים.
ת' בית אפרים – ואם יש לחכם עד המסייע שלא נשאר
החכם חייב אפילו פרוטה ,אף חרם אינו מקבל.

פז  -יט

י"א שבדורות אחרונים ביטלו שבועה בשם לפי שעונשה
גדול  ,ונהגו להשביעה בארור:
טור :כתב רש"י – בדורותינו בטלו הראשונים
שבועה דאורייתא לפי שעונשה גדול .ותקנו לגזור עליו
ארור בעשרה .דארור בו שבועה.
כ"כ הרמ"ה – גם בארור צריך נק"ח.
כ"כ הר"ן]רי"ף ,רמב"ם[.

ביטלו שבועה בשם.

ָ
תו ָר ֶת ָך
מה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

סמ"ע:

ואפילו שבועת הדיינים.

ונהגו להשביע בארור.
ורש"י כתב :ארור בעשרה.
סמ"ע – והמחבר השמיט תיבת "עשרה" דס"ל שרש"י
מצריך עשרה בכל שאר שבועות ,וכיון שלא קי"ל הכי
בשאר שבועות ה"ה בארור אין צריך עשרה.

ָּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂש ָיח ִתי:

בס"ד.

חו"מ
חלק ב5

הלכות שבועות
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בארור

בארור.
סמ"ע :וצריך להזכיר השם או כינוי כגון שיאמר "בארור
אהא לשם ",,,ועכ"ז לא חמור כמו שבועה.
אבל תח"ס – גם שבועת האלה בשם עונשה חמור על כל
העולם ,לכן תיקנו ארור בעשרה )במקום בשם(.

ש"ך :ובהיסת אינו מזכיר ה' אלא אומר "אני נשבע שאין
לזה אצלי כלום".

פז  -כ  .1משביעים אותו בכל לשון שהוא מבין.
א.שבועות)לח (:ויאיימו עליו )פירוש ענין אימה( קודם שישביעו ואומרים לו
"הוי יודע שכל העולם נזדעזע בשעה שאמר הקב"ה לא תשא ,ובכל
העבירות שבתורה נאמר ונקה וכאן נאמר לא ינקה ,וכל העבירות
שבתורה נפרעים ממנו וכאן ממנו וממשפחתו ,ולא עוד אלא שגורם
להיפרע משונאיהם של ישראל ,שכל ישראל ערבים זה לזה ,כל עבירות
שבתורה תולים לו שנים ושלשה דורות אם יש לו זכות ,וכאן נפרעים
מיד .דברים שאין אש ומים מכלים אותם שבועת שקר מכלה אותם".
 .2אמר איני נשבע  -פוטרים אותו ,ונותן מה שטענו חבירו.
א .אם אמר הריני נשבע וחבירו תובע ,העומדים שם אומרים זה לזה
"סורו נא מעל אהלי הרשעים האלה" ,ואומרים לו "לא על דעתך אנו
משביעים אותך אלא על דעתינו ועל דעת בית דין".
 .3הגה :א.הרא"ש :ואם יש צד רמאות  -יש לדיין לומר לו לפרש בשבועתו כל צד רמאות
שיש לחשוב בלבו )הרא"ש ונמ"י( .ב.מהרי"ו :וכן יש רשות לדיין להשביע בנקיטת חפץ במקום
שאינו צריך .ג.הר"ן :או לאיים בדברים אחרים אם יראה לו שיש צורך בדבר.

.1

שבועות)לח :(:ת"ר – שבועת הדיינים כלשונה
נאמרת )כלומר בכל לשון שמבין(.
רמב"ם :הורו רבותי שאין משביעים אלא בלשון
הקודש.
טור – ואין ראוי לסמוך ע"ז ,ואע"פ שנהגו כן מ"מ צריך
להודיע לנשבע שיהא מבין ומכיר לשון השבועה.
א).שם( :ואומרים לו הוי יודע וכו'

.2

)שם( :אמר איני נשבע פוטרים אותו מיד.

לרש"י – משיצא מב"ד אינו יכול יותר לחזור בו,
לפיכך פוטרים אותו ואין משהים אותו כאן שלא יוכל
לחזור בו וישלם בע"כ.
לר"ת – כ"ז שלא שילם יכול לחזור בו ,לפיכך ממהרים
לפורעו שלא יוכל לחזור בו.
א).שם( :סוף הברייתא – אמר הרני נשבע. ,,,
שם)לט :(:בשלמא ההיא דקא משתבע קאי אאיסורא,
אלא ההוא שמשביע אמאי ?

ָ
תו ָר ֶת ָך
מה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

כדתניא " -שבועת ה' תהיה בין שניהם" שבועה חלה על
שניהם.
פרש"י :ששניהם נענשים שלא דקדק למסור ממונו ביד
איש נאמן ובאו לידי חילול ה'.
אבל הגהות)תו"ס( – בין שניהם ממ"נ אינה יוצאה
בלא עונש ,אם נשבע לשקר זה נענש ואם נשבע לאמת
המשביעו נענש שהשביעו לשוא .וכ"פ ר"ח ,סמ"ג.

.1

נאמר בהם ונקה.

סמ"ע :דכתיב "ונקה לא ינקה" נקה לשבים לא ינקה
לאינם שבים ,ובשבועה לא כתוב "ונקה" כלל.

.2

פוטרים אותו ונותן.

סמ"ע :פירוש מכוח שפוטרים אותו דהיינו מסלקים אותו
שיצא שאז אינו יכול לחזור בו וצריך לשלם.
כ"ד רש"י ,תו"ס ,רא"ש.
והר"ן – לרש"י אף שלא שיצא כל שנסתלקו מאותו עניין
שוב אינו יכול לחזור בו .וכנ"ד הרמב"ם.

ָּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂש ָיח ִתי:

בס"ד.
א.
סמ"ע:

חו"מ
חלק ב5

הלכות שבועות
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וחברו תובע.

כיון שרואה שחברו מוכן להשבע וזה ממשיך
לתבוע ממנו ,ולא השווה עמו שלא יגרום לשבועה – הרי גם
הוא נקרא רשע.

3א .לומר לו לפרש
סמ"ע :ולא סגי במה שנשבע ע"ד ב"ד.
ג .או לאיים עוד בדברים אחרים.
הר"ן)ויקרא רבא( :משביעים אדם בס"ת ומביאים
לפניו נודות נפוחים.

וכ"כ בשם הגאון – שמאיימים עליו בדברים אחרים ,כגון
מטה של מתים ונרות דולקות ושופרות ומתירים הנודות
ומבקעים ומכבים הנרות בשעת שבועה.
ב"י – ומסתבר שלא עושים כן בת"ח.
ועוד נ"ל כיון שלא הוזכר בתלמוד אינו אלא שיש ביד הדיין
להחמיר עליו בכיו"ב.

בדברים אחרים.
פ"ת)כנה"ג( :ואם לא נהגו חומרות אלו אין המשביע
יכול לכפות לעשותם )ת' הגאונים(.
כ"כ תח"ס – ולא נהגו בכל זה ,ואין להחמיר בזה כלל.

פז  -כא

 .1רמב"ם :אין מאיימין אלא בשבועת הדיינים שהיא על
ידי טענת ודאי וכפירה ,בין שהיתה מן התורה בין מדבריהם ,אבל על
שבועה שנתחייב בה בטענת ספק בין מן התורה בין מדבריהם ,וכן
בשבועת היסת  -אינו צריך איום.
 .2ואעפ"כ צריכים הדיינים לפצור בבעלי דינים אולי יחזרו בהם עד שלא
תהיה שם שבועה כלל:

.1

שהיא על טענה ודאית.

סמ"ע :כיון שהתובע נגדו וטוענו ודאי ,יש רגליים לדבר
קצת שזה ישבע לשקר .לכן מאיימים עליו .משא"כ
כשטוענו בספק או שבועת היסת אף שטוענו ודאי כיון
שהשבועה קלה )בלא נק"ח( – אין צריך איום.

.2

לפצור בבעלי דינים.

פ"ת)תח"ס( :מניין לנו שאף שבועת אמת עבירה היא,
ומניין למדרש בדוגמא של ינאי שאלף עיירות יכולים
להיחרב בגלל עוון שבועת אמת ?
יש לזה רמז בקוהלת )ט/ב(" :הכל ,,,כאשר שבועה ירא"
שפורש מלהישבע אפילו על האמת מיראת כבוד ה' ,ומטעם
שלא ירגיל להשבע ויבוא ח"ו למעול בשבועה.
ומ"ש הפסוק "ובשמו תשבע" רק לומר שאם נשבע אינו
לוקה מ"מ אסור.

פז  -כב

רמב"ם :הורו רבותיי כל מי שנתחייב שבועה בין של תורה בין
של דבריהם אפילו היסת ,יש לו להחרים סתם קודם שישבע על כל מי
שטוען עליו דבר שאינו חייב בו כדי להשביעו חנם ,ויענה המשביעו אמן:
כל שטוענים עליו.
סמ"ע :בין הנשבע ונוטל או הנשבע ונפטר לעולם זה
שכנגדו צריך לקבל עליו בחרם.

ָ
תו ָר ֶת ָך
מה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

והט"ז – בנשבע ונוטל אין צריך קבלת חרם ,וכן מי
שנתחייב היסת והפכה על שכנגדו אין צריך המהפך לקבל
חרם תחילה.

ָּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂש ָיח ִתי:

חו"מ
חלק ב5

בס"ד.

הלכות שבועות
דיני שבועת היסת ושבועה דאורייתא

שהרי עיקר טעם החרם שלא יהא כ"א משביע על חינם כדי
שיקבל סך מעות ויוותר לו .וזה לא שייך כאן שהרי מה
שהפך עליו השבועה היה כדי להציל עצמו מהשבועה.
וכן בנשבע ונוטל שהרי יש לו זכות ליטול ע"י שבועה ,ואין
חשש שכנגדו מטיל עליו שבועת חינם שהרי חפץ שלא
ישבע ולא יטול.
כ"כ הנתיבות.
אומנם או"ת – המנהג כהסמ"ע שאף בהיפוך שבועה
מחרימים .כ"ד בית אפרים ,עטרת צבי.
פ"ת)עטרת צבי( :מ"מ שבועה דאורייתא שעל ידי עד
אחד אין צריך התובע לקבל חרם ,כיון שאף אם היה חייב
שבועה עד המסייע פוטרו וכ"ש מחרם.

ויענה משביעו אמן
קשה:
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שו"ע)עא/ח( פסק כשמחרימים אין צריך לענות

סמ"ע – באמת אין צריך לענות אמן ,ולכן שם שרוצה
הנתבע לצאת מבית הכנסת אין צריך לענות אמן ,אבל כאן
שממילא נשאר שהרי רוצה להשביעו ,צריך לענות אמן כדי
שיאויים יותר.
והתומים – ועכשיו נהגו לקבל חרם בנוכח ,שיאמר "אני
מקבל בחרם" וא"צ עוד אמן.
וכ"ד ת' שב יעקב – לקבל חרם בנוכח ולא חרם סתם.
והט"ז – ל"ק מעיקרא !
שכאן לא נשבע זה עד שהלה יקבל עליו חרם ,ולכן כל
שהלה לא עונה אמן לא ישבע זה ,שיחשוב הלה שאינו בכלל
החרם.
משא"כ שם שאין החרם מביאו לשום דבר.
ולפ"ז :אם נתחייב הנתבע היסת להיפטר והפכה על המלוה
שישבע ויטול ואינו רוצה להשבע אלא רוצה להחרים סתם ,
אין צריך הנתבע לענות אמן ,כיון שחרם זה אינו מביאו
לשום דבר שיתחדש על ידו.
אלא המנהג היום שיקבל עליו הנתבע חרם בפירוש.

אמן ?

פז  -כג

.1

ה"ה:

כל שבועה מן הדין בפני הלה שכנגדו

א.ת'

אשכנזית  ,מהר"ם) :או בפני העד אם אין התובע יודע האמת רק על פי העד ואז אין צריך
לישבע בפני התובע( ,ב.ת' הרשב"א :ואם השביעוהו שלא בפניו ,אם נשבע

כתקנו ועל דעת בית דין נפטר.

ג.הגה:

ת'

הרשב"א :ואע"פ שלא נשבע במקומו שהוא מקום רבים ואיכא למימר שיתבייש

לפניהם.
.2ת' הרשב"א :מיהו לכתחילה יכול לומר שישבע לו במקום שנעשה שם העסק שיודעין שם
בני אדם או שהוא מקום רבים.
א.ת' אשכנזית :מיהו אם אין הנתבע הולך לשם עכשיו  -צריך להמתין עד שיבא שם ואז
צריך להישבע שם ,ולא יכול לומר לא אשבע אלא בעירי.

.1

בפני הלה שכנגדו

סמ"ע :כדי שיתבייש ממנו שהוא יודע האמת .לפיכך
כשהוא אינו יודע אלא ע"פ העד אין צריך להישבע בפני
התובע אלא לפני העד.

בפני העד

א.
ש"ך :ולא ראיתי נוהגין להשבע בפני העד.

פז  -כד

וצ"ע.

פז  -כד  .1רמב"ם :הטוען את חבירו טענות הרבה אין משביעים
אותו אלא שבועה אחת על הכל) .כ"כ ה"ה בשם הרב האי(.
ָ
תו ָר ֶת ָך
מה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

ָּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂש ָיח ִתי:

בס"ד.

הלכות שבועות

חו"מ
חלק ב5
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דיני שבועת היסת ושבועה דאורייתא

.2ה"ה)גאון( :נתחייב שתי שבועות על שתי טענות קלה וחמורה משביעים
אותו בחמורה ומגלגלים בה השאר דברים) .וסמך לזה מי שנתחייב שתי מיתות נדון בחמורה(.
 .3הגה :ד"מ)ת' מימוני( :מי שטוען על חבירו שהוא חייב לו ואומר שיש לו עוד תביעות
אחרות עליו שאינו רוצה לתובעו עתה  -אומרים לו שיטען עליו הכל ביחד ,ואם אינו רוצה
והנתבע אומר שאינו חייב לו כלום  -נשבע ונפטר ממנו מכל תביעות שיש לו עליו עד אותו
היום )תשובת מיימוני ספר משפטים סימן לד  ,וב"י מ"כ(:

.1

אלא שבועה אחת.

פ"ת :ת' הרדב"ז – ראובן בא אל שמעון בשתי תביעות
אחת שלו ואחת של לוי שהוא שלוחו .ונתחייב שמעון ב'
שבועות .האם ישבע לראובן ב' שבועות שהרי בא מכח
אחר ,או כיון שהוא שלוחו הוי כנתחייב לאדם אחד ב'
שבועות שנשבע אחת ?
תשובה :כיון שדין השו"ע כאן הוא מהרמב"ם ואין לו
מקור בגמרא הבו דלא להוסיף עליו ,וכאן ישבע ב' שבועות,
דהוי כטענו ב' בנ"א.
והפמ"א – אף כה"ג נשבע רק פ"א ,אם רוצה להשביעו
עכשיו.
ברכ"י :ודברי הרדב"ז מפוקפקים אצלי ,אא"כ רוצה
להשביעו עכשיו רק על מה שבא כשלוחו ,והשבועה שלו
רוצה לדחותו – דמהני.

.3

נשבע ונפטר.

סמ"ע :אא"כ יביא התובע עדות וראיה לדבריו.

הכל יחד.
ערוה"ש :ואם שניהם

תובעים זל"ז ושניהם התחייבו
שבועה ,וכ"א אומר שהשני ישבע תחילה – השבועה
החמורה קודמת ,אא"כ רואים ב"ד שאם יקדמו לשני יבוא
הדבר לפשרה הרשות בידם ולא יצטרכו להשביע כלל.
ואם שני השבועות שוות אין דין קדימה ויעשו לפי ראות עני
ב"ד.

וע"ל
שו"ע)כ"ד/א(:

אין נזקקים אלא לתובע תחילה,,,
הגה )נ"מ כשנזזקים לתובע תחילה(  ,,, -או שאמר התובע
שיש לו טענות הרבה ע"ז ואינו רוצה לטעון עכשיו –
שומעים לתובע.,,,

וקשה:
הש"ך – כאן מיירי שהתובע אומר דלא איכפת ליה אם
ישבע ,ואף בשבועה לא יפטר שיש עליו תביעות דלא שייך
בהו שבועה.
והסמ"ע – הכא מיירי דבטענה שהוא טוען אינו נפטר
משבועה.
א"נ הכא מיירי שהנתבע אינו טוען כנגדו שאין חייב לו
כלום )ויתכן שמוכן לשלם ולא קשור לשבועה( ,אלא
שרוצה להיפטר ממנו.
כ"כ פני משה.
והברכ"י – שם ניכר מבין ריסי עני התובע שכוונתו
להשביע הרבה שבועות  ,לפיכך כופים אותו שיטען כל
טענותיו.
משאכ"כ שאין כוונתו ,כי שמא יש לו עדים או יודה לו
הנתבע.
באר הגולה – כאן מיירי שיש היזק לנתבע אם לא יטען כל
טענותיו  ,ולכן אומרים לו לטעון הכל ,משא"כ שם.

פז  -כה .1 11רמב"ם :כל הטוען לחבירו טענה שאפילו אם הודה לא
יתחייב ממון ,אע"פ שכפר  -אין מחייבים אותו היסת.
א .כיצד :אמרת ליתן לי מנה ,להד"מ  -אין משביעים אותו לא היסת
ולא חרם ,שאף אם הודה אינו חייב לו כלום .ב ).רי"ו :והוא הדין אם אין לו

לפרוע אין משביעין על כפירתו(

)תשובת הרא"ש גבי אשת איש והטור הביאו סימן צז וב"י בשם ר"י נכ"ג ח"ו(.

 .2רמב"ם :אתה קללת אותי אתה הוצאת עלי שם רע ,להד"מ  -אין
מחרימים על זה וכן כל כיוצא בזה.
א.הגה :טור :ויש אומרים דמחרימים על זה ,דהרי אם יתברר שהוא אמת קונסין אותו.

ָ
תו ָר ֶת ָך
מה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

ָּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂש ָיח ִתי:

בס"ד.

.1

חו"מ
חלק ב5
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לא יתחייב ממון.

סמ"ע :ואף אם היה מתחייב שבועה אם היה מודה ,
כשכפר פטור משבועת היסת.

אין מחייבים היסת.
סמ"ע :וגם לא חרם.
ש"ך :ה"ה אם היה מודה כנגדו היה נשבע ונוטל ,עתה
שכופר לא נשבע כיון שלא היה מתחייב ממון כפשוטו.
וכ"ש אם עד אחד מעידו שעשה עמו שותפות והוא כופר
פטור משבועה להכחיש העד ,שהרי אף שהיה מודה לעד לא
היה עליו רק שבועת השותפים.

אין מחייבים אותו היסת.
ערוה"ש :וכן אין מחייבים היסת על כפירת טובת הנאה.
כגון :תבעו שהפקיד אצלו מעות צדקה וזה משיבו שכבר
החזיר לו – פטור משבועה.
ואע"פ שמשביעים על הקדשות ועל הצדקות )סצ"ה( א"כ
נשביעו בשביל העניים ,וזה דוקא כשהקהל או ב"ד תובעים
אותו בשביל העניים והם עומדים במקום העניים ,אבל בזה
היחיד שתובעו ואומר שנתן לו מעות עצמו של הצדקה והוא
אומר שהחזיר הו"ל ממון שאין לו תובעים )ט"ז(.
ולכן אם הקהל יודעים ממעות אלו בברי הם יתבעו אותו
ויחייבוהו שבועה.

א.
סמ"ע:
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אמרת לתת לי מנה.

שהוא דיבור בעלמא ויכול לחזור בו.
ואף אם יתבע אותו שהודה לו וזה כופר אין צריך שבועה
שאף אם היה מודה יכול לומר שכוונתו היתה להשטות
שנאמן בשבועה.

אמרת לתת לי מנה.
ש"ך :ואם אמר לעני כיון שאינו יכול לחזור בו )רמג/ב(
אם כופר משביעים אותו ,דאמירתו לגבוה כמסירתו להקדש.
כ"כ מרדכי )הר"מ( – אם העני תובע לעשיר אתה נדרת לי
כו"כ נשבע .כ"כ רש"ל.

האם אמירה לעני הוי קניין ?
פ"ת :דגמ"ר – אמירה לעני עדיף דהוי נדר ,מתקיעת כף
לעשיר שאין משביעים אותו אלא רק מזכירים לו שבועתו
ראשונה ,שבתקיעת כף אם הוא אמת כופים אותו לקיים
מ"מ אינו קניין גמור ,משא"כ לעני דהוי קניין גמור.
מ"מ כתבו סמ"ע והש"ך – דאמירה לעני הוי נדר ויכול
להתירו .משמע שאינו כמשיכה דשוב לא מועיל התרה.
ובתומים – זוהי מחלוקת אי אמירתו לגבוה כמסירתו
להדיוט גם לגבי צדקה לעני )שלא יכול חזור בו(.
שדעת הב"י – ל"א רק לענייני הקדש ולא לעני.
סמ"ע ,ש"ך – גם בעני אמרינן אמירתו לגבוה כמסירתו
להקדש.

ָ
תו ָר ֶת ָך
מה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

תומים :אף למ"ד הוי כמסירה ה"מ בחפץ מסוים ,אבל
אמר אתן סתם מנה – אין שייך בו מסירה להדיוט.
וקצה"ח – ליתא ,שבהקדש אם אמר הרי עלי מנה לגבוה
נתחייבו נכסיו ,וכן באומר לעני הוי כאמירה לגבוה ועושה
קניין ונתחייבו נכסיו.
פ"ת)ת' מים חיים( :אישה עשירה שמת בעלה והניח
ס"ת ביד איש אחר ,ואמרה האלמנה שתיקח ס"ת זה ותיתן
לבהמ"ד שהיה בעלה ,ויש ע"ז עד אחד .אלא שהאלמנה
אומרת שהיה תנאי "אם תהיה דירתה בעיר הנ'ל"  ,והעד
מכחישה שלא שמע תנאי זה .האם מחוייבת שבועה להכחיש
העד ?
תשובה :לכאורה אמרינן אמירתו לגבוה כמסירתו להדיוט,
וא"כ חייבת להישבע נגד העד.
אבל כאן כיון שהס"ת לא היה שייך עדיין לאלמנה בשעת
האמירה ,שעדיין לא נשבעה על הכתובה ,אפילו היתה
מקדישה לא היה תופס.

אמרת לתת.
תומים :באמירה לעני משביעים אותו – וקשה מ"ש
מתקיעת כף ?
נתיבות – ויש לחלק :
שבתקיעת כף ב"ד כופים אותו בהכאות עד שיקיים בעצמו
ולכן אין משביעים.
אבל בנדר לעני שממשכנים ע"ז אם מודה ,כשכופר
משביעים אותו.

שאף אם הודה.
קצה"ח :בדבר שאם הודה

היה חייב לקבל מי שפרע,
כגון מכר לו מטלטלים ולא משך ,שאם היה מודה היה צריך
לקבל מי שפרע ולא יכול להימלט מקללה ,האם בכופר חייב
שבועה ?
כנה"ג – נשאר בספק.
ובש"ך – פשוט שא"צ שבועה.
ולענ"ד :כיון שלפי המחבר )רד/ד( מי שפרע אינו בנוכח
אלא בסתם ,א"כ כשכופר נמי יאררו בסתם ויאמרו לו אם
האמת אתך אין כאן קללה ואינו אלא כחרם סתם.

אין משביעים אותו.
ש"ך)בעה"ט( :ראובן הוציא שטר בקניין שכתוב בו
ששמעון נתרצה בהיפוך ,ומתו העדים ונתקיים עד אחד
שבשטר ,ושמעון מכחיש שנתרצה .
ישבע שמעון היסת שלא חייב לראובן כלום ויפטר ,מ"מ אין
כאן שבועה נגד עד אחד שהרי העד אינו מעיד על ממון אלא
על היפוך שבועה ,ודבר הגורם לממון אינו כממון.
ערוה"ש :אף אם הודה שנשבע לתת לו כו"כ אך טוען
שמחל לו או שהיה תנאי – נאמן במיגו שיכל לכפור
בשבועה או ת"כ.
אבל אם יש שני עדים על השבועה – מחייבים אותו לשלם
ואינו נאמן לומר מחלת לי ,דטענה גרועה היא )או"ת(.
אא"כ מביא ראיה לדבריו.

ָּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂש ָיח ִתי:

הלכות שבועות
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ואם אמר תנאי היה בדבר ואין עדים מכחישים אותו )שאינם
יודעים( – משביעים אותו ע"ז ,כיון שיש שני עדים הוי
כחיוב ממש.
וכן בטענת שבועת השותפים ,כשמביא שני עדים שהיה
שותפו יכול להשביעו.

לא היסת.
באה"ט :וכ"ש שלא שבועה דאורייתא כגון מודה במקצת
או עד אחד מכחישו.

אין לו לפרוע.

ב.
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ש"ך :רי"ו כתב כן על אשת איש שלא משביעים אותה
לפי שאין לה מה לפרוע.
וא"כ למחבר שפסק שמשביע אשת איש צ"ע !
מ"מ עיקר כרי"ו.

2א .וי"א דמחרימים.
סמ"ע :אף לא משביעים היסת ע"ז ,כיון שאף אם יודה
אין כאן חיוב ממון כי אם קנס.
אבל אם טענו אתה חבלת בי והוא כופר מסיק הרמב"ם
שנשבע היסת על כפירתו ,לפי שאם היה מודה היה חייב
שבת וריפוי שהוא ממון.

פז  -כה2

2
 .1הגה :טוען על חבירו גזלתני או גנבת ממני והוא כופר ,אע"פ שלפי
טענת התובע פסול להישבע  -אפ"ה נשבע לו )מרדכי( ,ודוקא שתבעו הממון שעיקר התביעה הוא
משום ממון ,אבל אם עיקר התביעה היא משום האיסור אין משביעים )פסקי מהרא"י( .
 .2מי שתובעת אחד שנדר לה דבר באתננה והוא כופר  -חייב להישבע )ריב"ש(:

.1

מרדכי)הר"ם( :אם תבעו :גזלתני ,גנבתני אם
כופר צריך להישבע היסת או שבועה דאורייתא של מודה
במקצת.
אבל ת' הרמב"ן – אינו נשבע שלפי דברי התובע הרי
הוא חשוד שאינו נשבע.
והב"י)תלמידי הרשב"א( – פסקו כהר"ם ,דוקא
בגזלתני משום שאפשר שתופס משום ספק מלוה ישנה
ואפשר שמחזיר לו )ולא יגזול( ,אבל א"ל לקחת ממני
ריבית שא"א בחזרה נפסל לשבועה.
√ופסקי מהרא"י – אף להר"ם אינו נשבע רק
כשעיקר התביעה על ממון ,אבל על דבר איסור אע"ג
דנפקא מיניה ממון אין משביעים.

.2

ד"מ)ריב"ש(:

מי שתבעתו זונה באתננה צריך

להישבע.

שו"ע)עה/ח( :מנה לי בידך שגזלתני והלה אומר לא היו
דברים מעולם – משביעים אותו היסת .ואם הודה מקצת או
שעד אחד מעיד שגזלו – משביעים אותו שבועת התורה:

והוא כופר.
.1
ערוה"ש :אם ידוע לנו

סמ"ע :אע"ג דנ"מ גם לעניין ממון.
והש"ך – ואינו מוכרח ,אדרבא לומדים להשביע בממון
מאיסור בגלגול בסוטה .
וכ"כ הרמב"ם – משביעה בנק"ח שלא זינתה תחתיו )שהוא
איסורא( ואח"כ תגבה כתובתה.

משום איסור.
ערוה"ש :כגון אישה שתבעה

מאיש שנתעברה ממנו,
וממילא יש גם תביעת מזונות לולד ,והוא מכחישה – לא
משביעים אותו היסת אלא מטילים חרם סתם .ודוקא היסת
לא מטילים אבל שבועה דאורייתא מצינו בדבר איסור כמו
שבועת הסוטה.
ולא עוד אלא  -אפילו באה לפני ב"ד ואומרת נתעברתי
מפלוני ותובעת מזונות לולד שעיקר תביעתה ממון – מ"מ
אין משביעים אותו שיש לחוש שהפרוצות יביישו אנשים
כשרים להטיל עליהם שבועה להוציא ממון ,ולכן אפילו
חרם סתם אין מטילים.

שנדר לה באתננה ,,,חייב להישבע.
שהוא

גזלן נפסל לשבועה

ומהפכים לשכנגדו.

אפ"ה נשבע.
סמ"ע :דאמרינן שמא ספק מלוה ישנה יש לו לזה על
התובע מש"ה גנבו כדי להתפייס בו.
לאפוקי הע"ש – דס"ל שחשוד על ממון לא חשוד על
השבועה.

עיקר התביעה משום איסור

ָ
תו ָר ֶת ָך
מה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

הב"ח :וצ"ע ,כיון שכל המזנות אינן חוששות לטבול והם
מוחזקות בנידה וחייב כרת ,ולפי רש"י מחוייבי כרת פטורים
מתשלומים דקם ליה בדרבה מיניה ,ולכן אף שכפר פטור
משבועה ?
הש"ך – ולא דק ,דרש"י מיירי אלא הבא על אמו שחייב
מיתה בידי ב"ד אבל חייבי כריתות חייבים בתשלומים
)לאפוקי רבי נחוניא בן הקנה(.
וכ"פ הרבה פוסקים.

ָּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂש ָיח ִתי:

בס"ד.

חו"מ
חלק ב5
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חייב להישבע.
קצה"ח :נדר לאשת איש באתננה ,אין כאן שבועה דקם
ליה בדרבה מיניה.
אומנם אם תובעת  50של אתנן ו  50של הלוואה ,ומודה
באתנן וכופר בהלוואה – חייב שבועה על  50של ההלוואה
משום מודה במקצת.

ואע"פ ש –  50של האתנן פטור )דהוי כופר בכל( ! מ"מ
יש עליו חיוב תשלומים אלא שאין כח לב"ד לעונשו בממון
כיון שנתחייב מיתה ,אבל אם תפסה לא מוציאים מידה
)כמ"ש הרש"ל( .וא"כ הוי מודה במקצת וחייב שבועה.
ואינו דומה לחייב ליד"ש שאין בו משום מודה במקצת
כה"ג ,כיון שאין חייב בדיני אדם כלל ,ולכן כשתפס לא
מהני.

פז  -כו

 .1טענו שעשה לו דבר שאינו חייב עליו אלא קנס  -אינו
נשבע היסת ,שאילו הודה היה פטור.
 .2אבל אם טענו שהעמידו בדין על הקנס והביא עדים וחייבוהו בית דין
לשלם ,והלה אומר להד"מ  -צריך לישבע היסת:

.1

רמב"ם :טען חבלת בי ,להד"מ – נשבע היסת,
שאע"פ שאינו משלם קנס ע"פ עצמו ,מ"מ שבת וריפוי
משלם.
אתה ביישתני ,להד"מ – אם הוא במקום שגובים קנס
נשבע היסת ,שאילו הודה היה משלם ,ואם לא כן פטור.

.2

ב"ק)עד :(:מודה בקנס פטור.

ובכתובות)מב – (.כשעמד בדין הוי ממונו.

ולכן פסק הרמב"ם :אבל אם טענו שהעמידו
בדין על הקנס והביא עדים וחייבוהו בית דין לשלם,
והלה אומר להד"מ  -צריך להישבע היסת:

שאינו חייב אלא קנס.
.1
סמ"ע :לאפוקי שתבעו שחבל בו שיש

בו קנס )נזק,
צער( ויש בו גם ממון )ריפו שבת( דצריך להישבע.
ש"ך)רי"ו( :כמו בקנס כשכופר לא נשבע כיון שאם
היה מודה היה פטור ,כן במקרה שמחויב להישבע ואינו יכול
לשלם בקנס פטור ,כיון שאם היה מודה היה פטור )שמודה
בקנס פטור(.
וכ"ה בתו"ס.

אלא קנס.
קצה"ח :הכופר ממון שבזה"ז רק מנדים שישלם ,אם
חייב שבועה ?
טענו בדבר שהוא ממון אלא שאין דנים בזה"ז לפי שאינו
שכיח ,אבל מנדים עד שישלם ,וזה כופר  .האם משביעים
על כפירתו כיון שאם יודה ינדוהו עד שישלם או כיון שאין
יורדים לנכסיו אין משביעים אותו ?

 סמ"ג :טוען לחברו אתה ביישתני במקום שדניםקנסות נשבע על כפירתו.
משמע במקום שאין דנים )לא מנדים( אין צריך
שבועה.
אומנם כיון שהם מנדים על שישלם מיקרי כמקום
שגובים.
 וכ"מ בגזל חש"ו שחייב שבועה בכופר אף שאם היהמודה היה רק בנידוי כמ"ש רי"ו.
כ"מ מהראב"ד.

 .2והביא עדים.
סמ"ע :פירוש שטען שבשעה
ב"ד וחייבוהו ב"ד על פיהם.

וחייבוהו ב"ד
ש"ך :המבי"ט – ראובן תובע לשמעון שהתחייב
בב"ד בממון מחמת עסק שותפות  ,ושמעון מכחיש ורוצה
לטעון מחדש – צריך שמעון להישבע )כמו אצלנו(.
ואין נ"ל – דכיון דמיירי בקנס וכה"ג שאם לא חייבוהו
ב"ד מתחילה לא היה מתחייב עכשיו ,משא"כ בממון למה
ישבע ,יטען עתה מחדש ,אא"כ בגוונא שלא יוכל לחזור
ולטעון כמיקודם.

צריך להשבע היסת
סמ"ע :שהרי אילו הודה שחייבוהו היה חייב ממון.
ש"ך :והאידנא דלא דנים קנס לא שייך דין זה.

פז  -כז
ָ
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מה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

שתבעו הביא עדים לפני

ָּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂש ָיח ִתי:
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 .1מי שנתחייב שבועה בב"ד ויצא מב"ד ,ואחר זמן
תבעו חבירו שישבע לו ואמר נשבעתי :א.אם הוא מהנשבעים ונפטרים
 נאמן .ב.טור)עט/יג( :אלא אם כן התרה בו לא תשבע אלא בפני עדים. .2ואם עדים מעידים שלא נשבע באותו יום שאומר שנשבע ,כגון
שאומרים שלא זזה ידם מתוך ידו  -הוחזק כפרן לאותה שבועה ואינו
נאמן לומר נשבעתי אחר כך.
 .3הגה :אבל צריך לקבל עליו חרם סתם שנשבע )רי"ו( ,א .מיהו בזמן הזה דנוהגים להישבע
בבית הכנסת לפני שמש או עדים  -אינו נאמן לומר שנשבע ,עד שיביא ראיה לדבריו )מרדכי פ"ק
דב"מ ור"י הנ"ל(.

.2

ב"מ)יז :(.א"ר יוחנן – היה חייב לחברו
שבועה ואמר נשבעתי ,ובאו עדים שלא נשבע – החוזק
כפרן לאותה שבועה.

.1רי"ף ,רא"ש:

משמע שאם לא הוחזק כפרן נאמן

לומר פרעתי.

א.נמ"י :מיירי בנשבעים ונפטרים ,אבל בנשבעים
ונוטלים אינו נאמן לומר שנשבע ליטול אלא בראיה
ברורה.

נאמן לומר נשבעתי.

רי"ף ,רא"ש – נאמן לומר נשבעתי בין דאורייתא בין
דרבנן .כ"כ ד"מ)מרדכי(.
רב האי – אם נתחייב שבועה דרבנן נאמן לומר
נשבעתי דתקנתא לתקנתא לא עבדינן.
אבל היה חייב שבועה דאורייתא לא נאמן וישבע היסת.
כ"כ נמ"י]רמב"ן ,ר"ן[ ,רי"ו ,סמ"ע ,ש"ך.

.1

שנתחייב שבועה בב"ד.

ב"י :ודוקא כשהיה חייב שבועה בב"ד ,דכי אמר נשבעתי
והוכחש בעדים וחזר ואמר נשבעתי – אינו נאמן
אבל כשחייב עצמו שבועה שאמר אשבע לך ,ותבעו בעדים
ולא אבה ,ואח"כ אמר נשבעתי – נאמן אע"פ שלפני עדים
דחאו ,עביד איניש דמיקרי ואמר לא אעשה מה שלא חייבוני
ב"ד ,ואין זו סיבה לסרבנות וחרטה אלא דחייה בעלמא.
וכ"ה בב"מ)יז.(.
ש"ך :וה"ד לשיטת רש"י )בהבנת הגמרא( דס"ל
שאם סירב בב"ד לשלם וחזר ואמר פרעתי שוב אינו נאמן,
ה"ה לעניין שבועה שאם ב"ד חייבוהו לשלם ולא אבה שוב
אינו נאמן לומר נשבעתי )ורק בשבועה שקיבל על עצמו
נאמן(.
אבל הרא"ש – חלק עליו ,שדוקא שהוכחש מפי עדים )לא
זזה( אינו נאמן בשבועת ב"ד) ,אבל לא אבה לא הוחזק כפרן
אפילו בשבועת ב"ד(  .כ"ד הטור ,המחבר והרמ"א)עט/יג(.
ובשבועת עצמן אף שהוכחש בעדים )לא זזה( לא הוחזק
כפרן ,דעביד איניש דמיקרי דאמר דבר שאינו אמת.
]

נ"מ בין רש"י לרא"ש

ָ
תו ָר ֶת ָך
מה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

א .חייבוהו ב"ד שבועה ולא אבה להשבע
לרש"י – שוב אינו נאמן
לרא"ש – נאמן ולא הוחזק כפרן.
ב .חייב עצמו שבועה ואמר נשבעתי והוכחש מפי עדים
לרש"י – אינו נאמן
לרא"ש – נאמן.
ג .חייב עצמו שבועה באופן שלא יכול לחזור בו )בקניין
אוו בפני ב"ד(
לרש"י – הוחזק כפררן.
[
לרא"ש – לא הוחזק.

מהנשבעים ונפטרים – נאמן.

א.
ש"ך :דין זה צריך ביאור ,דדל שבועה מהכא הרי תובעו
ממון )שא"ל לא נשבעת ואתה חייב לי( ?
מיהו י"ל דמיירי שאינו תובעו ממון בברי ,כגון שבועת
השותפים או שתבעו בספק ע"פ העד.

נשבעים ונפטרים.
סמ"ע :שאם הוא מהנשבעים ונוטלים אינו נאמן עד
שיביא ראיה לדבריו )נמ"י(.

נאמן
סמ"ע :פירוש אפילו בשבועה אחרת אינו יכול לגלגל
עליו שבועה זו ,לפי שאין מגלגלים אלא במקום שאם הודה
היה חייב ממון )צג/ט(.
ש"ך – דוקא שנתחייב שבועה מכוח ספק כגון שבועת
השומרים ,אבל נתחייב כבר מכוח טענת ברי מגלגלים עליו
היסת ,כיון שלפי דבריו חייב לו ממון.

נאמן.
ש"ך :טור)רב האי( – חילק בין שבועה דרבנן שנאמן
לומר נשבעתי לשבועה דאורייתא שלא נאמן.
והכי נקטינן .כ"פ הרא"ש ,ר"ן ,רשב"א ,ה"ה.
קצה"ח – ולפ"ז בתובע לשומר ,והשיב לא נעשתי שומר
אלא אמרתי "הנח לפניך" – צריך שבועת היסת ,כיון שאם
היה מודה שהוא שומר היה צריך שבועה דאורייתא ,והוא
טוען טענה שנפטר בה צריך היסת ,כמו אם טוען נשבעתי.

.2

הוחזק כפרן.

ָּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂש ָיח ִתי:
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ש"ך :ואין חילוק בין אמרו לו ב"ד חייב אתה להישבע בין
א"ל צא והשבע ,שאף לשון חייב אתה להשבע הוי גמ"ד.

3א.
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לפני השמש.

ש"ך :אם אמר נשבעתי לפני השמש או העדים ומתו או
הלכו למדינת הים – נאמן ,דלא גרע מא"ל אל תפרעני אלא
בעדים ב )ע/ג( שנאמן בכה"ג.
ואפילו למ"ש שאינו נאמן ,ה"ד שם לפי שהתנה עמו
בפירוש ,משאכ"כ שלא התנה בפירוש אלא שנוהגים כן
ודאי נאמן.
מ"מ אמר סתם לפני העדים )בלא פרוט שמות( והלכו
למדינת הים – לא נאמן.

עד שיביא ראיה.
סמ"ע :מיהו א"ל מחלת לי השבועה – נאמן ,כדלעיל
)פב/יא( ] .משמע אף בלא שבועה[.
והש"ך – ול"ד ,ששם ודאי יכול להשביעו שמחל לו ובלא
שבועה לא נאמן לומר מחלת לי ,ועוד שא"כ כל אדם יטען
מחלת לי ולא נמצא שוב שבועה.

אלא ודאי אינו נאמן אלא במיגו שנשבעתי ,וכאן אין לו מיגו
כיון שנשבעים לפני השמש ,ולכן לא נאמן  .ואפשר שאף
בשבועה אינו נאמן כיון שאין לו מיגו.
גם הט"ז – השיג על הסמ"ע  ,אינו נאמן לומר מחלת לי
השבועה ,אא"כ ישבע היסת ,שמחילת השבועה הוי כטוען
מחלת לי המעות )שכפרתי לך(.
ובתומים – משיג על הש"ך ,בשבועה ודאי נאמן במיגו
שיכול להשבע עכשיו על גוף התביעה )השבועה המקורית(.
ואם טוען על שבועה דאורייתא מחלת לי ,צריך להשבע
דאורייתא ע"ז ,ול"ד לטענה "כבר נשבעתי" שנשבע רק
היסת אף על שבועה דאורייתא ,דטענת מחלת טענה גרועה.
וקצה"ח – ולענ"ד נראה כהש"ך ,שאף בשבועה אינו
נאמן ,ששבועה שמחלת לי אינה שבועת ממון אלא כמו
שבועת ביטוי ,כאילו נשבע שלא אכל אוכל ,ואינו יוצא ידי
שבועתו ,דשבועת הדיינים שהיא שבועת ממון חמור
לאנשים משבועת ביטוי.
טענת מחלת לי השבועה.
] סיכום:
סמ"ע – נאמן.
ש"ך – אינו נאמן אף בשבועה.
[.
ט"ז – נאמן בהיסת

פז  -כח

נשבע היסת ואחר כך הודה מעצמו במקצת:
אם דרך תשובה הודה שמתחרט על מה שנשבע לשקר  -נפטר מהשאר.
ואם הודה שלא על דרך תשובה  -אינו נפסל לשבועה על פי עצמו:
הרי"ף בתשובה :נשבע היסת ואח"כ הודה מעצמו
במקצת – הו"ל חשוד ופורע מה שהודה ,ושכנגדו שנשבע
על השאר ונוטל.
בעה"ת  -ותימה ,איך נעשה חשוד ע"פ עצמו.
ורב שרירא גאון :אם הודה מדעתו –
אם הודה שלא על דרך תשובה נשבע על השאר שאינו
נפסל לשבועה ע"פ עצמו.
ב"י :נשבע על השאר – ולשון נשבע אינו נוח ,וצריך
לדחוק לפרש דמועיל שבועתו שכבר נשבע קודם.

שלא ע"ד תשובה
סמ"ע)טור( :ונשבע על השאר – שאינו נפסל לשבועה
ע"פ עצמו.

ור"ל שחוזר ונשבע על השאר שהרי הודה ששבועתו
הראשונה היתה לשקר ,ואם הודה דרך תשובה פטור
משבועה שאילו היה חייב יותר היה מודה.
לאפוקי הב"י  -שבכל גוונא פוטרו משבועה.
כ"כ הע"ש ,ש"ך ,ב"ח והשיגו על הב"י.
וקצה"ח – באמת בד"כ אין צריך שבועה אחרת שיוצא י"ח
בשבועה שכבר נשבע ,וכאן שאני משום ששבועה ראשונה
נשבע רק היסת ואינו פוטר שבועת מודה במקצת שהיא
מהתורה.

אינו נפסל
ש"ך :ואם ירצה התובע ישבע הוא ונוטל בע"כ של
הנתבע כדלקמן )צב/ה( ,שהרי לדברי הנתבע הוא חשוד על
השבועה.

פז  -כט
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 .1מי שכפר בכל ועד אחד מכחישו ונשבע להכחיש
העד ,ואחר כך הביא התובע עד אחר  -מצטרף עם הראשון ומשלם לו זה,
אע"פ שנשבע עליו .א .ונעשה עוד חשוד על פי שנים עדים:

.1

ב"ק)קו :(.א"ר – מנה לי בידך ,אין לך בידי כלום
ונשבע ,ואח"כ באו עדים שחייב – פטור )שכבר נפטר
במה שנשבע(.
√ור"נ – חולק.

רי"ף ,רא"ש :לית הילכתא כרב אלא כר"נ ,ואפילו
בא עד אחד ונשבע כנגדו ואח"כ בא עד נוסף – מצטרף
לראשון וחייב לשלם.
כ"פ סה"ת ,בה"ג.

1א .נעשה עוד חשוד
סמ"ע :ע"י שני עדים נפסל מיד ,משא"כ כשיש ע"א +
בעל דינו )שמעידים שנשבע לשקר כדלעיל לד/כו( שאינו
נפסל מיד כיון שבעל דינו נוגע בדבר ,אלא לאחר שנשבע
ונפטר מצטרף בעל דין עצמו עם העד לבוא מחדש לב"ד
להעיד עליו שנשבע לשקר ופוסלים אותו.

פז  -ל

פז  -ל  .1בעה"ת :אע"פ שנשבע הנתבע ונפטר על פי בית דין ,אם
תפס התובע אחר כך משלו בלא עדים וטוען שתופס על אותו תביעה
שנשבע לו עליה שלא נשבע לו באמת  -הדין עם התופס )כיון דקי"ל שבועה אינה קונה
ממון ומהני תפיסה(  ,ונאמן במיגו שלא תפסתי משלך כלום ,ונשבע היסת
ונפטר )כ"כ הרא"ש(.
א .ואין צריך לומר שאם הביא התובע עדים אחר שנשבע בין שבועה
דאורייתא בין שבועת היסת  -שמוציאים מידו ונותנין לזה ,ונעשה חשוד
על פי העדים:
אם תפס התובע.
.1
פ"ת)ת' צ"צ( :ודוקא בכה"ג,

אבל אם הנתבע הפך
השבועה על התובע שישבע ויטול לא מצי לתופסו אח"כ
ולהישבע על טענתו ,שהרי האמינו שישבע ויטול ע"י
ההפיכה ,וכבר יכל לזכות בשבועה קודם שהפך ולא רצה
שהאמין לחברו.
ח' רעק"א)ת' מקור ברוך( :כשהפך השבעה ונשבע
הלה כדי ליטול ,ואח"כ תובעו הנתבע שנשבע לשקר ורוצה
הנתבע להישבע ולהיפטר – נאמן במיגו דפרעתי עתה )אחר
שנשבעת(.

ָ
תו ָר ֶת ָך
מה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

הדין עם התופס.
סמ"ע :והא דכתיב "ולקח בעליו )השבועה( ולא ישלם"
היינו שאין ב"ד מוציאים לו מאז ממון ,אבל כשהוציא
מעצמו ממון בלא עדים )כשיש לו מיגו( או שאח"כ מביא
עדים ע"ז לא נאמר.

ונאמן במיגו
פ"ת)ת' עבה"ג( :מי

שפטרוהו משבועה ע"י עד
המסייע ואח"כ תפס התובע בלא עדים – מהני ,וישבע
דאורייתא להכחיש העד.
ולא שייך כאן לומר "כל מקום שהאמינה התורה לעד אחד
ה'ז כשנים" ועד המסייע שפטרוהו נדונו כשנים ,כי מעולם
לא האמינוהו לממון אלא רק לפטור משבועה.
כ"כ שבו"י.

ָּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂש ָיח ִתי:
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פז  -לא

פז  -לא  .1רמב"ם :טען שיש לו אצלו חוב בקנין או בשטר ואבד,
והוא אומר פרעתי או איני חייב לך כלום ונשבע )כדין כופר בכל( ,ואחר כך באו
עדי הקניין או שהוציא השטר ונתקיים  -הרי זה משלם אחר השבועה
שישבע המלוה ,ואינו חשוד שהרי לא העידו שלא פרע ולא טען הנתבע
להד"מ .א .ואם יש נאמנות בשטר או בקנין נוטל בלא שבועה:

.1

פרעתי ,,,ונשבע.

סמ"ע :והיינו שלא טען שיבטל שטרותיו לפני שישבע
)כמ"ש עה/כ"ד(.
כ"כ הש"ך – לאפוקי שארית יוסף.

באו עדי קניין או שהוציא שלו.
סמ"ע :בשו"ע)ע/א( פסק המחבר דמלוה לחברו בעדי
קניין צריך לפורעו בעדים אף שאין שטר בידו )ולכן כאן
סגי שבאו עדי קניין לחייבו(.
והרמ"א – הביא דעת הי"ח ,ולכן נקט המחבר "או שהוציא
שטר" ,כל מר כדאית ליה.

או הוציא שטר.
ש"ך)ב"י( :היה כתוב בשטר

שיפרע לזמן ,ולא היה
כתוב בו שיוכל לטעון שפרע ,ואומר שקיים שבועתו ופרע -
אע"פ שא"א לפוסלו מחמת השבועה דשמא פרע ,מ"מ צריך
לפרוע כיון שיש כאן שטר )הר"י בן הרא"ש(.

ולא אמר להד"מ.
ש"ך :אף שאמר איני חייב לך  ,אפשר לתרץ דבריו
דהיינו פרעתיך.

פז  -לב

פז  -לב
ת' הרא"ש :ראובן הוציא פס"ד על יורשי שמעון שאביהם
נתחייב לו בבית דין שבועה ואומר שלא נשבע )כיון שאביהם לא היה חייב אלא שבועה ,הם
פטורים אף בלא שבועה(  -יחרימו במעמד היורשים שכל מי שיודע בממון זה אם
הוא פרוע שיודה וכו':
---------------------------------------------------כפול
( :ת' הרא"ש :אם ראובן הוציא פסק על יורשי שמעון שאביהם
כפול ))סט
סט//וו(:

נתחייב לו שבועה על עסק תביעת ממון ,והם אומרים שמא נשבע לך או פרע לך –
)כיון שאביהם לא היה חייב אלא שבועה הם ( פטורים אף בלא שבועה אלא מחרימים סתם
במעמד היורשים.

הטור :כתב בכת"י ומסרו לו בפני עדים ,זהו שט"ח שגובה
ממשועבדים משעת מסירה ,דקי"ל עדי מסירה כרתי אף בשאר
שטרות.
כ"פ הר"י ,הרא"ש ,מרדכי.
לאפוקי הרי"ף – דס"ל דעדי מסירה כרתי רק בגיטין ולא
בשאר שטרות.

שו"ע)מ/ב( :וכן אם כתב שטר אע"פ שאין בו עדים ונתנו
למלוה בפני עדים הרי זה מלוה בשטר והוא שיהיה כתב ידו
שאינו יכול להזדייף ויקראו אותו העדים שנמסר בפניהם.
שו"ע)נא/ז( :שטר שנמסר בפני שני עדים גובים בו
ממשעבדי אע"פ שהם ]אינן[ חתומים בו.

פטורים אף בלא שבועה.
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פרישה :אפילו ידוע שאביהם לא נשבע ,היורשים
פטורים .כיון שאביהם לא היה חייב ממון ודאי ,שמא היה
נשבע ונפטר .ולא גרע מיצא כת"י אביהם על היורשים
שאף שאביהם היה חייב שבועה שפרע אפ"ה היורשים
פטורים משבועה.
כ"כ הש"ך)בד"ה(.

בלא שבועה.
קצה"ח :ואם נתחייב אביהם שבועה דאורייתא –
לתו"ס – דס"ל דבמקום דלא הו"ל למידע פטור משום דלא
ריע טענתו )שלא היה לו לדעת( ,א"כ אף שנתחייב אביו
שבועה דאורייתא מ"מ לא ריע טענתיה לפי שטוען ברי ולכן
יורשים פטורים.
ולרמב"ם – דס"ל אפילו לא הו"ל למידע )דלא ריע
טענתיה( חייב )משאיל"מ( ויורשים פטורים מטעם הש"ך
דלאו בעל דברים נינהו טוענים להם טענת אביהם.

פז  -לג
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וא"כ כשנתחייב אביהם שיעבודא דאורייתא ומת או נעשה
חשוד חייב.
אבל הנתיבות – אפילו בשבועה דאורייתא פטורים
היורשים.

אלא מחרימים סתם.
ש"ך)בד"ה( :היינו מחרימים שמא

שמעו מאביהם

שהיה חייב אותו ממון ולא פרעו.

וכו'
סמ"ע :בסימן )סט/ו( משמע שהחרם לטובת היתומים,
וכאן משמע שהוא לטובת התובע !
ולכן כתב הרמ"א "וכו"  ,שהכוונה שמחרימים דו כיווני
)הן על התובע הן על הנתבע(.

תו"ס ,הר"ן :אין להשביע היכא דאיכא למיחש שיתברר
הדבר:

דאיכא למיחש שיתברר.
סמ"ע :כמה ענינים
א .משמע – כיון שיש חשש שיתברר ששבועתו לשקר לא
ישבע.
כ"כ הע"ש.
ב .כתב הע"ש – כשהתובע לא רוצה להמתין עד שיתברר,
יבטל כל העדויות שיש לו ע"ז ולא יביאם אח"כ לפוסלו ,ואז
ישבע הנתבע.
ג .משום שבועת חינם אין למנוע )שהרי ממילא יבאו עדים
ויטול בלא שבועה( דשמא לא יוודע ויפסיד זה תביעתו.

והש"ך – משיב על הסמ"ע.
א .אבל התו"ס הקשו על רש"י שפירש )עב/טו( לא נשבע
הלוה שמא יוציא המלוה המשכון ויפסול הלוה ,וקשה לר"ת
כ"ש שישבע הלוה תחילה שאז ידקדק יותר שלא יפסלנו
המלוה ,וכי עבדינן תקנתא לרמאי.
ונראה לר"ת – כר"ח ,דנראה שבועה לבטלה וגנאי הוא .
כ"כ בעה"ת
ומ"ש המחבר מיירי באופן שאף אם יבואו עדים לא יפסלו
אותו רק יהא חייב לשלם )כגון שטוען פרעתיך ויש לזה
עדים שא"ל אל תפרעני אלא בעדים(.
ב .לא יכול הנתבע לומר איך אשבע ותביא עדים ותפסלני
)ולכן תבטל העדים( ,ודאי לא שומעים לו שאם טוען אמת
אין לו מה לפחד ,ואם לאו ה"ז משקר.

פז  -לד

 .1התוקע כפו לחבירו לא נפטר משבועה .הגה :ודוקא
שחייב לו שבועה בלאו הכי ,כגון )שאמר( שתקע לו כפו לפרוע לו מה שחייב לו ,והוא כופר
)שחייב היסת על כפירת ממון(.

והוא כופר  -פטור מן

א .אבל אם אמר שנתן לו כפו ליתן לו מתנה )שאין התחייבות ממונית(
השבועה )הגמ"י( ,א.אלא יזהירו אותו בית דין על שבועתו )שלא יעבור על מה שתקע כפו(
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 .2וה"ה אם אמר שנשבע לו שבועה לתת לו איזה דבר ,וזה אמר שמחל לו )תשו' הרא"ש( א.או
שהיה על תנאי כך וכך ,או שנתן תקיעת כף על תנאי כך וכך  -נאמן במיגו שהיה יכול לכפור
)מרדכי(.

 .3וע"ל סעיף ט"ז:

.1הגמ"י)ו( הלכות אישות:

התוקע כף

לחברו – לא נפטר משבועה.
כ"פ המרדכי.

הגמ"י)י"א( ה' שבועות :פסק הר"מ – אחד
תקע כף לחברו לפרוע מה שחייב לו ,ואח"כ אמר שפרעו
– צריך להשבע לו.
א.אבל אם נדר לתת מתנה ותקע לו כפו ,ואמר שלא
תקע – פטור משבועה.
ב.כ"כ ד"מ)מרדכי( – מיהו אע"ג שא"צ שבועה
אחרת יזהירוהו ב"ד על שבועתו.

.2

הרא"ש בת' :מי שנשבע לחברו לתת לו וזה
תבעו וא"ל שמחל לו אין צריך לחזור ולהשבע.
א.מרדכי – ויכול לומר על תנאי כו"כ תקעתי כף
במיגו שיכול לכפור ,ואם לא יכול לכפור אינו נאמן
וצריך לקיים תקיעת כפו.

.3

שו"ע)פז/טז( :שנים שנתעצמו בדין ונשבעו שלא
יטענו אלא האמת ,ואחר כך נתחייב אחד מהם שבועה
לחבירו – י"א שאינו נפטר בשבועה הראשונה.
הגה :וי"א דאם נשבעו תחילה בנקיטת חפץ וכדין שבועה  -אין

צריכין לחזור ולהישבע ,אלא מזכירין לו אותה שבועה )מרדכי ,
תשו' הרא"ש( .ועיין לקמן סעיף לד.

.1

לא נפטר משבועה.

סמ"ע :היינו כדמפרש הרמ"א – דמיירי שראובן תבע
לשמעון מנה ,וטען שמעון פרעתי שצריך היסת .לא יכול
שמעון לומר למה אשבע היסת הרי כבר תקעתי לך כפי
)שהוא כשבועה( לפרוע לך לזמן פלוני ועבר הזמן !
קמ"ל שאינה דומה שבועה ראשונה שהיתה קודם פרעון
)שבשעה שתקע כפו ולא עבר מידי( לשבועה זו האחרונה
שצריך להישבע אחר זמן שכבר פרע ,שאם לא פרע מוציא
שבועת שקר מפיו.
והייני שממילא חייב שבועה שכבר זה תבעו ,אבל תקע לו
כף לתת וטען שכבר נתן אין על זה שבועה )שאינה תביעה
ממונית(.
הש"ך  -טעם מהר"ם – לפי שאינו דומה שבועה דלהבא
לשבועה דלעבר .כ"כ ע"ש ,סמ"ע ,ב"ח.
אבל האמת אינו כן – דמהר"ם ס"ל שאין חילוק בין שבועה
דלהבא לשבועה דלעבר  ,אלא ס"ל דתקיעת כף אינה חמורה
כשבועה )לפי שאינה בנק"ח( .וכן הבינו המחבר והרמ"א
בדעת מהר"ם .ולכן תקיעת כף לא פוטרת שבועה.
ואזיל מהר"ם לשיטתו שאף בהיסת צריך נק"ח ולכן לא
נפטר בתקיעת כף אף להיסת..

ָ
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וא"כ לדידן שבהיסת אין צריך נק"ח תקיעת כף תפטור
היסת .לאפוקי המחבר.
הט"ז – ואפילו ל י"א ברמא)ט"ז( שאם נשבע תחילה כדינו
נפטר מודה כאן שלא כדינו היה ,שבתקיעת כף אין איומים
כמו בהיסת .וכ"מ מהגמ"י שהטעם משום חומר שבועה
מתקיעת כף.
וקצה"ח – תקיעת כף אינה פוטרת אף היסת ,כיון
ששבועה )אף בלא נק"ח( חמורה לאינשי והו"ל איום יותר
מתקיעת כף.

כגון )שאמר( שתקע לו כפו.
סמ"ע -הגיה כגון שאמר שתקע לו כפו ,והוא כפר.
משמע שכופר שהיתה תקיעת כף.
אבל הט"ז – אף שמודה שהיתה תקיעת כף אלא שכופר
שיש ממון בניהם שאמר שפרע  ,אף בכה"ג צריך להשבע
שנית.

א.
ש"ך:

אמר שנתן לו כפו.

טעמו – ששבועה אינה עושה קניין להתחייב ,רק
שמחוייב לקיים שבועתו ,ואין שייך להשביע ע"ז.

מתנה והוא כופר.
סמ"ע בלוח טעויות :דוקא שנתחייב בשבועת היסת
פטור ,אבל נתחייב שבועה דאורייתא )כגון מודה במקצת(
חייב להישבע.
אבל הש"ך – אפילו מודה במקצת פטור ,שהרי אין כאן
חיוב ממון רק שבועה ואין שבועה על שבועה.

פטור משבועה.
פ"ת)שבו"י( :אמר לחברו שתקע לו כפו על דבר מה
ותובע ממנו שיקיים תקיעת כפו שהוא במקום שבועה.
ומשיב הנתבע שתקיעת הכף לא היתה לשבועה אלא לקניין
כמנהג הסוחרים ,אלא שהמנהג שם שאינו קונה.
תשובה :כל שלא אמר בפירוש אני נותן לך תקיעת כף ,לא
הוי שבועה .ומה שתקע כף אל כף כוונתו על קניין
הסוחרים ,וכיון שאין המנהג הסוחרים כן – פטור.
מ"מ לפי המנהג שנהגו כאן הדיינים ע"פ הגאונים שאם יש
הכחשה אם נתן תקיעת כף או לא משביעים הנתבע ,ג"כ
ישבע הנתבע שלא היתה כוונתו בתקיעת כף לשבועה.

.3

וע"ל סט"ז.

סמ"ע :ר"ל ששם כתב מחלוקת בזה ,וה"ד כשנשבע
מתחילה כדינו לפני ב"ד )משאכ"כ(.

ָּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂש ָיח ִתי:

בס"ד.

פז  -לה
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 .1מרדכי :אין נשבעים היסת על תביעת טובת הנאה.

א.הגה :ולכן מי שתבעו חבירו שיחזיר לו ממון צדקה שהפקיד בידו והוא יחלקם לעניים,
וזה משיב שכבר החזיר לו  -פטור בלא שבועה ,שהרי אין לתובע בזה אלא טובת הנאה )מרדכי(.
טובת הנאה.
.1
סמ"ע)מרדכי( :לפי שאינה ממון ,ואפילו למ"ד שהיא
ממון לא נתקנה היסת על כה"ג.
ש"ך)שנ/סק"א( :האם טובת הנאה ממון ?
נדרים)פג :(.משנה קונם כוהנים נהנים לי  -יטלו תרומה
בע"כ .כוהנים אלו – יטלו אחרים.
גמ)פד :(:רישא משמע שטובת הנאה לאו ממון )ולכן יטלו
בע"כ( ,וסיפא משמע שטובת הנאה ממון )שאלו לא יטלו
אלא אחרים( ?
תירוץ א :א"ר הושעיא – מחלוקת תנאים :הגונב טבלו של
חברו ואכלו –
רב – משלם לו דמי טבלו )חולין  +תו"מ( .אלמא טובת
הנאה ממון.
ר' יוסי ,ר' יהודה – משלם דמי חולין )ולא מחזיר דמי
תו"מ( .אלמא טובת הנאה לאו ממון.
לא ,דכו"ע טובת הנאה אינה ממון  ,והכא .,,,
תירוץ ב :רבא אמר )כו"ע טובת הנאה ממון( ,ורישא כיון
שאסרו על כל הכוהנים שוויה עפר א"כ אינה ממון לפיכך
נוטלים ממנו בע"כ.

להלכה:
רמב"ם – פסק שטובת הנאה לאו ממון ,כתירוץ ראשון.
ור"ח – פסק שטובת הנאה ממון ,כתירוץ שני שרבא
בתראה הוא.

כ"ד רא"ש ,ר"ן ,רמב"ן.

ונ"ל שהלכה כהרמב"ם:
א .שהרי בתירוץ א הגמ' סתמא לכו"ע טובת הנאה לאו
ממון .וכ"ה בקידושין )נח (.סתם.
ב .גם רבא ס"ל שטובת הנאה לאו ממון ,ובנדרים שאני
שאפילו ויתור אסור במודר הנאה ,ואפ"ת שאינו ממון
מ"מ הנאה מיהא איכא כמו בויתור.
וכ"פ הרש"ל  -שטובת הנאה לאו ממון ,ובנדרים
שאני .כ"ד מרדכי – לחלק בדעת רבא.

א.
סמ"ע:

שכבר החזיר – פטור בלא שבועה.

וקשה )צה/א( על הקדש נשבעים כשל תורה,
ומעות עניים והקדשות בזה"ז דינם כנסי הדיוט ומשביעים
עליהם !
ויש לגרוס בהרמ"א שכבר הוחזק שיחלק לעניים שע"ז לא
נשבעים שהיא טובת הנאה ,אבל אם טען שכבר החזיר
נשבעים על הקדש עניים.
והט"ז – ל"ק ,ב )צה/א( מיירי שיש לקהל תביעה מכח
הקדשות דקהל יד עניים וכאילו העניים עצמם תובעים ,ולכן
נשבעים .משאכ"כ שהתובע עצמו מודה שהם מעות עניים,
הוי כממון שאין לו תובעים שאין נשבעים.
והח"צ – כאן מיירי בממון שלא הוקצה לעניים מסוימים
וא"כ הוי ממון שאין לו תובעים )כמו שמחלק בב"ק צג.(.

פז  -לו

פז  -לו
כתובות )צד :(.שנים שיש להם תביעה על אחד ונשבע
לאחד מהם  -פטור מהאחרים:
ונשבע לאחד מהם.
ע"ש :ה"ה הפוך ,אם יש לו תביעה על רבים והשביע אחד
מהם והאחרים שעמדו שם אמרו אמן – לא ישביע האחרים,
דהעונה אמן חשיב כשבועה.
והסמ"ע – וה"ד בארור או נדר שאמר "יאסר דבר זה"
ואומרים אחרים אמן ,אבל אם נשבע אחד מהשותפים שהוא
אינו חייב – לא מהני אמן דאחרים.
והט"ז – דברי הסמ"ע מיירי שתובע לרבים שכ"א מהם
חייב לו ,ולכן לא סגי בעניית אמן של אחרים )אלא כ"א
חייב להשבע לו( ,אבל כשתובע לרבים שהם בשותפות

ָ
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חייב לו – די בזה אם אחד נשבע והאחר יענה אמן ,שאם
אחד אינו חייב ממילא כולם אינם חייבים.
ש"ך :כשיש לאחד תביעה על שנים ואחד מהם נשבע
שאין בידו – צריך שיאמר חברו אף אני כמוהו )תכ"ד( אבל
אמן לא מהני.
וקצה"ח  -ול"נ שאף אני כמוהו לא מהני בשבועה כדקי"ל
שבועות)כ (.המתפיס שבועה לאו כשבועה ,ה"ד מתפיס
שבועה ,כגון שנשבע שלא יאכל בשר זה ואמר השני אף אני
כמוהו לאו כמוציא שבועה מפיו דמי.

ָּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂש ָיח ִתי:

בס"ד.

פז  -לז

הלכות שבועות

חו"מ
חלק ב5

דיני שבועות היסת ושבועה דאורייתא

הגמ"ר)ויק"ר( :אין מוסרים שבועה למי שרץ אחר שבועה:

למי שרץ
פ"ת)שער המשפט(:

פירוש שב"ד יראו לפשר
בניהם שלא יבוא לידי שבועה.

פז  -לח

פז 37 -

הגמ"ר:

ובספר יפה תואר :ועוד יש נ"מ מי שחייב היסת והתובע
רץ אחר שבועה – אין הנתבע יכול להפוך שבועה עליו,
וכמו שהתובע חשוד אין הנתבע הופך עליו שבועה ,אלא או
נשבע הנתבע או משלם.

אם נראה לדיינים שהטענה מרומה  -אין

להשביעו.

א .הגה :וכן אם נראה לו הטענה גרועה
דממונא )מהרי"ו(:
דליכא דררא דממונא
ערוה"ש :אבל כשיש דררא דממונא משביעים.

פז  -לט

.1

הגמ"ר:

 אין משביעין היסת במקום דליכא דרראכגון :מנה לי בידך ,א"ל הן ,למחר א"ל תנהו לי ,א"ל נתתי
לך – זהו דררא דממונא שהרי שהיה חייב מנה.
אבל כשא"ל מתחילה להד"מ – ליכא דררא דממונא.

יש מי שאומר שהמזכיר שם שמים לבטלה

שכנגדו נשבע ונוטל.
 .2הגה :תבעו בשכר השדכנות וזה כפר ואמר שלא היה שדכן אצלו או שאר טענות
שבינייהו  -דינו כבשאר תביעות ממון ונשבעין על כך )פסקי מהרא"י(.
מזכיר ש"ש לבטלה.
.1
ערוה"ש :אע"פ שנתבאר בסימן

ל"ד שלא נפסל
לשבועה אלא ע"י אסור לאו ,ובהזכרת ש"ש לבטלה הוי
עשה "את ה' אלוקיך תירא" ! מ"מ כיון שפרוץ בעבירה זו
ממילא יבוא גם להשבע לשקר.

שכנגדו נשבע ונוטל.
ערוה"ש :מקור הדין כתובות)סה(.

אישה שנתחייבה
שבועה והיתה רגילה להזכיר ש"ש לבטלה ,והפכו שבועה
כנגדה.
ויש מפרשים דמיירי שהיתה נשבעת ואינה מקיימת אבל
הזכרת ש"ש לבטלה לא נפסלת.
ולכן דין זה הוי ספקא דדינא.

כשאר תביעות ממון
.2
קצה"ח :תביעת נזק דגרמי האם

יש עליה חיוב

שבועה ?

ָ
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בעה"ת :תביעת נזקי גרמי הוי כשאר תביעות ממון ,ולכן
השורף שטרו של חברו ,בעל השטר אומר היה בו ,100
והשורף אומר  – 50דינו כמודה במקצת שנשבע .ואם
מודה על המקצת והשאר אינו יודע משאיל"מ.
אלא שיש"ש – למ"ד גרמי מדרבנן לא שייך שבועה
דאורייתא כלל .וכ"ד הש"ך.
ולי נראה :שאף הממון שנתחייב מדבריהם שייך שבועה
דאורייתא ,והראיות –
א .רמב"ם :היא אומרת בתולה נשאתי )ומגיע לו (200
והוא אומר בעולה נשיאת ואין לך אלא מנה – נשבע
הבעל שבועה דאורייתא שהרי הודה במקצת.
אף שלפי הרמב"ם כתובה מדרבנן.
ב .שבועות)מז :(.התובע מלוה מיתומים והם מודים
במקצת – חייבים היתומים שבועה דאורייתא )וכ"ה
עה/טז(.
וכמה פוסקים ס"ל דשעבודא לאו דאורייתא )חיוב
היתומים מדרבנן( ועכ"ז נשבעים דאורייתא.

ָּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂש ָיח ִתי:

בס"ד.
ג.
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הר"ן :תבע לחברו  50של הלוואה ו  50של חבלה וזה
כופר הכל .אם כבר נשבע על החבלה עושה את
התובע למודה במקצת ונשבע דאורייתא.
ואע"ג דחיוב נחבל מדרבנן )תקנת נחבל שישבע
ויטול(.

ָ
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ולכן :נראה ברור שאפילו כשחיוב הממון מדרבנן נשבע
דאורייתא .והטעם כיון שכבר תיקנו חכמים שהממון שייך
לזה א"כ הפקר ב"ד הפקר ויש לו בממון זה זכייה
דאורייתא.

ָּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂש ָיח ִתי:

הלכות שבועות

חו"מ
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בס"ד.

פח 1 -

כפירה והודאה ,ושתהא ממין הטענה.

סימן פח :כפירה והודאה ,ושתהא ממין הטענה.
ובו ל"ג סעיפים.

)שבועות :לח -מג .כתובות :קח .ב"ק :לה .ב"מ :ד(

פח  -א

פח  -א
 .1אין מודה במקצת הטענה חייב להישבע עד שיודה
לפחות בפרוטה ,ותהיה הכפירה לפחות שתי מעין כסף .א.לפיכך
אינו חייב עד שיתבענו שתי מעין ופרוטה והוא מודה בפרוטה וכופר
בשני מעין .אבל תבעו שני מעין ופרוטה והודה לו בשני פרוטות כיון
שאין בכפירה שתי מעין ,או אם הודה בחצי פרוטה פטור ,כיון שאין
בהודאה פרוטה שיעור הפרוטה משקל חצי שעורה של כסף נקי.
 .2ושיעור שתי מעין משקל ל"ב שעורים כסף נקי:
.1שבועות)לח:(:

הטענה

שתי

כסף

וההודאה שוה פרוטה.
פרש"י :שבועת הדיינים שמשביעים על מודה
במקצת צריך שהטענה תהיה לא פחותה משתי
כסף וההודאה שמחייבתו להישבע לא פחות
מפרוטה.

מקצת הטענה
.1
פ"ת)שער המשפט(:

אף אם כפר הכל ,אבל
העדים מעידים שחייב פרוטה )שאז נעשה מודה במקצת
לפי רבי חייא( בעינן כפירת ב' מעין.

שתי מעין כסף
סמ"ע)תו"ס(" :כסף או כלים"

ירושלמי :מה טעם שתי כסף? סוף מטבע
)מטבע כסף הקטן ביותר המוזכר בתורה( מעה,
וכיון שכתוב "כסף או כלים" מה כלים שנים אף
כסף שתים ,הו"ל שתי מעות כסף.

מה כלים שתים אף
כסף שתים ,ומה כלים דבר חשוב )אף שאינו ש"פ יש
חשיבות שבא על ידו מלאכה מרובה( אף כסף דבר חשוב,
ואינו נקרא כסף חשוב פחות ממעה.

הטענה שתי כסף.

כופר ב' מעין
פ"ת)שער המשפט( :טען ב' מעין  +פרוטה והודה

א.גמ)לט:(.

√רב אמר – כפירת טענה שתי כסף  ,שכופר
בשתי כסף לבד הודאת פרוטה .ולכן כל התביעה
היא שתי כסף  +פרוטה.

ושמואל אמר

– כל התביעה שתי כסף ,ומתוכה

מודה בפרוטה.

הפוסקים:

הלכה כרב.

ָ
תו ָר ֶת ָך
מה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

בפרוטה וכפר בפרוטה ועל שאר אמר איני יודע ?
יש להסתפק כיון שעל "איני יודע" צריך לשלם מתוך
שאינו יכול להישבע ,א"כ לא נשאר חייב שבועה )של
מודה במקצת( רק על פרוטה שפטור.
א"ד כיון שנתחייב שבועה על שתי כסף ביחד אף שמשלם
על מה שאינו יודע ,מ"מ לא פקעה השבועה מהפרוטה
וחייב שבועה דאורייתא ,וכן עיקר.

ָּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂש ָיח ִתי:

בס"ד.

חו"מ
חלק ב5
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כפירה והודאה ,ושתהא ממין הטענה.

פח  -ב
 .1רמב"ם ,טור :וכן אם לא תבעו כסף אלא מיני סחורות
)סמ"ע – דכל מקום שוה כסף ככסף( והודה לו מקצת שמין הכפירה וההודאה  -אם
יש בכפירה שוה שתי מעין ובהודאה פרוטה אחת חייב.

פח  -ג  .1בד"א כשתבעו פירות או מיני סחורות ,אבל תבעו
שני כלים והודה לו באחד מהם  -אין צריך שיעור ,א.אלא אפילו היו
עשרה מחטים בפרוטה תבעו שנים והודה לו באחד מהם חייב.
 .2טענו כסף וכלים הודה בכלים וכפר בכסף  -אם יש בכפירה שתי
מעין חייב ואם לאו פטור .הודה בכסף וכפר בכלים  -אם הודה בפרוטה
חייב:

.1

שבועות)מ :(:א"ר ענן אמר שמואל

טענו שתי מחטים והודה לו באחד – חייב ,לכן יצאו
כלים למה שהן.
פרש"י  -פירוש להתחייב עליהם בכל שהן שא"צ
שתי כסף.
הר"ן :והרי בשבועות )לט (:מה כסף דבר חשוב
אף כלים דבר חשוב ! וי"ל שא"צ חשוב שתי מעין
אלא לאפוקי כלי גללים או שברי כלים שאינן
חשובים.

א.
רמב"ן

למה שהן.

– אף כלי דבר חשוב לאפוקי שאינו ש"פ,
ואף שיצאו למה שהן פירוש דלא בעינן חשובים
שתי מעין ,אבל צריך להיות שוה לפחות ב' פרוטות
כדי שתהיה הטענה פרוטה והודאה פרוטה.
וכ"ה בירושלמי – אמר שמואל טענו ב' מחטים
והודה באחד חייב .א"ר חנינא והן שוות ב' פרוטות.
ועוד ב"מ)נה – (.אין ב"ד נזקקין לפחות מש"פ,
ואם טענו ב' מחטים והודה לו באחד חייב נמצא
ב"ד נזקקין לפחות מש"פ.
כ"ד הרא"ש.
√רבנו האי – אע"פ שאין בכלים ש"פ.
וכ"ד הרמב"ם )שלא כירושלמי ,אלא כסתם בבלי

ָ
תו ָר ֶת ָך
מה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

טענו ב' מחטים והודה לו באחד(.
ומ"ש בב"מ)נה – (.אין ב"ד נזקקין לפחות מש"פ
ה"מ בממון ,אבל בכלים נזקקים אף שאינם שווים
פרוטה.
כ"ד הרשב"א בעה"ת וה"ה.

סיכום:

הודה בכלים

רבנו האי ורמב"ם
רא"ש – צריך בכל אחד מהמחטים שיהא לפחות
– אפילו אינו שוה פרוטה.

שווה פרוטה.

.2שבועות)מ :(:אמר רב פפא

– טענו כלי

ופרוטה :
הודה בכלי וכפר בפרוטה – פטור.
הודה בפרוטה וכפר בכלי – חייב.

פרש"י :כפר בפרוטה פטור

– דכפירת שתי

כסף בעינן.

כפר בכלי

– אפילו כלשהו חייב ,דכלים יצאו למה

שהם.

.1

תבעו שני כלים.

סמ"ע :ולמדו מדכתיב "כסף או כלים" משמע שלכלי
דין בפ"ע ,מפני שכלים חשובים שעומדים למלאכה רבה.

ָּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂש ָיח ִתי:

בס"ד.
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עשרה מחטים בפרוטה.
קצה"ח :לעניין לקדש אישה בכלי פחות מש"פ.
הרשב"א – מסתפק אם אפשר לקדש אישה בכלי ששוה
פחות מפרוטה.
ולענ"ד פשוט שאי אפשר לקדש.
א .קידושין)יג :(.למעט חליפין בקידושי אישה ,כיון
שחליפין אף בפחות מש"פ ואישה בפחות מש"פ לא
מתקדשת.
וחליפין הוא רק בכלי ,שבפירות אין חליפין.
ב .קידושין)יג :(.כשם שאין אישה נקנית בפחות
מש"פ כך קרקע אינה נקנה בפחות מש"פ .והתניא
קרקע נקנה בפחות מש"פ? ההוא בחליפין ,דתניא
קונים כלים בחליפין אע"פ שאין בו ש"פ.
משמע שאפילו בכלי לא מהני לקידושין בפחות
מש"פ ורק בקרקע מהני.
ודוקא לעניין שבועה או להוציא בדיינים מהני כלי
אף בפחות מש"פ.
והנתיבות – מה שהאישה לא מתקדשת בחליפין לא
מפני שיתכן שאינו ש"פ אלא שיתכן שאינו דבר חשוב,
שהרי ק"ס מהני אף שתפס מקצת הכלי ומקצתו ודאי לא
חשוב ובקידושי אישה בעינן דבר חשוב )ויתכן שאם יתן
לה כלי חשוב אף שהוא פחות מש"פ מתקדשת(.

והודה לו באחת
קצה"ח :אם ב"ד נזקקין לדמי כלי שאין בו ש"פ.

ליכא ש"פ ואין נזקקין לפחות מש"פ ?
ולכן נ"ל – שאם גזל כלי פחות מש"פ ונאבד ב"ד
נזקקין לו אף שהדמים פחותים מש"פ ,כיון שברגע שגזל
היה כלי שהוא חשוב )ודינו כש"פ( אף שאח"כ כשנאבד
שוב אינו ש"פ.
ועי"ל – לפמ"ש )פז/ס"ק כג( כאשר מודה במקצת במקום
שאין ב"ד נזקקין להוציא אלא שהוא חייב לצאת ידי
שמים הוי מודה במקצת ,רק שאין ב"ד נזקקין לו ,כמו
אלם שהודה שא"א להוציא ממנו.
וא"כ גם בכלי פחות מש"פ ,אזלינן בתר מעיקרא חל עליו
חיוב לצאת ידי שמים אף פחות מש"פ ודינו כמודה
במקצת.
והנתיבות – לפמ"ש )פז /ס"ק א( שבגזלה לא הוי הילך
כשעומדת בביתו ,משום שאינו ברשות הבעלים ,א"כ
משכחת כששלח יד בפקדון שדינו כגזלן ולא הוי הילך.
ועי"ל – בקרקע פטור משבועה ,ומבואר )צה/ו( אם חברו
חפר בשדהו בורות שיחין ומערות )שגרם לו הפסד כספי(
שאם מודה בו מודה רק במעות ,ועכ"ז פטור משבועה
כיון שמעות צמחו מהקרקע.
גם כאן :אף שנאבד וחייב במעות כיון שצמחו מכלים
מקרי הודאה בכלי וחייב שבועה.
ועי"ל – כיון שאם ימצא הכלי הוא של המפקיד ,מיקרי
הודאה בכלי.
]* לתירוץ זה עדיין קשה אם הכלי נשבר וודאי שוב לא
ימצא [.

קשה :אם על המחט שהוא מודה בו הוא בעין הו"ל הילך
)ואינו מודה במקצת( כדקי"ל )סכ"ד( פקדון כל מקום
שנמצא הרי הוא ברשות הבעלים.
ואם אינו בעין כאן שנאבד ,הרי מתחייב בדמים ,א"כ תו

פח  -ד  .1הא דבעינן כפירה שתי מעין דווקא במודה ,מקצת
אבל כופר בכל ועד אחד מכחישו אפילו לא כפר אלא בפרוטה  -חייב
)שבועת היסת(.

.1שבועות)מ :(.אמר שמואל

– אבל כופר

הכל ועד אחד מכחישו אפילו כפר רק בפרוטה –
חייב )וא"צ כפירה של שתי מעין(.
וטעמו הואיל ושנים מחייבים אותו ממון אפילו
בשוה פרוטה ,עד אחד מחייבו שבועה.
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אלא בפרוטה חייב.
סמ"ע :ולפי הרמב"ם אם תבעו כלים אפילו אינם
שווים פרוטה וכפר בכל ג"כ חייב שבועה )ורק בממון
בעינן ש"פ( .וכאן מיירי שלא תבעו כלים.
וכן בס"ה )שומרים( מיירי שלא תבעו כלים.
והב"ח – חולק על הסמ"ע ,כאן לכו"ע בעינן ש"פ אף
בכלי בין שבועה נגד עד אחד ובין בשומרים.

ָּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂש ָיח ִתי:
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כפירה והודאה ,ושתהא ממין הטענה.

והש"ך– חולק על הב"ח ,שהרי חיוב עד אחד הוא בגלל
שכל מקום ששנים מחייבים ממון אחד מחייב שבועה,
ואילו היו שנים מעידים שחייב כלי פחות מש"פ היה חייב
לשלם ,לכן גם נשבע בעד אחד.
וכן בשומרים הדין כהסמ"ע שא"צ בכלי ש"פ כיון שהוא
חשוב.
מיהו להרא"ש בעינן אף בכלי ש"פ מ"מ לא בעינן כפירת
ב' מעין.

מיהו הט"ז – ס"ל כהב"ח ,שבכפירת כלים בעינן ש"פ
)כדלקמן ס"ה(.
סיכום :כלי שהוא פחות מש"פ
סמ"ע – חייב שבועה .כ"פ הש"ך ,או"ת
הב"ח – פטור .כ"פ הט"ז ,ערוה"ש.

פח  -ה

פח  -ה
 .1שבועת השומרים נמי אינה צריכה שתי כסף אלא
אפילו הפקיד אצלו פרוטה או שוה פרוטה וטען שאבדה נשבע ,וכל
פחות משוה פרוטה אינו ממון ואין בית דין נזקקין לו.
.2הגה :ויש אומרים שבשבועת שומרים נמי בעינן שתי כסף
וכן נראה לי עיקר:

הרא"ש:
 .2י"א

בשבעת השומרים

– דבעינן כפירת שתי כסף ,דכי כתיב

"כסף או כלים" בשבועת השומרים כתיב .וכן עיקר.

.1וי"א

– דלא בעינן כפירת שתי כסף אלא

במודה במקצת" ,וכסף וכלים" שכתוב ,עירוב
פרשיות כתוב כאן )ולא שייך לשומרים( ,ולא קאי
אלא על מלוה.
וכ"ד הרמב"ם ,ה"ה)הר"י מיגאש(.
וסברא ראשונה עיקר – שהרי לשון הגמרא
"עירוב פרשיות כתוב כאן" ולא עיקור ,לומר
שפרשת שומרים ומודה במקצת מעורבות וכמו
שבמודה מקצת בעינן שתי כסף כן נמי בשומרים.
כ"ד הרמב"ן ,בעל המאור ,הר"ן ,ה"ה)רשב"א(.

פחות משוה פרוטה אינה ממון.
.1
ערוה"ש)ט"ז( :אפילו הוא כלי.
ולי"א – אף בכלי פחות מש"פ ,כמו במודה במקצת.

.2

דשבועת השומרים נמי.

סמ"ע:

טעמו – שעיקר הפסוק "כי הוא זה" של מודה
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)טור בשם הרא"ש ור"ן(

במקצת נכתב בפרשת השומרים חוזר גם על השומרים,
וכן עיקר להלכה .כ"פ המחבר ס"ס רצ"ה.

נמי בעינן שתי כסף.
פ"ת)שער המלך( :טענו שתי כסף  +פרוטה ,הודה
בפרוטה ,על מעה אחת כופר ובמעה השנייה טוען נאנסו.
ואף שבמודה במקצת או שומרים בעי כפירת שתי כסף
)בטענה אחת ,וכאן יש שתי טענות( ,מ"מ כיון שהטעם
דבעינן שתי כסף שיהא כפירה בדבר חשוב ,א"כ כאן
כופר בשתי מעין שהוא דבר חשוב ומצטרפים שתי
הטענות וחייב שבועה דאורייתא.
ובספר בית יהודה – חולק ,לא בחשיבות תלוי הדבר,
רק גזרת הכתוב שצריך להיות כפירה בשתי כסף ,וכיון
שכאן אין בכל אחת מהשבועות כפירת שתי כסף אין
מצטרפים.

דין מודה במקצת בשומרים/פקדון.
ערוה"ש :כשכופר שלא נתן לו הפקדון כלל פטור
משבועה מהתורה ,אבל במודה במקצת וכפר במקצת חייב
שבועה דאורייתא.
כ"ד התו"ס ,רא"ש ,נמ"י ,רמב"ם.

ָּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂש ָיח ִתי:
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שבועת היסת נמי משביעים אותו אפילו על שוה פרוטה.

בשבועת היסת

שבועת היסת.
סמ"ע :כיון שחכמים תקנוה שלא יגזול אחד מחברו,
על כל דבר חשוב היינו פרוטה תיקנוהו.

הרב ישעיה – בעינן כפירת שתי כסף ,דכל
דתקון רבנן כעין דאורייתא תקון )וכיון שבמודה
במקצת בעינן שתי כסף כן בכופר הכל(.
כ"כ הר"ן כיון שאין בשבועה דאורייתא פחות משתי
כסף אלא רק בעד אחד מגזרת הכתוב .כ"ד
המרשים.
והב"י – הרי שבועת השומרים אליבא דהרמב"ם
אין צריך שתי כסף .ועוד כיון שהיא תקנת חכמים
להציל עני מגוזלו בכל גוונא תיקנו אפילו על ש"פ.

ט"ז :היסת – משא"כ בשבועת הדיינים שהוא כשל
תורה בעינן שתי כסף.

אפילו על שוה פרוטה.
ש"ך:

דעת הרב ישעיה והר"ן והמרשים שצריך שתי

כסף.
מיהו דעת הב"י כדעת רבנו האי והטור .כ"כ
ה"ה]רמב"ם[.

√ורבנו האי – אף על ש"פ משביעים אותו.
כ"ד הטור והב"י.

אפילו על שווה פרוטה.
פ"ת)עטרת צבי( :מיהו תקנת ארצות שלא להשביע
היסת על פחות מ ג' זהובים פולי"ש.

פח  -ז

.1

משנה שבועות )לח:(:

אין מודה מקצת חייב עד שיודה

ממין הטענה.
כיצד :תבעו כור חטים או כור תבואה והודה לו בלתך קטנית )פירוש חצי
כור שהוא ט"ו סאים(  -פטור.
אבל אם תבעו בכור פירות והודה לו בלתך קטנית חייב שהקטנית בכלל
פירות.
שיודה ממין הטענה
סמ"ע" :כי הוא זה" שני מיעוטים ,ולכן לומדים ממנו
גם שיהא ההודאה ממין הטענה.
ערוה"ש :והכל לפי לשון בנ"א של אותו מקום ,אם
באותו מקום נכללה ההודאה בתביעה הוי מודה במקצת.

ָ
תו ָר ֶת ָך
מה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

לתך קטנית פטור.
ש"ך :יין וחומץ מין אחד הם לעניין הודאה.

אבל תבעו כור פירות.
סמ"ע)נמ"י( :ה"ה תבעו כור סתם ואמר שאינו יודע
אם קטנית או חיטים או שעורים – שחייב.

ָּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂש ָיח ִתי:

חו"מ
חלק ב5

בס"ד.

הלכות שבועות
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פח  -ח

פח  -ח  .1לא תבעו בדבר מסוים אלא אמר לו "שוה מנה יש
לי בידך" ,מכל מה שיודה לו חשוב שפיר ממין הטענה שכל דבר הוא
בכלל שוה.
 .2אבל אם תבעו מנה מדבר מסוים )דהוי דווקא( והודה לו בשוה )חצי( מנה
לא חשיב ממין הטענה.
.0שבועות)לט:(:

מחלוקת רב ושמואל

רב ס"ל – צריך כפירת שתי כסף ובנוסף הודאה
בשוה פרוטה.

שמואל ס"ל
ומקשים לשמואל מדתנן )לח – (:שתי כסף יש לי
– כפירה והודאה יחד שתי כסף.

בידך ,אין לך בידי אלא פרוטה פטור )ס"ד דשוה
כטעין וקשה לשמואל בגלל שחסרה פרוטה( ?
ומתרצים – מי סברת שוה קתני ,דווקא קתני והוי
הודאה לא ממין הטענה )ולכן פטור(.
פרש"י :שוה – שא"ל אין לך בידי אלא ערך
ששווה פרוטה דהוי ממין הטענה.
דווקא – זה טוען כסף וזה מודה בנחושת שאין
ההודאה ממין הטענה.
הרא"ש :פירוש הטוען סתם שתי כסף יש לי
בידך והודאה בפרוטה –
לא שוה שתי כסף ומכל דבר שיודה קתני ,דא"כ
הוי ממין הטענה.
אלא דווקא קתני ,ורב ס"ל דשוה קתני.
] כלומר :רב ושמואל חולקים בטענו דינר יש לי
בידך והודה בפרוטה:
לרב – שוה דינר קאמר ולא דינא דווקא וחייב.
לשמואל – דינר דווקא ולא הוי הטענה ממין

ההודאה ופטור.
זאת אומרת :לכו"ע אם תבעו שוה הוי ממין
הטענה ,אבל אם תבעו דווקא לא הוי ממין
הטענה[.

.1

שוה מנה.

סמ"ע :כאן מיירי שא"ל בפירוש בשוה ,ובסעיף ט'
יתבאר שאף סתם מנה כוונתו לשוה מנה.

מדבר מסוים.
.2
קצה"ח)הר"ן( :מיהו אם תובע שוה וזה מודה דווקא
חייב ,דיש בכלל תביעה הודאה.
וכ"מ מסיפא של המשנה )לח (:כור פירות יש לי בידך,
אין לך ביד אלא לתך קטנית – חייב ,שהטענה של פירות
הוי שוה ,והודאה בלתך קטנית הוא דווקא.

שוה חצי מנה.
ש"ך:

חצי מנה מדבר אחר )שאף הוא לא מסוים ,ולכן

פטור(.
וקצה"ח – לפי המחבר אף שהודה שוה חצי
)שאינו מסוים( – ג"כ פטור.

מנה

פח  -ט  .1תבעו דינר כסף או דינר זהב כאלו תבעו שוה דינר
כסף או שוה דינר זהב  -ובכל מה שיודה לו חשוב ממין הטענה.
 .2ודווקא כשתבעו מטבע היוצא בהוצאה ,דהא אמרינן בסתמא שוה
דינר קאמר לפי שאדם עשוי לשום כל דבר במטבע.
 .3אבל תבעו ליטרא זהב או מטבע שנפסל ואינו יוצא בהוצאה  -לא
ָ
תו ָר ֶת ָך
מה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

ָּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂש ָיח ִתי:

בס"ד.

חו"מ
חלק ב5

הלכות שבועות
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חשיב כאלו תבעו שוה.
וכן אם תבעו דינר זהב זהוב כלומר טבועה יש לי בידך  -לא חשיב שוה
דינר ,אע"פ שיוצא בהוצאה ,אלא דינר דווקא קאמר.
ואפילו הודה במטבע של חצי דינר )דהוי שוה אפ"ה( לא חשיב ממין הטענה
)כיון שתבעו דווקא(:

.1

להלכה

הר"ן – אע"פ שקי"ל כרב בעניין כפירה ,קי"ל
כשמואל בטוען את חברו מנה לי בידך והודה
בפרוטה )דהוי מטבעות של נחושת( דהוי דווקא ואינו
ממין הטענה ופטור .כ"כ הרשב"א.
√אבל הרמב"ן – גם בזה קי"ל כרב ,שאם תבעו
שתי כסף והודה בפרוטה ,ואפילו הודה לו בכך וכך
חיטים הוי ממין הטענה )שהוא תובעו בשוה(
וחייב.

.2

ודווקא כשתבעו מטבע היוצא בהוצאה ,דהא

אמרינן בסתמא שוה דינר קאמר לפי שאדם עשוי
לשום כל דבר במטבע.

.3

אבל תבעו ליטרא זהב או מטבע שנפסל ואינו

יוצא בהוצאה  -לא חשיב כאלו תבעו שוה.
שבועות)מ :(.ברייתא – דינר זהב זהוב )טבוע(
יש לי בידך ,אין לך בידי אלא דינר כסף – פטור
)ע"פ גירסת התו"ס( .הא סתמא )דינר זהב( שוה
קאמר.

הר"ן ,הרא"ש :משמש שמי שתבע חברו
ליטרא זהב או דינר זהב זהוב והודה לו בשוה )כגון
שתי כסף( – לא הוי הודאה ממין הטענה ופטור,
כיון שהוא טוען דווקא.
ואם תובע שוה בכל מה שישבע לו הנתבע )בין
שוה בין דווקא( – חייב ,שהכל בכלל שוה.

.3

הודה במטבע של חצי דינר.

סמ"ע:

ובסעיף י"א כתב שאפילו הודה בחצי דינר

זהוב פטור.

של חצי דינר.
ביאור הגר"א :דינר סתם

שוה קאמר ופטור כיון
שתבעו דווקא ,שכל דבר שישיב לא הוי ממין הטענה.
וכמו מנורה גדולה וקטנה דלא הוי ממין הטענה אע"פ
שצורתם שוה.

פח  -י הא דאמרינן שאם תבעו דינר כסף או דינר זהב כאלו תבעו
שוה דינר כסף או שוה דינר זהב.
 .1י"א דהני מילי במלוה אבל בפקדון דוקא קאמר דינר זהב ולא שוה
דינר.
 .2ויש מי שחולק ואומר שדין הפקדון שוה לדין המלוה.
.1הרא"ש)רמב"ן(:

קי"ל כרב

)בתבעו

כסף דהוי שוה( ודווקא בהלוואה ,אבל בפקדון אי
אפשר לומר ששוה כסף טוען ,אלא דווקא.
כ"פ ערוה"ש.

ָ
תו ָר ֶת ָך
מה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

.2והר"ן

– ואינו נוח לי ,שמהמשנה משמע יותר

שבפקדון וכ"ש במלוה .וטעמו דסתמא תובעו
בעניין שיתחייב הנתבע שוה )והוא טענת שוה(.

ָּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂש ָיח ִתי:

חו"מ
חלק ב5

בס"ד.

הלכות שבועות
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.1

ה"מ המלוה.

סמ"ע:

כיון שמלוה להוצאה ניתנה דרך בנ"א לחשוב

בו דבר הלוואה בשוה דינר ,משא"כ בפקדון שלא ניתן
להוצאה )וחוזר בעינו( דרך בנ"א לתבוע מה שהפקיד,
ודוקא קאמר.

פח  -יא

 .1תבעו מאה דינרים ממטבע פלונית והשיב אין לך
ב.
בידי אלא חמישים ממטבע אחר  -א.לא חשיב ממין הטענה.
אא"כ יאמר לו "נתתי לך דינר זהב להחליפו במטבעות" )או מכרתי לך
סחורה בעד מעות() .ב"י בשם התרומות( .והוא אומר "נתתי לך חוץ ממטבע אחת",
אבל בענין אחר לא מחייב.
ג.הרא"ש :אפילו תבעו דינר זהב זהוב והודה לו במטבע של חצי דינר זהב
)זהוב(

)דהוי כמו מנורה גדולה וקטנה(.

.1שבועות)מ:(.

סייעתא לרב – דינר זהב יש

לי בידך ,אין לך אלא דינר כסף וטרסית ופונדיון
ופרוטה – חייב ,שהכל מין מטבע.
אי אמרת בשלמא לרב שוה מש"ה חייב ,אלא אי
אמרת דווקא אמאי חייב?
ור"א )אליבא דשמואל( אוקי מתניתין בטוענו דינר
מטבעות )ולכן הוי שוה(.

דינר מעות.
א.פרש"י :דינר מעות

 טבוע במטבע צורהולא טענו משקל ,וזה הודה לו במטבע הוי ממין
הטענה וחייב ,אע"פ שזה טוענו כסף וזה הודה
בנחושת ,שהכל מטבע הם.
√והתו"ס – קשה ,הרי בטענו שתי כסף והודה
בפרוטה )לט (.לשמואל פטור דלא הוי ממין
הטענה.
ב.אלא נראה – כר"ח ,טוענו בדינר מטבעות
היינו שנתן לו דינר להחליפו למטבעות והלה טוען
החזרתי כולם חוץ מדינר כסף.
כ"ד הרא"ש ,רמב"ם ,ה"ה)רמב"ן ,רשב"א(.

דינר מטבעות חייב" מסכימים.
בעה"ת)רמב"ן( :תבעו מאה דינרים ממטבע פלוני
והודה לו חמישים ממטבע אחר :
אם היה הדבר שמכר לו סחורה בכו"כ דינרים במנה
מלגויד"ש והלה טוען מנה אילאי"ש  -הוי מודה במקצת,
והיינו בטוענו בדינר מטבעות.
אבל בטוענו בהלוואה מנה חזק הלוויתיך וזה אומר
במטבע חלש – אין זה מודה במקצת ,דהוי כמו חיטים
ושעורים.

.1

מאר דינרים ממטבע פלוני.

סמ"ע :ואף שהזכיר מאה דינרים וה"א שלא הקפיד
במה שאמר "פלוני" – קמ"ל דלא ,דהוי כתבעו מנורה
גדולה והודה בקטנה דהוי שני מינים.

ב .להחליפו.
ערוה"ש :ואך שא"ל

"פלוני" מ"מ מדקאמר
"להחליפו" ניכר שתביעתו על סכום המעות או שוויה
ולא למטבע פלוני.

ב"י :אע"פ שקי"ל כרב ,והתירוץ "בטוענו דינר
ממטבעות" הוא אליבא דשמואל ! מ"מ לא חולקים
רב ושמואל אלא בפירוש המשנה אבל בדין "טוענו

פח  -יב11

ָ
תו ָר ֶת ָך
מה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

ָּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂש ָיח ִתי:

בס"ד.

הלכות שבועות

חו"מ
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 .1תבעו ב' דברים ,כגון :חטים ושעורים ,והודה לו
באחד מהם  -חייב ליתן לו מה שהודה לו ונשבע על השאר.
 .2אבל תבעו חטים והודה לו בשעורים  -פטור אף מדמי שעורים.
 .3ויש מי שאומר שהטעם :משום דחשיב כאלו הודה התובע שאינו
חייב לו שעורים.
א.ולפיכך אפילו יש עדים על השעורים  -פטור דהודאת בעל דין כמאה
עדים דמי.
ב.הגה :הרא"ש :ואפילו יודע הנתבע שחייב לו השעורים  -פטור לשלם לו דהוי כאלו מחל
לו התובע ,וכמו שנתבאר לעיל סימן ע"ה סעיף יא כנ"ל דלא כיש מי שחולק )הרמ"ה(.
.1שבועות)מ :(.אר"נ א"ש
ושעורים ,והודה לו באחד מהם

– טענו חיטים

 -חייב )שבועת

מודה במקצת על השאר(.

כ"פ הרי"ף והרא"ש.

.2ב"ק)לה :(:אמר רבה בר נתן

– טענו

חיטים והודה לו בשעורים – פטור.
ואסיקנא :דרבה בר נתן פוטר אף משעורים.
כ"פ הרי"ף והרא"ש.

פטור אף מדמי שעורים
רש"י – דהוי כהודה לו שאינו חייב לו שעורים.
כ"כ התו"ס ,בעה"ת ,טור.
והרמ"ה – לא משום שהודה לו או מחל לו
השעורים ,אלא משום שהודאתו שהודה בשעורים
אינה הודאה המחייבת .ומה שכתב שהודאת בע"ד
כמאה עדים דווקא שאמר כן בפני ב"ד )אפילו בלא
אתם עדיי( ובתנאי.
אלא טעמו – שיכול לומר הנתבע מה שהודתי
בשעורים שאני חייב משטה הייתי בך .ולכן כל זמן
שלא טען משטה עדיין חייב בשעורים.
כנד" נמ"י והראב"ד.
א.בעה"ת :אפילו יש עדים המעידים על
השעורים – פטור ,דהודאת בע"ד כמאה עדים.
ב.הרא"ש :ואפילו יודע הנתבע שחייב לו
השעורים  -פטור לשלם לו דהוי כאלו מחל לו
התובע.
שו"ע )עה/יא( :אמר ליה חייב אני לך מנה
והלה אומר ודאי לי שאינך חייב )לי( כלום פטור
אע"פ שיודע בודאי שהוא חייב דהוי כאילו מחל לו:

ָ
תו ָר ֶת ָך
מה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

נמ"י :אפילו אם אחר שהודה לו בשעורים אמר
התובע גם בשעורים אתה חייב לי – לא פטור מחמת
הודאה ראשונה ,ויכול לומר משטה אני בך מה שהודתי
על השעורים )משרים – אבל אם לא חזר בו חייב
בשעורים(.
ומה שפטור אף מדמי שעורים דווקא שתבע חיטים
בברי ,אבל תבעו שמא ,כגון שיש לי בידך כור תבואה
ואיני יודע אם חיטים או שעורים ,אף שתבעו חיטים הוי
הודאה ממין הטענה וחייב בשערים.
בעה"ת)ראב"ד( :לא נפטר משעורים אלא רק אם
חזר הנתבע ואמר איני חייב כלום ומשחק הייתי בך,
אבל אם עומד בשעורים חייב בשעורים.

.1

נשבע על השאר

סמ"ע :שבועה דאורייתא מדין מודה במקצת.

.3

הטעם דחשיב כאילו הודה.

סמ"ע :טעם הודאה ומחילה חד הוא ,דכיון שהודה
שאינו חייב לו שעורים )רק חיטים( ממילא הוי מחילה.
לפיכך אפילו באו עדים על השעורים – פטור.

א.אפילו יש עדים על השעורים – פטור.
ש"ך :וקשה )ת/ג( היו שני שוורים רודפים אחר אחד
להזיקו ,אחד גדול ואחד קטן ,,,ניזק אומר גדול הזיק,
מזיק אומר קטן הזיק – הממע"ה.
ואם היו עדים שאחד מהם הזיק – משלם כמו שאמר
המזיק )הקטן(.
וכאן פסק אפילו יש עדים פטור ?
ואפשר דווקא שם חייב כשיש עדים משום שהעדים אינם
מכחישים אותו ,שהרי הם לא יודעים מי הזיק את מי רק

ָּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂש ָיח ִתי:
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כפירה והודאה ,ושתהא ממין הטענה.

שהזיקו ,והו"ל כטוענו חיטים והעדים מעידים שיש לו
חיטים או שעורים דחייב עכ"פ שעורים.
אבל כאן שמכחיש את העדים )שהוא אמר חיטים ועדים
אומרים שעורים( אדם נאמן על עצמו יותר מעדים ,לכן
פטור לגמרי.
אבל לעיקר הדין כשיש עדים חייב ,שהרי עיקר הטעם
)כמ"ש לקמן( משום שיכול לומר משטה הייתי
)כהרמ"ה(.

כאילו הודה.
ש"ך :כ"כ הרא"ש טור ,וחלקו על הרמ"ה שהטעם
שיכול לומר משטה.
כ"כ מהרש"ל ,בעה"ת.
אבל הרמ"ה כתב הטעם – שיכול הנתבע לומר משטה
הייתי .כ"ד הראב"ד ,נמ"י  ,מרדכי)ירושלמי(.
וא"כ כשיש עדים על השעורים חייב )שאין טענת
משטה(.
כ"ד הרמב"ם.
וכן נראה עיקר שהטעם אינו משום מחילה אלא משום
משטה ,ולכן אם יודע הנתבע שחייב לו שעורים גזלן הוא
אם אינו משלם לו )לאפוקי הרמ"א( ,אלא שב"ד לא
יכולים להוציא ממנו.

והוי כאילו מחל לו התובע.

ב.
ש"ך :וכן הבינו הע"ש שטעם הרא"ש והמחבר דהודאה
הוי מחילה ממילא.
ואין דבריהם נכונים – שאין הטעם משום מחילה רק
משום הודאה ,שהרי הרא"ש דחה טעם מחילה.
כ"כ מהרש"ל ,ת' מהרשד"ם ,ת' מהריב"ל.
ולכן אם יודע הנתבע שחייב שעורים חייב לשלם.
כ"כ רי"ו – לפי הרא"ש אם הנתבע עומד בטענתו שחייב
שעורים חייב.
מ"מ כבר העליתי שהטעם הוא משום משטה.

מחל לו.
והנתיבות :אין מחלוקת פוסקים לעניין דינא –
אם הוא על אותו זמן
אם יש שיעבוד נכסים גם על השעורים )לאפוקי שור תם(
הרי ממ"נ יכול לגבות מהשעורים )לפי כל הטעמים( או
שכולם שלו או שהם משועבדים לו ,דלא שייך הודאה זו
למחילה ,שדעתו היתה לתבוע יותר כדי להרוויח כיון
שהם באותה שעה.
ואם אין לו שיעבוד נקרא הודאה ופטור ,אא"כ יש עדים.
ואם הוא בזמנים מתחלפים פטור אף מדמי שעורים
מטעם מחילה כשיש שיעבוד ,או מטעם הודאה כשאין
שיעבוד.
ולכן בתובע אומר גדול הזיק שאין כלל שעבוד על הקטן
)שבתם גובה רק מגופו( – הוי שפיר פטור.
והרמ"ה מוסיף כשהיה בשעה אחת שהוא מטעם הודאה
אף שיכול לבוא על השעורים ממ"נ )כשיש שיעבוד( מ"מ
יכול לפטור עצמו בטענת משטה.

כלומר:
זמן אחד הוי מטעם הודאה )ולא
זמנים מתחלפים
מחילה שמתכוון להרוויח(
כשאין
כשאין כשיש שעיבוד
כשיש
שיעבוד
שיעבוד
שעיבוד
גובה משעורים הוי הודאה
פטור מטעם פטור
מחילה ,כיון מטעם
– ממ"נ או ופטור
שתבע רק הודאה שכולו שלו או אא"כ יש
עדים.
הם משעבדים.
חיטים של ומהני
והרמ"ה – יכול
זמן זה ,ולא עדים.
עצמו
לפטור
מהני עדים
במשטה

פח  -יב22

 .1הרא"ש :ויש מי שאומר דדוקא כשאמר לו "חטים
הלוויתיך ביום פלוני ובשעה פלונית" והלה אומר שעורים היו ,דאם
איתא שהלוהו שניהם היה טוען על שניהם כיון דבבת אחת הלוהו אלא
ודאי הודה שלא הלוה לו שעורים .א ).הגה :אבל בלאו הכי ודאי חייב דאין
אדם מוחל על שאר תביעות אם לא תבע אלא אחת (
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)טור(
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 .2ואם תפס התובע דמי השעורים:
א.אין מוציאין מידו.
ב.הגה  -וי"א דדוקא אם תפס קודם שתבעו בדין ,אבל אם תפס לאחר שעמדו בדין
מפקינן מיניה )טור(  -וכנ"ל עיקר:

.2הרא"ש:

אמר רבה בר נתן

– טענו

חיטים והודה לו בשעורים – פטור אף מדמי
שעורים.
והתנן :שני שוורים גדול וקטן שהזיק אחד מהם
שור חברו .מזיק אומר קטן הזיק )והתם נוטל רק
מגופו( ,נזיק אומר גדול הזיק – הממע"ה.
הא אינו מביא ראיה )אינו נוטל גדול ,אלא( נוטל
מהקטן .והרי תבעו חיטים והודה לו שעורים פטור
אף מדמי שעורים ?
בשוורים ניזק טוען שמא גדול הזיק ומזיק אומר
ברי שקטן הזיק ,ונמצא ניזק תובע משניהם ,ולכן
בלא ראיה נוטל לפחות מהקטן ,אבל בחיטים
ושעורים תובע ברי חיטים ולא שעורים.
והתנן בסיפא היו המזיקים שנים וניזקים שנים.
מזיק אומר גדול הזיק את הקטן וקטן הזיק את
הגדול .נזיק אומר גדול הזיק את הגדול והקטן את
הקטן – הממע"ה.
משמע שאם אינו מביא ראיה נוטל כמו שאמר
מזיק .ובחיטים ושעורים אף שעורים אינו נוטל ?
התם )בשוורים( בתפס.

א.
רא"ש

בתפס.

– מה שלא תירצו גם בסיפא
"בתפס",ששם היו מוציאים מידו כיון שיש לו
תביעה רק על הגדול ולא על הקטן איך יתפוס
הקטן .ומטעם זה גם בחיטים ושעורים לא מהני
תפיסת שעורים.
משא"כ בשני שוורים הרי תובע ששניהם.
כ"ד התו"ס.
√והרי"ף – את תפס בשעורים אין מוציאים
ממנו] ,פירוש ול"ד לשני שוורים שנגחו שור אחד
)רישא( שלא יכול לתפוס קטן ,לפי שאינו משתעבד
לדמי גדול ,שתם אינו משתלם רק מגופו ,משאכ"כ
בשעורים שמשתעבד לדמי חיטים [.
כ"כ הרמב"ם ,ה"ה]רמ"ה ,גאונים[.
והרא"ש – דחה סברא זו ,שהרי לתפוס
)שעורים( בדמי חיטים לא מהני שהרי זה כפר לו
בחיטים ,ולתפוס לגוף השעורים לא יכול שהרי
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מודה שאינו חייב לו שעורים.
ב.טור :ויש מחלקים – שאם תפס קודם
התביעה מהני תפיסה אפילו תפס בעדים.
שהטעם שפטור משעורים כיון שהודה שאין לו בידו
שעורים ,וכיון שתפס קודם תביעה לא הוי הודאה
שאינו חייב לו ,שהרי אומר מה שלא תבע שעורים
כיון שהוא תפוס בהם.
ובעל משרים :מחלק – למ"ד מהני תפיסה דווקא
שתפס קודם שבאו לב"ד )ואף שהודה( ,אבל תפס
לאחר שיצא מב"ד מוציאים מידו.
כ"כ בעה"ת )רש"י ,תו"ס(.
נמ"י :ה"מ שתפס לפני שחזר בו הנתבע מהודאתו
שחייב לו שעורים )ולא חיטים( ,אבל תפס אחר שחזר
בו אף מהשעורים – לא מהני תפיסתו ,שהרי תפס בלא
רשות .כ"כ הרמ"ה.
מ"מ בלא עדים בכל גוונא מהני תפיסה.

.1

ביום פלוני.

ש"ך :טענו חיטים והודה לו בשעורים וחזר והשיב
התובע חיטים אתה חייב לי – פשוט שאף רא"ש מודה
שפטור משעורים אף שלא היו בזמן אחד ,שאף שלא
נתכוון לתובעו עכשיו שעורים היה צריך להשיב גם
שעורים אתה חייב לי רק שאינו תובע עכשיו השעורים.

.2

אם תפס.

סמ"ע :שאומר המחזיק מה שלא תבעתי לא משום
שהודתי או מחלתי )שהרי אני מוחזק( ,אלא שלא רציתי
לתבוע עכשיו.

אם תפס
קצה"ח :איך מהני תפיסת שעורים ?
הקשה הש"ך – לפי טעם דהוי הודאה ,איך מהני
תפיסה ,הרי הודה שאינו שלו ?
ונראה לישב :כיון דקי"ל הודאת בע"ד כמאה עדים א"כ
היה מקום לחייב הנתבע כיון שהודה בשעורים ,אלא כיון
שגם התובע הודה שאין השעורים שלו לא מוציאים מהנתבע
השעורים ,ובחיטים הרי כפר.
אבל אם תפס ,כיון שיש הודאות סותרות הו"ל כתרי ותרי
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ומשאירים המצב כמות שהוא עכשיו אחר התפיסה ,ולא
מוציאים מהתופס.
ולפ"ז :כיון דמהני תפיסה רק מכוח הודאת הנתבע )דהוי
כתרי ותרי( ,וגם לא יכול לומר השטאה דתפיסה מסלקת
השטאה ,צריך שיתפוס לפני שחזר בו הנתבע )כמ"ש נמ"י(
אף לשיטת המחבר )וכמ"ש הסמ"ע(.
לאפוקי הש"ך שהקשה בזה על הסמ"ע שכתב שדעת
המחבר כדעת הנמ"י.
והנתיבות – לא מהני תפיסה בתרי הודאות סותרות,
ול"ד לתרי ותרי.
והראיה :גיטין )מ (:עשיתי עבדי בן חורין ,והעבד אומר לא
עשני – אינו יוצא לחירות.
והרי העבד תפוס בעצמו ,ועכ"ז לא מהני תפיסתו לצאת
לחירות.
אלא טעמו :מה ששתיקה )שלא תבע חיטים( הוי הודאה
אינה הודאה ברורה ,לפיכך מהני תפיסה.
כ"כ הר"ן ונמ"י – דמהני תפיסה בשתיקה.

א.
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אין מוציאין מידו

כ"פ הש"ך כהרי"ף שלא כהרא"ש.

אין מוציאין
סמ"ע )נמ"י( :אם תפס

ב .קודם שתבעו.
סמ"ע)טור( :ואז מהני אפילו תפס בעדים ,שיכול לומר
מה שלא תבעתי מפני שהייתי מוחזק בהם.
נתיבות – ודוקא שתפס קודם שחזר בו מהודאתו ,אבל אחר
שחזר הנתבע מהודאתו וטען משטה ואח"כ תפס לא מהני
)כהסמ"ע( שלפי כו"ע יכול הנתבע לומר משטה )לאפוקי
הש"ך לעיל 1א.(.

אבל תפס לאחר שעמדו בדין.
סמ"ע :טור – דכיון שכבר הודה שאין לו בידו שעורים
שום לא מהני תפיסה.
ולפ"ז :אף שתפס בלא עדים לא מהני ,דהוי מיגו במקום
עדים ,דאנן סהדי כיון שלא תבעו שעורים מחל לו.
מיהו מהני תפיסה לגבות ממנו דמי החיטים כדין כל תופס
בלא עדים )פז/ל(

וכן נ"ל עיקר.
ש"ך :אומנם לפי מה שקי"ל כהרמ"ה [,אף אחר העמדה
בדין מהני תפיסה כשלא חזר בו הנתבע מהודאת השעורים.

ש"ך :סיכום פרטי הדינים

קודם שחזר מהודאתו אפילו
בעדים מהני ,אבל תפס אחר שחזר מהודאתו מוציאים ממנו
אא"כ יש לו מיגו דלהד"מ )כדין שתפס בלא עדים( או
החזרתי )שלא ראו עתה בידו(.
כ"כ ד"מ.
והש"ך – לא יפה כיוון ,שהנמ"י הולך לשיטתו )לאפוקי
המחבר( שהטעם שפטור משעורים הוא השטאה ,ולכן
מצריך לתפוס קודם שחזר בו ,דכיון שזה תפס והלה שותק
ודאי התכוון להודאה גמורה ולא להשטאה.
אבל למחבר והרמ"א שטעמו שהודה שאינו חייב לו שעורים
או מחילה ,א"כ לא מועיל שיתפוס אחר העמדה בדין אף
שלא חזר בו.
דבשלמא תפס קודם העמדה בדין לכך יכול לומר שלא תבע
שעורים כיון שהוא מוחזק בהם )ולא הודה או מחל( ,אבל
אחר העמדה בדין הרי כבר הודה או מחל ושוב לא יכול
לחזור בו.
מכל מקום כיון שפסקתי כהרמ"ה ,א"כ מועיל תפיסה אף
אחר העמדה בדין קודם שחזר בו ,שאין הטעם משום הודאה
או מחילה.
גם מ"ש הסמ"ע אא"כ יש לו מיגו וכו' – אינו נכון ,דכיון
שטעמו שהודה שאין בידו שעורים מה מהני מיגו.
מ"מ לפי טעם הרמ"ה שהוא משום השטאה כשיש לו מיגו
מהני תפיסה אף שחזר מהודאתו.
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תבעו שני דברים )חיטים ושעורים( והודה לו באחד
מהם – חייב לתת מה שהודה ,ונשבע דאורייתא על
השאר.
אבל תבעו בחיטים והודה לו בשעורים פטור משבועה
דאורייתא אפילו עומד בהודאת השעורים ,רק נשבע
היסת שאינו חייב חיטים .מיהו יכול להפטר אף
מהשעורים )כשחוזר בו בטענת משטה(.
אין חילוק טענו חיטים ושעורים בשעה ידועה )שא"ל
אותם חיטים שעורים היו( או זמנים אחרים )תבעו
חיטים שבניסן והודה לו בשעורים של אייר(  .טעמו
שיכול הנתבע לטעון משטה.
ולכן כשפוסק ב"ד ,אומר בסתם "פטור" )אף ללא
טענת משטה( אבל אם חזר התובע וא"ל תן לי לפחות
שעורים שהודית ,צריך הנתבע לטעון משטה כדי
להפטר ,שאנו לא טוענים לו.
לפיכך אם יש עדים על השעורים חייב לשלם
שעורים ,וכן אם תפס התובע דמי שעורים קודם שחזר
הנתבע מהודאתו )בין שעמד בדין או לא( חייב לשלם
שעורים ,כיון שתפס לפני חזרתו ,אבל תפיסה לחיטים
בעדים לא מהני.
ואם תפס בלא עדים )שיש לו מיגו להד"מ או החזרתי(
אפילו תפס אחר חזרתו של הנתבע מהני בין לחיטים
או לשעורים.
וכ"ז כשטענו התובע בודאי ,אבל טענו שמא אתה חייב
לי חיטים או שעורים ,והלה הודה בשעורים – חייב
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בשעורים ולא יכול לומר משטה.

פח  -יג

 .1נמ"י :הטוען לחבירו "מנה הלוויתיך" ,והלה אומר
"אין לך בידי אלא נ' זוז שנתת אותם דמים בחפץ פלוני )פירוש שקנית ממני חפץ
פלוני( והרי הוא )החפץ( קיים" ,או "שהלוויתני עליו על מנת שלא להשתלם
אלא מגופו"
א.וה"ה איפכא היכא דטעין ליה דאית ליה גביה חפץ פלוני דשוייה
אפותיקי ניהליה במנה )פירוש שטוען שיש לי בידך חפץ שהוא אפותיקי תמרות מנה שהלוויתך( ,והלה
מודה בחמישים זוז דאוזפיה בהלואה גרידתא )והלה מודה שהלווה לו חמישים ולא היה שום
חפץ אפותיקי(  -יש מי שאומר דמה שטענו לא הודה לו דפטור בין מתשלומין
בין משבועה דאורייתא אלא משתבע היסת ונפטר.

.1

בחפץ פלוני

ש"ך :מיירי דווקא כה"ג שאם נאבד החפץ )שקנה( לא
היה חייב המוכר באחריות דאז הוי דווקא )ולא שוה( והוי
מה שטענו לא הודה לו ,אבל אם הנתבע )המוכר( חייב
באחריותו ונמצא שחייב לו מ"מ כלי א"כ זה התובע תובע
שוה ,ובכל מה שיודה הנתבע הוי ממין הטענה וחייב )כמ"ש
סעיף ט(.
ולכן כתב דווקא "שלא להשתלם אלא מגופו" שאל"כ הוי
שוה )כמו ס"ט(.

א.
ש"ך:

וקשה ,הרי אף אפותקי מפורש יכול לסלקו במעות
)קג/ו( א"כ הוי כתובעו תן לי חפץ זה או דמי חפץ זה וזה
מודה ב  50זוז דהוי כמין הטענה ?
ונראה דמ"ש שוויה אפותקי כוונתו שהלוה לו ע"מ שלא
להשתלם אלא מגופו.

ש"ך :סיכום פרטי הדינים
-

שנתת אותם דמים
קצה"ח :וקשה לעיל סעיף ח – טוען שוה והודה בדווקא
הוי ממין הטענה .גם כאן טוען מנה וזה משיב דווקא ?
וי"ל ה"ד שזה מודה בדבר מסוים כגון קטנית ,שגם הוא חוב
ובאחריותו לשלם .משאכ"כ הדוקא שהודה ,הוא דבר מיוחד
לתובע )שלא רוצה סתם חפץ אלא דווקא חפץ מסוים
שקנה( ולכן לא הוי ממין הטענה.

או שהלוויתני עליו.
ש"ך :נשבע היסת ונפטר  -ה"ד שחזר בו מהודאתו
)שטען משטה ,לכן נפטר אף ממה שהודה(.
אבל עומד בהודאתו )ולא טען משטה( או שיש עדים כפי מה
שהודה )דשוב לא יכול לטעון משטה( שאז חייב מה שהודה,
וממילא הוי מודה במקצת וחייב שבועה דאורייתא על השאר
שכפר.

ָ
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חפץ פלוני דשויה אפותקי

-

-

טוען לחברו מנה הלוויתיך ,א"ל לא היו רק  50ולא
היו הלוואה אלא קנית חפץ פלוני והרי החפץ
באחריותך בכל מקום שהוא ,או שהלווית לי ע"מ
להשתלם רק מגוף החפץ – דינו כטענו חיטים והודה
לו בשעורים שיכול לטעון משטה אני ופטור אף
מהחפץ שהודה לו.
אא"כ לא חזר בו מהחפץ או שיש עדים על החפץ –
שאז בדין הראשון – שקנה החפץ והוא שלו פטור הלה
משבועה דאורייתא ,דהילך הוא
ובדין השני – שהלווהו ע"מ להשתלם מגופו חייב
שבועה דאורייתא )שאינו הילך(.
ואם החפץ שמודה בו באחריות הנתבע ,כגון שחייב
להעמיד לו חפץ כזה )אף שזה יאבד( – אז בכל מה
שיודה חייב לו )שהרי תבעו שוה ,ובכל מה שזה יודה
מתחייב כמ"ש ס"ט(.
ה"ה הפוך ,טענו חפץ פלוני שוה מנה מכרת לי ,או
שהלוויתי לך מנה שתשלם לי דווקא בחפץ זה ,והלה

ָּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂש ָיח ִתי:

בס"ד.

חו"מ
חלק ב5

הלכות שבועות

פח 14 -

כפירה והודאה ,ושתהא ממין הטענה.

מודה ב  50שהיה ובהלוואה – דינו כטענו חיטים
והודה לו בשעורים .אא"כ תבעו חפץ פלוני שעשאו

אפותקי ,כיון שיכול לסלקו במעות והודה לו ב – 50
ה"ז מודה במקצת.

פח  -יד

פח  -יד
 .1תבעו כור חטים ,וקודם שישלים דבריו לומר וגם
כור שעורים מיהר הנתבע ואמר אין לך בידי אלא כור שעורים ,ואמר
התובע גם שעורים היה רצוני לשאול ממך:
אם כמערים שמיהר להשיב קודם שיגמור זה טענתו  -חייב דחשבינן
ליה כאלו תבעו כבר שניהם.
ואם עשה כן לפי תומו  -פטור משבועת התורה ]ומהתשלומים – תוספת הסמ"ע[,
אפילו אם מיד תוך כדי דבור אחר הודאתו אמר "גם אני היה רצוני לבקש
ממך השעורים".
 .2טור)גאונים( ,הגהות)ספר המצוות( :אבל אם לאחר שהודה לו בשעורים אמר
התובע "ודאי כדברך כך הוא שיש לי בידך שעורים ,אבל איני שואלם
עתה"  -חייב לשלם לו דמי שעורים.
.1שבועות)מ :(:א"ר ענן אמר שמואל

–

טענו חיטים וקדם והודה לו בשעורים:
אם כמערים – חייב ,ואם כמודה – פטור.
הרא"ש – כלומר בעודו מבקש לומר "ושעורים"
קדם זה והודה לו בשעורים ,וחזר ואמר התובע "גם
שעורים אני מבקש לטעון".
אם כמערים – שמרגיש בו הדיין שמיהר להשיב לפני
שזה יגמור טענתו – חייב ,דחשבינן כאילו טענו
חיטים ושעורים.
ואם כמודה – שלפי תומו הודה ולא כקופץ.

.1

לפי תומו

ט"ז :קשה – מה הוכחה יש לפוטרו מתשלומים ?
א .מדיוק לשונו "כור חיטים יש לי בידך" ,ואם רצה
לתבוע גם שעורים היה צריך לומר "כור חטים
ושעורים יש לי בדיך" ,ולא בלשון "כור חיטים יש לי
בידך וגם שעורים".
ב .מ"מ יש ספק שמא אדם זה אינו מדקדק ,וע"ז אמר :
אם כמערים ,היינו שיש ריעותא שזה קפץ ,אנו
מכריעים לומר שזה לא דק בלשונו ודעתו היתה גם על
השעורים ולכן חייב בשעורים.

ָ
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ואם לפי תומו שאין ריעותא אנו אומרים ודאי התובע
דקדק בלשונו ,ומדלא אמר בחד בבא ודאי מחל.
לפ"ז :אם אמר "כור חיטים" ולא המשיך ,אף שזה אמר לפי
תומו – אינו נפטר ,שהרי אין כאן ריעותא )שלא אמר הכל
בבת אחת(.
כן אם אמר "יש לי בדיך כור חיטים" אפשר שדעתו לסיים
"ושעורים" ולכן חייב הנתבע בשעורים.

פטור משבועת התורה ומתשלומין
כן גרסת הסמ"ע – ומתשלומין .וכ"ה בטור.
והשך :בספר מעדני מלך – בשו"ע השמיט "מתשלומין",
וצ"ל חייב בתשלומים רק שפטור משבועה דאורייתא.
כ"כ הב"ח.
ואין דבריו נכונים  -אלא פטור מתשלומים ,שהרי בסיפא
) (.2חייב בתשלומים ,משמע ברישא פטור .וכ"ה בע"ש.
ומה שבסיפא ) (.2חייב דמי שעורים מיירי שלא טענו שעה
ידועה ,שאם טענו שעה ידועה אף בסיפא פטור.
וכ"ז לסברת המחבר שטעם הפטור משום הודאה ,אבל לפי
הרמ"ה דלא שייך כאן הודאה אלא השטאה ,אין לפטור
הנתבע בגלל שלא תבעו תחילה השעורים אם הנתבע עומד
בהודאתו ,כל טענה שטוען התובע למה לא תבע שעורים סגי
וחייב הנתבע השעורים ,אא"כ חזר בו הנתבע וטען משטה
דאז נפטר הנתבע בכל גוונא.
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ערוה"ש :סיכום חיוב בתשלומים על השעורים.
י"א – אם הנתבע עומד בהודאתו על השעורים ודאי חייב
לפי טעם השטאה .ואף לפי הטעמים מחילה או הודאה –
חייב שאין שייך כאן מחילה או הודאה שהרי אומר התובע
שבאמת רצה לתבוע גם השעורים.
וי"א – שלשני הטעמים )מחילה ,הודאה( אם נראה לב"ד
שלא היה דעתו )כגון שלא השיב תכ"ד הנתבע( – פטור.

.2
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אחר שהודה לו בשעורים.

ט"ז :מיירי שמיד שאמר התובע "כור חיטים בידך" הודה
הנתבע תכ"ד ,אבל אם סיים התובע ורק אח"כ הודה הנתבע
לא יכול לומר התובע "ודאי כדברך" שודאי משקר שהרי זה
לא מיהר להשיב והיה לו שהות לומר כן לפני שזה הודה
בשעורים.

חייב לשלם דמי שעורים.
ש"ך :מ"מ פטור משבועה דאורייתא )של מודה במקצת(.

ש"ך :סיכום פרטי הדינים
תבעו כור חיטים וקודם שישלים דברי לומר "וגם כור
שעורים" מיהר הנתבע "אין לך בידי אלא כור שעורים"
ואמר הנתבע גם שעורים רציתי לתבוע ממך:
אם כמערים – שמיהר להשיב קודם שהלה יגמור תביעתו
ויתחייב שבועה – משלם מה שהודה ונשבע שבועה
דאורייתא ,דהוי כאילו תבעו שניהם.
ואם עשה לפי תומו – פטור משבועה דאורייתא ,מ"מ חייב
בשעורים אם לא חזר בו.

פח  -טו

קדם הנתבע ואמר "שעורים יש לך בידי" ,ואח"כ תבע
התובע חטים וכפר ,הואיל והודה בשעורים קודם שיתבע החטים  -אין
כאן הודאה מקצת הטענה ,ומשלם השעורים ונשבע היסת על החטים.
שבועות)מ :(.א"ר ענן – טענו בחיטים וקדם
והודה לו בשעורים .אם כמערים,,,,
√הר"ן :מכאן שצריך שתהא התביעה קודמת
להודאה במקצת ,אבל אם קדמה הודאה אף שאח"כ
תבעו – פטור .וכן דקדק הר"י הלוי.
כ"כ רי"ו ,רא"ש.
ב"י – פטור משבועה דאורייתא ,מ"מ נשבע היסת.

אין כאן הודאה במקצת
ש"ך :שלעולם אין מודה במקצת חייב שבועה דאורייתא
אלא כשהודה אחר תביעה.
וה"ה במין אחר פטור ,כגון שבאו לב"ד וקדם הנתבע והודה
לו ב  ,50והשיב התובע מנה אתה חייב לו – פטור משבועת
התורה )ונשבע היסת על השאר כדין כופר הכל(.
כ"כ רמב"ן  ,בעה"ת בהדיא.

ואח"כ תבעו חיטים.
ט"ז :צ"ל תבעו חיטים ושעורים ,שאל"כ בלא"ה נפטר
הנתבע מחמת שאינו ממין הטענה.
אבל הב"ח – אף שלא הזכיר שעורים חשיב כאילו תבעו
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שניהם ,כיון שבשעורים כבר הודה.

ומשלם השעורים
ש"ך :ה"ד שעומד בהודאתו ,אבל יכול לחזור ולומר
טעיתי בהודאתי ונזכרתי שאיני חייב לך כלל ,כיון שהודה
מעצמו )כמו שהוכחתי ב פא/כב(.
ואע"ג שלעיל סעיף י"ב פסקתי שיכול לטעון משטה )כדעת
הרמ"ה( ה"ד כיון שתבעו בחיטים )והודה בשעורים( שיכול
לטעון תבעתני דבר שאינו ולכן השטתי בך ,משאכ"כ שכלל
לא תבעו.
וגם שם )סי"ב( יכול רק לטעון משטה ולא טעיתי כיון שזה
תבעו חיטים.

אם נראה לדיין שהערים להודות בשעורים
ש"ך  -חייב שבועה דאורייתא.
לבוש ,ב"ח – נשבע רק היסת ,כיון שעכ"פ קדמה תביעת
התובע.

ש"ך :סיכום פרטי הדינים
-

-

קדם הנתבע ואמר "אני חייב לו שעורים" ,ואח"כ
תבעו התובע חיטים לא הוי מודה במקצת ,שאין מודה
במקצת אלא כשהודה אחר התביעה.
ה"ה במין אחד שקדם והודה לו על  50ואח"כ תבעו
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זה מנה – לא הוי מודה במקצת.
ויכול לחזור בו מהשעורים או מה  50שהודה .מ"מ לא
יכול לטעון משטה )שאין משטה רק בזה תובעו(.

-

וי"א שאף בדין זה רואים אם קדם והודה בעורמה או
לא.

פח  -טז  .1רמב"ם :וכן אם תבעו חטים והודה בהם ואח"כ תבעו
שעורים וכפר ,כיון שהודה בתביעת החטים קודם שתבעו שעורים  -אינו
מקצת הטענה ומשלם החטים ונשבע היסת על השעורים.
א.הגה:

הרמ"ה –

וי"א דבהנך נמי רואין אם הנתבע מיהר להודות קודם שיספיק התובע

לתובעו חייב )טור(:
וי"א
פרישה :כאן

כתב בלשון י"א משמע שיש חולקים,
ובסי"ד כתב סתם אם כמערים !
וי"ל דשאני הכא שבערמתו יכולה רק לעזור לפוטרו
משבועה דאורייתא על השעורים שהרי הודה על החיטים,
לכן לא חושדים בו כל כך שיערים בשביל זה )להפטר
משבועה דאורייתא( ,משא"כ שם שיכול ע"י הערמה לפטור
עצמו מלשלם.
והש"ך – לא נהירא ,שהרי לעיל סי"ד משמע שמבקש
לתת השעורים אלא שרוצה להפטר משבועה דאורייתא על
החיטים.
כ"כ הר"ן בהדיא – אם נראה לב"ד שקופץ להודות כדי

שלא יטענו חיטים ויתחייב שבועה דאורייתא.
אלא שאני התם שלא הודה לו מה שתבעו אלא מין אחר,
משאכ"כ שהודה מה שתבעו.

ש"ך:
-

סיכום פרטי דינים.

תבעו חיטים והודה וחזר ותבעו שעורים וכפר לא הוי
מודה במקצת.
וי"א שגם כאן רואים אם מיהר הנתבע להודות
בחיטים כמערים חייב שבועה דאורייתא.

פח  -יז

פח  -יז  .1תבעו חטים והשיב שאינו יודע אם חטים חייב לו
או שעורים  -נשבע היסת שאינו יודע ומשלם לו שעורים.
 .2הגה :וי"א שאפילו בכהאי גוונא פטור מן השעורים אלא בבא לצאת ידי שמים
עיטור וב"י בשם הראב"ד ונמ"י והתרומות(  -וכן נראה לי עיקר:

.1רמב"ם:

תבעו חטים והשיב שאינו יודע אם

חטים חייב לו או שעורים  -נשבע היסת שאינו יודע
ומשלם לו שעורים.

.2בעה"ט:

פטור אפילו מתשלומים ומשבועה

ה"ה :דעת הרי" מיגאש – כהרמב"ם ,ומה שכתב
מנה לי בידך פטור ה"מ שאינו מודה בודאי בשום
דבר לפיכך נשבע ונפטר .אבל טענו חיטים כיון
שמודה שחייב אלא שאינו יודע אם חיטים או שעורים
– נשבע התובע ונוטל.

דאורייתא ,אא"כ בא לצאת ידי שמים.

ָ
תו ָר ֶת ָך
מה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

)טור בשם

ָּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂש ָיח ִתי:

חו"מ
חלק ב5

בס"ד.

הלכות שבועות
כפירה והודאה ,ושתהא ממין הטענה.

אבל הראב"ד כתב – נשבע הנתבע שאינו יודע
ונפטר ,שאין זה מחויב שבועה גמורה דלא מיקירי
מודה במקצת ,ואם בא לצאת ידי שמים חייב
בשעורים .כ"כ בעה"ט
כ"כ נמ"י )הרא"ה(.
√ב"י :ותימה שלפי הרמב"ם הנתבע נשבע שאינו
יודע ומשלם שעורים.
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ומשלם לו שעורים

ש"ך :וכ"נ עיקר כהמחבר ,שנשבע שאינו יודע מהחיטים
ומשלם שעורים ,ואינו יכול לחזור ולומר שאינו חייב כלום.
ורק שבא לצאת ידי שמים משלם חיטים.
וכן אם מתחילה טען להד"מ ועדים מעידים שחייב לו חיטים

או שעורים – שמלם עכ"פ שעורים ונשבע שאינו יודע
מהחיטים.

משלם לו שעורים.
סמ"ע :ואין לומר כיון שלא תבע שעורים מחל לו ,שי"ל
שגם לתבוע היה ספק בשעורים ומש"ה תבעו רק חיטים
שברור לו ,והנתבע עכ"פ הודה באחד מהם ,מש"ה משלם
הפחות.
והי"א ס"ל – שגם בכה"ג אמרינן כיון שלא תבע שעורים
הודה או מחל לו השעורים ,מש"ה פטור אף משעורים.

פח  -יח

פח  -יח  .1רמב"ם" :מלא עשר כדים שמן יש לי בידך"" ,אין לך
בידי אלא עשר כדים בלא שמן" – פטור ,שהרי טענו בשמן והודה לו
בחרסים.
א" .עשר כדים שמן יש לי בידך" ב).או שאמר לו "עשר כדים מלאים שמן יש לי
בידך"( )טור( ,ג".אין לך בידי אלא עשר כדים ריקנים" ,ד ).או שהודה לו
בשמן לחוד( )טור(  -חייב שבועת התורה שהרי טענו הכדים והשמן.
.2הגה :אבל אם אמר לו עשר כדי שמן לי בידך לא טענו אלא הכדים ואם הודה לו בשמן לא
הוי ממין הטענה )טור(.

.1כתובות)קח:(:

הטוען את חברו בכדי שמן

והודה לו בקנקנים:

אדמון אומר

– הואיל והודה במקצת הטענה

ישבע.
וחכ"א – אין זו הודאה ממין הטענה.
אמר רשב"ג :רואה אני את דברי אדמון.
כ"פ הרי"ף והרא"ש.
גמ :אמר רבא –
 א"ל מלא עשרה כדי שמן יש לי בבורך – לכו"עשמן תובע ולא קנקנים.
 עשרה כדי שמן מלאים יש לי אצלך – שמןוקנקנים תובע.
 -המחלקת :שא"ל עשרה כדי שמן יש לי אצלך.

ָ
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מה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

אדמון סובר – שמן וקנקנים תובע.
חכמים סוברים – רק שמן בלא קנקנים.

פרש"י :קנקנים לא

תובע – וכי הודה בקנקנים

לא הוי ממין הטענה.
מלאים – כדים ושמן משמע.

כדים
עשרה כדי שמן – ולא אמר מלאים ,יש בלשון גם
קנקנים שהרי לא אמר מלוא עשרה שהוא מידה,
אלא כדים מלאים.

והריף גורס:
א"ל מלוא עשרה כדי שמן – שמן טוען ולא קנקנים.
עשרה כדים מלאים שמן – שמן וקנקנים טוען.
עשרה כדי שמן יש לי אצלך:
√אדמון – שמן וקנקנים.

ָּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂש ָיח ִתי:

בס"ד.

חו"מ
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הלכות שבועות
כפירה והודאה ,ושתהא ממין הטענה.

חכמים – שמן בלא קנקנים.
כ"כ הרמב"ם.

והרא"ש גורס:
עשרה כדי שמן יש לי אצלך – שמן בלא קנקנים.
עשרה כדי שמן מלאים – שמן וקנקנים.
עשרה חביות שמן:
אדמון – שמן וקנקנים .חכ"א – רק שמן.
כ"פ הטור.

וכן כשלא הזכיר מלוא לא בתחילה ולא בסוף דעתו לתבוע
שניהם.
והש"ך – בכל עניין תובע שניהם )עשרה כדי שמן ,מלוא
עשרה( וחייב שבועה דאורייתא .רק כשתובע  10כדי שמן
יש לי בבורך אז כוונתו על שמן שברור והזכיר כדים לצורך
מידה.

ש"ך :סיכום פרטי הדינים.
-
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שמן

סמ"ע :מה שהזכיר ברישא מלוא כוונתו למידה של 10
קנקנים )וטענו שמן בלא קנקנים( .ומה שכתב כדים מלאים
משמעותו שמן  +קנקנים.

-

הטעון לחברו כדי שמן והודה לו בקנקנים – הוי מודה
במקצת דשמן וקנקנים תבעו.
בין שא"ל עשרה כדי שמן או מלוא עשרה כדי שמן.
אא"כ א"ל עשרה כדי שמן יש לי בבורך שאז כוונתו
רק לשמן שבבור – שפטור.

פח  -יט

פח  -יט  .1מנה לי בידך הלוואה ,להד"מ ולא לויתי ממך אבל
חמישים דינרים יש לך בידי פקדון וכיוצא בו  -הרי זה מודה מקצת
וישבע שבועת התורה ,והוא הדין שאלה ושכירות )ב"י בשם הרמב"ן(.
 .1מלוה ופקדון.
√רמב"ם :תבעו מנה במלוה והודה לו ב  50של
פקדון – הוי מודה במקצת וחייב שבועה דאורייתא.
שהרי זה תבעו מנה והודה לו  50מה לי מלוה או
פקדון .כ"כ ה"ה.
והראב"ד – לא הוי מודה במקצת ,שמלוה ופקדון
שני עניינים הם) .כ"ד הרשב"א(.
ולא עוד אלא אפילו תבעו מלוה וגם פקדון והודה
באחד מהם – לא חשוב מודה במקצת.
ה"ה :מ"ש הראב"ד אף שתבעו שניהם והודה
באחד פטור – תימה הוא ,דמי גרע מטענו חיטים
ושעורים והודה לו בשעורים שחייב.
כן השיגו הרמב"ן והרשב"א.
אבל מ"ש תבעו מנה מלוה והודה ב  50של פקדון לא
הוי מודה במקצת ,כ"ד הרשב"א והרז"ה.

ראב"ד – לא מיקרי מודה במקצת ,כיון שדיניהם
מחולקים הוי כשתי תביעות חלוקות .ול"ד לטענו
חיטים ושעורים שהם תביעה אחת שדיניהם שווים
אף שהם ב' מינים .וכן הטוען מנה הלוואה ומנה
פקדון והודה לו באחד מהם – שתי טענות הן שאין
חיובם ופטורן שוה .כ"ד הרשב"א.
√והרמב"ן – לא עדיפי שתי טענות )שאלה
ושכירות( משני מינים )חיטים ושעורים( ,ולכן שאלה
ושכירות הוי טענה אחת והוי מודה במקצת .שהרי
שאלה ושכירות שניהם פקדון הם שניהם חייבים
בגניבה ואבדה.

1א .ה"ה שאלה ושכירות
ש"ך :וכ"ש תבעו הלוואה ופקדון והודה לו באחד מהם
הוי מודה במקצת.

א .שאלה ושכירות
תלמידי הרשב"א :טענו

שתי פרות אחת של
שהשאילו ואחד שהפקיד אצלו ,והודה באחת מהן:

ָ
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ָּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂש ָיח ִתי:
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כפירה והודאה ,ושתהא ממין הטענה.

פח  -כ

פח  -כ תבעו בחוב אביו והודה לו בחוב עצמו  -פורע חוב עצמו
שהודה בו ונשבע היסת על חוב אביו אם טוענו ודאי שהוא יודע שאביו
חייב לו.
תבעו בחוב של אביו והודה בחוב של
עצמו.
ראב"ד – ג"כ הוי כטענו חיטים והודה לו בשעורים
שפטור.
√רמב"ם – חייב.
כ"ד הרא"ש – אלא נשבע היסת על חוב אביו
)ונפטר(.

תבעו בחוב אביו.
ש"ך :מיירי שתבעו ודאי שהוא יודע שאביו חייב לו,
שאל"כ לא יכול להשביעו ,ואף במה שהודה בחוב של עצמו
יכול לחזור ולומר משטה הייתי ,שהרי יכל לומר איני יודע
מכלום ,וא"כ מה שהודה דחויי כמדחי ליה.

נשבע היסת על חוב אביו
ב"י)בעה"ת( :ה"ה הפוך אם תובעו

נשבע היסת
ש"ך :מיירי ששני החובות מנה ,וכשהודה לו בחוב של
עצמו א"ל גם זה אתה חייב לי ולא רציתי לתבוע אותך עתה
אבל אתה יודע על חוב אבי ,וזה כופר – נשבע רק היסת.
אבל את תבעו מנה מחוב אביו ,והודה לו  50בחוב עצמו ה"ז
מודה במקצת ונשבע שבועה דאורייתא כמו בתבעו מנה
הלוואה והודה לו  50של פקדון )סי"ט(.

נשבע היסת.
ש"ך :אע"פ שיורש שבא להפטר א"צ להישבע

)עב/כב(
ה"ד כשאין תובעו ודאי ,משא"כ שתובעו ודאי צריך
להישבע היסת להפטר.

אם טענו ודאי
סמ"ע :פירוש שאומר התובע ליורש "ברי לי שאתה יודע
שאביך חייב לי" ,שאל"כ היורש פטור משבועה.

על חוב עצמו

והודה על חוב אביו.

פח  -כא

פח  -כא  .0בעה"ת)ראב"ד( :ב' בעלי דינים שכל אחד תובע לחבירו
ואין תביעתו של זה כתביעתו של זה ,אלא אחד אומר "מנה הלוויתיך",
וזה מודה לו בדינר ,והשני טוען "כור חטים יש לי בידך" ,וזה הודה
במקצת וכפר לו בשאר:

.1
2א.אם הודאתו של שני שוה כמו שהודה הראשון  -פטור משבועה
)הראשון שהודה ,שמעון – חייב בכל גוונא שבועת מודה במקצת(.

דאורייתא ,דהא הילך הוא.
ב.אבל אם הודאתו יותר מהודאת הראשון )אז גם הוא( חייב שבועה
דאורייתא ,כיון שלא אמר לו בשעה שתבעו להד"מ ,שהרי יש לך משלי
כנגדו ובשבילו אני רוצה לתפסו ,אלא הודה לו בדרך הודאה גמורה מודה
מקצת הוא.
ָ
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בס"ד.
.0פרישה:

פירוש –

א .ראובן
ב .שמעון

תובע
100
150

כפירה והודאה ,ושתהא ממין הטענה.

והלה מודה
.1
30
20

.2
35
40

פירוש:
א .ראובן תובע משמעון  100ושמעון מודה ב 35/30
ב .אח"כ שמעון תובע  150וראובן מודה .40/20

.1

א .כשהראשון הודה :שמעון שהודה לראובן -

בכל גוונא חייב שמעון שבועת מודה במקצת )שהרי
לא ברור עדיין כמה חייב לו ראובן ולא שייך הילך(.
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ב .כשהשני הודה :ראובן מודה לשמעון –

א .אם הודאת ראובן קטנה או שוה מהודאת שמעון
)כגון  20 .1קטן או שוה מ  – ( 30פטור ראובן,

שהרי לא נשאר ראובן חייב לשמעון )אלא הפוך(.
והוי הילך )שהרי שמעון חייב לו כנגדו .(30
ב.ואם הודאת ראובן גדולה מהודאת שמעון
)כגון  40 .2גדול מ  – ( 35הוי ראובן מודה במקצת,
שהרי נשאר לו עוד ) (40-35שחייב לשמעון.

2א .דהא הילך הוא.
* :פירוש – שאומר ראובן מה שאני חייב לך מקצת חיטים
)מה שהודתי לך( הרי המעות שאתה חייב לי )מה שהודית(
הוא הילך.

ב .להד"מ.
הטור כתב :איני חייב לך כלום.
סמ"ע – והוא יותר מדויק ,שהרי מודה שיש בידו מקצת
שהודה ,אלא שטוען שתופס בשביל מה שהודה לו כנגדו.

פח  -כב

מי שתבעוהו מנה והודה ב  50וכשבא להישבע טען
איני רוצה להישבע אלא אשלם כל המנה ,וישבע לי שיש לו בידי מנה,
וזה אומר לא אשבע עד שיפרעני תחלה  -הדין עם התובע ,שזה צריך
להישבע שבועת התורה או ישלם .אך אם ירצה יחרים סתם על מי
שטוען עליו דבר שאינו כן ומשלם ,ואחר שישלם יוכל להשביעו היסת
אם נטל ממנו ממון שלא כדין.
ממון שלא כדין.

בעה"ת :מי שתבעוהו מנה והודה ב  50וכשבא
להישבע טען איני רוצה להישבע אלא אשלם כל
המנה ,וישבע לי שיש לו בידי מנה ,וזה אומר לא
אשבע עד שיפרעני תחלה –

סמ"ע :פירוש שבועת היסת ,ששבועה דאורייתא פשוט
שלא יכול להפוך עליו.

ת' קמאי – הדין עם הנתבע ,ואין בזה "נזקקין
לתובע תחילה" ,כיון שהוא תביעה אחת ודין אחד,
שא"ל הנתבע שלא כדין תובע ממני .50

הדין עם התובע.
נתיבות)או"ת( :ועכשיו נהגו להשליש המעות ביד ב"ד

√ולי נראה – שהדין עם התובע  -שזה צריך
להישבע שבועת התורה או ישלם .אך אם ירצה
יחרים סתם על מי שטוען עליו דבר שאינו כן ומשלם,
ואחר שישלם יוכל להשביעו היסת אם נטל ממנו
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ישבע לי

ולהשביעו ואח"כ יטול המעות.
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פח  -כג

 .1אין מודה מקצת חייב עד שיטעננו דבר שבמדה
ובמשקל ובמנין ויודה לו דבר שבמדה ובמשקל ובמנין.
כיצד :אמר ליה י' דינרין או כור תבואה או שני ליטראות משי יש לי
בידך ,והלה משיבו אין לך בידי אלא דינר או לתך או ליטרא .א .אבל
אמר ליה כיס מלא מעות יש לי בידך ,וזה משיבו אין לך בידי אלא ג'
דינרים ,או שתבעו מאה דינרים וזה אומר אין לך בידי אלא צרור שמסרת
לי ואיני יודע כמה הם כי לא מניתים ומה שהנחת אתה נוטל  -פטור
משבועה דאורייתא.
.1שבועות)מב:(:

אין נשבעים אלא על דבר

שבמשקל מידה ומניין.
א.כיצד :כיס מלא מסרתי לך ,א"ל איני יודע מה
שהנחת אתה נוטל – פטור.
גמ ,,, :אלא אמר רבא – לעולם אינו חייב עד
שיטענו בדבר שבמידה משקל ומניין ,ויודה בדבר
שבמידה משקל ומניין .תניא כוותיא דרבא.

.1

דבר שבמשקל.

סמ"ע" :כסך או כלים" הוא דבר שבמידה ובמשקל.
גם בהודאה כתוב "כי הוא זה" דבר מבורר.

במידה ומשקל.
קצה"ח :מדוע אין שבועת ב"ד כשנודע המידה אחר
כך ?
הר"ן :קשה ,מה שהנחת אתה נוטל פטור ,הרי אנו יכולים
לראות כמה הניח ,למה הוי דבר שבמידה ?
וי"ל כיון שהודאתו אינה במידה יצא בפטור ,שוב אינו חייב
)אף שנדע המידה אחר כך(.

ויודה בדבר שבמידה
קצה"ח :כתב הרמב"ם – אמרה

אנסת אותי )שחייב
משום צער בושת ופגם( והוא אומר פתיתי אותך )שחייב רק
פגם( – משלם הפגם ונשבע דאורייתא על צער ובושת
)משום מודה במקצת( ,שהרי הודה במקצת הטענה.
וקשה ,שהרי פגם הוא דבר שאינו במידה )צריך לאמוד כמה
הוא שוה( ,א"כ מדוע חייב משום מודה במקצת ?
וי"ל שחשוב דבר שבמידה ,כיון שהיא תובעת אותם ג'
דברים )צער בושת ופגם( והוא מודה באחד ,דאף כה"ג הוי
דבר שבמידה.

ָ
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א.
קשה:

אלא צרור מעות.

שו"ע)עה/יט( – הלוויתיך מנה  ,א"ל אמת
שהלוויתנו ואינו יודע כמה ,,,י"א דמסתמא מודה לפחות
בשוה פרוטה וחייב )דהוי מודה בדבר שבמידה(.
ואילו כאן שמודה בצרור מסתמא מודה לפחות בשוה פרוטה
)והוי דבר שבמידה( ולמה פטור ?
סמ"ע – שאני התם שמודה שקיבל ומנה כמה היו ,אלא
שאינו זוכר – לכן חייב ,משאכ"כ שאומר שמעולם לא
קיבל בפרוטרוט דבר שבמניין ,אלא מסרו לו יחד – לכן
פטור.
והש"ך – והא דל"א כאן שמודה עכ"פ בשוה פרוטה וא"כ
הוי דבר שבמניין ]כמו עב/יה ,עט/יט [ ! שאני התם שכבר
נאבדו ואי אפשר לברר כמה ואי אפשר לחייבו רק ש"פ –
לכן הוי דבר שבמניין .משאכ"כ שאפשר לעמוד כמה הם
]ולא מחייבים אותו פרוטה[  -לכן לא הוי דבר שבמניין.

מה שהנחת אתה נוטל.
ולנתיבות שיטה אחרת:
משמע מהר"ן )לעיל קצה"ח
שמחוסר שומא לא הוי מודה במקצת.
ולכן הקשה קצה"ח מ )עב/טז( במודה שאותה טבעת שביד
שולחני שוה כאותה שנאבדה דהוי מודה במקצת ,אע"פ
שכרגע אינה דבר שבמידה.
ועוד הקשה מ )ת/ג( שני שוורים שהזיקו לאחד ,הניזק אומר
גדול הזיק והמזיק אומר קטן ,אף שאין הנבילה ושור המזיק
לפני ב"ד וחסר שומא – נשבע דאורייתא.
וגם קשה מאנסת ופיתית את בתי שאין שומת הצער ידועה
)כמו שהקשה קצה"ח( ועכ"ז נשבע דאורייתא ?
ב  (.1שמודה בדבר

ולכן נראה:
דמה שהנחת אתה נוטל אף שאפשר לברר השומא ,כיון ב"ד
פוסק "הרי שלך לפניך )הילך(" וא"צ לברר יותר – יצאה
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ההודאה בדבר שאינו במידה ולכן לא נשבע.
משא"כ באנסת ופיתית שא"א לפסוק כמה חייב עד שישומו
הצער ,וכן בסימן ת שא"א לב"ד לפסוק עד שישומו הנבילה
ושור המזיק ,וכן בסימן עב צריך לשום הטבעת – הרי שלא
נגמרה עד שעת השומא שראוי לפסוק הדין ,ואז כבר הוי

דבר שבמידה.
] כלומר :אם לפי המצב הנוכחי יכול ב"ד לפסוק ,ועכשיו
אין שומא כמה המידה – פטור.
אבל אם ב"ד יפסוק רק לאחר שיתברר השומא  -הוי דבר
[.
שבמידה וחייב שבועה דאורייתא

פח  -כד  .1אמר לו "בית מלא פירות יש לי בידך" ,וזה אומר
"אין לך בידי אלא י' כורין" ,או שטענו "י' כורין" ,וזה משיבו "איני
יודע כמה הם כי לא מדדתים ומה שהנחת אתה נוטל" – פטור.
א .אפילו תבעו בית זה מלא פירות.
 .2אבל תבעו "בית זה שהיו בו פירות עד הזיז מסרתי לך" ,והלה משיבו
"לא היו אלא עד החלון" – חייב.
א .וכגון שהרקיבו בפשיעתו שחייב לשלם דאם לא כן הוה ליה הילך
ופטור.

.1

שבועות)מב :(:משנה

 -אין נשבעין אלא

על דבר שבמידה ושבמשקל ושבמנין.
כיצד :בית מלא מסרתי לך וכיס מלא מסרתי לך,
והלה אומר איני יודע אלא מה שהנחת אתה נוטל –
פטור.
כ"פ הטור :אמר לו "בית מלא פירות יש לי
בידך" ,וזה אומר "אין לך בידי אלא י' כורין" ,או
שטענו "י' כורין" ,וזה משיבו "איני יודע כמה הם כי
לא מדדתים ומה שהנחת אתה נוטל" – פטור.
א.גמ)שם( :אמר אביי – ל"ש אלא דא"ל בית
סתם ,אבל בית זה מלא ידיע טענתיה )פרש"י –
כשמחזיר בית זה חסרה נראית חסרונה(
√ורבא אמר – לעולם אינו חייב עד שיטענו בדבר
שבמידה משקל ומניין ויודה,,,
ותניא כוותיה דרבא.
תו"ס :וא"ת )לרבא( למה "בית זה מלא" לא נחשב דבר
שבמניין ,כיון שמחזירה חסרה נראית חסרונה ?
וי"ל כשאין חסרה אלא מעט נקרא מלאה ,ואין ידוע מה
בניהם.
א"נ צריך שיזכיר מידה בהודאתו.
כ"כ הסמ"ע.
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.2

שם)משנה( :זה אומר עד הזיז וזה אומר עד

החלון – חייב.
פרש"י :זיז – קורה של עליה בולטת תוך הבית.

א.תו"ס:

עד הזיז חייב – וקשה ה"ז הילך וצ"ל

פטור ?
וי"ל שעד החלון שמודה בו אינו בעין )שהרקיבו(.
כ"כ הרא"ש – כגוו שהרקיבו בפשיעתו שחייב לפורעו
ואינו הילך
כ"כ הר"ן.

1א .אפילו תבעו בית זה.
ט"ז :כדמסיק רבא אפילו בית זה פטור ,שגם ההודאה צ"ל
בדבר שבמידה ,וקי"ל כתירוץ שני של התו"ס שצריך
להזכיר בהודאה מידה.

2א .כגון שהרקיבו.
סמ"ע :שהרקיבו בפשיעתו שחייב ולכן הוי מודה במקצת,
אבל אם הרקיבו שלא בפשיעתו לא מיקרי מודה במקצת,
שהרי אינו מודה לו בחיובו כלל.
סמ"ע :הרקיבו – ובסכ"ג שטענו מנה והשיב מה שהנחת
אתה נוטל ,ושם לא שייך הקריבו ,למה לא יפטר משום
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הילך ?
וי"ל – בנותן פירות סתמא מייחד להם מקום ושייך לומר
בהם הילך ,משא"כ במעות שלא מייחד להם מקום לא הוי
הילך עד שיחזיר לידו.
ובתבעו כור תבואה ומודה בלתך )דלא הוי הילך שחייב( !
כיון שלתך דבר מועט מסתמא לא מייחד לו מקום ולא הוי
הילך.
והש"ך – חולק ,אף במעות הוי הילך .ובסעיף כ"ג מיירי –
 שנתקלקל צורת המעות או התבואה בפשיעתו. א"נ דהוי מלוה ,שא"ל כיס מלא מעות הלוויתיךשתחזיר אותו כיס ,וזה אומר לא הוצאתים ומה

שהנחת אתה נוטל דלא הוי הילך כיון שלא נתנו בידו.
 ובספר גידולי תרומה :מיירי שנאבדו המעות דלא הויהילך ,אלא שפטור מטעם שאינו במידה.
ואינו נראה – שא"כ גם בפירות יתרצו שנאבדו
במקום הרקיבו ,ועוד שאם נאבדו הרי מחויב שבועה
ואינו יכול להישבע )שהרי אינו יודע כמה( ומשלם.
והעיקר דמיירי שנתקלקל צורתן או התעפשו או הרקיבו
הפירות.

פח  -כה

פח  -כה  .1תבעו מנורה גדולה והודה לו בקטנה – פטור,
א.אבל תבעו מנורה בת י' ליטרין והודה לו בשל חמשה ליטרין – חייב.
ב.ואם תבעו מנורה של פרקים  -הרי זה חייב בכל ענין.

פח  -כו

 .2תבעו אזור גדול והודה לו בקטן פטור ואם תבעו אזור
של פרקים חייב.

.1שבועות)מג:(.

פרש"י :אבל גדולה וקטנה א"א לומר כן )ששני
מינים שונים הם( ובאזורה נמי א"א לומר שחתכה,
שהרי ראשיה ניכרים.
]כלומר :באמת במנורה של פרקים הוי מודה במקצת
וכן באזורה מסוג דליפי ג"כ הוא מודה במקצת ,אבל
סתם אזור לא הוי מודה במקצת [.

מנורה גדולה יש לי בידך,

אין לך בידי אלא מנורה קטנה – פטור.
אזורה גדולה יש לי בידך ,אין לך בידי אלא קטנה –
פטור.
א.מנורה בת עשר ליטרין יש לי בידך ,אין לך ביד
אלא בת חמש – חייב )וכדמסקינן במנורה שיכול
לגוררה(.

מ"ש מנורה גדולה או קטנה שפטור שמה שטענו לא
הודה לו ומה שהודה לו לא וענו ,בת חמש ועשר
נמי?
ב.א"ר שמואל בר יצחק – סיפא במנורה של חוליות
שמודה לו בחלק מהחוליות.

.2

ובאזורה גדולה וקטנה שפטור נוקמיה בדליפי

.1

והודה לו בקטנה – פטור.

סמ"ע :דשני מינים הם ,משא"כ בהודה במנורה של חמש
ליטרין י"ל שאותה מנורה תובעו והוא מודה לו במקצתה
שגררה ממשקלה והעמידה על חמש ליטרין.
וכן תבעו בשל פרקים שי"ל שהיתה מלאה ונטל ממנה כמה
פרקים ונעשית קטנה.

)חתיכות שאפשר לחברן ולתפורן( ,וכיון דבדליפי לא
מיירי גם בחוליות לא מיירי.

1א.אלא אמר רב אבא

– שאני מנורה הואיל

ויכול לגוררה ולהעמידה על חמש.

פח  -כז
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תבעו יריעה של עשר מדות והודה לו בשל

חמשה חייב.

פח  -כח  .1אין הודאה בשטר חשובה הודאה להתחייב שבועה
מן התורה על הכפירה:
כיצד תבעו מנה 50 :בשטר ו  50בעל פה ,לא מיבעיא אם הודה בחמישים
שבעל פה וכפר בחמישים שבשטר שאין כאן שבועה כלל ,אלא משלם
חמישים שהודה ושל השטר שכפר ישבע בעל השטר ויטול.
אלא אפילו אם הודה ב  50שבשטר וכפר בחמישים שבעל פה  -אינו
נשבע שבועת התורה ,דשטר הוי כמו קרקע כיון שהוא על שעבוד
קרקעות ,וכשם שאין נשבעין על )כפירת( שעבוד קרקעות כך אין הודאתן
מחייבת שבועה.
 .2במה דברים אמורים בשטר שהוא יכול לקיימו ,אבל אם אינו יכול
לקיימו  -הרי הוא כהודאה על פה ונשבע על הכפירה שעמה.
א .ואין צריך לומר למלוה בשטר וטוען שטר היה לי ואבד והודה לו הלוה
ששטר עשה לו וכפר במקצת או שהודה בכל השטר אלא שאומר שקצתו
פרוע  -שנשבע שבועת התורה כשאר מודה מקצת.
שטר שיעבוד קרקעות ,ואין

שקצתו פרוע  -שנשבע שבועת התורה כשאר מודה
מקצת.

ופירש הרי"ף :מודה מה שכתוב בשטר לא חשוב
הודאה ,שאין נשבעים על כפירת שיעבוד קרקעות,
כיון ששטר הוי שיעבוד קרקעות הודאתן אינה
מביאה לשבועה.
כ"פ הרמב"ם.

אבל התו"ס – אף המלוה ע"פ שהודה במקצת או יש עד
אחד – לא חייב שבועה ,כיון דקי"ל שעבודא דאורייתא
וא"כ כל מלוה הוי שיעבוד קרקעות.
ולא משכחת שיעבודא דאורייתא אא"כ אין ללוה קרקע או
שמחל לו המלוה השיעבוד על קרקעות הלוה.
כ"כ הרא"ש.
לאפוקי הרמב"ן – דס"ל שבמלוה ע"פ יש מודה במקצת
)אף שיש לו קרקעות(.

.1

ב"מ)ד:(:

נשבעים על כפירת שעבוד קרקעות.

.2

טור:

אף תביעה בשטר אם לא יכול לקיימו,

אף שהלוה מודה שכתבו ]שקי"ל מודה בשטר
שכתבו שצריך לקיימו )כתובות יט [ (.הוי הודאה ע"פ
ונשבע על הכפירה שבועה דאורייתא.
כ"כ בעה"ת.
א.הר"י מיגאש :ואין צריך לומר למלוה בשטר
וטוען שטר היה לי ואבד והודה לו הלוה ששטר עשה
לו וכפר במקצת או שהודה בכל השטר אלא שאומר

ָ
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.1

אלא משלום  50שהודה.

ש"ך :למה לא יהא נאמן על הכפירה בשטר במיגו שהיה
כופר במלוה בע"פ ומודה על השטר )שאז היה נפטר( ,שאף
כנגד שטר אמרינן מיגו )רצו/ב( ?
וי"ל דשאני הכא כיון שלעולם השטר בתוקפו )שלא פגע
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בשטר( ,משא"כ ברצ"ו )שהפקידו בשטר( אם היה אומר
נאנסו לא היה השטר כלום.

דשטר הוי כמו קרקע.
סמ"ע :ואפילו אין ללוה קרקע כלל אפילו לא משועבדים
חשוב כקרקע ,כיון שנכתב כדי לטרוף בו.
והש"ך – חולק ,כשאין לו קרקע אפילו לא משועבדים לא
חשוב קרקע וחייב שבועה דאורייתא.
כ"ד התו"ס רא"ש ,כ"כ ב"י ,ב"ח

ש"ך :שטר הוי הילך
כתב הב"י – מיהו שטר הוי הילך אע"פ שאין לו קרקעות
כלל.
מיהו אם אין לו אפילו מטלטלים לא הוי הילך.
ואף שמרש"י משמע שהילך הוא מטעם שקרקעותיו
משועבדים לו בשטר ,ה"ד כשאינו מודה ,אבל במודה הוי
שטר הילך אף שאין לו קרקעות.
וכ"ד הרבה פוסקים  -שבדבר שאינו יכול לכפור הוי הילך.
מיהו נתיבות)תומים( – אם אין לו קרקעות לא הוי הילך.
ופ"ת)דגמ"ר( – אם אין לו לפרוע אינו מחויב שבועה
דאורייתא.
כיו"ב כתב הרמ"א)פז/כה( שמי שאין לו לפרוע אף שכופר
פטור מהיסת.
וי"ל דשם )פז/כה( מיירי שידוע שאין לו כלום ,וכאן מיירי
שטוען שאין לו כלום לכך לא הוי הילך .מ"מ כיון שאין
התובע מאמינו צריך להישבע.

ערוה"ש:

סיכום – הודאה בשטר.

סמ"ע – אפילו אין ללוה קרקע כלל ,נפטר משבועה
דאורייתא .כ"כ הט"ז.
ש"ך – דווקא שיש ללוה קרקע או משועבדים.
כ"ד האו"ת.
והב"י – בלא זה אין הודאה בשטר מחייב שבועה
דאורייתא ,כיון שקרקע הוי הילך ,כיון שלא יכול לכפור
בשטר.
והגר"א – שטר לא הוי הילך ,אא"כ יש לו קרקע .וכ"מ
מהרי"ף ורש"י.

.2

הרי הוא כהודאה בע"פ.

סמ"ע :התו"ס והרא"ש – כיון שקי"ל שעבודא
דאורייתא ,אפילו מודה במלוה ע"פ אינו חייב שבועה
דאורייתא )דהוי שעבוד קרקעות בני חורין שלו( ,אא"כ אין
לו קרקעות בני חורין או שמחל המלוה ללוה שעבוד
קרקעותיו.
מ"מ רמב"ן וש"פ – לא חילקו אלא מלוה ע"פ בכל גוונא לא
הוי שיעבוד קרקעות ומדה במקצת חייב שבועה דאורייתא.
וכ"ד המחבר שסתם.
כ"כ הש"ך – המחבר ס"ל שלא מיקרי כפירת שעבוד
קרקעות )שאינו נשבע דאורייתא( רק בשטר שטורף
ממשועבדים )לקוחות( .כ"כ מהר"מ מלובלין.

פח  -כט בד"א בשטר שטורפים בו מהמשועבדים ,אבל כתב ידו
אפילו יש בו נאמנות כיון שאינו טורף בו ממשועבדים  -דינו שחייב
שבועה דאורייתא כמו במלוה על פה.
רמב"ם :אין מודה במקצת חייב שבועה דאורייתא
עד שיודה בדבר שאפר לו לכפור.
ה"ה :פירוש דווקא בשטר שא"א לומר פרעתי,
אבל אם היתה הלוואה בעדים או כת"י שיכול לומר
פרעתי אם הודה במקצת חייב.
√והרמב"ן – הוסיף ,אפילו  50בכת"י בנאמנות
)שאין יכול לומר פרעתי( כין שאינו גובה ממנו
ממשועבדים חייב ולא מיעטו דווקא בשטר שגובה
ממשועבדים.

ָ
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כ"ד הר"ן – לאפוקי שיטת הרמב"ם שבכת"י
בנאמנות פטור.
כ"ד סה"ת.
הר"ן :ושיטת הרמב"ם דכל שלא יכול לכפור הו"ל
הילך וקי"ל הילך פטור ולא הוי מודה במקצת.
ומה שהצריכו שפטור משום שיעבוד קרקע )הרי כל
שיעבוד קרקעות הוי הילך( ! הוא למ"ד )ר' חייא(
דהילך חייב ולכן סיבת הפטור כאן משום שיעבוד
קרקע .אבל למ"ד )ר' אשי( דהילך פטור הרי ממילא
פטור אף בלא טעם שיעבוד קרקעות.
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בד"ה :לעניין כת"י בנאמנות קי"ל כהרמב"ן
שמסתבר טענתו ,ועוד שאפשר לדקדק שגם
הרמב"ם סובר כן.

מודה לזה.
וצ"ע שדעת הרמב"ם בכת"י בנאמנות הוי הילך ולא נשבע.
כ"כ ה"ה ,נמ"י ,לח"מ ,כ"מ ,ש"פ – בדעת הרמב"ם.
ולכן הוי ספקא דדינא וא"א לחייבו שבועה.

אפילו יש בו נאמנות.
ש"ך:

פסק כן ע"פ מ"ש בבד"ה שאפשר שגם הרמב"ם

פח  -ל

ואם מסר לוה למלוה כתב ידו בפני עדים נתבאר בסימן
מ' וס"ט ,שדינו כשטר שחתומים בו עדים.

(:
שו
שו""עע))ממ//בב(:

הכל לשון הרמב"ם:

לוה שכתב בכתב ידו והעיד בו עדים ונתנו למלוה  -הרי

זה שטר כשר.
וכן אם כתב שטר אע"פ שאין בו עדים ונתנו למלוה בפני עדים הרי זה מלוה בשטר  .והוא
שיהיה כתב ידו שאינו יכול להזדייף ויקראו אותו העדים שנמסר בפניהם.
ויש מהגאונים שהורו שצריך לומר לעדים שמסרו בפניהם.

פח  -לא תבעו "מנה הלוויתיך בניסן ומנה בתשרי" ,והודה לו
באחד מהם  -חשוב שפיר ממין הטענה אף על פי שלא הלוהו כאחד )שאינו
פטור אלא כשזה מנה בשטר ומנה בע"פ ,אבל שניהם בע"פ חייב אף שהיו שתי הלוואות בזמנים שונים(.

פח  -לב  .1שטר חוב שכתוב בו "סלעים" או "דינרים" סתם,
א.מלוה אומר – חמש ,ולוה אומר – שתים ,פטור משבועה דאורייתא
שאין כאן הודאה ,דבלאו הודאתו מיעוט סלעים שנים ,ונמצא שלא הודה
אלא מה שבשטר ואין כאן הודאה )דהוי הודאה בשעבוד קרקעות(.
ב .ואפילו אמר הלוה ג' שהודה לו באחד יתר על משמעות השטר -
אפילו הכי פטור ,משום דהוי כמשיב אבידה ,שאם רצה היה אומר
שנים.
ָ
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 .2לפיכך אמר ליה "מנה לך או לאביך בידי ופרעתיך מחצה" ,והשיב זה
"לא הייתי זכור אך אתה הזכרתני יודע אני שלא פרעת כלום"  -פטור
ואפילו משבועת היסת ,שאינו אלא כמשיב אבידה.
.1ב"מ)ד:(:

שטר שכתוב בו "פלוני לוה מפלוני

סלעים" ולא פירש כמה:
ב.מלוה אומר – חמש ,לוה אומר – שלוש.
רשב"א  -הואיל והודה במקצת ישבע.
√ר"ע אומר  -אינו אלא כמשיב אבדה.
פרש"י :משיב אבדה – שיכל לטעון שתים
והשטר מסייעו ,דכיון שלא פירש ניכרים ששנים היו
לכך לא פירש ,וכיון שאמר שלוש משיב אבדה הוא.
וחכמים פטרו כל משיב אבדה.

רי"ף והרא"ש:
א).שם( :טעמא דאמר

הלכה כר"ע מחברו.

שלוש )שחייב לרשב"א(
אבל אמר שנים – לכו"ע פטור ,כיון שהשטר מסייע
לו ,א"נ משום דהוי שעבוד קרקעות ואין נשבעים על
כפירת שעבוד קרקעות.

פרש"י :שהשטר מסייע לו

– העדים שבשטר

מעידים כדבריו שלא היו רק שנים.
א"נ – בשנים פטור משבועה כיון שהודאתו היתה
בשטר ושטר הוי שעבוד קרקעות.

כ"פ רי"ף רמב"ם רא"ש:

כשאמר שתים

פטור משבועה דאורייתא.
ה"ה – מ"מ חייב היסת ,בין אומר שתים או שלוש,
ואע"פ שמשיב אבדה )שצ"ל פטור אף מהיסת( אינו
כמשיב אבדה גמור.

.2בעה"ת)רמב"ן(:

אמר ליה "מנה לך או

לאביך בידי ופרעתיך מחצה" ,והשיב זה "לא הייתי
זכור אך אתה הזכרתני יודע אני שלא פרעת כלום" -
פטור ואפילו משבועת היסת ,שאינו אלא כמשיב
אבידה.
טעמו :שאין מודה במקצת חייב אלא כשקדמה
תביעה להודאה.

1א .שלא הודה אלא מה שבשטר.
סמ"ע :ואין הודאה בשטר מחייבת שבועה דאורייתא.
ב .פטור
ערוה"ש :טעמו – כיון שהודה יותר ממשמעות השטר

ָ
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הוי כמשיב אבדה ויש לו מיגו שחייב רק שניים ,ואף שבכל
מודה במקצת ל"א מיגו שהיה כופר מ"מ בזה שהשטר
מסייעו שחייב רק שניים אמרינן מיגו.

אפ"ה פטור.
סמ"ע :מ"מ חייב היסת )ה"ה בשם הרמב"ם(.
ול"ד ל "מנה לך או לאביך" ) (.2שפטור אף מהיסת דהוי
משוב אבדה ממש ,משאכ"כ שעכ"פ יש עליו שטר שלא הוי
משיב אבדה ממש.
כ"כ הש"ך – שחייב עכ"פ היסת .כ"ד נמ"י)רמב"ן(.
כ"פ נתיבות)תומים( – שמכל מקום חייב היסת ,שאל"כ
כיון שבשתים חייב היסת יבוא להערים לטעון ג' להפטר
מהיסת.

שאם רצה היה אומר שנים.
סמ"ע :אף בשאר מודה במקצת חייב שבועה דאורייתא
ולא הוי משיב אבדה שאם רצה היה כופר ! דשאני התם
שאינו מעיז לכפור )ולא הוי מיגו( ,משאכ"כ שלשון השטר
מסייעו לא חשוב מעיז.

ואפילו משבועת היסת.
.2
והש"ך :צ"ע  ,דנהי שאינו חייב שבועה דאורייתא כיון
שלא קדמה תביעה להודאה ,מ"מ בהיסת א"צ תביעה לפני
הודאה.
וערוה"ש – הטעם שכאן פטור אף מהיסת כיון שהתובע
כלל לא זכר מהחוב ורק נזכר מהודעת הנתבע ,לכן הוי ממש
משיב אבדה ,משא"כ בקדם והודה בשעורים והלה תבעו
חיטים שחייב לפחות היסת כיון שהתובע לא שכח החיטים
)או"ת(.
או"ת – ואם היו עדים או שהיה קול שהיה לזה משא ומתן
עם אביו של זה ,אפשר שהנתבע פחד שיזכרו לבנו על החוב
ולא קדם והודה ,ויש להטיל על הנתבע בכה"ג )היסת(.
נתיבות :אם היורש טוען ברי "מנה לאבא בידך ויודע אני
שלא נפרע" – חייב שבועה דאורייתא ,ודוקא כשטוען
היורש ע"פ אביו "אמר לי אבא שאתה חייב לו" – פטור.
וכשטוען ברי שלוה מאביו ומסופק בפרעון – פטור הנתבע
במיגו שהיה אומר שפרע הכל.

ערוה"ש:
-

עוד פרטי דינים.

אם תבע היורש תחילה טענת ברי "אתה חייב לאבי
מנה" והודה הנתבע במקצת – חייב שבועה דאורייתא,
ואם כפר – חייב היסת.
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טען היורש שאביו א"ל שהוא חייב לו מנה – עיין
ע"ה.
תבעו היורש בשמא )כמודמה שיש לאבי בידך מנה(
והודה הנתבע במקצת ונזכר התובע ועכשיו טוען ברי

אינו חייב שבועה דאורייתא ,כיון שמתחילה תבעו
שמא )ש"ך( .אבל היסת חייב ,ואינו משיב אבדה כיון
שעכ"פ תבעו.

פח  -לג  .1סה"ת :כשם שהודאת מלוה בשטר אינה הודאה ,כך
הודאת מלוה בקנין א.רמב"ן :ויש כאן עדי הקניין אינה הודאת,
דסתם קנין לכתיבה עומד ודינו כשטר.
לפיכך אמר ליה חמישים דינר יש לי בידך בקנין וחמישים בלא
קנין והודה לו באותם של קנין וכפר באחרים  -נשבע היסת ונפטר.
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השכיר נשבע ונוטל

סימן פט :השכיר נשבע ונוטל.
ובו ו סעיפים.

)שבועות :מד ,מה ,מו ,מט .ב"מ :קי ,קיא ,קיג(.

פט  -א

שבועות)מד:(:

כל הנשבעים שבתורה נשבעים ולא

משלמים.
ואלו נשבעים ונוטלים :השכיר ,והנגזל ,והנחבל ,והחנווני על פנקסו,
וכשנגדו חשוד על השבועה:
כל הנשבעים שבתורה
סמ"ע :מצינו ג' שבועות בתורה :
)א( .מודה במקצת) ,ב( .נגד עד אחד) ,ג( .שבועת
השומרים.
ובכולן נשבע הנתבע לתובע ונפטר דכתיב "ולקח בעליו ולא
ישלם" ,פירוש ייקח התובע השבועה ויפטר הנתבע.
וחכמים שבמשנה תיקנו כמה שבועות שישבע התובע ויטול.

אלו נשבעים ונוטלים.
קצה"ח :אם יורדים לנכסי הנתבע שאינו רוצה לשלם
אחר שנשבע הנוטל.
הש"ך )בתקפו כהן( :אין יורדים לנכסיו כיון דהוי כמו
גזל דדיברהם כמו מציאת חש"ו.
ולא נהירא – דמציאת חש"ו גוף הגזלה הוא מדרבנן ,אבל
כאן גוף הגזלה דאורייתא ,וכיון שחכמים האמינו לשכיר
ליטול בשבועה כעין דאורייתא תיקנו ויורדים לנכסי הנתבע
אם אינו רוצה לשלם.
שהרי גם בקנייני דרבנן )משיכה הגבהה( יורדים לנכסיו,
וכ"ש כאן דהפקר ב"ד הפקר.
וכ"מ הר"ן.
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האם השכיר יכול להפך שבועה על בעה"ב.
מרדכי :הר"י מיגאש – יכול להפכה ,ונראה טעמו
שאומר "אי אפשר בתקנת חכמים" ששומעים לו.
והרי"ף ומימוני – כתבו שלא מהפכים.
וכן נראה למהר"ם – שכאן בתקנה לטובת בעה"ב שטרוד
בפועלו ואינו זוכר )ולא לטובת השכיר(.
אומנם אם השכיר אומר לבעה"ב "השבע לי שאינך יודע
בברור שלא פרעתי והפטר" – שומעים לו )שאין זה היפוך(,
דלא גרע מהתובע מחברו מנה והלה אומר איני יודע שחייב
שבועה שאינו יודע.
והש"ך – אין מחלקות בין ר"י מיגאש לרי"ף ,שהר"י
מיגאש מיירי שנבע היסת ואינו מהפך עליו שבועת המשנה
)בנק"ח( ולזה גם הרי"ף מודה.
ועוד שטעמו של הרי"ף שאינו יכול להפך לא משום
שהתקנה לטובת בעה"ב )ולא השכיר( ,שהרי בכל הנשבעים
ונוטלים לא מהפכים ,אלא טעמו דא"ל נתבע "אין לך בידי
כלום ואם תרצה תשבע ותיטול ,אבל אני לא נשבע".
ולפ"ז :אף אם יאמר נתבע לתובע תשבע שאינך יודע בברור
ולא פרעתני ותפטר ,א"צ להישבע בנק"ח ,שהרי התובע
אומר "אין לך בידי כלום תשבע אתה".
מיהו כ"ז שבעה"ב טוען ברי שפרעתיך ,אבל אומר אינו
יודע אם פרעתיך פשוט שחייב לשלם לשכיר וא"צ השכיר
להישבע.
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השכיר נשבע ונוטל

פט  -ב

 .1השכיר כיצד :השכיר שעושה מלאכה אצל בעל
הבית ותבע שכרו ואמר ליה בעל הבית א.פרעתיך כל שכרך או קצתו,
ב.אפילו היה שכרו פרוטה ובעל הבית אומר נתתיה  -נשבע השכיר
בנקיטת חפץ כעין של תורה ונוטל.
 .2אפילו היה השכיר תובע את הקטן )שהיה בעה"ב קטן(  -הרי זה נשבע ונוטל.
ב.הגה :היה השכיר קטן ג.או עבד או חשוד נשבע בעל הבית
 .3רשב"א :השכיר נשבע ונוטל מיורשי בעל הבית אם תבעו בזמנו ,א .אבל אין יורשי
השכיר נשבעין ונוטלין )ב"י בשם הרשב"א(:
ונפטר )טור בשם הראב"ד ור"ן(.

.1שבועות)מד:(:

השכיר כיצד :אמר לו תן לי

שכרי שיש לי בידך הוא אומר נתתי והלה אומר לא
נטלתי  -הוא נשבע ונוטל.
רבי יהודה אומר עד שתהא שם מקצת הודאה.
גמ)מה :(.מה טעם הטילו שבועה על השכיר ?
לפי שבעה"ב טרוד בפועליו .א"כ יתן בלא שבועה? כדי
להפיס דעתו של בעה"ב.
פרש"י :טרוד בפועליו – שנותן לכמה פועלים
וכסבור שנתן לזה.
והתו"ס – ולא פלוג בין יש לו פועל אחד )שלא שייך עסוק
בפועליו( או הרבה .ובירושלמי קאמר עסקיו מרובים.
כ"כ המרדכי והר"ן.

ערוה"ש:

טעם זה )שבעה"ב טרוד בפועליו( לבד לא

מספיק.
אלא עיקר התקנה שחסו חכמים על השכיר משום כדי חיו,
שאליו נושא את נפשו להחיות נפשו ונפש בני ביתו .ולכן
אף שיש לבעה"ב רק פועל אחד הדין כן.

א.ב"י :הלכה כת"ק ,שבין א"ל פרעתיך כולו או
מקצתו ,נשבע פועל ונוטל.
ב.רמב"ם )ה' טוען( :הורו רבותיי )הר"י מיגאש(
שהנשבעים ונוטלים א"צ טענת שתי כסף.
] כ"ד הראב"ד – מה יעשה שכיר ששכרו במעה ,ילך
בפחי נפש ? [.
ואני אומר – שצריך הנתבע לכפור בשתי כסף
ואח"כ ישבע התובע ויטול .כ"ד הטור.
√ודעת הרמב"ן – כהר"י מיגאש והראב"ד.
כ"פ הר"ן ,הרמב"ם עצמו )ה' שכירות(.
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ב"י :להלכה נקטינן כהרי" מיגאש וסייעתו
שהרמב"ם יחידאה ,ועוד אפשר שאף הוא מודה
לזה.

.2

רמב"ם :אפילו היה השכיר קטן נשבע ונוטל.

ב.והראב"ד – השיגו ,ודאי אין משביעים קטן,
אלא בעה"ב נשבע ונפטר אף שהיא בתביעת קטן.
כ"ד הר"ן.
וה"ה – נראים דברי הרמב"ם ,שהרי לפי התקנה
)שבועות מה (.עקרו חכמים שבועה מבעה"ב והטילו
על השכיר כיון שבעה"ב טרוד בפועליו ,ומעיקר
התקנה היה לו לשכיר ליטול בלא שבועה אלא כדי
להפיס דעתו של בעה"ב הטילו שבועה על השכיר,
וכאן שהוא קטן לא הפסיד )אלא ישבע ויטול( אף
שאינו נענש על שבועתו ,ומ"מ משביעים אותו לאיים
עליו.

וקשה:

שהרמב"ם סותר עצמו בין ה' טוען להלכות

שכירות ?
 ה"ה) – (1מ"ש בהלכות שכירות הוא דעתרבותיו והוא לא סובר כן.
 ה"ה) – (2או שיש לחלק בין שכיר לשארנשבעים ונוטלים ,מפני ששכיר אל שכרו נושא
נפשו.
 ב"י – רמב"ם בהלכות שכירות בא להשמיעשאף בפרוטה לא נוטל בלא שבועה ,אם נתחייב
לו שבועה ממקום אחר מגלגל עליו אף ש"פ זה.
א.ב"י :בנוסחאות הרמב"ם שלנו כתוב "היה
השוכר )בעה"ב( קטן נשבע השכיר ונוטל ,מפני שיש
הנאה לקטן שימצא עכשיו מלאכתו" ,והיא הנוסחה
האמיתית.
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ג.הר"ן :היה השכיר עבד או חשוד חזרה
השבועה לבעה"ב.

1ב .אפילו היה שכרו פרוטה.
הש"ך :המחבר פסק כהראב"ד וסייעתו

ולא כהרמב"ם,

כיון שחלקו עליו.
ולענ"ד נראה לישב שיטת הרמב"ם )ע"פ פירוש הנתיבות
לש"ך(.
מיירי שתבעו השכיר ג' מעין וכופר בעה"ב ב  2מעין ,ואף
במעה שמודה שקצץ טוען שפרע הכל ,והשכיר אומר שאף
המעה לא פרע הכל אלא נשאר פרוטה.
הרי כפר בשתי מעין וא"כ השכיר נשבע מפרוטה ומעלה
ונוטל )אבל כפירת שתי מעין לא נאמן השכיר(.
ולכן בנשבעים ונוטלים צריך שיכפור הנתבע בשתי מעין
כהרמב"ם.

בנקיטת חפץ
נתיבות :חז"ל תיקנו כדי

פט 3 -

חיו של שכיר ובעה"ב טרוד

בפועליו שישבע שכיר ויטול.
או"ת – ואם יש לבעה"ב עד המסייע צ"ע אם גם אז נשבע
שכיר ונוטל.

2א .תובע את הקטן.
סמ"ע :אע"ג דבעלמא אין מוצאים

מיד קטן )צא/ח( !
שאני הכא שהוא לטובת הקטן שאל"כ לא ימצא פועלים
שיעשו מלאכתו.

היה השכיר קטן ,,,נשבע בעה"ב.

ב.
ש"ך :איזה שבועה נשבע )נק"ח או היסת( ?

מהר"ן – שכתב "חזרה השבועה לבעה"ב" משמע שנשבע
בנקיטת חפץ כמו שהיה השכיר נשבע.
וכ"ד הרמב"ן]ירושלמי[  ,כיון שתחילה היתה שבועת נק"ח
על בעה"ב כשהטילו על השכיר אם לא יכול להישבע תחזור
אותה שבועה )נק"ח( לבעה"ב.
כ"ד הרי"ף והעיטור.
מיהו דעת הרמב"ם – בעה"ב נשבע היסת ונפטר.
וכ"ד ה"ה ,ריטב"א ,ראב"ד ,בעה"ת ,מחבר )תב/ט(
וכן נראה עיקר )והאריך הש"ך בראיות(.
נתיבות – כלומר לפי הש"ך נשבע בעה"ב רק היסת כיון
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שמעיקרא לא תקנו שבועה לבעה"ב והעבירוהו לשכיר,
אלא רק לשכיר תקנו ,ודמי לשאר נשבעים ונוטלים דכשהוא
חשוד נשבע בעה"ב רק היסת.

השכיר נשבע ונוטל מיורשי בעה"ב.
.3
קצה"ח :מתי נוטל בשבועה ומתי בלא שבועה.
השכיר נשבע – דווקא כשהיורשים טוענים ברי שפרע לך
אבינו ,או אפילו בשמא כשמת בעה"ב בסוף יום העבודה
)שאז יתכן שפרע(.
אבל מת באמצע היום דהוי תוך זמנו – נוטל בלא שבועה
כיון דהוי יומא שמישלם זמניה שלא טוענים ליורשים שמא
פרע אביהם.
כ"כ נתיבות.

א.
סמ"ע:

אין יורשי השכיר נשבעים.

משמע שיורשי השכיר אפילו מבעה"ב לא
נוטלים ,שהרי -
א .מדסתם "אין יורשי השכיר נשבעים ונוטלים"
ב .אפילו ברישא היה צריך להוסיף שגם יורשי שכיר
נשבעים ונוטלים מבעה"ב.
ג .כ"מ מהירושלמי
כ"כ הש"ך – וכ"ה בהדיא במחבר )קח/יב( דאין נשבעים
ונוטלים מטעם שאין אדם מוריש שבועה לבניו )בעה"ת
בשם העיטור מירושלמי(.

אין יורשי השכיר נשבעים ונוטלים.
כשיורשי שכיר טוענים ברי ,האם נוטלים
קצה"ח:
בשבועה ?
בית שמואל – נשבעים ונוטלים ,ורק כשטוענים יורשי
שכיר שמא אין נשבעים ליטול ,דאין אדם מוריש שבועה
לבניו.
ולא נהירא – אף בטענת ברי אין נשבעים ליטול ,דכלום
תיקנו אלא בשכיר ולא ליורשיו כמ"ש הירושלמי ,וכיון
שלא תיקנו ליורשיו אף טענת ברי לא מהני.
שבטענת שמא לא היה צריך הירושלמי לומר שלא תיקנו
ליורשי שכיר ,דודאי אין אדם מוריש שבועה לבניו.

אין יורשי השכיר נשבעים ונוטלים.
נתיבות :אלא בעה"ב נשבע היסת ונפטר.
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פט  -ג11

 .1בד"א כשיש עדים ששכרו ושעשה עמו מלאכה,
אבל אם לא היו שם ב' עדים  -מתוך שיכול לומר לא שכרתיך נאמן לומר
שכרתיך ונתתי לך שכרך ,א.וישבע בעל הבית היסת.
 .2ואם הודה מקצת ישבע שבועת התורה.

.3

הגה :וי"א דאפילו כופר כולו ושכרו בעד אחד  -בעל הבית ישבע שבועה דאורייתא

) ש"ך –

כעין דאורייתא(.

.1שבועות)מד :(:אר"נ א"ש

–

ל" ש

)ששכיר נשבע ונוטל( אלא ששכרו בעדים ,אבל שכרו
שלא בעדים מתוך שיכול בעה"ב לומר לא שכרתיך
מעולם יכול לומר שכרתיך ונתתי לך שכרך.

פרש"י :ששכרו בעדים

– שא"ל עשה עמי

מלאכה היום בשכר ועשה עמו.
ה"ה – רש"י קמ"ל שאם היו עדים ששכרו ולא היו
שעשה עמו אינו כלום ,שמא לבסוף לא עשה עמו
כלל.
א.מרדכי :מ"מ נשבע בעה"ב היסת להיפטר.
כ"כ הר"ן ,רמב"ם.

.2

ופרעתיך נשבע מתקנת חכמים כעין דאורייתא.
כ"ד הטור.
ה"ה :לפי הרמב"ם כיון שאין עדים גמורים חזר הדין
לדין תורה )שבעה"ב נאמן בשבועה( ואין תקנה
בשכיר יותר משאר תובעים ,ולכן נשבע היסת ונפטר.

והרב

הקדמה
.0
ערוה"ש :תנאי התקנה וטעמיה
-

אם הודה בעה"ב במקצת פרעון.

ר"י – דווקא כשטען פרעתיך הכל אז נאמן במיגו
דלא שכרתיך כלל ,לפי ששתי הטענות שוות
שבשניהם יש העזה.
אבל הודה במקצת שאין בו העזה אינו נאמן במיגו
דלא שכרתיך כלל דהוי העזה ,הילכך המודה במקצת
נשבע שכיר ונוטל.
√אבל הרמב"ם – לא חילק ,בכל גוונא נשבע
בעה"ב ונפטר ,אלא שאם טען פרעתי הכל נשבע
היסת ,ואם מודה במקצת נשבע דאורייתא.

.3רמב"ם:

היה לו עד אחד ששכרו ,אינו מועיל

כלום ונשבע בעה"ב היסת ונפטר.
ה"ה – טעמו ,שאם עד אחד מועיל לא היו אומרים
בגמרא שכרו בעדים .ועוד שמדינא אפילו שכרו
בעדים לא היה על השכיר ליטול אלא מתקנה ועד
אחד לא תיקנו.
√והרמ"ה – בעה"ב נשבע כעין דאורייתא ואין
השכיר נשבע ונוטל .טעמו – כיון שיש עד אחד
ששכרו ואם היה טוען )במיגו( לא שכרתיך היה צריך
להישבע נגד העד ,גם עכשיו שטוען שכרתיך

ָ
תו ָר ֶת ָך
מה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

ישעיה – נשבע שכיר ונוטל.

-

-

תקנה זו רק כשיש ג' תנאים:
א .יש עדים ששכרו.
ב .יש עדים שעשה עמו המלאכה.
ג .תבע השכיר את בעה"ב בזמנו.
ואם חסר אחד מהתנאים בעה"ב נשבע היסת ונפטר.
טעמו :עיקר תקנה כדי חיו של שכיר ,ותלו הטעם מפני
שבעה"ב טרוד בפועליו ושכח אם נתן השכר או לא.
ואף שבעה"ב עומד וצווח שפרע ,לא משגיחים בו,
אומנם אם יש לבעה"ב מיגו )כשלא היו עדים( א"א
לדחותו כשטוען שפרע ,וכן אם טענת שכיר רעועה
)תבעו אחר זמנו( א"א לסמוך על שכחת בעה"ב.
וכן אם ההכחשות בקציצה א"א לקיים התקנה כיון
שבעה"ב זוכר הקציצה.

כשיש עדים ששכרו.
.1
נתיבות :ואם יש עדים ששכרו אלא שהלכו למדינת הים,
יש לו מיגו דלא שכרתיך )ול"א שחושש שיבואו העדים
ויכחישוהו(  ,וכמו בשטר שאינו מקוים שנאמן במיגו
דמזויף ,אף שיש חשש שיבואו עדים ויקימוהו.

שכרו ועשה עמו.
פ"ת)תומים( :אם יש עדי מלאכה ולא עדי שכירות
שוב לא נאמן בפרעתיך במיגו דלא שכרתיך ,שהרי אף שלא
שכרו חייב לשלם לו שכר כיורד שלא ברשות כמ"ש
הרמ"א )רסד/ד( ,אבל אם ההכחשה יותר משכרו ב )רסד/ד

ָּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂש ָיח ִתי:
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– בפחות שבשכירות( יש לו מיגו שלא שכרו מ"מ משלם
את הפחות שבשכירות .לכן בעינן תרתי – ששכרו ועשה
עמו.
ועוד שבכה"ג שירד שלא ברשות לא עשו תקנת שכיר
שישבע ויטול.
כ"כ נתיבות – שלא עשו תקנת שכיר ביורד שלא ברשות
ולכן בעה"ב נשבע ונפטר.
כ"כ ת' חמדת שלמה – וטעמו ,דבשלמא שכיר תיקנו
חז"ל שיהא נשבע ונוטל כיון שבעה"ב יכול להיזהר לשכור
פועלים כשרים שלא יתבעו אותו עוד .אבל ביורד שלא
ברשות אינו בשליטת בעה"ב ויבואו להפסד בעה"ב .לכן לא
תיקנו תקנת שכיר ביורד שלא ברשות.

לא היו שם שני עדים.
ש"ך :משמע אפילו היה שם עד אחד אינו כלום ,ונשבע
בעה"ב רק היסת ונפטר .וכהרמב"ם.
לקמן )רצו/ב( בפקדון – כשאינו נאמן לומר החזרתי אלא
במיגו דנאנסו נשבע כעין דאורייתא שהחזיר כמו בטוען
נאנסו.
וא"כ ג"כ שאינו נאמן אלא במיגו דלא שכרתיך ,ואם יטען
כן צריך שבועה דאורייתא נגד העד ,וגם כשטוען פרעתיך
ישבע כעין דאורייתא !
וי"ל דשאני הכא שאפילו אם היו ב' עדים מדינא היה פטור
מלשלם אלא שתיקנו חכמים שישבע שכיר ויטול ,וכשיש
עד אחד לא תיקנו .וזה מ"ש ה"ה לדברי הרמב"ם שחזר
הדין לדין תורה.
וערוה"ש – לדינא צריך להישבע שבועה דאורייתא.
כ"פ הרמ"א ).(.3
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מתוך שיכול לומר לא שכרתיך
סמ"ע :והרי הטעם הוא שבעה"ב טרוד בפועליו ושכח
וסבר שפרעו ולא חשבינן שמשקר במזיד ,וא"כ לא שייך
מיגו בכה"ג ,דאטו משום המיגו יזכור יותר !
מ"מ כיון שבעה"ב טוען ברי שפרע ולא שכח אין לנו
להחזיקו למשקר כיון שיש לו מיגו שאם רוצה לשקר יאמר
לא שכרתיך מעולם.

מתוך שיכול לומר
ש"ך :אף שהמיגו להד"מ הוי העזה וטענת פרעתי אינה
העזה שסובר שאומר כן כיון שטרוד בפועליו ובכה"ג אינו
מיגו !
שאני הכא כיון שבשכיר הוי תקנת חכמים ,במיגו כל שהוא
מעמידים על דינו )שבעה"ב נשבע היסת ונפטר(.
כ"כ הרא"ש ,הר"ן.
ולא צריך טעם זה לפטור מממון בעה"ב ,שזה מהני אף מיגו
שהעזה ,אלא כדי לפוטרו משבועת נק"ח ולהעמידו על דינו
שנשבע היסת ונפטר.

ושכרו בעד אחד.
.3
ולא הוי מחוייב
נתיבות:

שבועה נגד עד אחד
ומשאיל"מ! כיון דאפילו היו שנים ששכרו לא היה נוטל
השכיר רק בשבועה מש"ה כשיש רק עד אחד ל"א
משאיל"מ אלא נשבע בעה"ב היסת ונפטר.
ערוה"ש :ואם ההכחשות הם בעצם המלאכה ,שבעה"ב
טוען שלא עשה המלאכה ,אינו קשור לתקנה אלא ככל טענה
שהמוחזק נשבע היסת ונפטר.

פט  -ג22

 .1וכן אם תבעו אחר זמנו אע"פ ששכרו בעדים
המוציא מחבירו עליו הראיה ,ואם לא הביא ראיה  -ישבע בעל הבית
היסת.
א .וכמה הוא זמנו :שכיר יום  -כל הלילה שלאחריו ,ושכיר לילה  -כל
היום שלאחריו.
 .2הביא ראיה שתבעו כל זמנו  -הרי זה נשבע ונוטל כל אותו יום של
תביעה .כיצד :היה עושה עמו ביום שני עד הערב  -זמנו כל ליל שלישי
וביום שלישי אינו נשבע ונוטל ,ואם הביא עדים שהיה תובע כל ליל
ָ
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שלישי  -הרי זה נשבע ונוטל כל יום שלישי ,אבל מליל רביעי ואילך
המוציא מחבירו עליו הראיה .וכן אם הביא עדים שהיה תובע והולך עד
יום חמישי  -הרי זה נשבע ונוטל כל יום חמישי.
.1ב"מ)קיא :(.משנה

– השכיר בזמנו נשבע

ונוטל ,עבר זמנו – אינו נשבע ונוטל.
גמ :טעמו – חזקה אין הפועל משהה שכירותו עד
לאחר זמנו אם לא שתבעו בזמנו ולא נתן לו.
טור :תבעו אחר זמנו אע"פ ששכרו בעדים
הממע"ה ,ואם לא יביא ראיה ישבע בעה"ב היסת
ויפטר.
א.ב"מ)קי :(.משנה – שכיר יום גובה כל
הלילה ,ושכיר לילה גובה כל היום.
פרש"י :גובה כל הלילה – כל הלילה הוא זמן
גבייתו בין לעניין תקנת חכמים ששכיר נשבע ונוטל
בין לעניין שבעה"ב אינו עובר משום בל תלין.

.2ב"מ)קיא :(.משנה

1א .שכיר יום כל הלילה.
ש"ך :ושכיר שעות שגמר ביום כל היום ,ושל לילה כל
הלילה.

.2

סמ"ע :ל"ד שתבעו הרבה פעמים אלא שכל זמנו בחזקת
שלא פרע ,וכאן שתבעו בסוף זמנו והשיב לו אח"כ ,בזה
נאמן השכיר להישבע וליטול עונה אחת אחר סוף זמנו
)מהרא"ש(.

אחר זמנו.
נתיבות:
-

 ,,, -עבר זמנו אינו

נשבע ונוטל ,ואם יש עדים שתבעו – ה"ז נשבע
ונוטל.

-

ג"מ)קיג :(.אמר אביי – מיירי שתבעו כל זמנו
ולא פרע לו )לכן גובה אף אחר זמנו(.

-

אמר חמא בר עוקבא – )וגובה( כנגד אותו יום של
תביעה.

פרש"י :כנגד אותו יום

– יום אחד אחר זמנו

-

נתנו לו חכמים להישבע וליטול.
כ"כ הרא"ש – פירוש אינו נשבע ונוטל אלא למחר
בלבד שהוא כנגד אותו יום של תביעה ,אבל מכאן
ואילך הממע"ה.
√והרמב"ם  -כיצד :היה עושה עמו ביום שני עד
הערב  -זמנו כל ליל שלישי וביום שלישי אינו נשבע
ונוטל ,ואם הביא עדים שהיה תובע כל ליל שלישי -
הרי זה נשבע ונוטל כל יום שלישי ,אבל מליל רביעי
ואילך המוציא מחבירו עליו הראיה .וכן אם הביא
עדים שהיה תובע והולך עד יום חמישי  -הרי זה
נשבע ונוטל כל יום חמישי.
בד"ה :ויום חמישי ל"ד ,אלא ה"ה לעולם ,שכ"ז
שהוא מתמיד והולך בתביעתו לעולם בחזקת שלא
פרעו.

ָ
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שתבעו כל זמנו.

-

בגמרא שני טעמים –
א .חזקה אין בעה"ב עובר בבל תלין ורמיא נפשיה
ומידכר.
ב .וגם חזקה אין שכיר משהה שכרו.
אפילו אומן שלא עובר בבל תלין )למ"ד( מ"מ בעה"ב
נוטל בלא שבועה )כשאין הטלית ביד אומן(.
כשיש עדים שעבר בעה"ב על מקצת )שהודה( על בל
תלין והשהה שכרו )המקצת שהודה שלא פרע לו(
שוב השכיר נאמן על הכל להישבע וליטול )שהרי
בטלה החזקה שאין בעה"ב עובר על בל תלין(.
תבעו בזמנו לפני עדים וא"ל פרעתיך ,ואח"כ תבעו
לפני ב"ד אחר זמנו אין בעה"ב נאמן שפרע ,לא
שפרעו קודם )שאז לא היה נאמן( וגם לא לומר
שפרעו אח"כ.
אבל תבעו לפני ב"ד בזמנו וב"ד חייב השכיר להישבע
וליטול ונשבע השכיר ,נאמן בעה"ב לומר שפרע
אח"כ ,אבל כשלא נשבע השכיר אינו נאמן לומר
שנשבע אח"כ ופרע לו ,כיון שעכשיו נשבעים לפני
השמש.
ערוה"ש :תבעו בזמנו לפני עדים ואמר בעה"ב שפרע
ונתברר שלא פרע הוחזק כפרן ,ושוב לא נאמן לומר
שפרע אלא ישבע שכיר ויטול אף לאחר כמה ימים.

תבעו כל זמנו.
נתיבות :ואם מחולקים אם הוא תוך זמנו ,שבעה"ב אמר
עבר זמנו )ואני נשבע ונפטר( ,והשכיר אומר שהוא תוך
זמנו – בעה"ב נאמן שהתקנה רק כשברור שהוא תוך זמנו.
ואם בעה"ב מודה שהוא תוך זמנו )אך אין עדים על הזמן(
אלא שטוען שפרע יש להסתפק אם בעה"ב נאמן במיגו
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שהוא אחר זמנו.
ערוה"ש – נראה שבעה"ב נאמן במיגו.

ונוטל כל יום חמישי.
סמ"ע :כוונת הרמב"ם שנותנים זמן להישבע וליטול כזמן
תביעתו ,שאם תבעו ליל רביעי ויום רביעי נותנים לו כל יום
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חמישי לילו ויומו )ערוה"ש – אבל לא יותר מעת לעת(.
והט"ז – חולק על הסמ"ע ,נוטל רק עונה אחת אחר
תביעתו ולא כמשך תביעתו וצריך להגיה "כל ליל חמישי"
במקום כל יום חמישי.
כ"כ נתיבות)או"ת( ,ערוה"ש – וכן עיקר לדינא.

פט  -ד

פט  -ד  .1בעל הבית אומר "שתים קצצתי לך" והשכיר אומר
"שלשה קצצת לי"  -המוציא מחבירו עליו הראיה ,ואם לא הביא ראיה
אע"פ שכבר נתן לו שתים או שאמר ליה הילך  -הרי בעל הבית נשבע
בנקיטת חפץ.
א .בד"א כששכרו בעדים ולא ידעו כמה פסק לו ותבעו בזמנו ,אבל אם
שכרו שלא בעדים או שתבעו אחר זמנו  -ישבע בעל הבית היסת.
.1שבועות)מו:(.

שלחו לשמואל ,ילמדנו רבנו

אומן אומר שתים קצצת לי ,והלה אומר לא קצצתי
אלא אחת ,מי נשבע ?
א"ל – בזו ישבע בעה"ב ויפסיד אומן ,קציצה ודאי
זוכרים אנשים.

הר"ן:

בזו ישבע בעה"ב

י"א – דווקא כשמודה בעה"ב במקצת ישבע כדינו
)שבועה דאורייתא של מודה במקצת( ,אבל כופר
בכל כגון שפרע לו מה שקצץ או שא"ל הילך מה
שקצצתי לך – לא נשבע בעה"ב )אלא היסת( שלא
תקנו חכמים בקציצה .וכנ"ד הרי"ף.
והר"י מיגאש – לא מיירי במודה במקצת אלא
בכופר הכל ,כגון שפרע לו מה שקצץ לו ,ופשטינן
שיש כאן שבועת התקנה )בנק"ח( ,ולא עקרו
השבועה מבעה"ב כיון שבקציצה הוא זוכר ,ואף
שהוא כופר בכל הטילו שבועה על בעה"ב משום כדי
חיו של שכיר.
א.מיהו ה"ד ששכרו בעדים ובזמנו ,שאל"כ בעה"ב
נפטר ללא שבועה בנק"ח )אלא בהיסת( במיגו דלא
שכרתיך.
√ כ"כ הרמב"ם :בד"א כששכרו בעדים ולא ידעו
כמה פסק לו ותבעו בזמנו ,אבל אם שכרו שלא
בעדים או שתבעו אחר זמנו  -ישבע בעל הבית

ָ
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היסת.

.1

אע"פ שכבר נתן לו שנים.

סמ"ע :ומיירי שהשכיר מודה שקיבל שנים אלא שטוען
שקצץ לו שלוש .אבל אם השכיר חלוק על הפרעון ,כאן
נשבע שכיר ונוטל )מה שקצץ לו(.

נשבע בנק"ח
סמ"ע :שאף שבעה"ב כופר הכל לא האמינו לו בהיסת
כיון שהשכיר נושא נפשו על שכירותו החמירו להשביע
בעה"ב בנק"ח.
אבל אם בעה"ב מודה במקצת )שפרע לו אחד מתוך שנים
שקצץ( צריך שבועה דאורייתא של מודה במקצת.

בנק"ח
ש"ך :כ"ד הרמב"ם ,ר"י מיגאש ,ר"ן ,נמ"י)רשב"א(.
אבל העיקר כהרמב"ן ,הר"ן]הרי"ף[  -שא"צ בעה"ב
להישבע )בכופר הכל( רק היסת.
כ"כ הר"ן ) מקצת מפרשים ובעל המאור(.

אבל שכרו בלא עדים ,,,היסת.

א.
סמ"ע :כיון שיש לו מיגו דלא שכרתיך או חזקה אין פועל
משהה שכירותו )כמו ס"ג(.
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פט  -ה

 .0הנותן טליתו לאומן ,אומן אומר ב' קצצת לי והלה
אומר לא קצצתי אלא אחד:
 .1אם הטלית ביד האומן והוא בענין שיכול לטעון לקוחה היא בידי -
הרי האומן נשבע בנקיטת חפץ ונוטל ,ויכול לטעון שקצץ בשכרו עד כדי
דמיה.
 .2ואם אין הטלית בידו או שאינו יכול לטעון לקוחה היא בידי  -המוציא
מחבירו עליו הראיה ,ואם לא הביא ראיה נשבע בעל הבית בנקיטת חפץ.
.0שבועות)מו:(.

הנותן טלית לאומן ,אומן

אומר שתים קצצת לי ,והוא אומר לא קצצתי אלא
אחת:
כ"ז שהטלית ביד אומן על בעה"ב להביא ראיה.
נתנו לו  :בזמנו –נשבע ונוטל ,עבר זמנו – הממע"ה.

.1פ' הר"ן:

ואם יביא בעה"ב ראיה ישלם כפי

מה שטוען שקצץ ,ואם לא יביא ראיה נאמן האומן
במיגו "דלקוחה בידי" .ומיירי שיש לו מיגו כגון שלא
מסר בעדים ולא ראו עתה בידו.

נאמן אומן.

א.
הר"ן – משמע שנוטל בלא שבועת נק"ח.
וכ"מ מהירושלמי וכן הדין בטוען על המשכון
כ"ד הרמב"ן.

√רמב"ם

– נשבע אומן בנק"ח ומקבל מה שטוען

שקצץ לו.
כ"כ הגאונים והרי"ף  -כשטוען על המשכון כך יש לי
עליו ,שנוטל בנק"ח )והשוו אומן לטוען על המשכון
ע"ב(.
כ"כ הטור סמ"ג.

.2רמב"ם:

ואם אין הטלית בידו או שאינו יכול

לטעון לקוחה היא בידי  -המוציא מחבירו עליו
הראיה ,ואם לא הביא ראיה נשבע בעל הבית
בנקיטת חפץ אם מודה במקצת.
ב"י – וקמ"ל דאומן שונה משכיר ,שבשכיר שכיר
נשבע ונוטל ובאומן בעה"ב נשבע לפי ששכיר אין לו
אלא מה שטרח וממנו אוכל ואליו נושא את נפשו,
לפיכך הקילו עליו.

ָ
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א .נשבע בעה"ב
רמב"ם :נשבע בעה"ב היסת.
ה"ה – נראה שמחלק בין שכרו בעדים ונחלקו
בקציצה שבעה"ב נשבע בנק"ח וכאן באומן נשבע
בעה"ב היסת.
ולא ידעתי למה !
√שהרי בגמרא לא חילקו  ,וגם רבו לא חילק ,וכ"ד
הר"מ ? ואפשר שכאן מיירי שתבעו האומן אחר
זמנו.
ושמא יש ט"ס בספרי הרמב"ם.

.0

והלה אומר לא קצצתי אלא אחד.

סמ"ע :מיירי שבעה"ב קצץ אחד וא"ל הילך ,שאל"כ
)שלא א"ל הילך( אף כשהטלית ביד אומן חייב בעה"ב
שבועה דאורייתא של מודה במקצת.

.1

לטעון לקוחה בידי.

סמ"ע :היינו שבשעת תביעה לא ראו ביד האומן הטלית
שיש לו מיגו דהחזרתי ,אבל אם ראו בידו אף שלא מסרו
בעדים אין לאומן טענת לקוחה ,דסתם אומן מקבל לתקנו
לבעה"ב.
והנתיבות – אף שאין לו מיגו ,כיון שיש עדים שבא ליד
אומן בתורת אומנות )ולא בתורת גזלנות( נאמן אומן
כשהטלית בידו )לפי דעה שנייה עה/יג-הגה(.

א.
סמ"ע:

נשבע בנק"ח

אף שאם היה טוען לקוחה היה נשבע רק היסת
מ"מ כאן שמודה שהטלית של בעה"ב אם רוצה לתופסו עד
שיתן לו שתים שקצץ דינו כשאר נשבעים ונוטלים )עב/יז –
הטוען על המשכון( שנשבע בנק"ח.
והש"ך – חולק על המחבר ,כל הנשבעים ונוטלים אם הם

ָּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂש ָיח ִתי:

בס"ד.

חו"מ
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מוחזקים וגם יש לו מיגו )כמו באומן( נשבעים רק היסת.

בנק"ח
קצה"ח :ואם האומן

מחולק על בעה"ב בפרעון )ולא
בקציצה( אם האומן מוחזק בטלית – נוטל בלא שבועה ,שכל
מה שנשבע שכיר ליטול שכרו הוא רק להפיס דעתו של
בעה"ב ,אבל כאן שהאומן תופס בטלית ,בעה"ב מפויס
כשלא מפסיד טליתו )שהרי אומן יכול לומר לקוח בידי ואז
היה מפסיד כל הטלית ,אבל עכשיו שמקבל טליתו חזרה אף
שמשלם שכרו מפויס הוא(.
כ"ד הנתיבות.

פט 9 -

השכיר נשבע ונוטל

.2

נשבע בעה"ב בנק"ח.

סמ"ע :דס"ל המחבר שאין חילוק בין שכיר לאומן כיון
שאליו נושא נפשו חייבו חכמים בעה"ב בנק"ח.
אבל הרמב"ם והטור – בעה"ב נשבע רק היסת ,וטעמם שיש
לחלק בין שכיר לאומן ,ששכיר עני יותר מאומן.
ובדרישה – ה"ה מעמיד את דברי הרמב"ם באומן שתבע
לאחר זמנו ,דבכה"ג אף בשכיר נשבע בעה"ב רק היסת.
והש"ך – חולק על המחבר ,בעה"ב נשבע רק היסת וכמו
ברישא )1א.(.

עד כדי דמיה.
סמ"ע :במיגו דלקוחה שאז היה מחזיק בכולה.

פט  -ו שכיר הבא להישבע  -אין מחמירים
השבועה( עליו ואין מגלגלים עליו כלל ,ולכל הנשבעים אין מקילים עליהם
חוץ מהשכיר שמקילים עליו ופותחים לו תחלה ואומרים אל תצער עצמך
השבע וטול.
)ערוה"ש – באיומים על חומרת

שבועות)מט :(.אר"ה

– לכל מגלגלים חוץ

משכיר.
רב חיסדא אומר – לכל אין מקילים חוץ משכיר
שמקילים .עליו ואין מגלגלים עליו כלל ,ולכל
הנשבעים אין מקילים עליהם חוץ מהשכיר שמקילים
עליו ופותחים לו תחלה ואומרים אל תצער עצמך
השבע וטול.
הר"ן – שמפרש שרב חיסדא לא חולק על ר"ה אלא
מוסיף קולא אחרת שפותחים לו לומר הישבע וטול.
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חוץ משכיר
סמ"ע :מלמדנו ג' עניינים –
א .אף שבעלמא ב"ד מגלגלים מעצמם אף בלא
תביעת התובע בשכיר אין ב"ד מגלגל מעצמו.
ב .אף אם התובע יתבע גלגול – אין ב"ד מגלגלים.
ג .בנוסף מקילים עליו שאומרים לו אל תצער עצמך
אלא השבע וטול אף שאסור לעשות כן לבע"ח
אחר.
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תקנת נגזל ונחבל ,המביא כלים מבית בעל הבית

סימן צ :תקנת נגזל ונחבל ,המביא כלים מבית בעל
הבית.
ובו ט"ז סעיפים.

)שבועות :מד ,מו .ב"ק :סא ,סב .ב"ב :לג(

צ-א

צ-א
 .1הנגזל כיצד :ראוהו עדים שנכנס לתוך ביתו של חבירו
למשכנו שלא ברשות ,ולא היה לו כלום תחת כנפיו ,א.וכשיוצא ראוהו
שהיו כלים תחת כנפיו ואינם יודעים מה הם ,ובעל הבית תובע "תן לי כך
וכך שגזלתני".
ב.רי"ף ,רמב"ם :בין אם יאמר "כן נכנסתי למשכנך אבל לא נטלתי כלום
והכלים שהוצאתי תחת כנפי שלי הם" ,בין אם יאמר "מעולם לא
נכנסתי לביתך ליטול ממך כלום".
ג.בין אם יאמר "לא נטלתי אלא כלי זה" ,ובעל הבית אומר "נטלת עוד
אחרים" ,אפילו העדים מכירים קצת הכלים ובעל הבית טוען שהטמין
יותר ממה שראו העדים  -בכל אלו בעל הבית נשבע בנקיטת חפץ ונוטל
כל מה שיטעון.
 .2והוא שיטענו דברים שהוא אמוד בהם או שהוא אמוד שמפקידים
אצלו אותם דברים שטען ויהיו אותן דברים שטען דברים שאיפשר
שינטל תחת הכנפים.
 .3הגה :וי"א דבעינן נמי שטוען מידי דאורחיה לאנוחיה במקום שנכנס לשם
והכי מסתברא.

)טור בשם הרמ"ה(

 .4ואם טענו דברים שאינו אמוד בהם או דברים שאינם ניטלים תחת
הכנפיים:
א.יש מי שאומר  -שהנתבע נשבע היסת ונפטר.
ב .ויש מי שאומר  -שאינו נשבע אלא מחרימים על מי שכופר ממון
חבירו ואינו משלם לו.
.1שבועות)מד:(:

משנה

– הנגזל נשבע

ונוטל.
כיצד :היו מעידים אותו שנכנס לביתו למשכנו שלא
ברשות ,הוא אומר כליי נטלת ,והוא אומר לא נטלתי,
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הוא נשבע ונוטל.
רבי יהודה אומר  -עד שתהא שם מקצת הודאה.
א.גמ)מו :(.למשכנו – ודילמא לא משכנו ,דהא
עביד איניש דגזים ולא עביד ? אימר ומשכנו.

ָּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂש ָיח ִתי:
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א"כ יעידו כמה משכנו ? אמר רבב"ח א"ר יוחנן –
בטוענו כלים הניטלים תחת כנפיו.
פרש"י :בעה"ב טוען שלקח כלים קטנים
והסתירם תחת כנפיו ולא הכירו בה העדים ]פירוש
ראו שהוציא כלים ולא הכירו מה וכמה [.
ב"י :ושבועה זו היא בנק"ח כמו כל שבועות
המשנה.
כ"כ הטור :ודוקא שהוחזק גזלן בעדים ,כגון
שראו עדים שנכנס לבית חברו למשכנו שלא ברשות
שנחשב גזלן ,וראו שיצא עם כלים תחת כנפיו אלא
שלא ידעו מה הם.
ג.תו"ס :כלים הניטלים תחת כנפיו – והכירו
העדים במקצתם אלא שטוען בעה"ב שהטמין יותר
ממה שראו.

.3ירושלמי:

נכנס לבית חברו למשכנו – לתוך

ביתו ולא לתוך חצרו ,למשכנו ולא לדבר אחר.
√הרמ"ה :בבית – שבבית כל מה שיטען שגזל
ממנו אף שלא ידוע אם היו אז הכלים בביתו – נשבע
ונוטל ,דסתמא כל מה שיש לו מניח בביתו ,אבל
בחצר לא נשבע ונוטל אא"כ ידוע שהיו כלים אלו
בחצר.

.4

טען דברים שאינו אמוד בהם.
האי – נשבע הנתבע ונפטר.

א.הרב
ב.הרב ישעיה

– כיון שלנתבע דין גזלן )שנכנס
שלא ברשות( א"כ חשוד הוא על השבועה ולא יכול
להישבע ,לכן נפטר בלא שבועה ,אלא שמחרימים
סתם על מי שחייב לחברו ואינו משלם.
והמרשים :לדעת רב האי – הנתבע לא נפסל
באלו עדים שראו שנכנס ,שהרי לא ראו מה הוציא
ואפשר שעפר או צרורות הוציא תחת כנפיו ,או עשה
עצמו כמוציא ולא הוציא כלום.
והט"ז – טעמו שלא הוי חשוד ,שלא משמע
לאנשים איסור כשנכנס למשכנו בלא רשות.

.1

צ2-

הנגזל כיצד.

ש"ך :טור – תקנת נגזל קנס הוא שקנסו חכמים לגזלן.
כ"כ רמב"ם ,סמ"ג.
וקמ"ל – שלא קנסו בנו אחריו.
ואע"ג שבשכיר חייב בנו של בעה"ב אחריו )פט/ב -הגה( !
התם לאו קנס הוא אלא שכך נראה לחכמים טענת שכיר
יותר מטענת בעה"ב ,לפי שבעה"ב טרוד בפועליו.
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הנגזל
קצה"ח :מת

הנגזל לפני שנשבע ,האם היורשים
נוטלים ?
רדב"ז :מת הנגזל לפני שעמד בדין ,ובאים היורשים
ותובעים הגזלן מנה ,שכך אמר אבא שגזל ממנו ,ועדים
מעידים שגזלו ואינם יודעים כמה – נשבעים היורשים
ונוטלים ,אע"פ שיורש השכיר אינו נשבע ונוטל .ואם
היורש טוען שמא – יחרימו סתם.
ותימה – הרי אפילו אביהם לא היה נוטל בלא שבועה איך
ייטלו הם כיון שלא נשבע אביהם .
כ"פ ב )קח/יד( – יורשי הנגזל אין נשבעים ונוטלים ?
אומנם אם טען בן הנגזל בברי שראה גזלת אביו  -נשבע
בנק"ח ונוטל ,שהרי אף בחיי אביו אם אביו לא ראה וראה
הבן נשבע הבן ומוציא מהגזלן ,משא"כ בשכיר שלא האמינו
לבנו.
ודוקא ביורש בן אבל שאר יורשים )אח ,אחות( כיון שבחיו
לא היו נשבעים במקומו ,גם אחר שמת אין נשבעים
ונוטלים.

שלא ברשות.
סמ"ע :לאפוקי אם הרשו בעה"ב להיכנס לבתו למשכנו
בחובו )ואח"כ נחלקו כמה כלים נטל( ,או בדוגמאות
שהתירו חכמים להיכנס למשכנו ]כגון שחייב לו שכירות
גופו או כליו  -צז/יד[.

שלא ברשות.
סמ"ע :רמב"ם ס"ל – אפילו חוטף מיד חברו משכון
שלא ברשות ב"ד נקרא גזלן )שבעה"ב נשבע ונוטל(.
והראב"ד – השיגו ,אינו נקרא גזלן בכך.
ולפי הרמב"ם אף שבאמת היה חייב לו ,כיון שנכנס שלא
ברשות הוי גזלן ויש תקנת נגזל.

ראוהו שהיו כלים תחת כנפיו.

א.
ש"ך :הקשה הלחם משנה – והרי כיון שהעדים מעידים
על מקצת כלים שתחת כנפיו ,אף שהוא כופר הוי מודה
במקצת נגד טענת בעה"ב שלקח כו"כ כלים ,א"כ חייב
הגזלן שבועת מודה במקצת וכיון שאינו יכול להישבע דהוי
חשוד מהפכים השבועה על בעה"ב שנשבע ונוטל .למה לי
תקנת נגזל ?
ונ"ל – ל"ד לחשוד על השבועה שכבר הוא חשוד בברור,
משאכ"כ שמא אינו חשוד שהרי אומר ששלו נטל .קמ"ל
שיש שבועה משום תקנת נגזל.
והנתיבות – מיירי שכבר החזיר מה שראו העדים או שא"ל
הילך דלא הוי מודה במקצת .

כלים תחת כנפיו.
סמ"ע:

ה"ד שהעדים מעידים שראו שהוציא כלים רק
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שאינו יודעים איזה כלים וכמה )כמ"ש התו"ס והרא"ש(,
אבל אם אין עדים יודעים שהוציא כלים – אין בעה"ב נאמן
להוציא בשבועה ,שמא הוציא תחת כנפיו אבנים או צרורות
והו"ל כאילו לא ראוהו שהוציא דבר )ודינו כמו סעיף ב(.
כ"כ ש"ך ב"ח.

ואינם יודעים מה הם.
ש"ך :מה שיודעים העדים בברור חייב להחזיר בלא
שבועה .וכן מוכח מהרי"ף.
ואף שטוען "שלי נטלתי" שאינו מכחיש העדים ,מ"מ טענתו
זו לא מועילה אלא במיגו דלא נטלתי ,וכאן כיון שראו
העדים שנטל אין לו מיגו.
ועל השאר שאין עדים אף שיש לו מיגו שהחזרתי או לא
נטלתי תקנו חכמים שישבע הנגזל ויטול.

מעולם לא נכנסתי
סמ"ע :כלומר אע"פ שאמרתי שאכנס למשכנך לבסוף
חזרתי בי )ולא משכנתי אותך( .אבל אם אמר לא נכנסתי
כלל הרי מכחיש העדים ובעה"ב נוטל בשבועה אף שלא
ראוהו שיצא עם כלים תחת כנפיו.
מיהו אפשר שדעת המחבר כהרמב"ם והרי"ף דמיירי אפילו
הכחיש העדים אין בעה"ב נשבע ונוטל אא"כ ראוהו עדים
שיוצא על כלים תחת כנפיו.
והש"ך – פשוט שהמחבר ס"ל כהרמב"ם ,שהרי בס"ב
ס"ל כהרמב"ם )בלא תיקון הסמ"ע שם(.
ש"ך :אין הנגזל נשבע ונוטל אא"כ ראוהו עתה ביד
הגזלן ,שאל"כ נאמן לומר החזרתי ,וכן נאמן לומר בחובי
נטלתי במיגו שהחזרתי.
כ"ד הט"ז – דמיירי שמכחיש העדים ,בזה שראוהו ,שאם לא
ראוהו יכול לומר נכנסתי למשכן אבל לא נטלתי אלא שלי.

הנ"ל.
והש"ך – תימה ,א"כ יהא נאמן לומר בחובי נטלתי שאינו
כנגד החזקה )שאינו אומר שלי הם רק שנטלתי נגד חובי( ?
אלא האמת אפילו בטענות אלו )לקחתי או שלי נטלתי או
בחובי תפסתי( בעינן צדדי ריעותא )שני תנאים( שאל"כ
נאמן במיגו דלקוח.
אלא החילוק ,דכאן מיירי שגילה דעתו שנכנס למשכן לכן
לא נאמן )אא"כ מתקיימים שני התנאים הנוספים(.
והנתיבות – העיקר לדינא,
 טען שלי לקחתי או בחובי מסרת לי )דלא הוי גזלן(בעינן צדדי ריעותא )שאל"כ לא נוטל בעה"ב(.
 אבל כשטוען בחובי תפסתי )דהוי גזלן( אף שיש לומיגו דהחזרתי נשבע בעה"ב ונוטל שאר הכלים ,אבל
כלים שראו העדים שנטל )בלא אומר תפסתי( אם יש
לו מיגו דהחזרתי )כשלא ראו עתה בידו( נאמן שבחוב
נטל.

בכל אלו בעה"ב נשבע.
נתיבות :חילוקים ע"פ הש"ך.
-

-

אפילו עדים מכירים מקצת הכלים.

ג.
סמ"ע :והייתי חושב כיון שהכירו אלו ,אילו הוציא עוד
כלים היו מכירים גם השאר ,קמ"ל.
כ"כ הש"ך.

בעה"ב נאמן בנק"ח.
סמ"ע :וקשה לקמן כתב הטור)ס"כ( – בעה"ב נוטל
בשבועה רק אם נתקיימו עוד שני תנאים) :א( .דווקא
שבעה"ב לא עשוי למכור כליו )שאל"כ יתכן שמה שלקח
הנכנס קנה מבעה"ב () .ב(.הנכנס אינו מצניע כליו וכאן
הצניע הדבר חשוד .שאל"כ אין בעה"ב נוטל בשבועה
וכאן לא הזכיר תנאים אלו ?
וי"ל שאני התם שטוען הנכנס קניתי ממנו לכן צריך שני
תנאים נוספים כדי שבעה"ב יטול בשבועה ,אבל כאן טוען
שלי הם והוא כנגד חזקה שכל מה שביד אדם )ביד בעה"ב(
שלו הם ,לכן האמינו חז"ל לבעה"ב אף בלא שני תנאים

ָ
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-

מיהו כלים שראו העדים שנטל ,ויש לו ג"כ עדים
שראו עכשיו בידו ,כיון שאין לו מיגו )דהחזרתי( נוטל
בעה"ב בלא שבועה לפי הרי"ף והרמב"ם.
אבל הטור – אם טען בעה"ב גנובים )שאז ודאי לא
השאיל אותם( נשבע בעה"ב בנק"ח ונוטל.
ואם יש לו מיגו דהחזרתי )שאין עדים שיש בידו עתה
כלים שראו שנטל( נאמן ששלו נטל במיגו שנטל כולם
והחזירם.
אבל כשאין לו מיגו על הכלים שראו שנטל ואינו נאמן
דשלו נטל לכן הוחזק גזלן ,שוב יש לו דין גזלן גם על
שאר כלים ,שבעה"ב נשבע ונוטל ואף כשיש לו מיגו
על שאר כלים )כשלא ראו בידו(.
אבל אם הודה שנטל גם שאר כלים נאמן לומר
שהחזיר )שכאן אין חזקת גזלן ,שהרי שוב אין ספק
אצל העדים מה שנטל(
ואם טוען שבחובו נטל מה שהעידו שנטל ,ויש לו מיגו
דהחזרתי )כשלא ראו עתה בידו( אף שנאמן על כלים
אלו ,מ"מ הוי גזלן שנכנס למשכנו בלא רשות ולכן
על שאר כלים שאומר שלא נטל חל תקנת נגזלן
שבעה"ב נשבע ונוטל ,ואף שיש לו ג"כ מיגו
דהחזרתי .ודוקא שטוען ששלו נטל )בכלים שהעידו
שנטל( יש לו מיגו דנאמן ,השתא לפי דבריו אינו גזלן,
שוב אין חזקת גזלו על השאר.

נשבע בעה"ב בנק"ח ונוטל
קצה"ח :באיזה ספק תקנו חז"ל שהנגזל נשבע ונוטל.
ויש לדייק ב"מ)ה (.אותו רועה שראו עדים שגנב ואכל
שני בהמות ,ובעה"ב טוען שאכל יותר – מעבירים שבועה
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לכנגדו )בעה"ב( ונשבע ונוטל.
למה לא נשבע בעה"ב מתקנת נגזל )רק בגלל היפוך
שבועה( ?
וי"ל שאין תקנת נגזל אלא במה שנעשה ספק לפני העדים
שראו שהוציא כלים ולא ידעו כמה ,או שראו חלק שהוציא
ועל השאר מסופקים ,דאז הוי דררא דממונא אף בלא
טענותיהם.
משא"כ שם בשעה שראו העדים שאכל שנים לא היה ספק
כלל ורק בעה"ב אומר שאכל גם השאר לפני או אח"כ ,בזה
לא שייך תקנת נגזל.

.2

צ4-

או שהוא אמוד.

סמ"ע :אם אינו אמוד וטען שהכלים שלו אינו נאמן אף
שיש לו מיגו שבפיקדון הם אצלו ,דהוי מיגו להוציא.
והש"ך – ונ"ל דהוי מיגו במקום עדים )שהרי עדים
מעידים שאינו אמוד(.

אמוד שמקפידים אצלו.
ש"ך)רש"ל( :אם טוען שהפקידו אצלו,

ב"ד צריך
לחקור מי הפקיד אצלו ,ושואלים את המפקיד אם זה נכון
ואם אמר לא פשוט שהנכנס פטור.

4א .נשבע הנתבע היסת ונפטר.
סמ"ע :כיון שבעה"ב אינו אמוד ,וגם הנכנס לא מכחיש
העדים ולא מיקרי חשוד ,ולכן נשבע היסת ונפטר.
לאפוקי הע"ש שהטעם שאינו חשוד שמא הוציא תחת כנפיו
אבנים )שמפרש שלא ראו עדים שיצא עם כלים(.
לאפוקי הב"י )המרשים( – שזהו לשיטת רש"י ,אבל אנן
קי"ל כהתו"ס והרא"ש.
וגם מ"ש המחבר )ס"ב( "או שיצא ולא נראה תחת כנפיו
כלום" צריך להגיה "כלים".

ויש ,,,שאינו נשבע.

ב.
ש"ך :וכנ"ד הרמב"ם דהוי חשוד.

צ-ב

 .1רמב"ם :ראוהו עדים שנכנס למשכן את חבירו ולא ראוהו
בעת שיצא ,או שיצא ולא נראה תחת כנפיו כלום ,ובעל הבית טוען ואומר
כך וכך נטל ,אפילו אמר מעולם לא נכנסתי שהרי מכחיש את העדים -
הרי זה פטור )במיגו שנכנסתי ולא נטלתי( ,שאם אמר נכנסתי ולא נטלתי ,נשבע
היסת שלא נטל כלום והולך ,שאפשר שנכנס לגזול ולא גזל.
 .2הגה :והטור  -ויש אומרים כיון שהעדים מכחישים אותו  -שאינו נאמן בשבועה דהוי מגו
במקום עדים שאינו נאמן אלא בעל הבית נשבע ונוטל )טור(:

.1

לא נראה תחת כנפיו כלום

סמ"ע :כ"ה ברמב"ם והוא שיטת רש"י.
מ"מ לפי התו"ס והרא"ש – צ"ל כלים במקום כלום ,שאף
שראוהו שהוציא משהו י"ל שאבנים הוציא.

מעולם לא נכנסתי.

האמת שלא נטל וטוען שלא נכנסתי ולא נטלתי – נשבע
היסת ונפטר.
כ"כ הש"ך – עיקר ,שכל שאין אדם מחויב לטעון אע"פ
שהוכחש בו לאו הכחשה היא כיון שלא הוכחש בדבר
שחייב ממון.

סמ"ע :אף שהעדים מעידים שנכנס לא הוי הכחשה ,
שי"ל דמילתא דלא רמיא עליה לאו עדיתיה ,כיון שהוא יודע

ָ
תו ָר ֶת ָך
מה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

ָּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂש ָיח ִתי:

בס"ד.

חו"מ
חלק ב5

הלכות שבועות

צ5-

תקנת נגזל ונחבל ,המביא כלים מבית בעל הבית

צ-ג

 .1רמב"ם :היה עד אחד מעידו שנכנס למשכנו ונטל כלים
תחת כנפיו ואינו יודע מה הם ,והוא אומר לא גזלתי כלום או שאמר
בחובי נטלתי  -הואיל ואין העד יודע מהו תחת כנפיו הרי זה נשבע שלא
גזל.
א) .וע"ל ע"ה/י"ג  ,שס"ד/ג(:

.1

נשבע

הטור – גורס ברמב"ם "נשבע היסת ונפטר" ,שהרי
לא הוחזק גזלן ע"פ עד אחד.
והב"י  -וברמב"ם שלנו – נשבע נק"ח ונפטר.

.1

שנכנס למשכנו.

ש"ך :והרמב"ם לא כתב למשכנו אלא סתם "נכנס ונטל
כלים.",,,
אלא שהראב"ד – השיגו ,שאם לא נכנס למשכנו אפילו יש
שני עדים שנכנס יש דרכים שנאמן לומר לקחתי )סי"א(,
ולכן גם נאמן לומר שלי נטלתי או בחובי נטלתי במיגו
דלקוח.
וכתב ה"ה – שאפילו כוונת הרמב"ם שנכנס למשכנו וסמך
עמ"ש למעלה.
וע"כ הוסיף המחבר – נכנס למשכנו בדברי הרמב"ם.

לא גזלתי.
נתיבות)או"ת( :פירוש

ששלי הם ,שאם אומר שלא
נטל כלל הרי מכחיש העד ונשבע להכחיש העד.

הרי זה נשבע.
סמ"ע :הרמב"ם כתב "נשבע בנקיטת חפץ"  .כ"כ סמ"ג.
והטור – כתב נשבע היסת ,דכיון שטוען את שלי נטלתי או
אתה מסרת לי הרי אינו מוציא שיצטרך נקיטת חפץ .ודוקא
כשבא להוציא כגון הטוען על המשכון כדי דמיו שמודה

שהחפץ אינו שלו צריך נקיטת חפץ.
וטעמו של הרמב"ם – כיון שאילו היו רואים שנים שנכנס
אינו נאמן כלל ,כשראוהו עד אחד צריך להישבע לפחות
בנק"ח.
ועוד דהוי כנשבע ונוטל מאחר שראוהו שנכנס וגם הוא
מודה בזה שנכנס אלא שטוען ששלו נטל הוי כטוען על מה
שבידו משל חברו שכו"כ חייב לו דהוי כנוטל ,ולכן נשבע
בנק"ח )כמו עב/יא(.

ה"ז נשבע
נתיבות :מיהו על כלים שהעד יודע שנטל והוא אומר שלי
הם צריך להחזיר ,שהרי מחויב שבועה )שלא נטל( לפי
שאינו נאמן לומר שלי הם רק במיגו שלא נטלתי,
ומשאיל"מ.
ורק על שאר הכלים שאין העד יודע – נשבע ונפטר.

א.
סמ"ע:

וע"ל עה/יג.

ול"ד ל עה/יג בנסכא דרבי אבא דאמרינן
משאיל"מ )וגם כאן נאמר כיון שלא יכול להישבע נגד העד
שלא נכנס ישלם( ?
דשאני התם שאילו ראו שנים שחטף היה צריך לשלם,
וקי"ל בכל מקום ששנים מחייבים ממון עד אחד מחייב
שבועה ומשאיל"מ.
משאכ"כ שאף אם היו רואים אותו שנים שנכנס מ"מ לא
משלם עד שישבע בעה"ב ,כה"ג ל"א משאיל"מ.
כ"כ הש"ך.

צ  -ד  .1כשם שבעל הבית נאמן להישבע וליטול ,כך שומר של
בעל הבית ,אפילו אשתו של שומר  -נשבעת שזה נטל כך וכך ומשלם
הגזלן לבעל הבית .א .אבל שכירו ולקיטו )פירש רש"י ששכרו לדור אצלו או
ָ
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ללקוט תבואתו( של בעל הבית שלא מסר להם שמירת הבית אינם בכלל זה.
.1שבועות)מו :(:אמר רבא

– אפילו שומר

נשבע אפילו אשתו של שומר נשבעת.

פרש"י :אפילו שומר

– שראה שנכנס נאמן

להישבע וישלם לבעה"ב.

א).שם(:

בעי רב פפא – שכירו ולקיטו מהו ?

תיקו.

פרש"י :שכירו ולקיטו

– שלא מסר להם

שמירת הבית.

ופסק הרמב"ם:

היה שכירו ולקיטו אין נשבע

ונוטל.
ה"ה – ודווקא לא נשבע ונוטל ,אבל אם תפס הנגזל
אין מוציאים מידו.
מיהו כיון שכ"ז רק מתקנה כל שלא תיקנו בפירוש
שיטול הנגזל אפילו תפס מוציאים מידו.
כ"פ הסמ"ע.

כך שומר של בעה"ב.
.1
ח' רעק"א :ואף אם אין השומר חייב בתשלומי הכלים
ולא הוי נוגע ,עכ"ז צריך השומר להישבע כדי להוציא
מהגזלן.
פ"ת – "אף ,,,ולא הוי נוגע" משמע שגם כשהשומר נוגע

מועיל שבועה.
אולם שער המשפט – לא משמע כן ,כשהשומר נוגע
)שצריך לשלם הכלים( לא יכול בעה"ב לסמוך על שבועתו.

א .אבל שכירו ולקיטו.
ח' רעק"א :אם שכירו אינו קרוב

לבעה"ב הוי כעד,
וא"כ בעה"ב תובע ע"פ עד אחד צריך הנתבע להישבע נגד
עד אחד )שלא נטל יותר( וכיון שהוא חשוד )שראוהו
שנכנס( ואינו יוכל להישבע משאיל"מ.
ולפי הרמב"ם והמחבר )צב/ח( – כיון שגם כנגדו )שאינו
טוען ודאי אלא ע"פ עד אחד( פטור הנתבע.

אלא שכירו ולקיטו.
סמ"ע :ואף אם יתפוס בעה"ב לא מהני )ה"ה(.
ח' רעק"א – שמספק תקנה )אם שכירו מהני( לא מהני
תפיסה .וטעמו כיון שכל עיקר תפיסתו )ע"פ השכיר(
בשמא של תקנה ,שטוען שמא התקנה דשכירו נאמן – לא
מהני.
אבל כשתפס בברי )שבעה"ב יודע שלקחו ממנו ,שהתפיסה
היא בברי( אלא שיש ספק אם יש תקנת נגזל )כמו בשפ"ח
במוסר( מהני תפיסתו ,שהרי תפיסתו בברי שהלה מסר כו"כ
מממונו אלא שספק אם עשו תקנת נגזל במסור להאמינו.

צ-ה

.1רמב"ם :כשנכנס זה למשכנו שלא ברשות וראוהו עדים
יוצא בכלים תחת כנפיו ,אם לא היה שם בעל הבית שיוכל להשביע כמה
גזלו והעדים אינם יודעים כמה הוציא  -אין משביעים את הגזלן מפני
שהוא חשוד על השבועה ,אלא מחרימים חרם סתם על כל מי שנטל
כלים מביתו ואינו מודה בבית דין .א .אפילו אם הודה הגזלן שגזל
מקצת מחזיר מה שהודה בלבד שהרי אין בעל הבית טוענו טענת ודאי
)ב"י – אע"פ שמודה במקצת חייב שבועה דאורייתא ,וזה אינו יכול להישבע שהרי גזלן הוא ומשאיל"מ ,מ"מ פטור כיון שבעה"ב
אינו טוענו ודאי ,שאומר רק שכו"כ חסר מביתו ,ואין זה חייב להישבע על טענת שמא(.

אין משביעים הגזלן.
.1
נתיבות)או"ת( :אפילו טוען בעה"ב

ולקיטו אינו יכול להשביע הגזלן.
ברי ע"פ שכירו

ָ
תו ָר ֶת ָך
מה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

ָּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂש ָיח ִתי:

בס"ד.

חו"מ
חלק ב5

אין משביעים.
ערוה"ש :ואם אומר הגזלן

הלכות שבועות
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שמגיע לו מהנגזל כו"כ

באופן שמה שנטל שלו נטל – אינו נעשה חשוד בכך ,ולכן
נשבע היסת ונפטר.

צ-ו

צ-ו
 .1הרמ"ה :העידו עדים שהיו לבעל הבית זה כך וכך
כלים ,וראו אחד שנכנס לביתו ויצא ולא נכנס שם אדם אחר ,וקודם
שיכנס שם אדם אחר מנו אותם כלים ונמצאו חסרים ,ולא היה שם
מקום שיפלו בו אותם כלים – יש מי שאומר שיטול בעל הבית בלא
שבועה אותם כלים שחסרו מאותו אדם שהעידו עליו שנכנס שם.
ומנו אותם כלים.
סמ"ע :פירוש אחר כניסתו ויציאתו של זה לפני שנכנס
שם אדם אחר נכנסו העדים ומנו הכלים ונמצאו חסרים.

יטול בעה"ב בלא שבועה.
ערוה"ש)הרמ"ה( :וזו עדות המתקיימת בידיעה בלא
ראיה.
סמ"ע – פירוש הפסוק "ראה או ידע" שפעמים אף בידעה
לבד הוי עדות.

צ-ז

מדליק אש בשל חבירו ,האמינו לניזק להישבע וליטול
כל מה שהוא אמוד שיהיה לו משלו או שיפקידו בידו ,על הדרך שיתבאר
בסימן תי"ח.
ב"ק)סא :(:משנה

– המדליק את הגדיש והיו בו

כלים ונדלקו :
רבי יהודה אומר – ישלם כל מה שבתוכה.
וחכ"א – אינו משלם אלא גדיש של חיטים.
ומודים חכמים לר"י במדליק את הבירה )בית(
שמשלם כל מה שבתוכה ,שכך דרך בנ"א להניח
בבתים.
ג"מ :אמר רבא בתרתי פליגי –
א .במדליק בתוך שלו והלכה ואכלה בשל חברו :
ר"י – מחייב גם על הכלים הטמונים בגדיש
וחכמים – פוטרים על הטמון )אף על הכלים
שדרכן להניח בטמון(.
ב .במדליק בשל חברו ושרפה גדיש :
ר"י – מחייב על כל מה שהיה בגדיש ,אפילו

ָ
תו ָר ֶת ָך
מה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

ארנקי שאין דרך להניח שם.
וחכמים – מחייבים רק על כלים שדרכם להטמין
בגדיש.
ג"מ)סב :(.אף לרבי יהודה לא עשו תקנת נגזל
באישו )וכ"ש לרבנן(.
ב"י :ופסקו הפוסקים הלכה כחכמים.
הטור :ולכן -
א .הדליק בשלו והלך והדליק בשל חברו פטור על
הטמון אפילו מה שדרך להניח בתוכה.
ב .הדליק בשל חברו :
 .1הדליק בבית חברו ,נאמן הניזק
בשבועה על מה שיטען שנשרף שכן
דרך להניח בבית הכל.
 .2הדליק בגדיש של חברו אינו נאמן רק

ָּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂש ָיח ִתי:

חו"מ
חלק ב5

בס"ד.

הלכות שבועות
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בדברים שדרכן להניח בגדיש כמו
מורגים וכלי בקר .אבל שאר דברים
אינו נאמן .ורואים מקום שאר דברים
שטוען כתבואה וכך ישלם.
ש"ך :על שאר כלים שאין דרך להניח אינו נאמן,
אבל אם יבואו עדים שהניח שם חייב השורף לשלם
לו.
סיכום:

דין הטמון

הדליק בשלו
והזיק בשל חברו
פטור על הטמון
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הדליק בשל חברו
טמון בבית
טמון בגדיש
משלם רק דבר
משם הכל
שדרכו להניח
בגדיש

כל שהוא אמוד
ש"ך :והרא"ש הקשה מירושלמי ,אריס של בר זיזא
הפקיד ליטרא זהב ביד אדם ,לאחר זמן נפטרו האריס ובר
זיזא )ונשארו יתומים משני הצדדים( החזיר הליטרא זהב.
ר' ישמעאל פסק לתת לבני בר זיזא כיון שהאריס לא היה
אמיד מסתמא הפקיד רכושו של בר זיזא .אבל רבי חייא
פסק לתת לבני האריס אף שלא היה אמיד.
משמע אף שאינו אמוד נאמן ליטול ?
ויש לחלק – כשבאים להוציא מחזקת האריס )שהרי הוא
הפקיד( אמרינן אדם עשוי שלא להשביע עצמו )ויתכן שהיה

אמיד ואלו שלו הם( ,ואין להוציא ממנו אף שאינו אמיד.
אבל במזיק )שורף בשל חברו( אין להוציא מיד המזיק אא"כ
היה הניזק אמיד המה שהוא טוען שנשרף.
ול"נ לחלק – כאן )בשריפה( אפילו היה אמוד נוטל רק
מכח תקנה )תקנת נגזל( ,ולכן כשאינו אמוד לא תקנו ,דהבו
דלא להוסיף ,משא"כ באריסא דבר זיזא.
וקצה"ח – לא נראה כן משו"ע)עה/ט( גבי משאיל"מ,
שאינו משלם רק מה שהוא אמוד ,ודין משאיל"מ אינו תקנה
אלא דין ממש .ולכן נראה החילוק של הרא"ש בין להוציא
ממון או להחזיק ממון.

סימן תי"ח.
שו"ע)תי"ח/יג( :טמון באש פטור .שאם הדליק גדיש
חבירו והיו טמונים בו אפילו מוריגים פטור ,ורואים מקום
הכלים הטמונים כאלו היה שם שעורים או חטים כפי מה
שהוא הגדיש וכך ישלם לו.
במה דברים אמורים :במדליק בתוך שלו והלכה ודלקה בשל
חבירו  ,,,אבל אם הדליק בתוך של חבירו ,,,,חייב בדבר
שדרכו להטמין בגדיש כגון מוריגים וכלי בקר כמו שנתבאר
בסימן צ.
ובבית חייב על כל דבר ,שדרך בני אדם להניח בבית כל
כליהם וכל חפציהם ,וכל מי שיטעון בעל הבית שהיה בבית,
הרי זה נשבע בנקיטת חפץ ונוטל ,ובלבד שיטעון דברים
שהוא אמוד בהם שהם שלו או שרגילים להפקיד בידו )וע"ל
סימן צ(:

צ-ח

צ-ח
מי שיש עליו עדים שמסר ממון )חברו לגוי( ולא ידעו כמה
הפסידו ,והנמסר אומר כך הפסידני והמוסר כופר במה שטענו  -יתבאר
בסימן שפח:
ב"ק)סב:(.

בעי אמימר – עשו תקנת נגזל

במסור? – תיקו.
רי"ף ,רא"ש :מיירי שהיו עדים שמסרו ואיבד
ממונו ,רק שאינם יודעים כמה .כ"ד הרמב"ם.
הג"א – ואם אין עדים שמסרו ,והמוסר מכחיש
שמסר – ישבע המוסר היסת ויפטר.

ָ
תו ָר ֶת ָך
מה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

להלכה.
גאון – כל תיקו בממון חולקים.

רב האי
והרא"ש –מספק אין מוצאים ממון.

תקנת נגזל במוסר
ר"ת מפרש – כגון שהמוסר מכחיש את הנמסר,
אבל אם המוסר לא יודע כמה הפסיד ישבע הנמסר

ָּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂש ָיח ִתי:

בס"ד.

חו"מ
חלק ב5

הלכות שבועות

צ9-

תקנת נגזל ונחבל ,המביא כלים מבית בעל הבית

ויטול.
כ"כ ה"ה]רמב"ם[.
ור"י מפרש – אפילו אין המוסר טוען ודאי ,לא
ישבע נמסר ויטול.
כ"ד הרא"ש.
רמב"ם :ואם תפס הנמסר אין מוציאים מידו אלא
נשבע בנק"ח וזוכה במה שתפס ,ואם לא תפס אין
מוציאים מיד המוסר אלא בראיה ברורה.
ת' הרא"ש :לאה טוענת על ראובן שמסר ממונה ליד גוי
והפסידה הרבה ,חלק מההפסד ביררה בעדים והשאר
בהוכחות )ב"ח – שאינם מוכיחות(.
מה שביררה בעדים נוטלת בלא שבועה ,אבל על השאר לא
מוציאים ממנו ,אלא ישבע ראובן שאינו יודע שהפסידה יותר.

יתבאר ב שפ"ח
שו"ע)שפח/יז( :מי שיש

עליו עדים שמסר ממון
חבירו ,כגון שהראה מעצמו או שנאנס ונשא ונתן ,ולא ידעו
העדים כמה הפסידו במסירתו ,והנמסר אומר כך וכך
הפסידני ,והמוסר כופר במה שטענו:
אם תפס הנמסר  -אין מוציאין מידו ,אלא נשבע בנקיטת
חפץ וזוכה במה שתפס,,,,
ואם לא תפס  -אין מוציאין מן המוסר אלא בראייה
ברורה.,,,

צ-ט

צ-ט
 .1המזיק ממון חבירו ואינו יודע כמה הזיק הניזק נשבע
כתקנת חכמים ונוטל ,א .והוא שיטען דברים שהוא אמוד בהם כמו
שיתבאר בסימן שפ"ח.
.1ב"ק)סב:(.

ההוא גברא דבטש בכספתא

דחבריה שדייה בנהרא ,אתא מריה ואמר הכי והכי
הוה לי בגוה.
יתיב רב אשי וקא מעיין ביה כי האי גוונא מאי?
א"ל רבינא לרב אחא בריה דרבא ואמרי לה רב אחא
בריה דרבא לרב אשי  -לאו היינו מתניתין דתנן
ומודים חכמים לר' יהודה במדליק את הבירה
שמשלם כל מה שבתוכו שכן דרך בני אדם להניח
בבתים.
א.אמר ליה אי דקא טעין זוזי הכא נמי הכא דקא
טעין מרגניתא מאי מי מנחי אינשי מרגניתא
בכספתא או לא? תיקו.
כ"פ הרמב"ם :כל המזיק ממון חבירו ואינו יודע
מה הזיק הרי הניזק נשבע בתקנת חכמים:
כיצד לקח כיס חבירו והשליכו לים ,,בעל הכיס אומר
זהובים היה מלא והמזיק אומר איני יודע מה היה בו
שמא עפר או תבן היה מלא  -הרי הניזק נשבע
בנקיטת חפץ ונוטל.
והוא שיטעון דברים שהוא אמוד בהן או אמוד
להפקידן אצלו.
ידע המזיק שהכיס היה בו זהובים אבל אינו יודע

ָ
תו ָר ֶת ָך
מה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

כמה היו ,והניזק אומר אלף היו  -נוטל אלף בלא
שבועה ,,,שהרי זה המזיק מחויב שבועה ואינו יכול
להישבע.
והראב"ד – השיגו ,נשבע ונוטל.
כ"ד הרא"ש.

דברים שהוא אמוד בהם.
ה"ה]רמב"ם[ – היה דבר שאין דרך בנ"א להניחם שם
והספק את הוא הניח שם או לא – תיקו.
]משמע שאם יש עדים שהניח שם – נוטל [.
ואחרים פירשו – היה דבר שספק אם דרך בנ"א להניח
שם – תיקו ,אבל אם ברור שאין דרך להניח שם אין נוטל
)אף שיש עדים שהניח שם(.

להלכה:
ה"ה – אם יש עדים שהניח שם נוטל בלא שבועה .כ"ד
הרשב"א ,דרישה ]רמב"ם ,רא"ש ,טור[.
והתו"ס – אפילו יש עדים שהניח שם מרגלית אינו נוטל
)כאחרים( ,דשמא לא איבעי לאסוקי דעתיה להאי.

סימן שפ"ח.
שו"ע)שפ"ח/א( :המזיק
הזיק נשבע הניזק ונוטל.

ָּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂש ָיח ִתי:

ממון חבירו ואינו יודע מה

חו"מ
חלק ב5

בס"ד.

הלכות שבועות
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כיצד :לקח כיס חבירו והשליכו למים ,,,בעל הכיס אומר
זהובים היה מלא והמזיק אומר איני יודע - ,,,הרי הניזק

נשבע בנקיטת חפץ ונוטל ,והוא שיטעון דברים שהוא אמוד
בהם או אמוד להפקידם אצלו ודרכן להניחם בכיס.

צ-י

צ-י
 .1הפקיד אצל חבירו שק צרור ופשע בו ,המפקיד אומר
חלי זהב ומרגליות היו בו ,והשומר אומר איני יודע שמא סיגים או חול
היה בו – ישבע בעל הפקדון ויטול ,והוא שיטעון דבר שהוא אמוד או
אמוד להפקידו אצלו.
א .ואם אמר השומר "ברי לי שהיה מלא סיגים או חול"  -ישבע ויפטר.
 .2ואם אמר השומר "יודע אני שהיה בו זהב ואיני יודע כמה"  -נוטל
המפקיד בלא שבועה.
 .3וי"א שנשבע שאינו יודע ויפטר .א.ויתבאר עוד בסימן רצח סעיף א.
.1הרי"ף)ירושלמי(:

הפקיד ביד חברו שק

צרור ואירעו אונס )כה"ג שצריך לשלם(  .השומר
טוען היה המלא סיגים .המפקיד טוען היה מלא
מטכסא :
אמר רב – המפקיד נשבע ונוטל.

טור

– כלומר עשו תקנת נגזל שישבע המפקיד

ויטול.
כ"פ הרמב"ם.
א.והרא"ש :קשה ,שהרי מעשים בכל יום שאין
הנפקד מדקדק מה יש בשקים שמקבל לשמירה.
מ"מ הגאונים כתבו שעשו תקנת נגזל בפקדון ואין
לזוז מדבריהם.
טור – משמע שהרא"ש מסכים לגאונים רק
כשהנפקד טוען שמא ,אבל טוען ברי אין תקנת נגזל
בפקדון.
גם הירושלמי מיירי שהנפקד טוען שמא.
כ"כ הרמב"ם – והשומר אומר איני יודע ,שמא סיגים
או חול היה בו.

.2רמב"ם:

הפקיד כיס מלא זהובים ופשע בו

השומר ,הבעלים אומרים  200דינר היו ,השומר
אומר ודאי היו בו דינרים אבל אינו יודע כמה .נמצא
זה מודה במקצת )שהיו דינרים( ועל השאר אינו יודע
שמחייב שבועה – ומשאיל"מ.

ָ
תו ָר ֶת ָך
מה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

.3והרא"ש

– לא מיקרי מחויב שבועה ואינו יכול

להישבע ,שהרי לא היה לו לדעת מה בתוכו.
כ"ד הראב"ד ,ה"ה.

.1

ישבע בעל הפקדון ויטול.

למה נשבע ונוטל הרי הוי כאומר מנה לי בידך והלה
אומר איני יודע שפטור ?
הר"י מיגאש :שם אין דררא דממונא לכן פטור ,אבל כאן
יש דררא דממונא שהרי מודה שחייב רק שאינו יודע כמה,
לכן נשבע מפקיד ונוטל.
והש"ך – כאן פסק הרמב"ם שנשבע ונוטל משום תקנת
נגזל ,כדי שיהא כ"א נזהר בשמירת הפקדון.
כ"כ נתיבות)תומים(.

.2

נוטל בלא

שבועה )רמב"ם(.

סמ"ע :דהו"ל מחויב שבועה מדין מודה במקצת ומתוך
שאינו יכול להישבע משלם.
ש"ך – אבל דעת הראב"ד ,רא"ש ,רשב"א – שהמפקיד
נוטל רק בשבועה .מ"מ הלכה כהרמב"ם.

נוטל בלא שבועה.
ש"ך :בעה"ת)ראב"ד( – הפקיד אצל חברו טבעת זהב
ולא שקלו לידע משקלו ,לבסוף פשע בו הנפקד .המפקיד
טוען ששקל ב' דינרים ,הנפקד אומר שאינו יודע אם שקל
דינר ועוד שמא היה נחושת מצופה זהב ,ואתה בעצמך יודע

ָּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂש ָיח ִתי:

בס"ד.

חו"מ
חלק ב5

הלכות שבועות
תקנת נגזל ונחבל ,המביא כלים מבית בעל הבית

שאין לי ידיעה ממנו – המפקיד נשבע ונוטל.
ונראה שכאן לכו"ע ל"א מתוך שאינו יכול להישבע נוטל
המפקיד בלא שבועה ,כיון שהמפקיד מודה שהנפקד אינו
יודע.

.3

נשבע שאינו יודע ויפטר.

סמ"ע :י"א זה חוזר על הרישא ) ,(.1וטעמו – דהו"ל
כטוען חיטים והלה אומר איני יודע אם חיטים אם שעורים –
שפטור אף משעורים )כמו שפסק בעה"ט ,טור)פ"ח( (.
כ"ד הראב"ד ,ה"ה.

ערוה"ש:
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תקנת נגזל בפקדון

ירושלמי :הביא מעשה של פקדון )שהמפקיד טוען כו"כ
היה והנפקד אינו יודע( וחייבוהו חכמים לשלם ע"פ שבועת
המפקיד.
ועפ"ז פסק הרי"ף – שיש תקנת נגזל במפקיד.
כ"פ הרמב"ם ,וכ"ד המחבר.
אבל הראב"ד – לא תיקנו כלל תקנת נגזל בפקדון,
שתקנה זו לא שייכת אלא במזיק ממש או גזלן ,ולא בפשיעת

פקדון.
ומה שהירושלמי מחייב כיון שהודה בשק הוי מודה במקצת
ועל השאר אומר איני יודע ומתוך שאינו יכול להישבע
משלם ,ומדינא צריך לשלם אף בלא שבועת המפקיד אלא
כיון דלא היה לו לדעת חייב המפקיד שבועה.
ותימה על המחבר שהרי בב"י )רח"צ( דחה דין זה ,וגם לא
מסתבר שעשו תקנה זו ,שהרי מעשים בכל יום שהנפקד לא
בודק מה שהפקידו אצלו.
ונראה שס"ל שעכ"פ פשעו שלא ידעו אפילו איזה מינים
הפקידו אצלו )זהב או חול( ולא שם לב לשמירתם לכן
תיקנו שישבע המפקיד ויטול .וכן יש להורות.
ולכן :אם ידע מה הפקידו אצלו אלא שלא ידע כמה ,לפי
שיטה זו אין דינו מתוך שאינו יכול להישבע משלם כשלא
היה לו לדעת.
וכן נראה עיקר כדעה זו.

צ  -יא11
 .0לשון הרמב"ם :מי שנכנס לביתו של בעל הבית
גזלנות( בפני בעל הבית ויצא וכלים טמונים תחת כנפיו ,והעדים רואים
אותו ,ולאחר זמן תבעו בעל הבית ואמר לו "תן לי כלים שהשאלתיך והרי
העדים" ,והוא אומר "לקוחים הם בידי"  -אינו נאמן ,ונשבע בעל הבית
היסת על טענתו שלא מכרן ולא נתנן ,ויחזירו בית דין הכלים לבעל
הבית.
)שלא בתורת

.1

דברים שלא עשויים להשאיל ולהשכיר

א .בד"א בבעה"ב שאינו עשוי למכור כליו ,וזה שהוציא הכלים תחת
כנפיו אין דרכו להצניע ,ואותם הכלים אין דרך בני אדם להצניעם -
לפיכך חייב להחזיר ,לפי שלא הצניעם אלא לכפור בהם.
ב .אבל בעה"ב העשוי למכור כליו ,אע"פ שאין זה צנוע ,ואין דרך אותם
הכלים להטמינם תחת הכנפיים  -הרי זה נשבע היסת שהם לקוחים
בידו.
וכן אם יצא בהם מגולים לפני עדים ,אע"פ שאין בעל הבית עשוי למכור
את כליו  -הרי זה נאמן לומר לקוחים הם בידי ,שמא נצטרכו לו מעות
ומכר .ובלבד שלא יהיו מדברים העשויים להשאיל ולהשכיר לעולם.
ָ
תו ָר ֶת ָך
מה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

ָּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂש ָיח ִתי:

הלכות שבועות

חו"מ
חלק ב5

בס"ד.

.2
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תקנת נגזל ונחבל ,המביא כלים מבית בעל הבית

דברים העשויים להשאיל ולהשכיר

א.אבל דברים העשויים להשאיל לעולם הם בחזקת בעליהם ,ואע"פ
שהוציאם מגולים ,אע"פ שבעל הבית הזה עשוי למכור כליו ,הואיל ויש
לו עדים שזה הכלי עשוי להשאיל ולהשכיר ידוע הוא לו  -מוציאים אותו
מיד זה עכ"פ עד שיביא ראיה שמכרו לו או נתנו לו.
---------------------------------------------------------סיכום:

לפי פירוש רש"י והתו"ס

.1

עשויים
להשאיל ?
עשויים
למכור?
דרכו
להצניע?

√תו"ס

לתו"ס:
ולרש"י:

ב.עשוי
למכור כליו
בכל גוונא

דרכו להצניע
או איש צנוע
או שיצא
מגולה

א"צ
אין צריך
מחזיר
להחזיר,
לבעל הבית להחזיר
אלא שנבע
היסת
שלקוחים
אין צריך להחזיר

רש"י

סיכום:

לא עשוי להשאיל ולהשכיר

א .אינו עשוי למכור כליו
אין דרכו
להצניע וגם
אינו צנוע

.2

עשוי להשאיל ולהשכיר

לא עשוי למכור כליו
אין דרכו
להצניע וגם
אינו צנוע

עשוי למכור
כליו

דרכו להצניע
או איש צנוע

מחזיר לבעה"ב
והר"י מיגאש – בעשוי למכור כליו
נאמן התופס

מחזיר
לבעל הבית

אין צריך להחזיר

אם בעה"ב עשוי להשאיל ולהשכיר כליו – בכל גוונא צריך להחזיר לבעה"ב
אם אינו עשוי להשאיל ולהשכיר

 בכל גוונא א"צ להחזיראא"כ )שאר הדברים נגד הנכנס( אינו עשוי למכור כליו וגם אין
דרכו או דרך הכלי להצניע והוא הצניע.

מחזיר לבעה"ב רק אם מתקיימים כל התנאים לזכותו.

----------------------------------------------------------

.0

שבועות)מו :(.א"ר יהודה – ראוהו שהטמין

כלים תחת כנפיו ויצא ואמר לקוחים הם בידי – אינו
נאמן.

1א.ול"א

אלא בעה"ב שאינו עשוי למכור כליו,

אבל עשוי נאמן.

ב.ושאינו

דרכן להטמין וגם אינו אדם צנוע שמטמין ,אבל אם
דרכן להטמין או אדם צנוע שמטמין – נאמן.
ול"א אלא שזה אומר לקוחים וזה אומרים שאולים ,אבל
זה אומר לקוחים וזה אומר גנובים לאו כל כמניה לאחזוקי
אינשי בגנבי.

עשוי למכור כליו ל"א אלא דברים שאין

ָ
תו ָר ֶת ָך
מה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

ָּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂש ָיח ִתי:

הלכות שבועות

חו"מ
חלק ב5

בס"ד.

תקנת נגזל ונחבל ,המביא כלים מבית בעל הבית

ול"א אלא בדברים העשויים להשאיל ולהשכיר,
אבל דברים שאינם עשויים להשאיל ולהשכיר נאמן.
גרסת רש"י.

כן
√אבל גרסת תו"ס)הגאונים( – ובכולהו .1ל"א

אלא בדברים שאין עשויים להשאיל ולהשכיר .2

אבל

דברים העשויים להשאיל ולהשכיר אינו נאמן.
כן גרסת ר"ח ,שערים דרב האי ,תו"ס ,רא"ש,
רמב"ם ,טור ,רי"ף ,ר"ן.

פרש"י:

לקוחין ביד

– ובעה"ב אומר

השאלתיך.
נאמן – הלוקח אפילו בשבועה.

אינו
אלא דברים שאין דרכם להטמין – שאין אדם בוש
ליטלם בידו ,הילכך אינו נאמן כיון שהצניעם ,משמע
שבוש להראות שמשאיל כלים ,שהרי הם עשויים
להשאיל.

.0

והעדים רואים.

סמ"ע :פירוש ראוהו נכנס ריקם ויצא עם כלים תחת
כנפיו .ובכניסה זו לא הוחזק גזלן שהרי לא שמעו שנכנס
למשכנו.
ש"ך – אבל כשלא ראוהו עדים שנכנס ריקם בכל עניין
נאמן במיגו ששלו הם ,הכניסם והוציאם .ונשבע היסת
ונפטר.

ולאחר זמן תבעו.
סמ"ע :דווקא לאחר זמן ,שאם תבעו שיחזירם לו מיד
לשם מה השאילם.

והרי עדים.
סמ"ע :פירוש אותם עדים שראוהו נכנס ריקם ויצא טעון,
ששוב לא יכול לומר להד"מ או לקוח מיגו דלהד"מ.
ואף אם יש לו רק עדים שראו כלים עתה בידו ,שלא יכול
לומר החזרתים.

צ  -יא.1 22
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)מיירי בדוגמא 1א לעיל(:

ונשבע בעה"ב היסת ,,,ויחזירו
הש"ך :אינו מדוקדק ,שתחילה מחזיר הכלים ואח"כ
נשבע בעה"ב.

1ב .אבל בעה"ב עשוי למכור כליו.
סמ"ע :שאז אמרינן שבעה"ב מכר לו הכלים,

וביקש

ממנו שיטמינם שלא יתבייש שמוכר כליו.

וכן אם יצא בהם מגולים.
סמ"ע :ה"ה אם יש אחד משאר צדדים :כלים שרגילים
להוציאם טמונים ,או שהוא אדם צנוע ודרכו להוציא כל
דבר בצנעה –אע"פ שאינו עשוי למכור כליו נשבע היוצא
ונפטר.

דברים העשויים להשאיל.
.2
שו"ע)עד/יט( :דברים העשויים להשאיל ולהשכיר:
להרמב"ם  -היינו כלים שתחילת עשייתם להשאיל
ולהשכיר.
ולהרי"ף ור"ת  -כל כלי שמקפידים עליו להשאילו מפני
חשיבותו או שמתקלקל הוא דבר שאין דרכו להשאיל
ולהשכיר.
ושאר כל הכלים דרכן להשאיל ולהשכיר והוא שיהיה זה
שהחפץ בידו רגיל אצל בעל החפץ וגם שיהיה בעל החפץ
רגיל להשאיל כליו לאחרים.
הגה :וזה הכל תלוי באהבת האיש ושנאתו ולפי מנהג המקום
ולפי ראות עיני הדיין לפי מה שהתובע והנתבע הם בני אדם
)טור(:

ידוע שהוא שלו.
סמ"ע :פירוש במה שיש לו עדים שנכנס ריקם והוציא
כלים הללו שהם עשויים להשאיל הו"ל כידוע שהם שלו.

ויש אומרים שאפילו בעל הבית טוען

גנובים הם דינו כטוען שאולים הם.
 .2ויש אומרים שלא אמרו אלא בטוען שאולים הם אבל אם טוען גנובים
ָ
תו ָר ֶת ָך
מה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

ָּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂש ָיח ִתי:

חו"מ
חלק ב5

בס"ד.

הלכות שבועות
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תקנת נגזל ונחבל ,המביא כלים מבית בעל הבית

הם אין בעל הבית נאמן ,וכן עיקר.
א.ואם הוחזק זה ונתפרסם לגנב אפילו בעל הבית טוען גנובים הם דינו
כטוען שאולים הם.
.0שבועות)מו:(.

א"ר יהודה – ראוהו הטמין

כלים תחת כנפיו ויצא ואמר לקוחים הם בידי  -אינו
נאמן.
ול"א אלא שזה אומר לקוחים וזה אומרים שאולים,
אבל זה אומר לקוחים וזה אומר גנובים לאו כל
כמניה לאחזוקי אינשי בגנבי.

.1

לפי התו"ס

– שגרס בכולהו ל"א אלא בדברים

שאין עשויים להשאיל ,אבל עשויים להשאיל אינו
נאמן ,אפילו טענת גנובים שאין בעה"ב נאמן ,ה"מ
שאין עשויים להשאיל אבל עשויים להשאיל אף
בגנובים אין הנכנס נאמן.

.2אבל לרא"ש

– בטענת גנובים של בעה"ב בכל

גוונא אינו נאמן ,דכיון שאמר גנובים איתרע ליה
חזקתו שעשויים להשאיל כיון שאינו טוען שהשאילם,
ובמיגו שהיה אומר השאלתים אינו נאמן להחזיק
אנשים בגנבים.
כ"ד הרי"ף ,רמב"ם ,טור ,ושאר מפרשים.
א.הרי"ף :היה מוחזק ומפורסם בגניבה ,וראוהו
שהטמין ואמר לקוחים ,אם בעה"ב אינו עשוי למכור
כליו )שאל"כ שמא מכר לו ולא גנבם( ואין דרך
להטמין כלים אלו וזה אינו צנוע שמטמין – בעה"ב
נאמן שגנובים הם ,לפי שלא מחזיקים אנשים בגנבים
אבל מוחזק ועומד מעיקרא מחזיקים.
כ"כ הרא"ש ,רמב"ם.

.1

טוען גנובים הם.

סמ"ע :ונאמן במיגו ששאולים הם.
ואפשר שלא נחשב מיגו להוציא כיון שראהו נכנס ריקם
והוציא כלים ,ולכן נקרא בעה"ב מוחזק ואינו מוציא.
נתיבות – ואם הם דברים העשויים להשכיר ,אף שלא
ראהו נכנס ריקם ויצא עם כלים תחת כנפיו נאמן במיגו
ששאולים שלא הוי מיגו להוציא ,שדברים העשויים
להשכיר הם בחזקת הבעלים ,משא"כ בדברים שאינם
עשויים להשכיר.

.2

אין בעה"ב נאמן

סמ"ע :שלא מחזיקים אנשים בגנבים אפילו במקום מיגו
וגם הטעם דהו"ל מיגו להוציא.

ָ
תו ָר ֶת ָך
מה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

ש"ך :הרא"ש – במיגו דשכירות לא מחזקים אנשים
בגנבים .משמע כשכבר הוחזק בגנב נאמן לומר גנובים
במיגו דשכירות .וכ"מ מהר"ן.
ולפ"ז :בדברים העשויים להשכיר ומוחזק בגנב נאמן במיגו
אפילו ליכא צדדי לריעותא אצל היוצא וכמו בטענת
שכורים.
וכ"מ מהטור ורי"ו ,שלא כמשמע מהסמ"ע )שאחר כך(.
מיהו הרי"ף רמב"ם ובעה"ת – לא חילקו ,וכתבו סתם שאם
יש צדדי ריעותא של היוצא וטוען גנובים ומוחזק בגנב –
נאמן.
מ"מ לא עוזבים דברים מפורשים של הרא"ש הר"ן טור
ורי"ו.

א.
סמ"ע:

ואם הוחזק ,,,לגנב ,,,דינו כשאולים.

פירוש כמו בטוען שאולים בדבר שאינו עשוי
להשאיל שבעה"ב נאמן דווקא כשיש ליוצא כל הני ריעותא,
כן נמי המוחזק גנב דווקא כשיש לו כל הריעותות ליוצא
)אפילו עשוי להשכיר(.
וכ"ה בהדיא ברי"ף ,רמב"ם ,אשרי.
והש"ך – אם ראוהו נכנס ריקם ויצא מלא שוב א"צ הני
ריעותות ונאמן בעה"ב במיגו )עשויים להשאיל( דלא הוי
מיגו להוציא.
דברים העשויים להשאיל ולהשכיר ,וטוען
] סיכום:
טענת גנב כשהוחזק לגנב :
לפי הסמ"ע – צריך בנוסף הני ריעותות נגד היוצא.
לפי הש"ך – אם ראוהו נכנס ריקן ויצא מלא ,נאמן אף בלא
הני ריעותות .ורק בדברים שאינו עשויים להשכיר בעינן הני
ריעותות [.

הוחזק לגנב
סמ"ע :מ"ש המחבר סעיף א – שבעה"ב נאמן אף בלא
הני ריעותות ! דשם מיירי שהנכנס למשכן וטוען "שלי
נטלתי" )שלא נאמן כל כך לפי שנכנס למשכן( משאכ"כ
שלא נכנס למשכן וטוען "לקוחים הם בידי" ,מש"ה אין
בעה"ב נאמן לומר גנובים )אפילו בדברים העשויים
להשאיל( אא"כ יש ריעותות נגד הנכנס.

דינו כטוען שאולים הם.
סמ"ע  -לפי הרמב"ם בשאולים נשבע היסת אבל בגנובים
נשבע בנק"ח .אבל המחבר השוה בניהם .ואפשר שהמחבר
בגנובים לא דיבר לעניין השבועה )וג"כ בעינן נק"ח(.
והש"ך – דעת המחבר פשוט שבגנובים גם נשבע רק היסת

ָּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂש ָיח ִתי:
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מדסתמו הרי"ף רא"ש והטור שדין גנובים כדין שאולים.
ואפשר שברמב"ם "נקיטת חפץ" ט"ס הוא.
]סיכום :בטענת גנב
לפי הסמ"ע – בעה"ב נשבע בנקיטת חפץ.
[
לפי הש"ך – בעה"ב נשבע היסת.

דינו כטוען שאולים.
ש"ך :ואם אין ריעותות נגד היוצא  -נאמן היוצא )ולא
בעה"ב( .ונ"ל שנאמן בלא שבועה כיון שא"א להשביעו
)שהוחזק רשע דחמס( – מרדכי.

צ  -יב

צ  -יב
הא דבדברים העשויים להשאיל ולהשכיר בעל הבית
נאמן  -דווקא כשיש לו עדים שהכלים הללו היו שלו ,וראו אותם עתה
בידו .א .אבל אם לא ראו אותם עתה בידו  -נאמן היוצא במיגו
דהחזרתים לך.
.1הרא"ש:

הא דבדברים העשויים להשאיל

ולהשכיר בעל הבית נאמן  -דווקא כשיש לו עדים
שהכלים הללו היו שלו ,וראו אותם עתה בידו.
כ"כ ה"ה)רמב"ן( וכנ"ד הרמב"ם.

אבל לא ראו אותם בידו.

א.
√הרא"ש

– נאמן היוצא שלקוחים בידו במיגו
דהחזרתים לך ,שהגוזל את חברו א"צ להחזיר לו
בעדים.
כ"כ בעה"ת ,ראב"ד ,וכנ"ד הרמב"ן.
ובעה"ת )ר' נתן ברבי מאיר( – גזל בעדים אין
לו תקנה אא"כ יחזיר בעדים ,ולכן אף שלא ראו עתה
בידו – לא נאמן לומר החזרתי ,ולכן אין לו מיגו

)דהחזרתי(.
בד"ה :הלכה כרו"פ שא"צ להחזיר בעדים.

.1

הא דבדברים העשויים.

סמ"ע :ה"ה בדברים שאינם עשויים להשכיר אלא שיש
ריעותות נגד הנכנס.

שהכלים הללו היו שלו.
סמ"ע :א"צ עדים שהיו שלו ,אלא כל שיש עדים שהוציא
כלים ויש ריעותות נגד היוצא – מיקרי שיש עדים שהם
שלו.

צ  -יג

צ  -יג
הרא"ש :הא דאמרינן בדברים שאינם עשויים להשאיל
ולהשכיר שהיוצא נאמן ,דווקא כשלא ידעו עדים שבאו לידו בתורת
שאלה או שכירות ,אבל אם ידעו עדים שבאו לידו בתורת שאלה או
שכירות  -אינו נאמן )או"ת – דווקא כשיש עדי ראה ,שאל"כ נאמן במיגו שהחזרתי(.
ועיין לעיל סימן עב סעיף י"ח.

ָ
תו ָר ֶת ָך
מה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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צ  -יד

 .1רמב"ם ,רי"ף ,רא"ש :כל זה לא מיירי אלא כשהיה בעל
הבית שם בשעה שנכנס זה והוציא הכלים ,אבל אם ראו העדים שנכנס
לרשות חבירו ונטלם שלא בפניו בכל גוונא  -אינו נאמן לומר לקוחים הם
בידי .א .לפיכך מחזיר הכלים לבעל הבית ואין כאן שבועה ,שהרי
העדים ראו מה גזל ,ואחר שיחזיר חוזר ותובע את בעל הבית בכל מה
שיטען והדין ביניהם.

.1

אלא שהיה בעה"ב שם

סמ"ע:

שאז אפשר שבאמת לקחו ממנו ,משא"כ כשאינו

בביתו.

אינו נאמן
ש"ך :אפילו אומר קניתי קודם ועכשיו נכנסתי לקחתם
שלא בפניו – אינו נאמן.

צ  -טו

וכ"מ מהרי"ף והרמב"ם.

שהרי העדים ראו מה גזל
סמ"ע :גם כאן ל"ד ראו העדים ,אלא כיון שלא היה
בעה"ב בביתו ועדים ראוהו נכנס ריקן והוציא כלים ,והנכנס
מודה שאלו הכלים – אנן סהדי שגזלן ומוציאים ממנו בלא
שבועה.

 .1וכן אם חטף חפץ מחבירו ואומר בחובי נטלתי  -אינו

נאמן.
א.אלא אם יש עדים שחטפו מידו או מביתו  -צריך להחזיר.
ב.ואם אין שם אלא עד אחד והוא כופר  -ישבע להכחיש העד.
ג.ואם אינו כופר אלא שאומר שמשכנו בחובו צריך להחזירו.
ד.והוא הדין לעד אחד מעידו שנכנס לרשות חבירו ונטל חפץ שלא בפניו
)ועיין לעיל סימן עה סעיף יג(.

.1ב"ב)לג:(:

ההוא גברא דחטף נסכא מחבריה

אתא לקמיה דרבי אמי הוה יתיב ר' אבא קמיה אייתי
חד סהדא דמיחטף חטפא מיניה אמר ליה אין חטפי
ודידי חטפי:
אמר רבי אמי היכי נידיינוה דייני להאי דינא:
לישלם  -ליכא תרי סהדי.
ליפטריה  -איכא חד סהדא.
לישתבע  -הא אמר מיחטף חטפה וכיון דאמר
דחטפה הוה ליה כגזלן.

אמר ליה רבי אבא:

הוי מחויב שבועה שאינו יכול

ָ
תו ָר ֶת ָך
מה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

לישבע וכל המחויב שבועה שאינו יכול לישבע
משלם.
ב"י :אם נדקדק נמצא
א.נימא זיל שלים ליכא תרי סהדי – משמע שאם
היו שני עדים שחטף פשוט שמשלם.
ב.נימא אשתבע כיון שאמר שחטף – משמע שאם
היה כופר שלא חטף היה נשבע להכחיש את העד
ונפטר.
ג.אמר רבי אבא – הו"ל מחויב שבועה ומשאיל"מ.

בעה"ת:

ודוקא שראו עתה בידו ,שאל"כ נאמן

ָּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂש ָיח ִתי:

בס"ד.

חו"מ
חלק ב5

הלכות שבועות

צ 17 -

תקנת נגזל ונחבל ,המביא כלים מבית בעל הבית

במיגו שהחזרתי.
כ"כ הריב"ש ] +רמב"ן ,ראב"ד[.

.1

ד.ב"י :ה"ה ראו עדים שנכנס לרשות חברו ונטלם
שלא בפניו ,הרי בעה"ב טוען בספק ע"פ עד אחד.
כ"ד הרי"ף ,רא"ש ,ר"ן ,רמב"ם )עה/כג(.

עה/יג
מנה הלוויתיך והרי עד אחד ,והלה אומר כן הוא אבל
פרעתיך ,או שאומר לו אתה חייב לי כנגד אותו מנה -
אם זה העד מעיד שלא פרעו אותו מנה כגון שלא
זזה ידו מתוך ידו או שהוא מעיד שהוא תוך זמנו.
וכן אם טען תחלה לא היו דברים מעולם ואחר כך
הוציא עליו עד אחד וחזר ואמר לוויתי ופרעתי  -בכל
אלו הוה ליה מחויב שבועה ואינו יכול להישבע
ומשלם.
הגה :אבל במקום שיכול לומר פרעתי או החזרתי לא
אמרינן הוה ליה מחוייב שבועה ואינו יכול להישבע
דנאמן במיגו כן הסכימו האחרונים ז"ל )המגיד
והריב"ש (.

אבל חטף ,,,צריך להחזיר.

סמ"ע :שאינו נאמן לומר בחובי נטלתי רק במיגו שלא
נטלתי והוי מחויב שבועה דאורייתא משאיל"מ )שרק
בשבועה דאורייתא אמרינן משאיל"מ(..
או"ת – ולפ"ז אם חטף שטר שאין בו שבועה דאורייתא
ולא הוי מחויב שבועה שאינו יכול להישבע – נאמן.

צריך להחזיר.

א.
סמ"ע :בלא שבועה ,ול"ד לנגזל שמחזיר לאחר שנשבע
בעה"ב ,ששם אין מעידים שמשכנו בודאי ,ויתכן ששלו
לקח ,משאכ"כ שראו שחטף וזהו בחזקת גזלה.

שמשכנו בחובו צריך להחזיר.

ג.
סמ"ע :שכל מקום ששנים מחייבים אותו לשלם עד אחד
מחייב שבועה שלא חטף נגד העד ,וכיון שאינו יכול להישבע
שהרי מודה שחטפו – מתוך שאינו יכול להישבע משלם.

ונטל חפץ שלא בפניו.

ד.
סמ"ע :דבכה"ג בפני ב' עדים צריך להחזיר ,ולכן בפני עד
אחד צריך להישבע שלא נכנס ,משאיל"מ.

צ  -טז

 .1הנחבל כיצד :ראוהו עדים שנכנס תחת ידו של חבירו
שלם ויצא חבול ולא ראוהו בשעה שחבל בו ,וזה אומר חבל בי וזה אומר
לא חבלתי בו  -הרי זה נשבע ונוטל.
א .ואם יש הוכחה שזה חבל בו ,כגון שהיתה החבלה במקום שאי אפשר
לו לחבול בעצמו ,כגון שהיתה בין כתפיו וכיוצא בזה ,ולא היה אחר
עימהם  -הרי זה נוטל בלא שבועה.
ב .ואפילו יש אחר עימהם אם ברור לעדים שאותו אחר לא חבל בו,
כאילו אין עימהם אחר דמי ונוטל בלא שבועה.
.1שבועות)מד :(:משנה

– נחבל כיצד ,היו

מעידים אותו שנכנס תחת ידו שלם ויצא חבול ואמר
לו חבלת בי והוא אומר לא חבלתי  -הרי זה נשבע
ונוטל.

א.ג"מ)מו :(:אר"י א"ש

– ל"ש אלא במקום

ָ
תו ָר ֶת ָך
מה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

שיכול לחבול בעצמו ,אבל במקום שאינו יכול לחבול
בעצמו נוטל בלא שבועה.
וניחוש דילמא בכותל נתחכך? שעלתה לו נשיכה
בגבו או בין אצילי ידיו.
טור :וה"מ שנוטל בשבועה דווקא בשנים שהיו
מריבים בניהם ונכנס אחד לתוך ידו של חברו שלם

ָּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂש ָיח ִתי:
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ויצא חבול ,שמוכח שזה חבל בו כיון שהיתה קטטה
בניהם .אבל לא היו מריבים לא נשבע ונוטל אא"כ
ברור הדבר )שאז נוטל בלא שבועה(.
כן נראה מהרמב"ם.

רמב"ם:

נשבע הבן ונוטל ,דלא גרע משכירו ולקיטו.

בין כתפיו.
סמ"ע :ובגמרא מוקי ליה בחבלה של נשיכת שיניים
שבודאי בא מאחר ,ומאחר שהיה שם רק זה בודאי הוא
נשך ,וגם אין חשש שנחבל בכותל שהרי רואים סימני
נשיכה.

הודה מעצמו שחבל משלם ה' דברים ,שהרי העדים
מעידים שנכנס שלם ויצא חבול.
אבל אם לא היו עדים כלל והודה בעצמו שחבל פטור מהנזק והצער
וחייב בשבת בושת וריפוי.
לפיכך אם כפר שלא חבל נפטר בהיסת.

ב.
פ"ת :ספר דברי נבא פירוש – כגון שזה האחד אדם כשר

1א .או שיש הוכחה.
נתיבות :ואם מת הנחבל אין

וירא שמים ,הילך נוטל הנחבל בלא שבועה.
והוא תימה שהרי בכה"ג לא אזלינן בתר אומנדא כי האי.
ובתשובת שבו"י – אפשר שהרמ"ה ס"ל כהרמב"ם ,שהטעם
שנחבל נשבע ונוטל הוא קנס חכמים ,ואם כן בזה חידשו.
ואף לראב"ד שאינו משום קנס אלא לפי שאין דרך בנ"א
לחבול בעצמם )לכן נשבע הנחבל ונוטל( ,וכאן מיירי שאותו
אחד תש כוח שאינו יכול לחבול כל כך או שהיו ידיו כפותות
וכה"ג שיש אומדנא.

ב"י – דס"ל שנזק וצער קנס הם ומודה בקנס פטור.
והראב"ד וה"ה – חולקים על הרמב"ם ,משלם הכל שכל ה' דברים ממון
ולא קנס.
כ"פ מהרא"י ,מ"מ אם אומר שכנגדו התחיל עמו – פטור ,שהפה שאסר
)חייב עצמו ע"י ההודאה( הוא הפה שאסר )שלא הוא התחיל( ונאמן
לומר שכנגדו התחיל.
כ"פ הסמ"ע.

היורשים גובים בשבועה
אפילו היו במעמד החבלה ,אבל בנגזל כשהיה הבן במעמד
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חנווני נשבע ונוטל ,ודין פנקסים

סימן צא :חנווני נשבע ונוטל ,ודין פנקסים.
ובו ט סעיפים.

)שבועות :מד ,מה ,מז ,מח(.

צא  -א

 .1חנווני נאמן על פנקסו ,כיצד :בעל הבית שאמר
לחנווני תן לפועלים סלע ,והוא מודה שא"ל כן או שיש עדים בדבר,
וחנווני אומר כבר נתתי להם והפועלים אומרים לא קבלנו ממנו כלום -
שניהם נשבעים כעין של תורה ונוטלים מבעל הבית .א .וצריכים
שישבעו כל אחד בפני חבירו ,חנווני בפני פועלים ופועלים בפני חנווני
כדי שיתביישו יותר .ב) .ודווקא בדאיתנהו לתרווייהו( )ר"ן פרק הנשבעין(.
 .2והוא הדין אם אמר ליה "הלוויני מנה ופרע לבעל חובי" ,זה אומר
נתתי וזה אומר לא קבלתי  -ישבעו שניהם זה בפני זה ויתן בעל הבית
לשניהם.
א ).הגמ"ר :ואין נשבעים ביחד אלא בזה אחר

.1שבועות)מד:(:

ואלו נשבעים ונוטלים,,,

וחנווני על פנקסו.
גמ)מה :(.חנווני על פנקסו  -כיצד :לא שיאמר לו
כתוב על פנקסי שאתה חייב לי מאתים זוז ,אלא
אומר לו תן לבני סאתיים חטים תן לפועלי סלע מעות
הוא אומר נתתי והן אומרים לא נטלנו הוא נשבע
ונוטל והן נשבעים ונוטלים.
א.גמ)מז :(:אמר רבא – ופועלים נשבעים
לבעה"ב במעמד חנווני כי היכי דליכספו מיניה.

הרא"ש ,והר"ן

– ה"ה חנווני נשבע לבעה"ב

במעמד פועלים.
ב.הר"ן :דווקא שישנו החנווני ,בלא"ה אומרים
לבעה"ב תביא את שכנגדו ואשבע.
הר"ן :מכאן משמע שהאומר לחברו תן מנה לפלוני שאני
חייב לו ,אין חייב לתת בפני עדים ,שהרי החנווני שנתן
לפועלים שלא בפני עדים ונוטל חזרה מבעה"ב ואין דינו
כפושע שלא נתן בפני עדים.
כ"ד הרי"ף ,ה"ה] ,רמב"ם[.
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זה( )הגהות שניות דמרדכי ריש ב"מ(:

.2בעה"ת:

והוא הדין אם אמר ליה "הלוויני מנה

ופרע לבעל חובי" ,זה אומר נתתי וזה אומר לא
קבלתי  -ישבעו שניהם זה בפני זה ויתן בעל הבית
לשניהם.
וה"ה)י"מ( – דווקא בחנווני תקנו שישבע ויטול
אבל שאר שליחויות אינו נשבע ונוטל אלא צריך
להביא ראיה שנתן כין שאנו מסופקים אם נתן.
ח' הגהות :פירוש בעה"ב חייב לשלם לבע"ח דהוי
כאיני יודע אם פרעתיך )שהרי היה חייב לו קודם
וספק אם נפרע( ,מ"מ לשליח הוי איני יודע אם
הלוויתני )שהרי קודם לא היה חייב לשליח כלום,
וספק אם נתחייב לו(.
ורק בחנווני עשו תקנה לפי שדרך חנווני לתת
לבעה"ב בהקפה עד שיתקבץ הכל ופורע לו,
שבעה"ב האמין לחנווני על פנקסו )כמ"ש הרמב"ם(,
אבל שאר שליחויות העמידו על דין תורה )ב"ח(.

.1
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גמ)מה :(.תן לבני סאתיים חיטים תן לפועלי סלע מעות
הוא אומר נתתי והן אומרים לא נטלנו הוא נשבע ונוטל והן
נשבעים ונוטלים.
כ"פ הטור)רא"ש( – אף שאמר לחנווני תן לבני סאתיים
חנווני אינו נוטל מבעה"ב אלא בשבועת נק"ח ,אע"פ שאין
בעה"ב משלם רק פעם אחת )שא"צ לשלם לבנו(.
כ"כ הר"ן ,סמ"ע.
ש"ך – ואף לרמב"ם והמחבר)ב( כאן צריך להישבע
בנק"ח.
שדוקא שם שחייב רק תשלום אחד ואינו משלם רק אחד
אינו מפסיד ,משאכ"כ יתכן שאינו חייב כלל אם החנווני לא
נתן לבנו ,לכן נשבע חנווני.

והוא מודה שאמר לו.
סמ"ע :אבל אם בעה"ב כופר בכולו או במקצתו נשבע
ונפטר )כמ"ש ס"ו(.
אבל הש"ך – בעה"ב נפטר בלא שבועה כיון שהפועלים
גם מכחישים את החנווני שלא נתן .ול"ד ל ס"ו דשם
הפועלים מודים שקבלו )אלא שבעה"ב אומר שלא היה חייב
לפועלים( ,משאכ"כ שהפועלים מכחישים לחנווני.

שניהם נשבעים.
סמ"ע :אף שאחד מהם ודאי משקר ,מ"מ לא רצו לחייב
לבעה"ב עד שישבעו שניהם.
ויש לכל אחד טענה :פועלים הרי נתחייב להם בעבודתם,
ולחנווני הרי א"ל לתת ולא אמר שיתן בפני עדים.

שניהם נשבעים.
ש"ך :ואפילו החנווני גוי ומכחיש הישראל ,צריך
הישראל להישבע .כן מבואר בת' רשב"א.
ואף ש מ)קמט/יד( משמע מה"ה שאין משביעים היסת ע"פ

ברי של גוי ,מ"מ כאן שבאו ליטול אפשר שכו"ע מודים
שאינו נוטל אלא בשבועה.

א.
ב"ח:

כ"א בפני עצמו.

היינו לכתחילה ,אבל אם נשבע שלא בפני חברו
א"צ לחזור ולהישבע.
וכמו ב )פז/כג( – נתחייב שבועה בפני ב"ד ויצא ,ולאחר זמן
תבעו ואמר שנשבע לו כבר ,אם השבועה זו להפטר נאמן.
והש"ך – ול"ד ,דכאן ודאי אחד מהם משקר.
]* ועי"ל :דשם נשבע ונפטר וכאן נשבע ונוטל [.

חנווני בפני פועלים.
ש"ך :משמע מהלשון שהחנווני נשבע תחילה.
וכן נראה ,שהרי אם הם לא נשבעים ,לפועלים צריך לשלם
ולא לחנווני ,א"כ יאמרו הפועלים אם נשבע תחילה שמא לא
ישבע חנווני )ונמצא שנשבענו לשוא(.
כ"ד בעה"ת )ר' אפרים(.

ב.
ש"ך:

דווקא בדאיתנהו.

מיירי שבתחילה הכחישו זא"ז בב"ד ,שאל"כ
פועלים נוטלים בלא שבועה כלל ,מיהו אם חנווני קרוב
יאמר בעה"ב לפועל המתן עד שיבוא חנווני ותפטר או
שתשבע עכשיו ותיטול.

2א .בזה אחר זה.
הגמ"ר :טעמו – שאז לא יהא נראה כל כך שבועת שוא,
שכ"א שנשבע נוכל לומר שנשבע אמת ,משא"כ כשנשבעים
יחד.
כ"כ סמ"ע ,ש"ך.

צא  -ב
 .1בד"א כששניהם לפנינו ותובעים מבעל הבית ,אבל
אם מת החנווני והפועלים לבדם תובעים ,או שמתו פועלים והחנווני לבדו
תובע  -נוטל בלא שבועה ,שהרי אין בעל הבית מפסיד כלום שהרי אינו
משלם אלא תשלום אחד.
.2הגה :וי"א  -דווקא באם מת החנווני ואתו פועלים נוטלים בלא שבועה שהרי ודאי
נתחייב להם ולא ידע אי פרע .אבל אם מתו הפועלים והחנווני בא לתבוע מה שנתן  -לא יטול
אלא בשבועה ,דילמא לא נתן כלום )טור בשם הרמ"ה והמגיד והר"ן(:
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כשמת אחד מהם

.1

רמב"ם

– השני נוטל בלא שבועה )המרשים –

אף היסת א"צ( שהרי בעה"ב משלם רק פ"א.

.2והרמב"ן ,רמ"ה

– מת חנווני פועלים נוטלים

בלא שבועה ,אבל מתו פועלים חנווני נוטל רק
בשבועה .כ"ד הר"ן
ה"ה :טעמו של הרמב"ן – כשמת חנווני נוטלים
פועלים בלא שבועה לפי שבעה"ב ודאי חייב להם
וספק אם פרע להם חנווני ,והוי "איני יודע אם
פרעתיך" שנוטלים בלא שבועה ,שהרי מהדין היו
צריכים ליטול בלא שבועה אלא שתיקנו להם שבועה
מפני הפסד בעה"ב )שצריך לשלם גם לפועלים וגם
לחנווני מפני התקנה(.
לפיכך כאן שבעה"ב אינו מפסיד יעמוד על עיקר הדין
וייטלו בלא שבועה.
אבל כשמתו הפועלים אין נוטל חנווני אלא בשבועה
שהרי מהדין לא היה צריך ליטול כלל דהוי "איני יודע
אם הלוויתני" ורק מתקנה נוטל החנווני בשבועה,
לפיכך אינו נוטל אלא בשבועה.

מתו הפועלים
רמב"ן – אפילו מתו פועלים יורשיהם נוטלים
בשבועה "שלא פקדנו אבא" .כ"ד הר"ן.
√ה"ה – כל הפוסקים חולקים עליו )אין יורשי
הפועלים נוטלים( ואפשר שטעמם לפי שזה )שכר
הפועלים( הוי רק מלוה בע"פ ועד אחד )החנווני(
מעיד שנתן והיורשים טוענים שמא ,ואף שהחנווני
נוגע בעדות  -אין היורשים נוטלים.
כ"ד הרמב"ם ,טור ,והמחבר.

.1

צא 3 -

אלא תשלום אחד.

סמ"ע :ופירוש תשלום אחד הוא מודה שהוא חייב.
כ"כ רמב"ם טור.
לאפוקי ה"ה)רמב"ן( – דס"ל שאם מתו פועלים יורשים
נוטלים מבעה"ב בשבועה "שלא פקדנו אבא" ,וא"כ גם בזה
יהיו על בעה"ב שני תשלומים.
והש"ך – ס"ל שיורשי פועלים נוטלים בשבועה.
א .ד"מ לא דחה דברי הרמב"ן ,ומה שלא הגיה כאן
הרמ"א משום שכתב דברי הרמ"ה שהם חידוש יותר
שאפילו לא ישלם ליורשי הפועלים צריך חנווני
להישבע ,ולא מיירי כאם משבועת יורשי הפועלים.
ב .גם דעת הרמב"ם כן ,ולא בא לומר רק כשאין אלא
תשלום אחד נוטל בלא שבועה ,ומיירי בפועלים שאין
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להם יורשים )שבעה"ב עצמו הוא יורש( ,או שאין
יודעים שאביהם היה פועל.

אלא תשלום אחד.
ש"ך :פירוש כשמשלם רק

תשלום אחד ,ואפילו היו
חנווני ופועלים מכחישים זא"ז וטוענים ודאי ,עכ"ז נוטל
האחד בלא שבועה כיון שבעה"ב משלם רק פעם אחת.
אבל אם לא הכחישו זא"ז אפילו כשמשלם פעמיים ]כגון
קכא/י – שלח פרעון למלוה ביד שליח ,ומת השליח ואומר
מלוה שלא קיבל – משלם לוה פעם שנייה בלא שבועה,
ומיירי שלא הכחישו זא"ז[ – אינו נשבע.
ואפשר דמיירי אף שלא מכחישים זא"ז ועכ"ז רק כשמשלם
פ"א נוטל בלא שבועה ,והוצרך "שמשלם פ'א" משום
חנווני של"ד ל )קכא/י – שנוטל בלא שבועה אף כשמשלם
ב"פ( דשם השליח בא להפטר משאכ"כ החנווני בא ליטול,
וגם ל"ד למלוה שם כיון שברור שהתחייב למלוה משא"כ
בחנווני.
כ"פ הנתיבות – כן עיקר ,כדמוכח לקמן סעיף ח גבי קטן
ששכר פועלים ,שהפועלים נשבעים אף שאינו משלם
לחנווני.
אלא ודאי כשמכחישים זא"ז חייב שבועה אף שמשלם פ"א.

תשלום אחד.
ערוה"ש אף שהפועלים כותים ואין יכולים להישבע אין
חנווני נוטל בלא שבועה ,ואף שחנווני יכול לומר למה
אשבע ע"פ דיברו של כותי )שמכחיש אותו( מ"מ כיון
שבעה"ב מפסיד חייב להישבע )נתיבות ע"פ הש"ך(.
ואו"ת – דווקא שהכותי הוא הפועל אבל אם הכותי הוא
חנווני הפועל נוטל בלא שבועה ,דחיובו של פועל ברור.

ויש אומרים.
.2
והש"ך :נ"ל עיקר כהרמב"ם

שאף חנווני נוטל בלא
שבועה )כשמשלם בעה"ב תשלום אחד(.
א .מה שקי"ל "איני יודע אם הלוויתני" פטור )ב"ק קיא(.
טעמו כיון שמעמדים ממון בחזקת מאריה ,וזה דווקא
שם ,משאכ"כ שסוף סוף ממון זה יוצא מרשות בעה"ב
)שממ"נ חייב תשלום אחד( לא קאי ברשותיה.
ב .כתובות)יב (:הנושא אישה ולא מצא לה בתולים ]והוי
כאומר איני יודע אם התחייבתי מאתיים[ משלם ,200
כיון שיש לה חזקת בתולים ,ולכן גם כאן יש לחנווני
חזקה ששליח עשה שליחותו ומסתמא שילם לפועלים.
כ"כ בעה"ת )ר"י אבן פלאט(  -ל"ד ל "איני יועד אם
הלוויתני" ששם יש טענת ברי של תובע מול חזקת
ממון של נתבע ,משא"כ בחנווני שיש לו טענת ברי
ובנוסף שליח עושה שליחותו מול חזקת ממון של
בעה"ב שנדחה ונוטל חנווני בלא שבועה.
ג .המשנה הביאה חנווני גבי פועל .משמע שדין אחד
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להם ,כמו שהפועל נוטל בלא שבועה כן גם החנווני,
כשלא מכחישים זא"ז.
]ועיין לקמן שקצה"ח חולק על הש"ך [.

ודוקא כשמת החנווני.
ש"ך :טור)הרמ"ה( – אפילו לא מת חנווני ]כגון שהלך
למדינת הים[ נוטלים פועלים בלא שבועה.
כ"כ בעה"ת – אף שיתכן שיבוא חנווני ויאמר שנתן ,מ"מ
כיון שעכשיו אינו כאן לא מחייבים הפועלים שבועה ,אך אם
ירצה יחרים סתם על מי שלקח ממון זה ותובעו פעם אחרת.
וכן סברת הר"י מיגאש.
כ"כ הרמב"ם ושו"ע)קכא/י(.
ואף שחזר אח"כ החנווני ממדינת הים ומכחיש הפועלים,
כיון שכבר נטלו אין צריכים להישבע.

ולא ידע אי פרע.
סמ"ע :שמדינא פועל נוטל בלא שבועה ,אלא משום
הפסד בעה"ב לפייסו תקנו שישבע לו פועל ,וזה דווקא
כשמשלם גם לפועל ,משא"כ כאן  ,ולכן נוטל הפועל ללא
שבועה.
כ"כ הש"ך.

אבל מתו פועלים.
קצה"ח :נשבע חנווני – אפילו לא הכחישו הפועל בחייו
צריך שבועה לפי הרמב"ן ,שהרי ס"ל שחנווני מדינא הולך
בפחי נפש ]ולא נוטל כלל[ ורק מתקנה נוטל בשבועה .לכן
בכל גוונא לא נוטל בלא שבועה.

דילמא לא נתן כלום.
מה שהחנווני לא נתן בפני עדים ,אי הוי
קצה"ח:
פשיעה.
רמב"ן :חנווני נשבע ונוטל ,שהרי מדינא ילך בפחי נפש.
וטענת חנווני שלא א"ל לתת בפני עדים אינה טענה דהו"ל
לתקוני ולא לעוותי ]כלומר מה שלא נתן בפני עדים הוי
כעין פשיעה ומדינא לא נוטל ,אלא מתקנה [.
והש"ך – חולק ,הרי כתובות)פה (.דווקא כשהזכיר לו

הלוה לשליח שטר כשיפרע למלוה ,הלא"ה אין חייב לפרוע
בפני עדים ,וא"כ ה"ה כאן שלא היה חייב לפרוע בעדים
ואינו פושע ,ומה שנוטל חנווני הוא מדינא ולא מתקנה
)שהרי לא פשע(.
ולי נראה – שאין כאן קושיא ,שבכתובות מיירי שהשליח
לא חוזר לתבוע מבעה"ב ,לכן מה שלא נתן בעדים אינו
פשיעה .משאכ"כ שחנווני חוזר לתבוע מבעה"ב ודאי היה
צריך לפרוע בפני עדים )והי פשיעה( ,כמ"ש הש"ך עצמו
)קל/ה( בערב שפרע ולא לקח השטר הוי פושע.
ולשיטת בעל המאור והמחבר דס"ל חנווני נוטל מדינא
)כמ"ש הש"ך( לא הוי פשיעת חנווני במה שנתן שלא בפני
עדים אף שדעתו לחזור ולתבוע ,ושאני ערב שיש שטר
למלוה משאכ"כ דהוי כמלוה בפ"ע.
וצ"ע ,ומסתבר כהרמב"ן שהחנווני נוטל רק בשבועה דלא
הש"ך.

סיכום :כשבעה"ב משלם תשלום אחד – דין
החנווני.
נוטל בלא שבועה – רמב"ם ,מחבר ,ש"ך ,נתיבות.
נוטל בשבועה – רמב"ן ,ר"ה ,רמ"א ,ר"ן ,קצה"ח.

מתו שניהם.
נתיבות :אם לא הכחישו זא"ז בחייהם ולא ידעו אם נתן
החנווני – יחלקו היורשים ,כיון שהספק אצלנו )ולא מפני
טענת רמאי(.
אבל כשהכחישו זא"ז בחייהם )שיש ודאי רמאי( יהא מונח
או יתפשרו.
ואם אחד נשבע בחייו ואחד לא נשבע עדיין – נותנים
ליורשי הנשבע ,שחיובו ברור ושל שני ספק שמא לא היה
נשבע.

צא  -ג

צא  -ג
 .0בד"א בחנוני המקיף )פירוש שנותן בהמתנה( לבעל הבית
ופורע לו כל חובותיו ,ואחר כך פורע לו בעל הבית.
אבל אם הקדים בעל הבית מעות לחנווני ואמר לו תן לפועלים סלע:
 .1אם המחם )פירש הישיר ומסר הפועל לחנווני מן ומחה על כתף ים כנרת( אצל
ָ
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חנווני במעמד שלשתם והפועלים נתרצו  -אין לפועלים על בעל הבית
כלום .והחנווני נשבע היסת ונפטר.
 .2ואם שלא במעמד שלשתם המחם אצל חנווני  -נשבע חנווני לבעל
הבית היסת שעשה שליחותו ונפטר ,והפועלים נשבעים לבעל הבית כעין
של תורה שלא נטלו כלום מחנווני ונוטלים מבעל הבית.
א .ויש אומרים שגם זה הוא שבועת היסת.
 .3הגה :ד"מ)מהרי"ק( :מי שהוציא הוצאות על נכסי חבירו ברשות חבירו ותובע ההוצאות,
והנתבע אינו יודע )כמה(  -נשבע התובע ונוטל .והוא הדין בכל מידי דהאי ידע והא לא ידע
נשבע האי דידע )מהרי"ק  ,ותשובת מיימוני(.

.0
.1

הקדים בעה"ב מעות לחנווני
וא"ל תן סלע לפועלים :
ר"י הלוי :אם המחה הפועלים במעמד

שלושתם – נפטר בעה"ב מהפועלים  ,וחנווני נשבע
ונפטר.

.2

אבל המחם שלא במעמד שלושתם נשבע חנווני

ונפטר והפועלים נשבעים לבעה"ב ונוטלים.
והרב ישעיה  -כל שאמר לפועלים להיפרע
מחנווני ונתרצו הוי מעמד שלושתם .ל"ש הקפה או
הקדים מעות – נסתלקו פועלים מבעה"ב ,וחנווני
נשבע לפועלים ונפטר מהם ונוטל מבעה"ב בלא
שבועה.
והטור – ולא נהירא.

פועלים

נשבעים )לפי הר"י הלוי(

√ והרמ"ה – כעין דאורייתא.

כ"כ הרי"ף.

א.אבל בעה"ת – שבועת פועלים נמי רק היסת,
כיון שבחנווני לא נוטל מבעה"ב )שהרי כבר קיבל
ועכשיו נשבע להיפטר( לא עשו חכמים תקנה אפילו
לפועלים.
והרי"ף כתב – שליח )מקביל לחנווני אלצנו( נשבע
היסת ,אבל מלוה )מקביל לפועלים( נשבע כעין
דאורייתא שהרי נוטל.

.0

בחנווני המקיף

ש"ך :ואז אפילו המחום בשעת פרעון אצל חנווני ונתרצו
ופטר את בעה"ב – יכול לחזור כדלקמן )קכו/ב(.
מיהו אם בשעת שכירת הפועלים המחום אצל חנווני ונתרצו
אין להם על בעה"ב כלום .כ"פ הב"ח.
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תן לפועלים סלע.
ש"ך :לסברא אחרונה )קכו/ג( צריך לומר "תן לפועלים
סלע שיש לי בידך".

.1

והפועלים נתרצו

סמ"ע :ל"ד נתרצו אלא כל ששתקו מיקרי נתרצו ,דאל"כ
למה מסיק "ואם לא במעמד שלושתם" יחלק באותה מידה
"ואם לא נתרצו".
אך הש"ך – נתרצו פירוש שפטרו לבעה"ב בפירוש )ולא
סגי בשתיקה( ,וכמ"ש המחבר )קכו/ט( – שי"א שיכול
לחזור בו כל שלא פטרו בפירוש .כ"כ הרמ"א שם.
וברישא – בחנווני המקיף אפילו פטרו הפועלים בפירוש
יכול לחזור כמ"ש רי"ו והרמ"א )קכו/ב(.

אין לפועלים על בעה"ב כלום.
סמ"ע :ומה שכתב הטור )קכו/יב,יג( בשם הרא"ש שאף
אם המחם במעמד שלושתם יכול הנמחה לחזור בו ! שאני
התם שמודה הממחה שעדיין לא נתן ודוחה אותו יום יום
ולכן יכול לחזור בו ,משאכ"כ שהחנווני טוען שכבר נתן
ולכן לא יכול לחזור בו.
ש"ך – חולק על הסמ"ע ,מה בכך שאומר הממחה שנתן,
כיון שעדיין חיובו על בעה"ב שהרי יכול לחזור בו.
אלא אין לחלק ,וגם כאן יכול לחזור אלא שכאן מיירי
שפטרו בפירוש.

והחנווני נשבע היסת
סמ"ע :פירוש נשבע החנווני היסת לפועלים ונפטר מהם,
דאילו נגד בעה"ב א"צ להישבע כיון שלא נוטל מבעה"ב.
כ"כ הש"ך.

חנווני נשבע
ש"ך :וכאן פועלים נשבעים תחילה ,שכ"ז שלא נשבעו
פועלים אין לבעה"ב תביעה על חנווני.

ָּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂש ָיח ִתי:
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ול"ד לס"א שחנווני נשבע תחילה ,דהתם נשבע ונוטל
ותביעתו גרועה משל פועלים לכן נשבע תחילה.

הפולים נשבעים לבעה"ב.
.2
פ"ת)ת' פמ"א( :קהל שהיו חייבים שכירות

לחזן,
ונתנו לו כתב לנאמן )שיש בידו כסף הקהל( שישלם לו.
אח"כ מת הנאמן ונמצא בפנקסו ששילם לחזן .מ"מ כתב
הקהל עדיין ביד החזן ויש איתו גם שובר שקיבל החזן את
הכסף.
וטוען החזן שמתחילה רצה הנאמן לשלם לו וקביל את הכתב
ורשם בפנקסו ,אך דחה אותו יום יום .לבסוף החזיר לו
הכתב.
וכן העידה אשת הנאמן שנכון הדבר שבעלה החזיר את
הכתב לחזן .והקהל משיבים ,אנו מסולקים ממך כיון שכבר
נכתב שובר )אף שהוא ביד החזן(.
תשובה :זהו ממש הדין של החנווני והפועלים )צא/ג( שאם
לא במעמד שלושתם המחו החזן אצל הנאמן לא נפטרו
הקהל ,וכאן לא היה במעמד שלושתם ,ולכן נשבע חזן
)הפועל( שלא קיבל מהנאמן )חנווני( ונוטל מהקהל
)בעה"ב(.
וגדולה מזו אף במעמד שלושתם והיה הנאמן חי וטען
ששילם לחזן – היה החזן נאמן ,כיון שיש כתב הקהל אצלו,
וק"ו שאין הנאמן טוען ששילם אף שנמצא כתוב בפנקסו אין
זו טענת ודאי ,ובפרט שאשת הנאמן גם מודה ע"ז.

שגם זו שבועת היסת.

א.
סמ"ע :טעמו – כיון שאינו משלם עתה לחנווני ,ולפועל
חייב ודאי ולא ספק.

וי"א שגם זו.
ש"ך :ותימה שי"א אלו )הר"י מיגאש( חולקים על הרי"ף
שפסק המחבר )קכא/ט( דשבועת המלוה )אצלנו מקביל
לפועלים( בנק"ח ,וכאן הביא סברת הי"א !
לכן נ"ל שגם כאן לדינא נשבעים הפועלים בנק"ח.

מי שהוציא הוצאות.
.3
פ"ת)ת' חוט השני( :שמעון היה

לו חוב אצל הגוי,
והחוב נכתב ע"ש ראובן ,ולכן ביקש מראובן שילך לדון עם
הגוי על החוב .ירד ראובן לדין והוציא הוצאות רבות ,ובכלל
ההוצאות מראה ראובן שעירוני אחד שהיה פשרן )שעזר
להוציא החוב מהגוי( מעכב מה שחייב לו תמורת מה שטרח
)ותובע ראובן גם חוב זה משמעון כחלק מההוצאות(.
טוען שמעון שאינו חייב לשלם לו מה שהעירוני מעכב חובו.
ועוד שהעירוני אמר שמעכב החוב בשביל טובות אחרות
שעשה לראובן .וראובן משיב שהעירוני מעכב החוב רק
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בשביל טרחו בהוצאת החוב מהגוי.
תשובה :כיון שראובן טוען שהעירוני מעכב רק בשביל
טרחו על החוב שאצל הגוי – מקבל ראובן חרם שכן הוא.
ולענ"ד ששמעון ישלם החוב שאצל העירון רק כפי שוויו,
לפי נכסי העירון )אם יכל לשלם כל החוב( ולפי אלמותי
)שאם היה יכול ראובן להוציא כל חובו מהעירון( .ועוד
שראובן נשבע ולא סגי בקבל חרם.

נשבע התובע ונוטל.
סמ"ע :הרמ"א פסק סתם שנשבע ונוטל .ונראה שתולה
זה במחלוקת ס"ב אם מתו פועלים ובא חנווני ליטול לבד,
לפי המחבר נוטל בלא שבועה חמורה ,ולדעת הרמ"א צריך
להישבע שבועה חמורה )ולכן גם כאן נשבע שבועה
חמורה(.
מיהו יש לחלק – )כמ"ש מהרש"ל( דשאני התם שיש ספק
אם נתן החנווני ,משאכ"כ שברור שהוציא הוצאות אלא
שלא יודעים כמה ,ולכן חייב רק היסת.
והש"ך – כאן לכו"ע נשבע שבועה חמורה ,ובס"ב לפי
המחבר לא נשבע כלל.
ועוד שכאן פשוט שנוטל בנק"ח והחילוק פשוט –
בס"ב – כיון שיש חזקה שליח עושה שליחותו נוטל בלא
שבועה )כ"כ בעה"ת(.
משאכ"כ – אף ששליח עושה שליחותו מ"מ לא ידוע כמה
הוציא לכן נשבע בנק"ח כשזה יודע וזה אינו יודע.
נתיבות – אף שבס"ז )שלא נתן לחנווני כמה לתת לפועלים
נוטל חנווני בלא שבועה( שאני הכא שהיורד טרח ומורה
היתר לעצמו לבקש יותר ,לכן נשבע  ,משא"כ בחנווני )ס"ז(
שלא טרח.

דהאי ידע והאי לא ידע.
נתיבות :היינו במקום שהדין הוא שנאמן ליטול אז נוטל
בשבועה כשחברו יודע.
ומה שבס"ז נוטל בלא שבועה ! נראה הכלל של הרמ"א
שהיורד נשבע דווקא כשבעה"ב לא פשע שלא קצץ ליורד
שא"א לקצוץ ההוצאה ,לכן מחייב את היורד בשבועה.
אבל בס"ז שבעה"ב פושע שלא קצץ לחנווני כמה לתת
לפועלים שהרי ידע שכר הפועלים ,מש"ה נוטל בלא
שבועה.
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צא  -ד

 .1יש מי שאומר שאפילו אין החנווני טוען ברי שנתן
אלא טוען שמצא בפנקסו שנתן לפועלים כך וכך  -הרי הוא כברי,
א.הואיל ויש רגלים לדבר ,שהרי ציווהו בעל הבית לתת לפועלים.
 ) .2ויוכל להישבע על זה .א.והוא הדין שיוכל להישבע בכל דבר על פנקסו שסומך עליו
שהוא אמת( )תשובת הרא"ש(.

.1הרא"ש בתשובה:

מ"ש "חנווני על פנקסו"

משמע שאין החנווני טוען ברי ששילם ,אלא אומר
שכך מצא בפנקסו ששילם ,וקמ"ל שאנו סומכים ע"ז
כטענת ודאי.
א.וה"מ כשיש רגלים לדבר כגון חנווני שא"ל
בעה"ב שלם לפועלים ,אבל סתם אדם שיטען שפלוני
חייב לו על פי פנקסו אינו נאמן.

.2הרא"ש בתשובה:

גוי שמשכן לישראל

ואומר שהוא על חוב של י"ז זהובים ,והישראל מוציא
פנקסו שכתוב בו שהוא על חוב של ל"ו ,אע"פ שאינו
זוכר בברור כמה היה יכול להישבע ע"פ פנקסו.
א.ה"ה שיוכל להישבע בכל דבר על פנקסו שסומך
עליו שהוא אמת.

.1

שמצא בפנקסו

סמ"ע :פירוש ואם הודה בעה"ב שא"ל לתת – ה"ז נשבע
ונוטל ,ואם כופר נשבע בעה"ב ונפטר.

.2

הואיל ויש רגלים לדבר.

ש"ך :אבל אם יאמר מצאתי בפנקסי שאתה חייב לי כו"כ,
לא סומכים על פנקסו כיון שאין רגלים לדבר )רא"ש(.
ולכן אפילו היסת לא יכול להשביעו כיון שאין רגלים לדבר.
ולפ"ז מ"ש הרמ"א )2א בשם הרא"ש( "שיוכל להישבע על
פנקסו" מדויק היטב ,דזה הוי רגלים לדבר .וכ"מ מת'
הרא"ש.
מ"מ להוציא מיתומים )ס"ה( ודאי צריך רגליים ואומדנות
מוכיחות.
והנתיבות)התומים( – לעניין להשביע על פנקסו כל פנקס
הוי טענת ודאי וצריך רגלים לדבר ,וכן מורים בעלי הוראה.

צא  -ה

צא  -ה
 .1תשובת הרא"ש) :ומתוך זה פסק( :יש לדון ע"פ פנקסו של אדם
שרגיל לכתוב בו ענייניו ואפילו להוציא מיתומים הקטנים היכא דיש
רגלים לדבר שמה שכתוב בפנקס הוא אמת )כגון ראובן שמסר לשמעון אלף זוז לעיסקא בלא
שטר ,ואחר ד' חודשים נפטר שמעון ונמצא כתוב בפנקסו זיכרון המשכונות שלקח – מוציאים מיתומים ע"פ הפנקס(.

.2

)ועיין לקמן סוף סימן ק"ז(.

.2

שו"ע)קז/יב(:

ראובן שמת ונמצא בפנקסו

כתוב בכתב ידו שהוא חייב לשמעון מנה היורשים
פטורים דמלוה על פה אפילו בעדים אינו גובה
מהיורשים אלא אם כן היה תוך זמנו )וע"ל סימן צא
סעיף ה ולקמן סימן קי סעיף ז(.

ָ
תו ָר ֶת ָך
מה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

לדון ע"פ פנקסו.
.1
ערוה"ש :פירוש אפילו אין החנווני טוען ברי שנתן אלא
שכתוב על פנקסו שנתן סומכים עליו כמו טענת ברי ונשבע
חנווני ונוטל מבעה"ב ,כיון שיש רגלים לדבר שציווהו לתת
לפועלים )ע"פ הרא"ש(.
ועוד כתב בת' הרא"ש מעשה :מלוה שלקח משכון נגד

ָּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂש ָיח ִתי:

חו"מ
חלק ב5

בס"ד.

הלכות שבועות

צא 8 -

חנווני נשבע ונוטל ,ודין פנקסים

ההלוואה ושכח את סכום ההלוואה ,ומצא בפנקסו מדוקדק
שהמשכון עבור  16זהובים ,והלוה אומר שהשכינו רק עבור
 10זהובים – יכול המלוה להישבע וליטול ,כיון שהפנקס
מדוקדק.

ע"פ פנקסו.
ש"ך)ת' הרא"ש( :מי

שרגיל לכתוב מיד כל עסקיו
בפנקס ,ולא מצא עסק זה בפנקסו – יכול להישבע עליו דהוי
כמו ברי כיון שלא נמצא בפנקסו.
מהריב"ל – ה"ה אם תבעו מנה ,וכתוב בפנקסו רק  50לא
הוי מחויב שבועה ואינו יכול להישבע שמשלם.
מיהו כתב הרא"ש דווקא שכותב עסקיו מיד בפנקסו
שמונח לפניו ,ואם שוהה בנתיים לא ,שאשפר ששכח.

להוציא מיתומים.
ח' רקע"א :וה"ד דווקא על פי פנקס אביהם שחייב ,אבל
אדם שכתוב על פנקסו שפלוני חייב לו ונפטר אותו פלוני,
לא מוציאים מיתומיו ,אלא יכול לטעון ברי ורגלים לדבר
אבל פשוט שא"צ להישבע.
כ"כ נתיבות)תומים(.

פנקס שהוא אמת.
באה"ט)פליטת בית יהודה( :ודוקא אם זה לחובתו
מהני ע"פ פנקסו ,אבל לא לחייב חברו .מיהו ב' שותפים
שאחד מהם נושא ונותן וכותב בפנקסו וחברו סומך ע"ז –
מהני מה שכתוב בפנקס אף לחייב חברו.
כ"כ פ"ת)נו"ב(.

פנקס שהוא אמת.
ערוה"ש)או"ת ,נתיבות(:

דווקא שבא ליטול ע"פ
פנקסו צריך להיות הפנקס מדוקדק ,אבל כדי להשביע ע"פ
פנקס אפשר אף בפנקס שאינו מדוקדק כמו בטענת ברי ,כיון
שכתוב בו שפלוני חייב לו כו"כ.

.2

ונמצא בפנקסו כתוב.

סמ"ע :ול"ד )צא/ה( שיש לדון ע"פ פנקסו של אדם !
שאני בתם דמיירי שהיה רגלים לדבר שמה שכתוב בפנקסו
אמיתי.
והש"ך – ומה בכך שיש רגלים לדבר שמה שכתוב אמיתי,
עדיין יש לחשוש שמא פרע.
אלא שאני התם דליכא למיחש שמא פרע כגון שהוא תוך
זמנו.

צא  -ו

 .1אמר החנווני "אתה אמרת לי ליתן לפועליך מנה",
והוא כופר ואומר "לא אמרתי לך כלום"  -נשבע בעל הבית היסת ונפטר
)והחנווני עושה דין עם הפועלים(.

.2בעה"ת :ואם מודה ב  50נשבע שבועת התורה שלא ציוהו אלא 50
במקצת( ,ואם אמר חמישים ציוויתיך ליתן וחמישים איני יודע מתוך שאינו
יכול לשבע משלם.
)כדין מודה

.1רמב"ם:

אמר החנווני "אתה אמרת לי ליתן

לפועליך מנה" ,והוא כופר ואומר "לא אמרתי לך
כלום"  -נשבע בעל הבית היסת ונפטר.
כ"כ בעה"ת.
והר"ן)הרא"ה( – בעה"ב נפטר בלא שבועה,
משום שאינו כפירת ממון שאף אם היה מודה
שעשהו לשליח עדיין חנווני לא נוטל רק לאחר
שבועה )ומי אומר שישבע( ,ולכן אינו כפירת ממון

ָ
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שיצטרך חנווני להישבע.

.1

נשבע בעה"ב היסת

סמ"ע:

לאפוקי הר"ן)הרא"ה( שאין בעה"ב נשבע אפילו

היסת.
והש"ך – אין כאן מחלוקת :
כאשר הפועלים מכחישים החנווני שלא נטלו ,שאז לא יכול
חנווני ליטול אלא בשבועה – אז נפטר בעה"ב בלא שבועה,
ואפילו המחבר מודה לזה )דהוי שבועה על שבועה(.

ָּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂש ָיח ִתי:

בס"ד.

חו"מ
חלק ב5

הלכות שבועות
חנווני נשבע ונוטל ,ודין פנקסים

וכאן מיירי שהפועלים מודים שנטלו אלא שבעה"ב טוען
שלא ציווהו לתת שאינו חייב להם – שאז חנווני נוטל בלא
שבועה ,כאן בעה"ב נשבע ונפטר.
והנתיבות – מחלק,
כשתובע חנווני לבעה"ב ואומר אתה ציוות לתת ובעה"ב
כופר :
אם חנווני עדיין לא נשבע שנתן לפועלים – אין יכול
להישבע לבעה"ב )אף לא היסת( דלא הוי כפירת ממון דמי
יאמר שחנווני ישבע.
אבל אם חנווני רוצה להישבע עכשיו או שכבר נשבע
ובעה"ב עומד בכפירתו – צריך בעה"ב להישבע שלא ציווהו
דכפירת ממון גמור הוא )שהרי אם יודה חייב לשלם
לחנווני( .וזהו לכו"ע אף לש"ך.
ולא הוי שבועה על שבועה ,שאפילו יודה הנתבע לא חייב
לשלם רק להישבע ,כגון א"ל שותפי אתה והלה כופר ,שאף
שיודה שהיה שותפו עדיין יש עליו רק חיוב שבועה.
משאכ"כ שאם יודה בעה"ב השבועה על החנווני )ולא על
בעה"ב( וכבר נשבע חנווני ,הוי כפירת ממון.
אבל בעד אחד שאומר שציוה בעה"ב אין יכול לחייב את
בעה"ב שבועה ,שכל שאין ב' עדים מחייב ממון )שהרי אף
אם יעידו שאמר בעה"ב עדיין חנווני צריך להישבע( אין
לעד אחד דין עד לחייב שבועה ,אפילו כבר נשבע החנווני.
שכל שאין ב' עדים מחייבים שבועה אלא בצירוף התובע,
לא מצרפים שבועת התובע להגדת העד לחייבו שבועה.
משאכ"כ לעניין מודה במקצת כל שיש כפירה והודאה של
ממון חייב שבועה אף שמתחילה )לפני השבועה( לא היתה
כפירה של ממון.

.2

צא 9 -

ואם אמר חמישים,,,

ש"ך :בעה"ת – דקי"ל כר"מ שדן דינא דגרמי ,ודבר
הגורם לממון כממון דמי ,וכמו בשורף שט"ח של חברו
שחייב .בעל השטר אומר מנה היה בו והשורף אומר היה

רק חמישים – נשבע השורף כדין מודה במקצת ,ואם כופר
ששרפו נשבע היסת ,ואם מודה במקצת ועל השאר אומר
איני יודע משאיל"מ.
וכן גם גבי חנווני כיון ששליח עושה שליחותו ודבר הגורם
לממון כממון דמי.
ול"נ – אף בלא דינא דגרמי חייב בעה"ב ,כיון שע"פ ציווי
נתן הוי כלוה .אף בשורף שטרו חלקתי על בעה"ת שאין
שבועה דאורייתא.

מתוך שאינו יכול להישבע משלם
ערוה"ש :משאיל"מ – דווקא כשהפועל מודה שנטל
מהחנווני ,ובעה"ב אומר שלא ציווהו לפי שאינו חייב
לפועלים כלל בזה אם היה בעה"ב מודה היה נוטל חנווני
בלא שבועה ,וכשהוא כופר הוי כפירת ממון וחייב שבועה
)ואם לא יכול להישבע משלם(.
אבל אם הפועלים מכחישים החנווני שלא נטלו שאז גם אם
היה בעה"ב מודה שציוה עדיין חנווני צריך שבועה )והוי
שבועה על שבועה( נמצא שאין כאן כפירת ממון ובעה"ב
שכופר פטור משבועה ובמודה במקצת פטור מלשלם )ול"א
משאיל"מ( )ש"ך(.
קצה"ח :קשה ,שפסק שצריך בעה"ב להישבע אף
שהחנווני צריך שבועה.
ובסימן )צ/ג( עד אחד שמעיד שנכנס למשכנו ונטל תחת
כנפיו ,א"צ להישבע רק שלא גזל ושלו נטל )וא"צ להישבע
נגד העד( כיון שהתובע צריך שבועה ?
ונראה :כיון שמדינא נוטל חנווני בלא שבועה )למחבר(
והשבועה רק תקנת חכמים ,לכן כשאינו יכול להישבע נוטל
בלא שבועה ,כגון אם היה חנווני חשוד .מש"ה ג"כ כיון
שבעה"ב כופר אין החנווני יכול להישבע ,לא פקעה זכותו,
ולכן הוי בעה"ב כופר ממש ממון אף שעדיין לא נשבע
חנווני דהו"ל אינו יכול להישבע.
והר"ן)הרא"ה( – ס"ל שדין חנווני ליטול רק בשבועה )ולא
מתקנה כהרמב"ן( ,מש"ה כל שלא נשבע אין לו זכות כלל.

צא  -ז

 .1אם לא נתן בעל הבית לחנווני קצבה כמה יתן
לפועליו ,אלא אמר ליה "תן להם מה שצריכים" :אם אין הפועלים
לפנינו או מתו  -החנווני נאמן לומר כך וכך נתתי להם ונוטל מבעל הבית
בלא שבועה.
.2הגה :וי"א דאף אם הפועלים בכאן והחנווני נתן להם יותר משכרן ,הואיל ולא נתן קצבה
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ָּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂש ָיח ִתי:

חו"מ
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בס"ד.

הלכות שבועות
חנווני נשבע ונוטל ,ודין פנקסים

כמה יתן להם  -הרי החנווני נשבע ונוטל

.1בעה"ת:

)ב"י בשם התרומות(.

א"ל בעה"ב לחנווני תן לפועלים מה

שצריכים ולא פסק קצבה הואיל ותלה במאמר
הפועלים הוי כאילו קצץ וחזקה עשה חנווני שליחותו.
ואף שנתן חנווני לפועל יותר משכירותו ,כיון שבעה"ב
ידע הקצבה ולא החנווני ,ומדלא פירוש בעה"ב
הפסיד על עצמו ,ולכן כשאין הכחשה מול הפועלים
נוטל חנווני בלא שבועה.

.2בעה"ת:

כשבעה"ב קץ לפועלים ,וטוען חנווני

שנתן להם כו"כ יותר משכרן ,כיון שבעה"ב ידע
שהחנווני לא יודע הקצבה היה צריך לפרש לו,
ומדלא פירש הפסיד על עצמו ,וחנווני נשבע ונוטל.

.1

צא 10 -

החנווני נאמן ,,,בלא שבועה.

סמ"ע :אף לרמ"א )ב( כשמתו הפועלים ובא חנווני לבד,
נוטל רק בשבועה )וכאן נוטל בלא שבועה( !
ה"ד כשאין בעה"ב יודע אם נתן כלל לפועלים ,אבל כאן
בעה"ב יודע שנתן לפועלים אבל אינו יודע כמה מודה
הרמ"א שנוטל החנווני בשבועה.
כ"כ הש"ך )ב"ח( – לאפוקי הע"ש.

בלא שבועה.
סמ"ע :ומ"ש הרמ"א)ג( דמי שהוציא הוצאות על נכסי
חברו ברשות ,,,והנתבע אינו יודע כמה ,נשבע היורד ,וכאן
א"צ שבועה ! י"ל ששם נשבע היסת ,וגם כאן נשבע היסת
ולא נפטר רק משבועה בנק"ח .ודוחק.
והש"ך – חולק ,כאן אף היסת א"צ ,ובס"ג מיירי בנק"ח,
ולא קשה –
כאן כיון שא"ל תן להם מה שצריכים ,הואיל ותלה הדבר
במאמר הפועלים כאילו קץ )שנוטל בלא שבועה כשאין כאן

פועלים ,לפי המחבר ס"ב(.
והב"ח – וי"ל שבס"ג כשהוציא הוצאות לא היה דעתו
לחזור וליטול מבעה"ב ,שהיה סובר שבעה"ב לא יגרש אותו
אלא הוא יאכל הפירות ,ולכן לא דייק כמה הוציא לכן
מחייבים אותו שבועה שידייק .משא"כ בחנווני שידע
שיחזור ליטול מבעה"ב ודייק כמה הוציא – נוטל בלא
שבועה.
מ"מ הש"ך – דחה תירץ זה של הב"ח.

בלא שבועה.
נתיבות :אבל אם ציוה בעה"ב לחנווני לתת להם לאכול
ולשתות ,שלא היה לבעה"ב לתת להם קצבה – חייב חנווני
שבועה כמו בשאר מוציא הוצאות )או"ת(.

.2

ויש אומרים

ש"ך :הלשון אינו מדוקדק ,שהרי גם המחבר מודה לדין
זה שהרי שני הדינים הם מבעה"ת.
וטעמו :שברישא כשאין פועלים מכחישים החנווני נוטל בלא
שבועה ,אבל בסיפא שמכחישים אותו צריך החנווני
להישבע כדי ליטול )שהרי אפילו כדי שכרם צריך להישבע
כשמכחישים אותו(.

דאף אם הפועלים כאן ,,,נשבע ונוטל.
סמ"ע :פירוש הפועלים כאן ומכחישים החנווני שלא נתן
כו"כ ,עכ"ז נוטל חנווני בשבועה.

נשבע ונוטל.
נתיבות :ברישא הוי פשיעת

בעה"ב שלא נתן לחנווני
קצבה ,שאף אם היה נותן החנווני לפועלים בפני עדים לא
היה מועיל ,שהרי א"ל בעה"ב לתת להם מה שיבקשו.
משא"כ בסיפא שאם היה נותן בעדים ,הפועלים לא היו
יכולים להכחישו ,והחנווני פשע ולכן השבועה מדינא.

צא  -ח

 .1קטן ששכר פועלים ואמר לחנווני לפרוע ,חנווני אומר
נתתי ,והפועלים אומרים לא נטלנו:
א .יש מי שאומר  -שדינו שוה לדין הגדול.
ב .ולהרמב"ם  -הפועלים נשבעים ונוטלים ממנו אבל לא החנווני.
ָ
תו ָר ֶת ָך
מה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

ָּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂש ָיח ִתי:

בס"ד.

.1

חו"מ
חלק ב5
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קטן שאמר לחנווני לפרוע.

1א .שוה לדין הגדול.
סמ"ע)טור( :הפועל נוטל לפי

א.ר"י הלוי – אע"פ שאין הקטן חייב בתביעות
אחר ,כאן שניהם נשבעים ונוטלים .ואף שהפסוק
מיעטו לקטן דכתיב "איש כי יתן" ,ה"מ שלא נשבעים
על טענת קטן ,אבל שבועת הנוטלים שלא מחמת
תביעה של הקטן נשבעים.
ודוקא פועלים נשבעים ונוטלים ,כיון שיש הנאה לקטן
)שאל"כ לא היו נשכרים לו( ,וחנווני שגם בא הנאה
לקטן שעזר לו לפרוע לפועלים ,אבל שאר עניינים
לא.

ב .פועלים נשבעים ונוטלים.
קצה"ח :קשה – שהרי פסק הרמב"ם

ב.והרמב"ם – דווקא הפועלים נשבעים ונוטלים,
אבל חנווני לא נשבע ונוטל ,כיון שאין לקטן בזה
הנאה שהרי עכשיו חייב לשלם לפועלים ,והחנווני
הפסיד על עצמו שנתן מממונו ע"פ קטן.

אבל לא חנווני.
נתיבות :אף למ"ד המלוה לקטן

שיש בו הנאה לקטן,
והחנווני ג"כ לפי שא"ל מה שהאמנת לי לתת לפועלים
בהנאתך נתתי.

)כאן ס"ב(
כשמשלם רק לאחד נוטל בלא שבועה ,וא"כ כאן שהחנווני
לא נוטל למה הפועלים צריכים להישבע ?
וי"ל שאפשר ששבועה זו רק היסת ,שעכ"פ חייבים להישבע
נגד החנווני )ולא לבעה"ב( אולי יודו ויוכל חנווני ליטול.
חייב קטן לשלם ,כאן
פטור ,שחיוב של בעה"ב הוא בגלל שיאמר לו חנווני
"האמנת לפועלים ולא אמרת לי לתת בפני עדים" ,ה"מ
בגדול אבל בקטן שאין לו דעת לסמוך עליו והיה לו לתת
לפועלים בעדים .ועוד שאין שליחות בקטן )והחנווני לא
נעשה שליח של קטן(.

צא  -ט

 .1אמר לחנווני תן לי בדינר פירות ונתן לו והרי הפירות
מונחים ברשות הרבים ,והחנווני תובע הדינר ,והלוקח אומר נתתיו לך
והשלכת לתוך כיסך  -הלוקח נשבע כתקנת חכמים בנקיטת חפץ ונוטל
הפירות.
נתן הלוקח דינר לחנווני ובא ליטול הפירות המונחים בר"ה ,ואמר
החנווני דינר זה הוא דמי פירות שכבר נתתים לך והולכתם לתוך ביתך -
החנווני נשבע בנקיטת חפץ.
וכן הדין בנותן דינר לשולחני ליטול מעות הצבורים בר"ה:
אם הודה השולחני שמכרם ועדיין לא נטל הדינר  -נשבע הלוקח
בנקיטת חפץ שנתן הדינר ונוטל המעות.
ואם לא הודה שמכרם לו אע"פ שמודה שלקח ממנו דינר עתה וטוען
שדינר זה דמי מעות שכבר הוליכם הלוקח  -נשבע השולחני בנקיטת
חפץ.
א.הגה :וכל זה שהפירות או המעות מונחים ברשות הרבים ,אבל אם כבר הכניס בעל הבית
לרשותו והחנווני תובע הדינר  -בעל הבית נשבע היסת ונפטר.
ואם הפירות או המעות ברשות החנווני ותבען בעל הבית  -החנווני נשבע היסת ונפטר )טור(.

ָ
תו ָר ֶת ָך
מה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

ָּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂש ָיח ִתי:

בס"ד.
סיכום:

חו"מ
חלק ב5
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אמר לחנווני תן לי בדינר פירות

פירות ברה"ר
פירות ברשות לוקח
פירות ברשות חנווני

נתן הלוקח דינר ותובע הפירות
נתן החנווני הפירות ותובע הדינר
חנווני נשבע בנק"ח ונפטר
לוקח נשבע בנק"ח ונוטל הפירות
לוקח נשבע היסת ונפטר
חנווני נשבע היסת ונפטר

.0שבועות)מה :(.משנה

 -אמר לחנווני תן לי

בדינר פירות ונתן לו ,אמר לו תן לי אותו דינר אמר לו
נתתיו לך ונתתו באונפלי  -ישבע בעל הבית שנתן לו
את הדינר.
אמר לו תן לי את הפירות ,אמר לו נתתים לך
והולכתים לתוך ביתך  -ישבע חנוני.
רבי יהודה אומר  -כל שהפירות בידו ידו על העליונה.
אמר לשולחני תן לי בדינר מעות ונתן לו ,אמר לו
תן לי את הדינר אמר לו נתתי לך ונתתו באונפלי-
ישבע בעל הבית נתן לו את הדינר.
אמר לו תן לי את המעות ,אמר לו נתתים לך
והשלכת לתוך כיסך  -ישבע שולחני.
רבי יהודה אומר אין דרך שולחני ליתן איסר עד
שיטול דינר.
גמ)מח :(.תניא – רבי יהודה אמר :אמתי בזמן
שהפירות צבורים ומונחים ברה"ר ושניהם עוררים
עליהם ,אבל הפשילן לאחוריו – הממע"ה.

ישבע
רש"י – היסת.
√תו"ס – נק"ח ,שהרי בזמן המשנה לא נתקנה
עדיין שבועת היסת.

.1שיטת הרי"ף

ע"פ פירוש הר"ן :כל המשנה

מדברת שהפירות מונחים ברה"ר כמ"ש בברייתא
)מח: (.
ברישא – בעה"ב נשבע ונוטל ולא חנווני ,כיון שטענת
בעה"ב טובה יותר ,שהחנווני עצמו מודה שמכר לו
הפירות ואינו תובע רק המעות.
בסיפא – שהחנווני טוען שהדינר שקיבל הם על
הפירות שכבר קיבלם בעה"ב ,ובעה"ב טוען שלא
קיבל עדיין הפירות – נשבע חנווני ונוטל הפירות
שברה"ר  ,משום שטענת חנווני טובה יותר לפי

ָ
תו ָר ֶת ָך
מה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

שלדבריו אין לבעה"ב שום דררא בפירות ,ובעה"ב
מודה שהם של חנווני אלא שנתן הדינר.
ור"י חולק בסיפא – גם בסיפא בעה"ב נשבע ונוטל
)כמו ברישא( ,לפי שאין דרך חנווני להניח פירותיו
ברה"ר עד שימכרנו .לכן נשבע בעה"ב ונוטל ,מיהו
שבועה זו היא היסת ולא נק"ח.
כ"ד הרא"ש.
א.כ"ד הרמב"ם :ומיירי שהפירות מונחים
ברה"ר ,אבל היו ברשות מוכר ממש או ברשות לוקח
הממע"ה ואין כאן אלא היסת.
ב"י :אע"פ שיש פירושים אחרים ,כיון שהרי"ף
רמב"ם והרא"ש פירשו כן – הכי קי"ל.

.1

לוקח נשבע.

סמ"ע :ברישא – חנווני מודה שהפירות הללו הניחם
ברה"ר בשביל הלוקח שקנאם אלא שתובע הדינר ,נמצא
חנווני בא להוציא מיד בעה"ב .לכן נשבע בעה"ב ששילם
ונפטר ולוקח הפירות שהחנווני הודה שקנאם.
בסיפא – לא מודה חנווני שפירות שברה"ר בשביל הלוקח,
ובעה"ב בא להוציא מהחנווני הפירות – הממע"ה ונשבע
חנווני ונפטר מהדינר שאמר בעה"ב ששילם לו ,והפירות
יישארו ברשות חנווני.

והולכתם לתוך ביתך.
ש"ך :המחבר פסק כשיטת הרי"ף וכמו שמפרש הר"ן.
כ"ד הרמב"ם ה"ה – שמפרשים כיון שמודה שמכר ,הפירות
הם חוץ לחנותו ברה"ר ובעה"ב נשבע ונוטל.
וכתב הב"י – שכן דעת הטור והרא"ש .וזה אינו.
ולפענ"ד יש בזה כמה וכמה דעות נוספות.
ראה פירוט השיטות )**(

ָּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂש ָיח ִתי:

בס"ד.
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)**( :פירוט השיטות לפי הש"ך.
השיטה
פירות

רישא
מעות

√הרי"ף

מונחים ברה"ר

---

תו"ס)ר"י(

כליו של לוקח
ברשות חנווני

---

רש"י

לוקח הפשיל
הפירות בקופתו

דינר ביד לוקח
לגמרי

הרז"ה

סמ"ג,
ר"ח

ש"ך

הדין

פירות

סיפא
מעות

נשבע לוקח
ונוטל הפירות
נשבע לוקח
ונוטל הפירות
כיון שעדיין
הוא ברשות
חנווני
נשבע לוקח
ונוטל

ברה"ר

---

---

נתנו בחנות
ולא נטלו
חנווני

פירות ברשות
חנווני לגמרי

דינר ביד חנווני
לגמרי

צבורים
ומונחים ע"ג
הקרקע

---

---

שניהם אדוקים
בדינר או
ברה"ר

לוקח הפשיל
ישבע לוקח,
--הפירות בקופתו,
כיון שלא
ולא הפסיק לקחת
הוליך עדיין
לביתו
לביתו
לוקח נשבע
--פירות מונחים
ונוטל,
ברה"ר
כיון שיצאו
מרשות חנווני
ולא נכנסו
לרשות לוקח
)*(
בעה"ב טוען ברי ששילם לו ,חנווני טוען שמא
פירות ביד לוקח
חנווני מסופק
ישבע לקוח
ממש ,אלא שעדיין שמא לא קיבל כמו בחנווני על
בחנות
המעות
פנקסו

נשבע חנווני
ונפטר
נשבע חנווני
)כיון שהוא לא
ממש ברשותו(
ונוטל המעות
ישבע חנווני
ויפטר מלתת
פירות
ישבע חנווני
ויפטר ,כיון
שאינם ברשותו
ממש
נשבע חנווני
שנתן הפירות
ויטול הדינר

חנווני טוען ברי שנתן הפירות ,בעה"ב טוען שמא
לקוח דורש
ישבע חנווני,
מעות ביד
הפירות כיון
כיון שלוקח
חנווני ממש
שהם בידו
מודה שלא
קיבלם

)*( :אם היה ברשות לוקח  -היה נשבע היסת ונפטר.
ואם ברשות חנווני  -נשבע חנווני היסת ונשאר אצלו.

ָ
תו ָר ֶת ָך
מה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

הדין

ָּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂש ָיח ִתי:

הלכות שבועות
סימן צ"ב:

דין החשוד על השבועה.

סימן צב :דין החשוד על השבועה .
ובו י"ד

אחד ) סנהדרין :כז .שבועות :מד ,מה ,מז .ב"מ :ה( .

צב  -א

 .1רמב"ם :החשוד על השבועה  -אין משביעים אותו ,לא
שבועת התורה ולא שבועה של דבריהם )אלא כנגדו נשבע ונוטל( .א.ואם אמר
התובע אקבל שבועתו אף על פי שהוא חשוד  -אין שומעין לו.
החשוד על השבועה.
.1
קצה"ח :מיגו שחשוד על ממון חשוד על

אין משביעים אותו
ערוה"ש :וא"ת למה בחנווני ופועלים משביעים
שניהם אף שאחד ודאי משקר ?
וי"ל שבחנווני ופועלים לא נשבעים יחד אלא זה אחר
זה ,וכשמשביעים הראשון אמרינן ודאי נשבע אמת
והשני ודאי לא ישבע .ואם ירצה אח"כ גם השני
להישבע אמרינן ודאי אמת נשבע אלא שהראשון נשבע
לשקר ,וזה כבר עבר.
משא"כ בחשוד שאנו יודעים שחשוד על השבועה לא
נותנים לו להישבע.

השבועה?
תו"ס – החשוד על הממון )גזלן( או שעבר על השבועה
חשוד לשבועה רק מדרבנן.
וה"מ בגזלן לשעבר שאפשר שבניתים חזר בתשובה
וחזר לכשרותו ,אבל אם עכשיו חושדים בו על הממון
הוי חשוד על השבועה ואי אפשר להשביעו על מה
שעכשיו חושדים בו שהרי לא חזר לכשרותו ולא יצא
מהחשד ]מלבד לעניין עדות שאף גזלן לשעבר פסול[.
ובחשוד דרבנן )כגון על גזל לשעבר( חכמים החמירו
עליו שכנגדו ישבע ויטול ,אבל במקום שלא שייך
שכנגדו ישבע )כגון שנים אוחזים בטלית ,או כל תובע
לחברו שכמו שזה חשוד לכפור זה חשוד לתבוע שלא
כדין( – אז מחייבים שבועה.
אבל בחשוד עכשיו על גזל ]כגון נפקד שצריך להישבע
שאינה ברשותו[ שהוא חשוד עכשיו על ממון שבועתו
לבטלה אפילו מהתורה ,ואין להשביעו.
מ "מ צ " ע .

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

אין משביעים אותו.
סמ"ע :טעמו – משום שהוא חשוד להוציא שם
שמים לבטלה ויש בזה חילול השם )ולכן לא משבעים
אותו(.
ואע"פ שעכשיו נוטל בלא שבועה )שמרוויח( כמ"ש
הרמ"א)י"א( אפ"ה אין שומעים לתובע להשביעו,
משום חילול השם.
ח' רעק"א :המזיק ממון חברו בידיים ע"מ לשלם
)שאינו רשאי( :
ב"ח)מרדכי( – מיקרי רשע דחמס )שפסול לעדות ואינו
נשבע( .כ"כ כנה"ג.
וביש"ש – לא נפסל לעדות.

1

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

הלכות שבועות
סימן צ"ב:

דין החשוד על השבועה.

צב  -ב

 .1נקרא חשוד מי שנשבע לשקר ,אחד שבועת העדות
ואחד שבועת הפקדון ב.ושבועת שווא וביטוי ,ואפילו עבר על חרם
שהחרימו הקהל.
א .ויש אומרים  -דדוקא בשבועה דלשעבר כגון אכלתי ולא אכלתי
שבשעה שיצא שבועה מפיו יצאה לשקר ,אבל בשבועה דלהבא כגון שלא
אוכל ואכל – לא )ה"ה בחרם שלא נפסל(.
ה ::העובר על השבועה ,אחד שבועת שווא ואחד שבועת שקר של ממון
לד
לד –– ה
וביטוי  -פסול .טור :ואפילו עבר על חרם שהחרימו הקהל.
וי"א שאינו נפסל אלא דוקא בשבועה דלשעבר ,דבשעה שיצתה שבועה מפיו
יצאה לשקר; אבל בשבועה דלהבא ,כגון שלא אוכל ,ואכל ,לא.
הגה :מי שבאו עדים שעבר על שבועתו  -אינו נאמן לומר :שוגג או אנוס הייתי ,להכשיר
עצמו )ב"י בשם רשב"א(.

.1סנהדרין)כז:(.

"ֹלא ִתּׂשָ א ֵ ַ
ׁשמע ׁשָ ְוא ַאל

סיכום :העובר על שבועת ביטוי )להבא(.
רש"י – אינו נפסל שהתכוון לקיימו ולא נשבע

להי ֹת ֵעד חָ מָ ס ":אלו הגזלנים
ׁשת י ְָדָך ִעם ָרׁשָ ע ִ ְ
ּתָ ֶ
ומועלין בשבועות.
שבועות)מד :(:גבי כנגדו חשוד על השבועה –
אחד שבועת העדות ואחד שבועת הפקדון ואפילו
שבועת שווא.
וליתני נמי שבועת בטוי ?
כי קתני שבועה דכי משתבע לשקר משתבע ,אבל
שבועת ביטוי י"ל שבאמת נשבע.

לשקר.
כ"כ מרדכי)ראבי"ה ,ריב"א( ,משרים +רא"ש ]רי"ף[,
טור]רמב"ם[ ,ה"ה]רשב"א ,רמב"ן[ ,ריב"ש]רמב"ן[.
ב√.אבל ר"ת – נפסל.
כ"כ מרדכי)תוספת ,מור"ם( ,ריב"ש]רמב"ם[ ,ראש,
טור ,הה],רב האי[.
א.הריב"ש :מכריע.
נשבע שלא לאכול ואכל – כיון שעבר בקום ועשה
וחייב מלקות ,נפסל לעדות ולשבועה.
אבל נשבע לאכול ולא אכל – כיון שעבר בשב וא"ת
אינו נפסל.
וכנ"ד הרמב"ם.

א.פרש"י :שבועת ביטוי – דלהבא )אוכל או
לא אוכל( י"ל שמתכוון לקיימו ואפילו עבר עליה
שכפאו יצרו אינו חשוד על שבועת שקר.
כ"כ הר"ן)ר"ת( ,רא"ש ,מרדכי)ר"י ,תו"ס(.
מרדכי)ראבי"ה ,ריב"א(.
ב.אבל ר"ת – אף העובר על שבועת ביטוי פסול,
אלא דלא קמיירי המשנה במידי דקושטא משתבע.
והראיה)כתובת פה (.אותה אישה שנתחייבה שבועה
בב"ד ואמרה בת רב חיסדא שהיא חשודה על
השבועה והיפך רבא שבועה כנגדה.

.1

סמ"ע :פירוש השביעהו ב"ד אם יודע עדות לחברו
ונשבע שאינו יודע ,ואח"כ נודע שידע.
ומיירי שנעשה המעשה בזמן קרוב שודאי לא שכח
העדות .שאל"כ לא היה הנפסל )שמא שכח העדות(.
הש"ך – כ"כ הר"ן.

ובה"ג גרס שאמרה בת רב חיסדא שאותה אישה
נשבעה שלא לאכול ואכלה )אע"פ שיש לומר שאמת
נשבעה שחשבה שלא לאכול(.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

שבועות העדות
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דין החשוד על השבועה.

אבל מהרשב"א מוכח – שבכל עניין אין יכול לומר
שכחתי .כ"כ הסמ"ע עצמו .ותימה על הסמ"ע !

אפילו עבר על חרם ,,,וי"א

א.
סמ"ע :ואף שחרם גזרו הקהל שלא יעבור על תקנתם

ושבועת שווא

והיתה דעתו לקיימו ורק אח"כ יצרו התגבר עליו ,והוה
אמינא שאינו חשוד להישבע לשקר כיון שאז בשעה
שקיבל עליו החרם או נשבע שלא יאכל לא הוציא שקר
מפיו ,קמ"ל שנפסל.
וי"א ס"ל – כיון שבשעה שנשבע אינו שקר ,אף
שאח"כ עבר על השבועה – לא נעשה חשוד.

סמ"ע :פירוש שבועת שווא שנשבע לשנות את הידוע
כגון על עץ שהוא אבן או נשבע על עץ שהוא עץ.
ושבועת שקר – בשעה שנשבע ידע שהוא שקר.

שבועת שווא
פ"ת)תחו"י( :מעשה בא לפני באחד שתבע שדכנות

שלא אוכל ואכל

וזה כפר שמעולם לא דיבר עמו בזה ,וכשאמר התובע
שיביא ראיה כעס הנתבע ורץ אל המזוזה ואמר "הרני
נשבע בשם שד-י שאם יביא ראיה ואתחייב שבועה
אשבע ולא אתפשר עמו" ,ואח"כ הביא ראיה ושילם לו
הנתבע ולא נשבע.
אחר זמן בא הנתבע לדין ונתחייב שבועה ,והסתפקתי
אם נקרא שבועה שעשה קודם )ליד המזוזה( שבועת
שווא )ונפסל שוב לשבועה( .שאם היה נשבע שיאכל
נבלות ודאי היה נפסל כיון שנבלות דבר מצוי ובידו,
משאכ"כ בשבועה שלא בטוח שהיה מגיע לחיוב
שבועה כסבור שיטרחו הדיינים לעשות פשרה .ודברתי
על לבו ועשו פשרה ,שאל"כ צ"ע אם נקרא חשוד.

סמ"ע :נקט "שלא אוכל" לרבותא שאף שנאסר עליו
האוכל בשבועתו והו"ל כאוכל נבילות שנפסל לשבועה
)כמ"ש המחבר סימן ד( ! מ"מ כאן לא נפסל ,שיש
מקום ליצר הרע לגרותו כיון שלא אסרתו התורה ,ולכן
אינו חשוד להוציא שבועת שקר מפיו.

דווקא לשעבר.
פ"ת :כנה"ג  -כיון דהוי ספקא דדינא ,לא מוציאים
ממון ופטור הנתבע בלא שבועה.
ושער המשפט כתב – נראה הפוך ,כיון שעכשיו בודאי
חייב שבועה דאורייתא אלא אי אפשר להשביעו ,א"כ
משאיל"מ.
לא מבעי למ"ד אף בדבר שלא הו"ל לדעת אמרינן
מתוך שאינו יכול להישבע משלם )כ"ד הש"ך( ,שאף
שלא פשע )שהרי לא היה לו לדעת( משלם ,ה"ה כאן.
אלא אפילו למ"ד ל"א משאיל"מ אלא בדבר דהו"ל
לדעת )שיטת התו"ס ,רא"ש רשב"א( ,כאן בשבועה
להבא רשע הוא כיון שעבר על שבועתו ,נהי דאינו
נפסל משום שכפאו יצרו מ"מ עבירה עשה וא"א
להשביעו ומשאיל"מ.

שבועת ביטוי.
סמ"ע :דכתיב "להרע או להטיב" שנשבע שאכל ולא
אכל או איפכא.

אפילו עבר על חרם.
ערוה"ש)הגר"א( :קבלה דינה כשבועה ,כמו
שמצינו בשופטים )כא( ביפתח במצפה ולא מצינו
שנשבע שם אלא קבלה.
ולפי הגר"א – אף בשבועה דלהבא נפסל ,שעבר על
קבלה.

צב  -ג

 .1וכן הפסול לעדות מחמת עבירה ,בין עבירה של
תורה כגון מלוה בריבית או אוכל נבילות וכיוצא בהם בין של דבריהם
כגון מפריחי יונים ומשחקים בקובייה  -נקרא חשוד.
 .2וכל מי שחשוד ליקח ממון חבירו חשוד על השבועה.
א.ודוקא שיש עדים שלקח ממון חבירו ,אבל בלא עדים  -אינו חשוד,
דשמא מלוה ישנה יש לו עליו שבשביל כך תפס אותו.
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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.1

שבועות)מה :(.משנה

דין החשוד על השבועה.

שבאו עדים שראו המעות בידו בשעה שכפר אמרינן
משתמיט.
מלוה ישנה שייך רק בפקדון ולכן כופר עכשיו עד
שיתברר לו האמת ולא ישבע לשקר ,וזה דווקא שלא
נחשד בעדים שאז תולים שמא מלוה ישנה יש לו עליו.

– שכנגדו חשוד על

השבועה כיצד:
אחת שבועת העדות ואחת שבועת הפקדון ואפילו
שבועת שוא ,היה אחד מהן משחק בקוביא ומלוה
ברבית ומפריחי יונים וסוחרי שביעית שכנגדו נשבע
ונוטל.

]ספק[ מלוה ישנה.

ב"י – וכל הפסול לעדות פסול לשבועה.

סמ"ע :יש לגרוס "ספק מלוה ישנה" ע"פ הגמרא
שנתבע זה עצמו מסתפק אם נשאר לו ביד התובע ממון
כל כך ורוצה לתפוס בינתיים עד שיתברר לו מתוך
פנקסו אם חייב לו ,ואם לא יחזיר לו ,מש"ה משביעים
אותו ואז לא ישבע עד שיהא ברור לו.
והע"ש – חמור לאנשים ספק איסור שבועה מספק
גזל.

מרדכי)ראב"ן( :המרים יד על חברו אע"פ שלא הכהו
נקרא רשע ושכנגדו נשבע ונוטל עד שישוב מרשעו.

.2

ב"מ)ה :(:גבי שנים אוחזים בטלית,,,

ונימא מיגו דחשוד אממונא חשוד נמי על השבועה.
אביי אמר – חיישינן לספק מלוה ישנה שיש לו עליו
)ולא לא חשוד על השבועה(.

]ספק[ מלוה ישנה
כן הגיה הסמ"ע – ספק מלוה ישנה
אבל הט"ז – א"צ להגיה

א.הרא"ש – הרי"ף הביא רק את דברי אביי,
משמע שבעלמא החשוד על הממון חשוד על
השבועה ושאני הכא שתלינן בספק מלוה ישנה כל
שאין עדים ,אבל כשיש עדים שלקח ממון חברו נפסל
שהרי יש כאן גזל ודאי וספק מלוה ישנה.

.1

ספק מלוה ישנה
קצה"ח :כשמחל לו כל המלוות ישנות ,האם יש
חיוב שבועה ?
והר"ן – נ"מ אם מחל לו כל התביעות וכל המלוות
שיש לו עליו ,שאז כבר אין לתלות בספק מלוה ישנה
ופטור משבועה אם כופר ,דמיגו דחשוד על הממון
חשוד על השבועה .
ולפ"ז :צריך לדקדק כשנתן לו פטור עד היום ונתהווה
איזה טענה ותביעה דלא שייך אשתמוטי )כגון נשבע
ונוטל( אין משביעים אותו .ולא ראיתי נזהרים בזה.
והנתיבות – ולפענ"ד נראה דליתא ,שהרי מ"מ בטענה
זו עצמה שמא מסופק הוא ושכח אם פרע או לא לכן
טוען דברי שפרע עד שיזכור ]וא"כ ג"כ הוי ספק מלוה
ישנה ונאמן בשבועה[.
קצה"ח :אם שייך ספק מלוה ישנה כשתבעו רבית
קצוצה.
שטמ"ק)הרא"ה( :אם טענו "ריבית קצוצה נטלת
ממני" והלה כופר ישנה מחלוקת )ר' יוחנן ואביי( אם
נשבע.
ול"ד לנגזל שלכו"ע נשבע ,שבגזלן אם פורש
מהשבועה ומשלם מתקן איסור גזלה )ולכן יש לומר
שעיכב אצלו בגלל ספק מלוה ישנה ,שהרי יוכל אח"כ
כשיתברר לו להחזיר ולתקן( אבל בריבית ברגע שלקח
לא יכול לתקן איסור הריבית לפי הרמב"ן )ולא שייך

בין של דבריהם

סמ"ע :פירוש וכ"א נפסל לפי ענינו ,על איסור
דאורייתא נפסל מהתורה ועל איסור דרבנן נפסל
מדרבנן.
פ"ת)רעק"א( :פסול מדבריהם צריך הכרזה כדי
שיפסל ,וה"מ לעניין עדות אבל לעניין שבועה נפסל אף
בלא הכרזה .כ"כ מהר"מ שיף.
מ"מ התו"ס – ס"ל שאף לשבועה צריך הכרזה לפסלו.
לעניין דינא :פסולי דרבנן שעדיין לא הכריזו עליהם:
אם חייבים לאחרים – נקרא חשוד וכנגדו נשבע ונוטל.
ואם חייב שבועה לאחרים ,שאם לא ישבע יפטר לגמרי
מיקרי אינו חשוד וישבע ,שלא מפסידים אחרים כ"ז
שלא הכריזו עליו.

2א .מלוה ישנה יש לו עליו.
סמ"ע :שני אופנים לא נפסל האדם -
א .מכוח מלווה ישנה.
ב .דאמרינן אשתמוטי הוא דמשתמיט.
אישתמוטי לא שייך רק בהלוואה )ס"ד( שמשתמט עד
שישיג המעות ויחזיר לו ולא מתכוון לגוזלו ,ובזה אף
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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דין החשוד על השבועה.

לתקן איסור ריבית )כתלמידי הרשב"א( ,ולכן תולים
בספק מלוה ישנה )שיש חשש ששמא עיכב אצלו
שחשב שאם יתברר שאין לו מלוה ישנה יחזיר הריבית
ויתקן(.

ספק מלוה ישנה ,שברגע שלקח שוב לא יוכל לתקן
איסור הריבית(( לכן יש מחלוקת אם ישבע.
מיהו לפי שו"ע ביו"ד סוף קס"ט שכתב שנשבע אף על
הריבית משום דס"ל דלא משמע לאינשי שלא יוכל

צב  -ד

 .1התובע לחבירו מלוה שהלוהו וכפר אע"פ שמביא
עדים להכחישו  -אינו חשוד כל זמן שלא נשבע ,אבל הכופר בפקדון -
הוי חשוד אע"פ שלא נשבע ,א.והוא שיש עדים שראוהו בידו בשעה
שכפר.
ב) .הגמ"ר :מיהו אם רוצה לשלם הפקדון אע"ג דעובר על לא תחמוד אינו נפסל(.

.1

ב"מ)ה:(:

א"ר אידי בר אבין א"ר חיסדא –

התובע לחברו מלוה
.1
קצה"ח :הכופר במלוה ונשבע האם נפסל כמו

– שאין דעתו לגוזלו אלא

בפקדון ?
הרי"ף בשערים :הכופר במלוה ונשבע לא נעשה
חשוד ,והראיה במשנה גבי כשכנגדו חשוד על השבועה
קתני "שבועת הפקדון" ,ולא קתני שבועת המלוה.
משמע ששבועת המלוה לא נעשה חשוד.
כ"ד המרדכי וריב"א.
אבל בת' מהר"ש הלוי – האריך לחלוק על הרי"ף :
הראיה ב"ק)קה – (:הכופר בפקדון נעשה עליו גזלן
ומיירי בשעה שכפר באו עדים שהיתה בידו ,אבל אם
היתה עומדת באגם ולא ראו פקדון בידו בשעה שכפר
שאז לא נפסל עד שישבע.
משמע :אף שהיתה באגם ויש טעם דמשתמיט עכ"ז
כשנשבע נפסל ,א"כ ה"ה בהלוואה שנפסל אם נשבע,
דכשנשבע אין שוב טעם דאשתמוטי.
ונ"ל שאין טעמו של הרי"ף משום אשתמוטי )דוקא
כשנשבע לא שייך אשתמוטי ,וכי בגלל זה ישבע
לשקר(.
אלא טעמו :בגלל לשון השבועה ,שבמלוה נשבע "איני
חייב לו" ושמא כנגדו היה חייב לו ממקום אחר )והרי
החובות התקצצו( ונשבע אמת .משא"כ בפקדון שנשבע
"לא הפקיד אצלי" וכיון שבאו עדים שהפקיד הרי ודאי
נשבע לשקר.

הכופר במלוה כשר לעדות ,בפקדון פסול לעדות.

פרש"י :במלוה כשר
משתמט .

בפקדון – אין השתמטות שהרי אסור לו להשתמש
בפקדון והוא נמצא בעין )שאם היה נאבד היה טוען
שאבד ונפטר(.
א).שם( :ומיירי שיש עדות שראו בידו הפקדון
כשכפר )שאל"כ שמא משתמט עד שימצאנו(.
ב.הגמ"ר :אם כפר בפקדון ולא רצה להישבע
אלא שילם ,אף שעבר על איסור "לא תחמוד" מ"מ
כשר לעדות )שלאנשים איסור לא תחמוד לא חשוב
איסור רק כשאינו משלם(.
ד"מ)הרא"ש( :מה שכופר בפקדון ולא היו עדים שראו
בידו לא נפסל ,ה"ד בפקדון מסוים שיש לתלות שמשתמט עד
שימצאנו ,אבל בפקדון מעות או שוה כסף שאינו חפץ מבורר
הוחזק כפרן אף בלא עדים )כיון שאין לו להשתמט עד
שימצאנו ,שעכ"פ חייב להחזיר את ערכו אף שנעלם לו(.
וצ"ע .

הגמ"ר)הרי"ף בשערים(:

כפר במלוה ונשבע עכ"ז

כשר.
הגדו"פ – דאמרינן מלוה ישנה יש לו עליו כשנשבע שאינו
חייב לו התכוון לגבות מלוה הישנה.

אבל הד"מ – לדעת התו"ס כשנשבע נפסל.

אפילו שמביא עדים.
סמ"ע :הכלל בזה דאחזוקי אינשי בחשודים לא
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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הלכות שבועות
סימן צ"ב:

דין החשוד על השבועה.

מחזקינן וכל שנוכל לתרץ העניינים נתרץ.
ולכן במלוה שלהוצאה ניתנה אמרינן שמשתמט עד
שישיג המעות ולא מתכוון לגזול.
אבל בפקדון שלא ניתן להוצאה וראו בידו אין לו מקום
להשתמט אמרינן ודאי התכוון לגזלו ונפסל.
ואף בפקדון אם אין עדים שראו בידו אפשר שתרצו
שנעלם ממנו ומשתמט עד שימצאנו.

שהפקידו וגם עתה לא ראו בידו.

והוא שיש עדים.

א.
סמ"ע :ת' הרא"ש – פעמים נחשד אף שאין עדים,
כגון שראובן הפקיד ביד שמעון מעות להתעסק עבורו
ושמעון כפר ,ונודע שנתן לו – נעשה חשוד ,שאין לו
להשתמט שהרי יכל לומר הוצאתי המעות בעסק
לטובתך ,ומה שכפר נעשה חשוד.
וד"מ – השאיר בצ"ע
ולפענ"ד – דבריו פשוטים בטעמם.

אבל הכופר בפקדון.
סמ"ע :ואם לא כופר אלא טוען שתופסו בשביל מלוה
שיש לו בידו נאמן עד כדי דמיו אם לא היו עדים

צב  -ה

 .1אין אדם נעשה חשוד עד שיבואו עליו עדים שעבר
עבירה שנפסל בה ,אבל המודה מעצמו שהוא חשוד ושעבר עבירה
שנפסל בה אע"פ שחושדים אותו ואין ראוי לעשותו עד לכתחילה ,אם
נתחייב שבועה להפטר מתביעה שתובעים אותו  -משביעים אותו.
א.אבל אם הוא מהנשבעים ונוטלים  -אינו נשבע ונוטל.
 .2ויש מי שאומר  -שאם נתחייב שבועה להפטר כיון שהוא אומר שהוא
חשוד אם רצה התובע נשבע ונוטל.
.1רמב"ם:

אין אדם נעשה חשוד עד שיבואו

עדים שעבר עבירה שנפסל בה ,אבל המודה מעצמו
שעבר עבירה שנפסל בה אף שחוששים לו ואין ראוי
לעשות עד לכתחילה מ"מ אם נתחייב שבועה
משביעים אותו.
אף שאינו רוצה להישבע אומרים לו :ממ"נ אם אתה
טוען עכשיו אמת תשבע ולא מפני שעברת עבירה
אסור לך להישבע אמת,
ואם אתה טוען עכשיו שקר תודה לבעל דינך.

.1

ש"ך :כלומר למסור לו עדות ,אבל פשוט שאם כבר
יודע עדות כשר.

אינו נשבע ונוטל

א.
סמ"ע :שהרי מחייב עצמו והודאת בע"ד כמאה עדים.
 .2שאם נתחייב ,,,נשבע ונוטל.
ש"ך :ה"ד שבועה דאורייתא אבל היסת להפטר אין

ה"ה – ופשוט הוא ,שאין אדם נפסל ע"פ עצמו.

כנגדו יכול לומר הרי הודית שחשוד אתה והודאת בע"ד
כמאה עדים ואשבע בעל כורכך ואטול.
שיאמר לו הנתבע אם אתה מאמין לי שאני חשוד לא
עבדינן תקנה לתקנה ואהיה פטור משבועה כלל.
ולכן נשבע היסת ונפטר.

א.ה"ה)הר"מ( :וה"מ בנתבע )שנשבע ונפטר(
אבל בתובע שנשבע ונוטל שאמר חשוד אני נאמן
להפסיד לעצמו.
כ"ד הרמ"ה.

.2

הרמ"ה:

אם רצה התובע נשבע ונוטל.

ואם נוח לו לתובע להישבע במקום

סמ"ע :ואם התובע לא רוצה להישבע נשבע הנתבע
או משלם ,דלאו כל כמניה הנתבע לפטור עצמו

הנתבע ויטול – נשבע ונוטל ,כיון שהנתבע אומר
שהוא חשוד כנגדו נשבע בע"כ ונוטל.
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

אין ראוי לעשותו עד לכתחילה.
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הלכות שבועות
סימן צ"ב:

דין החשוד על השבועה.

משבועת הטענה שהוא חשוד.
מ"מ כשידוע שהוא חשוד אין משביעים אותו אף אם
התובע ירצה.

צב  -ו

 .1מי שנתחייב לחבירו שבועה ושאל שיחרימו בבית
הכנסת על מי שיודע שזה עבר שבועה  -השואל כן ראוי לנזיפה.
א .אבל אם אומר בודאי שיש לו עדים שיודעים שעבר על השבועה ואינם
רוצים להעיד עד שיחרימו בביהכ"נ  -הרשות בידו להחרים בביהכ"נ.
ב.הגה :ואותן היודעים  -צריכים להעיד כמו בשאר עדות שהוא באם לא יגיד וגו'.

.1

ת' הרא"ש:

ויש אומרים שאין נמנעים מלהשביע הנתבע מפני חשד בעל
דינו ,לפי שאין פוסלים אותו לחצאין ,שמצד אחד יהא חשוד
שאינו נשבע וכשר לגבי עלמא ,ואף אם יש עד אחד שהוא
פסול אינו נפסל לחצאין שיהא פסול לאחד וכשר אצל אחרים.
וכנ"ד חכמי פרובינציה.

מי שנתחייב לחבירו שבועה

ושאל שיחרימו בבית הכנסת על מי שיודע שזה עבר
שבועה  -השואל כן ראוי לנזיפה.
א.והרשב"א בת' :מי שנתחייב לחברו שבועה
דאורייתא ,והתובע אומר שיש לו עדים שהוא חשוד
ואינם רוצים להעיד עד שיחרימו בבית הכנסת
)שחוששים מהנתבע( יכול התובע להחרים בבית
הכנסת על כל מי שיודע עדות שיבוא להעיד.
ב.ואותן היודעים  -צריכים להעיד כמו בשאר עדות
שהוא באם לא יגיד וגו' ,שאע"פ שאינם עדי התביעה
מ"מ ממומנו של זה תלוי בעדותם.

קצה"ח – וקשה ,שהרשב"א עצמו כתב לעניין ריבית שאם
טען לקחת ממני ריבית  -אין משביעים הנתבע ,שלפי דברי
התובע חשוד הוא ?
וי"ל דשאני התם שאם אתה מאמין לתובע שלקח ממנו ריבית
הרי הוא חשוד ,ואם אין אתה מאמין שלקח ריבית שבועה זו
למה.
משאכ"כ השבועה על עניין אחר )והחשד על עניין אחר( ואין
אנו מאמינים לזה שאינו נפסל לחצאין.
רשב"א :בעה"ט)רי"ף( – מי שנשבע היסת ונפטר
ואח"כ בא כנגדו עד אחד )שצריך להישבע שבועה דאורייתא
נגדו( חוזר ונשבע שבועה דאורייתא נגד העד )ולא מהני
היסת שכבר נשבע(.

ב"י :ונראה שהרא"ש והרשב"א חלוקים.
ובבד"ה – ונראה ליישב,
שהרא"ש מיירי שאין זה יודע שעבר הלה על
השבועה אלא רוצה להחרים שמא ימצא מי שיודע
שעבר על השבועה ,לזה נוזפים בו.
אבל הרשב"א מיירי שיודע ודאי שהוא חשוד ויש
עדים אלא שאינם רוצים להעיד ,שאז הרשות בידו
להחרים.

1א .בודאי שיש לו עדים.
ש"ך)ב"ח( :דווקא כשמביא עדים לב"ד ואינם
רוצים להעיד עד שיחרים בבית הכנסת.
כיו"ב כתב הט"ז – שאם רק התובע טוען שיש לו
עדים לא מהני ,דסתם יטען כן ויבוש הנתבע ברבים,
אלא מיירי שיודעים הוכחה לדבריו ,דהיינו שאותם
העדים משתמטים להעיד.

רשב"א :כל שהתובע טוען ברי שהנתבע חשוד מ"מ לא
מצא עדים על כך ,האם הפסיד תביעתו כיון שלפי דבריו א"א
להשביע הנתבע וגם התובע לא יכול להישבע וליטול כיון
שאין לו עדים שהנתבע חשוד?

צב  -ז

 .1מי שנתחייב שבועה דאורייתא והוא חשוד על
השבועה  -שכנגדו נשבע ונוטל אם טען עליו טענת ודאי )שאם טען התובע ספק עיין
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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הלכות שבועות
סימן צ"ב:

דין החשוד על השבועה.

לקמן ח,י(.

 .2ואם שניהם חשודים  -חזרה שבועה לנתבע ,ומתוך שאינו יכול
להישבע משלם.
א.הגה :יש אומרים  -דיחלוקו
דהמוציא מחבירו עליו הראיה.
 .3י"א דהא דבחשוד כנגדו נשבע ונוטל ,דווקא שלא היה יודע כשעסק עמו שהיה חשוד ,אבל
בלאו הכי לא ,דאל"כ כל אחד יעסוק עם החשוד וישבע ויטול )ר"י נתיב והגהות מרדכי(.
א .ויש חולקין )תשובת הרא"ש(.
)טור בשם רב האי והרא"ש ומרדכי וב"י בשם ר"ת(,

.1שבועות)מד:(:

כל

הנשבעים

א.אבל ר"ת והרא"ש

שבתורה

.1

ונוטלים – מתקנת חז"ל.

היו שניהם חשודים חזרה

השבועה למקומה – דברי רבי יוסי.
ר"מ אומר – יחלוקו.

שכנגדו נשבע ונוטל
סמ"ע :תו"ס – וא"ת למה לא נאמר משאיל"מ ?
וי"ל דשאני הכא שהנתבע מוכן להישבע אלא שאנו לא
מניחים אותו להישבע ,ולכך לא ישלם.
ועי"ל שאם היה צריך לשלם לא שבק ליה חיי ,שכל
העולם יביאוהו לידי שבועה ויטלו כל אשר לו בלא
שבועה .וכן תירץ הע"ש.
ותירוץ זה אינו – שהרי הרמ"א פסק שאם ידע שכנגדו
חשוד ממילא נפטר החשוד בלא שבועה.
והט"ז – לא קשה ,שהתובע טוען שלא ידע שהוא
חשוד ושמא ידע כן ובא להוציא מהנתבע בלא שבועה,
ולכן תיקנו שהתובע אינו נוטל אלא בשבועה.

שם)מז :(.ר"נ תני במתניתין – ר' יוסי אומר
יחלוקו )ולא ר"מ( ,ועבד עובדא דיחלוקו כרבי יוסי
)שהלכה כמותו נגד ר"מ(.
חזרה שבועה למקומה – להיכן חזרה ?
רבותינו שבבבל – חזרה שבועה לסיני שהשביע
הקב"ה על "לא תגזול" והוא יפרע מן הכופר ממון
מחברו ,אבל ב"ד אין נזקקים לו.

רבותינו שבא"י

– חזרה שבועה למחויב לה,

ומשאיל"מ.

להלכה:

2א .וי"א דיחלוקו.
ש"ך :והוא כר"מ בגמרא.

√הרי"ף – הלכה כמ"ד שחזרה שבועה למחויב לה
ומשאיל"מ  ,שהרי רבא שהוא בתראה פסק כמותו.
וכנ"ד הר"י ,רמב"ם ,ב"י.

כ"פ הרבה פוסקים )רב האי ,ר"ת ,רא"ש ,מרדכי(.
וכן עיקר ולא מטעם הממע"ה.

א.ורב האי – כר"נ שיחלוקו.
כ"כ ר"ת ,רא"ש ,ד"מ.

.3הראב"ד:

.3

חשוד כנגדו נשבע ונוטל – ה"מ

אבל בלא"ה לא.

ש"ך :כלומר כשידע שהוא חשוד.
ולפענ"ד כולם מודים לראב"ד והגמ"ר שפסק כאן
הרמ"א.
ולא אמרו התו"ס שלכך בחשוד כנגדו נשבע ונוטל
שאל"כ כ"א יעסוק עם החשוד ויאמר שלא ידע

כשלא ידע שהוא חשוד ,אבל ידע הוא הפסיד על
עצמו.
כ"כ ד"מ)הגמ"ר( – אם ידע מתחילה שחשוד
הוא אין כנגדו נשבע ,שאל"כ לא שבקת חיי לכל
החשודים ,שכ"א יעסוק עמו וישבע ויטול.
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

שבועה דאורייתא

ש"ך :בין מודה במקצת או עד אחד כנגדו נשבע
ונוטל ,ול"א שהתובע יטול בלא שבועה בעד אחד ,כיון
שעד זה מסייעו ,דכיון שנתחייב הנתבע שבועה בעד
אחד לא יוכל העד לפטור התובע משבועה.

שתבעו ודאי שאם טען עליו
טענת ספק איך ישבע מספק כשיהפכו עליו השבועה.

.2שבועות)מה:(.

– אפילו ידע מראש נשבע

כנגדו ונוטל.

נשבעים ולא משלמים ,ואלו נשבעים ונוטלים,,, :
כנגדו חשוד על השבועה.

פרש"י :נשבעים
א.רמב"ם :ודוקא

וכן נראה לי לדון
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הלכות שבועות
סימן צ"ב:

דין החשוד על השבועה.

יכול להישבע גם כנגדו לא יכול להישבע שהרי לא
יודע מה קרה ,לפיכך נפטר החשוד בלא שבועה.
והרא"ש מיירי – בהלוואה דליכא טענת נאנסו.
וקצה"ח – עדיין לא יצאנו ממחלוקת ,שאף במלוה
יכול החשוד לטעון להד"מ או פרעתי הכל שחייב
היסת ,וכיון שהוא חשוד לא מהפכים היסת ונפטר בלא
שבועה.
אלא ודאי שלראב"ד בכל גוונא )מלוה או פקדון( הוא
הפסיד על עצמו.

בפיסולו וא"כ לא שבקת חיי לכל חשוד ,אלא בחשוד
שאין פיסולו מפורסם מאוד ,אבל כשידוע בבירור
שהתובע ידע בפיסולו הו"ל כאילו קיבל ע"ע שיהא
החשוד פטור בלא שבועה.
גם מ"ש י"ח שהוא דעת הרא"ש ,לא מוכרח שהרא"ש
חולק .שיתכן שהרא"ש מיירי שאין ידוע שהתובע ידע
שהוא חשוד ולכן לא שייך שהוא הפסיד ע"ע ,אבל
כשידוע בבירור שהתובע ידע שהוא חשוד לכו"ע
מודים לראב"ד )שחשוד פטור בלא שבועה(.
ובתומים – אין כאן מחלוקת :
הראב"ד מיירי – בפקדון שאז סבור וקיבל שהאמין
לחשוד ,שהרי יכול החשוד לטעון נאנסו ,וכיון שאינו

צב  -ח

 .1רמב"ם :היה החשוד שומר וטוען שאבד הפקדון או
נגנב ושכנגדו אינו יכול לשבע וליטול שהרי אינו טוען ודאי שאכלו,
א.לפיכך אם טען בעל הפקדון ואמר בפני שלח יד בפקדוני או פשע בו
הרי התובע נשבע כתקנת חכמים ונוטל.

.1

כיון שהחשוד לא יכול להישבע משלם.
כ"ד הרמ"ה.

היה חשוד שומר וטוען שאבד

√רמב"ם – כיון שהתובע לא יכול להישבע )שהרי
אינו יודע מה קרה( נפטר החשוד בלא שבועה.
כ"פ ה"ה.

.1

הרי החשוד שומר

ש"ך :ה"ה תבע את החשוד ע"פ עד אחד )שחשוד
אינו יכול להישבע ,וגם הנתבע לא יכול שהרי תובעו
שמא( שפטור החשוד בלא שבועה.

והרב ישעיה – כיון שהחשוד חייב שבועה
דאורייתא ולא יכול להישבע משאיל"מ.
שהרי אם היה תובעו ודאי כיון שהנחשד לא יכול
להישבע היה התובע נשבע ונוטל ,גם כשטענו ספק

צב  -ט

 .1נתחייב החשוד שבועה מדבריהם ,אם היה
מהנשבעים ונוטלים  -אינו יכול להישבע וליטול ,אלא הנתבע שכנגדו
ישבע היסת ויפטר.
 .2וכן פוגם שטרו וכל כיוצא בזה שהיה חשוד וטען הלוה שפרעו ואמר
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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הלכות שבועות
סימן צ"ב:

דין החשוד על השבועה.

ישבע לי  -הרי הנתבע ישבע היסת ויפטר מהשטר.
א .ויש אומרים שכיון ששטר מקוים בידו  -גובה בלא שבועה.

.1

הטור:

חשוד נשבע בעה"ב רק היסת ונפטר.

נתחייב החשוד שבועה מדבריהם ,אם

היה מהנשבעים ונוטלים  -אינו יכול להישבע וליטול :

2א .וי"א ,,,גובה בלא שבועה.
סמ"ע :על הפוגם שטרו או שיש בידו שט"ח והלוה

√רמב"ם – אלא הנתבע נשבע ונפטר .כ"כ בעה"ט.
והרי"ף – הנתבע פטור בלא שבועה.

אומר ישבע לי שלא פרעתיו גובה התובע בלא שבועה.
אבל בנגזל ,נחבל וחנווני על פנקסו לכו"ע נשבע
הנתבע היסת ונפטר ,כיון שאין לתובע זכות בממון אלא
ע"י שבועה )ולא כמו פוגם שטרו שיש לו שטר וזכות(
וכיון שהוא חשוד מפסיד ,ונשבע הנתבע ונפטר.
והש"ך – בחנווני נוטל בלא שבועה.
נתיבות :דווקא במקום שבעה"ב משלם רק תשלום אחד
)כגון שהפועלים לא כאן( שאז התשלום לחנווני הוא
מדינא )ואז נוטל חנווני החשוד בלא שבועה( ,אבל
כשצריך בעה"ב לשלם שני תשלומים פטור בעה"ב
מחנווני.

ה"ה :פשוט הוא שהחשוד לא יטול כשאינו יכול
להישבע ,שהרי מי שדינו להישבע דאורייתא
ולהיפטר כשהוא חשוד כנגדו נשבע ונוטל ]שאף
מוציא מהחשוד[ ,כ"ש כשצריך להישבע מדרבנן
וליטול שלא יוכל ליטול כשהוא חשוד.

 .2רמב"ם:

וכן פוגם שטרו וכל כיוצא בזה שהיה

חשוד וטען הלוה שפרעו ואמר ישבע לי  -הרי הנתבע
ישבע היסת ויפטר מהשטר.
א.והראב"ד – השיג עליו ,המלוה )החשוד( יטול
בלא שבועה כיון שיש לו שטר מקוים.

.1

גובה בלא שבועה.
מהרש"ך :יכול המוחזק )הלוה( לומר "קים לי

שכנגדו ישבע היסת ויפטר.

ש"ך :כתב הרמ"ה – חוץ מהשכיר החשוד שבעה"ב
נשבע כעין דאורייתא להיפטר.
וטעמו דס"ל כהרמב"ן והר"ן  -ששכיר כיון שמתחילה
היתה שבועה על בעה"ב אלא שחכמים עקרוה והטילו
על השכיר ,כשהשכיר חשוד חוזרת השבועה לבעה"ב
שהיא שבועת המשנה )כעין דאורייתא(.
מיהו בעל המאור והרבה פוסקים – חולקים ,אף בשכיר

כסברא ראשונה" )שאז נשבע היסת ונפטר(.
כ"פ הב"ח.
והש"ך – אין דבריהם נכונים ,אלא עיקר כהי"א.
כ"כ המחבר עצמו )פב/ח( ושאר הפוסקים.

צב  -י

היה החשוד מהנשבעים בטענת ספק )כגון שותפים ,אריסים( -
אינו נשבע ,ואין שכנגדו נשבע לפי שלא נתחייב זה שבועה שהרי לא
טענו טענת ודאי.
שנאמר משאיל"מ(.

רמב"ם :היה החשוד מהנשבעים בטענת ספק -
אינו נשבע ,לפי שהוא חשוד .ואין כנגדו נשבע ונוטל
שאין טוען טענת ודאי שישבע על טענתו.

לפי שלא נתחייב זה שבועה.
* פירוש כיון שהנתבע חשוד ,ושבועה זו דרבנן שהרי
טוענו שמא ,לא נתחייב הנתבע שבועה ,וא"כ כנגדו לא

ה"ה – אף לרבי ישעיה והרמ"ה שחולקים בדין
שומר ,מודים כאן )שהרי החשוד לא חייב שבועה דאורייתא
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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הלכות שבועות
סימן צ"ב:

דין החשוד על השבועה.

טענתו.
פירוש :שהרמב"ם תרתי קאמר -
א .כיון שאין טוען ודאי אין יכול להישבע כנגדו.
ב .ואף אם יכול כנגדו להישבע ,אין מהפכים בחשוד
שבועת דרבנן רק שבועה דאורייתא

יכול להישבע וליטול.
סמ"ע :המחבר נקט לשון עצמו ,לא לשון הרמב"ם
ולא לשון הטור בשם הרמב"ם.
שהרמב"ם כתב – לפי שלא נתחייב הנתבע שבועה
דאורייתא ,לפי שהתובע לא טוענו ודאי כדי שישבע על

צב  -יא

 .1נתחייב החשוד שבועת היסת  -אין שכנגדו נשבע
ונוטל ,אלא הרי הנתבע נפטר בלא שבועה ,א .ומכל מקום מחרימים
סתם על מי שכפר ממון חבירו ואינו משלם לו.

.2

הגה :מיהו הנתבע יכול לומר השבע וטול ואז פטור אפילו מקבלת חרם

.1ב"מ)ה:(.

וכשר שטוען שיש לו על המומר חוב בפנקסו ורוצה
לעקל המקום ,ובאמת אין מעקלים על תביעת ע"פ –
כאן יכול ב"ד לעקל המקום כיון שהיהודי מוחזק
בכשרות ונאמן ע"פ פנקסו וישבע ויטול .ואף שלא
מהפכים היסת מ"מ כאן מהפכים.

חשוד שנתחייב היסת אין כנגדו

נשבע ונוטל )אלא נפטר בלא שבועה(  ,כיון שהיסת
תקנתא היא והפיכת שבועה בחשוד תקנתא ולא
עבדינן תקנתא לתקנתא.
ב"י  -ול"ד שבועת היסת אלא כל שאינו שבועה
דאורייתא לא הופכים בחשוד.

הנתבע נפטר בלא שבועה.
קצה"ח :למה ל"א משאיל"מ ?

א.טור)הרב ישעיה( :אף שפטור החשוד
בלא שבועה ,מ"מ מחרימים סתם על מי שכופר ממון
חברו ואינו משלם לו.

.2ד"מ)הגהות שניות(:

לפי מהרש"ך ושו"ת מהר"ש הלוי – "מתוך" הוי
דרבנן ,ולא עבדינן תקנה לתקנה.
אבל לפמ"ש " -מתוך" הוי דאורייתא ,ולכן אף
בשבועה דרבנן אמרינן משאיל"מ ,וא"כ קשה למה
בחשוד ל"א משאיל"מ ?
ונראה :שדין "מתוך" שייך בשני אופנים –
א .בחשוד שלא יכול להישבע ,כבר כתבו בב"מ)ו(:
והתו"ס של"א "מתוך" שאל"כ לא שבקת חיי לכל
בריה )שכ"א יתבע ממנו ומתוך שאינו יכול
להישבע ישלם(.
ב .ואם טוען "איני יודע" ,בשבועת היסת לא שייך
דין מתוך ,שהרי יכול להישבע "איני יודע" .אבל
בשבועה דאורייתא שלא מהני להישבע "איני
יודע" משאיל"מ  .אבל בשבועת היסת אם טוען
להד"מ בברי נשבע היסת ,ואם טוען "איני יודע"
נשבע שאיני יודע ונפטר ,ולא שייך משאיל"מ.

הנתבע יכול לומר

לתובע הישבע אתה וטול אפילו שבועת היסת

)שלא

הופכים בחשוד ,אא"כ מסכים החשוד(

א.ד"מ – ונ"ל דר"ל שא"ל החשוד השבע וטול,
פטור החשוד אף מלקבל חרם.

.1

נתחייב החשוד שבועת היסת.

סמ"ע :ואף שטוען התובע ברי ,מ"מ כיון שמדינא
פטור הנתבע בלא שבועה רק שר"נ התקין היסת ה"מ
כשיכול להישבע ,אבל בחשוד שלא יכול להישבע לא
תיקנו תקנה לתקנה.

אין כנגדו נשבע ונוטל.
פ"ת)עבה"ג( :ואם יש אומדנא דמוכח שהנתבע
משקר ומכחיש יש כח בידו להפוך השבועה על התובע
אע"פ שהנתבע חייב רק היסת.
כיו"ב כתב השבו"י – במומר לע"ז שרוצה למכור
מקומו בבית הכנסת ויש כאן יהודי סוחר מוחזק לנאמן

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

)הגהות שניות דמרדכי(:

מ"מ מחרימים בסתם.

א.
סמ"ע :למה לא מטילים עליו חרם מפורש ,הרי חייב
שבועה אלא שאין מניחים לו להישבע משום שבועת
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הלכות שבועות
סימן צ"ב:

דין החשוד על השבועה.

שוא ,יקבל לפחות חרם מפורש ?

.2

התובע יכול לומר אני לא אשבע אלא אטיל עליך חרם
)כמ"ש פב/ט(?
אלא שבזה עדיף כח הנחשד שיכול לומר לתובע אם
תרצה תשבע ותיטול ופטרני מכל חרם ,שאם אקבל
חרם לא אשלם לך .משא"כ באינו חשוד שאינו נפטר
בחרם אלא בהיסת כיון שיכול להישבע.

הישבע וטול

סמ"ע :ואף שבדרבנן לא מהפכים שישבע התובע
ויטול ,ודוקא שב"ד לא יכול להפך ,אבל הנתבע יכול
להפך.

ואז פטור.

א.
סמ"ע :משום שקשה וכי בשופטני עסקינן שפטור

והט"ז – ל"ק מ )פב/ט( ,דכאן מיירי הרמ"א בחרם
מפורש ,שהרי כתב "מקבלת חרם" ,שאם התובע לא
ירצה להישבע יכול להטיל רק חרם סתם ,מ"מ נפטר
החשוד מקבלת חרם מפורש רק חרם סתם ,וזה מה
שאומר הנחשד לתובע השבע וטול ותוציאני מחרם
מפורש רק תחרים סתם.

בלא שבועה ועכ"ז יאמר לתובע תשבע וטול ! מש"ה
כתב שאז פטור אפילו מקבל חרם הנזכר לעיל )ולכן
רוצה להפוך השבועה והינצל מהחרם(.

ואז פטור מקבלת חרם
סמ"ע] :פירוש ברגע שהפך שבועה נפטר מחרם [.
וקשה איך יפטר הנתבע מחרם ,הרי אף שאינו חשוד,

צב  -יב

הרא"ש ,הר"ן :החשוד על השבועה ומוציא שטר על
היתומים כיון שאין נפרעין מהיתומים אלא בשבועה והוא אינו יכול
לשבע יפסיד.
שבועה !
שכאן עיקר שבועה בגלל שרוצה להוציא מיתומים,
וכאן יש תקנה שלא יטול אלא בשבועה ולא הוי "הבו
דלא להוסיף עלה" )כמ"ש קח/יא( .משא"כ בפוגם
שטרו שצריך שבועה אף לא כנגד יתומים ,לפיכך לא
לומדים מיתומים "הבו דלא להוסיף עלה" ,ויפסיד.

שטר על היתומים
פ"ת)ת' בית אפרים( :גוי המוציא שטר על
היתומים ,אין דין חשוד על הגוי שאין חשש שאביהם
פרע לו או התפיסו צררי עד שיקבל השטר )ולכן גובה
הגוי בשטרו(.

יפסיד.
ט"ז :ול"ד לסעיף ט בשם י"א – שחשוד הפוגם שטרו
)שצריך שבועה( ,כיון שהשטר מקוים בידו נוטל בלא

צב  -יג

 .1מי שנתחייב שבועת היסת והיה התובע חשוד  -אין
הנתבע יכול להפך עליו שבועה ,שהרי אין יכול להישבע אלא ישלם או
ישבע היסת .א.הטור :והוא הדין לקטן שאין הנתבע יכול להפך עליו
שבועה.
.2רמב"ם ,הרמ"ה :מי שנתחייב שבועה בין של תורה בין של דבריהם ונשבע,
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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הלכות שבועות
סימן צ"ב:

דין החשוד על השבועה.

ואחר כך באו עדים שהוא חשוד  -אין שבועתו שנשבע כלום ,ואם נשבע
ונטל יחזיר לבעל דינו מה שנטל ממנו ,ואם נשבע ונפטר ישבע זה שכנגדו
ויטול ממנו )ה"ה – דלא גרע ממי שטעה בדבר משנה שחוזר(.
.1רמב"ם:

כשהתובע חשוד והנתבע חייב היסת

לא יכול להפוך השבועה על התובע ,אלא ישבע הוא
היסת או ישלם.
כ"כ ה"ה)הרמ"ה(.
מיהו בעה"ט – הנתבע נפטר בחרם סתם.

ד"מ :הגמ"ר

1א .ה"ה לקטן
סמ"ע :פירוש שחייב על טענת קטן היסת )כמ"ש
צו/ב( אינו יכול להפך על הקטן.

נשבע ונטל – יחזיר
.2
ערוה"ש :לבד משטר מקוים שגובה בו אחר

– איתא במדרש שאין מוסרים שבועה למי

שרץ אחר שבועה.
ואם נראה לדיין דין מרומה אין להשביע למי שחייב ואינו
מודה אלא משתמטים אותו.
ומי שרגיל להזכיר שם שמים לבטלה – פסול לשבועה אלא
כנגדו נשבע ונוטל.

שנשבע ,ואפשר שגם באלו גובים בלא שבועה כמו
פועלים ,דמי לשטר שכשנשבעו אין מחזירים שבועתם
אף שנמצא חשוד.

ישבע זה שכנגדו.

.0

סמ"ע :מיירי בשבועה דאורייתא ,שבדרבנן לא
מהפכים בחשוד לכנגדו.

מתי הופכים שבועה.

חשוד
אינו חשוד

שבועה דאורייתא
הופכים
לא הופכים

היסת
לא הופכים
הופכים

צב  -יד

רמב"ם :לעולם כזה דנים לחשוד ,עד שילקה בבית דין.
ואם יש עדים שלקה ועשה תשובה  -חוזר לכשרותו בין לעדות בין
לשבועה.
רמב"ם :מי שטען על חברו וכפר בו ונשבע ,ואח"כ באו
עדים שנשבע על השקר – ה"ז משלם ובנוסף הוחזק
חשוד על השבועה.
ואם אמר "איני חייב לך או פרעתיך" והוציא עליו שטר או
עדי קניין – חייב לשלם אבל לא הוחזק חשוד.
ה"ה – ולא נפטר מהתשלומים ע"י שבועתו.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

לעולם כזה דנים
ערוה"ש :בזה"ז שהפריצות נתרבה ואין בידנו
למחות ולא לגעור בהם ,יש לדקדק מאוד בחיוב
שבועה ,וצריך להיות מתון שלא יתנו שבועה.
ואם יש לדיין אומדנות מוכיחות שהוא משקר יש בידו
להפוך השבועה )עה"ג(.
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הלכות שבועות
סימן צ"ג:

שבועת ספק ושבועת השותפים.

סימן צג :שבועת הספק ושבועת השותפים .
ובו י"ח

אחד ) שבועות :מה ,מח(.

צג  -א

א.השותפים
 .1אלו נשבעים בטענת שמא:
והאריסים והאפוטרופוסים שמינו אותם בית דין על היתומים ,והאישה
שהיא נושאת ונותנת בתוך הבית או שהושיבה בעלה חנונית )בחנותו(,
ב.ובן הבית שהוא נושא ונותן בענייני בעל הבית  -כל אחד מאלו נשבע
מדבריהם בנקיטת חפץ בטענת ספק שמא גזל חבירו במשא ומתן ,או
שמא לא דקדק בחשבון שביניהם.
 .2ואין כל אחד מאלו נשבע בטענת ספק עד שיחשוד המשביע אותן
בשתי מעין כסף .א.הגה :הגמ"ר  -בין בקרן בין בריווח.
 .3וכל אלו יכולים להשביע אימת שירצו ואינם צריכים להמתין עד שיחלוקו וישביעם לבסוף
)הרא"ש פרק אלמנה ניזונית(.

.1שבועות)מה :(.משנה

רצוני שתשבע

– ואלו נשבעים שלא

גמ :מ"ש הני ? משום שמורו היתרה

בטענה ,השתפין ,והאריסין ,והאפוטרופין ,והאשה
הנושאת והנותנת בתוך הבית ,ובן הבית.
אמר לו מה אתה טוענני? רצוני שתשבע לי  -חייב.

פרש"י – מורים היתר לעצמם לפי שטרחו בנכסים.

גמ)מח :(:שלא בטענה – היינו שלא בטענת ברי
אלא בטענת שמא.

מורו היתרא
תו"ס)ר"ת( :מלוה למחצית

שכר ,אין יכול להשביעו
מספק ,דכיון שלוקח שכר עמלו לא מורה היתר לעצמו .כ"כ
מרדכי ,הגמ"י.

אפוטרופוס של יתומים

א.
רש"י – שמינוהו ב"ד ,אבל מינהו אבי היתומים לא

אבל מדברי הרמב"ם )ס"ח( – נראה דל"ש ,ואף הנוטל
שכר מורה היתר שלא נתנו לו כראוי לפי טרחו.

נשבע )גיטין נב(.
כ"כ הרמב"ם.

.2שם)מח:(:

והרמ"ה – אף במינהו אבי היתומים ,ומה שפטור
בגיטין היינו כשאין הודאה במקצת ,אבל כשיש
הודאה במקצת ישבע.

ב .בן הבית
רש"י :א' מהאחים

בטענת שתי כסך וכפירה.

בטענת שתי כסף
רש"י – שתי כסף לבד מפרוטה של הודאה.
כ"ד הרשב"א.

שמתעסק בבית אחרי מות

והר"ן)ר"י הלוי( – שבועת השותפים לא בעינן
הודאה אלא אפילו כפר בשתי כסף משביעו.
כ"ד הרמב"ם.

אביהם.
ובגמרא – בן הבית שאמרו,לא שנכנס ויוצא ברגליו,
אלא נושא ונותן בנכסי הבית )ולאו דווקא א' מהאחים(.
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

אר"נ

– וצריך שיחשוד בו
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הלכות שבועות
סימן צ"ג:

שבועת ספק ושבועת השותפים.

כ"כ הרי"ף והרא"ש – והוא שיש בניהם כפירת טענה
שתי כסף שחושדו ,אבל חושדו בפחות לא תקנו
שבועה זו.

והרב ישעיה

לעשות כן כדי לאיים עליו שיתפשר עמו.
וערוה"ש – חולק על הט"ז ,אף בלא הוכחה כלל
משביעו.
א .משנה)שם( מה אתה טועני ? רצוני שתשבע –
חייב ,משמע אף ברצון לבד יכול להשביעו.
ב .כיון שחז"ל חששו מהוראת היתר ,למה לא
ישביעו אף שאין לו הוכחה.

– אפילו כופר בכלשהו )לפחות

בפרוטה(.

.3הרא"ש:

ואם ירצו יכולים להשביע אחד לשני

כל יום ול"א שימתין עד לבסוף.

.1

ואישה שהיא נושאת.
ט"ז :זוהי דעת הרמב"ם והרי"ף ,אבל לפי הרא"ש

נשבעים בטענת שמא

נשבעים רק כשבאה לתבוע כתובה )אה"ע תז/ה(.

סמ"ע :טעמו – שמורים היתר לעצמם בשביל טירחם
ולוקחים ממון בלא ידיעת הבעלים.

שמינו אותם ב"ד.

א.
סמ"ע :לאפוקי אפוטרופוס שמינה אביהם לפני מותו

טענת שמא
נתיבות :דווקא בטענת שמא ,אבל טענת ברי משביעו

שאין משביעים אותו שמא ימנע מלקבל אפוטרופסות.
משא"כ כשמינה אותו ב"ד שהוא דבר חשיבות ולא
ימנע אף שישביעוהו.
ולפי הרמ"ה – גם במינהו אבי היתומים אם מודה
במקצת משביעים אותו.
מ"מ לפי המחבר – א"צ מודה במקצת בשבועות אלו.

רק היסת כיון שיש לנתבע חזקה שאין אדם מעיז
)בכופר הכל( ואין יכול להשביעו שבועה חמורה .מ"מ
אם יש לו עליו כבר שבועת השותפים יכול לגלגל עליו
אף טענת ברי )כדמוכח סי"ב(.
ואם טוען ששותפו פשע וע"י זה נגנב או נרקב משביעו
שבועה דאורייתא של שומרים.
ואם טוען שנתן בהקפה ולא יכול לגבותם מחויב
להראות שטר שהרי אין לו לתת בלא שטר ועדים .ואם
נתן לו רשות להקיף בלא שטר ועדים מ"מ מחויב
שבועה דאורייתא שנתן בהקפה )רצא/כג(.
ונ"מ שבשבועה דאורייתא שאומר איני יודע או לא
רוצה להישבע משלם.
וערוה"ש – חולק ,כ"ש בטענת ברי יכול להשביעו
שבועה חמורה :
א .למה יהיה הבדל בין טענת שמא לטענת ברי.
ב .כופר בכל שפטור מהתורה לא מטעם העזה לחוד,
אלא גזרת התורה לכן חזקה מעיז לבד לא מהני
לפוטרו.
ג .טור ,סמ"ג :באלו נשבעים אפילו בטענת שמא.
משמע כ"ש בטענת ברי.
ד .הסברא נותנת איך אפשר שבאותו עניין שמא
חמור מברי.
ולכן :משביעים שבועת השותפים אף בטנת ברי.

והאישה שנושאת ונותנת.
ערוה"ש :אבל אינה ממונה רק על צרכי הבית
אכילה ושתיה אינו יכול להשביעה בטענת ספק )אה"ע
צ"ז(.

.2

סמ"ע :פירוש שחושד התובע לומר עיכבת משלי.

בשתי מעין כסף
סמ"ע :ורש"י פירוש דבעינן הודאה במקצת )כעין
שבועה דאורייתא( שיודה בפרוטה.
כ"כ הרמ"ה ,טור .וכ"ד הרא"ש .כ"כ המחבר )רצ/יט(
באפוטרופוס ,וכנ"ד הרי"ף והרמב"ם ולא כמ"ש הב"י.
מ"מ הט"ז – להלכה צ"ע ,שהרי המחבר בר"צ הביא
בזה מחלוקת ראב"ד והרמ"ה )כ"ד/כה( וברמב"ם לא
הזכיר שום הודאה רק תביעת ב' כסף.
ע"כ אין הכרח בדברי המחבר.
פ"ת)כנסת יחזקאל( – כל ימי אני מצטער על
שמשביעים בשותפות אף שאין הודאה במקצת .מדוע
לא יוכל הנתבע לטעון קים לי כרש"י והרמ"ה
והרשב"א .ולכן אין בידנו להשביעו.
ושוב מצאתי במשפטי צדק ישוב לזה ע"פ העיטור,
שאם נשאר בשותפות )אף שאינו ביד הנתבע( הוי
כמודה במקצת )ואפשר להשביעו( ,וא"כ אין כאן

טענת שמא
ט"ז :ונ"ל דווקא כשיש חשד עכ"פ איזה הוכחה,
אבל אם מודה שאין לו שום הוכחה לחשוד אותו אינו
משביעו.
פ"ת)ת' שבו"י( – ואם אין לו ראיות אסור אפילו
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

עד שיחשוד המשביע.
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הלכות שבועות
סימן צ"ג:

שבועת ספק ושבועת השותפים.

בטענת שותפים משביעים היסת אפילו על הספק.
ופ"ת  -ובשער המלך חולק על הט"ז ,הרי
בשו"ע)רצ/יט( פסק שפחות משתי כסף לא נשבע היסת
אלא בטענת ודאי )משמע שהוכחה כלשהי לא מהני
להשביעו(.
ובתומים – אף שקשה מסימן ר"צ מ"מ יש ראיה
מהראב"ד.
ולהלכה אף שדברי הט"ז כנים  ,קשה לפסוק נגד
השו"ע)ר"צ( אא"כ לפי ראות עיני הדיין.

מחלוקת שהרי אין משביעים רק אם נשאר מהשותפות
שלא חלקו.

שתי מעין כסף.
ט"ז :וה"ה שיוכל להשביעו שבועת המשנה ,אבל
היסת יכול להשביעו אף בטענת פרוטה דהיסת אין לו
שיעור ,דכיון שיש בטענת ספק של שותפים להשביעו
שבועת השותפים בנק"ח )כשלא היה בזמן המשנה
היסת( האידנא שתקנו היסת הו"ל כטוענו ודאי )הספק
של שותפים הוי כודאי לעניין שבועה( ואף שאין בו
שיעור משביעים אותו לפחות היסת שא"צ שיעור.
כ"ד הרדב"ז – אף שהיסת אינו אלא על טענת ודאי

צג  -ב

 .1אע"פ שאין עדים שזה שותפו או אריסו אלא הוא
מודה בפני עצמו ואומר שותפו אני או אריסו או בן ביתו אבל לא גזלתי
כלום  -הרי זה נשבע ,א).דאין אומרים מיגו להיפטר מן השבועה( )טור בשם הרמב"ם והר"י
הלוי(.

.1

אע"פ שאין עדים שזה שותפו או

וס"ל לרא"ש דל"א מיגו דהעזה ! שאני בשותפים
שמדין תורה פטור משבועה ,ורק חכמים תיקנו שבועת
השותפים ,ולכן במיגו כלשהו מעמידים על דין תורה
שא"צ שבועה.

אבל הרא"ש – אין חילוק בין ממון לשבועה ,שאף
שבועה בא לממון ,שמא לא ישבע ונמצא מתחייב
בממון.

כ"כ הש"ך – והראיה מ"ש הרא"ש )מחבר סימן
פ"ט( כשאין עדים ששכרו שפטור בעה"ב )בהיסת(
מיגו דלא שכרו ,אע"פ שהוא מיגו דהעזה ,כיון
ששבועת שכיר תקנת חכמים ומעיקר הדין פטור
בעה"ב מלשלם.
כ"ד הר"ן  -כיון ששבועת השותפים מתקנה סגי במיגו
גרוע.
וכן הוא לדינא ,דכאן אמרינן מיגו לפוטרו משבועה.
כ"ד הט"ז.

ר"י הלוי:

אריסו אלא הוא מודה בפני עצמו ואומר שותפו אני
או אריסו או בן ביתו אבל לא גזלתי כלום  -הרי זה
נשבע ,א.דאין אומרים מיגו להיפטר מן השבועה.
כ"פ הרמב"ם ,הר"ן ,הרא"ש]גאונים והרי"ף[.

 .1שאין עדים שזה שותפו.
סמ"ע :פירוש שאז יש לו מיגו שלא היו שותפים
מעולם שלא יכול להשביעו ,עכ"ז כאן ל"א מיגו וחייב
שבועה.

א .א"א מיגו להיפטר.
סמ"ע :ולפי הרא"ש פטור משבועה במיגו הנ"ל.
ואף שטענת לא הייתי שותף עמך הוי מיגו דהעזה

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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הלכות שבועות
סימן צ"ג:

שבועת ספק ושבועת השותפים.

צג  -ג

 .1אם מת ,הרי היורש משביע את שותף אביו או
אריסו בטענת שמא.
רמב"ם:

√ויש מי שהורה – שהיורש משביעו ,וכן ראוי
להורות ,שהרי היורשים משביעים האישה שנעשית
אפוטרופא בחיי בעלה.

)כיון שאין יכול להישבע עד שיחשוד בו(

מכאן הורו רבותיי שאם מת שותף אין היורש יכול
להשביע השותף של אביו ,שהרי אינו יודע שאביו
חשדו בשתי כסף.

צג  -ד

 .1המשלח ביד חבירו חפץ למכרו ,או ששלח מעות
בידו לקנות לו פירות או סחורה ,אע"פ שלא נתן לו שכר על זה ,ואין לו
חלק ולא הנאה בשליחות זו ,הואיל ונשא ונתן בממון חבירו  -הרי זה כבן
בית ויש לו להשביעו מספק שלא עכב משלו כלום.
 .2ויש מי שחולק ואומר שאינו חייב להישבע אלא כשבא ליטול.
א.הגה :רשב"א  -אבל אם בא ליטול חלק בריווח או שהוציא הוצאות ובא ליטול  -אין חילוק
בין אם נושא שכר או לא.
 .3וכן המקבל עיסקא למחצית שכר אע"פ שנתן לו שכר עמלו – א.צריך להישבע כשאר
השותפים )ב"י בשם הרמב"ם( ב.וי"ח בזה )תוס' ומרדכי והגהות מיי' וב"י בשם רש"י(.
 .4ועיין לעיל סימן צא סעיף ג אימתי שליח נשבע ונוטל.

.1

רמב"ם:

אלא שלא אמרו אלא במי שרגיל תמיד לישא וליתן.

המשלח ביד חבירו חפץ למכרו ,או

3ב.תו"ס)ר"ת(:

ששלח מעות בידו לקנות לו פירות או סחורה ,אע"פ
שלא נתן לו שכר על זה ,ואין לו חלק ולא הנאה
בשליחות זו ,הואיל ונשא ונתן בממון חבירו  -הרי זה
כבן בית ויש לו להשביעו מספק שלא עכב משלו
כלום.

.2אבל הרשב"א

נשבע ,כיון שלוקח שכר עמלו לא מורה לעצמו
היתרא .כ"כ המרדכי ,הגמ"י ,ב"י]רש"י[.
א√.אבל מהרמב"ם – משמע דל"ש נושא שכר
או לא לעולם נשבע ,שאף שנושא שכר מורה היתר
שלא נתנו לו כראוי.

– אין השליח חייב להישבע

רשב"א :שליח שהוא חשוד פטור משבועה ,כיון
ששבועתו אינה מהתורה ל"א מחויב שבועה
ומשאיל"מ.

אלא כשבא ליטול כמו מוציא הוצאות על נכסי אשתו,
ולא אמרו שנשבע אלא בבן בית שמתעסק תמיד
בבית.
שאם השליח צריך להישבע א"כ מי ששלח חברו
לקנות לו בדינר ישביענו ! א"כ נעלת דלת בפני
שלוחים.
ועוד קידושין )מג (:הן הן שלוחיו הן הן עדיו ,והשתא
דתקון רבנן היסת נשבעים .ואם שליח נשבע אפילו
קודם שתיקן ר"נ היסת ישבע שבועת השותפים.
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

מלוה למחצית שכר אינו

מהרי"ק :שלח ראובן את שמעון להתעסק עבורו
וכל מה שיוציא ישלם לו ,וטוען שמעון שהוציא הרבה
שאין רגילות ע"ז – אין ראובן חייב לפרוע אלא מה
שרגיל להוציא אחר שישבע שמעון ,שלא עלה ע"ד
שיוציא כ"כ הרבה.
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הלכות שבועות
סימן צ"ג:

שבועת ספק ושבועת השותפים.

משלח.
.1
נתיבות :דווקא ששלחו לקנות או למכור שאז מורה

כשהיה בדרך מסחר ,כגון ששלחו למכור מחפציו או
נתן לו מעות לקנות סחורה או פירות ,ועיקר כוונתו
שא"צ שישא ויתן בכל מסחרו כמו בן בית ,אלא אפילו
עוסק בעניין קטן דינו כבן בית שנשבע.
ולפ"ז אין מחלוקת בין הרמב"ם לרשב"א.

היתר שהרוויח לו בשליחותו ,אבל שלח בידו מעות
לפלוני אין בזה הוראת היתר )ולכן א"צ להישבע(.

אע"פ שלא נתן לו שכר.

.3

סמ"ע :משמע כ"ש כשנתן לו שכר ,וטעמו כשאינו
מקבל שכר הווה אמינא שלא להשביעו שלא תינעל
דלת בפני גומלי חסדים ,משא"כ כשמקבל שכר לא
ימנע מחמת השבועה ,ומורה היתר לעצמו שלא קיבל
מספיק לפי טרחו.
והט"ז – הווה אמינא כשעושה חינם ודאי כוונתו לדבר
מצווה ואין לחושדו שמורה היתר לעצמו ,קמ"ל.

.2

מקבל עיסקא.

סמ"ע :וטעמו שאף שמקבל שכר מורה היתר.
וי"ח – ס"ל שבמקבל שכר לא מורה היתר.

ויש חולקים.

ב.
ש"ך :רק בזה שמקבל עיסקא כיון ששכרו קצוב ,ואף
הרמב"ם יודה לזה כיון ששכרו קצוב.

ויש חולקים.
נתיבות :מ"מ שט"ח הנעשים על צד היתר עיסקא

אלא כשבא ליטול.

מחויב שבועה כיון שכך היתה התקנה.

סמ"ע :פירוש שבא ליטול חלק ברווחים או במה
שהוציא )כמ"ש הרמ"א( ,אבל בא ליטול שכר
שליחותו אין חילוק בין נושא שכר או לא פטור
משבועה.

)צא/ג(.
.4
הרמ"א)צא/ג( :מי שהוציא הוצאות על נכסי חבירו
ברשות חבירו ותובע ההוצאות ,והנתבע אינו יודע
)כמה(  -נשבע התובע ונוטל .והוא הדין בכל מידי
דהאי ידע והא לא ידע נשבע האי דידע )מהרי"ק ,
ותשובת מיימוני(.

ויש מי שחולק.
ערוה"ש :ולא מסתבר שהרמב"ם יטיל על השליח
שהעביר מעות או חפצים שבועה מספק ,ורק כוונתו

צג  -ה

 .1רמב"ם :השותפים שנושאים ונותנים ביחד ,או
שהיה אחד מהם נושא ונותן ומפקיד הסחורה או מקצתה או המעות ביד
השני בלא משקל ובלא מנין ובלא מידה  -הרי שניהם נכנסים לספק,
ויכול כל אחד להשביע את חבירו.
א .אבל אם היה האחד נושא ונותן והשני לא נתעסק אין נשבעים אלא
זה שנשא ונתן.
יכול כ"א להשביע חברו.
.1
פ"ת)שבו"י( :והמנהג לעשות גורל מי ישבע
ראשון ,אבל לא משביעים שניהם יחד.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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הלכות שבועות
סימן צ"ג:

שבועת ספק ושבועת השותפים.

צג  -ו

 .1חלקו השותפים והאריסין א.ונתגרשה האישה
ונפרד מעליו בן הבית והביא לו השליח סחורה שקנה לו או מעות שמכר
לו בהם ושתק והלכו להם ולא תבעם מיד  -אינו יכול לחזור ולהשביעם
בטענת ספק ,אלא מחרים סתם על מי שגזלו כלום כשהיה שותפו או
אריסו או בן ביתו.
 .2אבל אם היתה לו טענת ודאי משביעו עליה ומגלגל בה כל מה שירצה
א.וכן אם לאחר זמן נתחייב לו שבועה בין של תורה בין של דבריהם בין
של שותפות מגלגל עליו שותפות ראשון )שלא גזלו בשותפות הראשון(.
.1שבועות)מה :(.משנה

חלק ,ואם התחלקו ולא תבעו זמ"ז מחלו השבועה,
אבל השאר )שאין להם חלק בממון( אף שנפרדו כיון
שכל הממון של בעה"ב ולהם אין הנאה מהממון  -לא
בטלה השבועה ,שהרי בעה"ב לא מחל אם לקחו
משהו משלו.

– חלקו השותפים

והאריסים – אינו יכול להשביעו.
טור – אלא מחרים סתם על כל מי שתופש משל
חברו כלום.
א.הרי"ף :ה"ה לשאר אם נסתלקו כבר ולא
נשאר אצלם כלום אין יכול להשביעו.
כ"כ הרמב"ם והרא"ש.

).2שם(:

מגלגלים עליו את הכל.
כ"פ הרמב"ם :אבל אם היתה לו טענת ודאי
משביעו עליה ומגלגל בה כל מה שירצה.

אבל הרמ"ה – דווקא שותפים ונתגרשה האישה
)שיש להם חלק בממון( ונפרדו האחים לא יכול
להשביע יותר אבל אחרים אף שנפרדו יכול
להשביעם.
וטעמו – שאלו )שותף אישה ואחים( שלכל אחד יש

צג  -ז
√טור)בעה"ט(:

נתגלגלה עליו שבועה ממקום אחר

א.גמ)מח:(:

אפילו נתחייב שבועה דרבנן

מגלגלים.

רי"ף,

רמב"ם – אפילו נתחייב היסת מגלגלים.

יש מי שאומר שאם פטרו משבועה אינו יכול לגלגל.
ומחלו זל"ז השבועה .לאחר זמן נתחייב שותף אחד
לחברו שבועה בממון אחר ורוצה עכשיו לגלגל עליו
שבועת שותפים הראשונה – אין יכול להשביעו :
א .קי"ל כהמחבר ולא כהרמב"ן ונמ"י.
ב .אף הנמ"י יודה כאן ,שדוקא אם מחלו מראש י"ל
שלא מחלו הגלגול ,אבל כאן לאחר שהיתה
מחלוקת בניהם ומחלו אף נמ"י יודה שא"א לגלגל
עליו.

אפילו פטרו משבועה אין יכול

לגלגל עליו.
וד"מ)נמ"י( – אף שפטרו משבועה יכול לגלגל
עליו .כ"כ רמב"ן)גאונים(.

אינו יכול לגלגל
פ"ת)ת' פמ"א( :שני שותפים שתבעו זא"ז בפני
ב"ד ,ופסקו להם שכ"א ישבע לחברו ,ואח"כ נתפשרו

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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הלכות שבועות
סימן צ"ג:

שבועת ספק ושבועת השותפים.

צג  -ח

 .1לשון הרמב"ם :חלקו השותפים ונשאר להם חובות אצל
אחרים  -אינם יכולים להשביע זה את זה מספק שהרי חלקו ,והחוב
שנשאר להם אצל אחרים דבר ידוע הוא בכל מה שיפרעו ייקח כל אחד
חלקו וכחלוק דמי.
א .וכן אם נשאר לאחד מהם ביד חבירו דבר קצוב אע"פ שלא נטלו  -הרי
זה כאלו חלקו.
ב .אבל כל זמן שנשאר כל שהוא שלא חלקו אותו ואינם יודעים משקלו
או שנשאר ביניהם צד מהשותפות שלא עשו בו חשבון ולא ידע כל אחד
מהם כמה הוא חלקו  -עדיין השותפות קיימת ומשביעים זה את זה.
1ב .כ"ז שנשאר משהו.
סמ"ע :שאז משביעים זא"ז שלא לקחו בהיותם

שהגביה בטוחה .אבל אם ספק לנו כמה יצליחו לגבות
לא מיקרי דבר ידוע ולא הוי חלקו.
וזה אינו – אף שלא ברור כמה יגבו מ"מ ברור איך
יחלקו בניהם על כל דינר שיגבו )כ"א יטול לפי חלקו(
ולכן הוי כחלקו.
ול"ד למ"ש המחבר )ב (.ואינם יודעים משקלו דלא הוי
כחלקו.
דחוב כיון שאינו בידם ואינם יכולים לחלוק כבר קבעו
אופן החלוקה ,וכיון שלא תבעו זא"ז מחלו זל"ז.
משא"כ בדבר שבידם אלא שלא יודעים משקלו ,הרי
יכלו לחלוק ,ומה שלא חילקו כדי שיוכלו לתבוע זמ"ז,
ולכן לא הוי כחלקו.

שותפים בממון הרבה כשיעור שני מעין.

שלא עשו חשבון.
סמ"ע :ה"ה שנים שלוו מאחד והטילו לכיס והפסידו
הכל ולא באו חשבון – לא הוו כחלקו )אף שאין מה
לעשות חשבון( וצריכים להישבע זל"ז )דכיון שלא
התחלקו בפועל לא שייך שמחלו זל"ז השבועה( – ב"י
ערוה"ש – אבל אם לא חששו לעשות חשבון כיון
שראו שכולו הפסד הוי כחלקו.
ערוה"ש)ב"י( :ואם אחד השותפים חלק בלא
ידיעת חברו אינו כלום ועדיין יכול חברו להשביעו,
אבל הוא לא יכול להשביע חברו כיון שחלק מחל לו
שבועתו.

משביעים זא"ז
פ"ת)יש"ש( :אם גם אשת השותף נושאת ונותנת
בשותפות צריכה גם היא להישבע.
כ"כ או"ת ,קצה"ח ,נתיבות.
או"ת – ואפשר אף שנתן לשותף פטור על השבועה
מ"מ על אשתו לא נתן ויכול להשביעה.

החוב ,,,דבר ידוע.
פ"ת)זכרון משה( :הרב השואל פירוש דווקא
שיודעים בברור סכום החוב וכמה יגיע לכ"א ,כגון

צג  -ט

רמב"ם :תבע אחד מהם את חבירו ואמר לו "השבע לי כי
עדיין השותפות קיימת" ,והנתבע אומר "חלקנו כבר" או שאמר "התובע
כן חלקנו אבל תנאי היה שאשביעך בכל עת שארצה ועדיין לא נשבעת
לי"  -אינו יכול להשביעו בטענת ספק.
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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הלכות שבועות
סימן צ"ג:

שבועת ספק ושבועת השותפים.

אפילו אמר הנתבע "חלקנו וכך וכך נשאר לך אצלי וזה שנשאר לך אצלי
אינו אלא חוב שזקפת עלי מלוה או הנחתו אצלי פקדון"  -אינו יכול
להשביעו בטענת ספק.
וגם אינו יכול להשביעו היסת שכבר חלק או שמעולם לא נשתתפו,
ואפילו על ידי גלגול ,לפי שאין משביעין היסת ולא מגלגלין אלא טענה
שאם יודה בה חייב ממון ,אבל דבר שאפילו הודה אינו חייב אלא
שבועה  -אינו נשבע עליו אפילו על ידי גלגול.
בשבועה דרבנן לא נשבע דלא עבדינן תקנה לתקנה.
אבל המחבר והרמ"א השמיטו זה.
ובדרישה כתבתי – אף הרב האי לא כתב כן אלא
בתבעו על השבועה שכבר נתחייב לו כבר ,משא"כ
שלא נתחייב לו כבר שבועה אלא יתחייב שבועה אם
יודה )ואז ל"ש ובכל מקרה פטור(.
והש"ך – בחינם דחק ,שהרי ממילא אף בשבועת
השותפים כיון שהיא דרבנן לא עבדינן תקנה לתקנה.
כ"כ הב"ח.

שאם יודה בה חייב ממון.
שו"ע)פז/כה( :כל הטוען לחבירו טענה שאפילו
אם הודה לא יתחייב ממון ,אע"פ שכפר  -אין
מחייבים אותו היסת.
כיצד :אמרת ליתן לי מנה ,להד"מ  -אין משביעים
אותו לא היסת ולא חרם ,שאף אם הודה אינו חייב
לו כלום.
הגה :והוא הדין אם אין לו לפרוע אין משביעין על
כפירתו( )תשובת הרא"ש גבי אשת איש והטור הביאו
סימן צז וב"י בשם ר"י נכ"ג ח"ו(.
אתה קללת אותי אתה הוצאת עלי שם רע ,להד"מ -
אין מחרימים על זה וכן כל כיוצא בזה.
הגה :ויש אומרים דמחרימים על זה ,דהרי אם יתברר
שהוא אמת קונסין אותו.

אלא בשבועה.
קצה"ח :ה"ה אם טוען שהתנו בניהם שיפטר
משבועת השותפים נמי נאמן ,ואין עליו שבועה שפטרו,
שאף אם יודה שלא פטרו לא מתחייב ממון.
והנתיבות – ודאי ליתא.

אינו חייב אלא שבועה.
סמ"ע :טור)פז/מב( בשם רב האי – בשבועה
דאורייתא אם אמר נשבעתי צריך היסת שנשבע ,ורק

צג  -י

הרי"ף :טענו עדיין שותפי אתה ונשאר לי אצלך כך וכך,
וזה אומר כבר חלקנו ולא נשאר לך אצלי כלום או לא הייתי שותפך
מעולם  -הרי הנתבע נשבע היסת שאין לו בידו כלום ומגלגל עליו שלא
גזלתני כלום מעולם ,ואינו מגלגל עליו שלא היה שותפו או שכבר חלקו
מהטעם שאמרנו )שאף אם יודה שהיה שותפו לא מתחייב ממון רק שבועה(.
כל זמן השותפות.

שאם יודה בה חייב ממון.
פירוש :אף שאין כאן שבועת השותפים ,מ"מ יש כאן
טענה וכפירה ככל הנשבעים היסת.

ואינו מגלגל שלא היה שתפו.
נתיבות)או"ת( :ונ"מ שאין נשבע בנק"ח.

שלא גזלתני.
ש"ך :ובכלל זה יכול לגלגל עליו שלא הרוויח כלום
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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הלכות שבועות
סימן צ"ג:

שבועת ספק ושבועת השותפים.

צג  -יא

רמב"ם :טען עדיין שותפים אנחנו ויש לי להשביעך
בטענת ספק ,והלה אומר לא נשתתפנו מעולם ,והביא התובע עדים
שהיה שותפו וחזר הנתבע אחר כך ואמר חלקנו  -אין שומעין לו ,שהרי
הוחזק כפרן לשבועה זו ,וישבע שבועת השותפים .וכן כל כיוצא בזה.
מיהו נאמן בשבועת השותפים כיון שלא הוחזק כפרן
בממון ,שאף שהיה שותפו יתכן שלא נשאר בידו ,מ"מ
לא נאמן לומר אח"כ שכבר נשבע עד שישבע לפני
עדים.

הוחזק כפרן.
סמ"ע :שהאומר לא השתתפנו כאומר לא חלקנו והרי
יש עדים שהשתתפו וצריך להישבע לו שבועת
השותפים.

צג  -יב

רמב"ם :שותף שטען על חבירו שכך היה התנאי
ביניהם ,והלה אומר לא היה תנאי זה מעולם ,או שטען הקרן שלי היה
כך וכך והלה אומר אינו אלא פחות מזה ,או שטען כבר נתתי לך
מהשותפות והלה אומר לא לקחתי ,או סחורה זו שלי היא והלה אומר
משל אמצע ,וכל כיוצא בטענות אלו :
אם רצה התובע שלא ישבע השותף שבועת השותפים וישביענו היסת
)בפרט( על הטענה שכופר בה ואומר לא היו דברים מעולם  -הרי זה
משביעו.
ואם רצה מגלגל עליו כל אלו הדברים בשבועת השותפים.
רצה מגלגל
ערוה"ש :פירוש רצה משביעו שבועת השותפים

אלא פחות מזה
סמ"ע :מיירי שהשותף לא מודה במקצת )שאל"כ
חייב שבועה דאורייתא( ,וכגון שתובע שמגיע לו
בשותפות  100וקיבל רק  ,50והשותף אומר שהיה
מגיע לו  50וקיבל הכל.
והנתיבות)או"ת( – מיירי שא"ל "הילך" שאין כאן
שבועה דאורייתא.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

ומגלגל עליו הכל ,רצה משביעו רק היסת על הפרט,
ובשלב מאורח יותר ישביעו שוב שבועת השומרים,
ואין הנתבע יכול לומר למה תשביעני ב"פ.
וטעמו שרק כשיש כמה טענות ודאי לא יכול להשביעו
כמה פעמים ,אבל כאן שהשבועה השניה )שותפים(
אינה ודאי רק אח"כ יראה אם חושד ישבעינו שוב.
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הלכות שבועות
סימן צ"ג:

שבועת ספק ושבועת השותפים.

צג  -יג11

 .1רמב"ם :ראובן שהטיל לכיס  400דינרים והטיל
שמעון  200ונשתתפו ונשאו ונתנו ביחד ,והרי הממון כולו ביד ראובן.
וטען ראובן שנפחת הקרן  500דינרים )ונשארו רק  - (100אין אומרים שישבע
ראובן שבועת השותפים שפחתו כך וישלם שמעון מביתו  ,50אלא ישבע
ראובן שבועת השותפים שפחתו וילך במנה שבידו בלבד ולא ישלם
שמעון כלום.
א .ואם טען ראובן ששמעון יודע בודאי בפחת זה שפחתו  -ישביע את
שמעון שבועת השותפים ויגלגל עליו שאינו יודע בודאי סכום הפחת
הזה .ב .ואם לא נתעסק שמעון בשותפות זו כלל  -ישבע שמעון היסת
שאינו יודע בודאי בזה ההפסד ויפטר.
ג .ולא עוד אלא אם היה זה המנה הנשאר ביד שמעון  -חולקין אותו
בשוה ,שאין השותף מהנשבעים ונוטלים כדי שישבע ויטול מה שביד
חבירו ,אלא נשבע ונפטר או נוטל מדבר שהוא תחת ידו.
.1שיטת הרמב"ם:

חולקים.

שנים שנכנסו לשותפות

ושיטת הראב"ד – שההפסד לפי ההשקעה,
אבל הריווח לאמצע )שהרי שניהם עובדים בשוה(.
ולכן :אם המנה ביד שמעון לא נוטל ראובן ,50
שההפסד לפי הקרן  2/3לראובן ו  1/3לשמעון .נמצא
ראובן מפסיד  ,333 = 500*2/3ושמעון מפסיד
.167 = 250*1/3
ולכן אותו מנה:
שמעון יקבל רק33 = 200-167 :
.67 = 400-333
ולראובן :

לא משנה כמה השקיע כ"א ,הם מתחלקים ברווחים
וההפסדים בשווה )אפשר דס"ל שהרווחים
וההפסדים הם כתוצאה מעבודה שלהם ,והעבודה
שווה בשניהם(.
ולכן :כיון שהיה  500הפסד ,כ"א צריך להשתתף ב
 ,250וטען ראובן אני השקעתי  ,400נשאר בידי
עתה  100מגיע לי עוד  – 50קמ"ל שאין יכול להוציא
 50מביתו של שמעון ע"י שבועת השותפים )שאכן
היה הפסד של  ,(500שבשבועת השותפים לא
נוטלים אלא נפטרים .ולכן ילך רק עם המנה שבידו.

.1

א.ואם טען ראובן ששמעון יודע מההפסד ולכן איני
צריך להישבע ונחלוק בהפסד ) ,250:250כלומר יתן
שמעון לראובן עוד  – (50קמ"ל שיכול להשביע לשמעון
שבועת השותפים ויגלגל עליו שאינו יודע מההפסד.

ב"י :ולא נשבע שנפחת  500מאחר שאינו נוטל רק
חלק ההפסד ) ,(100ודמי לשנים אוחזים בטלית שכ"א
נשבע שאין לו בה פחות מחציה.
והדרישה – מסתמיות הרמב"ם משמע שכאן נשבע
שנפחת  ,500ול"ד לשנים אוחזים ששם שניהם
נשבעים זה כנגד זה )ואז נראה שקר ודאי(.

ב.ואם שמעון לא נתעסק כלל שאז אין שייך
שישבע שבועת השותפים – ישבע שאינו יועד
מההפסד.
ג.וה"מ שנטל ראובן המנה שבידו ,אבל אם
המנה נשאר ביד שמעון ,הרי מנה זה בשותפות
שניהם ) ש –  500ההפסד כבר קיבל שמעון שבועת ראובן,
ומה שנשאר מודה שמעון שהוא של שותפות( ,ואין כוח
שבועת ראובן להוציא כל המנה מיד שמעון אלא
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

שבועת השותפים שפחתו

אין אומרים שישבע שמעון.
ערוה"ש :כלל גדול הוא בשבועת השותפים שאינו
נאמן השותף בשבועתו להוציא מחברו אלא להחזיק מה
שתחת ידו.
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הלכות שבועות
סימן צ"ג:

שבועת ספק ושבועת השותפים.

ואם טוען שחברו יודע ודאי ממה שתובעו שמגיע לו
יכול להשביעו שבועת השותפים ולגלגל עליו שאינו
יודע מזה.

נשבע ונוטל מהשני החצי.

ששמעון יודע בודאי.

א.
סמ"ע" :בודאי" כאן ל"ד ,אפילו טוען שמא ,עדיין

אין אומרים ,,,וישלם שמעון מביתו 50
סמ"ע :לפי הרמב"ם תמיד ההפסד לאמצע ,ואם היה

יכול להשביע לשמעון שבועת השותפים ולגלגל עליו
שאינו יודע .ורק בסיפא )ב (.ששמעון לא נתעסק דאז
אין יכול להשביע לשמעון רק כשטוען "שבודאי ידע".

ידוע שהפסידו  500כ"א מפסיד  ,250לכן שמעון
שהטיל לכיס רק  200צריך לשלם מביתו עוד .50
אבל עכשיו שאינו יודע אין ראובן נאמן בשבועתו
להוציא מיד שמעון ,רק להחזיק מה שבידו.
ולאפוקי הראב"ד דס"ל  -שההפסד לפי הממון והרווח
לאמצע.

ב .שאינו יודע
נתיבות)רדב"ז( :ואם שמעון יודע מההפסד אלא
שטוען אולי הריווח ממקום אחר – חייב לשלם אלא
שיכול להשביע לראובן שלא הריווח.

ולא עוד ,,,חולקים בשווה.

ג.
סמ"ע :כיון ששמעון מודה שהמנה הוא של השותפות

ולא ישלם שמעון כלום.
נתיבות :דווקא באופן שלא נעשו המעות שהכניסו

הרי חולקים ,אבל על חלקו של שמעון לא יכול ראובן
ליטול בשבועה.

לשותפות מלוה )כמו החצי שבעיסקא( ,כגון שהניחו
בכיס סתם זה יותר וזה פחות )שאז השכר והפחת
לאמצע( ,וכיון ששמעון אינו יודע שנפחת הוי כאומר
איני יודע אם התחייבתי.
אבל הטיל ראובן יותר בתורת הלוואה ) 200כנגד מה
שהטיל שמעון ו  200בתורת הלוואה( או עיסקא
שחציה מלוה  -נעשה שמעון מיד ללוה ,וכשאינו יודע
אם נפחת הוי "אינו יודע אם פרעתי" שחייב לשלם.
וכן אם יש תחת יד כ"א חצי הסחורה ,זה שנפסד בידו

צג  -יג22

.1

חולקים בשווה.
נתיבות :אבל אם נתנו המעות ע"מ להתחלק בריווח
וההפסד לפי המעות ,אז מה שנשאר ביד שמעון גם
מתחלק לפי המעות.

הכל לשון הרמב"ם:

טען שמעון שיש ללוי עליו חוב מזה

השותפות מנה:
א .אם היה בידו כדי החוב והיה יכול ליתנו ללוי  -נאמן ונותנין החוב
ואחר כך מחשבים.
ב .ואם אין בידו ליתן  -אינו נאמן להוציא מיד ראובן ,או מהסחורה
הידועה לשותפים ,שמא קנוניא הם עושים שמעון ולוי על נכסי ראובן,
אפילו היתה המלוה בשטר  -אין ראובן חייב ממנה כלום.
 .2אבל אם טען שמעון שראובן יודע בודאי שזה החוב שעלי מחמת
השותפות הוא והחוב אצלנו הוא  -ישבע ראובן היסת או על ידי גלגול
שאינו יודע שהחוב זה אצלנו וישלם שמעון החוב משלו.

.1

בידו מעות שותפות עד אותה שעה שטוען שיש לו חלק
בזה ,דאל"כ לעולם לא יפרע הפחת.

והיה יכול ליתנו ללוי.

ט"ז :מיירי שלא שמעו ב"ד שום הודאה ממנו שיש
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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הלכות שבועות
סימן צ"ג:

שבועת ספק ושבועת השותפים.

השני חייב לשלם כלום ,ואם טוען ששותפו יודע בודאי
מזה החוב שעליו יכול להשביעו היסת שאינו יודע
מהחוב ,ואם השני גם עוסק בשותפות ישביענו שבועת
השותפים ויגלגל עליו שאינו יודע ,ואף בספק יודע
יגלגל עליו.

ואח"כ מחשבים.

א.
סמ"ע :פירוש אחר ששילמו החוב מהשותפות יחלקו
בנשאר.

שזה החוב שעלי.
.2
ערוה"ש :ואם השטר כתוב ע"ש שותף זה לבדו אין

צג  -יד

צג  -יד  .1רמב"ם :וכן אם יצא שטר חוב על לוי בשם שמעון ב
 100דינרים מממון השותפות ,ואמר שמעון נפרעתי והחזרתי לכיס ,או
שאמר קבעתי לו זמן לשנה או לשתים  -אינו נאמן שמא קנוניא הוא
עושה על נכסי ראובן  .וכיצד דנים בדין זה לוי כבר נפטר בהודאת שמעון
ואם לא הביא שמעון ראיה ישלם מביתו ויתבע מלוי בסוף זמן שאמר.
.2הגה :ראב"ד  -ואם מפורש בשטר שהוא ממון השותפות והשטר יוצא מתחת יד ראובן אין
שמעון נאמן בהודאתו רק על המחצה שלו וראובן יכול לתבוע מחצה שלו משמעון או מלוי אם
אינו יכול להוציא משמעון.

.2

ויתבע מלוי בסוף הזמן.

ראב"ד :ואם מפורש,,,

סמ"ע :פירוש כשקבע לו זמן לשנתיים .וכשאמר לו
נפרעתי כבר שהודה שאין לו על לוי – יפסיד שמעון.
ערוה"ש :סיכום להלכה
 אם השטר תח"י שמעון ,שיש לו מיגו שהיהמחזירו ללוי – נאמן במיגו )או"ת(.
 ואם אין השטר תח"י או שהוחזק כבר בב"ד,שאין לו מיגו – אין שמעון נאמן ,וישלם לראובן
החצי .ולוי נפטר כבר.
 ואם מבואר בשטר שהחוב של שותפות )ונכתבע"ש שמעון( :
אין שטר תח"י שמעון – אינו נאמן רק על חלקו
ולא על חלק ראובן ,ויתבע ראובן חלקו מלוי או
שמעון.
ואם השטר תח"י שמעון – נאמן במיגו כיון
שהשטר הוא רק על שמו לבדו )סמ"ע(.
וי"א שנאמנות שמעון לא בגלל שכתוב ע"ש
שהרי כתוב שהוא של השותפות ולא מהני מיגו
בכה"ג ,אלא כיון שדין השותף כשליש שנאמן
כשהשטר תח"י )ב"ח ,או"ת(.
ונ"מ  :אם השטר ע"ש שניהם אלא שיוצא מתח"י

ב"י – ודברי הראב"ד דברי טעם הם ,ונראה שלא
יחלוק עליו הרמב"ם ,ומ"ש הרמב"ם שנפטר לוי
בהודאת שמעון י"ל -
א .שמיירי שהשטר ביד שמעון ולכן נפטר לוי
לגמרי.
ב .א"נ השטר ביד ראובן וכוונתו שלוי נפטר לעניין
שיגבה ראובן משמעון תחילה המחצה ואם לא
יוכל יגבה מלוי.

ולוי נפטר בהודאת שמעון.
.1
נתיבות :מיירי שהם שותפים בכל עסקהם או שידוע
שחוב זה מעסק ידוע של השותפות.
שאל"כ הרי יכול שמעון לטעון שחוב זה מעסק אחר.
אבל כששותפים בכל עיסקהם :
אז אם השטר ביד ראובן – אין לשמעון מיגו )שאם
רצה היה שורפו( וחייב לשמעון.
ואם ביד שמעון – שיש לו מיגו ,תלוי במחלוקת שהביא
הש"ך )ס"ב( אם בנושא ונותן )וה"ה לכאן( נאמן במיגו
שלו )כיון שהכל תחת ידו(.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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הלכות שבועות
סימן צ"ג:

שבועת ספק ושבועת השותפים.

שמעון :
לפי דעה זו )הב"ח( – נאמן שמעון במיגו.

ולפי דעה ראשונה )סמ"ע( – אינו נאמן אף במיגו
כיון שנכתב ע"ש שניהם.

צג  -טו

 .1ת' הרא"ש :ראובן ושמעון שותפים וקנה ראובן בגדים
מעכו"ם ומכרם ללוי ויצא לוי לעכו"ם במעות )פירוש התחייב לשלם לגוי( וכתב
ראובן שטר לעכו"ם שאם לא יפרענו לוי לזמן שקבע שיפרענו הוא ,ואחר
כך חלקו ראובן ושמעון השותפות – )כיון שראובן כתב שטר לגוי לטובת עסק השותפות ונכתב
רק על שמו כיון ששמעון לא היה שם ,שאם שמעון היה שם היה השטר התחייבות לגוי נכתב על שם שניהם ,ולכן ( -

חייב שמעון לעשות שטר לראובן שאם יברר ראובן בעדים שלא פרע לוי
לעכו"ם ויצטרך ראובן לפרוע לעכו"ם שיפרע חלקו ובכל מה שיוציא על
עסק זה הוצאות ושוחד ושאר דברים בכל מה שיברר ראובן בעדים
שיפרע שמעון חלקו.
.1ת'

ראובן כתב שיפרע רק אם לוי לא פרע ,ויתכן שפרע
לוי לגוי ,והגוי בא בעלילה על ראובן ,ואין אדם נתפס
על חברו.
ערוה"ש – מ"מ בבד"ה לא נראה כן לדינא ,כיון
שראובן עשה לטובת השותפות ,ואף אם שמעון היה
שם גם היה חותם לגוי.
לכן מחויב שמעון לשלם לראובן חלקו ממ"נ :אם לוי
לא פרע הרי הם חייבים לשלם ,ואם לוי פרע ולא קיבל
פטור מהגוי לוי פשע ולא ראובן )הסמ"ע לא ראה את
בד"ה שכתב כן(.

הרא"ש :ראובן ושמעון. ,,,

בד"ה – ויש לגמגם עמ"ש שיברר ראובן שלוי לא
שילם ,איך יוכל לברר שלו לא שילם ,ועוד אף אם לוי
שילם והגוי מכחישו ומחמת השטר נפרע מראובן
למה לא ישתתף עמו שמעון.
מיהו לעניין הראשון איך יברר ,אפשר ע"י שלוי יודה
בפני עדים שלא פרע.
שו"ע)קעו/לז( :ראובן ושמעון שותפים ,וקנה
שמעון בגדים מעכו"ם ומכרם ליהודי ,ונתחייב היהודי
לפרוע לעכו"ם לזמן פלוני ,ונתחייב שמעון לעכו"ם
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 לעכו"ם ויצטרך
שמעון לפרוע לעכו"ם ,יפרע ראובן חלקו מכל שיברר
שמעון בעדים שהוציא על עסק זה בהוצאות ובשוחד.

שאם יברר בעדים
סמ"ע :למה לא יהא ראובן נאמן בשבועה )בלא
עדים( כמה הוציא ויטול כמו במוציא הוצאות על נכסי
חברו )צא/ג( ?
וי"ל כיון שהוצאות אלו שהוציא אינם לטובת שמעון,
ול"ד ליורד ברשות שהוציאם לטובת בעה"ב )ששיבח
קרקעו(.
ואו"ת – שאני התם שציווהו להוציא הוצאות משאכ"כ
הא לא ציוה לו.

יברר בעדים.
.1
ערוה"ש :ואם א"א לברר בעדים ישומו הבקיאים

יברר בעדים.

בדבר ,אבל אינו יכול ליטול ע"י שבועה.

בעדים שלא פרע לוי

ט"ז :נ"ל שמיירי במקום שאין שטר ביד גוי על לוי,
אבל אם היה שטר וכשפרע ראובן לגוי לקח השטר –
אין לך ברור גדול מזה השטר שלקח מהגוי.

סמ"ע :משמע שאם אין לראובן עדים שלוי פרע אף
שיש לו עדים שפרע לגוי – לא חייב שמעון ,שהרי
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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הלכות שבועות
סימן צ"ג:

שבועת ספק ושבועת השותפים.

מ"מ יש לדחות ,שמא אח"כ פרע לוי לראובן מה
ששילם עליו הגוי ,ומה שלא לקח לוי חזרה השטר

מראובן אינה טענה )כמ"ש קל/ג(.

צג  -טז

ת' הרא"ש :ראובן שותף שמעון נשא ונתן עם עכו"ם
והטעה) (
בחשבון ונתן המעות לשותפות ,וירא שיזכור טעותם ובקש
שיעשה לו שמעון שטר עליו שאם יצטרך להחזיר שיפרע לו חלקו.
עוד תובעו שהיו לו משכונות מאחרים ומכרם וירא שיבוא לו הפסד מזה
שיעשה לו שטר שיפרע לו חצי ההפסד שיבוא לו מזה  -אינו חייב
לעשות לו שטר ,אלא יודה שמעון בפני עדים שהמעות שסכומן כך וכך
שהטעה ראובן לעכו"ם פלוני שהכניסם לשותפות ,ועדים יכתבו הודאת
שמעון ויחתמו עליה ויתנו אותם ליד ראובן .וכן במשכונות שמכר ראובן
יודה שמעון בפני עדים כל הדברים כמו שהיו ויכתבו הודאה ויתנוה
לראובן.
והעדים יכתבו הודאת שמעון

אינו חייב לעשות לו שטר.

סמ"ע :מאי נ"מ בין שטר או כתיבת הודאת שמעון ?
 בשטר הודאה אין לשון חיוב אלא רק הודאה,משא"כ בשטר חיוב.
 א"נ ראובן שיכתוב בשטר )בלי חילוקים(ששמעון ישלם לו חצי מה שיצטרך לשלם לגוי,
ושמעון רוצה שיכתבו שאם ראובן יצטרך לשלם
יתבענו ויהיה הדין בניהם לפי טענתם אז.
והראשון עיקר.

סמ"ע :טעמו – דווקא בסעיף ט"ו שהחוב ברור,
שהרי נתן שטר על עצמו לגוי מש"ה גם שמעון נתחייב
לתת לראובן שטר על חלקו.
משאכ"כ שראובן לא נתן שטר על עצמו וקרוב הדבר
שהדבר לא יתגלה לעולם.

צג  -יז

ת' הרא"ש :ראובן ושמעון שותפים ואמר ראובן לאחיו
תשתדל עמנו בשותפות ותניח מעותיך עם שלנו וקח ריווח בכדי מעותיך,
ושמעון ידע בדבר עתה ,אומר שמעון מאחר שלא הודעתני אין לי ליתן
מחלקי לאחיך חלק מהריווח  -הדין עם ראובן ויטול אחיו חלקו בריווח
כפי חלקו במעות.
נאמן שהניח אחיו מעות השותפות.

ושמעון ידע בדבר עתה

כפי חלקו במעות.
נתיבות :לפי שכך היה התנאי ,אבל בלא"ה חולקים

סמ"ע :ר"ל שלא נודע לו רק בשעת החלוקה ואז
נודע לו בעדים או שמעון האמין לו ,שאל"כ ראובן לא
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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הלכות שבועות
סימן צ"ג:

שבועת ספק ושבועת השותפים.

ואם הכניס אחר לשותפות בלא מעות ,אינו נאמן לומר
שעשה כן לטובת השותפות אלא בראיות ברורות.

לאמצע )או"ת(.

כפי חלקו.
ערוה"ש :מ"מ יכול להטיל עליו קבלה שהיתה
כוונתו לטובת השותפות.

צג  -יח

הרא"ש:

באו לחלוק והוציא ראובן קצת שטרות שמכר

ליהודים בהקפה :
אם מנהג העיר למכור בהקפה  -צריך שמעון לקבל ,ואם ירצה ישביע
לראובן שאלו ההקפות הם מעסק השותפות ושעשאם לצורך העסק
ולטובתו.
ואם אין מנהג העיר למכור בהקפה  -לא יתן שמעון חלקו בהקפה אלא
במעות ובסחורה.
השני לקבל.

ערוה"ש :כללו של דבר כל דבר שיעשה שותף
ונראה שהוא לטובת העסק אף שלא הודיע לשני מוכרח

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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הלכות שבועות
סימן צ"ד:

דין גלגול שבועה.

סימן צד :דין גלגול שבועה .
ובו ט

סעיפים ) שבועות :מח ,מט .קידושין :מט(

צד  -א
 .1כל מי שנתחייב שבועה בב"ד א.אפילו היסת -
יכול בעל דינו לגלגל עליו ב.כל תביעה שיש לו עליו שאם היה מודה בו
היה מתחייב בו ממון.
ג).תה"ד :ויש מי שכתב  -דאם בא לו שבועה ע"י היפוכו ,שאמר לו הנתבע השבע וטול אין
מגלגלים עליו(.
ד.המשך הרמב"ם :ואם אפילו היה מודה בו לא היה מתחייב ממון אלא

שבועה  -אינו יכול לגלגל

)כגון שא"ל היית שותפי והתחייבת לי שבועה ,וזה אומר לא הייתי שותפך –

אין גלגלים עליו שהיה שותפו ,שאף אם יודה שהיה שותפו עדיין לא חייב ממון(.
 .2אבל שכיר שנשבע ונוטל אין מגלגלים עליו .א.אפילו לא תבע התובע
לגלגל ב"ד מעצמם מגלגלים.
דעתו של בעה"ב.

 .1מקור שבועת גלגול
קידושין)כז :(:אמר עולא

מקילים – אלא מגלגלים ,והיא היא.

לכל אין
א.לפתוח לו – נ"מ אם לא טען תובע שיגלגלו :

– מניין לגלגול
שבועה מהתורה שנאמר "ואמרה האישה אמן ואמן"
אמן מאיש זה )עיקר השבועה( אמן מאיש אחר
)הגלגול(.
ועוד מסוטה :שאף על טענת ספק )שבעלה חושדה
שנטמאה( מגלגלים.

א.שבועות)מח:(:

אסיקנא

שאף

√למ"ד לכל מגלגלים  -ב"ד מגלגלים מעצמם.
למ"ד אין מגלגלים – ב"ד לא מגלגלים מעצמו ,רק
כשטוען תובע לגלגל אין מקילים אלא מגלגלים.
טור :הלכה כר"ה שב"ד עצמו מגלגל.
כ"כ הר"ן ,נמ"י)תו"ס(.

בדרבנן

הר"ן :והראיה ,שעיקר גלגול לומדים מסוטה ושם
הבעל תובעה רק מאיש זה וב"ד מגלגל עליו גם
מאיש אחר.

מגלגלים.
הרי"ף – אפילו על היסת מגלגלים.
כ"כ רש"י ורמב"ם.

.2שם)מט:(.

אר"ה – לכל מגלגלים חוץ משכיר

הר"י ן מניר:

שאין מגלגלים.
רב חיסדא אמר – לכל מקילין חוץ משכיר.
מאי בנייהו ? לפתוח לו.

פרש"י :לכל מגלגלים

פירושים –
א .בשאר אנשים אם ב"ד יודע שיש לתובע עליו שבועת
גלגול מגלגל עליו מעצמו ,הלא"ה אסור לעשות עצמם
כעורכי הדיינים.
ובשכיר אף שב"ד יודע אין פותחים עליו ,מ"מ אם תבע
בעה"ב מגלגלים עליו.
ב .אין פותחים לתובע לומר לא לגלגל על השכיר אא"כ
טען כן השכיר עצמו ,ואם שתק מגלגלים.

– שבועה דרבנן

מגלגלים שאר שבועות.
חוץ משכיר – שעל שבועת שכיר לא מגלגלים
שבועות אחרות ,לפי שהיא עצמה אינה אלא להפיס
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

"בכל אדם פותחים ומגלגלים" ,שני
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סימן צ"ד:

דין גלגול שבועה.

תה"ד :טעמו – שתקנה לתקנה לא עבדינן ,שהיפוך
שבועה תקנה היא וגלגול נמי תקנה היא.
ועוד דאיתא בשבועות )מט (.לכל מגלגלים חוץ
משכיר ,ופירש הריצב"א – ל"ד שכיר אלא ה"ה לכל
הנשבעים ונוטלים )אף היפוך( .א"כ בהיפוך לא
מגלגלים.
ואף ר"י – שמפרש דווקא בשכיר נראה שהיפוך דמי
לשכיר שאף היפוך אינו מהדין שלפי הדין היה לו
להישבע או להיפרע .וכ"מ מהריטב"א.
והש"ך – ואינו נראה ,שכאן אינה תקנה לתקנה,
שמדינא הנתבע פטור בלא שבועה אלא שר"נ תיקן
היסת ותיקן שיוכל להפוך השבועה וליטול ,וא"כ
מהדין לא נוטל התובע כלל ,ול"ד לשכיר או שאר
נשבעים ונוטלים שתיקנו חכמי המשנה שישבע ויטול
משאכ"כ.
א"כ יכול הנתבע לומר כיון שאתה רוצה להישבע
וליטול תשבע לי גם על הגלגולים ואם לאו אני פטור
בלא שבועה.
ולכן אף בהיפוך יכול לגלגל עליו.
כ"ד הט"ז – ואין להוציא ממון ע"פ פסק זה.
לגלגל בשבועת היפוך
סיכום:
הרמ"א – אין יכול לגלגל כששבועת המקור בא ע"י
היפוך.
ש"ך ,ט"ז – יכול לגלגל.

כל מי שנתחייב שבועה.
.1
ש"ך)הריטב"א( :כל שבועה מגלגלים אפילו שמא
על שמא ,והיינו כדעת הר"ן.
כ"ד הסמ"ע – שלומדים מסוטה שהגלגולים הם שמא,
ודוקא כשיש רגלים לדבר כמו סוטה שראינו בה דבר
כיעור ופריצות.

א .לגלגל עליו.
קצה"ח :האם אפשר להשביע הנוטל שבועה
דאורייתא מדין גלגול.
מלוה בשטר וטען הלוה פרעתי )שהמלוה נשבע ונוטל(
וחזר הלוה ותבע למלוה בע"פ בעד אחד שהמלוה חייב
עכשיו שבועה דאורייתא נגד העד ,האם נשבע שבועה
דאורייתא נגד העד ומגלגלים עליו שבועה דאורייתא
שלא נפרע )ששבועת המקור דאורייתא והגלגול
שבועת המשנה( ?
מי אמרינן הרי בגלגול בכ"ג מגלגלים ,כגון עבדים
שטרות וקרקעות שלא נשבעים עליהם עכ"ז נשבעים
בגלגול ,ה"ה נשבעים ונוטלים ישבע בגלגל שבועה
דאורייתא !
או דילמא כיון שכתב "ולקח בעליו ולא ישלם"
שבשבועה דאורייתא נשבע ונפטר ולא נשבע ונוטל,
וא"כ א"א לגלגל !
וצ"ע.
והנתיבות – אין כאן ספק ,בודאי על כל השבועות
מגלגלים מדלא חילקו הפוסקים.
ומשובב נתיבות – א"א לפשוט מסתמיות הפוסקים
שהרי הספק נתבאר.
והנתיבות במהדורא בתרא – כ"ה בהדיא בתו"ס )ב"מ
יד (.גבי ראובן שמכר לשמעון שדה באחריות ובא
בע"ח של ראובן לטרוף השדה משמעון ,דינא הוא
שראובן יכול להתדיין עם הבע"ח ,ולא יכול לומר לו
"לאו בעל דברים דידי את".
וכתבו התו"ס – מאי נ"מ כל מה שיכול ראובן לטעון
יכול שמעון לטעון ? וי"ל כגון שבע"ח חייב לראובן
שבועה דאורייתא ממקום אחר ,עכשיו יכול לגלגל עליו
שישבע שבועה דאורייתא )כמו המקור( גם שלא נפרע.
משא"כ שמעון יכול לחייב בע"ח רק שבועה דרבנן.
הרי שכתב בהדיא שמגלגלים שלא נפרע בשבועה
דאורייתא.

ג.

ד .לא היה מתחייב ממון
סמ"ע)טור( :כגון שא"ל השתתפת עמי והתחייבת
לי שבועה ,וזה אומר לא השתתפי ,שאף אם יודה
שהשתתף אינו חייב ממון אלא שבועה אלא שמגלגלים
עליו שלא השתתף עמו.
מ"מ יכול לגלגל עליו שלא הרוויח כלום באותו זמן
שאומר שהיה שותפו )והיינו הך( אלא שיש נ"מ בין
הלשונות.

.2

סמ"ע :וטעמו – כיון שאל השכר נושא נפשו .משמע
על שאר הנשבעים ונוטלים  -מגלגלים.
והט"ז – טעמו משום שכל שבועת השכיר אינה אלא
להפיס דעתו של בעה"ב ,וטעמו של הסמ"ע תמוה.

אפילו לא תבע התובע

א.
סמ"ע :משמע שבשכיר אף תבע התובע אין מגלגלים,
ועוד מקילים עליו שאף אם השכיר שותק ב"ד א"ל

שאם באה לו שבועה ע"י היפכו.
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

אבל שכיר ,,,אין מגלגלים
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הלכות שבועות
סימן צ"ד:

דין גלגול שבועה.

וע"י הגלגול נשבע בנק"ח.
ש"ך – וב"ד מגלגלים מעצמם ,כגון שיודעים שיש
לתובע עליו שבועת גלגול ,שאל"כ אסור דהוי כעורכי
הדיינים.

שאין מגלגלים.

ב"ד מעצמם מגלגלים
סמ"ע :שלומדים מסוטה שב"ד מגלגל מעצמו.
ומגלגלים על שבועה חמורה גם בטענה )של הגלגול(
של היסת או שלא היה חייב עליה בפ"ע שבועה כלל

צב  -א

צב  -א
 .1אין מגלגלים אלא כשהנתבע טוען ודאי ונתחייב
שבועה ,אבל אם טוען טענת ספק ונתחייב שבועה  -אין מגלגלים עליו.
 .2אבל על טענת ספק של התובע  -מגלגלים א.ובלבד שיהיה רגלים
לדבר כמו בשבועת השותפים.
.1הרא"ש:

ונשבע שאינו יודע ,יכול לגלגל עליו שבועה.

אין מגלגלים אלא כשהנתבע טוען

אבל טען טענת ספק.
נתיבות :היינו שטוען איני יודע על הגלגול שלא

ודאי ונתחייב שבועה ,אבל אם טוען טענת ספק
ונתחייב שבועה  -אין מגלגלים עליו .דומיא דסוטה
שטוענת ודאי שלא נטמאה.
כ"כ התו"ס.

.2קידושין)כז:(:

מגלגלים שלא דנים בו משאיל"מ רק נשבע שאינו יודע
ונפטר )כ"כ הט"ז(.
וה"מ כשהתובע טוען שהנתבע ודאי יודע אז נשבע
הנתבע דאורייתא שאינו יודע ,אבל כשלא טוען שודאי
הוא יודע – אינו יכול לגלגל עליו שבועת איני יודע.

"אמן ואמן" שמגלגלים עליה

שלא סטתה ארוסה ונשואה .אף שהבעל לא טוען
ודאי.

טענת ספק.
קצה"ח :תובע שטוען איני יודע ,האם נשבע

א.הרא"ש – ולא על כל טענת ספק מגלגלים אלא
רק כשיש רגלים לדבר כמו בסוטה או שותפים.

.1

שאינו יודע מדין גלגול ?
ט"ז :אף שאין מגלגלים עליו לומר משאיל"מ ,אבל
צריך להישבע על הגלגול איני יודע.
לאפוקי הש"ך – דס"ל שאין מגלגלים כלל.
ונ"ל כהט"ז – שאף שאין שבועה דאורייתא בטוען
איני יודע ע"י גלגול שאני שהרי אין שבועות על
קרקעות ובגלגול נשבע ,ורק שלא מגלגלים לומר
משאיל"מ.

כשהנתבע טוען ודאי

סמ"ע :פירוש שטוען על טענת הגלגול שאינו חייב
דומיא דסוטה ,אבל בטענת תובע אפילו טענת הגלגול
שרוצה לגלגל הוא ספק מגלגלים ובלבד שיהא רגלים
לדבר.
כ"ד הש"ך – לאפוקי בב"ח שפירש דקאי על עיקר
שבועה –
א .שהרי בתו"ס ובאשרי משמע כהסמ"ע.
ב .שאם טענתו העיקרית של הנתבע ספק הרי
משאיל"מ ואינו נשבע ,כך שגם גלגול אין.
וטעמו – שאין מגלגלים עליו מה שאינו יודע )כיון
שאינו יכול להישבע יצטרך לשלם( רק כשיודע ויוכל
להישבע על טענת גלגול של התובע ולהיפטר.
כ"ד הט"ז.
ש"ך :ואם טען הנתבע בעיקר השבועה שאינו יודע
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

טען טענת ספק ,,,אין מגלגלים
סמ"ע :כאן פסק המחבר שאין מגלגלים על טענת
ספק של נתבע.
וב )עה/ט( י"א – שמגלגלים כה"ג ומשאיל"מ ?

רגליים לדבר

א.
סמ"ע :פירוש לטענה שבא לגלגל יהיו רגלים לדבר
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הלכות שבועות
סימן צ"ד:

דין גלגול שבועה.

שיש לחשוד אותו בה.

צד  -ג

 .1מי שנתחייב שבועה והתחיל התובע לגלגל עליו
דברים אחרים שלא טען אותם וראה הנתבע כך ואמר "איני רוצה
להישבע אלא הריני משלם הטענה הראשונה שנתחייבתי על כפירתה
שבועה"  -אין שומעין לו ,אלא אומרים לנתבע" :או תן לו כל מה שגלגל
עליך מהטענות הודאיות או השבע" ,א).ואפילו רוצה ליתן לו דמי הגלגולים
שעליהם הגלגול( )נ"י פ' המפקיד(

והתובע רוצה הדברים עצמן שתובע
ב.אבל אם טען עליו התובע

טענת ספק ורצה הלה לשלם עיקר תביעתו
אינו חייב על הגלגולים לשלם.
.1הרי"ף)ירושלמי(:

וי"ל שמשכחת כגון שפטרו משבועה )כדלעיל עא/ה(
ולכן יכול רק לגלגל עליו.
פ"ת – מ"ש הש"ך שפטרו משבועה  ,היינו לדעת
הנמ"י והרמב"ן ,אבל לדעת המחבר אם פטרו משבועה
אע"פ אינו יכול להשביעו כמ"ש הש"ך )שם(.
ועוד תירץ הש"ך – נ"מ בטוען פרוזבול היה לו ואבד
או רבית לקחת ממני ,שבזה אין היסת )דלא שביק
היתרא ועביד איסורא( וע"י גלגול נשבע.
קצה"ח – היינו אע"פ שבחזקה )לא שביק היתרא(
דוחה היסת ,מ"מ גלגול אינו דוחה.
והראיה שו"ע)קמ/ב( – מי שהחזיק ג' שנים בקרקע אף
היסת לא נשבע .הרי שחזקה דוחה היסת.
ובגלגול תנן )קידושין כו (.נכנסים שאין להם אחריות
זוקקים )להשביע בגלגול( את הנכסים שיש להם
אחריות.
לאפוקי התומים – שמפקפק בזה על הש"ך ,אם החזקה
דוחה היסת למה לא תדחה גלגול.

תבע חברו לפני רבי

זעירא שני דינרים וחייבו שבועה .א"ל הנתבע אשלם
לך )ולא אשבע( .תבעו תביעות אחרות )ורצה לגלגל
עליו שבועות(.
אמר זעירא לנתבע – או תן לו הכל או תשבע על כל
מה שהוא מגלגל עליך.
כ"פ הרמב"ם :מי שנתחייב שבועה והתחיל
התובע לגלגל עליו דברים אחרים שלא טען אותם
וראה הנתבע כך ואמר "איני רוצה להישבע אלא
הריני משלם הטענה הראשונה שנתחייבתי על
כפירתה שבועה"  -אין שומעין לו ,אלא אומרים :
לנתבע" :או תן לו כל מה שגלגל עליך מהטענות
הודאיות או השבע".
ב.ה"ה :מהטענות הודאיות – אבל אם טען עליו
התובע טענת ספק ורוצה לשלם עיקר הטענה – אינו
חייב על הגלגולים.
כ"כ קצת בעלי הוראה ,רמב"ן ,רשב"א ,ד"מ)נמ"י(.
א.ד"מ)נמ"י( :כשמגלגל עליו ורוצה לשלם
העיקר שאין שומעים לו ,צריך לשלם אותם דברים
)חפצים( שתבעו או ישבע ,ואפילו רוצה לשלם דמי
לא מהני.
כ"כ הרשב"א.

.1

רוצה הדברים עצמם.

א.
ש"ך :שחושש שמא עיניו נתן בהם ,צריך לתת לו
הדברים עצמם או להשביע עליהם.

טענת ספק ורצה לשלם

ב.
סמ"ע :פירוש טענת הגלגול של התובע היא ספק.
ומש"ה כתב המחבר )ב – (.שאף על טענת ספק של
תובע מגלגלים ,וה"ד כשאין הנתבע רוצה לשלם עיקר
התביעה שאז צריך להישבע על שניהם ,משא"כ שמוכן
לשלם על העיקר.

מי שנתחייב שבועה.

ש"ך :אפילו היסת .וכ"ה ברמב"ם.
וקשה – אם הטענה ודאית בלא"ה יכול להשביעו היסת
אף בלא גלגול ?
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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הלכות שבועות
סימן צ"ד:

דין גלגול שבועה.

לשלם העיקר ולהישבע על הגלגולים ששומעים לו
וק"ו מסעיף ו.

וכשטוען עליו הגלגולים טענות ודאי ,אף שרוצה לשלם
עיקר השבועה אינו נפטר מהגלגולים ,אא"כ רוצה

צד  -ד

 .1אם כשנתחייב שבועה אמר אשלם ולא אשבע,
ואחר שאמר כן תבעו דברים אחרים  -אינם בגלגול ,כיון שכבר הודה
לפרוע קודם שידע שרוצה לגלגל עליו דברים אחרים.

צד  -ה

צד  -ה
 .2כשמגלגל עליו תביעות ודאיות ואמר הנתבע איני
רוצה להישבע אלא הריני משלם הטענה הראשונה ,שאמרנו שאין
שומעין לו ,אלא או יתן כל מה שגלגל עליו או ישבע ,אם רוצה להישבע
נפטר מהכל אפילו מתביעה ראשונה אע"פ שכבר נתרצה לפרוע אותה
יכול לחזור בו אפילו אחר שיצא מב"ד ,שלא נתרצה לפרוע אלא כדי
להפטר משבועה אבל מאחר שצריך להישבע נשבע אף על תביעה
ראשונה.
.0

הרי"ף)ירושלמי(:

שתבעו שאר הדברים שוב לא יוכל לגלגל עליו כיון
שכבר הודה קודם שידע שרוצה לגלגל עליו.

תבע חברו לפני רבי

זעירא שני דינרים וחייבו שבועה .א"ל הנתבע אשלם
לך )ולא אשבע( .תבעו תביעות אחרות )ורצה לגלגל
עליו שבועות(.
אמר זעירא לנתבע – או תן לו הכל או תשבע על כל
מה שהוא מגלגל עליך.

.1

.2ואם

חייבוהו לפרוע הכל או להישבע על הכל –

יכול לחזור בו ממה שאמר שישלם לו שני הדינרים
וישבע על הכל ,שלא הודה שישלם רק כדי להיפטר
מהשבועה ,ואפילו יצא כבר מב"ד יכול לחזור בו
מהתשלום.

הרא"ש :מיירי שתחילה תבע ממנו כל השאר,

שאם תבעו רק שני דינרים וא"ל אשלם לך קודם

צד  -ו

צד  -ו
 .1אם זה שנתחייב היסת ורואה שמגלגלים עליו
הרבה הפך השבועה  -אומרים לו או השבע על הכל או תהפוך הכל
שישבע זה על הכל ויטול.
א .ואם אמר הנתבע על הגלגולים אני נשבע ונפטר ועל הטענה הראשונה
ישבע ויטול הרשות בידו.
.1ראב"ד:

השבע על הכל או תהפוך הכל שישבע זה על הכל
ויטול.

אם זה שנתחייב היסת ורואה

שמגלגלים עליו הרבה הפך השבועה  -אומרים לו או
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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הלכות שבועות
סימן צ"ד:

דין גלגול שבועה.

א .ואם אמר הנתבע על הגלגולים אני נשבע ונפטר
ועל הטענה הראשונה ישבע ויטול הרשות בידו.

1א .על הגלגולים אני נשבע
סמ"ע :ה"ה הפוך שיכול לומר "אשבע על העיקר

ה"ה – כבר קדמו הרי"ף שכתב – היסת הופכים רק
כשאין עמו גלגול  ,אבל יש עמו גלגול אין מהפכים.
והוא בת' העיטור.
וכוונתו כהראב"ד – שא"א להפוך היסת לבד בלא
גלגולים.

והוא ישבע על הגלגולים ויטול".
כ"כ המחבר )ח( בשבועה דאורייתא כה"ג ,וה"ה
בהיסת.
וטעם שניהם – שהרי על כל טענותיהם דנים.

צד  -ז

 .1טענו מנה והודה לו בחמישים ועל השאר טען איני
יודע ,והאחר גלגל עליו כמה גלגולים ,והנתבע השיבו על הגלגולים אין
לך בידי כלום ,אע"פ שעיקר שבועה אנו דנים בה מתוך שאינו יכול
להישבע משלם לא נדין כן על הגלגולים.
ומה דינו ?
א.יש מי שאומר  -שנשבע על הגלגול אם ירצה או יהפכנה עליו.
ב.ויש מי שאומר  -שאין כאן גלגול שלא נתחייב לו שבועה מעולם ,אלא
חייב לשלם לו מן התורה ואין כאן גלגול.
.1הטור:

.1

טענו מנה והודה לו בחמישים ועל

השאר טען איני יודע ,והאחר גלגל עליו כמה
גלגולים ,והנתבע השיבו על הגלגולים אין לך בידי
כלום ,אע"פ שעיקר שבועה אנו דנים בה מתוך שאינו
יכול להישבע משלם לא נדין כן על הגלגולים:

סמ"ע :המחבר לשיטתו בב"י שבעה"ת חולק על
הרא"ש .אבל האמת שאין כאן מחלוקת ובעה"ת מודה
לרא"ש שאין כאן גלגול כלל.
ומ"ש בעה"ת – שנשבע לא מדין גלגול ,אלא מיירי
שאף בלא גלגול יכול להשביעו בפ"ע.
והרא"ש – דיבר שאין כאן מדין גלגול
ותימה שהמחבר עצמו שסתם ב )עה/טו( כדברי בעה"ת
כדין זה כמו שכתבתי.

א.בעה"ת – נשבע על הגלגולים או יהפכנו ,ול"א
גם על הגלגולים שמשלם כמו על העיקר.

ב.ת' הרא"ש

– פשוט שאין כאן גלגול כיון

שמעולם לא נתחייב שבועה )שהרי על טענה עיקרית
משלם(  ,אלא משלם על טענה עיקרית ועל הגלגולים

חייב לשלם לו מן התורה.

ב.
ב"ח :מחויב שבועה שאינו יכול להישבע שמשלם אף

פטור.

שנתרצו שינהם שישבע אינו נשבע.
ש"ך – והוא תמוה ?

רשב"א בת' :מי שנתחייב שבועה דאורייתא וחברו גלגל
עליו שבועות דרבנן וקפץ ונשבע את שבועה שמהתורה :
אם באותו מעמד דורש שישבע על הגלגולים – חייב לחזור
ולהישבע גם על הגלגולים.
ואם עבר הזמן ולאחר כמה ימים רוצה לגלגל עליו ,שבועה
אחרת היא ,ואם כופר בכל חייב היסת ויכול להופכה.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

יש מי שאומר
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הלכות שבועות
סימן צ"ד:

דין גלגול שבועה.

צד  -ח

טור :נתחייב לו שבועה מן התורה ובא לגלגל עליו
שבועת היסת  -יכול לומר לו שבועה דאורייתא אשבע לך ועל הגלגולים
תשבע ותיטול.
והקשו התו"ס – א"כ מודה במקצת יפטר במיגו שהיה
אומר על  50איני יודע )במקום לכפור ב ? (50
ותירצו – שאין אדם עושה עצמו ברצון למסופק ,ולכן
נשבע מודה במקצת )שהרי אינו רוצה לטעון איני
יודע(.
ולפ"ז :גם בגלגול כשאינו עושה עצמו מסופק )אלא
טוען להפוך ולא טוען אינו יודע( צריך להישבע ולא
הופכים ,ואין לו מיגו שהיה עושה עצמו מסופק .ובאמת
אם יטען שהוא מסופק אינו נשבע.
והנתיבות – מ"ש התומים "כשאומר איני רוצה
להישבע מחמת שלבו נוקפו לא גרע מאומר איני יודע"
יש נ"מ :אם הוא לוה ומגלגל עליו שישבע שפרע אם
יטען "איני יודע" חייב לשלם דהו"ל איני יודע אם
פרעתיך .ולכן ע"כ יצטרך לטעון בברי שאינו חייב
וישבע ויפטר.
ולכן אם אומר לבי נוקפי ,שאינו יכול להישבע –
אם הוא בטענת הלוואה – יכול להופכה )דלא גרע
מאיני יודע(.
אבל טענת פרעון – חייב לשלם באיני יודע ולא יכול
להופכה.

תשבע ותיטול
סמ"ע :שבועת היסת ,אף שהוא היה חייב שבועה
דאורייתא או נק"ח לא יכול להפוך עליו רק היסת.

תשבע ותיטול.
ש"ך :דין זה תמוה ,שהרי גלגול שבועה דאורייתא
היא ,א"כ בדאורייתא לא מהפכים.
וכן מצאתי ברשב"א והריטב"א.
ובבעה"ט משמע – כהמחבר והטור.
מ"מ נ"ל כהרשב"א והריטב"א ,דבעה"ט לשיטתו שאף
בדאורייתא מהפכים ,ואנו לא פוסקים כמותו.
ולכן אף בגלגול אינו יכול להפך.
ובתומים – הקשה על הש"ך,
הרי באומר בהדיא על הגלגול אינו יודע ל"א
משאיל"מ ,שאף האומר אין רצוני להישבע שלבי
נוקפי ,לא נכריח אותו לשלם.
ולכן למ"ד דל"א )בגלגול( משאיל"מ ס"ל ודאי שאף
בדאורייתא מהפכים ,וקשה על הש"ך.
קצה"ח – אינו קשה,
שהרי )שבועות מז (.רב ושמואל ס"ל דל"א משאיל"מ
ונפטר בלא שבועה )וממילא למה לו להפוך השבועה(.

צב  -א

צב  -א  .1בעה"ת :טענו מנה והודה לו בחמישים וכפר בחמישים
וכשבא להישבע גלגל עליו גלגולים ,השיבו על הגלגולים "איני יודע" -
ישבע על העיקר ויפטר מלהישבע על הגלגולים ,אבל מחרימים בפניו כל
מי שיודע לפלוני בכך וכך ולא יודה.

.1

ויפטר

ויפטר להישבע על הגלגולים.

הש"ך :שאין מגלגלים טענת ספק של נתבע )ס"ב(
וקשה שהמחבר )צג/יג( פסק שיגלגל עליו שאינו יודע!
וצ"ל דשאני התם שעיקר השבועה דרבנן.

סמ"ע :מיירי שעל טענת הגלגולים בפ"ע לא היה
חייב שבועה ,כגון שותפים שכבר חלקו )ועל טענת
ספק אין מגלגלים(.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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הלכות שבועות
סימן צ"ה:

איזה שבועה נשבעים על קרקע ,ודין הקדש בזמן הזה.

סימן צה :איזה שבועה נשבעים על קרקע ,ודין
הקדש בזמן הזה.
ובו ז

סעיפים ) שבועות :לח ,מב .כתובות :פז .ב"ב :סה .גיטין :לט (

צה  -א

צה  -א  .1אלו דברים שאין נשבעים עליהם מן התורה:
קרקעות א.אפילו של חוץ לארץ ,ועבדים ,ושטרות ,והקדשות ,וכן נכסי
עכו"ם .ב.לא שנא מודה מקצת ,לא שנא כופר בכל ועד אחד מכחישו,
ג.לא שנא שבועת השומרים.
 .2ואפילו אם פשעו בהם ונאבדו  -פטורים מלשלם לא שנא שומר חנם
או שומר שכר ושואל א).רמב"ם :ואם התנה לשלם הכל לפי תנאו( .וע"ל סימן סו
סעיף מ.

.3אבל שבועת היסת נשבעים ,אפילו על דברים אלו ,א.וכן על ידי גלגול
נשבעים עליהם.
.4והקדשות שאמרו דווקא הקדש גבוה ,א.אבל הקדש לעניים או לבית
הכנסת או לספר תורה וכיוצא בזה נשבעים עליהן כמו שנשבעים על
נכסי הדיוט.
.5הגה :א.וי"א שתלוש ולבסוף חברו בקרקע לאו כקרקע דמי
חולקין .ולכן אם שאל בית ונשרף פטור מלשלם )מרדכי פרק הדיינים ועיין לקמן סימן שא(:
)טור בשם

.1שבועות)מב:(:

גופן ממון ,הקדש "רעהו" כתיב.
כיוצא בו שומר שכר.

אלו דברים שאין נשבעים

עליהם :עבדים ושטרות וקרקעות והקדשות.

רמב"ם:
ב.כתובות)פז :(:הפוגמת כתובתה וכן עד אחד
"רעהו" יצאו ג"כ נכסי גויים.

ג.ש"ח אינו נשבע ,ש"ש – אינו משלם.

א.קרקעות שבחוץ לארץ

מעידה שהיא פרועה נשבעת מדרבנן ,שמהתורה אין
נשבעים על כפירת שעבוד קרקעות.

הגאונים – הוי כמטלטלים כיון שעומדים להימכר.
√והראב"ד – דינם כקרקעות.

ולכן פסק הרמב"ם :לא שנא מודה מקצת ,לא
שנא כופר בכל ועד אחד מכחיש )אין נשבעים מהתורה(.

גמ)שם( :מנלן ? מדכתיב "כי יתן איש אל רעהו"
כלל" ,כסף או כלים" פרט" ,לשמור" חזר וכלל .כלל
ופרט וכלל אי אתה דן אלא כעין הפרט ,מה הפרט
מפורש דבר המטלטל וגופו ממון אף כל דבר
המטלטל וגופו ממון.
יצאו קרקעות שאין מטלטלין ,יצאו עבדים שהוקשו
לקרקעות ,יצאו שטרות שאף על פי שמטלטלין אין
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

עיטור(.

ב.ויש

).2שם(:

שומר חינם אינו נשבע ,נושא שכר אינו

משלם.
הרא"ש – ה"ה שואל שאינו משלם.
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הלכות שבועות
סימן צ"ה:

איזה שבועה נשבעים על קרקע ,ודין הקדש בזמן הזה.
עם הגזברות )כדי להשביעם(.
כ"ד הרי"ף והרא"ש.

אם פשעו השומרים.
רמב"ם –אם פשעו חייבים לשלם שכל הפושע מזיק
הוא ,ואין הבדל בין מזיק קרקע או מטלטלים .וכן
הורו רבותיי.
ה"ה :וטעמו – מדכתב ש"ח אינו נשבע ולא כתב
אינו משלם ,שדוקא אינו נשבע ונאמן שלא פשע,
אבל אם נודע שפשע משלם.
וכנ"ד רש"י.

רמב"ם – על הקדש נשבעים כעין של תורה.
ה"ה :והיא שבועת המשנה כדאיתא )ב"מ נח (.א"ר
יצחק שבועה זו תקנת חכמים כדי שלא יזלזלו
בהקדשות.

והרב ישעיה

וב"מ)נח:((.
ממונה על ההקדש לא נשבע אפילו היסת כמו
בב"ב)ט.(.
אבל אדם אחר שגזל מההקדש משביעים אותו שלא
יזלזלו בהקדש )ב"מ נח.(.

√אבל הרמב"ן והרשב"א – אפילו פשעו
השומרים פטורים ,שפושע לא נקרא מזיק שהרי
פשיעה בבעלים פטור ומזיק בבעלים חייב .וכ"ד
הראב"ד.
כ"כ הרא"ש ] +הרי"ף[ ,הר"ן)+הר"י הלוי(,
ד"מ)מרדכי(.

.3כתובות)פז:(:

א.הרב ישעיה :ומה שמקדישים בזה"ז מעות
לבית הכנסת או ס"ת או לקנות קרקע לבית הקברות
דינם כשאר נכסי הדיוט )שנשבעים עליהם(.

הפוגמת כתובתה לא תפרע

הגמ"י :דווקא בהקדש כדי שלא יזלזלו בהם ,אבל
בשל עניים לא חיישינן ולא תקנו שבועה ,כיון שהוא
פטור מלשלם אף שהוא דבר קצוב )וכ"ש שאינו
קצוב(.
וכ"מ מהרי"ף שאין להשביע גבאי צדקה בזה"ז )אבל
שאר אדם משביעים(.

אלא בשבועה.
ושבועה זו מדרבנן אף שיש שיעבוד קרקעות ואין
נשבעים על שיעבוד קרקעות.

מכאן פסק הרי"ף:

אבל שבועת היסת נשבעים

אפילו על דברים אלו.
כ"פ הרמב"ם ,ד"מ)מרדכי(.

.5ב"ב)סה:(:

א.שבועות)לח :(:משנה – נכסים שאין להם
אחריות )מטלטלים( זוקקים את הנכסים שיש להם
אחריות להישבע עליהם )מדין גלגול(.
כ"פ הרי"ף ,רא"ש.

ומכר את האצטרובל ולא את הקלת.

רבי אליעזר אומר

– כל המחובר לקרקע הרי הוא

כקרקע.
ת"ר :צינור שחקקו ולבסוף קבעו פוסל את המקווה
קבעו ולבסוף חקקו אינו פוסל את המקווה )ובמסקנה

כמה פרטי דינים

מרדכי)רגמ"ה( :הואיל ואין נשבעים על קרקעות רק
מדרבנן לכן לא מהפכים שבועה זו ,דלא עבדינן תקנה
לתקנה.
וצ"ע מה שונה מהיסת שמהפכים ולא מיקרי תקנה לתקנה ?
ואפשר שהרגמ"ה ס"ל כהרי"ף שאף היסת לא מהפכים.
וצ"ע .

כשיטת חכמים ולא כר"א(.

להלכה:
א.בעה"ט – תלוש ולבסוף חברו ,כגון כותל בניין
וצינור שקבעו וכוורת דבורים לא הוי כקרקע דקי"ל
כחכמים.

מרדכי)מהר"ם( :תבע לחברו "מכרת לי קרקע שלך" ,א"ל
להד"מ – פטור הנתבע בלא שבועה ,שהרי התובע לא החזיק
בקרקע וגם אין לו שטר מכירה.
וכן ראובן שמכר קרקע לשמעון בשטר ,וחזר וא"ל קניתי ממך
חזרה ,ושמעון לא החזיק בה – שמעון נפטר וא"צ שבועה.
שאם חזר ומכר לו היה מחזיר לו השטר.

ב.אבל הר"ח והרשב"ם

– פסקו כר"א שדינם

כמחובר.

.1

ושטרות

סמ"ע :פירוש שתבעו שתי שטרות שהפקיד בידו,
והוא מודה באחת וכופר באחת .אבל תבעו דמי שתי
שטרות הו"ל כתבעו מנה וכפר במקצת שחייב שבועה

 .4על הקדשות:
הרב האי – אפילו היסת לא נשבעים ,כדאיתא
בב"ב)ט (.אין מחשבים עם הגבאי צדקה ולא בהקדש
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

המוכר את הבית מכר את,,,

המכתשת החקוקה )שחקק בסלע המחובר ועשאה
מכתשת( אבל לא את הקבועה )מכתשת שקבעה אח"כ(,

ב"י :ה"ה לעבדים ושטרות.

ד"מ:

– מחלק )כדי שלא תקשה ב"ב)ט(.
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הלכות שבועות
סימן צ"ה:

איזה שבועה נשבעים על קרקע ,ודין הקדש בזמן הזה.

.3

דאורייתא של מודה במקצת.

ושטרות.
פ"ת)תח"ס( :שטר הנקרא "באנקי נאטא" שגזר

סמ"ע :ודוקא בטוענו ברי ,שהיסת לא נתקן רק על
טענת ברי.

המלך שיצא ומי שממאן לקחתו יתחייב בראשו )כמו
שטרות כסף שלנו( דינו כמטבע אף שהוא מנייר ולכן
נשבעים עליהם )ואין דינו כשטר(.

שבועת היסת.
סמ"ע :ה"ה שבועת המשנה ,וכגון שותפים או נשבע
ונוטל ,שגם נשבעים ונוטלים.
וכ"מ מכתובות )פז (.בפוגמת כתובתה )שאף שהוא
שיעבוד קרקעות( שנשבעת ונוטלת.
כ"ד הש"ך.

ל"ש מודה במקצת.

ב.
סמ"ע :אף ששומר חייב שבועה דאורייתא של מודה
במקצת ,באלו הוא פטור.

ל"ש כפר הכל ועד אחד מכחישו.

.4

ש"ך :קמ"ל אף שקי"ל כל מקום ששני עדים
מחייבים אותו ממון עד אחד מחייבו שבועה ,ובקרקע
שני עדים מחייבים ממון ,והוא אמינא שבעד אחד
נחייבו שבועה ,קמ"ל שפטור משבועה.

אבל הקדש עניים ,,,נשבעים.

ב.
סמ"ע :ה"ד מעות שיש לעניי העיר קצבה בהם ,אבל

ג.
ש"ך :הראב"ד ס"ל שאם התביעה רק על ממון חייב

בדבר שאין להם קצבה פטור עליהם השומר לפי שהוא
ממון שאין לו תובעים.

שבועה דאורייתא וכן עיקר.
מ"מ בשומרים פטור בכל עניין )אף שהפקדון אבד
וצריך לשלם ממון(.
שיש לחלק :שומר מתחייב משעת שמירה ולא משעה
שאבד לו ,שהרי בלא קבלת שמירה לא היה מתחייב,
ובשעת קבלת שמירה הו"ל כאילו לא קיבל לשמור.
משא"כ כשאינו שומר ,מתחייב רק משעת היזק ועכשיו
שחפר בקרקעו חפירות וא"א לתקנם התחייב ממון.

5א .לא כקרקע דמו.
והש"ך :חולק על הרמ"א.
הרמ"א הבין שמחלוקת העיטור והר"ח הוא אף בבית,
וזה אינו ,שבבית לכו"ע דינו כקרקע שפטור ,שהרי –
א .רמב"ם בדינים אלו – שכנת בביתי שני חודשים
ואתה חייב שכר כל החודשיים ,והלה אומר רק
חודש אחד – ה"ז מודה במקצת.
משמע שהרמב"ם מדבר על קרקעות אלא שכאן
הויכוח על השכר לכן חייב .משמע שבית הוי
קרקע.
ב .בית נקנה בכסף שטר וחזקה כמו קרקע .וגם
מיקרי נכנסים שיש להם אחריות כמו קרקע.
ג .טור)רכז/מג( :אפילו מכר לו טרקלין בדינר אין בו
הונאה )כמו קרקעות(.
ד .מה שפסק העיטור כחכמים ה"ד לעניין כותל בניין
אבל בית הו"ל קרקע.
ה .וכ"מ מעוד פוסקים )ה"ה ,טור ,עיטור ,מרדכי,
הגמ"ר(.
ו .התו"ס כתבו בהדיא – אם שאל בית ונשרף פטור
משום שאין דין שומרים בקרקעות.
כ"כ תיו"ט ,סמ"ג ,מרדכי והאגודה.
והכי נקטינן שבית דינו כקרקע.

ואפילו פשעו בהם ונאבדו.

סמ"ע :דס"ל דלא מיקרי מזיק בפשיעה אלא רק
כשהזיק בידיים )שלא כהרמב"ם(.
מ"מ שומר שכר שפשע אין מקבל שכרו עד שישבע
ששמר כראוי ,ואם פשע אבד שכרו.

אפילו פשע
והש"ך :חולק על המחבר ,העיקר כהרמב"ם
שבפשיעה חייב.

ואם התנה לשלם.

א.
סמ"ע :היינו בקניין ,והיינו שכתב הרמ"א ע"ל סו/מ
דשם מיירי בקניין.
ול"ק ממ"ש )רצא/כז( שש"ח שהתנה להתחייב כש"ש
שמתחייב בדיבור ! דשאני התם שעכ"פ בכלל שומר
הוא ולכן מתחייב בדיבורו ,משאכ"כ.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

דווקא הקדש גבוה.

ש"ך :כתב המחבר )רי"ב/ח( האידנא כל הקדש דינו
כחולין שנשבעים עליו.

ל"ש שבועת השומרים.

.2

אבל שבועת היסת
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סימן צ"ה:

איזה שבועה נשבעים על קרקע ,ודין הקדש בזמן הזה.

צה  -ב

 .1טענו ענבים העומדים ליבצר ותבואה יבשה העומדת
ליקצר ,והודה במקצתן וכפר במקצתן  -הרי זה נשבע עליהם כשאר
המטלטלים ,והוא שאינם צריכים לקרקע שכל העומד ליבצר הרי הוא
כבצור לענין כפירה והודאה ,אבל אם היו צריכים לקרקע הרי הם
כקרקע לכל דבר.
 .2הגה :י"א דמיירי שתבעו המעות של ענבים ,אבל אי תבעו ענבים והודה במקצתן אפילו
עומדות ליבצר  -מיקרי הילך )ר"ן שם(.
א.ויש חולקין ,וסבירא להו דאם תבעו מעות הענבים בכל ענין מיקרי מטלטלין ,אלא מיירי
שתבעו הענבים ומודה במקצתן ואומר שבצרן ואכלן דלא הוי הילך )שם בשם הרשב"א .וע"ל סימן זה
ס"ו(:

רבי מאיר אומר – יש דברים

המחובר לקרקע הרי הוא כקרקע ]משמע שיש הבדל
בין שומרים לשאר מילי[.

כיצד :כיצד עשר גפנים טעונות מסרתי לך והלה
אומר אינן אלא חמש  -רבי מאיר מחייב ,וחכמים
אומרים כל המחובר לקרקע הרי הוא כקרקע.
ואוקימנא  :דבענבים העומדים להיבצר קמפלגי:
דר"מ סבר – כבצורות דמיין
וחכמים ס"ל – לא כבצורות דמיין.

הר"י הלוי :דווקא לעניין שומרים )מחלוקת ר"מ *
חכמים( אבל מי שמוכר לחברו ענבים העומדים להיבצר
כיון שלקחם ע"ד לבוצרם כבצור דמי .משא"כ בשמירה
שהרי מסר לו לשמירה כשהם מחוברים וע"ד כן מסר לו
שלא לתולשם.
אבל הרמ"ה – ל"ד לעניין שמירה.

.0

גיטין )לט:(.

שהם כקרקע ואינם כקרקע ,ואין חכמים מודים לו.

.1

להלכה:

.2

√רמב"ם) :ס"ל שדינן כתלושים( ,טענו ענבים
העומדים ליבצר ותבואה יבשה העומדת ליקצר,
והודה במקצתן וכפר במקצתן  -הרי זה נשבע עליהם
כשאר המטלטלים ,והוא שאינם צריכים לקרקע שכל
העומד ליבצר הרי הוא כבצור לענין כפירה והודאה,
אבל אם היו צריכים לקרקע הרי הם כקרקע לכל
דבר.

שמודה לו על חמש גפנים טעונים הרי הם בעין והוי
הילך[?

וי"ל – דמיירי שכבר בצרן ועכשיו חייב דמיהם ,כיון
שעיקר הפקדון היה במחובר אף שעכשיו חייב רק
מעות הרי הוא כתובע קרקע .כ"ד הרמב"ם.
א.ודעת הרשב"א – תשלומי ענבים שבצרן אינם
כתביעת קרקע ודינו בשבועה.
וכאן מיירי שבצר  ,5וחמש אחרות טעונות עדיין .זה
טוען  10טעונות 5 :הטעונות  5 +שבצרן .זה משיב
מסרת לי רק  5ובצרתי אותם ואני חייב לך תשלומים
)ולא הוי הילך( וחמש אחרות להד"מ.
ולכן לר"מ שדינם כבצורות חייב שבועה ,ולרבנן דלא
הוי כבצורות הוי ככופר בקרקע ופטור.
כ"כ הסמ"ע ]ראב"ד[.

והטור ]רא"ש[ – ס"ל שאין דינם כתלושים ואין
נשבעים עליהם אלא היסת .כ"פ הר"ח.

וקשה:

האם הרמב"ם פסק כר"מ כנגד חכמים ?

ה"ה – מחלוקת ר"מ * חכמים באינם צריכים
לקרקע ופסק כר"מ.
או דס"ל שמחלוקת בצריכים לקרקע ,אבל אינם
צריכים לקרקע לכו"ע הוי כתלוש.
ב"י – ונ"ל שדעת רמב"ם כדעת רבו הר"י מיגאש
שמחלוקת ר"מ * וחכמים דווקא לעניין שומרים ,אבל
לכל שאר מילי לכו"ע על העומד להיבצר כבצור דמי.
שהרי הרמב"ם בהלכות שכירות פסק בשומרים כל
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

הר"ן:

קשה :לכאורה הרי זה הילך ]מה

.1

ה"ז נשבע עליהם )בשומרים(.

והש"ך :חולק על המחבר ,אינו נשבע עליהם שדינם
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עצמו רק שהפירות של המפקיד ] כגון שמכר
השומר למפקיד פירות אילנותיו ,ואח"כ מסר
המפקיד לשומר לשמור על הפירות [ שאז נתחייב
השומר בשמירה מטעם שחצרו קנתה לו.
ב .לפי הרמב"ם שומר חייב בפשיעת קרקעות ,וא"כ
קנה הקרקע בחזקה לשמירה )לעניין פשיעה(.
ולכן נראה כפירוש הש"ך ,שהרמב"ם ס"ל כהר"י
מיגאש שלעניין שומרים הוי כקרקעות שפטור
משמירה ,ולעניין מודה במקצת ושאר דברים הוי
כמטלטלים.
וטעמו – בשמירה החיוב התחיל מקבלת השמירה,
ובשעת הקבלה לא לתלוש מסר לו ,משא"כ במודה
במקצת החיוב בא בשעת הכפירה ועכשיו עומד
להיתלש.
ובשומרים אף מודה במקצת פטור דהוי כקרקע,
דטעמא שמודה במקצת חייב שבועה אף שיש מיגו
לפוטרו שאם רצה היה כופר ,משום חזקה אין אדם
מעיז והי מיגו דהעזה .וכאן )בשומרים( אין טעם דאין
אדם מעיז )לומר נאנסו( שהרי חברו לא יודע מה קרה
לפקדון.
והש"ך הכריע – שלכל דבר הוי כקרקע )אף מודה
במקצת ושאר מילי( רק לעניין בע"ח הוי כמטלטלים
דלא סמכה דעתיה.

כקרקע –
א .הרמב"ם בפירוש המשניות :מחלוקת ר"מ *
חכמים בשומרים והלכה כחכמים שדינו כמחובר,
אבל לעניין מו"מ ואונאה ושאר דברים דינו
כמטלטלים.
וזוהי שיטת הר"י מיגאש .כ"פ המחבר )שא/ה(.
ב .קי"ל כחכמים נגד ר"מ שכל המחובר לקרקע דינו
כקרקע .ומשמע מהפוסקים שלכל מילי הוי
כקרקע .וכ"ד הרבה פוסקים.
ג .ולכן נ"ל חילוק אחר:
בבע"ח שרוצה לגבות מיתומים ,העומד להיבצר
כבצור דמי ואין דינו כקרקעות שיוכל לגבות
מיתומים ,כיון שלא סומך על היתומים שלא יבצרו
כיון שעומד להיבצר .וכן דין אישה בכתובתה
וכיו"ב.
אבל שאר מילי קי"ל כחכמים שדינם כקרקע.
וכ"מ מהרבה פוסקים.
ולכן :בכל מילי )פרט לבע"ח( קי"ל כחכמים שכל
המחובר לקרקע אף שא"צ לקרקע ועומד להיבצר
דינו כקרקע שלא כהרמב"ם.
כ"ד רב האי ,רי"ף ,רא"ש ,ראב"ן ,בעה"ט ,תו"ס,
הג"א ,ראב"ד ,רז"ה ,רשב"א ,רמ"ה ,טור.

כשאר מטלטלים
קצה"ח :מדוע אין דין שומרים בענבים העומדים

2א .ויש חלוקים
ש"ך :וכן עיקר כ  -יש חולקים.
בכל עניין מיקרי מטלטלים.
סמ"ע :אפילו היו צריכים לקרקע לפי שבצרן.
אלא מיירי שתבעו ענבים ...שבצרן
סמ"ע :פירוש שעומדים לפנינו  10גפנים 5 :טעונות,

להיבצר ?
רמב"ם בהלכות שומרים :המוסר לחברו דבר המחובר
לקרקע לשמור ,אפילו ענבים העומדים להיבצר הרי הן
כקרקע .כ"פ שו"ע)שא/ה( .משמע אפילו א"צ לקרקע.
למה אין דינן כמטלטלים )כמו כאן( ?
]ולא ס"ל קצה"ח כהש"ך שהרמב"ם ס"ל כרבו הר"י
מיגאש דשאני הדין בשומרים[.
ונ"ל שהרמב"ם כשיטתו ששומרים צריכים משיכה
להתחייב בשמירה ,וא"כ בענבים העומדים להיבצר
א"א במשיכה כיון שהם מחוברים וגם קניין חזקה לא
מהני כיון דינם כמטלטלים שלא נקנים בחזקה.
וע"כ מיירי שקנם לשמירה בקניין אגב )קניין אגב
קרקע שהענבים עומדים עליו( .וכיון שבקרקע לא
נתחייב שמירה גם על המטלטלים שעליה לא נתחייב.
והנתיבות – חולק על קצה"ח ,טעה בתרתי :
א .אפשר בקניין כגון שהקרקע והגפנים של השומר

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

 5בצורות :
הלוה אומר – כולם הפקדתי בידך כשהיו טעונות.
וזה – כופר ב  5טעונות )להד"מ( ,ומודה בחמש
שבצרם ואכלם ומוכן לשלם דמיהם.
ולכן :אם  5הטעונות שכפר בהם צריכות לקרקע דינן
כקרקע ופטור עליהם ,ואם אינן צריכות לקרקע למחבר
חייב שדינן כמטלטלים.
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הלכות שבועות
סימן צ"ה:

איזה שבועה נשבעים על קרקע ,ודין הקדש בזמן הזה.

צה  -ג

 .1טענו" :שני חדשים שכנת בחצרי ואתה חייב לי
שכר ב' חדשים" ,והוא אומר" :לא שכנתי אלא חדש אחד"  -הרי זה
מודה מקצת ,ואם היה שכר החדש שכפר בו שוה שני כסף נשבע ,שאין
הטענה בגוף הקרקע אלא בשכרה שהוא מטלטלין.
א.הגה :וה"ה אם תבעו דמי הקרקע שמכר לו והוא מודה לו במקצת דמים  -כתבעו ממון,
הואיל ואינן חלוקים כמה קרקע מכר לו רק על הדמים )המגיד פ"ה מהל' טוען(.
ב.ה"ה)רבנו האי( :וכן אם תבעו דמי נייר השטרות הוי ממון.

.1

רמב"ם:

לסוף הרי כשתגמר השכירות אז נעשית למפרע מלוה,
אבל כ"ז שלא נגמרה השכירות לא נעשית מלוה ,וא"כ
צריכה לקרקע.

טענו" :שני חדשים שכנת בחצרי

ואתה חייב לי שכר ב' חדשים" ,והוא אומר" :לא
שכנתי אלא חדש אחד"  -הרי זה מודה מקצת ,ואם
היה שכר החודש שכפר בו שוה שני כסף נשבע,
שאין הטענה בגוף הקרקע אלא בשכרה שהוא
מטלטלין.

שכנת בחצרי
סמ"ע :פירוש אף שחצר קרקע הוא ואין נשבעים על
קרקעות שבועה דאורייתא ,כאן חייב שבועה כיון שאין
הטענה בגוף הקרקע ,וכ"ש אם תבעו על שכר ששכן
בביתו.

א.ה"ה – וקרוב אני לומר שאף אם היתה טענתם
בדמי מכר קרקע ,כגון שטוען מכרתי לך שדה
במנה,והלה מודה ב  – 50נשבע שבועת מודה
במקצת כיון שאין תביעותיהם בעניין כמה קרקע מכר
לו אלא בדמיה.

.1

דמי הקרקע שמכר לו

א.
סמ"ע :דווקא כתב שמכר שמעולם לא היה עליו רק
דמי המכירה ,משא"כ בס"ב בהפקיד לו גפנים וענבים
המחוברים ואח"כ תבעו דמיהם שיש בזה מחלוקת ,כיון
שמתחילה היה עליו להחזיר גפנים וענבים עצמם והם
מחוברים.
וכן בתבעו נייר השטרות ,מיירי שמודה שאין עליו דמי
ראיית השטר אלא רק דמי הניר עצמו.

טענו ב' חודשים

ש"ך :שכירות קרקע שעדיין לא הגיע זמנה ,כיון
ששכירות משתלמת לבסוף הו"ל השכירות שעלה עד
עתה כפירות המחוברים לקרקע שדינם כקרקעות
שאינו נשבע )אף במודה במקצת(.
וכאן מיירי שהגיע זמנה של השכירות )שנגמרה
השכירות וצריך לשלם( הוי דמי השכירות מטלטלים
שהוא כחוב בעלמא.
וכ"מ מהתו"ס ,רא"ש ,ר"ן וש"פ.
כ"ד ה"ה שכתב – שכירות קרקע אחר הזמן ,חוב גמור
הוא כיון שהמחלוקת בדמים.
ואם היתה המחלוקת כמה יש לו עוד לדור אז הוי
תביעת קרקע שאין בו אלא שבועת היסת.
קצה"ח – קשה :הרי ישנה לשכירות מתחילה עד
לסוף ,וא"כ הו"ל כל פרוטה ופרוטה שנתחייב מלוה
אלא שלא הגיע זמן הפרעון ,וא"כ לא צריכים לקרקע
והוי כמטלטלים ?
כבר כתבו התו"ס – שאף שישנה לשכירות מתחילה עד
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

ואינם חלוקים כמה קרקע מכר לו
ש"ך :אם חלוקים כמה קרקע מכר לו )כגון המוכר
טוען שמכר לו שדה שלמה והקונה טוען שחצי שדה
היתה שלו ומכר לו רק חצי שדה והוא חייב לו חצי
מנה( – הוי דינו כקרקע .וכ"מ מה"ה.
אבל לפענ"ד – אפילו בכה"ג דינו כמטלטלים ,שהרי
התביעה על מעות ולא על קרקע.
והראיה :ב"מ)ק – (.הלוקח אומר עבד גדול מכרת לי
וזה אומר קטן – ישבע המוכר שקטן מכר.
ומקשה הגמרא :הרי אין נשבעים על עבדים ?
אר"נ – בטוענו דמי עבד גדול ודמי עבד קטן.
ופירושו :שקנה ממנו עבד בדינר ,והעבד אינו )שטרפו
אותם בע"ח( .הלוקח אומר החזר לי דמי עבד גדול,
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הלכות שבועות
סימן צ"ה:

איזה שבועה נשבעים על קרקע ,ודין הקדש בזמן הזה.

להישבע.
ואפשר שכן דעת ה"ה  ,ולא בא לאפוקי אלא כשתבעו
ב' שדות מכרתי לך והלה אומר רק א' מכרת שדינם
כקרקע.

והמוכר אומר עבד קטן מכרתי לך ואינו חייב רק דמי
עבד קטן.
משמע שאף בטענות של עבד כיון שתובעו מעות דינו
כמטלטלים שחייב המוכר )שהוא מודה במקצת(

צה  -ד

" .1שטר מסרתי לך ועשרה דינרים היה לי בו ראיה"
וזה אומר להד"מ או שטען שאבד  -פטור אף משבועת היסת ,שאפילו
פשע בו ואבד פטור כמו שנתבאר )סעיף א(.

.1

רמב"ם:

לשמירה היה מקום לחייב שבועה אלא שאין שבועה
בשטרות.
לפי הרמב"ם – שפשיעה בשטרות הוי מזיק בידיים אף
בשטרות יש שבועה על המזיק.
ולפי המחבר – שלא פסק כהרמב"ם )א (2.שפשיעה
לא הוי מזיק בידיים ,לכן פטר משבועה כדין שטרות.
והש"ך – לעניין דינא ישבע היסת .כ"פ ערוה"ש.
והנתיבות – אם היה הנפקד מראה השטר בב"ד אלא
שטוען שלא המלוה הפקיד אצלו אלא הלוה או שמצאו,
ודאי היה פטור משבועה נגד המפקיד ,שהרי ממילא
הנפקד לא יכול להשתמש בשטר שהרי הוא ע"ש
המפקיד ,והוא רק עד בין המלוה ללוה ואין אדם חוטא
ולא לו ,וכמו בשליש.
מש"ה כ"ש כשאינו מראה השטר בב"ד וטוען לא
הפקדתי בידי כלל ,שא"צ להישבע.
והרמב"ם לשיטתו דס"ל )סו/יא( – שיכול הנפקד
לגבות בשטר זה מן הלוה אם הלוה לא אמר "לאו בעל
דברים דידי את" ,ולכן חושדים בו שאומר להד"מ כיון
שרוצה לגבות בו ,ולכן משביעים אותו.
ולפי זה :אם נכתב בשטר "לכל מי שמוציאו" שאז
הנפקד יכול לגבות בו לכו"ע חייב בשבועה.
וביאור הגר"א – ט"ס ,צ"ל בלהד"מ בהיסת.

שטר מסרתי לך ועשרה דינרים היה

לי בו ראיה וזה אומר להד"מ – ישבע היסת.
ובשו"ע פסק שפטור אף מהיסת.

א.המשך הרמב"ם:

ואם טען אמת מסרתי לי

אלא שאבד – ה"ז פטור.
ובהלכות חובל כתב :השורף שטרותיו של חברו
חייב לשלם כל החוב שהיה בשטר ,ובלבד שיודה
המזיק שהשטר היה מקוים ,וכך וכך היה כתוב בו,
אבל לא האמינו אינו משלם אלא מי הנייר בלבד.
ולפי מה שכתוב אצלנו שאפילו פשע בו ואבד פטור
ה"ד כשאינו מודה שהיה מקוים ,אבל האמינו חייב
לשלם לו.
והראב"ד – חולק על הרמב"ם ,איך פטור אולי
ברשותו הם וכופר! אלא אף שפטרוהו משבועת
הפשיעה משבועה שאינה ברשותו לא פטרוהו.
וה"ה :לא קשה ,כשבא השומר לשלם או להישבע
ולהיפטר תיקנו לו גם שבועה שאינה ברשותו מדין
גלגול ,אבל כאן כיון שבשטרות פטור משבועת
התורה לא תיקנו שבועה שאינה ברשותו.

לה"ד ...פטור אף מהיסת
וקשה :הרי הרמב"ם חולק ,ומחייב היסת בלהד"מ?
סמ"ע – וי"ל שכוונתו להד"מ לא שלא קיבלו כלל,
אלא שלא קיבלו לשמירה .והלה טוען שקיבלו לשמירה
ופשע בו ואבד .וכיון שיש כאן ספק שמא קיבלו

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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הלכות שבועות
סימן צ"ה:

איזה שבועה נשבעים על קרקע ,ודין הקדש בזמן הזה.

צה  -ה

 .1טענו כלים וקרקעות ,בין שהודה בכל הכלים וכפר
בכל הקרקעות ,בין שהודה בכל הקרקעות וכפר בכל הכלים ,בין שהודה
במקצת הקרקעות וכפר בכל הכלים  -פטור משבועת התורה.
אבל אם כפר בכל הקרקעות והודה במקצת הכלים וכפר במקצתם  -חייב
להישבע שבועת התורה על הכלים ומגלגלים עליו שבועה על הקרקעות.
א.וכן הדין בטוענו כלים ועבדים או כלים ושטרות.

.1

שבועות)לח :(:משנה

או דילמא כיון ששמעון לא מכחיש את העד שאכל
פירות או שטוען שהקרקע שלו ,א"כ נמצא ההכחשה
היא רק בגוף הקרקע שפטור משבועה ?
ולפענ"ד :פטור משבועת התורה.
ואף לראב"ד דס"ל שדמי קרקע לאו כקרקע היינו
כשתביעתו על נזק הקרקע )זה אומר שתים חפרת וזה
אומר אחת( ,אבל כשתביעותיהם אינה בפירות אלא
בגוף הקרקע אף שיצא מקרקע פירות אינה אלא
כתביעת קרקע.
כ"פ ערוה"ש – ולכן ראובן שתובע לשמעון שיצא
מבית שהוא שלו וגם תובע שכר דירה על מה שכבר גר
שם .ושמעון טוען הבית שלי .אף שיש לראובן עד אחד
שהבית שלו – שמעון פטור משבועה.

 -טענו כלים

וקרקעות:
והודה בכלים וכפר בקרקעות ,בקרקעות וכפר בכלים
– פטור.
הודה במקצת הקרקעות – פטור.
במקצת הכלים  -חייב ,שהנכסים שאין להן אחריות
זוקקים את הנכסים שיש להן אחריות להישבע
עליהן.

א.רמב"ם:

וכן הדין בטוענו כלים ועבדים או

כלים ושטרות.

טענו כלים וקרקעות
.1
קצה"ח :ראובן תובע את שמעון שגזל ממנו

פטור משבועת התורה

קרקעות ואכל פירותיה ,ומביא עד אחד לדבריו.
ושמעון טוען להד"מ :
יש להסתפק – כיון שהעד מעיד על קרקעות וגם על
פירות א"כ שמעון חייב שבועה דאורייתא על הפירות
)כנגד עד אחד( ומגלגלים עליו גם שבועה קרקע ?

סמ"ע :שאין חיוב שבועה דאורייתא אא"כ תהיה
הכפירה במטלטלים שגופן ממון.

צה  -ו

 .1החופר בשדה חבירו בורות שיחין ומערות )פירוש בור
עגול .שיח ארוך וצר .ומערה חפירה תחת לארץ שפיה מן הצד לא למעלה כבור ושיח(

והפסידה ,והרי הוא חייב לשלם )כיון שהזיקו בידיים( בין שטענו שחפר והוא
אומר לא חפרתי ,או שטענו שחפר שתי מערות והוא אומר לא חפרתי
אלא אחת ,או שהיה שם עד אחד שחפר והוא אומר לא חפרתי כלום
פטור משבועה דאורייתא.
א.הגה :וי"א דווקא שתבעו למלאות החפירות אבל תבעו לשלם פחתו הרי זה כשאר תביעות
ממון )טור בשם הראב"ד(.
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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הלכות שבועות
סימן צ"ה:

.1

רמב"ם:

איזה שבועה נשבעים על קרקע ,ודין הקדש בזמן הזה.

ואינו מחוור – שהרי ממילא )אף בתבעו למלאות
החפירות( יכול להיפטר בדמים.
ולפענ"ד – לא מוכח מידי ,שהר"ן הבין שיש כאן
מודה במקצת על כמות הקלקולים ,שהוא בעצם
דמים הבאים מחמת קרקע ופטור.
וזה אינו – אלא מיירי שתובעו הקרקע בעינה והוא
כופר במקצת הקרקע שהיא בעין ואומר שלי היא
ומודה בקרקע שקלקלה )שאינה הילך( ,לכן פטור
כיון שמודה במקצת על קרקע ולא על הקלקולים.
ב .נראה שאף הר"ן חזר בו מהבנת הגמרא ובסוף
דבריו מפרש הגמרא שחפר בה בורות בחלק
שמודה ובמה שכופר לא חפר כלל )ונמצא שיש
כאן מודה במקצת על קרקעות ואינו הילך שבמה
שמודה קלקלה(.
ג .גם לעיקר הדין נראה כהראב"ד ,שאם תבעו דמי
הקרקע שמכר לו – פשוט שחייב שבועה
דאורייתא ,א"כ ה"ה דמי היזק.
ד .ומ"ש שאף בתבעו למלאות ממילא יכול להיפטר
בדמים ,ונמצא שאין חילוק מה שתבעו ובכל גוונא
פטור!
סברת הראב"ד נכונה ,שיש לחלק – כשתובעו
למלאות הבורות אף שמשלם לו דמיו מ"מ בדמים
שיתן לו ימלא הבורות ,א"כ תביעת קרקע היא,
אבל כשתובעו לשלם פחתו ,כגון שא"א לתקן
)ששטפם הנהר( הוי כשאר תביעות שנשבע.
ה .וגם הרמב"ם אינו חולק
שהרי כתב הראב"ד "נראין הדברים שתבעו
למלאות החפירות" משמע שבא לפרש דברי
הרמב"ם ולא לחלוק .וכ"מ מהטור.
ו .גם הרשב"א ורי"ו ס"ל  -כהראב"ד ,וגם הר"ן
נראה שחזר בו .וכ"ד הטור ,וגם הרמב"ם אינו
חולק.
ולכן :כשתבעו לשלם פחתן חייב שבועה דאורייתא
]וי"ל דווקא כשא"א למלאות החפירות[.
כ"פ הנתיבות – במקום שא"א למלאות החפירות
ותבעו רק דמים הוי כמטלטלים.

החופר בשדה חבירו בורות שיחין

ומערות והפסידה ,והרי הוא חייב לשלם )כיון שהזיקו
בידיים( בין שטענו שחפר והוא אומר לא חפרתי ,או
שטענו שחפר שתי מערות והוא אומר לא חפרתי
אלא אחת ,או שהיה שם עד אחד שחפר והוא אומר
לא חפרתי כלום – פטור משבועה דאורייתא.

א.אבל הראב"ד  -דווקא שתבעו למלאות
החפירות אבל תבעו לשלם פחתו הרי זה כשאר
תביעות ממון ,ונשבע דאורייתא וכמי שאומר חבלת
בי שתים והוא אומר לא חבלתי אלא אחת.
ה"ה :והרמב"ם לא ס"ל שאף בתבעו למלאות
החפירות אין יכול לכפותו ,ויכול הנתבע לשלם דמי
נזקו .א"כ מה לי תובעו שימלא החפירות או ישלם לו
נזקו ,כאן וכאן הוי תביעת דמים הבאים מחמת קרקע
שדינם כקרקע.

1א .וי"א
סמ"ע :מחלוקת זו )רמב"ם * ראב"ד( היא אותה
מחלוקת שהביא הרמ"א)ב( בטענו ענבים העמודים
להיבצר –
י"א ראשון ס"ל – תביעת דמים שהיא מחמת קרקע
הרי היא כקרקע .וכ"פ המחבר כאן.
וי"א שני ס"ל – כי"א שהביא הרמ"א כאן.

ה"ז כשאר תביעות ממון
הש"ך :זוהי דעת הראב"ד.
והר"ן ונמ"י וה"ה – הבינו שהרמב"ם חולק.
ולפענ"ד – העיקר כהראב"ד ,וגם הרמב"ם אינו חולק.
והראיות:
א .ב"מ)ה :(.למ"ד הילך פטור ,למה צריך פסוק
לפטור הילך משבועה ,הרי כל קרקע הילך הוא ?
מיירי כשחפר בה בורות שיחין ומערות )דלאו
הילך הוא שהרי קלקלה – רש"י( .א"נ טענו כלים
וקרקעות והודה לו בכלים וכפר בקרקעות.
הר"ן :חפר בה והוא תובעו לשלם  -מכאן שכל
תביעה מחמת קרקע דינה כקרקע ופטור משבועה.
וכ"ד הרמב"ם.
והראב"ד ס"ל – שמיירי דווקא כשתובעו למלאות
החפירות ,אבל אם תבעו דמים נשבע.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

איזה שבועה נשבעים על קרקע ,ודין הקדש בזמן הזה.
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הלכות שבועות
סימן צ"ו:

חש"ו איזה שבועה נשבעים ,וגם אשת איש.

סימן צו :חש"ו איזה שבועה נשבעים ,וגם אשת
איש.
ובו ו

סעיפים ) שבועות :לח .ב"ק :פז(.

צו  -א

צו  -א
 .1אין נשבעים על טענת חרש שוטה וקטן אחד ,הבא
בטענת עצמו א.או בטענת אביו ,לפי שזה המקצת שהודה בו לקטן אינו
אלא כמשיב אבידה .ב .וכן אם כפר בכל ובא עד אחד והעיד לקטן -
אינו נשבע ,שזה עד אחד ,ואין שם תובע שתביעת הקטן אינה תביעה
גמורה .ג).וי"א דצריך לישבע על פי העד( )טור ומרדכי(.
נמצאת אומר :קטן שאמר לגדול  -מנה לי בידך ,או אבא היה לו בידך,
והלה אומר :אין לך בידי אלא חמישים ,או אין לך בידי כלום ,ועד אחד
מעידו שיש לו – הרי זה פטור משבועת התורה.
 .2אבל אם שמר לקטן וטוען שאבד  -הרי זה נשבע שבועת השומרים
לפי שאינו נשבע מחמת טענה.
א.הגה :וי"א  -דאין נשבעין לו שבועת שומרים שהיא שבועת התורה
והראב"ד בהשגתו( ,ואע"פ שתבעו כשהוא גדול רק שהנתינה היתה כשהיה קטן )שם בהשגות הראב"ד(
וכן נראה לי עיקר.
)טור בשם הרמב"ן והרא"ש

 .3וכן אם הודה שהיה שותף לקטן או אפוטרופוס עליו  -יעמידו בית דין
אפוטרופוס לקטן וישבע השותף ,וכיוצא בו טענת שמא.

.1

שבועות)לח :(:משנה

ראבי"ה – ס"ל לא מעיז לא בו ולא בבנו ,הילכך לאו
משיב אבדה הוא וצריך להישבע אף בטענת בנו.
√וחכמים – ס"ל שבבנו מעיז ,לכן אם הודה במקצת
הוי משיב אבדה ופטור.

– אין נשבעים על

טענת חש"ו ,ואין משביעים את הקטן ,אבל נשבעים
לקטן ולהקדש.

פרש"י :טענת

חרש – שטענו ברמיזה.

להלכה:

ג"מ :אין נשבעים על טענת חש"ו ,דכתיב "כי יתן
איש לרעהו" ואין נתינת קטן כלום.

רש"י – מיירי אף בקטן ממש ,דכיון שבא מכוח
טענת גדול )אביו( מחויב שבועה.
כ"כ הר"ן]הרי"ף[.

א).שם( :אבל נשבעים לקטן – והאמרת רישא
אין נשבעים לקטן ?

√ר"י – מיירי בגדול ,אבל קטן לא מחויב שבועה,
ונקרא קטן כיון שלגבי עסקי אביו הוא קטן.
כ"ד הרא"ש ,רמב"ם ,ר"ן)הר"ח(.

אמר רב פפא – מיירי שבא בטענת אביו.
והגמרא מקשה.,,,

והרמ"ה – אף אם היתה הנתינה בקטן אם תבעו
כשהוא גדול נשבעים לו ,שהכל תלוי בתביעה.

אלא בדרבה פליגי שאין אדם מעיז בבע"ח.
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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הלכות שבועות
סימן צ"ו:
סיכום :מתי נשבעים לקטן
רש"י – אם הנתינה בגדול )אביו(

חש"ו איזה שבועה נשבעים ,וגם אשת איש.
בן דעת )כגון אביו( נשבעים לו אף שתובע קטן ,אבל
לא היתה הנתינה ע"י בן דעת אף אם תבעו כשהוא
גדול אין נשבעים לו ) דכתיב "איש כי יתן לרעהו" והוא

אף כשהתביעה

בקטן חייב שבועה.

√ר"י

גם בדין שומרים ול"ד במודה במקצת(.

בד"ה:

– רק כשהנתינה והתביעה בגדול מחויב

שבועה.

.3

הרמ"ה – תביעה בגדול אף שהנתינה היתה בקטן
חייב שבועה.

רש"י
הר"י
הרמ"ה

הטור :בד"א כשיש עדים שהיה שותף הקטן או
אפוטרופוס שלו שאז מעמידים לו אפוטרופוס
ומשביעים אותו בטענת שמא.

תביעה
אף בקטן
בגדול
בגדול

ב"י – אבל אם כופר שהיה שותף לקטן ,נמצא
שהקטן תובעו בודאי שהיה שותפו שע"ז לא
נשבעים.
ולפי הרמב"ם – אפילו לגדול לא נשבעים אם כופר
שהיה שותפו ,כיון שאף אם יודה שהיה שותפו לא
מתחייב ממון אלא שבועה.

ב.רמב"ם :אין נשבעים על טענת קטן בין מודה
במקצת או כופר הכל ועד אחד מעידו שחייב.
ג.והטור – לפמ"ש בסימן ע"ה/כג בגדול התובע
ע"פ עד אחד חייב ,ה"ה בקטן ,שהרי החיוב אינו
מתביעת קטן אלא מכח העד.
ב"י :אף הרמב"ם מחייב בגדול התובע ע"פ עד אחד
)ולא כמו שהבין הטור בדעת הרמב"ם( ,אלא דשאני
קטן שאין כאן כלל תביעה שתביעת קטן אינה תביעה
גמורה.
וד"מ – מיהו המרדכי פסק כהטור שנשבעים לקטן
כשיש עד אחד כדבריו .והכי קי"ל.

 .2אם שמר לקטן וטוען שאבד.
√הר"י הלוי :אבל שבועת שומרים

.1

קטן
נתיבות ע"פ הסמ"ע :ואם מסרו אביו ולא תבעו הקטן
עד שגדל – חייב שבועה דאורייתא )שהרי מסירה
בגדול ותביעה בגדול ,שאף בבנו הוי העזה ואין לו
מיגו(.

נשבעים

הר"ן – וטעמו ,דווקא שבועה הבאה בטענת ברי
כמו מודה במקצת או שבועה ע"פ עד אחד אין
נשבעים לקטן ,אבל שבועת השומרים היא אף טענת
שמא – נשבעים לקטן ,דכיון שבאה על טענת שמא
מה לי גדול או קטן.

כמשיב אבדה
סמ"ע :אף שקי"ל )סימן ע"ה( שבמודה במקצת ל"א
שיהא נאמן במיגו שיכל לכפור בכל ,משום שאינו מיגו
לפי שאינו מעיז פניו לכפור בכל ! ה"מ לכפור בגדול
אבל בקטן )וכ"ש שבא בטענת אביו( מעיז ,ומדלא העיז
לכפור בכל הוי משיב אבדה.
]ואף אם תובעו כשהוא גדול ,מ"מ כיון שהכפירה היא
על הנתינה ואז היה קטן וע"ז הוא מעיז לכפור[.

א.אבל הראב"ד – חולק ,כיון שאין נתינת קטן
)לשמירה( כלום ,פקדון אין כאן ולכן אין שבועה )אף
כשבא לטעון כשהוא גדול(.

כ"ד הרמב"ן ,רא"ש
כ"כ הרשב"א – אף כשפשע פטור משבועה.

א .או בטענת אביו.
נתיבות :התומים מסתפק – תבעו הקטן והודה

ה"ה :לפי הראב"ד – כשבא הקטן בטענת אביו
שמסר לו החפץ לשמירה בחיי אביו – נשבע לקטן.
וזה אינו – בכל גוונא אין נשבעים לקטן.

במקצת וחזר ותבעו כשגדל ושוב הודה במקצת ,האם
חייב שבועה דאורייתא )כיון שעכשיו תובעו גדול

– הכל תלוי בנתינה ,אם נותן לשומר ע"י
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

אין נשבעים

סמ"ע :דכתיב "כִּי יִתֵּ ן אִ ישׁ אֶ ל ֵרעֵהוּ ,,,עַד
הָאֱ לו ִקים יָב ֹא דְּ בַר שְׁ נֵיהֶם" ,בעינן איש גם בנתינה
וגם בתביעה )עד האלוקים( בגדול ,לאפוקי קטן שבא
בטענת אביו )אף שהנתינה בגדול( לא נשבע.

לקטן .כ"ד הרמב"ם.

והרמ"ה

הרא"ש)ר"י הלוי(:

שבועת השותפים

וכיו"ב שבאה בטענת שמא נשבעים לקטן.
כ"כ הרמב"ם ,הר"ן)רמב"ן ,רשב"א( ,ה"ה.

כלומר :חייב שבועה כאשר
נתינה
בגדול
בגדול
אף בקטן

קי"ל כהרמב"ם ור"י הלוי.
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הלכות שבועות
סימן צ"ו:

חש"ו איזה שבועה נשבעים ,וגם אשת איש.

והנתינה היתה בגדול( ?
ול"נ פשוט – שפטור
א .כיון שהיה משיב אבדה כשתבעו קטן נאמן
לעולם.
ב .כשתבעו כשהיה קטן והודה ,נמצא שאין כאן
תביעה של קטן אבל הודאת הגדול יש ,וכשחוזר
ותובעו בגדלות נמצא שהיתה הודאה לפני
התביעה שפטור )סברא שכתבה בתומים עצמו(.
ערוה"ש :ואם תבעו כשהוא גדול על מה שאביו מסר
לו ומת והלה הודה לו במקצת – חייב שבועה
דאורייתא ,כיון שהנתינה היתה בגדול והתביעה בעת
גדלותו.

אע"פ שתבעו כשהוא גדול
סמ"ע :ה"ה הפוך שהנתינה היתה בגדלות )שאביו
הפקיד( ותבעו שהוא קטן ולא נשבע ,כמו בשאר
תביעות )ולא שמירה(.
והש"ך – ול"נ שאם היתה הנתינה בגדלות אף
שהתביעה בקטנות נשבעים לו ,וכדעת הרמ"ה ומסתבר
טעמו ושלא כהסמ"ע.
סיכום :אביו נתן לו לשמור והקטן תובעו
סמ"ע – לא נשבע.
הש"ך – נשבע .כ"פ או"ת ,נתיבות.
נתיבות :אף לסמ"ע אם תבעו בקטנות וחזר ותבעו
בגדלות חייב שבועה דאורייתא ,משא"כ במודה
במקצת.
ולפי התו"ס – אף השומרים פטור.

שתביעת קטן אינה תביעה גמורה

ב.
ש"ך :כ"פ הרש"ל שאף בעד אחד פטור.
וי"א שצריך להישבע )טור(.
ג.
סמ"ע :דס"ל שדומה לגדול שתובע לחברו ע"פ עד

.3

סמ"ע :לפי הטור – אם אין עדים שהודה נאמן במיגו
שלא היה שותפו ולא נשבע ,כיון דס"ל כהרא"ש
דאמרינן מיגו לפטרו משבועה.
אבל לפי המחבר – אף כשאין עדים ,רק הודה מעצמו
ויש לו מיגו )שלא היית שותפי( ל"א מיגו לפטור
משבועה )כהרמב"ם צג/ב(.

אחד שמעיד שלקח משלו אף שהתובע אינו יודע ,כן
הדין בקטן.
אבל הרמב"ם – ס"ל דשאני קטן שתביעתו אינה
תביעה כלל.

צריך להישבע
נתיבות :וכן עיקר .כ"פ התומים.
שומר לקטן ,,,מחמת טענה.
.2
סמ"ע :טעמו – שטענת שומרים אף בגדול אינה

הודה שהיה שותפו.
נתיבות :הסתפק התומים – אם הודה השותף לקטן
שיש בידו עדיין מקצת מעות השותפות ,האם הוי משיב
אבדה ויפטר משבועת השותפות ?
ולפענ"ד – ודאי חייב בשבועת השותפים ,וכן לפי
המחבר בשבועת השומרים אף שהוא המקצת לא נפטר
משבועה.
טעמו – שדוקא במקום שהשבת אבדה גורמת לו
השבועה ,כגון מודה במקצת שלולי שהודה לא היה
חייב שבועה ,פטור משום תיקון העולם )משיב אבדה(.
משא"כ בשבועת השותפים והשומרים שאפילו ללא
הודאתו היה חייב שבועה ,אין השבת האבדה פוטרתו
משבועה.

טענת ודאי אלא על הספק ,א"כ גם בקטן משביעים.
"ואיש כי יתן" בא למעט רק טענת ודאי ויש עד אחד.

וי"א שאין נשבעים.

א.
סמ"ע :טעמו " -כי יתן איש" גם על טענת שומר
קאי.

אין נשבעים.
ש"ך :הר"ן)רשב"א( – פטור אף אם פשע ודאי
כיון שפטור מדין שמירה.
והראיה ב"ק)צג (.מסר לו ארנקי לחלק לעניים ופשע
בה ,פטור דכתיב "לשמור" ולא לחלק.
משמע שנפטר משמירה אף שפשע פטור.
ול"נ – שאין ראיה משם והעיקר לדינא כהרמב"ם
שאם ידוע שפשע חייב.
כ"כ נתיבות – שלפי הרמב"ם פושע הוי מזיק ולכן
חייב.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

וכן אם הודה

יעמידו אפוטרופוס
נתיבות :ומה שצריך אפוטרופוס משום שבשותפות
אינו מתחייב שבועה עד שיחשדנו בשתי כסף ,לכך
צריך אפוטרופוס שיביא ראיה ,משא"כ בשומרים.
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הלכות שבועות
סימן צ"ו:

חש"ו איזה שבועה נשבעים ,וגם אשת איש.

צו  -ב

 .1אע"פ שאין נשבעים על טענת קטן שבועת התורה
אבל שבועת היסת נשבעים ,א.ואפילו היה קטן שאינו חריף לענין משא
ומתן נשבעים היסת על טענתו.

.3 .2

)וי"א  -שאין נשבעים על טענתו אלא אם כן הגיע לעונת הפעוטות(

)טור בשם הרמב"ן

והרא"ש ור"ן (

.1

רמב"ם:

שכפר בכל ,בין שהיה שם עד ,בין שלא היה שם עד
הרי זה נשבע היסת.
א.ואינו יכול להפך על הקטן ,שאין משביעים את
הקטן כלל ואפילו חרס סתם אינו מקבל לפי שאינו
יודע עונש השבועה.
כ"ד הרמב"ם.

אע"פ שאין נשבעים על טענת קטן

שבועת התורה אבל שבועת היסת נשבעים,
א.ואפילו היה קטן שאינו חריף לענין משא ומתן
נשבעים היסת על טענתו ,שלא יהא זה נוטל ממונו
של קטן וילך בחינם.
כ"כ הרא"ש)ר"י הלוי(.

אבל הראב"ד

– אף היסת אין נשבעים על טענת

.1

קטן.

סמ"ע :שלא יהא כ"א נוטל ממונו של קטן והולך.

ב"י :וקי"ל כהרמב"ם.

.2

באיזה קטן נשבעים על טענתו.
א.ר"י הלוי :אפילו הקטן אינו חריף לעניין משא

בין שהיה שם עד אחד

סמ"ע :ובסעיף א1.ג יש חולקים.

.3

ומתן נשבעים היסת על טענתו .כ"ד הרמב"ם.

.3אבל הרמב"ן

שבועת היסת נשבעים.

לעונת הפעוטות

או"ת :ואפילו חרם סתם אין נותנים על פיו.

– אין נשבעים לקטן אא"כ הגיע

לעונת הפעוטות .כ"ד הרא"ש והר"ן.

 .2ר"י

הלוי :נמצאת למד –

שהקטן שטען על הגדול ,בין שהודה מקצת ,בין

צו  -ג11
 .1יש מי שאומר :שאע"פ שנשבעים שבועת היסת
לקטן ,על השטרות אין נשבעים לו כלל.
.2רמב"ם ,רא"ש)הר"י מיגאש( :קטן שטענו הגדול:
א .אם טענו בדבר שיש לו הנאה לקטן ,כגון עסק משא ומתן ,לאחר
שהגיע לעונת הפעוטות ,והודה הקטן  -נפרעים מנכסיו ,ואם אין לו
ימתין עד שיהיה לו וישלם ,ואם כפר הקטן -ממתינים עד שיגדל וישבע
היסת.
ב.ואם טענו בדבר שאין לקטן הנאה ,כגון נזקים וחבלות ,אף על פי
שמודה ואע"פ שיש לו ממה לשלם – פטור ,ואפילו לאחר שהגדיל )טור סימן
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

4

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

הלכות שבועות
סימן צ"ו:

חש"ו איזה שבועה נשבעים ,וגם אשת איש.

פט ס"ד וסימן צא ס"י(.

.1

רשב"א בתשובה:

להשביע הגדול היסת.
אבל מ"ש הסמ"ע שמודה במקצת שטרות ) 3מתוך 5
שפטור( להלכה חייב לקטן היסת ,שהרי לעניין היסת
אין חילוק בין שטרות לשאר דברים .וא"כ כיון
שנשבעים לקטן שלא יהא כ"א נוטל ממונו והולך ,ה"ה
בשטרות.
סיכום :תבע הקטן לגדול  5שטרות והודה לו
הגדול ב  3שטרות.
לפי הסמ"ע – פטור הגדול משבועה )ומשלם מה
שהודה(.
לפי הש"ך – חייב הגדול היסת.

אע"פ שנשבעים לקטן,

על שטרות אין נשבעים לו כלל ,לפי ששבועת שטרות
דרבנן להפיס דעתו של תובע ,ושבועה לקטן דרבנן
ואין עושים תקנה לתקנה.

.1

על שטרות אין נשבעים.

סמ"ע :פירוש טענו קטן  5שטרות ומודה לו הגדול ב
 3שטרות – פטור הגדול משבועה ,שהרי אף בתביעת
גדול בשטרות אינו נשבע רק מדרבנן להפיס דתו של
תובע ,ומה שנשבעים לקטן היסת הוא רק מדרבנן ,לכן
אין עושים תקנה לתקנה.
כ"פ נתיבות)התומים( – שכל שדינו להישבע וליטול,
כן הוא בקטן.
והש"ך  -וקשה ,לא שייך בכה"ג לשון להפיס.
אלא נ"ל " -היסת לקטן על שטרות" פירוש כשיש
ויכוח על גוף השטר כגון הפוגם שטרות או עד אחד
מעיד שהוא פרוע.
ולכן בגדול שמוציא שטר על קטן )בגוונא שצריך
לשלם( וטען הקטן שפרע או עד אחד מעיד שפרעו –
אין נשבעים ע"ז ,אלא הקטן ישלם ולאחר פרעון יכול

על שטרות אין נשבעים
ערוה"ש :וכן קרקעות ועבדים.
או"ת :אבל בנשבעים ונוטלים ,כגון הפוגם שטרו
)שנוטל בשבועה( נשבע לקטן ,כיון שיש לו ריעותא
בשטר.

2א .שיש לו הנאה
סמ"ע :שאם לא יזדקקו לטענת הגדול ימנעו להתעסק
עם הקטן.

צו  -ג22
ואם היה התובע מהנשבעים ונוטלים ,כגון השכיר
וכיוצא בו שיש הנאה לקטן שישתכר לו שכיר  -הרי זה נשבע ונוטל
מהקטן ,אבל חנווני שנשבע על פנקסו  -אינו נשבע ונוטל מהקטן ,שאין
לקטן בזה הנאה ,שהרי הוא חייב לפועליו ונשבעים ונוטלים ממנו וזה
החנווני הפסיד על עצמו שנתן ממונו על פי הקטן.
הבית ונפטר )טור בשם הראב"ד ור"ן(.
רשב"א :השכיר נשבע ונוטל מיורשי בעל הבית אם תבעו
בזמנו ,אבל אין יורשי השכיר נשבעין ונוטלין )ב"י בשם

שו"ע)פט/ב( :השכיר כיצד :השכיר שעושה
מלאכה אצל בעל הבית ותבע שכרו ואמר ליה בעל
הבית פרעתיך כל שכרך או קצתו ,אפילו היה שכרו
פרוטה ובעל הבית אומר נתתיה  -נשבע השכיר
בנקיטת חפץ כעין של תורה ונוטל.
אפילו היה השכיר תובע את הקטן )שהיה בעה"ב קטן(
 -הרי זה נשבע ונוטל.

הרשב"א(:

שו"ע)צא/ח( :קטן ששכר פועלים ואמר לחנווני
לפרוע ,חנווני אומר נתתי ,והפועלים אומרים לא
נטלנו:
יש מי שאומר  -שדינו שוה לדין הגדול.

הגה :היה השכיר קטן ג.או עבד או חשוד נשבע בעל
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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הלכות שבועות
סימן צ"ו:

חש"ו איזה שבועה נשבעים ,וגם אשת איש.

ולהרמב"ם  -הפועלים נשבעים ונוטלים ממנו אבל לא

צו  -ד

רמב"ם ,בעה"ת:

החנווני.

אין קנין קטן כלום לפיכך עדים שראו

קנין שלו לא יכתבו עליו שטר.
ט"ז :לא יכתבו  -וקמ"ל שאף אם ירצה לכתוב שטר
עם זמן שאז יתברר לפי הזמן שהוא קטן ,עכ"ז לא
יכתבו השטר.

אין קניין כלום לקטן
סמ"ע :דכתיב "ושלף איש נעלו" בקניינים ,דבעינן
שיהא איש.

צו  -ה

 .1לשון הרמב"ם :החרש והשוטה אין נזקקין להם לכל
טענה :לא לטענתם על אחרים ,ולא לטענת אחרים עליהם ,לא לשבועה
קלה ואין צריך לומר שבועה חמורה או תשלומים.
.2רמב"ם :אבל הסומא הרי הוא כבריא לכל דבר בעניינים אלו ונשבע כל
מיני שבועות ונשבעים על טענתו.
 .3ויש מי שכתב  -שדין החרש כדין הקטן ,אבל השוטה אפילו נתרפא
והודה אינו חייב לשלם ,אפילו אם הלוהו בעדים ,שאבידה מדעת הוא,
ואין צריך לומר שאין משביעים אותו לכשיתרפא .א).והסברא האחרונה
נראה לי עיקר(.

.1ב"ק)פז:(.

פטור ,אפילו הלווהו בעדים ,שאבדה מדעת היא.3.

חש"ו פגיעתם רעה ,החובל בהם

חייב ,והם שחבלו באחרים פטורים.
אבל העבד והאישה משלמים לאחר שתתגרש
האישה וישתחרר העבד.

√אבל

.3

ב"י – משמע שבחש"ו אף שיגדלו או יתרפאו
פטורים מלשלם.

שדין חרש כקטן.

סמ"ע :ור"ל כמו בס"ג שרואים אם טענו בדבר שהיה
לקטן הנאה ממנו ,וה"ה בחרש.

כ"כ בעה"ת – והטעם ,שעבד ואישה בני דעת הם
אלא שאריה רובץ עליהם ולא יכולים לשלם ,לכן
כשתתגרש או ישתחרר העבד ישלמו ,משא"כ חש"ו
שאינם בני דעת הם.

דין אילם
ת' שבו"י – אילם הרי הוא כפיקח לכל דבריו ,ואם
נתחייב שבועה )והרי אינו יכול להישבע( קוראים לפני
כל נוסח השבועה והוא מרכין בראשו ,דהוי כעניית
אמן ,או שהוא כותב "הרני נשבע ",,,דכתיבה
כאמירה.
התומים – כתיבה לאו כדיבור ,דבשבועה כתוב "לבטא
בשפתיים" .רק שבועת העדות והפקדון והלוואה מהני
אם השביעוהו אחרים .כ"ד שב יעקב.

דין החרש לעניין עסקי הלוואה ומו"מ
בעה"ת – דין חרש כקטן ,שאם הלווהו בעדים או
שמודה חייב לשלם החרש ,ואם כפר ממתינים לו
שיתרפא ואז משביעים אותו.
אבל שוטה אינו בכוח מו"מ ואפילו יתרפא ויודה

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

הרמב"ם – דין החרש כשוטה.
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הלכות שבועות
סימן צ"ו:

חש"ו איזה שבועה נשבעים ,וגם אשת איש.

צו  -ו

 .1אשת איש שהתחייבה שבועה  -משביעים אותה,
ואם מסרבת מלהישבע  -כופין אותה כמו שכופין לאיש.

.2
.3ת' הרא"ש:

הגה – הטור :ומזמינין אותה לדין או שולחין אצלה כדרך שיתבאר לקמן סימן קכ"ד.

ואם אין לה לשלם  -יכתבו לו פסק שתשלם לכשתתאלמן או לכשתתגרש ,אבל
אין בעלה חייב לשלם בשבילה ,א.אע"פ שנושאת ונותנת תוך הבית )מהרי"ק מוהר"מ(,
ב .ודלא כיש חולקין בזה )מרדכי( .ועיין באה"ע סימן צ"א.
 .4ואם הבעל מודה שבאו הכלים שתובעים אותה לרשותו  -חייב להישבע שאינן ברשותו
ושלא שלח בהן יד ושלא פשע בהן במה שנגנבו )טור(.
 .5בנימין זאב :י"א דאין משביעין האישה כשהיא מעוברת דהא מוציאין אותה מבהכ"נ
כשנותנים חרם.

.1

.1

להשביע אשת איש.

טור)רבנו האי( – אין משביעים אשת איש )שהרי
אף אם תודה אין לה משלה שתשלם( ,אלא כותבים

הב"ח :דווקא שבועה דרבנן ,אבל לא שבועה
דאורייתא ,כמ"ש הרא"ש שתשבע שאינה ברשותה ,וזו
תקנת חכמים.
והש"ך – תימה ,דווקא כשרוצה לשלם הוי תקנת
חכמים )שמא נתנה ענייה בחפץ לעצמה( אבל כשאינה
משלמת הוי שבועה דאורייתא.
וקצה"ח – אין זה תימה ,דווקא שטוענת נאנסו ולא
רוצה לשלם הוי דאורייתא )שבועת השומרים( שאינה
ברשותה ,אבל אם מודה ורוצה לשלם אלא שאין לה
השבועה מדרבנן ,וכאן מיירי שמודה אלא שאין לה
לשלם ולכן הוי שבועה רק מדרבנן.

לתובע שנתחייבה שבועה ואם תתאלמן או תתגרש
תשבע.
כ"כ הגהות )הגאונים ,ר' גרשום ,הר"ם( ,מרדכי.
√ת' הרא"ש – משביעים אשת איש ,שמא תודה
ועדיין הם בידם ויודה בעלה וישלמו.
כ"כ ת' לגאון ,סה"ת )ראובן שרירא ,רב האי(.

.3

נשים של ימנו

ב.מרדכי)ראב"ן( – כיון שנשים רגילות לישא
וליתן בזה"ז הרי כאילו הבעלים מינו אותם כשלוחים,
ואם יש עדים חייב הבעל לשלם מפני תקנת השוק
שירצו לשאת ולתת עימהן.

משביעים
הט"ז :דווקא כשיש תועלת בשבועה לעכשיו ,כגון
בפקדון שנשבעת שאינה ברשותה )שאם תודה צריכה
להחזיר הפקדון( או שיש לה ממון שאינו של לבעלה
רשות בהם ,אבל שבועה שאין בה תועלת כגון שתשבע
שאין לה לשלם ,שאף אם תודה כל שיש לה של בעלה
הוא – אינה נשבעת.

א.ובפסקי מהרא"י – אף האידנא אינן משלמות.
כ"כ מהרי"ק )מהר"ם(.
ד"מ :כיון שיש חולקים אין להוציא ממון מספק.

.4ת' הרא"ש:

הבעל לא חייב לשלם מה

שלוותה אשתו ,מ"מ אם מודה שבאו אלו הכלים
לביתו צריך להישבע שאינם ברשותו ולא שלח בהם
יד ולא פשע בהם ונגנבו ,וגם היא תשבע שאינם
ברשותה.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

משביעים אותה.

.3

שתשלם לכשתתאלמן

סמ"ע :אבל לא כופים אותה למכור כתובה מיד
בטובת הנאה ,שהרי מסתמא כל אישה מוחלת כתובתה
לבעלה ונמצא הקונה מפסיד )שהמוכר שט"ח לחברו
וחזר ומחלו מחול(.
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הלכות שבועות
סימן צ"ו:

חש"ו איזה שבועה נשבעים ,וגם אשת איש.

משא"כ זה שמת שאין כאן הערמה כלל.

וגם אין חוב על הבעל מר"נ )שהאישה חייבת לקונה
והבעל חייב לאישה כתובתה( כיון שלא הגיע עדיין זמן
הכתובה.

א .אע"פ שנושאת ונותנת
והש"ך :חולק על הרמ"א ופוסק כי"ח –

אבל אין הבעל חייב לשלם
ב"י)סה"ת( :אבל יש עדים שמעות עצמן של

ופסק הרמ"א כהרש"ל – הבעל חייב לשלם עבורה כפי
מה שנושאת ונותנת בתוך הבית )כ"פ ערוה"ש(.
ועכשיו כל הנשים בסך מועט חייב הבעל לשלם עבורה
משום תקנת השוק.
ואם האישה אשת חיל שמחייה את בעלה וכל הממון
בעלה בידה – אז אפילו דבר גדול חייב הבעל לשלם,
והכל לפי העניין והמקום וראות עיני הדיינים.
מיהו כ"ז בהלוואה או פקדון שנהנה מהם ,אבל אם
פשעה בפקדון או חבלה בו – הבעל פטור.
כ"פ התומים – וכן המנהג שבדבר שהאישה נושאת
ונותנת הבעל חייב ,ואפילו אין עדים רק שמודה או
שאינה רוצה להישבע.
והכל לפי העניין שנושאת ונותנת ,שאם נושאת ונותנת
רק בדברים הקטנים הבעל לא חייב בדברים הגדולים.
ודוקא בדבר שיש הנאה לבעל ,אבל פשעה בפקדון אין
הבעל חייב .וכן אם לוותה בהסתר מבעלה או לקחה
סחורה בהקפה בסתר מבעלה פטור הבעל מלשלם.
ואם מת הבעל והאחרים באים להוציא מיתומים
בכתבים שהאישה נתנה  -אין יכולים לגבות אא"כ
הגיעו הכתבים לידם בחיי בעלה ,שחיישינן לקנוניא.

ההלוואה או מה שבא מחמתם קיים – ודאי שנפרע
מהם המלוה.
הב"ח – מזה יש ללמוד שאם הלוה חייב לכמה בעלי
חובות ומאחד מהם נוצר החוב ע"י שלקח ממנו סחורה
בהקפה ,אם הסחורה עדיין בעין אין לאחרים חלק
בהם .כ"כ הטור )הרמ"ה ,הרי"ף( גבי מורדת.
כ"פ ערוה"ש.
והט"ז – לא דמי ,ודאי בלווה מיד שבאו המעות
לרשותו זכה בהם ואין שם המלוה עליהם )וכן בסחורה
שלקח מאחד כיון שהיא להוצאה אין שם המלוה
עליהם( ולכן יש זכות של כל המלווים לגבות ממנו.
משאכ"כ בדוגמא של סה"ת שלבעל אין שום שעבוד
על ממון זה )כמו שיש למלווים האחרים שעבוד על
סחורה זו מחמת הלוואתם(.
ולכן אף שלוקח סחורה בהקפה והוא עדיין בעין כולם
גובים ממנו )שלכולם יש שעבוד על סחורה זו(.
והפ"ת – להלכה :
הבית שמואל – פסק כהב"ח ,והוסיף אף אם ידוע
שקנה סחורה זו גם מאחרים )יש לזה זכות( .כ"פ
קצה"ח.
אך הט"ז – חלק על הב"ח.
וכ"מ מהש"ך )ת' מבי"ט(.
כ"כ ]ת' מבי"ט[ – כשהצמר ברשות הקונה לכו"ע אין
למוכר רשות בו.
וכ"מ מת' הרא"ש שלא כהב"ח ,וכן משמע מש"פ.
כ"כ הצ"צ – לחלוק על הב"ח ,מ"מ יש תקנת המדינה
כהב"ח .ולכן לפי שהוא רק תקנה אין להוסיף עליה
ומה שבא מחמתו אין לו בו זכות )רק הסחורה
המקורית שהיא בעין(.
כ"ד תח"ס כהצ"צ – הבו דלא להוסיף עלה )כ"פ
ערוה"ש(.
עוד כתב החת"ס :אחד שמת ונשאר חייב לנושים
הרבה ,ונמצא בעיזבונו סחורה שידוע שלקחה בהקפה
מחנווני – אין לאותו חנווני זכות קדימה בסחורה זו,
אלא כל בע"ח שווים בה .שכל תקנת המדינות היתה
רק בלווה חי שפשט רגליו ,שלקחה ע"מ לברוח,

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

כשהיא מעוברת
.5
ערוה"ש :וכן פשט המנהג.
פ"ת :למה לא משביעים מעוברת ?
או"ת – י"א כדי לא לסכן העובר ,וקשה מסוטה הרי
משקים אף למעוברת ולא ממתינים עד שתלד .ולכן דין
זה אין שורש כלל.
ול"נ – שלא מטעם סכנת העובר אלא סכנת האישה
עצמה בלידה ,שהרי בשעת סכנה )שעת הלידה( השטן
מקטרג ,שאפילו שבועת אמת יש בה סכנה כדאיתא
בגיטין )לה.(.
ואין ראיה מסוטה ששם לא חוששים לסכנת האישה
שאם נטמאה הלעיטה ותמות ,ואם לא נטמאה אין
לחשוש שהתורה מבטיחה לה "וניקתה ונזרעה זרע"
שתלד ברווח .ולכן דינו של הרמ"א אמת ויציב.

8

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

הלכות שבועות
סימן צ"ו:

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

חש"ו איזה שבועה נשבעים ,וגם אשת איש.

9

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

בס"ד.

חו"מ
חלק ב6
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סימן צז :להלוות לעני ]ושלא לנוגשו שלא לחבול כלי
אוכל נפש ואלמנה[ והשבת העבוט ודין הסידור.
ובו ל סעיפים.

)ב"ק :קיג .ב"מ :קיג ,קיד ,קטו ,קטז .ערכין :כג ,כ"ד(.

צז  -א

 .1רמב"ם :מצות עשה להלוות לעניי ישראל והוא מצוה
גדולה יותר מהצדקה ,וקרובו עני קודם לעניים אחרים ועניי עירו
קודמים לעניי עיר אחרת ,ואפילו עשיר שצריך להלוות מצוה להלוותו
לפי שעה ולהנאותו אף בדברים ולייעצו עצה ההוגנת לו.
הקדמה:
.0
דברים )כ"ד/י(:

כִּי תַ שֶּׁה ב ְֵרעֲָך ַמשַּׁאת מְאוּמָה לא
תָ בוא אֶל בֵּיתוֹ ַלעֲבוט עֲבוטוֹ:
)יא( בַּחוּץ תַּ עֲמוֹד ְו ָהאִישׁ ֲאשֶׁר אַ תָּ ה נשֶׁה בוֹ יוֹצִיא ֵאלֶיָך ֶאת
ָהעֲבוֹט הַחוּצָה:
שׁכַּב ַבּעֲבוֹטוֹ:
)יב( ְואִם אִישׁ ָענִי הוּא לא תִ ְ
שׂ ְל ָמתוֹ
שׁכַב ְבּ ַ
שּׁ ֶמשׁ ְו ָ
)יג( ָהשֵׁב תָּ שִׁיב לוֹ ֶאת ָהעֲבוֹט כְּבוֹא ַה ֶ
וּב ֲֵר ֶכ ָךּ וּלְָך תִּ ְהי ֶה צְדָ קָה ִל ְפנֵי השם אֱלוקֶיָך:
שׂ ְל ַמת ֵרעֶָך עַד
שמות )כ"ב/כה( :אִם חָבוֹל תַּ חְבוֹל ַ
שּׁ ֶמשׁ תְּ שִׁיבֶנּוּ לוֹ:
בוֹא ַה ֶ
שׁכָּב
שׂ ְמלָתוֹ לְעוֹרוֹ ַבּמֶּה י ִ ְ
)כו( כִּי הִוא כְסוּתה ְלבַדָּ הּ הִוא ִ
שׁ ַמעְתִּ י כִּי חַנּוּן אָנִי:
ְו ָהי ָה כִּי י ִ ְצעַק ֵאלַי ְו ָ

.1

מצוות עשה

סמ"ע :דכתיב "אם כסף תלווה את עמי את העני עמך לא
תהיה לו לנושה) ,שמות כ"ב-כ"ד(.
פרש"י :אם – מלשון כאשר וחובה הוא ,כאשר תלווה
כספך ,את העמי תלווהו ולא לנוכרי ,ולאיזה מעמי את העני,
ולאיזה עני את שבעמך.
לא תהיה לו לנושה – שאחר שהילוות לאחד מהם לא
תתבע בחוזקה אם אתה יודע שאין לו.

צז  -ב

ָ
תו ָר ֶת ָך
מה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

ומדכתיב סתם "את עמי" ולא מיעט רק נוכרי ,ש"מ אף
בעשיר מצוות להלוות לפי שעה אלא שהעני קודם.
ובפרשת ראה )דברים טו/ז( "כי יהיה בך אביון מאחד
אחיך באחד שעריך".
ספרי :עניי עירך קודמים" .מאחד אחיך" אח מאב קודם לאח
מאם.
מכאן שקרוביו קודמים.

מצוות עשה.
קצה"ח :ת' הרשב"א – מפני מה לא מברכים על מצוות
מתנות לעניים ,הלוואה ,צדקה וכיו"ב ?
מפני שאין המצווה תלויה כולה ביד העושה ,שאפשר שלא
יתרצה בה חברו אע"פ שעכשיו רוצה.
וה"ה למורא וכיבוד אביו ואמו ועמידה בפני רבו הואיל
ואפשר לעקור המצווה שימחלו כבודם.

מצוה גדולה יותר מהצדקה.
סמ"ע)רמב"ם( :שהמקבל צדקה כבר נצטרך לכך ,וזה
שלוה לא הגיע לידי כך.
ט"ז :יותר מהצדקה – פירוש אם יש לפניו שני המצוות
ילווה לעני תחילה ,שאותו שנצרך לצדקה הורגל בכך
ומשתדל לו בקלות משא"כ זה שלא הורגל בכך.

ָּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂש ָיח ִתי:

בס"ד.

הלכות גביה מלוה

חו"מ
חלק ב6

להלוות לעני ]ושלא לנוגשו שלא לחבול כלי אוכל נפש
ואלמנה[ והשבת העבוט ודין הסידור
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 .1רמב"ם :אסור לנגוש את הלוה לפרוע כשיודע שאין לו
א .ב"מ)עה (:ואפילו להראות לו אסור מפני שהוא נכלם בראותו למלוה
ואין ידו משגת לפרוע )סמ"ע – ולמדו זה ממ"ש "לא תהיה לו כנושה"(:

צז  -ג

רמב"ם:

אסור ללוה לכבוש ממון חבירו ולומר לו לך ושוב

ומחר אתן ויש אתו:

צז  -ד

רמב"ם :אסור ללוה לקחת הלוואה ולהוציאה שלא לצורך
ולאבדה עד שלא ימצא המלוה ממה לגבות חובו ,ואם עושה כן נקרא רשע
)סמ"ע – וכל מי שמוציא שלא לצורך גדול מיקרי לאבדה ,שאיבדה מהלווה(.

וכשהמלווה מכיר את הלוה שהוא בעל מידה זו מוטב שלא להלוותו ממה
שילווהו ויצטרך לנוגשו אחר כך ויעבור בכל פעם משום לא תהיה לו
כנושה:

צז  -ה

רמב"ם :אם בא המלוה לבית דין למשכן ללוה או לפרוע
ממנו  -יש לב"ד לעשות לו דין ולא יאמרו פלוני עני ואין לו ופלוני עשיר
ואין צריך לו אלא אין מרחמים בדין:
צז  -ו11
 .1אם בא למשכנו שלא בשעת הלוואתו  -לא ימשכנו
הוא בעצמו ,שאם משכנו הוא בעצמו עובר בלאו )וע"ל סימן ד(  ,אלא בית
דין ישלחו לו שלוחם ואף שלוחם לא יכנס לביתו למשכנו.
 .2הגה :ואפילו אם בקש המלוה להיכנס לבית הלוה ולכתוב כל מה שבביתו  -אין בית דין
נזקקין לו להיכנס לביתו כלל )ב"י בשם הרשב"א(.

 .3רמב"ם :אלא אם ימצא לו דבר בחוץ יקחנו.
ויש לשליח בית דין ליקח המשכון מיד הלוה בזרוע ונותנו למלוה.
 .1ב"ק)קיג :(.משנה
א.ולא
ימשכנו אלא בב"ד.

– המלוה את חברו לא
יכנס לביתו ליטול

משכונו ,שנאמר "בחוץ תעמוד".

ָ
תו ָר ֶת ָך
מה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

גמ :אמר שמואל

– שליח ב"ד מנתח נתוחי אין ,אבל

משכוני לא.

פרש"י :לא

ימשכנו – אפילו בשוק אלא בב"ד.

מנתח נתוחי.
ָּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂש ָיח ִתי:

בס"ד.

חו"מ
חלק ב6
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√רש"י – אף שליח ב"ד אינו רשאי להיכנס לביתו
למשכנו ,אלא מנתק דבר שאוחז בשוק.
והרא"ש – כופהו להיכנס לביתו להוציא לו העבוט
החוצה ,אבל לא יכנס לבתו לשמכנו.
ור"ת מפרש  -דלא מיירי שבא לפורעו אלא שרוצה
להיות בטוח במעותיו )למשכן( אז לא נכנס ,אבל כשבא
לפרוע נכנס שליח ב"ד לביתו.
והרמב"ם :מה בין שליח ב"ד לבע"ח ?
שליח ב"ד – לוקח המשכון מיד הלוה בזרוע ונותנו
למלוה.
ובע"ח – אין לו ליקח עד שיתן לו הלוה מדעתו.
כ"כ בעה"ת.

.1

לא ימשכנו בעצמו.

סמ"ע :מהרמב"ם והמחבר משמע שאפילו משכנו שלא
מרצונו בחוץ עובר בלאו "לא תבוא אל ביתו" ,דביתו ל"ד
אלא ה"ה אם לוקח בחוזקה בחוץ ,ורק בשליח ב"ד אין
איסור רק שלא יכנס לביתו.

לא ימשכנו.
פ"ת)ת' בית אפרים(:

עובר בלאו היינו כשתופס
בחוזקה מיד חברו ,אבל דרך הערמה שרי ,שאל"כ היאך
משכחת תופס לבע"ח.
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קצה"ח :ולאו שפיר עבדי אותם שמערימים על דר"ת
לתפוס מבע"ד איזה חפץ לפני בואם לדין כדי שיהא נאמן
במיגו ,והוא לאו "לא תבוא אל ביתו".
ואפילו לחטוף בשוק משמע מהרמב"ם שהוא אסור מהתורה.

עובר בלאו
נתיבות :בעיסקא שהוא

חצי מלוה וחצי פקדון ,עבור
חלק הפקדון מותר לתפוס שהרי לא בא מחמת הלוואה.
אומנם אם תפס חפץ גדול כנגד הכל – שרי ,דעיקר תפיסה
עבור הפקדון.
וכן בהקפת חנות וכל דבר שלעניין שמיטה לא משמט
)כמ"ש סימן ס"ז( אינו בכלל האיסור שלא תבוא אל ביתו.
מ"מ בהקפת חנות שיש מחלוקת )סמ"ע*תומים( על הטעם
שאינו משמט אין להקל כאן.

.2

להכנס לבית הלוה ולכתוב.

סמ"ע :מדהקפידה התורה "בחוץ תעמוד" משמע שכניסה
לצורך העבוט אע"פ שלא יעבוט אותו אסור )רמב"ם(.
ולקמן )צט/א( – יתבאר שב"ד מחרימים הלוה שיוציא כל
אשר לו.

.3

מיד הלוה בזרוע.

סמ"ע :רי"ו – שליח ב"ד יכול להכות אם יסרב בו
כשממשכנו בזרוע ,משא"כ בעה"ב.

צז  -ו22
 .1הכל בעה"ת :אפילו בחוץ לא ימשכננו שלא בשעת הלוואה
דבר שעושים בו אוכל נפש כמו רחיים ורכב של יד שהם מטלטלים.
א .אבל בתי רחים של מים  -הרי הם כקרקע ולא שייך ביה משכון אלא
גוביינא כשאר קרקעות שאין בית דין ממשכנין ליקח קרקע למשכון.
 .2ומכל מקום אם המלוה עצמו נכנס לבית הרחיים ונטל רחיים העליונה
או הברזל והסובב והגלגלים כבר נעשו מטלטלים ויש להם דין כלי אוכל
נפש ומחזיר אותם בשעת מלאכה:

.0

דברים)כ"ד/ו(:

לֹוא ַיחֲ בֹול ֵ ַ ִ
רחים ו ָָר ֶכב ִּכי

ֵ
חֹובל:
נפׁש הּוא
ֶ ֶ

פרש"י :רחים  -היא התחתונה:
ורכב  -היא העליונה:
לא יחבל  -אם בא למשכנו על חובו בב"ד לא ימשכננו
בדברים שעושים בהן אוכל נפש )ב"מ קיג(:
בעה"ת :פירוש רחיים – של יד שהיא מטלטלת ושייך
בה משכון.

ָ
תו ָר ֶת ָך
מה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

.1

שלא בשעת הלוואתו

סמ"ע :אבל בשעת הלוואתו שבא הלוה עם הכלי אוכל
נפש ומבקש הלוואה שילוונו עליו ,הו"ל כמכרו מדעתו
ומותר )טור והרא"ש לאפוקי הרמב"ם דס"ל שאף בשעת
הלוואתו אסור(.
ערוה"ש – ויש לישב שיטת הרמב"ם ,שהתנה עמו בשעת
הלוואה לקחת משכון אסור לו לקחת כלי אוכל נפש אף
שהוא בשעת הלוואתו.

כמו רחיים.

ָּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂש ָיח ִתי:

בס"ד.

חו"מ
חלק ב6
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סמ"ע :ר"ל דשאר כלים של אוכל נפש אסורים כמו
רחיים ,דכתיב "כי נפש הוא חובל" לכל כלי שחובל נפש
שהוא לצורך אוכל נפש.
ועוד למדו שאין בכלל האיסור רק חבילת כלי אוכל נפש
שקרובים לעשות בהם אוכל נפש דומיא דרחיים ,לאפוקי
רחת ומזרה )כמ"ש בס"ח(.

א.
סמ"ע:

אבל רחיים של מים.

ר"ל שאין ב"ד שולחים לסגור בתי רחיים
שטוחנים בהם עד שיפדנו ,שאין ממשכנים קרקע אלא
כשפורעים ממנו כשאין לו דבר אחר.
ואם המלוה עצמו סגר הרחיים למשכנו אינו עובר בלא
"דלא תבוא" שאין זה בכלל העבוט וגם אינו מחוייב
להחזירו בשעת מלאכה ,ורק שנטל נעשו מטלטלים ויש להם
דין אוכל נפש.
נתיבות)או"ת( – הרי הם כקרקע ,ולמ"ד)צה/א-הגה(
תלוש ולבסוף חברו דינו כמטלטלים צ"ל כאן טעם אחר
שאין לוקחים רק סוגרים הדלת לבל יוכל לטחון ,וזה אינו
בכלל לא יחבול דחבלה רק שלוקחים.
ולפ"ז אם באמת תלשן ונטלן עובר.

שאין ב"ד ממשכנים לקחת קרקע.

צז 4 -

נתיבות)או"ת( :פירוש אין ב"ד שולחים לסגור דלת
הרחיים שלא יטחן )כמשכון( עד שיפרע.

.2

אם המלוה עצמו נכנס.

סמ"ע :כ"ה לשון הטור
אבל נמ"י כתב :עבר ונכנס  -שלכתחילה אסור לעשות כן
אף באלו שהם מחוברים ,שאסור לעכב הלוה בכל
המלאכות.

ויש להם דין כלי אוכל נפש.
סמ"ע :משמע שבכל כלי אוכל נפש שחבלם דינם הכי,
ואף שעבר בלאו "לא יחבול רחיים ורכב" מ"מ מהני מעשיו
שא"צ להחזירם אלא בשעת מלאכה.
ונ"מ שלא נעשו מטלטלים אצל בניו ,ואין השביעית
משמטתו.
וכן הוכחתי בדרישה מה"ה ,נמ"י ,בעה"ת וש"פ – שאם
עבר וחבל כלי אוכל נפש אין צריך להחזיר אלא בשעת
צרכו.
וכן הדין אם חבל בגד אלמנה באיסור אין חייב להחזיר אלא
בשעת צורכה.

צז -ז

בעה"ת :אם ראו בית דין שתולש רחיים התחתונה וכיוצא
בה ממקום חיבורה להבריח מבעל חוב ,וכן אם הוא עוקר נטיעות וסותר
בנין הבתים להבריח מבעל חוב  -בית דין מגבין לו מהם לשעתו )הגר"א – אף
שלא בפני הלוה (:

צז  -ח

 .1כלים שעושים בהם אוכל נפש שאמרו היינו שעושים
בו אוכל נפש ממש ,כגון :הרחיים והעריבות ויורות שמבשלים בהם
וסכין של שחיטה וכיוצא בהם ,ואם חבל מחזיר על כרחו.

א.

הגה :אבל שאר כלי אומנות כגון זוג של ספרים ופרות החורשות מותר למשכנם

והרא"ש(:

ָ
תו ָר ֶת ָך
מה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

ָּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂש ָיח ִתי:

)טור בשם ר"י

בס"ד.

.1

חו"מ
חלק ב6

הלכות גביה מלוה
להלוות לעני ]ושלא לנוגשו שלא לחבול כלי אוכל נפש
ואלמנה[ והשבת העבוט ודין הסידור

שעושים אוכל נפש

הרמ"ה – כל מיני כלים,
בין שעושים בהם אוכל נפש – כגון חרמש ומורג
)לתבואה( ורחת נפה וכברה תנור סכין סירות וכו'.
בין שאינן עושים אוכל נפש אלא עושים בהם מלאכה
להתפרנס כגון זוג של מספריים ,צמד של פרות וכו'.
√ורי"ו  -דוקא שעושים בהם אוכל נפש ממש] כגון
סכין ופרות המרכסות )דשות( וכו'.
א.אבל שאר כלי אומנות כגון פרות החורשות וזוג של
מספריים אע"פ שמשתכר בנם לקנות אוכל נפש מותר
למשכנם.
כ"ד הרא"ש ,רמב"ם.
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ב"י :וטעם מחלוקתם –
ב"מ)קטז :(.תניא – החובל זוג של מספריים ,או צמד
של פרות חייב בכל אחד ואחד )שכל כנף של מספריים הוא
כלי שחייב עליו(.

כן גירסת הרמ"ה – שאף כלי שמתפרנס בו הוי כלי אוכל
נפש .כן גירסת רש"י.
אבל הרא"ש)ר"ת( – גורסים זוג של מספריים והוא
שגוזזות בו הירק ,וצמד של פרות מיירי בפרות שדרכן
לדוש התבואה.

.1

ואם חבל מחזיר בע"כ.

סמ"ע :ומהני לקיחתו אף דעביד איסורא ,וא"צ להחזיר
כי אם לצורך עשיית מלאכתו ולא קודם לכן ולקבלו חזרה.

ופרות החורשות.

א.
סמ"ע :אבל פרות הדשות התבואה אסור ,שדינו כלי אוכל
נפש.

צז  -ט

ה"ה)תוספתא( ,רשב"א :היו לו חמשה רחיים  -אינו רשאי
למשכן אפילו אחת מהן ,ואם אינו עושה מלאכה אלא באחד מהן  -מותר
למשכן השאר:
נמ"י:

וה"מ במשכון אבל כשבא לגבות חובו גובה

מהם.

ואם הוא אומן מניח שנים מכל מין והשאר מוכרם ,שלא
הקפידה התורה אלא במשכון שעומדים בטלים אבל
כשמוכרם הרי עושים בהם מלאכה.

צז  -י

חבל כלים הרבה של אוכל נפש  -חייב על כל כלי וכלי
ואפילו שני כלים המחוברים יחד לעשות בהם מלאכה אחת כמו
המספרים שגוזזים בהם )ירק( זה עובר בשני לאוין:
ב"מ)קטו :(.משנה החובל את הרחיים עובר משום
לא תעשה וחייב משום שני כלים ,שנאמר "לא יחבול
ריחים ורכב".
ולא רחיים ורכב בלבד אמרו אלא כל דבר שעושין בו
אוכל נפש שנאמר "כי נפש הוא חובל".

גמרא:

אמר ר"ה :חבל רחיים לוקה שתים "משום רחיים" ומשום
"כי נפש הוא חובל".

ָ
תו ָר ֶת ָך
מה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

רחיים ורכב לוקה שלש משום "רחיים ורכב" ומשום "כי
נפש הוא חובל".
√ורב יהודה אמר :חבל רחיים לוקה אחת ורכב לוקה
אחת רחיים ורכב לוקה שתים.
שם)קטז :(.תניא כוותיה דרב יהודה  -חבל זוג של
ספרים וצמד של פרות חייב שתים ,זה בעצמו וזה בעצמו
אינו חייב אלא אחת.
ותניא אידך – חבל זוג של ספרים וצמד של פרות יכול
לא יהא חייב אלא אחת ת"ל "לא יחבול רחיים ורכב",

ָּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂש ָיח ִתי:

בס"ד.

חו"מ
חלק ב6

הלכות גביה מלוה
להלוות לעני ]ושלא לנוגשו שלא לחבול כלי אוכל נפש
ואלמנה[ והשבת העבוט ודין הסידור

מה רחיים ורכב שהן מיוחדים שני כלים ועושין מלאכה
אחת וחייב על זה בפני עצמו ועל זה בפני עצמו ,אף כל
דברים שהן שני כלים מיוחדים ועושין מלאכה אחת חייב
על זה בפני עצמו ועל זה בפני עצמו.
פרש"י :זוג – הוא של פרקים וכ"א כלי בפ"ע
ועושים מלאכה בין שניהם.

שני כלים המחוברים.

צז  -יא
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סמ"ע :נלמד מדכתיב "לא יחבול רחיים ורכב" שהם
מיוחדים למלאכה אחת ועובר על שניהם בפ"א ,שאל"כ
"רכב" למה לי.

החובל כלים הרבה.
ערוה"ש :אפילו היו ללוה כמה מכל מין )כלי אוכל נפש(
אסור למשכן אפילו אחד מהם ,ואם אינו עושה מלאכה אלא
באחד מותר למשכן השאר על ידי שליח ב"ד.

תו"ס :אוכל נפש מותר למשכנו ובלבד שישאיר לו הסדור

שמסדרין לו:
אוכל נפש.
סמ"ע :שדוקא בכלי הקפידה התורה שבו משתדל לנפשו
לצורך אוכל נפש או שאוכל מתוכו ,משא"כ אוכל נפש ממש
כגון לחם ובשר מאחר שהניח לו ל' יום לוקחים המותר,
שבתוך ל' יום יעשה מלאכה וישתדל במזונותיו.
ח' רעק"א :דין כלים שאוכלים מתוכם –
מהסמ"ע משמע – שדינם כרחיים ורכב.
אבל ה"ה – צלוחיות וכוסות לא מיקרי כלי אוכל נפש.

שישאר לו
ערוה"ש :אע"פ שאין

מסדרים בשעת משכונא מ"מ
אוכל נפש עצמו ודאי מסדרים ,שאל"כ מה יאכל.
ואף בכלי אוכל נפש דוקא בממשכן משאירים לו ,אבל
כשבא לגבות לוקחים אלא מסדרים לו.

צז  -יב

 .1בעה"ת :אם הוא בעצמו משכנו  -חייב להחזיר לו,
אא"כ אם כן הממשכן גזבר הקדש או גזבר עניים.
 .2הגה :והיינו דוקא כלי אוכל נפש )דהוי( כמו השליח בית דין אבל אם משכנו המלוה שאר
דברים אע"ג דעובר בלאו מכל מקום מה שעשה עשוי ואין צריך להחזיר לו עד שישלם לו )ב"י
בשם הרשב"א(:

.1

חייב להחזיר.

סמ"ע :פירוש בשעת עשיית מלאכה בכלי אוכל נפש.
כמ"ש הרמ"א כאן.
ול"ד כלי אוכל נפש  ,אלא ה"ה כל הצריך לו מחזיר לו בעת
צרכו.

סמ"ע :דגזבר אין צריך אפילו בשעת מלאכה.
והיינו :אם הקדיש מנה לבד"ה או לעניים ומשכנו הגזבר,
דלא שייך בהו "לך תהיה צדקה" כשתחזיר העבוט ,שלגבי
גבוה לא שייך שכל צדקה שלו .כ"כ בעה"ת.

.2

וא"צ להחזיר.

ט"ז :ואע"ג דקי"ל )תמורה ד" (:מידי שאמר רחמנא לא
תעביד אי עביד לא מהני" ! שאני הכא דאמר רחמנא
"השב תשיב" ריבתה התורה השבות הרבה ,ולא משכחת

גזבר הקדש.

ָ
תו ָר ֶת ָך
מה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

ָּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂש ָיח ִתי:

בס"ד.

חו"מ
חלק ב6

הלכות גביה מלוה
להלוות לעני ]ושלא לנוגשו שלא לחבול כלי אוכל נפש
ואלמנה[ והשבת העבוט ודין הסידור

השבות הרבה אלא דמחזיר כלי יום ביום וכלי לילה בלילה
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ומהכא נפקא דקני.

צז  -יג

 .1אם מדעתו מסר למלוה או לשליח בית דין כלים
שעושים בהן אוכל נפש  -מותר לקחתם:

.0

הגאונים :וכל זה שאסור למשכנו דוקא
שממשכנו שלא בשעת הלוואתו ,אבל בשעת הלוואתו
הכל מותר אלא שלוקח הוא עצמו ומבתו ואפילו אלמנה
וכלי אוכל נפש.
כ"כ הרא"ש
אבל הרמב"ם – חובל אלמנה וכלי אוכל נפש עובר
אפילו משכנו בשעת הלוואתו.
מ"מ הראב"ד – השיגו ,לא תחבול דוקא שלא בשעת
הלוואתו.
כ"ד ה"ה  ,בעה"ת)+רש"י( ,רמב"ן.

.1

ב"י :כיון שהרמב"ם יחיד נקטינן כדברי החולקים.

√ולדבריהם אם נתנה המשכון מדעתה אפילו שלא
בשעת הלוואתו מותר ,שלא נאסר אלא למשכנה בע"כ
אפילו חוץ לב"ד אפילו שליח ב"ד.
√ וכ"ד הרמ"ה – אם מדעתו מסר למלוה או לשליח
בית דין כלים שעושים בהן אוכל נפש  -מותר לקחתם

צז  -יד11
 .1אלמנה בין שהיא עניה בין שהיא עשירה אין
ממשכנין אותה א.שלא בשעת הלוואה ב.ואפילו שליח בית דין.
 .2רמב"ם :ואם עבר וחבל בגד אלמנה מחזירין ממנו בעל כורחו ,ואם תודה
תשלם ואם תכפור תשבע ואם אבד המשכון או נשרף קודם שיחזיר לוקה

.1

ב"מ)קטו :(.משנה – אלמנה בין שהיא עניה או
עשירה אין ממשכנים אותה ,שנאמר "לא תחבול בגד
אלמנה".

א.

איסור למשכן אלמנה.

רמב"ם – אפילו בשעת הלוואתו אסור.
√הרא"ש – רק שלא בשעת הלוואתו ,אבל שלא בשעת
הלוואתו מותר.
ב.רמב"ם :ואפילו על ידי שליח ב"ד אין ממשכנים
אלמנה ואפילו בחוץ.
כ"כ התו"ס ,רא"ש – אסור למשכן אלמנה ולא יחבול
רחיים אפילו במקום המותר כאן אסור.
כ"כ בעה"ת.

.1

והש"ך – לא בגלל שאין לה עוזר שהרי מכריחים אותה
לשלם ורק לא ממשכנים אותה .אלא טעמו שלא לצערה
שלבה שבור ודואג ,ולפ"ז בגרושה ממשכנים.
והט"ז – בכל גוונא בין גרושה או בתולה אין ממשכנים
אותה ,אלא שדיברה התורה בהוה שדרך אלמנה להיות
בעלת משא ומתן ולא דרך בתולה.
והראיה ברייתא)ב"מ קטו (.אלמנה בין עשירה או עניה אין
ממשכנים אותה .ר"ש מתיר בעשירה שאין חייב להחזיר לה
שאתה מוציא שם רע עליה.
וא"כ פנויה בכלל האיסור ובזה לא פליג ת"ק.

בין שהיא עשירה.
פ"ת:

תו"ס רע"ק – כל דבר אין ממשכנים אותה )ול"ד

בגד(.

אלמנה.

סמ"ע :טעמו – לפי שהיא תשש כח כדרך הנשים ,ונקט
אלמנה לפי שאין לה עוזר לא מאישה ולא מאביה שכבר
יצאה מרשותו .וה"ה לגרושה לאפוקי בתולה שהיא ברשות
אביה.

ָ
תו ָר ֶת ָך
מה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

אולם שליטי גיבורים)ריא"ז( – לא אסרה התורה אלא
בגדיה ומצעותיה וכו' ,אבל שאר כלים כגון כוסות של כסף
וכיו"ב ראוי למשכנה.
תח"ס :מלבושי אלמנה שסגרם בביתה בחותמו שלא
תוכל להשתמש בהם – קרוב שעובר על לא יחבול ,ולדינא
צ"ע .מ"מ אינה משנת חסידים.

ָּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂש ָיח ִתי:

בס"ד.

חו"מ
חלק ב6

הלכות גביה מלוה
להלוות לעני ]ושלא לנוגשו שלא לחבול כלי אוכל נפש
ואלמנה[ והשבת העבוט ודין הסידור

רמב"ם:

.2

מחזירים ממנו בע"כ.

סמ"ע :לא מיד אלא בשעה שצריכה וכמ"ש לעי"ל.
אבל הגר"א – לפי הרמב"ם מחזירים מיד ,מ"מ לדעת
הרמב"ן והרשב"א מחזירים בעת צורכה.

ואם תכפור.
סמ"ע :נ"ל דוקא כשמשכנה בעדים דלית ליה מיגו דלוקח
בידי ,וגם ראוהו בידו אח"כ דלית ליה מיגו דהחזרתי
)שאל"כ היה נאמן במיגו שלא חבלה( .כ"כ הטור )עב/יח(.
אך קשה שאם אין לו מיגו פשיטא שנאמנת בשבועה ?
והש"ך – ל"ק ,דקמ"ל אע"פ שאין ממשכנים אותה על ידי
ב"ד מ"מ כשמודה תשלם וכשכופרת תשבע.

אבד המשכון.
סמ"ע :כ"כ הרמב"ם ג"כ בחובל כלי אוכל נפש,
ובבעה"ב שעבר ונכנס לבית הלוה ומשכן שאם אבד
המשכון לוקה.
אבל אם היה עדיין בעין אינו לוקה דהוי לאו הניתק לעשה
)השב אם העבוט(.
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לוקה ומחשב ערך המשכון שאבד ותובע השאר

בדין.
ש"ך – משמע אף שמשכנו ע"פ ב"ד שלא בשעת הלוואתו
חייב באונסים )או"ת – דכיון שחבל שלא ברשות קנאו
להתחייב באונסים(.
כ"כ האו"ת – וכן הדין בחבל כלי אוכל נפש.

נשרף לוקה.
קצה"ח :רמב"ם – לוקה

ומחשב דמי המשכון ותובע

השאר בדין.
והקשה הראב"ד – הרי אינו לוקה ומשלם ?
ותירץ ה"ה – הראב"ד מדמה זה ללאו דלא תגזול שהוא
לאו הניתן להשבון )והשיב את הגזלה( שאינו לוקה אפילו
גזלה אינה בעין.
אך הרמב"ם – ס"ל שאינו לאו הניתן לתשלומים ,שהרי לא
אסרה התורה מחמת הפקעת ממון ,שהרי נטל בחובו ואינו
לא גנב ולא גזלן ,אלא גזרת הכתוב שלא לעשות כל אדם
דין לעצמו ,ואין זה לאו הניתן לתשלומים.
ומה שלוקה ומשלם דס"ל דהלאו הוא בשעת נטילת המשכון
ואז לא התכוון לגוזלו בחובו ,וכשנאבד נפקע חובו בכדי
שויו שהרי לכך נטלו.

ואבד.

צז  -יד22
 .1במה דברים אמורים שאסור למשכנו הוא בעצמו
ושאסור להיכנס לביתו למשכנו אפילו שליח בית דין ללוה .אבל לערב
מותר למשכן בזרוע שלא על פי בית דין ולהיכנס לביתו ליטול המשכון.
א .וי"א מ"מ לענין שלא למשכן כלי אוכל נפש אין חלוק בין ערב ללוה
ב.אא"כ הוא ערב קבלן שאז דינו כלוה.

)טור בשם הרמ"ה(.

 .2וכן מי שיש לו שכר אצל חבירו בין שכר עצמו בין שכר בהמתו או כליו
או שכר ביתו  -מותר למשכנו שלא על פי בית דין ולהיכנס לביתו למשכנו
א.ואם זקף עליו השכר בהלוואה אסור:

.1

ב"מ)קטו :(.ת"ר – לא תבוא אל ביתו לעבוט
עבוטו ,אבל אתה נכנס לביתו של ערב.

.2

ד"א לביתו אי אתה נכנס ,אבל אתה נכנס לשכר
כתף ולשכר גמל ולשכר פונדק ולשכר דיוקנאות )פירוש
אדם צר צורה בביתו(
א.יכול אפילו זקפן עליו במלוה ? ת"ל "כי תשה ברעך
משאת מאומה".

ָ
תו ָר ֶת ָך
מה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

1

א.הרמ"ה :ודוקא לעניין שלא להיכנס לביתו יש
חילוק בין ערב ללוה ,אבל לעניין שלא לחבול אוכל נפש
והשבת העבוט וסידור – דין הערב כדין הלוה.
ב.סה"ת :דוקא ערב סתם אבל ערב קבלן דינו כלוה
עצמו.
ב"י – ומסתברא דלא גרע מזקפו עליו במלוה.

ָּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂש ָיח ִתי:

בס"ד.

חו"מ
חלק ב6

הלכות גביה מלוה
להלוות לעני ]ושלא לנוגשו שלא לחבול כלי אוכל נפש
ואלמנה[ והשבת העבוט ודין הסידור
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1א .שלא למשכן כלי אוכל נפש.
נתיבות)או"ת( :דזהו לאו בפ"ע ואין בו מיעוט לערב.

להיכנס לביתו למשכנו )מותר(.
.2
ערך לחם :רדב"ז – ה"ה לפקדון ,וכן אם יש לו עיסקא

ה"ה בחובל כלי אלמנה שנעשתה ערב.
נתיבות)או"ת( :ה"ה שאסור לגזבר )של הקדש
ועניים( למשכן כלי אוכל נפש ,ולכן מה שנהגו קהילות
ליטול משכונות למס ,אף שמותר להם להיכנס לבית מ"מ
אסור למשכן כלי אוכל נפש.

ביד חברו וידוע שהוא בתוך ביתו יכול להיכנס לביתו
למשכנו אפילו חלק המלוה .וכן הקפת חנות.

א.
סמ"ע:

ואם זקף עליו השכר בהלוואה.
שאז נעשה ממנו הלוואה.

צז  -טו

 .1יש מי שאומר שאין שליח בית דין אסור להיכנס
לביתו למשכנו אלא במשכנו להיות בטוח ממעותיו ולא הגיע זמן הפרעון,
אבל כשהגיע זמן הפרעון ובא לגבות חובו וזה אינו רוצה לפורעו והוא
בחזקה שיש לו מטלטלין ומבריחם  -שליח בית דין נכנס לביתו למשכנו,
ויפרע לזה חובו שפריעת בעל חוב מצוה.
.2רא"ש ,ר"ת :ומכין אותו עד שתצא נפשו כדי לקיימו ,אבל אין כופין אותו
להשכיר עצמו )אם לא רגיל בכך( ולא לעשות שום מלאכה כדי לפרוע.
 .3ואפילו התנה על עצמו שיתפוס המלוה את גופו וכתב לו זה בשטר,
אינו מועיל ואינו יכול לא לאסרו ולא להשתעבד בו.
א.הגה :ודוקא שאין לו לשלם אבל אם יש לו ואינו רוצה לשלם בית דין חובשין אותו ומכין
אותו עד שתצא נפשו וכופין אותו לשלם )ד"ע ואגודה וריב"ש ( .
ב.וי"א דאפילו אם אין לו לשלם אם נשבע להיות חבוש עד שישלם צריך לקיים שבועתו )ריב"ש
( .וע"ל סוף הסימן:

.0

הרמ"ה :אזהרה לשליח ב"ד שלא להיכנס לביתו דוקא
כשיכול בע"ח לגבות חובו בצורה אחרת )קרקעות או
מטלטלים( ,אבל אם א"א וטוען המלוה שיש ללוה מטלטלים
בביתו ,ואפילו טענת ספק – נכנס שליח ב"ד לביתו וממשכנו.
כ"כ הרי"ף בתשובה – אם הלוה אלם ורע מעללים ומעיז
שלא לפרוע – מותר להיכנס לביתו לדעת מצפוניו אפילו על
ידי שליח ב"ד ,כדאמרינן )ב"ב ח (:ממשכנים על הצדקה .וכן
אנו עושים בצרכי קהל )לעניין מיסים( .
אבל בעה"ת – אין להתיר אלא מדוחק גדול ,וצדקה ומס שאני
שלא באו דרך הלוואה.
פרישה :והרי"ף ס"ל דווקא שוכר וכיו"ב שעושה מעשה
שהשכיר עצמו ,לא היה לו לשוכרו אא"כ ידע שיוכל לשלם
מיד ,מש"ה מותר להיכנס לביתו ,משא"כ בשאר חיובים ואפ"ה
במס וצדקה התירו משום שהם צורך שעה .ולכן ה"ה הלוה
כשא"א לפרוע ממנו התירה התורה להיכנס לביתו.

.1

אבל ר"ת מפרש – שכ"ז לא איירי אלא משכנו
להיות בטוח ולא הגיע זמן הפרעון ,אבל כשהגיע זמן
הפרעון ובא לגבות חובו וזה אינו רוצה לפורעו והוא
בחזקה שיש לו מטלטלין ומבריחם – שליח בית דין נכנס
לביתו למשכנו ,ויפרע לזה חובו שפריעת בעל חוב מצוה.
בד"ה :וסברא ישרה היא .וכנ"ד הרא"ש.

ָ
תו ָר ֶת ָך
מה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

ואפילו למאן דלא ס"ל כוותיה הרי לפי הרי"ף והרמ"ה
מתירים להיכנס לביתו לפרוע ממנו.
ואף שמהרמב"ם אינו ראה כן ,כדאי הני רבותא לסמוך
עלייהו ,ובפושע שהוחזק לרמאי הרמב"ם מודה.

.3

הרא"ש :ואפילו התנה על עצמו שיתפוס המלוה
את גופו וכתב לו זה בשטר ,אינו מועיל ואינו יכול לא
לאסרו ולא להשתעבד בו.
אבל האגודה – מי שיש לו ואינו משלם חובשים אותו.
והראיה שבת)קכא (:אבא בר מרתא שלא שילם בי ריש
גלותא היו מצערים אותו
והב"י – אינה ראיה דעבדי ריש גלותא הוי פריצי )שנהגו
שלא כדין(.
א.והד"מ – אין צריך ראיה ,מאחר ויש לו ואינו רוצה
לשלם כופים אותו בכל מיני כפיות ,דפריעת בע"ח מצוה
ומכין אותו לקיים המצווה עד שתצא נפשו ,וכמ"ש הטור,
והריב"ש.
ומ"ש הרא"ש והרשב"א שאין כוח לאוסרו ולא להשתעבד
בו ,ה"ד כשאין לו לשלם ,אבל כשיש לו ואינו רוצה
לשלם חובשים אותו.
ב.מיהו כתב בריב"ש – שאם נשבע לשום עצמו
בבית האסורים עד שישלם  ,חייב לקיים שבועתו.

ָּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂש ָיח ִתי:

בס"ד.

.1

חו"מ
חלק ב6

הלכות גביה מלוה
להלוות לעני ]ושלא לנוגשו שלא לחבול כלי אוכל נפש
ואלמנה[ והשבת העבוט ודין הסידור

ולא הגיע הזמן.

סמ"ע :ל"ד ה"ה אם כבר הגיע הזמן רק שאינו רוצה
לגבות חובו עתה רק למשכנו )שאם יגבה חובו צריך לסדר
ואין ביד הלוה כדי הסידור וכדי חובו ,מש"ה רוצה למשכנו
בנתים(.
לאפוקי הע"ש – דס"ל דוקא כשלא הגיע זמנו.

.2

אבל אין כופין אותו להשכיר.

סמ"ע :נראה טעמו דכתיב "כי לי בנ"י עבדים" שטר
הש"י קודם.

אין כופין אותו.
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ערך לחם)רדב"ז( :מסתבר שאם הוא רגיל לעשות
מלאכה או להשכיר עצמו ,ועתה כדי שלא יקח בע"ח אינו
רוצה לעשות – כופים אותו לעשות כמו שהיה רגיל.

אין כופין אותו.
פ"ת)שער המלך( :אע"פ

שאין כופים אותו ,האם
מוטל החוב על עצמו להשכיר עצמו ?
לשיטת התו"ס – אינו חייב כלל להשכיר עצמו.
אבל לשיטת הגמ"ר)מהר"ם( – אף שאין כופים אותו מ"מ
הוא עצמו חייב להשכיר עצמו כדי לפרוע חובו .וזו גם
שיטת הרמ"א )שלג/ג(.

.3

ואינו יכול לאוסרו.

תומים :בזמננו פשט המנהג שחובשים אותו כשאין לו
לשלם ואין מוחה ,ואולי בחזקת שכולם מבריחים נכסיהם.
וצ"ע שאין להם ע"מ שיסמוכו.

צז  -טז
 .1רמב"ם :אחד הממשכן את חבירו בבית דין ואחד שמשכנו
בידו בזרוע או מדעת הלוה ,אם איש עני הוא ומשכנו דבר שהוא צריך לו
 הרי זה מצוה להחזיר לו העבוט בעת שהוא צריך לו ,מחזיר לו את הכרבלילה כדי לישן עליו ואת המחרישה ביום כדי לעשות בה מלאכתו.
א.אם כן מה מועיל לו המשכון ,כדי שלא ישמיט החוב בשביעית ולא
יעשה מטלטלים אצל בניו אלא יפרע מהמשכון אחר שמת הלוה.
 .2בד"א כשמשכנו שלא בשעת הלוואתו אבל אם משכנו בשעת הלוואתו
אינו חייב להחזיר לו.
 .3הגה :מצות השבת העבוט הוא מצות עשה שמתן שכרה כתוב בצדה ,ולכן אין בית דין של
מטה מחויבין לכוף עליה אבל אם רוצים לכוף הרשות בידם )תשובת הרמב"ן סימן פה( ועיין בי"ד רס
ר"מ:

.0

הקדמה :סמ"ע

ׁשב ּתָ ִ
דברים)כ"ד-יג( :הָ ֵ
ׁשיב לֹו ֶאת הָ עֲ בֹוט
הּׁשמׁש ו ְׁשָ ַכב ּב ַ
ּובר ֶכּךָ ּולְָך ִּתהְ ֶיה
ְׂשלְמָ תֹו ֵ ֲ
ּכְבֹוא ַ ֶ ֶ
לֹוקך  -זהו כסות לילה.
צְדָ קָ ה ִלפְ ֵני ה אֱ ֶ
ׂשל ַ
שמות)כב-כה(ִ :אם חָ בֹול ַּתחְ בֹול ַ
רעָך
ְמת ֵ ֶ
ׁשיבנו – זהו כסות יום
הּׁשמׁש ּתְ ִ ֶ
ַעד ּבֹוא ַ ֶ ֶ
שמחזירו עד שקיעת החמה.

ונקט כר בלילה לרבותא ,שאע"פ שאינו צורך כ"כ מ"מ
במקום שרגילים בדבר צריך להחזיר לו.

.1

הרא"ש :לכאורה משמע שהאי דקאמר מטה ומטה
)סידור לבע"ח( קאי ארישא בשליח ב"ד שבא למשכן,
אלמא שליח ב"ד שבא למשכן אין נוטל מכלים שמסדרים

ָ
תו ָר ֶת ָך
מה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

לבע"ח  ,א"כ קשה מאי מחזיר את הכר בלילה וכו' ,הרי
ממילא אינו נוטלם ?
√פר"ת  -דהשבת העבוט רק כשרוצה המלוה להיות
בטוח ואין נוגשו לפרעון אלא למשכן שאז נוטל הכל
ומחזיר מה שצריך לו ,אבל כשבא לגבות חובו מה שנוטל
אינו מחזיר ,כי מה שצריך לו אינו נוטל.
וכ"ד הרמב"ם.
אבל ה"ה)הרמב"ן,רשב"א( – מסדרין אף בשעת
משכונא כמו שמסדרין בשעת גביה ,ולא שייך השבת
העבוט אלא כשנותן לו הלוה מעצמו.
א.ב"מ)קטו :(.וכי מאחר שמחזירים למה ממשכנים
?
שלא תהא שביעית משמטתו.
ועוד שלא יעשה מטלטלים אבל בניו )ולא יוכל יותר
לגבותו(.

ָּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂש ָיח ִתי:

בס"ד.

חו"מ
חלק ב6

הלכות גביה מלוה
להלוות לעני ]ושלא לנוגשו שלא לחבול כלי אוכל נפש
ואלמנה[ והשבת העבוט ודין הסידור

.2

ב"מ)קיד :(:המלוה את חברו אינו רשאי למשכנו,
ואם משכנו חייב להחזיר.
בד"א כשמשכנו שלא בשעת הלוואתו אבל אם משכנו
בשעת הלוואתו אינו חייב להחזיר לו.

את הכר בלילה.
.1
קצה"ח :ואסור למלוה להשתמש במשכון אף למ"ד קונה
משכון ומתחייב באונסים .ואף במשכון של עשיר שאין חיוב
בחזרה אסור להשתמש בו.

ומחזיר לו
ש"ך :וכ"ז שהוא ביד המלוה אסור להשתמש בו.

והמחרישה ביום.
סמ"ע :אע"פ שאינו אוכל נפש ,מ"מ כיון שצריך לעשות
בו מלאכה להחיות בו נפשו )והמחרישה הוי כלי שעל ידו
בא לאוכל נפש( – צריך להחזירו לו.

ולא יעשה מטלטלים אצל בניו

א.
סמ"ע :דמטלטלים דייתמי אינם משתעבדים למלוה ,וזה
שסיים אלא יפרע מהמשכון אחר שמת הלוה.
ואף לאחר תקנת הגאונים שגובים ממטלטלים של יתומים
יש נ"מ )כמ"ש קז/א( אם ירשו קרקעות ומטלטלים יכולים
לפרוע מקרקע אע"פ שבע"ח רוצה מטלטלים )כיון שמעיקר
הדין מטלטלים לא משתעבדים(.

.2
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סמ"ע :מ"מ אינו יכול למוכרו בדבר הצריך ללוה תדיר
)כגון כר ומחרישה( וצריך להמתין עד שיפדהו.
ערוה"ש :וכן כלי אוכל נפש ומשכון הלוואה אינו אסור
רק שלא בשעת הלוואתו ,ולדעת הרמב"ם אסור אף בשעת
הלוואתו.

שמתן שכרה בצידה
קצה"ח :וקשה – הרי התו"ס פסקו שכופים על הצדקה
אע"פ שמתן שכרה בצידה ,כיון שיש בה לאווים )לא תאמץ,
לא תקפוץ( .כ"כ ב"י)רמב"ן(.
וא"כ גם כאן יש לאו )ולא תשכב עבוטו אצלך( ?
ואפשר שזוהי ת' הרשב"א דס"ל שאף בצדקה אין כופים,
וא"כ לדידן שכופים בצדקה ה"ה בהשבת העבוט.
מ"מ כאשר עבר המלוה עצמו ומשכנו שלא ברשות ,שאם
לא יקיים העשה שבה ה"ז לוקה – בזה יש לכופו לקיים
העשה שבה ,ואע"פ שמהסמ"ע משמע שף בכה"ג לא כופים
מ"מ העיקר שכופים.

.3

שמתן שכרה בצידה

סמ"ע :דכתיב " וברכך ולך תהיה צדקה".

אם רוצה לכוף הרשות בידו.
סמ"ע :והתו"ס והרא"ש – חולקים ע"ז אין כופים כלל.
מ"מ הש"ך – אין כאן מחלוקת )כדלקמן קז/א(.

אינו חייב להחזיר כלל

צז  -יז

צז  -יז
 .1הכל רמב"ם :שליח בית דין שבא למשכן ,לא ימשכן
דברים שאי אפשר ליתן אותם משכון ,כגון בגד שעליו וכלי שאוכל בו
וכיוצא באלו ,ומניח מטה לישב עליה ומטה ומצע הראויים לו לישן
עליהם ,ואם היה עני מטה ומפץ לישן עליו .א .וכל הנמצא בידו חוץ
מאילו יש לו למשכנו ויחזיר לו כלי היום ביום וכלי הלילה בלילה ,וכן
מחזיר לו כלי אומנות ביום.
.1

ב"מ)קיג :(.משנה – כשמשכנו ,,,ומחזיר את
הכר בלילה ואת המחרישה ביום.
שם)קיג :(:ונותן מטה ,מטה ומצע לעשיר ומטה ומפץ
לעני.
פרש"י :מצע לעשיר – שהורגל בכך.
מטה ומטה – א' לאכול עליה ואחד לשכב עליה.

ר"ת :קרא דהשבת העבוט מיירי רק כשממשכנו להיות
בטוח במעותיו ואין נוגשו לפרעון ולכן לא מסדרים
לבע"ח ,ונוטל הכל ומחזיר מה שצריך לו .אבל כשבא

ָ
תו ָר ֶת ָך
מה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

לגבות מניח לו כל מה שצריך )מה שמסדר לו( ומה שנוטל
אין מחזיר.
כ"ד הרמב"ם – שכלי אומנות יכול למשכן.
√אלא שכתב :שליח בית דין שבא למשכן ,לא ימשכן
דברים שאי אפשר ליתן אותם משכון ,כגון בגד שעליו
וכלי שאוכל בו וכיוצא באלו ,ומניח מטה לישב עליה
ומטה ומצע הראויים לו לישן עליהם ,ואם היה עני מטה
ומפץ לישן עליו.
א .וכל הנמצא בידו חוץ מאילו יש לו למשכנו ויחזיר
לו כלי היום ביום וכלי הלילה בלילה ,וכן מחזיר לו כלי
אומנות ביום.

ָּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂש ָיח ִתי:

חו"מ
חלק ב6

בס"ד.

הלכות גביה מלוה
להלוות לעני ]ושלא לנוגשו שלא לחבול כלי אוכל נפש
ואלמנה[ והשבת העבוט ודין הסידור

וה"ה)רמב"ן ,רשב"א( :כל מה שב"ד מסדרים
)לבע"ח( אין ממשכנים ,ואם נתנו הלוה מעצמו מקבלים
ומחזירים מה שראוי להחזיר.

סיכום:

מה שממשכן

ור"ת – נוטל הכל ומחזיר מה שצריך.
√רמב"ם – ממשכן הכל חוץ מבגד שעליו ,כלי אוכל,
מטה ,מטה ומצע או מפץ .ומחזיר כלי היום ביום וכלי
הלילה בלילה ,וגם מחזיר כלי האומנות.
רמב"ן ,רשב"א – כל שמסדרים בע"ח אין ממשכנים,
ואם נתנם הלוה מעצמו נוטל ומחזיר מה שראוי להחזיר.

.1

דברים שא"א לתת אותם
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וז"ש שמניחים לו מיטה והמפץ ,,,ולא כתב מניחים לו הכר,
שאת הכר לוקח אלא שמחזירו בלילה.

מטה לישון עליה
סמ"ע :בזמניהם היו יושבים על מטה לאכול ,ודרך
בריאות הוא שלא לישון אחר האכילה מיד אלא יהלך ד'
אמות .לפיכך היו מניחים מטה אחרת לישון המורחקת ד"א
ממטת האכילה  .מש"ה מניחים לו ב' מטות.

מטה ומצע הראויים לו
סמ"ע :פירוש לאיש עשיר אין דרכו לישון בלא מצע,
אבל לעני סגי במפץ שהוא קשה ממצע.

סמ"ע :הרמב"ם ס"ל שאע"פ שאין מסדרים כשבאים
למשכנו אלא רק כשבאים להיפרע חובו )כמ"ש סכ"ג( מ"מ
דברים שא"א להיות זולתן מניחים לו אף כשבאים למשכן.

צז  -יח

צז  -יח
 .1רמב"ם :היו לו שני כלים  -נוטל אחד ומחזיר אחד.
 .2עד מתי הוא חייב להחזיר וליקח  -עד לעולם ,א.ואם היה המשכון
מדברים שאין צריך להם ואין מניחים אותה ללוה  -הרי זה מניחו אצלו
עד שלשים יום ומשלשים יום ואילך מוכרו בבית דין:
.1

ב"מ)קיד :(.היו לו שני כלים ,נוטל אחד ומחזיר
אחד ,ומחזיר את הכר בלילה.,,,
פרש"י :כשהיה חובו נגד שני הכלים א' של יום וא' ל
לילה ממשכן שניהם ,וכשנוטל א' של לילה מחזיר של יום
וכו' וכן לעולם.

.2

ב"מ)קיג :(.ומחזיר את הכר בלילה
המחרישה ביום ,ואם מת אינו מחזיר ליורשיו.
רשב"ג אומר – אף לעצמו אינו מחזיר אלא עד ל' יום
מכאן ואילך מוכרו בב"ד.

צז  -יט

ואת

אם מת הלוה אחר שהשיב לו המשכון שומטו מעל בניו
ואינו מחזיר ) .עיין סט"ז(.

ב"ק)קיג :(.משנה – ואם מת אינו מחזיר לבניו.

צז  -כ

√רמב"ם :הלכה כת"ק שמחזיר לעולם.
א.ואם היה המשכון מדברים שאין צריך להם ואין
מניחים אותה ללוה  -הרי זה מניחו אצלו עד שלשים יום
ומשלשים יום ואילך מוכרו בבית דין:
באור הגר"א – טעמו דרשב"ג ס"ל שחייב להחזיר
עד ל' יום ,ות"ק חולק שצריך להחזיר לעולם ,אבל באינו
צריך להם מודה ת"ק לרשב"ג שמוכרו אחר ל' יום.

ָ
תו ָר ֶת ָך
מה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

רמב"ם :אם מת הלוה אחר שהשיב לו המשכון שומטו
מעל בניו ואינו מחזיר.

ָּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂש ָיח ִתי:

בס"ד.

חו"מ
חלק ב6

הלכות גביה מלוה
להלוות לעני ]ושלא לנוגשו שלא לחבול כלי אוכל נפש
ואלמנה[ והשבת העבוט ודין הסידור
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טור :אפילו הוא עשיר הרבה בקרקעות ואין לו מטלטלים
אלא אלו שמשכן  -צריך להחזירם לו ,אבל אם יש לו מטלטלים אחרים
שאין צריך לאלו  -אין צריך להחזיר לו.
צז  -כא  .1בעה"ת)הר"י ברצלוני( :כשמחזיר )המלוה( המשכון צריך
להחזיר לו בעדים ולהתרות בו אל תחזירהו לי אלא בפני עדים.

א.הגה) :שם( :שאם לא כן היה נאמן לומר החזרתי או פרעתי במיגו דהחזרתי
ובלבד שלא יהיה תוך זמנו )ב"י בשם התרומות( כמו שנתבאר לעיל סימן ע"ח )שתוך זמנו לא יכול לומר פרעתי
אף שיש מיגו (:

)טור בשם ר"י ברצלוני(

פרעתי במיגו דהחזרתי.
סמ"ע :אבל בלא מיגו אינו נאמן לומר פרעתי ,כיון שכבר
לקח המשכון להיות בטוח במעותיו .ועוד כיון שהחזיר
המשכון בעדים ללוה הו"ל כאילו המשכון ביד מלוה שיכול
לטעון עליו בכדי דמיו )כיון שלא יכול הלוה לטעון (.

אל תחזירו לי אלא בעדים
ט"ז :וקשה :אף שיחזרו הלוה למלוה בעדים ,למה לא יהא
הלוה נאמן לומר פרעתי ,וכי בשביל שהחזיר המשכון לא
יהא נאמן ,ולמה יתבטל ממנו הזכות הראשון ?
ונ"ל מדאמר לו אל תחזיר המשכון אלא בעדים ,הוי בכלל
גם שלא יפרע לו אלא בעדים ,שהרי המשכון במקום מעות.

במיגו דהחזרתי.
נתיבות)או"ת( :הא דבעינן

מיגו במלוה ע"פ לומר
פרעתי ,דהואיל וכבר משכנו והחזיר לו המשכון בעדים
הו"ל המשכון כאילו ברשות המלוה ,לכך צריך מיגו.
כיו"ב כתב קצה"ח – כיון שבע"ח קונה משכון הוי
משכון בחזקת מלוה ,וא"כ כשחוזר לוה ופורעו הוי כחוזר
וקונה המשכון ,וא"כ טענת לוה פרעתי היא טענה שקנה
חזרה המשכון מהמלוה שאינו נאמן אלא במיגו דהחזרתי.

שלא יהא בתוך זמנו

א.
סמ"ע :פירוש שתוך זמנו אינו נאמן לומר פרעתי במיגו,
דהוי מיגו במקום חזקה שאין אדם פורע תוך זמנו.

שלא יהא בתוך זמנו
קשה )עח/א( :לוה בלא עדים או שאין עדים על הזמן
שקבע לו לפרוע – נאמן לומר פרעתי תוך זמנו במיגו שיכל
לומר הגיע כבר הזמן.
משמע שמיגו במקום חזקה מהני ?
סמ"ע – כיון ששאלת מיגו במקום חזקה בב"ב)ה (:לא
נפטרה אמרינן הממע"ה.

ָ
תו ָר ֶת ָך
מה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

ולכן :ב )עח/א( שהוא מוחזק  -נאמן לומר פרעתי תוך זמנו
במיגו.
אבל כאן אע"פ שהמשכון ביד הלוה כיון שהחזירו בעדים
לא הוי מוחזק  ,ול"א הממע"ה ולכן לא נאמן לומר פרעתי
תוך זמנו במיגו.
והש"ך – חולק על הלכה זו ,אף כאן נאמן לומר פרעתי אף
תוך זמנו במיגו )כמו בע"ח( ,ולכן השמיט הטור סיום דברי
הר"י ברצלוני.
וכנה"ג – אין כאן קושיה כלל ,שאף אם היה טוען טענת
המיגו החזרתי ,עדיין לא הי הנפטר מהחוב ,אלא שיש לו
טענה שלא אפרע החוב עד שתחזיר לי המשכון ,וכיון
שהמלוה מוחזק בהלוואתו נאמן לומר שלא קיבל חזרה
המשכון) .קצות – דאינו אלא טענת יש לי בידך כנגדו
המשכון דאינו נאמן אלא המיגו ,ובתוך זמנו אין לו מיגו(.
וקצה"ח – החילוק הוא בין "הפה שאסר הוא הפה
שהתיר" ,ל"מיגו" .שמיגו במקום חזקה ל"א ,והפה שאסר
הוא הפה שהתיר אמרינן במקום חזקה.
דבסימן ע"ח – מיירי שעומד אחר זמנו ואומר שפרע תוך
זמנו ,דחזקה )דתוך זמנו( אינה ידועה אלא על פיו )שיכל
לומר שפרע אחר זמנו( ,ואותו פה התיר המה שאמר שפרע,
דבכה"ג מהני מיגו.
משאכ"כ – שאין "הפה שאסר הוא הפה שהתיר" )שתוך
זמנו ידוע לכל(.
כ"כ סברא זו הרמב"ן ,אע"פ שהש"ך דחה סברה זו.

תוך זמנו.
סמ"ע :והא דנתנו המשכון תוך זמנו )שהרי אין נותן
המשכון אלא אחר שהגיע זמן פרעון ( מיירי מדעת לוה ,א"נ
שרואים שמבזבז נכסיו.

ָּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂש ָיח ִתי:

חו"מ
חלק ב6

בס"ד.

הלכות גביה מלוה
להלוות לעני ]ושלא לנוגשו שלא לחבול כלי אוכל נפש
ואלמנה[ והשבת העבוט ודין הסידור
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צז  -כב

 .1רא"ש ,רמב"ם :אינו יכול למכרו לעולם כיון שלקחו
בתורת משכון ,א .ה"ה ,טור :אם )לא( שיחזירנו לו על מנת שלא לחזור
לקחתו בתורת משכון ,ומחזיר לו הכר אפילו ביום ומחרישה אפילו
בלילה ,ובא לבית דין ומגבין לו חובו:
א.

ומחזיר לו הכר אפילו ביום

צז  -כג11

.1

)

הטור:

סמ"ע :פירוש שעל ידי שמגלה דעתו שאינו חפץ ליטול
עוד מידו בתורת משכון להיות לו דין השבת העבוט.

כשיגיע זמן הפרעון ובא לגבות חובו (

מסדרין לבעל

חוב.
 .2כיצד :אומרים ללוה ,הבא המטלטלים שיש לך ולא תניח אפילו מחט
אחת ) ,נמ"י :ואפילו כלי אוכל נפש(.
א .ונותנין לו מהכל מזון שלשים יום ) נמ"י)הרא"ה( :כבינוני שבעיר אע"פ שאכל
תחילה כעני(.
ב.וכסות י"ב

חודש ,ולא שילבש בגדי משי או מצנפת זהובה אלא
מעבירין אותה ממנו ונותנים לו כסות הראויה לו לי"ב חדש.
ג.ומטה לישב עליה ומצע ) טור,סה"ת :ושאר צרכי המטה ( הראוים לו לישן
עליהם .ואם היה עני מטה ומפץ לישן עליו.
ד.ואין נותנין כלום באלו לאשתו ובניו אע"פ שהם קטנים שהוא חייב
במזונותיהם.
ה.ונותנים לו סנדלו ותפיליו.

.0

הרא"ש)ר"ת( :כל מה שלא נכנס שליח ב"ד
לביתו ה"ד למשכנו ,אבל לפורעו נכסים שליח לביתו.
כ"כ הטור :נכנס שליח ב"ד לביתו ומכריחו לפרוע ,ואף
אם אינו רוצה לתת מכין אותו עד שיתן ,ואשר יקח ממנו
יתן למלוה.

.1ב"מ)קיד:(.

מהו שיסדרו לבע"ח? א"ל גמר מיכה

מיכה מערכין.

להלכה:

√הגאונים – מסדרים לע"ח.
כ"פ הרי"ף ,רמב"ם ,נמ"י ,מרדכי.

ָ
תו ָר ֶת ָך
מה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

תו"ס)ר"ת( – לא מסדרים ,וגורס כאן "מניין שמסדרים
לבע"ח" ,ר"ל למ"ד מסדרים מהו המקור ,מ"מ להלכה לא
מסדרים.

.2

מער ֶּכָך
ויקרא)כז/ח( :ו ְִאם מָ ְך הּוא ֵ ֶ ְ
הכהן ו ְֶהעֱ ִריְך א ֹתֹו ַ ֵ
ו ְֶהעֱ ִמידֹו ִלפְ ֵני ַ ֵ
הכהן ַעל ִּפי
ריכּנּו ַ ֵ
ּתּׂשיג ַיד ַ ֵ
ׁשר ַ ִ
הכהן:
הּנדר ַיעֲ ִ ֶ
אֲ ֶ
ערכין)כג :(:אע"פ שאמרו חייבי ערכין ממשכנים
אותם א.נותנים להם מזון ל' יום ,ב.כסות יב"ח,
ג.מטה מוצעת ,ה.סנדליו ותפיליו ,ד.לו ולא
לאשתו.

ָּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂש ָיח ִתי:

בס"ד.

חו"מ
חלק ב6

הלכות גביה מלוה
להלוות לעני ]ושלא לנוגשו שלא לחבול כלי אוכל נפש
ואלמנה[ והשבת העבוט ודין הסידור

ב.ב"מ)קיג :(:היה לבוש איצטלא בת מאה מנה,
מפשילים אותה ממנו ומלבישים אותו אצטלא הראויה
לו.
ג.ונותן לו מטה ומטה ומצע בעשיר ,מטה ומטה ומפץ
בעני.
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סמ"ע :שבתחילה צמצם נפשו לפרנס בני ביתו ,משא"כ
עתה שאין נותנים לו כלום אין צריך להרעיב עצמו בשביל
המלוה.
ה"ה איפכא אם היה אוכל תחילה כעשיר ממעטים ממנו כמו
בכסות.
אבל ערוה"ש – אם אכל מתחילה כעשיר גם עכשיו
מסדרים לו כעשיר  ,ואינו ודומה לבגד לפי שמזון צערו
מרובה משל בגד.

ג"מ :ונותנים לו שתי מטות ,א' לאכול ואחת לשכב,
שלא ישן על מטה שאכל בלי הילוך ד"א.

2א .מהכל מזון ל' יום.
סמ"ע :פירוש כשיש לו מזונות בבית נותנים לו ממנו ל ל'

ג.
סמ"ע:

ושאר צרכי מיטה.

פירוש כרים וכסתות וסדינים .אע"פ שבשעת
שממשכנים לוקחים ממנו כרים וכסתות ביום ומחזירים
בלילה ולא מניח רק מפץ ומצע )סי"ז( ,עתה שבא לגבות
ולמכור הכל מסדרים לו גם כרים וכסתות.

יום והמותר למלוה ,ואם אין לו מוכרים קודם מטלטלים כדי
שיתנו לו מעות למזון ל' יום.

ד.
סמ"ע:

לאשתו ובניו

דכתיב "אם מך
ובניו )רש"י(.

הוא

מערכך" הוא ולא אשתו

אע"פ שאכל תחילה כעני.

צז  -כג22
 .1היה אומן נותנים לו שני כלי אומנות מכל מין ומין,
כגון שהיה חרש נותנין לו שני מעצדין )פרש"י דולרייד בלעז קטנה ומחלק בה את הנסרים( ושתי
מגרות .א .היה לו מין אחד מרובה ומין אחד מועט נותנין לו שנים מן
המרובה ,וכל שיש לו מהמועט .ואין לוקחים לו כלים מדמי המרובה.
 .2היה איכר או חמר אין נותנין לו לא צמרו ולא חמורו ,וכן אם היה ספן
אין נותנין לו ספינתו אע"פ שאין לו מזונות )אלא( מאלו) ,לפי ש (-אין אלו
כלים אלא נכסים ,וימכרו עם שאר המטלטלים בבית דין ויתנו לבעל
חובו.
 .3הר"י ברצלוני :ואפילו אם הוא ת"ח ותורתו אומנותו אין מניחים לו ספריו,
ואפילו ספר תורה ,לפי שהם כשאר נכסים שבעל חוב גובה מהם חובו
)ול"ד לתפילין שנותנים לו שהוא דרך מלבוש ומצוה מיוחדת לגופו(.

 .4והוא הדין למקומות בית הכנסת שהם בכלל נכסים ובעל חוב גובה
מהם חובו:

.1

ערכין)כג (:משנה – אם היה אומן נותן לו שני
כלי אומנות מכל מין ומין ,חרש נותנים לו שני מצעדים
ושני מגירות.
א.היה מין אחד מרובה ומין אחד מועט ,א"א
למכור המרובה וליקח מן המועט ,אלא נותנים לו ב'
מינים מהמרובה וכל שיש לו מהמועט.

ָ
תו ָר ֶת ָך
מה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

פרש"י :מין אחד מרובה – כגון ג' מצעדים
ומגירה אחת ,נותן לו שני מצעדים והשלישי לגזבר.
וכל שיש לו מהמועט – כמה שיש לו ,ולא מוכרים
אחרים לקנות לו מזה ,שהרי עד עכשיו הסתדר עם
המועט.
נמ"י – ה"ה אם לא היו לו כלים מאותו המין כלל ,אין
לוקחים לו.

ָּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂש ָיח ִתי:

חו"מ
חלק ב6

בס"ד.

הלכות גביה מלוה
להלוות לעני ]ושלא לנוגשו שלא לחבול כלי אוכל נפש
ואלמנה[ והשבת העבוט ודין הסידור

נמ"י)הרא"ה( :אין מוסיפים על המועט – דוקא
בכלי אומנות ,אבל במזון ל' יום וכסות יב"ח שמין לעולם
כבנונית ,אע"פ שמתחילה היה מרעיב עצמו.
)שם( :משנה – ר"א אומר :היה איכר נותן לו צמרו,
חמר נותן לו חמורו.
ג"מ)כ"ד :(.ורבנן ? הנהו לאו כלי אומנות נינהו אלא
נכסים נינהו.
רמב"ם ,סה"ת :והלכה כחכמים.
טור :וכן ספן נותנים לו ספינתו.

1א .ואין לוקחים לו כלים מדמי המרובה.
סמ"ע :פירוש אין מוכרים מהמרובה ולקחת לו מהמועט.
אפילו ס"ת
.3
סמ"ע :אע"פ שכתב הרא"ש ביו"ד שבזמננו מצוה יותר
בקניית ספרים מס"ת ,שס"ת עומד בהיכל ואין למדים
ממנו! י"ל שהטור והמחבר נקטו לשון הר"י ברצלוני.
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ועוד שהמחבר לשיטתו ביו"ד שכוונת הרא"ש שגם קניית
שאר ספרים מצוה ועכ"פ מצות עשה בקניית ס"ת דוקא.

אפילו ס"ת
והב"ח :פירוש כמו שבע"ח גובה מנכסים שא"צ לו ,כן
גובה מספרים וס"ת שהרי יכול ללמוד בשל חברו.
וה"ד לדורות ראשונים שהיו לומדים מתוך ס"ת כמו שאר
ספרים ,אבל בזה"ז שכותבים ס"ת ומניחים בהיכל ,דעת כל
אדם שלא למוכרה אפילו יגיע לעוני גדול ,ולכן גם בע"ח
אינו גובה מס"ת.
אבל הש"ך)רנ"ט( – אף מס"ת המונח בהיכל גובה.

שהם בכלל נכסיו.
.4
ש"ך)מהר"א ששון( :ה"ה שמוציאים אותו מביתו.
וח' רעק"א)ת' מהרי"ט( – אין יכולים להוציאו מדירתו
עד יב"ח )כמו בלבוש(.

צז  -כד

צז  -כד
 .1אין צריך לומר שלא תיטול אשתו ממזונותיה להבא,
אלא אפילו תפסה מנכסי בעלה ,כגון שהלך למדינת הים ותפסה מנכסיו
שתזון מהם  -מוציאין מידה ונותנים למלוה ,שאין לאשה מזונות לא
מקרקעי ולא מטלטלי עד שיפרע המלוה.
א.אפילו היתה קודמת ואפילו הלך בעלה למדינת הים ולוותה בשטר
ואכלה ,אע"פ שקדמה הלוואת מזונותיה בשטר להלוואתו של בעל
השטר  -אין הלוואת המזונות ניגבת עד שיפרע בעל השטר תחלה.
ב .ואם המלוה שעל הבעל היתה על פה והיא לוותה לצורך מזונותיה על
פה או בשטר ,איזה מהם שיבוא לגבות תחלה קודם ואם באו שניהם
כאחד חולקין.
.2

הגה:

מיהו אם מעות נדוניא עדיין בידו או ברשות אביה יכולה לתפשן

ר"י הלוי:

למזונותיה
.3רי"ו :היה חייב לעכו"ם ותבעוהו בדיני עכו"ם ובאתה אשה עם כתובתה וסלקה העכו"ם
בעלי חובות ,כי כן הוא בדיניהם להגבות לאשה נדונייתה תחלה ,ובא אחר כך מלוה ישראל
לתבוע חובו ולהוציא מיד האישה מה שגבתה בדיני עכו"ם  -הדין עם המלוה ,דהרי הכתובה
והנדונייא לא ניתנה לגבות מחיים )כמו שנתבאר באבן העזר סימן נג(:
)מרדכי ס"פ אע"פ( .

.1

רמב"ם :אין צריך לומר שלא תיטול אשתו
ממזונותיה להבא ,אלא אפילו תפסה מנכסי בעלה ,כגון
שהלך למדינת הים ותפסה מנכסיו שתזון מהם  -מוציאין
מידה ונותנים למלוה ,שאין לאשה מזונות לא מקרקעי
ולא מטלטלי עד שיפרע המלוה.

ָ
תו ָר ֶת ָך
מה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

בעה"ת :טעמו – כשם שבערכין מיעט מזון אשתו
ובניו אע"פ שקדמה לחוב המעריך ,ה"ה לבע"ח שקודם
למזונות האישה.
א.וי"א – שאם קדמה האישה לבע"ח שתשבע ותיטול.

ָּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂש ָיח ִתי:

בס"ד.

חו"מ
חלק ב6

הלכות גביה מלוה
להלוות לעני ]ושלא לנוגשו שלא לחבול כלי אוכל נפש
ואלמנה[ והשבת העבוט ודין הסידור

√אבל הרי"ף – נשתבשו ,שאין לאישה מזונות מקרקע
ומטלטלים עד שיפרע לבע"ח ,ואף שהיא קודמת ,דקי"ל
הוא אבל לא אשתו ובניו.
ועוד טעם אחר – שיעבוד בע"ח מהתורה ,כדעולא )ב"ב
קעה (:שיעבודא דאורייתא ,ומזונות אישה ובניה דרבנן,
אתי שיעבודא דאורייתא ומבטל דרבנן.
ול"מ שלא תיטול מזונותיה העתידים ,אלא אף מה
שלוותה בשטר וקדמה שטרה לשטר בע"ח – בע"ח קודם,
לפי שהיא נשתעבדה לבע"ח ולא בעלה ,ובע"ח של
הבעל בעלה נשתעבד ,לכך הוא קודם.
ב.אך אם המלוה שעל בעלה בע"פ ,מי שיבוא לגבות
תחילה קודם ,ואם באו יחד חולקים שהרי אף האישה
במזונותיה בע"ח היא שכבר נתחייב לה בעלה.

.1

שלא תיטול ,,,אפילו תפסה.

סמ"ע :פירוש ל"מ להבא אלא אפילו לעבר.
ומ"ש "שתזון בהם" )שאינו לשון עבר( פירוש שבשעה
שתפסה תפסה כדי לזון ,וכשבא בע"ח כבר ניזונה ממנו.
אבל הט"ז – אין כאן לשון עבר כלל.
אלא הכי פירושו שאין פוסקים לה ליטול ,ואפילו תפסה לא
מהני להבא.

אפילו תפסה
והב"ח :אם תפסה מהני מזונות דלהבא אם החוב בשטר,
ואם לא תפסה אין לה כלום כנגד בע"ח.
והש"ך – לא נהגו בזה כוותיה.
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ואף שלוותה גם היא בשטר לצורך מזונותיה קודם שטרו של
המלוה ,מ"מ המלוה קודם ,שהרי מי שהלוה לה אין לו
שיעבוד על הבעל כי עליה.
אבל כשהלוה לבעל בע"פ שאין לו סמיכה אפילו על
קרקעות ,מש"ה אין לו דין קדימה יותר מהאישה במזונותיה.
פ"ת)רעק"א( :עד שיפרע בעל השטר תחילה – והיינו
מקרקעים אבל מטלטלים חולקים )ב"י(.

א.
ש"ך:

אפילו היתה קודמת.

טעמו )הרי"ף( – משום מזונות דרבנן ושיעבוד
מלוה מהתורה ,וצ"ע למ"ד שיעבודא דרבנן )לט/א( !
קצה"ח – ל"ק ,אפילו למ"ד שיעבודא דרבנן ה"ד לגבי
לקוחות ,אבל ממנו חייב מהתורה ,וכתובה אפילו ממנו
דרבנן.
ערך לחם :ובמזונות אלמנה לעולם המלוה קודם ,שאין
מוציאים למזונות מנכסים משועבדים.
תפסה האלמה למזונות מוציאים מידה לבע"ח )רדב"ז(.
מי שמת והניח כתובת אישה ובע"ח ,קוברים אותו ממה
שהניח והשאר נוטל בע"ח ,שע"ד כן נישאת לו )רשד"ם(.

שניהם כאחד חולקים.

ב.
ש"ך :וצ"ע דה"ד לשיטת הרי"ף ,אבל לא לפמ"ש המחבר
)קד/יג( דמלוה ע"פ מוקדם למלוה בשטר מאוחר !
והבא"ט – וי"ל שהמחבר לא נחת לעניין קדימה ,רק ביאר
כשבע"ח הוא מלוה בע"פ לא קודם לשטר אישה אלא לפי
כללי גביה ב ק"ד.

.2

נדונייתה בידה יכולה לתפוס.

סמ"ע :ובמהרי"ו מפרש שאפילו למזונותיה דלהבא יכולה
לתפוס נדונייתה )ואין לדבר קצבה(.

עד שיפרע המלוה.
סמ"ע :אפילו למ"ד "שארה" הם מזונות ונמצא שגם שלה
מתורה ,אפ"ה המלוה אף שמאוחר קודם לה.
וטעמו – שלא חייבה התורה לתת לה מזונות אלא כשיש לו
ואז תוכל עמו  ,משא"כ כשאיו לו .ועדיף שטר מלוה
משטר כתובה לפי שהמלוה הלווה לו וחייב לפורעו
מהתורה ,משא"כ האישה לא הילוותה לו.

יכולה לתפוס.
ט"ז :מש"ה כאן הוא לכו"ע ,אף למ"ד )מחבר סכ"ו(
שבע"ח גובה ממעות נדוניא ,מ"מ מודה לעניין מזונות
שתוכל לתפוס רק שהמותר לבע"ח.
ואח"כ כתב הרמ"א )כ"ו( דעת הי"א שאינו גובה כלל מעות
נדוניא.
ואם הכניסה לו בית בנדוניא לכו"ע אין בע"ח שלו גובה
מבית זה.

צז  -כה

 .1אין בעל חוב גובה מכסות אשתו ובניו של לוה ,ולא
מבגדים צבועים שצבען לשמן ,אף על פי שעדיין לא לבשו אותם ,ולא
מסנדלים חדשים שלקחן לשמן ,א.ולא מספרים שקנה לבניו ללמוד
בהם  ,אלא הרי אלו שלהם:
ָ
תו ָר ֶת ָך
מה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

ָּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂש ָיח ִתי:

בס"ד.

חו"מ
חלק ב6

הלכות גביה מלוה
להלוות לעני ]ושלא לנוגשו שלא לחבול כלי אוכל נפש
ואלמנה[ והשבת העבוט ודין הסידור

.1

ערכין)כ"ד :(.א' המקדיש וא' המעריך עצמו –
אין לו בכסות אשתו ובניו  ,ולא בצבע שצבע לשמן ולא
בסנדלים חדשים שלקחן לשמן.
ב"י – ודין בע"ח נלמד מדין ערכין.

רמב"ם :ולא מבגדים צבועים שצבען לשמן אע"פ
שעדיין לא לבשו אותם.
א.הר"י ברצלוני :ה"ה קנה ספרים לבניו ללמוד
בהם הם בכלל "אין לו בכסות אשתו ובניו".
והטור – לא נהירא ,דלא עדיפי מספריו שלו שלוקחים,
וכ"ש ספרי בניו .וכ"ד בעה"ת.
והר"י – נראים דברי הר"י ברצלוני ,שכיון שקנה להם
כבר זכו בהם ,שהרי אין משיירים לו כסות ליותר מ יב"ח,
ואילו לאשתו ובניו משיירים אף ליותר מיב"ח.
רמב"ן :הא דאין לבע"ח מכסות אשתו ובניו אע"פ שעדיין לא
לבשם ,דוקא שקנה אותם קודם שלוה ,אבל קנה אחר שלוה
אפילו לבשם כבר – בע"ח גובה ,והוא שכתב לבע"ח "דאקני"
ושיעבד לו מטלטלים אגב קרקע ,שאם חיסר אחת מאלו דברים
אין גובה מהם.
והראיה ב"ק)קב (:אין לו בכסות אשתו ולא בצבע
שצבען ,,,וכי מי הודיעו לצבע שיקנה צבעו לאישה ?
א"ר אבהו משום שהאיש נעשה שלוחה של אשתו וכיד אשתו
דמי.
א"ר אבא – לא ,כל המקדש נכסיו אין דעתו על כסות אשתו
ובניו.
ולפי הסלקא דעתין שהבעל שליח אשתו ,נמצא שהאישה
זכתה ישירות מהמוכר ולא היה זכות לבעלה בכסות
אבל לפי תירוץ ר' אבא – מעיקרא זכה הבעל והקנה לאשתו.
ופריך עלה ,,,אלא א"ר אבא – כל המקדש נעשה כמי שהקנה
להם כסות אשתו ובניו מעיקרא.
ולפי רבי אבא דקי"ל כוותיה,זוכה האישה מיד בעלה ,ולכן אם
קנאם אחר שלוה גובה מהם בע"ח.

.1

מכסות אשתו ובניו.

סמ"ע :פירוש ממה שעשה או צבע או קנה להם משלו.
וטעמו שכל מה שקנה להם כאילו מכרן לאחרים ,שבע"ח
לא גובה ממטלטלים שמכר לאחרים.
אפילו הקנה למלוה מטלטלים אגב קרקע וקנה הכסות אחר
ההלוואה אינו גובה מהם )דלא כהרמב"ן( ,דהו"ל הלוה
וקנה ומכר שאין בע"ח גובה מהם.
ובפרישה – טעמו של המחבר לפי שתיקנו האחרונים שלא
יגבה בע"ח מטלטלים שמכר ,משום תקנת השוק )כמ"ש
סל"א(.

קצה"ח:

מחלקת רמב"ן * אחרים.

מחלקת זו תלויה במחלוקת ר' אבא ורבי אבהו –
רמב"ן – ס"ל כרבי אבא" ,נעשה כמי שהקנה להם",,,
שהבעל זכה בכסות ואח"כ הקנה להם ,לפיכך אם קנה הבעל
אחר ההלוואה המלוה גובה מהם.
אבל אחרים – ס"ל כרבי אבהו ,שהבעל נעשה שליח
האישה ומעולם לא זכה בכסות ,לפיכך בכל גוונא המלוה לא
גובה מהם.

ָ
תו ָר ֶת ָך
מה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

צז 18 -

המשך קצה"ח -
א .לעניין למכור מבגדי אשתו שקנה לה.
הג"א)או"ז( – קי"ל כרבי אבא "כמי שהקנה לאשתו" ולכן
לא גובה מההקדש ,וק"ו שהבעל לא יכול למכור מכסות
אשתו.
רמב"ן ,רא"ש – קי"ל כרבי אבא ,מ"מ רק במקדיש ומעריך
וה"ה לבע"ח לא גובה מכסות אשתו ,אבל אם הוא עצמו
מכר מכסות אשתו ובניו – מהני ,דלגבי עצמו ל"א "נעשה".
ולמאן דלא פסק כרבי אבא ,אלא שליחותייהו קעביד אף
למכור אינו יכול כ"ש שבע"ח אינו גובה.
ולפענ"ד :כרבי אבא ,אבל במכירת הבעל עצמו ל"א
"נעשה" ומהני מכירתו.
האם בע"ח גובה מבגדי אשתו.
ב.
רמב"ן – קי"ל כרבי אבא ,ועכ"ז גם בבע"ח אמרינן "נעשה"
ואינו גובה מכסות אשתו .כ"ד הרא"ש.
מ"מ אם כתב לו "דאקני" והקנה מטלטלים אגב קרקע גובה
מכסות אשתו .כ"כ נמ"י.
מהרי"ח – קי"ל כרבי אבא ,אבל בע"ח לא דמי למקדיש
ומעריך ,ול"א "נעשה" בבע"ח ,ולכן בע"ח גובה מנכסי
אשתו.
מהמחבר משמע – דלא קי"ל כרבי אבא ,לכן בע"ח לא גובה
מכסות אשתו )אף שיכתוב לו(.
ג .כתב בכתובה שתיקח האישה כל מלבושיה השייכים
לה יתר על סך כתובתה ,וכשמת בעלה נמצא בעיזבון י'
אמות משי שקנה כדי לעשות לאשתו מלבוש ,והיורשים
מתנגדים.
כתב הצ"צ – דלא זכתה ,דל"א "נעשה" כמו רבי אבא אלא
במקדיש ומעריך ולא בבע"ח ,וכן לא לעניין ירושה.

ביאור השיטות.

מכסות אשתו.
פ"ת)שער המשפט( :דוקא

שהמלוה בחיים אז אין
בע"ח גובה מכסות אשתו ,אבל כשמת בע"ח גובה מכסות
האלמנה אע"פ שמגיע לה כתובה לפי שבע"ח קודם.

שצבען לשמן.
סמ"ע :פירוש אפילו קנאם לעצמו ואח"כ נמלך וייחדם
לאשתו וצבען לשמה זכתה אשתו בשינוי ואין גובים מהם.
וקצה"ח – לא מיירי שהיו בגדים של הבעל ,שהרי שינוי
אינו קונה רק בגנב וגזלן ,אלא מיירי שהבגדים היו של
אשתו אלא שהבעל צבען לשמה וקמ"ל שהאישה זכתה
בצבע .וכ"מ מהתו"ס והטור.
וכ"מ ערכין)כ"ד (.אין לו בכסות אשתו ובניו ולא בצבע
שצבען לשמן .ולא תני מבגדים צבועים.
לאפוקי הסמ"ע והצ"צ – שפירשו שהכסות של הבעל וע"י
שינוי זכתה בהם אשתו .דליתא שאין שינוי קונה אלא בגזלן.
ולפ"ז :אם היה הבגד של הבעל וחתכו ותפרו לשם אישה
לא זכתה האישה בשינוי ,שרק גנב וגזלן קונים בשינוי.
סיכום :בגדים של בעל שעשה בהם שינוי לשם אשתו.
לפי הסמ"ע ,והצ"צ – זכתה בהם אשתו.

ָּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂש ָיח ִתי:

בס"ד.

חו"מ
חלק ב6

הלכות גביה מלוה
להלוות לעני ]ושלא לנוגשו שלא לחבול כלי אוכל נפש
ואלמנה[ והשבת העבוט ודין הסידור
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לפי קצה"ח – לא זכתה.

צז  -כו

 .1בד"א בכלי חול ,אבל בגדי שבת ומועד גובה אותם
בעל חוב א).ויש חולקים( .ואין צריך לומר אם היו בהם טבעות וכלי זהב
וכסף שהכל לבעל חוב.
 .2והוא שקנה לה הבעל ,אבל מה שהכניסה לו בין נכסי מלוג בין נכסי
צאן ברזל  -אין בעל חוב גובה ממנו אם ידוע שהוא ממה שהכניסה היא
או ממה שפסק הבעל לה בשעת נישואין .ב.טור :ואם אינו ידוע היא
נאמנת )ש"ך :בשבועה( בבגדים ותכשיטים שדרך האישה להכניס לבעלה
ג.אבל אם הכניסה לו מעות בנדוניא בעל חוב גובה מהם.
 .3הגה מהרי"ו ,מרדכי :וי"א דמ"מ אם עדיין הנדוניא ברשותו או ברשות אביה  -אין בעל
חוב גובה מהן ואפילו נשבה בעלה ופדאוהו )והפודה רוצה לקבל החזר מנכסים אלו(  -אין חוזרין וגובין
מאלו הנכסים.

.1

רמב"ם :בד"א בכלי חול ,אבל בגדי שבת ומועד
גובה אותם בעל ואין צריך לומר אם היו בהם טבעות
וכלי זהב וכסף שהכל לבעל חוב.
ה"ה – ואפשר למד כן מב"ק)יא (:האחים שחלקו ,מה
שעליהם שמין מה שעל נשיהם ובניהם אין שמין.
ואמרו בירושלמי – ושל רגל ושבת שמין.
ודימה הרמב"ם דין בע"ח לחלוקת אחים ,שהכל מטעם
אחד שאין דעת הבעלים להקנות להם בגדים מכובדים
ע"ד שלא יכול למוכרן ,לפיכך נישומין בחלוקת אחים.
וכ"פ סה"ת)שאר המורים(.
א.ה"ה :ויש מי שחולק ,דוקא באחים שאינו מקנה
לאשתו אלא בגדי חול שלא ילכו ערומים ,אבל בעל
לאשתו מקנה בין של חול בין של שבת ) הגהות – והוא
דעת הרשב"א והמרדכי(.
וכן נראה שהרי הורע דין האחים בצבע שצבעו לשם
בניהם שהוא נישום משא"כ בבע"ח שאינו גובה מהם ,אף
בבגדי שבת כן.
וכנ"ל עיקר.
כ"כ ד"מ :מרדכי)מהר"ם( – אפילו בגדי יו"ט
ותכשיטים שקנה לאשתו אין בע"ח גובה מהם.
לאפוקי הריב"ש – אף החלוקים על הרמב"ם לא חלקו
בבגדי כסף וזהב.
וכתב עוד המרדכי – אף לרמב"ם אם הקנה לה
בפירוש אף מהתכשיטים אין בע"ח גובה מהם.
ד"מ)מרדכי( :כשאין עדים שקנה הבעל לשם אשתו
וטעון שלא לקחם לשמה – נאמן בשבועה .כ"כ הגמ"י.
סה"ת :וי"א שאם האישה מבני טובים ומשפחה מיוחסת אין
בע"ח גובה מבגדי שבת ולא מתכשיטיה )מפני שהיא עולה עמו
ואינה יורדת עמו( .וכ"ה בת' הרי"ף.

ָ
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.2

רי"ו)הרמ"ה( :והוא שקנה לה הבעל ,אבל מה
שהכניסה לו בין נכסי מלוג בין נכסי צאן ברזל  -אין בעל
חוב גובה ממנו אם ידוע שהוא ממה שהכניסה היא.
א.כ"כ בעה"ת – ה"ה לנכסים שפסק לה שאין בע"ח
גובה מהם.
ג.רשב"א בת' :אבל הכניסה לו מעות בע"ח גובה
מהם לפי שאינם בעין ,אפילו הם בעין מעות להוצאה
ניתנו ואין בהם משום שבח בית אביה.

.1

אבל בגדי שבת גובה.

סמ"ע :דבגדים יקרים הללו אינו מקנה לה מסתמא אלא
ע"ד שאם יצטרך ימכרם ,לפיכך בע"ח גובה מהם.

א.
סמ"ע:

ויש חולקים.

ר"ל שחולקים על בגדי שבת ,אבל מה שגובים
מטבעות וכלי זהב לא פליגי.
מש"ה סידר הרמ"א דברי החולקים בני בני.
וכ"ד הריב"ש – שחולקים על הרמב"ם רק מבגדי שבת.
לאפוקי מרדכי – שהי"ח חולקים אף בתכשיטי זהב.
ערוה"ש :ול"נ לפי מנהג מקומותינו שאף בגדי שבת
דינם כבגדי חול שודאי מקנה להם אף היותר יקרים .וכן
התכשיטים שנושאות הנשים על גופן כמו נזמים וטבעות
מקנה לאשתו במתנה גמורה ,ואין בע"ח גובה מהם.

וכלי זהב.
סמ"ע :מרדכי – אם הקנה לה בפירוש התכשיטים לכו"ע
אין בע"ח גובה מהם )רק מסתמא אמרינן שלא הקנה להם
רק לצורך שימוש שלו(.

ָּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂש ָיח ִתי:

בס"ד.
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או"ת – והבעל נאמן לומר שנתן להם במתנה גמורה.
ערוה"ש – ודוקא קודם שירצה בע"ח לגבותן ולא אח"כ.

ממה שהכניסה היא.
.2
סמ"ע)ת' הרא"ש( :שמעון לוה מראובן ואח"כ נשא
אישה ,ונתן לו גיסו שטר על בתו ,ולפני מותו ציוה שמעון
להחזיר השטר לאשתו – אין ראובן גובה מאותה משכונא
אע"פ שהוא מוקדם.
ממ"נ :אם הבית נחשב לנדוניא הרי בע"ח לא גובה מנדוניא.
ואם נחשב כמשכונא הרי ציוה להחזיר שטר המשכונא.

צז 20 -

ערך לחם :וכן אינו גובה מפירות נכסי מלוג ,אבל
מפירות נכסי צאן ברזל גובה שהרי אם מכרן המכר קיים
)כיון שלא מכר הגוף(.
והב"י)בעה"ת( – אף מפירות צאן ברזל לא גובה.

נכסי צאן ברזל.
ערך לחם)בעה"ת( :קיבל הבעל קרקע על נכסי צאן
ברזל ב  1,000והתייקר ל  – 2,000אין בע"ח יכול לומר
תן לי מהמותר ,שמא כשתבוא לגבות לא ישווה כל כך.

ביו נכסי מלוג או צאן ברזל.

צז  -כז

בעה"ת ,נמ"י :אין חילוק בעניין סידור בין מקרקעי
למטלטלי ,שאם אין לו אלא קרקעות מניחים לו לצורך כל הדברים
האמורים:

צז  -כח

צז  -כח  .1הכל בעה"ת :התנה עמו שלא יסדרו לו בחוב זה
ע"מ שלא תשמטני שביעית שהתנאי הוא על הלוה דמהני ,כמ"ש סז/ט(  -תנאו קיים ,אבל במה ששעבד
לו כל נכסיו אין בזה תנאי לבטל הסידור ,שלא היה בדעתו אלא על
הנכסים הראויים לו על פי התורה עד שיזכור בהדיא תנאי הסדור.
א.ואפילו כתב מגלימא דאכתפאי לא אמר אלא על איצטלא )פירוש תרגום
אדרת שנער אצטלא בבלאה( בת מאה זוז שאינה כסות הראויה לו שמוכרו
ויתנו לו כסות הראויה לו.
ב.ואם אמר על מנת שלא יהא בחוב זה דין סדור  -אינו מועיל ,דהוי ליה
מתנה על מה שכתוב בתורה כמו על מנת שלא תהא שביעית משמטתו:
)דהוי כאומר

צז  -כט
ָ
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 .1יש מי שאומר :שאין מסדרין בחוב שאינו דרך
הלוואה ,כגון שכירותו ושכירות בהמתו וכיוצא בהן ,אם לא זקפן עליו
במלוה ,וכן כשבא ליפרע מערב שאינו קבלן.
א.וי"א שגם באלו מסדרין.

.1

בעה"ת :שכר כתף שכר פונדק שכר דיוקנאות או
שנתחייב לו מדין ערב ,כשם שמותר למשכנו בזרוע
ולהיכנס לביתו כ"ז שלא זקפו עליו במלוה )כמ" שסי"ד(,
כך נקל בחובו שאין מסדרים.
וטעמו – כיון שלא כתוב בו "מיכה" שנלמד סידור
מערכין בגזרה שוה.
מיהו דוקא ערב רגיל אבל ערב קבלן דינו כלוה ומסדרים
לו ,דהוי כזקפן עליו במלוה.
א.אבל הרמ"ה – אף באלו מסדרים ,והחילוק בין
משכון לגביה הוא רק לעניין להיכנס לביתו לגבותו
בזרוע ,וכן דין ערב כדין ערב קבלן שמסדרים לו.

שאין מסדרים.
פ"ת)שער המשפט( :ואם

יש בנוסף בע"ח אחר
מהלוואה שמסדרים לו ,וכן בסעיף כ"ח שהתנה שלא יסדרו
אם יש לו בנוסף בע"ח אחר – נוטל בע"ח שלא מסדרים לו
רק חצי סידור  ,והלוה יש לו חצי סידור מחמת בע"ח אחר
)כלומר ללוה מסדרים רק מהחצי(.

צז  -ל

 .1תשובות שבסוף חזה התנופה :הא דמסדרין דוקא כשלא נשבע
לפרוע ,אבל אם נשבע לפרוע אין מסדרין לו ,והוא בעצמו חייב למכור כל
מה שיש לו ואפילו חלוק ומכנסים ואבנט לפרוע לבעל חובו ,ויתפלש
באפר ולא יעבור על שבועתו.
 ) .2וע"ל סימן זה סעיף טו וע"ל סימן עג בדין מי שנשבע לשלם לחברו(.
אבל אם נשבע.
.1
פ"ת)מל"מ( :אפילו אין לו

כדי לפרוע הכל אף שלא
יסדרו לו ,מ"מ חיוב שבועה חלה על כל פרוטה ופרוטה.
וכ"ה ברדב"ז)הרא"ה(.

ויתפלש באפר.
פ"ת)נתיבות( :ואם כשנבע

היה עשיר והעני מחמת
אונס – פטור משבועתו ,דאונס שלא העלה על דעתו הוא.
וכ"ה ביו"ד )רלב/טז(.

ָ
תו ָר ֶת ָך
מה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

וע"ל סט"ו.
.2
הרמ"א)צז/ט"ו( :וי"א דאפילו אם אין לו לשלם אם
נשבע להיות חבוש עד שישלם צריך לקיים שבועתו
)ריב"ש( .וע"ל סוף הסימן:
הרמ"א)עג/ג( :מי שנשבע לשלם לחבירו אע"פ שלא
היה חייב לשלם לו  -מ"מ חייב לשלם מכח שבועתו )תשו'
הרא"ש וריב"ש( )וע"ל צ"ז/ט"ו,ל ,ולקמן ר"ט/ד(:
קצה"ח :בשמיטה פטור מחיוב שבועה כיון שפטור מדין
פרעון ,כיון שנשבע לפרוע החוב ולא לתת מתנה ,וכיון
שהגיע שמיטה נמחל חובו.
אבל כאן אף שאין לו  ,חובו לא נמחל שהרי אם יתעשר
יצטרך לפרוע ,כיון שעדיין חובו עליו צריך לקיים שבועתו.

ָּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂש ָיח ִתי:

בס"ד.

חו"מ
חלק ב6

הלכות גביה מלוה
להלוות לעני ]ושלא לנוגשו שלא לחבול כלי אוכל נפש
ואלמנה[ והשבת העבוט ודין הסידור

ָ
תו ָר ֶת ָך
מה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

ָּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂש ָיח ִתי:

צז 22 -

בס"ד.

חו"מ
חלק ב6

הלכות גביית מלוה

צח 1 -

סדר גביית החוב ,מבקש זמן לפסול שטר ,לא בא בזמן

סימן צח :סדר גביית החוב ,מבקש זמן לפסול שטר,
לא בא בזמן .ובו י"א סעיפים.
) כתובות :יט ,קיד .ב"ב :קלב ,קעד .ב"ק :קיב( .

צח  -א
 .1סדר גביית החוב כך הוא :כשהמלוה מוציא שטר
חוב מקוים אומרים ללוה שלם ,א .אפילו שהה כמה שנים ולא תבעו
אין אומרים מחל לו כיון ששהה כל כך שנים ולא תבעו ב.מהרי"ק :ואפילו
שמענו שנתייאש )פירוש תרגום ונואש ממני שאול וזה כי מי שלבו הומה על דבר מה
ואח"כ נח ואינו חושש עוד בדבר ההוא יאמר עליו לשון יאוש( מהחוב לגמרי ואמר וי
לחסרון כיס אינו ייאוש.
) .2ואפילו ראה המלוה שכתב כל נכסיו לבניו ולא כתב למלוה רק קרקע כל שהוא ושתק
אפילו הכי לא אמרינן דמחל ( )טור(.

 .3ואפילו אין שטר חובו יוצא מתחת ידו אם החייב מודה:
.0כתובות)יט:(.

א"ל קיים שטרך תחילה ואח"כ

תרד עמו לדין.

.1

טור :סדר גביית החוב כך הוא :כשהמלוה מוציא
שטר חוב מקוים אומרים ללוה שלם.
א.כתובות)קד :(.בע"ח גובה שלא בהכרזה )אם
שתק  25שנה ולא מיחה לא הפסיד בכך  ,לאפוקי כתובת
אישה(.

.3

ומיירי ששט"ח בידו או שחייב מודה )אלא שטוען
בודאי מחל לו אם לא תבעו עד עכשיו(.

.2

ב"ב)קלב :(.תנן התם – הכותב כל נכסיו
לבניו וכתב לאשתו קרקע כל שהיא – אבדה כתובתה.
גמ :ומיירי מקולי כתובה

פרשב"ם :אבל שאר בע"ח לא אבדו בכך עד שיאמרו
בפירוש אנו מוחלים השעבוד על שאר נכסים.
רשב"א :שמעון בא לגבות מראובן ולא מצא נכסים ידועים,
וטוען על לוי שיש בידו שטר חוב של ראובן שנעשו על שמו
בקנוניא ,וטוען לוי להד"מ ,וכל שט"ח שעל שמי שלי הם,
ורוצה שמעון להשביע לוי ?
תשובה :אין משביעים היסת על טענת שמא ,שהרי מניין
לשמעון זה ,ואם ראה כן שמא מלוה היה לו על לוי ופרעו ,מ"מ
יכול להחרים.

.2

כל נכסיו לבניו.

ש"ך :ואפילו היה שכיב מרה.

קרקע כל שהיא.
סמ"ע :אע"פ שבכתובת אישה כה"ג אמרינן דמחלה,
דוקא בכתובה הקילו דכיון שחלק לה כבוד לחלק עם הבנים
מחלה כיון ששתקה ,משא"כ בשאר בע"ח.

א .א"א מחל לו.
פ"ת)שער המשפט(:

ונוטל בלא שבועה ואף לא
בחרם סתם ,דאף אם מחל בלב יכול לחזור בו ,כיון דליכא
אומדנא דמוכח שמחל לו )כמ"ש מהרי"ט שמחילה בלב לא
הוי מחילה(.

.3

אם היה חייב מודה.

סמ"ע:

פירוש שמודה שעדיין לא פרע אף שטוען שמחל

לו.
והש"ך – ר"ל הואיל ולא תבעו כמה שנים מחל לו ,אבל
אם טען דמחל בפירוש נאמן במיגו דפרעתיך ,כיון שאין לו
שטר .כ"כ הט"ז.

צח  -ב
ָ
תו ָר ֶת ָך
מה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

ָּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂש ָיח ִתי:

בס"ד.

חו"מ
חלק ב6

הלכות גביית מלוה

צח 2 -

סדר גביית החוב ,מבקש זמן לפסול שטר ,לא בא בזמן

הרא"ש :צריך לעשות הדיין דרישה וחקירה בשטרות
ישנים שמוציאים אותם למה לא תבעו עד עתה אם יראה לו צד רמאות
כדי להוציא הדין לאמיתו:
שו"ע)סא/ט( :הרוצה לפסול שטר מפני שלא
הוציאו בחיי אביו ,ועוד שבא )המלוה( לתכלית העוני
ולא הוציאו – אין השטר נפסל בכך.
אמנם יש לדיין לחקור ולדרוש להוציא הדין לאמיתו ,ואם
יראה לו באומדנא דמוכח שהדין מרומה ושקר יכתוב

ויחתום – שאין לשום דיין ישראל להשתדל בדין זה ויתן
ביד הנתבע.
הגה :וכן כל שטר ישן יש לב"ד לחקור ולפשפש אחריו
)טור סימן צ"ח בשם הרא"ש כלל פ"א סוף סי' ט' ומהרי"ק ש' קצ"א( .

אע"ג שכתוב בו שלא יטעון הנתבע שום טענה נגד השטר
וקיבל עליו בחרם ושבועה – אפ"ה הב"ד צריך לחקור
אחר זה כדי להוציא הדין לאמיתו )שם במהרי"ק(:

צח  -ג

 .1אין יורדין לנכסיו עד שיודיעוהו תחלה א.אם הוא
כאן או במקום קרוב.
 .2ב"ב)קעד :(.ואם טעה הדיין והוריד לנכסיו קודם שיודיעוהו מסלקים
אותו:

.1

ב"ב)קעד :(.אין יורדים לנכסיו עד שיודיעוהו,
וטעמו שנכסי האדם הם ערבים לו ,ותנן המלוה על ידי
ערב לא יפרע מן הערב תחילה.
א.ב"ק)קיב :(:לא כתבינן אדרכתא אנכסיה עד
דמודיעינן ליה ,והוא דהוי קרוב.
כ"כ הרי"ף.

1א .מקום קרוב.
סמ"ע)קי/א( :כשיעור שיוכל השליח ללכת ולחזור תוך
ל' יום .ומ"ש)צח/ה( שנותנים רק יום או יומים מיירי
שכבר הודיעוהו וגם נתנו לו כבר זמן.

צח  -ד  .1רמב"ם :טען הלוה ואמר שטר זה שנתקיים בפניכם
מזויף הוא ,אני אביא ראייה ואבטלנו ,ועדים במקום פלוני והם פלוני
ופלוני:
אם נראה לדיינים שיש ממש בדבריו קובעים לו זמן להביא עדיו.
ואם נראה להם שאינו בא אלא בעלילות דברים ובטענות של דופי
אומרים לו שלם ואח"כ אם יש לו ראייה יחזיר.
 .2רמב"ם :ואם היה המלוה אלם )פירוש תקיף תרגום חזקו ואמצו תקיפו ואלימו(
ושמא אינו יכול להוציא מידו  -מניחין על ידי שליש) ,ומן הסתם נותנין לו זמן
שלשים יום ( )טור(:

.2

רמב"ם :ואם היה מלוה אלם,,,
כ"כ בעה"ת)ת' הרי"ף(.
בעה"ת – מניחים ביד שליש ואומרים לנתבע ,אם לא
תביא ראיה עד זמן פלוני ינתן הממון למלוה .ואם רואים
שיש ממש בדבריו נותנים לו צ' יום.

ָ
תו ָר ֶת ָך
מה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

הרא"ש :אם ידוע וגלוי שהיו לו עדים פלוני ופלוני
והרחיקו נדוד – נותנים לו זמן עד שיוכל להביאם ,ואם
אינו ידוע לא נותנים לו יותר זמן.

.1

קובעים לו זמן.

ָּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂש ָיח ִתי:

בס"ד.

חו"מ
חלק ב6

הלכות גביית מלוה

צח 3 -

סדר גביית החוב ,מבקש זמן לפסול שטר ,לא בא בזמן

סמ"ע :הזמן הוא לפי ראות עיני הדיין ,ומסתמא שאין
יודעים לשער ל' יום הוא )כמ"ש הרמ"א(.

אם יש לו ראיה יחזיר.
פ"ת)שער המלך( :קשה :אם השטר מקוים בב"ד אף
שיביא אחר הגביה עדים לא מהני דהו תרי ותרי ?
וצ"ל שנתקיים השטר ע"י עדים אחרים ,ורוצה להביא עדי
השטר שמעולם לא חתמו על שטר זה ,או יביא עדים
שהמלוה מהדר אזיוף.

.2

ומניחים ביד שליש.

סמ"ע :פירוש כשאין ממש בדברי הלוה ,והמלוה אלם,
מניחים ביד שליש ל' יום ,ואם לא יביא יתנו למלוה.
אבל כשיש ממש בדבריו נותנים לו צ' יום )כ"כ
ב"י)בעה"ת((.
ש"ך – ו צ' יום נותנים לו אחר שכבר נתנו לו ל' יום.

צח  -ה

 .1קבעו לו זמן להביא ראייה ולבטל השטר והגיע הזמן
ולא בא ,ממתינין לו שני וחמישי ושני ,לא בא כותבין עליו פתיחה
ומשמתין אותו והוא בנידויו תשעים יום.
 .2שלמו צ יום ולא בא ב"ד כותבים לו אדרכתא )פירוש שטר שבית דין כותבים
למלוה ומדריכין אותו שיפרע מחובו על נכסי הלוה( על נכסיו ומתירין לו נידויו.
 .3ואין כותבין אדרכתא עד ששולחים ומודיעים לו ,והוא שיהא קרוב
לבית דין יום אחד .א.ויש מי שאומר שני ימים ,ואם היה רחוק יתר על
זה אין צריכין להודיעו:

.1

ב"ק)קיב :(:אמר רבא – הילכתא מקיימים
השטר שלא בפני בע"ד ,אפילו עומד וצווח.
ואם אמר תנו לי עד שאביא עדים שהשטר פרוע נותנים
לו זמן ,ואם לא בא נותנים ב' ה' ב' ,ואם לא בא כותבים
פתיחה צ' יום

.2

לא בא כותבים אדרכתא על נכסיו.

פרש"י :פתיחא – שטר נידוי על שאין פורע חובו.
אדרכתא – פס"ד למלוה לירד לנכסי לוה וליטלה
בשומא.
בעה"ת :ונקרא אדרכתא ע"ש שדורך ושליט המלוה על
נכסי לוה.
ורש"י פירש – מלשון מרדף ומשיג.

נותנים לו זמן.

√ה"ה]רמב"ם[ – לפי ראות עיני הדיינים ,ואם נראה
להם שאין ממש בדבריו אין שומעים לו.
והרא"ש – סתם זמן ב"ד ל' יום.

אם לא בא מנדים אותו
בעה"ת :מנדים אותו וכותבים לו פתיחא

ל' יום
ושונים לאחר ל' יום ,ומחרימים לאחר  60יום  ,ולבסוף צ'
יום מתירים לו נידויו ויורדים לנכסיו.

ָ
תו ָר ֶת ָך
מה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

פתיחא צ' יום.
בעה"ט – דוקא כשבאים להיפרע ממנו משהינן צ' יום
)מפני הפסד הלוה( אבל כשבאים להיפרע מלקוחות
ממתינים רק ל' יום .כ"כ הרב האי.
והרא"ש – אם חוששים להפסד הלוה וממתנים צ' יום,
כ"ש שנחוש להפסד לקוחות ונמתין צ' יום.

.3

)שם( :וכשכותבים אדרכתא מודיעים לו ,וה"מ
דמיקרב ,ונטרינן ליה עד שאזיל שליחא בתלתא בשבתא
ואתא בארבעה ולחמישה בשבתא קאי בדיניה.
טור – פירוש רחוק מהלך יום.
א .והרמב"ם – רחוק מהלך שני ימים )לפי גירסתו
"אזיל שליחא בתרי.(",,,

.1

ממתינים לו ב' ה' ב'

סמ"ע :וכל פעם )ב,ה,ב( מתרים בו.

כותבים עליו פתיחא
סמ"ע :פתיחא פירוש כתב נידוי.
וי"מ שנקרא ע"ש שהוא כתב ראשון שאחריו כבר כותבים
אדרכתא.

והוא בנידויו צ' יום.

ָּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂש ָיח ִתי:

בס"ד.

חו"מ
חלק ב6

הלכות גביית מלוה
סדר גביית החוב ,מבקש זמן לפסול שטר ,לא בא בזמן

סמ"ע :אם רק טוען שיתנו לו זמן כדי לטרוח לפרוע אין
נותנים לו רק ל' יום .ורק כשטוען שאינו חייב ויש לו עדים
שהוא מזויף נותנים לו צ' יום .ואע"פ שלא מאמינים לו
ומנדים אותו מ"מ מועיל טענתו שאין יורדין לנכסיו עד אחר
צ' יום.

.2
סמ"ע:

צח 4 -

3א .יום אחד.
סמ"ע :ה"ט כיון שהיה מתחילה לפני ב"ד ונתנו לו כבר
ל' יום להביא ראיותיו ,מש"ה לבסוף נותנים לו רק יום אחד.

שלמו צ' יום.
לאחר ל' יום שונים הנידוי ,ולאחר  60יום

מחרימים.

צח  -ו

צח  -ו  .1בד"א )שממתינים לו צ' יום( כשהיה כל צ' יום נשמט ואומר
עתה אביא ראיות ואבטל השטר ,אבל אם אמר איני בא לבית דין  -מיד
כותבים אדרכתא בין על הקרקעות בין על המטלטלין .
.2וכן אם השטר על פקדון אין ממתינין לו צ' יום אלא כותבים אדרכתא
על נכסיו מיד:

.1

ב"ק)קיב :(:וה"מ דאמר אתינא ,אבל אמר לא
אתינא  -לאלתר כתבינן.

.2וה"מ
1א.וכי

במלוה אבל בפקדון לאלתר כתבינן.

כתבינן אמקרקעי אבל אמטלטלי לא דלמא
שמיט ואכיל להו מלוה למטלטלי וכי אתי לוה ומייתי
סהדי ומרע ליה לשטרא לא משכח מידי למיגבה .ואי
אית ליה מקרקעי למלוה כתבינן.
√ולא היא אדרכתא אמטלטלי לא כתבינן אף על גב
דאית ליה מקרקעי חיישינן שמא תכסיף.
פרש"י :שמא תכסיף – קרקעות של מלוה תבור
ותפחית מדמיה.

.1

כותבים מיד.

סמ"ע :פירוש מיד ,ואף ל' יום לא ממתינים.

.2

שטר על הפקדון.

סמ"ע :בפקדון לא שייך הני טעמי שממתינים לו צ' יום,
שהרי נותן בידו להחזירו מיד .מ"מ ל' יום נותנים לו.
נתיבות)או"ת( – אבל אם פשע בו נותנים לו זמן כשאר
בע"ח .כ"ד קצה"ח.

צח  -ז

 .1זה שאמרנו שאם לא בא בסוף צ' כותבין אדרכתא על
הקרקעות ,אבל על המטלטלים אפילו אחר צ' יום כל זמן שהוא אומר
עתה אביא ראיה ואבטל השטר  -אין מורידין המלוה למטלטלים שמא
יאכל אותם )מטלטלים( ויביא זה ראיה ויבטל השטר ,ואם לא ימצא )המטלטלין(
מה יטול .ואפילו היה למלוה קרקע שמא תכסיף או תשתדף )פירש רש"י

תבור ותפחת מדמים(.

.2בעה"ת)גאונים( :ואע"ג דלא כתבינן אדרכתא אמטלטלי ,יהבינן להו ביד
שליש ויהבינן זמן הראוי לב"ד ,אי מרע לשטרא בגו ההוא זמנא –
איתרע ,ואי לא  -יהבינן להו ביד מלוה:
ָ
תו ָר ֶת ָך
מה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

ָּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂש ָיח ִתי:

בס"ד.

חו"מ
חלק ב6

הלכות גביית מלוה
סדר גביית החוב ,מבקש זמן לפסול שטר ,לא בא בזמן

.1

)שם( :לא היא אדרכתא אמטלטלי לא כתבינן
אף על גב דאית ליה מקרקעי חיישינן שמא תכסיף
כ"פ הטור :ודוקא על קרקעות כותבים אדרכתא
)לרדת לקחת קרקעותיו( ,שאם יביא אח"כ ראיה לפסול
השטר יוכל לקבל חזרה קרקעו .אבל אין כותבים על
מטלטלים שמא יבריחם המלוה.
ואפילו יש למלוה קרקעות שיוכל לחזור הלוה ולקחת
מהם אם יבריח הלה המטלטלים ,חיישינן שמא יתקלקל
באופן שלא יוכל להיפרע מהם.

בעה"ת:

צח 5 -

ה"ה אם טען הלוה שאינו פורע כותבים אדרכתא

עליו.
והראיה כתובות)קד (:שא"ל רבא בר שילא זיל הב ליה ולא
אשגח ,מיד כתב אדרכתא על נכסיו.

כ"פ הרמב"ם.

.1

שמא תכסיף או תשתדף.

סמ"ע :נקט הני שני חששות שהן בידי שמים ,ואז לא
יישאר לו ממה לגבות דמי המטלטלים.
אבל על קרקע כותבים אדרכתא שאין חשש שימנע מאלו
חששות )שירצה לקבל מעותיו חזרה( ,שהרי אף אם היתה
נשארת ביו היתה לוקה ,ואין חשש שהלוקח יפשע בעבודת
הקרקע ותתקלקל שהרי רוצה באכילת הפירות שסבור
שתישאר בידו.

צח  -ח

אם המלוה אלם ולא יוכל הלוה להוציא הקרקעות מידו
אחר שיפסל שטרו  -מאחרים האדרכתא עד שיודיעו ללוה ,אפילו אם
הוא במקום רחוק  ,שצריך לשהות י"ב חדש לילך ולבא שיירא משם:
)שם( :רבינא שהייה למר בר אחא יב"ח עד דאזלא
ואתיא שיירתא מבי חוזאי ,משום דאיניש אלמא הוא ואי
הויא מטיא אדרכתא לידיה לא הוה אפשר לאפוקי מיניה.

ב "י:

משמע תרתי

א .משהינן דוקא כשיש שיירות.
ב .אף כשיש שיירות לא משהים יותר מ יב"ח.

שצריך להשהות יב"ח.
סמ"ע :כך היה מעשה ב יב"ח ,אבל מעיקר הדין משהים
אף יותר כשא"א בפחות )כגון שאין שיירות( ,והכל לפי
ראות עיני הדיינים .דלא הב"י.

צח  -ט רמב"ם :כיצד כותבין האדרכתא:
 .1אם לנכסים בני חורין הורידוהו  -כותבים "איש פלוני נתחייב לפלוני
בדין כך וכך ולא נתן לו מעצמו וכתבנו לו אדרכתא זו על שדה פלונית
שלו"  ,ואחר כך שמין לו ג' באותה שדה כנגד חובו ,ומכריזין עליה כפי
מה שיראה עד שיפסקו המוסיפים ,ומורידין אותו בחובו לחלק ששמו
אותו ,וקורעין שטר החוב אם היה שם שטר.
 .2ואם לא היו לו נכסים בני חורין:
א.כותבין האדרכתא כך "איש פלוני נתחייב לפלוני כך בשטר חוב
שבידו ולא נתן לו חובו ,ולא מצינו לו נכסים בני חורין ,וכבר קרענו לשטר
שיש לו עליו ,ונתננו לפלוני רשות לדרוש ולחקור ולהיות ידו נטוייה על
כל הנכסים שימצאו לו ,וכל הקרקעות שמכר מזמן פלוני והלאה יש לו
רשות לגבות חובו מהכל".
ָ
תו ָר ֶת ָך
מה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

ָּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂש ָיח ִתי:

בס"ד.

חו"מ
חלק ב6
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צח 6 -

סדר גביית החוב ,מבקש זמן לפסול שטר ,לא בא בזמן

ב .ואחר שכותבין אדרכתא זו ,הולך המלוה ומחפש אם מצא לו נכסים
בני חורין :שמין לו מהם ,מצא לו נכסים משועבדים מאחר זמן שטרו
טורף מהם ,וקורעים שטר האדרכתא.
ג .וכותבין לו שטר הטירפא כיצד כותבין" :איש פלוני בן פלוני זכה בדין
לטרוף בדין ,בחוב שפלוני חייב לו שהוא כך וכך ,בשדה פלונית שלקח
פלוני בכך וכך מזמן פלוני ,וכבר קרענו האדרכתא שהיתה בידו
והרשינוהו לטרוף מזה בכך וכך".
ד.ואחר שכותבים הטירפא לטרוף מורידין ג' בקיאים לאותה שדה
ושמין לו ממנה כשיעור חובו מהקרן וחצי השבח ,ומכריזין עליה שלשים
יום כדרך שמכריזין על נכסי יתומים ,ואחר כך משביעין את הלוה שאין
לו כלום אם היה הלוה עמנו במדינה ,ומשביעין את הטורף בנקיטת חפץ
שלא נפרע חוב זה ולא מחלו ולא מכרו לאחר.
ה .ואחר כך מורידים אותו לנכסי הלוקח בשומא שלו וכותבין הורדה
וכיצד כותבין" :אחר ששמנו לפלוני בשומא שהיתה בידו והכרזנו ל' יום
כראוי והשבענו את זה הטורף ואת הבעל חוב ,הורדנוהו לשדה פלונית
להיות משתמש בה כדרך שאדם משתמש בקניינו".
ו .ומאימתי אוכל הטורף פירות שדה זו משיפסקו ימי ההכרזה ,ואם יש
טעות באדרכתא אינו אוכל פירות אפילו מיום ששלמו ימי ההכרזה:
עד אשר יפסקו המוסיפים.
.1
סמ"ע)הטור( :משמע מלשון הרמב"ם שא"צ להכריז ל'

2ד .וחצי השבח
סמ"ע :טעמו לקמן ריש קט"ו.

יום כי אם בשל יתומים.
ונראה שאין לחלק כיון שנמכר שלא מדעתו ע"פ ב"ד צריך
שומא והכרזה כמו בשל יתומים.

קורעים שט"ח.
סמ"ע :וכותבים כן בשטר שקרעו ,וכותבים כן בכל גוונא
)בין בב"ח או משועבדים(.

ה.
סמ"ע:

והשבענו את זה הטורף ואת הבע"ח
ר"ל המלוה שבא לטרוף ואת הלוה שהשדה היתה

שלו.

ו .מאמתי אוכל פירות
קצה"ח :שטמ"ק – משיגע אדרכתא

דחלוטה )הסופי(
לידו זכה בפירות ,שאינו זוכה רק לאחר הורדה וחלטה.

צח  -י

רמב"ם :כל אדרכתא שאין כתוב בה קרענו לשטר הלוואה
אינה אדרכתא ,וכל טירפא שאין כתוב בה קרענו לאדרכתא אינה טירפא,
וכל שומא שאין כתוב בה קרענו לטירפא אינה שומא )או"ת :דחיישינן שיטעו הב"ד
וישכחו לקרוע השטר ,וילך המלוה בשטרו שנית לב"ד אחר ויקח אדרכתא על שד אחרת(.

ָ
תו ָר ֶת ָך
מה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

ָּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂש ָיח ִתי:

בס"ד.

צח  -יא

חו"מ
חלק ב6
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צח 7 -

סדר גביית החוב ,מבקש זמן לפסול שטר ,לא בא בזמן

כיצד כותבין אדרכתא על נכסי יתומים יתבאר בסימן
קט.

כשכותבים האדרכתא על נכסי
שו"ע)קט/ב(:
יתומים בין גדולים בין קטנים כותבים בה :והכרנו
שהנכסים האלו הם של פלוני המת.

ָ
תו ָר ֶת ָך
מה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

ואם לא כתבו כך הרי האדרכתא זו פסולה ואין אוכלים
בה פירות אפילו אחד שישלימו ימי ההכרזה:

ָּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂש ָיח ִתי:

בס"ד.

חו"מ
חלק 6

הלכות גביית מלוה

צט 1 -

כיצד משביעים ללוה אם יש לו ,מי שיודע לו נכסים

סימן צט :כיצד משביעים ללוה אם יש לו,
ומחרימים מי שיודע ,ואם הוא כשר או רמאי ,ואם נתן
שלו במתנה ובו ח סעיפים.
צט  -א11

 .1לא היה לו שום טענה כנגד השטר אלא שאומר
שאין לו במה לפרוע ,אם לא נמצא ללוה כלום יתר על מה שמסדרין לו,
התקינו הגאונים שמשביעין את הלוה כעין של תורה בנקיטת חפץ שאין
לו כלום יותר על שמסדרין לו ,ושלא החביא ביד אחרים ושלא נתן מתנה
על מנת להחזיר.
 .2וכולל בשבועה זו שכל מה שירוויח וכל שיבא לידו או לרשותו מאשר
תשיג ידו לא יאכיל ממנו לא לאשתו ולא לבניו ולא ילביש אותם ולא
יטפל בהם ולא יתן מתנה לאדם בעולם  ,אלא יוציא מכל אשר תשיג ידו
מזון ל' יום וכסות י"ב חדש מזון הראוי לו וכסות הראויה לו ,לא אכילת
הזוללים והסובאים או בני מלכים ,ולא מלבושי הפחות והסגנים ,אלא
כדרכו ,וכל היתר על צרכו יתן לבעל חובו ראשון ראשון עד שיגבנו כל
חובו.
א.הגה :לא נשבע להבא ליתן לו כל מה שתשיג ידו יוכל להשביע כל ל' יום שאין לו

)טור(.

 .3טור :ומחרימין תחלה על מי שיודע לפלוני נכסים גלויים טמונים ולא
יודיע לבית דין.
 .4ואם יש לו בעלי חובות הרבה  -אין צריך להישבע שבועה זו לכל אחד
ואחד אלא שבועה אחת לכולם.

.1

רמב"ם :דין תורה אם נמצאו נכסים ללוה מסדרים
לו ונותנים לו השאר למלוה .לא נמצאו נכסים אם לא
הוחזק כרמאי אין לב"ד לדרוש ולחקור אחריו ולא
להיכנס לביתו ולהכלימו ולא להזקיקו להביא ראיה.
אבל מחרימים על מי שיש לו ולא יפרע לו.
ואם ב"ד מסופק בעסקו של לוה ,יש לדרוש אם רמאי
הוא.

√ומשרבו הרמאים ונעלה דלת בפני לווים תקנו
הגאונים להשביע הלוה שבועה חמורה בנק"ח שאין לו
כלום יותר על מה שסידרו ,ושלא החביא במקום אחר
שלא נתן מתנה ע"מ להחזיר.
בעה"ת :י"א ששבועה זו שתיקנו הגאונים היא
שבועת היסת.

ָ
תו ָר ֶת ָך
מה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

וליתא – שיותר דומה למודה במקצת ,דכשם שמודה
במקצת טעם שבועתו שנשמט משום דוחקו וסובר כשיהיה
לו ישלם ,כן כאן שטוען שאין לו נשמט משום דוחקו,
לפיכך הטילו עליו שבועה שיודה.
ואף שאין ללוה טענת ברי שיש לו במה לפרוע ,אלא טוען
שמא יש לו – משביעים הלוה .והראשונים קראו אותה
שבועת החשד.
רמב"ם :טען המלוה שיש לו והחביא אותם ,אין מין
הדין שיכנס לביתו לא הוא ולא ב"ד ,שנאמר "בחוץ
תעמוד" ,אבל מחרים על מי שיש שלו ולא נותן לבע"ח.

.2

טור :וכולל בשבועה זו שכל מה שירוויח. ,,,
כ"כ הרמב"ם.
א.טור – ואם לא כלל בשבועתו על כל אשר תשיג ידו
מכאן ולהבא – יכול להשביעו סוף כל ל' יום.
כ"כ בעה"ת.

ָּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂש ָיח ִתי:

בס"ד.

חו"מ
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.4

בעה"ת :ואם יש לו בעלי חובות הרבה  -אין צריך
להישבע שבועה זו לכל אחד ואחד אלא שבועה אחת
לכולם ,ששבועה זו תקנת הגאונים ואין מדקדקים
להחמיר בה אלא להקל .כ"כ הטור.

בעה"ת :רב האי – נותנים זמן לשבועה זו צ' יום ,וטעמו
דדמי לאדרכתא שנותנים לו צ' יום אפילו יודעים שיש לו ממון,
כדי שיטרח וימכור ויביא מעות ,כ"ש כשנשמט מבע"ח שיש
להאריך לו עד צ' יום כדי שאם יש לו כלים וטרח וימכור ויביא
מעות.
ול"נ – כיון שחושדים בו שיש לו נכסים ,דמי לאמר לא אבוא,
שמיד כותבים אדרכתא על נכסיו.
והרמב"ם לא כתב שנותנים לו זמן .וצ"ע.

ד"מ:

רשב"א בתשובה :מי שהוא אמוד בעושר אלא שטוען שאין
לו מעות לפרוע ,האם משביעים אותו?
משמע – שאף שרוצה לשלם אם אמר שאין לו )ורוצה לפרוע
בקרקע( צריך להשבע שאין לו מעות ,כ"ש כאן .וכ"מ מהרא"ש.
אבל המרדכי)מהר"ם( – אין משביעים ע"ז ,אלא משלם
במה שמודה.

.1

צט 2 -

לא נמצא ללוה כלום.

סמ"ע :כלום – ל"ד  ,אף שנמצא קצת ולא כדי חובו
משביעים אותו .ומ"ש לא נמצא כלום כלומר לא מזומנים
ולא מטלטלים ולא קרקעות אזי משביעים.

אבל אם יש לו מטלטלים או קרקעות )כדי כל חובו( לא
משביעים מ"מ מחרימים למי שיש לו מעות ולא רוצה
לפרוע מהם.

ותקנו הגאונים
סמ"ע :טעמו – משראו שנתרבו הרמאים ונועל דלת בפי
לווין תיקנו שבועה זו.

בנקיטת חפץ
סמ"ע :שרק בכופר הכל תיקנו היסת ,לפי שאין מעיז
לכפור בפני בעל חובו .משא"כ זה שמודה ויש לחוש
שמשמט עצמו שאין לו עד שירוויח לו השעה.

ושלא נתן מתנה ע"מ להחזיר.
סמ"ע:

מתנה ע"מ להחזיר כדי להבריח מבעל חובו

)בעה"ת(.
פרישה – שאם נתן מתנה ע"מ להחזיר לא הוי מתנה ויקחנו
בע"ח מיד ,משא"כ כשלא היתה דעתו להבריח הוי מתנה עד
סוף הזמן ,וכבר נשבע שכל מי שתשיג ידו יפרע לבע"ח
ומתנה זו בסוף זמנו יתן לבע"ח.

.2

אלא כדרכו

סמ"ע :בסימן צ"ז נתבאר – נותנים לו כבנוני אע"פ
שאכל מתחילה כעני" ,וכדרכו" היינו דרכן של בנ"א.

צט  -א22
 .1ואם נראה לו ממון ) טור :קודם שנשבע או( אחר שנשבע
שבועה זו ) תשובת הרשב"א :או שהיו שטרי חובות כתובים על שמו בידו( ואמר של
אחרים הוא ) ת' הרא"ש :או שאמר יחדתי לאחרים שאני חייב להם( או עסק הוא בידי
 אין שומעין לו עד שיביא ראיה. .2הגה :ואע"פ שיש לו מיגו שהיה יכול להחזירם או לומר לא היו דברים מעולם  -אינו
נאמן ,דהוי מגו במקום חזקה ,דכל שנמצא ביד אדם בחזקת שהוא שלו )המגיד( .א .ויש חולקין
בזה )תשובת הרא"ש וכ"מ מתשובת רשב"א(.
.3ת' הרא"ש :מיהו אם ידוע שיש לו עיסקא מאחרים נאמן לומר על מעות שבידו אלו מעסק
פלוני הם ,במיגו שהיה נותנן לו:

.1

רמב"ם :ואם נשבע ואח"כ השיגה ידו )יותר מכדי
הוצאותיו( ואומר שיש עליו חובות לאחרים – לא יטלו
אחרים אלא בעלי השטר לבד ,שאינו נאמן בהודאתו
להפסיד לבעלי השטר.
וכן אם נראה לו ממון אחר שנשבע או קודם ואמר דשל
אחרים הוא – אינו נאמן עד שיביא ראיה ,שכל הנמצא
ברשות האדם הוא בחזקתו.
כ"כ ה"ה)רמב"ן( ,מרדכי)סמ"ג(.
אבל המרדכי)הרב אביגדור( – לוה נאמן להשבע
שהממון שבידו משל אחרים ,דשמא אחרים נתנו לו ע"מ
שלא יפרע לבע"ח.

ָ
תו ָר ֶת ָך
מה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

ד"מ :ונקטינן כהרמב"ם ורו"פ.

.2

ד"מ)ה"ה( :אין המלוה נאמן לומר שהוא של
אחרים ,אפילו במקום שיש לו מיגו שיכל להחזיר
לאחרים ,דהוי מיגו במקום חזקה כל מה שבידו שלו הוא.
א.אומנם מהרא"ש והרשב"א – משמע דכשיש לו מיגו
נאמן .וכ"ה בת' הרשב"א.

.1

ואם נראה לו.

ָּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂש ָיח ִתי:

בס"ד.
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צט 3 -

כיצד משביעים ללוה אם יש לו ,מי שיודע לו נכסים

טור :ואם נשבע והשיגה ידו ממה שצריך להוצאתו ,ואומר
שיש לו חובות לאחרים – לא יטלו האחרים.
הב"ח – אבל קודם שהשיגה ידו נאמן לומר שחייב
לאחרים ,כיון שבאותו זמן אינו מפסיד לבעל השטר ,שהרי
אין לו מה לשלם .כ"ד התומים.
אבל הש"ך – אין נ"ל ,דמ"מ יש חשש קנוניא שמא יש לו
אע"פ שאנו מוחזקים שאין לו.
כ"ד הקצות – כל שחב לאחרים אפילו במקום שלא שייך
קנוניא אינו נאמן.

נראה לו ממון.
ש"ך :כגון חפצים ומטלטלים ,שאילו מעות אפילו ראיה
לא מהני שיהיו של אותו פלוני לבד ,אלא כשאר בעלי
חובות.
אא"כ מביא ראיה שפלוני נתנם לו בתורת עיסקא לעניין חצי
הפקדון ,אבל ראיה שהוא פקדון אצלו לא מהני ,כיון שיש
לו רשות להשתמש בהם הו"ל עליה לוה.
קצה"ח – מ"ש הש"ך בעיסקה אפילו ידוע אינו נוטל
אלא פלגא פקדון לבד :זה אינו –
שהרי ב"מ)קד (:להכי קרי ליה עיסקא שאפילו אם מת
המקבל אינו נעשה מטלטלים אצל בניו אפילו פלגא דמלוה.
ופירש הרא"ש  -שאם יש עליו בע"ח וכתובת אישה הוא
קודם אם העיסקא בעין .כ"כ כל הפוסקים.
ומ"ש הש"ך בעניין מעות שהפקידו ,כיון שיש לו רשות
להשתמש בהם הוי עליה כלוה:
כבר השיג עליו הח"צ – פקדון כ"ז שהוא בעין ולא הוציאו
יש לו דין פקדון והוי עליה ש"ש וממילא הוא קודם ליטול
פקדונו ואין לבעלי חובות רשות בו.
ובפרט לפי חוק המדינה כיום שאפילו לקח סחורה בהקפה
אם הסחורה בעין הוא קודם.
כ"ד הנתיבות.

של אחרים הוא.
ש"ך :או שאמר על שטרות אמנה או פרוע – אינו נאמן.
ש"ך :רמב"ם – מי שיש עליו שט"ח והלך והודה לאחר
בעצמו בחוב אחר ,אם אין לו נכסים לפרוע לשניהם גובה
בעל השטר לבד ,שלא יעשה זה קנוניא עם אחר נגד בעל
השטר.
כתב ה"ה – משמע דוקא כשאין שם עדי הלוואה .שאם היו
עדי הלוואה על מלוה ע"פ שקדם לשטר שהיא קודמת לשטר
בגביה ,לאפוקי דעת הגאונים .שאל"כ מה קנוניא שייך כאן
הרי בכל גוונא גובה מלוה ע"פ תחילה.
ונ"ל שלא דק אלא אף שיש עדים ,כל שיכול לטעון פרעתי
)לאפוקי תוך זמנו או שא"ל אל תפרעני אלא בעדים(.
וגם מ"ש שמלוה בע"פ מוקדם קודם למלוה בשטר
מאוחר.
אינו נ"ל – דהרמב"ם מיירי במטלטלים שאין בהם דין
קדימה שהיו חולקים ועכשיו שאינו נאמן אינו גובה אלא
בעל השטר לבדו )אבל במעות בעל השטר יש לו דין
קדימה(.

ָ
תו ָר ֶת ָך
מה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

]פירוש – אפילו בדברים שאין בהם דין קדימה אינו נאמן
בהודאתו שחב לאחרים כדי שיטול חלק במטלטלים ,משום
שחב למלוה [.
ובתומים – בדברים שאין בהם דין קדימה )כמו מטלטלים(
כיון שאילו נתן עכשיו שט"ח בעדים היו נוטלים חלק בשוה,
כ"ש המודה בפני ב"ד שמשעת הודאה הוי חוב גמור ויחלקו.
וקצה"ח – ולתא ,שאע"פ שהודאה הוי קניין ויכול לחייב
עצמו ,ה"מ כשאינו חב לאחרים ,אבל כשחב לאחרים הו"ל
כאחר ואינו נאמן .

או מעסק אחר.
סמ"ע :פירוש איש אחר נותן לו סחורה או מעות למחצית
שכר אם יביא ראיה אין בע"ח יכול לגבות ממנו ,דהו"ל
כאילו הוא ברשות הנותן.

שיביא ראיה
ש"ך :הב"ח – אבל הרי"ף כתב טען זה שכל מה שבידו
הוא של אחר – ישבע האחר ויטול.
ואפשר שאף הרמב"ם יודה לזה.

אע"פ שיש לו מיגו.
.2
קצה"ח:
מיגו במקום חזקה.
פירוש :אע"פ שיש לו מיגו שיכול לתלות בו ,מ"מ חזקה
כל מה שתח"י האדם שלו הוא ,מי עדיף ?
הר"ן :היינו מוחזקים שאלו אחיו )ואשתו חייבת יבום(
ואמר אלו בניי )ואשתו פטורה מיבום( – קי"ל כרבי שנאמן
כיון שיש לו מיגו שיכל לתת לה גט לפני מותו.
משמע – מיגו נגד חזקה ,כשהמיגו יכול לעשותו מהני .ג"כ
המיגו יכול לעשותו לתת לו ,למה לא מהני במקום חזקה ?
וי"ל – שכאן ודאי לא רוצה לתת באמת שאז יפסיד שהלה
לא יחזיר לו ,רק שאומר דשל חברו הוא ,אלא המיגו כאן
שיכל לתת לחברו בפקדון או לומר להד"מ ,וא"כ אינו אלא
מיגו דהערמה ושקר ,ומיגו כה"ג לא מהני נגד חזקה.

סיכום:

מיגו במקום חזקה.

 מיגו לא מהני במקום חזקה.
 אא"כ מיגו שיכל לעשותו
 וה"מ מיגו אמיתי ולא של עורמה ושקר.

א .ויש חולקים.
והש"ך :המקור ד"מ)ת' הרא"ש  ,רשב"א(.
וזה אינו )שאין כאן מחלוקת( – שבתשובת הרא"ש מיירי
שידוע שיש לו עיסקא  ,והרשב"א מיירי שהמטלטלים היו
כבר ביד אחר ולכן זה נאמן במיגו .ולכן אין מי שחולק כאן.
נתיבות :הש"ך פסק כדעה זו.
 ודוקא כשאומר מטלטלים אלו של פלוני אינו נאמן
דהוי מיגו במקום חזקה )כל מה שתח"י שלו הוא(.
 אבל כשאומר אני חייב לפלוני – נאמן כשיש לו מיגו
)שהיה נותן לו כשלא הוחזק בב"ד( ,אבל כשהוחזק
בב"ד שאין לו מיגו  -אינו נאמן.

ָּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂש ָיח ִתי:
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 וכן אם אמר מטלטלים של פלוני והמטלטלים ביד
פלוני ויש לו מיגו אף שידוע שהם של בע"ח ויש
עדים וראה – נאמן.
ערוה"ש – ודוקא כשהמיגו היה קודם שהוחזק בב"ד ,אבל
אם כבר ראו או הוחזק בב"ד רק שעתה יש לו מיגו – אינו
נאמן .ואף לדעה זו שנאמן במיגו רק בשבועה.

הש"ך:

צט 4 -

חילוקי דינים

מי שחייב לאחד בשטר ואין לו לשלם ,ונמצאו שט"ח בידו
וטוען דשל אחרים הם )פקדון או שכורים או שאולים( –
אינו נאמן אפילו ישבע אותו אחר ,ואפילו יש לו מיגו שיכל
להחזיר לאחר ולא היו יודעים מזה ,דחזקה כל מה שתח"י
שלו הם ,וא"א מיגו במקום חזקה.
אבל אם אמר מטלטלים אלו מעיסקא של פלוני ,וידוע שיש
בידו כו"כ עיסקא ולא החזיר )כגון תוך זמנו( – נאמן במיגו
שיכל להחזירם לו.
וה"מ כשיש לו מיגו )שלא ראו בידו(  ,אבל ראו בידו קודם
לכן אינו נאמן.
וכן אם יש בידו מעות ואמר משל פלוני הם – נאמן אם יכול
ליתנם לו ,ונוטל האחר חצי ,וחצי הנותר יחלוקו בע"ח עם
השטר.
וכן אם אמר אני חייב לפלוני ,נוטל אותו פלוני חלק במעות
כמו בעלי השטרות ,ואם ראו המעות בידו )כך שלא יכל
לתת לאחר ואין לו מיגו( – אינו נאמן.
וכן האומר מעות אלו קבלתי ע"מ שלא יהא לבע"ח חלק
בהם – נאמן אם לא הוחזקו המעות בב"ד אלא על פיו ,ולא
יגבו בעלי שטרות כלל.

.3

מיהו אם ידוע שיש לו עיסקא.

ש"ך :ודוקא –
א .שידוע בעדים או בשטר שיש לדידהו כו"כ בעיסקא.
ב .לא יכול לטעון החזרתי כספי העיסקא )כגון נאמנות או
תוך זמנו(.
לפיכך :נאמן לומר שהם של פלוני מעיסקא )על חלק
הפקדון ,אבל על חלק ההלוואה אינו נאמן רק כשאר בע"ח(
שאינו נגד החזקה שנתברר שאינם שלו .אבל אם לא היה
אומר מעיסקא של פלוני – לא היה אותו פלוני רק כשאר
בע"ח ונוטל חלק כחלק.
אבל פ"ת)דגמ"ר( – מפורש בש"ס שאף החצי של
המלוה קרי עיסקא ואינו נעשה מטלטלים אצל בניו,
ומפורש בהרי"ף שבע"ח לא גובה ממנו ,שלא כהש"ך.
כ"כ ח' חת"ס)קצה"ח( – שנוטל העיסקא כולה.
נתיבות – מ"ש הש"ך דוקא שלא נאמן לומר החזרתי
ומיירי דוקא שאינו רגיל שיהיו לו עסקות מאחרים ,לפיכך
צריך שלא יוכל לטעון החזרתי ,אבל מי שרגיל לסחור עם
המעות של אחרים – נאמן במיגו )שיכל לתת לאותו פלוני(
אף שיכל לטעון החזרתי וכיון שאינו מיגו במקום חזקה
)שהרי לא כל המעות שבידו שלו הם(.

מעסק פלוני.
ש"ך :אבל אמר של פלוני שהפקיד אצלי לא נאמן אפילו
כשיש לו מיגו.

צט  -ב

צט  -ב
 .1ראובן השביע לשמעון שבועה זו כתקנת הגאונים ולא
השביעו להבא ,ואחר כך תבעו לוי ששטרו מאוחר והשביעו להבא מה
שירוויח יותר על הוצאתו שיתן לו  -אם לא שנשבע היו חולקים וכיון
שנשבע לתת ללוי צריך לקיים שבועתו כך כתב הטור)הרא"ש(.
א .ולי נראה שבית דין יכופו ללוי ליתן החצי לראובן )וע"ל סימן קד סעיף א
כתבתי כסברת הרא"ש(:
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.1

ת' הרא"ש :ראובן השביע לשמעון שבועה זו
כתקנת הגאונים ולא השביעו להבא ,ואחר כך תבעו לוי
ששטרו מאוחר והשביעו להבא מה שירוויח יותר על
הוצאתו שיתן לו ,ואח"כ בא ראובן המוקדם להשביעו גם
להבא ,ואומר שכבר שנבע לתת ללוי .וטוען ראובן כי
שטרו מוקדם והוא יקח תחילה.
תשובה :לא שייך קדימה בדבר שלא בא לעולם ,ואם לא
היה נשבע היו חולקים ,ועכשיו שנשבע ללוי צריך לקיים
שבועתו.
רמב"ם :אף לאחר תקנת שבועה זו אין בע"ח יכול להיכנס
לביתו של לוה להיפרע ואף לא לשליח ב"ד ,אלא הלוה עצמו
יוציא כליו.

.1

צט 5 -

צריך לקיים שבועתו.

ט"ז :והרי הוי כנשבע שלא לפרוע שאין השבועה חלה ?
וי"ל כיון שאין דין קדימה בדבר שאינו בעולם ואם ירצה לא
יעסוק כלל ,נמצא שיכול להישבע שיעסוק ללוי ובזה חלה
השבועה.
והאו"ת – כיון שאין לו דין קדימה ,ובלא שבועה היו
חולקים ,נמצא שעל חצי של לוי חלה השבועה ,וממילא חלה
גם על מחצית של ראובן מדין כולל.

א.
סמ"ע:

יכפו ללוי לתת החצי.

והעיקר כהרא"ש והטור.
שהרי שבועה לא קונה ללוי )קכט/ה ,רט/ב-הגה(  ,אלא
שלוי חייב לקיים שבועתו והיינו לגבי עצמו אבל לגבי בע"ח
יכול לומר מה לי ולשבועתך.
לכן כדי לצאת י"ח שבועתו נותנים ללוי ואומרים לו שזה
בשביל שבועתו ,ואח"כ כופין לוי שיתן מחציתו לראובן.
ונראה שאף לכתחילה יתנו הב"ד החצי לראובן וללוי רק
חצי ,ומה שנשבע שמעון לתת ללוי  ,אין אנו חוששים
לשבועתו לעשות שלא כדין .ועוד שמה שנשבע שמעון ה"ד
כשבידו לתת ,אבל כאן אין בידו לתת הכל שהרי הב"ד
נותנים חצי לראובן.

ועי"ל
הרמ"א)קד/א( :יש אומרים דבדבר שאינו עתה בעולם
ועתיד לבא אחר כך ,לא שייך ביה דין קדימה ,ואם קודם
שבא הדבר לעולם נשבע לתת אותו לבעל חוב מאוחר צריך
לקיים שבועתו )תשובות חזה התנופה( וע"ל סימן צט/ב:

3

צט  -ג11
 .1ת' הרא"ש :ראובן נתן חפץ לשמעון למכור ,ובא לוי בעל
חוב של שמעון ולקחו בחובו :
א.אם ידוע בעדים שחפץ זה של ראובן  -צריך להחזיר לו.
ב.אבל אם אינו ידוע בעדים אע"פ ששמעון מודה שהוא של ראובן  -אין
מוציאין מלוי )שכל הנמצא בבית אדם אנו מחזיקים דשלו הוא ,עד שיתברר בעדים שאינו שלו(.
ג .ואם יטען ראובן ללוי "אתה יודע שזה החפץ שלי"  -צריך להישבע
היסת.
1א .אם ידוע בעדים
סמ"ע :וצריך שיגידו העדים שהחפץ עדיין שייך לראובן,
כגון שהיו במעמד שלושתם כשמסרו ראובן לשמעון
שימכור לו ,שהרי הוא עדיין בחזקת ראובן.
אבל לא מספיק שיעידו שמכירים שהוא של ראובן ,שמא
מכרו לשמעון.
אא"כ הוא דבר העשוי להשאיל או להשכיר וטוען ראובן
שהשאילו לשמעון אז מפסיק שיעידו שהיה של ראובן ואנו
אומרים הוא עדיין של ראובן ,והוא אצלו שמעון בשאלה.
כ"כ הש"ך – לאפוקי בד"ה שכתב :שאם יש עדים שהוא
של ראובן ושמעון לא טוען שקנה ממנו ,לא חוששים שקנה
והוא בחזקת ראובן ) כ"כ הב"ח בשם רש"ל(.

ָ
תו ָר ֶת ָך
מה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

ובנוסף צריך ג"כ עדים שראו ביד לוי ,שאל"כ כיון
ששמעון היה נאמן בלקוח במיגו דהחזרתי לראובן טוענים
ג"כ ללוי.
ה"ה בסרסור ובדברים העשויים להשאיל או להשכיר מיירי
שיש עדי ראה )שאל"כ נאמן לטעון לקוח במיגו דהחזרתי(.
ערוה"ש)אחרונים( – אם בלא עדי ראה ,שלא טוענים
לבע"ח )שלקוח הוא במיגו שהחזיר( .שדוקא כששמעון
היה נאמן מצד חזקה טוענים גם לבע"ח ,משא"כ כשנאמנות
שמעון מצד מיגו ושמעון עצמו טוען שהחפץ של ראובן
באיזה כח יתפוס חפצו של ראובן.

ָּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂש ָיח ִתי:

בס"ד.

חו"מ
חלק 6
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צט  -ג22
ואם שמעון הוא סרסור  -החפצים
 .1ת' הרא"ש:
הנמצאים בביתו שהוא רגיל למכרם אינם בחזקת שלו שימשכנם בעל
חובו .א ).והסרסור או בעל החפץ נאמנים בשבועה( )טור(.
) .2שם( :וכן אם מצא בבית בעל חובו דברים העשויים להשאיל ולהשכיר
ובא אחד ואמר שהשאילם או השכירם לו ,ויש לו שני עדים שהיו שלו -
נאמן ולא יוכל בעל חובו למשכנם בחובו:
1א .נאמנים בשבועה.
ש"ך :לאפוקי בד"ה שלא מצריך

שבועה אא"כ כשטוען

בע"ח ברי )שהחפצים אלו שלך(.
ולפענ"ד אפילו טוען שמא ,שבע"ח דינו כלוקח ויורש
שטוענים להם ומחייבים שבועה אף בשמא ,לאפוקי שיטת
המחבר )קלג/ה( שאין משביעים בשמא.

.2

ויש לו שני עדים.

טור :ואם יש לו רק עד אחד שהוא שלו ,אינו מועיל
להוציאו מחזקת בע"ח שמשכנו.
סמ"ע – וקאי גם ארישא ).1א – אם ידוע בעד אחד שחפץ
זה של ראובן( דלא מהני להוציאו מחזקת בע"ח שמשכנו.
ול"א בזה שכל מקום ששניים מחייבים את לוי ממון
)להחזיר מה שלקח( עד אחד יחייב את לוי שבועה שהוא של

שמעון  ,ומשאיל"מ ! דל"א כן אא"כ שנים מחייבים את
לוי ממון בלא שבועה ,אבל כאן ראובן או שמעון צריכים
להישבע כדי ליטול חזרה מלוי.
והש"ך – חולק ,אף בנסכא דרבי אבא כשהיו שני שחטף
שמחזיר עכ"ז אח"כ מחייבו היסת ששלו הוא ,ועכ"ז אמרינן
על החוטף משאיל"מ  ,כיון ששבועת הנוטל כאן היא רק
אח"כ שנטל ולא תנאי כדי שיטול.
א"כ ג"כ השבועה )של ראובן או שמעון( היא אחר שיחזיר
לוי מה שמשכן ,וא"כ שפיר אמרינן ללוי מתוך שאתה לא
יכול להישבע נגד העד )שזה של ראובן( משלם אף בעד
אחד ! רק שכאן הסיבה אחרת שטוענים ללוקח )לוי( שכל
מה שבידו חזקה דשלו היא.

צט  -ד

 .1רמב"ם :מי שהוחזק שהוא עני וכשר והולך בתום
והדבר גלוי וידוע לדיין ולרוב העם ,ובא בעל חובו להשביעו בתקנה זו,
והוחזק התובע שאינו מסתפק בעניות זו ,אלא רוצה לצערו בשבועה זו
להצר לו ולביישו ברבים כדי להנקם ממנו ,או כדי שילך וילוה מהעכו"ם
או שיקח נכסי אשתו ויתן לו עד שינצל משבועה זו  -אסור לדיין
להשביעו שבועה זו ,ואם השביעו ביטל לא תעשה של תורה לא תהיה לו
כנושה ,ולא עוד אלא ראוי לדיין לגעור בתובע ולטורדו )שלא תקנו הגאונים שבועה זו
אלא מפני הרמאים ,ומאחר שהוחזק זה שאינו רמאי אסור להשביעו(.

.2

הגה :ועיין ביו"ד ס"ס רכ"ג  -עני שקיבץ ממון בשטר קבוץ אם צריך לשלם לבעל חוב:

ָ
תו ָר ֶת ָך
מה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

ָּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂש ָיח ִתי:

בס"ד.
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.1

והוחזק התובע שאינו מסתפק.

סמ"ע:

פירוש אף שיודע התובע שזה עני ואין לו רוצה

לצערו.

לא תהיה לו כנושה.

עי"ל ס"ס רנ"ג.
.2
יוד)רנג/יב( :מי שצריך לבריות

ושט אחר פרנסתו
ונתנו לו צדקה אין בעלי חובות יכולים להיפרע ממנו ממה
שגבה בצדקה:

סמ"ע :ואע"פ שבשו"ע)צז/טו( כתב -הבא להיפרע ממנו
ואינו רוצה ,מותר להיכנס לביתו ולהכותו עד שיפרע ! דוקא
במי שמוחזק שיש לו.

צט  -ה

 .1רמב"ם :מי שהוחזק רמאי ודרכיו מקולקלים במשאו
ומתנו והרי הוא אמוד שיש לו ממון וטוען שאין לו כלום והרי הוא רץ
להשבע  -אין להשביעו.

.2
.1רמב"ם:

הגה :טור)רמב"ם( :ויש לדיין לנדותו או לכופו עד שיפרע ועיין )צז/טו(:

מי שהוחזק רמאי ודרכיו מקולקלים
במשאו ומתנו והרי הוא אמוד שיש לו ממון וטוען שאין
לו כלום והרי הוא רץ להשבע  -אין להשביעו.
ה"ה – וכ"ה בכמה מקומות בש"ס.
מ"מ כתבו המפרשים האחרונים – שאין בכל ב"ד כוח
בזה ,אא"כ הוא ב"ד חשוב.
ומשרבו ב"ד שאינם מומחים יש לחוש שלא יהא כ"א
פורץ לעשות לו דרך לרצונו.

והרי הוא רץ להישבע.
.1
טור)רמב"ם( :כללו של דבר ,כל העושה דין מדברים
אלו וכוונתו לרדוף אחר הצדק מותר ומקבל שכר.
מיהו ה"ה :משרבו דיינים שאינן מומחים,,,

וכ"ה בשו"ע)טו/ה( :יש לדיין לדון דיני ממונות על פי
הדברים שדעתו נוטה להם שהם אמת והדבר חזק בלבו
שהוא כך אע"פ שאין שם ראיה ברורה.
ומשרבו בתי דינים שאינם הגונים ובעלי בינה הסכימו שלא
יהפכו שבועה אלא בראיה ברורה,,,
סמ"ע – ולכן קיצר כאן המחבר.

עי"ל
.2
הרמ"א)צז/טו( :ודוקא שאין לו לשלם אבל אם יש לו
ואינו רוצה לשלם בית דין חובשין אותו ומכין אותו עד
שתצא נפשו וכופין אותו לשלם .

צט  -ו
 .1הכל ת' הרא"ש :החייב לחברו ונתן כל אשר לו לאחר
להפקיע חובו  -לא תועיל ערמתו ,ויגבה בעל חוב חובו ,אפילו היא מלוה
על פה ממקבל המתנה ,א .וישבע מקבל המתנה על דעת בית דין בלא
ערמה ומרמה כמה קבל מתנה מראובן ,ויגבו בית דין לבעל החוב חובו
מכל מה שקבל מראובן.
 .2אבל אם הרוויח כלום בסחורה או בריבית באותה מתנה  -אין בית דין
מגבין לו מהריווח ,דאפילו מקרקעי המשועבדים למלוה אם אכל לוקח
או מקבל מתנה הפירות כמה שנים בא בעל חוב וגובה הקרקע כמו שהוא
ואינו מוציא מידם הפירות שאכלו.
ָ
תו ָר ֶת ָך
מה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

ָּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂש ָיח ִתי:

בס"ד.
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 .3הגה :מיהו אם נראה לבית דין שלא כיונו לערמה רק למתנה גמורה  -קנה המקבל אע"ג
שהיתה כוונתו להבריח )ב"י בשם רשב"א ותוספות ואשירי ומרדכי (:

.1

ת' הרא"ש :ראובן חייב לשמעו מלוה בע"פ ונתן
לו כל אשר לו ללוי להפקיע חוב שמעון – אין לך
אומדנא גדולה מזו שיתן אדם כל אשר לו ויחזור על
הפתחים ,אלא נתכוון להערים להפקיע מהלוואת שמעון,
ולא תפק לו זממו ויגבה מלוי חובו.
רשב"א :הכותב כל נכסיו לאחרים ולא שייר כלום –
יש לו דין מבריח ואין מתנתו כלום ויכול לחזור בו .אבל
אם שייר קצת מתנתו מתנה גמורה ואינו יכול לחזור בו,
אא"כ התנה שיוכל לחזור בו כ"ז שירצה )שאז תמיד
חוזר( ,מ"מ לא נשתעבדו הנכסים למלוה שהרי הם קנויים
למקבל כל שלא חזר בו.
אבל אמר לפני עדים שלא נתכוון אלא להערים אין זו
מתנה כלל.
רשב"א :מי שנתן שטרי חובותיו לאחר וחוששים
שאינה מתנה גמורה אלא כדי להבריחם מבעל דינו – אין
בנו כח להוציאם מיד מקבל המתנה מספק .אבל אם נודע
שלא היתה מתנה אלא שטר אמנה כדי להבריחם מוציאים
ממנו ,ואפילו קדם וכתב שטר הברחה כזה קודם שלוה
מזה.

ד"מ :רשב"א – אין בע"ח יכול להשביע למקבל שלא היתה
הברחה בדבר אלא מחרים סתם ,שהרי טענת שמא היא.
ריב"ש – מי שקיבל מתנה מברחת אסור למקבל להשבע שהיא
שלו הואיל ואיכא ערמה ,מ"מ מתנה כזו באונס או מתנה ע"מ
להחזיר יכול להישבע דשלו היא.

.3

רשב"א :אם היה כתוב בשטר מתנה גמורה ,אין
דנים אותה כשטר הברחה.
וכ"ד הרמב"ן.
וכן הכותב כל נכסיו לאחרים )מתנה גמורה( להבריחם
מבע"ח שילווה ממנו אח"כ – קנה אותו המקבל .וכ"ד
ר"ת.

אה"ע)צ/ז(:

האישה שכתבה כל נכסיה לאחד בין קרוב
בין רחוק קודם שתינשא אע"פ שאם נתאלמנה או נתגרשה תבטל
המתנה ,אין הבעל אוכל פירותיהם ,ואם מתה בחייו אינו יורשה
שהרי נתנה אותם קודם שתינשא.
וכשתמות בחיי בעלה יקנה מקבל המתנה מתנתו קנין גמור ולא
עוד אלא אפילו נתנה מקצת נכסיה או כולם קודם וכתבה
למקבל מתנה קנה מהיום ולכשארצה שהרי לא קנה קנין גמור
עד שתרצה אין הבעל אוכל פירות אותה המתנה ואם מתה אינו
יורשה:

ונתן כל אשר לו.
.1
קצה"ח :ואם שייר לעצמו הוי מתנה ,כמה צריך לשייר ?
בשכיב מרע שנתן כל נכסיו ושייר
להרא"ש – צריך לשייר כדי פרנסתו.
להרי"ף והרמב"ם – אפילו כלשהו .

בדין מברחת
להרא"ש – אם כתב שטר לפני שלוה ,והניח לעצמו כדי
פרנסתו – ה"ז קנה המתנה.

ָ
תו ָר ֶת ָך
מה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

ואם כתב שטר לאחר ההלוואה אף שהניח לעצמו כדי
פרנסתו הרי ידע שיגבו השיעור להלוואתו )ונמצא שלא
שייר לעצמו( – לא קנה המקבל.
אבל להרי"ף והרמב"ם – כל שהניח משהו הוי שיור ,אף
שיגבו ממנו ההלוואה הרי ב"ד משיירים לו כדי סידור מזונו
ל ל' יום וכסות יב"ח .
ואנן קי"ל כהרא"ש – א"כ ה"ה כאן כהרא"ש.

ויגבה בע"ח.
סמ"ע)רשב"א( :אפילו נתן מתנה לקטן גובים ממנו.
א .וישבע מקבל המתנה.
סמ"ע :אבל הנותן אינו נאמן בשבועתו להוציא מיד
המקבל מה שאינו מודה בו.
ש"ך :ואע"פ שהמקבל אינו מחויב להשבע מהדין ,מ"מ
הרא"ש החמיר עליו כיון שלא עשה כהוגן.

.2

אפילו מקרקעי

ש"ך :ול"ד ,שבקרקעות היתה מכירה כדין ,וכיון שאוכל
פירות כדין אין צריך להחזיר .משאכ"כ במתנה זו שלא
היתה מתנה כלל כל הריווח הוא של הנותן ,וצריך מקבל
המתנה ליתנו לבע"ח ומוציאים ממנו מדרבי נתן .וצ"ע !
קצה"ח – ולענ"ד כיון שהנותן נתן למקבל ע"ד שלא יזכה
בו המקבל ונותן למקבל כל בריווח ,וכן כוונת המתעסק
שלא יטול בע"ח כלום בריווח ,שהרי אף לנותן אין לו בו
חלק בריווח.
והנתיבות – ל"ק ,שהרי מעיקר הדין שטר מברחת קנה רק
שהרשות ביד הנותן לחזור בו .ומה שגובה בע"ח ממנו כיון
שלא יצאה לגמרי מרשות הנותן )שהרי יכול לחזור בו(.
ואפילו אכל אחר שנודע לו דלא מהני ההברחה אין צריך
להחזיר דמחילה בטעות כה"ג הוי מחילה.

מיהו אם נראה.
.3
קצה"ח :פירוש כשנותן כל

אשר לידו והמתנה רק
להבריח ויישאר ביד הנותן ,בזה לא יצאה מיד הנותן כלל,
ואפילו מלוה ע"פ גובה ממנו.
אבל כשנותן מתנה לקרובו מתנה גמורה כדי שלא יגבה
ממנו בע"ח )ולא מתכוון לקבל חזרה( אין בע"ח גובה ממנו
אע"ג שכוונתו להבריח כיון שיצאה מרשות הנותן.
כ"כ הנתיבות – כל שנותן מתנה גמורה שאין בידו לחזור בו
קנה המקבל ולא בע"ח ,ודוקא במקום שביד הנותן לחזור בו
קנה בע"ח ,דכיון שיכול לחזור בו לא יצאה מרשות הנותן.
ערוה"ש – ובלבד שהמתנה היתה לפני ההלוואה ,אבל
קדמה ההלוואה למתנה גם בכה"ג בטלה המתנה אף
שהתכוון למתנה גמורה ,כיון שהיתה להפקיע החוב ,דכבר
נשתעבדו נכסיו לבע"ח.

ָּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂש ָיח ִתי:

בס"ד.

חו"מ
חלק 6

הלכות גביית מלוה

צט 9 -

כיצד משביעים ללוה אם יש לו ,מי שיודע לו נכסים

מי שקנה קרקע והתנה שלא יהא רשות לאשתו שעבוד
כתובה על קרקע זו ,או שציוה לכתוב קניין בשם אחיו – לא
הועיל כלום ,ואשתו ובע"ח גובים ממנה.

רק למתנה גמורה
פ"ת)תחו"י( :אלמן נשא אלמנה

וקודם שנשאה כתב
שט"ח לביתו שחייב לה  500ר"ט וזמן הפרעון שעה לפני
מותו .אחרי מותו כשבאה האלמנה ליטול כתובתה הוציאה
הבת שט"ח המוקדם לקחת הבית שהניח כך שלא יישאר
לאלמנה רק חצי הכתובה.
סבר השואל – שאין לשט"ח זה דין מברחת ,שגדר שטר
מברחת שאין הנותן והמקבל מתכוונים שיתקיים דברי
השטר ולא נעשה רק לפנים.
משא"כ אם מתכוון שיתקיימו דברי השטר אין שטרו דין
מברחת ,וכמ"ש הרמ"א כאן.

וזה אינו – אלא דינו כשטר מברחת.
גדר שטר מברחת כל שרואים מענינו שלעורמה מתכוון,
ולכן ג"כ אילו כתב בשטר שתגבה בעוד  10שנים דאפשר
שיגיע הפרעון בחיו קנתה ,משא"כ בנידון דנן שניכר
העורמה שנתן שט"ח שזמנו שעה לפני מותו אע"פ שכוונתו
שיתקיים השטר במלואו מ"מ ניכרת העורמה שלא יגיע לו
נזק אלא בתו תגבה לפני אשתו.
ולכן הוי שטר מברחת.
ובתומים – חולק ת' חו"י  ,לא הוי שטר מברחת ,איך אפשר
לפסול שטר בלי טעם ,ובפרט שלר"ת אפילו במבריח זכה
המקבל.
ובתשובת פר"א – אם הבת מוחזקת בבית ברור שהדין עם
הבת להחזיק בבית על שט"ח שלה.

צט  -ז

ת' הרא"ש :הכותב כל נכסיו לאחר ,ואחר כך לוה מאחרים
ובבוא המלוה לגבות חובו מצוה להוציא שטר מתנה שקדם לשטר החוב,
והכל רואים שאע"פ שכתב כל נכסיו לאחרים הוא מחזיק בהם ונושא
ונותן בהם ,ומעולם לא יצאו מרשותו ולא נתכוין אלא להבריח מבעל חוב
שלא ימצאו ממה לגבות ,ויאכל ממון אחרים  -המתנה בטלה וגובה בעל
חוב ממנה אע"פ שקדמה להלוואה:

צט  -ח

צט  -ח
ת' הרא"ש :מי שקנה קרקע והתנה בשעת הקניין שלא
יהא לאשתו שעבוד כתובתה עליו ,או שקנה קרקע וציוה לכתוב השטר
ָ
תו ָר ֶת ָך
מה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

ָּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂש ָיח ִתי:

בס"ד.

חו"מ
חלק 6

הלכות גביית מלוה

צט 10 -

כיצד משביעים ללוה אם יש לו ,מי שיודע לו נכסים

בשם אחיו כדי להפקיע ממנו שעבוד כתובתה  -לא הועיל כלום ואשתו
גובה כתובתה מאותם קרקעו.

הגה :ת' הרא"ש :דכל מי שבא להפקיע תקנת חכמים בערמה ובתחבולה ,וכל שכן לגזול של
חבירו  -חייבים חכמי הדור לבטל כוונתו ,אע"פ שאין כאן ראייה רק אומדנות המוכיחות
היטב.

ָ
תו ָר ֶת ָך
מה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

ָּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂש ָיח ִתי:

בס"ד.

חו"מ
חלק ב6

הלכות גביית מלוה

ק1-

כמה זמן נותנים לפרעון ,לא בא בזמנו ,המסרב לב"ד

סימן ק :המבקש זמן לפרעון ,לא בא בזמנו ,המסרב
לציווי ב"ד .ובו ג סעיפים.

ק-א

 .1רמב"ם :לוה שאמר הריני משלם ,קיבעו לי זמן כדי
שאלוה מאחר או אמשכן או אמכור ואביא מעות  -קובעין לו זמן שלשים
יום.
א.הגה :ואם נראה לדיין שלא יספיק לו ל' יום  -יוסיף לו ,ואם אין צריך כל כך יפחות לו

)טור

בשם תשובת הרי"ף(.

.2ואם אומר התובע שצריך לילך לדרכו ולא יוכל להמתין על הזמן  -אומרים לו שיעשה שליח
שימתין עד הזמן )שם ת' הרא"ש (

.3רמב"ם :ואין מחייבים אותו ליתן משכון ,שאילו היו שם מטלטלים מיד
היו בית דין גובים מהם .א .ואם רצה המלוה להחרים על מי שיש לו
מעות או מטלטלים ומפליג אותו בדברים  -הרי זה מחרים .א .ואין
מחייבים הלוה להביא ערב עד שיתן ,ג.טור :אלא אם כן נראה לדיין שיש
לחוש שמא יבריח או ישמט )ב"י – וגם הרמב"ם יודה לזה(.
 .4הגה :ודוקא לפרעון נותנים זמן ,אבל אין נותנין זמן לשבועה אלא ביום הכניסה הראשון
יש לו להישבע )מרדכי(.
א .וכן אין נותנין זמן לשאר דברים ששעבד אדם עצמו לעשות דבר לזמן פלוני בקנס ,מיד
שהגיע הזמן נתחייב בקנס או שיעשה מה שנתחייב )תשובת רשב"א(:

.1

רמב"ם :לוה שאמר הריני משלם ,קיבעו לי זמן
כדי שאלוה מאחר או אמשכן או אמכור ואביא מעות -
קובעין לו זמן שלשים יום.
ה"ה – דעת הרמב"ם כהרי"ף שאם אין ללוה מעות או
מטלטלים ויש לב"ד לגבות מקרקעות – נותנים לו זמן ל'
יום ,שהרי אף בלא זה א"א לגבות מהקרקע לאלתר אלא
לאחר הכרזה ושומא  ,אבל כשיש ללוה מעות או
מטלטלים מגבים לו מיד.
אבל הר"ח – ס"ל שאין נותנים שום זמן ללוה שהגיע
זמנו לגבות מקרקע ,אלא כיון שהודה לאלתר מתחילים
סדר גבייתו .וכ"כ בעה"ט.
וי"א – שאף לגביית מטלטלים נותנים לו זמן.
ולהלכה :כהרי"ף והרמב"ם.

א.בעה"ת :נותנים לו זמן ל' יום שהוא זמן המספיק
לחזר אחר מעות ,או פחות מ ל' יום אם נראה לדיין
שיספיקו ,הכל לפי ראות עני הדיינים.

ָ
תו ָר ֶת ָך
מה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

וכשנותנים לו זמן לא משביעים אותו )שאין לו לשלם
עכשיו( .וכ"פ הרי"ף.
ואם יש לו ואינו פורע עובר משום "אל תאמר לרעך לך
ושוב" )משלי ג/כה(.
והד"מ]רא"ש ,רמב"ם[ – מחרים סתם מי שיש לו
לשלם ומבקש זמן.
ד"מ)מרדכי( :ואם תבעו ל' יום קודם כדי שיכלה זמן
ב"ד עם זמנו ואז יוכל לגבות לאלתר – לא מהני ,אלא
נותנים לו זמן אחר הגעת זמנו.

.2

הרא"ש :עבר המלוה במקום הלוה ותבעו
ונתחייב ,ואם יתנו ללוה ל' יום יצטרך המלוה להוציא
מנה על מנה לחזור למקום הלוה בזמן הפרעון – יחרימו
סתם במעמד הלוה אם יש לו מעות ולא רוצה לפורעם,
ויתנו זמן ל' יום ,דבשביל שהמלוה גר במקום אחר לא
יפסיד הלוה דינו.

.4

מרדכי :מ"מ אם נתחייב שבועה אין נותנים לו זמן
אלא מיד ביום כניסה ראשון נשבע.

ָּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂש ָיח ִתי:

בס"ד.

חו"מ
חלק ב6

הלכות גביית מלוה
כמה זמן נותנים לפרעון ,לא בא בזמנו ,המסרב לב"ד

א.רשב"א :וכן אין נותנים זמן לשעבוד ,ולכן מי
שהשליש שטר ואמר אם לא אפרע עד זמן פלוני יתנו לו
השטר ,כשעבר הזמן נותנים לו מיד השטר ,ואח"כ נותנים
לו ל' יום לפרעון.

.1

ק2-

קיבעו לי זמן

סמ"ע :מיירי אפילו מלוה בשטר ויש לו קרקעות ידועים
נותנים לו זמן שיפרע מעות ,שהרי אף אם יבוא לגבות
מקרקעות נותנים לו זמן ל' ימי הכרזה.

א .יוסיף לו
ערוה"ש :ואין משביעים הלוה בעד המשכת הזמן )שאין
לו מה לשלם(  ,אבל אם רצונו למשוך זמן רב נראה
שמשביעים אותו.

מטלטלים מיד ב"ד גובים מהם.
.3
ערך לחם :גובים מהם – משמע שאין מחייבים

ולכן אם יש הפסד גדול ללוה במכירת מטלטלים עתה
שיזלזלו הקונים בהם מתוך דוחקו – נותנים גם למטלטלים
זמן ל' יום.

גובים מהם
נתיבות)או"ת( :האידנא מנהג העולם לתת זמן ב"ד אף
למטלטלים.
ערוה"ש – כיון שכל הטעם שלא נותן משכון כיון שאם היה
לו מטלטלים היו גובים מיד ,עכשיו שאף כשיש מטלטלים
נותנים לו זמן ,א"כ יכול המלוה לדרוש משכון.

ב.
סמ"ע:

להביא ערב.

מיירי אפילו אין לו קרקעות ,דמ"מ א"ל כשם
שהאמנתו מתחילה בלא ערב כן האמינו גם עתה.
אא"כ נראה )שאז מביא ערב(.
ג.

ערך לחם :ואם לא ימצא מי שירצה להיות ערב
משביעים אותו או יקבל חרם שלא יבריח )בד"ה(.
אותו

למוכרם אם ימצא בהם זילזול במחיר.

.4

אין נותנים זמן לשבועה.

או"ת :ואם ע"י המשכת השבועה יכול להתברר שלא
יצטרך שבועה או שעשו פשרה – דוחים השבועה.

ק-ב

 .1יש אומרים שהקובע זמן לפרעון חובו והגיע הזמן -
אין נותנים לו זמן אחר.
 .2ויש אומרים שגם לזה נותנים זמן שלשים יום.

א.הגה :ואפילו בא ותבעו שלשים יום קודם הזמן מכל מקום צריכים ליתן לו שלשים מיום
הזמן )מרדכי(.

.1

ר"ח :אין נותנים זמן רק למלוה סתם או שהתנה עמו
שיפרענו כ"ז שיתבענו ,כיון שאין לו זמן קבוע לפרעון.
אבל הקובע זמן לחברו והגיע הזמן – אין נותנים לו זמן
אחר  ,שהרי כבר ידע הזמן והיה לו לטרוח ולחזר אחר
מעות ,לפיכך מורידים המלוה מיד לנכסיו.

.2

אבל הגאונים – לכל מלוה נותנים זמן.
כ"כ הרי"ף.

.1

אין נותנים לו זמן אחר.

סמ"ע :דכיון שקבעו לו זמן הו"ל כאילו התנה עמו שלא
ידחקנו יותר ,והיה לו להשתדל קודם הזמן.

.2

וי"א שגם לזה נותנים.

סמ"ע :אא"כ פירש בשטר ללא דחיה.
ש"ך :רש"ל – דוקא שאין לו אלא קרקע ,אבל אם יש לו
מטלטלים לכו"ע אין נותנים לו זמן אחר.

ָ
תו ָר ֶת ָך
מה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

א .קודם הזמן.
פ"ת)שער המשפט( :ואם תבעו לאחר זמן בינו לבינו
והלוה מודה בדבר – און נותנים לו זמן אחר .מ"מ אם הלוה
כופר שתבעו צריך להישבע היסת ע"ז.
ערוה"ש :המנהג כי"א בתרא שנותנים לו זמן ל' יום בין
מלוה ע"פ או בשטר.
ואף כשיש לו מטלטלים ללוה נותנים לו זמן להשיג מעות
)לאפוקי הש"ך)רש"ל((.
ואף שתבעו ל' יום לפני זמנו נותנים לו זמן ל' יום
מהתביעה .וטעמו – שדרך בנ"א לעשות השתדלות גמורה
להשיג המעות רק כשמגיע הזמן.
אבל בתביעת פקדון אין נותנים לו זמן ,שהרי יכול להחזיר
הפקדון מיד ,אא"כ טוען שנגנב וצריך לשלם נותנים לו זמן
להשיג המעות.

ָּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂש ָיח ִתי:

בס"ד.

חו"מ
חלק ב6

הלכות גביית מלוה

ק3-

כמה זמן נותנים לפרעון ,לא בא בזמנו ,המסרב לב"ד

ק-ג

ק-ג
 .1שלמו השלושים יום ולא הביא  -ב"ד כותבין
אדרכתא מיד על נכסיו ,ואם לא ימצאו לו נכסים אין מנדין אותו )שאין זה
אפיקרותא אלא משתמט לפרוע(.

 .2אבל אם יאמר "איני רוצה לשלם"  -כותבין אדרכתא על נכסיו:
א .ואם אין מוצאים לו נכסים מתרין בו בה"ב ואחר כך מנדין אותו,
ועומד )בנידויו( עד שישלם לו או עד שיטעון שאין לו כלום ,וישבע על זה.
ב .ואם עמד בנדויו שלשים יום ולא תבעו להתיר נידויו  -מנדין אותו עוד
שלשים יום ,ואם עמד בהם מחרימים אותו.
ג .ומשפטי הנידוי והחרם נתבאר ביו"ד של"ד.

.1

רמב"ם :שלמו השלושים יום ולא הביא ב"ד
כותבין אדרכתא מיד על נכסיו ,ואם לא ימצאו לו נכסים
אין מנדין אותו.
אע"פ שב )צח/ה( :קבעו לו זמן להביא ראייה
ולבטל השטר והגיע הזמן ולא בא ,ממתינין לו בה"ב ,לא
בא כותבין עליו פתיחה ומשמתין אותו והוא בנידויו
תשעים יום !
שאני התם שטען מזויף ורצה להביא ראיה לפסול
השטר ולכן נותנים לו זמן ,משאכ"כ שמודה בשטר ורוצה
לשלם רק שרוצה זמן – אין נותנים לו זמן אחר ל' יום.

ָ
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.2

רמב"ם :אבל אם יאמר ,,,

ה"ה – מבואר ב"ק)קיב (:דאי אמר לא אתינא לאלתר
כתבינן.

.1

אין מנדים אותו.

סמ"ע :דמה היה לו לעשות כיון שאין לו ולא סירב
מלבוא לב"ד.

ָּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂש ָיח ִתי:

בס"ד.

חו"מ
חלק ב6

הלכות גביית מלוה

קא 1 -

מגבין מעות או מטלטלים ,תלה מעות בגוי ,חובות לגוי

סימן קא :מגבין לבע"ח מעות או מטלטלים ,ואם
תלה מעותיו בגוי ,ואם יש עליו חובות לגויים.
ובו י"א סעיפים.
)כתובות :פו ,צ(.

קא  -א

קא  -א
בא לפרוע :
 .1אם יש לו מעות  -צריך ליתנם לו ואינו יכול לדחותו אצל מקרקעי או
מטלטלי.
 .2הגהות)הר"ם( :ואם אינו ידוע לנו שיש לו מעות  -אין משביעין אותו.
א.ואפילו חזינן שיש לו מעות והוא אומר אינם שלי אלא של פלוני  -לא
משבעינן ליה ,אבל מחרימים על כל מי שיודע שיש לו מעות.
ב.והיכא דאמר אין לי מעות ונמצא שקרן  -תו לא מהימן בזה החוב אם
אומר אין לי מעות ,אלא צריך למיטרח ולמזבן ולהביא מעות.
.3הגה :וכן )אפילו לא נמצא שקרן בעדים( אם נראה לבית דין שהוא משקר ויש לו מעות ואינו רוצה
לשלם  -כופים אותו שישלם מעות )טור( .וע"ל סעיף ז ח:

.1

הרי"ף :אם יש לו מעות  -צריך ליתנם לו ואינו
יכול לדחותו אצל מקרקעי או מטלטלי.
כ"כ סה"ת.
טור :מיהו כשיש הפסד ללוה כשפורע במעות במקום
קרקע – יכול לפרוע בקרקע )תו"ס ,הר"ן ,ה"ה(.
כ"פ הנתיבות)או"ת(.

.2הגהות

)הר"ם( :ואם אינו ידוע לנו.,,,

הטור :ואם חושש המלוה שיש לו מעות ותולה אותם
בגוי מחרימים על כל מי שיודע שיש לו מעות )כמ"ש
ס"ז(.

.3

בעה"ת :אם הלוה אמוד שיש לו מעות – אין
שומעים לו אלא כופים אותו לתת מעות.

.1

אם יש לו מעות.

ש"ך :ה"ה לעניין כתובת אישה צריכים היתומים לפרוע
מעות אם יש להם מעות בעין.
ואפילו יש ליתומים קרקע מחויבים לתת מטלטלים )כשאין
מעות(.
והבא"ט – כבר כתבתי בספרי מנורת זכריה שהש"ך טעה
בזה ,שהרי באה"ע)ק/א-הגה( מפורש שהרשות ביד
היתומים לסלקה בקרקע.

ָ
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והדגמ"ר – אף מ"ש הש"ך מחויבים לתת מעות ,ליתא
שהש"ך עצמו )קז/סק"ד( כתב – אפילו תפס מטלטלים
יכולים היתומים לסלקו בקרקע.

ואינו יכול לדחותו.
סמ"ע :שהרי המלוה הלוה לו מעות.
מ"מ כשאין לו מעות יגבה קרקע ,ואין יכול להשביעו שאין
לו מעות כיון שמתחילת ההלוואה חשש שמא לא יהיה לו
בפרעון מעות ועיקר סמיכותו היתה על הקרקע.
וכ"ש שלא יכול להכריחו למכור מטלטלים או קרקעות
וישלם לו מעות ,אא"כ קיבל עליו בפירוש בשטר שאז כל
תנאי שבממון קיים.

ואינו יכול לדחותו.
קצה"ח :התנה לפרוע במעות ויש לו הפסד ,האם יכול
לפרוע בשאר דברים ?
טור :צריך לפרוע מעות – מיהו אם יש הפסד ללוה אם
יפרע מעות ,יכול לדחותו בקרקע.
ויש לשאול :האם יכול לפרוע גם בשאר דברים ?
א .כתובות)צב :(.ראובן מכר שדה לשמעון באחריות
וזקפן עליו במלוה ומת ראובן ,ובא בע"ח של ראובן
לטרוף השדה משמעון ופייסוהו שמעון במעות
שעדיין נשארו בידו .באים יתומי ראובן לקבל

ָּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂש ָיח ִתי:

חו"מ
חלק ב6

בס"ד.

הלכות גביית מלוה
מגבין מעות או מטלטלים ,תלה מעות בגוי ,חובות לגוי

משמעון דמי השדה .אם ייתן להם שמעון לא יהיה
לו ממה לגבות מהם מה שפייס לבע"ח של אביהם.
ולכן אם פיקח הוא יתן ליתומים קרקע בחובם ויחזור
יוגבהו מהם תמורת מה שפייס לבע"ח.
משמע שאף במקום מכר דהוי כהתנה שישלם מעות
יכול לפרוע ליתומים קרקע.
ב .ויש לדחות ,שכאן מחזיר אותו דבר שקנה ,שע"ז לא
היה תנאי ,שאף בפועל יכול לומר לו קח ממה
שעשית בשכרך .אבל להחזיר סחורה אחרת ודאי לא
יכול להחזיר
ולכן אם התנה בפירוש לפרוע מעות אף שיש לו הפסד
חייב לפרוע מעות ,שכל תנאי שבממון קיים.

קצה"ח:

קא 2 -

חובת פרעון במעות.

חובה זו מדרבנן ,שאם החובה מהתורה לא היינו מתירים
לפרוע בדברים אחרים במקום הפסד.
ערוה"ש :ואם יש לו הפסד –
כגון שחייב לאלם ואם לא ישלם לו מעות יאסור אותו בבית
האסורים יכול לשלם לישראל זה בשוה כסף.
אבל אם ההיזק הוא שצריך לקנות במעות אלו סחורה
במזומן וכיו"ב ואם לא יפסידם ,אין משגיחים עליו וצריך
לשלם מעות.

למזבן ולהביא מעות.
ערך לחם)רדב"ז( :ואם היה החוב על המשכון מוכרו
המלוה ,דהוי אפותקי.

2א .אבל מחרים.
סמ"ע :גם שלא ראו מעות בידו מחרים )כמ"ש ס"י( וכאן
בא לומר שאפילו ראו בידו אין משביעים אלא בחרם סגי.
הט"ז – מיהו בב"י)נמ"י( כתב "יקבל בחרם שאין לו
מעות" ,משמע דלא סגי בחרם סתם אלא הוא עצמו מקבל
עליו חרם.

קא  -ב

 .1אם אין לו מעות  -אין צריך למכור כדי ליתן לו מעות,
אלא נותן לו ממה שיש לו.
 .2ואם יש לו מטלטלים וקרקע ,וחפץ המלוה יותר במטלטלי מבקרקע -
צריך ליתן לו מטלטלים ,א.אלא שנותן לו מאיזה מטלטלים שירצה
הוא ,ואין המלוה יכול לומר איני רוצה מטלטל זה אלא זה:

.1

כתובות)פו :(.אמר ליה רב פפא לרב חמא ודאי
דאמריתו משמיה דרבא :האי מאן דמסקי ביה זוזי ואית
ליה ארעא ,ואתא בעל חוב וקא תבע מיניה ,ואמר ליה
זיל שקול מארעא.
אמרינן ליה זיל זבין את ואייתי הב ליה.
אמר ליה לא אימא לי גופא דעובדא היכי הוה.
√ אמר ליה תולה מעותיו בעובד כוכבים הוה הוא עשה
שלא כהוגן לפיכך עשו בו שלא כהוגן )אבל בצורה
רגילה נותן לו ממה שיש לו(.

.2

הרא"ש :ואם יש לו מטלטלים וקרקע ,וחפץ
המלוה יותר במטלטלי מבקרקע  -צריך ליתן לו
מטלטלים.

דכיון שמעות הילוה לו יחזיר לו כל מה שיותר קרוב
למעות ,והיינו מטלטלים שנמכר כאן כמו במקום אחר.
כ"כ בעה"ת)הרי"ף(.
א.הרא"ש :אלא שנותן לו מאיזה מטלטלים שירצה
הוא ,ואין המלוה יכול לומר איני רוצה מטלטל זה אלא
זה.
כ"כ בעה"ת – שהרי דין בע"ח מהתורה בזיבורית
שנאמר "בחוץ תעמוד" מה דרכו של אדם להוציא ,פחות
שבכלים.
ועוד שכל מטלטלים מיטב הוא ואפילו סובין ,שאם לא
נמכר כאן יימכר במקום אחר.

קא  -ג

 .1אם יש לו מעות וקרקע או מעות ומטלטלין ,והלוה
אומר לפרעו במעות  -אין המלוה יכול לומר איני רוצה מעות אלא קרקע
או מטלטלין.
ָ
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קא 3 -

מגבין מעות או מטלטלים ,תלה מעות בגוי ,חובות לגוי

א) .וכן( אם אין שם מעות אלא קרקע ומטלטלין והלוה רוצה ליתן לו
מטלטלין  -אין המלוה יכול לומר איני רוצה אלא קרקע:

.1

סה"ת :י"א – שאם יש לו מעות וקרקע או מעות
ומטלטלים – יכול המלוה לומר בקרקע או מטלטלים אני
חפץ.
√ולא נהירא – שאין דינו של מלוה אלא במעות
)כשיש מעות(.
א.וכן כשאין מעות רק קרקע ומטלטלים ,אין יכול
לומר תן לי קרקע ,אלא יתן מטלטלים אם ירצה הלוה.

.1

איני רוצה מעות.

סמ"ע :שחכמים השוו דבריהם.
כמו שאם רצה מלוה מעות צריך לתת לו ,כן אם ירצה הלוה
לתת רק מעות צריך המלוה לקבלם.

קא  -ד
 .1ת' הרא"ש :אם אין לו אלא קרקע ובא ליתנו לו ,ואמר
המלוה איני רוצה אותו ואיני מבקש ממך עתה כלום ,אלא אמתין עד
שיהיו לך מעות  -הדין עם המלוה .א .הגה :וע"ל סימן ע"ד
 .2הגה :היו מעות הלוה מופקדות ביד אחר  -מוציאים אותו ונותנין למלוה ,אבל אם היו
בידם בהלוואה אין מוציאים מידם קודם הזמן )תשובת רשב"א אלף קכב( :

.2ד"מ)רשב"א(:

ראובן יש לו מעות ביד שמעון,

מאידך חייב ללוי.
אם המעות פקדון ביד שמעון – מוציאים משמעון
ונותנים ללוי ,אע"פ שיש לראובן קרקע ,דעיקר דינו
במעות.
אבל אם המעות ביד שמעון בהלוואה – אין מוציאים
מידו שאין גובים ממשועבדים במקום שיש ב"ח .

.1

הדין עם המלוה.

סמ"ע :טור)רא"ש( – טעמו שכ"ז שאינו תובע חובו אינו
חייב לקחת חפץ שאינו חפץ ,שאומר המלוה אף שהיו בידי
מעות לא הייתי קונה קרקע שאיני חפץ בקרקע.
פ"ת)בית אפרים( :כאשר נכסי הלוה נעשים זולים
מחמת זה:
מהרא"ש והשו"ע – משמע שאף בכה"ג הדין עם המלוה.
אומנם הרשב"א – צריך המלוה לקבל הקרקע.
מ"מ אין לדיין אלא מה שעניו רואות.

ע"ל
א.
שו"ע)עד/ו(:

ת' הרא"ש :לוה שאמר כשהגיע זמן
הפרעון" :אין לי מעות ולא מטלטלים אלא קרקע טול אותו
בחובך" ,והמלוה אומר" :איני חפץ בקרקע ואני רוצה

להמתין עד שיהיו לך מעות ואינך יכול לכופני שאקח קרקע
כיון שאיני תובע חובי עכשיו"  -הדין עם המלוה.

.2

אין מוציאים מידם קודם הזמן.

ש"ך :במעות פקדון ביד אחרים אין חילוק בין קודם זמנו
או אח"כ ,בכל גוונא מוציאים מיד הנפקד לטובת המלוה.

ובהלוואה אצל אחרים:
ל"מ קודם זמנו  -שאין מוציאים מידם אף שאין ללוה שוה
כסף.
אלא אפילו לאחר זמנו – אם יש ללוה שווה כסף אין
מוציאים מהם אם הלוה רוצה להרויח להם הזמן ,וכמו שאין
נפרעים ממשועבדים כשיש בני חורין.
כ"כ הט"ז.
אבל האו"ת – כשהגיע זמן הפרעון מוציאים מידם ואין
ביד הלוה להרויח להם זמן.

קודם הזמן.
נתיבות)או"ת( :אבל לאחר הזמן מוציאים במקום שאין
הפסד ללוה ,אף שיש לו קרקע.
נתיבות – ודוקא שהלה לא רוצה לשלם ,כגון שהוא אלם,
אבל אם רוצה לשלם קרקע אינו יכול להוציא המעות מדרבי
נתן.

קא  -ה
ָ
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קא 4 -

מגבין מעות או מטלטלים ,תלה מעות בגוי ,חובות לגוי

 .1אם יש ללוה שטרי חובות על אחרים  -יכול להגבותם
לו ,וישומו אותם כפי מה שהוא הלוה אם הוא אלם ,וכפי מה שהם נכסיו
עידית או זיבורית )פירוש המשובח שבקרקע שראוי לקבוע עליו דירה תרגום נאות יעקב
עדית דבית יעקב .ופירוש זיבורית החלק הגרוע שבקרקע מלשון זיבורא שהוא מין מהבעלי
חיים העוקצים(.
א .הגה :ואפילו יש לו שאר מטלטלים יכול להגבות לו שטרות בשויים) .דייק מהתרומות שהביא הב"י
שכתב למאן דאמר אין גובין מיירי שיש נכסים אחרים ממילא למאן דאמר גובין מיירי נמי בכהאי גוונא(:

.1

אם יש ללוה שט"ח על אחרים.

בעה"ת – לא יכול להגבותם למלוה בחובו,
א .לפי שיכול למחול לבע"ח.
ב .אין גופם ממון ויש לנו לילך לטובת המלוה שיגבה
מדבר שתיכף יוכל למכור.
והראיה כשיש מטלטלים ומעות גובה ממעות.
ג .שטרות מצוי בהם קלקול ,לפי שהיא אובדת ולא כל
שעה זוכה להיפרע מהם.
כ"ד הר"ן ,רמב"ן ,רשב"א.

√והרא"ש – יכול להגבותם ,ויישומו אותם כפי מה
שהוא הלוה אם הוא אלם ,וכפי מה שהם נכסיו עידית או
זיבורית
רשב"א :אע"פ שיש לי ראיות מוכרחות שלא מגבים
שטרות ,מ"מ אני רואה שאפילו גדולי המורים מגבים
אפילו משטרי הלוואות.
וכ"כ הרמב"ן.
מ"מ פשוט כשיגיע זמן הפרעון מוציאים מלוה ונותנים
לזה מדרבי נתן.
א.ד"מ :משמע מהרשב"א דמיירי אף שיש למלוה
נכסים אחרים המנהג להגבותם משטרו.

.1

אם יש ללוה שאר נכסים אינו יכול לכפות למלוה לקחת
שטרות.
ואם אין לו או שהמלוה רוצה – מגבים לו שטרות בשומא,
וא"צ כתיבה ומסירה )כיון שב"ד מגבים( ,ושוב הוי כשאר
מכירת שטרות ויכול הלוה למחול ,דבמקום שאין לו נכנסים
שטרות בני גוביינא נינהו )שהרי יש כאן ר' נתן ,שהלוה
חייב למלוה ,ובעלי חובות הלוה חייבים ללוה.
אבל כשיש ללוה נכסים נוספים אין כאן ר' נתן שיאמרו
בע"ח למלוה תגבה מהנכסים שיש לו(.
וכן כשהלוה לא נמצא כאן )הלך או מת( מגבים לו שטרות
בגוביינא.
נתיבות – ה"ה כששותפים חולקים אפילו חובות בע"פ
ואפילו חובות גויים – חולקים בשטרות,וכשנפסד שטר שלו
נפסד.
קצה"ח :מ"ש הש"ך שא"צ כתיבה ומסירה ,היינו מן
הלוה אבל מב"ד צריך כתיבה ומסירה ,שאל"כ אין כאן
הורדה לקרקע ואינו זוכה בו ,שהרי אף בקרקע אע"פ שבני
גוביינא נינהו עכ"ז צריך אדרכתא וגם הורדה ואז אוכל
פירות ולא לפני.
פ"ת)שוב"י( :מ"ש הש"ך שאם יש ללוה נכסים לא
יוכל להכריח המלוה לקחת שטרות – אינו מוכרח ,והוא נגד
לשון הטור וגדולי המורים ,ואין להוציא מיד המוחזק נגד
פסק השו"ע והסכמת גדולי האחרונים.

יוכל להגבותם.

להגבותם לו.

סמ"ע :לאפוקי ממ"ד כיון שאין גופם ממון לא יוכל
להכריח המלוה להיפרע מהם במקום שיש לו שאר
מטלטלים.
והש"ך – חולק.

ט"ז :קשה למה יכול להגבותם שט"ח אף שיש לו שאר
מטלטלים ,הרי יש לחוש שימחול ?
וי"ל דמיירי במעמד שלושתם דשוב אינו יכול למחול  ,או
שיש ללוה קרקעות שאם ימחל יכול לגבות מהם.

קא  -ו

ריטב"א :יש אומרים דבמוכר סחורה אינו מורידו לשומא
כלל ,אלא שנותן לו מעות כמו שהתנה ומאותו מטבע שהתנה:
ָ
תו ָר ֶת ָך
מה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

ָּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂש ָיח ִתי:

בס"ד.

חו"מ
חלק ב6

הלכות גביית מלוה

קא 5 -

מגבין מעות או מטלטלים ,תלה מעות בגוי ,חובות לגוי

הרא"ש בתשובה :היה החוב פחות משיעור הבית ,כגון
הבית שוה  500והחוב  – 100אין שמים שיקבל חומש מהבית,
אלא שמין במה שיוכלו למכור מזה הבית ב ) 100והוא יותר
מחומש(.
ויתנו למלוה שאין לשום למלוה בחובו אלא דבר שיוכל למוכרו
מיד לגבות חובו ,שיש לחוש לנעילת דלת בפני לווין ואין לחוש
להפסד הלוה.

אינו מורידו לשומא.
סמ"ע)ריטב"א( :צריך לשלם מעות

כפי שהתנה ,כי
אנן סהדי שלא מכר לו סחורתו ע"מ לקבל קרקע ,וכופים
ע"ז.
ומ"ש כפי שהתנה – ל"ד שהתנה כן בתנאי גמור ,שא"כ גם
בהלוואה הדין כן ,אלא מיירי כדרך התגרים שמוכרים
סחורה וקובעים זמן לתת המעות ,שאז צריך לפרוע מעות
מזומנים ,שכל סוחר דעתו לזוזי.
משא"כ בסתם הלוואה שדעתו לא היתה אלא לגמול חסד עם
הלוה )ולא להנאתו(.

ובאה"ט פסק בשם הע"ש – הנותן הלוואה למחצית
שכר ,כיון שמתכוון להנאתו להרויח צריך להחזיר מעות.
וה"ד – שיודעים כוונת הנותן שהלוואה ע"מ שיחזיר לו
מעות ,שאל"כ צריך להמתין לו שימכור סחורתו ויביא לו
מזומנים או יקבלנה בעינה עם הריווח.
וקצה"ח – לא ידענא מנא החילוק ביו הנאתו או לא ,שהרי
עיקר טעם הריטב"א דהוי כאילו התנה בפירוש מעות דוקא,
והיינו משום שמוכר אינו מתכוון להחליף סחורתו באחרת
אלא במעות משא"כ בעיסקא.
והראיה מוכר לחברו ונמצא מקח טעות דינו כבע"ח אף
שהתכוון להנאתו.
הילכך דינו כשאר בע"ח.

שנותן לו מעות.
ריטב"א :וכמו בפועל שהתנה עמו.

קא  -ז

קא  -ז
 .1אם יש מעות ללוה ותולה אותם בעכו"ם והמלוה
חושש שהם שלו  -מחרימין על כל מי שיודע שיש לו ממון או מעות.
א .וי"א שאם הלוה אמוד אין שומעין לו וכופין אותו ליתן מעות:
.1כתובות)פו:(.

התולה מעותיו בגוי אמרינן זיל

זבין ואייתי מעות.
ב"י – וה"מ שידוע כן בברור אבל כשאינו ידוע אפילו
היסת אין ,אלא מחרימים ,כיון שהיא טענת שמא.
כ"פ הטור ,בעה"ת ,רמב"ם.

א.בעה"ת)ת' קמאי( :אם הלוה אמוד אין
שומעין לו וכופין אותו ליתן מעות.

קא  -ח

 .1אם נודע שהממון שלו ותלה אותם בעכו"ם ואינו יכול
ליתן לו כי העכו"ם מעכב  -כופין למכור קרקע וליתן לבעל חוב מעות.
 .2בעה"ת)ס' המקח( ,רי"ו :וכן אם הדבר ידוע שיש לעכו"ם ערעור על נכסי
הלוה וירא המלוה ליטול קרקע מיראת ערעורו של עכו"ם  -צריך הלוה
לטרוח ולמכור וליתן המעות:
.1כתובות)פו:(.

התולה מעותיו בגוי אמרינן זיל

זבין ואייתי מעות.
ג"מ :הוא עשה שלא כהוגן ,עשו בו שלא כהוגן.

ָ
תו ָר ֶת ָך
מה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

טור :אם נודע שהממון שלו ותלה אותם בעכו"ם ואינו
יכול ליתן לו כי העכו"ם מעכב – כופין למכור קרקע
וליתן לבעל חוב מעות.

ָּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂש ָיח ִתי:

בס"ד.

חו"מ
חלק ב6

הלכות גביית מלוה

קא 6 -

מגבין מעות או מטלטלים ,תלה מעות בגוי ,חובות לגוי

קא  -ט

ת' הרא"ש :כל מה שיתן לו מקרקעי או מטלטלין ישומו לו
כפי מה שיוכל למכרם מיד אפילו בביתו לפי השעה ולפי הזמן ,ולא
שיצטרך לחזר למוכרו בעיירות ובשווקים ,או לעכבו עד שימצאו לו קונים
או שיתייקר דאם כן נעלת דלת בפני לווים )שיתן לו הפחות שבביתו אם אין לו מעות ,והמלוה
לא יוכל למוכרה לאלתר(:
ישומו כפי מה שיוכל למוכרן מיד.
סמ"ע :ל"ד מיד אלא אע"פ שעכשיו אין קונה מ"מ שמין
אילו בא אחד לקנותו כמה היה הנותן ,שהרי ב )קג/ח(
ואם לא
דשמין תחילה הקרקע ואח"כ מכריזים ל' יום
ימצאו קונים יקבלו המלוה בפרעון ,הרי שאינו מיד.
כ"כ נתיבות)או"ת( – אין צריך להמתין עד יום השוק,
אבל צריך להמתין ימי שומא והכרזה.
והט"ז – חולק על הסמ"ע ,דא"כ תהיה נעילת דלת בפני
הלווים בדבר שאין בו קונה מיד.

ותו דברא"ש – לא יהא שום דיחוי בדמים ,דא"כ נעלת דלת
בפני לווים.
אלא צריך לשום כפי מה שיקנוהו עכשיו.

ולא יצטרך לחזור
סמ"ע :פירוש – שמין כפי שיוכל למוכרו בביתו ולא
יצטרך למוכרו בעיירות.
לפי הזמן – ולא לפי מה שיתייקר העתיד.
לפי השעה – ולא יצטרך להמתין עד שימצאו קונים הרבה
ויוסיפו זע"ז.

קא  -י

 .1רמב"ם :מגבין למלוה כל המטלטלים שימצאו ללוה ,ואם
לא הספיקו המטלטלים מגבים לו קרקע ,אחר שיחרימו על כל מי שיש
לו מטלטלים ,או על כל מי שיודע שיש לו מטלטלים ואינו מביאם לבית
דין .א) .וכן עיקר ודלא כיש אומרים שצריך לישבע על זה( )הרשב"א(.
 .2וגובים כל הקרקע שיש לו ,אפילו הוא משועבד לכתובת אשה או לבעל
חוב שקדם מגבים לזה מיד ,ואם יבא ראשון ויטרוף יטרוף:

.2

כתובות )צ :(.מגבים לבע"ח מאוחר אע"פ שיש
מוקדם ממנו ,ולכשיבוא הקודם יטרוף ממנו.

1א .וכן עיקר.
סמ"ע :כ"פ הרא"ש שמחרימים ולא משביעים.
כ"כ המרדכי.
והש"ך – חולק ,אף שנותן לו קרקע צריך להשבע ע"פ
תקנת הגאונים )ולא סגי בחרם(.
ובפרט האידנא דנפישי רמאיי טובא יש להחמיר להשבע,
שאל"כ כ"א יאמר אין לי מטלטלים ויתן קרקע כשעת
היוקר.
אבל האו"ת – פסק כהרמ"א ,אפילו היו לו מעות מתחילה
וטוען כי הפסידם אין להשביעו רק להחרים.

ָ
תו ָר ֶת ָך
מה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

מ"מ אם טוען המלוה ברי לי שיש לך מעות ,משביעים אותו
היסת שהרי יש הפרש בין גביית קרקע למעות לפחות בשווי
פרוטה ויש כאן תביעת ודאי על ממון.
כ"פ קצה"ח – שא"צ להשבע ,שהרי כשיש לו הפסד יכול
לפרוע קרקע במקום מעות ,וכאן שטוען שאין לו מעות אם
נשביע אותו יש אנשים שאף על האמת לא רוצים להשבע
ויצטרך למכור נכסיו בחצי מחיר להביא מעות ,ובמקום
הפסד יכול לפרוע קרקע.
ולכן אין צריך להשבע אא"כ ידוע לנו שיש לו מעות.

ואם יבוא ראשון ויטרוף יטרוף
.2
ערך לחם :אבל אם היו שם מטלטלים שהיו משועבדים
לראשון אג"ק )דאז מהני שעבוד( ויש חשש שהמלוה השני
יוליכם חוץ לעיר או יבזבזם ולא יהא לראשון להיפרע אח"כ
– אין מגבים לשני.

ָּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂש ָיח ִתי:

בס"ד.

חו"מ
חלק ב6

הלכות גביית מלוה

קא 7 -

מגבין מעות או מטלטלים ,תלה מעות בגוי ,חובות לגוי

קא  -יא

רמב"ם :היו לו מטלטלין או קרקע ויש עליו חובות
לעכו"ם ,ואומר הרי כל נכסי משועבדים לעכו"ם ,ואם יטלו אותם
ישראל יבואו העכו"ם ויאסרו אותי ואהיה בשביה  -אין שומעין לו ,אלא
יגבה הישראל חובו ואם יאסרוהו העכו"ם הרי כל ישראל מצווים
לפדותו.
נמ"י :לוה שאמר הרי נכסיי לפניכם עשו לו שומא והורידוהו
בהם – אין כופין אותו לטפל בהם ,מיהו יקבל חרם שאין לו
מעות לפרוע.
וכ"ד הגאונים והרמב"ם.

הרי כל נכסיי.
סמ"ע :אפילו ידוע לב"ד שדבריו אמת.

אין שומעים לו
ש"ך)יש"ש( :מיירי שהגיע זמן היהודים לפרוע.

ָ
תו ָר ֶת ָך
מה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

נתיבות)או"ת( – אבל אם רוצה לתת ליהודי קרקע ולגוי
מעות שלא יבוא לנזק – שומעים לו.

ואם יאסרוהו.
ערך לחם :אבל אם כבר

אסרוהו פודים אותו קודם
במעות אלו  ,ורק קודם שאסרוהו לא ,דלא חיישינן למה
שיהא.
וכן אני דן למעשה ,וכ"ש אם יש ספק הכאות דהוי פיקוח
נפש.

ָּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂש ָיח ִתי:

הלכות גביית מלוה

חו"מ
חלק ב6

בס"ד.

קב 1 -

מאיזה קרקע מגבים החוב לבע"ח

סימן קב :מאיזה קרקע מגבים החוב לבע"ח.
ובו ה סעיפים.

)כתובות :קי .גיטין :מח .ב"ק :ז ,ח ,מט .ב"מ :סו (

קב  -א

 .1בא המלוה לגבות קרקע  -מגבין לו מן הבינונית
שבנכסי הלוה ,דבשלו הם שמין:
.1גיטין

)מח :(:בע"ח בבינונית.

גמ)שם( :מ"ט ? כדי שלא יראה אדם דירה נאה וכו'.

א.כתובות)קי :(.בשל מי שמין ?
√ר"נ אמר – בשל לוה שמים )שאם יש ללוה שדה שהיא
בינונית לכל אדם ואצלו היא עידית ושאר שדותיו גרועים מזה,
אין בע"ח גובה ממנו(.

ורב ששת

אמר – בשל עולם הן שמין.

רי"ף ,רא"ש,

רמב"ם :הלכה כר"נ.

מן הבינונית .
.1
ב"ק)ח :(.אמר עולא –

דר"ת בע"ח דינו בזיבורית
שנאמר "בחוץ תעמוד והאיש אשר אתה נושה בו יוציא את
העבוט" ,מה דרכו של אדם להוציא החוצה את הפחות
שבכלים .ה"ה בפורע בקרקעותיו.
אלא שארז"ל בע"ח בבינונית כדי שלא תנעול דלת בפני
לווים.
שם)מט :(:ומפני מה לא תיקנו בעידית ? כדי שלא יראה
אדם עידית אצל חברו ויאמר אקפוץ ואלוה לו בכדי
לגבותה.

מן הבינונית
ערוה"ש :ואם יש ללוה כמה שדות בינונית יכול הלוה
לומר לו מאיזה שירצה.
ואם יש למלוה שדה סמוכה לבינונית מסוימת של הלוה
ורוצה אותה ,תלוי במחלקות בקע"ד לענייני חלוקה.
ול"נ :שכאן לכו"ע יכול לכוף ללוה ,שהרי מהדין חייב הלוה
למכור השדה ולהביא למלוה מעות ,אלא שלא הטריחוהו,
א"כ לכל הפחות יהיה כח למלוה שיתן לו הבינונית ,שהרי
זה נהנה וזה לא חסר.

בשלו הם שמים

א.
סמ"ע :בין לקולת הלוה או לחומרא.
לחומרא – כגון שיש ללוה עידית בינונית וזיבורית ,אפילו
בינונית שלו שוה לעידית של שאר העולם גובים הבינונית.
לקולא – כגון שהבינונית של הלוה היא כזיבורית דעלמא.

בשלו.
סמ"ע :לומדים מנזקים )ב"ק ו" (:מיטב שדהו ומיטב
כרמו ישלם" ,מיטב שדהו של המשלם )מזיק ,לוה(

קב  -ב

 .1הרא"ש :היו לו שלשה או ארבע שדות בינונית  -לא יוכל
לומר תן לי משדה פלונית שהיא חביבה עלי ,אלא ברשות הלוה הוא ליתן
לו מאיזה שירצה.
 .2אם חפץ המלוה בזיבורית ואומר לו תן לי זבורית טפי פורתא
א.שומעין לו ונוטלה ב.בזולא דהשתא ולא ביוקרא דלקמיה.
ָ
תו ָר ֶת ָך
מה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

ָּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂש ָיח ִתי:

בס"ד.

חו"מ
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מאיזה קרקע מגבים החוב לבע"ח

ג .הגה :וי"א דאין כופין אותו ליתן לו זיבורית,
דלקמיה כופין אותו ליתן לו בזולא דהשתא) .טור בשם הרא"ש(:

.2

ב"ק)ז :(:בע"ח בבינונית ,ואם א"ל המלוה ללוה
תן לי זיבורית קצת יותר.
ב.א"ל הלוה – או שקלת כדינך שקול כהשתא )מחיר
של עכשיו( ואי לא )שאתה רוצה זיבורית( שקול כיוקרא
דלקמיה.
מתקיף לה רב אחא בריה דרב איקא :אם כן נעלת דלת
בפני לוין ,דא"ל אילו הוו לי זוזי הוה שקלי כדהשתא
השתא דזוזי גבך אשקול כיוקרא דלקמיה.

תן לי זיבורית קצת יותר.
א.הרמ"ה – שומעים לו
ג.אבל הרא"ש – אין כופים אותו לתת הזיבורית.
ד.אבל אם גילה דעתו שמוכן לתת לו זיבורית אלא
שרוצה כיוקרא דלקמיה )שעתידה להתייקר( ,כיון שגילה
דעתו שמוכן לתת ,יתן ע"כ כזולא דהשתא שלא תנעול
דלת בפני לווין.

ד.אלא אם רוצה ליתן לו ביוקרא

שומעים לו
.2
ערוה"ש :טעמו – שהרי מדין תורה גובה מזיבורית אלא
שחכמים תקנו לטובתו בבינונית ,וכיון שטובתו בזיבורית
הדין עמו.

ג.
סמ"ע:

ואין כופים אותו.

וטעמו – לא יפה כח המלוה בזיבורית זו מאילו
היו בינונית )שכח שניהם שוה( ,ובבינונית יכול הלוה לבחור
איזה בינונית יתן לו ,גם כאן יכול לברור הלוה בין בינונית
לזיבורית ולתת לו הבינונית.

ד.
ש"ך:

כופין אותו
והרש"ל פסק כהמחבר שאין כופים אותו לתת

זיבורית.

טור – דא"ל אם היה לי כסף הייתי קונה כזולא דהשתא,
ועכשיו שמעותיי אצלך אתה רוצה למכור לי כיוקרא
דלקמיה ! ולכן אין שומעים לו.

קב  -ג

 .1אם אומר המלוה :תן לי עידית בציר פורתא
פחות(  -אין כופין אותו ליתנה לו ,אפילו ביוקרא דלקמיה.
.2בעה"ת)גאון( :אם אין ללוה אלא עידית  -אינו יכול למכרם ולקנות
בינונית להגבות לבעל חובו ,אלא מגבין לו מהעידית.
.3רי"ו :ואפילו יש לו עידית במקומו ובינונית במקום אחר  -אינו יכול
לומר לו שיטול מהבינונית שיש לו במקום אחר ,אלא צריך ליתן לו
מעידית שבמקום הבעל חוב:

.1

)פירוש מעט

אם רוצה עידית פחות.

.1

עידית בציר פורתא

√ראב"ד) – (1אין כופים אותו ליתנה אפילו כיוקרא
דלקמיה ,שדוקא כשרוצה זיבורית שומעים למלוה ,אבל
אם רוצה עידית לא יכול לכפות כלל על הלוה אפילו
כיוקרא דלקמיה )שהסוגיה מדברת רק על זיבורית טפי פורתא

סמ"ע :והטעם שאין כופים אותו משום שאין שעבוד
המלוה על העידית ,וגם לא שייך הטעם שאם היה לו כסף
היה קונה עידית ,שעידית לא שכיחי למכור.

כ"ד התו"ס ,בד"ה.
ראב"ד) – (2וי"ל שגם על עידית דינה הכי שכופים
אותו לתת ואפילו כזולא דהשתא )שהסוגיה מדברת בין
על זיבורית הן על עידית( .וכן עיקר.
וי"א – אינו צריך לתת כזולא דהשתא ,אבל אם ירצה
לקחתה כיוקרא דלקמיה חייב לתת לו .כ"ד הטור.

.3

ולא על עידית(

ָ
תו ָר ֶת ָך
מה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

ובינונית במקום אחר.

סמ"ע :טעמו – שאם יצטרך לטרוח ללכת למקום אחר
לחרוש ולזרוע ולקצור ינעל דלת בפני לווים.
ובכה"ג אף טורף ממשועבדים שכאן אפילו יש ב"ח בעיר
אחרת ,וכמ"ש קי"א)יא(.

ָּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂש ָיח ִתי:

בס"ד.

חו"מ
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ערוה"ש :אם יש לו עידית וזיבורית ,ובינונית בעיר
אחרת נותן לו את הזיבורית שכאן ,דהוי כיש לו רק עידית

קב  -ד

קב 3 -

וזיבורית שגובה מזיבורית.

 .1אין לו אלא עידית או בינונית או זיבורית יקחנה כמו

שהיא.
א .אם יש לו עידית ובינונית יתן לו בינונית .ב .יש לו עידית וזיבורית
לא יתן לו אלא זיבורית.
 .2יש לו זיבורית ובינונית אם היה לו עידית בשעה שלוה ומכרה  -צריך
ליתן לו בינונית ,ואם לאו  -יתן לו זבורית:

.1

ב"ק)ז :(:אין לו אלא עידית כולם גובין מן
העידית ,בינונית כולם גובין בינונית ,זיבורית כולם גובין
זיבורית.
היו לו עידית ובינונית וזיבורית נזקין בעידית ובעל חוב
בבינונית וכתובת אשה בזיבורית .
א.עידית ובינונית נזקין בעידית ב"ח וכתובת אשה
בבינונית.
ב.עידית וזיבורית נזקין בעידית ובעל חוב וכתובת
אשה בזיבורית.

.2

בינונית וזיבורית נזקין ובעל חוב בבינונית וכתובת
אשה בזיבורית .
ב"ק)ח :(.קתני מיהא מציעא בינונית וזיבורית נזקין
וב"ח בבינונית וכתובת אשה בזיבורית.
ואי אמרת בשלו הן שמין תעשה בינונית שלו כעידית
וידחה ב"ח אצל זיבורית?
√ הב"ע כגון שהיתה לו עידית ומכרה.
פרש"י :ומכרה – לאחר ההלוואה ,שנשתעבד
בינונית שלו לבע"ח מעיקרא בעוד שהיתה עידית בידו.
)שם( :הכי נמי מסתברא מדקתני אחריתי בינונית
וזיבורית נזקין בבינונית ב"ח וכתובת אשה בזיבורית
קשיין אהדדי ? אלא לאו שמע מינה כאן שהיתה לו עידית
ומכרה כאן שלא היתה לו עידית ומכרה.
ב"י :יורשים שלא הניח להם אביהם רק קרקעות ורוצים
לסלק בע"ח של אביהם במטלטלים שלהם – לא יכולים,
שהרי לא חל שעבוד על מטלטלים אלו )שהם אינם של
מורישם(.

מיהו אם רוצים לסלקו במעות אף שאביהם לא הניח להם
מעות יכולים ,שהרי דינו של בע"ח במעות.

1א .יתן לו בינונית.
סמ"ע :אף שהוא כעידית דעלמא ,דבשלו שמים.
אם היתה לו עידית.
.2
סמ"ע :שאז היתה סמיכתו על הבינונית וחל שעבודו עליה
וצריך לתת ממנה ,אף שהיא עתה עידית שלו.

ומכרה
ש"ך :אפילו מכרה קודם זמן הפרעון לאפוקי הרש"ל.

ומכרה.
נתיבות :ואם היתה

לו רק בינונית בשעת ההלוואה וחל
שעבודו עליה ,ואח"כ קנה זיבורית – גובה מזיבורית.
והטעם :שבשעת ההלוואה לא היה על השדה שם בינונית
)אלא שלא היתה לו שדה האחרת( אלא עידית ,ועכשיו
שקנה זיבורית שהוא דבר ששעבדו לו כחמים דהיינו
בינונית – יגבה ממנה.
ואם היתה לו עידית ונשתדפה )שנעשה זיבורית( גובה
מזיבורית )ולא בינונית( לפי ש –
א .דוקא כשמכרה  ,דלא כל כמניה לקלקל בעדית,
משאכ"כ שנתקלקל מעצמו.
ב .גם העידית היתה תחת שעבודו ,שאם היו מתקלקלים
שאר נכסים היה גובה מהעידית.

קד  -ה

קד  -ה  .1טור :היה לו עידית בינונית וזיבורית והתנה עמו לפרוע
מהעידית – הכל לפי תנאו.
ָ
תו ָר ֶת ָך
מה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

ָּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂש ָיח ִתי:
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 .2ואם התנה לפרוע מהעידית והיתה לו עידי עידית ונפסדה  -קיימא
עידית במקום עידי עידית ואינו פורעו אלא מהבינונית.

.2

ב"מ)סו :(:ההוא גברא דזבין ליה ארעא לחבריה
באחריות .אמר ליה אי טרפו ליה מנאי מגבית לי מעידי
עידית דאית לך .אמר ליה מעידי עידית לא מגבינא לך
דבעינן למיקם קמאי אלא מגבינא לך מעידית אחרים
דאית לי.
לסוף טרפוה מיניה ,אתא בדקא דמיא שקיל לעידי עידית
)ונשאר לו עידית(.
סבר רב פפא למימר מעידית אמר ליה והא קיימא.
√אמר ליה רב אחא מדפתי לרבינא ולימא ליה כי אמרי
לך אנא מגבינא לך מעידית דהוה עידי עידית קיימא
השתא קמה לה עידית במקום עידי עידית.

טור :נוסח אדרכתא על נכסי בן חורין  -אתא פלוני ואפיק
שטר חוב על פלוני שסכומו כך וכך וזמנו ביום פלוני וקבענו לו
זמן ב"ד ולא פרעו וכתבנו לו אדרכתא על שדה פלוני וקרענו
שטר חובו:
שו"ע)צח/ט( :רמב"ם :כיצד כותבין האדרכתא:
אם לנכסים בני חורין הורידוהו  -כותבים "איש פלוני

נתחייב לפלוני בדין כך וכך ולא נתן לו מעצמו וכתבנו
לו אדרכתא זו על שדה פלונית שלו"  ,ואחר כך שמין לו ג'

באותה שדה כנגד חובו ,ומכריזין עליה כפי מה שיראה עד
שיפסקו המוסיפים ,ומורידין אותו בחובו לחלק ששמו אותו,
וקורעין שטר החוב אם היה שם שטר.
אם לא היו לו נכסים בני חורין – כותבין האדרכתא כך

"איש פלוני נתחייב לפלוני כך בשטר חוב שבידו ולא
נתן לו חובו ,ולא מצינו לו נכסים בני חורין ,וכבר
קרענו לשטר שיש לו עליו ,ונתננו לפלוני רשות לדרוש

ָ
תו ָר ֶת ָך
מה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

ולחקור ולהיות ידו נטוייה על כל הנכסים שימצאו לו,
וכל הקרקעות שמכר מזמן פלוני והלאה יש לו רשות
לגבות חובו מהכל".
רשב"א :מי שדר במדינה אחת ויש לו נכסים כאן וגם במדינה
אחרת ,ויש לו בע"ח במדינה אחרת – מנהגנו לגבות חובותיו
מהנכסים שיש לו במדינה ששם בעלי חובות.
רשב"א :כשהחוב דבר מועט לא גובים מקרקע חלק קטן שלא
ראוי לכולם ,אלא כופים הלוה לפרוע מעות או שישכיר חלקו
או ימכרנו ויפרע לו במעות.
כ"ד הרי"ף.
והנמ"י – אמרינן גוד או אגוד )קנה אתה גם חלקי או אקנה
אני חלקך בקרקע( ,כדי שיהא חלק ראוי.

.2

במקום עידי עידית

סמ"ע :דאומדים דעתו שלא נתרצה לעידית אלא במקום
שסבר שישאר לו עדי עידית.
והט"ז – חולק הרי קי"ל דברים שבלב אינם דברים ,ולכל
הפחות בעינן גילוי מילתא
ובג"מ )ב"מ סו (:שהוא מקור הדין היתה אמירה בפירוש
שהוא רוצה להחזיק השדה היותר טובה ,וכאן לא כתב
שהיתה גילוי מילתא.
ולכן בלא גילוי מילתא גובה המלוה מהעידית שנשארה.

ָּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂש ָיח ִתי:
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שמין קרקע של לוה ,ואם טעו ]ושומא הדרא לעולם[

סימן קג :שמין קרקע של לוה ,ואם טעו ]ושומא
הדרא לעולם[.
ובו י"א סעיפים.
)כתובות :ק .ב"ב :קז ,קסט .ב"מ :לה ,קז .ערכין :כא ,כב .ע"ז :עב .ב"ק :קז(.

קג  -א11
א.אין
 .1כששמין השלושה שמאין קרקע הלוה
שמין אלא כפי הזמן וכפי השעה שנמכרים הקרקעות או באותו מקום.
.2הגה :ד"מ)הרא"ש( :ואם אין הקרקע מגיע לו כולה ,כגון שאין לו בחוב אלא מנה והקרקע
ביחד נישומת בחמש מאות זהובים  -אין אומרים לו תן חמישית הקרקע ,אלא שמין כמה
שיכול למכור מזאת הקרקע או הבית במאה זהובים ונותנין למלוה.
כללו של דבר אין שמין לו אלא דבר שיוכל למכור מיד ולגבות חובו ואין חוששין להפסד הלוה
)תשובת הרא"ש כלל כ סימן ט( .וע"ל סעיף ה.

.1

ב"ק)קז :(.תנו רבנן שלשה שירדו לשום אחד אומר
במנה ושנים. ,,,
פרשב"ם :לשום – נכסי יתומים למזון האישה
והבנים אין שומת ב"ד פחותה משלשה.
א.בעה"ת)רמב"ן( :אין שמין אלא כפי הזמן וכפי
השעה שנמכרים הקרקעות או באותו מקום.

ג' שמאים
.1
נתיבות :ג' השמאים צריכים להיות יחד לפי שהם נקראים
ב"ד של הדיוטות )ב"מ לב (.וכמו שב"ד צריכים לשמוע
אחד דברי חברו כי אולי אחד יודה לדברי חברו ,כן גם
בשמאים .וכן אם אחד אינו יודע ,צריך לקרוא לאחר.

א.

סמ"ע :השומא כפי שהיה הלוקח מחזר לקנותו.

.2

חמישית הקרקע.

פ"ת :ת' צ"צ – דהיינו דוקא כשבא לגבות מהלוה עצמו
אז מייפים כוחו של מלוה שיטול חלק כשיעור חובו ולא
חיישינן להפסד הלוה.
אבל כשיש עוד בע"ח מאוחרים אין יכול המוקדם ליטול
אלא חמישית ,דחיישינן להפסד בע"ח מאוחרים )כמבואר
ס"ה(.
אבל שער משפט – חולק ,כיון שחמישית קרקע אינה
שוה כפי חובו ה"ז נוטל פחות מחובו ולא הוי גוביינא ,אלא
בעינן שומת גיבוי החוב עצמו בכל גוונא.
כ"כ שו"ת ח"צ.

כפי הזמן

קג  -א2
 .1 2ואחר כך מכריזין עליה כפי מה שיראו עד שיפסקו
המוסיפים .א .ואם קרקע זה היה טורף המלוה מהלקוחות צריכים
להכריז עליה שלשים יום כדרך שמכריזין על נכסי יתומים )וע"ל ר"ס קט(.
 .2ובאים הלוקחים וקוצבים דמים כרצונם :אם מצאו בה בשומת בית
דין או יתר לוקחים הדמים ונותנים אותן למלוה ,ואם רצה המלוה
לקחתה באותו סך הוא קודם.
ָ
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 .3ואם לא מצאו בה כדי שומתן  -מחליטים אותה למלוה בכדי שומתן.
 .4הגה :ויש חולקין וסבירא להו דהוא הדין אם בא לגבות מבני חרי כיון שנמכר שלא
מדעתו בבית דין צריך שומא והכרזה כמו בשל יתומים )טור וב"י בשם התרומות(:

.1ערכין)כא:(:

המלוה רוצה לקחת בשומא ללא
הכרזה.

שום היתומים ל' יום ,ומכריזין

בבוקר ובערב.
פרש"י :ב"ד יורדים לנכסי יתומים למוכרן לגבות
בע"ח שמין הקרקע ומכריזים ל' יום "כל הרוצה לבוא
לקנות".
)שם( :בבוקר ובערב – משום דבוקר שעת יצאת
פועלים ,אם בעה"ב רוצה לקנות יאמר לפועלים לבדוק
את הקרקע אם טובה היא ,ובערב יזכור לשאול אותם מה
טיבה של הקרקע ויוכל לקנותה.
)שם( :ומכריז" :שדה פלוני במצריה וכך היא השומה,
הרוצה לקחתה כדי לתת לאישה בכתובתה ולבע"ח חובו,
ולפי שיש מעדיפים לפרוע לאישה לבע"ח כיון שהם
מתרצים בזוזים שבורים וחסרים ,ואפשר לפרוע להם על
יד על יד.
ערכין)כב :(.א"ר חיסדא – בא להכריז רצופות
ל' יום ,בשני וחמישי שישים יום )אע"פ שב –  60יום יש רק
 18ימי הכרזה ,כיון דמשכא מילתא שמעי אינשי(.

√ב"י]רמב"ם[ :בבני חורין מכריזים כפי מה שיראו
ב"ד עד שיפסקו המוסיפים.
אבל בעה"ת – כמו ביתומים ל' יום ,גם בבע"ח צריך

להכריז ל' יום .4

כ"כ הטור – כיון שנמכר שלא מדעתו ע"פ ב"ד צריך
הכרזה כמו ביתומים.

.2

בעה"ת :ואם מצאו קונה אבל מלוה רוצה לקחתה
בשומתן או יותר הוא קודם לכל אדם.

תו"ס – אין צריך להכריז והמלוה יקבלנו כפי שומת
ב"ד .וכ"ה בירושלמי.
אבל בעה"ת – לא קי"ל כהירושלמי משום שהבבלי
)כתובות קי (.חולק .כ"כ הראב"ד.
כ"כ הטור :דמ"מ משלימים ימי הכרזה אולי מישהו יתן
יותר.
טור :ואין מניחים הלוקח לאכול פירות עד שילמו כל
ימי ההכרזה.

.3

הרא"ש :לא מצאו מי שיוסיף על השומא ,מוכרים
למי שמציע השומא )אם המלוה לא רוצה בה( ,ואם אף
כדי שומתן לו מצאו מחליטים אותה למלוה בכדי שומתן.

כתובות)ק :(:אמר אמימר משמיה דרב יוסף – ב"ד שמכרו
שלא בהכרזה כמי שטעו בדבר משנה וחוזרים.

.1

מכריזים.

סמ"ע :וכותבים שאחריות קרקע על הלוה ,ואין לו רשות
ללוה בקרקע זו מהיום ועד עולם.
ערוה"ש :ומטלטלים צריכים שומא אבל הכרזה אין
צריך כמו בקרקע ,אלא מכריזים בבתי כנסיות פ"א
שמוכרים מטלטלים במקום פלוני מי שירצה לקחת יבוא
ויקח.
ואם יש מנהג למכור גם קרקעות בלא הכרזה  ,הולכים אחר
המנהג.

קג  -ב

 .1שלשה שירדו לשום :אחד אומר  100ושנים אומרים
 ,200או אחד אומר  200ושנים אומרים  - 100בטל יחיד במיעוטו.
 .2אחד אומר  100ואחד אומר  80ואחד אומר  - 120נידון ב  100מפני
שאנו ממצעים מה שיש בין המועט למרובה ומוסיפין על המועט
המחצית וגורעין מהמרובה המחצית ,וכיון שבין האומר  80לאומר 120
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שמין קרקע של לוה ,ואם טעו ]ושומא הדרא לעולם[

יש  ,40כשאתה מוסיף על המועט המחצית וגורעין מהמרובה המחצית
נמצא שהוא נידון ב .100
א .ולפ"ז אם אחד אומר  100ואחד אומר  90ואחד אומר  - 130נידון ב 110
ועל דרך זו שמין ביניהם לעולם:

.1
.2אחד אומר  ,100ואחד אומר  ,80ואחד אומר – 120
ב"ב)קז :(.ת"ר – ג' שירדו לשום,,,

נדון ב .100
ראב"צ אומר – נדון ב .90
אחרים אומרים – עושים שומא בניהם

אר"ה :הלכה אחרים.
ורב אשי אמר – טעמא דאחרים לא ידעינן הילכתא
עבדינן כוותיה ?

.1

)שם( :טעמא דת"ק דאמר מילתא מציעא

פרשב"ם – שהכריע בניהם הוסיף  20על האומר 80
ופיחת  20על האומר  – 120שהרי שניהם מודים ששוה
.100
ונראה בעיני – שה"ה אחד אומר ) 112במקום  (120נדון ב
.100

א√.אבל הרמב"ם – לעולם חולקים ההפרש בין
המועט למרובה ומוספים על המועט ומחצית וגורעים
מהמרובה המחצית.
לפיכך ( 130 – 90 = 40 ) 130 ,100 ,90
נדון ב  90 + 20) = 110או .( 130 – 20

]* :לכאורה ישנה שיטה פשוטה לעשות ממוצע בין כולם
[ (90+100+130)/3 = 107

.1

בטל יחיד במיעוטו.

פ"ת:

פירוש שהולכים לפי רוב דעות אף בחמישה

שמאים.
ואף אם כבר שמו ג' שמאים ואח"כ באו ד' אחרים ושמו
ביותר הדרא .אא"כ ב"ד שמו ב ג' דלא הדרא אף שבאו
אח"כ ד' ושמו בפחות.
נתיבות :וכל השמאים צריכים להיות יחד בשעת השומא,
שאל"כ אינה שומא .דביחד אולי היו השנים מודים ליחיד
כשהיה מראה להם בהוכחות.

נדון ב .110

א.
סמ"ע :ודעת הרי"ף כרשב"ם שנדון ב  100שהרי שנים
אומרים שלא היה שוה יותר מ  ,100ולכן הולכים לפי
הרוב .וכן הילכתא כרשב"א.

קג  -ג

קג  -ג
 .1שמוה ג' ואומר המלוה ישומו אותה ג' אחרים
הבקיאים יותר בשומא  -אין שומעין לו.
.2
.1ע"ז)עב :(.אמר ליה כדשיימי בתלתא ואתו תלתא

הגה :ויכולין אלו שלשה השמאים להיות קרובים זה לזה

ושמוה ,ואמר ליה אידך ליתו תלתא אחריני דקים להו
טפי –
אמר רב פפא – דינא הוא דמעכב.
מתקיף לה רב הונא בריה דרב יהושע – ממאי דהני קים
להו טפי דלמא הני קים להו טפי.
והלכתא כרב הונא בריה דרב יהושע:

ועפ"ז כתב בעה"ת :שמוה ג' ואומר המלוה
ישומו אותה ג' אחרים הבקיאים יותר בשומא  -אין
שומעין לו.

.1

)כ"כ הר"י בן הרא"ש(:

נתיבות :אבל קרובים לבע"ד פסולים.
ואע"פ שדין זה נלמד משומת מעשר שני ושם קרובים
לבע"ד כשרים ! ול"ק דבשומא כ"א מעיד לבע"ד כפי שכלו
כמה שוה ואם יהיו פסולים חיישינן שיאמר פחות או יותר
מכפי מה שבשכלו
משא"כ במעשר שני שדומה לאיסורו ,אבל קרובים זל"ז
שפיר יליף ממעשר שני שאין קרובים זל"ז פסולים ,רק
במקום שצריך שני עדים ,אבל בשומא תמיד כ"א מעיד מה
שבשכלו ללא קשר לחברו ,מש"ה אפילו קרובים זל"ז
כשרים.

קרובים זה לזה

ָ
תו ָר ֶת ָך
מה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

ָּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂש ָיח ִתי:

בס"ד.

חו"מ
חלק ב6

הלכות גביית מלוה

קג4 -

שמין קרקע של לוה ,ואם טעו ]ושומא הדרא לעולם[

קג  -ד

 .1ב"ד ששמו לטורף בנכסי לוקח וטעו בכל שהוא  -מכרן
בטל ,אפילו הכריזו.
א .אבל אם היו נכסים בני חורין וטעו בשומא דינם כבית דין שמכרו
נכסי יתומים וטעו שיתבאר בסימן קט/ג:

.1

רמב"ם :ב"ד ששמו לטורף בנכסי לוקח וטעו
בכלשהו – מכרן בטל ,שהרי הם כשלוחים לטורף וללוקח
ויש להם רשות לתקן ולא לעוות.
כ"ד הרי"ף.
והרשב"א :לא ידעתי מ"ש משומת היתומים שאם טעו
עד שתות מכרן קיים ?
כ"כ בעה"ט.
ה"ה  -וי"ל שבלוקח אין מוטל עליו לפרוע החוב שאינו
יורש שעומד במקום אביו ,לפי שב"ד שלוחי הלוקח ואין
ללוקח להשתדל בפרעון החוב שנאמר לו אם לא היית
חפץ בשומא היית צריך להשתדל בפרעון המלוה ,לפיכך
אם טעו בכלשהו בטל מכרן.
א.משא"כ בשום היתומים או הלוה עצמו ב"ד אינם
שלוחים שלהם לפי שיש עליהם לפרוע החוב.

טעו כלשהו
.1
נתיבות :אין להקשות

איך יתברר שטעו כששמוהו ג'
שמאים ,הרי אף אם יבואו  100ויאמרו ששוה יותר תרי
כמאה!
דזה אינו בשומא )דתרי כמאה ,שאינה עדות גמורה( אלא
הולכים לפי רוב דעות.
ואע"פ שאם מלוה אומר שיישומו אחרים אין שומעים לו,
מ"מ אם באו מעצמם ושמו הולכים אחר רוב דעות.
והפ"ת)ת' רשב"א( – אף שבאו אחרים ושמו בפחות או
יותר לא הדרא שומא ,אף שהם יותר מב"ד.
ואפשר שהרשב"א מיירי שהאחרים לא קבעו עצמם יחד
כב"ד ,ולכן אמרינן מסתמא הב"ד דקדקו.

מכרן בטל.
סמ"ע :טעמו – דהו"ל כשלוחים והשליח שטעה במשהו
חוזר ,דיכול לומר לתקן שלחתיך ולא לקלקל .בין שמכרו
בזול או ביוקר.
וה"ד כשגובים מהלקוחות שאז אין על הלוקח לטרוח למכור
כדי לפרוע למלוה.
אבל כשגובים מהם )א (.לא הו"ל כשלוחם אלא כב"ד,
שהרי על הלוה לטרוח למכור ולפרוע לבע"ח .וכן כשגובים
מהיתומים שעל היתומים לטרוח לפרוע חוב אביהם .ודוקא
כשלא הכריזו וטעו הוא בטל.

שו"ע)קט/ג( :בית דין שמכרו שלא בהכרזה
נעשו כמי שטעו בדבר משנה וחוזרים ומוכרים
בהכרזה.
הגה :ובית דין שהכריזו כראוי ובדקו יפה ודקדקו בשומא אע"פ שטעו
ומכרו שוה מנה בק"ק או ק"ק במנה הרי מכרן קיים.
אבל אם לא בדקו בשומא ולא כתבו אגרת בקורת שהיא דקדוק השומא
וההכרזה וטעו והותירו שתות או פחתו שתות מכרן בטל ,פחות משתות
מכרן קיים.

דינם כב"ד.
ויש חולקים )ט"ז ,או"ת(:

גם בבני חורים דין
הב"ד כשלוחים ,שדוקא ביתומים ב"ד אביהם של היתומים
דינם כבעלים ,אבל הלוה על עצמו מוטל הדבר וכשמכרו
ב"ד נעשו שלוחיו ומכרן בטל.
וי"א – שאף בלקוחות דינם כנכסי יתומים שהב"ד
כבעלים ,כיון שעושים דין תורה )ערוה"ש(.

קג  -ה

 .1אם החוב דבר מועט שלא יגיע למלוה בחובו חלק ראוי
לפי מה שהוא קרקע בית או שדה או כרם ,כשיעור שיתבאר בסימן
קע"א ,ואומר המלוה ללוה או מכור לי מהנשאר לך כדי שיגיע לי שיעור
הראוי לי ,או פרע לי מעותיי  -הדין עמו.

ָ
תו ָר ֶת ָך
מה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

ָּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂש ָיח ִתי:

בס"ד.

חו"מ
חלק ב6

הלכות גביית מלוה

קג5 -

שמין קרקע של לוה ,ואם טעו ]ושומא הדרא לעולם[

 .2ואם אין המלוה רוצה לקנות יותר מכדי חובו ואומר "פרע לי מעותי
מאחר שמה שהוא כדי חובי אין בו שיעור הראוי"  -הדין עמו וכופין את
הלוה למכור הקרקע או למשכנו ויפרע לזה מעותיו.
א .הגה :ואין חוששין להפסד הלוה ואין מרחמים בדין לומר כיצד נוציא הלוה מביתו משום
דבר מועט )תשובת רשב"א אלף קמג(.

 .3אם היה הדבר בהפך ,שלא נשאר ללוה כשיעור  -אינו יכול לכוף
א.ואם היה טורף מלוה קרקע מהלוקח
למלוה שייקחנו במעות.
וכשיגבה חובו לא נשאר ללוקח כשיעור  -יכול לכופו שייקחנו ממנו
במעות:

.1

בעה"ת :כשהחוב דבר מועט שאם יגבה מהקרקע
של הלוה לא יהיה בו שיעור לבית או שדה ,יכול המלוה
לומר ללוה מכור לי מהנשאר כדי שיגיע לי שיעור
הראוי ,או פרע מעותיי.
וכ"מ מב"מ)קג ,(:רי"ף ,וכ"ד הרמב"ן.
כ"כ הרשב"א :כל שלא יגיע למלוה חלק ראוי
בקרקע או בית ושדה כשיעור שאמרו בב"ב)יא – (.אין
המלוה מקבלו ,אלא כופים הלוה לפרוע במעות או
שימכור וימשכן ויפרע לזה חובו .וכן היה מעשה
בירונדא.
]שבעה"ת – ס"ל או שהמלוה יקנה כל השדה או שהלוה יפרע
לו מעות.

[
והרשב"א – ס"ל שיפרע לו רק מעות
בד"ה :ואפשר שהרשב"א לא חולק על בעה"ת,
שבעה"ת מיירי כשהמלוה רוצה שימכור לו מהנשאר,
והרשב"א מיירי שאינו רוצה.

.2רי"ו)רשב"א(:

מי שחייב לחברו מנה ויש לו

קרקע שוה  20מנה ,אם אפשר להשכיר מהקרקע )שיעלה
בפ"א דמי החוב( משכירים ונותנים ללוה חובו ,ואם לאו

מוכרים כולו ופורעים למלוה חובו ולא חיישינן להפסד
הלוה.
א.ואין מרחמים לומר איך נוציא הלוה מביתו בשביל
חוב מעט זה.

.3

סה"ת :בעל המאור – בע"ח הטורף מלקוח
)נכסים משועבדים( ולא משאיר ללוקח אלא קרקע קטנה
שאינה ראויה – יכול הלוקח לכוף בע"ח שיקנה ממנו כל
הקרקע.
מכאן למדים שאף בע"ח הנפרע מלוה עצמו ולא נשאר
ללוה אלא קרקע קטנה יכול הלוה לכוף בע"ח לקנות כל
השדה.
כ"כ הטור.
√אבל רי"ו)רשב"א( – כופים הלוה למכור או
להשכיר השדה ולהביא מעות לבע"ח.
א.בד"ה – ולפ"ז לעולם אין כופים המלוה לקנות יותר
משיעור חובו.
ואפילו ת"ל שבטורף מלוקח כופים כבעל המאור ,מ"מ
בלווה עצמו לא כופים אלא כהרשב"א.

.2

כופין הלוה למכור.

נתיבות :מיירי שיכול למוכרו בשוויו ,אבל כשאין קונה
אלא בפחות משוויו אין כופין אותו ,שהרי הש"ך קרי
למכירה זו גוד או אגוד ,ול"א גוד או אגוד בפחות משוויו.
ערוה"ש – ואין חייב למכור לו אלא כדי שיגיע לשיעור
הראוי לו.

או למשכנו
ש"ך :ת' הרשב"א – או להשכירו.
ד"מ – דוקא שעלה בפ"א דמי החוב ,אבל לא שישכירו
שנה אחר שנה ,שאין ממתינים ללוה ,שא"כ תנעל דלת בפני
לווין.
ויותר נראה – שמשכירין שיתן השוכר השכירות מיד )ולא
לבסוף( ,שאל"כ אף בשנה אחת השכירות משתלמת רק
בסוף ואינו בדין שימתין המלוה.
ולכן השמיט המחבר השכירות ,כי בד"כ שכירות משתלמת
לבסוף.

הדבר בהפך.
סמ"ע :אינו יכול לכוף המלוה שייקחנו במעות – מ"מ אם
נותן הלוה הברירה למלוה או שייקחנו במעות או ייתן ללוה
קרקע כדי שיעור והמותר יישאר בידו ,וימכור הלוה השדה
וישלם לו – שומעים לו .והוא מבעה"ת.
ומסיק המחבר שאם טורף מלוקח יכול הלוקח לכופו אף
בלא ברירה .ואף רי"ו יודה לזה.
אבל הש"ך – המחבר בבד"ה ס"ל שרי"ו חולק  ,שכתב
ולפ"ז לעולם אין כופים למלוה לקנות יותר משיעור חובו
)אף בברירה(.
הרי להדיא:
למחבר – לא יכול לכופו אף בברירה ,כרי"ו והרשב"א.
ולבעה"ת – יכול לכופו.
מ"מ מ"ש הברירה אם לא יישאר למלוה כשיעור פשיטא
שלא יכול לכופו ,ואם ישאר פשיטא שיכול כיון שלבסוף
מסלקו במעות )אחר שימכור(.

אין יכול לכופו למלוה שיקחנו במעות.
והש"ך :חולק על המחבר –
המחבר פסק כהרשב"א שחולק על בעה"ת והטור.

ָ
תו ָר ֶת ָך
מה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

ָּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂש ָיח ִתי:

בס"ד.

חו"מ
חלק ב6

הלכות גביית מלוה

קג6 -

שמין קרקע של לוה ,ואם טעו ]ושומא הדרא לעולם[

ולפענ"ד גם הרשב"א יודה שכופים המלוה לקחת מהלוה
הנשאר במעות ,ואף שהרשב"א לא חושש להספד הלוה ה"מ
להוציאו מביתו בע"כ בשביל דבר מועט ,אבל לעניין שלא
נשאר ללוה שיעור קרקע אינו בדין להפסיד ללוה.
] סיכום דעת הש"ך
 אם החוב מועט ולא יגיע למלוה שיעור קרקע ,הרשותביד המלוה לכוף הלוה שיתן לו מעות או שימכור לו
כל השדה ,היינו גוד או אגוד.

-

ובהפך שלא ישאר ללוה שיעור קרקע יכול הלוה
לכפות המלוה למכור כל הקרקע ולהיפרע לו או
שיקנה שאר השדה במעות.
[.
ואין לחלק בין לוה למלוה

ואם היה טורף מלקוח
.3
ערוה"ש :ואם המלוה אמר לא אקח המותר במעות ,אלא
אשייר לו כדי שיעור ,ובנשאר נהיה שותפים – הדין עם
המלוה.

קג  -ו

 .1ת' הרא"ש :קרקע שעשו ב"ד שומא והכרזה להוריד בו
המלוה ,ואירע שנשתהה זמן שלא הורידוהו בו  -כל זמן שלא החליטו
ב"ד הקרקע למלוה אי אייקר או זילי ברשותה דלוה קאי ,וצריך לעשות
שומא אחרת והכרזה אחריו.
 .2בעה"ת :אם ירד המלוה לנכסי לוה והחזיק בהם או מכרן בלא ב"ד -
א.אפילו היתה משכונה בידו ,או אפותיקי מפורש )סמ"ע – פירוש
אינו כלום,
שכתב לו "לא היא לך פרעון אלא מזו" ( ,כיון שיכול לשלם לו מעות ולסלקו.
ב .ויש אומרים שאם עבר הזמן שקבע לו לפרוע או שהיא משכונה
מוחזקת )ג' שנים( ביד המלוה יכול למכרה )לאפוקי הרמב"ן(:

2א .וי"א
ש"ך :ועיקר כסברא ראשונה.
ב .שאם עבר הזמן ,,,או שהוא.
סמ"ע :פירוש אפילו אינו יודע בעדים שכלה הזמן ,דכיון
שמשכונה מוחזקת אצלו ג"ש נאמן לומר שעבר הזמן במיגו
דלקוחה .משא"כ באפותקי מפורש שאינו מוחזק.

יכול למוכרה

סמ"ע :ואע"פ שבמשכון מטלטלים יכול למוכרה ב ג'
שמאים )טור עג/יט(.
ג"כ איירי ששמה ב ג' שמאים ,מ"מ כיון שקרקע חשובה
פליגי אם מהני בלא ב"ד ] כלומר המתיר יתיר רק ב ג'
שמאים[.
והט"ז – כאן אין צריך ג' שמאים ,ושאני מטלטלים
דלהוצאה ניתנו היה יכול למוכרם בשעת קניה כי שמא
יוציאם הלוקח ולא יוכל אח"כ לברר שווים  .משא"כ
בקרקעות שהם לפנינו.
והנתיבות – מיירי שמכרה המלוה ,ואח"כ נעשה בב"ד
שומא והכרזה והחלטה ,דבכה"ג המכירה חלה למפרע.

קג  -ז

מקום שנהגו לכתוב בשטרות שיוכל לירד לנכסי הלוה
ולמכור בלא שומא והכרזה  ,אם נהגו שלא לירד ולמכור כי אם בשומא
והכרזה  -אין לירד ולמכור זולתם:
ָ
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ת' הרא"ש :מקום שנהגו לכתוב. ,,,
טעמו – מפני שהוא לעבור על דר"ת שלא ימשכנו אלא
בב"ד.
ומה שנהגו לכתוב כן מיירי בגוונא שלא ימצא דיין
שרוצה למשכנו אז יש לו רשות לעשות דין לעצמו.
הרא"ש :ראובן תבע לשמעון בשטר של  , 1,000עשו ב"ד
שומא לביתו של שמעון ב  2,500בשומה והכרזה והורידו בו
לראובן ודר בו זמן ,אח"כ נכנס שמעון ודר בו זמן רב.
אין ראובן יכול לומר לשמעון כיון שחזרת לבית והחזקת בו
בטלה שומא ראשונה ונחזור לשום עכשיו שירדו המחירים ,אלא
שומא ראשונה קיימת.

במקום שאין מנהג.
סמ"ע – אין לדון ע"פ השטר אא"כ יש מנהג לעשות לפי
השטר.
והט"ז – מהטור משמע שאף במקום שאין מנהג לבטל
השטר אין לדון כך .וכ"ה ברא"ש.
ומהמחבר – לא משמע כן ,דמ"מ שומעים ללשון השטר.

וקצה"ח – ול"נ שמותר לירד ע"פ השטר ,שהרי האיסור
למשכנו שלא בב"ד מיירי רק במשכון ,אבל לגוביינא שרי,
כמ"ש נמ"י)ר"ת(.

שיוכל לירד לנכסי לוה.
ערוה"ש)או"ת( :דוקא שכתוב בשטר שיוכל בעצמו
לרדת לנכסי לוה שזהו נגד דר"ת ,אבל כשכתוב שיוכל רק
למכור בלא שומא והכרזה תנאו קיים שאינו נגד דר"ת,
דשומא והכרזה אינה מהתורה .ולכן ב"ד יורדים לנכסים
למוסרם למלוה והוא מוכרן בלא שומא והכרזה.

אין לירד.
ערוה"ש :כל זה שלא עשו בניהם תנאי בשעת ההלוואה
)רק כתבו בשטר( ,אבל אם המלוה והלוה עשו בניהם תנאי
מפורש בשעת הלוואה שהמלוה עצמו ימכור נכסיו בלא ב"ד
ובלא שומה והכרזה – כל תנאי שבממון קיים אם הלוה
מודה ,דהא סביר וקביל ,ובכה"ג לא אסרה התורה כמ"ש
בסימן ע"ג גבי משכון ,והאיסור הוא כשלא התנו בניהם רק
כתבו כן בשטר.

קג  -ח
אם ירד מלוה לנכסי לוה בלא רשות בית דין  -אינו כלום,
וכל הפירות שאכל מנכין לו מחובו:
ת' הרא"ש :מלוה שירד לנכסי יתומים קודם
שתבעם לדין – גזלן הוי ,שאין נפרעים מנכסי יתומים
אלא בשבועה )כתובות פז (.וקודם שישבע אין לו שום
זכות בנכסים ,דמי יאמר שישבע.
בד"ה – ול"ד יתומים אפילו שאר אדם אין צריך שבועה,
כל שירד בלא רשות ב"ד אינה הורדה והפירות שאכל
מנכים לו מחובו.
אלא מעשה שהיה ביתומים היה.
ב"ב)קסט :(.כל טירפא )מלקוחות( וכל שומא )מבני חורין(
שלא כתוב בהם שקרעו האדרכתא – לאו טירפא ושומא היא.
כ"פ הטור.

סה"ת :וזה נוסח השומא " במותב תלתא הוינא ואסיק
פלוני אדרכתא דאיתעביד ליה על שדה פלוני מחוב
פלוני שהיה כך וכך ומזמן כך וכך כדכתוב באדרכתא
דיליה ,וקרענא ליה.
ואנחנא בתר הכי שמנא ליה ואכרזנא ליה להאי ארעא
ל' יום כתקון חכמים ,ולא אסיקו דמי דההיא ארעא
אלא כך וכך זוזי ,ולא אשכחן מאן דבעי לזבנא.

ָ
תו ָר ֶת ָך
מה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

ושדרנא מבי דינא תלתא אינשי מהימני ובקיאין בשומא
ושמו ליה ההיא ארעא בכך וכך זוזי דלהוי דיליה
למיכל פירא דארעא בלא נכייתא וליהוי ליה רשותא
למיבנה ולמיסתר ולמיעבד מינה כל רעות נפשיה ולא
ימחה ביה איניש כלום.
דהכי איפסיק דינא קדמנא דיינים דחתימו מתתאי ,ואי
אתי איניש מעלמא וטריף ליה מהדין פלוני דשמינן ליה
בדינא אחריותיה על הדין פלוני דהות חיליה מן קדמת
דנא.
ובתר דשמינן ליה ארעא קרענא לשטרא דאדרכתא
וכתבנא ליה הדין שטרא ומה דהות קדמנא אנחנא בי
דינא כתבנו וחתמנו להיות בידו לזכות ולראיה"
בעה"ת :ואחר שהכריזו ב"ד ,אם ימצא לוקח הרי הם עושים
לו שטר הכרזה הנקראת אגרת בקורת ונותנים אותה ללוקח.
ב"י :ובדברי הרמב"ם לא נזכר שטר זה.
ד"מ)רשב"א( :כשמוכרים ב"ד להגבות לבע"ח כותבים
בשטר שמכרו לצורך בע"ח פלוני שהיה זמנו ביום פלוני ,ואין
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בע"ח מאורח מזה יכול לטרוף מהלוקח ,דהלוקח במקום הבע"ח
עצמו.
ודוקא שב"ד מכרו ,אבל אם הלוה עצמו מכר לשלם לבע"ח
מוקדם ,יכול בע"ח מאוחר לטרוף מהלוקח שקנה לאחר זמן
שלוה.

אם ירד מלוה לנכסי לוה.
סמ"ע :ובא לחדש שמ"ש ממשועבדים בסעיף ו' ,
שמנכים אף מפירות שאכל.
וצ"ע ,שהרי בת' הרא"ש מיירי ביתומים שצריך להשבע כדי
לגבות מהם ומי יאמר שישבע  ,והמחבר כתב כאן בכל מלוה
ולוה ?
וכתב בד"ה – ל"ד נקט יתומים.
ונ"ל – שהמחבר ס"ל שהרא"ש איירי אפילו במקומות
שנהגו ע"פ כתבם ותנאם לירד לנכסי לוה בלא שומא

והכרזה ,או למ"ד אם עבר הזמן יורדים לנכסי לוה בלא
רשות ב"ד ,ואפ"ה ביתומים לא שצריך שבועה.
והט"ז – מיירי שכבר עשו שומא והכרזה בחיי אביהם ולא
הספיקו להורידה לתוכה עד שמת האב ונשאר מחוסר
שבועה נגד היתומים.

אינו כלום
ערוה"ש :אא"כ שמנהג

קבוע בעיר לעשות כן ,שאז
הלווהו ודאי ע"פ המנהג והוי כנתינת רשות מהמלוה.

אינו כלום
ערוה"ש :אפילו קרקע משכונה אצלו או אפותקי מפורש
)שכתב לו לא יהא לך פרעון אלא מזו( מ"מ כיון שיכול
לסלקו במעות אין בעשייתו בלא ב"ד כלום.

קג  -ט1
 .1 1ב"ד ששמו קרקע לבע"ח
הדרא( )טור( ,בין בנכסי לוה א.בין במשועבדים שביד הלוקח ולאחר זמן
השיגה ידו של לוה או של נטרף ג.או של יורשיהם והביאו לבעל חובו
מעותיו  -מסלקין אותו מאותה קרקע אפילו שהתה ביד הבעל חוב כמה
שנים.
א).אבל שומת מטלטלין לא

ד.הגה :וי"א דלוקח לא יוכל לסלק לבעל חוב לאחר שגבה את הקרקע ,דשומא לא הדרא
אלא לבעליו כשגבה ממנו בני חורין ,אבל לא ללוקח )טור בשם הרא"ש (.

.1ב"מ)לה :(.אמרי נהרדעי

– שומה הדר עד

יב"ח.

אמר אמימיר

אנא נהדעי אנא וס"ל שומה הדרא

לעולם.

ואסיקנא :שומה הדרא לעולם ,משום שנאמר "עָ ִ
ׂשיתָ
ַהּיָׁשָ ר ְ ַ
והּטֹוב" )דברים ו/יח(.
ג.תו"ס :ליורשיו נמי הדרא .כ"ד הרמב"ם.
א.הרא"ש :דוקא בקרקעות אבל לא במטלטלים.
כ"כ נמ"י ,בעה"ת ,ה"ה]רמב"ן[] ,רמב"ם[.
ה"ה – וכל דיין שלא דן כן לאו דינא הוא.

נכסי לוקח.
ב.רמב"ם :ה"ה שמו נכסי לוקח למלוה הדרא לו או

ליורשיו.
ה"ה – כן משמע ממעשה דתרי אפדני )כתובות צא(
שטורף לקח האפדני מהלוקח בחוב של  , 1,000ובא

ָ
תו ָר ֶת ָך
מה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

לוקח עם המעות .א"ל למלוה אם שוה לך האפדני 1,000
לחיי ,ואי לא קח הכסף והסתלק מאפדני.
וכן עיקר.
והר"ן – אין ראיה ,דכאן מיירי שעדיין לא החליטו ביד מלוה
)ולכן חוזר לוקח( אבל אם כבר החליטו לא יוכל לסלקו,
שהטעם "עָ ִ
ׂשיתָ ַהּיָׁשָ ר ו ְַהּטֹוב" לא שייך בלוקח שהם הפסידו על
עצמם.
וכן מוכח מב"מ)לה (.שמו מאישה קרקעות ללוה ,ואח"כ נישאת
– אין הבעל )שדינו כלוקח( יכול להחזיר השומא.
ולפי הרמב"ם יש לדחות ראיה זו ,שדוקא שמו ממנה לפני
שנישאת אז הבעל לא יכול להחזיר השומא )שמעולם לא הוי
לוקח ע"ז(  ,אבל אם שמו ממנה כשהייתה כבר נשואה מקרקעות
שהכניסה לבעלה – הבעל יכול להחזיר.

ד.והרא"ש :לוקח לא יכול לסלק בע"ח שגבה.
וכתב ר' יונה – דבעובדא דתרי אפדני מיירי שלא
הכריזו עדיין לכן יכול לחזור ,אבל לאחר הכרזה שוב אין
לוקח יכול לחזור על בע"ח ,דאל"כ אין לדבר סוף.

ָּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂש ָיח ִתי:

בס"ד.

.1

חו"מ
חלק ב6

הלכות גביית מלוה
שמין קרקע של לוה ,ואם טעו ]ושומא הדרא לעולם[

מסלקין אותו

סמ"ע :משום דכתיב " ָעשִׂיתָ ַהיָּשָׁר ְוהַטּוֹב"  ,וטוב זה לפני
משורת הדין שיחזיר לו קרקעו.
ודוקא קרקעות שקרויים נחלה ועומדת לדורות ,אבל
מטלטלים לא.

ג.
ש"ך:

קג9 -

מסלקין אותו

וא"צ קניין אחר אלא סילוק בעלמא )ונ"מ
כשהמלוה ילד קטן(.
כ"כ נמ"י]+רמב"ם[ ,הר"ן.
הגר"א :מסלקין אותו – ודוקא שמשלם כל חובו אפילו
שקרקע אינה שוה כל כך.
שיאמר המלוה או תפרע על חובי אם הקרקע חביבה עליך
או לא אסתלק.

ד .וי"א דלוקח לא יכול לסלק.
הרא"ש :דלוקח זה לקח שיעבוד המלוה לא

שייך ביה
" ָעשִׂיתָ ַהיָּשָׁר ְוהַטּוֹב" כי נכנס בשיעבודו של מלוה ולקח
מעותיו ,יחזור ויקבל מעותיו מן המוכר וישאר למלוה
שעבודו.

פרישה – ואף אם לא יוכל לקבל מעותיו חזרה מהמוכר
איהו אפסיד אנפשיה במה שלח דבר משועבד.

וי"א
הש"ך :בעה"ת ה"ה והרמב"ן פסקו כהמחבר והרמב"ם.
הש"ך :ריטב"א – אם שמו קרקע לקטן אינה חוזרת
מהקטן עד שיגדל וידע לאקנויי חזרה.
ויש בזה מחלוקת – בהבנת הגמרא בב"מ)טז (:גבי שומא
הדר –
הריטב"א – ס"ל שצריך לעשות קניין חדש להחזיר הקרקע.
כ"כ הרמב"ן
ולפ"ז שומא לא הדרה מקטן עד שיגדל ויוכל לעשות קניין.
אבל לפי מה שקי"ל כנמ"י והר"ן – דס"ל שא"צ קניין
מחדש אלא סילוק לבד מהני.
ולפ"ז שומא הדר אף מקטן.
והאו"ת – יש לפקפק בזה מצד אחר הרי שומא הדרה מצד
" ָעשִׂיתָ ַהיָּשָׁר ְוהַטּוֹב" וקטן לא בר הישר והטוב ,וכמו בדינא
דבר מצרא )קע"ה(
ערוה"ש :ולפ"ז גם כשיגדל אין צריך להחזיר .וצ"ע
לדינא.

קג  -ט2
 .1 2ואם המלוה סתר ובנה ולא השביח הקרקע בכך -
אינו נוטל הוצאתו.
 .2ואם השביח:
א .מחמת הוצאה  -נשבע ונוטל כדין היורד ברשות.
ב .ואם השביח מאליו ,כגון שנתייקר  -אינו נותן אלא דמי חובו בלבד.

ג.הגה :ויש אומרים דאם הוציא עליו והשביחה לא הדרא כלל ,ואם נתייקרה לא הדרא
אלא כשעת היוקר )טור בשם הרא"ש (.

 .3ואם הוזל  -לא הפסיד המלוה ,ואם רוצים לסלקו צריך לתת לו כל דמי
חובו.
 .4ואם קנו מידו שלא לסלקו  -שוב אינם יכולים לסלקו.

.5
.1בעה"ת ,ה"ה:

הגה :הגבה הלוה למלוה עצמו מרצונו בלא בית דין לא מהדרינן ליה )טור(:

מלוה שסתר ובנה בקרקע ולא
השביח הקרקע באותו בניין ,כשבא הלוה לסלקו צריך
לתת לו דמי בניין.
√ויש חלוקים – כיון שלא השביח נוטל דמי חובו
בלבד.
ב"י :כיון שספקא דדינא הוא קולא לנתבע ]היינו ללוה
שהוא בעל הקרקע[.

.2

ה"ה :ואם השביח הקרקע –

ָ
תו ָר ֶת ָך
מה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

א.מחמת הוצאה – נשבע ונוטל כדין יורד ברשות
ב.ואם נתייקר מאליו ועמד ממנה למאתיים אין לו
אלא מנה ,שאם יטול מאתיים נראה כנוטל שכר מעותיו
)ריבית(.
ובד"ה – חולק ,אינו נראה כריבית שא"כ איך אוכל
פירות .אלא ע"כ מכר גמור הוא ולכן ולא מחזי כריבית.
ׂשיתָ ַהּיָׁשָ ר ְ ַ
אלא טעמו משום "עָ ִ
והּטֹוב" שלא יצטרך
לפדות הקרקע יותר מכדי חובו.

ָּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂש ָיח ִתי:

בס"ד.

חו"מ
חלק ב6

הלכות גביית מלוה
שמין קרקע של לוה ,ואם טעו ]ושומא הדרא לעולם[

ג.והרא"ש :אם השביח המלוה הקרקע אינה חוזרת
כלל )דשומא הדרא דוקא שלא השביח( אפילו ירצה
הלוה לתת ההוצאה.
ואם נתייקרה – חוזרת כפי היוקר ששוה עכשיו ,שאל"כ
תנעול דלת בפני לווין.
ובד"ה – אין נראה כן מדברי הפוסקים ,ולא משמע כן
מהגמרא ,שבכל גוונא שומא הדרא ,ואין כאן נעילת דלת
כיון שהמלוה אוכל פירות כ"ז שהיא תח"י.

.3

ה"ה :ואם הוזל  -לא הפסיד המלוה ,ואם רוצים
לסלקו צריך לתת לו כל דמי חובו.

.4

רמב"ן :ואם קנו מידו שלא לסלקו  -שוב אינם
יכולים לסלקו ,כיון שמחל וכמו דינא דבר מצרא דמהני
ביה קניין.
כ"כ בעה"ת ,נמ"י)רשב"א ,ר"ן(.

.5

ב"מ)לה :(:אגביה איהו בחוביה – ר' אחא ורבינא
 :ח"א – הדרא√ ,וח"א – לא הדרא.
√מ"ד לא הדרא – סבר שזהו מכר גמור שהרי מדעתו
הגבהו.
ומ"ד הדרא – סבר שאינו מכר גמור ,וזה שהגבהו מדעתו
ולא בא לדין מחמת בושה.
רי"ף ,רא"ש :כשיש מחלוקת בין ר' אחא ורבינא
פוסקים להקל ולא הדרא ,משום שמכירה גמורה היא
שהרי מדעתו הגביהו.

פרש"י :אגביה איהו בחובו –

שמעצמו בלא להטריחו

לדין א"ל טול קרקע זו בחובך.
ב"י – משמע שכל שהטריחו להביאו לב"ד אע"פ שמיד התרצה
לתת לו קרקע – מיקרי שומא והדרא.
רי"ו :אגביה איהו בחובו לא הדרא – מ"מ אם בא
בע"ח מאוחר ואמר )מאחר שהיה מכר גמור( משעת המכירה
נמחל שיעבודך והוי כמכר רגיל  ,ושטר שלי מוקדם למכירה
ואטרוף ממך – אינו ,שלגבי השעבוד הוי כהגבהו בב"ד.
וכן בע"ח מוקדם שטרף מהמלוה שדה זו ,חוזר המלוה ללוה
וגובה משאר נכסיו מזמן השטר )ול"א דהוי מכירה גמורה
ויטרוף רק משעת המכירה(.

.1
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אינו נוטל הוצאתו

סמ"ע :ויש בזה מחלוקת ,ופסק הב"י קולא לנתבע.
וס"ל המחבר – שהלוה שהיה קרקע שלו ובא לסלקו מיקרי
מוחזק בקרקע ,לפיכך המלוה נקרא מוציא ותובע ,והלוה
הוא הנתבע ,ואינו משלם הוצאתו.
ובדרישה – הפוך ,המלוה שקיבלו בשומת ב"ד מיקרי
מוחזק ,לפיכך גם אוכל פירות  ,אלא שחכמים תיקנו ללוה
שאם השיגה ידו שיוכל לקבלה חזרה ,ולכן הלוה הוי תובע,
וצריך לשלם לו ההוצאה .
כ"פ הסמ"ע ,ערוה"ש.
והט"ז – כהמחבר ,שעל המלוה להביא ראיה ליטול
ההוצאות.
והראיה ב"ב)כ"ד (:קדם העיר לאילן קוצץ ואינו נוטל דמים,
קדם האילן קוצץ ונוטל דמים ,ספק קוצץ ואינו נוטל דמים.
וקשה :הרי אילן הסמוך לבור דמספק אינו קוצץ כלל ?

ָ
תו ָר ֶת ָך
מה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

וי"ל :התם )בבור( ספק אם צריך לקצוץ ,אבל כאן ודאי
צריך לקצוץ אלא שהספק על התשלומים ,ועליו להביא
ראיה שאילן קדם כדי ליטול.
גם כאן כיון ששומא ודאי הדרא וספק על התשלומים א"ל
הבא ראיה וטול.
אך הח"צ – כהסמ"ע ,ול"ד לאילן ולעיר ,ששם ממ"נ
צריך לקצוץ האילן תחילה קודם שיקבל דמים ,וכיון שכבר
קצץ צריך אח"כ להביא ראיה לקבל דמים .משאכ"כ שאינו
מסתלק עד שיתן לו הדמים תחילה והבע"ח מוחזק
)שהקרקע אצלו כמשכון(.
כ"כ מו"ה עוזר ]הרא"ש[ ,נתיבות.
כ"כ קצה"ח – ראיה מהרא"ש ,שכתב :טעמו שקרקע
בחזקת הלוקח קיימי ,אלא משום תקנת חכמים "הישר
והטוב" תיקנו חכמים למצרן ,ומספקא לא מפקינן ממונא.
א"כ ג"כ המלוה הוי מוחזק ועל הלוה להביא ראיה.
כ"כ התומים.

2א .השביח ,,,נשבע ונוטל.
סמ"ע :פירוש נשבע כמה הוציא ונוטל דמי הוצאתו ,וגם
חלק בשבח היתר על ההוצאה )עיין ס"ס קע"ח(.
והש"ך – אינו נוטל בשבח אלא כשאר שתלי העיר כמו
ביורד ברשות )שע"ה( שהרי אינו שותף.

ב .אינו נותן
נתיבות)או"ת( :אבל פירות שאכל כיון דהוי רק אבק
ריבית – אין מוציאים ממנו.

אלא דמי חובו.
סמ"ע :וטעמו – כיון ששומא הדרא לעולם הוי המעות
ביד לוה כהלוואה ,ואם יטול המלוה דמי אותו שבח דממילא
)כגון שנתייקר( הו"ל נוטל שכר מעותיו )ריבית(.
ודקדק לכתוב "נתייקר" ,אבל שבח מאליו כגון ארעא ואסיק
שירטון או דיקלא ואלים כיון שניכר השבח לא מחזי כריבית
ולכן צריך לתת לו השבח.
מיהו י"ל איפכא ,נתייקר וכ"ש השביח מעצמו לא יתן לו
אלא חובו.
והש"ך – אף בארעא ואסיק שירטון הוי ריבית ,וכ"ה
ברא"ש.

הוציא עליה ,,לא הדרא.

ג.
סמ"ע :דקנאה בשינוי ולא חוזרת אף אם ירצה הלוה לתת
השבח וההוצאה )כ"פ ערוה"ש(.
מ"מ אם השביחה מאליה שייך ביה הישר והטוב ,ולא שייך
שקנאה בשינוי שי"ל שמזלו דלוה גרם.
והש"ך –אם ירצה הלוה לתת לו השבח וההוצאה אף
הרא"ש יודה שחוזרת.

אלא כשעת היוקר.
סמ"ע)הרא"ש( :דלא מסתבר

כלל ,שימתין הלוה
שיתייקרו הקרקעות ויבוא לפדותה ,שיש נעילת דלת.

.5

מרצונו בלא ב"ד

ָּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂש ָיח ִתי:

בס"ד.

חו"מ
חלק ב6

הלכות גביית מלוה
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שמין קרקע של לוה ,ואם טעו ]ושומא הדרא לעולם[

ב"י :מרש"י משמע שכל שהטריחו לב"ד אף שנתרצה מיד
לתת לו קרקע מיקרי שומת ב"ד והדרא.
כ"כ הסמ"ע.

אך הש"ך – נ"ל איפכא מדברי רש"י ,שכל שלא שמוה
בב"ד בע"כ ,אע"פ שעמד בדין לא הוי אטרוחי ב"ד ולא
הדרא.
וכה"ג ב"ק)קח (.אמר רבא – אע"ג שהטריחו לב"ד בשביל
שבועה ,אם שילם אח"כ מעצמו זכה בכפל.

קג  -י11

 .1קרקע ששמו אותה לבעל חוב ואחר כך שמוה ב"ד
לבעל חוב של זה המלוה  -הרי זו חוזרת ,ולא יהא כוחו גדול מכח בעל
חוב הראשון.
.2הרא"ש :ומיהו בזה יפה כוחו שאם שמוה לראשון ב  100ושמוה לשני ב
 ,200או אם שמוה לראשון ב  200ולשני ב  - 100לעולם לא יחזירנה אלא
ב ) 200וטעמו – כיון שהוא מכר גמור ולא חוזר אלא משום הישר והטוב ,יד השני על העליונה(.

.1

ב"מ)לה :(.שמו ליה לבע"ח ואזל איהו ושמה
לבע"ח דידיה ,א"ל לא עדיף מגברא דאתית מיניה.

סמ"ע :שאם שמו לראשון ב  , 200יאמר השני כיון
שאתה באל עלי מכוח הראשון ולו היתה צריך לשלם ,200
תנם גם לי.
ואם שמו לשני  – 200יאמר לו לא טוב וישר הוא שאפסיד
בגללך.

אלא .200

קג  -י22
 .1קרקע ששמו לבעל חוב ומכרה הבעל חוב או נתנה
במתנה ,א.או ששמוה לבעל חוב מדעתו ,ב .או שמת והורישה  -אינה
חוזרת.
.2הגה :וי"א דאם מת והורישה  -חוזרת אם אין כאן אלא יורש אחד ,אבל אם היו כאן
יורשין הרבה וחלקו ונפל לאחד בחלקו שוב אינה חוזרת )טור בשם הרא"ש(.

 .3שמו קרקע לאשה ונישאת או ששמו ממנה ונשאת  -בעל בנכסי אשתו
כלוקח הוא ולא מחזיר ולא מחזירין לו.
א .וי"א דוקא כשמתה האישה )טור וב"י בשם רש"י והרא"ש( :

.1

ב"מ)לה :(.זבנה ,אורתה )הורישה( ויהבה מתנה -
ודאי מעיקרא אדעתא דארעא נחות ולא אדעתא דזבוני.
פרש"י :בע"ח ששמו לו קרקע ,ומכרה או נתנה או
הורישה לאחר ,אחר זה )לוקח ,יורש ,מקבל( ע"ד קרקע
ירד ולא שיקבל מעות ,דאילו בע"ח יש בו משום "הישר

ָ
תו ָר ֶת ָך
מה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

והטוב" לפי שלא היה לו לקבל אלא מעות ,ואילו אלו
קנו קרקע.
א .ב"מ)לה :(:אגביה איהו בחוביה – ר' אחא
רבינא  :ח"א – הדרא√ ,וח"א – לא הדרא.
√מ"ד לא הדרא – סבר שזהו מכר גמור שהרי מדעתו
הגבהו.

ָּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂש ָיח ִתי:
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ומ"ד הדרא – סבר שאינו מכר גמור ,וזה שהגבהו מדעתו
ולא בא לדין מחמת בושה.

ב.הורישה:
הרא"ש – דוקא שהורישה בחיו ,כגון שכתבה לאחד
מיורשיו דומיה דמכירה ומתנה ,אבל אם מת והירושה

באה ממילא במקום מוריש קאי ומחזיר.2 .
כ"כ הר"ן ,נמ"י.

√אבל התו"ס

אינו מחזיר.
וכ"ד הרמב"ם.

.2

הרא"ש :כשמת היורש מחזיר – דוקא כשהיה
היורש אחד אז מחזיר ,אבל היו יורשים הרבה וחילקו
ונפל הקרקע לחלקו של אחד מהם ,אפילו לא שמוה
לאביהם בחיו אלא לאחר מותו שמוה ליורשים קודם
שחלקו ונפל קרקע זה לאחד מהם – לא חוזר.
וטעמו – דקי"ל )ב"ק ט (.אחים שחילקו לקוחות הם והוי
כמכר שאינו חוזר.

.3

)שם( :שמו לאישה ונישאת או שמו ממנה ונישאת
– בעל בנכסי אשתו לוקח הוא ולא חוזר ולא מחזירים לו.
פרש"י :אף בנכסי מלוג של אישה דין הבעל כלוקח.
לא מהדר – כששמו לה קרקע בחובה ונישאת ומתה
ובעלה ירשה ,לא מחזיר הבעל הקרקע כיון שדינו כלוקח
ע"ד קרקע ירד.
ולא מהדרינן ליה – שמו ממנה את הקרקע שלה למלוה
ונישאת ומתה ,ובא הבעל להחזיר החוב ולקבל חזרה
הקרקע – לא מחזירין לו שאין דינו כיורש )שמחזירים
קרקע של אביו( אלא כלוקח.
כ"כ הרא"ש והטור – דוקא כשמתה )אבל לא מתה
אין לו דין לוקח לעניין זה ומחזיר(.
אבל ה"ה – אפילו לא מתה.
לא מהדר – שכלוקח עשאוהו חכמים ,שאם היה כיורש
עדיין לא ירש בחיי אשתו והיה לו להחזיר.
ולא מהדרינן ליה – כששמו ממנה ונישאת ורצו היא או
בעלה לפדות הקרקע ,לא מחזירים להם ,לבעל לא לפי
שהוא כלוקח ולא יורש ,לאישה לא שדינא כמרה לבעלה.
שאם היה הבעל דינו כיורש היו מחזירים לה לפי שהבעל
לא יורש בחיה ,וגם לו היו מחזירים לפי שאף ליורש
מחזירים.
מיהו אם מת הבעל בחייה מחזירים לה ,וכן היא מחזירה
להם )ר"ח(.

] נ"מ :כשלא מתה אשתו

.1

[.

קרקע ששמו

סמ"ע :טעמו – שדוקא בבע"ח יש בו "הישר והטוב"
דאמרינן לא היה לך עליו אלא מעות הרי לך מעות והסתלק,
משא"כ במכירה מתנה או יורשה שע"ד קרקע ירדו.

א.

סמ"ע :פירוש כשהמלוה )שקיבל השדה( שם מדעתו
לבע"ח שלו ,כיון שעשאה מדעתו הו"ל כמכרה ואינה
חוזרת.
והש"ך – כן פירש הרמב"ם ,והוא נכון.
אבל רש"י פירש – שהגבה הלוה למלוה עצמו מרצונו.
כ"פ נמ"י ,והרמ"א)ט.(.2
ולא פליגי ששניהם מאותו טעם.

– אף ביורש ממילא )כשמת מורישו(

לרמב"ם – לא מחזיר ולא מחזירים לו.
לרא"ש – מחזיר ולא מחזירים לו
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לבע"ח מדעתו

או שמת והורישה
סמ"ע :כ"כ הרמב"ם שאע"פ שהשוו יורש של הלוה
כלוה עצמו ששומא חוזרת אף ליורש .אבל יורש המלוה
אינו כמלוה עצמו שדוקא מהמלוה שומא הדרא ולא מיורש.
וע"ז חולק הרמ"א)רא"ש( – דס"ל שירושה שאינה חוזרת
שנאמרה בגמרא בהורישה מחיים )דומיא דמכירה( או לאחר
מיתה והיו יורשים הרבה )דיורשים שיחלקו הם כלקוחות(,
אבל יורש אחד חוזר.

.2

סמ"ע :דוקא בירושה דממילא יש לחלק ,אבל היורש
מחיים שנתן לאחד מבניו מהיום ולאחר מיתה מלבד חלק
ירושתו – ל"א יורש במקום מוריש ,אלא כיון שמחיים
חילקו ע"ד קרקע ירד ואינו חוזר.

אבל היו יורשים הרבה.
סמ"ע :פירוש חילקו בניהם הנכסים ושדה זו נפלה לאחד
מהם ,שדה זו אינה חוזרת דלא מיקרי ירושה דממילא אלא
כמכירה ,דקי"ל אחין שחלקו כלקוחות שכ"א מכר חלקו
לחברו ,אבל היה רק יורש אחד צריך להחזיר השומא.

ונפל לאחד בחלקו ,שוב אינה חוזרת.
ט"ז :קשה :דל"א בגמרא דלוקח לא מהדר דוקא לוקח
מבע"ח ,אבל אחים שחילקו תיכף שנפלה הירושה הוי כולם
במקום אביהם והתחייבו להחזיר השומא ,ואין להם דין
לקוחות אלא לענינים שבניהם )מחזירים זל"ז ביובל וכו'(.
והראיה ב"ק)קיא (:לעניין גזילה – מת היורש ולבניו לא הוי
ש"ר דרשות יורש לא כרשות לוקח .והתם מיירי ביורשים
רבים .ה"נ לא נחשיבו כלכוקח לעניין שומא ?
נתיבות – ול"ד דבגזלה טעם שיאוש לבד לא קונה כיון
שבאיסורא בא לידו ,ולכן כשיש ש"ר לגבי השני אינו
באיסור וקונה ,וא"כ ביורשים שהם רגל אביהם עדיין בא
באיסור ולא קנה.
משא"כ בשומא שלא בא באיסור לכן הבנים דינם כלקוחות.
וקצה"ח – שאני חלוקת האחים בגזלה מבשומא
שהסיבה שלא הוי ש"ר בגזלה דקי"ל )ב"ק ט (.האחים
שחילקו ובא בע"ח ונטל חלקו מאחד מהם בטלה החלוקה,
א"כ ה"ה אם יבוא הנגזל ויטול יחזור על האחר לפיכך לא
הוי ש"ר.
אבל בשומא אם מכרה ובא בעל השדה אינו חוזרת לו ,והוי
ש"ר ,ה"ה באחים שחלקו הוי ש"ר ודינם כלוקח שאינה
חוזרת.

.3
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אלא יורש אחד.

שמו קרקע לאישה
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ש"ך :רש"ל – דוקא שמו בחובו שומא הדרא ,אבל שמו
בכתובתה לא הדרא.
והראיה כתובות )צח (.אלמנה ששמה לעצמה לא עשתה ולא
כלום  ,דאמרינן מי שם לך.
ותיפוק ליה משום דשומא הדרא ,משמע ששומא לא הדרא
בכתובתה )אם ישומו לה כדין(.
כ"כ פ"ת)הגר"ע תפארת שמואל(.
והרמ"א – שם מיירי בהשביחה או נתייקרה ששומא כה"ג
לא הדרא )כמ"ש הרמ"א ט.2ג(.
ולפענ"ד – אין צריך לכל זה ,שבכתובות השומא מעיקרא
ליתא )"לא עשתה ולא כלום"( ולא שייך שומא הדרא.
ויש נ"מ אם השומא מעיקרא ליתא לשומא הדרא –
א .כגון מטלטלים דלא שייך שומא הדרא ,אבל שייך
שלא עשה בשומא כלום.
ב .אכילת פירות מהקרקע צריך להחזיר כיון שהשומא
מעיקרא ליתא.
ג .אם משום שומא הדרא צריכים היתומים לפדות השדה
במעות ,ואם אין שומא נותנים לאלמנה קרקע אחרת
שירצו.
ד .אם מכרו או הורישו שומא לא הדרא.
אבל אה"נ אפילו שומא בכתובה )כדת וכדין( הדרא.
כ"פ שבו"י.
ואו"ת – אם היו היתומים גדולים ונעשה שומא בב"ד דינו
כמו כל בע"ח והדרא.
ואם היתומים קטנים שהב"ד הם יד היתומים הו"ל כהגביהו
מרצון היתומים ולא הדרא.

בעל בנכסי אשתו.
סמ"ע:

אופנים שחוזר או לא חוזר –

האישה חיה
רמב"ם

רא"ש
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האישה מתה

הוי לוקח ולא מחזיר אף אם הוי יורש לא
מחזיר ולא מחזירים
ולא מחזירים לו.
שאם משום יורש
מחזיר שהרי עדיין לא
ירש
)*(
לא מחזיר ולא מחזירים
מחזיר ומחזירים לו
דהוי לוקח.
אבל כיורש מחזיר דהוי
כיורש דממילא

ָ
תו ָר ֶת ָך
מה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

והש"ך – מ"ש הסמ"ע )*( שבחייה מחזיר דוקא בנכסי
מלוג אבל בנכסי צאן ברזל שחייב באחריותן אף בחייה הוי
לוקח.

כלוקח הוא.
סמ"ע :אע"ג דאמרינן בעלמא דין לוקח יש לבעל ופעמים
דין יורש ,ועושים מה שטוב יותר לבעל ! ה"מ כשאין הפסד
לאחרים ,אבל כאן אם ניתן לו דין יורש לקבל חזרה מה
ששמו לאשתו ,המלוה ששמו לו ינזק – ולכן דינו כלוקח
ולא כיורש )תו"ס(.
והש"ך  -חולק על התו"ס.
ל"א בב"ב)קלט (.אלא כשיש הפסד לאחרים לא לעשות
לוקח או יורש להיות כדין תורה  ,אבל הפוך לומר במקום
הפסד לעשותו יורש ולא לוקח נגד דין תורה לא יתכן.
שהרי גבי יובל )שם( שדין הבעל בנכסי אשתו כיורש ואין
מחזיר הירושה ביובל )כמו לקוחות( משום הפסד הבעל,
ואע"פ שיש הפסד למוכרים.
אלא ודאי משום הפסד המוכרים לא עקרו דין תורה לעשותו
כמוכר אלא כיורש.
וכאן שאני כמ"ש המרדכי ששמו ממנה קודם נישואים ,שאז
אפילו היה יורש לא מחזירים לו דהוי ראוי )ולא מוחזק(.
וקצה"ח – ויש לתרץ שיטת התו"ס
א .גבי יובל שעשאו יורש ולא לוקח אע"פ שיש הפסד
למוכרים ,מ"מ כיון שיש גם לו הפסד עשאו ליורש.
ב .משאכ"כ גבי שומא אף שיש גם לבעל הפסד ,הפסד זה
לא מיקיר הפסד כיון שהוא רק בגלל "הישר והטוב"
ומעיקר הדין לא היה צריך להחזיר כלל ,ולכן עשאו
לוקח שלא יחזירו לו בגלל הפסד המלוה.
נתיבות – מ"ש הש"ך טעמו שלא מחזיר לבעל בגלל שהוא
ראוי ולא מוחזק – לפ"ז אם מתה האישה והניחה יורשים,
מחזירים ליורשים השומא שהם יורשים אף בראוי.

א.

וי"א דוקא כשמתה האישה.

והש"ך – אף שלא מתה מיקרי הבעל לוקח אף לרא"ש.
אבל באה"ט – חולק על הש"ך ,בחייה לא מיקירי לוקח.

כשמתה
ערך לחם :אבל מת בעלה בחייה מחזרת ומחזירים לה מה
ששמו לה או ממנה קודם שנישאת.

ָּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂש ָיח ִתי:

בס"ד.

חו"מ
חלק ב6
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שמין קרקע של לוה ,ואם טעו ]ושומא הדרא לעולם[

קג  -יא

 .1היתה השומא בטעות ,כגון שומר חנם שפשע
וחייבוהו לשלם ושמו קרקע שלו ואחר כך נמצא שהפקדון היה ברשותו,
א.או שנאבד ומצאו  -לא הויא שומא והדרא ,ב .אפילו מכרה הראשון
או הורישה.
.2בעה"ת :וה"ה אם שמוה לבעל חוב בחובו ואחר כך נודע שהיו ללוה מעות
מצויים  -דהוי שומא בטעות ,ואם ירצה המלוה יכוף ללוה שיקחנה ויתן
לו מעותיו .א .אבל אם העשיר אחר כך  -אינו יכול לכופו שיחזור
ויקחנה )דהו"ל כאילו קנאה ממנו על תנאי שאם ירצה הלוה שיחזור ויקחנה ואם לא ירצה לא יקחנה(.

.1

ב"מ)לה :(.ההוא גברא דאפקיד כיפי גביה
חבריה .אמר ליה הב לי כיפי .אמר ליה לא ידענא היכא
אותבינהו.
אתא לקמיה דרב נחמן אמר ליה  -כל לא ידענא פשיעותא
היא זיל שלים ,לא שילם .אזל רב נחמן אגביה לאפדניה
מיניה .לסוף אישתכח כיפי ואיקור.
אמר רב נחמן הדרי כיפי למרייהו והדרא אפדנא למרה.
למימרא דסבר רב נחמן דשומא הדר?
שאני התם דשומא בטעות הוה ,דקא הוה כיפי מעיקרא.
ב.כ"כ הרא"ש – וכיון דבכה"ג שומא הדרא אפילו
מכרה או הורישה חוזרת.
א.נמ"י)הר"מ ,הר"ן( :בין שנמצא אח"כ ברשותו
בין שנאבד כיון שמצאה ומחזירה בעין הוי שומא בטעות.
אע"פ שלא נראה כן מרש"י ור"ח.
כ"פ הטור :היתה השומא בטעות ,כגון שומר חנם
שפשע וחייבוהו לשלם ושמו קרקע שלו ואחר כך נמצא
שהפקדון היה ברשותו – לא הוי שומא והדרא.

.1

ואח"כ נמצא

סמ"ע :פירוש ל"מ שהיה ברשות הנפקד וכפר שאינו
ברשותו דלא הוי שומא כלל )וחוזר המפקיד( אלא אפילו
נאבדו שלא ידע הנפקד היכן הם אם אח"כ מצאו הו"ל שומא
בטעות.
אלא שיש חילוק :
כשהנפקד לא ידע )כגון שאבדו(  -שניהם חוזרים.
אבל כשהנפקד ידע )כגון כופר(  -רק המפקיד חוזר.

ָ
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לפיכך :דקדק המחבר)" (.2המלוה יכול לכוף ללוה" אבל
הלוה לא יכול לחזור.
נתיבות – ויש נ"מ בין רישא) (.1נמצא הפקדון ברשותו
לסיפא )א (.שנאבד ומצאו –
שברישא – הפירות שאכל המפקיד אין צריך להחזירם ,דלא
הוי מחילה בטעות )שהרי ידע שהם בידו(.
ובסיפא – צריך להחזיר הפירות דהוי מחילה בטעות )שלא
ידע שימצאם אח"כ(.

או שנאבד
ט"ז :ובטור לא הזכיר "או שנאבד" ,ואדרבא מיעטו
במ"ש "ברשותו" אז לא הוי שומא משא"כ בנאבד.
כ"ד רש"י ור"ח.
אומנם המחבר פסק כמו הר"ן והר"מ – דה"ה בנאבד.
ותימה :למה פסק לחומרא שיפסוק לקולא לנתבע שאינה
חוזרת אם מכרה לאחר !

.2

אם ירצה המלוה.

ט"ז :אבל הלוה אין יכול לכוף לשום אדם שיחזיר לו אם
כבר הלה מכרה ,שהוא פושע שלא נתן מעות.
ואף שלא ידע שיש לו מעות ,כיון שלפעמים אדם חביב עליו
מעות ומגבה קרקע לבע"ח ,שם שומא עליה ולא חוזרת אם
הלה מכרה.

ָּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂש ָיח ִתי:
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סימן קד :דין בע"ח מאוחר שקדם וגבה מקרקעי או
מטלטלי] .מלוה ע"פ מוקדמת קודמת למלוה בשטר[.
ובו ט"ז סעיפים.

) כתובות :צג,צד ,קד .ב"ב :קנז .ב"מ :מד(.

קד – הקדמה.

ערוה"ש

שיעבודא.

א.
ב.
ג.
ד.
ה.

ו.

א.

דר"ת בין מלוה ע"פ או בשטר גובה מנכסים
משועבדים ,דקי"ל שיעבודא דאורייתא )כ"כ רו"פ
לאפוקי הש"ך(.
ומיד שלוה נשתעבד גופו לפרוע דכתיב "עבד לוה
לאיש מלוה" ,ונכסי איש ערבים לו בין מטלטלים
ובין קרקעות דכתיב "והאיש אשר אתה נושה בו
יוציא אליך את העבוט" משמע בכל הלוואה )שטר
או ע"פ( ואפילו מטלטלים.
אפילו מכרם יכול המלוה ליקח מהם שהרי הם
משועבדים להלוואתו.
תקנת חז"ל לא לגבות מלוה ע"פ ממה שמכר
משום הפסד לקוחות שלא ידעו שהיה חייב מעות.
ולא חששו להפסד המלוה שהיה לו לעשות בשטר
ועדים.
ודוקא כשמכר קרקע אפשר לגבות ממנו ,אבל
מטלטלים אינו גובה משום דלאו עלייהו סמיך
מלוה ,הואיל וביד הלוה להצניעם ולאבדם
)רש"י( .וגם שאין לו קול ,ולכן אפילו עשאם
אפותקי אינו גובה מהם לפי שאין הלקוחות
יכולים להיזהר.
גם מעבדים שמכר אינו גובה בלא אפותקי.

גביית החוב.

ב.
ג.

ד.
ה.

מלוה בשטר גובה אף מקרקעות שמכר אחר
ההלוואה ,ומלוה ע"פ לא גובה.
ממטלטלים אינו גובה אבל מבני חורין גובה
בשניהם  ,בין קרקעות או מטלטלים.
השכיר או השאיל לאחרים ,גובה מהשוכר
והשואל בין קרקע או מטלטלים אלא ש –
 מלוה ע"פ – אינו גובה עד שיכלה זמןהשכירות שהרי משועבדים לשוכר.
 מלוה בשטר – גובה מיד בקרקעותאם גבה בע"ח מאוחר מוציאים ממנו הקרקעות
דשעבודו קודם ,אבל מטלטלים תקנו רבנן שלא
לטרוף מלקוחות ומבע"ח מאוחר מפני תיקון
העולם.
אף שאין למטלטלים דין קדימה מ"מ –
זהו דווקא לעניין לוקח או בע"ח מאוחר שקדם
ולוה או בשני בע"ח באין כאחד יחלוקו.
אבל כשבע"ח מוקדם בא לפנינו והמאוחר אינו
לפנינו או שעדיין לא הגיע זמנו – מגבים למוקדם
כל המטלטלים.
אבל המאוחר שבא לגבות נוטל רק מחצה ,כיון
שמהתורה המוקדם קודם ,ולא ביטלו קדימתו רק
לעניין לוקח או שבאו כאחד או שכבר גבה
המאוחר ,אבל כשהמוקדם לפנינו והמאוחר לא –
אין נעילת דלת )ובזה מתורץ קושיית הסמ"ע
סק"א(.

קד  -א11
 .1מי שיש עליו בעלי חובות הרבה ,כל מי שקדם זמן
קנין של שטרו קודם הוא לגבות א.בין קרקע בין מטלטלים ,ב.אפילו
אם הגיע זמן פרעון של המאוחר קודם ,ג .בין מלוה עצמו בין מלקוחות.
 .2ואם קדם המאוחר וגבה קרקע אפילו הגבו לו בפני המוקדם ושתק
מוציאין מידו.
ָ
תו ָר ֶת ָך
מה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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 .3הגה :מיהו כשבא לגבות גובין לו ,וכשיבוא זמן הראשון לגבות יטרוף ממנו.
ודוקא כשבא לגבות מקרקע ,אבל כשבא לגבות מטלטלין  -יוכל בעל החוב הראשון לטעון
שלא להגבותם פן יבריחום או יפסידום .
ועוד דאם יגבם המאוחר שוב לא יוכל המוקדם להוציא ממנו.
אבל אם הלוה עצמו נותנם לו י"א דאין בעל חוב המוקדם יכול למחות )תשובת רשב"א אלף קי"א(.
 .4הר"ן :וכל זה במלוה בשטר ,אבל מלוה על פה אם קדם המאוחר וגבה מה שגבה גבה.

.1כתובות)קד:(.

במאי קמפלגי ?

שמואל אמר :בבע"ח מוקדם שקדם וגבה
שת"ק סבר – מה שגבה לא גבה.
ובן ננס סבר – מה שגבה גבה.
ורב נחמן אמר :כו"ע מה שגבה לא גבה ,והכא .,,,

טור :מי שיש עליו בעלי חובות הרבה ,כל מי שקדם זמן

קנין של שטרו קודם הוא לגבות .
ב.טור :אפילו הגיע זמן פרעון של המאוחר קודם,
כגון לוה מראובן בניסן לשנה ,ומשמעון באייר לחצי שנה,
אע"פ שזמן פרעון שמעון קודם לראובן מ"מ זמן קניין
שטרו של ראובן קודם.
כ"כ רשב"א ,בעה"ת.
כ"כ רי"ו – אפילו כתב למלוה המאוחר שיפרע ממנו
כ"ז שירצה ,לא מהני תנאי והמוקדם קודם.
כ"כ רב האי בתשובה.
ג.טור :בין מלוה עצמו בין מהלקוחות.
א.רשב"א :מה שגבה לא גבה – אפילו מטלטלים,
לפי שעכשיו הורגלו לשעבד מטלטלים אג"ק.

.2

)שם( :ור"נ אמר – כו"ע מה שגבה לא גבה.
כ"פ הרי"ף ,רא"ש ,רמב"ם ,רשב"א ,רמב"ן ,ר"ח ,רב האי.

 .1בין קרקע בין מטלטלים.
סמ"ע :קשה ,הרי אין דין קדימה

במטלטלים כמ"ש

בס"י?
אף שכתב הרמב"ן – דוקא קדם המאוחר וגבה מטלטלים אין
מוציאים מידו ,אבל באו יחד לגבות אין למאוחר כלום
במקום המוקדם ! מ"מ ש"פ – לא ס"ל הכי.
ונראה שכוונת המחבר :שלפי דין תורה מי שמוקדם שטרו
גובה קודם ,דקי"ל שיעבודא דאורייתא .ואח"כ כתב הדין
לפי תקנת חז"ל :אם קדם המאוחר וגבה "קרקע" מוציאים
מידו  ,לאפוקי מטלטלים.
] כלומר :מה שכתב שבמטלטלים יש דין קדימה הוא מדין
תורה ,אבל מדרבנן אין דין קדימה במטלטלים.[ .
לאפוקי הע"ש  -שפסק כהרמב"ן.

כל מי שקדם.
פ"ת)ת' צ"צ( :א' שנשא אישה וקודם החופה כתב לה
שט"ח ע"ס אלף זהובים .אחר שנפטר באה האישה לגבות
השט"ח ויש עליו בע"ח כך שלא מספיק לכולם .ויש בעיר

ָ
תו ָר ֶת ָך
מה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

תקנה שאם לא נשאר עיזבון לכולם תיטול האישה בכתובה
רק  100זהובים.
כיון שלא היה לה שטר כתובה בפ"ע א"כ שטר זה דינו
ככתובה ,ה"ה אם יש לה שטר כתובה אלא שהשט"ח מבואר
שהוא לצורך תוספת כתובה – לא תיטול רק  100כתקנת
העיר.
אבל אם יש לה בנוסף שטר כתובה ותוספת ,הרי שט"ח זה
הוא כשאר בע"ח ותגבה השט"ח  100 +זהובים לכתובה.

אבל כשיבוא לגבות מטלטלים.
קצה"ח :כיצד מחלקים מטלטלים מועטים כשאין

כל

בעלי החוב לפנינו ?
ת' מימוני :מי שיש עליו בעלי חובות ואין לו כדי כולם –
אין ב"ד יכול לכפותו לפרוע לאחד מהם מטלטלים ,מ"מ אם
תפס אין מוציאים ממנו.
ב"י – ותימה ,שאם א' מבע"ח במדינת הים יפסידו אחרים
ולא כופים אותו לפרוע לאחרים !
אלא אם אין תובעו אלא אחד כופים אותו לפורעו.
אך הב"ח – חולק על הב"י ,וכי משום שבע"ח במדינת הים
יפסיד חובו ,אלא חולקים יחד ,ואלו שלפנינו יקבלו כ"א
חלקו ,והחלק האחר יהא מונח בב"ד עד שיבוא ממדינת הים.
וכ"ד הצ"צ שמצא בפסקי הרם מרקנאטי.
והש"ך – צריך לפרשה כמ"ש הרמ"א) (.3שגובים לנמצא
כאן ואחר שיבוא האחר לגבות יטרוף מהראשון.
ול"נ לתרץ הב"י – כיון שבמטלטלים אין דין קדימה אין
בו שעבוד ואינו אלא מצוה לפרוע ,וא"כ כיון שאם אין
המלוה תובעו אינו מצוה לפרוע ]כמ"ש בעניין שבועה עג/ו
שאפילו נשבע לפרוע אינו עובר אלא כשתבעו[ .ומאידך זה
שכאן שתובעו הגיע זמן מצוותו.
הילכך מצוה המוטלת עליו עכשיו אינה נידחת ממצוה
שתבוא אח"כ .וכ"מ ממנחות )מט.(.
ולפ"ז :אם כבר תבעו שאר בע"ח רמי עליה לפרוע לכולם
בזה מודה הב"י שמחלקים לכולם אף למי שאינו כאן,
ואפשר שבזה מיירי הרקנאטי.
אבל הנתיבות – אף שהמלוה לא תבעו )כגון ששכח( חייב
לפרוע .ול"ד ל )עג/ו( לנשבע שאינו חייב בלא תביעה ששם
אומדים דעתו שכך כוונתו בשעה שנשבע ,משא"כ בפריעת
בע"ח דרחמנא חייביה לפרוע.

 .4אם קדם המאוחר וגבה
סמ"ע :הטור – שניהם בע"פ גובה המוקדם.
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והמחבר)יג( – אפילו מלוה ע"פ מוקדם קודם למלוה בשטר
מאוחר ,דשיעבודא דאורייתא.
והרמ"א כאן – מיירי שכבר קדם וגבה ,אבל לכתחילה
המוקדם גובה.
מה שגבה גבה )הר"ן(
קצה"ח :חולק על הר"ן ,האם מלוה ע"פ שקדם וגבה
מהני ?
הרמ"א)הר"ן( כאן :מלוה ע"פ שקדם וגבה מהני.

קד 3 -

אך הר"ן אזיל לשיטתו שבמלוה ע"פ אין דין קדימה כלל
להכי ס"ל מה שגבה גבה.
אבל הטור ושו"ע)יג( – דס"ל שיש דין קדימה אף
במלוה ע"פ  ,א"כ אם קדם וגבה לא מהני.
ואף לרמב"ן שבמטלטלים אם קדם וגבה מהני אף שיש דין
קדימה ה"מ מטלטלים אבל לא בקרקעות.
וכ"מ מהרי"ף ,רמב"ם ,ה"ה – שאם קדם וגבה לא מהני.
ולכן כיון שלא יצאנו מספק תו לא מהני תפיסת בע"ח
)במלוה ע"פ( בקרקע.

קד  -א22
 .1ה"ה+הר"ן)רשב"א( :אא"כ גבה בעל חוב מאוחר בינונית
והניח זיבורית לבעל חוב מוקדם ,דאז מה שגבה גבה.
.2בעה"ת :ואם מכרם קודם שהספיק הראשון להוציאה מידו אין המוקדם
חוזר עליו ,אפילו אם המעות עדיין בידו ,אלא חוזר על הלקוחות
ששעבודו בידם.
א.בעה"ת :ואם מכרם לעכו"ם שאינו יכול להוציאם מידו  -חייב לשלם לו,
אפילו אין המעות בידו מדינא דגרמי.
 .3וכן אם הניח בע"ח מאוחר מטלטלים לבעל חוב מוקדם  -מה שגבה
גבה.
.4הגה – ת' חזה התנופה :י"א שבדבר שאינו עתה בעולם ועתיד לבא אחר כך לא שייך ביה
דין קדימה ,ואם קודם שבא הדבר לעולם נשבע לתת אותו לבעל חוב מאוחר  -צריך לקיים
שבועתו .
 .5וע"ל סימן צ"ט סעיף ב:

.3

רשב"א :בע"ח מאוחר שקדם וגבה מה שגבה לא
גבה ואפילו במטלטלים ,שהורגלו לשעבדם אג"ק ,אבל
אם הניח למוקדם לגבות אפילו מטלטלים מה שגבה גבה,
שהרי בע"ח אינו מפסיד.

ערוה"ש :ואם הלוה מכר הזיבורית גובה המוקדם
מהלקוחות אף שהיא זיבורית .ואם נתקלקל הזיבורית ביד
הלוה או הלקוחות – גובה בינונית מהמאוחר.
ומטעם זה אף כשהניח המאוחר מטלטלים ביד הלוה והלוה
מכרם חוזר וגובה הקרקע מהמאוחר.

לשמעון שבועה זו
כתקנת הגאונים ולא השביעו להבא ,ואחר כך תבעו לוי
ששטרו מאוחר והשביעו להבא מה שירוויח יותר על
הוצאתו שיתן לו שאם לא שנשבע היו חולקים ,וכיון
שנשבע לתת ללוי צריך לקיים שבועתו כך כתב הטור
בשם הרא"ש.
ולי נראה שבית דין יכופו ללוי ליתן החצי לראובן.
וע"ל סימן קד סעיף א כתבתי כסברת הרא"ש:

אם מכרם קודם.
.2
תח"ס)קצה"ח( :ואם רוצה

 .5ועי"ל סימן צ"ט.
שו"ע)צט/ב( :ראובן השביע

.1

הניח זיבורית.

המאוחר לסלק המוקדם
במעות  -אין יכול לסלקו )עיין ק"ז(.

וי"א שבדבר שאינו בעולם.
.4
נתיבות :ודוקא בנשבע אבל לא נשבע לכו"ע
קידמה בדאקני.
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קד  -ב

 .1ת' הרא"ש :בע"ח שגבה חובו מבתיי שמעון בכתב שלטון
העיר ,שעשו הכרזה יום אחד אחר כך בא בעל חוב המוקדם להוציא
ממנו ,וטוען המאוחר כיון שלא ערערת בשעת הכרזה הפסדת בכך:
א .אם היה הכרוז יוצא "כל מי שיש לו זכות ושעבוד על קרקע זה יבוא
ויערער וכל מי שלא יערער יבטלו זכיותיו" ,אם נהגו כן  -דינא דמלכותא
הוא ובטלו זכיותיו.

ב.הגה ::וה"ה אם היו הבעלי חוב חלוקים וציוו להשכין או לעקל נכסי הלוה ,ולא ידענו מי
הקודם ,והשוטר מעיד כדברי האחד  -נאמן מכח דינא דמלכותא אם המנהג כן )ב"י בשם תשובות
שבסוף חזה התנופה(.

ג .וכן אם האחד גבה והשני טוען עליו שגבה שלא כדין ושלא היה חייב לו ,הואיל וגובה ע"פ
דינא דמלכותא  -מה שגבה גבה )תשובת הרשב"א סימן תתקמו(.
ד .השמך ת' הרא"ש :אבל אם בסתם הכריזו כל מי שיש לו זכות יבא ויערער

לא בטלו זכיותיו בשביל שלא ערער.
 .2הגה ת' הרשב"א :ואם הכריזו שכל מי שלא יבא יאבד זכיותיו ,ואחד טען שלא שמע
ההכרזה  -מהני טענה שלו ,ולא אמרינן ]בזה[ חברא חברא אית ליה.

1

ב.ת' חזה התנופה :ראובן שמעון ולוי היה
לכ"א חוב על הגוי ,וכ"א שלח שוטר גוי למשכן ,והשוטר
משכן משכון שלא היה שוה כנגד חוב כולם .כ"א טוען
שבשבילו משכן המשכון ביד השוטר – למי שיאמר
השוטר שמשכן נאמן ,כי גם סופר הגויים הולכים עמו
למשכן ודינא דמלכותא דינא.
ג.ת' הרשב"א :ראובן ושמעון שהלוו כ"א לגוי
אחד ,ובא ראובן ואמר שאבד שטרו ,וציווה הפקיד )הגוי(
לחדש שטרו ,ואח"כ גבה ראובן מהגוי כל נכסי הגוי ע"פ
השטר ,וטוען שמעון שלא גבה ראובן כדין דשמא כבר
פרעו הגוי קודם ,וגם הגוי מודה שפרעו קודם – הדין עם
ראובן ,שכיון שע"פ דין הגויים חייב הגוי לפרוע ע"פ
השטר השני שחידש הגוי הרי כדין גבה דדינא דמלכותא
דינא.

1ב .היו בע"ח חלוקים.
סמ"ע :ה"ה בלווה ישראל ,אלא שהמעשה היה בלוה גוי.
אבל הע"ש כתב – אם הלוה הוא גוי .משמע דוקא גוי.
וקצה"ח – ותימה על חזה התנופה ,דמאי מהני שהשכין
המשכון תחילה לזה הרי אין שליחות הגוי.
ועוד אפילו בשליח ישראל לא מהני תפיסה לבע"ח במקום
שחב לאחרים.
ואין לומר שבאמת לא מהני תפיסת השטר מהדין אלא ע"פ
דינא דמלכותא ,שהרי לא בא חזה התנופה רק לעניין
נאמנים ובזה אמרינן דינא דמלכותא .ובפרט שישראל דנים
ע"פ דין התורה.

ָ
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מה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

ולכן נראה כע"ש – דמיירי דוקא בלווה גוי אבל בלווה
ישראל לא ,שאין לשנות דין תורה דלא מהני משכן השליח,
שלוה גוי מעיקרא ע"ד כן נתרצה שינהג עמו בדיני הגויים.
כ"פ נתיבות)תומים( ,ערוה"ש.

ד .ואם הכריזו.
פ"ת)ת' חו"י( :א' ביקש להלוות לחברו מעות וחשש
שמא על הבית יש חובות מוקדמים )ולא יוכל לגבות
מהבית( .ונתרצה הלוה להכריז על ביתו )שמי שיש לו
ערעור לפני מכירה יבוא ויערער( להראות שאין לו חובות.
ובאמת היה חייב חוב גדול ללוי בן דודו ,ולא רצה לוי
להפסיק קרובו ולא עירער.
לאחר זמן בא לוי לגבות חובו מהבית בשטר מוקדם
להלוואה ,וטען שלא עירער כי ידע שקרובו לא הולך למכור
הבית.
תשובה :מצד הדין הדין עם לוי ,שהרי לא נוהגים להכריז
רק בשעת מכירה ואם לא ברור מנהג העיר יד לוי על
העליונה.
פ"ת)ת' חו"י( :א' מכר ביתו לחברו והתנה שלא יכריז
ביתו כנהוג מפני טעמים שעמו .ומפני שנסתפק הקונה
בראובן ושמעון אולי חייב להם הלך ושאלם.
ראובן הכחיש ושמעון הראה לו כת"י על סך  100ר"ט .ולכן
החליט לקנות הבית שהאמין לראובן שאינו בע"ח ולשמעון
לא חשש כיון שהוא רק כת"י.
לאחר זמן באו שניהם לטרוף הבית ,ראובן עם שט"ח שבידו
ושמעו עם כת"י .וטוען שמעון אע"פ שהוא כת"י הרי

ָּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂש ָיח ִתי:

בס"ד.

חו"מ
חלק ב6

הלכות גביית מלוה
בע"ח מאוחר שקדם וגבה ]מלוה בע"פ מוקדמת [

הראתי אותו לך ,דמה שמלוה ע"פ אינו טרוף לפי שאין לו
קול ,אבל כאן הרי הראתי לך .
ואח"כ באו בע"ח מאוחרים לטרוף בטענה שהיה על הקונה
להכריז כנהוג ,ואז לא היו מלווים למוכר.
תשובה:
ראובן – יכול באמת לטרוף ,ואף שלא עשה כדין שהכחיש
בתחילה ,מ"מ לא איבד זכותו לטרוף מפני שחשב שיוכל
לקבל ממעות המכירה .ועוד שאדם עשוי שלא להשביע
עצמו ) שיש לו הלוואתו ביד אחרים(.
מ"מ שמעון – לא יכול לטרוף ,ואף אם היה מתרה בתחילה
בקונה שיש למוכר מלוה ע"פ לא מהני מאחר שתקנו חז"ל
שמלוה ע"פ אינו טורף מלקוחות.
ובע"ח מאוחרים – גם לא טורפים ,אף שלא הכריז הקונה,
לפי שהכרזה נתקנה לטובת הקונה ,ואם הקונה לא הקפיד
להכריז אין לחשוש לבע"ח.
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לא בטלו זכיותיו.
סמ"ע :דאמרינן שלא היה לו שעת הכושר לבוא.

.2

ל"א בזה חברא חברא אית לי

סמ"ע :דוקא במחאה אמרינן הכי )קמו/א( דשם הכל
רואים שזה מחזיק שדה כאילו שלו הוא .משא"כ כאן שאין
ידוע מי יש לו חוב על בית זה שיגלו לו.
ת' הרמב"ן – ואם הכריזו הקהל "דאף מי שלא ישמע
הפסיד" הרשות בידם ,דהפקר ב"ד הפקר.
ואם נתן זכותו לקטן )אף שלא בא לערער( אין מאבדים
זכות הקטן ,אע"פ שלא עשה כדין.

קד  -ג

קד  -ג
 .1במטלטלין וכן עבדים אין בהם דין קדימה ,לענין
שאם קדם המאוחר וגבה אין מוציאין מידו ,א.ולא עוד אלא שאם עמד
הראשון ותפסם  -הבעל חוב המאוחר שקדם וגבה מוציא אותם בב"ד
מידו.
 ) .2רי"ו :מיהו אם תפס שטרות אפילו המוקדם לא הוי כתפס הממון ויחלוקו(.

.1

רי"ף ,רא"ש :דוקא בקרקע אם קדם המוקדם
וגבה לא גבה ,אבל מטלטלים מה שגבה גבה ,דאין בהם
דין קדימה לפי שאין להם קול.
כדאמר רבא )ב"ק יא (:עשה שורו אפותקי ומכרו אין
בע"ח גובה ממנו משום דלית ליה קלא.
כ"פ הרמב"ם.
הרא"ש :עבדים יש להם דין מטלטלים ואין בהם דין
קדימה ,שאם קדם בע"ח מאוחר וגבה מה שגבה גבה ,לפי
שאין בע"ח סומך עליהם לפי שזזים ממקומם .מ"מ שיעבד
עבדו אג"ק דינו כקרקע.
א.ת' הרמב"ן :קדם בע"ח מאוחר וגבה מטלטלים
מהני ,ואם בא אח"כ בע"ח מוקדם ותפס מידו מוציאים
מידו בב"ד.
ואם באו שניהם לגבות מטלטלים מהלוה בע"ח ראשון
קודם ,די"ל שיעבודא דאורייתא .ולא אמרו אין דין
קדימה במטלטלים אלא לגבות מלקוחות או כשגבאם
בע"ח מאוחר )כיון שאין למטלטלים קול( ,אבל מהלוה
עצמו בכה"ג קודם בע"ח מוקדם.

.1

וכן בעבדים.

סמ"ע :ואם עשה העבד אפותקי דינו כקרקע )קי"ז/ה(.

דין קדימה.
פ"ת)ת' פמ"א( :לראובן חוב על לוי ,ולכן קנה ממנו

)בע"ח אחר( וקיבל מאשת לוי באישור בעלה אלו חביות
בחובו ,וטוען ראובן שחביות אלו שלו שקנאם תמורת חובו,
ושמעון טוען שלא ידע שהדבש שייך לראובן ,ושמא חביות
אחרות מכר לראובן.
תשובה :אין מוציאים מיד שמעון שקדם ותפס.
ואף אם ראובן יברר ע"י עדים שעשה קניין בחביות נהי
דמהני שלוי לא יוכל לחזור בו ,מ"מ אינם ברשות ראובן
שלא יהנה תפיסת שמעון.
ועוד שמא היו חביות אחרות והוי טענת ראובן על שמעון
טענת שמא ,מ"מ יכול ראובן להטיל על שמעון חרם שלא
ידע שאלו חביות שלו.

שאם קדם המאוחר.
סמ"ע :משום דלא מקרי קדם ותפס ,שהרי גוף השעבוד
נשאר ביד הלוה ,וגם יכול למחול החוב.
ש"ך – ואינו מדוקדק ,שהרי בכה"ג לא יכול למחול )כמ"ש
פו/ה( דמשתעבד מרבי נתן.
ופ"ת)ת /שבו"י( – אינה קושיא ,כיון שמשועבד מרבי
נתן לבעלי חוב בשוה לא מהני תפיסתו לגרוע משאר בע"ח
כיון שגם חלקם יכול למחול.

לא הוי כתפס.

תמורת החוב ד' חביות דבש )שנשארו אצל לוי( ,בא שמעון
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פ"ת)ת' שבו"י( :ד' אחים שהיה לכ"א שט"ח על אמם
בסך  100ר"ט באותו תאריך ,ולאמם היה שט"ח על אחר.
בחוליה ציוותה על אחד מבניה שיגבה חלק מהשט"ח לצורך
פרנסתה ונשאר השטר אצלו.
לאחר מותה הלך בן זה וגבה מותר החוב ותפס בשביל חובו.
והאחים טוענים שתפיסה זו שלאחר מיתה לא מהני.
תשובה :אם לא היה גובה מהשט"ח לאחר מות אמו ודאי
תפיסת השטר לא הוי תפיסה )כמ"ש כאן( ,אכן אחר שגבה
הממון מהני תפיסה אף אם היה תופס השטר אחר מיתה.

לא הוי תפיסה.

קד 6 -

קצה"ח :הטעם לפי שאינו זוכה בשטרות בלא כתיבה
ומסירה ,וגם שיש לו כח למחול.
אבל אם נתן הלוה עצמו לבע"ח בכתיבה ומסירה מהני.
ואע"פ שעדיין יכול למחול לו מ"מ כיון שכבר זיכה לו
בכתיבה ומסירה הו"ל כאילו מכר לו ושוב אין בע"ח אפילו
מוקדם יכול להוציא ממנו.
וא"כ בממרנ"י שלנו מהני תפיסה לפי שא"צ כתיבה ומסירה
וגם לא מהני מחילה ,אבל אם תפסו מעצמו לא מהני ,דנהי
דכתיבה לא בעי מ"מ בעי מסירה ,ומסירה בעינן דעת אחרת
מקנה וליכא.
כ"ד הנתיבות.

קד  -ד

 .1ת' הרא"ש :לא מקרי גבייה אלא אם כן שמו ב"ד
המטלטלים ונתנום בידו ,אבל אם סגרו בית דין חנותו של לוה בעד בע"ח
מאוחר  -אין זו גבייה ,ובעל חוב המוקדם גובה מאותם המטלטלים.
 .2הגה :ב"ד שעקלו מעות של ראובן שביד שמעון מכח שחייב ללוי ,ושמעון עבר ונתנן
לראובן ע"ל פו/ה )שחייב שמעון לשלם אם לא ימצא ממה לגבות(:

.1

לא מקרי גביה.

ש"ך :ואם תפס מעצמו בלא ב"ד אלא בשומא – מקרי
גביה ,ולכאורה אף בלא שומא מקרי גביה.

אא"כ שמו.
סמ"ע :שכל שלא שמו לא סמכה דעתיה דמלוה עליה,
שמא ישמו ביוקר ,ועדיין ברשות הלוה הוא.
אבל הש"ך –שמו ל"ד ,ה"ה לא שמו ונתנו לו.
כ"ד הנתיבות.
מ"מ הב"ח – אם נתנו מטלטלים ביד המלוה בלא שומה
לא מקרי גביה אלא כשעשו שומה בתחילה ,ואח"כ החליטו
בידו ,אבל שומה בלא נתינה או נתינה בלא שומה לא מהני.
וקצה"ח – מטלטלים אין צריך שומה ,דכיון שקי"ל בע"ח
קונה משכון ,שאף כשמשכנו בזרוע קנה )כמ"ש צז/טז(.
ולכן כיון שתפס מטלטלים הוי כתפס משכון וזוכה בו
דשעבודו עליו ,משא"כ בקרקע דלא שייך בו בע"ח קונה
משכון ,ולכן צריך גביה ממש ע"פ ב"ד.

ולפ"ז :אם שעבד מטלטלים אג"ק לשני בע"ח – לא מהני
תפיסה של אחד מהם בלא ב"ד ושומא  ,שהרי גם לשני יש
שיעבוד על מטלטלים אלו.

ובע"ח מוקדם גובה.
סמ"ע :פירוש גובה מחצה כאילו לא קדם המאוחר
לסגור ,שהרי חולקים במטלטלים.
נתיבות)או"ת( – ואם חובו  100ותפס רק  ,50מ"מ עדיין
יש לו חלק בשאר נכסים כשאר בע"ח עוד במה שמגיע לו.

וע"ל
שו"ע)פו/ה( ,,, :המסרב שלא לירד לדין או ירד לדין
ונתחייב ואינו רוצה לעשות צווי בית דין ועכבו בית דין
ממונו שביד אחר ועבר על מצותן והחזירו למסרב אם לא
ימצא ממה לגבות חייב הנפקד ליתן למלוה הממון שהחזיר
למסרב:
או"ת :ואם חובו  100ותפס  50מטלטלים – מה שגבה
גבה ,מ"מ ב  50הנותר יחלקו שאר בע"ח ואין מנכים לו מה
שגבה.

קד  -ה

קד  -ה  .1שעבד לו מטלטלי אגב מקרקעי  -דינם כמקרקעי,
א.והוא שנתברר בעדים
ואם קדם המאוחר וגבה מוציאין מידו.
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שמטלטלים אלו היו בידו קודם שלוה מהשני ,אבל אם לא נתברר כן
בעדים מחזיקים להו כלוה ולוה וקנה ,דקי"ל דיחלוקו .ואם קדם השני
וגבה זכה.
 .2ואם קדם המאוחר וגבה מעות  -אין מוציאין מידו ,שהרי מטבע אין
סימן שיוכלו העדים להעיד על אלו המעות שראו אותם עצמם ביד הלוה,
והוה להו כמו לוה ולוה באגב וקנה וחזר וקנה ,שזכה התופס ,בין אם הוא
ראשון או אחרון .א .ואם אפשר הדבר להתברר בעדים זכה הראשון
והכל לפי ראות עיני הדיין:

.1

ב"ב)מד :(:אמר רבא – אי אקני מטלטלי אג"ק
גבי מקרקעי וגבי קרקע )שאף מטלטלים משתעבדים
לבע"ח(.
הרי"ף :וגבי קרקעות אם קדם המוקדם וגבה מוציאים
מידו.
כ"פ ה"ה :שעבד מטלטלים אג"ק וקדם המאוחר וגבה
המטלטלים מוציאים מידו.
כ"פ הרא"ש ,הר"ן ,רשב"א.

.2

בעה"ת :אם גבה המאוחר מעות בעין ,אע"פ
שכתב הלוה למלוה המוקדם אגב ואקני – זכה בהם,
דכיון שאין בירור למעות מתי באו ליד הלוה מחזקינן בהו
שבאו לאחר שלוה משניהם ,ודינו כמו לוה ולוה וקנה
שאם תפס האחרון זכה ,שהרי אין סימן למטבע.
א.מיהו אם יכול להתברר בעדים הדבר )שמעות אלו
היו לפני שלוה משניהם( זכה ראשון ,והכל לפי ראות עני
הדיין.

1

א.ב"י :ולפ"ז אף כששעבד מטלטלים אג"ק שדינם
כקרקע שאם גבה ראשון מוציאים מידו ,ה"ד מטלטלים
שנתברר בעדים שהיו ביד הלוה קודם שלוה משניהם.
אבל לא נתברר מחזיקנן דלוה ולוה וקנה דקי"ל )ב"ב
קנז (:דיחלוקו ,ואם קדם שני ותפס זכה.

.1

דינם כמקרקעי

סמ"ע :וב )קיג/ג( נתבאר שאף בזה"ז בלוה ולוה
מוציאים מיד המאוחר דלית בו משום תקנת השוק כי אם
במכרן.
ב )ס/א( נתבאר :דאם כתב לו דאקני על מטלטלים גובה
אף מהמטלטלים שקנה אח"כ ומכרם ,מ"מ כבר נהגו מפני
תקנת השוק שלא לגבות ממטלטלים שמכר ,שאל"כ אין לך
אדם שיקנה מטלטלים.

א.
סמ"ע:

והוא שנתבאר בעדים.

גם בקרקע הדין כן ,אלא שבקרקע קל לברר
משא"כ במטלטלים.

קודם שלוה מהשני.
סמ"ע :וצריך להגיה "קודם שלוה משניהם" ,שאם קנה
ביני ביני שני זכה ולא ראשון .אא"כ כתב לראשון דאקני.

כלוה ולוה וקנה דיחלוקו.
סמ"ע:

ודין זה יתבאר בסעיף י.

.2

כמו לוה ולוה באגב וקנה.

סמ"ע :צ"ל "כמו לוה ולוה באגב דאקנה וחזר וקנה",
וקמ"ל שאפילו הקנה לו מטלטלים אג"ק וגם כתב לו
"דאקני" ואחר הלוואת שניהם קנה  -אפ"ה אין בהם דין
קדימה.

קד  -ו

קד  -ו
 .1הא דבמקרקעי שייך קדימה ,דווקא כשהיו בידו קודם
שלוה ,אבל אם קנאם אחר שלוה מבעלי חוב הרבה ,אעפ"י ששעבד לכל
אחד מהם מה שעתיד לקנות  -אין בהם דין קדימה ,אלא כולם שוים וכל
הקודם וגבה זכה אפילו הוא אחרון:
.1

ב"ב)קנז :(:איבעיא להו – אי כתב דאקני ולוה
ולוה ואח"כ קנה .לקמא משתעבד או לבתרא ?
ואסיקנא  :יחלוקו.
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פרשב"ם :יחלוקו – שהרי אחר שתי הלוואות
קנאם ובאותה שעה שקנאם נשתעבדו לשניהם ואין דין
קדימה לאחד מהם.
כ"כ הרמב"ם.
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א.רמב"ם :אין להם דין קדימה וכל שקדם וגבה
זכה ,אע"פ שהוא אחרון.
ה"ה – טעמו ,דל"א אלא בבע"ח מאוחר שקדם וגבה
דלא מהני ,אבל בשווים כגון ששעבודן שוה לכו"ע מה
שגבה גבה.
וכ"נ מהרי"ף ,והרשב"א.
כ"כ הרא"ש – כל שקדם וגבה זכה.
רבנו יונה :מיהו דוקא כשגבה בב"ד ,כגון שהגביהו ב"ד
קודם שידעו שיש שם חוב אחר ,אבל אם גבה מעצמו אפילו ע"י
שומא )דליכא למימר מי שם לך( לא מהני.
הרא"ש – ונראים דבריו בקרקעות ,אבל מטלטלים מה שגבה
גבה אפילו שלא בב"ד .והראיה מר"ט )כתובות פד (.בפירות
תלושים.
אבל רי"ו)הרמ"ה( – בכל עניין )שאף שגבה מעצמו( מה
שגבה גבה.
ב"י :וכנ"ד הרמב"ן ,רמב"ם ,ה"ה)רשב"א(.
והכי נקטינן.

.1

ודוקא שהיו בידו קודם.

סמ"ע :שאז חל שעבודו דמלוה מיד על אותה שדה קודם
שלוה מהשני ,משא"כ אם קנה אחר שלוה מהשני אז חל
שעבוד שניהם עליו.
ואם קנה ביני ביני )אחר שלוה מראשון קודם שלוה משני(
ולא כתב לראשון דאקני שני זכה לגבות ממנו לבדו ולא
ראשון.
והש"ך – אם קנה ביני ביני יחלוקו ,דכל מיניה )לאפוקי
משועבדים( אפילו לא כתב דאקני לתרוויהו משתעבד
ויחלוקו .אפילו כתב לראשון ולא לשני ,מיניה אין צריך
לכתוב דאקני ,ורק אם מכר לאחר מי שכתב לו דאקני זכה.
לאפוקי הסמ"ע – דס"ל שזכה רק השני.
ולאפוקי גידולי תרומה – דס"ל שזכה ראשון.

סיכום :אם קנה ביני ביני.
סמ"ע -זכה שני ולא ראשון ,אא"כ כתב לראשון דאקני.
כ"ד קצה"ח.
ש"ך – כל שהקרקע ברשות הלוה בכל גוונא יחלוקו,
דמיניה אין צריך דאקני ,ורק כשמכר הלוה מי שיש לו אקני
זכה.
גידולי תרומה – בכל גוונא זכה ראשון )לפי שהוא
מוקדם(.
ערוה"ש :ואם לוה ולוה ואח"כ קנה וכתב לאחד מהם
דאקני ולשני לא כתב והם בני חורים ביד הלוה :
ב"י ,ב"ח – זה שכתב לו דאקני זכה.
והש"ך – יחלוקו ,כיון שעדיין ביד לוה נשתעבד לשניהם.

וקצה"ח :ולענ"ד נראה כסברת הסמ"ע ,דמי שיש לו
דאקני )השני( יש לו שעבוד בגוף הנכסים ,וזה שאין לו
דאקני )הראשון( אין לו שעבוד על גוף הנכסים אלא גובה
ממנו משום פריעת בע"ח מצוה בתורת מלוה ע"פ.
א .ב"ב)קנז :(.מוכח שמי שאין לו דאקני דינו כמלוה ע"פ
שאינו גובה מיורשים.
ב .אפילו למ"ד שמלוה בשטר מאוחר קודם למלוה בע"פ
מוקדם )רי"ף( פשיטא שכאן מי שיש לו דאקני )השני(
גובה.
ג .אפילו למ"ד )שו"ע יג( שמלוה בע"פ מוקדם קודם
למלוה בשטר מאוחר ,היינו למ"ד שיעבודא
דאורייתא ,אבל כאן שהוא רק דאקני והקרקעות לא
היו בשעת הלוואה ולא נשתעבדו כלל ,ודאי אינו
מהתורה )ששעבודה דאורייתא רק על הנכסים שהיו
בשעת הלוואה(.
ד .ולכן זה שכתב לו דאקני הוי שעבודה דרבנן ולזה שלא
כתב דאקני אינו אלא משום מצוה לפרוע בע"ח,
לפיכך לא יכול הראשון שהוא משום מצוה לגבות
מהשני ,דאיך יעשה מצוה בממון אחרים.
ולכן מי שיש לו שעבוד דאקני קודם למי שאין לו,
וכהסמ"ע.
ולפ"ז :ה"ה אם קנה ביני ביני ולשניהם אין דאקני השני
קודם ,כיון ש –
לשני – נשתעבד )אף בלא אקני( דאפילו מלוה ע"פ
שיעבודא דאורייתא.
לראשון – אין שעבוד כלל רק מצוה לפרוע לבע"ח.
]כלומר :ישנם ג' דרגות לעניין קידמה )שקנה
לבסוף אחר כל ההלוואות(.
א .שיעבודא דאורייתא – כשלוה היו הקרקעות ביד לוה.
ב .שיעבודא דאקני – לא היו קרקעות ביד הלוה בשעת
הלוואה ,אבל כתב לו דאקני ,הוי רק מדרבנן.
ג .מצוה לפרוע – לא היו קרקעות בשעת הלוואה ,וגם
[
לא כתב דאקני אינו אלא מצוה לפרוע לבע"ח.

וכל הקודם וגבה זכה.

א.
ב"י :משמע מהפוסקים שאפילו גבה שלא בב"ד זכה )שלא
כרבינו יונה( .דלא כנמ"י שכתב – שאם תפס טפי מפלגא
מפקינן מיניה.
ש"ך – ולפענ"ד דינו של הנמ"י אמת ,דהנמ"י מיירי שתפס
אף בלא דעת המלוה או המוכר ובזה כו"ע מודים )אף
החולקים על ראובן יונה( ,שלשון שגבה גבה )דמהני( משמע
לפחות שהגביהו הלוה אבל מעצמו לא דלא שייך תפיסה
בקרקע.

קד  -ז
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קד 9 -

 .1לוה וכתב לו" :מה שאני עתיד לקנות משועבד לך"
ואחר כך קנה שדה וחזר ולוה מאחר השדה  -משועבד לראשון והוא
קודם לגבות ,וכן אפילו היו מאה:

.1

רמב"ם :לוה וכתב לו ,,,וכן אפילו היו מאה.

ה"ה – דלא אמרו יחלוקו אלא כששתי ההלוואות
קודמות לקניה.

בד"ה :לוה מהראשון וכתב לו דאקני ,וחזר ולוה מהשני ולא
כתב דאקני ,ואח"כ קנה קרקע –
מהרמב"ם משמע – שבכה"ג יחלוקו )שהרי שניהם היו לפניו
שקנה(.
אבל מהרא"ש משמע – לראשון משתעבד ולא לשני ,שהרי כתב,
גבי בע"ח גובה השבח :פעמים נוטל השבח ,כגון שכתב לבע"ח
דאקני )שבח שיבוא( ולא כתב ללוקח דאקני.
הרי שלראשון שכתב דאקני נוטל הכל.
כ"כ סה"ת.

בדעת הרמב"ם:

כיון שסה"ת לא כתב שהרמב"ם חולק י"ל שהרמב"ם אינו חולק.
אע"פ שספר צרור הכסף כתב שהרמב"ם חולק.
ולהלכה :כיון שהרא"ש וסה"ת פסקו שלראשון משתעבד
ואפשר שכ"ד הרמב"ם – הכי נקטינן.

.1

לוה וכתב לו.

ש"ך :לוה מהראשון וכתב לו דאקני וחזר ולוה מהשני
ולא כתב לו דאקני ואח"כ קנה קרקע –
פסק בד"ה – לראשון נשתעבד ולא לשני ,שלא כספר צרור
הכסף .כ"פ הב"ח.
ולפענ"ד – דברי צרור הכסף עיקר ,דכיון שלא יצאה עדיין
מרשות הלוה נשתעבד לשניהם בשוה .כ"מ מרי"ו.
והתומים – חולק על הש"ך ,איך יתכן שאם היה ביד הלוה
היה לוקח נוטל ועכשיו שהוא בידו לא יטול !

וחזר ולוה
סמ"ע :אף אם יכתוב גם לשני דאקני ,מ"מ כבר נשתעבד
לראשון.

משועבד לראשון.
סמ"ע :ולא כתב דאקני לאף אחד משתעבד לראשון.
לאפוקי הש"ך – דס"ל שיחלוקו )לעיל(.

קד  -ח

 .1היו עליו בעלי חובות הרבה כולם ביום אחד או בשעה
אחת  ,במקום שכותבין שעות  -אין בהם דין קדימה ,וכל הקודם לגבות
זכה בין מקרקע בין מטלטלי:

.1

כתובות)צג :(:משנה – היה נשוי לד' נשים,,,
היו יוצאות )הכתובות( כולם ביום אחד – כל הקודמת
לחברתה אפילו שעה אחת זכתה ,שכך היו כותבים בי"ם
שעות.
היו יוצאות בשעה אחת ואין שם אלא מנה חולקות בשוה.
כתובות)צד :(.איתמר ב' שטרות היוצאים בים אחד
–
רב אמר  -חולקים.
√שמואל אמר – שודא דדינא )לפי שיקול דעת
הדיין(.
פרש"י :שטרות – מכר שדה אחד לשני בנ"א ביום
אחד.

שודא דדיינא.

√הרי"ף – דוקא בשטרי מכירות ומתנות ,אבל הודאות
והלוואות אפילו שמואל מודה דיחלוקו.
כ"כ ר"שי ,תו"ס ,רא"ש ,רמב"ם ,רשב"א.
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ור"ח – אפילו הודאות והלוואות )והמשנה איירי רק
בכתובות(.
כ"ד בעה"ט.
א.כ"ד הרמב"ם כהרי"ף – וכל שקדם וגבה בין
קרקעות בין מטלטלים זכה.
וכ"ד הרשב"א.
הר"ן :ואפילו כתב ומסר לזה תחילה ואח"כ כתב ומסר לשני
– עכ"ז חולקים ,לפי ששיעבוד בשטר חל משעה שמוכיח מתוך
שטר ,דהיינו בסוף היום ,ואפילו באו עדים לפי שמלוה בשטר
טורף בשביל הקול ואין קול אלא כשכתוב זמנו בשטר.
ואף לגבות מבני חורין ל"א שודא דכיון שזמנו של השטר אינו
ניכר הוי מלוה ע"פ שאין בה דין קידמה.
מ"מ בשטרי הקנאה )מכירה ומתנה( משעת קניין משעבד נפשו
לכו"ע עבדינן שודא.

.1

בעלי חובות הרבה.
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בס"ד.
ש"ך"
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הר"ן – ה"ד למאן דס"ל במלוה ע"פ אין דין

קדימה.
וא"כ קשה למחבר)י"ג( שפסק שמלוה ע"פ מוקדמת קודמת
לגבות מבני חורין ,למה פסק כאן שאין להם דין קדימה ?
וח' רעק"א – אנן קי"ל דיחלוקו מכוח אידך סברא שכתבו
תו"ס)ר"ת( דכיון ששניהם אמת עכ"פ משום נעילת דלת
תקנו שיחלוקו )כ"כ קצה"ח(.
כ"כ פני יהושע – שמדינא חולקים ,כיון שיש ספק ויש
דררא דממונא עדיף חלוקה משודא.
ונ"מ :שט"ח שיש בו קניין –
לפי הר"ן – שודא דדינא )שכאן סברת מלוה ע"פ(.
לפי ר"ת – יחלוקו.
וקצה"ח – תירוץ נוסף ,שודא היינו אומדן הדיינים וזה
שייך במתנה שאז שייך לומר לזה אהב יותר ,משא"כ
בהלוואה שלוקח אף ממי שאינו אוהב ,ולכן ילחלוקו.
אבל לפירוש ר"ת – דשודא תלוי ברצון הדיין לכך פירוש
כאן משום נעילת דלת.

כולם ביום אחד.
פ"ת)ת' עמודי אור(:

ראובן לוה משמעון מנה,
ושאל מלוי חפץ ביום א' ,ואחר כמה ימים נאנס החפץ ביד
ראובן )כך שחייב דמי החפץ( ובאו לגבות מראובן ,מי
קודם?
תשובה :לכאורה תלויה במחלוקת רי"ף ורמב"ם*רא"ש
מתי משתעבד השואל.
לפי רי"ף רמב"ם – כל"ק שם ,משעת שאלה נשתעבדו
נכסי שואל .וא"כ כאן שניהם שוים ויחלוקו.
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ולפי הרא"ש – כל"ב שם ,משעת אונס משתעבדים נכסי
שואל .וא"כ שמעון קודם ללוי.
ומסיק :אבל באמת שאף לרמב"ם והרי"ף שמשעת שאלה
משתעבד היינו רק מדרבנן ,וא"כ כאן שמעון קודם לפי
ששעבודו מהתורה.

א.
סמ"ע:

וכל הקודם לגבות

אפילו יש עדים שזה לוה מתחילה ונמסר לידו,
כל שבתוך השטר לא ניכר הקדימה לא חל שעבודם עד סוף
היום ואז כבר הלוו לו שניהם )מהר"ן(.
אה"ע)צ/כ( :ראובן שהיה לאשתו קרקע נכסי מלוג
ונתחייב לשמעון בשטר ,ואח"כ נתחייבו הוא ואשתו בשטר
ללוי ומתה בחיי בעלה  -לוי קודם לגבות מאותו קרקע של
נכסי מלוג:

קודם ללות זכה.
קצה"ח :אי ירושה דממילא הוי כקדם וזכה.
ת' מהרשד"ם :אחד היה החייב לבנו והיו עליו ג"כ בע"ח
ומת ונפלו נכסים לבנו יורשו – הבן דינו כבע"ח שקדם וגבה
כיון שהנכסים בחזקתו ,ואפילו לא עשה שום תפיסה בפועל
אלא מכח היותו יורש.
ומהרי"ט – חולק.

ונ"ל כמהרי"ט:
כתב הרב יונה – תפיסה לא מהני בקרקעות אלא דוקא מה
שגבה ע"פ ב"ד )שהרי בע"ח גובה חצי השבח מהלוקח
ואע"פ שהלוקח תפוס בשבח חולקים(.
וא"כ ג"כ הלוקח לא גרע מיורש ואפ"ה לא הוי מוחזק ,ה"ה
יורש דלא הוי מוחזק.

קד  -ט

קד  -ט
 .1רשב"א בת' :אם ב"ד מכרו קרקע של זה להגבות לבעל
חוב מוקדם  -אין בעל חוב מאוחר יכול לטרוף ,אבל אם הלוה מכרו כדי
לפרעו לבעל חוב מוקדם בעל חוב מאוחר טורף מהלוקח:
ה ::לוה שיש לו חובות הרבה ובית דין מכרו קרקע הלוה כדי לפרוע לבעל חוב
כפול קיא
כפול
קיא//ה
המוקדם  -אין שאר בעלי חובות יכולים לחזור על הקרקע ולהוציאו מיד הלוקח ,אבל אם
מכרו הלוה עצמו כדי להגבות לבעל חוב המוקדם  -יכולים שאר בעל חובות לטורפו מהלוקח:

.1

אין בע"ח יכול לטרוף.

סמ"ע :טעמו – דאלים כח קנייתו מב"ד שמכרו לו כאילו
הוא ביד מוקדם שאז אין יכולים המאוחרים לטרוף מידו.

ָ
תו ָר ֶת ָך
מה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

אבל כשמכר הלוה עצמו דין הלוקח כעומד במקום הלוה
מש"ה המאוחרים חוזרים וטורפים ממנו.

א.

טורף מהלוקח

ָּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂש ָיח ִתי:

בס"ד.

חו"מ
חלק ב6
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פ"ת)שבו"י( :ראובן חייב לשמעון בשטר  200זוז,
מכר ראובן שדהו ללוי במנה ופרע לשמעון ,ועכשיו רוצה
שמעון לטרוף השדה מלוי תמורת מנה נוסף שחייב לו
ראובן .טוען לוי שדמי המכירה שנפרע הוי כאילו כבר נפרע
משדה זו ואין טורפים משדה ב"פ ?
תשובה :הדין עם לוי ,כיון שאין בע"ח יכול לטרוף ב"פ
מאותה קרקע שכבר נפרע שעבודו מיד שגבה תמורתו.
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וכן הדין בשנים שהחליפו בתיהם ,אין בע"ח של אחד מהם
גובה משניהם )אם חובו כנגד שניהם(.
לאפוקי ת' צ"צ ועבה"ג.
וכן יש לדקדק מלשון השו"ע כאן שכתב "בע"ח מאוחר
טורף מהלוקח" ולא כתב שגם בע"ח ראשון חוזר וגובה )אם
נשאר עדיין חוב(.

קד  -י

 .0שטרות שזמן כולם יום א' שעה אחת במקום שכותבין
שעות ,ובאו כולם ביחד לגבות .וכן בעלי חובות שכל אחד מהם קודם
לזמן חבירו שבאו לגבות מטלטלים ,שהרי אין בהם דין קדימה ,או שבאו
לגבות מקרקע שקנה הלוה לאחר שלוה מהאחרון שבהם ,ואין בנכסים
כדי שיגבה כל אחד מהם חובו  -מחלקים ביניהם.
 .1כיצד חולקים :אם כשיתחלק הממון הנמצא על מניינם יגיע לפחות
שבהם כשיעור חובו )או פחות חולקים לפי מנינם בשוה ואם יגיע לפחות שבהם יותר על
חובו חולקים מכל הממון ביניהם כדי שיגיע לפחות שבהם כשיעור חובו( ,וחוזרים
הנשארים מבעלי חובות וחולקים היתר ביניהם כדרך הזאת.
כיצד :היו שלשה חובות של זה ק' ושל זה ק"ק ושל זה ש'  ,אם היה כל
הנמצא שם ש'  -נוטלים מאה מאה .וכן אם נמצא שם פחות מש'
חולקים בשוה.
נמצא שם יתר על ש'  -חולקים ש' בשוה ויסתלק בעל הק'  ,ושאר
הממון חולקים אותם השנים על אותו הדרך.
כיצד נמצאו שם ת"ק או פחות  -חולקים ש' בשוה ,ויסתלק האחד
וחוזרים וחולקים הק"ק או הפחות בשוה ויסתלק השני.
נמצא שם ת"ר  ,חולקים ש' בשוה ויסתלק בעל המנה  ,וחוזרים וחולקים
הק"ק בין השנים ויסתלק הק"ק  ,ונותנים הק' הנשארים לבעל הש'
ונמצא בידו ש'.
ועל דרך זו חולקים אפילו הם מאה כשיבוא לגבות כאחד:
כתובות)צג :(.משנה  -מי שהיה נשוי שלש נשים
ומת ,כתובתה של זו מנה ושל זו מאתים ושל זו שלש
מאות.
אין שם אלא מנה  -חולקין בשוה.
היו שם מאתים  -של מנה נוטלת חמישים ,של מאתים ושל
שלש מאות שלושים ושלוש של זהב.
היו שם שלש מאות  -של מנה נוטלת חמישים ,ושל
מאתים מנה ושל שלש מאות ששה של זהב.
פרש"י :של זו מנה – ושלושתם נחתמו ביום אחד.

ָ
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]כלומר:
נכסי הבעל
100
200
300

√גמ:

בעלת 100
33
50
50

בעלת 200
33
75
100

בעלת 300
33
75
150

תניא זו משנת רבי נתן ,אבל רבי ס"ל חולקות

בשוה.

ָּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂש ָיח ִתי:

חו"מ
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חולקות בשוה.
ר"ח – בשוה לפי מעותיה ,כלומר מחלקים הכל ל 6
חלקים ) (1+2+3וכ"א נוטלת חלק למנה .הראשונה חלק
 ,1השניה  2חלקים ,השלישית  3חלקים.
√רש"י ,רי"ף – כיון שכל נכסיו אחראים לכתובתה,
הילכך כל ה  300שלו משועבדים לבעלת המנה כשאר
חברותיה עד שתגבה כל כתובתה ,לפיכך חולקות בשוה
)כל מנה חולקות בשוה עד שתגבה כ"א כתובתה(.
כ"כ רא"ש ,רמב"ם ,ה"ה)הרבה מפרשים(.
כלומר :אם כל נכסי הבעל 500
לפי הר"ח – מחלקים הנכסים ל .(83= 500/6 ) 6
ראשון נוטל –  ,83שני –  ,166שלישי – .249

לפי רש"י
במנה ראשון
מנה שני
מנה שלישי
מנה רביעי
מנה חמישי
סך הכל

סיכום:
ר"ח
√ רש"י

שני
33
33
33
50
200 = 50
200

ראשון
33
33
100 = 33
------------100

שלישי
33
33
33
50
200 = 50
200

כל הנכסים 500
ראשון
83
100

שני
160
200

שלישי
249
(200

נוטלין מאה מאה
סמ"ע :מחלוקת ר"ח * רש"י
לפי הר"ח – היינו כבכור ופשוט שמחלקים בשבח שאחר
מיתת אביהם ,שמחלקים הכל ל  6חלקים וכ"א נוטל לפי
חלקו.
לפי רש"י – שאני התם שחלק כ"א היה מבורר בנחלת
אביהם ואין כאן שיעבוד .משאכ"כ דשעבוד בעל המנה חל
על כל הממון כמו שעבוד בעל השלוש מאות.
לפיכך מחלקים כל מנה בניהם )עד שיגבה כ"א חלקו(.
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סמ"ע :מה שלא כתב בקיצור נוטל כ"א חלקו ,כיון שיש
נ"מ בחלוקה בדרך זו כשמחלקים קרקע זיבורית בינונית
ועידית .שמתחילה מחלקים הבינונית )כדין בע"ח בבינונית(
ואח"כ מחלקים מהזיבורית )כמ"ש קב/ד( ולבסוף מחלקים
העידית.

כיצד היו ג' חובות.
פ"ת)ש"ך( :אם יש לאדם ב'

שטרות ה"ז נוטל לפי
השטרות ב' חלקים ולא כפי בנ"א חלק א'.
כ"כ ח' רע"א )ת' צ"צ ,שבו"י( ,תומים.
ערוה"ש :ושני שטרות שנעשו על הלוואה אחת בכל
אחת חצי סכום ,כל שטר חשוב בפ"ע לעניין חלוקה .ואם
הם בכת"י הלוה או מלוה ע"פ חשוב כמלוה אחד לעניין
חלוקה )או"ת(.
וי"א)נתיבות( – כשיש הלוואה אחת בשני שטרות
דחשבינן ב' חלקים ,ה"ד לעניין קרקעות ששעבודן עליהם,
אבל לעניין מטלטלים אינן אלא כהלוואה אחת.
פ"ת)שבו"י( :ג' בעלי בתים שלחו סחורה ביד עגלון
ונאנס העגלון בדרך ואין שומת הסחורה שוה ,ותבעוהו
לערכאות ויצא סך פשרה מה לשלם ,ונפלה מחלוקת בין
בעלי הבתים איך לחלק – יחלקו לפי ערך הסחורה ,וכמ"ש
)קיא/ח( לפי סברת הסמ"ע.
ב"ח :מכר סחורה בהקפה והסחורה עדיין בעין ביד
הלוקח ,הוא קודם לגבות מהסחורה שלו מכל בעלי החובות.
קצה"ח – קשה ממ"ש)קטו/א( מב"מ)טו (.בע"ח גובה
הקרקעות  +חצי שבח ,וחצי נשאר ללוקח.
וטעמו כמ"ש הרא"ש דודאי שבח הוי כאילו קנאו המוכר
מהלוקח )שהרי אחריות המוכר עליו( וחזר ומכרו ללוקח
וחל שיעבוד המלוה והלוקח ,והוי לוה )בע"ח( ולוה )הלוקח
שהרי המוכר חייב באחריות השבח( וקנה השבע ומכרו
שחולקים.
והרי הסחורה של הלוקח )השבח( עדיין בעין ,והוא צריך
להיות קודם ,ולמה חולקים )לפי הב"ח( ?
וי"ל )ע"פ שיטת הב"ח( – מה שהלוקח נוטל חצי השבח לא
בשביל אחריות שבחו ,אלא בשביל אחריות קרנו ,שאז
השבח הוי סחורה אחרת .מש"ה שניהם חולקים.

נמצא שם שש מאות

קד  -יא

בעה"ת :בכל מקום שאנו אומרים בזה יחלוקו או שזכה
הראשון הזוכה בנכסים  -ישבע תחלה שעדיין לא נפרע מחובו ואפילו אם
יש נאמנות בשטרו:
ָ
תו ָר ֶת ָך
מה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

ָּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂש ָיח ִתי:

בס"ד.

חו"מ
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קד  -יב בעה"ת :מי שהוציא ב' שטרי חובות על אחד שנעשו ביום
אחד מסכום אחד הרי זה גובה שניהם ,ואין אומרים שניהם )נעשו( על
הלוואה אחת:
גובה משניהם
סמ"ע :ול"ד לשתי שטרות של קניין שיש לו על שמעון
דאמרינן ביטל שני לראשון )כמ"ש רמ/א( ,ששם א"א
לקיים שניהם כיון שהשדה אחת .משאכ"כ שמתקיימים
שניהם ,שהרי אפשר לומר שלוה ב"פ ,ואין לומר שכתב ב'
שטרות על הלוואה אחת.

לאפוקי הע"ש – שכתב שטעמו דחזקה אין העדים כותבים
ב' שטרות על הלוואה אחת.
והש"ך – דברי הע"ש אמת ,וכוונתו דל"מ כשיש עדים
שונים על ב' השטרות דודאי על עוולה לא חותמים ,אלא
אפילו אותם עדים על ב' שטרות ג"כ גובה ,ולא חיישינן
ששכחו וחתמו ב"פ.

קד  -יג

מלוה בשטר ומלוה על פה מוקדמת  -מלוה על פה
קודמת לגבות מבני חרי כיון שעדים מעידים שקדמה:
בעה"ת :מלוה בשטר ,ומלוה בע"פ מוקדמת
√רב האי – מלוה ע"פ מוקדמת קודמת לגבות מבני
חורין  ,כיון שיש עדים שקדמה.
והרי"ף – מלוה בשטר קודמת בגביה ,אע"פ שהיא
מאוחרת ,כיון ששעבוד בשטר דינו כמכר ,וכשם שמלוה
ע"פ אינו גובה מלקוחות המאוחרים מפני שאין לה קול,
כך אינה גובה מבני חורין שנשתעבדו לאחר מכן מפני
שאין לה קול.
כ"כ הר"ן)רמב"ן(.
מ"מ ה"ה – מהרמב"ם נראה כרב האי.
כ"ד הרשב"א.
בד"ה :כיון שהרמב"ם והרשב"א ס"ל כרב האי הכי
נקטינן.
כ"פ ד"מ)מרדכי(.
ד"מ)רשב"א( :ראובן לוה משמעון בשטר ושעבד לו
מטלטלים אג"ק ,והיה עליו מלוה ע"פ מוקדמת ,ומת.
אע"פ שמטלטלי יתמי משתעבדים לבע"ח )והיה צריך המלוה
ע"פ לקדום( מ"מ זו רק תקנת הגאונים .ושיעבוד מלוה בשטר
ששעבד לו מטלטלים אג"ק הוא מדינא ,לכן מלוה בשטר קודם.
וה"מ כשידוע בעדים שמטלטלים אלו היו בשטר ששעבדם
אג"ק ,שאל"כ מלוה ע"פ המוקדמת קודמת.

מלוה בע"פ קודמת.
סמ"ע :טעמו – דס"ל כיון דשעבודא דאורייתא אין
חילוק בבני חורין בין מלוה ע"פ או בשטר .כן הכריע הד"מ.
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וטעמו של הרי"ף שחילק – ששעבוד בשטר הוי כמכר,
וכשם שמלוה ע"פ אינו גובה מלקוחות אף המאוחרים מפני
שאין לה קול ,כך אינו גובה מבני חורין שנשתעבדו מפני
שאין לה קול.
והרמ"א)א( – פסק דמלוה מאוחרת שקדם ומלוה ע"פ
מוקדמת וגבה מהני .והוא ע"פ הר"ן שפסק כהרי"ף.
וקשה :שכאן פסק כרב האי ולא כהרי"ף !
וי"ל – דשם מיירי שכבר גבה ,אבל לכתחילה המוקדם גובה
אף שהוא מלוה ע"פ )כ"פ האו"ת – ואם קדם המלוה בשטר
המאוחר וגבה ,מה שגבה גבה(.
ועי"ל)פרישה( – נראה מהטור שכאן מיירי ששעבד לכ"א
מהם בפני עדים ולכן המוקדם קודם.
ונ"ל דכל הני קדימויות דוקא לגבות ממקרקעי בני חורין,
אבל מטלטלים בכל גוונא )אפילו שניהם מלוה בשטר( שוים
לגבות דאין דין קדימה במטלטלים.

מלוה ע"פ קודמת.
והש"ך :נ"ל דיחלקו )כהרי"ף( לפי ש –
א .מ"ש ה"ה]רמב"ם[ אינו מחוור ,ומה שלא חילק
הרמב"ם י"ל דמיירי במלוה בשטר.
ב .גם בעה"ת עצמו פסק כהרי"ף ,כ"פ הריטב"א.
ג .אף הרב האי לא מיירי אלא בסתם מלוה בשטר ,אבל
אם שעבד לו נכסים בפירוש בשטר מודה ,שהרי בכל
מקום מלוה ע"פ לא גובה ממשועבדים .משמע שאף
שאינם מכורים רק משועבדים אינו גובה )לאפוקי
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הרשב"א דס"ל שגובה ממשועבדים שאינם מכורים,
אבל הוא יחידאה(.
ולכן עיקר לדינא יחלוקו.
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ערך לחם :קודמת – מ"מ אם באו לגבות מטלטלים
שנפלו לפני היתומים ,אע"פ שמתקנת הגאונים בע"ח גובה
ממטלטלי יתומים מ"מ אם היו משועבדים למלוה בשטר
המאוחר אג"ק ,מלוה בשטר קודם שגובה מדינא .ובתנאי
שיודעים שמטלטלים אלו של אביהם.

מלוה בע"פ קודמת.

קד  -יד  .1מלוה שלא מצא נכסים ללוה להיפרע מהם חובו,
אלא מה שניתן לו על תנאי שאמר לו ואחריך לפלוני ,ובא לבית דין
להיפרע מנכסים אלו ,אע"פ שהראשון קיים  -אין בית דין מגבין אותו
מגוף הנכסים אלא מהפירות בלבד.
א .מת הראשון ובא בעל חוב לגבות מנכסים אלו  -אין מגבין לו כלום,
אפילו עשאן אפותיקי אלא הרי הם של שני:

.1

טור :מלוה שלא מצא נכסים אצל הלוה להיפרע
מהם חובו ,אלא נכסים שניתנו ללוה על תנאי שא"ל
"אחריך לפלוני" )שנתנו לו מתנה לכל ימי חיו ואחרי מותו
יעברו נכסים אלו לפלוני(.

י"א – שהמלוה גובה מהם כמו שאם היה הלוה מוכרם
לאחר היו קנויים )ב"ב קלז (.כך יכול לשעבדם וגובה
מהם המלוה.
כ"ד בעה"ת ,רא"ש.
√והרמב"ם – לא יכול לגבות ,ול"ד למכרם ואין
לבע"ח בהם אלא פירות כ"ז שהראשון חי.
א.מת הראשון אפילו פירות אין לו ,אפילו עשאן הלוה
אפותקי למלוה בחובו ,אלא זכה בהם השני.

.1

אחריך לפלוני.

סמ"ע)טור( :טעמו – דוקא למוכרם יכול ,דאז לא
נשתייר בו לשני הבא אחריו כלום ,משא"כ בשעבוד דיכול
זה הראשון לפדותו )דשומא הדרא( ונמצא ששוה לשני
מידי ,וכל שיש לשני זכות בו לא חל שעבוד הראשון.
כ"כ ה"ה.

אין מגבים אותו.
סמ"ע:

לגבות כתובת אשתו מנכסים אלו לאחר מות

הראשון –
הטור)הרמ"מ( בסימן רמ"ח – גובה כתובתה.
והמחבר)שם( – לא גובה.
וכתבתי בדו"פ :שיש לחלק בין כתובה לבע"ח ,דכתובה
סומכת יותר על הקרקע מבע"ח ודומה יותר למכר.

קד  -טו

קד  -טו ת' הרשב"א :שנים שהלוו לעכו"ם בזה אחר זה ואין בנכסי
העכו"ם כדי לזה ולזה ,וכשבא ראובן המוקדם לגבות שטרו קרן ורבית
טען שמעון רבית שעלה מזמן השטר לא תגבה עד שאגבה קרן חובי ,לפי
שלא חל חוב הריבית מזמן השטר אלא בכל יום הוא מתרבה  -אין בדברי
שמעון כלום:
רשב"א :שנים שהלוו ,,,אין בדברי שמעון כלום ,לפי
שמשעת השטר חייב עצמו בכל הריבית שיעשו מעותיו.

ָ
תו ָר ֶת ָך
מה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

ובהדיא שנינו )כתובות קא (:פוסק לזון את בת אשתו
ניזונית נכסים משועבדים ,אע"פ שמזונות דבר יום ביומו.
משמע שהשעבוד חל משעה שקיבל עליו המזונות.
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אין בדבריו כלום.
סמ"ע :קשה הרמ"א)פו/א( – כה"ג שמעון יכול לפדות
משכון הגוי שאצל ראובן )ששוה יותר מחוב ראובן על
הגוי( ולשלם לו קרן  +ריבית שעלה עליו וגובה חובו מהגוי
מהנשאר במשכון וכנ"ל דלא כי"ח )הב"י(.
משמע שמשלם לו הריבית עד עכשיו ולא יותר ,וכאן לא
הגיה הרמ"א שגובה כל הריבית ?

קד 15 -

וי"ל :שכאן בא שמעון עכשיו לגבות משטרו ולא רוצה
לשלם כל הריבית שעלה מזמן ששטרו עד עכשיו ,ולכן אין
הדין עמו.
משא"כ בפ"ו שמעון פודה המשכון ונותן לו הריבית עד
עכשיו.

קד  -טז

קד  -טז  .1לוה שאין לו ממה לפרוע ונפל הבית עליו ועל
מורישיו ,ובני הלוה אומרים אבינו מת ראשון וירש את מורישו בקבר
והורישו לנו ואין לבעל חוב ליטול כלום ממנו ,א).שהרי אין בעל חוב נוטל
בראוי( )טור(.

והמלוה אומר :המוריש מת ראשון ,ונמצא שזכה הלוה בנכסים מחיים
ובעל חוב גובה מהיורשים – הדין עם היורשים.
ב"ב)קנז :(.משנה נפל הבית עליו ועל אביו או
עליו ועל מורישיו והיתה עליו כתובת אשה ובעל חוב:
יורשי האב אומרים :הבן מת ראשון ואח"כ מת האב.
ובעלי החוב אומרים :האב מת ראשון ואח"כ מת הבן.
בש"א :יחלוקו.
ובה"א :נכסים בחזקתן:

ב"י :להלכה כב"ה ,דאמרי הנכסים בחזקתן )של
היורשים( והממע"ה.

1א .שהרי אין בע"ח נוטל בראוי.
סמ"ע :מרדכי – ומטעם זה אין בע"ח גובה

משכר

פעולתו של הלוה ,שמעולם לא בא לידו ומת.
ערוה"ש – וי"א שבע"ח נוטל בראוי ,ומה שאינו גובה
בנפל עליו הבית מפני שבני הלוה יכולים לומר אין אנו
יורשים מכח אבינו אלא מכח זקנינו אחרי שאבינו אינו
בחיים .משא"כ בשכר פעולה שבע"ח נוטל אף שהוא ראוי
)כיון שאין כאן הטעם שהיורשים יורשים מזקניהם(.
וכיון שאין הכרעה הוי ספקא דדינא.
מיהו בשכר פעולה וכן בהלוואת שבידי המלווים הסכימו
גדולי האחרונים שגובה בע"ח כיון שהמעות היו בידם.

ָ
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כ"פ הטור)ק"ו( – שבע"ח גובה מהלוואה שהניח הלוה
לאחר מותו.

אינו נוטל בראוי.
והש"ך :הטעם אינו מוכרח ,אלא

יש טעם אחר דמצי
אמר "מאבוה דאבא קאתינא" )ב"ב קנט) (.שירשתי ישירות
מסבא ולא דרך אבא( .ונ"מ כשנטל בע"ח גם בראוי.
ואי לא מיסתפינא הייתי מכריע דבע"ח נוטל בראוי,
שהרי ב"ב)קכג (:קי"ל בע"ח נוטל את השבח )שהשביחו
אצל היורשים(  .ושבח הוי ראוי ,ולכן גם גובה משכר
פעולה ,ורק בכתובה אינו גובה דבזה מיירי המרדכי ולא
בבע"ח )לאפוקי הסמ"ע(.
וכ"פ כמה פוסקים שנוטל בראוי )הרא"ש מלוניל ,ר' אפרים
לאפוקי הרמב"ן(.
וקצה"ח – ודאי משום טעמא "דאנא מאבוה דאבא קאתי"
לבד לא סגי ,שיאמר בע"ח אביך זכה קודם והוא משועבד לי
)כ"כ התומים(.
ולכן צריך לטעם שראוי הוא ואינו משתעבד לבע"ח רק
שיש מצוה לפרוע חוב אביהם מנכסיו ולזה הוצרך הטעם
"דאנא מאבוה דאבא קאתי" ,שיש מצוה רק כשהבן בא מכח
אביו ,אבל כשאפשר לו לבוא מכח הסבא אין מצוה.
כ"פ הנתיבות.
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סימן קה :דין התופס לבע"ח במקום שחב לאחרים
]ונפקד שתפס הפקדון בשביל בע"ח[.
ובו ו סעיפים.

) גיטין :יא ב"מ :י( .

.1קה  -א

 .1הלוה שחייב לשנים או יותר ואין לו כדי לפרוע
לכולם ,וקדם אדם אחד ותפס מהמטלטלים של לוה כדי לזכות לאחד
מבעלי חובות  -לא זכה ,שכל התופס לבעל חוב במקום שיש עליו חוב
לאחרים לא קנה,
א.ואפילו עשאו שליח וכתב לו הרשאה .אבל
אפוטרופוס קנה דיד בעלים הוא:

.1גיטין)יא:(:

התופס לבע"ח במקום שחב לאחרים

– לא קנה.
פרש"י :תופס לבע"ח – אדם שבא מאליו ותפס
ממון חבירו בשביל חוב שיש לאחר עליו ,ובא לקדם לפני
שיתפסנה בע"ח אחר .שהרי בתפיסתו חב לנושים
האחרים.
חב – מפסיד .לא קנה – דלאו כל כמניה להיות קופץ
מאליו וחב לאחרים מאחר שלא עשאו שליח.
א.מרש"י משמע :שאם עשאו שליח מהני תפיסתו.
√אבל התו"ס – אף שעשאו שליח לא מהני .וכ"מ
מכתובות)פד.(:
כ"כ הר"ן ,רי"ו.
כ"כ הרא"ש – אפילו עשאו שליח וכתב לו הרשאה לא
מהני ,דאין יד השליח כיד המשלח לחוב אחרים.
כ"כ הר"ח – אבל אפוטרופוס קנה דיד בעלים הוא.

ואין לו לפרוע לכולם.
.1
פ"ת)ת' משכונות יעקב( :מעשה

שעיקלו ב"ד
ממעות ממלוה בשביל בע"ח אחד ומסרו המעות ביד שליש,
אח"כ באו בע"ח אחרים ורוצים לחלוק בזה .טען בע"ח
ראשון שזכה השליח ב"ד עבורו וששאר בע"ח ירדו לדין
עם הלוה לגבות.
תשובה :נראה שיד כולם שוה בזה.
א .שליח ב"ד לא נתכוון לזכות לזה ,רק שאם יזכה בדינו
יתן לו ע"פ ב"ד.
ב .דהוי תופס לבע"ח במקום שחב לאחרים.
ג .אף שאפשר גם להם להוציא מיד הלוה ,כיון דהוי
טורח מיקרי חב לאחרים.
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וקדם אחד ותפס.
סמ"ע :לא זכה – אלא כולם חולקים כאילו הוא עדיין
ביד הלוה.
ואע"ג דזכין לאדם שלא בפניו ,ה"ד כשלא חב לאחרים
בתפיסה זו ,או שהלוה עצמו נתנו לאחר לזכות לאחד
מהלווים.

וקדם אחד ותפס.
פ"ת :חצר דקונה מדין שליחות
רע"א – חצר של מלוה שכורה ביד לוה ובה מטלטלים של
לוה ,ויש בע"ח נוספים ומת הלוה .יש להסתפק האם זה
מיקרי שקדם בעל החצר לזכות במטלטלים או שמא כיון
שהחצר קונה מדין שליח אין אדם תופס במקום שחב
לאחרים .ואף שחצרו של משכיר זוכה במציאה )כמ"ש
שיג/ג – רמב"ם( שאני מציאה שיכול לעשות על ידי שליח
משא"כ לתפוס לבע"ח דלא מהני ע"י שליח.
וספר שער משפט – פשוט שחצר עדיף משליח ומהני אף
במקום שחב לאחרים ,שהרי חצרו קונה לו מציאה.

שכל התופס לבע"ח
באר הגולה :ומטעם זה פסק הרמ"מ על ראובן ששלח
שלוחו לקחת יין מהגוי בחובו ,וכן עשה ומשכו בעגלה,
וכאשר הביאו לעיר נתנו לשמעון שגם היה לו חוב על הגוי,
וראובן תובע משמעון היין ?
תשובה :שמעון זכה ביין.
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א .לפי שאין שליחות לגוי ]אך קשה הרי השליח הוא
שליח קבלה של ראובן ולא של הגוי ?[.
ב .ועוד דהוי תופס לבע"ח במקום שחב לאחרים שאפילו
בשליח לא מהני תפיסה.
ג .ועוד שמא קי"ל כרש"י שמישראל קונים במשיכה
ומגוי רק במעות ,ומשיכת השליח בעגלה לאו כלום
הוא לקנות מהגוי עבור ראובן.
לכן זכה שמעון ,ואף רשע לא נקרא מטעם עני המהפך
הבחררה ,שהרי הגוי חייב אף לשמעון ,וקי"ל בע"ח מאוחר
שקדם ותפס במטלטלים זכה )רי"ו(.
כ"כ הסמ"ע.
קצה"ח :ואם העגלה ששלח ראובן היתה שלו היה קונה
מדין חצר ,דלא שייך תופס לבע"ח במקום שחב לאחרים
בחצר ,דהא קי"ל )ב"מ י"א (.חצרו של אדם קונה לו אף
שחב לאחרים.

לא קנה.
פ"ת :במונע ריוח לאחרים האם קנה ?
רעק"א)ת' מהרם אלשיך( – ל"א תופס לבע"ח אלא
כשחב לאחרים ,אבל לא במונע ריוח לאחרים.
וכ"ה ברמב"ן – דמתרץ דהא התופס לבע"ח לא מהני ,
ומגביה מציאה לחברו קנה ! היינו דמציאה לא מיקרי חב
לאחרים ,דאינו רק מניעת ריוח.
אבל התו"ס – תירצו דבמציאה כיון שיכול לקנות לעצמו
יכול גם לקנות לחברו .א"כ ס"ל שאף במציאה הוי חב
לאחרים) ,ולא מהני תפיסה אלא כאן שיכול לזכות לעצמו(.
מ"מ לא מוכרח.

תופס לבע"ח.
קצה"ח :מאיזה טעם לא מהני

תופס לבע"ח במקום

שחב לאחרים ?
פני יהושע – מפני שאין שליח לדבר עבירה ,כיון שחב
לאחרים הוי עבירה לשליח.
ולא נהירא – אע"פ שהיא עבירה לשליח לא הוי עבירה
למשלח ואינו עניין לשליח לדבר עבירה.
והראיה :גיטין )יב (.עשיר המלקט פאה לעני לא זכה העני
שלו ,אלא יתן לעני ראשון הנמצא ,משום דכתיב "ולא
תקלט ,לעני ",,,ולומדים שלא ילקט לעני שלו.
והקשו התו"ס – והרי כל מה שאמרה התורה לא תעשה אם
עשה מהני ? ותירצו מה שתירצו.
ואע"פ שעבר השליח איסור )שהמלקט שליחו של העני
הוא(  ,וא"כ אין שליח לדבר עבירה ! אלא ודאי אין
העבירה למשלח אלא לשליח ,ובענין כזה הוי שליחות.

אפילו עשאו שליח.

א.
ש"ך :כ"פ הפוסקים שלא כרש"י.

ונראה דרש"י מיירי בשכר את שליח שיתפוס לו ,ולזה כו"ע
מודים דמהני תפיסה אף שחב לאחרים.
פ"ת)קורבן נתנאל(  -חולק על הש"ך.
מ"מ מורי מו"ה אברהם ברוידא הסכים על הש"ך אבל
מטעם אחר ,דכיון ששכרו יש לשליח גם זכות בתפיסה זו,
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דכיון שכל מנה שיתפוס יקבל שכרו כו"כ ,ולכן שזוכה
לעצמו יכול גם לזכות לחברו.
והנתיבות  -חולק על הש"ך.
א .נשמט ממנו דברי המרדכי שהסתפק אם פועל יכול
לתפוס חוב של בעה"ב .והביאו התומים.
ב .לפענ"ד אין פועל יכול לתפוס )אע"פ שהוא שכירו של
בעה"ב(.
שהרי מה שפועל תופס לא מדין שליחות אלא משום
שידו כיד בעה"ב .ולפ"ז קשה א"כ גם אותם שאינן בני
שליחות כגון חש"ו שהם פועלים יקנו מציאה
לבעה"ב?
ולכן נראה כהתומים -שלא אמרו יד פועל כיד בעה"ב
אלא במקום שהפועל יכול לתפוס לעצמו )כמו
במציאה( ואז בעה"ב זוכה מידו של הפועל .ולפ"ז
חש"ו שלא זוכים לעצמם גם לא יזכו לבעה"ב מדין
פועל.
ולפי סברא זו :בתופס לבע"ח ,דאין לפועל יד לזכות
לעצמו לא שייך ידו כיד בעה"ב .וכן הסכים התומים.
ולכן גם שליח אף ששכרו בע"ח לא יכול לזכות לו
כשחב לאחרים )שלא כהש"ך(.

אפילו עשאו שליח.
קצה"ח :התו"ס חולקים על רש"י שאפילו עשאו שליח
לא מהני ,דאין חילוק ,דאפילו לא עשאו שליח שלוחו הוא
דזכיה מטעם שליחות הוא.
והתו"ס לשיטתם דזכיה מדין שליחות ,דכיון שזכות הוא לו
אנן סהדי שעשאו שליח אף שלא עשאו שליח )ועכ"ז לא
זכה כיון שחב לאחרים(.
כ"כ הרא"ש.
וקשה איך נאמר זכיה משום שליחות שהרי בב"מ)כב(.
מחלוקת אבי * ורבא ביאוש שלא מדעת שלאביי לא הוי
יאוש.
ת"ש :מיד שירד לשדה חברו והפריש תרומה שלא ברשות,
אם לבעה"ב נוח תרומתו תרומה.
והרי בעה"ב לא ידע שיתרום .וקשה על אביי ? ותירץ רבא
בעשאו שליח.
משמע שלאביי אף השליח לא מהני אע"פ שזכות הוא לו ?
ולכן נראה שזכיה לא מטעם שליחות אלא מתורת יד ,
ואפילו למ"ד מתורת שליחות לא משום דאנן סהדי שעשאו
שליח )כמ"ש התו"ס( אלא גזרת הכתוב שיהא הזוכה לאחר
מהני.
ולכן כיון דלא הוי שליח המקבל אלא גזרת הכתוב דמהני
כמו שעשאו שליח ,כשחב לאחרים אין זה נקרא זכיה ממש
שהרי חב לאחרים ,ולכן לא מהני מדין זכיה ,ומדין שליחות
ליתא שהרי לא ידע.
אבל אם עשאו שליח בפירוש נהי דלא מהני מדין זכיה מהני
עכ"פ מתורת שליחות ושלוחו של אדם כמותו ,אף שחב
לאחרים ) וכמ"ש רש"י (.

וכתב הרשאה
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תפיסה ,דע"י הרשאה נעשה כבע"ח עצמו.

קה  -ב

אם הלוה חייב גם לתופס  -זכה בתפיסתו מגו דאי בעי
זכי לנפשיה זכי לחבריה.
ב"מ)י :(.א"ר חייא בר אבא א"ר יוחנן – מגביה מציאה
לחברו קנה חברו.
תו"ס :והרי ס"ל לרבי יוחנן התופס לבע"ח במקום
שחב לאחרים לא קנה )וכן חב לאחרים שלא יכולים לזכות
במציאה( ?
וי"ל דאי בעי שליח זכי לנפשיה במציאה זכי נמי
לחבריה .משא"כ בבע"ח שהשליח לא יכול לזכות לעצמו
בחוב.
√הר"ן :ולפ"ז אם היה התופס גם נושה בו קנה חברו
דאיכא מיגו.
כ"כ המרדכי – אם היה אחד חייב לשני בנ"א ,ואחד תפס
משל החייב יכול לתת לחברו ,דמיגו דזכי לנפשיה זכי
נמי לחבריה והוא יחזור על בע"ח ויתבע את שלו.
ב"י – משמע אפילו תפס סתם יכול לתת לחברו ולחזור
ולתבוע את שלו.
ב"י :ל"מ אם תפס בב"א מה שחייב לו  +שיעור שחייב לחברו,
מיגו דזכי לנפשיה זכי נמי לחבריה ,אלא אפילו תפס לחברו
ולא לעצמו ,דהשתא אין לו תפיסת יד בנכסים אפ"ה קנה חברו.
אבל אם תפס תחילה לעצמו שוב לא יכול לתפוס לחברו לפי
שכבר אין לו תפיסה בנכסים )שהרי הוא כבר נפרע(.

מיגו דזכי לנפשיה.
סמ"ע :דוקא שתפס עד כדי חובו של עצמו )שלא כהב"י(
כגון :ראובן חייב לשמעון וללוי כ"א  ,100ותפס שמעון
מראובן .100
ל"מ אם תפס  50לו ו  50ללוי דמהני ,אלא אפילו תפס כל ה
 100ללוי ג"כ מהני.
מ"מ אם תפס  150ורוצה לעצמו  100וללוי  – 50לא מהני,
כיון שלעצמו לא יכול לתפוס ) 150רק .(100
לאפוקי הב"י והע"ש.
והראיה מקור הדין )ב"מ י (.המגביה מציאה לחברו קנה
חברו משום מיגו דאי בעי זכי לנפשיה .ובעינן דומיא דהתם
שאם רצה היה זוכה בכולו.
כן חלקו על הב"י – הב"ח ,ת' מ"ב.
והש"ך – הדין עם הב"י ,כיון שיש לו זכיה בהגבה זו זוכה
גם לחברו אפילו יותר ממה שיכול לזכות לעצמו .ואע"פ
שלא שייך מיגו ,שהרי אף למ"ד ל"א "מיגו דבעי זכי
לנפשיה זכי לחבריה" ,מ"מ מודה שאם כבר זכה לעצמו
בחצי הטלית זכה נמי לחבריה באידך פלגא.
וכ"ד קצה"ח – כהב"י.

והראיה :אין שליח לדבר עבירה ,עכ"ז בשותפות שגנב א'
מהם בשביל חברו זכה חברו להתחייב בכפל ,מיגו דזכי
לנפשיה זכי נמי לחבריה אפילו במקום שאין שליחות.
א"כ ג"כ אפילו שאין לו רשות לתפוס יותר מחלקו )והוי
שליח לדבר עבירה( מהני מיגו.
והנתיבות – כהסמ"ע שלא כהב"י.
והראיה של הש"ך בשנים שמצאו טלית – אינה ראיה,
דשאני במציאה שאם לא יזכה לחברו בהגבה זו גם חלקו לא
יזכה  ,א"כ פשטה זכייתו בכל החפץ ,מש"ה אמרינן מיגו.
אבל בתופס לבע"ח שאף שלא יזכה לחברו יזכה במה שתפס
לעצמו ולא פשטה זכותו בחלק חברו כלל – ל"א מיגו.
ולכן שנים שהגביהו אפילו אחד אינו בר שליחות כל שיכול
לזכות לעצמו כיון דזכי לנפשיה זכי נמי לחבריה )ולא מדין
שליחות(.
אבל אחד שמגביה מציאה לצורכו ולצורך חברו אינו מטעם
מיגו אלא מטעם שליחות ,וכל שאינו בר שליחות )כגון
שתפס יותר מכדי חובו שהוא שליח לדבר עבירה( לא זכי
לחבריה.
והראיה של קצה"ח משותפים שגנבו ,שמה מיירי ששניהם
גנבו יחד ,ומדין מיגו ולא מדין שליחות ,אבל אם גנב אחד לו
ולחברו שהוא מדין שליחות לא מהני שהוא שליח לדבר
עבירה.
פ"ת)נו"ב( :מ"מ יכול לומר קים לי כהש"ך )ב"י ,ע"ש(.

סיכום :לזכות לחברו יותר מהחוב שלו.
מהני – ב"י ,ע"ש ,ש"ך ,קצה"ח ,ערוה"ש.
לא מהני – סמ"ע ,ב"ח ,נתיבות ,פ"ת)קורבן נתנאל(,
תומים.

התופס לבע"ח מדין מה
קצה"ח – הוא מדין שליחות.
נתיבות – מדין זכיה ולא מדין שליחות )נ"מ שליח לדבר
עבירה(.

אם החוב טרם הגיע זמנו.
פ"ת)נו"ב( :אף תוך זמנו גם יכול לתפוס לחברו ושפיר
אמרינן מיגו ,דמחוסר זמן לא כמחוסר מעשה דמי.

זכי לחבריה.
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מ"מ אם התופס הוא יורש הלוה ,במקום מורשי קאי ויכול
לפרוע למי שירצה.

למלוה(.
וצ"ע – שהרי עדיין לא פרע למלוה ואין לו שום חוב על
הלוה )שיתכן שהלוה יפרע למלוה(.

קה  -ג

קה  -ג
 .1אם הלוה אמר לאדם אחד זכה בחפץ זה לפלוני או תן
מנה זה לפלוני  -זכה לו ,א .ואפילו אין הזוכה מכיר לאותו פלוני ,ואין
אחד מבעלי חובות יכולים לגבות מאלו שכבר זכה בהם אחר:
.1

גיטין)יא :(:תנן – האומר תן שטר )שחירור( זה
לעבדי – יכול לחזור בו ,דר"מ.
וחכ"א – אינו יכול לחזור בו )אע"פ שהוא חובה לבעל(,
דזכין לאדם שלא בפניו.
ג"מ :א"ר יוחנן – התופס לבע"ח במקום שחב לאחרים
לא קנה.
וא"ת משנתינו )שהשליח תפס לעבד ואע"פ שהבעל חזר בו

ושוב זה אינו שלוחו והוי תפיסה בעלמא והוא חב לבעל
שמפקיע שעבודו( ! כל האומר תן כזי דמי )וכיון שזכה העבד
שוב הבעל אינו יכול לחזור בו(.

פרש"י :ואין זה דומה לשאר תופס לבע"ח ,שהבעל
עשאו שליח לזכות בו לעבד )וכבר זכה(.
√רמב"ם :אמר הלוה זכה בחפץ זה לפלוני או תן לו
מנה זה – זכה לו ואין אחד מבע"ח יכול לגבות מאלו
מטלטלים שכבר זכה בהם פלוני.
ה"ה – כבר נתבאר ברמב"ם )טז/ב( שהלוה לא יכול
לחזור בו ,אלמא זכה לו ,וכיון שכן גם שאר בע"ח אינן
יכולים לגבות מאלו.

מרדכי:

ולמ"ד תן כזכה ,מיירי שמסר לשליח וא"ל תן

לפלוני.

א  .ב "י :

ואם השליח לא מכיר את פלוני נראה דאפ"ה

זכה לו.

.1

זכה בחפץ זה לפלוני.

סמ"ע :ובטור – זכה בחפץ זה לפלוני בעל חובי .
ובפרישה – ל"ד בע"ח אלא אף שזיכה לאדם אחר ,וכ"מ
מהמחבר שהשמיט "בעל חובי".

זכה או תן.
סמ"ע :כיון שלקמן )קכה/ו,ז( יש מחלוקת אם תן הוי
כזכי ,פתח כאן תן וזכי לכ"א כדאית ליה.
סמ"ע :ואם השליח גוי אפילו עשאו המלוה והלוה שליח
לא קנה.

קה  -ד

 .1אם אין עליו חוב לאחרים  -זכה התופס לבעל חוב,
א.ודוקא במקום דאיכא פסידא לבעל חוב כגון שהוא )הלוה( גברא דמפסיד
נכסי או שהעני וירד מנכסיו ,ב.ואפילו תוך זמן מהניא תפיסה אם אין
לו נכסים אחרים ,ויפסיד הלוה אי לאו הך תפיסה.
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 .2ודוקא דנקיט בעל חוב שטרא בידיה דיכול השתא לקיימו .אבל אי
לית ליה ראייה והלוה מכחיש  -מהדרי ממונא למריה ולא מצי למימר
קבעו לי זמן דמייתינא ראייה:

.1

טור :במקום שאינו חב לאחרים ,כגון שאין בעלי
חובות אחרים – מהני תפיסה.
ב"י – ופשוט הוא שרק כשחב לאחרים לא מהני .כ"כ
הרי"ף ,רמב"ם.
א.הרא"ש :ומקשים – האיך יכול לתפוס בלא
הרשאה ,לימא ליה לאו בעל דברים דידי את ?
√וכתב בשו"ת הרי"ף – דוקא במקום שיש הפסד
לבע"ח ,כגון שמת הלוה ואם לא יתפוס מפסיד ,שנכסים
יתומים לא משתעבדים ,א"נ בגברא שמפסיד נכסיו או
העני וירד מנכסיו ,ותקנה היא שתקנו ,אבל אם הוא אמוד
לפרוע לא מהני.
ול"נ – לא מדין תקנה הוא אלא מעיקר הדין ,שהרי רק
במקום שחב לאחרים לא מהני הלא"ה מהני.
ואין להקשות לימא לאו בעל דברים דידי את ! שהרי
אינו תובעו שיאמר לאו בעל דברים דידי את ,אלא הולך
ותופס בלא תביעה ,ולא יכול לומר החזר לי מה שתפסת
כיון שאין לך הרשאה ,כיון שזכין לאדם שלא בפניו והוי
כאילו תפס המלוה כיון שהלוה מודה בשטר.
נמ"י :במקום הפסד יכול לתפוס אף מדין השבת אבדה.
הר"ן – ואפילו לא עשאו שליח ,אלא מדעתו תפס ש"ד דזכין
לאדם שלא בפניו.
בעה"ט :לוה שפרע לערב )שיתן למלוה( אף שיש בע"ח
אחרים הוי כתופס לבע"ח במקום שאין חב לאחרים.
רי"ו :ראובן הפקיד אצל שמעון ,ובא לוי ע"פ ציוי ב"ד שלא
להחזיר לראובן כיון שראובן חייב ללוי מנה – יכול לשמעון
לעכבו.
ואם ברור שראובן חייב לשמעון ואינו כופר או שאינו יכול
לכפור – שמעון חייב ללוי מדרבי נתן )ת' הר"ם(.
כ"מ מת' הרא"ש.

ב.הרב פרץ :ולא מהני תפיסה לאחר שעבר הזמן.
אבל הרא"ש – מהני אף תוך הזמן ,כל שאין לו נכסים
אחרים ויפסיד המלוה בלא התפיסה.

קה -ה

.2

הרמ"ה :ודוקא כשיש לבע"ח שטר שיכול לקיימו
עכשיו ב"ד ,א"נ אפילו חייב בע"ח שבועה כדי ליטול לא
מוציאים מידו וישבע מיד ויטול התופס.
אבל אם אין לו ראיה ורוצה זמן להביא ראיה מחזירים
הממון לבעליו.
ב"י – משמע שאם אין בע"ח בעיר להשבע מיד ,מחזיר
הממון לבעליו .וצ"ע אם לא היה רחוק אלא יום אם
שולחים להודיעו או לא.

1א .גברא דמפסיד.
סמ"ע :והטור סיים – כגון

שתפס בשעת חוליו ,וכדי

שלא יעשה מטלטלים אצל בניו.
והמחבר – השמיטו לפי שבזה"ז גובים מתקנת חכמים
ממטלטלים של יורשים.
ערוה"ש :ואם אינו מפסיד לא מהני תפיסה אף לאחר
שהגיע הזמן ,אא"כ עשאו שליח.

.2

דיכול השתא לקיימו בב"ד.

סמ"ע :וסיים הטור – א"נ מחייב בע"ח שבועה לא
מוציאים מיד התופס .ור"ל כל שיש לו שטר והלה טוען
פרוע שהמלוה צריך להשבע שאינו פרוע  -אפ"ה מהני
תפיסתו של זה.
ובטור כתוב – אומרים לו )למלוה( להשבע מיד ,ונוטל
התופס .וע"ז מסתפק הב"י אם המלוה לא בעיר האם יקראו
לו או לאו שהרי צריך להשבע מיד !
ובפרישה כתבתי הגירסה "להשבע ונוטל )המלוה( מיד
התופס" )ולא שצריך להשבע מיד( .ולפ"ז ודאי קוראים לו
להשבע.
כ"כ הנתיבות – ואם צריך להשבע על שטרו קובעים לו
זמן מתי יבוא בעל השטר וישבע )או"ת מסמ"ע(.

 .1התופס לבעל חוב במקום שאינו חב לאחרים  -חייב

באחריותו,
 .2ואם יאמר הלוה לתופס קבל עליך אחריות בפירוש או החזיר לי מה
שתפסת דלא מהימנת לי  -שומעין לו:
א).ויש אומרים דאינו חייב באחריותו(

.1

בעה"ט :התופס לבע"ח במקום שאינו שחב
לאחרים – חייב באחריותו ,דשוי נפשיה עבד לוה לאיש

ָ
תו ָר ֶת ָך
מה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

)טור בשם הרא"ש(.

מלוה )שעשה עצמו לוה של מלוה( ,וכיון שקנה
)בתפיסה( נפטר הלוה.

ָּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂש ָיח ִתי:

בס"ד.

חו"מ
חלק ב6

הלכות גביית מלוה
דין התופס לבע"ח במקום שחב לאחרים

והרא"ש :אם יאמר הלוה קבל עליך אחריות או החזר

לי מה שתפסת – שומעין לו .2

ול"ק מ )קכא/א( דאמר הולך מנה לפלוני שאני חייב
לו ,אם בא לחזור וליטלו אינו יכול ואפ"ה נשאר חייב
באחריות הלוה ! שאני התם שנתנו מדעתו והאמינו ,אבל
כאן זה שתפס שלא מדעתו יכול לומר לו אינך נאמן לי.
א.טור – משמע אבל בסתם אינו חייב באחריותו.
לאפוקי בעה"ט.

.2

אבל בד"ה – אפשר שהרא"ש לא חולק על בעה"ט.
דהרא"ש – מיירי לעניין לכופו להחזיר אם לא יקבל עליו
אחריות בפירוש ,אבל אה"נ אף שלא קיבל אחריות
בפירוש חייב באחריותו )כמ"ש בעה"ט(.

התופס לבע"ח
.1
קצה"ח :דוקא שתפס מעות

או משכון כשאין איסור
למשכנו ,אבל במקום שיש איסור )כגון בהלוואה( לא מהני
תפיסה ,שהרי הזכייה מדין שליחות לדעת התו"ס והפוסקים
ואין שליח לדבר עבירה.

חייב באחריותו.
סמ"ע :מ"מ אם יבוא המלוה יכול לתבוע הלוה שישלם
לו ,כי אין לו דין ודברים עם התופס )כיון שלא תפסו
בשליחותו( ,והלה יחזור על התופס .כ"כ הע"ש.
כ"פ הש"ך לאפוקי הב"ח דס"ל  -שהלוה נפטר לגמרי.

וי"א שאינו חייב באחריותו.

א.
סמ"ע) :לא ראה דברי בד"ה(.

כן דייק הטור מהרא"ש,
והיה חסרון במחבר ולכן הגיה ברמ"א להוסיף.

קה 6 -

ומ"ש המחבר)" (.2ואם יאמר" קאי על הי"א שהיה חסר
במחבר )וגם המחבר מודה שהרא"ש חולק ,ועל דברי
הרא"ש כתב המחבר "ואם"(.
אבל הש"ך – אילו ראה דברי בד"ה לא היה כותב כן.
שכתב שבעה"ט והרא"ש אינן חולקים ,דהרא"ש מיירי
דא"ל קבל עליך אחריות בפירוש.
מ"מ צריך ביאור כיון שממילא חייב באחריות למה צריך
לקבל בפירוש ?
ונראה שכוונתו שיקבל שיהא על התופס מלוה בשטר.
והתומים – תירץ ,אף שמחויב באחריות אינו חל השעבוד
רק משעת אונסים )כמו בשומרים( אבל אם קיבל על עצמו
משעת קבלה חל השעבוד ומאז התחייב.
ועי"ל מה שמחויב באחריות דוקא מאונסים ,אבל אם הוזלו
המטלטלים אינו באחריותו ,אבל כשמקבל עליו בפירוש
מקבל עליו אף יוקרא וזולא ,ואם אינו רוצה לקבל עליו
אחריות בפירוש יחזיר לו והוא ימכרם כשער היוקר.
וא"כ אין כאן מחלוקת בין בעה"ט והרא"ש.
] * :לכאורה יש לחלק
מה שחייב באחריות ופוטר הלוה ה"ד כשיש לתופס אחריות,
אבל כשאין לו חוזר המלוה על הלוה )כמ"ש בבד"ה(.
אבל אם קיבל עליו אחריות בפירוש נפטר הלוה לגמרי !
ליתא :שיכול המלוה לטעון ללוה איני מכיר את התופס רק
אותך ,ומה בכך שקיבל התופס אחריות בפירוש [.

שאינו חייב באחריותו
נתיבות :מחלוקת רק לאחריות אונסים ,אבל לעניין להיות
ש"ש )להתחייב בגניבה ואבדה( לכו"ע חייב ,שהרי הוא
תופס וחייב בניעור ושיטוח ופטור מפרוטה דרב יוסף.

קה  -ו

קה  -ו
 .1הכל בעה"ת)רמב"ן( :נפקד שתפס בפקדון לתפסו לבעל
חוב במקום שאינו חב לאחרים  -מועיל לו תפיסתו לענין זה שאם מת
המפקיד אינו נעשה מטלטלין אצל בניו ,ושביעית אינו משמטתו.
א .ואם נתנו )המפקיד( באגב )פירוש אגב קרקע( או בקנין סודר או במתנת שכיב
מרע )לאחר(  -אינו נתון.
ב.ומכל מקום אם אין בעל חוב כאן  -אין הנפקד יכול לעכב הפקדון
בשבילו ,ואפילו אם הלוה מודה  -שהדין נותן בכל פקדון להחזירו למי
שהפקידו אצלו ,ואם יש לאחרים זכות בו הרי הדין ביניהם.
 .2ואם מסרו הנפקד ליד מלוה – פטור ,ואפילו אם היה שומר שכר.
א ).טור :דהא אף אם היה מחזירו למפקיד הוא היה צריך לשלם למלוה(.

השלמות:
הגמ"ר :ראובן

הפקיד ביד שמעון ובא לוי ותפס
הפקדון מיד שמעון עבור חוב שחייב לו שמעון – חייב
להחזירו לראובן.

ָ
תו ָר ֶת ָך
מה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

ת' מימוני :משומד שחייב לישראל ,והפקיד פקדון
ביד ישראל אחר ,וזה רוצה לגבות חובו מהנפקד ,והלה
אינו רוצה להגבותו מפני שמפחד מהמשומד – הדין עם
הנפקד.
כ"פ ערך לחם.

ָּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂש ָיח ִתי:

בס"ד.
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סמ"ע :לפי שא"א לפרש שנתנו המפקיד ממש ,שהרי הם
ביד הנפקד.

נפקד שתפס.

סמ"ע :מיירי אפילו תפס במקום שאין הפסד לבע"ח או
שאין המלוה לפנינו ,משא"כ בתופס בעלמא )ס"ד( שאינו
יכול לתפוס ,מ"מ בנפקד כיון שהפקדון ברשותו יכול לתפוס
לטובת המלוה כיון שאינו חייב לאחרים.
ואף שתפיסה מהני לעניין שלא נעשה מטלטלים אצל בניו
והשביעית לא משמטתו ,מ"מ אם בע"ח אינו כאן אינו נוטל
לעכב הפקדון בשבילו ,כיון שאין לבע"ח הפסד במה
שמחזירו למפקיד שהרי יכול המלוה להוציאו מהלוה ,רק
שמודיע לב"ד קודם שיחזיר שתפסו בשביל המלוה.
ודומה להשבת העבוט )צז/טז( שאף שמחזירו מהני תפיסה
לעניין שמיטה ושלא יעשה מטלטלים אצל בניו.
מ"מ אם יהיה הפסד למלוה בהחזרה לא גרע מתפיסה
בעלמא שאינו מחזיר ללוה ,כיון שהלוה מודה בחוב.
והש"ך)ב"ח( – מיירי במקום הפסד ,אלא שאין הנפקד
רוצה לקבל אחריות מש"ה צריך להחזיר ללוה ,וכשיבוא
המלוה ויתחייב נעשה למפרע שלו.

אינו משמטתו
או"ת :ודוקא כשבא זמן הפרעון ,אבל תוך זמנו אינו יכול
לעכב כשאין לו הפסד.

א.

קה 7 -

.2

פטור.

סמ"ע :ול"ד לפורע חובו של חברו בלא רשות )קכח/א –
שאינו רשאי( דטעמא התם " מפייס הוינא למלוה" מהני
שלא חייב להחזיר מה שפרע עבורו ,משאכ"כ שרוצה
להוציא ממנו וזה לא מהני.
והש"ך – כיון ששיעבודא דרבי נתן שייך אפילו יש נכסים
ללוה )כמ"ש פו( א"כ נשתעבד הנפקד מר"נ והו"ל הוא
בע"ד דינו של מלוה כאילו הוא חייב לשלם למלוה ,משא"כ
בקכ"ח.
ולכן אפילו תפס המפקיד נכסי הנפקד מחמת מה שפרע
לבע"ח מוציאים מידו.

א.
הטור:

היה הוא צריך לשלם מלוה.

שא"ל אם החזרתי לך היה הוא גובה ממך או
משאר נכסיך.
ש"ך :וקשה )קכח/ג( אם היו נכסים ללוה אין יכול
למסור בפקדון ליד המלוה !
וי"ל דכאן מיירי שאינו יודע הנפקד בודאי שיש נכסים
אחרים )ולכן מסר הפקדון למלוה(.

ואם נתנו באגב.

ָ
תו ָר ֶת ָך
מה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

ָּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂש ָיח ִתי:

הלכות גביית מלוה

חו"מ
חלק ב6

בס"ד.
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סימן קו :דין הבא להיפרע שלא בפני בעל חובו
ובו ג סעיפים ) .כתובות :פז ,פח( .

.1קו  -א

 .0מלוה שבא להיפרע בשטר מקוים שבידו שלא בפני

לוה:
 .1אם יכולים בית דין לשלוח לו ולהודיעו עד שיעמוד )עמו( בדין -
שולחים ומודיעין לו ,אם הוא בכדי שילך השליח ויחזור תוך שלשים
יום ,א.והמלוה יתן שכר השליחות ויגבנו נוסף על חובו.
 .2ואם הוא במקום שאין השליח יכול לילך ולחזור תוך שלשים יום,
מגבין לו חובו מיד ,אחר שישבע המלוה ויטול .א.רמב"ם :בין ממקרקעי
בין מהמטלטלים ,ואין חוששין לשובר.
 .3ואם כתוב בשטר נאמנות בפירוש "שאפילו יפרע שלא בפניו" א.או
שכתוב בו "נאמנות עליו ועל באי כחו"  -אינו צריך להישבע.
 .4הגה :י"א דאין גובין שלא בפניו רק מלוה עצמו אבל לא מיורשיו ,אלא צריך לילך
אחריהם )ריב"ש ס' שכג(  .וע"ל )עג/י ,יד /א(:
.0כתובות)פז :(.תנן

– הנפרעת שלא בפניו לא

תפרע אלא בשבועה.

גמ)פח :(.א"ר אחא – מעשה בא לפני רבי יצחק
נפחא ואמר ל"ש אלא כתובת אישה משום חינא ,אבל
בע"ח לא.

.2

ורבא אר"נ – אפילו בע"ח ,שלא יהא כ"א נוטל
מעותיו של חברו והולך למדינת הים ,ואתה נועל דלת
בפני לווין.

להלכה:
ר"ח – כרב יצחק נפחא ,שגם הירושלמי כ"כ.
כ"כ בעה"ת)אב האי(.
√הרי"ף – כר"נ בדיני.
כ"כ הרא"ש)מנהג( ,רמב"ם ,רשב"א.

.1הרי"ף:

ודאי אם יכולים לשלוח ולהודיע ללוה

שולחים.
הרמ"ה – אם הוא קרוב מהלך הליכה וחזרה  138יום
שולחים אחריו .ואם לא רצה לבוא מיד כותבים אדרכתא
על נכסיו ,ואם אמר שיבוא ממתינים לו שיעור זה ולא
יותר.
√והרא"ש – אם הוא קרוב מהלך ל' יום הלוך חזור
שולחים להודיע לו.

ָ
תו ָר ֶת ָך
מה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

א.הרא"ש :והמלוה יתן שכר השליחות ויגבנו נוסף
על חובו ,וטעמו )שחוזר וגובה מהלוה עם חובו( שהוא טובת
הלוה שמהדין היה ראוי לירד לנכסיו משום נעילת דלת.
רשב"א – ואם יצא הלוה זכאי בדין ,ההוצאה ע"ח
המלוה.

.3

הרמ"ה :אפילו פטרו משבועה אינו מועיל ,אא"כ
פירשו בפירוש "שאפילו יפרע שלא בפניו פוטרו
משבועה".
א.בעה"ת :ואם כתב בו נאמנות עליו ועל באי כוחו
– ב"ד בכלל באי כוחו ,אבל כתב נאמנות סתם אין ב"ד
פורעים שלא בפניו ,וצריך שבועה.
והרא"ש בת' – אין צריך שבועה אפילו בנאמנות
סתם .כ"כ הרשב"א.
ובעה"ת)י"א( – אפילו אין בו נאמנות והלך למדינת
הים תוך זמנו ,כיון דחזקה אין אדם פורע תוך זמנו –
נפרע בלא שבועה ,אע"פ שעתה בשעת הפרעון עבר זמנו.
√ולא נהירא – כיון שעתה עבר זמנו יש לחוש שמא
שלח לו מעותיו ממקומו ע"י שליח וקיבל שובר.
בד"ה – וכן עיקר.

.4

ד"מ)ריב"ש( :מה שגובים שלא בפניו ה"ד מנכסי
לוה ,אבל אם מת הלוה ומצא נכסי יורשיו במקומו ,אע"פ
שהיורשים חייבים לפרוע חוב אביהם כיון שירשו ממון
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אחר ,מ"מ אין שישעבדו של המלוה על נכסים אלו שהם
של היתומים ואין לגבות שלא בפניהם.

שטר מקוים שבידו.
.0
ערוה"ש :דוקא שטר מקוים ,אבל

מלוה ע"פ או שטר
בכת"י  -הלוה נאמן לומר פרעתי ,אף שהב"ד יודעים שאינו
פרוע לא נפרעים שלא בפניו ,דלא חששו לנעילת דלת רק
בשטר.
ועוד שלפי הירושלמי אף בשטר אין נזקקין שלא בפניו,
אע"פ שלא פוסקים כהירושלמי בשטר ,מ"מ בע"פ לא גובים
שלא בפניו.
ונ"ל – שאם התרה בו בדין וברח הלוה אף מלוה ע"פ גובה
שלא בפניו  .וכ"מ בירושלמי.

.1

שולחים ומודעים

סמ"ע :שמא יש שובר בידו הלוה שכבר פרע חובו.

תוך ל' יום.
והרמ"ה :אם הוא קרוב מהלך  138יום מודיעים לו.
ב"י – וט"ס הוא  138יום.
וד"מ)הג' אלפסי( – כיון שלפי הירושלמי נותנים לו ג'
זמנים ,הרי ש –
 הזמנת ב"ד למי שאינו בעיר בה"ב ) 8ימים ברוטו(. ואם בא וביקש זמן נותנים לו ל' ) 30יום(. אחר ל' יום ממתינים לו עוד בה"ב ) 8ימים( .הרי סך הכל  * 46ג"פ = .138
כ"כ הב"ח.
ובפרישה – אם המלוה כאן ומבקש זמן להביא ראיה
לפסול שטרו הרי ש –
 תחילת ההזמנה לדון בה"ב ) 8ימים(. ואח"כ נותנים לו ל' יום להביא עדים לפסול השטר )( 30 אם לא בא ממתינים לו בה"ב ).(8 לא בא כותבים עליו נידוי צ' יום ).(90 בין כל ל' יום מתרים בו קודם שחוזרים ומנדים )(2הרי סך הכל .138

א.
סמ"ע:

ויגבנו על חובו.

לפי שהוא תועלת ללוה ,משא"כ שטר אדרכתא
וחלטא על המלוה לשלם שהרי הוא לתועלת המלוה )רי"ו(.
ודוקא שנתחייב הלוה שאל"כ המלוה צריך לשלם מכיסו
)רשב"א(.
כ"כ הש"ך – וה"ה מי ששולח הזמנה לחברו לדין )אע"פ
שיוצא הנתבע חייב( התובע משלם ההוצאות )כמ"ש יד/ה(,
ושאני הכא שהוא לטובתו של הנתבע.
כ"כ מהרש"ל ,ב"ח.

קו  -ב

.1

רמב"ם:

.2

קו 2 -

אחר שישבע למלוה.

סמ"ע :זוהי שבועת המשנה ובנק"ח ,וב"ד פותחים בכה"ג
שאינו בפני הלוה שישבע המלוה.
או"ת :ודוקא בהלוואה ופקדון )כדי שלא תנעול דלת(
אבל סיבה אחרת כגון שנפל בית ועליה ובעה"ב אינו כאן
שיבנה – אין בונים שלא בפניו .וכן כל כיו"ב.

מגבים
ערוה"ש)או"ת( :ודקא כשההלוואה היתה כאן והלוה
הלך למדינת הים ,אבל כשההלוואה היתה במקום אחר ובא
המלוה למקום הלוה לגבות – אין גובים שלא בפני הלוה.
לאפוקי ב"י – אין נראה כן מדברי הפוסקים.

בין מטלטלים
סמ"ע :ולא חיישינן שיברח המלוה ולא יוכל הלוה לקבל
חזרה אם יבוא ויראה שוברו .ושאני )צח/ז( שחוששים לפי
שביקש הנתבע תחילה זמן להביא ראיה לבטל השטר ,אבל
מספקא לא חיישינן להמתין יותר ממהלך ל' יום.

3א .עליו ועל באי כוחו.
סמ"ע :שב"ד הבאים לטעון עבורו הם באי כוחו.
או"ת :אין צריך להישבע – ואם הוא תוך זמנו ג"כ אין
צריך להישבע.

.4

אבל לא מיורשיו.

סמ"ע :וצריך לפרש דברי הרמ"א ע"פ דברי הריב"ש
דמיירי שבא לגבות מנכסי היורשים עצמם מפאת חוב
אביהם שירשו ממנו נכסים אחרים.
אבל נכסים שירשו מאביהם שהוא משועבד לבע"ח גובים
אף שלא בפניהם.
קצה"ח – משמע אבל בפני היורשים גובה אף מנכסי
היורשים עצמם.
וקשה :הרי נכסים אלו לא נשתעבדו כיון שלא ירשו
מאביהם.
ואם משום שירשו ממון אחר )והם חייבים לפרוע לבע"ח(:
ממ"נ אם אותו ממון שירשו נמצא בעין  -יגבו מהם.
ואם אינו בעין כגון שמכרו ממון הירושה:
אם נאמר מזיק שעבודו של חברו פטור ג"כ פטור.
ואם מזיק שעבודו של חברו חייב א"כ היורשים חייבים
בפ"ע מדינא דגרמי ,וא"כ יגבו מהם אף שלא בפניהם ?
וערוה"ש – מיירי שהפסידו נכסי הירושה ועכ"ז לא גובים
מנכסי היתומים רק בפניהם.

שלשה ראיות צריך להביא לבית דין ואחר כך

יפרע שלא בפניו:
ָ
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קו 3 -

ראשונה  -לקיים שטר שבידו .שניה  -שבעל חובו במדינה אחרת רחוק
יותר מכדי שילך השליח ויחזור תוך שלשים יום .שלישית  -שאלו
הנכסים בחזקת פלוני הלוה הם:

.1

ה"ה :הראיות כולם פשוטות –
לקיים השטר – כדאמרינן )כתובות יט (.קיימו שטרייכו
וחותו לדינא.
ואע"פ שי"א שא"צ לקיים השטר אא"כ הנתבע טוען בברי
מזויף ,העיקר כהרמב"ם.
שבע"ד במדינה אחרת – שאם ב"ד לא יודע לא יוכל
לגבות מנכסיו אא"כ יודיעו לנתבע.
ושאלו נכסי הלוה – פשוט.
ה"ה :במקום שהלוה נאמן לטעון פרעתי בלא ראיה אף
שחייב שבועה – אין גובים אלא בפניו ,שמא יבוא ויטען
פרעתי.
ולכן כתב הרמב"ם דוקא בשטר מקוים )שאז לא יכול
לטעון פרעתי בלא ראיה(.

.1

לקיים שטר שבידו.

ש"ך :אבל כשאינו מקוים אין גובים שלא בפניו.

ומשמע שה"ה שלא גובים מלקוחות ויתומים )אף בפניהם(
שטוענים להם מזויף )בשטר שאינו מקוים(.
וכנ"ד ה"ה ,תו"ס ,רשב"א ,ר"ן ,רי"ו ,נמ"י.
וכן עיקר לאפוקי הר"י
כ"כ ערך לחם – שהרי ליכא טעמא שלא יהא כ"א נוטל
מעותיו של חברו והולך למדינת הים.
ש"ך :ת' מבי"ט – שנים שיש לכ"א שטר על ראובן,
המוקדם לא מקוים אלא שהלוה מודה בו ,והמאוחר מקוים –
אין המאוחר יכול לטעון ששטרו של ראשון מזויף ויש
קנוניא בין הלוה לבע"ח ,דכל המודה שכתבו הוי כמקוים.
ואין דבריו נראים – אלא חיישינן לקנוניא אף שהלוה מודה
שאינו מזויף ,ולא גובים מיתומים או מלקוחות אלא בשטר
מקוים.
וכ"ד המאור והר"י הלוי ,וכ"כ הריב"ש.
כ"ד קצה"ח.

קו  -ג

קו  -ג הבא ליפרע שלא בפני לוה כשם שבית דין יכולים לפורעו
מנכסיו שלא בפניו כך הם יכולים למשכן לבעל חוב קרקע בחובו שזה
יותר טוב לו.
ת' הרא"ש :כשגובים שלא בפני הלוה יכולים ב"ד
לבקש זכותו וימשכן קרקעו למלוה ,שהרי זה טובה ללוה
כשיחזור יוכל לפדות קרקעו.

ויכולים למשכן.

ָ
תו ָר ֶת ָך
מה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

פרישה :שעושים טובה ללוה שיוכל לפדותה.
וא"ת גם אם יתנו למלוה בשומא בתורת מכירה ,שומא
הדרא לעולם ?
וי"ל שבשומא אם חזר המלוה ומכרה לאחר או הורישה או
נתנה במתנה אינה חוזרת משא"כ במשכון.
ועי"ל שבשומא צריך הכרזה ,ויתכן שאחר יוסיף ויקנה
במקום המלוה ויתן המעות למלוה ואז לא חוזרת.
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קז 1 -

סימן קז :כופים היתומים לפרוע חוב אביהם.
ובו י"ב סעיפים ) .כתובות :פד ,פו ,צא .ב"ב :קכה ,קלט ,קמ( .

 .1מצוה על היורשים לפרוע חוב אביהם ,וכופים אותם
בכך כמו שכופים את אביהם.
א.בד"א כשהניח קרקעות ,אבל אם לא הניח אלא מטלטלים אין כופין
לפרוע 11חוב אביהם מהם ,אבל מצוה עליהם לפרוע חוב אביהם
אותו
קז  -א
מהם ,זהו מן הדין.
 .2אבל הגאונים תקנו שיהא בעל חוב גובה מהיורשים מטלטלים שהניח
אביהם .הילכך האידנא כופים אותם לפרוע חובות אביהם א.אפילו היא
מלוה ע"פ ,אפילו קנאם הלוה אחר שלוה ולא כתב דאיקני ,דיורש
במקום אביו קאי.
 .3וכן חייבים לפרוע חוב אביהם ממלוה שהיתה לאביהם ביד אחרים בין
גבו קרקע בין גבו מעות.
 .0הקדמה:
הרי"ף :שעבודא דאורייתא ,ומדין תורה בין מלוה ע"פ

או בשטר גובה בין מהיורשים בין מהלקוחות ,רק
שבלקוחות תקנו חז"ל מפני תיקון העולם שהמלוה ע"פ
אינו גובה לפי שאין לו קול.
אבל ביורשים נשאר על דין תורה וגובה אפילו מלוה
ע"פ.
ערוה"ש – ואדרבא אם לא יגבו מהיורשים תהיה
נעילת דלת בפני מלווין שיפחדו להלוות בע"פ שמא ימות
הלוה ,ושטר לא בכל זמן אפשר לכתוב.

.1

כתובות)פו :(.א"ל רב כהנא לרב פפא – לדידך
דאמרת פריעת בע"ח מצוה ,אמר )היורש( לא ניחא לי
דאעביד מצוה מאי ?
א"ל תנינא – מצוה עשה כגון סוכה ולולב ואינו נוטל
מכין אותו עד שתצא נפשו.
א.תו"ס :מיירי בדאיכא אחריות נכסים )שהניח להם
אביהם קרקעות( .ודוקא מיתומים גדולים אבל מקטנים
לא ,דלאו בני מעבד מצוה נינהו.
אבל כשאין אחריות נכסים אע"פ שמצוה על היתומים
לפרוע מ"מ אין כופים עליהם )כדמוכח כתבות צא.(:
וטעמו דהוי מצוות כיבוד אב לפרוע חוב אביו ,וכל מצוה
שמתן שכרה בצידה אין ב"ד מוזהרים עליה )חולין קי.(:
כ"כ הרא"ש.
טור :במטלטלי דיתמי לא משתעבדי לבע"ח ,ואפילו
היו מופקדים ביד המלוה או ביד אחר )כיון שלא היה
בדעתם לתפוס בחיי אביהם כדאיתא כתובות פה.(.

ָ
תו ָר ֶת ָך
מה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

.2

הרא"ש :האידנא שתקנו הגאונים לגבות
מטלטלים מיתומים ,כל שעבוד וסמך המלוה על
המטלטלים כמו על קרקעות ,וכופין אף במטלטלים .וכן
עמא דבר.
כ"כ הרמב"ם – אבל במערב היו כותבים שטר מפורש
לגבות ממטלטלים וקרקעות בחיו ובמותו .ונמצא גובה
בשביל התנאי )מדינא ולא מדין התקנה( וסייג גדול הוא
שמא לא ידע הלוה בתקנה זו )ולא שעבד מטלטליו(
ונמצא ממון יתומים יוצא שלא כדין ,שאין בכוח התקנה
לחייב בהם יתומים.
א.טור :וי"א שתקנת גאונים לא היתה רק במלוה
בשטר ,אבל מלוה ע"פ לא תיקנו משום נעילת דלת דלא
שכיח ואוקמוה אדאורייתא )כ"כ בעה"ת בשם ר"ת ,ר'
אפרים(.

√ולא נהגו כן אלא גם במלוה ע"פ גובים ואף שקנאם
הלוה אחר שלוה ולא כתב דאקני ,דיורש במקום אביו
קאי )שגובים ממנו בני חורין בכל גוונא( .כ"כ בעה"ת.

.3

ב"ב)קכה :(.יתומים שגבו קרקע בחובת אביהם
בע"ח חוזר וגובה מהם.
כ"פ בעה"ת :וכן חייבים לפרוע חוב אביהם ממלוה
שהיתה לאביהם ביד אחרים בין גבו קרקע בין גבו מעות.
כ"כ הרשב"א :בע"ח חוזר וגובה מהם – מדרבי נתן.
ב"י)שו"ת מהר"ם( :ראובן יש לו שט"ח על שמעון ונפטר
שמעון ,ותפסה אלמנתו קצת מטלטלים לכתובתה ,ואח"כ
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נפטרה וירשוה בניה בני שמעון .ורוצה ראובן לגבות מאותם
שתפסה ,והם אומרים מאמנו ירשנו ולא מאבינו.
תשובה :אין לראובן על בני שמעון ממה שירשו מאמם ,לפי
שהתפיסה של אמה תפיסה גמורה היא.
ומיירי שתפסה אמם לא יותר ממחצית כתובתה ,שהרי יש
מחלוקת הגאונים באלמנה שלא נשבעה על כתובתה אין לה
וליורשיה כלום ,ר' משולם הסכים שיש לה מחצה .כ"ד רב האי.
הילכך :ישבעו בני שמעון לראובן שלא ירשו מאביהם כלום,
ועל הנכסים שתפסה אמם ישבעו שאינם יודעים שתפסה יותר
מחצי.

כתובות)פד:(:

לר"ע תפיסה דמטלטלים )מהיתומים( לא

מהני כלל ?
אמר רבא אר"נ – מהני בתפס מחיים ,אבל לאחר מיתה לא.
כ"פ הרי"ף ,רא"ש – מ"מ האידנא דמטלטלי דיתמי משתעבדים
לבע"ח גובים מהיתומים אף שלא תפס כלל.
כ"כ הרמב"ם.

.1

לפרוע חוב אביהם.

סמ"ע :הטעם שהיורשים במקום אביהם עומדים ולא
כאדם זר ,וה"מ בקרקעות שעיקר סמיכת דעת המלוה
עליהם משא"כ במטלטלים שאפשר ללוה להבריחם מש"ה
אינם משועבדים למלוה.
ואף אם קנה הלוה קרקעות אחר ההלוואה )שלא סמכה
דעתו עליהם( שאם היה מוכרם לא היה המלוה טורף
מהלקוחות ,מ"מ מהיתומים עצמם גובה אף מדין תורה כיון
שהיורש נחשב כלוה עצמו.
ואף במטלטלים שלא כופים לגבות מ"מ מצוה על היורשים
לפרוע משום כיבוד אב ,שגנאי הוא לאביהם שיהא בכלל
לוה רשע ולא ישלם והם ירשו ממונו ויאכלו וישמחו.
וזה דוקא אם הניח להם אביהם ממון שאל"כ אין מצות
כיבוד אב אלא בממון שהניח להם.

אבל מצוה עליהם לפרוע.
טור :טעמו – דמצות כיבוד היא מצות עשה שמתן שכרה
בצידה שאין ב"ד של מטה מוזהרים עליה.
וכתב הרמב"ן – מ"מ אם ב"ד רוצים לכוף הרשות בידם.
וכ"מ בירושלמי.
סמ"ע – וכ"פ הרמ"א)צז/טז( לעניין החזרת משכון בשעת
הלוואה שאם ב"ד רוצים יכולים לכוף להחזיר )אע"פ
שמדינא אין צריך להחזיר( ,וכאן סתם הרמ"א וכן סתם
ביו"ד )רמ/א( בעניין כיבוד אביו ואמו ?
ואפשר משום שהתו"ס והרא"ש – חולקים על הרמב"ן,
שמהבבלי משמע שלא כופים לאפוקי הירושלמי.
ולכן ביו"ד שבאים להוציא מידם אין כופים ,משא"כ בסימן
צ"ז בהשבת העבוט דמשכון עומד ברשות הלוה לא מיקרי
הוצאה וכופים אותו להשיב.
ובזה מיושב קצת ג"כ ,כיון דמטלטלי דיתמי אינם
משועבדים לבע"ח הרי הם ברשות היתומים ואין כופים
להוציא מהם.
והש"ך – לא ראיתי חולקים על הרמב"ן,
ואדרבא התו"ס)ריצב"א( כתב כהרמב"ן .כ"כ מרדכי,
הג"א ,הגמ"ר ,ת' ריב"א.
ודינו של הרמב"ן פשוט ואף כאן אם רצו כופין.
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וקצה"ח – כהסמ"ע,
שהרי כתב הרמב"ם – אבל במערב היו כותבים שטר
מפורש לגבות ממטלטלים וקרקעות בחיו ובמותו .ונמצא
גובה בשביל התנאי ,וסייג גדול הוא שמא לא ידע הלוה
בתקנה זו ונמצא ממון יתומים יוצא שלא כדין ,שאין בכוח
התקנה לחייב בהם יתומים.
ואם נאמר אם רצו ב"ד כופין ,למה לא יהא כח בתקנת
אחרונים לתקן על בתי דינים בכך .משמע שאף אם רצו אין
כופים.
וא"כ עכ"פ לא יצא הדבר מספק ,ודברי הסמ"ע נכונים.
תומים :תמה על הרמב"ן ,הא אמרינן בכתובות)פד (:שדנו
כר"ט להוציא מטלטלים מיתומים ,ור"ל החזיר הדין דהוי
טעות בדבר משנה .ולפי הרמב"ן מה טעות יש כאן הרי
רשות ב"ד לכפות ?
נתיבות – ועוד קשה ,תפיסה לאחר מיתה קי"ל שמוציאים
מיד התופס .למה לא יכופו ב"ד ?
ולפענ"ד :אף שמוטלת על היתומים לפרוע ,החיוב הוא על
גוף היתומים ולא על המטלטלים שהם נשארים ברשות
היתומים ,וגם לב"ד אין רשות להגבותם .רק שב"ד יכולים
לכוף עד שיאמרו רוצים אנו  ,אבל כ"ז שלא רוצים גזל הוא
ביד התופס ואסור לו להשתמש בהם ,מ"מ יכול לתופסם כדי
לכוף ליתומים לקיים מצוות פריעת בע"ח.

חוב אביהם ממלוה.
.3
פ"ת)נו"ב( :טעמו שעיקר פרנסתנו

ומחייתנו בחובות,
ועיקר סמיכת בע"ח ע"ז ,ולכן בע"ח גובה מהם .ולא משום
ר' נתן.
שיש מחלוקת ש"ך * אחרים בשעבוד רבי נתן –
הש"ך – ס"ל שאף כשיש נכסים אחרים יש שעבוד ר"נ.
והאחרים – ס"ל רק כשאין נכסים אחרים ,אבל כשיש יגבה
מהם ולא מרבי נתן.
וכאן אף כשיש נכסים אחרים ולאחרים ואין שעבוד דר"נ,
מ"מ גובה ממלוה של אביהם כיון שעיקר סמיכת בע"ח אף
על מלוה זו )ולא משום רבי נתן(.
ולפ"ז :אף במלוה שביד עכו"ם גובה ,אף שהרשב"א מסתפק
אם יש בזה שעבוד דר"נ.
פ"ת)תח"ס( :ראובן קנה משר גוי עצים ב  700זהובים,
אך נתן רק  200ויש מועד לתת עוד  500ומועד אחרון
לקחת העצים מהיער ,והתנו שאם לא ישלם במועד או לא
יקח העצים במועד אבד זכותו.
ובהגיע מועד הפרעון לא היו לראובן המעות ולקח הלוואה
משמעון ונתן לן שטר הקניה ,והתנו שאם לא יחזיר המעות
עד זמן פלוני השטר כולו יהיה לשמעון ,ושילם ראובן הסך
לשר .אומנם בהגיע זמן הפינוי לא לקחם ראובן מהשר,
ובנוסף מכר השר היער לשר אחר אלם עד שנואשו ראובן
ושמעון.
והנה ראובן נפטר וביקש השר הראשון משמעון הלוואה,
ביקש שמעון מהשר שיקנה מהשר השני את העצים ועשה
כן בהוצאה מועטת ונמצא באו המעות לגיבוי .שמעון לקח
מהעצים מעותיו ) (500והחזיר ליתומים השאר.

ָּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂש ָיח ִתי:

בס"ד.

חו"מ
חלק ב6

הלכות גביית חוב מהיתומים
כופים היתומים לפרוע חוב אביהם.

האם כתובת אישה ובע"ח שעל היתומים גובים מעצים אלו?
תשובה :ראשית התנאי עם השר הראשון הוי אסמכתא ,וכן
התנאי עם שמעון ,וראובן קנה העצים .שהרי ראובן שילם
לשר  200כפרעון והשאר זקף עליו כמלוה.
מ"מ אין בע"ח גובה מהם כיון שראובן נתייאש מעצים אלו
הרי מה שהחזיר עתה ליתומים פנים חדשות באו לכאן ואין
לבע"ח כלום.
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סמ"ע :פירוש אע"ג דאית בי תרתי :הם מטלטלים ,וגם
היה ראוי ולא מוחזק )ובכה"ג לא נוטל בכור פי שנים(.
ש"ך :ה"ה שבע"ח יכול להוציא מדרבי נתן מבע"ח של
בע"ח של אבי היתומים )כלומר :שמעון היה חייב לראובן,
וראובן חייב לאבי היתומים – בע"ח אחר של אבי היתומים
גובה משמעון מדרבי נתן(.

ממלוה שהיתה לאביהם.

קז  -א22
 .1בעה"ת)ראב"ד( ,ה"ה)קצת מפרשים( :ואם ירשו קרקע
ומטלטלים ואין מפורש בשטר "שיגבה ממטלטלי בין בחייו בין במותו"
והיורשים רוצים להגבות לבעל חוב קרקע ,והוא רוצה לגבות מטלטלים -
הדין עם היורשים )שלא תקנו להכריחם במטלטלים רק כשאין להם קרקע ,אבל כשיש להם קרקע דין בע"ח
בקרקע והמטלטלים אינם משועבדים(.

 .2אבל אם לא ירשו כלום מאביהם  -אין חייבים לפרוע חוב אביהם
ואפילו מצוה ליכא.
א.הגה :ריב"ש :ירש קצת נכסים  -אין צריך לפרוע רק מה שירש.
 .3ואם אומר איני יורש ואיני משלם  -ע"ל ס"ס רע"ח אם שומעין לו:

.2

טור :אבל אם לא ירשו כלום מאביהם  -אין חייבים
לפרוע חוב אביהם ואפילו מצוה ליכא.
וכ"נ מהר"ח והרמב"ם.
כ"כ הר"ן)דעת האחרונים( ,בעה"ט ,בעה"ת ,הרי"ף,
ה"ה)רו"פ(
לאפוקי הרשב"א.

 .3ע"ל ס"ס רע"ח.
שו"ע)רעח /י( :יצא עליהם שטר חוב ,בכור פורע
בו פי שנים ,ואם אינו רוצה ליטול פי שנים ולא לפרוע פי
שנים רשאי ,ונפקא מינה שאם שאר היורשים קטנים או
אינם כאן שאין בעל חוב יכול לגבות ממנו אלא כפי
החלק הפשיטות.
ויש מי שאומר שאם רוצה לחזור בו אינו יכול.

ואין מפורש שיגבה.
.1
קצה"ח :ואף אם כתב שטר שעבוד מטלטלים אג"ק אינו
גובה ממטלטלים ,שלעולם אין גובה מנכסי יתומים אלא
מזיבורית ,ורק שכתב בפירוש שיגבה מטלטלים בין בחיו
בין במותו גובה ממטלטלים.

הדין עם היורשים.
סמ"ע:

כיון שמדינא אין מטלטלי היורשים משועבדים

להם כלל.

ָ
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ש"ך – ואפילו תפס בע"ח מטלטלים לא מהני כשרוצים
היתומים לתת קרקע .וכ"מ מבעה"ת לאפוקי הב"ח.
נתיבות :וקשה לפי טעם הסמ"ע שמדינא אין מטלטלי
יורשים משועבדים להם כלל ,הרי בימנו שגובים ממטלטלי
יתומים מדינא א"כ הדין עם בע"ח לגבות ממטלטלים אף
שיש קרקעות ?
ולכן נראה שהלוה עצמו אם יש לו מעות או מטלטלים דינו
במעות ומטלטלים מדאורייתא ,דבעינן כעין שהלווהו ,מ"מ
ביורשים שאין חל עליהם רק שעבוד מה שירצו היורשים
יכולים לתת כמו זיבורית ,אא"כ מפורש בשטר "מקרקעים
ומטלטלים בחיים ובמות" שאז השוה דין אחר מות כמו דין
בחיים ,מש"ה יפרעו כמו בחיי אביהם.

הדין עם היורשים
פ"ת)ת' רע"א( :השואל רצה

לומר דאף שיש קרקע
משועבדת מהיורשים אין צריך לתת מטלטלים בני חורין
אלא קרקעות ,לפמ"ש המהרש"א]תו"ס[ דאף שיש רק
קרקעות משועבדים נפרעים מהם ולא מטלטלים ?
תשובה :זה אינו ,שהמהרש"א יחידאה ומרו"פ לא משמע
כן.
כ"ד קצה"ח – בכל גוונא אין נפרעים ממשועבדים במקום
שיש בני חורין אפילו מטלטלים.

ָּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂש ָיח ִתי:

בס"ד.

חו"מ
חלק ב6

הלכות גביית חוב מהיתומים
כופים היתומים לפרוע חוב אביהם.

הדין עם היורשים.
וערוה"ש :ולפענ"ד כיון שלפי

דברי הרא"ש האידנא
קרקע ומטלטלים שוים ,דין היורשים כדין מורישם שאין
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ביכולתו לדחות אצל קרקעות ,ואפילו לא תפס חייבים לתת
לו מטלטלים.

קז  -ב

 .1טען היורש שאביו לא הניח לו ממון ואינו חייב לפרוע
חוב אביו משלו ,אם טוען המלוה ודאי שאביו הורישו ממון  -נשבע
היורש היסת ונפטר .ואם טוען שמא  -אין עליו אלא חרם סתם.
.2הגה :כתבו הג"א פרק מי שמת בשם א"ז שכתב בשם רבנו תם ורבנו שמחה :ראובן שהיה
חייב לשמעון ומת ראובן  -יכול שמעון לעכב קבורתו עד שיפרעו לו .ואם שמעון הוא קרובו
של ראובן  -בני המשפחה מוחין בידו שלא לעכב קבורתו שלא לנוולו.
א .וכן אם בא בעל חוב וגבה כל נכסיו  -אין מחויב )הבע"ח( לקוברו:

.1

הרי"ף בתשובה :טען היורש שאביו לא הניח
לו ממון ואינו חייב לפרוע חוב אביו משלו ,אם טוען
המלוה ודאי שאביו הורישו ממון  -נשבע היורש היסת
ונפטר .ואם טוען שמא  -אין עליו אלא חרם סתם.
בעה"ת :וי"א שמשביעים היורשים תקנת הגאונים
שתקנו להשביע הלוה )כשאין לו לפרוע נשבע שאין לו ,אף
בטענת שמא יש לך,כדאיתא צט/א(.
√ואין נראה כן ,שלא תקנו אלא על הלוה ולא על
היורשים.
כ"כ הרי"ף – שלא משביעים.

שאביו לא הניח.
.1
ערוה"ש :דאין כיבוד אב ואם אלא משל אב )יו"ד ר"מ(,
ואף שנתבאר שאם אין לא ולבן יש מחויב לזונו משלו ,זהו
דוקא לעניין מזונות ולא לתשלום חובותיו.
מ"מ מידת חסידות כשהבן עשיר ולאב יש עוון במה שלא
שילם )כגון שיכל לשלם ולא רצה והעני ,או שמתחילה לוה
באופן שלא יכל לפרוע( ונשאר לוה רשע ולא ישלם ,ראוי
לבן להציל את אביו מעונש.

.2

לעכב קבורתו.

סמ"ע :מיירי כשהמלוה והיורשים מחלוקים ,והמלוה
טוען ברי שהניח ממון ואינו רוצה להאמין ליורשים אלא
בשבועה שלא הניח כלום.

והש"ך – מיירי שהיורשים רוצים לפזר הממון לצורך
הקבורה והוא מעכב שישלמו תחילה ,כמו בחיים אם רואים
שהלוה מבזבז מעכבים )עג/י( )הגאון אמ"ו(.

לערב קבורתו.
פ"ת :הט"ז – ולענ"ד נראה דמיירי היורשים אלמים
ואם יקברוהו תחילה שוב לא יוכל הלוה לגבות חובו מתחת
ידם ,לכך יכול לעכב קבורתו כיון שהניח נכנסים.
ובאו"ת – זה דבר שאין לו שחר לעכב קבורת המת בשביל
בניו שהם אלמים ,מה יעשה המת המוטל כאבן שאין לה
הופכים.
אלא העיקר כהש"ך – שיש כאן נכסים מועטים כדי צרכי
קבורתו  .כ"כ מע"מ ,נתיבות.
מ"מ ערוה"ש – הדין אמת ,ומעכבים הקבורה אם החוב
ברור והיורשים אלמים ,כי זהו זכות למת העיכוב.
וגם דין הש"ך – אמת.

א .אין מחויב לקוברו.
שו"ע)רנג/לא( :מי שנתן מממונו מתנות הרבה ושייר
מעט ליורשיו ,היורשים חייבים לקוברו.
שו"ע)ער"ה/ב( :גר שמת ובזבזו ישראל כל נכסיו,
אין הזוכים בנכסיו חייבים בקבורתו יותר משאר כל ישראל:

קז  -ג
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ָּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂש ָיח ִתי:
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כופים היתומים לפרוע חוב אביהם.
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 .1בעה"ת ,רא"ש :יורש שמכר כל נכסי אביו  -ודאי בעל
חוב טורף מהלקוחות ,אפילו אם יש ביד היורש נכסים קרקעות שלו לפי
שנכסיו אינם משועבדים לחוב אביו.
 .2ואפילו של אביו זיבורית ושלו עידית  -אינו יכול לסלקו בעידית שלו
שלא מדעתו ,א.אבל אם רוצה לסלקו שלא יטרוף מהלקוחות ונותן לו
מעות אע"פ שלא ירש המעות מאביו  -יכול לסלקו ,ב.אא"כ עשה אביו
נכסים אלו אפותיקי מפורש לבעל חוב:

.2

בעה"ת :וי"א כשהקרקע של היתומים שוה
לקרקע שהניח אביהם מצו לסלוקי לבע"ח בקרקע שלהם.
√וי"א שאם המלוה לא רוצה אלא הנכסים שהניח להם
אביהם הדין עמו.
וכן הסכים הרמב"ן – משום דחיישינן שמא קרקע
היתומים גזולה.
א.בעה"ת :ואם יש ליתומים מעות אף שלא ירשוהו
מאביהם יכולים לסלקו במעות.
ב.אא"כ עשה אביו נכסים אלו אפותקי מפורש
לבע"ח.

כל נכסי אביו.
.1
ערוה"ש :וכן הילוה מטלטלים ליורשיו או לאחר במתנת
שכ"מ  -גובה בע"ח מהם )אע"פ שאינו גובה ממטלטלים
שמכר או נתן במתנת בריא( ,לאחר תקנת הגאונים
שמטלטלים דינם כקרקע ,דלא עדיפה מירושה )תו"ס,
רא"ש( .וכ"ש אם עשה כן הלוה במרמה להפקיע מבע"ח.

א.

סמ"ע :מעות ל"ד ,ה"ה במטלטלים של עצמו יכול לסלקו
אם ירצה היורש שגם למטלטלים דין מעות שיכול להוליכן
ולמוכרן באיזה מקום שירצה.
וקצה"ח – ותימה מנא לסמ"ע לחלוק על הב"י !
שכתב הב"י – יורשים שלא הניח להם אביהם רק קרקעות
והם רוצים לסלקו במטלטלים שלהם – הדין עם בע"ח,
שמטלטלים אלו לא נשתעבדו .וכנ"ד הטור !
מיהו אם רוצים לסלקו במעות אע"פ שלא הניח להם אביהם
מעות מסלקו ,שהרי דין המלוה במעות ,וכיון שלמעות אין
סימן לא הניח כהניח דמי.
ועוד שאם רצו היורשים למכור קרקע ולתת לו מעות
הרשות בידם.
ול"נ – שאף בלא טעמא דהב"י )לא הניח כהניח דמי( יכולין
לסלקו מעות דלא גרע מלוקח שיכול לסלק לבע"ח במעות
אע"פ שבלוקח לא שייך הטעם דלא הניח כהניח
כ"ד הנתיבות לאפוקי או"ת שפסק כהסמ"ע.

נותן לו מעות.

קז  -ד
 .1יורש שמכר כל נכסי אביו ואין בעל חוב יכול לטרוף
מהלקוחות ,כגון שמכרם לעכו"ם וכיוצא בזה:
א .יש מי שאומר  -שגובה מהדמים שביד היתומים.
ב .ויש אומרים  -שאינו גובה:
.1

ב"ב)קלט :(:מי שמת והניח נכסים מועטים,
הבנות יזונו ,והבנים ישאלו על הפתחים.
שם)קמ :(.א"ר יוחנן – ואם קדמו יתומים ומכרו ,מה
שמכרו מכרו ואין מוציאים מידם.

לאחר תקנת הגאונים.
א.רב האי – בימנו שגובים ממטלטלי יתומים חייבים
היורשים לזון הבנות ממעות המכירה שדינם כמטלטלים
)ה"ה ביתומים שמכרו ובבע"ח(.

ָ
תו ָר ֶת ָך
מה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

ב.והרא"ש – כיון שמעות אלו לא נשתעבדו אינן
ניזונות מהם ,לפיכך גם בע"ח לא גובה מהיתומים ממעות
המכירה.
הטור :ונ"ל שאע"פ שבע"ח לא יכול לגבות מהמעות
מטעם חוב אביהם ,מ"מ היתומים צריכים לשלם לבע"ח
מדין מזיק שעבודו של חברו ,שאין לך מזיק גדול מזה
שהכניסו למקום שאין בע"ח יכול לגבות ממנו.
מ"מ הרא"ש – אין כאן דין מזיק ,שהרי לא קלקלו
בגוף הקרקע כלום.

ָּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂש ָיח ִתי:

בס"ד.

חו"מ
חלק ב6

הלכות גביית חוב מהיתומים
כופים היתומים לפרוע חוב אביהם.

ואיני – משיב על דבריו.

קצה"ח:

כגון שמכרם לגוי.
.1
לשון הטור :כגון שמכרם לגוי או מלוה ע"פ או מלוה
בשטר ולא שיעבד לו מטלטלים אג"ק.

א .שגובה מהדמים.
ערוה"ש :משני טעמים
א .כיון שבימנו מטלטלים דינם כקרקע ,א"כ מ"ל הן מ"ל
דמי חליפת מכירה.
ב .היורש הזיק שעבודו של בע"ח וצריך לשלם.
ולפי טעם ב  :אפילו לא קיבל המעות צריך לשלם ,כגון
שאבד המעות או נתן מטלטלים מתנה ללא דמים.
וכן עיקר להלכה – שגובים מהדמים.

ב .וי"א שאינו גובה.
סמ"ע)טור( :במכרו מטלטלים

לכו"ע אין בע"ח גובה
מהמעות משום שאין מטלטלים של יורשים משועבדים .ואף
לאחר תקנת הגאונים לא תקנו לגבות ממטלטלים אלא
בעודם ביד היורשים אבל לא אם קדמו ומכרו.

אינו גובה.
הטור)רא"ש( :ולא

נקרא מזיק שעבודו של חברו
שחייב ,שהרי לא קילקל בגוף הקרקע כלום.
סמ"ע – וקשה בק"ד סתם הטור :בע"ח מאוחר שקדם
ומכר קרקע המשועבדת למוקדם לגוי צריך לשלם )מדין
מזיק(.
וכן קשה על המחבר שפסק כן בק"ד וכאן הביא מחלוקת ?
וי"ל ע"פ הרא"ש – דשאני יורשים שבשעה שמכרו שלהם
מכרו ,דקי"ל כרבא )פסחים ל (:בע"ח מכאן ולהבא גובה
)נמצא שלפני זה היה שייך ליורשים( ,משא"כ בע"ח מאוחר
)בק"ד( לא היה לו קניין בשדה אלא שיעבוד והרי הקודם
קדם שעבודו.
מיהו הש"ך – לפענ"ד נראה כרב האי שאף שמכרו
היתומים גובים ממעות המכירה ,דרב האי מיירי לאחר
התקנה .דלא כהרא"ש ,טור והסמ"ע.
ועוד דמ"מ חייבים משום מזיק שעבודו של חברו כדלעיל
ק"ד .כ"ד הטור אלא שלא רצה לחלוק על אביו ,וחייב אף
שלא קיבל מעות המכירה ,כ"ש אם קיבלם.
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מזיק שעבודו של חברו.

המחלוקת כאן האם מי שמכר שעבודו של חברו מיקרי
מזיק שעבודו או לא
הרב האי – ס"ל דמיקרי מזיק.
והרא"ש – ס"ל דלא מיקרי מזיק שהרי לא הזיק בגוף
השדה.
והקשה גידולי תרומה על הרא"ש –
גיטין)מא :(.עשה עבדו אפותקי ושחררו ,פליגי רבנן
ורשב"ג האם מזיק שעבוד של חברו חייב או לא .
משמע שלכו"ע מקרי מזיק ,והרי בעבד לא הזיק בגוף העבד
כלל ?

קצה"ח:

מכרו מטלטלים שנשתעבדו בקניין
אג"ק.

טור :במטלטלים שמכרו ודאי פטורים ,כיון שאינו אלא
מכוח תקנת הגאונים.
כנה"ג – אף שמכרו מטלטלים שנשתעבדו אג"ק פטורים
היורשים ,כיון שמהתורה אין שעבוד בע"ח חל על מטלטלים
אפילו שעבד אגב  ,שלא נשתעבדו אלא כ"ז שהם בידו ולא
אצל הלקוחות.
ותימה :מניין שמהתורה אין שעבוד מטלטלים אג"ק ,הרי
קניין אג"ק הוא מהתורה ?
א .אע"פ שהתו"ס – ס"ל שקניין אגב מדרבנן ,והפסוק
"ויתן להם מתנות עם ערי בצורות" הוא רק אסמכתא.
מ"מ שאר הפוסקים  -ס"ל שהוא מהתורה.
ב .למ"ד שעבודה דאורייתא )סל"ט( אף מטלטלים
משתעבדים מהתורה.
ג .מ"מ הרא"ש  :קניין אג"ק ושעבד אג"ק תרי מילי
נינהו:
קניין אג"ק נלמד מהפסוק "מתנות עם ערי בצורות"
ומה שמטלטלים משתעבדים אג"ק לא בגלל הפסוק
אלא כיון ששעבדו אג"ק יש לדבר קול כמו לקרקע,
וכל טריפת לקוחות תלויה בקול.
משמע ששעבוד מטלטלים אג"ק לא נלמד מקניין
מטלטלים ,אלא תלוי בקלא בלבד ,משמע שהוא רק
מדבנן.
לאפוקי דעת הר"ן – דס"ל שלומדים שיעבוד
מטלטלים אג"ק מקניין אג"ק ושניהם מהתורה.

קז  -ה

קז  -ה
 .1הכל בעה"ת :האידנא שתקנו הגאונים לגבות מהיורשים
אף מהמטלטלים שהניח אביהם ,אם תפס המלוה מטלטלי הלוה אפילו
לאחר מיתה  -מהני ,אפילו אין לו עדים על חובו שאם לא תפס לא הוה
מגבינן ליה והשתא דתפס נאמן לגבות מהם בשבועה ,במיגו דאי בעי
אמר לא תפסתי:
ָ
תו ָר ֶת ָך
מה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

ָּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂש ָיח ִתי:

בס"ד.

חו"מ
חלק ב6

הלכות גביית חוב מהיתומים
כופים היתומים לפרוע חוב אביהם.

האידנא ,,,תפס המלוה.
סמ"ע :טור – תפיסה בזמן התלמוד לא מהני כי אם
מחיים ,אבל לאחר תקנת הגאונים )שגובים ממטלטלים של
יתומים( – מהני אף לאחר מיתה.
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ומיירי דאין חובו ידוע )שאל"כ מוציא בדיינים( ותפס בלא
עדים דנאמן במיגו שלא תפסתי .ואף שתפס בעדים אם לא
ראו עתה בידו נאמן עד כדי דמיהם במיגו דהחזרתי.

קז  -ו

 .1היה על אביהם חוב של מנה ולא הניח לא מקרקעי
ולא מטלטלי אלא קרקע שוה חמישים ,ובא בעל חוב וטרפה ונתנו לו
היורשים חמישים משלהם ,א.אפילו לא אמרו לו שבדמי קרקע זה הם
נותנים לו  -אינו יכול לחזור ולטרפה מהם בשארית חובו )כיון ש –  50ראשונים
ליכא למימר מצוה קעביד(.
ב.ה"ה)רמב"ן ,רשב"א( :וכן אין בעל חוב מאוחר ממנו יכול לחזור ולטרפה
דה"ל כמו שהגבו אותה לו בחובו וחזרו ולקחוה ממנו:

.1

כתובות)צא :(:ההוא גברא דהוו מסקי ביה
מאה זוזי ,שכיב שבק קטינא דארעא דהוה שויא חמשין
זוזי.
אתא בעל חוב וקטריף ליה אזול יתמי יהבו ליה חמשין
זוזי הדר קטריף לה.
אתו לקמיה דאביי אמר להן מצוה על היתומים לפרוע
חוב אביהן ,הני קמאי מצוה עבדיתו השתא כי טריף בדין
קטריף.
ולא אמרן דלא אמרו ליה הני חמשין זוזי דמי דארעא
קטינא אבל אמרו ליה הני חמשין זוזי דמי ארעא קטינא
סלוקי סלקוה.
פירוש :כשנתנו לו  50זוז ולא אמרו שהם דמי קרקע,
לא הוי קניין הקרקע אלא אמרינן שהוא פרעון חוב
אביהם .ועכשיו טורף בחצי מקרקע שחזרה ליתומים.
אבל כשאמרו שהם תמורת הקרקע הוי קניין הקרקע
שמזה לא טורף בע"ח.
הר"ן :דא"ל דמי קטינא סלוקי סלקוה – דהוי חזרו וקנו
אותה ממנו ,דהוי נכסים שקנו היתומים שלא משתעבדים
לבע"ח .וכ"ה בירושלמי.
כ"כ הרא"ש ,ה"ה]רמב"ן ,רשב"א[.
ב"י :ואם לא אמרו 50 ,,,קמאי מצוה קעביד – ה"ד
שהניח להם אביהם מטלטלים שאז יש עליהם מצוה
לפרוע ,אבל לא הניח להם מטלטלים אינו חוזר וטורף
שאין עליהם צווה לפרוע  .כ"כ ה"ה]רמב"ם[.
א.בד"ה :מאחר שפסק )א (2.כמ"ד שאם לא הניח
להם אביהם כלום אפילו מצוה ליכא ,א"כ לאחר תקנת
הגאונים אם לא הניח להם מטלטלים אינו יכול לחזור
ולטרוף מהם כיון ש –  50ראשונים ליכא למימר דמצוה
קעביד.
ואם הניח להם מעיקרא היה לו לגבות מקרקע
ומטלטלים.

ָ
תו ָר ֶת ָך
מה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

1א .אפילו לא אמרו.
סמ"ע :ה"ד שלא הניח להם אביהם מטלטלים ,שאז אפילו
מכח מצוה אינם מחויבים לפרוע .אבל הניח להם מטלטלים
אמרינן מאי דפרעו ה  50בשביל חוב אביהם.
ולכן כתבו הרא"ש והטור – דוקא כשפירש בשעה שנתן לו
ה  50שנותן בשביל הקרקע דהוי כקנה הקרקע חזרה ,אבל
נתנו סתם לא מהני )וחוזר וגובה מהקרקע(.
והש"ך – )עמ"ש הסמ"ע אפילו הניח להם מטלטלים אם
אמרו בפירוש מהני(  ,הפוסקים לא כתבו כן אלא לדין הגמ"
אבל אחר תקנת הגאונים שהמטלטלים נשתעבדו לבע"ח
בכל גוונא חוזר וגובה )אא"כ לא הניח כלל מטלטלים(.
הניח להם אביהם מטלטלים.
]סיכום:
סמ"ע – אם אמר בפירוש דמי קרקע ,לא חוזר וטורף.
ש"ך – אף שאמר חוזר וגובה ,כיון שמטלטלים נשתעבדו [

ב.
סמ"ע:

ואין בע"ח מאוחר יכול לטורפה.

וה"ה אם הניח מטלטלים ואמרו בפירוש שנתנו
המעות בעד הקרקע אין בע"ח מאוחר יכול לגבות דהוי
קניין.
)והש"ך – לעיל חולק(.
ופ"ת)דגמ"ר(  -לא ידעתי מה מקשה על הסמ"ע ,שהרי
אם אמרו בפירוש שנותנים המטלטלים בעד הקרקע הוי
כמכרו המטלטלים שאפילו אחר תקנת הגאונים אין צריך
לשלם ממעות המכר ,כמ"ש הרא"ש והסמ"ע ,וכ"ד רב האי.
ומה לי מכר מטלטלים וקבלו מעות או מכרו מטלטלים
וקבלו קרקע ,שלא גובים מהקרקע שקנו )כ"ד הנתיבות
לתרץ הסמ"ע(.

ָּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂש ָיח ִתי:

בס"ד.

חו"מ
חלק ב6

הלכות גביית חוב מהיתומים
כופים היתומים לפרוע חוב אביהם.

אומנם הש"ך – לשיטתו ,שגובים ממעות המכירה לאו
מדינא דגרמי אלא משום דמשתרשי )שמרוויח(  ,ג"כ

קז  -ז

.0

פסקי הרא"ש:
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מרוויח להו הקרקע.

ירשו האחים קרקעות מאביהם וחלקום

ובא בעל חוב לטרוף:
 .1אם לא ירשו אלא שתי שדות ,ולקח כל אחד אחת  -אינם יכולים לומר
לבעל חוב קח מכל אחד חצי שדה ,אלא נוטל שדה אחד מאיזה מהם
שירצה.
 .2אבל אם ירשו ד' שדות וחובו כנגד שתי שדות  -אינו יכול לומר אקח
מאחד שתי שדות ,אלא יקח מכל אחד שדה אחת.
א .אא"כ עשה לו אפותיקי השתי שדות שנפלו לאחד ,דאז נוטלם )ל"מ עשאה
אפותקי מפורש שא"ל לא יהא לך פרעון אלא מזו ,אלא( אפילו לא עשאם אפותיקי מפורש אלא
שעבד לו כל נכסיו וסיים לו אותם שדות במצריהם להיות תחלה לפרעון:

.1

קח מכ"א חצי.

סמ"ע :טור – שהם במקום אביהם ,וכמו שאביהם הלוה
לא יכל לתת לבע"ח חלקי שדה כן הם .ומהאי טעמא
כשירשו כל אחד ב' שדות צריך לקחת מכל אחד שדה ,שגם
אביהם יכל לגבותו בשני מקומות כשהיה לכ"א שיעור שדה.

מכ"א חצי.
ש"ך)רש"ל( :והאידנא דבע"ח גובה מטלטלים אם אחד
ירש מטלטלים והשני קרקע ,יכול בעל הקרקע לומר לו טול
ממני מחצה קרקע ומחברי מחצה מטלטלים )שהרי לא מקבל
שני חצאי קרקע(.

שדה אחד מאיזה שירצה.
סמ"ע :היינו כשלא השתוו היורשים איזה לתת לו  ,אז
גובה בע"כ מאחד .אבל רשות בידם להשוות נפשם לתת לו
שדה גרועה ,שהרי גובים מהיורשים מזיבורית.

אבל אם ירשו.
.2
קצה"ח :בע"ח שגובה מיורשים

מתי גובה מכ"א,
ומתי גובה הכל מאחד ?
לפי הרמב"ן – אם יש לשנים בינונית ,רצה מזה גובה רצה
מזה גובה.
אבל תו"ס ,רא"ש – ל"א רצה מזה גובה רצה מזה גובה
אלא גובה משניהם .כ"ד המחבר.

ָ
תו ָר ֶת ָך
מה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

קצה"ח :כשבע"ח תובע שניהם האם אמרינן שודא
דדייני ?
רמב"ן ע"פ הירושלמי – ב"ד עושים שודא דדייני
ומחליטים מאיזה גובה.
ול"נ – ע"פ מה דקי"ל )קד/י( בשני שטרי הלוואה היוצאים
ביום א'  -דל"א שודא דדייני )כ"כ הרי"ף ,רא"ש ,תו"ס(,
ורק בשני שטרות מתנה שיש לומר שאחד קדם וזכה בכולו
אמרינן שודא ,אבל שני שטרי הלוואה שהשעבוד חל בסוף
היום ואין לומר שאחד מהם קדם – יחלקו.
ה"ה בלוה ולוה ואח"כ קנה דקי"ל יחלקו שאין לומר
משועבדים בשוה לא שייך שודא אלא גובה מכ"א.
והירושלמי לשיטתו –שאף כשאין לומר שאחד מהם קדם
אמרינן שודא ,אבל הבבלי חולק כמ"ש הרי"ף והרא"ש.
ואף הרמב"ן שפסק כהירושלמי – שודא בשטר אחד היוצא
על שני שדות ,לשיטתו שרצה מזה גובה או מזה ,שהשעבוד
חל כולו על כל שדה ,וא"כ הברירה בידו לגבות הכל מזה או
מזה.
אבל לשיטת המחבר – שכ"א משועבד חציו ,א"כ לא שייך
כלל שודא.

מכ"א חצי שדה.
ערוה"ש :אפילו שתי שדות אינן
שהם שדות שלמות.

ָּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂש ָיח ִתי:

סמוכות זה לזה כיון
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קז  -ח

בעה"ת )רב האי ,ראב"ד( :הניח להם אביהם מעות ומטלטלים
וחלקו ,ובא בעל חוב לגבות מהם:
אם הם מצויים לפנינו  -גובה מכל אחד חלקו.
ואם אין כולם מצויים לפנינו  -אין צריך לחזור אחריהם ,אלא יקח כל
חוב מאותו שלפנינו והוא יחזור אחר האחרים:
אינו צריך לחזור אחריהם.
סמ"ע )כב( :ה"ה אם חלקו בקרקעות ,וקרקע כאן וקרקע

שאף שטורף מלקוחות יכול לטרוף מקרקעות שכאן )כמ"ש
קיא/יא(.

השניה במקום אחר – יכול בע"ח לגבות מקרקע שכאן,

קז  -ט

קז  -ט
ירשו קרקעות וחלקום ומכר אחד מהם חלקו או נתנו
במתנה ,ובא בעל חוב של אביהם לגבות חובו  -טורף חצי החוב מהלוקח
שקנה מהיורש ,והחצי מהיורש האחר.
הרא"ש :ירשו קרקעות וחלקום ומכר אחד מהם חלקו
או נתנו במתנה ,ובא בעל חוב של אביהם לגבות חובו
מהלוקח שקנה מהיורש ואומר הנחתי לך בני חורין ביד
יורש שני לגבות מהם ?
תשובה :ל"א אמרינן גובה מנכסים משועבדים כשיש
בני חורין דוקא כשהלוה עצמו שעבד ,אבל יורש ששעבד
ל"א הכי ויטול החצי מלוקח היורש והחצי מיורש שני.
הרא"ש בתשובה :שני אחים שנתפשרו עם התובע שאמר
שאביהם חייב לו ,ובא אח שלישי ותבע שיחזירו לו חלקו –
גובה או מהאחים או מבע"ח מאיזה שירצה.
כ"פ הסמ"ע.

טורף חצי החוב מהלוקח.
סמ"ע )כ"ד( :כתב הטור )כג( ,דלא אמרינן דאין גובין
מנכסים משועבדים במקום שיש בני חורין אלא
כששעבד הלוה נכסיו ,אבל גבי יורש או לוקח ששעבדו
לא אמרינן הכי ,וטעמו :כיון שהחוב מוטל על שניהם
בשוה לאו כל כמיניה דיורש למכור את שלו ולהניח כל
החוב על השני.

ָ
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וקצה"ח – זה אינו טעמו של הרא"ש ,אלא טעמו דלא
שייך אין גובים מנכסים משועבדים ביורשים ,כיון דגם על
היורש מכח טירפא הוא בא כמו בלוקח מן הלוקח ולא עדיף
לוקח שני מלוקח ראשון או מיורש .רק ביורש אחד שמכר
חלקו אינו גובה מלקוחות ,כיון שהוא עצמו יכול להגבות
הבע"ח אפילו זיבורית כן הלוקח יכול לדחות לבני חורין
שביד היורש.
משא"כ בשני יורשים שלא יכול יורש זה לדחות בע"ח לבני
חורין שאצל יורש שני.
וכ"ה בכתובות)צב (.ראובן שמכר כל שדותיו לשמעון ,
חזר שמעון ומכר שדה אחד ללוי ,בא בע"ח של ראובן רצה
משמעון רצה גובה מלוי.
ופרש"י :אע"פ שאם לוי היה קונה ישירות מראובן והניח
ראובן אצלו זיבורית בע"ח היה גובה מראובן ולא יכל לחזור
על לוי ,התם הוא דראובן בעל חובו הוא ומפני תיקון העולם
לא גובים ממשועבדים כשיש בני חורין ,אבל כאן שמעון
אינו בע"ח ואף עליו באים מכח טירפא.
הכא נמי ביורש שמכר לא שייך לא גובים מנכסים
משועבדים כשיש בני חורין כיון שהיורש נמי לא בעל חובו
הוא ולא בא רק מחמת טירפא
והנתיבות – רק בלוקח מן הלוקח שייך לומר דגם עלו בא
מכוח טירפא )ושניהם שוים( משא"כ ביורש שחל עליו

ָּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂש ָיח ִתי:
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שעבוד בגוף ,לכן אם הלוקח השאיר אצל היורשים בני
חורין דוחה את הבע"ח אצל נכסי היורש.

חצי החוב מהלוקח שקנה.
ערוה"ש :ובזה מחויב לקבל אפילו שתי חצאי שדה.
ערוה"ש :בא בע"ח למקצת יורשים לגבות חובו
ונתפשרו עמו ,יכולים היורשים האחרים לתבוע חלק המגיע
להם מהפשרה ,דיכולים לומר לא רצינו בפשרה אלא בדין
)כ"נ מהרא"ש(.
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ועכ"ז היורשים שהסכימו לפשרה אין יכולים לבטל הפשרה,
ול"ד לסימן קע"ה כשבא אח שלישי שלא ידעו עליו בטלה
החלוקה ! ששם חילקו ע"ד שנים והיתה החלוקה בטעות,
אבל כאן נתפשרו על כולם אלא שאחרים מבטלים חלקם
בפשרה .אבל אותם שפישרו אינם יכולים לחזור בהם שלא
היתה פשרה בטעות.
מיהו בע"ח יכול לבטל כולה ,שיכול לומר סבור הייתי
שכולם יסכימו ולא אצטרך לעמוד בדין ,אבל עכשיו
שממילא אצטרך לעמוד בדין טוב לי לעמוד בדין על כל
החוב.

קז  -י
 .1בעה"ת)ראב"י( :שמעון שאמר ליורשים "מנה לי בידכם"
והודו לו בפני עדים ,וכשחזר לתובעם אמרו לו "לא הודינו שאנו חייבים
לך אלא מחמת אבינו ולא הניח ממה לפרוע" ,והוא אומר "לא כי אלא
מחמת עצמכם אתם חייבים לי"  -מאחר שהודו סתם חייבים לפרעו.
א .ואם הודו בפני עד אחד ,והם אומרים שלא הודו  -נשבעים להכחיש
העד ,ואם מודים שהודו בפני העד בסתם אלא שאומרים שלא נתכוונו
להודות שחייבים מחמת עצמם אלא מחמת אביהם  -חייבים לשלם )כמו
נסכא דרבי אבא ,שהרי אינו מכחיש העד והוי משאיל"מ (.

ב) .וע"ל סימן עה סעיף יג(:

.1

מאחר שהודו סתם.

הקדמה להבנת הש"ך :נסכא דרבי אבא – אדם חטף מיד
חברו גוש כסף )נסכא( לפני עד אחד .ואמר נכון שחטפתי
אבל הוא שלי .כיון שעד אחד מעיד שחטף ,כדי להפטר
צריך להישבע נגד העד שלא חטף ,אבל כאן שהודה שחטף,
מתוך שאינו יכול להישבע )שלא חטף( משלם .גם כאן כיון
שהודו בפני עד אחד שהודו בסתם ,רק שאומרים נתכוונו
שאביהם חייב ,מתוך שאינם יכולים להישבע להכחיש העד
– חייבים )ב"ב לג.(:

ש"ך :מיירי שאין להם מיגו דפרעתי ,כגון שהוא תוך
זמנו) .ואין לומר שטעמו כיון שהודה בסתם הוי חזקה דבשל
עצמו הטדה ול"א מיגו ,שאם כן למה בעל התרומה חייבו
משום נכסא דרבי אבא( .אלא באמת אם יש לו מיגו נאמן
בשבועה.

חייבים לשלם.
סמ"ע :כמ"ש )עה/יג( דמחוייב שבועה נגד העד ואינו
יכול להישבע משלם ,כמו נסכא דרבי אבא.

קז  -יא
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 .1בעה"ת)ראב"י( :הניח להם אביהם מטלטלין וקדמו
ופרעו לבעל חוב מאוחר  -אין בעל חוב מוקדם יכול להוציא מידו:
הרא"ש בת')כלל עט/ט( :יעקב ציוה לתת לביתו 2/3
ולבנו  ,1/3ויצא שט"ח על יעקב – גובה מהבן ולא מהבת.
בעה"ת :לוה שכתב בשטר דאקני ומת ולא הניח נכסים,
ואח"כ נפל לו ירושה )שאביו מת( וירשו בניו ?
הרא"ש מלוניל – בע"ח גובה מהם )שבע"ח גובה בראוי(.
והרמב"ן – אינו גובה דהוי ראוי .כ"ד הר"ח.
ואע"פ שאינו גובה בראוי גובה ממלוה של אביהם שביד אחר,
לפי שאין מלוה מיקרי ראוי לגבי בע"ח ,דכמו שהמלוה משועבד
לאביהם כן משועבד מדר"נ.
ואפילו גבו ממטלטלים לא מיקרי ראוי.
כ"כ התו"ס ,העיטור)ר"י מיגאש(.
אך ר"ח ורי"ף – ראוי הוא לכל מילי
מיהו בתר תקנת הגאונים ליכא משום ראוי ,ולכן בין שגבו
קרקע או מעות בע"ח או כתובת אישה גובה מהם.

למה לא נקרא מזיק שעבודו
סמ"ע :לא מיקרי מזיק שעבודו של חברו ,דמטלטלים
אינם משועבדים למלוה מן הדין ,ואף לבתר תקנת הגאונים
לא תקנו אלא כשהם בידי היורשים ,אבל קדמו ומכרו
העמידו על דין תורה.
וקצה"ח – ונ"ל דלא הוי מזיק שעבודו אלא כשמכרו לאחר
)שלא היה לקונה שום שעבוד( אבל בשני בע"ח שאין להם
דין קדימה ופרע הכל לאחד לא הוי מזיק שיעבודו ,שהרי
גם לחברו משועבד.
ולכן התופס לבע"ח במקום שחב לאחרים )למ"ד קנה( לא
מיקרי מזיק שעבודו של חברו.
מיהו יש לחלק :ה"ד למ"ד התופס לבע"ח במקום שחב
לאחרים קנה ,שאז הוי התופס בשלוחו של בע"ח ושלוחו
כמותו.

אבל למאי דקי"ל תופס לבע"ח במקום שחב לאחרים לא
קנה ,אם אח"כ נתנו התופס לבע"ח אז ודאי קנה הבע"ח
וחייב התופס משום מזיק שעבודו של חברו ,כיון שבשעת
תפיסה לא הוי כבע"ח שתפס.
ועוד אפשר לומר שבאמת התופס לבע"ח במטלטלים שאין
בהם דין קדימה ועיקר שעבודם משום פריעת בע"ח מצוה
לא הוי מזיק שעבודו של חברו ,שהרי מטלטלים לא
נשתעבדו .אבל כשיש לו שעבוד מטלטלים אג"ק שעבוד
שניהם שוה ,אם קדם ותפס ל"א הוי מזיק שעבודו .וצ"ע.
מיהו לענ"ד נראה כשנותן היורש לבע"ח ,כיון שגם הוא
משועבד לא הוי מזיק ,דמה שתפס הוברר ששעבוד של זה
היה ואין לשני בו כלום.
כ"ד התומים – דמטלטלים משועבדים לכ"א הכל ,ולכן
לא מהני תפיסה ,מש"ה כשמסר הכל ל"א הוי מזיק שעבודו.
ופ"ת)שוב"י( – אף לש"ך לעיל )סעיף ד( שחלק על
הסמ"ע גבי מכרו קרקעות של אביהם ואין יכול לגבות סובר
שחייבים משום מזיק שעבודו ,מ"מ כאן העיקר כהסמ"ע
שפטור.
א .אף שם אין להוציא מיד המוחזק )כהש"ך( נגד גדולי
הפוסקים ויכול לומר קי"ל )כ"כ כנה"ג(.
ב .ואף הש"ך לא פסק שחייבים רק כשקבלו היתומים
דמי המכירה ,משא"כ שפרע לבע"ח מאוחר שלא קבלו
כלום ,אף הש"ך יודה.
ולפ"ז :יורשים שהוציאו לצרכי קבורה להצילו מבזיון,
ועכשיו באו בע"ח ואישה ואין מספיק להם ,כיון שגם
שעבוד קבורה מוטל על הנכסים הוי כפרע לבע"ח מאוחר
שפטורים.

קז  -יב ראובן שמת ונמצא בפנקסו כתוב בכתב ידו שהוא חייב
לשמעון מנה  -היורשים פטורים ,דמלוה על פה אפילו בעדים אינו גובה
מהיורשים ,אלא אם כן היה תוך זמנו.
)וע"ל סימן צא/ה  ,קי/ז(.

רשב"א בתשובה :ראובן שמת ,,,תוך זמנו.
וא"ת פרע למה לא ציוה כן בשעת המיתה ולא מחק
הכתב ! דילמא מלאך המות אנסיה.
וגדולה מזו ב"ב)ע (:שטר של כיס )עיסקא( היוצא
על היתומים –
דייני גולה – נשבע ונוטל כולו ,שאם פרעו היה אומר.
דייני א"י – נשבע ונוטל מחצה ,אימור מלאך המות אנסו
)ולא הספיק לומר שפרע(.

ָ
תו ָר ֶת ָך
מה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

ונמצא בפנקסו כתוב.
סמ"ע :ול"ד )צא/ה( שיש לדון ע"פ פנקסו של אדם !
שאני בתם דמיירי שהיה רגלים לדבר שמה שכתוב בפנקסו
אמיתי.

ָּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂש ָיח ִתי:

בס"ד.

חו"מ
חלק ב6

הלכות גביית חוב מהיתומים
כופים היתומים לפרוע חוב אביהם.

והש"ך – ומה בכך שיש רגלים לדבר שמה שכתוב אמיתי,
עדיין יש לחשוש שמא פרע.
אלא שאני התם דליכא למיחש שמא פרע כגון שהוא תוך
זמנו.

ערוה"ש :תפיסה לאחר מיתה.
לפי דין הגמרא – במקום שאינו גובה מדינא – לא מהני
תפיסה שלאחר מיתה ,דבקרקע לא שייך תפיסה ובמטלטלים
של יתומים לא משתעבדים לבע"ח ,אא"כ תפסן מחיים.
אומנם לאחר תקנת הגאונים לגבות מיורשים מטלטלים,
ממילא מהני תפיסה אף לאחר מיתה )שהרי נשתעבדו לו(,
ואין לגבות מהם חובו בשבועה על התפיסה במיגו דלא
תפסתי.

ָ
תו ָר ֶת ָך
מה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

וע"ל,,,
שו"ע)צא/ה(:

קז 12 -

יש לדון ע"פ פנקסו של אדם שרגיל
לכתוב בו ענייניו ואפילו להוציא מיתומים הקטנים היכא
דיש רגלים לדבר שמה שכתוב בפנקס הוא אמת )ועיין לקמן
סוף סימן קז(:
שו"ע)קי/י( :קטנים שהודה מורישם בכתב ידו על
מטלטלים שבידו שהם מעסק שיש לו מפלוני או שהוא
פקדון בידו משל פלוני מוציאין מהם )וע"ל ס"ס קז(.
וכן אם גזל מורישם חייבים לשלם בין אכלו בין לא אכלו
בין נתייאשו הבעלים בין לא נתייאשו בין מקרקע בין
ממטלטלים שהניח מורישם:

ָּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂש ָיח ִתי:

חו"מ
חלק ב6

בס"ד.

הלכות גביית חוב מהיתומים
פריעה מלוה ויורשיו ,שבועה שאדם מוריש לבניו

קח 1 -

סימן קח :באיזה עניין נפרע מלוה ומיורשיו ,ואיזה
שבועה אדם מוריש לבניו.
ובו כ"א סעיפים.

) כתובות :פז ,פח ,קי .ב"ב :ז ,ע ,קעד .שבועות :מה ,מח .סנהדרין :לא .גיטין :נ(

.1קח  -א11

 .1מלוה על פה אינו נגבית מהיורשים אלא באחד
משלשה דרכים ואלו הם:
א .כשחייב מודה בה וציוה בחוליו שיש לפלוני חוב עליו עדין.
ב .או שהיתה הלוואה לזמן ועדין לא הגיע הזמן.
ג .או שנידוהו עד שיתן ומת בנידויו.
כל אלו גובים מהיורשים בלא שבועה.
 .2אבל אם באו עדים שהיה אביהם חייב לזה מנה  -אינו גובה מהיורש
כלום שמא פרעו.
א.הגה :מיהו אם טענו היתומים לא לוה אבינו מעולם ,הוי כאלו אמרו לא נפרע החוב,
ומאחר דאיכא עדים שלוה  -חייבים לשלם )בעה"ת וטור סעיף לג( ,וכמו שיתבאר לקמן סעיף טו סימן
זה.

.3וכן אם הוציא כתב יד אביהם שהוא חייב לו אינו גובה בו כלום שמא
פרעו .
א).וע"ל סימן סט ס"ה(

.1

ב"ב)קעד :(.אין נזקקין לנכסי יתומים קטנים.

מ"ט ?
א"ר פפא

√הטור:

מקטן.
כ"כ הרמב"ם ,בעה"ת.

תוך זמנו.

– פריעת בע"ח מצוה ,ויתמי לאו בני מעבד

מצוה נינהו.

√ור"ה ברי דרבי
מאי בנייהו ?
א.בשחייב מודה.
ג.א"נ שמתוה ומת בשמתיה.

יהושע – אימור צררי אתפסיה.

לפי רב פפא – כיון דלאו בני מעבד מצוה נינהו אין
נזקקין.
ולרב הונא – כיון שמצוה על יתומים לפרוע חוב אביהם
אלא דחיישינן לצררי ,כיון דליכא למיחש לצררי נזקקין.
והילכתא :כר"ה בריה דרבי יהושע.
ב.הטור :ה"ה אם הוא תוך זמן הפרעון.
ב"י – שאז ליכא למיחש לצררי דחזקה אין אדם פורע
תוך זמנו.
כ"ד הרמב"ם – שתוך זמנו ליכא למיחש לצררי.
כ"כ ה"ה)רמב"ן ,רשב"א( ,רא"ש ,ר"ן ,בעה"ת.
לאפוקי הרב יונה – שמת תוך זמנו אין גובה מיתומים.

ָ
תו ָר ֶת ָך
מה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

וגובים אפילו מלוה ע"פ בלא שבועה ואפילו

טור :ובסתם הלוואה שזמנה ל' יום עביד איניש דפרע
תוך ל' )ואין חזקה שאין אדם פורע תוך זמנו(.

.2

טור :אבל אם אין כאן מאלו הדרכים – אין גובים
מהם אפילו יש עדים שלוה אביהם דשמא פרע ,שהמלוה
לחברו בעדים אין צריך לפורעו בעדים.

רי"ו :לקט פסקים.
מנה לי ביד אביך ,והיתומים אומרים  50אנו יודעים –
משלמים רק .50
אדם שכפר וחייבוהו ב"ד שבועה ומת  -יורשיו לא
משלמים ,אפילו הוה אביהם  -לא משלמים שמא פרע
קודם מותו.
הוציא שט"ח על היתומים וטענו שלא ירשו מאביהם
כלום – פטורים בלא שבועה מ"מ מחרימים סתם.
ב"י :משמע שאם טוען ברי שירשתם מאביכם נשבעים.
רשב"א בתשובה :ב"ד שזיכו לבע"ח וכשבאו להגבותו
קרקע הלוה עמד והקנהו לבנו קטן – הדין פשוט לגבות מהקטן,

ָּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂש ָיח ִתי:

בס"ד.

חו"מ
חלק ב6

הלכות גביית חוב מהיתומים
פריעה מלוה ויורשיו ,שבועה שאדם מוריש לבניו

אף שאין נזקקין לנכסי קטן ה"ט מחשש לצררי ,וכאן אין חשש
כזה.

א.בעה"ת :אם טענו היתומים "אמר לנו אבא לא
לוויתי" ,נמצא כאילו אמר לא פרעתי )וכיון שיש עדים
שלוה( גובה מהם בלא שבועה.
ועיון לקמן סעיף ט"ו.
ב"י – משמע אף ביורשים קטנים .ולא נהירא דטענת
יתומים קטנים לאו טענה היא כלל ,וצ"ע.
ד"מ)ת' הרא"ש( :אלמנה או אפוטרופוס שתפסו נכסים
ואמרו שהם של אחרים – מחזירים הנכסים לאחרים אף
ביתומים קטנים.
רשב"א :כשחייב מודה נזקקין – האם אין מקבלים עדות
אלא בפני בע"ד והוא מת ?
וי"ל שהודה בפני ב"ד ,או בפני עדים ואמר כתבו שטר וכתבו,
דמשעה שכתבו נעשה כמי שנחקרה עדותם .

.3

הטור :וכן אם הוציא כתב יד אביהם שהוא חייב
לו אינו גובה בו כלום שמא פרעו.

מלוה ע"פ אינה נגבית
.1
קצה"ח :קשה אם אחים שחלקו לקוחות

מדוע מלוה

ע"פ נגבת מהם ?
בכורות)מח :(.גבי אב שנתחייב  5סלעים לפדיון הבן ומת,
משמע שאם אחים שחלקו לקוחות הם אין מלוה ע"פ נגבת
מהם ?
וי"ל ע"פ )קז/ד( דיורש שמכר כל נכסיו בעניין שא"א
לבע"ח לגבות ,כגון שמכר לגוי או מלוה בע"פ לישראל –
חייב משום גרמי דמזיק.
וא"כ גם כאן גובים מיורשים ממ"נ ,אם יורשים הם מלוה
בע"פ ניגבת מיורשים ,ואם לקוחות הם חייבים משום דינא
דגרמי.
ולגבי מתנות כהונה פטורים מדינא דגרמי כיון שהוא ממון
שאין לו תובעים.

מלוה ע"פ אינה ניגבת מיורשים.
סמ"ע :פירוש אפילו יורשים גדולים ,כיון שהיא מלוה
בע"פ ואביהם יכול לטעון פרוע בהיסת אנו טוענים כן
ליורשים שמא פרוע הוא.
ואף שבועה אין צריך ,שאין היורשים נשבעים רק כשבאים
להוציא ולא כשבאים להיפטר )כמ"ש סט/ב(.

וציוה בחוליו.

א.
סמ"ע :דבכה"ג א"א שלא להשביע בניו אמר כן.

קח  -א22
הלוה:

קח 2 -

ש"ך – ותימה ,גם בציוה בחוליו אמרינן כן שלא להשביע
כדלעיל )פא/יד(.
אלא מיירי שאין יכול לטעון שלא להשביע כדאיתא )פא/יד-
יז(.

ב.
סמ"ע:

ועדיין לא הגיע הזמן.

דחזקה אין אדם פורע תוך זמנו ,וגובה בחזקה זו
אפילו מלוה ע"פ אפילו מיתומים קטנים )כמ"ש סעיף ג(.

2א .מיהו אם טענו היתומים.
סמ"ע :וכ"ה לקמן סט"ו לעניין אם יש ביד מלוה שטר,
ומיירי שטוענים הגדולים בברי )שאבינו לא לוה מעולם(.

סט/ה
.3
שו"ע)סט/ה( :הוציא כתב יד הלוה על
יורשיו אע"פ שמודים שהוא כתב אביהם
אנו טוענים להם שהוא פרוע ,ופטורים אף
משבועת היורשים .אבל מחרימין סתם
במעמד היורשים אם שום אדם יודע
שאביהם לא פרעו .הגה :וכן עיקר.

ודלא כיש חולקין ואומרים דיורשי הלוה צריכין
לישבע שאין יודעים שאביהן נשאר חייב לו )טור
בשם התרומות(.

מהרא"י :ומ"מ נהגו בדורות אחרונים להחמיר
על היורשין לישבע אם יש קצת רגלים לדבר ויש
להסתפק אם חייב לו )פסקי מהר"י סי' רמ"ח(.

בעה"ת :ואם הוא תוך הזמן או שהודה
החייב וציוה בחוליו שהוא חייב לו כך וכך
בכתב ידו או שנידוהו כדי שיתן ומת
בנידויו ולא נתן  ,הואיל ומודים שהוא כתב
יד אביהם או שנתקיים כתב יד אביהם -
גובה מהם.
ואם אין מודים שהוא כתב יד אביהם וגם
לא נתקיים כתב יד אביהם אע"פ שהוא
תוך הזמן  -פטורים )טור בשם הרא"ש( אבל
מחרימין סתם במעמד היורשים אם שום
אדם יודע שאביהם חייב חוב זה ולא פרעו.
הגה :מיהו אם נידוהו ומת בנידויו אין לחלק
ובכל ענין חייב לשלם )ב"י וד"ע(:

 .0ואם מת המלוה והיורשים באים לגבות מיורשי

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

חו"מ
חלק ב6

בס"ד.

הלכות גביית חוב מהיתומים
פריעה מלוה ויורשיו ,שבועה שאדם מוריש לבניו

קח 3 -

 .1אם היא על אחת משלשה דרכים אלו גובים מהם בלא שבועה ,אע"פ
שמת לוה בחיי מלוה.
 .2ואם אינה על אחת משלשה דרכים אלו ,אפילו יורשי הלוה אין
טוענים כלל  -אינם גובין מהן ,דאנן טענינן להו שמא פרע אביהם.
 .3הגה :ואם הוציאו על רפואות בחוליו  -יש לו דין שאר חוב שאם ידוע כמה הוציאו ושלא
נפרעו בחייו נפרעין מן היתומים ,אבל בלאו הכי אין נפרעין .ואשתו אינה נאמנת )לומר לא נפרעו
כדי לחוב ליתומים(

.0

הטור:

)תשובת הרא"ש(:

ואם מת המלוה והיורשים באים לגבות

מיורשי הלוה:

.1

אם היא על אחת משלשה דרכים אלו גובים מהם
בלא שבועה ,אע"פ שמת לוה בחיי מלוה .שהרי אביהם
לא היה צריך לפרוע.

 .2ואם אינה על א' מאלו ג' דרכים:

בעה"ט ,בעה"ת – אם טענו יורשי לוה "אמר לנו אבא
לוויתי ופרעתי" או "שמא פרע אבינו" אין יורשי המלוה
גובים כלל.
אבל אם שותקים ואין טוענים כלל – נוטלים יורשי
המלוה אפילו בלא שבועה ,ולפי שאין טוענים ליורשי
הלוה לחוב ליורשי המלוה.
√והרמ"ה – אף ששותקים אנו טוענים להם.
כ"ד הטור ,ראב"ד.

.1

אע"פ שמת הלוה בחיי מלוה.

סמ"ע :פירוש אע"פ שאין אדם מוריש ממון שאינו יכול
לגבותו רק בשבועה ,כאן כיון שגם אביהם לא היה צריך
להשבע )כיון שיש א' מ ג' דרכים ( מוריש.

דאנן טענינן להו.
.2
סמ"ע)טור( :אע"פ שטוענים

בזה נגד יורשי המלוה,
עושים כן כדי להחזיק הממון במקומו .כ"פ ערוה"ש.

.3

נפרעים מהיתומים.

סמ"ע:

ר"ל אע"פ שלא ציווה לפורעם.

קח  -ב

קח  -ב  .1מרדכי :יש מי שאומר שמי שנתחייב ממון בבית דין
בעבור מלשינות ומת  -גובה מהיורשים ,א.אבל אם חייבוהו קנס לא
קנסו בנו אחריו .ב).ע"ל שפה/א(.

.1

יש מי שאומר

ש"ך :כ"כ המרדכי)רבנו גרשום( – אפילו למ"ד מלוה
ע"פ אינה גובה מיורשים ,כאן כיון שעומד בדין יש לזה קול.
אבל לדידן דקי"ל מלוה ע"פ גובה מיורשים אפילו לא עמד
בדין נמי ,וא"כ מה מחדש המחבר ?
ופשוט דמיירי באחד מ ג' דרכים ,שאל"כ פשוט שאינו גובה
מהיורשים שטוענים להם פרעתי ולא מהני קול.
מ"מ יש נ"מ שיכול לטרוף מהלקוחות כשנתחייב בב"ד
משום שיש לו קול.

א.
ש"ך:

אם חייבוהו קנס.

לא קנסו – פירוש מה שיתר על מה שהזיק )שמה
שהזיק חייבו לשלם כדאיתא שפח/ב(.

לא קנסוהו בנו אחריו.
ערוה"ש)ש"ך( :ואף בקנס אם עמד בדין חייב היורש
לשלם ,שכבר נשתעבדו נכסיו משעה שעמד בדין.
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

ואף במלשינות אין החיוב על היורש רק כשעמד בדין דגרמי
איני אלא קנס.

ב .וע"ל
שו"ע)שפח/א(:

המזיק ממון חבירו ואינו יודע מה

הזיק נשבע הניזק ונוטל.
כיצד :לקח כיס חבירו והשליכו למים או לאש או שמסרו
ליד אנס ואבד ,בעל הכיס אומר זהובים היה מלא והמזיק
אומר איני יודע מה היה בו שמא עפר או תבן היה מלא ,הרי
הניזק נשבע בנקיטת חפץ ונוטל ,והוא שיטעון דברים שהוא
אמוד בהם או אמוד להפקידם אצלו ודרכן להניחם בכיס
וכיוצא בו ,ארנקי בשק אם הוא שבת וי"ט מקרי דרכו בכך
וכל כיוצא בזה )מרדכי פרק הכונס( .
אבל אם אין דרכם להניחם בכלי זה והוא פשע בעצמו
)ופטור המזיק( כיצד :הרי שחטף חמת או סל מלאים
ומחופים והשליכם לים או שרפם ,וטען הניזק שמרגליות
היו בתוכה ,אינו נאמן ויש אומרים דאפילו היו עדים שהיו

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

בס"ד.
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שם ,פטור הואיל ופשע כמו שנתבאר )המגיד פ"ז דחובל
בשם תוס' וע"ל ס"ק ו(.
ואם תפס אין מוציאין מידו ,ויש חולקין )טור בשם
הרא"ש(.
וישבע שמרגליות היה בתוכו ונוטל ממה שיש אצלו וכן כל
כיוצא בזה.

קח 4 -

ואם ידע המזיק שהכיס היה בו זהובים אבל אינו יודע כמה
היו ,אם הניזק אומר אלף נוטל אלף בלא שבועה ,והוא
שיהיה אמוד שהרי המזיק מחוייב שבועה ואינו יכול לישבע,
ויש אומרים דנשבע הניזק ונוטל ,וכן עיקר )טור סימן צ
בשם הראב"ד והמגיד פרק הנ"ל והרא"ש(:

קח  -ג11
 .1אין נפרעים מיורשים קטנים בעודם קטנים
שאינם בני י"ג שנה ,שום הלוואה מחוב אביהם ,אפילו היה עליו שטר
מקוים ,ואפילו היה בו נאמנות ,ואפילו היה בו כל תנאי שבעולם  -שמא
יש להם ראיה ששוברים בה השטר.
א .אא"כ היה במלוה זו אחד משלשה דרכים הנ"ל בסמוך ,ואפילו
היתה מלוה על פה  -גובה מיתומים קטנים באחד משלשה דרכים
הנזכרים.
 .2ודהיתה תוך זמן  -צריך שנתקבל העדות בחיי אביהם שהיא תוך זמן,
שאם לא כן  -אין מקבלין עדות על קטן ,אפילו בפניו.
רשב"ם:

.1

טור :ואם המלוה מוציא על היתומים שט"ח מקוים,
אם הם קטנים אין גובים מהם אא"כ ב ג' דרכים.
ב"י :פשוט הוא בב"ב)קעד) (.כדלעיל ס"א(.
כ"פ הרמב"ם.

.2

טור :ומה שגובה אפילו מקטן ,מיירי שהעדות
)שהודה אביהם או שהוא תוך זמנו( נתקבלה בחיי
אביהם ,שאל"כ אין מקבלים עדות בפני קטן )ב"ק קיב.(.
כ"כ הרא"ש ,ת' הרשב"א ,ר"ן)רמב"ן ,ראב"ד(.

.1

אין נפרעים מיורשים קטנים.

סמ"ע :ואין חילוק בין בניו או אחיו או שאר יורשים ,ואף
שיש לו אפוטרופוס )בעה"ת(.

.2

ודהייתה בתוך הזמן

סמ"ע :פירוש אחד מ ג' דרכים הוא שמת תוך זמנו,
וקאמר שבתנאי זה אינו גובה אא"כ נתקבל העדות בחיי
אביהם.
אבל בשאר ב' דברים הדבר ידוע ועומד.
 שהרי כשציוה אביהם הדבר ידוע ממקבלי הצוואהשעדיין חייב.
 -וכן כשמת מתוך נידוי הדבר ידוע.

קח  -ג22

 .1ואם הם גדולים והוציא עליהם שטר מקוים ,אפילו
אין שם אחד מג' דרכים אלו  -א.גובה מהם בלא שבועה ,אם יש בו
נאמנות מפורש שהאמינו עליו ועל יורשיו ,או על באי כחו ,שיורשיו בכלל
באי כוחו.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ
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קח 5 -

 .2אבל אם אין שם כתוב בשטר נאמנות ,ואפילו כתוב בו נאמנות סתם
ולא פירש על יורשיו או על באי כוחו  -צריך להישבע כעין של תורה
בנקיטת חפץ וגובה.
א.המרשים :ואפילו תפס משלהם בלא שבועה  -משביעין ליה ,ב .ואי לא
בעי לאשתבועי דינו כמו שנתבאר בסימן פב )ופ"ז סעיף י(:

.1

תו"ס :יתומים גדולים אפילו לרב פפא )ב"ב קעד(.
נפרעים מנכסהם ,ולא בעינן חד מהני תלת אלא בקטנים,
אבל גדולים אפילו אין אחד מ ג' דרכים נפרעים מהם.
א.טור :הילכך אם יש בשטר נאמנות גובה בלא
שבועה )כמ"ש עא/יז(.

.2

כתובות)פז :(.הנפרעת מנכסי יתומים לא תפרע
אלא בשבועה )שאנו טוענים להם שמא נפרע(.
ב.טור :ואם התובע תפס ולא רוצה להשבע לא
מוציאים ממנו אלא מנדים אותו עד שישבע כדין מי
שמחויב היסת.

שיורשיו בכלל באי כוחו.
.1
שו"ע)עא/יז( :בד"א דמהני נאמנות

סתם לפטרו
משבועה ,בעוד שהלוה חי ובא לגבות ממנו ,אבל אם מת
ובא לגבות מיורשיו  -לא מהני  .אא"כ פירש שפוטרו ממנו
ומיורשיו שאז גובים )סמ"ע – הגירסה "גובה"( בלא
שבועה.
ואם כתב :תהא נאמן עלי ועל באי כחי  -יורשיו בכלל,
ומקבלי מתנה ג"כ בכלל באי כוחו:

.2

צריך להשבע כעין של תורה.

סמ"ע :כדין מלוה שבא לגבות בשטר שאין בו נאמנות
וטוען הלוה השבע לי שלא פרעתיך דצריך להשבע בנק"ח
)פב/ב( ,כן גם כשבא לגבות מהיורשים אנו טוענים להם
כנ"ל.
הג' סמ"ע :רי"ו – אף שמצא בע"ח ביד יורשי לוה
חפץ שנתן ללוה אינו גובה בלא שבועה.
כ"כ ראב"ד ,ר' יונה.

פ"ת)ת' נו"ב( :שמעון הוציא על יורשי ראובן שט"ח,
וטוענים היורשים שאדרבא הוא חייב לאביהם שכן שמעו
מאביהם שהיה צועק שא"א להוציא מעותיו משמעון.
ובעזבון נמצא שתי חתימות על שמעון )ממרנ"י עם חתימות
בלא כתב( – אין שמעון יכול לגבות השט"ח –
א .המוציא ממרנ"י חלק יכול לטעון עליו כמה שירצה
)כמ"ש הסמ"ע מח/א לאפוקי הע"ש( .וא"כ היתומים
יכול לטעון כמה שירצו ,נהי שאין יכולים לגבות בו
כיון שאביהם לא אמר סכום מ"מ שמעון לא יכול
לגבות מהם.
ב .אף בלא צעקת אביהם לא יכול לגבות שמעון ,שהיה
יכול ראובן לטעון פרעתי ,ומה שהנחתי שטר בידך
סמכתי על הממרנ"י החלק שבידי ,א"כ גם ליתומים
טוענים כן.
ג .כמו שיכול לטעון על הסכום בממרנ"י )לפי הסמ"ע(
כן יכול לטעון נתת לי חותמך שאכתוב שובר כשאדע
סכום ההלוואה.

ב .ואי לא בעי לאשתבועי ,,,פב/ט.
שו"ע)פב/ט( :לא היה חשוד ורוצה להפך השבועה על
הלוה  -אין שומעין לו.
ואם אמר אי אפשי לישבע בתקנה זו אלא תהא תביעתי
כמלוה על פה וישבע הלוה היסת ,ואמר הלוה מאחר שחזרת
אותה היסת הריני מהפכה עליך  -הדין עמו.
ואם אמר התובע איני נשבע ואינו נוטל אלא אחרים סתם
הרשות בידו ואין הלוה יכול לומר או השבע וטול או
הוציאני מן הכלל .ואם יצא הלוה ולא רצה לשמוע החרם
אין מנדין אותו בכך ומחרימין שלא בפניו:

צריך להישבע ,,,וגובה.

קח  -ד

11

 .1הוציא על היורשים שטר עיסקא ,החצי יש לו דין
מלוה ונשבע ונוטל ,א.והחצי )שיש לו דין פקדון( אינו נוטל אפילו בשבועה,
שכיון שאילו היה אביהם קיים היה נאמן לומר החזרתי במיגו דנאנסו,
וטוענין להו ג.הגה :הר"ן :הב"ד ,ודוקא אם אין להם אפוטרופסים אבל אם יש להם
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ
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קח 6 -

אפוטרופסים רואין תחילה אם האפוטרופסים יטעון להם ואם לאו יטעון להם הבית דין.
ב.ואין עליהם שבועה אלא חרם סתם.

.2תו"ס ,רא"ש :אבל אם אין אנו יכולין לטעון להם שהחזיר ,כגון שהודה
אביהם שלא החזיר או שמת תוך זמן או שהאמין לבעל העיסקא ,אם
יאמר שלא החזיר  -אין טוענין להם שנאנסו.
א.ר"ן)רמב"ן( :ויש אומרים שטוענים להם שנאנסו.

.1

ב"ב)ע :(:שטר כיס )עיסקא( היוצא על היתומים –
דייני גולה אמרי – נשבע וגובה כולו.
√דייני א"י אמרי – נשבע וגובה מחצה
כ"פ רבא.

א.

טור :והחצי יש לו דין פקדון ואינו נוטל אפילו
בשבועה ,שכיון שאילו היה אביהם קיים היה נאמן לומר
החזרתי במיגו דנאנסו ,וטוענין להו.

ב.בעה"ת:

דין חצי הפקדון

הראשונים – כמו שאביהם היה נשבע על טענת נאנסו,
גם היורשים ישבעו שאינם יודעים ויפטרו.
√רבנו אפרים – דוקא אביהם שהמלוה טוען כנגדו
ברי שהוא בידך נשבע נאנסו ,אבל יורשים שלא יכול
המלוה לטעון בברי שהוא בידם פטורים בלא שבועה.
והגאון – היתומים חייבים שבועה בגזרה )מדרבנן( .
ואין נראה – אלא היתומים פטורים בלא שבועה.

.1

שטר עיסקא.

סמ"ע :ונתבאר ביו"ד )קעז/ה( שהחצי השני הוא פקדון
שעליה מקבל הנותן ריוח  ,ודין המקבל רק כש"ש שפטור
מאונס ,ולכן אם יטען המקבל נאנסו נפטר בשבועה
דאורייתא.
לפיכך גם נאמן לומר החזרתי בשבועה דאורייתא במיגו
שנאנסו ,ואין הנותן יכול לומר אם החזרת למה השטר בידי,
שיאמר לו סמכתי על המיגו ולכן לא תבעתי השטר חזרה.
ומש"ה פטורים היורשים אפילו בלא שבועה שאנו טוענים
להם שמא אביהם פרע.
מ"מ לא טוענים ליורשים שמא נאנס ביד אביהם )כשא"א
לטעון החזרתי( כיון שאינו שכיח ,וחייבים לשלם.
או"ת – ולפי הסמ"ע אף טענת נגנבו בש"ח לא טועים להם
לפי שאינו שכיח.

א .טוענים להם.
פ"ת)תח"ס( :שטר כיס

היוצא על היתומים  -טוענים
עבור היתומים שלא היה ריוח וישלמו רק הקרן ולא הריוח,
שהרי אפילו נאנסו היינו טוענים להם אם היה שכיח ,ומניעת
ריוח הוי מיעוט המצוי.
אע"פ שבגדי ישע)ת' טור האבן( – מלוה שהוציא על
היתומים שטר עיסקא ותובע ריוח כו"כ לשנה משום תקנת
מהר"ם מקרקא )הנקרא היתר עיסקא( שכ"ז שלא נשבע
שלא הרוויח – חייב לשלם  ,וכן נוהגים בכל ב"ד לגבות
רווחים מיתומים ולא טוענים להם שמא אביהם לא הרוויח.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

מ"מ תח"ס – השיג עליו מכמה טעמים ,ובודאי שהיתומים
פטורים מכל הרווחים שפסק אביהם אף שמת תוך הזמן.

ב .אלא חרם סתם.
סמ"ע )יח( :וכבר נתבאר

)סק"א( דלפטור עצמם לא
הצריכו חז"ל שום שבועה )רק כשנוטלים נשבעים שבועת
היתומים(.

.2

או שמת תוך זמנו.

ש"ך :אף תוך זמנו נאמן לומר החזרתי במיגו דנאנסו
דמיגו מהני אף במקום חזקה.
וקצה"ח – ה"מ כשנודע שהוא תוך זמנו על פיו שאז הפה
שאסר הוא הפה שהתיר ולכן מהני מיגו .אבל כאן שידוע
לנו שהוא תוך זמנו לא מהני מיגו שנאנסנו.
אע"פ שהש"ך ס"ל שאף בכה"ג מהני ,ליתא כמו שהוכחתי
ב )צז/כא( ) -שהחילוק הוא בין "הפה שאסר הוא הפה
שהתיר" ,ל"מיגו" .שמיגו במקום חזקה ל"א ,והפה שאסר
הוא הפה שהתיר אמרינן במקום חזקה(.

או שהאמין לבעל עיסקא.
נתיבות :מדוע מועיל כאן נאמנות סתם

אף כנגד

היורשים ?
והקשה התומים :הרי ב )עא/יז( לא מהני נאמנות סתם נגד
היורשים עד שיאמין בפירוש גם נגד היורשים ,ולמה כאן
סתם נאמנות מהני ?
ויש לחלק דשם לעניין שבועה החיוב לא משום שאביהם
יכול לטעון אלא חיוב דרבנן ,מה שהאמין נגד עצמו ולא נגד
היורשים.
משאכ"כ שיש לו שטר ואין היורשים יכולים לפטור עצמם
רק מטעם שטוענים להם מה שאביהם יכל לטעון פרעתי
מיגו דנאנסו ,וכיון שאביהם האמין לבעל עיסקא שוב אינו
יכול לטעון ולכן טוענים ליורשים.
]סיכום :אפילו סתם נאמנות מהני ,וכן לעניין שבועות
בעינן נאמנות גם נגד היורשים [.

לא טוענים להם שנאנסו.
קצה"ח :טעמו דמילתא דלא דכיחא

לא טוענין

ליתומים.
הרא"ש – ויש חלק בין דבר השכיח ולא שכיח ,לבין דבר
שאינו שכיח כלל.
אם שכיח ולא שכיח – ב"ד לא טוען ליתומים אבל
אפוטרופוס יכול לטעון.

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ
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דבר שאינו שכיח כלל – אף אפוטרופוס לא יכול לטעון.
כ"פ הרמ"א)רצ/יב(.
וטענת נאנסו לא הוי שאינו שכיח כלל ולכן אפוטרופוס
יכול לטעון ליתומים.

הבדל בין טענת ב"ד לטענת אפוטרופוס.
כיון שנאנסו לא שכיח אין לב ב"ד נוקף בספק זה )שב"ד
רואים שני הצדדים( ולכן לב"ד הוי ברי שאין מקום לטענה
ולכן אינו טוען.
משא"כ לאפוטרופוס אם לבו נוקפו בספק )נוטה יותר
ליתומים( וטענתו ברי ולכן יכול לטעון.
ולפ"ז אף יתומים גדולים עצמם יכולים לטעון שמא נאנסו
דלא גרעי מאפוטרופוס.

א.
ש"ך:

וי"א שטוענים להם שנאנסנו.

וכן נראה עיקר.
א .שאל"כ איך טוענים להם החזרתי )אחר הזמן( במיגו
דנאנסו ! ונאנסו גופא לא טוענים להם.
ב .ומ"ש התו"ס והרא"ש שנאנסו לא שכיח ,לבי מהסס
מב"מ)לד. (.
ג .גם הרמב"ן הוכיח שטוענים להם נאנסו.
וכ"ד הרי"ף ,נמ"י] ,ריטב"א[ ,בעה"ת.

שטוענים להם שנאנסו
פ"ת)ת' נאות דשא( :אף לדעה זו

שטוענים נאנסו
)וכ"פ הש"ך( מ"מ מודים בטענת מחילה או שיש לי בידך
כנגדו שלא טוענים להם –
א .די"ל טעם הי"א דנאנסו שכיח ,אבל דבר שאינו שכיח
)כמו מחילה( לא טוענים להם.

קח 7 -

ב .אפילו למ"ד בלא שכיח טוענים ליתומים ,מודים
בטענה דלא שכיח כלל שלא טוענים להם.
פ"ת)ת' שבו"י( :אפוטרופוס של יתומים שמצא
שט"ח על ראובן ,והביא ראובן עדים שנתן לאביהם מעות
וטוען האפוטרופוס שמעות אלו היו מתנה לאביהם ולא
לפרעון ,האם טוענים ליתומים טענה לא שכיחא ?
תשובה :לטעון טענה לא שכיחא הוי מחלוקת כאן ,וכנה"ג
פסק הממע"ה.
ולכן גם כאן הטענה )שנתן מתנה( לא שכיחא והוי ספקא
דדינא ואין ביד האפוטרופוס להוציא מראובן.
פ"ת)ת' פמ"א( :נאמן הקהל שמת ויש בידי הקהל
כתב ידו שיש תחת ידו מעות של הקהל בסך כו"כ –
יכולים הקהל לגבות מהיתומים לפי ש -
א .כאן שלא יכולים לטעון שהחזיר )כגון שהודה אביהם
או מת תוך זמנו ( – חייבים ,ולא טוענים להם שמא
נאנסו לפי שאינו שכיח .א"כ גם נאמן הקהל שמתמנה
לשנה שלמה ובסוף השנה נותן חשבון הוי כמת תוך
זמנו.
ב .ועוד שהמנהג שהנאמן מחויב להראות כתב ראיה
שהוציא ברשותם ,שאל"כ הקהל נאמנים שלא החזיר,
וא"כ לא טוענים ליתומים שנאנסו.
ג .אף לדעת הש"ך שטוענים להם נאנסו ,מ"מ יד הקהל
על העליונה ,שהקהל מוחזקים )כמ"ש הסמ"ע סימן ד(
ויכולים לומר קי"ל שלא כהש"ך.
ד .ואף בטענת נאנסו אם הוא במקום שיש עדים א"א
לטעון בלא עדים אלא בטענת ליסטים מזוין ולזה יש
קול.
ולכן יד הקהל על העליונה.

קח  -ד

22

 .1ואם יש מהעסק בעין ויש עדים שהוא מאותו עסק או
חליפיו  -נוטל המלוה בלא שבועה ,ואם יש ריוח נוטלים בו יורשי הלוה
חלקם.
 .2הגה :וכבר נתבאר בסמוך שאין מקבלין העדות לפני יתומים קטנים אם לא נתקבל
העדות בחיי אבוהון )ב"י( וע"ל סימן קי סעיף ט:

.1

הרי"ף :אמר רבא – להכי קרו ליה עיסקא שלא
יעשה מטלטלים אצל בניו ,ולכן ואם יש מהעסק בעין ויש
עדים שהוא מאותו עסק או חליפיו  -נוטל המלוה בלא
שבועה ,ואם יש ריוח נוטלים בו יורשי הלוה חלקם.
כ"פ הרמב"ם ,בעה"ת)+רב האי(.

.2

ב"י :יש עדים – ומיירי שהעידו בחיי אביהם  ,שאם
לאחר מיתת אביהם אין מקבלים עדות על היתומים
קטנים )כמ"ש כח/יט ,קי/י,יג(.
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

.1

ואם יש רווח.

סמ"ע :ול"א רווח לקרן משתעבד עד סוף הזמן ,ועדיין
לא כלה הזמן עיסקא.
ערוה"ש – דכיון שנותן העיסקא יכול לבטל העיסקא קודם
הזמן ,שיאמר לאביכם האמנתי ולא לכם ,גם ביורשים אין

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

בס"ד.
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צריך להמתין לסוף הזמן לקבל הרווח ,משא"כ באביהם
שלא מקבל הרווח רק בסוף הזמן.

אין מקבלים עדות.

קח 8 -

ערוה"ש :עכ"ז אם רואים ב"ד שיתקלקל העסק ויאבד
המעות אם נמתין עד שיגדלו יתומים ,מקבלים עדות מיד
שאלו המעות מהעיסקא.

3

קח  -ה

קח  -ה
 .1מת המלוה ובאים יורשיו לתבוע השטר מהלוה והוא
אומר פרעתי לאביהם ,והם אומרים לא ידענו  -אומרים לו זיל שלם.
 .2ואם אמר הישבעו לי:
א .אם יש בשטר שהאמין את המלוה ואת יורשיו עליו  -גובין בלא
שבועה )טור – שהרי אין שבועה מוטלת על היורשים אלא שלא פקדנו ,ומשבועה זו פטרם(.
ב .ואם לא האמין אותם עליו  -ישבעו בנק"ח שלא ציוה להם אביהם על
ידי אחר ,ושלא אמר להם בפיו ,ושלא מצאו שובר בין שטרותיו ששטר
זה פרוע .ג.שאם מצאו שובר עליו היה בחזקת פרוע ,והוא שנמצא
השטר בין שטרות קרועים כמו שנתבאר )סימן ס"ה(.
ד .ויכללו בכלל השבועה שלא אמר להם אביהם שהיה לו שטר פרוע בין
שטרותיו.
 .3אפילו היה היורש קטן המוטל בעריסה כשמת מורישו  -הרי זה נשבע
כשיגדל ונוטל ,ומיהו אין זה צריך להישבע אלא שלא מצאתי ,אבל שלא
פקדני אבא  -לא ,דלאו בר צוואה היה:
.1

רמב"ם :מת המלוה ובאים יורשיו לתבוע השטר
מהלוה והוא אומר פרעתי לאביהם ,והם אומרים לא
ידענו  -אומרים לו זיל שלם.

.2

ואם אמר הישבעו לי – ה"ז נשבע בנק"ח שלא פקדנו
אבא ע"י אחר ושלא אמר לנו אבא בפיו ושלא מצאנו בין
שטרותיו שטר של אבא ששטר זה פרוע – וגובה.
א.הרא"ש בת' :ואם יש בשטר נאמנות שהאמין
את המלוה ואת יורשיו – גובים בלא שבועת היורשים.
ב.ה"ה :וזוהי שבועת היורשים )שבועות מה" (.שלא
פקדנו אבא ,ושלא אמר לנו ,ושלא מצינו בין שטרותיו של
אבא ששטר זה פרוע".
ומיירי שטען הלוה ישבע לי ,שאל"כ נוטלים היורשים
בלא שבועה.
כ"כ הרי"ף ,רב האי – וכן עיקר.
ג.שו"ע)סה/יח( ,,,:ואם נמצא ביד המלוה שובר
על אחד משטרותיו שהוא פרוע  -אינו כלום לגרוע כח
השטר ,אפילו אם הוא כתב יד הלוה או המלוה עצמו.
אא"כ שהשטר שהשובר כתוב עליו מונח בין שטרותיו
הקרועים אע"פ שהוא אינו קרוע  ,מ"מ איתרע וסמכינן
אשובר ,אפילו אין על השובר עדים.
אבל לא נמצא עליו שובר אע"פ שנמצא בין שטרות
קרועים לא גרע וגובין בו )כיון שיודע המלוה שאינו

פרוע(.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

ד.סה"ת :ויכללו בכלל השבועה שלא אמר להם
אביהם שהיה לו שטר פרוע בין שטרותיו.
משרים :אם באו יורשים להיפרע מהלוה עצמו ופגמו השטר
שאמרו שאמר להם אבא שנפרע מקצתו או יש עליו עד אחד
שנפרע מקצתו או שבאו להיפרע מנכסים משועבדים – לא
יפרעו בלא שבועה.

.3

שבועות)מה :(.משנה – יתומים מיתומים לא
יפרעו אלא בשבועה )שלא פקדנו(.
ר' יוחנן בן ברוקה אומר – אפילו נולד הבן לאחר מיתת
האב ה"ז נשבע ונוטל.
פרש"י :נשבע  -שלא מצא שובר.
והרמב"ם :אפילו היה היורש קטן המוטל בעריסה
כשמת מורישו  -הרי זה נשבע כשיגדל ונוטל ,ומיהו אין
זה צריך להישבע אלא שלא מצאתי ,אבל שלא פקדני
אבא  -לא ,דלאו בר צוואה היה.

ערוה"ש :ואם נולד היורש לאחר מיתת
אביו.
רמב"ם – אין צריך להישבע כלל ,שלא נתקנה שבועה
על הנולדים לאחר מיתת אביהם.
והטור – נשבע.

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ
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ובאים יורשיו לתבוע הלוה.
.1
ערוה"ש :דין היורשים עם המלוה כמו דין המלוה עצמו
עם הלוה ,ועפ"ז מתבאר והולך.

2ב .ישבעו בנק"ח.
ש"ך)הג"א( :אם יש עד

אחד שאומר שאמר האב
שהשטר אינו פרוע – גובים היורשים בלא שבועה.

בנק"ח
ש"ך :מיירי כשאומר להם הלוה הישבעו לי ,שאל"כ אין
צריך להשבע.
מיהו אם פוגמים השטר או עד אחד מעיד שהוא פרוע או
שבאים להיפרע מנכסים משועבדים – צריך להשבע בכל
עניין )אף שלא א"ל הישבעו( .כ"כ רי"ו.

ג.והוא שנמצאו ,,,בין שטרותיו קרועים.
ש"ך :כלומר אם נמצא השטר בין שטרותיו קרועים )וגם
יש שובר ביד המלוה( השטר הוא בחזקת פרוע.
ולכן צריכים היורשים להשבע אף בסתם כשהיה שובר והיה
השטר בין שטרותיו הקרועים.

בין שטרותיו קרועים.
סמ"ע :טעמו – דאיכא ריעותא לשטר ,שמא נפרע ולא
היה השטר ביד מלוה להחזירו וכתב ללוה שובר.

קח 9 -

ומה שהשובר נמצא ביד מלוה י"ל שמא האמין הלוה למלוה
והפקיד שוברו בידו עד שיחפש השטר.
אבל כשלא מצא השטר בין שטרותיו קרועים אמרינן
שהשטר בחזקתו ,והשובר הכין באם יבוא הלוה לפרוע לו
פתאום ולא ימצא שטרו יתן לו השובר.
וכן אם נמצא שטר בין שטרותיו קרועים אבל לא היה שובר
היה גובה בשטר ,ומה שהשטר נמצא בין שטרותיו קרועים
י"ל דנזדמן לשם.
וכ"ה בשו"ע)סה/יח( :ואם נמצא ביד המלוה שובר
על אחד משטרותיו שהוא פרוע  -אינו כלום לגרוע כח
השטר ,אפילו אם הוא כתב יד הלוה או המלוה עצמו.
אא"כ שהשטר שהשובר כתוב עליו מונח בין שטרותיו
הקרועים אע"פ שהוא אינו קרוע  ,מ"מ איתרע וסמכינן
אשובר ,אפילו אין על השובר עדים.
אבל לא נמצא עליו שובר אע"פ שנמצא בין שטרות קרועים
לא גרע וגובין בו )כיון שיודע המלוה שאינו פרוע(.

.3

אלא שלא מצאתי.

ש"ך :לפ"ז אפשר שה"ה קטן שנולד לאחר מיתת האב
צריך להישבע .כ"כ טור ,ה"ה)ר"מ(.
מיהו אגודת אזוב – לרמב"ם שלא פסק כר"י בן נורי אין
צריך להישבע .וכן נראה.

קח  -ו
 .1סה"ת)ראב"ד( :אם יש לקטן אפוטרופוס שמינהו אביו
ומבקש חובותיו של קטן  -צריך להישבע שלא ציוהו אבי היתומים ושלא
מצא בין שטרותיו ששטר זה פרוע .א .ואם מינוהו ב"ד  -אינו צריך
להישבע ,אלא שלא מצא בין שטרותיו ששטר זה פרוע:
.1

צריך להישבע.

סמ"ע :והטור – ואין חוששים שאם יצטרך להישבע
ימנע מלהיות אפוטרופוס )כמ"ש רצ/טז( דשאני כאן שנשבע
להוציא מעות היתומים ולא על שחושדים אותו שלקח
מהיתומים.

צריך להישבע.
פ"ת :והקשה התומים – הרי מבואר ב )רצ/יב(
דאפוטרופוס כשר להעיד והרי הוא כשאר עדים ,וא"כ מה
טיבה של שבועה זו ,הא הו"ל עד המסייעו ופוטר משבועה ?
ותירץ בדוחק – כשהיתומים גדולים ותובעים הוי
אפוטרופוס עד ,אבל כשהם קטנים והאפוטרופוס תובע הוי
בע"ד ולא עד.
והנתיבות תירץ  -כיו"ב ,ב ר"צ מיירי שהאפוטרופוס
אינו נושא ונותן בנכסי יתומים רק שמינוהו לטעון עבורם
ולכן הוי עד ,משאכ"כ שנושא ונותן הוי נוגע וצריך שבועה.
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

ובשבו"י – כאן מיירי באופן שהאפוטרופוס פסול לעדות
שהוא קרוב ולכן צריך שבועה ,משאכ"כ אם הוא כשר אין
צריך להישבע.

אין צריך להישבע.

א.
סמ"ע :דודאי אביהם לא ציווהו שהרי לא אביהם מינהו
אפוטרופוס.
ערוה"ש :וכן אם רוצה הלוה להפך שבועה על
האפוטרופוס שישבע ויטול יכול רק באפוטרופוס שמינהו
אבי היתומים ,שאז דינו כמו יורשים גדולים שהרי קודם
מותו מסר לו הכל.
ערוה"ש :כשהיורשים קטנים ,וצריכים להישבע
כשיגדלו מניחים בינתיים המעות ביד ב"ד או שליש ולא ביד
המלוה שמא יאבדו.

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ
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קח  -ז

קח  -ז בעה"ת)ראב"י( :אם יש לקטן אחים גדולים אין צריך להמתין
עד שיגדיל הקטן אלא הם נשבעים וגובים הכל ונותנין לקטן חלקו )שאין
שבועה מוטלת על הקטן כלל ,כיון שיש לו אחים גדולים,שהרי אינו בר צוואה שישבע שלא פקדני אבא ,וגם שלא מצא אין עליו
שאחרים מצאו מה שמצאו(.

ואם מת הקטן נשבעים הם ונוטלים חלקו וחלקם:

קח  -ח

 .1אם אחד מהיורשים אומר "אמר לי אבא שהשטר
פרוע" ,והאחרים אומרים "לא פקדנו":
א .אם השטר יוצא מתחת יד זה שאומר פרוע הוא  -נאמן על כולם,
במיגו שאם היה רוצה היה שורפו .ואם לאו אינו נאמן אלא על חלקו
בלבד
ב .ויש מי שאומר :שאפילו השטר יוצא מתחת יד זה שאומר פרוע הוא
אינו נאמן אלא על חלקו:

.1

סנהדרין)לא :(.ההיא איתתא דנפק שטרא
מתותי יידה ,אמרה פרוע הוא – הימנה ר"נ ,דאי בעי
קלתה )שרפה השטר( .וה"מ דלא אחזיק בב"ד שאל"כ
ל"א אי בעי קלתה.
פרש"י :שטרא מתותי ידה – שהאמין לה המלוה
לשומרו )שלישה(.
קלתה – שורפתו ,הילכך מה לה לשקר.
דאיתחזק בב"ד – שכתוב בו הנפק ,אין לה כוח
להפקיע מעשה ב"ד.
א.כ"פ בעה"ת – ביורשים.
ב.אבל הרא"ש – אפילו היה השטר בידו אינו נאמן
להפסיד חלקם ,דאין נאמן שותף להפסיד חלק חברו
בהודאתו ,דל"א אי בעי קלתיה רק גבי שליש ,שהשלישו
שניהם בידו.

שבועות)מה :(.רשב"ג אומר – אם יש עדים שאמר
האב בשעת מיתתו "שטר זה אינו פרוע" נוטלים היורשים בלא
שבועה.
רמב"ם – אפילו מיורשי לוה נוטלים בלא שבועה.

1א .אינו נאמן אלא על חלקו.
סמ"ע :פירוש והאחרים נשבעים שבועת

היורשים
ונוטלים חלקם ,שאין אדם נאמן להפסיד אחרים בהודאתו.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

ב .ויש מי שאומר.
ערוה"ש :טעמו –
א .מה שהניח הלוה ביד המלוה הוי חזקה גדולה שלא
פרעו ומיגו )דקלתיה( במקום חזקה אלימתא ל"א.
ורק כשהיה השטר מתחילה ביד שליש נאמן השליש
במיגו ששניהם האמינוהו ,אבל כאן מי ידע הלוה
שמלוה ימות והשטר יהיה ביד היורש )או"ת ע"פ
הסמ"ע(.
ולפ"ז :כשהחזקה שהניח ביד מלוה לא חזקה ,כגון
שהיה לו טובה מזה – שפיר אמרינן מיגו.
ב .אבל הטור – ל"א דאי בעי קלתיה אלא בשליש
שהשלישו שניהם .משמע בכל עניין ל"א מיגו.
והטעם :דעיקר הטעם שמאמינים בטענה שטוען בגלל
מיגו ,שאילו רצה לשקר היה טוען טענה יותר טובה.
וזה שייך כשהדבר נוגע לעצמו )שבא לפטור עצמו או
להוציא לצורך עצמו( שאז ודאי הוא מחשב בדבר
שנוגע לעצמו  ,וכן עדים שבאים להעיד ודאי
מדקדקים שלא להעיד שקר ,וכן שליש.
אבל בדבר שאינו נוגע לעצמו ל"א מיגו כלל שלא עלה
על דעתו.
לכן אמרו חז"ל :מיגו זה רק לגבי שליש ,ואף שבשליש יש
טעם אחר משום שהאמינו על עצמם.

יח ִתי:
ש ָ
ָ
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ולפ"ז אף במקום שאין חזקה אלימתא ל"א מיגו בדבר
שאינו נוגע לעצמו.
סמ"ע :קשה )צג/יד( ראובן ושמעון שותפים ויש שטר
של מנה על לוי ביד שמעון ,ואומר שמעון שפרע לוי – נפטר
לוי בהודאת שמעון !

קח 11 -

שאני התם שהשטר נכתב ע"ש שמעון ,אף שמפורש שהוא
של שותפים נפטר לוי ושמעון צריך לשלם לראובן החצי.
משאכ"כ שהשט"ח ע"ש אביהם.

קח  -ט

 .1כל הדין שיש ליורשי המלוה עם הלוה כשבאים
להיפרע ממנו ,כך יש להם עם יורשי הלוה אם מת ובאים להיפרע מהם:
א.אלא שכשטוענים עם יורשי הלוה צריכין גם כן להישבע שלא נפרעו
הם עצמם מאביהם.
 .2ואם טענו יתמי הלוה "אמר לנו אבא פרעתי לאביהם"  -אין עליהם
שבועה שלא נפרעו הם בעצמם:

.1

סה"ת :כל הדין שיש ליורשי המלוה עם הלוה
כשבאים להיפרע ממנו ,כך יש להם עם יורשי הלוה אם
מת ובאים להיפרע מהם:
א.הראב"ד – אלא שיש חילוק ,כשטוענים מול הלוה
נשבעים רק שלא פקדנו ,אבל אין צריך להשבע שלא
נפרענו ממך )שהרי אינו טוען שפרעם(.
משא"כ עם יורשי הלוה צריך להשבע שלא נפרעו
מאביהם הלוה )שהרי הלוה יכול לטעון פרוע(.
כ"ד הרמ"ה והטור.
אבל בעה"ט – אין צריך להשבע שלא נפרענו אא"כ
טוענים יורשי הלוה "אבינו פרע לכם" ,שאל"כ לא
טוענים להם שאין טוענים ליורש במקום שיש חובה
ליורש אחר.
וכן מסתבר.

.2

ב"י :נראה מבעה"ת שמה שמצריך הראב"ד שבועה
שלא נפרענו היינו שיתומי לוה שותקים ,אבל אם אמרו
"אמר לנו אבא פרעתי לאביכם" אין על יתומי מלוה
שבועה שלא נפרעו הם מלוה )שהרי אמר להם שלא פרע
אלא לאביהם(.

1א .אלא כשטוענים עם יורשי הלוה.
סמ"ע :פירוש כשם שיורשי מלוה כשנוטלים מהלוה
נשבעים ,כך נשבעים נגד יורשי הלוה .מ"מ מול הלוה עצמו
אם לא טען הישבעו לי לא נשבעים ,משא"כ ביורשי לוה
אף שלא טענו הב"ד טוען להם ,והיינו "יורשים מיורשים לא
יפרעו אלא בשבועה".

גם צריכים להישבע.
סמ"ע :שאנו טוענים להם מה שיכל אביהם לטעון שפרע
)אף שהם לא טענו(.
והש"ך)בעה"ט( :דוקא שטענו יורשי הלוה "אמר לנו
אבא פרעתי" ,הלא"ה לא טוענים להם ,שאין טוענים ליורש
זה לחובתו של יורש אחר .כ"כ הריטב"א.
פ"ת)תח"ס( -ותימה ,למה לא הזכיר דעת החולקים
)ראב"ד ,רמ"ה( !

קח  -י

קח  -י
 .1מתו היורשים שהיה להם לישבע שבועת היורשים:
א .י"א  -שאין יורשיהם נשבעים ונוטלים.
ב .וי"א שגם הם נשבעים שלא פקדנו אבא ולא אבא דאבא ונוטלים:
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

יח ִתי:
ש ָ
ָ
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דין יורשי יורשים של מלוה.

א.הרי"ף – אע"פ שיורשים נשבעים שבועת היורשים
ונוטלים ,ה"מ יורשים עצמם ,אבל יורשי יורשים לא
נשבעים ונוטלים ,רק שיכולים להחרים על יורשי לוה
סתם כל מי שיש לו ממונם שיודה.
כ"ד הראב"ד – מת מלוה בחיי לוה ,שהיה להם להשבע
וליטול ,ומת אחד מהאחים קודם שנשבע ,אין האחים
גובים חלקו בשבועה שלהם ,שמא לו ציוה.
וכ"ד בעה"ת ,ר"י ברצלוני.
ב.אבל הרא"ש – נהי דאין אדם מוריש שבועה
לבניו היינו שבועת ברי )ויורשיו ישבעו רק שלא פקדנו(,
אבל שבועת היורשים ויורשי יורשים כולה שבועת שמא
ונשבעים שלא אמר להם מורישן ששטר זה פרוע ונוטלים.
כ"כ בעה"ט.

.1

י"א  ,,,וי"א.

סמ"ע :טעם המחלוקת "שאין מוריש"
הי"א – ס"ל ,דכל ממון שאין אדם זוכה בו כי אם בשבועה
אין לו בו זכות עד שישבע  ,לפיכך אינו מוריש לבניו.
לפיכך גם היורש לא מוריש שבועה לבניו כיון שלא זכה
עדיין בממון.
וי"א – ס"ל ,דעל אביהם היה מוטל שבועת ברי שלא
נפרע ,ואין היורשים יכולים להשבע עליה )שהרי אינם

קח 12 -

יודעים אם נפרע אביהם( ,אבל ביורשי יורשים יכולים
להשבע שבועת אביהם ,שהרי הכל שמא ונשבעים שלא
אמר להם מורישם.
לפיכך היורש מוריש שבועה לבניו.

ב .וי"א שגם הם נשבעים.
ערוה"ש)ש"ך ,או"ת( :גם לדעה זו אם יורשי הלוה
טענו ליורשי המלוה שהם פרעו להם ,שאז היו יורשי המלוה
צריכים להשבע בברי – אין מורישים שבועה זו ליורשיהם
שישבע שבועת שמא ויטלו.
וכן לדעה ראשונה אם יורשי המלוה קטנים כשמת מורישם
ומתו ,גובים יורשי היורשים ,שהרי על היורשים לא היה
מוטל שבועה בקטנותם אלא שלא מצאנו שובר.
לכן גם יורשי היורשים נשבעים שלא שמעו ממוריש
מורישם ושלא נמצא שובר ,ונוטלים.
וכן כשהלוה עדיין חי ומתו יורשי המלוה קודם שנשבעו,
נשבעים יורשיהם ונוטלים אף לדעה ראשונה ,דבחיי לוה לא
שייך אין אדם מוריש שבועה ,כיון שלא נתחייבו שבועה עד
שיטען הלוה השבע לי.

קח  -יא11
 .1בד"א אמורים שיורשי המלוה נשבעים ונוטלים
מיורשי הלוה ,כשמת מלוה ואחר כך מת לוה .אבל מת לוה בחיי מלוה
ואחר כך מת המלוה  -אין היורשים ,א.בין שהם בנים או אחים או שאר
יורשים ,נוטלים כלום אפילו בשבועה ,שהרי כבר נתחייב המלוה שבועה
ליורשי הלוה כדין הבא להיפרע מנכסי יתומים ,ואין אדם מוריש לבניו
ממון שאין יכול לגבותו אלא בשבועה
ב.הגה:

ת'

הרא"ש :ואפילו נשבע המלוה כבר לא מהני אם יש לחוש שנפרע אחר השבועה.

.1

משנה – כשם שאמרו
שבועות)מה:(.
הפוגמת כתובתה ,ועד אחד מעידה שהיא פרועה ,מנכסים
משועבדים ונכסי יתומים ,והנפרעת שלא בפניו – לא
תפרע אלא בשבועה ,כך היתומים לא יפרעו אלא
בשבועה.
סמ"ע – אף שלא טען הנתבע השבע לי ב"ד טוענים
שהתובע ישבע אף שיש לתובע שטר.
גמ)מח :(.היתומים לא יפרעו אלא בשבועה – היינו
יתומים מיתומים.
רב ושמואל דאמרי תרוויהו ,ל"ש שנוטלים בשבועה דוקא
שמת מלוה בחיי לוה ,אבל מת לוה בחיי מלוה כבר

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

נתחייב מלוה שבועה ליורשי לוה ואין אדם מוריש
שבועה לבניו.
]סמ"ע – פירוש אין מוריש ממון שמחויב עליו שבועה,
לפי שאין הבנים יכולים להשבע שבועה שנתחייב אביהם
[.
ורא"א – ישבעו היורשים שבועת היורשים ויטלו )אף
שמת לוה בחיי מלוה(.
שם)מח :(:אר"נ – לא נעקור דברי רב ושמואל ,מ"מ
הבו דלא נוסיף עלה )שלא נלמד ממנו למקום אחר(.
כגון מאי )שלא נלמד ממנו( ?
דאמר רב פפא – הפוגם שטרו ומת יורשיו נשבעים
שבועת היורשים )ואע"פ שאביהם נתחייב שבועה ,עכ"ז

יח ִתי:
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ָ
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גם היורשים נשבעים ונוטלים ,ולא לומדים מרב
ושמואל(.
)שם( :א"ר חמא – הא דיינא דעבד כרב ושמואל
עבד ,עבד כר"א עבד.
כ"פ הרי"ף והרא"ש – לכתחילה כרב שמואל.
סמ"ע :והשאלה מה נכלל ב "הבו דלא להוסיף עלה"
שהיורשים נשבעים ונוטלים ,ומה לא נכלל ?

בעה"ת:

אף החולקים על הרי"ף וסוברים הלכה כאבא
שאול )שם פז (.שאין נאמנות מועיל על היתומים ,מודים
לכתחילה כין שיש בו נאמנות דנים כר"א שנשבעים ונוטלים,
ולא מחרימים עליהם משני הכיוונים  ,שלא נוטלים מכח
הנאמנות בלא שבועה כאב"ש וגם לא יטלו אפילו בשבועה כרב
ושמואל.
]אלא כשיש נאמנות נוטלים בשבועה אף שמת לוה בחיי מלוה [
כ"כ בעל האור ,רשב"א)ר"ח( ,ריב"ש ,ר"ן.

א).שם( :ההוא דשכיב ושבק אחא ,סבר רמי בר חמא
למימר הא נמי דלא להוסיף עלה הוא )ולא לומדים מרב
ושמואל שדברו ביתומים וזה לא יתום הוא ,ויגבה
בשבועה(.
√א"ל רבא – מה לי שלא פקדני אבא או לא פקדני
אחי.

אבל לוה בחיי מלוה.
.1
קצה"ח :ממרנ"י שלנו ל"א אין אדם מוריש
יש להסתפק בממרנ"י שלנו שכתוב בו "כל מוציא כתב
זה" ואין כתוב בו שם המלוה ,האם נאמר אין אדם מוריש
שבועה וכו' ?
מה שאין היורשים נוטלים בשבועה לא משום שאין יודעים
להשבע שלא נפרע ,שא"כ גם כאשר הלוה חי לא היו גובים
שמא פרע לאביהם.
אלא טעמו שאין מוריש ממון שיש בו שבועה לבניו ,וא"כ
בממרנ"י שאין היורש בא מכח ירושה ,שהרי גם ליורש
נשתעבד – יכול לגבות בו כיון שעכשיו זה מוציא הממרנ"י.
מיהו בד"מ)ת' הרשב"א( – שטר שכתוב בו שיהא הלוה
משועבד לכל המוציא  ,ומכרו המלוה לאחר אחר מות הלוה,
אין גובה בו ואף שנשתעבד לכל המוציא ,ואינו בא מכח
המלוה.
מיהו בממרנ"י שלנו שתיקון הארצות הוא שיהיה בדין
נאמנות אף שלא נכתב בו נאמנות ,א"כ בלא"ה לא שייך בו
דין יתומים מיתומים )בגלל הנאמנות שבו( וגובה בו.

מת לוה בחיי מלוה.
ערוה"ש :טעם חילוק בין מת לוה

בחיי מלוה ,ולמת

מלוה בחיי לוה.
כששניהם חיים יש פעמים שמאמינים זל"ז ואף שפרע לא
מקבל חזרה השטר.
כשמת מלוה בחיי לוה – ודאי הלוה שפרע נזהר שמא יתבעו
אותו יורשי המלוה שוב בשטר ,ומשתדל הלוה להוכיח
שפרע ,ואם לא עשה כן ונפטר יש בזה סימן שלא פרע ,ולכן
שפיר נשבעים יורשי מלוה ונוטלים מיורשי לוה.
אבל כשמת לוה בחיי מלוה – יורשי לוה אינם יודעים
מאומה ,ואין מי שיעורר להביא ראיות לפרעון והדבר ספק.
כ"ז שהמלוה חי ונשבע ודאי גובה ,אבל אם מת גם המלוה
הספק נשאר ויתכן שהמלוה לא היה נשבע ולכן לא יכולים
יורשיו להישבע ויטול.
וכיון שהדבר ספק אין לדיין להוציא ממון ,אומנם אם הדיין
יודע בטיב העניין ולפי השערתו ברור לו שהלוה לא פרע
ופסק שישבעו יורשי מלוה ויטלו – מה שעשה עשה.
וכן אם תפסו יורשי מלוה מהני כיון שהשטר בידם ,ולכן לא
קורעים השטר.

אין אדם מוריש לבניו.
ערוה"ש :שני טעמים לדבר
א .שאין כוח ביד אדם להוריש ממון שלא יכול לגבותו
בלי שבועה.
ב .אין גובים מיתומים אלא בשבועת ודאי שלא נפרע
מורישם ,וכ"ז שאין שבועה ודאית אין להם שום זכות
בממון זה )וזה רק ביורשים מיורשים(.
נ"מ :אם היורשים נשבעים ודאי שאביהם לא נפרע –
לפי טעם א .בכל גוונא אינם גובים.
אך לפי ב .גובים וכן עיקר.

אפילו נשבע המלוה כבר.

ב.
סמ"ע :פירוש שנשבע מלוה ללוה שלא נפרע ואח"כ מת
הלוה – אין המלוה יכול להיפרע מיורשי לוה אף שכבר
נשבע ,דב"ד יטענו ליתומים שמא אחר השבועה פרע לך
הלוה ,מש"ה אף כשבאים יורשי המלוה לגבות הו"ל ממון
שלא יכל אביהם לגבות בלא שבועה ואין אדם מוריש
שבועה לבניו.

קח  -יא22

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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 .1ואם עבר הדיין והשביע יורשי המלוה וגבו חובם -
אין מוציאים מידם .א .וכן אם קדמו יורשי המלוה ותפסו  -אין מוציאין
מידם.
 .2לפיכך שטר חוב של יתומים הבאים להיפרע מהיתומים שמת אביהם
הלוה תחילה  -אין קורעין אותו ואין מגבין בו.
 .2הגה :ודוקא האפוטרופוס ,אבל הבית דין שבא לפניהם לדין ובא השטר לידם  -ודאי
קורעין אותו ,מאחר שפסקו שלא לגבות בו .ב .מיהו אם לא קרעוהו ובא אחר כך לבית דין
אחר וגבו בו מה שעשו עשוי )טור(.
.1שבועות)מח :(.א"ר חמא

– הא דיינא דעבד

כרב ושמואל עבד ,כר"א עבד.
א.הר"ן – ה"ה קדמו היתומים ותפסו אין מוציאים
מידם .כ"כ קצת רבותינו הצרפתים.
אבל הר"י הלוי)רב האי( – מנהג הראשונים לדון כרב
ושמואל  ,והא דאמרינן כר"א עבד – ליתא.
ב"י :ונראה שאף הר"י הלוי לא אמר דליתא לגמרי,
אלא שלכתחילה עבדינן כרב ושמואל ,מיהו אי עבד
כר"א עבד.
כ"פ בעה"ת – שאם קדמו ותפסו אין מוציאים מידם.

הר"ן:

כמו שאין אדם מוריש שבועה לבניו כך אין אדם מוכר
שבועה לאחר .הילכך מכר מלוה שטר לאחר מיתת הלוה –
הפסיד הלוקח ,שהרי הלוה התחייב שבועה ליורשי הלוה ולא
יכול למוכרה לאחר.
אבל אם מכר שט"ח בחיי לוה אף שאח"כ מת הלוה בחיי מלוה
נשבע הקונה כעין שבועת היורשים שלא אמר לו המוכר ושלא
ידע שהשטר פרוע )כ"ד רש"י( ,ואם המוכר חי ישבע המוכר.
כ"כ הרא"ש)רמב"ן( – שאף אין יכול למכור השבועה ,ואינו
בכלל "הבו דלא להוסיף עלה" ,שכל שבא לגבות מנכסי
היתומים היא גופא דרב ושמואל.
כ"ד הרמב"ם.

.2

שבועות)מח :(:א"ר פפא – האי שטרא דיתמי
לא מקרע קרעינן ליה ולא אגבויי מגבינן.
לא מגבינן – דילמא ס"ל כרב ושמואל.
ולא קרעינן – שהרי דיין שעשה כר"א עשה.
פרש"י :האי שטרא – של יתומים ומת לוה בחיי
מלוה.
ולא קרעינן – דילמא יבאו לדין שידון להם כר"א.
א.הרא"ש :פירוש ב"ד או אפוטרופוס אין מחויבים
לחפשו ולקורעו ,כל זמן שלא באו לפני הדיין ,אבל אם
באו לפני הדיין צריך לפסוק כרב ושמואל ,וא"כ מחויב
לקורעו.
ב.הרמ"ה :אפילו בא השטר מעיקרא לפני ב"ד ועשו
כרב ושמואל ולא גבו ,ואח"כ בא לפני ב"ד אחר וגבו,
מאי דעביד עביד.
ב"י – ומיירי שקרה וב"ד לא קרעו השטר.

הרא"ש בת' :ראובן מכר קרקע לשמעון ובא לוי בע"ח של
שמעון לטרוף משמעון ונשבע לו כתקנת חכמים ,ונשאר הדבר
תלוי ועומד.
הלך שמעון ומכר הקרקע ליהודה ומת לוי )בעל חובו( ,ובא בנו
גד לגבות מיהודה בטענה שאביו לוי כבר נשבע לשמעון .טען

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

יהודה שמא כבר פרעו אח"כ – הדין עם יהודה  ,שהרי
משביעים בשעה שמורידים לנכסים ,ואין אדם מוריש שבועה
לבניו.
)שם( :ראובן מינה את שמעון אפוטרופוס והאמינו ופטרו
משבועה מכל דין ודברים ,והיו לשמעון תביעות על ראובן וגם
ע"ז האמינו בכל מה שיאמר ,מ"מ שמעון אמר שאינו רוצה
ליטול אלא בשבועה ,ומת ראובן ואח"כ שמעון ,ונשארו נכסי
ראובן ביד יורשי שמעון.
באו יורשי שמעון ואמרו שאמר להם אביהם שכו"כ חייב ראובן
תשובה :יורשי שמעון נוטלים בלא שבועה ,שממון שאדם
מוחזק בו אין צריך שבועה להיפטר ,מ"מ מחרימים בפני
היורשים שיאמר האמת.
)שם( :מלוה שפגם שטרו ומת ,נשבעים היורשים שלא פקדנו
אבא שהוא פרוע יותר ממה שהודה.
וכן אם יש שני עדים שפרע מקצתו נשבעים היורשים שאינו
פרוע יותר.
)שם( :יתומים הוציאו שט"ח על ראובן שמת ולא הניח נכסים
אלא קרקע שמכר בחיי אביהם לשמעון – אין לומר שאביהם
היה מחוייב שבועה לטרוף משמעון ואין אדם מוריש שבועה
לבניו ,שהרי יכל אביהם לגבות שטרו מראובן אם ימצאו לו
נכסים ,גם עתה )שלא נמצאו לו נכסים( יטלו הקרקע משמעון
בלא שבועה.
שרק במקום שא"א לגבותו כלל אלא בשבועה )כגון מת לוה
בחיי מלוה( אין מוריש ,משא"כ בנדון דדן.

.1

ואם עבר הדיין.

סמ"ע :כיון שיש מחלוקת בשבועות)מח (.ומסיק
שלכתחילה אין אדם מוריש שבועה ,אבל אם כבר גבו
בשבועה שלא פקדנו – מה שגבו גבו.
ועוד אמרו שם "הבו דלא להוסיף עלה" שדוקא כשהשבועה
הראשונה היתה עליו כדי להוציא מיתומי לוה אין מוריש,
אבל שאר שבועות מוריש )כגון הפוגם שטרו(.
א.אה"ע)צו/א(-הגה :ועיין בחילוקי דין זה בחו"מ
)ק"ח/י"א( הא דאין יורשיה יורשים כתובתה היינו בדלא
תפסה ,אבל תפסה יורשיה יורשים כתובתה הואיל והן
מוחזקים.
כן משמע בטור חו"מ סי' מ"ח ובמרדכי ריש אלמנה ניזונית
ובפ' מי שמת ומהרי"ו סי' צ"ה ובח"ה סי' ש"ל.
ויש חולקים ) מרדכי פ' כל הנשבעין בשם מוהר"ם(.
וע' בחו"מ ק"ח אם היורשים אומרים נשבעה  -עליהם
להביא ראיה )ריב"ש סי' קס"ט( .
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אין קורעים

סמ"ע:

טעמו שמא יוכל לתפוס או יבוא לב"ד אחר ויגבו
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והב"ח :אין גובים בו,שלא כהרמ"א.
והש"ך – ואינו מוכרח.

אותו בו.

ב.

לב"ד אחר ויגבו בו.

קח  -יא33
 .1ואפילו היה שם ערב ומת הלוה תחלה  -לא יפרעו
יורשי המלוה מהערב א.אם הניח הלוה נכסים ,שאם יפרעו מהערב
הרי הערב חוזר ונפרע מיורשי לוה כיון שהניח להם אביהם נכסים,
ב.ואין חלוק בין ערב לקבלן בזה.
.2הגה :ויש אומרים דאם הערב הוא היורש בעצמו גובה ממנו )מהרי"ק שורש צא(:

.1

שבועות)מח :(:ההוא דשכיב ושבק ערבא ,אתו
בני מלוה וקתבעי לערבא.
סבר רב פפא למימר – הא נמי דלא להוסיף עלה,
ויפרעו מהערב בשבועה.
√א"ל ר"ה – אטו ערבא לא בתר יתמי אזיל.

ב.בעה"ת :ומסתבר ביו ערב בין קבלן דין אחד להם,
שהרי סוף סוף בתר יתמי אזלי ואין זה "הבו דלא להוסיף
עלה".
וכ"ד בעה"ט.

א .בתר יתמי אזיל.
הרז"ה)הרב משה בר יוסף(:

ל"מ אם ירשו
מאביהם שפשוט שלא נפרעים מהערב ,שהרי חוזר על
היתומים ,אלא אפילו לא הניח כלום ליורשים הואיל
ומצוה על היתומים לפרוע חוב אביהם הואיל ועשה חסד
עם אביהם שנעשה לו ערב גם לא נפרעים מהערב.
√אבל הטור – ולפי מה דקי"ל שאם לא ירשו מאביהם
אין עליהם לפרוע חוב אביהם אפילו למצוה ,יוכל לחזור
על הערב ,אא"כ הניח להם אביהם נכסים.
כ"כ הרמ"ה.

לטרוף מלקוחות.
הר"ן :אף לסברת הרב משה ברבי יוסף שאין נפרעים מהערב
אף שלא ירשו היתומים נכנסים ,מיהו גבי לוקח ל"א הכי,
דלוקח אדעתא דארעא נחית ועביד איניש דזבין ארעא ליומיה,
הילכך לא אזיל בתר יתמי כיון שאין נכסים ליתמי אין עליהם
מצוה לפרוע כמו בערב.
הילכך יורשים נשבעים ונוטלים מהלוקח.
ב"י – וה"מ לסברת הרב משה ,אבל לדידן שהיא דעת הרמ"ה :
כשלא הניח נכסים – בין ערב בין לקוחות אין היתומים חייבים
לפרוע להם ,לפיכך יתומים נשבעים ונוטלים מהערב ומלקוחות.
ואם הניח נכסים – אין גובים מהם ,שהרי יחזרו על היתומים.
ובלא"ה אין טורפים מלקוחות כיון שהניח נכסים אף מטלטלים
אחר תקנת הגאונים שבע"ח גובה מטלטלי יתומים )ולא יגבה
מלקוחות(.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

1א .אם הניח הלוה נכסים.
סמ"ע :בין הניח קרקעות או מטלטלים,

שאף בהניח
מטלטלים חובה על היתומים לפרוע חוב אביהם.
לאפוקי כשלא הניח כלל ,אף שיתומים יפרעו לערב מחמת
חסד שעשה עם אביהם ,מ"מ יכולים יורשי מלוה לגבות
מהערב כיון שמהדין פטורים יתומי הלוה.
אבל בלקוחות :אף שמת לוה בחיי מלוה יכולים יורשים
המלוה לגבות מהלקוחות של הלוה כשלא הניח להם
קרקעות אף שהניח מטלטלים ,משום שאין לקוחות חוזרים
לטרוף ממטלטלים של יורשי הלוה ,שעשוי אדם לקנות
קרקע ליומו.
אבל כשהניח להם אביהם קרקעות שאז הלוקח חוזר ליורשי
לוה  ,אין יורשי מלוה גובים מלקוחות.
ותימה על המחבר שהשמיט דין הלקוחות.

והש"ך – ול"ק ,שהרי כתב בבד"ה שאם הניח מטלטלים
לקוחות גובים ממטלטלים מתקנת גאונים ,ולכן אף כשהניח
מטלטלים לא גובים יורשי מלוה מלקוחות.
]ואף הב"ח )רבנו אפרים( – חולק ,שאין ניזק גובה
ממטלטלים ,מ"מ אין דבריו נכונים שלפי רו"פ מטלטלים
[.
האידנא כקרקע לכל מילי .וכן עיקר
כ"פ נתיבות)תומים( – לבתר תקנת הגאונים אין חילוק
בין ערב ללוקח ,אם הניח אפילו מטלטלים – אינו גובה
דחוזרים על היתומים ,ואם לא הניח כלום ה"ז גובה מהערב
ומהלוקח.

חוזר ונפרע מיורשי לוה
ערוה"ש :אע"פ שאמרו רז"ל דגם זה הוי כהלכה בלא
טעמה  ,מ"מ יש טעם לדבר :
כשאין נכסים ללוה שאז הערב משלם מכיסו עוקב הערב
מקרוב אם פרע הלוה למלוה כדי לפטור עצמו ,ואם אין
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ביכולתו לברר שפרע הלוה ,סימן שלא פרע ונפרעים
מהערב.
אבל כשיש ללוה נכסים אין נוגע הדבר לערב שאף אם
יצטרך לשלם יחזור ליורשי הלוה ,לכן לא יברר להביא
ראיה שפרע הלוה ,לכן אין גובים מהערב.

.2

הוא יורש עצמו – גובה.
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או"ת ,כנה"ג :רבים חולקים על דין זה.
ערוה"ש – ולפי הטעם שכתבנו לעי"ל מוכרח דין זה.
דכיון שהיורש עצמו ערב ודאי דקדק אם פרע הלוה ,והיה
מברר כן ,וכשאי אפשר לו לברר סימן שהלוה לא פרע ,לכן
גובים מהיורש.

קח  -יב

 .1אם היה השטר משכונא והיה אביהם מוחזק בה
גובה בלא שבועה לפיכך אם מת גם יורשים גובים:

.1

בעה"ת :אם היה השטר משכונא ,והיה אביהם
מוחזק בה ואוכל פירות בנכייתא :
הר"י הלוי – אינה נפרעת אלא בשבועה ,כיון שיכול
הלוה לסלקו במעות לא יכול לגבותו אלא בשבועה,
וביתומים צריך להשבע ללוה שלא פקדנו אבא.
ולכן אם מת לוה בחיי מלוה – אין אדם מוריש שבועה
לבניו.
√ראב"י – כיון שמוחזקת ביד אביהם ,בחיו היה גובה
בלא שבועה ,לכן גם היורשים גובים בלא שבועה.
כ"ד הטור ,ריב"ש ,רמב"ם ,רשב"א.

הרא"ש)רמב"ן( :מי שקנה שט"ח ומת הלוה:
אם אחר שקנה מת הלוה – נשבע שלא א"ל המוכר שהשטר
פרוע ,וגם אינו יודע שהוא פרוע – וגובה .ואם המוכר חי גם
הוא צריך להשבע.
ואם אחר שמת לוה קנה – אינו גובה אפילו בשבועה.
כ"ד הר"ן.
כ"כ ת' הרשב"א – ואפילו כתב בשטר שיהא הלוה משועבד
לכל המוציאו אינו גובה בו אפילו בשבועה.

רשב"א :ראובן החזיק מקום של שמעון בשני חזקה וטען שהוא
משכון אצלו במנה ששמעון חייב לו .ושמעון טוען להד"מ.
ואח"כ מת ראובן ושמעון תובע יורשי ראובן – יורשי ראובן
נשבעים ונפטרים ,דל"א אין אדם מוריש שבועה לבניו אלא
להוציא ,וכאן הוא להחזיק )שיש לו שני חזקה(.

.1

גובה בלא שבועה.

סמ"ע :אע"פ שמת לוה בחיי מלוה גובה מלוה מיורשי
לוה בלא שבועה ,כיון שהיה מוחזק בידו ולא חיישינן
לצררי ,לפיכך אף יורשי מלוה גובים מיורשי לוה בשבועה
שלא פקדנו אבא.
והש"ך – תימה ,כיון שאביהם גובה בלא שבועה למה
ישבעו היורשים .מ"מ במשכון ללא שטר צריכים היורשים
להשבע וא"א אין אדם מוריש שבועה לבניו.

קח  -יג

 .1בעה"ת :בד"א שאין היורשים נוטלים כשמת לוה בחיי
מלוה ,כשאין נאמנות בשטר ,אבל אם יש נאמנות בשטר:
א .אם האמין לוה למלוה עליו ועל באי כוחו  -נשבעים יורשים ונוטלים,
שהרי אביהם לא היה צריך להישבע לא ללוה ולא ליורשים.
ב.ואם האמין גם לבני המלוה  -נוטלים בלא שבועה ,ג.אף אם המלוה
נתחייב ללוה שבועה על עסק תביעה אחרת:

1

ג.הרא"ש :אפילו פטר הלוה את המלוה
משבועה ,ממנו ומיורשיו – גובים בני מלוה מיורשי לוה,

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

אף אם המלוה נתחייב ללוה שבועה על עסק תביעה
אחרת.

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

בס"ד.

חו"מ
חלק ב6
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1א .ועל באי כוחו – נשבעים יורשים
סמ"ע :וקמ"ל שאף למ"ד )הר"ן( שנאמנות שהאמין
הלוה למלוה עליו ועל יורשיו לא מהני למלוה להיפטר
משבועה מיורשי הלוה ,מ"מ מודים שאין זה בכלל אין אדם
מוריש וכו'  ,כיון שמהדין נוטל מהם בלא שבועה.

אביהם לא היה צריך להישבע.
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ח' רעק"א :ואם היורשים באים בשטר שהוא תוך זמנו
נגד יורשי הלוה" ,חזקה שאין פורע תוך זמנו" לא שייך רק
לאביהם שטוען ברי שלא נפרע ,ונוטל בלא שבועה ,ולא
ביורשים ,אלא היורשים ישבעו שלא פקדנו אבא ויטלו.
ולא שייך אין אדם מוריש כיון שאביהם לא היה חייב
שבועה )כיון שהוא תוך זמנו(.

קח  -יד

קח  -יד  .1זה שאמרנו בדין זה "אין אדם מוריש שבועה לבניו"
אין דנין מדין זה לכל הדומה לו ,אלא הרי הפוגם שטרו ומת אעפ"י
שאינו גובה אלא בשבועה  -הרי בניו נשבעים שלא פקדנו אבא על ידי
אחר ,ולא אמר לנו בפיו ולא מצינו בין שטרותיו של אבא ,שכל שטר זה
פרוע  -וגובים שאר השטר ,בין מהלוה בין מיורשיו .א .וכגון שלא מת
הלוה קודם מלוה.
ב .וכן הבא להיפרע שלא בפני בעל דין ,או מהלקוחות ,או עד אחד מעיד
שהוא פרוע ומת קודם שנשבע ובחיי הלוה  -יורשים נשבעים שבועת
היורשים ונוטלים.
ג .ואם שני עדים מעידים שקצתו פרוע  -נשבעים "שלא פקדנו שיש
ממנו פרוע יותר ממה שהעדים מעידים".
 .2ודוקא בכהאי גוונא דנקיטי שטרא נשבעים ונוטלים ,אבל שכיר ונגזל
שאין להם שטר ,וכן שבועת היסת שנהפכה לתובע ומת  -אין היורשים
נשבעים ונוטלים:

.1

שם)מח :(:אר"נ – לא נעקור דברי רב ושמואל
)דאין אדם מוריש שבועה לבניו( ,מ"מ הבו דלא נוסיף עלה
)שלא נלמד ממנו למקום אחר(.
כגון מאי )שלא נלמד ממנו( ?
דאמר רב פפא – הפוגם שטרו ומת יורשיו נשבעים
שבועת היורשים )ואע"פ שאביהם נתחייב שבועה ,עכ"ז
גם היורשים נשבעים ונוטלים ,ולא לומדים מרב
ושמואל(.
פרש"י :הבו דלא להוסיף עלה – הזמינו עצמכם
שלא נלמד ממנה למקום אחר .הם אמרוה בשבועה
להיפרע מנכסי יתומים שאינו מוריש לבניו )כשמת לוה
בחיי מלוה( לא נלמד ממנה המחויב שבועה אחרת ,וכגון
הפוגם שטרו שלא נפרע אלא בשבועה אם מתו יורשיו
נוטלים בשבועת היורשים דלא כרב שמואל.
א.טור :וכגון שלוה קיים
ב"י – שאם לוה נפטר הוי ממש רב ושמואל.
כ"כ בעה"ת – כשמת לוה בחיי מלוה לא מהני שבועת
הפוגם שטרו שיטלו יורשי מלוה מיורשי לוה.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

√ודעת הרמב"ם :שאם מת מלוה תחילה ואח"כ
לוה נוטלים יורשי מלוה בשבועה מיורשי לוה ,שכל שלא
נתחייב אביהם מעולם שבועה של הבא להיפרע מיתומים
)כגון שמת לפני הלוה( מוריש שבועת הפוגם בשטר
לבניו .אבל מת לוה בחיי מלוה כבר נתחייב אביהם
שבועה ליורשי הלוה , .ואינו מוריש.
ב.בעה"ט :וכן הבא להיפרע שלא בפני בעל דין ,או
מהלקוחות ,או עד אחד מעיד שהוא פרוע ומת קודם
שנשבע ובחיי הלוה  -יורשים נשבעים שבועת היורשים
ונוטלים ,דדמי לפוגם שטרו ,וחד מנייהו נקט.
ג.ואם שני עדים מעידים שקצתו פרוע  -נשבעים "שלא
פקדנו שיש ממנו פרוע יותר ממה שהעדים מעידים".

.2

בעה"ט :ודוקא בכהאי גוונא דנקיטי שטרא
נשבעים ונוטלים ,אבל שכיר ונגזל שאין להם שטר ,וכן
שבועת היסת שנהפכה לתובע ומת  -אין היורשים
נשבעים ונוטלים:
והראיה מירושלמי  -שלא נתקנה תקנתם אלא בתביעת
שטר שנשבעים היורשים ונוטלים.

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

בס"ד.

חו"מ
חלק ב6
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זה שאמרנו.
.1
קצה"ח :מדוע דוקא גביה מיתומים אמרינן "אין אדם
מוריש"
לרב ושמואל דס"ל שיעבודא על היתומים מד"ס ,ומדינא
לא גבי מיתומים ,ולכן כשאינו יכול להשבע מפסיד )אין
אדם מוריש(.
משא"כ כשגובה מהלוה עצמו ,שמוטל עליו מדינא לפרוע
החוב ל"א אין אדם מוריש.

גביה מלקוחות.
ולפ"ז :ה"ה יתומים הבאים להיפרע מלקוחות גם נאמר
"אין אדם מוריש" כיון שמדינא לא גבי מלקוחות וכשאינו
יכול להשבע יפסיד !
אלא שבלקוחות יש טעם אחר )כמ"ש הרא"ש( לטובת
המלוה שיגבה כיון שיש מקום לגבות מהלוה עצמו )אם יהיה
לו( לא החמירו בדין אין אדם מוריש.

חילוק בין עמד בדין או לא בלקוחות.
סמ"ע)רי"ו בשם רמב"ן( :כשעמד בדין והתחייב
שבועה נגד הלקוחות אינו מוריש ואם לאו מוריש.
ודוקא מלקוחות יש חילוק זה ,שמדינא דאורייתא לא גבי
מלקוחות ושייך בו חומרת רב ושמואל ,אלא דס"ל לרמב"ן
שכ"ז שלא עמד בדין לא נתברר חיוב שבועה בלקוחות שמא
ימצא לגבות מהלוה לכן מוריש .משא"כ כשעמד בדין כבר
נתחייב שבועה לכן אינו מוריש.
אבל בשאר שבועות )הפוגם ,עד אחד( שהוא מהלוה ,מודה
הרמב"ן שגובים היורשים ממנו ,ואין חילוק בין עמד בדין
או לא.

הפוגם בשטרו.
סמ"ע :בפוגם שטרו ,או עד אחד )פד/א,ה( ,והבא להיפרע
שלא בפני בע"ד )קו/א( ,והבא לגבות מלקוחות )עא/יט( –
אין המלוה גובה אלא בשבועה אפילו לא טוען לוה השבע
לי ,אפ"ה מוריש ממון זה לבניו וישבעו יורשיו ויטלו.
שדוקא כשמת לוה בחיי מלוה שלא יכל המלוה להוציא
בראשונה מיורשי לוה אלא בשבועה ,וממון כזה אינו
מוריש ,כיון שתחילת השבועה היא להוציא מהיורשים.
משא"כ כל הני לא באה השבועה בראשונה להוציא
מהיורשים )שהרי כ"ז שהמלוה קיים הלוה היה חי והיה
תובעו ולא את יורשיו(  ,אע"ג שמת הלוה או הלקוחות אחר
המלוה ובאו להוציא מיורשיהם מ"מ כיון שמתחילה לא באה
על היורשים ,הקילו בה שמוריש שבועה לבניו.

בין מן היורשים.
סמ"ע)דרישה( :וקשה )פד/ה( הפוגם בשטרו ועד אחד
מעידו שפרוע ומת הלוה – אין היורשים גובים.
וכאן אם מת מלוה לפני לוה גובים בשבועה ?
וי"ל התם מיירי שלא ראינו מאביהם גילוי דעת שרצה
להישבע ,ולכן בניו לא ישבעו ויטלו ,וכאן מיירי שגילה
דעתו שרוצה להישבע.
וצ"ע.

א.

כגון שלא מת לוה
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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טור :דאם מת לוה בחיי מלוה היינו יתומים מיתומים )דרב
ושמואל( דאין אדם מוריש לבניו.
כ"כ בעה"ת.
סמ"ע – וקשה דפשיטא ,אלא קמ"ל שאע"פ שנשבע מלוה
ללוה בשעה שפגמה ואח"כ מת לוה בחיי מלוה אפ"ה
חיישינן שמא פרע לוה אחר שנשבע מלוה ,ואין אדם מוריש
שבועה לבניו.

או מלקוחות.

ב.
סמ"ע :ואפילו הניח הלוה קרקעות שאינם במקום הלוה
ונוח למלוה לגבות מקרקעות הלוקח שהם כאן ,כל שלא מת
לוה בחיי מלוה נשבעים יורשי מלוה וגובים מלוקח הלוה
)אבל הניח קרקעות כאן נתבאר שלא יכולים לגבות
מלקוחות הלוה ,שהרי יחזור ליתומי הלוה והוי ממש רב
ושמואל שאין מוריש(.
סמ"ע)הרא"ש כלל פו/יב( :לוה שמכר קרקע בימי
מלוה ,כשהמלוה טורף מלקוחות צריך להישבע ,מ"מ כיון
שהלוה חי ויכול לגבות מהלוה עצמו בלא שבועה ,אע"פ
שעכשיו אין לו נכסים אינו בכלל אין אדם מוריש ,שהרי
אפשר לגבות בלא שבועה )אם היה ללוה( .
מ"מ צ"ע שהרא"ש סותר עצמו במ"ש דין ג.

.2

אבל שכיר ,,,אין היורשים.

ש"ך :הרש"ל –בעה"ב נשבע נגד יורשי השכיר ב' ונפטר.
אבל הב"ח – בעה"ב נשבע בנק"ח.
ונראה כרש"ל – שכ"כ בעל המאור] ,רמב"ם ,טור ,מחבר[.

ונגזל.
ש"ך :בעניין בעה"ב שאמר לחנווני לתת לפועלים אוכל
)שחנווני ופועלים נשבעים ונוטלים( –
לעניין הפועלים – כיון שחייב להם ודאי וספק אם פרע להם
יורשי הפועלים נשבעים ונוטלים .כ"כ הר"ן ,ה"ה)רמב"ן(.
לעניין חנווני – נראה כהמאור )לאפוקי הרמב"ן( שגם
יורשי חנווני נשבעים ונוטלים )כמ"ש צב/ט(.

לכן שבועת היסת שנהפכה.
סמ"ע :וקמ"ל לד"ת דמעשה ב"ד הו"ל כשטר )ישבעו
היורשים ויטלו(.

שנהפכה.
קצה"ח :אם יורשים

יכולים לחזור לחייב הנתבע

היסת ?
ב"ח)רש"ל( :אם חוזרים היורשים ותובעים למהפך
שבועה על אביהם ,כיון שהיורשים אינן יכולים להישבע
נשבע נתבע היסת.
כמ"ש הטור)רמב"ם( הנשבע ונוטל שהוא חשוד ,נשבע
נתבע היסת ונפטר.
ולענ"ד נראה דוקא בחשוד שא"א להשביעו צריך הנתבע
להישבע היסת .אבל כאן שכבר היפך השבועה בעודו בחיים
ונפטר מהיסת ,א"כ כשמת התובע ולא נשבע שוב אין על
הנתבע היסת אלא חרם.
יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

חו"מ
חלק ב6
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האם יורשי שכיר יכולים להשביע אם בעה"ב בנק"ח?
רש"ל :אם חזרו יורשי שכיר ותבעו לשוכר ,נשבע היסת.
והב"ח – בעה"ב ישבע כעין של תורה )ולא היסת(.
ולענ"ד :נראה כרש"ל שנשבע בעה"ב רק היסת.
ואף לפי הר"ן – גבי שכיר שהיה עבד )ולא יכל להשבע
וליטול( בעה"ב נשבע בנק"ח ! היינו משום דס"ל שעיקר
שבועה על בעה"ב אלא שתקנו חז"ל שישבע שכיר ויטול
לטובתו ,ולהכי כשהשכיר עבד ולא יכול להישבע לא מפסיד
תקנתו ובעה"ב צריך שבועה בנק"ח.
ה"ד כשהשכיר חי שתקנו כדי חיו ,אבל כשמת לא תקנו כן
ליורשיו ולכן אין על בעה"ב שבועה בנק"ח ,אלא רק היסת.
משא"כ בשכיר עצמו שהיה קטן ועבד )שלא יכולים
להישבע( ישבע בעה"ב בנק"ח.

אין היורשים נשבעים ונוטלים.
ערוה"ש :טעמו – דוקא בשבועה שמדינא היה המלוה
נוטל בלא שבועה ,אלא שחכמים הטילו עליו שבועה )כמו
מלוה בשטר( .אבל שבועות שהתובע לא היה נוטל כלל אלא
שחכמים תקנו שיטול בשבועה ,או מת התובע  -אין יורשיו
נשבעים ונוטלים ,ולא בגלל שאין אדם מוריש שבועה ,אלא
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כיון שכל נטילתו הוא תקנת חז"ל לא תקנו אלא לו ולא
ליורשיו.
מחוץ לפועלים ובעה"ב שחייב לפועלים הוא ודאי וספק אם
היה פרעון שדינו כשטר שגם יורשי הפועל נשבעים
לבעה"ב ונוטלים.

אין היורשים נשבעים.
סמ"ע :אין יורשי שכיר ונגזל נשבעים אפילו כנגד השוכר
והגזלן עצמו.
וטעמו שלא הקילו לתקן שיורשים יוציאו ממון בשבועה
שלא פקדנו שאינה שבועת ברי רק כשיש לו שטר שמראה
שעדיין חייב להם.
ערך לחם)הרא"ש( :שמעון החזיק בפקדון של ראובן
ויכל להישבע וליטול מה שראובן חייב לו במיגו דהחזרתי
או להד"מ ,יורשיו גם יוכלו להחזיק מה שאמר אביהם בלא
שבועה ,אבל יחרימו בפניהם שאומרים אמת ממה ששמעו
מאביהם.
משכון של ראובן ביד גבאי הקדש ומת הגבאי ולא נודע כמה
היה חייב ראובן להקדש ,ראובן נשבע כמה חייב ומשלם
ומקבל חזרה הפקדון.
ואם יש עד על החוב )כמ"ש ראובן( נפטר ראובן משבועה
אלא שמטילים חרם.

קח  -טו

 .1מלוה או יורשיו שבאו לגבות מיורשי הלוה וטענו
לוה( "אמר לנו אבא לא לוויתי שטר זה מעולם  -הרי המלוה או יורשיו
גובים בלא שבועה ,א .ואפילו מת לוה בחיי מלוה ואחר כך מת מלוה
ב.ואפילו האמין המלוה ללוה לומר פרעתי )דהרי אינו טוען פרעתי ,אלא לא לוויתי ,וכל האומר
לא לוויתי כאומר לא פרעתי דמי(:
.1כתובות)פח:(.

)יורשי

א"ר זריקא א"ר יהודה –

ל"ש אלא שאמרו יתומים "אמר לנו אבא לויתי ופרעתי",
אבל אמרו "אמר לנו אבא לא לויתי" – אף בשבועה לא
יפרעו.
מתקיף לה רבא אדרבה כל האומר לא לויתי כאומר לא
פרעתי דמי?
אלא אי איתמר הכי איתמר א"ר זריקא אמר רב יהודה –
ל"ש אלא שאמרו יתומים אמר לנו "אבא לויתי ופרעתי",
אבל אמרו אמר לנו אבא "לא לויתי" – נפרעים שלא
בשבועה שכל האומר לא לויתי כאומר לא פרעתי דמי:
פרש"י :כאומר לא פרעתי דמי – כיון שאומר
שלא לוה מודה שלא פרע ,והרי שהשטר מוכיח שלוה.

ב.רמב"ם:

ואפילו האמין המלוה ללוה לומר

פרעתי.
ה"ה – פשוט שלא האמינו אלא מטענת פרעתי ,אבל
כשטוען לא לויתי פשוט שלא פרע.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

כ"כ בעה"ת.
א.בעה"ת – ואפילו מת לוה בחיי מלוה.

אמר לנו אבא.
.1
ש"ך)ב"י( :ויש ספק אם יורשים קטנים אמרו כן ,אם
טענתם טענה לעניין זה.
וערוה"ש – אין בדבריהם ממש.

גובים בלא שבועה.
סמ"ע :וה"ד כשטוענים היורשים בברור שאמר לנו אבא
שלא לוה ,אבל בספק לא הפסידו.

א.
סמ"ע:

ואפילו האמין המלוה.

ואפילו לוה או יורשיו רוצים להישבע שפרע
אח"כ – אין שומעים להם כיון שהוחזק כפרן ,אלא יורשי
מלוה נשבעים ונוטלים.

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

בס"ד.

חו"מ
חלק ב6
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קח  -טז

קח  -טז  .1יורש קטן שהיה שט"ח לאביו ויצא עליו שובר אחר
מיתת אביו  -אין קורעין את השטר ואין מגבין בו עד שיגדלו היתומים
שמא שובר זה מזוייף הוא ,ולפיכך לא הוציאו הלוה בחיי אביו.
.2רשב"א)רמב"ן( :ואפילו יש עדים שמעידים שזוכרים הפרעון  -אין עדותם
עדות ,לפי שאין מקבלים עדות שלא בפני בעל דין.
א.רשב"א :ואפילו מתקיים השובר בחותמיו ,ואפילו מפי עדים שאמרו אנו
חתמנוהו ונקב יש בו בצד אות פלוני  -אין מקבלין מהם לפי שאין
מקבלים עדות שלא בפני בעל דין )לאפוקי רי"ו – שאם השובר מתקיים קורעים השטר(:

.1

ב"ב)ז :(:ההוא שטרא דיתמי דנפיק עליה תברא.

אמר רב חמא :אגבויי לא מגבינן ליה ומיקרע לא
קרעינן ליה .אגבויי לא מגבינן ליה דנפק תברא עליה
מיקרע לא קרעינן ליה דכי גדלי יתמי דילמא מייתו ראיה
ומרעי ליה.
אמר ליה רב אחא בריה דרבא לרבינא :הלכתא מאי?
א"ל  -בכולהו הלכתא כרב חמא לבר מתברא דסהדי
בשקרי לא מחזקינן.

√ מר זוטרא בריה דרב מרי אמר  -בהא נמי הלכתא
כרב חמא דאם איתא דתברא מעליא הוא איבעי ליה
לאפוקי בחיי אבוהון ומדלא אפקיה שמע מינה זיופי
זייפיה:
פרש"י :תברא – שובר שהוא פרוע לאביהם.
ומרעי ליה – לשובר שהן עדי שקר.
הר"י מיגא"ש :אפילו לא הגיע זמן פרעון השטר בחיי
אביהם ,שאם היה השובר אמת היה מוציאו בחיי אביהם לראות
לכל שפרע ולכופו לקרוע השטר.
רמב"ם ,רא"ש.
והרמ"ה – דוקא כשיש עדים שתבעו אביהם בשטר אחר זמנו
של השטר ולא הוציא אז השובר )שאז ניכר שהשובר מזויף(,
שאל"כ לא .
כ"כ ה"ה)רשב"א( ,בעה"ת.

.2

רשב"א)רמב"ן( :ואפילו יש עדים שמעידים
שזוכרים הפרעון  -אין עדותם עדות ,לפי שאין מקבלים
עדות שלא בפני בעל דין.
בד"ה – ויש לגמגם בזה ,הרי קי"ל )ב"ק קיב(:
שמקיימים השטר שלא בפני בע"ד ?
וי"ל דשאני כאן שרגליים לדבר שלא לסמוך על עדות זו,
שהרי השטר ביד היתומים )וגם לא הוציא השובר בחיי
אביהם(.
וקצה"ח – רשב"א לשיטתו דמה שמקיימים השטר שלא
בפני בע"ד משום שמקיימים רק החתימות ,אבל אם
מעידים על מנה שבשטר צריך בפני בע"ד.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

ולכן בשובר שיצא אחר מיתת אביהם בכל גוונא אין
מקבילים עדותם ממ"נ –
שאם באים לקיים חתימתם כיון שלא הוציא השטר בחיי
אביהם חיישינן שזייף כל כך שגם העדים לא מזהים
הזיוף.
ואם מעידים שזוכרים שנתנו שובר הוי פרעון והוי
כמעידים על מנה שבשטר וצריך להעיד בפני בע"ד.
מיהו בספק לא מוציאים מיד היתומים.

שובר אחת מיתת אביהם.
.1
הסמ"ע :והרי" מיגאש – אפילו לא הגיע

זמן השטר
בחיי אביהם ,שאם היה השובר אמת היה מוציאו בחיי
אביהם.
והש"ך – למה העתיק דברי הר"י מיגאש בסתם ,והרי
הרמ"ה חולק דס"ל דוקא כשתבעו בחיי אביו וזה לא הוציא
השובר ?
ואפשר כיון דס"ל שכ"ד הרא"ש והב"י)רמב"ם(.
מ"מ נראה עיקר כהרמ"ה שאם לא הגיע הזמן בחיי אביהם
או לא תבעו אביהם בחיו קורעין השטר ,שהרי –
א .שכ"ד הרשב"א כהרמ"ה.
וכ"ד רי"ו לחלוק על הר"י מיגאש ואין הכרח בדברי
הרמב"ם.
ב .הר"י מיגאש מפרש דמיירי שאין ב"ד מכירים חתימות
העדים שבשובר ,ומשום ריעותא כזו לא מקיימים
החתימות ,והרמ"ה חולק ומתיר לקיים החתימות אף
בריעותא זו ,אא"כ תבעו בחיו .אבל כשהוא מקוים אף
הר"י מיגאש מודה שקורעים השטר.
ג .ועוד שמודה הרי" מיגאש בהגיע זמנו של שטר,
דבעינן שתבעו בחיו ולא הוציא אז השבר שאל"כ אין
טעם כלל.

אין מגבים בו.
ערוה"ש)או"ת( :ואם

השובר הוא על חלק מהשטר
לא איתרע השובר שהרי לא יכול לכופו להחזיר השטר כיון

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

בס"ד.

חו"מ
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שלא פרעו כולו ,ולכן אם השובר מקוים משלם היתרון
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וקורעים השטר.

קח  -יז

 .1אין נפרעים מנכסי יורשים אפילו גדולים אלא
בשבועה  ,א.רי"ו ,נמ"י :ואם נפרע שלא בשבועה מנדין אותו עד שישבע:
.1כתובות)פז :(.משנה

– הנפרעת מנכסי יתומים

לא תפרע אלא בשבועה.

מסקינן בגיטין)ז :(:יתומים שאמרו גדולים וא"צ
לומר קטנים ,בין לשבועה בין לזיבורית.

.1

אפילו גדולים אלא בשבועה.

סמ"ע :וכ"ש קטנים .והכי משכחת שגובים מקטנים ?
א) .קי/א( :כשגובים מהם לכתובת אישה.
ב .מי שהלוה לצורך מזונות או מיסים.

קח  -יח

אבל ב ג' דרכים גובים מהיורשים בלא שבועה .ובשאר
תביעות אין נזקקים לנכסי קטנים כלל ,אפילו בשבועה.

אפילו גדולים.
פ"ת)שער משפט( :אף

אם הלך הלוה למדינת הים
תוך זמנו אח"כ מת שם ,מ"מ אינו גובה מהם אלא בשבועה,
דחיישינן שאחר שהגיע הזמן שלח הלוה המעות על ידי
שליח.

 .1אין נפרעים מנכסי יורשים אפילו גדולים אלא

מהזיבורית.
 .2ואפילו התנה שיגבה עידית או בינונית  -לא מהני תנאה גבייהו,
א.ואם כתב בפירוש שיגבה עידית או בינונית ממני או מיורשי מהני
תנאה:
.1גיטין)מח :(:משנה

-

אין נפרעים מנכסי

יתומים אלא מהזיבורית.
מסקינן בגיטין)ז :(:יתומים שאמרו גדולים וא"צ
לומר קטנים ,בין לשבועה בין לזיבורית.
רמב"ם :ל"ש מיתומים או משאר יורשים כגון
שירשוהו אחיו.
כ"כ הר"ן ,בעה"ת.

רי"ו)רבנו יונה( :אבל כשגובה מלקוחות )כשאין
ליורשים( ויש להם זיבורית ובינונית – גובה בינונית כדינו.

.2

גיטין)נ :(.אמר מר זוטרא משמיה דר"נ –
שט"ח היוצא על היתומים אע"פ שכתוב בו שבח )שיגבה
מהעידית( אינו גובה אלא מהזיבורית.
ורבא – פליג.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

הרא"ש :הלכה מר"נ.
כ"כ בעה"ת ]רי"ף – שחזר בו[ ,ה"ה ,ראב"ד.
והר"ח – פסק כרבא ,וכ"פ הרי"ף לפני שחזר בו.

א.רמב"ן :ואם כתב בפירוש שיגבה עידית או
בינונית ממני או מיורשי מהני תנאה.
רי"ו)רבנו יונה( :ואע"פ שכתב לו אפותקי סתם על
שדה עידית – אינו גובה מיורשי לוה אלא מהזיבורית,
אא"כ כתב "בין ממני בין מיורשיי" או שכתב "לא יהא לך
פרעון אלא מזו" .כ"כ הסמ"ע ,ש"ך.

.1

אלא מזיבורית.

סמ"ע :טעמו – שלפי דין תורה בע"ח גובה מזיבורית
אלא שחכמים תיקנו שיטול מבינונית שלא לנעול דלת בפני
לווין )כמ"ש קב/א(  ,וביורשים לא חששו לנעילת דלת,
שלא חשש שמא ימות הלוה.

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

בס"ד.

חו"מ
חלק ב6
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אבל ניזק גובה מיורשים גדולים מעידית כדין תורה )כמ"ש
סכ"א(.

.2

אפילו התנה.

ש"ך :ואפילו כתב כן בשטר.
ול"נ בדעת הרא"ש – כשהתנה גובה מעידית מהגדולים ,ורק
מהקטנים לא מהני תנאי ,לאפוקי הטור.

א.

ממני או מיורשיי
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ש"ך :מהני תנאי – ה"ה אם לוה אפוטרופוס לצורך
היתומים או ב"ד שמכר קרקעות יתומים באחריות היתומים,
אם טרפו מהלוקח – גובה מבינונית כמו כל בע"ח )כמ"ש
קי/ח(.

מהני תנאי.
ש"ך :כיון שהזכיר מיורשיי  ,ולפ"ז אף שלא כתב כן רק
התנה בע"פ גובה עידית.

קח  -יט

ת' הרי"ף :והא דאמרינן דגובה מהזיבורית דוקא כשהיה
עושה פירות יותר על עבודתה )שהרווח יותר מההשקעה(  ,שאם לא כן אין שם קרקע
עליה אלא ארץ גזירה:
אלא ארץ גזרה.
ב"ח :אף בע"ח שגובה מהמלוה עצמו כשאין לו רק עידית
וזיבורית שדינו בזיבורית ,כה"ג לא חייב לגבות מזיבורית
אלא יגבה משדות אחרים אף שהם עידית.

ארץ גזרה.
ערוה"ש :ואם המלוה רוצה בכ"ז

לגבות ממנה הרשות
בידו  ,ואין הלוה יכול לומר שאינה בכלל גביה.

קח  -כ
 .1אם תפס בעל חוב בינונית בחיי אביהם ,כגון שלוה
מאביהם מנה והוא לוה מאביהם מנה ,ויש ליתומים זיבורית ולו יש
בינונית ,ובאים ליטול ממנו בינונית בחובם וליתן לו זיבורית בחובו  -הרי
הוא מעכב בינונית שלו בחובו.
א .אבל אם היתה תפיסתו אחרי מות אביהם כגון שקנה הוא בינונית
שלו אחרי מות אביהם לא מהני תפיסה:
.0

כתובות)קי :(.משנה – שנים שהוציאו שטר
זה על זה ,חכ"א – זה גובה וזה גובה.
גמ :איתמר שנין שהוציאו שט"ח זה על זה –
ר"נ אומר – זה גובה וזה גובה.
רב ששת אומר – הפוכי מטרתא למה לי ,אלא כ"א עומד
בשלו.

.1

וה"ד כשלא תפס ,אבל תפס כגון שיש לו בינונית
ולהם זיבורית עומד בבינונית שלו.
א.בעה"ת :אבל אם היתה תפיסתו אחרי מות
אביהם כגון שקנה הוא בינונית שלו אחרי מות אביהם לא
מהני תפיסה
כ"כ הטור.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

ב"י – משמע דוקא תפיסה בכה"ג ,אבל אם היה נושה
בחברו והלך ותפס בלי רשות בינונית מחברו ואח"כ מת
הלוה – לא מהני תפיסתו.
כ"כ הסמ"ע.

.1

ויש ליתומים זיבורית.

ש"ך :וגם בינונית ,ולו יש בינונית )פה/ג(.
והנתיבות – וצ"ל שיש ליתומים זיבורית וגם בינונית
ועידית.
שאל"כ אף מאביהם ממ"נ לא יכל לגבות בינונית רק
זיבורית ולהגבות בינונית.

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

בס"ד.

חו"מ
חלק ב6

הלכות גביית חוב מהיתומים
פריעה מלוה ויורשיו ,שבועה שאדם מוריש לבניו

שאם אביהם גובה תחילה – היה גובה בינונית ,וכשיחזור
הוא לגבות יתן רק זיבורית )שהרי לאביהם יש רק 2
בינוניות וזיבורית וגובה מזיבורית(.
ואם הוא היה גובה תחילה – גם היה גובה רק זיבורית
)שהרי יש לאביהם רק בינונית וזיבורית( ומגבה בינונית.
אבל כשיש לאביהם עדית בינונית וזיבורית ,נמצא שבחיי
אביהם היה יכול לגבות בינונית ,ולכן מחזיק בבינונית שלו.

קח 23 -

הרי הוא מעכב בינונית.
סמ"ע :דוקא בקרקעות כה"ג מהני תפיסתו ,אבל שאר
תפיסות שבא ליד המלוה בפקדון שטרות או מטלטלים שאין
דרך המלוה לסמוך עליה סתם  -תפיסה לא מהני אא"כ ידוע
שתפסו בחובו.

קח  -כא

אם הניזק בא לגבות נזקו:
אם הם קטנים  -אינו גובה אלא מהזיבורית.
ואם הם גדולים  -גובה כדינו מהעידית.
גיטין)נ :(.ל"ש יתומים גדולים ול"ש קטנים בע"ח
שגובה מהם צריך להשבע רק מזיבורית.
הרא"ש)רבנו יונה( – וה"מ לבע"ח ,אבל נזקין שדינו
מהתורה בעידית ,ולקטנים עבדינן תקנתא ולא לגדולים.

בא לגבות.
סמ"ע :מיירי שהזיק אביהם ומת והניח קרקעות .לקטנים
עשו תקנה לגבות מזיבורית ,אבל לגדולים גובה הניזק כדינו
בעידית.
ולא דמי לבע"ח שאף מגדולים גובה מזיבורית ,שבע"ח דינו
מזיבורית אלא משום נעילת דלת תיקנו בבינונית ,ולכן

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

ביתומים יגבה מזיבורית שלא תנעול דלת ,שלא עלה ע"ד
המלוה שימות הלוה.

גדולים גובה מהעידית.
סמ"ע :וקשה )תי"ט/ג( פסק המחבר שאף מהגדולים
נוטל הניזק רק זיבורית ,וכדעת ה"ה)רמב"ם( ,ואילו כאן
פסק כדעת הרא"ש ?
הש"ך – וכ"ד הרי"ף לחלק ביו בע"ח לנזקין )כמו כאן(.
וכנ"ד בה"ג ,סמ"ג.
לאפוקי הרא"ש)רבנו יוה( ,רשב"א ,ר"ן.

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

בס"ד.
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קט 1 -

סימן קט :מכריזים על נכסי יתומים.
ובו ו סעיפים.

) כתובות :צט ,ק ,קד ,קי .ערכין :כא ,כב(.

קט  -א

קט  -א  .1כשבאים למכור מנכסי יתומים שמין בית דין הקרקע
א.ואם אין מכריזין
ואחר כך מכריזין עליהם שלשים יום רצופים,
רצופים אלא בכל שני וחמישי יכריזו שישים יום שני וחמישי שבהם.
 .2ומכריזין בבקר ובערב בשעת הכנסת פועלים ובשעת הוצאת פועלים,
וכל מי שרוצה לקנות יוליך הפועלים לבקר לו.
א.ובשעה שמכריזין מסיימין את השדה במצרים ומודיעים כמה מוצאים
בה ובכמה שמו אותה בית דין ומפני מה הם רוצים למכרה אם להגבות
לבעל חוב או לכתובת אשה.
.3הרא"ש :ואם יאמר המלוה אני מקבל השדה בלא שומא בפרעון חובי
והיורש אומר לא כי אלא ישומו אותה בית דין שומעין ליורש )וישומו אותה ויכריזו
עליה ויקבלנה המלוה בשויה ,שאם יזדמן ליורש מעות אח"כ יוכל לפדותה בשויה ולא בכל החוב(:
.1ערכין)כא:(:

שום היתומים ל' יום ,ומכריזין

בבוקר ובערב.
פרש"י :ב"ד יורדים לנכסי יתומים למוכרן לגבות
בע"ח שמין הקרקע ומכריזים ל' יום "כל הרוצה לבוא
לקנות".
א.שם)כב :(.א"ר חיסדא – בא להכריז רצופות
ל' יום ,בשני וחמישי שישים יום

.2

)שם( :בבוקר ובערב – משום דבוקר שעת יצאת
פועלים ,אם בעה"ב רוצה לקנות יאמר לפועלים לבדוק
את הקרקע אם טובה היא ,ובערב יזכור לשאול אותם מה
טיבה של הקרקע ויוכל לקנותה.

הוצאת  /הכנסת פועלים.
פרש"י :הוצאת פועלים והכנסתן -

הוצאת פועלים – כשישמע הכרוז בבוקר אומר לפועלים
שרוצים להיכנס לעבודה שיבדקו השדה.
הכנסת פועלים – בסוף היום שואלם על טיב השדה.
אבל התו"ס – פירשו הפוך.
הוצאת פועלים – בסוף היום אומר לפועלים שיבדקו
השדה ,לפי שאינו רוצה לבטלן ממלאכתן.
הכנסת פועלים – בבוקר שנכנסים לעבוד ישאלם על
השדה.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

א).שם( :ומכריז" :שדה פלוני במצריה וכך היא
השומה ,הרוצה לקחתה כדי לתת לאישה בכתובתה
ולבע"ח חובו" ,ולפי שיש מעדיפים לפרוע לאישה לבע"ח
כיון שהם מתרצים בזוזים שבורים וחסרים ,ואפשר לפרוע
להם על יד על יד.

.1

מכריזים עליה.

או"ת :אף בבתים מכריזים אף שלא שייך טעמא דפועלים
כבשדות.

כל מי שירצה – יוליך פועלים.

א.
סמ"ע :מלשון הרמב"ם משמע שמפרש כהתו"ס דלערב
כשנכנסים ממלאכתם והם פנויים יוליך הפועלים לבקר
השדה.

 2א.
סמ"ע :כמה תבואה מוציאים בה בכל שנה.
שומעים ליורש.
.3
סמ"ע :ואפילו אין ליורש עתה מעות שיוכל
כמה מוציאים בה )רמב"ם(.

לפדותה
שומעים לו ,דכיון שלא ירש מאביו רק זה אינו צריך לשלם
יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

בס"ד.
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יותר כשיפדנה  ,ואם עתה המלוה יקבלנה כדי כל החוב
כשירצה היורש לפדותה יצטרך לשלם כל החוב )והוא שוה
פחות(.
משא"כ בק"ג כשב"ד שמים שדה הלוה למלוה לקבלה בכל
חובו ללא שומא ,דשם הוא טובת הלוה שיפטר מכל חובו,
ואף אם ישיג מעות וירצה לפדותה ממילא צריך לשלם כל
החוב.
וב )קיד/ז( במלוה שטורף מלקוח שיכול לקחת השדה בלא
שומא בכל חובו ואין הלוקח יכול למחול ! טעמו כיון
שהלוה חי והוא טובת הלוה שנפטר מכל החוב ,ואף שהוא
רעת הלוקח אם ירצה לפדות השדה יצטרך לשלם כל החוב
)אף שהשדה שוה פחות מהחוב(.
והש"ך – וה"מ לשיטת הרא"ש והטור )קטו/א( שיתומים
ולוקח שבאים לפדות הקרקע משלמים רק שוויה ולא כל
החוב.

קט 2 -

אבל לפי מה שהעלתי כהרמב"ן ראב"ד ובעה"ת דס"ל בכל
עניין אין יכולים לסלק הבע"ח שגבה הקרקע אלא עד שיתנו
כל החוב – יכול המלוה לומר הקרקע שוה כשיעור כל חובי
אף כנגד היורש.
כ"פ ת' שבו"י.
אולם פ"ת)פמ"א( – הוי ספקא דדינא ,ולכן גבי בע"ח
ויורשים ודאי היורשים מוחזקים.
שומעים ליורש.
]סיכום:
סמ"ע – כיון דשומא הדרא וצריך היורש לדעת כמה יחזיר,
לכן שמין כמה היא שוה ואין בע"ח יכול לומר שהכלי שוה
כל החוב.
והש"ך – יכול לומר ,לפי שתמיד מחויב היורש להחזיר כל
[.
החוב ,וממילא הדין עם בע"ח

קט  -ב

כתובות)קד :(:כשכותבים האדרכתא על נכסי יתומים בין
גדולים בין קטנים כותבים בה "והכרנו שהנכסים האלו הם של פלוני
המת .,ואם לא כתבו כך  -הרי האדרכתא הזו פסולה ,ואין אוכלים בה
פירות אפילו אחר שישלימו ימי ההכרזה )וטעמו – שמא שדה זה של היורש הוא והטורף
ישבחנה ,והיורש שנשאר אצלו שדה מורישו יבור השדה ויפסידנה ,ולבסוף יקח את שלו ,ויצא לעז על ב"ד שלא עיינו בתקנתו
של זה(

:

קט  -ג11

 .1בית דין שמכרו שלא בהכרזה נעשו כמי שטעו בדבר
משנה וחוזרים ומוכרים בהכרזה.
 .2הגה :א.י"א דאם מכרו הקרקעות בשעה שאין קונים כגון בשעת מגפה או מלחמה מה
שעשו עשו דאין לבית דין למכור אלא בשעת הגבייה.
ב.ויש חולקין )ב"י שתי הדעות(.

 .3וב"ד שמכרו  -האחריות על היתומים.
 .4וב"ד שהכריזו כראוי ובדקו יפה ודקדקו בשומא ,אע"פ שטעו ומכרו
שוה מנה ב  200או  200במנה  -הרי מכרן קיים.

.1

כתובות)ק :(:אמר אמימיר משמיה דרב יוסף –
ב"ד שמכרו שלא בהכרזה נעשו כמי שטעו בדבר משנה
וחוזרין )אפילו לא טעו(.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

2

ב.הרשב"ץ :קרקע של יתום בזמן שהיתה מגיפה
חזקה בעיר )ומכרו בזול( – המכר בטל ,דכיון שמכר בזמן
שאינו ראוי למכור הוי כמוכר בלא אכרזתא  ,שהרי אם
ימתינו עד יעבור זעם ישוב השער למקומו.

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ
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והראיה ערכין )כ"ד (.אע"פ שאם ימכרו עבדים בכסותן
מחירן גבוה יותר ,וכן מרגלית ופרה – אין להקדש אלא
שעתו.
משמע דוקא בכה"ג שצריך להשקיע כדי להשביח ,אבל
אם ימתינו וישבח מאליו אין למכור עכשיו ,אלא ימתינו
עד יעבור זעם.
והב"י – אין דבריו נראים מאותה משנה גופא ,שהרי
בפרה אע"פ שאם ממתינים לאיטליז משבחת )שיקנוה
ביוקר( ואין להקדש אלא שעתו .משמע שא"צ להמתין
והמכר קיים.
א.כ"כ הרשב"א – אישה או בע"ח שבאים לגבות
קרקעות בזמן שהוזלו מפני המלחמות ,אין שמין להם
אלא כדהשתא.
והראיה ב"ק)ז (.מי שיש לו קרקע שוה  200ולא יכול
למוכרה – נוטל מהצדקה )שנחשב עני(  .ומיירי בימי
תשרי שהקרקע זולה )רק מנה( ובניסן יחזרו למחירם
) , (200מוכרן עכשיו במנה ונוטל עוד מנה מהצקדה
)שהרי מוכר כמחיר של שעת הזול(.
וכ"ש כאן שאין ידוע עד כמה תשקוט המלחמה ,ושמא אף
שתשקוט לא יתייקרו חזרה.

.3

כתובות)קי :(.א"ר יוסף – ב"ד שמכרו נכסי
יתומים האחריות על היתומים.
מהו דתימא כל שקונה מב"ד כיון שמוכרים בהכרזה בטוח
הלוקח שאין מערערים עליו ולקח בלא אחריות .קמ"ל.

ריטב"א :מכאן משמע שאף שהכריז ב"ד על קרקע ולא באו
מערערים על שדה זו )שיש להם זכות בקרקע זו( יכולים אח"כ
לבוא ללוקח ולערער .ועוד שיאמר שנוח לערער על הלוקח
מאשר על המוכר.
ואפילו אם יכריזו שמי שיש לו זכות ולא יראה זכותו יפסיד –
אין בכך כלום .אבל יש מקומות שנהגו בני העיר בהכרזות אלו
והסכמתם הסכמה ,אבל לקטנים או לאתם שאינם בני העיר לא
מועיל הסכמה זו.
רמב"ן :כל מנהג שהוא פשוט בעיר מעמידים אותו בחזקתו
שכן הסכימו עליו ראשונים שלהם .כ"כ ת' הרי"ף.

.4כתובות)צט :(:משנה
√ שום הדיינים שפיחתו שתות או הוסיפו שתות מכרן

בטל )כשלא הכריזו(.
רשב"ג אומר – מכרן קיים ,אם כן מה כח בית דין
יפה.
√ אבל אם עשו אגרת בקורת ביניהן אפילו מכרו שוה
מנה במאתים או שוה מאתים במנה מכרן קיים:
פרש"י :אגרת בקורת – הכרזה ,שמבקרים אותה
בנ"א ע"י הכרזה.
רמב"ן :שוה מאתיים במנה – אבל פחות ממנה לא
)באר הגולה(.

.1

קט 3 -

כמי שטעו בדבר משנה.

סמ"ע :וחוזרים אפילו לא טעו.
ומ"ש המחבר )ג (2שאם לא בדקו בשומא ,,,טעות עד שתות
קיים ! שם מיירי שהכריזו אלא שלא דקדקו כל כך.
משאכ"כ שלא הכריזו כלל.

.2

י"א ,,,ויש חולקים.

והט"ז :ולענ"ד אין מחלוקת בין הי"א)רשב"א( לבין
י"ח)רשב"ץ( –
הרשב"ץ – מיירי בשעת מגיפה דודאי יבוא השבח ממילא,
ואין אדם מוכר אז כלל והוי כאין לו שער כלל ,ואף
הרשב"א מודה לזה.
והרשב"א – מיירי בשעת מלחמה שאין אדם ממתין מלמכור
עד אחר מלחמה ,שאינו יודע קץ לזה והוי שער אפילו
בשעת מלחמה ,ולזה אף הרשב"ץ מודה.
והנתיבות  -יש לחלק ,
כשבא לשום  -שם לפני זמנו ומקומו .
וכשבא למכור – ימכור רק בזמנו ומקומו הראוי.
ובאמת התשב"ץ – מיירי בעניין מכירה ,לכן כשמכר בשעת
מגיפה לא הוי זמנו הראוי.
לכן לעניין מכירת מטלטלים או הוא קרוב לעיר גדלה
מוליכים לשם ,וכן אם קרוב ליום השוק ממתינים .ומה
נקרא קרוב או לא לפי ראות עני הדיינים.
ואילו הרשב"א – מיירי לעניין שומא ,ובשומא הולכים לפי
זמנו ומקומו.

האחריות על היתומים.
.3
נתיבות :שחוזר ולוקח מהיתומים וכן מנכסים שיורשו.
משא"כ בס"ד שמכרו נכסי יתומים לצורך יתומים ולא
לבע"ח של אביהם אחריות היתומים על כל נכסיהם.

שטעו ומכרו ,,,מכרן קיים.
.4
נתיבות :ודוקא שכבר נתנו הב"ד לבע"ח

שטר חלתא,
אבל נתברר הטעות קודם חוזרים אפילו בכלשהו ,שהיוקר
והזול קודם כתיבת שטר חלתא ברשות הלוה קאי )כמ"ש
קג/ו(.

קט  -ג

קט  -ג .1 2אבל אם לא בדקו בשומא ולא כתבו אגרת בקורת
שהיא דקדוק השומא וההכרזה וטעו והותירו:
שתות או פחתו שתות  -מכרן בטל .פחות משתות  -מכרן קיים.
2
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מכריזים על נכסי יתומים.

 .2וכן אם מכרו קרקע בעת שאין צריך להכריז עליו) ,או( במקום שנהגו
שלא להכריז לעולם ,וטעו ופחתו שתות או הותירו שתות  -מכרן בטל
אע"פ שהכריזו.
א) .ויש אומרים דכיון שהכריזו אע"פ שלא היו צריכים  -מכרן קיים(.
ב.ואם רצו בית דין שלא לבטל המכר ויחזירו האונאה

)טור בשם הרא"ש(

)כשטעה בשתות(

–

מחזירין ,לא יהיה כח הדיוט חמור מהם.
ג.פחות משתות  -מכרן קיים והוי מחילה כדין ההדיוט ,אע"פ שלא
הכריזו שאין צריך )הכרזה( באותה העת.
.1כתובות)צט :(:משנה

– שום הדיינים שפיחת

שתות או הותיר שתות :
√מכרן בטל
רשב"ג אומר – מכרן קיים.
אבל עשו בקרת )הכרזה( אף אם מכרו מנה במאתיים או
מאתיים במנה מכרן קיים.
גמ :אר"נ – הלכה כת"ק )שמכרן בטל(.
מאי איירי מתניתין ,אי בלא אכרוז אפילו שוה בשוה
מכרן בטל )כדאמר אמימר משמיה דרב יוסף – ב"ד
שמכרו דלא הכרזה נעשו כמי שטעו בדבר משנה וחוזרין(
?
רישר וסיפא דאכרוזז ול"ק כאן דברים שמכריזים כאן
בדברים שלא מכריזים.
] רישא :פיחת או הוסיף שתות – מכרן בטל
סיפא :עשו בקורת אפילו מנה במאתיים קיים [

.2

פירש הרי"ף :רישא )שפיחת או הותיר שתות
שמכרן בטל( מיירי אף שהכריז אבל דברים שלא
מכריזים ,אבל שוה בשוה מכרן קיים.
וסיפא שאם עשו אגרת שום אפילו מכרו מנה במאתיים
מכרן קיים בדברים שמכריזים ולכן מכרן קיים.

כ"ד הרמב"ם.

א.והרא"ש

– אין לחלק בין דברים שדרכן להכריז או

לא.
בכל גוונא בעו הכרזה אפילו שוה בשוה מכרן בטל.
ורישא דאמרינן שוה בשוה מכרן קיים מיירי בדברים שאין
מכריזים ולא הכריזו.
והר"ן)רב האי( – רישא דברים שמכריזים והכריזו
בשתות מכרן קיים .סיפא דברים שאין מכריזים והכריזו
כיון שדקדקו להכריז אפילו מנה במאתיים קיים.
]כלומר:
רא"ש ,טור – לא הכריזו כלל ,שאם הכריזו )בין
שצריך הכרה או לא( אפילו מנה במאתיים מכרן קיים.
רי"ף ,רמב"ם – בכל גוונא הכריזו
אלא דברים שא"צ הכרזה לא כותבים אגרת בקורת
וכאילו לא הכריזו ,ולכן פיתת שתות או הותיר בטל
[.

סיכום:

דברים שמכריזים
הכריזו

לא הכריזו

√ רי"ף ,רמב"ם

אף מנה במאתיים קיים

אף שוה בטל

הר"ן

יותר משתות בטל ,שוה
קיים
א.אף מנה במאתיים
קיים

אף שוה בטל

הרא"ש

בד"ה:

דברים שאין מכריזים

אף שוה בטל

קי"ל כהרי"ף והרמב"ם.

ב.רמב"ם :כשטעו בשתות שהמקח בטל ורצו ב"ד
לקיים המקח להכריח הלוקח להחזיר אונאה – הרשות
בידם.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

הכריזו

.1

יותר משתות
בטל ,שוה קיים
אפילו מנה במאתיים
קיים
א.אף מנה במאתיים
קיים

לא הכריזו
יותר משתות בטל,
שוה קיים

יותר משתות בטל
שוה קיים

אבל הרא"ש – אם ירצה הלוקח לבטל הרשות בידו,
דכמו שיש ביד ב"ד לבטל המקח כך יש רשות ביד הלוקח
לבטלו שאם נייפה כח היתומים הוא לרעתם שלא ירצו
לקנות מיתומים.
ג.הטור :ואם טעו פחות משתות בדבר שאין מכריזים
שהמקח קיים :
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לפי הר"י – מחזירים אונאה.
√והרמב"ם – היא מחילה .כ"ד הרא"ש.

.1

אלו מוכרים בלא הכרזה כדי שלא לנעול דלת בפני גומלי
חסידים.

שנהגו שלא להכריז לעולם.

פחות משתות מכרן קיים.

סמ"ע :הסבר דברי השו"ע.
שיטת הרא"ש והטור )א – (.אם הכריזו בכל גוונא )ביו
צריך הכרזה או לא( מכרן קיים אף בכפל.
ושיטת הרי"ף ,רמב"ם ) – (.1מירי שהכריזו אלא שיש
לחלק :בדברים שא"צ הכרזה )ולא היו רגילים לכתוב אגרת
בקורת( כאילו לא הכריזו לכן יותר משתות מכרן בטל.
והרמ"א )א :(.פסק כהרא"ש שבכל גוונא שהכריזו מכרן
קיים.

פחות משתות מכרן קיים.
סמ"ע :משום דהוי מחילה וכדין הדיוט.
ובשתות אף שבהדיוט מקח קיים ומחזיר אונאה ,בהקדש
ויורשים תיקנו שיהא המכר בטל .וה"ד כשהביטול לטובת
היתומים.

.2

קט 5 -

בעת שא"צ הכרזה.

סמ"ע :הבאבות  .1ו .2
ה"ה  -הכל בבא אחת )מקום שא"צ הכרזה והכריזו(.
אבל הכ"מ – מהרמב"ם משמע דשתי בבאות הם.
ורישא) (.1מיירי שהכריזו )במקום שמכריזים( אלא שלא
דקדקו יפה בשומא והכרזה.
אבל הש"ך  -נראה כ ה"ה :שתיהם בבא אחת במקום
שא"צ להכריז והכריזו.

בעת שא"צ הכרזה.

טור :מפני שיש בנ"א שלא ירצו לקנות אם יכריזו ,שלא
יקראו להם אוכלי נכסי אכרזתא וגנאי הוא שקונים נכסים
של הצריכים למכור מפני הדוחק.

הותירו שתות – מכרן בטל.
סמ"ע :דס"ל כיון שא"צ הכרזה ודאי לא דקדקו יפה
בהכרזה ודינו.

א .דכיון שהכריזו ,,,מכרן קיים.
סמ"ע)טור( :כיון שהכריזו כשלא היו צריכים

יש
הוכחה שדייקו יפה ומכרן קיים ,אפילו מכרן מנה במאתיים.

כיון שהכריזו
ערוה"ש :ודוקא בקרקע ,אבל מטלטלים אינו מועיל כלל
כיון שאינו בגדר הכרזה בשום מקום.

ב .ויחזירו אונאה.
נתיבות :בין נתאנו יתומים

או נתאנה לוקח אם הוא
לטובת היתומים המקח קיים ויחזירו אונאה )אם נתאנו
לקוחות יתכן שהוא לטובת היתומים לקיים המקח כגון
שהקרקע הוזלה(.

מחזירין
נתיבות :ולא שייך

דין אונאה רק כשהחזיק לוקח או
בע"ח כפי שומת ב"ד והתאנה .אבל אם אחרים הוסיפו על
השומא ובע"ח הוסיף והחזיק לעצמו לא שייך אונאה כלל.

סמ"ע :בסמוך )ג (3יתבאר דהיינו כשמוכרים לצורך
מזונות מסים וכו'  ,ואף שמכרו לשלם למי שהלוה לצורך

קט  -ג33

 .1איזהו העת שאינם צריכים הכרזה:
כשמוכרים לפרוע למי שהלוה לצורך קבורה ,או למזון האישה והבנות,
או ליתן מנת המלך .וכן ב"ד שמכרו דברים שאינם טעונים הכרזה:
וטעו בשתות  -מכרן בטל ,פחות משתות  -מכרן קיים.
.2ואלו הם הדברים שאין מכריזין עליהם:
העבדים והשטרות והמטלטלים ,אלא שמין אותם בבית דין ומוכרים
אותם מיד ואם השוק קרוב למדינה מוליכים אותם לשוק:
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.1

כתובות)ק :(:שעה שאין מכריזים – דאמרי
בנהרדעי לכרגא ולמזוני ולקבורה מוכרים בלא הכרזה.
ומקום שאין מכריזים – דאר"נ מעולם לא עשו אגרת
בקורת )הכרזה( בנהרדעא ,משום דקרו ליה בני אכלי
נכסי אכרזתא.

.2

ואלו דברים שאין מכריזים עליהם :העבדים
והמטלטלים והשטרות.
עבדים – שמא ישמעו ויברחו.
מטלטלים ושטרות – שמא יגנבו.
פרש"י :שמא יגנבו – כשנאספים לראותם.
בני אכלי – דגנאי להם שקונים נכסים שב"ד מוכרים
מדוחק הנושה את היתומים.

קט 6 -

התו"ס :עבדים שטרות ומטלטלים אין אישה ולא
בע"ח גובה מהם ,אא"כ ייחדו לכתובתה א"נ תפסו
מחיים.
והרא"ש – אע"פ שלא משתעבדים לבע"ח מ"מ
כשנראה לב"ד שטוב יותר למוכרן מאשר קרקעות
מוכרים.
תו"ס :מאי קמ"ל דלקבורה מוכרים בלא הכרזה ,וכי
יעלה על הדעת שיהא המת מוטל בבזיון ל' יום ?
וי"ל דה"ק או לוו לצורך דברים אלו ,כשרוצים לפורען
אין צריך הכרזה כדי שלא תנעול דלת בפני עושה גמ"ח
המלוה לכך.
וה"ה תירץ – שאפילו הכרזת שעה אין עושים.

קט  -ד

אפוטרופוס או ב"ד שלוו לצורך היתומים  -מוכרים שלא
בהכרזה ופורעים .וכן בית דין דזבין ואחריותא איתמי אם טרפו ממנו
גובה הלוקח שלא בהכרזה.
בלא הכרזה.
סמ"ע :טעמו כדלעיל ס"ג .3שלא תנעול דלת בפני עושי
גמ"ח שמלווים לצורך כך.

והש"ך – כאן הטעם דהוי כבעל דבר שפורע לבע"ח
)שא"צ הכרזה ל' יום כמ"ש קג/א( .ולכן אם הוא בע"כ
)שאינם רוצים לפרוע( תלוי במחלוקת ב )רנג/א  -שי"א
שצריך הכרזה ל' יום(.

קט  -ה  .1הא דאמרינן שאם טעו ב"ד ופחתו שתות או הותירו
שתות מכרן בטל ,היינו כשהורידו לבעל חוב בשומת בית דין .אבל בית
דין שמכרו קרקעו או עבדים של יתומים שוה מנה במאתים  -אין הלוקח
יכול לחזור בהם ,לא יהיה כח הדיוט חמור מכח היתומים.
א .וכן הדין באפוטרופוס שמכר קרקע ועבדים שאין הלוקח יכול לחזור
בהונייה כדין הדיוט.
ב ) .וי"א דכל שפחתו או הותירו שתות מכרן בטל(

.1

משנה – שום הדיינים
כתובות)צט:(:
שפיחתו שתות או הותירו שתות – מכרן בטל.
√רמב"ם :ב"ד ופחתו שתות או הותירו שתות מכרן
בטל ,היינו כשהורידו לבעל חוב בשומת בית דין .אבל
בית דין שמכרו קרקעות או עבדים של יתומים שוה מנה
במאתים  -אין הלוקח יכול לחזור בהם ,לא יהיה כח
הדיוט חמור מכח היתומים
א.וכן הדין באפוטרופוס שמכר קרקע ועבדים שאין
הלוקח יכול לחזור בהונייה כדין הדיוט.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

)טור בשם ה"ר יונה והרא"ש(:

ה"ה – המשנה מיירי דוקא כשהורידו לבע"ח בשומת
ב"ד כשלא מצאו מי שיקנה בשומתם ,לפיכך אם הותירו
לו )לקחו ביוקר( חוזר.
אבל לוקח שלקח מדעת עצמו בהכרזה דינו כשאר לוקח
קרקע שאין אונאה בקרקעות.
אבל אם נתאנו היתומים בכל גוונא חוזרים )רמב"ן(.
ב.אבל הרב יונה – בין לוקח בין בע"ח עצמו אם
נתאנה יתר על שתות חוזר.
שדוקא בשליח שמכר אם הותיר הותיר למשלח )ואינו
חוזר( ,ואם פיחת אומר לו המשלח לתקוני שדרתיך ולא
לקלקולי )וחוזר(.
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אבל ב"ד שמכרו ,כמו שהיתומים סומכים על ב"ד ,כך
הלוקח סומך עליהם והוו ב"ד שלוחים של שניהם ,לפיכך
אם פחתו או הותירו שתות מכרן בטל )ואין חילוק ביו
בע"ח ללוקח(.

.1

כשהורידו לבע"ח.

סמ"ע :המשנה )כתובות צט (:שום הדיינים שפחתו שתות
מכרן בטל.
והרמב"ם מפרשו דוקא כשמכרו לבע"ח אבל כשמכרו
ללוקח אינו חוזר.
והרא"ש – חולק ומפרשו אף בלוקח שנתאנה חוזר.

אבל ב"ד שמכרו.
סמ"ע :טעמו -
דוקא שנותנים למלוה בחובו שאז צריך לקבלו כמו ששמוהו
)ולא פחות( מש"ה אם הותיר שתות המקח בטל.

קט 7 -

משא"כ כשב"ד מוכרים שדה לאדם אחר שאינו חייב לקנותו
אלא ברצונו כמו שאר הדיוטות שלוקחים זמ"ז – קי"ל שאין
אונאה לקרקעות.
מ"מ אם המעות הם ליתומים )שב"ד מכר בזול( מכרן בטל
בשתות.
כ"ד הרמב"ם.
אבל דעת ראב"ד והרא"ש – דגם בטעה הלוקח ביתר
משתות המכר בטל ,דכיון שקנה בשומת ב"ד לא עלה על
דעתו שיאונה ,וזהו דעת הרמ"א )ב.(.
ערוה"ש :ואף לדעה זו אם מכר אפוטרופוס נכסי יתומים
דינו כהדיוט שמכר שאין הלוקח יכול לחזור בו )שאין
אונאה לקרקעות( ,מ"מ אם טעה האפוטרופוס אפילו
בכלשהו חוזר כדין שליח שטעה.

אבל ב"ד שמכרו.
ש"ך :אפילו מכרו לפרוע לבע"ח דינו שאין הלוקח יכול
לחזור בו.
לאפוקי הב"ח – שאם מכרו לפרעון בע"ח יכול לחזור .

קט  -ו

 .1מכרו על ידי שליח ונתאנה השליח בכל שהוא  -המכר
בטל ,ואם אינה השליח לקונה דינו כשאר כל אדם )וזכה המשלח ביתרון(.
.2הגה :ודוקא שליח ב"ד אינו כמותם ,אבל שופט הממונה בהורמנא דמלכא שלוחו הרי הוא
כמוהו אפילו לעניין טעות )ריב"ש(.

.1

כתובות)ק :(.אסיקנא – שליח אין דינו
כדיינים אלא כאלמנה שבטעות כלשהו מכרו בטל.

מכרו בטל.

רב האי – ל"ש נתאנה שליח או לוקח מכרו בטל.
כ"כ רש"י – כמו בשליח שנתאנה מכרו בטל ,דא"ל
לתקוני שדרתיך ולא לעוותי ,ה"נ אם נתאנה לוקח.
√הרב יונה – דוקא שנתאנה שליח מכרו בטל ,אבל
נתאנה לוקח דינו כשאר אדם ,והמשלח זוכה ביתרון.
וכנ"ד הרמב"ם.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

מכרו בטל.
.1
נתיבות :ולא מיקרי ב"ד

אע"פ שנעשה בשומת ב"ד ,כיון
שגם מעשה המכירה צ"ל ע"י ב"ד )משיכה וכו'( ,אבל
כשנעשה המכירה ע"י שליח דינו השליח שמכר וחוזר
בכלשהו.

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

בס"ד.

חו"מ
חלק ב6

הלכות גביית חוב מהיתומים
אין נזקקין לנכסי קטן ,ומתי נזקקין

קי 1 -

סימן קי :אין נזקקין לנכסי קטן ,ומתי נזקקין.
ובו י"א סעיפים.

) ב"ב :קעד .ערכין :כב .ב"ק :קיא ,קיב(.

קי  -א11
 .1כבר נתבאר בתחילת סימן ק"ח :שאין גובים
מיורשים קטנים שלא הגיעו לי"ג שנה ,אפילו יש עליהם שטר שום
מלוה שאינה על אחד משלשה דרכים שנתבאר שם ,א.אפילו היה בו
נאמנות ואפילו היה בו כל תנאי שבעולם אין גובים בו.
 .2אא"כ יש עליהם מלוה בריבית שלוה אביהם מעכו"ם ,שקבל עליו
לדון בדיני ישראל שלא יתבע ליתומים עד שיגדילו ,ולא קבל עליו שלא
יקח ריבית.
.3הגה :הר"ן)רשב"א( :וכן אם ראו ב"ד שיש בו שאר תועלת ליתומים לגבות כשהם קטנים,
כגון שבעל חוב רוצה לוותר קצת ולמחול להם כדי שיגבה עכשיו  -הרשות ביד בית דין
להגבותו )דהוי כמו שטר שיש בו ריבית דנזקקין להם ,מ"מ צריך להעמיד להם אפילו לקטנים לפי שעה שיהפכו בזכותן(.

 .4וכן נפרעים מהם כתובת אשה כמו שנתבאר בטור אבן העזר.

.1

ב"ב)קעד :(.אין נזקקין לנכסי יתומים קטנים.

מ"ט ?
א"ר פפא

– פריעת בע"ח מצוה ,ויתמי לאו בני מעבד

מצוה נינהו.

√ור"ה ברי דרבי
מאי בנייהו ?

יהושע – אימור צררי אתפסיה.

בשחייב מודה .א"נ שמתוה ומת בשמתיה.
לפי רב פפא – כיון דלאו בני מעבד מצוה נינהו אין
נזקקין.
ולרב הונא – כיון שמצוה על יתומים לפרוע חוב אביהם
אלא דחיישינן לצררי ,כיון דליכא למיחש לצררי נזקקין.
והילכתא :כר"ה בריה דרבי יהושע.

הטור :ה"ה אם הוא תוך זמן הפרעון.

א.בעה"ת :י"א ששטר שיש בו נאמנות עליו ועל
יורשיו נפרעים מהם אף שהם קטנים.
√ואינו מסתבר – דכיון דחיישינן לשובר אף
בנאמנות יש חשש לשובר.
כ"כ הרא"ש.
כ"כ הרמב"ם – יורשים קטנים אין נפרעים מהם שט"ח
אפילו יש בו כל התנאים שבעולם עד שיגדלו ,שמא יש
ראיה ששוברים בו השט"ח.
כ"כ ראב"ד ,ה"ה.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

.2

ערכין )כב :(.אר"י א"ר אסי – אין נזקקין לנכסי
יתומים אא"כ ריבית אוכלת בהם.
ורבי יוחנן אמר – או לשטר שיש בו ריבית או לכתובת
אישה.
ואסיקנן :ריבית אוכלת בהם – אם בע"ח ישראל מי
שבקינן ליה למיכל ריבתא ,ואי בע"ח עכו"ם מי ציית
להמתין להכריז ל' יום?
מיירי בגוי שקיבל עליו לדון בדיני ישראל להמתין אבל
על ריבית לא ויתר.

.4

אה"ע)קד/א() :גבייה לצורך כתובה( וכן ב"ד
שמכרו דברים שאינם טעונים הכרזה וטעו בשתות מכרם
בטל פחות משתות מכרם קיים.
ואלו הן הדברים שאין מכריזים עליהם :העבדים,
והשטרות ,והמטלטלים.
העבדים שמא ישמעו ויברחו .והשטרות והמטלטלים שמא
יגנבו .לפיכך שמין אותם בבית דין ומוכרים אותם מיד.

אין גובים.
.1
ת' חת"ס :העתק מתקנת

ד' ארצות – מוסכם לגבות
שט"ח שאין בו ריעותא אף מיתומים קטנים ,אחר זמן פרעון
בשבועה ,ותוך זמנו בלא שבועה.
משמע אפילו לגבות עדות ולקיים השטר.

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

חו"מ
חלק ב6

בס"ד.
קצה"ח:

הלכות גביית חוב מהיתומים
אין נזקקין לנכסי קטן ,ומתי נזקקין

אין גובים

להיזקק לבע"ח בנכסי עובר.

מעשה בא לידי מי שנפטר והניח אשתו מעוברת ובא בע"ח.
האם נזקקים לנסי עובר ?
 לפי הרי"ף ביבמות שעובר אין לו ירושה )וכ"דהש"ך( ,דעובר פוסל ואינו מאכיל )יבמות סז ,(.א"כ
אחי המת או שאר יורשים יורשים והוי נכסי גדול
ונזקקין לנכסים.
אומנם לפי דעת החולקים שעובר נמצא בירושה
דממילא  ,א"כ הוי נכסי קטן שאין נזקקין להם.
 לפי דעות החולקות שעובר בר ירושה ,מ"מ ס"ל להושאינו פוסל משום דסמוך מיעוטא דמפילות למחצה
דנקבות והו"ל זכרים מיעוטא )מ"מ לעניין ירושה גם
בת יורשת רק לעניין לפסול אינו פוסל(.
וא"כ ג"כ אם יש לעובר אחים גדולים נראה שנזקקין
לבע"ח נגד חלק העובר ,דסמוך מיעוטא דמפילות
למצחה נקבות והו"ל זכרים מיעוטא והוי של אחים
גדולים.
כיו"ב כתב הר"ן – דוקא שהוא ודאי של קטנים אז אין
נזקקים )כמ"ש הרמ"א ס"ס א(  ,וא"כ כשאין לעובר
רק אחיות אין נזקקין דליכא מיעוט דנקבות ,אבל
כשאין לו אחים גדולים אין חוששים לעובר.
סיכום :כשיש לעובר אחים גדולים נזקקין לבע"ח ,אבל
כשאין לו אחים גדולים קשה לסמוך על הרי"ף ואין נזקקין
לבע"ח.
מ"מ נתיבות – מחלק ,חלק עובר אין האחים זוכים בו,
שהרי אם נשתבח הוא של העובר ,ואין נזקקין לבע"ח שהרי
אחרי שיולד תיפול הירושה גם לפניו.
כ"פ ערוה"ש :ואע"פ שבודאי יש לעובר חלק כשיולד ,מ"מ
כיון שעדיין אינו בעולם אין בו כח לעכב תשלום החוב.
וטעמו – כיון שהטעם שלא גובים מקטנים הוא רק חששא
בעלמא.

קי 2 -

או"ת :אבל אם כתוב בשטר שיגבה אף מיורשים קטנים
תנאו קיים וגובה מהם.

.2

אא"כ  ,,,מלוה בריבית.

סמ"ע :כדי שלא יכלה קרנם בריבית וזוהי טובתם לפרוע
מנכסיהם  .ובזה מוכרים בשומא בלא הכרזה ל' יום כיון
שהתוספת שנקבל בהכרזה הוא ספק ובריבית ודאי.
)והש"ך – אא"כ יקבל על עצמו לא לקחת ריבית ב ל' ימי
ההכרזה(.
ול"ד לכתובת אישה ) (.4שמוכרים מפני החן בהכרזת ל'
יום ,אא"כ מוכרים כדי שלא יתנו לה מזונות שאז דמי
לריבית שמוכרים בלא המתנה.

ריבית אוכלת.
ערוה"ש :וכן אם יש שט"ח מישראל בריבית עם היתר
עיסקא גובים מהיתומים ,ואין ביכולת ב"ד להכריח המלוה
להמתין עד שיגדלו בלי ריווח.

עד שיגדלו.
סמ"ע :דאל"כ בלי בעיית ריבית הרי הגוי יכפם לפרוע
אף שהם קטנים ,דבדינהם אין חילוק בין גדול לקטן .ולכן
מיירי שהגוי מוכן להמתין עד שיגדלו ,אבל על ריבית לא
מוכן לוותר.

.3

הרשות ביד ב"ד להגבותם.

ש"ך :ה"ה אם יש קנס על הפרעון )ראנ"ח(.

.4

כתובת אישה.

סמ"ע:

וטעמו – משום חינא )אה"ע קד/א(.

קי  -א22

 .1ואם יש יתומים קטנים וגדולים  -המלוה נפרע
מהגדולים חלק המגיע להם ,וכדי שיפרע בעל חוב מחלק הגדולים צריכין
בית דין להעמיד אפוטרופוס לקטנים ולחלק עם הגדולים ,ויגבו לבעל
חוב מהגדולים חלקם המגיע להם לפרוע.
 .2הגה :הר"ן :הא דאין נזקקין לנכסי קטנים היינו שהוא ודאי של קטנים אבל יש לספק
שמא מורישם עדיין חי אע"פ ששמעו בו שמת גובים מנכסיהם.

.1

ת' הרא"ש :ואם יש יתומים קטנים וגדולים -
המלוה נפרע מהגדולים חלק המגיע להם ,וכדי שיפרע
בעל חוב מחלק הגדולים צריכין בית דין להעמיד
אפוטרופוס לקטנים ולחלק עם הגדולים ,ויגבו לבעל חוב
מהגדולים חלקם המגיע להם לפרוע.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

כ"כ הרשב"א – ואפילו יודו הגדולים לבע"ח שהם
יודעים שלא נפרע החוב ולא התפיס אביהם צררי ,אפילו
אמרו שאביהם הודה בפניהם בשעת פטירתו – אין
משגיחים בהם לחייב הקטנים.

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

בס"ד.

חו"מ
חלק ב6

הלכות גביית חוב מהיתומים
אין נזקקין לנכסי קטן ,ומתי נזקקין

קי 3 -

ואפילו באו העדים שהודה בפניו בשעת פטירתו אין
מקבלים עדים שלא בפני בע"ד וכ"ש שהאחים אינם
בתורת עדות.

ואף כשיש להם אפוטרופוס אין נזקקים להם.

הר"ן :אין נזקקין – ה"ד שודאי מת מורישן ונפלו
הנכסים לפני קטנים ,אבל אם הוא ספק אפילו שמעו בו
שמת כיון שעדיין ספק חי נזקקים לנכסים.
בעה"ת :אף שיש נאמנות בכתובה אין נזקקין להם
אלא בשבועה.
אין נזקקים לנכסי יתומים – ל"ד יתומים אלא ה"ה לכל
יורש.

אם יש ספק.
.2
ערוה"ש :וטעמו – כיון שכל מה שלא נפרעים מקטנים

.2

הוא מחשש צררי ,וכ"ז שלא נתברר בודאי שהנכסים שלהם
גובים מהנכסים ,שאין ספק צררי מוציא מודאי חיוב כשיש
עוד ספק בעיקר הנכסים של מי הם.

קי  -ב

 .1טעמא דאין נפרעים מהקטנים משום דחיישינן שמא
התפיס אביהם למלוה צררי ,א.לפיכך אם תפס משלהם אפילו אחרי
מות אביהם ,והוא בענין שיכול להחזיק בו לטעון לקוח היא בידי -
מהניא ליה תפיסתו כיון שידוע וברור לו שלא נפרע מאביהם:

.1

ב"ב)קעד :(.אין נזקקין לנכסי יתומים קטנים.

מ"ט ?
א"ר פפא

– פריעת בע"ח מצוה ,ויתמי לאו בני מעבד

מצוה נינהו.

√ור"ה ברי דרבי
מאי בנייהו ?

יהושע – אימור צררי אתפסיה.

בשחייב מודה .א"נ שמתוה ומת בשמתיה.
לפי רב פפא – כיון דלאו בני מעבד מצוה נינהו אין
נזקקין.
ולרב הונא – כיון שמצוה על יתומים לפרוע חוב אביהם
אלא דחיישינן לצררי ,כיון דליכא למיחש לצררי נזקקין.
והילכתא :כר"ה בריה דרבי יהושע.

א.הטור :לפיכך אם תפס משלהם אפילו אחרי מות
אביהם ,והוא בענין שיכול להחזיק בו לטעון לקוח היא
בידי  -מהני ליה תפיסתו כיון שידוע וברור לו שלא נפרע
מאביהם
ב"י – ודברי טעם הם ,וכ"מ מבעה"ת.

ריטב"א :היה המלוה מוחזק בשדה של לוה במשכונא :
י"א – שנזקקים לו לגבות ממה שבידו.
וי"א – שאין נזקקים בעודן קטנים ,מ"מ לא מסלקים ממנו אלא
מניחים בידו עד שיגדלו היתומים.
רי"ו :תפס המלוה מעות שהניח להם אביהם בלא עדים וטוען
שכך היה אביהם חייב לו – לא מוציאים ממנו וא"צ שבועה
אפילו היתומים קטנים.
ואם תפס בעדים אם יש לו שטר נשבע.
תפס מטלטלים והם בעין נותנים ביד שליש עד שיגדלו ונשבע
ונוטל.
וה"מ שטוען שתפסם עתה בשביל חובו ,אבל טוען שמשכנם לו
אביהם נשבע ונוטל.

.1

שמא התפיס ,,,צררי.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

סמ"ע :לאפוקי מרב פפא שהטעם לפי שפריעת בע"ח
מצוה וקטנים לאו בני מעבד מצוה נינהו .ולפ"ז לא מהני
תפיסה.

א.
טור:

אם תפס משלהם.

לפיכך מותר לתפוס.
והש"ך – פירוש ואין בו משום גזל ,מ"מ אם הודה בב"ד
שתפס לאחר מיתה צריך להחזיר להם לפי שאין נפרעים
מנכסי יתומים קטנים ,ואפילו לאחר תקנת הגאונים ,שרק
גדולים שיכולים להשבע להם גובים מטלטלים ,ולכן לא ילך
לב"ד .ודוקא כשתפס בחיי אביהן מהני תפיסה.
] כלומר  -לפי הש"ך לא מהני מיגו נגד עדים כשתפס
לאחר מות אביהם ,ורק רשאי להעלים תפיסתו
מיהו האו"ת – אף כשבא לב"ד לא מוציאים מידו
[
כ"פ ערוה"ש.
ש"ך)רי"ו( :מיהו אם תפס מעות מהני אפילו בפני
עדים  ,אם יש לו שטר ואין מוציאים ממנו אלא משביעים
אותו.
וגם הטור – מודה לזה ,דכיון שתפס מעות הו"ל כנפרע כבר
ולא נזקקים ליתומים לפרוע מהם ,משא"כ כשתפס
מטלטלים שאינם לפרעון.
מיהו קצה"ח – אף בתפיסת מעות לאחר מיתה לא מהני
אלא במיגו )שתפס בלא עדים(.
והנתיבות – כיון שלדידן מטלטלי דיתמי משעבדים לבע"ח
כשתפס המעות הוי כנפרע כבר.

קצה"ח:

תפיסה לאחר מיתה.

מהרש"ך :תפיסה לאחר מיתה לא מהני ,דלא עדיף המיגו
)כשתפס בלא עדים( מאם יש עדים שחייבים היתומים,
דקי"ל אין מקבלים עדים בפני קטנים.

יח ִתי:
ש ָ
ָ
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כ"ד הרש"ל.
אומנם המל"מ – רוב ככל הפוסקים פסקו דמהני תפיסה
אף לאחר מיתה ,דלא שייך לא מקבלים עדים רק להוציא
אבל לתפוס )והחזיק( מקבלים כמ"ש הר"ן.
ולפענ"ד – דברי מהרש"ך עיקר.
מ"ש הר"ן – להחזיק מקבלים עדים ,הר"ן מיירי כשבא
להגן על עצמו זמנית ,שב"ד תובעים עבור המלוה והלוה
מביא עדים לפטור עצמו זמנית ,וכשיבוא המלוה עצמו שוב
יחזור הלוה ויביא עדים בפני בע"ד.
וגם המיגו שלו לא יעזור ,שהרי העדים מהני להצילו זמנית
וכשיגדל שוב יביא עדים ,וא"כ לעניין מיגו אדרבה כשיגדל
לא יועיל המיגו שהיה לו אז ,שהרי כבר הודה בפני ב"ד
שיש לו מנכסי קטן )מיגו למפרע( ,וא"כ כיון שהמיגו לא
יועיל גם עכשיו לא יפטור אותו זמנית ומוציאים מידו מיד.
ע"כ נראה כהכרעת מהרש"ך ,רש"ל ,מר"מ מינץ
וכהכרעת הש"ך.
והנתיבות – נ"ל עיקר כהתומים ,דמהני תפיסה מחיים שלא
כהש"ך –
א .מ"ש דלא עדיף מיגו מעדים שאף בעדים לא מקבלים,
ל"ד דשאני עדים שהתורה לא האמינה להם שלא בפני

קי  -ג
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בע"ד ,משא"כ במיגו שהיא הוכחה שאומר אמת מדלא
טען טענת אחרת.
ב .ועוד שלא מקבלים עדות להוציא אבל להחזיק
מקבלים.
ג .מ"ש שמיגו שלו כשיגדל הוי מיגו למפרע – לא נהירא
דכיון שיש לו מיגו מהני אף כשיגדלו ,שהדיינים עדים
שהיה לו מיגו טוב.

לטעון לקוח הוא.
סמ"ע :כיון שתפס בלא עדים

או שלא ראו עתה בידו
)שיכול לומר החזרתי( שאז נאמן במיגו של לקוח או
החזרתי .ולכן גם עכשיו שטען שלא נפרע ולא אתפסיה
צררי נאמן שלא להוציא מידו.

מהני תפיסתו.
ש"ך :ואם כתוב בשטר נאמנות נגד צררי או נגד שום
תנאי בשטר – נזקקים להם .וכן אם עשה תנאי בפירוש
שיגבה מיתומים קטנים מהני.
כ"כ ראנ"ח.
ערך לחם :מהני תפיסתו – אף בלא שבועה.

נזקקין לנכסי ערב אעפ"י שהיתומים קטנים:

טור :כשמת הלוה והניח יתומים קטנים ויש למלוה ערב
:
√רמב"ם – נזקקים לנכסי הערב ,ול"א סוף סוף ערב
חוזר ליתומים ,שהרי אין הערב יכול לגובת מהם כשהם
קטנים.
ואע"פ שכשהלוה פטור אף הערב פטור ,כאן יתומים
חייבים לכשיגדלו ,ונמצא שבני חיובא נינהו אלא דאריה
רביע עלייהו.
וה"ז כמלוה שתבע ללוה ואין לו במה לפרוע שגובה
מהערב.
כ"כ ה"ה]רשב"א[.
והרמב"ן – אין נפרעים מהערב כלל ,אפילו ערב קבלן.

נכסי אדם ערבים לו ,וכמו שמנכסיהם א"א לפרוע כך
א"א לפרוע מהערב )רגיל( שלהם.

לנכסי ערב.
ש"ך :ה"ה שנזקקים לנכסי לקוחות.

לנכסי ערב.
ערוה"ש :טעמו ,שהרי אין כרגע הפסד ליתומים ,ואע"פ
שנכסי אדם ערבים לו מ"מ הערב הוא למורישם ואפשר
לגבות ממנו ,אבל הנכסים אע"פ שבשעת הלוואה היו של
מורישם עתה הם של היתומים ומהם לא גובים.

והרא"ש – בערב רגיל לא יכול לפרוע אבל מערב
קבלן יכול לפרוע והוא יפרע מהיתומים לכשיגדלו ,שהרי

קי  -ד
 .1קטנים שציוה מורישן ואמר תנו שדה או מנה לפלוני
נזקקין לנכסיהם אחר שמעמידים להם אפוטרופוס להפך בזכותם.
וכן אם אמר תנו מנה זו או תנו שדה זו לפלוני  -נזקקין לנכסיהם אחר
שמעידים להם אפוטרופוס.
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

יח ִתי:
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ָ
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א.ולהרמב"ם בזו  -אין צריך להעמיד אפוטרופוס.
 .2יורש גדול שנתן נכסי מורישו לקטן ויצא שטר חוב על המוריש
מורידים בעל חוב לנכסיו:
.1ערכין)כב :(:אמר רבא

הילכתא אין נזקקין

לנכסי יתומים ,ואם אמר תנו נזקקין.
שדה זו ומנה זו נזקקין ואין מעמידין אפוטרופוס.
שדה סתם ומנה סתם נזקקין ומעמידין אפוטרופוס
√אמרי נהרדעי בכולהו נזקקין ומעמידין אפוטרופוס,
לבד מנמצאת שדה שאינה שלו דאחזוקי סהדי בשקרי לא
מחזקינן.
אמר רב אשי :הלכך אזדקוקי לא מזדקקינן דהא אמר
רבא הלכתא אין נזקקין ואי מזדקקינן מוקמינן
אפוטרופוס.
דאמרי נהרדעי בכולהו נזקקין ומעמידין אפוטרופוס לבד
מנמצאת שדה שאינה שלו דאחזוקי סהדי בשקרי לא
מחזיקינן.
כ"כ הרי"ף  ,רא"ש.
פרש"י :נזקקים – ומעמידים אפוטרופוס ליתומים
לברר להם חלק יפה ולהגבות לזה מהזיבורית.
בכולהו – אפילו שדה זו ומנה זו.
אבל נמצאת -ביד יתומים שדה שלא היתה של אביהם
אלא גזולה נזקקים להוציא גזלה מידם וא"צ
לאפוטרופוס ,דאמרינן סהדי על הגזלה בשקרי לא
מחזיקינן.
והתו"ס – מעמידים אפוטרופוס לברר אם פרע ולבקש
אם יש שובר בין חפצי המת או לחפש עדים על התפסת
צררי.
הרא"ש :אף ב ג' דרכים שנזקקים לכנסי יתומים
מעמידים להם אפוטרופוס.
ב"י :להלכה – כהטור וש"פ שפסקו כרב אשי דבתראה
הוא.
א.אבל הרמב"ם :במנה זו ושדה זו – אין
מעמידים להם אפוטרופוס ,כיון שפירש המנה והשטר
שוב אין לערער.
ב"י  -והינו כרבא.

טור :דוקא שציוה כן בשטר כת"י "תנו מנה לפלוני" וניכר
שהוא כת"י ,אבל אם ציוה בעדים אין נזקקים לפי שאין
מקבלים עדות בפני קטנים.
ב"י – והיינו לדעת הרא"ש לקמן )ס"ט( שאין מקבלים עדי
צוואה אפילו בפני אפוטרופוס.
ומ"ש שניכר שהוא כת"י הא בעינן שיהא מקוים בחיי אביהם ?
וי"ל שניכר שהוא כת"י היינו שנתקיים בחיי אביהם.
א"נ שהדיינים עצמם מכירים כת"י וא"צ לעדים.
כ"פ הט"ז.
ערוה"ש – אבל לחולקים )לקמן י"ג( שמקבלים עדי צוואה
בפני אפוטרופוס ,ג"כ מקבלים אף עדים .וכ"ד רו"פ  ,וכן
עיקר.

.2

ת' הרא"ש :יורש נתן נכסי מורישו לקטן ויצא
שט"ח על המוריש ,אם יורדים לנכסי קטן ?
תשובה :אם השטר מקוים מורידם בע"ח לנכסים ואם אינו
מקוים לא מורידים ,לפי שאין מקיימים שלא בפני בע"ד.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

ב"י  -ותימה הא אסיק רבא )ב"ק קיב (:מקיימים שטר
שלא בפני בע"ד ?
ומהר"י חביב – צריך לחלק בין כאן לשאר מקומות.
ול"נ – לחלק ,דשאני קטן כיון שיש לחוש לפרעון מש"ה
אין נפרעים ממנו אפילו יש בו כל תנאי שבעולם ,הילכך
אין מקיימים.
ורי"ו :שטר צוואה אין מקיימים אלא בפני בע"ד ,ול"ד
לקיום שטרות דעלמא שעדים החתומים בו נעשה כמי
שנחקרה עדותם בב"ד ,דשטר צואה אינו אלא זכרון
דברים.
ומ"ש בערכין )כב (:אמר תנו נזקקים לנכסי יתומים ,היינו
שאמר בפני ב"ד או שכתב בכת"י בשטר )ראב"ד(.
אבל ש"פ כתבו :שדינו כמו שאר שטרות וגובים בו
אפילו מקטנים.
ב"י ולפ"ז אפשר לתרץ שהרא"ש ס"ל כראב"ד.
אבל הרמב"ם :קרקע שהיתה בחזקת קטנים
מקיימים השטר אע"פ שהיתומים קטנים.
כ"כ בעה"ת.

.1

תנו שדה ,,,נזקקים.

סמ"ע :טעמו – דכל שאומר תנו הו"ל חייב מודה שהוא
מ ג' דרכים שנזקקים לקטנים.

תנו מנה זו.
סמ"ע :ברישא – קמ"ל שאפילו מנה סתם נזקקים.
ובסיפא – קמ"ל שאפילו מנה זו צריך להעמיד אפוטרופוס
אע"פ שהוא מבורר  ,שמא יוכל לבטל הצואה ,וגם כדי
לברר להם חלק יפה ,וגם שמא אמר מנה מדינה ולא צורי.

א .ולרמב"ם בזו אין צריך.
סמ"ע)ה"ה ,נמ"י( :לרמב"ם היתה

גירסה אחרת

בגמרא ,וכן מ"ש בשמו ס"ב.
והש"ך – לא היתה גירסה אחרת ,אלא שהרמב"ם פסק
כרבא ,ורק בס"ה י"ל שהיתה לו גירסה אחרת.

.2

נכסי מורישו לקטן.

סמ"ע :אע"פ שנתבאר ב )קח/ג( שאין נזקקים לנכסי קטן
אפילו יוצא עליהם שט"ח מקוים ובנאמנות מפורש !
התם טעמא שאילו היה גדול היה מוציא שובר על השט"ח
או שהיה מברר שהתפיסו לו צררי .אבל כאן שהיורש היה
גדול אלא שמסרו לקטן אם היה שובר או צררי הוא היה
מוציאו.
והש"ך -כאן מיירי שהשטר תוך זמנו ולכן נזקקים משא"כ
שם.
וערוה"ש – כיון שעל הגדול מוטל לפרוע החוב ונתנו
לקטן ,ה"ז דומה לאדם שלוה ונסע למדינת הים דנפרעים
שלא בפניו.

יח ִתי:
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א"נ שאין ביכולתו להפקיע החוב ע"י מסירה לקטן )או"ת(.

ויצא שט"ח.
סמ"ע :המחבר פסק כהרמב"ם שאף שטר שאינו מקוים
מורדים לנכסי קטן כיון שאפשר לקיימו שלא בפני בע"ד,
שמהדין עדים החתומים בשטר נעשה כמי שנחקרה עדותם
בב"ד ,אלא שהחמירו חז"ל לקיים ,והם אמרו שאפשר
לקיימו שלא בפני בע"ד.
והרא"ש שפסק כאן שצריך להיות מקוים ,אע"פ שבעלמא
מקיימים שטר שלא בפני בע"ד !
טעמו – שבעלמא כשמקיימים שטר שלא בפני בע"ד ,אח"כ
באים לגבות בפניו ואז יכול לברר אם מזויף.
משא"כ בקטן זה שהיה מורישו גדול ,אם יקיימו בקטנותו
היו גם מוציאים מידו בעודו קטן כיון שבאו לידו מיורש
גדול ,ולכן לא עבדינן תרי קולי גם לקיים בפני קטן וגם
לגבות ממנו בקטנותו .ולכן צריך להיות מקוים.
והט"ז – יש לחלק ,מה שהעדים החתומים נעשה כמי
שנחקרה עדותם בב"ד  ,ה"מ בבע"ד גדול ,אבל בקטן אפילו
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היו העדים כאן בפני ב"ד ואומרים לא היינו מקבלים עדותם
כיון שהוא קטן ,ולמה תועיל מפי כתבם.
נתיבות :והא דהלך למדינת הים דגם נפרעים ממנו ואפ"ה
מקיימים שלא בפניו ! שאני התם שהוא תקנת חז"ל שאף
מקבלים עדות שלא בפניו שלא יהא כ"א לוה והולך למדינת
הים ,ולכן כ"ש שמקיימים שטר שלא בפניו )אף שאח"כ גם
גובים שלא בפניו( ,משא"כ נגד היתומים לא שייך תקנה זו
)כמ"ש בערכין כב.(:

מורידים בע"ח לנכסים.
ערך לחם :יתום קטן שהוציא שטר על

שדה שדר בה
ראובן שני חזקה בחיי מורישו של קטן – מקבלים עדי חזקה
או עדי קניין של ראובן ,דלפטור עצמו מקבלים שלא בפני
בע"ד.
אבל אם היה ליתום שני חזקה למורישו וזה שדר בה עכשיו
אין לו חזקה אלא שטוען שקנה – אין מקבלים עדי קניין,
אע"פ שדר בה עכשיו ,דלא חשוב לפטור עצמו כיון שדר בה
המוריש שני חזקה.

קי  -ה11

 .1יתומים קטנים שנמצאת קרקע שאינה שלהם ,אלא
טען הטוען שהיא גזל ביד מורישיו  -נזקקים להם ,ואם נמצאת גזולה
מחזירים אותה לבעלים.
א .ולהרמב"ם צריך להעמיד להם אפוטרופוס לטעון ולדון.

.1

שם√ :אמרי נהרדעי בכולהו נזקקין ומעמידין
אפוטרופוס ,לבד מנמצאת שדה שאינה שלו דאחזוקי
סהדי בשקרי לא מחזקינן.
אמר רב אשי :הלכך אזדקוקי לא מזדקקינן דהא אמר
רבא הלכתא אין נזקקין ואי מזדקקינן מוקמינן
אפוטרופוס.
דאמרי נהרדעי בכולהו נזקקין ומעמידין אפוטרופוס לבד
מנמצאת שדה שאינה שלו דאחזוקי סהדי בשקרי לא
מחזיקינן.
כ"כ הרי"ף  ,רא"ש.
פרש"י :אבל נמצאת -ביד יתומים שדה שלא היתה
של אביהם אלא גזולה נזקקים להוציא גזלה מידם וא"צ
לאפוטרופוס ,דאמרינן סהדי על הגזלה בשקרי לא
מחזיקינן.

טור ,רא"ש :ודוקא שנתקבל העדות בחיי האב או הוציא
שטר מקוים שלקחה מאביו ולא החזיק בה ג"ש אחר זמן השטר.
אבל אם לא נתקבל העדות בחיי האב אין מקבלים אותו אח"כ.
וה"ה – והעיקר דבכה"ג או שציוה המוריש שאינה בחזקתו
אלא בגזל – מקבלים.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

.1

נזקקים להם.

סמ"ע :לפי הרא"ש והטור – דוקא שנתקבל העדות בחיי
האב או הוציא שטר מקוים שלקחה מאביו.
והמחבר נמשך אחר הרמב"ם ,דבכה"ג שנמצאת גזולה או
ציוה האב מקבלים עדות שלא בפניו )כמ"ש ה"ה(.
ולא מקבלים עדות אלא כשהוא בחזקת אביהם ולא ציוה
)כמ"ש ס"ו( .כ"כ בעה"ת.

א.
סמ"ע:

ולרמב"ם

אבל לש"פ אין צריך ,שאין מעמידם להם
אפוטרופוס להפך בזכות היורש אולי יפסול עדות של הנגזל,
דאחזוקי סהדי בשיקרא לא מחזיקנן.
וי"ל שלהרמב"ם היתה גירסה אחרת בגמרא .כ"כ ה"ה.

אפילו לטעון ולדון.
ש"ך :אפוטרופוס רק בשלב הדין ,אבל כשהביא עדות
שגזלה שוב אין מאחרים בשביל טענת אפוטרופוס.

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

בס"ד.

חו"מ
חלק ב6
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קי  -ה22

 .1וכן קטן שתקף בעבדיו וירד לתוך שדה חבירו וכבשה
 אין אומרים נמתין לו עד שיגדיל ,אלא מוציאין אותה מידו ולכשיגדילאם יש לו עדים יביא עדיו.

א.הגה :ודוקא שלא היה חזקה בנכסים אלו מאבותיו ,אבל יש לו חזקה אין מוציאין ממנו
עד שיגדיל )טור(.
 .2ולכן מי שצווח על יתומים קטנים שיש לו הזיקות מהן  -אין מעמידין להן אפוטרופוס לדון
ב.וכל שיש לספק
עמו בעודן קטנים ,א .אם לא שמפורסם שהם מזיקים אותו בידים,
בדבר ולפקפק  -ממתינים עד שיגדילו )מרדכי פרק השולח( .
.3ראב"ד :ויש אומרים דממנין לעולם אפוטרופוס בין שיש ממש בטענותיו או לא אולי
יתפשר עמו לטובת היתומים )מלבד נמצאת שדה שאינה שלו(.

.1

ב"ק)קיא :(.רבי ירמיה רצה להחזיק בבית חמיו
בטענה שלקחה מחמיו ויש לו עדי חזקת ג"ש בחיי אביו.
וסגר גיסו )בן חמיו הקטן( הדלת ולא הניחו להיכנס.
פסק רבי אבין – שהדין עם הקטן ולא מקבלים עדות בפני
קטן עד שיגדל.

√שם)קיב :(.והא"ר יוסף בר חמא א"ר אושעיא –
תינוק שתקף בעבדיו וירד לתוך שדה של חברו ואמר שלי
הוא – א"א נמתין עד שיגדל ,אלא מוציאים מידו
ולכשיגדל יביא עדים ונראה ?
פרש"י :שתקף בעבדיו – שלקח עבדיו עמו
שיסייעוהו.

א.

שאני התם דלית ליה חזקת אבות ,אבל הכא )ברבי
ירמיה( קיימא בחזקת אבות )שמוחזק בעיני העולם(.

סמ"ע)תו"ס( :הא דמניחים ביד הקטן ואין מקבלים
עליו עדות עד שיגדל ,ה"ד דאיכא תרתי :
א .יש לקטן חזקת אבות.
ב .וגם עתה היא ביד הקטן )כמו ר' ירמיה שהיה ביד
הקטן ,ורבי ירמיה לא דר בה קודם ג"ש(.
אבל אם לא היה לקטן חזקת אבות כההיא דרבי אושעיא
מוציאים מיד הקטן אע"פ שכבר נכנס בה הקטן.
ואף שהיתה בחזקת אבותיו של קטן אלא שלא דר בה
הקטן ובא עתה לבד להוציא הדר ,מקבלים עדות הדר אף
שזה קטן.

.2

ד"מ)מרדכי( :מי שצווח על יתומים קטנים שיש
לו הזיקות מהן  -אין מעמידין להן אפוטרופוס לדון עמו
ול"ד לתינוק שתקף בעבדיו ) (.1שם אין
בעודן קטנים,
לו חזקה דאביו ,אבל מקום שיש לו חזקת אבותיו יש
להמתין עד שיגדלו.
א.והא דב"ק)לט (.שור חש"ו שהזיקו מעמידים להם
אפוטרופוס וכו' ! מזיק שאני.
ב .וכל שיש לספק בדבר ולפקפק  -ממתינים עד
שיגדילו.

קי  -ו

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

.1

וכן קטן שתקף.

סמ"ע :וקמ"ל שאע"פ שכבר הוציא הקטן ודר בה וטוען
שיש לו עדים דשל אביו היתה – מוציאים ממנו ,כיון
שלמערער יש עדים שהחזיק בה ג"ש וטוען שקלחה מיד
אביו.
וקמ"ל דלא רק כשטוען שגזולה ביד אביו אלא אפילו מודה
שהיתה של אביו מוציאים מיד הקטן כיון שאין לקטן חזקת
אבות )שאינו מוחזק בעני העולם(.

תקף.
ערוה"ש :מה שהקטן תפס השדה בחוזקה לא נחשב כדר
בה עתה ,שהרי אין העולם הפקר )רש"ל ,או"ת(.

דוקא שלא היתה לו חזקה.

א.
סמ"ע :וקמ"ל שאע"פ שהקטן דר בה עכשיו כיון שאין לו
חזקת אבות מוציאים ממנו ,שאם היתה לו חזקת אבות אע"פ
שיודעים שתקף וגר בה אין מוציאים מידו ,דבעינן תרתי
)כמ"ש התו"ס(.

אין מוציאים ממנו.
ערוה"ש :אבל אם יש למערער

שטר שקנה שדה זו
מאביו ה"ז מקיים שטרו ומוציא מיד הקטן )לפי הרמב"ם(.

.3

בין שיש ממש בטענותיו.

סמ"ע :פירוש טענות האפוטרופוס  ,והאי לעולם ל"ד
שבטוען שיש לו עדי גזלה אין מעמידים אפוטרופוס.
פ"ת)פמ"א( – לא למימר שהרשות ביד אפוטרופוס לטעון
טענות שקר ,אלא קמ"ל אף שטען דבר שאינו שכיח מ"מ
ממנים אולי יוכל להתפשר לטובת היתומים ,אבל בדבר
שקר ודאי שאינו רשאי.

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

בס"ד.
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קי 8 -

 .1קרקע שהיתה בחזקת קטנים ,ובא אחד וטען שהיא
לקוחה ממורישו ויש לו עדים שהחזיק בה ואכלה שני חזקה בחיי
אביהם  -אין מוציאין אותם מידם עד שיגדילו ,שאין מקבלים עדות שלא
בפני בעל דין.
א.רמב"ם :אבל אם הוציא שטר שהיא לקוחה בידו הרי זה מקיים השטר
ומוציאין אותם מידם אחר שמעמידים להם אפוטרופוס:

.1

ב"ק)קיא :(.רבי ירמיה רצה להחזיק בבית חמיו
בטענה שלקחה מחמיו ויש לו עדי חזקת ג"ש בחיי אביו.
וסגר גיסו )בן חמיו הקטן( הדלת ולא הניחו להיכנס.
פסר רבי אבין – שהדין עם הקטן ולא מקבלים עדות בפני
קטן עד שיגדל.

.1

וטען שהיא לקוחה

סמ"ע :ומחבר בשיטת הרמב"ם שמחלק,
בין טענת גזילה )ס"ה( – שמקבלים עדותו בקטנותו.
ובין טענת לקוחה שאין נזקקים לקבל עדות ,אא"כ מוציא
שטר אף שאינו מקוים שאז נזקקים לו ,ומקיים שטרו ,דס"ל
שמקיימים שטר בפני קטן.

אבל הטור – משוה טענת גזולה ללקוחה ,ובשניהם :
אם יש שטר מקוים או עדות שנתקבלה בחיי המוריש –
נזקקים למערער ומוציאים מיד קטן.
ואם לא – אין נזקקים אפילו לקיים השטר.

אין מוציאים אותו.
סמ"ע :מיירי דאיכא תרתי ,שיש לקטן חזקת אבות וגם
דר בה עתה לפנינו .אבל דר בה עתה המערער אף שיש
לקטן חזקת אבות מקבלים עדות שהחזיק בה ג"ש בחיי
אביו.

קי  -ז

 .1קטנים שהודה מורישם בכתב ידו על מטלטלים שבידו
שהם מעסק שיש לו מפלוני ,או שהוא פקדון בידו משל פלוני  -מוציאין
מהם א).וע"ל ס"ס קז(.
 .2וכן אם גזל מורישם  -חייבים לשלם ,בין אכלו )שאין הגזלה קיימת( בין לא
אכלו ,בין נתייאשו הבעלים בין לא נתיאשו ,בין מקרקע בין ממטלטלים
שהניח מורישם:

.1

נתבאר )קח/ד( :שאם יש עדים שנכסים אלו
מעסק פלוני – נוטל מהיתומים בלא שבועה )הרי"ף(.
√טור :אף אם הודה מורישן בכת"י שמטלטלים אלו
שבידו מעסק פלוני או פקדון – מוציאם מהם.
א.שו"ע)קז/יב( :ראובן שמת ונמצא בפנקסו כתוב
בכתב ידו שהוא חייב לשמעון מנה  -היורשים פטורים,
דמלוה על פה אפילו בעדים אינו גובה מהיורשים ,אלא
אם כן היה תוך זמנו) .וע"ל סימן צא/ה  ,קי/ז(.
]* :כלומר יש חילוק בין מטלטלים ופקדון שחייבים
היורשים ,למלוה בע"פ שפטורים [.

.2ב"ק)קיא :(:תני רבי אושעיא

– הגוזל

והמניח לפניהם :בגזלה קיימת – חייבים ,אין הגזלה
קיימת – פטורים )היינו לאחר ייאוש ,אבל לפני ייאוש
חייבים(.
הניח להם אביהם אחריות נכסים – חייבים לשלם.
√רי"ף ,רא"ש :ועכשיו שמטלטלים משתעבדים
לבע"ח חייבים לשלם אף ממטלטלים שהניח להם אביהם,
בין לפני ייאוש או אחריו ,בין שאכלום או לא ,דהוי
כמלוה ע"פ שבזה"ז גובה מהיורשים בין ממטלטלים בין
מקרקעות.
כ"פ הרמב"ם.

.1

שהודה מורישם.

ומאכיל את בניו פטורים מלשלם.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

בס"ד.
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סמ"ע :כל עסק ופקדון ברשות מרייהו קאי וכאילו הוא
בידם ,ואין טוענים שמא לקחם אביהם.

ש"ך:

קי 9 -

רש"ל – מיירי שגם הודה בכת"י קודם מותו כמו

ב).(.1
אבל מבעה"ת משמע – שמקבלים עדות בכה"ג על הקטנים.
וכ"מ מהטור והמחבר .כ"כ הע"ש.

בין נתייאשו.

בכת"י.
סמ"ע :לפי המחבר והרמב"ם מקיימים בכת"י אף לאחר
מותו ,ולפי הרא"ש מיירי שהוא ניכר לדיינים שא"צ לקיימו.
וכן בסיפא ) (.2בגזל מורישם לרמב"ם צריך להעמיד להם
אפוטרופוס ולרא"ש אין צריך )כמ"ש ס"ה.(1

בכת"י.
ערך לחם :אבל אין מקבלים עדים עליהם.
וכן אם גזל מורישן.
.2

סמ"ע :דרשות יורש לא מיקרי שינוי רשות לקנות ביאוש
)כמ"ש שסא/ז(.

בין מטלטלים
סמ"ע:

היינו לאחר תקנת הגאונים שגובים גם

ממטלטלים.

קי  -ח

 .1אם לוו ב"ד או אפוטרופוס של יתומים לצרכם  -נזקקים
לנכסיהם ומוכרים בלא הכרזה ונפרעים בבינונית כמו משאר בעל חוב.
א .וכן בי דינא דזבין  -אחריותא איתמי ,אם טרפוה מהלוקח גובה בלא
הכרזה ,ודינו כשאר בעל חוב.
 .2הרא"ש :אבל אם לוו היתומים עצמם בלא אפוטרופוס  -אין נזקקים
לנכסיהם עד שיגדילו ואין מעמידים להם אפוטרופוס לקבל העדות:

.1

הרא"ש+הר"ן)רמב"ן( :אין נזקקים לנכסי
יתומים – דוקא במילי דאביהם ,אבל מה שלוו ב"ד או
אפוטרופוס לצרכי יתומים למה נחשוש ,משום צררי
ליכא ,וכן למ"ד שקטנים לאו בני מעבד מצוה נינהו כיון
שאפוטרופוס לוה עליו מוטלת המצווה ולא רצו חכמים
שאפוטרופוס יהא בגדר לוה רשע ולא ישלם וכ"ש שב"ד.
ועוד שזה תקנת יתומים וא"צ הכרזה ופורעים כדרך
שאדם פורע בשלו.
א.וכן ב"ד שמכר קרקעות היתומים והאחריות על
היתומים ,אם טרפו מהלוקח גובה בלא הכרזה ונפרעים
מהיתומים בבינונית.

הריטב"א :יתומים שהניח להם אביהם קרקע שממושכנת
ביד מלוה במנה ושטר כתובת אלמנתו שקדמה למשכון השדה:
תשובה :אם מת המלוה תוך זמן פרעון המשכנתא )משמע
שודאי שלא נפרע( נזקקים וגובה בלא שבועה אפילו מלוה
בע"פ דליכא למיחש לצררי .וכן אם מת לוה אחר זמן הפרעון
ויש בשטר נאמנות עליו ועל יורשיו )לפי הרמב"ם(.
שאל"כ אין נפרעים מהם עד שיגדלו דחיישינן לצררי )אף
במשכנתא ,שמא פרע מקצתו והניח המשכנתא עבור שאר חוב(.
מ"מ אין מסלקים המלוה מזכות אכילת פירות בקרקע
הממושכנת אצלו עד שיגדלו ,אבל בלא כתוב בשטר משכנתא
שיאכל הפירות אף מסלקים אותו מהקרקע.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

וכשיש כתובה היא קודמת לגביה וממה שנשאר אוכל המלוה
פירות.

.1

נזקקים לנכסים.

סמ"ע :דמה שארז"ל אין נפרעין דוקא במילי דאביהם,
אבל מה שלוקח לצורכן נזקקים.

אחריותא איתמי.

א.
סמ"ע :וקמ"ל דל"ת כל הלוקח מב"ד שמוכרים בהכרזה
בטוח הוא שאין עליו מערערים ,הילכך לוקח בלא אחריות,
קמ"ל שהאחריות על היתומים.

ודינו כשאר בע"ח.
סמ"ע:

שדינו בבינונית.

.2

אין נזקקים לנכסיהם

סמ"ע :וה"ד כשאינם מודים בהלוואה שאז צריך לקבל
עדות .אבל אם מודים בהלוואה נזקקים )כמ"ש רל"ה/יח(.

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ
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קי  -ט

 .1רמב"ן ,רא"ש :בכל מקום שאמרו שמעמידים להם
אפוטרופוס כדי להיזקק לנכסיהם  -מקבלים עדים בפני אפוטרופוס,
דאפוטרופוס בעל דין הוא ,וכן עדי צואה מקבלים אותם בפני
האפוטרופוס.

א.הגה :נמ"י :וי"א  -הטעם דבדבר הברור שאין בו חשש כמו צוואה מקבלין אפילו שלא
בפני בעל דבר ,ועל כן מותר לקבל עדי צוואה בפני קטן )אפילו בלא אפוטרופוס(.
ד"מ]מרדכי[ :והוא הדין בכל דבר המבורר שהקטן חייב.
.2ראב"ד ,רא"ש :ויש מי שכתב שאין מקבלין אותם בפני האפוטרופוס )שאין מקבלים עדים בפני
קטנים( ,והיכי משכחת לה שהמניח יתומים קטנים תהא צוואתו קיימת  -במוסר דבריו לבית
דין ,או שכתבו העדים צוואתו בשטר וחתמוה בחייו ,או שכתב הוא עצמו צוואתו בכתב ידו
הניכרת לבית דין.
א) .וע"ל סימן קח ס"ג ד(:
בכל מקום שאמרו
.1
סמ"ע )כה( :כגון שציוה מורישם

לתת מנה או שדה

לפלוני )מנה סתם או מנה זו(.
ול"ד בצוואה אלא "בכל מקום" שדברים ברורים ואין בהם
חשש ,כמ"ש הרמ"א  ,כגון ב ג' דרכים.

.2

ויש מי שכתב.

פ"ת :להלכה
א .לקבל עדי צוואה בפני קטן  ,מחלוקת :
לפי הרמב"ן ,רשב"א – מקבלים.
לפי הרא"ש ,ראב"ד ,רי"ו ,בעה"ת – אין מקבלים.
ב .הטעם למ"ד מקבלים.
 .1כדי שלא תיטרף דעתו.
 .2שהוא דבר ברור )כמ"ש הרמ"א(.
לטעם  :1דוקא צוואה בקניין ,שלא בקניין היא רק מדרבנן
ולא מקבלים עדות על קטן מטעם תקנה ,דהוי תקנה לתקנה.

ולטעם  :2דוקא כשמת השכ"מ תיכף אחר הצוואה שאח"כ
יש חשש שמא חזר בו.
לפיכך :אין מי שבדור שדעתו רחבה להוציא מיתומים
קטנים ולחלוק על הרא"ש וסייעתו.

כת"י הניכר לב"ד
סמ"ע :היינו לשיטת הרא"ש ,אבל לפי המחבר שסתם
כהרמב"ם יכולים לקיים כת"י אביהם ע"י אחרים .וה"ה
בקיום שטר.
ובאה"ט)מה"ר עוזר( – לחינם דחק ,שאף שהמחבר פסק
כהרמב"ם ,כאן בכת"י לכו"ע צריך קיום מהתורה ול"ד
לקיום שטרות שהוא מדרבנן )ולכן בכת"י לכו"ע א"א
לקיים שלא בפניו(.
וקצה"ח – ל"ד כת"י אף שטר )שקיומו מדרבנן( א"א
לקיימו אלא בפני בע"ד )כהסמ"ע(.

קי  -י
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ
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רשב"א ,רא"ש :לכתובת אשה אין צריך להעמדת אפוטרופוס
)שהרי הקילו בה למכור בב"ד של הדיוטות בשומא (.

קי  -יא

קי  -יא  .1רשב"א ,רמב"ן :כשאמרו מעמידים אפוטרופוס לא אמרו
אלא להקל על בית דין ,הא אם ראו בית דין דלא למנות אפוטרופוס
ויחפשו הם אחר זכות היתומים  -אין לך אפוטרופוס טוב מהם.
א.פסקי

מהרא"י :ויש כח ביד בית דין לפשר מחמת יתומים אם נראה שטוב להם.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

בס"ד.
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חלק ב6

גביית חוב מנכסים משועבדים
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קיא 1 -

סימן קיא :מלוה בשטר גובה ממשועבדים ,והמלוה
בע"פ.
ובו כ"ד סעיפים.
) ב"ב :קלח ,קעה .ב"מ :טו .גיטין :מח(.

קיא  -א

קיא  -א  .1המלוה את חבירו על פה  -אינו גובה אלא ממה
שימצא ביד הלוה ,אבל אינו טורף לא מהלקוחות שקנו ממנו ,ולא
ממתנות שנתן ,אבל מכל מה שימצא בידו גובה ,בין קרקע בין מטלטלים
א.אפילו קנאם אחר הלוואה.
 .2אבל המלוה בשטר  -טורף מהלקוחות וממקבלי המתנה שקנו ושקבלו
ממנו קרקע אחר הלוואה ,א.אפילו אם אינו מפורש בשטר כן ,ב.אבל
אם פירש בפירוש שהלוה על תנאי שלא יטרוף מהלקוחות ולא ממקבלי
המתנה  -תנאו קיים ואינו טורף מהם:

.1

ב"ב)קעה :(.משנה – המלוה את חברו:
בשטר – גובה מנכסים משועבדים.
בע"פ – מנכסים בני חורין.
א.רמב"ם :וגובה מבני חורין אפילו מנכסים שקנה
אחר ההלוואה ואפילו לא כתב לו דאקני.
ה"ה – ולמד כן מב"ב)קנז (.מיניה אפילו מגלימא
אכתפיה.

.2

)שם( :בשטר – גובה מנכסים משועבדים.

א.ב"מ)טו :(:הילכתא אחריות טעות סופר.
ב"י – כלומר כשלא כתב אחריות בשטר ,סופר הוא
שטעה ,אבל זה לא הלוה מעותיו בלא אחריות ,דלא שדי
איניש זוזי בכדי.
ב.תו"ס – מיהו אם כתב בפירוש בלא אחריות ,כל
תנאי שבממון קיים.
ד"מ)נמ"י( :ג' מיני אחריות הם ,זה למעלה מזה )א  <---ג(
א .אחריות דנפשיה שיש למוכר עצמו זכות בקרקע.
ב .אחריות שבא מחמתו ,כגון בע"ח שלו.
ג .אחריות דעלמא ,אם ימצא השדה אינה שלו.
ואם לא פירט אחריות הוי טעות סופר .בכל המינים .אבל אם
פירט ב' כולל א ממעט ג'.

.1

אינו טורף מלקוחות.

סמ"ע :אע"ג דקי"ל שעבוד מלוה דאורייתא אפילו מלוה
ע"פ )קידושין יג ,(:מ"מ תקנו חז"ל שאינו טורף מלקוחות
במלוה ע"פ דלית בהו קלא.
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

אפילו במתנה אע"פ שלא נתן מעות כיון שאם לא עשה לו
לא היה מקבל ממנו מתנה והו"ל כמכר.
קצה"ח :מתנת שכ"מ דינה כירושה ,ולכן בע"ח גובה
מהם אפילו מטלטלים.

בין קרקע.
סמ"ע :ב"י)בעה"ת( – ואם שיעבד נכסיו שמשועבדים
לכתובה גובה מהם מלוה עד שיגיע זמן גביית הכתובה ,ואז
תגבה האישה כתובתה חזרה מהלוה.
והאישה שנתן לה בעלה או אחר קרקע קודם שלוה ,אע"פ
שהבעל אוכל מהם פירות – אין בע"ח גובה מהם.
והש"ך – כשנתן לה בעלה קרקע אם הוא אוכל מהפירות
בע"ח גובה מהם  ,אא"כ אינו אוכל ואז בע"ח לא גובה
ממנו .וכ"ה בבעה"ת.
נתיבות – טעמו של הש"ך ,דבשלמא כשנתן לה אחר קרקע
יש לפירות דין נכסי מלוג ואין בע"ח גובה משום רווחא
דביתא.
אבל כשנתן לה הבעל שמדינא אין הבעל אוכל פירות ,ואם
הבעל יאכל פירות ע"כ שייר לעצמו הפירות ושוב בע"ח
גובה ממנו.

אבל מלוה בשטר
.2
בעה"ת :או שהודה בפניהם וציוה
מלוה בשטר(

יח ִתי:
ש ָ
ָ
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וי"א דוקא שראו העדים שלוה בפניהם ,שאל"כ אע"פ שהוא
מלוה בשטר לגבות מבני חורין לא מהני למשועבדים ,דשמא
לחוב אחרים הודה.
אבל הש"ך – לא נהירא ,שצריכים לראות שלוה .
וכ"מ מבעה"ת שחולק על הי"א.

טורף מלקוחות.
ח' רעק"א)רדב"ז( :ואם

מכר לנוכרי שבדינהם אין
מלוה טורף מלקוחות ,וחזר הנוכרי ומכרו ליהודי אחר – אין
בע"ח גובה מהם.
ח' רעק"א)שטמ"ק( :לוה שמכר קרקע שלו בתנאי
"מהיום אם לא אחזור בי" ,ואח"כ לוה  -מלוה יכול לטרוף

קיא  -ב

.1

רשב"א:

קיא 2 -

ממנו ,כיון למוכר יש כוח חזור יש גם למלוה אותו כח דהוי
כאילו חזר בו המוכר.

ב .אבל מפרש.
ערוה"ש :אם יש הכחשה

אם פירש או לא – ישבע

הלוה או המוכר היסת ויפטר.
ואם ביאר בשטר שלא יטרוף מלקוחות ,עדיין יכול לטרוף
ממקבלי מתנה ,ואם כתב שלא באחריות סתם אינו טורף גם
לא ממקבלי מתנה.

הקדשות הרי הם כמשועבדים ואין נפרעים

מהם כל שיש לו בני חורין.
 .2הטור :אם קדם המכר או המתנה להלוואה  -דבר פשוט הוא שאינו
טורף מהם ,א .אלא אם כן יש הוכחה שלא נתכוון במכר ובמתנה אלא
להבריחם מבעל חוב ,וכמו שנתבאר בסימן צ"ט :שהמתנה בטלה,
ואפילו קדמה להלוואה בעל חוב גובה ממנו אפילו אם היא מלוה על פה:
2ב .כמו שנתבאר צ"ט.
שו"ע)צט/ו( :הכל ת' הרא"ש:

החייב
לחברו ונתן כל אשר לו לאחר להפקיע חובו
 לא תועיל ערמתו ,ויגבה בעל חוב חובו,אפילו היא מלוה על פה ממקבל המתנה,
וישבע מקבל המתנה על דעת בית דין בלא
ערמה ומרמה כמה קבל מתנה מראובן,
ויגבו בית דין לבעל החוב חובו מכל מה
שקבל מראובן.

הגה :מיהו אם נראה לבית דין שלא כיונו
לערמה רק למתנה גמורה  -קנה המקבל אע"ג
שהיתה כוונתו להבריח )ב"י בשם רשב"א ותוספות ואשירי

ומרדכי (:

שו"ע)צט/ז( :ת' הרא"ש :הכותב כל נכסיו
לאחר ,ואחר כך לוה מאחרים ובבוא המלוה
לגבות חובו מצוה להוציא שטר מתנה
שקדם לשטר החוב ,והכל רואים שאע"פ
שכתב כל נכסיו לאחרים הוא מחזיק בהם
ונושא ונותן בהם ,ומעולם לא יצאו מרשותו
ולא נתכוין אלא להבריח מבעל חוב שלא
ימצאו ממה לגבות ,ויאכל ממון אחרים -
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

המתנה בטלה וגובה בעל חוב ממנה אע"פ
שקדמה להלוואה:

.1

הקדשות הרי הם כמשועבדים.

ש"ך :וכן מוכח משבועות )מב (:ובתו"ס ,בעל המאור,
רמב"ן ,וש"פ.

כמשועבדים
ח' רעק"א :המפקיר נכסיו

וקדם אחד וזכה בהם ,כל
מלוה שגובה ממשועבדים גובה מהזוכה )רע"ה/לא(.
ואם הבע"ח עצמו זכה בהפקר כבר נסתלק מחובו ואינו
יכול לגבות שנית ההלוואה )נמ"י(.

כמשועבדים
קצה"ח :לקמן )קי"ז/ז – הגה( מלוה ע"פ גובה מהקדש
דמים ,דלא עדיף מהפקיר נכסיו.
מ"מ אינו גובה כל שיש בני חורין ואפילו בני חורין זיבורית.
וכן הדין באנשים שהחזיקו בנכסי גר שמת שבע"ח גובה
מהאחרון שבהם ואפילו יש לו רק זיבורית ולקודמים
בינונית.

כל שיש בני חורין.
ערוה"ש :ואם הוא הקדש הגוף למזבח או איסור הנאה –
אין גובים מהם )כמ"ש קי"ז(.

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ
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קיא 3 -

וי"א אף הקדשות בזה"ז שגובים מהם מ"מ צריך הטורף
לפדותה בדבר מועט ,שלא יאמרו הקדש יוצא בלא פדיון.

קיא  -ג

 .1אם נתנו ללוה מתנה על תנאי שלא תחול עליה שום
שעבוד ,לא חוב ולא כתובה שקדם למתנה ,ולא יחול עליה להבא  -התנאי
קיים ,ולא יגבה בעל חוב ממנה אפילו כתב לו דאקנה.
א .אבל אם קנה קרקע והתנה עמו המוכר על מנת שלא יחול עליו שום
שעבוד  -אינו מועיל ובעל חוב )של לוקח( גובה ממנה:

.1

הרא"ש :אם נתנו ללוה מתנה על תנאי שלא תחול
עליה שום שעבוד ,לא חוב ולא כתובה שקדם למתנה,
ולא יחול עליה להבא  -התנאי קיים ,ולא יגבה בעל חוב
ממנה .שהנותן יכול להתנות כל תנאי שירצה ,כמו שיכול
להתנות ע"מ שלא תימכרנה ,ואפילו כתב שכבר נתחייב
בה.
ואע"ג דכתב "דאקני" לא גובה ממנו ,שאינו יכול לקנות
אלא מה שנתן לו הנותן ,ואם בע"ח יטרפנה נמצא נתבטל
התנאי ונתבטלה המתנה וחוזרת לנותן – הילכך לא גובים
ממנה.
א.אבל אם קנה קרקע והתנה עמו המוכר על מנת שלא
יחול עליו שום שעבוד  -אינו מועיל ובעל חוב )של לוקח(
גובה ממנה.

והתנה עם המוכר.
נתיבות:
טעם שבמכר לא מהני.
א .סמ"ע – שאם יתבטל יטול בע"ח השדה שמגיע
לקונה חזרה מהמוכר.
ב .טור ,ב"י – התנאי הוא בגלל שהלוקח פייס המוכר
שיתנה )שהרי אין נ"מ למוכר(  ,לכן הוי הברחה )ולכן
גובה מהשדה(.

נ"מ:
א .אם נתייקרה השדה

נתנו ללוה במתנה.
.1
ערוה"ש :טעמו – במתנה דמהני

תנאי שהנותן רצונו
שהמקבל ישתמש לעולם במתנה לזכרון טובה שעשה לו ,
משא"כ במכר שקיבל מעותיו.
ולכן אם מת הנותן גובה בע"ח מהמתנה )כמ"ש רמ"א/י(.

אפילו כתבו לו דאקני.
סמ"ע :ר"ל אף דמהני דאקני לשעבד גם מה שיקנה אחר
ההלוואה ,מ"מ כאן שאינו קונה לדעתו אלא ע"ד הנותן לא
נשתעבד לו.

א.

סמ"ע :טעמו – דבמכר אם יתבטל המכר צריך המוכר
להחזיר מעות ללוקח )הלוה( ,וא"כ המלוה יקח המעות
)מדרבי נתן(  ,ולכן התנאי לא מהני.

לפי טעם א – אין בע"ח גובה במותר שוי המכירה
)לפי שהמכירה בטלה ומחזיר דמי המכירה(.
ולפי טעם ב – גובה מהשדה כמה שהיא שוה.

ב .כשיש עוד בע"ח מאוחרים ,לדין קדימה
לפי טעם א – שהמכר בטל מכח התנאי ,ובא בע"ח
לגבות המעות שביד המוכר ,במעות אין דין קדימה.
לפי טעם ב – שהמקח קיים וגובה מהקרקע ,בע"ח
מוקדם קודם.
תומים :מהטור משמע כטעם ב.

והתנה עם המוכר ,,,אינו מועיל.

קיא  -ד

מי שנתן קרקע לבנו על תנאי שלא יחול עליו שום
שעבוד ואין לו בן אחר ומת האב  -בעל חוב של הבן גובה ממנה:

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

חו"מ
חלק ב6

בס"ד.
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טור)רא"ש( :ראובן נתן לבנו קרקע והתנה שלא
יחול עליו שום שיעבוד ,והיה לו רק בן אחד .ואח"כ לוה
הבן ונפטר ראובן – בע"ח גובה ממנו )ממ"נ( :
שהתנאי שהתנה ראובן שייר לעצמו כח בקרקע שאם
יגבה ממנו בע"ח תתבטל המתנה למפרע ,ואותו כוח זוכה
בו הבן.
וא"כ כשבא בע"ח לגבות מהקרקע נתבטלה המתנה
ונשאר הקרקע בחזקת הבן מכח הירושה ,והו"ל כלוה
ואח"כ קנה דמשתעבד משום דכתב ליה דאקני.
לפיכך :גובה בע"ח מהקרקע בין בחוב שלוה בחיי אביו
או אח"כ.
ריטב"א :תנאי שכותבים בשטר שימכור הלוה מנכסיו בין
בזול בין ביוקר ויפרע לבע"ח  :לא בא לגרוע כוחו של מלוה
שימכור הלוה נכסיו בדינר ולא יהא למלוה מה לגבות .אלא
ליפות כוח המלוה שלא לאחר פרעונו.
ולכן :אם מכר הלוה נכסיו בפחות מכדי שווים ולא נשאר
נכסים שימכור להשלים פרעון חובו – הרי מה שעשה עשוי
והמלוה יטרוף מהם אע"פ שמכרם לקטן כמו שגובה מהלוה,
ולא תועיל הערמתו.
ואפילו נשארו אצל הלוה שט"ח שיוכל לפרוע חובו והוי בני
חורין שאין גובים ממשועבדים ,אפ"ה כיון ששטרות אין גופם
ממון ויכול המלוה למחול אותם אינם בני גוביינא ומכאן
דליתנהו דמי ויכול לטרוף מלקוחות .
ב"י – ואזיל הריטב"א לשיטתו דס"ל כהרשב"א שלא מגבים
לבע"ח שטרות.
אבל לדעת הרא"ש שמגבים שטרות כמ"ש )קא/ה( דשטרות הוי
בכלל נכסים ,א"כ ג"כ יכול הלוקח לומר "הנחתי לך מקום
לגבות ממנו" ואינו ויכול לטרוף מלקוחות.

על תנאי.
קצה"ח :נתן ליורשו וא"ל חוץ מבע"ח האם
בע"ח גובה מיורש ?
מהר"א ששון :דוקא אומר על תנאי גובה בע"ח מהבן
לאחר פטירת אביו ,אבל האומר "חוץ מבע"ח שלא יגבה"
הרי קי"ל )גיטין פב (.חוץ שיורא הוא ,ששיר האב לעצמו
זכות שלא יחול בו חוב וזה לא נפקע כלל.
והקשה התומים – מה בכך ששייר לעצמו הרי אחר
המיתה זוכה הבן באותו שיור ?

ויש לתרץ:

קיא 4 -

א .לפי מהרי"ק – אין היורשים יורשים טובת הנאה שאין
בה ממון )הרמ"א ערו/ו(.
כגון :שהתורה זיכתה בתרומה לתת לכהן שירצה,
ואעפ"כ כשמת אין היורשים יורשים זכות זו.
א"כ ג"כ אותו זכות שנשאר לאבא לא יורש בנו.
ב .מיהו לפמ"ש הש"ך )ער"ו( שאם טובת הנאה ביד
היורים זוכים בו ,ודוקא כשהוא ביד אחרים ולא
יורשים.
א"כ כאן הרי הוא ביד היורשים לכן זוכים בו ,דכיון
דשייר האב פקע במיתתו וזכו בו היורשים מן הפקר.
ואפשר שלא נוח ליורשים לזכות בזכות זה מההפקר
כדי שלא יגבה בע"ח.
ג .לפי השל"ה שטובת הנאה לא נקנה אף שהיה בידו,
א"כ כאן הבן זוכה בו שיגבה ממנו בע"ח.
כמ"ש מהר"א ששון .

ואין לו בן אחר.
סמ"ע)טור( :טעמו – דכשמת ראובן הנותן אותו כוח
ששייר לעצמו בקרקע זכה הבן )כיון שיש בן אחד(  ,ואף
שמתבטל המתנה חוזר לבן כיורש ,והו"ל כלוה הבן ואח"כ
קנה שנשתעבד משום שכתב לו דאקני.
ומ"ש דאקני  -ה"ד כשחזר הבן ומכר השדה לאחר ,אבל כ"ז
שהוא אצלו משתעבד אע"פ שלא כתב לו דאקני .ולכן
השמיט המחבר "דאקני".
והש"ך)ב"ח( – נ"מ אם לוה שנית לאחר מיתת האב
)דזכה בשדה בני בני(  ,אז:
בלא באקני – גובה בע"ח שני )פירוש שחלוקים בשוה(.
בדאקני – נשתעבד רק לראשון.
והטור גורס "ומת האב ואח"כ לוה משני" .וכן עיקר.

בן אחר.
סמ"ע :ואם יש בנים אחרים גובה בע"ח חלק ירושתו של
בן זה ,שאף שנתבטלה המתנה וחזרה לאב מ"מ כל בן זוכה
חלקו בירושה.
ואין לומר שדעת האב היתה שלא יזכה בן זה כלל אלא שאר
אחיו כדי שלא יגבה ממנו בע"ח ,שא"כ אף כשיש לו בן אחד
נאמר כן שלא יזכה בן זה כלל מהירושה אלא שאר קרוביו.

קיא  -ה

 .1ת' הרשב"א :מי שיש לו חובות הרבה וב"ד מכרו קרקע
הלוה כדי לפרוע לבעל חוב המוקדם  -אין שאר בעלי חובות יכולים לחזור
על הקרקע ולהוציאו מיד הלוקח )דהו"ל כאילו שיעבוד אותו בע"ח קיים עדיין על הקרקע( .
אבל אם מכרו הלוה עצמו כדי להגבות לבעל חוב המוקדם  -יכולים שאר
בעל חובות לטורפו מהלוקח) :כפול קד/ט(.
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

בס"ד.
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ט ::אם ב"ד מכרו קרקע של זה להגבות לבעל חוב מוקדם -
כפול קד
כפול
קד  --ט
אין בעל חוב מאוחר יכול לטרוף ,אבל אם הלוה מכרו כדי לפרעו לבעל
חוב מוקדם בעל חוב מאוחר טורף מהלוקח:

.1

אין בע"ח יכול לטרוף.

סמ"ע :טעמו – דאלים כח קנייתו מב"ד שמכרו לו כאילו
הוא ביד מוקדם שאז אין יכולים המאוחרים לטרוף מידו.
אבל כשמכר הלוה עצמו דין הלוקח כעומד במקום הלוה
מש"ה המאוחרים חוזרים וטורפים ממנו.

א .טורף מהלוקח
פ"ת)שבו"י( :ראובן חייב

לשמעון בשטר  200זוז,
מכר ראובן שדהו ללוי במנה ופרע לשמעון ,ועכשיו רוצה
שמעון לטרוף השדה מלוי תמורת מנה נוסף שחייב לו

ראובן .טוען לוי שדמי המכירה שנפרע הוי כאילו כבר נפרע
משדה זו ואין טורפים משדה ב"פ ?
תשובה :הדין עם לוי ,כיון שאין בע"ח יכול לטרוף ב"פ
מאותה קרקע שכבר נפרע שעבודו מיד שגבה תמורתו.
וכן הדין בשנים שהחליפו בתיהם ,אין בע"ח של אחד מהם
גובה משניהם )אם חובו כנגד שניהם(.
לאפוקי ת' צ"צ ועבה"ג.
וכן יש לדקדק מלשון השו"ע כאן שכתב "בע"ח מאוחר
טורף מהלוקח" ולא כתב שגם בע"ח ראשון חוזר וגובה )אם
נשאר עדיין חוב(.

קיא  -ו

הר"ן :אפוטרופסי יתומים שמכרו לאחרים  -לא אמרינן
דאחריות דנפשייהו קבילו עלייהו ,אלא חוזרים וטורפים בחובם )פירוש אף
שהאפוטרופוס מכר קרקע יתומים לאחרים ,יכול הוא כאדם פרטי לחזור ולטרוף מקרקע זו בחובו שיש לו מהיתומים (:
שו"ע)קמז/ב( :וכן אם העיד לוי בשטר שכתוב בו
השדה פלוני של ראובן מצד מזרח או מערב ,הואיל ועשה
השדה סימן לאחר והעיד בשטר איבד זכותו ואינו יכול
לחזור ולערער.
הגה :אפוטרופוס או בית דין שמכרו של יתומים בכהאי
גוונא לא אבדו זכותם ]שיש[ להם על השדה )ריב"ש סי'
רמד וע"ל סימן קיא רכו ס"ד(.

קיא  -ז

.1

בעה"ת:

סמ"ע :לא אבדו זכותם שיש להם על קרקע זו מחמת
חוב ושעבוד ,משא"כ אם באו אח"כ לערער ולטרוף מחמת
שהיתה גזולה בידם איבדו זכותם כיון שכבר הגביהו את
השדה לאחר.

בעל חוב מוקדם שבא לגבות ) רי"ו :ויש כאן עוד בעל

חוב מאוחר( ואין ללוה נכסים יותר מכדי חובו של זה  -אין מורידין אותו
לנכסי לוה אפילו יש נאמנות בשטר ,עד שישבע שבועת המשנה שלא
נפרע כלום כדין טורף שהרי טורף מהשני.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

בס"ד.

חו"מ
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.2בעה"ת)רמב"ן( :מי שנמחק שטר חובו וכתבו לו בית דין שטר אחר ,וכן מי
שהלוה את חבירו מלוה על פה ונתחייב לו בדין ולא היה לו מה לפרוע
וכתבו לו מעשה בית דין  -אם טורפין מהלקוחות נתבאר בסימן )ע/ו(:

.1

שו"ע)פב/ב( :ואם השטר מקוים וטוען הלוה
פרעתי כולו או מקצתו ,והמלוה אומר לא נתפרעתי
כלום:
אם יש בו נאמנות  -אינו נאמן ,ואפילו אם אמר השבע לי
אין שומעין לו וגובה בלא שבועה.
ריטב"א :ומיהו אם יש בע"ח מאוחר ממנו  -לא יגבה
אלא בשבועה ,שישבע לבעל חוב המאוחר שלא נפרע
מחובו כלום.
ואין המוקדם יכול לומר למאוחר לא אשבע עד שתשבע
שלא נפרעת מחובך ,אבל מחרים סתם על מי שיודע
שהוא פרוע ומשביעו בחנם.
ואפילו אם יש בו נאמנות מפורש לראשון שהוא מאמינו
כנגד בעל חוב מאוחר  -אעפ"כ צריך להישבע.

.2

שו"ע)ע/ו( :בעה"ת)ראב"ד(  -מי שנמחק
שטרו וכתב לו ב"ד שטר אחר  -דינו כמלוה בשטר ואינו
יכול לטעון פרעתי.
ויש מי שאומר דה"ה אם תבע את חבירו על פה ונתחייב
לו בדין ולא היה בידו לפרעו וכתבו לו מעשה ב"ד ,אם
טען אח"כ פרעתי  -אינו נאמן וגובה מהלקוחות .

גביה מלקוחות.
בעה"ת :מלוה בע"פ אינו גובה ממקבל מתנה )גיטין נ, (:

מיהו אם נתן במתנת שכ"מ דין המקבל כיורש וגובה מלוה ממנו
אפילו מתנת מטלטלים.
מיהו הראב"ד – ס"ל שאינו גובה.
כ"כ הרמב"ן – שני הסברות

בעה"ת:

בשטר גובה ממשועבדים

אף שלא ראו שלוה ממנו ,כל שהודה בפניהם שהוא חייב
לו וציוה לכתוב שטר וכתבו ומסרו לידו ,אף בלא קניין.
)כ"כ ערך לחם)פוסקים( – שהרי שטר יש לו קול והלקוחות הם
הפסידו על עצמם(.
וי"א – דוקא שראו שלוה בפניהם ,הלא"ה אע"פ שהוא מלוה
בשטר לגבות מבני חורין ,מ"מ לא גובה ממשועבדים ,אימור
לחוב אחרים הודה.

הרא"ש:

הא דבשטר גובה ממשועבדים דוקא כשכתוב
בשטר סכום ההלוואה ,אבל בהודאת הלוה אינו כלום.

רי"ו:

כל מקום שהמכר אינו מכר דמי המכר שביד המוכר הוי
מלוה ע"פ אפילו כתב לו שטר מכירה ,ואינו גובה ממשועבדים.
כתבו התו"ס – ושטר המכר הוי חספא בעלמא ויכול המוכר
לומר לו פרעתיך כדין מלוה ע"פ.
וכ"ה בשו"ע)ע/ו( :מי שמכר שדהו באונס ומסר מודעא קודם
לכן בענין שהמכר בטל  -המעות של האנס שביד המוכר יש להם
דין מלוה על פה ואינו טורף ממשעבדי בכח שטר שבידו ,שאין
לו דין שטר שלא ניתן ליכתב ,וגם נאמן לומר פרעתי )תשו'
הרשב"א(.

בעה"ת:

כ"כ רש"י ,רשב"ם ,רמב"ם ,רי"ף – שאין בידה למונעו מלמכור
אע"פ שאין לה אחריות לגבות כתובתה.
לפיכך בע"ח יכול לגבות וכשיבוא זמן גביית הכתובה תטרוף
מהלוקח.
ומסתבר שהפירות שיאכל הלוקח עד הטריפה שלו הם.
לאפוקי הר"י ברצלוני שכתב – לא יחזיק בהם המלוה שמא
יכסיף הקרקע.
ובמטלטלים שאין בהם שיעבוד כתובה רק מתקנת שמעון
בן שטח ,אם קדם ותפס זכה בהם לעולם אף לאחר שתתאלמן,
שאין דין קדימה במטלטלים ,אא"כ הקנה לה מטלטלי אג"ק.

בעה"ת:

נתנו לאישה ממון ע"מ שאין לבעלה רשות בהם,
עכ"ז זכה בהם הבעל לאכילת פירות ,אבל לא בגוף המתנה.
לפיכך אין בע"ח זוכה בהם באכילת פירות.

ואין נכסים ללוה
.1
ח' רעק"א :לפי שיטת התו"ס ,רא"ה ,ריטב"א)כתובות
צד – (.אף שיש ללוה נכסים לשניהם צריך בע"ח להשבע,
שמא קרקע שני גזולה.
ובפני יהושע – כוונת המחבר כשאין נכנסים ללוה ב"ד
משביע המוקדם ,אבל כשיש נכסים ללוה אין ב"ד משביעים
המוקדם ,אא"כ טוען המאוחר תשבע לי ,מחשש גזלה.

עד שישבע.
סמ"ע :מ"מ יכול בע"ח מוקדם להטיל חרם נגד המאוחר
על מי שיודע ששטר חובו של המוקדם לא פרוע ומשביעו
חינם.

שישבע.
פ"ת)נו"ב( :אף שמאוחר

מלוה ע"פ צריך המוקדם
להישבע כל שהלוה מודה למאוחר שהרי המוקדם מפסיד
למאוחר ,שאלמלא הוא היה המאוחר גובה.
ותדע שאף אם יש למאוחר שטר ,שעדיין יש חשש שכבר
נפרע שהרי לא נשבע המאוחר שלא נפרע )פב/ב(.
ערך לחם)ת' הרשב"א( :אין אישה יכולה למחות
בבעלה שלא ימכור נכסיו לגוי במקום שאין בני חורין,
דדילמא לא תבוא לגבות ממנו לעולם.
מכאן שבע"ח יכול למחות לעולם.

וכתבו לו מעשה ב"ד.

נכסי הבעל שמשועבדים לכתובת אישה.

כל מקום שמקחו של בעל קיים עד שתתאלמן ,כן
שעבוד בע"ח קיים עד שתתאלמן ,ואז תטרוף חזרה מהבע"ח.
במקום שמקחו קיים לעולם כן שעבוד בע"ח קיים
לעולם.
וכל מקום שמקחו בטל מיד לא תחול שעבוד בע"ח
כלל.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

סמ"ע:

וזה עדיף מפס"ד של דיינים שיש בו מחלוקת

)לט/י(.
וטעמו – שפס"ד עומד להיפרע מיד ,משא"כ זה שידוע שלא
היה לו לפרוע ונתנו לו מעשה ב"ד לראיה.
והש"ך – כבר השגתי עליו )לט/ס"ק כ"ט(.
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קיא  -ח1
 .1 1במה דברים אמורים שטורף ממשעבדי ,כשאינו
מוצא ביד הלוה בני חרי לגבות חובו מהם ,אבל אם מצא ביד הלוה בני
חרי לגבות ,אפילו הם זיבורית  -לא יטרוף ממשעבדי .א .לא שנא אם
הם לקוחות או מקבלי מתנה.

.1

גיטין )מח :(:משנה – אין נפרעים מנכסים
משועבדים במקום שיש בני חורין ,אפילו זיבורית.
א.טור :לא שנא אם הם לקוחות או מקבלי מתנה.

לא יטרוף ממשועבדים
.1
נתיבות)או"ת( :לראובן ב' חובות

על שמעון ,אחד
בשטר ואחד בע"פ .וגבה החוב שבע"פ מבני חורין אף שיש
דין קידמה לחוב שבשטר שהוא מוקדם – אינו יכול לטרוף

החוב שבשטר ממשועבדים ,שיאמרו לו לקוחות הנחנו לך
מקום לגבות )ממה שגבית החוב שבע"פ(.

אפילו הם זיבורית.
סמ"ע :טעמו – שמהתורה דין בע"ח בזיבורית אלא
שחכמים תקנו בבינונית ,ובמקום הפסד לקוחות לא תקנו.

קיא  -ח22
 .1לפיכך אם נתן הלוה מתנה לאחרים וכתב להם 200
לפלוני ו  300לפלוני ו  400לפלוני ,ואין בנכסיו כדי שיספיק לכולם  -אין
אומרים כל הקודם בשטר זכה ,אלא חולקים הנכסים ל  9חלקים ויקח
בעל ה  200שני חלקים ובעל ה  300שלשה חלקים ובעל ה  400ד' חלקים.
א.ואם יצא עליהם שטר חוב גובה מכולם וכפי החלוקה יפרע כל אחד
מחלקו.
 .2אבל אם אמר  200זוז לפלוני ואחריו  300לפלוני ואחריו  400לפלוני -
כל הקודם בשטר זכה ,א.לפיכך יצא עליהם שטר חוב גובה מהאחרון
ואם אינו מספיק גובה משלפניו ואם אינו מספיק גובה משלפני פניו.
.3הגה :י"א  -דהוא הדין אם אמר מאתים זוז לפלוני ומאתיים זוז לפלוני ומאתים לפלוני
דמאחר דנותן לכולם בשוה ולא כללם ביחד הוי כאלו אמר אחריו לפלוני )הרא"ש(.
א .ויש חולקים )המ"מ בשם הסכמת המפרשים(:

תו ָר ֶת ָך
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.1

ב"ב)קלח :(.ת"ר שכ"מ שאמר תנו מאתים זוז
לפלוני ושלש מאות לפלוני וארבע מאות לפלוני  -אין
אומרין כל הקודם בשטר זוכה.
א .לפיכך יצא עליו שטר חוב גובה מכולם.

.2

אבל אמר תנו מאתים זוז לפלוני ואחריו לפלוני
ואחריו לפלוני אומרין כל הקודם בשטר זוכה.
א .לפיכך יצא עליו שט"ח גובה מן האחרון אין לו גובה
משלפניו אין לו גובה משלפני פניו.
פרשב"ם :שכ"מ שאמר – אבל בריא רגיל לתת
לכ"א בפ"ע וידוע למי הקנה תחילה.
גובה מכולם – שהרי נתכוון לתת לכולם יחד ,אלא
שאין אדם יכול לומר שני דברים כאחד.

.3

כשחילק לכ"א סכום שוה.

√רשב"ם – וה"ד שלא חילק לכ"א חלק שוה ,שאם היו
החלקים שוים ) 200לכ"א( מתוך שיכל לומר  400לשניהם
)שאז כ"א מקבל  (200ודאי להקדימו התכוון ,ולכן גובה
מהאחרון.
כ"כ הרא"ש.
א.אבל ה"ה)מפרשים( – בכל גוונא שלא אמר
"אחריו" כולם שוים.

נמ"י :וה"ד כשאין שם ירושה ולכן בע"ח חוזר למקבלי
המתנה ,אבל אם יש שם ירושה חוזר בע"ח רק ליורשים .כ"כ
ה"ה)הרשב"א(.

שו"ע)רנג/ט( :שכיב מרע שאמר תנו  200זוז לפלוני
 300לפלוני  400לפלוני  -אין אומרים הקודם בשטר
זכה,,,
לפיכך אם לא הניח אלא  900חולקים הנמצא לפי מה
שכתב להם.
ואם יצא עליו שטר חוב גובה מכולם מכל אחד ואחד כפי
מה שכתב להם.
כיצד :היה החוב  450בעל ה  200נותן  100ובעל ה 300
נותן  150ובעל ה  400נותן .200
אבל אם אמר תנו  200זוז לפלוני ואחריו  300לפלוני
ואחריו  400לפלוני ,כל הקודם בשטר זכה.
הגה :וכן אם נתן לכולם בשוה כגון שנתן לכל אחד 200
זוז ,כל הראשון ראשון קודם אע"פ שלא אמר אחריו ,דאי
לא כן ה"ל למימר שיתנו להן ביחד  600זוז )טור בשם ר"י
והמ"מ פ"י בשם יש מי שכתב והב"י בשם הרא"ש(,
ויש חולקין בזה )המ"מ שם שכן הסכימו המפרשים ועיין לעיל סימן
קיא סעיף ח(.
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לפיכך אם יצא עליו שטר חוב גובה מהאחרון אין לו
גובה משלפניו אין לו גובה משלפני פניו ,והוא הדין
בבריא שזיכה להם על ידי אחר נמי דינא הכי )טור(:

.1

לפיכך.

סמ"ע :נקט לשון לפיכך עמ"ש בסיפא )א (.שנפרעים
מהאחרון ,שהרי הקודמים הניחו בני חורין )מה שקיבל
האחרון אח"כ( ואין נפרעים ממשועבדים במקום שיש בני
חורין.

 200לפלוני 300 ,לפלוני.
סמ"ע :ורבותא קמ"ל שאע"פ שגילה דעתו שהאחרון
חביב בעניו שנתן לו יותר ,אפ"ה ברישא שוים ובסיפא )א(.
גרוע מהראשונים.

א"א כל הקודם זוכה.
סמ"ע :כיון שלשלותן נותן בשטר א' כוונתו שיחולו
כאחד אלא שא"א להוציא שני דברים כאחד.

חולקים הנכסים ל  9חלקים.
סמ"ע :ול"ד ל )קד/י( מי שיש לו ג' בע"ח ,200 ,100
 300ואין ביד הלוה אלא  – 300שנותן לכ"א ! 100
דשם בשעת ההלוואה נשתעבדו נכסי לוה לכ"א בשוה,
משא"כ כאן שנתן נכסיו מרצונו שהראה כוונתו להרבות
לזה יותר ,לפיכך יטול יותר.
פ"ת)שבו"י( – ולפ"ז ה"ה במעשה הבא :ג' בעה"ב נתנו
סחורה לעגלון להוליכו ליום השוק ונאנס בדרך ,ופסקו
הערכאות פשרה לשלם סך לכולם יחד – נראה שיחלקו לפי
ממון כמו כאן.
ול"ד ל )קד/י( שיחלקו בשוה ,וכמ"ש הסמ"ע החילוק.
ועוד שבדיניהם אף לעניין חוב )קד/י( גובים לפי ממון ,וכל
הבא מחמת גוי דינו כגוי.

כ"א חלקו.
ערוה"ש :במקום שגובים מהאחרון אפילו אצלו
הזיבורית ולקודם בינונית – גובים מהאחרון ,כדין בני חורין
לגבי משועבדים.

קיא -ט

הרא"ש :ראובן ציוה מחמת מיתה לתת מנה לשמעון,
ומכרו היורשים כל הנכסים ,שלא מצא שמעון לגבות מנה שלו  -גובה
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מהלקוחות ,ואין היורשים יכולים לומר שנתנו לו כיון ששטר הצוואה
יוצא מתחת ידו ולא חיישינן לקנוניא )שמא נתנו לו ומוציא מהלקוחות  ,כיון שכתב צוואה בידו(:
הרא"ש :ראובן הוציא שט"ח על שמעון ולא מצא לו נכסים
אלא בתים שלוי מוחזק בהם ,וטוען ראובן שהבתים אלו מכר
לשמעון אחר שלוה ממנו ,ולוי טוען להד"מ .הביא ראובן עדים
שאחר ההלוואה היה פירסום בעיר שבתים אלו של שמעון –
הדין עם ראובן ,שהרי בכל מקום הפרסום מועיל וסוקלין על
החזקות.
בע"ח שמכר הלוה שעבודו לפניו ושתק – לא הפסיד.
ראובן לוה מיעקב אביו ואח"כ מכר נכסיו ומת ,ואח"כ מת יעקב
וירש חנוך בן ראובן שט"ח שיש ליעקב על ראובן אביו – חנוך
מוציא מיד לקוחות.

ראובן ציוה מחמת מיתה.
שו"ע)רנה/ו( :ציוה מחמת מיתה לתת

מנה לשמעון
ומת ,ומכרו היורשים כל הנכסים שלא מצא שמעון לגבות
את שלו  -גובה מהלקוחות ,ואין היורשים נאמנים לומר
פרענוהו כיון ששטר הצוואה יוצא מתחת ידו.

אבל אם אין כתב הצוואה יוצא מתחת ידו נאמנים לומר
פרענו ,ואם אומרים שלא פרעוהו חוששים לקנוניא:
סמ"ע – ומיירי דוקא בשטר הודאת שכ"מ  ,אבל על צוואה
בעלמא נאמנים היורשים לומר פרענו ,וכמ"ש
הרמ"א)מא/ג(.

כיון ששטר צוואה יוצא מתח"י.
סמ"ע :דמסתמא ידעו היורשים שיש בידו שטר צוואה
ולא היו פורעים בלי לקבל חזרה השטר ,וגובה בשטר זה
מלקוחות.

ולא חיישינן לקנוניא.
סמ"ע :פירוש שכבר נתנו לו המתנה והניחו שטר
הצוואה ביד המקבל כדי שיטרוף מלקוחות ויחלקו עמו ,דלא
חיישינן שכל שטר צוואה בידו לא מרעינן לשטרי.

קיא  -י

 .1בעה"ת :יורשים שמכרו נכסי אביהם  -יש להם דין
משועבדים ואין בעל חוב טורף מהם ,כיון שיש בני חורין דאביהם.
א .ואם לא השאירו בנכסי אביהם בני חורין ורוצים לסלקו בקרקע
שלהם  -נתבאר בסימן קז/ג:
א.שו"ע)קז/ג( :יורש שמכר כל נכסי אביו  -ודאי
בעל חוב טורף מהלקוחות ,אפילו אם יש ביד היורש
נכסים קרקעות שלו ,לפי שנכסיו אינם משועבדים לחוב
אביו.
ואפילו של אביו זיבורית ושלו עידית  -אינו יכול לסלקו
בעידית שלו שלא מדעתו.

אבל אם רוצה לסלקו שלא יטרוף מהלקוחות ונותן לו
מעות אע"פ שלא ירש המעות מאביו יכול לסלקו ,אלא
אם כן עשה אביו נכסים אלו אפותיקי מפורש לבעל חוב:

סמ"ע)בעה"ת( :ואינו יכול לסלקו בעידית שלו –
שמא ימצא קרקע היתומים גזלוה ,משא"כ במעות.

_

קיא  -יא

 .1הרא"ש :אם מכר הלוה קרקע שיש לו בעירו ויש לו
קרקע בעיר אחרת  -בעל חוב טורף מהלוקח ,ואינו יכול לומר הנחתי לך
בני חורין ,כיון שאינו בעירו .שגם הלוה עצמו לא היה יכול להגבות
מנכסיו שיש לו בעיר אחרת.
א.הגה :רשב"א :מיהו הכל לפי ראות הדיינים כי אם אין הזיק למלוה במה שגובה בעיר
אחרת לגבות שם מבני חורין גובה שם.

.1

קרקע בעיר אחרת
תו ָר ֶת ָך
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נתיבות :ואם יש כאן מי שרוצה לקנות קרקע שבעיר
אחרת כפי השומא שבעיר אחרת  -ב"ד מוכרים לו הקרקע
וגובה בע"ח מהדמים.
וכן אם הלוקח שבכאן מוכן לשלם כן מחליטים ב"ד השדה
במקום האחר ללוקח.

שגם הלוה עצמו.
סמ"ע :וטעמו – שאינו מן הדין שיוציא מנה על מנה
בנסיעות לשם והוצאות הכנסת הפירות לביתו.
ומסיק הרמ"א שאם לפי ראות עיני הדיינים אין ריבוי
בהוצאות יגבה משם.

קיא 10 -

א .לפי ראות עיני הדיינים.
ערוה"ש :פירוש שב"ד רואים שאין

לו היזק במה
שיגבה בריחוק מקום כגון שיש לו שם נכסים אחרים –
גובה משם.
ודוקא לוקח יכול לדחותו כה"ג למקום בני חורין אף שהוא
רחוק ,אבל הלוה עצמו לא יכול  ,שיכול המלוה לומר ע"ד
כן לא הלויתיך  .וכ"מ מהרמ"א )"לגבות שם מבני חורין
גובה משם"(.

קיא  -יג

11

 .1ה"ה)רשב"א( :אם לא נתקלקלו אבל גזלן אנס
גזל אתם(  -אינו טורף ממשועבדים ,מפני שמצויים הם בעלי זרוע ליפול וסוף
שיגבה חובו) .כ"כ הר"ן בשם הריף(.
)פירוש שהאנס

 .2הגה :הרא"ש :מיהו אם המיר לעכו"ם הלוה ולא יכול לגבות בדיניהם  -הוי כנתקלקלו
בידו וטורף ממשעבדי.
 .3וי"א דהוא הדין אם הניח הלוה יתומים קטנים )שא"א לגבות מהם שטורף ממשועבדים(.
א .ויש חולקין.

.3

רי"ו :כתב הרשב"א – גובים ממשועבדים במקום
שיש בני חורין אצל יתומים קטנים ,דמאחר שאינו יכול
לגבות מיתומים הו"ל כמו אשתדוף.
א.ושאר מפרשים – חולקים )סמ"ע – שאין שם
קלקול על הנכסים שהרי היתומים בני חיובא מיד כשיגדלו(.

ח'

רעק"א – וכ"ד התו"ס.

.1

אבל גזלן אנס

סמ"ע :כיון שלא נתקלקלו נכסים מצד עצמן אלא שאינו
יכול לגבותם מחמת אנס שגזלן מיד הלוה ,צריך להמתין עד
שירד האנס כיון שמצויים בעלי זרוע ליפול ולא יפסיד חובו.

אינו טורף ממשועבדים.
נתיבות :תומים – דוקא כשגזלן האנס

אחר ההלוואה,
אבל אם בשעת ההלוואה היתה שדה זו כבר ביד האנס הרי
שהמלוה סמך על קרקע שביד הלוה שמכר אח"כ ,וא"כ יכול
לטרוף מלקוחות.
אומנם כשהלוה עצמו אלם ואין המלוה יכול לגבות ממנו –
אינו יכול לחזור ללקוחות  ,שהרי הניחו שדה בני חורין.
שאף אם לא היו קונים הלקוחות והיתה נשארת שדה זו אצל

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

הלוה גם לא יכל לגבות ממנה ,א"כ הלקוחות לא גרמו הפסד
למלוה.
ול"ד להמיר דתו )שכתב הרמ"א( שטורף ממשועבדים ,דשם
מיירי )בת' הרא"ש( שהנכסים שבידו הם ממה שקנה אחר
שנשתמד שבדיניהם אין גובים מהם ,ואם הלוקח היה מניח
שדה זו )שהיתה לו לפני שהשתמד( יכול לגבות ממנה ,לכן
חוזר וטורף מהלוקח.

אם נשתמד הלוה.
.2
נתיבות :אף שהש"ך )רשב"א(

כתב – אפילו גזלן גוי
אינו חוזר על הלקוחות )אע"פ שדמי לנשתמד( !
שאני בגזלן גוי שאף בדיניהם אינו זוכה הגזלן ולא חוזר
המלוה על הלקוחות שעתידים בעלי זרוע ליפול.
משא"כ בנשתמד שזוכה ע"פ דיניהם דשוב לא שייך
שעתידים בעלי זרוע ליפול.

3א .ויש חולקים.
ערוה"ש)או"ת( :וכן עיקר.

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

בס"ד.

חו"מ
חלק ב6
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קיא  -יג22

 .1רשב"א בת' :לוה שבא למכור קרקעותיו לעכו"ם שלא יוכל המלוה
לטרוף אחר כך חובו ממנו ,ובא למחות במכירה  -אינו יכול למחות ,כמו שאינו יכול למחות
כשמוכרה מטלטלין שלו ,אעפ"י שלא יכול לטורפן ,דשמא יפרענו עדיין קודם שיבא זמנו.
מיהו המוכר לא טוב עושה שמזיק שעבודו של חבירו.
א .ונ"ל דאם נראה לבית דין שלא יהיה מקום לגבות חובו אח"כ  -יכול למחות .וע"ל סימן
עג סעיף י:

.1

אע"פ שלא יוכל לטורפן.

סמ"ע :פירוש אף שהמלוה לא יוכל לטרוף מטלטלים מיד
לקוחות שקנו אחר ההלוואה ,שאין דין קדימה במטלטלים
משום תקנת השוק – אפ"ה אין המלוה יכול למחות שלא
ימכרם ,שיכול הלוה לומר עדיין לא הגיע הפרעון וכשיגיע
אפרע לך בשאר דברים.
ה"נ במוכר קרקעותיו לגוי שלא יוכל לטורפן.

א .אם נראה לב"ד.
פ"ת)הרב משה רוטנבורג( :מתי נראה לב"ד שלא

כשהוא עני כו"כ שלא ישאר לו מאומה – אלא שנראה
כוונתו להברחה או להרחיק נדוד.
שנים שהיה להם קרקע בשותפות ויש על אחד מהם שעבוד
בע"ח וכתובת אישה ,וטוען כנגדו גוד או אגוד )והשני יקנה
השדה( ובזה יפסידו בע"ח של הראשון שלא יהיה להם במה
לגבות ?
נ"ל כיון שיכול השני לכוף הראשון בגוד או אגדו כ"ש
לבעלי שיעבוד )בע"ח( דלא אלים שעבודם יותר מבע"ד
עצמו שהקרקע שלו וחייב למוכרו לשני מכח גוד או אגוד,
בין אם השותפות היתה לפני ההלוואה או אחריה.

יהיה מקום לגבות ! לא כשהוא מוכר שדה אחרונה ,וגם לא

קיא  -יד

רשב"א :אפילו הגיע זמן הפרעון ונתרשל המלוה מלתבוע
חובו ולהיפרע מבני חרי ,ואחר זמן רב אשתדוף בני חרי  -גבי ממשעבדי:
ונתרשל המלוה מלתבוע.
הגהות והערות :משמע דוקא נתרשל )בשב וא"ת( אבל
אם האריך הזמן ללוה בפירוש ואשתדוף בני חורין לא גבי
ממשועבדים דדמי לפושע בידים.

ול"ד ל )קלא/ד( שאם המלוה האריך הזמן ללוה גבי
ממשועבדים דערב ! דשאני ערב שמדעתו נתערב ונתחייב
בשעבוד.
ואפשר שגם כאן נתרשל ל"ד אלא ה"ה האריך זמנו.

קיא  -טו  .1הכל רי"ו :אם יש כאן שנים או שלשה לקוחות שקנו
ממנו כאחד ואין אחד מהם קודם לחבירו ,ובא בעל חוב לטרוף  -גובה
מאיזה מהם שירצה ,ואין צריך ליקח חצי שדה מזה וחצי שדה מזה )ואין
ללוקח האחד כלום על חברו(.

א .הגה :אבל אם היו כאן שדות הרבה ויכול לגבות שדה מכל אחד  -גובה מהן ולא מאחד
מהן )רבנו ירוחם נ"ו ח"ה(:
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

בס"ד.

.1

חו"מ
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וא"צ לקחת חצי שדה.

סמ"ע :כ"כ ב )קז/ז( בבא לגבות מיתומים.
וטעמו :דלא עדיף יורש ולוקח מהלוה עצמו דמגבה למלוה
מאיזה בינונית שירצה ,אבל אינו יכול להגבותו חצי מזה
וחצי מזה .אבל שדה כאן ושדה כאן יכול להגבותו וא"צ
להגבותו ממקום אחד .כן הדין ביורשים ולקוחות.

קיא 12 -

ט"ז :ואם עשה שדות שנפלו לאחד אפותקי סתם יכול
לגבות הכל מהאחד )כמ"ש קז/ז(.
קצה"ח :בע"ח שגובה מיורשים מתי גובה מכ"א,
ומתי גובה הכל מאחד ?
לפי הרמב"ן – אם יש לשנים בינונית ,רצה מזה גובה רצה
מזה גובה.
אבל תו"ס ,רא"ש – ל"א רצה מזה גובה רצה מזה גובה
אלא גובה משניהם .כ"ד המחבר.

ולא מאחד מהם.

קיא  -טז הרא"ש בת' :אם הלוקח שקנה מהלוה מכרו לאחר והאחר
לאחר אפילו עד מאה ,ובא לטרוף מהלוקח האחרון  -אינו יכול לומר למה
לא תבעת חובך מהראשון )דשמא לא רצה לתובע עד עכשיו כיון שהלוה אלם ,ופעמים המלוה עשיר ויש לו
הרבה שטרות ואינו זוכר כולם ,מיהו שטר ישן צריך דרישה וחקירה ( :

קיא  -יז

קיא  -יז בעה"ת :לוה שמכר נכסיו וחתם המלוה על שטר
המכירה  -לא הפסיד בשביל זה זכותו וטורף מהלקוחות ,שיוכל לומר
השני נוח לי והראשון קשה ממני:
לא הפסיד זכותו.
סמ"ע :ול"ד ל )קמז/א( שאם לוי היה אחד מעדי מכירה
שוב אינו יכול לערער על שדה שהיא שלו ?
דשאני הכא שאין לו אלא שיעבוד על הנכסים ויכול לומר
סבור הייתי שיפרע לי במעות.

וכן מ"ש לקמן סי"ח דלוי שהיה לו שטר על הבית הנמכר
והיה שם במעמד המכירה – אפ"ה יכול לטורפו ,דמיירי
שהשטר לא היה על הבית אלא משועבד לו .א"נ התם לא
עשה מעשה.
ואף שמינה את לוי על הבניין ,יכול לוי לומר כוונתי היתה
שאבננו כרצוני ואח"כ אטרפנו ,משא"כ ב קמ"ז מה שחתם
על השטר מגע כוחו.

קיא  -יח

הרא"ש בת' :ראובן קנה בית משמעון ,ולוי היה לו שטר על
אותו בית ,ולוי היה במעמד כשקנה ראובן הבית ולא הוציא שטרו ,וגם
ראובן סתר הבית ובנה בו ומינה את לוי על הבנין ,ואחר כך הוציא לוי
שטרו  -לא איבד זכותו בשתיקתו:
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

בס"ד.

חו"מ
חלק ב6

קיא  -יט
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הכל בעה"ת:
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לוה שלוה ואחר כך נתן נכסיו במתנה על

מנת להחזיר:
א .אם הם קרקעות שקנה קודם שלוה ,או שקנאם אחר שלוה וכתב לו
דאקנה  -אין מתנתו כלום.
ב .ואם המתנה קדמה להלוואה ונתנה לזמן ידוע  -זכה המקבל במתנה
עד שיגיע זמנה.
 .2ואם נתנם לו במתנה ע"מ להחזיר בסתם ולא פירש באיזה זמן
יחזירנה לו ,ואחר כך לוה  -כשם שהמקבל יכול לדחות ללוה לזמן מרובה
שיאמר לו בכל פעם אחזירנה לך לאחר זמן ,כך הוא דוחה למלוה הבא
מכוחו .אך המלוה יכול לכופו מדרבי נתן כשירצה להחזירם שלא
יחזירנה אלא לו ולא לנותן:
1א .אם הם קרקעות.
סמ"ע :שאם הם מטלטלים בכל עניין אין מתנתו מתנה אף

אחזירנה לך לאחר זמן.
.2
הרמ"א)רמא/ו( :הנותן מתנה ע"מ להחזיר ולא קבע

ששעבדם אג"ק משום תקנת השוק.

לו זמן – יכול המקבל להחזירה כל זמן שירצה.

קיא  -כ

 .1אע"ג דלא כתב דאקנה אם קנה והוריש גובה.
א .ויש חולקין:

.1

בעה"ת :ואם קנה אחר ההלוואה ולא כתב לו
דאקני ומכר או נתן במתנה שאין יכול לטרוף ממנו ,מ"מ
אם הוריש טורף מהם.
כ"ד ראב"ד ,גאון.
א.ויש חולקים )רמב"ן(.

.1

אם קנה והוריש.

סמ"ע :טעמו – דרשות יורש כרשות הלוה ,דברא כרעא
דאבוה הוא.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

גובה.
ש"ך :וכן מוכח בב"ב )קנז .(.וכן עיקר.
כ"פ ערך לחם.

ויש חולקים.

א.
סמ"ע :המחבר )קז/א( סתם כדעה ראשונה ,ומה שהביא
י"א ויש חולקים נמשך אחר לשון בעה"ת.

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

בס"ד.

חו"מ
חלק ב6
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מלוה בשטר גובה ממשועבדים ,והמלוה בע"פ

קיא  -כא

 .1הכל בעה"ת :ראובן הלוה לשמעון על פה ושמעון הלוה
ליהודה בשטר ,ומכר יהודה כל נכסיו ובא ראובן לטרוף מהלקוחות שקנו
מיהודה מכח שטר שיש לשמעון על יהודה  -הדין עמו ,הואיל ושמעון
מודה שהוא חייב לו.
 .2לא היו ללוה נכסים אלא שטרי חובות שיש לו על אחרים:
א.לא מיבעיא בעודם בידו שהמלוה גובה שלו מדרבי נתן )ואפילו לא שעבד לו
מטלטלים אג"ק ,וא"צ שום הקנאה ולא כתיבה ומסירה ,אלא גובה מדר"נ ,כמו שבע"ח הלוה משועבדים לו כן משועבדים למלוה
שלו(

.
ב.אלא אפילו מת הלוה ונפלו השטרות לפני יורשים  -גובה מהם.
ג.אפילו נעשו השטרות שיש ללוה על בעלי חובות אחר שלוה הוא
מהמלוה ,ד.ואפילו קנו בעל חוביו של לוה נכסים אחר שלוה הלוה
מהמלוה שלו  -המלוה גובה מהם ומיורשיהם מדרבי נתן:

.1

בעה"ת :ראובן הלוה לשמעון על פה ושמעון
הלוה ליהודה בשטר ,ומכר יהודה כל נכסיו ובא ראובן
לטרוף מהלקוחות שקנו מיהודה מכח שטר שיש לשמעון
על יהודה  -הדין עמו.
ואע"פ ששמעון יכל לטעון לראובן פרעתי כיון שהוא
מלוה ע"פ ,אין לקוחות יהודה יכולים לדחותו לומר פרוע
אתה משמעון ,ומה ששמעון מודה שלא נפרע קנוניא
עושה עלינו .הואיל וחייבים לפרוע לשמעון ושמעון יכול
לטרוף מהם ,גם ראובן שהוא מלוה של שמעון טורף מהם,
כיון ששמעון מודה.

לקוחות

ראובן

בע"פ

שמעון

בשטר

יהודה

.2

בעה"ת :לא היו ללוה נכסים אלא שטרי חובות
שיש לו על אחרים:
א.לא מיבעיא בעודם בידו שהמלוה גובה שלו מדרבי
נתן )ואפילו לא שעבד לו מטלטלים אג"ק ,וא"צ שום
הקנאה ולא כתיבה ומסירה ,אלא גובה מדר"נ ,כמו
שבע"ח הלוה משועבדים לו כן משועבדים למלוה שלו(.
ב.אלא אפילו מת הלוה ונפלו השטרות לפני יורשים -
גובה מהם.
ג.אפילו נעשו השטרות שיש ללוה על בעלי חובות
אחר שלוה הוא מהמלוה,
ד.ואפילו קנו בעל
חוביו של לוה נכסים אחר שלוה הלוה מהמלוה שלו -
המלוה גובה מהם ומיורשיהם מדרבי נתן:

כלומר:
ראובן
מלוה

שמעון
לוה

הלוה

שט"ח

הוריש

ראובן טורף מלקוחות יהודה

יורשים
ראובן גובה מהלקוחות מדרבי נתן

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

לקוחות
של
שמעון

חו"מ
חלק ב6

בס"ד.

.1
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אחר שלוה.

הדין עמו.

סמ"ע :ומיירי שהנכסים היו ביד יהודה כשלוה משמעון,
או שכתב לשמעון דאקני .ואם הנכסים מטלטלים צריך
יהודה להקנות לשמעון באג"ק ובדאקני.

ג.
סמ"ע :וכ"ש אם כבר נעשו השטרות שיש ללוה על בעלי
חובותיו קודם שלוה שמעון מיהודה שאז בשעת ההלוואה
מראובן נשתעבדו לו שהרי הם בכלל נכסי לוה והם
משועבדים למלוה.

אפילו קנו בע"ח של לוה.

2א .גובה ,,,מדר"נ.
סמ"ע :מיירי שהשטרות עדיין

ביד הלוה )שלא מכרן
הלוה( ולכן אין צריך הקנאת מטלטלים אג"ק ,אע"פ
ששטרות מטלטלים מ"מ כיון שהמלוה יכול לגבותם
מהלווים שלו בכל עניין לכן גם המלוה של הלוה גובה מהם
מדר"נ.
ואפילו יש ללווים של שמעון רק מטלטלים ולא קרקעות
גובה מהם ראובן מדר"נ.

ד.
* :פירוש

אפילו קנו לווים של שמעון נכסים אחר שלוה
שמעון מראובן אפ"ה נשתעבדו לראובן וגובה מראובן מהם
מדר"נ.
סמ"ע – ואפילו קניין של נכסי יהודה היה אף אחר שלוה
משמעון )פירוש :ראובן הלוה לשמעון ,ואח"כ שמעון הלוה
ליהודה ואח"כ קנה יהודה נכסים( דאיכא תרתי לריעותא –
א .יהודה לא נשתעבד לשמעון בנכסים שקנה אח"כ.
ב .נכסי שמעון )שט"ח של יהודה( לא נשתעבד לראובן
שהרי שמעון הלוה אחר שלוה מראובן.
עכ"ז נשתעבדו נכסי יהודה לראובן מדר"נ.

קיא  -כב

 .1בעה"ת :אם מכר הלוה שטרי חובות או נתנם לאחר,
או שבעלי חוביו מכרו נכסיהם אחר שלוה הוא מהמלוה:
אם יש בשטר שיש למלוה וכן בשטר שיש ללוה על בעלי חוביו שעבודא
דמטלטלי אגב מקרקעי  -אז יש בהם דין קדימה ונכסיהם של בעלי
חוביו של לוה משעובדים למלוה שלו מכוחו ,כיון שהוא קודם למכירה
שמכרו )שאין בשטרות תקנת השוק(:

.1
ראובן
מלוה

כלומר:
הילוה

שט"ח

שמעון
לוה

מכר שט"ח

לקוחות
של
שמעון

מכר נכסים
קונה שט"ח

קונה
נכסים

גובה מהם

.1

או שבעלי חובו מכרו נכסיהם

סמ"ע :פירוש שטרות שלהם  ,ולכן בעינן אג"ק .שאם
מכרו קרקעות אין צריך אגב ,ואם מכרו מטלטלים לא מועיל
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

אגב משום תקנת השוק ,דלא שכיחא )או בגלל שעדיין יש
כוח למוכר שט"ח שיכול למחול ,הילכך חשיב כממונו
לגבות ממנו בע"ח(.
כ"כ הש"ך.

אחר שלוה הוא מהלוה שלו.
סמ"ע :ר"ל כ"א לפי ענינו –
עמ"ש שמעון מכר שט"ח – אחר שלוה שמעון מראובן.
עמ"ש יהודה מכר נכסיו – אחר שלוה משמעון.
שאז חל שעבוד המלוה שלהם עליהם קודם שמכרן הלוה
שלוה ]אבל יתכן שתחילה הלוה שמעון ליהודה ,ויהודה מכר
נכסיו ורק אח"כ הלוה ראובן לשמעון ושמעון מכר
שטרותיו[.
לאפוקי הע"ש – שתחילה קדם הלוואת ראובן לשמעון,
שאל"כ לא מהני כתיבת אג"ק שכתב שמעון לראובן ,כיון
שללא אג"ק שכתב יהודה לשמעון אף שמעון לא היה גובה,
והו"ל אגב דאגב.

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

בס"ד.

חו"מ
חלק ב6
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וכן בשטר שיש ללוה על בע"ח.
סמ"ע :ר"ל או בשטר  ,וקאי או שבעלי חוביו מכרו
נכנסים כאן צריך שעבוד מטלטלי אג"ק ,אבל לא בעינן
אג"ק בשניהם ] כלומר מספיק שהמלוה הראשון או השני
יש שיעבוד מטלטלי אג"ק [
כ"כ הש"ך ,ב"ח.

שיעבוד מטלטלי אג"ק.
סמ"ע :ומיירי גם שהיו בידן שטרות קודם שלוה כ"א
מהלוה שלו ,שאל"כ צריך נמי דאקני.

אג"ק
ש"ך :ואם יש ללוה שני רק קרקע שוב אין צריך אג"ק
)אף בראשון( דכיון שהשני מוציא בשטר שלו קרקע אף
ראשון יכול להוציא מהשלישי מדר"נ.
וכ"ש אם קונה השט"ח לקח מיהודה קרקע ,יכול ראובן
לטרוף ממנו הקרקע אף שבשטרו אין אג"ק מדר"נ.
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וה"ה אם יש לשמעון מיהודה אג"ק גובה ראובן מלוקח
השט"ח אף שאין לראובן שעבוד אג"ק.
]כולמר :אם יש ללוה שני קרקעות או ששעבד אג"ק אין
צריך למלוה ראשון שעבוד אג"ק [.
ותימה על המחבר שסתם ,וי"ל שהמחבר מיירי כשיש
ליהודה )לוה שני( מטלטלים ולא שעבדם אג"ק )ולכן צריך
ראובן שעבוד אג"ק על שמעון(.
וקצה"ח – אין תימה ,שהרי אחר תקנת השוק אף שמלוה
שני שעבד מטלטלי אג"ק לא חשיב כאילו הן בידו )שהרי
מלוה שני יכול למוכרן( ,וא"כ לא גובה ראשון מדר"נ אא"כ
יש גם לו שיעבוד מטלטלי אג"ק.
ולכן אם גם גובה קונה שט"ח אין מלוה ראשון חוזר וגובה
מדר"נ ,דכל דלא הוי כאילו בידו לא גובה מדר"נ.
מ"מ אם גבה הקונה שט"ח קרקע ודאי חוזר וגובה ממנו.
מ"מ הנתיבות – אף בשעבוד מטלטלי אג"ק שייך
שיעבודא דר"נ.

קיא  -כג

 .1הרא"ש :אם היו ללוה שני מלווים שהלוו לו ובאים
כאחד לגבות מבעלי חובות שלו:
א .אם הלוה הילוה לבעלי חוביו בשטר לאחר שלוה הוא משניהם –
יחלוקו ,ב .ואם תפס אחד מהם זכה בתפיסתו.
ג .ואם חובותיו של לוה קודם שלוה משניה או קודם שלוה מהאחרון
וכתב לראשון אגב זכה בהם הראשון:

.1

כלומר :לוה משני מלווים  ,היולה לבעלי
חובותיו – יחלוקו.
הילוה לבעלי חובותיו ,לוה משני מלווים – זכה ראשון.

1א .לאחר שלוה הוא משניהם – יחלוקו
כמו שנתבאר שו"ע)קד/ה(.
שלוה משניהם.
ב"ח :מיירי דלא כתב דאקני ,שאם כתב חל שעבוד גם על
מה שיקנה.
ש"ך – ותימה ,שהרי אף שכתב לשניהם דאקני הרי לוה
ולוה יחלוקו )כמ"ש קד/י( !

יחלוקו
ש"ך :אף כשגובה קרקע ,ואף דשייך שיעבודא דרבי נתן
בקרקע ושייך בו דין קדימה ,מ"מ כשלוה ולוה נשתעבדו
קרקעותיו לשניהם מדר"נ.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

ג.
סמ"ע:

וכתב לראשן אגב.

והא דצריך אגב אע"פ שהלוה יכול לגבות
מטלטלים שביד חוביו בלי אגב א"כ גם למלוה יש אותו
זכות מדר"נ ! הא מיירי שיש ללוה שני מלווים ואם לא היה
כותב לראשון אגב להפוך מטלטלים לקרקע הרי שני
המלווים חולקים במטלטלים.
ומיירי שכתב אגב רק לראשון שאם כתב גם לשני לשני
משתעבד ולא לראשון ,דהו"ל קנה קרקע בין שני הלוואות.
אא"כ כתב לראשון אגב ואקני וקנה מטלטלים או הלוה
לאחרים ,וחזר ולוה משני וכתב לו אגב ואקני  ,שאז גם
משתעבד לראשון ולא לשני.

לראשון באגב.
ש"ך :וה"ד כשיש לבע"ח אחרון מטלטלים ,שאם יש לו
קרקעות אף שמלוה ראשון קודם ,אפילו בלא אגב שיש דין
קדימה בקרקעות ומפקינן מדר"נ .כ"מ מבעה"ת לאפוקי
הרשב"א.

לראשון באגב.

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

חו"מ
חלק ב6

בס"ד.
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שלא כתב לוה למלוה ראשון אגב  ,יש למלוה ראשון קדימה
מדר"נ.

ש"ך :ואם בעלי חובות של הלוה שעבוד לו מטלטלי אג"ק
שאז דינם כקרקע – אז גם למלוה ראשון דין קדימה ואפילו

סיכום:

א.

לוה משני מלווים ,הילוה לבעלי חובות  -יחלוקו

ב.1

הילוה לבעלי חובות ,לוה משני מלווים – זכה ראשון
בעלי
חובות

מלוה
ראשון
מלוה
ראשון

מלוה
שני

לוה
בעלי
חובות

לוה

מלוה
שני

גובה הכל
יחלוקו

ערוה"ש :סיכום
א .יחלוקו ,דשעבוד שניהם חל יחד.
אפילו כתב להם דאקני חל שעבוד שלהם יחד דקי"ל
לוה ולוה וקנה יחלוקו.
ואף אם גבו מהם קרקעות שניהם שווים ויחלוקו.
ב .ואם כתב לאחד דאקני ולשני לא כתב – גובה ראשון
)לדעה ראשונה ב קד(.
ג .תפס אחד מהם מעות או מטלטלים מבעלי חובות –
זכה.

ב

.2חובות אחר מלוה ראשון לפני מלוה שני

מלוה
ראשון
מלוה
שני

לוה

בעלי
חובות

ערוה"ש :סיכום – חובותיו אחר שני מלווים
א .אם באו לגבות מבע"ח קרקע ,הראשון קודם כמו
שהיה קודם מהלוה עצמו מדר"נ.
ב .ואם באו לגבות מעות או מטלטלים  -יחלוקו.

ערוה"ש:
א .אם גובה מבע"ח קרקע ולא כתב לראשון דאקני –
תלוי שני דעות ב ק"ד.
כתב לראשון דאקני – גובה ראשון הכל.
ב .אם הגביה ממעות או מטלטלים – יחלוקו.
כתב לראשן דאקני  +אג"ק – זכה ראשון.
ג .בע"ח שיעבדו לו מטלטלים אג"ק – דינם כקרקע.
כללו של דבר :כוח המלווים יש שלהם על הלוה יש להם
גם בלווים שלוו מהלוה שלהם מדר"נ.

גובה הכל

קיא  -כד
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

בס"ד.

חו"מ
חלק ב6
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ת' הרא"ש :ראובן היה לו שטר על שמעון ונתנו ללוי
בכתיבה ומסירה ,וכשבא לוי לגבותו הוציא יהודה שטר שהיה לו על
ראובן מוקדם לשטר שהיה לראובן על שמעון ואמר כי השטר שנתן
ראובן ללוי הוא ממונו של בעל חובו וזכה בו מדין קדימה  -הדין עם
יהודה כיון ששטרו מוקדם ושעבד לו מטלטלי אגב מקרקעי ואין בזה
)מכירת השט"ח( משום תקנת השוק.
וע"ל ס"ס קי"ג.

הדין עם יהודה
סמ"ע :זהו ממש כמ"ש בסעיף כ"ב שאם מכר הלוה
שט"ח לאחר.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

אלא שכאן מיירי שראובן לוה מיהודה ואח"כ קנה משמעון
ומכר ללוי דבכה"ג בעינן שיכתוב ראובן ליהודה דאקני,
לפיכך חזר וכתב הדין כאן.

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

בס"ד.

חו"מ
חלק ב6
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סימן קיב :אין בע"ח טורף ]מהמשועבדים[ ממה
שקנה.
ובו ה סעיפים.
) ב"מ :מד(.

קיב  -א

 .1אין בע"ח טורף ממשעבדי ,אא"כ היו נכסים ללוה
בשעה שלוה ומכרם או נתנם אחר כך ,אבל אם קנאם אחר שלוה ומכרם
לא נשתעבדו לבעל חובו ,ואינו גובה אותם מהלקוחות .א .ומיהו בעודם
ביד הלוה גובה מהם אעפ"י שקנאם אחר שלוה.
 .2ואם שעבד נכסיו שקנה ושיקנה  -אז חל השעבוד גם על מה שיקנה
אחר כך ,ואם קנה אחר כך ומכרו בעל חוב גובה ממנו.
 .3ודוקא שפירש לו בפירוש ,אבל אם לא כתב לו דאקנה לא.
א.הגה :וי"א דקי"ל אחריות טעות סופר הוא כל מה שראוי להשתעבד אמרינן ביה טעות
סופר ,ואפילו דאקנה נמי )טור בשם הרא"ש והרשב"א פרק מי שמת(.
ב .מיהו אם כתב לו מקצת אחריות ולא פירש לו דאקנה  -יש אומרים דלא אמרינן עוד טעות
סופר ,דהואיל ופירש קצתן מה שכתב כתב ומה שלא כתב לא כתב )נ"י פרק מי שמת(.
 .4יש אומרים דאף אם כתב לו דאקנה  -יכול לחזור בו כל זמן שלא קנה )נ"י ומרדכי( .
א.ויש חולקין )כ"כ נ"י שם(:

.1

טור :אין בע"ח טורף ממשעבדי ,אא"כ היו נכסים
ללוה בשעה שלוה ומכרם או נתנם אחר כך ,אבל אם
קנאם אחר שלוה ומכרם לא נשתעבדו לבעל חובו ,ואינו
גובה אותם מהלקוחות.
א.טור :ומיהו בעודם ביד הלוה גובה מהם אעפ"י
שקנאם אחר שלוה.
כ"מ מהרמב"ם.
ה"ה – וזה שאמרו ב"ב)קנז (.מיניה אפילו מגלימא
דאכתפיה.

.2

ב"ב)מד ,,, :(:דימלא דאקני אמר ליה )שאז אם
קנה אח"כ ומכר או הוריש משתעבד(. ,,,,

.3

בעה"ת :ודוקא כשפירש בפירוש דאקנה ,אבל לא
כתב לו ל"א אחריות טעות סופר ,אלא מה ששיעבד לו
כתב ,ומה שלא שיעבד לא כתב.
כ"כ הרמב"ם ,ה"ה )ר"י מיגאש ,בעה"ט(.
ב"י – וכ"מ בב"ב)מד (:דילמא דאקני אמר ליה ,,,משמע
שסתמא לא משתעבד.
א.ונמ"י והרשב"א – כיון דקי"ל אחריות טעות
סופר ,בכל מה שראוי להשתעבד אמרינן טעות סופר

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

וכ"ד הרא"ש.
ב.ד"מ)נמ"י( :וה"מ שלא כתב אחריות כלל אז
אמרינן אחריות טעות סופר ,אבל אם כתב מקצת אחריות
ולא כתב דאקני – מה שלא כתב לא משתעבד.

.4כתב דאקני ורוצה לחזור בו לפני שקנה.
רשב"א – יכול לחזור בו קודם שיקנה ,מ"מ אחר שקנה
חל שעבוד למפרע ואין יכול לחזור בו.
כ"כ ד"מ)מרדכי(.
א.ונמ"י – אף קודם שקנה אין יכול לחזור בו.
כ"ד הרמב"ן.

.1

לא נשתעבדו לבע"ח.

סמ"ע :טעמו – שלא סמכה דעת המלוה עליהם שהרי לא
היו ביד הלוה בשעת ההלוואה.

א.
סמ"ע:

בעודם ביד הלוה.

דלא גרעי ממטלטלים שביד הלוה שנפרע מהם,
ואפילו מגלימא דעל כתפיה.
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ואפילו מת הלוה ונפלה אותה שדה לפני יתומים גובה
מיורשים ,דרשות יורש לאו כרשות לוקח.
כ"פ )קיא/כא(.

בעודם ביד הלוה.
ח' רעק"א :אם יש ללוה נכסים שהיו בשעת ההלוואה,
וגם נכסים שקנה אח"כ ולא כתב דאקני – והמלוה יכול
לומר אגבה ממה שנשתעבד לי ,אא"כ מגבהו מעות.
לאפוקי ערוה"ש – שאין המלוה יכול לכוף הלוה.

ואם שעבד נכסיו.
.2
קצה"ח :מאיזה טעם שיעבוד לדבר שיקנה חל ,ואילו
קניין לדבר שלא בא לעולם לא חל ?
למ"ד שיעבודא דאורייתא ,הרי השיעבוד חל אף שלא
פירש ,ולכן חל אף דבר שלא בא לעולם .משא"כ קניין דבעי
דעת המוכר וקונה ,וכיון שלא בא לעולם לא מצי לקנותו.
מ"מ סוגיא דש"ס הוא לפי שמואל ששיבודא לאו דאורייתא.
אבל האמת שעבודא דאקני לאו דאורייתא )ואין לחלק בין
שעבוד לקניין( ,אלא שעבוד אקני תקנת חז"ל היא שלא
תנעול דלת בפני לווים.
כ"כ הרשב"ם ,נמ"י.
ותקנה זו כשהלוה נתחייב לשלם )כשקיבל הלוואה( ואין לו,
אז משעבד דאקני ,אבל כשהלוה לא נתחייב ,כגון שחייב
עצמו לדבר שלא בא לעולם לא שייך תקנת שלא תנעול.

.3

לא כתב לו דאקני -לא.

סמ"ע :דס"ל דל"א אחריות טעות סופר רק בקרקעות
שהיו בשעת הלוואה דחזקה לא שדי איניש זוזי בכדי.
משא"כ מה שיקנה אח"כ שאין סברא שהמלוה יסמוך
עליהם.

א .וי"א
והש"ך :הכריע כהי"א ,
שהרי באחריות טעות סופר אף שידוע שלא התנה על
האחריות אמרינן לא שדי איניש זוזו בכדי )שכוונתו היתה
על האחריות(.
אבל במה שיקנה ,מסתמא ל"א שכוונתו על הנכסים שלא
ראה ,ואם ידוע שלא התנה אין אחריות .אבל מסתמא שלא
ידוע אם התנה או לא אמרינן אחריות טעות סופר אף באקני,
דאמרינן מסתמא התנה.
]כלומר :בדאקני  -מסתמא )שלא ידוע אם התנה( אמרינן
אחריות טעות סופר ,אבל כשידוע שלא התנה ל"א טעות
סופר.
אבל בנכסים קיימים  -אף שידוע שלא התנה אמרינן אחריות
[.
טעות סופר
ולפ"ז :אפשר לצמצם מחלוקת הפוסקים.

וי"א
ש"ך :לכו"ע במטלטלים אג"ק אם לא כתב לו דאקני לא
משתעבד ,כיון שאין שעבוד על שום מטלטלים כשלא
שעבדן בפירוש.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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ערוה"ש – ואף בזה"ז שיש תקנת השוק שלא גובים
ממטלטלים אף ששעבדן בפירוש ,מ"מ יש נ"מ בשטרות
שאין בהם תקנת השוק.

.4

יכול לחזור בו.

סמ"ע :כ"כ ה"ה)רשב"א(.
והביא הראיה :לוה ולוה וכתב לשניהם דאקני – יחלוקו ,
וא"כ אינו יכול לחזור בו ברגע שכתב לראשון דאקני זכה
בכל.
ערוה"ש)או"ת( – מ"מ יכול המלוה לתבוע מעותיו
מהלוה מיד ,שע"ד כן לא הלווהו.

א.
הש"ך:

ויש חולקים.

מכריע כי"ח אלו )רמב"ן שלא כרשב"א( .שהרי
א .מסברא :כיון שיכול לשעבד נכסיו מה שקנה איך יכול
לחזור בו ,הרי המלוה הילוה מעותיו ע"פ מה שקנה
הלוה ,שאל"כ לא היה מלוה לו ,וא"כ זה שרוצה
לחזור ישלם לו מעותיו או יקיים השעבוד.
ב .הגמרא בב"ב)קנז (:מביאה ראיה שיכול לשעבד נכסיו
שיקנה ,מדתנן שט"ח המאוחרים כשרים .ואי דאקני
לא משתעבד מאוחרים למה כשרים דאקני הוא
)שהילוה בניסן וכתב תאריך של תשרי ,וקנה הלוה
נכסים בין ניסן לתשרי ,ואם אקני לא משתעבד הרי
טורף המלוה מנכסים אלו מלקוחות שלא כדין ,שהרי
לא היו בשעת הלוואה (.
ואם יכול לחזור בו עדיין ,קשה שאף שנשתעבד שמא
יחזור בו ויבוא לטרוף מלקוחות שלא כדין.
ודחה ראיות הרשב"א:
א .מה שהביא ראיה מב"מ)סו (:במוכר פירות דקל שיכול
לחזור בו כ"ז שלא באו לעולם ,הרי אף שיכול לקנות
דבר שלא בא לעולם ,מ"מ יכול לחזור בו כ"ז שלא בא
לעולם.
אינה ראיה דהתם שחוזר חוזר מכל המכר ואף מחזיר
המעות ,אבל כאן כ"ז שלא משלם למלוה מעותיו
השעבוד נשאר.
ב .ראיה שהביא מלוה ולוה וקנה וכתב דאקני לשניהם –
יחלוקו .ואם אינו יכול לחזור הרי לראשון נשתעבד
ולא לשני !
שם לא משום חזרה ,שאף הראשון נוח לו שישעבד גם
לשני ,שאז ילווה לו גם השני ויוכל לקנות יותר נכסים
וכשיחלקו יהיה יותר לשניהם.
כ"כ הט"ז – אף שבמוכר פירות דקל עד שלא באו לעולם
יכול לחזור בו )רט/ד( ,שאני שיעבוד שיכול לשעבד אף
דבר שלא בא לעולם .ולכן אינו יכול לחזור בו.
כ"פ ערוה"ש)אחרונים( – כהיש חולקים.

ויש חולקים
פ"ת)ת' משכנות יעקב( :ראובן לוה משמעון וקיבל
בקניין בכל אופן המועיל על שעבוד נכסיו )שכולל אף
דאקני( ,וטרם שנכתב השטר נזדמן לראובן בית זול ורצה
לקנותו ולמוכרו ולהרויח ,לכן בא לעדים והודיע לשמעון
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לבטל דאקני .א"ל שמעון א"כ תחזיר לי מעותיי ,והסכים
ראובן ודחהו מיום ליום.
בנתיים קנה ראובן הבית ומכרו בלי הכרזה וירד מנכסיו.
לבסוף בא שמעון לטרוף מהבית מאחר שקנה בלא הכרזה .
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תשובה :הדין עם שמעון ,שהרי ראובן לא יכל לחזור בו
מדאקני כמו שפסק הש"ך )כהרמב"ן( .ומה ששמעון הסכים
לבטל הקניין בתנאי שיחזיר לו מעותיו.
מ"מ אם אח"כ שנכתב השטר בלא אחריות דאקני ושתק
שמעון הוי מחילה.

קיב  -ב

 .0הטור :אם לא כתב לו דאקנה ומכר נכסיו אחר שלוה,
והמלוה בא לטרוף מהלקוחות וטוען שאלו הנכסים היו ביד הלוה ,ולוקח
טוען לאחר שלוה קנה ומכר:
.1נמ"י ,טור)י"א( :י"א שעל המלוה להביא ראיה שהיו אלו הנכסים ביד
הלוה בשעת הלוואה )שהרי הלקוחות מוחזקים ודאי והמלוה ספק אם חל השעבוד ,ואין ספק מוציא מידי ודאי(.
.2רמב"ן :וי"א :א.שאם יש עדים שהלוה קנה קרקע זה ומכרו  -צריך
המלוה להביא עדים שקנאו הלוה קודם שעבודו )אף שהמלוה טוען ברי והלוקח שמא ,כיון
שהלוקח מוחזק  -על המלוה להביא ראיה(,
ב.אבל אם יש עדים שהלוה היה מוחזק בו ושהיה שלו  -צריך הלוקח
להביא ראיה שקנאו הלוה ואימתי קנאו ,ואם לאו בית דין מעמידין אותו
על חזקתו ונאמר שהיה שלו ושל אבותיו מעולם
)ונ"ל דסברא הראשונה עיקר(:

.0

וזה אינו.

לא כתב לו דאקני.

סמ"ע :אף למ"ד אחריות דאקני טעות סופר י"ל דמיירי
שהתנה בפירוש שלא ישתעבדו מה שיקנה.

2א .צריך המלוה להביא ראיה.
סמ"ע :כיון שאין אומרים דשל אבותיו היתה

שהרי יש
עדים שקנאה מאחרים ,מש"ה נקרא המלוה מוציא ועליו
הראיה.

יש עדים ,,,ואימתי קנאה.

ב.
סמ"ע :אמתי קנאה

 פירוש שיעידו שקנאה אחר שלוה.והא דלא סגי שיעידו שקנאה המוכר כמו ברישא ).2א( !
דשאני רישא שאין עדים שהלוה היה מוחזק בהם ,ועכשיו
שהוא אצל הלוקח ,עדות כלשהי שקנאה המוכר סגי.
משא"כ שיש עדים שהיה הלוה מוחזק בה ,צריך עדות
ברורה של הלוקח שקנאה ומתי קנאה.
ולכן גם בס"ג היורש צריך להביא ראיה שקנאה אח"כ ,דשם
נמי השדה היתה מוחזקת בחזקת אבי היורשים.
לאפוקי הע"ש – שהשמיט "אמתי קנאה" ,משמע
שבעדים שקנאה סגי.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

ואמתי קנאה.
נתיבות :מתי אמרינן כאן נמצא כאן היה ?
קושית הסמ"ע :אמאי לא סגי כאן ביש עדים כמו ברישא !
ולפענ"ד – טעם סברא זו כיון שהוא מוחזק בו אמרינן כאן
נמצא כאן היה ,כיון שיש עדים שהיה מוחזק בו היינו שגר
בו.
כגון השטר בניסן ובסיוון ראו שדר בה ,אף שיש עדים
שקנה ולא יודעים מתי ,אמרינן כמו שבסיוון ודאי שלו היה
גם בניסן שעת ההלוואה ודאי שלו היה.
משא"כ כשאין עדים שהיה מוחזק בו רק ראו הקניין ואינם
זוכרים מתי קודם ניסן או אח"כ.
ועוד נ"ל – ל"א כאן נמצא כאן היה רק במקום מציאתו,
אבל כשראינו הקניין ואין ידוע מתי אין לומר כאן נמצא כאן
היה.
ולכן רק אם היה דר בבית אמרינן כאן נמצא משא"כ כשלא
ראינו רק קניין.

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

בס"ד.

חו"מ
חלק ב6

גביית חוב מנכסים משועבדים
אין בע"ח טורף ]מהמשועבדים[ ממה שקנה

קיב 4 -

קיב  -ג

 .1נותן נכסיו מהיום ולאחר מיתה ולא נודעו הנכסים
שהיו לו באותה שעה:
א .י"א שעל המקבל מתנה להביא ראיה שהיו אותם נכסים בידו בשעת
מתנה .
ב .וי"א שאם לא נודע שקנה נכסים אחר כך הכל בחזקת מקבל מתנה.
)והסברא הראשונה עיקר ועיין לקמן בס"ס ר"נ ובסי' ק"ד ,כן נראה לי(:

.1

בעה"ת :נותן נכסיו מהיום ולאחר מיתה ולא
נודעו הנכסים שהיו לו באותה שעה:
א.לעולם על המקבל להביא ראיה שהיו הנכסים
ברשות הנותן בשעת מתנה ,שהיורשים מוחזקים ודאי
בנכסים ,והמקבל ספק אם חל שעבודו.
כ"כ ד"מ)נמ"י ,מרדכי( ,וכן עיקר.
ב.אולם השיב לי הרמב"ן – שאם לא נודע שקנה
נכסים אחר כך הכל בחזקת מקבל מתנה.

1א .שעל המקבל להביא ראיה.
סמ"ע :משום שהיורש מוחזק והמקבל בא

להוציא עליו

הראיה.

ב.
סמ"ע:

וסברא ראשונה עיקר.

וקשה מסימנים ס/ו ,ר"נ/כ"ו ,קי"ב/ג
)ס/ו(:
על המקבל להביא ראיה.
)ר"נ/כ"ו( :על הנותן להביא ראיה.
)קי"ב/ג( :י"א – על המקבל להביא ראיה  .כ"פ הרמ"א
י"א – על הנותן להביא לראיה ?

וי"ל:

)ס/ו( – מיירי שהנותן טוען ברי שלא היה לו המטבע בשעת
ההקנאה ,מש"ה על המקבל להביא ראיה.
)רנ/כו( – מיירי שטוענים היורשים )הנותנים( שמא לאחר
מכאן לקחם  ,דאזלינן בתר טענת ברי של המקבלים דכאן
מצא כאן היו.
)קיב/ג( – ג"כ מיירי ביורשים ולכן טענתם שמא  ,מ"מ
מיירי בקרקעות דלא שייך למימר כאן נמצאו כאן היו,
שקרקע במקומה עומדת אף שיצאה מרשות לרשות.
לפיכך על המקבל להביא ראיה.
והש"ך – ב )רנ/כו( המטלטלים בעין לכן אמרינן כיון
שעכשיו כאן נמצאים כאן היו ,משא"כ )ס/ו( שהמטבע אינו
בעין.
מ"מ לדינא בכל גוונא על המקבל להביא ראיה
והנתיבות  -מחלק
)רנ/כו( – מיירי שמטלטלים היינו כל כלי הבית דשייך בהו
כאן נמצא כאן היה מעולם ,ומיירי שנתן לו הכל.
משא"כ )ס/ו( – שלא נתן לו רק  100זהובים ,לא שייך כאן
נמצא כאן היה ,שיש לו מיגו שאלו מאה אחרים ,ומה שנתן
נאנסו ממנו.
וב )קי"ב/ג( – מיירי בחיטים ושעורים דלא שייך בהו כאן
נמצאו כאן היו ,אלא ששם יש חזקה אחרת כיון שהוחזקו כל
הנכסים בחזקת המקבל ,מש"ה כל מה שנמצא הוא בחזקת
המקבל ובחזקה זו פליגי.

קיב -ד

 .1שני מלוין שהוציא כל אחד שטרו ואין כתוב בשום
אחד מהם דאקנה ,ואין הנכסים מספיקים לחובות שניהם ,וטוען
המוקדם כי כשלוה ממנו כבר קנה הנכסים ,והמאוחר טוען שלאחר
שלוה משניהם קנאם והם משועבדים לשניהם ,ואין עדים בדבר"

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

יח ִתי:
ש ָ
ָ
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קיב 5 -

א.י"א  -שחולקין החצי שחולקין עליו
וזה אומר חציה שלי (.
ב.וי"א  -שאם אין עדים שקנאם  -מעמידים הנכסים ביד המוקדם ,ואם
יש עדים שקנאם אלא שאינם יודעים מתי קנאם  -חולקים החצי
שחולקים עליו:
)ערוה"ש – כמו שנים אוחזים בטלית זה אומר כולה שלי

.1

טור :שני מלווים ,,,ואין עדים בדבר:

א.י"א – כמו לעיל )ג.1.א( ג"כ הוא ספק וחולקים החצי
שחלוקים עליו ,אא"כ יש עדים שהיו ברשות הלוה בשעת
ההלוואה.
ב.והרמב"ן – אם אין עדים ,,,ואם יש עדים. ,,,

.1

והמאוחר טוען שאחר שלוה.

סמ"ע :והא דלא כתב שטוען המאוחר "ביני ביני קנאן
ומשועבד רק לי" כדלעיל ק"ד ?
משום שהיא טענה גרועה שקנאן דוקא ביני ביני )דאינו
שכיח(.
ש"ך – מ"מ אם טוען טענתו טענה .וכ"מ מהב"ח.
והגאון אמ"ו כתב הפוך – שאם לוה וקנה ולוה משתעבד
לראשון ולא לשני ,וממילא אין קושיית הסמ"ע.
והב"ח תירץ – שחושש לטעון המיגו שקנה ביני ביני
שמא הוא עצמו יודע שיש עדים שלא קנה כלום ביני ביני.
וקצה"ח – אע"פ שיש לו מיגו שהיה טוען כולה שלי
)שקנה ביני ביני( ואז נאמינו שקנה לבסוף ויחלוקו ! מ"מ
הוי מיגו להוציא ,שהרי החצי מוחזק לשניהם )וכמו שתירצו
התו"ס בשנים אוחזים בטלית זה טוען כולה שלי וזה טוען
חציה שלי שזה נוטל ¾ וזה ¼  ,אע"פ שזה שטוען חציה
שלי יש לו מיגו דכולה שלי ואז היו חולקים(.

א.
סמ"ע:

שחולקים החצי שחלוקים.

שחצי קרקע נוטל המוקדם ,שהרי אף המאוחר
מודה שלפחות חולקים ,והחצי השני נוטל כ"א רביע.
נתיבות :מדוע ל"א יהא מונח ?
כאן מיירי ששניהם טועים ברי כדמוכח בש"ך ,וא"כ חד
מנייהו ודאי משקר .ודמי ל )עו/א( שלוה משניהם מאחד
 100ומשני  200ואינו יודע ממי  ,200שנותן לכ"א 100
ומנה שני יהא מונח )שודאי אחד מהם משקר( .וא"כ למה
ג"כ לא יהא חצי שני מונח ?
שאני התם שאם מנה זה שייך לזה לא שייך לשני ,משאכ"כ
שהוא רק עניין של שיעבוד שאף אם אמת כדברי האחד,
עדיין גם לשני הוא משועבד להלוואתו ,שאם יפרע לראשון
מעות יטול השני נכסים.

ועוד שאם בא המאוחר ליטול קרקע מגבים לו וכשיבוא
הראשון יטרוף ממנו .גם כאן יחלוקו ואם יבוא אליהו שהיה
שייך רק לזה יטרוף מהשני.
וכן אין לדון כאן "כל דאלים גבר" ,שאין דנים כן אלא
כשאף אחד לא מוחזק )כמ"ש התו"ס ב"מ ב , (.וכאן הוי
שניהם מוחזקים כיון שמשועבד לשניהם.
ובאו"ת – כאן דנים "כל דאלים" כיון שאינן מוחזקים בה,
וכ"א טוען ברי.

ב.
סמ"ע:

וי"א

כאן לא כתב הרמ"א סברא ראשונה עיקר כמו
לעיל ,כמו שהשווה אותם הטור !
דשאני לעיל שמעמידים הקרקע בחזקת הלוקח או יורש
שהם מוחזקים בו ,משא"כ בזה אף אחד לא מוחזק.
כ"כ ד"מ.

שאין עדים שקנאם
ערוה"ש :מעמידים ביד המוחזק – שהוא ודאי שייך בו
והמאוחר ספק ,ואין ספק מוציא מידי ודאי .
והראיה )אה"ע קס"ג( – יבם שיבם יבמה תוך ג"ח ,וילדה
ספק בן ט' לאח שנפטר ספק בן זיבורית ליבם .מת אבי
היבם והספק מבקש חלק בירושה בטענה שהוא בן של האח
שנפטר – קי"ל שהיבם נוטל הכל ,מפני שהוא ודאי והספק
הוי ספק יורש.
ועוד כיון ששניהם אינן מוחזקים אמרינן כאן נמצאו כאן
היו.

ואם יש עדים ,,,חולקים החצי.
ערוה"ש :טעמו – כיון שעכ"פ יש עדים שלא היתה של
הלוה מעולם ,ויש ספק מתי קנאם  -מעמידם הנכסים בחזקת
מרא קמא )המוכר( שקנאם אחרי הלוואת שניהם ואז
חולקים.

ואם יש עדים שקנאם.
ח' רעק"א :ואף שהלוה מוחזק

בפנינו ,ואף שלא
יודעים מתי קנאם – חולקים .וכמ"ש הסמ"ע )ס"ב(.

קיב  -ה
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קיב 6 -

 .1בעה"ת :ראובן שלוה בשטר ולא כתב למלוה
ומת והיה לו בת וירשתו ועמדה ונשאת  -אין המלוה גובה מהבעל ממה
שהכניסה לו באותם הנכסים ,משום דבעל בנכסי אשתו לוקח הוי.
]דאקנה[

א.הגה :אבל אם לא נשאת גובה מן היורש כדלעיל סימן קיא סעיף כ

.1

ועמדה ונשאת.

ש"ך :ל"ד ,ה"ה היתה נשואה לפי דעה זו אין המלוה גובה
מהבעל.
אומנם פ"ת)תשב"ץ( – מבואר להפך,
אם היה מלוה ע"פ על אותם נכסים שנפלו לו לאחר
שנשאת )כגון שאביה לוה בחיו ומת ונפלו הנכסים ביד הבת
הנשואה( – ברור שהמלוה גובה כדין מלוה שגובה
מיורשים ,ואין לומר שהבעל הוי לוקח ראשון לפי שקודם
שנפלו בירושה היו משועבדים לבע"ח ולא קנה אותם הבעל
כלל כיון שבאו לו מכח ירושה) ,משא"כ כשהיתה רווקה
וירשה נכסים אלו והכניסה לו כנסי מלוג ולא כירושה הוי
לוקח(.

בעל בנכסי אשתו לוקח הוי.
סמ"ע :מדסתם המחבר משמע אף שעדיין חיה ויושבת
תחת בעלה ,וא"כ קשה לעיל )קג/י( כתב הרמ"א דוקא
כשמתה האישה !
ואפשר לומר שכאן מיירי בנכסי צאן ברזל )שכתב הכניסה
לו( שנחשבים כשלו מיד ,ושם מיירי בנכסי מלוג )דשמו
ממנה( שהבעל אוכל רק פירות כ"ז שהיא חיה.
והט"ז – לא קשה מעיקרא ,ששני דברים זוכה הבעל בנכסי
אשתו –
א .בחייה לפירות – משנה כתובות )עח.(.
ב .לאחר מותה בקרקע – תקנת אושא.
ולכן :בק"ג לעניין שומא דלא הדרא ללוקח ,מיירי שבעל
לוקח בגוף הקרקע וזה שייך לאחר מיתתה.
וכאן לעניין שעבוד לבע"ח הוי הבעל לוקח אפילו בחיה
עכ"פ על הפירות.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

)וכן סכ"א וריש סימן קז(.

אין המלוה גובה מהבעל.
והש"ך :חולק על דין זה ,וע"כ הי ספקא

דדינא ואם

יתפוס מלוה מהבעל לא מוציאים ממנו ,שהרי –
א .בעה"ת למד דין זה מב"ב)קלט (.לוותה ע"פ ואכלה,
עמדה ונישאת – בעל לוקח הוי או יורש ? ולא
איפשטא.
ונחלקו הפוסקים:
הרי"ף ,בעה"ת – לוקח הוי ולא גובה מהבעל.
כ"פ הרא"ש והמחבר.
אבל רשב"ם)ר"ח( – יורש הוי כיון שיש הפסד
למלוה.
ב .ולכן אפילו תפס מהבעל יכול לומר קי"ל כר"ח
ורשב"א .
שכן פסקו :מרדכי)ר"ח( ,הג"א)ר' ברוך ,או"ז,
ראבי"ה( ,ראב"ן ,תו"ס.
ג .גם בב"י שפסק באה"ע)צא( כהרי"ף ולא הביא
החולקים ,אם היה רואה אותם לא היה פוסק כן.
ד .אף הרי"ף והרא"ש שפסקו בלוותה שלא גובה
מהבעל ,לא פסקו כן מכוח ודאי אלא מכוח ספק שלא
מוציאים מיד המוחזק ,וא"כ אם תפס מהבעל אין
מוציאים מידו.
וגם הרמב"ם שפסק שאין מוציאים מהבעל הוא רק
מכח ספק.
ה .בדין שלוותה שפסקו שאין יכול לגבות מהבעל דאיהו
אפסיד על נפשיה שנתן לאישה מלוה ע"פ בלא שטר,
הרי כל אישה עומדת להינשא והיה לו לחשוש.
משאכ"כ שכתב שטר מעליא רק שלא אקני ,לא שייך
לומר איהו אפסיד אנפשיה.
ו .ועוד שי"א שאף שלא כתב דאקני אחריות טעות סופר.
וע"כ אם תפס המלוה לא מוציאים ממנו.
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קיג 1 -

סימן קיג :אין בע"ח טורף ממטלטלים המשעבדים.
ובו ג סעיפים.

) ב"ב :מד .קידושין :כו(.

קיג  -א

 .1אין בע"ח טורף מהלקוחות אלא בקרקע שמכר או
נתן הלוה ,אבל ממטלטלים שמכר או נתן  -אינו טורף ,אפילו היו בידו
בשעת הלוואה ,א .ואפילו התרה המלוה בלקוחות שלא יקנו מטלטלי
הלוה אין המלוה טורף מהם.
 .2ואם נתנם במתנת שכיב מרע  -המלוה טורף מהם ,כמו שיתבאר
בסימן רנ"ב.
 .3ואם שעבד לו מטלטלי אגב קרקע יכול לטרוף המטלטלים מהלקוחות,
כמו שהוא טורף קרקע .אפילו מכר הקרקעות קודם שיקנה המטלטלים,
א .והוא שכתב לו דלא כאסמכתא ודלא כטופסי דשטרי או שיכתוב
שהוא משעבדם לו מעכשיו:

.1

ב"ב)מד :(:מטלטלים לבע"ח לא משתעבד כדאמר
רבא :עשה שורו אפותקי ומכרו – אין בע"ח גובה ממנו,
משום דלית ליה קלא.
פרשב"ם :לא משתעבדי – דלית להו קלא ולא יזהרו
לקוחות ,דאי משתעבד אין לך אדם שלוקח עוד מטלטלים
מחברו שמא יטרפו ממנו.
והטור – מפני שאין דעת המלוה סומכת על מטלטלים
מפני שהלוה יכול להבריחם.
כ"כ רש"י )ב"מ(.
א.בעה"ת :ואם התרה המלוה בלקוחות שלא יקנו
מטלטלי הלוה :
חכמי לוניל – כיון שידעו שהילוה ולא נזהרו וקנו
מטלטלים הם הפסידו על עצמם והמלוה טורף מהם.

√וליתא – כיון דלית להו קלא בעלמא לא סמך
עליהם ,ולכן לא משתעבדים.
וכן היא סברת בעה"ט – שאפילו ידע הלוקח באפותקי
של מטלטלים אינו גובה מהם ,דלא סמכא דעתייהו
עליהם.

.2

טור :ודוקא שמכרם )או נתנם( במתנת בריא ,אבל
במתנת שכיב מרא גובה מהם ,שמתנת שכיב מרא חשובה
כירושה )דזמנה אינה אלא לאחר מיתה(.
שכתב בשו"ע)רנב/א( :מתנת שכיב מרע אינה קונה
אלא לאחר מיתה ,ואין אחר זוכה בדבר שציוה לו בין
במקרקעי בין במטלטלי אלא לאחר מיתה ,לפיכך
מוציאין אפילו לכתובת בנין דכרין ולמזון האישה והבנות

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

מיד אלו שציוה לתת להם ,שהרי במיתתו נתחייבו
הנכסים בכתובה ובמזונות ואלו שנתן להם לא יקנו אלא
לאחר מיתה.

.3

ב"ב)מד :(:אי אקני ליה מטלטלים אג"ק ,קנה
קרקע קנה מטלטלים.
ה"ה)מפרשים( – אם שיעבדו לו מטלטלים אג"ק והיו
לו בשעת השעבוד קרקע ,אף שמכרה ואח"כ קנה
מטלטלים הרי מלוה טורף ממטלטלים אלו אם כתב לו
דאקני ,דמשעת כתיבה חל שעבודו.
סמ"ע – טעם נוסף ,כיון שהיה ללוה קרקע בשעת
ההלוואה ,וא"כ יכול המלוה לטרוף הקרקע מהלוקח ,הוי
כאילו הקרקע עדיין ביד הלוה ששעבד אגבם מטלטלים
שיקנה אח"כ .
א).שם( :א"ר חיסדא – והוא דכתב לו דלא אסמכתא
ודלא כטוספי דשטרי.

טעמו:

רשב"ם – כיון שאין זו מכירה גמורה אלא שעבוד
בעלמא ודמי לאסמכתא שא"ל אם לא אפרע לך תגבה
מכאן .הילכך צריך לכתוב בשטר דלא כאסמכתא.
והרמב"ן – מפני שעיקר השעבוד על הקרקע ושעבוד
מטלטלים אג"ק דומה לשעבוד הערב שהוא כמו אסמכתא
)ולא אסמכתא גמורה שאל"כ לא מהני "דלא כאסמכתא"( שאם לא
יפרע הלוה יפרע הערב ,אף כאן אם לא ימצא קרקעות
לגבות יגבה ממטלטלים.
ולכן צריך לכתוב שדעתו סומכת על המטלטלים כמו על
הקרקעות.

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

בס"ד.

חו"מ
חלק ב6
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ודלא כטופסי שטרות.
רמב"ן :פירוש טופס העשוי להעתיק ממנו שלא נכתב
לגבות בו ואין בו ממש ,ולכן כותב דלא כטופסי,,,
להודיענו שנכתב להשתעבד בו.

.1

אבל מטלטלים שמכר.

סמ"ע :והטור כתב טעם לפי שאין דעת המלוה סומכת
על מטלטלים מפני שהלוה יכול להבריחם.
ובגמרא דלית להו קלא .,,,
וצריכא לשני הטעמים –
שאם רק שאין דעתו סומכת ,אם עשאו אפותקי דעתו סומכת
ויגבה ,קמ"ל דלית למטלטלים קלא )וכמו שפסק ב קי"ז/ג(.
ואם רק טעם הגמרא דלית להו קלא אזי מלקוחות לא
טורפים אבל מיורשים יטרפו ,קמ"ל דלא סמכה דעתו
עליהם.
והש"ך – ונ"ל שהטור קמ"ל שאע"פ שלאחר תקנת
הגאונים גובים מטלטלים מיורשים ,מ"מ לעניין לקוחות אין
סמיכת המלוה עליהם כיון שיכול להבריחם.

.3

יכול לטרוף מטלטלים.

קיג 2 -

סמ"ע :ובטור סיים – אם כתב לו דאקני  .כ"כ בעה"ת.
וברמב"ם – לא כתב כן.
ואין טעם לכתיבה זו אם היו מטלטלים בשעת הלוואה
ומכרם אח"כ )שפשוט שטורף(.
וצ"ל כיון שקשה לברר בקלות אם היו מטלטלים בשעת
הלוואה או קנאם אח"כ ,לכן נהגו לכתוב דאקני שלא יצטרך
להביא ראיה.

משועבדים לו מעכשיו.

א.
סמ"ע :כ"ד הרמב"ם והמחבר )רז/יד( דעכשיו סגי.
אבל הטור מסיים – מעכשיו בב"ד חשוב.
וכבר כתבתי בדרישה – פירוש או מעכשיו או בב"ד חשוב.
והאו"ת – אף למאן דמצריך שניהם כאן סגי במעכשיו,
כיון שאינו אסמכתא גמורה.
נתיבות :מ"מ קניין לא מהני בזה.
ערוה"ש :כתיבה במעכשיו לשעבד מטלטלים אג"ק מה
שיקנה )שלא כתב דאקני( –
או"ת – לא מהני מעכשיו רק לגבי מטלטלים שהיו לו אז.
נתיבות – מהני ,דשעבוד קילא ממכר.

קיג  -ב  .1כשמשעבדים מטלטלי אגב מקרקע אין צריך להיות
צבורים בתוכה ,א .אפילו מטלטלי דניידי ,כגון בעלי חיים ועבדים
משתעבדי ,ב .אפילו הקרקע כל שהוא יכול לשעבד הרבה מטלטלים.
 .2ואם אין ללוה קרקע והמלוה זיכה לו בתוך שדהו באחת מהקנאות
שקונים מהם קרקעות ,או שהשאילו או השכיר לו קרקע כל שהוא -
הרי זה מקנה עליו כל מטלטלין שירצה ,ואין צריך לסיים המקום שקנה
אגבו המטלטלין.
 .3ואם אין קרקע גם למלוה  -יכתוב הקניתי לו ארבע אמות קרקע
בחצרי ואגבן הקניתי לו המטלטלים ,ואע"פ שאין אנו יודעים לו קרקע
הודאת בעל דין כמאה עדים לחובתו:
.1קידושין)כו:(.

משנה – נכסים שאין להם אחריות
)מטלטלים( נקנים עם נכסים שיש להם אחריות בכסף שטר
וחזקה.

גמ:

מה"מ ? דאמר ר' חזקיה "ויתן להם אביהם מתנות ,,,עם
ערי בצורות".

איבעא להו :בעינן צבורים או לא ?
ואסיקנא – דלא בעינן צבורים.
א.שם)כו :(:ת"ש  -דאמר רב יהודה א"ר מעשה
באדם אחד שחלה בירושלים ,,,שהיו לו מטלטלין הרבה

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

וביקש ליתנם במתנה א"ל אין לו תקנה עד שיקנם על גבי
קרקע.
מה עשה הלך ולקח בית רובע סמוך לירושלים ואמר טפח
על טפח לפלוני ועמו מאה צאן ומאה חביות ומת וקיימו
חכמים את דבריו
ת' הרא"ש :עבדים אע"פ שלא נקנים אג"ק משתעבדים
אג"ק דכיון ששעבדם אג"ק יש להם קול.
ב.שם)כו :(.ר' עקיבא אומר קרקע כל שהוא
ולכתוב עליה פרוסבול ולקנות עמה נכסים שאין להם
אחריות.

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

בס"ד.

חו"מ
חלק ב6
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אין בע"ח טורף ממטלטלים המשעבדים.

בעה"ת :הקנאת ד"א בחצרו שאמרו ל"ד אלא אפילו
כל שהוא סגי.

 .2ואם אין ללוה קרקע.
קידושין)כו :(:מעשה באדם אחד שחלה בירושלים,,,
מה עשה הלך ולקח בית רובע סמוך לירושלים ואמר טפח
על טפח לפלוני ועמו מאה צאן ומאה חביות ומת וקיימו
חכמים את דבריו
משמע שאפשר להקנות לו קרקע וע"ג להקנות לו
מטלטלים ,ה"ה שאפשר להשכיר לו קרקע ולהקנות על
גביו.
א.ב"י :טפח על טפח – משמע שא"צ לסיים המקום.
כ"כ הטור.

.3

הרא"ש :ועכשיו נהגו העולם לכתוב "נתתי ד"א
קרקע בחצרי" אע"פ שיודעים שאין לו.
ויש נותנים טעם לדבר – לפי שאין אדם שאין לו ד"א
קרקע לקברו .וליתא.
ונראה שפשט המנהג שלא לדקדק אם יש לו קרקע שהרי
רוב המקנים מקנים לחובתם לשעבד נכסיהם וסומכים על
הודאתם.
כ"כ בעה"ת.
נתיבות – אף דנאמנות לא מהני נגד לקוחות )שאם חל
שעבוד מטלטלים אג"ק יטרפו מהלקוחות( הכא שאני שבשעה
שמודה לא חב לאחרים והוציא קול וגובה ממשועבדים,
כמו מי שמודה שחייב לפני עדים שגובה ממשועבדים,
לפי שהלקוחות הפסידו על עצמם כשקנו אחר קול.

קיג 3 -

משא"כ לעניין נאמנות )בשטר( שיש הפסד ללקוחות,
ששמעו שהלה פרע וקנו )ועכשיו זה בנאמנות שבשטר
פוסל הפרעון(.

.1

אין צריך צבורים בתוכה.

סמ"ע :לקמן )רב/א( חילק המחבר – אם צבורים בתוכה
אצ"ל אגב ואם לא צריך לומר אגב .הגה – בכל גוונא צ"ל.

ועבדים משתעבדים.

א.
סמ"ע :ואף דלקמן )רב/ח( פסק שעבדים לא נקנים באגב
אא"כ הם בתוכו ! ה"ד בקניין אבל שעבוד חל עליהם אף
שאינם בתוכה ,דכל שמשעבד אג"ק יש לו קול )רא"ש(.
כיו"ב כתב הטור – לשעבד דברים שלא באו לעולם מהני,
אע"פ שלקנות דשב"ל א"א לקנות.
הגהות והערות – ובתומים)בעה"ת( חולק על הרא"ש,
שגם בשעבוד בעינן צבורים בתוכה .וכן הוכיח מהראב"ד.

.3

הקניתי לו ד"א

סמ"ע :כשאין אנו מוחזקים בו שאין לו קרקע ,כל שכתב
שהקנה מטלטלים אג"ק סגי דאמרינן ודאי יש לו קרקע.
אבל כשאנו מוחזקים בו שאין לו קרקע לא סגי בהכי ,שמא
טועה וחושב שאפשר להקנות אג"ק גם בלא קרקע .ולכן
צריך לכתוב שהקנה לו ד"א.,,,

קיג  -ג

 .1הרא"ש בתשובה :בזמן הזה אפילו שעבד לו מטלטלי אגב
מקרקעי  -אינו טורף ממטלטלים שמכר או נתן ,משום תקנת השוק.
 .2ומיהו אם כתב לו דאקנה ואחר כך לוה ,מאחר וכתב לו דאקנה
ובשניהם שיעבד מטלטלי אגב מקרקעי ,וקדם השני ותפס מטלטלים
שקנה קודם שלוה ממנו )שדינו שהראשון לבדו גובה ,קד/ז(  -בא ראשון ומוציא ממנו,
אפילו בזמן הזה )ב"י – ואף הרא"ש מודה בזה(  ,מפני שאין בזה משום תקנת השוק.
) וע"ל סימן ס  ,וכ"כ בסימן לז סעיף טז(.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ
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קיג 4 -

ס /א

 :3ת' הרא"ש :זהו דין הגמרא .ועכשיו אע"פ שנהגו לכתוב בכל השטרות שהוא
משעבד לו מטלטלי אגב מקרקעי  -נהגו שאינו טורף מהמטלטלים שמכר או נתן או משכן
מפני תקנת השוק.
ואפילו למנהג זה אם היה ללוה שט"ח על אחר ומכרו  -בעל חוב גובה ממנו ,דלא שייך
בשטרות תקנת השוק דלא שכיח.

.1

כתב )גם( לשני דאקני

תקנת השוק.

סמ"ע :דלא ירצה שום אדם לקנות מטלטלים.

.2

כתב לו דאקני.

סמ"ע :שאם לא כתב לו יאמר השני כיון שקנה אחר
שלוה ממך קודם שלוה ממני הרי הוא משועבד רק לי
)כמ"ש קד/ה(.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

סמ"ע :וקמ"ל דאין בלוה ולוה משום תקנת השוק.

אין בזה משום תקנת השוק.
סמ"ע :דלא שייך תקנת השוק אלא לגבי לקוחות שימנעו
מליקח ,משא"כ בשמי מלווים.
ערך לחם )רדב"ז( :ומטלטלים משועבדים אג"ק
שהכניסה אישה לבעלה – אין בו משום תקנת השוק ,ובע"ח
גובה מהם.
ערוה"ש :יש עוד תועלת כשבא לגבות מהלוה עצמו יש
לשעבוד אג"ק דין קרקע שיש בו דין קידמה.

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

בס"ד.

חו"מ
חלק ב6
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קטו 1 -

סימן קטו :דין הפירות והשבח בטורף מלוקח
ויתומים.
ובו ו סעיפים.

) ב"מ :יד ,טו .ב"ב :יג ,קנז .ב"ק :קי .גיטין :מח (

קטו  -א11

 .1כשבא בעל חוב לטרוף מהלוקח ,א .אם כתב לו
הלוה דאקנה  -טורף גם כן השבח שהשביח השדה ,ב .בין שבח ששבחו
הנכסים מאליהם ,כגון שעלו בו אילנות או נתייקרה בין שבח שהשביחו
מחמת הוצאה.
 .2אלא שאם שבחו מאליהם טורף כל השבח .א.הגה :וי"א דבכל ענין אינו

גובה רק חצי השבח )טור בשם הרא"ש והמגיד (  ,וכן נראה לי עיקר .ב .מיהו אם כתב ללוקח בהדיא
שלא יגבה מדאקנה אין ללוקח בשבח כלים )הרא"ש פ"ק דמציעא(.
 .3ואם השביחו מחמת הוצאה  -טורף חצי השבח  .4היתר על ההוצאה.
א.הגה :וי"א דאין הבעל חוב נותן לו הוצאה כלל ,דהחוב שלו נגד הקרן עם השבח )טור בשם
הרא"ש ועיין בב"י(

.1

ב"מ)טו :(.אמר שמואל – בע"ח גובה את השבח.

הרא"ש :טעמו – שלא תנעול דלת בפני לווים אלמוה
רבנן שעבוד הבע"ח שלא יפסיד ממה שמכר הלוה קרקע
המשועבדת ,ויגבה השבח כמו שהיה גובה אילו היתה
ביד הלוה.
ב.רי"ף ,רא"ש :בין שבח דממילא בין שבח שבא
מחמת הוצאה.
כ"פ הרמב"ם.
)שם( :אמר רבא – תדע )טעם הדבר( שהמוכר כותב
ללוקח בשטר המכירה שהוא מתחייב להשקיט בידו
ולטהר מכל ערעור הם ועמליהם ושבחהם.
וכיון שהלוקח חוזר על המוכר ,גובה בע"ח גם השבח.

.3

ואסיקנא – דמאי גובה השבח
ב"ב)קנז:(:
דאמרינן חצי השבח ,דקי"ל היכא דכתב ליה דאקני ולוה
ולוה ואח"כ קנה חולקים מלוה ראשון ושני.
פירש הטור :דזה השבח תקנו חז"ל כאילו קנאו
המוכר .ונמצא שבח זה משועבד למלוה וללוקח דשניהם
טורפים מהשבח בשוה.
לפיכך :נוטל המלוה רק חצי השבח.
כגון אם היה החוב של  200ומכר לוה ללוקח שדה שוה
 100והשביחה ) 100שעתה שוה  (200טורף בע"ח 150
)השדה  +חצי השבח( ולוקח יקח .50
ה"ה :מכאן אתה למד דוקא שכתב לו דאקני ,ואין סתמו
כפרושו.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

כ"כ בעה"ת
 1א.

– אם לא כתב לו דאקני אינו גובה השבח

.2

רמב"ם :דוקא שבח הבא מחמת הוצאה אינו נוטל
אלא חצי ,אבל שבח הבא ממילא נוטל הכל.
א.והרא"ש – בכל עניין אינו גובה רק חצי.
כ"ד הרשב"א)גאונים( ,רז"ה ,רמב"ן ,נמ"י ,הר"ן.

.4

ב"מ)טו :(.אמר שמואל – בע"ח גובה השבח.
והתניא המוכר שדה לחברו ובא בע"ח וטרפה ,אם השבח
יתר על ההוצאה נוטל השבח מבעל הקרקע ואת ההוצאה
מבע"ח ]כלומר מלוה לא טורף כל השבח ,אלא מנכים לו הוצאות
הלוקח[ ?
ל"ק :כשהחוב כנגד הקרן+השבח – נוטל המלוה כל
השבח ,כשהוא כנגד הקרקע בלבד – נוטל השבח בניכוי
ההוצאות.
א.הרי"ף :י"א שבכל גוונא נוטל הלוקח ההוצאה
מבע"ח כפשט הברייתא )אם ההוצאה יתרה על השבח(,
דלא גרע מיורד לשדה חברו שלא ברשות דשמין לו
)ההוצאה( וידו על התחתונה )מינימום בין שבח
להוצאה(.
ואנן מסתברא דלא דמי ליורד שלא ברשות ,דשם דעתו
ליטול מבעל השדה השבח ,אבל לוקח כשמוציאים ממנו
קרקע או שבח אין דעתו ליטול מבע"ח אלא מהמוכר
)הלוה(.
כ"ד הרא"ש ,בעה"ת.

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

בס"ד.
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√אבל הטור)הרמב"ם( :הורו חכמים גדולים שלא
יהא הלוקח גרוע מיורד לשדה חברו שלא ברשות ששמין
לו ההוצאה וידו על התחתונה ,ואם השבח יתר על
ההוצאה נוטל הלוקח ההוצאה  +חצי שבח שיתר על
ההוצאה.
כ"כ ה"ה)רמב"ם(.
ב"י :בנוסחאות שלנו ברמב"ם ליתא.
כ"כ בעה"ת – גובה חצי השבח  ,וכ"כ הרמב"ם )ולא
הזכיר ההוצאה(.
ולכן :אפשר להסכים סברת הרמב"ם עם הרי"ף .
√מ"מ בבד"ה – מצאתי נוסחה מדויקת בדברי
הרמב"ם כמ"ש הטור וה"ה.
ומעתה הכי נקטינן.

ש"ך :טעמו – כיון שכותב המוכר ללוקח "אנא איקום
ואשפי ודכי זביני אילין עמליהון ושבחהון" כך שאין הלוקח
מפסיד כיון שחוזר על המוכר.

טורף השבח.
ב"י)נמ"י( :אבל השביחה אחר מיתת המוכר אין בע"ח
טורף השבח .כ"פ הרמ"א לקמן )א(2.
כ"פ ערך לחם – ונ"ל דהיינו שבח הבא מחמת הוצאה.

דאקני ,,,ששבחו מאליהם

ב.
ש"ך :מהמחבר משמע שאף שבח מאליהם גובה ,מדכתב
לו דאקני ,ובעינן שיכתוב לו דאקני.
אבל לשון הרמב"ם – משמע שגובה אף בלא דאקני.

.2

1א .כתב לו דאקנה.
סמ"ע :לפי המחבר דאקני

אינו בכלל אחריות טעות
סופר  ,לפיכך צריך לכתוב בפירוש דאקני.
מיהו אף למחבר אין צריך דאקני רק הלוה למלוה ,אבל
ללוקח שהשביחה נוטל חצי השבח אף שלא כתב הלוה
דאקני ,שהרי –
א .מה שכותב למלוה דאקני ,כיון שהלוה קנה השבח
וחזר ומכרה ללוקח ,ואין כח ביד המלוה להוציא מיד
לוקח ,וזה שייך רק במלוה ,אבל בלוקח שהוא מוחזק
בה והוא השביחה אין צריך דאקני.
ב .לא גרע מאילו לא מכרה המוכר  ,הלוקח הוא נוטל בו
חצי בלי דאקני )והחצי גובה המלוה( ,כ"ש כשהוא
בידו.
ג .כ"מ לשון הרי"ף ,רא"ש ,נמ"י ,טור ,ד"מ הרמ"א.
והש"ך – לא מוכרח מידי ,והעיקר בכל גוונא צריך לכתוב
דאקני אף ללוקח.
כ"כ הב"ח.

ערוה"ש :סיכום דאקני ללוקח.
סמ"ע – אם כתב בפירוש ללוקח שלא קנה אין ללוקח
בשבח כלום .אבל לא כתב כלום מעכב הלוקח לעצמו חצי
השבח ,וכאן יפה כח הלוקח מהמלוה.
הש"ך ,ב"ח – דין הלוקח כמלוה ,שכל שלא כתב דאקני
אינו נוטל בשבח.

דאקני טורף
קצה"ח :פירוש דאקני משתעבד )אף שהוא דבר שאינו
בעולם( שהרי בע"ח גובה השבח.
ואין לומר דאקני לא משתעבד כמו דשב"ל דלא מהני.
והסיבה שבע"ח גובה כמו שיכול לקנות פירות דקל שלא
באו לעולם ! דל"ד דבדקל הדקל בעולם מהני לקנות
פירותיו שיבואו ,אבל גבי שדה לא שייך שלי השדה השביח
שאין לבע"ח קניין בגוף הקרקע אלא רק שיעבוד.
אלא ודאי דאקני משתעבד בפני עצמו.

טורף ג"כ מהשבח.
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

קטו 2 -

טורף כל השבח.

סמ"ע :טעמו – דכיון שהשביח מאליו יכול בע"ח לומר
ללוקח אתה נכנסת בשעבודי ,ואילו לא קנית אותו היה
נשבח ביד הלוה והייתי גובה כולו .משא"כ בהשביח מחמת
הוצאות הלוקח.

וי"א – דבכל עניין.

א.
ש"ך :כ"כ ה"ה)רשב"א ,גאונים ,רז"ה ,רמב"ן( – שבכל
עניין גובה חצי השבח אא"כ באפותיקי מפורש.
הרי שאף לי"א אלו באפותיקי מפורש גובה כל השבח
כ"כ הסמ"ע)הב"ח(.
שהוא מאליהם.
וטעמו :שבאפותיקי מפורש גובה כל השבח דממילא ,לפי
שהקרקע שלו ממש כמכורה ואומר ארעי שבח ,ולכן גם
גובה השבח אף מעבר לחובו.
ולפ"ז אף שלא כתב הלוה למלוה דאקני גובה כל השבח
שממילא כיון שקרקעו השביח ולא מדין דאקני.
וא"כ לשיטת ה"ה – שאף באפותיקי אינו גובה יותר מחובו
)וכ"ד רש"י ,רז"ה( א"כ ג"כ אינו גובה רק בדאקני חצי
השבח )לי"א(.
לאפוקי הרמב"ן דס"ל שבאפותיקי גובה יותר מחובו.

ערוה"ש:

סיכום דאקני.

מחבר – צריך דאקני.
או"ת – טורף אף בלא דאקני.
ש"ך – בשבח דממילא אין צריך דאקני ,ובשבח דמחמת
הוצאה אינו טורף בלא דאקני.
ערוה"ש :ואם כתב בפירוש בדלא דאקני אינו גובה שום
שבח לכו"ע.

וכן נראה עיקר.
והש"ך :דברי הרמב"ם עיקר ,וכוונתו שנוטל כל השבח
דממילא אף בלא דאקני ,שהרי –
א .ב"ב)קנז (:טעמא שבע"ח גובה חצי השבח משום
דאקני הוא ,וע"כ שבח מחמת הוצאה.
ב .אבל שבח דממילא מוכח מ ב"ב )קכג (:דהוי דקנה ולא
דאקני וממילא גובה בע"ח כולו אף בלא דאקני.
כדאיתא אין הבכור נוטל פי שנים בשבח משום דהוי
ראוי ובשבח דממילא נוטל פי שנים דהוי מוחזק.

יח ִתי:
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כ"כ הרשב"ם – שאם ילדה זוכה הבכור בולד פי שנים
הואיל ושבחא דממילא הוא ודמי כאילו הוחזק בו
אביהם.
וכן שם )קכד (.מחלוקת רבנן*רבי – דקל וגדל ,שדה
והעלתה שרטון  ,לכו"ע נוטל פי שנים.
כי פליגי בחפירה והוי שובלי )שבח ממילא שהשתנה(:
לרבנן – אנו נוטל פי שנים ,ולרבי – נוטל .והילכתא
כרבנן.
וא"כ מדבכור נוטל פי שנים בשבח דממילא משמע
דהוי קנה ,דאם הוי אקני הוי ראוי ואינו נוטל פי שנים.
ג .וגם לא ראיתי שהגאונים ,רז"ה רמב"ן ,רשב"א
חולקים על הרמב"ם בזה.
מ"מ מה"ה משמע שחולקים על הרמב"ם
כ"כ הטור ,סמ"ע ,ב"ח  ,ושאר אחרונים.
ד .גם בעה"ת פסק כהרמב"ם .כ"פ סמ"ג.
ה .גם נמ"י – פסק כהרמב"ם ,ולא כמו שהבין הב"י ,ואין
ספק שדברי הנמ"י נעלמו מהב"י.
ולכן :בשבח דממילא שלא נשתנה גובה בע"ח הכל.
ערוה"ש :אבל בשבח מאליו שנשתנה ,כגון שגדלו בה
אילנות אפשר שלכו"ע הוי כשבח שמחמת ההוצאה שנוטל
רק חצי.

.3
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טורף חצי השבח.

סמ"ע :טור – ששבח זה כאילו קנאו המוכר וחזר ומכרו
ללוקח ונמצא שגם אחריות הלוקח על השבח ,והו"ל כלוה
ולוה ואח"כ קנה ומכר ,ששניהם )מלוה ולוקח( חולקים
כשכתב להם דאקני.
פירוש :תיקנו חז"ל ששבח זה קנאו המוכר וחזר ומכרו
ללוקח מפני נעילת דלת ,ולכן המלוה טורף ממנו חצי.
ובזה עדיף לוקח ממלוה ,שבלוקח אע"פ שלא כתב לו דאקני
מחזיק בחצי השבח שבידו ,שדוקא בע"ח שהלוה קנה השבח
ומכרה צריך דאקני ,אבל לוקח מוחזק ועומד בו אין צריך.

מחמת הוצאה טורף חצי השבח.
קצה"ח :ונראה דשבח שמחמת ההוצאה אף החלק היתר
על ההוצאה אינו טרוף בע"ח רק חציה ,וגם צריך דאקני ולא
הוי כשבח דממילא .וכן מבואר בנמ"י.
אם השבח משועבד גם לבע"ח שלוה אחרי המכירה ?
א .טורף חצי השבח – טעמו ,דהשבח בא אחר ההלוואה
של המלוה ,ואחר חוב אחריות הקונה ,וא"כ הוי לוה
ולוה וקנה שחלוקים.
ב .יש להסתפק  :ראובן לוה משמעון בניסן ,ומכר השדה
ללוי באייר ,וחזר ולוה מיהודה בסיוון והשבח בא
בתמוז .האם יהודה נוטל השבח ?
בא
מכירת שדה הלוואה
הלוואה
השבח
מיהודה
ללוי
משמעון
|<<--|--------------|---------------|--------------

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

אייר

ניסן

סיוון

תמוז

כיון שהשבח בא לבסוף הו"ל לוה ולוה ולוה וקנה
ששלושתם חולקים בשבח ?
ג .לענ"ד נראה שהשבח משתעבד רק למלוה שלוה קודם
המכירה ,אבל למלוה שאחר מכירה לא נשתעבד.
וטעמו דמדינא אין השבח משתעבד כלל למלוה אפילו
אית ליה דאקני )כדלקמן א (2.שהרי מעולם לא קנה
הלוה )המוכר( השבח ,אלא משום נעילת דלת עשאוה
כמי שקנה.
וא"כ דוקא בקרקע המשעובדת לבע"ח עשו לשבח
כאילו היה ביד לוה ,אבל למלוה השני שלוה אחר
מכירת השדה לא עשו כיון שהשדה לא נשתעבד לו.
ד .כ"מ מהרמב"ם.
ה .וכ"מ מב"מ)טו (.הלוקח גובה את הקרן ממשועבדים.
משמע אף מלקוחות שקדמו לשבח )אחר מכירת
הקרקע( ,ואין לקוחות אלו יכולים לחזור ולטרוף
מהשבח )כיון שהשדה שנמכרה לא נשתעבדה להם גם
השבח לא נשתעבד להם(.
וכ"ד הנתיבות.

.4

היתר על ההוצאה.

ש"ך :כ"ה ברמב"ם שבדפוס עם הכסף משנה.
כן גירסת הטור וה"ה ,והוא כהי"א שברי"ף .כ"פ בבד"ה.
אכן גירסת הרמב"ם שעם מגדל עוז איתא כהרי"ף.
ולפענ"ד עיקר כדעת הרי"ף.
א .שכ"נ מסמ"ג על הרמב"ם ובעה"ת )רמב"ם(.
ב .אף הרמב"ם הביא תחילה כהרי"ף ואח"כ הוסיף הי"א.
ג .ואף אם דעת הרמב"ם כהי"א מ"מ הרבה פסקו כהריף.
כ"פ הרב האי ,בעה"ט ,בעל המאור ,רמב"ן ,תו"ס,
רא"ש ,נמ"י ,הגמ"ר ,סמ"ג ,בעה"ת ,וש"פ.
והכי נקטינן ) כהרי"ף(.

א.
ש"ך:

וי"א

וכן עיקר ,ול"ד ליורד לשדה חברו בלא רשות
שנוטל הוצאה וידו על התחתונה ,דשם דעתו ליטול מבעל
הקרקע השבח ,משאכ"כ שלא ע"ד לקבל מבע"ח השבח
אלא מהמוכר  ,שהרי המוכר כותב לו "אנא איקום,,
עמליהון ושבחיהון".
וגם ל"ד למוכר שדה לחברו ונמצאת גזולה שנוטל הלוקח
ההוצאה מהנגזל )שעג/א( למרות שגם שם כותב לו כן !
דשאני התם שאם הנגזל היה מוציא הקרקע מהמוכר גם היה
משלם לו השבח ,א"כ אותו כוח מכר המוכר ללוקח.
משאכ"כ שהמוכר חייב לבע"ח כשיעור השבח וההוצאה.

יח ִתי:
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קטו  -א
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 .1וחוזר הלוקח וגובה הקרן מנכסי המוכר אף
מהמשועבדים שמכר או נתן מאחר זמן שמכר לו השדה ,אבל השבח
שטרף ממנו בעל חוב אינו גובה אותו מנכסי המוכר אלא מבני חורין.
 ] .2נמ"י :וכל זה לא מיירי אלא בשבח ששבחו הנכסים בעודו המוכר חי ,אבל אם שבחו
הנכסים לאחר מיתת המוכר אין לבעל חוב לו כלום )כיון דמשום דאקנה אתינהו עלה ,מה שהשביח לאחר שמת
לא קנאו מוכר לעולם( ,ונשאר כולו ללוקח[.

.1

ב"מ)טו :(.תניא – המוכר שדה לחברו ,וטרפו
ממנו – גובה )מהמוכר( את הקרן מנכסים משועבדים ואת
השבח מבני חורין.
ב"י :ממשועבדים – פירוש שנשתעבדו אחר שמכר
קרקע זו ללוקח.
גיטין)מח :(:ואת השבח מבני חורין – מפני
תיקון העולם לפי שאין יוצא עליהם קול ,או לפי שאינם
קצובים )ואין הלקוחות יכולים להיזהר מזה(.

בעה"ת)בעה"ט( :לוקח אומר אני השבחתי )ומגיע לי חצי
השבח( ,בע"ח אומר הלוה השביח )ומגיע לי כל השבח( – על
הלוקח להביא ראיה  ,שקרקע לגביה עומדת והמלוה נקרא
מוחזק.
ב"י – ונ"ל דוקא כשעשאה אפותיקי  ,שאל"כ על בע"ח להביא
ראיה.

.1

אלא ממשועבדים.

ה"ה :וא"ת אחר שיש שם משועבדים מאוחרים האיך
טורף בע"ח משדה זו שמכרה קודם ,יאמר הלוקח הנחתי לך
מקום אצל המאוחרות לגבות ?
וי"ל שבשעת שלוה מהלוה לא היו שדות אלו המאוחרים
ובעת שמכר כבר היו ,לכן נשתעבדו ללוקח ולא למלוה )לפי
הרמב"ם דס"ל דאחריות דאקני לאו טעות סופר(.
א"נ כגון שאלו המאוחרים הם במדינה אחרת ,שהמלוה יכול
לטרוף נכסים שבמדינה.
והש"ך – לכאורה קשה ,למה לא תירץ כפשוטו שלא היו
ללוה נכסים בשעה שטרף מהלוקח ,ואחר שטרף קנה ומכר!
ונראה דס"ל משום שא"כ גם השבח יגבה ממשועבדים אלו
דהוי דבר קצוב )בעת שמכרם(.
כ"כ התו"ס – אם קנה ומכר לאחר שטרף המלוה השבח
מהלוקח יכול לוקח לטרוף השבח ממשעבדי המוכר ,שהרי
גם השבח הוא כבר דבר קצוב.
ולפ"ז גם לא קשה ,שהרי גובה השבח מבני חורין ,יאמר
הלוקח למלוה הנחתי לך מקום לגבות מבני חורין ,אלא
מיירי שקנה ב"ח אחר שהמלוה כבר טרף.
קשה לי על תירוץ ראשון – אם לא כתב למלוה דאקני איך
גובה השבח דהוי דאקני ?

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

והב"ח – תירץ ,כיון ששדה זו שמכר ללוקח נשתעבד כבר
למלוה לא מצי לוקח לדחותו למשועבדים מאוחרים יותר
של דאקני.
והש"ך – סברא מחודשת ,ולא משמע כן מש"פ.

אבל השבח.
ש"ך :והטעם שכך כותב מוכר ללוקח "אנא איקום,,,
עמליהון ושבחיהון" .
רמב"ם – ואפילו לא כתב לו כן מ"מ כן הדין.

השבח ,,,מנכסי מוכר.
ש"ך :ואף השבח דממילא גובה ,כגון שלקחה ב 100
ונתייקרה ושוה  .200ול"א הרי שילם לקרקע רק מנה ,ולא
עשה שום מעשה להשביח ולמה לא יטול השבח ,קמ"ל
שגובה אף השבח.
כ"מ מהרי"ף ,רא"ש .כ"פ המחבר )קטז/א(.
אלא מבני חורין – טעמו
רמב"ם – כיון שהשבח אינו קצוב.
כ"ד רש"י ,תו"ס.
והרי"ף – כיון שאינם קצובים )ואין להם קול ולא יוכלו
הלקוחות להיזהר בזה(.
כ"כ הרא"ש.
ש"ך :ונ"מ בין הטעמים לנכסים שקנה מוכר אחר שטרף
המלוה מהלוקח.
לפי הרמב"ם – כיון שהשבח כבר קצוב גובה אף השבח
מנכסים משועבדים של המוכר.
ולפי הרי"ף – כיון שאינם כתובים בכל גוונא אינו גובה.
מ"מ מסתמיות הרמב"ם משמע שבכל גוונא אינו גובה
השבח מהמשועבדים  .ולדינא צ"ע.

שבח לאחר מיתת הגובה.
.2
והש"ך :חולק ,בכל גוונא גובה בע"ח מלוקח השבח אף
מה שהשביח לאחר מיתת המוכר ,דאטו אנן אמרינן שקנאו
מוכר ,הרי לא קנאו מעולם ,אלא כיון דשבח זה אתי מארעא
אף שמת מוכר סוף סוף ארעא דיליה אשבח ,שהרי קרקע
הולכת לבע"ח.
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או"ת :אם הלוקח השביח הקרקע בעוד המוכר חי ואח"כ
מת ואין ללוקח על מי לחזור – עכ"ז כיון שהשבח היה בעת
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שהיה לו על מי לחזור הו"ל תיכף כקנאה המוכר ולקחה זה
ממנו וגבה ממנה המלוה.

קטו  -א33

 .1וכל הפירות שאכל הלוקח אינם נטרפים ממנו ,אבל
כל הפירות המחוברים לקרקע א.אע"פ שאינם צריכים לקרקע ,כענבים
שהגיעו להיבצר  -הרי בעל חוב גובה מהם ,כמו שגובה מן השבח.
 .2ואם רוצה הלוקח לסלקו  -יכול לסלקו בין מן השדה בין מן השבח אם
לא עשאה אפותיקי ,א .אבל אם עשאה אפותיקי מפורש שאמר לו לא
יהא לך פרעון אלא מזו  -אינו יכול לסלקו:

.1

ב"מ)יד :(:אמר שמואל – בע"ח גובה השבח.
שבח אין ,פירות לא.
הרי"ף :פירות לא – פירות שאוכל לוקח ,א"נ פירות
תלושים ,אבל פירות המחוברים גובה בע"ח.
א.כ"ד הרמב"ם  -אבל פירות המחוברים אע"פ
שא"צ לקרקע כענבים שהגיעו להבצר הרי בע"ח גובה
מהם.
כ"פ הר"ח.
כ"פ רש"י – אלא שהוסיף ,ועדיין צריכים לקרקע.
כ"כ הרמב"ן – שאם אינם צריכים לקרקע דין תלוש להם.
וכ"מ בכתובות )נ ,(:כ"ד הרי"ף.
כ"ד הרא"ש ,העיטור ,ה"ה ,טור.
ה"ה)רז"ה ,רשב"א( – אפילו ממה שצריך לקרקע
אינו גובה אלא נוטלן עם הקרקע ונותן דמים ללוקח.
טור :מיירי שהחוב כנגד השדה  +פירות שאז אם
הפירות מחוברים גובה הכל ,אבל אם החוב רק כנגד
השדה לא גובה פירות כלל.

.2

ב"מ)טו :(:בע"ח גובה השבח –
הניחא למ"ד אי אית ליה זוזי ללוקח לא מצי מסלק
לבע"ח שפיר  ,אלא למ"ד אית ליה זוזי ללוקח מצי מסלק
לבע"ח )רש"י – והכי קי"ל( ,א"כ יאמר הלוקח לבע"ח
אם היה לי מעות הייתי מסלק אותך מכל הקרקע עכשיו
שאין לי תן לי קרקע כשיעור השבח ?
א.הב"ע כגון שעשאו אפותיקי מפורש דא"ל "לא יהא
לך פרעון אלא מזו".
הרא"ש :אפותיקי – שאז לא יכול לסלקו בזוזי לא
בגוף הקרקע ולא בשבח .ולפ"ז אף שחובו רק כנגד
הקרקע לבד גובה גם השבח דהוי כאחד משדותיו של
מלוה ואין נותן לו רק הוצאה )ואם החוב גם כנגד השבח נוטל

הכל ולא משלם אפילו הוצאות(.

] כלומר :באפותיקי נוטל כל השבח.
אם החוב כנגד קרקע לבד – משלם ההוצאות.
אם החוב גם נגד השבח – אף לא משלם ההוצאות [

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

ש"ך :להלכה כראב"ד והרמב"ן ,שכ"ז שאין הלוקח
מסלקו בכל החוב יכול בע"ח לטרוף הקרקע ,ולומר
ששוה לו ככל החוב.
ואע"פ שמת הלוה ואין תועלת ללוה שנפטר מחובו.
כ"פ הריב"ש לאפוקי רא"ש ,טור.
ולפ"ז :אפילו בא הלוקח לסלק לבע"ח קודם שעשו ב"ד
שומא והכרזה הדין כן ,לאפוקי הסמ"ע )קי"ד(.
בעה"ת :לוקח או יתומים שרוצים לסלק לבע"ח בדמים ,אלא
שהקרקע שוה חצי החוב ,אומר בע"ח לי השדה שוה כל החוב
)ורוצה שיסלקוהו דמי כל החוב או ישאר בקרקעו( – לא יכול בע"ח
לעלות ערך השדה יותר מכדי השדה.

.1

וכל הפירות שאכל.

סמ"ע :ל"ד אכל אלא כל שאינם מחוברים הרי כאילו
קדם וגבה ,וקי"ל לוה ולוה ואח"כ קנה וקדם אחד וגבה ,מה
שגבה גבה )קד/ו(.
והש"ך – חולק על הסמ"ע ,הטעם אינו בגלל שקדם
וגבה ,שהרי אפילו מונחים עדיין אין בע"ח גובה מהם כל
שאין מחוברים.
אלא טעמו – דתלושים מטלטלים נינהו ובע"ח לא גובה
ממטלטלים.
כ"כ ע"ש] ,רמב"ן ,ה"ה ,רא"ש[.
ומה"ט לרו"פ מחוברים כל שלא צריכים לקרקע לא גובה
מהם .ולפי הסמ"ע הרי לא קדם וגבה.
ולפ"ז :אפילו קדם בע"ח וגבה פירות תלושים מוציאים
ממנו ,דהו"ל כמטלטלים.
נתיבות :ולפ"ז כתב לוה למלוה מטלטלים אג"ק גובה אף
פירות התלושים ,מ"מ מה שכבר אכל לא גובה לפי שבע"ח
גובה מכאן ואילך.
והתומים – כיון שעיקר הטעם שבע"ח גובה מהשבח
מפני שכותב מוכר ללוקח "אנא איקום ואשפי ",,,וכיון
שפירות לא כתב בשטר בע"ח לא גובה פירות.
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א .אע"פ שאינם צריכים לקרקע.
סמ"ע)רא"ש( :בעינן שיצטרכו קצת לקרקע.
וכ"כ הש"ך – שאם אינם צריכים כלל לקרקע דינם
כתלושים ,דלא כהרמב"ם.
כ"כ ה"ה)רש"י ,בעה"ט ,רמב"ן( ,רא"ש ,נמ"י ,תו"ס.
וכ"ד הראב"ד ,ורו"פ.

מיהו באפותיקי מפורש:
לשיטת התו"ס ,רא"ש ,ר' האי – דינו כמכורה ואומר ארעי
אשבח ,ולכן גובה אף פירות שאין צריכים לקרקע אף
שחובו רק כנגד הקרקע.
ונ"ל שאף פירות שכבר נתלשו ואפילו כבר אכלן צריך
להחזיר לבע"ח מטעם דארעי אשבח ,וכמו לוקח מגזלן.
וכ"מ מהטור.
אבל לשיטת רש"י ,בעל המאור ,ה"ה – אין שום מעלה
באפותיקי רק שאין לקוח יכול לסלקו בזוזי ,אבל אין
הקרקע מכורה לו שיאמר ארעי אשבח.
הילכך :אפילו באפותיקי מפורש אין בע"ח גובה פירות
כמו שאר בע"ח.

.2

-

-

-

-

ש"ך :ס י כ ו ם
-

-

רוצה לסלקו.

ש"ך :אם הלוקח או היתומים רוצים לסלק לבע"ח בדמים
ואינו שוה רק חצי החוב ,וטוען בע"ח לי שוה כל חובי -
בעה"ת)י"א( – לא יכול לומר כן.
ובעה"ת)ראב"ד( – יכול לומר כן .כ"ד הרמב"ן ,בעה"ת.
וכן עיקר שכ"ז שאין הלוקח מסלק בע"ח בכולו יכול בע"ח
לטרוף הקרקע ולומר ששוה לו כשיעור כל חובו ,ואע"פ
שמת הלוה ואין תועלת ללוה .כ"פ הריב"ש
לאפוקי הרא"ש )קט/א(.
] קצה"ח :סיכום מחלוקת סמ"ע * ש"ך
לפי הסמ"ע – כשהלוה חי ובא בע"ח לגבות מלוקח ,יכול
בע"ח לומר לי שוה הקרקע כנגד כל חובי ,כיון שיש טובה
ללוה ,ולכן לא יכול לוקח לסלק בע"ח שישלם לו כל החוב.
[.
ולפי הש"ך – בכל עניין יכול בע"ח לטעון כן

-

-

בע"ח טורף מהלוקח גם השבח אפילו השביח אחר
שמת המוכר.
בין שבח דממילא בין שבח שמחמת הוצאה.
אלא ששבח דממילא שנקרא מוחזק לעניין בכור
)עח/ו( כגון שנתייקרה ,דיקלא ואלים ,ארעא ואסיק
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שרטון – טורף כל השבח ,אפילו התנה שלא יגבה
מדאקני ,ואפילו כתובה טורפת האישה משבח זה .וזה
נקרא דבר שבא לעולם.
אבל שבח מחמת הוצאה או שהיתה שחת ונעשו
שבולים )שינוי( פרחים ונעשו תמרים – הואיל ונשתנו
הוי דבר שלא היה בעולם ודינו כשבח מחמת הוצאה
שנוטל רק חצי ,ודוקא כשכתב לשניהם דאקני.
ואם התנה על הלוקח שלא יגבה מדאקני אינו נוטל
כלל השבח ,ואם התנה עם שניהם שלא יגבו מדאקני –
בע"ח טורף השבח והלוקח מחזיק מה שתח"י.
חוזר הלוקח וטורף קרן מנכסים משועבדים של
המוכר.
וי"א שאינו טורף רק קרן פחות חצי השבח ,לפי
שחצי השבח שגבה הוא על קרנו.
והשבח טורף מבע"ח של מוכר ,שהרי המוכר קיבל
עליו אחריות.
טעם שאינו טורף ממשועבדים של מוכר:
י"א – כיון שהשבח לא היה בשעת כתיבת השטר אין
לו קול ,ולפ"ז לעולם אינו גובה ממשועבדים.
וי"א – הואיל ואין השבח קצוב ,ולפ"ז גובה
ממשועבדים שקנו אחר שנעשה השבח קצוב,
וי"ח – שבכל גוונא טורף רק מבני חורין.
ואם הניח מקום לבע"ח לגבות אין הבע"ח גובה מלקוח
זה.
וי"א שאין הלקוח יכול לדחות לבע"ח אצל
המאוחרים ,מאחר שקרקע שלו היתה משועבדים
לבע"ח.
ורבים – חולקים.
כל הפירות שתלש או אכל הלוקח ,או הגיעו להיתלש
וא"צ לקרקע כלל )שאם יעמדו שם נכחשים( אין
בע"ח גובה מהם שדינו כמטלטלים ,וא"כ בע"ח שקדם
וגבה מוציאים ממנו.
ואם עשאו אפותיקי מפורש צריך לוקח להחזיר כל
הפירות לבע"ח.
וי"ח )כמ"ש בס"ב(.
ואם רוצה לוקח לסלק לבע"ח במעות יכול לסלקו בין
מן הקרקע בין מהשבח .ודוקא שנותן לו כל חובו,
שאל"כ יכול בע"ח לומר אצלי היא שוה כדי כל חובי,
ואע"פ שמת הלוה ואין תועלת בכך.
ואם עשאו אפותיקי מפורש אין לוקח יכול לסלק
בע"ח במעות.

קטו  -ב

קטו  -ב  .1בע"ח שטורף בחובו מיד הלוקח מה שראוי לו מן
הקרן וחצי השבח ,רואים הנשאר מהקרקע אם יש בו תעלה )לשון תועלת(
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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ללוקח כגון שנשאר לו בשדה בית ט' קבין ,ובגינה בית חצי קב  -ישתתפו
בה שניהם ,ואם לא נשאר לו דבר שאילו יחלק יהיה שם כולו עליו  -נותן
לו בעל חוב את דמיו .א.הגה :אם ירצה הלוקח.
 .2טור :וי"א שה"ה אם לא היה דמי החוב רק נגד הקרן ולא נגד השבח שאז נשאר כל השבח
ללוקח נמי דינא הכי.
 .3ודוקא שלא עשאו המוכר אפותיקי  ,אבל אם עשאו אפותיקי  -גובה בעל חוב אף )כל(
השבח ,רק שנותן ללוקח הוצאותיו .ואם ההוצאה מרובה על השבח אין לו הוצאה רק כדי
השבח בלחוד )טור בשם הרא"ש והמגיד פכ"א דמלוה(:

.1

ב"ב)יג :(:כל שאילו יחלק ושמו עליו חולקים,
ואם לאו אין חולקים )אלא מעלים בדמים(.
כ"פ הרי"ף :ורואים אם יש במה שנשאר יותר על
החוב שיעור שדה ט' קבין – יכול בע"ח לומר ללוקח טול
חלקך בקרקע ,ואין לוקח יכול לומר תן חלקי במעות ,ולא
מלוה יכול לכופו שיקחנה במעות.
כ"כ הרא"ש ,רמב"ם.
א.טור :ואם אין בו שיעור שדה  -אז תלוי ברצון
הלוקח :אם ירצה יטול קרקע ואם ירצה צריך לתת לו
מעות.

.3

רי"ף ,רא"ש :ואם עשאה אפותיקי אפילו אין
בחוב אלא כנגד השדה ולא השבח יטול כולה עם השבח,
משום דאמר "ארעי אשבח" .מיהו הוצאה שקיל מבע"ח,
שרואים אם השבח יתר על ההוצאה נוטל ההוצאה
מבע"ח ומותר השבח נוטל מהמוכר .ואם ההוצאה יותר
מהשבח אין לו רק כנגד השבח והשאר יפסיד בע"ח.
ב"י – ובזה יפה כח בע"ח מול הלוקח יותר ממה שהיה
גובה מהלוה.
כגון :ראובן לוה משמעון מנה ועשה שדהו אפותיקי ,
ואח"כ מכרה ללוי במנה ,והוציא בה לוי  50והשביחה
והיא שוה .200
ראובן טורף מלוי ונותן לו  50הוצאות ,ונמצא שגבה
בחוב של  ,150 100מפני שאומר ללוי שדי השביחה.
ונותן ללוי הוצאות רק מעות ולא קרקע .ואם השביחה
מאליה נוטלה כולה.
ואילו היתה אצל שמעון )שלא מכרה( לא היה גובה
ראובן מהקרקע רק שוי חובו מנה.

.1

בשדה בת ט' קבין.

ש"ך:

דיני חלוקה ב )קעא/ג(.

שאילו יחלוקו שמו עליו.
ש"ך :וכשהחוב אינו כנגד כל השדה רק כנגד חלקו :
המאור – אם נשארה קרקע ראויה נוטלה הלוקח ,ואם אינה
ראויה נוטל הלוקח מבע"ח דמים .וכמו שעושים כשהשבח
הנשאר ללוקח )שהחוב רק כנגד השדה ולא השבח(.
והרמב"ן – )מחלק ,בין שבח לגוף הקרקע( ,כשטורף
בע"ח חלק הקרקע אין חייב לפצות הלוקח הנשאר בדמים,
שהרי לא קנה מהלוקח קרקע אלא בע"כ טרף ממנו ,שהרי
אף בשותפים כה"ג אם יש לאחד שיעור ל"א גוד או אגוד,
כ"ש כאן שלא נעשו שותפים מעולם.
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

אבל כשגובה כל השדה ללא שבח ,חייב לשלם ללוקח דמי
השבח כשאינו ראוי ,דכיון שלוקח קרקעו והשבח אינו
משועבד לו חייב לתת לו השבח כראוי.
ולפענ"ד כהמאור )שבכל גוונא נותן ללוקח בראוי(,
שהרי-
א .הרי"ף כתב סתם שקיל ליה דמי מבע"ח )משמע בכל
גוונא(.
ב .מ"ש הרמב"ן בשותפים אם יש לאחד מהם שיעור ל"א
גוד או אגוד – זה אינו.
כאן לא מדין גוד או אגוד ,שהרי ללוקח אין דמים.
גם בשותפים אינו כן )ת' מהר"ם ,כ"מ מהרמב"ם(.
ורק כשבע"ח מוכן לתת ללוקח מחלקו שיהא שיעור
הראוי יכול להיפטר מדמים.
ולכן :אם בע"ח לא מוכן להניח מחלקו ללוקח שיהא ראוי
צריך לתת לו דמים ,אבל אם מוכן להניח בשיתוף והשתמש
בו זמן נגד זמן לפי ערך השיתוף הרשות בידו.

ישתתפו בה שניהם.
ש"ך :הלשון אינו מדוקדק ,והו"ל למימר חולקים.
כ"כ הסמ"ע)טור( – יכול בע"ח לומר ללוקח טול חלקך
ואין חייב לתת לו מעות.
ש"ך)ה"ה( :מכאן גם הפוך ,כשהחוב דבר מועט
והקרקע שמגיע כנגד החוב אינו ראוי ,מוכרים או משכירים
כל הקרקע לזמן ונותנים לבע"ח מעותיו.
כ"כ הרמב"ן ,רשב"א.
ערוה"ש – ואם רוצה הלוקח להשלים למלוה מקרקע שלו
עד כשיעור וישלם לו המלוה לפי ראות עני הדיינים אין
הפסד למלוה – יכול הלוקח לכופו ,דאין לך ישר וטוב גדול
מזה.

.3

עשאו אפותיקי .

ש"ך :יש בזה שני שיטות –
א .שיטת התו"ס – אפותיקי הוי כמכורה לו ,ואומר שדי
השביחה ,ולכן נוטל כל השדה  +השבח ,אף שהחוב
רק כנגד השדה ,ונותן ללוקח רק ההוצאה.
ולפ"ז :אין צריך שיכתוב לו דאקני.
כ"ד הרי"ף ,ר' האי ה"ה)הלכות( ,רמב"ן ,רשב"א.

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

חו"מ
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ב .שיטת רש"י וה"ה – לא יפה כח אפותיקי ליטול יותר
מחובו ,אלא רק שיכול לסלק הלוקח בדמים ולא
מחויב לתת לו קרקע.
כ"ד המאור ,הרז"ה ,וכ"מ בסוגיא בש"ס וכן עיקר.
מ"מ כיון שרבו הראשונים שחלקו על שיטה זו ,איני כדאי
להכריע ,אבל ברור שיכול הלוקח לומר קים לי כוותיה.

נותן ללוקח הוצאותיו.
סמ"ע :וה"ד שלא הלוה לו רק שיעור שדה ,אבל הלוה
לו שיעור שדה  +השבח לא נותן לו אפילו ההוצאה )משמע
שגובה כל השבח(.
כ"כ הטור.
והב"ח]טור[ – כשחובו כנגד השדה  +השבח נוטל
המלוה רק חצי השבח כיון שאינו נוטל רק ההוצאה,
וכשחובו רק כנגד השדה נוטל כל השבח ונותן לו ההוצאה.
והש"ך]הטור[ – כשחובו כנגד השדה  +השבח ,נוטל כל
השבח ולא נותן לו כלום ,שאומר שדי השביחה .ואת
ההוצאה יקח מהמוכר.
חובו כנגד השדה לבד נותן לו רק הוצאה ,כדין יורד לשדה
חברו בלא רשות.

סיכום :נותן ללקוח הוצאות

השיטות

סמ"ע

נוטל הכל

כ"כ הש"ך

נוטל הכל  -שדי נותן ההוצאה –
כדיון יורד לשדה
השביחה
ההוצאה  -לוקח חברו ללא רשות
מהמוכר
ההוצאה
נוטל רק חצי נותן
לבד
שבח

והב"ח

נותן הוצאות

ש"ך :סיכום
-

-

-

חובו כנגד
חובו כנגד
שדה  +שבח השדה לבד
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בע"ח שטרף מחובו ונשאר קרקע ללוקח  ,רואים מה
שנשאר ללוקח אם יש בו תועלת )כמ"ש קע"א(,
שאל"כ נותן בע"ח ללוקח דמים .ואם רוצה בע"ח יכול
להשאיר קרקע יותר גדולה וישתתפו לפי הזמן
וכן אם החוב מועט ומה שיטרוף בע"ח אינו ראוי
נותנים לבע"ח מעות.
אם עשאו הלוה אפותיקי מפורש לבע"ח אינו נותן
ללוקח רק דמים.
וי"א עוד שאפותיקי טורף כל השבח בין דממילא או
מחמת הוצאה ,ואפילו חובו רק כנגד השדה ,ונותן
ההוצאה ללוקח ,ואם חובו כנגד הכל אף ההוצאה לא
משלם ללוקח.
וי"א שאין חילוק ולעולם אינו טורף רק חצי השבח
ורק שהאפתוקי אין הלוקח יכול לסלקו במעות.
שבח דממילא אם חובו כנגד הכל גובה הכל אף בלא
אפותיקי .
וכ"ז כשאין המוכר רוצה לדון עם הבע"ח או שמת
המוכר ,אבל רוצה לדון עמו יכול המוכר לסלק לבע"ח
בדמים אפילו באפותיקי  ,וגם אינו נוטל בע"ח מהשדה
רק כפי חובו ולא מהשבח כלום ביתר מחובו.
ה"ה אם יכתוב מוכר ללוקח הרשאה לדון עם בע"ח.

קטו  -ג

 .1כל אלה הדברים לא נאמרו אלא בלוקח ,אבל מקבל
מתנה ששבחה מחמת הוצאה  -אין בעל חוב גובה משבחה כלום ,אלא
רואים כמה היתה שוה בשעת מתנה וגובה .א .ואם שבחה מאליה -
בעל חוב גובה את כולה.
ב.הגה :וי"א דאפילו השבח דממילא נמי לא טריף ,ג .אא"כ עשאו אפותיקי שדינו כמו
ביתומים שיתבאר בסמוך )שגובה גם השבח(.

 .2ואם קבל הנותן אחריות המתנה הרי בעל חוב גובה ממנה כדרך שגובה
מהלוקח.
א.הגה:

ה"ה)רמב"ן(:

ולוקח שפירש בהדיא שאין לו אחריות על המוכר דינו כמקבל מתנה.

.1ב"מ)טו :(.אמר
אמר רבא – תדע שהרי כותב לו מוכר ללוקח באחריות
שמואל – בע"ח גובה השבח.

שטר המכר "אנא איקום ואשקיט ואטרח מכל עירעור

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

זביני אילין אינון ועמליהון ושבחיהון" ,וכין שעל המוכר
חוזר בע"ח גובה השבח.
א"ל ר' חייא בר אבין – אלא מעתה מתנה שלא כותב לו
כן ה"נ שלא טורף השבח ? אין.
וכי יפה כח מתנה מכח מכר ? אין.

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

בס"ד.

חו"מ
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פרש"י :דכיון שלא חוזר לגבי מוכר לא מפסידים
אותו ,דבשלמא גוף הקרקע יאמר לו בע"ח למה קבלת
את השדה מהיכן אגבה חובי ,אבל גבי שבח אומר הלוקח
מה הפסדתיך.

שבח הבא מאליו.

א .הרי"ף – דוקא שבח הבא מחמת הוצאה אינו נוטל
בע"ח ,אבל שבח דממילא טורף.
כ"כ הרמב"ם ,ה"ה)רמב"ן( ,ראב"ד ,ה"ה.
ב .והרז"ה – אף שבח דממילא לא נוטל.
כ"כ הרא"ש ,ה"ה)ר' אפרים ,רשב"א(.
ב"י :ודברי הרי"ף נראה ,שהרי גבי קרקע טענת בע"ח
מהיכן אגבה חובי ,ה"ה לשבח דממילא דא"ל אילו לא
לקחת הקרקע כל מה שהיה משביח ביד לוה הייתי גובה.
לפיכך נקטינן הרי"ף והרמב"ם.

משרים:

לפי הרי"ף השבח היתר על ההוצאה דינו כשבח

דממילא.

ג.ה"ה:

ואם עשאו אפותיקי דינו כיתומים )שגובה גם

השבח(.

.2

רמב"ם :ואם קבל הנותן אחריות המתנה הרי בעל
חוב גובה ממנה כדרך שגובה מהלוקח.
ה"ה – טעמו ,מה שאינו גובה ממקבל מתנה לפי שאין
לה אחריות ,לפיכך כל שיש לה אחריות הוי כמכר .כ"ד
הרשב"א.

.1
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אבל מקבל מתנה.

סמ"ע :טעמו – דסתם מקבל מתנה אין לו אחריות ,ואם
יטרפו ממנו השבח אין לו על מי לחזור ,ולא רצו חכמים
להפסידו בתקנה זו.
רואים כמה היתה שוה )רמב"ם(.
ש"ך :משמע שלא גובה שבח כלל )לרמב"ם( אפילו שבח
היתר על ההוצאה ,שהרי אין טענה לבע"ח אילו לא קבלתה
מזו הייתי נוטל גם השבח מהמוכר ,שללא הוצאה לא היה
כלל שבח.

אכן רי"ו – לפי הרי"ף שבח היתר על ההוצאה דינו כשבח
הבא מאליו )שטורף בע"ח( .כ"כ רמב"ן ,וכן עיקר.
קצה"ח  -לפי הרמב"ן אפילו דאקני אין צריך בע"ח כדי
לטרוף מהשבח היתר על ההוצאה דהוי לגמרי כנתייקרה.

א.
סמ"ע:

ואם שבחה מאליה.

טעמו שאף אם היה נשאר ביד הנותן היה עולה
בו השבח ,משא"כ בשבח דמחמת הוצאה.
ומטעם זה ס"ל המחבר )רמב"ם( דגם בלוקח גובה בע"ח כל
השבח דממילא )כמ"ש בס"א(.

אפילו שבח דממילא לא טריף.

ב.
סמ"ע :לדעה זו גם בלוקח לא טורף שבח דממילא )כמ"ש
ס"א(.

לא טורף.
והש"ך :ונ"ל עיקר

שטורף כל השבח דממילא

)כהמחבר(.

2א .שפירש בהדיא ,,,דינו כמקבל מתנה.
סמ"ע :ול"ד להתנה עם הלוקח שלא יגבה מדאקני שאין
ללוקח בשבח כלום וגובה המלוה כולו )גם כאן נגיד שאם
התנה שאין לו אחריות ולא חוזר על הלוקח עכ"ז יגבה
בע"ח כל השבח( !
דשאני התם שאף שאינו חוזר על המוכר במה שקנה ומכר,
מ"מ מה שביד המוכר גובה ,משא"כ בלא אחריות לא גובה
כלום ומפסיד ,לכן דינו כמקבל מתנה שלא גובה בע"ח
בשבח.

ש"ך :סיכום.
-

-

במקבל מתנה שאין אחריות לחזור לנותן ,טורף בע"ח
השבח ומחזיר ההוצאה ,כיון שאין לו על מי להחזיר
דינו כיורד לשדה חברו בלא רשות.
ואם שיבחה מאליה טורף הכל ,שקרקע זו קנויה
לשעבודו מדאקני.
אם קיבל הנותן אחריות המתנה דינו כלוקח.
מוכר שפירש ללוקח בלא אחריות דינו כמקבל מתנה.

קטו  -ד

 .1וכן יתומים שהשביחו הנכסים  -אין בעל חוב גובה
מהשבח כלום .א.הרי"ף :אבל אם שבחו נכסים מאליהם גובה את השבח
כולו.
ב.הגה :ויש חולקין וסבירא להו דאינו גובה מיתומים כמו במתנה,
עשאה אפותיקי דאז גובה גם השבח.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

ג.ה"ה:

אלא אם כן

בס"ד.
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.1

רמב"ם :דין היתומים לעניין שבח כדין מקבל
מתנה שאין בע"ח גובה שבח כלל אפילו החוב נגד השדה
 +השבח.
כ"כ ה"ה)הלכות ,רמב"ן( ,נמ"י)רשב"א ,ר"ן( .הרא"ש )+
הרב יונה(.
והתו"ס – יורש כרעיה דאבוה ובע"ח גובה ממנו השבח
כמי שהיה גובה מאביו.
אא"כ הוא אפותיקי שאז חשובה כשדה בע"ח ודין
הלוקח כיורד לשדה חברו שלא ברשות )שנוטל הוצאה
שלא יותר מהשבח(.

שבח הבא מאליו.
א.הרי"ף – דוקא שבח הבא מחמת הוצאה אינו נוטל
בע"ח ,אבל שבח דממילא טורף.
כ"כ הרמב"ם ,ה"ה)רמב"ן( ,ראב"ד ,ה"ה.
ב.והרז"ה – אף שבח דממילא לא נוטל.
כ"כ הרא"ש ,ה"ה)ר' אפרים ,רשב"א(.
ב"י :ודברי הרי"ף נראה ,שהרי גבי קרקע טענת בע"ח
מהיכן אגבה חובי ,ה"ה לשבח דממילא דא"ל אילו לא
לקחת הקרקע כל מה שהיה משביח ביד לוה הייתי גובה.
לפיכך נקטינן הרי"ף והרמב"ם.

.1

מהשבח כלום.

ש"ך :והרמב"ם לשיטתו )כמו בס"ג(.
אבל הרי"ף ורמב"ן רי"ו וש"פ ס"ל שגובה השבח היתר על
ההוצאה .וכן עיקר.

אין בע"ח גובה מהשבח.
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ש"ך :ג"כ השבח היתר על ההוצאה דינו כשבח דממילא
שגובה מהם )כמו במקבל מתנה(.

ב.
הש"ך:

ויש חולקים.

כאן פשוט יותר ממקבלי מתנה שבע"ח גובה
מיורש בשבח דממילא.

אינו גובה מיתומים.
ש"ך :דאקני לא משתעבד לכתובת אישה וגם לא תנאי
כתובה .ומ"ש בכתובות "דאנא עתיד למיקני" בכתובות אינו
מועיל לעניין לקוחות.
קצה"ח – ולפי דבריו אפילו קנה והוריש גם לא משתעבד
לכתובה.
אבל מבואר בכמה מקומות בש"ס דאקני משתעבד לכתובה.
הש"ך :כתובה אינה גובה מהשבח )אה"ע ק( ,וכיון דשבח
הוי דאקני כתובה לא גובה מה שקנה אח"כ ומכר.
קצה"ח וש"פ – חלקו עליו דל"ד ,שבח זה תקנת חכמים
שלא תגבה בכתובה ,אבל דאקני מהני גם לכתובה.
כ"פ ערוה"ש.

ג .אא"כ עשאה אפותיקי .
ערוה"ש :שאז גובה כל השבח.
אם החוב כנגד הכל – נוטל הכל ומחזיר הוצאה ובזה יפה
כח יתומים מלוקח )שאינו מקבל ההוצאה( לפי שאין להם
על מי לחזור.
ואם אביהם השביח – נוטל בע"ח הכל ואין משלם כלום.
ואם החוב כנגד הקרן
אם אביהם השביח – אין לו רק הקרן ולא השבח.
ואם יתומים השביחו – נוטל הכל כיון שהוא אפותיקי .

קטו  -ה  .1בע"ח שבא לטרוף מהיתומים שבח שמחמת הוצאה:
{
יתומים אומרים" :אנו השבחנו" ,
ובע"ח אומר" :שמא אביכם השביח" { על היתומים להביא ראיה.
א.הגה :וי"א דאם לא עשאה אפותיקי  -עליו להביא ראיה:

.1

ב"ק)קי :(.יתומים אומרים אנו השבחנו ,ובע"ח
אומר אביכם השביח .על מי להביא ראיה ?
א"ר יוחנן – כיון דארעא לגובוניא קיימא ,כמאן דגביה
דמיא ועל היתומים להביא ראיה.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

כ "פ

הרמב"ם :על היתומים להביא ראיה.

א.וה"ה)רמב"ן,רשב"א( :על היתומים להביא
ראיה – ה"ד באפותיקי מפורש ,הלא"ה על בע"ח להביא
ראיה.

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

בס"ד.
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כ"כ הטור.
טור – ואם לא יביאו ראיה והחוב כנגד קרקע  +השבח
טורף הכל .ואם יביאו ראיה נותן להם ההוצאה.
ואם לא עשאו אפותיקי על בע"ח להביא ראיה  ,ואם
יביא ראיה והחוב כנגד הכל – טורף הכל
ואם לא יביא ראיה – נוטל השדה ללא שבח.
אבל הרא"ש – פסק הפוך,
באפותיקי – הוי יתומים יורדים לשדה חברו ללא רשות
שנוטלים ההוצאה.
בלא אפותיקי – אפילו השביחו יתומים בע"ח גובה
השבח.

כלומר:
החוב
כנגד הכל
טור

רא"ש

אפותיקי

לא אפותיקי

על היתומים ראיה
לא הביא
הביא
בע"ח
בע"ח
טורף
נותן
ההוצאה הכל

על בע"ח ראיה
הביא
לא הביא
טורף
טורף
שדה
הכל
ללא
שבח

בע"ח נותן ההוצאה

טורף הכל

על היתומים להביא ראיה.
.1
ערוה"ש)או"ת( :טעמו
-

-

דאמרינן כאן נמצא כאן היה וברשות האב השביח.
ועוד כיון שיתומים מודים ששטר בע"ח אמת צריך
לגבות הקרקע ,לכו"ע שטר זה כגבוי והקרקע בחזקת
בע"ח היא.

קטו 11 -

סמ"ע :וכן בע"ח ולוקח שחלוקים מי השביח ,שלוקח
אומר אני השבחתי ומגיע לי השבח ,ובע"ח אומר מוכר
השביח והכל שלי – על הלוקח להביא ראיה.

על היתומים להביא ראיה.
ש"ך :אלו דברי הרמב"ם ,משמע שאף בלא אפותיקי על
היתומים להביא ראיה ,ורק לעניין לסלק בע"ח במעות )ס"ו(
תלוי בעשאו אפותיקי .
וכ"מ ממ"ש הרמ"א וי"א ,שמשמע שסברא ראשונה אף בלא
אפותיקי .
כ"כ לחם משנה]רמב"ם[ .וכ"מ מהרי"ף ,בעה"ט ,בעה"ת.
ואע"פ שהתו"ס וש"פ – מיירי שעשאו אפותיקי כדמסיק
בהמשך הסוגיה.
נ"ל עיקר כהרמב"ם – דלא מוקימינן התם באפותיקי רק
לעניין שבע"ח נותן השבח ללוקח בדמים ,אבל כאן מיירי
אף בלא אפותיקי ועל היתומים להביא ראיה.

שמא אביכם השביח.
סמ"ע :וקמ"ל שאף שבע"ח טוען שמא והיתומים ברי,
על היתומים להביא ראיה ,דמוקימינן קרקע כמו שהיתה ביד
אביהם.

א.דאם לא עשאו אפותיקי

על בע"ח להביא

ראיה
ערוה"ש :אפילו כשטוען בע"ח ברי ,שהיתומים
כמוחזקים .שדוקא באפותיקי שהקרקע של בע"ח ודאי,
היתומים אין ביכולתם לגבות ממנו רק ההוצאה ,הוי בע"ח
ודאי והיתומים ספק אם מגיע להם ההוצאה ,אבל בלא
אפותיקי לא.

ש"ך :סיכום.
-

כשיש מחלוקת מי השביח )יתומים או אביהם( על
היתומים להביא ראיה אף שלא עשאו אפותיקי .
וכן לוקח אומר אני השבחתי ונחלוק ,בע"ח אומר
שמא מוכר השביח והכל שלי – על הלוקח להביא
ראיה.

קטו  -ו  .1לשון הרמב"ם :הביאו היתומים ראיה שהם השביחו -
שמין להם השבח וההוצאה ונוטלים הפחות שבשניהם ,ומעלה אותו
בדמים .במה דברים אמורים בשעשה שדה זו אפותיקי.

א.הגה :טור :וי"א דזה דווקא כשלא היה החוב נגד הקרן והשבח ,אבל אם היה נגד שניהם -
נוטל הכל ואינו נותן לו ההוצאה כלל )טור(.
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

חו"מ
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 .2אבל אם לא עשאה אפותיקי:
אם רצו היתומים לסלק בעל חוב בדמים  -מסלקין אותו,
ואם רצו  -נוטלים מהקרקע שיעור שבח שלהם.
.1ב"ק)קי:(:

הביאו היתומים ראיה שהם השביחו :

סבר ר' חנינא – שבע"ח מסלקם בקרקע.
ולא היא – אלא בדמים מסלקינן ,וכן דין בע"ח
בלקוחות.
ואסיקנא) :שמסלקים במעות( היכא דעשאו אפותיקי ,

.2

אבל לא עשאו אפותיקי כיון דלא נקיט אלא שיעור
ארעא בלא שבח שאז לא נוטל השבח נותן להם שיעור
קרקע כנגד השבח אם רצו היתומים או מעות.

ופסק הרמב"ם:

הביאו היתומים ראיה שהם השביחו :
בשדה אפותיקי – נוטלים היתומים הפחות שבין שבח
והוצאה בדמים.
בלא אפותיקי – מסלקים בע"ח בדמים )כשיעור קרקע(
ואם רצו נוטלים קרקע כשיעור שבח שלהם.

.1

כשעשה אפותיקי .

ש"ך :משמע – אפילו חובו כנגד קרקע  +שבח ועשה
אפותיקי צריך לשלם ליתומים השבח.
דלא כהב"י ]הרי"ף[ – שאם החוב כנגד קרקע  +שבח גובה
הכל כיון שהוא אפותיקי .
שהרי"ף לא מיירי אלא בלקוחות אבל יתומים צריך לתת
להם ההוצאה )וכ"ד הסמ"ע(.

כשעשה אפותיקי .
ערוה"ש :וי"א דבאפותיקי גובים היתומים יותר ,מאם
לא עשה אפותיקי –
דס"ל בע"ח גובה אף מהשבח ואינו נותן ההוצאה כלל משום
שיתומים עומדים במקום מורישן .ולכן אם החוב כנגד הכל
גובה הכל.
ובעשה אפותיקי – הוי יורד לשדה חברו דמשלם לו
ההוצאה )תו"ס(.
מ"מ הראשונים הכריעו כדעה ראשונה.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

א.
סמ"ע:

וי"א.

דברי הרמ"א תימה
דהטור – פסק בהדיא שנותן להם הוצאה אף בכה"ג  ,ורק
בלוקח שיכול לחזור על המוכר גובה הכל.
וי"א – שהגה זו שייכת ל ס"ס ב' בטורף מהלוקח ועשה
אפותיקי טורף הכל כשהחוב כנגד הכל.
ולא נהירא – שזהו לכו"ע ולא היה צריך לכתוב בשם י"א.
והש"ך)הגאון אמ"ו( – הגה זו שייכת ל סוף סעיף זה
בלא עשאו אפותיקי שאז אם החוב כנגד הכל גובה הכל
ואינו נותן ההוצאה ,והיא דעת התו"ס והרא"ש.
מ"מ להלכה אין נראים דברי התו"ס.

.2

ואם רצו היתומים לסלק.

ש"ך :כ"כ הרמב"ם ,משמע אף חובו כנגד הכל יכולים
היתומים לסלקו במעות כיון שלא עשה אפותיקי .
ולא משמע כן בש"ס .ולדינא צ"ע.

לסלק בע"ח בדמים.
ש"ך :משמע שמסלקים אותו בערך הקרקע ,דהינו
שמנכים לו ההוצאה.
ולפמ"ש )ס"א( שהעיקר כהראב"ד שיכול בע"ח לומר לדידי
שוה הקרקע כנגד כל החוב שאז אין יכולים לסלקו אלא
כנגד כל חובו .ואפשר שגם כאן כך פירשו.

ש"ך:
-

סיכום

הביאו היתומים ראיה נוטלים הפחות שבין שבח
להוצאה בדמים ולא בקרקע.
בד"א שעשה אפותיקי לבע"ח ,אבל לא עשה נוטלים
היתומים קרקע שיעור הוצאתם או יכולים לסלק בע"ח
מהקרקע כולו )כיון שאינו אפותיקי (.
כשמסלק בע"ח מהקרקע כולו צריך לשלם לבע"ח כל
החוב.
י"א כשהחוב כנגד הכל אינו נותן ההוצאה רק בדמים.

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

בס"ד.

חו"מ
חלק ב6

גביית חוב מנכסים משועבדים
דין העושה שדהו או עבדו אפותיקי

קטז 1 -

סימן קטז :דין העושה שדהו או עבדו אפותיקי.
ובו ז סעיפים.

) כתובות :צא .ב"ב :מא(.

קטז  -א11
 .1לוקח שטרפו ממנו השדה  -כותבים לו בית דין
טירפא היאך טרפוהו ממנו בשביל חובו של המוכר .א.הגה :ב"י)רשב"א(:
ואין בעל חוב צריך לכתוב הרשאה או שטר הודאה שטרף ממנו )דטורף

בטירפא()ב"י סימן קיא בשם הרשב"א(.

ב .וחוזר )הלוקח( וטורף מהמוכר.
 .2ואם א.קנאה ב  500והוקרה ושוה אלף  -כותבים לו טירפא באלף,
ב.וכן אם היתה שוה אלף בשעה שלקחה ובשעת טירפא לא היתה שוה
אלא  ,500ג.או שהיתה שוה אלף ולקחה ב  - 500בכולם כותבין לו
טירפא באלף.

.1

כתובות)צא :(:טירפא בכמה,,,

משמע שכותבים שטר טירפא ללוקח שטרפו ממנן ,כדי
שיוכל לחור ולטרוף מהמוכר.
כ"פ הטור :לוקח שטרפו ממנו השדה  -כותבים לו בית
דין טירפא היאך טרפוהו ממנו בשביל חובו של המוכר.

 .2בעה"ת:

וכן השיב הראב"ד -

ג.אם היתה שוה  1,000אפילו לקחה ב  500מ"מ
כותבים הטירפא כמה שהיתה שוה.
א.וכן אם הוקרה תח"י כתובים לו כפי שהוקרה,
שאל"כ הוי הפסד ללוקח בטירפא זו ,והר המוכר כתב לו
"בלא פסידא כלל".
ב.וכ"ש אם לקח ב  1,000ועכשיו שוה  500שכותבים
לו טירפא על .1,000
כ"פ הטור :ואם א.קנאה ב  500והוקרה ושוה
אלף  -כותבים לו טירפא באלף ,ב.וכן אם היתה שוה
אלף בשעה שלקחה ובשעת טירפא לא היתה שוה אלא
 ,500ג.או שהיתה שוה אלף ולקחה ב  - 500בכולם
כותבין לו טירפא באלף.

2א .אין בע"ח צריך לכתוב.
סמ"ע :משמע שגובה כל ה  1,000כולל היוקר ,דהיוקר
בכלל שבח שממילא .
אבל לפי הרא"ש והרמ"א שמלוה גובה רק חצי השבח,
קשה!
ונראה דמיירי בדעשאו למלוה אפותיקי שאז נוטל הכל ,ורק
אם חובו נגד הקרקע בלבד מחזיר הוצאות.
והש"ך)ב"ח( – ועי"ל דה"ק ,והוקרה ושוה עם חצי
השבח אלף.
וקצה"ח – ושמא י"ל דיוקרא שאני אפילו משבח דממילא.
דמה דשבח דממילא נוטל רק חצי )לפי הרא"ש( ,כגון
דיקלא ואלים ,אסקה ארעא שרטון .אבל בנתייקרה כיון
שגוף הקרקע עצמו נתייקר וגוף הקרקע נשתעבד  ,א"כ
שעבודו נתייקר וא"צ דאקני ,ולכן אף לרא"ש גובה כל
השבח בנתייקרה.
ערוה"ש – ול"נ בנתייקרו כל השדות ,שאז אין זה שבח
אלא קרן שהמקח עלה ,ובזה גובה הבע"ח כולו ,ולכן לא
כתב כאן שגובה רק מחצה.

כותבים טירפא באלף.
1א .אין בע"ח צריך לכתוב.
סמ"ע :פירוש אין צריך הלוקח הרשאה

מבע"ח כדי
לגבות מהמוכר במקומו ,שהרי המלוה טורף ממנו כדין,
והוא חוזר על המוכר מדין אחריות ויש בידו טירפא מב"ד.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

סמ"ע :טעמו ,שלא יהא הפסד ללוקח ,שהרי כותב לו
המוכר "דעמליהון" הוא השבח שכנגד ההוצאה.
"ושבחיהון" הוא מה שהשביח יתר על ההוצאה ,וה"ה
לנתייקרה לא מחמת הוצאה.
ש"ך :וטירפא זו של השבח כותב רק לבע"ח.
יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

בס"ד.
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מיהו לתו"ס ,ה"ה – מלקוחות שלקחו אחר הטירפא טורף
גם השבח ממשועבדים לפי שהוא כבר קצוב.

ב .היתה שוה  ,,,1,000אלא 500
והש"ך :חולק –
רק כשהיתה שוה  500ולקחה ב  1,000כותב לו אלף,
דיכול לומר הרי אתה רואה שעבורי היתה שוה אלף
מתחילה )ערוה"ש – או כשהיתה אלף ולקחה ב  500גובה
אלף כיון שעתה שוה אלף(.
אבל הוזלה אין לו אלא  500ולמה ישלם יותר משוויה .
כ"כ ה"ה בפשיטות ,וכן עיקר.

קטז 2 -

וקצה"ח – מהתו"ס)ב"ק ט (.משמע שמשלם כפי הדמים
שקנה ,וכיון שהתו"ס והראב"ד הכי ס"ל אין לחלוק על
דבריהם.
ופ"ת)מחנ"א( – יש שתמהו על קצה"ח שמביא ראיה
מטריפת הנגזל )עסקין( לטריפת בע"ח ,דבנגזל כו"ע מודים
כיון שהוא מקח טעות והוא בטל לגמרי ,ולכן משלם
כמעיקרא .וכן מחלק נמ"י.

ג .שוה אלף ולקחה ב .500
ערוה"ש)או"ת( :אף כה"ג אם הוזלה אח"כ ועמדה על
 – 500אינו גובה אלא .500

קטז  -א .1 22הטור :וכל הדין שיש למלוה עם הלוקח ,כן דינו של
לוקח ראשון שטרף בעל חוב ממנו ובא הוא לטרוף מהלקוחות שקנו
אחריו.
 .2אפילו לא מכר לו בשטר אלא בעדים בעלמא ,א.אפילו לא פירש לו
האחריות.
ב.הגה :ה"ה :י"א דווקא מוכר ,אבל נתן מתנה בעדים אינו טורפה בלא שטר דמתנה אין לו
קול אלא בשטר.

.2ב"ב)מא :(:אמר רב

– המוכר שדה בעדים

גובה מנכסים משועבדים.
והא רב ושמואל דאמרי תרוויהו – מלוה ע"פ אינו גובה
ממשועבדים ?
שאני מלוה שאדם לוה בצינעא כי הכי דלא יוזלו נכסיו
)ואין לו קול( ,משא"כ במכר שמפרסם מה שרוצה למכור
בפרהסיא כדי שיבואו קונים )ויש לו קול אף בלא שטר
רק בעדים(.
כ"פ הטור :אפילו לא מכר לו בשטר אלא בעדים
בעלמא.
א.אפילו לא פירש לו האחריות.

.1

וכל הדין.

סמ"ע :פירוש כשם שהמלוה שיש לו שטר ואין ללוה
לפורעו טורף מלקוח שקנה אחריו ,כן הלוקח שטרפו ממנו
וחוזר למוכר כשאין למוכר טורף מלקוחות שקנו אחריו
מהמוכר.

אלא בעדים בעלמא.
.2
ערוה"ש :דבזה גדול כוח הלוקח

ממלוה בע"פ ,דמלוה
בע"פ אף בעדים אינו גובה ממשועבדים ,משא"כ בלוקח
בלא שטר ובעדים.
סמ"ע :טעמו – מי שמוכר מוכר בפרהסיה כדי שיתקבצו
קונים הרבה ויוסיפו מקח ,משא"כ בהלוואה שאדם לוקח

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

בצינעא ולכן אין המלוה רק כשיש שטר שיש לו קול )כ"כ
הש"ך – להדיא בב"ב מד.(.
ומה"ט כתב הרמ"א שנותן מתנה בעדים אינו טורף בלא
שטר לפי שאין לו קול.

אפילו לא פירש לו אחריות.

א.
ש"ך :אחריות במכירה שלא בשטר

√הרא"ש – אמרינן אחריות טעות סופר .
כ"כ הטור ,רבנו יונה ,רי"ו והמחבר כאן.
ובעה"ת – מוכר שדה בעדים בעינן שיקבל עליו אחריות,
דלא שייך אחריות טעות סופר כשלא כתב שטר ,דשעבודא
דאורייתא ל"א רק במלוה דעבד לוה לאיש מלוה ולא במכר.
ת' מבי"ט :לא פרע הלוקח למוכר דמי המכירה ,טורף
המוכר ממשועבדי הלוקח מיום המכירה ,ואפילו אין לו שטר
עליהם.
והש"ך – ולא נהירא ,דשאני מכר דאית ליה קלא כדי
שיתקבצו הקונים ,אבל מה שלא פרע הלוקח אין לו קול,
ואדרבא מסתמא פורעים מיד )ולא היה על הקונים מהלוקח
להיזהר(  .כ"פ ערוה"ש.
ופ"ת)שער המשפט( – נשמט מהש"ך שגם בעה"ט כתב
כהמבי"ט.

אחריות טעות סופר בחליפין.
ת' צ"צ :שנים שהחליפו בתים שהיה להם ,ובא

בע"ח
וטרף אחד מהבתים ,ל"א אחריות טעות סופר ,והלה הפסיד.
יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

בס"ד.

חו"מ
חלק ב6
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והראיה ב"ב)קז (.אחים שחלקו ובא בע"ח ונטל חלקו מאחד
האחים – ויתר ,קסבר אחים שחילקו לקוחות הם וכלוקח
בלא אחריות.
פרשב"ם :כלקוחות  -שאין ברירה ,ונמצא כ"א נוטל חלק
אחיו וכאילו החליפו זה בחלקו של זה.
בלא אחריות – כאילו אמרו זה לזה אינו מקבל אחריות
חלקך.
ורק במכירת קרקע אמרינן אחריות טעות סופר ,שאדם לא
משליח מעותיו לחינם ,משא"כ בירושת האחים שכ"א נוטל
חלקו ובאותו הנאה שלא יחזרו עליו באחריות גם הוא לא
יחזור עליהם.
משמע שבחליפין ל"א אחריות טעות סופר.
כ"כ עבה"ג.

קטז 3 -

וקצה"ח – חולק על ת' צ"צ ,אף בחליפין אמרינן אחריות
טעות סופר :
א .שאל"כ לא היו שותקים הראשונים בחידוש זה.
ב .מצאתי בת' ר"י בן מיגאש שכתב דאמרינן אחריות
טעות סופר אף בחליפין שדינו כמכר.
ג .הראיה מאחים שחלקו אינה ראיה ,דשם ודאי לא
מקפידים על אחריות ,כיון שבע"ח יכול לטרוף מזה
כמו מזה ,ושניהם עומדים בספק לכן שניהם לא רוצים
לקבל אחריות.
אבל זה שהחליף ביתו ברור לו שביתו שלם בלא מום
ואין עליו שום טורף ,למה ישליך כספו על בית חברו
שלא יודע מה טיבו ,ודאי רוצה באחריות.
כ"כ הנתיבות.

קטז  -א33

טור)רבנו יונה( :והא דטורף בלא מכר לו בשטר אלא
בעדים בעלמא ,דוקא כשהעדים מעידים שלא חתמו על שום שטר מזה
המכר ,וגם לא היו שם עדים אחרים כי אם הם )שאל"כ שמא יטרוף בעדים ואח"כ יחזור
ויטרוף שוב בשטר שהטמינו עד כה( ,ומכל מקום בית דין כותבים לו היאך נטרף ממנו
לראיה שיתבע הלוה שמכר לו:
שלא חתמו על שום שטר
ערוה"ש :דוקא שטורף מלקוחות ,אבל לגבות מהמוכר
עצמו לא חיישינן ,וכותבים ב"ד ללוקח שנטרף ממנו כדי
שיתבע מהמוכר ואין לחוש כמו בלקוחות שהמוכר הפסיד
לעצמו שמכר בפני כמה כתי עדים )ב"ח(.
ועוד שידקדק המוכר שלא יגבו ממנו ב"פ.
וכן צריך ב"ד לדקדק שלא לכתוב טירפא על לקוחות אא"כ
יודע שלא פרע לו המוכר אחר שטרפו ממנו .דבשלמא

כשמכר בשטר אין לחשוש ,שאם היה המוכר פורעו היה
לוקח ממנו השטר.

מ"מ ב"ד כותבים לו.
סמ"ע :פירוש אפילו לא יכול לוקח ראשון לטרוף מלוקח
שני כשאין לו שטר אא"כ העידו שלא חתמו על שום שטר,
מ"מ ב"ד כותבים לו לגבות מהלוה ,שהלוה יודע האמת אם
נתן לו שטר ואין חשש שיטרוף ב"פ.

קטז  -ב

 .1טור :אם לקח בפירוש שלא באחריות ומבקש
מהמלוה שיתן לו כחו מהשטר חוב כדי שיוכל לתבוע הוא מהלוה:
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

בס"ד.

חו"מ
חלק ב6
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קטז 4 -

א .אם כבר טרף ממנו  -שוב אינו יכול לעשות לו ממנו לא הרשאה ולא
מכר שכבר נמחל שעבודו ונתבטל.
ב .אבל קודם שיטרוף בו יכול לפייסו שיתן לו כחו ,אבל אין כותבין לו
טירפא שהרי קנה בפירוש שלא באחריות.
אינו יכול לעשות.
וקשה )קל/ד( :כשכתב לו קבלתי ממך דמי החוב:
יש מי שאומר דהוי כמלוה בשטר לטרוף בו מהלקוחות
שקנו מהלוה.
ויש מי שאומר שאע"פ שכתב לו כן לא מהני,,,

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

משמע שאף לאחר שנפרע יכול לכתוב לו התקבלתי אף
שכבר נמחל השעבוד ?
סמ"ע  -ויש לחלק,
שאני הכא שקנה הלוקח בפירוש בלא אחריות
משא"כ שם גבי ערב דודאי ע"ד שהלוה יפרע לו חזרה.

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

בס"ד.

חו"מ
חלק ב6
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קיד 1 -

סימן קיד :דין בע"ח עם לוקח אם יכול לדחותו אצל
לוה.
ובו ז סעיפים.

) ב"מ :טו .ב"ב :קסח ,קסט .כתובות :פז ,צא (

קיד  -א

 .1בעה"ת)רמב"ן( :מלוה שיודע לקוחות שקנו מהלוה אחר
שהלוה  -הולך וטורף מהם א).בבית דין ,אבל אם טרף שלא בבית דין אינו כלום(.
 .2וקורעים בית דין שטר האדרכתא וכותבים לו שטר טירפא.
א.טור :וכותבים בטרפא שקרעו שטר האדרכתא:

.1

א ת' שבסוף חזה התנופה :מלוה שבא
שלא במאמר ב"ד וטרף מלקוחות אינו כלום ומחזירים
ונטרף.

.2

ב"ב)קסט :(.אר"נ – כל טירפא דלא כתיב בה
קרענה לשטרא דמלוה – לאו טירפא היא.
ב"י – כדי שלא יחזור ויטרוף בשט"ח פעם שנית.

1א .אינו כלום.
ערוה"ש :ומחזיר הפירות שאכל מפני שהוא גזל בידו,
ואפילו בני חורין הדין כן.

.2

וקורעים האדרכתא.

סמ"ע :המחבר נמשך אחר סדר הדברים ברמב"ם :
א .כשאין ללוה בני חורין כותבים למלוה אדרכתא ללכת
לבקש אם ימצא לקוחות.
ב .אחר שמצא לקוחות ,קורעים האדרכתא וכותבים שטר
טירפא.
ג .ויורדים לשום
וז"ש :אחר שכבר כתבו לו אדרכתא ומצא לקוחות אז
קורעים האדרכתא וכותבים לו שטר טירפא.
ולטור סדר אחר.

קיד  -ב

ת' הרא"ש :כשימצא המלוה ללוקח  -כופין אותו לדון עמו,
ואינו יכול לומר לו לך אצל הלוה ושיתחייב לך בדין ויכתבו לך טירפא על
הלקוחות אז אפרע לך ,אלא ילך הוא אצל הלוה ויזקיקו לבא לדין.
ומיהו היכא דאיתיה  -מודעינן ליה ,כגון שאינו רחוק יותר ממהלך יום
אחד.
ואם מבקש הלוקח זמן לחזור אחריו  -נותנים לו שלשים יום ובלבד
להוציא הדין לאמתו ושלא לבא בעקיפין:
ב"ב)קסח :(:האומר אבד שט"ח מקח שלי ,כותבים
לו שטר מקח אחר בלא אחריות )שאם יטרפו ממנו לא
יגבה ב"פ(.
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

ולכתוב לו שטר אחריות ולכתוב למוכר שובר שכל שטר
שיצא על קרקע זו פסול חוץ משטר שזמנו כו"כ ?
חיישינן שמא ילך בע"ח ויטרוף מלקוחות ושובר אינו
אצל לקוחות.
יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

גביית חוב מנכסים משועבדים

חו"מ
חלק ב6

בס"ד.

דין בע"ח עם לוקח אם יכול לדחותו אצל לוה.

סוף סוף לקוחות יחזרו למוכר ? אדהכי שמיט ואכיל
פירי.
א"ה גם לגבי הלוואה איך כותבים שובר ,ילך המלוה
ויטרוף מלקוחות ?
בהלוואה כיון שרוצה מעות שהילוה לו לא יתנו לו
הלקוחות קרקע שלהם עד שיבררו שלא פרע הלוה.
הרא"ש בת' :מכאן כשימצא המלוה ללוקח כופין
. ,,,
בד"ה :ותימה איך יכול לכוף הלקוחות ,הרי אין יכול
לטרוף מלקוחות עד שישבע הלוה שאין לו ממה לפרוע ?
וי"ל שאם אין המלוה במדינה אין מעכבים הפרעון
בשביל השבועה.
דרישה :בעה"ת)רמב"ן( – מלוה שבא לב"ד והשביע ללוה
שאין לו נכסים ,וכולם יודעים שפלוני לקח שדה מהלוה ,למה
נטריח לב"ד לכתוב אדרכתא ,אלא שולחים מיד ללוקח
ושומעים דבריו ,אם נתחייב לוקח כותבים למלוה טירפא
ויורדים לשום.

קיד 2 -

ומה שנהגו לכתוב אדרכתא ,לטובת המלוה עשו כן שפעמים
שאין ידוע נכסים ללוה כאן וצריך לחזר אחריהם במדינה אחרת,
ואם יהיה לו רק שטר כשימצא נכסים במקום אחר יצטרך שוב
להביא ראיות על השטר ולקיים שטרו ולהשביע הלוה שאין לו,
וכשיש לו אדרכתא פטור מהכל ,ויכול לטרוף מהלוקח מיד,
ואין הלוקח יכול לומר לך אצל הלוה ואחוי טרפך.,,,

לדון עמו.
נתיבות)בד"ה( :עכשיו שתיקנו הגאונים שישבע הלוה
שאין לו אינו יכול לגבות מהלוקח עד שישבע הלוה ,אכן
כשהלוה אינו כאן אין ממתינים לו שבועתו וגובה מהלוקח.
כ"כ ערך לחם)בד"ה(.
כ"כ ערוה"ש – אע"פ שסדר הגביה שתחילה תובע את
הלוה ואח"כ כותבים אדרכתא וכשלא נמצא בני חורין
כותבים טירפא על הלקוחות ומשביעים הלוה והמלוה .מ"מ
אם אין הלוה לפנינו גובים שלא בפניו אף מהלקוחות.

קיד  -ג

11

 .1אם רוצה הלוקח לסלק המלוה במעות  -הרשות
בידו ,וישאר לו הקרקע ויחזור וישאל מהמוכר מה שפרע למלוה בשבילו.
א .ואם עשאה אפותיקי מפורש דאמר ליה לא יהיה לך פרעון אלא מזו -
אינו יכול לסלקו במעות.
.1כ"מ מכתובות)צא:(:

בעובדא דתרי אפדני

)ג.(2.

א.ב"מ)טו :(:למ"ד כי אית ליה זוזי ללוקח מצי
מסלק לבע"ח בזוזי ,יאמר לוקח כיון שאני יכול לסלק
אותך מכל הקרקע בזוזי ,עכשיו שיש לי רק חלק מהכסף
תן לי חלק מהקרקע ?
הב"ע כגון שעשאו אפותקי  ,דא"ל "לא יהיה לך פרעון
אלא מזו".

.1

לסלק המלוה במעות.

סמ"ע :דין זה נחלק ל ג' דינים:
א .כשבא הלוקח לסלק המלוה קודם שעשו ב"ד שומא
והכרזה בשדה זו בשביל המלוה – יכול הלוקח לסלקו
בדמי שוי השדה אף שאינו מגיע לכל החוב.

)הש"ך – לפי הרמב"ן ראב"ד בעה"ת וריב"ש  -אינו
יכול לסלקו אף קודם אא"כ יתן לו כל חובו (
ב .אם כבר עשו שומא והכרזה – אין הלוקח יכול לסלקו
במעות ,אא"כ יתן הלוקח דמי כל החוב )אף שהשדה
שוה פחות(.
ג .עשו שומא והכרזה וכבר גבה המלוה השדה ,ורוצה
הלוקח לקבל השדה חזרה במעות )דמי כל החוב(.
לפי הרמב"ם – שומא הדרא אף ללוקח ויכול הלוקח
לסלקו במעות .כ"פ המחבר )קג/ט(.
ולפי הרא"ש – שומא הדרא רק ללוה וליורשיו ולא
ללוקח .כ"פ הרמ"א)קג/ט(.

קיד  -ג

22

 .1אם קנה שתי שדות זו אחר זו כל אחת במנה והחוב
שהיה למלוה על הלוה היה  ,200וטרף ממנו במנה שדה שקנה ראשון,
וכשבא לטרוף השניה במנה הנשאר הביא לו  200ואמר ליה :אם תרצה
שדה ראשונה שגבית כבר בכל המאתים הרי טוב ,ואם לאו קח 200
והסתלק  -הדין עמו.
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

בס"ד.

חו"מ
חלק ב6

גביית חוב מנכסים משועבדים
דין בע"ח עם לוקח אם יכול לדחותו אצל לוה.

קיד 3 -

א.ואם רצה המלוה וקבלה ב  - 200אין הלוקח חוזר על המוכר וגובה
ממנה אלא מנה.
.2הגה :וי"א דאם עשו בית דין תחלה שומא והכרזה  -שוב אין הלוקח יכול לסלקו ,דשומא
לא הדרא ללוקח )טור בשם רבנו יונה והרא"ש( וע"ל )קג/ט(.
 .3רי"ו :וכל זה מיירי בלוקח אחד שלקח ב' השדות ,אבל בב' לוקחים  -אין השני יכול לומר
דיקבל שדה האחד יותר משויו או לסלקו במעות ,דלאו בעל דברים דידיה הוא) .ב"י ורי"ו(:

.1

כתובות)צא :(:ההוא גברא דהוו מסקי ביה
אלפא זוזי הוו ליה תרי אפדני ,זבינהו חדא בחמש מאה
וחדא בחמש מאה.
אתא בעל חוב טרפא לחדא מינייהו ,הדר קטריף לאידך.
שקל אלפא זוזי וקא אזיל לגביה אמר ליה :אי שויא לך
אלפא זוזי לחיי ,ואי לא שקיל אלפא זוזי ואיסתלק.
סבר רמי בר חמא למימר – היינו מתני' אם אמרו
יתומים הרי אנו מעלין על נכסי אבינו יפה דינר.
אמר ליה רבא – מי דמי התם אית להו פסידא ליתמי
הכא מי אית ליה פסידא ,אלפא יהיב ואלפא שקיל.
א.וטירפא בכמה כתבינן ?
רבינא אמר – באלפא.
√רב עוירא אמר – בחמש מאה.
והלכתא בחמש מאה.
טור :ואע"פ שהמלוה קיבלה ב  200אינה שוה אלא
מנה ,אלא שהמלוה קיבלה ב  200כיון שחביבה עליו.

.2

הרא"ש)ר' יונה( :מיירי שלא הכריזו כשטרף
אפדנא ראשונה ,אבל אם הכריזו בשומת ב"ד והורידו
המלוה לקרקע – תו לא מצי לוקח לסלק המלוה בזוזי
דשומא לא הדרא רק ללוה דשייך בה "ועשית הטוב
והישר" שיקבל שדהו חזרה ,ולא בלוקח.
והרמב"ם – שומא הדרא אף ללוקח )פירוש אפילו שמו לו

קרקע ולא היה ללקוח מעות והורידו המלוה לשדה ,אם אח"כ השיגה
יד הלוקח יכול לסלק המלוה במעות(.

כ"כ ה"ה והר"ן.
וכ"ה )קד/ט( :ב"ד ששמו קרקע לבע"ח ,בין בנכסי
לוה ,בין במשועבדים שביד הלוקח ולאחר זמן השיגה ידו
של לוה או של נטרף או של יורשיהם והביאו לבעל חובו
מעותיו  -מסלקין אותו מאותה קרקע אפילו שהתה ביד
הבעל חוב כמה שנים.

הדין עמו.
.1
ערוה"ש)סמ"ע( :וי"א דוקא כשעדיין לא ירד המלוה
לשדה ,אבל אם כבר גמרו השומא ,,,וירד שוב אין יכול
לסלקו דשומא לא הדרא בכה"ג ללוקח .כ"כ או"ת.

א .אלא מנה.
נתיבות :ודוקא כשקבלו המלוה את השדה ב  ,200כיון
שאינו שוה אלא מנה ,אבל אם המלוה לא היה מוכן לקבלה
במאתיים ושילם הלוה למלוה  200והשאיר השדה אצלו,
כיון שבזה פטר הלוה מהחוב וזה נהנה וזה הלוקח חסר –
חייב הלוה לתת ללוקח  200אפילו על שדה אחת.

.2

אין הלוקח יכול לסלקו.

סמ"ע :ה"ד כשאינו רוצה לסלק בכל החוב )כמ"ש ס"ז(.
אבל הש"ך – זה טעות ,שאפילו ירצה לתת כל החוב )והוי
ריווח ללוה( – אינו יכול לסלקו ,דשומא לא הדרא ללוקח.
וקצה"ח – אין כאן טעות ,אלא דמיירי שעשו שומא
והכרזה ,אבל עדיין לא הורידו המלוה לשדה ,א"כ ודאי
לוקח יכול לסלק המלוה בזוזי )כל החוב(.

האחד יותר משויו.
.3
ערוה"ש)או"ת( :מ"מ יכול לוקח

שני לפני הכרזה
לומר למלוה אם אין רצונך לקבל השדה בכל החוב אעלה
השדה בהכרזה ואקנה אותה בכל דמי חובך וישלם לך החוב
בשלמות.

הגה :וי"א דלוקח לא יוכל לסלק לבעל חוב לאחר שגבה את
הקרקע ,דשומא לא הדרא אלא לבעליו כשגבה ממנו בני חורין ,אבל לא

ללוקח )טור בשם הרא"ש (.

קיד  -ד

.1רמב"ם :אחר שכותבין הטירפא מורידין ג' בקיאים
לאותה שדה ושמין לו ממנה כשיעור חובו כפי מה שראוי לו מהקרן
א.בסימן קט"ו :וחצי השבח כפי מה ששוה עתה.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

בס"ד.

חו"מ
חלק ב6

גביית חוב מנכסים משועבדים
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קיד 4 -

.2כדלעיל ק"ג :ומכריזין עליה ל' יום כדרך שמכריזים על נכסי יתומים
שנתבאר בסימן קט.
 .3ואחר כך משביעין את הלוה בתקנת הגאונים שאין לו כלום ,אם היה
הלוה עמנו במדינה.
 .4ומשביעין את הטורף בנקיטת חפץ שלא נפרע חוב זה ,א .ושלא
מחלו ושלא מכרו לאחר ,וכולל בשבועתו שאין זה שטר אמנה .ב .ואם
הוא תוך הזמן טורף בלא שבועה.
 .5ואחר כך מורידין אותו לנכסי הלוקח בשומא על פי מה שנתבאר
בסימן ק"ג וכותבים הורדה ,וכותבים בה שהכירו שהוא של פלוני הלוה,
א.וכותבים שקרעו הטרפא:

.3

לעי"ל )צט/א( :תקנת גאונים שנשבע הלוה
שאין לו ממה לפרוע )לפני שטורפים מלקוחות(.
בעה"ת]רמב"ם[ – ואם אין הלוה במדינה אין
מעכבים פרעון החוב בשביל תקנת הגאונים.
בעה"ת :ושבועה זו ללוה ל"ש כשבאין לטרוף ממה
שמכר או לטרוף ממה שנתן מתנה.

.4כתובות)פז(:

מנכסים משועבדים לא תפרע אלא

בשבועה.
א.בעה"ת :וכולל בשבועתו שאין זה שטר אמנה
ושלא מכרה לאחר ולא מחל לו.
כ"כ הרמב"ם – אלא שלא הזכיר שטר אמנה.

ב√.רמב"ם :ואם השטר עדיין תוך זמנו – נפרע
בלא שבועה .כ"ד ה"ה.
אבל רב האי – אפילו תוך זמנו אינו פרע מהלקוחות
אלא בשבועה.

בעה"ת:

יש שמשביעים קודם כתיבת הטירפא ,ויש
שמשביעים בעת שעושים לו שומא ומורידן בו .ואין לדקדק בזה
שהכל אחד הוא.
√והרמב"ם – שבועות אלו אחר הכרזה.
ה"ה :טעמו של הרמב"ם – שקודם הכרזה שהמלוה עדיין לא
אוכל פירות ואין הלוקח נפסד למה ישבעו לו ,דשמא לא יבוא
הדבר לגמר ויהיו השבועות לבטלה.
לאפוקי בעה"ט – שהסדיר השבועות קודם כל שטרותיו.

.5

טור :וכשמחליטים אותה לו כותבים לו שטר חלתא
כמו ששמו והכריזו שמחליטים אותו לו.
וכותבים לו שהכירו בה שהיא של פלוני הלוה )כדמשמע
בכתובות קד.(:

א.ב"ב)קסט :(.אר"נ –
כל טירפא שלא כתב בו "קרענו שטר מלוה" לאו טירפא
היא.
כל אדרכתא שלא כתב בו "קרענו שטר טירפא" לאו
אדרכתא היא.
כל שומא שלא כתב בו "קרענו שטר אדרכתא" לאו שומא
היא.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

וכן

גירסת בעה"ט  ,רא"ש.

פרשב"ם :טירפא – שכותבים למלוה שיחפש
קרקעות של לוה או לקוחות.
אדרכתא – כשמראה שט"ח לב"ד נותנים לו שטר
אדרכתא שיהא שולט בקרקעות ,וקורעים שטר הטירפא,
שלא יחזור ויטרוף בב"ד אחר.
שומא – ואח"כ שמים הקרקע ויקחם בשומה ויכתבו לו
שטר שומא )שידעו בכמה קיבלה אם תחזור השומא(,
וקורעים האדרכתא שלא יחזור ויטרוף פעם שנית.
] כלומר השלבים :טירפא ,אדרכתא ,שומא
והרמב"ם גורס :אדרכתא ,טירפא ,שומא [.
בעה"ת :כאשר המלוה והלוה ולוקח לפנינו אין צריך בכל
השטרות אלא כך עושים:
מקיים השטר.
משביעים הלוה כתקנת גאונים שאין לו לפרוע.
קוראים ללקוחות ושומעים דבריהם.
כותבים שטר אחד על הכל.
וכ"ד הרמב"ן.

1א .מהקרן וחצי השבח.
סמ"ע :קרן – מה ששילם עליה כשלקחה.
שבח – מה ששוה עכשיו יותר.
ראה לקמן סימן קט"ו.

.3

היה הלוה עמנו במדינה.

סמ"ע :פירוש עד ריחוק של מהלך יום ,ואם אינו
במדינה גובה המלוה מהלוקח וא"צ להמתין לשבועות אלו.

.4

בנקיטת חפץ.

סמ"ע :אף שבועות הלוה בנק"ח )כמ"ש צא/א(.

ושלא מכרו.

א.
סמ"ע :שאילו מכר המלוה השטר ,יאמר לו הלוקח לאו
בעל דברים דידי את אלא הקונה.
יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

בס"ד.

חו"מ
חלק ב6

גביית חוב מנכסים משועבדים
דין בע"ח עם לוקח אם יכול לדחותו אצל לוה.

ב .תוך זמנו.
ש"ך)טור( :וכולל בשבועתו שאין זה שטר אמנה ושלא
מכרו ולא מחלו )פירוש עיקר השבועה שלא נפרע ושאר
שבועות גלגול(.

קיד 5 -

ולכן בתוך זמנו שא"צ שבועה שלא נפרע ממילא נפטר גם
משאר שבועות.
ערוה"ש – וא"ת איך נפרעים ממנו תוך הזמן !
מיירי שמת הלוה תוך זמנו או שטוען פרעתי ואין תועלת
בהמתנה.

קיד  -ה  .1בית דין ששמו לטורף בנכסי לוקח וטעו בכל שהוא -
מכרו בטל .א ) .ויש אומרים שדינו כמו גבי יתומים לעיל סימן קט סעיף ג( )טור( .
 .2ואם בא שום אדם ויעלה אותה שדה יותר ממה ששמוה בית דין
והמלוה רוצה ליקח אותה  -צריך לקבלה באותה עילוי:

.0

טור :וכשמורידים המלוה בקרקע שמצא אצל
הלוקח ,שמין לו כשיעור חובו .ושמין כפי ששוה עתה עם
השבח.
כדאיתא ב"מ)טו :(.אמר שמואל – בע"ח גובה את
השבח.
רי"ף ,רא"ש – בין שבא מחמת הוצאה או ממילא.
כ"כ הרמב"ם.
רמב"ם :ומכריזין עליה ל' יום כמו ביתומים.

.1

טור :הדין לעניין טעות :

א.י"א

– דינם כמו לגבי יתומים )אם הכריזו כראוי – אפילו
טעו מנה במאתיים קיים ,לא הכריזו – יתר משתות בטל (.

√והרמב"ם – אפילו טעו כלשהו מכרן בטל ,לפי
שב"ד הם כשליח לטרוף מהלוקח )לצורך המלוה( ויש להם
רשות לתקן ולא לקלקל.

.2

הרא"ש)ר' ינוה( :ואם בא שום אדם ויעלה
אותה שדה יותר ממה ששמוה בית דין והמלוה רוצה
ליקח אותה  -צריך לקבלה באותה עילוי ,שהשומא
וההכרזה לטובת הלוה הוא.

.1

וטעו בכלשהו מכרן בטל.

סמ"ע :פירוש אע"פ שעשו שומא והכרזה ,דבכה"ג בלוה
עצמו או ביתומים אם טען מנה המאתיים מקחן קיים )קט/ג(,
מ"מ בנכסי לוקח דינו כשליח שטעה בכשלהו שמכרו בטל.
וטעמו – בלוה ויורשיו שעליהם מוטל לפרוע למלוה ולא
עשו כן ,הב"ד עושה במקומם ולכן מכרן קיים .משא"כ
לוקח שאין מוטל עליו לפרוע חוב המלוה מש"ה נעשו ב"ד
כשלוחו ושליח שטעה בכלשהו מכרו בטל.
וכן אם טעו לטובת הלוקח יכול המלוה לבטל המכר.

צריך לקבלה באותו עילוי.
.2
ערוה"ש :דוקא שהוסיפו עד ההחלטה,

אבל אחר
שהחליטו ב"ד השדה למלוה אין שומעים למי שבא להוסיף
על השומא ,שאל"כ אין לדבר סוף.
וכשמקבלה המלוה כפי עילוי השומא ,מ"מ הלוקח לא יקבל
מהמלוה רק כפי שומת ב"ד שזה מחירו ולא כפי העילוי
שהעלו ,מפני שהיתה חביבה בעינם.

קיד  -ו

אם בעל חוב ולוקח באים להוסיף כל אחד על חברו -
נותנים השדה לאותו שמוסיף יותר ,אם התוספות הוא עד כנגד כל דמי
החוב .אבל אם הלוקח רוצה להוסיף מעט על שומת בית דין ולא יהיה
כל החוב פרוע אין שומעין לו:
הרא"ש :הרב יונה – אם בא הלוקח מעצמו לעלות
השומא כדי שתישאר בידו – אין שומעים לו ,כי ודאי
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

לתועלתו מכוון שתישאר אצלו ,שהרי אח"כ חוזר למלוה
ולוקח הכל.

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

בס"ד.

חו"מ
חלק ב6
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דין בע"ח עם לוקח אם יכול לדחותו אצל לוה.

והרב האי – אם בא לוקח או בע"ח להוסיף נותנים
הקרקע למי שמוסיף יותר.
ול"פ :שהרב האי מיירי שמוסיף כנגד כל החוב ,אבל אם
רוצה להוסיף רק מעט ולא יהיה כל החוב פרוע בזה
אזלינן בתר שומת ב"ד )כלומר הלוקח יכול לסלק המלוה רק
כשמשלם כל החוב(.

אבל אם לוקח.
נתיבות :דמה שלוקח מוסיף הוא לתעלתו כי אח"כ חוזר
על הלוה ויהיה ללוה שני תובעים .משא"כ כשמוסיף המלוה
מנכים לו מחובו.
ולפ"ז :בלוקח שלא באחריות יכול לחזור על הלוה ,לכו"ע
יכול לסלקו.

אין שומעים לו.
ערוה"ש)ב"ח ,או"ת(:

וקשה הרי קודם הורדת
המלוה לשדה יכל הלוקח לסלקו בכל החוב כמ"ש בק"ג,
דס"ל לב"י דשומא הדרא גם ללוקח ,א"כ למה כאן אין
שומעים ללוקח שרוצה להוסיף קצת להשאיר השדה בידו ?

קיד 6 -

ועוד קשה :מה לנו להכניס עצמנו בזה ,שהרי ללוה אין נ"מ,
והנ"מ הוא רק בין מלוה ללוקח ?
בק"ג נותן הלוקח למלוה הברירה לקבל כל חובו תמורת
השדה )אף שהשדה אינה שוה כל החוב( ,יכול גם להכריחו
לקבל השדה תמורת כל חובו ומשתכר הלוה.
ואף שיתכן שהמלוה או הלוקח מערימים ואין רצונם בשדה
אלא יודעים שהצד השני חביב עליו השדה ,וא"כ הוי כאונס
שמכריחים צד שני לעלות המחיר מ"מ כיון שהוא טובת
הלוה שיפטר מכל חובו התירו חז"ל.
אבל כאן שלא פוטרים הלוה מכל החוב ,מה שמעלה קצת
חשדינן שרוצה להרע למלוה מפני שיודע שחביבה עליו
השדה ,וחושב שאף אם המלוה לא יסכים ישלם הוא ויקבל
חזרה מהלוה – ולכן אין שומעים לו שהרי אם רוצה לעכב
לעצמו יכול לקבלה בשומתה בלא עילוי.
ולכן :אם איש אחר מעלה חייב המלוה לקבל העילוי דלא
חשידנן לאחר.

קיד  -ז

קיד  -ז
הרא"ש :אם המלוה אומר אקבל הקרקע בכל חובי בלא
שומת בית דין והלוקח אומר לא כי אלא ישומו אותה בית דין ואני אתן
כפי שומתן  -אין שומעין ללוקח.
אין שומעים ללוקח.
סמ"ע :מפני שהוא הפסד ללוה שלא יפטר מהמלוה
ביתרון בכדי חובו.
משא"כ במלוה שבא לגבות מיורשי לוה )קט/א( אף אם
ירצה המלוה לקבל השדה כנגד כל חובו מ"מ שומעים
ליורשים שיתנו למלוה בשומת ב"ד ,ששם אין הפסד ללוה
שהרי כבר מת וליורשים יש כוח בשומא שאם ירצו יכולים
לחזור ולפדותו בערך השומא )דשומא הדרא אף ליורשים(.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

כ"פ הנתיבות.
והש"ך – לפי מה שפסקתי )קטו/א( אף שמת הלוה ולא
הניח מכסים כלל אין שומעים ללוקח )אפילו כנגד כל חובו(.

אין שומעים ללוקח.
ערוה"ש :כמ"ש סעיף קודם שהלוקח

יכול להכריח
למלוה לקבלה בעד כל חובו ,כן המלוה יכול לכוף הלוקח.

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

הלכות אפותיקי

חו"מ
חלק ב7

בס"ד.

העושה שדהו או עבדו אפותיקי.

קיז 1 -

סימן קיז :העושה שדהו או עבדו אפותיקי.
ובו ז סעיפים.

) ב"ב :מד .גיטין :מ ,מא .יבמות :סו( .

קיז  -א11

 .1העושה שדהו אפותיקי לבעל חובו או לאשה
בכתובתה ,והוא שיכתוב להם "מכאן תגבו" ,ושטפה נהר  -הרי זה גובה
משאר נכסים וטורף אותם .א ).אבל כל זמן שהיא בידו אינו יכול לסלקו בנכסים
אחרים רק במעות  ,ויש  -חולקים (.

 .2ואם התנה עמו שלא יהא לו פרעון אלא מזו  -אינו גובה משאר נכסים,
א.רמב"ם :ואם מכרה לאחר ובא בעל חוב זה לטורפה  -אינו יכול לסלקו
בדמים ,מאחר שהתנה עמו שלא יהא לו פרעון אלא מזו.

.1

גיטין)מא :(.איתמר – העושה שדהו אפותיקי
לאחרים ושטפה נהר – גובה משאר נכסים.
ואם א"ל – לא יהא לך פרעון אלא מזו אינו גובה משאר
נכסים.
תניא אידך :העושה שדהו אפותיקי גובה משאר
נכסים.
הרי"ף – מיירי באפותיקי סתם.

פרש"י :גובה משאר נכסים

– אם ירצה ימכור

את אלו והם יגבו מהשאר.

פירוש הר"ן :שטפה נהר – כל השדה וגוף
הקרקע מקולקל שהמים צפים עליה לעולם.
גובה משאר נכסים – אף שא"ל גבה מזו אם לא
פרעתיך לא קם ברשותו ,ולא ע"ד זה הלווהו.
כ"פ הטור :אם שטפה נהר גובה משאר נכסים ,ואם
מכרה המכר קיים ,שכ"ז שימצא בני חורין לא יטרוף מזו,
ואם לא ימצא טורף אותה.
כ"ד הר"ן – שהרי לקוחות )שקנו שדה האפותיקי(
יאמרו לזה הרי שהנחנו לך מקום לגבות .וכ"מ בירושלמי.

כ"ז שהיא בידו.

א.
ה"ה)רשב"א ,ר"ן(

– אבל כ"ז שלא שטפה נהר אין לו

אלא מאותה שדה.
אבל הטור – אף שהיא בידו ולא מכרה ,יכול לסלקו
בשאר נכסים .כ"פ בדרישה.

.2

גיטין)מא :(.ואם א"ל – לא יהא לך פרעון אלא
מזו אינו גובה משאר נכסים.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

כ"פ הטור :עשאה אפותיקי מפורש" ,לא יהא לך
פרעון אלא מזו" – אינו יכול לסלקו בשאר נכסים אא"כ
יתן לו מעות.
ואם מכרה לאחר – ה"ז מכורה עד שיגיע זמן הפרעון,
וכשיגיע זמן הפרעון טורפה אפילו יש ללוה בני חורין.

.1

מכאן תגבו

סמ"ע :ושניהם יכולים לחזור ולגבות משאר נכסים
ואפילו האפותיקי בעין כמ"ש הרמ"א בשם י"ח.
וכ"ד רו"פ ,ולא כמשמעות המחבר שכתב דין זה על שטפה
נהר )שמשמע שאינו בעין( והיא דעת ה"ה.

א.
סמ"ע:

רק מעות.

ה"ה במטלטלים שנקראים מיטב ,ואפילו
האפותיקי מפורש יכול הלוה לסלקו בהם.
כ"כ הש"ך)ב"ח(.

.2

אינו גובה מהשאר

סמ"ע :אפילו נשתדפה שדה זו א"ל נסתחפה שדך.
טור – ואם מכר שדה זו כשיגיע הזמן טורפה מהלוקח אפילו
יש ללוה בני חורין.

א.
סמ"ע:

אינו יכול לסלקו בדמים.

פירוש הלוקח אינו יכול לסלקו )קיד/ג( ,אבל
הלוה עצמו יכול לסלקו במעות.

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

בס"ד.

הלכות אפותיקי

חו"מ
חלק ב7

העושה שדהו או עבדו אפותיקי.
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קיז  -א22

 .1הגה :עשה שדהו אפותיקי מפורש שאמר ליה לא יהא לך פרעון
אלא מזו ונמצא השדה לא היתה שלו יש אומרים דגובה משאר נכסים .ב .אבל אם טרף ממנו
בעל חוב מוקדם אינו חוזר עליו.

 .2עשה שדהו אפותיקי לבעל חובו או לאשה בכתובתה ומכרה  -הרי זה
מכורה ,א.וכשיבא בעל חוב לגבות אם לא ימצא נכסים בני חורין יטרוף
אותם.
ב.בד"א כשמכרה לשעתה ,אבל אם מכרה ממכר עולם אינו מכורה.
.3הגה :זו דעת הרמב"ם אבל רוב המפרשים חולקין וסבירא להו דאפילו יש כאן בני חורין
טורף מאפותיקי מפורש ואם מכר המכר קיים עד שעת טירפא וכן עיקר )טור והמגיד פי"ח וב"י(:

.1רי"ו:

ואם עשאה אפותיקי ומצאת שדה שאינה שלו

:
לפי הרמב"ן – אינו חוזר עליו.
√ולפי התו"ס – חוזר.
א.מ"מ אם בא בע"ח מוקדם וטרף ממנו
האפותיקי( – אינו חוזר עליו.

.2רי"ף)ירושלמי יבמות(:

)את השדה

העושה

שדהו

אפותיקי ומכרה ,מכורה והלוקח יחוש לעצמו )שירצה
לגבות יטרוף ממנה( .ודוקא שמכרן לשעתו אבל מכרן
לעולם אינם מכורים.
ירושלמי)שביעית( – נחלקו במשעבד שדהו אפותיקי
מפורש :
רבי אחא – מכורה לשעתה.
רבי יוסי – אינה מכורה לשעתה.

להלכה:
רמב"ן – אין הלכה כירושלמי ,אלא כל שמכרן אפילו
לעולם מכורים ,אא"כ לא ימצא בע"ח שאר נכסים שאז
גובה מהם.
√אבל הרמב"ם – הביא הירושלמי :
א.כשיש בני חורין גובים מהם ,רק שלא ימצא בני
חורין ,שמכר שאר נכסיו יגבה מזו.
כ"פ ר' אפרים – גובה מזו ולא משאר נכסים שמכר.
ב.כשמכרו ממכר עולם אינו מכור ,שהיה לו לפרש
שהוא משועבד באפותיקי ,כדי שאם ימכור שאר נכסיו
יגבה בע"ח מזה.

.3

מ"מ ה"ה והראב"ד חלקו על הרמב"ם בהבנת
הירושלמי ,וגם הטור פסק כהרמב"ן.

קיז  -ב

רשב"א :משכונא :אם משכנה לו סתם  -דינה כאפותיקי
סתם ,ואם פירש לו לא יהא לך פרעון אלא ממנה  -דינה כאפותיקי
מפורש:
משכונא.
סמ"ע :פירוש שמשכן לו שדהו לאכול פירות בנכייתא.
ב"י – ובודאי שאין לו רשות למוכרה תוך זמנו רק לעניין
לסלקו בנכסים אחרים דינה כאפותיקי.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

אפילו משכנה סתם.
פרישה :פירוש משכנה לאכול פירות וא"ל אחת מלשנות
אפותיקי.

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

בס"ד.

חו"מ
חלק ב7

הלכות אפותיקי
העושה שדהו או עבדו אפותיקי.

אפותיקי סתם.
נתיבות :רק לעניין שאינו יכול לסלקו במעות ,אבל ודאי
אם מכרה ויש בני חורין אינו יכול לגבות מן האפותיקי.
מ"מ במשכונא ודאי שאינו יכול למכור מה שכנגד חובו
)כמבואר ביו"ד רמ"א)רנח/ז( (.

קיז 3 -

אפותיקי מפורש.
סמ"ע :וקמ"ל דל"ת כוונתו היתה רק שיפרע חובו
מאכילת פירות בכל שנה בנכייתא ושלא יוכל לסלקו בעניין
אחר אפילו במטלטלים ומעות ,קמ"ל דלא עדיף מאפותיקי
מפורש ,ולדין אפותיקי התכוון.

קיז  -ג

קיז  -ג
 .1עשה שורו אפותיקי ומכרו  -אין בעל חוב גובה ממנו,
וכן שאר המטלטלים ,מפני שאין להם קול .א.ואפילו עשאה אפותיקי
בשטר ,ב.ואפילו ידע הלוקח שעשאה אפותיקי ,דלא פלוג רבנן:
.1

ב"ב)מד :(:אמר רבא – עשה עבדו אפותיקי
ומכרו בע"ח גובה ממנו .שורו אפותיקי ומכרו – אין
בע"ח גובה ממנו.
מ"ט ? האי אית ליה קלא והאי לית ליה קלא.
ה"ה :עבדו אפותיקי – באפותיקי סתם גובה רק
כשאין שאר נכנסים בני חורין .ובאפותיקי מפורש אפילו
יש שאר בני חורין ,שדינו כקרקע ויש לו קול.
ואפילו עשאו אפותיקי בעדים בלא שטר גובה ממנו,
ובלבד שהמלוה בשטר ,שאם הוא מלוה בע"פ אינו גובה
מלקוחות.
א.ובעשה שורו אפותיקי אפילו בשטר אינו גובה.
כ"כ נמ"י ,בעה"ת.
נמ"י – טעמו דמטלטלים לאו בני שטרא נינהו ולית להו
קלא.
נמ"י)רשב"א( :וה"ד לקוחות אבל מהיורשים דאין
קול מעלה ומוריד אפילו לא עשאו אפותיקי אלא כתב לו
מקרקעי ומטלטלי יש לגבות מיורשים )אף ללא תקנת
הגאונים(.

ב.בעה"ת :אפילו ידע הלוקח שעשאו אפותיקי,
כגון שהיה עד באותה מלוה ,אפ"ה אין המלוה גובה
ממנו ,דלא פלוג רבנן.
כ"ד העיטור.

טור – ואפילו התרה המלוה בלקוחות שלא יקנו
מטלטלי הלוה – אינו גובה מהם.

עשה שורו אפותיקי.
.1
סמ"ע)רשב"א( :ה"ה נתן שורו

במתנה )ול"ד מכר(

אין בע"ח גובה ממנו.
וקצה"ח – אבל מהתו"ס )ב"ק קח (:לא משמע הכי ,דבנתן
מתנה בע"ח גובה ממנו לפי שאין הפסד למקבל.
מיהו מהתו"ס)ב"ק יא (:משמע דשורו אפותיקי לא גובה
מיתומים וכ"ש שלא יגבה ממקבל מתנה.
ערוה"ש)או"ת( – ולדינא הוי ספקא דדינא.

א.
סמ"ע:

אפילו עשאו אפותיקי בשטר.

טעמו – דמטלטלים לאו בני שטרא נינהו ,משום
שלוקח לקחם מיד לביתו ,ואין כאן שיעבוד קרקעות להיות
עומד לזכרון ע"י שטר.
ערוה"ש – ולדידן אף שעבוד נכסים אג"ק אינו גובה
משום תקנת השוק.

קיז  -ד

 .1וכן לענין קדימה אם עשה מטלטלין אפותיקי ,אפילו
מפורש בשטר לראשון ,וקדם מלוה מאוחר וגבאן – זכה.
א.בעה"ת :והוא שלא שעבדם לו אגב קרקע ,שאם שעבד לו אגב קרקע אם
קדם מלוה מאוחר וגבה לא זכה )כמ"ש קד/ו ,קיג/ג(:

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

בס"ד.

חו"מ
חלק ב7

הלכות אפותיקי
העושה שדהו או עבדו אפותיקי.

.1

בעה"ת :בין אפותיקי רגיל או מפורש ,במטלטלים
אין מפסיד ללוקח כיון שאין לו קול ,וה"ה אם שעבדם
לאחד ובא בע"ח מאוחר וגבאם זכה בהם ,שהרי אין דין
קדימה במטלטלים.

.1

וקדם מלוה מאוחר.

קיז 4 -

לא זכה.

א.
סמ"ע :אפילו לא עשאו אפותיקי כל ששעבדו אג"ק דינו
כקרקע )שיש דין קדימה ,שלא עשו תקנת השוק בלקוחות
ולא בבע"ח(.
ערוה"ש – וי"ח ,שאף במאוחר אם קדם וגבה ,גבה.

סמ"ע :ואם באים יחד לגבות ממנו – גובים בשווה
כמ"ש)קד/י(.

קיז  -ה

 .1עשה עבדו אפותיקי אפילו בסתם ומכרו בעל חוב
גובה ממנו מפני שיש לו קול.

.1

ב"ב)מד :(:אמר רבא – עשה עבדו אפותיקי
ומכרו בע"ח גובה ממנו .שורו אפותיקי ומכרו – אין
בע"ח גובה ממנו.
מ"ט ? האי אית ליה קלא והאי לית ליה קלא.
ה"ה :עבדו אפותיקי – באפותיקי סתם גובה רק
כשאין שאר נכנסים בני חורין .ובאפותיקי מפורש אפילו
יש שאר בני חורין ,שדינו כקרקע ויש לו קול.
ואפילו עשאו אפותיקי בעדים בלא שטר גובה ממנו,
ובלבד שהמלוה בשטר ,שאם הוא מלוה בע"פ אינו גובה
מלקוחות.
הרא"ש :דאית ליה קלא – היינו שהעבד אומר לכל
שעשאו רבו אפותיקי ,ויש ללקוחות להיזהר.
רי"ו – אפילו מיתומים שהניח להם אביהם כבד
אפותיקי גובה בע"ח.

.1

עשה עבדו אפותיקי

ש"ך:

כמה דעות –

ה"ה – אפילו אפותיקי בע"פ רק שההלוואה היתה בשטר.
כ"כ שליטי גיבורים.
]ערוה"ש :ובנוסף כתב בשטר מטלטלים אג"ק ,שאם לא
כתב מטלטלי אג"ק לא מהני אפותיקי שאף שיש לו קול מ"מ
ליכא שיעבוד [.
והב"ח – אפילו ההלוואה בע"פ ,משום שהעבד מוציא קול.
כ"כ תורת חיים.
ש"ך :ולדבריהם דוקא כשיש עדים שעדיין לא פרע.
שליטי גיבורים]הראש[ – אף האפותיקי דוקא בשטר.

מפני שיש לו קול.
סמ"ע :טור – מפני שעשאו אפותיקי יש קול לדבר.
טעמו לפי שאז העבד עצמו מוציא קול.
א"נ בלא"ה כיון שיש לעבד דבר חשיבות ,מש"ה כשעשאו
אפותיקי בעדים הקול יוצא.
ולכן :כיון שיש קול דינו כקרקע שיטרפו מלקוחות .מ"מ
בלא אפותיקי כלל אין גובים עבדים שאין לו קול.

קיז  -ו

 .1עבד שעשאו רבו אפותיקי )ערוה"ש – אפילו מפורש( ושחררו,
א.אעפ"י שכתב לו "לא יהיה לך פרעון אלא מזה"  -יצא לחירות ,ובעל
חוב גובה חובו מהלוה ,ב.וכותב עליו השטר ,וטורף מזמן זה השטר,
ג.גמ)שם( :וכופין את רבו השני לשחררו מפני תיקון העולם ,שלא ימצאנו
בשוק ויאמר לו עבדי אתה:

.1

גיטין)מ :(:משנה עבד שעשאו רבו אפותיקי
לאחרים ושיחררו – שורת הדין אין העבד חייב כלום,
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

אלא מפני תיקון העולם כופין את רבו ועושה אותו בן
חורין וכותב שטר על דמיו.
רשב"ג אומר אינו כותב אלא משחרר:
יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

בס"ד.
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העושה שדהו או עבדו אפותיקי.

גמ :אפותיקי ושיחררו :מי שחררו ?
אמר רב  -רבו ראשון ,שורת הדין אין העבד חייב כלום
לרבו שני כדרבא ,דאמר רבא הקדש חמץ ושחרור מפקיעין
מידי שיעבוד .אלא מפני תיקון העולם שמא ימצאנו בשוק
יאמר לו עבדי אתה כופין את רבו שני ועושה אותו בן
חורין ,וכותב עבד שטר על דמיו.
רשב"ג – אומר אין העבד כותב אלא משחרר כותב.
במאי קא מיפלגי במזיק שיעבודו של חבירו קא מיפלגי:
דמר סבר חייב ,ומר סבר פטור.
פרש"י :אין העבד חייב לו כלום – לרבו שני,
שלא היה גופו קנוי לו אלא משעובד ושיחרור מפקיע
שיעבוד.
הקדש – עשה שורו אפותיקי והקדישו קדושת הגוף
למזבח.
חמץ – עכו"ם שהלוה לישראל ושעבד חמצו ולא
הרהינו אצלו איסור חמץ שעבר עליו הפסח מפקיע
שיעבוד הגוי ואסור בהנאה.
המשחרר כותב – שטר לבע"ח על דמיו הואיל והזיק
שיעבודו.
כ"פ הרי"ף והרא"ש – דקי"ל כרשב"ג.

א.הר"ן :ומיירי באפותיקי מפורש ,מדהצריכו
למשחרר לכתוב שטר אחר ,שאם בסתם הרי כל נכסיו
משועבדים) .כ"פ תו"ס ,ה"ה(.
וקי"ל כרשב"ג בדינא דגרמי ,וכן נמצאת במקצת נוסחי
הלכות .וכ"פ רמב"ם ,רמב"ן.
אבל הראב"ד – פסק כרבנן )שאיו גובה מהלוה(.
מ"מ באפותיקי סתם לכו"ע המשחרר חייב ,ואפילו מת
גובה משאר נכסיו.
ב.וע"כ כתב הרמב"ם :ע"כ כותב עליו שט"ח
וטורף מזמן שטר זה ,שהשטר הראשון כבר נפרע.

ב"י – פירוש כיון שבאפותיקי מפורש מיירי ,וכיון
שנשתחרר ה"ז פרוע מחוב ראשון )שהרי א"ל אל תגבה רק מזו(,
אלא שחייב מדין מזיק שעבוד שהוא מעכשיו.
רשב"א :לראובן שני בתים ואינו דר רק באחת המן ,ולוה
מנה משמעון ושעבד לו הבית שהוא דר בו ,ואח"כ מכר הבתים
לשני בנ"א ואין ידוע באיזה היה דר – אם יש נכסים בני חורין
גובה מהם ,ואם לאו גובה מזו שמכר באחרונה.

.1

יצא לחירות.

סמ"ע :שהשחרור מוציא מידי שיעבוד ,שהרי אין למלוה
עליו אלא שיעבוד )שהרי יכל המלוה לפורעו במעות(.

יצא לחירות.
ערוה"ש :ואם היורש של הלוה שיחררו –
באפותיקי סתם – מהני שחרור וחייב היורש לשלם.
באפותיקי מפורש – לא מהני שחרור ,שמיד שמת הלוה
נעשה עבדו של המלוה ואין היורש יכול לסלקו אפילו
בממון.

ב.
סמ"ע:

מזמן זה השטר.

ולא מזמן ההלוואה ,שאותו שטר כבר נפרע אלא
שנתחייב מחדש מדין מזיק שעבודו.
ערוה"ש – ולכן גובה אפילו מעידית מדין מזיק.

מזמן זה השטר.
ערוה"ש :נ"ל שאם היה אפותיקי

סתם כותב לו שטר
מזמן הלוואה  ,דלא גרע משטפו נהר שגובה משאר נכסיו,
משא"כ במפורש.

קיז  -ז

 .1איסור הנאה מפקיע מידי שעבוד כמו קדושת הגוף,
כההוא אצטלא דפרסוה אמיתנא )פירוש בגד של משי שפרשו אותו על המת( על דעת שיקבר
עמו  -אין בעל חוב גובה ממנו.
.2הגה :אבל קדושת דמים אינו מפקיע מידי שעבוד ,אלא יפדנו הלוה בדבר מועט שלא
יאמרו הקדש יצא לחולין בלא פדיון ,ודמי הפדיון יוסיף על החוב ויגבנו מן הלוה )טור(.
 .3מרדכי)מהר"ם( :ואפילו בקדושת הגוף לא יכול לאוסרן על המלוה לחוד ,לומר יהיו נכסי
קונם עליו ,אלא אם כן אסרן על כל העולם  .א.נמ"י_)ר"ת ר"ן( :ויש חולקין.

.1

יבמות)סו :(:ההיא איתתא דעיילה לגברא
איצטלא דמילתא ,שכיב שקלוה יתמי פרסוה אמיתנא –
אמר רבא קנייא מיתנא ,דאמר רבא הקדש חמץ ושחרור
מפקיעים מידי שיעבוד.
פרש"י :קנייא מיתנא – תכרכי המת איסורי הנאה
כהקדש.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

נמ"י)ריטב"א( :ל"ד איצטלא דמיתנא אלא ה"ה
לכל איסורי הנאה שהם איסורי הגוף.
מכאן שאדם יכול לאסור נכסיו לבע"ח ,מ"מ מנדים אותו
עד שישאל לנדרו.

.2

גיטין)מ :(:אמר רבא

מפקיעים מידי שיעבוד.

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

– הקדש חמץ ושחרור
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פרש"י :עשה שורו אפותיקי והקדישו קדושת הגוף
למזבח ,ודוקא קדושת הגוף ,דקדושת דמים לא מפקעת
שיעבוד ,כדתנן – מוסיף עליו עוד דינר ופודה הנכסים
הללו.
ולפי הרמב"ם – אף קדושת דמים מפקיע שיעבוד,
אלא שקדושת הגוף מפקיע עולמית ,וקדושת דמים מפקיע
עד שיפדה.
√וכבר השיגו הראב"ד ,בעה"ת)מר יהודאי ,ר"ח( ,טור.
ב"י :לכו"ע הקדש בזה"ז שהוא לעניים אינו מפקיע .

.3

מרדכי :קונמות אינו מפקיע שעבוד אא"כ אסרן על
כל העולם .כ"כ מהר"ם.
כ"כ הר"ן.

.1

כמו קדושת הגוף.

סמ"ע :המחבר קיצר ולא כתב דין הקדש מפקיע מידי
שיעבוד )כדאיתא גיטין מ (:לפי שאין קדושת הגוף בימנו.
והטור כתב – הקדיש הלוה נכסיו הפקיע שיעבוד המלוה,
ודוקא כשהקדישו קודשת הגוף ,אבל קדושת דמים אינו
מפקיע ,אלא יפדנו המלוה בדבר מועט.
כו"כ הרמ"א כאן.

ע"ד שיקבר עמו.
סמ"ע :דכיון שפירסו עליו ויחדו למת דינו כמת שנאסר
בהנאה )יו"ד שמט/א(.
אבל אם רק יחד למת לא נאסר דהזמנה לאו מילתא.

.2

קדושת דמים אינו מפקיע

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

קיז 6 -

קצה"ח :אם בע"ח גובה מטלטלים )לאפוקי קרקעות(
שהקדישם לוה בקדושת דמים ?
מל"מ – הקדש דמים דינו כמכר )שאין בע"ח גובה ממנו(.
כ"כ הב"י – עמ"ש הר"י כגון ששעבד לו אג"ק ,אבל לא
שעבדן אג"ק הרי קי"ל עשה שורו אפותיקי ומכרן אין בע"ח
גובה ממנו.
ה"ה להקדישו קדושת דמים שאין בע"ח גובה ממנו.
ולענ"ד איפכא מסתברא )בע"ח גובה ממנו(.
תו"ס)ערכין( – הקדיש הלוה מטלטלים קדושת דמים,
במכירה אין המלוה מוציא מיד לקוחות ,אבל הקדש ספק
הוא .ונראה דמתניתין מיירי בכל מילי בין מטלטלים בין
מקרקעין ולא חל הקדש וא"צ פדיון אלא משום ר' אבהו.

3א .אא"כ אוסרן על כל העולם.
ערוה"ש :אבל קונם רק על המלוה אינו מפקיע

מדין
שעבוד ,שאל"כ כ"א יפקיע שעבודו ע"י קונם כזה ,אבל
כשאוסרים על כל העולם וגם על עצמו ליכא למיחש כיון
שלא יגיע לו שום הנאה.

ויש חלוקים.
סמ"ע :פירוש אף שאסרן על המלוה הם אסורים.
וסיים הר"ן – מ"מ מנדים אותו עד שישאל לנדרו.
ערוה"ש :ליכא הקדש בזה"ז ,דהקדש לעניים ולצדקה
ולבית הכנסת דינם כהדיוט וא"צ שום פדיון )מבי"ט(.
מ"מ קונמות אף בזה"ז דינם כקדושת הגוף )יו"ד רט"ז(,
והאוסר נכסיו על חברו בקונם אסור בהנאה ,וקונמות אף
מפקיע מידי שיעבוד.

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

בס"ד.

חו"מ
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סימן קיח :הכותב ללוקח שני "דין ודברים אין לי
עמך".
ובו ד סעיפים.

) כתובות צה(:

קיח  -א

 .1לוה שמכר נכסיו לשנים זה אחר זה ,וכתב בע"ח
ללוקח שני "דין ודברים אין לי עמך" וקנו מידו  -אינו יכול לטרוף מלוקח
ראשון ,שהרי אומר לו הנחתי לך מקום לגבות אצל בעל חובך מהנכסים
שקנה לוקח שני אחרי ,ואתה הפסדת על עצמך שהרי סילקת עצמך
מהם.
א.וה"ה לאשה בכתובתה אם כתבה לשני אבדה כתובתה ואינה יכולה
לטרוף ,אבל אם כתבו לראשון טורפים מהשני.
.2הגה :ואם הראשון מכר הקרקע שקנה לאחר  -אינו טורפה מהשני ,כמו שאין טורפה אם
נשארה ביד הראשון )טור וכ"כ הראב"ד בהשגתו שם והמגיד(:

.0

כתובות)צה :(.משנה – מי שהיה נשוי שתי
נשים ומכר שדהו .וכתבה ראשונה ללוקח "דין ודברים אין
לי עמך" )בקניין(:
השניה מוציאה מיד לוקח ,ראשונה מוציאה מיד שניה
)לפי שכתובתה קודמת לשניה( ,ולוקח מוציא מיד ראשונה )שהרי
כתבה לה "דין ודברים"( ,וחוזרות חלילה עד שעשו פשרה
בניהם.
וכן בע"ח ,וכן אישה בעלת חוב.
גמ)צה :(:תנא וכן בע"ח ושני לקוחות.
פירש הרמב"ם :לוה שמכר נכסיו לשנים זה אחר זה,
וכתב בע"ח ללוקח שני "דין ודברים אין לי עמך" וקנו
מידו  -אינו יכול לטרוף מלוקח ראשון ,שהרי אומר לו
הנחתי לך מקום לגבות אצל בעל חובך מהנכסים שקנה
לוקח שני אחרי ,ואתה הפסדת על עצמך שהרי סילקת
עצמך מהם.
א.וה"ה לאשה בכתובתה אם כתבה לשני אבדה
כתובתה ואינה יכולה לטרוף ,אבל אם כתבו לראשון
טורפים מהשני.

.2

רמב"ם :כן הדין אם היה חובו מנה ומכר הלוה
שדה במנה לאחד ,ואותו מכרו לשני ,וכתב בע"ח ללוקח
ראשון "דין ודברים אין לי עמך" – בע"ח טורף מהשני,
וראשון מבע"ח ,ושני מראשון וחוזר חלילה.
√מיהו הראב"ד – לא נהירא ,כיון שכתב לראשון
"דין ודברים ",,,אינו יכול לטורפה מהשני ,אע"פ שלא
פירש "דין ודברים אין לי עמך ולא עם באי כוחך" ,לפי

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

שיאמר לו השני "אי שתקת שתקת ואי לא מהדרנא שטרא
למריה )לראשון(" ואז לא תוכל לטרוף.
כ"כ ה"ה  ,טור.

.1

וקנו מידו.

סמ"ע :דבלא קניין לא מהני סילוקו )כמ"ש לז/א( .ואף
שכאן אין נ"מ בקנו או לא שהרי בכל גוונא לא טורף
מהראשון כשיש שני ,מ"מ כתב כן לבבאות הבאות.

וה"ה לאישה בכתובתה.
ש"ך :ורבים חלוקים בכתובה ,וכ"כ המחבר סברתם
באה"ע)ק/ג(.

אבל אם כתבו לראשון.
סמ"ע :ואפילו היה החוב כנגד שני השדות.

טורפים מהשני.
ט"ז :ודוקא כשאין לו שיעבוד על הראשון )אז חוזר
לשני( ,אבל אם היתה השדה אפותיקי מפורש )לא יהא לך
פרעון אלא מזו( ולקחה ראשון כיון שא"ל "דין ודברים",,,
הפסיד ,ואינו גובה מהשני ,שהרי אפילו היו בני חורין אצל
הלוה לא יוכל לגבות שאין לו שעבוד רק על אותה שדה
שאצל לוקח ראשון )לאפוקי אפותיקי סתם(.

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

בס"ד.
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אינו טורפה מהשני.
.2
ערך לחם :ראובן היה נושה בשמעון מנה ,ומכר שמעון
ביתו לגוי ובזבז במעות באופן שאין לו לפרוע לראובן ,וחזר

קיח2 -

הגוי ומכר ביתו ללוי – אין ראובן יכול לטרוף הבית מיד
לוי ,דיאמר לו לוי אם לא שתקת אחזיר הבית לגוי ולא תוכל
לגבות.

קיח  -ב

 .1מכר הלוה שדה ללוקח ,ומכר אחריה שדה שניה
ללוקח שני )סמ"ע – ומיירי שהלוואתו כנגד שני השדות כמו שמסיים המחבר( ,וכתב המלוה ללוקח
שני "דין ודברים אין לי עמך" וקנו מידו  -הרי בעל חוב טורף מלוקח
ראשון שדה ראשונה ,ולוקח ראשון טורף מלוקח שני שדה שניה ,שהרי
קנה אחריו ,ובעל חוב טורף אותה מלוקח ראשון ,ולוקח שני מוציאה
אותו מבעל חוב ,שהרי כתב לו )דין ודברים אין לי עמך(  ,ולוקח ראשון חוזר
וטורף משני ,וחוזרים חלילה עד שיעשו פשרה ביניהם.
וכן האשה בכתובה והוא שיהיה החוב כנגד שתי השדות:

.1

כתובות)צה :(:תנא וכן בבע"ח ושני לקוחות.

פרש"י :בע"ח ושני לקוחות – ראובן נושה
בשמעון מנה ,ולו שני שדות ,ומכרן לשני לקוחות ב ,50
 .50וכתב בע"ח ללוקח שני "דין ודברים:",,,
נוטל בע"ח מהראשון שכאן לא שייך "הנחתי לך מקום
לגבות" שהרי חובו כנגד שניהם .ולוקח ראשון מוציא
משני ובע"ח חוזר לראשון ולוקח גם זו ,והולך לוקח שני
ולוקח מבע"ח וחוזר חלילה עד שיעשו פשרה.

.1

שדה ללוקח

סמ"ע :טעמו – אף שסילק עצמו מהשני יכול עדיין
לטרוף מהשני ,שהרי הראשון לא יכול לומר "הנחתי לך
מקום לגבות" ,כיון ששיעור שעבודו כנגד שני השדות.

ובע"ח טורף מלוקח שני.
קשה :למה גם כאן לא יאמר לוקח ראשון לבע"ח "אי
שתקת שתקת ואי לא מהדרינא ללוקח שני סילקת ידך
ממנו" ?
סמ"ע – כאן אין לו רווח בחזרתו לשני ,מה שימסור
לבע"ח או לשני ,וכל מקום שאין לו רווח ל"א "אי שתקת".
משא"כ בס"א 2.שאם מחזיר ללוקח ראשון מקבל מעותיו
חזרה.
והש"ך – שאני הכא כיון שטירופו בא ישירות מכח הלוקח
)ולא דרך לוקח שני(.

והט"ז – דוקא בס"א שלוקח שני לקחה מהראשון דרך
מקח יכול לומר כיון שאני יכול להחזירה כאילו לא לקחתי
והוא יחזיר לי דמים.
משאכ"כ שהשדה ממילא של לוקח ראשון מכח שיעבוד
ראשון לא שייך אחזיר לראשון שהרי הוי כממון עצמו של
ראשון.
וקצה"ח – בס"א לוקח שני הרי הוא הלוקח ויכול למכור
את שלו ,שהרי בע"ח מכאן ולהבא הוא גובה ,לכן יכול
לומר אחזיר לראשון ,ואף שמזיק שעבודו של בע"ח אינו
חייב ,משאכ"כ שהרי אינו לוקח אלא טורף מכח שיעבוד,
ואם יחזירנה לשני נמצא מזיק שעבודו של בע"ח שחייב.
והנתיבות – בס"א בא השני מכח ראשון שמכר לו ,וכמו
שאצל ראשון לא יכלו לטרוף ממנו כך אצל השני א"א
לטרוף ,שהרי המוכר מכר לו עם כל זכותו.
משאכ"כ שטורף בע"כ מהלוקח מכח הלוה ,לא שייך מה
מכר ראשון לשני כל הזכות ,שהרי הלוקח לא מכר מכלל.

וחוזרים חלילה.
סמ"ע :אין ר"ל שכבר טרפו זמ"ז אז יבואו לפשרה ,אלא
כיון שהדין נותן שיכולים לטרוף זמ"ז יעשו פשרה כבר
בהתחלה.

קיח  -ג

וכן הדין אם החוב מנה ומכר לשני לקוחות לכל אחד
במנה ,וכתב בעל חוב ללוקח שני "דין ודברים אין לי עמך" ,ונמצא
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

בס"ד.

חו"מ
חלק ב7

הלכות אפותיקי
הכותב ללוקח שני "דין ודברים אין לי עמך"

קיח3 -

השדה שקנה הראשון שאינה שלו  -הרי הראשון טורף מהשני ,ובעל חוב
טורף מהראשון ,ושני טורף מבעל חוב ,וחוזרין חלילה עד שיעשו פשרה:
כתובות)צה :(:תנא וכן בע"ח ושני לקוחות.
פירש בעה"ת)ראב"ד( :היה חובו  ,1,000ומכר לוה
שני שדותיו לשני לקוחות כ"א ב  ,1000וכתב לשני "דין
ודברים" ונמצא שדה של לוקח ראשון שאינו שלו )כגון
שהיתה גזולה(.
וחזר לוקח ראשון וטרף משני  ,בע"ח טורף מראשון ,ושני
טורף מבע"ח ,וראשון משני וחוזר חלילה עד שיעשו
פשרה.

נמצא שדה שאינה שלו.
סמ"ע :פירוש שהיתה גזולה ובא הנגזל וטרפה מיד לוקח
ראשון ,שדין הנגזל שטורף מלוקח וא"צ לחזור תחילה
למוכר )שעא/א(.

קיח  -ד

פירש בעה"ת בשם ראב"ד :וכן אם היתה אותו שדה שקנה
הראשון אפותיקי לבעל חוב אחר מוקדם ,הרי אותו בעל חוב טורפה
מהראשון ,וראשון טורף מהשני ,ובעל חוב האחרון טורף מהראשון,
ולוקח שני טורף מבע"ח  ,וחוזרים חלילה.
אפילו לבע"ח אחר.
סמ"ע :פירוש אפותיקי מפורש )קיז/א( שאז טורף ממנו
הקרקע ,ואף באפותיקי סתם לפי ה"ה]רמב"ם[ כשאין בע"ח
בשעת גביה שטורף ממנו קרקע זו.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

בס"ד.

הלכות אפותיקי

חו"מ
חלק ב7

המוכר כל שדותיו ,ולוה שהתנה שיגבה מן העידית

קיט1 -

סימן קיט :המוכר כל שדותיו ,ולוה שהתנה שיגבה
מן העידית.
ובו ו סעיפים.

קיט  -הקדמה

) כתובות צב :ב"ק :ח(

גביה מלקוחות שניים
לשניה ולוקח שני קנה אלו שני שדות ,גם הוא
יכול לדחות בע"ח משדה אחת לשניה.

א .כבר נתבאר.




אין גובים מלקוחות במקום שיש בני חורין.
בעל חוב דינו בבינונית.
כשיש בני חורין אפילו זיבורית אין גובים בינונית
מלקוחות.

ב .וכל זה לוה ולוקח ראשון.

אבל לוקח שלקח מלקוח של לוה )לוקח שני( אין
ללוקח שני כנגד לוקח ראשון כדין משועבדים נגד
בני חורין ,שהרי שניהם משועבדים.
אלא שלוקח שני יש לו אותו כוח של לוקח ראשון,
ואם לוקח ראשון יכל לדחות בע"ח משדה אחת

ג.

לפיכך :ראובן הלוה שמכר כל שדותיו בב"א
לשמעון ,ולא נשאר אצלו בני חורין כלל ,חזר
שמעון ומכר ללוי הבינונית ולא נשאר אצלו
בינונית .בא בע"ח של ראובן לגבות :
רצה – גובה מבינונית שביד לוי ,שהרי גם שמעון
לא יכל לדחות בע"ח מבינונית )אא"כ יחזיר זיבורית
לראובן ,ולוי איו לו זיבורית להחזיר(.
רצה – גובה משמעון אפילו נשאר לו רק עדית,
שאומר אתה קנית שעבודי מראובן והרחקת ממי
הבינונית.

קיט  -א

 .1ראובן שמכר כל שדותיו לשמעון בבת אחת ,וחזר
שמעון ומכר שדה אחת ללוי והיא בינונית ,א.ולא נשאר בינונית אחרת
ביד שמעון ,ובא בעל חוב )של ראובן( לגבות  -רצה גובה מבינונית שביד לוי,
רצה גובה ממה שביד שמעון ,ב .אפילו לא נשאר בידו אלא עידית יכול
לגבות ממנו.
ג .בד"א שגובה מלוי כשלקח בינונית ,אבל אם לקח עידית או זיבורית -
אינו יכול לגבות ממנו .ד) .ויש אומרים דגובה מן הזיבורית שביד לוקח שני אם לא

נשאר ביד הראשון רק עידית(
ה .וכן אם נשאר בינונית

)ה"ה בשם הרמב"ן והרשב"א(.

ביד שמעון  -אינו יכול לגבות מלוי ,אפילו אם

לקח בינונית.
 .2וכל זה לא איירי אלא כשקנאם שמעון בבת אחת ,אבל אם קנאם זה
אחר זה וקנה זבורית באחרונה  -אינו גובה מלוי:
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

בס"ד.
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המוכר כל שדותיו ,ולוה שהתנה שיגבה מן העידית

.1

כתובות)צב :(.אמר רבא – ראובן שמכר כל
שדותיו לשמעון ,והלך שמעון ומכר שדה אחת ללוי ,ובא
בע"ח דראובן – רצה מזה גובה רצה מזה גובה.
ג.ול"א אלא שמכר בינונית ,אבל מכר זיבורית או
עידית לא ,דא"ל לפיכך דייקתי וקניתי זיבורית או עידית
שאינה ראויה לך.
א,ה.ואף שקנה בינונית ל"א אלא שלא שייר
בינונית אצל שמעון ,אבל שייר לא גובה מלוי ,ויאמר לו
הנחתי לך מקום לגבות.
ב.פרש"י :רצה מזה גובה – שמכר שמעון
הבינונית ולא השאיר בינונית ,הילכך רצה לגבות
משמעון עידית ,דא"ל אתה נכנסת תחת ראובן וכ"ז
שאמצא משלך לא אטריח את לוי.
רצה מלוי גובה – כגון שנמצא אצל שמעון רק
זיבורית גובה בינונית מלוי ,שא"ל אתה לקחת שעבודי.
כ"פ הטור :לא מבעיא שיכול לגבות מהזיבורית
שביד שמעון ,אלא אפילו לא נשאר בידו אלא עידית יכול
לגבות ממנה.
כ"פ הרא"ש.
ד.ה"ה :שיטת רמב"ן ורשב"א – שאם לקח לוי
זיבורית ולא נשאר אצל שמעון בינונית רק עידית – טורף
מזיבורית של לוי.

.2

√פרש"י :כל שדותיו – בשטר אחד ,דבשני
שטרות אין גובים אא"כ לקח באחרונה ,דמצי אמר "הניח
לך שמעון מקום לגבות ממנו כשלקח את זאת".
והר"י – יכול שמעון לומר ,מ"ט אין נפרעים
ממשועבדים במקום שיש בני חורין )אפילו זיבורית( משום
תקנה דלוקח ,אני לא נוח לי בתקנה זו.
אבל התו"ס – העיקר כרש"י.
כ"כ הטור.
כ"כ ה"ה – דזיבורת שקנה שמעון באחרונה נשתעבד
לבע"ח ,וכמו ששמעון יכול לדחות הבע"ח לזיבורית כן
לוי יכול לדחותו.
א.תו"ס :ואם לקח בשני שטרות ולקח שמעון
זיבורית באחרונה ולוי לקח אותו שלפני אחרונה – לא
יכול לגבות מלוי ,שלכך טרח ולקח קרקע שאינה ראויה
לבע"ח שהרי אם היו כולם ביד שמעון היה מגבהו
האחרון שהוא זיבורית.
כ"כ ה"ה)בעה"ט( – אם לקח בזאח"ז ולקח באחרונה
זיבורית  ,לא יכול לטרוף מהבינונית של לוי ,שהרי אצל
שמעון היה משתעבד האחרון הזיבורית.

.1

שמכר כל שדותיו.

סמ"ע :שאילו נשאר שום שדה ביד ראובן אפילו
זיבורית לא יכול בע"ח לטרוף משמעון או לוי.

בבת אחת.
סמ"ע :בהקנאה אחת ,שאל"כ אותה שנשארה באחרונה
ביד ראובן הבע"ח גובה ממנה אף שחזר ומכרה לשמעון
)כדמסיק .(.2

רוצה גובה מבינונית שביד לוי.
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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סמ"ע :ואע"ג שאם היתה עדיין ביד שמעון היה דוחהו
לבע"ח לזיבורית שאומר לו אם אין אתה נוטל מזיבורית
הרני מחזירה לראובן ותגבה ממנו הזיבורית ולא ממני )שאין
נפרעים ממשועבדים כשיש בני חורין(.
מ"מ לוי אינו יכול לדחותו לזיבורית שביד שמעון )מטעם
ששמעון מכר לו כל הזכיות( ,כיון שאין ביד לוי זיבורית
להחזירה לראובן.

ב.
סמ"ע:

אלא עידית.

טעמו – דיאמר בע"ח לשמעון "אתה הרחקת
שעבודי ,שהבינונית שהיתה בידך מכרתה ללוי ,ואין רצוני
להיטפל עם לוי" ,וכ"ש אם נשאר ביד שמעון זיבורית
ורוצה בע"ח לגבות ממנה רשאי.
אבל אם נשאר ביד שמעון עידית וזיבורית אינו טורף רק
זיבורית ,דשמעון עומד במקום ראובן שהיה מגבהו רק
זיבורית )כמ"ש קב/ד(.

ג.
סמ"ע:

אינו יכול לגבות.

שיאמר לו לוי לכך דקדקתי ולא קניתי בינונית
שביד שמעון להניח לך מקום לטרוף.

אינו יכול לגבות.
נתיבות :שני טעמים
א .להכי דקדקתי ולא קניתי בינונית.
ב .שא"ל הנחתי לך למקום לגבות.
למה צריך לשני הטעמים ?
א .כשהשאיר לוי ביד שמעון בינונית וגם הוא לקח
בינונית ,צריך הטעם "הנחתי לך מקום" )ב (.שטעם
)א (.לא שייך.
ולפי טעם זה צריך שיהא בשעת גביה מקום לגבות
משמעון
ב .אבל בקנה לוי עידית וזיבורית – הטעם הוא
"דקדקתי , ",,,ולפ"ז תלוי רק כשדקדק בשעת הקניה.
נ"מ :אם שדה שנשארה נשתדפה בשעת גביה.
לפי טעם ב .כשהשאיר לו בינונית ונעשית זיבורית ,חוזר
לגבות מלוי הבינונית ,שהרי בשעת גוביינא לא הניח לו
בינונית.
לפי טעם א .שלקח דוקא עידית וזיבורית ודקדק להשאיר
בינונית ואח"כ נשתדפה הבינונית שביד שמעון ונעשית
זיבורית ,והעידית שביד לוי נעשית בינונית – אינו חוזר על
לוי ,שכאן תלוי בשעת קניה ואז באמת דקדק.

סיכום:
א .לקח עידית וזיבורית והניח בינונית ,ונתקלקל בינונית
שביד שמעון ונעשה זיבורית – אינו גובה מלוי ,כיון
שדקדק בשעת קניה .וכן נתקלקל הבינונית ונעשה
זיבורית ,ונשתבח זיבורית שביד לוי ונעשה בינונית –
אינו גובה מלוי.
ב .לקח בינונית והשאיר בינונית ,ונתקלקל בינונית של
שמעון הולכים לפי שעת הגביה – ולכן גובה מלוי.

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ
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וי"א שגובה מזיבורית שביד לוי.

פירוש אם ירצה בע"ח לגבות מזיבורית של לוי
במקום עידית של ראובן.
כ"כ ה"ה ,ד"מ.
וטעמו :כיון שלא היה ביד שמעון רק עידית וזיבורית ונמצא
שעבודו של בע"ח על הזיבורית ויש לזיבורית במקום עידית
דין בינונית .לפיכך רצה מזה גובה או מזה כמ"ש המחבר,
ולא פליגי אמחבר.

.2

קנה זיבורית באחרונה.

סמ"ע :בכה"ג אפילו קנה לוי בינונית משמעון ,אינו יכול
לטרוף מלוי כיון שהזיבורית היתה בני חורין ביד ראובן
כשקנה שמעון מיד ראובן ,ואם היה בא בע"ח לשמעון היה
מדחהו לראובן אצל הזיבורית ולוי קנה כל זכות שביד
שמעון.

קיט3 -

זיבורית באחרונה.
סמ"ע :אבל קנה עידית באחרונה ומכר ללוי בינונית
קודם שקנה העידית – יגבה בע"ח ממי שירצה.
כ"כ הש"ך – וטעמו ,שהרי כל זכות שביד שמעון קנה לוי
וכאן שקנה שמעון עידית באחרונה ,וקנה לפניו בינונית לא
היה שמעון דוחהו לעידית שיאמר "לא נוח לי בתקנת חזל"
)שאין גובה משועבדים כשיש בני חורין( כמ"ש הר"י
לאפוקי רש"י.
לפיכך גם לוי לא יוכל לדחותו לעידית שביד שמעון ,לפיכך
גובה ממי שירצה.
וכנ"ד הרא"ש.
לאפוקי רש"ל – שאם קנה עידית באחרונה יכול לוי
לדחותו אצל עידית שביד שמעון.

קיט  -ב

לוה שהתנה עם המלוה שיגבה מעידית שבנכסיו ומכר
העידית ושייר בינונית וזבורית  -אין בעל חוב טורף מעידית שמכר )מידי דהוה

אניזק שגובה מעידית ,ואם מכרה אין הניזק גובה אלא מהזיבורית שבידו(.

בעה"ת :לוה שהתנה עם המלוה שיגבה מעידית
שבנכסיו ומכר העידית ושייר בינונית וזיבורית  -אין בעל
חוב טורף מעידית שמכר.
אפילו רבא )גיטין נ (.דס"ל שאם כתב לוה למלוה בשטר
שיגבה מעידים שבנכסיו ונפטר ,גובה המלוה מהיתומים
מהעידית!
ל"א אלא לגבי יתומים ,אבל מלקוחות גובה מבני חורין
אפילו הם זיבורית.
וטעמו שלקוחות כערבים הם ולא תובעים מהערב תחילה
)ב"ב קעג(:
ועוד דהוי כמלוה שכתוב בו נאמנות דלא מועיל גבי
לקוחות.
כ"כ רוב המורים ובכללם הראב"ד.

אין בע"ח טורף מעידית.
סמ"ע :אלא מבינונית שנשארה ללוה טורף ,ואע"ג
דבעלמא כשיש ביד לוה בינונית וזיבורית אינו גובה

מבינונית )דהו"ל כעידית שלו( אלא מזיבורית ,דבשלו
שמים )כמ"ש קב/ד( !
ה"מ כשלא היה ללוה עידית בשעת הלוואה שאז שעבודו לא
היה על בינונית )אלא על הזיבורית( ,משא"כ כשהיה לו
עידית בשעת הלוואה .
ולפ"ז אפילו לא התנה שיגבה מהעידית כיון שהיה בידו
עידית בשעת הלוואה גובה מבינונית שבידו.
לאפוקי הע"ש שמשמע מלשונו שגובה מבינונית מכח
שהתנה עמו עידית.
והש"ך – שלא כדת השיג על הע"ש,
שמ"ש הע"ש "אינו גובה מהעידית שמכר אלא מהעידית
שבידו ,דעדיין בני חורין הוא ,דהיינו בינונית" ,כוונתו שיתן
לו מאיזה שירצה הבע"ח ,ואע"ג דבעלמא איזה בינונית
שירצה הלוה נותן ,כאן כיון שהתנה מעידית שבנכסיו צריך
לתת לו בינונית לפי בחירת בע"ח.
]הסמ"ע הבין – שמכח התנאי שיתן לו עידית נותן לו עכשיו
מעידית ממה שנשאר לו ,משמע בלא תנאי נותן לו זיבורית[.

קיט  -ג

קיט  -ג  .1מי שהיה לו עידית ובינונית וזיבורית ,והיו עליו
ניזקים ובעל חוב וכתובת אש ,ומכרן לשלשה בני אדם בבת אחת  -נכנסו
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ
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תחת הבעלים ,וגובה :ניזק – בעידית ,ובעל חוב – בבינונית ,אשה –
בזיבורית.
 .2ואם טען כל לוקח לזה שבא לטרוף ממנו "אני לקחתי תחלה והנחתי
לך מקום לגבות ממנו"  -יש מי שאומר ששומעין לו ,ואינו יכול לגבות
מספק.
א.ויש מי שאומר שכיון שאינו ניכר מתוך השטר שהרי שלשתן קנו ביום
אחד ואין כותבים שעות  -קנין שלשתן לא חל עד סוף היום ,ואז חלו
כולם כאחד:

.1

ב"ק)ח :(.ת"ר – מכר לאחד או ל ג' בנ"א כאחד,
כולם נכנסו תחת בעלים.
פרש"י :מי שהיו עליו נזקים בע"ח וכתובת אישה,
והיו לו עידית בינונית וזיבורית.
כולם נכנסו תחת בעלים – נכנסו לקוחות כדין
מוכר ,ולכן מי שלקח עידית יפרע לניזק ,לוקח בינונית
יפרע לבע"ח ,ולוקח זיבורית יפרע לכתובת אישה.

תו"ס :וא"ת הרי ניזקין מלוה ע"פ נינהו ואינו גובה
ממשועבדים ?
וי"ל כשעמד בדיו שדינו כמלוה בשטר.
א"נ מלוה הכתובה בתורה ככתובה בשטר.
הרמ"ה – וי"א כיון שנזקין יש להם קול וטורפים אף
ממשועבדים.
כ"כ הסמ"ע ,ש"ך )רש"ל  ,תו"ס(.
בעה"ת :ואם יש בשטר קניין כל שקדם קניינו אפילו שעה
אחת זכה תחילה ,ואם אין קניין ויש עדים מי שנמסר לו השטר
תחילה הוא הזוכה.

.2

בעה"ת)רמב"ן( :ואם טען כל לוקח לזה שבא
לטרוף ממנו "אני לקחתי תחלה והנחתי לך מקום לגבות
ממנו"  -יש מי שאומר ששומעין לו ,ואינו יכול לגבות
מספק.
והראיה כתובות)קט (:אבדה לו דרך שדהו ,והקיפוהו ד'
בנ"א מ ד' רוחות ,שכ"א מדחהו לשני.
הרי שמספק כולם דוחים אותו .ג"כ מספק כולם ידחו
אותו.
א.והר"י – כיון שאינו ניכר מתוך השטר שהרי
שלשתן קנו ביום אחד ואין כותבים שעות קנין שלשתן -
לא חל עד סוף היום ,ואז חלו כולם כאחד:
בעה"ת :הראיה ב"ק)ח (.מכר ל א' או ל ג' בנ"א כאחד
כולם נכנסו תחת הבעלים.
ה"ד ? אילמא בב"א השתא ל ג' שי"ל שאחד מהם קדם
אמרינן כולם נכנסו תחת בעלים מכרן לאחד מבעיא ? ,,,,
פרש"י :השתא ל ג' בנ"א – שי"ל שזה לקח בבוקר והללו
בערב ויכול לומר הנחתי לך מקום לגבות נכנסו תחת
בעלים הואיל ואין ניכר בשטר.
משמע שכ"ז שאין מבורר זמן קנייתם בשטר ,כאילו קנו
בב"א ולא מצו מדחו ליה.
והרמב"ן – דחה ראיה זו ,התם כיון שמכרן בב"א ,ואין
שעות בשטר לא חיישינן שמסר לזה קודם לזה ,אבל הכא
שמכרן בזאח"ז ולא נתברר מי משניהם קדם כ"א דוחה

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

חברו )שהרי הם מודים שמכרו בזאח"ז אלא שכ"א אומר
שהוא קודם(.

.1

גובה ניזק מעידית

ש"ך :אף שאין לו שטר ,מ"מ נזקין יש להם קול )ה"ה(.
כ"כ סמ"ע ,ע"ש ,רש"ל.
ולעניין דינא  -יש חולקים ,ב"י)הג"א בשם אוז( – שאין
גובה אא"כ עמד בדין.
וצ"ע למעשה.
והע"ש כתב טעם אחר – דמלוה הכתובה בתורה כמלוה
הכתובה בשטר )תו"ס(.
מ"מ לא קי"ל הכי ,דאינה ככתובה בשטר )כמ"ש יו"ד
שה/טז(.
וקצה"ח – מ"ש נזקין יש להם קול )ה"ה( ,אומנם מהתו"ס
משמע דה"ד למ"ד שיעבודא דאורייתא ,אבל מ"ד שיעבודא
דרבנן גם נזקין אינו גובה אף שיש להם קול.
וא"כ כיון שלא הכריעו אם שיעבודא דאורייתא או דרבנן
)ש"ך הניחו בספק( גם נזקין אין גובה ממשועבדים.

שומעים לו.
סמ"ע:

והיינו כשטוען ברי.

.2

יש מי שאומר ,,,ויש מי שאומר.

סמ"ע :אם נכתב בשטר היום ולא השעה לכו"ע אין ב"ד
טוען להם )שמא זה לפני זה לדחות בע"ח( אף שטוענים
ללוקח ,ורק כשהלקוחות עצמם טוענים "שלי נמסר
בבוקר ",,,פליגי רמב"ן*ר"י.

אני לקחתי תחילה.
סמ"ע:

דוקא שטוען כן בברי ,שאז לא יכול לגבות מהם

מספק.
ואו"ת – אף שטוענים בספק א"א להוציא מיד לקוחות.

ואינו יכול לגבות
סמ"ע :מיירי שנכסי אחד מהם או שניהם מספיקים לכל
החובות ,שאל"כ יכתבו בע"ח כולם הרשאה לאחד והוא
יגבה משלושתם.

לגבות מספק.
יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ
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טור :עד שיביאו ראיה מי קנה באחרונה.
סמ"ע – והראיה שאם יש קניין בשטר אז שואלים העדים
למי קנה ראשונה ,ואם לאו שואלים למי נמסר השטר
באחרונה.

לגבות מספק.
נתיבות :אם אין זמן בשטר מכר או שאין לו שטר ובא
מכוח חזקת ג"ש  ,ובא בע"ח לטרוף ממנו בטענה שהלוואתו
קודם למכר ,על מי לברר ?
ונראה שעל הלוקח לברר ,וכ"ז שלא יברר טורף ממנו
בע"ח.
והראיה שני שטרי מכר ,באחד יש זמן ובאחד אין זמן
נותנים לזה שיש בו זמן כמ"ש הרמב"ם.
וכן )ב"ב ל (:באחד יש לו שני חזקה ולשני יש שטר עם זמן,
בעל החזקה חייב לברר שאכל שני חזקה לפני מכירתו של
זה .

קיט5 -

וטעמו :דכל שידוע שהיה פעם של מוכר אינו יוצאת מחזקתו
עד שיברר הזמן .ג"כ דשעבוד כמכר כיון שבשטר שעבוד
)של בע"ח( יש זמן ,ובשטר מכר של לוקח אין זמן נותנים
לבע"ח.
מ"מ במהדורא בתרא של נתיבות :כ"ז דוקא שלא
החזיק הלוקח עדיין בקרקע רק קנה בק"ס ,אבל כשהלוקח
מוחזק אין בע"ח יכול להוציא מהלוקח דהממע"ה.
והראיה תו"ס)גיטין יז (.לא היה זמן בשיחרור העבד,
ובשטר של לוקח העבד היה זמן ,אין הלוקח זוכה בעבד כיון
שהעבד מוחזק בעצמו.

ואז חלו כולם כאחד.

א.
ש"ך :כ"פ הרש"ל.

קיט  -ד  .1מכרן לשלשה זה אחר זה בשלשה ימים ,או ביום
אחד ,וכתבו השעות בשטר :אם אין בהם דין קדימה ,כגון שזמנם ביום
אחד ,או שלאחר שנתחייב לכולם קנה וכתב להם דאקנה  -כולם גובין
מהאחרון ,לא הספיק גובין משלפניו ,לא הספיק גובין משלפני פניו.
 .2ואם שטרו של אחד מהם קודם לחבירו ובאים לגבות כאחד  -כל מי
ששטרו קודם יגבה מהאחרון תחלה ,בין אם הוא עידית או בינונית או
זיבורית ,והמאוחר ממנו גובה משלפניו ,והמאוחר ממנו גובה משלפני
פניו.
א .ואם הניזקין קודמים ואחריו בעל חוב ואחריו כתובת אשה  -הניזקין
קודמים לגבות מהאחרון אפילו היא זיבורית ,ובעל חוב משלפניו אפילו
הוא עידית ,וכתובת אשה משלפני פניו אפילו אם הוא עידי עידית.
 .3ואם הניזק יפייס ללקוחות הראשונים שיניחו לו לגבות מהם  -אין
בעל חוב וכתובת אשה יכולים לערער עליו:

.1

ב"ק)ח :(.ת"ר – מכר לאחד או ל ג' בנ"א כאחד,
כולם נכנסו תחת בעלים.
בזה אחר זה – גובים מן האחרון ,אין לו משלפניו ,אין לו
משלפני פניו.
מן האחרון – אפילו לקח זיבורית
פרש"י:
באחרונה יכול הלוקח לדחות הניזקין ובע"ח לזיבורית,
דאמר "הנחתי לך מקום לגבות".
אין לו – כדי סיפוק שלושתם.
גובה – המותר משלפניו.

√כ"כ

הטור :מכרן ל ג זאח"ז . ,,,
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

.2

הרא"ש)ריב"ם( :באו כולם כאחד ,כל הקודם
בשטר יגבה מן האחרון תחילה בין עידית בינונית או
זיבורית ,והמאוחר ממנו גובה משלפניו ,והמאוחר ממנו
גובה משלפני פניו.
א.ואם הניזקין קודמים ואחריו בעל חוב ואחריו כתובת
אשה  -הניזקין קודמים לגבות מהאחרון אפילו היא
זיבורית ,ובעל חוב משלפניו אפילו הוא עידית ,וכתובת
אשה משלפני פניו אפילו אם הוא עידי עידית.

.3

המשך הרא"ש :מיהו אם פייס הניזק ללקוחות
הראשונים שיניחו לו לגבות ולא יאמרו "הנחנו לך מקום
לגבות" – לא מצי בע"ח וכתובת אישה לערער עליו,
יח ִתי:
ש ָ
ָ
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שיאמר הניזק "כל השדות משעובדות לי אלא שתקנו
חז"ל לא לגבות מלקוחות כ"ז שיש בני חורין ,וכיון שהם
מחלו על התקנה שהיא לטובתם ,אתם מה לכם עמי".

.1

אם אין בהם דין קדימה.

סמ"ע :פירוש אלו ג' הבאים לטרוף מלקוחות אין להם
דין קידמה.

דאקני.
נתיבות)או"ת(:

אף בניזקין צריך כתיבת דאקני אף
שיש לו קול מ"מ דאקני לא שייך לזה.

קיט6 -

סמ"ע)טור( :שהדין הוא שמי שקודם שעבודו צריך
לגבות תחילה ואינו יכול לגבות רק מהאחרון ,שאם יבוא
לגבות לפניו יאמר לו "הנחתי לך.",,,
נתיבות – ודוקא יפייס ליטול הבינונית ,אבל אינו יכול
לפייס ליטול עידית יותר מדינו ,שהלוקח שמוחל תקנת חז"ל
הוי כאילו נקנו כולם בב"א )ויוכל ליטול רק כדינו(.
וכן כתובה המוקדמת ועידית נמכרה באחרונה שדינה אצל
העידית ,יכול הניזק לפייס לוקח הזיבורית למחול על תקנת
חז"ל ולדחות הכתובה לזיבורית.

2א .הנזקין  ,,,אפילו היא זיבורית.

קיט  -ה

קיט  -ה  .1מכרן לאחד זה אחר זה ,הרי הלוקח נכנס תחת
הבעלים .בד"א כשלקח עידית באחרונה ) טור)רמב"ם( :או קנאם בבת אחת ,אבל
אם קנה זיבורית באחרונה( ,כולם גובים מהזיבורית.
.2הגה :י"א דאפילו אם קנה עידית באחרונה דוקא שמת המוכר ,אבל אם מוכר עדיין חי
דיוכל להחזיר השטר דזיבורית למוכר ,ואז יצטרכו כולם לגבות מן המוכר )הזיבורית(.
א.והוא הדין אם קנה זיבורית באחרונה אע"פ שמת המוכר  -כולן גובין מן הזיבורית.
לקח בינונית באחרונה  -ניזקין ובעל חוב בבינונית וכתובה בזיבורית )טור(:

.1

ב"ק)ח :(.מכרן לאחד או ל ג' בנ"א כאחד – כולם
נכנסו תחת הבעלים )וכ"א גובה כדינו(.
גמ :הב"ע שמכר ל"א בזאח"ז ולקח עידית באחרונה.
א"ה יגבו כולם מעידית ?
משום דא"ל אם תשתקו ותגבו כ"א כדינו מוטב ,ואם לאו
אחזיר שטר בינונית למוכר ותגבו כולם הזיבורית.

.2

א"ה אף בניזקי נמי הכי ?
אלא הב"ע שהמוכר מת ויש יתומים )שהחזרת השדה ליתומים
לא תעזור לו( ,וכאן טעמו שיש תקנת חז"ל לטובת הלוקח
שלא לגבות ממשועבדים כשיש בני חורין ,יאמר הלוקח
"לא נוח לי בתקנה זו" )שכולם יגבו מהעידית באחרונה( ,ולכן
הוי כל הקרקעות שוות וכ"א יגבה כדינו.
פרש"י :שלקח עידית באחרונה – שנוח לו
לתת לכ"א כדינו ולא יכלו כולם לעידית האחרונה.
מהדרנא שטר זיבורית – כדי שתלכו לגבות ממנו,
שאין נפרעים ממשועבדים במקום שיש בני חורין.
א"ה בנזקין נמי – יאמר לו "אם תרצה תיטול בינונית
ואם לאו אחזיר השטר ותגבה מזיבורית" ולמה נותן לו
עידית.
שהמוכר נפטר – מדלא טעין הכי ,ע"כ עסקינן
שהמוכר נפטר ויתומים לאו בני פרעון נינהו ,ואף שיחזיר
להם זיבורית הוי כיתומים שקנו קרקע לאחר מיתת
אביהם.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

.1

והרמב"ם :פסק כאוקימתא ראשונה ) (.1מכרן
לאחד בזאח"ז הרי הלוקח נכנס תחת הבעלים.
בד"א כשלקח עידית באחרונה ,אבל לקח זיבורית
באחרונה כולם גובים מהזיבורית ,שהרי אומר לניזקין
ולבע"ח הנחתי לך זיבורית באחרונה לגבות מהם.
אבל כשלוקח עידית באחרונה יאמר הלוקח "זו שאמרו
גובים מהאחרונה תקנה ללקוח היא ,ולי א"א בתקנה זו,
אלא כ"א יגבה כדינו"
כ"ד הרשב"א ,ר"ח ,ואף בהלכות השמיט אוקימתא ).(.2
ה"ה – ולפי דבריו אם קנה בינונית באחרונה נזקין
ובע"ח גובים מהבינונית ,וכתובת אישה מזיבורית.

.2

ובעה"ת – פסק כאוקימתא ) – (.2שדוקא
כשהמוכר מת ,אבל אם המוכר קיים אז כולם גובים
מהזיבורית מפנ טענה הנזכרת )אחזיר שטר זיבורית למוכר(.
ואף שלא טען הוא כן ב"ד טוען לו )ראב"ד ,רא"ש(.
כ"כ הרא"ש ,טור – שאם המוכר קיים ייקחו כולם
מזיבורית.
א.ואם מת המוכר )שלא יכול להחזיר הזיבורית( :
אם לקח זיבורית באחרונה – כולם גובים ממנה.
לקח עידית באחרונה – ייקחו כדינם ,שיאמר הלוקח לא
נוח לי בתקנת חכמים שאין גובים ממשועבדים במקום בני
חורין.
לקח בינונית באחרונה – נזקין ובע"ח בבינונית ,כתובת
אישה בזיבורית.

סיכום:
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לקח
לקח עידית לקח
זיבורית
בינונית
באחרונה
באחרונה
באחרונה
כ"א גובה
נזקין ובע"ח כולם גובים
בבינונית
כדינו
מזיבורית
כתובה
בזיבורית
כולם גובים מזיבורית ,כיון שיכול להחזיר
הזיבורית למוכר
נזקין ובע"ח כולם גובים
כ"א גובה
מזיבורית
בבינונית
כדינו
כתובה
בזיבורית

כלומר :הרא"ש חולק על הרמב"ם כשהמוכר קיים שאז
יש לו טענה שיחזיר זיבורית וכולם יגבו ממנו.
שלפי הרא"ש – כולם גובים מזיבורית.
ולפי הרמב"ם – אין חילוק ,שלא מתחשבים בטענה זו.
הרא"ש :מהדרינא שטר זיבורית למוכר – היינו בכתיבה
ומסירה או שיקנה לו חזרה השדה בקניין.
ולא יכול בע"ח לומר ללוקח "לכשתחזיר"  ,שכל דבר שאדם
יכול לעשותו רואים כאילו עשאו.

.2

דוקא כשמת המוכר.

סמ"ע :כשמת המוכר לא יכול לוקח לומר "אם לא תיטלו
מהזיבורית אחזיר שדה הזיבורית למוכר ותצטרכו ליטול
מהזיבורית" ,שאף שיחזיר ליתומים אין היתומים מחויבים
לפרוע חוב אביהם מנכסים שקנו משלהם.
מ"מ בע"ח גובה מבינונית )אף שקנאה קודם זיבורית( ,דכיון
שדחה בע"ח מעידית בטענה שלא נוח לו בתקנת חכמים
אלא תיטול כדינך ,שוב לא יכול לדחותו מהבינונית )שהיא
כדינו( ולומר שנוח לו תקנת חז"ל ותגבה מהזיבורית שהיתה
בני חורין בשעה שקניתי הבינונית ,דבחד גופא לא דחינן
לכאן ולכאן .משא"כ בתרי גופא.
]כלומר :כשקנה לפי הסדר :בינונית ,זיבורית ,עידית –
בע"ח קופץ על העידית – לוקח דוחהו "לא ניח"ל בתקנת
חכמים ,אלא תגבה כדינך אף שיש מאוחרים".

קיט7 -

בע"ח קופץ על הבינונית – לא יכול לקוח לדחותו שנית
"אני רוצה בתקנת חכמים ותגבה מהזיבורית שהיא
[.
מאוחרת".
כ"כ הש"ך)רש"ל( – דוקא שיכל לדחות הניזקין
לבינונית ולא לזיבורית ,וכן לא יכול הבע"ח לדחות הלוקח
בטענה "לכי תהדר".

יצטרכו כולם לגבות.
ערוה"ש :ולפ"ז כל לוקח יכול לדחות

בע"ח לזיבורית
שלו שיאמר אם לא תרצה מזו אחזיר הזיבורית למוכר
ותגבה ממנו !
אומנם אין דין זה אלא בזיבורית של מוכר עצמו.

ה"ה אם קנה זיבורית.

א.
סמ"ע :כ"ה לדעת הרמב"ם )ואינו קשור לשיטת הרא"ש(
וז"ל הטור – אם המוכר חי יגבו כולם מהזיבורית ,שאנו
רואים כאילו כבר החזיר למוכר שטר הזיבורית בכתיבה
ומסירה.
ול"ד שהחזיר שדה זו ,אפילו החזיר שדה אחרת ואפילו נתן
לו במתנה.
ואין יכול לומר "לכי תהדר" שכל מה שאדם יכול לעשות
רואים כאילו כבא עשאה.
ואפילו לא טען ,אנו טוענים לו )רא"ש(.
נתיבות :מ"ש אפילו שדה אחרת – לא הכוונה שיכול
לדחות בע"ח לזיבורית אחרת שלו שלא קנה מהלוה ,שהרי
אין לקוחות יכולים לסלק בע"ח רק במעות ,ולכן לא יכול
לומר לבע"ח "אי לא שתקת" רק כשהשדה בא מהלוה ,שאם
לא היה לוקחה בע"ח היה גובה אותה מהלוה.
אלא הכוונה שאם כבר החזיר באמת זיבורית שלו ללוה אף
שעשה כן בשביל בע"ח שיצטרך לגבות ממנה ,אפ"ה יכול
לדחות בע"ח לזיבורית זו שמכר ללוה.

כולם גובים מזיבורית.
ח' רקע"א :ואם אינו מספיק כדי הגביה גובה מלפניו אף
מהעידית ,ואינו יכול להגבות המותר מהבינונית שלפי פניו
בטענה דלא ניח"ל וכו' ,שאז צריך לתת לכולם מהבינונית
)ולא מהזיבורית(.

קיט  -ו

קיט  -ו
 .1מכרן לאחד זו אחר זו ,ומכר לו עידית באחרונה,
וחזר הלוקח ומכר זיבורית ובינונית ושייר עידית לפניו  -כולם גובים
מהעידית.
 .2מכר עידית והניח בינונית וזיבורית :הניזקין טורפים מהעידית שביד
הלוקח השני ,ומבינונית וזיבורית ששייר לפניו גובה בעל חוב מבינונית,
וכתובת אשה מזיבורית.
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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.1

ב"ק)ח :(:פשיטא מכר לוקח בינונית וזיבורית
ושייר עידית לפניו – יגבו כולם מעידית שקנה האחרונה,
שהבינונית וזיבורית אינן לפניו שיאמר לא נוח לי בתקנת
חז"ל ותגבו מהם.
פרש"י :מכר לוקח – שקנה עידית באחרונה ומכר
בינונית וזיבורית ושייר לפניו עידית.
שקנה באחרונה – ושיעבודם חל עליה ,ובינונית
אינה לפניו שיאמר גבו ממנה שלא נוח לי בתקנת חכמים.

.2

)שם( :אבל מכר עידית ושייר בינונית וזיבורית מאי

?
סבר אביי – יגבו כולם מעידית )שהיא אחרונה(.
√א"ל רבא – מה מכר ראשון לשני כל זכות שתבוא
לידו ,וכיון שאילו היו אצל לוקח ראשון היה מגבה להם
בינונית או זיבורית )כדינם(  ,ואע"פ שכשקנה זיבורית
ובינונית עדין עידית בת חורין היתה ,שיכל לומר לא נוח
לי בתקנתא .גם לוקח שני יכול לומר גבו מהבינונית או
הזיבורית.
פרש"י :מאי – האם הולכים כולם ללוקח שני לגבות
מהעידית כיון שהוא משועבד להם ,ומלוקח ראשון לא
יוכלו לגבות שיאמר להם "לא נוח לי" ועידית היתה בת
חורין.
כל זכות שתבוא לו – כין שאם היתה עידית אצל
לוקח ראשון היה מגבה להם בינונית או זיבורית )כדינן(

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

קיט8 -

בטענה שלא נוח לו ,גם לוקח שני יאמר לכו ללוקח
ראשון וגבו ממנו בינונית או זיבורית.

.1

כולם גובים מהעידית.

סמ"ע :דמסתמא כולם נוח להם לגבות מעידית קצת
פחות ,אבל אם בע"ח רוצה לגבות מהבינונית שביד לוקח
שני שהוא עיקר שעבודו יכול ,שהרי אף אם היה נשאר ביד
לוקח ראשון היה גובה מהבינונית ,ונמצא שעבודו ביד
לוקח שני.

.2

הניזקין טורפים מהעידית

סמ"ע :שאף אם היה נשאר ביד לוקח ראשון לא היה
יכול לדחותו מהעידית שהוא כדינו.

גובה בע"ח מבינונית.
סמ"ע :ואף אם קנה הבינונית קודם זיבורית ,מ"מ אם היו
שלושתם בידו לא יוכל לדחותו מהבינונית  ,דבחד גופא לא
דחינן לכאן ולכאן )מצד אחד לא נוח לי שתגבה עידית שהיא
אחרונה ,מאידך שתגבה זיבורית שהיא אחרי בינונית(.
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סימן קכ :הזורק חובו סתם או בתורת גיטין ואבד.
ובו ב סעיפים.

) גיטיו :עח .ב"מ :מט(.

קכ  -א11
 .1המעות באחריות הלוה עד שיפרענו ליד המלוה או
ליד שלוחו ,ואם זרקן בפניו ונאבדו  -חייב .א .אפילו אמר זרוק לי חובי
ב.טור:
וזרקו ונאבדו – חייב .אבל אמר לו זרוק לי חובי והפטר וזרקו
אפילו רחוק למלוה ונאבד קודם שיגיע לידו – פטור ,שהרי הרשהו בכך.

.1

רמב"ם :המעות באחריות הלוה עד שיפרענו ליד
המלוה או ליד שלוחו.
א.גיטין)עח :(:א"ר אסי – א"ל זרוק חובי
והפטר נפטר הלוה.
פרש"י :והפטר – שהרי פטרו ,אבל א"ל זרוק חובי
סתמא ,זרוק ושמור עליו קאמר.

זרקו בפניו ונאבדו – חייב.
.1
ערוה"ש :דוקא זרקו בפניו ברה"ר ,אבל

זרקו לרשות

המלוה בפניו נפטר.

זרוק לי חובי.

א.
סמ"ע :דמסתמא זרוק ושמור קאמר ליה.
ואע"פ שב )קכא/א( שאמר שלח לי ע"י גוי או חש"ו ושלח
ונאבו דפטור הלוה !
שאני התם דלא מסתבר לומר שכוונתו שישלח וילך עמהם
לשומרם בדרך.

והפטר
והנתיבות :מתי צריך לומר "הפטר" ,וטעמו
וקשה לסמ"ע )שכתב לא מסתבר ,,,וילך לשומרו (
 א"ל זרוק לים וזרק – חייב ,הרי אי אפשר שכוונתושיזרוק לים וישמרו ?
 קטן היה עומד בצידו והמלוה א"ל תן לקטן – חייבדתן ושמור קאמר ,והרי א"א לשומרו
ולכן נלפענ"ד  :שיש לחלק בין א"ל תן למישהו )חש"ו,
זרוק לפני וכו'( שנפטר אף שלא א"ל והפטר ,לבין שא"ל
להניח במקום הפקר ולזרוק לים שלא נפטר עד שיאמר לו
והיפטר.

דתן חובי לחש"ו הוא מדין ערב ,שהמלוה נעשה ערב לפטור
הלוה ,דערב לא משתעבד אא"כ בא ליד אדם.
משא"כ זרוק לים או הנח במקום הפקר שלא ליד אדם לא
נעשה המלוה ערב לפטור אותו ,לפיכך הלוה לא נפטר אא"כ
א"ל בפירוש והפטר.
ולכן :באונסים או זרוק לים והנח במקום הפקר – לא
נפטר הלוה אא"כ א"ל בפירוש הפטר.
אבל תן לחש"ו או לגוי – נפטר אף שלא א"ל והפטר.

ב.
סמ"ע:

אפילו רחוק למלוה ,,,פטור.

דוקא לעניין ממון א"נ לקידושין לחומרא ,אבל
לעניין גיטין ולקולא )שאפילו רחוק ממנה מגורשת( ל"א,
אלא בעינן קרוב לה ממש ,כמ"ש אה"ע)קלט/יג(.

והפטר.
פ"ת :מלוה בשטר שא"ל זרוק חובי והפטר –
מל"מ – והפטר הוא מדין מחילה ,וא"כ לסברת ר' ישעיה
)טור לב/ט( – שמחילה על חוב בשטר צריך קניין ,ג"כ
מיירי רק מלוה בע"פ ,דאילו בשטר לא נפטר רק בדיבור.
וספר שער המשפט – כאן לכו"ע אף מלוה בשטר נפטר.
שהרי מחילה לא מהני כיון שתופס שטרו בידו שהרי מגלה
דעתו של מחל כיון שלא החזיר שטרו .וא"כ כאן שא"ל לא
אמחול לך עד שתזרוק לי שטרי ,כשזרק לו חובו הרי מחל
בלב שלם.
כ"פ ערוה"ש – שאין חילוק בין מלוה בשטר או בע"פ.

אפילו רחוק למלוה.
קצה"ח:
ה"ה – לפי הרמב"ם דוקא שנפל קרוב למלוה.
וע"פ הרשב"א בשם ירושלמי.
והתו"ס – אפילו רחוק למלוה נפטר.

קכ  -א22
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מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

בס"ד.

חו"מ
חלק ב7

הלכות אפותיקי
הזורק חובו סתם או בתורת גיטין ואבד

קכ2 -

 .1אמר לו זרוק לי חובי בתורת גיטין:
היו המעות קרובות ללוה  -עדיין הם באחריותו.
היו קרובות למלוה  -נפטר הלוה .מחצה על מחצה  -אם אבדו משם או
נגנבו משם משלם הלוה מחצה.
.2הגה :כיצד זרק לו לתוך ד' אמותיו של מלוה – פטור.
חוץ לד' אמותיו :אם המלוה יכול לשמרו ולא הלוה – פטור ,ואם הלוה יכול לשמרו ולא
המלוה  -הלוה חייב ,שניהם יכולים לשמרו הוה ליה מחצה על מחצה  -ושניהם חייבים )טור(.
א .אבל שניהם אין יכולים לשמרו )אפילו יחד – סמ"ע ,ש"ך(  -הוה ליה כזורקו למקום האבוד וחייב
הלוה )ב"י(:

.1

גיטין)עח :(.היתה עומדת ברה"ר וזרקו לה :
קרוב לה – מגורשת ,קרוב לו – אינה מגורשת ,מחצה על
מחצה – מגורשת ואינה מגורשת.
וכן לעניין קידושין.
וכן לעניין בע"ח :א"ל בע"ח זרוק לי חובי וזרקו:
קרוב למלוה – נפטר הלוה ,קרוב ללוה – הלוה חייב,
מחצה על מחצה – יחלוקו.
פרש"י :זרוק וזרקו – לרה"ר ואבד.
√כ"פ הרמב"ם :אמר לו זרוק לי חובי בתורת גיטין:
היו המעות קרובות ללוה  -עדיין הם באחריותו.
היו קרובות למלוה  -נפטר הלוה .מחצה על מחצה  -אם
אבדו משם או נגנבו משם משלם הלוה מחצה.
גמ :ה"ד קרוב לה ?
אמר רב – ד"א שלה קרוב לה ,ד"א שלו קרוב לו.
ה"ד מחצה על מחצה ?
רב כהנא אמר – כגון ח' אמות מצומצמות.
רב יוסף אמר – בשתי כתי עדים )שכ"א אומר קרוב
לשני(.
√א"ר שמן בר אבא בשם ר' יוחנן :הוא יכול
לשומרו והיא לא – קרוב לו .היא יכולה לשומרו ולא
הוא – קרוב לה .שניהם יכולים ,שניהם לא יכולים –
מחצה על מחצה.
א"ר אסי – ומיירי שא"ל זרוק חובי בתורת גיטין.
√כ"פ הרמב"ם :לעניין גיטין :הוא יכול לשומרו והיא
לא – זה קרוב לו )ואינה מגורשת( ,היא יכולה לשומרו
והוא לא – ה"ז קרוב לה ,שניהם יכולים ושניהם אינם
יכולים – מחצה על מחצה.
ב"י :פסק כרבי יוחנן ,וה"ה לעניין ממון.

.2והטור:

פסק ,תוך ד"א – כרב ,חוץ לד"א – כרבי יוחנן.

שכתב :זרקו לתוך ד"א של המלוה ונאבד – פטור ,שכבר
זכה בו.
זרקו חוץ לד"א:
אם המלוה יכול לשומרו ולא הלוה – פטור ,אפילו רחוק
מהמלוה הרבה.
אם הלוה יכול לשומרו ולא המלוה – חייב.

קכ  -ב

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

שניהם יכולים לשומרו – ה"ז ברשות שניהם ואבד
לשניהם.
א.ב"י :ולא הזכיר שניהם לא יכולים לשומרו ,שכאן
לעניין ממון כיון ששניהם אינם יכולים לשומרו הוי כזרקו
למקום האבד שחייב.
א"נ פירש שניהם אינם יכולים לשומרו דהוי מחצה על
מחצה היינו שאף אחד לא יכול לשומרו לבד ,אבל שניהם
יחד יכולים לשומרו ולכן הוי מחצה על מחצה )כ"מ
שהתו"ס( .אבל שניהם יחד אינם יכולים לשומרו חייב
הלוה לכו"ע.

.1

בתורת גיטין.

סמ"ע :אפילו לא א"ל הפטר הדין כן ,שאם א"ל הפטר
אפילו אינו יכול לשומרו פטור.
וכ"מ מהטור – דכשא"ל זרוק חובי והפטר פטור אפילו זרקו
רחוק הרבה מהלוה.
לאפוקי הב"י.

אם המלוה יכול לשומרו.
ש"ך :אבל לעניין גיטין פסק באה"ע)קלט/יג,יד( שאם
זרק לה חוץ לד"א אף שהיא יכולה לשומרה אינה מגורשת
)לא פוסקים לקולא(.
אבל לעניין קידושין שם)ל/ה( פסק שמקודשת.
ואע"פ שגם בקידושין יש עניין אישות ונ"מ לקולא שקידשה
אח"כ אחר ,מ"מ כיון שעכשיו במה שמתקדשת היא לחומרא
מקודשת.

.2

לתוך ד"א.

סמ"ע :תיקנו חז"ל לכל אדם ד"א בסימטא או בצידי
רה"ר כמו חצרו וידו.

שניהם יכולים לשומרו – מחצה.
ש"ך :פירוש כ"א יכול לשומרו או שניהם יחד יכולים
לשומרו .אבל אם גם שניהם יחד לא יכולין לשומרו חייב
הלוה כמ"ש הרמ"א.א
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הזורק חובו סתם או בתורת גיטין ואבד

.1רמב"ן ,טור :בד"א בסתם שלא גילה המלוה דעתו שאינו
רוצה לקבלם ,לפיכך אם זרקו לו ונאבד – חייב ,שאומר לו אילו נתתם לי
הייתי שומרם.
אבל אם אמר לו הלוה הילך מעותיך ,ולא רצה המלוה לקבלם וזרקו
לפניו :אם הוא במקום שמלוה משתלמת שם  -נפטר ואין צריך להביאם
לבית דין ,דפרעון בעל כרחו פרעון.
א .וכן אם אמר לו הנה מעותיך צרורים בביתי בא וטול מעותיך ,והמלוה
מסרב מלקחתם ונגנבו או נאבדו  -פטור הלוה ,אלא אם כן פשע בהם
ונגנבו או אבדו .ב.הגה :ויש חולקים בזה )מרדכי שם פרק מי שאחזו(.

.2

ת'

הרשב"א :ואם פרע לאשת המלוה :אם היא בת דעת  -נפטר הלוה בכך ,כאלו נתנו למלוה

עצמו.

.3מרדכי :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 שהיה תחילה
באחריותו ולא נשתנה מכח דיבור בעלמא .

.1

רמב"ן :בד"א בסתם שלא גילה המלוה דעתו
שאינו רוצה לקבלם ,לפיכך אם זרקו לו ונאבד – חייב,
שאומר לו אילו נתתם לי הייתי שומרם.
בעה"ת – דנתינה בע"כ הוי נתינה )גיטין עה (.וכי
איצריך הלל לתקן לשכה )גיטין עד) (.בבתי ערי חומה שנותן
כסף הקנייה חזרה בלשכה ביום האחרון דתהוי קניה חזרה בע"כ של

הלוקח( ה"ד שלא בפניו אבל בפניו הוי נתינה אפילו בע"כ
כדאיתא )גיטין עד.(:
מרדכי :נותן לו חובו בפניו בחצרו בע"כ ופטור.
מ"מ אם זיכה לו ע"י אחר שלא בפניו ונאנסו – לא נפטר.
א.ב"מ)מט :(.ההוא גברא דיהיב זוזי אשומשומי,
לבסוף אייקר שומשומי ,חזר בו המוכר ,א"ל המוכר
לקונה אין לי שומשומים בא קח מעותיך ,לא בא לקחת
ונגנבו המעות.
אמר רבא – כיון שא"ל בא קח מעותיך אפילו ש"ח לא
הוי.
√כ"פ הטור :וכן אם אמר לו הנה מעותיך צרורים
בביתי בא וטול מעותיך ,והמלוה מסרב מלקחתם ונגנבו
או נאבדו  -פטור הלוה ,אלא אם כן פשע בהם ונגנבו או
אבדו.

שלא גילה דעתו.
.1
ערוה"ש :נתבאר בע"ד שהלוה

יכול להחזיר ההלוואה
בע"כ של מלוה .ולכן כל שלא גילה דעתו שאינו רוצה
ההלוואה לא נפטר הלוה ,מפני שיאמר המלוה "אילו נתתם
לידי הייתי שומרם" .אבל כשלא רצה לקבלם וזרקו לפניו
במקום המשתמר – נפטר הלוה ,דפרעון בע"כ הוי פרעון,
ומה שנאבדו הוי פשיעה דמלוה.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

מעותיך צרורים.

א.
וקשה) :קצח/טו( :המוכר שחזר בו ממקחו המעות שקיבל
הם בידו הלוואה ,אפילו א"ל תא שקול זוזך ונאנסו  -חייב.
וכ"ה ב )עד/ג( .וכאן כשא"ל בא טול מעותיך פטור ?
סמ"ע – י"ל דכאן קאי אלעיל ) (.1שלא רצה המלוה
לקבלם ,א"ל מאחר שאינך רוצה לקבלם אני מוליכם לבתי
והם מונחות וצרורות שם כשתרצה תבוא ותיקחם ,לכן
נפטר כיון שא"ל תחילה הנה מעותיך ולא רצה לקבלם.
ועי"ל – דה"ק הנה מעותיך מוכנים אצלי ואתנם לך בכל
עת שתרצה ולא רצה לקבלם ,ולא שא"ל בא לבתי לקבלם.
והש"ך – כאן מיירי שא"ל המעות צרורים ,וכיון שצרורים
שוב לא יכול להשתמש בהם והוי כאילו הם ברשות המלוה
ולכן נפטר הלוה .משא"כ שם שלא היו צרורים ,וא"כ עדיין
יכול להשתמש במעות ולכן חשיב עדיין ברשות הלוה.

אא"כ פשע.
סמ"ע)מרדכי( :ואם

א"ל איני רוצה להיות אפילו

ש"ח ,פטור אף מפשיעה.

ב.
ש"ך:

ויש חולקים בזה.

כלומר אפילו פשע  -פטור )דלא הוי שומר כלל,
וגרמא בניזקין פטור(.
וכ"ה במרדכי )ראבי"ה(.
וכן הבין הסמ"ע.
אבל הב"ח – י"ח והלוה חייב )דקאי אריש א .שנאבד או
נגנב שפטור הלוה ,וי"ח שחייב( .וכ"ד מרדכי)ריב"א(.
וזה אינו .
ולעניין דינא :פטור הלוה אף שפשע .כ"פ הרש"ל.
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ב .אשת המלוה.
סיכום :החזרה לאשתו
שו"ע)עד/לא( – משכון :לא נפטר.
שו"ע)קכ/ב( – הלוואה :לא נפטר ,אא"כ היא בת דעת
שנושאת ונותנת  .והרש"ל חולק )לא נפטר(.
שו"ע)שמ/ח( – שואל :לא נפטר לפי שכל הנאה שלו.
שו"ע)רצא/כא( – פקדון :נפטר.

בת דעת.
סמ"ע :פירוש שנושאת ונותנת בתוך הבית.
וכ"ה בהדיא בת' הרשב"א.
והש"ך – והרש"ל חולק ,אפילו נושאת ונותנת בתוך הבית
לא נפטר בכך ,שרק בפקדון נפטר )רצ"א( אבל בהלוואה
שכל הנאה שלו לא נפטר עד שיחזיר לידו או לשלוחו כמו
בשואל )ש"מ(.
ערוה"ש – ול"נ בהלוואה שיש גם למלוה טובה ,כמו
בשטר עיסקא לכו"ע נפטר כשמסר לאשתו הנושאת ונותנת
בעיניני בעלה.
ואם החזיר לבנו גדול שהוא יחד עם אביו בעסק יצא.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

קכ4 -

חייב בכל האונסין.
.3
הרמ"א חו"מ)קעו/א( :מי

שהלוה לחבירו מעות
ואחר כך אמר ליה יהיו בידיך למחצית שכר ונאנסו בידו,
חייב בכל האונסין כמו בתחילה דלא נסתלק משמירתן
בדיבור בעלמא )מרדכי פרק החובל(:

חייב.
קצה"ח :והראיה של המרדכי ב"ק)צג (.א"ל לשומר על
כסותו "קרע כסותי" לא נפטר כיון שבא לידו מתחילה
בתורת שמירה ,אא"כ א"ל הפטר.
ולפ"ז אם א"ל בפירוש התעסק בהם ואתה פטור משמירתם
ודאי פטור.
ונ"ל שאף שלא א"ל בפירוש ,כל שא"ל יהיו לך בתורת
עיסקא לא גרע מא"ל בתורת גיטין ופטור אף של"א הפטר,
דכיון שבתורת עיסקא הו"ל חצי פקדון שפטור מאונסים.
וכן שא"ל סתם התעסק עמהם למחצית שכר לא נפטר.
כ"ד ערוה"ש.

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

חו"מ
חלק ב7

בס"ד.

הלכות העושה שליח לגבות חובו
השולח חובו על ידי שליח.

קכא1 -

סימן קכא :השולח חובו על ידי שליח.
ובו י"ב סעיפים.

) ביצה :צח .ב"ק :קד .קידושין :מג(.

קכא  -א

 .1שלח לו חובו או פקדונו על ידי שליח ,אם אמר לו
המלוה לשלחו על ידו ונאבדו  -פטור ,א.אפילו לא אמר פה אל פה אלא
ששלח לו בכתב "שלח לי ע"י פלוני" ,ושלחם על ידו ונאבדו  -פטור,
ג.אפילו שהשליח עכו"ם או חרש
ב.והוא שיכיר שהוא כתב ידו,
שוטה וקטן.
.2רי"ף ,רמב"ם :אפילו לא יחד לו אדם ידוע לומר שלח ע"י פלוני אלא כתב
לו שלח לי ביד מי שיתרצה ושלחם לו ונאבדו או כפר בהם השליח -
פטור ,א.בעה"ת :והוא ששלח לו ביד אדם נאמן ובדרך שבני אדם רגילים
להעביר שם ממונם ,אבל אם שלח לו על ידי מי שהוחזק כפרן או במקום
סכנת דרכים שאין הרבים רגילים להעביר שם ממונם  -הרי פשע וחייב,
שעל דעת כן לא הרשהו ,אלא אם כן פירש לו.

.1

ב"מ)צח :(:משנה – א"ל השואל שלחה לי
ביד עבדי או שלוחי ,,,ומתה בדרך חייב השואל ונפטר
המשאיל מחיוב שמירה.
א.נמ"י :אפילו לא אמר פה אל פה אלא ששלח לו
בכתב "שלח לי ע"י פלוני" ,ושלחם על ידו ונאבדו –
פטור.
הרי"ף :כשכתב המלוה ללוה "מה שאתה חייב לי שלח
ביד פלוני" ושלח – נפטר הלוה מאחריות .וכן נוהגים
הסוחרים האידנא ,מ"מ אם לא רצה הלוה לשלוח לא
חייב )אא"כ יש כתב הרשאה כדלקמן קכב/א(.
ב.רמב"ם :והוא שיכיר הלוה כת"י המלוה.

ג.רמב"ם:

א"ל שלח ביד פלוני ,אפילו הוא קטן

נפטר הלוה.
בעה"ת – מדנקט קטן ה"ה גוי או שוטה )שהרי כולם
אינם בני שליחות(.

.1

אם א"ל המלוה לשלחו.

סמ"ע :שכל האומר או כותב לחברו אפילו בינו לבינו
"שלח לי על ידי פלוני" ושלחו נפטר הלוה ,כל שהודה
המלוה שאמר לו כן ,וא"צ עדים.
כ"כ הש"ך.

א.

אלא שלח לו כתב.
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

ע"ש :שכן נוהגים הסוחרים ומנהג כה"ג מילתא היא
)וכ"ה ברי"ף ,רא"ש(.
מ"מ הדרישה – יש שם ט"ס ,ודין זה הוא לא מכוח מנהג
אלא דין גמור ,הואיל וכתב לו שישלח ביד פלוני או ביד מי
שתרצה.
ודוקא כשכתב לו סתם "שלח לי מעותיי" ושלחו ביד מוביל
הדבר תלוי במנהג.
כ"כ סמ"ע ,ש"ך.

ב .והוא שיכיר
ערוה"ש אפילו לא הכיר כל שמודה שזה כתב ידו פטור.
ג .אפילו שליח גוי.
סמ"ע :פטור – ואצ"ל לו "הפטר" דלא מסתבר לומר
שכוונתו שישלח וילך עמו לשומרם.
כ"כ הש"ך – לאפוקי בעה"ת)רמב"ן( דצ"ל שלח ע"י
פלוני גוי והפטר.
דזה אינו.
וקצה"ח – מביא ראיה לרמב"ן שבגוי אינו נפטר אא"כ
יאמר לו והפטר.
ב"מ)עא (:ישראל לוה מגוי וכשבא להחזירו א"ל תן
לישראל אחר – אסור משום ריבית ,ואם העמידו אצל הגוי
מותר.

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

חו"מ
חלק ב7

בס"ד.

הלכות העושה שליח לגבות חובו
השולח חובו על ידי שליח.

וכן נוכרי שלוה מישראל בריבית וביקש להחזרים ,א"ל
הישראל תן לישראל אחר – אסור ,אא"כ העמיד את הגוי
אצל ישראל אחר ,כיון שאין שליחות לגוי והוא מקבל מעות.
משמע שאינו נפטר מחובו כשמצוה הגוי לתת המעות
לישראל אחר ,א"כ גם כאן באומר שלח ע"י גוי אינו יוצא
מאחריות הלוה.
והנתיבות – אינו דומה ,כאן עיקר החיוב מדין ערב שנותן
לגוי ע"פ ציווי המלוה ,שאף שלא יוצא מרשות הלוה מ"מ
כשנאבד חייב המלוה מדין ערב.
ושלח חובו ע"י גוי מתחייב מדין ערב כיון שהוא לתועלת
המלוה )משא"כ שא"ל זרוק לים שלא נעשה ערב כיון
שאינו לתועלת ,כמ"ש לעיל בשם שטמ"ק(.
משא"כ בריבית כיון שאין שליחות לגוי נמצא זה מקבל
ריבית ואף שהגוי נעשה ערב.

ביד מי שתרצה ,,,פטור.
.2
נתיבות :קשה הרמ"א)י"א( – א"ל למשכנו

)ששלח לו
המשכון( סתם ומשכנו ,והלוה כופר )שלא קיבל( ,חייב
השליח לשלם כיון שלא הזכיר לו למשכנו ביד פלוני,
דהו"ל להשכין בעדים.
א"כ ג"כ כיון שא"ל שלח ביד מי שתרצה אמאי פטור
כשכופר?
וי"ל – דיש לחלק ,כשא"ל סתם שלח ודאי חייב ,רק כשא"ל
תשלח ביד מי שתרצה הו"ל כא"ל אצל פלוני.
ועי"ל – שיש לחלק בין חפץ מסוים למעות.
כששלח חפץ בלא עדים הוי פשיעה ,שאם אומר להד"מ אף
שזה ראה עתה בידו לא מהני.
משא"כ אם היה ממשכנו בעדים היה מוציא מידו בראה.
ואף עכשיו שכפר בלא ראה מ"מ תחילתו היה בפשיעה
וסופו באונס שחייב.
אבל במעות לא שייך ראה.

פטור.
ערוה"ש :כשכפר

השליח חייב הלוה להישבע היסת

שמסרם לו )ראב"ד(.

קכא2 -

ובדרך שבנ"א רגילים.

א.
סמ"ע :ג"ז שייך דווקא כשכתב לו לשלוח ביד מי שירצה
)המשך ל  (.2אבל כתב לו שישלח ביד פלוני ,לא על
המשלח התלונה אלא על השליח עצמו שלא היה לו להוליכו
במקום סכנה.
והש"ך – כיון שטעמו הוא שע"ד כן לא הרשהו ,א"כ גם
כשא"ל שלח על ידי פלוני לא הרשהו אלא בדרך שבנ"א
רגילים ולא בדרך סכנה וחייב המשלח.
ואף שהתו"ס ס"ל שפטור ה"מ לשיטתו שאף שא"ל תשלח
ביד מי שתרצה ושלחו במקום סכנה פטור ,אבל לשיטת
בעה"ת הטור והמחבר דס"ל דחייב ה"ה כשא"ל שלח ביד
פלוני.
והנתיבות)או"ת( – לא קשה ,אם ידוע שאותו פלוני תמיד
הולך באותו דרך פטור אף שיש בו סכנה ,אבל כשא"ל
תשלח ביד מי שתרצה חייב.

על ידי מי שהוחזק כפרן.
ש"ך :ק"ו גוי וחש"ו לא ישלח )רש"ל( ,אע"פ שלא
הוחזקו כפרנים.
ונראה שבגוי אפילו הוחזק כנאמן חייב ,דכתיב "אשר פיהם
דיבר שוא.",,,

הרי פשע.
ש"ך :אפילו בסופו של דבר לא כפר השליח רק הביא
עדים שאבד – חייב ,כיון שהוחזק כפרן  ,והוי תחילתו
בפשיעה וסופו באונס שחייב )רצא/ו(.

אא"כ פירש לו.
ע"ש :בפירוש "שלח על ידי מי שתרצה והפטר".
והש"ך – לשון זה לא סגי ,אלא צריך לפרש "שלח אפילו
על ידי מי שהוחזק כפרן או במקום סכנה" אבל א"ל שלח
על ידי שליח גוי סתם דעתו על ידי נאמן.
ערוה"ש :ואם שלח לו ע"י בית דואר – פטור ,דזהו דרך
התגרים בכל העולם.

קכא  -ב

 .1אפילו לא אמר לשליח אמור לפלוני שישלח על ידך
מעות שבידו ,אלא אם אמר לו בפני עדים "מעות יש לי ביד פלוני לך
ואמור לו שדעתך לבא לכאן ואם יתנם לך הביאם לי" ונתנם לו הלוה
ונאבדו בדרך – פטור.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

חו"מ
חלק ב7

בס"ד.

הלכות העושה שליח לגבות חובו
השולח חובו על ידי שליח.

קכא3 -

 .2אבל לא עשהו שליח אלא א"ל "יש לי מעות ביד פלוני ואינו שולחם
אולי אינו מוצא שליח לשלחם ,לך והתראה אליו אולי ישלחם על ידיך
לי"  -לא הוי שליח ואם נתנם לו ונאבדו חייב באחריותם:
.1ב"ק)קד:(.

איתמר – שליח שעשהו בעדים:

√רב חיסדא אמר – הוי שליח.
כ"פ רי"ף ,רא"ש.
רבה אמר – לא הוי שליח.

ואם יתנם לך הביאם לי.

הרא"ש :שליח שעשה בפני עדים וא"ל "לך והבא לי
מעות שביד פלוני" ולא א"ל "אמור שישלח לי" מחלוקת
רב חיסדא * רבה.
אבל א"ל "אמור לפלוני שישלח לי על ידך" בזה לכו"ע
הוי שליח.
)שם( :רבי יוחנן ור"א דאמרי תרוויהו – שליח שעשהו
בעדים הוי שליח )כרב חיסדא(.

.2

וא"ת משנתינו דקתני לא יתן לשלוחו ! מיירי
בממציא לו שליח ,דא"ל "יש לי מעות אצל פלוני ולא
שלח לי ,לך התראה לפניו שמא לא מוצא ביד מי לשלוח
לי".
פרש"י :בממציא לו שליח – ביקש מחברו
שימציא עצמו ללוה ויאמר לו אם תרצה לשלוח כלום
לפלוני שלח בידי.

.1

שלא כהש"ך שניסה לדחוק הסמ"ע שגם בזה בעי עדים,
שהש"ך לא ראה את הפרישה.

שישלח על ידך.

סמ"ע :כל האומר או כותב לחברו אפילו בינו לבנו "שלח
לי ע"י פלוני" ושלחו ואבד – פטור הלוה )אם המלוה מודה
בשליחות(.

אמור לפלוני.
סמ"ע :פירוש שלא א"ל שלח על ידו אלא א"ל אם יתנם
לך הביאם לי ,בזה מהני דווקא כשאמר לו בפני עדים,
דמדטרח וייחד עדים לזה כדי שיצא קול ששלוחו הוא ויאמין
לו הלוה לתת לו .נמצא שדעתו שיהא שלוחו גמור מש"ה
פטור הלוה אפילו הזכיר המלוה רק לשון "הביאם לי".
אבל אם אמר כן לא בפני עדים אפילו א"ל "אמור לפלוני
שישלח לי ,ואם יתנם לך הביאם אלי" מ"מ כיון שלא א"ל
"שלח עד ידו" אין כאן שליחות גמור ולכן לא נפטר הלוה.
נתיבות – משמע שאם אמר לשליח לומר ללוה ששלחתיך
ותאמר לו שישלח על ידך – מהני אפילו בלא עדים .וכ"כ
בפרישה.

ש"ך :והרש"ל חולק – שאף שאמר לו "אם יתנם לך
הביאם לי" הוי כממציא לו שליח ולא נפטר הלוה ,דשליח
לא הוי רק כשמינה המלוה וא"ל הוי שליח לקבלה.
וכ"ה בהדיא ברש"י – בממציא לו שליח )דלא מהני( וז"ל:
ביקש מחברו שימציא את עצמו ללוה ויאמר לו אם תרצה
לשלוח לפלוני שלח בידי.
משמע מדבריהם שאפילו א"ל אמור לפלוני שישלח על ידך
לא הוי שליח אלא בעדים ,שלא כהרא"ש והמחבר.

ערוה"ש:

סיכום הדעות – מתי הוי שליח.

לפי הסמ"ע – אף שלא הזכיר לשון שליחות אלא א"ל
"אם יתנם לך הביאם לי" מהני בפני עדים.
והרש"ל – כשלא הזכיר לשון שליחות לא מהני ,אלא
צריך לומר לו בפני עדים "אמור לו שישלח על ידך".
והש"ך – אף כה"ג לא מהני דהוי כממציא לו שליח ,אלא
צריך לומר לו בפני עדים "הריני עושה אותך שליח לקבל
מעותיי ואמור לו שישלח על ידך".

נתיבות:
-

.2

להלכה

שליחות דשלח על ידו מהני אף בלא עדים )כהסמ"ע(.
אבל כשעשהו שליח קבלה בעינן בר שליחות )ולא גוי
וחש"ו( ובעדים.
אמר לשליח "אם יתנם לך הביאם לי" העיקר כרש"ל
דהוי רק ממציא ולא מהני אפילו בעדים )שלא
כהמחבר(.

אולי ישלחם על ידך.

סמ"ע :אפילו א"ל כן בפני עדים לא מהני ,כיון שלא א"ל
"והביאם לי" .כ"כ הש"ך.

חייב באחריותם.
ש"ך :אף דקי"ל שליח בעדים הוי שליח ,מ"מ בממציא לו
שליח בעדים לכו"ע לא הוי שליח ,שכך א"ל "אדם נאמן
הוא ,אבל אני איני עושה אותו שליח ואינו סומך עליו ,אם
תרצה סמוך עליו".

קכא  -ג
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

בס"ד.

חו"מ
חלק ב7

הלכות העושה שליח לגבות חובו
השולח חובו על ידי שליח.

קכא4 -

 .1לא עשהו שליח בעדים ,אלא מסר לו חותמו לסימן
שהוא שלוחו ומסרו לו לאמור" :לך והבא לי מעותי" ,והוא בא אצל הלוה
לאמור "פלוני שלחני אליך שתשלח לו מעותיו והילך חותמו לסימן"
ועדים מעידים שהוא חותמו אבל אינם מעידים שעשהו שליח ,ושלחם לו
ונאבדו  -לא נפטר הלוה.
.2הגה :ויחרים תחילה מי ששלח שליח זה ולא יודה  ,א.וי"א שצריך להישבע תחלה כדין
שאר נשבעין ונוטלין.

.1

ב"ק)קד( :אר"י א"ש – אין משלחים מעות
בדיוקני ,ואפילו עדים חתומים בו.
ורבי יוחנן – כשעדים חתומים בו משלחים.

פרש"י :דיוקני – מסר בעל הפקדון ביד השליח
סמנים וכתב לו חותמו באגרת שיראה לפלוני ליתן לו
מעותיו.
והתו"ס – פירשו ,אמר לסופר כתוב לפלוני שישלח לי
מעות ע"י פלוני ,ואח"כ חתם בדיוקני שלו .אפילו עדים
חתומים שזה דיוקני שלו אבל אינם חתומים שעשהו
שליח .אבל אם הם חתומים ע"ז שא"ל שישלח על ידו הוי
שליח.
רי"ף :הלכה כרב יהודה אמר שמואל .
כ"פ שאלתות רב אחאי ,רמב"ם ,רא"ש.

.2

טור)רמב"ם( :כפר המלוה שלא שלחו אלא
אחרים שלחו ורימו אותו – חייב הלוה באחריותם ומשלם
אחר שיחרים מי ששלח.
א.ויש מי שהורה – שישבע המלוה כדין הנשבעים
ונוטלים.

.1

לא עשהו שליח בעדים.

סמ"ע :מיירי שא"ל כמו בסעיף הקודם "מעות יש לי ביד
פלוני ,אמור לו שישלחם לי ,ואם יתנם לך הביאם אלי",
אבל לא א"ל כן בפני עדים ] וגם לא א"ל שישלחם ע"י
פלוני דמהני אף בלא עדים[.
אלא שמסר לו חותמו הניכר שידע הלוה שהוא שלוחו
ויאמין על ידו מה שיאמר לו בשמו – אפ"ה אין הסימן מהני
לפטור הלוה )כאילו א"ל כן בפני עדים(.
כ"כ הש"ך – כ"מ מהרמב"ן שאפילו המלוה מודה דשלחו
כו"ע לא מהני.

מסר לו חותמו
ש"ך :תו"ס – ה"ד בסתם בנ"א ,אבל גדולי הדור
שדיוקני שלהם ידוע ,משלחים עליהם.
כ"כ שה"ד ,רש"ל.
ואפשר שאף התו"ס לא כתבו כן אלא לשיטתם כאשר
דיוקני שחותם תחת כת"י הסופר ,אבל א"ל בע"פ להביא לו
מעות ומסר לו דיוקני אף לגדולי הדור לא מהני.
ואם המלוה כופר שלא עשהו שליח כלל פשוט דדיוקני לא
מהני אף בגדולי הדור .וכ"מ בשה"ג.
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

חותמו לסימן.
ש"ך :אם כתב לו שישלח על ידו אפילו כת"י הסופר
וחתם שמו למטה וניכרת חתימתו – פטור הלוה )וכ"ש אם
הוא כת"י(.

שתשלח לו מעותיו.
סמ"ע :לא ששינה השליח לאמור בשם המלוה שישלחם
על ידו אלא שבאם יתנם לו יביאם לו.
והש"ך – תימה ,כיון שבלא עדים לא הוי שליח ,אף אם
שם המלוה בפי השליח שיאמר ללוה "תשלח על ידו" הרי
אינו מועיל.

ועדים מעידים שהוא חותמו.
ש"ך :אפילו מעידים שמסר לו חותמו בפניהם לא מהני
כיון שאינם יודעים שעשהו שליח .וכן נראה מהרש"ל.
רש"ל – ואם הסכימו בניהם שמי שיביא חותמו ישלח על
ידו ויש שעדים שמסר לו חותמו לידו – פטור .כ"כ השה"ג.
ולפ"ז :אף שאין עדים שמסר חותמו כל שמכירים הסימן
או שמודה המלוה – נפטר הלוה.

.2

ויחרים

סמ"ע :כאן מיירי שאין הכחשה בין המלוה הלוה
והשליח ,רק בא ללמדנו שאין מסירת החותם הניכר כא"ל
בפני עדים "הביאם לי" דמהני.
ותימה על הרמ"א שמצריך חרם או שבועה ,שהרי הרמב"ם
לא כתב כן אלא כשמכחיש המלוה )כמ"ש ס"ג(.
והש"ך – כאן לא מיירי שהמלוה מודה ,שאם המלוה מודה
הרי הלוה נפטר .וכ"מ מהרמב"ם וש"פ.
וא"כ כיון שהמלוה אינו מודה צריך חרם או שבועה.
נתיבות :סיכום דעת הש"ך
 כתב כת"י "שלח ע"י פלוני" ואפילו כת"י אחר וחתםשמו או סימן בגדולי הדור – מהני אף בלא עדים אף
שהמלוה כופר.
 כת"י אחר ולא חתם שמו רק חתם סימן )ואינו גדוליהדור( או שמסר דיוקני לבד:
אם מודה המלוה שעשהו שליח – נפטר הלוה.
יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

בס"ד.
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לא מודה – חייב הלוה רק שיכול להחרים או להשביע.

קכא  -ד

.1הכל לשון הרמב"ם :שלח המלוה או המפקיד כתב ללוה או
לנפקד "מנה שיש לי בידך שלחהו ביד לוי" ושלחו בידו וטען המלוה "לא
כתבתי ולא שלחתי לך"  -ישבע הלוה היסת שכתב ידו בא אליו ולפיכך
שלח ויפטר.
 .2אבל אם לא היה הכתב כתב ידו ,או שאין הלוה יודע שהוא כתב ידו,
אפילו היו כתובים בו סימנים ואותיות שביניהם ביחוד ,אם טען המלוה
ואמר "לא שלחתי כתב ,ואחרים רימו בו הלוה או הנפקד"  -חייב
באחריותן ,ומשלם אחר שיחרים על מי ששלח כתב זה מדעתו ולא יודה.
א .ויש מי שהורה  -שישבע ואחר כך יטול כדין כל הנשבעים ונוטלים.

.2

חייב באחריותן.

ב"י :הטעם שהלוה חייב באחריותם – כיון שאינו יודע
אם זה כת"י של המלוה הו"ל כאומר מנה לי בידך והלה
אומר איני יודע אם פרעתיך שחייב )ב"ק קיח(.

א.

ויש מי שהורה שישבע.

ב"י :טעמו שאפשר שכתב כתב זה אינו זוכר ,הטילו
עליו חכמים שבועה שידייק ,וכמו בפוגמת כתובתה.

.1

אחר שיחרים.
ש"ך :דווקא שהשליח לא כאן ,אבל אם הוא לפנינו
ומכחיש המלוה )שאומר המלוה נתן לו הכת"י( לכו"ע נשבע
המלוה לפני שיטול )כדלקמן ס"ט(.

ויש מי שהורה.

ישבע הלוה היסת.

סמ"ע :מיירי שאין שט"ח ביד המלוה )מלוה ע"פ( ,מש"ה
נאמן בלהד"מ או החזרתי לך )כמ"ש בס"ה(.
כפל דברים יש כאן בין סעיף זה לס"ה ,שכאן העתיק לשון
הרמב"ם שקיצר ,ובס"ה לשון בעה"ת שמבואר יותר.

שכת"י בא אליו.
סמ"ע :ברישא) (.1הרבותא אף שאין הכתב בידו נאמן
כיון שטוען ברי שמכיר הכתב.
ובסיפא) (.2כשאין הלוה מכיר הכתב הרבותא אפילו הכתב
בידו חייב כיון שאין יודע שהוא כתיבת ידו.

.2

ש"ך :לכן יחרים או ישבע ,אבל אם נתברר אח"כ שבאמת
אינו כת"י אלא מזויף ,נוטל המלוה בלא שבועה או חרם,
שהרי נודע שאחרים רימוהו.

א.
ש"ך :וקשה לקמן ס"י – כשמת השליח ובא בע"ח ליטול
נוטל בלא שבועה )רמב"ם( .וכאן הביא שתי דעות ?
ויש לחלק – אם הלוה מודה שידוע לו שלא עשהו המלוה
שליח מעולם ,שהרי הלוה הוא עשה השליח  ,נוטל המלוה
בלא שבועה ,שכל החיוב על הלוה.
משאכ"כ – כיון שידוע שבא בשליחות המלוה קרוב לומר
שהמלוה שלחו )שיש רגלים מתוך הכתב והסימנים( ולכן
צריך המלוה להישבע לפני שיטול.

שישבע ואח"כ יטול.
ש"ך :והרש"ל פסק כדעה ראשונה ,שעל טענת שמא לא
משביעים .והראיה ס"ז שאין על הלוה חרם.
וזה אינו – דשאני התם שבא להפטר ,אבל כשבא להוציא
אינו נוטל בלא שבועה.

שאין הלוה יודע שהוא כת"י.

קכא  -ה
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

יח ִתי:
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ָ
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השולח חובו על ידי שליח.

 .0טען המלוה או המפקיד "אין זה כתב ידי" ואין
עדים מצויים לקיימו ,והנפקד אומר "אני מכיר שהוא כתב ידך":
 .1אם זה הממון נפקד אצלו שלא בעדים או אפילו בעדים על פה ,מתוך
שיכול לומר להד"מ או החזרתיה לך מידי לידך  -נאמן בשבועת היסת
לומר "אני מכיר שהוא כתב ידך ועל פיו מסרתיו ביד שלוחך".
2א).ואם נפקד אצלו בשטר מתוך שיכול לומר נאנסו נאמן גם כן לומר מסרתיו ליד שלוחך –
תוספת מהסמ"ע(  ,אלא שצריך להישבע שבועה חמורה כעין של תורה.
ב.ואם היא מלוה בשטר  -אין הלוה נאמן ,וחייב לשלם אחר שישבע

המלוה שבועה חמורה שאין זה כתב ידו
לי" ,וב )ד (.מתחיל "השליח שאומר שנאנסו.( ",,,

)לפי גירסת הש"ך :ההמשך כאן הוא "אם טען הלוה ישבע

ג.הגה :ודווקא במלוה אבל בפקדון אפילו בשטר  -פטור במיגו דהוי מצי למימר נאנסו בידי
)טור(.

ד.אם טען הלוה ישבע לי )השליח( שאומר שנאנסו צריך לישבע שבועת
השומרים:

.0

בעה"ת)ראב"ד( :ואם הסכימו בניהם שישלח
לו ממונו ע"י מי שיביא כתב ידו ,ומסרו ונאנסו ביד
שליח .וטוען בעל הממון – לא אני כתבתי כתב זה
מעולם:
אם יש עדים לקיימו שזה כתב ידו או שכת"י יוצא ממקום
אחר – ודאי נפטר הלוה.
ואם אינו ניכר לעדים ואין כת"י יוצא ממקום אחר ,וטוען
הלוה אני מכיר שזהו כתב ידך:

.1

אם לא הפקידו בעדים או אפילו בלא עדים ובע"פ
)ללא שטר( ,מתוך שיכול לומר הלוה/הנפקד להד"מ או
החזרתי ,נאמן לומר אני מכיר שהוא כתב ידך ונפטר
בהיסת.

.2ואם היה בשטר

א.בפקדון – מתוך שיכול לומר נאנסו נאמן לומר מסרתי
לשליח ,וצריך שבועה חמורה כשל תורה.
ב.בהלוואה – אינו נאמן וחייב לשלם ,אלא שהמלוה
נשבע שבועה חמורה שאין זה כתב ידו.
ד.וגם השליח שטוען נאנסו נשבע שבועת השומרים.

טען המלוה.
.0
בעה"ת :אם הסכימו שניהם תחילה שישלח ממונו ע"י מי
שיביא לו כת"י :
ב"ח – אבל לא הסכימו תחילה יכול המלוה לטעון אמת
שהוא כת"י אבל לא אני שלחתיו ,אלא זה מצאו ובא אליך.
ונאמן המלוה בשבועה.
והש"ך – זה אינו ,כיון שזה כת"י מה היה לו ללוה לעשות,
ואם המלוה לא שלחו הוא הפסיד על עצמו שלא נזהר שלא
יקחו כת"י.
ומ"ש בעה"ת ל"ד אלא אורחא שמילתא נקט.
וכ"מ מהמחבר )א ,ד(.
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

.1

נאמן בשבועת היסת

סמ"ע :שהרי גם במיגו שלו )להד"מ או החזרתי( היה
צריך להישבע היסת.

ועל פיו מסרתי ביד שלוחך.
למה צריך להישבע שע"פ הכתב מסר ליד שליח ?
הב"ח – דשמא מסר לשליח לפני שהגיע הכתב והוי פושע.
והש"ך – חולק על הב"ח ,אפילו מסר לפני שהגיע הכתב,
אם הכתב היה כבר ביד שליח ג"כ נפטר הלוה ,שהרי ראינו
שהאמינו לשלוחו למפרע ,אף שלא ידע הלוה שהרי סוף
סוף לא פשע ,ומ"ש "ע"פ מסרתי" קושטא דמילתא נקט.
ואפשר שהב"ח בא לאפוקי שמסר לו לפני שהגיע הכתב ליד
השליח דאז עדיין לא האמין לשליח .וגם בזה צ"ע.
ח' רקע"א :ולענ"ד לא צ"ע.
 אם נאנס המלוה ביד השליח קודם שהגיע הכתב לידהשליח ,נמצא שלא היה שלוחו ומעות הלוה נאנסו
והוא חייב.
 ואם אחר שבא הכתב ליד שליח נאנסו א"כ הרי באוליד המלוה ,דשלוחו של אדם כמותו ונגמר הפרעון.

2א .ואם הנפקד
כן הגיה הסמ"ע ,וכ"ה בטור ,וכ"כ הש"ך.
ש"ך – לפ"ז הגהת הרמ"א)2ג (.מיותרת.

מלוה בשטר.

ב.
ש"ך :שלוה חייב באונסין ,וא"כ אין לו מיגו )סמ"ע(.
וגם לא יכול לומר פרעתי במלוה בשטר.

אין הלוה נאמן.
והרש"ל :חולק ,נאמן
והמחבר)ד(.
יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

בהיסת

והראיה
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הש"ך – וזה אינו ,שבס"ד מיירי במלוה ע"פ וכאן מלוה
בשטר ולכן הלוה לא נאמן.

אינו נאמן.
קצה"ח :מלוה בע"פ שא"ל אל תפרעני אלא בעדים,
האם נאמן לוה לומר כתב ידך ?
הש"ך – כיון שלא יכול לומר פרעתיך )שא"ל אל תפרעני
אלא בעדים( גם אינו נאמן לומר זה כתב ידך.
ול"נ – דנאמן ,דלא גרע מאומר פרעתיך בפני פלוני ופלוני
והלכו למדינת הים )ע/ג( וגם כאן אומר לו זה כתב ידך
ועתה איני מוצא עדים לקיימו.
מיהו אם נתן לו נאמנות לומר שלא נפרע מסתבר כהש"ך.
מיהו הנתיבות – ל"ד לאומר פרעתיך בפני פלוני ופלוני
והלכו למדינת הים ,דשאני הכא שכתב היד לפנינו וא"א
לקיימו ,משא"כ בעדים שאינם לפנינו ,ולכן ריע טענתו
וצריך דווקא מיגו דפרעתי.

וחייב לשלם.
ש"ך :הר"מ אלשיך – ואם המלוה טוען שמא ,כגון שטוען
כמדומה לי שלא כתבתי לתת אלא  ,50והלוה טוען ברי לו
שכתבת  100ונאבד כתבך – נאמן הלוה בהיסת כמו בדין
"איני יודע אם נפרעתי" שאינו גובה כולם )סנ"ט(.
ואם דומה שאיני יודע אם נפרעתי נפטר הלוה ללא שבועה
כלל.

אחר ישבע המלוה שבועה חמורה
סמ"ע :היינו שבועת המשנה של נשבעים ונוטלים.
אבל שבועת הפקדון )א (.היא שבועת התורה ממש ,שהרי
אף בטענת המיגו שנאנסו היה חייב שבועת השומרים שהיא
דאורייתא.
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והש"ך – אף שבועת הפקדון היא רק מדרבנן רק שהיא
כעין תורה בנקיטת חפץ ,שלא יתכן שד"א בטענת החזרתי.

אחר שישבע המלוה
ש"ך :ה"ד שאמר לו הלוה תשבע שאינו כתב ידך.
וכ"מ לשון בעה"ת)ראב"ד(.
והמחבר שלא כתב כאן לפי שסמך עמ"ש )פב/ב( דהאומר
על מלוה בשטר פרעתיך ,נוטל המלוה בלא שבועה אא"כ
אומר לו תשבע לי .וא"כ ה"ה כאן.
וגם ממ"ש המחבר )ד (.אם טוען הלוה ישבע לי חוזר לעיל,
וה"ד כשאומר לו השבע לי.
ומ"ש "שאומר נאנסו ",,,הוא דבר חדש וצ"ל "השליח
שאומר נאנסו צריך להישבע שבועת השומרים" .שהרי
בשומרים א"צ טענת השבע לי.

שישבע המלוה
ב"ח :ואפילו יש בשטר נאמנות צריך להישבע ,דכעין
שובר הוא הכתב )שיש שטר וכנגדו שובר( ודומה ל
)פב/יא( שטוען הלוה נגד השטר מחלתי זה שצריך שבועה
אף שיש בו נאמנות.
כ"כ הש"ך.

ד.
הש"ך

שאומר נאנסו.

גורס כאן :השליח שאומר שנאנסו צריך
להישבע .,,,וההתחלה "אם טען הלוה ישבע לי" ,הוא
המשך השייך לעיל 2ב.
ש"ך :שנאנסו – ל"ד ה"ה טען נאבדו או נגנבו אם שליח
חינם ,ואינו חנווני או שולחני )שיכולים להשתמש במעות(.

קכא  -ו

קכא  -ו הכל לשון הטור :אם התובע מודה שהוא כתב ידו אלא
שאומר לשליח "איני מאמינך שנאנסו ואיני מאמין לנפקד וללוה שנתנם
לשליח" ,הגה :הרי זה מחרים על הלוה או הנפקד שנתנו )טור( ונשבע השליח שבועת
השומרים:
ב"י :וטעמו של הטור – כיון שמודה שזה כתב ידו אלא
שאומר איני מאמין שנתת לשליח ,הו"ל כאומר הלוה
פרעתיך )ע"י שנתתי לשליח שלך( והמלוה אומר איני יודע אם
פרעתיך שאינו יכול להשביעו )רק להחרים(.
והשליח נשבע שבועת השומרים.

מודה שזה כתב ידו.
ש"ך :בכל דינים אלו אפילו המלוה בשטר יש על הלוה
רק חרם ,כיון שא"ל או כתב לו לשלוח ביד פלוני ,וזה אומר
שעשה כן )והוי טענת שמא(.
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

ערוה"ש – אבל אם טוען המלוה ברי שלא נתנם לשליח –
משביע הלוה היסת  ,אבל אינו יכול להשביע השליח .מ"מ
הנתבע יכול להשביע השליח דבעל דברים דידהו הוא,
שאומר לו בגללך אני מתחייב שבועה.

שבועת השומרים.
ש"ך)ב"י( :ראובן היה חייב

לשמעון ושלח לי ביד
שלוחו )של ראובן( ואבד ,אין שמעון יכול לחייב השליח
שבועת השומרים עד שיבוא שמעון )מרדכי(.
טעמו – השליח יאמר "שמא המשלח לא ירצה להשביעני
וישלם לך ויאמין לי שאבד".
יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

בס"ד.

חו"מ
חלק ב7

הלכות העושה שליח לגבות חובו
השולח חובו על ידי שליח.

ולפ"ז :אם מת הלוה או שהולך למדינת הים ,מחויב השליח
שבועת השומרים גם נגד הלוה )שבועה דאורייתא(.
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וצ"ע למה לא יוכל המלוה להשביע השליח מדין שיעבודא
דר"נ.

וקצה"ח – מהמרדכי משמע שהטעם הוא כיון שהאחריות
על המשלח לפיכך שום אדם לא יוכל להשביעו )ולפ"ז אף
שמת המשלח אין המלוה יכול להשביעו(.

קכא  -ז

 .1בד"א שהשליח מודה שבאו לידו ונאנסו ,אבל אם
כופר במלווה או במפקיד ,שהשליח אומר להם "נתתים לכם" ,והם
אומרים "לא קבלנו"  -השליח אינו נאמן ,אפילו הם ב' מפני שהם
נוגעים בדבר ,אלא שהשליח נשבע היסת ונפטר והלוה או הנפקד
מקבלים חרם סתם שמסרו ליד השליח:

.1

קידושין)מג :(:שלח הלוה חובו למלוה ביד
שנים .טוען המלוה לא קבלתי – פטור הלוה ,שהן הן
שלוחיו והן הן עדיו )שמעידים שנתנו לו(.
√והשתא דתקון רבנן שבועת היסת )שאפילו כופר הכל
חייב היסת ,לפיכך אם יאמרו החזרנו ללוה חייבים היסת ,לכן אין דינם

כעדים שנוגעים בעדות( .לפיכך נשבעים העדים שנתנו למלוה
ונשבע המלוה שלא קיבל ופורע הלוה למלוה.
פרש"י :שדינם כחנווני על פנקסו ,שהשולחים נשבעים
ללוה שנתנו למלוה שהרי האמינו בשבועה ,אבל מלוה
שלא האמינם בשבועה נשבע ונוטל.
√ב"י – וה"מ כשהלוה מינה אותם שלוחים ,אבל כאן
שהמלוה מינה שלוחים ואינו יודע אם נתן לו הלוה והו"ל
הלוה אומר ברי שפרעתיך )שנתתי ליד שלוחך( והמלוה אומר
איני יודע אם פרעתיך ,ולכן אין על הלוה רק חרם סתם.

.1

השליח אינו נאמן.

סמ"ע :אינו נאמן כמו שליש להיות פטור בלא שבועה או
לפטור הלוה מחרם.

שהם נוגעים בדבר.
סמ"ע :דקי"ל שליש כשיש עליו תרעומת צריך להישבע
)נו/ג( .ג"כ אם היה אומר שלא מסר לו הלוה הרי צריך
להישבע ,ולכן אף שנשבעו שניהם שמסרו למלוה אינם
נחשבים כעדים לפטור הלוה מחרם.

קכא  -ח

 .1טור :אם השליח כופר בנפקד או בלווה ,שאומר "לא
נתתם לי" ,והם אומרים שנתנו לו  -נשבע השליח ללוה או לנפקד
במעמד הלוה או הנפקד שבועת היסת ונפטר ,והלוה או הנפקד נשבע
למלוה או למפקיד במעמד השליח שבועת היסת ונפטר:

.1

סמ"ע)מהרי"ל( :ראובן שלח מעות ללוי ע"י שמעון,
וטען שמעון שנתן המעות לאשתו שלו ,ולוי אומר שלא

נשבע השליח.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

בס"ד.

חו"מ
חלק ב7

הלכות העושה שליח לגבות חובו
השולח חובו על ידי שליח.

קיבלם מאשתו – ישבע שמעון שמסרם לאשתו ואין בזה
פשיעה של שומר שמסר לשומר דכל מפקיד ע"ד אשתו
ובניו הוא מפקיד )ב"מ לו .(.ואשתו של שמעון תשבע
שנתנה ללוי ופטורה ,ולוי ישבע לראובן שלא קיבלם וישלם
ראובן שנית.

והלוה נשבע ,,,ונפטר.
נתיבות)אורים( :דווקא כשלא מסר השטר ליד השליח,
אבל מסר לשליח השטר הלוה לא נאמן לומר פרעתי כ"ז
שלא נכתב שובר על השטר.

נשבע השליח.
ש"ך :דווקא כששניהם )שליח ולוה( כאן ומכחשים זה את
זה ,שאל"כ אין עליהם רק חרם סתם )כדלקמן ס"י(.

א.
סמ"ע:

והלוה נשבע למלוה.

ואע"פ שטענת מלוה ספק מ"מ כיון שהעד
)השליח( מסייעו מצטרף העד לטענת המלוה לחייב הלוה
היסת ,ואף שאין על השליח תורת עד כיון שצריך להישבע.

נשבע למלוה ,,,ונפטר.
ש"ך :אף מלוה בשטר הדין כן )שהלוה נשבע ונפטר(.
ואין לומר שמלוה בשטר המלוה ישבע ויטול ,שהרי חנווני
על פנקסו נשבע ונוטל מבעל הבית אף שהפועלים מכחישים
אותו כיון שבעל הבית הרשהו לתת .ג"כ הלוה נשבע ונפטר
אף שהשליח מכחישו כיון שהמלוה הרשהו לתת לשליח.
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תה"ד :ראובן שלח ביד שמעון מעות ללוי שיקנה לו
סחורה .שמעון אומר שנתן ללוי ולוי מכחישו:
דין שמעון – שישבע היסת נגד ראובן שנתן.
ולוי  -פטור מראובן ,שהרי אין לראובן עליו רק טענת
שמא.
ואם ירצה שמעון יכול לתבוע שבועת היסת מלוי ,ולא יכול
לוי לומר לאו בעל דברים דידי את.
ל"מ קודם שנשבע שמעון שאז ודאי בעל דברים שלו הם
שיתכן שיודה לוי ויפטר שמעון מהיסת ,אלא אפילו לאחר
שכבר נשבע שמעון הואיל וטוען שמידו נתן ללוי בעל
דברים דידיה הוא.
ש"ך – ולפ"ז אף אם פטר ראובן את שמעון מהיסת יכול
עדיין שמעון להישבע ללוי כיון דמידו נתן ללוי.
המשך תה"ד :מ"מ אין ראובן יכול לכוף שמעון
שישביע את לוי ,אא"כ פוטר את שמעון מהשבועה כלל
שלא ישבע אחד מהם לשקר ודאי.
והש"ך – ונ"ל שיכול לכופו להשביע ללוי ,שאין לומר
שודאי אחד ישבע לשוא ,שיאמר לו ראובן אם אתה בטוח
שאתה צודק תשבע ולוי לשקר נשבע.
מ"מ נ"מ כשמת שמעון או הלך למדינת הים ,אף שהכחיש
את לוי בב"ד מ"מ כיון שעכשיו אינו כאן שיתבענו להישבע
אין לראובן על לוי רק טענת שמא ויכול להחרים.

שבועת היסת.

קכא  -ט11
 .1בד"א כשעשהו )המלוה( שליח להביא את שלו ,אבל
אם לא עשהו שליח אלא שאמר לו הלוה או הנפקד תוליך לפלוני מעותיו
שבידי ,או שבא אחד ללוה או לנפקד ואמר פלוני עשאני שליח להביא
מעותיו ,והאמינו ומסר לו הממון ,והשליח אומר נאנסו או מסרתיה
למלוה) ,והמלוה אומר לא עשיתיו שליח ולא קבלתיו  -א.ישבע השליח שנתנם למלוה
)טור( וישבע המלוה או המפקיד בנקיטת חפץ שלא קיבלם  -ויגבה חובו
מהלוה או הנפקד ,שהשליח אינו נאמן לפי שהוא נוגע בעדות שהרי צריך
להישבע להיפטר.
ב.ואפילו יפטור הלוה או הנפקד את השליח משבועה כדי שלא יהיה
נוגע בעדות  -אינו מועיל.
ג.ומיהו אם מתחילה כשמסרו בידו פטרוהו משבועה יש מי שאומר
דמהני.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

בס"ד.

חו"מ
חלק ב7

הלכות העושה שליח לגבות חובו
השולח חובו על ידי שליח.

.1

קידושין)מג :(:שלח הלוה חובו למלוה ביד
שנים .טוען המלוה לא קבלתי – פטור הלוה ,שהן הן
שלוחיו והן הן עדיו )שמעידים שנתנו לו(.
√והשתא דתקון רבנן שבועת היסת )שאפילו כופר הכל
חייב היסת ,לפיכך אם יאמרו החזרנו ללוה חייבים היסת ,לכן אין דינם

כעדים שנוגעים בעדות( .לפיכך נשבעים העדים שנתנו למלוה
ונשבע המלוה שלא קיבל ופורע הלוה למלוה.
פרש"י :שדינם כחנווני על פנקסו ,שהשולחים נשבעים
ללוה שנתנו למלוה שהרי האמינו בשבועה ,אבל מלוה
שלא האמינם בשבועה נשבע ונוטל.

א.איזה שבועה נשבע כ"א.
הר"ן :מלוה נשבע שבועת המשנה שלא

קיבל ונוטל

)כמו פועלים נשבעים בחנווני על פנקסו(.

ושבועת השליח היא היסת כיון שנשבע ונפטר )ואינו
נטל(.
כ"ד הרי"ף ,לאפוקי הרז"ה דס"ל שאף שליח נשבע
שבועת המשנה.
ואע"פ שטענת הלוה על השליח מספק )שמא לא פרעו( ואין
נשבעים על טענת שמא ! י"ל כיון שהלוה טוען ברי שמסר
לשליח והמלוה טוען ברי שלא קיבל מצטרפים שני הטענות
ומשביעים השליח.
ולפ"ז :כשמת המלוה פטור השליח אפילו מהיסת דהוי טענת
הלוה שמא .וכן כשמת השליח נוטל המלוה בלא שבועה שהרי
טענת איני יודע אם פרעתיך כיון שאין כנגד המלוה שום
מכחיש.

ב.הר"ן :וכיון שהשליח נשבע אין לו תורת עד,
ואפילו יפטור הלוה את העדים )שליחים( משבועה לא
מהני ,שיש לחוש משום אותה הנאה שפטר אותם הלוה
משבועה הם מעידים.
ג.לפיכך :אם פטר אותם משבועה מתחילה – מהימני.

.1
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והמלוה אומר לא עשיתיו.

סמ"ע :כל הגה זו חסר בדברי המחבר והגיהו הרמ"א.
וכ"ה בטור.

או מסרתי למלוה.
נתיבות)ש"ך( :אף שלא מסרו בעדים ,הואיל ולא א"ל
למסור בעדים.

ישבע השליח.
סמ"ע :ישבע היסת .ואע"פ שטענת הלוה היא שמא )ולא
נשבעים על שמא( מ"מ מצרפים לטענתו טענת המלוה
שאומר ברי שלא קיבלם ,ומחייבים השליח היסת.
מתי מצרפים טענת ברי לטענת שמא
נתיבות:
לחייב שבועה ?
 הא דמצרפים דווקא בכה"ג שהגיעו המעות בודאי לידהשליח וספק אם יצאו ממנו דהוי ספק פרעון ,מש"ה
מצרפים לטענת ברי אף לשבועת היסת אף שהוא
נוגע.
 ואף שמצרפים להשביע המלוה אף שלא היו המעותבודאי בידו ,משום שבא ליטול ,ונשבעים אף בשמא
כיון שהשליח מכחיש )אבל לעניין שבועת היסת לא
משביעים רק כשבאו המעות לידו בודאי(.
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

-

אבל שלח ראובן ביד שמעון מעות ללוי לקנות לו,
שמעון טוען שנתן ללוי ,לוי טוען שלא קיבלם – אינו
יכול לצרף טענת שמעון כיון שאין בודאי שבאו
המעות ליד לוי ,והוי ספק חיוב ואין מצרפים טענת
נוגע לטענת ברי כנגד היסת.

ישבע השליח.

א.
ש"ך :בעה"ת)ר' אפרים(

– השליח נשבע תחילה

והמלוה נשבע כשבא להיפרע .
ול"נ – דרבנו אפרים ס"ל כר"י מיגאש שגם המלוה נשבע
היסת .וא"כ אחר שנוטל המלוה נשבע שאין לך היסת נשבע
ונוטל אלא אחר שנטל נשבע.
אבל לדידן שהמלוה נשבע תחילה בנק"ח ונוטל אפילו
המלוה נשבע לפני השליח ,דאיך ישבע השליח שמא בסופו
שלך דבר לא ישבע המלוה כלל )ולא יטול( ולא יתחייב
השליח שום שבועה.

וישבע המלוה.
ש"ך :קאי אטוען שליח מסרתי למלוה ,אבל טוען השליח
נאנסו א"צ המלוה להישבע כלל ,כיון שלא עשהו שליח.
א"נ מיירי אף בטענת נאנסו אלא שהשליח טוען שעשהו
שליח והמלוה מכחישו )שאז נשבע גם המלוה(.
כ"כ בעה"ת)ראב"ד( – כשלא שלח לו מכתב ולא היה
תנאי בניהם ובא אדם וא"ל ללוה פלוני עשאני שליח בעדים
שתשלח על ידי ,ושלח על ידו ונאנסו .או שאמר השליח
פרעתיך והמלוה אומר לא פרע ולא עשיתיו שליח – כיון
שאין עדים כאן ,כשטוען נאנסו נשבע המלוה שבועה חמורה
שלא עשהו שליח ולא קיבל המעות ויטול מהמלוה .והשליח
ישבע שבועת התורה שנאנסו.

ישבע השליח
נתיבות :ואם נאנסו ישבע

השליח שנאנסו ,ויכלול
שעשהו שליח .שאם לא עשהו שליח חייב השליח באונסים.
ערוה"ש)ש"ך( :ראובן הלוה לשמעון על המשכון
והפקיד המשכון ביד לוי .להפתעתו ראה המלוה המשכון ביד
שמעון )הלוה(  ,כשביקש המשכון מיד לוי טען לוי החזרתי
לך ע"י שליח .ושמעון טוען החזרתי לך החוב ע"י שליחך
וקבלתי חזרה המשכון ,וראובן אומר להד"מ לא שלחתי
שליח ואיזה רמאי רימה אתכם בשמי – ישבע ראובן שלא
שלח שליח וישלם לו לוי.

ישבע המלוה בנק"ח.
סמ"ע :כדין כל נשבע ונוטל ,ואע"פ שטענת הלוה שמא
מ"מ מצטרף השליח שברי שנתן לו.

בנק"ח
ש"ך :מקור הדין הוא הרי"ף שנשבע בנק"ח.
אבל בעה"ת)ר"י מיגאש ,ר' אפרים( – נשבע רק היסת.
כ"פ תו"ס רי"ד.
מ"מ לדינא גם הר"ן והריטב"א פסקו כהריף.
וכ"ד הרמב"ם ,טור ,ראב"ד ,רא"ש ,רש"ל.

שהשליח אינו נאמן.
יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

בס"ד.
סמ"ע:

חו"מ
חלק ב7

הלכות העושה שליח לגבות חובו
השולח חובו על ידי שליח.

שאם היה נאמן היה מחייב למלוה שבועה

דאורייתא.

אפילו יפטור הלוה השליח משבועה.

ב.
סמ"ע :שי"ל משום ההוא הנאה שפטרו משבועה מעיד.
אפילו יפטור.
ש"ך :והא )לז/יב( :השוכר ששילם כבר דמי השכירות
למשכיר ,ועכשיו יש ויכוח של מי הבית ,אין השוכר יכול
להעיד דהוי נוגע .ואם החזיר המוכר דמי השכירות לשוכר
כדי שיתנו למי שיזכה בדין – ה"ז מעיד.
וא"כ ג"כ אם יפטור הלוה לשליח משבועה שיעיד !
ל"ק :שם המשכיר מחזיר לשוכר את שלו שיעשה בו מה
שירצה ,אבל כאן הרי מיד התחייב השליח שבועה ללוה,
ואם הלוה יפטור אותו משבועה אף שאינו יודע מי צודק
חיישינן לאותה הנאה דפטרו שיעיד לטובתו.

ג.

מיהו אם מתחילה.

ש"ך:
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מהני – לעניין שיתחייב המלוה שבועה דאורייתא

בעד אחד.
והנ"מ אם תפס המלוה בפני העד ובפני עד נוסף .בשבועה
דרבנן לא מוציאים ממנו אבל בשבועה דאורייתא מוציאים
ממנו ששאר חילוקים בין דאורייתא לדרבנן לא שייכים כאן.

אם מתחילה
נתיבות :ויש עדים שהאמינו מתחילה ,שאל"כ אינו נאמן
שהאמינו בלא שבועה )ש"ך(.
ודוקא בהלוואה ,אבל בפקדון נאמן לומר שהאמינו מתחילה
במיגו דנאנסו )או"ת(.
ואם הלוה אמר בשעת מסירה תנו או זכו ,אפילו פטרו
מתחילה לא מהני כיון דשוב אין לשליח מיגו שהחזירו ללוה
)דכבר זכה למלוה(.

דמהני
ש"ך :מהני שני עדים לפוטרו מממון ,ובעד אחד לחייב
המלוה שבועה דאורייתא.

קכא  -ט .1 22ואם אין השליח צריך להישבע ,כגון שהלך
המשלח עם השליח ועמד מרחוק וראה שעשה שליחותו  -אינו נוגע
בעדות ,והרי הוא עד אחד ומזקיק למלוה שבועה דאורייתא .א .ואם הם
שני שלוחים והלך המשלח עימהם ועמד מרחוק וראה שעשו שליחותם
)הם עדים ופטור הלוה .ב.ול"נ דאינו נאמן כשנים( לשווינהו עדים על פיו לאפקועי
ממונא דמלוה:

.1

בעה"ת)ירולשמי( :חד בר נש הפקיד אצל
חברו גרבי יין ,וכפר בו הנפקד .בא לפני ר' ירמיה ,ועשה
את השליח )שעל ידו הפקיד אצל חברו( עד וחייב הנפקד
שבועה דאורייתא.
והמקרה היה כגון שהמפקיד עצמו הלך עם השליח דשוב
אין לו לחשוד דשליח נתן למפקיד ואין עליו שבועה כלל,
הילכך נעשה עד.
א.בעה"ת :ואם הם שני שלוחים והלך המשלח
עימהם ועמד מרחוק וראה שעשו שליחותם הם עדים
ופטור הלוה.
ב"י – ויש לתמוה ,דבשלמא בשליח אחד נסמוך על הלוה
שראה שעשה שליחותו ויש לו דין ע"א לחייב המלוה
שבועה דאורייתא כיון שאינו מחייבו ממון.
ב.אבל כשהם שניים איך נחייב ע"פ הלוה )שהוא
בע"ד( להוציא ממון מהמלווה ?

.1

ועמד מרחוק.

ש"ך :היינו מלוה בשטר ,אבל מלוה בע"פ כשטוען כן
א"צ לעדותן ,דהוי כטוען פרעתי דנאמן.
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

ומזקיק למלוה שבועה דאורייתא
סמ"ע :ואף שעד אחד לא מחייב שבועה דאורייתא רק
לפטור ולא ליטול )כמ"ש פד/ו( ,מ"מ יכול להביאו לידי
שבועה דאורייתא כגון שפרע לו שנית בפני העד הראשון
ולפני עד נוסף ושניהם עדים על פרעון שני ,ויחזור ויתבענו
על פרעון ראשון בעד אחד ואז יחייבהו שבועה דאורייתא.

אינו נוגע בעדות.
קצה"ח :כתובות)פד (:בע"ח

תפס מרועה היתומים
שור ואמר תפסתי בחיי אביהם )דמהני תפיסה( .והרועה
אומר לאחר מיתה תפסת :
אר"נ :על הרועה להביא ראיה שתפס לאחר מיתה לפי
שבע"ח נאמן במיגו דלקוח.
הר"ן – וא"ת לא נצריך לבע"ח שבועה משום דרועה הוי
ע"א ?
וי"ל כיון שלפי דברי הרועה תפס בע"ח לאחר מיתה הרי
הרועה חייב לשלם ליתומים ,וא"כ הוי נוגע.

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

בס"ד.

חו"מ
חלק ב7

הלכות העושה שליח לגבות חובו
השולח חובו על ידי שליח.

וקשה :גם כאן הרי לפי דברי השליח פרע למלוה ולא לקח
ממנו שטר ,וא"כ חייב השליח לשלם ללוה והוי נוגע ?
ואפשר דהמחבר מיירי באופן שפטור מלשלם )נח/א – שלא
הזכיר לו שטר( ,אבל במקום שהזכיר לו שטר שהשליח
צריך לשלם לא הוי עד.
ואף שבזה שמעיד הרועה שלאחר מיתה תפס הוי לחובת
הרועה ,עכ"ז נוגע לא מעיד אף לחובתו.

הם עדים ופטור הלוה

א.
סמ"ע :ג"ז חסר בדברי המחבר ,והוסיפו הרמ"א.
ב .ול"נ דאינו.
סמ"ע :גם בזה כוונת הרמ"א להגיה בדברי
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ול"ק דכיון שהלוה עצמו ראה הפרעון הרי כאילו הוא עצמו
פרע ואין כאן שלוחים כלל ,לפיכך אינו נוגעים בדבר והוי
עדים.
]ערוה"ש :פירוש זה שאומר שראה שעשו שליחותם אינו
להכחיש עדותם ,אלא שעי"ז יכול לטעון ברי ,והעדים
ממילא נכשרים [.
כ"כ הב"ח – כהטור ,אלא שתירץ בעניין אחר.
לאפוקי הע"ש – שפסק כהרמ"א.

הם עדים.
נתיבות :ול"נ דאינו נאמן כשנים – אבל כעד אחד נאמן
המחבר

"לשווינהו עדים" ,וכ"ה בב"י שתמה ע"ז.
]כלומר :כל הקטע הוא מדברי המחבר ,שדעת המחבר
שאינו נאמן כשנים לשווינהו עדים.[ ,,,
ונראה מהב"י שאף בעד אחד לחייב שבועה דאורייתא לא
היה לנו להאמין ללוה ,שהרי אם לא ישבע המלוה לא ישלם
לו הלוה.
ולתרץ קושיית הב"י :הטור מיירי ששמעון הלוה ראה
השליח עושה שליחותו לפני שהיה הכחשה של המלוה,
לפיכך נאמן והוי השלוחים עדים .ודומה למ"ש המחבר
)ט.1ג( שאם פטר הלוה השליח מתחילה נאמנים השליחים
להיות עדים.
ולפ"ז :י"ל שהמחבר לא חולק ,וחזר בו ממ"ש בב"י ,ולכן
ל"צ להגיה כלל ,אלא שיש להוסיף תיבה אחת "וראה שעשו
שליחותם נאמן לשווינהו עדים ,ע"פ.",,,
והש"ך – חולק על פירוש הסמ"ע ,אלא כפשוטו שנאמן.

)או"ת כסמ"ע(.
שלפי הש"ך הטעם שנאמנים במיגו )שהיה אומר הלוה אני
פרעתי והשליחים מעידים שפרע( ה"מ בע"א ,אבל בשנים
הוי מיגו בשנים דל"א.
ערוה"ש :וזה שנתבאר כשאין צריך השליח שבועה
נעשה עד כשר ,זה דווקא כשא"ל המלוה צא ופרע החוב
לפלוני שאז אין השליח זוכה למלוה ,ואם ירצה הלוה יכול
ליטול חזרה מהשליח ולחזור בו משליחותו.
אבל אמר בלשון הולך או זכה שאז תיכף זכה השליח
להמלוה ואין הלוה יכול לחזור בו ,ואם חזר השליח ונתן
ללוה חייב השליח באחריותו .לפיכך אינו נעשה עד ,שדוקא
כשיכול השליח לחזור בו משליחותו וגם פטרם משבועה
שיכול לומר החזרתי ללוה – אינו נוגע.
אבל בזה אם יאמרו שהחזיר ללוה חייב ,א"כ מוכרח לומר
שנתן למלוה ואין לך נוגע גדול מזה.

קכא  -י

.1רמב"ם :בד"א כששניהם לפנינו השליח והמלוה
ומכחישים זה את זה ,אבל אם בא השליח לבדו ואמר נתתי כמו שאמרת
לי  -אינו יכול להשביעו שעשה שליחותו ,שהרי אין שם טוען עליו ודאי
שלא עשה שליחותו.
א.וכן אם מת השליח או הלך למדינת הים ובא בעל חוב לתבוע את הלוה,
אינו יכול להשביעו שלא פרעו השליח ,שהרי אין כאן מי שטוען עליו
ודאי שלקח ,אלא מחרים הלוה חרם סתם ומשלם החוב שעליו:

.1

הר"ן :טעמו – דכשטוען השליח פרעתי אין הלוה
יודע אם פרעו או לא ,ולא יכול להשביע השליח שמא
לא פרע ,דהוי טענת שמא .רק כשיש צירוף שהמלוה
אומר ברי שלא נפרעתי משביעים לשליח.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

.1

אינו יכול לשביעו שעשה שליחותו.

ש"ך :ומיירי שהיורשים תובעים הלוה )שאל"כ ודאי
נפרע אביהם ופשיטא שאין יכול להשביע השליח( ,וא"כ

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

בס"ד.

חו"מ
חלק ב7

הלכות העושה שליח לגבות חובו
השולח חובו על ידי שליח.

צריך הלוה לשלם שנית ליורשי המלוה ואפ"ה אין יכול
להשביע השליח )תה"ד(.

א.
ש"ך:

וכן אם מת השליח.

ולא טען ודאי שפרע לבע"ח ,אף שטען הלוה
שהשליח א"ל שפרע לבע"ח – לא נאמן.
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אבל אם היה השליח טוען לפני ב"ד שפרע ,אף שמת אח"כ
צריך בע"ח להישבע.
ערוה"ש :ודוקא השליח שעשהו הלוה ,אבל שליח
שעשהו המלוה )אפילו מלוה בשטר( א"צ הלוה לשלם שוב,
כיון שאומר שמסרו לשליח המלוה ,והמלוה מודה שעשהו
שליח .ואף להשביע הלוה לא יוכל שהרי אין מי שיכחישו.

קכא  -יא

.1ת' הרא"ש :ראובן שאמר ללוי מנה שאתה חייב לי
תנהו לשמעון שהוא דר בעירך שאני חייב לו :לוי אומר נתתיו ,ושמעון
אומר לא קבלתיו  -הדין בזה כמו שנתבאר באומר "תוליך לפלוני מעותיו
שבידי" )כיון שאין חילוק בין תן להולך הדין הוא כמו הולך :לוי נשבע היסת שעשה שליחותו ונפטר .ושמעון נשבע בנק"ח
ונוטל(.
 .2הגה :נמ"י  -מי ששלח שלוחו למשכן לו משכון ומשכנו :
א.ואינו יודע אצל מי  -הוי פשיעה וחייב לשלם לו.
ב.ואם אמר אצל פלוני והוא )אותו פלוני( כופר  -חייב לשלם דהו"ל למשכנו בעדים.
ג.אבל אם המשלח ציוהו למשכנו אצל פלוני והוא כופר פטור.
ט ::הנותן כליו לסרסור למשכנם לו ,ואמר איני יודע היכן משכנתים,
כפול קפה
כפול
קפה –– ט
פשיעותא היא וחייב לשלם ,ואם א"ל משכנם ביד פלוני וכן עשה ,ואחר כך כפר בו אותו פלוני
פטור הסרסור:

.2

* :פירוש הנמ"י :מי ששלח שלוחו שיתן משכון
שלו לאחד המלווים )שיוכל לקבל מהם הלוואה( ,והלך
השליח ומשכן:
א.אם השליח לא זוכר אצל מי משכן – חייב השליח
לשלם ,דהוי פשיעה שאינו זוכר.
ב.ואם זוכר שאצל פלוני משכנו ,ואותו פלוני כופר
שלא משכנו אצלו כלום – ג"כ חייב השליח ,שהיה לתת
המשכון בעדים.
ג.ואם המשלח א"ל משכן אצל פלוני ,ואותו פלוני
כופר – פטור השליח.

ב"י)הגמ"י( :לוה שנתן דמי פרעון לערב לתת למלוה ,ישבע
הלוה שנתנם לערב ויפטר ,במיגו שהיה אומר למלוה פרעתיך.
ואם המלוה כופר שלא העמידו ערב ישבע הלוה שהעמידו ערב
ושמסר לו החוב ונפטר.

.1

הדין כמו ,,,תוליך

קכא  -יב

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

ש"ך :שאין חילוק בין הולך לתן אלא לעניין זכייה ,שי"א
שהולך לא כזכה ותן כזכי ,אבל לעניין שבועה אין חילוק .

2א .חייב )השליח( לשלם
ש"ך :אף שהמלוה )שלקח המשכון(

יכול לפטור עצמו
בנאנסו )וא"כ גם השליח יפטר( מ"מ נאנסו לא שכיח.
ערוה"ש – חייב לשלם מה שהמשכון יותר מההלוואה
שקיבל.

ב.
או"ת:

לתת בפני עדים.

ואף שגם בפני עדים יכול לטעון אח"כ שנאנסו,
מ"מ המשלח יכול לומר שאולי על שבועה דאורייתא אינו
חשוד ,אבל עתה שנתת לו בלא עדים אין עליו רק היסת
קילא ליה.
ערוה"ש)ש"ך( :וכן אם הלוה שלח חובו למלוה ואינו
זוכר ביד מי ,והמלוה אומר שלא קיבלם – צריך הלוה
לשלם שנית בלא שבועה ,דלא גרע אם אין השליח לפנינו
להכחישו ,מ"מ מטיל הלוה חרם.

יח ִתי:
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קכא14 -

 .1רמב"ם :לוי שבא בשליחות ראובן לגבות משמעון 50
דינרים שחייב לו וגבאם ממנו ,וראובן אומר לא שלחתיו לגבות אלא  20ו
 20בלבד הביא  -ישלם שמעון אחר שישבע המלוה בנקיטת חפץ שלא
שלחו רק להביא  ) 20ושלא קבל אלא  20והשליח ישבע היסת לשמעון שכל ה  50נתן

למלוה(.

.1

והטור :חולק על הרמב"ם ,כיון שראובן מודה
שעשהו ללוי שליח וברשותו נתן ,אלא שטוען ששלחו רק
ל  ,20ראובן הפסיד עצמו במה ששלח שליח שאינו נאמן.
לכן ישבע שמעון שנתן  50ויפטר.
כ"פ הב"ח.

.1

ישלם שמעון אחר שישבע ראובן.

סמ"ע :משום דהו"ל טענת ראובן ברי שלא שלחו רק על
 20וטענת שמעון ספק ,וטענת ברי עדיף.
והטור – חולק על הרמב"ם ,ישבע שמעון ויפטר.
הג" הסמ"ע)ב"י( :ראובן שלח לוי שייקח עבורו
הלוואה משמעון ועשה כן .שמעון טוען נתתי  50ראובן טוען
קבלתי רק  – 20כאן שהוא להוציא מיד ראובן גם הרמב"ם
מודה שנשבע ראובן דאורייתא של מודה במקצת ונפטר
)ולא נשבע היסת ונפטר(.

הש"ך:

חילוקי דינים בדעת הרמב"ם.

א .לוי שבא בשליחות ראובן לגבות חובו משמעון.
שמעון טוען שנתן לו  ,50ראובן טוען ששלחו ל 20
ונתן  ,20ולוי מכחיש שנתן לו  – 50נשבע ראובן
בנק"ח ונוטל עוד  30משמעון ,ולוי נשבע היסת שנתן
 50ונפטר ,ואין לשליח שוב דין ודברים על ראובן.
ואם היה ראובן חשוד נוטל בלא שבועה.
אם נטל ראובן ולא רצה להישבע לא מוציאים ממנו
כיון שהשבועה רק מדרבנן ,שהרי מעיקר הדין היה

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

נוטל ראובן בלא שבועה כיון שהחוב ברור והפרעון
שמא.
ב .שלח ראובן את לוי ללוות לו משמעון .ראובן טוען
שלחתי ללוות לי  20ולוה  ,20שמעון אומר לוה – 50
אין לשמעון על ראובן אלא חרם סתם ששלחו רק ל
 20ושקיבל רק  ,20והשליח נפטר בהיסת.
מת השליח ,אף שהכחיש את ראובן בב"ד כיון שעתה
אינו תובעו ,ולשמעון טענת שמא – מקבל חרם ונפטר.
אם טוען שבועה ברי ששלחת ללוות  – 50ישבע
ראובן דאורייתא נגד שמעון ונפטר.
ג .ת' מבי"ט :ראובן ביקש משמעון הלוה שיתן המעות
ללוי ,ולוי שלחו לראובן ע"י שליח.
טוען ראובן שקיבל פחות מחובו ,שמעון טוען שנתן
הכל ליד לוי ,לוי אומר מה שקיבלתי שלחתי ביד
שליח ואינו זוכר ביד איזה שליח.
תשובה :שמעון פטור אף משבועה ,כיון שלוי אינו
מכחישו אלא שחייב חרם.
לוי – חייב לשלם ,כיון שלא ידע ביד מי שלח והוי
פושע.
ואין דבריו נראים לי :שלוי טוען שאינו יודע
החשבון וכל מה שקיבל שלח לו ,הו"ל כאומר איני
יודע אם אני חייב לך ,שיתכן שלא קיבל יותר משמעון
ממה שהגיע לראובן .לפיכך לוי פטור.
ואף אם היה יודע לוי שקיבל יותר ושלחו – פטור,
שהרי היה לו רשות לשלוח ביד איזה נאמן וכן עשה,
שהרי טוען הכל שלחתי.
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סימן קכב :מת המלוה או ביטל שליחותו או
הרשאה.
ובו ט סעיפים.

) ב"ד :ע .קד .גיטין :מח .כתובות :צד( .

קכב  -א

 .1אע"פ שלוה ששלח למלוה חובו בצוויו על ידי שלוחו
ונאבד פטור ,כמו שנתבאר בסימן שקודם זה ,אם ירצה הלוה )או נפקד( לא
ישלחנו לו על ידי שלוחו אפילו אם יש עדים שעשאו שליח להביאו לו עד
שיבוא בהרשאה.

א .הגה :מהרא"י :מיהו נוהגים האידנא שאם מעמיד לו ערב בעד הרשאה  -צריך לדון עמו,
אע"פ שאינו שלוחו כלל אם נראה לבית דין שהוא זכות למלוה דזכין לאדם שלא בפניו.

 .2והטעם :מפני שיש לחוש שמא ימות המלוה קודם שיתן לשליח ,ואם
נאנסו בדרך יהיה חייב לשלם ליורשים כיון שלא נתנם לו עד שמת
המלוה.
א.לפיכך עצה טובה ללוה או לנפקד שלא יתננו לשליח אלא אם כן בא
בהרשאה שהקנה לו קניין אגב קרקע מה שיש לו אצל פלוני.
ב.הגה  -מיהו אם ידעו שמת לא יתנו לשליח

)תשובת הרא"ש כלל סב(:

.1

הרי"ף :ואם לא רוצה הלוה )הנפקד( לתת ליד
השליח שעשאו בעדים – לא חייב ,שהרי אמרו נהרדעאי
)ב"ק ע (.כל אורכתא )הרשאה( שלא כתבו בו "לך תדון
וזכי לנפשך" לאו אורכתא הוא ,דא"ל לאו בעל דברים
דידי את.
הרא"ש :וצריך לתת טעם לדבר ,כיון שיודעים שעשאו
שליח ואם ימסור לו יפטר מאחריות דשולחו של אדם
כמותו  ,איך יכול לומר לו "לאו בעל דברים דידי את" ?
וי"ל דחיישינן שמא יבטל המפקיד שליחות השליח בפני
עדים ,אבל כשכותב לו הרשאה "זיל דון ואפיק לנפשך"
הוי כאילו נתן לו במתנה ושוב לא יכול לבטל.
ואע"ג דקי"ל "שליח שווייה" כשכתב לו "זיל דון"  ,היינו
לעניין שהשליח לא יכול לתפוס לעצמו ,אבל ודאי לא
יכול לבטלו.
א.ד"מ)מהרא"י( :מה שנוהגים האידנא שאחד
שתובע חברו בשביל אחר אע"פ שאין לו הרשאה כלל,
ולא עדים שעשהו שליח ,רק אומר שרוצה להתערב על
ההרשאה וכופים הנתבע לעמוד לדין עמו – אם רואים
ב"ד זכות למפקיד /מלוה זכין לאדם שלא בפניו .אבל אם
נראה לב"ד שאין זה מכוון לטובת המלוה אין בדבריו
כלום.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

ב"י)מהר"ם( :ראובן טוען על האפוטרופוס שלו
שפשע במה שטען בב"ד מה שלא ציווהו ומפני כך נתחייב
–
אם טוען "אם היית טוען כדבריי הייתי נשבע ונוטל או
נשבע ונפטר ועכשיו כנגדי נשבע" אין זו פשיעה ,דמי
יאמר שהיה נשבע.
ולא נקרא פושע אא"כ טוען "אם היית טוען כדבריי
הייתי נוטל בלא שבועה".

.2

ב"ק)קד :(:אמר ר' אבא לרב ספרא כשתהייה שם
תביא חובי מרב יוסף .כשבא ר' ספרא א"ל רב יוסף מי
כתב ר' אבא "התקבלתי בקבלתו של רב ספרא" ,ולבסוף
אמר גם זה לא מהני שמא כבר מת ר' אבא ונפלו המעות
ליורשים.
פרש"י :מת רבי אבא – שכבר זקן היה ובטל
שליחותו קודם שתקבלם ,ואם יאנסו ממך יתבעו היתומים
ממני.
√כ"פ הטור :והטעם – מפני שיש לחוש שמא ימות
המלוה קודם שיתן לשליח ,ואם נאנסו בדרך יהיה חייב
לשלם ליורשים כיון שלא נתנם לו עד שמת המלוה.
א).שם( :ואלא מאי תקנתא ?
א"ל ניקנינהו אג"ק ,ותא את כתוב התקבלתי.
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כי הא דרב פפא הוה מסיק תריסר אלפי זוזי בי חוזאי,
אקנינהו ניהליה לרב שמואל בר אבא אגב אסיפא
דביתיה ,כי אתא נפק לאפיה עד תווך.
פרש"י :התקבלתי – שכתב רבי אבא "התקבלתי
מעותיי בקבלתו של רב ספרא".
ניקנינהו נהליה אג"ק – ויהיו שלך בכל מקום שהם.
אסיפא דביתיה – מפתן ביתו שדינו כקרקע.
נפק לאפיה עד תווך – הלך לקראתו עד מקום
שנקרא תווך.
כ"פ הטור :לפיכך עצה טובה ללוה או לנפקד שלא
יתנו לשליח אלא אם כן בא בהרשאה שהקנה לו קניין
אגב קרקע מה שיש לו אצל פלוני.
ב.טור :ואם הקנהו לו ממון אגב קרקע אפילו מת
המשלח לא זכו בו יורשיו.
ד"מ)ת' הרא"ש( – וה"ד שאם נתנו לשליח לאחר
שמת המשלח ונאנס שפטור ,אבל כשיודע שמת ודאי בטל
השליחות ולא יתן לו הממון רק ליורשים.

הקדמה
.0
ערוה"ש :מי שעשה שליח אפילו כתב לו הרשאה יכול
לבטלו אח"כ משליחותו בדיבר בלבד .שאומר "אני מבטל
את השליחות" אף שלא בפני השליח.
ואפילו בגוי הדין כן )אה"ע קמא(.
ואפילו קנו מידו על השליחות יכול לבטלו בדיבור ,שכל
דבר שא"צ קניין אין הקניין מועיל )כמו במתנת שכ"מ(.
ואפילו בלא עדים יכול לבטל השליחות רק שנתברר
שביטל ,שלא נבראו עדים בדיני ממונות לשקרנים ,ורק בגט
הצריכו לבטל בפני עדים מפני חשש ממזרות שהאישה לא
תדע ותינשא.
מ"מ אחר שעשה השליח שליחותו לא שייך ביטול.

.1

אפילו יש עדים.

סמ"ע :וכ"ש אם יש עדים שאמר לשולחו ע"י שליח זה
שאז לכו"ע נפטר הלוה ,עכ"ז יכול הלוה למאן לשלוח.

א .אם נראה לב"ד
ש"ך)מהרא"י( :אבל אם נראה שזה שרוצה להתערב
כוונתו מחמת מריבה עם הנתבע או כדי להבהילו לתת לו
ממון – פשוט שאין ממש בתביעתו .כ"כ הסמ"ע.

.2

שמא ימות המלוה.

סמ"ע :ובטור – הביא עוד טעם שמא ביטל השליח
שליחותו ,שאז חייב הלוה אם נאנס מיד השליח.
והמחבר – לא כתב טעם זה ,דס"ל כבעה"ט שנפטר לוה
אפילו בלא הרשאה.
ואף שלא חיישינן למיתה ,ה"מ לאיסורא )בין אדם למקום(
אבל בממון )בין אדם לחברו( יכול לחוש לא לבוא להפסד.
מיהו י"א שאף בממון לא חיישינן למיתה אלא בזקן.

ימות המלוה
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

קכב 2 -

והש"ך :לא חיישינן שמא מת או ביטל שליחותו )ולכן
לא תיקנו חכמים באונס כזה שיפטר(.
בביטול שליחות – קי"ל כבעה"ט שמחייב לתת לשליח
אע"פ שיכול לבטל השליחות ,דחזקה שבעה"ב עומד
בשליחותו.
ועוד שמהר"א ששון כתב דקי"ל כהני רבותא שאם לא ידע
שביטל שליחותו שפטור.
מת – כמו שלא חיישינן לביטול שליחות גם לא חיישינן
למיתה .ובגמרא מיירי שרבי אבא היה זקן.
כ"ד התו"ס ,אגודה – שיש להחזיקו בחזקת חי.
וגם דעת הרא"ש – שלא יכול לעכב לפרוע לשליח מטעם
מיתה ]שהרי כתב רק מטעם ביטול שליחות[.
וגם דעת הרי"ף כן :ומ"ש שיכול לומר לו "לאו בעל דברים
דידי את" ,לא בגלל החשש שמא יבטל או ימות ,אלא שיש
לו טענות נגדו או כופר ,שיכול לומר שאין רצונו לדון עמו ,
אבל אם באמת אין לו טענות רק שחושש לפרוע לשליח,
אין יכול לדחותו.
כ"כ בעה"ת – שאין יכול לדחותו בטענת ביטול שליחות או
מות  ,אע"פ שהביא בתחילה דברי הרי"ף בסתם.
ולא כמו שהבין הרא"ש בדעת הרי"ף.

יהא חייב לשלם ליורשין.
ש"ך :וכבר כתבתי שיש פוסקים דפטור מלשלם ,דסתמא
לא חיישינן למיתה.
ואפילו ידע שמת ונתן לו פטור ,דמיתה לא מבטלת הרשאה.
וכ"ד בעה"ט ,רש"ל ,בעה"ת ,ראב"ן ,הג"א.
רש"ל – רק בידוע שמת יכול הנתבע לדחותו ולומר שמא
יבטלו אותך היורשים.
משמע שהיורשים ודאי יכולים לבטל .כ"כ מהרי"ו.

אבל שליח בעדים ללא הרשאה:
בעה"ט ,בעה"ת – פטור אף שידע שמת ,דמיתה לא
מבטלת שליח.
לאפוקי ב"י – בעה"ט מודה במת שנתבטלה ,ואף
בהרשאה אם מת נתבטלה ,ואם ידע שמת ונתן לו חייב
באחריותו ,והראיה מרבי אבא.
ודעת הרש"ל – אם ידוע שמת נתבטלה שליחות וחייב
באחריות .וכ"ד הראב"ן.
ודעת המחבר :מיתה מבטלת אפילו הרשאה.
וכ"ד הרא"ש ,טור)רמ"ה( ,הגמ"י ,ריטב"א.
כ"כ התו"ס – אם מת נתבטלה השליחות.

סיכום:

מתי נתבטלה השליחות.

א .כשעשאו בהרשאה ומת המורשה:
לא נתבטלה – ש"ך]בעה"ט ,בעה"ת[ ,ראב"ן ,הג"א.
ואו"ת :אפילו בלא הרשאה אין מיתה מבטלת
השליחות.
והנתיבות :וגם אם א"ל המלוה ללוה שלח ע"י פלוני
ומת קודם ששלח ולא ידע שמת פטור הלוה ,וטעמו
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כשא"ל שלח לי ע"י פלוני לבד משליחות יש כאן דין
ערב דלא גרע מערב שאמר תן מנה לפלוני ואני ערב.
רש"ל :מ"מ היורשים יכולים לבטל.
נתבטלה – מחבר ,רא"ש ,טור)הרמ"ה( ,הגמ"י,
ריטב"א ,תו"ס ,אגודה.

לא בטל
בעה"ת,
בעה"ט

לא מבטלת – ש"ך]בעה"ט ,בעה"ת[.
מבטלת – ב"י]בעה"ט[ ,ש"פ.

ב.
סמ"ע:

ב .כשעשאו שליח בעדים וביטלו.

סיכום:
כשעשהו שליח בעדים
מת המשלח ביטל
המשלח
בטל
בטל
הרמ"ה ,ב"י

קכב 3 -

כשהרשהו
ביטל
מת המרשה
המרשה
בטל
לא בטל
בעה"ת ,בעה"ט ,מהרי"ו,
רש"ל ,ראב"ן ,רמב"ם,

הג"א ,הרמ""ה ,רי"ף,
ראב"ד.
ראב"ד
בטל
הרא"ש ,מחבר,
הגמ"י ,ריטב"א,
תו"ס ,אגודה.

ואם ידוע שמת לא יתנו לשליח.

משמע אף בהקנה אגב קרקע ,דקאי על דברי
המחבר .כ"כ ד"מ)ת' הרא"ש(.
דאף שהקנהו אג"ק היינו שלא ירא מלתת לשליח שמא ימות
ואם יארע אונס פטור ,מ"מ כוונתו שיהא רק שליח ,ולכן
כשידע שמת המשלח לא יתן לשליח.
והש"ך – זה אינו ,שאין לחלק בין ידע ללא ידע לדעת
המחבר  ,אלא אף שידע שמת ונתן פטור מאחריות.
ואפשר שכ"ד הרמ"א שאמר שלא יתן לכתחילה ועצה טובה
קמ"ל ,ולא כתב שאם נתן חייב.

קכב  -ב  .1העושה שליח בעדים להביא לו מה שיש לו אצל
פלוני וביטל השליחות קודם שיתן זה לשליח ,ולא ידע הנתבע בביטול
ונתן לשליח ונאבדו  -פטור הנתבע.
א.הגה :וי"א דחייב אא"כ כן כתב ליה זיל דון ואפיק לנפשך

.1

בעה"ט :אפילו ביטל המלוה שליחותו קודם
שיגיע המעות ליד השליח ,ואח"כ נתנם הלוה לשליח
ונאבדו – פטור ,שיאמר הלוה אני סמכתי עליך שתעמוד
בשליחותך .שכשם שחזקת שליח עושה שליחותו כך חזקת
בעה"ב שעומד בשליחותו ,ולא היה לך לחזור ולהפסיד
לי.
א.והראב"ד והרא"ש – אם ביטל שליחותו חייב
הלוה באחריות אם נאבד ,אא"כ כתב לו "זיל ואפיך
לנפשך" דהוי כוונתו במתנה ושוב לא יכול לבטלו.

.1

פטור הנתבע.

סמ"ע :ב"י ,ד"מ – לדעת הרי"ף והרמב"ם אף שידע
השליח שבטלו אם הנתבע לא ידע פטור הנתבע מאחריות.
כ"פ הנתיבות.
ודוקא אם דן המורשה ונתחייב  ,אם ידע המורשה בביטול
אע"פ שהנתבע לא ידע דינו בטל )כמ"ש הרמ"א ג( כיון
שאין כל כך הפסד לנתבע שיחזור וידון עמו.
והש"ך – כשידע השליח חייב הלוה באחריות :

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

)טור בשם הרא"ש(:

שהב"י וד"מ מיירי כשבא השליח בהרשאה שאז הלוה היה
חייב לתת לו )כמ"ש ס"ג( ,אבל כאן שאין הרשאה כיון
שידע השליח שבטלו התבטלה החזקה )ששליח עושה
שליחותו( וסמך רק על דיבורו של בעה"ב שלא יבטל ,כיון
שנתן בלא הרשאה חייב באחריותו.

א.
ש"ך:

וי"א דחייב.

והרש"ל פסק כהמחבר ,דאע"ג שיכול המשלח
לבטל שליחותו מ"מ מה ידע הנתבע ,ואין אונס גדול מזה.
כ"פ ערוה"ש.
ועוד שאל"כ מה הועילו חכמים בתקנתם ,שכ"א יבטל
שליחותו כדי שיהא האחריות על הלוה.
ומזה גם נשמע שאם ידע השליח בביטול חייב הלוה,
דהשתא אין לומר מה הואילו בתקנתם שמסתמא השליח
שביטלוהו לא ילך ,וגם לא שייך לומר אין לך אונסים
גדולים מזה ,שהיה ללוה לחזור אם בטלוהו.
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 .1מי שהרשה לאחד ורצה לבטל השליחות ולהרשות

א.הגה :ואם ירצה יוכל לומר שגם הראשון יהא שליחותו קיים וכל אחד משניהם יהיה
מורשה בדבר )תשובת הרא"ש (.

 .2רמב"ם :ואין הנתבע יכול לדחות למורשה לומר שמא המורשה ביטל
שליחותך והרשה אחר ,שהרי זה אומר לו "תן לי מה שיש בידך וזאת
הרשאתי תהיה אצלך" ,ואם ביטל שליחותי הוא הפסיד על עצמו
והנתבע פטור ,שהרי בהרשאתי נתן.
 .3וכן אם עומד המורשה בדין עם הנתבע ונתחייב המרשה  -אין
המורשה יכול לסתור הדין בטענה שכשעמד עם זה בדין כבר ביטל
שליחותו.
א.הגה :מיהו אם ידע המורשה בביטול שליחותו אע"פ שהנתבע לא ידע  -דינו בטל וצריך
לחזור ולדון )ב"י(:

.1

הרא"ש :כיון שהרשהו לשלוחו וכתב לו "זיל דון
ואפיק לנפשך" הוי כאילו נתנו לו במתנה ותו לא מצי
מבטל ליה.
√אבל הרמב"ם – מי שהרשה לאחד ורצה לבטל
השליחות ולהרשות לאחר רשאי.
כ"כ הרי"ף )רב יהודאי(.
כ"כ הרשב"א – אם הרשה את שמעון ,ואח"כ הרשה ללוי
ה"ז ביטל הרשאת שמעון.
א.הרא"ש :ואם ירצה יוכל לומר שגם הראשון יהא
שליחותו קיים וכל אחד משניהם יהיה מורשה בדבר.

.3

הרא"ש :אף להרמב"ם והרי"ף אם עמד המורשה
בדין עם הנתבע ונתחייב המרשה  -אין המורשה יכול
לסתור הדין בטענה שכשעמד עם זה בדין כבר ביטל
שליחותו ,דכיון שנזקקו ב"ד לדון ע"פ ההרשאה שכתב לו
"זיל וכו" דיניהם דין ,וכן אם נתן הממון ונאנס פטור.
א.ב"י :מהרא"ש משמע – שאם ידע המורשה בביטול
ועכ"ז הלך ודן עם הנתבע ,יכול המרשה לבוא לסתור
הדין אף שהנתבע לא ידע מהביטול.

.1

לבטל השליחות

ש"ך :נראה דאפילו כתב לו הרשאה שהקנה לו הממון
אג"ק יכול לבטל ההרשאה.
שהרי זהו לשון הרמב"ם ,והרמב"ם ס"ל שאין הרשאה
מועלת אלא כשהקנה לו גוף הממון ,ואפ"ה כתב שיכול
לבטל ההרשאה.
וכ"מ מהטור והמחבר – שיכול לבטל ההרשאה בכל עניין.
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

ואע"ג דכשמת לא נתבטלה ההרשאה כשהקנה אג"ק מ"מ
יכול לבטל.
נתיבות  -והטעם שמיתה אינה מבטלת ההרשאה :
והרמב"ן כתב הטעם דבהרשאה אף שהיא בקניין אין
המורשה יכול להחזיק לעצמו כיון דהוי מתנה ע"מ להחזיר.
וע"כ היה מתנה ע"מ להחזיר כשירצה המרשה ,א"כ ג"כ
כשמת המרשה כ"ז שאין היורשים רוצים שיחזיר המתנה
הוי מתנה אף שמת  ,לכן מיתה לבד לא מבטלת ההרשאה עד
שיבטלוה היורשים.

3א .מיהו אם ידע
מיהו הש"ך :חולק ,גם הרא"ש ס"ל כהרי"ף והרמב"ם
שיכול לבטל ההרשאה וה"ד שחוזר ולוקח ההרשאה ממנו.
אבל כשמניח בידו ההרשאה לאו כל כמניה לבטל ההרשאה,
ואפילו ידע המורשה בביטול כיון שהנתבע לא ידע ודן על פי
הרשאתו – אינו חוזר.
ואפשר שכן דעת המחבר ,שלא כתב כן בב"י רק הרא"ש,
אבל לדעת הרמב"ם כיון שיכול המורשה לחייב הלוה לתת
לו ,כל שלא ידע הנתבע אינו חוזר כדינו ,ולכן השמיטו
המחבר בשו"ע.
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קכב  -ד

 .1המרשה את חברו להוציא שלו מיד המחזיק בו צריך
לקחת לו בקניין שהרשהו ,ב.וצריך לכתוב לו "דון וזכה ואפיק לנפשך"
ב).או שאר לשון כדומה לזה( )ב"י בשם הרשב"א(  .ואם לא כתב כן אם  ,ירצה המחזיק
לא ישיב לו דבר ,שיאמר לו "לאו בעל דברים דידי את".
.2טור :ומיהו אפילו לא כתב לו כן ,ונתן המחזיק מה שבידו ליד המורשה
ונאבד  -פטור דלא גרע מהשליח שעשהו בעדים:

.1

רמב"ם :המרשה את חברו להוציא שלו מיד
המחזיק בו צריך לקחת לו בקניין שהרשהו.
ב"י – ואפשר שלמד כן מ :
ב"ק)ע :(.מחלוקת )בהרשאה( אם עשהו שליח או שותף.
אלמא שהקנה לו ,שאל"כ איך יהא שותף.
ועוד )שם( :הקנה לו  1/3על הכל אינו דן .אלמא בעי
קניין.
וקניין זה ק"ס שמקנה לו אותו ממון שיש לו ביד פלוני,
וא"צ קניין אג"ק רק במעות.
וכ"מ מהרמב"ם ,כ"כ הרמ"ה.
א.ב"ק)ע :(.אמרי נהרדעי – כל אורכתא )הרשאה(
דלא כתיב ביה "זיל דון וזכי ואפיק לנפשך" לית ביה
ממשא .מ"ט? דא"ל האיך "לאו בעל דברים דידי את"
ב.ת' הרשב"א :זיל דון – משום דינא קאמר )שיוכל
לרדת עמו לדין( ,ואי משכא לישנא אחרינא דמשמע מניה
דמקני ליה – מהני וש"ד.

.1

והש"ך – ול"נ שהרמב"ם מצריך קניין אג"ק כמו במעות
וחלוק על הרמ"ה ,שהרי מתחילה כתב הרמב"ם שצריך
קניין בהרשאה ,ואח"כ הביא דוגמא של מעות דבעינן קניין
אג"ק .דס"ל לרמב"ם שצריך להקנות לו גוף הממון.
ולהרמ"ה – סגי בקניין סודר ,שא"צ להקנות לו גוף הממון
אלא לתת רשות לתובעו בדין.

ב.
ש"ך:

וסיים הרשב"א – דמשמע מניה דמקניא ליה.
וה"ד לשיטת הרמב"ם דברשאה צריך שיקנה לו גוף הממון.
אבל לדידן דקי"ל )ריש קכג( דמצי לשויה שליח ,כל
שמשמע שעושהו שליח סגי.

לא ישיב דבר.
סמ"ע :שמא ימות או יבטל השליחות.

.2

המרשה את חברו להוציא.

סמ"ע :עד כאן מיירי ממי ששלח שליח להביא את שלו
מיד אחר שאינם מחלוקים בו ,וכאן מיירי שמחולקים בו
ושולח שליח שידון עם האחר ,ואין כאן חילוק בין דא לדא
ובכל גוונא צריך לכתוב לו "דין וזכי ואפיק לנפשך".

להוציא את שלו.
סמ"ע :אבל הרשהו למכור קרקע שלו א"צ לקניין ו "דין
וזכי" ,שהרי מינהו למכור את שלו.
כ"כ הש"ך.

צריך לקחת בקניין.
ב"י :וקניין זה ק"ס הוא ,וכ"מ מהרמב"ם.
כ"כ הרמ"ה )שהרמ"ה לא חולק על הרמב"ם(.

או שאר לשון.

דלא גרע משליח.

סמ"ע :דפטור מאחריות כמ"ש )קכא/א(.
ש"ך :ת' מבי"ט – ראובן הוציא שט"ח מקוים על
שמעון שנעשה ע"י מורשה של ראובן מול שמעון ,ושמעון
טוען שהוא מזויף שהמורשה ידע שלא נתחייב בתורת חוב
אלא בתורת פיקדון שהיה לו מראובן ונחסר ,והעדים חשבו
שהוא חוב עליו וכתב שט"ח עליו.
ראובן טוען – איני יודע ,קבלתי משליח שט"ח מקוים ,אמת
שהיה קודם פיקדון אבל אח"כ זקפה במלווה.
תשובה :יהא מונח עד שיבוא המורשה שהוא נאמן ,שהרי
ראובן אינו יודע.
ולפענ"ד – אף שיבוא מורשה ויאמר שהשט"ח נעשה
בקניין לאו כל כמניה שהרי מקוים לפניך ,וחזקה אין העדים
חותמים על שטר מזויף.

קכב  -ה
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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 .1אם כתב "דון וזכי ואפיק לנפשך מחצה או שליש או
רביע והמותר שלי" ,מתוך שהוא דן עמו על חלקו צריך הנתבע לדון עמו
על הכל.
א.ראב"ד :ויש מי שאומר דדוקא בכה"ג ,אבל אם כתב לו "דון וזכי ואפיק
לנפשך מאה דינרים והשאר שלי"  -איננו מזקיקו לדון עמו אלא על
המאה דינרים:

.1

ב"ק)ע :(.אמר אביי – ואי כתב ביה למחצה
שליש ולרביע ,מיגו דמשתעי דינא אפלגא משתעי דינא
נמי אכולה.
ב"י :מיגו דמשתעי – נאמן לדון אתו על החצי ,ע"כ לא
יכול לומר לו "לאו בעל דברים דידי את" ,ומשתעי
אכולה.
הרא"ש בת' :הרשאה שכתוב בו "מחילתי כמחילתך" ,אם
מחל המורשה החוב – הוי מחילה.

מחצה או שליש.
.1
פרישה :טעמו – במקנה לו

שליש ממה שהיוציא
מהנתבע ,א"נ כשירד עמו לדין על הכל ויוציאנו ,יתרבה
שלישו ,וחילוק זה אינו במקנה לו דבר קצוב.
סמ"ע :וטעם זה אינו מספיק ,שא"כ היה צ"ל סתם
שמקנה לו שליש מהחוב )ללא קשר למה שיוציא( ,ולמה
נקט קצוב ?
אלא היינו טעמא :באומר שליש מהחוב הרי נכלל כל החוב
בתביעה ,שנתן לו רשות לדון עמו על הכל והקנה לו שליש
ממנו.
כ"ד הש"ך ,רש"ל.
רש"ל :ואם כתב לו שליש במה שיוציא מן החוב ,הוי
כפירות דקל שאינו מועיל קניין.
ש"ך – ומטעם תקנת חכמים לעניין שליחות לא מהני לזה,
דכאן בעינן קניין גמור.

וקצה"ח – למ"ש )של"ב סק"ו( שאם הבטיח לשכיר
שכירותו בפירות דקל ,אע"פ שא"צ לתת לו הפירות )דהוי
דבר שלא בא לעולם(  ,מ"מ דמי פירות צריך לתת
)שבשכירות מתחייב בדיבור( .וממילא כאן כיון שיש לו
זכות במה שיוציא מיגו דדן בחצי דן בכולו.
והנתיבות – תימה  ,כיון שאין לו קניין בגוף הדבר רק
שהמשכיר חייב דמיהם אחר שיגבה  ,לא שייך מיגו דמשתעי
דינא ,ופשוט.

מחצה או שליש
ש"ך :רש"ל – איירי דווקא בקרקע או פקדון שמועיל
קניין לחלק המורשה ,דהוי כאילו ברשותו ,או מלוה בשטר
שהקנהו לו חלק בשטר בכתיבה ומסירה.
אבל שאר מילי שאין מועיל בהם קניין רק תקנה זו שיקנה
לעניין שליחות ,א"כ לא מועיל שיוכל לדון עמו על הכל,
שהרי לא עשהו שליח רק על המחצה.
אבל בקרקע או פקדון עשהו שליח על הכל רק שהקנהו
שליש שיקנה לעצמו.

לדון עמו על הכל
ש"ך :אף שבשותפים )סוף הסימן( אין הנתבע מחויב
לדון עמו רק על חלקו ! הרי נתבאר שם שכשהשותף בא
בהרשאה או חברו יודע שזה תובעו צריך לדון עמו על הכל.

קכב  -ו

 .1המרשה את חבירו כל ההוצאות שיוציא המורשה על
דין זה  -המשלח חייב בהם ,שכך כותבין בהרשאה "כל דמתעני )פירוש
הרמב"ם בפ"ג משלוחין כל שתוציא בדין זה עלי לשלמו( לך מן דינא עלי הדר".
 .2הגה :ואינו אלא שליח בעלמא ,ואם רוצה המורשה להחזיק בממון  -אינו יכול ,וצריך
להחזיר ,דאינו אלא שליח בעלמא )טור(.
א.לפיכך אם תבע פקדון מן הנפקד וטען שנתנו למורשה ,וחזר והלוה לו עליו  -צריך להחזיר
לבעל הפקדון ,דהרי המורשה אינו אלא שליח בעלמא )הגהות מרדכי דשבועות(.
 .3ואם ראובן שהיה לו מעות בעיר אחרת ,והלך שמעון לשם ונתן לו הרשאה לקבל שם
המעות ולתת לו תמורתם בעיר ראובן ,והלך שמעון וקיבלם ,ואחר כך בא ראובן לשם ורוצה
ששמעון יתן לו מעותיו  -הדין עם שמעון )תה"ד סימן שיג(:
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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.1

ב"ק)ע :(.אמר רב אשי – כיון שכתב ליה "כל
דמתענית מן דינא )כל ההוצאות שתוציא על דין זה( עלי הדר ,
משמע דשליח שויה.
כ"פ הרמב"ם :המרשה את חבירו כל ההוצאות
שיוציא המורשה על דין זה  -המשלח חייב בהם ,שכך
כותבין בהרשאה כל שתוציא בדין זה עלי הדר.
ב"י :משמע שאם לא כתב לו "כל דמתענית" אין צריך לשלם
לשליח ההוצאות .וקשה שמרב אשי משמע שאז לא הוי שליח
ויכול להחזיק הכל לעצמו ?
וי"ל דמ"מ נ"מ אם לא החזיק בממון ונתנו למרשה שאין חייב
לשלם לו ההוצאות.

.2

)שם( :והילכתא – שליח שויה

)ולא יכול השליח לתפוס

בממון(.

ב"י – וה"מ שלא הקנה לו אג"ק ,שאם כתב לו הרשאה שהקנה
לו אג"ק ,הרי זה שלו לגמרי ,והוא שלא תהיה מלוה שאינו
נקנה באגב.
והד"מ – חולק ,טעמו שאינו אלא שליח לא בגלל שאינו דרך
הקנאה ,אלא אומדן הדעת שמאחר שכתב לו דרך הרשאה הוי
רק שליח ,ולכן אין לחלק בין כתב אגב או לא .וכ"מ מת'
הרא"ש.

א.ד"מ)הגמ"ר( :אחד שהרשה חברו לקחת
מטלטלים מיד נפקד .לקחן השליח מהנפקד וחזר והשכינם
חזרה ביד הנפקד )כנגד הלוואה שקיבל ממנו( – צריך
הנפקד להחזירן בחינם ,שאין המורשה רק שליח ואין בידו
להשכינן.

.3

ד"מ)תה"ד( :לראובן מעות בעיר אחרת והרשה
את שמעון לקבלם שם ויחזיר לו בעיר ראובן )ובנתיים יוכל
להשתמש במעות(  .אחר שקיבלם שמעון בעיר האחרת
נתחרט ראובן ובא לאותה העיר ורוצה לקבל את המעות
– הדין עם שמעון.

.1

כל ההוצאות

סמ"ע :אם לא כתב לו "כל דמתענית" כ"ש שצריך לשלם
לו כל ההוצאות ,שהרי יכול להחזיק בכולו .אלא שנ"מ אם
כבר החזיר לפני שקיבל ההוצאות שלא חייב לשלם לו
ההוצאות )מהב"י(.
אבל לאחר שכתב לו "כל דמתענית" אף שהוציא הוצאות
יתר ממה שיקבל צריך לשלם לו ההוצאות.
והש"ך – ולפענ"ד ,א"צ לשלם לו ,דע"כ ל"א שיכול
להחזיק בממון רק כשהשליח טוען אתה הקנית לי בקניין
גמור )ולא כתבת "כל דמתענית" לכן זכיתי בכל(  ,אבל
כשמודה שהוא רק שליח )שהרי מבקש הוצאות( אין יכול
לתפוס לעצמו.

קכב  -ז

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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ונראה שאף הב"י והסמ"ע מודים לזה ,ולא מיירי אלא
כשהשליח טוען אתה הרשתני להוציא כל ההוצאות.
וכ"מ מהסמ"ע שהרי יש לו מיגו להחזיק הכל ,משמע שהלה
טוען שהכל שלו )ואינו שליח(.
וכ"ז מדינא  ,אבל לפי המנהג אף שלא כתב לו "כל
דמתענית" צריך לשלם לו כל ההוצאות ,דכל דבר שנהוג
לכתוב דעתו שיכתבו.

.2

ואינו אלא שליח.

ש"ך :כיון שכתב ליה "כל דמתענית" אינו אלא שליח
ואינו יכול להחזיק לעצמו.
רש"ל – אף שלא כתב לו "כל דמתענית" מ"מ אין השליח
יכול לתפוס לעצמו ,שהרי תקנת ההרשאה )שיש כח
למורשה להוציא מן הלוה( אינו אלא לטובת המשלח.
וה"מ בהלוואה אבל בקרקע ופקדון יכול המורשה לומר כבר
קניתי הכל.

ולהחזיק בממון.
סמ"ע :ואפילו הקנהו אג"ק )ולא יכול להחזיק( ,וכ"ש
בזמנינו שנוהגים לכתוב בכל ההרשאות שהקנה לו אג"ק
ודעתם שעשהו רק שליח.
והש"ך – ובב"י כתב שהקנה לו אג"ק יכול להחזיק בממון.
ובד"מ – השיג עליו .וכ"ד הסמ"ע.

.3

ששמעון יתן לו מעותיו.

סמ"ע :ראובן רוצה לקבל אותם מעות שקיבל שמעון
בעיר האחרת ולא רוצה להמתין עד שיבוא שמעון לעירו
כפי שסיכמו תחילה .לפיכך הדין עם שמעון.
וסיים תה"ד – אע"פ שאם היו המעות עדיין ביד הנפקד יכל
ראובן לחזור בו ,אע"ג דקיבל לשמעון בקניין ע"ז ,כיון
שקי"ל אין מטבע נקנה בחליפין ,מ"מ כשכבר קיבלם שמעון
אין עליו דבר) ,שהרי מוכר פירות לחברו עד שלא באו
לעולם אם קדם הלוקח ולקח אין מוציאים מידו(.
וקצה"ח – מ"מ חייב לשלם לו דמיהן ,דהוי כשכרו להביא
לו מעות ולתת לו תמורתם בעיר ראובן ,שברגע שהתחיל
במלאכה תו ליכא חזרה ,אא"כ ייתן דמיהם ,דהיינו כמה שוה
המעות ע"ז שהבטיח לו.
והנתיבות – תימה ,שהרי זה ריבית גמורה ,שהרי זה טורח
חינם ע"מ לקבל הלוואה עד שיבוא לעיר ראובן .אלא ע"כ
צ"ל שהלוקח טורח בשביל עצמו כדי שיגיעו המעות לידו.
ולפ"ז א"א לו לתבוע שכר טרחתו.
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.1בעה"ת)ת' הרי"ף( :הרשאה שאין כתוב בה "דון וזכי"
אלא כך היה כתוב בה "סב ואפיק לנפשך"  -אין לפסלה מפני שאין
כתוב בה וזכי ,דסב וזכי חדא מלתא היא.
א.וכן אין לפסלה מפני שאין כתוב בה "דון" כיון שכתוב בה "כל דמתעני
מן דינא עלי הדר" הרי זה במקום דון – וכשרה.
.2טור)רב שרירא גאון( :אם אין כתוב בהרשאה "כל דמתעני מן דינא עלי
הדר"  -כשרה היא ,שאין כותבין לשון זה אלא לתקנת המרשה שלא
יוכל לומר "הקנת אותו לי כיון שכתבת דון וזכי ואפיק לנפשך".
 .3הגה :מרדכי  -שטר הרשאה אין צריך לכתוב בו זמן ,ומכל מקום נוהגין לכתוב בו זמן .וכן
מה שכותבין "ברעות נפשא בדלא אניסנא" וכו' )מרדכי פרק מרובה והגמ"ר דשבועות(:

.2

אין כתוב כל דמתעני ,,,כשרה

ש"ך :וה"ד כשכתוב בו "דון" ,אבל כשלא כתב דון ולא
כל דמתעני – פסולה.
מ"מ כשכתב לו בעניין שנקנה לו גוף הדבר )כגון מטלטלים
בק"ס ,מעות פקדון אג"ק ,שט"ח בכתיבה ומסירה( כשרה,
שאף שלא זכה מטעם שליחות מ"מ זכה מטעם קניין.
וכ"מ מע"ש ,ועיקר.

.3

ומ"מ נוהגים לכתוב.

כ"פ הש"ך.

וכן מה שכותבים.
ש"ך :גם זה אינו אלא מנהג בעלמא.

קכב  -ח

הבעל שבא לדון עם אחד שמחזיק בנכסי מלוג של אשתו
צריך הרשאה ,ואם יש פירות בקרקע מתוך שיש לו לדון על הפירות דן
על העיקר ואינו צריך הרשאה )ועיין בא"ה סימן פה(:
גיטין )מח :(:אמר אביי – נקטינן בעל בנכסי
אשתו צריך הרשאה ,ולא אמרן אלא דלא נחית לפירות,
אבל נחית לפירות מיגו דמשתעי דינא אפירי משתעי דינא
נמי אגופא.

בנכסי מלוג.
ש"ך :אבל בנכסי צאן ברזל א"צ הרשאה ,שאפילו היא
מוחה יכול לדון כמ"ש אה"ע)פה/ד(.

ואם יש פירות.
סמ"ע :אף שאין עתה פירות )שכבר נתלשו( מ"מ כיון
שהשדה עומדת לפירות לשנים הבאות דן גם על גוף
הקרקע.
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

ולא נתמעט אלא:
לרב האי – קרקע שאינה מגדלת פירות כלל.
ולדעת הרא"ש – אף כה"ג יכול לדון עמו ,ולא נתמעט אלא
כשהבעל והאישה מודים שמכרו לנתבע הפירות רק
שמחלקים על גוף הקרקע.
והש"ך – בעינן דווקא שעתה יש בה פירות.

דן על העיקר.
ערוה"ש)ש"ך( :ואם היא

מוחה בידו שלא לדון על
העיקר אינו יכול לדון רק על הפירות.
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קכב  -ט  .1אחד מהאחים שלא חלקו ,או מהשותפים א.שבא
לתבוע תובע על הכל ,הואיל ויש לו חלק בזה הממון  -אין צריך הרשאה
משאר שותפין .ואם יצא חייב אין השותף האחר יכול לומר לשותפו שדן
"אילו הייתי אני שם הייתי תובע טענות אחרות ומחייב בעל דיני",
שהרי אומר לו "למה לא באת לתבוע גם אתה".
ב.לפיכך אם היה בעיר אחרת  -יש לו לחזור על הבעל דין ולדון עמו
ולומר לו איני מודה בכל מה שטען שותפי.
.2ולפיכך יש לנתבע לעכב ולומר או דון עמי בחלקך או הבא הרשאה
שהרי ממון שניכם בידי ושניכם בעלי דיני ,ולמחר יבוא אחיך או שותפך
ויתבע גם הוא .ויתבאר זה עוד בסימן )קעו/כה,כו(.

.1

כתובות)צד :(.א"ר הונא – תרי אחי או תרי
שותפי דאזל חד מנייהו בהדיה לדינא ,לא מצי אידך
למימר "לאו בעל דברים דידי את" אלא שליחותיה
קעביד.
ב.ולא אמרן אלא דלא איתיה במתא ,אבל איתיה
במתא איבעי ליה למיתי.
פרש"י :בהדיה לדינא – בדבר השותפות ויצא
השותף – חייב.
לא מצי – השותף השני לומר לבע"ד.
לאו בעל דברים – ואני אדון עמך בחלקי.
ולא אמרן – שיכול להחזיר הדין.
דלא איתיה במתא – האי שותף כשבא לדון.

הטור :וכשאינו בעיר שצריך הנתבע לדון עמו שנית
יכול להחרים עליו שלא ידע שירד שותפו עמו לדון,
ושלא ציווהו לירד עמו לדין.
הרא"ש :ודוקא בדברים שאף הוא עצמו לא יכל
לשנות בטענות לפיכך מתחייב בטענות חברו.
אבל אם יכול לשנות בטענות ,כגון שהודה הראשון או
שאמר שאין לו ראיה וזה כופר – לא הפסיד.
√בד"ה :מהרמב"ם משמע – שאין חילוק ובכל גוונא אינו

יכול לעכב מאחר שהיה בעיר היה לו לבוא לדין ולטעון,
ומדלא בא משמע שאין לו טענות ורק עכשיו שנתחייב הוא
בודה טענות.

א.מרדכי)ראבי"ה( :דווקא כשהשותפים תובעים,
אבל לא כשהם נתבעים ,כי יאמר שותפו מה ששתקתי כי
העדפתי שבכלל לא יתבעני.
כ"כ ת' ריב"א ,מהר"ם.
וכן משמע מהרמב"ם.
בד"ה – וזה לא כמ"ש הרא"ש שכתב" :שמיד יורדים
לנכסי שותפו ואינו יכול לומר תנו לי זמן שארד עמו
לדין" ,משמע אף שהם נתבעים.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

.2

√רמב"ם :ולפיכך יש לנתבע לעכב ולומר או דון
עמי בחלקך או הבא הרשאה שהרי ממון שניכם בידי
ושניכם בעלי דיני ,ולמחר יבוא אחיך או שותפך ויתבע
גם הוא.
אבל הרא"ש – יכול לכוף הנתבע לירד עמו לדין על
הכל ,דמאי איכפת לו לירד רק עמו לדון על הכל ,אם
יזכה הנתבע בדין הרי נפטר מחלקו של זה .ועוד שיש
טענה לשותף זה שיאמר אם אדון עמך על החצי ואזכה
בדין ואצטרך לחלוק עם שותפי )שיאמר מאן לפלג לך( וכדי
שאזכה בחלקי אני צריך לירד בדין על הכל.
וכ"ד הרשב"א.
הטור – ומסתבר כהרמב"ם  ,שהרי איכפת לנתבע שאם
יזכה השותף יזכה בכל ,ואם יתחייב רק בחצי א"כ לקתה
מידת הדין.

.1

אחד מהאחים שלא חילקו.

סמ"ע:

פירוש עדיין לא חילקו בירושת אביהם וכיס אחד

להם.

א.
סמ"ע:

שבא לתבוע.

דקדק המחבר לכתוב "לתבוע" ,אבל אם
השותפים נתבעים ותבעו לאחד מהם ויצא חייב אין השני
מתחייב מחמת שלא בא ,אף שהיה בעירו )מרדכי ,וכ"מ
מהרמב"ם(.
כ"פ הרמ"א )קעו/כה(.
ש"ך :כתב בבד"ה – וזה שלא כמ"ש הרא"ש.
ולפענ"ד אף כדברי הרא"ש ,שטעמו של המרדכי שיכול
לומר ששתק תחילה כי אמר "מי ייתן ולא יתבעני לעולם",
וזה שייך דווקא בדבר שעדיין מחוסר גוביינא גבי שותף
שאינו עומד בדין.

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

בס"ד.

הלכות הרשאה

חו"מ
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מת המלוה או ביטל שליחותו או הרשאה

אבל בדבר שאינו מחוסר גוביינא ,כגון שתובעים את
השותפים קרקע לא יכול השני לסתור מה שעשה שותפו
)כמ"ש הטור קעו/לא בשם הרמ"ה(.
וא"כ אין כאן מחלוקת.

תובע את הכל.

קכב 10 -

)קעו/כה ,כו( ? ]הסמ"ע לא ראה את בד"ה דס"ל
שהרמב"ם חולק על הרא"ש [.
ויש לחלק בין אם היה בעיר או לא :
שאם לא היה בעיר – אף שלא ידענו שיכל לטעון בעניין
אחר לא חל עליו דינו של זה.
אבל כשהיה בעיר – דווקא כשידענו שיש לו טענות אחרות.
והש"ך – הרמב"ם שהעתיק המחבר כאן חולק על הרא"ש,
שבכל גוונא כשהיה בעיר לא יכול לסתור הדין .כ"כ בבד"ה.
ולכן כתב המחבר כאן עוד יתבאר ב )קעו/כה,כו( לומר
ששם יש חולקים )שיטת הרא"ש(.
ולעניין דינא :כהרמב"ם כאן.
שכן פסקו :בעה"ת]ח' הרשב"א ,הר"ן ,ראב"ן ,מהר"מ,
ת' מימוני[.
ובפ"ת)שב הכהן( – חולק על הש"ך .העיקר כמ"ש
בסימן בקע"ו דעת הרא"ש בלא שום חולק.

ש"ך :והרי )עז/ט( אם חברו בעיר ושמע אין לתת לזה עד
שיודיעהו .משמע שתלוי בידיעתו של השני !
ויש לחלק ,כאן שרק בא לדון  ,כל ששותפו בעיר אמרינן
מסתמא שמע ,ואם יאמר אח"כ שלא שמע אין הפסד שיחזור
וידון עמו.
משא"כ שם שנותן הכל לשותף הראשון צריך להיות ברור
שהשני יודע .ובאמת אף כאן אם ברור שהשותף השני לא
יודע אף שהוא בעיר א"צ לדון עמו.
וכן מחלק בעה"ת והמחבר עצמו שם :בין לדון עמו או לתת
לו ,דאע"פ שמחויב לדון עמו על הכל ,מ"מ אינו מחויב לתת
לו רק החצי .וה"ה לכאן.

.2

סמ"ע :וקשה  -הא אם יש לו טענות אחרות אפילו היה
בעיר לא נתחייב בחובו של אחר כמ"ש הרא"ש והמחבר

ש"ך :כ"פ הטור ,בעה"ת ,ר"ן ,ריטב"א .וכן עיקר.
דלא כהסמ"ע – שנוטה לדעת הרא"ש ,שאין הנתבע יכול
לעכב.

הייתי תובעו טענות אחרות.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

לפיכך יש

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

לנתבע )רמב"ם לאפוקי הרא"ש(.

בס"ד.

חו"מ
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הלכות הרשאה
הרשאה על מה נכתבת ,וכיצד נכתבת.

קכג 1 -

סימן קכג :הרשאה על מה נכתבת ,וכיצד נכתבת.
ובו ט"ו סעיפים.

) ב"ק :ע .שבועות :לא( .

קכג  -א11
.1שיטת הרמב"ם :מדינא דגמרא :אין כותבין הרשאה אלא
לתבוע פקדונו שביד חבירו ולא כפר לו ,א.ואם היה פקדון של מעות
צריך להקנות לו אגב קרקע.
 .2וכן יכול להרשות לתובע קרקע אפילו כפר בו.
 .3וכן מלוה בשטר אפילו כפר בה ,שכשם שיכול להקנות השטר
ושעבודו בכתיבה ומסירה ,כך יכול להרשות עליו ולמסור השטר בידו
כדי שיגבהו ,וצריך לכתוב לו "קנה לך איהו וכל שעבודיה דאית ביה".
.4אבל אין כותבין הרשאה על פקדון שביד חבירו שכפר בו,
א.רמב"ן ,רשב"א :וכן אין כותבין הרשאה על מלוה שבעל פה אבל.

.1

ב"ק)ע :(.אמרי נהרדעי – לא כותבים אורכתא
)הרשאה( אמטלטלי ,משום ר' יוחנן דאמר :גזל ולא
נתייאשו ממנו הבעלים שניהם אין יכולים להקדיש זה
מפני שאינו שלו וזה מפני שאינו ברשותו.
תו"ס :דווקא מטלטלים של גזל )אבל לא של גזל
כותבים(.
√איכא דאמרי :אמרי נהרדעי  -לא כותבים אורכתא
אמטלטלי דכפריה.
טעמא דכפריה אבל לא כפריה כתבינן.
פרש"י :דכפרי – שתבעו בב"ד וכפר ,דמחזי דחתמי
אשיקרא שנותן למורשה דבר שאינו שלו.
הרא"ש :כותבים הרשאה על מטלטלים שלא כפר
בהם ,בין על פקדון או על גזל ולא חיישינן לרבי יוחנן.

הרא"ש:

ב"י :לפיכך אין כותבים הרשאה אלא לתובע פקדון
שבידו ולא כפר בו כל"ב .ודוקא מטלטלים בפקדון אבל
גזל לא כותבים דקי"ל כרבי יוחנן ,לאפוקי הרשב"א
דס"ל דאף על גזל כותבים הרשאה.
א.רמב"ם :פקדון של מעות אין כותבים עליו
הרשאה שאין מטבע נקנה בחליפין.
ב"י – מיהו אג"ק יכול להקנות מעות פקדון ולהרשותם
עליו .כ"כ הרמב"ם.

.2

הטור :וכן יכול להרשות לתובע קרקע אפילו כפר

בו .

ב"י – ונלמד מל"ב אפילו כפרן לא כותבים רק מטלטלים
אבל קרקע אפילו כפר כותבים.

.3

להלכה

√הרי"ף – פסק כל"ב ,ואם כתב הרשאה על מטלטלים
שכפר בו הנפקד – לא מהני.
ור"ח – אנו נוהגים לכתוב הרשאה על מטלטלים שכפר בו ולא

ידעינן למה.
ור"ת מפרש – כיון דקי"ל כל"ב שטעמו מחזי כשיקרא .אנן
למחזי שיקרא לא חיישינן.
ותימה :מה שנהגו לכתוב האידנא הרשאה אפילו על מלוה,
והרי א"א לקנות הלוואה אפילו אג"ק ?
ואר"ת – אע"פ שלא יכול לתת הלוואתו מתנה מ"מ יכול
להרשות דקי"ל שליח שויה ,שהרי קי"ל כל"ב שיכול לכתוב
הרשאה על מטלטלים אפילו גזלו ,אע"פ שאינו יכול להקנותם
)כרבי יוחנן( ,דע"כ תקנה היא שעשו לעניין שליחות כאילו היה
עצמו קונה קניין גמור.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

בעה"ת :אף מלוה בשטר אפילו כפר בו הנתבע
יכול להרשותו לפי שהוא כפירת שעבוד קרקעות.
אבל הרמב"ם – אפילו חוב בשטר לא יכול לכתוב
עליו הרשאה מפני שמלוה להוצאה ניתנה ,ואין מקנה
דשלב"ל ,ואין דרך להקנות חוב אלא במעמד שלושתם או
בהקנאת שט"ח בכתיבה ומסירה מפני שהוא מקנה
שיעבוד שבו.

).4שם(:

ל"ב – לא כותבים אורכתא אמטלטלי

דכפריה.
טור – דמחזי כשיקרא שנותן לו מה שאין לו ביד האחר.

ב"י :לפי הטור דווקא שכפר לפני שכתב ההרשאה ,אבל כפר
אחר שכתב ההרשאה לא נתבטלה ההרשאה.
וכ"ד הראב"ד.

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

בס"ד.
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הלכות הרשאה
הרשאה על מה נכתבת ,וכיצד נכתבת.

והרי"ף – אף שכפר אח"כ אין דנים בה ,ואפילו הודה במקצת
אין משביעים אותו ואף על מה שהודה אינו נותן לפי שנתבטלה
הרשאתו.
כ"ד הרשב"א.

.1

אין כותבים.

סמ"ע :טעמו – בכל הרשאה צריך להקנות גוף הממון
שמרשה עליו בקניין ,שהרי כותב בהרשאה "זיל דון ואפיק
לנפשך" )קכב/ד( ,מש"ה צ"ל דבר שהקניין חל עליו ,דהיינו
שהוא בעין כמו קרקע או שטר שהוא שיעבוד קרקעות או
פקדון שלא ניתן להוצאה ולא כפר בו ,שבכל מקום שהוא
נמצא ברשות בעלים ויכול להקנותו.
משא"כ הלוואה שלהוצאה ניתנה )שאינו בעין( אף שלא
כפר בו או פקדון שכפר בו דמחזי כשיקרא שמקנה לו דבר
שהלוה אומר שאין לו בידו.

קכג 2 -

ש"ך :סברא זו שיטת הרמב"ם דס"ל דלעניין הרשאה
צריך מדינא דגמרא קניין גמור כמו שמקנה לו גוף הדבר,
ואם אינו יכול להקנותו גם אינו יכול להרשותו.
ולי"א שבסוף הסעיף – ס"ל אפילו אינו נקנה בקניין יכול
להרשותו עליו מדין הגמרא ,דלעניין הרשאה תיקנו חכמים
שיהא שליח כאילו קונה בקניין גמור.

א .אג"ק
ערוה"ש :דמעות לא נקנים בחליפין אלא צריך להקנותם
אג"ק.

.3

ולמסור השטר בידו.

ש"ך :אף בקניין אג"ק מהני להקנות שטר אף בלא כתיבה
ומסירה.

מדינא דגמרא.

קכג  -א22
.1רמב"ם :אבל הגאונים תקנו שכותבין הרשאה אף על
המלוה בין בשטר בין בעדי קניין ,אע"פ שכפר בה בב"ד ,כדי שלא יטול
כל אחד ממון חבירו וילך לו למדינה אחרת.
.2אבל מלוה על פה שכפר  -לא תקנו שיכתבו הרשאה ,ומכל מקום לא
גרע משליח שעשהו בעדים שנתבאר בסימן קכב )ב"י(.
.3וי"א שעל הכל כותבין ,לא שנא פקדון וגזל לא שנא מלוה בשטר ובעל
פה ואע"ג דכפריה .וכן נוהגין:

.1

רמב"ם :הגאונים תיקנו שכותבים הרשאה גם על
מלוה ,שלא יטול כ"א ממון חברו וילך למדינת הים.

.2

הטור :והורו הגאונים – שכותבים הרשאה אפילו
על מלוה שכבר כפר ,ודוקא בשטר או בעדי קניין שהוא
כפירת שיעבוד קרקעות ,אבל מלוה ע"פ שכפר בה אין
כותבים.
כ"כ הרמב"ם.
א.מ"מ לא גרע משליח שעשהו בעדים .אבל אם לא
ירצה הנתבע לדון עמו אין כופים אותו.

.3

והרא"ש – על הכל כותבים ,ל"ש פקדון וגזל,
ול"ש מלוה בשטר או ע"פ אע"פ שכפר בו.
ב"י – וכן פשט המנהג .כ"כ ד"מ)מרדכי(.

.1

בין בשטר.

סמ"ע :אף שהשטר אינו בידו )שאם היה בידו מהני אף
לדין הגמרא בכתיבה ומסירה( דלא כפירוש הב"י .כ"כ
הב"ח.
כ"כ הש"ך – ולא ראיתי מכחיש זה ,ואדרבא מהרמב"ם
והמחבר משמע שתקנת גאונים אף במלוה בע"פ שלא כפר.

.2

סמ"ע :כיון שאינו שכיח להלוות בע"פ )שיכול לטעון
פרעתי או להד"מ( לא תיקנו שיכתבו עליה הרשאה.
כ"כ הש"ך.

א.
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

על מלוה ע"פ כפר.

לא גרע משליח.

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

בס"ד.

הלכות הרשאה
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הרשאה על מה נכתבת ,וכיצד נכתבת.

סמ"ע :שאם נתן לו הלוה ונאבד שנפטר מהלוה ,שהרי
בכתב זה כתב המלוה ללוה שישלח לו ע"י זה מעותיו אלא
שאין לו דין הרשאה שיכול לכפות.

.3

על הכל.

סמ"ע :זוהי שיטת ר"ת ורא"ש דס"ל שזהו מנהג הגמרא
דאף שלא יכול להקנות להיות שלו בכה"ג מ"מ להרשות
עליו להיות שליחו מהני.

קכג 3 -

ש"ך :דלמחזי כשיקרא לא חיישינן כה"ג) .שהרי אין
העדים מעידים שיש לו ביד פלוני על אמירתו שיש לו ביד
פלוני(.
ערוה"ש :על הכל – וכן המנהג ,שהרי אף שטר בחתימת
ידו דינו כמלוה ע"פ ,וזה שכיח הרבה.

אע"ג דכפריה.

קכג  -ב  .1רמב"ם :מי שהיה לו שבועה על חבירו  -אינו יכול
להרשות אחר עליו ולהשביעו ,שאינו דבר שנקנה בקניין ,שאינו אלא
דברים בעלמא.
.2הגה :וה"ה מי שהיה לו תביעה על חבירו וכתב לו הרשאה על התביעה שיש לו אצל חבירו
 אין ההרשאה כלום )מרדכי פרק מי שמת( ,א .דהתביעה אינה דבר שיוכל להקנות ,אלא צריךלכתוב ההרשאה על הממון שעליו התביעה )ד"ע בפירוש המרדכי(:

.2

ד"מ :מרדכי – משעה באדם שהיה לו תביעה על
חבירו ונתן התביעה לאחר בקניין ,ופטר ר"י משפירא
התובע אף משבועה ,לפי שאין הרשאה כלום מאחר שלא
היתה התביעה בעין.
ואני תמה ,הרי מעשים בכל יום שאדם מרשה את חברו
על מלוה ?
מיהו התם שליח הוא דשויה.
א.ד"מ – תימה ,דא"כ שליח הוי לתבוע תביעתו.
ול"ק שהרי אפשר היה לו להקנות לו אף גוף הממון
שהיה לו תביעה עליו ,ולכן הרשאה לאו כלום היא.

.1

מי שהיה לו

שבועה )רמב"ם(.

ש"ך :והיינו לסברתו )שלא עשו תקנה מיוחדת בשליח(,
אבל למאי דקי"ל תקנו עשו בשליח )שאף שאין קניין
מועיל ,הרשאה תועיל שלא יהא כ"א נוטל ממון חברו והולך
למדינת הים( ,א"כ יכול להרשותו אף על השבועה ,וכן על
התביעה.

.2

וכתב לו הרשאה על התביעה.

ול"נ דשם מיירי שהקנה לו התביעה בקניין בלא כתיבת
הרשאה דלא מהני כיון שלא יכול להקנות דבר שאינו בעין,
אבל להעמידו במקומו ע"י הרשאה מהני כמו שעושים
במלוה ,דהתם שליח שויה בהרשאה שאינו מקנה לו קניין
גמור.
ולכן כאן אם כתב לו הרשאה על התביעה – מהני.
כ"כ הש"ך – מ"מ על הרמ"א לא קשה ,די"ל שכ"כ
לסברת הרמב"ם והמחבר שלא יוכל להרשות על השבועה
וה"ה על התביעה )שכל דבר שאין בו קניין אין כותבים עליו
הרשאה שהרי לא יוכל להקנות לו( .ולכן כתב לכתוב עליו
הרשאה על ממון שאף למחבר מהני )שהרי על מלוה שלא
כפרו מהני הרשאה(.
מיהו לדידן שאין הרשאה תלויה בקניין אלא תקנה עשו
בהרשאה יכול להרשות אף על התביעה.
]כלומר יש מחלוקת :מתי כותבים הרשאה –
לפי הרמב"ם – רק במקום שחל קניין
ולפי תו"ס ,רא"ש – בהרשאה עשו תקנה שאף כשאין קניין
מ"מ שויה שליח [

סמ"ע :זהו ע"פ בתירוץ שתירץ הד"מ על המרדכי.

קכג  -ג

המרשה לאחד ,ואחר כך הרשה לאחר ושניהם באים
בהרשאתו לפנינו  -אין לנתבע להשיב אלא לשני:
הרי"ף :מי שהרשה לחברו ורוצה לבטל שליחותו
ולהרשות לאחר הרשות בידו ,מ"מ אין הנתבע יכול
לדחות המורשה שמא ביטלו המורשה.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

√בעה"ת :ואם הנתבע ידע שביטל שליחותו והרשה
לאחר ושניהם באו לפניו – אין לו להשיב אלא לשני.
ב"י – ואם בכ"ז דן עם הראשון ונתחייב התובע יכול
התובע לחזור ולסתור הדין.
יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

בס"ד.

חו"מ
חלק ב7

הלכות הרשאה
הרשאה על מה נכתבת ,וכיצד נכתבת.

ושניהם באים.
סמ"ע :אפילו לא ביטל בפירוש הרשאה ראשונה אמרינן
מסתמא ביטלה הואיל והרשה לאחר ,אא"כ ידוע שלא ביטל
הראשונה אלא שיתן למי שבא ראשונה שאז ייתן למי
שירצה.

אין לנתבע להשיב לשני.
סמ"ע :ב"י – ואם דן עם הראשון ונתחייב התובע חוזר
וסותר התובע הדין )שהרי ביטלו לראשון(.
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ש"ך – ואם נתחייב הנתבע אין יכול לחזור לסתור הדין
בטענה שביטלו התובע ,כיון שזכין לאדם שלא בפניו שפיר
הוי זה בעל דין דידיה.

אלא לשני.
ערוה"ש :מיהו אם לא

ידע מביטולו ונתן לראשון מה
שעשה עשוי ואין השני יכול לתובעו ,ואם נאנס מהראשון
נפטר הנתבע .אבל אם ידע מהביטול ומסר לו חייב להחזירו
ואם נאנס חייב באחריותו.

קכג  -ד הרי"ף :אין למורשה רשות לכתוב הרשאה לאחר ,שזה
יאמר "אין רצוני שיהא פקדוני ביד אחר" ,לפיכך אם התנה עמו שירשה
לאחר ואחר לאחר  -הכל לפי תנאו:
אין למורשה.
ש"ך :ואם עבר המורשה והרשה לאחר והנתבע נתן לשני
חייב הנתבע באחריות )כ"כ הסמ"ע(.
אבל המורשה הראשון פטור שלא היה לנתבע לתת כיון
שאינו יכול להרשות לאחר.
ערוה"ש – ואם הודיע המורשה לנתבע שהמרשה הרשהו
לעשות ממנו מורשה – פטור הנתבע אף שלא נכתב מפורש
בהרשאה והמורשה חייב באחריותו.
ש"ך)ת' מבי"ט( :הרשאה שכתוב בה שהוא מרשה
את פלוני ופלוני למכור ביתו ,ואם יארע אונס שלא יוכל
אחד להתעסק במכירה ,חברו יוכל למוכרה לבד .ולא אירע
אונס אלא אחד לא רצה לטפל במכירה -
יכול חברו להתעסק במכירה לבד ,שמה שהטיל על שניהם
למעט אונס ,היינו לשלול שאם לא יהיה שום אונס ,אבל
בכה"ג לא.
ואין דבריו מוכרחים.
ופ"ת)שער המשפט( – לפענ"ד עיקר כהמבי"ט ,דכיון
שגילה דעתו באונס שימכור אחד ,ה"ה כשאחד לא רוצה

לטפל במכירה שאין לך אונס גדול מזה ,ומה שלא הזכיר כן
בתנאו כיון דלא עלה על דעתו .כ"פ ערוה"ש.
פ"ת)שער המשפט( :ואם כתב בהרשאה בלא תנאי
שנותן רשות לפלוני ולפלוני למכור ביתו :
תלוי במחלקות ביו"ד )רכח/מ( במי שהשביע בנו שלא ילווה
מעותיו אלא בהסכמת ראובן ושמעון :
שלמחבר – יוכל להלוות בהסכמת אחד מהם
ולהש"ך)רא"ם( – רק בהסכמת שניהם.
כ"פ ערוה"ש.

שיהא פקדונו ביד אחר.
ש"ך :אפילו יאמר מורשה שני לנתבע תשיב לי על
תביעתי ואם אזכה אל תמסור לי הממון )אלא ליד התובע(
שאז לא שייך "שלא פקדוני ביד אחר" ,עכ"ז יכול הנתבע
לומר ,המרשה לא עשה אותך שליח כלל מטעם "אין
רצוני".
מיהו אם הוא בעניין שאינו יכול לומר "אין רצוני" )כדלקמן
רצא/כו( אם נתן הנתבע למורשה שני פטור.

קכג  -ה

קכג  -ה  .1רמב"ם :הבא בהרשאה שמחל לנתבע או שמכר לו או
מחל לו על השבועה או שעשה עמו פשרה  -לא עשה כלום ,שזה יאמר
"לתקוני שדרתיך ולא לעוותי" )כ"כ נמ"י בשם גאונים(.
א.ת' הרא"ש :לפיכך אם התנה עמו בין לתקון בין לעוות ,אפילו אם מחל על
הכל  -מחול ,וכ"ש אם פירש בה "מחילתך כמחילתי":
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

בס"ד.

חו"מ
חלק ב7

הלכות הרשאה
הרשאה על מה נכתבת ,וכיצד נכתבת.

לתקוני שדרתיך.
.1
באר הגולה :כסף משנה – כיון דקי"ל כשליח שויה דינו
כשליח ואומר לתקוני שדרתיך וכו'.
ערוה"ש – ולכן אם הקנה לו חלק שאז הוי כשלו לגמרי
)כמ"ש קכ"ב – שליש או רביע( יכול לעשות בחלקו מה
שירצה.

שיעשה עמו פשרה.
פ"ת)שער המשפט( :אחד ששלח חברו עם שט"ח על
הלוה לפשר ,ונתפשר עמו וקרע השטר ,ואח"כ טוען המלוה
שהשליח שינה בסכום הפשרה ,שציווהו שיתפשר על כו"כ
והא התפשר בפחות – נחלקו חכמי הדור שלפנינו:
י"א – שדומה ל )קפב/ד( שליח של קונה שטעה ,כ"ז שלא
יברר המשלח שעשהו שליח סתם יכול המוכר לומר שהתנה
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עמו בין לתיקון בין לעיוות והממע"ה .ולכן ג"כ הלוה פטור,
שיכול לומר למלוה אני מאמינך שהשליח שינה.
וי"א – שלא דומה ,דהתם לגמרי מוכר הוי "איני יודע אם
הלוויתני" דפטור ,אבל כאן לגבי מלוה הוי לוה אומר "איני
יודע אם פרעתיך" דחייב לשלם.
ול"נ :דלא מבעי אם הפשרה היתה בשביל טענות ותביעות
שבניהם שהלוה פטור )כי"א קמא( דפשרה דינה כמכר
)רה/ג( .אלא אפילו היתה הפשרה בגלל עניותו של המלוה
ומטעם מחילה )שאין דינו כמכר( ג"כ פטור הלוה אם
השליח אומר שכך ציווה המלוה דהוי כשליש שנאמן.

א .מחילתי כמחילתך.
ערוה"ש)צ"צ( :ואם כתב בהרשאה

"הן לדין והן
לפשר" עכ"ז אין לו לעשות פשרה בעצמו אלא ע"פ ב"ד,
ואם עשה פשרה ע"ד עצמו יכול המרשה לפקפק ע"ז.

קכג  -ו ת' הרשב"א :היה לו חוב על עכו"ם ואמר לחבירו שהיה לו
גם כן חוב עליהם "כשם שתעשה בשלך תעשה בשלי" והלך ומחל להם
חובו וחוב חבירו  -חייב לשלם לחבירו מה שהיה שוה חובו במעות
מוכנים:
קעו//זז ::ראובן שאמר לשמעון "כל מה שתעשה בשלך עשה בשלי" ,והלך שמעון ופטר
כפול קעו
כפול

החוב של שניהם  -חייב לשלם לו חלקו.

ת' הרשב"א :ראובן מסר לשמעון שט"ח של מנה על
גוי שיגבה מהגוי ,והלך שמעון ונתפשר עם הגוי ב 10
דינרים ונתן השטר לגוי.
ואומר שמעון שא"ל ראובן להתפשר עם הגוי ככל שיוכל
ונתפשר עם הגוי ב  10והילך .ראובן טוען שלא ציווהו
להתפשר רק לגבות ממנו.
שמעון פטור בהיסת שע"מ כן נתן לו ,שהרי שמעון כופר
בכל )שבמקצת שנתפשר א"ל הילך( .אבל אם שמעון מודה שלא
מסר לו רק לגבות שמין כמה הפסידו ומשלם מדין גרמי.

היה חוב על גוי.
קצה"ח :שליח שגבה חוב

מהגוי האם זכה המשלח

מיד במעות.
ת' הרא"ש :ראובן נתן לשמעון שט"ח על גוי שיגבה
עבורו ,וגבהו מיד ורימה על ראובן שלא גבה עדיין עד
חודשיים ,ונתן לראובן שט"ח אחר משלו בפרעון שטרו.
וראובן אומר שקיבל שט"ח משמעון בתנאי שאם יגבה תוך
חודשיים מהגוי לא מעוניין בחליפין של שטר זה .ושמעון
טוען שלא היה תנאי – כיון ששטר שנתן שמעון צריך
כתיבה ומסירה והעדים היו בקניין ,אם העדים מעידים שלא
היה תנאי ,חליפין גמורים הם בלא תנאי.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

ב"י – ותימה ,הרי מיד שקיבל שמעון המעות זכה בהם
ראובן ,ובשביל שמעון הטעהו לא איבד ראובן זכותו !
ולענ"ד – כדברי הרא"ש ,לפמ"ש התו"ס )ב"מ עא(:
שאפילו ישראל שלוחו של ישראל לקבל מעותיו מהגוי אינו
יכול להיות שלוחו של גוי לזכות לישראל במעותיו.
והנתיבות – תימה ,אף שהדין אמת שאין ישראל זוכה
מהגוי לישראל חברו ,מ"מ הנוכרי נפטר מההלוואה )דדמי
באומר הנח ע"ג קרקע והפטר שנפטר מהלוואתו( והמלוה
יכול לגבות חובו ממעות אלו שנעשו מעות אלו אפותקי
מפורש למלוה ,וזכה בהם המלוה ,ואין שום אדם יכול
לזכות בהם.

חייב לשלם.
סמ"ע :דאומדן הדעת שלא היתה כוונתו שימחל לגוי.
וה"מ שמודה השליח שמחל לגוי בלא רשות המשלח ,אבל
אם אמר שמחל ברשות המשלח נשבע היסת ונפטר )ת'
הרשב"א(.

חייב.
ש"ך :ומיירי שאם לא מחל לו היה המשלח מוציא החוב
מן הגוי ,וע"פ מחילתו הפסיד.

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

בס"ד.
ערך

חו"מ
חלק ב7

הלכות הרשאה
הרשאה על מה נכתבת ,וכיצד נכתבת.

לחם)רדב"ז( :ובשלחו למכור סחורתו וא"ל עשה
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בשלי כבשלך ,אם לא מצא למכור רשאי להפקיד ביד נאמן.

קכג  -ז

רמב"ם :ראובן שבא בהרשאת שמעון ותבע ללוי ,ואמר
להד"מ ,אבל ישבע שמעון ויטול  -מוציאין הממון מיד לוי ,ויהא מונח
ביד בית דין עד שיבוא שמעון וישבע ויטול.
וכן כל הדברים שתולה לוי בשמעון  -ידון עם ראובן ויהיה הממון מונח
בבית דין עד שיבוא שמעון ,ויש לראובן להחרים על מי שטוען טענת
שקר כדי לעכב הממון ולאחרו:

.1

יהא מונח ביד ב"ד.

מוציאים הממון מיד לוי.

סמ"ע :עשו חכמים תקנה כדי שלא יתחכם הנתבע לטעון
בשקר להד"מ ,שמשער בדעתו שלא יבוא שמעון לכאן
להישבע ולכן תיקנו להוציא הממון מידו לב"ד ,ואולי מצד
זה יתפשר לוי עם השליח ולא יצטרך שמעון לבוא לכאן
)כסף משנה(.
כ"כ באור הגר"א.
ערוה"ש – ה"ה כשראובן פגם שטרו שב"ד משביעים
אותו ,מוציאים הממון מלוי ויהא מונח בב"ד עד שיבוא
ראובן להישבע ויטול.

רש"ל :מ"מ כשבא המורשה עם שטר חתום והנתבע טוען
ישבע המרשה שלא פרעתי – אין בידו לעכב בשביל תקנת
רב פפא )שבועות מא .שבטענת פרעתי משביע המלוה אף
בשטר( ,רק ישלם והב"ד שבמקום הנתבע יכתבו לב"ד
שבמקום התובע שישביעוהו במקומו.
והש"ך – אין דבריו נראים,
מ"מ נראה מדבריו שדוקא בכה"ג שאין ב"ד משביע אא"כ
ביקש הנתבע ,אבל בפוגם שטרו או ע"א מעיד שהוא פרוע
שאז ב"ד משביעים אפילו לא ביקש הנתבע – יכול לעכב
הממון בב"ד שלו עד שישבע התובע .וכנ"ל עיקר.

קכג  -ח ב"י :ונראה לי שקובעים ב"ד זמן לתובע לבא ולהישבע,
ואם לא יבא בתוך אותו זמן יחזירו בית דין לנתבע ממונו:
קובעים ב"ד זמן
סמ"ע :דאל"כ יש לחוש שהתובע משקר לתבוע ממי
שאינו חייב לו ,ויעכב מעותיו ב"ד ולא יבוא להישבע ומתוך
כך ישווה עמו הנתבע לתת חצי תביעתו.
כ"כ הש"ך.

קכג  -ט

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

לבוא להישבע.
ערוה"ש :ואין יכול שמעון

להישבע במקומו שבכאן,
דשבועה צ"ל לפני בע"ד )כמ"ש פ"ז( .ואין ראובן יכול
לכפות לוי שיבוא לעירו שישבע בפניו ,דקי"ל התובע הולך
אחר הנתבע ,מיהו בדיעבד שנשבע במקומו מקבל מעותיו.
מ"מ אם רואים ב"ד שקשה לשמעון להגיע לעירו של לוי
להרבות בהוצאות יכולים להשביעו בעירו.

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

בס"ד.

הלכות הרשאה

חו"מ
חלק ב7

הרשאה על מה נכתבת ,וכיצד נכתבת.
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רמב"ם :נתחייב לוי )הנתבע( שבועה  -אינו יכול לעכב ולומר
"איני נשבע עד שאחרים בפני שמעון )המרשה( על מי שטוען עלי שקר",
שאין זה החרם אלא תקנה קלה שתקנו הגאונים אחרונים כדי שיכוונו
בעלי דינים טענותיהם ,ואין מעכבים שבועתו של זה מפני תקנה זו
הקלה:
אין מעכבים שבועה של זה.

אינו יכול לעכב.
ש"ך :וי"א שב"ד ישלחו כתבם לב"ד שבמקום המרשה
ויחרימו בפני ,ואז ישבע זה )טור( .כ"פ הרש"ל.
פ"ת)שב הכהן( – להלכה כפסק השו"ע )שנשבע אף בלא
שיחרים(.
כ"פ שער המשפט – כיון שספקא דדינא הוא ,ואף שבכל
ספק שבועה פטור משבועה )ש"ך( מ"מ כאן כיון שקבלת
חרם שלפני שבועה היא רק תקנת גאונים ,ושבועה )אף
היסת( מדין הגמרא ,אין ספק תקנה מוציא מודאי לגרוע דין
הגמרא.
וה"ד כשההרשאה מועלת מדין הגמרא ,אבל במקום שאינה
מועלת )כמ"ש ס"א( אלא מתקנת גאונים ,וכן במטלטלים
שכפר שיש ב' דעות אם מועיל – א"כ שניהם מדין תקנה
כה"ג התובע צריך לקבל תחילה חרם .ואפשר שאף
הרמב"ם והמחבר יודו כאן ,שאין זה "תקנה קלה".

אינו יכול לעכב.
ש"ך :משמע אף בשבועת היסת הדין כן ,לאפוקי ת'
מהרי"ט שדוקא בשבועה דאורייתא אין מעכבים.

ש"ך :רש"ל – ואם יש למורשה חלק בגוף התביעה ,לא
יכול לטעון מה לי שאין המרשה רוצה לקבל חרם או שמחל
לך ,עבור חלקי איני מוחל ,שהרי כל כוחו בא לו מהמרשה
ואם המרשה מחל מחול ,דלא גרע ממוכר שט"ח לחברו
שיכול למחול ופטור .מ"מ ישלם למורשה הוצאותיו.
מ"מ אם הוא קרקע או פקדון שנקנה למורשה גוף הממון
שביד הנפקד אז אין המרשה יכול למחול חלק המורשה,
אבל מה שמעיד או מודה המרשה מועיל )כגון שאומר
המרשה נפרעתי או כיו"ב(.
ואף שב )מז/א( מלוה שטוען על שט"ח שבידו אמנה או
פרוע – אינו נאמן כשחב לאחרים )אפילו גם חב לעצמו( !
מ"מ כאן אף חלק המחצה בא למורשה ע"י ההרשאה וזה בא
לדון עם הנתבע ע"י ההרשאה ,וא"כ כשהמרשה גופו טוען
פרוע נאמן.
מ"מ יכול המורשה להחרים על המרשה שאמת הוא שמעיד.
כ"כ הט"ז.

קכג  -י

רמב"ן :מורשה שהורשה בשכר ידוע )וכ"ש אם הורשה בחינם – סמ"ע(,
אפילו אם לא יוציא הממון מיד הנתבע  -קרוביו כשרים בין לעדים בין
לדיינים ,שאין לו חלק לא בהפסד ולא בהנאה:
תה"ד :אפילו א"ל המרשה למורשה "שכרך תלוי בי אם
ארצה אתן לך" – לא הוי מורשה נוגע בעדות ,כיון שאין שכרו
על שליחות זו בודאי ,מיהו הכל לפי ראות עני הדיין.
ב"י – ולא נראה לי.
וד"מ – איני יודע למה.

כ"כ הסמ"ע הכל.
והש"ך – ולפענ"ד יפה כתב הב"י שאין נראה לו :

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

שהרי הראיה של תה"ד ממ"ש התו"ס דבשביל שמא יתעשר
אין לפסול לעדות ,ה"ה הכא.
ואין זו ראיה ,דבשלמא התם אפילו ספקא ליתא שיתעשר
לכן לא פסלינן ,משאכ"כ שיש ספק שמא יקבל שכר ויש
לחוש שיעיד שיתן לו השכר ,שהרי קרוב הדבר שאם יזכה
בדין יתן לו.

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

חו"מ
חלק ב7

בס"ד.

הלכות הרשאה
הרשאה על מה נכתבת ,וכיצד נכתבת.
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קכג  -יא

 .1ומטעם זה נראה לי שגם הוא כשר להעיד.
.2ת' הרמב"ן :אבל מורשה שיש לו חלק במה שיוציא מהנתבע  -קרוביו
פסולים בין לעדים בין לדיינים .לפיכך מי שיש לו עדים על תביעתו לא
ירשה אחד מהעדים או מקרוביהם ,אלא אם קצץ לו שכר ידוע אפילו אם
לא יוציא הממון מיד הנתבע.
 .3ב"י)ריטב"א( :יכול אדם להרשות ללוה לדון עם ערב קבלן שלו.

.1הרא"ש:

העיטור והתו"ס הסכימו שאפוטרופוס

מעיד.
√ב"י – מילתא דפשיטא היא כשאינו מקבל פרס שאינו
נוגע בדבר.

ד"מ)מהרי"ו( :אע"פ שמתחילה היה נוגע כגון שהיה לו
חלק בחוב ,אפ"ה יכול לסלק עצמו שלא יהא נוגע בעדות ויוכל
להעיד.
ב"י)רשב"א( :מכוער הדבר שעד החתום על השטר יהא
מורשה .וצריך חקירת ב"ד כדי להוציא הדין לאמתו.
כ"כ ד"מ הסמ"ע.

.1

ש"ך :ובמקצת ספרי הטור כתוב – לא ירשה אחד מקרובי
העדים .כ"כ רש"ל.
ולהלכה :נקטינן כהמחבר שכשר להעיד.
וכנ"ד מהרי"ל.

.3

לדון עם ערב קבלן

סמ"ע :דווקא ערב קבלן שהרשות ביד המלוה לגבות
מאיזה שירצה תחילה ,ה"ה ערב דעלמא כשאין ללוה
לפרוע .אבל כשיש ללוה לפרוע צריך לגבות מהמלוה
תחילה ואיך יבוא הלוה להיות מורשה לגבות מהערב
תחילה.
וכשאין ללוה לפרוע ,מקבלים עדותו של הערב להוציא מידו
ול"א דהוי נוגע שיחשוב שהיום או מחר יהא לו ויפרע ממנו,
שהרי גם כשיפרע הערב יחזור עליו.
וגם ל"א נוגע שמא יתעשר כמ"ש התו"ס.

נ"ל שגם הוא כשר להעיד.

קכג  -יב

ת' הרמב"ן :וכן מי שיש לו עדים בפריעתו  -לא יבא
לדון עם המורשה בזמן שיש לו חלק בתביעתו אם הוא קרוב לעדים
שהרי יבטל העדות:
לא יבוא לדון.
סמ"ע :עצה טובה קמ"ל ללוה שיעשה כל מה שאפשר
שלא יבוא לדון עם המורשה ,מ"מ אם המורשה תובעו אינו
יכול לדחותו.
א"נ שיכול לומר לו לא אדון עמך כיון שיש לי עדים שהם
קרובים לך ,והמלוה עשך בכוונה מורשה שתפסול עדיי.
ואם כבר דן עמו והפסק תלוי בעדים שוב לא יוכל להביא
העדים.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

כ"כ ת' הרב.
הט"ז :אם דן עם המורשה כשלא ידע שיש עדים ,ואח"כ
נודע לו – יכול לבטל הדין כדי שיוכלו עדיו להעיד.
כ"פ הנתיבות.
ערוה"ש :ויש חולקים בזה )כמ"ש הש"ך(.

שיש לו חלק בתביעתו.
ש"ך :דווקא כשיש לו בתביעה )באחוזים( שאז הוי
מורשה בע"ד אין העדים יכולים להעיד בין לזכות או לחובה
יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

בס"ד.

חו"מ
חלק ב7

הלכות הרשאה
הרשאה על מה נכתבת ,וכיצד נכתבת.

)כמ"ש לג/י( .אבל אם רק מקבל המורשה שכר אם יזכה
בדין הרי אין המורשה בע"ד אלא שהעדים נוגעים בדבר,
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ונוגע מותר להעיד לחובה )כיון שאינו בע"ד כמ"ש לד/כו(.

קכג  -יג .1יכול אדם להרשות נשים ועבדים.
.2טור לאפוקי מרדכי :ויש מי שאומר אבל לא את עבדו שאין קניין לעבד ע"י
רבו שהרי גופו קנוי לו וידו כידו נמצא שאינו אלא שלוחו ,ויכול הנתבע
לומר "לאו בעל דברים דידי את".
.3טור :אבל יכול להרשות את אשתו ,שהרי אם נתן לה מתנה קנתה ואין
הבעל אוכל פירות ,נמצא כשכתב לה "זכי לנפשך" אין הנתבע יכול לומר
"לאו בעל דברים דידי את":
.1בעה"ת)רמב"ן(:

יכול אדם להרשות נשים

לאו בעל דברים.

ועבדים.
והראיה גיטין )נב (.אין ממנים אפוטרופוס שהיא אישה
עבד או קטן ,מ"מ אבי היתומים הרשות בידו.

סמ"ע :היינו לעניין שלא יוכל לכופו לדון עמו שהרי אינו
הרשאה )ואם יבטל המשלח שליחותו יתחייב זה באונסין(,
אבל עכ"פ לא גרע משליח שעשהו בעדים )קכב/ד(.

מרדכי)ת' הרי"ף( :ראובן הרשה ללוי לתבוע את שמעון
ואבד לוי השטר ,אם באונס אבד נשבע ונפטר.
הגמ"ר :ראובן הרשה לשמעון להוציא ספריו מיד לוי,
והוציא הספרים מיד לוי וחזר והפקידם ביד לוי ,לאחר זמן
תובע ראובן ספריו מלוי ,א"ל לוי "לאו בעל דברים דידי את" –
אין בדבריו כלום.

.3

.1

אבל לא את עבדו.

ש"ך :אפילו שיכול להרשות אף בדבר שאינו יכול
להקנות )א"כ גם עבדו אע"פ שלא יכול להקנותו יוכל
להרשותו( ! ה"ד שכשיבואו המעות ליד המורשה יקנהו,
אבל עבדו דאף כשיבואו לידו לא יוכל לקנות ,דמה שקנה
עבד קנה רבו ,נמצא דלא שייך "זיל אפיק לנפשך".

אין בעל אוכל פירות.

סמ"ע :אבל היה הבעל אוכל פירות לא יוכל להרשותה
ואע"פ שהגוף שלה.
ול"ד לאיש שיכול לדון עם אחר על נכסי אשתו כשיש לו
פירות אף בלא הרשאה מתוך שיכול לדון על הפירות )ג"כ
כיון שיש לה גוף הקרקע תוכל לדון גם על הפריות( !
דשאני הכא אף שתוציא לא נראה הנאתה ,שהרי הבעל אוכל
פירות ומי יודע שמא תמות לפניו ויישאר גם הגוף לבעל
)נמצא שאין לה ממשות בקרקע ,וא"כ ידה כידו שלא יכול
להרשותה משא"כ כשאין הבעל אוכל פירות(.
והט"ז – תימה ,אם הגוף שלה אף שהבעל אוכל פירות
פשוט שיכולה לדון עמו אף בלא הרשאה.

קכג  -יד
 .1יכולים לשלוח הרשאה ביד עכו"ם ,ובלבד שיזהר
מלכתוב בה "וקנינא מיניה" דאין שליחות וזכייה לעכו"ם ,אלא יכתוב
וקנה העכו"ם:
.1

תו"ס :גוי קונה בחליפין ,וכן נהג ר"ת לשלוח
הרשאה ביד גוי )לפי שהגוי קונה בחליפין(.
אלא שצריך להיזהר שלא לכתוב "וקנינא מיניה" שאין
שליחות וזכיה לעכו"ם ,אלא יכתוב וקנה העכו"ם.
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

הרשאה ביד גוי.
והש"ך :והרש"ל – חולק ע"ז,

בהלוואה ושאר דברים
שאינם נקנים בחליפין פשוט שאין הרשאה מועילה לגוי,
יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

בס"ד.

חו"מ
חלק ב7

הלכות הרשאה
הרשאה על מה נכתבת ,וכיצד נכתבת.

כיון שאין המורשה רק בתורת שליחות ואין שליחות לגוי,
אבל קרקע ופקדון שיכול להקנות בחליפין מועיל בגוי.
כ"כ מהרשד"ם ,ואפשר שכן דעת ר"ת.
אלא שדעת המחבר דבהרשאה מהני לגוי בכל גוונא )אף
בחליפין(] .ערוה"ש :וטעמו של המחבר ,שהרי תקנת
הגאונים שבהרשאה תועיל בכל דבר ,בע"כ אינו מטעם
שליחות לבד[.
אלא שלבי מהסס בעיקר הדין של ר"ת דמהני חליפין לגוי.
וכן מצאתי במהר"ם מינץ
והתומים – קניין אגב אינו בגוי ,שאל"כ למה לא ציוה ר"ת
בהרשאה לגוי בקניין אג"ק .וגם בחמץ ובכור לא ציוו
להקנותו באגב.
וקצה"ח – הרי כבר נזכר קניין אג"ק בדברי רי"ו בגוי.
וכבר פשט המנהג בכל ישראל במכירת חמץ בקניין אג"ק
ולא קניין חצר.
כ"כ תח"ס – מצאתי כדברי קצה"ח ברמב"ן.
כ"פ ערוה"ש – דקניין חליפין ואג"ק מהני בגוי.
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ורק שבקניין סודר צריך הגוי לתת סודרו ולא העדים )כמו
שעושים בישראל הקונה(.
ד"מ :המורשה שקיבל עליו בחרם שיקיים המרשה מה
שקיבל עליו – חייב המרשה לקיים ,דהוי כאילו קיבל עליו
בעצמו ,שהרי כתב לו "עשייתך כעשייתי".
כ"פ ערוה"ש – וכן כל שקיבל עליו המורשה מחויב המרשה
לקיים.

יזהר ,,,וקנינא מיניה.
סמ"ע :פירוש שהמנהג בקנייני חליפין שהיו העדים
נותנים הסודר וקונים עבורו בחליפין .ובגוי אין העדים
יכולים לקנות עבורו בחליפין לפי שאין שליחות לגוי ,אלא
הגוי עצמו יעשה קניין החליפין בסודר שלו .וכן יכתבו
בשטר ההרשאה.
כ"כ הש"ך.

קכג  -טו " .1ואשר לא טוב עשה בעמיו" זה הבא בהרשאה.
א .בד"א כשהנתבע והתובע בעיר אחת ,אבל אם הנתבע בעיר אחת
והתובע בעיר אחרת הרי זה עושה מצוה.

ב.הגה :וי"א דאין חילוק בין אם היה עמו בעיר או לא ,אלא שכל זמן שהמורשה הוא אלם
ובעל טענות מתעבר על ריב לא לו )אז לא עושה טוב כשמרשה לו( ,אבל אם עושה כדי להציל עשוק
מעושקו מצוה קעביד )ב"י בשם תוס'( .
.2י"א דאין אדם יכול לעשות מורשה שלא בפניו )של המורשה( דאין חבין לאדם שלא מדעתו,
והרי כתוב "אשר לא טוב עשה בעמיו" ,ולכן אפילו אם נתרצה אחר כך בדבר אינו כלום.

.1

שבועות)לא" :(.ואשר לא טוב עשה בתוך עמו"
 ,א"ר – זה הבא בהרשאה.

לא טוב.

א.ראב"ד – ה"מ כשהמלווה ולוה בעיר אחת ,אבל
אם בעל דינו בעיר אחרת מציל ממון חברו.
ב.והתו"ס – ה"מ כשהוא אלם ובעל טענות שמתעבר
על ריב לא לו.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

ב"י :ולי נראה ששניהם להלכה ,דכללו של דבר כל שבעל
הדין אינו יכול להוציא מעותיו מפני שאינו בעיר או
סיבה אחרת ,מצוה קעביד להציל עשוק מיד עושקו.
אבל כששניהם בעיר אחת ,ואפילו לוה בעיר אחרת אבל
מלוה והלך לשם לפרקים אז לא טוב עושה.
הג"א)רשב"ם( :לא טוב – דשמא הלוה נוח לו בעל
דין עצמו שיוכל להתפשר עמו ,מה שאין המורשה יכול
להתפשר בממון שלא שלו.

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

בס"ד.

חו"מ
חלק ב7

הלכות הרשאה
הרשאה על מה נכתבת ,וכיצד נכתבת.

.2

ד"מ)מרדכי( :ריב"ן – אין אדם יכול לעשות
מורשה שלא בפני המורשה )שמקנה ומרשה לפלוני בפני עדים(,
דחוב הוא למורשה שנאמר "אשר לא טוב עשה" ,ולא
מהני אף אם יתרצה השליח אח"כ.

1ב .כ"ז שהמורשה אלם.
ש"ך :והרמ"א הבין שהמורשה אלם שמתעבר על ריב לו
לא.
ולפענ"ד – מה בכך שהמורשה אלם אם טוען אמת ,ואם
טוען שקר תיפוק ליה שאסור לטעון שקר ולמה לי מתעבר
על ריב לא לו.
אלא כוונת התו"ס שהלוה אלם והמלוה לא רוצה לדון עמו
ולכן מרשה אחר ,המורשה לא עושה טוב שמתעבר על ריב
לא לו ,יתבענו המלוה עצמו .אבל כשטורח המורשה להביא
מעותיו של המלוה שאין יכול לטרוח מצוה קעביד שהרי אין
חברו יכול לטרוח כמוהו .וכ"מ מלשון הב"י.
ורק כששניהם באותה העיר והמלוה יכול לתבוע אלא
שנמנע מפני אלמות הלוה לא טוב עושה.
ולפ"ז הראב"ד והתו"ס לא פליגי ,כמ"ש הב"י.

.2

שלא בפניו.

סמ"ע :פירוש שלא בפני המורשה ,שלא ייקנה המרשה
בפני עדים בק"ס שלא בפני המורשה ויאמר "הרני מקנה
ומרשה לפלוני על חובי להוציא מיד פלוני" ,דאין עדים
קונים שלא מדעת המורשה ,שהרי אמרינן שלא טוב עשה
המורשה.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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ולכן אפילו נתרצה אח"כ המורשה אינו כלום כיון שהקניין
לא חל מעיקרא.
כ"כ מרדכי בשם ר"י קלונימוס.
וסיים המרדכי – אומנם למ"ש תו"ס)ר"י( ניחא ,דרק שהוא
אלם יש איסור אבל כשהוא טורח להביא מעות חברו דמצוה
קעביד א"כ ניח"ל לשליח )וזכין לאדם שלא בפניו(.
כ"פ הע"ש  ,כ"ד הש"ך והט"ז.
והרמ"א – ס"ל כר"י מקלונימוס ,דאף דמצוה קעביד מ"מ
עפ"ר אין אדם מתרצה להכניס עצמו על ריב לא לו .מש"ה
אף שאח"כ הסכים אין אומרים התגלה הדבר למפרע ,ואין
לו אלא מהריצוי ואילך .לאפוקי הע"ש.
והש"ך – דוחק לפרש כן דברי הרמ"א שחולק על הר"י.
שאם הלוה אלם שאז המורשה לא עושה טוב לכו"ע )אף
לר"י מקלונימוס( אינו מורשה .ואף שאח"כ נתרצה לא מהני
לכו"ע.
אלא שר"י קלונימוס קאמר מסתמא אינו יכול לעשות
מורשה שלא בפניו ,דס"ל שבכל גוונא מיקרי "לא טוב
עשה" ,וע"ז הר"י חולק כשאינו אלם אלא טורח להביא
מעות חברו מצוה קעביד ומהני הרשאה.
אלא דהרמ"א מיירי כשהלוה אלם )כדלעיל( שאז לא עושה
המורשה טוב ולכן לא מהני הרשאה ,ואף שאח"כ הסכים לא
מהני.

סיכום :דעת הרמ"א.
סמ"ע – כר"י מקלונימוס שבכל גוונא לא מהני הרשאה.

ש"ך – כר"י ,כשאינו אלם אז עושה מצוה ומהני הרשאה,
וכאן מיירי באופן שהוא אלם.

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

בס"ד.

חו"מ
חלק ב7

הלכות הרשאה
הרשאה על מה נכתבת ,וכיצד נכתבת.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ
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חו"מ
חלק ב7

בס"ד.

הלכות הרשאה
נתבע אם יכול לעשות מורשה.

קכד1 -

סימן קכד :נתבע אם יכול לעשות מורשה.
ובו סעיף אחד.

קכד  -א

 .1נתבע אינו יכול למנות מורשה שיבוא לבית דין
וישיב בעדו לתובע והוא ישב בביתו.
.2רי"ף ,רא"ש :ונשים יקרות שאין כבודן לבא לבית דין משגרים להן סופרי
הדיינים ויטענו בפניהם ,א.ר"ן)רמב"ן( :וכיוצא בזה עושים לתלמיד חכם
שתורתו אומנותו וזילא ביה מלתא למיזל לבית דין ולערער בהדי עם
הארץ.

.3
.1רמב"ן :באם נתבע יכול למנות מורשה ,יש בזה
וע"ל )ז/ו(.

מחלוקת :
י"א – יכול למנות שליח לטעון בשבילו אם אינו רוצה
לבוא לב"ד.
והראיה ירושלמי :כ"ג דן ודנים אותו .וימנה אנטלר
)שליח ,שלא יתבזה בדין( ?
כיון שאם יתחייב שבועה חייב לבוא לב"ד לשבועה ,לא
תיקנו שימנה אנטלר )משמע שאל"כ יכול הנתבע למנות
מורשה(.
כ"כ הערוך.
√וי"א – שאינו רשאי ,שלא יהא ב"ד שומע טענת שקר
מפי תורגמן )שהרי שליח נתבע אינו כבע"ד ,שהרי לא שייך להקנות

לו כשבא להפטר ,משא"כ בתובע שהמרשה בע"ד וחייבים לשמוע
אותו( .ורק בכה"ג רצו לתקן שימנה שליח מפני כבודו.

כ"כ הרי"ף ,רב סעדיה ,רא"ש ,רשב"א.

.3

שו"ע)ז/ו( :מי שתובעין אותו לדון לפני דיין
שקטן ממנו אין הדיין יכול לכופו לילך לפניו אלא מכנפי
מאן דאיכא התם מחכימי ומעיינים בינייהו:

.1
סמ"ע:

אינו יכול למנות מורשה.
טעמו

א .טור :שלא יהיו דיינים שומעים טענת שקר .ר"ל
שהנתבע עצמו חזקה שאין מעיז בפני בע"ח ,משא"כ
בשליחו דמעיז ,אבל בתובע יכול למנות מורשה שהרי
אף עצמו מעיז.
ב .בתובע מקנה המעות למורשה והוי כבע"ד עצמו.
משא"כ בנתבע שאינו מקנה לו דבר להיות עומד
במקומו.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

ג .בתובע תיקנו מורשה שלא יהא כ"א נוטל ממונו של
חברו והולך למדינת הים ,משא"כ הנתבע שהרי
התובע יבוא אליו.
ד"מ :אף בתובע לא התירו למנות מורשה רק כשאינו
מגיע לב"ד ,משא"כ כשהתובע בב"ד אסור לטעון ע"י מליץ
אלא יטען הוא עצמו .וכמ"ש הטור )רמב"ם(.
כ"כ הסמ"ע ,ב"ח.
כ"כ הש"ך – וה"ד כשלא נתן לו כוח ורשות ,שאל"כ אף
שהתובע עצמו בב"ד המורשה טוען .וכן המנהג.

אינו יכול למנות מורשה.
באה"ט)ריב"ש( :ובדיני נפשות הדבר הפוך ,שהתובע
אינו ממנה מורשה והנתבע ממנה.
כנה"ג – ונ"מ לדידן לעניין מוסר.

אינו יכול
ש"ך :ואם מינה הנתבע מורשה וע"פ הודאת המורשה
נתחייב הנתבע – אין יכול לערער ע"ז.
ערוה"ש)קצה"ח( – וה"מ כשבע"ד שם דברים בפי
המורשה וציווהו לטעון כך וכך ,אבל כשלא סידר לו
טענותיו רק שא"ל לך לטעון בעדי ,יכול אח"כ בע"ד לערער
ולומר שהמורשה אינו יודע בטיב העניין.

אין יכול למנות.

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

בס"ד.

הלכות הרשאה

חו"מ
חלק ב7

נתבע אם יכול לעשות מורשה.

ערוה"ש)או"ת( :וכ"ז מדינא ,אבל עכשיו המנהג בכל
בתי הדינים שגם הנתבע מעמיד מורשה ,וכ"ש התובע אפילו
שהם עצמם נמצאים בב"ד .מ"מ כשאינם בב"ד ורואים ב"ד
שא"א לברר הדין שולחים אחריהם ובאים בעצמם לב"ד.

ונשים יקרות.
.2
שו"ע)צו/ו( :אשת איש

סמ"ע :לפי שזילא להו ללכת לערער עם ע"ה ,משא"כ
שאר אנשים דבלא"ה עיסקהם עם גויים וע"ה.

אומנותו.
ש"ך)ת' מהרשד"ם(:

אף בקניין מהנתבע לא מהני

להיות מורשה.

שהתחייבה שבועה משביעים
אותה ,ואם מסרבת להישבע כופין אותה כמו שכופין לאיש.
הגה :ומזמינין אותה לדין או שולחין אצלה כדרך שיתבאר
לקמן סימן קכד.

משגרים להם סופרי הדיינים.
סמ"ע :שיכתבו הסופרים מיד הטענות בפניה  ,ואם ירצה
התובע הולך עמיהם שתתבייש לשקר.

א.
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מהרשד"ם :אם הנתבע מינה מורשה ועמד בדין ונתחייב
המורשה על שהודה לתובע ,יכול נתבע לחזור בו.
והש"ך – אין דבריו נכונים ,אלא כהריב"ש שהודאת
מורשה הנתבע הודאה היא.
והראיה מירושלמי גבי אם מינה הנתבע מורשה "הגע עצמך
אם מתחייב הנתבע שבועה הרי מתחייב לבוא לב"ד".
משמע שאינו יכול לחזור בו.
באה"ט)רדב"ז( :נשים יקרות שהתחייבו שבועה אין
לבזותם להביאם לב"ד ,אלא נשבעות בפני סופרי הדיינים.

לת"ח שתורתו אומנותו.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

חו"מ
חלק ב7

בס"ד.

הלכות הרשאה
השולח חובו או פקדונו על ידי שליח
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סימן קכה :השולח פקדונו על ידי שליח.
ובו י סעיפים.

) גיטיו :יד ,לד(.

קכה  -א11
 .1ראובן שהיה חייב מנה לשמעון ,או שהיה לו פקדון
בידו ואמר ללוי הולך מנה זו לשמעון ,אם בא לחזור וליטלו ממנו  -אינו
יכול ד "הולך" כזכי דמי ,ומיד כשהגיע ליד לוי זכה בשבילו לשמעון.
א.טור :לפיכך בין מת לוה או מלוה יתנוהו ליורשי שמעון ,ב.גמרא :ומכל
מקום ראובן חייב באחריותו עד שיגיע ליד שמעון.
.2הגה :הר"ן)ירושלמי( ,רשב"א :והוא הדין אם יאמר "שא מנה זו לפלוני" או "יהא מנה זו
לפלוני"  -כולם הוי כהולך והוי כזכי )ר"ן פ"ק דגיטין(

.1גיטין )יד:(.

איתמר הולך מנה לפלוני שאני חייב

לו:
√רב אמר  -חייב באחריותו ,ואם בא לחזור אינו חוזר.
ושמואל אמר – מתוך שחייב באחריותו אם בא לחזור
חוזר.
לימא בהא קמיפלגי:
דמר סבר – הולך כזכי דמי.
ומר סבר – הולך לאו כזכי דמי ?
לא דכו"ע הולך כזכי דמי ,והכא בהא קמיפלני:
מר סבר – לא אמרינן מיגו.
ומר סבר – אמרינן מיגו.
תניא כוותיה דרב הולך מנה לפלוני שאני חייב לו ,תן
מנה לפלוני שאני חייב לו ,הולך מנה לפלוני פקדון שיש
לו בידי ,תן מנה לפלוני פקדון שיש לו בידי – חייב
באחריותו ואם בא לחזור אינו חוזר.
פקדון לימא ליה אין רצונו שיהא פקדונו ביד אחר?
אמר רבי זירא כשהוחזק כפרן.
פרש"י :חייב – המשלח.
באחריות – אם יאנסו מיד השליח.
בא לחזור – שיאמר החזירם לי שמא יאנסו ממך.
הולך כזכי – הילכך אינו חוזר ,מיהו חייב באחריותו,
שהמלוה לא ציווה למוסרם לזה.
כו"ע כזכי – כלומר בעלמא הולך כזכי ,ואם היו
במתנה דליכא אחריות מודה שמואל שאינו חוזר .אלא
דשמואל ס"ל מתוך שאמרינן חייב באחריותו יכול לחזור.
אין רצוני – יאמר המשלח אין רצונו של המפקיד שיהא
פקדונו ביד אחר ,ואז הוי לו חוב ואין חבין לאדם שלא
בפניו.
כשהוחזק – משלח זה שכפר בפקדון ,דאנן סהדי דניחה
לבעליו שיצא מיד זה.

.0

הקדמה
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

ערוה"ש :זכין לאדם שלא בפניו ,והוא מטעם שליחות,
דאנן סהדי שרצונו שיזכו בשבילו ,שיהא הזוכה שלוחו.
כח הזכייה אף גדול משליחות  ,שהרי אין לקטן שליחות
אבל יש לו זכייה ,ורק לגוי אין זוכין כיון שאינו בכלל
שליחות )משא"כ קטן כשיגדל יהא בכלל שליחות(.
ולכן כשראובן אמר לשמעון זכה זה בשביל לוי ,כיון שקיבל
שמעון זכה לוי וכאילו בא לידו ,ואין ראובן יכול שוב לחזור
בו.
הן במתנה שנותן ללוי או שמחזיר לו פקדון או חוב.

.1

ראובן שהיה חייב או פקדון.

ש"ך :אבל במתנה לא הוי הולך כזכה ,כדלקמן ס"ב.
ט"ז :מלוה או פקדון – מ"מ יש חילק בין מלוה לפקדון,
שאם בא מלוה ללוה אינו יכול לדחותו אצל השליח ,משא"כ
בפקדון שיכול לדחותו אצל נפקד שני אם נתנו לנאמן.

הולך מנה.
ש"ך:

וכן אם אמר תן )בחוב או בפקדון לאפוקי מתנה(

הוי כזכי.
וי"א דבתן וזכי בעינן דווקא שנותן לו עתה.
מיהו אף בזכי בעינן שיגיע ליד השליח לפני שיחזור בו
הנותן.

הולך מנה.
ש"ך :אבל בנותן שטר מתנה מועיל כמו בחוב.
והנתיבות – העיקר כתומים בשטר מתנה הוי כמתנה דל"א
תן והולך כזכה.
ויש לחלק בשטר מתנה שקונה בה )שטר קניין( דינו כמתנה
דתן והולך לאו כזכי ,אבל שטר מתנה שהוא רק לראיה כגון
שהקנה לו הקרקע קודם בק"ס דינו כבע"ח דתן והולך כזכי.
יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

בס"ד.

חו"מ
חלק ב7

הלכות הרשאה
השולח חובו או פקדונו על ידי שליח

זכה בשבילו.
סמ"ע :דווקא בחוב אבל בפקדון לא זכה אא"כ הוחזק
הנפקד כפרן )כמ"ש ס"ב(.

דהולך כזכי.
ערך לחם :וכן תן ,שא ,טול ,יהא מונח לפלוני בידך –
הוי כזכה )ת' הרשב"א( .החזר לפלוני אינו כזכה )ריטב"א(.

א.
סמ"ע:

בין במתנה.

פירוש ולא מצי יורשי לוה לומר נתבטלה
שליחותך כדאמרינן בשליחות דעלמא ,דשאני הכא שכבר
זכה זה למקבל.
או למלוה – פירוש ואין הלוה )המשלח( יכול לומר לא נתתי
בידך אלא כדי שתתן לשמעון ולא ליורשיו ,אלא יתנהו
ליורשי שמעון כיון שמיד זכה לשמעון וממילא יורשיו זכו
בו.
כ"כ הש"ך.

ראובן חייב באחריותו.

ב.
סמ"ע :ואין שמעון המקבל על לוי כלום אלא על ראובן,
שהרי לא נתן לו רשות ליתנם ביד לוי )שהרי ראובן מינה
השליח ולא שמעון(.

חייב באחריותו.
ש"ך :מלוה שהלך למדינת הים
מהר"ר שלמה – מי שהיה חייב לחברו מעות והלך המלוה
למדינת הים והגיע הזמן וחושש הלוה לפסילת המטבע ע"י
המלכות – יכול הלוה לזכות המעות למלוה ע"י אחר בהולך
או זכי ויפטר מאונס דפסילת המטבע ,שהרי –
א .כמו ישראל שהחזיר שלא מדעת המשאיל אחר שהגיע
זמנו דפטור מאונסים אע"פ שחייב בגניבה ואבידה
)כדלקמן שמ/ח( ,גם כאן נפטר זה מאונס פסילת
המטבע אע"פ שחייב בגניבה ואבידה.
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ב .ב"י)עד/ה( – א"ל טול מעותיך והרי הם צרורים
ומונחים ,ולא רצה ונגנבו הנפקד חייב ,שהרי אם היה
מזדמן לו עיסקא היה משתמש במעות.
וא"כ כאן שהוציאם מרשותו וזיכה ע"י אחר שוב לא
ישתמש בהם ונפטר.
ג .כיון דהוי היזק שאינו ניכר )שנפסל המטבע ולא
נשתנה צורתו( ,יכול לומר לו הרי שלך לפניך ,כמו
בגזל מטבע ונפסל.

ואין דבריו נראים לי:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

ל"ד לשואל שהפקדון חוזר בעינו ,א"כ מיד שכלה זמן
השאלה הוי ברשות בעלים היכן שנמצאים,
אבל כאן חייב באחריותו כיון דהלוואה להוצאה ניתנה
והם ברשות הלוה.
גם ל"ד לגזל מטבע ונפסלה שהמטבע עצמה בעין,
משא"כ בהלוואה שאינו מחזיר אותן מעות שלוה.
אפילו יחזיר בהלוואה אותם מעות ,עדיין הם
באחריותו שהלוואה להוצאה ניתנה.
אף בלא אפשרות שימוש במעות )עסקה( היה חייב
באחריותם ,ומה דאצריך בב"י לטעם "אילו מתרמי
ליה עיסקא" כיון שאמר למלוה לקחת המעות ולא
רצה והיה מקום לפטור הלוה ,קמ"ל כיון "דאילו
מתרמי" חייב באחריותם.

2א .אבל אמר החזר ,,,לא הוי כזכי.
סמ"ע :קשה  ,המעיין בת' הרשב"א יראה

דמיירי
במתנה ,א"כ דווקא במתנה לא מהני לשון החזר כמו שלא
מהני לשון הולך .אבל חוב ופקדון מהני כמו דמהני לשון
הולך .וצ"ע.
והש"ך – נ"ל כהרמ"א ,וגם לשון הריטב"א משמע כן
דכתב "אינו זיכוי כלל" משמע שאינו זיכוי בשום עניין.
כ"ד הט"ז.

קכה  -א22
 .1טור :ואם החזיר לוי המנה לראובן והעני )ראובן(
אחר כך ולא היה לו ממה לפרוע בעניין שהפסיד שמעון שלו  -לוי חייב
לשלם ,שהוא פשע במה שהחזירו לראובן.
א .ואם מחמת אונסו החזירו לראובן ,שאיים עליו בדבר שיש בידו
לעשות עד שהוצרך להחזיר – פטור.
 .2רמב"ם :וי"א שכשהחזיר לו המנה לראובן שניהם חייבים באחריותו עד
שיגיע ליד שמעון כל חובו.

.0

גיטין )יד :(:רבי חייא בר רב אשי שלח את ר'
דוסתאי ורבי יוסי בר כיפר לנהרדעא שיביאו לו מעותיו.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

כשנתנו להם רצו שיעשו קניין ולא הסכימו ,ביקשו לקבל
חזרה המעות .ר' דטתאי הסכים ,ר' יוסי לא הסכים והכו
אותו מכות נמרצות.
ומסקינן אם החזיר השליח מחמת אונסו – פטור.
יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

בס"ד.
.1ה"ה:
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משמע שכל שהחזיר שלא מחמת אונס חייב

השליח.
כ"פ הטור :ואם החזיר לוי המנה לראובן והעני
)ראובן( אחר כך ולא היה לו ממה לפרוע בעניין שהפסיד
שמעון שלו  -לוי חייב לשלם ,שהוא פשע במה שהחזירו
לראובן.
והראב"ד – ואיני יודע אחריות על השליח אא"כ יכפור
הלוה )ולא כשהעני (.
√מ"מ הרי"ף – אף שהעני הלוה חייב השליח.
א.ה"ה :ע"פ הגמרא ,ואם היה אנוס ודאי פטור.
כ"פ הרשב"א – אם אנסוהו להחזיר פטור השליח ,ואף
שעדיין לא אנסוהו כל שלא יוכל לעמוד באיומים אם
החזיר פטור.

החזיר לוי המנה.
.1
ערוה"ש :ואין חילוק בין מתנה

לחוב או פקדון ,שאף
במתנה כיון שזכה בעדו ה"ז שלו וכשהפסידו בפשיעתו חייב
לשלם.

והעני ראובן.
נתיבות :דווקא כשהחזיר ללוה שיהיה בתורת הלוואה הוי
פושע ,שהלוואה להוצאה ניתנה )וכן בנפקד שהוחזק כפרן(,
ובזה חייב אף שלא העני.
אבל החזיר רק שיהיה בתורת פקדון באופן שאסור ללוה
להשתמש בהם – פטור )ולא יכול לומר שעבורי אינו נאמן,
שהרי הלוה לו( ,אא"כ העני שאז חייב.

א.
וקשה:

ואם מחמת אונסו.

הרמ"א)לקמן א (3פסק שהדין עם המפקיד אף
כשהשליח היה אנוס ,וכאן באונס פטור השליח ?
סמ"ע – שאני התם שראובן עשה שליח לקבלה ומיד
שקיבלם לוי לידו ה"ז ממון ראובן ,ואם יחזיר מחמת אונס
לשמעון הוי מציל עצמו בממון חברו .משאכ"כ שהלוה עשה
שליח הולכה.
ש"ך – אין דברי הסמ"ע נכונים ,הרי בשליח הולכה זכה
מיד המלוה והוי ממונו.
אלא דיש לחלק – כאן שהאונס על זה הממון – פטור ,ולא
הוי מציל נפשו בממון חברו אלא שהאונס אינו על זה הממון
אלא על זה הנרדף והוא שבר כלים של אחרים שחייב .אבל
כאן הוא רק שומר על הממון וזה מכריחו להחזיר ,שהאונס
על ממון זה – פטור.
וגם מ"ש הרמ"א בסמוך האונס אינו על ממון זה שהרי אינו
יכול לנוגשו שיחזיר לו ,רק שרוצה לכפור לו חובו ,וזה לא
מיקרי אונס.
וכ"מ מהע"ש.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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והנתיבות – דברי הש"ך לא ברורים ,שהרי מ"ש אונס
ממון אינו אונס )שפח/ב-הגה( ה"ד אם אנסו להראות ממון
חברו שלא היו פקדון אצלו ,אבל בפקדון האונס בא מחמת
הפקדון שפטור אף באונס ממון ,וא"כ אף שרוצה לכפור
יהא פטור.
ולכן נ"ל בדעת הש"ך:
במקום שאם לא היה מוצא האנס ממון הנפקד היה מחפש
לבד עד שהיה מוצאו או מאנס הנפקד הגוף עד שמראה לו
הפקדון ולכן פטור .משאכ"כ שאין לו כח כלל לנוגשו ,אם
יתן המעות חזרה הוי מציל ממונו במעות בפקדון וחייב.
ועוד נ"ל :שליח להולכה שמינה הלוה אסור לו להשתמש
במעות אפילו הם מותרים )ב"י יו"ד קס"ט( ,אבל שליח
קבלה )שהמלוה עשהו( מותר להשתמש במעות.
ולפ"ז :כאן מיירי בשליח הולכה שהוא רק ש"ח ,מש"ה
כשנאנס על הפקדון פטור )רצב/ח(.
והרמ"א מיירי בשליח לקבלה שמותר להשתמש במעות ולכן
חייב באונסין.
להלכה נקטינן כשני התירוצים:
במקום שיכול להשתמש במעות )שליח קבלה( – חייב אפילו
באונס ,כיון שיכול להשתמש במעות הוי מלוה וחייב
באונסים.
ובשליח הולכה שאסור להשתמש במעות:
אם האנס יכול למצוא הפקדון לבד או לאנוס במכות לנפקד
שיתן לו הפקדון – פטור.
אבל כשלא יכול האנס לאנוס הנפקד רק שמאיים עליו
שיכפור במעותיו – חייב.
וערוה"ש – ול"נ שהשליח אין עליו כלל חיוב שמירת
השומרים אלא שליחות ,וכשהיה אונס בטלה השליחות .ואין
לחלק בין אונס הגוף או אונס ממון .וכ"מ מהפוסקים.
דודאי אם היה האונס לפני גמר שליחות פטור מאונס ,שהרי
זו אומדנא דמוכח שלא קיבל עליו שליחות להפסיד משלו
)אף שהם דברים שבלב( ,וכאן מיירי שהיה אחר גמר
השליחות ורק ששהה לצורך עצמו ,שאז ודאי לא עלה על
דעתו שבזמן זה יגיע לו הפסד דלא שכיח ,והו"ל להתנות
ומדלא התנה חייב דהוי דברים שבלב.

.2

שניהם חייבים.

סמ"ע :פירוש אפילו לא העני ראובן הרשות ביד שמעון
לגבות ממונו ממי שירצה )לוי או ראובן( ,וזה פירושו
ששניהם חייבים באחריותו.
הט"ז :מחלוקת הרמב"ם * דעה ראשונה.
לפי דעה ראשונה – דווקא שהעני דהוי שליח פושע
שהחזיר ,שמלוה להוצאה ניתנה ושוב אינו בעין .אבל אם
נאבד או כיו"ב פטור השליח .וכ"נ מהראב"ד.
אבל לפי הרמב"ם – בכל גוונא חייבים באחריות.

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ
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קכה  -א33

הגה :מרדכי ,הג"א)ר"ת( :ראובן שהיה לו מעות ביד שמעון ואמר
ללוי לקבלן משמעון ,והלך לוי וקבלן ,ואחר כך אמר שמעון ללוי שיחזיר לו מעותיו שקבל
בשביל ראובן )כי בטעות פרעו(  ,ואם לא יחזירם יכפור לו חוב שחייב שמעון ללוי ממקום
אחר .והנה לוי אומר לראובן "לא קבלתי בשבילך כדי שאפסיד את שלי" ורוצה להחזירם,
וראובן אומר שלא יחזירם מאחר שכבר עשה שליחותו וזכה בשבילו  -הדין עם ראובן ) ואע"פ
ששמעון לא הוחזק כפרן מ"מ הואיל ועשהו שליח קבלה זכה לו .ומה שאמר לוי "לא זכיתי ע"מ שאפסיד את שלי" הוי דברים
שבלב שאינן דברים.

קכה  -ב .1הא דבפקדון אינו יכול לחזור וליטול מיד לוי ,דווקא
כשהוחזק הנפקד כפרן דאז זכות למפקיד שתצא מתחת ידו ,אבל לא
הוחזק כפרן יכול הוא לחזור וליטלן.
א.הרמ"ה :ואי שוייה מריה דפקדון שליח להביא לו כיון דגלי דעתיה
דניחא ליה דליתביה ליה אם בא לחזור אינו חוזר.
ב.הרמ"ה :ואפילו בממציא לו שליח דלא מיפטר בהכי שומר מאחריות,
ג.ה"ה :או אפילו לא ממציא ליה שליח אלא דשליח מהימן גבי מפקיד
ובכל יומא הוה מפקיד גביה  -אם בא לחזור אינו חוזר:

.1

גיטין)יד :(.פקדון אמאי לא יכול הנפקד לחזור
וליטול מיד השליח ,לימא האי שליח אין רצונו של
המפקיד שיהא פקדונו ביד אחר?
א"ר זירא – בשהוחזק הנפקד כפרן.

פרש"י :הוחזק כפרן

– דאנן סהדי דניח"ל לבעליו

שיצא מחת"י.
כ"פ הרמב"ם ,טור.

.1

הא דפקדון ,,,יכול לחזור.

סמ"ע :אבל הלוואה )אף שלא הוחזק כפרן( דלהוצאה
ניתנה ,ולא הלוה לו אלא לבקשת הלוה בכל עניין זכות
לשמעון שתצא מיד ראובן ,משא"כ בפקדון שאף בהיותו
אצל ראובן הוא בעין ושמעון הפקידו בשביל הנאת עצמו,
מש"ה כל שלא הוחזק כפרן אין לו בו זכות ,מש"ה יכול
הנפקד לחזור וליטלו מיד השליח.
כ"כ הש"ך.
ערוה"ש :ואם היתה ההלוואה גם לטובת המלוה ,כגון
שהלוהו למחצית שכר דינו כפקדון .והפוך בפקדון כשרשאי
הנפקד להשתמש בהם כגון שהפקידו אצלו מעות שאינן
צרורים דינו כהלוואה שהרי הוא גם לטובת הנפקד.

ערוה"ש :ואם המפקיד עשה שליח קבלה ומסר לו
הנפקד נפטר מאחריות ולא יכול לחזור ולקחת ממנו.

יכול לחזור וליטלו.
סמ"ע :והברירה ביד הנפקד לחזור ליטלו או לא ,ול"א
מדלא הוחזק כפרן חייב לחזור וליטלו שהמפקיד אין רצונו
שיהא פקדונו ביד אחר ,שהרי ידע המפקיד שלא ישמרנו זה
לעולם ולאחר זמן יחזרנו ביד שליח נאמן.
ש"ך – ואיני יודע מאי נ"מ שיכול לא ליטלו בחזרה ,הרי
ממילא נשאר האחריות על הלוה ?
ואילי ר"ל שאינו נקרא שעובר ע"ד בעלים.
והט"ז – מהסמ"ע משמע שאינו מחויב לחזור ליטול ממנו,
והוא תמוה.
שהרי ע"כ צ"ל שהשליח לא ברור אם נאמן למפקיד )שאם
הוא נאמן בלא"ה אין הנפקד יכול לחזור ליטלו כמ"ש
המחבר בסוף דבריו( ,וא"כ לא נפטר הנפקד מאחריות כ"ז
שאינו נוטלו חזרה .ולכן אם בא המפקיד לנפקד אינו יכול
לשולחו לשליח אלא צריך הוא לקחת מהשליח ולהחזיר
לבעלים.
ותימה על הסמ"ע איך יפטר הנפקד מאחריות אם נתנו לאחר
שאין אנו יודעים אם נאמן אצל המלוה.

יכול לחזור.
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

בס"ד.
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לחזור ליטלן.
ש"ך :משמע אע"פ שהשליח מקבל עליו כל האחריות,
מ"מ כיון שלא הוחזק כפרן יכול לחזור וליטלו.
לאפוקי הב"ח – דס"ל שאם השליח קיבל עליו כל האחריות
אפילו מאונסים שאינו יכול לחזור ליטלו ממנו.

בכל יומא הוא מפקיד.

ג.
ש"ך :ואף שלא עשהו המפקיד שליח כיון שהוא נאמן.
כ"ד הט"ז.

אינו חוזר.

קכה5 -

סמ"ע :ה"ה – כיון שהבעלים רגילים להפקיד אצלו תו
אין הנפקד יכול לחזור בו ,שהרי כבר נפטר מאחריותו.
ונראה דאף אם ירצה הנפקד לקבל עליו חזרה האחריות
ולקבלו חזרה  ,מ"מ אין למפקיד שום עסק וטענה עם
הנפקד ,שהרי כבר נפטר ע"י שנתן לשליח הנאמן.
נתיבות :מ"ש בשם ה"ה כבר נפטר מאחריותו  ,נ"ל דה"ה
לשיטתו )רצא/כ"ד-הגה( במסר למי שרגיל להפקיד ,אפילו
פשע השני ואין לו לשלם נפטר הראשון.
אבל למ"ד שחייב שומר ראשון ,הרי שעדיין יש עסק וטענה
עם הראשון ,אז ודאי שיכול הנפקד לחזור וליטלו מהשליח
שהרי לא נפטר לגמרי.

קכה  -ג  .1בעה"ת :אם אמר שליח למלוה "הנה מעותיך ששלח
לך פלוני בחובך בידי ,אך אני רוצה להחזיק בהם בשביל חוב שיש לי
בידך":
א.אם המלוה מודה לשליח שיש לו בידו ,ואין לו שאר נכסים שיגבה
מהם זה חובו ,והגיע זמן הלוואתו  -אין כח ביד המלוה לערער על
המשלח ולומר הפסדתני מעותיי שמסרתם ליד מי שאיני יכול להוציאם
מידו ,שהרי המשלח יאמר אף אם היו עדיין בידי היו מוציאין מידי
מדרבי נתן ,הואיל ואין לך נכסים אחרים.
ב.אבל אם יש לו נכסים אחרים ,המשלח כופה לשליח ליתנם למלוה,
שכל זמן שלא נתנם לו לא נפטר המשלח מהחוב ,והשליח חוזר וגובה
אותם ממנו )מהמלוה(.
ג.וכל שכן אם אין המלוה מודה לשליח  -שחייב ליתנם לו אפילו אם אין
לו נכסים אחרים:

.1

להחזיק בהם בשביל החוב.

סמ"ע :דוגמאות כיו"ב –
שו"ע)פג/סס"ב(-הגה :ואפילו שתק כשקיבלם  -יכול אחר
כך לומר מה ששתקתי כדי שתתן לי המעות ולא אקבלם רק
על חוב אחר )ר"ן פרק הכותב(.
וכן אם שלח עם המלוה מעות לאחרים וקיבלם בשתיקה
יכול לומר אחר כך אקבלם לעצמי ומה ששתקתי כדי שתתן
לי המעות )ב"י סימן נח בשם הרשב"א(:
שו"ע)נח/ה( :נתן הלוה למלוה מנה ליתנם לבעל חוב אחר
רשאי לעכבם לעצמו.

א .ואין לו שאר נכסים.
דרישה :קשה – כיון שאין לו שאר נכסים אף שלא הגיע
הזמן אין המלוה יכול לערער עליו.
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

וכמ"ש )קה/ו( בשם הרא"ש שאפילו תוך הזמן יכול לתפוס
כיון שאין נכסים ויפסיד המלוה ?
ויש לחלק שם תפס מהלוה עצמו ,משאכ"כ שהשלוח תפוס
מהנפקד ,שיכול המשלח לומר כיון שלא הגיע זמנך החזר
את שלי.

אין לו ,,,אבל יש לו.
ש"ך :לכאורה משמע )דעת המחבר  ,בעה"ת והטור( שכל
שיש לו נכסים לא משתעבד מדר"נ.
אבל א"א לומר כן ,וכבר הוכחתי )פו/ב( שאף שיש ללוה
נכסים משתעבד לוי לשני מדר"נ ,אא"כ יש הפסד ללוה שני,
שאז תקנו חכמים שלא יגבה ממנו כשיש ללוה נכסים,
דהו"ל כנכסים משועבדים במקום שיש בני חורין .וכאן לוה
שני )השולח( אין לו הפסד שהרי שלח לו מרצונו .וכ"ש כאן
שתפס השליח משל המשלח.
יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

בס"ד.
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אבל יש לו נכסים.

ב.
ש"ך :דווקא כשהחוב בהלוואה ,אבל פקדון אפילו יש לו
נכסים מוציאים מדר"נ ,כמ"ש הרשב"א והמחבר )פו/ד(
והרמ"א)קא/ד(.
מ"מ כבר הוכחתי שבכל גוונא משתעבד מדר"נ.

יש לו נכסים.
נתיבות :טעמו – שיעבודא

דר"נ אין לו רק דין ערב
)שלוה שני גובה ממנו הוא ערב ללוה ראשון מול המלוה(.
ודוקא כשלוה ראשון אלם ולא רוצה לשלם אז הוא גובה
מלוה שני ,אבל כשרוצה לשלם אפילו מזיבורית אין יכול
לגבות מלוה שני מדר"נ.
וצדקו דברי המחבר לאפוקי הש"ך.

יש לו נכסים ,,,כופה.
ערוה"ש :אע"ג דשיעבודא דר"נ

אף כשיש נכסים
)כמ"ש פו( ,מ"מ כאן חייב להחזיר ]ואין ב"ד יכול להפעיל
את ר"נ[ ,כיון שיש קצת הפסד ללוה שהמלוה יכעס עליו
ואין שום היזק לשליח להחזיר ולחזור ולגבות מהמלוה.
אא"כ יגיע הזק לשליח כגון שהמלוה אלם וא"א לגבות
ממנו.

כופה השליח ליתנם למלוה.
ש"ך :ונ"מ שהמלוה יקבל המעות לצורכו ויגבה השליח
קרקע ,א"נ יקנה במעות עידית ויגבה לשליח זיבורית שיש
לו )ב"ח(.
מ"מ כבר כתבתי שבכל עניין השליח גובה מהמעות ואינו
גובה קרקע.

לא נפטר המשלח.
סמ"ע:

מש"ה יכול המשלח לכפות השליח שלא יבוא

קכה6 -

טור :ואף שהוא נאמן נגד המלוה שתופס בחובו במיגו
דפרעתי  ,מ"מ כיון שכ"ז שלא באו ליד המלוה לא פקעה
שליחותו נמצא השליח בעל דברים של המשלח ,ונגד
המשלח אין לו מיגו  ,שלא יכול לומר החזרתי לך ,שהולך
כזכי )ואסור לו להחזיר למשלח(.
כ"כ הסמ"ע – ור"ל שאם היה לשליח מיגו גם נגד
המשלח )הלוה( ,כגון שקיבלם מהמשלח בלא עדים שיכול
לטעון להד"מ – היה יכול לומר עשיתי שליחותך במה
שפרעתי למלוה בחובי ,ופקעה שליחותי במיגו דלהד"מ
)דאילו היה טוען להד"מ היתה פוקעת שליחותו(.
והב"ח – לא יכול לומר לא קיבלתי ממך ,שכבר הודה
שקיבלם ושוב אינו נאמן לומר להד"מ )ז"א אף שיש לו מיגו
נגד המשלח מ"מ לא נאמן כיון שכבר הודה(.
כ"כ הש"ך – וכי בשביל שיש לו מיגו נגד המשלח אין לו
טענה )שכבר הודה( א"כ לא נפטר המשלח מהמלוה ,לכן
כופה המשלח את השליח לעשות שליחותו.

סיכום :כשיש לשליח גם מיגו נגד המשלח
סמ"ע – יכול לתפוס.
ש"ך – לא יכול לתפוס ,כיון המשלח לא נפטר מהמלוה
)ויאמר המשלח לשולח מה לי ולך שהפסדתני(.
נתיבות :ונ"ל כהסמ"ע  ,דלא שייך "מה לי ולך
שהפסדתני" דווקא אם היה תופס השליח מרשות המשלח
עצמו ,אבל כאן שהולך כזכי והוי המעות של הלוה תו לא
שייך שהמשלח יאמר לשליח "מה לי ולך" ולכן יכול השליח
לתפוס )כהסמ"ע(.
וכ"ד התומים.
ערוה"ש :ואין לומר שתמיד יש לשליח מיגו דנאנסו ,לפי
שאין זה מיגו טוב ,דאונס לא שכיח.

לידי הזק.

ג .אין המלוה מודה ,,,אפילו אין לו נכסים

קכה  -ד

 .1אם מת המשלח ולא הניח נכסים  -חזר הדין בין
השליח ובין המלוה שנשתלחו לו ,ואפילו קיבלם השליח מהמשלח
בעדים ,מיגו שיכול לומר למלוה פרעתיך ונאמן בהיסת ,נאמן גם בהיסת
לומר לו אני תופסם בחובי שאתה חייב לי ,כיון שאין תובעו בהם המשלח
ולא יורשיו.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

בס"ד.
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 .2ויש מי שאומר שאם בא השליח להחזיק בהם בשביל חוב שיש לו ביד
המלוה או המפקיד אינו יכול:

.1

בעה"ת :ואע"פ שהשליח נאמן כנגד המלוה לומר
אני תופסם בחובי במיגו דפרעתי ,הואיל וכ"ז שלא באו
ליד המלוה לא פקע שליחותו נמצא שהשליח בעל דברים
של המשלח ,וכנגדו אין לו מיגו שהחזירם לו הואיל
והולך כזכי דמי )ולא יכול להחזיר(.
√לפיכך :אם מת המשלח ולא הניח נכסים  -חזר הדין
בין השליח ובין המלוה שנשתלחו לו ,ואפילו קיבלם
השליח מהמשלח בעדים ,מיגו שיכול לומר למלוה
פרעתיך ונאמן בהיסת ,נאמן גם בהיסת לומר לו אני
תופסם בחובי שאתה חייב לי ,כיון שאין תובעו בהם
המשלח ולא יורשיו.
ב"י – כלומר לפיכך אין יורשי משלח תובעים לשליח,
אבל אם המשלח הניח נכסים הוי התובע גובה מהם ואז
יורשי משלח תובעים השליח ,והוי כאילו אביהם חי
ומוציאים מידו.

.2

אבל הרמ"ה – אם בא השליח להחזיק בהם
בשביל חובו אינו יכול ,דכיון שא"ל המשלח תן או הולך
הוי כאומר לו זכי ע"מ שתתן לפלוני ותבוא לידו ,ואם
לא קיים תנאו כאילו לא יצא מיד השליח ואין השליח
יכול לתפוס.

.1

ולא הניח נכסים.

סמ"ע :דאילו הניח נכסים היה חוזר המלוה על נכסי
המשלח ,ואז יכולים יורשי משלח לכפות השולח לתת
המעות למלוה.
משא"כ כשלא הניח כלום שאז אין למלוה שום דין עם
היורשים אלא עם השליח שיש לו המעות ששלח לו ראובן,
ואז נאמן השליח בהיסת נגד המלוה שחייב לו כנגדו במיגו
שכבר נתנם לו מה ששלח ראובן.
כ הש"ך.

ערוה"ש – ולפ"ז אם מת המלוה ולא הניח נכסים ,שאז
הדין בין שליח למלוה ,אם יש לו מיגו או שמודה המלוה
שחייב לו מהני תפיסתו ,דזה הוא תפיסה מבע"ח עצמו )ולא
מבע"ח דבע"ח(.

.2

ויש מי שאומר.

ש"ך :קאי ארישא ) (.1שאפילו מת המשלח ויש לשליח
מיגו אינו יכול להחזיק לעצמו.
לאפוקי הב"ח שהבין – שחוזר על ס"ג ,שאין לו נכסים
והמלוה מודה שחייב לו.
וזה אינו .
סמ"ע :ויש מי שאומר – דכל האומר תן או הולך כמ"ד
זכי לו ע"מ שתתן לו ותבוא לידו ,וכ"ז שלא בא לידו כאילו
לא יצא מיד השולח.
ואע"פ שזכי בעלמא יצא מיד המשלח ,מ"מ כיון שהוציא
בלשון תן או זכי כוונתו שיזכה בו למלוה רק באופן שיגיע
לידו ,שאל"כ הוא עדיין ברשות המשלח.
קצה"ח – אבל א"ל זכי לפלוני נראה שאין כאן שוב תנאי,
ותיכף זכה לפלוני למלוה ,וא"כ יכול השליח לתפוסו בעד
חוב המלוה.

אינו יכול.
הב"ח :ונראה כסברא ראשונה ,דהא קי"ל כל שעבר על
דעת משלחו בטל השליחות מעיקרא ,וכאילו לא יצא
מרשותו דמי.
והש"ך – אין מכאן הכרעה ,שהרי אינו עובר ע"ד המשלח
רק שרוצה להחזיק לעצמו בחובו.
*  -ותימה ,כל שלא נתן למלוה עבר על התנאי השולח שיתן
למלוה ,הרי שעבר ע"ד המשלח.

אינו יכול.
נתיבות :ואם גם למלוה אין נכסים לכו"ע )אף לי"א( יכול

אני תופסם.
ערוה"ש)ש"ך( :וכל

זה כשאין על המלוה חובות
אחרים ,אבל יש לו חובות אחרים ואין לו מה לשלם ,אף
שמודה המלוה שחייב לו צריכים לחלק לכל בע"ח ,שהרי
משועבד מר"נ לכל בע"ח.
נתיבות – אף שבמטלטלים מהני תפיסה )של השליח(
כמ"ש )ק"ד( ,זהו דווקא מבע"ח עצמו ולא מבע"ח של
בע"ח.

השליח לתפוס.
שאף שלא זכה והוו המעות ברשות המשלח מ"מ יש לשליח
טענה נגד המשלח משעבודא דר"נ.

קכה  -ה
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ
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.1בד"א דהולך הוי כזכי במלוה או בפקדון ,אבל
במתנה לא הוי כזכי ,א .אפילו עשהו שליח לקבל ואמר לו הנותן הולך
לו  -לא הוי כזכי.
ב.לפיכך אם אמר הולך מנה לפלוני שאני נותן לו  -יכול לחזור בו עד
שיגיע ליד המקבל.
.2ירושלמי :ואם היה המקבל עני ,מרדכי  -שאין לו  200זוז  ,נעשה נדר ואינו
יכול לחזור בו:
.1גיטין)לב :(:אמר אביי

– נקטינן שליח מתנה

כשליח גט .ונ"מ להולך לאו כזי.
פרש"י :לא כזכי – שאם ביטלה הנותן קודם שהגיע
למקבל הרי היא בטלה כמו גט.
א.טור :ואפילו עשהו המקבל שליח לקבלה וא"ל
הנותן הולך לו – לא הוי כזכי.

.1

אבל מתנה.

סמ"ע :טעמו – שבפקדון וחוב שהממון הוא כבר של
המקבל בקל יכול זה לזכות בשבילו ,משא"כ במתנה שבא
עכשיו לזכות בממון שלא היה לו מעולם – בעינן לשון
מעולה ומבורר יותר )זכי ולא סגי בתן או הולך(.
כ"כ הש"ך.

וא"ל הנותן הולך.

א.
סמ"ע :דבלשון "הולך" שאמר הנותן ביטל שליחותו של
המקבל ועשהו שליח הולכה )ולא שליח קבלה(.
ערוה"ש – אבל בלשון התקבל זכה המקבל מיד.

.2

פ"ת :כנה"ג – בת' מבי"ט מוכח שה"ה אם המקבל בעל
תורה ושלח לו משום מצוה "עץ חיים למחזיקים בה"– גם
אינו יכול לחזור.
ות' שבו"י – המבי"ט לא מיירי אלא בת"ח שהוא עני ,רק
שצירף טעם שהוא מחזיק בעץ החיים ,אבל באמת אם יש לו
כדי פרנסתו ברווח – יכול לחזור.

ונעשה נדר.
ש"ך :והילכך כיון שמסרו ליד שליח שוב אינו יכול
לחזור בו אפילו ע"י התרה ,שכ"ז שהם עדיין בידו אע"פ
שחייב לקיים נדרו מ"מ יכול להישאל עליו ,משא"כ שכבר
מסרו לשלוחו .כ"כ הסמ"ע.
כ"ד הרשב"א – שבכה"ג אינו יכול להישאל עליו.
ופ"ת)התומים( – מסתפק בזה ,שמא דווקא שנתן ביד
גזבר אינו יכול להישאל עליו שחשוב כיד עניים ,אבל נותן
לאדם אחר )שליח( אפשר שיכול להישאל הואיל ואמר רק
תן.
וקצה"ח – נראה שכאן תן כזכי.

ואם היה המקבל עני.

קכה  -ו

קכה  -ו  .1אם אמר תן מנה לפלוני במתנה ,יש אומרים  -שאינו
כזכי ויכול לחזור בו כל זמן שלא הגיע לידו )של המקבל(.
 .2אא"כ אמר לו זכי לו ואז זכה לו וקנה ,א .וכגון שהיה ברשותו )של שליח(.
אבל אם אינו ברשותו לא .ב.ומיהו אפילו אינו ברשותו לכשיבוא
לרשותו יזכה לו אם לא יחזור בו הנותן קודם לכן:
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ
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.1

ר"ת :ה"ה נמי אמר תן מנה לפלוני במתנה שאינו
כזכי ,ויכול לחזור בו כ"ז שלא הגיע לידו אא"כ א"ל זכה
ואז זכה לו וקנה.
וטעמו – אם תן כזכי במתנה ,אמאי איצטריך למתני
בביירתא )יד (.תן לגבי מלוה ופקדון דהי כזכי .השתא
הולך דלא הוי כזכי במתנה הוי כזכי במלוה ופקדון ,תן
דאפילו במתנה הוי כזכי במלוה ופקדון מבעיא דהוי כזכי
!
אלא ודאי ל"ש הולך או תן לא הוי כזכי במתנה.
כ"כ הרא"ש והר"ן.

.1
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תן לפלוני במתנה.

ש"ך :לכאורה משמע – שבחוב ופקדון הוי תן כזכי,
אפילו אינו נותן לו עתה החפץ רק שבא אח"כ לרשות
השליח קודם שיחזור המשלח.
אבל האמת לתו"ס ורא"ש)ר"ת( – אף בחוב ופקדון לא הוי
כזכי אלא כשמוסר לו עתה וא"ל הולך אותם .
כ"כ מרדכי ,תו"ס)ר"ת( ,רי"ו.
וי"א שאף לדעת הטור והמחבר כן ,אלא דכאן אשמועינן
דלר"ת במתנה לא הוי תן כזכי אפילו מוסר לו עתה.
ולהרמ"ה  -הוי נותן כזכי כה"ג.

כ"ז שלא הגיע ליד המקבל.
ש"ך :ת' מבי"ט – אפילו לר"ת דתן במתנה לאו כזכי,
מודה שאם השליח הוליכו למקום המקבל הוי תן כזכי ,כיון
שיכל המקבל ליטלו.
וזה אינו שכ"ז שלא הגיע ליד המקבל ממש יכול לחזור בו.
וכ"מ מהפוסקים.

2א .וכגון שהיה ברשותו.
ש"ך :ונראה שאף בחוב ופקדון אף

שא"ל זכה בעינן
שיגיע אח"כ לרשות שליח ,שאל"כ יכול לחזור בו ,שהרי
"זכה" במתנה ופקדון שווים.
כ"כ הרמב"ן – פקדון שאינו ברשותו )כגון פרה שבאגם(
אינו קונה אף שא"ל זכה.
וכ"מ מהתו"ס ,והרא"ש.

שהיה ברשותו.
ש"ך)ב"ח( :היינו לסברת

ר"ת ,אבל לסברת הרמ"ה

)לקמן( בעינן שיהא בידו ממש.

קכה  -ז  .1וי"א דתן הוי כזכי במתנה ,א .והוא שנותן לו עתה
החפץ בידו ואומר לו תן חפץ זה לפלוני ,אבל אם מתחלה לא בא לידו על
דעת לזכות לזה ,ואחר כך אמר לו תנהו לפלוני  -לא קנה אלא במעמד
שלשתן ,ב.ואפילו אם הוא תופס החפץ בידו בשעה שאמר )לו( תן כיון
שלא בא מתחלה לידו לשם כך.
 .2אבל אם אמר לו זכה לו בעוד שהחפץ בידו  -זכה לו ,אע"פ שלא בא
לידו תחלה לשם כך ,א.או אפילו לא היה בידו בשעה שאמר לו זכה לו
אלא שהגביהו אחר כך כדי לזכות לו  -זכה ,אפילו שלא בפני הנותן ושלא
בפני המקבל ,ב.אבל אם לא אמר זכי אפילו איתיה לפיקדון בחצרו של
שליח  -לא זכה למקבל מתנה:
.1רמב"ם:

תן הוי כזכי במתנה.

כ"כ הרמ"ה.
ב"י :טעמו – דלא אשכחן שמיעטו אלא "הולך" דלא הוי
כזכי.
ועוד )גיטין יא (:האומר תן גט שיחרור זה לעבדי הוי
כזכי ,אע"פ שמשחררו מרצונו והוי כמתנה.
וז"ל הרשב"א – רמב"ם ס"ל בכל מקום תן כזכי
)אף במתנה( ,והראיה גיטין)יא (:כל האומר תנו כזכו דמי.
מיהו בירושלמי גיטין – תן גט לעבדי לא הוי כזכי.
מ"מ הרמב"ם פסק כהבבלי .וכ"פ הראב"ד.
מ"מ דעתי נוטה לסברת ר"ת.
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

א.הרמ"ה – מיהו דווקא כשנותן לו החפץ עתה בידו
וא"ל תן חפץ זה לפלוני ,דכיון שנותן לו עתה מיד שבא
ליד השליח זכה בו למקבל.
אבל אם מתחילה בא ליד השליח שלא ע"מ לזכות לאחר
ואח"כ א"ל תן לפלוני לא קנה אלא במעמד שלושתם.
ב.ואפילו היה השליח תופש החפץ בידו כשאמר תן
לפלוני לא זכה ,כיון שלא בא לידו לשם כן.

.2

המשך הרמ"ה – אבל א"ל זכה לו בעוד החפץ
ביד השליח זכה המקבל ,אע"פ שלא בא לידו מתחילה
לשם כך.

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ
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א.או אפילו לא היה בידו בשעה שאמר לו זכה לו אלא
שהגביהו אחר כך כדי לזכות לו זכה ,אפילו שלא בפני
הנותן ושלא בפני המקבל,
ב.אבל אם לא אמר זכי אפילו איתיה לפיקדון בחצרו
של שליח לא זכה למקבל מתנה.

וי"א דתן הוי כזכי.
.1
קצה"ח :ת' הרשב"א הסתפק– למ"ד הולך כזכי ,האם
זכה ממש אף שלא בא לידה לעולם ומגורשת ,א"ד דינו
כזכה שאינו יכול לחזור בו מיהו צריך להוליך ולתת לה )ואז
תתגרש אף שכבר מת הבעל( ,דהוי כתנאי שיזכה לה
מעכשיו ,שיוליך ויתן לה ויקיים התנאי ?
ונראה דעת הרמ"ה – לא הוי כזכה ממש ,אלא שאינו
יכול לחזור בו  ,וכ"ז שלא קיים התנאי לא זיכה לו ,ולכן לא
יכול השליח לתפוס כ"ז שלא נתנו לידו )שעדיין לא קיים
שליחותו(.
וכנ"ד הרמב"ם ]כלמור בזכה זכה בו המקבל מיד .אבל בתן
והולך יזכה בו המקבל רק כשיגיע לידו למפרע [.
וקשה :מס"א )רמב"ם( בהולך ותן אם החזיר למשלח
והעני ראובן אח"כ ,בעניין שהפסיד המלוה – חייב לשלם.
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ואם איתא כ"ז שלא הגיע ליד המלוה הרי הוא עדיין ביד
המשלח ולמה אם החזיר חייב ?
והנתיבות – לא קשה ,דממון שאני מאיסור )גט( דכל תנאי
שהוא לטובת המקבל יכול לומר כאילו התקבלתי ויכול
למחול התנאי )וזכה בו ואם החזיר השליח למשלח חייב
השליח( ,משא"כ באיסור דבעינן עד שיגיע הגט לידה.
ומשובב נתיבות – לא דק ,שהתנאי בממון אינו לטובת
המקבל אלא לטובת הנותן שיוכל לחזור בו קודם שהגיע ליד
המקבל.
סיכום :תן והולך זכה  -המתנה
י"א – שתן אינו כזכי ויכול לחזור בו כ"ז שלא הגיע ליד
המקבל .וזכה זכה אם היה ברשות שליח.
וי"א – שתן כזכי ,ובלבד שיתן עכשיו לשליח.
ובזכה זכה אף שלא נותן עכשיו אלא היה בידו קודם ,אפילו
לא לשם זכייה ואף שיבוא אח"כ לרשות השליח זוכה
למקבל.
ובהולך – לכו"ע לא זכה אפילו מוסר לשליח עכשיו.

קכה  -ח

 .0ראובן שאמר לשמעון" :הולך מנה ללוי שאני נותן
לו מתנה" והלך שמעון ליתנו ללוי ומצאו שמת:
 .1אם בריא היה הנותן ומת בחיי מקבל  -יתן ליורשי מקבל דמצוה
לקיים דברי המת.
ואם מת מקבל בחיי נותן אע"פ שאח"כ מת הנותן יחזיר ליורשי משלח:

.0

גיטין)יד :(.הולך מנה לפלוני ,והלך וביקשו ולא
מצאו )שמת המקבל(:
) .(1תני חדא – יחזרו למשלח.
) .(2תניא אידך – ליורשי מי שנשתלחו לו.
לימא בהא קמפלגי:
מ"ס – הולך כזכי )ולכן יתנו ליורשי המקבל(.
ומ"ס – הולך לאו כזכי )ולכן יחזירו למשלח(.
לא כו"ע הולך לאו כזכי .והכא –
רב אבא בר מלל אמר :הא ) (.1בבריא,
והא ) (.2בשכ"מ
רב זביד אמר :הא והא בשכ"מ,
הא ) (.2דאיתא למקבל בשעת מתן מעות – יתנו ליורשי
מקבל.
והא )(.1דליתא למקבל בשעת מתן מעות – יחזרו למשלח.

.1

רב פפא אמר :הא והא בבריא,
הא ) (.1שמת מקבל בחיי נותן – יחזרו ליורשי משלח.
הא ) (.2שמת נותן בחיי מקבל – יתנו ליורשי מקבל.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

סיכום:
) (.1יחזרו למשלח

) (2יחזרו למקבל

רב אבא

בבריא

בשכ"מ

רב זביד:
שניהם בשכ"מ
 .1רב פפא:
שניהם בבריא

מקבל לא חי
בשעת מתן מעות
מת מקבל בחיי
נותן

מקבל היה חי
בשעת מתן מעות
מת נותן בחיי
מקבל.

פרש"י :בשכ"מ – שכ"ז שלא חזר בו דבריו ככתובים
ומסורים ,והולך שלו כזכי דמי ויתנו ליורשי המקבל.
בבריא – יחזרו למשלח ,דהולך לאו כזכי ,וזה שלחו רק
למקבל ולא ליורשיו.
הא והא בשכ"מ –דהולך שלו כזכי.

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ
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– ושליח זכה

בהם מיד ,וכשמת המקבל זכו יורשיו.
ליתה למקבל – שכבר מת וזה לא ידע ,נמצאת זכייה
בטעות ולא זכו יורשים.
מת מקבל בחיי נותן – יחזרו למשלח ואפילו מת
אח"כ הנותן אין כאן מצוה לקיים דברי המת ,שבטלו
דבריו משמת המקבל.
מת נותן בחיי מקבל – לאחר שמסרן לשליח ועדיין
מקבל חי ,הילכך משעת מיתת נותן זכה המקבל משום
מצוה לקיים דברי המת.
ב"י :מהרי"ף ,רא"ש ורמב"ם – משמע שכל התירוצים
להלכה ,דלא פליגי ,מר אמר חדא ומר אמר חדא.

.1

יתן ליורשי המקבל.
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סמ"ע :דהמקבל זכה בו בחייו ויורשיו יורשים אותו.
ש"ך – ואע"פ שהולך לאו כזכה במתנה ,היינו שיכול
לחזור בו כ"ז שהוא חי ,אבל כשמת הנותן מצוה לקיים
דבריו ,וא"כ זכה המקבל בחייו והורישו ליורשיו.

מצוה לקיים.
סמ"ע :מצוה לקיים  -ודוקא כשהממון שמצוה לתת אינו
ביד הנותן אלא נתן לאחר )רנב/ב(.

יחזרו ליורשי המשלח.
סמ"ע :דהולך לאו כזכה ולא זכה המקבל בשעת נתינה,
וגם אין מצוה לקיים דברי המת )הנותן( ,דבשעה שמת
מקבל נתבטלו דברי הנותן.

קכה  -ט .1ואם שכיב מרע היה הנותן :א.אם בשעה שנתן
המנה לשליח כבר מת מקבל  -יחזיר ליורשי משלח ,ב.אבל אם היה חי
המקבל בשעה שנתן המנה לשליח  -יתן ליורשי מקבל ,אפילו אם מת
המקבל בחיי נותן.
.2ואפילו נולדו יורשי מקבל אחר מיתת נותן ,משום דדברי שכיב מרע
ככתובים וכמסורים דמו ואין הנותן יכול לחזור בו כל זמן שלא עמד ,ואם
עמד חוזר אפילו אם בא כבר ליד המקבל:

.1

גיטין)יד :(.הולך מנה לפלוני ,והלך וביקשו ולא
מצאו )שמת המקבל(:
) .(1תני חדא – יחזרו למשלח.
) .(2תניא אידך – ליורשי מי שנשתלחו לו.
לימא בהא קמפלגי:
מ"ס – הולך כזכי )ולכן יתנו ליורשי המקבל(.
ומ"ס – הולך לאו כזכי )ולכן יחזירו למשלח(.
לא כו"ע הולך לאו כזכי .והכא –
רב אבא בר מלל אמר :הא ) (.1בבריא,
והא ) (.2בשכ"מ
רב זביד אמר :הא והא בשכ"מ,
א.הא ) (.2דאיתא למקבל בשעת מתן מעות – יתנו
ליורשי מקבל.
ב.והא )(.1דליתא למקבל בשעת מתן מעות – יחזרו
למשלח.
תו"ס – ואפילו מת המקבל בחיי נותן.

.2

תו"ס ,רא"ש :ואפילו נולדו יורשי המקבל אחר
הנותן ,אע"פ שבמיתת הנותן לא היו ראויים היורשים
לקנות )למ"ד המזכה לעובר לא קנה( וגם המקבל לא קנה
בחייו כיון שמת בחיי נותן – אפ"ה קנו ,משום שדברי
שכ"מ ככתובים ומסורים למפרע משעת נתינה ,וכיון
שבשעת נתינה המקבל היה חי זכה בהם והוריש ליורשיו.
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

הר"ן :וקשה – הרי מתנת שכ"מ חלה רק לאחר גמר
מיתה דאז כבר המקבל אינו קונה הרי אין קניין לאחר
מיתה .וצ"ע.
ב"י – לפי טעם התו"ס ל"ק ,דטעמו שדעת הנותן כיון
שישנו למקבל בשעת מתן מעות זיכה המקבל אף לאחר
מיתתו של הנותן הוא או יורשיו.
א.א"נ הטעם לפי הרמ"ה – דשאני מתנה זו שמוציא
הממון מתח"י )ולא כמו של שכ"מ שנותן לאחר מיתתו(
דעתו שיקנה מיד ,וזכה בהם המקבל מיד והוריש
ליורשיו.

אם שכ"מ היה הנותן.
.1
נתיבות :ריב"ש – בעינן שכ"מ שמצוה מחמת מיתה או
מתנה בכולה )לאפוקי הרשב"א – שאף מתנה במקצת מהני
הולך ולא יכול לחזור בו(.
ובשכ"מ לכו"ע צ"ל תן בשעה שמוציא המעות ,שהרי עיקר
הטעם כמ"ש הסמ"ע דהוי תן כזכי לגביו משום שהוציא
המעות.

א.
טור:

יחזיר ליורשי משלח.

דכיון שמת המקבל )בשעה שנתן המתנה( לא היה
ראוי לקנות.
יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

בס"ד.

חו"מ
חלק ב7

הלכות הרשאה
השולח חובו או פקדונו על ידי שליח

ש"ך – ולפענ"ד אפילו א"ל זכה לא זכה כיון שכבר היה
מת בשעה שהנותן אמר זכה לפלוני )שהרי הולך של שכ"מ
כזכי( .וכ"מ מרש"י – דהוי זכייה בטעות.

אפילו מת מקבל בחיי נותן.

ב.
ב"י :ואע"פ שקי"ל מתנת שכ"מ חלה רק לאחר גמר מיתה
)ואז המקבל כבר מת( ! שאני הכא כיון שכבר הוציא הממון
מתח"י דעתו שיקנה מיד.
כ"כ הש"ך)ריב"ש(.

2א .אין הנותן יכול לחזור בו.
טור)רמ"ה( :ול"ד לשאר מתנות שכ"מ שיכול לחזור בו

קכה12 -

מיתת הנותן ,אבל זה שמסרו לשליח ודאי דעתו שקנה בו
מיד במשיכת השליח.
כ"כ הסמ"ע ,ש"ך.

ואם עמד חוזר.
סמ"ע :כדין מתנת שכ"מ ,דאומדן דעתנו שלא נתן אלא
משום שסובר שימות )רמו/א(.
נתיבות – אפילו כבר מסרו השליח ליד המקבל ואפילו
השכ"מ עצמו שמסרו למקבל חוזר אם עמד ,אבל בחוליו
אינו חוזר אף שהוא עדיין ביד שליח.
אבל ערוה"ש)ש"ך( – חולק על הסמ"ע.

בשעת חוליו ונתבטלה המתנה )רנ/יג( ? דשם אינו מוציא
הממון מתח"י בשעת צוואה הילכך לא זכה המקבל עד לאחר

קכה  -י

קכה  -י טור :ומ"מ כ"ז שלא נתברר שנתרפא צריך השליח
לעשות שליחותו ,ואם ימות הנותן יישאר למקבל ואם יתרפא יחזיר
לנותן.
סמ"ע :צריך השליח לעשות – ולא ימנע מלתת
למקבל באומרו שמת ויהיה קשה להוציא ,אלא יתן מיד.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

משא"כ בצוואה שלא מסרו ליד שליח )שאז חלה המתנה רק
לאחר מיתה(.

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

חו"מ
חלק ב7

בס"ד.

הלכות הרשאה

קכו1 -

הפורע חובו במעמד שלושתם.

סימן קכו :הפורע חובו במעמד שלושתם.
ובו כ"ג סעיפים.

) גיטיו :יג ,יד.ב"מ :קיא ,קיב (

קכו  -א

 .1ראובן שהיה לו מנה ביד שמעון ,א.בין מלוה בין
פקדון ואמר ליה במעמד שלשתן "מנה שיש לי בידך תנהו ללוי" ,ב.בין
שנתנו לו במתנה בין שנתנו לו בפרעון חובו – קנה ,ג.ואין ראובן ולא
שמעון יכולים לחזור בהם ,אע"פ שעדיין עסוקים באותו עניין.
.2וכן אין הנותן יכול לחזור ולמוחלו למי שהוא בידו ,א.גמ)שם( :ואפילו
נולד לוי לאחר שהלוה ראובן לשמעון קנה:
.1גיטין)יג :(:אר"ה א"ר

– מנה לי בידך תנהו

לפלוני במעמד שלושתם קנה.
א.אמר רבא :הא דרב אפילו המלוה איתמר )ולא רק
דרך פקדון(.

מאי טעמא ?
אמר אמימר :נעשה כאומר לו בשעת מתן מעות שעבדנא
לך לדידך ולכל דאתו מחמתך.
אמר ליה רב אשי לאמימר אלא מעתה הקנה לנולדים
דלא הוו בשעת מתן מעות הכי נמי דלא קנו )שא"א
להשתעבד לדבר שב"ל( ?
אלא אמר רב אשי :בההיא הנאה שמשתנה הלוואה ישנה
להלוואה חדשה )ונוח לו לדחות הפרעון( גמר ומקנה
ומשתעבד נפשיה.
אמר מר זוטרא :הני תלת מילי שוינהו רבנן כהלכתא בלא
טעמא
פרש"י :משתעבדנא – מהשתא לכל מאן דאתי מחמתך,
וכי א"ל תנהו לפלוני איגלאי מילתא דמשעת מתן מעות
אישתעבד ליה.
תו"ס :הלכתא בלא טעמא – פירוש איך מועיל לקנות ,אבל
יש טעם למה תקנו חכמים מעמד שלושתם ,כדי שלא יצטרך
לטרוח ולעשות קניינים.

ב.הרי"ף :י"א שרק במתנה מהני מעמד שלושתם
אבל בחוב יכול לחזור בו.
ואין נראה  ,אלא אף בחוב מיירי ,וכהנהו גינאי )גיטין
יד.(.
ג.בעה"ת)רמב"ן( :ואינו יכול לחזור בו אע"פ
שעסוקים באותו עניין.
דל"א )ב"ב קיד (.שיכולים לחזור כ"ז שעוסקים באותו
עניין ,אלא בק"ס שאין הקניין נעשה בגוף הדבר )והדבר לא
נגמר לגמרי( ,אבל שאר קניינים שהם בגוף הדבר ,כגון
משיכה ,הגבהה ,מסירה אין יכולים לחזור.
גם כאן )אע"פ שאינו בגוף העניין( שכבר נסתלק הזוכה מעל
הממחה והמומחה נכנס במקומו נמצא הכל עשוי ואין
הממחה והמומחה יכולים לחזור בהם.
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

לאפוקי ר"ת

– דס"ל שיכולים לחזור בו כ"ז שעסוקים

באותו עניין.

 .2האם יכול הנותן לחזור ולמחול
ללוה/נפקד.
√ר"ת – אינו יכול לחזור ולמחול ,ול"ד למוכר

שט"ח

לחברו שיכול לחזור ולמחול.
כ"כ הרמ"ה ,הר"ן ,בעה"ת ,ב"י]+רמב"ם ,רי"ף[.
כ"כ הרא"ש – שאם יוכל למחול בטלה תקנת השוק ,שלא
יסמוך הסוחר על מעמד שלושתם כיון שהמלוה יכול
למחול.
רמב"ן –יכול לחזור ולמחול.
הראב"ד – מחלק,
אם א"ל בשעת מתן מעות "משתעבדנא לך ולכל מאן
דאתי מחמתך" – אינו יכול למחול ,ואם לא – יוכל
למחול.
כ"ד הרשב"א.

הקדמה:
.0
ערוה"ש :תקנו חז"ל דראובן שהיו לו מעות ביד שמעון
יכול להקנותם ללוי במעמד שלושתם ,וטעם הדבר להקל על
המסחר ,שלא יצטרך לעשות קניינים להעביר המעות ללוי
ודי בדיבור בעלמא )טור(.
בכל מטלטלים שייך מעמד שלושתם ,אבל לא בשטרות
וקרקעות כיון שאינם נוהגים ליתנם בהלוואה או פקדון.
אין חילוק אם היה ביד שמעון הלוואה או פקדון או שאר
מיני התחייבויות  ,אפילו היה חייב קנס שקנסו ב"ד )ש"ך(,
או שהתחייב כבר קודם לתת מתנה.
אפילו עדיין לא הגיע הפרעון יכול למוסרם במעמד
שלושתם כיון שעכ"פ יגיע זמן הפרעון  ,לאפוקי כתובה.

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

בס"ד.

הלכות הרשאה

חו"מ
חלק ב7

הפורע חובו במעמד שלושתם.

וכן אין חילוק איך נותן ללוי ,אם במתנה או פרעון חוב או
בעד סחורה שקנה או שמלוה מעות ללוי ,דלא פלוג רבנן
)אף שהתקנה היתה להקל במסחר(.

.1

יורדים לנכסיו אע"פ שכופים אותו לשלם )קסא/ה( ,ולכן
לא שייך מעמד שלושתם.
מ"מ לדינא צ"ע.

בין שנתנו לו במתנה.

בין מלוה.

ש"ך :תו"ס – לא תיקנו מעמד שלושתם בכתובה,
דאפשר שלא תבוא לידי גביה לעולם )שמא תמות בחייו(.
כ"כ רשב"א ,רא"ש ,רמב"ן ועוד.
משמע – מלוה שלא הגיע זמן פרעונו יש לו דין מעמד
שלושתם.
כ"כ רש"ל .וכ"מ מהמחבר )יז(.
לאפוקי מהרשד"ם – שכתב שאין מעמד שלושתם בלא הגיע
זמן הפרעון.
ש"ך :מהרשד"ם  -שמעון שקיבל במעמד שלושתם
לשלם לראובן עבור לוי מסחורה של לוי שבידו אחר
שירוויח בה מה שלוי חייב לו )ואת היתר ישלם לראובן
עבור לוי( –
תשובה :כיון שבכתובה אין דין מעמד שלושתם שאפשר
שלא יבוא לידי גביה ,ג"כ אפשר שלא יעלה הסחורה לסכום
חוב שמעון ,לאו "מנה שבידך" הוא.
ונראה דמיירי שלא היתה הסחורה שוה בבירור בשעת
מעמד שלושתם כדי חוב שניהם .אבל היה שוה כנגד חוב
שניהם קנה מדין מעמד שלושתם אף שאפשר שירד אח"כ.
וקצה"ח – כיון שלוי לא יכול לכוף שמעון שיקח חלק
מהסחורה בחובו ויחזיר לו השאר )כמ"ש עד/ה( ,דכיון שכל
זמן שלא פרע לו לוי אין יכול לכוף שמעון שיחזיר לו כלום
)מהמשכון( ,א"כ לא הוי "מנה לי בידך" שהרי אינו יכול
לתובעו עכשיו .ול"ד למלוה תוך זמנו משום שיבוא לפרעון,
אבל כאן יתכן שהסחורה תרד ולא יהא לו כלום.
אבל נתיבות – לפמ"ש שיכול לוי לכוף שמעון שימכור
חלק מהסחורה כדי לגבות חובו והשאר יחזיר לו ,ליתא
דברי קצה"ח.

א.
ש"ך:

קכו2 -

בין מלוה.

ל"ש מלוה ע"פ או מלוה בשטר ,דאפילו מלוה
בשטר ולא נתן המלוה גוף השטר לזוכה קנה הגוף בחוב
במעמד שלושתם .כ"כ ת' מהר"ם אלשיך.

בין פקדון.
ש"ך :ה"ה מי שנתחייב לחברו מחמת שהזיקו או ביישו
ונתחייב בב"ד אף שלא בא לידו יכול להקנותו במעמד
שלושתם.
כן מתבאר מהתו"ס ,רא"ש ,מרדכי וש"פ.

מנה לי בידך.
ש"ך :ה"ה א"ל מה שאתה חייב לי תנהו ללוי – קנה.

מנה שיש לי בידך.
ח' רעק"א :נסתפקתי אם א"ל הלוה למלוה רבית קצוצה
שיש לי בידך תנהו לפלוני אם מהני במעמד שלושתם ,שהרי
אין על הלוה שום שעבוד רק קיום המצוה שהרי אין ב"ד
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

ב.
סמ"ע :קמ"ל דל"ת דווקא בפרעון חוב תיקנו משום תקנת
השוק משא"כ במתנה.
והש"ך – החידוש הוא שגם בפרעון תיקנו ולא רק במתנה,
דה"א שרק המתנה תיקנו כמ"ש הרי"ף בשם י"א ,קמ"ל
כהרי"ף עצמו שאף בחוב אמרינן.

בפרעון חובו.
ש"ך :מהר"ם אלשקר – דווקא כה"ג שראובן חייב ללוי
או שנותן לו מתנה ,אבל אם אינו חייב לו וגם לא נותן לו
מתנה אלא המחהו אצל שמעון שיתן לו מעותיו )של ראובן(
כדי שלוי יקנה לו סחורה – א"צ לתת ולא קנה מדין מעמד
שלושתם ,ולא הוי אלא שליח.
ונראה טעמו – אינו מעמד שלושתם דווקא כשראובן מסתלק
ומשעבד לשמעון ,אבל כאן שעדיין יש כח לראובן שהרי
מעותיו הוא שיקנה לו סחורה אין לו דין מעמד שלושתם.
קצה"ח – משמע דווקא כשיקנה לו סחורה שעדיין כח
לראובן בו ולא הוי אלא שלוחו ,אבל המחהו שיתן לו
מעותיו )של ראובן( בהלוואה כיון שמלוה להוצאה ניתנה
הוי הוא במתנה וצריך לתת למי שהמחהו.
מיהו התומים – אינו נקנה במעמד שלושתם.
כ"כ הנתיבות – וטעמו כיון שמעמד שלושתם נתקן משום
תקנת המקבל ולא בשביל שיקנה הנותן שעבוד גופו ונכסיו
של המקבל לפני שיקבל.
כ"כ פ"ת)שער המשפט( – כיון שעדיין יש כח בראובן
במעות.

קנה.
סמ"ע :גיטין)יד (.מעמד שלושתם הוא הילכתא בלא
טעמא .למה מועיל קניין.
כתבו התו"ס – חז"ל תיקנו קניין משום תקנת השוק דמי
שקונה סחורה ואין בידו מעות ,מעמדו אצל בעל חובו וא"צ
להמתין עד שיקנה בקניין.
ש"ך)רשב"א( :מי שהקנו לו במעמד שלושתם יכול
לחזור ולהקנות גם הוא לאחר במעמד שלושתם.

אין ראובן ולא שמעון.

ג.
ש"ך :י"א שלוי יכול לחזור ולגבות חובו מראובן )ס"ט(.
אין המוחל יכול למחול לו.
.2
סמ"ע :ר"ל אע"ג שראובן שמכר שט"ח שיש לו על
שמעון ללוי יכול לחזור ולמחול לשמעון ואין לוי יכול
לגבות יותר משמעון כלל )סו/כג( !
שאני התם דלא מכר ראובן ללוי אלא שעבוד נכסי שמעון
שהיה בשטר אבל שעבוד גופו של שמעון נשאר ביד ראובן
ויכול ראובן למחול לשמעון ,וכיון שמחל שעבוד גופו
ממילא פקע החוב.
יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

בס"ד.

חו"מ
חלק ב7

הלכות הרשאה
הפורע חובו במעמד שלושתם.

משא"כ במעמד שלושתם ששעבוד גופו של שמעון יצא
מראובן ללוי ואין יותר לראובן שום זכות ,ולכן לא יכול
למחול.
והש"ך – והרבה פוסקים ס"ל שיכול למחול )ראב"ד,
רמב"ן ,רשב"א ,נמ"י ,בעה"ט ( .ולכן לא יצא הדבר מידי
ספק ויכול המחוזק לומר קים לי כוותיה.
ואפילו תרצה לומר שאינו יכול למחול כיון שרו"פ חולקים
ואין יכול לומר קים לי ,מ"מ בקידושין )שקידש אישה במה
שתקבל במעמד שלושתם( פשיטא שאינה מקודשת ,ולא
מספק.

אינו יכול למחול.
כסף משנה :מ"ד שהנותן לא

יכול למחול ס"ל כמ"ד
)ס"ט( שלוי אינו יכול לחזור בו ,דהא בהא תליא.
ש"ך – ולפענ"ד אחד לא קשור לשני.
שהרי ר"ת ס"ל שאינו יכול למחול מאידך כתב הר"ן)ר"ת(
שלוי יכול לחזור.
כ"ד רא"ש – שאינו יכול לחזור מ"מ לוי יכול לחזור.
וכן איפכא – רמב"ן ס"ל שהנותן יכול למחול ,ועכ"ז לוי לא
יכול לחזור .כ"כ הנמ"י.

קכו3 -

אינו יכול למחול.
ש"ך :ואפילו יש נכסים לראובן שאז אינו חב ללוי
במחילתו ,עכ"ז לא יכול ראובן למחול לשמעון ,שאם אין לו
נכסים פשיטא אף בלא מעמד שלושתם לא יכול למחול
כדלעיל )פו/ה(.
וכ"מ מטעם הרא"ש – שלא נשאר שום זכות אצל ראובן,
שאל"כ בטלה תקנת השוק.
אפילו נולד לוי אח"כ )גיטין יג(:
א.
סמ"ע :לאפוקי ממ"ד )שם( שטעם הקניין משום שבשעה
שנשתעבד שמעון הלוה לראובן המלוה נשתעבד לו ולכל
באי כוחו ,ולכן בעינן שבאותה שעה כבר נולד לוי .קמ"ל
שהטעם הוא משום תקנת השוק ואז אין חילוק.

קנה.
פ"ת)שער המשפט( :מעמד שלושתם אינו קונה אלא
בדבר המותר ,אבל אם ציווה ראובן לשמעון הלוה לתת ללוי
אבק ריבית שאינה יוצאה בדיינים – לא זכה המקבל.

קכו  -ב  .1בד"א כשהיה לראובן מנה ביד שמעון ,אבל אם לא
היה לו מנה בידו אלא שאמר לו "תן מנה ללוי בשבילי ואפרענו לך"  -לא
קנה וכל אחד משלשתן יכולין לחזור בו ,א).ואפילו מחל המלוה ללוה יכול לחזור
בו כל זמן שלא קנה בקנין( )רי"ו נ"ט( .ב .ואפילו פרע שמעון ללוי מקצת החוב.
.2רמב"ם :ומכל מקום אם )שמעון( נתנו לו )ללוי(  -חוזר וגובה מראובן מאחר שעל
פיו נתן.
.3הגה :וכן אם המקבל פטר הנותן לגמרי  -צריך זה שהמעות בידו ליתנם למקבל דהא לא
גרע מערב דעלמא )נמ"י ,מרדכי(:

.0

ב"מ)קיא :(.משנה – המחהו לשכיר אצל
החנווני או אצל השולחני – אינו עובר עליו )משום ביומו
תתן שכרו(.
שם)קיב :(.איבעיא להו – חוזר )השכיר אצל בעה"ב אם
לא נתן לו החנווני( או אינו חוזר ?
רב ששת – אינו חוזר√ .רבה – חוזר.
הרי"ף :הילכתא כרבה ,שחוזר.

.1

הרי"ף :וא"ת בגיטין )יג (:אר"ה א"ר מנה לי בידך
תנהו לפלוני במעמד שלושתם קנה .משמע שלא יכול
לחזור בו ?
התם "מנה לי בידך" שמקנה ללוי מנה שיש לו ביד
שמעון ,אבל בחנווני אין לו מה להקנות אלא בהקפה הוא
מבקש.
הילכך אם לא נתן החנווני חוזר השכיר לבעה"ב.
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

ב"י – לאפוקי נמ"י דס"ל שבחנווני כיון שאומנותו בכך
ונהנה ממה שסומכים עליו גמר ומשעבד נפשו ולא יכול
לחזור אף שלא היה לו מנה בידו ,ורק בשאר אנשים לא
משתעבדים.
והרא"ש – פשיטא שאם החנווני לא משלם שיכולים
הפועלים לחזור ,ואפילו מחלו לבעה"ב מחילה בטעות
היא.
אלא כאן פליגי כשהחנווני רוצה לתת האם יכולים
הפועלים לחזור לבעה"ב.
ודעת הרמב"ם – שאם החנווני אינו חוזר לא
יכולים הפועלים לחזור ,ורק שהחנווני לא משלם חוזרים
הפועלים )כהרי"ף(.
א.רי"ו :המחהו אצל חנווני במעמד שלושתם ולא היה
בידו ,אם רצה חוזר ותובע לבעה"ב ,ואפילו מחל לו אינה
מחילה אא"כ היה בקניין.
יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

בס"ד.

הלכות הרשאה

חו"מ
חלק ב7

הפורע חובו במעמד שלושתם.

.3

ד"מ)ת' מהר"ם( :אפילו במקום שלא נתחייב
מטעם מעמד שלושתם אם המקבל )לוי( פטר הנותן
)ראובן( לגמרי אז הנפקד )שמעון( צריך לשלם דלא גרע
מערב דעלמא.

ת' הרא"ש :ראובן קנה סחורה משמעון וא"ל אעמידך אצל
לוי שאני עושה לו מלאכה בסך כו"כ ,וכשהגיע הזמן יתן לך
תמורת סחורתך שמכרת לי .ואח"כ העני לוי – חייב ראובן לתת
לשמעון מעות הסחורה ,שלוי לא נתחייב במעמד שלושתם כיון
שעדיין לא נעשתה המלאכה ואין מתחייב במעמד שלושתם
אא"כ היו בידו משל ראובן.

לא היה מנה בידו.
.1
סמ"ע)ב"י( :ואין חילוק בין

חנווני לשאר בנ"א,

לאפוקי נמ"י.
כ"ד הש"ך – שחנווני לא יכול לחזור.

לא קנה.
ש"ך)מהר"א ששון(:

אפילו למאן דס"ל )ס/ב(
שיכול להתחייב בדבר שאין לו קצבה ,מודה במעמד
שלושתם שאינו יכול להתחייב.

והש"ך – היינו שא"ל אני מוחל לך ואסמוך על אותו
פלוני ,אז אם לא ישלם לו יכול לחזור אא"כ בקניין.
אבל אם פטרו לגמרי אפילו לא יתן לו שאינו חוזר ,מהני אף
בלא קניין ,שהרי מחילה א"צ קניין.
כ"כ הב"ח לאפוקי הסמ"ע.
סיכום :כששמעון לא חזר בו ,האם לוי יכול לחזור בו
ממחילתו ?
לפי הסמ"ע – אם לא היה קניין יכול לחזור בו.
לפי הש"ך – אף בלא קניין כ"ז שלא חזר שמעון אין לוי
יכול לחזור בו.
נתיבות :ונראה עיקר כהסמ"ע,
כשלא היה קניין – יכול לוי לחזור בו אף ששמעון לא חזר
בו.
כשהיה קניין – אין יכול לחזור בו אף ששמעון דוחהו מיום
ליום ,אא"כ חזר בו שמעון דהוי קניין בטעות.
ואם פטר הנותן בפירוש אף שלא יתן לו שמעון – מהני אף
בלא קניין.
כ"ד קצה"ח)לעיל(.

אפילו מחל המלוה ,,,יכול לחזור .

א.
ש"ך :משמע – אפילו כששמעון לא חזר בו )כ"כ בסמ"ע(
ואין טעם לדבר – למה לא יועיל מחילה כה"ג.
וכ"מ מרי"ו שדוקא כשחוזר בו שמעון לא מהני מחילה
ויכול לחזור בו.
וכ"מ בתו"ס ,רא"ש – דכה"ג מהני מחילה בלא קניין.
וכ"מ בב"ח ,ת' מהרי"ו .וכן עיקר.
אבל כשחזר בו שמעון לא מהני מחילה דהוי מחילה בטעות
כ"ז שלא קנה בקניין.
אבל קצה"ח – כיון שלא מחל עד שיתן לו שמעון ,אף
שלא חזר בו עדיין שמעון יכול לוי לחזור בו כ"ז שלא נתן
לו שמעון ,שהרי לא גמר הפטור עד שיתן לו שמעון וכיון
שעדיין לא נתן יכול לוי לחזור בו.
דאטו בשופטני עסקינן שאם לא יוכל לחזור כ"ז שלא חזר
שמעון בנתיים ילך ראובן למדינת הים או יעני וגם שמעון
יחזור בו ונמצא קרח מכאן ומכאן.
ולכן כ"ז ששמעון לא נתן יכול לוי לחזר בו אף ששמעון לא
חזר בו עדיין ,אא"כ פטרו לוי לראובן בפירוש דמהני ,או
בקניין דהוי כפטרו בפירוש ,אבל לפוטרו כשיתן א"צ קניין.

כ"ז שלא קנה בקניין.
סמ"ע :אבל קנה לוי בקניין שמוחל לראובן שאז אינו
חוזר אף ששמעון לא ישלם ,וזה מ"ש הרמא) (.3אם פטר
המקבל לנותן לגמרי פירוש בקניין.

שלא קנה.
ש"ך :אבל בקניין מועיל ,דודאי התכוון לפוטרו לגמרי,
שאם לפוטרו כשיתן לו לזה א"צ קניין.

ב.
סמ"ע:

אפילו פרע ,,,מקצת.

פירוש אפ"ה מה שנתן נתן והמותר כ"א יכול
לחזור וצריך ראובן לשלם לו השאר.

.2

אם נתנו לו חוזר וגובה.

ש"ך :פירוש קודם שחזר ראובן נתן שמעון ללוי ,חוזר
וגובה מראובן.

.3

אם המקבל פטר הנותן לגמרי.

ש"ך :אפילו לא היה ביד שמעון כלום מראובן חייב
שמעון לשלם ללוי כיון שעל פיו פטר לוי לראובן )דשמעון
הוי כערב(.

דלא גרע מערב.
ערך לחם :כגון שא"ל שמעון ללוי "פטור את ראובן ואני
חייב לך".

קכו  -ג
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

קכו4 -

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

בס"ד.

הלכות הרשאה
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הפורע חובו במעמד שלושתם.

קכו5 -

.1סה"ת)רמב"ן( :אמר ראובן לשמעון סתם במעמד שלשתן
"תן מנה ללוי" ולא אמר ליה "מנה שיש לי בידך תנהו ללוי" ,ושמעון
מודה שיש לראובן מנה בידו ,אלא שאומר שכיון שלא פירש מנה שיש לי
בידך לא היה דעתו על מנה שיש לו בידי ,אלא שאלוה לו מנה ואתננו לך
 אין בדבריו כלום ,דמסתמא על מנה שיש לו אמר וקנה. .2הרמ"ה ,רא"ש :ויש אומרים שלא קנה ]ב"י – כיון שרבו ראיות הרמב"ן נקטינן כוותיה[.

.1

שמסתמא על מנה שיש לו.

ש"ך :משמע שא"ל בפירוש "הלוה לי מנה ותן לו" אע"פ
שהיה חייב לו מנה לא קנה לכו"ע )מהר"י מטראני(.
קצה"ח – ועיקר ראיית סה"ת מגיטין)יג (.תנו מנה לפלוני
ומת יתנו ,ואע"פ שלא אמר מנה שיש לי בידך.

שלא קנה.
.2
טור)רא"ש( :דכיון

שמעמד שלושתם תקנת חכמים
הילכתא בלא טעמא ,אין לנו אלא מה שתיקנו "מנה לי בידך
תנהו לפלוני" אבל כשלא הזכיר לו המנה מחזי כערבות
שלא בשעת מתן מעות )דלא מהני(.
כ"כ הסמ"ע ,ש"ך.
ערוה"ש)או"ת( – בשולחני וחנווני אף לדעה זו קנה אף
בסתם ,דסתמן כפירושן .דבלא זה י"א שבשולחני וחנווני

חייב תמיד אף שלא היו מעותיו בידו כלל ,ונהי דלא קי"ל
הכי מ"מ בכה"ג פשוט שחייב.

שלא קנה.
והש"ך :ונ"ל דלא פליגי אלא כשהיה חייב לו רק

מנה,
אבל כשהיה חייב לו יותר וא"ל "תן מנה ללוי" גם לרא"ש
קנה )שאז ברור שכוונתו מנה מתוך מה שאתה חייב לי(.
וכן נראה להכריע )שרק כה"ג קנה(.

שלא קנה.
ערך לחם :היה לראובן

חוב בשטר על שמעון וא"ל
במעמד שלושתם תנהו ללוי – קנה לוי השעבוד שבשטר,
אבל אינו יכול להוציא השטר מראובן ,אלא תובע לוי
לשמעון וב"ד כופים את ראובן להוציא השטר ודנים על פיו,
וכשיפרע שמעון ללוי מוציאים ב"ד השטר מראובן
ומחזירים לשמעון )ב"י בשם בעה"ת(.

קכו  -ד

 .0הכל סה"ת)רמב"ן( :היה לראובן ביד שמעון כור חטים
ואמר ליה במעמד שלשתן "תן ללוי חמישים דינרים שהרי יש לי בידך
כור חטים" ונתרצה ,ואחר כך רצה שמעון לחזור בו:
 .1אם היו החטים פקדון ופירש תן לו  50דינרים במעות מהחטים  -לא
קנה לוי ,שיכול לומר שמעון "איני חייב למכור חטים של ראובן כדי
לפרוע חובותיו" ,א .ואפילו אם יאמר לוי "תן לי חטים שוה חמישים
דינרים"  -יכול לומר לא ציוני ליתן לך חטים אלא מעות.
ב.אבל אמר ליה סתם "תן לו חמישים דינרים מהחטים שיש לי בידך",
נעשה כאומר לו חטים שוה חמישים דינרים וקנה.
.2ואם היו הלוואה אצלו אע"פ שאמר לו חמישים דינרים )במעות(  -קנה
ונותן לו מעות או חטים שוה חמישים דינרים כשער שבשוק:
1ב .תן לו  50דינרים מהחיטים.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

ש"ך :ה"ה א"ל תן לו  50דינרים שהרי יש לי בידך כור
חיטים דקנה דהוי כא"ל תן לו  50מהחיטים )מהר"י
טאהרני(.

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

בס"ד.

.2

הלכות הרשאה

חו"מ
חלק ב7

הפורע חובו במעמד שלושתם.

ואם היו הלוואה אצלו.

סמ"ע :טעמו – שהלוואה להוצאה ניתנה ,ופורע לו או
מעות או חיטים .מש"ה כשא"ל במעמד שלושתם "תן 50
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דינרים במעות" אין דעתו רק על המעות .משא"כ בפקדון
בעין שמחזיר רק חיטים.
ש"ך)מהרי"ט( :אבל אם מפרש שיתן לו מעות משלו
ויהא הפקדון בידו למשכון עד שיפרע לו ,או שא"ל תן סך
פלוני כיון שאתה בטוח ממני – לא קנה.

קכו  -ה

.1אמר לו "מנה לי בידך תנהו לפלוני" במעמד שלשתן
ואמר לו "אני אתנהו לך לכשארצה" ,וכשתובעו אומר לו "איני רוצה
עכשיו"  -אין בדבריו כלום ,וחייב ליתן לו לזמן שהוא חייב לממחה.
א .ויש חולקים:

.1

רשב"א :ישראל שהמחה ישראל חברו אמר לו
"מנה לי בידך תנהו לפלוני" במעמד שלשתן ואמר לו
"אני אתנהו לך לכשארצה" ,וכשתובעו אומר לו "איני
רוצה עכשיו" – קי"ל כהרי"ף שאף אחד לא יכול לחזור
בו ,שההמחאה אפילו בע"כ של לוה/נפקד ,ע"כ חייב
לתת לזמן שהוא חייב לממחה )ולא תלוי במה שאמר(.
א.ואע"פ שיש מהגדולים שחלקו ע"ז.

.1

חייב לתת

סמ"ע :דבמעמד שלושתם נכנס המקבל במקום הממחה
בכל זכות שהיתה לממחה עליו.

ש"ך :טעם הרשב"א – שההמחאה בע"כ של לוה/נפקד,
וטעם הי"ח – שאין יכול למחות בע"כ )כמ"ש ס"ז –
בעה"ת(.
ותימה על המחבר – שכאן הביא דעת היש חולקים ובס"ז
סתם שיכול להמחות בע"כ ?
]* :ול"נ שדעת המחבר שיכול למחות בע"כ כמ"ש ס"ז,
אלא שכאן הביא דברי הרשב"א בשלמותם שהוא כולם גם
[.
דברי הי"ח

א.
סמ"ע:

ויש חולקים.

דכיון דהממחה סבור שפרעו בזה שהמחהו אצל
המומחה חזקה דלא פרעו שנית )רא"ש(.
ומיירי שלא חזר בינתיים המלוה על הממחה לומר
שהמומחה לא פרע לו.

קכו  -ו
הרא"ש :המחהו אצל חבירו בעניין דלא קנה
בעניו אנן סהדי דלא הדר תו פרע(  -אינו נאמן לומר שפרעו אחר כך:
אינו נאמן
ט"ז :דברי המחבר תמוהים ,מאי אינו נאמן לומר אתה
אמרת לי שאינו פורע לך ולכן פרעתי אני לך ,שהרי מהדין
א"צ לשלם לך ,ותו אפילו חייב לשלם לך אתה יכול לחזור
בכך )לדעת הרא"ש ס"ט(.

והסמ"ע – מפרש שלא הודיעו שלא משלם לו.
ותימה אם לא תבעו עדיין ודאי לא פרע ,ואי תבעו ממילא
יודע שלא פרעו !
וכן תמה הש"ך .

קכו  -ז
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

)כיון שזה חשוב פרעון

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

בס"ד.

הלכות הרשאה

חו"מ
חלק ב7

הפורע חובו במעמד שלושתם.

קכו7 -

אפילו אם לא נתרצה הלוה או הנפקד ליתן לזה שציוה
המלוה או המפקיד  -צריך ליתנו לו על כורחו כיון שאמר ליה במעמד
שלשתן:
מעמד שלושתם בע"כ של המומחה.
√ר"ת – אפילו לא נתרצה לוה/נפקד לתת לזה שציוה
המלוה/מפקיד צריך לתת לו בע"כ ,כיון שא"ל במעמד
שלושתם.
כ"כ תו"ס)ריב"א( – והראיה :
א .שאם רק מרצונו )למד רק בפקדון מהני מעמד
שלושתם( למה הוצרכו לתקן מעמד שלושתם ,יאמר
לשמעון זכה ללוי.
ב .ב"ק)קמט (.באיסור גיורא שאמר רבא איך יקנה
איסור לרב מרי )בנו של איסור( להני זוזי .אי
במעמד שלושתם לא אזלינא.
משמע שאם היה בא למעמד שלושתם היה קונה
בע"כ.
כ"ד רא"ש בפסקיו ,רשב"א.
ובעה"ת – רק מרצונו של לוה/נפקד ,דיכול לומר אתה
נוח לי השני לא נוח לי.
כ"כ רא"ש בתשובה ,הר"ן.

אפילו לא נתרצה.
והש"ך :חולק על מרן ,רק מרצונו –
רבים החולקים :בעה"ת,
נמ"י)רא"ה( ,ריטב"א ,בעה"ט.

-

ר"ן,

רא"ש

בת',

 וכ"מ לשון הש"ס דמעמד שלושתם מתרצים יחד. ועוד שאם קונה בע"כ למה הוצרכו לתקן מעמדשלושתם ,דכל שלא בפניו לא גרע מלפניו ואומר אינו
רוצה .ועוד דהו"ל לתקן התקנה אלא שיודע את הלוה,
ולמה צריך שיהיה במעמד שלושתם.
אלא ודאי בעינן שיתרצן שלושתם ,ולכן לא מהני שלא
בפניו .וגם על המחבר )ס"ה( קשה שהביא סברת החולקים.
או"ת – אף לש"ך אם שתק הלוה קנה לוי.
כ"כ ערוה"ש.

בכל כורחו.
ערך לחם :מעשה בשני שותפים שחלקו ,ונטל אחד כל
החובות של הגויים והשני נטל כל הסחורות והעמיד השני
את הראשון לפני הגויים במעמד שלושתם שיתנו לראשון
כל סך החובות בלא קניין ,ועכשיו הגויים לא רוצים
לפרוע.
כיון שכל פרוטה מהחוב משותפת בניהם אין זה מעמד
שלושתם שתקנו חז"ל ,דהתם אין למקבל עצמו מעיקרא
כלום .וכיון שמעמד שלושתם הילכתא בלא טעמא אין לו
אלא מה שתקנו חז"ל.
וכ"ש כשהחובות על הגויים שי"א שאין מעמד שלושתם
בגויים.

קכו  -ח

 .1לא היה במעמד שלשתן כשאמר ליה מנה לי בידך
תנהו ללוי  -לא קנה ויכול לחזור בו ,לא שנה מתנה מרובה לא שנא
מתנה מועטת.
 .2ואם קנה מיד מי שהמעות בידו בתורת הודאה דאית ללוי גביה מנה
אינו יכול לחזור בו:

.1

גיטין )יד :(.הא אמר רב חדא זימנא
דאר"ה א"ר – מנה לי בידך תנהו לפלוני במעמד שלושתם
קנה ?
אי ממהיא הוה אמינא ה"מ במתנה מרובה )אז צריך
מעמד שלושתם( אבל במתנה מועטת לא ליבעי בפניו,
קמ"ל )שבכל גוונא צריך בפניו(.

.2

טור :ואם קנה מידו בקניין אינו יכול לחזור בו.

הרמ"ה :דווקא כשקנה ממי שהממון בידו )המומחה(,
אבל קנה מבעל הממון )הממחה( לא מהני ,דמלווה
להוצאה ניתנה ואינו ברשותו להקנותו.
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

ודוקא שקנו ממנו בתורת הודאה שיש לאותו שני משל לוי
אצלו כו"כ ,אבל בתורת מתנה לא מהני קניין
ל"ש שהיו המעות אצלו בפקדון ( דאין מטבע נקנה בחליפין.

)ל"ש מלוה

.1

ל"ש מתנה מועטת.

סמ"ע :ולא איירי כאן בעני ,דבעני צריך לקיים דבריו
אפילו אמר כן בפני עצמו ,משום שאמירותו לגבוה היא או
משום נדר ,כמ"ש הטור )קכה/ו(.
והש"ך – הסמ"ע נתן מקום לטעות,

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

בס"ד.

חו"מ
חלק ב7

הלכות הרשאה
הפורע חובו במעמד שלושתם.

שכאן פשוט שאף בעני יכול לחזור  ,ול"ד ל קכ"ה ,דהתם
הוא נותן מעות לשלוחו ולכן זכו מיד העניים ,משאכ"כ
שאומר מנה לי בידך ,כיון שאין החוב ברשותו )אינו פקדון(
לא זכו העניים אא"כ היו העניים או הגבאי שלהם במעמד
שלושתם.
]או"ת – יכול לחזור בו ,ורק מפני נדרו לא יכול לחזור,
אא"כ התיר נדרו אז יכול לחזור ,שלוי לא זכה[.
ודוקא בפקדון א"צ שיהיו שם העניים  ,דפקדון בכל מקום
שהם הם ברשות בעליו )רנח/ו( ,ואף בפקדון דווקא
מטלטלים אבל פקדון מעות שאינם צרורים )שיכול הנפקד
להשתמש בהם( לא קנו העניים ,דבכה"ג אינם ברשות
בעליו.
וא"כ הסמ"ע מיירי בפקדון מטלטלים או פקדון מעות
צרורים.
וקצה"ח – ול"נ שאף במעות שאינם צרורים ,כ"ז שלא
הוציאם ,ברשות הבעלים הם ואם ירצו הבעלים חייב
להחזיר להם ,אלא שדינו כשומר שכר באותה הנאה שיכול
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להשתמש בהם ,ולכן אף במעות פקדון אף שאינו צרורים
קנו העניים.
וכן אם השאיל חפץ יכולים הבעלים להקדישו ול"ד
להלוואה דלהוצאה ניתנה.

.2

מיד מי שהמעות בידו.

ש"ך :אבל מהנותן לא מהני קניין ,דמלוה להוצאה ניתנה
ואף בפקדון מעות כיון שאין המטבע נעשה חליפין ,מ"מ
בפקדון מטלטלים מהני קניין אף מהנותן.

בתורת הודאה.
סמ"ע" :הודאה" ל"ד אלא לאפוקי אם מקנה בלשון מתנה
שכל שמקנה במתנה מה שאינו בידו הוי קניין דברים.
ש"ך – ה"ה לשון חיוב שמחייב עצמו לתת – מהני.

דאית ליה ללוי.
ש"ך :אע"פ שבדרך הודאה מהני בלא קניין )ס/ו( ,הכא
צריך קניין שלא יוכל לטעון השטאה או השבעה )פא/יז(
כיון שאינו במעמד שלושתם.

קכו  -ט11
.1אמר ראובן לשמעון במעמד ג' "מנה שיש לי בידך
תנהו ללוי" ושמעון דוחה את לוי ולכן רוצה לוי לחזור ולתבוע מראובן -
אינו יכול.
 .2ויש אומרים שיכול לחזור בו כל זמן שלא פטר לוי את ראובן בפירוש.
.3הגה :ואפילו אם פטרו בפירוש אם הטעהו בדרך שיתבאר בסמוך סעיף י וי"א  -חוזר על
הנותן )מהרי"ו ,נמ"י(.

.1

הרי"ף :אמר ראובן לשמעון במעמד ג' "מנה שיש
לי בידך תנהו ללוי" ושמעון דוחה את לוי ולכן רוצה לוי
לחזור ולתבוע מראובן אינו יכול .שיאמר לו ראובן
משעה שנתרצית להיפרע מלוי נפטרתי ממך.
וכ"ה בירושלמי – ראובן היה חייב ללוי מנה ,סמכיה
אצל שמעון )שישלם לו( ,העני שמעון – לית ראובן חייב.
וה"ד כשלא עשו בעורמה ,אבל עשו בעורמה חייב.
אלמא כשלא עשו בעורמה נפטר ראובן.
כ"ד בעה"ת)ראב"ד(.

.2ובעה"ט

– בהמחאה לא נסתלק אא"כ פטרו

בפירוש.
כ"כ הרא"ש – ואפילו שתק המקבל יכול לומר לראובן
לטובתך נתרצתי לקבל מנה משמעון כדי להקל עליך,
אבל לא פטרתיך אם שמעון לא ישלם לי ,שמעמד
שלושתם תקנת השוק היא שא"צ להמתין עד שיקנה לו
בקניין ,אבל לא שיפטור ראובן מהמקבל בשתיקה
בעלמא.
כ"כ הר"ן)ר' האי ,ר"ת(.

.3

ד"מ :מיהו אם פטרו בפירוש לכו"ע לא יוכל לחזור
על הנותן לאפוקי מהרי"ו דס"ל שאף בפטרו בפירוש יכול
לחזור בו.
√מיהו אם היה הדבר בעורמה ,כגון שהיה עני מתחילה
או שלא היה חייב לו כלום – לכו"ע יכול לחזור אף
שפטרו בפירוש.
וכ"ה בנמ"י – דהוי מקח טעות.

אינו יכול.
.1
ח' רעק"א)ת' מבי"ט( :ואף אם ראובן נשבע תחילה
לשלם ללוי ואח"כ המחהו אצל שמעון – אינו יכול לחזור
עליו מכוח שבועתו.

.2

שלא פטר לוי ,,,בפירוש.

ש"ך :שלא פטר – שא"ל "אני פוטרך ואסמוך על
שמעון" שלא פטרו לגמרי לכן חוזר עליו ,אבל אם פטרו
לגמרי אינו חוזר עליו.

שלא פטר לוי.
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

בס"ד.

הלכות הרשאה

חו"מ
חלק ב7

הפורע חובו במעמד שלושתם.

סמ"ע)רא"ש( :אפילו שתק לוי ,יכול לומר לטובתך
עשיתי כדי להקל מעליך ,אבל לא פטרתיך אם לא יתן לי,

קכו9 -

שלא עשו תקנה השוק שיהא נזק למקבל .כ"כ הש"ך.

קכו  -ט22
 .1ומכל מקום אפילו לפי דעת זה  -אינו יכול לתבוע
את ראובן תחלה כל זמן שיוכל לגבות משמעון.
.2הגה :ד"ע  -ונראה לי להורות כסברא האחרונה )שיכול לחזור בו(  ,ואם כן אין אנו צריכין
לחלוקים שכתובים בסמוך סעיף י ,י"א כי הם אליבא דסברא קמייתא.
.3ד"מ)נמ"י( :ואם נתרשל המקבל ולא תבע המעות עד שהעני הנפקד ,ובשביל זה לא יוכל
לגבות מן הנפקד – לכו"ע אינו יכול לחזור על הנותן ,דהוי ליה כאלו הראה לו מעות ליטלו
בחובו ולא נטלן דפטור.
 .4ואם הנפקד אומר שנתן אם נפטר הנותן ע"ל )צא/ג(:

.1

ת' הרא"ש) :אף שיכול לחזור( מ"מ לא יתבע את
ראובן תחילה כ"ז שיכול לגבות משמעון ,כי שמעון הוא
עיקר החיוב שלו ולא נשאר על ראובן אלא דין ערבות.

.4

שו"ע)צא/ג( :במה דברים אמורים ,,,אבל אם
הקדים בעל הבית מעות לחנווני ואמר לו תן לפועלים
סלע .אם המחם אצל חנווני במעמד שלשתם והפועלים
נתרצו – אין לפועלים על בעל הבית כלום ,והחנווני
נשבע היסת ונפטר.
ואם שלא במעמד שלשתם המחם אצל חנווני נשבע חנווני
לבעל הבית היסת שעשה שליחותו ונפטר ,והפועלים
נשבעים לבעל הבית כעין של תורה שלא נטלו כלום
מהחנווני ונוטלים מבעל הבית.
ויש אומרים שגם זה הוא שבועת היסת.

 .1אינו יכול לתבוע ,,,כ"ז שיוכל לגבות
ש"ך :לכאורה משמע דראובן הוי ממש ערב )לכן

לא

פונים אליו תחילה ,אא"כ א"א לגבות כלל(.
אבל לשון הרא"ש – "לא יתבע את ראובן תחילה" ,היינו
שורת הדין שלא יתבע שאינו אלא כעין ערב ,אבל כשאינו
יכול לגבות משמעון )שמתחמק( חוזר על ראובן .שאם
ראובן היה ערב ממש אף ששמעון מתחמק יגבה ממנו בע"כ
ולא חוזר על ראובן.
אבל באה"ט)מה"ר עוזר( – לפי הרא"ש לראובן דין
ערב ממש )שכ"ז שאפשר לגבות משמעון אף שמתחמק
צריך לגבות ממנו בע"כ(.
שהרי כתב הראש בת' :אם שמעון גברא אלמא דלא ציית
לדינא ,או לא נמצאו לו נכסים – אז גובה מראובן .הלא"ה
צריך לוי לדון עם שמעון להוציא ממנו בע"כ ולא מראובן.
הרי שיש לו דין ערב ממש.
ולפ"ז :ניחא מ"ש השו"ע)טו( אמר שמעון שטעה ואינו חייב
לראובן ולוי מודה לו ,נשבע ראובן ונפטר מלוי ,כדין ערב
ממש.
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

וגם יפה מה שפסק הרמ"א)ט( שאם שמעון טוען שפרע ללוי
נפטר ראובן ,כדין ערב )הרמ"א קכט/ח(.

כסברא אחרונה.
.2
והש"ך :ולי נראה הממע"ה.
שהרי הרי"ף ,ראב"ד ,בעה"ת – פסקו שאינו יכול לחזור
כ"כ רשב"א ,נמ"י],רמב"ן ,רמב"ם ,ה"ה ,סמ"ג ,ראב"ן[.
ואולי אם היה רואה הרמ"א כל הפוסקים הנ"ל לא היה פוסק
כן.

אין צריך לחילוקים.
סמ"ע :פירוש
)א( .בס"י – אם נמצא הלוה עני שאין לו מה לגבות –
חוזר.
לרא"ש בכל גוונא חוזר אף שלא העני ,כל שדוחהו בלך
ושוב.
)ב( .מיהו מ"ש סי"א – טוען ראובן שעשיר היה והעני.
הוא גם לשיטת הרא"ש ,שאומר לו הלוה מזלך גרם שהעני,
שלא חולק הרא"ש על הרי"ף אלא בדוחהו המומחה.
)ג( .וגם מ"ש לפני זה – בנמצא עני )שהיה עני כבר
מתחילה( חוזר.
יש נ"מ גם לרא"ש שאם פטרו המלוה בפירוש אף לרא"ש
יכול לחזור מפני שהטעהו.
והש"ך :ב )ב( .הרא"ש חולק ,שיכול לחזור ,ומה בכך
שהעני איך נאמר מזלך גרם כיון שהיה בידו לחזור לא
ברשותו העני.
וגם מהרמ"א משמע – דכל החילוקים בס"י סי"א אינן
שייכים לרא"ש.
וכ"מ מנמ"י והרמב"ן – שאם לא נתרשל אע"פ שהעני יכול
לחזור בו.

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

הלכות הרשאה

חו"מ
חלק ב7

בס"ד.

הפורע חובו במעמד שלושתם.

וגם ב )ג( .הרא"ש חולק שיכול לחזור  ,שיכול לומר לא
קבלתי עלי אלא שהייתי סבור שיטריח עצמו וישלם ולא
סברתי וקבלתי.

סיכום :על מה חולק הרא"ש

סמ"ע
חוזר אף שלא
היה עני.
אינו חוזר ,מזלך
גרם שהעני.

)א( .נמצא הלוה
עני חוזר
)ב(.היה עשיר
והעני המלוה ע"פ
אינו חוזר
)ג(.ידע המלוה
שעני היה – חזור

אינו חוזר ,סברת
וקיבלת.

)ד( .נמצא עני
היה  -חוזר

חוזר אף שפטרו
בפירוש.

.3
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ש"ך

חוזר ,שלא
ברשותו העני.
חוזר ,לא קבלתי,
סברתי שיטרח
ויפרע.

סמ"ע :ול"ד לא"ל הלוה למלוה מעותיך צרורים ומונחים
בבתי בוא וטול ולא נטל ונאנסו שיהא פטור !
די"ל דכאן הסכים לכך לפי שהוא קרוב או אינו מקפיד
ללכת אחריו ,אבל כשמקפיד ללכת אחריהם אין זו השבה
להיות פטור מאונסים ,ואפילו בסתמא אינו פטור עד שיגלה
דעתו שאינו מקפיד.

.4

נפקד שאומר

שנתן ע"ל )צא/ג(.

סמ"ע :שם נתבאר שאם בעל הבית הקדים מעותיו
לחנווני לתת לפועליו מזון והם נתרצו במעמד שלושתם –
נסתלקו פועלים מבעה"ב ודינם עם החנווני.
ולא חילק כמו שמחלק כאן בשם הרא"ש שדוקא כשפטרו
הפועלים לבעה"ב בפירוש !
ובפרישה – ל"ק ,דשאני התם שטוען חנווני שנתן לפועלים
לפיכך בעה"ב נפטר ,משאכ"כ שמודה שלא נתן ומש"ה
חוזר עליו בזה ס"ל לרא"ש דווקא כשלא פטרו בפירוש.
והש"ך – ואין לחלק לדעת הרא"ש בין טוען שנתן ובין
אינו רוצה לתת )כמ"ש הסמ"ע( ,אלא כשיכול לחזור אף
שהלה טוען שפרע אינו כלום )כמ"ש צא/ג(.

הראה לו מעות – ולא נטלם.

קכו  -י

 .1אמר להם במעמד שלשתן "מנה לי בידך תנהו
לפלוני" ונמצא הלוה עני ואין לו ממה לגבות ממנו  -הרי זה חוזר וגובה
מראובן מפני שהטעהו.
א.ואם ידע לוי שהוא עני או שהיה עשיר באותה שעה והעני אינו יכול
לחזור בו:

.1

הרי"ף :אמר ראובן לשמעון במעמד ג' "מנה שיש
לי בידך תנהו ללוי" ושמעון דוחה את לוי ולכן רוצה לוי
לחזור ולתבוע מראובן אינו יכול .שיאמר לו ראובן
משעה שנתרצית להיפרע מלוי נפטרתי ממך.
וכ"ה בירושלמי – ראובן היה חייב ללוי מנה ,סמכיה
אצל שמעון )שישלם לו( ,העני שמעון – לית ראובן חייב.
וה"ד כשלא עשו בעורמה ,אבל עשו בעורמה חייב.
אלמא כשלא עשו בעורמה נפטר ראובן.
כ"ד בעה"ת)ראב"ד(.
ב"י – פירוש שהיו חושבים ששמעון )המומחה( עשיר
היה באותה השעה ,אבל אם ראובן ידע שהיה עני חוזר
עליו לוי.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

והטור – וי"א ודאי אם העני שמעון אחר שנתרצה לוי
להיפרע ממנו – אינו חוזר על ראובן .אבל אם היה עני
באותה שעה ולא ידע לוי הוי מקח טעות וחוזר.
ב"י – לכאורה י"א אלו הם הירושלמי.
נמ"י :אפילו פטרו בפירוש ואח"כ נודע שהיה עני חוזר
עליו ,דהוי טעות מעיקרא.

.1

חוזר וגובה מראובן.

הטור:

מ"מ מחרים ראובן על מי שידע דעני היה ועכשיו

כופר.

מפני שהטעהו.
יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

בס"ד.

חו"מ
חלק ב7

הלכות הרשאה
הפורע חובו במעמד שלושתם.

סמ"ע :הקשה הב"י – הרי מ"ש זהו הירושלמי !
ויש לחלק מהירושלמי משמע דווקא שראובן ידע ששמעון
עני והטעה את לוי ולכן הוי מקח טעות וחוזר.
אבל הטור כתב – היה עני באותה שעה ולא ידע לוי ,ור"ל
אף שראובן לא ידע חוזר.
ובעשה עורמה )כה"ג דירושלמי( אף שפטרו בפירוש לא
מהני )נמ"י(.
והש"ך – משמע שאף שראובן לא ידע שהיה עני הוי מקח
טעות ,וכדלקמן הרמ"א)רלב/יח( .כ"כ הסמ"ע ,ב"ח.
ואפילו פטרו בפירוש )אף שלא ידע ראובן( חזור עליו.
וכ"ת בת' הרמב"ן ]ר' האי[.
מיהו פשט הירושלמי משמע – שרק כשראובן ידע הוי
עורמה.
כ"מ בבעה"ט ,בעה"ת)ראב"ד( – דווקא שראובן ידע
וכ"ד הרמב"ן.
ולדינא צ"ע.
קצה"ח :אף שלא ידע ראובן שהיה עני הוי מקח טעות
)ש"ך(.
וקשה הרי קי"ל )סו/לח( אין אונאה לשטרות ?

קכו11 -

ויש לחלק ביו מכירת שטרות למכירת חוב :במכירת שטרות
כיון שאין גופם ממון אין אונאה ,משא"כ בחוב בע"פ
במעמד שלושתם יש אונאה ,דחובות גופם ממון הוא .ואע"פ
שלא יכול להקדישם היינו משום שאינו ברשותו אבל הוי
גופם ממון.

א.ידע בו לוי שהוא עני ,או שהיה עשיר.
סמ"ע :וכבר כתבתי דבשנים אלו אף הראש )ס"ט( מודה.
אבל הש"ך – אף בשנים אלו הרא"ש חולק ,וחוזר עליו.

ידע בו ,,,אינו חוזר.
ש"ך :משמע מסתמא אמרינן דלא ידע ,דאטו השופטני
עסקינן שיודע ומסכים.
ערוה"ש :אם שמעון אומר ששילם ללוי  ,ולוי אומר
שלא שילם – אין ללוי על ראובן כלום )לכו"ע( ,כיון שאין
לראובן אלא דין ערב לשמעון והרי שמעון טוען ששילם ,
ולכן נשבע שמעון היסת ונפטר הוא וראובן )סמ"ע ,או"ת(.
והש"ך – אין שמעון נאמן כלל אלא נשבע לוי שלא שילם
לו שמעון וראובן ישלם ללוי ,שהעיקר בעל דינו של לוי הוא
ראובן )כשלוי לא פרטו בפירוש(.

קכו  -יא

 .0הכל לשון הרמב"ם :טען לוי שהיה שמעון עני והטעהו
וראובן אומר עשיר היה והעני:
 .1אם החוב שנתחייב ראובן ללוי הוא בשטר  -על ראובן להביא ראיה.
ואם לא יביא ראייה :אם יש נאמנות בשטר  -גובה לוי חובו בלא שבועה,
ואם אין בו נאמנות  -ישבע לוי ויטול )שאפילו היה שובר ביד ראובן היה צריך לקיימו ,אף כאן צריך
לברר בעדים שלא הטעהו(.
.2ואם היה מלוה על פה – נאמן ראובן בשבועת היסת לומר עשיר היה
באותה שעה )במיגו דפרעתי(:

.0

שהיה שמעון עני.

ש"ך :גידולי תרומה – משמע אבל אם טוען לוי שלא ידע
וראובן טוען שלוי ידע וסביר וקביל – ודאי לוי נאמן ,דאנן
סהדי דלא בשופטני עסקינן דמפסיד ממונו בכדי ,ואפילו
בחוב ע"פ הדין כן דהוי כמיגו )דפרעתי של ראובן( במקום
עדים )דאנן סהדי(.
ולא נהירא –

אלא בחוב בשטר – יכול ראובן להשביעו היסת שלא ידע,
שהרי טוענו ברי שידע ,דלא גרע מטוענו מחלת לי חוב
בשטר שמשביעו היסת לאחר פרעון )כ"מ פב/י,יא(.
ובחוב בע"פ – נפטר אף בלא שבועה ,בטוענו מחלת לי
)שידעת וקבלת( במיגו דפרעתי או להד"מ )עה/ז(.
ול"א אטו בשופטני עסקינן אלא אומרים דילמא פייסו
ונתרצה לקבל משמעון אף שידע שהוא עני  ,שמא יטריח
ויפרע לו ואף שלא יפרע לו ימחל לו.

שמעו העני.
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

בס"ד.

הלכות הרשאה

חו"מ
חלק ב7

הפורע חובו במעמד שלושתם.

נתיבות :ואם לוי טען שמא )שמא היה שמעון עני( ג"כ
על ראובן להביא ראיה )במלוה בשטר( .שהרי לפי התומים
טענת "עשיר היה והעני" טענה גרועה היא.

.1
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ש"ך :רק שראובן מבקש שישבע ,שאל"כ אין ב"ד
משביעים.

ישבע ויטול.

קכו  -יב

 .1ראובן שאמר לשמעון "שטר חוב שיש לי בידך תנהו
ללוי" והיה זה במעמד שלשתן ,כל שלא חזר בו ראובן חייב שמעון ליתנו
ללוי .אבל אם חזר בו ראובן לא.
.2ואם כתב לו שהקנה לו הוא וכל שעבודו והמחהו אצל זה שמופקדים
בידו אינו יכול לחזור בו:

.1

בעה"ת :ראובן אמר לשמעון במעמד שלושתם
"שטרות חוב שלי שבידך תן ללוי" ,כ"ז שלא חזר בו
ראובן חייב שמעון ליתנם ללוי .אך אם חזר בו ראובן לא,
דכל שלא קנה השעבוד שבשטרות לא קנה גופם.

2

.אבל כתב והקנה לו )ללוי( הם וכל שעבודם
והמחהו אצל שמעון שהשטרות בידו – קנה לוי ואין
ראובן יכול לחזור בו ,דהמחאה כמסירה ונמצא קנויה
ללוי בכתיבה ומסירה.

יט .1 ::הכל סה"ת)רמב"ן( :ראובן שהיה לו שטר חוב על לוי ואמר ליה מנה
כפול סו
כפול
סו//יט
יש לי בידך בשטר תנהו לשמעון במעמד שלשתן  -קנה שמעון ,אע"פ שלא נתן לו השטר,
ונשתעבדו לו הלקוחות כמו שנשתעבדו )לראובן(.
 .2אלא שאין שמעון הזוכה יכול להוציא גוף השטר מיד המלוה )שאותיות יש בהם ב' קניינים :קניין גוף
השטר ,וקניין השעבוד .ואין אחד מהם )קניין הגוף נקנה( בהקנאת חברו )קניין השעבוד( ( אלא שמעון תובע ללוה ואם
יכפור או שהוצרך לגבות מהמשועבדים  -ב"ד כופין למלוה להוציא השטר ודנין על פיו )שהראיה
של הזוכה שמעון היא אצל המלוה ואין כובשין לו ראייתו(.

 .3ואם פרע הלוה לשמעון הזוכה  -מוציאין גוף השטר מיד המלוה ומחזירין אותו ליד הלוה.

.1

תנהו לשמעון במעמד שלושתם.

סמ"ע :פירוש ראובן אמר תנהו לשמעון במעמד שלושתם
)ראובן המלוה שנותן ,שמעון שמקבל ,לוי הלוה(.
מעמד שלושתם מהני במלוה בע"פ )כמ"ש קכ"ו( וכאן
קמ"ל שאע"פ שנותן החוב במעמד שלושתם וקנה שמעון
ההלוואה והשעבוד אפ"ה אינו יכול להוציא גוף השטר
מראובן ,מפני שקניין גוף השטר לא מקנה בקניין השעבוד.

.2

ב"ד כופין למלוה להוציא השטר.

סמ"ע)טור( :שהראיה של הזוכה אצל המלוה ,ואין
כובשין לו עדותו וראייתו.
והש"ך – לפמ"ש בסכ"ט – אין גוף השטר נקנה במעמד
שלושתם אלא רק גוף החוב .ולכן:
א .לא נשתעבדו הלקוחות לשמעון ,ויכולים לומר לו לאו
בעל דברים דידי את.
ב .נאמן לוי לומר פרעתי לשמעון.
ג .ואין כופין המלוה להוציא השטר.
מ"מ אם ירצה יכול ראובן עכשיו להקנות לשמעון השטר
בכתיבה ומסירה.

כ .1 ::הכל מבעה"ת :ראובן הפקיד שטרי חובות אצל שמעון ואמר לו שטרות
כפול סו
כפול
סו//כ
שהפקדתי בידך תנם ללוי במעמד שלשתן ,כל זמן שלא חזר בו ראובן יש לשמעון ליתנם ללוי.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

בס"ד.
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חזר בו יש לו להחזירם לו שכל זמן שלא קנה השעבוד שבהם לא קנה גופם בין במסירה בין
בחליפין בין במעמד שלשתן.
א .ואם כתב לו והקנה לו הן וכל השעבוד שבהן והמחהו אצל אותו שמופקדים בידו המחאה
זו כמו מסירה ונמצא שהם קנויים לו בכתיבה ומסירה.

.1

תנם ללוי במעמד שלושתם.

סמ"ע :מעמד שלושתם כאן אינו דומה לסעיף קודם ,דשם
היו המלוה והלוה והזוכה ,משאכ"כ שלא היה הלוה רק
הנפקד המפקיד והזוכה.
וכאן לא הוי רק כמסירת השטר ,וכל שלא היה הלוה במעמד
ולא זכה בשעבוד ,גם גוף השטר לא זכה )עד שיגע בשטר
ממש לידו(.

בין במסירה בין חליפין )לא מהני(.
סמ"ע :ואין דינם שווה ,אלא –
החליפין – אף שכתב "קני איהו" לא מהני עד שיגיע השט"ח
לידו.
והמסירה – שמסר לו ולא כתב קני וכו' לא מהני.

כתב לו ,,,והמחהו

א.
ש"ך :הלשון מהופך דבעינן תחילה מסירה ואח"כ כתיבה.
המחאה זו כמסירה.
והש"ך :וכ"ד הראב"ד ,וצ"ע
שהרי הרמב"ן חולק וס"ל שמעמד שלושתם וחליפין שווים,
ומאחר שבחליפין לא הוי כמסירה )עד שיעביר השט"ח
עצמו( א"כ גם המחאה שמופקדים אצל אחר לא מהני
כמסירה במעמד שלושתם )עד שיתן הוא השטרות ולא ע"י
שאחר יתנם(.
ולעניין דינא :אין להוציא נגד סברת הרמב"ן.
וכנ"ד הריטב"א.
כ"כ קצה"ח)תו"ס( – דלא מהני בשטרות מעמד שלושתם.

קכו  -יג

 .0אם לאחר שנתרצה הלוה או הנפקד )שמעון( ליתן
למקבל )ללוי( ,אומר "עיינתי בחשבוני ולא היה לו אצלי כלום וטעיתי במה
שהודיתי לו":
.1אם יכול )שמעון( לברר בעדים שהוא אומר אמת – פטור ,אפילו היה
בעדים כשנתרצה ליתן לו ,וחייב הנותן )ראובן( ליתן למקבל )ללוי( אם נתנו לו
בפרעון חובו.
.2ואם אינו יכול לברר הטעות:
א.אם המחהו בפני עדים ,וגם קבע זמן למקבל ליתנו לו לזמן ידוע והוא
בתוך זמנו  -אינו נאמן לומר טעיתי ,וכן אינו נאמן לומר משטה הייתי
בך.
ב.ואם לא המחהו בעדים:
) .(1יש מי שאומר שנאמר לומר טעיתי במיגו דלהד"ם או במגו דפרעתיך
אם הוא אחר זמן ,והדין בין הנותן והמקבל.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

בס"ד.
).(2
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ויש מי שאומר דאינו נאמן לומר טעיתי במגו דפרעתי דאין כאן מגו
דהוי כמגו במקום עדים דלא שכיח שיטעה אלא אדרבה אדם
מדקדק היטב קודם שיודה.

ג.הגה :וכנ"ל עיקר
) .(1ודוקא אם הודה לו בפני עדים אבל אם הודה לו בלא עדים יכול לומר טעיתי )ר"ן(.
) .(2ואפילו אם נתן לו כתב ידו נאמן לומר טעיתי במגו דפרעתי כן נראה לי ודלא כיש חולקין
על זה )מהרי"ק(.
) .(3וע"ל סימן פא סעיף כג:
)כסברת הרא"ש).( (.2

.0

גיטין)יד :(.הנהו גינאי דעביד חושבנא בהדי
הדדי ,פש חמש איסתרי זוזי גבי חד מנייהו ,אמרי ליה
יהבינהו ניהליה למרי ארעא באפי מרי ארעא וקנה
מיניה.
לסוף אזל עבד חושבנא בין דיליה לנפשיה לא פש גביה
ולא מידי.
אתא לקמיה דרב נחמן אמר ליה :מאי איעביד לך
חדא דאמר רב הונא אמר רב )שמעמד שלושתם קנה( ,ועוד הא
קנו מינך.
אמר ליה רבא  -אטו האי מי קאמר לא יהבינא,
דליכא גבאי קאמר.
אמר ליה אם כן קניין בטעות הוא וכל קנין בטעות
חוזר.

.1תו"ס)ר"ח ,ר"ת(:

דווקא כשיש עדים שטעה,

א"נ שמודה לו חברו שטעה.
כ"כ הרי"ף ,רא"ש.

.2הר"ן :וקשה

– אף בלא עדים שטעה,יהא נאמן

במיגו דפרעתי ?
ואפשר שבאמת נאמן במיגו ,אלא שמחדש שאינו נאמן
בטענה שטעה .ונ"מ כשאין לו מיגו )שלא זזה ידי העדי
המחאה מתוך ידו וראו שלא פרע(.
א"נ אפילו במיגו לא נאמן לומר שטעה ,דהוי מיגו במקום
עדים שאין אדם משעבד עצמו אא"כ דייק שבאמת חייב.
מ"מ כשאין עדים שעשה חשבון לפניהם או שהודה
לפניהם יכול לומר טעיתי ,שרק לפני עדים לא משעבד
עצמו אא"כ מדייק.
כ"כ הראב"ד.
ב"י :תירוץ שני כתבהו התו"ס+רא"ש)ר"י(.
ותירוץ ראשון – סברת בעה"ת שאפילו הודה בפני עדים
שייך מיגו ,ולית הילכתא כוותיה.

בעה"ת :אם אינו יכול לברר הטעות –
א.אם המחהו בפני עדים )שאין יכול לומר
להד"מ( וגם קבע לעצמו זמן לתת למקבל והוא תוך זמנו
)שאין יכול לטעון פרעתי תוך זמנו( – אינו נאמן לומר
פרעתי.
וגם לא יכול לטעון משטה אני בך )שהודתי שאני חייב ,ואז
יהא נאמן במיגו דטעה( ,דכל שהודה במעמד שלושתם הוי
כהודאה בקניין אע"פ שלא אמר "אתם עדיי" ,דקניין הוי
כשטר שא"צ לומר אתם עדיי.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

ועוד שאין השטאה אלא כשחברו תובעו ,וכאן לוי לא
תבעו ולא היה לו להשטות אלא בראובן שתבעו ולא
בלוי.

ב .ואם לא המחהו בפני עדים
) .(1בעה"ת – נאמן לומר טעיתי במיגו דלהד"מ או
במיגו דפרעתי אם הוא אחר זמנו.
) .(2והרא"ש – אע"פ שיכול לטעון אינו נאמן לומר
טעיתי במיגו דפרעתי ,דהוי מיגו במקום עדים
דלא שכיח שיטעה ,אלא אדרבא מדקדק קודם
שיודה.
ג.ד"מ :וכנ"ל עיקר כהרא"ש.
כ"כ ב"י – דבעה"ת יחידאה היא.

כתב כת"י שחייב:
) .(1מהרי"ק – לא נאמן לומר שטעה במיגו
דפרעתי ,שהרי אינו נאמן לומר טעיתי כשהודה
בפני עדים.
) .(2ד"מ – ואין הנדון דומה לראיה ,דכת"י אינו
כהודאה בפני עדים ,שהרי על כת"י יכול לומר
אמנה משא"כ כשהודה בפני עדים.

.1

אפילו היו עדים.

ש"ך :אפילו היו עדים שנתרצה וגם קבע לו זמן והוא תוך
זמנו שאין לו מיגו כלל – פטור ,כיון שמברר בעדים הטעות.

אם נתנו בפרעון חובו.
סמ"ע :לאפוקי אם נתנו במתנה דיכול לומר אילו ידעתי
שאינו חייב לי לא הייתי נותן לו במתנה.
כ"כ הש"ך.

2א .אינו נאמן לומר.
סמ"ע :כיון שאין לו מיגו דלהד"מ שהרי המחהו בעדים,
וגם אין לו מיגו דפרעתי ,דחזקה אין אדם פורע תוך זמנו,
לפיכך אינו נאמן לומר פרעתי דטענה גרועה היא ,דאדם
מדקדק קודם שפורע.

וכן אינו נאמן במשטה.

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

הלכות הרשאה
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הפורע חובו במעמד שלושתם.

ש"ך :ואפילו לא המחהו בעדים ולא קבע זמן פרעון
בעניין שיכול לומר להד"מ ,מ"מ טענת משטה ליכא )כיון
שבמעמד שלושתם הוי כקניין שלא יכול לומר משטה(.

משטה הייתי בך.
סמ"ע:

טעמו

א .כיון שמעמד שלושתם הוי כקניין ולא יכול לומר
משטה.
ב .לא שייך משטה אלא כשחברו תובעו ,וכאן משטה
במקבל ולא בנותן.
סמ"ע :משטה – גם שלא להשביע אינו יכול לטעון ,דלא
שייך השבעה אלא כשהודה מעצמו ,וכאן הודה כשחברו
תבעו )כמ"ש פא/טז(.

לא המחהו בעדים.

ב.
) .(1יש מי שאומר )בעה"ת(.
ש"ך :קשה הרי בב"י כתב דלית הילכתא כבעה"ת ?
וצ"ל שבשו"ע חזר בו המחבר ,וכמו שכתבתי ב )פא/כג(
שדברי בעה"ת נראין ,והפוסקים מסכימים איתו.
מ"מ להלכה כהרמ"א שלא נאמן לומר טעיתי במיגו
דפרעתי .כ"פ מהרשד"ם ]מהר"י לב[.

נאמן לומר טעיתי.
סמ"ע)טור( :כיון שלא היו

עדים בדבר לא חשש
להודות ,שאמר שאם ימצא טעות יאמר להד"מ.
ונשבע היסת למקבל ונפטר והוא חוזר ותובע לנותן –
לסברת הרא"ש )שלא נסתלק המקבל מהנותן כמ"ש ס"ט(.
לפי סברת הרי"ף שנסתלק – גם הנותן פטור בהיסת שנבע
למקבל.
ש"ך – ויוצא לנו חידוש ,בכל מקום שהנתבע אינו נאמן
אלא במיגו ,אף שהתובע תובע שמא צריך להישבע היסת.
כגון :מה אתה עושה בתוך שלי ,והלה אומר של אביך היא
ולקחתיה ממנו שנאמן במיגו שלא היתה של אביך לעולם
)קמט/ב( ,צריך להישבע היסת אף שאינו תובע ברי.

) .(2דאינו נאמו לומר טעיתי
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סמ"ע)רא"ש( :טעמו – דהוי מיגו במקום עדים ,דלא
שכיח שיטעה ,אלא מדקדק היטב קודם שיודה.
ר"ל – קודם שיודה לפני עדים ,אבל בלא עדים אף הרא"ש
יודה שנאמן במיגו דלהד"מ .וז"ש הרמ"א)ג.(.1
אבל מלשון המחבר שכתב "כמיגו במקום עדים" משמע
שאף שהודה לא בפני עדים אינו נאמן לומר טעיתי ,ד"חזקה
אין אדם טועה" הו"ל כעדים.
מ"מ בב"י כתב – כשהודה שלא בפני עדים נאמן.
והש"ך – מ"מ העליתי להלכה )פא/כג( שיכול לטעון
טעיתי במיגו דפרעתי )כבעה"ת(.
אבל כשאין לו מיגו )כגון לא זזה ידו מתחת ידם( לא יוכל
לטעון פרעתי לאפוקי מהרי"ק.

ג) .(2נתן לו כתב ידו.
סמ"ע)ת' בן לב( :בכת"י אינו נאמן לומר טעיתי ,וי"א
שאף אינו נאמן לומר פרעתי.
והש"ך לדינא ,יכול לומר טעיתי במיגו דפרעתי ,אף
בכת"י מקוים .וכ"ד מהרי"ק.

בכתב יד.
פ"ת)כנה"ג( :כתב

לו בכת"י ושלח לו תשובה על
התרעומת של ודקדק לכתוב כו"כ עניינים :
משפטי שמואל – הו"ל כהודאה גמורה ואינו יכול לומר
טעיתי.
כ"כ מהר"י אדרבי.
אבל מהרשד"ם – נאמן לומר טעיתי אף בכת"י.
כ"ד הרמ"א)כאן(.
ונראה שחולקים על משפטי שמואל.
כ"ד הנו"ב – ככנה"ג שהרמ"א חולק על משפטי שמואל
שאף באיגרת שכולו כת"י לא יכול לטעון חתמתי על מגילה
וגם לא אמנה כיון שהיו כתובים בו גם שאר עניינים .מ"מ
אינו כהודאה בעדים ויכול לומר טעיתי.
ועוד דהש"ך – אף בהודאה בעדים נאמן לומר טעיתי במיגו
דפרעתי.

קכו  -יד  .0הרא"ש :אם הנותן מודה שטעה בחשבון
והמקבל אינו יודע אם טעה אם לאו :
.1אם נתנו למקבל בשביל חוב שהיה לו עליו והמחהו אצלו ליפרע ממנו:
א .אם יש לו נכסים לנותן שיכול המקבל ליפרע ממנו  -נאמן הנותן לומר
שטעה ויחזור המקבל ויגבה חובו מהנותן.
)והממחה אינו חייב לו(

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

בס"ד.
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הפורע חובו במעמד שלושתם.

ב .אבל אם אין לו נכסים ,או שהוא גברא אלמא והשני נוח לו ליפרע
ממנו  -לא מהימן.
ג ).הר"ן :ואפילו יש עד אחד שמעיד כדבריו על הטעות – לא מהני(.

 .2ואם מתנה היא  -אינו נאמן כלל ,אפילו יש נכסים לנותן ואינו גברא
אלמא צריך הנפקד ליתנו למקבל ,וחוזר וגובה אותו מהנותן:

.0

הנותן מודה שטעה.

ש"ך :והוא בעניין שאין המומחה נאמן לומר שטעה )כמו
שנתבאר בי"ג(.

1א .אם יש נכסים לנותן.
ש"ך :וברשב"א – חולק ,אפילו יש לנותן לשלם לאו כל
כמניה ,אלא אמרינן ליה אם אמת אמרת לך עכשיו ותשלם
לו .ול"ד ל )מז/א( האומר שטר אמנה.
וסברת הרא"ש והמחבר  -כיון שיש לנותן לשלם והרי רוצה
לשלם ומודה שהיה הטעות ,אנן סהדי שאומר אמת ,שהרי
מפסיד ע"ע .אבל כשהנותן אלם אינו נאמן שהרי מפסיד
למקבל ,ולכן יכול המקבל לומר כבר נסתלקתי ממך.

ג .אפילו יש עד אחד.
ערוה"ש :ואף דכשיש עד אחד שמעיד שהוא פרוע אינו
גובה ללא שבועה ,דווקא שיכול להישבע ,אבל כאן המקבל
לא יכול להישבע ,וכיון ששבועה זו אינה דאורייתא ל"א
מתוך שאינו יכול להישבע משלם ,דלא הו"ל למקבל לדעת
)סמ"ע(.

.2

ואם מתנה היא.

סמ"ע:

טעמו – דאם לא יגבה מזה יפסיד.

כ"כ הש"ך – שהרי בהודאתו הוא חב למקבל ,שהרי אין
הנותן צריך לשלם למקבל מתנה שיכול לומר אילו ידעתי
שיש טעות לא הרשתי למומחה לתת ,ויש לחוש לקנוניא
שעתה חזור בו.

אינו נאמן.
ערוה"ש :אף כשיש עד אחד.
וחוזר וגובה מהנותן.
סמ"ע :כיון שהנותן הודה שאין לו

ביד המומחה כלום

ובגרמו הוכרח המומחה לתת למקבל.
גם ברישא )1ב (.שצריך המומחה לתת למקבל חוזר
המומחה ונוטל מהממחה .כ"כ הטור וכ"ד המחבר.

וחוזר וגובה
ש"ך :כיון שהודה הנותן שטעה ובגרמתו הוכרח לתת
למקבל והוא גרמי.
ואינו נראה – דהוי רק גרמא.
כ"ד ערוה"ש.

קכו  -טו .1אם המקבל מודה שטעה )הנותן( בחשבון
כלום( ,והנותן אינו מודה  -הנפקד פטור בלא שבועה ,והנותן צריך להישבע
למקבל אם המחהו בשביל חוב שהיה לו אצלו .א.הטור :אבל אם המחהו
במתנה שנותן לו פטור בלא שבועה:
)והנפקד לא חייב לנותן

טור :אם המקבל מודה שטעה )הנותן( בחשבון
לא חייב לנותן כלום( ,והנותן אינו מודה  -הנפקד פטור בלא
שבועה ,שהרי מיד כשהמחה הנותן למקבל אצל הנפקד
ונתרצה לתת נפטר הנותן ממנו ,ודינו של המקבל עם
הנפקד ,וכיון שהמקבל מודה שהנפקד לא חייב – נפטר
הנפקד בלא שבועה .והנותן צריך להישבע למקבל )שאינו

ב"י – וא"כ מ"ש הטור הוא אליבא דהרי"ף ולא לפי
שיטת הרא"ש.
ואפשר אף לרא"ש ור"ת שאין הנותן נפטר מהמקבל עד
שיפטרנו בפירוש ,מ"מ צריך המקבל לחזור על הנפקד
תחילה אולי יוכל להוציאו מידו .משאכ"כ שהמקבל
עצמו בהודאתו גרם שלא יוכל להוציא מידו.

הר"ן :המקבל שהודה אינו חוזר על הנותן ,והיינו לדעת
רב האי ור"ת ורא"ש שלא נפטר )אא"כ פטרו בפירוש( אע"פ
שהמקבל מודה שהנפקד לא חייב עכ"ז חוזר על הנותן.

והנותן צריך להישבע.
.1
הסמ"ע :אף הרא"ש יודה כאן שאינו חוזר לנותן ,כמ"ש

.1

)והנפקד

יודע מהטעות(.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

ב"י בתירוץ השני.
יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

בס"ד.

הלכות הרשאה

חו"מ
חלק ב7

הפורע חובו במעמד שלושתם.

כ"כ ע"ש ,הב"ח.
ש"ך – ולפענ"ד לא מסתבר כלל שיפסיד כיון שהודה,
שדוקא שיוכל לתבוע מחויב לעשות כל השתדלות ולתבוע,
משאכ"כ שיודע המקבל האמת שטעה יכול לומר וכי
בשבילך אומר שקר.
וכ"ש לפמ"ש )לז ,נח( שאינו מחויב להשתדל לתבוע
המומחה ,אלא ע"פ שורת הדין.
וכ"ד גידולי תרומה שתמה על תירוץ שני של הב"י ,והסכים
עם תירוץ ראשון.
ונ"מ )התירוץ הראשון( אף לרא"ש כשפרטו בפירוש.

והנותן צריך להישבע למקבל.
ש"ך :להישבע – שאומר הנותן החשבון נכון הוא ,ואתה
שהודית אינך יכול לחייבני.
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ואפילו יאמר המקבל שכחתי החשבון )שאיני יודע אם אני
חייב לך( פטור ,דהו"ל המקבל אומר אתה חייב לי )כיון
שהנפקד לא חייב לך( והנותן אומר איני יודע דפטור.
ולא הוי מנה הלוויתני ואיני יודע אם פרעתיך שחייב ,שכאן
אומר ודאי פרעתי ,ומה שאתה אומר שזה טעות איני יודע
מהטעות ,וצריך להישבע שאינו יודע ונפטר )רשב"א
בחידושים(.
כ"כ קצה"ח.

המחהו במתנה ,,,פטור בלא שבועה.

א.
סמ"ע :דמתנה בטעות היתה ,ואפילו יודה הנותן שאין לו
ביד המומחה כלום – פטור ,דמתנה בטעות היתה.

קכו  -טז

אמר ליה במעמד שלשתן ליתן לבעל חובו מנה,
והתחיל ליתן לו ואחר כך נמצא שטעה בחשבונו ואינו חייב כלום ,אע"פ
שפטור מלתת לו יותר  -מכל מקום מה שנתן כבר נתון ואינו יכול להוציא
מידו:
ת' הרא"ש :ראובן קנה סחורה מלוי והמחהו אצל
שמעון ,והסכים שמעון לפרוע ללוי שהיה סבור שחייב
לראובן .אחר שפרע קצת מצא שלא היה חייב לראובן
כלום ולא רצה להמשיך לתת ללוי.
הדין עם שמעון ,דכיון שלוי מכר סחורה לראובן
לפני שהסכים שמעון לפרוע לו לא הוי שמעון ערב ,דלא
הוי ערב בשעת מתן מעות .וגם מדין מעמד שלושתם לא
חייב שמעון כיון שהסתבר שלא היה בידו משל ראובן
כלל.
מ"מ מעות שכבר נתן ללוי לא יוכל להוציאם בטענה
שטעה ,דאמרינן ודאי נתן לקיים דבריו דנחי"ל דליקום
בנאמנותו.
ועוד שלא נאמן לומר שטעה להוציא מה שכבר נתן,
אדרבא אמרינן יפה דקדק ונתן.

אינו יכול להוציא מידו.
פרישה :ומיירי שהודה שמעון תחילה

שחייב לראובן
שלא בפני עדים ,שאם הודה בפני עדים שוב לא נאמן לומר
שטעה ,ואף המותר צריך לשלם ללוי ,שאדם מדקדק קודם
שמודה .ואפ"ה )כשהודה בפני עדים( אינו נאמן בטענת
טעיתי להוציא.
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

והש"ך בתשובת הרא"ש אין הכרח ,אלא י"ל דמיירי
אפילו בפני עדים ,והטעם שאין צריך להמשיך לתת הוא
ע"פ טעמו השני של הרא"ש ,שא"ל "תן מנה לבע"ח"
ול"א מנה שאתה חייב לי ,שאז לא מתחייב מדין מעמד
שלושתם )כמ"ש ס"ג( ,ועכ"ז מה שכבר נתן נתן.

אין יכול
ערוה"ש :וי"א שאפילו

מברר בעדים שטעה אינו יכול
להוציא מה שכבר נתן ,דאמרינן ודאי אף קודם פרעון דקדק
שאינו חייב לראובן ,ועכ"ז קיבל עליו לתת ללוי ,ועתה
רוצה לחזור בו ,וע"ז אין העדים יכולים להעיד שלא ידע
קודם )ב"ח ,או"ת(.
והש"ך – כיון שמברר הטעות בעדים אמרינן שטעה שחייב
לו )דלא שכיח שיבטיח לתת כשאינו חייב(.
ונראה להכריע:
כשא"ל מנה לי בידך תנם ללוי וקיבל עליו ,ודאי טעה
)שחשב שחייב לראובן( – אז יכול אף להוציא חזרה מה
שנתן.

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

בס"ד.

הלכות הרשאה

חו"מ
חלק ב7

הפורע חובו במעמד שלושתם.

אבל כשאמר ראובן לשמעון סתם תן מנה בעדי ללוי – אינו
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יכול להוציא חזרה.

קכו  -יז

הרא"ש :ראובן חכר חכירות מהקהל ונתחייב להם בסך
דמי החכירות לפרוע לזמן פלוני ,והקהל היו חייבים לשמעון חמישים
זהובים ,העמידו הקהל לשמעון אצל ראובן ואמרו לו במעמד שלשתן
שיתן לו מאותו חכירות חמישים זהובים .אחר כך נתבטל החכירות
מדעת ראובן  -מאחר שבשעה שאמר ליתן לשמעון היה חייב לקהל,
אע"פ שנתבטל החכירות אחר כך )מדעתו(  -חייב ליתן לשמעון:
המשך הרא"ש – ול"ד ל "עיינתי בחשבוני ולא פש
בי ולא מידי" דהוי קניין בטעות ,אלמא כשמתברר שאין
הלוה חייב למלוה כלום לא זכה המקבל במעמד שלושתם

!

דהתם נתברר הדבר בעדים שבמעמד שלושתם לא היה
חייב כלום ,אבל כאן במעמד שלושתם היה חייב לקהל
ולכן נתחייב גם למקבל ,ואם אח"כ נתרצו לבטל
החכירות א"א להפקיע חיובו למקבל.
מ"מ אם ראובן גברא אלמא או שאין לו נכסים יכול
המקבל לחזור על הקהל )לפי שיטת הרא"ש לאפוקי שיטת הרי"ף

אבל אם טוען הסרסור שאינו חייב לשולחני – ישבע
הסרסור ויפטר מהסוחר.

כיצד היה המעשה ?
א .ב"י :הסוחר לא היה חייב לסרסור ,אלא שא"ל
שיקבל מעות מהשולחני בשבילו.
וקשה :בין שחייב הסרסור לשולחני או לא ,מה לו
לשולחני אצל מעות הסוחר ?
ש"ך – ולכן השמיטו המחבר בשו"ע.

שהקהל נפטר לגמרי מהמקבל(.

בד"ה – וצ"ל דמיירי שהיה קניין שנתחייב ראובן לקהל
כו"כ זהובים ,וחל החוב מיד ,שאל"כ חכירות משתלמת
לבסוף ועדיין לא נתחייב בכלום.

חכר חכירות מהקהל.
.1
ש"ך)בד"ה( :ומיירי שחל החיוב

מיד בקניין ,דאל"כ
כיון שחכירות משתלמת לבסוף עדיין לא נתחייב כלום
בשעת מעמד שלושתם .כ"כ הב"ח.
ור"ל – שנתחייב החוכר לשלם בתורת חיוב ,כגון שמחייב
בקניין או השטר או מחייב עצמו ,וא"כ ל"ד לשכירות
בסי"ח.

מדעתו.
ש"ך:

ר"ל אע"פ שראובן הסכים לבטל ,וכעובדא

דהרא"ש.
ואה"נ אף שנתבטל נגד רצונו של ראובן מ"מ חייב לתת
לשמעון )כיון שבמעמד שלושתם נתחייב שוב אין לו פטור,
והוא יתבע מהקהל(.

חייב לתת לשמעון.
הרא"ש :סוחר אחד שאמר לסרסור

שיקבל בשבילו
מעות מהשולחני והעמידו אצל השולחני ,ואח"כ השולחני
עיכב המעות מחמת חוב שהיה לו על הסרסור:
אם הסרסור באמת חייב לשולחני הרי עיכבם כדין והו"ל
כאילו נתנם לסרסור וחייב הסרסור לשלם לסוחר.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

ב .ד"מ :הסוחר אמר לסרסור שיקבל מעותיו
מהשולחני ,וברגע שיתן השולחני המעות לסרסור
יפטר השולחני מהסוחר.
וכיון שמודה הסרסור שחייב לשולחני הוי כאילו
קיבלן וחייב הסרסור לסוחר והשולחני נפטר ,ואם לא
חייב הסרסור לשולחני כלום נמצא שהשולחני לא
עשה שליחותו ועדיין הוא חייב לסוחר.
ש"ך – וקשה ,שאף שהסרסור חייב לשולחני ,למה
יהא כאילו קיבל המעות מהשולחני )ונפטר השולחני(,
הרי המעות הם של הסוחר ומה לו לשולחני אצל מעות
הסוחר.
ג.

ב"ח :הסוחר לא חייב לסרסור כלום ,אלא שביקשו
שיביא לו מעותיו שאצל השולחני ,ובמעמד שלושתם
אמר סתם "מנה שיש לי בידך תנהו לסרסור" .כיון
שחשב השולחני שהסוחר חייב לסרסור ,אם הסרסור
מודה שחייב לשולחני  ,עיכבם השולחני כדין שהרי
)לפי דעתו( השולחני נפטר מהסוחר וחייב לסרסור
ולכן קיצץ החובות ,והסרסור חייב לסוחר.
אבל אם הסרסור מכחיש שחייב לשולחני – ישבע נגד
הסוחר שהסרסור חייב לו ויפסיד הסוחר ,שהרי
הסוחר הפסיד על עצמו.
כ"כ התומים.
כ"פ ערוה"ש להלכה :מ"מ אם יש לסוחר )ראובן(
עדים שהסרסור)לוי( אינו אלא שלוחו אין השולחני

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

בס"ד.

הלכות הרשאה

חו"מ
חלק ב7

הפורע חובו במעמד שלושתם.

)שמעון( יכול לעכב המעות ,אבל אם יש רק עד אחד
שהסרסור שולחו אין מוציאים הממון מהסרסור אף
שהסרסור לא יכול להישבע להכחיש העד ,ול"א
משאיל"מ דלא הו"ל למידע.
והש"ך – זה אינו ,דפשט הלשון לא משמע שהמחהו
סתם ,וגם לא הוזכר שהשולחני נשבע .ואף שהסרסור
מכחיש למה ישבע לסוחר ,הרי טענת הסוחר שמא.
ד .הש"ך :מיירי שהסוחר הביא סחורה לסרסור
למכור ,ומכר והיה ביד הסרסור מעות הסחורה אלא
שמבקש מהסוחר דמי סרסרות .כיון שהסוחר צריך
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למעות ביקש מהשולחני שיתן לסרסור עבורו דמי
הסרסרות )ואח"כ יחזיר לו הסוחר לשולחני(.
אם הסרסור חייב לשולחני עיכבם כדין ,וכאילו קיבלן
הסרסור דמי הסרסרות ,וחייב הסרסור לתת לסוחר
מעות הסחורה.
ואם הסרסור מכחיש שאינו חייב לשולחני כלום,
נשבע הסרסור שלא חייב ומעכב בידו דמי הסחורה
עבור סרסרותו ,שאף שטענת הסוחר שמא מצרפים
טענת השולחני שהוא ודאי לטענת הסוחר )שהרי יש
ביד הסרסור מעות הסוחר ואפשר לצרף טענות(
ומשבעים הסוחר.
כ"פ ערוה"ש להלכה.

קכו  -יח

 .0ת' הרא"ש :ראובן השכיר חפץ לשמעון בסך ידוע ליום
לזמן שיצטרך לו ,וראובן היה חייב ללוי מאה זהובים והמחהו אצל
שמעון במעמד שלשתן  ,ולא נתחייב בשכירות אלא חמישים זהובים כי
לא נצרך יותר לחפץ:
 .1אם שמעון יצא ללוי סתם במעות ואמר "מאה זהובים שיש לי משל
ראובן אתנם לך" ולא הזכיר לו שכר החפץ  -צריך ליתנם לו .א .ואפילו
אמר "מאה זהובים שאני חייב לראובן משכר החפץ אתנם לך"  -חייב
ליתנם ,כיון שהודה שהיה חייב לראובן משכר החפץ.
 .2אבל אם מודה לוי שעל שכר החפץ הבטיחו לתת לו ולא היה חייב
לראובן אלא שכר אותו חפץ  -אינו חייב ללוי כלום ,אפילו דמי השכר
שנשתמש באותו החפץ עד אותו היום ,דשכירות אינה משתלמת אלא
לבסוף דהיינו כשיחזיר לו החפץ:

.1

כיון שהודה שהיה חייב לו.

טור :ולאו כל כמניה לומר סמכתי על מה שאני עתיד
להשתמש בחפץ ,אלא כיון שאמר "אני חייב לראובן" –
נתחייב .כ"כ הסמ"ע.
ש"ך – ור"ל הודה שהחזיר לו החפץ ונתחייב לו חוב גמור
לשלם מיד.

.2

דשכירות אינה משתלמת אלא לבסוף

סמ"ע:

ובשעה שהמחהו לא היו בידו כלל ,לא מלוה ולא

פקדון.

אלא לבסוף.
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

והש"ך :הדין תמוה בעיני ,דמה בכך דשכירות אינה
משתלמת אלא לבסוף ,הרי חייב לו הלוואה מהשתא אלא
דעדיין לא הגיע זמן הפרעון.
כ"כ הריטב"א – לכו"ע ישנה לשכירות מתחילה עד
לבסוף ,ואם עשה קצת משתלם לפי החשבון ,מיהו אין זמנו
להיפרע אלא לסוף מלאכתו ,דשכירות אינה משתלמת אלא
בסוף.
כ"ד התו"ס)ר"י( – ב"ק)צט (.עשה לי שיריים ואתקדש
אני לך )נתנה לו חומר גלם שיעשה לה שיריים ובשכר
העבודה תתקדש לו(:
רמ"א  -כיון שעשה מקודשת.
וחכ"א – אינה מקודשת עד שיגיע הממון לידה.

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

בס"ד.

חו"מ
חלק ב7

הלכות הרשאה
הפורע חובו במעמד שלושתם.

מאי ממון ,אילמא אותו ממון )השיריים( מכלל דר"מ אף
בלא אותו ממון ,א"כ במאי מקודשת ?
כתב ר"י :דהוי מלוה עליה ,ואפילו ימחול לה המלוה אינה
מקודשת שאין דעתה להתקדש עד שיבואו השיריים לידה.
]משמע :שאף דשכירות משתלמת לבסוף מ"מ הוי מלוה
גבה[.
ואפשר לומר דכיון דשכר מיקרי ראוי )ולא מוחזק( ואין
בע"ח גובה ממנו וא"כ לא תיקנו בו מעמד שלושתם ,מ"מ
לא משמע כן מדברי הרא"ש והמחבר .וצ"ע.
וח' רעק"א – וי"ל שהרא"ש ס"ל כתירוץ שני של ר"י
בתו"ס שאע"פ בשכירות מתחייב ראשון ראשון כיון
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שישנה לשכירות מתחילה ועד סוף עכ"ז אין חשוב כנותן
כלום עד שעה שיכול לתובעו בדין על הכל )לבסוף(.
כיו"ב כתב הקצות –
רש"י )ב"ק(  :למ"ד ישנה לשכירות מתחילה ועד סוף,
כשיחזיר השיריים נעשה מלוה למפרע )אבל קודם שיחזור
לא הוי עליה שום מלוה(.
ולמ"ד ישנה לשכירות אלא לבסוף ,ליכא מלוה כלל רק
משעה שיחזיר הכלי )ולא למפרע(.
וא"כ בשעת מעמד שלושתם לא הוי מלוה כלל שלא חל.
ולא קשה על הרא"ש דשכירות אינה נקנה במעמד שלושתם
שהרי לא התחיל שום חוב עד שיחזיר הכלי.

קכו  -יט

 .1ראובן הקנה לשמעון מנה שיש לו ביד לוי במעמד
שלשתן ,ונתן לוי לשמעון ערב ,אע"פ שלא היה ערב בקניין  -משתעבד
דהוי כערב בשעת מתן המעות .א.ויש מי שחולק.

.1

בעה"ת :ראובן הקנה לשמעון מנה שיש לו ביד לוי
במעמד שלשתן ,ונתן לוי לשמעון ערב ,אע"פ שלא היה
ערב בקניין  -משתעבד דהוי כערב בשעת מתן המעות.
שהרי לוי לא היה חייב לשמעון כלום ועכשיו הוא
מתחייב לו במעמד שלושתם הוי כשעת מתן מעות.
וכ"ש אם היה חייב ראובן לשמעון )המקבל( ועכשיו פטרו
לראובן בשביל לוי שיתן לו נתחייב הערב.
כיו"ב כתב הרא"ש ,רי"ו.
א.רי"ו – ויש חולקים שאינו מועיל ערב בלא קניין.

1א .ויש מי שחולק
סמ"ע :ואפשר שטעמו – של"ד לערב בשעת מתן מעות
שע"פ הוציא מעות ,משאכ"כ לא הוציא שמעון ממון מידו
ע"י הערבות.

והש"ך – דברי המחבר צ"ע.
שרי"ו )שהוא מקור הי"ח( כתב רק במי שנעשה ערב
למחייב עצמו בקניין לתת מתנה לחברו יש מי שכתב שאינו
מועיל .ולא במלוה.
וי"ל דמתנה שאני שלא החסירו כלל ,משאכ"כ דחסרא
מעיקרא לממחה.
וכן יש לחלק בבעה"ת.
מיהו בדין אם היה חייב למקבל ע"ז ועכשיו פטרו מודה
הב"י דלכו"ע מהני ערב ,שהרי חסרו שע"פ ערבותו של זה
פטרו למומחה.
ולפי מה שפסקתי בדין אם יכול לחזור המקבל על הנותן
דהוי ספקא דדינא והממע"ה ולא יכול לחזור – א"כ כשהיה
חייב למקבל והמקבל פטרו חייב הערב שהרי החסירו
)שהרי לא יכול המקבל לחזור לממחה(.

קכו  -כ  .1מעמד שלשתן על ידי שליח ,כגון ששלח הנותן
שלוחו לנפקד ליתנו למקבל  -לא מהני.

א.הגה :תה"ד :וכן אפוטרופוס של יתומים הוי כשליח של יתומים ,ולא יוכל להקנות מעות
יתומים במעמד שלשתן.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

בס"ד.

הלכות הרשאה

חו"מ
חלק ב7

הפורע חובו במעמד שלושתם.
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.2ואם אמר הנותן לנפקד במעמד שליח המקבל  -יש מי שאומר דמהני,
א.והוא שעשאו המקבל שליח ,אבל אם לא עשאו המקבל שליח אלא
שאמר ראובן לשמעון בפני לוי מנה שיש לי בידך תנהו ללוי שיזכה בו
ליהודה  -יכול לחזור בו:

.1

הרא"ש)רמב"ן( :מעמד שלשתן על ידי שליח,
כגון ששלח הנותן שלוחו לנפקד ליתנו למקבל  -לא מהני,
דהלכתא בלא טעמא הוא והבו דלא להוסיף עלה.

.2

הרא"ש :אבל במעמיד שליח המקבל – מהני,
דלעניין הפקעת ממון הנותן לא מהני הבו דלא להוסיף
עלה .אבל לעניין זכיית המקבל מהני דשלוחו של אדם
כמותו.
א.טור – והוא שעשאו המקבל שליח ,אבל אם לא
עשאו המקבל שליח אלא שאמר ראובן לשמעון בפני לוי
מנה שיש לי בידך תנהו ללוי שיזכה בו ליהודה  -יכול
לחזור בו ,שהרי לוי אינו יכול לזכות ליהודה עד שיבוא
המנה לידו ,ונמצא שלא זכה יהודה בכלום.

1א .לא יוכל להקנות.
ש"ך :אבל אחר יכול להקנות

ליתומים במעמד
אפוטרופוס שלהם כדלקמן הרמ"א )רצא/יא(.
ואע"פ שכאן לגבי שליח המקבל יש חולקים דלא מהני !
באפוטרופוס של יתומים לכו"ע מודים דמהני ,כמ"ש
הרא"ש)ר"ח( דלזכות ליתומים יד אפוטרופוס עדיף משליח.

.2

יש מי

שאומר )הרא"ש(.

ש"ך :לא ידעתי למה כתב בשם י"א שהרי אין חולק.
כ"פ רי"ו ) +רמב"ן( ,וכן עיקר.
ויתכן :שאף דעת המחבר כן הוא וכתב בשם י"א כיון שלא
מצא בפירוש בשאר פוסקים.

א.
ש"ך:

אבל לא עשהו המקבל.

משמע ,אבל עשהו המקבל שליח ,אע"פ שא"ל
תנהו ללוי )השליח( שיזכה ליהודה )המקבל( – קנה המקבל,
דכיון ששליח המקבל במעמד שלושתם מסתמא לא בתורת
זכייה ממש אלא כוונתו שקנה אותו בשמו מעכשיו כפי מינוי
שליחותו מדין מעמד שלושתם.
כ"כ גידולי תרומה.

תנהו ללוי שיזכה ליהודה.

ב"ח :דווקא בלשון זה )"תנהו ללוי שיזכה ליהודה"( לא
זכה בו יהודה ,אבל א"ל בסתם "תנהו ללוי" ,אע"פ
שמתחילה העמיד לוי שיזכה ליהודה ,כבר זכה לוי בתורת
מעמד שלושתם בשביל יהודה ולא יכולים לחזור.
והש"ך – זה אינו ,אף שאמר סתם הרי לוי זכה ליהודה
ולא לעצמו וכל שלא בא לידו לא יכול לזכות ליהודה.

ללוי שיזכה.
ש"ך :ול"ד ליו"ד )רנח/ח( מי שהיה לו חוב ביד אחר
ואמר חוב שביד פלוני יהיה לצדקה והיה במעמד שלושתם
אותו פלוני וכבאי צדקה – זכו בהם העניים !
דשאני גבאי צדקה דחשוב כיד עניים והוי כעניים עומדים
שם ] ודמי לאפוטרופוס של יתומים שעדיף משליח[.
לאפוקי בעה"ת שחולק על הרי"ף שזכו בהם יתומים.
כ"פ גידולי תרומה.

יכול לחזור בו
טור:

שהרי לוי לא יכול לזכות ליהודה על שיבוא לידו

המנה.
סמ"ע – כלומר לא זכה במעמד שלושתם ויכול לחזור בו,
אבל לאחר שנתן שמעון ללוי המנה עבור יהודה זכה יהודה
וא"א לחזור.
כ"כ האו"ת.
והש"ך – אף לאחר שנתן שמעון על פי ראובן המנה ללוי
לא זכה בו יהודה ,דכיון שמעמד שלושתם לא קנה במה
יקנהו אח"כ הרי כבר נתבטל מעמד שלושתם.
ורק אם א"ל ראובן מתחילה ללוי לשון תן מנה ליהודה או
הולך זכה או שאר לשון זכייה ואח"כ הגיע לרשות לוי אינו
יכול לחזור בו  ,מדין זכייה )ולא מדין מעמד שלושתם(.
ערוה"ש :ויש להסתפק בשליח הנפקד .כגון שראובן
אמר לשליח שעשה שמעון בפני לוי "מנה שיש לי ביד
שמעון שלוחך תן ללוי" אם קנה לוי ?
והדעת נוטה שלא קנה .וצ"ע.

קכו  -כא

ריב"ש :מעמד שלשתן ליתיה מפי הכתב
לנפקד לתת לפלוני( אלא במעמד שלשתן ממש )דהוי דלא להוסיף עלה(:
ליתיה מפי הכתב
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

)פירוש שהנותן כותב

בס"ד.

הלכות הרשאה

חו"מ
חלק ב7

הפורע חובו במעמד שלושתם.

ש"ך :כיון שע"י שלוחו לא מהני כ"ש מפני הכתב ,שאין
כאן מעמד שלושתם אלא הנותן מדבר לנפקד לבד שיתן
לפלוני.
ונראה שה"ה ע"י כתב המקבל לא מהני.
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קצה"ח)כנה"ג( :אם המקבל קטן לא מהני מעמד
שלושתם ,דקטן כשלא בפניו דמי.

אלא במעמד שלושתם ממש.

קכו  -כב .1 11בעה"ת)הרי"ף( :יש מי שאומר שאין חילוק בין ישראל
לעכו"ם במעמד שלשתן ,לפיכך ישראל שאמר לעכו"ם מנה שיש לי
בידך תנהו לישראל פלוני במעמד שלשתן ,הואיל ונתרצה המקבל  -קנה.
א.וכן עכו"ם שאמר לישראל מנה לי בידך תנהו לישראל פלוני במעמד
שלשתן ,ואמר הנפקד או הלוה כן אעשה  -קנה וצריך ליתנו לו ,ואינו
יכול לומר אנוס הייתי.

.1

בעה"ת)הרי"ף( :יש מי שאומר שאין חילוק בין
ישראל לעכו"ם במעמד שלשתן ,לפיכך ישראל שאמר
לעכו"ם מנה שיש לי בידך תנהו לישראל פלוני במעמד
שלשתן ,הואיל ונתרצה המקבל – קנה .
ואע"פ שלא יתן לו הגוי כלום ,הוא הפסיד על עצמו
שנתרצה לסלק עצמו מבע"ח ישראל ולחזור בחובו על
הגוי.
ב"י – אע"פ שלא יתן הגוי כלום ,דס"ל להרי"ף
שהממחה חברו אצל אחר כבר נסתלק מהראשון.
ואין כן דעת הרא"ש )לעיל ט,י(.
א.בעה"ת)הרי"ף( :וכן עכו"ם שאמר לישראל מנה
לי בידך תנהו לישראל פלוני במעמד שלשתן ,ואמר
הנפקד או הלוה כן אעשה  -קנה וצריך ליתנו לו ,ואינו
יכול לומר אנוס הייתי.

.1

הואיל ונתרצה ,,,קנה.

ש"ך :כלומר אין המקבל יכול לחזור על ישראל החייב לו
כיון שכבר נתרצה לקבל מהגוי.
וה"ד לסברא ראשונה ס"ט )הרי"ף( אבל לסברא אחרונה
)הרא"ש( יכול לחזור בו אא"כ פטרו בפירוש) .ב"י(.
והט"ז – אף לסברת הרא"ש שלא נסתלק המקבל מהנותן
כאן מודה שנסתלק כיון שהגוי כבר פטור מדינהם מן הנותן,
וזה המקבל אם יחזור על הנותן גורם לו להפסד.

כן אעשה

א.
סמ"ע :ודקדק לומר "וכן אעשה" אע"פ שלא בעינן רצון
המומחה )כמ"ש ס"ז( ! שאני התם בגוי שיכול לומר מחמת
אונס שתקתי.
כ"ד הט"ז – הכא שאני כיון שאין אנו יודעים שחייב לו
רק במ"ש "וכן אעשה" שמודה ,וגם בישראל צריך שיאמר
כן )שנדע שחייב לו( .וכאן קמ"ל שלא נאמר שאמר כן
מחמת האונס.
והש"ך – שתיקה כהודאה ,וא"כ הרי הודה לו.
ומ"ש "כן אעשה" ל"ד  ,אלא בא לאפוקי אם אמר איני
רוצה לפי שאין בידי כלום ,ואהיה מוכרח להודות מפני
האונס ,בכה"ג אם שתק יכול לומר אנוס הייתי.

קכו  -כב22

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

בס"ד.

הלכות הרשאה

חו"מ
חלק ב7

הפורע חובו במעמד שלושתם.
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 .1ויש מי שחולק ואומר :שאם הנפקד או הלוה
עכו"ם ואמר לו ישראל המפקיד או המלוה תנהו לישראל פלוני במעמד
שלשתן  -לא קנה.

א.הגה :מיהו אם אמר לו תנה אותו לפלוני ותדור לו ליתן לו ובזה תהיה פטור ממני  -יש
אומרים דקנה המקבל )מרדכי פרק מי שמת ומהרי"ו סימן לג( .
ב.ובכל ענין אם כבר נתן העכו"ם מה שבידו לישראל אין מוציאין מידו וכן בכל מקום שאין
הקנין נתפס בו אם זכה וקיבלם כבר שוב לא מפקינן מיניה )תרומת הדשן סימן שיג(.

.1אבל ר"ת

– לא תיקנו מעמד שלושתם אלא

בישראל ולא בגוי.
כ"ד הר"י )שמחלק ב ג' חילוקים לקמן ב(3.

א.ד"מ :מהרי"ו)מרדכי( – אין אדם יכול להקנות
חוב שביד גוי לחברו עד שילך אצל גוי ויאמר לו "החוב
שאתה חייב לי תדור לפלוני ובזה תהיה פטור ממני" ,וזה
עדיף ממעמד שלושתם.
ב.תה"ד :אחד שנתן לחברו מעותיו שביד גוי
והמקבל לקח המעות מיד גוי ,ואח"כ רצה הנותן לחזור
בו – אע"פ שלא יוכל להקנות מעות שביד גוי מ"מ אם
כבר קיבלן שוב לא מוציאים ממנו.
וכן בכל מקום שהקניין לא מועיל ,אם זכה המקבל כבר
שוב אין מוציאים ממנו.

.1

ויש מי שחולק ,,,לא קנה.

סמ"ע :שהרי אם היה מזכה ע"י גוי לא היה קונה שהרי
אין זכייה לגוי ,ולא עדיף מעמד שלושתם מזכייה גמורה
)טור(.

לא קנה.
מהרשד"ם :כיון שאין מעמד שלושתם בגוי לדעת ר"י,
ה"ה בישראל משומד .כ"פ ערך לחם.
והש"ך – לא נהירא ,שהרי בישראל משומד יש לו זכייה
)כמ"ש אה"ע קמ/ה(.

תנהו לפלוני ותידור.

א.
ש"ך :ותימה ,מה בכך שאמר כן לגוי סוף סוף אין זכייה
לגוי.

ובמהרי"ו עצמו משמע כיון שא"ל כן הרי נפטר הגוי ממנו
והוי כמחל לגוי ,וממילא יכול המקבל להוציא מהגוי דהוי
הפקר ,וגם הנותן יכול לקחתו מהגוי.
אבל מהרמ"א משמע שזכה המקבל והנותן לא יכול לקחתו.
וזה אינו.
והנתיבות)תומים( – מיירי שא"ל תדור לתת לפלוני,
דהיינו שתחייב עצמך בחיוב גמור לפלוני ותהיה פטור ממני,
בזה ודאי נתחייב למקבל.
ואם אמר הגוי למקבל "פטור למלוה שלך ואני אתן לך" –
חייב מדין ערב.

אם כבר נתן.

ב.
ש"ך :מ"ש בכל מקום שאין קניין נתפס אם קיבלם כבר
אין מוציאים מידו – וכבר כתבתי )סו/יז( דזה אינו.
מ"מ כאן הדין אמת שכיון שנתן לו הגוי זכה בהם )אפילו
שלא היה במעמד שלושתם( ,דכיון שהרשהו ועשה שליחותו
הוי כאילו הוא עצמו נתן לו.
וקצה"ח – ותימה על הש"ך ,כיון שדעתו שכל מקום דלא
מהני קניין לא מהני שום תפיסה  ,א"כ למה מהני כאן מה
שכבר נתן לגוי ,הא קי"ל אין שליחות לגוי )קפח/א( ,שהרי
אם יאמר לגוי תן חפץ זה לפלוני והלך הגוי ונתן ודאי לא
זכה פלוני כיון שאין שליחות לגוי ,וכן אם יעשה הגוי שליח
למכור חמצו לא מהני ואסור בהנאה ?
ולכן נ"ל שודאי ס"ל לתה"ד דמהני תפיסה אף במקום דלא
מהני קניין .וכן הבינו ד"מ וגידולי תרומה.
ועוד נ"ל שאם תפיסה מועילה במקום שנתן לו הגוי ה"מ
לעניין שא"א להוציא מידו ,אבל הגוי לא נפטר מהחיוב
לנותן שהרי אין שליחות לגוי.
וכ"מ בב"מ)עא.(:

קכו  -כב3
 .1 3ויש מי שחולק ,,,לא קנה
 .2ואם הנפקד או הלוה ישראל והמקבל עכו"ם ,כל זמן שאין ישראל
הנותן חוזר בו  -יכול ליתנו לעכו"ם ,אבל אם חזר בו הנותן  -לא זכה
העכו"ם ,וחייב הנפקד להחזירו למפקיד.
)לעיל כב(2.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

בס"ד.

חו"מ
חלק ב7
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הפורע חובו במעמד שלושתם.

א.ומיהו אם אין הנפקד יכול להשמט מהעכו"ם ,לפי שבדיניהם הוא
חייב ליתן כיון שאמר ליתן לו  -יתן לעכו"ם והוא פטור מהמפקיד.
 .3ואם הנותן עכו"ם והמקבל והנפקד ישראלים  -קנה הישראל ויכול
להוציא מיד הנפקד בבית דין.
 .4ואם העכו"ם הנותן אנס והוציא בכח מידו קודם שיתן לישראל
המקבל:
א.אם מלוה הוא  -חייב הלוה לפרוע גם לישראל המקבל.
ב.ואם פקדון הוא ונכנס העכו"ם בבית הנפקד ונטלו בחוזקה  -אינו חייב
לשלם לישראל המקבל.
ג).ואפילו נטלו שלו והציל הפקדון  -נוטל מן הפקדון כל מה שהוציא עליו

.0ר"ת:

לא תיקנו מעמד שלושתם אלא בישראל ולא

בגוי.

והב"י – אין דבריו נראים .וכ"מ מהמרדכי.

.2

פר"י – ג' חילוקים יש בדבר:
.1נפקד/לוה גוי :ישראל שאמר

לגוי תן לישראל
אחר במעמד שלושתם – לא קנה )שאין זכייה לגוי( ולא עדיף
מעמד שלושתם מזכייה גמורה.

.2

מקבל גוי :אמר ישראל לישראל חברו תן לגוי –
כ"ז שהנותן לא חזר בו יכול הנפקד לתת לגוי ,אבל אם
חזר בו הנותן אע"פ שאמר במעמד שלושתם לא זכה הגוי
וחייב להחזירו לנותן.
א.ומיהו אם אין הנפקד יכול להשמט מהעכו"ם ,לפי
שבדיניהם הוא חייב ליתן כיון שאמר ליתן לו  -יתן
לעכו"ם והוא פטור מהמפקיד.

.3

הנותן גוי :אמר הגוי לישראל תן לישראל אחר –
קנה המקבל ויכול להוציא מהנפקד בב"ד ,כיון שהפקיד
ממונו של ישראל במעמד שלושתם כ"ש ממונו של גוי.

.4

הרא"ש :גוי נותן שאמר לישראל תן לפלוני ,וחזר
הגוי האנס והוציא מהישראל )הנפקד( לפני שיתן למקבל:
א.אם היה זה מלוה )ולא פקדון( – חייב הלוה לפרוע
גם לישראל המקבל ,שהרי כבר נתחייב לו ,שהרי אם
הגוי גזל את הישראל לא נפטר הישראל לתת למקבל.
ב.ואם פקדון הוא ונכנס הגוי לבית הנפקד ונטלו
בחוזקה – אינו חייב לשלם למקבל ,שאינו אלא שומר
לשני )המקבל( כמו שהיה בתחילה שומר לראשון )לגוי(
ופטור מאונסים.
ואפילו אנסו הגוי עד שהביא הפקדון לבית הגוי – פטור,
ואין זה מציל עצמו בממון חברו כיון שלא אנסו אלא על
פקדון זה.
] ודמי לב"ק)קיז (:אדם שהפקידו אצלו כוס כסף ובאו
גנבים ונתן לו הכוס .האם הגנבים באו בגלל הכוס –
פטור ולא מיקרי מציל עצמו בממון חברו

[

אבל במלוה לא שייך ה"ט ,דמלוה להוצאה ניתנה וכאילו
אנסו לתת לו ממון אחר.
ג.ד"מ :הגמ"ר – ראובן שבאו אנסים לביתו לקחת
משכון של שמעון ולקחו משכון של ראובן בשביל שמעון,
ראובן יכול לעכב של שמעון בשביל משכונו.
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

)הגמ"ר פ"ג דב"ב(:

יכול ליתנו לגוי.

טור :שהרי אפילו א"ל בינו לבינו מה שיש לי בידך תנהו
לגוי – יתן כ"ז שלא חזר בו הנותן )רא"ש(.
כ"כ הסמ"ע ,ש"ך.

אבל חזר בו לא זכה הגוי.
סמ"ע :דלא תיקנו מעמד שלושתם בגוי .כ"כ הש"ך.
קצה"ח – כיון שכאן הוא מדין שליחות ולא מדין מעמד
שלושתם ,וכל שלא חזר בו יכול ליתנו לגוי .א"כ איך מהני
שליחות על חוב שהוא דבר שלא בא לעולם ?
ואולי כיון שהלוה עצמו )שנעשה שליח( בידו לתת למקבל
מיד מהני שליחותו ,שהרי אם אומר לחברו תן מנה לפלוני
ואני פורע זכה המקבל.
ולפ"ז אם אומר לאחר לך ללוה וגבה חובי ותנהו לפלוני
אפילו כבר נתן לא זכה המקבל משום דחוב הרי דבר שלא
בא לעולם.

א.
סמ"ע:

יתן לגוי והוא פטור.

שהנותן הפסיד על עצמו שאמר לתת לגוי
)רא"ש( .כ"כ הש"ך.

.3

קנה הישראל.

ש"ך :משמע אפילו הגוי לא תובע את הנפקד או שמת
הגוי ,יכול המקבל להוציא מיד הנפקד.
ולקמן ) (.4כתבתי דצ"ע ,דבמה נתחייב הנפקד למקבל כיון
שהנותן גוי.
והתו"ס וש"פ לא סוברים כן )דקנה ישראל(.

4א .גם לישראל המקבל.
סמ"ע :טור – שהרי כבר נתחייב לו ,ואם הגוי אנס וגזל
את הלוה אין המקבל מספיד.
אבל הש"ך –
במה נתחייב הלוה לישראל !

)ס"ל שגם בהלוואה פטור לשלם

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

למקבל( ,צ"ע
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הפורע חובו במעמד שלושתם.

שהרי )לדעה זו( מעמד שלושתם לא עדיף מזכייה גמורה,
ובזכייה אין הגוי יכול לזכות לישראל ע"י ישראל ,שאין
לגוי דין שליחות אפילו לזכות לנו ,וא"כ לא זכה ישראל
המקבל בממון זה לעולם .ורק לעניין שאין יכולים לחזור
בהם לפי שהפקיעו ממונו של גוי במעמד שלושתם ,אבל לא
לעניין שנתחייב ישראל הלוה אם אנסו הגוי.
וכ"מ מהתו"ס ,מרדכי ,אגודה.

ב.
טור:

ובפיקדון ,,,אינו חייב לשלם.
טעמו – שאינו אלא שומר לשני כמו שהיה שומר

לראשון.
קצה"ח – משמע ,שאם הגוי לא לקח ממנו אלא הוא פשע,
שחייב לשלם מדין שומרים.
וקשה :מנ"ל דהוי שומר לשני להתחייב בפשיעה  ,נהי
דמתחייב לתת לשני לפי שתיקנו שיהא קונה במעמד
שלושתם והו"ל פקדון של שני שצריך להחזיר לו ,אבל לא
להיות שומר עליו.
שהרי חיוב במעמד שלושתם לא חל אלא בדבר ברור
)פקדון או חוב ברור( אבל חיוב פשיעה אינו ברור שיגיע
לחיוב זה וא"כ לא משתעבד במעמד שלושתם על חויב
שמירה ?
ואולי הטור מיירי שהתרצה אח"כ ונעשה שומר ,אבל
כשמעמד שלושתם היה בע"כ לא משתעבד לעניין חיוב
שמירה בע"כ.

ג.
ש"ך:

אפילו נטל.

בהגמ"ר הביא דין זה על פקדון של ישראל,
והרמ"א כתבו על פקדון של גוי )שמצוה לתת לישראל( לפי
סברת הרא"ש והמחבר שכבר נתחייב למקבל )והוי פקדון
של גוי(.

קכו  -כג
שלושתם

בעה"ת:

קכו25 -

ולפמ"ש צ"ע על סברת הרא"ש) ,וא"כ הפקדון עדיין של
הגוי( כ"ש שיכול הנפקד ליטול מהפקדון מה שהוציא עליו
אף לחולקים על הגמ"ר )והוא הרב משה מפונטיזא(.

אפילו נטל
ש"ך :תימה על הרמ"א שסתם כאן ,הרי הר"מ מפונטיזא
בהגמ"ר חולק על הר"י דס"ל שאין אדם נתפס על חברו
אלא בשביל מיסים )וכמ"ש המחבר קכח/ב( .וכ"ד הב"י
וד"מ סימן ע"ב !!
ואפשר שהרמ"א כאן חזר בו והכריע כהר"י.

נטל הגוי שלו.
ש"ך :פירוש הגוי נטל של הנפקד בגלל שהנפקד לא רצה
לתת הפקדון .וכ"ה בהגמ"ר.
ואפשר שכוונת הרמ"א אם נתן הישראל את שלו להציל
הפקדון ,דכיון שאם לא היה נותן היה הגוי נוטל הפקדון ה"ז
כאילו נטלו הגוי )כמ"ש הרמ"א קכח/א(.
והט"ז – וראיתי במרדכי מוגה ,שהביא דהר"מ מפונטיזא
לא קאי ע"ז ,אלא על פיסקא אחרת .וא"כ הר"מ לא חולק
כאן.

נטל מן הפקדון.
ש"ך :לכאורה נראה לאו דוקא נוטל מהפקדון ,אלא אפילו
כבר נתן הפקדון לישראל חייב הישראל לשלם לו מה
שהוציא עליו ,כיון שנתחייב מתחילה לשלם לו מה שיוציא
עליו.
ואפשר שהרמ"א לפי שראה את הר"מ מפונטיזא שחולק,
לכן כתב דווקא נוטל מהפקדון שהוא עדיין מוחזק בו ,אבל
אם כבר נתנו אינו חייב לשלם לו ,וכדין ספק ממון שלא
מוציאים מן המוחזק.

מכנסת מלוה על פה לבעלה – אין צריך מעמד

)דידו כידה(.

כפול )סו/יב( :מכנסת לבעלה שטר אינו צריך כתיבה ומסירה ואם הוא מלוה
על פה אינו צריך מעמד שלשתן ואפילו אם היו נכסי מלוג:

מכנסת.
ת' מהר"ם אלשיך:

שמעון מכר בית לראובן וקיבל
עליו לסלקו מכל הערעורים ושעבד לו מטלטלים אג"ק.
ואח"כ הפקיד שמעון ביד ראובן טבעת זהב ,וא"ל שמעון
לראובן טבעת שיש לי בידך תנהו ללוי במעמד שלושתם,
ואחר שנתרצה ראובן באו עוררים והוציאו את ראובן

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

בביתו .ורוצה ראובן לעכב הטבעת באומרו אילו הייתי יודע,
לא הייתי מתרצה לתת.
לכאורה :כיון שהטבעת הגיעה ליד ראובן בתורת פקדון ולא
משכון על הבית ,והרי יכול שמעון להוציאם מיד ראובן לפני
שבאו עוררים ,דמעיקרא לא נתחייב לתת לו משכון ,א"כ
יכול שמעון גם להקנותם לאחר במעמד שלושתם.

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

בס"ד.

חו"מ
חלק ב7

הלכות הרשאה
הפורע חובו במעמד שלושתם.

אומנם מטעם אחר יכול ראובן לעכב הטבעת ,שהרי אפילו
אם כבר היה נותנם ללוי ,כיון ששטרו של ראובן מוקדם
ושיעבד לו מטלטלים אג"ק יכול לשעבד לו מטלטלים אג"ק
יכול לטרוף מלוי וכ"ש עכשיו שעדיין הוא בידו.
ואע"פ שהאידנא לא טורפים ממטלטלים מתקנת השוק ! הרי
משטרות שמכר טורפים כיון דלא שכיחא וגם השטר לא יצא
לגמרי ממנו ,כ"ש כאן שגוף הפקדון עדיין אצלו .ואפילו לוי
היה בע"ח מוקדם לראובן הרי אם קדם המאוחר וגבה מהני,
וכ"ש כאן.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

קכו26 -

והש"ך – תימה,
אם לוי מוקדם ראובן לא יכול לזכות ע"י שיקדום ויגבה
שזה שייך רק אם המטלטלים עדיין ביד שמעון ,אבל כאן
הרי לוי כבר זכה במטלטלים במעמד שלושתם ופשוט שאין
בע"ח מאוחר יכול לבוא ולגבות.
ואף אם ראובן מוקדם ללוי לא יכול לגבות ,שהרי האידנא
לא טורפים ממטלטלים שמכר ,וכאן במעמד שלושתם מכר
ללוי.

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ
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חו"מ
חלק ב7

הלכות הרשאה
דין איש שלוה מאישה וגירשה והלוה מן הגר

קכז1 -

סימן קכז :איש שלוה מאישה וגירשה או מעבדו
שחררו והלוה מן הגר.
ובו ב סעיפים.

) ב"ב :נא .קידושין :יז (

קכז  -א

 .1האיש שלוה מאשתו ואחר כך גירשה ,או לוה מעבדו
ואחר כך שחררו  -אין להם עליו כלום ,שכל מה שקנה עבד קנה רבו וכל
מה שהוא ביד האישה הוא בחזקת בעלה ,עד שתביא ראייה שהוא
מנדונייתה.
 .2ויש חולקין בזה ,וכמו שנתבאר באבן עזר סימן פו/ב:

.1

ב"ב)נא :(.לוה מן העבד ושחררו ,מן האישה
וגירשה – אין להם עלו כלום ,דלא ניח"ל דלהוי עבד לוה
לאיש מלוה.
פרשב"ם :לוה מהעבד – וכתב שט"ח ושעבד
נכסיו.
לא ניח"ל – אנן סהדי דשום אדם אין רצונו להיות עבד
למלוה )לעבדו או לאשתו( אם יכול להיפטר בשום עניין,
היכלך י"ל שרצה לגלות מעותיו שהיו אצלם ולכן שעבד
לו נכסיו.
א.ב"ב)נא :(:והא אמר רבא – הילכתא המוכר
שדה לאשתו )קנתה( והבעל אוכל פירות !
ל"ק כאן במעות טמונים )ולכן לא קנתה( כאן במעות לא
טמונים )ולכן בעל אוכל רק פירות והשדה לאישה(.
פרשב"ם :מעות טמונים – שלא היו ידועים
ומפורסמים לבעל ,לא קנתה שרצה לגלות את המעות.
לא טמונים – קנתה והבעל רק אוכל פירות ,דליכא
גלויי זוזי שהרי גלויים ועומדים.
כ"פ הרמב"ם בהלכות מכירה ,מ"מ בהלוואה לא חילק
בין טמונים או לא.
וכ"ד ר"י ,בעה"ת.
אבל הר"ש – דווקא במעות טמונים ,אבל אם אינם
טמונים צריך לשלם להם )אף בהלוואה(.
כ"ד הרא"ש  ,ה"ה]רשב"א[.

סיכום :לווה מאשתו או שמכר לה
רמב"ם – לווה מאשתו אין לה עליו כלום.

מכר לאשתו  -במעות טמונים אין לה עליו כלום ,אבל
מעות שלא טמונים קנתה והבעל אוכל פירות.
ר"ש – בין במכירה או בהלוואה במעות טמונים אין לה
עליו כלום ,במעות גלויים קנתה ויש לה עליו הלוואה.
הרא"ש :נראה מהר"ש – שאם היא נושאת ונותנת בתוך
הבית ,או אפילו לא נושאת ונותנת אלא שהבעל מפקיד בידה
כל אשר לו – אפילו במעות טומנים אין לה עליו.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

ה"ה)רשב"א( :טעמו של הרמב"ם – כל שהילוותה לו
יצאו מחזקתה והם ביד הבעל ,וחוששים שמא משלו הם שאל"כ
היה לה לקחת בהם קרקע ולא להלוות לו.
אבל קנתה ממנו סבורה היתה שהמכר קיים ,לפיכך לא אבדה
זכותה.
ה"ה)קצת מפרשים( :אין לו עליו כלום – דווקא
במעות טמונים והבעל טוען ברי שהמעות שלו והיא גנבתם .ואם
לא טען ברי רק אוכל פירות כשגירשה יחזיר לה.
ב"י – ונ"ל לדעת הרמב"ם שאפילו לא טוען ברי אין להם עליו
כלום ,שאין נאמנים לומר הופקד בידנו או ניתן לנו ע"מ שאין
לבעל רשות בהם.

.1

שלוה מאשתו ,,,אין עליו כלום.

ש"ך :אף שכתב לה בעל שט"ח.

שכל מה שקנה עבד.
סמ"ע :לפי טעם זה אף שלא טוען הבעל ברי ,ואף שכתב
לה שט"ח – אין להם עליו כלום .כ"כ ה"ה.
כ"פ קצה"ח.

ויש חולקים.

א.
סמ"ע :חולקים בתרתי –
שדוקא שלוה מעות שהיו טמונים בידה ,שי"ל שכתב שטר
כדי לגלות מעות שהטמינה להוציאם מידה עשה כן ,משא"כ
כשהמעות גלויים ביד האישה/עבד כל שנותן להם ע"מ שאין
לבעל רשות בהם.
ואף במעות טמונים – דווקא כשהבעל טוען ברי שהמעות
הם שלו ולגלויי זוזי הוא דעבד.
ולשיטת הרמב"ם שהיא דעה ראשונה ,אף שמחלק בין
טמונים ללא במכר לאשתו שדה ,מ"מ בהלוואה לא מחלק,
דלא דמי :במכירת קרקע שאינו נעשה בזה עבד הלוקח,
משא"כ בהלוואה דלניח"ל להיות עבד ללוה ,מש"ה אמרינן
בהלוואה להוציא מידו נתכוון אפילו במעות שאינן טמונים.
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הבעל שלוה מהאישה ואחר כך גירשה

לוה ממנה בשטר היא אומרת לא היו המעות טמונים והוא
אומר טמונים היו ,עליה להביא ראיה אז פטור לשלם )נ"י
פרק חזקת הבתים(.

וי"א דווקא אם היו המעות טמונים כשלוה ממנה אבל לא
היו המעות טמונים ולוה ממנה צריך לשלם לה אפילו לאחר
שגירשה )טור(  ,,,מיהו אם נושאה ונותנת תוך הבית או
שהבעל מאמינה על שלו אינה נאמנת )טור( )ועי' לעיל סי'
פ"ה סעיף י"ב(.

וי"א דאם היא נושאת ונותנת תוך הבית הבעל נאמן וצריך
להחזיר לו בלא דמים )ר"י נכ"ג(
ונ"ל דווקא בשאין דרכה למשכן או למכור בלא רשות בעלה
אבל אם דרכה בכך מה שעשתה עשוי וכן נ"ל )וע"ל סי'
צ'(:

אה"ע)פו/ב(:

אין לה עליו כלום:
הגה וכ"ש אם לא גירשה )ד"ע(

קכז  -ב  .1הלוה מהגר שנתגיירו בניו עמו ומת  -לא יחזיר לבניו
ואם החזיר אין רוח חכמים נוחה הימנו.
א .במה דברים אמורים כשהיה הורתן ולידתן שלא בקדושה ,אבל אם
היתה הורדתן שלא בקדושה ולידתן בקדושה  -רוח חכמים נוחה הימנו.

.1

קידושין)יז :(:תניא – לוה מהגר שנתגיירו
בניו עמו – לא יחזיר לבניו ,ואם החזיר אין רוח חכמים
נוחה ממנו.
והתניא – רוח חכמים נוחה ממנו ?
ל"ק כאן שהורתו ולידתו שלא בקדושה.
כאן שהורתו שלא בקדושה ולידתו בקדושה.
א√.פרש"י :הורתו שלא בקדושה ולידתו
בקדושה – אז רוח כחמים נוחה ממנו.

וקשה :במעשה דאיסור גיורא שהיו המעות ביד רבא,
הרי מרי בנו הורתו שלא בקדושה ולידתו בקדושה היה.
א"כ למה רבא לא רצה להחזיר ,האם לא רצה שרוח
חכמים תהיה נוחה ממנו ?
פר"ת – דווקא בהלוואה שעשה הגר טובה ללוה רוח
חכמים נוחה מהלוה שמחזיר .משא"כ בפקדון שדוקא
הנפקד עשה טובה ששמר לגר הפקדון.
כ"כ הרא"ש).(1
תו"ס)ר"י( – לא נראה לחלק בין פקדון להלוואה .אלא
יש לפרש איפכא:
הורתו שלא בקדושה ולידתו בקדושה – אין רוח חכמים
נוחה ממנו ,לפי שקרוב להיות ישראל ויבוא להחליף
בישראל גמור ,ואם ייבם אשת אחיו יאמרו אינה זקוקה
עוד לאחיו )השני( שהורתו ולידתו בקדושה.

סיכום :הורתו שלא בקדושה

ונמ"י – רוח חכמים נוחה הימנו היינו לפנים משורת
הדין ,אבל מעיקר הדין אינו חייב להחזיר.
והרא"ש) – (2שאני רב מרי שאמו היתה ישראל דלא
חשיב כלל בנו של איסור ,אף לא לפי הגויים .ולכן לא

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

חייב רבא להחזיר לאיסור הלוואתו .דבכה"ג דינו של מרי
כיהודי כמו אמו.
ורק כששניהם היו גויים ולידתו בקדושה רוח חכמים
נוחה הימנו להחזיר ,כיון שלפי הגויים יורש את אביו.
כ"כ הר"ן ,הר"ש.

.1

הלוה מן הגר.

ש"ך :ה"ה אם היה לו פקדון של גר ,אע"פ שהגר לא
עשה לו טובה  ,אם הורתו שלא בקדושה ולידתו בקדושה
יחזיר להם שרוח חכמים נוחה הימנו .לאפוקי ר"ת
כ"פ קצה"ח.

לא יחזיר לבניו.
סמ"ע :דכל גר כקטן שנולד דמי ואינו בתורת ירושה,
ואמרו חכמים )סנהדרין עו (:שהמחזיר אבדה לגוי הרי הוא
בכלל "ספות הרווה את הצמאה".

ולידתו בקדושה – רוח חכמים נוחה
סמ"ע :כ"פ רש"י והרא"ש.
אבל ר"י פירש הפוך – שאין רוח חכמים נוחה שמחליף
בישראל ,שאם יקדש אשת אביו יאמרו אין קידושין
תופסים בה.

רש"י
ר "י

לידתו שלא בקדושה
לא נוחה
נוחה

נוחה הימנו.
יח ִתי:
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ש"ך :פירוש אינו חייב להחזיר ,ואם יחזיר רוח חכמים
נוחה הימנו.

הורתו שלא בקדושה.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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ש"ך :פירוש גם אמו היתה גויה ,אבל אם אמו יהודיה
ואביו גוי )כמו מרי בנו של איסור( כיון שבכה"ג אינו יורש
אביו אף לפי הגויים ,שדינו כישראל – לא יחזיר לו.
כ"כ הרא"ש ,הר"ן.

יח ִתי:
ש ָ
ָ
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סימן קכח :הפורע חוב של חברו או שמשכנו בשביל
חברו.
ובו ב סעיפים.

) כתובות :קז(,

קכח  -א11
 .1הפורע חובו של חבירו שלא מדעתו ,אפילו היה
בשטר ,א.אפילו היה עליו משכון ונטלו זה שפרע  -אין הלוה חייב
לשלם לו ,ונוטל משכונו בחנם ,והרי אבד זה הנותן מעותיו .ב.ואפילו
אם היה המלוה דוחקו לפרוע) ,שמא( היה הלוה מפייס את המלוה ומוחל
לו .הגה :וכנ"ל עיקר
 .2ודלא כיש חולקין ואומרים דחייב לשלם

.0כתובות)קז:(:

)טור בשם ר"ת והרא"ש(.

מי שהלך למדינת הים ועמד אחד

ופרנס את אשתו –
√חנן אומר – אבד את מעותיו.
בני הכוהנים אומרים – ישבע כמה הוציא ויטול.

.1

שם)קז :(:המודר הנאה מחברו שוקל את שקלו
ופורע את חובו )נדרים לג .(.והרי הלוה מרוויח ממודר
הנאה שלו )ואיך מותר( ?
הא מני חנן היא דאמר איבד את מעותיו.
פרש"י :איבד את מעותיו – ל"ד באישה ה"ה
לכל חוב אם פרע לחברו אינו חייב לשלם לו ,וכיון
שאילו פורעו לשם הלוואה לאו הלוואה היא ,כי פרעו
לשם מחילה )שאינו חייב להחזיר לו( לאו מידי יהיב ליה.
וכ"ד הרי"ף – שהביא הירושלמי :הפורע חוב של
חברו שלא מדעתו מחלוקת חנן ובני הכוהנים הגדולים.
רבי יוסי אומר – כאן אף בני הכוהנים הגדולים מודים
שפטור ,ששם לא עלתה על דעתו שתמות וחייב לפרנסה,
משאכ"כ שיכול לומר הייתי מפייס בעל חובי והיה מוחל
לי.
א.לפי הירושלמי :אפילו במלוה שיש עליו משכון.
כ"כ הטור – ואפילו נטל הפורע המשכון מהמלוה אין
הלוה חייב לשלם ,ונוטל משכונו חינם.
ב.ר"ן ע"פ הירושלמי :אפילו כשהמלווה דוחקו
לפרוע ,עד שמראה שאין דעתו קרובה למחול חובו –
אפ"ה פטור.

הגהות והערות)תו"ס( – וטעמו שיכול לטעון הייתי מוצא הרבה
אוהבים שיפרעו בעבורי להצילני מהצער.

ור"ת – רק בפורע חוב מזונות אשתו שאין חיובו כל כך
ברור ,שאף חייב במזונות אשתו אם לא היה זנה היתה
מצמצמת במזונותיה .אבל שאר חובות לא הפסיד.
כ"כ הרא"ש)תו"ס( – דווקא במזון אשתו שאפשר
שאם לא היה מפרנסה היתה מצמצמת ,אבל שט"ח אפילו
חנן מודה שחייב ,שהנאה גמורה היא הואיל ולא יכל
להפטר מהחוב.
תו ָר ֶת ָך
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ומ"ש בגמרא "הא מני חנן היא" פירוש איזה חוב זה שלא
חייב לשלם ,זהו אותו חוב שדיבר חנן ,היינו במזון
האישה ,אבל בחוב רגיל לא איבד מעותיו.
וכן פירש ר"ח וריב"א – והירושלמי חולק על הבבלי.

הטור :וכן מסקנת הרא"ש.
והב"י – אין הכרע מדברי הרא"ש ,אדרבא מדברי
הרא"ש בכתובות משמע דס"ל כרש"י )ולא כר"ת(.
בד"ה :ולעניין הלכה – כיון שהרי"ף והרמב"ם
מסכימים לרש"י ,וכ"ש שהרא"ש גם מסכים – הכי נקטינן.

.0

ערוה"ש :הקדמה

תו"ס :קי"ל מבריח ארי מנכסי חברו ומצילו מהפסד
פטור ,ואף אם היה הפסד למציל ,כיון שעשה מדעת עצמו.
ודוקא כשלא היה ההיזק ברור ,אבל כשההיזק ברור צריך
לשלם לו.
לפיכך :הפורע חוב של חברו שלא מדעתו פטור ,כיון שלא
היה ההפסד ברור ,שיכל הלוה לבקש מהמלוה שימחל לו,
ושמא היה מוחל לו .ואף שהצילו מצער וגרם לו הרווחה,
ע"ז לא משלמים )רא"ש(.
ונ"ל דווקא כשהלוה לחוץ במצבו שאז יש אפשרות
שהמלוה ימחל לו ,אבל כשהלוה עשיר אנן סהדי שלא ימחל
לו המלוה ,ואז ההפסד ברור )וצריך לשלם לו(.
ואע"פ שביורד לשדה חברו בלא רשות ונטעה צריך לשלם
לו ולא מחלקים בין עשיר לעני ! שאני התם שהרוויח בעין
משא"כ בפורע חוב חברו שרק מצילו מהפסד.

.1

אפילו היה עליו משכון.

ש"ך :לקמן העליתי דבהיה בידו משכון הוי ספקא דדינא
והממע"ה ,ואי תפיס לא מוציאים ממנו.

א.

אפילו היה משכון ונטלו.

יח ִתי:
ש ָ
ָ
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קצה"ח :מדוע אין החוב קנוי לפורע ע"י מסירת
המשכון לידו ?
הרי בשטר אם נתן המלוה השט"ח בכתיבה ומסירה היה
יכול זה המקבל לגבות בו מהלוה ,א"כ גם כאן כשקיבל
המשכון )הרי במשכון א"צ כתיבה( קנה הלוקח ,והרי הוא
במקום המלוה ויגבה מהלוה ?
וי"ל דבמסירת שט"ח ירד הלוקח ע"ד קניין וזכה במשכון
ומעולם לא נפטר הלוה ,אבל כאן פטר המלוה מהחוב וירד
ע"ד שיפרע מהלוה ,א"כ כיון שסילק המלוה הרי נמחל
שעבוד המשכון ,וממילא חוזר המשכון ללוה.
ולפ"ז :אם אמר המלוה קודם פרעון "זכה במשכון" ודאי
זכה הפורע במשכון ,דלא גרע מכתיבה ומסירה בטש"ח.

אין הלוה חייב לשלם.
סמ"ע :ול"ד למוכר שט"ח לחברו ,דחברו יכול לגבות
מהלוה )אע"פ שהקונה פרע חוב הלוה למלוה ובא עכשיו
להיפרע מהלוה חזרה( !
דשאני התם שמוכר שט"ח בכתיבה ומסירה ומעמיד הלוקח
במקומו לגבות מהלוה שלו .משאכ"כ דמיירי שפרע חובו
של חבירו ולא לקח ממנו כח ורשות מהמלוה קודם.
וערוה"ש – הש"ך והאו"ת חולקים על דין זה ,כיון
שהפורע תופס במשכון חייב הלוה לפרוע לו ,ואפילו הוא
ספקא דדינא ,דהממע"ה.
אפילו המלוה דוחק )ירושלמי(.
ב.

קכח2 -

והש"ך :בבע"ח דוחק לא שייך טעם דמפיס הוינא ליה,
ומסיק דהוי ספקא דדינא שהרי יש חולקים בדבר ,דכיון
שדוחקו לשלם הרי ההיזק ברור –
א .הרי"ף ,רמב"ם ,סמ"ג ,הגמ"י – אף שהביאו
הירושלמי השמיטו הא דבע"ח דוחק.
כ"פ השליטי גיבורים )ריא"ז(
משמע דס"ל שבע"ח דוחק צריך לשלם ,דהירושלמי
חולק על הבבלי.
ב .נראה שאף הירושלמי במסקנה ס"ל שבע"ח דוחק
חייב לשלם.
וא"כ לעניין דינא הוי ספקא דדינא ,ולכן אם תפס הפורע
לא מוציאים ממנו.

היה הלוה מפייס.
ש"ך :טעם זה קאי אלעיל בפורע חובו שלא מדעתו .אבל
המלוה דוחק טעם הפטור הוא "שהייתי מוצא אוהבים שהיו
פורעים עבורי" וכמ"ש התו"ס.

וכן נראה לי עיקר.
סמ"ע :טעמו של הרמ"א כמ"ש בד"מ)ב"י( שהרא"ש לא
ס"ל כר"ת )אלא כדעה ראשונה(.
ולפי מה שהוכחתי בדרישה דהרא"ש כן ס"ל כר"ת ,נ"ל
שהלכה כהי"ח ,ובפרט שכ"פ מהרי"ו.
והש"ך – ונ"ל עיקר כהמחבר שהפסיד מעותיו ,ואפילו
תפס מוציאים מידו.
וכ"פ יותר מ  30פוסקים.

קכח  -א2

 .1וי"א דווקא כשפורע לישראל ,אבל אם פרע לעכו"ם  -חייב לכולי
עלמא ,וכל שכן אם פדה משכונו מן העכו"ם דחייב לשלם לו )תשובת מהרי"ל( ,וכן ראוי להורות.
 .2ועיין ביורה דעה ס"ס רנ"ב  -הפודה חבירו מן השביה אם חייב לשלם.
 .3יש מי שאומר שכל זה שלא היה לו משל חבירו בידו ,אבל אם היה בידו משל חבירו ופרע
חובו מה שעשה עשה )מהרי"ו (.
א.וי"א דאפילו נתן משכון שלו בשביל חבירו ,הואיל ואם רצה היה יכול לתת של חבירו
אע"פ שלא נתנו  -חייב לשלם לו )הגמ"ר(:

.1

ד"מ)מהרי"ל( :אף למ"ד הפורע חובו של חברו
פטור ,ה"מ כשפורע לישראל ,אבל הפורע לגוי חייב,
וכ"ש אם פדה המשכון שלו מהגוי.

.2

יו"ד)רנב/יב( :הגה :הפודה חבירו מן השביה
חייב לשלם לו אם אית ליה לשלם ולא אמרינן דהווא
מבריח ארי מנכסי חבירו )מרדכי ות' מהרי"ו וב"י בשם מ"כ( .
וצריך לשלם מיד ולא יוכל למימר אני ציית לך דין ,ואם
אית ליה אח"כ טענה עליו יתבענו לדין דבלא זה אין
אדם פודה את חבירו )מהרי"ו וכ"כ הב"י(:

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

מהרי"ק :המוציא הוצאות כדי להציל ממון חברו מיד הגוי
המחזיק בו שלא כדין – חייב בעל הממון לשלם לו ההוצאות.
מ"מ אם הגוי מחזיק בו כדין אז פטור מלשלם ההוצאות דחשיב
מבריח ארי מנכסי חברו.
בעה"ת)הרי"ף( :מי שפרנס יתום בתוך ביתו וכשגדל
היתום תבע ממנו מה שהוציא עליו ,כי אמר שבתורת הלוואה
הוציא עליו .והיתום טוען לא כי אם בתורת מתנה.
תשובה :אין לו על היתום כלום ,לפי שלא אמר לו שמוציא
עליו בתורת הלוואה וא"כ נתן לו בתורת גמ"ח
כמו במי שפרנס אשת חברו שהלך למדינת הים שהניח מעותיו
על קרן הצבי.
כ"כ ר"י תשובה זו.

יח ִתי:
ש ָ
ָ
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ב"י – משמע מהרי"ף דווקא כשלא היה בידו משל יתום כנגד
מה שתובעו ,שאם היה בידו פשוט שינכה ממנו מה שהוציא,
דבכה"ג ל"א שפרנסו לגמ"ח.
ונראה שאם היתום היה קטן בשעה שפרנסו אפילו אין לו בידו
משל קטן חייב לשלם ,דלא שייך שהיה לו לומר ליתום שמוציא
עליו הוצאות בתורת הלוואה ,כיון שקטן היה.
וה"מ כשהיו נכסים לקטן בשעה שפרנסו ,שאל"כ אין לו עליו
כלום ,שהרי אם לא היה מפרנסו היו אחרים מפרנסים אותו.
בעה"ת)ראבי"ה( :ראובן פייס לשמעון שיפרנס אותו
יתום ,א"ל שמעון פרנס אתה שהרי אתה דודו ,א"ל ראובן פרנסו
בתוך ביתך ואני אשלם לך פרנסה של חצי שנה ,ושתק שמעון.
לאחר  15ימים הכניסו שמעון לביתו ופרנסו שנה שלמה ,ואחר
חצי שנה שהוציאו מביתו בא לתבוע את ראובן שישלם לו החצי
שנה.
משיבו ראובן לא אמרתי לך אלא להשביעך בדברים ,אבל לא
היה קניין ולא בפני עדים .ומה עוד ששתקת ולא קיבלת עליך,
והבאתו לתוך ביתך לאחר זמן מופלג.
תשובה :ראובן חייב לשלם לשמעון ,דדמי לחנווני שא"ל
בעה"ב תן לבני סאתיים וכו' – שחייב בעה"ב .ומה שאיחר
ראובן תביעתו שמא לא היה בדעתו לתובעו.
אלא שראובן יכול להחרים חרם שמתחילה הכניסו לביתו ע"ד
שיפרע לו ראובן ויקבל את שלו.

אבל פרע לגוי.
.1
והש"ך :חולק ,אין חילוק

בין פורע לישראל או לגוי,
שהרי אפילו בבע"ח דוחק פטור.
כ"כ מרדכי)ת' מהר"מ( – אפילו פרע לבע"ח גוי הפסיד
מעותיו.
וכן מוכח ממהרי"ל שלא כמו שהבין הד"מ.
כ"פ שארית יוסף דברי מהרי"ל
לאפוקי מהרשד"ם שהבין כמו ד"מ.
וכן מוכח ממהרי"ק ,ות' מיימוני.
ולכן הוי ספקא דדינא ואף בבע"ח גוי הפסיד מעותיו.
ובתומים – כיון שהפקעת הלוואת הגוי מותרת הוי עלילה
)שאז חברו פטור מלשלם לו(.
וקצה"ח – לא נהירא ,שודאי יש חיוב ממש לפרוע אף לגוי
כמו לישראל )שנט/א( ואסור לגזול הגוי.

קכח3 -

והא דהפקעת הגוי מותרת כתב רש"י כשטוען ליורש נתתי
לאביך ומת דלא ידע .אבל כשמכיר ויודע חובו אסור לעשוק
אפילו בכלשהו.

פרע לגוי חייב לכו"ע.
סמ"ע :דגוי אינו מתרצה כי אם ברצי כסף )ולא היה
סיכוי שיוותר לו(.
ע"ש – מה שנוהגים הסוחרים לעשות פשרה עם מי
שנתחייב לפרוע לו לימים ושנים )פרישת תשלומים(
כשנותנים להם ערבות ,אם בא ישראל לסוחר בשביל מי
שנתחייב לסוחר ולקח השטר מידו הסוחר ,ובא לתבוע הלוה
– יכול הלוה לומר אני הייתי מתפייס עמו בערבות לפרוש
ליותר זמן.
ודבריו נכונים.

כ"ש שפודה משכונו.
ש"ך :כיון דהוי ספקא דדינא כמ"ש לעי"ל ,אף בפודה
משכנו איבד מעותיו.

.3

בידו משל חברו.

סמ"ע :טעמו דמצי אמר אם לא היית משלם לו היו ב"ד
שולחים אלי להיפרע ממה שבידי מר"נ ,וא"כ מה הזקתי לך
שנתתי לו מעצמי.
משל חברו ,,,מה שעשה עשה )מהרי"ו(.
ש"ך :ובת' מהר"ם מלובלין גמגם בדבר ,לטעם
הירושלמי דמפייסינא הוינא ,,,משמע אפילו יש בידו משל
חברו הפסיד מעותיו.
ולענ"ד דינו של מהרי"ו אמת ,דעיקר טעמא דהוי מבריח
ארי מנכסי חברו ,דאע"ג שיש לו הפסד אמרו רבנן דעתו
לשם מצוה קעביד ודעתו לפוטרו .וא"כ כיון שיש לו בידו
משל חברו מסתמא אין דעתו לפוטרו.
ולפי מה שהוכחתי )ספ"ו(דשעבודא דר"נ מדאורייתא אפילו
יש ללוה נכסים רק שאין מוציאים בע"כ ,ואם רוצה לשלם
מוציאים מר"נ ,א"כ א"צ לכל זה  ,ובלא"ה הדין אמת.

קכח  -ב .1 1מי שנתפס על חבירו ולקחו עכו"ם ממונו בגלל
חבירו  -אין חבירו חייב לשלם.
.2הגה :הגמ"ר :מלמד שהיה אצל בעל הבית והלוה לעכו"ם על משכונות ,ויצא משם ולא
פשר עצמו עם העכו"ם ,ויצא משם והניח קצת מעותיו ביד בעל הבית ,ורוצה לעכבם כי הוצרך
להתפשר עם העכו"ם  -אין יכול לעכבם .וע"ל ס"ס קכ"ו.

.1

ירושלמי :ריב"ל אומר – אין לך נתפס על
חברו וחייב )חברו( לשלם לו ,אלא בארנון או בגולגולת.
כ"פ הרי"ף ,רא"ש ומרדכי.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

הגמ"ר :ודוקא מס של שנה זו ,אבל מס של שנה
שעברה מאחר ונתפייס המלך אין לו לעבוט עליו.
וכ"ה במהרי"ו.

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ
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אין חברו חייב לשלם.

סמ"ע :אף לחולקים בכל חוב )חוץ ממזונות אשתו( חייב
לחזור ולפרוע לו ,מודים כאן שפטור.
שדוקא שפרע מדעתו ועשה עמו חסד חייבוהו חז"ל לחזור
ולפרוע כדי שלא תנעל דלת בפני גומלי חסדים .משא"כ זה
שפרעו בע"כ מחמת שנתפס אף שפרע לגוי )שכו"ע חייב
לחזור ולפורעו(  -פטור.

אין חברו.
נתיבות :דווקא שתפסם

לפרעון על חברו ופטרו מחובו
)דשוב לא שייך שעבודא דר"נ( ,אבל אם תפס רק למשכון,
חייב חברו לשלם מדר"נ )שחברו חייב עדיין לגוי ,והגוי
חייב לו ,לכן פונה והא ישירות לחברו מר"נ(.
ודוקא שתפס מרשות ראובן נכסיו בעד שמעון ,אבל אם היו
נכסי שמעון ותפסם בע"ח של שמעון – חייב שמעון לשלם
לראובן.
וכדאיתא בחולין )קלא (.אנסו בית המלך גרונו ,אם היה
חייב למלך חייב לעשר ממקום אחר .משמע כשהיו בידו
מתנות כהונה )נכסים של אחרים( ואנסוהו חייב לשלם
)מקור חיים(.
מ"מ פ"ת)מעין גנים( – אין ראיה מחולין דשם החיוב
הוא רק ליד"ש ,דהו"ל ממון שאין לו תובעים.
וצ"ע.

אין חברו חייב.
ש"ך :אע"פ שחברו היה חייב לגויים פטור חברו להחזיר
לו .וכ"ה במרדכי ,וכ"מ מת' הרשב"א.

אין חברו.
פ"ת)ת' ח"צ( :שר קנה סוסים מראובן וגם משמעון.
ושמעון הטעה את השר ומכר לו סוס בעל מום המבטל את
המקח .לאחר כמה ימים הרגיש השר והחזיר הסוס לראובן
ונטל ממנו דמים .חזר ראובן על שמעון לקבל את הדמים
בטענה שהסוס שלו .משיב שמעון לאו בעל דברים דיד את.
הדין עם שמעון  ,שהרי אין אדם נתפס על חברו אלא על
המסים ואף שחברו היה באמת חייב לגוי.

מלמד שהיה.
.2
והש"ך :חולק ,אין נראה לי.
כיון שהמלמד הפסיד המשכונות נתחייב ע"פ דין ,יכול
בעה"ב לעכב מעותיו מחמת מה שהוצרך לשלם עבורו.

אבל למ"ד פורע חוב לגוי פטור ,שאני הכא שנתחייב הוא
רק בגלל שהמלמד היה בביתו.
ומה שהבין הרמ"א מהגמ"ר אינו נכון ,דשם מיירי שאינו
יכול לעכב מעות המלמד שאצל בעה"ב אחר עד שיודיעוהו
דנכסי אדם הם ערבים לו )ולא פונים תחילה לערב(,
ואדרבא משמע איפכא שכל שהודיע למלמד יכול לעכב
אפילו מעות שביד בעה"ב אחר.
ולפ"ז לא קשה מה שהקשה הסמ"ע )בסמוך( מפורע חובו
לגוי שחייב לשלם לו לבאו אנסים על הפקדון.

ורוצה לעכבם.
סמ"ע :אף שי"א כשפורע לגוי חייב להחזיר לו )הרמ"א
א(  ,גם כאן הרי הוצרך לפרוע לגוי !
שאני התם שפרע לטובת חברו ,שאם לא היה פורע לגוי היה
חוזר הגוי על חברו ומוציא מידו ,משאכ"כ שלא יכולים
הגויים להוציא מיד המלמד שכבר שיצא משם ,רק שהעלילו
על בעה"ב באומרם בביתך החיה המלמד ואתה צריך לשלם
בעדו.
ול"ד ל )קכו/כב( שאם באו אנסים על ראובן בשביל פקדון
של שמעון שבידו דמותר לראובן לסלק האנסים בפקדון
חברו !
דהתם ידעו שהפקדון בידו ובאו בשבילו ,ועוד שגם שם
דווקא בפקדון מפני שהוא בעין ,משא"כ בהלוואה דלהוצאה
ניתנה.
כ"כ הש"ך – שאם באו הגויים מחמת מעות מלמד שבידו
ופשר עימהם – יכול לעכב מעות המלמד.
הט"ז :מ"ש הסמ"ע " -רק שהעלילו על בעה"ב" משמע
אף אם המלמד כבר נתפשר עם הגויים דינו כן )שבעה"ב
הפסיד(.
ולפענ"ד – אם כבר נתפשר המלמד עם הגוי הו"ל עליו חוב
לשלם ושפיר יכול בעה"ב לעכב מעותיו ] דכל שהגוי יכול
לתבוע מחברו בדיניהם לא שייך הדין דנתפס על חברו,
וחייב לשלם [.
וכ"מ מהגמ"ר – שעיקר הטעם שמא לא יבוא המלמד לידי
חיוב.
ערוה"ש – אבל אם העכו"ם בא רק בעלילה על המלמד
ותפס משל בעה"ב – אין בעה"ב יכול לעכב ממעותיו כיון
שאין אדם צריך לשלם מה שחברו נתפס בעדו בעלילה.

אין יכול לעכבם.
ערוה"ש)או"ת( :דווקא שיכול

אח"כ בעה"ב לתבוע
המלמד ולגבות ממנו מה ששילם ,אבל בלא"ה ודאי יכול
לעקלו עד שייוודע מהעכו"ם אם יגבה ממנו אם לא.

קכו  -ב2
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

קכח4 -
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קכח5 -

 .1לשון הרמב"ם :אין לך מי שנתפס על חבירו ויהיה
חבירו חייב לשלם לו ,חוץ מן הנתפס מפני המס א.הקצוב על כל איש
ואיש בכל שנה.
.2או הנתפס על התשורה שנותן כל איש ואיש למלך בעברו עליהם הוא
או חיילותיו הרי זה חייב לשלם לו ,והוא שייקחו ממנו בפירוש בגלל
פלוני בפני עדים.
.3הגה :ואחד שנתפס מכח מס של קהל אחר ,ותפס משל אחד מן הקהל  -יכול לתפסו
בשביל כל הקהל ,כי כולם אחראין וערבין זה בשביל זה ,ולכן אין צריך לגבות מכל אחד חלקו
)טור(.

 .4וי"א דאין אדם נתפס בעד מס חבירו אלא קודם שנתפייס המלך ,אבל אם כבר נתפייס
המלך אין אדם נתפס על חבירו )הגהות ומהרי"ו( .א.רשב"א :מיהו פרנסי הקהל שהלוו לצורך המס
 יכולין לפרוע בעד כל הקהל וכל אחד צריך ליתן חלקו )ב"י בשם הרשב"א(..5ב"י)רשב"א( :והא דאין אדם נתפס על חבירו היינו שאין תקנה בעיר ,אבל אם יש תקנה
בעיר הולכין אחר המנהג.
א .ב"י)רשב"א( ,ד"מ)ת' מימוני( :ומכל מקום אם קצתן עשו שלא כהוגן והעליל השר
עליהם ,אין אחרים צריכים ליתן לזה ,דודאי אדעתא דהכי לא נשתתפו ,אם לא שפירשו
בהדיא .
.6ועיין לעיל סוף סימן קכו  -מי שנאנס בעד חבירו מכח מלוה או פקדון .וע"ל סימן קסג.

.1

ירושלמי :ריב"ל אומר – אין לך נתפס על
חברו וחייב )חברו( לשלם לו ,אלא בארנון או בגולגולת.
כ"פ הרי"ף ,רא"ש ומרדכי.
א.רמב"ם :ודוקא כשמשכנו בשביל מס קצוב ,אבל
תפסוהו בשביל חברו על מס שאינו קצוב אינו צריך
לשלם.

.2

רמב"ם :או הנתפס על התשורה שנותן כל איש
ואיש למלך בעברו עליהם הוא או חיילותיו הרי זה חייב
לשלם לו ,והוא שייקחו ממנו בפירוש בגלל פלוני בפני
עדים.
ה"ה – ארנון האמור בירושלמי היינו ארוחה ומשאת,
וטעמו שאלו מחוקי המלך למשכן מחמת דברים אלו איש
על חברו ואינו בדין שיפסיד זה.

.3

ת' הרא"ש :ראובן תובע מנה משמעון ,א"ל אמת
מנה היה לך בידי אבל אני תופסו בשביל שמשכנו אותי
על מס הקהל ואני לא בקהל זה שחייב לפרוע להם מס,
ואתה מפורעי המס לכן אני גובה ממך –
הדין עמו ,כיון שמשכנו אותו למס והוא תופס בממון אחד
מהקהל רשאי לגבות ממנו ,שהרי כל הקהל אחראים
זל"ז.

.4

הגמ"ר :ודוקא מס של שנה זו ,אבל מס של שנה
שעברה מאחר ונתפייס המלך אין לו לעבוט עליו.
וכ"ה במהרי"ו.

.6שו"ע)קכו/כב(:

)גבי מעמד שלושתם כשהנותן גוי

והמקבל והנפקד ישראל(

ואם העכו"ם הנותן אנס והוציא בכח מידו קודם שיתן
לישראל המקבל:
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

אם מלוה הוא – חייב הלוה לפרוע גם לישראל המקבל.
ואם פקדון הוא ונכנס העכו"ם בבית הנפקד ונטלו בחזקת
– אינו חייב לשלם לישראל המקבל ,ואפילו נטלו שלו
והציל הפקדון נוטל מן הפקדון כל מה שהוציא עליו
)הגמ"ר(:

מפני המס.
.1
ש"ך)שלטי גיבורים( :דווקא מבני מס של מלכות זו.
אבל כשמשכנו לראובן שהוא ממלכות אחרת בשביל מס
שמעון ממלכות זו ,כיון שהמלך גזלו אין שמעון חייב כלום.

א.
סמ"ע:

בכל שנה.

דווקא מס של שנה זו ,אבל מס משנה שעברה
מאחר וכבר נתפייס המלך אין להעביט אחר ,כמ"ש הגמ"ר
וכ"פ הרמ"א).(.4
וכ"ה במהרי"ו.
והש"ך)רש"ל( – והאידנא דין המלך לגבות לעולם,
ובפרט שמלכי הגויים עושים חסד עם ישראל ומרוויחים
להם המס לכמה שנים .ולכן לעולם ממשכנים.

או תשורה.
.2
ש"ך)ב"ח( :ודוקא דבר

הקצוב לכל איש ,אבל מתנה
פרטית של איש פרטי שהתנדב למלך לתת לו כל שנה – אין
שום אדם נתפס עליה ,כדמוכח במרדכי.

.4

וי"א שאין אדם נתפס.
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ש"ך :כ"כ ד"מ ,ב"י)הגמ"ר( ,סמ"ע)מהרי"ו(.
ולפענ"ד הוא בב"ב)קיג (:אמר רבא – בר מתא )בן העיר(
אבר מתא מיעבט .וה"מ באבולא וכרגא )מיסים( דהאי שתא,
אבל שתא דחליף כיון דאיפיס מלכא חליף.
ותימה למה כתבו בשם י"א ?

א.
סמ"ע:

מיהו פרנסי הקהל.

פירוש אפילו הלוו ופייסו המלך .וטעמו שהם
אפוטרופוסי הקהל ומה שלוו ופייסו לטובת הקהל
ובשליחותו עשו.

פרנסי הקהל.
פ"ת)ת' בית אפרים(:

קהל שלוו מעות כדי לתת
לשר ,והמלוה ידע מזה ,וחתמו ראשי הקהל על השטר .עתה

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

קכח6 -

בא המלוה ותובע לאיש אחד מראשי הקהל שכבר עקר
דירתו משם ,האם יכול לתבוע ממנו הכל ?
תשובה:
א .אם מבואר בשטר "רצה מזה גובה רצה מזה גובה"
יכול לתבוע הכל מזה )אע"פ שאינו דר בעיר(.
ב .לא כתב כן :
 .1אם לא נכתב "עבור הקהל" אז יש לחותמים דין
שנים שלוו שנעשו ערבים אבל לא קבלנים
)עז/א(.
 .2ואם נכתב "עבור הקהל" אז הם שליחי הקהל
ואינו יכול לתבוע ממנו כלל אא"כ היה עדיין גר
בעיר זו .אבל כיון שהוא אינו גר בעיר זו בשעת
גביה הוא פטור.

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ
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ערב בשטר ומתי נפרעים מהערב

קכט1 -

סימן קכט :ערב בשטר ומתי נפרעים מהערב.
ובו כ"ב סעיפים.

) ב"ב :קעג  -קעו(

קכט  -א

 .1המלוה את חבירו ואחר שהלוהו אמר לו אחד "אני
ערב" ,או שתבע את הלוה בדין ואמר לו אחר "הנח ואני ערב" ,או שהיה
חונק את חבירו בשוק ליתן לו ואמר לו "הנח ואני ערב"  -אין הערב חייב
כלום ואפילו אמר בפני בית דין אני ערב .א.הגה :מיהו אם פרע למלוה בציווי

הלוה חייב לשלם לו מה שנתן למלוה .

 .2אבל אם קנו מידו שהוא ערב ממון זה בין בפני בית דין בין בינו לבין
המלוה נשתעבד.

.3

ת' הרשב"א :האומר לחבירו "אני ערב לך בעד יום אחד"  -אינו כלום )וטעמו – משום שלא ביאר
דבריו על מה נתערב ,אפשר שנתערב לילך בשליחותו יום אחד או שאר עניין כיו"ב .לפיכך אפילו קנו מידו לא מהני(.

.0

ב"ב)קעג :(:ערב קבלן משתעבד לחברו מהתורה
שנאמר "אנכי אערבנו" )בראשית מג/ט(.
ערב רגיל משתעבד מדכתיב "בני אם ערבת) ",,,מישלי ו/א(.

.1

טור :בד"א שערבו בשעת מתן מעות ,אבל אם אחר
שהלווהו אמר אני ערב – אינו משתעבד רק בקניין.
כדאיתא ב"ב)קעו :(.החונק את חברו בשוק ובא אחר
וערבו – בעי קניין.
כ"פ הרמב"ם :המלוה את חבירו ואחר שהלוהו
אמר לו אחד "אני ערב" ,או שתבע את הלוה בדין ואמר
לו אחר "הנח ואני ערב" ,או שהיה חונק את חבירו בשוק
ליתן לו ואמר לו "הנח ואני ערב"  -אין הערב כלום
ואפילו אמר בפני בית דין אני ערב.
א.ד"מ)הגמ"י( :דווקא ערב למלוה אינו משתעבד
בלא קניין ,אבל אמר הלוה לערב "פרע בשבילי" אפילו
לאחר מתן מעות משתעבד )הלוה לערב לשלם לו חזרה(.

.2

ב"ב)קעג :(:הילכתא ערב אחר מתן מעות בעי
קניין ,בשעת מתן מעות לא בעי קניין.
כ"פ הרמב"ם :אבל אם קנו מידו שהוא ערב ממון
זה בין בפני בית דין בין בינו לבין המלוה נשתעבד.

.1

הנח לו.

סמ"ע :פירוש הנח לו עתה ואם לא יתן לך לאחר זמן אני
אתן לך.
אבל אם פטרו ע"פ לגמרי )שפטר הלוה מן המלוה( הוי
כערב בשעת מתן מעות שמתחייב כמ"ש הרמ"א)ח(.
כ"כ הש"ך.
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

אחר שהלווהו.
משפט הערב :י"א  -שאם

המלוה עני וקיבל עליו
ערבות ,אף לאחר מתן מעות חל הערבות אף בלא קניין,
דהוי התחייבות לצדקה )אם לא יפרע לך אני אתן( ,כמ"ש
הרמ"א רז/ט.
מ"מ יש לעיין בזה.
א .יש חלוקים על הרמ"א דס"ל שחל הערבות אף שיש
אסמכתא כיון שהוא צדקה לעני ,אלא ס"ל שאין בו
משום אמירתו לגבוה ,ולכן לא חל הערבות.
ב .יתכן שצריך לכוון שאמר כן לנדר ,שאל"כ אינו
אמירה לגבוה.

בציווי המלוה.

א.
סמ"ע :כ"כ ד"מ )הגמ"י( בלשון הזה )שדוקא שא"ל שלם
עבורי(.
אבל בהגמ"י עצמו אף שלא ציוה הלוה לערב לשלם אלא
א"ל ערבני ,הוי כאילו ציווהו לפרוע חובו !
וי"ל שהרמ"א שינה כן לדעת הרמב"ם )קל/ב( דערב הפורע
מעצמו אין הלוה צריך לשלם לו עד שיאמר לו "ערבני
ושלם" לאפוקי הראב"ד שאף בערבני לבד צריך לשלם לו
אם פרע החוב.
והש"ך " -בצווי הלוה" פירוש שא"ל "ערבני" ,וא"צ לומר
לו שלם )דלא כהסמ"ע(
] שאם א"ל בפירוש שלם פשיטא אף באדם שאינו ערב
צריך הלוה לשלם לו חזרה כמ"ש קכו/ב [.

.2

אבל קנו מידו ,,,בינו לבין המלוה.

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ
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פירוש אפילו בלא עדים ,דלא איברו סהדי אלא

לשיקרא.
וקשה :כיון שערב אסמכתא היא שאומר אם לא יפרע אני
אפרע ,וא"כ בעי בפני ב"ד חשוב .
דבשלמא בשעת מתן מעות לא הוי אסמכתא כדאיתא
ב"ב)קעו (:דבההיא הנאה דמהמני )שהיה מוכן להלוותו
בגלל שהאמין לערב( גמר ומשעבד נפשו.
אבל לאחר מתן מעות למה נשתעבד הערב שלא בפני ב"ד
חשוב ?
ובפרישה – אף לאחר מתן מעות יש קצת נאמנות והנאה,
מש"ה גמר ומשעבד נפשו.
והש"ך – ע"פ הב"י )קיג( אין בערבות אסמכתא גמורה
ולכן מהני קניין ,ועוד מ"ש ב"י)ר"ז( כשתולה בדעת אחרים
)אם לא יפרע אני אפרע( לא הוי אסמכתא.
והט"ז – לא הוי אסמכתא כיון שרואה שהמלוה האמין לו
ולא תבע ללוה בגלל שנעשה ערב ,רק שאינו גומר
ומשתעבד בלא קניין.
משא"כ בשעת מתן מעות שרואה הערב שבגללו נותן המלוה
מעות ללוה )נאמנות גדולה יותר( משעבד עצמו אף בלא
קניין.

.3

בעד יום אחד.

ט"ז :שם לשון הרשב"א – אמרו עדים שמענו ששמעון
אמר "אני ערב לראובן בעד יום אחד" – אינו כלום ,שמא
נעשה ערב ללכת בשליחותו ליום אחד ולא לעסקי ממון.
ועפ"ז אם א"ל לחברו הלוה "ואני ערב על יום אחד" ודאי
נעשה ערב גמור ע"ז ,שאין סיבה לומר שיאמר על משהוא
אחר ,אלא שהוא ערב על ההלוואה ,כל שיתבענו באותו
היום.

ערב ליום אחד.
ערוה"ש:
פירוש
לבוש – כגון שהלווהו ל ל' יום וא"ל אני ערב אם תתבע
אותו ביום פלוני ולא ישלם לך אני ערב בעדו .אבל אם לא
תתבע ממנו באותו היום אלא בימים אחרים איני ערב – אינו
כלום אף שיתבענו ביום פלוני ,דכל שהערב לא מתחייב כמו
הלוה אינו ערבות.
אבל ש"פ )ב"ח ,ש"ך ,סמ"ע( – כה"ג כן משתעבד לאותו
יום ,אלא דמיירי שלא ברור על מה התכוון ,אולי על
שליחות.
וי"א )או"ת( – המלוה דחק הלוה לפרוע לו ,א"ל הערב
הניחו ואל תתבענו היום ,וע"ז אני ערב לך בעד חובו ,אם
קנו מידו משתעבד.
ש"ך)רשד"ם( :כתב בכת"י "כל מי שיתנדב להלוות
לפלוני סך ממון אני נכנס עבורו ערב קבלן" – נראה שאינו
ערב ,כיון שלא אמר בלשון ציווי "תן לו" ,ודמי לאומר "כל
הזן אינו מפסיד" )כתובות ע (:שלא חייב.
לוה שפרע פעם אחת גם הערב נפטר ,ואינו משועבד
להלוואה שנייה שלוה ממנו .והוא פשוט .כ"פ קצה"ח.
קצה"ח – בירור שיטת הש"ך.
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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הקשה התומים :הרי ביו"ד פסק הש"ך עצמו כפרישה
שאף האומר "כל הזן אינו מפסיד" – חייב לשלם ,רק דלא
שליחותו קעביד )מ"מ להלכה כהט"ז – שפטור(.
ועוד שאף מהרשד"ם עצמו הוכיח מת' הרא"ש באומר "כל
המלוה הרני ערב או משלם" שחייב ,מדכתיב אצל שאול
"איש אשר יכנו יעשרנו המלך עושר גדול" הרי שנתחייב.
ואני מוסיף ראיה נוספת שחייב מב"ב)קמא – (:המבשרני
שילדה אשתי זכר יטול מנה – שחייב.
ותימה על הש"ך שפסק כן ,שהרי הרשד"ם עצמו לא כתב
כן אלא דרך משא ומתן.
לפענ"ד דברי הש"ך נכונים )שבערב פטור(.
אף שלעניין "כל הזן אינו מפסיד" חייב לשלם ,אבל לא
מיקרי שלוחו ,אבל לעניין ערב בעינן דווקא שליחות
להתחייב ,שהרי ערבות הוי אסמכתא שאינו מתחייב ע"פ
דיבורו לבד ]משובב נתיבות – כמ"ש הרשב"ם גמר
ומשעבד נפשיה ושליחותיה דערב קעביד מלוה ,כאילו הוא
עצמו הלוה[.
ולכן כתב הש"ך דדמי ל "כל הזן אינו מפסיד" דלא הוי
שליחות )אף דשם חייב לשלם( גם כאן לא הוי שליחות,
וכאן אף פטור כיון שבלא שליחות לא משתעבד הערב ,כיון
דהוי דרך תנאי ואסמכתא ,אלא בעינן דווקא דרך ציווי
ושליחות.
ולכן גם לא קשה "מאיש אשר יכנהו" או "המבשרני"
שחייב ,מ"מ לא הוי שליחות )והחיוב אף בלא שליחות(.
וגם בדין "כל הזן אינו מפסיד" נראה כהש"ך שחייב )ולא
הוי שליחות( ,שהרי לפי הרמב"ם )ס"מ( אדם יכול להתחייב
בדיבור בלא קניין כשהוא בלא תנאי ואין טענת השטאה
והשבעה.
אומנם למ"ש )ס"מ( שאפילו לרמב"ם אינו מתחייב בדברים
רק בדרך הודאה )דאודיתא הוי קניין( וצריך לומר אתם
עדי ,א"כ "כל הזן" אם אינו שליחות וציווי שלו לא מתחייב.
והנתיבות – חולק על הש"ך וקצה"ח ,אלא –
כהתומים – שאף שקי"ל כהט"ז "כל הזן אינו מפסיד"
דפטור ,מ"מ "כל מי שילווה אשלם לו או אני ערב" חייב,
דהוי כמו "כל הזן".
אף שקצה"ח – פטר כאן )כמו הש"ך( דבעינן דווקא לשון
שליחות "תן לו ואני פורע" ,ליתא דלא בעינן לשון שליחות,
שהרי יש תנאים )ב"ב קעה (:שאף שלא בשעת מתן מעות
מתחייב הערב ,ולא בשעת מתן מעות ודאי לא אמר לשון
שליחות דתן לו ,רק אני ערב ,ואף לפוטרים לא בגלל
שליחות אלא מטעם שלא על אמונתו הלווהו.

סיכום :מי שיתנדב להלוות לפלוני אני ערב קבלן
עבורו.
ש"ך – לא הוי ערב ופטור.
כ"ד קצה"ח – דבערב בעינן שליחות וליכא.
תומים – חייב ,שהרי "כל הזן אשלם לו" חייב.
כ"ד נתיבות – ולא בעינן שליחות בערב.
מ"מ אם אמר "כל שילווה לפלוני אינו מפסיד" או "כל הזן
אינו מפסיד" לא הוי ערב.

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

חו"מ
חלק
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ערב בשטר ומתי נפרעים מהערב

ערוה"ש :סיכום – מקרים בהם משתעבד אף שלא
בשעת מעות.
א .אם קנו מידו.
ב .אם ב"ד רוצים לגבות מהלוה ,וא"ל הערב "הנחוהו
ואני ערב" משתעבד ,דבהאי הנאה שב"ד האמינוהו
גומר ומשעבד נפשו.
ג .א"ל הערב למלוה "החזר המשכון ואני ערב" משתעבד
דהוי כשעת מתן מעות.
ד .כשפטר המלוה את הלוה על פי הערב.
ה .היו מעות של לוה ביד ערב בשעה שנעשה ערב
נשתעבד ,ולא הוי אסמכתא כיון שאין הפסד לערב
שהרי מעות הלוה בידו ,שהרי בלא"ה יש על הערב
שעבודא דר"נ מהמלוה.
והש"ך – חולק ,רק כשמעות ההלוואה ביד ערב
משתעבד אבל לא ממון אחר.

וי"א – שאף בכה"ג משתעבד ,דמלוה להוצאה ניתנה,
אא"כ לא היו ללוה נכסים שאז נשתעבד מר"נ )או"ת(.
ערוה"ש :אף אם נתחייב הערב עד לשנה ,ובתוך השנה
פרע וחזר ולוה – נפטר הערב.
ואם אמר "אני ערב לעולם עבור פלוני עבור סך זה" -
נתערב גם להלוואה אחרת על סך זה.
משפט הערב)רשד"ם( :אם נתערב שילווה סכום
של מנה לשנה ,הלוה לו  50ופרע תוך שנה – נפטר הערב
אף שיחזור וילווה לו עוד  50תוך השנה ,שקבלת ערבות
חלה על ההלוואה הראשונה בלבד.
וצ"ע אם הלוה  50נוספים תוך השנה קודם שפרע הלוואה
ראשונה אם חלה הערבות על שני הסכומים.
משפט הערב)רשד"ם( :אם קיבל המלוה ערב נוסף
אין נפטר הערב הראשון.

קכט  -ב

 .1אמר להם בשעת מתן מעות "הלוהו ואני ערב" -
נשתעבד הערב ואין צריך קנין.

א.הגה :ואפילו לא נתערב בהדיא רק שאומר למלוה להלוות ללוה "כי בטוח הוא" ועשאו על
פיו ,והיה שקר  -חייב לשלם לו דהוי כאילו נתערב לו )מהרי"ו(.

.2וכן אם בית דין עשו אותו ערב )אף שהוא לא בשעת מתן מעות(  -נשתעבד ,אע"פ
שלא קנו מידו ,כגון שהיו בית דין רוצים לגבות מהלוה ואמר להם
"הניחוהו ואני ערב לכם" ,א.הואיל ויש לו הנאה שהאמינוהו בית דין
באותה הנאה שעבד עצמו:
.1ב"ב)קעו:(.

הילכתא ערב בשעת מתן מעות לא

אלא א"ר אשי

בעי קניין.

א.ד"מ)מהרי"ו(:

אמר למלוה להלוות ללוה כי

הוא בטוח ,ועשה על פיו:
אם היו מקולקלים בשעת שאמר לו – חייב לשלם לו,
דהוי כאילו נתערב לו וחייב לשלם ,דלא גרע ממראה
דינר לשולחני )שו/ו(.
ואם נתקלקלו אח"כ – פטור ,כי הלשון "כי בטוח הוא"
אינו לשון ערבות.

.2

הערב אם לא יפרע לך אני אפרע ,והוי אסמכתא שבוטח לבו שהלוה
יפרע( ?

טור :ערב ב"ד לא בעי קניין.

ב"י :לכאורה נראה – שנעשה הערבות לפני ב"ד.
√אבל הרמב"ם – נעשה בפני ב"ד לא הוי ערב ,אא"כ
היו ב"ד רוצים לגבות מהלוה וא"ל "הניחוהו ואני ערב",
הואיל ויש לו הנאה שהאמינוהו ב"ד באותה הנאה
משעבד נפשו.
א.ב"ב)קעג :(:אמר רב אשי לאמימר – הרי
אסמכתא לא קניא ,איך ערב שמתעבד )פרשב"ם – שאומר

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

– בההיא הנאה דמהימן ליה גמיר

ומשעבד נפשיה.

ת' שבסוף חזה התנופה :ראובן מכר מלבוש ללוי על
תנאי ידוע ושיתן לו ערב לקיים התנאי ,ואם לאו יחזיר לו
המלבוש .לוי לבש המלבוש ורק לאחר זמן בא שמעון ונעשה
ערב ולוי ברח.
אין שמעון יכול לטעון שאינו ערב כיון דהיה לאחר מתן מעות,
כי ראובן לא רצה למכור עד שיהיה בטוח במעותיו ולא קנאו
לוי אף שלבשן עד שנעשה שמעון ערב )ואז הוי שעת מתן
מעות(.

נשתעבד הערב.
.1
ערוה"ש :אין חילוק עם הערבות היתה על מלוה ע"פ או
בשטר :בשעת מתן מעות  -משתעבד ,לאחר מתן מעות  -לא
משתעבד אלא בקניין ,ובלא קניין לא משתעבד אפילו לגובת
מב"ח.
יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ
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נשתעבד.
משפט הערב)ת' בית אפרים(:

אף אם לא ידע
הערב שהמלוה הילווה משתעבד .כגון שאמר למלוה אם
תלווה לפלוני אני ערב .והלך המלוה והילווה לפלוני שלא
בפני הערב ולא ידע הערב  -עכ"ז נשתעבד הערב ,כיון שיש
לו הנאה שהילוה ע"פ דיבורו.
ולכן אם שלח הערב כתב למלוה שאם ילווה הוא ערב ,אף
שלא ידע הערב שהילוה – נשתעבד.
משפט הערב)רעק"א( :אם חתם הערב בשטר חייב,
אף שלא ידע מי יהיה המלוה ,כיון שמתחייב בשטר
נשתעבד.
ולפ"ז :ערב שנתן צ'ק ללוה וא"ל תוכל למסור צ'ק זה למי
שילווה לך ואני ערב לשלם – מתחייב כמו התחייבות
בשטר.
מ"מ י"א )עטרת שלמה( – דצ'ק גרע משטר.

כי בטוח הוא.

א.
סמ"ע :פירוש ולא היה בטוח בשעה שאמר לו ,אבל אם
היה אז בטוח אלא שאח"כ נתקלקל – פטור ,כי הלשון
"בטוח הוא" אנו לשון ערבות )מהרי"ו(.

חייב לשלם.
ש"ך :ויש"ש פסק – דפטור ,אא"כ א"ל "חזי דעלך
קסמכינא" ואפילו למאן דס"ל )שו/ו( שאצ"ל "חזי וכו"
וחייב ,מודה כאן שפטור כיון שאינו מוכרח לעשות כן .כ"כ
הג"א )ר' אפרים(.
וקשה לרמ"א שב )שו/ו( פסק שצ"ל "חזי ",,,וכאן לא
כתב ,וכ"ש לפי הרש"ל שכאן לכו"ע צ"ל ?
וצ"ל דגם הרמ"א איירי מזה שיש הוכחה שסומך עליו אף
שלא א"ל "חזי"  ,שכתב "עשאו על פיו" שאז א"צ לומר
)כמ"ש רי"ף ,רמב"ם(.
]סיכום :צ"ל "חזי" או שיש הוכחה שסומך עליו [.
נתיבות :משמע מהש"ך שהחיוב הוא לא מטעם ערב אלא
מדין גרמי .ונ"מ אם מת יורשים פטורים דגרמי אינו אלא
קנס ולא קנסו בנו אחריו.
אך או"ת – פסק כדעה ראשונה ,שא"צ לומר "חזי. ",,,
מ"מ רו"פ – חלקו על האו"ת ) משפט הערב (.
ערוה"ש :ונ"ל להכריע
כשהמלווה שאל ממנו אם הלוה בטוח והשיבו כן ,אם לא
א"ל שעליו סומך – לא נתחייב הערב.
אבל כשהלה בא למלוה וא"ל תלווה לפלוני כי בטוח הוא,
אף שלא א"ל שעליו סומך – חייב.
וכה"ג חייב אף שלא ידע מצבו של לוה ,דהוי מזיק כיון שלא
ידע ,אא"כ ירד מנכסיו אחר ההלוואה.

חייב.
נתיבות)ש"ך(:

אם הוא בקי במצבו ,כגון שותפו –
פטור דהוי כמו מראה דינר לשולחני אומן שפטור ,דהוי
אונס.
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

קכט4 -

כי הוא בטוח.
משפט הערב)ת' קצה"ח( :אם שניים יעצו על אחד
שהוא בטוח ,כיון שא"א לקבוע על מי סמך – שניהם
פטורים ,שאין המייעץ חייב אלא בברי הזיקא ולא בספק.
משפט הערב :ספר יהושע – א"ל המייעץ בלשון
שאינו ודאי – אינו חייב .מ"מ אם ברור למייעץ שהמלוה
סומך עליו – חייב.

2א .באותה הנאה.
משפט הערב :ולכן כאשר

אין המלוה מאמינו י"ל

דאין חל ערבות:
 אם המלוה היה מלוהו גם ללא ערב וליתר בטחוןביקש ערב – יש להסתפק אם חל הערבות.
ולכן ערב בשידוכים כשמסתבר שאף ללא ערב היו
המחותנים מתחייבים  -י"א שא"א לגבות מהערב
)עטרת חכמים ,הגרז"נ גולדברג ,אכן הרבה בתי דינים
לא פוסקים כן(.
 כשיש למלוה משכון או מעות מהערב י"ל דלא חלהערבות ,כיון שלא האמין המלוה לערב אלא סמך על
המשכון )ערך שי(.
משפט הערב :ערבות על סכום גדול מהחוב –
 אין הערב משתעבד רק על חוב ההלוואה ולא יותרמסכום ההלוואה.
 החזיר המלוה המשכון ע"פ הערב וערך המשכון פחותמההלוואה :
רדב"ז – מתחייב על כל ערך ההלוואה )כיון שאצל
המלוה היה המשכון שוה כנגד כל ההלוואה(.
לאפוקי שער המשפט – שמפקפק בזה.
 יש אופן שמתחייב הערב יותר מההלוואה ,כגון קנהבהקפה ולא שילם ורוצה להמשיך לקנות בהקפה
והמוכר לא מוכן אא"כ יביא ערב על מה שכבר הקיף
ועל מה שמקיף עכשיו – נשתעבד הערב על הכל
)מהריב"ל( ,שהכל נחשב חוב אחד.
 שילם מעות לסוכן תמורת סחורה שיספק ולא הסכיםלגמור המקח עד שיעמיד לו ערב על הסחורה – חל
הערבות על הסחורה ,ולכן אף אם הסחורה שוה
עכשיו יותר מהמעות ששילם הקונה מתחייב הערב
לשלם כל ערך הסחורה.
מ"מ אם עדיין לא שילם הקונה המעות רק קצצו המקח
לא חל הערבות.
משפט הערב :התחייבות על סכום שאינו קצוב
 כנה"ג :אין ערבות חלה על סכום שאינו קצוב.כ"כ גרעק"א)אובל יעקב(.
ואף אם עשה קניין עדיין הוא ספקא דדינא
 מ"מ אם אפשר לשער הסכום חלה הערבות ,כגוןשחותם על תשלום לקניית דירה )שהסכום ידוע
בערך(.
וכן אם ניתן סכום למעלה שההלוואה לא תהיה יותר
מסכום מסוים חלה הערבות )נתיבות בשם או"ת(.

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ
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ולכן בגמחי"ם שיש גבול על גובה ההלוואה חל
הערבות אף שעדיין לא סיכמו על גבוה ההלוואה.

קכט  -ג

 .1אם על פיו החזיר
בשעת מתן מעות.

-

קכט5 -

אף בהלוואה שאינה קצובה שלא חלה הערבות ,אף
ששילם הערב חייב הלוה להחזיר לו )בני יעקב(.

)המלוה(

שטר או משכון  -הו"ל ערב

.2הגה :וכן אם פטר )המלוה את( הלוה על פי הערב הו"ל כערב בשעת מתן מעות )מרדכי ותוספתא(.
א .ויש אומרים דאם היו לערב מעות של לוה בידו בשעה שערב נשתעבד בכל ענין )מהרי"ו(:

.1

מרדכי :אם על פיו החזיר
)ללוה(  -הו"ל ערב בשעת מתן מעות.

)המלוה(

שטר או משכון

רשב"א :ראובן ושמעון שותפים שלוו מנה מלוי ,כשבא לוי
לקבל חובו לא הביא שטרו ולא רצו לפורעו.
לבסוף נתרצה שמעון אחר שא"ל ראובן פרע לו מעות השיתוף
ואני אתן לך השטר )כשאקבלהו מלוי( לזמן פלוני .אח"כ מת
לוי ויורשיו הוציאו השטר וגבו בו שנית.
טוען שמעון מראובן שותפו שישלם הכל מדין ערב ,והלה טוען
שאינו ערב אלא עצה השיאו – הדין עם שמעון ,שכל העושה
מעשה ע"פ אחר ,אותו אחר חייב מדין ערב.

.2

מרדכי)ת' מהר"ם( :שר אחד היה חייב
לראובן ,והקהל היו חייבים לשר ונדרו לשלם לראובן מן
המס הואיל וראובן פטר השר – חייבים לשלם לראובן
דהוי ערב בשעת מתן מעות.
כ"כ הרשב"א.
א.מהרי"ו – אע"פ שערב שלא בשעת מתן מעות לא
משתעבד ,כאן משתעבד מאחר והיה לערב )לקהל( מעות
השר בידו בשעת הערבות.
√וד"מ – לא נראה טעם זה ,שהרי מהרי"ו תלה טעם
מאחר וראובן פטר השר הוי כשעת מתן מעות.

שהחזיר השטר או המשכון.
.1
פ"ת)רדב"ז( :אם המשכון אינו שוה כנגד מעותיו )אלא
פחות( ,האם הערב יכול לומר שמעותיו היתרים על המשכון
אינו ערב  -מסתבר כיון שהלוה מחזר לפדות משכונו משמע
שאינו רוצה למוכרו ,וא"כ הוא שוה כנגד כל החוב ונעשה
ערב על כל החוב ,כיון שא"ל תחזיר המשכון ואני פורע לך.
ובשער משפט – קשה להוציא ממון ע"פ סברא זו.
ולפענ"ד – מספקא לאידך גיסא מ )שנו/ז( שאף כנגד שויו
אני ערב.

והוא ערב שהלוה יפרע לו – כיון שע"פ מהרש"ם )ר"י
מיגאש( משכון שנלקח שלא בגוביינא של ב"ד אין בו קניין
דרבי יצחק ,א"כ ג"כ החזרת המשכון לא חשוב הוצאת ממון
על פי הערב ולא נתחייב הערב )דלא הוי שעת מתן מעות(.
כ"כ גרעק"א.
משפט הערב)חו"י( – וכן אם הלוה היה אסור בערכאות
כדי שיפרע חובו למלוה ,וע"פ דברי הערב הוציאוהו לחירות
שאמר שאם לא יפרע הלוה אני אפרע – לא חל הערבות,
וכיון שאין בשחרור קניין ממון לא חשוב הוצאת ממון ע"פ
שישתעבד הערב.

.2

פטר הלוה ע"פ הערב.

סמ"ע :פירוש פטר הלוה לגמרי מיד ע"פ ערבותו ,שא"ל
"מעתה אין לי עסק עמך כי עם הערב" לכן משתעבד הערב
אף שהוא לאחר מתן מעות.
כיו"ב כתב הרמ"א )קכו/ב( :וכן אם המקבל פטר הנותן
לגמרי צריך זה שהמעות בידו לתת למקבל דהא לא גרע
מערב דעלמא .

א.
סמ"ע:

היו לערב מעות של לוה.

פירוש בכל עניין אפילו אחר מתן מעות ואפילו
לא פטר הלוה לגמרי ,נשתעבד הערב.

המעות של לוה )מהרי"ו(.
והש"ך :מעולם לא עלה כן ע"ד המהרי"ו ,דמה בכך שיש
בידו מעות הלוה ,ולא קאמר מהרי"ו אלא כשהמעות עצמם
שהלוה ללוה נמצאות ביד ערב והוא ערב לפורעם אז
נשתעבד ,שאל"כ פטור .וכן עיקר.
והנתיבות)או"ת(  -אף אם היו מעות ההלוואה עצמה בידו
פטור ,דהלוואה להוצאה ניתנה.

החזיר שטר או משכון.
משפט הערב)שי למורה( :גבו

מהלוה חפץ
בהוצאה לפועל ,ואמר הערב למלוה שיצווה להחזיר החפץ

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ
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קכט6 -

קכט  -ד

 .1ערב היוצא לאחר חיתום שטרות ,דהיינו לאחר
שחתמו העדים בשטר כתב "ואני ערב" וניכר שכתב ידו הוא זה או
שהעדים מעידים עליו:
א.י"א  -שמשתעבד בלא קניין לגבות ממנו מב"ח )דסגי בכתיבה בשטר(.
ב.וי"א  -שאינו משתעבד אלא בקניין.
ג .ולהרמב"ם אפילו ערב היוצא קודם חיתום שטרות צריך קניין כל
שלא נכנס ערב אלא לאחר מתן מעות:
.1ב"ב)קעה :(:תנן

– ערב היוצא לאחר חיתום

שטרות גובה מנכסים ב"ח.

סיכום השיטות:
א.ראב"ד – משתעבד בשטר אף בלא קניין לגבות
מב"ח ,דהו"ל כמו )כתובות קא (:מנה אני חייב לך
בשטר ,שמשתעבד אף בלא קניין.
כ"כ הרמב"ן ,רשב"א.
ב.הרמ"ה – אינו משתעבד בלא קניין.
כ"כ ה"ה ]רמב"ם[.
ג.ה"ה :לרמב"ם נראה שמצריך קניין אפילו ערב
היוצא קודם חיתום שטרות .מפני שהוא מפרש כל
הסוגיה אחר מתן מעות וקודם חתימה שצריך קניין.
שדעתו כל שנמסרו לו כבר המעות הוי לא שעת מתן
מעות ובעינן קניין.

.1

שהעדים מעידים.

סמ"ע :צ"ל "עדים" בלא ה  ,ור"ל עדים דעלמא ול"ד
עדי השטר.

כתב )בשטר( ואני ערב.
ערוה"ש :ואם כתב לו שטר ערבות אינו

מועיל כלום

אא"כ כתב בשטר ההלוואה ג"כ כדלקמן.
אא"כ עשה קניין אזי מהני שטר הערבות לטרוף אפילו
ממשועבדים )ב"י(.
ואם עשה קניין לבד גובה רק מב"ח.
וי"א – דבקניין טורף ממשועבדים אפילו בלא שטר ערבות,
דגם בערבות יש קול )סמ"ע(.

וי"א שמשתעבד בלא קניין.

א.
סמ"ע :טעם מחלוקתם

ראב"ד ס"ל – שדומה למתחייב לחברו וכתב לו השטר
אני חייב לך מנה – דחייב )מ/א(.
והרמ"ה ס"ל – דכאן כיון שמשעבד עצמו בערבות שהוא
אסמכתא גרע טפי ממחייב עצמו לגמרי.
וכ"ד הרמב"ם שמצריך קניין אפילו ערבות היוצא קודם
חיתום שטרות ,ואפילו כתב בו ופלוני ערב )בוי"ו(.
ואם קנו מידו ס"ל שאינו גובה אפילו מב"ח.
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

בקניין )ק"ס(.

ב .אלא
משפט הערב:

בקניין כסף חל הערבות רק לפי דעה
ראשונה )א , (.דכיון שחל הערבות בשטר ה"ה שיחול
בקניין כסף.
אבל ל ב' דעות האחרות שערבות יש בה אסמכתא לא חל
אלא בק"ס ,הרי שקניין כסף אין מספיק גמירות דעת כמו
בק"ס ,ולא חל הערבות.
קצה"ח – ה"ה בקניין אודיתא לא מהני רק לדעה ראשונה.

בערב קבלן.
מחנ"א – משתעבד אפילו בשטר אפילו אחר מתן מעות,
דבקבלן לאו אסמכתא היא.
מ"מ רו"פ – אף בקבלן לא נתחייב )קצה"ח ,ת' צ"צ(.

אינו משתעבד
משפט הערב :אף באופן שלא חל הערבות –
הגרעק"א – מ"מ חייב מדין גרמי ,כיון שבפועל סמך עליו
המלוה.
אך הבית יצחק – חולק ,לא הוי גרמי.
מ"מ :מוטל על הערב להשתדל עם הלוה שיפרע לחברו.

אלא בקניין.
משפט הערב :כתב הערב שלא בשעת מתן מעות שטר
התחייבות על ההלוואה והתנה עם המלוה שאם לא יפרע
הלוה יגבה ממנו ע"פ שטר זה ,ולא נזכר בשטר שהוא עניין
ערבות כלל :
שוב"י – כיון דהוי כערבות – לא חל הערבות לאחר מתן
מעות אלא בקניין )כמו דעה זו(.
ושו"ת מהרש"ם – כיון שהוא שטר התחייבות בפ"ע ללא
קשר לערבות מתחייב הלה )ולא מדין ערב(.
להלכה הוי ספקא דדינא ,וא"א להוציא מהערב.
כ"כ שו"ת מהרי אזענזיל.
ולכן :בגמ"ח שמבקשים צ'יק מהלוה ,אם מסר הלוה צ'יק
של חברו )דהוי כהתחייבות של החבר( אחר הלוואה – לא
חלה ההתחייבות וא"א לגבות מהצ'יק.

ג.
ש"ך:

ולהרמב"ם ,,,צריך קניין.

לח"מ – קשה על הרמב"ם שהרי אדם יכול לחייב
עצמו בלא קניין )מ/א( .ובכתובות)קב (.מדמי להדדי ?
יח ִתי:
ש ָ
ָ
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ול"נ דלא קשה ,מה שהגמרא מדמה מחלוקת ר' ישמעאל *
בן ננס )ב"ב קע"ה( כיון דס"ל דאיירי אף למ"ד אסמכתא
קניא ,אבל לדידן דאסמכתא לא קניא ,ובערב הוי אסמכתא
לכך לא מהני רק בקניין.

קודם חיתום שטרות

קכט7 -

סמ"ע :אפילו כתב לו שטר בפני עצמו ,כל שניתן רק
בתורת ערבות )שאם לא יפרעך יהיה שטר זה עלי( לא מהני
לרמב"ם דבעי קניין.
נתיבות – אבל נתן שטר בפירוש על עצמו – בודאי חייב.

קכט  -ה  .1הטור :כשם שאין הערב משתעבד אלא בקנין ,או
בשעת מתן מעות ,או בבית דין  -כך הקבלן אינו משתעבד אלא באחד
מדרכים הללו שאין חילוק ביניהם אלא לענין שעבוד כתובה ,או נדוניא
לחתן כמו שנתבאר בטור אבן העזר )סימן קב סעיף ו(.
 .2כל היכא דבעי קנין אי לא קנו מיניה אינו גובה אפילו מנכסים בני
חורין אפילו כתב לו שטר.
א.הגה :ואפילו נתן לו תקיעת כף אם הוא במקום שלא נהגו לקנות בכך )רי"ו( ,ומ"מ כופין
אותו לקיים שבועתו )ד"ע( .וע"ל סימן עג סעיף ח.
 .3מי שנתן מתנה לחבירו)פירוש התחייב לתת לו( ואמר ליתנה לו לאחר זמן והעמיד לו ערב:
א.י"א דהוי כערב בשעת מתן מעות )רבנו ירוחם ,ותוספות(.
ב.ויש חולקין )הגהות מרדכי שם ,ותשובת רשב"א(:

.2

טור :כל היכא דבעי קנין אי לא קנו מיניה אינו
גובה אפילו מנכסים בני חורין אפילו כתב לו שטר.
פרישה – ר"ל אפילו כתב לו שטר בעדים שהוא ערב לו
 לא מהני ,אף שבמלוה מהני שטר זה אף לגבותממשועבדים מ"מ ערב לא משתעבד אלא בקניין.
וכ"מ מהרמב"ם.
מ"מ דעת הרמב"ן והרשב"א – משתעבד בשטר )ואף
בכת"י( לאחר מתן מעות אף בלא קניין.
א.רי"ו :אפילו תקע לו כפו לא נשתעבד.
ד"מ – ואף דלא הוי קניין מ"מ חייב לקיים תקיעת כפו
דהוי כשבועה.

 .3מי שחייב עצמו לתת מתנה לחברו ונתן
ע"ז ערב:
א.רי"ו – נשתעבד ,ואף דלאו מידי חסריה כיון שלא
עביד מצוה משתעבד ואף שלא קנו מידו ,דהוי כערב
בשעת מתן מעות.
ב.והרשב"א – לא משתעבד ,עד שיתן המתחייב
מתנה ויחזור הערב ויאמר למקבל תן לי ואני ערב .כ"מ
מרש"י.
טור)גאון( :המקנה לחברו מנה במעמד שלושתם ונתן לו
ערב – אף שלא בקניין נשתעבד ,דהוי ערב בשעת מתן מעות,
שהרי עכשיו נתחייב לוי לראובן במעמד שלושתם.

ב"י :ראובן שאמר לשמעון תן מנה ללוי שאני חייב לו ואח"כ
אפרע לך ,אמר שמעון ללוי אתן לך מנה ,ועי"ז פטר לוי את
ראובן לגמרי.
מהתו"ס משמע – ששמעון חייב ללוי מדין ערב ,כיון שע"פ פטר
לוי לראובן הוי כשעת מתן מעות.

כך קבלן.
.1
ערוה"ש :ג' מיני ערב הם
א .ערב סתם – לא משתעבד לכתובה.
ב .ערב קבלן – משתעבד לכתובה.
ג .נשא ונתן ביד – לא שייך רק בשעת מתן מעות.

אלא לעניין שעבוד כתובה.
סמ"ע :פירוש דערב רגיל אינו משתעבד לכתובה:
לטור – בלא קניין אבל בקניין משתעבד.
לרמב"ם והמחבר – אפילו בקניין לא משתעבד.
וטעם הדבר :כיון כשעושה מצוה )לחתנם( ולא חסרה כלום
)שלא הפסידה האישה כלום מכיסה(.
אבל קבלן נשתעבד אף בלא קניין.
ובערב דנדוניה יש טעם דמצוה מש"ה יש מחלוקת.
מ"מ לכו"ע ערב דנדוניה יכול לחזור בו קודם נישואין
ואפילו קנו מידו כיון שעדיין לא נעשה מעשה.
ולדידן הערבות היא על הקנס שלא יוכלו לחזור משום בושה
ולא לערבות נדוניה ,ולכן לא יכול לחזור בו.

.2
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

אפילו כתב לו שטר.

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ
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סמ"ע :אם מהני שטר לערבות ,מחלוקת בסעיף ד ,וכאן
בא לומר דלמ"ד דבעי קניין לא מהני שטר ,ר"ל אפילו כתב
לו שטר בפ"ע על הערבות לא מהני.
ומה שסתם בס"ז – אם כתבו אחר חתימת העדים אינו גובה
אלא מבני חורין .משמע שמב"ח גובה ! התם מיירי שהיה
קניין.
והש"ך – מ"ש הסמ"ע מחלוקת בס"ד אינו מוכרח.
דאפשר שאף הראב"ד מודה ששטר גרוע מאחר חיתום.
וצ"ע.
רי"ו :הנותן מעות למחצית שכר ונעשה לו ערב בעד
השבח ,אע"ג דלא מידי חסרי ,מ"מ כיון דלאו מצוה
קעביד – משתעבד בלא קניין כדין ערב בשעת מתן
מעות.
כ"פ הסמ"ע.
והש"ך – מיירי שהנותן העמיד ערב למקבל שיתן לו
מהשבח בעד טרחתו .היכלך הו"ל כשעת מתן מעות ,ואע"ג
דשבח אינו בעין מ"מ אם לא היה מקבל השבח לא היה מוכן
לטרוח ,והו"ל כאילו שכרו בכו"כ שיעסוק בעסק.
אבל המקבל עצמו אסור להיות ערב בעד השבח )דהוי
ריבית( ,וגם אם העמיד ערב הו"ל לגבי השבח השייך לנותן
שלא בשעת מתן מעות שאינו משתעבד רק בקניין.
וקצה"ח – יתכן אף בערב שהעמיד המקבל ,כיון שחלק
הפקדון בעסקה הוא של הנותן והרווחים שלו ,ולכן העמיד
המקבל ערב שהרווחים יתן לנותן חלקו ,והו"ל כאילו הנותן
מלוה למקבל הרווחים ע"פ ציווי הערב בשעת מתן מעות.
והנתיבות – ליתא ,שהרי כשנולד הרווח כבר הוא תח"י
המקבל ולא הוי כהוציא מעות על פיו.
ול"ד ל )פא/לא( שנים שקיבלו עסקה שהם ערבים גם בעד
השבח ,דשם כיון שעסקו יחד חזרו ונעשו על השבח כשנים
שקיבלו יחד ונעשו ערבים .משא"כ כאן שאין הערב כאן
בשעה שמקבל השבח לידו.
משפט הערב :ערבות על עסקה )חצי הלוואה וחצי
פקדון(.
א .על חלק ההלוואה שייך ערבות כמו כל הלוואה.
ב .על חלק הפקדון חל רק ערבות סתם ,אבל ערב קבלן
לא חל על פקדון ,שהקבלן נעשה שומר וכיון שיש לו
רשות מהנותן למסור הכסף למקבל ממילא פקעה
שמירתו של הקבלן.
ג .על חלק שבח של הפקדון:
קצה"ח – חל ערבות ,כיון שהשבח נעשה ג"כ פקדון
חל הערבות עליה.
נתיבות – לא חל הערבות ,דהוי כ "ראוי".
מ"מ בערב קבלן :לכו"ע חל ,דהוי כאילו הוא עצמו
הלוה וא"צ הנאת מעות.
ד .על חלק השבח שעל ההלוואה )מיירי בעיסקא עם גוי
שלא שייך ריבית( – לא חל ערבות ,כיון שהמעות
אינם של המפקיד ולכן אין כאן הוצאת ממון בשבח
כלל.
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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נתיבות :ולפי הש"ך שהנותן מעמיד ערב ,ה"ה בשכירות
מטלטלים שהעמיד לו ערב בעד השכירות )שיתן לו רווח
שיצא מהשכירות בגלל שהמקבל טורח בשכירות מטלטלים(
הוי כשעת מתן מעות.
אבל ערב לגוי בעד ריבית לא הוי ערב בשעת מתן מעות.
משפט הערב – ה"ה ערבות על דמי שכירות פועל ,שאם
המשכיר לא ישלם לפועל – ישלם הערב ,והוי כשעת מתן
מעות ,שהרי המשכיר נהנה כל שעה מפעולת הפועל.

משפט הערב :חיוב ערבות על מניעת ריוח
ערב על חברו על רווחיו ,כגון השולח שליח עם כסף לקנות
סחורה בזול כדי להרוויח ,וקיבל עליו הערב שאם השליח
לא ירוויח ישלם הערב הרווחים שהיה אמור להרוויח :
ריטב"א)רבו( – חל הערבות .כ"כ נתיבות בשמו.
√אומנם מהרש"ם – כל הראשונים חלקו עליו ,דמבטל כיסו
לא שייך ערבות ,כיון שהרווח עדיין לא בעולם לא מיקרי
הוצאת ממון.
כ"כ שו"ת ח"א ,חזו"א.
מ"מ בקניין לכו"ע חל הערבות.

מ"מ כופים אותו לקיים שבועתו.

א.
סמ"ע :ונ"מ שכופין אותו רק מדין שבועה –

 אם מת אין כופין יורשיו. ואפילו בחייו אין ב"ד יורדים לנכסיו רק מנדים אותולקיים שבועתו.
 אם נשאל על שבועות פטור.לאפוקי הע"ש – )שכתב נ"מ אחרת( שאם בכל זאת פרע
התוקע כף למלוה ,כיון שאינו חייב מדין ערבות אלא מדין
שבועה – א"צ הלוה לחזור לפרוע לו מה שפרע ללוה.
וליתא  ,כיון שעל פי הלוה נתן תקיעת כף נתחייב הלוה
להחזיר לו מה שיפרע עבורו ,והו"ל כאילו ביקש ממנו
שיפרע עבורו.
כ"פ ערוה"ש.

.3

מי שנתן מתנה.

סמ"ע :וכ"נ עיקר ,וטעמו דבשעת מתנה )מה שהבטיח(
הוי כשעת מתן מעות.
לאפוקי הע"ש – שפסק כי"ח ,שאין לומר באותה הנאה
שנאמן לו משעבד נפשו.
והש"ך  -ולענ"ד כהע"ש ,
 כנ"ד דעת הראב"ד ,בעה"ת. מ"ש רי"ו מהתו"ס ,אין ראיה מהתו"ס ,שאף שהתו"סדמפרשים דתרתי בעינן )מתי לא משתעבד ערב
דכתובה כשיש מצוה ולא מידי חסריה( משום דס"ל
דערב דכתובה לא משתעבד אפילו בקניין ,ולכן כאשר
אינו מצווה משתעבד ,מ"מ במתנה דלא מידי חסריה
הוי כלאחר מתן מעות ,קניין מיהא בעינן.
]כלומר :כשיש רק תנאי אחד ,מידי חסריה אף המצוה,
או אינה מצוה אף דחסריה משתעבד .מ"מ בעי קניין [.

על מה חל הערבות.

יח ִתי:
ש ָ
ָ
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ערוה"ש :ערבות חל בכל דבר ממון ,בין הלוואה או
שאלה ושכירות או פקדון ,בין מעות או מטלטלים וקרקעות
ועבדים ושטרות.
דגם בקרקעות יש ערבות – כגון המוסר קרקע שיעבוד בה
כו"כ שנים ,ואם יקלקלה ישלם הערב.
ערבות בשטרות – שא"ל תן שטרך ללוי ואני ערב שאם לא
יחזיר לך עד זמן פלוני אני אשלם.
וערבות שאין הנאה לערב :כגון שא"ל זרוק מעותיך
לים ואני אשלם ,יש מחלוקת אם מהני :

קכט9 -

לדעת הרא"ש – לא משתעבד .כ"ד הרשב"א והתו"ס.
ולדעת הר"ן)רמב"ן( – משתעבד.
עיין סוף קל"ב.
ומשפט ערב – אין הערבות חל על שומר פקדון )שאם
השומר לא ישלם בהפסד ,ישלם הערב( כיון שאין שום
הנאה והוי כדין זרוק מנה לים )מחנ"א(.

קכט  -ו

.1נעשה לו ערב בקנין:
א.וכתב לו שטר יש לו דין מלוה בשטר לטרוף ממשעבדי.
לא כתב לו שטר ,אע"פ שנעשה ערב בקנין  -דינו כמלוה על פה ואינו
גובה אלא מבני חרי.
ב.וי"א דהיכא דקנו מיניה  -טורף ממשעבדי ,אע"פ שלא כתב לו שטר.
.2ב"י :ונראה לי דבערב ב"ד לדברי הכל  -גובה ממשעבדי ,אפילו לא כתב
לו שטר ,דהודאה בבית דין כשטר דמיא:

.1

:

נעשה ערב בקניין.

א.רב האי – אם כתב הערבות בשטר גובה
ממשועבדים .לא כתב בשטר גובה רק מב"ח.
ב.והרמ"ה – כל שקנו ממנו )אף בלא שטר( גובה
ממשועבדים.

ב"י :לרב האי קניין בלא שטר לא גובה ממשועבדים ,טעמו –
נמ"י – אף שקניין לכתיבה עומד ,מ"מ אינו עומד לכתוב בו
אחריות ושאר ייפויים )שיכול לטרוף ממשועבדים( ,אא"כ התנה
עמו בשעת קניין.
ב"י – ולא נהירא ,שאפילו בסתם אמרינן אחריות ט"ס .אלא
טעמו כיון שלא נתחייב מצד עצמו אלא מצד שנעשה ערב
לאחרים כל שלא נכתב אין לו קול.

.2

ב"י :בערב ב"ד נראה שמודה רב האי דכמלוה בשטר
דמיא ,ואצ"ל שמודה בערב היוצא קודם חיתום שטרות
וכתוב בו ופלוני ערב ששטר גמור הוא.

רשב"א :מי שנעשה ערב לחברו וקודם שהספיק המלוה לתת
המעות א"ל הערב שחזר בו – לא נעשה ערב ,שכל עצמו של
ערב אינו משתעבד אלא משום שעל אמונתו הלווהו ,וכאן לא
על אמונתו הלווהו .ועד שעת מתן מעות יכולים המלוה ,לוה,
הערב והקבלן לחזור בהם.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

סה"ת מלוה שבא לחנוק הלוה שיפרע לו ,ובא אדם ונתערב
בעבורו – אינו משתעבד רק בקניין.
כשנשתעבד בקניין ממה גובים ממנו –
רב האי – גובה מהערב רק מב"ח ,שהרי הלכה כרבי ישמעאל
)ב"ב קעו (.אף בחונק ,וקאמר גובה מב"ח ,ובודאי חונק
משתעבד רק בקניין.
אבל הראב"ד – חונק וקנו מידו גובה אף ממשועבדים.
בעה"ת :ערב דכתובה לא משתעבד משום שעושה מצוה ולא
מידי חסריה – ודוקא במנה ומאתיים דלא מידי חסריה ,אבל
נדוניא שהכניסה היא לבעלה משתעבד דהא מידי חסריה.

1ב .וי"א ,,,טורף ממשועבדים.
סמ"ע :ולא פליגי אלא בערב ,אבל לוה עצמו שקנו ממנו
טורף המלוה ממנו אפילו ממשועבדים לכו"ע אף שלא נכתב
שטר.

.2

דהודאה בב"ד כשטר דמיא.

סמ"ע:

פירוש כשטר בקניין ,שהרי ערב בב"ד א"צ

קניין.

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

בס"ד.

חו"מ
חלק
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ערב בשטר ומתי נפרעים מהערב

קכט  -ז

 .0לא עשה לו הערב שטר בפני עצמו ,אלא כתב הערבות
בשטר החוב עצמו:
.1אם כתבו אחר חתימת העדים  -אינו גובה אלא מבני חרי )סמ"ע – ודוקא כשקנו
מידו כמ"ש ס"ה(.
.2ואם כתבו קודם חתימת העדים:
)א( .אם כתב פלוני ערב בלא וא"ו ואחר כך חתמו העדים  -גם זה אינו
גובה אלא מבני חרי ,מפני שהוא כתחילת דבר ,ואינו מעורב עם הלוה
והמלוה.
)ב( .אבל אם כתוב ופלוני ערב בוא"ו ,שהרי הוא מעורב עם הלוה והמלוה,
ואחר כך חתמו העדים  -הרי זה נפרע מנכסים משועבדים:
.1ב"ב)קעה :(:משנה

– ערב היוצא לאחר חיתום

שטרות – גובה מנכסים ב"ח.
פרשב"ם :לאחר חיתום שטרות – שכתוב
בתוך השטר אחר חתימת העדים "אני פלוני בן פלוני
ערב".
מבני חורין – מן הערב ,דמלווה בע"פ הוא כיון שלא
חתמו העדים על הערבות ,וה"ה לערב בלא שטר אחר
מתן מעות.

.2

גמ)קעו :(.ערב היוצא קודם חיתום שטרות,
פעמים אמר רב שאינו גובה רק מב"ח ,ופעמים אמר
שגובה אף ממשועבדים .ולא קשה:
א.הא – דכתב פלוני ערב בלא וא"ו גובה רק מב"ח.
ב.הא – דכתב ופלוני ערב עם וא"ו גובה אף מעמד
שלושתם.
פרשב"ם :פלוני ערב – הפסיק העניין ,שמא לא
חתמו העדים רק על השטר ולא על הערבים.
ופלוני ערב – וא"ו מוסיף על עניין ראשון ,שעל השטר
ועל הערבות חתמו העדים.
ב"י :לפי הרמב"ם אף ערב היוצא קודם חיתום שטרות
בעי קניין.

ה"ה – שהרמב"ם מפרש דמיירי אחר מתן מעות וקודם
חתימה ,ולכן צריך קניין.

2א .ואינו מעורב
סמ"ע :פירוש מש"ה אפילו קנו מידו בפני עדים רק שלא
נזכר הקניין בשטר – אינו טורף ממשועבדים ,ודוקא שכתוב
ופלוני בוי"ו מערבו עם שיעבוד הלוה והמלוה דמשועבד
לטורף אפילו ממשועבדים בקניין הנזכר בשטר דכתבו על
הלוה.
ולי"א )ס"ו( שבקניין לבד גובה ממשועבדים צ"ל דבזה
שכתב פלוני בלא וי"ו גרע מאילו לא כתב כלל.

ט"ז :סיכום דעת הרמב"ם
אחר חיתום שטרות
בלא קניין
בקניין
בני חורין

לא כלום

קודם חיתום שטרות
בלא
בקניין
קניין
ממשועבדים מבני
חורין

קכט  -ח1
 .1 1לשון הרמב"ם :המלוה את חבירו על ידי ערב ,אע"פ
שהערב משתעבד למלוה  -לא יתבע את הערב תחלה ,אלא יתבע הלוה.
א.ואפילו אין ללוה אלא זיבורית לא יפרע מהערב ,ב.ואפילו אין ללוה
נכסים ידועים ,כגון קרקעות ויש נכסים ידועים לערב  -לא יגבה מהערב
אלא צריך לחזור אחר הלוה אולי יש לו מטלטלין.
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

חו"מ
חלק

בס"ד.
.2הגה:
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קכט11 -

ואם אמר הלוה פרעתיך והוא מלוה על פה  -נשבע הלוה היסת

ונפטר הוא וערב
א.ואפילו הלוה עכו"ם ואמר שפרע  -נפטר הערב ,אבל אם אמר הלוה לא לויתי מעולם )סמ"ע -
.
והערב מודה שלוה(  -חייב הערב לפרוע )ב"י בשם התרומות(
)טור ס"ח(.

.1

ב"ב)קעג :(.משנה – המלוה את חברו ע"י ערב
– לא יפרע מהערב תחילה )ע"פ הגמרא(.
א.בעה"ת :אפילו אין ללוה אלא זיבורית לא יפרע
מהערב ,שאין נפרעים מנכסים משועבדים במקום שיש
ב"ח אפילו זיבורית.
ב).שם( :משנה – ואם אמר ע"מ שאפרע ממי
שארצה יפרע מן הערב תחילה.
גמ)שם( :א"ר יוחנן – ל"ש )שגובה מהערב תחילה(
דווקא שאין נכסים ללוה )הרא"ש – נכסים ידועים ,אבל
יש לו נכסים לא ידועים( ,אבל יש לו נכסים )ידועים(
ללוה לא יפרע מהערב תחילה.
√הרא"ש)ר"ת( :פירוש אין נכסים ידועים ללוה,
כגון קרקעות אז גובה מהערב תחילה )ואע"פ שיתכן שיש לו
נכסים שאינם ידועים( ולכן בערב סתם )שלא התנה( אפילו אין
קרקעות ללוה לא יפרע מהערב אלא יתבע הלוה לדון )עד

ומ"ש המחבר )ט"ז( – אם הקבלן טוען שמא פרע הלוה,
הדין עמו )משמע כשהמלווה אומר פרעתי נפטר גם הערב( !
שאני התם שיש ריעותא שהיה בידו שטר וטען שאבד.
ח' רעק"א :מ"מ בלווה גוי אינו נאמן בפרעתיך,
שבדינהם לא נאמן לומר פרעתי על מלוה ע"פ )ולכן גם
הערב לא נפטר(.

נפטר.
נתיבות :מ"מ אם תפס מהערב שלא בעדים ויש לו מיגו –
מהני.

הוא והערב.
נתיבות :אבל קבלן אינו נפטר )או"ת(.

שיתברר שאין לו נכסים כלל(.

.2

בעה"ת :ראב"י – אם לא התנה עם הערב שיהא
נאמן עליו כ"ז שאומר שלא נפרע )שיפרע הערב אף שהלוה
אומר שפרע( כיון שהגוי אמר פרעתי נפטר גם הערב ,שיד
המלוה על התחתונה מאחר שלא התנה עמו.
א.מ"מ אם הגוי כופר שלהד"מ והערב מודה שהלוהו
ושהיה ערב  -צ"ע.
והב"י – אין צ"ע ,דכיון שאמר להד"מ הרי מודה שלא
פרע ,וא"כ כשלא יכול לגבות מהגוי גובה מהערב.

מרדכי:

אם היו ד' ערבים ,כ"א ערב על הכל ,ואם מתו
חלקן יפנה לאחרים .וכ"מ מהגמ"י.

רשב"א:

ראובן לוה משמעון מנה ומשכן לו עליה ונעשה
לוי ערב קבלן .אח"כ מכר ראובן העלייה וחתם בה שמעון.
כשהגיע זמן החוב בא שמעון לגבות מלוי הקבלן .א"ל לוי אתה
הפסדת את עצמך בזה שחתמת על המכירה.
תשובה :אם היה לוי ערב הדין עמו ,אבל בערב קבלן )תן לו
ואני נותן לך( יכול לחזור על הקבלן ולא הפסיד על עצמו
שחתם על שטר המכירה ,שלא גרע כוחו לגבי הקבלן מאילו היו
לבע"ח בני חורין.

לא יתבע הערב תחילה.
.1
סמ"ע)משרים( :דיין שטעה והוריד מלוה לנכסי ערב
קודם שתבע ללוה – מסלקים אותו.

והוא מלוה בע"פ.
.2
ערוה"ש :אבל מלוה בשטר לא נאמן הלוה ,אלא נשבע
המלוה וגובה.

נפטר הוא והערב .
סמ"ע :דווקא בערב סתם ,אבל ערב קבלן אינו נפטר
)כמ"ש הרמ"א סט"ו(.
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

לא לוויתי מעולם – חייב הערב.

א.
ב"ח :בעה"ת הסתפק כשהלוה אומר להד"מ .והב"י פשט
שחייב הערב.
ולפענ"ד ספקו של בעה"ת שמא לא נעשה ערב אינו אלא
לעניין פרעון שאם לא יפרע הגוי יפרע הערב ,אבל לא
לעניין שיפרע אם יכפור הגוי.
כ"כ הש"ך.

חייב הערב.
ב"ח :וא"ת הרי בכל מקום שהלוה פטור נפטר גם הערב
)בכורות מח? (.
וי"ל ה"מ כשהלוה פטור מהדין ,אבל כאן שהלוה חייב
מהדין אלא שאין המלוה יכול להוציא מידו כגון שכופר –
חייב הערב.
והפ"ת – דברי הב"ח צ"ע ,שהרי בבכורות)מח (.הלוה
לאחד משני יוסף בן שמעון וקנו שדה בשותפות לא יכול
לטרוף מהשדה חצי החוב ,לפי שאין נכסי בע"ח משועבדים
אלא מטעם ערב ,והערב אינו משתעבד אלא במקום שיכול
לתבוע מהלוה )וכאן לא יכול לתבוע מהלוה כיון שאינו
מכירו(.
משמע שאף שלפי הדין חייב הלוה – נפטר הערב.

חייב הערב.
משפט הערב :כשיודע הערב שהלוה פוטר עצמו בטענת
שקר :
הרמ"א)כאן( – חייב הערב אף שנפטר הלוה .כ"פ קצה"ח.
הש"ך – רק אם הלוה גוי חייב הערב )שפשוט( לערב שהגוי
לא יודה וע"ד כן נכנס לערבות( ,אבל אם הלוה ישראל
פטור אף הלוה.

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

בס"ד.

חו"מ
חלק
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ונראה לי :שבגמ"ח שנוהגים להלוות לכל לוה אף שאינם
מכירים אותו ובלבד שיביא ערבים המוכרים לגמ"ח –הערב
חייב אף שהלוה כופר.
משפט הערב :כשהלוה הסכים להתפשר עם המלוה ,על
החלק שויתר המלוה נפטר הערב ,אבל על החלק שהלוה
נשאר חייב יכול עדיין הערב להתדיין ואינו מתחייב
בפשרות הלוה.

ואם אמר הלוה שלא פרע.
משפט הערב :כשהלוה הודה שלא פרע או שהוא תוך
זמנו נאמן הלוה לחייב הערב.

טעמו:
קצה"ח – דכיון שנתחייב הערב הו"ל כאיני יודע אם
פרעתיך.
והנתיבות – כיון שע"ד כן נתחייב הערב.

קכט12 -

ב"ח :ערב קבלן חייב אף אם הלוה לא הודה ,דבשלמא
ערב שגובה מהלוה תחילה לכן צריך הודאת הלוה ,אבל
קבלן שגובה מיד מהקבלן אינו תלוי בהודאת הלוה.

חייב הערב.
נתיבות)תומים( :אם אמר למלוה "הלוה לו ואני ערב",
אף שזה הלוה לו בלא עדים  -נתחייב הערב כיון שלא א"ל
הלוה בעדים ואני ערב ,שיכול המלוה לומר לערב אתה
האמנת ללוה אף בלא עדים )ולכן נתחייב הערב(.
מ"מ בלווה גוי כה"ג פטור הערב )שפשוט שבלווה גוי היה
צריך להלוותו רק בעדים(.
ומסתמיות הפוסקים משמע שאף בגוי נתחייב אף שהלוה
בלא עדים ,שיאמר לערב אתה האמנתו .
ולכן :אף אם טען הלוה שלא לוה ,אם יודע הערב שלוה
חייב הערב.

קכט  -ח22

 .1הגה :מי ששאל חפץ מחבירו ואומר לו "אם לא אחזרנו לך לזמן
פלוני אתן לך דמים כך וכך" ,והעמיד לו ערב בעד הדמים ,אע"פ שלגבי השואל הוי אסמכתא
ופטור  -הערב חייב לשלם )תשובת רשב"א סימן אלף צ(.
א .ועיין לקמן סוף סימן קלא סעיף יב.
 .2מכר הלוה וחתם המלוה עצמו בעד נפטר הערב ,דאיהו דאפסיד אנפשיה ,אבל בקבלן
כה"ג חייב הערב לפרוע )תשובת רשב"א סימן תתצב(:

.1

רשב"א :ראובן השאיל חפץ לשמעון והתנה תנאי
שיש בו אסמכתא ונתן לו ערב ,אע"פ שאינו יכול לתבוע
מהשואל לפי שהוא אסמכתא – תובע את הערב.
הגהות והערות – וקשה ,האם יש דבר שלא יכול
לתבוע ללוה ויכול לתבוע הערב ?
וי"ל כל שהחוב חל על הלוה ועל הערב אז כשנפטר לוה
נפטר הערב .אבל כשמעיקרא לא חל על הלוה )דהוי
אסמכתא( חייב הערב.

.1

הערב חייב.

סמ"ע :דהוי כמו ערב דעלמא ,שהרי ערב שאם לא ישלם
לו השואל ישלם הוא ,לכן נשתעבד בההיא הנאה שהאמינו
והשאיל לו )שהרי הערב הוא אסמכתא אלא בגלל הנאתו
שהאמינו משעבד נפשו(.
ובת' הרשב"א סיים – אע"פ שאין נפרעים מהערב תחילה,
אלמא אין הערב משתעבד כשיש לוה ! לא היא ,שכל
שהלוה מתחייב נפרעים ממנו תחילה ,אבל כאן שהשואל לא
נתחייב וזה חייב עצמו נשתעבד.
והש"ך חולק ,מה שאין אסמכתא בערב ה"ד בעצם קבלת
הערב שאינו אסמכתא ,אבל אם על גוף הדבר שמקבל עליו

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

להיות ערב )ההלוואה וכיו"ב( הוי אסמכתא אין מתחייב
הערב אלא בקניין בב"ד חשוב.
כ"כ הב"ח.
נתיבות – ובזה אף שהשואל לא קנה ולא מתחייב מ"מ
הערב חייב.
ועוד תירץ הב"ח – אע"פ שהערב לא משתעבד כשהלוה
לא נתחייב ,כאן הלוה עדיין חייב להחזיר החפץ )אלא
שנפטר מהדמים( וכה"ג הערב נתחייב כיון שנתערב להחזיר
הדמים ,כיון שעדיין יש חיוב החזרה מהערב ,אא"כ קנו מידו
בקניין.
הט"ז  -לפי הסמ"ע :הטעם משום שאין בערב משום
אסמכתא.
ול"נ :שהרשב"א מיירי שנתערב לא על גוף האסמכתא אלא
מלוה ולוה עשו בניהם דרך אסמכתא וזה נתערב רק על
הסכום שאם לא יתן הלוה יתן הוא.
ועוד כתב הרשב"א – שקנו מיד הערב ,ממילא לגבי הערב
לא הוי אסמכתא.

א .ע"ל סימן קל"א.
)קלא/יב( :מי שאמר לחבירו הלוהו ואני ערב לגופו של
לוה ולא ערב לעצמו של ממון אלא כל זמן שתרצה אביאנו
יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

בס"ד.

הלכות ערב

חו"מ
חלק
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לך ,וכן אם אמר ליה לאחר שהלוהו ותבעו הניחהו וכל זמן
שתתבענו אביאנו לך וקנה מידו על כך ,אפילו התנה ואמר
אם לא אביאנו או שמת או שברח אהיה חייב לשלם  -הרי
זה אסמכתא ולא נשתעבד.
ויש אומרים דאין בערבות משום אסמכתא )וע"ל סימן קכט
ס"ח(:

.2

וחתם המלוה עצמו ב "עד"

סמ"ע :בת' הרשב"א לא כתב דחתם עצמו בעד ,אלא
חתם על שטר מכירה שהוא מסכים במכירת הלוה ללוקח,
ומש"ה הפסיד המלוה על עצמו במה שפטר ומחל ללוקח,
דתו לא מצי לגבות מן הערב )אבל ב "עד" לא הפסיד שיכול
לגבות מהלוקח(.

קכט13 -

ולפ"ז :ל"ק ממ"ש המחבר )קיא/יז( לוה שמכר נכסיו וחתם
המלוה בעד בשטר לא הפסיד זכותו ,שיכול לומר השני נוח
לי יותר.
ולפ"ז :לא דק הרמ"א שכתב חתם המלוה בעד.
והט"ז – דברי הרמ"א נכונים ,דכאן מיירי שאין המלוה
טוען שהשני נוח לו אלא שניהם שווים ,ומה שביטל
השעבוד כיון שסמך על הערב לפיכך הפסיד על עצמו אף
שחתם רק כעד.
ערוה"ש – ול"נ דהרמ"א מיירי במלוה בע"פ שאינו יכול
לגבות מהלקוחות ,שאז יכול הערב לומר אתה הפסדת על
עצמך בזה שחתמת ,שאילו לא חתמת יתכן שלא היה מוכרה
ויכולת לגבות מהלוה עצמו.

קכט  -ט

 .1חזר אחר הלוה ולא מצא כלום
להישבע כתקנת הגאונים שאין לו כלום ,קודם שיפרע מהערב.
א.וצריך לכלול בשבועתו שעדיין הוא חייב לו חוב זה ,שלא יעשו קנוניא
על נכסי הערב.
.2רמב"ם :ואינו יכול ליפרע מהערב עד לאחר שלשים יום מיום שנתחייב
הערב לשלם ,אלא אם כן היה תנאי ביניהם )ע"ל סימן יג וסימן קו(:
)במלוה בע"פ(

.1

בעה"ת :חזר אחר הלוה ולא מצא כלום )במלוה
בע"פ(  -צריך להישבע כתקנת הגאונים שאין לו כלום,
קודם שיפרע מהערב ,שלא יעשו קנוניא על נכסי ערב.
א.ורב צמח גאון – אם הערב חושד שעשו קנוניא
יכול לגלגל עליו שישבע שעדיין חייב חוב זה.

.1

חזר הלוה.

סמ"ע :ומיירי נמי שלא מכר הלוה קרקעות ,דאילו מכר
טורף המלוה מלקוחות ולא מהערב.

א.
סמ"ע:

שעדיין חייב.

ומיירי במלוה בע"פ ,מש"ה הטילו שבועה על
הלוה שעדיין לא פרע ,דאז אם לא ישבע הלוה נפטר הערב.
אבל המלוה בשטר לא נאמן הלוה לומר שפרע אף בשבועה
אלא המלוה נשבע שלא נפרע כדין מלוה שטורף מלקוחות.
כ"כ הש"ך.
ופ"ת)שב הכהן( – ולפענ"ד דווקא בערב רגיל נשבע
המלוה ,דכיון שצריך לתבוע הלוה תחילה ,ואם הלוה היה

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

 -צריך

טוען פרעתי היה צריך המלוה להישבע ,גם כשבא לגבות
מהערב צריך להישבע המלוה )אף שטענת הערב שמא(.
משא"כ בערב קבלן שיכול לגבות ממנו תחילה שאז אין
טענת ודאי של הערב על הפרעון – וא"צ המלוה להישבע.
ומ"ש הסמ"ע – שצריך המלוה להישבע כדין טורף
מהלקוחות ,א"כ גם בערב קבלן צריך להישבע ,והשבועה
הוי שבועת המשנה כטרוף מנכסים משועבדים.
ולא ידעתי מניין לו ,אלא ערב קבלן א"צ להישבע.
נתיבות :מ"ש הסמ"ע אם לא ישבע הלוה ,נפטר הערב –
כלומר שהלוה מודה שפרע אבל אינו רוצה להישבע אז
נפטר הערב.
אבל אם מודה הלוה שלא פרע רק מתוך אלימותו לא רוצה
לשלם – חייב הערב.
ומ"ש קצה"ח שאם הודה לוה שעדיין חייב וברח אח"כ צריך
המלוה להישבע ,ליתא.
ומ"ש הסמ"ע – שהמלוה בשטר נשבע המלוה – כבר נסתפק
התומים .מ"מ להלכה כהסמ"ע ,דערב דמי לנכסי לוה שלא
בפניו שצריך שבועה.

משפט הערב :סיכום – מלוה בשטר נשבע מלוה.
סמ"ע – נשבע מלוה שלא נפרע עדיין וגובה מהערב.
יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

בס"ד.

חו"מ
חלק
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פ"ת)שב הכהן( – גובה אף בלא שבועה.
כ"כ התומים ,אבני צדק.

.2

עד לאחר ל' יום.

ב"ח :ה"ד כשאין לערב לשלם מעות או מטלטלים,
כדלקמן )ק/א( גבי לוה .וכ"מ מה"ה.
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והש"ך – ולפענ"ד אף כשיש לערב נותנים לו ל' יום מיום
שנתחייב לשלם .שאל"כ פשיטא מאי קמ"ל הרמב"ם שכן
הורו הגאונים.
אלא קמ"ל שהערב דינו כלוה ,וברגע שנתחייב לשלם הרי
כאילו קיבל הערב הלוואה ,וסתם הלוואה ל' יום.

קכט  -י

 .1ואם אין הלוה בפנינו צריך להודיעו אם הוא קרוב
כדי שיוכל שליח לילך ולבא תוך שלשים יום ,ואם לא יתן אז יתבע לערב.
 .2ואם הוא במדינת הים שאי אפשר להודיעו ,א.ואין לו כאן נכסים ,או
אם הוא גברא אלמא דלא ציית דינא  -אז יתבע את הערב ויגבה ממנו,
ואח"כ יחזור הערב על הלוה ויוציא ממנו ,או ינדוהו עד שיפרע לו מה
שפרע בשבילו .הגה :וכן נראה עיקר.
ב .אע"ג דיש חולקין  -וסבירא להו דאע"ג דהלוה אלם ולא ציית לדין ,אין נפרעין מן הערב
עד שבית דין יכופו הלוה להיות ציית דין )המגיד בשם יש חולקין ומרדכי ב"י בשם תשובת הרשב"א(.
 .3רב נחשון גאון :טען הערב תנו לי זמן ואביא הלוה לבית דין ,אי ידעינן היכן הוא  -יהבינן
ליה זמן עד דאייתי ,ואי לא ידוע  -נותנין לו זמן שלשים יום.
א.ומשיביאנו לבית דין נפטר הערב עד שישבע הלוה שאין לו .הביאו ערב שבת בין
השמשות ובמוצאי שבת ברח לא נפטר הערב )טור(:

.1

הרא"ש :ואם הלוה אינו כאן מודיעים אותו
וממתינים לו כמפורש בב"ק)קיב – (:כדי שיוכל שליח
ללכת ביום ג ולחזור ביום ד ויעמוד לדין ביום ה.
כ"כ רי"ו.
√והרמב"ם :ואם אין הלוה בפנינו צריך להודיעו אם
הוא קרוב כדי שיוכל שליח לילך ולבא תוך שלשים יום,
ואם לא יתן אז יתבע לערב.
כ"כ הטור.

.2

הרא"ש :ואם הוא במדינת הים או גברא אלמא
דלא ציית לדינא – יפרע מן הערב.
כ"פ הרמב"ם והטור – ואח"כ יחזור הערב על הלוה
ויוצא ממנו או ינדוהו עד שיפרע לו מה שפרע בשבילו.
כ"כ ה"ה ) הסכמת הראשנים ,רשב"ם ,ר' יעקב (.
א.בעה"ת :רמב"ם – אם אין הלוה במדינה זו
יתחייב הערב.
ה"ד כשאין ללוה נכסים ידועים במדינה זו ,אבל יש לו
יורד בב"ד באותם נכסים כמו שנפרעים מהאדם שלא
בפניו ,ואין לו לתבוע הערב תחילה.
כ"כ רי"ו.

רי"ו" :אם הלוה אלם יפרע מהערב" – וה"ד כשנעשה אלם
אחר ההלוואה ,שאם היה כבר קודם אלם אדעתא הכי הלווהו
)שלא יפרע מהערב(.
ב"י – ואינו נראה בעיני ,שאני אומר לא הלוהו אלא ע"ס
הערב )ולכן יגבה מהערב( .ואפילו בערב שאחר מתן מעות הרי
רואים שלא נתיישבה דעתו עד שלקח ערב בקניין.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

והסמ"ע – ול"נ כרי"ו עיקר ,דא"כ לא הו"ל לקבלו סתם כי
אם ערב קבלן.
והש"ך – מיהו אם כבר עשו ב"ד כפיה ועדיין הוא באלמות או
שהוא קרוב למלכות ויש לחוש לחורבה – לכו"ע נפרע מהערב.
כ"כ הב"ח.

ב.מ"מ ה"ה :ויש חולקים,
כ"כ הראב"ד – שאם הלוה אלם ולא ציית לדינא פטור
הערב עד שיכפו אותו ב"ד.
כ"כ מרדכי)ראבי"ה( ,רשב"א.
ב"י :להלכה – נקטינן כהרמב"ם.

אין הלוה לפנינו.
.1
משפט הערב :ואם היה הלוה כאן והניחו המלוה לצאת
י"א שאין גובים מהערב עד שיצא לתבוע ללוה.
כ"כ כנה"ג)מבי"ט( ,פעמוני זהב.

צריך להודיעו.
סמ"ע :הב"ד שולח שליח להודיעו ,והמלוה משלם שכר
השליח וחוזר וגובה השכירות מהלוה או הערב כמו )קו/א(
גבי להיפרע מנכסי לוה שלא בפניו.

תוך ל' יום.
סמ"ע :והרא"ש כתב שנותנים לו רק ג' ימים.
והרמ"א כתב בהמשך ) (.3שנותנים לו זמן עד שיביא.
משמע אף יותר מ ל' יום.
יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

בס"ד.

חו"מ
חלק
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אלא שהדין נחלק ל ג' חלקים:
א .אם הוא תוך מהלך ג"י הוי כלוה לפנינו ואין יכולים
לתבוע מהערב ,וע"כ ב"ד שולח להודיעו.
ב .אם הוא רחוק יותר מ ל' יום )שאז יכולים לתבוע
הערב( על הערב לטרוח להודיעו.
ג .ואם אינו יכול תוך ל' יום נותנים לפי ראות עני
הדיינים .מ"מ אם לא יודעים היכן הוא אין נותנים
יותר מ ל' יום.
והש"ך – ג' חילוקים אחרים :
א .אם ידוע היכן הוא הלוה והוא תוך ל' יום – המלוה
צריך לטרוח.
ב .אם לא ידוע היכן הוא – הערב טורח עד ל' יום.
ג .ואם ידוע שהוא יותר ל' יום – נותנים לו לפי הצורך.

2א .ואין לו נכסים.

קכט15 -

סמ"ע :שאם יש לו כאן נכסים יורדים לנכסיו אף שלא
בפניו ולא גובים מהערב )בעה"ת(.
ש"ך – מ"מ אם הלוה קרוב לכאן כדי שיודיעהו תוך ל'
צריך להמתין ל' יום כמ"ש)קו/א( .כ"פ הרש"ל.

ויוצא ממנו או ינדוהו.
סמ"ע :פירוש אם הוא רחוק יחזר אחריו הערב ויוציא
ממנו ,ואם הוא אלם ינדהו ,ואין המלוה צריך לטפל עמו.

3א .משייבאנו לב"ד נפטר.
סמ"ע :פירוש אם לא פרע הלוה וגם לא נשבע שאין לו
וברח מב"ד – אינו יכול לגבות מהערב עד שיחזור תחילה
אחר הלוה וישביענו.
וע"ז מסיק שאם הביאו בע"ש וכו' ,כיון שאז לא היה יכול
לדון עמו ולהשביעו הו"ל כאילו לא הביאו ועל הערב מוטל
להביאו שנית.

קכט  -יא

קכט  -יא  .1ה"ה)רשב"א( :אפילו יש ללוה נכסים ידועים במדינה
אחרת  -נפרע מהערב תחילה ,שאין אומרים למלוה שיוציא מאתים על
מנה:

קכט  -יב

 .1הא דכשהלוה במדינת הים נפרע מהערב בלי
שיודיעו ללוה ,דווקא כשהמלווה בשטר ,אבל אם המלוה על פה  -לעולם
אינו נפרע מהערב בלא הודאת הלוה ,דחיישינן שמא פרעו ,א.בד"ה :אלא
אם כן הוא תוך הזמן.
 .2והוא הדין אם מת לוה  -מלוה על פה אינו נפרע מהערב ,א.אלא אם
כן הוא תוך הזמן ,ב.או שהודה בשעת מיתתו או שנידוהו מפני שאינו
פורע חוב זה ומת בנידויו.
.3הגה :טען הלוה שנתן דמי הפרעון לערב )במלוה ע"פ( ליתנם למלוה – נשבע )הלוה( היסת
ונפטר ,במיגו דיכול לומר פרעתי לך נאמן גם כן לומר דפרע לערב ונפטר בזה ,דהא המלוה
האמין לערב.
א.ואם המלוה כופר ואומר שלא העמיד לו אותו ערב  -נשבע הלוה שהעמיד לו הערב ,ושפרע
לו ונפטר בזה )תשובת מיימוני(:

.1

רמב"ם :מי שהיה ערב לחברו במלוה בע"פ ,ובא
המלוה לתבוע הערב והלוה במדינת הים – אומר לו
הערב "הבא ראיה שלא פרעך הלוה ואני אשלם לך".

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

ב"י – אבל מלוה בשטר אין המלוה צריך להביא ראיה
שלא נפרע ,אדרבה על הלוה או הערב להביא ראיה
שפרעו ,ואף שגם בשטר יש חשש שפרע ונתן שובר,
חששה רחוקה היא.

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

חו"מ
חלק
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וכ"מ מבעה"ת.
כ"כ ה"ה והרמב"ן  -שבמלוה ע"פ אין גובה אפילו מב"ח.

.2

הגהות ,מרדכי :אם מת הלוה ,אפילו לא ידע
הערב אם פרע הלוה או לא טוענים לו שמא פרע הלוה
ופטור הערב אפילו משבועה ,אך יתכן שיכול להחרים
סתם אם שום אדם יודע אם פרעו.
א.ודוקא כשאינו תוך זמנו ,אבל תוך זמנו לא נאמן
שפרע.
ב.בד"ה – או שהודה בשעת מיתתו או שנידוהו מפני
שאינו פורע חוב זה ומת בנידויו.

.3

ד"מ)ת' מימוניות( :הלוה שטען למלוה נתתי
לערב לפרוע לך – נפטר הלוה ,שהרי המלוה האמין
לערב יותר מהלוה ,לכן נשבע הלוה שנתן לערב ונפטר,
במיגו שיכל לומר פרעתי לך )מיירי במלוה בע"פ(.
ועוד דערב לא גרע משליח שעשהו )המלוה( בעדים.
א.ואם המלוה כופר שלא העמיד אותו לערב – נשבע
הלוה שהעמידו ושמסר לו לפרוע למלוה ונפטר.

.1
פ"ת:
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דחיישינן שמא פרעו.
הדין בערב קבלן.

ה"ה :ואני אומר אפילו בע"ק אין נפרעין אלא בראיה,
אא"כ נשא ונתן ביד.
והב"ח – חולק על ה"ה.
דווקא בערב רגיל ,שאין החיוב חל על הערב אלא כשלא
פרע הלוה ,לכן הוי "אינו יודע אם אני חייב לך" שפטור,
דשמא פרע הלוה ולא נתחייב הערב.
אבל בע"ק שהחיוב חל מיד ולא נפטר אא"כ פרע הלוה ,הוי
"אינו יודע אם פרעתיך" שחייב ,דשמא לא פרע הלוה.
אבל הש"ך – מסכים לה"ה.
שכ"פ ת' ראנ"ח ,סה"ת – לעולם אין הקבלן משתעבד אלא
במה שהלוה עצמו משתעבד ,ואם הלוה טוען פרעתי נשבע
ונפטר וגם הקבלן נפטר.
כ"כ ת' ראב"ד] ,מחבר קלא[.

שמא פרעו.
פ"ת)ושב הכהן(:

אחד שלוה מחברו ע"י ערב,
וכשהגיע הזמן הודה לוה שלא פרע וטוען שאין לו ולכן
נתחייב הערב .לאחר זמן שתבע המלוה את הערב ,טען
הערב שמא בינתיים פרע הלוה ,והלוה אינו כאן ?
לכאורה צריך להיות פטור:
א .דלגבי הערב הוי "איני יודע אם אני חייב לך" )כמ"ש
הב"ח(.
ב .כיון שהלוה יכול לטעון פרעתי ממילא פטור הערב.
אבל למסקנה חייב הערב.
א .כיון שעמד הערב בדין ונתחייב לשלם הוי "איני יודע
אם פרעתיך" שחייב.
ב .מה שהערב פטור כיון שחייב המלוה לתבוע הלוה
תחילה ,וכיון שהלוה פטור גם הערב פטור.
משאכ"כ שכבר נתחייב הערב בדין לשלם כיון שלא
היה ללוה ,וא"צ לתבוע הלוה יותר.
ולכן חייב הערב לשלם.
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

מת הלוה.
.2
סמ"ע)ת' מימוני( :שטוען ערב שמא פרע הלוה ,מ"מ
יכול להחרים סתם.

נשבע היסת ונפטר.
.3
הע"ש :תימה על הרמ"א ,שאין

נראה להורות כן,
דהמלוה יכול לומר ללוה אין הערב בעל דברים דידי עד
שאתבענו ,ולא היה לך לתת מעותיי לערב ,ואם נתת )אף
שאתה נאמן במיגו שנתת ( לך והחזירם לי.
והסמ"ע – נראה שסבר שאלו דברי הרמ"א עצמו ,וזה
אינו אלא העתיקם מת' מימוני.
וגם נראה שהרי אף שואל ושאר שומרים אם מסרו למי
שנאמן עליו המשאיל פטור .הילכך קי"ל כהרמ"א.
והש"ך – יפה השיג הע"ש ואפילו על ת' מימוני.
כ"פ הרש"ל שלא נפטר הלוה במה שמסר לערב.
כ"ד הט"ז – שלא נפטר הלוה.
שת' מימוני הולך לשיטתו בלווה שפרע לאשת המלוה
שנפטר .כ"כ הרמ"א )קכ(.
מ"מ אנן קי"ל כהרא"ש שלא נפטר הלוה ,כ"פ הרש"ל .א"כ
לא נפטר הלוה במה שפרע לערב.
וגם הרמ"א )ק"כ( שפסק שנפטר הלוה במה שפרע לאשת
המלוה ,שאני התם שגם שאר ממון המלוה ביד אשתו,
משאכ"כ בערב שאין שאר ממון המלוה ביד הערב ,שלא
האמין הכל לערב אלא שלקחו לבטחון נוסף )טובים השנים
מן האחד(.
ולכן יפה פסק הע"ש.

סיכום :נתן הלוה לערב לפרוע למלוה.
הרמ"א)ת' מימוני( – נפטר הלוה בהיסת.
כ"פ הסמ"ע.
ע"ש – לא נפטר.
כ"כ ש"ך ,ט"ז.

פ"ת)ושב הכהן(:

ולכן קשה להוציא מהלוה שהוא

מוחזק.
וה"מ אם קיבל הערב אחריות אונסים כמו הלוה ,ואז כיון
שהערב חייב נפטר הלוה.
שאל"כ שהערב רק ש"ח או ש"ש ונאנסה מידו שפטור
הערב ,איך יפטר הלוה.

ונפטר.
נתיבות)תומים(:

בע"ק לכו"ע הוי כשליח שעשהו
בעדים שנפטר הלוה ,דטעם "לאו בעל דברים דידי את" לא
שייך בע"ק )שודאי ע"ק חייב למלוה(.

ונפטר הלוה.
ערוה"ש :והערב ישבע שלא קיבל מהלוה ויפטר.
יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

בס"ד.
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ערב בשטר ומתי נפרעים מהערב

קכט  -יג

קכט  -יג בעה"ת :אין כל אלו הדברים אמורים אלא בשלא התנה
המלוה עם הערב אבל אם התנה עמו שיהא נאמן לומר שלא פרעו הכל
לפי תנאו:

קכט  -יד  .0התנה המלוה עם הערב למי שארצה אפרע:
 .1יכול ליפרע מהערב תחלה ,אפילו אם יש נכסים ללוה.
 .2ויש חולקים בזה.
א.ומודים שאם אמר בפירוש ממי שארצה אפרע תחילה  -יכול לתבוע
מהערב תחלה ,אפילו אם יש נכסים ללוה.
.0ב"ב)קעג :(:בפירוש המשנה

– חיסורי

מחסרי וה"ק:
המלוה את חברו ע"י ערב – לא יפרע מן הערב תחילה,
ואם אמר ע"מ שאפרע ממי שארצה – יפרע מהערב.
בד"א כשאין נכנסים ללוה אבל יש נכסים ללוה לא יפרע
מן הערב תחילה.

בד"א כשאין נכסים

ללוה )אם פירוש הב"ח(

.1

ר"י הלוי – קאי ארישא שלא התנה ,ולכן צריך
לתבוע הלוה תחילה ,ואף שלא נתן לו הלוה כ"ז שיש
ללוה נכסים לא יתבע הערב כלל ,אלא יטרח לתובעו
לדין ,ורק כשאין ללוה נכסים יתבע הערב.
ואם התנה ממי שארצה אפרע יכול לפרוע מהערב תחילה
אף שיש נכסים ללוה ,שאז דינו כקבלן שפורע מהערב
תחילה אף שיש נכסים ללוה.

.2

אבל ר"ת – קאי אסיפא שהתנה ,שאף שהתנה לא
יפרע מן הערב תחילה כשיש נכסים ידועים ללוה  ,היינו
קרקעות )אף שמכרם( ,אבל כשאין לו קרקעות ולא
ללקוחות שקנו ממנו ,יתבע הערב תחילה וא"צ לחזר אחר
הלוה אולי יש לו מטלטלים.
אבל בקבלן גמור אפילו יש לו נכסים ידועים יפרע
מהקבלן תחילה.
כ"כ התו"ס ,רא"ש ,מרדכי ,רשב"ם.
א.הטור :ואם אמר בפירוש "ממי שארצה אפרע
תחילה" ודאי יכול לתבוע הערב תחילה אפילו יש נכסים
ללוה.
כ"כ בעה"ת ,רא"ש ,גרסת ה"ה ברמב"ם.
אבל הראב"ד –אפילו התנה בפירוש לא יתבע הערב
תחילה ,כשיש נכסים ללוה.

.0

ממי שארצה אפרע.
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

פ"ת)ת' רשמי(:

מחלוקת סתם * י"ח כשיש קרקעות

ללוה :
סתם ס"ל – כיון שהתנה גובה מהערב תחילה אע"פ שיש לו
קרקעות.
וי"ח ס"ל – דווקא כשאין לו קרקעות )נכסים ידועים( ,אבל
כשיש לו קרקעות יפרע מהלוה תחילה .אבל כשלא התנה
אפילו יש ללוה רק מטלטלים לא יפרע מהערב תחילה.

יכול להיפרע מהערב תחילה.
נתיבות)נמ"י( :לכו"ע מועיל תנאי זה שיהיה

יכול
לגבות כל שאין לו נכסים ידועים אף שלא נשבע עדיין הלוה
שאין לו.
ובשם התו"ס – התנאי מועיל שיוכל לגבות קרקע מהערב
אף כשיש מטלטלים ללוה ,כיון שעיקר השעבוד הוא על
קרקעות הלוה ,וכשאין ללוה קרקע גובה קרקעות הערב אף
שיש ללוה מטלטלים.
כ"ד הגרעק"א – שני הנ"מ להלכה ,בין שא"צ לברר נכסים
ללוה אם אין ידוע שיש נכסים ללוה ,ובין שאפשר לגבות
מקרקעות הערב כשאין ללוה קרקעות.
ערוה"ש :ולשיטה זו כל שיש ללוה קרקע אף שהיא
זיבורית א"א לגבות מהערב.

ויש חולקים.
.2
פ"ת)ת' רשמי( :להלכה – כסתם ).(.1
דסוגיא דעלמא כדעה ראשונה שגובה מהערב אף כשי
קרקעות ללוה )כ"ד ישמח ישראל(.
אא"כ יש מנהג לפסוק כי"ח שאז צריך להוסיף תיבת
"תחילה".
יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

בס"ד.
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ומדברי הפוסקים – דהוי כערב סתם בתנאי.
ולדינא :צ"ע.

הגר"א ס"ל – שדינו כערב קבלן.

קכט  -טו

 .1קבלן לעולם יפרע ממנו תחלה אם ירצה ,אפילו יש
נכסים ללוה ,א.אלא אם כן הלוה רוצה לפרעו.
 ).2ואין הלוה נאמן לומר פרעתי )לפטור הקבלן( ,דהו"ל לקבלן להתנות )מרדכי( ,ונראה לי שהמלווה
נשבע ונוטל (:

.1

ב"ב)קעג :(:תיקון המשנה – וקבלן אע"פ שיש
נכסים ללוה יפרע מהקבלן.
כ"פ הרמב"ם.
א.רשב"א :אבל אם הלוה רוצה לפורעו – אינו
רשאי לחזור על הקבלן ,אא"כ נשא ונתן ביד.
נמ"י – ונ"מ אפילו יש ללוה זיבורית ולקבלן בינונית
צריך לקבל מהלוה הזיבורית.
כ"כ הרשב"א.

.2

ד"מ)מרדכי( :ת' מהר"ם – בקבלן יכול המלוה
לגבות ממי שירצה ואין הלוה יכול לומר פרעתי )ויפטר
הקבלן( ,דהו"ל לקבלן להתנות )עם המלוה ,שאם הלוה אומר
פרעתי שגם הוא נפטר( ונ"ל שהמלוה נשבע שלא נפרע וגובה
מהקבלן.

1א .הלוה רוצה לפורעו.
סמ"ע :ואז אף שיש ללוה זיבורית ולקבלן בינונית יכול
הקבלן לדחותו ללוה )רשב"א(.
אמרי ברוך – לפי ה"ה כל שיש ללוה זיבורית אף שאינו
רוצה לשלם א"א לגבות מהקבלן רק זיבורית.
כ"כ ח' רעק"א.

לפורעו.
ערוה"ש :אבל בערב

שנא ונתן ביד ודאי דגובה מן
הערב הבינונית .וגם אם הערב התחיל עם המלוה )שאמר
למלוה שילווה ללוה( גובה מהבינונית דערב.

אין הלוה נאמן.
.2
ערוה"ש)סמ"ע( :בקבלן אין הלוה נאמן לומר פרעתי
אפילו במלוה בע"פ ,שבקבלן לא נתן המלוה נאמנות ללוה
כלל ,ולכן נשבע המלוה שלא נפרע ונוטל מהקבלן ,והלוה
נשבע לקבלן שפרע למלוה ונפטר והקבלן הפסיד.
והש"ך – כתב ה"ה :אפילו מהקבלן לא נפרעים אלא
בראיה ברורה ,אא"כ נשא ונתן ביד .כ"כ ת' ראנ"ח.
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

כ"כ סה"ת – לעולם אין הקבלן משתעבד אלא במה שהלוה
משתעבד ,ואם טען הלוה פרעתי נשבע ונפטר גם הקבלן.
וכ"מ מהמחבר )קל/א(.
ולכן לפענ"ד אין להוציא ממון מיד קבלן כשטוען הלוה
פרעתי.
כ"פ נתיבות ,ערוה"ש.
פ"ת :משמע שהש"ך חולק ומסכים לה"ה ,שאפילו
הלוה אינו כאן אין נפרעין מהקבלן )וכ"ש כשהוא כאן וטוען
פרעתי(.
ושב הכהן  :הש"ך הבין שבעה"ת ס"ל שאף שהלוה לא
כאן נפטר הקבלן.
ולפענ"ד בעה"ת ס"ל  -דווקא כשטוען הלוה פרעתי או שמת
)שאז יורשיו נפטרו( אז נפטר גם הקבלן ,אבל כשהלוה
אינו כאן ,שעדיין לא נפטר מהחוב ע"פ דין גם הקבלן לא
נפטר.

ולפ"ז יש ג' דעות
א .מרדכי)מהר"ם( – אפילו טוען הלוה פרעתי – חייב
הקבלן.
ב .בעה"ת – כשהלוה טוען פרעתי או שמת – נפטר
הקבלן ,וכשהלוה לא כאן חייב הקבלן.
ג .ה"ה – אף שהלוה לא כאן נפטר הקבלן ,שיאמר שמא
פרעך הלוה.
ולהלכה :כשלוה לא כאן ,כיון שלמרדכי חייב קבלן ,ודעת
בעה"ת ספק )שמא לא פטרו או כהש"ך שפוטרו( – לא
עוזבים פשיטת מרדכי משום ספק בדעת בעה"ת – ולכן חייב
הקבלן  .שה"ה היא יחידאה.
פ"ת)שו"ת ח"צ( :ראובן בא לשמעון וא"ל ,לוי
מבקש ממך כסך )נסכא( האם אתן לו ,א"ל שמעון תתן לו
ואני קבלן.
אח"כ טען לוי שראובן אינה אותו בכסף סיגים .תובע
ראובן משמעון דמי הנסכא ואומר לו "אין לי דין דברים עם
לוי אלא אתך" ?
ראובן צריך להתדיין תחילה עם לוי ,וכל מה שיפסקו על לוי
מחויב שמעון לשלם לראובן ,אבל קודם שנודע חיוב לוי
שמעון פטור.
יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ
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ערוה"ש :פירוש אם רצה הקבלן לא להפסיד היה לו
להתנות עם המלוה שיהא הלוה נאמן בפרעתי.

הו"ל לקבלן להתנות.

קכט  -טז

רשב"א :מלוה שבא לגבות מהקבלן ואין שטרו בידו וטען
שאבד ,ולוה מודה שלא פרעו ,וקבלן טוען שמא פרעך הלוה וקרע שטר
חובו  -יש מי שאומר שהדין עם הקבלן:
יש מי שאומר
ש"ך :כתב "יש מי שאומר" כיון שהקבלן טוען שמא
והלוה ברי .אבל אם הלוה ג"כ יטען שפרעו לכו"ע פטור
הקבלן.

ערוה"ש  -אפילו נשא ונתן ביד אם אין ביד מלוה שט"ח
הלוה טוען שפרעו – פטור ,כיון שיש ריעותא ,אבל מודה
הלוה שלא פרעו נשבע מלוה בנק"ח ונוטל.

קכט  -יז

 .1איזהו ערב ואיזהו קבלן ?
אמר לו "תן לו ואני נותן לך"  -זה הוא קבלן .א.בעה"ת :ואם הוא לאחר
מתן מעות יאמר "מה שנתת לזה אני נותן לך" ,והוא דקנו מניה כמו
שנתבאר:

.1

ב"ב)קעד :(.אר"ה – הלווהו ואני ערב ,הלווהו
ואני פורע ,הלווהו ואני חייב ,הלווהו ואני נותן – כולן
לשון ערבות סתם.
תן לו ואני נותן ,תן לו ואני פורע ,תן לו ואני חייב ,תן לו
ואני אתן – כולם לשון קבלנות.
איבעיא להו הלוהו ואני קבלן תן לו ואני ערב מאי?
אמר ר' יצחק לשון ערבות ערבות לשון קבלנות קבלנות.
רב חסדא אמר כולן לשון קבלנות הן בר מהלוהו ואני
ערב
√ רבא אמר כולן לשון ערבות הן בר "מתן לו ואני נותן".

להלכה:

שבשניהם לשון מתנה משמע קבלנות ,שבאותו לשון
שציווהו למסור קיבל עליו לפרוע ,דמשמע כאילו קיבל
עליו מיד המלוה.

ערב/קבלן.
.1
משפט הערב :יש סוג

ערב נוסף "ערב שלוף דוץ".
ופרש"י )יבמות קט (:שולף עצמו מן הלוה ותובע עצמו אל
הערב .פירוש שהחיוב הוא רק על הערב שנעשה הוא בע"ד
של המלוה ,והוי הוא המלוה של הלוה .ובערב שלוף דוץ
א"א לתבוע מאחר רק ממנו.

תן לי ואני תובע ממך.

כר"ה – הרי"ף)קמאי( ,הרמ"ה.
√כרבא – רי"ף ,רא"ש ,רמב"ם.
ב"י :טעמו של הרי"ף – כל שאר לשונות אפילו "תן לו
ואני פורע ,תן לו ואני חייב" משמע שאני אפרע אם הלוה
לא יפרע דהוי ערב רגיל .אבל "תן לו ואני נותן לך"

סמ"ע :כיון שבאותו לשון שאמר שיתן קיבל עליו לשלם
הו"ל כאילו נתן לו בשליחותו שקיבל מיד המלוה ונותן ללוה
)רשב"א(.

קכט  -יח
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ
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 .1אבל אם אמר לו "הלוהו ואני ערב ,הלוהו ואני
פורע ,הלוהו ואני חייב ,הלוהו ואני נותן ,הלוהו ואני קבלן ,תן לו ואני
)ערב ,תן לו ואני פורע( ,תן לו ואני חייב ליתן לך" ,א.ואפילו אמר "תן לו ואני
קבלן"  -כולם לשון ערבות הם.

ב.הגה :וי"א ד "תן לו ואני קבלן"  -הוי קבלן )הרא"ש רשב"א וטור( .וכן נראה להורות.
 .3ושטר שכתוב בו "פלוני קבלן"  -הוי ערב קבלן ,דודאי בלשון המועיל קאמר

)טור בשם הרא"ש

המגיד ותוספות(:

.1

ב"ב)קעד :(.אר"ה – הלווהו ואני ערב ,הלווהו
ואני פורע ,הלווהו ואני חייב ,הלווהו ואני נותן – כולן
לשון ערבות סתם.

תן לו ואני קבלן.

ב.רשב"ם – לרבא כ"ש דהוי קבלן.
כ"פ הרא"ש.
א.הרי"ף – ערבות רגילה.
וכן מסתבר שהוא דעת הרמב"ם.
בעה"ת :א"ל "תן לו ואני חייב לתת לך" הוי ערב רגיל,
הואיל ואמר באמצע אני חייב ,ואף שסיים "ואני אתן לך" אין
זה אלא סיום של "ואני חייב".
והרמ"ה " -תן לו ואני פורע" או "תן לו ואני חייב" הוי נמי
קבלן )כהרי"ף בשם קמאי(.
מ"מ הרא"ש – פסק כסברא ראשונה.

.3

בעה"ת :ובשטר הקבלנות צריך לכתוב "אני
אמרתי לו תן לו ואני נותן לך" ,אבל אם כתוב בסתם
"ערב קבלן" יד בעל השטר על התחתונה  ,אולי אמר לו
"הלוהו ואני קבלן" שאינו רק ערב רגיל.
√והרא"ש – אף שכתב בשטר "פלוני ערב קבלן"
מסתמא בלשון המועיל א"ל ומהני.
כ"כ ה"ה)רשב"א( ,תו"ס.

1ב .וכן נראה להורות.
סמ"ע)מרדכי( :ה"ה לשון לע"ז

כל שאני מזכיר לא

לשון הלוואה ולא פרעון הוי קבלן.

.3

פלוני קבלן – הוי ערב קבלן.

ש"ך:

והרשד"ם פסק כבעה"ת והעיטור דהוי רק ערב

רגיל.

קכט  -יט

קכט  -יט  .1אם לקח הקבלן המעות מיד המלוה ונתנם ליד
הלוה  -אין למלוה על הלוה כלום ,ואין יכול לתבוע אלא את הקבלן.
א.ואם אין לקבלן גובה מהלוה מדרבי נתן ,ב.אא"כ מחל הקבלן ללוה.
 .2ויש מי שאומר  -דהוא הדין לערב:

.1

ב"ב)קעד :(.אמר מר בר אמימר לרב אשי
הכי אמר אבא " -תן לו ואני נותן" – אין למלוה על הלוה
כלום.
√ולא היא  ,לא מפטר עד שישא ויתן ביד.

א.הרא"ש:

)אף בנשא ונתן ביד( אם אין לערב גובה

מהלוה מדר"נ )שהרי ברגע שהערב לקח מהלוה נתחייב לו ,וכשנתן
ללוה הלוה נתחייב לו ,א"כ המלוה גובה מהלוה מדר"נ(.

כ"כ ה"ה)ר"ת ,רמב"ן( ,נמ"י)ר"ת(.
ב.נמ"י)ר"ת( – אא"כ מחל הערב ללוה שאז אין
המלוה יכול לחזור על הלוה ,שאפילו מוכר שטרו יכול
לחזור למחול.
כ"כ בעה"ת.
מ"מ רי"ו)רשב"א( – צ"ע אם מחל הערב ללוה אם
המלוה יכול לחזור עליו.
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

.2

הרמ"ה :בד"א שאם הערב נשא ונתן ביד נפטר
הלוה מן הערב ,ה"ד בע"ק ,אבל בערב רגיל אף שנשא
ונתן ביד כיון שאמר רק בלשון ערבות )ולא קבלנות(
התכוון אף לשעבד הלוה.
ב"י – שמה שאמרו בגמרא הוא על ע"ק ולא על ערב
רגיל .כנ"ד הרמב"ם.
√והרא"ש – אין לחלק בין ערב לקבלן.
והמרדכי)רש"י ,רשב"ם( – אפילו בקבלו נפרע ממי
שרוצה )ד"מ(.

לקח הקבלן המעות.
.1
נתיבות :דווקא שלקחם בשם עצמו או לקח סתם מהמלוה
ונתן ללוה .אבל אם בא בשליחות המלוה או הלוה ונשא ונתן
יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

בס"ד.
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ביד – אין דינו כנושא ונותן ,דשלוחו של אדם כמותו והוא
רק כקבלן.
וכן אדם שמכר בהקפה לחברו והקנה לו בחליפין )ק"ס(
ובא זה ונעשה קבלן ,והלך ולקח המכר ונתן לקונה – לא
הוי כנשא ונתן ביד שהרי ממילא המוכר לא יכול לחזור בו.
ול"ד להלוואה שהמוכר יכול לחזור בו  ,ועוד שהמעות לא
נקנים בחליפין וזה נשא ונתן ביד חייב.

אין יכול לתבוע אלא מהקבלן.
סמ"ע :אף שהקבלן יחזור על הלוה .מ"מ תיקנו שלא יהא
עסק למלוה עם הלוה שמא לא יהא ללוה ויטרוף מלקוחות
הלוה .שהרי המלוה לא יטרוף מלקוחות הלוה רק לאחר
שישבע הקבלן שאין לו ,לכן צריך המלוה לחזור לקבלן
תחילה ורק אם אין לו ונשבע הקבלן חוזר ללוה או ללקוחות
שלו.
]כלומר :המלוה לא מגיע ללוה או ללקוחותיו רק דרך
הקבלן כשנשבע שאין לו [.

ב .אא"כ מחל.
והש"ך :חולק ,הקבלן

לא יכול למחול ללוה כיון שחב

לאחרים )כ"פ ערוה"ש(.
וע"ל )סו/ה(.

קכט21 -

והתומים – כיון שאין הקבלן יכול לתבוע הלוה עד לאחר
שיפרע בשבילו למלוה ,א"כ לא חל שעבוד הלוה לקבלן
לפני שפרע קבלן ויכול הקבלן למחול ללוה לפני שיפרע.
וקצה"ח – אין דין זה רק בקבלן רגיל ,אבל בקבלן שנשא
ונתן ביד הוי הלוה כלוה גמור של הקבלן וחל שעבודא דר"נ
)מהמלוה ללוה( ולא יכול הקבלן למחול.
והנתיבות – אף בקבלן שנשא ונתן ביד אין הלוה חייב
לקבלן עד שיפרע בשבילו ,ואין לקבלן נגד הלוה דין מלוה
רק דין ערב ,ורק נגד המלוה יש לו דין לוה כיון שנא ונתן
ביד.
מ"מ דין הש"ך אמת ולא מטעמו של קצה"ח ,אלא כיון
שהקבלן יכול לכפות הלוה שיפרע הוא למלוה שע"ד כן
נעשה ערב קבלן ,ולא שיפרע הקבלן ויצטרך לדון עם הלוה.
וכיון שהקבלן יכול לתבוע הלוה גם המלוה יכול מכוח
הקבלן ,לכן לא מהני מחילה של הקבלן.
ומשובב נתיבות – ה"מ בקבלן רגיל אבל קבלן שנשא
ונתן ביד לא יכול הקבלן לתבוע הלוה לפני שיפרע למלוה.
משפט הערב :להלכה – כהש"ך שא"א למחול.
כ"ד נתיבות ,משובב נתיבות.

קכט  -כ הרא"ש :יש מי שאומר דערבות וקבלנות היינו כשתבע
הלוה מהמלוה שילוונו ונכנס הערב עמו בדבר בלשון ערבות או בלשון
קבלנות .אבל אם לא דבר הלוה עם המלוה כלום ,אלא ראובן אמר
לשמעון "הלוה ללוי מעות ואני פורע ,הלוהו ואני נותן לך ,או הלוהו ואני
חייב לך"  -אין לשמעון על לוי כלום ,אפילו נתנם לו מידו אלא על ראובן
שאמר לו הלוהו ובשליחותו של ראובן נתנם לו:
יש מי שאומר
סמ"ע :ונמצאו כללי גביית מלוה וערב חמישה
א .ערב סתם ,לא יפרע מהערב תחילה אפילו אין נכסים
ידועים ללוה )אלא צריך לחזר אחר נכסי לוה(.
ב .אם אמר "ממי שארצה אפרע" ,אם אין נכסים ידועים
ללוה – יכול לפרוע מהערב תחילה.
ג .אם אמר בפירוש "ממי שארצה אפרע תחילה" – יכול
לתבוע הערב תחילה אפילו כשיש נכסים ידועים ללוה.
ד .נשא ונתן ביד דין המלוה עם הערב ולא עם הלוה,
אא"כ אין לערב שאז נפרע מהלוה מדר"נ.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

ה .הערב יזם את ההלוואה ,שדיבר עם המלוה שילווה
ללוה ,אף שלא נשא ונתן ביד – דין המלוה עם הערב,
מיהו גם בזה אם אין לערב גובה מלוה מדר"נ.

לא דיבר הלוה.
ב"ח :נעשה ערב לגוי,

אם לפי דיני הגויים יכול הלוה
לדחות המלוה לערב )שכל ערב דינו כקבלן( יכול המלוה
לתבוע הערב תחילה.
ש"ך – וקשה ,שהרי בסעיף ח )בשם בעה"ת( כתב :אם
הגוי טוען פרעתי נפטר גם הערב .כ"כ הב"ח.
ואם ערב של גוי דינו ערב קבלן ,הרי בע"ק לא נאמן הלוה
לומר פרעתי לפטור הקבלן )הרמ"א טו ,כ"כ הב"ח( ?
ולדינא צ"ע.

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ
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קכט  -כא

 .1בעה"ת ,נמ"י ,טור :קבלן שלא נשא ונתן ביד ומכר הלוה
כל נכסיו ,אע"פ שיש נכסים לקבלן  -אם ירצה המלוה לטרוף מלקוחות
של לוה ,אינם יכולים לדחותו אצל בני חורין של קבלן ) לפי שהרשות ביד המלוה לגבות
מהלוה אן הקבלן ,והרי חל שעבוד גם על נכסי הלוה שמכר (.
א.וכן הדין בשנים שנעשו אחראין ]תוספת מהדורת באה"ג :זה[ לזה ומכר אחד מהם
נכסיו.
ב.אבל קבלן שנשא ונתן ביד  -אינו יכול לגבות מהלקוחות של לוה ,אלא
אם כן אין נכסים לקבלן.
בד"ה)בעה"ת( :ערב וקבלן אין טורפים ממשועבדים ,עד
שימסור לו המלוה שט"ח ויקנהו בכתיבה ומסירה ,כדי שלא
תהיה תביעה בע"פ.

 1א.
סמ"ע:

אבל קבלן שנשא ונתן

ב.
סמ"ע :ה"ה לערב לי"א סי"ט אינו יכול לגבות מלקוחות
כשנשא ונתן ביד.

שנעשו אחראים לזה.

אינו יכול לגבות מלקוחות.

זהו דעת הרמב"ם ששניים שערבו לאחד שיכול
לגבות כולו מאחד מהם.
ובטור כתב – שנים שנעשו אחראים זה לזה  ,וא"כ אתי
שפיר אף לראב"ד דס"ל ששנים שערבו לאחד גובה מכ"א
חצי בלבד ,אבל כשנעשו ערבים קבלנים אחד לשני יכול
לגבות את הכל ממי שירצה לכו"ע.

סמ"ע :ל"ד קאמר ,שהרי אפילו מב"ח שללוה לא יכול
לגבות כיון שנשא ונתן ביד )סי"ט( .אלא שמב"ח אין נ"מ
שהרי אחר שגבה מלוה מהקבלן יחזור הקבלן על הלוה,
משא"כ מהלקוחות אין הקבלן יכול לחזור עד שימסור לו
המלוה השט"ח בכתיבה ומסירה.

קכט  -כב

 .1הערב והקבלן אין טורפים ממשעבדי דלוה עד
שימסור לו המלוה שטר חוב ויקנהו לו דרך קנין שטרות )בכתיבה ומסירה( ,כי
היכי דלא ליהוי תביעה על פה.
.2הגה :הרא"ש :מי שנדר שכר לחבירו שיערב בעדו:
אם קיבל קנין ליתן לו שכר  -חייב כפי מה שקצב.
ואם לא קבל קנין  -אין צריך ליתן לו שכר באמירה בעלמא.
קל//דד(( ::כשכתב לו קבלתי ממך דמי החוב:
כפול שו
כפול
שו""עע))קל
יש מי שאומר  -דהוי כמלוה בשטר לטרוף בו מהלקוחות שקנו מהלוה.
ויש מי שאומר  -שאע"פ שכתב לו כן לא מהני אלא לגבי הלוה בעצמו שאינו נאמן לומר
פרעתי ,אבל אינו יכול לגבות ממשעבדי שמכר הלוה עד שימסור לו המלוה השטר חוב ויקננו
לו דרך קנין שטרות ,שלא תהא תביעתו תביעה על פה.
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ
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ערב בשטר ומתי נפרעים מהערב

.1

הרב יונה :אף שכתב המלוה לערב "התקבלתי
ממך" לא מהני אלא לגבות מב"ח דלוה )שאין הלוה יכול
לטעון גם אני פרעתי( ,אבל אינו יכול לגבות ממשועבדים
שמכר הלוה עד שימסור לו המלוה שט"ח ויקנהו לו דרך
קניין שטרות שלא תהא תביעתו ע"פ.
ואם כתב לו הלוה לערב כשנכנס להיות ערב "הרני
משעבד לך עצמי ונכסיי מעכשיו ,שכל זמן שתפרע החוב
למלוה כאילו קבלתי המעות מידך" – ה"ז גובה אף
מלקוחות ומהיתומים הגדולים ,שאין לך מלוה בשטר
גדולה מזו.
כ"כ סה"ת.

הרא"ש :ראובן קנה משמעון תבואה בסך ידוע ועשה שמעון
שט"ח על ראובן ,וקודם שקנו מיד ראובן שאל ראובן מי יתן לי
התבואה ,א"ל שמעון יהודה יתן לך ,ויהודה היה שם והסכים,
ואח"כ קנו מראובן.
עתה תובע ראובן התבואה מיהודה )מדין מעמד שלושתם( וטוען
יהודה שלא היה בידו משל שמעון )ולכן לא התחייב(.
תשובה :כיון שראובן לא רצה לשעבד עצמו להתחייב באלו
מעות עד שיהודה אמר לו שיש לו התבואה – הוי יהודה ערב
קבלן וחייב.
הרא"ש :שר אחד היה רגיל לתת לראובן פרס קבוע כל שנה,
שמעון היה גובה של השר ביקש ראובן משמעון שיתן לו הפרס
ויתחשבן עם השר ,א"ל שמעון שאמר לו השר שלא יכניס לו
בחשבון ,וא"כ תן לי ערב שאם השר לא יכניס לי בחשבון
שיפרע הערב ,ונכנס לוי ערב ושמעון נתן לו הפרס.
ולאחר זמן מת ראובן והשר הלך ,וטוען שמעון שהשר לא הכניס
לו בחשבון ותובע הערב שישלם .טוען לוי – אולי ראובן פרעך,
ועוד שאיני מאמין לך שלא קיבלת מהשר.
תשובה :הטענה שאינו מאמין שהשר לא שילם – טענה
מעלייתא היא כיון שלא פירש שמעון שיהא נאמן בדיבורו לומר
שלא קיבלם.

אבל קיבל
.2
קצה"ח :האם מועיל קניין להתחייב בשכר ערבות.
בקניין )רא"ש(.

א .רשב"א :חלוץ ע"מ שתתן לו  200זוז ,אפילו חייב
עצמו בשטר או קניין לא מהני.
משמע כשמחייב באמירה אף קניין לא מהני ,וחולק על
הרא"ש !
וי"ל דלא פליגי :דהתם דומה לאונס ,שהרי מחויב
הוא לחלוץ לה בחינם .ועוד שאינו מפסיד אם לא
תשלם לו )הר"ן( ,מש"ה ס"ל לרשב"א דאפילו שטר
וקניין לא מהני משום שדומה לאונס.
משאכ"כ שלא שייך אונס ,וא"כ אין לך לאחר קניין
כלום.
לאפוקי התומים  -שכתב שזהו מחלוקת רשב"א *
רא"ש.
ב .ב"מ)עו :(.אפילו כל הפועלים משתכרים ג' וא"ל
בעה"ב ב ד' – צריך לשלם לו ד'.
משמע אפילו בדיבור בעלמא ,ול"א שאין לו אלא
שכרו!
וצריך לחלק :דשאני פועלים שאין להם קיבצה ידועה,
שיש שעובדים טוב יותר ,ועוד שיש לפועל טרחה
יתרה ולא דמי לסרסור )שאין לו טרחה גדולה( .ואם
היה בקניין אף באלו )סרסור( חייב לשלם מה שקצב.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

חייב כפי שקצב.
תומים :דווקא לתת שכר יותר צריך קניין ,אבל שכר
הראוי צריך לתת אף בלא קניין .ומתשובת הרא"ש לא
ברור.
כ"פ הנתיבות.
וקצה"ח – מת' הרא"ש ברור בהדיא שאם לא היה קניין
לא חייב לתת לו כלום.
שכתב :אבל לא היה קניין אינו חייב כלום ,כי ערבות אינו
דבר שלוקחים עליו שכר שיקנה באמירה .וכיון שאין
נותנים שכר לערבות הוי כולו כיתר משכרו ואינו חייב
כלום.
והתומים – י"א שביתר מהראוי אף קניין לא מהני ,והוי
ספקא דדינא ,לכן אם תפס לא מוציאים .

סיכום:

מתי נותן שכרו

תומים
תומים)י"א(
קצה"ח

שכר הראוי

יתר על הראוי

בלא קניין
---רק בקניין

רק בקניין
אף בקניין לא מהני
רק בקניין

א"צ לתת לו שכר.
ערוה"ש)לבוש( :שיאמר לו מה

שנדרתי לך על לא

כלום משטה הייתי בך.
הגרעק"א :והמנהג דאף באמירה בעלמא בלא קניין
משלם לו שכרו.
משפט הערב :חיוב ערב במקום שהיה הנותן
)המלוה( ממילא חייב לעשותו:
א .הרמ"א)פא/ב( :מי שנתחייב לתת לחתנו העשיר
ממון אם ילמד עם בנו – פטור ,כיון שממילא חייב
ללמוד עם בנו ,יכול לומר משטה אני בך
ש"ך – כיון שממילא היה האב חייב ללמוד עם בנו אין
ההתחייבות חלה.
וקצה"ח – חולק ,ההתחייבות חלה רק שיכול לטעון
משטה )ובמקום שאין טענת משטה חלה ההתחייבות(.
ופי הש"ך :כל שמתחייב לאדם עבור שיתן לאחרים
במקום שממילא חייב הלה לתת – אין ההתחייבות
חלה )ואין לו דין ערב(.
ואף לקצה"ח יש לדון שיכול לומר משטה מאחר
שממילא הלה חייב לתת.

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

בס"ד.

חו"מ
חלק
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ב .ולכן :האומר לרופא לרפאות אדם פלוני והוא ישלם
לו סכום גדול – אינו מתחייב ,כיון שבלא"ה חייב
הרופא לרפאות ,ואין זה נהנה מזה .מ"מ אם קצץ

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

ג.

קכט24 -

לרופא שירפא את בנו צ"ע אם מיקרי האב נהנה כיון
שמוטל עליו לרפאות בנו או לא.
וכן האומר לאדם להשיב אבדתו של אחר )כשהוא לא
יכול להשיב( והוא ישלם לו – פטור.

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

בס"ד.

חו"מ
חלק
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סימן קל :דין ערב שפרע למלוה כיצד נפרע מהלוה.
ובו ז סעיפים.

) ב"ב :קעד(,

קל  -א  .1בעה"ת :ערב או קבלן שפרעו למלוה בפני עדים:
א .אם פרעו קודם שנודע ,אם פרעו הלוה וטוען הלוה שכבר פרעו  -אינו
חייב לערב כלום )שלא הרשהו לפרוע אלא כשאינו פרוע עדיין ,ולא כשהוא פרוע – טור(.
ב .אבל אם פרעו אחר שהביא המלוה ראיה שלא נפרע )ונתחייב בדין ופרעו הערב( -
צריך הלוה ליתן לו כל מה שפרע בשבילו ,בין שנתחייב לוה למלוה
בשטר ,בין שנתחייב לו בעל פה ,אפילו בלא עדים:
רשב"א :ראובן וגוי קנו סחורה משמעון בהקפה .לאחר זמן
תבע שמעון לראובן ולא היה בידו לשלם ונכנס לוי ערב
לשמעון .אח"כ פרע לוי חצי הממון וכתב עליו שט"ח על השאר,
ועכשיו נודע שהגוי פרע אח"כ הכל לשמעון ,ותובע לוי
משמעון מאחר והגוי פרע הכל החזר לי מה ששילמתי לך ?
תשובה :שנים שלוו מאחד ,כ"א חייב מחצה וערב על מחצה
של חברו .וא"כ לוי שנכנס כערב הרי הוא ערב שני לראובן
)בנוסף לגוי( .ולכן אם קדם לוי ופרע חלק ראובן נפטר הגוי,
וכשפרע הגוי לשמעון בטעות פרעו וחייב שמעון להחזיר לגוי,
וא"כ אין ללוי על שמעון כלום .מ"מ חייב שמעון להחזיר ללוי
השט"ח כיון שכבר פרע הגוי.
כ"כ הסמ"ע.
והנתיבות – אין ללוי על שמעון כלום
קשה :כיון שראובן והגוי לוו יחד משמעון נעשו ערבים זע"ז
)עז/א( ,וא"כ לוי )שהוא ערב של ראובן( והגוי )שגם ערב
לשמעון( ערבו יחד לראובן על ה  50שלו ,וכיון שלוי פרע כל ה
 50על הגוי להחזיר ללוי ) 25עז/ד( .ושמעון שקיבל הכל מהגוי
באומרו שלא נפרע ,הוי כאילו גזל מהגוי שחייב להחזיר לו.
וא"כ שמעון משועבד ללוי מר"נ )ששמעון חייב לגוי והגוי חייב
ללוי( ,שאף בגוי שייך שדר"נ )כמ"ש מהר"ם בר ברוך( .וא"כ
שמעון לא נפטר מלוי.
ולכן נראה :דמיירי שלוי )הערב( פרע קודם שהודיע לראובן
)הלוה( שאז אין יכול לתבוע חזרה את ראובן )כמ"ש הש"ך(.
מש"ה אף לערב השני )הגוי( אין יכול לתבוע ,ולכן אין ללוי על
שמעון כלום.
אבל אם פרע לוי ע"פ ב"ד )כגון שהלך ראובן למדינת הים( צריך
שמעון להחזיר ללוי  .25ואף כשפרע לא ע"פ ב"ד ,אלא שהגוי
תובעו  ,25חייב שמעון להחזיר לגוי  25שלא יפסיד לוי.

.1

בפני עדים.

סמ"ע :דבלא עדים בלא"ה אינו נאמן )כמ"ש ס"ג( ,מיהו
עדים ל"ד ה"ה כתב לו המלוה התקבלתי.

א.
סמ"ע:

קודם שנודע אם פרעו.

מיירי במלוה בע"פ ,דאילו היה שטר ביד מלוה
הוי ראיה שלא פרעו.
והב"ח – ה"ה במלוה בשטר אם הלוה יכול לברר שיש לו
עליו שובר ששילם.
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

שכבר פרעו.
סמ"ע :אפילו אין מביא הלוה ראיה שפרעו אלא רק טוען
כן .כ"כ הש"ך.

אינו חייב לערב כלום.
נתיבות אף במלוה בשטר אם קדם הערב ופטר לפני
שישבע המלוה שאינו פרוע ,ועכשיו המלוה לא רוצה
להישבע – פטור הלוה לשלם לערב.
אבל אם המלוה מוכן להישבע אף עכשיו )במלוה ע"פ(:
בערב רגיל – פטור לוה.
בקבלן – חייב ,שאף אם היה טוען הלוה פרוע היה חייב
הקבלן לפרוע.
משפט הערב :סיכום – פרע הערב וטוען הלוה
שפרע כבר לפני זה למלוה
מלוה ע"פ :פטור הלוה לשלם לערב ,שהיה לערב לברר
אם לא נפרע כבר החוב.

מלוה בשטר:
אם השטר ביד המלוה – חייב לחזור ולפרוע לערב.
אם קיבל הלוה שטר מהמלוה:
סמ"ע ,ט"ז – חייב לפרוע לערב ,כיון שהערב לא ידע
מהשטר.
ש"ך)ב"ח( – פטור הלוה לפרוע לערב.
)נתיבות :שהיה על הערב להשביע למלוה שלא נפרע(.

ב .שהביא המלוה ראיה.
נתיבות :פירוש בשטר ,ואין חוששים

שמא נתן שובר

)ט"ז(.
מ"מ צריך המלוה להישבע שלא נפרע כדין נפרע שלא
בפניו .ואם פרע שלא בשבועה נפטר הלוה )אם המלוה לא
רוצה להישבע עכשיו(.

צריך הלוה לתת לו.
יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

בס"ד.
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סמ"ע :פירוש טען הלוה שפרע אח"כ ,עכ"ז חייב לשלם
לערב ,דערב חשוב שפרע ברשותו .כ"ד התומים.
והש"ך – נ"ל פשוט אם היה מלוה ע"פ וטען הלוה חזרתי
ופרעתי כי לא ידעתי מהפרעון שלך – פטור הלוה ,אע"פ
שמביא הערב ראיה שפרע לאחר שהביא המלוה ראיה שלא
נפרע ,דהיה לו להודיע ללוה שפרע עבורו.
והבא"ט – יש לדחות ,מאחר שנתחייב הלוה בדין )כמ"ש
בעה"ת( א"כ היה לו לעלות על דעתו שיתבע הערב ויפרע
לו .כ"ד הסמ"ע
וקצה"ח – ולענ"ד נראה :
אם נכנס לערבות מאליו ,דאז לא עשהו הלוה שליח לפרוע
חובו ,אז חייב הלוה לפרוע לערב כיון שנהנה שפרעו לו
חובותיו )ול"ד לאדם אחר שפרע חוב חברו שפטור ,שכאן
הוא ערב(.
ולכן אם לא הודיע ללוה שפרע והלך הלה ופרע שנית
למלוה הרי עכשיו לא נהנה מהפרעון ופטור )כהסמ"ע(.
אבל באמר ערבני דהוי הערב שלוחו ,כיון שעשה שליחותו
צריך לפרוע לו )כהש"ך(.
והנתיבות – מ"ש הש"ך שהלוה פטור ,דהיה לערב להודיע
ללוה שפרע עבורו – ה"מ שפרע הערב ולא הודיע ללוה

קל2 -

שפרע ,אבל אם לא יכל להודיע ללוה שפרע חייב לוה )וכמו
הסמ"ע(.

סיכום:

טען הלוה שפרע.

א .סמ"ע – עכ"ז חייב הלוה לשלם לערב.
ב .ש"ך – פטור הלוה שהיה על הערב להודיע ללוה
שפרע.
באה"ט – כאשר נתחייב בדין חייב הלוה שהיה לו
לעלות ע"ד שיפרע הערב.
נתיבות – כשלא הודיע הערב הוי כפשיעה ופטור
הלוה אבל אם לא הודיע בגלל אונס חייב הלוה.
ג .קצה"ח – מחלק
נכנס לערבות מעצמו – פטור ,שהרי הלוה לא
נהנה מהפרעון
עשהו הלוה ערב – חייב ,כיון שעשה הערב
שליחותו .
משפט הערב :להלכה – אינו חוזר על הלוה כיון שלא
הודיעו שפרע למלוה )כהש"ך( ,אא"כ לא היה באפשרותו
להודיע ללוה )נתיבות(.

קל  -ב

 .1יש מי שאומר בד"א כשאמר לו הלוה בעת שנעשה לו
ערב "ערבני ושלם" ,אבל אם עמד מעצמו ונעשה לו ערב או קבלן וקדם
ופרע למלוה ולא הרשהו הלוה לפרוע  -אין הלוה חייב לשלם לו כלום.
 .2ואם אמר לו הלוה "הכנס קבלן בעבורי" ,אף על פי שלא הרשהו
לשלם אם עמד הקבלן ופרע מדעתו ,אפילו עד שלא עמד המלוה עם הלוה
בדין ולא נמצאו לו נכסים  -חייב לשלם לו.
א .אבל אמר ליה להיכנס ערב ולא הרשהו לשלם:
) .(1אם משעמד המלוה אם הלוה בדין ולא נמצאו לו נכסים פרע הערב
למלוה  -חייב הלוה לשלם לו.
) .(2ואם עד שלא עמד המלוה עם הלוה בדין ולא נמצאו לו נכסים פרעו
הערב  -אין הלוה חייב לשלם לו כלום.
 .3ויש מי שחולק ואומר שאפילו ערב שאינו קבלן שנכנס בערבות מאליו
ופרע מאליו  -חוזר וגובה מהלוה.
.4הגה :עיין לעיל סוף סימן מ"ט

/ט"ז

דאין ערב משתעבד אלא במקום שיכול לגבות מהלוה:

.1

רמב"ם :בד"א כשא"ל הלוה בשעה שנעשה ערב
"ערבני ושלם" אז אם פרע הערב חוזר וגובה מהלוה.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

אבל נעשה מעצמו ערב או קבלן ,או שא"ל "ערבני" ולא
א"ל ושלם ,ועמד הערב ופרע – אין הלוה חייב לשלם לו
כלום.

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

בס"ד.
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.2

ה"ה – משמע שאם א"ל הלוה "הכנס קבלן עבורי"
אע"פ שלא א"ל "ושלם" ועמד ופרע – חייב לשלם לו,
כיון שנכנס קבלן ע"פ הלוה ,והמלוה יכול לתובעו
ולנוגשו תחילה.
א.אבל א"ל "הכנס ערב" ולא א"ל "ושלם" כיון
שהמלוה לא יכול לנוגשו אלא אחר עמידה בדין.(1) ,
אם קדם הערב ושילם – אינו חייב לשלם לו.
) .(2ולפ"ז אפילו ערב רגיל כל שנכנס מדעת הלוה ,אם
כבר עמדו בדין ולא היה ללוה לשלם שאז יכול המלוה
לנגוש הערב וקדם הערב ופרע – הרי זה חוזר וגובה
מהלוה.

.3ראב"ד:

אמר אברהם ,אלו הדברים שאין הדעת

מקבלתן.
√ה"ה – אפשר שדעתו אפילו ערב רגיל שנכנס לערבות
מעצמו ופרע – חוזר וגובה מהלוה.
בעה"ת ,והטור – דעתו מסתמא כיון שא"ל "ערבני"
אף שלא א"ל "ושלם" כאילו הרשהו וחוזר וגובה מהלוה,
וכן פירש בעה"ת.
כ"כ הסמ"ע – דווקא שא"ל "ערבני" אבל לא א"ל ערבני
פטור.
כ"פ הש"ך – וכן עיקר ,כ"ד רשב"ם ,רא"ש ,נמ"י.
סיכום :לפי הראב"ד כשנכנס מעצמו )שלא א"ל אפילו
ערבני(.

לפי ה"ה – חוזר וגובה מהלוה.
לפי בעה"ת ,טור – אינו חוזר ללוה.
כ"פ סמ"ע ,ש"ך.
ב"י)סה"ת ,רא"ש( :שנים שלוו מאחד )שנעשו ערבים
זל"ז( ופרע אחד מהם הכל – חוזר וגובה חלקו מחברו.

.4

שו"ע)מט/טז( :שני יוסף בן שמעון שלוה אחד
מהם מאחר ונמצא לאחד מהם שדה שקנה מיוסף בן
שמעון השני ,או שהיו שותפים בו אין המלוה יוכל לטרוף
השדה ולומר אם לך הלויתי מוטב ואם לחברך הלויתי,
כיון שאין לחבירך בני חורין הרי לקחת שעבודי.
וכן כשהם שותפים לא יוכל לגבות החצי ממה נפשך -
לפי שאין נכסי בעל חוב משועבדים אלא מטעם ערב
והערב אינו משתעבד אלא במקום שיוכל לתבוע מהלוה
עצמו וכיון שאינו יכול לתבוע מהלוה עצמו אינו יכול
לגבות מנכסיו.
נמצא שהערב לשני יוסף בן שמעון בין לשני מלווים בין
למלוה אחד כשם שאינו יכול לתבוע מהן כך אינו יכול
לתבוע מהערב.

.1

קל3 -

יש מי שאומר.

ש"ך :כ"פ רי"ו]+רב סעדיה גאון[.

אבל עמד מעצמו.

נתיבות – משמע שאם עמד בדין אף בערב מעצמו חייב
לשלם לו.
וטעמו – דווקא בפורע חוב חברו שלא מדעתו פטור ,דהוי
מבריח ארי שאינו מצילו רק מהיזק ,אבל בנעשה ערב אף
מעצמו כיון שהמלוה לא רצה להלוותו ובגלל שנעשה ערב
הלוה לו  ,הרי הערב הריווח ללוה מעות ולכן דינו כערב.
ול"ד ללוה שכבר לוה והלה פרע אח"כ שלא מדעת הלוה,
ודמי למצילו מההיזק.

ולא הרשהו
סמ"ע :שאם הרשהו אף שלא נעשה ערב חייב לשלם לו,
כיון ששילם חובו של חברו בצוויו.

.2

קבלן עבורי ,,,חייב לשלם.

סמ"ע :מיירי שלא עמד בדין.
שאם עמד בדין ולא נמצאו נכסים ללוה ,אף בערב רגיל
צריך לשלם לו ,דכיון שעמד בדין אין טענה ללוה למה
שילם הערב.
אבל כשלא עמד עמו בדין שבערב פטור לשלם לו ,מ"מ
בקבלן חייב לשלם לו ,שהרי המלוה יכול לתבוע הקבלן
תחילה.
עד שלא עמד בדין ).(2
א.
סמ"ע :כתב ה"ה – טעמו ,דהוי פורע חובו של חברו
שלא מדעתו שפטור מלשלם לו.

שיכול לגבות מהלוה
.4
משפט הערב)ת' הרא"ש( :אף

שאפשר שיתחייב
הערב במקום שהלוה פטור ,מ"מ אם התחייבו יחד ואח"כ
נפטר הלוה נפטר גם הערב ,כגון שמחל להמלוה ללוה נפטר
גם הערב.
משפט הערב :אף שהמלוה התייאש מהחוב כיון שהלוה
אלם ,נשאר החיוב על הערב ול"ד למוחל ,כיון שבאמת
הלוה לא נפטר רק מחמת ייאוש.
משפט הערב :שני יוסף בן שמעון בעיר ,אחד מהם לוה
והשני נעשה לו ערב .בא המלוה לאחד מהם ותבע חובו
ממ"נ או מדין לוה או מדין ערב :
ש"ך – כיון שא"א לגבות מדין לוה )שכ"א מדחהו לשני( גם
הערב נפטר.
קצה"ח ,נתיבות – במקום שהלוה נפטר בגלל כפירתו לא
נפטר הערב )ולכן יכול לגבות ממנו ממ"נ(.
משפט הערב :במקום שהלוה נפטר מספק –
ח' רעק"א – נפטר גם הערב.
אמרי בינה – לא נפטר.

סמ"ע :משום קבלן נקט ,דאילו ביקש ממנו להיות קבלן
עבורו שוב א"צ שיאמר לו "ושלם" אף לרמב"ם.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

סיכום:
אמר לו שיהא לו ערב
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

עמד מעצמו
יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

חו"מ
חלק

בס"ד.
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עשהו ערב רגיל
לא א"ל ערבני ושלם
ערבני ושלם ,אף
שלא עמד בדין
לא עמד בדין
עמד בדין

חייב לשלם

חייב לשלם

פטור לשלם

עשהו קבלן
אף שלא א"ל שלם
אף שלא עמד בדין

חייב לשלם

קל4 -

בין ערב ובין קבלן
)לא שייך "שלם" כיון שעמד מעצמו(
לא עמד בדין
עמד בדין
חייב לשלם –
נתיבות

פטור לשלם

כלומר:
אם הרשו לשלם
או עמד בדין )אף שלא הרשהו(
או עשהו קבלן )אף שלא הרשהו(

בכל גוונא צריך לשלם.

אבל עמד מעצמו )ולא עמד בדין( {

פטור מלשלם.

קל  -ג

 .1אין הערב גובה מהלוה עד שיביא עדים שפרע
בשבילו ,אבל כל זמן שאין לו עדים  -אינו גובה ממנו כלום ,אפילו אם
שטר החוב בידו.
 .2ואם כתב המלוה לערב "קבלתי ממך דמי החוב" )והשטר ביד הערב או במלוה בע"פ(
 מהני ליה לגבות מהלוה ,וכגון שמפורש הערבות בשטר או שהלוהמודה בו ,דאם לא כן במה אנו יודעים שהוא ערב:

.1

בעה"ת :אין הערב גובה מהלוה עד שיביא עדים
שפרע בשבילו ,אבל כל זמן שאין לו עדים  -אינו גובה
ממנו כלום ,אפילו אם שטר החוב בידו ,אינו מועיל
לגבות מהלוה ,שיכול לומר הלוה פרעתי למלוה והחזיר
לי השטר ונפל ממני ומצאתו ,או מהמלוה נפל ומצאתו,
או שהפקיד בידך.
או שיאמר לו אף שאמת שפרעת למלוה אבל גם אני
פרעתי לך חזרה )שהרי השטר בידך לא עושה זאת מלוה בשטר
שא"א לומר נגדך פרעתי(.

כ"פ הרמב"ם ,ה"ה)מפרשים(.
ה"ה – וזה פשט הברייתא )ב"ב קעד (:שטר שביד ערב
אין גובה בו.

.2

ב"ב)קעד :(:ואם כתוב בו "התקבלתי" – גובה בו
הערב.

ה"ה :גובה בו
לפי הרמב"ם – דווקא כשנידו הלוה ומת מתוך נידוי

או באחד הדרכים האחרים )שאין חשש שהתפיס הלוה
למלוה צררי(.
אבל לפי הרמב"ן – אף שלא בחד מהדרכים.
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

כ"ד נמ"י.

.1

אפילו שט"ח בידו.

סמ"ע :מ"מ מהני כשכתב לו התקבלתי )אף שאין עדים(
שאין הלוה נאמן לומר לערב פרעתיך ,שהרי הלוה אין לו
שום טענה :
 שהרי ידוע שנעשה ערב. גם ידוע שפרע ללוה ,שהרי מסר לו שט"ח לגבותבו שהרי כתב לו התקבלתי.
ולכן דינו כהמלוה עצמו שאין הלוה יכול לומר לו פרעתיך.
לאפוקי הע"ש – שאף שכתב לו התקבלתי מהני רק כשאינו
טוען פרעתי ,אבל כשטוען פרעתי לא מהני.
והש"ך – דווקא כשנתן לו השט"ח בכתיבה ומסירה אז
אינו נאמן לומר פרעתיך ,שאל"כ אף שכתב לו התקבלתי
נאמן לומר פרעתיך.
והנתיבות  -מחלק,
אם הערב פרע למלוה בתורת פרעון אחר שתבע המלוה
ללוה ,מהני התקבלתי ויקנה לו השטר במסירה לבד בלא

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

בס"ד.

חו"מ
חלק
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כתיבה .שכל מה שצריך כתיבה ומסירה הוא מטעם שאין
יכול למכור שעבוד גוף המלוה ,כאן כיון שהערב פרע עבור
הלוה ממילא נשתעבד גופו של לוה לערב מש"ה יכול למכור
לו השטר רק בכתיבה.
אבל כשלא היה המלוה יכול לתבוע לערב )כגון קודם זמן
הפרעון או קודם תביעת הלוה( ורק שמקנה השטר לערב
בזול שיתן לו המעות צריך כתיבה ומסירה דווקא.

סיכום:

כשכתב לו התקבלתי.

סמ"ע – מהני אף נגד טענת פרעון של הלוה .כ"ד הט"ז.
ש"ך – כמו הסמ"ע ,ובלבד שנתן לו השטר בכתיבה
ומסירה.
ע"ש – מהני רק כשלא טוען פרעתי.

אפילו שט"ח בידו.
פ"ת)עבה"ג( :ראובן ושמעון עשו עסק בניהם .ראובן
התחייב לקבל משמעון סחורות ולשלם לו תמורתם ,והעמיד
ראובן ללוי ערב קבלן בעדו נגד שמעון לשלם לו תמורת
הסחורה ,וראובן עשה שטר פיצוי ללוי לפצותו אם יהיה
ללוי נזק ,ועוד כתב נאמנות כנהוג "אין אני נאמן לומר
שפיציתי אותו".
והנה לוי בירר ששילם לשמעון עבור הסחורות ותובע
לראובן שיחזיר לו מעותיו .ראובן משיב שקודם שפרע לוי
נתן לו מעות שיפרע לשמעון.

קל5 -

הדין עם לוי ,ואף שאין "נאמנות" אלא על הפרעון ולא על
שאר דברים ,אין זה טעם מספיק רק לחייב לוי שבועה ,אבל
לא לבטל שטר הפיצוי לגמרי.

.2

התקבלתי ממך דמי החוב.

סמ"ע :א"צ שיכתוב התקבלתי רק כשאין לערב עדים
שפרע ,אבל כשיש עדים שפרע והשט"ח בידו נאמן )אף
בלא התקבלתי( כיון שידוע שנעשה ערב.
כ"ד הש"ך.
והט"ז – בלא כתיבת התקבלתי אין ראיה מהשטר ויכול
לטעון פרעתיך.

או שהלוה מודה.
נתיבות והיינו למ"ד "ערבני" סתם חייב הלוה לשלם
לערב כשפרע עבורו ,אבל למ"ד צ"ל דווקא "ערבני ושלם"
פטור הלוה במיגו.

התקבלתי ממך.
ערוה"ש :ובמלוה ע"פ אף

שהלוה מודה שהערב פרע
למלוה וחייב לפרוע לו ,מ"מ יכול לומר לערב פרעתיך,
שההתחייבות לערב הוי כמלוה ע"פ )שהרי גם למלוה יכל
לטעון פרעתיך(.
והמלוה בשטר והקנה לערב השטר בכתיבה ומסירה לא
נאמן לומר לערב פרעתיך.

קל  -ד

 .1כשכתב לו קבלתי ממך דמי החוב:
א.רשב"ם :יש מי שאומר  -דהוי כמלוה בשטר לטרוף בו מהלקוחות שקנו
מהלוה )פרישה :דמאחר שברור לנו שפרעו ובא לידו השטר מיד המלוה – ה"ז נכנס במקומו גם לעניין טריפה ממשועבדים(.
ב.רבנו יונה :ויש מי שאומר  -שאע"פ שכתב לו כן ,לא מהני אלא לגבי
הלוה בעצמו שאינו נאמן לומר פרעתי ,אבל אינו יכול לגבות ממשעבדי
שמכר הלוה ,עד שימסור לו המלוה השטר חוב ויקננו לו דרך קנין
שטרות ,שלא תהא תביעתו תביעה על פה.
.2בעה"ת :והוא הדין אם כתב הלוה לערב כשהכניסו ערב "הריני משעבד
עצמי ונכסי מעכשיו שכל זמן שתפרע אותו חוב שנעשית עליו ערב לפלוני
המלוה ,כאילו קבלתי המעות ממך"  -הרי זה גובה מהלקוחות ומיתומים
גדולים ,שאין לך מלוה בשטר גדולה מזו:
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

בס"ד.

חו"מ
חלק
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כשכתב לו קבלתי ממך.
.1
טור)קט"ז( :אם מכר לו שדה בלא אחריות ובא המלוה
וטרף ממנו ,ומבקש הלוקח מהמלוה שיתן לו השט"ח שיהא
לו כח לתבוע המוכר )הלוה(:
אם כבר טרף ממנו – כבר נמחל שעבוד השטר ולא יכול
לעשות הרשאה לגבות מהמוכר.
אבל קודם שטרף יכול לפייסו שיתן לו כח השטר ,מ"מ אין
ב"ד כופים המלוה.
ד"מ :ה"ה שלא יכול המלוה לכתוב לו התקבלתי אחר
שנפרע החוב ונמחל שעבוד השטר.
והסמ"ע – ל"ד ל קט"ז ,דשאני התם שקנה השדה בפירוש
לא באחריות אף שידע שלמלוה יש שעבוד על שדהו ,מש"ה
אם אין המלוה רוצה לתת לו כוחו אין ב"ד כופים אותו.
משאכ"כ שהערב מתחילה נשתעבד למלוה שאם יצטרך
לשלם יחזור על הלוה ,ולכן ב"ד כופים המלוה להצילו
ולכתוב לו התקבלתי.
ומה"ט אף שלא כתב לו התקבלתי רק לאחר פרעון מהני,
דכיון שהערב חוזר על הלוה ודאי ע"ד כן פרע למלוה.
ועוד שביאור הלשון "התקבלתי" משמע שכבר כתב לו.
ואף לרב יונה המצריך שיקנו לו השטר בכתיבה ומסירה כדי
לטורף מלקוחות – מהני הקנאה זו אחר שפרע הערב
למלוה ,דע"ד כן פרע שיקנה לו ,והו"ל כאיש אחר שקנה
השט"ח מהמלוה שפשיטא שאף אחר ששילם לו דמי הקניה
יכול לתת לו כוחו אח"כ "קנה איהו וכל שעבודי" כיון
שע"ד כן שילם לו ,ה"נ בערב .והו"ל כמו שהתנה עמו
בפירוש  .משא"כ שם )קט"ז( בקונה שדה בלא אחריות.
ועוד :דווקא בלוקח ומוכר )קט"ז( שייך נמחל שעבודו,
שהשט"ח נכתב על הלוה ונכסיו וכיון שגבה מנכסי לוה
שביד קונה נמחל שעבוד השטר .משאכ"כ כשהמלווה גובה
מנכסי ערב עדיין שט"ח בתוקפו על הלוה ונכסיו לחזור
הערב לגבות ממנו.

סיכום :לכתוב התקבלתי לאחר שפרע הערב.
ד"מ – לא מהני ,כ"ד הב"ח

קל6 -

בסמ"ע – מהני .כ"ד הש"ך.

ב.
ש"ך:

אינו יכול לגבות ממשועבדים.
וכן עיקר .כ"פ האו"ת.

אם כתב הלוה לערב.
.2
קצה"ח :כשכתב לו "כאילו קבלתי המעות ממך" האם
נעשה ערב קבלן ?
תומים – משמע מהתו"ס שאם כתב לו הלוה לערב כן
בשטר נעשה ערב קבלן ויכול המלוה לתובעו תחילה.
והוא תמוה – וכי בשביל שכתב לו כן הלוה יוכל המלוה
לתובעו תחילה ,הרי יאמר לו הערב מה איכפת לך בכתיבה
זו שכתב לי הלוה ,לך איני משתעבד רק בתורת ערב ולא
קבלן.
וי"ל שהתו"ס מיירי שרצה המלוה שיהא הערב קבלן גמור
ולכן ציווה ללוה לכתוב לו כן בשטר שאז נעשה ערב קבלן,
אבל אם אין הערב משתעבד בתורת קבלן לא יועיל כתיבת
הלוה כן לעשותו קבלן.

ה"ז גובה מלקוחות.
נתיבות :והרא"ש – ואם מודה הלוה שהוא ערב וכתב
לו בשטר "כאילו התקבלתי המעות ממך" – לא נאמן לומר
לערב פרעתיך.
גידולי תרומה – וקשה ,למה לא יהא נאמן שפרע במיגו
שלא ציווהו להיות ערב רק מעצמו נכנס להיות ערב !
ותירץ התומים – אין זה מיגו טוב ,שאף אם יטען שלא
ציווהו ,עדיין צריך לטעון פרעתיך ,שאף בערב שנכנס
מעצמו חייב הלוה )אא"כ יטען פרעתיך( .מ"מ למ"ד שערב
שנכנס מעצמו פטור הלוה יהא נאמן בפרעתיך במיגו שלא
ציווהו להיות ערב.

גובה מלקוחות.
ערוה"ש :ונ"ל שאם כתב לו כן ,אפילו ההלוואה היתה
בע"פ מ"מ אצל הערב נעשה מלוה בשטר אם עשה שטר זה
בעדים.

כ"ד הט"ז – שאחר הפרעון הוי כעד אחד.

קל  -ה

בעה"ת :ערב שפרע למלוה ולא בקש ממנו השטר  -אין הלוה
חייב כלום לשלם לו מה שפרע בשבילו )ע"ל סימן נח סס"א( שהרי פשע במה
שהניח השטר ביד המלוה:
ולא ביקש ממנו השטר.
סמ"ע :אף שב – )נח/א( דווקא כשהזכיר לו הלוה לקחת
השטר ! שאני כאן בערב כיון שידע שהלוה לו בשטר
והשטר עדיין ביד המלוה.
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

ש"ך –והרי ב )נח/ב( שהזכיר לו השטר ואפ"ה פטור כל
שלא הזכיר לו בפירוש שייקח ממנו השטר ! ערב שאני כיון
שנותן מעות מעצמו לחזור לתבוע מהלוה ,לא היה לו לשלם
למלוה בלא קבלת השטר.

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

בס"ד.
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פשע במה שהניח השטר.
קצה"ח :מיהו במלוה בע"פ ופרע הערב

למלוה בלא
עדים ותובע הלוה – שלא פשע במה שפרע בלא עדים,
שדוקא במלוה בשטר שייך לומר שיקח חזרה השטר אבל
לא מלוה בע"פ.
כ"כ הר"ן – גבי חנווני על פנקסו )ששניהם נשבעים
ונוטלים מהערב( משמע שהאומר לחברו תן מנה לפלוני
שאני חייב לו – לא חייב לתת לו לפני עדים ,שהרי החנווני
נתן לפועלים לא בפני עדים ואפ"ה החנווני ופועלים נשבעים
ונוטלים .וכ"ד הריף.
משמע כשאין שטר אף שתובע אותו שיפרע לו מה שנתן
עבורו לא הוי פשיעה במה שפרע בלא עדים.
כ"כ שטמ"ק.
ולפ"ז :במלוה בע"פ אם הערב אומר שפרע למלוה,
והמלוה טוען לא נפרעתי – שניהם נשבעים ונוטלים מהלוה,
דכיון שאמר הלוה לערב "ערבני" או "ערבני ושלם" הו"ל
כדין חנווני על פנקסו ,ולא הוי פשיעה במה שלא פרע הערב
בעדים.
מיהו לשיטת בעל המאור ות' הרב יוסף בן פלט – דין חנווני
על פנקסו אינו מתקנה אלא מעיקר הדין ,ואע"ג שלגבי

קל7 -

בעה"ב הו"ל איני יודע אם התחייבתי נגד חנווני )שפטור( !
היינו משום חזקה שליח עושה שליחותו.
וא"כ כאן לא שייך חזקת שליח עושה שליחותו ,דבשלמא
בחנווני שנעשה שליח לתת לפועלים דאז אמרינן חזקה
שליח עושה שליחותו ,משא"כ לגבי ערב שא"ל
ערבני/ערבני ושלם אינו שלוחו ממש רק שנתן לו רשות
לפרוע שאין חזקה שליח עושה שליחותו )וא"כ יכול הלוה
לומר איני יודע אם התחייבתי מול הערב(.
אבל לשיטת הפוסקים שדינא דחנווני לא מדינא אלא מצד
תקנה ,א"כ ג"כ שייך תקנה זו דשניהם )מלוה וערב(
נשבעים ונוטלים.
מיהו אף לשיטת בעל המאור שדין חנווני מדינא וכאן לא
שייך שליח עושה שליחותו ,מ"מ נוטל הערב מהלוה
בשבועה מצד התקנה שהוציא מעות כמ"ש הרמ"א )צא/ג –
מי שהוציא הוצאות על נכסי חברו ברשות והנתבע אינו
יודע ,נשבע התובע ונוטל( ,אא"כ חשוד שלא יכול להישבע.
מ"מ הנתיבות – חולק ,כשיש מחלוקת בין הערב למלוה
על הפרעון אין הערב נוטל ,שהרי כתב המחבר )ג( שאין
הערב נוטל עד שיביא עדים שפרע .ול"ד לחנווני על פנקסו
דשם עשהו שליח לשלם )שהאמינו( ,משאכ"כ שלא פרע רק
מצד ערבות ולא שייך לומר שהאמינו.

קל  -ו  .1מת הלוה וקדם הערב ופרע החוב קודם שיודיע את
היורשים :אם נודע לנו שלא פרע הלוה שטר חובו קודם שמת ,כגון
שהודה בו קודם )שמת( ,או שנידוהו ומת בנידוייו ,או שלא הגיע זמן
המלוה לגבות  -הרי זה חוזר וגובה מהיורשים כל מה שפרע.
א.הגה :וי"א דכל זה דווקא ביתומים קטנים ,אבל גדולים  -צריכים לשלם כשיש השטר
ביד הערב ,וכדרך שנתבאר ס"ד )טור  ,והמגיד בשם הרמב"ן( .וכן נראה לי עיקר:

.1

ב"ב)קעד :(.אותו ערב שפרע משלו למלוה קודם
שיתבע ליתומים ,ועכשיו בא לתבוע ליתומים:
א"ר פפא – פריעת בע"ח מצווה ,ויתמי לאו בני מעבד
מצווה נינהו.
√ור"ה ברי דר' יהושע – אימר צררי אתפסיה.
א"ב :כשחייב מודה ,א"נ שמתוהו ומת בשמתיה  :לרב
פפא – אינו גובה מיתומים.
– ובה מהיתומים.
לר"ה
ב"י ה"ה למת תוך זמנו שלר"ה גובה מיתומים.

א.
√הטור

יתומים

– דווקא ביתומים קטנים ,אבל גדולים אפילו
אין שם א' מהדרכים חוזר ונפרע מהם במלוה בשטר .מ"מ
מלוה ע"פ פטורים ,שטוענים ליתומים שפרע אביהם.
כ"כ ה"ה)קצת מפרשים(.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

כ"כ נמ"י – מיירי ביתומים קטנים ,שאם היה תובע
הקטנים היה נפטר הערב כמו שהקטנים פטורים .ועכשיו
שפרע בזמן שהיתומים פטורים הפסיד הערב ,דהוי פורע
חובו של חברו שלא מדעתו.
אבל אם היתומים היו חייבים כגון שחייב מודה וכו' אף
שפרע הערב קודם שיתבעו היתומים לא הפסיד הערב
שהרי משועבד לפרוע.
אבל הרמב"ם – אפילו יתומים גדולים.
כ"כ ה"ה ]הר"י מיגאש[ ,הגהות והערות )רא"ש(.
ב"י :והטעם שכל שפורע בלא להודיע להם נראה שכבר
היה תפוס צררי משהגיע זמן החוב בחיי לוה התפיסו
צררי.

ה"ה:

כשכתב לערב "התקבלתי" מתי גובים
מיורשים

לפי הרמב"ם – גובה מיורשים דווקא בשנידהו ומת בנידויו.
לפי הרמב"ן – אף שאין א' מדרכים ,שדינו כמלוה ממש שאין
טוענים צררי אתפסה.

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

בס"ד.
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קטנים :אינו חוזר וגובה.

וקדם הערב ופרע.

ש"ך :מיירי שידוע שפרע כגון שיש עדים או כתב לו
המלוה התקבלתי ,שאל"כ אפילו מהלוה עצמו אינו גובה.

קודם שיודיע את היורשים
ש"ך :שאם היה מודיעם היה גובה מהם אם הם גדולים.
ולהרמ"א דמיירי הקטנים אף אם היה מודיעם לא היה גובה
מהם )גם המלוה לא יכול לגבות מהם( ועכ"ז המלוה גובה
מהערב )קי/ג( .אלא שאם היה מודיעם יתכן שהיו פורעים
מעצמם.

חוזר וגובה מהיתומים.
סמ"ע)טור( :ואם אין אחד מ ג' דרכים

קל8 -

– אינו חוזר

עליהם.
וס"ל למחבר )רמב"ם( דכאן מיירי בין יתומים גדולים או
קטנים אם יש אחד מ ג' דרכים חוזר הערב וגובה מהם
אפילו קטנים ואפילו בלא שט"ח.
ואם אין אחד מ ג' דרכים  -אף מהגדולים אינו גובה אף שיש
בידו שט"ח ,כיון דאיכא ריעותא שפרע לפני שהודיעם,
דאמרינן ודאי צררי אתפסיה אבי היתומים לערב כשהגיע
זמן הפרעון.
והרמ"א – חולק ע"ז בגדולים.

סיכום :קדם ופרע הערב לפני שהודיע ליתומים
א .אם יש אחד מ ג' דרכים – חוזר וגובה.
ב .אין יש אחד מ ג' דרכים :
למחבר – אינו חוזר וגובה.
לרמ"א – גדולים :חוזר וגובה

.2

אבל גדולים צריכים לשלם

סמ"ע :משמע מהטור – שאפילו פרע בעודם קטנים
ולא הודיע להם ,אחר שגדלו חוזר עליהם,
וכ"ש הוא ,שאם שילם בעדם כשהיו גדולים דצריכים לשלם
לו אע"ג דהו"ל להודיע להם ,כ"ש בקטנים דמאי הוי להודיע
להם כיון שאינם בני תשלומים ,שאחר שיגדלו יחזור
עליהם.
כ"כ הש"ך – לשיטת הרמ"א.

וכנ"ל עיקר.
והש"ך :וצ"ע אם אפשר

להוציא מהיתומים אף
בגדולים ,שהרי הרמב"ם ,ר"י מיגאש ,המאור  +בעה"ת
)ראב"ד(  -פוטרים.
משפט הערב :אם נתפשר הערב עם המלוה לפרוע
לו פחות מהסכום ,האם חוזר וגובה מהלוה כל הסכום ?
נתיבות :כיון שהלוה נשתעבד לשלם לערב הרי שהערב
קונה השט"ח מהמלוה במסירה לבד.
ולפ"ז יכול הערב לגבות מהלוה כל הסכום אף שנתפשר
עם המלוה בפחות.
אבל אם הערב משלם למלוה לא בתורת פרעון ,כגון שהוא
תוך זמנו או שהערב מפנה המלוה שיתבע מהלוה אך המלוה
מתפשר עם הערב בפחות ,דהוי כדרך מכירת שטרות –
צריך כתיבה ומסירה כדי לזכות בשטר ,כיון שאינו בתורת
פרעון )שזוכה בשטר במסירה לבד(.
הגרעק"א :ואם פרע הערב פחות מהסכום החוב בע"פ תוך
זמנו יש להסתפק אם גובה מהלוה כל החוב.

קל  -ז

 .1היה המלוה עכו"ם  -אין היורשים חייבים לשלם,
שמא אביהם נתן ליד הערב כל החוב שהיה עליו ,מפני שהעכו"ם תובע
את הערב תחלה ,ולפיכך פרע זה מדעתו קודם שיודיע את היתומים.
א.אבל אם הודיען שהעכו"ם תובע אותו והרי הוא נותן  -חייבים לשלם.
) .2ואם כפאו אותו בית דין לפרוע הוי כאילו הודיעם(.

.1

ב"ב)קעד :(:אותו ערב שפרע לגוי לפני שהודיע
ליתומים אפילו למ"ד לא חיישינן לצררי ה"מ בישראל,
אבל גוי שהולכים תחילה לערב ,אם לא שהתפיסו הלוה
לערב צררי מעיקרא לא היה מקבל על עצמו ערבות.
א.רמב"ם :חזקת צררי יש דווקא כשפרע לפני
שהודיע ליתומים ,אבל אם הודיעם קודם בטל חזקת
צררי.

.2

קודם שהודיעם
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

ב"י)ריטב"א( :כפו ב"ד הערב לפרוע ,או שהיתה
עליו שבועה לפרוע  -ה"ז גובה מהיתומים אף שלא
הודיעם ,כיון שלא פרע מעצמו אלא בע"כ.
לא החמירו שההודעה ליתומים תהיה בפני עדים ,אלא
כיון שנתפרסם הדבר הרבה או שפרע בב"ד דאית ליה
קלא ה"ז כאילו הודיעם.

.1

אבל אם הודיען.

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

בס"ד.
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פ"ת)ת' נאות דשא( :ראובן הלך ללוות משר העיר
 300זהובים בריבית כו"כ לשנה ,ולא רצה השר עד
שיחתום עמו שמעון וחתמו יחד .וקיבל ראובן הסך ובכל
שנה נתנו הריבית ואמרו שיהיה עוד שנה .אח"כ באמצע
השנה הרביעית נפטר ראובן והניח יתומים גדולים .בסוף
השנה בא השר לאלמנת ראובן ולשמעון שיסלקו החוב.
שמעון טוען שלא הוא קיבל המעות ,והאלמנה טוענת שהחצי
מגיע משמעון .שלח אותם השר לדיין אצל דיני ישראל והם
יפסקו על מי לשלם.
טוענת האלמנה אמת שהכסף מגיע מראובן אך שמעו
מראובן שיש לו תביעות בסך  150משמעון ואפשר שיזכה
בדין ,ושמעון משיב שאינו חייב לראובן כלום.
תשובה :אין בטענת האלמנה ממש.
א .אף אם ראובן היה חי וטוען לפנינו ששמעון חייב לו
ממקום אחר לא היה נאמן .דטענת יש לי בידך לא יכול
לטעון רק כשיש לו מיגו דלהד"מ או פרעתי )כמ"ש
הש"ך ע"ה( ,וטענת פרעתי לא שייך כאן ,שהרי הוא

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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תוך זמנו )אמצע שנה רביעית( ,ועוד שיש שטר ביד
השר.
וגם לא שייך מיגו דלהד"מ )שמתחילה לוה שמעון
החצי לעצמו( כיון שידוע לכל ששמעון רק חתם
עבורו.
וא"כ כ"ש שלא נטען כן ליתומים.
ב .טענת יש לי בידך מילתא דלא שכיחא ולא טוענים
ליתומים.
ג .ועוד ששמעו מאביהם שמא יזכה בדין והו"ל אינו יודע
אם פרעתיך שלא נפטרה האלמנה.
ד .ואף שנאמר טוענים ליורשים ספק נגד החוב ,כאן לא
טוענים מספק יש לו בידך ,שהרי הספק אינו בגוף
החוב אלא בדבר אחר שבא לבטל החוב.
וע"כ שמעון יקבל חרם שלא חייב לראובן בשום משא
ומתן וישלמו היתומים לשר ,ואע"פ שלשמעון יש דין
לוה חצי החוב מ"מ מאחר שהיורשים צריכים אח"כ
לשלם לשמעון אפוכי מטרתא למה לי.
כ"פ פרח מטה אהרון כיו"ב.

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ
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מי שחזר בו אחר שנתרצה להיות ערב

קלא 1 -

סימן קלא :מי שחזר בו אחר שנתרצה להיות ערב.
ובו י"ד סעיפים.

קלא -א  .1הכל הרי"ף :מי שנתפייס להיות ערב קודם שיתן המלוה
המעות ללוה  -יכול לחזור בו ,אפילו קנו מידו.
א .ואם לא חשש המלוה ונתן המעות ללוה  -אין לו על הערב כלום.
 .2אבל ערב דלאחר מתן מעות ,כיון שקנו מידו  -אינו יכול לחזור בו ,ואין
חילוק בזה בין ערב לקבלן )מרדכי(:

.1

אפילו קנו מידו

סמ"ע :כיון שיש אסמכתא בערבות ,אף קניין שלא בב"ד
חשוב לא מוציא מדין אסמכתא רק הטעם "אגב דהימניה
שנתן לו מעות גמר ומשעבד נפשיה" ,וכאן שחזר קודם מתן
מעות לא נשתעבד.
משא"כ בערב שאחר מתן מעות דבעי קניין ,מיד שקנו ממנו
נגמר העניין אפילו לא בב"ד חשוב בצירוף נאמנות
שקבלוהו לערב.
מ"מ כשערב חזר בו גם מלוה יכול לחזור בו אף שקנו מידו
שילווה ,שהרי לא הסכים להלוות רק בערב.

להיות ערב.
ערך לחם :וה"ה בקבלן )מרדכי(.

יכול לחזור בו.
ערך לחם)רדב"ז( :דווקא שחזר בו ,אבל מסתמא לא
חיישינן שחזר בו אף שהלוה לאחר כמה ימים ,כיון שקנו
מידו .אבל לא קנו מידו צריך לחזור ולהימלך בערב שמא
חזר בו.

א .אין על הערב כלום.
נתיבות :ה"ה אם טוען הערב טענה אחרת להפטר נאמן
במיגו שמחה קודם ההלוואה.
ואפילו שלח הערב מכתב למלוה שילווהו והוא ערב – נאמן
במיגו ששלח לו מכתב שמבטל הסכמתו וברור שהמכתב
הגיע למלוה )או"ת(.

קלא  -ב

קלא  -ב  .1רמב"ם :האומר לחבירו ערבת לי והוא אומר לא ערבתי,
או שאמר הערב ללוה אתה הרשיתני לערוב אותך וליתן והוא אומר
מדעתך ערבת ,או לא ערבת כלל ,או שאמר הערב פרעתי המלוה בפניך
והלוה אומר לא פרעת ,או שאמר לו כן פרעת ונתתי לך מה שפרעת ,או
שאמר המלוה ערבת לי ק"ק והוא אומר לא ערבתי אלא מנה  -בכל אלו
הטענות וכיוצא בהן המוציא מחבירו עליו הראיה ,או ישבע הנתבע
שבועת היסת או שבועת התורה אם הודה במקצת:
לא ערבתי.
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

בס"ד.
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פ"ת)שער המשפט( :ה"ה מלוה שאמר לערב ערבת
לי בתורת קבלן ואני רוצה לגבות ממך תחילה ,והערב אומר
לא ערבתי אלא ערב רגיל ותגבה מהלוה שיש לו נכסים –
נשבע הערב ,שאף חסרון טרחה )שלא רוצה המלוה לטרוח
אצל הלוה( דינו כממון שמחייב שבועה.

קלא 2 -

סמ"ע)ה"ה( :ה"ד שלא כתב לו המלוה התקבלתי,
שאם כתב לו כן ונתן לו זכותו הוי הערב עומד במקום
המלוה ,ואם הוא מלוה בשטר לא יכול הלוה לומר פרעתי.
וכן נראה מהרשב"א.

ונתתי מה שפרעת.

קלא  -ג

קלא  -ג ערב או קבלן שרואים שהלוה מבזבז נכסיו  -יכולים
לתבעו שיוציאם מהערבות ,אע"פ שהוא בתוך הזמן )וכ"כ לעיל בסימן עג ס"י
במלוה עם הלוה(:

כאשר הלוה מבזבז נכסיו.
רמב"ן – אין הערב יכול לתבוע מהלוה שיוציאו
מהערבות ,וכמו שאין המלוה יכול לתבוע חובו תוך זמנו
אף שהמלוה מפסיד נכסיו .ולכן גם הערב אין לו על
הלוה עד זמנו.
כ"כ בעה"ת)רמב"ן(.
√בעה"ת]ראב"ד[ – יכול לומר הוציאני מערבות.
כ"פ הטור.

ש"ך :אבל אם מחמת צוק העיתים הולכים נכסיו לטמיון
אין יכול לתובעו.

יכולים לתבוע.
סמ"ע :כ"פ שו"ע)עג/י-יא( לעניין מלוה על הלוה  -וכן
הדין בלווה לזמן ובתוך הזמן רואה המלוה שהלוה מבזבז
נכסיו ואין לו קרקע ,או שהלוה רוצה לילך למדינת הים
ותובע המלוה את שלו או שיתן לו ערב  -שומעין לו )רי"ף,
רא"ש(.

מבזבז

קלא  -ד

 .0ערב שבא אצל המלוה בזמנו והתרה בו שיתבע
ממונו מהלוה ואם לא יפטר מהערבות ,ולא רצה המלוה והאריך זמן
ללוה:
 .1יש מי שאומר  -שאין הערב נפטר בכך ,ואצ"ל קבלן ,א.ואפילו היו
נכסים ידועים ללוה ,והערב אומר למלוה רד עם הלוה לדין וגבה חובך
מנכסים ,והאריך זמן ללוה ובינתיים נשתדפו הנכסים  -גובה מהערב.
 .2וצריך להתיישב בדין זה .הגה :כי יש חולקין בזה.
.3מהרי"ו :מיהו אם הלוה היה מוכן ליתן למלוה מעותיו ,והערב שלח אחריו שיבוא לקבלם,
או לשלוח לו שטר לתבוע החוב ולא רצה ונאבד החוב  -פטור הערב )מהרי"ו לאפוקי הרמב"ן(.
.4טור :והערב יכול לכוף ללוה לפטרו מן הערבות בזמנו ,כי יכול לומר לא נתרציתי להיות ערב
אלא עד כאן )טור(.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

בס"ד.

חו"מ
חלק

8

הלכות ערב
מי שחזר בו אחר שנתרצה להיות ערב

קלא 3 -

.5מרדכי)מהר"ם( :ואם המלוה עכו"ם והלוה נתן )המעות( לערב לפרוע לעכו"ם ושכחם
העכו"ם אצל הערב  -צריך להחזיר המעות ללוה ,ולא יוכל לומר שמא יזכור העכו"ם ,דהואיל
וכבר ערב בעדו והימניה )האמין ללוה(  -צריך להמתין לו עוד יותר )מרדכי פרק הגוזל בתרא(:

.1

רמב"ן :ערב שבא אצל המלוה בזמנו והתרה בו
שיתבע ממונו מהלוה ואם לא יפטר מהערבות ,ולא רצה
המלוה והאריך זמן ללוה ,אין הערב נפטר בכך ,ואצ"ל
בקבלן שתובע למי שירצה.
א .ואפילו היו נכסים ידועים ללוה ,והערב אומר
למלוה רד עם הלוה לדין וגבה חובך מנכסים ,והאריך זמן
ללוה ובינתיים נשתדפו הנכסים  -גובה מהערב.
כללו של דבר נכסי אדם ערבים לו ,וכשם שאדם מאריך
ללוה וחוזר בסוף הזמן וגובה מנכסיו ,גם כאן אף
שהאריך ללוה חוזר וגובה מהערב.
כ"כ רי"ו)רמב"ן(.

.2

בד"ה – ותימה ,למה לא יועיל לערב טענת ערבתי
עד לזמן ,והואיל ובא הזמן ולא גבית חובך אתה הפסדת
על עצמך.
וקרוב בעני שאין זו תשבות הרמב"ן.

.1

אין הערב נפטר בכך

ש"ך :ואם התנה בשעת הערבות כן – הדין עם הערב.

ויש חולקים בזה.
.2
מי חולק ?
ד"מ – מהרי"ו חולק.
סמ"ע :נראה שמהרי"ו אל חולק על הרמב"ן .דהרמב"ן
מיירי כשאין הערב רוצה לטרוח להוציא מהלוה אלא אמר
למלוה רד אתה עמו לדין .לפיכך אינו יכול לכופו לירד עמו
לדין .אבל מהרי"ו מיירי שהערב רוצה לטרוח להוציא
המעות ולכן יכול לכופו לשחרר אותו.
כ"פ נתיבות – כהסמ"ע,
שאם א"ל הערב רד לדין עם הלוה ופרע ממנו – לא נפטר
הערב.
אבל אם רצה הערב לטרוח להוציא מהלוה – נפטר הערב.
והש"ך – בד"ה חולק.
כ"כ ערך לחם )בד"ה(.
והט"ז – הטור חולק ,שכתב שיכול לבקש הלוה שיפטרנו
כשהגיע הזמן ,וה"ה למלוה.

ויש חולקים.
פ"ת)ת' ח"צ( :להלכה – המוחזק יכול לומר קים לי
כיש חולקים .כ"כ ראנ"ח ,כנה"ג.
מ"מ בערב קבלן כיון שיכול לפרוע ממי שירצה דינו כלוה
עצמו ,לכן אף שהתרה במלוה מ"מ חייב הקבלן לשלם.
מיהו מה שנוהגים לכתוב בשטר התנאים ערב קבלן מצד
החתן וערב קבלן מצד הכלה – אין דינו כקבלן רק כערב
רגיל ,ולכן אם המחותנים שינו הזמן אין הקבלן מחויב
לשלם הקנס.

ויש חולקים.
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

פ"ת :לדעה זו האם צריך הערב להתרות בפירוש
במלוה או כל שהגיע זמנו ולא גבה המלוה נפטר הערב ?
ח"צ – אף שלא התרה בו ,כיון שהגיע זמנו פטור הערב.
שלשיטה זו עיקר החיוב רק עד הזמן ,ועל המלוה לרצות
הערב שימשיך ,ואפשר שאף צריך קניין חדש עם הערב.
שאם שיעבוד הערב היה ממשיך אף לאחר זמנו אין יכול
הערב לכפות המלוה שיגבה בזמנו .וכ"מ מהראנ"ח.
אולם כנה"ג )מהרש"ך( – דווקא שהתרה בו שיתבע
חובו בזמן ,אבל בסתם לא יצא מהערבות.
להלכה :אין להוציא ממון מיד המחוזק כשלא התרה בו,
דאף דהוי ס"ס בפלוגתא )שמא הלכה כסתם ולא כי"ח ,ואת"ל
כי"ח שמא הלכה ככנה"ג שצריך דווקא להתרות( אין מוציאים
ממון אף בס"ס.

.4

לכופו ללוה לפוטרו ,,,בזמנו.

ש"ך :והרמב"ן חולק ע"ז ,דכשם שאין יכול לכוף המלוה
אחר זמנו לשחררו ,כך אין יכול לכוף ללוה .כ"כ בעה"ת.
וא"כ הרמ"א נמשך בזה אחר היש חולקים.
כ"פ קצה"ח.
ובתומים – חולק על הש"ך ,הרמ"א ס"ל שבלווה הוא
לכו"ע.
ות' בית אפרים – כהש"ך ,שהרמ"א נמשך אחר הי"ח,
והרמב"ן ס"ל שגם ללוה אינו יכול לכוף ,דס"ל שאחר זמנו
כתוך זמנו ,שהזמן שבשטר לא נעשה לערב ,והוי כאילו
נשתעבד סתם שכ"ז שלא יסלק הלוה יחול הערבות .ואם
הרחיב לו המלוה הזמן ,אין מקום כפיה.

.5

והימניה צריך להאמין.

סמ"ע :מוהר"ש )מהר"ם מיץ( – ראובן נתערב עבור
שמעון נגד הגוי ,שתוך ח' ימים יתבענו הגוי ועליו לפטור
עצמו בשבועה או לשלם י' זקוקים .ונתן שמעון מראש י'
זקוקים למשכון.
ועברו ח' ימים ולא תבעו הגוי ושוב מת שמעון ואלמנתו
מבקשת מראובן י' הזקוקים בכתובתה ,והוא משיב שמא
יעליל עלי הגוי עבור הערבות –
כיון שעברו ח' ימים ולא תבע הגוי ,קרוב הדבר שלא
יתבענו עוד ולא יכול לבטל כתובתה של האלמנה בשביל
החשש.
משמע שאף שלא האמינו ראובן לשמעון להיות ערב שיתן
לו י' זקוקים ,אפ"ה צריך ראובן להחזיר י' זקוקים.
וטעמו שאף אם יבוא הגוי אח"כ יכול ראובן לזכות בדין
לומר שלא נעשה ערב אלא שיבוא תוך ח' ימים ,מאחר שלא
בא תוך ח' ימים נפטר )וכ"ה בדיני הגויים(.
משא"כ שערב לו סתם יש לחשוש שיבוא עליו הגוי
בעלילות ,ולזה צריך לטעם דכבר האמינו.

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ
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קלא 4 -

צריך להאמין לו עוד.
סמ"ע :דווקא בערב לגוי ששכח שיש ספק אם יתבע,
משא"כ הערב דעלמא .לפיכך כתב המחבר )בסמוך( שהערב
יכול לכוף הלוה לפוטרו בזמנו.
כ"כ קצה"ח ,נתיבות.

קלא  -ה

ת' הרי"ף :ישראל שהיה ערב לחבירו בשביל עכו"ם ונטל
הערב משכון מהעכו"ם ונתנו למלוה ,ובא העכו"ם אצל הערב בערב שבת
בין השמשות ואמר לו "היה ערב בשבילי לזה שאני חייב לו שיחזיר לי
משכוני שאני צריך לו" ,אמר לו הערב" :כבר נכנס שבת ואיני עושה
שום ערבות" ,פייסו העכו"ם לערב עד שאמר למלוה "הריני כמו
שהייתי" והחזיר המלוה לעכו"ם משכונו.
לאחר זמן תבע המלוה לערב ,טען "לא היה בדעתי כשאמרתי הריני כמו
שהייתי אלא כמו כשהייתי אחר שבא המשכון לידך ,וראיה לדבר )שכבר
ראית( סרבנותי כנגד העכו"ם מלהיכנס ערב ותליתי הדבר באיסור שבת",
הדין עם הערב ,שהיה לו למלוה לפרש ערבותו ,ואעפ"כ חייב הערב
לסייעו להוציא החוב מן העכו"ם:
וראיה לדבר.

היה ערב בשבילי לזה.
סמ"ע :מהלשון "לזה" משמע שהיו יחד בשעה שדיבר
הגוי עם הערב ,ולכן א"ל ראית סרבנותי במה שתליתי
הדבר באיסור שבת אף שאין בו איסור ,והיה לך להבין
שאמרתי כן כיון שלא רציתי להיות ערב.

ט"ז :אף בלא ראיה )שלא ראה סרבנותו( פטור ,כיון שיש
לפרש לשונו )הרני כמו שהייתי( לפטור.

אעפ"כ חייב לסייעו.
סמ"ע :כי הגוי לא יעיז כנגדו כיון שעשה לו טובה.

קלא  -ו

תשובה לרש"י :ישראל שהיה בידו משכון מעכו"ם ,ושואל
ממנו שיחזירנו לו בערב ישראל והודה לדבריו ,והביא העכו"ם ישראל
ואמר לו בלשון הקדש "אני מתרה בך שלא תקבלני ערב" ואומר בפני
העכו"ם "אני ערב"  -התראה שהתרה בו אינו כלום והרי הוא ערב
כבשעת מתן מעות:
המשך ת' רש"י :הדין נותן לחייב ,הערב
וההתראה אינה כלום שהיה לו להשמט מהגוי ולדחותו,
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

וכיון שלא עשה כן אלא הודה בערבות בפני הגוי לא יכל
המלוה להשמט שלא לקבלו שהרי הכל יודעים שהוא

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

חו"מ
חלק
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ראוי להיות ערב ,והוא כבר הודה לגוי שיחזיר לו
המשכון ע"י ערבות.

התראה ,,,אינה כלום.
סמ"ע :סיים הטור – והוא כבר הודה לגוי שיחזיר לו
המשכנות ע"י הערבות.
משמע שאם התרה בו קודם שהדה לו  -התראתו התראה,
שהיה לו למלוה להשמט מהגוי ולומר שאינו נותן מעותיו רק
במשכון ולא בערבות.

קלא 5 -

אבל המחבר והרמ"א שהשמיטו "כבר הודה"  ,נראה דס"ל
שבלא"ה התראתו לאו התראה ,שיכול המלוה לומר למה
אני אתגרה בגוי יותר ממך ,שאתה לא רוצה לומר לגוי
שאינך רוצה להיות ערב ואני אומר שלא אקבל אותך ערב.
ומ"ש רש"י "כבר הודה" לרווחא דמילתא כתב.
והש"ך – אין כאן השמטה שכבר דקדק המחבר לכתוב
"והודה לדבריו" .ולכן בעינן דווקא כשהודה מתחילה
לדבריו .וכ"מ מהע"ש ,וכ"כ בהדיא גידולי תרומה.
כ"פ ט"ז ,נתיבות.

קלא  -ז

קלא  -ז 1ת' הרא"ש :שמעון יצא ערב לעכו"ם בשביל ראובן והלך
לו ראובן ,והוצרך שמעון לפרוע בשבילו ,וכשבא ראובן תבעו שמעון ,אמר
לו "לא היה לך לפרעו כי כבר פרעתיו ויש לי שטר פרעון )שובר( ממנו" אמר
לו שמעון "הוצרכתי לפרוע כל זמן שלא הנחת בידי שטר הפרעון והנחת
שטר חוב ביד הגוי"  -הדין עם שמעון ,וחייב ראובן לשלם כל מה שיברר
שנתן לעכו"ם ,אפילו שהעכו"ם תבע ממנו הממון שלא כדין ואנסו ליתן
לו )כי ידוע שידם תקיפה עלינו והיה חייב לתת וזה שעשהו ערב חייב לפצותו מכל נזק(.
והבירור יהיה על ידי עדים או על ידי פתקא של העכו"ם ניכרת )שקיבל מפלוני
כו"כ( או שכתוב ביני שיטי בשטר.
1

או שכתוב ביני שיטי בשטר.
סמ"ע :צ"ל או שכתב בלא וי"ו )ולא כתוב( ,והוא המשך
דלעיל שהגוי כתב פתקא או שהגוי כתב כת"י ביני שיטי.
אבל "כתוב" בוי"ו משמע שנמצא בחוב ביני שיטי ואפילו
אינו יודע מי כתבו ,וזה ודאי אינו ,מאחר ששט"ח ביד
שמעון יש לחוש שמא זייף וכתב עלי טפי ממה שפרע.

והש"ך)ב"ח( – חולק על הסמ"ע ,אף שכתב הגוי אינו
נאמן שמא עשה קנוניא עם הגוי .אלא מיירי שהכתב של
הפתקא ובני שיטי הוא בערכאות שלהם.
והט"ז – שפיר גרסינן כתוב בוי"ו ,ומיירי שהשטר עדיין
ביד הגוי רק שנכתב פרעון בין השיטים ,וא"כ לא משנה מי
כתבו.

קלא  -ז

22

 .1הגה :מרדכי :והוא הדין בכל ערב לעכו"ם בשביל ישראל חבירו
אפילו העליל העכו"ם על הערב מכח הערבות  -חייב הלוה לסלקו.
א .ודוקא שאין הערב מודה שהעכו"ם פוטרו בפניו ,אבל אם מודה שהעכו"ם פוטרו או שיש
עדים על כך ,ואחר כך חזר והעליל עליו  -פטור הלוה ,ואין הערב נאמן אפילו בשבועה כמה
הוציא על העלילה ,אלא צריך עדים שהוצרך להתפשר עם העכו"ם מכח הערבות ,ואז נוטל
בשבועה ,אם לא שהעדים או אחד מהן מעידים דבר ברור שאז נוטל בלא שבועה ,אבל אם לא
העמיד עדים איהו דאפסיד אנפשיה.
.2מהרי"ק :ויש אומרים הא דמחייב לפוטרו מן האונסין ,דוקא באונסא דשכיח אבל באונס
דלא שכיח לא.
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

בס"ד.
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.2

1א .שהגוי פטרו.
סמ"ע :וסיים המרדכי

– אבל כשהשופט פטרו כיון
שהגוי לא פטרו על הלוה לפצותו.

ב.
סמ"ע:

קלא 6 -

אונס דלא שכיח.

ש"ך :כגון שהוסיף הגוי לקחת ריבית יותר מהנהוג
)מהרי"ק(.

שאז נוטל בלא שבועה.

וטעמו – כיון שהכניסו ערב לגוי ,וכל גוי דרכו
להעליל ,עליו לפצותו דהוי כהוציא על חברו ברשות.

קלא  -ח

 .1ת' הרא"ש :וכן שנים שקבלו חכירות מעכו"ם ונעשו
ערבים זה לזה ,והעכו"ם מצא אחד מהם וגבה ממנו  -חייב חבירו לפרוע
חלקו מכל הפסד שבא לו מאותו העכו"ם .א.ואם הוא היה מזומן לפרוע
חלקו וההפסד בא לו מכח חבירו שלא פרע  -חייב חבירו לפרוע לו כל
ההפסד:
נעשו ערבים זה לזה.
ט"ז :דווקא ערבים אבל שותפים בעלמא לא מתחייב אחד בהפסד חברו מכח עלילה.
וכ"מ מהמרדכי.

קלא  -ט  .1יש שכתבו שאם ראובן מכר לשמעון שדה ובא לוי
וקבל אחריות עליו  -לא נשתעבד לוי .א.ואם קנו מידו שהוא ערב לשלם
דמי מכר זה בכל עת שיתבענו שמעון הרי זה חייב.
.2הגה :ויש אומרים דאין ערב באחריות בשעת מתן מעות משום אסמכתא ומשתעבד.

.1

רמב"ם :יש שכתבו שאם ראובן מכר לשמעון שדה
ובא לוי וקבל אחריות עליו  -לא נשתעבד לוי.

א.ואם קנו מידו שהוא ערב לשלם דמי מכר זה בכל עת
שיתבענו שמעון הרי זה חייב.

טעמו:
טור – פעמים אדם קונה שדה שלא באחריות ,דעביד
איניש דזבין ארעא ליומא )ב"מ יד ,(.ולא על אמונתו קנה
השדה.
וה"ה – ערבות רגילה )על הלוואה( היא ע"ד שיגבו
המעות מהלוה או מהערב ,אבל במכר )כמו כאן(
כשנותנים המעות הוא ע"ד להשתקע בקרקע ,והאחריות
היא על הקרקע אם יטרפוה ממנו ואין אחריות על
הדמים ,שהרי אם הוקרה וטרפו ממנו גובה הלוקח כפי
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

שעת הטריפה .לפיכך אין כאן אחריות על הדמים ,ואין
לומר כאן על אמונתו הלווהו והוי אסמכתא.
והב"י – ול"נ בהלוואה כיון שהמעות להוצאה ניתנו,
הרי שנכנס הערב ע"ד שיוציא זה הלוואתו ויפרע הוא
בעדו ,הילכך לא הוי אסמכתא .אבל בערב דשדה כיון
שעכשיו אין על השדה ערער ודאי נעשה ערב ע"ד שלא
יוציאה מהקונה ואילו ידע שיטרפוה לא היה מתערב,
לכן הוי אסמכתא.

.2

והראב"ד :השיג על הרמב"ם – שיבוש הוא,
שאם נעשה ערב בשעת מתן מעות נשתעבד ,שאין בערבות
משום אסמכתא.
שהרי בב"ב)קעג (:אע"פ שכל ערבות אסמכתא היא מ"מ
בכל מקום משתעבד בשעת מתן מעות אף בלא קניין.

.1

לשלם דמי מכר.

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ
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סמ"ע :ר"ל איזו עת שירצה יתבע הלוקח את הערב
והמקח בטל ,ואפילו אין מערער על השדה יהא הערב חייב
להחזיר לו מעותיו ,שאז נראה שעיקר הערבות שיהיו
המעות בטוחים לכן הוי כערב דעלמא .לפיכך כתב "דמי
מכר" ולא דמי שדה.

קלא 7 -

וקנו מידו.
סמ"ע :והא דבעינן קניין דלא מיקרי שעת מתן מעות,
כיון שלא נתן המעות בתורת הלוואה.
והב"י – הטעם דהוי כמעכשיו ולכן נשתעבד.

קלא  -י

 .1רמב"ם :ערב או קבלן שחייבו עצמם על תנאי ,אף על פי
שקנו מידו  -לא נשתעבד ,מפני שהוא אסמכתא.
כיצד :כגון שא"ל "תן לו ואני אתן לך אם יהיה כך וכך" או "אם לא
יהיה" ,מפני שלא גמר והקנה.
א.בעה"ת :ואם קנה מידו מעכשיו שיתחייב לו בממון זה אם יתקיים
התנאי  -הכל לפי תנאו ,שכל קנין מעכשיו אין בו משום אסמכתא.
.2טור)י"א( :ויש אומרים דאין בערבות משום אסמכתא )שיטת הראב"ד(:

.1

רמב"ם :ערב או קבלן שחייבו עצמם על תנאי ,אף
על פי שקנו מידו  -לא נשתעבד ,מפני שהוא אסמכתא.
כיצד :כגון שא"ל "תן לו ואני אתן לך אם יהיה כך וכך"
או "אם לא יהיה" ,מפני שלא גמר והקנה.
טור – ואע"ג שכל ערב הוי אסמכתא )שאם לא יפרע אני
אפרע( ,שאני התם שלא תלה שעבודו בדבר אחר ובההיא
הנאה דמהימן גמר ומשעבד ומקני ,אבל כאן כיון שתלה
שעבודו בתנאי אחר ,לא גמר ומקני שסמך שלא יתקיים
התנאי האחר.

.1

אם יהיה ,,,או לא יהיה.

ולכן נראה עיקר כמ"ש הטור "אני ערב אם יהיה כך ,ואם
לא יהיה לא" ,דהוי תנאי כפול.

א.
סמ"ע:

קנו מידו עכשיו.

והיינו כיון שהלוה חייב )שאין עליו אסמכתא(
ורק על הערב יש אסמכתא אמרינן בהאי הנאה מסלק גם
אסמכתא זו )שלא תנאי האחר( כמו שמסלק אסמכתא של
ערבות רגילה.

סמ"ע :הוא אריכות דברים ללא צורך !

קלא  -יא  .1הרא"ש בת' :ראובן קנה שדה משמעון וכתב לו
שטר ,וא"ל שיעשה לו שטר גם על אשתו ולא היתה שם ,נתערב לוי
בשבילו לכשתבוא שתעשה שטר עליה ,וכשבאתה לא רצתה ,ותבע ראובן
לערב שיכתוב לו הוא שטר על נכסיו ,והערב טוען שאינו חייב אלא יחזיר
לו מעותיו  -הדין עם הערב ) כי לא נדר שמעון למוכר אלא שתעשה אשתו השטר ואם לא תעשנו יתבטל
)שמעון(

המקח ויחזיר המעות .גם הערב לא נשתעבד אלא לדבר זה(.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

בס"ד.
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קלא 8 -

קלא  -יב

 .1מי שאמר לחבירו "הלוהו ואני ערב לגופו של לוה"
ולא ערב לעצמו של ממון ,אלא כל זמן שתרצה אביאנו לך ,וכן אם אמר
ליה לאחר שהלוהו ותבעו "הניחהו וכל זמן שתתבענו אביאנו לך" וקנה
מידו על כך ,אפילו התנה ואמר "אם לא אביאנו או שמת או שברח אהיה
חייב לשלם"  -הרי זה אסמכתא ,ולא נשתעבד.
א.ויש אומרים דאין בערבות משום אסמכתא )וע"ל סימן קכט ס"ח(:

.1

רמב"ם :מי שאמר לחבירו "הלוהו ואני ערב לגופו
של לוה" ולא ערב לעצמו של ממון ,אלא כל זמן שתרצה
אביאנו לך ,וכן אם אמר ליה לאחר שהלוהו ותבעו
"הניחהו וכל זמן שתתבענו אביאנו לך" וקנה מידו על
כך ,אפילו התנה ואמר "אם לא אביאנו או שמת או שברח
אהיה חייב לשלם" –
יש מהגאונים שפסקו – שחייב לשלם
√ויש מי שהורה – שזה אסמכתא.
ולזה דעתי נוטה.
א.והראב"ד – אין בערבות אסמכתא ,ולכן:
אם א"ל בשעת מתן מעות הלוה ואני ערב להביא גופו
לידך ואם לא אוכל להביאו אשלם לך -ודאי חייב שלם.
ואם לא התנה שישלם – לא חייב ממון אלא להביא גופו
של לוה.

1א .ע"ל )קכט/ח(.
הרמ"א :מיה ששאל חפץ

מחבירו ואומר לו אם לא
אחזירנו לך לזמן פלוני אתן לך דמים כך וכך והעמיד לו
ערב בעד הדמים אע"פ שלגבי השואל הוי אסמכתא ופטור
הערב חייב לשלם )תשובת רשב"א סימן אלף צ( ועיין לקמן
סוף סימן קלא סעיף יב .
סמ"ע – ר"ל אף שיש שם אסמכתא חייב וכאן פטור.
דשם בסתם ערב שנתערב בעד המעות לחוד בלא תנאי נוסף
דהוי אסמכתא דערב רגיל ,נשתעבד הערב לשלם )וקמ"ל
שאף שלגבי לוה הוי אסמכתא לגבי ערב נשתעבד(.
אבל כאן אינו אסמכתא של ערבות אלא אסמכתא ממש
)בגלל תנאי הנוסף( ולכן פטור.

קלא  -יג

קלא  -יג  .1מי שלא פירש קצב הדבר שערב ,כגון שאמר לו:
"כל מה שתתן לו תן לו ואני ערב" או "מכור לו ואני ערב" או "הלוהו ואני
ערב":
א.להרמב"ם  -אין זה הערב חייב כלום.
ב.וכל הבאים אחריו  -חלקו עליו והכי נקטינן:

.1

רמב"ם :מי שלא פירש דבר הקצוב שערב כגון
שאמר לו" :כל מה שתתן לו תן לו ואני ערב" או "מכור לו
ואני ערב" או "הלוהו ואני ערב":

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

ב.יש מהגאונים שהורו
 100,000נשתעבד כערב בכל.
כ"פ ה"ה.

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

– שאפילו הלווהו
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א.ויראה לי – שאין הערב חייב כלום כיון שאינו
יודע הדבר שנשתעבד ולא סמכה דעתו.
והראב"ד – אם הסכום הוא עד שהדעת מדעת לשם
שהוא רגיל ואמיד – נשתעבד.
וה"ה :חולק על הראב"ד ,אי אפשר לדעת זאת.
ה"ה :מחלקות רמב"ם*גאונים תלויה במחלקות ב )ס/ט(
המחייב עצמו בדבר שאינו קצוב ,שלרמב"ם לא נשתעבד
אף בקניין ,ולחולקים – נשתעבד.
ולכן לגאונים כאן נשתעבד הערב אף בסכום גדול מאוד.

1ב .חלקו עליו.
ה"ה :מחלוקת זו תלוה במחלוקת ב )ס/ט( המחייב עצמו
בדבר שאינו קצוב.
והפרישה – אף למאן שמחייב בדבר שאינו קצוב מודה
כאן דפטור כיון שיש שני ריעותות :א .דבר שאינו קצבו,
ב .אסמכתא דערבות.

קלא 9 -

שהרי הראב"ד ס"ל ב )ס/ט( שקנה ועכ"ז כאן ס"ל שלא
קנה לגמרי אלא אחר אומדנא.

חלקו עליו.
ש"ך :ת' מהריב"ל – יכול המוחזק לומר קים לי
כהרמב"ם .כ"כ ת' מהרשד"ם.
וצ"ע:
 כיון דהבאים אחריו חלקו עליו .וכנ"ד המחבר. מאידך לפי הסמ"ע אף החולקים שם כאן מודים דפטור)כהרמב"ם(
ונראה לפענ"ד כהחולקים על הרמב"ם.
והט"ז – נ"ל כהראב"ד שלא נשתעבד יותר ממה שיש לו
אבל לא פחות מהצורך עכשיו ,והולכים בתר אומדנא .ול"ד
ל )ס/ט( דשם אין צד בירור.

קלא  -יד

קלא  -יד טור)רמב"ם( :האומר לחבירו "ערוב זה לפלוני ואני ערב
לך"  -הרי זה כמו שאמר "הלוהו ואני ערב" ואינו צריך קנין.
וא"צ קניין.

כמי שאמר הלווהו
סמ"ע)ה"ה( :השני משתעבד

אף בלא קניין ,משום
דשעת שעבודו של ערב ראשון הו"ל כשעת מתן מעות,
וממילא נשתעבד לו ערב שני בלא קניין.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

ש"ך :גידולי תרומה – מי שנעשה ערב לאחר מתן מעות
ולא רצה המלוה לקבלו עד שיעמיד ערב )ערב לערב( ערב
שני נשתעבד אף בלא קניין .ולמד כן מת' גאון.
מיהו – דווקא שנתחייב ערב ראשון בדין ,כגון שקנו ממנו,
שאל"כ אף השני לא נשתעבד.

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ
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קלב 1 -

סימן קלב :עבד ואישה וקטן שערבו ,ושנים ערבים
לאחד ,ואחד ערב לשנים.
ובו ו סעיפים.

) ב"ב :קלט ,ב"ק :פז(

קלב  -א

 .1עבד או אשת איש שערבו לאחרים ,או נכנסו קבלנים
ונתחייבו לשלם  -אין חייבים לשלם ,עד שישתחרר העבד ותתאלמן
האישה או תתגרש.
א .אבל קטן שערב לאחרים  -אינו חייב לשלם אף לכשיגדיל )שאין לקטן דעת
לחייב עצמו בדבר שאינו חייב בו(

)טור בשם הגאונים(:

.1

ב"ק)פז :(.העבד והאישה שחבלו באחרים
פטורים ,אבל משלמים לאחר זמן ,נתגרשה האישה
נשתחרר העבד חייבים לשלם.
רמב"ם :עבד או אשת איש שערבו לאחרים ,או נכנסו
קבלנים ונתחייבו לשלם  -אין חייבים לשלם ,עד
שישתחרר העבד ותתאלמן האישה או תתגרש.
א.רמב"ם :אבל קטן שערב לאחרים  -אינו חייב
לשלם אף לכשיגדיל
ה"ה – ול"ד למתנתו שקיימת במטלטלים ,דהתם גמר
ומקנה ומוציא הדבר מרשותו ,אבל כאן אינו אלא שיעבוד
וכיון שיש בערב אסמכתא אם לא שעל אמונתו גמר
ומשעבד נפשו ,ואין הקטן דעת לשעבד עצמו בזה.
בעה"ת :מ"מ בע"ק שנשתעבד דהוי כמו שהוא עצמו
הלוה צריך לשלם לכשיגדל.
וי"א שאף בע"ק לא נשתעבד .וצ"ע.

.1

משפט הערב :אין להתחייב בערבות בשבת שמא
יכתוב ,כמו שאין להניח משכון בשבת שמא יכתוב כמ"ש
משנה ברורה .מ"מ אם הערבות לצורך השבת מותר.
משפט הערב :נחלקו הפוסקים אם הערב משתעבד
למלוה של המלוה כדיון שעבודא דר"נ או שמשתעבד רק
למלוה שהתחייב בערובת כיון שחיובו משום הנאה דמהימן
ליה א"כ אפשר שלא מתחייב רק למלוה שלו.
מ"מ בקבלן שאין בו אסמכתא )להרבה פוסקים( וחיובו
מעיקר י"ל שחל שעבודא דר"נ .ואכתי צ"ע.

אין חייבים.
ערוה"ש)כנה"ג( :ואם

יש להם נכסים שאין לבעל

רשות בהם חייבים לשלם.

אין חייבים לשלם

קלב  -ב

 .1אישה פנויה שערבה לאחרים ונשאת  -דינה כלוותה

ונשאת:
א.שאם ערבה על פה  -אינה חייבת לשלם עד שתתאלמן או תתגרש.
ב.ואם ערבה בשטר  -גובה ממנה ממה שהכניסה לבעלה:

.1

ב"ב)קלט :(.איבעיא להו – לוותה ואכלה ועמדה
ונשאת :
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

בעל לוקח הוי ומלוה ע"פ אינה גובה מלקוחות .או בעל
ולא איפשטא.
יורש הוי ומלוה ע"פ גובה מיורשים ?

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ
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רי"ף ,רא"ש :הילכך מלוה לא גובה מהבעל ,שהוא
הפסיד על עצמו שהלוה בלא שטר.
רמב"ם :ואם היו מעות ההלוואה בעין יחזירו למלוה.
ה"ה – ולמד כן מלשון הגמרא "הלוותה ואכלה" ,משמע
שאם הוא בעין גובה ,מ"מ דינו של הרמב"ם תימה.
ב"י :ודין הערב כדין הלוה ,וכל שהלוה חייב ערב נמי
חייב ,וכל שהלוה פטור גם הערב פטור.

.1

דינה כלוותה.

סמ"ע :והוא שאין ביד הלוה לשלם ,שאם יש ביד הלוה
אינה צריכה לשלם ,ול"ד ללוותה בזה דבהלוואה כשהמעות
עדיין בעין צריך הבעל לשלם למלוה.

א.
סמ"ע:

אינה חייבת לשלם.

טעמו – שבעל כלוקח בנכסי אשתו לעניין זה,
ולכן כשהחוב בע"פ אינו טורף ממנו דהו"ל משועבדים ,אבל
כשהחוב בשטר טורף מהבעל.

ב.
סמ"ע:

ערבה בשטר.

ואף בשטר אינו גובה מהבעל אלא קרקעות
שהכניסה לו אשתו או מטלטלים ששעבדה לו אג"ק )לפי דין
הגמרא(.
ואף שחז"ל תיקנו תקנת השוק לא לטרוף מטלטלים כלל,
ה"ד מלוקח אבל מיורש טורפים ,והבעל דינו כלוקח רק
כשאין הפסד לאחרים כשיש בידם שט"ח.
אבל מהרמ"א )ס"ס קי"ב( משמע – שאף לעניין זה דינו של
הבעל כלוקח שא"א לטרוף ממנו מטלטלים כלל.
כ"ד הש"ך – שטורפים מהבעל אף מטלטלים ששעבדה
ללוקח אג"ק.
ומ"ש הרמ"א )ס"ס קי"ב( – שאינו גובה כלל ,וכ"מ מהטור
והמחבר )שם( .מ"מ להלכה אף מטלטלים שלא שיעבד אגב
קרקע טורף מהבעל ,לפי ש –

 שמדינא בעל דינו כיורש ,אלא בגלל שלא היה צריךלהלוות בלא שטר הפסיד ע"ע ,כאן שהלוה לה בשטר
אף שלא שעבד מטלטלים אגב קרקע טורף.
 ועוד שלפי הלבוש טעמו שבלא שטר אינו טורףמהבעל כיון שהבעל יכול לטעון פרעתי )ולא בגלל
שהוא הפסיד ע"ע( ,וכ"מ מת' הרשב"א.
א"כ פשוט שבשטר גובה מטלטלים אף בלא ששעבדם
אגב קרקע.
ופ"ת)רעק"א( – כהסמ"ע ,דווקא כששעבד מטלטלים
אגב קרקע טורף מהבעל ואם לא שעבד אינו טורף ,שהרי -
במקום הפסד ללוקח דינו של הבעל כיורש )שאפשר לטרוף
ממנו( ולא כלוקח .וכ"ז דווקא כשטורפים מיורש מדינא
דגמרא ,אבל כאן שמדין הגמרא אף כשהבעל כיורש לא
טורפים ממנו רק מצד התקנה ,בזה מעמידים הבעל כלוקח
שלא נכנס בכלל התקנה.
אבל כששעבד מטלטלים אגב קרקע הוי איפכא ,שמדינא
גובה אף מלקוחות ,רק תקנת חז"ל שלא יגבה )תקנת
השוק( ,בזה הוי הבעל כיורש שטורפים ממנו ,ולא שייך
לומר מפני הפסד הבעל נעשה אותו לוקח ,שהרי גם הלוקח
מדינא טורפים ממנו ,רק תקנת אין טורפים ממנו.
סיכום :מלוה בשטר לגבות ממטלטלים שהכניסה לו.
סמ"ע – רק מטלטלים ששיעבדה ללוה אגב קרקע.
כ"כ פ"ת)רעק"א(.
ש"ך – אף מטלטלים שלא שיעבדה אגב קרקע.

ערבה בשטר.
ש"ך :ואם המטלטלים שהכניסה לו בעין ביד הבעל ,גובה
מהם אפילו במלוה ע"פ ,דלא גרע מלוותה והמעות בעין.
ופ"ת)ת' רעק"א( – תימה ,אף שהם בעין אינו גובה,
ול"ד ללוותה והמעות בעין ,שהבעל לא זוכה בהם וכאילו
לא יצאו מעולם מרשות המלוה .משא"כ במטלטלים )או
מעות( שלה שהכניסה לבעל שהבעל זכה בהם והוי כלוקח
ואינו גובה מהבעל.
כ"כ נתיבות.

קלב  -ג
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

קלב 2 -
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קלב 3 -

 .1שנים שערבו לאחד ,כשיבוא המלוה ליפרע מהערב
יפרע מאיזה מהם שירצה ,ואם לא היה לאחד מהם כדי החוב חוזר ותובע
מהשני שאר החוב.
 .2ויש חולקים ,ואומרים שאם יכול להיפרע משניהם לא יפרע מאחד
מהם הכל ,אלא גובה מזה מחצה ומזה מחצה ,אא"כ אין לאחד מהם
שאז גובה מהשני הכל.
א .ואם אמר ממי שארצה אפרע  -יפרע מאיזה מהם שירצה:

.1

רמב"ם :שנים שערבו לאחד ,כשיבוא המלוה
ליפרע מהערב יפרע מאיזה מהם שירצה ,ואם לא היה
לאחד מהם כדי החוב חוזר ותובע מהשני שאר החוב.
ה"ה – ראיה לזה ב"ב)ז :(.אחים שחלקו ובא בע"ח של
אביהם ונטל חלקו של אחד מהם )איך יסתדרו בניהם.(,,,
משמע שיכול לקחת הכל מאחד ,והרי נכסיו של אדם
ערבים לו .משמע שיכול המלוה לקחת הכל מערב אחד.

.2

תוספתא)ב"ב( :המלוה את חברו ע"י שני
ערבים – לא יפרע מאחד מהם ,ואם אמר ע"מ שאפרע
ממי שארצה – ה"ז נפרע.
רמב"ן – פירוש לא יפרע מאחד הערבים כשאין נכסים
ללוה אלא נפרע מכ"א מחצה .וזהו כדין שנים שלוו
מאחד שפורע מכ"א מחצה.
כ"ד הראב"ד – לא יפרע הכל מאחד ,אלא לפי המנהג.
מ"מ הרשב"א – הסכים לרמב"ם ,ול"ד לשנים שלוו.
בערבות המלוה אחת היא ואין הערבות חל לחצאין ,או
יתחייב כ"א הכל או לא יתחייב כלל ,שהרי לא התחייבו
מחמת שקבלו דבר שנאמר שכ"א חייב חצי ,אלא ערבים
לבטחון וכעין משכון ,ואין שיעבוד לחצאין.

שנים שערבו לאחד.
.1
משפט הערב :אמר הלוה לערב

שיהיו שני ערבים,
לבסוף לא הוחתם ערב נוסף ,אין הערב יכול לטעון שאף
ערבותו בטלה אלא צריך לשלם חצי ממ"נ.
אם קי"ל שגובה מכל אחד חצי – הרי שאין חילוק אם יש
ערב נוסף או לא ,זה צריך לשלם חצי.
ואף למ"ד שיכול לגבות הכל מערב אחד – אף אם היה
המלוה גובה הכל מהשני ,ערב זה לא נפטר שהרי השני היה
חוזר אליו לגבות החצי ,ושוב אין נ"מ אם יש ערב נוסף.

מאיזה שירצה.
שו"ע)עז/א( :שנים שלוו כאחד או שלקחו מקח
אחד )ה"ה :או שקבלו פקדון ביחד ,ב"י :בין בשטר בין
בעל פה(  -שניהם ערבים זה לזה ,אע"פ שלא

פירשו.
ואם אין נכסים לאחד מהם  -גובה מחבירו הכל ,אבל אם יש
לו נכסים לא יתבע הערב תחלה )כי יש לו דין ערב בכל
דבר  -ב"י וכן משמע בפוסקים (.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

וגובה מכל א' החצי שהוא מוטל עליו )אא"כ פירשו
בהדיא שהן ערבים קבלנים זה בזה שאז תובע איזה מהם
שירצה  -תשובת הרא"ש ומהרי"ק(.

ואם פרע אחד מהם כל החוב  -חוזר וגובה מחבירו
חלקו )ולכן שנים שלוו ופרע אחד מהן ודאי פרע בעד

חבירו  -מרדכי ומהרי"ק(.
מאיזה שירצה.
תומים :וקשה  ,שהרי דין זה

נלמד מב"ב)קז (.באחים
שחלקו ובא בע"ח וטרף מאחד האחים ,שבע"ח יכול לגבות
מאיזה שירצה ,וה"ה בערבים שנכסיו של אדם ערבים לו.
ואילו ב )קז/ז( פסק המחבר שגובה מכ"א חצי .א"כ אמאי
כאן בערבים פסק שיכול לגבות מאיזה מהם שירצה ?
נתיבות – ולפענ"ד נראה שהדין עם המחבר ,ולא קי"ל כ
ב"ב)קז (.שהוא אליבא דמ"ד יש ברירה ,כיון ש –
א .קי"ל אחים שחלקו לקוחות הם.
ב .ובנוסף ס"ל למחבר שאין ברירה.
ולכן בכל חלק יש חצי שלו וחצי שקנה מאחיו ,וכיון שקי"ל
יורש שמכר נכסי אביו אין בע"ח חוזר על היורש אפילו
מעות המכירה בידו ולא על הלוקח ,שאומר לו הנחתי לך
חצי קרקע אצל היורש.
וא"כ כיון שלכל יורש יש חצי שדה שלו וחצי שדה שקנה
מחברו מש"ה כיון שבע"ח יכול לטרוף ממנו רק חצי שדה
שהוא שלו שירשו ,אבל חצי שקנה לא יכול לטרוף ממנו
)שאומר לו הנחתי חצי שדה אצל אחי המוכר(.
אבל בערבים גובה הכל ממי שירצה שאין בעיה של ברירה.

.2

ויש חולקים.

ש"ך :וכ"ה ב ה"ה+הר"ן )תוספתא( ,ת' מימוני.
ערך לחם :ראובן שמעון ולוי שותפים בחנות ,והכניס
ראובן סך מעות משלו לחנות באחריות כולם ואבד ,שכ"א
חייב חלקו ).(1/3
שמעון איש עני שאין לו ממה לפרוע – גובה ראובן מלוי
חלקו וחצי חלק שמעון ).(1/2 = 1/6 + 1/3

מזה מחצה ומזה מחצה.
וקצה"ח :להלכה דרך הכרעה –

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ
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אם ערבו בשעת מתן מעות שאז חיובם משום שהוציא
ממעות על פיהם – נתחייבו כ"א בחצי ,ולכן גובה מכל ערב
חצי.
אבל אם ערבו לאחר מתן מעות ,שאז הערבות משום שעבוד
בעלמא – אין שעבוד לחצאין ויכול לגבות כל החוב ממי
שירצה.
משפט הערב :אם הערב לא ידע כלל שיש עוד ערב,
נראה שיכול לגבות כל החוב ממנו ,שהרי הערב נתחייב ע"ד
שיוכל המלוה לגבות הכל ממנו.

ומזה מחצה.
משפט הערב :כששני ע"ק ערבו לאחד –

קלב 4 -

מסתמיות הפוסקים – משמע שאין לחלק ואותה מחלוקת
בערב סתם קיימת גם בע"ק.
ודעת הגר"א – בע"ק לכו"ע גובה מכ"א חצי.
ודעת הב"ח – בע"ק לכו"ע יכול לגבות מאחד כל החוב.
כ"כ המבי"ט.
משפט הערב :אם פרע הלוה חצי ורוצה לפרוע בזה
חלקו של ערב אחד – אינו מועיל ,דכיון שכ"א חייב חצי
מכל החוב ואין הערבות מתחלקת לשני ערבויות נפרדות.
ולכן אף שפרע הלוה חצי שני הערבים ערבים על חצי
הנשאר וכ"א ישלם רביע.

קלב  -ד  .1בעה"ת :פרע אחד מהם כל החוב למלוה ובירר זה
בעדים או ב "התקבלתי" שכתב לו שפרעו הכל ,אע"פ שלא אמר לו
"ערבני ואשלם"  -חוזר ותובע מחבירו )ערב השני( חלקו:
שו"ע)עז/ד( :ואם פרע אחד מהם כל החוב  -חוזר וגובה מחבירו חלקו
א).ולכן שנים שלוו ופרע אחד מהן ודאי פרע בעד חבירו -

.1

חוזר וגובה חלקו.

סמ"ע :קמ"ל שאין לו דין הפורע חובו של חברו שהניח
מעותיו כל קרן הצבי )כמ"ש קכח/א( ! דשאני הכא כיון דגם
הוא נשתעבד ונעשה לחברו והו"ל כנתן לו רשות לשלם
בעדו )כ"כ הרא"ש(.
ומסיק הרמ"א דלא מבעיא אם פירש שפורע בשביל חברו
שחוזר וגובה ,אלא אפילו פרע סתם אמרינן דעתו לחזור
ולגבות מחברו.
ערוה"ש)או"ת( :ואע"פ שי"א שגם בלוה בערב
צריך הלוה לצוות לערב שישלם לו )סימן ק"ל( מ"מ כאן
שהם שותפים בהלוואה דרך השותפים לשלם אף בלי צווי.

חוזר וגובה.
והש"ך :חולק על המחבר ,אינו חוזר וגובה ,כיון ש –
אע"פ שבעה"ת והרא"ש פסקו כן משום דאזלי לטעמייהו
דס"ל כהראב"ד )קל/ב( שכשאמר לו ערבני כמי שהרשוהו
לשלם דמי.
אבל לסברת הרמב"ם שצריך לומר לו "ערבני ושלם"
בפירוש ,אינו חוזר וגובה חלקו דהוי ספקא דדינא.

.1

אע"פ שלא א"ל ערבני ושלם

סמ"ע :ואף שערב רגיל צריך הלוה לומר לו ערבני
ושלם ,כאן א"צ.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

מרדכי ומהרי"ק(.

ועוד נראה ברור שהרא"ש והטור הולכים לשיטתם בשנים
שלוו נעשו קבלנים זל"ז ויכול לגבות מכ"א הכל ,ובקבלן
אף הרמב"ם והמחבר מודים .ולכן כיון שיכול לגבות מכ"א
הכל יכול לגבות חזרה חלקו.
אבל לדידן שנעשו רק ערבים ולא קבלנים אינו מוכרח
לשלם לו חלקו.
וכ"מ מתשובת הרשב"א )בסמוך(.
מ"מ הנתיבות)תומים( – מבואר במרדכי ,דאף למ"ד
דלא הוי רק ערבות ,מ"מ חייב משום שדרך שותפים כן
לשלם בעד חברו.

חוזר וגובה.
הג' סמ"ע )ת' הרשב"א(:

ואם מתו הלווים
והיורשים של אחד מהם מצאו שטר אצלם ,וטוענים
שאביהם פרע הכל ותובעים את היורשים של השני חלקם –
אין גובים בטענה זו.
כ"כ הש"ך
טעמו – כיון שהמלוה יכול לגבות ממי שירצה הוי הערב
כערב קבלן שאצ"ל ערבני ושלם )כמ"ש קל/ב(.

חוזר ותובע מחברו חלקו.
ש"ך:
יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

בס"ד.
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ת' מבי"ט :ראובן שמעון ולוי שקנו סחורה מיהודה וכתבו
שט"ח על עצמם לפרוע החוב ונעשו ערבים קבלנים זל"ז.
כשהגיע הזמן לוי לא נמצא ,יהודה מחל לשמעון את
הערבות ובלבד שיפרע חלקו ,לכן ראובן שילם חלקו וחלק
לוי.
ועכשיו בא ראובן לשמעון ותובעו על חלק ערבות ללוי
) ,(1/6ושמעון טוען הרי יהודה מחל לי חלק הערבות על
לוי.
תשובה :כיון שיכל יהודה לפרוע ממי שירצה ,אם נפרע
משמעון אין שמעון יכול לתבוע חלקו מראובן.
ואע"פ שכתב הטור והמחבר )קלב/ה( שאם פרע אחד הכל
חוזר על חברו על חלקו ,ה"ד שני ערבים לדעת רמב"ן
שלכתחילה יפרע מכ"א מחצה ,מש"ה כשפרע אחד הכל
חייב השני לפרוע לו חלקו.
אבל במקום שיכול לפרוע מאחד הכל )כמו כאן בלווים(
כשנפרע מאחד אינו יכול לחזור לתבוע מחברו חלקו ,שהרי
לא פרע עבור חברו כלום .וכ"ש כאן שמחל לו יהודה.

ואין דבריו נ"ל:
איפכא מסתברא – כשחברו חייב לפרוע הכל יכול לחזור
לגבות מחברו חלקו ,אבל כשלא מחויב לשלם הכל הוי פורע
חובו של חברו שלא מדעתו שצריך לומר לו ערבני ושלם.
כ"כ בעה"ת – כיון שהמלוה יכול לתבוע הכל מאחד ,ע"ד כן
נכנסו שיחלקו בהפסד .וכ"ד הסמ"ע.
וכ"ד המחבר)ג( שסתם כהרמב"ם שיכול לגבות ממי שירצה
וכאן )ס"ד( פסק שיכול לחזור ולגבות מחברו חלקו.
כ"פ הב"ח.
ואף שמחל לו יהודה ,היינו שהוא לא יתבע ממנו ,אבל הערב
)ראובן( יכול לחזור עליו לגבות חלקו.
ולכן :ראובן יכול לתבוע משמעון חצי חלק לוי )(1/6
שפרע עבורו.
וקצה"ח  -ולי נראה – עיקר כהמבי"ט,
שנים שלוו אע"פ שיכול לגבות הכל מאחד ,מ"מ הוי כלוה
הכל וחזר והילוה לשני החצי ,וגם שנעשו ערבים קבלנים
זל"ז )לרא"ש( ,א"כ ודאי צריך לפרוע לחברו מה שפרע
בעדו.
וכן שני ערבים קבלנים זל"ז אפילו פרע עבור חברו חוזר
וכ"ז לשיטת הרא"ש
וגובה מחברו ,דחד טעמא הוא.
ששנים שלוו נעשו ערבים קבלנים זל"ז.
אבל אנן קי"ל שלא נעשו קבלנים אלא ערבים סתם ואפ"ה
שני שערבו יכול לגבות מאיזה שירצה .משמע שלא בגלל
שנעשו קבלנים אלא כמ"ש הרשב"א שכ"א נעשה ערב

קלב 5 -

למלוה וללוה והוי ערב בכולו ,דהוי כמו משכון ובטחון ואין
שיעבוד לחצאין ,מש"ה גובה ממי שירצה.
וא"כ כיון שלא נעשה שום שותפות בין אלו הערבים כ"א
נעשה ערב למלוה בכולו ,לפיכך אם פרע אחד אין לו על
השני כלום.
] סיכום :שנים שערבו למלוה
לפי הרמב"ן והרא"ש – נעשו ערבים קבלנים זל"ז,
לפיכך אם פרע אחד כולו חוזר על חברו.
לפי הרשב"א ומהרי"ק  -שלא נתערב בעד חברו כלל,
ומה שגובה ממי שירצה כיון שכ"א נעשה ערב ובטחון
[
למלוה בכל ,לפיכך אינו חוזר על חברו.
והראיה למבי"ט – מ"ש רב יהודאי גאון ,שני לקוחות
שלקחו שני שדות כאחד ,בא בע"ח טורף מאחד מהם ואין
ללוקח על חברו כלום.
וטעמו :כיון שאלו שני לקוחות אין קשר בניהם ,אלא כל
שדה נשתעבד לבע"ח .א"כ ה"ה בשני ערבים שכ"א
נשתעבד למלוה ללא קשר עם חברו.
והנתיבות – ליתא ,שהרי )קלב/ד( מבואר הפוך ,דגובים
אחד מהשני ,וממקום שמביא ראיה שם נלמד דין זה.

משפט הערב :סיכום
אם פרע אחד כל החוב ,האם חוזר על הערב השני לקבל
חלקו
לפי המבי"ט – רק לפי הרמב"ן שגובה המלוה מתחילה
מכל ערב חצי ,עם פרע אחד הכל חוזר וגובה חצי מחברו.
אבל לפי הרמב"ם שיכול לגבות הכל מאחד – אינו חוזר
וגובה מחברו חלקו.
אך הש"ך – חולק ,לכו"ע חוזר וגובה חלקו מחברו.
אף שקצה"ח – כתב כהמבי"ט.
מ"מ רו"פ – הסכימו כהש"ך ,וכ"מ מסתמיות המחבר,
כ"כ שו"ת דרכי נועם ,תומים ,נתיבות ,נחפה בכסף ,ערך
השולחן.

ותובע מחברו.
נתיבות :דווקא שערבו יחד,

אבל כ"א ערב בפני עצמו

אינו חוזר ותובע מחברו כשפרע.
כ"פ משפט הערב.
]מ"מ לפי קצה"ח – כיון שהוציא ממון ע"פ שניהם גובה
תמיד מכ"א חצי [.
ואם ידע הערב שיחתום עוד ערב ,יכול לחזור ולתבוע
מהערב השני חלקו.

קלב  -ה

רמב"ם :אחד שערב בשביל שנים ,כשיפרע המלוה יודיעו
בשביל איזהו מהם הוא פורע כדי שיחזור עליו:
ויודיעו

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

בס"ד.
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סמ"ע – שהמלוה יודיע לערב על איזה הלוואה נפרע ,כדי
שיחזור הערב על אותו לוה לגבות ממנו ,שהרי הברירה ביד
המלוה לומר על איזה חוב קיבל.
והש"ך – הערב יודע למלוה בשביל מי פרע כדי שידע
המלוה ע"ז איזה לוה לחזור לגבות חובו השני ,שאם לא
יאמר לו לא יוכל לחזור על שום לוה .וקמ"ל דסגי בהודעת
הערב .ומיירי שהמלוה אינו חושש ממי פרע.
כ"מ לשון המחבר.

קלב 6 -

והט"ז – הערב יודיע על איזה חוב פרע למלוה ,כדי שיוכל
הערב לחזור על הלוה שפרע עבורו כדי לגבות ממנו.
ואם פרע הערב סתם לא יוכל לגבות מאחד מהם עד שיפרע
גם לשני או שיקח הרשאה מן המלוה )ויאמר ללוה :פרעתי
עבורך שלם לי ,ואם לא פרעתי עבורך אתה חייב למלוה
ושלם לי ,כי קבלתי הרשאה מהמלוה לגבות ממך(.

קלב  -ו

טור)גאונים( :שנים שנכנסו ערבים ופטר המלוה את אחד
מהם :י"א  -שיכול המלוה לתבוע כל הממון מהערב השני ועיין )עז/ח(
)לפי שכ"א ערב על כל הממון ,ולאותו שפטר נפטר והשני נשאר עליו ועל הלוה כל החוב .וכ"ד הרמב"ם(

שו"ע)עז/ח( :ת' הרא"ש :שנים שהם
ערבים בשביל אחד ופטר המלוה את אחד
מהם מהערבות  -י"א שיכול לגבות כל
החוב מהערב השני )כיון שלא מחל אלא לערב,
ונשאר עדיין כל החיוב על הלוה – יכול לגבותו מהערב
שלא מחל(.

כל הממון מערב השני.
סמ"ע :טעמו – דס"ל כהרמב"ם שיכול המלוה לגבות כל
החוב מי שירצה ,ונמצא שאף אם לא היה מוחל ללוה יכל
לגבות כל החוב מהשני.
אבל בשני לווים מאחד ,והמלוה מחל לאחד ,פסק המחבר
)עז/ו( שגובה חצי החוב מחברו ,וטעמו דס"ל המחבר בשני
לווים אף שלא מחל לו לא יוכל לגבות הכל מאחד )עז/א(.

והש"ך – אם בשעת מחילה לא היו נכסים לערב זה
שמחלו ,יכול לגבות מהערב השני כל החוב
מ"מ האחרונים – חלקו על הש"ך.

כשאין לערב אחד לפרוע:
משפט הערב :כשאין לערב אחד לפרוע ולשני יש רק
מעמד שלושתם –
קצה"ח :שנים שלוו מאחד ,ולאחד אין לפרוע גובה המלוה
הכל מהשני ,חצי אחד מדין החוב ,והשני מדין ערב )שדינו
כמלוה בע"פ(.
וא"כ ג"כ :החצי השני שגובה מערב שני הוא מדין ערבות,
ולכן לא גובה ממשועבדים רק חצי ראשון.
ולפ"ז :אם פרע השני חצי בעדים ,ועל חצי השני טוען
שפרע בלא עדים נאמן ,כיון שעל חצי השני הוי ערבות שלא
בשטר שנאמן לומר פרעתי.

זרוק מנה לים ואתחייב אני לך
א.הרמ"א)שפ/א(:

האומר לחבירו זרוק מנה לים

ואתחייב אני לך:
י"א – דחייב.
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

ו"א  -דפטור

)ר"ן פ"ק דקידושין ב הדעות(:

חזו"א ליקוטים

)יז/א( :מקור המחלוקת –

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

בס"ד.
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קידושין )ז (.אמרה תן מנה לפלוני ואקדש אני לך –
מקודשת מדין ערב.
פרש"י :כמו שערב אע"פ שלא בא לידו הנאה משתעבד ,גם
האישה אע"פ שלא בא לידה הנאה מתקדשת.

ג .טעמו:
רמב"ן – כיון שעל פיה הוציא ממון יש לה הנאה ,ועי"ז
מתקדשת.
כ"כ הר"ן)רמב"ן(.
ורשב"א – באותה הנאה שע"פ דיבורה נותן מתנה
לפלוני ,וכיון שיש זוכה נעשית ערבה.

נ"מ :זרוק מנה לים ואתחייב לך
לפי הרמב"ן – נעשה ערב כיון שע"פ דיבורו הוציא

כ"ד הרא"ש והתו"ס.
משפט הערב :להלכה הוי ספקא דדינא.

ג.

משפט הערב :כשיש תועלת בהיזק ,כגון באומר
לחברו זרוק חמורך לים שעי"כ ינצל חמורי )ואשלם לך( –
חייב האומר ,משום תועלת )רסד/ג(.
באופן שיש ספק אם ע"י מעשה זה יהיה תועלת או רק
בהספד – י"א שחייב המתחייב ,כיון שכוונתו היתה
לתועלת.
ולכן ערב האומר למלוה שישלח מעות ההלוואה ללוה
בדואר  ,שיכול להיות הפסד ,ונאבדו – נחלקו הפוסקים אם
חייב הערב.

ממון .כ"ד הר"ן.
לפי הרשב"א – לא נתחייב כיון שאין כאן זוכה.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

קלב 7 -
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קלג 1 -

סימן קלג :מי שמוחזק במטלטלים הידועים לאחר.
ובו ז סעיפים.

) ב"ב :ה .שבועות :מו(

קלג  -א .1רמב"ם :כל דבר המטלטל שהוא ביד האדם  -בחזקת
שהוא שלו ,אפילו אם יביא המערער עדים שהוא שלו ואומר למוחזק
הפקדתיו לך או השאלתיו לך ,נאמן המוחזק לומר אתה מכרתו לי או
נתתו לי במתנה וישבע היסת.
 .2ואם טען שלך הוא אבל משכון הוא בידי  -יכול לטעון עד כדי דמיו
ונשבע בנקיטת חפץ ונוטל.
 .3ואם טוען נתחייבת לי עד כדי דמיו מעסק משא ומתן שבינינו  -נכון
הדבר שיבורר ממה נתחייב לו ,שמא הוא סבור שנתחייב לו וכשיברר
דבריו שמא אינו חייב לו:

.1

טור)עב/יא( :כל מקום שיכול המלוה להחזיק
המשכון )בטענת לקוח או להד"מ או החזרתי( – נאמן לומר
שהלווהו עליו עד כדי דמיו בשבועה )מב"מ קטז.(.

בשבועה.

√הגאונים – בנקיטת חפץ.
כ"כ הרמב"ם ,ש"ך.

ועוד שבקרקע חזקה הוא מכוח שטר וקטנים לאו בני שטרא
נינהו ,משא"כ במטלטלים יש לקטן קניין .ולכן יש להם
חזקה.
כ"פ ערוה"ש – אין מוציאים אף מקטן ,ולכשיגדל ישביענו
היסת.

כל דבר המיטלטל.
פרישה :כלל הדברים

ראב"ד – בהיסת.

.2

הרא"ש :ואם טוען נתחייבת לי עד כדי דמיו
מעסק משא ומתן שבינינו  -נכון הדבר שיבורר ממה
נתחייב לו ,טעמו
משום – דנפישי רמאים
הגאונים – שמא הוא סבור שנתחייב וכשיברר דבריו
נמצא שאינו חייב לו.

שהוא ביד אדם.
.1
קצה"ח :אם היה ביד קטן מוציאים ממנו אם יש לתובע
עדים שהיה שלו ,אפילו בדבר שאינו עשוי להשאיל
ולהשכיר ,שלגבי קטן לא שייך חזקה כל מה שתח"י שלו.
וכמ"ש הרמב"ם – חש"ו אין אכילתם בקרקע ראיה שהוא
שלו מפני שאין להם טענה כדי שתעמוד הקרקע בידם.
ה"ה – לפי שאין טענתם כשאר בנ"א ואין מקחם מקח
דר"ת.
והו"ל כמו חזקה שאין עמה טענה ,וה"ה
למטלטלים.
והנתיבות – חולק ,אף שהם ביד קטן אין מוציאים ממנו.
ול"ד לקרקעות כיון שאין לקטן קניין לכן אינו נאמן בטענה.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

-

.2

דבר העשוי להשאיל ולהשכיר או שראו עדים שמסרו
בשאלה ,אם לא ראו קודם התביעה בידו )אע"פ
שבב"ד הוציאו(  -נאמן לומר לקוח במיגו שלהד"מ.
באינו עשוי להשאיל ולהשכיר )ואין עדים שהשאילו(
נאמן אף בלא מיגו בטענת לקוח ,שיש לו טענה שאם
לא לקח מה עושה בידו .וכן טענת החזרתי א"צ מיגו.
אבל עשוי להשאיל ולהשכיר שאז אין לו טענת "בידי
מאי בעי" – אין יכול לטעון לקוח ,אא"כ יש לו מיגו
דהחזרתי כשלא ראו בידו .שאל"כ נופל המיגו
שהחזרתי ואינו נאמן.

אבל משכון הוא בידי.

סמ"ע :אפילו אם מודה שלא בא לידו בתורת משכון אלא
שטוען שחייב לו כנגדו כו"כ ואח"כ בא לידו – מחזיקו
בחובו ונאמן.

עד כדי דמיו.

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ
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ב )עב/יז( נתבאר שזהו מכוח מיגו דלקוח הוא

בידי.
ואע"פ שטענת לקוח היה רק נשבע היסת )דמחזיק במשכון
כולו( ,מ"מ כאן שמודה שהוא משכון נשבע בנק"ח כיון
שבא ליטול.

.3

קלג 2 -

ערוה"ש :מיהו אם אמר שאינו זוכר רק שיודע בברור
שחייב לו כו"כ אין הברור מעכב.
ערוה"ש :אף שאין למערער עדים שהיתה שלו יכול
לחייב המחזיק )כמו הטוען לחברו "מנה לי בידך" שיכול
לחייבו היסת(.
מיהו אם לפי ראות עיני ב"ד אין החפץ של המערער ,אף
שאין למערער ראיה אין מחייבים אותו שבועה ,שאל"כ כ"א
יטפל לבעל נכסים ולא שבקת חיי.

שיברר ממה נתחייב.

קלג  -ב

 .1אפילו אם מסר המערער החפץ למחזיק בעדים ,אם
אין עדים שהוא עתה בידו  -נאמן בשבועה היסת לומר החזרתיו לך ,וכן
נאמן לומר לקוח הוא )בידי( במיגו דהחזרתיו לך.
א .ואם אמר ליה אל תחזיר אלא בעדים והוא אומר החזרתיו לך  -נאמן
במיגו דנאנסו ,וישבע שבועה דאורייתא.
ב .ואם טוען החזרתיו לך בפני פלוני ופלוני ומתו או הלכו להם למדינת
הים  -נשבע היסת ונפטר.
 .2ואם לא מסרו לו בעדים אפילו אם ראו אותו עתה בידו נאמן לומר
לקוח הוא בידי.
 .3אבל אם מסרו לו בעדים וגם ראוהו עתה בידו  -אינו נאמן ,ודוקא
שהעדים מעידים שנתנו לו בתורת פקדון ,אבל אם מעידים שנתנו לו
סתם  -יכול לומר בתורת מכר או מתנה נתנו לי:
.1ב"ב)ה:(.

אומן אין לו חזקה.

אמר אביי – אפילו היו עדים שמסר לו נאמן לומר לקוח
בידי במיגו שהחזרתי לך )שהרי המפקיד בעדים א"צ
לפרוע בעדים(.
הרי"ף :אם הפקידו בעדים ,ואח"כ אמר הנפקד חזרתי
ולקחתי ממך – אינו נאמן.
ב"י – וה"מ כשראו החפץ בידו עתה ,שאל"כ נאמן
שהחזרתי( .וכמ"ש הרא"ש ונמ"י.

)במיגו

א.הטור :ואם אמר ליה אל תחזיר אלא בעדים והוא
אומר החזרתיו לך  -נאמן במיגו דנאנסו ,וישבע שבועה
דאורייתא ,שהרי נאנסו חייב שבועה דאורייתא.
ב .ואם טוען החזרתיו לך בפני פלוני ופלוני ומתו או
הלכו להם למדינת הים  -נשבע היסת ונפטר.

.1

אין עדים שהוא עתה בידו.

סמ"ע :עתה בידו – סמוך לתביעה בב"ד באופן שלא יכול
לומר החזרתי אח"כ ,אבל מה שראו בידו בב"ד אינו מפסיד
שהרי אומר מיד לקוח וכו' ונאמן במיגו שלא היה מראהו
ואומר להד"מ או החזרתי.
אבל אם טען לקוח בפני עדים )חוץ לב"ד( אינו נאמן אח"כ
לומר בב"ד לוקח במיגו שהחזרתי )בנתיים( דכיון שטען
לקוח אינו עומד לחזרה.
אבל הש"ך  -חולק ,כיון שבשעה שטען לפני עדים לקוח
היה נאמן ,גם כשחוזר וטוען כן בב"ד נאמן ,אא"כ ראו עדים
בידו קודם שאמר לפניהם לקוח שאז לא היה נאמן שלא היה
לו מיגו.
אבל טען בפני עדים ממושכן בידי ,אפילו היה לו מיגו אינו
נאמן ,שהרי אינו זוכה בו עד שישבע לפני ב"ד ,וקודם לכן
אינו נאמן.
כ"פ הנתיבות.

א.
סמ"ע:
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

במיגו דנאנסו.
ב )ע/ג( בכה"ג אינו נאמן בהלוואה.

יח ִתי:
ש ָ
ָ
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וה"ט דשם אין מיגו דנאנסו ,שהלוה חייב באונסין.
ח' רעק"א :ה"ה אם אמר לקוח נאמן במיגו דנאנסו.
ובפרישה – בלקוח אינו נאמן ,שהרי ראינו שלא האמינו
בטענתו אלא בעדים ,ולא מהני מיגו דנאנסו רק בטענת חזרה
שאינה לפנינו שדומה לנאנסו ולא כאשר טוען לקוח שהיא
עתה אצלו.
וקצה"ח – מהש"ך והט"ז )שהחזירו במיגו דנאנסו לא
נאמן ,כיון שהוא נגד חזקה שלא מחזיר בלא עדים כשהתרה
בו( משמע שבטענת לקוח במיגו דנאנסו נאמן) .וכמ"ש
רעק"א( כיון שא"צ למיגו דהחזרתי.

נאמן במיגו דנאנסו.
והש"ך :חולק על המחבר ,לפמ"ש הסמ"ע )ע/ג( – מכח
חזקה דאנן סהדי שלא פרעו )בינו לבינו( כיון שהיתרה בו
שלא יפרע אלא בעדים ,לית ליה מיגו .א"כ ג"כ אין לו מיגו
דנאנסו ,ואינו נאמן שהחזיר.

קלג 3 -

וכ"מ מהתו"ס .וא"כ דברי המחבר צ"ע.
כ"כ הט"ז.
אומנם קצה"ח – כהמחבר ,שאף בהחזרתי נאמן במיגו
דנאנסו.
אבל נתיבות – פסק כהש"ך שלא נאמן.

ב.
סמ"ע:

בפני פלוני ופלוני ומתו.

אבל אמר החזרתי בפני עדים סתם והלכו למדינת
הים אינו נאמן.
כ"כ הש"ך – שאל"כ תמיד יאמר כן ומה מועיל התנאי.
מ"מ אם מוכח שבאמת שכח בפני מי החזיר נאמן בהיסת.
ערוה"ש :ואם א"ל אל תחזיר לי אלא בפני פלוני ופלוני
והחזיר בפני אחרים ,אם יבואו ויעידו שהחזיר נאמן אף
שלא קיים תנאו.

קלג  -ג

 .1אם ראו עדים החפץ ביד המחזיק קודם שתבעו
המערער לדין ,אפילו אם אמר בפניהם קודם שהראהו דעו כי הוא
ממושכן לי בכדי דמיו  -קרינן ביה שפיר עדים וראה ,א.ויתרה בו בפני
אותם עדים שלא יחזירהו לו אלא בפני פלוני ופלוני כדי שלא יוכל לטעון
החזרתיו לך )אחר כך(.
).2וע' לעיל סי' עב סעיף יח( :

.1

הרא"ש בתשובה :אם ראו עדים החפץ ביד
המחזיק קודם שתבעו המערער לדין ,אפילו אם אמר
בפניהם קודם שהראהו דעו כי הוא ממושכן לי בכדי דמיו
 קרינן ביה שפיר עדים וראה ,כי הכל תלוי בשבועתושישבע שחייב לו כדי דמיו ,והוא נאמן במיגו שהחזרתי,
וכאן כשיבוא לב"ד שוב אין לו מיגו כיון שראו בידו
קודם.
א .ויתרה בו בפני אותם עדים שלא יחזירהו לו אלא
בפני פלוני ופלוני כדי שלא יוכל לטעון החזרתיו לך.

.1

קודם שתבעו.

סמ"ע :כל שראו בידו קודם תביעה ,אף שאמר אז לעדים
שהוא לקוח או משכון  -אינו נאמן שכל האומר חוץ לב"ד
דברים שהוא לחובתו )שהוא בידו( מקבלים  ,אבל דברים
שהוא לזכותו )שהוא משכון( לא מקבלים ,והרי ראוהו עתה
בידו.
והט"ז – תימה ,אטו מי שיאמר חוץ לב"ד לוויתי ופרעתי
מקבלים מה שאמר לוויתי ולא מה שאמר פרעתי !

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

אלא טעמו שצריך שיהא לו מיגו בשעה שהוא בב"ד שאז
פוסקים לו השבועה ,ולא מהני מ"ש חוץ לב"ד דהוי מיגו
למפרע .
וכ"ד הש"ך – דה"ד בשבועת המשכון שצריך נק"ח לא
מהני חוץ לב"ד משא"כ בטענת לקוח.
וקצה"ח – מתרץ קושיית הט"ז ,ע"פ דברי המבי"ט.
מבי"ט :הרא"ש מחלק בין ראו בידו חוץ לב"ד קודם תביעה
שוב אין יכול לטעון בב"ד ממשוכן ,אפילו אמר כן קודם
שראו ואזל ליה מיגו.
אבל לא ראו אלא הוא עצמו הודה שהוא בידו נשאר להיות
נאמן במיגו שיכל לכפור ולא להודות או לומר החזרתי.
ולכן :לא קשה מלוויתי ופרעתי כיון שבהודאה לא מקבלים
מה שהוא לחובתו.
והש"ך – חולק על המבי"ט ,שאין לחלק בין ראו העדים
להודה מעצמו .כ"פ נתיבות כהש"ך.

קרינן שפיר עדים וראה.

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ
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סמ"ע :מיירי שהיו עדים שנמסר לידו בפקדון וראו אצלו
ואומר שהוא משכון אצלו ,ולכן מוציאים מידו כיון שאין לו
מיגו.
והש"ך  -חולק על הסמ"ע ,כיון שראו עדים עכשיו בידו
ואמר שהוא ממושכן שוב אין לו מיגו ,ומה בכך שלא
הפקידו בעדים )דכיון שאמר פקדון אצלו שוב לא יכול לומר
לקוח  ,וגם לא החזרתי(.
ומה שצריך בעלמא הפקידו בעדים ה"ד שלא אמר שהוא
משכון אצלו שאז יכול לומר לקוח )ולכן צריך עדים
שהפקידו אצלו ואינו לקוח(.
וכ"מ מת' הרא"ש.
וח' רקע"א  -לענ"ד סברת הסמ"ע כך היא,
אם היו עדים שהפקידו ,אז מיד שראו עדים בידו אפשר
לחייבו ,ואף שיאמר אח"כ שלקוח או ממשוכן בידו לא
מהני ,שדבריו שחוץ לב"ד לא הוי דברים.
אבל אם לא היו עדי פקדון ,כשראו בידו ,עדיין אינו חייב,
שי"ל שלקוח בידו ,ולכן דנים ע"פ הודאתו ,ואם באים עדים
מכוח הודאתו ממילא נאמן בכל דבריו ולא פלגינן דבריו
לחצאים.
כיו"ב כתב קצה"ח ע"פ המבי"ט – בהודה חוץ לב"ד לא
מקבלים דבריו לא לזכות ולא לחובה ,וא"כ נשאר רק ראה,
וא"כ עדי ראה בלא פקדון לא מהני שנאמן לומר לקוח ,ואף
הודה שאינו לקוח או ממושכן אין מקבלים דבריו .אבל
כשיש עדי פקדון ועדי ראה שוב אין טענה הפוטרת.

א.
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סמ"ע :משמע שמוטל עליו לעשות כן ,שאל"כ יהא נאמן
לומר ממושכן אצלי במיגו דהחזרתי.
אך בת' הרא"ש – כתב טוב לעשות כן ,לרווחא דמילתא,
ובטור – לא הזכיר זה כלל !
וי"ל דהמחבר – מיירי שאין דעתו לתובעו מיד ,שאז אם לא
יתרה בו יוכל הלה לטעון החזרתי.
והרא"ש – מיירי אף שבדעתו לתובעו מיד שראה ,מ"מ טוב
שיתרה בו ,דשמא לא יזדמן לו דיינים.
והטור – מיירי שתבעו מיד.

שלא יוכל לומר החזרתי.
קצה"ח :וא"ת עדיין יוכל לומר ממושכן במיגו דנאנסו,
ואף שנאנסו צריך להישבע הרי גם בטענת ממושכן צריך
שבועה בנק"ח !
ואפשר כיון שחוץ לב"ד הוי עדים וראה ולא נאמן לומר
ממשוכן א"כ מחזיקים אותו כדין כופר שחייב באונסין.
והנתיבות – ל"מ לדעת הפוסקים בטור )ע/ט( שאפילו
הביא עדים אחרים שפרע דלא מהני ,כ"ש דלא מהני מיגו
דנאנסו.
אף למ"ד מהני עדים אחרים מ"מ מיגו דנאנסו לא מהני
שהרי עיקר ההתראה שם)שבועות מא (:כדי שלא ידחהו
שפרע ,ואם יהא נאמן במיגו תמיד ידחהו שהרי לעולם יש
לו מיגו דנאנסו .אלא ודאי היתה דעתו לפסול במיגו.

החזרתי לך.
נתיבות :ואם טען לקחתי החפץ ועדיין לא שילמתי ,שאין
טענתו רק על גוף החפץ נאמן ,שהרי על גוף החפץ יש לו
מיגו דהחזרתי אף שהתרה בו ,שיתחייב רק לשלם ,וזה
רוצה לשלם.

ויתרה בו.

קלג  -ד  .1אמר המערער למחזיק "מה טיבו אצלך" ואמר לו
"אתה מכרתו לי או נתתו לי במתנה" ,וטען המערער "לפלוני הפקדתיו
ואמרתי לו אל תחזירהו לי אלא בעדים ולא החזירו לי ונתנו לך שלא
במצותי"  -ישבע המחזיק שהמערער מכרו או נתנו לו ויפטר:

.1

הרב יונה :אמר המערער למחזיק "מה טיבו
אצלך" ואמר לו "אתה מכרתו לי או נתתו לי במתנה",
וטען המערער "לפלוני הפקדתיו ואמרתי לו אל תחזירהו
לי אלא בעדים ולא החזירו לי ונתנו לך שלא במצותי" –
הדין עם המערער ,שאין תפיסתו של המחזיק ראיה ,שי"ל
שמהנפקד בא לידו הואיל ואנו חושדים שהנפקד לא
החזיר למערער.
טור – תימה ,שהרי המחזיק יאמר "החזיר לך הנפקד
בעדים ואח"כ קניתי ממך" ,שהרי אף אם היה כאן הנפקד
היה נאמן לומר החזרתי בפני פלוני ופלוני והלכו למדינת
הים.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

ובד"ה – זו אינה קושיא ,שהרב יונה סובר כהרי"ף )אף
שלא קי"ל כמותו( שאינו נאמן לומר פרעתי בפני פלוני
ופלוני והלכו למדינת הים.
מ"מ יש תימה אחר  ,שיאמר המחזיק –
 איני מאמינך שאמרת לנפקד שלא יחזיר לך אלא
בעדים.
 ואף שיודה הנפקד שאמרת לו איני מאמינו.
 ואף אם יבואו עדים שאמר כן ,שמא כן החזיר לך
בעדים ואתה משקר.
√ולכן הדין עם המחזיק.

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

בס"ד.

.1

חו"מ
חלק ב9

הלכות חזקת מטלטלים
מי שמוחזק במטלטלים הידועים לאחר

אתה מכרת לי.

ש"ך :ואף אם יטען "אתה ציווית לנפקד למכור לי" נאמן
במיגו שאתה מכרת לי ,כדלקמן )קלד/ד(.

קלג 5 -

הב"ח – ואם א"ל "אל תחזיר לי אלא בפני אלו העדים"
ומעדים שלא החזיר בפניהם  -מוציאים מידו.
והש"ך – חולק ,אמרינן שמא ביטל ההתראה בפני אחרים
או נתן לו כת"י שהחזיר לו .ולכן נאמן המחזיק.
כ"פ קצה"ח ,נתיבות.

אלא בעדים.
אל תחזיר לי אלא בעדים.
סמ"ע :אפילו יש לו עדים ע"ז שא"ל כן – ישבע המחזיק,
דכיון שהוא מוחזק אמרינן שאם היה הנפקד כאן היה אומר
שהחזירו בפני עדים )לפי הרי"ף( או שאומר פרעו לפני
פלוני ופלוני והלכו למדינת הים )דאף זה מהני לרא"ש(.

ט"ז :ואם אותו פלוני כאן וטוען שהחזיר לו בלא עדים,
מוציאים מיד המחזיק ,דאנן סהדי שאותו פלוני לא החזיר
וזה המחזיק בא לו מיד אותו פלוני.
כ"כ ערוה"ש.

קלג  -ה  .1בד"א שהמחזיק נאמן
לקוח( בדברים שאינם עשויים להשאיל ולהשכיר ,אבל בדברים העשויים
להשאיל ולהשכיר ויש למערער עדים שהיו שלו וראו אותו עתה ביד
המחזיק וזה אומר שהשאילו או שהשכירו ,אע"פ שאין לו עדים היאך
בא לידו  -אינו נאמן לומר לקוח הוא בידי ,ולא ממושכן הוא בידי ,וצריך
להחזירו ,א.אפילו אם היה ג' שנים ביד המחזיק.
 .2ואפילו מת המחזיק מוציאין אותו מיד היורש א.בלא שבועה.

)שאם מסרו שלא בעדים אפילו ראו בידו נאמן לומר

וכנ"ל עיקר(.

ב ).ויש אומרים דצריך )המערער( לישבע וליטול(
ג .ואם טען היורש טענת ודאי ואמר בפני נתנו למורישי או מכרו לו ,הרי המערער נשבע
היסת:
)רמב"ם בשם הגאונים והראב"ד

.1

שבועות)מו :(:שלח ר"ה בר אבין – דברים
העשוים להשאיל ולהשכיר ואמר לקוחות הם בידי – אינו
נאמן.
כי הא דרבא אפיקא זוגא דסרבלא מיתמי בדברים
העשויים להשכיר ולהשאיל.
הרי"ף :אע"פ שיש מעמידים סוגיה זו רק במי שטענו
כלים המונחים תחת כנפיו )שיצא מביתו עם כלים( רק אז
המחזיק אינו נאמן ,מ"מ בכל גוונא אינו נאמן ולא בעינן
ראוהו שהטמין כלים.
כ"ד הרמב"ם.
א.בעה"ת :אפילו החזיק בהם ג' שנים לא מהני
חזקתו כיון שמטלטלים לאו בני שטרא נינהו לא שייכא
בהו חזקה.

כ"כ הרב יונה – אין להם חזקה ,שמא שכח למי
השאיל )ולכן נשאר אצלו כ"כ הרבה זמן( ,ועוד שפעמים
משאילים ליותר מ ג' שנים.
כ"פ המרדכי.

.2

)שם( :כי הא דאפיק רבא זוגא דסרבלא מיתמי.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

ב.רמב"ם )פרק ח הלכות טוען( :הורו הגאונים שצריך
להישבע היסת נגד היתומים ,לפי שטוענים ליורש.
כ"ד ראב"ד והטור.
א.מ"מ בפרק ט כתב :מוציאים מהיתומים בלא
שבועה ,שהרי אף אם אביהם היה חי לא היתה לו שום
טענה )שלקחו או משכון(.
ג.ואם היורש טוען ודאי "בפני נתנו )במתנה( לאבי או
מכרו לו" – הרי המערער נשבע היסת.
ה"ה :כל שהיורש לא טוען ודאי א"צ להישבע נגדו
שאין נשבעים על טענת שמא.
ודעת הראב"ד – כל שלא ראוהו שהטמין אין מוציאין
אלא בשבועה בנק"ח .א
מ"מ דעת הרמב"ם עיקר.
ת' מימוניות :פירוש ראה ,אפילו אין רואים בידו בשעת
תביעה בב"ד ,כל שראו וטען לקוח או טענה כיו"ב שאין ראוי
להחזירו חשוב ראה ואין לו מיגו שהחזירו בינתיים ,דהוי
כהוחזק כפרן )שהרי טענה שלוקח הוא וא"צ להחזירו(.

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

בס"ד.

.1

חו"מ
חלק ב9

הלכות חזקת מטלטלים
מי שמוחזק במטלטלים הידועים לאחר

וצריך להחזירו.

סמ"ע :פירוש אחר שישבע המערער היסת שבתורת
שאלה או שכירות הוא בידו )כ"כ הטור( ,שהרי כשהיורש
טוען ודאי ).2ג( צריך המערער להישבע כדי ליטול ,ולא
גרע המחזיק עצמו כשהוא חי וטוען ודאי.
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ש"ך)רמב"ם( :כיון שאף אביו לא יכל לטעון לקוח או
משכון ,אין יכול להשביעו.

ב.
סמ"ע:

וי"א ,,,להישבע וליטול.

שבועת היסת ,דכיון שאנו טוענים עבורם הוי
כטענת ודאי.

2א .מיד היורש בלא שבועה.

קלג  -ו

טור :בד"א שבדברים העשויים להשאיל ולהשכיר נאמן
המערער ,כשטוען השאלתים או השכרתים לך ,אבל אם טען גנובים הם
ממני  -אינו נאמן ,אלא אם כן יצא לו שם גניבה בעיר כמו שיתבאר
בסימן שנ"ז ושס"ד) .ונתבאר לעיל סי' צ/יא( :
שו"ע)שנז/א( :היה בעל הבית עשוי למכור את
כליו ולא היו מהדברים העשויים להשאיל ולהשכיר,
אע"פ שיצא לו שם גניבה בעיר והוכרו כליו ,אינו מחזירן
מיד לקוחות שמא הוא מכרן לאחרים.
אבל אם באו בני אדם ולנו בתוך ביתו ועמד וזעק בלילה
נגנבו כלי וספרי ,ובאו בני אדם ומצאו מחתרת חתורה
ובני אדם שלנו בתוך ביתו יוצאים וצרורות של כלים על
כתפיהם ,והכל אומרים הללו כליו וספריו של פלוני ,הרי
זה נאמן וישבע זה שהכלים בידו בנקיטת חפץ כמה
הוציא ,ויטול מבעל הגניבה ויחזיר לו כליו:

אבל טוען גנובים ממני.

נתיבות)ש"ך( :דווקא כשטוען "אתה גנבתם או פלוני
)שאינו מוחזק לגנב( גנבם" אז אינו נאמן אפילו במיגו ,אבל
אמר סתם "נגנבו ממני" – נאמן במיגו שהשאלתים דלא
שייך כאן אחזוקי איניש בגנבי ,וגם לא שייך כאן מיגו
להוציא כיון שחייב להחזיר הדמים משום תקנת השוק.
ואפילו במתנה לא הוי מיגו להוציא כיון שעשויים להשאיל,
ברשות מרא קמא קאי.
וכל מקום שנאמן להוציא בטענת גנובים חייב להחזיר
הדמים מפני תקנת השוק במכירה ,אבל לא במתנה ויורשים
)שלא נתנו דמים(.

קלג  -ז

קלג  -ז  .1מי שהיה בידו דברים העשויים להשאיל ולהשכיר,
אע"פ שהודה ואמר לו "יודע אני שהיה שלך אבל פלוני מכרם לי או
נתנם לי מתנה"  ,והלה טוען שנגנבו ממנו  -אין מוציאין אותה מידו,
אפילו הביא זה עדים שהיו ידועים לו ,שאדם עשוי למכור כליו.
א ).וי"ח וס"ל  -דלא עדיף המחזיק מאותו פלוני בעצמו ,וכיון שאותו פלוני אינו נאמן גם הוא
אינו נאמן ( )ראב"ד וטור ותשובת מיימוני ( וכנ"ל עיקר.

.2רמב"ם :ואם טען זה עליו ואמר "אני השכרתים לך או השאלתים לך"
מוציאין אותם מידו ,ואם היו מדברים שאינם עשויים להשאיל ולהשכיר
הרי זה נשבע היסת שלא השאיל לו ולא השכיר לו אלא מפלוני לקח,
ויעמיד כליו בידו.
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

בס"ד.

הלכות חזקת מטלטלים

חו"מ
חלק ב9

מי שמוחזק במטלטלים הידועים לאחר

.1

רמב"ם :מי שהיה בידו דברים העשויים להשאיל
ולהשכיר ,אע"פ שהודה ואמר לו "יודע אני שהיה שלך
אבל פלוני מכרם לי או נתנם לי מתנה"  ,והלה טוען
שנגנבו ממנו  -אין מוציאין אותה מידו ,אפילו הביא זה
עדים שהיו ידועים לו ,שאדם עשוי למכור כליו.
ה"ה – מיירי שלא יצא עליו שם גניבה בעיר ,ואין
הבעלים טוענים שהשאילו למחזיק
הבעלים נאמנים(  ,ועכשיו שטוען שגנובים אינו נאמן ,דלא
מחזיקינן אינשי בגנבי .ולכן כיון שלא טוען שהשאיל
למחזיק לא נאמן לומר שנגנב ממנו או השאיל לאחר
ומכר לך.
)שאילו טענו כן היו

א.טור – ואיני מבין דברי הרמב"ם ,מה מועיל שטוען
המחזיק שפלוני מכר לו ,הרי אפילו היה כאן פלוני והיה
טוען שהמערער מכר לו – לא היה נאמן ,א"כ איך נאמן
המחזיק ,כיון שהמערער טוען שהשכירם לאותו פלוני.
וכן השיגו הראב"ד ,וכ"ד ד"מ)מהר"ם בת' מימוני(.
והב"י – י"ל באמת אם אותו פלוני יאמר שמכר לו
המערער אינו נאמן אם המערער טוען שהשאילם.
אבל כשטוען המערער שנגנב ממנו אז אותו פלוני נאמן
)כשלא יצא שם גניבה בעיר( דאחזוקי אינישי בגנבי לא
מחזקינן .וכאן המערער לא טוען למחזיק שהשכיר לו
אלא טענת נגנב.
ואפילו אם אומר שהשכירם לאחר ,ע"כ יש כאן טענת
גניבה שאותו אחר שמכרם למחזיק הוי גזלן ואחזוקי
אינישי בגנבי לא מחזקינן.

.1

מי שהיו בידו.

ש"ך :כל הסעיף מיירי שראו עדים ביד זה האחרון.

והלה טוען שנגנבו ממנו.
סמ"ע:

טעמו – כל שלא יצא שם גניבה בעיר אינו נאמן.

אין מוציאים ממנו.
והש"ך :חולק ,אפילו טענת גנובים נאמן המערער במיגו
שהשאלתים לך ,ואף שהוא מיגו להוציא כיון שהמערער
משלם )מתקנת השוק במכירה( לא הוי מיגו להוציא.
קצה"ח – ולפ"ז ,אם טען המחזיק שנתנו לו במתנה )שלא
שילם( שאז אינו מקבל דמים  -אין המערער נאמן דהוי מיגו
להוציא.
ולי נראה טעמו – דאמרינן כאן מיגו להוציא כיון שהלוקח
טוען שמא והמערער ברי ,ובברי ושמא אמרינן מיגו להוציא
)כמו משארסתני נאנסתי כתובות יב.(:
והנתיבות – ליתא ,טענת יורשים ולקוחות הוי טענת ודאי
כיון שאנו טוענים להם ,משא"כ בארסתני לא טוענים לבעל.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

קלג 7 -

ואם טען המחזיק טענת פקדון בדברים העשויים להשאיל
נאמן המערער )כמ"ש הש"ך בשם הרמב"ם(.

וי"ח ,,,אותו פלוני אינו נאמן.

א.
סמ"ע :תימה ,כיון שטענת המערער גנובים ,אף אם אותו
פלוני היה כאן הרי טענת גנובים לכו"ע אינו נאמן ואותו
פלוני פטור.
ולא חלק הטור עם הרמב"ם רק לפי מה שהבין דהרמב"ם
מיירי שאינו טוען גנובים ,אלא טענת השאלה ,אבל טענת
גנובים לכו"ע אין המערער נאמן.
והש"ך – הרמ"א סובר שמ"ש המחבר "והלה טוען
גנובים" לא שהמוכר גנב ממנו ,אלא אותו מוכר קיבלם
בשאלה ,אלא כיון שמכרם למחזיק בלא רשות הוי גניבה.
וע"ז חולקים הראב"ד והטור – דהכה"ג אין זו טענת גניבה
)אלא טענת שאלה( .וכן נראה עיקר.
ועוד נראה לדינא אף בטענת גניבה ממש יהא המערער נאמן
במיגו דשאלתים לך:
ולא הוי מיגו להוציא שהרי אף שיוציא צריך לשלם למחזיר
)מתקנת השוק(.
ולא שייך לא מחזיקינן אינשי בגנבי רק כשאומר שהוא
גנבם ,אבל אומר נגנבו ממני נאמן.

הש"ך:

לסיכום

אמר נגנבו ממני – מעמידים ביד לקוח ,אא"כ יצא לו שם
גניבה בעיר ובעה"ב אינו עשוי למכור כליו שאז משלם
למחזיק ומוציא מידו.
אם לא ראו בידו )שיכול לטעון החזרתי( – דינו כאינו עשוי
להשאיל.
ואם ראו בידו – נאמן לומר נגנבו אף שלא יצא שם גניבה
וגן עשוי למכור כליו ,ומוציאים מיד לוקח אא"כ טענה שאז
המערער מחזיר דמים.
טען אתה גנבתם או אותו פלוני גנבם ומכר לך – אינו נאמן
אפילו במיגו.
נתיבות :לפי הש"ך הרמ"א חולק במקרה שהמערער
השאיל לפלוני והוא מכרם למחזיק דהוי כגניבה ,וס"ל
לרמ"א דלא חשיב גניבה כיון שבהיתר באו לידו ,ולכן נאמן
המערער )דלא מחזיקינן אינשי בגנבי(.
וכ"פ הש"ך ,הט"ז – כהרמ"א שבכה"ג נאמן המערער.
ואפילו יטען המערער שממש גנבו ממנו כל שלא טען שאותו
פלוני גנב ממנו נאמן )שהרי יש הרבה גנבים בעולם(.

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

בס"ד.
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קלד 1 -

סימן קלד :אומן שטוען בדבר שהוא אומן שקנאו
מבעליו.
ובו ו סעיפים.

) ב"ב :מב ,מה ,מו ,מז ,צה(.

קלד  -א  .1האומן בדבר שהוא אומן  -אין לו חזקה בכלים
שתחת ידו ,אחד כלים העשוים להשאיל ולהשכיר ואחד שאר כלים:
כיצד :ראה כליו ביד האומן ,והביא עדים שהם יודעים שהכלים שלו,
הוא טוען ואומר" :לתקן נתתיו לך" ,והאומן אומר" :לא בא לידי אלא
במכירה או מתנה" ,או שטען" :אתה נתתו לי אתה מכרתו לי אחר שבא
לידי לתקנו" ,אע"פ שמסרו לו שלא בפני עדים ואפילו אם שהה ביד
האומן כמה שנים  -בעל הכלי נאמן ,ומוציאין אותו מיד האומן וישבע
בעל הכלי היסת על טענתו.
א.ואם לא ראה הכלי ביד האומן ,אלא טען "כלי פלוני נתתי לו לתקן"
והאומן אומר "החזרתיו ומכרתו או נתתו לי במתנה )או לקוח הוא בידי טור("
האומן נשבע היסת ונפטר ,מתוך שיכול לומר לא היו דברים מעולם:
.1ב"ב)מב:(.
פרשב"ם :אומן – בעלי אומנות המוליכים להם
משנה – אומן אין לו חזקה.

לביתם לתקן כלים.
אין להם חזקה – סתם אדם שמחזיק כלי ,אף שיש
לחברו עדים שהיתה שלו נאמן המחזיק לומר לקוח
אא"כ בדברים העשויים להשאיל ולהשכיר .ולגבי
אומן אף בדבר שאינו עשוי להשאיל אין לו חזקה
לטעון לקוח.
גמ)מה ,מו( :מחלוקת רבה ורב נחמן –
רבה ס"ל – שדוקא שמסרו לו בעדים וראה אז אין
לאומן חזקה ,אבל לא מסרו בעדים מתוך שיכול לומר
להד"מ נאמן לומר לקוחה בידי.
√ורב נחמן ס"ל – אף שלא מסר בעדים אין לאומן
חזקה )כיון שראו בידו(.

א .להלכה כשלא ראה ביד אומן
√הריף)י"א( – אומן בין מסרו בעדים או לא אין לו
חזקה כיון שראה ,אבל אם לא ראה אף שמסרו בעדים
נאמן בלקוח במיגו שהחזרתי.
והראיה ב"ב)מו( רמאיי פומבדיתא שא"ל לרמאי תן לו
סרבל שלו ,א"ל להד"מ ,יש עדים שראו בידך ונראה
להם שהוא שלו ,א"ל אלו אחרים הם ולא שלך ,א"ל
הוציאם ונראה ,א"ל לא אוציאם.
א"ל שפיר קאמר )שלא רצה להוציאם( ,שהרי "ראה"
תניא וכאן האי לא ראה.
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

משמע כל שלא ראה – נאמן.
כ"כ הרא"ש)גאונים( ,תו"ס ,רמב"ם.
והריף עצמו – כיון שרבה הוקשה ונשאר בתיובתא,
משמע שא"א באומר מיגו כלל.
הילכך :אף שלא ראה בידו לא נאמן אף שיש לו מיגו
דהחזרתי לך ,שיש עדי מסירה או להד"מ כשאין עדי
מסירה.
כ"ד ר"ת.
רמב"ם :במקום שראו ביד אומן ,אף שלא מסר לו
בעדים – אין חזקה לאומן ,אפילו שהיה ביד אומן כמה
שנים.
תו"ס ,רא"ש :אפילו מסרו לאומן סתם ,שבאחר
יכול לטעון שמכר לו ,באומן אין יכול לומר לשם מכר,
דמסתמא לתקנו מסר לו.
טור :אומן בדבר שהוא אומן בו דינו כדברים
העשויים להשאיל ולהשכיר לשאר בנ"א ,שאם ראו
בידו )אף שאין עדי מסירה( אם יש לו עדים שהיה של
המערער קודם – אין לאומן חזקה.

 .1ראה כליו.
סמ"ע :כל ראה בסימנים אלו ר"ל שראה בעדים קודם
שתבעו לדין.

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ
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קלד 2 -

אפילו שהה בידו כמה שנים.
סמ"ע :ודינו שוה לדברים העשוים להשאיל
לתקן נתתיו
סמ"ע :ואם טען המערער השאלתי כלי זה לאומן והוא
אינו מכלים העשויים להשאיל או להשכיר – אינו נאמן,
ואף שיש לו מיגו שיכל לטעון לתקן נתתיו ,דמיגו להוציא
ל"א.
והתומים – חולק ,מהני מיגו .כ"פ הנתיבות.

)קלג/ה(
לאפוקי רי"ו)רשב"א( – שאם החזיק כמה שנים נאמן
האומן.

א .או לקוח הוא בידי
סמ"ע :פירוש לא לידי לתקן

כלל ,רק לקוח משעה

ראשונה.

קלד  -ב

 .1הכל לשון הרמב"ם :ואפילו מסרו לתקן בעדים  -האומן
נאמן מתוך שיכול לומר החזרתיו ,לפיכך נשבע האומן היסת ונפטר.
א.ואין מחייבין אותו להוציא הכלי ,ואם הוציאו הואיל ונראה הרי בעל
הבית מביא עדים שהוא שלו ונוטלו אף על פי שמסרו לו שלא בעדים:

.1

רמב"ם :ואפילו מסרו לתקן בעדים  -האומן נאמן
מתוך שיכול לומר החזרתיו ,לפיכך נשבע האומן היסת
ונפטר.

ב"ב)מו :(.א"ל אביי לרבא תא אחוי לך רמאי
דפומבדיתא מאי עבדי .א"ל הב לי סרבלאי ,לא היו
דברים מעולם ,הא אית לי סהדי דחזיוה גבך אמר ,ליה
ההוא אחרינא הוה ,אפקיניה ונחזינהו ,אמר ליה לא
מפיקנא ליה.

1א .ואם הוציאו
סמ"ע :דווקא שהוציאו קודם שבאו לדין ,דלית לית מיגו
שלא היה מוציאו.
גם באחר אם ראו בידו אינו נאמן ,אלא שבאחר דווקא
שמסרו בעדים משא"כ באומן כל שראו בידו אף שלא מסרו
בעדים אינו נאמן.

אמר רבא שפיר קאמר ליה ראה.
כ"פ הרמב"ם :ואין מחייבין אותו להוציא הכלי,
ואם הוציאו הואיל ונראה הרי בעל הבית מביא עדים
שהוא שלו ונוטלו אף על פי שמסרו לו שלא בעדים.

קלד  -ג

.1אע"פ שמסרו בעדים ,אם העדים שראו החפץ בידו
אין מכירים בודאי שזהו של המערער ,אלא שנדמה להם בסימנים כמו
שלו :אם טוען "לא נתתו לי מעולם" – נאמן.
א.אבל אם טוען "נתתו לי לתקן ושוב לקחתיו ממך"  -אינו נאמן.
ב.הגה :טור :דאין כאן מיגו טוב שירא לומר לא היו דברים מעולם כיון שהעדים ראו כיוצא
בזה בידו:

.1

ב"ב)מו :(.א"ל אביי לרבא תא אחוי לך רמאי
דפומבדיתא מאי עבדי .א"ל הב לי סרבלאי ,לא היו
דברים מעולם ,הא אית לי סהדי דחזיוה גבך ,אמר ליה
ההוא אחרינא הוה ,אפקיניה ונחזינהו ,אמר ליה איברא
לא מפיקנא ליה.

תו"ס :ולכן אם העדים שראו החפץ בידו אין מכירים
בודאי שזהו של המערער ,אלא שנדמה להם בסימנים כמו
שלו :אם טוען "לא נתתו לי מעולם" – נאמן.
א.אבל אם טוען "נתתו לי לתקן ושוב לקחתיו ממך" -
אינו נאמן.

אמר רבא שפיר קאמר ליה ראה.
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ
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כ"כ הט"ז – וצריך למחוק כאן מילים "אע"פ שמסרו
בעדים" ,דמיירי שאין כאן עדי מסירה.
והש"ך – וי"ל דמיירי שעדי מסירה לא מכירים אותו או
אינם כאן .כ"פ הב"ח.

אע"פ שמסרו בעדים.

נתנו לי לתקן.

סמ"ע :קשה  ,שאם מסרו לאומן בעדים איך יכול האומן
לטעון להד"מ ? ואין לפרש להד"מ שנתתי חפץ זה אלא
אחר היה והחזרתי לך ,שהרי כתב שעדי ראה לא מכירים כל
כך .משמע שעדי מסירה מכירים טוב ,וא"כ יביא עדי מסירה
ויצרף לעדי ראה ולא יהא לו מיגו דלהד"מ או חזרה ?
ובטור אפשר לפרש – "אע"פ שמסרו לו בעדים" קאי
אלעיל .אבל למחבר א"א לפרש כן .וצ"ע.

א.
סמ"ע :כ"ש אם טען לקחתי מתחילה שאין האומן נאמן.
ב .שירא לומר.
סמ"ע :מה"ט אפילו מסרו שלא בעדים ג"כ לא נאמן
האומן.

קלד  -ד  .1אם הטלית יוצא מתחת ידי אחר ,ואומר "בפני אמרת
לאומן למוכרו לי ולקחתיו ממנו"  -נאמן ,במיגו שהיה אומר "אתה
מכרתו לי".
א.אבל כשטוען שהאומן מכרו לו שאמר שאתה מכרתו לו  -אינו נאמן:

.1

ב"ב)צה :(:ראה טליתו ביד כובס וא"ל מה טיבו
אצלך ? א"ל אתה מכרתו לי – לא אמר כלום.
בפני אמרת לו למוכרו לי – דבריו קיימים.
מאי שנא ?
סיפא דיוצא מת"י אחר )ולא תח"י הכובס( וקאמר ליה
האחר "אתה אמרת לכובס למכור לי" – נאמן ,מיגו שממך
קניתי.
כ"פ הטור :אם הטלית יוצא מתחת ידי אחר ,ואומר
"בפני אמרת לאומן למוכרו לי ולקחתיו ממנו"  -נאמן,
במיגו שהיה אומר "אתה מכרתו לי".
א.אבל כשטוען שהאומן מכרו לו שאמר שאתה מכרתו
לו  -אינו נאמן:

1א .אתה מכרתו לי.
סמ"ע :מיירי שיש עדי ראיה

שראו ביד הלוקח ,שאז
האומן עצמו לא נאמן שלקח מיד המערער )ולכן גם הלוקח

אינו נאמן( .אבל לא ראו ביד הלוקח אפילו אומן נאמן כ"ש
לוקח .כ"פ הנתיבות.
כ"כ הש"ך – והלוקח עצמו אינו עומד במקום עדי ראה
במה שאומר שלקחו מהאומן והאומן לא החזירו ,כיון שהוא
נוגע בדבר שפסול לעדות )שאם לא היה אומר כן אלא
שלקחו מהמערער היה חייב שבועה(.
והט"ז – נ"ל דמיירי שיש עדים שראו ביד אומן.

אינו נאמן.
ש"ך :אף שאין עדי ראה )שאז נאמן( מ"מ אם הלוקח
יודע שהוא של המערער הוי עד אחד ,ואז האומן לא נאמן
בלקוח במיגו שלא היה לך מעולם ,והוי מחויב שבועה נגד
הלוקח )שלא היה של המערער( ואינו יכול להישבע )שהרי
מודה שהיה של המערער אלא שקנה ממנו( ,ולכן מוציאים
מהלוקח.

קלד  -ה

 .1ירד האומן מאומנותו  -הרי הוא כשאר כל אדם,
א.ונאמן אפילו בכלי שבא לידו בעודו אומן.
ב.וי"א דדוקא שנשתהה בידו אחר שירד מאומנותו זמן שאין דרך להניח
כל כך זמן כלים בבית האומן אחר שנודע שירד מאומנותו:
.1ב"ב)מז :(.ת"ר

– אומן אין לו חזקה ,ירד

מאומנותו יש לו חזקה.

א.רא"ש – אפילו כלים שנתנו לו בשעה שהיה אומן
)נאמן כשירד מאומנותו(.
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

ב.והוא שנשתהה בידו אחר שירד מאומנותו זמן שאין
דרך להניח כל כך זמן כלים בבית האומן אחר שנודע
שירד מאומנותו
כ"כ התו"ס.

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

בס"ד.

הלכות חזקת מטלטלים

חו"מ
חלק ב9

אומן שטוען בדבר שהוא אומן שקנאו מבעליו

קלד 4 -

קלד  -ו

 .1בן האומן שאינו אומן:
אם בא בטענת עצמו ,שאומר שקנאו מבעליו  -הרי הוא כשאר כל אדם.
ואם אומר שירשו מאביו  -הרי הוא כאביו.
א.ואם אמר בפני הודה לו  -יש לו חזקה )אף שירשו מאביו(.
ב.וי"א דה"ד כששהה אחר מות אביו זמן שאין דרך להניח כל כך זמן
כלים בבית האומן אחר שמת אביו.
ג.הגה :ונראה לי דוקא לאחר מות אביו ,דיש לומר דירשו מאביו ולכן אינו נאמן עליו אפילו
אמר לקוחה בידי אם לא שנשתהא בידו הזמן הנזכר ,דאז הוי כאומן שירד מאומנותו ,אבל
בחיי האומן אם הבן טען שלקחו  -נאמן בכל ענין ,דהוי כאיש אחר לגמרי אם אינו סומך על
שלחן אביו ,וכמו שיתבאר לקמן סימן קמט.

.1ב"ב)מז :(.א"ר יוחנן

– אומן אין לו חזקה,

בן האומן יש לו חזקה.
גזלן ובן הגזלן אין לו חזקה.

1א .בפני הודה.
סמ"ע :שאם רצה לשקר היה אומר בעה"ב מכר לי שאז
היה נאמן .כ"כ הטור.

פרשב"ם:
א.ה"ד )שלבן יש חזקה(?

בן האומן – וכגון שאינו אומן.

אם באו בטענת אביהם )שירשו מאביהם( אפילו הנך
)הבנים( אין להם חזקה
ואם באו בטענת עצמם )ממך קניתי( אפילו בן הגזלן יש
לו חזקה ?

√ל"צ )דמיירי שבאו בטענת אביהם( אלא שיש עדים
שהודה זה לאביהם שמכר לו.
בבן האומן – נאמן הבן.
אבל בן הגזלן – לא נאמן ,דאמרינן הנגזל הודה לאביהם
מפחד.

שיש עדים שהודה.
כ"ג הרשב"ם.
√אבל גירסת התו"ס – שבן האומן טוען לפני הודתה
לאבי שמכרת לו ,נאמן במיגו שממך קניתי
כ"כ הרא"ש.
ב.תו"ס ,רא"ש :מ"ש בן האומן שיש לו חזקה
כשאמר בפני הודה לו ! היינו ששהה אחר מות אביו
כשיעור שאין דרך להניח כלי בבית אומן ,דלא"ה אינו
נאמן במיגו דאמר לקוחה בידי ,שהרי בלקוחה לא היה
נאמן.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

ב .שיש לו חזקה.
נתיבות :דעת המחבר דלא בעינן שהייה.
כתב הסמ"ע – שהתו"ס והרא"ש המצריכים שהייה מיירי
בבן אומן בקרקע ולכן בעינן שהייה ג' שנים ,דאז דווקא יש
לו מיגו שקנאו.
אבל בבן אומן במטלטלים יש לו חזקה מיד ולא בעינן
שהייה.
אך לשון התו"ס והרא"ש – משמע אף במטלטלים בעינן
שהייה.

ג .דווקא כששהה
נתיבות :דעת הרמ"א אפילו טוען הבן אני לקחתי – לא
נאמן ,כיון שהוא אחר מות אביו די"ל שירשו מאביו .אפילו
אין עדים שבא ליד האומן לצורך תיקון ,אא"כ שהה.
אבל למחבר אם אין עדי מסירה לאומן הוי חזקה )הן לבן
האומן הן לאומן שירד מאומנותו( ,אא"כ יש עדי מסירה
ועדי ראה שאז אף למחבר לא הוי חזקה בלא ששהה ,שהרי
כלל בידנו שבעדים וראה מוציאים ,וכי כשירד מאומנותו
מיד יהא נאמן )תומים(.

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

בס"ד.

חו"מ
חלק ב9

הלכות חזקת מטלטלים
אומן שטוען בדבר שהוא אומן שקנאו מבעליו

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

קלד 5 -

חו"מ
חלק ב9

בס"ד.

הלכות חזקת מטלטלים
דין המחזיק בבעלי חיים ,כגון הבמה ועבד.

קלה 1 -

סימן קלה :דין המחזיק בבעלי חיים ,כגון הבמה
ועבד.
ובו ב סעיפים.

) ב"ב :כח .לו(.

קלה  -א

 .1אע"פ שהמחזיק בדבר המיטלטל נאמן לומר שהוא
שלו ,על בהמה וחיה אינו נאמן דכיון שהיא מהלכת יש לחוש שמא
מעצמה נכנסה לרשותו )ע"ל סי' עב ס"ס כא( או שמא לקחה בדרך והחזיק
בה.
א .לפיכך אם יש למערער עדים שהיא שלו  -נשבע היסת ונוטל ,ואם אין
לו עדים  -נשבע המחזיק היסת ועומד בשלו )ב"י – כדין כל טענת מנה לי בידך והלה כופר(.
 .2ובמקום שדרך למסור בהמה לרועה שחרית ולוקחה מידו ערבית,
בענין שאינה הולכת לבדה כלל  -דינה כשאר מטלטלין א.ונאמן
המחזיק בשבועה היסת לומר שקנויה לו ,ב.ואם טען שהזיקה לו כדי
דמיה או שהוא חייב לו כך וכך  -ישבע בנקיטת חפץ.
.3הגה :וי"א דאם החזיק בהם ג' שנים בכל ענין הוי חזקה

.1ב"ב)כח:(.
גמ)לו :(.ופריך ,והאמר ר"ל הגודרות )גדרות הצאן( וכל
משנה – חזקת עבדים ג' שנים.

דבר המהלך אין לו חזקה ?
אמר רבא – אין להם חזקה לאלתר אבל יש להם חזקה
אחר ג' שנים.
ופסק רמב"ם :צריך להביא ראיה שנשתמש בעבד
ג' שנים רצופים כדין קרקע.
ה"ה – ולא הזכיר חזקת ג' שנים רק בעבד ולא בבהמה
)משמע שבבהמה לא מהני( .וכ"ד בעה"ט

אבל מהרשב"ם
שנים.

כ"ד הטור.

– נראה שאף בבהמה יש חזקת ג'

.3

א.רמב"ם :לפיכך אם יש למערער עדים שהיא שלו
 נשבע היסת ונוטל ,ואם אין לו עדים  -נשבע המחזיקהיסת ועומד בשלו

.2

ב"ב)לו :(.הנהו עיזי דאכלו חושלא בנהרדעא,
אתא מרי חושלא תפסינהו והוה קא טעין טובא.
אמר אבוה דשמואל יכול לטעון עד כדי דמיהן ,דאי בעי
אמר לקוחות הן בידי.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

)טור והמגיד בשם רשב"ם וכ"כ התוס'(:

א.והאמר ר"ל הגודרות אין להן חזקה ? שאני עיזי
דמסירה לרועה.
והא איכא צפרא ופניא )שהולכות לבד לבעליהן(?
שאני בנהרדעא דשכיחי טייעי )ישמעאלים גנבים( ומוסרים
מיד הרועה ליד הבעלים )כך שאין זמן שהם חופשיות(.
ב.רמב"ם :ונאמן המחזיק בשבועה בנק"ח.
כ"כ ה"ה )כל הגאונים( – כל שאינו טוען על גוף החפץ
ששייך לו צריך נק"ח.
נמ"י – אע"פ שיש לו מיגו דלקוחים
היסת( מ"מ אינו מיגו טוב שהוא העזה.

)שאז היה נשבע רק

1א .נשבע היסת ונוטל.
ש"ך :ל"ד ,אלא נוטל ואח"כ נשבע היסת .וכ"ה ברמב"ם.
לאפוקי הב"י – דס"ל שנשבע אח"כ נוטל.
מ"מ ערוה"ש – כהב"י ,שמתחילה נשבע ואח"כ נוטל ,שאם
יטול תחילה יש לחוש שלא ירצה להישבע אח"כ.

נשבע ומחזיק היסת ועומד.
ש"ך :עיין לקמן )קמ/א(.
נתיבות – רימז שדוקא כשטוען "גזלת ממני" נשבע ,שטוענו
ברי ,אבל בלא"ה כגון שטוען "מה טיבו אצלך" ,והוא טוען
"לקחתי מפלוני" – אינו נשבע ,שטוענו שמא אתה יודע
שהוא שלי.
יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

בס"ד.

חו"מ
חלק ב9

הלכות חזקת מטלטלים
דין המחזיק בבעלי חיים ,כגון הבמה ועבד.

ערוה"ש :ואם המערער מודה שהמחזיק לקחה מפלוני
אלא שטוען שפלוני גנבה ממנו ומביא עדים ע"ז – אף
שנוטל החפץ מ"מ משלם למחזיק דמי החפץ מפני תקנת
השוק )כמ"ש שנ"ז(.

2ב .שהוא חייב לו כו"כ.
סמ"ע :פירוש אפילו לא בא לדין

בתורת משכון אלא

תפס בבהמה זו עד שיפרע חובו.

ישבע בנק"ח.
סמ"ע :ונאמן אף שללוה יש עדים שהיא שלו במיגו
דלקוחה ,כיון שדרך למוסרה לשומר.

או שהזיקה לי.
סמ"ע :אף לראב"ד )סימן ע"ב( דבטוען בשאר מטלטלים
משכון הוא בידי נאמן בהיסת וכאילו טען לקוח ,כאן
בהזיקה יודה שצריך נק"ח ,דמיגו דלקוח אינו מיגו טוב
שהוא העזה ונוח לו יותר לטעון הזיקה.
משא"כ בטוען שממושכן אצלו שניהם )ממושכן או לקוח(
הם טענת העזה שהרי הלוה טוען שאינו ממושכן אצלו.
והתומים – סברת הראב"ד כפי שהיא בבעה"ת שמצריך
המזיק נק"ח לא בגלל שיש לו מיגו דהעזה ,אלא בגלל
שהבעלים לא יודעים אם באמת הזיקה הבהמה .אבל במקום
שהם יודעים א"צ נק"ח ,וליתא סיוע לסמ"ע.
וקצה"ח – דברי הסמ"ע הם מהנמ"י שהבין כן בדעת
הראב"ד שנשבע כיון שהמיגו הוא העזה ואינו נפטר
משבועה .וגם כוונת בעה"ת כיון שהבעלים לא יודעים אם
הזיקה הוי מיגו דהעזה שמעדיף לטעון הזיקה.

החזיק ג' שנים.
.3
נתיבות :ול"ד לעשויים להשאיל דלא מהני חזקת ג"ש !
דשאני התם שעשוי להשאיל ליותר מג"ש או ששכח למי
השאיל ,משאכ"כ.
וטעם המחבר שבמטלטלים לא מהני חזקת ג' שנים כיון
שאינם בני שטר ,א"כ ה"ה בבהמות דלא מהני חזקה ,אבל
בעבד שבן שטר הוא מהני חזקה.

נתיבות :היינו באכילת פירות ,ואם החזיק שלא בפני
בעלים מהני כשלא עשה מחאה ,ואם מיחה אפילו לא בפניו
מבטל החזקה כמו בקרקע.
ואם טען גנבת ממני אינו נאמן אף שיש לו מיגו שהיה טוען
תפסת בשעה שהלכה בשוק ,דאחזוקי אינשי בגנבי לא
מחזיקינן אפילו במיגו.

בכל עניין הוי חזקה.
דעת המחבר לעניין חזקה בבהמה:
סמ"ע – טעם המחבר כטעם הרמב"ם שבמטלטלים לא
מהני חזקה כיון שאינם בני שטר )ולא בגלל שעשויים
להשאיל יותר מג' שנים או ששכח למי שהשאיל(.
ולפ"ז :אף בהמות דלאו בני שטרות נינהו לא מהני חזקה,
לאפוקי עבדים דבני שטרות נינהו ומהני חזקה.
ומה שמשמע מהמחבר )עב/כא( דבשינהם הוי חזקה ,שם לא
דקדק כיון שאינו מקומו ,ורק שחילק בין חזקת מטלטלים
לבהמות ,וכאן עיקר
והש"ך – לכו"ע מהני חזקה אף בבהמות ואין חולק,
שהרי –
א .כן מוכח מב"ב)שם( אמר רבא )מ"ש ר"ל דגדרות אין
להם חזקה( אין להם חזקה לאלתר ,אבל אחר ג' שנים
יש להם חזקה .הרי מוכח שאף לבהמה יש חזקת ג'
שנים.
ב .הלשון גודרות כולל רק בהמות ולא עבדים.
ג .כן פירש הרשב"ם בהדיא.
כ"ד נמ"י ,רי"ו ,סמ"ג.
ד .מהרמב"ם לא מוכח הפוך ,ולא כמ"ש ה"ה בדעת
הרמב"ם .ומ"ש הדין רק בעבדים חזקת ג' שנים ה"ה
בבהמה.
כ"כ הב"ח לפרש הרמב"ם
ה .ולפ"ז גם דעת המחבר שאף בבהמה יש חזקת ג' שנים.
וכ"כ המחבר עב/כא ולא כמו שנדחק הסמ"ע לפרש.
והכי נקטינן.
]סיכום :דעת המחבר לעניין חזקת ג' שנים בבהמה.
[
סמ"ע – לא הוי חזקה .ש"ך – הוי חזקה

החזיק ג' שנים

קלה  -ב
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

קלה 2 -
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ָ
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קלה 3 -

 .1ב"ב)כח :(.עבד כנעני גדול דינו כבהמה ואין לו חזקה עד
אחר שלשה שנים מאחר שהוא מהלך.

א.רמב"ם) :וצריך המחזיק להביא ראיה ששמש לו כל ג' שנים אלה כדרך עבד לרבו(.
ב.ב"ב)לו :(.ואם הוא קטן שאינו מהלך על רגליו  -דינו כשאר מטלטלין

ויש לו חזקה מיד ,אפילו אם יש לו אם שרגילה לצאת ולבא בבית
המחזיק )ול"א שמא הביאתו שם ושכחתו ,שאם לא שוכחת בנה(.
1ב .ואם הוא קטן  ,,,חזקה מיד.
קצה"ח :הטעם דמהני חזקה לאלתר בקטן.
ב"ב)לו :(.אמר רבא – ואם היה קטן מוטל בעריסה יש לו
חזקה לאלתר .פשיטא ? ל"צ דאית ליה אמא.
ויש לשאול כיון שעבדים בני שטרא נינהו )כמו קרקעות(
נאמר לו הראה שטרך ,שהרי לפי הרמב"ן טעם חזקת ג'
שנים בקרקע משום שראוי להיות חזקתו לאלתר כיון

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

ששתק רגליים לדבר ,אלא שתוך שלוש ג' שנים מבקשים
שיראה השטר .א"כ ג"כ נבקש ממנו השטר על עבד קטן ?
ואפשר שדומה למי שליקט סל פירות משדה חברו דלאלתר
הוי חזקה ולא מבקשים שטר משום שהיא ראיה גדולה ,ורק
כשאין ראיה ברורה מבקשים ממנו להראות שטר .וא"כ גם
כאן קטן המוטל בעריסה הו"ל חזקה יותר.

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

בס"ד.

חו"מ
חלק ב9

הלכות חזקת מטלטלים
מי שנתחלפו לו כליו בבית האבל ובבית המשתה.
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סימן קלו :מי שנתחלפו לו כליו בבית האבל ובבית
המשתה.
ובו ב

סעיפים.

) ב"מ :מו(.

קלו  -א

 .1מי שנתחלפו לו כליו בבית האומן  -הרי זה ישתמש
בהן עד שיבוא בעל הכלי ויטול שלו.
א.ודוקא שנתן לו האומן עצמו ,אבל אם לא נתנם לו אלא אשתו ובניו,
לא.
ב.ואפילו אומן עצמו דווקא שאמר לו סתם הילך טלית ,אבל אם אמר לו
הילך טליתך ,לא:

.1

ב"ב)מו :(.ת"ר – נתחלפו לו כליו בבית
האומן ה"ז ישתמש בהם עד שיבוא הלה ויטול
את שלו.
בבית האבל ובבית המשתה – לא ישתמש.
מ"ש רישא ומ"ש סיפא ? אמר רב הוה יתיבנא
קמיה דחביבי ואמר לי וכי אין אדם עשוי לומר
לאומן מכור לי טליתי .
א.אמר רב חייא בריה דר"נ  -לא שנו אלא הוא
אבל אשתו ובניו לא.
ב.והוא נמי לא אמרן אלא דא"ל טלית סתם
אבל טליתך לא האי לאו טלית דידיה הוא.
פרשב"ם :בבית האומן  -שנתן לו האומן
טלית של אחר.
ישתמש בהם – עד שיבוא הלה שנטל טליתו
ולא הוי שואל שלא מדעת כדלקמן.
וכי אין אדם עשוי – ולכן י"ל שהאומן מוכר
טלית אחת במצות בעה"ב שציוה עליו למוכרו,
וטעה האומן ומכר טלית של זה ,ונתן לו טלית
שהיה צריך למכור מדעת עד שיחזיר לו את שלו
)כשיקבל חזרה מה שמכר(.
ולכן מותר להשתמש שהרי נתן לו מדעת,
משא"כ בבית האבל ובית המשטה.
אבל אשתו – י"ל שטעתה.
הילך טלית זו – שי"ל לכן לא א"ל טליתך ,שהרי
אינה שלו ,ומדעת נתן לו חלפי טליתו.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

הילך טליתך – כסבור שהוא שלו וטעה ,ולכן
אסור להשתמש בו.
טור :ואם הטלית שקיבל שוה יותר מטליתו כשיבוא
הבעלים בשבילה – יתן לו העודף או יחזיר הטלית והוא
יתן לו דמי טליתו שנמכר.
סמ"ע – ר"ל שהרשות ביד זה ,שיתן לו העודף או להחזיר
לו הטלית ,שהרי זה ציוה למכור טליתו.
והנתיבות – חולק על הסמ"ע ,אין לו ברירה ,אלא שהדין
בניהם ופעמים מחזיר העודף כגון שיש אונאת שתות,
ופעמים מחזיר הטלית לפי טענות כך הדין.
טור :ואם יבוא בעל הטלית ויאמר לא ציותי לאומן
למוכרה ולא לקחתי ממנו דמים – נאמן ,ויחזיר לו טליתו
אם יש עדים ששלו היתה או יביא סימנים .שהרי נתברר
שלא מכר האומן )והיתה טעות מעיקרא( ויחזור זה אחר
האומן.
ש"ך – ואף שלא ראו הטלית ביד זה שנמסר לו אלא הוא
עצמו מודה – צריך להחזיר ,אף שהאומן היה נאמן בלקוח
במיגו שהחזרתי.

.1

ה"ז ישתמש

סמ"ע :טעמו -דאמרינן מסתמא נתן בעה"ב רשות לאומן
למכור טליתו ואומן טעה ומכר טליתו של זה ,ולכן נתן לו
)מדעת( טלית של בעה"ב שביקש למכור.
לפיכך :רק שא"ל סתם טלית שאם א"ל טליתך הרי טעה
ואינו מדעת .וגם כשאשתו נתנה לו לא ישתמש שמא הם
טעו .לפיכך גם בבית האבל ומשתה שלא רגילים לומר
שימכור טליתו לא ישתמש.

ישתמש.
יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

בס"ד.

חו"מ
חלק ב9

הלכות חזקת מטלטלים
מי שנתחלפו לו כליו בבית האבל ובבית המשתה.

ש"ך)הב"ח( :ואם נודע דשלו אבד או נגנב מבית
האומן צריך להחזיר הטלית מידו ,שהרי עכשיו משתמש

קלו  -ב
ישתמש בהם.
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בחליפיו.

 .1נתחלפו לו כליו בבית האבל או בבית המשתה  -לא

א.הגה :רשב"ם :וכשיבוא בעל החפץ  -צריך ליתן החפץ לבעליו אע"פ ששלו נאבד,
ב.תה"ד :וכן כובסת עכו"ם המכבסת לרבים והביאה לאחד שאינו שלו.

.1

ב"ב)מו :(.ת"ר נתחלפו לו כלים בכלים
בבית האומן הרי זה ישתמש בהן עד שיבוא
הלה ויטול את שלו
√בבית האבל או בבית המשתה הרי זה לא
ישתמש בהן עד שיבא הלה ויטול את שלו.

1ב .וכן כובסת גויה.
ט"ז :הוא מתה"ד.
כ"כ המרדכי – כובסת גויה ליהודים ואבדה סדין אחד ונטלה
סדין מאחרים ונתנה לזה  -צריך להחזירו ,שהרי אותם
אחרים מרדפים אחר הכובסת מפני הסדין שלהם.
משמע :שאם קיבל הסדין והוא אצלו ימים רבים עד שאי
אפשר שאדם לא יחקור אחר שלו ,ודאי התייאש והכובסת
סילקה אותו באחרים ומותר לזה להשתמש בסדין.
וקצה"ח – חולק על הט"ז ,הרי קי"ל שינוי רשות ואח"כ
ייאוש לא קנה משום דאתי לידיה באיסור ,ולכן אסור לו
להשתמש בסדין.
ומ"ש הט"ז טעם נוסף להיתר שהכובסת סילקה אותו
באחרים ,גם זה אינו ,שאף שסילקה אותם בדמים כל

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

שהסדין ישנו בעין חוזר לבעלים .ועוד מניין לנו שסילק
אותו בדמים שמא סלקו בטענת אונס.
והנתיבות – מיישב שיטת הט"ז ,דאפשר כיון שהכובסת
רק לבני העיר ,אילו לא סלקה האחרים ודאי היה נשמע
הרדיפה ובודאי הוא זמן רב אצל הכובסת עד דשוב לא
נשמע הרדיפה ואחר ייאוש באו לידו.
ערוה"ש :המנהג במקומות אלו שרבים מתאספים
ומניחים המנעלים העליונים בפרוזדור ,ובצאתם מתחלפים –
ואין מקפידים בדבר ,ומשתמש כל אחד בשל חברו עד
שיתראו.

כובסת גויה.
קצה"ח)י"א( :מתי נאמן בסימן מובהק להוציא
תה"ד – ל"מ כשידע ראובן שהסדין לא שלו ,אלא אפילו
היה מסופק אם שלו ושמעון נותן סימן מובהק שהוא שלו
מוציאים מיד ראובן.
משמע דווקא כשראובן מסתפק אז מהני סימן מובהק של
שמעון ,אבל אם טוען ראובן ודאי שהוא שלי אפילו שמעון
יתן סימן מובהק – לא מהני להוציא מיד ראובן.

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

הלכות חזקת מטלטלים

חו"מ
חלק ב9

בס"ד.

מי שלקח פירותיו של חברו
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סימן קלז :מי שלקח פירותי של חברו.
ובו ג

סעיפים.

) ב"ב :ט ,לג .כתובות :צד(.

קלז  -א

 .1היורד לתוך שדה חבירו ולקט פירותיו ,בעל השדה
טוען שבגזל לקחם ,וזה אומר שמכרם לו – נאמן )הלוקט( א.בשבועת היסת
אפילו אם יש עדים שליקטן:

.1

ב"ב)לג :(:ההוא דאמר לחבריה – מאי
בעית בהאי ראעא אמר ליה מינך זבני ואכלתיה
שני חזקה .אזל אייתי סהדי דאכלה תרתי שני.
אמר רב נחמן  -הדרא ארעא והדרי פירי.
√ אמר רב זביד  -אם טען ואמר לפירות ירדתי
נאמן ,,,,דלא חציף איניש למיכל פירי דלאו
דיליה.
אי הכי ארעא )שנכנס לשדה חברו ואומר דשלו הוא( נמי ?
ארעא אמרינן ליה אחוי שטרך.
אי הכי פירי נמי? שטרא לפירי לא עבדי אינשי.
פרשב"ם :לפירות ירדתי – כדין אריס
למחצה לשליש או שמכרת לי הפירות עד 10
שנים.
א.נאמן – במה שאכל הפירות בהיסת ,אף
שיש עדים שאכל.
דלא חציף – לירד לשדה חברו ולאכול פירות
של חברו בחינם .מיהו מכאן ולהבא לא יאכל
בלא עדים ושטר שקנה הפירות ,שאל"כ כל אדם
ירד לקרקע חברו ויאכל פירותיו ויאמר לפירות
ירדתי.
כ"כ התו"ס.
כ"פ הרמב"ם :שנאמן בהיסת.
תו"ס :וא"ת למה צריך הטעם "דלא חציף"
הרי קי"ל כל מה שתפיס הוא שלו ?
וי"ל ל"צ טעם "דלא חציף" אלא כשליקטו
והניחו ברשות שאינו שלו ,דלא תפיס בהו.
והב"ח – חולק על התו"ס ,דבלא טעמא דלא
חציף אזלינן בתר חזקת קרקע .ולכן ליתא מ"ש
התו"ס אפילו הניחן ברשות שאינו שלו ,אלא
דווקא כשהם ברשותו סמכינן על הטעם דלא
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

חציף )כלומר בעינן תרתי – גם שהם ברשותו
וגם טעם דלא חציף(.
שם)ט :(.היה אחד רוכב בלא הנהגה ברגליו – אינו
קונה כלום .ואם אחד רוכב ומנהיג ברגליו והשני תופס
במוסירה – הרוכב קנה אותה ואת בית פגיה ,והתופס
במוסירה קנה מה שתופס והשאר לא קנה.
כתובות)צד :(.הלכה כשמואל ,דבר שא"א לעמוד
עליו כלל ,כגון שני שטרות מתנה )על שדה( שיוצאים ביום
אחד וא"א לדעת זמן מסירה של מי קדם – שודא דדייני,
לפי מי שהדעת הנותן קורבה אליו יותר.

.1

היורד לתוך שדה חברו.

סמ"ע :כאן מיירי אפילו לא אמר "אלך ואלקוט" שאין
כאן חזקה דאין אדם מעיז ,אפ"ה כיון שכבר לקטו והוא
מוחזק בו אין מוציאים מידו.
ובס"ב :מיירי שאינו מוחזק בו ,שליקטן ועדיין מונחים
בשדה בעה"ב ובזה לא נאמן אא"כ אמר מתחילה "אלך
ואלקוט" שאז נאמן נגד בעה"ב לקחת הפירות מטעם "שאין
אדם חצוף".
וה"מ כשכבר ליקטן ,אבל אם בא בעה"ב לפני שליקטן יכול
בעה"ב לעכב בעדו ולא מהני חזקת אמירת "אלך ואלקוט",
דא"כ כל איש עז פנים יעשה כן.
הנתיבות – מ"ש הסמ"ע אפילו לא אמר "אלך ואלקוט"
מיירי שאין ידוע איך לקחן ,לכן נאמן מטעם הוחזק ,אבל אם
יש עדים שלקחן שלא בפני בעה"ב אינו נאמן מטעם מוחזק
אלא מטעם "אלך ואלקוט" דלא דחציף.

וילקוט פירותיו.
סמ"ע)ח' הרמב"ן ,נמ"י( :ואם ליקט פירותיו זמן
מרובה ,הו"ל כאומר "אלך ואלקוט" שנאמן אף שהפירות
עדיין לא ברשותו כיון שכבר לקטן ,דאין אדם חצוף.

א.

אפילו יש עדים שליקטן.

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

בס"ד.

חו"מ
חלק ב9

הלכות חזקת מטלטלים
מי שלקח פירותיו של חברו

ב"ח :קשה ממשכונא )שיז/א( שאם יש מחלוקת לכמה
שנים משכן הלוה למלוה כשכתוב בשטר "שנים" סתם.
המלוה טוען ג' שנים – מוציאים הפירות שאכל מעבר לב'
שנים.
משאכ"כ שנאמן ולא אזלינן בתר חזקת קרקע ?

קלז2 -

וי"ל שכאן טעמו דלא חציץ איניש לאכול פירות שאינם
שלו ,משא"כ שם הרי השטר מסייעו שכתוב בו "שנים"
מסתמא חצוץ ,לכן אזלינן בתר חזקת קרקע.
והש"ך – תירץ ,שם י"ל "דשנים" משמע רק ב'
א"נ שם הוא חצוץ כיון שירד מתחילה ברשות בתורת
משכונא.

קלז  -ב

.1אם אין בעל השדה והאילן כאן ,ואמר אחד "אלך
ואלקוט פירות האילן והשדה של פלוני שמכרם לי"  -אין בית דין צריכין
למנעו ,א.ואם באו הבעלים קודם שליקטם מעכבים על ידו.
 .2ואפילו אם ליקטם כבר אם טוען שמכר לו גוף השדה  -אינו נאמן אף
על הפירות שאכל ,כיון שאין לו שטר ולא חזקת ג' שנים:

.1

ב"ב)לג :(:אמר רב זביד אם טען ואמר
לפירות ירדתי נאמן ,לאו מי אמר רב יהודה האי
מאן דנקיט מגלא ותובליא ואמר איזיל איגדריה
לדיקלא דפלניא דזבניה ניהלי מהימן לא חציף
איניש דגזר דיקלא דלאו דיליה ,הכא נמי לא
חציף איניש למיכל פירי דלאו דיליה.
אי הכי ארעא נמי? ארעא אמרינן ליה אחוי
שטרך אי הכי פירי נמי שטרא לפירי לא עבדי
אינשי.

פרשב"ם :ואגדריה – אלקוט פירות.
נאמן – וב"ד לא מעכבים אותו אף שאין עדים או
שטר ,כיון שאין יודעים שהבעלים מוחים.
א.ואם באו הבעלים ואמרו להד"מ אחר שליקט
אין לו עליו אלא היסת ,אבל אם בא בעה"ב לפני
שליקט אין נאמן עד שיביא ראיה.
ודוקא שטען מתחילה לפירות ירדתי נאמן
במה שכבר אכל ,אבל אם טען ממך קניתי
הקרקע ואח"כ טען לפירות ירדתי שמכחיש
דבריו – אינו נאמן.

.2

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

.1

אין בעל השדה כאן

סמ"ע :ה"ה אם הוא כאן ,רק שנקט שאינו כאן משום
שאם היה כאן פשיטא שאין ב"ד מוחים בידו מללקוט כיון
שהבעלים כאן.

אלך ואלקוט
סמ"ע :ובטור הביא מחלוקת
לרב חזקיה – א"צ לומר כן בפרהסיה בפני קיבוץ אנשים,
אלא אפילו בצנעא בפני מעט אנשים גם סגי.
ולהרמ"ה – דווקא בפרהסיה
ולתו"ס – אף אמירה אין צריך.

אין ב"ד צריכים למונעו.
ערוה"ש :דווקא פירות שבשדה ,אבל אין ללמוד מכאן
לשאר דברים ,כגון ליטול מטלטלים מבית חברו כשאינו
נמצא ,שבכה"ג ודאי מוחים בידו.
ורק לקיטת פירות שיש טירחא רבה בלקיטה אמרינן חזקה
אין אדם חצוף לעשות כן ,משא"כ בלקיטת חפצים שהוא קל
אין להעמיד על חזקה זו.

א .קודם שליקטן
נתיבות :אבל אחר שליקטן

אפילו מונחים בשדה בעל
האילן ,נאמן הלוקט נגד בעה"ב מטעם חזקה שאין אדם
חצוף לומר אלך ואלקוט כשאין לו רשות .אבל אם מערער
עליו קודם שילקטו לא מהני חזקת אמירה.
מ"מ הט"ז – אם עדיין לא הכניסם לכליו – אינו נאמן.

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

בס"ד.

קלז  -ג

חו"מ
חלק ב9

הלכות חזקת מטלטלים
מי שלקח פירותיו של חברו

קלז3 -

האומר אלך ואכרות אילנות של פלוני ,בית דין מוחין

בידו.
תו"ס :אזיל ואגדריה לדיקלא – ולא מיירי
בקציצת הדקל שהוא לשון "איקטליה" ולא לשון
"אגדריה".
ונראה לר"י והריב"ם – שאם היה הולך לקצוץ
הדקל לא היה נאמן ,שדוקא ללקט פירות
שעשויים אנשים למכור אמרינן לא חציץ ,אבל
לקוץ דקל אין דרך בנ"א למכור.
והראיה ב"ק)צא (:נטיעותי קצצת ,אתה אמרת
לי .מסקינן שאינו נאמן אף שיש לו מיגו דמכרת
לי.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

ב"ד מוחים.
סמ"ע :טעמו – שדוקא בלקיטת פירות אמרינן אין אדם
מעיז שודאי לפירות הניחו לירד .משא"כ לכרות ,שאילן לא
עומד לכריתה.
ולפ"ז באילן העומד להיקצץ אין מוחים בידו )כ"כ המרדכי(.

מוחים בידו.
ש"ך :כ"ד התו"ס רא"ש והג"א.
ודעת הרמב"ם – שאין מוחים בידו.
ערוה"ש :ואף בפירות האילן אם עדיין לא עומדים
להיבצר דינם כאילנות שמוחים בידו.

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

בס"ד.

הלכות חזקת מטלטלים

חו"מ
חלק ב9

דין שנים אוחזים בטלית וחלוקים עליו

קלח1 -

סימן קלח :דין שנים אוחזים בטלית וחלוקים עליו.
ובו ח

סעיפים.

) ב"מ :ב,ג,ה,ו,ז,ט(.

קלח  -א

 .1שנים שהיו אוחזים בכלי אחד או שהיו רוכבים על
גבי בהמה אחת ,א) .ועי' לקמן רעא/ג איזה רוכב אינו קונה(  ,או שהיה אחד רוכב
ואחד מנהיג ,ב.רמב"ם :או יושבים בצד ערימה של חיטים המונחים
בסימטא או בחצר של שניהם ,ג).מיהו אם הבית של אחד ולקח את חבירו אצלו
וחלוקים על הנכסים שבבית ,הרי הם בחזקת המוחזק בבית  -ריב"ש ( ,זה אומר הכל שלי
וזה אומר הכל שלי  -כל אחד מהם נשבע ]בנקיטת חפץ[ שיש לו בזה
הדבר ושאין לו בה פחות מחציו ויחלוקו.
.2הטור :ואם אמר אחד לחבירו השבע וטול כולו  -שומעין לו ,ואם גם
השני אינו רוצה להישבע חולקין בלא שבועה.
.3הגה :ריב"ש :שנים שהיו חלוקין על גג שעל ביתם וכל אחד אומר כולה שלי  -הרי הוא
כאילו שניהם תופסים בו וחולקים .

.1

ב"מ)ב :(.משנה – שנים אוחזין בטלית
זה אומר אני מצאתיה וזה אומר אני מצאתיה.
זה אומר כולה שלי וזה אומר כולה שלי זה -
ישבע שאין לו בה פחות מחציה וזה ישבע שאין
לו בה פחות מחציה ויחלוקו.
היו שנים רוכבין על גבי בהמה ,או שהיה אחד
רוכב ואחד מנהיג :זה אומר כולה שלי וזה אומר
כולה שלי  -זה ישבע שאין לו בה פחות מחציה
וזה ישבע שאין לו בה פחות מחציה ויחלוקו.
פרש"י :זה ישבע – דווקא שכ"א טוען שמצאה שי"ל
של שניהם היא שהגביהו כאחד ,וכן נמי אם כ"א אומר
שקנאה ונתן דמיו י"ל שלשניהם נתרצה והוא של שניהם.
אבל אם הוא בגד וכ"א אני ארגתיה ,שודאי אחד מהן
משקר יהא מונח עד שיבוא אליהו.
כ"כ הרמב"ן – כשאחד מהם ודאי רמאי בין ששניהם
תופסים או שהוא ביד שליש – יהא מונח.
ור"י פירש – אף שאחד מהם ודאי רמאי ,כגון שכ"א
טוען אני ארגתיה – חולקים בשבועה ,מחוץ לשנים
שהפקידו זה מנה וזה מאתיים ,וכ"א טוען שהמאתיים שלו
– כ"א נוטל מנה ומנה שלישי יהא מונח ,כיון שכאן ידוע
לנפקד שהוא של אחד מהם אף קודם שבאו לב"ד לחלוק,
לפיכך יהא מונח.
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

כ"ד הרא"ש ,ה"ה]רמב"ם[ ,רשב"א ,סמ"ע]המחבר[.

שם)ג :(.שבועה זו תקנת חכמים כדי שלא יהא
כ"א תופס בטליתו של חברו ונוטל בלא שבועה.
שם)ה :(:ולגבי נוסח השבועה אסיקנן:
אר"ה דאמר "שבועה שיש לי בה ,ואין לי בה
פחות מחציה".
פרש"י :שיש לי בה – וא"ת שמא  1/3או
רביע ,שבועה שאין לי בה פחות מחצייה.
)שם( :ולא נשבע כולה שלי – שהרי אינו מקבל
כולה ,וגם לא נשבע "חציה שלי" דמרע לי
בדיבורו.
א.ב"מ)ט :(.ת"ש אחד רכוב חמור ואחד
תפוס במוסירה  -זה קנה חמור וזה קנה
מוסירה.
אמר רב אשי :זה קנה חמור ובית פגיה וזה קנה
מה שתפוס בידו והשאר לא קנה לא זה ולא זה.
כ"פ המחבר)רעא/ג( :היה אחד רוכב ואחד
אוחז במוסירה ,הרוכב קנה הבהמה והמוסירה
שעל לחיי הבהמה בלבד וזה שאחז המוסירה
יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

בס"ד.

חו"מ
חלק ב9

הלכות חזקת מטלטלים
דין שנים אוחזים בטלית וחלוקים עליו

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 ויחלוקו )טור סימן קנז ס"ו
בשם הרא"ש ורי"ו נ"י ח"ד(:

ב.רמב"ם :או יושבים בצד ערימה של חיטים
המונחים בסימטא או בחצר של שניהם ,זה
אומר הכל שלי וזה אומר הכל שלי  -כל אחד
מהם נשבע ]בנקיטת חפץ[ שיש לו בזה הדבר
ושאין לו בה פחות מחציו ויחלוקו.
טור – כיון שמונחים בסימטא שהוא מקום
שראוי לקנות ושניהם יושבים בצידה ,חשוב
כאילו מוחזקים.
ג.ריב"ש :אישה וחתנה הדרים בבית אחד,
והיא טוענת על קצת נכסים שהם שלה:
אם היא שוכרת הבית ופורעת השכירות ,אלא
שמאספת חתנה אל ביתה – הוי כל הנכסים
שבבית בחזקתה ,זולת על הידועים לחתנה.
ואם חתנה שוכר ופורע השכירות אלא שמאסף
חמותו אל ביתו הדין הפוך.
ואם שניהם שוכרים הבית ואין אחד מהם עיקר,
נכסים הידועים לכ"א שלו הם ,והשאר יחלוקו.

1א .עין לקמן רע"א.
סמ"ע :צ"ל קצז/ה לעניין לקנות ברכיבה –
√שלפי הרי"ף – רכיבה לחוד קני.
כ"פ המחבר ,והרמ"א.
ולפי הרא"ש – רכיבה לחוד לא קני עד שגם ינהיג
ברגליו.
ולכן :כאן הזכיר רק רוכבים ע"ג בהמה ולא הזכיר הנהגה
ברגליים.

ב.

ש"ך :ודוקא יושבים בצידה ,שאל"כ אף שהוא בסימטא
לא חשוב כאילו שניהם מוחזקים בה.
נתיבות – ודוקא יושבים תוך ד"א של הערימה ,כיון שד"א
של אדם קונות לו חשובים שניהם כמוחזקים ,אבל רחוק
מד"א כיון דלא הוי קניין גם אינם מוחזקים.
ודוקא במציאה ,אבל במקח וממכר אי ד"א קונות תלוי
במחלוקת )ר/א(.

ג.
סמ"ע:

ולקח חברו אצלו.

אבל אם שניהם שולטים בבית בשוה חולקים,
כמ"ש הרמ"א בדין גג שעל ביתם .כ"כ הש"ך.

ולקח חברו אצלו.
נתיבות :דווקא שלקחו בחינם ,אבל בשכירות השוכר הוי
מוחזק כמו בעה"ב ,דשכירות ליומא כממכר.

חלוקים על הנכסים.
סמ"ע :דווקא שחלוקים על הנכסים שבבית ,אבל בדבר
הפקר שנכנס לבית מעצמו שניהם שווים בה ,כמ"ש רס/ד.

שיש לו בו,,,ושאין פחות מחציה.
סמ"ע :שאם היה רק נשבע שאין לו בה פחות מחציה
משמע שאין לו פחות מחצי אלא אין לו כלום ,לכן נשבע
שיש לו בה דבר ,ואותו דבר אינו פחות מחצי.

ויחלוקו
נתיבות :ואפילו במקום שיש ודאי רמאי ,כגון שכ"א אומר
אני ארגתיה – יחלוקו ,כיון שהחלוקה יכולה להיות אמת
)שאחד הקנה לשני החצי( .ורק במקום שיש תרתי
לריעותא :ודאי רמאי וגם החלוקה לא יכולה להיות אמת
)כגון מנה שלישי שלא יכול להקנות חצי מנה כיון שאינו
בידו( יהא מונח.

.2

יטול כולו.

ש"ך :פירוש תשבע בנק"ח מצד גלגול ,דבלא"ה אינו יכול
להפך עליו רק היסת )פז/יא,יב(.

על גג שעל ביתם
.3
סמ"ע)ריב"ש( :ומיירי שהגג נסמך על כותל של כ"א
ותחתיו רה"ר.

יושבים בצד ערימה

קלח  -ב
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

קלח2 -

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

בס"ד.

חו"מ
חלק ב9

הלכות חזקת מטלטלים
דין שנים אוחזים בטלית וחלוקים עליו

קלח3 -

 .1ואם זה אומר כולה שלי וזה אומר חציה שלי:
האומר כולה שלי  -ישבע שיש לו בה ושאין לו בה פחות משלשה
חלקים.
והאומר חציה שלי  -ישבע שיש לו בה ושאין לו בה פחות מרביע  -זה
נוטל שלשה חלקים וזה נוטל רביע.
.2הגה :ואם הוא דבר הראוי לחלוק ,יוכל ליטול החצי שמודה לו בלא שבועה ,ונשבע כל אחד
אח"כ שאין לו בנשאר פחות מחציו.

.1

ב"מ)ב :(.משנה זה אומר כולה שלי וזה
אומר חציה שלי:
האומר כולה שלי  -ישבע שאין לו בה פחות
משלשה חלקים.
והאומר חציה שלי  -ישבע שאין לו בה פחות
מרביע.
זה נוטל שלשה חלקים וזה נוטל רביע.
תו"ס :חציה שלי נוטל רביע – ויהא נאמן
שחציה שלו במיגו שהיה אומר כולה שלי ?
וי"ל דמיגו להוציא ל"א.
ה"ה)רשב"א( :בדבר הראוי לחלק אם
ירצה יכול תחילה ליטול חציה )בלא שבועה(
ואח"כ ישבע על הרביע הנוסף ויטול .אבל בדבר

.2

שלא ראוי לחלק נשבע על כל השלושה חלקים
).(3/4
פרישה – אם ירצה ,אבל פעמים לא ירצה ,כיון
שטוען כולה שלי סובר שכנגדו לא ישבע על
הרביע והוא יקבל כולה ,ולמה לו להפסיד לחלקו
לשנים.

.1

פחות מ ג' חלקים.

סמ"ע :שאם היה נשבע שאין לו בחציה שהוא אומר
שהוא שלו פחות מרביע יש לחוש לרמאות שתהיה דעתו על
החצי הראשון שהלה מודה לו.
וע"ל )פב/יב( יש חולקים וס"ל דאמרינן מיגו להוציא ,שלא
יהא כ"א הולך ותוקף טלית של חברו )תו"ס(.

קלח  -ג  .1בד"א כשאוחזין בשפת הטלית שאין ביד שום אחד
ממנה שלש ]אצבעות[ על שלש ,אז חולקין אותה .א.אפילו שהטלית
מוזהבת והזהב לצד אחד מהם ,ואינו יכול לומר חלוק אותה לרוחבה
שיבוא הזהב לחלקי ,אלא חולקים אותה לאורכה כדי שיבוא לשניהם
בשוה.
 .2אבל אם כל אחד קצתה בידו וזה אומר כולה שלי וזה אומר כולה שלי,
זה נוטל עד מקום שידו מגעת וזה נוטל עד מקום שידו מגעת ,והשאר
חולקים בשוה ,ונשבעים על הדרך שנתבאר.
א .ויש לכל אחד לגלגל על חבירו שכל מה שנטל כדין נטל:

.2

ב"מ)ז :(.תני רב תחליפא בר מערבא
קמיה דרבי אבהו – שנים אדוקים בטלית ,זה
נוטל עד מקום שידו מגעת וזה נוטל עד מקום
שידו מגעת ,והשאר חולקים בשוה.
מחווי ר' אבהו – ובשבועה.
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

.1

אלא מתניתין דחולקים ולא קתני זה נוטל,,,
ה"ד?
א"ר פפא דתפסי בכרכשתא )שפת הטלית(.

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ
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א).שם( :אמר רבא – אם היתה טלית
מוזהבת חולקים .פשיטא ?
ל"צ דמקרב לגבי חד ,מהו דתימא דא"ל פלוג
הכי ,קמ"ל מאי חזית דפלגת הכי פלוג הכי.
א.רמב"ם :חולקים השאר בשוה אחר
שנשבעו ,ויכול כ"א לגלגל על חברו שישבע שכל
מה שנטל כדין נטל.

2

מחווי ר' אבהו – ובשבועה.
√לפי הרמב"ם – דווקא על השאר ,אבל כל מה
שתפוס בידו נוטל בלא שבועה.
אבל הראב"ד – אפילו על מה שתפוסים
נשבעים .כ"ד רמב"ן ,רשב"א ,טור.

.1

קלח4 -

ש"ך :כיון שאינו דבר חשוב לא שייך לומר שיטלנו קודם
חלוקה ,אבל אם רוצה יכול ליטול קודם חלוקה אף בפחות
מ ג*ג.

.2

והשאר חולקים בשבועה.

סמ"ע :זוהי דעת המחבר כהרמב"ם – שנשבעים רק על
המותר ,אבל מה שביד כ"א א"צ שבועה אא"כ ירצה יגלגל
עליו.
כ"כ ה"ה]הרב האי[ ,כ"פ הב"ח ותורת חיים.
אבל הראב"ד ,רמב"ן ,רשב"א ,טור – מחייבים שבועה על
הכל.
ותימה על המחבר והרמ"א שלא הזכירו דעת החולקים שהם
הרוב.
והש"ך – פוסק כהראב"ד שנשבעים על הכל.
כ"פ הנתיבות )סמ"ע ,ש"ך(.

אין,,,ג' אצבעות על ג'

קלח  -ד מסקנת הגמרא ב"מ)ח :(.כל חלוקה האמורה כאן אם הוא
דבר שיפסד אם יחלק ממש  -חולקים אותו בדמים.
יפסד.
פרישה :אפילו

לא יפסד לגמרי אלא חלקה ,כגון טלית
גדולה אף שלאחר חלוקה ראויה ל ב' טליתות קטנים,
יחלוקו.

יפסד.
נתיבות :תה"ד

– אם ההפסד פחות מחומש לא מיקרי
הפסד וחולקים .וכ"ה ברמ"א)קעא/ה(.
ובכנה"ג)מהרש"ק( – חולק על תה"ד.

קלח  -ה  .1רמב"ם :היה אוחז את כולה וזה מתאבק עמו ונתלה
בה  -הרי זה בחזקת האוחז את כולה.
שם)ו :(.היתה טלית יוצאת מתח"י של אחד –
הממע"ה .פשיטא ?
ואוקימנא :דאתו לקמן כי תפיס ליה חד ,ואידך
מסרך בה סרוכי.

בחזקת האוחז את כולה.
ש"ך :אא"כ העדים מעידים שראו מקודם אופן החזקתם
שאז דין ראיית עדים כדין ב"ד.

קלח  -ו
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ
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קלח5 -

 .1באו שניהם אדוקים ושמטה האחד מיד חבירו בפנינו
ושתק השני ,אע"פ שחזר וצווח  -אין מוציאין אותה מידו ,שכיון ששתק
בתחילה הרי זה כמודה לו.
א.הגה :וי"א דאפילו מביא עדים אח"כ שהיא שלו  -לא מהני ליה ,דהודאת בעל דין כמאה
עדים דמי )טור בשם הרא"ש(:

) .1שם(:

בעי רבי זירא – תקפה אחד בפנינו

מהו ?
ה"ד ? אי דשתיק – אודיי אודי ליה ,ואי דצווח –
מאי הו"ל ליה למעבד )ודאי לא הפסיד(.
ל"צ דאשתיק מעיקרא והדר צווח ,מד"ת
מדאשתיק מעיקרא הודי ליה א"ד כיון דצווח
לבסוף איגלי מילתא דהאי דשתיק מעיקרא סבר
הא חזו לי רבנן ?
ולא איפשטא.
√ופסק הרא"ש :כיון דלא איפשטא לא
מוציאים מיד התוקף.
כ"פ הרמב"ם.
א.טור :היה הרא"ש אומר  -דאפילו מביא
עדים אח"כ שהיא שלו  -לא מהני ליה ,דהודאת
בעל דין כמאה עדים דמי.
הרשב"א  :לא הוי שתיקה כהודאה אלא בפני
ב"ד ,אבל שלא בפני ב"ד לא הוי הודאה ,שלא
חשש לצווח )דלא עביד איניש לגלויי טענותיה
חוץ לב"ד(.
והרא"ש – אף שלא בפני ב"ד הוי הודאה ,כיון
שהיו עדים.
והרמב"ן – כ"ש שחוץ לב"ד היה לו לצווח
שהרי לא ראו ליה רבנן ,ואם שתק אף חוץ לב"ד
הוי הודאה.

שניהם אדוקים.
.1
קצה"ח :לפי רש"י – שתיקה

כהודאה דווקא קודם
שנשבע על החצי שלו ,דהוי ספק אם ישבע והוי כאומר אינו
נשבע ששוב לא יכול לחזור )כב/ג(.
אבל אם כבר נשבע תו לא הוי שתיקה כהודאה ואפילו שתק
מתחילה ועד סוף.
ולפ"ז :אם מביא עדים שהחצי שלו ,תו לא הוי שתיקה
הודאה )אף דשתק מתחילה ועד סוף( ,כיון דל"א שתיקה
כהודאה רק על השבועה שאומר אינו נשבע ,וכיון שבאו
עדים עדיף מנשבע )לאפוקי המחבר והרמ"א(.

בפנינו.
ש"ך :פירוש בפני ב"ד ,ואם היה בפני עדים יש מחלוקת
בדבר ,והעיקר שדינו כבפני ב"ד.
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

כיון ששתק.
פ"ת)שבו"י( :שנים שהשלישו ביד שליש ואמרו שלא
יתן לאף אחד ללא הסכמת שניהם .ולאחר זמן באו שניהם
לשליש ואמר אחד מהם שהתפשרו והשלישות שייך לו,
והשני שתק ,האם הוי כהודאה.
תשובה :דמי לכאן דהוי הודאה ,ואף ששתק רק בפני עדים.
וא"כ בזה כיון ששניהם האמינו לשליש הוי נאמן כשנים.
וכ"ז שהוא ביד שליש הוי שניהם תפוסים ,וכשאמר לשליש
ששיך לו לבדו הוי כתקפה בפני עדים ,וכששתק דהוי
הודאה.

א .אפילו מביא עדים.
והב"ח :חולק על הרמ"א ,דעת

הרא"ש דוקא כששתק
מתחילה ועד סוף לא מהני כשמביא עדים אח"כ ,אבל חזר
וצווח מהני עדים .כ"ד הט"ז ,נתיבות ,ערוה"ש.
והש"ך – ואין זו השגה ,די"ל שגם הרמ"א קאי ארישא
שלא צווח לבסוף.
מ"מ פשט דברי הטור והרמ"א משמע שאף שצווח לבסוף
לא מהני עדים .וטעמם – כיון שהתופס יכול לומר הודה
לי ,וא"כ לא יועילו עדים דהודאת בע"ד כמאה עדים.

לא מהני
והט"ז :חולק על הרא"ש בזה )שעדים מהני( –
א .שהרי הרא"ש עצמו ב )קכו/יג( אף במודה בפירוש
הודאה גמורה ,יכול אח"כ לומר טעיתי כשיש לו
עדים .כ"ש כאן שאינה הודאה גמורה שיוכל לומר
טעיתי בשעה ששתקתי ,כיון שיש לו עדים
ב .הגמרא הסתפקה אי הוי הודאה )בשתק ולבסוף צווח(
וכיון דלא איפשטא לא מוציאים מיד התוקף .א"כ
כשיש עדים פשוט דלא הוי הודאה.
ג .אפילו כשיש לומר שהעדים מוכחשים או לא מיישבים
דבריהם ככל שאפשר ,כ"ש כאן שנאמר שאין
הכחשה ,שמה ששתק תחילה וצווח אח"כ לא הוי
הודאה.
ד .שם)ו :(.רב נחמן מנסה לתרץ השאלה – ת"ש אבל
היתה טלית יוצאת מתח"י של אחד מהם הממע"ה.
פשיטא ? ורוצה ר"נ להעמידה בתקפה בפנינו.
משמע :שאם היה מביא הנותן ראיה היה עוזר ,וזו
קושיא עצומה.
ה .וכן קשה על הטור )ס"ק ז( שכתב שאין יכול לתקוף
בלא ראיה .משמע שעכ"פ ראיה מהני.
וכ"מ בהדיא מה"ה שאף שלא צווח כלל הממע"ה.
משמע שאם יביא ראיה מהני.

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ
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ולכן :אין בנו כוח לפסול עדות העדים בגלל שזה שתק
מתחילה.
והנתיבות – בשתק ולבסוף צווח מהני עדים ,וכמ"ש הט"ז
והתומים.
אבל שתק לגמרי אף שלפי הט"ז ג"כ מהני עדים ,קי"ל
כהתומים דלא מהני ,ומה שמביא הט"ז ראיה מ )קכו/יג( שם
מיירי שהודה בפני עדים ,אבל מודה בפני ב"ד שוב אינו
יכול לחזור ולטעון טעיתי.

סיכום :שתק ואח"כ הביא עדים.
הב"ח – אם צווח לבסוף מהני עדים ,ורק ששתק עד לבסוף
לא מהני עדים .כ"פ התומים.
הט"ז – בכל גוונא מהני עדים ,אף ששתק מתחילה ועד
לבסוף.
נתיבות – מחלק,

קלח6 -

שתק ולבסוף צווח – מהני עדים.
שתק מתחילה ועד לבסוף:
אם שתק בפני ב"ד – לא מהני.
שתק בפני עדים – מהני רק שאמר טעיתי ,אבל אמר מה
ששתקתי לא הוי הודאה לא מה

הודאת בע"ד.
ערוה"ש :ואם טוען טעיתי בשתיקתי י"א אם שתק בפני
עדים יכול לומר טעיתי אבל בפני ב"ד לא  ,דבפני ב"ד
מדקדק.
אבל אם טוען לא הודתי בשתיקה – לא נאמן אף בפני עדים,
דאנן סהדי כיון ששתק לגמרי הוי הודאה.

קלח  -ז  .1חזר האחד ותקפה מיד זה התוקף ,אע"פ שצווח
מתחילה ועד סוף  -יחלוקו כבתחילה.
 .2הגה :וי"א דכיון שזכה הראשון משום הודאתו של זה  -אין האחר יכול לתקוף ממנו בלא
ראיה )ראב"ד וטור ומרדכי(:

.1

רמב"ם :חזר האחד ותקפה מיד זה
התוקף ,אע"פ שצווח מתחילה ועד סוף  -יחלוקו
כבתחילה.
ה"ה – טעמו ,לפי שחזר העניין לכמו שהיה
בתחילה ,שהרי תקפה זמ"ז ,ואע"פ שהראשון
לא צווח כלל וזה צווח מעיקרא ,מ"מ כל מה
שאומרים שאין מוציאים מתוקף ראשון משום
ספקא והממע"ה ,אבל עכשיו שחזר זה ותקפה
ודאי חולקים.
והראב"ד – חולק על הרמב"ם ,כיון שזכה
התקף מתחילה משום הודאתו של זה ,אין זה
יכול לחזור ולתוקפה בלא ראיה .כ"ד הטור.

.2

.1

חזר האחר ותקפה.

ש"ך :מיירי שחזר וצווח לבסוף לכן מהני תפיסתו כיון
דלא איפשטא בגמרא.
שאם שתק מתחילה עד סוף לא מהני תפיסתו ומוציאים מידו
)דהוי הודאה גמורה דלא מהני תפיסה(.

נתיבות – ואפילו שתק תוקף ראשון כשתקפו השני
מוציאים מיד שני )כיון שבתקיפת הראשון שתק הנתקף הוי
הודאה גמורה(.

יחלקו.
ערוה"ש :טעמו – כיון שבאו לפנינו מתחילה כששניהם
מוחזקים שדינם בחלוקה ,לכן כשזה תפס מזה וזה מזה
מבטלים כל התפיסות ודנים חלוקה כמקודם.
ולפ"ז :אף שיתפסו כמה פעמים זמ"ז לעולם נדון בחלוקה.

יחלקו כבתחילה.
סמ"ע :הגמ"ר – אף לסברא זו אם הקדישה הראשון
קודם שתקפה השני ,הוי הקדש ותו לא פקע.
כ"כ הש"ך – בשם תו"ס ,הג"א ,אגודה )רי"י(.
מ"מ אפשר לחלק ,דהגמ"ר מיירי בכה"ג שדנים כל דאלים
גבר ,ולכן כשתקפו הראשון והקדיש תו לא פקע הקדש
אפילו חזר חברו ותקפו ,כיון שהראשון שתקף הוא ע"פ דין.
משא"כ שלא ע"פ ב"ד.

בלא ראיה.
ערוה"ש :אבל בראיה

)עדים( מהני ,אף לי"א )סי"א(
שגם בעדים לא מהני ,מ"מ כשתפס מהני אם יש לו עדים.

קלח  -ח
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

בס"ד.

חו"מ
חלק ב9

הלכות חזקת מטלטלים
דין שנים אוחזים בטלית וחלוקים עליו

קלח7 -

 .1באו שניהם אדוקים בטלית ,ואמרו להם צאו וחלקו
את דמיה ,יצאו וחזרו והרי הוא תחת יד אחד מהם ,זה טוען ]שכנגדו[
הודה לו ונסתלק ממנה ,וזה טוען שכרתיה לו או נתגבר עלי וחטפה -
המוציא מחבירו עליו הראיה ,ואם לא הביא ראיה ישבע זה שהוא שלו
ויפטר.
.2הגה :וי"א דאם אמר שחטפה ממנו נאמן  -ויחלוקו
א.ולכן אם אמר שכרתיה לו בפני פלוני ופלוני והלכו להם למדינת הים  -נאמן במיגו שהיה
אומר חטפה ממני )המגיד בשם הרמב"ן והרשב"א( וכן נראה לי עיקר.
)טור בשם הרא"ש(.

.1

ב"מ)ו :(.היתה טלית יוצאת מתח"י אחד
מהם – הממע"ה.
ואוקימתא :כגון דאתו קמן כד תפיסי לה תרוויהו
ואמרינן להו זילו פלוגו .נפוק והדר אתו כי תפיס
חד .האי אמר  -אודה לי ,והאי אמר  -השכרתי
לו בשכירות.
אומרים לו :עד עכשיו חשדת בו ועכשיו אתה
משכירו לו בלא עדים )ולכן אתה לא נאמן(.
א.הרא"ש :מיהו אם אמר תקפה ממני
בחוזקה נאמן ,שהרי עד עכשיו רבו עליה.
ואינו נאמן לומר השכרתי לו במיגו שהיה אומר
חטפה ממני ,דהוי מיגו במקום עדים )דאנן סהדי
שודאי לא השכיר לו בלא עדים(.
√רמב"ם – אף בטוען נתגבר עלי ,הממע"ה,
ואם לא יביא ראיה ישבע זה שהיא שלו ויפטר.
אבל ה"ה)רמב"ן ,רשב"א( – הסכימו עם
הרא"ש ,שנאמן כשאומר חטפה ממני.
כ"ד הטור.
א.מיהו אם אמר השכרתי לו בדמים בפני
פלוני ופלוני והלכו למדינת הים – נאמן במיגו
שחטפה ממני )דשוב אין מיגו במקום עדים דאנן
סהדי שלא משכירה בלא עדים ,שהרי טוען
שהשכירה בעדים(.
כ"כ ד"מ)נמ"י(.

.1

.1

שכרתיה לו או נתגבר עלי.

סמ"ע :טעם המחלוקת בנתגבר עלי
לפי הרמ"א )רמב"ן ,רשב"א( – "שכרתיה לו" לא נאמן,
שטוענים עליו "עד עכשיו חשדת בו בגזל ועכשיו השכרת
לו בלא עדים" ,וטעם זה לא שייך ב "נתגבר עלי" ,ולכן
נאמן.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

ולפי הרמב"ם כתב ה"ה – שאף ב "נתגבר עלי" לא נאמן,
דכיון שידע שהוא גזלן היה צריך להישמר מפניו ולקחת עמו
עדים.

הממע"ה.
ש"ך :טעמו ,דאנן סהדי שהודה לו )שלא יתכן שהשכיר
לו בלא עדים( .ולפ"ז אין יכול לחזור ולתקוף ממנו.

הממע"ה
נתיבות :ואפילו הם דברים העשויים להשכיר או להשאיל
כאן חשובים כלא עשויים להשכיר ,כיון שעד עכשיו חשדו
ודאי לא ישכיר לו.
אבל אם אמר שהשכירו בפני עדים – נאמן ,דשוב לא שייך
סברא זו ,ופשוט שנאמן בדבר העשוי להשכיר.
כ"כ התומים.

שחטפו ממנו – נאמן.
.2
נתיבות :ואף דבשאר מטלטלים אם טוען גנבת ממני אינו
נאמן דאחזוקי אינשי בגנבי לא מחזיקנין )כמ"ש קלג/ו( !
שאני הכא ששניהם אחוזים בטלית ,דסובר שהוא באמת
שלו.

א .שכרתיה בפני פלוני ,,,נאמן.
קצה"ח :נאמן במיגו דחטפה ממנו.
ולפ"ז לפי המחבר – אינו נאמן לומר שהשכירה בפני פלוני
ופלוני שהרי אף בחטפה לא נאמן.
קידושין)סה :(:שנים שבאו ממרחקים ואישה עימהם
וחבילה של סחורה ,כ"א אומר זו אשתי וזו חבילתי וזה
עבדי  ,והאישה אומרת שניהם עבדיי וזו חבילתי – יהא
מונח עד שיתברר .ואם שניהם נתנו לה גט מדעתם להתירה
להינשא תגבה כתובתה מהחבילה.
ערוה"ש)ריטב"א( – דווקא שלא חזרה מדבריה אלא
גובה ממ"נ .אבל אם חזרה ותבעה כתובתה מהסחורה יצאה
קרחה מכאן ומכאן ,דכיון שהודתה שאין לה תביעה רק
מהכתובה איך תקבל מהסחורה )שהרי עכשיו מודה שאינו
שלה אלא של בעלה(.

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

בס"ד.
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סימן קלט :שנים חלוקים בדבר ,ואם השלישי
וחטפה.
ובו ד

סעיפים.

) ב"ב :לג ,לד ,לה(.

קלט  -א

 .1שנים שחלוקים בדבר ואין שום אחד מהם מוחזק
בו ,כההיא ארבא דהוו מינצו עליה בי תרי ,וכל חד אמר דידי הוא  -כל
דאלים גבר ,ואותו שתגבר ידו תחילה הוא שלו עד שיביא האחר ראיה,
א.ומיהו שכנגדו יכול להשביעו ,וצריך להישבע )ש"ך :היסת( שהוא שלו.
ב.וכל זמן שלא יביא האחר ראיה ,אף אם תגבר ידו  -אין מניחין ליקח
מזה שגברה ידו תחילה:

.1

ב"ב)לד :(:ההוא ארבא )ספינה( דהוו מינצו
עליה בי תרי ,האי אמר דידי היא והאי אמר דידי היא.
פסק ר"נ – כל דאלים גבר.
הרא"ש :כל מי שתגבר ידו ראשונה היא שלו עד
שיביא חברו ראיה.
ב.וכל זמן שלא יביא ראיה )השני( אף שתגבר ידו
)על הראשון חזרה( לא משארים בידו ,שלא מסתבר
שיתקנו חכמים שיהיו כל ימיהם במריבה ,היום זה
יגבר ומחר זה.
וטעמו :שכל מי שהדין עמו קרוב להביא ראיה ,ועוד
שימסור נפשו להעמיד בידו .ועוד שמי שאינו שלו לא
ירוץ לתפוס ,שיאמר היום או מחר יביא ראיה ויוציאנו
ממני.
ול"ד לשנים אוחזים אוחזים בטלית שחולקים ,כיון
ששניהם מוחזקים אין לנו להניח שיגזול ,דחשיב
כאילו אנו יודעים שיש לשניהם חלק לפיכך חולקים.
אבל גבי ספינה כיון שאף אחד לא מוחזק אין ב"ד
מחויבים למחות במי שבא להחזיק ,הילכך לא
פוסקים להם לחלוק שמא יפסיד אחד מהם.
א.רא"ש ,טור :ומיהו שכנגדו יכול להשביעו,
וצריך להישבע שהוא שלו.

קלט  -ב

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

ב"י – מדין כופר בכל
רמב"ם :ה"ה אם כ"א הביא עדים שהיא שלו או
של אבותיו או שאכלה ג' שנים – כל דאלים גבר.

.1

כל דאלים גבר.

סמ"ע :טעמו – כיון דליכא דררא דממונא ואין מוחזקים
סמכו ע"ז שמי שבאמת היא שלו שימסור נפשו להעמיד את
שלו בידו .משא"כ כשהם מוחזקים שיש לכ"א חלק שאז
חולקים.
ערוה"ש :וכן שנים חולקים על קרקע ,שכ"א מביא עדי
חזקה או עדים שהיא של אבותיו – כל דאלים גבר.

ב .אין מניחים ליקח מזה.
והש"ך :חולק,
דעת התו"ס – אם חזר ותקפה ממנו זכה.
כ"ד הגמ"ר ,הג"א  ,אגודה)ר"י( ,הגמ"י.
הילכך :לדינא אם חזר ותקפה אין מוציאים מידו כיון שהיא
במחלוקת.
ערוה"ש – מיהו אם כבר נשבע התופס הראשון אי אפשר
לתפוס ממנו חזרה.

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ
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 .1בא שלישי וחטפה בטענה שאומר שהוא שלו  -אין
לשנים האחרים בו כלום ,כיון שזה שהוא מוחזק בו טוען שהוא שלו.
 .2אבל אם חטפה בלא טענה  -מוציאין אותו מידו ואין לו תקנה עד
שישיב לכל אחד ואחד )טור בשם רשב"ם והרא"ש( ,שהרי אינו יודע למי ישיב .א.ואם
הוא קרקע והחזיק בו ואכל פירותיו ,גוף הקרקע אינה נגזלת אבל הפירות
צריך לשלם לכל אחד ואחד:

.1

ב"ב)לה :(:על ההיא ארבא – נהרדעי אמרי
בא אחר והחזיק בה אין מוציאים אותה מידו ,דתני ר'
חייא גזלן של רבים לאו שמיה גזלן.
√רב אשי אמר – לעולם שמיה גזלן ,ומאי "לאו
שמיה גזלן" שלא ניתן להישבון.

פרשב"ם :אין מוציאים מידו – אין ב"ד
מוציא משלישי זה אע"פ שלא טען כלום ,שמא גם
לראשונים אין להם חלק בו.
גזלן של רבים  -סברי נהרדעי שבגזלן כה"ג שגזל
משנים חלוקים.
לאו שמיה גזלן – לכופו להוציא בדיינים.
לעולם לאו שמיה גזלן – הואיל ולא טען כלום,
ומוציאים ממנו ומעמידים בפני שנים הראשונים.
מאי לאו שמיה גזלן – לא לפוטרו אלא להחמיר
עליו שלא מכפר בהשבה שאינו יודע למי ישיב ולא
יכול להפקירה להם.
כ"פ הטור :בא שלישי וחטפה בטענה שאומר
שהוא שלו  -אין לשנים האחרים בו כלום ,כיון שזה
שהוא מוחזק בו טוען שהוא שלו )דלא גרע משנים
החלוקים עליה(.

.2

כשאין לו טענה מוציאים אותה
מידו.

√רשב"ם – ואין לו תקנה עד שיתן לכ"א ,שהרי
אינו יודע למי להשיב.
כ"כ הרא"ש.
הרמב"ן – מחזירים למקום שנטל.
א.ר"י :דווקא במטלטלים שהם נגזלים ,אבל
החזיק בקרקע ואכל פירותיה ,גוף הקרקע אינה
נגזלת ,אבל הפירות שאכל צריך לשלם לכ"א ואחד.

.1

בא שלישי

סמ"ע :וחטפה לפני שחטף אחד מהראשונים ,שאם כבר
חטף א' מהראשונים תו לא מהני תפיסת השלישי ,כשם שלא
מועיל את יתקוף מידו השני.

.2

אין לו תקנה

סמ"ע :פירוש אין לו כפרה עד שישיב לכ"א כדין גזלה
שצריך להשיב לבעלים ,ולא מהני להפקירה כבתחילה.

עד שישיב לכ"א.
והש"ך :חולק,
התו"ס ס"ל כרמב"ן שמחזיר הגזלה למקומו.
וכנ"ד הרא"ש ,נמ"י .רמב"ם ,רי"ו.

קלט  -ג

אם אחד מהשנים החלוקים על דבר זה בא לבית דין
ואמר תפסוהו עד שאביא ראיה  -אין שומעין לו ,ואם תפסוהו בית דין
מדעת שניהם ,או שעברו ותפסוהו ,אין מוציאין אותו עד שיתברר של מי
הוא:
)שם( :אתא חד מנייהו לב"ד ואמר תפסוה עד
שאלך ואביא עדים – לא תפסינן ,ואי תפסינן לא
מפקינן.
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

פרשב"ם:

תיפסוה – פן ימכרנה.

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ
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לא תפסינן – דשמא זה אין לו עדים ושקרן הוא
ורוצה להפסיד חברו ,שיודע שאם ב"ד יתפוס לא
מוציא מידו.
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לא מפקינן – שמאחר שבא ממון ישראל ליד ב"ד
אינם רשאים להפקירו ,אלא מעכבים אותו עד שידעו
של מי הוא.

קלח  -ד  .1אם הם חלוקים על שדה ואין אחד מהם מוחזק ,כגון
שמת בעל השדה ושניהם באים ליורשו ,וכל אחד אומר אני קרוב וראוי
ליורשו ואין לשום אחד עדים  -כל דאלים גבר.
א).ועיין לעיל קלח/א  -אם היו שניהם מוחזקים מאי דינם(.
 .2ואם גבר האחד ואכל פירותיו ,ואחר כך הביא השני עדים שהוא קרוב
ואין העדים יודעים אם זה שגבר הוא קרוב או לא  -מוציאין מזה שגבר
שהוא ספק קרוב והאחר קרוב ודאי.
א .והוא הדין אם השני הביא עדים שהוא קרוב יותר מהאחר מוציאים
מזה שגבר ונותנים לזה שקרוב יותר ,וצריך להחזיר כל פירות שאכל,
אפילו אין ידוע שאכלם אלא על פיו שהודה בהם.
.3הגה :תה"ד :דבר שהפוסקים חולקים בו ולא תפס חד מינייהו ,אם הוא דבר דשייך בו
חלוקה  -חולקין ,ואם לא שייך ביה חלוקה  -כל דאלים גבר.

.1

ב"ב)לג :(.קריביה דרב אידי בר אבין שכיב
ושבק דיקלא ,אתא רב אידי אמר אנא קרביה ,וההוא
גברא אמר אני קרוב יותר.
לבסוף הביא רב אידי עדים שהוא קרוב יותר,
העמידו ר' חיסדא בידו של אידי .א"ל שיתן לי
הפירות שאכל .א"ל זה שאומרים עליו אדם גדול
הוא ,על מי סומך הרי הוא אמר שהוא קרוב יותר.
√אביי ורבא – לא ס"ל כרב חיסדא ,כיון דאודי אודי
)שאכל הפירות – חייב להחזיר הפירות שאכל(.

פרשב"ם :אתא ההוא גברא – ומתוך שלא
נודע מי קרוב יותר החזיק אותו איש בקרקע ,לפי
שהיה אלם יותר ,דקי"ל כל דאלים גבר.
לבסוף – הביא עדים שרב אידי קרובו .ול"ג "טפי" ,
וההוא גברא לא ידעו אם הוא קרוב .ולכן העמידו רב
חיסדא בידי רב אידי שהוא ודאי והאחר ספק.
הא קאמר דאנא מקרבנא טפי – ופטור במיגו
שלא היה אומר שאכל הפירות.
√אביי ורבא – ס"ל הואיל והודה שאכל פירות חייב
לשלם ולא נאמן במיגו הואיל והקרקע יוצאת מח"י.
א.והרמב"ם :גורס "דאיהו קריביה טפי".
ב"י – ושני הדינים אמת.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

טור :ויש דבר שחלוקים עליו ואין אחד מהם מוחזק בו
אפ"ה לא אמרינן כל דאלים גבר,
כגון :ב"מ)ק (.המחליף פרה בחמור וילדה ,וכן המוכר
שפחתו וילדה ,כ"א אומר ברשותי ילדה – אזלינן בתר
מרא קמא ,אפילו היא באגם ,כיון דאיכא דררא דממונא.
י"א – דררא דממונא ,שייכות הממון לשניהם שאפשר
שבשעת חליפין ילדה.
וי"א – אפילו בלא טענותיהם ראוי שיסתפקו ברשות מי
נולד.

כל דאלים גבר.
.1
ערוה"ש :ה"ד שאף אחד

לא מוחזק ,אבל כששנהם
מוחזקים בה שניהם עוסקים בעבודתה – יחלוקו.

2א .אפילו אין ידוע שאכלה אלא ע"פ.
סמ"ע :אפילו אכלה ג' שנים ,שהרי לא טוען שקנה השדה
להיות אכילתו ראויה לטענתו ,אלא שטוען שירש .וכיון
שאכילת הפירות או מזכותו על הקרקע והקרקע יוצאת
מתח"י בעדים אין לו מיגו ,וממילא צריך לשלם הפירות
שאכל.
והש"ך – חולק ,אם יש לו מיגו דלא אכלתי נאמן כשטוען
ברי ,אבל כשטוען שמא הרי אין לו מיגו.

.3

שהפוסקים חלוקים בו.

יח ִתי:
ש ָ
ָ
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ט"ז :ה"ה בכל תיקו שבגמרא אם אין שניהם מוחזקים בו
חולקים )וכשא"א לחלק כל דאלים גבר(.
ערוה"ש – וה"מ לכתחילה אבל תפיסה מהני בכל מחלוקת
הפוסקים.

ואם לא שייך בו חלוקה כל דאלים גבר
ש"ך :ודוקא שלא שייך בו חלוקה כלל,
כגון )קע/ב( :בני הנהר משקין על הסדר ,רצה אחד לסכור
כדי שיחזיר לו המים וישקה תחילה ואחר כך יפתח ואחר
רוצה להשקות תחילה  -כל המתגבר זכה.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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אבל בדבר שאפשר לחלוק )שימכרו ויחלקו הדמים( חלוקה
עדיפא.
דלא אמרינן כל דאלים גבר אלא בטוענים ברי או דבר
שאפשר שיתברר ,שמא יבואו עדים ויעידו ונמצאו דברי
ב"ד נסתרים ,משא"כ בדבר שא"א להתברר ואין טוענים
ברי )שחלוקה עדיפא(.
נתיבות – וכ"ז לכתחילה ,אבל בתפיסה מהני במחלוקת
פוסקים.

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

חו"מ
חלק ב9

בס"ד.

הלכות חזקת קרקעות
המחזיק בקרקע חברו ,חזקת בתים וחנויות.

קמ 1 -

סימן קמ :המחזיק בקרקע חברו ,חזקת בתים וחנויות
ובו ט"ו

סעיפים.

) ב"ב :כח ,כט ,נז ,קב ,קסט ,קע .כתובות :יט(.

קמ  -א

.1קרקע בחזקת בעליה עומדת ,א.שקרקע הידועה
לראובן בעדים שיודעים שהיתה בחזקתו אפילו יום אחד ,והוא עתה
בחזקת שמעון ומחזיק בו ואוכל פירותיו וטוען שלקחו ,וראובן מערער
לומר שהיא גזולה בידו  -נאמן ,ב.וישבע שבועת היסת ונוטל את שלו.
 .2אא"כ החזיק בו שמעון כראוי ובטענה  -אז אין מוציאין אותה מידו
אלא נשבע ]היסת[ ועומד בשלו.
 .3ואם אין עדים לראובן שהיתה שלו  -אין צריך שמעון חזקה ,אלא
נשבע ועומד בשלו אע"פ שלא החזיק בה.
) .4וע"ל ריש צ"ה  -דאין נשבעים על קרקעות רק היסת(:

.1

ב"ב)קב :(:קרקע בחזקת בעליה עומדת.

בחזקת בעליה עומדת.
.1
ערוה"ש :ול"ד למטלטלים שנאמן המחזיק לומר לקוחה

א.ת' הרשב"א :אם הביא הראשון עדים שדר
בה אפילו יום א' קודם השני או שמת אביו מתוכה -
צריך השני להביא עדי קניין או עדים שהחזיק בה ג'
שנים ,ואין יכול לומר הבא ראיה שהחזקת בה ג'
שנים ,כי הראשון לעולם מוחזק עד שיביא כנגדו
ראיה ויוציאנו.

א.
סמ"ע :ת' הרשב"א – אף בלא עדים שיודעים ודאי דשל

ב"י – ואע"פ שאין נשבעים על קרקעות ה"מ שבועה
דאורייתא אבל היסת נשבעים.

ראובן היתה אלא ראו את ראובן דר בה ]ת' הרא"ש – ה"ה
אם קול מבורר שהוא שלו[  -מעמידים אותו בשלו ,אא"כ
יש לשני חזקת ג' שנים או עדי קניין.

ב.הטור :נאמן וישבע היסת ונוטל את שלו.

ד"מ :ת' הרשב"א – אם אין עדים לראשון שהיתה שלו
רק בקול היוצא בעיר ,א"צ שמעון חזקת ג' שנים לעמוד
בה ,שאין קול מוציאו מיד מוחזק.
אבל ת' הרא"ש – אם הקול ברור מעמידים הנכסים
בחזקת הראשון.

.2

טור :אא"כ החזיק בה שמעון ג' שנים ובטענה
שאז אין מוציאים ממנו ,אלא נשבע ועומד בשלו.

.3

הרי"ף :כל שלא היה לראשון עדים שהקרקע
היתה שלו ,נאמן הנתבע לומר שלך היתה ולקחתיה
ממך במיגו שלא היתה שלך מעולם.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

היא בידי ,שאל"כ איך הגיעה לידו.
משא"כ בקרקע שאינה זזה ממקומה ואפשר שזה הלך
לתוכה ועבדה ללא ידעת הבעלים.

קרקע הידוע לראובן בעדים.

ב.
ש"ך:

נשבע היסת.
כ"ד התו"ס ,רמב"ן)ר"י הלוי( ,בעה"ט.

נשבע היסת.
סמ"ע :ואם המחזיק ג' שנים טוען נגד היתומים שהוא
ממושכן מאביהם שחייב להישבע בנק"ח ,ואח"כ מת המחזיק
ולא נשבע – ל"א בזה אין אדם מוריש שבועה לבניו כיון
שהוא להחזיק ,אלא ישבעו היורשים ליתומים.

וע"ל ריש צ"ה.
.4
שו"ע)צה/א( :אלו דברים

שאין נשבעים עליהם מן
התורה :קרקעות אפילו של חוץ לארץ ,ועבדים ,ושטרות,,,,
לא שנא מודה מקצת לא שנא כופר בכל ועד אחד מכחישו
יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

בס"ד.

חו"מ
חלק ב9

הלכות חזקת קרקעות
המחזיק בקרקע חברו ,חזקת בתים וחנויות.

לא שנא שבועת השומרים ,,,אבל שבועת היסת נשבעין
אפילו על דברים אלו וכן על ידי גלגול נשבעין עליהן.

קמ 2 -

ש"ך :רק היסת – ה"ה שבועת המשנה לאפוקי שבועה
דאורייתא.

קמ  -ב  .1זה שהחזיק שלוש שנים אין מוסרין אותו לשבועה,
אבל אם רצה להחרים סתם על כל מי שהחזיק בשלו שלא כדין  -הרשות
בידו.
.2הגה :ד"ע :זו סברא אחרת וחולקת על מה שכתוב ראשונה ,שאע"פ שהחזיק כראוי
ובטענה נשבע ועומד בשלו ,וכן הוא בסמוך סעיף ד) .והיא סברת הרמב"ם פי"א מטוען ,בטור בסי' זה(:

.1

רשב"א בת' :זה שהחזיק ג' שנים אין
מוסרים אותו לשבועה כדברי גאון .מיהו אם רצה
מחרים סתם כל מי שהחזיק בשלו שלא כדיון.
כ"כ ד"מ)מרדכי( – שאין משביעים היסת על טענת
קרקע .וכ"מ מהרמב"ם.
כ"כ קצה"ח)מהר"ם ,רשב"ם ,רשב"א(.

מרדכי :נשאל הר"ם – אדם קנה קרקע מחברו ויש לו
שטר ,ובתוך ג' שנים טען המוכר חזרת ומכרת לי ,ולוקח
מוחזק בקרקע.
והשיב – אין המוחזק צריך להישבע ,שאם באמת חזר
ולקחה היה מחזיר לו השטר.
ואפילו אין למחזיק שטר ,וטוען המוכר מכרת לי חזרה ואין
טוען הלה להד"מ – אינו יכול להשביע המוחזק.
ב"י – ואיני יודע למה פטרו מהיסת ? ואפשר דס"ל כמ"ד
)שבועות מא (.שפטור מהיסת כשאין דררא דממונא.
כ"כ הש"ך.

.2

סברא אחרת וחולקת.

סמ"ע:

וקשה – הרי בסוף ס"א )א (2.פסק שנבע

המוחזק ?

וכאן מיירי שיש למחזיק חזקת ג' שנים ואין למערער עדים
שהיתה שלו – המחזיק מוחזק בלא שבועה )דיש תרתי
לטיבותא(.
מ"מ יש לתמוה על המחבר שלא פירש.
ועי"ל שבס"א כתב רק הדין שאם החזיק כראוי אין
מוציאים מידו ואין עליו לכל היותר שבועה למ"ד שצריך
שבועה .ובס"ב פסק כמ"ד שא"צ שבועה.
ובס"ד שאמר שישבע ! שאני התם כיון שאמר מתחילה שיש
לו שטר ,ואף שא"א לקיימו מ"מ בעי המוחזק שבועה.
והנתיבות – מחלק,
קשה לרשב"א )ס"ב( שפסק שא"צ להישבע ,מ"ש חזקת
קרקע מחזקת מטלטלים שנשבע !
וע"כ יש לחלק – חזקת מטלטלים שאינה רק בתפיסה
מוכרחת נתקנה שבועה על החזקה .משא"כ בקרקע שיש גם
חזקת מדלא מיחה ועל חזקה זו לא תיקנו שבועה .ולפ"ז:
בס"א – מיירי שטען שהיא גזולה בידו ,ואם באמת היא
גזולה הרי ירא הנגזל למחות בגזלן ואין לו חזקה שלא
מיחה ,ולכן משביעים המוחזק מחשש גזלנות.
ובס"ב – מיירי שאינו טוען גזולה רק שכורה או משכונא
שאז יש לו חזקה שלא מיחה ,ולכן א"צ להישבע משום
החזקה.

סברא אחרת

ויש לחלק:
בס"א מיירי כשיש למערער עדים שהיתה שלו או אף בלא
עדים אלא שהמחזיק אין לו שנות חזקה – נשבע המחזיק .

הש"ך:

העיקר כסברא ראשונה )שצריך המחזיק

להישבע(.
כ"פ ט"ז ,נתיבות.

קמ  -ג
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

חו"מ
חלק ב9

בס"ד.

הלכות חזקת קרקעות
המחזיק בקרקע חברו ,חזקת בתים וחנויות.

קמ 3 -

.1טען שמעון שיש לו שטר שמכרה לו ,וראובן אומר
ששטרו מזויף או ]שהוא[ שטר אמנה  -יתקיים השטר בחותמיו )וע"ל
ס"ס מו(  .ואם לא נתקיים  -מוציאין השדה מידו:
.1כתובות)יט:(.

המודה בשטר שכתבו אלא

שטוען שפרע:
√חכ"א – צריך המלוה לקיים השטר ,שאל"כ אין
יכול לגבות בו .כ"פ רב נחמן ,כ"פ הראשונים.
רמ"א – א"צ לקיימו.

שיש לו שטר.
ש"ך :וכן אם אמר לחברו מכרת לי הקרקע ,ואין לו שטר
ולא עדים ,אין המוחזק צריך להישבע אם טען להד"מ
שמכרתי לך.

הטור :טען שמעון ,,,מידו.

קמ  -ד  .1טען שמעון שיש לו שטר שמכרה או נתנה לו בשטר,
וגם שיש לו עדים שהחזיק ג' שנים ,אומרים לו "קיים שטרך" .אם יכול
לקיימו מוטב ,וצריך לחזור אחריו לקיימו.
א .ואם אי אפשר לקיימו ,כגון שמתו העדים או הלכו למדינת הים ואין
מי שיכיר חתימתן  -סומכין על עדי חזקה וישבע היסת שלקחה ,אבל
אם ישנן לעדים לא תועיל לו חזקתו וצריך שיבואו העדים:

.1

ב"ב)קסט :(:ת"ר  -הבא לדון בשטר
ובחזקה – נדון בשטר דברי רבי.
רשב"ג אומר – בחזקה.
ואסינקא בלברר קמפלגי )פירוש אדם טוען למערער
שני מיני ראיות :שטר מכירה ,וחזקת ג' שנים .רבי ס"ל –
אף שיש לו חזקה צריך לברר שטרו ,.ורשב"ג ס"ל
שבחזקה סגי(.

וא"ר גידל א"ר:

הלכה כרבי.

א.הרי"ף :ואם א"א לו לברר כגון שמתו העדים
או הלכו למדינת הים נדון בחזקה.
כ"ד הרמב"ם.

הרא"ש – דווקא כשיש חסרון הברור כגון שמתו
העדים או הלכו למדינת הים ,אבל אם ישנם צריך
לברר.
כ"פ הר"ח – אם טען אבד שטרי אינו נאמן )כ"פ
המחבר פ"ה(.

1א .אבל אם ישנם לעדים.
סמ"ע :ול"ד ל )ע/ב( דאם אמר פרעתיך

בפני פלוני
ופלוני שצריך לביא העדים ,ואם לא באו נשבע ונפטר !
דשאני התם שא"צ לפרוע בפני עדים ,אלא שלכתחילה
אומרים לו ברר דבריך כדי שלא תצטרך להישבע .ומה"ט
פסק המחבר שאם לא הביא עדים נשבע ונפטר.
משאכ"כ בחזקה שאינה מועילה אלא מכוח שטר )שהיה לו
שטר ואבד( לכן כשאומר יש לי שטר צריך לברר.

קמ  -ה
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

בס"ד.

חו"מ
חלק ב9

הלכות חזקת קרקעות
המחזיק בקרקע חברו ,חזקת בתים וחנויות.

קמ 4 -

 .1אם טען אחר כך אבד השטר  -אינו נאמן ,וכן אם
הביא השטר ונמצא בטל  -נתבטלה נמי החזקה:

.0

ב"ב)קע :(.קי"ל כרבי שצריך לקיים השטר.

הרי"ף – ואם א"א לקיימו כגון שמתו העדים או
הלכו למדינת הים נדון בחזקה.

.1הרא"ש)ר"ח(:

ואם טען אבד שטרי – אינו

נאמן.

ובספר המקח – כתב ,אם הביא השטר ונמצא בטל
)כגון שהעדים פסולים( בטלה נמי החזקה.
כ"כ ה"ה – מכלל דברי הרי"ף והרמב"ם שאם
נמצא השטר מזויף בטלה חזקתו.
ב"י – וטעמו ,דחזקה באה מכח השטר.

אבד השטר – אינו נאמן.
.1
נתיבות :טעמו ממ"נ –
אם טען שנאבדה קודם ,ובשקר טען – הוי כמשנה מחיוב
לפטור ,שלפי טענה ראשונה היה חייב לברר שאינו נאמן.

ואם טען שאח"כ נאבדה  -אינו נאמן שהרי מיחה בו שיברר
שטרו והיה לו להיזהר בשטרו.

אינו נאמן
פ"ת):הב"ח( – וקשה ,מה יעשה זה שאבד שטרו ?
ולכן נראה דה"ק אינו נאמן שאבד שטרו עד שישבע ואז
נאמן בחזקה.
כ"כ באר הגולה ,עטרת צבי ,שבו"י.
ובתומים – לא משמע כן בפוסקים ,אלא אינו נאמן כלל,
ולא קשה מה שכתב הב"ח שהרי אם מתחילה כשבא לב"ד
היה טוען אבד שטרי היה נאמן ,אבל כאן שטען שיש לו
שטר ואח"כ טוען שאבד הרי ריעותא לפנינו.
ובכנה"ג – מחלק
אם כשהלך להביא השטר ולא מצאו או שמוכחים הדברים
שאבד שטרו – נאמן בשבועה )כהב"ח(.
אבל אם כשאמרו לו הבא שטרך חזר ואמר אבד – אינו
נאמן.

קמ  -ו .1ת' הרשב"א) :הנותן קרקע לאחד בעדים וחזר והחזיק בה( אפילו
אם החזיק הנותן ג' שנים בחצר לאחר המתנה  -אינו נאמן לומר טעות
סופר הוא )במתנה( מיגו דאי בעי אמר תחילה החזרתי ולקחתי ממנו,
דמכל מקום עכשיו שטוען טעות סופר הוא אין זה אלא כמכחיש את
העדים וקיימא לן דמיגו במקום עדים לא אמרינן:

קמ  -ו

 .1כיצד היא החזקה :שישתמש בו ויהנה ממנו ג' שנים
מיום ליום כל דבר כפי הנאתו ותשמישו.

א.הגה :רשב"א בת' :ואין צריך להביא ראיה שהשתמש בכל החדרים שבבית אלא אם
נשתמש כדרך הבעלים החזיק בכל הבית.
ב .שכיון שהוחזק בו ג' שנים ולא מיחה בו שום אדם ,לא נזהר עוד

בשטרו ונאמן לומר מכרתו או נתתו לי ואבדתי שטרי.

.2הגה :וכל שלא החזיק כראוי  -אינה חזקה אפילו ידוע שמכר לו קרקע רק שאינו ידוע
שהיא זו שהחזיק בה  -יכול המוכר ליטול קרקע זו ולומר שמכר לו קרקע אחרת הגרועה מזו.
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

בס"ד.

.1

הלכות חזקת קרקעות

חו"מ
חלק ב9

המחזיק בקרקע חברו ,חזקת בתים וחנויות.

ב"ב)כח :(.חזקה ג' שנים מיום ליום.

גמ)כט :(.טעמו – משום שיותר מ ג' שנים לא
נזהר לשמור שטרו )כיון שלא מיחו בו תוך ג' שנים(.

.2

ת' הרשב"א :ראובן מחזיק במקום ישיבה
בבית כנסת של שמעון וטוען ששמעון מכר לו,
והעדים מעידים שקנה רק שאינם יודעים איזה
מהמקומות של שמעון קנה )כיון שלשמעון יש כמה
מקומות( – אם החזיק ראובן במקום ג' שנים הדין
עמו ,אפילו בלא עדי מכירה.
ואם לא החזיק ג' שנים אין חזקתו כלום ויכול שמעון
לתת לו המקום הגרוע.

כיצד היא חזקה
.1
קצה"ח :טעם חזקת ג' שנים –
ב"ב)כט :(.טעם החזקה – משום שעד ג' שנים נזהרים
אנשים בשטרות ,יותר מכאן אינם נזהרים.
וקשה :נהי שאין זו ריעותא שאין לו שטר ,מ"מ אין לו
ראיה ואיך מוציאים ממרא קמא בלא ראיה ?
והרמב"ן – מפרש ,לא רק מטעם שלא נזהר בשטרו אחר
ג' שנים אלא בנוסף יש טעם שהלה לא מיחה כל ג' שנים.
משמע :שעיקר הטעם דשתק ג' שנים מסתמא מכר לו ,אלא
דתוך ג' שנים איתרע כיון שאין לו שטר ואבל ג' שנים שוב
לא איתרע כיון שאינו שומר שטרו יותר מ ג' שנים.
כ"כ תורת חיים.
ולענ"ד – עיקר חזקת ג' שנים היא תקנת רבנן משום תיקון
העולם שלא רגילים לשמור שטרותיהם אחר ג' שנים,
דסוברים כיון שישבו ג' שנים ולא היה עירעור שוב לא
יתעורר ולכן לא שומר שטרו.
לכן ראו חכמים לתקן שיהא נאמן בחזקת ג' שנים .ומאידך
תיקנו למערער שיוכל למחות תוך ג' שנים ואז גם המחזיק

ישמור שטרו יותר .ואם לא עירער תוך ג' שנים הפסיד
המערער על עצמו.
וכנ"ד הנמ"י ואפשר שכ"ד הרמב"ם – שזוהי תקנה
לשניהם ,המחזיק יחזיק בשלו אחר ג' שנים והמערער יוכל
לערער תוך ג' שנים.
ואילו לרמב"ן – אמרינן הואיל ולא מיחה רגליים לדבר
שמכר לו ,ולא שייך הפסדת על עצמך.

כיצד חזקה.
סמ"ע)ת' מימוני( :חזקת ג' שנים הוא רק לטוען על
גוף הקרקע ,אבל טוען שעבוד החוב או כתובה על הקרקע
ואחר החזיק בה ג' שנים לא מהני חזקה ,ויכול לגבות החוב
או הכתובה מהלוקח אף שיש ללוקח חזקה ,שיכול לומר לא
חששתי למחות כיון שאין הקרקע שלי ,ושמא אמצא לגבות
מבע"ח.
נתיבות – ולפ"ז בשטרי קניין סודר דידן שנכתב בו קניין
סודר מהאישה ואח"כ מבעלה )שלא תוכל האישה לגבות
בו( צריך להיזהר בשטר שחזקה לבד לא מהני )ותוכל
האישה לחזור לגבות ממנו כתובתה(.
ופ"ת)ת' שבו"י( – בעל פליטה )שירד לטמיון גמור
והשאיר הרבה בעלי חובות( שאחד מבעלי החובות
המאוחרים החזיק במקום שלו בבית כנסת ג' שנים .אח"כ
בא בע"ח מוקדם ורוצה לטרוף ממנו ,וטען בע"ח המוקדם
החזקתי ג' שנים ולא מיחו בי – כבר פסק בת' מימוני דלא
שייך חזקה נגד שיעבוד חוב או כתובה.
וטעמו שעיקר חזקת ג' שנים מהני כיון שיותר מזה לא שומר
שטרו ,משא"כ בשעבוד שכנגדו יש לו שטר שעבוד ודאי זה
צריך להחזיק שטר קינינו אף יותר מ ג' שנים.

קמ  -ח11
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קמ 6 -

 .1בתים שהם לדירה צריך להביא עדים שדר בו או
השכירו שלש שנים רצופות ,א.ומשהביא עדים שדר בו או השכירו
שלש שנים רצופות הוי חזקה.
ב.ואם יטען המערער "אני יודע שלא דר בו בלילות"  -אז צריך המחזיק
להביא עדים שיעידו בפירוש גם על הלילות ,ועל פי השכנים שיעידו
שלא הרגישו בו שיצא בלילות ,אלא כפי מנהג העולם ראינו )אותו( נכנס
בו בערב ויוצא בבוקר.
ג .ואם יוסיף לטעון "ראיתיו שיצא ממנו בלילות אחר שישנו השכנים"
לא הוי חזקה ,אא"כ יביא עדים שיאמרו שכרנו ממנו הבית ודרנו בו
ימים ולילות.
 .2ואם היה המערער רוכל המחזיר בעיירות אע"פ שלא טען ברי לי שלא
היה דר בו בימים ובלילות  -טענינן ליה.

.0

ב"ב)כט :(.אמר ר"ה – ג' שנים שאמרו הוא
שאכלן רצופות אבל מפוזרות לא.
והתנן  -חזקת הבתים ג' שנים .והא בתים דביממא
ידעי בליליא לא ידעי ?
אמר אביי  -מאן מסהיד אבתים שיבבי ,שיבבי מידע
ידעי ביממא ובליליא.
רבא אמר  -כגון דאתו בי תרי ואמרי אנן אגרינן מיניה
ודרינן ביה תלת שנין ביממא ובליליא.
אמר ליה רב יימר לרב אשי :הני נוגעין בעדותן הן
דאי לא אמרי הכי אמרינן להו זילו הבו ליה אגר
ביתא להאי?
מיירי דנקיטי אגר ביתא ואמרי למאן ליתביה.
אמר מר זוטרא :ואי טעין ואמר ליתו תרי סהדי
לאסהודי ליה דדר ביה תלת שני ביממא ובליליא
טענתיה טענה.
ומודה מר זוטרא – ברוכלין החוזרים בעיירות דאע"ג
דלא טעין טענינן ליה.

פרשב"ם :בשלמא לגבי שדות שאין דרכם
לעשות מלאכה בלילה די שמעידים על מלאכת ג'
שנים .אבל בתים שדרכם לדור בהם גם בלילות צריך
להביא ראיה אף על הלילות.

השיטות
.1רשב"ם :ישנם ג' חילוקים –
א.לא טען המערער כלום ,די בשנים שמעידים שגר
בהם ג' שנים ,דמסתמא גר ביום ובלילה.
ב.אם טען המערער "יודע אני שלא גר שם בלילות"
לא סגי בסתם עדים ,אבל מספיק עדות שכנים שלא
הרגישו בו שיצא בלילות )כאביי(.
ג.אם טען עוד "יודע אני שיצא בלילה" צריך לעדות
שוכרים שדרו בו יומם ולילה )כרבא(.

.2

ומפרש הרשב"ם :מודה מר זוטרא שאם היה
המערער רוכל המחזיר בעיירות אע"פ שלא טען ברי
לי שלא היה דר בו בימים ובלילות  -טענינן ליה.
הרא"ש – טעמו דאמרינן שלא ידע לטעון ברי כיון
שאנו גר בעיר.
]* ראה שאר השיטות ב ח ,2ח.[ 3

בתים שהם לדירה.
.1
פ"ת)שער המשפט( :יש להסתפק

בבתים שלא
עשויים להשכיר אי מהני חזקת ג' שנים ,דילמא כיון שאינם
עומדים להשכיר לא רצה למחות דזה נהנה וזה לא חסר ,או
שמא היה לו למחות כדי שלא יחזיק ויטען שקנה ממנו.
והביא קצת ראיה דלא מהני חזקה.

קמ  -ח2
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קמ 7 -

 .1ולהרמב"ם אפילו לא טען המערער אלא שמא לא
דר בה ביום ובלילה  -צריך להביא עדים שדר בה ביום ובלילה.
א.ואם היה המחזיק רוכל המחזיר בעיירות אע"פ שלא טען המערער,
טענינן ליה ואומרים למחזיק הבא עדים שהחזקת בו ביום ובלילה שלוש
שנים.

.1

שיטת הרמב"ם :הביא עדים שדר בחצר ג'
שנים או שכרה ג' שנים ה"ז חזקה.
טען בעל החצר שמא לא דר בו יומם ולילה אומרים
למחזיק הבא עדים גם על הלילות.
ואפילו הביא עדים שגרו בו יומם ולילה ואומר
המערער יביא עדים שגרו בו יומם ולילה צריכים
השוכרים להביא עדים.
והוסיף הרמב"ם – אפילו באו שנים ואמרו לנו
השכירה ודרנו בו ג' שנים יומם ולילה אם טען
המערער יביאו עדים על כך צריך השוכרים להביא
עדים ,והם עצמם לא יכולים להיות עדים שהרי זה
תלוי בהם ולא בטענת המחזיק והוי נוגעים בעדות
ה"ה – ואפילו השכירות עדיין בידם כיון שהדבר
תלוי בשוכרים עצמם הוי נוגעים בדבר.
אבל הראב"ד – אחרים חולקים עליו וכן נראה.
סמ"ע – ולכן השמיט המחבר דברים אלו של
הרמב"ם.

אלא שמא.
.1
והש"ך :לאו שמא ממש קאמר ,אלא שטוען הייתי כמה
פעמים בלילות ולא מצאתיו ,שמא מפני שלא גר בה בלילות
כלל )אבל אם יטען שמא לא גר בה כלל אינו כלום(.

להביא עדים.
נתיבות :ואם יצא לעסקיו

לא מבטל החזקה ,מ"מ צריך
להביא ראיה שבעת שהיה בביתו דר בו גם בלילות.

והמחזיק רוכל.

א.
סמ"ע :דמסתמא רוכל מחזר בעיירות ולא החזיק כראוי ג'
שנים.
ור"ת והרא"ש – חולקים ע"ז ,כמ"ש הרמ"א.

המחזיק רוכל.
ש"ך :או עדים השוכרים רוכלים.

אע"פ שלא טען.
ש"ך :נ"ל כפירוש הרמב"ם דרוכלים קאי אמחזיק או
השוכרים ,שהרי נקט תחילה "רוכלים" לשון רבים דקאי
אדרים בו ואח"כ נקט "אע"ג דלא טען" לשון יחיד קאי על
המערער.

קמ  -ח33

 .1הגה :ורבנו תם והרא"ש חולקין על כל זה ,אלא שכל שהעידו
השכנים שדר בו כמנהג שרגילים השכנים לידע ,אף שלפעמים יצאו השכנים לעסקיהם
מהעיר ולא ידעו אם נשאר המחזיק בבית בעוד שלא היו בעיר ,אלא מעידין שכשיצאו מן העיר
הניחוהו בבית וכשבאו מצאו אותו דר בו  -הוי חזקה.
א .ואם אמר המחזיק לעדים סתם העידו לי שדרתי בו שלש שנים בחזקת ימים ולילות,
אע"פ שאינן יודעים שדר בו כל הימים וכל הלילות ,אלא שראוהו שדר בו מקצת ימים ומקצת
לילות  -טענתו טענה ,ומספיק עדותן אם יעידו כדבריו ,ב.ואפילו אם יטעון המערער ברי לי
שלא דר בו בלילות.
ג.ר"ח :וכן אם היו הדרים בו רוכלים המחזירים בעיירות אף ע"פ שיצאו לפעמים מן הבית
ולא דרו בו שלש שנים רצופים ,הואיל והוי שלש שנים בחזקתן  -הוי חזקה אע"פ שהיו
מחזירין ימים רבים ולא לנו בבית.
ד.טור]רא"ש ,ר"ת[ :והוא הדין לשאר מחזיק שיצא לפעמים מן הבית אחר עסקיו ,ומיד
כשבא היה חוזר לבית  -מקרי חזקה בשלוש שנים.
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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קמ 8 -

.2טור)רשב"א( :וכן מקומות בית הכנסת אם מעידים העדים שישב עליה כל עת שנכנס לבית
הכנסת ,אע"פ שלפעמים שינה מקומו מחמת אבילות או לא נכנס לבית הכנסת  -הוי חזקה,
הואיל ועשה בחזקה כמנהג העולם.
ונ"ל שכן ראוי להורות אע"פ שיש חולקין )נ"י ר"פ חזקת בשם ה"ר יונה(.
 .3הרא"ש בת' :מקומות של בית הכנסת שהמנהג שכל אחד כותב שמו עליו  -הוי כשטר וכל
מי ששמו עליו הוי שלו ,ואין למערער בו כלום.

.1

והתו"ס)ר"ת( :זהו דוחק וא"צ כל כך –
מר זוטרא קאי על טענת המחזיק ,שאם טען יבואו
ויעדוני סתם שגרתי ג' שנים חזקת ימים ולילות,
אע"פ שלא ראוהו ממש כל הימים וכל הלילות –
מחזיקים אותו.
ואם היו העדים רוכלים ולא ראו כ"ז ,עכ"ז יכולים
להעיד שבחזקתו היה.
כ"כ הרא"ש – לפי ר"ת מר זוטרא מפרש דברי אביי
ורבא שאם טוען יבואו ויעידו לי ,מעדים לו ולא בעינן
שיעידו ממש על דירת יומם ולילה ,שזה דבר בלתי
אפשרי ,דאטו בכפא )בכיפה שבראשו( תלו לה )שצמודים
יומם ולילה לראותו( ,אלא די בעדות מקצת ימים ומקצת
לילות.
שיטת ר"ח :גם גורס ומודה רבא ,פירוש מה
שהצריך רבא שיעידו השוכרים שדרו בו יומם ולילה,
אם היו רוכלים ולא נמצאים כ"ז בעיר עכ"ז מספיק
בעדותם.

.1

ר"ת ורא"ש חולקים.

סמ"ע :פירוש חלקו על רשב"ם וכ"ש על הרמב"ם,
א .אם טוען המערער ברי )או שמא לרמב"ם( שיצא
בלילה:
לרשב"ם ורמב"ם – בעינן דווקא עדות שוכרים שדרו
בו יומם ולילה.
לר"ת ורא"ש – אף כה"ג סגי בעדות השכנים.
ב .השכנים א"צ להעיד שראו נכנס ויוצא בכל בוקר
וערב ,אלא די שיעידו שבכל עת שהיו בבית ראו
למחזיק נכנס ויוצא כדרך הדרים ,ואף אם יטען
המערער שראוהו שלא דר בכל לילה סגי בהכי.
ג .אף שלא היו השכנים בבית בכל יום )רוכלים( סגי
בהכי.
ד .מיהו צריך המחזיק לטעון שיבואו השכנים ויעידו לי
סתם ,שאל"כ אין ב"ד טוען להם ,כיון שהמערער טוען
ברי שראה שלא דר בו.
אא"כ השכנים רוכלים אף שלא העידו מעצמם ,וגם
המחזיק אינו טוען שיעידו – אנו טוענים לו ,כיון שהוא
חושב שלא תועיל עדות על המקצת.
נתיבות  -כלומר ר"ת ורא"ש ס"ל
 לעולם סגי בעדות שכנים.תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

-

לעולם בעינן עדות שכנים דווקא ולא מהני עדים
דעלמא )סמ"ע(.
והש"ך – חולק ,אם טען המחזיק לעדים סתם העידו לי
אפילו עדים דעלמא מהני.

ב .אפילו יטען המערער ברי לי.
והש"ך :חולק ,שאם טוען המערער ברי לי לא הוי חזקה,
א .כבר כתבתי שפירוש הרמב"ם עיקר אפילו בשמא ,וכן
הסכימו ה"ה והרמב"ן.
ב .בטוען ברי לי ר"ת הוא יחידי ,אבל רו"פ הפוסקים
ס"ל כרשב"ם דלא הוי חזקה.
כן הסכימו ריב"ם ,ר' יונה ,ר"ן ,נמ"י ,ראב"ן ,ת'
הרשב"א.
כ"כ הגמ"י  -שריב"ם וריצב"א דחו פירוש ר"ח ור"ת.

מקומות של בית כנסת.
.3
קצה"ח :האם מהני חזקה לטענת שותפות ?
מעשה במקום בבית כנסת הידוע לאחד ,וטען עליו חברו
שקנה ממנו מחצית להיות עמו שותף ובא בטענת חזקת ג'
שנים שהיה אתו בשותפות בלי שום מחאה ,מה דינו ?
לכאורה נראה דלא הוי חזקה ,שהרי אפילו בדריסת רגל
)ב"ב כט :אנא בשכוני גוואי הואי ,ע"פ פירוש הרשב"ם( לא
מהני חזקה ,כ"ש כאן שהראשון ישב במקומו עם השני דלא
הוי חזקה.
כ"כ הב"ח – ל"ש חזקת קרקע ממש או חזקת תשמישים
דאם אינו מקום מסוים הו"ל דר עמו ואין כאן חזקה.
כ"כ מהר"ם אלשיך – כל שהיו משתמשים שוה בשוה לא
הוי חזקה.
לפענ"ד :בכה"ג הוי חזקה לומר שהם שותפים שוה בשוה.
א .הרא"ש גבי אחזיק להורדי – כיון שהחזיק בכותל ג'
שנים נאמן לטעון שלקחו כדי לבנות עליו )דהוי
תשמישים( כיון שמתחילה יכל לסמוך עליו כשורי
ולא הפסיד שלא נשתמש אז רק בהורדי ,וקנה ממנו
כל הכותל להיות חצי שלו )משמע שיד שניהם שוה
בכותל(.
משמע דמהני חזקה לשותפות שוה בשוה.
ב .וגם א"צ שימוש בדבר מסוים )כמ"ש הב"ח( שהרי
חזקת חלונות משתמשים באוויר החצר וגם בעלים
משתמשים באותו אויר.
ולכן יש לחלק שכונאי גוואי לחזקת שותפים :
בשכוני גוואי טוען שקנה גוף הקרקע להיות שלו ,לא מהני
כיון שיש לבעלים דריסת רגל הוי כמו מחאה.
יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

בס"ד.

חו"מ
חלק ב9

הלכות חזקת קרקעות
המחזיק בקרקע חברו ,חזקת בתים וחנויות.

אבל השותפים שכ"א משתמש בחלקו )דאמרינן ברירה
שהגוף קנוי לכ"א בשעה שמשתמש( ,וא"כ אין לבעלים
תפיסת יד בשל חברו ולא הוי מחאה.
והנתיבות – חולק ,לא הוי חזקה.
בית ידוע לראובן ואח"כ דר עמו שמעון ג' שנים וטוען שקנה
ממנו להיות שותף עמו – לא הוי חזקה ,דכיון שהשתמשו
יחד ,בשעה שהשתמש זה לא השתמש זה ולא הוי חזקתו
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רצוף ,ועדיף מהעברת דרך .ול"ד לשימוש חלון שהוא דבר
קבע.

שמו עליו – הוי כשטר.
.3
פ"ת)תח"ס( :כ"ש במקומות שכותבים

בפנקס הקהל
מקומות של בית הכנסת שאינו נכתב רק ע"י נאמן הקהילה
שדינו כשטר גמור.

קמ  -ט

.1לשון הטור :הא דמהני עדות השוכרים לומר שדרו בה
ימים ולילות  ,דווקא ששכירות הבית עדיין בידם ואומרים ניתן אותו למי
שיזכה בדין ,ואע"פ שעדיין לא נהנה המחזיק מפירות זה הבית ,כיון
שדרו בו מכוחו היינו הנאת פירותיו ,ואפילו אם השאילו להם בחינם.
א .אבל אם כבר פרעו השכר למחזיק  -אינם יכולים להעיד מפני שהם
נוגעים בדבר שחפצים להחזיקו בבית ,שאם יצא מתחת ידו צריכים ליתן
השכר פעם אחרת למערער )אע"פ שהמחזיק צריך להחזירו להם ,מ"מ פעמים שאין לו(.
 .2ומיהו אפילו נתנהו כבר למחזיק  -יכול הוא לחזור וליתנו להם
שיתנוהו למי שיזכה בדין ואז לא יהיו נוגעים בדבר.
א .ויש מי שחולק:

.1

ב"ב)כט :(.אמר ליה רב יימר לרב אשי :הני
נוגעין בעדותן הן דאי לא אמרי הכי אמרינן להו זילו
הבו ליה אגר ביתא להאי?
מיירי דנקיטי אגר ביתא ואמרי למאן ליתביה.

.2

והרב יונה :ומיהו אפילו נתנהו כבר למחזיק -
יכול הוא לחזור וליתנו להם שיתנוהו למי שיזכה בדין
ואז לא יהיו נוגעים בדבר.
א.ונמ"י)רשב"א( – חולק ,לא מהני ,לפי
שהשוכר מתיירא שמא יפסיד שכרו וזה עושה אותו
לפנים משורת הדין שמחזיר השכר ,ויש לחוש
שיתבייש מזה ויעזור לו ,והוי נוגע בעדות.
ב"י – ואין זה לפנים משורת הדין ,שהרי אם יצטרך
לתת שנית למערער יוציא מיד המחזיק ,ואין לומר
שפעמים אין למחזיק )ויצטרך לרדת עמו לדין( שהרי
רואים שיש לו שהרי החזיר השכירות לשוכר.
וכן עיקר .כ"פ ב )קכא/ט(.

עדיין בידם
.1
נתיבות :אם אמרו שגרו בבית רק ב' שנים ונתנו השכר
למערער )ע"פ פס"ד( ,ואח"כ הביא המחזיק עדים על עוד
שנה שלישית – אין המחזיק יכול לתובע הדרים לשלם לו
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

פעם שנית ,כיון שעיקר התביעה היתה בב"ד על המחזיק,
שהרי יכלו הדרים לתת השכירות למחזיק בפני ב"ד ,וב"ד
היו מוציאים מיד המחזיק.
אבל הפוך שהביא המחזיק עדי חזקה ונתנו לו השוכרים דמי
השכירות ,ואח"כ הביא המערער עדי הזמה אזי -
אם בשעה שנתנו למחזיק היתה כבר תביעת המערער עם
העדים שהיתה שלו ,הרי נתנו השכירות ע"פ פס"ד ,שהרי
המחזיק הביא עדי חזקה ,ולכן השוכרים פטורים.
אבל אם בשעה שנתנו השכירות למחזיק עדיין לא תבע
המערער ,הוי כנתנו לא ע"פ פס"ד )שהרי ב"ד לא דן בזה(
וצריכים לשלם שנית למערער.

אפילו השאילו חינם.
סמ"ע :פירוש ג"ז מיקרי הנאת מחזיק ,ואם יש עדים
אחרים על אלו שדרו בשאלה ג' שנים ואין המערער טוען
"ברי לי שיצאו בלילה" – הוי חזקה בזה ,אבל הם עצמם לא
נאמנים כיון שנוגעים בדבר ,שאם יצא המחזיק מהבית
יצטרכו אלו לשלם.
ואצ"ל דמיירי בבית דלא עביד למיגר ובשואלים דלא עבידי
לאגורי.
והנתיבות – ולא דק ,שאם הבית לא עביד למיגר אף
שהשאולים עבידי לאגויר – פטורים )שסג/ו(.

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

בס"ד.

הלכות חזקת קרקעות

חו"מ
חלק ב9

המחזיק בקרקע חברו ,חזקת בתים וחנויות.

ולכן כשהבית לא עומד להשכיר או שהמערער או שלוחו לא
היו כאן להשתדל להשכיר הבית )שנחשב לא עומד
להשכיר( – לא הוי נוגעים.

.2

אפילו נתנהו ,,,לחזור וליתנו.

א.
סמ"ע:
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ויש מי שחולק.

וטעמו – שחוששים מפני הטובה שעשה עמו
שהחזיר להם מעות השכירות שלא יצטרכו לרדת עמו לדין,
ולא יעיזו להעיד נגדו.

ש"ך :כ"פ רי"ו .כ"פ המחבר )לז/יב( ,והב"ח
וכן עיקר.

קמ  -י  .1רבנו יונה :אפילו אם כבר פרע שכר למחזיק ,אם יטעון
המחזיק בבית דין קודם שיבוא המערער "יעידו השוכרים בפניכם שדרו
בו ג' שנים"  -טענתו טענה ולא הוי נוגעים בעדות כיון דלא הוי מערער
קמן ) .כ"כ רי"ו בשם רשב"א (.

א.הגה :ואע"ג דאין מקבלין עדות שלא בפני בעל דין ,כיון דהשתא כשרים ואם יעידו
משיבוא המערער יהיו נוגעין בעדות  -מקבלין שלא בפניו )טור ותשובת רשב"א(:

.1

כיון דלא הוי המערער קמן

קשה) :כח/טז( אם היה הנתבע חולה אין מקבלים עדות
שלא בפניו ,אע"פ שיש לחוש שיפלו הנכסים קמי יתמי ולא
יוכלו לדון עימהם ?
סמ"ע – שאני התם שיש תקנה לקבל עדות כשיגדלו
היתומים משאכ"כ.
ט"ז – ותימה ,שהרי ג"כ יש תקנה שיחזיר השכר לדרים?
ונראה שמצד תקנה עשו כאן.
ועי"ל דשאני הכא דלא שייך שלא בפניו ,שהרי באותה שעה
לא נודע מי המערער.

לא הוי המערער
ערוה"ש :ונ"ל שאם יצא קול שיש מערער אף שעדיין
אינו לפנינו – אין מקבלים עדותם כששילמו ,ואף שעדיין
לא שלמו השכירות יש להסתפק לקבל עדות שלא בפני
המערער.

לא הוי המערער קמן.
קצה"ח :טעם שנאמנים השוכרים

בעדותם כשאין
המערער לפנינו  ,ולא נחשבים כנוגעים בעדות !
ב"ח :אין לחוש שמא ישקרו על הספק שמא יבוא המערער,
דלא מיקרי נוגע בעדות אא"כ ההנאה היא בודאי בשעת
קבלת העדות.
וכמ"ש הג"א כל שעכשיו אינו נוגע אע"פ שאם יתעשר
ייהנה בעדותו לא מיקרי נוגע .
והקשה הט"ז :מ"ש מ ) -לז/ז( לוקח ראשון לא יעיד
ללוקח שני שמא קרקע גזולה ויש חשש שיבוא הנגזל,,,
וכ"ש כאן שהשוכרים רואים שהמחזיק גובה עדות יחששו
למערער ?
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

ובתומים תירץ – מיירי שעוד לא נתנו השכר ,וחשש של
נגיעה הוא שיחששו השוכרים שמא יצווה עליהם ב"ד
לפרוע עכשיו למחזיק ואח"כ יבוא המערער ויצטרכו לשלם
שנית למערער.
וקצה"ח – כיון שאין הפסול כאן משום נגיעה אלא משום
עד הצריך שבועה שפסול מגזרת הכתוב ,וכיון שבשעה
שמעידים אין המערער כאן ואינו חייב שבועה ,אף שאם
יבוא אח"כ המערער יתחייב שבועה דמי למעיד בשעה שהוא
רחוק ואח"כ נעשה קרוב שעדותו כשרה.
והנתיבות – ליתא ,שהרי ב קכא/ט אין שליח נעשה עד,
דהוי עד הצריך שבועה ,וא"כ כיון שאם אין המלוה כאן
יעידו שפרעו למלוה .אלא ודאי כיון שאם יבוא המלוה
יצטרך העד שבועה ,אגלאי למפרע שהוא עד הצריך שבועה
ופסול.
ולכן :נ"ל דמיירי שאין עדים על הדירה זולת השוכרים רק
שחוששים שהמערער יביא עדים על דירת ב' שנים בלבד
ויצטרכו לשלם לו שנית ,ולכן מעידים על חזקת ג' שנים.
וקמ"ל דלא מחשבים העדים לנוגעים מחשש ביאת המערער
שיעידו שקר על חזקת ג' שנים ,שיתכן שבעדות זאת יבוא
להם גם רעה שמא יביא המערער עדים שלא גרו בו שנה
שלישית ,ואם לא היו עדים כלל לא היינו יודעים על דירת
ב' שנים ראשונות והיו פטורים ,אבל עכשיו שהעידו שדרו
יצטרכו לשלם.
ולכן לא מחשבים נוגעים שהרי אין להם הנאה בעדותם של
עכשיו כלל.

א.

מקבל שלא בפניו.

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

בס"ד.

חו"מ
חלק ב9

הלכות חזקת קרקעות
המחזיק בקרקע חברו ,חזקת בתים וחנויות.

נתיבות :אף שמקבלים עדי חזקה אף שלא בפני בע"ד,
ה"ד כשהשדה ביד המחזיק ,אבל כשהוא ביד השוכרים אין
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מקבלים.

קמ  -יא  .1אם אין השוכרים דרים בו עתה אלא שדרו ג' שנים
ויצאו ממנו ,אם אין המערער יודע שדרו בו אלא על פיהם אפילו אם נתנו
כבר השכר למחזיק  -אינם נוגעים בעדות ,כיון דאי בעי אמרי לא דרנו בו
מעולם נאמנים לומר דרנו ופרענו:
√תו"ס :פר"ח מ"ש מר זוטרא אי טעין ליתי סהדי
דדרו בה ג' שנים ביום ובלילה טענתו טענה בא
לתרץ קושית ר' ימייר "שהרי נוגעים בעדות" ,וקאמר
מר זטרא שאם אמר המחזיק "יבואו עדים שדרו בו ג'
שנים יום ולילה" ונתנו לו שכר ויצאו ועכשיו גרים
אחרים ,טענתו טענה ולא נוגעים בעדות הם ,שהרי
יכלו לומר לא גרנו בו ,שהרי התובע לא יודע שגרו
רק על פיהם.
והטור – לא נ"ל ,כיון שבאים להעיד למחזיק ,א"א
להחזיקו אא"כ יעידו שדרו בו ,א"כ אין כאן מיגו.
והב"י – אינה קושיה ,שהרי יכולים להחזיק לזה
בלא שידעו שהם דרו בה ,אלא יעידו שראו מי שדר
בו מכוח המחזיק ג' שנים.

.1

אין המערער יודע שדרו.

ש"ך :אבל אם המערער יודע שדרו ומכחיש אותם ,אינם
נאמנים במיגו )תו"ס(.
משמע שאף שאין למערער עדים שדרו בו לא הוי מיגו,
אע"פ שמיגו דהעזה אמרינן ,הכא כיון שהם עדים בכה"ג
שמכחיש אותם המערער היו חייבים שבועה ,הוי נוגעים
בטענת מיגו.
כאו כיון שדיירים אלו הם עדים ,אם היה המערער מכחיש
אותם היו צריכים שבועה ולכן הם נוגעים בעדות שאם היו
אומרים לא דרנו היו צריכים שבועה.
נתיבות – ואף שכ"א מעיד לחברו וא"כ לכל א' יש עד
המסייע ,מ"מ לא הוו עד כיון שאינו נאמן בדיבורו לבד רק
ע"י שבועה.

אמרי לא דרנו.
ש"ך:

והטור – חולק ע"ז] .כן חולק הט"ז דל"א מיגו

בשנים[.
מ"מ התו"ס – פסקו כר"ח ,וכ"ד הרמב"ן ,מרדכי.

קמ  -יב

 .1י"א  -שאין עדות השוכרים מועיל אלא אם כן שכרו
בשטר ,אבל אם שכרו בלא שטר לא.
 .2וי"א  -דאפילו שכרום לשלשה שוכרים זה אחר זה לכולם בלא שטר
מצטרפים:

.1

ראב"ד :אין עדות השוכרים מועיל אא"כ שכרו
בשטר דאית ליה קלא ,אבל בלא שטר לא .כדאמרינן

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

לקמן )קמד/ב( ג' לקוחות )שכ"א דר שנה( מצטרפים
וכולם בשטר.
כ"כ בעה"ט.

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

בס"ד.

חו"מ
חלק ב9

הלכות חזקת קרקעות
המחזיק בקרקע חברו ,חזקת בתים וחנויות.

והרשב"א – מחלק,
אם שני שוכרים גרו בה יחד ג' שנים הוי חזקה אף
ששכרו בלא שטר.
אבל אם שנים גרו בה שנה ושנים גרו בה שנה ושנים
שנה – לא מצטרפים אא"כ שכרו בשטר.

.2

אבל הרב יונה – אפילו ישכירו ל ג' שוכרים זה
אחר זה מצטרפים אף בלא שטר ,ול"ד ללקוחות
ששם שם המוכר נקרא על הקרקע ואם לא לקחו
בשטר אין ידוע שלקחו ויכול המערער לומר לא
חששתי למחות לפי שלא היו דרים בה אלא כדרך
הגזלנים כ"א שנה.
אבל כאן בשוכרים ששם המשכיר על הבית וידוע
שמחמת המשכיר ירדו לתוכה היה לו למחות.
כ"ד הטור.

.1

אא"כ שכרו בשטר.

קמ 12 -

סמ"ע :והוא דעת הראב"ד שמדמה ללוקחים שקנה זה
מזה וכ"א החזיק שנה )קמד/ב(.
והי"א )ר' יונה( – ס"ל דשכירות שאני ששם המשכיר עליו
כל ג' שנים ,שהרי כ"א השכירה מהמחזיק .משא"כ
בלקוחות שכ"א לקח מחברו )ואף לקוח לא החזיק ג' שנים(,
ויכול לומר המערער לכך לא מחיתי מפני שראיתי כ"א
מחזיק רק שנה.
ויש עוד דעה שלישית )רשב"א( שמחלק,
אם שני שוכרים דרו בה ג' שנים יחד הוי חזקה אף בלא
שטר ,ואם לאו לא הוי חזקה.
וקשה שמשמע שדעת י"א קמא שהביא המחבר )ראב"ד(
ס"ל אף שדרו בה ב' שוכרים יחד ג' שנים לא הוי חזקה ,הרי
אף בלקוחות כה"ג הוי חזקה אף בלא שטר ?
וי"ל דשאני לקוחות שהם עצמם באים להחזיק שאומרים
שקנו מהמערער ,מש"ה ג' שנים בלא מחאה הוי חזקה,
משא"כ שוכרים שלא באו להחזיק על עצמם אלא על
המשכיר בזה יכול המערער לומר הייתי בטוח בדרים אלו
שלא יטענו שקר שקנו ממני ,ולכן לא מחיתי ,ומהמשכיר לא
ידעתי כיון שהיה בלא שטר.

קמ  -יג  .1רשב"א :עדות השוכרים מועיל אפילו לא דרו בו שניהם
ביחד אלא זה אב"ג וזה דה"ו .ואפילו היו ששה ,אחד בכל שנה  -עלתה
לו חזקה.
.2הגה :י"א שאם א.היה ידוע שהמערער היה דר בחדר הפנימי מן הבית וטוען שהיה
עובר דרך הבית החיצון ולכך לא מיחה במחזיק בבית החיצון ,אע"פ שיש לחדר הפנימי עוד
דרך מצד אחר ולא ידעינן אם עבר דרך הראשון  -אפילו הכי טענתו טענה ,וצריך המחזיק
להביא ראיה שלא עבר דרך בית החיצון )טור(.
.3וי"א דזה לא מבטל החזקה אלא אם כן טען כשרציתי הייתי משמש בכל בית הראשון,
והוצרכת לדחות מפני ולא החזקת בבית החיצון ,רק כשלא הוצרך לי )נ"י ומרדכי פרק חזקת(:

.2ב"ב)כט:(:

ההוא דא"ל לחבריה ,מאי בעית

בהאי ביתא ?
א"ל ממך קניתי ואכלתי שני חזקה.
א"ל אנא בשכוני גוואי הואי.
אר"נ :זיל ברור אכלתך.

פרשב"ם :בשכונ גוואי – חדרים פנימיים
היתה עיקר דרתי והייתי עובר דרכך ,והייתי משתמש
בבתי שדרת בו ברשותי ולכן לא מחיתי.
ברור אכילתך – אמר למחזיק שיביא עדים שגר
בה ג' שנים בלא המערער.
א.תו"ס :מיירי שלמערער עדים שהיה בשכוני
גוואי ,אלא שלא יודעים באיזה דרך היה יוצא.
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

שאם אין לו עדים כלל אין שומעים לו ,שאל"כ כל
מערער יטען אני דרתי עמך בבית הפנימי.
והרי"ף מפרש פירוש אחר.
בשכוני גוואי – הייתי בארץ מרחקים ואיך אתה טוען
שלקחת ממני זה ג' שנים ובאותו זמן לא הייתי במדינה.
ברור אכילתך – הבא עדים שהיית אתה והמוכר בעיר
אפילו יום אחד שיתכן שקנית ממנו באותו היום.
כ"ד הרמב"ם ,וכ"פ המחבר )קמו/יא(.

.3

ד"מ :מה שמשמע לפרשב"ם שאע"פ שלא היה
למערער רק דרך לעבור עליו מבטל חזקת כל הבית !

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

בס"ד.

חו"מ
חלק ב9

הלכות חזקת קרקעות
המחזיק בקרקע חברו ,חזקת בתים וחנויות.

√המרדכי )מהר"ם( – חולק ,דווקא כשאומר הייתי
משתמש בכל בית הראשון ,והוצרכת לדחות מפני
ולא החזקת בבית החיצון ,רק כשלא הוצרך לי.

.1

אפילו לא דרו בה שניהם יחד.

סמ"ע :דקי"ל כר"י בן קורחה )סנהדרין ל (:דעדי ממון
מצטרפים אפילו בקרקע.
ונראה שבזה )שאחד גר א,ב,ג והשני ד,ה,ו( לכו"ע אף
ששכרו ללא שטר הוי חזקה ,כיון שכ"א גר בו ג' שנים וע"י
צירוף נחשב כאילו גרו יחד.
אבל בדוגמא של שישה שכ"א גר שנה זה תלי במחלוקת
בסעיף י"ב.
והש"ך – מ"ש לכו"ע הוי חזקה אף בלא שטר – אינו
מדוקדק .והיינו שאף לרשב"א א"צ שטר ,מ"מ לראב"ד אף
כה"ג )שדרו ג' שנים( לא הוי חזקה ללא שטר )כמ"ש
הסמ"ע עצמו בסי"ב(.

.2

דר בחדר הפנימי

סמ"ע :והא דהשמיטו המחבר כיון שהרי"ף והרמב"ם
מפרשים הגמרא בעניין אחר )ראה בב"י(.

עובר דרך בית חיצון.

קמ 13 -

רשב"ם :פירוש והיה משתמש עמו בבית החיצון ,וטוען
גרת ברשותי ולכן לא מחיתי.
סמ"ע – משמע שגם היה משתמש עמו.
והמרדכי ) – (.3ס"ל שאף בכה"ג לא מבטל החזקה עד
שיטען "כשרציתי הייתי משתמש בכל הבית ואתה היית
נדחה ממני.",,,
אבל מהרא"ש ונמ"י – מוכח כרשב"ם ,שבהעברת דרך עליו
הוא השימוש עמו בבית .וכן משמע מהטור והרמ"א.

עובר דרך הבית.
ט"ז :וא"ת מה ראיה שעבר דרך הבית ,שמא בשעת
המכירה הניח לעצמו הדרך ?
וי"ל שעל המחזיק לברר חזקתו שלא תהיה שום סברא
בעולם לבטל חזקתו אפילו דרך שמא.
וא"ת מסתמא לא עבר המערער דרך כל החדרים רק
במקומות מסוימים ,א"כ לא מבטל חזקת המחזיק על הכל,
כמו סט"ו )שאם תפס מקום מסוים לא הוי חזקה על הכל( ?
וי"ל דשאני כאן שהמערער הבית שלו בברור אלא
שהמחזיק בא מכוח חזקת ג' שנים ,כאן אמרינן כל שיש טעם
למה המערער לא מיחה )כיון שיש לו מקום מסוים( מהני
ומבטלת כל חזקת המחזיק.
משא"כ סט"ו שאדם זר החזיק מקום מסוים ,ודאי השאר
שלו )ולא מבטל חזקת הבעלים(.
והנתיבות – שאני סט"ו שאינו טוען טענת קניין רק על
המקום המסוים ,משאכ"כ שטען שקנה הכל ,א"כ מה שעבר
דרכו הוי מחאה למקצת דהוי מחאה לכל.

קמ  -יד  .0החנויות של תגרים וכיוצא בהם שאין דרים בהם
אלא ביום .1 ,כיון שדר בהם ג' שנים ביום  -הרי זה חזקה.
.2הגה :וי"א דבעינן שהחזיק בהן ששה שנים ביום

)טור בשם הרא"ש והראב"ד בהשגתו והמגיד פי"ב

מטוען הרשב"א וכ"כ התוס'(.

 .3ויש מחלקים:
דאם היתה כבר חנות  -סגי בחזקת ג' שנים.
אבל אם היה כבר בית והוא עשה ממנה חנות  -צריך להחזיק בה ששה שנים ביום.
וכסברא זו נראה לי להורות:

.0ב"ב)כט:(:

אר"ה – ג' שנים שאמרו רצופות

ולא מפוזרות.
)שם( :חזקת בתים ג' שנים )ימים ולילות(.
ומודה ר"ה – בחנותא דמחוזא דליממא עבידא לליא
לא עבידא.
פרשב"ם :חנוותא – חנויות שמוכרים בהם
לחם ויין ,ואם טוען )ראיה אף ללילות( אין חוששים

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

לטענתו ,שאף שלא דר בה בלילות הוי חזקה לפי
שאין דירתם בלילות.

חנוותא דמחוזא.

.2

תו"ס – מועיל להם חזקה בפיזור  6שנים,
וקמ"ל דכיון שלא דרים בלילות מהני מפוזרות.
כ"כ הרא"ש ,ראב"ד ,רשב"א.
יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

בס"ד.

חו"מ
חלק ב9

הלכות חזקת קרקעות
המחזיק בקרקע חברו ,חזקת בתים וחנויות.

.1

והרמב"ם – ג' שנים סגי ,דכיון שאין תשמישם
אלא ביום דירת יום חשיבה כיום ולילה.
כ"כ ה"ה]הר"י מיגאש[ ,ש"ך)רמב"ן ,נמ"י] ,רשב"א[ (.

.3

והמרדכי :מחלק –
דאם היתה כבר חנות  -סגי בחזקת ג' שנים.
אבל אם היה כבר בית והוא עשה ממנה חנות  -צריך
להחזיק בה ששה שנים ביום.

.2

שהחזיק בהם שש שנים.

סמ"ע :ול"ד לרוכלים דקי"ל אף שיוצאים מביתם פעמים
הרבה שא"צ להשלים וסגי ב ג' שנים )ס"ח( !

קמ 14 -

שאני התם דאין זמן הביטול קבוע ,משא"כ בחנויות שכל
לילה בטל.
וא"ת הרי מקומות בית הכנסת )ס"ח( שזמן ביטולם קבוע
וא"צ להשלים ?
וי"ל שמקומות בית כנסת לא שייך תשמיש אחר כי אם
לשבת בשעת תפילה ,ודמי לאכילת פירות בשדה שכ"א
אכילת פירותיו לפי עניינו.
משא"כ בחנויות דשם בית עליו וראוי לדור בו גם בלילה,
ולכן צריך להשלים.

.3

אם היה כבר בית

סמ"ע :טעמו – שאם לא היה עושהו חנות היו גרים בו
ביום ובלילה ,מש"ה צריך להשלים הלילות.

קמ  -טו  .1רמב"ם :היה מעמיד בהמה במקום מסוים בחצר
חבירו ,או שהיה מגדל שם תרנגולים ,או מעמיד שם תנור וכיריים
ורחיים ,או שנתן שם זבלו ,בין שהעמיד שם מחיצה בין שלא העמיד:
אם נשתמש בדברים אלו וכיוצא בהם ג' שנים וטען על בעל החצר ואמר
אתה נתת לי מקום זה או מכרתו לי  -הרי זה חזקה.
.2הגה :ריב"ש :ואפילו היה לו חלק בחצר בשותפות אם הוא מקום שדרכן להקפיד בזה ,או
שעשו שאר דברים שדרך להקפיד עליו ולא הקפידו עליו  -הוי חזקה למה שהחזיק.

.0

ב"ב)נז :(.משנה – היה מעמיד בהמתו
בחצר או תנור וכריים ,ומגדל תרנגולים ונותן זבל
בחצר – אינה חזקה.
אבל עשה מחיצה לבהמתו גבוה עשרה טפחים וכן
לתנור וכן לכיריים וכן לריחים ,הכניס תרנגולין לתוך
הבית ועשה מקום לזבלו עמוק שלשה או גבוה
שלשה  -הרי זו חזקה.

פרשב"ם:

האי חזקה חזקת ג' שנים.

מעמיד בהמה – וכן הנך מטלטלים ,ואינם תשמיש
של קבע ואין בעל החצר מקפיד ,ולכן לא הוי חזקה.
עשה מחיצה – הוי חזקה ויכול לטעון על תוך
המחיצות "לקוח הוא".
הכניס תרנגולים – לתוך בית חברו ג' שנים ,גם
ע"ז מקפיד ואם לא מיחה הפסיד.
גמ :מ"ש רישא )שאין לו חזקה( ומ"ש סיפא ?
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

אר"נ אמר רבה בא אבוהו  -הכא בחצר השותפין
עסקינן דבהעמדה כדי לא קפדי ,אמחיצה קפדי.
והא תנן השותפין שנדרו הנאה זה מזה אסורין ליכנס
לחצר ?
אלא אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה  -הכא
ברחבה של אחורי בתים עסקינן דבהעמדה כדי לא
קפדי ואמחיצה קפדי.
רב פפא אמר  -אידי ואידי בחצר השותפין ואיכא
דקפדי ואיכא דלא קפדי גבי ממונא לקולא גבי
איסורא לחומרא.
רבינא אמר לעולם לא קפדי והא מני ר' אליעזר היא
דתניא ר' אליעזר אומר אפילו ויתור אסור במודר
הנאה.
פרשב"ם :חצר השותפים – שבאיש זר בכל
גוונא קפדי ולכן הוי חזקה כשלא מיחה ,בחצר

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

בס"ד.

חו"מ
חלק ב9

הלכות חזקת קרקעות

קמ 15 -

המחזיק בקרקע חברו ,חזקת בתים וחנויות.

השותפים עומד לכניסה וליציאה ולא להעמיד שם
בהמותיו לזמן מרובה.
ברחבה – דלא קפדי על העמדה ,אבל בחצר שלפני
הבתים צריך מקום לכניסה ויציאה קפדי.
ב"י :וס"ל להטור כר"נ ברחבה.
א .אע"פ שבחצר השותפים קפדי ,ברחבה לא
קפדי בהעמדה.
ב .וברחבה דשרו היינו בשותפים ,אבל באדם זר
גם ברחבה קפדי אפילו בהעמדה.
כ"פ הרא"ש כתירוץ הרחבה.

.1

אבל הרי"ף – לא כתב תירוץ הרחבה )כיון
שיש תירוצים נוספים( .ול"ש רחבה או חצר בשותפים
לא קפדי אא"כ עשה מחיצה .ואיש זר בחצר אפילו
תשמיש ללא מחיצה קפדי.
כ"ד הרמב"ם והרמ"ה.

היה מעמיד.
.1
באר הגולה :הב"י לא

הביא מקור לדין זה .ונ"ל
שהרמב"ם ס"ל שהמשנה )נז (.מיירי בחזקה לאלתר ,אבל
בחזקת ג' שנים ל"ש חצר או רחבה בין להעמיד או עשה
מחיצה בכל גוונא הוי חזקה ,דס"ל כרבי יוחנן משום רבי
בנאה )נז (:בכל שותפים מעכבין.

היה מעמיד
הש"ך :לפענ"ד נראה עיקר שר"נ בתירוץ של הרחבה
חזר מהתירוץ דמיירי בחצר השותפים.
ועוד נראה עיקר כהרמב"ם שפסק כתירוץ רב פפא ורבינא.

בין שהעמיד
סמ"ע :המחבר קיצר כאן ,וכלל הדברים הוא :
בחצר חברו – אין חילוק בין מחיצה או העמדה ,כל שהחזיק
ג' שנים ובא בטענה הוי חזקה ,וכל שלא החזיק ג' שנים לא

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

הוי חזקה אפילו העמיד מחיצה ,דאמרינן דרך שאלה העמיד
מחיצה לזמן מה )דכיון שרוצה להחזיק בגוף הקרקע בעינן
ג' שנים וטענה(.
בחצר השותפים – הפוך ,אין תלוי ב ג' שנים אלא בעמדת
מחיצה :
אם העמיד מחיצה – הוי חזקה לאלתר ששותף גם מקפיד על
המחיצה ואם לא מיחה הוי חזקה דמחל משא"כ בזה שאין
דרך למחול ]נתיבות – כיון שהשותף לא בא בטענה על גוף
הקרקע ,אבל אם בא בטענה על גוף הקרקע שהשני לא
ישתמש במקום זה שקנה אותו לגמרי בעינן ג' שנים וטענה[.
לא העמיד מחיצה – אפילו החזיק ג' שנים ובא בטענה לא
הוי חזקה.

סיכום:

העמיד

אחר ג' שנים
ובא בטענה
העמיד
עשה
מחיצה
הוי חזקה

תוך ג' שנים

לא הוי
חזקה

לא הוי
חזקה

עשה
מחיצה
לא הוי חזקה

חצר
חברו
חצר
הוי
השותפים חזקה
לאלתר

סיכום :חצר חברו
חצר השותפים

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

הוי
חזקה

– תלוי בחזקת ג' שנים.
– תלוי במחיצה.

בס"ד.
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קמא 1 -

סימן קמא :חזקת שדה הלבן והאילן.
ובו כ

סעיפים.

) ב"ב :כח ,כט ,לו  -לח(.

קמא  -א

 .1שלש שנים שאמרו מיום ליום ,אפילו היו חסרים
יום אחד לא החזיק ומסלקין אותו ממנה.
בד"א בקרקע שהם עושים פירות ]תמיד[ הבתים והחצרות והבורות
והשיחין והמערות והחנויות והפונדקאות והמרחצאות והשובכות ובתי
הבדים ובתי שלחין ]פירוש בתי הבדים :שעוצרין שם הזיתים ,ופירוש בתי השלחין:

שדות שצריך להשקותן ביד )תרגום עיף ויגע )דברים כה ,יח( משלהי ולאי ואותיות אהח"ע
מתחלפות( ,ופירוש שדה הבעל :שדה שהגשמים משקין אותה והרי הן לה כבעל הנותן הריון
לאשתו להולידה ולהצמיחה[ שמשקין אותם תמיד וזורעים בהן ונוטלים )תמיד ראשון

ראשון מיד שגדל – סמ"ע( ,והגנות והפרדסים ,וכן עבדים המהלכים.
.2אבל שדה הבעל שהיא שותה מי גשמים בלבד )שלא נותנים פירות תדיר( ושדה אילן
 אינה מיום ליום ,א .אלא כיון שאכל שלש תבואות ממין אחד הרי אלוכשלש שנים.
כיצד :היתה שדה תמרים וגדר שלש גדרות ,או שדה ענבים ובצר שלשה
בצירות ,או שדה זיתים ומסק שלשה מסיקות הרי אלו כשלש שנים,
והחזיק )כדלקמן סי"ח( ,ואפילו היו האילנות רצופים ולא היה ביניהם מרחק
כראוי שהרי סופן ליבש ,הואיל ואכלן שלשה ]תבואות[ החזיק.

ב.הגה :ויש אומרים דגם בשדה בעל ושדה אילן בעינן חזקה ג' שנים )טור בשם הרא"ש ורבנו יונה( וכן
נראה לי להורות:

.1

ב"ב)כח :(.משנה  -חזקת הבתים והבורות
והשיחין והמערות והשובכות והמרחצאות ובית הבדין
ובית השלחין והעבדים וכל שהוא עושה פירות תדיר
חזקתן שלש שנים מיום ליום.

.2

שדה הבעל חזקתה שלש שנים ואינן מיום ליום.

פרש"י :בית השלחין – מתוך שהמעיין בתוכו
ומשקים אותה תדיר עושה פירות תדיר ,וכל דבר
שעושה פירות תדיר צריך להחזיק ג' שנים מיום
ליום.
שדה הבעל – שמסתפקת במי גשמים ואינה עושה
פירות רק פעם בשנה ,חזקתה ג' שנים וא"צ מיום
ליום.

)שם(:

א"צ מיום ליום
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

ר' ישמעאל אומר – ג' חודשים בראשונה ,ג'
חודשים באחרונה ויב"ח באמצע ,הרי י"ח חודש הוי
חזקה.
ר"ע אומר – חודש בראשונה וחודש באחרונה
ויב"ח באמצע הרי י"ד חודש.

גמ)לו:(:

השיטות לדעת חכמים

אר"י א"ר – זו דעת ר"י ור"ע ,אבל חכמים אומרים
חזקתן ג' שנים מיום ליום.
ור"י אמר שמואל – אבל חכמים אומרים עד
שיגדור ג' גדירות ויבצור ג' בצירות וימסוק ג'
מסיקות.
מאי בנייהו :אמר אביי – דקל נערה א"ב ,שעושה
פירות ג"פ בשנה.
יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

בס"ד.
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דקל נערה:
פרשב"ם :דקל ילדה

ובפחות מג' שנים טוענת
ג"פ .לשמואל – הוי חזקה ב ג' גדירות אף תוך ג'
שנים ,ולרב – בעינן ג' שנים מיום ליום.
ור"ח פירש – דקל נערה שמשיר פירותיו )קודם
בישולן ומתמתק אח"כ בחמה( .לשמואל לא הוי
חזקה שהרי לא גדר ,ולרב – הוי חזקה שהרי החזיק
ג' שנים .כ"כ הרב האי.
ל"א דקל נערה דולפרין שעושה פירות פעמים
בשנה .לשמואל – בשנה ומחצה הוי חזקה ,ולרב לא
הוי חזקה עד ג' שנים.

להלכה.
ב.הרא"ש – כשמואל לפירוש ראשון של ר"ח ורב
האי .שאם לא גדר לא מהני כלל.
ומ"מ אף אם גדר מ"מ בעינן ג' שנים מיום ליום ,ולא
בא שמואל אלא לאפוקי דקל נערה דלא מהני אף ב
ג' שנים.
א.והרמב"ם – כשמואל כל"א דר"ח ,שבשדה לבן
ושדה אילן כיון שאכל ג' תבואות ממין אחד הוי חזקה
אף תוך ג' שנים.
כ"ד הרמ"ה.

קמא 2 -

ב"י :וא"ת בב"ב)כט (.טעמא ד ג' שנים הוי חזקה שיותר
מ ג' שנים אינו שומר שטרו .וא"כ אף שאכלה ג' תבואות
כל שלא עבר ג' שנים נאמר לו "הראה שטרך" !
ותירץ נמ"י – לא בשנים תלוי הדבר אלא באכילת פירות,
וכיון שאכל ג' פירות ולא מיחה בו בטוח הוא שלא ימחה
שוב.
והראיה שם)לו (.תפתיחא )ארץ שאינה מוציאה כדי זרע(
אף שהחזיק ג' שנים לא הוי חזקה )רואים שלא תלוי ב ג'
שנים אלא באכילת פירות(.

.1

עושים פירות תדיר.

סמ"ע :גם בית הבד מיקרי עושים פירות תדיר ,שיש
בנ"א שמצניעים כל השנה ודורכים מעט מעט.

וזורעים בהם ונוטלים.
סמ"ע :ונוטלים – זוהי הגירסה הנכונה ולא נוטעים .ור"ל
שנוטלים תמיד ראשון ראשון מיד אחר שגדל.

וכן עבדים המהלכים.
סמ"ע :פירוש לאפוקי קטנים שאינן מהלכים ולאפוקי
בהמות שלמחבר אין להם חזקה.

2א .שאכל ג' תבואות.
סמ"ע :טעמו – כיון שאין גדל בהם פירות רק פעם בשנה
כל שאכל ג' פירות וזה שתק הרי כ ג' שנים.

קמא  -ב  .1ג' שנים שאמרו צריך ]שיהיו[ רצופות זו אחר זו ,הרי
שהחזיק בשדה וזרעה שנה והוביר שנה )פירוש :הניחה שממה תרגום והאדמה
לא תשם )בראשית מז ,יט( לא תבור( אפילו עשה כן כמה שנים  -לא החזיק:
קמא  -ג  .2היה דרך בני אותו המקום להוביר ,אף על פי
שמקצתם זורעים שנה אחר שנה  -הרי זה החזיק ,ואע"פ שהשלוש
שנים שאכל הן מפוזרות ,שהרי הוא אומר לא הוברתי אותה אלא כדי
שתעשה הרבה בשעת הזריעה:

.1

ב"ב)כט :(.אר"ה – שנים שאמרו הוא
שאכלן רצופות ,לאפוקי אם אכלן מפוזרות.

.2

ומודה ר"ה – באתרא דמובירי באגי.
פשיטא ? ל"צ דאיכא דמובר ואיכא דלא מובר ,וההוא
גברא מוברה .מד"ת שיכול התובע לומר לו :אם
היתה השדה שלך היית צריך לזורעה כל שנה .קמ"ל

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

שיאמר לו שדה אחת בכל הבקעה אינו יכול לשומרה
לבד ,א"נ כך נוחה לי שעושה אח"כ יותר פירות.
פרשב"ם :מוברי באגי – במקום שנוהגים
לזרוע שנה ולהוביר שנה שלא להכחיש הקרקע,
שהרי החזיק כמו כולם ,מיהו שנה שהובירה אינה
עולה לחשבון.

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

חו"מ
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שדה אחת בכל הבקעה – שדה א' זרועה בתוך
בקעה גדולה איני יכול לשים שם שומר לבדי אבל

קמא 3 -

כשכולם זרועות שוכרים שומר אחד לכולם.

קמא  -ד  .1אכלה שלש שנים רצופות באתרא דמוברי:
א .יש מי שאומר  -דהוי חזקה .ב .ויש מי שאומר  -שאינה חזקה:

.1

טור :אכלה שלש שנים רצופות באתרא דמוברי:

א.הרב ישעיה

– כ"ש דהוי חזקה ,דכ"ש שהיה לו

למחות.

ב.ולא נהירא – לא הוי חזקה שיכול המערער
לומר גילית דעתך שאינה שלך שעשית כמו גזלן
ששומט ואוכל כמה שיכול ואינו חושב לשנים הבאות,
מפני שיודע שלא נשאר בדיו.
כ"פ הט"ז.

קמא  -ה

 .1נרה שנה אחר שנה אפילו כמה שנים ,הואיל ולא
נהנה בה אינה חזקה.
 .2וכן אם פתח בה שבילי המים ופתח בה ושדד בלבד ,הואיל ולא אכל
פירות ,אינה חזקה.
.1ב"ב)לו:(.

מחלוקת בניר )חרישה בלבד( אם

הוי חזקה.
ב"י – משמע שלמסקנה לא הוי חזקה ,וכ"ש אם
הובירה.
כ"פ הרי"ף ,רא"ש ,רמב"ם.

).2שם(:

אר"נ – תפחיתא לא הוי חזקה.

ופירש הרב האי – שפתח בה צינורי מים לתקן
השדה אע"פ שמהנה השדה ,כיון שאין הנאה
למחזיק באותה עבודה.
כ"כ הרמב"ם.

.2

ושדד בלבד.

סמ"ע :פירוש חרשה והחליקה אחר חרישה בכלי העשוי
לכך ,ופסוק הוא בישעיה.

קמא  -ו
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

חו"מ
חלק ב9

בס"ד.

הלכות חזקת קרקעות
חזקת שדה הלבן והאילן

קמא 4 -

 .1זרעה ולא הרוויח בה כלום אלא זרע כור ואסף כור -
לא החזיק שהרי לא נהנה.

.2
.1ב"ב)לו:(.

)אבל אם הוציא עליה הוצאות ממקום אחר עד שלא הרוויח בה אין מבטל החזקה(.
אר"נ

– אפיק כורא ועייל כורא

לא הוי חזקה.

.2

רשב"א בת' :אם הקרקע הוציאה כוחה
)שגדל מה שנזרעה בתוכה( אע"פ שהוציא הוצאות
ממקום אחר אין זה נקרא מכחישות הקרקע )והוי
חזקה( ,שהרי בימנו שיש הרבה מיסים עד שאין
הפירות מספיקות למיסים ואפ"ה עלתה לו חזקה.
ועוד אכלה עורלה וכלאים )סי"א( הרי הוציא הרבה
הוצאות ואכל רק את הזמורות ,ועכ"ז הוי חזקה ,לפי
שזה אכל כדרך הבעלים שמוציאים הוצאות בשני

עורלה אע"פ שאוכלים רק דמי עצים ,לפי שאין זה
בכלל כחישות הארץ.

.1

לא הרוויח כלום

ט"ז :קשה – והרי כבר כתב דין תפחיתא ?
ויש לחלק שכאן מיירי שהצמיחה הרבה אלא שלא אכל
יותר ממה שזרע שאינה חזקה לפי שלא אכל אלא מה שזרע.
ותפחיתא היינו שלא הצמיח יותר.

קמא  -ז

ירושלמי :ראוהו חורש קוצר מעמר זורה ובורר ולא ראוהו
מכניס פירות  -אינה חזקה:

קמא  -ח

 .1רמב"ן :משמועה זו למדנו אם בנה אדם חורבתו של
חבירו ג' שנים או שנה אחת מג' שנים ]ודר בו ב' שנים[ לא עלתה לו חזקה.
 .2הגה :וכן אם תיקן השדה בהשקאת מים ,יש אומרים דלא הוי חזקה )כ"כ הרשב"א בת'( כיון
שאין הנאה למחזיק באותה עבודה ,א.וכן אם זרעה בלא חרישה יש אומרים דלא הוי חזקה
)כל זה בטור(:

).2שם(:

אר"נ – תפחיתא לא הוי חזקה.

ופירש הרב האי – שפתח בה צינורי מים לתקן
השדה אע"פ שמהנה השדה ,כיון שאין הנאה
למחזיק באותה עבודה.
כ"כ הרמב"ם.
ורשב"ם פירש – ארץ רעה ומלאה בקעים ,שאין
מוציאים ממנה אלא כדי הזרע.

א.ור"ח פירש – שלא חרשה אלא הוגשמה
ונשבה הרוח וזרח השמש ונבקעה וזרע בה.

.2

בהשראת מים.

סמ"ע :וכ"כ המחבר )ה( לשון הרמב"ם.

קמא  -ט
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

בס"ד.
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קמא 5 -

 .1ניר )שדה חרושה( לא הוי חזקה ,ואפילו אותם ימים שנר
בהם אינם עולים לחשבון שלש שנים של חזקה )שאף שאכל אח"כ פירות בשני חזקה(,
שאין מונים אלא משעת זריעה ואילך.
 .2ויש חולקים )וסבירא להו דמשעת כניסה לשדה מונין לה ג' שנים הואיל ולבסוף אכל
הפירות (

)טור בשם המפרשים והרא"ש(:

.1

רמב"ן :ניר לא הוי חזקה ,ואפילו אותם ימים
שנר בהם אינם עולים לחשבון שלש שנים של חזקה
)שאף שאכל אח"כ פירות בשני חזקה( ,שאין מונים
אלא משעת זריעה ואילך.
לפי שבשעה שנרה לא נהנה מהקרקע אלא מהנה,
ואין חזקה למהנה כדאיתא בירושלמי.

.2

הרא"ש :משעת כניסה לשדה מונין לה ג'
שנים הואיל ולבסוף אכל הפירות .והראיה:

קמא  -י

-

מבנות שוח )סט"ז( )שעושה פירות א' לשלוש
שנים(.
ועוד לרמב"ן למה מתחיל למנות משעת זריעה,
יתחיל למנות משעת הכנסת פירות.

 .2ויש חולקים.
סמ"ע :גם על ס"ח חולקים ,שאף אם בנה כמעט ג' שנים
ולבסוף ג' שנים נכנס לשם הוי חזקה ,שהבניין היה לצורך
מגורים ,דומיא דבנות שוח )סט"ז(.

 .1אכלה שחת
לבהמות(  -לא החזיק ,ואם היו בני המקום דרכן לזרוע לשחת מפני שדמיו
יקרים ,הרי זה חזקה.
)פירוש :תבואה שלא הביאה שליש וקוצרין אותה

.2הגה :הטור  -וכן אם באתה לידו בעודה שחת ,כשיגיע השנה הג' מיום ליום הוי חזקה,
אע"פ שלא יאכלנה בשלישית אלא שחת:
.1ב"ב)לו :(.א"ר יוסף

– אכלה שחת לא הוי

חזקה.

אמר רבא

– ואי בצואר מחוזא )שם מקום( הוי

חזקה.
פרשב"ם :אכלה שחת – שלא המתין לה עד
שתגדל התבואה אלא קצרה והאכיל בהמותיו שחת
ג' שנים – אינה חזקה ,שלא אכל כדרך שאוכלים
בנ"א.
בצואר מחוזא – אם השחת היה במקום צואר
מחוזא שעשירים הם ויש להם בהמות הרבה ודרכם
להאכיל בהמותיהם שחת
הוי חזקה – שהרי אכל כדרך שבנ"א אוכלים.
הטור :והוא שהמתין לקוצרה עד שנעשו גבעולים בעינן
שאינו חוזר וגדל ,אבל קצרה בעודה ירק שחוזר וגדל
וקצרה אח"כ – הוי חזקה )וכ"ה בתו"ס(.

.1

אכלה שחת – לא החזיק.
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

סמ"ע :והטור כתב דווקא כשהמתין מלקצרה עד שנעשה
גבעול בעינן שאני חוזר וגדל.

.2

יאכלה בשלישית שחת

סמ"ע :פירוש רק בשנה שלישית אוכלה שחת אבל
בשנים קודמות הספיק לאכול ג"פ תבואה גמורה.
כגון שנכנס לקרקע בתמוז ואז היה שחת ,באלול אכל
תבואה גמורה ,וכן אכלה בשנייה ושלישית ,ועדיין השדה
בידו רק שנתיים ושני חודשים ,בסוף שנה ג' בתמוז אכלה
שחת – הוי חזקה ,ולא בעינן שיאכל כל התבואות ג' שנים
תבואה גמורה.
משא"כ ברישא ) (.1מיירי שאכל שחת גם ג' שנים ראשונות
או שנה אחת מהם מש"ה לא הוי חזקה.
ואף שהמחבר )א( שפסק שדי ב ג' תבואות של ג' שנים אף
שלא החזיק ג' שנים ,כאן הרמ"א קמ"ל שאפילו לי"א )שם(
דבעינן ג' שנים מיום ליום מודים כאן.
והט"ז – תימה ,אם אכלה ג' תבואות פשיטא ?
אלא י"ל שבתחילה אכל שחת ואינו נספר לשנות חזקה,
ואכל ב' תבואות ובסוף שוב אכל שחת – הוי חזקה ,כיון

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

בס"ד.
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להמתין מלמחות.

קמא  -יא

 .1אכלה ערלה ,שביעית וכלאים אע"פ שנהנה
בעבירה  -הרי זה חזקה.
 .2ויש חולקין  -וסבירא להו דלא הוי חזקה אלא אם כן אכל הזמורות או כיוצא בזה שאין בו
איסור )טור ושכ"כ הרא"ש(:

.0ב"ב)לו:(.

אכלה ערלה שביעית וכלאים –

אינה חזקה.
פרשב"ם :אכלה ערלה – א' מהשנים וכ"ש ג'
שנים .ערלה וכלאים אכילתם באיסור ושביעית הפקר
לכל ,ולא מיחה.
ור"ח גורס – לא הוי חזקה.
ולא נראה.

.2

והתו"ס :לר"י נראה עיקר כגירסת הר"ח
ואיירי שאכלה זמורות )ולכן הוי חזקה( אבל אכילת
פירות לא הוי חזקה.
כ"ד הרא"ש – שבאכילת זמורות הוי חזקה ,אבל
אכילת פירות באיסור לא הוי חזקה.

.1

אבל הרמב"ם  -אכלה ערלה ,שביעית
וכלאים אע"פ שנהנה בעבירה  -הרי זה חזקה.
והראב"ד – השיגו.

.2

אא"כ אכל זמורות.

ש"ך :ואפילו הוציא יותר משווי הזמורות.
וכ"מ מת' הרשב"א.

אכל זמורות.
סמ"ע :דווקא בערלה ושביעית ,אבל בכלאים אף זמורות
אסורים כל שהוסיפו אחד ממאתיים.
משכחת היתר זמורות כגון שהיה הכרם נטוע ואח"כ זרע
בצידו וגדל הפרי באיסור ,אבל הזמורות שהיו גדולים לא
הוסיפו אחד ממאתיים ומותרים.

קמא  -יב היה המקום שהחזיק בו סלע או חלמיש שאינו ראוי
לזריעה  -צריך ליהנות בו בדבר הראוי לו ,כגון שישטח בו פירות או
יעמיד בו בהמה וכיוצא בזה ,ואם לא נהנה בו בכל אותם השלש שנים
בדבר הראוי לו ,לא החזיק:
ב"ב)כט :(:א"ר ביב בר אביי

– אלא מעתה

צונמא במה יקנה ?
באוקמי בה חיותא ומטשח בה פירי.

משטח בה פירי
ערוה"ש :וקרקע הראויה לזריעה אין לו חזקה בשטיחת
פירות אלא בזריעה ,דאין בעל השדה שוטח במקום שראוי
לזריעה.

קמא  -יג
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

הלכות חזקת קרקעות

חו"מ
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שדה שהיתה מוקפת גדר ובא זה שהחזיק בה וזרע
חוץ לגדר ונהנה בכל מקום שאינו שמור ,אע"פ שאכלו שנה אחר שנה -
לא עלתה לו חזקה.
והוא הדין לכל הזורע מקום שאינו שמור אלא רגל חיה ויד כל אדם
מצויים בו:
ב"ב)לו :(.א"ר יהודה – האי מאן דאחזיק
מגודא דערודי ולבר – לא הוי חזקה ,מ"ט? מימר
אמר כל דזרע עדורי אכיל ליה.
פרשב"ם :ערודי – חיות השדה באות ואוכלות
מה שזורעים בקצות השדה ,ויש שגודרים השדה
ומניחים קרקע מבחוץ ומה שצומח באות חיות השדה
ואוכלות ולא נכנסות לשדה.

לא הוי חזקה – אם אדם החזיק בהם אינה חזקה,
דלא איכפת לבעל השדה למחות ,שלא החזיק כדרך
שמחזיקים בנ"א.
רמב"ם :ה"ה החזיק בכל מקום זרוע שרגל חיה
ורגל כל אדם מצויים בו.

קמא  -יד אכלה כולה חוץ מבית רובע
לזרוע בו רובע הקב(  -החזיק בכולה חוץ מאותו בית רובע שלא נהנה בו,
ואפילו היה חלמיש בתוך השדה הואיל ולא נשתמש בו כראוי ,אין לו בה
חזקה ,ואם היה פחות מבית רובע בטל אגב השדה:
)פירוש :שיעור קרקע כדי שיוכל

ב"ב)כט :(:אמר רבא – זרעה כולה חוץ מבית
רובע – קנה כולה חוץ מבית רובע.

הרא"ש – אבל פחות מבית רובע קני ליה אגב
קרקע ,כיון דלא הוי דבר חשוב.

קמא  -טו

אם האילן משיר פירותיו קודם שילקטם אע"פ
שעמדו על האילן עד שגדלו כל צרכם ,אינה חזקה )דלא הוי חזקה אלא עד

שילקט הפירות בידו( )טור(:

גמ)לו:(:

השיטות לדעת חכמים

אר"י א"ר – זו דעת ר"י ור"ע ,אבל חכמים אומרים
חזקתן ג' שנים מיום ליום.
ור"י אמר שמואל – אבל חכמים אומרים עד
שיגדור ג' גדירות ויבצור ג' בצירות וימסוק ג'
מסיקות.
מאי בנייהו :אמר אביי – דקל נערה א"ב ,שעושה
פירות ג"פ בשנה.

רשב"ם)ר"ח( – דקל שמשיר פירותיו קודם גמרן:
לשמואל – דבעינן ג' גדירות לא הוי חזקה שלא גדר.
ולרב – כיון שהחזיק ג' שנים הוי חזקה.
√ הרא"ש)רבי האי( – דקל שמשיר פירותיו
קודם שילקטם אע"פ שעמדו על האילן עד שגדלו כל
צרכם ,אינה חזקה )דלא הוי חזקה אלא עד שילקט
הפירות בידו(.

דקל נערה

קמא  -טז
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

בס"ד.
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הרא"ש :היתה השדה נטועה אילנות שאין עושים פירות
אלא אחת לשלש שנים כגון בנות שוח )פירוש :מין תאנים לבנות( – י"א
אומרים שאם התחיל בשני חזקה בשנה הראשונה שחנטו ונעל וגדר
השלשה שנים ותיקן צרכי האילנות ואכל הפירות בשנה השלישית ,הוי
חזקה:

קמא  -יז11
 .1שדה אילן שהיה בו שלשים אילנות בתוך בית ג'
סאין ,ואכל :עשרה בשנה ראשונה ,ועשרה בשנה שנייה ,ועשרה בשנה
שלישית  -הוחזק בכל.
א.והוא שיהיו עשרה שאכל מפוזרות בכל הבית שלש סאים ,ב.ולא
הוציאו שאר האילנות פירות ]באותה השנה[ ,אבל אם הוציאו שאר האילנות
פירות ולא אכלן  -לא הוחזק אלא במה שאכל.
 .2בד"א )שלא הוי חזקה כשלא אכל כל הפירות( כשאכל הוא מקצת הפירות ובזזו העם
שאר הפירות ,אבל אם הניח פירותיהם עליהם הואיל ואכל אילן מכאן
ואילן מכאן מכל השדה  -החזיק בכל השדה אע"פ שלא אסף כל
פירותיהם.

.0

ב"ב)כח :(.שדה

הבעל חזקתה שלש שנים

ואינן מיום ליום.

א"צ מיום ליום
ר' ישמעאל אומר – ג' חודשים בראשונה ,ג'
חודשים באחרונה ויב"ח באמצע ,הרי י"ח חודש הוי
חזקה.
ר"ע אומר – חודש בראשונה וחודש באחרונה
ויב"ח באמצע הרי י"ד חודש.

.1

אמר אביי :מרבי ישמעאל נשמע לרבנן – אם
היו לו ל' אילנות ממטע עשרה לבית סאה ,אכל
עשרה בשנה זו ,עשרה בשנה שניה ,ועשרה בשנה
שלישית – ה"ז חזקה.
שהרי לרבי ישמעאל חד פירא הוי חזקה מכולהו ,ה"נ
הוי חזקה הני להני והני והני.
ב.וה"מ דלא הוציאו השאר פירות ,אבל הוציאו ולא
אכל לא הוי חזקה.
והוא דבזא בזוזי.
פרשב"ם :לר"י הוי חזקה  -בשנה אחת
בשלוש לקיטות בשלוש מקומות )כנס תבואתו ,מסק
זיתיו ,כנס קייצו(.
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

נשמע לרבנן – שחולקים עליו ומצריכים ג' שנים
אבל במה שזה חזקה לזה לא חולקים.
ה"ז חזקה – כמו שהחזיק ג' שנים בכל שדה ,שהרי
אוכל בכל שנה מה שגדל בו.
לר"י חדא פירא הוי חזקה לכולהו פירא – מה
שאכל זיתים מהני לתבואה והקיץ ,כאילו החזיק
בכולם ,וכן לכולם ,ואע"פ שלא החזיק כולם פ"א .ה"נ
עשרה אילנות של שנה ראשונה חשובים כאילו
החזיק כל השלושים.
וה"מ  -דהוי חזקה כשלא הוציאו האחרים פירות רק
אלו עשרה ,דומיא דר"י שמלקט מה שהוציא הקרקע,
וכגון בנות שוח שמוציאות אחת ל ג' שנים.
אבל הוציאו – כל האילנות ולא אכל רק עשרה.
לא הוי חזקה – דכיון שלא אכל כל הפירות גילה
דעתו שהשדה אינה שלו וירא להחזיק הכל.

והא דבזא בזוזי.
א.רשב"ם – פירוש עשרה שאכל מפוזרות בכל
בית ג' סאים ג' לבית סאה ,שנמצא מחזיק בכל
השדה .אבל אם אכל עשרה ביחד בבית סאה זו

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

בס"ד.
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והשניה בבית סאה האחרת – אינה חזקה ,דכל בית
סאה חשוב שדה בפ"ע ולא הוי חזקה מזו לזו.
כ"כ הרא"ש – וכן צ"ל לפר"ח ,וכ"ד תו"ס)ר"י(,
הרמ"ה.

.2

אבל הרמב"ם – הוציאו שאר אילנות פירות
ואכל הוא מקצת ובזזו שאר העם שאר הפירות – לא
הוי חזקה.
אבל הניח פירותיו עליהם הואיל ואכל באילנות
מפוזרות בכל השדה – החזיק בכל.

.1

ל' אילנות בתוך בית ג' סאין.

סמ"ע :ה"ה דבעינן שבכל בית סאה ג' אילנות מפוזרות.
]כלומר :צריך שיהיו העשרה מפוזרים ,ג' בכל בית סאה,
וגם בתוך הבית סאה יהיו ג' מפוזרים [.
כ"כ הטור)ר"י( ,וכ"ד הרמב"ם.

א.
סמ"ע:

מפוזרות

ה"ה אם אכל רק בית סאה עם י' אילנות ואכל
בכל שנה ג' מפוזרות ,ובשנה ג' אכל ד' הוי חזקה.

ב.

ולא הוציאו שאר אילנות פירות.

קמא 9 -

סמ"ע)טור( :כגון בנות שוח שעושה פרי אחת ל ג'
שנים .ועשרה שאוכל בשנה חנטו כבר לפני ב' שנים ושל
שנה שנייה חנטה אשתקד ושל שנה שלישית חנטה בשנה
ראשונה של חזקה.

לא החזיק אלא במה שאכל.
קשה:

הרי מה שאכל אין חזקה כלל ,שהרי לא אכל ג'

שנים ?
סמ"ע – ודאי כיון שאינו מצטרף לאכילה של שנה אחרת
גם לעצמו לא הוי חזקה .אלא ר"ל אין לו חזקה רק לפירות
דשמיט ואכיל שנה שעברה ,אבל לא לפירות של שנים
אחרות.
והש"ך – ואינו מחוור ,אם אינו חזקה למה לא ישלם על
הפירות שאכל.
אלא נ"ל דמיירי שאכל עשר אילנות במקום אחד ג' שנים
רצופות ואח"כ אכל גם האחרים ,קמ"ל דלא הוי חזקה
לאחרים כיון שלא אכל כל פירות האחרים ,ורק לזה
שהחזיק הוי חזקה.
ובפרישה – לכך החזיק אותם שאכל בשנה ג' דמיירי
בבנות שוח דהוי חזקה בכה"ג )סט"ז( ,אא"כ לא נעל וגדר.

.2

אע"פ שלא אסף כל הפירות.

ש"ך :ולדברי הרשב"ם והראב"ד והטור וש"פ – בכל
עניין אין לן חזקה אא"כ לא הוציאו פירות.

קמא  -יז2

 .1 2הגה :הטור  -ודוקא שנטועים ]עשרה[ לבית סאה ,אבל אם מגיע
יותר מבית סאה לעשרה ואכלן מפוזר  -לא החזיק בקרקע רק הצריך לאילנות.
.2רשב"ם :ויש אומרים דהוא הדין אם היו רצופין יותר מעשרה לבית סאה.
א.ר"י ,רמ"ה :ויש אומרים דבכהאי גוונא הוי חזקה אא"כ היו תוך ארבע )כל זה בטור(:
2א .אא"כ היו תוך ד"א.
טור)רשב"א( :דאז הוו כעקורין.

תוך ד"א.
פרישה :ר"ל שאין אחד רחוק מחברו ד"א.

ואע"פ שאם אכל כולם ג' שנים רצופות הוי חזקה )אף תוך
ד"א( כמ"ש המחבר )י"ח( ! שאני הכא שלא אכל בכל שנה
רק עשרה מהם לפיכך אינו חזקה אא"כ הם בני קיימא.
כ"כ הסמ"ע.

לאפוקי הע"ש שפירש שכל העשרה עומדים תוך ד"א.

קמא  -יח
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

חו"מ
חלק ב9

בס"ד.

הלכות חזקת קרקעות
חזקת שדה הלבן והאילן

קמא 10 -

החזיק בשדה האילן שאילנותיו נטועים רצופים ואכל
כל האילנות שבה כל ג' שנים אפילו הם נטועים בפחות מארבע אמות
מזה לזה  -הוי חזקה:
ב"ב)לז :(:אמרי נהרדעי

– אכלן רצופים אין

משמע :שלעניין אכילה הוי חזקה אפילו תוך ד"א.

לו חזקה.
מקשה רבא – והרי מה שלא הוי חזקה אינו אלא
לעניין מכירה.

קמא  -יט

 .1החזיק אחד באילנות ואכל פירותיהם ,ואחר
החזיק בקרקע וזרעה ואכל פירותיה ,וכל אחד משניהם טוען שהכל שלי
ואני לקחתיו:
זה שהחזיק באילנות ואכלן שלשה שנים  -יש לו האילנות וקרקע
שצריכים להם והוא כמלא האורה )פירוש :מלקט התאנים מן האילן( וסלו חוצה
לכל אילן ואילן.
וזה שהחזיק בקרקע  -יש לו שאר ]הקרקע[:
ב"ב)לז:(.

זה החזיק באילנות וזה החזיק בקרקע

–
א"ר זביד – זה קנה אילנות וזה קנה קרקע.
מתקיף ליה רב פפא – אם אין לבעל האילנות
בקרקע כלום ,יאמר לו בעל הקרקע עקור אילנותך
וצא !
√אלא א"ר פפא – זה קנה אילנות וחצי קרקע וזה
קנה חצי קרקע.
פרשב"ם :אילנות וחצי קרקע – ל"ד חצי אלא
הצריך לאילן תחתיהם ובניהם וחוצה להם כמלוא
אורה וסלו .א"נ חצי ממש וכגון שכל הקרקע צריכה
לאילנות.

השיטות
פרשב"ם  -לא מיירי בחזקת ג' שנים ,אלא שמכר
לזה קרקע ולה אילנות והחזיק כ"א בשלו.
√ורמב"ם  -כתבו גם לעניין מכר וגם לעניין חזקת
ג' שנים.

וז"ל :החזיק אחד באילנות ואכל פירותיהם ,ואחר
החזיק בקרקע וזרעה ואכל פירותיה ,וכל אחד
משניהם טוען שהכל שלי ואני לקחתיו:
זה שהחזיק באילנות ואכלן שלשה שנים  -יש לו
האילנות וקרקע שצריכים להם והוא לא כמלא האורה
)פירוש :מלקט התאנים מן האילן( וסלו חוצה לכל
אילן ואילן.
וזה שהחזיק בקרקע  -יש לו שאר הקרקע:
והתו"ס)ר"י( – גם לעניין חזקת ג' שנים ,אלא
שמפרשים לא שיקנה בגוף הקרקע שהרי לא החזיק
בקרקע כלל ,אלא שאם יבשו האילנות ייטע אחרים
במקומם.

החזיק א' באילנות
.1
נתיבות :פירוש שכ"א טוען שקנה

קרקע ואילנות ,וזה
מביא ראיה שהרי עשה חזקה בקרקע ,וזה מביא ראיה שהרי
החזיק באילנות.

קמא  -כ
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

בס"ד.

הלכות חזקת קרקעות

חו"מ
חלק ב9

קמא 11 -

חזקת שדה הלבן והאילן

 .1הכל לשון הרמב"ם :האוכל כל פירות אילן )אחד( שלוש
שנים ,א.וטען על בעל האילן "אתה מכרת לי אילן זה וקרקעו"  -הרי
זה יש לו קרקע בעובי האילן עד התהום.
 .2לפיכך המוכר אילן יחידי לחבירו צריך למחות בו בתוך כל ג' כדי שלא
יחזיק בקרקע.

.1

ב"ב)לז :(:אמרי נהרדעי – האי מאן דזבין
דיקלא לחבריה קני ליה משיפוליה עד תהומא.

פרשב"ם :קני
משיפולא עד תהומא – כל הקרקע משולי האילן
ליה – הלוקח לקרקע.

)שפת הקרקע( עד תהום הקרקע.
ואף שאילן יחידי לא קונה קרקע ה"מ סביבת האילן
אבל תחתיו קונה קרקע אפילו יבש האילן.
א).שם( :מתקיף ליה רבא – יאמר לו "מכרתי לך
לזרוע בו כורכומא רישקא ,עקור כורכומא ותצא" ?
√אלא אמר רבא – בבא מחמת טענה.
פרשב"ם :לכורכמא דריקשא  -רגילים למכור
קרקע עד שיגמר פירותיו ועוקרו ויוצא ,וכן קרקע
ואילן לא מכרו אלא לימי העץ ,וכיון שיבש אין לו
קרקע.
בא מחמת טענה – שמכר לו בפירוש אילן וקרקע
שתחתיו ליטע אחר במקומו בשטר ,והחזיק ג' שנים
ואבד שטרו.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

.2שם)לח :(.א"ר
פרשב"ם :למחויי

אשי – איבעי ליה למחויי.

– צריך למחות תוך כל ג'
שנים להודיע שלא מכר לו קרקע אלא כי כוכרמא
רישקא.

.1

כל פירות האילן.

סמ"ע :והטור ביאר יותר – אע"פ שהקונה אילן א'
בשדה חברו לא קנה קרקע ואם יבש האילן לא ייטע אחר
תחתיו ,וכן המוכר יכול לחפור תחתיו למטה מהשורשים
ובלבד שלא יזיק לאילן ,אם אכלו ג' שנים.,,,,

ג' שנים
ערוה"ש :ואם היתה
חודש העיבור.

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

שנה מעוברת צריך להחזיק גם

בס"ד.

הלכות חזקת קרקעות

חו"מ
חלק ב9

סייע המערער למחזיק בחזקתו ,ואם היה בטעות.

קמב 1 -

סימן קמב :סייע המערער למחזיק בחזקתו ,ואם היה
בטעות.
ובו ג

סעיפים.

) ב"ב :לה ,מא ,נט(.

קמב  -א1
 .1 1אע"פ שאין חזקה בפחות מג' שנים ,אם הביא
המחזיק עדים שהמערער הגביה סל פירות משדה זו על כתפו של
המחזיק להוליכם לביתו של המחזיק לעצמו  -הוי חזקה מיד.
א.הגה :וי"א דה"ה אם המחזיק שלח דורון למערער מפירות שאוכל וקבלו ממנו  -הוי
חזקה ]מיד[ ,שאם היה הקרקע שלו לא הוי ליה לקבלם בתורת דורון אלא היה לו ליקח הכל
)טור בשם ר"ח(.

.2מרדכי)הר"מ( :ומכאן יש ללמוד ראובן ושמעון שיש להם ערעור ביחד על חזקת ישוב ,וקנה
ראובן משמעון החזקה לשנה  -הרי הישוב לשמעון ,שאילו היתה החזקה לראובן לא היה
קונה משמעון לשנה ,והוא הדין בכל כיוצא בזה.
א .והוא הדין אם שכרו ממנו כדלקמן )סימן קמז/ב(.

.1

ב"ב)לה :(:א"ר אבא – אי דלי ליה איהו
גופיה צנע )סל( דפירי – לאלתר הוי חזקת.

פרשב"ם :אי דלי  -אם יש עדים שהגביה
המערער סל פירות על כתפיו של המחזיק שטוען
שלקוחה היא בידי.
הוי חזקה – מאחר שסייע המערער למחזיק להוליך
הפירות לביתו אין יכול לטעון שלא מכר לו ,שלא היה
לו לסייע בלקיטת הפירות אלא למחות ,ומדסייע
הפסיד וכמודה שמכר לו.
א.ור"ח פירש – אם יש עדים שנתן לוקח לבעל
הקרקע סל פירות דורון להוליכה לביתו וקבלה,
נתברר שאכילת הפירות של הלוקח ומשלו נתן לו.
ואין נראה בעיני.

.1

המערער הגביה סל פירות.

סמ"ע :כן פירש הרשב"ם.
והרמב"ם פירש – המערער סייעו ללקוט הפירות אחד אחד
והגביהם מעל גבי הארץ ונתנם לכליו.
ואינם חולקים  :מר אמר חדא ומר וחדא ,ושניהם להלכה.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

הגביה סל פירות.
סמ"ע :ובעינן שיהיה נראה ממנו שעושה זה למחזיק
שיוליכם לביתו של המחזיק ,ה"ה אם המערער סייעו ללקוט
פירות ולתת לתוך כלי של המחזיק.

הביא המחזיק עדים.
נתיבות :דווקא שהביא עדים שסייעו ,אבל אם המערער
מודה מעצמו שסייעו – נאמן לומר שמ"מ לא מכר לו ,רק
שצ"ל טעם הניכר לב"ד על מה שסייעו )אונס וכיו"ב( ,דהוי
הפה שאסר הוא הפה שהתיר.
אבל כשיש עדים  -אינו נאמן במיגו דלפירות הורדתיו )אחר
ג' שנים( דהוי מיגו במקום עדים.

.2

לא היה קונה משמעון לשנה.

סמ"ע :וסיים המרדכי – ואע"ג דעביד איניש דזבין דיניה
)להשקיט המחלקות( ! ה"מ שלא יצטרך להתרעם עוד ,אבל
כאן הרי קנאה רק לשנה ואח"כ יצטרך לחזור ולדון ולפשר.
ולכן דקדק הרמ"א וכתב "לשנה".

ה"ה אם שכר ממנו.

א.
סמ"ע :אף אם שכר ממנו לעולם עדיין לא שייך "דזבין
דיניה" )כדי שלא יצטרך לדון עמו(.
והט"ז – חולק על הסמ"ע ,בשכירות לעולם הרי לא יצטרך
לדון עמו ,וא"כ הו"ל כזבין דיניה ,ולא הפסיד חזקתו.
וכ"מ מב"ב)נו (:שמשמע ששכירות לעולם הוי כמכר.

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

בס"ד.

הלכות חזקת קרקעות

חו"מ
חלק ב9

סייע המערער למחזיק בחזקתו ,ואם היה בטעות.

ופ"ת)תח"ס( – תימה על הט"ז ,מה בכך ששכירות לעולם
הוי מכר ,מ"מ לא שייך כאן "עביד איניש למיזבן דיניה"-
רק בדבר מועט ,אבל כאן שמשלם לעולם בכל שנה ושנה
יעלה דמי הקרקע אין חקר.

קמב 2 -

כ"פ נתיבות – כהסמ"ע ,שאף שכירות לעולם ל"א דזבין
דיניה ,שודאי יש מקום שיבוא עמו לדין כגון שלא יהיה
אפשר לו לשלם.

קמב  -א .1 22ואם טען המערער "לפירות הורדתיו ושלו היו
הפירות אבל הגוף לא מכרתי"  -נאמן ואין בזה שום חזקה.
 .2והני מילי בתוך ג' אבל אם יטעון לאחר ג' ]שנים[ לפירות הורדתיו  -אין
א.לפיכך אם הורידו לפירות צריך למחות בתוך שלשה
שומעין לו,
להודיע שלפירות הורידו:
.1ב"ב)לה :(:א"ר זביד

– ואם טען ואמר

לפירות הורדתיו – נאמן.

.2

וה"מ תוך ג' שנים אבל אחר ג' לא.

א.א"ל רב אשי לרב כהנא – אי לפירות הורידו מה
היה לו לעשות ? א"ל היה לו למחות.
פרשב"ם :אם טען – המערער לאחר שהגביה
לו סל פירות "לפירות הורדתיו כדין אריס ובחלקו
עזרתי לו" נאמן.
תוך ג' – שאם מכרה לו למה לא שמר הלוקח
השטר.
מה היה לו לעשות – לבעל השדה ,שהרי כל
המוריד לפירות לג"ש או יותר יפסיד שכרו?

היה לו למחות – בתוך ג' שנים ולומר לעדים דעו
שלפירות הורדתיו.

.1

לפירות הורדתיו.

סמ"ע :ה"ה לפר"ח ששלח המחזיק למערער פירות
וקיבלם )י"א ברמ"א( אם טען לפירות הורדתיו )ולכן
קבלתי ממנו הדורון( – נאמן.

.2

לאחר ג' ,,,אין שומעים לו.

סמ"ע :אף שאין ריעותא שהגביה לו הפירות – לא נאמן
לומר לאחר ג' שלפירות הורדתיו.

קמב  -ב

 .1נפל הכותל שבין ראובן ושמעון ,ובנה ראובן הכותל
והכניסו לגבול שמעון שטעה שלא היה מכיר מקום הראשון של הכותל,
אע"פ שסייעו שמעון בבנייתו  -לא הוי חזקה להחזיק במה שלקח מגבול
שמעון כיון שהיה הסיוע בטעות,
 .2אבל אם שמעון המסייע מודה שידע שהכניס ראובן בתוך שלו  -הוי
חזקה אע"פ שלא ידע ראובן הבונה ,וקנה המקום שהכניס לתוך של
שמעון מיד.
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

בס"ד.

חו"מ
חלק ב9

הלכות חזקת קרקעות
סייע המערער למחזיק בחזקתו ,ואם היה בטעות.

.1

ב"ב)מא :(.רב ענן שטף מים בקרקעו ,חזר
ובנה הכותל בינו לבין חברו )והרחיב הקרקע שלו
לתוך שדה חברו(.
באו לר"נ :א"ל רב ענן הרי הוא סייע לי בבניית
הכותל והחזקתי בו כמה ימים סימן שמחל לי.
א"ל ר"נ – מחילה בטעות לא הוי מחילה.

.2

הרב יונה :אבל אם שמעון המסייע מודה
שידע שהכניס ראובן בתוך שלו – הוי חזקה ,אע"פ
שראובן לא ידע.
כ"כ נמ"י)מפרשים(.

.1

קמב 3 -

סיוע בטעות.

סמ"ע :פירוש כיון שאנו יודעים שראובן עצמו טעה
מאמינים גם לשמעון שבטעות סייעו.

.2

אם שמעון מודה.

סמ"ע :ראובן לכו"ע א"צ חזקה )ג"ש( ולא טענה ,דאנן
סהדי שמחל שמעון לראובן.

הוי חזקה.
נמ"י :אף שלא נתכוון ראובן לזכות וקי"ל )יבמות נב(:
העומד בנכסי גר וכסבור שהן שלו לא קנה ! מ"מ כאן דעת
אחרת מקנה )שמעון שידע(.
כ"כ קצה"ח ,נתיבות.

קמב  -ג

 .1אם ראובן פתח חלון לחצר שמעון בפניו:
א .יש אומרים  -דלא הוי חזקה אפילו סייעו בפתיחתה.
ב.ולהרמב"ם  -כיון שידע הניזק בפתיחת החלון ולא מיחה ,אינו יכול
לחזור ולערער.
.1ב"ב)נט :(:ת"ר

– מעשה באחד שפתח

חלונות לחצר השותפים.
בא לפני ר' ישמעאל ברבי יוסי – א"ל החזקת.
בא לפני רבי חייא – א"ל יגע וסתום.

להלכה:
א.הרי"ף – הלכה כרבי חייא.
ירושלמי :ואפילו סייעו בפתיחה לא הוי חזקה.
כ"כ רמב"ן ,נמ"י.
ב.אבל הרמב"ם – פסק כרבי ישמעאל דהוי
חזקה כיון שלא מיחה.
ה"ה :דס"ל יש חזקה להיזק ראיה.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

1א .אפילו סייעו בפתיחה.
סמ"ע :ול"ד לסייעו בהכנסת כותל לתוך גבולו ,דשם אין
דרך העולם לסייעו להשיג גבולו ,משא"כ בפתיחת חלון כיון
שאינו מקצר גבולו וי"ל כיון דשתק וסמך שכל זמן שירצה
יוכל לסתום החלון.

אינו יכול לחזור ולערער.

ב.
ש"ך :ואפילו לא סייעו ,דס"ל יש חזקה להיזק ראיה ,והא
דקי"ל כרבי חייא שצריך לסתום היינו כשמיחה לאלתר.
והמחבר )קנד/י( פסק כהרמב"ם.

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

בס"ד.

חו"מ
חלק ב9

הלכות חזקת קרקעות
החזיק לא בפני המערער והוא במדינה אחרת או ברח.

קמג 1 -

סימן קמג :החזיק לא בפני המערער והוא במדינה
אחרת או ברח.
ובו

ד

סעיפים.

) ב"ב :כט ,ל ,לח(.

קמג  -א11

 .1החזיק בקרקע פחות משלש שנים  -אינה חזקה
אפילו החזיק בפני המערער.
 .2ואם החזיק שלש שנים הוי חזקה אפילו החזיק שלא בפני המערער
והוא במדינה אחרת ,אם שיירות מצויות ממקום שמחזיק בו למקום
שהמערער בו.
אבל אם היתה מלחמה ושיבוש דרכים בין מקום זה למקום זה  -לא הוי
חזקה.
 .3ואפילו יש עדים שבא המערער כאן לשוק ושהה כאן שלשים יום,
א.והיו אלו שלושים יום בסוף ג' שנים ,בענין שאם לא ימחה עתה לא
יהיה לו עוד זמן למחות  -אפילו הכי יכול לומר "כל אותם שלושים יום
שהייתי בכאן הייתי טרוד בעסקי ולא ידעתי שהיית מחזיק בביתי"
ב.ומיירי שהיה לו בית אחר לדור בו.
ג.רמב"ם :ויש מי שאומר  -שדין זה אינו אלא בכפרים שהעם טרודין
בשוקיהם שלהם )ב"י – ואפשר דמיירי בירידים שטרודים בו מאוד(.

.1

ב"ב)כט :(.ג' שנים הוי חזקה כיון דעד ג'
שנים שומר על שטרו יותר מכאן לא.
טור :ואפילו החזיק בפני המערער לא סגי בפחות
מ ג' שנים.

.2

שם)לח :(.משנה – היה ביהודה והחזיק
בגליל ,בגליל והחזיק ביהודה – אינה חזקה עד
שיהא עמו במדינה.
גמ :מיירי בשעת חירום שאין שיירות מצויות ,אבל
בלא"ה היה לו למחות ,וא"צ למחות בפניו.

.3

שם)ל :(.ההוא דאמר ליה לחבריה מאי בעית
בהאי ביתא? א"ל מינך זבנתיה ואכלתיה שני חזקה.
אמר ליה בשוקי בראי הואי .אמר ליה והא אית לי

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

סהדי דכל שתא הוה אתית תלתין יומי? א"ל תלתין
יומי בשוקאי הוה טרידנא.
אמר רבא  -עביד איניש דכל תלתין יומי טריד
בשוקא.
פרשב"ם :בשוקא בראי – ארץ מרחקים שאין
שיירות מצויות לשם ,ולא ידעתי שהחזקת ולכן לא
מחיתי.
הוה טרידנא – ולא ידעתי.
ב.וכגון שיש לו בית אחר שהיה מתאכסן שם.
וי"מ שידע שהוא מחזיק בביתו אלא שטוען שהיה
טרוד ולא היה לו זמן למחות.
√ואינו נראה) ,טור – שבקל יכול למחות בפני
שנים(.
כ"כ הרי"ף – שלא ידע מחמת טרדה.
יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

בס"ד.

חו"מ
חלק ב9

הלכות חזקת קרקעות
החזיק לא בפני המערער והוא במדינה אחרת או ברח.

א.הטור :והיו אלו ל' יום בסוף ג' שנים בעניין
שאם לא ימחה עתה לא יהיה לו עוד זמן למחות.

.1

אפילו החזיק בפני המערער.

סמ"ע :טעמו – שעד ג' שנים אנשים נזהרים בשטר המקח
ולא יותר .וכיון שיש לפנינו ריעותא שאין לו שטר תוך ג'
שנים אמרינן דמשקר.
ואפילו המערער אדם שמקפיד מלהאכיל משדהו אמרינן
דלא הקפיד או הורידו לפירות.

.2

והוא במדינה אחרת.

סמ"ע :הטעם דחברך חברא אית ליה.

קמג 2 -

הייתי טרוד בעסקי.
.3
קצה"ח :וקשה :הרי כבר בהיותו

במדינת הים החזקה
נשמעת ,שחוקר על נכסיו מי מחזיק בשלו ,וא"כ כשבא
לעירו אף שהיה טרוד בשוק בקל יכול למחות ?
וי"ל דבשוק הוא טרוד כל כך עד ששכח מה שידע קודם,
אבל אם טען שידע רק שלא היה לו זמן למחות אינה טענה,
שבקל יכול למחות.

ג.
ב"י:

בכפרים שהעם טרודים.

ותימה יותר טרודים בשווקים שבעיירות משווקים
בכפרים?
ואפשר דמיירי בירידים שאז מתאספים שם עם רב ביותר
משום דרווח להו עלמא.
והסמ"ע – בעיירות רגיל להיות שוק בכל שבוע לכן אינם
טרודים כל כך.

קמג  -א22

 .1הגה :וי"א דמזה יש ללמוד דהכל הולך אחר סוף הג' שנים.
שאם היה בתחילתן במקום שאין יכול למחות ובסוף במקום שיוכל למחות  -הוי חזקה.
ואם היה בתחילתן במקום שיוכל למחות והלך למקום שאין יכול למחות  -לא הוי חזקה ,דמה
שלא מיחה בתחילה יש לומר שסמך למחות בסוף ולשוב אלא שלא נזדמן לו.

.1

נמ"י :מכאן משמע שא"צ המערער להיות כל
ג' שנים במקום שיוכל למחות ,אלא דווקא בסוף ג.
שאפילו היה בתחילת ג' במקום שראוי למחות ולא
מיחה והלך למקום שלא יכל למחות – לא הוי
חזקה ,שי"ל שדעתו היתה למחות אלא שלא נזדמן
לו.
ב"י – ודין זה רק לי"מ שלא היה לו פנאי למחות,
וכיון שלא קי"ל כוותיה וגם דין זה אינו.
√וד"מ – ולא נהירא ,כיון שטעמו שהיה בדעתו
לחזור ולמחות אלא שלא נזדמן לו ,לכו"ע אמרינן
טעם זה.

.1

הכל הולך אחר סוף ג' שנים.

ש"ך :אם מתחילה ידע שזה החזיק בשלו ,ולבסוף טוען
שהיה טרוד ולא ידע שעדיין מחזיק בשלו – לא מהני והוי
חזקה.
וקצה"ח – לא הוי חזקה ,שי"ל שהיה כ"כ טרוד ששכח
שהיה מחזיק בשלו.

סוף ג' שנים.
נתיבות :ואם עזב לפני תום ג' שנים וידע שלא ישוב בסוף
ג' צריך למחות לפני שהוא יוצא ,ואם לא מיחה הוי חזקה.

קמג  -ב

אין כל אלו הדברים אמורים אלא כשהדבר ידוע שלא
היה המערער במדינה ,אבל אם אינו ידוע אין שומעין לו במה שאמר
שלא היה כאן עד שיבורר בעדים:
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

בס"ד.

חו"מ
חלק ב9

הלכות חזקת קרקעות
החזיק לא בפני המערער והוא במדינה אחרת או ברח.

הרא"ש :היה במדינה אחרת – מיירי שהיה ידוע
שהיה בשוקאי בראי ,שאל"כ על המערער להוכיח
שהיה במקום שאין מחאתו נשמעת.
כיון שזה החזיק ג' שנים בשופי והחזקה נשמעת
אפילו במדינה אחרת על המערער לברר שהיה
במקום שלא היתה מחאתו נשמעת אף שהיה מוחה,
לכן נמנע למחות.

אבל אם אינו ידוע.
קצה"ח :מתי חובת הראיה על המערער ומתי על
המחזיק ?
כשיש חזקת ג' שנים בשופי – אז צריך המערער להוכיח
שמיחה כראוי .וכאן שהחזקה נשמעת מרחוק אף במדינה
אחרת א"כ הוי חזקה בשופי ,אלא שזה טוען שמחאתו לא

קמג 3 -

נשמעת צריך לברר דבריו שמיחה או שהיה במדינה אחרת
ולא יכל למחות.
אבל כשיש ספק בחזקה ,כגון שהחזקה לא נשמעת מרחוק
)כשאין שיירות מצויות( על המחזיק להביא ראיה שהיה
המערער במדינה.

אין שומעים לו.
סמ"ע :טעמו – כיון שהחזקה נשמעת אפילו במדינה
אחרת ,על המערער לברר שהיה במקום שאין החזקה או
המחאה נשמעת.

אין שומעים לו
ט"ז :ואפילו שבועה א"צ המחזיק.

עד שיברר בעדים.
ערוה"ש :דטענה שהיה במקום רחוק שלא שמע החזקה
טענה גרועה היא.

קמא  -ג ברח המערער:
מחמת סכנת נפשות  -אין מחזיקין בנכסיו ,שירא למחות פן יודע מקומו
וירדפו אחריו.
אבל אם ברח מחמת ממון  -מחזיקין בנכסיו שאינו ירא כל כך:
ב"ב)לח :(:אמר רבא – הילכתא אין מחזיקים
בנכסי בורח .ומחאה שלא בפניו הוי מחאה.

תרתי )והרי הם סותרים( ?
ל"ק :כאן בבורח מחמת ממון.
כאן בבורח מחמת נפשות.
פרשב"ם :אין מחזיקים בנכסי בורח –
דמחאה שלא בפניו לא הוי מחאה ,וכיון שלא יכול
למחות גם המחזיק לא יכול להחזיק.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

מחאה שלא בפני הוי מחאה – הילכך חזקה
שלא בפניו הוי חזקה מש"ה מחזיקים בנכסי בורח
שהיה לו למחות.
תרתי – דקשיא רישא אסיפא.
בורח מחמת ממון – לעולם מחאה שלא בפניו הוי
מחאה ,והבורח מחמת ממון לא ירא למחות שאף
אם יוודע מקומו אינו חושש ,וכיון שלא מיחה ה"ז
החזיק.
מחמת נפשות – מחמת רציחת נפש וירא למחות
פן יוודע מקומו וירדוף גואל הדם אחריו ,הילכך אין
מחזיקים בנכסיו.

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

בס"ד.

חו"מ
חלק ב9

הלכות חזקת קרקעות
החזיק לא בפני המערער והוא במדינה אחרת או ברח.

קמג 4 -

קמג  -ד הר"י ברצלוני :יש מי שאומר שאין מחזיקין בנכסי שבויים
ולא בנכסי רטושים ]פירוש :אנשים שאין אדם יודע איזה הם[ ולא בנכסי שוטים.

הגה :דכל הני אינן יכולין למחות או משום שאינן יודעים מי מחזיק בשלהן )רטושים ושוטים( דנפיש
טרדייהו )בשבויים( )טור ס"ס זה(.
אין מחזיקים
סמ"ע :רטוש – מפני שאין אנו יודעים היכן הוא )שמא
הוא במקום שאין שיירות מצויות(.
נטושים – שנטש נכסיו בע"ד.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

הלכות חזקת קרקעות

חו"מ
חלק ב9

בס"ד.

שנים שהחזיקו בשדה אחת ,זה אכלה וזה אכלה

קמד 1 -

סימן קמד :שנים שהחזיקו בשדה אחת ,זה אכלה
וזה אכלה.
ובו

ד

סעיפים.

) ב"ב :כט ,מא ,מב(.

קמד  -א

 .1שני שותפים שהחזיקו בשדה שישה שנים ,האחד
אכלה אג"ה והשני אכלה בד"ו  -לא עלתה חזקה לשום אחד מהם.
 .2ואם עשו חלוקה זו בשטר כיון שעבר שלשה שנים עלתה להם חזקה.
 .3וכן אם טוענים שלקחו שדה זו מפלוני ועשה להם המוכר שטר מכר,
כיון שעברו שלשה שנים  -עלתה להם חזקה.
 .4רמב"ם :והוא הדין לעבד שהחזיקו בו בענין זה:

.1

.3

ב"ב)כט :(:רמי בר חמא ורב עוקבא בר
חמא קנו שפחה בשותפות .א' השתמש בשנים
א,ג,ה והשני בשנים ב,ד,ו .יצא ערער על השפחה.
א"ל למה תעשו כן ,כמו שלגביכם לא הוי חזקה
זע"ז כך אין לכם חזקה לעלמא.

טור)רבנו יונה( :ה"ה אם טוענים שלקחו
מפלוני ועשה להם המוכר שטר מכר קלא אית ליה
ושוב אין חזקתן כדרך הגזלנים ,וטוענים להם
שהמוכר קנאה מהמערער אם יש עדים דר בה
לפחות יום אחד.

ול"א אלא שלא כתבו שטר )חלוקה( אבל
כתבו קלא אית ליה.

.2

.2

פרשב"ם :שטר

– חלוקה ובעדים ,שתעבוד

לזה שנה ולזה שנה.
קלא אית ליה – י"מ והוי חזקה מיד ,דדמי שמכרה
להם בפניו )שהרי הניחם להביא עדים ולכתוב שטר(
ולא מיחה.
א.ול"נ ד ג' שנים ראשונות הוי חזקה )ולא לפני( כיון
שיש עדים ושטר ,ולא יכול לומר בשביל שהחזקתם
בדילוג סבור הייתי שיראים אתם להחזיק שנים
רצופות שהרי השטר מוכיח שעשו חלוקה.
כ"ד הרא"ש – דהוי חזקה ב ג' שנים ראשונים
כ"ד הרמב"ם.

ואם עשו חלוקה בשטר.

סמ"ע :פירוש שני שותפים טוענים שקנו בשותפות
מהמערער והיה להם שטר ואבד ,אבל עשו שטר בניהם
שכ"א יאכל פירות שנה אחת ,ואותו שטר בידם לפני ב"ד,
אף שאף אחד לא אכל ג' שנים רצופות הוי חזקה ,כיון
ששותפים נחשבים כאחד .וכיון שיש לשטר קול היה על
המערער למחות תוך ג' שנים.

.3

עשה להם המוכר שטר.

סמ"ע :פירוש שיש בידם שטר מפלוני שמכר להם ,אלא
שלא ברור אם אותו פלוני קנה מהמערער או גזל ממנו ,וכיון
שלא מחה המערער הוי חזקה ,וטוענים להם שאותו פלוני
קנה מהמערער אם לפחות גר שם יום אחד.

קמד  -ב
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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אכלה האחד שנה ומכרה לאחר והחזיק גם הוא שנה
ומכרה גם הוא לשלישי ,אם מכרו זה לזה בשטר עלתה להם חזקה ,ואם
היה המכר בלא שטר לא עלתה להם חזקה:
ב"ב)מא :(:ג' לקוחות מצטרפים.
אמר רב :וכולם בשטר.
פרשב"ם :מצטרפים – לחזקה והפסיד
המערער ,כיון שבשטר לקחו זמ"ז ועדים שבשטר
מוציאים קול והיה למערער למחות.

אבל בלא שטר יכול המערער לטעון לא מחיתי כיון
שאף אחד לא החזיק ג' שנים כדמחזקי אינשי.
בשטר – היינו שני לקוחות שניים ,אבל לקוח ראשון
שלקח מן המערער א"צ שטר ,שאם יש לו שטר
פשוט שאין המערער יכול לערער.

קמד  -ג

 .1אכלה האב שנה ומת וירשה הבן ואכלה שתים ,או
שאכלה האב שתים והבן שנה ,או שאכלה האב שנה והבן שנה והלוקח
שלקחה מהבן שנה  -הרי זה חזקה ,א.והוא שלקחה בשטר:

.1

ב"ב)מב :(.ת"ר – אכלה האב שנה והבן
שתים ,האב שתים והבן שנה ,האב שנה והבן שנה
והלוקח שנה  -הרי זו חזקה.

א.טור :ןהוא שלקח בשטר .כ"כ הרמב"ם.

והבן שנתיים.
ה"ה]רמב"ם[ :אף שאין חזקה לקטן מ"מ כאן שהאב
התחיל והוא בא בטענת האב הוי חזקה.
וי"ח כיון שקטן לא בר מחאה הוא וחזקה מכוח מחאה
באה.
ודעת הרמב"ן והרשב"א – שיש לקטן חזקה.

1א .והוא שלקח בשטר.
סמ"ע :דווקא בלוקח צריך שטר ,אבל הבן שירש מאביו
א"צ שטר ,שהכל יודעים שהבן בא מכוח ירושת האב.

שלקח בשטר.
תומים :יש להסתפק אם מכר הבן כל שדותיו אי הוי
חזקה ,כיון שבסתם אין קול )כדלקמן ס"ד( ?
והנתיבות – פשוט דהוי חזקה כיון שהלוקח יושב בתוכה
ומחזיק כדרך שהחזיק המוכר ,שהרי לקחה בשטר ויש לו
קול ודמי ממש ליורש.

קמד  -ד

 .1אכלה בחיי האב ,שהיה בעל השדה שנה ובפני בנו
שתים ,או בפני האב שתים ובפני בנו שנה ,או בפני האב שנה ובפני הבן
שנה ובפני הלוקח מהבן שנה  -הרי זה חזקה.
א.והוא שמכר הבן שדה זו בכלל שדותיו ,שהרי לא הכיר המחזיק
שנמכרה ולפיכך לא נזהר בשטרו ,אבל אם מכר הבן שדה זו בפני עצמו
ושדה זו בפני עצמו אין לך מחאה גדולה מזו.
 .2והוא שמכרה בשטר ,ויש אומרים אפילו שלא בשטר.
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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.1

ב"ב)מב :(.ת"ר – אכלה האב שנה והבן
שתים ,האב שתים והבן שנה ,האב שנה והבן שנה
והלוקח שנה  -הרי זו חזקה.
והרי אין לך מחאה גדולה מזו שמכר שדה זו?
א"ר פפא – והוא שמכר שדותיו סתם.

פרשב"ם :בפני האב

– שהיתה שלו שנה

שאומר שלקחה מן האב.
בפני הלוקח – שלקח מהבן ויש לו שטר.
ה"ז חזקה – ולא יכול הלוקח להוציא מן המחזיק
כיון שהמחזיק טוען קניתי מהאב והיה לו שטר ואבד
ולא ידעתי מלקיחתך מהבן שלוקח מן הבן אין לו
קול.

ה"ז חזקה.
ה"ה :מיירי שהבן גדול ,שאל"כ אין מחזקים בנכסי
קטן אע"פ שהתחיל להחזיק בחיי האב.
כ"פ ערוה"ש.

והתו"ס :לרשב"ם

– ה"ד שהיה הבן גדול

בתחילת החזקה.
ולרש"י – אפילו היה קטן מתחילת החזקה כיון
שהיה גדול כשמת אביו.
וכן נ"ל.

.2

בפני הלוקח.

טור)י"א(

– דווקא כשמכר הבן בשטר שיש לו

קול.
כ"ד הרשב"ם ,רא"ש ,ב"י]רמב"ם[.
טור)ר"י( – אף בלא שטר ,דווקא בלוקח המחזיק
בעינן שטר כדי שהמערער ימחה ,שהרי אין למערער
לחקור בכל זמן שלא ימכור אחר שדהו ,אבל כאן
המחזיק יש לו לברר שלא ימכור אחר שדהו ,שיהא
מחזיק כראוי.
כ"כ הרמ"ה ,ה"ה)רשב"א(.
רשב"א :ואם הקדישה המערער לאחר שהחזיק זה
שנה ,אפילו הקדישה בלא שטר – נתבטלה החזקה ,שהרי
עכשיו ההקדש לא יכול למחות ולא הוי חזקה רק
כשאפשר למחות.
כ"כ הסמ"ע בשמו.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

קמד 3 -

ה"ז חזקה.
.1
ערוה"ש :ובתנאי שהיה הבן גדול ,שאל"כ אין מחזיקים
בנכסי קטן )ה"ה(.
וי"א)רשב"ם( – שדוקא כשהיה הבן גדול בתחילת החזקה
שהיתה בפני האב ,שאם היה קטן אז לא ידע אף שיגדל.
ואם היורש היה במחזיקים בשעת מיתת אביו ולא ידע
מירושתו – לא הוי חזקה אפילו במקום שהשיירות מצויות
)כנ"ל(.

אין לך מחאה גדולה מזו.

א.
טור :והיה לו למחזיק לשמור שטרו לעולם.
סמ"ע – ר"ל שמכירת הבן עדיפה ממחאה ,שאם היה מוחה
ושתק אחר ג' שנים )ולא חזר ומחה( נראה כחוזר ממחאתו
והוי חזקה )כמ"ש קמו/ה( .משאכ"כ כיון שמכרה לאחר
שוב לא יכול לחזור ממחאתו לעולם וצריך המחזיק לשמור
שטרו לעולם.
כ"כ המחבר )קמו/ו,יט(.
]פירוש כיון שמכר הבן אין לך מחאה גדולה מזו וא"צ שוב
למחות לעולם כמ"ש קטו/ה [.
ודוקא כשאין המחזיק יודע שיש שטר ללוקח ,אבל אם יודע
שיש שטר ללוקח נאמן אחר ג' שנים של חזקה בפני הלוקח
לומר קניתי מהמוכר )לפניך ,שהרי חזקתי קודמת( ,במיגו
שקניתי מהלוקח.

והוא שמכרה בשטר
.2
נתיבות :ול"ד למחאה דסגי בעדים ,דשאני התם שמזכיר
שם פלוני במחאה והדבר מתפרסם ,אבל כאן שמכר שדה
סתם יש לחוש שעדים לא ידעו כלל מישיבת המחזיק ולא
יגיע למחזיק קול.

מכרה בשטר.
נתיבות :מכר שלא בשטר והלוקח מיחה – נתבטלה חזקת
המחזיק.
ול"ד )קמו/ד-הגה( שאם מכר למערער קרקע בסתר ומחה
המערער לא ביטל החזקה ,שיכול המחזיק לומר לא חששתי
למחאתך שלא ידעתי שמכרו לך ,וג"כ נאמר כיון שהלוקח
לקח בלא שטר לא יחשוש המחזיק במחאת הלוקח ולא יבטל
החזקה ?
דשאני התם שהיתה המכירה בכת"י שאף שיחקור המחזיק
לא יגלה שהמערער קנה קרקע זו .משאכ"כ שהלוקח לקח
בעדים אף שלא היה בשטר אם יחקור המחזיק יגלה שאכן
הלוקח קנה קרקע זו ,והיה צריך לחשוש לשמור שטרו
שאל"כ איבד חזקתו.

יח ִתי:
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סימן קמה :הביא המחזיק עדים ולא כיוונו בעדותם.
ובו

ז

סעיפים ) .ב"ב :כט ,לג ,נו(.

קמה  -א

 .1עדי החזקה שהעיד האחד שאכלה חטים שני
החזקה )ג' שנים( ,והשני העיד שאכלה שעורים  -עדותן קיימת ,שאין העד
מדקדק בזה:

.1

ב"ב)נו :(:א"ר יהודה – אחד אומר אכלה

חיטים ואחד אומר אכלה שעורים – ה"ז חזקה.
טעמו  -איכא למימר בין חיטי לשערי לאו
אדעתייהו דאינשי.
פרשב"ם :אכלה חיטים – והם מעידים על
אותו ג' שנים ,ומה שזה אומר חיטים זה אומר
שעורים ,אין לחשוש.
תו"ס :לפיכך אם זה אומר חיטים וזה אומר
קטנית – אין מצטרפים ,שבזה אנשים לא טועים.
כ"כ הסמ"ע.
ובד"ה – ויש לדחות ,כיון דהוי מילתא דלא
רמיא עלייהו מה לי חיטים וקטנית או חיטים
ושעורים.

.1

שאין העד מדקדק.

טור :לפיכך בין חיטים לקטנית לא מצטרפים ,דבהכי לא
טעו .כ"כ הסמ"ע ,ערוה"ש.
הש"ך – והמחבר השמיטו בגלל שהשיגו בבד"ה דמילתא
דלא רמיא עלייהו לא מדקדקים.
מ"מ נראה כהטור .שכ"כ תו"ס ,רא"ש ,רי"ו.
דלא שייך "דלא רמיא" במקום שמכחישים זה את זה.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

שאין העד מדקדק.
ט"ז :וקשה – בסימן )ל/ב( עד אחד אומר מנה לבן ועד
אחד אומר שחור מצטרפים ,והוא שיתבע שניהם.
וכאן חיטים ושעורים מצטרפים ולא מצריך שיתבע המחזיק
שניהם ?
וי"ל דגם כאן מיירי שאומר המחזיק כדברי שניהם אלא
מיירי שהמחזיק אינו יודע אם חיטים או שעורים.
וקצה"ח – ולא משמע כן מסתימת הפוסקים.
ונראה לתרץ – כיון שהכחשת העדים היא בבדיקות ואינה
הכחשה ודאית אלא ספק הכחשה ,ולכן –
בסימן ל :שבא התובע להוציא ע"י עדים אלו צריך שיאמר
כדברי שניהם.
משאכ"כ כשבא המחזיק להחזיק אין מוציאים ממנו בספק
הכחשה.

אין העד מדקדק.
תומים :יש להסתפק אם שני העדים מעידים על שנה אחת
זה חיטים וזה שעורים ,ונצטרפו אח"כ לשאר עדים שראו
אכילת ב' שנים נוספות ,אם נאמר כיון שעל שנה ראשונה
הם מעידים על הפירות וכאן יש להם לדקדק שהרי מחיר
חיטים יקר ממחיר שעורים והוי הכחשה או לא ?
והנתיבות – מצטרפים כמו באחד אומר מנה והשני ,200
אם התובע תובע ) 200לעיל סימן ל(.
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קמה  -ב

 .1העיד האחד שאכלה שנה ראשונה שלישית
וחמישית ,והשני העיד שאכלה בד"ו  -אין מצטרפין ,שבשנה שמעיד זה
אינו מעיד בה זה ,ותחזור הקרקע והפירות.
.0רשב"ם:

א' מעיד שאכלה א,ב,ג והשני מעיד

שאכלה ד,ה,ו :
אם מכחישים זא"ז ,שזה אומר א,ב,ג ולא ד,ה,ו וזה אומר
ד,ה,ו ולא א,ב,ג – בטלה עדותם.
ואם לא מכחישים – עדותם קיימת .שכ"א מעיד על חזקה
רצופה ומצטרפים כרבי יהושע בן קורחה.

.1ב"ב)נו:(:

העיד אחד שאכלה א,ג,ה )שאינם

שנים רצופות( והשני מעיד שאכלה ב,ד,ו – לא
מצטרפים ,ששנה שזה מעיד השני לא מעיד.
√כ"פ הרמב"ם :כלשון הגמרא – העיד האחד
שאכלה שנה ראשונה שלישית וחמישית ,והשני
העיד שאכלה בד"ו  -אין מצטרפין ,שבשנה
שמעיד זה אינו מעיד בה זה ,ותחזור הקרקע
והפירות.

לא מצטרפים.
פרשב"ם :שהרי אף אחד לא מעיד על חזקה
רצופה של ג' שנים ,דחזקה בדילוג אינה כלום.
התו"ס – מיירי במקום שמובירים קרקעות )ולכן
א,ג,ה הוי חזקה רצופה( אלא שכ"א מכחיש
חברו .שזה אומר אכלה א,ג,ה והובירה ב,ד,ו
והשני אומר אכלה ב,ד,ו והובירה א,ג,ה.
כ"כ הטור.

הטור:

ואם אינם מכחישים זא"ז :

י"א – אם הוא במקום שמובירים הוי חזקה.

ערוה"ש :סיכום
אם מכחישים זה את זה – שזה אומר א,ג,ה ולא ב,ד,ו לא
הוי חזקה מ"מ הפירות א"צ להחזיר כיו שמכחישים זא"ז.
ואם לא מכחישים זא"ז:
במקום שלא מובירים – לא הוי חזקה ,שאף אחד לא העיד
על ג' שנים רצופות.
ובמקום שמובירים – י"א דלא הוי חזקה שהרי זרעה 6
שנים שלא כדרכה וגם הפירות יחזרו .וי"א – דהוי חזקה.

תחזור הקרקע והפירות.
סמ"ע :ר"ל אותם פירות הנמצאים עדיין בעין ולא שמטם
ואכלם ,שאותם ודאי צריך להחזיר עם הקרקע כיון שאין לו
עדי חזקה.

הקרקע והפירות.
נתיבות :דוגמאות שונות -
א .אמר המחזיק כדברי עד אחד שאכלה א,ג,ה .אם
הוא במקום שמובירים א"צ לשלם כלל )כמו עד אחד
מעיד שאכלה ג' שנים( ,מ"מ צריך להכחיש העד השני
שמעיד ב,ד,ו.

ב .אמר המחזיק שאכל כל שש השנים.

ול"נ – דבכל גוונא לא הוי חזקה.
שאם מובירים – הרי מעידים שאכלה  6שנים רצופות והרי
לא החזיק כדרך שמחזיקים בנ"א.
ואם לא מובירים – ג"כ אין חזקה שהרי אף אחד לא מעיד
על ג' שנים רצופות.

.1

דאז נחשב כרצופים ,אלא שכאן מכחישים זא"ז ]שאם לא
מובירים לא הוי רצופים אפילו שניהם יעידו על א,ג,ה ,ולא
חזקה [.
ול"נ שכוונתו – אע"פ שלא מכחישים רק שזה ראה א,ג,ה
וזה ראה ב,ד,ו ,לא הוי חזקה ממ"נ :
אם הוא במקום שמובירים  -א"כ בשילוב שניהם אכלה
רצופים ,ואין דרך בנ"א לאכול רצופים ולא הוי חזקה.
ואם הוא במקום שלא מובירים – הוי כ"א מעיד על שנים
מפוזרות ולא הוי חזקה.

בשנה שזה מעיד זה אינו מעיד.

סמ"ע :כ"כ הרמב"ם.
וכתב ה"ה – ומיירי במקום שמובירים שנה וזורעים שנה,

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

במקום שמובירים :אם אכל רצופים –
אם לא היו עדים כלל – פטור מהפירות ,כמו במודה
שאכל ב' שנים )דלא הוי חזקה( שנאמן )שהפירות
שלו( במיגו שלא אכל.
אבל כשיש עד על כל השנים )עד על א,ג,ה ועד על
ב,ד,ו( מתוך שלא יכול להישבע להכחיש העד משלם.
ואם המחזיק מת טוענים ליורשים שאכלוה רק א,ג,ה
ופטורים מלשלם פירות.
ואם הוא במקום שלא מובירים:
אמר המחזיק כדברי אחד מהם – משלם פירות ג' שנים
יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

חו"מ
חלק ב9

בס"ד.

ג.

הלכות חזקת קרקעות
הביא המחזיק עדים ולא כיוונו בעדותם

)שהרי הודה ,ולא הוי רצופים( ונשבע נגד השני.
אם אמר כדברי שניהם – א"צ לשלם כלל.
ואם העדים מכחישים זא"ז )א,ג,ה ולא ב,ד,ו( הרי כמו
שאין עדים וא"צ להחזיר הפירות.
ואם יש שני כיתי עדים אחת אומרת א,ג,ה ולא ב,ד,ו
והשנייה להפך:
אמר המחזיק שאכל כל שש – אין כאן חזקה ,שהרי
הוא עצמו פסל כל העדים.

קמה 3 -

אמר המחזיק כדברי אחד – הרי פסל השניה ,וכת
ראשונה הוכחשה מפי כת שניה ונתבטלו על העדים
ולא הוי חזקה.
מ"מ נגד יתומים החזיק ,כיון דממ"נ כת אחת אומרת
אמת )אם הוא במקום שמובירים(.

קמה  -ג

 .1לא מצא עדים אלא על שתי שנים  -צריך להחזיר
הקרקע והפירות שאכל בין ששנים מעידים על השני שנים ,בין שעד
אחד מעיד עליהם.
א.תו"ס ,טור :ומיהו פירות של שנה שלישית אין צריך להחזיר שאם נאמין
לו שאכלם נצטרך להחזיקו בקרקע.
 .2וכן אם הביא עד אחד שאכלה שלש שנים  -מחזיר הקרקע ולא
הפירות מהאי טעמא.
א.תו"ס ,טור :ואין צריך לומר כשאין עדים כלל על אכילת הפירות -
שמחזיר הקרקע ולא הפירות.

.0

ב"ב)לג:(.

ההוא דאמר לחבריה מאי

בעית בהאי ארעא? א"ל מינך זבנית ואכלתיה
שני חזקה ,אייתי חד סהדא דאכלה תלת שני.
סבור רבנן קמיה דאביי למימר  -היינו נסכא
דרבי אבא – ומשאיל"מ.
א"ל אביי  -מי דמי התם סהדא לאורועי קאתי
)שחטף הנסכא( כי אתי אחרינא בהדיה מפקינן לה
מיניה.

.2

הכא לסיועי קא אתי כי אתא אחרינא

מוקמינן לה בידיה.

)רשב"ם  -ולכן אף שאין לו חזקה מ"מ לא

משלם הפירות(.

.1

אלא אי דמיא הא דרבי אבא לחד סהדא

ולתרתי שני ולפירי
הפירות(:
כן אמר ר"נ – אם הביא עד אחד על ב' שנים,

)שאם יבוא עד נוסף נחייבו גם על

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

חוזר הקרקע והפירות.

.1

בין שעד אחד מעיד עליהם.

סמ"ע :טעמו – כיון שצריך שבועה דאורייתא נגד עד
אחד ,וכאן הרי מודה שאכל פירות אלא שטוען ששלו אכל
ובזה אינו נאמן ,ומשאיל"מ.

א.
ש"ך:

שאם נאמין לו ,,,להחזיקו בקרקע.

משמע דווקא מטעם זה ,אבל משום מיגו )שלא
אכלו( לא נאמן.
ולפ"ז :אם טוען שאכל ב' שנים ואין כלל עדים אינו נאמן על
הפירות במיגו )דלא אכלתי( כיון שאין כאן הטעם שאם
נאמינו נחזיקו בקרקע )שהרי יש כאן רק ב' שנים(.
ולכן כיון שהקרקע יוצאת ממנו משלם גם הפירות.
כ"כ הג"א] ,תו"ס[.
אבל הרמב"ן ,נמ"י ,ריב"ש וש"פ – חולקים )פטור מלשלם
הפירות(.

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

בס"ד.

חו"מ
חלק ב9

הלכות חזקת קרקעות
הביא המחזיק עדים ולא כיוונו בעדותם

וכן עיקר.
ואמרי ברוך – חולק על הש"ך ,כאן אין לו מיגו )שלא
אכלה( שהרי רוצה לטעון שאכלה ג' שנים כדי שלא יצטרך
להביא שטר על קניית הקרקע ,לפיכך צריך כאן לטעם זה.

קמה 4 -

משא"כ כשטוען שאכלה ב' שנים שממילא אינו מחזיק ולא
אמר כן כדי להצדיק שאבד שטרו והוי כמילי דכדי לכן
שפיר לפוטרו במיגו שלא אכלה כלל.
וצ"ע על הש"ך.

קמה  -ד רמב"ם ,טור :בכל אלו ישבע המערער שלא מכר ולא נתן לו
כלום ,ותחזור לו הקרקע וישבע המחזיק שאינו חייב לו כלום מהפירות
שאכל ויפטור.
וישבע המחזיק.

ישבע המערער.
סמ"ע :פירוש היסת ,שהרי הקרקע ברשותו ואין זה
בכלל נשבע ונוטל.

סמ"ע :אבל לא ישבע המחזיק שהמערער מכר לו
הפירות ,כדי שלא יכחישו זא"ז בשבועתם.

קמה  -ה

שלשה אחים כל אחד מעיד על שנה אחת ואחר עמו,
הוי עדות ועלתה לו חזקה.
ב"ב)נו :(:משנה  -שלשה אחין ואחד מצטרף
עמהן הרי אלו שלש עדיות.

עלתה לו חזקה
סמ"ע :ואף שעדות ג' אחים אין מצטרפים לעדות
אחת ,מ"מ מפני החזקה דינם ג' כיתות דעלמא ,שכ"א
מעידה על שנה אחת.

עלתה לו חזקה.
ב"ב)נו :(:שנים העידו על שנה אחת ואינם יודעים
על שאר השנים .שנים אחרים העידו על שנה ב' .ושנים

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

אחרים העידו על שנה ג' – הוי חזקה.
ערוה"ש :ול"ד לשנים ראו שערה בגבה ושנים ראו
שערה בבטנה שלא מצטרפים ,שכ"א הוי חצי עדות !
רשב"ם – דשם יכלו לראות כל העדות )שני שערות(
אבל כאן בחזקה א"א לראות כל ג' שנים בזמן אחד,
ולכן מפוזרות מצטרף.
והרי"ף – שם חצי עדות )שערה אחת( אינו כלום ,אבל
כאן עדות על שנה אחת מועיל לחייב המחזיק להחזיר
הפירות אם לבסוף לא תהיה לו חזקה.

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

בס"ד.

חו"מ
חלק ב9

הלכות חזקת קרקעות
הביא המחזיק עדים ולא כיוונו בעדותם

קמה 5 -

קמה  -ו רמב"ם :כל המתחייב להחזיר הפירות שאכל אם לא היו
ידועים ואין בית דין יכולים לשער אותם כשכר הבתים שהוא ידוע אלא
היו פירות שדה ואילן שאינם ידועים ,הואיל ואין כאן טענה ודאית ישלם
מה שמודה בו ומחרימים על מי שאכל יותר ולא ישלם.

קמה  -ז כל המחזיר קרקע מתחת ידו אם שכרו לאחרים
כשהיה מחזיק בו והיה השוכר קיים ,מוציאין ממנו השכר פעם שנית
ונותנים לבעל הקרקע וחוזר השוכר ותובע לזה ששכר לו מקום שאינו
שלו ונטל ממנו שכר.
ב"ב)כט :(.שוכרים שהעידו ששכרו מהמחזיק
ודרו בו ג' שנים )כדי להחזיקו( – לא נאמנים
שהרי נוגעים בעדות ,שאם לא היו אומרים כן היו

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

צריכים לשלם שכר הבתים לבעל הבית.

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

חו"מ
חלק ב9

בס"ד.

הלכות חזקת קרקעות
מחאה מבטל חזקה ,ובאיזה לשון ,ובמה ,ומתי

קמו 1 -

סימן קמו :מחאה מבטל חזקה ,ובאיזה לשון ,ובמה,
ומתי.
ובו

כ"ה

סעיפים ) .ב"ב :כט – לב ,לד – לו ,לח ,לט ,מא(.

קמו  -א  .1מחאה מבטלת החזקה ,אפילו מיחה המערער שלא
בפני המחזיק ,אפילו הוא במדינה אחרת אם שיירות מצויות ביניהם
ובלבד שתהיה בפני עדים ודי בפני ב'.
 .2ואפילו זקנים וחולים אע"פ שאינם יכולים לילך ולהודיע למחזיק
שהם יאמרו הדבר לאחרים ואחרים לאחרים עד שישמע למחזיק.

.1

ב"ב)לח:(:

ואסיקנא מחאה שלא בפני

המחזיק הוי מחאה ,ואפילו אין עמו במדינה אי
לא הוי שעת חירום )שהשיירות מצויות(.
א.שם)לט :(.מחאה בכמה ?
√י"א בשם רבי יוחנן – בפני שניים.
וי"א בשם רבי יוחנן – בפני שלושה.

.2

פרשב"ם :אין יכולים למחות – כגון חיגרים או
שהולכים למדינת הים.

רא"ש:

הלכה כרב ,כיון שאמוראים סוברים

כמותו.

שם)לח :(:א"ר ענן משמי שמואל – אם

העדים יכולים למחות הוי מחאה ,מיחה בפני
עדים שלא יכולים למחות )כגון זקנים וחולים( לא
הוי מחאה.
√ורב ס"ל – שבכל גוונא הוי מחאה ,דחברך
חברא אית ליה.

1א .ובלבד שתהיה בפני עדים.
ערוה"ש :וא"צ עדים כשרים ,ואפילו נשים

ועבדים

וקרובים או פסולים ,שאין זה עדות אלא מחאה.
אבל בפני חש"ו לא מהני שאין בהם דעת ודבריהם אינם
נשמעים ולא יוצא קול.

קמו  -ב

 .1אין מחאה בפחות משנים ,אבל באחד לא אפילו
מיחה בפני המחזיק ואפילו שמודה במחאה ,דמתוך שיכול לומר "לא
מחית בי"  -נאמן לומר "לקוחה היא בידי" ואע"פ שעד אחד מכחישו
)שהרי אינו חייב שבועה דאורייתא נגד העד ,שאין נשבעים על קרקעות(.

א .ויש מי שחולק

)אפילו שאין עד כלל ,כל שמיחה בפניו מבטל החזקה(.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

חו"מ
חלק ב9

בס"ד.

.1

רמב"ן:

הלכות חזקת קרקעות
מחאה מבטל חזקה ,ובאיזה לשון ,ובמה ,ומתי

אין מחאה בפחות משנים ,אבל

באחד לא אפילו מיחה בפני המחזיק ואפילו
שמודה במחאה ,דמתוך שיכול לומר "לא מחית
בי"  -נאמן לומר "לקוחה היא בידי" ואע"פ שעד
אחד מכחישו.
א .אבל הרא"ש – מ"ש בגמרא מחאה בפני
ב' בא לאפוקי שא"צ ג' ,מ"מ אם מיחה בפני
המחזיק אפילו בלא עדים והמערער מודה –
בטלה החזקה וליתא מיגו ,שיש לו להיזהר
בשטרו כיון שידע שזה מיחה )ויבוא לתובעו(.
מ"מ הרשב"א – פסק כהרמב"ן ,כשמיחה
שלא בפני שנים לא הוי מחאה ,שאומר כיון שלא
מיחה אלא בפני עד אחד ל"ד קאמר וחוכא
בעלמא הוא ,ולכן לא נזהר בשטרו .ועוד שגילוי
מילתא בעינן )במחאה( ובפני אחד אין גילוי
מילתא.
ונמ"י – כתב שהרא"ה חולק.

.1

קמו 2 -

"לא מחית בי".

סמ"ע :פירוש אפילו עד אחד מעיד שמחה בו ,ול"א דהוי
מחויב שבועה ומשאיל"מ ,דעד אחד בקרקע לא מזקיקו
שבועה דאורייתא ,ואין אומרים משאיל"מ אלא רק בשבועה
דאורייתא.
כ"כ הש"ך.

מתוך שיכול לומר לא מחת בי.
סמ"ע :טעם נוסף – כיון שלא מיחה בפני שנים דמיא
לחוכא ויכול לומר מש"ה לא נזהרתי בשטרי )רשב"א(.
נתיבות – ולפ"ז אפילו טענותיו רק על הפירות )שאין לו
מיגו שהרי היה צריך להישבע נגד העד( אינו מחאה ,שאם
בקרקע נאמן המחזיק גם בפירות שמהקרקע נאמן.

א .ויש מי שחולק.
ערוה"ש :דס"ל כיון שהודה שהיתה מחאה היה לו עכ"פ
להיזהר בשטרו.

קמו -ג

קמו -ג  .1אפילו אם יאמרו העדים שמיחה בפניהם "לא הגדנו
לשום אדם"  -אפילו הכי הוי מחאה לבטל החזקה ,כיון שהוא מיחה
כראוי וסמך עליהם שיאמרו אותו לאחרים ואחרים יאמרו לו ,א.ואפילו
שאמר לעדים כשמיחה בפניהם "אל תאמרו לו" או שהם אמרו מעצמם
"לא נאמר לו"  -הוי מחאה ,שהם יאמרו לאחרים ואחרים יאמרו לו,
ב.ואפילו אמרו "לא נוציא דבר זה מפינו"  -הוי מחאה ,דמילתא דלא
רמיא עליה דאינש אמר ולאו אדעתיה.
 .2אבל אם הוא אמר "לא יצא דבר זה מפיכם"  -לא הוי מחאה.
.1ב"ב)לט:(:

אר"נ – מחאה בפני שנים ואין

צריך לומר להם כתובו.
תו"ס ,רא"ש :אפילו אם יתברר לנו שלא שמע
המחזיק ,מהני לבטל החזקה.
כ"כ הטור  -אפילו אם יאמרו העדים שמיחה
בפניהם "לא הגדנו לשום אדם"  -אפילו הכי הוי
מחאה לבטל החזקה ,כיון שהוא מיחה כראוי
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

וסמך עליהם שיאמרו אותו לאחרים ואחרים
יאמרו לו.

א.שם)לט:(.

אמר "אל תאמרו לו" –

אר"פ :לו אל תאמרו אבל לאחרים אומרים,
וחברך חברא אית ליה.
ב"י – כלומר וסמך ע"ז שיגיע הדבר לאוזנו ואף
שלא הגיע הוי מחאה.
יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

חו"מ
חלק ב9

בס"ד.
)שם(:

הלכות חזקת קרקעות
מחאה מבטל חזקה ,ובאיזה לשון ,ובמה ,ומתי

אמרו העדים "לא נאמר לו" –

אר"פ :הרי אמרו שלא יאמרו ולא הוי מחאה.
√ור"ה ברי דרב יהושע – כל מילתא דלא
רמיא עליה דאיניש אמר ולאו אדעתיה.

.2

)שם(:

אם הוא אמר "לא יצא דבר זה

.1

לאוזנו ,אף שלא מצינו ריעותא במה שלא שמר שטרו עכ"פ
אין לו ראיה במה לזכות בקרקע.

שהם יאמרו לאחרים.

א.
סמ"ע :שהרי אמר להם שלא יאמרו לו ,הא לאחרים אינם
מוזהרים.

.2

מפיכם"  -לא הוי מחאה:

לא הגדנו לשום אדם.

קשה :והרי למחזיק לא הגיע מחאה כל ג' שנים ולכן לא
נזהר בשטר ,ומה היה לו יותר לעשות ?
ערוה"ש – אין החזקה נגמרת רק ב ג' שנים ,דזה לבד לא
מספיק להעמיד הקרקע בידו ,כיון שקרקע בחזקת בעלים
עומדת.
ולכן המערער יכול למחות ולא מחה ,זו גופה ראיה גמורה
על חזקת המחזיק ,ולא שמר שטרו אחר ג' שנים.
אבל כשהיה במקום שאינו מועיל מחאה או שמיחה ולא הגיע

קמו 3 -

לא הוי מחאה.

ש"ך :ואפילו אמרו העדים שלמרות זאת אמרו למחזיק
שמיחה המערער ,כיון שאמרו למחזיק שאמר להם המערער
שלא יאמר – לא הוי מחאה.
קצה"ח – משמע שאם לא אמרו לו העדים מה שאמר
המערער – הוי חזקה.
וליתא  ,שאם אמר יבואו שנים סתם וימחאו בפני המחזיק
כשלא ציוה המערער ,כיון שאין זה מחאה הוי חזקה למחזיק
אף שמחו בפניו ,ה"ה כאן אף שלא אמרו לו מ"ש המערער
הוי חזקה.
כ"כ נתיבות.

קמו  -ד

 .1כיצד לשון המחאה :אומר בפני שנים "פלוני
משתמש בחצרי או בשדי גזלן הוא ולעתיד אני תובע אותו
]

תוספת

הסמ"ע – שהוא [
א).ויש אומרים שאין צריך לומר "אתבע אותו בדין"( )טור בשם הרא"ש וב"י בשם רשב"ם ותוס'(.
בדין".
ב.רמב"ם :אם אמר להם "שכורה היא בידו או משכונא ואם יטעון עלי

שמכרתי או נתתי אני תובע אותו בדין" ,וכל כיוצא בזה  -הרי זה מחאה
)כ"כ הרשב"א – במשכונא אף שלא אמר "פלוני גזלן"(.

 .2אבל אם אמר להם "פלוני שמשתמש בחצרי גזלן הוא"  -אין זו מחאה
שהרי המחזיק אומר "כששמעתי )זה( אמרתי שמא חירף אותי בלבד
ולפיכך לא נזהרתי בשטרי".
 .3הגה :ולא מהני אלא מחאת המערער שידוע שהקרקע היתה שלו ,אבל אם נתנה לו
)למערער הזה( הקרקע בסתר ולא נתגלה שהיא שלו  -אין מחאתו כלום ,דהמחזיק יכול לומר
"לא חששתי במחאתו שלא ידעתי שהקרקע שלו" )ב"י בשם הרשב"א(:

.1ב"ב)לח:(:

הכי דמי מחאה ?

א"ר זביד – "פלוני גזלן" לא הוי מחאה" ,ופלוני
גזלן שלקח מידי בגזלנות ולמחר אתבע אותו
בב"ד" – הוי מחאה.
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

פרשב"ם :פלוני גזלן – לא הוי מחאה,
שאפילו ישמע המחזיק לשון זה לא יזהר
בשטרו ,לפי שאינו יודע למה קרה לו גזלן.
שלקח שדי – שהרי לא מכרתי לו ,שעכשיו
יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

חו"מ
חלק ב9

בס"ד.

הלכות חזקת קרקעות
מחאה מבטל חזקה ,ובאיזה לשון ,ובמה ,ומתי
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צריך להיזהר בשטרו.
למחר אתבענו – ואם לא אמר שיתבענו הוי רק
כנותן פגם בחברו ולא כמוסר עדות ואינה
מחאה.

על המחזיק לברר.
מ"מ אם מברר המערער בעדים שלא נודע לו כלל
מהמכירה כגון שבעה"ב השליש שטר המתנה לראובן ביד
שליש ורק לאחר מות בעה"ב נודע לראובן על המתנה – לא
מהני חזקה כיון שלא ידע שיוכל למחות במחזיק )ב"י בשם
הר"ן והרשב"א(.

פלוני גזלן – ולא הזכיר על שמחזיק בקרקעו
ולכן אינה מחאה ,שהרי לא מיחה מחמת עצמו
והוי רק כפוגם חברו .אבל כשמפרש שאוכל
מקרקעו בגזלנות ,הרי מיחה מחמת עצמו
שהעיד למחזיק שהחזיק קרקע בעוול.
למחר אתבענו – ל"ד ,אלא אף שלא אמר כן הוי
מחאה.
כ"כ התו"ס ,והרא"ש.

קצה"ח :חזקה כשהמערער לא ידע שזה שלו
הר"ן )רשב"א( :ראובן עשה שטר מתנת בריא לשמעון
אחיו ומסר השטר ביד נאמן שיתן לשמעון לאחר מותו,
ואח"כ נשא ראובן אישה ונולדו לו בנים ונפטר ,ואז מסר
הנפקד השטר לשמעון ,וטוענים היורשים שראובן חזר בו
מהמתנה והחזיק בנכסים ושמעון לא מיחה .ושמעון טוען
שלא ידע מהמתנה כדי שימחה.
הדין עם שמעון כיון שלא ידע שימחה ,ודמי למ"ש בכתובות
)יז (:אין מחזיקים בנכסי קטן אפילו הגדיל )כיון שלא ידע
שימחה( .כ"פ הנתיבות.
מיהו דווקא כשמודים היורשים שלא בא השטר לידי
שמעון ,שאל"כ על שמעון להביא ראיה שלא ידע מהמתנה,
או שהיה במקום רחוק שלא יכל למחות או בורח מחמת
מרדין ומה שמעיד עליו הנפקד הוי רק עד אחד.
משמע שדעת הרשב"א כל שיש הכחשה בין המערער
למחזיק על המערער – על המערער להביא ראיה שלא יכל
למחות )שהיה במקום רחוק וכו'( .
כ"ד הרא"ש ושו"ע )קמג/ב(.
לאפוקי רמב"ן – שמפרש שכוני גוואי שהיה במקום רחוק,
ועכ"ז על המחזיק להביא ראיה.
אומנם י"ל שהרא"ש יודה כאן שעל המחזיק להביא ראיה
)שהגיע השטר ליד שמעון(:
שהרי טעמו של הרא"ש )בקמ"ג( משום שחזקה נשמעת
מרחוק והוי חזקה ברורה ,והמחאה לא נשמעת ,לפיכך על
המערער להביא ראיה שהיה במקום רחוק.
משא"כ שהמערער לא ידע כלל מהמתנה ליכא חזקה כלל,
לפיכך אמרינן למחזיק ברר אכילתך.
כ"פ ת' מהרי"ק )ת' לר' אביגדור( – כל שאינו יודע שאין
הלה רשאי להחזיק ולבסוף נודע לו שלא כדין עשה ודאי
יכול לערער עכשיו אם נראה שיכל לטעות ועל המחזיק
להביא ראיה.
ולכן :אף אם היורשים לא מודים לשמעון נאמן שמעון
לבטל חזקתם.

והר"י בר

יקר פירש

למחר אתבענו
√ר"ח – וצריך לסיים למחר אתבענו.
כ"כ הרמב"ם ,רשב"ם)י"מ(.
א.ר"י בר יקר – אין צריך לומר.
כ"כ רשב"ם ,רא"ש ,תו"ס.

.2

ב"ב)לח:(:

א"ר זביד – אמר "פלוני

גזלן" לא הוי מחאה.

.3רשב"א

בת' :בני שמעון מחו במחזיק ,כיון

שידוע שנכסי אביהם נתן לאשתו )ולא להם( –
אין מחאתם מחאה ,שהרי הם נוכרים.
ואף אם טוענים שאמם נתנה להם כל זכותה ,כל
שלא נודעה המתנה אף שהיא מודה לא מהני
מחאה ,שהם נוכרים ולא היה לו לחשוש לשמור
שטרו.

.2

פלוני משתמש בחצרי ,,,אינה מחאה.

סמ"ע :ה"ד לדעת המחבר שצריך לסיים "למחר אתבענו"
וכיון שלא אמר כן נחשב שהוא רק מחרף אותו.
אבל לרמ"א שאין צריך לומר "למחר אתבענו" – בכה"ג הוי
מחאה ,שלא נאמר בגמרא שהוא רק כמחרף רק באומר
"פלוני גזלן" ולא הוסיף "שמשתמש בחצרי".

הקרקע בסתר.
.3
נתיבות :בסתר – היינו על

ידי כת"י ,רק שנתקיימה
החתימה בעדים ולא קראו השטר .אבל אם מכרו בעדים
מהני מחאת הלוקח ,כיון שעל ידי חקירה יכול לברר והיה

קמו  -ה
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

חו"מ
חלק ב9

בס"ד.

הלכות חזקת קרקעות
מחאה מבטל חזקה ,ובאיזה לשון ,ובמה ,ומתי
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 .1מחאה בפני ב' כותבין אע"פ שלא אמר להם כתובו.
א .הגה :ויכתבו בלשון שליחות "פלוני העדנו על עצמו לכתוב לו שמיחה" ,אבל לא יכתבו
"שמענו שמיחה" דהוי עדות מפי כתבם )נ"י פ' חזקת הבתים(.

 .2וכיון שמיחה בשנה ראשונה אין צריך לחזור ולמחות בכל שנה ושנה,
אבל צריך שלא יהא בין מחאה למחאה ג' שנים גמורות ,שאם שהה בין
מחאה למחאה ג' שנים  -לא עלתה לו מחאה:

.1

ב"ב)לט:(:

אמר רבא אר"נ – מחאה

בפני שנים ואין צריך לומר כתבו.
פרשב"ם :אצ"ל כתובו – אלא כותבים
העדים שטר מחאה למערער לעדות שמיחה תוך
ג' ,שזכין לאדם שלא בפניו.
תו"ס :אע"פ ששאר שטרות אין כותבים אא"כ הוא
לדעת מי שהוא חובתו )כאן המוחזק( ! תקנת חכמים
שיהא נחשב עדות כדי לבטל החזקה בעדות כל דהו.
כ"כ הסמ"ע.
אבל ח' רעק"א )ת' הרשב"א( – כתב לחלק,
אין כותבים דווקא כשמתרבה החיוב זה על ידי הכתיבה,
כגון מלוה ע"פ שיכל לומר פרעתי וכשיכתבו אי אפשר
לומר יותר פרעתי ,וכן לעניין לטרוף מלקוחות – לכן אין
כותבים.
או כשמתחייב בשל עצמו אף שלא מתרבה ,כגון שמודה
שנתן קרקע לפלוני שאם יכתבו הרי מתחייב בשל עצמו –
אין כותבים שלא מדעתו.
אבל מחאה ומודעא שאין המוחזק מתחייב בשל עצמו
בשל הכתיבה ,וגם החיוב לא מתרבה משום הכתיבה אין
צריך דעת המתחייב.

.1

בפני שנים.

ש"ך :אפילו בזה שלא בפני זה מצטרפים.
כ"כ נמ"י)הרא"ה( ,וכן עיקר.

כותבין
ערוה"ש :לפי

שזכות הוא למערער שכותבים כדי

שתתקיים המחאה.

א.
סמ"ע:

בלשון שליחות.

העדנו על עצמו – פירוש העיד אותנו על עצמו
בדבר זה .ואף שלא ציווה שיכתבו כיון שהזמינם לעדות כדי
להודיע הדבר מסתמא היתה דעתו שיכתבו ,כי הכתיבה
מוציאה קול.

קצה"ח :לכתוב שטר מחאה אחר ג' שנים.
מוהרי"ט :מחאה ניתנה להיכתב רק בזמן שמועיל מחאה,
היינו תוך ג' שנים שאז ודאי לא מיקרי עדות שאין כתיבה זו
חובה שהרי יכול עדיין למחות בפני אחרים ,ועכשיו רק
עושים שליחותו.
אבל אחר ג' שנים ששוב אינם שלוחים שלו והוא לא יכול
עכשיו למחות ,אלא שמעידים שמיחה תוך ג' שנים – לא
מהני אף בלשון שלוחים אא"כ יעידו בע"פ בפני ב"ד.
והתומים – תמה עליו ,כיון שניתן להיכתב כדי להציל
עשוק מיד עושקו ,מ"ש תוך ג' שנים או אחר ג' שנים.
כ"ד הנתיבות.
מיהו – נראה כמוהרי"ט.
דמחאה אינו מטעם להציל עשוק מיד עושקו )שזהו הטעם
למודעא ולא למחאה( ,אלא הטעם שבקל הפקיעו חזקתו,
וא"כ ה"מ תוך ג' שנים שעדיין לא החזיק שלא תעלה לו
חזקתו .אבל אחר ג' שנים שכבר החזיק תו לא הפקיעו
חזקתו.

שמענו ,,,הוי מפי כתבם.
סמ"ע" :על פי שנים עדים" ולא מפי כתבם ,שלא יכול
לכתוב עדותו ולשלוח לב"ד ,ולכן כשכותב "שמענו" הוי
מפי כתבם )כ"ד המחבר כח/טו(.
ולר"ת שעדים שאינם אילמים יכולים להגיד מפי כתבם –
יכולים גם לכתוב בלשון "שמענו".
והנתיבות – חולק ,אף לר"ת צריך דווקא שיכתבו "פלוני
העידנו" ,משום שמא ימותו העדים שאז שוב אינם ראויים
להעיד וצריכים להיות ראויים להעיד בשעה שבא הכתב
לב"ד.

.2

שאם שהה ,,,לא עלתה.

סמ"ע :שהמחזיק יכול לומר כשראיתי ששתקת ג' שנים
לא נזהרתי יותר בשטרי ,ואמרתי שחזרת בך ממחאה
ראשונה.

לכתוב לו שמיחה.
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

חו"מ
חלק ב9

בס"ד.
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קמו  -ו

רשב"ם ,טור :בד"א במחאה על פה ,אבל אם מכרה
המערער לאחר בשטר תוך שלש שנים אין צריך למחות עוד ,וצריך
המחזיק ליזהר בשטרו לעולם:
שו"ע)קמד/ד( :אכלה בחיי האב ,שהיה בעל
השדה שנה ובפני בנו שתים ,או בפני האב
שתים ובפני בנו שנה ,או בפני האב שנה ובפני
הבן שנה ובפני הלוקח מהבן שנה  -הרי זה
חזקה.
והוא שמכר הבן שדה זו בכלל שדותיו ,שהרי לא
הכיר המחזיק שנמכרה ולפיכך לא נזהר בשטרו,
√אבל אם מכר הבן שדה זו בפני עצמו ושדה זו

בפני עצמו אין לך מחאה גדולה מזו.
והוא שמכרה בשטר ,ויש אומרים אפילו שלא
בשטר.

מכרה המערער
נתיבות :ה"ה הורישה ליורש כיון שלא שייך לומר שחזר
המערער ממחאתו כיון שכבר מת.
כ"כ קצה"ח)רמב"ן(.

קמו  -ז

ערער וחזר וערער אם מחמת טענה ראשונה ערער אין
לו חזקה ,ואם לאו יש לו חזקה.
ב"ב)לט :(:תני בר קפרא  -ערער חזר
וערער חזר וערער :
אם מחמת טענה ראשונה ערער – אין לו חזקה
ואם לאו – יש לו חזקה.

פרשב"ם:

חזר וערער – כל ג' שנים חזר

ומחה.
אם מחמת טענה ראשונה – שבכל המחאות
אמר אותה טענה ,כגון בגזלנות אוכל מקרקעי
ה"ז מחאה.
ואם לאו – שבמחאה ראשונה הזכיר בגזלנות
ירד לשדהו ,ובמחאה שנייה )אחר ג' שנים( טען
משכונא היא בידו שלא יוכל להחזיק בה ,כיון
שבשנייה שינה בטענתו אינה מחאה והלה
החזיק.
כ"כ הרא"ש – שהרי הודה שמחאה ראשונה
בשקר היתה וא"כ ג' שנים ראשונות היו בלא
מחאה והוי חזקה.
אבל הרמ"ה – לא נתבטלה אלא כשמוכח
מתוך השנייה שמבטל הראשונה ,כגון שטוען
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

בשנייה שמעיקרא גם היתה תביעתו כמו עכשיו
ולא כמו שטען אז.
אבל כשכל פעם טען טענה אחרת אינו מבטל
הראשונה והיו ב' מחאות )שיתכן שבתחילה ירד
לתוכה בגזלנות ואח"כ משכן בידו(.
]רשב"ם :ה"ה אם מיחה כמה פעמים תוך ג' שנים
שמכחישות זא"ז לא הוי מחאה לא ראשונה ולא אחרונה,
ולכן הוי חזקה למחזיק.
אבל הרא"ש – לא נהירא ,שאין אדם מוחזק כפרן אלא
ע"פ עדים ,אבל כטוען בפני ב"ד שני טענות המכחישות
זא"ז לא נתבטלו הטענות אלא בוחר איזה שירצה ויכול
לומר טעיתי במחאה האחרת[.

אם מחמת טענה ראשונה.
סמ"ע)הרמ"ה( :אם מוכח מתוך השנייה

שמבטל
מחאה ראשונה אז בטלו המחאות ,אבל מחאות מטעמים
שונים לא מבטל אחד את חברו.

אין לו חזקה.
נתיבות :דווקא כשהמחאה

השנייה אחר ג' וזה כמודה
שמחאתו הראשונה היתה בשקר ונמצא זה החזיק ג' שנים
יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

בס"ד.

חו"מ
חלק ב9

הלכות חזקת קרקעות
מחאה מבטל חזקה ,ובאיזה לשון ,ובמה ,ומתי

בלא מחאה.
אבל כששתי המחאות תוך ג' אף שהשנייה סותרת הראשונה
מחאה שנייה עדיין קיימת ,שאין אדם מוחזק כפרן רק בפני
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ב"ד.
כ"כ באר הגולה לפי דעת הרא"ש והטור.

קמו  -ח

רשב"א :לא אמרו למחות בסוף כל ג' וג' אלא כשעמד
בתוכו אותו הראשון ,אבל כשמכרו הראשון אין צריך למחות בלוקח ,לפי
שהלוקח הזה אינו בא אלא מכח הראשון וכבר מיחה זה בראשון )ויכול לומר
ללוקח לא חששתי לפי שאינך בא בטענת שמכרתי לך אלא מכח המוכר ובו מחיתי(.

א"צ למחות בלוקח.
סמ"ע :ה"ד כשהוא בטוח בלוקח שלא ישקר שקנה ממנו,
שאל"כ צריך למחות אף בלוקח כדי שלא יטען הלוקח שקנה
מהמערער.

וכבר מיחה זה בראשון.
קצה"ח :לעיקר הדין.
מוהרי"ט :חולק על המחבר)רשב"א(,
הרי לוקח שמביא ראיה שהמוכר דר בה יום אחד עלתה לו
חזקה ללוקח אם דר בה ג' שנים .ויום אחד לא עדיף מג"ש
במחאה )שהרי לשניהם לא עלתה חזקה( ועכ"ז לאחר ג'
שנים של לוקח עלתה לו חזקה ,שהרי גם כשדר בה המוכר
יום אחד בא הלוקח מחמת מוכר שלא היתה לו חזקה.
ולענ"ד נראה – דודאי חד יומא עדיפא ,כדלקמן :
 הטעם שצריך למחות כל ג' שנים ,שלא יאמר אחרמחאה חזרתי ולקחתי ממנו .וקשה למה בן האומן אין
לו חזקה כשבא בטענת אביו ,הרי לאביו יש חזקה
כשכלו ימי אומנותו ?

-

אלא ודאי מה שמספק שדר בו המוכר יום אחד כדי
שיהא אומדנא שהמוכר קנאו )ולא גזלו( ובבן האומן
שבא בטענת שאביו גר בה יום אחד אינו אומדנא כיון
שאביו ירד ברשות ואין אומדנא שקנאו.

-

ולכן לפי המחבר כשמיחה בראשון שוב לא טוענים
ללוקח שקנאו המוכר אחר מחאה ,שהרי נקרא שירד
תחילה בלא רשות ושוב אין חזקה אצל המוכר )אא"כ
ג' שנים( ,דכל שירד ברשות )כמו אומן( או שלא
ברשות )גזלן( אין בו חזקה אלא בג"ש .ולכן לא מהני
טענת לוקח שמוכר גר בה יום אחד שהרי לא דר בה
המוכר יום אחד בשופי שהרי מיחו בו.

כ"ד נתיבות – דכיון שמיחה במוכר  ,לא חשוב דר בה יום
אחד אלא דר בה בגזלנות.

קמו  -ט

קמו  -ט  .1כל חזקה שאין עמה טענה אינה חזקה:
כיצד :הרי שאכל פירות שדה זו כמה שנים ובא המערער ואמר לו מאין
לך שדה זו שלי היא ,השיבו איני יודע של מי הוא וכיון שלא אמר לי
אדם דבר ירדתי לתוכה  -אין זו חזקה ,שהרי לא טען שלקחה ולא
שנתנה לו ולא שירשה .
 .2ואעפ"כ אין מוציאין אותה מידו עד שיביא זה המערער עדים שהיא
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

חו"מ
חלק ב9

בס"ד.
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שלו .הביא עדים תחזור לו השדה ,ומוציאין ממנו כל הפירות שאכל.
 .3ואין פותחין לזה המחזיק תחילה לומר שמא שטר היה לך ואבד עד
שיטען מעצמו ,א ).טור  -ואז שומעין לו ואין זה חוזר וטוען(.
.4רמב"ם :וכן האוכל שני חזקה מחמת שיש שטר בידו ונמצא השטר בטל,
בטלה החזקה ותחזור השדה עם כל הפירות לבעלים.
.1ב"ב)מא:(.

משנה – כל חזקה שאין עמה

טענה אינה חזקה .כיצד אמר לו מה אתה עושה
בתוך שלי? והוא אמר לו שלא אמר לי אדם דבר
מעולם  -אינה חזקה.
שמכרת לי ,שנתת לי במתנה ,אביך מכרה לי,
אביך נתנה לי במתנה  -הרי זו חזקה.
והבא משום ירושה אינו צריך טענה.

.2

טור:

לפיכך אם יש עדים למערער שהיתה

שלו נשבע ונוטל הקרקע ,ומחזיק הפירות שאכל.
ובבד"ה – נוטל בלא שבועה .וכ"ד הרמב"ם.

.3

שם :פשיטא ?

מהו דתימא האי גברא מיזבן זבנה ליה האי
ארעא ושטרא הוה ליה ואירכס ,והאי דקאמר
הכי סבר אי אמינא מיזבן זבנה לי האי ארעא
אמרי לי אחוי שטרך ,הלכך לימא ליה אנן דלמא
שטרא הוה לך ואירכס כגון זה פתח פיך לאלם
הוא קמ"ל.
פרשב"ם :אחוי שטרא – שאינו בקי שאחר
ג' שנים א"צ שטר.
קמ"ל – שאם לא טען לא מלמדים אותו שיטען.
א.משמע שאם היה חוזר וטוען שהיה לו שטר
ואבד נאמן ,ולא מיקרי חוזר וטוען.

של אבותיי ,ובא אחד וחטפה חייב להשיב לכ"א ,אף שאין
לשום אחד עדים )ב"ב לו ,(.ומ"ש הכא שא"צ להחזיר עד
שיביא המערער עדים ?
וי"ל דשאני הכא שכבר הגיע ליד המחזיק ,לכן בלא עדים
של מערער יהא מונח וכמו באבדה שאין מחזרים בלא עדים
או סימנים ]אף שבאבדה אסור למוצא לאכול פירות ,כאן
מותר כיון שאין הבעלים כאן ואינו משתדל להשכירו חשוב
החצר דלא קיימא לאגרא[
משא"כ ב  -קל"ט שהיו מחולקים על הקרקע או המטלטלים
קודם שהגיע ליד אדם ,הרי הוא בחזקתם ולא ביד שלישי
שיתפוס.

.2

הביא עדים תחזור.

סמ"ע :תחזור בלא שבועה .כ"ד המחבר ,רמב"ם
לאפוקי הרא"ש.
ול"ק מ קמ/א המערער על המחזיק שטוען לקחתיה ולא
החזיק ג' שנים שתחזור הקרקע למערער אחר שישבע !
דשאני התם שטוען המחזיק שלקח הקרקע או ירשו
מאבותיו ,משא"כ כאן.
א"נ סמך המחבר עמ"ש שם )וגם כאן צריך שבועה(.
והש"ך – ולא ראה הסמ"ע בבד"ה שכתב – שבועה זו איני
יודע למה.

.3

שיטען

מעצמו )ואז שומעים לו(.

סמ"ע :כ"כ הטור.
אבל נמ"י – צריך לטעון "שטר היה לי ואיבדתיו ,וחששתי
לטעון כן שמא יאמרו לי הראה שטרך".

אין מוציאים מידו
.2
נתיבות :קשה )קלט/ב( – זה אומר של אבותיי וזה אומר

קמו  -י11

 .1הבא מחמת ירושה שטוען אני ירשתי ממורישי -
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

חו"מ
חלק ב9

בס"ד.
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אין צריך טענה אחרת.
א.הגה :ודין לוקח ובעל חוב שגבה קרקע כדין יורש )רא"ש סוף כלל נח( ,ב.ואין המוכר או הלוה
נאמנים לומר שהקרקע לא היתה שלהם )הרא"ש כלל לט סי' ד(

 .2ובלבד שיביא עדים שדר בה המוריש או נשתמש בה אפילו יום אחד,
וכיון שאכלה הוא ג' שנים מחמת מורישו מעמידין אותו בידו ,א).והוא
הדין אם החזיק המוריש ג' שנים )טור(  ,אע"פ שהוא לא דר בה כלל )ב"י( (

.3רמב"ם :אבל אם לא הביא ראיה שדר בה מורישו כלל  -תחזור השדה
וכל הפירות למערער שיש לו עדים שהוא שלו.
.4הביא ראיה שנראה בה מורישו  -אינה כלום שמא בא לבקר אותה ולא
קנאה.
א.אם היתה שדה והביא עדים שנרה מורישו הרי זה בחזקה שקנאה.
.1ב"ב)מא:(.

משנה – הבא משום ירושה

א"צ טענה.
פרשב"ם :א"צ טענה – לומר איך בא ליד
אבי ,שהרי אינו בקי בקרקעות אביו.
א.ת' הרא"ש :כמו שטוענים ליורש וללוקח,
כך טוענים לבע"ח שנשתעבדו לו הנכסים בחייו.

.2גמ)מא:(:

אמר רבא – טענה א"צ הא

ראיה צריך.

פרשב"ם:

ראיה – בעדים שדר יום אחד.

כ"פ הטור :בין שדר בה מורישו יום אחד והוא
ג' שנים או שדר בו מורישו ג' שנים והוא יום
אחד.
א.ב"י – אם המוריש דר בה ג' שנים א"צ
שהוא ידור בה כלל.
]רשב"א בתשובה :הבא מחמת ירושה או מקח צריך
להביא ראיה שהוא יורש או לוקח ,שאל"כ אין טוענים לו.
וכן הסכימו הראשונים ובכללם הראב"ד.
ומשמע שאם לא הביא ראיה מעמידים אותה ביד הראשון
שיש לו עדי אבות.
מיהו ה"מ שלא החזיק בה ג' שנים ,אבל החזיק בה ג'
שנים והראשון היתה בידו לפחות יום אחד – נאמן שהוא
יורש וא"צ להביא ראיה.
כ"כ הרמב"ן – כל שהחזיק בה ג' שנים א"צ ראיה שהוא
יורש .כ"ד הרא"ש וה"ה.
אבל הרמ"ה – בכל גוונא צריך עדים שהוא יורש או לוקח
שאל"כ אינו נאמן לעשות עצמו לוקח[.
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

.4ב"ב)מא:(.

נראה בקרקע המוכר מהו ?

אמר אביי – היא היא )והוי חזקה(.
√רבא אמר – עביד איניש דסייר ארעיה ולא
זבין.
פרשב"ם :נראה – המוכר באותה קרקע
מודד הקרקע מי הוי הדר ביום אחד.
א.ה"ה)רשב"א( :נרה המוכר הרי היא
בחזקת שלקחה ,שאין אדם עשוי לפרנס הקרקע
אא"כ לקחו ,וכיון שהחזיק בו הלוקח הוי חזקה.

מחמת ירושה.
.1
ש"ך)ת' מבי"ט( :ואין

טוענים לשוכר ] פירוש –
אדם שהשכיר ביתו לאחר ,ובא מערער על הבית ,אין
טוענים לשוכר שמא המשכיר קנה הבית מהמערער [.

א"צ טענה אחרת.
ש"ך :וא"צ היורש או הלוקח להביא ראיה שהוא יורש או
לוקח אלא כל שהחזיק ג' שנים טוענים לו.
כ"כ הטור)רמב"ן ,רא"ש( ,ה"ה.
נתיבות – כיון שיש לו מיגו "ממך קניתיה" .לכן אם היה
ביד מוריש ג' שנים וביד היורש יום אחד שאז אין לו מיגו,
עליו להביא ראיה שהוא יורש או לוקח ,שאם לא יביא ראיה
יכול המערער לטעון שהמוריש/מוכר היה מודה שהורידו רק
לפירות.
כ"פ התומים.

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

בס"ד.
א.
סמ"ע:

חו"מ
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דיו לוקח ובע"ח ,,,כדין יורש.

פירוש כמו שטוענים ליורש שדר בה אביו יום
אחד והוא ג' שנים )או הפוך( שקנהו מהמערער כך שטוענים
ללוקח שדר בה המוכר יום אחד והוא ג' שנים .וכן לבע"ח.

דין לוקח כדין בע"ח.
נתיבות)תומים( :דווקא בע"ח שכבר

גבה הקרקע
טוענים כמו לוקח ויורש ,אבל כשלא גבה עדיין רק שבא
לגבות ,נאמן הלוה אף שהחזיק בקרקע ג' שנים ,שאינו שלו
אלא בשכירות ,כיון שידוע שהקרקע היתה של אחר ,והוי
בע"ח בא להוציא.
ול"ק ממיטלטלים )צט/א( שתח"י לא נאמן לומר שהוא של
אחרים ! דמטלטלים התפיסה מוכחת ,משא"כ קרקע שאין
התפיסה מוכחת רק חזקה כשהלה לא מיחה ,וכאן יכול
המערער לומר הייתי בטוח שלא יכפור בי ולכן לא מחיתי,
והראיה שעכשיו הוא מודה לי.

שדר בה המוריש ,,,אפילו יום אחד.
.2
קצה"ח :הטעם דבעינן דר המוכר יום אחד.
מהרי"ט :טעמא דיום אחד ,דלא חשיב זה לוקח אא"כ
מברר שאותו שמכרה לו דר בה יום אחד שאז יש רגלים
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לדבר שהוא לוקח .שאל"כ שמא אינו לוקח אלא גזלן ומתוך
שאינו מעיז לומר למערער ממך קניתי אומר קניתי מזה.
ולפ"ז :אם יש לו עדים שקנה מזה שוב א"צ עדים שהמוכר
דר בה לפחות יום אחד.
ותימה  -שהרי רשב"ם ס"ל שאף שיש בידו שטר מכירה
עדיין צריך להוכיח שהמוכר גר בה לפחות יום אחד.
אלא טעמו שצריך המוכר לדור בה יום אחד שאז יש אומדנא
שלקחה המוכר מהמערער )אע"פ שאין לו חזקה( וטוענים
לו ,שאל"כ הוי חזקת הלוקח חזקה בלא טענה.
ולפ"ז אף שיש ללוקח שטר מכירה ,עדיין הוא צריך להוכיח
שהמוכר דר בה לפחות יום אחד.
] סיכום :יש ללוקח שטר מכירה
מהרי"ט – שוב א"צ להוכיח שדר בה המוכר יום אחד.
קצה"ח – עכ"ז צריך להוכיח שדר בה המוכר יום אחד[ .

אפילו יום אחד.
נתיבות :ואותו יום מצטרף ל ג' שנים ,כמו אכלה האב
שנה והבן שנתיים.

א .אע"פ שהוא לא דר בה כלל.
ערוה"ש :מ"מ צריך להביא ראיה שהוא יורש.

קמו  -י22

 .1הגה מרדכי :אישה שהחזיקה בקרקע בעלה לאחר מותו ואח"כ
החזיק בנה ג' שנים ,ובאו יורשי הבעל ואומרים שקרקע זו של הבעל ,ובנה אומר שנפל לאמו
בכתובתה  -בנה נאמן במיגו ,דאי בעי אמר "מכם קניתיה" והרי אכל שני חזקה .אבל אי לא
אכל שני חזקה שאין לו מיגו ,אע"פ שמורישו החזיק ג' שנים  -לאו כלום הוא דאין לאישה
חזקה בנכסי בעלה.
 .2ת' הרשב"א :ודוקא יורש וכיוצא בו ,אבל מי שלקח הקרקע מן האישה ומכרה בפרסום
)פירוש שמכרה לו האישה בפירסום(  -מוקמינן הקרקע בחזקת הלוקח ,דאילו לא היו הקרקעות של
האישה לא היו מניחים היורשים לאישה למכרם בחזקתה בפרסום וכל כיוצא בזה.
הרי אכל שני חזקה.
.1
ערוה"ש :אבל לא אכל הבן שני

חזקה )שאין לו מיגו
"ממך קניתיה"( אף שלאמם יש חזקת ג' שנים לאו כלום
הוא ,שהרי אין לאישה חזקה בנכסי בעלה .ומה שטוענים
ליורש ה"ד אם המוריש היה נאמן בחזקתו אילו טען
לקחתיה מהמערער ,אבל במקום שהמוריש עצמו אינו נאמן
לא עדיף כוח יורש ממורישו.
ולכן :אף הלוקח ובע"ח אם היה המוכר או הלוה מאותם
שאין להם חזקה )שותף ,אריס( אין טוענים להם אא"כ הם
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

עצמם החזיקו ג' שנים וטוענים שהמוכר/הלוה קנה
מהמערער )שאז יש להם מיגו(.

.2

ומכרה בפרסום

סמ"ע :אפילו ללא חזקת ג' שנים.
והתומים – חולק על הסמ"ע ,צריך חזקת ג' שנים .דמאי
שנא מכל לוקח בפרסום שצריך חזקת ג' שנים.
והנתיבות – וקשה אף שהחזיק ג' שנים ,כיון שאין חזקה
לאישה בנכסי בעלה ,א"כ ל"ד לדר בו יום אחד ולא מהני
חזקת לוקח ?
יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

בס"ד.

חו"מ
חלק ב9

הלכות חזקת קרקעות
מחאה מבטל חזקה ,ובאיזה לשון ,ובמה ,ומתי

וי"ל שבוודאי בשאר אותם שאין להם חזקה )אריס ,אומן(
אף שמכרו בפרסום לא מהני ,שיכול המערער לומר לא
חששתי למכירתך כיון שמכרת דבר שאינו שלך.
ושאני אישה כיון שיכולה למכור לכתובתה אף שלא בפני
ב"ד )אה"ע קג/א( בודאי לא היו מניחים לה היורשים למכור
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אא"כ מגיע לה לכתובתה ,ומדהניחו לה למכור משמע
שמגיע לה כתובתה ומכרה שלה.

קמו  -יא

קמו  -יא  .1הביא המערער עדים שזו השדה שלו ,וזה שבתוכה
טוען "ממך לקחתיה ואכלתיה שני חזקה" ,טען המערער ואמר "היאך
תטעון שלקחת ממני היום ג' שנים ובאותו זמן לא הייתי במדינה זו" -
מצריכים זה שבתוכה להביא ראיה שזה פלוני שמערער היה עמו
במדינה בזמן הזה שטוען שמכר לו אפילו יום אחד ,כדי שיהא אפשר
שימכור ,ואם לא הביא מסלקים אותו.
.1ב"ב)כט:(:

ההוא דא"ל לחבריה ,מאי

בעית בהאי ביתא ?
א"ל ממך קניתי ואכלתי שני חזקה.
א"ל אנא בשכוני גוואי הואי.
אר"נ :זיל ברור אכילתך.
פרשב"ם :בשכונ גוואי – חדרים פנימיים
היתה עיקר דרתי והייתי עובר דרכך ,והייתי
משתמש בבתי שדרת בו ברשותי ולכן לא
מחיתי.
ברור אכילתך – אמר למחזיק שיביא עדים שגר
בה ג' שנים בלא המערער.
כ"פ המחבר )קמ/יג(.
√הרי"ף מפרש פירוש אחר.

בשכוני גוואי – הייתי בארץ מרחקים ואיך אתה
טוען שלקחת ממני זה ג' שנים ובאותו זמן לא
הייתי במדינה.
ברור אכילתך – הבא עדים שהיית אתה והמוכר
בעיר אפילו יום אחד שיתכן שקנית ממנו באותו
היום .כ"ד הרמב"ם.

.1

לא הייתי במדינה.

סמ"ע :זוהי דעת הרי"ף בפירוש שכונא גוואי.
והרשב"ם והרא"ש פירשוה שדר עמו בבתים הפנימיים.
בסעיף י"ב  -הביא דעות דס"ל כפירוש הרי"ף ,שאם אירע
כן א"צ המחזיק להביא ראיה אא"כ הזכיר את היום שמכרה
לו.
ולי"א השני בסי"ב – דווקא כשהוא בשעת חירום.

קמו  -יב

 .1ויש מי שאומר דדוקא כשמזכיר היום שמכר לו,
אבל אם אינו מזכיר היום אין צריך להביא ראיה שהיה כאן ביום
שקנאה ,ואפילו אם יאמר המערער "אמור באיזה יום קנית אותו" אין
מזקיקין אותו לכך.
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

בס"ד.

חו"מ
חלק ב9

הלכות חזקת קרקעות
מחאה מבטל חזקה ,ובאיזה לשון ,ובמה ,ומתי
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 .2וי"א דדוקא בשעת חירום ,אבל שלא בשעת חרום אף על גב דאמר ליה
"זבינית מינך ביום פלוני"  -לא בעי לאתויי ראיה דההוא יומא הוה
א).דדילמא מכר לו על ידי שליח( )טור בשם הרמ"ה והרא"ש(:
בהדיה
.1הר"י ברצלוני:

דווקא כשמזכיר לו יום

שקנאה )אז צריך המוחזק להביא ראיה שהמערער היה

כאן( אבל אינו מזכיר א"צ להביא ראיה ,לפי
שאינו נזכר על היום.
א.ואפילו יאמר המערער למחזיק אמור באיזה
יום קנית? אין מחייבים המחזיק לכך.

.2

כ"כ הרמ"ה – א"צ המחזיק להביא ראיה

דווקא בשעת חירום ,אבל שלא בשעת חירום אף
שאומר המחזיק ביום פלוני קניתי ממך א"צ
להביא ראיה ונאמן במיגו שהיה אומר ביום אחר
הייתי אצלך או מילי מסרת לי.
א.כ"כ הרא"ש – אם הוא במקום שהשיירות
מצויות הוי חזקה וא"צ להביא ראיה שהמערער
היה כאן ,שאפשר שמכר לו ע"י שליח.

.1

כשמזכיר היום.

סמ"ע :ול"ד שמזכיר היום אלא ה"ה מזכיר הזמן ,כגון
חודש פלוני או ימי הקיץ.

.2

בשעת חירום.

סמ"ע :פירוש אותו זמן שטען שקנה ממנו היה שעת
חירום ולא היו שיירות מצויות ,אבל אח"כ במשך ג' שנים
היו שיירות מצויות ,שאל"כ פשוט דלא הוי חזקה שיאמר
המערער לא ידעתי שהחזיק בנכסיי שאמחה ,וכל שלא יכל
למחות לא הוי חזקה.

ע"י שליח.
סמ"ע :אפילו אמר ממך קניתי נאמן במיגו.
נתיבות – מ"מ בשעת חירום לא נאמן במיגו כיון שאינו
שכיח )ול"א מיגו דלא שכיח(.

קמו  -יג

קמו  -יג  .1הרי שאכל שדה זו שנים רבות ובא המערער וא"ל
"מה לך ולשדה זו" ,הודה וא"ל "יודע אני שהיתה שלך אבל פלוני מכרה
לי והוא לקחה ממך" ,ואמר לו המערער "פלוני שמכר לך גזלן הוא" ,
הואיל והודה שהיא שלו ושלא לקחה ממנו  -תחזור השדה וכל הפירות
למערער אע"פ שאין לזה המערער עדים שהיא שלו.
 .2ואין המחזיק יכול לגבות מעותיו מהמוכר מפני שיאמר לו "אילו לא
הודית לו שהיתה שלו לא היו מוציאין אותה מידך".

.1

ב"ב)ל:(.

ההוא דאמר ליה לחבריה "מאי

בעית בהאי ארעא" ,אמר ליה "מפלניא זבינתה
דאמר לי דזבנה מינך" ,אמר ליה "את לאו קא
מודית דהאי ארעא דידי היא ואת לא זבינתה
מינאי זיל לאו בעל דברים דידי את".
אמר רבא דינא קאמר ליה.
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

פרשב"ם :אפילו החזיק בה ג' שנים אינה
חזקה ,שהרי אין עמה טענה שהוא אינו יודע אם
היתה של המוכר ,ויחזיר למערער ,וישאל מעותיו
מהמוכר.

א.כשאין למערער עדים שהיתה שלו.
יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

בס"ד.

הלכות חזקת קרקעות

חו"מ
חלק ב9

מחאה מבטל חזקה ,ובאיזה לשון ,ובמה ,ומתי

√רשב"ם – אף שאין עדים ,מוציאים
מהמחזיק ,אא"כ איכא תרתי החזיק בה ג' שנים
וגם טוען שהמוכר קנה מהמערער בפניו או שיש
לו עדים שדר בה המוכר יום אחד.
ר' יונה :ומיירי שהודה המחזיק שידע מעצמו
שהיא של המערער ,שאל"כ אף שידע שהיא של
המערער ע"פ המוכר אין מוציאים ממנו.
והרא"ש – אף שידע ע"פ המוכר שהוא של
המערער מוציאים מידו )כשאין תרתי(.
וכ"ד הרמב"ם – דבעינן חזקת ג' שנים וגם שיש
עדים שדר בה המוכר יום אחד או שא"ל המחזיק
בפני קנה ממך המוכר.
וכנ"ד הרי"ף.
אבל הר"י – סגי בחדא ,שטוען המחזיק
"המוכר קנה ממך בפני" שאז אין מוציאים ממנו,
אף שאין לו חזקת ג' שנים במיגו שהיה אומר לא
היתה מעולם שלך.
כ"כ הרמב"ן – אם יש עדים שדר בה המוכר יום
אחד אפילו לא טוען שקנאה בפניו וגם לא החזיק
ג' שנים אין מוציאים ממנו.

 .2לעניין המעות שנתן למוכר.
רשב"ם – חוזר וגובה מהמוכר מה שנתן לו.
√רבנו יונה – אינו חוזר עליו ,כיון שבפשיעתו
הפסיד שאם לא היה מודה שהיתה של המערער
לא היו מוציאים ממנו )שהיה רק אומר קניתי
מפלוני(.
כ"כ ה"ה ]הרי"ף[.

.1

יודע אני שהיתה שלך.

סמ"ע :כתב הרא"ש – אפילו יודע זאת רק מפי המוכר
שא"ל שהיתה של המערער מיקרי יודע )לאפוקי ר' יונה(,
וא"כ מה שהיתה של המערער הוא ודאי ומה שהמוכר קנה
ממנו הוי ספק ואין ספק מוציא מידי וודאי.
וכ"מ דעת המחבר)ט"ו(.
אבל הש"ך " -יודע אני שהיתה שלך" משמע שידוע לו
בברור שהיתה שלו אף בלא אמירת המוכר .וכ"מ מהע"ש

קמו  -יד
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לאפוקי הרא"ש.
וכן עיקר.
סיכום :יודע אני.
סמ"ע – אף שיודע רק ע"פ המוכר.
ש"ך – רק שיודע מעצמו.
נתיבות :אפילו אמר המוכר בשעת מכירה בפני עדים
שהוא של המערער ולקחה ממנו ,ל"א שנתקלקל המיגו שלו
חוץ לב"ד ,כיון שמטעם הפה שאסר הוא מהני אף חוץ
לב"ד.
ואף לסמ"ע אם כבר היתה השדה תח"י המחזיק בחזקה ללא
טענה ,ואח"כ לקחה מהמוכר שקנאה מהמערער – אינו יכול
להוציא מידו ,שעד אחד )המוכר שאמר שהיתה של
המערער( אינו נאמן להוציא ,עד שיביא המערער עוד אחד
שהיא שלו.

והוא לקחה ממנו.
סמ"ע :פירוש המוכר אמר לי שלקחה ממך ,ולא שהוא
יודע זה בודאי )כדמוכח סי"ד(.
ש"ך – מיהו אם אמר המחזיק "בפני קנה ממך המוכר"
נאמן ,אפילו אמר מתחילה סתם "פלוני מכרה לי והוא לקח
ממך" יכול אח"כ לומר "לקחה ממך בפני וזה מה
שהתכוונתי תחילה" נאמן )לאפוקי הסמ"ע דס"ל שהתו"ס
חולקים( .כ"ד הרא"ש.
כ"פ נתיבות.

אין המחזיק יכול לגבות.
תומים :לפי הסמ""ע שאף שיודע רק מפי המוכר שהיתה
של המערער מוציאים ממנו ,יכול לחזור ולקבל מעותיו
מהמוכר כיון שאמר מה ששמע מהמוכר ,והמוכר לא א"ל
שלא יגיד.
והנתיבות – ליתא ,כיון שהמוכר עצמו נאמן שלקחה
מהמערער במיגו ,וכי נחייבו בגלל שלא אמר ללוקח לא
להגיד ,הרי הוא רק גרמא.

אילו לא הודית לו
.2
סמ"ע)ר' יונה( :שאילו היה אומר רק "קניתי מפלוני"
ולא יותר לא היה המערער יכול להוציא ממנו אפילו עדיין
לא החזיק בה ,כיון שאין למערער עדים שהיתה שלו .ואף
אם היה בא המערער למוכר היה המוכר נאמן שקנה ממנו
במיגו שלא היתה של המערער מעולם.

 .1הביא זה המחזיק עדים שפלוני שמכר לו דר בה
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

בס"ד.

חו"מ
חלק ב9
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אפילו יום אחד )או אפילו שעה אחת( א.או שאמר ליה "בפני לקחה ממך
ואחר כך מכרה לי"  -מעמידין אותה בידו ,שהרי יש לו טענה עם חזקתו
ואילו רצה טוען "ממך לקחתיה שהרי יש לו שני חזקה"
 .2הגה ודוקא שיש עדים שדר בה המוכר בתורת דירה ,אבל אם אינן מעידים על הדירה רק
שראוהו נכנס בו למדדו לא מהני )טור(

 .3הרא"ש :ואם לאחר שטען קניתיה מפלוני שאמר "שקנאה ממך" חזר
וטען "קנאה ממך בפני"  -אין שומעין לו ,אבל אם מתחילה אמר
"מפלוני קניתיה" סתם ,ושוב הוסיף ואמר "שקנאה ממך בפני" -
שומעין לו.
.1ב"ב)מא:(:

ההוא דאמר ליה לחבריה

"מאי בעית בההיא ארעא" ,א"ל "קניתי מפלוני
שקנה ממך"
א"ל ר' חייא – אם יש שלך עדים שדר בה
המוכר אפילו יום אחד נעמידה בידך ,ואם לאו
לא.
א.אמר רב – ראיתי לדעתו של ר' חייא שאם
אמר המחזיק למערער "לפני מכרת למי שקניתי
ממנו" נאמן ,מיגו שיכול לומר ממך קניתי.
פרשב"ם :שדר בה אפילו יום אחד – שאז
טוענים ללוקח שהמוכר קנאה מהמערער ,וא"צ
הלוקח טענה כיון שהחזיק בה ג' שנים.

 .2ב"ב)מא:(.

נראה בקרקע המוכר מהו ?

אמר אביי – היא היא )והוי חזקה(.
√רבא אמר – עביד איניש דסייר ארעיה ולא
זבין.
פרשב"ם :נראה – המוכר באותה קרקע
מודד הקרקע מי הוי הדר ביום אחד.

הביא ,,,עדים.
.1
נתיבות :אפילו לא הביא

עדים ,רק שטוען "דר בפני
המוכר יום אחד"  -מהני שנטען עבורו שהמוכר קנאה
מהמערער .ולא עוד אלא אפילו אין למחזיק חזקת ג' שנים
אם אין עדים שהיתה של המערער והמחזיק טוען בפני דר
בה המוכר יום אחד – טוענים ללקוח מה שיכל המוכר לטעון
במיגו שלא היתה שלו.

שדר בה.
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

סמ"ע :טעמו – שאז טוענים ללוקח שהמוכר קנאה
מהמערער .ובטוען "שקנאה ממך בפני" טעמו שנאמן במיגו
"שקניתי ממך".

אפילו יום אחד.
ש"ך :אבל לא הביא עדים ,אפילו טוען שברור לו שדר בו
בפניו יום אחד – לא הוי חזקה.
כ"כ הטור ,בעל המאור ,וכ"מ במלחמות.
אבל התו"ס והמרדכי – ה"ה אם טען בפני דר בה יום
אחד – הוי חזקה.
וכ"ה בהג"א )רשב"א(] ,אגודה ,הגמ"י ,סמ"ג[.
וכן עיקר .

אפילו יום אחד.
פ"ת :ומיירי שגם המוכר טוען שקנאה מהמערער או
שאינו כאן שנשאל אותו.
אבל אם טוען המוכר שלא קנאה מהמערער:
ספר תפארת שמואל – לא מהני ,שהרי המוכר עצמו מכחיש
המחזיק .כ"כ הרא"ש.
ספר כתונת פסים – חולק ,לאו כל כמניה דמוכר לאבד
זכותו של המחזיק.
והראיה תוספתא )ב"ב ב/א( הלוקח מן הלוקח אע"פ שאמר
לוקח ראשון גזולה בידי ,לאו כל כמניה לאבד זכותו של
לוקח שני.
וכן מבואר מת' הרא"ש.
וכן בת' מהרי"ל הכריע – דחיישינן לקנוניא ולא נאמן
המוכר לאבד זכותו של המחזיק אלא אף שהמוכר מכחישו
הוי חזקה.

שדר בה.
ש"ך :וטוען אח"כ קניתי מהמוכר .אפילו אינו אומר שקנה
ממנו אלא טוען "סבור הייתי שקנה ממך" – הוי חזקה ,כיון
שמביא עדים שדר בה יום אחד והחזיק זה ג' שנים .וכן אם
טוען שקנאה ממך.
יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

בס"ד.
א.
ש"ך:

חו"מ
חלק ב9
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יש לו טענה עם חזקתו,,,

א"צ שני חזקה אלא כשהביא המערער עדים
שהיתה שלו ,אבל לא הביא עדים אפילו לא החזיק שני
חזקה נאמן כשטוען "בפני לקחה ממך" במיגו "לא היתה
שלך מעולם או לקחתיה ממך".
לאפוקי הב"י]רמב"ם[ – שאפילו לא הביא המערער עדים
שהיתה שלו אין לו חזקה אא"כ החזיק ג' שנים.

.2

שאמר שקנאה ממך.

סמ"ע :משמע שהוא עצמו לא ידע רק שמע מהמוכר
שקנאה מהמערער ,ולכן לא יכול לחזור ולטעון "קנאה ממך
בפני" .משא"כ אם מתחילה אמר "מפלוני קניתיה" סתם או
"מפלוני קניתיה שקנאה ממך" – יכול לחזור ולהוסיף

קמו 15 -

"שקנאה ממך בפני" ונאמן.
כ"ד הרא"ש.
אבל התו"ס – אף בכה"ג לא יכול לתרץ דיבורו.
והש"ך – חולק ,אם אמר מתחילה סתם "מפלוני קניתיה"
אין יכול לחזור ולטעון "שקנאה ממך בפני" ,שהרא"ש לא
אמר אלא כשמתחילה אמר "שקנאה ממך" שאז כשחוזר
ומפרש דבריו שכוונתו היתה שקנאה ממך בפניו )ונאמן
במיגו שלא הודה מתחילה( .אבל כשמתחילה הודה שהיתה
שלו ואמר "קניתיה" סתם לא יכול לחזור ולטעון "בפני
קנאה ממך" דהוי מיגו למפרע.
ונ"ל ברור שט"ס בטור וכן צ"ל "אמר מתחילה מפלוני
קניתי שקנאה ממך" ושוב מוסיף .,,,,

קמו  -טו

 .1טור :אם עמד המוכר בדין עם המערער קודם שמכרה
למחזיק לו ונפטר ממנו ,כיון שלא היו לו עדים שהיתה שלו ,אע"פ
שלאחר שמכרה לזה המחזיק ערער עליו המערער )על המחזיק( והודה לו
שהיתה שלו על פי המוכר שאמר לו שהיתה שלו וקנאה הוא ממנו  -לא
הפסיד בזה כיון שכבר יצא זכאי מבית דין המוכר שמכרה לו:
ריטב"א :מי שהחזיק בקרקע ואחר החזיק בה ,ובא
הראשון לערער עליו לומר "קרקע זו של אבותיי היא".
אם הביא הראשון ראיה שדר בה לפחות יום אחד ,השני
צריך להביא עדי חזקה ואינו יכול לטעון שהראשון יביא
עדי חזקת ג' שנים ,כי הראשון לעולם מוחזק עד שיביא
השני ראיה.

קמו  -טז

ונפטר ממנו.
סמ"ע :פירוש שנפטר בטענת שלך היתה וקניתי ממך,
דנאמן במיגו שלא היתה שלך מעולם.

שלו היתה ע"פ המוכר.
ערוה"ש :אף שהודה המחזיק מעצמו

שיודע ששל
המערער היתה כן הדין ,שהרי יש לו זכותו של מוכר שיצא
זכאי.

 .1הביא המחזיק עדים שדר בו המוכר יום אחד ,ואחר
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

חו"מ
חלק ב9

בס"ד.
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קמו 16 -

כך הביא המערער עדים שהמחזיק רצה לקנותה ממנו ,וטוען "אילו
קניתיה מפלוני כמו שאתה טוען למה רצית לקנותה ממני"  -אינה
טענה ,שאומר "רציתי לפייסך במעט מעות כדי לסלק תרעומתך".
א) .אבל אם לא טען הוא לא טענינן ליה(

.1ב"ב)ל:(:

)ב"י בשם הרמב"ם בסו' ה"ט( :

ההוא דאמר ליה לחבריה מאי

בעית בהאי ארעא? אמר ליה מפלניא זבינתה
ואכלתיה שני חזקה .אמר ליה פלניא גזלנא
הוא .אמר ליה והא אית לי סהדי דאתית
באורתא ואמרת לי זבנה ניהלי .א"ל אמינא
איזבון דינאי.
אמר רבא עביד איניש דזבין דיניה.
פרשב"ם :זבין ניהלי – ואם שלך היתה
היה לך להוציא ממני בדין חינם ולא לשלם עליו.
למיזבן דינא – אמרתי בלבי טוב לי לקנות ממך
בזוזים מועטים ולא לטרוח בדין.
וכתב הרא"ש :מיירי שהיו לו עדים שגר
המוכר בה יום אחד ,ולמערער לא היו עדים
שהיתה שלו.

א.רמב"ם:

1א .לא טענינן ליה
סמ"ע :טעמו – דאין אדם רגיל להוציא מעותיו חינם.
ולכן גם בסי"ח – אם הביא המחזיק עדים שא"ל המערער
לקחת לו מהמוכר צריך המערער לטעון בעצמו "עביד איניש
דזבין דינא" ,ולא טוענים לו כיון שרצה המערער להוציא
מעות.
משא"כ בסי"ז – הביא המחזיק עדים שיעידו למערער
לקנותו ,דשם טוענים למערער שיעצו כיון שהוא נוח לו
יותר .רק כשכופר המערער שמעולם לא יעץ לו חייב.
משמע שאם אינו כופר אף שלא טען למה יעץ לו אנו
טוענים לו.

לא טוענים לו.
נתיבות :מ"מ ליורשים טוענים,

דומיא לטענת משטה
שלא טוענים לו )פא/ג( ועכ"ז טוענים ליורשים.

ואם לא טען כן המחזיק לא

טוענים לו.

קמו  -יז

1א .אם לא הביא המחזיק עדים שדר בה המוכר יום
אחד ,וטוען המערער שהמוכר גזלה ,ב.או אפילו יש לו עדים שדר בו
המוכר יום אחד ,אלא שיש למערער עדים שהוחזק המוכר גזלן על שדה
זו וגזלן אין לו חזקה ,והביא המחזיק עדים שנתייעץ עם המערער אם
יקחנה ויעצו לקנותה ,וטוען זה "אלו היתה גזולה ממך למה יעצתני
לקנותה"  -אינה טענה ,שיאמר המערער "אתה נוח לי להוציאה מידך
יותר ממה שאוציאנה מיד הגזלן".
 .2אבל אם כופר ואומר "מעולם לא יעצתיך לקנותה" ,וזה מביא עדים
שיעצו  -מחייבים למערער.
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

חו"מ
חלק ב9

בס"ד.

.1

ב"ב)ל:(:

הלכות חזקת קרקעות
מחאה מבטל חזקה ,ובאיזה לשון ,ובמה ,ומתי

ההוא דאמר ליה לחבריה מאי

בעית בהאי ארעא? אמר ליה מפלניא זבינא
ואכלתיה שני חזקה .אמר ליה פלניא גזלנא הוא!
אמר ליה והא אית לי סהדי דאתאי אימלכי בך
ואמרת לי זיל זבין .אמר ליה השני נוח לי
הראשון קשה הימנו.
אמר רבא דינא קאמר ליה.
א.פרשב"ם :ומיירי שאין למחזיק עדים שדר
בה במוכר יום אחד ,וממילא יכול המערער לטעון
שהמוכר גזלן.
ב.והתו"ס – אפילו יש למחזיק עדים שגר בה
המוכר יום אחד ,אלא מיירי שיש למערער עדים
שהמוכר גזלן ,וממילא אין לגזלן חזקה.
הטור :פסק כשניהם )רשב"ם ,תו"ס( שהרי
לדינא אינם חולקים.

.2

הרב יונה:

ואם כופר ואומר "מעולם לא

יעצתיך לקנותה" ,וזה מביא עדים שיעצו -
מחייבים למערער ,שזו ראיה גדולה שאינה שלו.
כ"כ ה"ה)רשב"א(.

.1

ויעצו לקנותה

פ"ת :ת' ראנ"ח – דווקא שיעצו בדיבור אז לא איבד
זכותו )שאומר אתה נוח לי יותר( ,אבל אם היה המערער
סרסור בניהם )שתיווך בניהם וסיים המכירה דהוי מעשה(
איבד זכותו ,דהוי כחתם עליה בעדים שאיבד זכותו )רמז/א(
כיון שעשה מעשה.
ודוקא שיש עדים שנעשה סרסור ,אבל אם טוען המחזיק
שנעשה סרסור והמערער כופר אינו נאמן )במיגו שקניתי
ממך כיון שהחזיק ג' שנים( שטענת היית סרסור עדיין לא
מקנה לו החזקה )של ג' שנים( ולכן אין לו מיגו ,אלא רק
ראיה שאין למערער זכות בקרקע כיון שסייע ואין להביא

קמו  -יח
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ראיה זו ע"פ דברי בע"ד.
ובשער משפט – מועיל המיגו ,כיון שלפי דבריו המערער
נעשה סרסור ויש ראיה דמסתמא מכר המערער שדהו
למוכר .וכ"ד שו"ת המבי"ט.

אתה נוח לי.
וקשה :בשו"ע)קמז/א(  -ראובן שמכר לשמעון שדה והיה
לוי מעדי השטר ,ובא לוי לערער על השדה ולטעון שראובן
גזל אותה ממנו ,אין שומעין לו ואין משגיחין על ראיות
שיביא על אותה שדה והרי איבד כל זכותו ,שאומרים לו
היאך תעיד על המכר ותביא ותערער? .
סמ"ע – שאני התם שעשה מעשה ,משאכ"כ דלא עביד
מעשה.

נוח לו
סמ"ע :מ"מ לא טוב עשה שנתן לו עצה להכשילו כדי
להציל ממונו.

אתה נוח לי
ערוה"ש :אף שלא טען

כן המערער אנו טוענים לו,
ותולים מה שלא טען מעצמו מפני שמתבייש לומר שעשה כן
שהכשילו.

נוח לי להוציאה ממך.
ערוה"ש :י"א – שאם א"ל המערער קנה אותה שהיא
של המוכר ,וא"ל המחזיק ראה שאני סומך עליך – חיב
המערער משום דינא דגרמי )כמו מראה דינר לשולחנו(.
ול"נ – שאף שלא א"ל "ראה שאני סומך עליה" כיון שא"ל
עכ"פ דשל מוכר היא שוב לא נאמן לומר ששלו היא.

.2

מחויבים למערער

סמ"ע :ואם אחר שבאו עדים חוזר וטוען המערער מפני
שהשני נוח לו יעצו – לא מהני ,ול"א מילי דכדי לא דכירי
אינשי.

 .1אם הביא המחזיק עדים שא"ל המערער לקחתה לו
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

חו"מ
חלק ב9

בס"ד.
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קמו 18 -

מחאה מבטל חזקה ,ובאיזה לשון ,ובמה ,ומתי

מיד המוכר  -אינה טענה לומר לו אם הוא שלך למה רצית לקנות ,דעביד
אינש דזבין דיניה.
 .2הגה :מי שקנה קרקע אחת שני פעמים ותובע המוכר במעות השניים :אם טוען המוכר
שחזר ולקחה מן הלוקח ולכן חזר ומכרה לו שנית  -נאמן ,א.ואם אינו טוען כך  -צריך
הלוקח לברר למה קנאה שני פעמים ,אם אמר שטעה  -נאמן ,ואם אמר שידע ולקחה שני
פעמים  -הדין עם המוכר ,דודאי נתן לו המעות לשם מתנה) .ב"י בשם הרשב"א(:

.1ב"ב)לו:(:

אמר רבא – עביד איניש דזבין

דיניה.
פרשב"ם :דזבין דיניה – אמרתי בלבי טוב
לי לקנות בדמים מועטים ולא לטרוח בדין.
וע"ז כתב הטור :אפילו הביא המחזיק עדים
שא"ל המערער לקחתה לו מיד המוכר  -אינה
טענה לומר לו אם הוא שלך למה רצית לקנות,
דעביד אינש דזבין דיניה.

.2ת' הרשב"א:

ראובן ושמעון היו להם

בתים בשותפות .מכר שמעון לראובן חלקו.
לימים מכר שוב שמעון חלקו לראובן במנה
)קיבל ב"פ מעות( ,ועכשיו תובע ראובן המנה
ששילם בפעם שנית –
תשובה :אם יטען שמעון שהקרקע היתה שלו
שראובן חזר ומכר לו ,והראיה שראובן חזר
וקנאו ממנו – הדין עם שמעון.
ול"ד לב"ב)לו (:דעביד איניש דזבין דיניה )שאף
שאמר המערער למחזיק לקנות הקרקע מהמוכר
אינה ראיה שאינה שלו( שמשמע שאפילו קניה
אינה ראיה ! דשאני התם שלא קנאה ולא עשה
מעשה )שאילו קנאה לא יכול לחזור ולתבוע
מעות המכירה( אלא שרצה לקנות התרעומת

ויהיו הקרקעות שלו )בלא קבלת דמי הקרקע
חזרה( ,אבל כאן שרוצה לקבל דמיו חזרה – לא.
א.ואם יטען ראובן שלא ידע ועכשיו נתגלה לו
הדין עמו.
ב.אבל אם ידע ראובן שמחצית שלו אפ"ה
קנאה משמעון  -הדין עם שמעון ,לפי שאין אדם
קונה מה שהוא שלו והמעות שנתן מתנה הם.

חזר ומכרה לו שנית – נאמן.
.2
סמ"ע)רשב"א( :נאמן – מאחר שראובן עשה מעשה
וקנאו ממנו חזרה ,ול"ד להא "דעביד אניש דזבין דיניה"
דהתם אינו חוזר ותובע המעות משאכ"כ שחוזר ותובע
המעות.

א.
סמ"ע:

ואם אינו טוען

כן )שחזר וקנה מראובן(.

אלא טוען שבודאי ראובן נתן לו מתנה ,כיון
ששילם פעם שנייה.

ב.
ש"ך:

דודאי ,,,לשם מתנה.

וכמ"ש ב )שעג/א( הכיר בקרקע שאינה של המוכר
וקנאה בדמים ,המעות פקדון.

קמו  -יט

 .1טען המחזיק" :מפלוני קניתיה וחזקתי בה שני
חזקה" ,ויש לו עדים מה שדר בה המוכר יום אחד ,השיב המערער
"והלא יש בידי שטר מקויים שאותו פלוני מכרה לי מהיום ד' שנים
וקדמה קנייתי לקנייתך" ,חזר המחזיק וטען "שני חזקה שאמרתי לא
בשביל ג' שנים בלבד אלא שנים רבות יש לי שקניתיה ואני קדמתיך" -
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

חו"מ
חלק ב9

בס"ד.
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קמו 19 -

הרי טענת המחזיק טענה ,שאדם קורא לשנים רבות שני חזקה.
 .2לפיכך אם הביא המחזיק עדים שאכלה שבע שנים שנמצא שאכלה
שני חזקה קודם שקנאה המערער  -מעמידין אותה בידו .אבל אם אכלה
פחות משבע שנים מוציאין אותה מידו שאין לך מחאה גדולה מזו ,שהרי
מכרה בשטר קודם שנגמרה החזקה והיה לו ליזהר בשטרו לעולם.
א.הרא"ש :ואם לא עשה לו שטר אלא מכרה לו בעדים  -אין לו קול ולא
חשיב כמחאה ודי לו בחזקת ג' שנים:
.1ב"ב)ל:(:

ההוא דאמר ליה לחבריה מאי

בעית בהאי ארעא? אמר ליה מפלניא זבינא
ואכלתיה שני חזקה .אמר ליה והא נקיטנא
שטרא דזבני ליה מיניה הא ארבעי שני? א"ל מי
סברת שני חזקה תלת שני קא אמינא שני חזקה
טובא קא אמינא:
אמר רבא :עבידי אינשי דקרו לשני טובא שני
חזקה.
פרשב"ם :נקיטנא שטרא – שמכר לי לפני ד'
שנים ,נמצא שקניתי לפניך ,ואתה לא קנית ממני
והוי חזקה שאין בה טענה.
שני חזקה טובא – וקדמו לשטרך ,ולא אמרתי
כן מתחילה שלא ידעתי שיש לך שטר של ד'
שנים שאצטרך לטעון לכמה שני חזקה.
טור – ומיירי שיש למחזיק עדים שהמוכר דר
בה יום אחד שאל"כ לא הוי חזקה.

).2שם(:

וה"מ דאכלה שבע ,דקדים חזקה

דהאי לשטרא דהך ,אבל שית אין לך מחאה
גדולה מזו.
פרשב"ם :וה"מ – שיש לו עדים שאכלה ז'
שנים היינו ג' שנים לפני שזה קנאה ותפס חזקה
ואז המוכר לא יכל למוכרה לאחר.
אבל שש שנים  -הרי שטר המכירה מוכיח
שהמוכר מכר תוך ג' שנים שהחזיק המחזיק,
ואין לך מחאה גדולה מזו ,והיה על המחזיק
לשמור שטרו.

קמו  -כ

.1

רבנו יונה:

.1

שדר בה יום אחד.

סמ"ע :כיון שגם המערער מודה דשל מוכר היתה א"צ
עדים שדר בה המוכר יום אחד.

.2

שאכלה ז' שנים.

סמ"ע :ודי שיביא עדים שאכלה ג' שנים ראשונות קודם
ד' של המערער.
אא"כ הביא המערער עדים שהמוכר גר בה יום אחד אחר ג'
שנים ראשונות ] נתיבות – וצריך שיחזיק המערער ג' שנים
אחר שדר בה המוכר יום אחד [ ,שאז טוענים למערער
שהמוכר חזר וקנאה מהמחזיק וחזר ומכרה למערער )וחזקת
ג' שנים ראשונות של מחזיק לא מהני(.

אכלה פחות מ ז' שנים
סמ"ע)טור( :למה לא נאמין למחזיק

שקנייתו קדמה
לקניית המערער במיגו שיכל לומר למערער קניתי ממך
אחר שקנית מהמוכר ?
וי"ל שאינו מיגו טוב ,שהרי בתחילה שטען על שני חזקה לא
ידע שיש למערער שטר קניה ,וירא לטעון )את המיגו(
"קניתי ממך" שאז יתבענו המוכר שהשדה שלו ,שהרי לא
ידע שיש שטר מכירה למערער.
ולכן אם באמת ידע המחזיק שיש שטר מכירה ביד המערער
נאמן המחזיק המיגו שקנה מהמערער.
כ"כ הש"ך – ואע"פ שמכרה למערער בשטר יש לו קול
ומסתמא ידע המחזיק ! וי"ל שאין לה קול שמכרה לזה.

א.
סמ"ע:

די בחזקת ג' שנים.

וצריך שחזקה זו תתחיל לפחות יום אחד קודם
לקיחת המערער )שאז הוי חזקת ג' שנים והמכירה לא הוי
מחאה( ,אבל אם יש לו חזקת ג' שנים אחר שלקח המערער
הרי יש עדים דשל מערער היתה והלוקח טוען שקנאה
מהמוכר והי חזקה בלא טענה.

בד"א כשאמר תחילה שני חזקה סתם,

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

בס"ד.

חו"מ
חלק ב9
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קמו 20 -

אבל אם פירש שלש שנים ואחר כך הוציא המערער השטר של ד' שנים,
אפילו הביא המחזיק עדים שהחזיק בו שבע שנים  -אינו כלום.
.2נמ"י_)רשב"א( ,ה"ה :וי"א דהוא הדין אם אמר אכלתי ג' שנים  -שיכול
לחזור ולטעון שני חזקה טובא קאמינא ,כיון שלא אמר ולא יותר.
אפילו הביא המחזיק עדים
.1
סמ"ע)טור( :טעמו – בהודאת פיו שאמר

ג' שנים
משמע ולא יותר ופסל העדים ,ואינו יכול לחזור ולטעון.

אינו כלום.
פ"ת :ת' ראנ"ח – ראובן מחזיק בית שנים רבות ,בא
שמעון ומערער ,א"ל ראובן "מאביך קניתיה והנה השטר".
הוציא שמעון שטר מוקדם לשטרו של ראובן שאביו מכר לו
לפני ראובן .חזר ראובן והביא עדים שקנה הבית מאביו
לפני  18שנים )לפני שטרו של שמעון( אלא שהשטר נכתב
 5שנים אח"כ נמצא שקניין ראובן קודם.

תשובה :ודאי שהשטר של ראובן אינו מכחיש אותו ,שי"ל
שנכתב אח"כ אלא שיש לדון אם בכה"ג יכול לחזור ולטעון,
שאפשר שכוחו מיום השטר ואילך ,ולכן אף עדים לא יעזרו.
ונראה שהדין עם המחזיק )ראובן(.
א .לפי הרשב"א כאן לא הוי חוזר וטוען ,ולא חש להזכיר
רק שיש לו שטר ראיה מוכרחת )ול"ד ל כו"כ שנים(.
ב .ועוד שלא א"ל קניתי מאביך לפי י"ג שנים ,אלא סתם
"קניתי מאביך והנה שטר" ודמי לאכלתי שני חזקה.

קמו  -כא

אם היו הטענות בענין שנודע למחזיק קודם שיטען
טענתו שיש למערער שטר עליה ,אם טען המחזיק "השתא מקמי דזבנה
לך זבנה לי חד יומא"  -נאמן ,במיגו דאי בעי אמר "מנך זבינתה".
טור)הרב ישעיה( :מה שלא נאמן לומר
שקדמה קנייתי לקנייתך במיגו שממך לקחתי
והחזקתי בו ג' שנים לפי שאינו מיגו טוב ,שירא
לומר ממך לקחתיה כיון שלא ידע שיש לו שטר
מהמוכר ואם יאמר ממך לקחתיה יתבענו
המוכר.

כ"מ מהרמב"ן.

חד יומא
ש"ך :ואע"פ שאין לו רק ל ג' שנים ולא יותר – נאמן אף
שמכרה המוכר לאחר השטר נאמן שלקחה קודם ,וא"כ
המכירה למערער שלא כדין ואין שום מחאה.

ממך זבינתה
ש"ך :ספר תורת חיים – לא הוי מיגו דהוי מיגו דהעזה.
ולא דק – שאף מיגו שהעזה הוי מיגו.

שיש למערער שטר עליה.
ש"ך :ה"ה אם יש עדים שאחר שמכרה המוכר למערער
גר בה המוכר יום אחד – נאמן המחזיק שקדמה קנייתו
במיגו שחזר המוכר ולקחה מהמערער ומכר לו.

קמו  -כב

קמו  -כב  .1שנים שהיו עוררים על שדה ,זה אומר "שלי" ,וזה
אומר "שלי" ,ואין לאחד מהם ראיה ,או שהביא כל אחד מהם עדים
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

בס"ד.

חו"מ
חלק ב9
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קמו 21 -

שהוא שלו או של אבותיו ,או שהביא כל אחד משניהם עדים שאכלה שני
חזקה והשנים שהעידו בהם אלו הם השנים עצמם שהעידו בהם אלו )שכל
כת העידו על אותם שנים א,ב,ג(.

אם היה אחד מחזיק בה מקודם  -תישאר בידו.
ואם לא היה אחד מחזיק בה  -מניחים אותה בידיהם על המתגבר וכל
המתגבר ירד בה ויהיה האחד מוציא מידו ועליו הראיה.
א .ואם בא שלישי ותקף עליהם וירד לתוכה  -מסלקים אותו ממנה:
.1ב"ב)לד:(:

זה אומר של אבותיי ,וזה אומר

של אבותיי:
אר"נ – כל דאלים גבר.

√כ"פ

הרמב"ם :שנין שהיו עוררים. ,,,

ה"ה – שכ"ז שראיותיהם שוות חזר הדין שאין
לאף אחד ראיה וכל דאלים גבר.
ומ"ש שהעדות היתה על אותם שנים – שאל"כ
עדות של שנים מאוחרות היא הקובעת.
א.ב"ב)לה :(:ואם בא אחד מהשוק והחזיק
בה ,מוציאים מידו.
כ"כ הרמב"ם.

.1

הם שנים עצמו שהעידו בהם אלו.

סמ"ע :דאילו העידו זה אחר זה יינתן למי שהחזיק
באחרונה ,אפילו היתה ביד האחר.

המתגבר )כל דאלים(.

כל
נתיבות :תומים

– דווקא כשהעדים מעידים ומכחישים
זא"ז על אותם שנים ,שאז הוא מילתא דעבידא לאיגלויי,
שאפשר שיבוא עדים ויעידו על שנים אחרות לאחד
מהצדדים )ולכן ב"ד לא מתערב וכל דאלים גבר(.
אבל אם העדים מעידים שהיו של אבותיו מעולם ועדים
אחרים מכחישים אותם ,אז לא הוי לאיגלויי )שאם יבואו
אלף עדים ,תרי כמאה(  -ואז דינו לחלוק.
וזה אינו – שמ"מ אפשר שיבואו עדים או שטר מכירה שקנו
אבות אבותיו ולא יהיו מוכחשים מעדים .ולכן הוי מילתא
דעבידא לאיגלויי )ופוסקים כל דאלים גבר(.

א.
סמ"ע:

מסלקים אותו.

מיירי שלשנים הראשונים יש ראיה ולשלישי אין
ראיה ואף אם יאמר השלישי ששלו היתה לפניהם לא מהני
כיון שאין לו ראיה.
וכשאין לשנים ראיה מירי שהם טוענים ששלהם היא וזה
השלישי תקף בלא טענה.

קמו  -כג

 .1הביא האחד עדים שהיא של אבותיו ושאכלה שני
חזקה והרי היא תחת ידו ,והביא האחר עדים שאכלה אלו השנים עצמם
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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ָ
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) תוספת הסמ"ע  -והרי היא תחת ידו( ,נמצא עדות החזקה של שניהם מוכחשת -
מעמידין אותה ביד זה שהעידו עליו עדי החזקה שהיא של אבותיו
ומורידים אותה לתוכה.
 .2חזר השני והביא אף הוא עדים שהיא של אבותיו שהרי נמצאת גם
עדות זו מוכחשת  -חוזרים בית דין ומסלקים ממנה אף הראשון ומניחים
אותה ביד שניהם וכל המתגבר ירד בה.
א ].ואם היתה תחילה ביד אחד מהן  -מחזירים אותה לידו כמו שהיתה תחילה [

.1ב"ב)לא:(.

זה אומר של אבותיי והביא עדי

אבות וגם עדי חזקה .וזה אומר של אבותיי
והביא רק עדי חזקה:
אר"נ  -אוקי חזקה מול חזקה )שנתבטלו
שניהם( ואוקי קרקע בחזקת מי שיש לו עדים
דשל אבותיו .דנהי דהעדים הוכחשו בחזקה,
מ"מ לא הוכחשו באבהתא.

.2

אר"נ אנן אחתיניה ואנן אסקיניה ,ולא חיישינן
לזילותא דב"ד.

אנן אסקיניה.

א.
רשב"ם – מיירי שלא היתה ביד אף אחד ,ולכן
מוציאים מידו וכל דאלים גבר.
כ"כ הרי"ף ,והרא"ש.

והרמב"ן – תימה ,כיון שיש לכ"א עדים הוי
מילתא דלא עבידא לאיגלויי ול"א כל דאלים גבר,
אלא כיון שב"ד נתנו לזה ברשות תישאר בידו.
√אלא מיירי שתחילה היתה ביד אחד ,וקאמר
שמחזירים לו )ולא כל דאלים(.
כ"כ ר"ח וכ"מ בירושלמי.
נמ"י :לדעת הרי"ף צריך לפרש שהוא דבר
שאפשר לברר שזה יברר ויוכיח אמיתו.

סיכום :אנן אחתינה ואנן אסקיניה.

ואם היתה תחילה ביד מי שלא היו לו עדי אבות
ואח"כ הביא מחזירים לו.

והרי היא תחת ידו

סמ"ע :פירוש לפי דבריו הדין נותן שהוא ברשותו וגם
השני טוען כן "והרי הוא תחת ידו".

.2

חוזרים ב"ד ומסלקים.

סמ"ע :במקרה שהדין כל דאלים גבר ,אם גבר א' ובא
לידו ,שוב לא מוציאים ממנו כי אם בעדות ברורה ,משאכ"כ
שב"ד נתנו השדה לאחד ולבסוף התברר שלא היה להם לתת
כי גם לשני יש עדים כמוהו – אז ב"ד שנתן לוקח חזרה
ויחזיר דין כל דאלים.
כ"כ הטור)רא"ש( לאפוקי ר"ח ורמב"ן.

חוזרים ב"ד
ח' רעק"א :לוי מוחזק בקרקע ,שמעון הביא עדי אבות
ומסרו ב"ד לידו .אח"כ הביא ראובן גם עדי אבות – אין
מוציאים מיד שמעון כיון שבשעה שנתנו ב"ד לשמעון לא
היה ערעור של ראובן כלל ,הפך שמעון למוחזק גמור.
כ"כ הרשב"ם.
ובשטמ"ק)רבנו יונה( – אף אם ראובן היה מערער בלא
עדים ומסרו ב"ד ליד שמעון ,ואח"כ הביא גם ראובן עדי
אבות – גם לא היו מוציאים מיד שמעון ,שדוקא כשלא היה
שום אדם מוחזק בקרקע כשחוזרים ב"ד מוציאים מידו ,אבל
כשהיה לוי מוחזק ובא שמעון בעדיו והוציאו מידו – נכנס
שמעון תחת לוי בחזקה ולא מהני ערעור ראובן.

לא היתה ביד אף

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

אחד
כל דאלים
תישאר ביד שני שב"ד
נתנו לו ברשות תחילה

ב"י :להלכה קי"ל כל דאלים גבר )כהרי"ף(.
כ"פ הרמב"ם

.1

חזר והביא גם עדי אבותיו:

היתה ביד ראשון

רי"ף
רמב"ן,
ר"ח

תחזור לראשון
תחזור לראשון

) טור(:

יח ִתי:
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ָ
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קמו  -כד

קמו  -כד .1 1לשון הרמב"ם :זה אומר של אבותיי וזה אומר של
אבותיי ,זה הביא עדים שהיא של אבותיו )מעולם( א.וזה הביא עדים
שאכלה שני חזקה  -תחזור לזה שהביא עדים שהיא של אבותיו,
ב.ויחזיר הפירות שאכל ,אפילו אין עדים שאכלם אלא על פיו ,שהרי לא
טען כלום ואין אכילתו ראיה ,שכל חזקה שאין עמה טענה על הבעלים
אינה כלום.
1

.2הגה :טור :אבל אם לא העידו העדים רק סתם שהיה של אבותיו ואין מעידין שלא מכרוה:
אם אפשר לפרש דברי המחזיק שאמר של אבותיו שר"ל שאבותיו קנאוהו  -שומעין למחזיק.
אבל אם טען תחילה שהיו של אבותיו מעולם  -אינו חוזר וטוען.
א.טור :ואם אמר המערער של אבותיי והמחזיק אומר של אבותיי ,דמשמע ולא של אבותיך
)שהרי משיב לחברו "לא של אבותיך אלא של אבותיי"(  -אנן לא טענינן ליה ליישב דבריו ,אלא אם כן מפרש
דבריו בעצמו,
ב.ומיהו אם היו לו עדים שאבותיו דרו בו יום אחד אע"ג דלא טען לפרש אנן טענינן ליה )כל זה
בטור(.

זה אומר של אבותי וזה אומר של

כ"פ הרמב"ם.
רשב"ם :זה מביא עדים דשל אבותיו – עד יום
מותם ומעולם לא מכרו אבותיו של זה.

אמר רבה  -מה לו לשקר אי בעי א"ל מינך זבנתה
ואכלתיה שני חזקה.

√כ"כ הטור :אבל אם לא העידו העדים רק סתם
שהיה של אבותיו ואין מעידין שלא מכרוה:
אם אפשר לפרש דברי המחזיק שאמר של אבותיו
שר"ל שאבותיו קנאוהו  -שומעין למחזיק.
אבל אם טען תחילה שהיו של אבותיו מעולם  -אינו
חוזר וטוען.

פרשב"ם :במקום עדים ל"א – שהרי העדים
מכחישים דבריו שאומר דשל אבותיו היתה.

ב.הקשה ה"ה :הרי כל טענת יורש שמא
וטוענים לזה שיש עדי חזקה שאבותיו לקחוה
מהמערער או מאבות המערער ?

.1ב"ב)לא:(.

אבותי ,האי אייתי סהדי דאבהתיה היא והאי אייתי
סהדי דאכלה שני חזקה.

√א"ל אביי

 -מה לי לשקר במקום עדים לא

אמרינן.
ב"י :ופסקו הפוסקים – הלכה כאביי.

ופר"י – מלשון העדים ששל אבותיו היתה משמע
שלעולם היתה של אבותיו ולא לקחוה מאבותיו של
זה.

יום א' .

א.כ"כ הטור :המערער הביא עדים ששל אבותיו
היתה מעולם )ולא מכרה לאחר(.

וי"א – שכל זמן שהיורש טוען ברי )כגון של אבותיו,
שמשמע שלא קנו( לא טוענים כלל.

ב.הרא"ש :לכן מחזירים קרקע למי שיש לו
עדות אבות וגם פירות מחזיר ,אף שאין עדים שאכל
פירות אלא מה שהוא הודה  -לא נאמן לומר פירות
שלו אכל במיגו שלא אכל דהוי מיגו במקום עדים.

√כ"כ הרמ"ה – אם יש לו עדים שאבותיו גרו בה
יום אחד אע"פ שאינו טוען שאבותיו קנו מאבותיו של
זה אנו טוענים לו.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

יש מתרצים

– שאין כאן ראיה שישבו בה אבותיו
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1א .של אבותיו מעולם.
סמ"ע :תיבת "מעולם" אינה ברמב""ם

אלא הוסיפה
הטור ,שאז לא יכול בעל חזקה לטעון שאבותיו קנו מאבותיו
של זה ,שהרי עדים מעידים שהיו של אבותיו מעולם ולא
מכרוהו.
וע"ז מסיים הרמ"א כאן )" (.2אבל לא העידו.",,,

שהרי לא טוען כלום.
סמ"ע :כיון שבמה שטען דשל אבותיו היתה הוכחש
בעדים ,נשאר זכותו רק מחזקת ג' שנים א"כ הוי חזקה בלא
טענה.

.2

אם אפשר לפרש דבריו.

סמ"ע :כגון שאמר המחזיק "ירשתי מאבותיי" )טור(,
היינו מפרשים דבריו שאבותיו לקחו מאבותיו של זה.
והש"ך – חולק,
באמת כ"כ הטור ,ומקורו מהתו"ס דמיירי שאמר דשל
אבותיו מעולם )ולא קנאו מעולם(.
לפ"ז אם אפשר לפרש דבריו שאבותיו קנו מאבותיו של זה
שומעים לו.
והתו"ס לשיטתם שאם אמר אבותיו גרו בה בפניו יום אחד
והחזיק ג' שנים דמהני )וכאן שטוען של אבותיי הרי מעיד
שגרו בה יום אחד(.
אבל לפי מה שפסק הטור)כ"א( שדוקא כשהביא עדים שגר
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בה יום אחד ,אבל אם טען שבפניו גר יום אחד לא מהני,
ה"ה כאן דלא מהני.
וצ"ע למה פסק כאן דמהני ,הרי אין לו עדים דשל אבותיו
היתה )לפחות יום אחד( רק טוען כן מעצמו.

סיכום :אפשר לפרש דבריו.
סמ"ע – כגון שאמר "ירשתי מאבותיי" טוענים לו
שאבותיו קנו מאבותיו של זה.
והש"ך – הקשה ,הרי לא מהני )לפי הטור( כשטוען שגר
בה יום אחד בפני בלא עדים אפילו במיגו ?
נתיבות :לדינא אין נ"מ כיון שהש"ך פסק דמהני כשטוען
שגר בה יום אחד )אפילו בלא עדים( .ולכן קי"ל כהסמ"ע.

שומעים למחזיק.
סמ"ע :אפילו לא טען לפרש דבריו אנו מפרשים דבריו.

של אבותיי דמשמע ולא של אבותיך
ש"ך :כ"כ הטור מהתו"ס – שמעולם היתה של אבותיי.
ולפענ"ד  -אינו מוכרח מהלשון ,אלא צ"ל דמיירי שהעידו
שלא גרו בה אבותיו מעולם.

קמו  -כד22
 .1חזר זה המחזיק ואמר" :כן של אבותיך היתה
ואתה מכרת לי ,וזה שטענתי תחילה שהוא של אבותי כלומר שאני סומך
עליה והרי היא שלי כשל אבותי" ,או שאמר "של אבותי שלקחוה
מאבותיך"  -הרי זה טענה נכונה ,שהרי נתן אמתלאה לדבריו הראשונים
ומעמידים אותה בידו.
 .2והוא שטוען כן בעודן בפני ב"ד ,אבל אם יצא מבית דין וחזר וטען -
אין שומעין לו דחיישינן שמא למדוהו לטעון שקר.
.3רמב"ם :ואם טען בתחילה ואמר לו "של אבותי ולא של אבותיך"  -אין
שומעין לו בטענה זו אחרת אפילו בעודו בפני בית דין.
 .4בד"א שאינו חוזר וטוען כשטוען תחילה בפני בית דין ,אבל מה שאמר
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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חוץ לבית דין  -יכול לחזור ולטעון בבית דין.
א .ויש מי שאומר שאפילו אמר חוץ לבית דין שלא אבותי ולא של
אבותיך  -יכול לומר בבית דין של אבותי שלקחוה מאבותיך.
ב .ויש מי  -שחולק בזה.
.1ב"ב)לא:(.

הדר א"ל" :אין דאבהתך היא

וזבנתה מינך והאי דאמרי לך דאבהתי דסמיך לי עלה
כדאבהתי" טוען וחוזר וטוען או אין טוען וחוזר וטוען?
אמר  -טוען וחוזר וטוען.

√עולא
נהרדעי אמרי  -אינו טוען וחוזר וטוען.
.2והיכא דהוה קאי בי דינא ולא

.1
טען ואתא

מאבראי וטען  -אינו חוזר וטוען .מאי טעמא?
טענתיה אגמריה.
ומודו נהרדעי היכא דאמר ליה "של אבותי שלקחוה
מאבותיך"  -דחוזר וטוען.
והילכתא – חוזר וטוען.

).3שם(:

ומודי עולא היכא דא"ל "של אבותי ולא

של אבותיך" דאינו טוען וחוזר וטוען.

).4שם(:

ולומר "משטה" ! שאני כאן שטען "ולא של אבותיך"
בא לזכות עצמו ונמצא מודה בחובתו ולא שייך
משטה.

והיכא דאישתעי מילי אבראי ולא טען

ואתא לבי דינא וטען דחוזר וטוען ,מאי טעמא? עביד
איניש דלא מגלי טענתיה אלא לבי דינא.

אמר חוץ לב"ד של אבותיי ולא של אבותיך.
א.רשב"ם –יכול לחזור בב"ד ולומר "של אבותיי
שקלחו מאבותיך".
ב.והרב יונה – לא יכול לחזור ולומר "של אבותיי
שקלחו מאבותיך" ,דכיון שהודה שאבותיו לא לקחו
מאבותיו של זה הוי הודאת בע"ד כמאה עדים כיון
שההודאה לחובתו.
ואף שמודה לחברו שחייב לו מנה יכול לחזור בו

של אבותיי שלקחו מאבותיך.

סמ"ע :ומה שלא כתב גם "של אבותיי שלקחו ממך",
משום דבכה"ג אינו נאמן כ"ז שאין לו ראיה שאבותיו דרו
בה יום אחד ,כיון שהמערער טוען ברי שלא מכר לאבותיו.
משא"כ כשטוען שאבותיו לקחו מאבותיך שאין המערער
טוען ברי שלא מכרו אבותיו.
והש"ך – חולק ,הרי סוף סוף אף המערער טוען ברי
שהיתה של אבותיו ,א"כ המוחזק שטוען שהיתה של אבותיו
הוי חזקה בלא טענה וצריך להביא ראיה שאבותיו דרו בה
יום אחד.

.4

כשטוען תחילה בפני ב"ד.

סמ"ע :פירוש אם טענתו ראשונה "של אבותיי" היתה
בפני ב"ד ,אם יצא מב"ד וחזר ונתן אמתלא לומר שכוונתו
היתה שקנו מאבותיו אמרינן למדוהו לשקר.
אבל אם מתחילה אמר "של אבותיי" חוץ לב"ד ,ואח"כ אמר
בפני ב"ד "של אבותיי שקנו מאבותיך" – נאמן ,ול"א
למדוהו לשקר לפני שבא לב"ד ,אלא אמרינן אין אדם מגלה
טענותיו חוץ לב"ד.
ולכן חוזר וטוען בב"ד אפילו סותר דבריו הראשונים שהיו
חוץ לב"ד ,וכ"ש אם נתן אמתלא.

קמו  -כה

 .1הביא המערער עדים שזו השדה שלו ,וזה שבתוכה
טוען ממך לקחתיה והרי שטרי והוציא א.שטר מקוים ,טען המערער
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

חו"מ
חלק ב9

בס"ד.
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ב.שהוא מזויף  ,והודה לו בעל השטר ואמר "כן הוא אבל היה לי שטר
כשר ואבד ולקחתי זה שבידי כדי לאיים עליו שיודה שמכר לי באמת"
ג.הואיל ואילו רצה היה עומד בשטרו שהרי מקוים הוא  -הרי זה נאמן,
ואין מוציאין השדה מתחת ידו וישבע היסת.
.2הגה :מי שהחזיק שני חזקה והמערער הביא ראיה שנתבטל המקח ,אפילו הכי הוי חזקה
דשמא אחר כך חזר וקנאה ממנו ,ועוד דכתיבה כזו אינה מבטלת המקח עד שיחזור ויקנו ממנו
קנין גמור )ב"י בשם הרשב"א(.

.1

ב"ב)לב:(.

ההוא דאמר לחבריה מאי בעית

בהאי ארעא? א"ל מינך זבינתה והא שטרא ,אמר
ליה שטרא זייפא הוא ,גחין לחיש ליה לרבה אין
שטרא זייפא הוא מיהו שטרא מעליא הוה לי ואירכס
ואמינא אינקיט האי בידאי כל דהו.

√אמר רבה

 -מה לו לשקר אי בעי אמר ליה שטרא

מעליא הוא .
אמר ליה רב יוסף  -אמאי סמכת אהאי שטרא
האי שטרא חספא בעלמא הוא.
ההוא דאמר לחבריה הב לי מאה זוזי דמסיקנא בך והא
שטרא? א"ל שטרא זייפא הוא ,גחין לחיש ליה לרבה אין
שטרא זייפא מיהו שטרא מעליא הוה לי ואירכס ואמינא
אינקיט האי בידאי כל דהו.
אמר רבה מה לו לשקר אי בעי אמר ליה שטרא מעליא
הוא.
√א"ל רב יוסף אמאי קא סמכת אהאי שטרא האי שטרא
חספא בעלמא הוא.

אמר רב אידי בר אבין הלכתא כוותיה דרבה
בארעא והלכתא כוותיה דרב יוסף בזוזי.
הלכתא כרבה בארעא דהיכא דקיימא ארעא תיקום,
והלכתא כוותיה דרב יוסף בזוזי דהיכא דקיימי זוזי
לוקמי:

שטרא מעליא

א.
√ רמב"ם – מיירי שהשטר שטר מקוים היה.
 שטר שיכול לקיימו אבל לא היה מקוים.טור
ב.טור :מזויף הוא
ר"ח ,רי"ף – לא טוען

ממש מזויף ,שא"כ אין
מוציאים ממנו שהרי הודה לו ,אלא שטוען שטר
אמנה.
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

√רשב"ם – אף שטוען ממש מזויף נאמן כיון שיכול
לקיימו .כ"ד הרא"ש.

מה לו לשקר.

ג.
הר"י ברצלוני)גאונים(

– משום שטר לבד לא
היה זוכה ,אלא מיירי שגם החזיק בו ג' שנים.

√והטור – אף שלא החזיק בו ג' שנים מחזיקים
בידו .כ"ד הרשב"ם ,והרא"ש.

1א .שטר מקוים.
סמ"ע :כ"פ המחבר לפי הרמב"ם.
אבל הטור – כתב אפילו אינו מקוים כל שיכול לקיימו מהני.
ש"ך – בין מקוים בן יכול לקיימו מהני.
מ"מ אם תפס המערער או החזיק הדיין למערער אין
מוציאים מידו )ערוה"ש – אא"כ החזיק זה כבר ג' שנים(.

ב.
ש"ך:

שהוא מזויף.

ונ"ל שגם הרי"ף והר"ח מודים לדינא ,ולא כתבו
"שטר אמנה" אלא כיון שבשטר מזויף רחוק הוא שימצא
עדים שיקיימוהו.

שטר היה לו ואבד.
קצה"ח :הטעם שפוסקים בשטר מזויף על קרקע כרבה
להחזיק המוחזק ולא להחזיק למרא קמא.
ב"ב)לב :(:הילכתא כרבה בקרקע להחזיק ביד המוחזק,
וכרב יוסף בזוזי שלא להוציא מהלוה – .טעמו:
רשב"ם – הגמרא מסתפקת כמי הלכה ,אם אומרים מיגו
כרבה או כרב יוסף .לכן מעמידים כל דבר במקומו שנמצא,
קרקע בחזקת המחזיק וזוזי ביד לוה.
והתו"ס – קשה ,אם הוא ספק נעמיד קרקע בחזקת מרא
קמא )כמו בבר שטיא כתובות כ? (.
אלא לא משום ספק אלא הדין כן ,שבקרקע אומרים מיגו
להוציא מחזקת מרא קמא ,משא"כ במטלטלים ל"א מיגו
להוציא כיון שהוא מוחזק ממש.

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

בס"ד.
ג.
סמ"ע:

חו"מ
חלק ב9
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אין מוציאים מידו
וכה"ג בשטר הלוואה אין הולכים אחר השטר

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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להוציא מיד הלוה )כמ"ש המחבר ס"ס פג(  ,דלעולם אין
מוציאים מיד המחזיק.

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

הלכות חזקת קרקעות

חו"מ
חלק ב9

בס"ד.

המערער על השדה והוא עד או דיין
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סימן קמז :המערער על השדה והוא עד או דיין.
ובו

ה

סעיפים.

) כתובות :קט(.

קמז  -א

 .1ראובן שמכר לשמעון שדה והיה לוי מעדי השטר,
ובא לוי לערער על השדה ולטעון שראובן גזל אותה ממנו  -אין שומעין לו
א.ואין משגיחים על ראיות שיביא על אותה שדה והרי איבד כל זכותו,
שאומרים לו "היאך תעיד על המכר ותבוא ותערער".
.2הגה :ודוקא שחתם עם עד אחד ,אבל אם חתם לבד  -לא איבד זכותו ,די"ל מה שחתם כי
היה יודע שאין חתימת עד אחד כלום )ב"י בשם הריטב"א(
א .וכן אם לא חתם בעד רק לכבוד בעלמא לא אבד זכותו )ריב"ש(.
.1כתובות)קט :(.משנה

– העורר על השדה

והוא חתום עליה :

אדמון אומר

– יכול לומר השני נוח הראשון קשה

ממנו )ולכן חתמתי שיעבור השדה לשני ואעשה עמו דין(.

√וחכמים

אומרים – איבד זכותו.

ריטב"א :דווקא כשחתם המערער שעשה
מעשה ,לאפוקי א"ל המערער למחזיק לך קנה אותה
מראובן )ב"ב ל , :קמו/יז( או שהיה שם ושתק דלא
איבד זכותו.
א.ריטב"א :איבד זכותו – אפילו יש למערער
עדי זכות או עדי גזלה ואין לחברו עדי קרקע.

.2ב"י)ריטב"א(:

ואם חתם המערער בעד

אחד לא איבד זכותו ,שלא חשש לחתום שבעד אחד
אינו שטר.
א.ריב"ש :דווקא שחתם עליו בעד איבד זכותו,
אבל אם חתם רק לכבוד דעלמא לא איבד זכותו.

והיה לוי מעדי השטר
.1
ח' רעק"א :ודוקא כשהמערער חתם בשטר ,אבל אם יש
עדים אחרים חתומים בשטר שראובן מכר שדה שלו
לשמעון – לא איבד לוי זכותו ,שאין העדים צריכים לדעת
שהשדה של ראובן.
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

א.
סמ"ע:

אין משגיחים

ודוקא שעשה מעשה וחתם בשטר אבל הציעו
לקנות השדה לא איבד זכותו.
ודוקא כשהמערער טוען שהשדה היתה גזולה ממנו ,אבל
מלוה שחתם ללוה על מכירת שדה חוזר וטורף מהלוקח
)כמ"ש קיא/יז( ,דכיון שאין לו על השדה רק שעבוד שפיר
חתם )שהרי יכול לחזור ולטרוף מהלוקח ,ולא איבד זכותו(.

אין משגיחים
ערוה"ש :אף שאין לראובן

שטר שהשדה היתה שלו,
שהרי עדי המכירה מעידים שהוא של ראובן.

אין משגיחים
ערוה"ש :ודוקא עדות על

המכירה ,אבל אם מכר לו
בשטר חת"י והעדים רק באו לקיים החתימות יכול אח"כ לוי
לערער ולומר לא חתמתי על המכירה אלא על חתימת ידו,
וכמו לקמן ) (.2בדיין שחתם על הקיום.

אין משגיחים.
הקשה התומים :למה לא

מועיל אם מביא המערער
ראיה שגזלה ממנו ,הרי לא מהני הודאה לגזלן )ואף שחתם
לא מיקרי הודאה( ?
נתיבות  -וי"ל דמיירי שמביא ראיות שהם שלו ,שכנגד
טענת גזולה מהני הודאה כל שאינו מביא עדי גזילה.
א"נ אפילו כנגד עדי גזילה מהני הודאתו לאבד זכותו שהרי
יכל להשמט מהגזלן ולא לחתום.
יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

בס"ד.

חו"מ
חלק ב9
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שחתם בעד.
.2
ערוה"ש :דיין שקיים השטר לא איבד זכותו שאין חייב

קמז 2 -

לדעת מה שכתוב בשטר ,לפי שמקיים רק חתימת העדים.
אבל דיין שהגבה לזה הקרקע בחובו איבד זכותו שהוא
מעשה רבה.

קמז  -ב

 .1וכן אם העיד לוי בשטר שכתוב בו "שדה פלוני של
ראובן מצד מזרח או מערב"  -הואיל ועשה השדה סימן לאחר והעיד
בשטר איבד זכותו ואינו יכול לחזור ולערער.
.2הגה :אפוטרופוס או בית דין דזביני של יתומים בכהאי גוונא לא אבדו זכותם ]שיש[ להם
על השדה )ריב"ש(.
א.הרא"ש :אם המערער שכר הקרקע מן המחזיק הוי כחתום עליה בעד ואבד זכותו .
ועיין לעיל ריש סימן קמ"ב:

.1

– עשאה סימן לאחר

ערעור בשמו ,ולא מיחה ראובן.
לא היה מוכר לי – אם לא ששתקתי ,ואני רציתי לקנות
השדה.

– אפילו לאדמון ,דלא

והתו"ס – פירוש לעצמו ,שהמערער מכר שדה שלו
למוחזק ,שאם לא היה עושה שדה הערעור מצר בשם
המוחזק לא היה קונה ממני השדה ,ואני הייתי זקוק
למעות.

כתובות)קט :(.משנה

איבד זכותו.

פרש"י :איבד זכותו
שייך כאן השני נוח לי.

עשאה סימן
תו"ס – המערער עשאה סימן כשמכר שדה שאצל
זו לאחר ,וכשמכר לו ,המצרים הזכיר מצר שדה זו
בשם המחזיק.

√רש"י

– עשאה המוחזק סימן לאחר ומצר זו בשם

המערער.
הר"ן :ושני הפירושים להלכה
כ"כ הרא"ש.
הרי"ף)ירושלמי( :לא רק שהמערער עשה סימן
אלא אפילו אחר עשאה סימן והמערער חתם עליה
איבד זכותו.
שם)קט :(:אמר אביי – אבל עשאה סימן לעצמו
)כשקנה שדה מהמחזיק ועשה לה מצר בשם המחזיק( לא
איבד זכותו ,דאמר אי לא עבדי הכי לא היה מוכר לי ,ואם
הייתי מוסר מודעא חברך חברא אית ליה )והיה הדבר
מתפרסם ולא היה מוכר לי(.
כ"כ הרי"ף ,רא"ש ,סמ"ע ,ש"ך.
פרש"י :לעצמו – שמעון היה מוכר שדה לראובן
)העורר( וסימן לו מצרי השדה שמוכר שדה זו שיש עליה
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

.1

העיד לוי בשטר.

סמ"ע :המחבר נקט לשון הרמב"ם שלוי חתם בשטר
שמכר פלוני לפלוני שדה וכתבו מצר שדה זה שמערער
עליה לוי בשם שמעון – לוי איבד זכותו.
וכתב ה"ה – וכ"ש כשלוי עצמו מכר שדה וכתב שדה
שמערער עליה מצר מזרח בשם המחזיק שאיבד לוי זכותו.
או כשהמחזיק מכר שדה לאחר וכתב שדה זו שלוי מערער
עליה כמצר בשמו )של המחזיק( ולוי חתם איבד לוי זכותו.

.2

לא אבדו זכותם.

סמ"ע :וסיים הריב"ש – לא איבדו זכותם שיש להם על
הקרקע ההיא מחמת חוב ושעבוד )ויוכלו לחזור ולטרוף
ממנה(.
וה"ד שלא איבדו זכותם לטורף מקרקע זו מחמת חוב ,דכיון
שאין גוף הקרקע של האפוטרופוס או ב"ד שפיר עבדי
דזבני ,דסברו כשיגיע זמן הגביה יגבו חובם ממקום אחר,
משא"כ אם יבוא אח"כ האפוטרופוס או ב"ד לערער על
השדה בטענה שגזולה היא איבדו זכותם ,כמ"ש הרמ"א)ד(.
יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

בס"ד.

הלכות חזקת קרקעות

חו"מ
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המערער על השדה והוא עד או דיין

לא איבדו זכותם.
ערוה"ש :פירוש כגון שמעון שמערער על ראובן שגזל
שדה ממנו ,ויש לשמעון שדה אחרת בצד שדה זו ,ומת
שמעון .ב"ד או אפוטרופוס היתומים מכרו שדה אחרת ועשו
השדה הגזולה סימן וכתבו שדה ראובן למזרח – לא איבדו
זכות היתומים לפי שאין הודאת ב"ד או אפוטרופוס מחייבים
אותם.

א .אם המערער שכר הקרקע
שו"ע)קמב/א( :אע"פ שאין חזקה בפחות

אם הביא המחזיק עדים שהמערער הגביה סל פירות משדה
זו על כתפו של המחזיק להוליכם לביתו של המחזיק לעצמו,
הוי חזקה מיד.
והוא הדין אם שכרו ממנו כדלקמן )סימן קמז(.
סמ"ע :וסיים המרדכי – ואע"ג דעביד איניש דזבין דיניה
)להשקיט המחלקות( ! ה"מ שלא יצטרך להתרעם עוד ,אבל
כאן הרי קנאה רק לשנה ואח"כ יצטרך לחזור ולדון ולפשר.
ולכן דקדק הרמ"א וכתב "לשנה".

מג' שנים,

קמז  -ג

 .1טען העד ואמר "תלם אחד הוא שעשיתי סימן ולא
כל השדה ואותו תלם הסמוך למצר בלבד הוא של ראובן"  -הרי זה טענה
הנשמעת ,ויש לו לערער על כל השדה חוץ מאותו תלם .א.והוא שיש
בתלם ט' קבין שהוא שיעור שדה אם כתוב "שדה" .ב.ואם אין כתוב
שדה אלא "קרקע" אין לו אלא תלם קטן.
.2הגה :חזר וטען "חזרתי ולקחתי ממנו תלם שהודיתי בו" ,א.אם אין כתב ידו יוצא
ממקום אחר ב.או שהתלם בידו והחזיק בו אח"כ )ג' שנים(  -נאמן )טור(.
.3ריטב"א :טען מה שעשאו סימן לאחר לאו משום שהוא שלו רק שהנכסים נקראים כך שהיו
שלו תחלה טענתיה טענה אא"כ פירש בהדיא שהם שלו )ב"י בשם הריטב"א בשם הרמ"ה(:

.1

כתובות)קט:(:

ההוא דעשאה סימן לאחר

ערער ושכיב ואוקים אפוטרופא.
אתא אפוטרופוס לקמיה דאביי ,אמר ליה :עשאה
סימן לאחר איבד את זכותו.
אמר אי הוה אבוהון דיתמי קיים הוה טעין ואמר תלם
אחד עשיתי לך .אמר ליה שפיר קאמרת ,דאמר רבי
יוחנן אם טען ואמר תלם אחד עשיתי לך נאמן ,זיל
הב ליה מיהת תלם אחד.
הרב יונה :והוא שיש בתלם ט' קבין שהוא שיעור
שדה ,שהרי כתב לו "מצר פלוני שדה פלוני" ואין
שדה פחותה מט"ק.
כ"כ הרא"ש ,ה"ה)רמב"ן( ,הר"ן.
ה"ה]רמב"ם[ – ואפילו כל השדה מוחזק ביד זה,
יכול לטעון העד "תלם אחד בלבד עשיתי סימן".
וכ"ד הרמב"ן.
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

ב.הר"ן :מיהו אם לא הזכיר שדה אלא כתב מצר
קרקע א"צ לתת לו ט"ק.

.2

)שם( :הוה

עלה ריכבא דדיקלי אמר ליה אי

הוה אבוהון דיתמי קיים הוה טעין ואמר :חזרתי
ולקחתי ממנו .אמר ליה שפיר קאמרת ,דאמר רבי
יוחנן אם טען ואמר חזרתי ולקחתיו ממנו נאמן.
אמר אביי האי מאן דמוקים אפוטרופא נוקים כי האי
דידע לאפוכי בזכותא דיתמי:
והקשו התו"ס :כיון שכבר הודה שלא היתה
שלו איך יכול לחזור ולטעון שלקחה ?
א.ואר"י – דמיירי שאין כתב ידו יוצא ממקום אחר
לכן נאמן לומר "חזרתי ולקחתי" במיגו דמזויף הוא.
ורש"י – טעמו ,משום שהפה שאסר הוא הפה
התיר ,שהרי מתחילה הייתה של המערער וזכותו של
המחזיק רק בגלל הפה של המערער שאסר ,הרי
יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

הלכות חזקת קרקעות

חו"מ
חלק ב9

בס"ד.

המערער על השדה והוא עד או דיין

חזר והתיר כשאמר שחזר וקנאו ממנו.
ב.והרי"ף :והוא שהקרקע בידו ,שאל"כ לא נאמן.
הר"ן :דמיירי שחזר המערער והוציא מיד המחזיק בה
)ג' שנים( ועכשיו חזר המחזיק )הקודם( בטענה
שעשאה סימן .לפיכך נאמן המערער לומר חזרתי
ולקחתי ממנו.

.2

חזרתי ולקחתי ממנו.

סמ"ע :ואף שמתחילה טען "רק תלם אחד עשיתי סימן"
יכול אח"כ לחזור ולטעון "אף אותו תלם חזרתי ולקחתי
ממנו".

חזרתי ולקחתי
ש"ך :ה"ה ביתומים שטוענים להם שמא חזר אביהם
ולקחו .אבל אם ידוע שאביהם לא לקח לא טוענים להם
מזויף ,שמזויף מילתא דלא שכיחה.
ולפמ"ש )ס"ט( – אף במילתא דלא שכיחה טוענים ליתומים
ה"ה כאן טוענים ליורשים מזויף.
והנתיבות – נשמטו מהש"ך דברי הרא"ש שכאן כיון
שהמוכר והלוקח מכחישים אותו )שאינו מזויף( לא טוענים
להם.

א.

סמ"ע:

קמז 4 -

שאז נאמן במיגו שמעולם לא עשה סימן וזה אינו

כתב ידו.
מ"מ לא נאמן במיגו זה שהודה על תלם שהוא קטן מט"ק,
דהו"ל מיגו במקום עדים דאנן סהדי ששדה אינו פחות
מט"ק.

קצה"ח:

מיגו להוציא ממרא קמא.

מהרמ"א – משמע ,אפילו המערער לא מוחזק בה כלל
שהקרקע תח"י המחזיק ,אפ"ה כל שאין כת"י יוצא ממקום
אחר נאמן שחזר ולקחם במיגו דמזויף אפילו להוציא מיד
המוחזק ,אף שהמוחזק הוי מרא קמא ,שהרי הודה לו
המערער שכבר מכר למחזיק הקרקע ,אלא שחזר ולקחה.
כן שיטת התו"ס והרא"ש – דמהני מיגו להוציא ממרא קמא.
ודוקא ממון שמוחזק תח"י ממש אלים החזקה ולא מהני מיגו
להוציא מחזקתו ,אבל נגד מרא קמא מהני מיגו להוציא.

ב .או שהתלם בידו והחזיק בו.
נתיבות :מיירי שהוציאו מיד המחזיק קודם שעשאו סימן
שאז מהני החזקה אף שעשאו סימן ולא מחה המחזיק .אבל
אם הוציאו מיד המחזיק אחר שעשאו סימן ולא ידעו המחזיק
והב"ד מהסימן – לא מהני חזקתו אף שהמחזיק לא מיחה.

אין כת"י יוצא ממקום אחר

קמז  -ד

 .1דיין החתום בקיום השטר  -יכול לערער ,מפני
שיכול לומר "לא ידעתי מה היה כתוב בשטר" ,מפני שהדיינים יכולים
לקיים השטר אע"פ שלא קראוהו.

.2
.1

ריב"ש) :אבל אם היה דיין והגבה לזה הקרקע אבד זכותו(.

כתובות)קט :(.אמר אביי לא שנו אלא עד,

אבל דיין לא איבד את זכותו ,דתני ר' חייא אין העדים
חותמים על השטר אלא אם כן קראוהו ,אבל הדיינים
חותמים אף על פי שלא קראוהו.
פרש"י :אע"פ שלא קראוהו – שהרי אינם
מעידים על שהשטר אלא על העדים שהכירו
חתימתם.

.2ריב"ש:

אבל אם היה דיין והגבה לזה הקרקע

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

אבד זכותו ,ואין מעשה ב"ד נקרא דיבור בעלמא
שנאמר "דעביד איניש דמיקירי ואמר" ,אלא מעשה
רבה ,ואף שלא חתמו הב"ד בשטר גוביינא אלא ציוו
שולחם כמותם.

.2

איבד זכותו.

סמ"ע :ול"ק מסעיף ב הגה) (.2דלא איבד זכותו ! דשם
מיירי שהיה לו על הקרקע רק שעבוד ,משאכ"כ שטוען על
גוף הקרקע.

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

בס"ד.

חו"מ
חלק ב9

הלכות חזקת קרקעות
המערער על השדה והוא עד או דיין

קמז  -ה

קמז 5 -

כפול )קמו/יז( ,ע"פ הרמב"ם :בא שמעון ונמלך מלוי ואמר
ליה "הנני קונה שדה פלוני מראובן ובעצתך אקנה אותה" ,אמר ליה לוי:
"לך וקנה אותה שהיא טובה"  -יש ללוי לערער עליה ולא איבד זכותו
שהרי לא עשה מעשה.
ויש מי שאומר דדוקא כשהודה המערער שיעצו בכך אבל אם כפר ואמר
להד"ם והלה הביא עדים לדבריו  -מחייבים המערער בכך.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

בס"ד.

חו"מ
חלק ב9

הלכות חזקת קרקעות
מי שאבדה לן דרך שדהו.

קמח 1 -

סימן קמח :מי שאבדה לו דרך שדהו.
ובו ב סעיפים

)כתובות :קי"ט(.

קמח  -א  .1מי שהלך למדינת הים ואבד דרך שדהו ,בין שהיו
ארבעה השדות המקיפים אותה לארבעה אנשים ,בין שהיו ארבעה שקנו
מאחד  -הרי כל אחד מהם דוחהו ואומר שמא דרך שלך על חבירי הוא,
לפיכך יקנה לו דרך במאה מנה או יפרח באוויר.

קמח  -ב

קמח  -ב  .3וכן אם היו ד' השדות לאיש אחד שקנה אותן
מארבעה ,אין לו עליו דרך שהרי אומר לו" :עתה אם אחזיר לכל אחד
שטרו אין אתה יכול לעבור על אחד מהם ,ואני קניתי מכל אחד מהם כל
זכות שיש לו".
 .2אבל אם היה בעל ד' השדות המקיפות איש אחד והוא בעל המצר
מתחילה ועד סוף  -הרי זה אומר "מכל מקום דרכי עליך" ,וילך לו
בקצרה באי זו שדה שירצה בעל השדה.
 .4ואם החזיק בדרך א).המגיד :בדין חזקה( ואומר היא דרכי  -אין מסלקים
אותו ממנה אלא בראיה ברורה.
.1כתובות)קט :(:משנה

√כ"כ הטור :וכן אם היו ד' השדות לאיש אחד
שקנה אותן מארבעה ,אין לו עליו דרך שהרי אומר
לו" :עתה אם אחזיר לכל אחד שטרו אין אתה יכול
לעבור על אחד מהם ,ואני קניתי מכל אחד מהם כל
זכות שיש לו".

– מי שהלך למדינת

הים ואבדה לו דרך שדהו –
אדמון אומר – ילך לו בקצרה.
חכמים אומרים – ייקח במאה מנה או יפרח
באוויר.

הרא"ש :וכל מקום שאומרים "אי לא מהדרנא"
אע"ג דלא אהדר כמאן דאהדר דמי.

.2

גמ :שפיר קאמר אדמון ]דקס"ד שהיה אדם אחד
מקיפו מתחילה ועד סוף ,דממ"נ אורחיה גביה[.

.4

רמב"ם :ואם החזיק בדרך ,ואומר היא דרכי -
אין מסלקים אותו ממנה אלא בראיה ברורה.
א.ה"ה – דווקא כשמחזיק שיעור חזקה כדינו )ג'
שנים(  ,שאל"כ לאו כל כמניה להחזיק בע"כ.
ובד"ה – ולא נ"ל ,שאם החזיק מאי קמ"ל ,אלא מיירי
שאומר שהכיר בדרך והתחיל ללכת בה אפילו בע"כ
של בעל השדה.

הב"ע שהקיפוהו ד' בנ"א ,דכל אחד מדחי לאידך.
א"כ מ"ט דאדמון )שילך בקצרה( ?
√מיירי ב ד' שבאו מכח ד' או מכח אחד )כלומר
לקחוהו מאיש אחד לכו"ע מצי מדחו אהדדי(.

.3

כי פליגי באחד שבא מכוח ד' –
אדמון סבר – מ"מ הדרך אצל זה האחד.
רבנן סברי – אי שתקת שתקת ,ואי לא מהדרנא
שטרא למיירהו ולא מצית לאשתעויי דינא בהדייהו.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

.1
1

אחד שקנה מארבעה.
יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

חו"מ
חלק ב9

בס"ד.

הלכות חזקת קרקעות
מי שאבדה לן דרך שדהו.

עכשיו קנו היתומים הזיבורית ולא נשתעבדה ועדיין יגבו
ממנו העידית ,ולכן אין ביכולתו לומר שיחזיר השטר.
משאכ"כ כשיחזיר השדות ל"ד ,יתומים כ"א ידחה אותו
לאחר ,וטענתו שיחזיר טענה.
וכ"ה בתשובת הרמ"א – אף שמתו המוכרים יכול לטעון
אחזיר השטרות לכ"א.
כ"כ נתיבות – ויש ט"ס בש"ך ,וצ"ל "אף שמתו המוכרים
אינו חייב לתת לו דרך ול"ד לקי"ט"  ,וכאן טעמו "מה
ראשון מכר לשני כל זכות ",,,כיון שהמוכר יכל לדחותו אף
הלוקח כן.

נתיבות :אחזיר לכ"א שטרו.
א .דווקא נאבד לו דרך ,היינו שעבוד על בעל השדה
שיתן לו דריסת רגל לעבור ,לכן אין לו דרך באחד
שקנה מארבעה .וטעמו – כיון שבשעה שהיה בידי
ארבעה לא יכל לתבוע מאף אחד בשעבוד הגוף )חיוב
הבעלים( גם שעבוד על השדות בטל .וכן ב"ד שקנו
מאחד אין המוכר חייב להחזיר הדמים שקיבל עבור
הדרך ,דמזיק שעבודו של חברו פטור .אבל אם נאבד
לו שדה ממש ,בין השדות אסור לקנות מהם כדי
שיחזירו לנגזל שדהו.
ב .וה"מ כשהדרך מסוימת כאחת השדות ולא ידוע היכן,
לכן כ"א מדחהו .אבל כשיש לו דריסת רגל במקום
שאינו מסוים ,כגון ראובן שיש לו דריסת רגל לא
מסוימת בבית שמעון ,היינו ששמעון יכול לתת לו איזה
מקום שירצה ,ומכר שמעון ביתו לשני בנ"א לזה
ממזרח ולזה ממערב ,אם מכר בזאח"ז נשארה דריסת
הרגל על האחרון ,ואם בב"א יש לו דריסת רגל על
שניהם.

לכל אחד שטרו.
נתיבות :אם היה לראובן דריסת רגל בחצר שמעון במקום
שאינו מסוים ,שאז שמעון יכול לתת לו באיזה מקום
שירצה .אח"כ מכר שמעון חצרו לשני בנ"א :
אם מכר בזה אחר זה – נשאר דריסת רגל על השני,
שהראשון יכל לדחותו אצל שמעון )לפני שמכר לשני(.
ואם מכר בבת אחת – נשאר החיוב על שניהם.

.2

אם אחזיר

והוא בעל המצר מתחילה עד סוף

סמ"ע :ה"ה אחד שקנה מאחד.

סמ"ע :וכבר נתבאר ב קי"ח וקי"ט/ה – כשיש לאדם
ריווח )ולא הפסד( בהחזרת השטר אף שלא החזירו כאילו
כבר החזיר דמי כמו קי"ט ,וכאן גם יש לו ריווח שאם יחזיר
השטר יוחזר לו כל דמי השדות.
קצה"ח – ותימה ,שב קי"א מיירי שיש ריווח לכנגדו ,שאם
יחזיר שטר הזיבורית יגבה מהזיבורית ואם לא יגבה
מהבינונית  .שאם אין ריווח לכנגדו יאמר לו כשתחזור )וכל
עוד שלא החזרת אגבה מהעידית(.
וכ"פ תר"י כאן – אי שתקת שתקת ,ואוזיל גבך כשתקנה
הדרך ממני )דמיירי שיש ריווח לכנגדו(.
כ"כ התו"ס – שעכשיו מרוויח כנגדו שאינו מחזיר.
ותימה  ,על הסמ"ע.

נתיבות – ואם היה תח"י ראשון ג' שנים טוענים לו שקנה
את הדרך מבעל הדרך.

איש אחד.
ת' מוהרי"ט :מכר

ל ד' בב"א ,ודאי יכול להוציא
מבניהם ,דמ"מ דרכו עליהם.
וכמו בדיקלא )כתובות קט( – ההוא דאמר דיקלא לביתי
הלכו היתומים וחילקו הנכסים ולא נתנו לה .אמר אביי כיון
שעל כ"א יש חיוב הדקל לא יכולים לדחותה מאחד למשנהו.
וקצה"ח – אין ראיה מדיקלא ,ששם היו הנכסים כולם יחד
בשעת הצוואה וכולם נשתעבדו ,ועל כולם הטיל לתת הדקל.
משאכ"כ גבי דרך דהוי דבר מסוים ולא נשתעבדו כולם,
וכ"א קנה חלקו וספק היכן הדרך ולכן דוחים זה לזה אף
שקנו כולם יחד.

לכ"א שטרו.
ש"ך :ואם מתו אותם ד' )שאז לא יכול להחזיר לכ"א
שטרו( חייב לתת לו דרך ,כדלעיל )קי"ט/ה(.
] שו"ע)קיט/ה( :מכר זיבורית ועידית לאחד זאח"ז ,דינו
כמוכר ויגבו ממנו עדית תחילה.
הגה :וה"מ שמת מוכר שא"א להחזיר לו שטר הזיבורית,
אבל חי המוכר שאז יכול לחזיר שטר הזיבורית למוכר )והוי
זיבורית בני חורין( כולם יגבו מהלוקח מהזיבורית[ .
וקצה"ח – ול"ד לקי"ט דשם כשמת המוכר אם יחזיר שטר
הזיבורית ליתומים אין דינו של הזיבורית בבני חורין שהרי
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

קמח 2 -

.4

החזיק

בדרך )ובדין חזקה(

סמ"ע :כ"פ ה"ה ,וקאי על כל הדינים בסימן זה.
ולאפוקי כ"מ ,וכן בבד"ה  -שפירש שתפס בחזקה בע"כ של
בעל השדה .משמע שס"ל דקאי רק על דין הסמוך )(.2
]קצה"ח – דווקא כשקנה אחד מהם וצריך לתת לו דרך ,רק
שבעל השדה יקבע איזה דרך ,אם תפס אין יכול להוציא
ממנו [.
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הלכות חזקת קרקעות
מי שאבדה לן דרך שדהו.

והש"ך – ול"נ ,דקאי על כל הסימן )גם על ס"א( ,ואפ"ה
לא בעי חזקת ג' שנים אלא כיון שזה מוחזק וטוען ברי הו"ל
אינך מוציא והם טוענים שמא ,שא"א להוציא מהמוחזק אלא
בראיה.

] סיכום:

וקצה"ח – מחלק,
ל"א אחזיר השטרות דווקא להחזיק ממון.
אבל טענת אחזיר שטרות כדי להוציא לא מהני.
ולכן א' שבא מחמת ד' ותפס מהני תפיסה ולא יכול לומר
"אחזיר השטרות" כדי להוציא ממון .מ"מ ד' שבאו מאחד
מכח ד' שלא צריך טעם "אחזיר השטר" לא מהני תפיסה.
אלא שת' הרא"ש – ס"ל שאף להוציא אמרינן "אחזיר
שטרות".

אם תפס מהני –

סמ"ע – דווקא שקנה אחד מאחד אז אם תפס מהני ושוב
אין ברירה ביד בעל השדה לתת לו דרך שירצה.
[
והש"ך – בכל גוונא מהני תפיסה
נתיבות :והעיקר כהסמ"ע ,כשאינו חייב לתת לו לא מהני
תפיסה .שהרי כשנוצרה המחלוקת היו שם מוחזקים ולא יכל
להוציא מהם שוב אין מועיל תפיסה.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

קמח 3 -
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קמט 1 -

סימן קמט :אין חזקה לשותפים אריסים
אפוטרופוסים גזלנים אחים וחש"ו.
ובו ל"א סעיפים

)ב"ב :לב ,לה ,לו ,לט ,מב ,מו ,מז ,מט ,נ-נב(.

קמט  -א11
 .1הכל לשון הרמב"ם :ראובן שאכל שדה שמעון שני
חזקה וטען שהיא לקוחה בידו ,והביא שמעון עדים שהיא ידועה לו ,וכן
הביא עדים שראובן ידוע שהוא שותפו או אריסו או אפוטרופוס ומפני זה
לא מיחה  -תחזור השדה לשמעון וישבע היסת שלא מכר ולא נתן.
 .2אבל אם לא הביא שמעון ראיה שראובן היה שותף או אריס ,אלא
ראובן הודה מעצמו )ואמר( "הן הוא שותפי ומכר לי"  -נאמן במיגו שהיה
יכול לומר שלא היה שותפו מעולם.
.1ב"ב)מב :(.משנה

והחזיק אחד בחלק חברו ואכלה ג' שנים אינה חזקה
שדרך השותפים שזה אוכל ג' שנים ואח"כ זה אוכל
ג' שנים.
כ"פ הרמב"ם.

 -האומנים והשותפים

והאפוטרופוסים אין להם חזקה.

פרשב"ם :שותפים

– שלקחו שדה בשותפות

קמט  -א22

 .1הגה – ת' הרא"ש :שני שותפים בקרקע אחת ובא אחד
והחזיק בקרקע שלהן ,אע"ג דלגבי האחד לא הוי חזקה כגון שהיה אריסו או אפוטרופוס שלו
או שלא היה עמו במדינה ,מכל מקום מועיל חזקתו נגד השותף השני לחלקו )טור בשם הרא"ש כלל
צט ס"ג וכ"כ הב"י בשם הרשב"א( :א] .ועיין לקמן קנד/יז[.
לו חזקה ]שיכול לומר לו השני חלקנו כך שכ"א יאכל פירות
ג' שנים[ – אז גם ללוקח אין חזקה.

מועיל חזקתו נגד השותף השני.
סמ"ע :ואע"פ שלא מועיל חזקה בחלקו ,אפ"ה מועיל
חזקה בחלק שני ,שאף שעדיין לא חלקו ואין ברירה מ"מ
היה לו למחות כדי שלא יאמר האחר קניתי חלקך להיות
שותף עם שותפך במקומך.

א .עיין לקמן קנ"ד
שו"ע)קנד/יז( :ראובן שפתח

חלון לחצר שותפים
והאחד איננו פה ,והתנה עם זה שהוא פה שכשיחלוקו אם
יפול חלקו אצל ראובן לא יוכל למחות בו  -אין תנאי זה
כלום )דמי לאמר שדה זו כשאקחנה קנויה לך דלא קנה(.

מועיל חזקתו
נתיבות :דווקא כשיש כדי

חלוקה שאז יש חזקה גם
לשותף נגד חברו ,אבל כשאין דין חלוקה כיון שהשותף אין
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

אין התנאי כלום.
1
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אין חזקה לשותפים אריסים אפוטרופוסים גזלנים אחים

מיוחד לזה ולא לשני ,משא"כ שם שרצה להיות שותף עם
השני כמו שזה היה שותף וטוען שקנה ממנו השותפות
)היינו על כל השדה(.

סמ"ע :ול"ד להרמ"א )קמט/א( – שני שותפים בקרקע
אחת ובא אחר והחזיק בקרקע שלהם אף שלגבי א' אין לו
חזקה כגון שהיה במדינת הים ,מ"מ מועיל חזקתו נגד
השותף שכאן כשיחלקו !
שאני הכא שרצה להחזיק רק באוויר שבצד חלונו שהוא

קמט  -ב

קמט  -ב  .1שדה של שני שותפים שאין בה דין חלוקה ,אע"פ
שאכל אחד מהם כולה כמה שנים  -הרי היא בחזקת שניהם ,ואם יש בה
דין חלוקה ואכלה האחד כולה שני חזקה יש לו חזקה.
א.הגה :אבל אם החזיק בחציה ואומר זה הגיע לחלקי  -לא הוי חזקה
ומרדכי( ,א.ב"י)רשב"א( :וכן אפילו החזיק בכולה והשותף נותן חצי המס הוי מחאה ואינו
חזקה .

)טור בשם הרא"ש והרמב"ם

.1ב"ב)מב:(:

אמר שמואל

דעת רבינא

– השותפים

ר"ח – ל"ש ירד לכולה או לחציה ,אם יש דין חלוקה
יש לו חזקה ,אין בו דין חלוקה אין לו חזקה.

מחזיקים זע"ז.
והאמר שמואל – שותף כיורד ברשות דמי ,למימרא
שאין מחזיקים זע"ז ?

רי"ף ,רא"ש – כשירד לחציה בכל גוונא )בין יש
כדי חלוקה או לא( – אין לו חזקה.
כשירד לכולה יש לחלק :אם לו דין חלוקה יש לו
חזקה ואם לאו אין לו חזקה.
כ"ד הרמב"ם.

פרשב"ם :אחד ירד לחלק המובחר ואמר חילקנו
וזה הגיע לחלקי והחזקתי בו ג' שנים .והשני טוען –
לא חילקנו אלא תנאי היה בנינו שאתה תאכל ג'
שנים ואני אוכל אחריך ג' שנים.

)שם( :תירוץ ראשון

– ל"ק הא דנחית לכולא

כלומר:

הא דנחית לפלגא.
אמרי להאי גיסא ואמרי האי גיסא.
√רבינא אמר :הא והא דנחית לכולה ,ול"ק הא
דאית בה דין חלוקה והא דלית בה דין חלוקה.

ר"ח

פרשב"ם :להא יגיסא – ירד לכולא יש לשותף
חזקה ,ירד לפלגא אין לו חזקה שדרך העולם לחלק
שכ"א אוכל פירות חצי.

ואמרי להאי גיסא

√רי"ף
יש חזקה

א.אין
חזקה

אין לו חזקה

– ירד לכולה אין לו חזקה ירד

לפלגא יש לו חזקה.

.1

דאית בה דין חלוקה – ד"א כל אחד הוי חזקה,
דכיון שיש כדי חלוקה אין המנהג להניח האחד
להקדים חברו ג' שנים אא"כ מכר לו.

רא"ש :הלכה כרבינא דבתראה הוא.
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

אכל א' כולה כמה

שנים )לא הוי חזקה(

סמ"ע :טעמו – שמא כך חילקו בניהם שזה אוכל ג' שנים
ואח"כ יאכל השני ,דכיון שאין לה שיעור חלוקה שכ"א
יאכל חציה.
משא"כ כשיש בה שיעור חלוקה והחזיק בכולה ,כיון
שאפשר לחלקה ולא חלקו הוי חזקה.
אבל אם כ"א אכל חציה ,אף שאחד החזיק בחלק הטוב יותר

דלית ביה דין חלוקה – אינה חזקה ,שהמנהג
שזה אוכל ג' שנים ואח"כ השני.

רי"ף,

יש בו דין חלוקה
אכלה
אכלה
חציה
כולה
יש לו חזקה

אין בו דין חלוקה
אכלה
אכלה
חציה
כולה
אין לו חזקה
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אין להם חזקה ,ששניהם הסכימו שתחילה זה יקבל החלק
המשובח ואחריו יקבלנו השני.

-

שאין בה דין חלוקה.
פרטים נוספים
באה"ט:
אנשים רבים שהיו מתפללים בבית אחד עם המערער,
אין להם חזקה כלל דהוי כשותפות )רשד"ם ,ראנ"ח,
ת' מ"ב(.
כל שאין דין חלוקה בקרקע ,אע"פ שיש חלוקה

-

-

קמט 3 -

לזמנים – אין מחזקים זע"ז )כנה"ג בשם מעשה חייא(.
שותף אחד השכירה לאחרים לא עלתה לו חזקה,
אא"כ היו פורעים השכירות רק לשותף זה ולא לאחר,
שאז עלתה לו חזקה )מהרי"ט(.
מ"מ פ"ת)שבו"י( – חולק ,אף שפורעים השכירות
לאחד לא הוי חזקה ,ואף מהרי"ט לא אמר כן אלא דרך
פלפול.

קמט  -ג

 .1הבן שהוא סומך על שלחן אביו ונחשב בכלל בני
ביתו ,אם אכל בנכסי אביו שני חזקה ,וכן האב שאכל נכסי זה שהוא
סומך עליו שני חזקה  -לא עלתה להם חזקה.

קמט  -ד

 .2נסתלק מעל שלחנו ,מחזיקים זה על זה.

קמט  -ה

 .3יש מי שאומר שהוא הדין לחתן בנכסי חמיו.

.1ב"ב)מב :(.משנה

סומך על שולחן אביו כלל.

– אין לאב חזקה בנכסי

הבן ולא הבן בנכסי האב.

.2

.3מרדכי:

שם)נב :(.אמר רב יוסף – אפילו חלקו.

√רבא

חזקה זע"ז.

אמר – חלקו יש חזקה .וכן הילכתא.

פרשב"ם :חלקו

ה"ה לחתן בנכסי חמיו שאין להם

– נפרדו הבן מהאב שאין הבן

קמט  -ו

קמט  -ו .1ריב"ש :אב בנכסי הבת וכן הבת או הבן בנכסי האם,
דינם כבן בנכסי האב ואב בנכסי הבן.
א.הגה :והוא הדין בשאר קרובים שאין מקפידים זה על זה לפי ראות הדיינים
ותשובת רמב"ן וריב"ש וטור(.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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ולכן מחיתי.

א .ה"ה בשאר קרובים
קצה"ח :קרוב שמיחה כבר פעם ,ושוב לא מיחה ג'

ולכן :למ"ד דלא מהני סבלנות לומר שמחל )אא"כ בטענה(
ג"כ אין בזה משום מחילה.

שנים ,האם יש חזקה ?
ת' מהרי"ט :שמעון מחה בקרובו ברשת נחושת בולטת
בחלון )ולא מיחה על עצם פתיחת החלון( וקרובו תיקן
הבליטה ,ואח"כ רוצה שמעון למחות על פתיחת החלון –
לא יכול למחות דהוי חזקה לקרובו ,אף שבקרובים לא הוי
חזקה כיון ששותק מחמת קורבה ,אבל כאן ראינו שבתחילה
מחה ושוב אין לו טענה ששתק מחמת קורבה.
והראיה ב"ב)לו – (.בני ריש גלותא לא מחזיקים בנו
)שמחמת היראה אנו חוששים למחות( ולא אנו בהם )כיון
שהם בני זרוע לא חוששים למחות(.
וכתב הג"א)ראבי"ה( – אם כבר מיחה פ"א בבני ריש גלותא
צריך למחות כל סוף ג' שנים ,דשוב אינו נאמן לומר שלא
מיחה מחמת היראה.
ואינו נראה – דל"ד לבני ריש גלותא דשם הסיבה מחמת
היראה וראינו שאינו ירא .משא"כ בקרובים הטעם משום
אהבה אינו מקפיד ,ופעם כועס ופעם רוצה ,ולכן אף אם
מחה פ"א עדיין לא יצאו מכלל קרובים ויתכן שלא ימחה
יותר מחמת אהבה.
ועוד שכאן מחה תחילה על הרשת הבולטת שהיה נזק גדול
אף נגד אוהב ,ובנזק קטן אינו מקפיד על אוהבו.
ולכן :אף שמיחה פעם בקרובו אין לקרובו חזקה.

לפי ראות עיני הדיינים.
פ"ת)ת' שבו"י( :ראובן היה לו מקום

בבית כנסת
בעזרת נשים וכלתו ישבה שם כמה שנים ,לאחר פטירתו
טען הבן שקנה המקום מאביו ויש לו שטר ועדי חזקה ,ושאר
יורשים מערערים לומר שהוא בחזקת אביהם .וכשהלך
להביא השטר חזר וטען שלא מצא שטרו.
תשובה :על השטר – אינו נאמן שאבד שטרו אלא
בשבועה.
על החזקה – הבן אין לו חזקה על אביו ,ודוקא בסמוכים על
שולחנו ,מ"מ תלוי הדבר בראות עיני הדיינים שאם אין
מקפידים זע"ז לא הוי חזקה.
ואם היו עוד כלות ולא הושיב במקום רק כלה זו טענתו
טענה ,דמסתמא לא היה משנה בין הבנים והכלות אילו לא
לקחה מאתו.

לפי ראות עיני הדיינים.
ש"ך :משמע אף שאינם סמוכים כל שנראה לדיינים שאין
מקפידים זע"ז לא הוי חזקה.
וצ"ע לדינא.
אבל הט"ז – אף שהבן נסתלק מעל שולחן אביו כל
שרואים שזה סומך על זה בעסקי נכסיו אין חזקה ,ה"ה שאר
קרובים.
כ"ד הנתיבות – כל שלפי עיני הדיינים אינם מקפידים אין
מחזיקים זע"ז .וכן מבואר ברשב"א ודוקא בסתם בעינן
סמוכים.

קצה"ח :מחה על נזק אחד ולא על האחר ,האם הוי
ראיה שמחל )בקרובים( !
מהרי"ט :אף למ"ד דלא מהני טענת סבלנות בנזקים
שתהיה מחילה )החולקים על הרמב"ם ומצריכים ג' שנים
וטענה( בנדון דנן ששמעון מחה ברשת ולא מחה בחלון ש"מ
שמחל ונתרצה ,שהרי לא סבל ומיחה )וא"צ ג' שנים
וטענה(.
ואין נראה לומר כיון שמחה לזה ולא לזה ש"מ שמחל לזה,
שיכול לומר נזק זה יכולתי לסבול ונזק זה לא יכולתי לסבול

קמט  -ז

 .1ריב"ש :האחים שאוכלים על שולחן אחד וכיס אחד
לכולם ,יש מי שאומר שאין להם חזקה זה על זה.
בעה"ט :אחים שאינם שותפים מחזיקים זע"ז.

מכיס אחד לכולם.
סמ"ע :ת' הרשב"א – מה שירשו האחים מאביהם יחד
הרי הם כשותפים ואין מחזיקים זע"ז.

√ר"י ברצלוני – ואם אוכלים על שולחן אחד וכיס
אחד לכולם אין להם חזקה זע"ז כמו האב ובנו.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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משמע אפילו אין להם כיס משותף אין מחזיקים בירושה !
והמחבר שכתב כאן כיס אחד מיירי אפילו בדבר שהיה של

קמט 5 -

אחד מהם לבדו אין לו חזקה כיון שיש להם כיס משותף.

קמט  -ח

 .1הר"י ברצלוני :אם אח אחד עשיר ואחד עני ואין לו
כלום ואחיו מוציא עליו ,והעני הוא דר בבית המיוחד לאחיו  -אין לו בה
חזקה.
 .2הגה :תה"ד :אישה שהלוותה לחתנה מקום בבית הכנסת וישב עליה  -לא הוי חזקה,
שכן דרך להשאיל זה מזו.

קמט  -ט

 .1האיש שאכל בנכסי אשתו שני חזקה ,אע"פ שהתנה
עמה שאין לו פירות בנכסיה ואפילו התנה עמה כשהיא ארוסה שלא
יירשנה ,א.רמב"ם :ואחר כך אכל ובנה והרס ועשה כל מה שעשה .2 ,וכן
האישה שאכלה פירות בנכסי בעלה והשתמשה בהם כחפצה כמה שנים,
אע"פ שייחד לה שדה במזונותיה ואכלה שדות אחרות  -אין אכילתן
ראיה.
 .3הגה :ודוקא שלא הזיק גופה של קרקע ,אבל חפר בקרקע בורות שיחין ומערות וכיוצא
בהן שקלקל הקרקע והיא לא מחתה  -הוי חזקה )טור והרמ"ה ומרדכי( ,א.וכן חזקת ניזקים כגון
פתיחת חלונות וכיוצא בו  -יש אומרים דהוי חזקה ]טור בשם ר"י הלוי[.

 .1ב"ב)מב:(.

.3

משנה – אין לאיש חזקה בנכסי

אשתו ולא אישה בנכסי בעלה.

ג"מ)מט:(.

רב ששת אשת איש צריכה למחות .במי ,אם באחר
והאמר רב אין מחזיקים בנכסי אשת איש .אלא לאו
בבעל ?

פשיטא כיון שיש לו פירות ,פירות

אכל ?
ל"צ שכתב לה "דין ודברים אין לי בנכסיך" ומיירי
בכותב לה בעודה ארוסה ,שאם כתב לה אחר
שנישאת או קדם שהתארסה לעולם יש לו פירות.

.2

שם)נא :(.ולא אישה בנכסי בעלה

אמר רבא – לעולם בבעל ,וכגון שחפר בה בעלה
בורות שיין ומערות ,שאז בוודאי צריכה למחות בו.
פרשב"ם :חפר בה בורות – לפירות נשתעבדו
נכסי מלוג שלה ,ולא לקלקול הקרקע.

–

)שם( :רב יוסף אמר – לעולם באחר ,וכגון
שאכלה )האחר( מקצת חזקה בחיי בעלה וג' שנים
אחר מיתת בעלה ,ונאמן לומר את מכרת לבעלה

פשיטא כיון שיש לה מזונות ,מזונות אכלה ? ל"צ
שייחד לה שדה למזונותיה ואכלה משדות אחרות.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

)שם( :ולא איש בנכסי אשתו

– והאמר
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והוא מכר לי במיגו שאת מכרת לי.

וה"ה בעלמא ראובן שמכר פירות שדהו לשמעון דלא הוי
חזקה לשמעון )סי"ב( אם חפר בה שמעון בורות בשדה
שאינה עשויה לבורות ואכל פירות הבור ג' שנים הוי חזקה
כמו בבעל.
וערוה"ש – מ"ש המחבר והרס לא הוי חזקה ,מיירי שהרס
בניינים העומדים להסתר.

פרש"י :באחר – פירוש אשת איש שמכר בעלה
נכסי מלוג שלה צריכה למחות לאחר מות בעלה
קודם שיחזיק האחר ג' שנים.
)שם( :אמר רב – אין מחזיקים בנכסי אשת איש.
ודייני גולה אמרו מחזיקים.

.3

אמר רב :הלכה כדייני גולה .א"ל רב כהנא חזרת
בך? א"ל – לא ,אלא שטעמו של רב יוסף מסתבר.
כ"ד הרמב"ם.

הרי"ף והרא"ש:

אבל חפר בקרקע בורות.

סמ"ע :מדסתם משמע שאף שלא כתב לה "דין ודברים
אין לי בנכסיך – ",,,הוי חזקה ,וכדעת הטור.
לאפוקי הרמ"ה – שמצריך שיכתוב לה.

הביאו רק תירוץ רב יוסף ולא

אבל חפר

תירוץ רבא.

ט"ז :קשה – דכאן ספק הרמ"א שבהיזק הוי חזקה אף
שהחזיק שלא כדרך המחזיקים.
וב )קמא/ד( במקום דמוברי )שנה זורעים ושנה מובירים(,
אם אכלה ג' שנים רצופות לא הוי חזקה כיון שהחזיק לא
כדרך המחזיקים ?
וי"ל :שכאן חפר בורות הוי היזק לאישה אבל לאיש הוא
תועלת שהוא צריך לבורות .משא"כ ב  -קמ"א לכו"ע אם
זרעה ג' שנים רצופות מקלקל הקרקע.

√ב"י :והרמ"ה פסק כרבא ,דס"ל ששני התירוצים
להלכה .רב מיירי בין בבעל בין באחר ,אי בבעל כגון
שחפר בה ,ואי באחר כגון שאכל מקצת בחיי הבעל.
א.הר"י מיגאש :אין חזקה בנכסי אשת איש
)לא לבעל ולא לאחר( ,וה"מ כשטוען על גוף הקרקע
שמכרה או נתנו לה ,אבל גבי נזקין מחזיקים אף
באשת איש מחוץ לעשן וריח בית הכסא .ולכן גם
בפתיחת חלונות הוי חזקה על אשת איש.
הכלל :כל חזקה שאינה מטעם טענה ,אלא שידעה
ומחלה )פתיחת חלונות ,כשורי והודרי( הוי חזקה אף
באשת איש .אבל חזקה שבאה מטעם טענה
)שמכרה לו( שהוא בגוף הקרקע אין מחזיקים
בנכסיה.
וכ"ד הגאונים ,מ"מ לדעת הר"י – כל חזקה )אף של
תשמישים( צריך טענה וחזקה ג' שנים.

חפר בורות.
האם הבעל יכול לחפור בורות בנכסי מלוג
קצה"ח:
של אשתו ?
סמ"ע :הרמ"א באה"ע)צ/ט( – אישה שמכרה נכסי מלוג
שלה לאחר )שיקבלנו לאחר שתתגרש( ,יכול הלוקח למחות
בבעל שלא יהרוס.
משמע אבל האישה עצמה לא יכולה למחות בבעלה שלא
יהרוס ,שהרי הם קנויים לו כל ימי חייה.
ולפ"ז :אם הבעל יכול להרוס ,מאי חזקה יש לו שחפר בה,
הרי כל מקום שאין מחאה אין חזקה ?
ולכן כתב הרמ"ה – דווקא שכתב לה "דין ודברים אין לי
בנכסייך" וא"כ אם חפר יש לו חזקה.
אבל לרמ"א שבכל גוונא הוי חזקה ,ע"כ ס"ל שאין רשות
לבעל לחפור בה בורות.
וקשה :שבחו"מ פסק שאין הבעל יכול לחפור בה בורות )?(

ריב"ש :אפוטרופוס ומורישה שנכנסו ברשות אפשר
שלכו"ע לא הוי חזקה אף בחפירת בורות.

1א .ובנה והרס
סמ"ע :דעת הרמב"ם שאפילו חפר בה הבעל בורות אין
לו חזקה .כ"ד הרי"ף והרא"ש וכן דעת המחבר.
וא"כ תימה על הרמ"א) (.3שלא כתב בשם י"א שחולק.
והש"ך)ב"ח( – בנה והרס ל"ד לחפר בה בורות.
והנתיבות – לא הוי חזקה בחפירה רק במקום שהוא
לתועלת הבעל שאצלו הוא מתקן אלא שלאישה יש קלקול
כיון שאינה עשויה לבורות .ולכן אם אכל הבעל פירות ג'
שנים שאז אין לו ריעותא מחמת חוסר השטר הוי חזקה.
כמ"ש הרמ"א.
אבל כשמקלקל לכל העולם כגון הרס ,או שמתקן לכל
העולם כגון בנה – לא הוי חזקה ,וכמ"ש המחבר.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

קמט 6 -

א.
סמ"ע:

וכן חזקת נזקים

הר"י מיגאש הסביר טעמו – כיון שאינו מחזיק
בגוף הקרקע אלא להשתמש בה לפרקים או לראות דרך
חלונו ,והרי ראינו שהקלו בחזקת תשמישים שא"צ ג' שנים
וטענה אלא כל שראו הבעלים ושתקו הוי חזקה דמחלו,
מש"ה הקילו גם באשת איש שיהא לאחר או לבעלה חזקה
כל שלא מחתה.
אבל לשיטת הר"י שאף בחזקת תשמישים צריך טענה וג"ש,
ממילא אין חזקה גם בהיזק על אשת איש ,ואפילו החזיק ג'
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שנים כמו באם אכל פירות נכסיה )ודעת הרמ"א כהר"י
מיגאש(.

קמט  -י
אדם.2 .
.1

קמט 7 -

ול"ד לחפר בה בורות דהוי חזקה )להרמ"ה והרמ"א( דשם
מקלקל הקרקע עצמה ולא היה לה לשתוק.

 .1התגרשה ,אפילו ספק גירושין  -הרי היא כשאר כל

)מרדכי :אלמנה אצל יתומים ,כל זמן שיש לה מזונות אין לה חזקה בנכסי בעלה(.

ב"ב)מז:(.

.1

בן שחלק ,ואישה שהתגרשה –

הרי הם ככל אדם.

סמ"ע :אף שעדיין חייב במזונותיה ולא יחד לה שדה
אחרת ,אפ"ה יש לה חזקה.
וטעמו – כיון ששונאה אין נותן לה מזונות בלא דין,
ומדהניחה לאכול בשופי ודאי קתאה ויש לה חזקה
)רשב"ם(.
והתו"ס – מיירי דווקא שייחד לה שדה אחרת למזונותיה
)והיא אכלה משדה זו ,לכן יש לה חזקה(.
כ"כ הש"ך.

וקמ"ל אפילו בספק גירושין ,שבעלה עדיין חייב לה
במזונות ,אפ"ה יש לה חזקה בנכסיה ,שדינה ככל
אדם.

קמט  -יא

אפילו ספק גירושין.

אין מחזיקים בנכסי אשת איש ,כמו שנתבאר בטור

אבן העזר סי' פז.
ב"ב)נ :(:אמר רב

אה"ע)פז/ב( :מי שהחזיק בנכסי אשת איש לא
עלתה לו חזקה ,אא"כ החזיק בהם שלוש שנים אחר
מות בעלה )ועיין בחו"מ סימן קמ"ט(.

– אין מחזיקים בנכסי אשת

איש.
אמר רב יוסף – אא"כ אכלה מקצת חזקה בחיי
הבעל וג"ש לאחר מיתת הבעל.

בנכסי אשת איש

כ"פ הטור :אפילו אחר שהחזיק בנכסי אשת
איש אין צריכה למחות לפי שסומכת על בעלה
שימחה.

סמ"ע :לפי שסומכת על בעלה שימחה כיון שאם מתה
יורשה .ולפ"ז אם התנה הבעל שלא ירשנה דמהני )לרי"ף(,
א"כ היה לה למחות ואם לא מחתה הוי חזקה.
כ"כ חלקת מחוקק
מ"מ הבית שמואל  -חולק ,אף בכה"ג אין מחזיקים בנכסיה.

ופר"י – אפילו כתב לה בעלה "דין ודברים אין לי
בנכסיך" ,לפי שעדיין סומכת עליו שימחה כיון שיש לו
תועלת בנכסיה שאם תמות ירשנה.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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קמט  -יב

הרמ"ה :ראובן שמכר פירות שדהו לשמעון לשלש
שנים ,ובא לוי ואכלן אותן שלש שנים  -לא עלתה לו חזקה )כיון שראובן מכר
הפירות לשמעון סבר שלוי בא ברשותו של שמעון(.
טור :לא עלתה לו חזקה – וה"מ שלא חפר בה לוי
בורות ,אבל חפר הוי חזקה )כמו בעל שחפר בנכסי
אשתו(.

ערוה"ש – וכן אם בנה בה בניין או נטע אילנות הוי
חזקה דזה לא שייך לאכילת פירות .וכן אם אכל ג'
שנים אחר שנסתיים הזמן הוי חזקה.

קמט  -יג

 .1מי שהוחזק גזלן על השדה זו ,או מי שהוחזקו
אבותיו שהם הורגים נפשות על עסקי ממון ,אע"פ שאכל שדה זו כמה
שנים  -לא החזיק ,ותחזור השדה לבעלים ,א.וכן המחזיק בנכסיו אינה
ראיה.
.1ב"ב)מז :(.א"ר יוחנן

ריש גלותא שהיו מזרע המלוכה והיו הורגים כעין מלוכה
)כמ"ש הטור(.

– הגזלן אין לו חזקה.

ה"ד גזלן ?

א"ר
רב חיסדא

שהוחזקו אבותיו שהם הורגים.

יוחנן – כגון שהוחזק על שדה זו בגזלנותה.

סמ"ע :כיון שאבותיו הוחזקו להרוג ,כל מה שיחזקו בני
המשפחה יראים למחות בהם.
וכתב הטור – שמי שהוחזק הורג נפשות )דווקא שהוא עצמו
הורג נפשות( אין לו חזקה בשום דבר ,אבל הוחזק גזלן על
שדה זו יש לו חזקה בשדות אחרים.
ומי שהוחזק גזלן על כמה עיניים דינו כמוחזק בהורג נשפות,
דכיון שאדם בהול על ממונו ויעמוד כנגדו להצילו ודאי בא
להרוג או להרג.

– כגון בית פלוני שהורגים נפשות על

עסקי ממון.
פרשב"ם :על שדה זו – באותה שדה אין לו
חזקה ,אבל יש לו חזקה על שדות אחרים.

בית

פלוני – אין להם חזקה בשום קרקע בעולם.

√ וקי"ל  :להלכה כשניהם.
א.טור :ה"ה לאחר שהחזיק בנכסיהם שאין להם
חזקה לפי שאינם חוששים למחות ,וכמו בני ריש
גלותא.

.1

ערוה"ש :ובן הגזלן )שאינם הורגים( יש לו חזקה כשבא
בטענת עצמו.
וגזלן העושה תשובה גמורה יש לו חזקה מכאן ואילך אבל
לא על העבר.

וכן המחזיק בנכסיו.

מי שהוחזק גזלן.

א.
סמ"ע :מהטור משמע – אפילו גזלן )וכ"ש מוחזק להרוג(

סמ"ע :ב"ב)לו (.בני ריש גלותא אין להם חזקה בנסכי
אחרים ולא אחרים בנכסיהם )כמו מי שהוחזק בהורג
נפשות( .כ"פ הרמב"ם ,טור.
והמחבר – השמיטו ,לפי שאינו נוהג בזמנינו ,שדוקא בני

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

אין חזקה על נכסיו.
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קמט  -יד

קמט  -יד רמב"ם :עכו"ם שאכל כמה שנים קרקע הידוע לישראל
 אין אכילתו ראיה ,ואם לא הביא שטר ,תחזור השדה לבעלים בלא שוםשבועה.
כתב הראב"ד :אם החזיק הגוי )או ישראל הבא מכוחו( מ'
שנים הוי חזקה ,כדאיתא )ב"ב נה (.הני אריסי דפרסאי עד
מ' שנים.
כ"כ המרדכי ,הר"ן.
נתיבות – נראה דווקא אם החזיק הגוי מ' שנים ומכרו
לישראל אחר ,שאז כבר נתייאש הנגזל כשהיה ביד גוי,
ובהתירא בא ליד ישראל שני )יאוש  +שינו רשות(  ,אבל
כשהיה רק ביד גוי מ' שנה )שלא מכרו לישראל אחר( צ"ע.

ב"ב)לה :(:אר"י א"ר – ישראל שבא מחמת
גוי הרי הוא כגוי ,מה גוי אין לו חזקה אלא בשטר אף
ישראל הבא מחמת גוי אין לו חזקה אלא בשטר.
פרשב"ם :אין לגוי דין חזקה שסתם גויים גזלנים
הם כמו בני ריש גלותא.

הידוע לישראל

בלא שבועה.

סמ"ע :פירוש שהמערער מברר עכשיו לפני ב"ד שהוא
שלו ,מוציא מידו משום דסתם גוי גזלן הוא ואין לו חזקה.

סמ"ע :פירוש ישראל המוציא מהגוי א"צ שום שבועה.
וסיים הרמב"ם – שלא תקנו היסת אלא בישראל.
וכתב ה"ה – שברור שאין טענת הגוי טענה שנשבעים עליה.

אין אכילתו ראיה

שום שבועה

סמ"ע :שירא למחות בגוי .וגם בישראל הבא מכוחו
)סט"ו( ירא למחות ,וכדין הקונה מהגזלן ובן הגזלן.

סמ"ע:

וכן בדין בסט"ו.

קמט  -טו

קמט  -טו  .1וישראל שקנה מעכו"ם קרקע הידוע שהיה של
ישראל  -דינו כמותו ואין אכילתו ראיה.
 .2הגה מרדכי :וישראל שני שקנה מישראל שקנה מן העכו"ם ,כיון דטוענין ללוקח טוענין
לישראל שני  -שמא ישראל ראשון ראה שטר אצל העכו"ם או שבפניו לקחה העכו"ם ,דאז
מהני חזקה כמו שיתבאר בסמוך.
א.ראבי"ה :וכל מקום שיכולים לכוף העכו"ם בדיניהם ,אם בא להחזיק בשל ישראל שלא
כדין  -יש לישראל הבא מכוחו חזקה.
 .3מומר לעכו"ם דינו כעכו"ם ,והבא מכוחו אין לו חזקה ,וכל זה שלא מיחה המערער
במחזיק כלל ,אבל אם מיחה פעם אחד ושוב שתק ג' שנים ולא מיחה  -הוי חזקה ,שהרי גילה
דעתו שאינו ירא למחות )כ"ז במרדכי פרק חזקת(.

.1

ב"ב)לה :(:אר"י א"ר

ואכלה הגוי ג' שנים וטוען שלקחה מישראל ,והלך
ומכרה לישראל אחר והחזיק בה האחר ג' שנים.

– ישראל שבא

מחמת גוי הרי הוא כגוי ,מה גוי אין לו חזקה אלא
בשטר אף ישראל הבא מחמת גוי אין לו חזקה אלא
בשטר.

פרשב"ם:

לא הוי חזקה – אלא מוציא המערער מיד ישראל
הקונה וחוזר זה על הגוי ,שלא היה לו לקנות מהגוי
עד שיראה לו שטר מכירה.

שדה שהכל יודעים שהוא של ישראל,
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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ואין נראה – שאף למ"ד כן ,אין הדין כן בטוען שא"ל הגוי
כן.
והש"ך – אף טענת "אמר לי הגוי" חשוב טענת ברי ויכול
להשביעו על פיו ,וכאן הטעם שאינו יכול להישבע משום
שהגוי נוגע.

ראובן שקנה קרקע מהמשומד והחזיק

בו ג' שנים ,ובא שמעון וערער שהמשומד לקח ממנו
בחוזקה – הבא מחמת משומד אין לו חזקה.
וה"מ שלא מחה כלל ,אבל אם מיחה פעם אחד ושוב
שתק ג' שנים ולא מיחה  -הוי חזקה ,שהרי גילה
דעתו שאינו ירא למחות.

ואין אכילתו ראיה.
סמ"ע :שירא למחות גם בישראל שבא מחמת גוי.
והנתיבות – ולענ"ד ודאי אינו ירא למחות בישראל בא
מחמת גוי )שאל"כ איך פסק הרמ"א שהבא מחמת גוי נאמן
לומר שחזר ולקח מהבעלים ,ואם ירא למחות הרי אין
חזקה(.
מ"מ אינה חזקה  ,כיון שאפילו הישראל לקח מישראל
טוענים לא אא"כ דר המוכר יום אחד שאז מחזיקים שהוא
של המוכר .משא"כ בגוי שלא נחשב דירת גוי חזקה שנטען
ללוקח.

דינו כמותו
.1
סמ"ע)ה"ה( :נראה

מהרמב"ם שאף הבא מחמת הגוי
מוציאים מידו בלא שום שבועה ,שכתב )סט"ו( "דינו
כמוהו".
וטעמו :שאין היסת על טענת שמא ,וישראל הבא מחמת גוי
אינו יודע בברור שקנאה הגוי מישראל המערער.
והראב"ד השיגו – אף הבא מחמת הגוי מחייב המערער
היסת ,דקי"ל הטוען "כך אמר לי אבא" הוי טענת ברי ,ה"ה
כאן שאומר "כך אמר הגוי שקנה ממך" הוי טענת ברי
המחייב היסת.

קמט  -טז

טען זה הישראל הבא מחמת עכו"ם ,ואמר" :בפני
לקחה העכו"ם שמכרה לי ,מזה הישראל המערער"  -הרי זה נאמן
בשבועה ,מתוך שיכול לומר" :אני לקחתי ממך והרי אכלתיה שני
חזקה".
)שם(:

במיגו.
כ"כ הג" סמ"ע.

ישראל שבא מחמת גוי אין לו חזקה אלא

בשטר –
אמר רבא ואי אמר ישראל )הקונה( לפני מכרה
המערער לגוי ומהגוי קניתי  -ה"ז נאמן במיגו שיכול
לומר למערער "ממך קניתי" שהרי החזיק ג' שנים.

אני לקחתי ממך.
סמ"ע :כל אלו שאמרו שאין להם חזקה ,יש לבניהם
חזקה אם טענו "חזרנו ולקחנו מהבעלים" אף שמודים שבא
לידם מכח אלו שאין להם חזקה.

פרשב"ם :וכן אם אמר הלוקח "הראה לי הגוי
שטר שקנה ממך" – נאמן שדומה לאומר "בפני קנה
ממך" שנאמן במיגו "קניתי ממך".
כ"כ הטור.

מתוך שיכול לומר.
נתיבות – לכן אם ידוע שקנאה מהגוי אין לו מיגו ומוציא
המערער מידו.
והסמ"ע – אף כה"ג מהני חזקה ,שיכול לומר אח"כ לקחתי
ממך.

סמ"ע – ודוקא שאמר שהשטר היה מקוים או
שהכיר חתימת העדים ,שאל"כ השטר הוי חרס
בעלמא.
ב"י)ריטב"א( :ה"ה אמר הלוקח "ידוע לי
שהגוי לקחה מהמערער בחובו ומכרה לי" – שנאמן

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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קמט  -יז

החזיק עכו"ם בקרקע ונתגייר ,ושהתה בידו ג' שנים
אח"כ ,וטוען קניתי ממך אחר שנתגיירתי – נאמן.
טור :החזיק עכו"ם בקרקע ונתגייר ,ושהתה בידו ג'
שנים אח"כ ,וטוען קניתי ממך אחר שנתגיירתי :

אחר שנתגייר
סמ"ע :ודקדק לומר אחר שנתגיירתי
לאפוקי הע"ש שכתב – שנאמן לומר קניתי אפילו קודם
שנתגיירתי.
ודעת הט"ז – כע"ש ,ול"ד לגזלן שאין לו חזקה על העבר,
לפי שהוחזק בגזלנות משא"כ בגר.
כ"פ נתיבות – כהט"ז ,נאמן לומר קניתי לפני שהתגיירתי
במיגו שהיה אומר קניתי לאחר שהתגיירתי.

י"א – שאינו נאמן.
√והרא"ש – נאמן ,כמו בישראל הבא מחמת גוי
שנאמן לומר קניתי ממך.

קמט  -יח

 .1חרש שוטה וקטן  -אין אכילתם ראיה ,מפני שאין
להם טענה כדי שתעמוד הקרקע בידם ,אלא תחזור לבעלים.
 .2וכן המחזיק בנכסיהם  -אין אכילתם ראיה.
.2ב"מ)לט:(.

.1

אר"ה – אין מורדים קרוב לנכסי

קטן )שמא יחזיק בהם משום ירושה(.

אמר רבא

הם שהחזיקו בנכסי אחרים.

√רמב"ם – לא הוי חזקה לפי שאין להם טענה כדי
שתעמוד בידם )וחזקה בלא טענה אינה כלום(.

– ש"מ אין מחזיקים בנכסי קטן אפילו

הגדיל )שרק קרוב אין מורידים חשש טענת ירושה ,אבל
אחר מורדים לפי שאין לו חזקה בנכסי קטן(.

והרמב"ן – חזקת קטן הוי חזקה.

כ"פ הרמב"ם.
ה"ה – כ"ש אין מחזיקים בנכסי חרש ושוטה שהרי
אין בהם דעת ואינם בני מחאה.

קמט  -יט

 .0אין מחזיקים בנכסי קטן אפילו הגדיל ,כיצד :
 .1אכלה בפניו כשהוא קטן ] שנה ,ושתים [ אחר שהגדיל ,וטען " :אתה
נתת לי אתה מכרת לי"  -אינו כלום.
.2עד שיאכל שלשה שנים רצופות אחר שהגדיל.
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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א.הגה :וי"א שאינה חזקה ,דהואיל וירד לשדה כשהיה קטן ,לא ידע שהיתה שלו שימחה
)טור בשם הרא"ש והראב"ד שם בהשגתו והמגיד בשם הרמב"ן והרשב"א ונ"י ומרדכי(  ,וכן נראה לי עיקר.

.0

ב"מ)לט :(.אמר רבא

שתק – לא הוי חזקה )ששתיקתו אינה מחילה(.
אבל אם טען שחזר ולקח ממנו אחר שגדל והחזיק בו
ג' שנים נאמן בשבועה.

– אין מחזיקים

בנכסי קטן אפילו הגדיל.

.1

רמב"ם:

אכלה בפניו כשהוא קטן שנה,

1א .וי"א שאינה חזקה.
סמ"ע :אף אם יטען שחזר ולקח ממנו אחר שגדל והחזיק

ושתים אחר שהגדיל ,וטען " :אתה נתת לי אתה
מכרת לי"  -אינו כלום.
כ"כ הר"י מיגאש.

 .2אכלה בפני קטן אחר שהגדיל ג' שנים.
√רמב"ם – הוי חזקה ,כיון שהחזיק בפניו לאחר

בו ג' שנים )לאפוקי הרב האי( ,דאמרינן הקטן אף שהגדיל
לא ידע שהיא של אבותיו שימחה.
נתיבות – ואם מת הקטן וירשו גדול ,והחזיק בפני הגדול ג'
שנים הוי חזקה ,שהגדול יודע בנסכי מוריש מורישו.

א.והרא"ש – אינה חזקה ,כיון שירד לתוכה
כשהיה קטן ,לא ידע הקטן שהיתה של אביו שימחה.
כ"ד הראב"ד ,רמב"ן ,נמ"י)ר"ן( ,רש"י ,ד"מ)מרדכי(.

ערוה"ש :ואם אין עדים שהיתה בידו כשהלה היה קטן
ויכל לומר שקנה ממנו אחר שהגדיל – נאמן ג"כ לומר קניתי
מאביך.

שהגדיל ג' שנים רצופות.

והרב האי גאון – מחלק,
אם בא מכח טענתו הראשונה שהחזיק עליו כשהיה
קטן והמשיך להחזיק ג' שנים רצופות כשגדל ,והלה

קמט  -כ

 .1הא דאין מחזיקים בנכסי ,קטן דווקא כשידוע שהיה
של אביו ,אבל אם אינו ידוע  -הוי חזקה במיגו שהיה טוען " :לא היתה
של אביך מעולם".
 .2טור :ואם החזיק בה ג' שנים בחיי האב ,ואחר מיתת האב בא בנו הקטן
לערער  -אין שומעין לו .הרא"ש :ואם צריך להביא עדים על חזקתו מביא
ומקבלים עדותן אע"פ שהמערער קטן.
 .3ואם יצא קול המגרע חזקה ,כגון שיצא קול שבתורת משכונא בא לידו:
אם יצא הקול בחיי האב קודם שהחזיק בו ג' שנים שהיתה המשכונא
בידו לשנים ידועות וכלו השנים אחרי מות אביהם  -לא הוי חזקה.
אבל אם החזיק בה ג' שנים בחיי האב קודם שיצא הקול ואחר כך מת -
הוי חזקה.

.1

ב"ב)לב:(:

א"ל אביי אימא לי איזי גופא דעובדא היכי הוה?
אמר ליה ארעא במשכונתא הוה נקיטנא מאבוהון
דיתמי והוה לי זוזי אחריני גביה ואכלתה שני

רבא בר שרשום נפק עליה קלא

דקא אכיל ארעא דיתמי.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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משכנתא ,אמינא אי מהדרנא לה ארעא ליתמי
ואמינא דאית לי זוזי אחריני גבי דאבוכון ,אמור רבנן
הבא ליפרע מנכסי יתומים לא יפרע אלא בשבועה.
אלא אכבשיה לשטר משכנתא ואוכלה שיעור זוזי,
דמיגו דאי בעינא אמינא לקוחה היא בידי מהימנא כי
אמינא דאית לי זוזי גבייכו מהימננא.
א"ל  -לקוחה בידי לא מצית אמרת ,דהא איכא עלה
קלא דארעא דיתמי היא ? ,אלא זיל אהדרה ניהלייהו
וכי גדלי יתמי אשתעי דינא בהדייהו.

אבל אם החזיק בה ג' שנים בחיי האב קודם שיצא
הקול ואחר כך מת  -הוי חזקה.

סמ"ע:

וסגי שראו אביו גר בו ,וא"צ שידעו שבודאי

אינו ידוע הוי חזקה
סמ"ע :פירוש כ"ז שלא ייוודע  ,אבל כשייוודע דשל
אביהם היתה תחזור ליד היתומים.

במיגו
ש"ך :אף שמוחזק בו יום אחד מטעם מיגו.
ואף שמעיז שפיר אמרינן בכה"ג מיגו.

כ"פ הטור :הא דאין מחזיקים בנכסי קטן ,דווקא
כשידוע שהיה של אביו ,אבל אם אינו ידוע  -הוי
חזקה במיגו שהיה טוען " :לא היתה של אביך
מעולם".

תו"ס

.1

שהיתה של אביו.

היתה שלו.

ב"י – משמע שאם לא היה יוצא קול שקרקע של
יתומים היא נאמן לומר לקוחה היא בידי במיגו שלא
היתה של אביכם מעולם.

.3

קמט 13 -

.2

אע"פ שהמערער קטן.

סמ"ע :טור – ואע"פ שאין מקבלים עדות בפני קטן !
שאני הכא דזה החזיק כראוי והוא עתה בחזקתו.
לאפוקי אם לא היה נשאר עתה בחזקתו )כמ"ש סכ"ג(.

לקוחה לא מצית אמרת
– אין לך מיגו דלקוחה )להיות נאמן שיש לו בידן

.3

כנגדו( ,שלא היית מעיז פניך לומר כן ,כיון שיצא עליו
קול דשל יתומים היא .מ"מ אם באמת טען לקוחה –
נאמן.
]משמע שאף שיצא קול אם באמת טען לקוחה
נאמן[.

וכלו השנים אחר מות אביהם

סמ"ע :פירוש ששנות המשכנתא נגמרו אחר מות אביהם
שאז ברור שאביהם לא מכר לו ,וגם הם לא מכרו לו שהיו
קטנים ,ממילא הוא בתורת גזל בידם.
ולפ"ז :מ"ש בסיפא שיצא קול לאחר שהחזיק ג' שנים שאינו
מבטל החזקה אף שיצא קול שיגמרו שני המשכנתא אחר
מות אביהם.

והרא"ש)הרב האי( – אתה לא יכול לטעון לקוחה
כיון שיצא קול שהקרקע של יתומים
]משמע אף שיטען לא מהני [.
וכ"נ מהרמב"ם ,ה"ה)הר"י מיגאש( ,רשב"ם –
שהקול מבטל החזקה.

שו"ע)קנ/ג( :היכא שידוע שירד בתורת משכונא:
יש אומרים שאין לו בה חזקה לעולם ,אפילו אם ידוע
ששלמו ימי המשכונא והחזיק בה שלש שנים אחר כך.
ויש אומרים שאם אכלה ג' שנים אחר שכלו ימי המשכונא
יש לו חזקה.
ויש מי שאומר שאם העידו העדים ששדה זו משכונא אצלו
ואינם יודעים לכמה שנים ,אפילו החזיק בה כמה שנים אין
לו חזקה ,ואם העידו שמשכנה אצלו סתם ואכלה ג' שנים
משנה ראשונה ואילך ,יש לו חזקה דסתם משכונא שתא.

√ופירש הרב יונה דבריהם:
ואם יצא קול המגרע חזקה ,כגון שיצא קול שבתורת
משכונא בא לידו:
אם יצא הקול בחיי האב קודם שהחזיק בו ג' שנים
שהיתה המשכונא בידו לשנים ידועות וכלו השנים
אחרי מות אביהם  -לא הוי חזקה.

;
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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קמט  -כא

 .1מי שהחזיק בנכסי קטן ואמר משכונא הם בידי
ויש לי עליהם חוב כך וכך ,הואיל ואילו רצה אמר לקוחים הם בידי -
נאמן ,שהרי אינה מוחזקת שהיתה לאביו של זה ,והרי זה גובה לו
]משבחה[ מה שטען ותחזור ליתומים.
 .2אבל אם יצא עליה קול שהיה של יתומים בענין הקול שכתבנו בסמוך
)סעיף כ(  -אינו נאמן ,שהרי אין מחזיקים בנכסי קטן ,ותחזור שדה וכל
הפירות שאכל ליתומים עד שיגדילו ויעשה עימהם דין.
.2ב"ב)לב:(:

א .הלשון "הרי זה גובה" )שכתב המחבר והרמב"ם(
משמע להבא.
ב .וכ"מ מהראב"ד וה"ה .כ"כ מהרי"ט ]רמב"ם[.
ג .ומ"ש )קנ/ד( הרמב"ם חולק על ר' יונה.

 ,,,אמר ליה ארעא במשכונתא

הוה נקיטנא מאבוהון דיתמי והוה לי זוזי אחריני גביה
ואכלתה שני משכנתא ,אמינא אי מהדרנא לה ארעא
ליתמי ואמינא דאית לי זוזי אחריני גבי דאבוכון ,אמור
רבנן הבא ליפרע מנכסי יתומים לא יפרע אלא
בשבועה.
אלא אכבשיה לשטר משכנתא ואוכלה שיעור זוזי,
דמיגו דאי בעינא אמינא לקוחה היא בידי מהימנא כי
אמינא דאית לי זוזי גבייכו מהימננא.

והנתיבות :כאן מהני אף לפירות להבא לכו"ע מטעם
אחר ,כיון שאינו ידוע שהיתה של אביו הוי הפה שאסר הוא
הפה שהתיר דעדיף ממיגו ומהני אף לפירות שלהבא,
שדוקא במיגו ל"א מממון לממון או להוציא ,אבל "הפה
שאסר הוא שהתיר" מהני אף במקום עדים )כמ"ש התו"ס(.

גובה משבחה

ב"י – משמע שאם לא היה יוצא קול שקרקע של
יתומים היא נאמן לומר לקוחה היא בידי במיגו שלא
היתה של אביכם מעולם.

).1שם(:

סמ"ע :כן צ"ל גובה משבחה .
ויש שגורסים גובה בשבועה )כן גרסת הע"ש( .וט"ס הוא,
שהרי הרמב"ם ס"ל שגובה בלא שבועה )מחבר סכ"ב(,
וכתב ה"ה טעמו – לפי שאין נשבעים שבועה חמורה על
קרקעות והיסת לא תיקנו על טענת שמא של יורש.
כ"כ הרמב"ם בהדיא – ה"ז גובה מהפירות שיגדלו בקרקע.
אבל הש"ך – הגרסה הנכונה גובה בשבועה )היסת( –
א .בכל הספרים החדשים כתוב בשבועה ,וכ"ה בספרי
הרמב"ם )שנת ש"י( וסמ"ג והגמ"י)סמ"ג(.
ב .ול"ד לסעיף כ"ב שגובה בלא שבועה ,דשם הנאמנות
מכוח מיגו דלקוח ונגד לקוח אין היורשים יכולים
לטעון ברי ,ועל טענת שמא אין נשבעים.
משאכ"כ שהמיגו הוא שלא היתה של אביהם מעולם,
ובזה היורשים טוענים ברי )שהרי יודעים שהיתה של
אביהם( והיה מחויב שבועה ,לכן גם בטענת חוב יש לי
עליו חייב היסת )אף שכאן היורשים טוענים שמא(.
כ"ד הט"ז – ושאני סכ"ב שלא נשבע שכבר היה מוחזק
בחיי אביו ,משאכ"כ שלא החזיק אחר מיתת אביהם והו"ל
יתומים בע"ד שלו ולכן נשבע להם היסת.

א"ל  -לקוחה בידי לא מצית אמרת,

דהא איכא עלה קלא דארעא דיתמי היא ? ,אלא זיל
אהדרה ניהלייהו וכי גדלי יתמי אשתעי דינא
בהדייהו.

.1

שהחזיק בנכסי קטן.

סמ"ע :ל"ד החזיק ג' שנים אלא אפילו יום אחד נקרא
מוחזק בזה כיון שאין ידוע שהיתה של אבי הקטן ,אא"כ
מביא הקטן ראיה שהיתה של אבותיו.

אילו רצה אמר לקוחים
ש"ך :ה"ה שיכל לומר שלא היתה של אביהם מעולם.

וה"ז גובה משבחה.
סמ"ע :אין לפרש שיגבה משבחה מכאן ולהבא שהרי
כתב הטור )ק"נ( שאינו נאמן לעכב הקרקע עד שיאכל כדי
תביעתו דהוי מיגו להוציא )כ"כ המחבר קנ/ד( ,אלא פירוש
שנאמן במיגו על מה שכבר אכל.
והש"ך – אף שעדיין לא אכל נאמן לאכול .שהרי -

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

.2

אבל יצא עליה קול.

סמ"ע :פירוש שיצא קול תוך ג' שנים כמו הקול שבסעיף
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כ' דהוי כמחאה ,אבל יצא אחר ג' שנים נאמן לטעון לקוח
בידי ,אבל לומר חוב יש לי עליו במיגו דלקוח אינו נאמן
)אף שיצא הקול אחר ג' שנים( דהוי מיגו דהעזה )כמ"ש
המחבר קנ/ה(.
והש"ך – חולק על הסמ"ע ,שהרי בנכסי קטן אין חילוק
אם יצא קול תוך ג' שנים או אח"כ כיון שאין מחזיקים
בנכסי קטן ,אלא כאן מיירי אף שיצא קול אחר ג' שנים
ועכ"ז אינו נאמן ,כיון שאינו נאמן אלא במיגו שלא היתה
שלך וכיון שיש קול שהיתה של אביהם הוי מיגו דהעזה.
והנתיבות – ול"נ כהש"ך ,אלא מיירי בקול אחר ,שבקול
רגיל ודאי לא מקלקל במיגו שלו ,שאף שאינו יכול לטעון
שלא היתה של אביך מעולם מ"מ אינו צריך לטעון כלל
טענת ברי כ"ז שאין למערער עדים שהיתה של אביו )שיכול
המחזיק לומר שקנה מאיש אחר שמת(.
אלא הקול כאן כמו בס"כ קול שהיא משכונא בידו מאביו
של זה ,דשוב לא יכול לומר שאינו יודע דשל אביו הוא
שאינו יכול להעיז נגד הקול.

קמט 15 -

] סיכום :יצא קול שהוא של יתומים ,,,אינו נאמן
סמ"ע – דווקא תוך ג' שנים אבל אח"כ נאמן.
ש"ך – אף אח"כ אינו נאמן .כ"כ נתיבות

[.

אינו נאמן.
ש"ך :אף שיצא קול אחר ג' שנים כמ"ש לעיל.
ואפילו טענת לקוח )במקום חוב יש לי עליו( אינו נאמן
כה"ג ,כיון שלקוח נאמן במיגו שלא היתה של אביך מעולם
)כמו בכתובות טו :באומר שדה זו של אביך היתה ולקחתיה
שנאמן במיגו שלא היתה של אביך( ,וכאן שיצא קול לא נוח
לו לטעון כך.
מ"מ אם טען באמת לקוח הוא כטענה בפ"ע נאמן ואין הקול
מבטל הטענה כיון שהחזיק ג' שנים.
כן הסכימו כל הפוסקים – שקול לא מבטל חזקה.

קמט  -כב

רמב"ם :אכלה שני חזקה בחיי אביהם ,מתוך שיכול
לומר לקוחה היא בידי מאביהם  -נאמן לומר חוב יש לי על אביהם וגובה
אותו מהפירות ,וגובה שלא בשבועה מתוך שיכול לומר שלי הן.
שהיתומים מוחזקים ואין להוציא מידם בלא שבועה,
משאכ"כ שהמערער מוחזק.
והש"ך – כאן אמר שאינו נשבע שבועה חמורה כדין נשבע
ונוטל )מ"מ נשבע היסת כמו קנ/ו(.

אכלה שני חזקה.
סמ"ע – מיירי שלא יצא עליה קול ,שאם יצא עליה קול
כתב המחבר )קנ/ה( שאינו נאמן אף שהחזיק ג' שנים
בתביעה אחרת במיגו דלקוח.
כ"ד הנתיבות – שלא יצא קול ,שבודאי קול מפורט מה דינו
)קנ/ה(.
והש"ך – מיירי שלא יצא קול שבמשכונא בא לידו אלא
יצא קול דשל אביהם היתה ,דבזה מהני מיגו דלקוח אף
שיצא קול בחיי אביהם ,שהרי אף אם היו עדים דשל אביהם
היה נאמן לטעון לקוח.

ש"ך :ומה שלא נשבע שבועת המשכון )קרקע כמשכון
לחוב( שבועה חמורה כמו ב )עב/יז( ! שדוקא במטלטלים
שיש לפעמים שבועה דאורייתא תיקנו שבועה חמורה
במשכון ,משא"כ בקרקע שאין שבועה דאורייתא כלל לא
תיקנו שבועת המשכון.
מ"מ עיקר כהרשב"א שאפילו בקרקע הוי שבועה חמורה
במשכון ,שהרי זו גם שבועת המשנה ,ושבועת המשנה
נשבעים גם על קרקעות.

וגובהו בלא שבועה
סמ"ע :כמ"ש לע"ל )סכ"א( "גובה משבחה".
וב )קנ/ו( הביא המחבר דעת הרא"ש )בשם י"א( שחולק,
וס"ל שטוענים ליתומים להשביעו אף בשמא.
ול"ד ל )קלג/ה( שפסק הרמ"א כהרא"ש ! דשאני התם

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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קמט  -כג

 .1טור)ר"י ברצלוני( :החזיק בה המחזיק ג' שנים בחיי
האב ,ובשעת מיתת האב היתה בחזקת האב:
אבל לא החזיק בה ג' שנים אחר שהוציאה מיד המחזיק ,ומת והניח בן
קטן  -מעמידים אותה בחזקת הקטן ,ואין מקבלים עדות המחזיק
להחזיק בה ,כיון שהבן קטן ונמצא בחזקת אביו בשעת מותו.
א.ולאחר שיגדיל הקטן יביא המחזיק עדים ,אם מעידים שהחזיק בה ג'
שנים כראוי בחיי האב  -מוציאים אותה מיד הקטן ונותנים אותה
למחזיק.
.2אבל אם שהתה ביד האב ג' שנים או מקצת שלש בידו ותשלום השלש
ביד בנו אחר שהגדיל  -אין מוציאין אותה מידו ,אבל מה שהיתה ביד
הבן בעודו קטן  -אינו מצטרף לתשלום ג' שני חזקה של אביו.
.1טור)ר"י ברצלוני(:

.1

החזיק בה המחזיק ג'

שנים,,,

החזיק בה ג' שנים

סמ"ע :מיירי שידוע שהיתה של אביו מש"ה בעינן
שיחזיק ג' שנים שאז יכול להוציא מהקטן כשיגדל ,אבל
בלא ידוע נאמן להוציא מהקטן כשיגדל אף בלא חזקת ג'
שנים ,רק שיעידו שהיתה בחזקתו אפילו יום אחד.

הב"ח – ולמד כן מב"ק )קיב – (.חמוה דרבי
ירמיה) ,,לפי פר"ת( שלרבי ירמיה היו עדי חזקה ג'
שנים בחיי האב ,והקטן היה מוחזק בבית לפי
שהיתה בחזקת האב בשעת מיתה אף שלא היו ג'
שנים לא הוציאו מהקטן.

בעודו קטן – אינו מצטרף.
.2
וערוה"ש)או"ת( :חולק ,שנים שהיתה

ביד קטן
מצטרפים לשני האב לחזקה ,דהוי למערער למחות.

קמט  -כד )טור סכ"א די"א כן(  .1החזיק שני חזקה בשדה
יתומים וטוען שהאפוטרופוס מכרה לו ואבד שטרו  -יש אומרים דהוי
חזקה ,א).ויש חולקין( )טור בשם ר"ב ותשובת רשב"א(  -וכן נ"ל.
.1הר"י

ואפילו החזיק רק בפני אפוטרופוס ג' שנים וטען
שקנה מהאפוטרופוס והאפוטרופוס אינו כאן שנשאל
אותו.
יש אומרים – כיו שהאפוטרופוס כאבי היתומים ויכול
למכור קרקע יתומים להאכילם – נאמן שמעון.
א.ואינו נראה – אינה חזקה ,שאפוטרופוס דינו
כשליח ויכול המשלח לומר לתקן שלחתיך ולא

ברצלוני :שמעון החזיק בשדה יתומים

קטנים שנים רבות ,ואח"כ נסתלק האפוטרופוס
ותובעים היתומים את שמעון ,וטען שמעון שקנה
מאביהם והחזיק בפניו שנה ,ולאחר מותו החזיק
שנים רבות בפני האפוטרופוס ולא מיחו .טוענים
היתומים לא החזקת בחיי אבינו ומה שהחזקת בפני
אפוטרופוס קטנים היינו ואין מחזיקים בנכסי יתומים.
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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לקלקל ,ולמה לא מיחתה.
כ"ד הרשב"א.

נאמן( צריך האפוטרופוס לשלם ליתומים דהוי פושע שלא
מחה )או"ת(.
והנתיבות – חולק ,שפשיעה פטור בקרקעות וזה הוי פושע
ולא מזיק בידיים.
מ"מ לפי הרמ"א  -אין נ"מ ,שבכל גוונא אין למחזיק חזקה.

ב"י :ואינו מובן ,שדברי הי"א הם לעניין טענה
שקנאה מהאפוטרופוס דמהני ,ומ"ש אינו נראה הוא
לעניין שטוען שקנאה מאבי היתומים.

א.
סמ"ע:

ולעניין דינא:
טוען שקנאה מאבי היתומים – אינה חזקה,

ויש חולקים.

טעמו – שהקונה מאפוטרופוס נזהר בשטרו כיון
שידוע שהקרקע אינה שלו ,ואין לסמוך על מה שלא מיחה
האפוטרופוס ,שהאפוטרופוס שליח הוא ואמרינן לתקוני
שדרתיך ולא לעוותי.

וכ"י ברצלוני.
טוען שקנאה מאפוטרופוס – הוי חזקה כהי"א.

.1

קמט 17 -

ערוה"ש :ואם החזיק ג' שנים אחר שיגדלו היתומים הוי
חזקה לכו"ע ,שאל"כ הקונה מאפוטרופוס יצטרך לשמור
שטרו לעולם ולא ימצא מי שירצה לקנות מנכסי יתומים.

י"א דהוי חזקה

סמ"ע :סיים הטור בטעמו – שיש כוח לאפוטרופוס
למכור לצורך אכילת היתומים ועומד במקום האב.
ערוה"ש  -וי"א שאם האפוטרופוס מכחיש שמכר )שאינו

ערוה"ש)קצה"ח( :קנה קרקע מהקטן ,והקרקע של
הקטן ולא ירשה ,ואחר שהגדיל לא מיחה – קנה הקרקע.

קמט  -כה

 .1אריס לאביו של בעל השדה או לאנשי משפחתו
 אין לו חזקה ,שכיון שהוא אריס של בתי אבות אין ממחין הבעליםבידו .א.אבל אם זה הוא שנעשה אריס תחילה ,הואיל ואכלה כולה שני
חזקה מעמידים אותה בידו ,ואומרים לבעלים היאך אכל שנה אחר שנה
ולא מחיתם בידו.
 .2אבל בעלים מחזיקים בשל אריסים )טור סעיף ל(.

.1

ואכלה כולה שני חזקה מעמידים אותה בידו,
ואומרים לבעלים היאך אכל שנה אחר שנה ולא
מחיתם בידו.

ב"ב)מב :(.אריס אין לו חזקה.

גמ)מו :(:ואמאי ? יאמר לו עד עכשיו אכלתי חצי,
ועכשיו כולה ,משמע שקניתי ממך.

א"ר

.2הטור :אבל בעלים מחזיקים בשל אריסים.

יוחנן – באריסי בתי אבות.

ב"י – שהרי אין לו לבעה"ב טענה לאכול משל אריס
אא"כ קנה ממנו.

פרש"י :ועכשיו כולה  -ואין דרך אריס לאכול
כולה ,והיה לו לבעל השדה למחות.
אריסי בתי אבות – שרגילים לשמור שדות
משפחה זו מעולם ולא יכולים להחליפו .ואותם
אריסים נוהגים לאכול הפירות ג' שנים ואח"כ יאכלו
הבעלים ג' שנים ,הילכך אין להם חזקה.

.1

סמ"ע :פירוש כיון שא"א לסלקו מניחים אותו לאכול
כמה שנים )שהרי ימשיך כאן הרבה שנים ואין מה לחשוש(
ואח"כ יאכלו הבעלים.
אבל אריס חדש שהרשות ביד שניהם להסתלק זמ"ז ואין
מניחים אותו לאכול כל הפירות כמה שנים ,שיתכן שלא
ימשיך להיות אריס.

והרמב"ם פירש – אריסי בתי אבות אין
הבעלים ממחים בהם הבעלים.

א.אבל

אם זה הוא שנעשה אריס תחילה ,הואיל

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

אין ממחים הבעלים בידו.

17

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

חו"מ
חלק ב9

בס"ד.

הלכות חזקת קרקעות
אין חזקה לשותפים אריסים אפוטרופוסים גזלנים אחים

קמט 18 -

קמט  -כו
 .1אריס של בתי אבות שהוריד אריסים
תחת ידו  -יש חזקה ,שאין מורידים אריסים אחרים לנכסי אדם והוא
שותק ,א.אבל אם חילק לאריסים אחרים שהיו בה  -אין לו חזקה
שמא ממונה על האריסים עשו אותו.
)מבחוץ(

).1שם( :אר"נ

אדם רואה שמורדים אריסים אחרים לשדהו ושותק.
ורבי יוחנן מיירי שחילק לאריסים שהיו בה ולכן לא
הוי חזקה שמא ממונה על האריסים עשו אותו.

– אריס בתי אבות שהוריד

אריסים תחתיו – יש לו חזקה.
מ"ט ? דלא עביד אינש דנחתי אריסי לארעיה
ושתיק.

1א .חילק לאריסים שהיו בה.
סמ"ע :הטור מחלק – בין אם האריס עצמו עובד עימהם

א.א"ר יוחנן  -אריס שחלק לאריסין אין לו חזקה
מאי טעמא אימור הרמניא בעלמא שויוה.

שאז אין בעה"ב מקפיד ולא הוי חזקה ,ואף באריסים שלא
עבדו שם קודם.
והרמב"ם מחלק – אם היו שם אריסים ראשונים אף שחילק
לכ"א חלקו אין בעה"ב מקפיד ולא הוי חזקה ,שיאמר
בעה"ב :שעשה אותו אריס לאריס הממונה על שאר
האריסים.

שהוריד אריסים
רשב"ם – ר"נ מיירי שהורדי אריסים אחרים ,אבל
הוא עצמו לא מתעסק בקרקע לכן הוי חזקה )שהיה
לו למחות(.
ורבי יוחנן – מיירי שגם הוא מתעסק ,לכן לא הוי
חזקה שנעשה רק ממונה .כ"פ הטור.
√אבל הרא"ש מפרש – ר"נ מיירי שהוריד
אריסים אחרים תחת ידו ,ולכן יש לו חזקה ,שאין

קמט  -כז

ב"ב)מז:(.

אריס שירד מאריסתו ,ואכלה ג' שנים אחר
שירד  -החזיק.

קמט  -כח

 .1האומנים שהיו בונים בקרקע או מתקנים
אותה שנים רבות  -אין להם חזקה ,א.ירדו מאומנותם ,אם אכלו אותה
ג' שנים אחר שירדו מאומנותם ,יש להם חזקה ,ב).ובעלים מחזיקים בשל
אומנים(.

.1

דסתם אומן לא שייך אלא במטלטלים.

ב"ב)מב :(.משנה – אומנים אין להם חזקה.

√והרמב"ם  -האומנים שהיו בונים בקרקע או
מתקנים אותה שנים רבות  -אין להם חזקה.

אומנים
רשב"ם

– לאו בחזקת ג' שנים של קרקעות מיירי ,
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

א.גמ)מז :(:ירדו מאומנותם יש להם חזקה.
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ונראה :כהתו"ס ,שהרי בכלל אומנות שהוזכר במשנה הוא
ג"כ אומן במטלטלים ,ובמטלטלים כל שהוא אומן אין לו
חזקה אפילו לא ידוע שקבלו לתקן.

ב.הטור :אבל בעלים מחזיקים בשל אומנים.

האומנים שהיו בונים.
.1
נתיבות :כשאינו ידוע שירד בתורת אומנות

שנים רבות.
נתיבות :במקום שאין דרך האומנים לישב ולדור בשדה

לפי הרמב"ם – משמע ,שצריך שיהא ידוע שנכנס לקרקע
זו בתורת אומנות.
אומנם מהתו"ס – משמע ,כל שהוא בנאי אין לו חזקה אם
המערער טוען שירד לתוכה בתורת אומנות לתקן )כ"פ
ערוה"ש(.

ובבית שמתקנים הוי אכילת פירות שלהם )הישיבה( חזקה
אף לרמב"ם )שידוע שירדו בתורת אומנות( ,דלמה הניחו
לאכול פירות ,שהרי אריס ג"כ אומן הוא והוי חזקה אם
הניחו לו לאכול.

קמט  -כט

קמט  -כט
 .0האפוטרופוסים אין להם חזקה:
א).ויש
 .1בין שהיו אפוטרופוסים על שדה זו ,בין על שאר נכסים,
אומרים דיש לו חזקה בשדות אחרות שאין לו רשות בהן(.
 .2בין שמינה אותם בית דין בין שמינה אותם אבי היתומים וגדלו
היתומים והניחו אותם ,בין שמינה אדם אפוטרופוס על הוצאתו
והכנסתו ,הואיל והם משתמשים ברשות אין להם חזקה.
 ) .3אבל בעלים מחזיקים בשלהם (.
.0ב"ב)מב :(.משנה

ורמב"ם – אין חילוק בין היה גדול מתחילה או קטן והגדיל,
אחרים יש להם חזקה ולאפוטרופוס אין חזקה.

– האומנים והשותפים

והאפוטרופוסים אין להם חזקה.

.1

אין להם חזקה.

כלומר:

√רמב"ם  -בין שהיו אפוטרופוסים על שדה זו ,בין
על שאר נכסים.

קטן והגדיל
אחרים:
רמב"ם
ר"י ברצלוני
אפוטרופוס

א.והטור  -ויש אומרים דיש לו חזקה בשדות
אחרות שאין לו רשות בהן ,וכמו גזלן בשדה זו שיש
לו חזקה בשאר שדות.

.2

בין שמינה אותם ב"ד.

יש חזקה
יש חזקה
אין חזקה

ערוה"ש :ולפ"ז :אדם מושכר בעסקי אחרים אין לו
חזקה על בעלים.

סמ"ע :הר"י ברצלוני – אין האפוטרופוס מחזיק על
הקטנים אפילו הגדילו ,ואפילו על הגדולים אין לו חזקה.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

יש חזקה
אין חזקה
אין חזקה

גדול
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עברו האפוטרופוסים ממנויין ,ואכלו ג'
שנים אחר שעברו ,הרי זה חזקה.

עברו האפוטרופוסים
נתיבות)תומים( :פירוש שידוע

והראיה :מינוהו ב"ד )סכ"ט( אף שגדלו היתומים וא"צ להם
אפוטרופוס )והוי ככלה הזמן( לא הוי חזקה.

שהעבירום ,כגון
שהחזירו מקצת מה שתחת ידם ,אבל אינו ידוע אף שכלה
זמנם – לא הוי חזקה.

קמט  -לא .1 11המחזיק בהקדש עניים או של בית הכנסת אין
לו חזקה ,א.ואם יש לו גזברים ממונים עליו יש לו חזקה.
ב.הגה :ודוקא שיש לגזברים חלק באותו הקדש ,אבל בלאו הכי  -לא הוי חזקה ,דלא יפסידו
העניים משום שלא מיחה הגזבר שאין לו חלק בהקדש )ב"י בשם הרשב"א ותשובת הרשב"א(.
 .2המחזיק בשל קהל:
י"א  -דלא הוי חזקה ,וכן אם הם החזיקו בשל אחרים )אגודה פ' חזקת(.
ול"נ  -דדינו כמו בשל הקדש.
.3מרדכי :יחיד שיש לו ס"ת והחזיק שהציבור קורא תמיד בספר תורה שלו
שנעשה בהסכמת הציבור(:
אם היה לציבור ס"ת אחרת כשקראו בשלו  -מקרי חזקה ואסורים לשנות.
ואם לא היה להן ס"ת אחרת  -לא מקרי חזקה )דלא הוי להו למחות לקרות בשלו ,וכל מקום שאין יכולים
)סמ"ע – ובא בטענה

למחות לא הוי חזקה( )ד"ע וחולק על בנימין זאב סי' קפב(.

.0

ב"ב)לו :(.אר"נ

.1

 -דבי ריש גלותא לא

מחזקי בן ולא מחזקינן בהו.

פרשב"ם :לא מחזיקים בהם

הכנסת אין לו חזקה ,לפי שאין ממחה עבור הקדש,
שאם ירד לתוכה אדם יאמרו העולם שירד לקבץ
הפירות לצרכי עניים.
ואם טוען קניתי מ ז' טובי העיר – אם יודו לו ז' טובי
העיר יש לו חזקה אף שאין לו שטר ,ואם אינם כאן
לא נאמן.

– שמתוך שיש

להם בתים ושדות הרבה שותקים ושמחים כשגרים
בהם כדי שישביחו להם ואין חוששים למחות לפני
שבני זרוע הם.

ת' הרא"ש:

גדולים ההולכים בחצר המלך אין

א.רשב"א בת':

לדמותם לבי ריש גלותא שהיו מזרע המלוכה והיו
נוהגים כעין מלוכה על ישראל ואימת מלכות עליהם.
משא"כ אלו שמצאו חן בעיני המלך אין טבעם יוצא
ואנשים לא מפחדים למחות נגדם.
כ"ד הרמב"ם.
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

הטור:

המחזיק בהקדש עניים או של בית

המחזיק בהקדש של חברים

ושל קברים יש לו חזקה ,שהרי יש כאן בעלים ידועים
וגזברים ממונים.
ב.ויש להם חלק באותם הקדשות וקונים ומוכרים
ומחלפים מדעת החבורה.
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דווקא שיש לגזברים חלק.

ב.
סמ"ע :דלא יפסידו העניים משום דלא מיחה הגזבר – זהו

מ"כ בשם האגודה – דבי ריש גלותא לא

מחזיקים בהם ,יש הרוצים להוכיח שדבר שהוא של
הקהל לא מחזיקים בהם כי הם מוחזקים )ע"י
הקהל(.
ולא נהירא )ההוכחה(.
] סמ"ע – דס"ל לב"י שאין ראיה מריש גלותא ,דשאני
ריש גלותא שהיו מזרע המלוכה והטילו אימה יתרה[.

ש"ך

קמט 21 -

דומה למ"ש הרמ"א סכ"ד באפוטרופוס שלא מיחה.
והמחבר שסתם שם וכתב שי"א דהוי חזקה ,סתם ג"כ שאם
יש להם גזברים הוי חזקה.

יש לגזברים חלק.
נתיבות :וקשה ,אף שיש להם

חלק הוי כשותפים,
ובשותפים אף שיש חזקה בשותף שנמצא כאן ,בחלק
השותף שלא נמצא כאן לא הוי חזקה ?
וי"ל דמיירי שכולם נתנו כוחם לגזבר לעשות הכל ע"י
הגזברים כבעלים.

– מ"מ לא מחזיקים בשל קהל מטעם אחר,

שקדרה של שותפים לא חמה ולא קרה )שאין מי
שידאג להם(.

.2

ול"נ דינו כמו הקדש

טור :אם יודו ז' טובי העיר שקנה מהם יש לו חזקה.

ש"ך:

שאם הקהל החזיק בשל אחרים מהני )ב"ח(.

ט"ז – קשה ,למה לו חזקה ,אם מכרו לו פשוט שהוא שלו?
וי"ל שמיירי שמודים שמכרו אלא שלא זוכרים למי ,נאמן
זה בחזקתו לומר שמכרו לו ,אע"פ שאין קול.
ומ"ש הרמ"א )סוף רכ"ב( אמר איני יודע למי מכרתי ובא
אחד ואמר לי מכר – נאמן )אף בלא חזקה( !
שאני כאן שרגיל להיות קול אם קנה מהקהל ,ולא היה קול,
לכן צריך בנוסף חזקה.
נתיבות – וה"מ בזמנם שמכרו ע"י ז' טובי העיר יש לה
קול ,אבל בימנו שהם עצמם מוכרים ואין לה קול דמי
לגזברים שיש להם חלק דהוי חזקה.

.3

והחזיק שהציבור קורא בו.

.1

הקדש עניים.

ערוה"ש :כמו שיש חזקה לנכסים כן יש חזקה למצווה.

לא היה ס"ת אחר – לא הוי חזקה.
ערוה"ש :מ"מ כיון שזכה במצווה אין נוטלים ממנו
לגמרי ,והיה מעשה ופסקו שיקראו ב' שבתות בשל ציבור
ושבת אחת בשלו.

קמט  -לא22

 .1מרדכי ,:אדם שהחזיק במצוה כגון בגלילה או ס"ת ,ואירעו
אונס ונתנו הקהילות המצוה לאחר  -כשעבר אנסו של ראשון חוזר למצותו .אבל אם נתן )הוא
עצמו( המצוה לאחר בלא אונס  -נתבטלה חזקתו.
.2מהרי"ק :בית שהיה בית הכנסת בביתו מימים רבים  -אסור לשנותו.
.3מרדכי :ראובן ושמעון שירשו מאביהן ,שאין לשום אדם כח לבנות בית הכנסת בלי רשותם,
אינם יכולים למכור כוחן לאחרים שלהם ניתן רשות ולא לאחר ,ולא שום שררה יכולים למכור
)מרדכי ,וכ"כ רי"ו בשם הרמ"ה והביאו הב"י ס"ס רעו ע"ש(.

.1

פ"ת)שער המשפט( :חכם שהחזיק במצווה תמורת
סך שנתן לצדקה )כגון שנותן כל שבת סך לצדקה עבור

שהחזיק במצווה.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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.2

פתיחת ההיכל( ועמדו אנשים שאינם מהוגנים והוסיפו לתת
יותר לצדקה – הם קודמים כיון שיש ריווח לעניים.

קמט 22 -

אסור.

כ"פ המחבר באו"ח)קנג/יז( :מי שהיה בביתו בהכ"נ ימים
רבים אין הצבור רשאים לשנותו בבית אחר.

שהחזיק במצווה.
ערוה"ש :וה"מ בחזקה שיש

עמה טענה כגון שאמר
שהציבור נתנו לו מצווה זו לעולם ,אבל החזיק הוא בעצמו
שלא ע"פ הציבור – אין חזקתו כלום )אחרונים(.

אסור לשנותו.
ערוה"ש :ודוקא להעבירו לבית אחר ,אבל אם בנו בית
כנסת קבוע  -משנים.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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קנ 1 -

סימן קנ :מי שירד לתוך שדה בתורת משכון וחזר
ועשה שטר מכירה.
ובו ז

סעיפים )ב"ב :לב .ב"מ :עב ,קי(.

קנ  -א

 .1מי שירד לתוך שדה אחת בתורת משכונא  -אין לו
בה חזקה אם ידוע שבתורת משכונא ירד לתוכה .א .ואם אין שם אלא
קול בעלמא ,נתבאר בסימן קמט/כ.
 .2ומכל מקום עצה טובה לממשכן למחות בסוף כל שלש ושלש ,שמא
יכבוש זה שטר המשכונא אחר שישכח הדבר ויטעון לקוח הוא בידי,
א.כההוא דמשכן פרדסא לחבריה לעשר שנין ,ולבתר דאכלה ג' שנין
אמר ליה ,אי מזבנת לי מוטב ,ואם לא אכבוש שטר משכונא ,ואטעון
לקוח הוא בידי.
.1ב"ב)לב:(:

א√.הרב יונה :ואם יצא קול המגרע חזקה ,כגון
שיצא קול שבתורת משכונא בא לידו:
אם יצא הקול בחיי האב קודם שהחזיק בו ג' שנים
שהיתה המשכונא בידו לשנים ידועות וכלו השנים
אחרי מות אביהם  -לא הוי חזקה.
אבל אם החזיק בה ג' שנים בחיי האב קודם שיצא
הקול ואחר כך מת  -הוי חזקה.

רבא בר שרשום נפק עליה קלא

דקא אכיל ארעא דיתמי.
א"ל אביי אימא לי איזי גופא דעובדא היכי הוה?
אמר ליה ארעא במשכונתא הוה נקיטנא מאבוהון
דיתמי והוה לי זוזי אחריני גביה ואכלתה שני
משכנתא ,אמינא אי מהדרנא לה ארעא ליתמי
ואמינא דאית לי זוזי אחריני גבי דאבוכון ,אמור רבנן
הבא ליפרע מנכסי יתומים לא יפרע אלא בשבועה.
אלא אכבשיה לשטר משכנתא ואוכלה שיעור זוזי,
דמיגו דאי בעינא אמינא לקוחה היא בידי מהימנא כי
אמינא דאית לי זוזי גבייכו מהימננא.
א"ל  -לקוחה בידי לא מצית אמרת ,דהא איכא עלה
קלא דארעא דיתמי היא ? ,אלא זיל אהדרה ניהלייהו
וכי גדלי יתמי אשתעי דינא בהדייהו.

.2ב"מ)קי:(.

שנים( הפסיד על עצמו.
פרש"י :למחות – ולומר היו עדים שלא מכרתיה
לו אלא משכון הוא בידי.
א.ב"מ)עב :(.ההוא גברא דמשכין ליה פרדיסא
לחבריה אכלה תלת שני.
אמר ליה אי מזבנית לה ניהלי מוטב ,ואי לא כבישנא
לה לשטר משכנתא ואמינא לקוחה היא בידי.
אזל קם אקנייה לבנו קטן ,והדר זבנה ניהליה זביני,
ודאי לא הוי זביני )מה שמכר לההוא גברא(.

ב"י – משמע שאם לא היה יוצא קול שקרקע של
יתומים היא נאמן לומר לקוחה היא בידי במיגו שלא
היתה של אביכם מעולם.
כ"פ הטור :הא דאין מחזיקים בנכסי קטן ,דווקא
כשידוע שהיה של אביו ,אבל אם אינו ידוע  -הוי
חזקה במיגו שהיה טוען " :לא היתה של אביך
מעולם".

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

צריך למחות ולא מחה )תוך ג'

1א .אלא קול בעלמא
סמ"ע :פירוש אין ידוע שירד במשכונא אלא רק קול בין
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הבריות ,ואין מפורסם בבירור ,אבל המחזיק מודה שירד
במשכונא אלא שאח"כ קנאה.

קנ 2 -

סמ"ע – דווקא שהאונס מחמת הקונה ,אבל אם המוכר
הערים מעצמו אף שאין במכירה כלום מ"מ המעות ששילם
הקונה דין מלוה בשטר יש להם.
כ"פ האו"ת ,וכן עיקר.
והט"ז – אין חילוק ובכל מקרה דין המעות כמלוה בע"פ
כיון שהמכירה בטלה.

2א .כההוא דמשכן פרדיסא.
ערוה"ש :והמעות שנותן הקונה הוי מלוה

בע"פ ויכול
המוכר לומר פרעתיך ,שהשטר אינו כלום כיון שנעשה
באונס.

קנ  -ב
נתנה הממשכן לבנו במתנה ,וחזר ועשה שטר מכירה
לבעל המשכונא  -שטר המכירה אינו כלום ,והמעות שנתן יותר על
המשכונא ,אינם אלא כמלוה על פה.
ב"מ)עב :(.ההוא גברא דמשכין ליה פרדיסא,,,
אזל קם אקנייה לבנו קטן ,והדר זבנה ניהליה זביני,
ודאי לא הוי זביני )מה שמכר לההוא גברא(.
זוזי כמלוה על פה דמו ואינו גובה מנכסים
משועבדים.

אלא כמלוה בע"פ.
סמ"ע :כיו"ב כתב המחבר )ס"ס ע( – מי שמכר שדה
באונס וקדם ומסר מודעא ,המעות שנתן הלוקח הוי מלוה
בע"פ שאינו טורף ממשועבדים בכח שטר הקניה לפי שאינו
ניתן להיכתב ,וגם נאמן המוכר לומר פרעתי.
ה"ה לכל שטר שלא ניתן להיכתב.
ודוקא שהמכר נעשה מחמת אונס ,וכן כשהמכר נעשה
באיסור ריבית של ניתן להיכתב מצד איסור שעשה הלוקח,
אבל בלא אונס רק שהערים המוכר ונתן לבנו קודם
המכירה ,יש למעות דין מלוה בשטר.
והט"ז – חולק ,כיון שמ"מ השטר לא ניתן להיכתב הו"ל
מלוה בע"פ )אף בלא אונס(.

נתנה הממשכן לבנו במתנה.
פרישה :פירוש בשדה הממושכנת שזה רוצה

לכופו
שימכור לו )בסעיף הקודם 2א( הקדים זה ונתן השדה בסוד
לבנו במתנה כדי שיהא שטרו מוקדם לשטר מכירה שיכתוב
לאונסו.

קנ  -ג

 .1היכא שידוע שירד בתורת משכונא:
א.י"א  -שאין לו בה חזקה לעולם ,אפילו אם ידוע ששלמו ימי המשכונא
והחזיק בה שלש שנים אחר כך.
ב.וי"א  -שאם אכלה ג' שנים אחר שכלו ימי המשכונא יש לו חזקה.
ג.ויש מי שאומר  -שאם העידו העדים ששדה זו משכונא אצלו ואינם
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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קנ 3 -

יודעים לכמה שנים ,אפילו החזיק בה כמה שנים אין לו חזקה .ואם
העידו שמשכנה אצלו סתם ואכלה ג' שנים משנה ראשונה ואילך  -יש לו
חזקה דסתם משכונא שתא.

.1

הוי חזקה.

ידוע שירד בה בתורת משכונא

והתומים)רמב"ן( – שאני אומן ואריס שאין ידוע כלל
שבא לידו בתורת אומנות ואריסות ,ורק אפשר שבא לידם
אין להם חזקה ,ולכן אם שהחזיקו ג' שנים אח"כ נתגלה
למפרע שבתורת מכר בא לידם.
משאכ"כ שידוע בעדים שבא לידם במשכונא וכן במחזיק
בנכסי אשת איש אף שאפשר שהחזיק בחיי בעלה מ"מ
אפשר שמכרו לו שניהם האיש ואשתו בחייו.

א.רמב"ן – אין לו בה חזקה לעולם ,אפילו ידוע
ששלמו ימי המשכונא והחזיק בה ג' שנים אח"כ.
כ"כ נמ"י)הר"ן( ,רא"ש.
ב.הרמ"ה – אכלה ג' שנים אחר ששלמו ימי
המשכונא יש לו חזקה.
כ"כ הר"י ברצלוני ,ה"ה)רשב"א(.

אין לו חזקה.
קצה"ח)לחם רב( :ואם ירד ברשות ואח"כ יצא ממנה

ג.הרבי יונה  -העידו העדים ששדה זו משכונא
אצלו ואינם יודעים לכמה שנים ,אפילו החזיק בה
כמה שנים אין לו חזקה .ואם העידו שמשכנה אצלו
סתם ואכלה ג' שנים משנה ראשונה ואילך  -יש לו
חזקה דסתם משכונא שתא.

וחזר והחזיק בה – הוי חזקה.

ג.ואינם יודעים לכמה שנים ,,,אין חזקה.
ש"ך :נ"ל דבזה כו"ע מודים.
משכנה אצלו סתם
סמ"ע :וכ"ש משכנה אצלו לשנה או שתים ועברו ג' שנים

1א .אין לו בה חזקה לעולם
למה בן אומן ואריס וגר שנתגייר וכיו"ב יש להם
חזקה אם החזיקו ג' שנים ?
סמ"ע – בהנך כיון שהחזיק ג' שנים אחר שנשתנה שמם

אחר שכלו ימי המשכונא – דהוי חזקה.

ועניינם )דשוב אביו אינו נאמן( והו"ל למחות ומדלא מיחו

קנ  -ד

קנ  -ד  .0ראובן שירד לתוך שדה שמעון בתורת משכונא ,והיה
לראובן אצל שמעון עוד תביעה אחרת על פה ואינו יכול להוציאה מידו,
וכלו ימי המשכונא ורוצה לעכב השדה ולאכול פירותיו עד כדי התביעה
שיש לו אצל שמעון ולהחזירו לו אח"כ:
 .1אם ידוע לנו שירד לה בתורת משכונא  -אינו נאמן ,אפילו אם החזיק
בה ג' שנים ,אלא צריך להחזירה מיד כיון שכלו ימי המשכונא.
 .2ואם אינו ידוע  -נאמן על תביעתו האחרת ,במיגו שהיה יכול לכבוש
שטר המשכונא ,ולטעון לקוח הוא בידי ובשבועה.
א .הרב יונה :ודוקא שאכל כבר הפירות כדי התביעה שטוען עליו ,אבל אם
בא לתובעו קודם שיאכל הפירות  -אינו נאמן לעכב הקרקע בידו.
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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.1

רבא בר שרשום נפק עליה קלא

דקא אכיל ארעא דיתמי.
א"ל אביי אימא לי איזי גופא דעובדא היכי הוה?
אמר ליה ארעא במשכונתא הוה נקיטנא מאבוהון
דיתמי והוה לי זוזי אחריני גביה ואכלתה שני
משכנתא ,אמינא אי מהדרנא לה ארעא ליתמי
ואמינא דאית לי זוזי אחריני גבי דאבוכון ,אמור רבנן
הבא ליפרע מנכסי יתומים לא יפרע אלא בשבועה.

.2

אלא

.1

.2

אכבשיה לשטר משכנתא ואוכלה שיעור

קודם שיאכל

א.
סמ"ע :ול"ד למטלטלים כיון שהם בידו הוי המיגו להחזיק

 -לקוחה בידי לא מצית אמרת ,דהא איכא

דאז אמרינן ,משא"כ בקרקע שברשות בעליה היא עומדת
והוי כמיגו להוציא.
כ"כ הט"ז.
והש"ך – חולק על עיקר הדין ,אין הבדל בין קרקע
למטלטלים ,שגם בקרקע אמרינן מיגו להוציא.
והטעם כאן דהוי מיגו מממון לממון )תביעתו האחרת על
פירות שאכל( ,ואפילו במשכון מטלטלים אינו נאמן מטעם
זה.
למאי דקי"ל אמרינן מיגו במטלטלים מממון לממון ,גם
בקרקע אמרינן ולא הוי מיגו להוציא .ולכן אף קודם שיאכל
נאמן במיגו.

ורוצה לעכב השדה.

סמ"ע :לא ששמעו מפיו בפומבי ,אלא שלבסוף התגלה
שכן היתה דעתו ומתחילה סמך על המיגו דלקוח.
וכן דעת המחבר סעיפים ד ,ה.
בסעיף ד :כתב – שמי שעשה כן אף שכבר אכל כדי
תביעתו:
אם ידוע שבא לו במשכונא אינו נאמן במיגו דלקוח.
ואם לא ידוע אפילו לא בקול נאמן על תביעתו במיגו דלקוח.
ובסעיף ה :אינו יודע אלא מחמת קול ,בטענת לקוח עצמה
נאמן ולא בטענה אחרת במיגו דלקוח.

קנ  -ה

ובשבועה.

סמ"ע :בכה"ג ביתומים )קמט/כא( א"צ שבועה כיון
שהיתומים טוענים שמא ,אבל כאן שטוען מול בעל השדה
עצמו שטוען ברי צריך שבועה .כ"ד הט"ז.
וכבר נתבאר שהש"ך – ס"ל שבכה"ג צריך שבועה )אף
ביתומים(.

עלה קלא דארעא דיתמי היא ? ,אלא זיל אהדרה
ניהלייהו וכי גדלי יתמי אשתעי דינא בהדייהו.

.0

צריך להחזירה מיד

סמ"ע :ובנוסף צריך לשלם כל הפירות שאכל אחר סיום
זמן המשכונא.

זוזי ,דמיגו דאי בעינא אמינא לקוחה היא בידי
מהימנא כי אמינא דאית לי זוזי גבייכו מהימננא.

א"ל

קנ 4 -

 .1ואם אינו ידוע שירד בתורת משכונא אלא שיצא עליה

קול בכך:
א .אם יצא הקול קודם שהחזיק בה  -אינו נאמן לטעון לקוחה היא
בידי.
ב .ואם יצא הקול לאחר שהחזיק בה ג' שנים :אם היה טוען לקוחה
היא בידי  -היה נאמן ,אבל אם טען יש לי עליו תביעה אחרת ,ורוצה
לעכב הקרקע עד שיאכל כדי התביעה במיגו שהיה יכול לטעון לקוח הוא
בידי  -אינו נאמן שהורע כח המיגו כיון שיצא קול שירד בתורת משכונא,
לפיכך לא היה חפץ לטעון לקוח הוא בידי.
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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קנ 5 -

משכונא בא לידו:
אם יצא הקול בחיי האב קודם שהחזיק בו ג' שנים
שהיתה המשכונא בידו לשנים ידועות וכלו השנים
אחרי מות אביהם  -לא הוי חזקה.
אבל אם החזיק בה ג' שנים בחיי האב קודם שיצא
הקול ואחר כך מת  -הוי חזקה.

 .1לקוחה לא מצית אמרת
תו"ס – אין לך מיגו דלקוחה )להיות נאמן שיש לו
בידם כנגדו( ,שלא היית מעיז פניך לומר כן ,כיון שיצא
עליו קול דשל יתומים היא .מ"מ אם באמת טען
לקוחה – נאמן] .משמע שאף שיצא קול אם באמת
טען לקוחה נאמן[.

והרא"ש)רב האי( – אתה לא יכול לטעון לקוחה
כיון שיצא קול שהקרקע של יתומים ]משמע אף
שיטען לא מהני [.
וכ"נ מהרמב"ם ,ה"ה)הר"י מיגאש( ,רשב"ם –
שהקול מבטל החזקה.

1ב .תביעה אחרת ,,,אינו נאמן
סמ"ע :ומ"ש )קמט/כב( דנאמן במיגו ! צ"ל דשם איירי
בלא יצא קול שמשכונא בידו.

אינו נאמן

√ופירש הרב יונה דבריהם:
ואם יצא קול המגרע חזקה ,כגון שיצא קול שבתורת

ש"ך :אף בפירות שכבר אכל אינו נאמן כשיוצא הקול.

קנ  -ו
 .1כמו שהדין בין ראובן ושמעון ,כן הדין בינו ובין יורשי
שמעון אם מת שמעון ובא לטעון כנגד יורשיו:
א.שאם הוא בענין שיכול לטעון לקוח הוא בידי  -נאמן גם על הפירות
שאכל עד כדי התביעה.
ב.ואם אין יכול לטעון לקוח הוא בידי  -אינו נאמן גם על התביעה
האחרת.
 .2הרב יונה :אלא שבזה יש מי שאומר שיש ביניהם שהאב משביעו בטענת
ברי ,בין בעיקר טענה שהיא התביעה האחרת שיש לו עליו ,בין בטענת
מיגו שהיא לקוחה בידו ,אבל כנגד היתומים שאין להם טענת ברי ,נוטל
בלא שבועה.
א.הרא"ש :ויש מי שאומר  -דכל מאי דמצי אבוהון למיטען ולהשביע
טענינן להו ליתמי ,אפילו בשמא.
.1

שאינו נאמן אפילו נגד יורשים אף שאינם טוענים ברי.

ב"ב)לב :(.ההינו עובדא דרבה בר שרשום.

אם אינו יכול לטעון לקוח.

ב.
ט"ז :אף שיכול לטעון לקוח מדינא אלא שאינו חפץ כיון

1א .שיכול לטעון לקוח.
סמ"ע :ה"ד שלא יצא עליה קול כלל אפילו אחר ג' שנים

שיש קול אף שהוא אחר ג' שנים.

שהיא משכונא )כמ"ש ס"ה( כשטען ראובן עם שמעון עצמו,
וה"ה ליורשיו .ופשיטא היא ולא כתבו אלא אגב סיפא )ב(.

.2

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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קנ 6 -

האחרת במיגו דלקוחה נשבע.

דכיון שבטענת לקוחה צריך להישבע גם בטענת

קנ  -ז

קנ  -ז
 .1ירד לתוכה בתורת משכונא ואכלה ג' שנים ואין עדים
שבא לידו בתורת משכונא ,ואומר שעדיין יש לו להחזיק בתורת משכונא
ב' שנים  -נאמן במיגו דלקוחה הוא בידי ,א.אפילו אם טוען המלוה
שטר משכונא היה לי ואבד.
.1ב"מ)קי:(.

לפ"ז :אם טען מלוה "שטר היה לי ואבד" – נאמן
לומר שהוא ממושכן לחמש שנים במיגו דלקוח.
כ"ד הרא"ש.

מלוה אומר חמש )שקיבלה לחמש

שנים למשכונא( ולוה אומר שלוש )וכבר אכלת
שלוש( – אומרים למלוה הראה שטרך )שממושכנת
בידך ג' שנים( ,ואמר אבד לי :

√והר"ף – אם טוען מלוה "שטר היה לי ואבד",
נאמן לומר שהוא ממשוכן לחמש שנים במיגו דלקוח.
כ"ד הרא"ש.

√א"ר יהודה – מלוה נאמן במיגו דלקוחה היא
בידי )כיון שהחזיק ג' שנים(.
אמר רב פפא – ורב זביד חולק ,כיון שהשטר
לגובינא ודאי נזהרת בו ,וזה כבש שטרו כדי לאוכלה
עוד שנתיים.

ש"ך:וגם אין קול ,דבקול הורע כח המיגו )כמ"ש ס"ה(.

הרי"ף :כתב רק מימרא דרב יהודה ולא את רב
פפא ,דהילכתא כרב יהודה.
כ"פ הרא"ש ,רמב"ם.

שטר משוכנא היה לי ואבד.

.1

א.
סמ"ע:

ה"ה :דווקא שאין עדים שממושכנת בידו )שאז יש
לו מיגו דלוקחה( ובעל הקרקע לא מיחה ,שאל"כ אינו
נאמן דבטל המיגו.
כ"כ ה"ה)הר"ן ,רשב"א(.

כ"כ הרי"ף ,הרא"ש
לאפוקי מרבנו יונה – אינו נאמן רק כשטוען שלא היה שטר
מעולם ,אבל כשהיה שטר ואבד איכא ריעותא ,שהיה צריך
לשמור השטר לראיה שלא יטען הלוה כבר כלו שני
המשכנתא.
כ"כ הנתיבות.

א.הרב יונה :מלוה נאמן – ולא הוי מיגו להוציא
ואפילו למאן דפליג ב"מ)קי (.מלוה אמר חמש לוה
אומר ג'  ,ה"ד שם שהיה שטר לגובינא )שטר
משכונא( והיה צריך לשומרו אבל כאן לא היה שטר.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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אלו שאין אכילתם ראיה

קנא 1 -

סימן קנא :אלו שאין אכילתם ראיה.
ובו ג סעיפים

)ב"ב :מב ,מז ,מט ,נט(.

קנא  -א

 .1כל אלו שאין אכילתן ראיה )ה"ד שבאים בטענת חזקה ,אבל( ,
אם הביאו עדים שמכרו להם הבעלים שדה זו או ניתנה להם במתנה -
ראייתן ראיה ,חוץ מהגזלן א.ובעל בנכסי אשתו .באיזה נכסים אמרו
בנכסי צאן ברזל ,או בשדה שייחד לה בכתובתה ובשדה שכתב לה
בכתובתה ובשדה שנתן לה משלו ,אבל בנכסי מלוג  -יש לו ראיה.
.1ב"ב)מז :(:אר"נ אמר לי הונא

פרשב"ם:

– כולן

בפירוש .

שהביאו ראיה ראייתם ראיה ומעמידים שדה בידם,
חוץ מהגזלן.

נכסים – קרקעות של הבעל.

למעוטי שאר
כ"ש דהוי איבה

פרשב"ם :ראיה – שטר מכירה או עדי מכירה.

א.ב"ב)מב :(.משנה

 אדרבא באלו שייך יותר איבהאם לא תודה לו במכירתו ,שיאמר עינייך נתת
בגירושין ולכן אינך רוצה לכתוב כדי שתמצאי יותר
ממה לגבות כתובתך.

– אין לאיש חזקה בנכסי

אשתו.
ג"מ)מט :(:הא ראיה ,יש לו חזקה? יכולה לומר
נחת רוח עשיתי לבעלי )בזה שהסכמתי למכירתו( ?.
מה שיכולה לומר נחת רוח עשיתי לבעלי דווקא
בשלוש שדות )ששעבד לה בפירוש לכתובתה( שהם :
א .שכתב לה בכתובתה  -היינו שהזכיר בשטר
כתובה.
ב .שיחד לה בכתובה  -היינו שאחרי נישואים
שיעבד אחד משדותיו לכתובתה.
ג .שהכניסה לו משלה  -היינו צאן ברזל.
למעוטי שאר נכסים .כ"ש דהוי איבה ,שיאמר עינייך
נתת בגירושין ?
אלא למעוטי נכסי מלוג.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

אחד משלוש שדות ששעבד לה

.1

כל אלו שאין אכילתם ראיה.

סמ"ע :כגון אפוטרופוסים ,שותפים ,ואומנים ,אריסים
)כמ"ש קמט ,קנ(.

ובעל בנכסי אשתו.

א.
סמ"ע :טעמו – שיכולה לומר לא גמרתי בדעתי למכור לו
אלא התכוונתי לעשות לו נ"ר.
ודוקא בנכסים שעומדים ברשות בעלה בחייו ,לאפוקי נכסי
מלוג שהם באחריותה ,ואז אם יש לבעל ראיה שמכרה מהני.
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קנא 2 -

אישה בנכסי בעלה שהביאה עדים שמכרם לה ,נתבאר
)פה/ט(.

קרקע.
ואם היו המעות טמונים  -לא קנתה שהבעל אומר לא
מכרתי אלא כדי להראות המעות שטמנה ,ואותם
המעות שנראו ולקח בהם קרקע והבעל אוכל פירות.

טור ע"פ ב"ב)נא :(:אישה בנסכי בעלה
אפילו מביאה עדים שמכרה לה – לה מהני .ודוקא
במעות טמונים ,אבל מעות שאינם טמונים קנתה
והגוף שלה והבעל אוכל פירות.

הגה וי"א  -דאם טוען בריא שהמעות שלו הרי הם
שלו לגמרי )וכן משמע מלשון הטור(:

כ"פ באה"ע)פה/ט( :המוכר קרקע לאשתו
אם היו המעות שלקחה בהם את הקרקע מהבעל
גלויים וידועים לבעל  -קנתה והבעל אוכל פירות אותו

קנא  -ג

 .1גזלן )שאין לו חזקה( כיצד :כיון שהוחזק גזלן על שדה זו,
אע"פ שהביא ראיה בשטר שהודה הבעל בפני עדים שמכר לו שדה ולקח
דמים ,והבעלים אומרים לא מכרנו אלא מפני היראה הודינו לו -
מוציאים את השדה מידו ואין לו כלום .א).ואם כתב לו אחריות נכסים יש
אומרים דקנה  -טור בשם ר"י(.

 .2ואם העידו העדים שבפניהם מנה לו כך וכך מעות  -מוציאים השדה
מיד הגזלן ,ומחזירים לו הבעלים הדמים.
.3הגה הרא"ש :וי"א דאם ראו העדים נתינת המעות ולא מסר המוכר מודעה תחילה -
מכירתו מכירה ,דקיימא לן תלוהו וזבין זביניא זבינא ,וכנ"ל עיקר.
וע"ל סי' רה בדיני מסירת מודעה.
ב"ב)מז :(:אר"נ – אין לו ראיה .פשיטא?

.2לפי רבי ביבי משמיה דר"נ )שם(:

.1

בא לאפוקי מרב ,דאמר אין לו חזקה רק כשא"ל חזק
וקני אבל בשטר קנה ,קמ"ל כשמואל שאף בשטר לא
קנה עד שיכתוב לו אחריות נכסים.

העידו עדים שראו שנתן לו דמי השדה ,השדה
יוצאת מיד גזלן ,אבל צריך בעה"ב להחזיר לו מעות.
אבל אם רק מעידים "בפנינו הודה בעה"ב שקיבל
מהגזלן מעות" אף מעות א"צ להחזיק ,שמחמת
היראה הוצרך להודות.

א.והרב יהודה :אפילו עשה לו אחריות אינו
מועיל ,ורק מסיקריקון )אנס שהורג שגזל מבעה"ב(
שחזר ולקח מבעל הבית אם עשה לו אחריות מהני,
דכיון שסיקריקון אינו מקפיד על האחריות ,ובכל זאת
כתב לו בעה"ב אחריות ודאי גמר ומקני ,משאכ"כ
בגזלן אפילו עשה לו אחריות אינו מועיל.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

.1

אע"פ שהביא ראיה בשטר.

סמ"ע :גם בעל בנכסי אשתו לא מהני שטר.
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.2

ולקח הדמים.
סמ"ע :פירוש כתוב בשטר שהודה בפניהם שמכר לו
השדה וקיבל דמים ,אבל אין כתוב שראו נתינת המעות,
לפיכך אין לו כלום.

א.
סמ"ע:

מוציאים שדה מדי גזלן.

סמ"ע :זוהי דעת הרמב"ם שבגזלן א"צ הנגזל למסור
מודעא כיון שהוחזק גזלן על שדה זו .ול"ד לאונס חברו עד
שמוכר לו ש"צ מודעא לבטל המכר ,שהאונס לא רוצה
לגזול ולא גזל עדיין ,משא"כ הגזלן שהוחזק כבר כגזלן
לפיכך המכר בטל אף בלא מודעא.
והרא"ש – חולק.

אחריות נכסים  -י"א שקנה.

הטור – דווקא בגזלן על שדה זו דכיון שיש לו
חזקה בשדה אחרת  ,ושעבוד אחריות כשדה אחרת דמי.
משאכ"כ בהורג נפשות לא מהני כלל אחריות נכסים ,שגם
האחריות כתב לו באונס.
והרמ"א שסתם ,קאי על דברי המחבר דאיירי בגזל שדה זו,
לכן מהני אחריות נכסים.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

קנא 3 -

.3

תלויה וזבין

סמ"ע :פירוש שהאונס תלה אותו עד שימכור דהוי מכר,
וטעמו כיון שנפטר מהאונס על שהסכים למכור וקיבל מעות
מהלוקח זה גמר והקנה לו.
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אלו שאין להם חזקה ,ומתי יש להם חזקה.

קנב 1 -

סימן קנב :אלו שאין להם חזקה ,ומתי יש לו חזקה.
ובו סעיף אחד

) ב"ב :מז( .

קנב  -א11

 .1כל אלו שאמרו אין להם חזקה )אריס אומן וכו'( בניהם
יש להם חזקה ,שאם אכל הבן ג' שנים א.וטוען שהבעלים מכרוה או
נתנוה לו  -יש לו חזקה ,אבל אם טען שהוא ירושה לו מאביו שאכלה שני
חזקה  -אין לו חזקה .ב ).וכן בן הבן אם טוען שירשה מאבי אביו וכן עד עולם ,אבל
אם טען בן הבן שירשה מאביו יש לו חזקה (.

 .2ואם הביא עדים שהודו הבעלים לאביו שמכרוה או נתנוה לו -
מעמידים השדה בידו.
א ).ויש אומרים דאפילו לא הביאו עדים רק שאמרו בפנינו הודה לאבינו שמכרה לו -
נאמנים במיגו שהיו אומרים לקוחה בידינו (.
.1ב"ב)מז :(.א"ר יוחנן

אביו )שהיה גזלן( וכן עד עולם ,אבל אם טען בן הבן
שירשה מאביו יש לו חזקה.

– אומן ואריס אין

להם חזקה ,אבל לבניהם יש חזקה.
אבל גזלן אין לו חזקה ,ואף לבנו אין חזקה.

.1

א.ה"ד ?

סמ"ע :אפילו בבן הגזלן ואביו חי ,ול"א משום יראת אביו
ירא למחות בבנו )ד"מ(.
נתיבות – ואף שהודאה בפני בן הגזלן לא מהני ,דאמרינן
מיראת אביו הודה בפניו ! שאני התם שחושש שהבן יודיע
לאביו .משאכ"כ מחאה שלא בפניו אינו ירא כל כך.

אם באו בטענת אביהם אפילו אומן ואריס אין
לבניהם חזקה.
ואם באו בטענת עצמם אף בן הגזלן יש לו חזקה.

.2ל"צ:

שאמרו עדים בפנינו הודה לו )אריס ,אומן

וגזלן( .לאומן ואריס י"ל באמת הודה להם ,אבל
בגזלן אף שהודה לו לא נאמן ,שאם לא היה מודה לו
הגזלן היה מזיקו.

1ב).שם( :אמר

א.
סמ"ע:

שהבעלים מכרוה.

אפילו מודה שבאה ליד אביו בתורת אומנות או
אריסות או גזלנות אלא שטוען שקנאה אח"כ יש לו חזקה.

רבא – פעמים אפילו בן הגזלן

אבל טען שירשה.

יש לו חזקה )אפילו לא בא בטענת עצמו( ,כגון שטוען
שבא לו מאבי אביו )שלא היה גזלן(.

סמ"ע :אפילו אכלה הבן אח"כ ג' שנים – לא מהני ,דהוי
חזקה בלא טענה.

פרשב"ם :יש לו חזקה – במיגו שיאמר ממך
קניתי ,כי אמר זקני הורישני לאבי ואבי הורישני
נאמן .ל"א פעמים אף לבן הבן אין לו חזקה כגון
שטוען בטענת אבי אביו )שהיה גזלן(.
ושני הדינים אמת.

√והטור פסק:

בניהם יש להם חזקה.

ב.
סמ"ע:

בן הבן שירשה מאביו ,,,יש לו חזקה

ר"ל שאין לבניהם עדים ע"ז אלא הם עצמם
טוענים "בפנינו הודה בו" נאמנים במיגו )תו"ס(.
לאפוקי המחבר שמצריך עדים ע"ז )רשב"ם(.

וכן בן הבן אם טוען שירשה מאבי

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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קנב 2 -

קנב  -א22

 .1חוץ מבן הגזלן ,שאף ע"פ שהביא ראיה שהודו
הבעלים לאביו שמכרו לו  -אינו ראיה כמו שנתבאר.
א.הגה טור :מיהו אם אומר "בפני מנה לך אבי המעות" והוא החזיק שלוש שנים  -נאמן
במיגו שהיה יכול לומר ממך לקחתי,

 .2ובן בן הגזלן אפילו בא בטענת אביו  -יש לו חזקה ,אבל אם בא בטענת
אבי אביו אין לו חזקה.
 .3הגה הרא"ש :וי"א דאם בן בן הגזלן אומר "בפני הודית שמכרת לאבי אבא"  -הוה חזקה,
דכולי האי לא מטיל אימה בשביל בן בנו .אבל אם בן הגזלן אמר "בפני הודה שמכר לאבי" -
לא מהני ,דמשום מורא הוצרך להודות גם בפניו.

.1ב"ב)מז:(.

במיגו זה על הקרקע א"כ להוציא מעות במיגו זה הוי מיגו
להוציא )כיון שאין לו קרקע(.
לפיכך :כל דין זה שייך רק לשיטת הרא"ש ,ולכן השמיטו
המחבר.
והנתיבות – לא הוי מיגו להוציא ,אף שהמכר בטל
לרמב"ם מ"מ הקרקע שביד הנגזל הוי משכון נגד המעות,
ובכה"ג הוי מיגו להחזיק .ולכן מחזיר המעות )כהסמ"ע(.

גזלן אין לו חזקה ,ואף לבנו אין

חזקה.
ומיירי שהביא עדים שהודו הבעלים לאביו שמכרו לו.
פרשב"ם :דאע"ג שהודו לאביו לא נאמן ,שאם
לא היו מודים לאביו היה מזיקם.
√כ"פ הרמב"ם :חוץ מבן הגזלן ,שאף ע"פ
שהביא ראיה שהודו הבעלים לאביו שמכרו לו  -אינו
ראיה.

.2

סיכום :לדעת הרמב"ם מכירתו בטלה
ומחזיר המעות – סמ"ע ,נתיבות
אף מעות א"צ להחזיר – קצה"ח.

)שם( :אבל בן בנו של גזלן יש לו חזקה.

אמר רבא – פעמים אף בן בנו של גזלן נמי יש לו
חזקה .ה"ד? כגון שבא בטענת אבי אביו.

.2

אפילו בא בטענת אביו.

סמ"ע :פירוש ל"מ אם בא בטענת עצמו שקנה מהמערער
שנאמן ,אלא אפילו בא בטענת אביו ג"כ נאמן.

פרשב"ם :בן בנו – אם בא בטענת אביו )ולא
סבו( שטוען שירש מאביו ,ואביו לא היה גזלן וכה"ג
טוענים ליורש של אביו קנה ממנו.

.3

1א .בפני מנה לך אבי מעות – נאמן.
סמ"ע :ה"ד לסברת הרא"ש ברמ"א)קנא/ג(  -שאפילו

סמ"ע :פירוש לאחר שהיתה בידי הודית לי שמכרתו
לאבי אבא – נאמן ,אבל בבן הגזלן אף שהודה בפני שמכר
לאביו אינו נאמן שי"ל שחשש שייוודע לאביו )אשרי(.
ערוה"ש :נ"ל שבכל אלו דווקא לבניהם יש חזקה ,אבל
נשותיהם )אף של אומן ואריס( אין להם חזקה אפילו באים
בטענת עצמם ,דאשתו כגופו.
מיהו איש בנכסי אשתו לאחר מותה ואישה בנכסי בעלה
לאחר מותו יש להם חזקה.
וכן לאחר גירושין יש לה חזקה.

גזלן אם ראו עדים נתינת מעות ולא מסר המוכר מודעא,
מכירתו מכירה.
דאילו לסברת הרמב"ם והמחבר דס"ל שבגזלן אין מכירתו
מכירה אף שלא מסר מודעא ,גם בזה אין חזקה ומחזיר
המעות.
קוצה"ח – לרמב"ם אף לא מחזיר המעות ,כיון שאינו נאמן

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

בפני הודית שמכרת לאבי אבא.
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קנג 1 -

סימן קנג :דיני הוצאות זיזים ומרזב ,והעמדת סולם
ונעיצת קורות.
ובו כ סעיפים.

קנג  -א

) ב"ב :ו ,נח ,נט ,ס(.

 .1המבקש להוציא זיז
מן העלייה ולחוץ( מכותלו על אויר חצר חבירו כל שהוא  -בעל החצר מעכב
עליו ,שהרי מזיקו בראייה בעת שתולה בו ומשתמש בו.
) פירוש :כעין נסר או ראש קורה הבולט

.2הגה :וכל זמן שלא הסירו שהניחו בעל החצר מרצונו ,אין בעל הזיז משתמש בו מפני
שמזיק לבעל החצר בראייה ,ובעל החצר משתמש בו )טור(:

.0

ב"ב)נט :(.משנה – הזיז עד טפח יש לו חזקה
ויכול למחות ,פחות מטפח אין לו חזקה ואין יכול
למחות.
פרש"י :זיז – כעין נסר או ראש קורה הבולט מן
העלייה לחוץ ,וראוי לתלות בו חפציו.
ויכול למחות – הבא לכתחילה להוציא זיז ,בעל
החצר יכול למחות בו ,דכיון שיש היזק ראיה.

.1ב"ב)נט :(:פחות מטפח אין יכול למחות
√ר"ה – דווקא בעל הגג לא יכול למחות בבעל החצר,
אבל בעל החצר מוחה בבעל הגג )שלא יוציא זיז(
ורב יהודה – אפילו בעל החצר לא יכול למחות.
√רמב"ם :פסק כר"ה – בעל החצר יכול למחות בבעל
הגג שלא יוציא זיז אפילו כלשהו.

).2שם( :פחות

מטפח – ואין יכול למחות.

פרשב"ם :פירוש בעל הגג לא יכול למחות בבעל
החצר מלהשתמש בזיז שלו ,דמה מפסיד בעל הגג הרי אין
היזק ראיה של בעל החצר בבעל הגג .וגם בעל הגג
ממילא לא יכול להשתמש בזיז משום היזק ראיה שהרי
בעל החצר יכול לעקור הזיז.
√כ"פ הטור :וכל זמן שלא הסירו שהניחו בעל החצר
מרצונו ,אין בעל הזיז משתמש בו מפני שמזיק לבעל
החצר בראייה ,ובעל החצר משתמש בו

.1

להוציא זיז

סמ"ע :אף בזיז פחות מטפח ראוי לתלות עליו והוי היזק
ראיה ויכול למחות.
ולא יכול לומר אתלה עליו דרך אחורנית ולא אראה בחצרך,
דחיישינן שיהפוך פניו ויראה ויתנצל שפחד שמא יפול ולא
ייתפס עליו כגנב )ב"ב נט.(:
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

מכותלו
סמ"ע :היינו בצד המעקה דשם אינו גבוה כו"כ ,שהרי
צריך לעשות מעקה גבוה ד"א משום היזק ראיה.

על אויר חצרו.
נתיבות :אפילו כנס הכותל

לתוך שלו אסור להוציא זיז
כנגד חצר חברו משום היזק ראיה וכמו בחלון ,אא"כ סותם
בפני הזיז מלהסתכל בחצר.

בעל החצר מעכב עליו.
פתחי חושן :ל"ד זיז אלא כל תשמיש

שיכול לצאת נזק
לבעל החצר ,כגון חוטי כביסה  -יכול לעכב עליו.
וכ"מ מהתו"ס – שמא יפול על ראש בעל החצר.
נראה שאם אין היזק כלל ,לא יכול לעכב עליו ולכן לא הוי
חזקה .וכ"מ מהגמרא.
אומנם המאירי – אף שאין היזק כלל יכול לעכב עליו.

מעכב עליו.
פתחי חושן :מ"מ אם אין הפסד לבעלים מחמת השימוש
)וגם לא לעתיד( וגם אין חשש חזקה – אינו יכול לעכב,
דכופים על מידת סדום.
מ"מ אם בעתיד רואה בעל החצר לבנות שם – יכול לבטל
תשמישו של זה.

.2

כל זמן שלא הסירו.
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סמ"ע :לפי הרמב"ם שמיד כשרואה הוי חזקה )וא"כ רק
בעל הגג יכול להשתמש( ! י"ל דמיירי שבעל החצר מיחה

קנג 2 -

מיד שאינו מוחל על קביעת הזיז ,וכשירצה יסלקנו .אחר
מחאה זו משתמש בעל החצר ולא בעל הגג.

קנג  -ב

 .1הוציא את הזיז ולא מיחה בו בעל החצר לאלתר -
הרי החזיק בעל הזיז .א).טור :ומשתמש בו ,ומונע בעל החצר להשתמש בו( .
.2הגה :וי"א דכל חזקות אלו בעינן ג' שנים ,וכל שלא החזיק ג' שנים יכול למחות.
א.וכן בעינן שיבוא בטענה כמו בחזקת קרקע  ,וכמו שנתבאר לעיל )קמו/ט(
 .3וי"א דבזיז שאין בו טפח לא מהני חזקה כלל ,ויכול בעל החצר למחות בו כל זמן שירצה.
א.ואם לא מיחה בו והניחו מרצונו )בזיז פחות מטפח( ,בעל החצר יכול להשתמש בו אבל לא בעל הזיז
)טור בשם הרמ"ה והר"י ברצלוני והרא"ש(.

.1רמב"ם:
לאלתר

אפילו אין בו טפח אם לא מיחה

הוי חזקה ,ואם יש בו רוחב טפח החזיק באויר

כנגדו.

א.טור :כשיש לבעל הגג חזקה בתשמיש הזיז,
משתמש בו ומונע בעל חצר להשתמש בו.

.2ור"ת:

חזקה הוי רק בשלוש שנים כמו חזקת

קרקעות.
כ"כ הרשב"ם ,רא"ש ,רבותינו הצרפתים.
א.טור)ר"ת( – וכן בעינן טענה עם החזקה.
לאפוקי הרמב"ם – שאם שתק הוי מחילה.

.3

שם)משנה( :הזיז עד טפח יש לו חזקה ויכול
למחות ,פחות מטפח אין לו חזקה ואין יכול למחות.
פרשב"ם :אין לו חזקה – שאם ירצה בעל החצר
יכול לבנות שם דלא קפיד בציר מטפח.
כ"ד התו"ס.
כ"כ הטור – לפיכך אף לאחר ג' שנים יכול בעל החצר
למונעו כל זמן שירצה וצריך להסירו ,ובעודו שם משתמש
בו בעל החצר ואין בעל הזיז מעכב עליו.

סיכום :חילוקים בין הרמב"ם * ש"פ
א .מתי הוי חזקה
לרמב"ם – מיד שראה ולא מיחה
לש"פ – רק לאחר ג' שנים כמו חזקת
קרקעות.

ב .בזיז טפח.
לרמב"ם – אין חילוק בין טפח לפחות ,לאלתר הוי
חזקה.
לש"פ – בזיז פחות טפח אין לו חזקה לעולם.

ג .בעניין טענה
לרמב"ם – הוי חזקה בשתיקה אף ללא טענה ,דכיון
ששתק הוי מחילה.
לש"פ – רק כשבא בטענה )מכרתי לי וכו'( שאל"כ
אין לו חזקה ,וכמו בקרקעות.
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

* :ראה סיכום הגר"א בהמשך.

.1

לא מיחה לאלתר

סמ"ע :ל"ד לאלתר ,אלא ר"ל לאלתר לאחר שנתברר לו
היזקו ושתק.
כ"כ הרמב"ם בפירוש המשניות ,הטור.
ודוקא בסתם חלונו בפניו ושתק הוי לאלתר חזקה דמסתמא
נתברר לו מיד .וכ"ה בריב"ש.
והנתיבות – לא נתברר חילוק זה )בין זיז לחלון( ,וקשה
לומר שבראיה שהלה עשה )הוציא זיז או סתם חלון( סגי.
וכ"מ מהרמב"ם שצריך ראיה שמחל ובראיה לחוד לא סגי.
לכן נראה לי – שכ"ז שלא סבל מההיזק לא מחל אא"כ
באומנדא של ב"ד שידוע לכל שזה מזיק שאז סגי בראייה
לבד.
ובפתיחת חלון לא סגי בראיה שפתח אלא בעל החלון צריך
לטעון שהסתכל כמה פעמים מהחלון והלה שתק ,שאז נראה
שמחל.

הרי החזיק בעל הזיז.
נתיבות :וא"ת למה כאן )אחר שהחזיק( שוב א"צ לשלם
במה שמזיק )בראיה( לבעל החצר ,ומ"ש מב"ק)כז (.במניח
גחלת על בגד חברו ושתק דחייב לשלם )רש"י – דחושב
למחר אתבענו( ?
וי"ל דשאני הכא )היזק ראיה( שאין ההיזק מבורר וקשה
לשום ההיזק בכל יום לכך לא חושב שמחר יתבענו ,משא"כ
בחלון.

הרי החזיק בעל הזיז
סמ"ע)נמ"י( :אף להרי"ף דס"ל דלא מהני חזקה להיזק
ראיה ,ה"ד בחלון ששימושו קבוע ,אבל מגג לחצר וכ"ש
שימוש זה מהני חזקה.

א.

משתמש בו ומונע.

יח ִתי:
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דיני הוצאות זיזים ומרזב ,והעמדת סולם ונעיצת קורות

הגר"א :לפי שיטת התו"ס – כשיש לבעל הגג חזקה ,יכול
למחות שלא ישתמש בו בעל החצר.
ואף לרמב"ם דס"ל שיכול למחות שלא יבנה תחתיו ,מ"מ
אפשר שגם בזה מודה.
ואף התו"ס מודים לרמב"ם שיכול למחות שלא יבנה תחתיו.
]כלומר :כשיש חזקה לבעל הגג יכול למחות
א .שלא יבנה תחתיו .ב.שלא ישתמש בו .כ"כ פתחי חושן[

ומונע.
סמ"ע :ולפי הרמב"ם מיירי לאלתר שלא מיחה )ולפי
התו"ס מיירי שלא מיחה ג' שנים(.

בעינן ג' שנים
.2
נתיבות :אפילו לא נשתמש

בזיז כל ג' שנים הוי חזקה,
דלא בעינן ג' שנים של אכילת פירות רק כשאוכל משל
חברו.
משא"כ בדברים שיש בהם משום היזק כל שנעשה קבוע
ולא הקפיד ג' שנים הוי חזקה.

3א .ואם לא מיחה בו
ש"ך :כשהוציא זיז פחות מטפח אין יכול בעל הגג להסיר
הזיז כ"ז שמשתמש בו בעל החצר ,משא"כ בזיז טפח
כשמיחה בו בעל החצר אף בעל הזיז יכול לעקרו.
נתיבות – וצ"ע ,מ"ש טפח או פחות ?
ומשכן שלום – טעם הדבר,
שבזיז פחות מטפח – הרי לא יהיה חזקה לבעל החצר
כשישתמש בו ,וא"כ אין הפסד לבעל הגג כלל ,לכן לא יכול
לעוקרו.
אבל בזיז טפח – יש חשש שבעל החצר יתפוס חזקה
בשימוש  ,לכן בעל הגג יכול לעוקרו.

יכול להשתמש בו.
פתחי חושן :לא ידעתי למה יכול להשתמש בזיז שאינו
שלו ,במה קנאו ?

הסבר לפי שיטת הגר"א :מחלקת רמב"ם וש"פ )תו"ס(.
משנה :הזיז פחות טפח אין לו חזקה ולא יכול למחות,
טפח הוי חזקה ויכול למחות.

אבל לעניין הזיז עצמו אף פחות מטפח החזיק ולא יכול
לעקור הזיז.

שיטת הרמב"ם:
לעניין מחאה:
יכול למחות דבעל החצר – שלא יוציא זיז
יכול למחות דבעל הגג – שלא לבנות תחתיו.
ומפרש בזיז טפח :כולם יכולים למחות.
בעל החצר – מוחה קודם חזקה שלא יוציא
בעל הגג – מוחה אחר חזקה שלא יבנה תחתיו.
בזיז פחות מטפח:
בעל החצר – קודם חזקה שלא יוציא
בעל הגג – אף אחר חזקה לא יכול למחות שלא יבנה תחתיו.
ולעניין חזקה :פירוש על אויר שמתחת לזיז.
פחות מטפח – אין לו חזקה
טפח – יש לו חזקה ויכול למחות שלא יבנה תחתיו.

ושיטת תו"ס והרא"ש:
לעניין מחאה:
הכל לעניין תשמיש הזיז ,ולכן הגיה הרמ"א ס"ב )ומשתמש
בו ומונע.(,,,
חזקה :לעניין הסרת הזיז.
ומפרש בזיז טפח:
בעל החצר  -מוחה קודם חזקה.
ובעל הגג  -מוחה אחר חזקה.
פחות מטפח:
בעל הגג  -לא מוחה לעולם בתשמיש הזיז.
בעל החצר  -מוחה לעולם.

סיכום :הבנת מחלוקת רמב"ם * תו"ס
משנה

זיז טפח
יש לו חזקה

ויכול למחות

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

זיז פחות מטפח
אין לו חזקה

יח ִתי:
ש ָ
ָ
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הוצאת זיז/אויר שתחתיו

רמב"ם

לעניין הוצאת זיז/אויר לעניין אויר שתחתיו
לעניין אויר שתחתיו
שתחתיו
אין חזקה לבעל הגג על אבל בעל החצר – מוחה
יש חזקה לבעל הגג שניהם מוחים:
שלא יוציא זיז.
אויר שתחתיו
שלא יבנה תחתיו
בעל הגג – לא יכול
בעל חצר – מוחה,
למחות שלא יבנה תחתיו.
קודם חזקה שלא
יוציא זיז
בעל הגג – מוחה אחר
חזקה שלא יבנה
תחתיו.

אבל לעניין הזיז עצמו אף בפחות מטפח החזיק בעל הגג ולא יכול בעל
החצר לעקור הזיז
תו"ס,
רא"ש

לעניין עיקרת הזיז

לעניין שימוש בזיז.
שניהם מוחים:

לעניין עקירת הזיז

לעניין שימוש בזיז

אין חזקה לבעל הגג אבל בעל החצר – מוחה
יש חזקה לבעל הגג
שלא יוכל לעקור הזיז בעל חצר – מוחה ,ויכול בעל החצר לעקור בשימוש בעל הגג.
קודם חזקה שלא הזיז.
בעל הגג – לא יכול
למחות שלא יבנה תחתיו.
ישתמש בעל הגג.
בעל הגג – מוחה אחר
חזקה שלא ישתמש
בעל החצר.

ואפשר :שהרמב"ם והתו"ס שניהם מודים זה לזה לעניין מחאה ,אלא שחולקים לעניין חזקה :
שהרמב"ם ס"ל – שהחזיק ולא החזיק הוא לעניין שימוש אויר שתחתיו ,אבל לעניין הזיז עצמו בכל
גוונא הוי חזקה.
והתו"ס ס"ל – שאף לעניין הזיז עצמו יש עניין של החזיק או לא.
כלומר :לעניין מחאה שניהם מודים -

רמב"ם
+
תו"ס

הוצאת זיז/אויר שתחתיו

לעניין הוצאת זיז/אויר
שתחתיו
שניהם מוחים:

אבל בעל החצר – מוחה
שלא יוציא זיז ושלא
ישתמש בעל הגג.
בעל הגג – לא יכול
למחות שלא יבנה תחתיו
ושלא ישתמש בעל החצר.

בעל חצר – מוחה,
קודם חזקה שלא
יוציא זיז ושלא
ישתמש בעל הגג
בעל הגג – מוחה אחר
חזקה שלא יבנה
תחתיו ושלא ישתמש
בעל החצר.

קנג  -ג
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

יח ִתי:
ש ָ
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לשון הרמב"ם :היה בזיז טפח  -החזיק באויר החצר כנגדו,
ואם רצה בעל החצר לבנות תחת הזיז ולבטל תשמישו  -בעל הזיז מעכב
עליו.
א.ואם אין בזיז טפח  -לא החזיק באויר החצר ,וכל עת שירצה בעל
החצר לבנות תחתיו ולבטל תשמישו של זיז ,אין בעל הזיז יכול לעכב
עליו:

.1

ב"ב)נט :(.משנה – הזיז עד טפח יש לו חזקה
ויכול למחות ,פחות מטפח אין לו חזקה ואין יכול
למחות.
פרש"י :זיז – כעין נסר או ראש קורה הבולט מן
העלייה לחוץ ,וראוי לתלות בו חפציו.
ויכול למחות – הבא לכתחילה להוציא זיז ,בעל
החצר יכול למחות בו ,דכיון שיש היזק ראיה.

.1

לבנות תחת הזיז לבטל תשמישו

סמ"ע :תחת פירוש במקום הזיז עצמו ,פירוש שיבנה
במקום הזיז עצמו ויבטל תשמישו לגמרי שאז יש חילוק בין
טפח לפחות.

אבל לבנות תחת הזיז ממש בכל גוונא )אף בטפח( יכול
לבנות )ובלבד שלא יבטל תשמישו ,שאין לו חזקה באוויר
שתחתיו(.
והט"ז – לשון תחת לא משמע כן אלא כפשוטו :
שבזיז עצמו אין לבעל החצר שום זכות אפילו פחות מטפח.
ותחת הזיז יש חילוק ,שבפחות מטפח יכול לבנות תחתיו עד
הזיז וממילא יבטל תשמישו ,ובטפח החזיק באוויר שתחתיו
שלא יכול לבנות תחתיו לבטל תשמישו.
כ"פ הנתיבות.
הט"ז :אם התשמיש הוא ע"י תליה אינו יכול לבנות רק
עד מקום שאינו גורע התשמיש ,והיינו שיש לו חזקה גם
באוויר שתחתיו )לאפוקי הסמ"ע(.
כ"פ ערוה"ש.

א .לא החזיק באוויר החצר.
ערוה"ש :וי"א שאף לא החזיק בזיז עצמו,

ויכול בעל

החצר להסירו אף שלא מיחה בו.

קנג  -ד11

 .1היה הזיז שהוציא רחבו טפח ומשוך באוויר חצרו של
חברו ד' טפחים ,או שבולט טפח במשך ארבעה טפחים באורך הכותל) ,טור(
ולא מיחה בו  -החזיק בארבע על ארבע ,ואם רצה להרחיב את הזיז עד
שיעשה ארבע על ארבע מרחיב.
.2הגה :אבל אם החזיק בזיז בולט טפח במשך עשרה טפחים  -אינו יכול להשלים כשיעור
משהו ,אלא יכול לעשות ארבע ולא יותר )פירוש  10*4ולא  – 10*10סמ"ע(.
א.הוציא זיז טפח במשך שלשה  -אינו יכול להרחיבו אלא יישאר כמו שהוא )טור סז בשם הרי"ף(.
).1שם( :א"ר יוסי א"ר מני

– החזיק רוחב טפח

במשך ד"ט – החזיק ברוחב ד'.
פרשב"ם :החזיק ברוחב טפח – באוויר ד"ט
בולט מהקיר רוחב טפח.
החזיק ברוחב טפח – פירוש ד*ד ,דכיון שהניח לו
אורך מקום חשוב נתרצה נמי ברוחבו ,שאין מקום חשוב
פחות מ ד*ד.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

.2

ה"ה אם החזיק רוחב טפח במשך י"ט לא החזיק כי
אם רוחב ד"ט )כלומר  4*10ולא .(10*10

א.אבל החזיק רוחב טפח במשך ג"ט לא החזיק ברוחב
ג' )ג*ג( אלא מה שהחזיק החזיק )א*ג( ולא יותר.
כ"כ הרא"ש.

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

בס"ד.

חו"מ
חלק ב9
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קנג  -ד22
 .1ואין בעל החצר יכול לבנות באוויר חצירו תחת הזיז
כלום ,אא"כ הניח לו תחתיו גובה אויר עשרה טפחים כדי שישתמש
בזיז.
 .2הגה :ואם בעל החצר רוצה לקבוע זיז בכותל חבירו  -בעל הכותל יכול למחות בו ,אפילו
בזיז פחות מטפח )טור(:

.1

הרי"ף :החזיק ברוחב ד' )ד*ד( יש לו גם עומק ד'
)ד*ד*ד(  ,לפיכך כשבעל החצר בונה תחתיו צריך להניח
ד"ט מהזיז.
והרא"ש – לא מסתבר שזיז ד*ד משתמש עליו ולא
תחתיו.
√והרמב"ם – לא יכול לבנות תחתיו עד י"ט )ולא כמו
הרי"ף שכתב עד ד"ט(.
ה"ה :י"ט לא נזכר בגמרא ,מ"מ נראה שדי בכך שהרי
דירת בית היא דירה בי"ט כדי שישתמש בזיז.

.2הר"י ברצלוני:

אם בא בעל החצר לקבוע זיז

בכותל חברו:
הזיז פחות מטפח – אין בעל הגג יכול למחות בו,
וכגון זה כופים על מידת סדום ,שהרי כאן :
א .אין כאן היזק ראיה.
ב .אין חזקה כיון שהוא פחות מטפח.
ג .טענת היזק בכותל – זיז פחות מטפח אין יכולים
לתלות עליו משא כבד כל כך שיזיק לכותל.

אבל בזיז

טפח – יכול בעל הגג למחות בבעל החצר.

√אבל הטור – לא מסתבר כלל שבעל החצר יכניס
זיז אפילו פחות מטפח בכותל בעל הזיז בע"כ ,ומה
שפחות מטפח לא יכול למחות היינו דווקא לעניין שימוש
)אחר שהזיז כבר בכותל ,ובעל החצר מניחו אין בעל הגג יכול למחות
מלהשתמש בו(.

.2

יכול למחות

סמ"ע :אע"פ שאין היזק ראיה לבעל הגג ,מ"מ יכול
למחות שיאמר לו "זיזך יקלקל כותלי".
כ"כ הטור.
כ"פ הש"ך –לאפוקי הב"ח שפסק שלא יכול למחות.

למחות
ערוה"ש :ואם הוציא ברשות בעל הכותל ,בפחות מטפח
אין לו חזקה ויותר מטפח יש לו חזקה.

קנג  -ה

 .1טור)הרב ישעיה( :יש מי שכתב שכל זה אינו אלא בחצר
חבירו שאין לו בו לא פתח ולא חלון ,אבל בחצר של שותפים שיש עליו
פתחים וחלונות ,אם רוצה להוציא זיז לפני חלונות להשתמש עליו ,אינו
יכול למחות בו שהרי מחלונו רואה בו ומה יעשה לו היזק ,וגם לבנות
כנגדו בלא הזיז אינו יכול לבנות מפני חלונותיו.
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

בס"ד.

חו"מ
חלק ב9
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.2הגה :נמ"י :ויש מי שכתב  -שאותן זיזין שמוציאין מגג של רעפים מפני קיום הכותל מן
המטר ,אין בעל החצר יכול למחות )ולכן( ואין לו חזקה ,וכשירצה זה לבנות יסלקם לגמרי )ואם
הוא שותף יטול חצי עובי הכותל לתשמישו

.1

כדינו( :

גם לבנות כנגדו.

סמ"ע :כנגדו – פירוש במקום הזיז ממש ,דאף אם הזיז
רחוק מהחלון עד טפח אסור לבנות שם ,שמא יעמוד עליו
ויציץ בתוך חלונותיו.

.2

ויש מי שכתב

סמ"ע :ולא בא לחלוק על המחבר אלא עניין בפ"ע הוא.
סמ"ע :כלל דברי נמ"י – כיון שמהזיזים עצמם אין לו
היזק מש"ה אינו יכול למחות דהו"ל זה נהנה וזה לא חסר,
לפיכך גם אין חזקה לבעל הגג ,וא"כ יכול בע"ח לסלקם
כשירצה לבנות ויטול חלקו בכותל.

אין בעל החצר יכול למחות.
סמ"ע :ואע"ג שב )קנד/טו( מי שרוצה לפתוח חלון
לרשות חברו שעכשיו אינו מזיקו ,ושכנגדו טוען שלמחר
כשיבנה זה יזקינו :
לרא"ש – אין יכול למחות כיון שעכשיו אינו מזיקו.

ולהרשב"א – יכול למחות בטענה שאינו רוצה לעמוד עמו
בדינא ודיינא.
כאן לכו"ע אין טענת דינא ודיינא  ,שהכל יודעים שמדרך
העולם להניח לחברו הדר בצידו להאריך זיז לחצרו עד
שיצטרך לבנות.
והט"ז – אין כאן טורח לבעל החצר לרדת עמו לדין עם
בעל הגג ,כיון שההיזק )הזיזים( בחצרו יכול לסלק הזיזים
ואז בעל הגג יהיה מוכרח לתבוע אותו ,משא"כ שם שיצטרך
לתבוע את חברו על היזק ראיה שיסתום חלונו ,ופשוט
שבעל החצר לא רוצה לבנות )ולהשקיע( לסתום החלון
לבטל ההיזק.

אין יכול לעכב.
נתיבות :מיירי באופן שאינו מקרב הגשמים שירדו לחצר
חברו ,רק שמחבר הקרשים לזיזים לכותל שלא יפלו
הגשמים על הכותל אלא על הקרשים.

קנג  -ו1
 .1 1הרוצה להוציא צינור על חצר חבירו כדי שיקלח שם
המים ,או שעשה מזחילה )פירוש צינור גדול ,מרזב ,שהמים עוברים בו( על כותלו
כדי שיהיו המים נזחלים ויורדים לחצר חבירו  -בעל החצר מעכב עליו.
ואם לא מיחה בו החזיק זה בצינור.
 ) .2וי"א דגם בחזקה זו בעינן חזקה שלשה שנים וטענה ,ובלא זה לא מקרי חזקה(

)טור וב"י בשם

רשב"ם ורשב"א(.

 .3רצה אחר כך לסתום הצינור  -בעל החצר מעכב עליו ,שכשם שהחזיק
בעל הגג לשפוך מימיו לחצר חבירו ,כך החזיק בעל החצר שיהיו מימי גגו
של חבירו באים אצלו לרשותו.

.1

ב"ב)נח :(:משנה – המרזב אין לו חזקה ויש
למקומו חזקה .המזחילה יש לה חזקה.
פרשב"ם :המרזב – צינור קטן היוצא מתוך צינור
גדול הסובב כל הגג ,ורגילים להפכו לכל צד שירצה,
ומרחיק הקילוח מן הכותל.
אין לו חזקה – שאינו דבר קבוע.
המזחילה – צינור גדול שמחזיק כל אורך הגג ,ומילתא
דקביעותה היא לכן יש לו חזקה.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

גמ :מאי מרזב אין לו חזקה ויש למקומו חזקה?
א .שמואל אומר :אין לו חזקה מרוח אחת ויש למקומו
חזקה משתי רוחות.
פרשב"ם :אין לו חזקה – שאם שופך בראש הדרום עוקרו
מצד זה ומניח בראש השני של מזחילה ,שאין שבעל הגג
שום הפסד ,הילכך אין לו קביעות.
למקומו חזקה – באחת משני רוחות צפוני או דרומי ,ואין
בעל החצר יכול לעוקרו לגמרי מהחצר.
רבי חנינא אומר :אין לו חזקה שאם היה ארוך
מקצרו ,אבל אינו יכול לעוקרו.
פרשב"ם :ארוך – יותר מכדי צורכו מקצרו אבל לא
יעקרנו כלל אפילו מצד זה לצד זה.

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

חו"מ
חלק ב9

בס"ד.
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רבי ירמיה – אין לו חזקה שיכול לבנות תחתיו אבל
אם בא לעוקרו אינו עוקרו.
פרשב"ם :בונה – עד שמגיע למרזב ,שאין לבעל הגג
חזקה תחת המרזב ,אבל אם רוצה להגביה בניינו ולעקור
המרזב אינו יכול.
)שם( :ופריך :לפ"ז המזחילה שיש לו חזקה שא"א
לבנות תחתיו ,הרי לא מפסיד לבעל הגג ולמה לא יבנה ?
הב"ע במזחילה של בניין שאם יבנה יערער היסודות

)המזחילה עלולה ליפול מקול מקבות וגרזן(.

רי"ף ,רא"ש:

כתבו ג' התירוצים ולא כתבו קושיית

המזחילה והתירוץ.

להלכה:

רא"ש – כיון שהדעות חלוקות אזלינן בתר המיקל לבעל הגג
)רבי ירמיה( ולא יגע במרזב כלל רק שיכול לבנות תחתיו.
ונמ"י – הדעות לא חולקות ,הלכך קי"ל ככולם .וכנ"ד הרי"ף
שהביאם כולם.
וכ"ד רמב"ם ,ר"ן.
מ"מ ה"ה]רמב"ם[ – כרבי ירמיה שהוא בתרא ומקיים
החזקה יותר מכולם ,שהרי לא הזכיר שאר תירוצים ,וכהרא"ש.
וכ"ד ראב"ד.
ב"י :הרי"ף ,הרמב"ם ,והרא"ש לא הזכירו תירוץ של מזחילה
של בניין ,דס"ל דל"ש מזחילה למרזב בשניהם של בניין יכול
למחות שלא יבנה תחתיו ובשל עץ אינו יכול למחות אפילו
במזחילה.

.2

ב"י :דע שדעת הרמב"ם – חזקה זו א"צ טענה עמה
אלא כשאומר כיון ששתקת ולא מחית מחלת.
√לדעת הרשב"ם – חזקה זו צריך טענה וחזקת ג'
שנים .וכ"ד הטור ,והרשב"א.

.3

ב"ב)נט :(.אר"י א"ש  -צינור המקלח מים לחצר
חברו ובא בעל הגג לסותמו ,בעל החצר מעכב עליו,
דאמר ליה כי היכי דאת קנית לך חצר דידי למשדא ביה
מיא לדידי נמי קני לי מיא דאיגרך.
פרשב"ם :לדידי נמי קני לי – מיא דאיגרך
להשקות בהמותיי שע"מ כן נתרצתי לך ,ודמי מלקח
וממכר ,ואם אתה חוזר בך אני אינו חוזר בי.
ולדעת הרמב"ם :הוי חזקה לאלתר ובלא טענה.

.1

צינור על חצר חברו.

סמ"ע :פירוש צינור זה מרחיק המים מליפול סמוך
לכותל ,בין שמדביק הצינור למזחילה לקבל מימי הגג בין
שמעמיד הצינור בחלונו וירחיקנו מהכותל )תלוי בחזקה(.

.2

נתיבות :וקשה ,ב)קמט/ט(:
האיש שאכל בנכסי אשתו שני חזקה ,אע"פ שהתנה עמה
שאין לו פירות בנכסיה ואפילו התנה עמה כשהיא ארוסה
שלא יירשנה ,ואחר כך אכל ובנה והרס ועשה כל מה
שעשה.
הגה :ודוקא שלא הזיק גופה של קרקע ,אבל חפר בקרקע
בורות שיחין ומערות וכיוצא בהן שקלקל הקרקע והיא לא
מחתה הוי חזקה )טור והרמ"ה ומרדכי פרק חזקת(,
וכאן צריך חזקת ג' שנים ?
וי"ל דשאני הכא שא"צ תיקון בגוף החצר רק להסיר
הצינור וממילא הנזק מתוקן לכן לא מהני פחות מג' שנים.
משא"כ שם בחפר בורות שעשה קלקול בגוף הקרקע דמיד
הוי חזקה.

בעל החצר מעכב עליו.
.3
נמ"י)הרא"ה( :אם בא בעל הגג לסתור גגו או לעשות
שם עלייה אין בעל החצר מעכב עליו .וכ"ד הר"ן.
מ"מ לבי מגמגם בזה ,דכמו שבעל החצר לא יכול לעוקרו
כך בעל הגג לא יכול לסתור גגו .וכנ"ד הריטב"א.
והסמ"ע – פסק שאם בא לשנות מגג לעליה לא יכול לעכב
לאפוקי הריטב"א.
כ"פ הש"ך.

כך החזיק בעל החצר.
נתיבות :בחצר קונה בעל החצר הזכות לקבל מימי הגג.
קשה :אפילו אם היה אומר לו בפירוש שמקנה לו מימי גגו
שיורדים לחצרו לא מהני )דהוי דבר שלא בא לעולם( כיון
שלא הקנה לו גוף הגג )שיהא כמו דקל לפירותיו( ,שהרי
אם בעל הגג רוצה לעשות עלייה עושה ,וגם לא שייך לומר
שהקנה הגוף לפירות מחמת ריצוי לבד !
ונראה הטעם :כיון שבעל הגג קונה חצר חברו שיהיו
מימיו יורדים לתוכה ,בעל החצר לא הקנה רק במחיר שיתן
לו מי גגו תמיד..
שהרי כתבתי לקמן )רג סק"י( שאם הקנה לו מטלטלים
במשיכה והתנה לתת לו דשלב"ל נתחייב ,וכיון שחיוב הוא
מהני אפילו בדבר שלא בא לעולם.

גם בחזקה זו בעינן ג' שנים.

קנג  -ז
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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רמב"ם :רצה בעל הגג לעקור הצינור מצד זה ולהחזירו
לצד אחר ,או שהיה ארוך ורצה לקצרו  -אין בעל החצר יכול לעכב עליו,
שלא החזיק אלא במימי הגג והרי הם באים אצלו מכל מקום:
ה"ה :מחלקות אמוראים בפירוש המשנה אינה אלא אם
בעל החצר יכול לשנות או לקצר ,אבל בעל הגג נראה
שלכו"ע יכול לשנות.
ונמ"י)רשב"א( :חולק לכאורה על הרמב"ם ,בעל
הגג אינו יכול לעשות שום שינוי שלא מרצונו של בעל
החצר שמא ירבה לו בנזק.
דרישה :ול"ק,
הרמב"ם – מיירי שבעל החצר לא טוען שום טענת נזק.
ונמ"י)רשב"א( – מיירי שבעל החצר אינו לפנינו ושמא
יגיע לו נזק .

אין בעל החצר

סמ"ע :יש לעיין אם פסק הרמב"ם הלכה זו מפירוש
המשנה והאוקימתות ,דפירש "מרזב אין לו חזקה" לעניין
שבעל החצר לא יכול למחות בבעל הגג מלקצרו או לעוקרו
מצד לצד ,או שכתב כן מסברא.
והש"ך – אינו אלא מסברא.

אין בעל החצר יכול לעכב.
סמ"ע)דרישה( :ה"ד כשאין לבעל החצר

טענת נזק
בתשמישו שמשתמש שם במקום שידרו מים ,אלא שלא נוח
לו לקבל המים במקום זה.
כ"כ הש"ך.
סמ"ע :ה"ד כשבא למחות משום דלא ניח"ל לקבל המים
במקום זה ,אבל אם טוען שרוצה להשתמש במקום זה
שרוצה לשנות הצינור – יכול לעכב עליו.
כ"כ הש"ך ,נתיבות.

קנג  -ח  .1וכן אם רצה בעל החצר לבנות תחת הצינור  -אין בעל
הגג יכול לעכב עליו ,שאין הצינור עשוי לתשמיש כזיז כדי שיחזיק
באוויר החצר ,שאינו עשוי אלא לקילוח המים.
.2הגה:
עמו

הרמ"ה:

והואיל ואין עליו אלא לקבל מימיו ,אם ירצה לקבלם בכלי או בצינור הדין

)טור סט"ו בשם הרמ"ה ונ"י בשם הרשב"א פ' חזקת(.

 .3אבל לא יוכל לומר לבעל הצינור להטותו לרוח אחרת ,או לשנות בו כלל ,ואפילו אם הוא
ארוך אינו יכול לקצרו.
א.והוא שיש קפידא לבעל הצנור ,אבל בלאו הכי כופין על מדת סדום ,ובלבד שיקלחו מימיו
יפה )כל זה בטור(:

.1

.3

ב"ב)נח :(:אוקימתא דרבי ירמיה –
רבי ירמיה – אין לו חזקה שיכול לבנות תחתיו אבל

הטור :אבל אין בעל החצר יכול לומר לבעל הגג
להטות המרזב לרוח אחרת ולא לשנות כלל ,ואפילו אם
היה ארוך לא יכול לקצרו.
הרא"ש – דווקא כשיש קצת טענה לבעל המרזב שאין
המים מקלחים יפה כבתחילה ,שאע"פ שאין לו היזק,
אבל בלא טענה כופים אותו על מידת סדום ,ובלבד
שיקלחו מימיו יפה.

)המזחילה עלולה ליפול מקול מקבות וגרזן(.
כ"פ הרמב"ם :וכן אם רצה בעל החצר לבנות תחת
הצינור  -אין בעל הגג יכול לעכב עליו ,שאין הצינור
עשוי לתשמיש כזיז כדי שיחזיק באוויר החצר ,שאינו
עשוי אלא לקילוח המים.

לבנות תחת הצינור.
.1
סמ"ע)דרישה( :ה"ה שיכול לבנות תחת המזחילה בין

אם בא לעוקרו אינו עוקרו.
פרשב"ם :בונה – עד שמגיע למרזב ,שאין לבעל הגג
חזקה תחת המרזב ,אבל אם רוצה להגביה בניינו ולעקור
המרזב אינו יכול.
ופריך :לפ"ז המזחילה שיש לו חזקה שא"א לבנות תחתיו,
הרי לא מפסיד לבעל הגג ולמה לא יבנה ?
הב"ע במזחילה של בניין שאם יבנה יערער היסודות

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

שהוא של עץ או של אבן .וכ"ד הרי"ף רמב"ם ורא"ש.

שאין הצינור עשוי לתשמיש כזיז.
יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ
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סמ"ע :שהרי הזיז צריך להרחיק תחתיו ,וסתם זיז בוטל
ד"ט ,קמ"ל שאין דינו כזיז.

.2
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סמ"ע :פירוש כשרוצה בעל החצר לבנות במקום ירידת
הגשמים דבר שיעכב המים מהגג ,ורוצה לקבל מימיו בכלי
בכל פעם וישפוך הכלי – הרשות בידו.

אם ירצה לקבלם בכלי.

קנג  -ט

קנג  -ט .1ת' הרשב"א :ראובן שרצה להחזיר שופכי גגותיו לרשות
הרבים  -בני רשות הרבים יכולים לעכב עליו )מפני שהשופכים חוסמים את העוברים שם ,ועוד
שפעמים מקלחים על המשא של בנ"א ,וכ"ש אם מקלחים לביב של בעלי בתים שמא יקלקל הביב מרוב המים ויצופו וישטפו
בתיהם(.

.2הגה :והוא הדין אחד מבני מבוי שרצה להחזיר שופכו למבוי ,ומזיק לאחר בכותל שיש לו
אצל מבוי זה .א.אף ע"פ שאין לבעל הכותל שום זכות במבוי זה שהשופכין יורדין לתוכו )ב"י
בשם הרשב"א(:

קנג  -י

 .1מי שהוריד מי גגו על חצר חבירו ולא מיחה בו
והחזיק בדבר זה ,אם המים מנטפים ורצה לקבצם למקום אחר ולעשותם
צינור  -עושה ,וכן אם היו באים דרך צינור ממקום אחר וחילקן על רוחב
הכותל והחזירן נוטפים  -עושה ,א.ואפילו לבנות על גגו כמין צריף
)פירוש :מלון של שומרי שדות שאין לו גג אלא הקורות למעלה נוגעים זו בזו והולכות
ומתרחבות למטה( עד שירד המים במהרה לחצר חבירו  -בונה ,שהרי

הוחזקו מימיו של זה לירד לחצר חבירו:

.1

ב"ב)ו :(.אחזיק לנטפי
חברו בלא מרזב( אחזיק לשופכי )שיכול לעשות מרזב לקלח מי הגג

)שיטפטף גגו מי גשמים לחצר

במקום אחד ,דהא עדיפא לבעל חצר(.

כי פליגי :דאחזיק לשופכי אי אחזיק לנטפי ?
ופסק רב יוסף אחזיק לשופכי אחזיק לנטפי ואפילו
לצריפא דאורבנא אחזיק.
פרש"י :צריפא דאורבנא – גג של צריף שמכסים
אותו בענפי ערבה ,שמתוך שהטיפין סמוכים מאוד אין
בעל החצר יכול להשתמש תחתיו )שממשיך לטפטף אף לאחר
הפסק הגשמי(.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

הטור – אלא שכתב אינו נוח להשתמש תחתיהם.

כ "פ
א.ורמב"ם )מפרש צריפא דאורבנא(  -ואפילו לבנות על

גגו כמין צריף עד שירד המים במהרה לחצר חבירו -
בונה ,שהרי הוחזקו מימיו של זה לירד לחצר חבירו:
להלכה :כרב יוסף.
כ"פ הרי"ף ,רא"ש ,רמב"ם.

והחזירן לנוטפים – עשה.
.1
ערוה"ש :ובתנאי שלא יהא בדרך שהולכים לבתים.
יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

חו"מ
חלק ב9

בס"ד.

הלכות נזקי שכנים
דיני הוצאות זיזים ומרזב ,והעמדת סולם ונעיצת קורות

קנג 11 -

משא"כ להגביה הצינור שזה מוסיף בהיזק  -אסור )לדעת
הרמב"ם(.
וכן בכל מקום בעינן שלא יוסיף נזק ע"פ שומת הבקיאים
)נתיבות(.

שירדו המים במהרה.

א.
סמ"ע :שבזה אין לבעל החצר נזק כל כך.

קנג  -יא

 .1מי שבא להגביה השופכין כדי שיהיו יורדים ממקום
גבוה ,שזה ודאי מוסיף בהיזק הוא אין שומעין לו .וכן כל כיוצא בהם,
א.ויש מתירין גם בזה.
.2הגה :ואם רוצה להשפיל הצינור בעל החצר מעכב עליו ,שהרי יכול לבנות תחתיה
וכשישפילה לא יוכל לבנות תחתיה כל כך )טור בשם הרמ"ה(:
 .1בא להגביה השופכים כדי שירדו ממקום
גבוה.
בעה"ט – אינו יכול להגביהו.
א.הרמ"ה – גם זה יכול להגביהו.
כ"ד הטור.
הראיה של הרמ"ה :מזה שיכול לשנות מנטפי ושופכי
לצריפא דאורבנא )ס"י( בעינן הטיפים תכופים מאוד ,ואין
בעל החצר יכול לעכב להשתמש תחתיהם )כדפרש"י שם( ,
משמע שאף שיש לו הפסד שרי ,גם בהגבת הצינור אע"פ
שיש לו תוספת נזק שרי.
ומשמע שכ"ד רש"י.
אומנם ה"ה)רמב"ן ,רשב"א( – לפי שאינו מתרבה ההזק
על בעל החצר )בניטפי(  ,אבל להוסיף היזק של כלום אין
שומעים לו.
לפיכך מי שבא להגביה שופכים כדי שירדו ממקום גבוה
יותר זה ודאי מוסיף היזק ואסר.
כ"כ נמ"י.
כ"ד הסמ"ע – לפי פירוש הרמב"ם ,בצריפא דאורבנא
)כעין צריף שירדו מימיו במהרה( דלא מיירי בענפי ערבה ואין
היזק .משמע שאם יש היזק אסור.

סיכום:

להגביה צינור.

בעה"ט – אסור.
כ"ד ה"ה)רמב"ן ,רשב"א( ,נמ"י ,סמ"ע]רמב"ם[
הרמ"ה – מותר.
כ"ד רש"י.

מוסיף בהיזק.
.1
ערוה"ש :יש יותר רעש וכן מקלקל הקרקע.

א.
פ"ת:

ויש מתירים.
לעניין הלכה

ת' רעק"א :מהריב"ל – כיון שיש מחלוקת פוסקים אי הוי
מוסיף נזק או לא  ,רשאי להגביה .דאדם מוזהר שלא יזיק
לחברו ,וכ"ז שאין חברו מברר שהוא מזיק אין שומעים לו.
ול"ד לת' הרשב"א :מחלוקת אי מהני קניין לנזק של עשן
וריח בית הכסא )האם שייך שאדם יוותר( .ופסק שאם היה
כבר שם ההזיק אין מחייבים אותו לסלק ,אבל אם בא
לעשות אין מניחים אותו.
הרי כשבא להניח נקרא מוציא וצריך לברר שאין בו נזק.
וכאן הפוך כנגדו צריך לברר שיש בו נזק !
דשאני התם שהנזק מבורר והמחלוקת אם זכה בו מבחינת
קניין ,וכיון דהוי ספקא בקניין יכול למחות ,משאכ"כ
שהספק בעיקר הנזק.
ות' מהרי"ט – חולק,
גם בנדון המהריב"ל נזק הצינור מבורר ,אלא שבא לזכות
מחמת החזקה ורוצה עתה להגביה הצינור ,וכיון שיש ספק
אם ג"ז בכלל החזקה אין יכול להגביה כמו בנדון הרשב"א.
ות' רעק"א – תירץ המהריב"ל.

קנג  -יב
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ
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 .1ת' הרא"ש :ראובן היה לו בית אצל חצר שמעון ומי גגו
נוטפים לחצר שמעון ונפל ביתו של ראובן ,ושוב בנה שמעון בית בחצרו,
וקנה מראובן שיקבל מי גגו בחורבתו בכל מקום שירצה ,ואחר כך בנה
ראובן חורבתו והחזיר מי גגו לחצירו של שמעון כבתחילה ,ומי גגו של
שמעון שקנה מראובן שיקבלם) ,תוספת הסמ"ע  -נוטפין( על גג ראובן )וחוזרים לחצר
שמעון עם מי גג ראובן – תוספת הסמ"ע( ,ושמעון טוען שאין לו לקבל מי גגו דראובן,
אלא אדרבה הוא צריך לקבל מי גגו  -הדין עם שמעון )דנהי שמתחילה היה לו לקבל
מי הגג של ראובן ,מ"מ כשנפל בית ראובן והתנה שמעון שראובן יקבל מי גגו בחורבתו בכל מקום שירצה צריך לקבלם באותו
מקום שלא יחזרו לחצר שמעון (

.

.2הגה :ראובן שמימיו יורדין על גגו של שמעון והחזיק בזה ,ובא שמעון להגביה גגו  -צריך
ליכנס בשלו כדי הנחת מרזב במקום ראשון שלא יפסיד חבירו )מרדכי ריש ב"ב(.
 .3מי שהחזיק בחצר חבירו לשפוך בה מי כביסה אחת  -ממחין בידו שלא ישפוך בה חמשה
כביסות ,וכן אם החזיק למי גשמים לא ישפוך שם מי כביסה )נ"י פ"ק דב"ב(.
א .אבל השופך שופכין ברשותו דרך ביב העוברת בחצר חבירו ,אע"פ שלא החזיק אלא לדבר
אחד  -יכול לשפוך שם מה שירצה הואיל דברשותו הוא שופך )שם(:

.2

מרדכי :ראובן שגגו נוטף למרזב גגו של שמעון,
ורוצה שמעון להגביה גגו – יכול ראובן לעכב עליו אם
החזיק שמי גגו יורדים על גג שמעון.
√ואם רצה להגביה – יכנס מעט בשלו כדי הנחת מרזב
במקום ראשון שלא יפסיד חברו.

.3

נמ"י :מי שהחזיק על ביב חברו לשפוך מי כביסה
אחת ממחים בידו שלא ישפוך חמש כביסות ,או אם
החזיק למי גשמים לא ישפוך מי כביסה.
א.והא דתניא בתוספתא)ב"ב( – העשוי לכביסה אין
ממחים בידו לגשמים ,לגשמים אין ממחים לכבסיה !
ההיא לעניין דיוטאות המקלחות מים ,דכיון שנשתעבד
הביב לקילוח הדיוטאות אין ממחים בידו לא למי גשמים
ולא למי כביסה.
כ"כ הרמב"ן ,רשב"א הר"ן.

נמ"י :ת' מהר"ם – אחד שהיה לו חור בחצרו לחצר חברו שם
השופכים נכנסים ,ואח"כ בנה בעצמו אצטבא שם ,ופסק הוי
מחילה.
אבל בשם אבי אסף ראב"ן – לא הוי סתימה אם סתמו מעצמו
אא"כ פרץ פצימיו.
וכ"ד הרשב"א  ,ב"י)ריטב"א(.
ת' הרשב"א :אחד שהיו מימיו יורדים לחצר חברו ,וקיבל
עליו בקניין להסירו תוך זמן ,ומת תוך הזמן ,ויורשיו טוענים
שא"צ לסלק דהוי קניין דברים – אין זה קניין דברים ,ועוד הרי
מודה ראובן שאין לו טענת חזקה ,וא"כ במה זכה היורש )ד"מ(.
כ"כ הג' סמ"ע.

אצל חצר שמעון.
.1
ערוה"ש :אופן המקרה – לראובן

חזקה שממי גגו
נופלים לחצר שמעון .ונפל ביתו של ראובן .חזר שמעון
ובנה בחצרו וקנה מראובן רשות שמימיו יפלו לחורבת
ראובן בכל מקום שירצה .אחר זמן חזר ראובן ובנה ביתו
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

ונמצאו ממי שמעון נופלים כל גג ראובן .ראובן החזיר מי
גגו של שמעון וגם של עצמו על ידי צינורת חזרה לחצר
שמעון כבתחילה.
טוען ראובן – אף שנפלה ביתי לא אבדתי חזקתי.
ושמעון טוען – כיון שקנה מראובן שיפלו מי גגו ברשות
ראובן נמצא שראובן מחל על חזקתו ,וכ"ש שאין לו לקבל
מים שלו שהרי קנה מראובן הרשות.
ופסק הרא"ש – הדין עם שמעון.
ערוה"ש)סמ"ע( :ראובן שהיה ל חזקה לשפוך מימיו
לחצר שמעון וקיבל ראובן בקניין לסלק מימיו מרשותו –
הקניין קיים ואין זה קניין דברים ,שמכר לו רשות שהיה לו.
ואפילו מת ראובן כופים היורשים לסלק המים מחצרו של
שמעון.

וקנה מראובן.
סמ"ע :ומה שלא כתב לשון "החזיקו" לפי שאין חזקה
בחורבה )כמ"ש קנד/טז(.

3א .אבל השופך ברשותו.
סמ"ע :טעמו – כיון שהיתר הוא כיוון ששופך ברשותו
ועובר דרך הביב לחצר חברו.
הלא"ה אף שיצאו משם דרך הביב אסור.
נתיבות – טעמו של הסמ"ע – ברישא שהולך לרשות חברו
ושופך שם אם חברו מחל לו הרי מחל על מה שראה ששפך
והוי חזקה על זה ולא יותר.
משא"כ כשעשה ביב ברשותו לרשות חברו ויש לו חזקה על
הביב הרי שעל השפיכה אינו יכול לעכבו.
ול"נ – דדוקא ביב שעשו אנשי חצרות השותפים )שהם
שותפים בו( אף שפירשו למי גשמים יכולים לשפוך גם מי

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

חו"מ
חלק ב9

בס"ד.

הלכות נזקי שכנים
דיני הוצאות זיזים ומרזב ,והעמדת סולם ונעיצת קורות

כביסה .אבל מי שעשה באופן פרטי ביב מחצרו לחצר חברו
והחזיק בו אסור לשפוך יותר ,דאימר לא מחל יותר.
ובלא עשיית ביב כלל רק ששפך ישירות לחצר חברו אין לו
חזקה כלל ,דבלא עשיית דבר קבוע אין לו חזקה.
] ** פירוש ג' עניינים
א .שופך ישירות לחצר חברו :
לפי הסמ"ע – הוי חזקה רק למה שהחזיק ולא יותר.
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לפי נתיבות – לא הוי חזקה כלל.
ב .שופך דרך ביב לחצר חברו :
לפי הסמ"ע – יכול אף להוסיף.
לפי נתיבות – רק מה שהיה רגיל.
ג .שופל לביב שותפות של אנשי החצרות :
לפי הסמ"ע – כ"ש שיכול להוסיף.
[
לפי נתיבות – רק כה"ג יכול להוסיף.

קנג  -יג

 .1לשון הרמב"ם :המעמיד סולם קטן שאין לו ד' שליבות
בצד כותלו בתוך חצר חבירו או בתוך שדהו ,לא החזיק בנזק זה וכל זמן
שירצה בעל החצר בונה בצד הסולם ומבטל תשמישו.
א.הגה :ואם קבעו במסמר אפילו קטן יש לו חזקה

)נ"י(.

 .1ואם היה סולם גדול שיש לו ד' שליבות או יותר  -החזיק ,ואם בא
לבנות ולבטלו בעל הסולם מעכב עליו עד שירחיק כשיעור ,שהרי מחל לו
להעמיד סולם גדול.
.2לפיכך כשיבוא בעל הגג להעמיד סולם גדול  -בעל החצר יכול למחות
בידו כדי שלא יחזיק עליו.
א .אבל אם העמיד סולם קטן  -אינו יכול למנעו ,שהרי אומרים לו אין
לך הפסד בזה כל זמן שתרצה תטלנו:
.1ב"ב)נח:(:

סולם מצרי אין לו חזקה ,ולצורי יש

חזקה.

גמ)ס :(.ה"ד מצרי או צורי ?
אמר רבי ינאי – כל שאין לו ד' חווקים
מצרי.

א.נמ"י:

)שליבות(

ה"ז

ואם קבוע במסמר אפילו מצרי יש לו חזקה

)תוספתא(.

המעמיד סולם.
√פרשב"ם – ראובן מעמיד סולם בחצר שמעון לראש
גגו והחזיק בו ,כיון שהוא קטן אין לו חזקה שלא חשש
למחות.
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

כ"ד הרמב"ם.
והר"י – בכה"ג אפילו קטן יש לו חזקה ,דכיון שעובר
בחצר חברו ודאי מקפיד.
אלא דמיירי שסמכו בחצרו על כותל חברו ,דכיון שהוא
קטן אין חברו מקפיד.

.2

רמב"ם :לפיכך כשיבוא בעל הגג להעמיד סולם
גדול  -בעל החצר יכול למחות בידו כדי שלא יחזיק
עליו.
א.אבל אם העמיד סולם קטן  -אינו יכול למנעו ,שהרי
אומרים לו אין לך הפסד בזה כל זמן שתרצה תטלנו.
והטור – אינו נראה ,דאיך ישתמש בשל חברו בע"כ.
וה"ה – טעמו של הרמב"ם ,דכיון שזה נהנה וזה )בעל
החצר( לא חסר כופים על מידת סדום.
יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

בס"ד.

חו"מ
חלק ב9

הלכות נזקי שכנים
דיני הוצאות זיזים ומרזב ,והעמדת סולם ונעיצת קורות

2א .אינו יכול למונעו.
סמ"ע :ול"ד לזיז )ס"ה( שאף שאין לו חזקה בעל החצר
יכול למחות ! דשם מזיקו בראיה.
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משאכ"כ שלא מקפיד אלא על העמדת סולם ולא על הכניסה
)שלא איכפת לו שנכנס(  ,לפיכך הוי מידת סדום.
והב"ח – כאן מיירי בחצר שאין בו בית לפיכך אין היזק
ראיה.

קנג  -יד

.1רמב"ם :כותל שבין ראובן ושמעון אם היו שותפים בו,
זה חופר מצד זה ומכניס קורותיו כל שהן וזה חופר מצד זה ומכניס
קורותיו.
.2הגה :רשב"א :ואע"פ שהאחד הכניס והשני לא הכניס זמן ארוך  -יכול להכניס כשירצה
הואיל וחצי כותל שלו ,אין כל אחד יכול להכביד על הכותל רק כמנהג:

קנג  -טו

 .1רמב"ם :היה הכותל של ראובן לבדו ,אין שמעון יכול
להשתמש בו:

קנג  -טז

 .2חפר שמעון בכותל זה והכניס בו קורה אחת ,ושתק
ראובן ולא מיחה בו  -החזיק במקום הקורה ,אפילו היתה קטנה ורצה
שמעון להחליפה בקורה גדולה ועבה מחליף.
.3הגה :ובחזקת סולם ונעיצת קורות:
א .י"א דבעינן חזקה ג' שנים וטענה )טור)ר"ת( ,רא"ש ,ה"ה)תו"ס ,ר' יונה ,רשב"א( (.
ב.ויש חולקין בכל חזקות אלו ) טור)רשב"א ,גאונים ,רמב"ם( ,ה"ה )רמב"ן( (.

.2

ב"ב)ו :(.אר"נ – אחזיק להורדי )קורות דקות( לא
אחזיק לכשורי )קורות גדולות(.
√ורב יוסף – אפילו אחזיק להורדי אחזיק לכשורי.

פירש הרא"ש :כותל שהוא ידוע שהוא של ראובן
)שהוא בנאו לבדו( ושמעון שכנו סמך עליו הורדי וטוען
שקנה ממנו והחזיק ג' שנים – אין לו כוח לסמוך עליו
קורות גדולות ולהכביד על הכותל יותר ממה שהחזיק
קודם.
ולהלכה כרבי יוסף ,לפי שהקונה מחברו לבנות בכותלו
לא שכיח שיקנה לחצאין ,ולפי שעה הוצרך לקטנים.
√כ"פ הרמב"ם :חפר שמעון בכותל זה והכניס בו
קורה אחת ,ושתק ראובן ולא מיחה בו  -החזיק במקום
הקורה ,אפילו היתה קטנה ורצה שמעון להחליפה בקורה
גדולה ועבה מחליף.
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

.3

חזקות אלו.

א.רשב"ם :לחזקה זו )של נעיצת קורות( א"צ ג' שנים,
שא"צ ג' שנים אלא בדבר שיש בו חסרון קרקע
בשל חברו( כגון פתיחת חלונות ומרזב ומזחילה שהם
תשמישים גדולים ורגילים לכתוב עליהם שטר .אבל
תשמיש קטן כזה אין רגילים לכתוב עליו שטר ,הילכך
לאלתר הוי חזקה .מ"מ צריך טענה.
ב.והגאונים – אפילו הוצאת זיז ומרזב ומזחילה
והעמדת סולם לאלתר הוי חזקה ללא טענה ,דהוי
מחילה.
כ"ד הרמב"ם ,ה"ה)רמב"ן(.
ודעת התו"ס – בכל גוונא צריך חזקת ג' שנים וטענה.
כ"כ ה"ה ]ר' יונה ,רשב"א ,ראב"ד[.
)שמשתמש

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

בס"ד.

חו"מ
חלק ב9

הלכות נזקי שכנים
דיני הוצאות זיזים ומרזב ,והעמדת סולם ונעיצת קורות

קורה גדולה ועבה.
.2
ערוה"ש)לבוש( :דקים להו לרבנן

שכל מי שמבקש
רשות שיבנה בכותל חברו אינו מבקש על קורה זו ,אלא
מבקש סתם כפי כוחו וחוזק הכותל .ומה שלא הכביד עתה
מפני שלא הוצרך ליותר.

.3
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י"א ,,,וי"ח

סמ"ע :וקשה לקמן )קנה/לה( לעניין הרחקת נזקים פסק
כהרמב"ם שא"צ ג' שנים )וכאן לא הכריע הרמ"א( ?
ויש לחלק :דווקא גבי הרחקת גפת מהכותל או סולם
מהשובך וכל אינך הרחקות שהוא מזיק בדבר שלו ולא
נהנה בשל חברו כלום  ,הוי לאלתר חזקה ,דהרי המזיק
מוחזק והממע"ה .שהרי בא הניזק לסלק מרשות המזיק את
הנזק ועליו הראיה במחלקת רמב"ם*ר"ת מתי הוי חזקה,
וכ"ז שלא מוכיח הוי לאלתר חזקה )שמשאירים המצב כמות
שהוא(.
משא"כ בחזקת זיז או מזחילה או העמדת שסולם בחצר
חברו שמשתמש בשל חברו או נהנה מאור של חברו
)בפתיחת חלון( כאן המוחזק הוא הניזק ובספק על המזיק
להביא ראיה שהחזיק ,לפיכך היה מקום לפסוק כר"ת.
מ"מ הרמ"א לא הכריע כאן מפני שלא שייך המוציא מחברו
בתשמישים הנ"ל כמו בהרחקות.
והע"ש – ב קנ"ה )הרחקות( פסק דלאלתר הוי חזקה כיון
שאין אדם לחברו עושה כן ושותק.
משמע שהרמ"א פסק כן בכל הדינים.
וזה אינו.
והנתיבות – ולפענ"ד נראה לחלק.
בהרחקות – שעושה בשלו רק שמזיק לחברו במחילה סגי,
דהוי כאומר קרע כסותי והפטר )דמהני(.
משא"כ בזיז ומזחילה – שבא להחזיק בשל חברו דעת
הרמ"א הכריע דבעינן קניין קרקע לפירות ולכן צריך ג'
שנים וטענה ,היינו יטען שקנה.
גם בפתיחת חלון )קנד/ז( יש לחלק בשני אופנים :
א .כשיש היזק ראיה )שבלי ההזק היה פותח חלון עד
שירצה חברו לבנות כנגדו( ,ב )קנד/ז( א"צ ג' שנים
וטענה ,דכנגד ההזיק במחילה סגי.
ב .מחזיק בחלון שקנה האויר שלא יהא חברו יכול לבנות
כנגדו ,שם לא הכריע ,ואפשר שצריך ג' שנים וטענה.
חזקות אלו לדעת הרמ"א.
סיכום:
ט"ז – בכל המקרים כהרמב"ם דמיד הוי חזקה ,כ"ד הע"ש.

סמ"ע – רק ב קנ"ה פסק כהרמב"ם משום דעושה בשלו
אבל זיז וכיו"ב צריך ג' שנים.
ש"ך :וכיון שלפי הסמ"ע שאר מקומות נסתפק הרמ"א
א"כ הוי כל דאלים גבר.
ערוה"ש :ואם יש מנהג בעיר הולכים אחר המנהג,
ודוקא בחזקה בלא טענה אלא מטעם מחילה ,דמסתמא דעתו
כפי המנהג .כגון ב קנ"ה )שפסקנו שא"צ ג' שנים וטענה(,
אבל במקום שצריך טענה אין שייך מנהג.

י"א ,,,וי"ח
קצה"ח :למ"ד דמהני

חזקת תשמישים בלא טענה,

איך קונה זכות התשמיש ?
 נהי דשתיקה הוי מחילה ,מ"מ במה קנאו ,דבשלמאע"י טענה משכחת שקנאו בכסף שטר או חזקה ,אבל
בשתיקה ע"י מחילה איך קנה.
 בשלמא לרמב"ם ניחא ,דס"ל קרקע נקנה באכילתפירות ,אבל למ"ד לא נקנה באכילת פירות למה לא
יוכל זה לחזור בו ?
ולכן נראה לי :דאע"פ שאכילת פירות לא קונה ,היינו
שאינו קונה גוף הקרקע ,אבל אם נתרצו הבעלים להקנות
זל"ז לאיזה תשמיש ועשה זה השימוש – קונה לאותו
תשמיש שלא יוכל לחזור בו.

ב .וי"ח בכל חזקות אלו
פ"ת)שבו"י( :מי שמכר ביתו

ושייר לעצמו איזה
חדרים ועליה שעל גבו ידור בו כל ימי חיו ,ועשה שטר ע"ז
ושטרו בידו .והלוקח שינה חלק מהעלייה והקטין אותו
וכנס ממנו לתוך שלו ,והמוכר מיחה בינו לבינו.
ועתה כשתובע ללוקח כופר הלוקח שלא מיחה בו כלל
ומשראה ושתק הוי חזקה לאלתר.
תשובה :טענת ראה ושתק לא מהני כאן.
א .לפי הסמ"ע צריך חזקת ג' שנים.
ב .כשיש למוכר שטר על השימוש בכל העלייה לא מהני
טענת מחילה שהרי שטרו בידו )אע"פ שיש חולקים(.
מ"מ מידי ספק לא יצאנו ויכול המוחזק לומר קים לי .ובנ"ד
קרקע בחזקת בעלים ראשונים.
ועוד שאף בלא כל זה ,אף למ"ד מחילה מועלת כשיש לזה
שטר ,ה"ד שמחל בפירוש מפי עצמו או ע"י עדים ,אבל כאן
שהמוכר מכחיש שלא מחל – נאמן המוכר שהרי השטר
מסייעו.

קנג  -יז

 .1היתה הקורה סוכת עראי ,כל שלשים יום  -לא
החזיק בה סתם ,שהרי ראובן אומר "לא מחלתי והנחתיך אלא מפני
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

בס"ד.

חו"מ
חלק ב9

הלכות נזקי שכנים
דיני הוצאות זיזים ומרזב ,והעמדת סולם ונעיצת קורות

קנג 16 -

שהוא עראי" ,לאחר שלשים יום החזיק שאין זה עראי ,ואם סוכת החג
היא  -כל שבעת ימי החג לא החזיק לאחר שבעה החזיק.
א.ואם חיבר ראש הקורה בכותל בטיט מיד החזיק ,והוא שיביא ראיה
שראובן סייע עמו או ראה ולא מיחה:

.0

אמר רבינא – האי כשורתא
ב"ב)ו:(:
דמטללתא )סוכה( עד ל' יום לא הוי חזקה ,אח"כ הוי
חזקה.
ואי סוכה דמצוה עד ז' ימים לא הוי חזקה ,אח"כ הוי
חזקה.
ואי חיברה בטינא לאלתר הוי חזקה.

√.1כ"פ

הרמב"ם :היתה הקורה,,,

א.ואם חיבר ראש הקורה.,,,

אבל תו"ס והרא"ש – פירשוה לעניין כשיש
מחלוקת על בניית כותל בין שני חצרות )ב"ב פ .משנה(
מתי הוי חזקה ששילם ,אבל לעניין חזקה אפילו חברו
בטיט בעינן ג' שנים ולא לאלתר.

.1

לאחר ל' יום הוי חזקה.

סמ"ע :כ"ד הרמב"ם וסייעתו דלאלתר אחר ל' יום הוי
חזקה .אבל לר"ת וסייעתו גם בזו צריך חזקת ג' שנים.
וכתב הג"א – דהני ז' ימי החג הם בנוסף ל ל' יום ,דבעינן
בסוכה דעלמא דימי השנה.
ערוה"ש :פירוש אם עברו ל' יום ואח"כ באו ז' ימי החג
לא החזיק עד אחר החג ) 37ימים( .מ"מ ז' ימי החג
מצטרפים להשלים ל' יום )כלומר אם תחילה ז' ימי החג יש
לו עוד  23ימי סוכת ארעי(.

וי"א דסוכת החג כיון שנעשית למצוה אחר שעבר החג ולא
מיחה הוי חזקה ולא בעינן ל' יום )ב"י ,ט"ז( כיון דלא נחית
מעיקרא ע"ד רשות רק ע"ד מצוה.

א .שיביא ראיה.
קצה"ח :וקשה שו"ע)קנה/מג(

גבי פתיחת חלון ונזקי
הרחקה – טען הניזק לא ידעתי או מחיתי על הניזק להביא
ראיה .וכאן על המזיק להביא ראיה ?
כנה"ג – דווקא בדברים דלאלתר הוי חזקה בפתיחה ההיא
או בנעיצת קורה ,אבל כאן כיון שכל ל' יום הוי סוכת ארעי
ויכול לומר לא מחלתי והנחתיך כיון שהוא ארעי ואין חזקתו
אלא בגלל שחיברה בטיט על המחזיק להביא ראיה.
א"נ דווקא בדברים שקרוב לודאי שראה הניזק מיד ,אבל
בחיבור בטיט לכותל אפשר שלא הכיר ,ומה שלא מיחה כיון
שהיא סוכת ארעי.
ולפ"ז :אם החזיק אחר ל' יום או אחר סוכת החג אין המחזיק
צריך להביא ראיה.
והנתיבות – יש לתרץ,
דווקא בהרחקות נזקין שעושה הדבר בשלו רק שמזיק
לחברו א"צ להביא ראיה כיון שהוא מוחזק בשלו ,דחברו
הוי מוציא ועליו הראיה.
משאכ"כ שבא להשתמש בכותל חברו וחברו יש לו חזקת
מרא קמא על המחזיק להביא ראיה.

קנג  -יח .1מי שהחזיק בכותל זה בקורה אחת  -אינו יכול
להחזיק בקורה שנייה ,שהרי לא מחל לו אלא על אחת.
.2בד"א כשהודה שאין כותל זה שלו אלא של חבירו והוא מחל לו על
הכנסת הקורה זו ,אבל אם טען כותל זה אני שותף בה ,הואיל ונשתמש
בקורה אחת  -נאמן ומשתמש בכולה אחר שישבע שבועת היסת ,שהיא
שותף בכל הכותל.
א.הגה :וי"א דדוקא כשאומר שמתחילה היה הכותל שותף בין שניהם ,אבל אם מודה
שמתחילה היה של חבירו )כגון שהיה הכותל של חברו מעבר לרה"ר שחייב להודות שאינו שלו – סמ"ע(  -אין נעיצת קורות
ראיה על הכותל עצמה ,א .אא"כ עשה תקרה עליה )ריב"ש סי' ר"י מ"מ שם(.
ג.וי"א שאין לחלק ) בין אם עשה תקרה או לא(  ,והוי חזקה לחלק באבני הכותל אם תיפול ,אבל לא על
מקום הכותל.
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.1

ב"ב)ו :(.אר"נ – אחזיק להורדי )קורות דקות( לא
אחזיק לכשורי )קורות גדולות(.
√ורב יוסף – אפילו אחזיק להורדי אחזיק לכשורי.

פירש הרא"ש :כותל שהוא ידוע שהוא של ראובן
)שהוא בנאו לבדו( ושמעון שכנו סמך עליו הורדי וטוען
שקנה ממנו והחזיק ג' שנים – אין לו כוח לסמוך עליו
קורות גדולות ולהכביד על הכותל יותר ממה שהחזיק
קודם.
ולהלכה כרבי יוסף ,לפי שהקונה מחברו לבנות בכותלו
לא שכיח שיקנה לחצאין ,ולפי שעה הוצרך לקטנים.

אחזיק לכשורי.

רא"ש – הוי חזקה להכניס בכל הכותל באיזה מקום
שירצה או להכניס קורות גדולות וכבדות אע"פ שעד
עכשיו לא היו בו אלא קטנות ,לפי שהקונה מחברו רשות
לבנות בכותלו לא שכיח שיקנה לחצאין ולפי שעה לא
הוצרך .לפיכך החזיק בכל הכותל.
√והרמב"ם – מי שהחזיק בכותל זה בקורה אחת  -אינו
יכול להחזיק בקורה שנייה ,שהרי לא מחל לו אלא על
אחת.
ה"ה :שנראה שפשוט דאחזקי להורדי מיירי שהחזיק
בקורה אחת ,שאם מועיל להרבה קורות למה חולקים בין
גדולה לקטנה ,שיחלקו בין קורה אחת להרבה קורות.
ב"י – ול"נ כיון שהרמב"ם ס"ל שמתורת מחילה נגעו בה
קורה אחת שראה מחל ולא יותר ,מ"מ בקורה אחת אין
חילוק בין קלה לכבדה.
אבל לדעת הרא"ש שבא בחזקת ג' שנים וטענה שקנה
מחברו השימוש לא שכיח שיקנה לחצאין.

.2

רמב"ם :בד"א כשהודה שאין כותל זה שלו אלא
של חבירו והוא מחל לו על הכנסת הקורה זו ,אבל אם
טען כותל זה אני שותף בה ,הואיל ונשתמש בקורה אחת -
נאמן ומשתמש בכולה אחר שישבע שבועת היסת ,שהוא
שותף בכל הכותל.
א.וה"ה – וצ"ע ,חזקת קורה אחת לא מועילה לשימוש
בכל הכותל אא"כ החזיק ג' שנים וטענה )ולא לאלתר(.
ונ"ל דהרמב"ם מיירי שטוען שמעולם היו שותפים
בכותל ,ועד עכשיו לא הוצרכתי להשתמש.
וגם הריב"ש מתרץ הרמב"ם – דמיירי בכותל החוצץ בינו
לבין חברו שנאמן בטענת שותפות אף שנעץ רק קורה
אחת ,אבל בכותל הידוע שהיתה תחילה של אחד אין
נעיצת קורות ראיה על שותפות.
ואם עשה תקרה והחזיק בה ג' שנים ובא בטענת מכר –
נאמן.

ובנעיצת קורות

ב.
הר"י ברצלוני – אין נעיצת קורות חזקה על מכר.
√והרב יונה – אם נתן עליהם מעזיבה ובא בטענה יש
לו חזקה לנעוץ בכל מקום שירצה ,אפ"ה לא הוי חזקה
אלא לחלוק באבני הכותל ולא למקומם .ואם לא נתן
מעזיבה אף לאבנים אין לו חזקה ולא לנעוץ קורות
במקומות אחרים.
והרמב"ן – אם בא בחזקה וטענה הוי חזקה אף לגופו
של כותל ומקומו.
ג.והרא"ש – הוי חזקה אף לחלוק באבני הכותל אם
יפול  ,אבל למקומו לא הי חזקה.
]ט"ז :סיכום – בא בטענה ,ד' דעות

תו ָר ֶת ָך
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א .הר"י ברצלוני – אין מועיל נעיצת קורות לשום
דבר זולתי נעיצת קורות הללו ,ואפילו נתן עליו
תקרה.
ב .הרב יונה – נעיצת קורות לבד ס"ל כר"י
ברצלוני ,אך בנותן תקרה יש ראיה שלקח חצי כותל
)לנעוץ קורות בכל הכותל ,ולחלוק באבים ,אבל לא למקומם(.
ג .הרמב"ן – אף בנעיצה לבד הוי חזקה אפילו
למקום הכותל בבא בטענה ,כי זה כאכילת פירות.
ד .הרא"ש – אף בלא תקרה ס"ל כרב יונה )שזכה בחצי
אבנים ולא חצי מקום(
[.

.1

אינו יכול להחזיק בקורה שניה.

סמ"ע :והרמב"ם לשיטתו דשתיקה הוי מחילה ,מש"ה על
מה שראה מחל ומה שלא ראה לא מחל.
אבל לר"ת ,רא"ש וסייעתם – דבעינן ג' שנים וטענה שקנה
ממנו ס"ל שאם קנה קורה אחת יכול להכניס הרבה קורות,
משום שאין קניין למחצה )ב"י(.
ערוה"ש :אף לדעה דחזקה הוי מיד מטעם מחילה )שאז
מה שראה מחל ומה שלא ראה לא מחל( ,ולא יכול להחזיק
בשאר קורות  ,ה"מ כשבא בטענת מחילה ,אבל כשבא
שמעון בטענה שקנה מראובן חצי הכותל והוא שותף בה,
הואיל ונשתמש בקורה הוי חזקה על גוף הכותל כמו אכילת
פירות בשדה.

מחל לו אלא על אחת.
נתיבות :משמע שאם החזיק בכולם

ונתן תקרה – הכל

מחול וא"צ לשלם מה שנהנה.
וקשה :ב"ב)ד (:המקיף את חברו מ ג' רוחות ובא הניקף
וגדר הרביעית מגלגלים עליו את הכל כיון שנהנה .וה"נ כיון
שנהנה וזה חסר )שמכביד על כותלו( ישלם ?
וכן ב"ב)ה (.בנה כותל למעלה מד"א ,שאם סמך לו כותל
אחר דחייב לשלם כיון שנהנה .ה"נ ישלם שהרי נהנה ,אע"פ
שאין כופים אותו לסתור הקורות כיון ששתק מ"מ יתחייב
בתשלומים ?
ויש לחלק :דווקא במקום שיכל לעכבו מלעשות כמו כאן
ושתק נראה שמחל אף על התשלום .משא"כ במקיף את
חברו שלא יכל למחות במקיף ,מה שלא תבעו בתשלום מיד
אין ראיה שמחל על התשלומים.
וכן בכותל למעלה מד"א אם רוצה השני לסמוך לו כותל
ע"ד לשלם אין יכול לעכבו ,ומה שלא תבעו מיד אין ראיה
שמחל על התשלום.

.3

כשהודה שאין הכותל שלו

קשה :והרי יש לו מיגו שיכל לטעון שהוא שותף בכותל,
ונאמינו במיגו זה שיוכל לנעוץ קורות בכל הכותל ?
סמ"ע)ע"פ הריב"ש( – מיירי בשני בתים העומדים
בשני צדי רה"ר ,אחד של ראובן ואחד של שמעון והיה
סומך ראובן קורתו על בית של שמעון שאז ניכר לכל שאינו
שותף בכותל ,וזה כוונת המחבר "שהודה ,",,,ר"ל שחייב
להודות.
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שאל"כ )שהיה כותל בניהם( יהא נאמן שמחל לו על הכנסת
קורות במיגו שהיה אומר אני שותף.
וערוה"ש – אינו נאמן במיגו )כשטוען מחילה( שהיה יכול
לומר אני שותף ,כיון שטוען מחילה אנן סהדי שלא מחל לו
יותר מאחד )ב"ח ,ט"ז(.
וי"א – שאם באמת טען שמחל לו על הרבה קורות נאמן
מטעם מיגו.
מ"מ – לא משמע כן מהפוסקים ,דהוי כעין מיגו במקום
עדים דאין אדם מוחל הרבה.

אני שותף.
סמ"ע :ר"ל שדרים זה אצל זה והכותל בניהם ואין
יודעים של מי הוא.
וקצה"ח  -ע"פ כסף משנה ,מיירי בכותל שידוע שהוא
של ראובן לבדו ,אם טוען שמעון מחמת מחילה על הכנסת
קורה אין לו יותר מקורה אחת ,אבל כשטוען שהוא שותף
ופרע חלקו במחצית הכותל נאמן.
ר"ל דמיירי שהכותל נבנה על מקום שניהם שכבר קנה
חצרו של שמעון את הכותל ואינו אלא חוב נשאר עליו
במחצית הכותל ,וע"ז נאמן לומר פרעתיך .אבל אם הכותל
בנוי רק על חלקו של ראובן וטוען שמעון שפרע מחציתו
אינו נאמן שקנאו בכסף שטר או חזקה עד שיביא ראיה.
שאם כמ"ש הסמ"ע שאין ידוע של מי ,אף בלא קורה
הכותל בחזקת שניהם.
] סיכום :אם טען כותל זה אני שותף.
לפי הסמ"ע – היינו מחמת נעיצת קורות.
ט"ז ,קצה"ח – שטוען שקנה חלק בכותל ,שאל"כ אף
בלא טענת נעיצת קורות שניהם מוחזקים.
[.
כ"כ הנתיבות
והנתיבות – פירוש דברי הסמ"ע לעיל )אין יודעים של מי(
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מיירי שחצר שמעון סמוכה לכותל ביתו של ראובן ,ובלא
נעיצת קורות ברור שהכותל הוא של ראובן לבדו ,אבל
עכשיו ששמעון נעץ קורות בכותל ביתו של ראובן שניהם
מוחזקים בשוה כיון שלא ידוע של מי הוא.

שמתחילה היה שותף.
ערוה"ש :הסבר שיטת הרמ"א.
ויש חולקים בעיקר הדין וס"ל שאין נעיצת קורות ראיה על
קניין הכותל.
ולכן דווקא כשאין לראובן ראיה ברורה שהכותל שלו אז
שמעון נאמן שהוא שותף בכותל .אבל אם הכותל מוחזק
בחזקת ראובן ושמעון מודה שהיתה מתחילה של ראובן אין
נעיצת קורות ראיה על הכותל עצמו ,אא"כ עשה תקרה שאז
יש ראיה שקנה ממנו חצי הכותל ,שאל"כ לא היה מניחו
לעשות תקרה .ועכ"ז בלא שבועה לא נוטל שמעון כיון
שראובן מכחישו בברי.
ואף לסוברים שנעיצת קורות הוי חזקה מ"מ לא הוי חזקה
על מקום הכותל כשתיפול אלא בכותל עצמו כשעומדת או
לחלק האבנים כשתיפול.

א .שמתחילה היה הכותל שותף בניהם.
נתיבות :לסמ"ע הפירוש שהיו דרים זה אצל זה.
ולהט"ז שבא בטענת לקוח וטוען במפורש שלקח גם בכותל.

ב.
סמ"ע:

אא"כ עשה תקרה.

להרמב"ם מיד הוי חזקה ולהרא"ש ג' שנים.
וח' רעק"א – אף לרמב"ם בעינן ג' שנים ,דכל שהוא על
גוף הכותל לכו"ע בעינן ג' שנים.

עשו תקרה.
ט"ז :להלכה כהריב"ש שפסק כר' יונה בבא בטענה
דבעינן סמיכת תקרה ומעזיבה דווקא ,ואז יש לו החצי באבני
הכותל.

קנג  -יט  .1לשון הרמב"ם :היו קורותיו של ראובן בתוך הכותל,
ובצד שמעון מקומות חפורים להכניס בהם ראשי הקורות  -לא החזיק
בהן שמעון להכניס בהם קורות ,ואינו יכול לטעון שהוא שותף בו ,שהרי
אין לו בו תשמיש.
ויכול ראובן לטעון אני חפרתי מקומות אלו מצדך כדי שיהיו מוכנים עד
שתקנה ממני ,או שתבקש ממני ואמחול לך ,ותכנס הקורות בלא חפירה
בכותל כדי שלא יתמוטט כותלי בעת החפירה:

.1

ב"ב)ו :(.אר"ה – בי כוי לא הוי חזקה ,ואע"ג
דעבד לה הימלטי ,דיאמר לו לכי פייסת לא תתרע
אשיתאי.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

פרש"י :בי כוי – מקומות הנחת ראשי הקורות.
הימלטי – נסרים עבים שנותנים בצידי החורין להגין
על ראשי הקורות.

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

חו"מ
חלק ב9

בס"ד.
כ"פ הרמב"ם:

הלכות נזקי שכנים
דיני הוצאות זיזים ומרזב ,והעמדת סולם ונעיצת קורות
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היו קורותיו. ,,,

קנג  -כ

 .1ראובן החזיק בנעיצת קורות בכותל הידוע לחבירו,
ונפל אותו כותל וחזר הבעל ובנאו ,אין לו לנעוץ על אותו כותל חדש,
א.וכיון שכן אם היה רעוע ובא ראובן לשפצו ולתקנו ,חבירו יכול לעכב
ע"י.
.2הגה :מרדכי :ראובן שבנה יסוד חומתו בחצר שמעון חבירו טפחיים יותר מן החומה ובא
בטענה ובחזקה ,החזיק למעלה כל כנגד היסוד עד רום רקיע ,ואע"ג שהחומה אינה רחבה
למעלה ,איכא למימר שכונס לתוך שלו הוי ועכשיו הוא חפץ להחזיר החומה למקומה ,וצריך
להישבע שלא השיג גבול רעהו.
א.ונראה לי דזה דווקא במקום שאין מנהג ,אבל במקום שיש מנהג להרחיב היסודות כמו
במדינות אלו ,אין לו רק היסוד שהחזיק בו.

.1

רשב"א :ראובן החזיק בנעיצת קורות בכותל
הידוע לחבירו ,ונפל אותו כותל וחזר הבעל ובנאו ,אין לו
לנעוץ על אותו כותל חדש ,דפנים חדשות באו לכאן.
ומ"ש )בב"ב( אחזיק להורדי אחזיק לכשורי מיירי באותו
כותל ולא כותל אחר שחזר ובנה.
כ"כ נמ"י – שאם החזיק ונפל הכותל אלזא חזקה
ראשונה ,אא"כ החזיק תחילה בתקרה ומעזיבה.
א.רשב"א :וכיון שכן אם היה רעוע ובא ראובן
לשפצו ולתקנו ,חבירו יכול לעכב ע"י .דניח"ל דליסתור
כדי לסלק שעבודו.
ודמי לכריתות )קג (.תניא – מדור אלמנה שנפל אין
היורשים חייבים לבנותו.
כ"פ באה"ע )צד/ב(.

.2מרדכי:

ראובן
שמעון

על
.1
אותו כותל חדש.
סמ"ע :טעמו – דאלזא לה מקום שנשתעבד לו )הכותל(.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

ול"ד ל )קנד/ט( נפל הכותל שהחלון בו לא הפסיד זכותו
וכשיבנה הכותל יחזיר בו החלון !
דשאני הכא בנעיצת קורה שהשעבוד היה על הכותל והרי
אזדא לה .משא"כ בחלון שהשעבוד היה על חצר חברו
ליהנות מאורו.

על אותו כותל חדש.
הג' סמ"ע :נמ"י – אא"כ החזיק

תחילה בתקרה
ומעזיבה שאז ממשיך בחזקה אף בכותל החדש.
נתיבות – והיינו לדעת ר' יונה )יח2.ב( דבעשה תקרה יש
לו חזקה אף על מקום הכותל ] תימה שהטור)ר' יונה( ס"ל שאין לו
חזקה על מקום הכותל [ והרי המקום קיים.
אבל לדעת הי"א )הרא"ש( לעולם אין לו חזקה רק על אבני
הכותל ,ממילא כשנפלו האבנים אזל השעבוד.

אין לנעוץ.
ערוה"ש :אפילו לדעה

שצריך ג' שנים וטענה )שקנה
ממנו( הדין כן ,שהרי אף שקנה לא קנה מקום הכותל
)כמ"ש לעיל( אלא גוף הכותל והרי נפל.

2א .אין לו רק היסוד.
סמ"ע :שי"ל שלא קנה ראובן

משמעון רק מה שהיה
צריך לצורך היסוד להרחיבו ,ולא מה שעל גביו בשוה לו.

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

בס"ד.

חו"מ
חלק ב9

הלכות נזקי שכנים
חזקת חלונות ]ופתחים[ ,וכמה צריך להרחיק מהם

קנד 1 -

סימן קנד :חזקת חלונות ]ופתחים[ ,וכמה צריך
להרחיק מהם.
ובו ל"ב סעיפים

)ב"ב :ז ,כב ,נד ,נח ,נט ,ס ,קט .ב"ק :קיב(.

קנד  -א

קנד  -א  .1אחד מהשותפים בחצר שלקח בית בחצר אחרת ,אינו
יכול לפתוח פתחו לחצר השותפים שלו.
א ).טור :שכל אחד מבני החצר אין לו רשות לשנות כלל ,אלא כמו שבנאו או קנאו או ירשוהו
יש להם לנהוג בו(.

 .2ואפילו בנה עלייה על גב ביתו לא יעשה לה )פתח( לתוך החצר ,לפי
שמרבה עליהם את הדרך ,נעשה כמי שהיה לו שכן אחד ונעשו לו שכנים
הרבה.
א.אבל יכול הוא לבנות עלייה על גב ביתו בנין חדש ,ובלבד שלא תהא
פתוחה לחצר אלא לתוך ביתו.
ב.ואין צריך לומר שאם רצה לחלוק )ביתו( לשנים חולק ,כיון שאינו
פותח פתח אחר לחצר.
ג.בד"א שאם לקח בית בחצר אחרת אינו יכול לפתוח פתחו לחצר
השותפים ,בפותחו לחצר ממש ,אבל יכול לפתחו לתוך ביתו ,ד.והוא
שיסתום הפתח שהיה לו בחצר אחרת.
ה.ויש חולקין ,דאפילו לתוך ביתו אסור לפתחו )טור בשם הרא"ש(:
.1ב"ב)נט :(:משנה

– לקח בית בחצר אחרת לא

יפתחנו לחצר השותפים.

פרשב"ם :בית בחצר אחרת

– הסמוך לזה

החצר.

גמ)ס :(.והא קתני רישא לקח בית מחצר אחרת לא
יפתחנו לחצר מפני שמרבה עליהם הדרך  ,והכא מרבה
עליה הדרך ?
א"ר כהנא :מאי חדר שחלקו לשנים ,ומאי עלייה
אפתא.

לא יפתחנו – אף שיש לו חלק בחצר ,שהרי מוסיף
דיורין בחצר ומטריח על בני החצר ,שהרי מרבה עליהם
דריסת הרגל.

שיטות הראשונים
פרשב"ם :שחלקו – לא בנה ממש חדר ,אלא חלק

מ"ט ? מפני שמרבה עליהם הדרך.

ביתו שעשה מחיצה באמצעיתה להושיב שם דיורים
מרובים ,שהרי יכול למלאות ביתו דיורים.
אפתא – יציע ,שחולק ביתו ועולה דרך הארובה מהחדר
לעלייה.
]כלומר לפי רשב"ם :אין ראשי להוסיף עלייה או חדר ,רק
מוסיף בבניין רשאי למלאות ביתו
שחולק שאינו

גמ)ס:(.

פרשב"ם :שרוב בנ"א נכנסים ויוצאים עכשיו יותר
מתחילה וליכא צניעות כמעיקרא.

.2

ב"ב)נט :(:משנה – בונה חצר לפנים ביתו
ובונה עלייה ע"ג ביתו לתוך ביתו.
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

בס"ד.

חו"מ
חלק ב9

הלכות נזקי שכנים
חזקת חלונות ]ופתחים[ ,וכמה צריך להרחיק מהם

אכסנאים [.
והרמ"ה – אף שאינו מוסיף בניין אסור להוסיף דיורים,
ולא הותר עלייה וחדר אלא לצורך אוצרות.
ב"י :דעת הרמ"ה
א .להוסיף דיורים בכל גוונא אסור )אא"כ נתרבו בני
ביתו(.
ב .לחלוק ביתו לשנים לאוצרות מותר.
ג .לבנות מחדש אף שפותחו לביתו אף שהוא לאוצר
אסור.
√והרמב"ם – בנה עלייה ע"ג ביתו לא יעשה לה פתח
לתוך חצר לפי שמרבה עליהם דיורים ,אבל פותח לתוך
ביתו.
ב.ואם רצה לחלוק חדרו לשנים חולק.
א.והוא ע"פ שיטת הרי"ף כפירוש הרמב"ן :מאי חדר
אפתא ,פירוש שבונה חדר לפנים ביתו ופותחה לתוך
ביתו .וכן בונה עלייה ופותחה לתוך ביתו.
וטעמו :כיון שפותחו לתוך ביתו חשובים כחולק חדרו
דמסתמא עשויים רק לתשמישו.
ג.וכן בלוקח בית בחצר אחרת ופתחו לתוך ביתו ולא
לחצר השותפים ,וסתם פתח שהיה לו בחצר קודמת שרי.
ב"י :וקמ"ל שאף שיסתום הפתח מחצר האחרת וכולם
יעברו דרך חצר החדשה – אין יכולים לעכב בעדו כיון
שפתוח לתוך ביתו )משמע שאינו חייב לסתום(.
ד.ה"ה – והוא שיסתום הפתח שבחצר האחרת )משמע
שחייב לסתום(.
ה.אבל הרא"ש – כשלקח בית מחצר אחרת אף
לפתוח לתוך ביתו אסור ,מ"מ יכול לבנות עלייה או חדר
ולפתוח לתוך ביתו ,אע"פ שמוסיף בנין חדש.
ב"י :להלכה – כיון שהרי"ף הרמב"ם רשב"א ריטב"א
מסכימים לדעת אחרת ,והתוספתא מסייעתם – הכי
נקטינן.
ונראה שלרמב"ם אע"פ שאינו מחדש כלום בבית לא
רשאי להוסיף דיורים שאינם סומכים על שולחנו.

אינו יכול לפתוח פתחו.
.1
נתיבות :הקשה הרמב"ן – והרי אף בביתו שכבר נמצא
בחצרו אסור לפתוח פתח חדש ?
ותירץ דמיירי שסותם פתח שכבר יש לו ופותח כאן ,קמ"ל
שאף זה אסור.
ולפמ"ש הרמ"א)ד( שאסור לסגור בבית שבחצר פתח זה
ולפתוח אחר ! וי"ל דמיירי כגון שנתנו לו רשות לפתוח
פתח בחצר היכן שירצה ,ועכ"ז קמ"ל שאסור לעשות פתח
בבית שקנה מחצר אחרת.

א.
ט"ז:

וקשה ממ"ש הרא"ש – שנים שלקחו חורבה זה בנה בית וזה
בנה עלייה .ואח"כ רוצה בעל העלייה לבנות העלייה בעצים
כבדים יותר שיכול ,כיון שמתחילה יכל לבנות כן .א"כ ג"כ
שיוכל לשנות כיון שמתחילה יכל לשנות ?
וי"ל )נתיבות ע"פ הט"ז( – דווקא בפתח לא יכול לשנות,
שאף שהיה לו רשות מתחילה לעשות כמה פתחים ולא עשה
רק אחד ,כיון שכבר עשה חברו זכה במה שנשתמש שם
)שמראה על סילוק זכות שלו(.
משא"כ בעלייה אף שלא בנה עלייה כשהיה לו רשות יכול
עכשיו לבנות ,כיון שלא נעשה שום מעשה באחד מהם
שיהא מורה על סילוק זכותו בבניית העלייה.

.2

אפילו בנה עלייה.

סמ"ע :אפילו היא בנויה ופתוחה לביתו לא יכול עכשיו
לפותחה לחצר .ואח"כ הוסיף המחבר ואפילו בונה חדש
מותר שאינו פותחו לחצר.

אבל יכול לבנות עלייה.

א.
סמ"ע :ה"ה

שיכול לבנות בית חדש בחצר ופותח לתוך
ביתו אם נתנו לו רשות לבנות בשטח החצר ,אלא שע"ג
ביתו א"צ רשות בניה מבני החצר ובלבד שלא יפתח פתחו
לחצר.
נתיבות – וה"ד לצורך אוצרות ,דאילו להוסיף דיורים
אסור כמ"ש ס"ב.
כ"כ פ"ת)דגמ"ר(.

ד.
ש"ך:

והוא שיסתום הפתח.

כ"כ ה"ה דלא כהב"י.
באר הגולה – שלא יעשו בעלי החצר הקודמת קפנדריא
)קיצו דרך( דרך חצר השותפים )כ"כ התו"ס(.
כ"כ נתיבות.

ה.
סמ"ע:

ויש חולקים.

פירוש בבית שבחצר אחרת ,אבל בעלייה מותר
לפותחו לתוך ביתו.
והנתיבות  -וקשה  ,מ"ש לבנות בית חדש ע"ג עלייה
מותר לפותחו לתוך ביתו ,ולקנות בית חדש מחצר אחרת
אסור .מה לי בונה חדש או קנה מחדש ?
וי"ל דווקא ע"ג עלייה שנשתעבד החצר למקומות שהיו
שייכים לחצר והיה יכול לבנות מתחילה ,ולכן לא הפסיד
זכותו .אבל קנה מקום חדש שלא היה החצר משועבד לו
אוסר לפותחו אף לביתו לדעת הי"ח.

אלא כמו שבנאו.

משמע שמיירי בדבר שיכל לעשות קודם אלא
שעכשיו שכבר בנאו באופן זה אין לו כוח לשנות.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

קנד 2 -
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קנד 3 -

קנד  -ב

 .1אחד מהשותפים בחצר שהביא לביתו אנשי בית
אחרת  -יש לחבירו לעכב עליו מפני שמרבה עליו את הדרך.
א.וכן המשכיר ביתו לבעל הבית אחד ואח"כ הביא עמו קרוביו או
מיודעיו לשכון עמו כאחד בבית זה  -הרי המשכיר מעכב .א.ואם הם
סמוכים על שלחנו  -אינו יכול לעכב עליו לא השותף ולא המשכיר.
.2הגה :ויש אומרים דשותף יכול למלאות ביתו אכסנאים ודיורים ,כל שאינו מוסיף בנין
חדש )טור בשם רשב"ם ונ"י בשם הרי"ף והרמב"ן וריטב"א( ,א.מרדכי :אע"פ שחולק ביתו לדיורים ,ויש להן בית
הכסא אחד ביחד  -ולא יוכל השני למימר הם ממלאים לי הבית הכסא.
.3מרדכי :שנים שיש להם בשותפות בית אחד  -אין האחד יכול להרשות לאחרים להשתמש
בחלקו ,אע"ג דבחצר אין להקפיד בכהאי גוונא ,מיהו בבית קפידי אינשי.

.1

רמב"ם :אחד מהשותפים בחצר שהביא לביתו
אנשי בית אחרת  -יש לחבירו לעכב עליו מפני שמרבה
עליו את הדרך.
א.וכן המשכיר ביתו לבעל הבית אחד ואח"כ הביא
עמו קרוביו או מיודעיו לשכון עמו כאחד בבית זה  -הרי
המשכיר מעכב.
ב.ראב"ד :משיג ,חיי ראשי שדבריו סותרים זא"ז,
שכתב תחילה שבונה עלייה על ביתו ופותחה לביתו.
וכאן כתב מפני שמרבה לו שכנים ?
√וה"ה – אין סתירה ,מה שהתיר מתחילה דווקא
בדיירים הסמוכים על שולחנו ונטפלים עמו ,דכל כה"ג
יהי בתיך פתוח לרווחה.
אבל כשאין סמוכים על שולחנו ואין נטפלים כמו יכולים
לעכב עליו.
ב"י :מכאן נראה שלהרמב"ם אע"פ שאינו מחדש ולא
משנה דבר בביתו ,אינו רשאי להוסיף דיורים שאינם
סמוכים על שולחנו.

.2

רשב"ם)ב"ב קט :(.שחלקו לשנים – לא
שבנה ממש חדר ,אלא שחולק ביתו ועשה מחיצה
באמצעיתו להושיב שם דיירים מרובים ,שהרי יכול
למלאות ביתו דיירים.

1א .וכן המשכיר.
נתיבות :דווקא שותף מותר

למלאות ביתו  ,אבל לא
שוכר בזמן שכירותו )כמ"ש שטו/ג ,שטז/א(.

א.

ויש להם בית הכסא אחד.
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

פ"ת)דגמ"ר( :נראה לענ"ד דאין לך קפידא גדולה מזו
שצריך להמתין כשימצא נעול.
אלא כאן מיירי שיש להם כמה בתי כסאות רק שיש להם
חפירה אחת .וכ"ה במרדכי.

.3

אע"ג דבחצר אין קפידא.

סמ"ע :מרדכי – אע"ג דקי"ל כר"א )נדרים מו (.אחד
מהשוק שהיה מודר הנאה מאחד מהשותפים בחצר – מותר
להיכנס לחצר שאומר לתוך של חבריך אני נכנס .ה"מ
בחצר שהילוך חצר לא קפיד איניש ולכן מוותרים גם במודר
הנאה ,אבל הילוך בתוך הבית מקפידים
ועפ"ז פסק כאן הרמ"א.
ולא קשה ממ"ש המחבר )א( שלא יפתח פתח בית מחצר
אחרת לחצר זו מפני שמרבה הדרך .משמע שאף על הילוך
חצר מקפידים !
שאני התם שהוא הילוך תדיר מהבית שבחצר אחרת לחצר
זו ,משאכ"כ שמחמת הילוך בנ"א הבאים מהשוק לחצר
בקראי.

מיהו בבית קפדי.
סמ"ע :ואפילו לא דר השותף עמו בבית ,לפי שאינו רוצה
שיקלקלו חלקו בבית מחמת ריבוי הדיורים .שלא התירו
למלאות ביתו אכסנאים אלא כשהבית שלו לבדו.
ודוקא כשמרבה דיורים ,אבל כשלא מרבה דיורים אלא
מושיב אחר במקומו לא יכול השותף לעכב עליו ,ואפילו
אותו השותף גר שם ,ואין יכול לומר "עמך אני יכול לדור
ולא עם זה" ,שדוקא בשני שוכרים יכול לעכב )כמ"ש
יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ
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שטז/ב( ולא בשותפים בגוף הבית ,שהרי אם רצה יכול
למכור חלקו לאחר .ואם השותף לא יכול לגור עם זה יחלק
עמו הבית  ,מה שלא שייך בשני שוכרים.
לאפוקי הע"ש – שכתב טעמו ,יכול למחות בבית משום
שאין דעתו לסבול לדור עם זה.
והט"ז – קשה על הסמ"ע ,שבדין שני כתב שיכול להושיב
אחרים במקומו ,שהרי יכול למכור חלקו ,א"כ בדין הראשון
שאפילו שותף לא נמצא שם לא יכניס אחרים רבים בביתו,
ג"כ נאמר אם היה רוצה היה מוכר חלקו לרבים ?
אלא שהמרדכי מיירי שהוא גר שם אלא שמניח האחרים
להשתמש אצלו ,ואין הקפידא משום רבים אלא כיון שהוא
לא נסתלק ושמו עליו אין להוסיף אצלו אדם זר.

קנד 4 -

והנתיבות  -מ"ש הט"ז "יכול השותף למכור לאחרים
רבים"  ,הוא תמוה.
 איך ימכור לרבים כיון שמקודם קנו יחד להשתמשותשוה בשוה ,ועתה שימכור לרבים יהיה להם הרבה
חלקים בהשתמשות.
 ועוד מניין לו חידוש זה. ועוד שאם יכול למכור לרבים ,גם כשהוא נשארימכור לנוסף שיהיה שותפו ,דמה לי שנים או אחרים
או הוא ושותף.
ולכן נראה כהסמ"ע.

קנד – ג1

 .1לא יפתח אדם חלון לחצר חבירו ,ואפילו אחד
מהשותפים בחצר שבקש לפתוח לו חלון בתוך ביתו לחצר ,מעכב עליו
שותפו מפני שמסתכל בו ממנו .א.ואם פתח יסתום.
 .2ואם נתנו לו השותפים בחצר רשות לפתוח חלון או פתח  -רשאי ,והוא
שלא יפתח פתח כנגד פתח או חלון כנגד חלון.
א.הגה :ופתח כנגד פתח  -לא מהני חזקה ,והוא הדין בחלון נגד חלון
ויש אומרים  -בחלון נגד חלון מהני )טור בשם הרמ"ה(.
ב.נמ"י)ריטב"א( :ואם באו שניהם לפתוח בבת אחת פתח נגד פתח או חלון נגד חלון:
אם אחד מהן אינו חסר וחבירו נהנה  -כופין על מדת סדום.
ואם שניהם כאחד חסרים  -יעשו פשרה ביניהם.

)ב"י בשם רשב"ם(.

 .3אלא ירחיק משהו זה מנגד זה.
א.ואם הוא לחצר אחרת ,שנתנו לו רשות לפתוח פתח או חלון  -צריך
להרחיק מכנגד פתחו או חלונו של חבירו עד שלא יוכל לראות בו כלל.
.1ב"ב)נט :(:משנה

– לא יפתח אדם חלונותיו

לחצר השותפים.
גמ :אפילו לחצר חברו לא יפתח ,וחצר שותפים דנקט
לרבותא שאף שיכול לומר בלא"ה הייתי צריך להצטנע
ממני שיכולתי לראותך דרך פתח בתי ואין לך היזק חדש !
אפ"ה לא יפתח דא"ל אידך עד השתא לא הייתי צריך
להצטנע ממך בבתי ועכשיו אפילו בבית אני צריך
להצטנע מינך.

פרשב"ם:

כשהייתי בבית לא הייתי צריך להצטנע

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

ממך שלא תראני דרך חלונותיך ,ועכשיו תראני דרך
חלונותיך.
א"נ עד עכשיו כשהיית בביתך לא הייתי צריך להצטנע
ממך ,ועכשיו אף שאתה בבית תוכל להסתכל עלי.
א.ב"ב)שם( :ת"ר – מעשה באדם אחד שפתח
חלונותיו לחצר השותפים ובא לפני ר' ישמעאל ברבי
יוסי ,א"ל – החזקת בני החזקת.
√בא לפני ר' חייא אמר – יגעת ופתחת יגע וסתום.

.2

ב"ב)ס :(.משנה – לא יפתח אדם לחצר
השותפים פתח נגד פתח וחלון נגד חלון.
יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

בס"ד.

חו"מ
חלק ב9

הלכות נזקי שכנים
חזקת חלונות ]ופתחים[ ,וכמה צריך להרחיק מהם

קנד 5 -

גמ :מה"מ ? א"ר יוחנן – דא"ק "וישא בלעם את
עניו וירא את ישראל שוכן לשבטיו" ,מה ראה

א.
סמ"ע :טור – כיון שעשהו באיסור )איסור דאורייתא(.

? ראה שאין פתחי אוהליהם מכוונים זה כנגד זה ,אמר
הללו ראויים שתשרה עליהם שכינה.

ולפ"ז אף שיש עדים שמחל לו או שנתן לו שטר קניין ע"ז
לא מהני ,כיון שיש איסור בדבר.
אבל לי"א )הרמ"ה( – שבחלון נגד חלון מהני ,דס"ל
שהאיסור תלוי בקפידא ,אם מחל או הקנה מהני חזקה,
ואפילו פתח נגד פתח במחילה גמורה או שטר קניין מהני,
דלא עדיף מעשן או ריח בית הכסא.
נתיבות – מ"מ חזקת ג' שנים וטענה לא מהני ,לפי שאין
חזקת ג' שנים ראיה שמכר רק מחל ויכול לטעון סברתי
שאוכל לקבל ואינו יכול.

טור :אפילו נתנו לו רשות אסור.
ב"י – שאם לא נתנו לו רשות אף שלא זה כנגד זה אסור.
א.הרמ"ה :ואפילו חזקה לא מהני ביה ,כיון
שבאיסור עשהו ,מיהו דווקא פתח נגד פתח ,אבל חלון
נגד חלון דלא הוי קפידא – מהני חזקה.
ומהרשב"ם משמע – שבכל גוונא לא מהני חזקה,
שכתב :לא יפתח לחצר השותפים אפילו יש לו חזקה.
ב"י :וטעמו של הרשב"ם משום היזק ראיה אין לו חזקה.
בד"ה – ויתבאר לקמן )ס"ז( שהלכה כמ"ד יש חזקה
להיזק ראיה כל שידע הניזק ושתק.

.3

רשב"ם) :גבי פתח נגד פתח( א"צ להרחיק אלא
משהו זה מכנגד זה.

רמב"ן – ואע"ג דכי מרחיק משהו עדיין רואה אותו,
כיון שאין ראוהו דרך תשמישו תדיר אינו יכול לעכב
עליו ,שהרי אם ירצה להסתכל בהדיא יכול לעמוד בחצר
ולהסתכל עליו .לפיכך אינו יכול למחות שאין בו ריבוי
היזק.
א.אבל לחצר חברו ירחיק עד שלא יראנו כלל.

לא יפתח
.1
ח' רעק"א)מהריק"ש( :היזק שמיעה )שחברו שומע
מה שמדבר( לא שמענו ששמו היזק )ר"א מזרחי(.

לא מהני חזקה.

ב .כופים על מידת סדום.
נתיבות :ומיירי שאין לו ד"א לפני הפתח ,אבל אם זוכה
בד"א בפתח יכול חברו לעכב.
ואם לזה מעט חסרון ולזה הרבה ,אם זה משלים לו החסרון
המעט כופין על מידת סדום.
ודוקא כשאין בו רק חסרון מעות ,אבל אם יש לו חסרון
בגוף הקרקע יכול לומר הקרקע שוה לי דמים מרובים.

.3

ירחיק משהו ,,,עד שלא יוכל לראותו

סמ"ע :טעם החילוק )כמ"ש הרמב"ן( אע"פ שבחצר
השותפים עדיין יכול לראותו מ"מ כיון שאינו רואהו בהדיא
דרך תשמישו שרי ,ולהסתכל לדעת ממילא יכול להסתכל בו
מהחצר .משא"כ בחצר אחרת.
לאפוקי הע"ש שכתב טעמו – כיון שהם שותפים כבר אין
נזהרים כל כך זה מזה.

לא יפתח פתח נגד פתח.
.2
ערוה"ש :ושיעור הרחקה בין הבתים הוא שיעור שלא
יוכל לראות מפתחו או מחלונו לתוך חברו.

קנד  -ג2
 .1 2אבל פותח אדם לר"ה פתח בית כנגד פתח בית
וחלון כנגד חלון ,א.אם אינם גבוהים ארבע אמות ,מפני שאומר לו
"הריני כאחד מבני ר"ה שרואים אותך".
 .2הגה :והבא לבנות ראשון בעלייה ,אם חבירו שכנגדו יכול לעכב עליו לומר היום או מחר
אפתח גם כן ותעכב עלי  -ע"ל סי' זה סעיף יד טו וטז ויז.
 .3פתח לרה"ר ויש בזה היזק ראיה לחצר שבצד רה"ר שכנגדו – חברו יכול למחות בו ]תוספת
הסמ"ע – כ"כ הגה קנה/כא [.

.1

ב"ב)ס :(.משנה – אבל פותח הוא לרה"ר פתח
כנגד פתח וחלון כנגד חלון.
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

גמ:

דאומר לו – סוף סוף הא בעית אצטנועי מבני

רה"ר.
יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

חו"מ
חלק ב9

בס"ד.

הלכות נזקי שכנים
חזקת חלונות ]ופתחים[ ,וכמה צריך להרחיק מהם

פרשב"ם :בעי אצטנועי – שרואים בבתך דרך
רה"ר ורוכבי סוסים וגמלים רואים דרך חלונותיך.
א.רא"ש :לפיכך בעליה
אסור לפתוח כנגד חלון חברו שבעליה.

)שבני רה"ר לא יכולים לראות(

.2שו"ע)קנד/יד(:

הבא לפתוח ראשון בעלייה

שכנגד עליית חבירו:
לרבנו יונה – אינו יכול לפתוח אלא עד חצי עלייתו כדי
שיישאר השאר לכשנגדו.
ולהרא"ש ולהרשב"א – אינו יכול חבירו לעכב עליו
ולומר היום או למחר אפתח ותעכב עלי ,שרה"ר הפקר
הוא וראשון שפתח הוי כזוכה מהפקר:

.3

רמב"ן :אפילו חלוני הבתים גבוהים קצת ואין
בני רה"ר ההולכים שם יכולים להסתכל – אסור ,אע"פ
שהרוכבים יכולים להסתכל שאין זה תדיר.
לאפוקי הרשב"ם שפירש שכל שרוכבי סוסים
וגמלים יכולים לראות – מותר .כ"כ הרא"ש.
כ"כ ה"ה רשב"א ,רי"ו – כהרמב"ן.

קנד 6 -

חברו אסור אע"פ שאינו פתח נגד פתח.
כ"כ נמ"י ,מרדכי.

1א .אינם גבוהים ד"א
סמ"ע :ואם מתחיל תוך ד"א ,אף שגובהו נמשך למעלה
מד"א מותר לפתוח כנגדו )שהרי ממילא רואים אותו בני
רה"ר בקטע שלמטה מד"א(.
והש"ך – אין דבריו נכונים.
כ"כ נתיבות – שהרי רה"ר רואים אותו כשמשתמש רק
למטה אבל כשמשתמש למעלה לא רואים אותו ,ושכנו
רואהו אף כשמשתמש למעלה.

.3

ויש בזה היזק ראיה.

ש"ך :ר"ל שמזיקו בעניין שאין בני רה"ר מזיקים אותו,
כגון שהוא גבוה יותר מד"א מרה"ר ואין בני רה"ר מזיקים
אותו.

√ד"מ – מ"מ לכו"ע משמע שאם מזיק לו בראייתו
)ולפני זה לא היה לו היזק( אסור לפתוח פתח נגד פתח
אפילו רה"ר מפסיקו .ואפילו פותח לרה"ר ומזיק לחצר

קנד  -ג

קנד  -ג .1 3ולמבוי ,כל שיש למטה ממנו ג' בתים:
א .יש מי שאומר  -שדינו כר"ה ,ב.ויש אומרים  -שכל שאינו מפולש
אין דינו כרשות הרבים.
 .2ואע"פ כן לא יפתח אדם חנות כנגד פתח או חלון חבירו ,מפני שזה
היזק קבוע תמיד ,שבני ר"ה עוברים ושבים ואינם מביטים בו תמיד ,וזה
יושב בחנותו כל היום ומביט בפתח או בחלון חבירו ,לפיכך צריך
להתרחק עד כדי שלא יהא יכול לראות בו כלל
3

.3נמ"י :יש אומרים שצריך ליזהר אדם מלהסתכל בבית חבירו עד שהוא נתפס כגנב בראייה
ההיא כיון שאין לו טענה .

.1

דין מבוי מפולש.

ב.הר"י ברצלוני

– המפולש דינו כרה"ר ,ושאינו

מפולש דינו כחצר.
כ"ד הרא"ה ,ריטב"א.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

א.ה"ה)רשב"א( – אפילו מבוי שאינו מפולש ,כל
שיש למטה ממנו )לעומק המבוי פנימה( ג' בתים הרי הוא
כרה"ר ,דסוף סוף צריך להצטנע מן הרבים.
כ"כ נמ"י.

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

חו"מ
חלק ב9

בס"ד.
ת' הרא"ש:

הלכות נזקי שכנים

קנד 7 -

חזקת חלונות ]ופתחים[ ,וכמה צריך להרחיק מהם

אם צריך להיות רוחב רה"ר ט"ז אמה כרה"ר

של שבת ?
תשובה :א"צ ט"ז אמה ,אלא כיון שיש רשות לכל אדם לילך שם
אין אדם רגיל לעשות תשמיש צנוע פן יראוהו ,לפיכך מותר
לפתוח פתח כנגד פתח.

.2

תוספתא :וחנות אסור לפתוח כנגד פתח חברו
אפילו ברה"ר ,לפי שיושב שם תמיד ורואהו.
כ"כ רי"ף ,רא"ש ,רמב"ם.
ב"י – ולאו דווקא כנגד פתח רה"ר ,דה"ה כנגד חלון
ממש כל שמזיקו בראיה – אסור.

.3

כיון שאין לו טענה.

סמ"ע :הרמ"א בא ללמדנו שאף שאין לו כוונת הרואה
לראות ולהזיק ,וגם אפילו אינו רואה לשם  ,מ"מ אסור
לעמוד נגד בית חברו להסתכל שם ,מפני שנחשד בעיני
הבריות שעומד כדי לראות ,ונתפס עליו כגנב ,כיון שלדעת
בנ"א אין לו טענה למה עומד שם.

קנד  -ד

 .1היה פתח של אחד מהשותפים בחצר קטן ,אינו יכול
להרחיבו ,שהרי שותפו אומר לו "בפתח קטן אני יכול להסתר ממך
בשעת תשמיש ואיני יכול להסתר ממך בפתח גדול".
א.ואם היה הפתח גדול ,לא יעשנו שנים שהרי אומר לו "בפתח אחד אני
יכול להסתר בשנים איני יכול".
 .2אבל מי שהיה לו פתח קטן לר"ה ורצה להרחיבו ,או היה רחב ורצה
לעשותו שנים  -אין חבירו שכנגדו מעכב עליו ,ואין צריך לומר בני ר"ה
שאינם יכולים לעכב עליו.
א ).היה לו פתח גדול  -יכול לעשות שם פתח קטן ,אבל לא במקום אחר(

.1

ב"ב)ס :(.משנה – לא יפתח אדם לחצר
השותפים פתח כנגד פתח וחלון כנגד חלון.
היה קטן לא יעשנו גדול ,אחד לא יעשנו שנים ,אבל
פותח הוא לרה"ר פתח כנגד פתח וחלון כנגד חלון .היה
קטן עושה אותו גדול.
א .ואחד עושה אותו שנים:
גמ :לא יעשנו שנים – סבר רמי בר חמא
שהוא נוטל יותר מקום כנגד הפתח( בר ד' לישוייה בר תמניא
דקא שקיל תמניא בחצר ,אבל תרתי לשויה בר ארבעה
שפיר דמי.
√א"ל רבא – מצי אמר בפתח קטן אני יכול להצטנע
ממך ,בפתח גדול לא.

)שהסיבה

.2

משנה)ס :(.אבל פותח הוא לרה"ר פתח כנגד
פתח וחלון כנגד חלון ,היה קטן עושה גדול ,אחד עושה
שנים.
כ"פ הרמב"ם :אבל מי שהיה לו פתח קטן לר"ה
ורצה להרחיבו ,או היה רחב ורצה לעשותו שנים  -אין
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

)טור וב"י בשם הרמב"ם(:

חבירו שכנגדו מעכב עליו ,ואין צריך לומר בני ר"ה
שאינם יכולים לעכב עליו.
נמ"י – אף חלון כנגד חלון מותר לעשות ,אף שעד
עכשיו לא ידע חברו ,מעכשיו יזהר ממנו.
א.רמב"ם :רצה לשנות חלונו אפילו היתה גדולה
ורוצה לסותמה ולפתוח אחרת קטנה – בעל החצר מעכב
עליו.
טור – ודוקא שרוצה לפתוח קטנה במקום אחר  ,אבל
במקומה כיון שממעט בנזק הרשות בידו.
ה"ה :דעת הגאונים – כל שסותם זו ומגביה אחרת
כנגדה ממש )מעליה( – רשאי ,שהרי ממעט בנזק.
אבל דעת המחבר כדעת ר' משה גאון שאפילו לשנתה
למעלה אינו רשאי ,ויש לזה קצת ראיה.

.1

היה פתוח.

ש"ך:

ה"ה חלון שיש לו כל דין פתח.

יח ִתי:
ש ָ
ָ
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פ"ת)ת' אבקת רוכל( :ראובן רוצה לפתוח לגינתו
של שמעון חלון ולסותמו בזכוכית אטומה:
שמעון מתנגד בטענות –
א .זכוכית עלולה להישבר בקלות ועד שיתקנה יהא לו
היזק ראיה.
ב .היום או מחר כשירצה לבנות יתנגד ראובן בטענה
שהוא מאפיל על חלונו.

קנד 8 -

שאפשר לעשות לפניה רשת שלא תשבר מזריקת
אבנים.
ב .טענה שנייה שיעכב עליו כשיבוא לבנות – טענה היא
והדין עמו.
ולפ"ז :אם יכניס החלון לתוך שלו ד"א וגם החלון זכוכית
אטום שאין היזק ראיה רשאי.

תשובה:
א .זכוכית אטומה יפה אין ממנה היזק ראיה ,וגם אין
לחוש שתשבר שהרי במחיצת קנים מפסיק למנוע
היזק ראיה אף שעשוי להיסתר כמו זכוכית .ועוד

קנד -ה

 .1אחד מהשותפים בחצר שהיה לו פתח פתוח לחצר,
והיו לו שתי דלתות ,ורוצה לעשותה דלת אחת  -יש מי שאומר שאינם
יכולים לעכב עליו ,אע"פ שנפתח כולו תמיד ,משא"כ שהיה בשתי
דלתות.
א.הגה :אבל היו לו שני פתחים של שני אמות לא יוכל לעשות פתח אחד של ד' אמות

.1

נמ"י :לא יעשנו גדול – דווקא בגופו של פתח
דחייש לצנעה ,אבל לעשות משני דלתות דלת אחת לא
יכול למחות אע"פ שנפתח כולה תמיד מה שלא היה
כשהיו שני דלתות.

מותר
א.ב"י :ואסיקנא )שם( היו לו שני פתחים של שני
אמות כל אחד לא יוכל לעשות פתח אחד של ד' אמות.

אסור

ח' הגהות :בגמרא יש הפוך פתח של ד"א לא יעשנו
שני פתחים של ב"א כל אחד )ולא כמו שכתב הב"י(!
וכן תמה כנה"ג – שרק כשעושה ב' פתחים של ב' ב' לא
יעשה ,שאז יקבל ב"פ ד"א .אבל הפוך למה לא יעשה ?
ואפשר שכן היתה הגירסה שלהם בגמרא.

קנד  -ו

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

)גמ'(.

1א .של ב' ב' אמות.
סמ"ע :טעמו – שמפתח

גדול הראיה שולטת יותר
מאשר שני פתחים קטנים אף שההפסק בניהם קטן ,משא"כ
בשתי דלתות שיכול לפתוח כאחד כשירצה ,ולכן יכול
לעשותם דלת אחת.
א"נ  -בפתח גדול התשמיש מצוי יותר שיכול להוליך שם
משאות גדולות וצריך להצטנע יותר מאשר פתחים חלוקים.
משא"כ בשני דלתות שיכול לפתוח שניהם כאחד ולכן יכול
לעשות דלת אחת.
מ"מ הש"ך והט"ז – חולקים על דין זה ,שאינו בש"ס
וגם הוא תמוה )ערוה"ש – שהראיה שולטת בפתח קטן כמו
בגדול(.

של ב' אמות.
נתיבות :ומיירי ששני הפתחים הם במקום אחד רק מעט
הפסק בניהם .אבל כשהם בריחוק מקום ודאי אסור )כמ"ש
הרמ"א ס"ד שלא יכול לשנות מקום הפתח(.

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

בס"ד.

חו"מ
חלק ב9
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קנד 9 -

מי שבא לפתוח חלון לחצר חבירו בין חלון גדולה בין
חלון קטנה בין למעלה בין למטה ,בעל החצר מעכב עליו שהרי אומר
תזיק לי בראיה ,ואע"פ שהוא גבוה תעלה בסולם ותראה:
ב"ב)נח :(:משנה – חלון מצרית )קטנה( אין
לה חזקה ,וצורית )גדולה( יש לה חזקה.

גמ)נט:(.
אר"נ :למטה מד"א – יש לה חזקה ויכול למחות
למעלה מד"א – אין לה חזקה ולא יכול למחות.
√ורבי אלעיא אף למעלה מד"א אין לו חזקה
אבל יכול למחות.
]כלומר לרבי אלעא בכל גוונא יכול למחות [.
פרשב"ם :אף למעלה מד"א – אף שאין לו
חזקה יכול למחות ,שחושש שיקח שרפריפא
ויעלה ויסתכל .ור"ז לא חושש לזה.
כ"פ הרמב"ם :מי שבא לפתוח חלון לחצר
חבירו בין חלון גדולה בין חלון קטנה בין למעלה
בין למטה ,בעל החצר מעכב עליו שהרי אומר
תזיק לי בראיה ,ואע"פ שהוא גבוה תעלה

בסולם ותראה.
ב"י  -וס"ל כר"ת דרבי אעלא קאי אחלון מצרי,
אבל בצורי לכו"ע יש לו חזקה ויכול למחות.

תעלה בסולם ותראה.
קצה"ח)רמב"ן( :קשה מ"ש

הכא דחיישינן
לשרפריפא ואילו בחצר לא מחייבים אותו לבנות כותל רק
ד"א ולא חוששים לשרפריפא ! וי"ל דלא עשויים אנשים
להביא שרפרף לחצר .ועוד שבחצר ,חברו רואהו ומתיירא,
משא"כ בבית.
נתיבות – ולכן בכותל חצר יכול לעשות חלון למעלה
מד"א ,שאין דרך לעלות על שרפרף.

קנד  -ז

 .1הרי שפתח חלון לחצר חבירו ומחל לו בעל החצר ,או
שגלה דעתו שהניחו כגון שבא וסייע עמו ,או שידע הניזק ולא ערער -
הרי זה החזיק בחלון ,ואינו יכול אח"כ לחזור ולערער עליו לסתום.
הגה :כן ראוי להורות מאחר שכבר החזיק זה בחלון ,א.אע"פ שרבים חולקים וסבירא להו
דאין חזקה מהני בהיזק ראיה.
.2ת' הרא"ש :ואפילו למאן דאמר יש לו חזקה ,היינו לגופו של חלון דלא יוכל בעל החצר
לסתמו או למחות בו ,אבל הוא אסור לעמוד בחלון ולראות בחצר חבירו כדי שלא יזיקנו
בראייתו ,ובזה איסורא קא עביד ולא מהני ליה חזקה וזה יוכל בעל החצר למחות בו )כ"כ ב"י בשם
הרשב"א(.

 .3אבל כל זמן שאין לו חזקה יוכל לערער עליו וצריך לסותמו אע"פ שעכשיו א"צ לבנות
בצדו.
 .4ואי בעינן חזקה ג' שנים יש בו מחלוקת ,וכמו שנתבאר לעיל סי' קנג לענין זיזין ושאר
דברים כיוצא בו )וע"ל סי' קנה סעיף לה(:

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

חו"מ
חלק ב9

בס"ד.

.1
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חזקה על היזק ראיה.

√הר"י מיגאש

– יש חזקה להיזק ראיה

)ריב"ש

– כדאיתא ב"ב נח :חלון צורי יש לו חזקה ומפרש בהיזק ראיה(.

כ"ד הרמב"ם – שכתב הרי שפתח חלון לחצר
חבירו ומחל לו בעל החצר ,או שגלה דעתו
שהניחו כגון שבא וסייע עמו ,או שידע הניזק ולא
ערער  -הרי זה החזיק בחלון ,ואינו יכול אח"כ
לחזור ולערער עליו לסתום.
כ"פ הרא"ש.
א.אבל הרי"ף – אין חזקה להיזק ראיה ,וכמו
בעשן ובית הכסא שהם נזקי הגוף שאין להם
חזקה לעולם )ריב"ש – וההוא דחלון הצורי יש לה חזקה מפרש
הרי"ף שאין בו היזק ראיה ,וכגון שפתוח למקום שאינו מזיקו(.

כ"פ הרמב"ן – אין חזקה להיזק ראיה ,ומה
שיש בחלון חזקה הוא לענין שלא יוכל להאפיל
עליו.
כ"כ הרשב"א – אפילו היה הניזק מוחל וסובל
צריך לסגור החלון )ואין לו בזה חזקה( ,שהרי –
 כל שעה שמסתכל דרך החלון ומזיקו ועובראיסור ,וא"א לעולם לשמור על עצמו שלא
יסתכל.
 ועוד שיכול לומר הניזק סבור הייתי לקבלועכשיו איני יכול ,וכמו בעשן ובית הכסא
)ב"ב כג .ור"ת(.

.3הרא"ש:

י"מ – בא דאמרינן אין לו חזקה

בהיזק ראיה ,א"צ לסותמו רק ישכול לבנות
כנגדו.
√ולא נהירא – כיון שאין חזקה למה לא יוכל
לכופו לסותמו ,כיון שלפעמים יש לו היזק ממנו.

קנד 10 -

ת' ריטב"א :אף למ"ד יש חזקה להיזק ראיה ,ה"מ
בחלון הפתוח לחצר דבעל החלון מזיק לבעל החצר ובעל
החצר אינו מזיק לבעל החלון והו"ל לבעל החצר למחות.
אבל חלון נגד חלון או חצר השותפים בלא מחיצה אין
חזקה לכו"ע ,כיון ששניהם מזיקים זה לזה.

 .1ומחל לו בעל החצר.
סמ"ע :לא זו אף זו קתני.
ל"מ כשמחל בפירוש דמהני חזקה ,אלא אפילו בגילוי דעת,
כגון שסייעו ,מהני ואפילו לו סייעו כל שידע העניין ושתק
ה"ז החזיק.
ואף לרא"ש דבעינן ג' שנים מ"מ כשמחל בפירוש הוי חזקה
מיד.

מאחר שכבר החזיק.
סמ"ע :החזיק – לרמב"ם מיד ,לרא"ש – אחר ג' שנים,
מ"מ מהני חזקה להיזק ראיה )לאפוקי הרי"ף והרמב"ן(

.3

כ"ז שאין חזקה ,,,וצריך לסותמו.

סמ"ע :וקמ"ל שבעל החלון צריך לסותמו ,ולא שבעל
החצר יצטרך לסותמו.

אסור ,,,ולראות בחצר.
.2
ערוה"ש :אם אסור לו להסתכל בחצר אף שהחזיק ,א"כ
איזה היזק יש לבעל החצר שיכול למחות )שלא יבנה( שלא
יחזיק עליו ?
וי"ל דודאי אסור לו להסתכל מ"מ בעל החצר לא יכול
לסמוך עליו שלא יסתכל ,ולכן יכול למחות שלא יפתח.

קנד  -ח

ה"ה בפירוש הרמב"ם :בד"א שיש חזקה להיזק ראייה,
בעושה מעשה כגון פותח חלון על חצר חבירו ,אבל חצר השותפין אע"פ
שעמדו שנים רבות בלא מחיצה ,כיון דממילא בלא עשיית שום מעשה
הם מזיקים זה את זה בראייה  -אין להם חזקה וכופים זה את זה לעשות
מחיצה:
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

בס"ד.

חו"מ
חלק ב9

הלכות נזקי שכנים
חזקת חלונות ]ופתחים[ ,וכמה צריך להרחיק מהם

והרא"ש :כתב טעם אחר – טעם החזקה כיון
שלא מיחה הפסיד ,וה"ד כשהוא מזיק ואינו ניזק,
כגון חלון פתוח לחצר .אבל כשהוא מזיק וניזק,
כגון שאין מחיצה בחצר שכל אחד מזיק לחברו –
לא הוי חזקה ,שיכול לומר חששתי למחות כיון
שגם אני מזיקך והייתי ממתין שאתה תתבע.
ועוד שהיזק תדיר הוא ודמי לעשן ולא דמי לחלון.
קצה"ח – ונ"מ בין שני טעמי הרא"ש בהיזק
מהגג לחצר ,דבעל הגג מזיק לחצר ובעל החצר

קנד 11 -

אינו מזיק לבעל הגג :
לפי טעם ראשון – מהני חזקה.
לפי טעם שני – לא מהני שהיזקו תדיר ודמי
לעשן.
והנתיבות – לפי טעם המחבר גם בגג לא הוי
חזקה כיון דממילא בלא עשית שום משעה מזיק.

אין להם חזקה.
סמ"ע :אבל אם יש עדים שמחלו זל"ז – שוב אינם
יכולים לחזור בהם )טור בשם הרא"ש(.

קנד  -ט

ת' הרא"ש :הרי שפתח חלון לחצר חבירו וידע בעל החצר
ולא ערער ונפל הכותל שהחלון בו  -לא הפסיד זכותו ,וכשיבנה הכותל
יחזיר בו החלון )כ"כ הרמב"ן ,וכ"מ מהירושלמי(:
יחזיר בו החלון.
סמ"ע :ול"ד ל )קנ"ג/כ( ראובן שהחזיק בנעיצת קורות
בכותל הידוע לחברו ,ונפל הכותל וחזר חברו ובנאו – אין לו
לנעוץ בכותל החדש !

שכל שגוף הדבר שנשתעבד לא נמצא בעולם לא נשאר
השעבוד ,ובחלון נשתעבד החצר לחלון לאורה ,ואף שנפל
הכותל השעבוד נשאר .משא"כ בזיזים הכותל נשתעבד
לזיזים ,כשנפל הכותל הלך השעבוד ,ולכן אם נשבר הזיז
והכותל קיים יכול לנעוץ זיז אחר )כ"כ הרשב"א(.

קנד  -י11

 .1כיצד דינו של חלון זה שהניח לפתחה:
א .אם ראשו של אדם יכול ליכנס ממנה ,או שהיתה למטה מארבע אמות
אע"פ שאין ראשו נכנס ממנה  -אין בעל החצר יכול לבנות כנגדה או
מצדדין ,אא"כ הרחיק ארבע אמות כמו שיתבאר )בסכ"א(.
ב .היתה חלון קטנה שאין ראשו של אדם נכנס ממנה והיתה למעלה מד'
אמות  -בעל החצר יכול לבנות כנגדה או מצדדין ,שהרי טוען ואומר לא
הנחתיך לפתוח אלא מפני שהיא קטנה וגבוה ,אבל שתחזיק עלי עד
שארחיק הבנין לא הנחתי.
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

חו"מ
חלק ב9

בס"ד.
.1ב"ב)נח:(:

הלכות נזקי שכנים

קנד 12 -

חזקת חלונות ]ופתחים[ ,וכמה צריך להרחיק מהם

משנה – חלון מצרית אין לה

נמ"י :העיד ר"ת שרשב"ם חזר בו בסוף ימיו.

חזקה ,ולצורית יש חזקה.
איזו היא מצרית – כל שאין ראשו של אדם יכול
להיכנס לתוכה.
גמ)נט :(.אר"ז – למטה מד"א יש לו חזקה
ויכול למחות ,למעלה מד"א )מקרקעית הבית(
אין לו חזקה ואין יכול למחות.
ורבי אלעא אמר – אפילו למעלה מד"א אין לו
חזקה ויכול למחות ,שאמר לו לפעמים תעלה על
שרפרף ותראה אותי.

רשב"ם
ר"ת

הרא"ש :למטה מד"א  /למעלה מד"א –

1ב .ויכול לבנות כנגדה.
ח' רעק"א :לפי הרא"ש כיון שאין לו חזקה יכול לכוף

רשב"ם – קאי אחלון צורי שיש לו חזקה דווקא
למטה מד"א.
√ור"ת – קאי אחלון מצרי ,אבל חלון צורי שהוא
דבר שבקביעות אפילו למעלה מד"א יש לו
חזקה ,ואף בחלון מצרי אם הוא למטה מד"א כיון
שדרך הילוכו בבית רואה בחצר יש היזק ראיה
יש לו חזקה.
כ"ד הרב יונה ,רא"ש] ,רמב"ם[ ,רשב"א.

סיכום:

מתי יש חזקה  ,Vומתי אין חזקה X
חלון מצרי
למעלה
מד"א
X
X

למטה
מד"א
X
V

חלון צורי
למעלה
מד"א
X
V

למטה
מד"א
V
V

בעל החלון לסותמו.

קנד  -י22

 .1בד"א כשפתחה לתשמיש או כדי שיכנס בה הרוח,
אבל אם פתחה לאורה ,אפילו היתה קטנה ביותר וגבוה ביותר ,הואיל
ולא ערער  -החזיק ואין בעל החצר יכול לבנות כנגדה או מצדדיה ,א .עד
שירחיק ד' אמות כדי שלא יאפיל עליו ,שהרי מחל לו על האורה.
) .2ובעניין איזה חלון עשוי לאורה ,תלוי בעיני הדיין ולפי ענין החלון(

.1ב"ב)נט:(.

אמר שמואל – ולאורה אפילו

כלשהו יש לו חזקה.
פרשב"ם :חלון העשוי להיכנס ממנו אור ,אפילו
כלשהו יש לו חזקה ,שהוא קביעות שכל הימים
אדם צריך לאורה והיה לבעל החצר למחות.
כ"פ הרמב"ם :בד"א כשפתחה לתשמיש או
כדי שיכנס בה הרוח ,אבל אם פתחה לאורה,
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

)טור וב"י בשם הרשב"א(:

אפילו היתה קטנה ביותר וגבוה ביותר ,הואיל
ולא ערער  -החזיק ואין בעל החצר יכול לבנות
כנגדה או מצדדיה ,א .עד שירחיק ד' אמות
כדי שלא יאפיל עליו ,שהרי מחל לו על האורה.

אפילו כלשהו
ר"ת – אין לו שיעור .כ"ד הרמב"ם.
כ"כ הרשב"א – אין שיעור לחלון העשוי לאורה,
יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

בס"ד.

חו"מ
חלק ב9

הלכות נזקי שכנים
חזקת חלונות ]ופתחים[ ,וכמה צריך להרחיק מהם

כל שניכר לב"ד שנפתח לאורה יש לו חזקה בין
יש לו פיצמין או לא .לאפוקי חלון שנעשה ע"י
עכברים או מלחת.
וי"א – שיערו טפח.
כ"כ ת' מימון )העיטור( ,מרדכי.

.2

חלון העשוי לאורה

ר"ח – פירוש עשוי להכניס אורה במקום אפל.
ורשב"ם – שאין לו אורה ממקום אחר אלא
מכאן.
כ"כ הרמ"ה – שבלא חלון זה לא נופל אור בבית
זה כמו שאר בתים .אבל אם נופל אור אע"פ
שחלון זה מוסיף אורה – לאו עשוי לאורה הוא.
ובעל העיטור – עוד דווקא שניכר שעשייתו
לאורה ,כגון שצר מבחוץ ורחב מבפנים ,אבל
עשוי בשוה אינו עשוי לאורה.

קנד 13 -

והכל לפי ראות עיני הדיינים.

קטנה ביותר.
.1
הגר"א :משמע אפילו פחות מטפח.
אין ,,,לבנות כנגדה.
פ"ת)ת' שבו"י( :לראובן חלון

פתוח לגינה של
שמעון ,שמעון נטע אילנות סמוך לחלונו של ראובן
ומאפילים עליו ,האם מותר לקצוץ עצי פרי ?
תשובה :אין איסור בקציצת אילנות אלא דרך השחתה ,אבל
כשהאילנות מזיקים מותר לקצוץ .אך מעיקר הדין יש
להסתפק אם אילנות מיקרי מאפיל ,והכל לפי ראות עיני
המורה שאם האילן אב וגדול ומאפיל מאוד יכול למחות כמו
בניין.

קנד  -יא

 .1נמ"י :ויש אומרים דהא דיש חזקה לחלון דוקא
כשיש לה צורת הפתח )משלוש רוחות( או מלבן )מארבע רוחות( ,דבלאו הכי לא הוי
אלא כחור שחררוהו עכברים.
 .2ויש אומרים  -דהכל לפי ענין בני המדינה )ב"י בשם הרשב"א( וכנ"ל:

קנד  -יב1
 .1 1וכן מי שהיתה לו חלון מוחזקת ,ובא חבירו ובנה
כנגדה או מצדדיה בלא הרחקה או סתמה ושתק בעל החלון  -אינו יכול
לחזור ולערער לפתוח החלון או להרחיק הבנין שכיון ששתק מחל ,שאין
אדם עשוי שסותמים אורו בפניו ושתק אלא אם כן מחל.
הגה :א.ומיד הוי מחילה.
ב.וי"א שצריך טענה ,שאם בעל החלון יש לו שטר או ראייה על החלון ,צריך שיטעון זה
שקנאו וסתימתו ]בפניו[ הוא ראייה לדבריו.
ואם אין לו ראיה על החלון אלא החזקה שהחזיק לבד  -אין זה צריך טענה אחרת רק שיאמר
שחזקתו טעות היתה )טור בשם ר"ת והרא"ש(.
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

בס"ד.
.1ב"ב)ס:(.

חו"מ
חלק ב9

הלכות נזקי שכנים
חזקת חלונות ]ופתחים[ ,וכמה צריך להרחיק מהם

אר"נ – ולסתום לאלתר הוי

חזקה ,שאין אדם עשוי שסותמים אורו בפניו
ושותק.

טעמו:
רשב"ם – מדשתק הודה לו שלא החזיק כדין
מעיקרא.
ורמב"ם – כיון דשתק מחל לו הפתיחה.

לאלתר הוי חזקה.
א.רמב"ן – חזקת תשמישים  ,שאינו אלא נזק
אבל לא גוזל גוף הקרקע )זיזין חלונות וכו'( מיד
שמתברר נזקו הוי חזקה.
כ"ד הרמב"ם ,רמ"ה והגאונים.
ב.ר"ת – צריך ג' שנים וטענה ,חוץ מלסתום
חלון דהוי חזקה לאלתר ,שאין אדם שותק
כשסותמים אורו  ,מיהו טענה צריך.
שאם בעל החלון יש לו שטר או ראייה על החלון,
צריך שיטעון זה שקנאו וסתימתו ]בפניו[ הוא
ראייה לדבריו.

קנד 14 -

ואם אין לו ראיה על החלון אלא החזקה שהחזיק
לבד  -אין זה צריך טענה אחרת רק שיאמר
שחזקתו טעות היתה
כ"ד הרא"ש.
ב"י – מ"מ לשיטת הרמב"ם ליתא.

.2

ומיד הוי מחילה.

סמ"ע :זהו לכו"ע )רמב"ם ,ר"ת( .והחידוש לרמב"ם
)שאף שגם בשאר דברים הוי מחילה לאלתר( שבשאר
נזקים דווקא כשאנו יודעים שהרגיש בנזק ושתק ,משאכ"כ
דסתמא הרגיש.
וקצה"ח – חולק ,מסתמא אמרינן שידע והוי חזקה ,ורק
שיודעים שלא ידע לא הוי חזקה.
והחילוק בין לאלתר בשאר נזקים לסתימת חלון הוא:
דבשאר נזקים נהי שא"צ ג' שנים מ"מ בעינן שיעור זמן
שיוכל להתברר לניזק ,ואחר שיעור זה שוב לא נאמן הניזק
לומר שלא ידע.
אבל בסתימת חלונות – מיד שסתם הוי חזקה ,שמיד מתברר
הנזק.

קנד  -יב22

 .1מרדכי :וכל זה כשסתם בעל החצר ושתק בעל החלון ,אבל כשבעל
החלון בעצמו סתם חלונו לא הוי מחילה במה שסתמו לפי צורך שעה ,אלא אם פרץ פצימי
החלון שניכר שאינו רוצה לפתחו עוד ,או שבנה בנין גמור לפניו וכיוצא בזה.
.2ריטב"א :ואם בעל החלון אומר אני סתמתי ולא הוי מחילה ,ובעל החצר אומר שהוא סתמו
והוי מחילה  -בעל החלון נקרא מוחזק )ואינו יוצא מחזקתו אע"פ שנסתם(  ,ועל בעל החצר להביא
ראיה.
 .3ועיין לקמן )בסעיף כ( ובסי' קנה סעיף לה:

.3

ועיין לקמן ס"כ.

)שם( :ישראל שהיה לו חלון על הגוי וסתמו מבחוץ
והניחו פתוח לצד פנים .לאחר זמן מכר הגוי ליהודי וזה
רוצה לבנות מול החלון ובעל החלון מעכב – אין בעל החלון
יכול לפתוח החלון חזרה ,דכיון שסתם החלון גילה דעתו
שמוותר על האור .ועוד שהקונה מצא חלון סתום.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

סמ"ע – וקשה ,הרי כאן שיש מחלוקת אמרינן בעל החלון
נקרא מוחזק אף שהחלון סתום ?
וי"ל כיון ששם אין הגוי לפנינו ,שי"ל שאם היה לפנינו היה
מביא ראיה שהוא סתמה.
ויותר נראה שכאן מיירי שלא עקר פצימיו ולכן לא בא
לסתום לגמרי ,משא"כ שם שלא ניכרו פצימיו כלל.

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

חו"מ
חלק ב9

בס"ד.
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קנד  -יג

 .1מי שהיו לו חלונות למטה בכותלו ובא חבירו לבנות
בפניהם ,ואמר ליה אני אפתח לך חלונות אחרות בכותל זה למעלה מאלו
 הרי זה מעכב עליו ,ואומר לו בעת שתפתח החלונות תרעיד הכותלותקלקל אותה.
א.ואפילו אומר אני אסתור כל הכותל ואבנה אותו לך חדש ואעשה בו
חלונות למעלה ואשכיר לך בית שתדור בו עד שאבנה ,יכול לעכב עליו
שאומר לו אין רצוני שאטרח ממקום למקום .ב .אפילו אינו משתמש בו
אלא בעצים.
ג.רמב"ם :לפיכך אם לא היה שם טורח כלל ואינו צריך לפנות אינו יכול
לעכב עליו.
 .2רמב"ם :אבל בעל החלונות שרצה לשנות מקום החלונות בין למעלה בין
למטה ,אפילו היתה גדולה ואמר אפתח אחרת קטנה ואסתום זו בעל
החצר מעכב עליו ,וכן אינו יכול להרחיב בחלון כל שהוא.
 .3הגה:

מרדכי:

כותל שבין ראובן לשמעון והכותל של אחד מהן ,יכול לסתור כשירצה ואין

חבירו יכול לעכב:

.1ב"ב)ז:(.

ההוא גברא דהוה בני אשיתא

)קיר( אחרי כווי )חלונות( דחבריה .א"ל – אתה
מאפיל עלי א"ל סכרנא לך הכא ועבידנא לך כווי
לעיל מאשיתאי ,א"ל קא מרעת ליה לאשיתאי,
א"ל סתרנא לך לאשיתך עד דוכתא דכווי ובנינא
לה ועבידנא לך כווי בבנינא לעיל מאשיתאי ,א"ל
אשיתא מתתאה עתיקא ומלעיל חדתא לא
קיימא ,אמר ליה סתרנא לה עד לארעא ובנינא
לה ועבידנא לך כווי בגוה ,א"ל חדא אשיתא
חדתא בכוליה ביתא עתיקא לא קיימא ,א"ל
סתרנא לה לכוליה ביתא ובנינא לך כווי בבנינא,
א"ל לית לי דוכתא למידר בה ,א"ל אגירנא לך
דוכתא ,א"ל לא טרחנא.
אמר רב חמא בדין קא מעכב.
פרש"י :סרכנא לך הכא – אסתום חלונך כאן
ואפתח לך למעלה.
קמרעת לאשיתאי – כשתפתח חלונות תנוע
החומה מחמת המכה.
לא קיימא – שאין טיט חדש נדבק יפה בישן.
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

ציבי לתיבני – אע"פ שמשתמש בו בתבן והוא
לא גר שם ,יכול לטעון איני רוצה לטרוח להוציא
העצים והתבן.
כ"פ הרמב"ם.

1ג .אינו יכול לעכב עליו.
סמ"ע :טעמו דכופין על מידת סדום.
אפתח אחרת קטנה.
.2
סמ"ע :פירוש במקום אחר.
יכול לסתור כשירצה.
.3
סמ"ע :פירוש יכול לסותרו לצורכו

)נתיבות – כגון
שנבנה רק על מקום שלו ,שאל"כ כופין על מידת סדום(
ולומר לחברו נבנה יחד כותל אחר ובהוצאות נחלק.
ול"ק ממ"ש הרמ"א)ס"ס ט"ז( ראובן היו לו חלונות נגד
חצרו של שמעון וכותל בניהם ,ונפל הכותל ועכשיו ראובן
מזיק לשמעון – צריך ראובן לסתום חלונותיו אע"פ שעשאם
בהיתר !
דשאני כותל שנפל שראובן מזיק לשמעון ואין שמעון מזיק
לראובן ,משאכ"כ דשניהם מזיקים זל"ז.
יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

בס"ד.

חו"מ
חלק ב9
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קנד  -יד

 .1הבא לפתוח ראשון בעלייה שכנגד עליית חבירו:
א .לרבינו יונה  -אינו יכול לפתוח אלא עד חצי עלייתו כדי שישאר
השאר לכשנגדו.
ב.ולהרא"ש ולהרשב"א  -אינו יכול חבירו לעכב עליו ולומר היום או
למחר אפתח ותעכב עלי ,שרה"ר הפקר הוא וראשון שפתח הוי כזוכה
מהפקר:
.1הטור:

הבא לפתוח ראשון בעלייה שכנגד

עליית חבירו:
א .לרבינו יונה  -אינו יכול לפתוח אלא עד חצי
עלייתו כדי שיישאר השאר לכשנגדו.
ב.ולהרא"ש ולהרשב"א  -אינו יכול חבירו
לעכב עליו ולומר היום או למחר אפתח ותעכב
עלי ,שרה"ר הפקר הוא וראשון שפתח הוי כזוכה
מהפקר:
בד"ה :כ"כ נמ"י בשם ר' יונה.
משמע מדבריו שטעמו כמ"ד )סט"ז( שהבא
לפתוח חלון ברשות חברו שאין מזיקו עכשיו יכול
לעכב עליו ,שיאמר למחר אבנה ותזיקני.
והרא"ש חולק שם .וא"כ קי"ל כרבנו יונה.
מ"מ הרשב"א בת' שחולק על הרא"ש בסט"ז
כאן פוסק כמותו .משמע שאין קשר ביו
המחלוקת כאן לסט"ז.
ויש לחלק ששם פותח על רשות חברו וכאן
פותח לרה"ר ,ומפני שרה"ר הפקר כל הקודם
לפתוח זכה מההפקר.
ולפ"ז :י"ל דרבנו יונה מיירי במקום שנוהגים
להוציא זיזין וגזוזטראות לרה"ר דהוי כפותח
לחצר השותפים וכדברי הרא"ש )סט"ו( .ולפ"ז
אין מחלוקת בין רבנו יונה לרא"ש.

1א .עד חצי עלייתו.
סמ"ע :חצי ל"ד ,שהרי צריך

להרחיק יותר כדי שלא

ב.
סמ"ע:

שרה"ר הפקר הוא.

ומ"ש הרמ"א )סט"ז( אבל בפותח לרה"ר שאין
בידו למחות כלל ,לכו"ע אין לו חזקה !
התם אין לו חזקה לעניין שחברו יכול לבנות בשלו אע"פ
שמאפיל עליו.
והכא זכה מההפקר בראיה מתוך חלונו ואין כנגדו יכול
לפתוח חלון ולראות מתוכו.

ולרא"ש ורשב"א
נתיבות :באור מחלוקת בפותח חלון לרה"ר נגד עליית
חברו.
ר' יונה – ס"ל שהמלך משעבד האויר בשעת קניית
קרקעות לכולם בשוה ,והוי כשותפים.
והרא"ש והרשב"א – ס"ל שלא מכר ולא שיעבד האויר
כלל ,וכל הקודם זכה.

כזוכה מההפקר.
נתיבות :האם זכה באוויר רה"ר לעולם.
אף שקדם ופתח חלונות לרה"ר ,מ"מ לא זכה באוויר של
רה"ר לעולם.
שהרי )ריב/ב( קונה אויר חורבה לא נקנה לו )כיון שאין בו
ממש( עד שיקנה חורבה לאויר ,וכ"ש כאן בהפקר שאין
דעת מקנה.
רק שעיקר הטעם כיון שהפקר הוא יכול להשתמש באוויר
של הפקר ושוב חברו לא יכול לפתוח להזיקו.
ולפ"ז אם נשרף הבית וקדם השני ובנה ופתח חלונו לרה"ר
שוב אסור לראשון לחזור ולפתוח ,שעכשיו הראשון נקרא
מזיק.
מ"מ בכת"י – כתב שאין נראה כן מת' הרשב"א ,שאף
שנפל הכותל ,הראשון יכול לפתוח שוב.

יראנו שכנגדו.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

בס"ד.

חו"מ
חלק ב9
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זוכה מההפקר.
ערוה"ש :ולכן אם אח"כ רוצה שמעון לפתוח חלון כנגדו
אינו יכול שלא יזקינו בראייתו.
מ"מ אין לראובן חזקה גמורה כמו בפותח לחצר חברו ששם
לא יכול שמעון אפילו לבנות כנגדו להאפיל עליו .אבל כאן
יכול שמעון לבנות ברשותו אף שמאפיל על חלון ראובן
)כגון שאין ד"א ברה"ר(.
וטעמו :כשפתח לחצר חברו שחברו יכל לעכב למחות בו
ולא מיחה החזיק ראובן חזקה גמורה אף כנגד האפלה.
אבל כאן הרי שמעון לא הרשהו אלא שלא יכל למחות כנגדו
ואיך ימנע עכשיו שמעון לבנות ברשותו בטענה שמאפיל על
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ראובן בזה שמחזיק ראובן רשותו של שמעון.
דבשלמא שלא יכול לפתוח חלון כנגד ראובן שהרי מזיקו
ממש בראייתו )ודומה לבית ועליה של שנים וקדם בעל
העלייה ועשה אוצר ,דשוב בעה"ב לא יכול לעשות רפת של
בקר שלא יקלקל אוצרו ,אע"פ שלא החזיק בו מדעתו ,כיון
שעושה ביתו אוצרו שוב אין לאף אחד להזיקו(.
אבל להגביה כותלו אינו מזיקו בידיים אלא שממעט אורה
)סמ"ע בשם ת' הרשב"א(.

קנד  -טו ב"י – למד מהרא"ש :והני מילי במקום שאין אדם רשאי
להוציא זיזין וגזוזטראות מעלייתו לרשות הרבים ,אבל במקום שרשאי
להוציאם  -לא הוי האויר שלפני עלייתו הפקר אלא הוי כחצר השותפין,
וכשפתח זה חלונו כנגד אויר שלפני עלייה שכנגדה שלא כדין פתח ,כיון
שגם האחר יכול להוציא בניינו לרשות הרבים:
ת' הרא"ש :ראובן הוציא בליטת עלייתו
לחוץ ,וברוחב הבליטה מן הצד פתח חלון
והחזיק בו .אח"כ נמלך שמעון שכנו להוציא גם
הוא בליטת עלייתו .אומר ראובן לשמעון הרחק
ממני ד"א כדי שלא תאפיל עלי ?
תשובה :אין לראובן חזקה כיון שלא היה לו ממי
לקנות כיון שפתח לרה"ר ,ולכן א"צ שמעון
להרחיק ,אומנם ראובן פתח בהיתר וזכה
מההפקר ואין שום אדם יכול לסלקו.
מיהו אם מנהג המקום שכ"א מוציא זיזין
וגזוזטראות לרה"ר ואין יכולים למחות בו ,א"כ
הראשון לא ברשות הוציא ,דהאויר כחצר
השותפים ,ומה שלא מחה שמעון עד עכשיו כיון
שלא היה מזיק לו.
הילכך אין לראובן חזקה ,ושמעון יכול לבנות ללא
הרחקה.

שאין אדם רשאי להוציא זיזין.
סמ"ע :תימה סי"ד מיירי בחלונות וכאן מיירי בזיזין
)ומה שייך "הני מילי"( .ועוד ב סי"ד מיירי בזה כנגד זה
וכאן מיירי זה בצד זה.
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

ולכן נראה לי שדעת הרא"ש בסי"ד דהוי כזוכה מההפקר
מיירי בין לעניין חלון נגד חלון ובין לעניין הוצאת זיזין
בצידו .וע"ז כתב "וה"מ במקום שאין אדם רשאי ,,,אבל
במקום  ,,,שלא כדין פתח" ,ור"ל מש"ה גם השני יכול
להוציא זיזין ולהאפיל על הראשון בחלון שפתח עד שיעשו
פשרה בניהם.
כ"כ נתיבות.
וערוה"ש – ולי נראה,
לעניין מ"ש ראובן זכה באויר שברה"ר ,ששמעון כנגדו לא
יכול לפתוח חלון כנגדו ,מ"מ יכול להאפיל עליו )סמ"ע
בשם הרשב"א( ,וע"ז בסעיף זה כתב דהוי כחצר השותפים.
ור"ל מ"ש דעת הרשב"א והרא"ש )סי"ד( שהראשון זכה
בפתיחתו מההפקר וממילא שמעון לא יכול אפילו להאפיל
עליו ,ה"מ כשלא היה רשות לשמעון להוציא זיזים שאז
זוכה ראובן לכל הדברים ,ואף ר' יונה יודה לזה .אבל
במקום שיש לשמעון רשות לבנות זיזים ,נהי שראובן זכה
באוויר למנוע משמעון לפתוח כנגדו חלון ,מ"מ לא יכול
למנוע משמעון מלהאפיל עליו ,ולעניין זה הוי כחצר
השותפים.
שאם לא היה לו רשות לשמעון להוציא זיזים )שיש מקומות
שמונעים זאת ,לאפוקי מחלונות שלכל אחד יש רשות
לפתוח נגד אויר רה"ר( ממילא זכה ראובן בכל ויכול אף

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

בס"ד.

חו"מ
חלק ב9
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למנוע שמעון מלהאפיל עליו ,אבל אם היה לשמעון רשות
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רשאי שמעון להאפיל ע"י זיזים וגזוזטראות.

קנג – טז1

 .1דעת הרא"ש שהפותח חלון לרשות חבירו
שעכשיו אינו מזיקו בהיזק ראייה ,אין שכנו יכול לעכב עליו בטענה
שהיום או למחר יבנה הוא המקום ההוא ויזיקנו זה מחלון זה בהיזק
ראיה ,מפני שכיון שעכשיו אינו מזיקו אינו יכול לעכב עליו דזה נהנה וזה
אינו חסר הוא ,וכיון שאינו יכול לעכב עליו אין לו חזקה וכשיבנה הלה
יכפנו לסתמו כדי שלא יזיקנו בהיזק ראייה ,וכן יכול לבנות כנגד אותו
חלון בלא הרחקה.
א.ועל פי הדברים האלה פסק  -בראובן שהוציא עלייתו לחוץ ופתח בו
חלון ,ולסוף נמלך שמעון שכנו שכנגדו להוציא גם הוא בליטת עלייתו,
וטוען ראובן שירחיק בניינו מכנגד חלונו כדי שלא יאפיל ,שהדין עם
שמעון .מפני שכיון שמנהג המקום שרשאי להוציא זיזין וגזוזטראות
לרשות הרבים ,הוי כחצר השותפין וכשפתח ראובן חלונו כנגד האויר של
עליית שמעון שלא כדין פתח ,כיון שגם שמעון היה יכול להוציא בניינו
ועד עתה לא היה שמעון מקפיד כי לא היה מזיק לו ולכן לא היה יכול
למחות בידו ,הילכך אין חזקה לראובן ויכול שמעון לבנות כנגד חלונו,
ב .ומטעם זה פסק בראובן שבא לפתוח חלון לחורבת שמעון ,אינו יכול
למחות בו כיון שאין מזיקו ,וכיון שאינו יכול למחות בו אין לו חזקה,
לפיכך אם נמצא חלון פתוח לחורבה אין לו חזקה ,אם לא שיביא עדים
שהחזיק בו קודם שנעשה חורבה.
ג.ואדם שיש לו חלון פתוח לרשות חבירו ונחרב ,טוב הוא שיעמיד עדים
שהחזיק בחלון זה קודם שנחרב המקום ויכתוב עדותם להיות בידו
לראיה )דשמא לאחר זמן יבנה זה חורבתו לפני חלונו ,ויאמר בנית חלונך לאחר שנעשה חורבה ולא הייתי יכול למחות בך,
ואין לך חזקה(.
ד.ומטעם זה פסק בגגים שהם מכוסים רעפים ואין עליהם תשמיש
שיכול לפתוח עליו חלון ,ואם אחר זמן יפתח זה גגו ויכול לראות מאותו
חלון לחצר כופהו לסותמו.
ה.הלכך חלון הפתוח לחצר חבירו והוא במקום גבוה ,ובא חבירו לבנות
תחתיו ולעשות על הבנין גג של רעפים ואותו הבנין מנעו מלהסתכל
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בחצר ,יכול למחות בידו מלעשות הבנין והגג ,כי יאמר לו היום או למחר
תסתור הבנין שלך ותכפיני לסתום חלוני ,כי תאמר אין לך חזקה כי היה
פתוח על גגי ,ואני לא אוכל למצוא עדים שהחזקתי בו בעוד שהייתי יכול
להסתכל בחצרך.
.1הרא"ש:

ראובן שבא לפתוח חלון לחורבת

שמעון ,אין שמעון יכול למחות בו כיון שעכשיו
אין מזיקו ,וכיון שאין יכול למחות אין לו חזקה.
לפיכך אם נמצא חלון פתוח לחורבה אין לו
חזקה ,אא"כ יביא עדים שהחזיק בו ג' שנים
קודם שנעשה חורבה.
ואדם שיש לו חלון לרשות חברו ונחרב המקום,
טוב שיעמיד עדים שהחזיק וקדם שנעשה
חורבה ,דשמא לאחר זמן שיבנה חורבתו יאמר
פתחת החלון על החורבה ואין לך חזקה.
וכן גג שלנו המכוסה ברעפים שאין עליו שימוש
יכול לפתוח חלון ,ואם לאחר זמן יסתור זה גגו
ועתה יוכל לראות לחצר כופהו לסתום חלונו.
הילכך חלון הפתוח לחצר חברו ובא חברו לבנות
בניין עם גג ועכשיו ימנעו להסתכל ,יכול למונעו
כי יאמר "לאחר זמן תסתור ותכפני לסתום
החלון בטענה שהחזקתי בחלון על גגך שאין לי
חזקה ,ולא אוכל למצוא עדים שהיתה לי חזקה
עוד קודם".

דעת הרא"ש.
.1
נתיבות :מיירי דווקא בחלון

מצרי )קטן( שאינו דבר
קבוע ,אבל בחלון צורי שהוא דבר קבוע אף לרא"ש יכול
למחות אף שאין היזק ראיה )והוי חזקה אם לא מיחה(.
והראיה מרבי זירא )ב"ב שם( דס"ל שבחלון צורי אף
שהגביה מד"א ואין בו היזק ראיה שיכול למחות והוי חזקה,
כיון שהוא קבוע.
ודס"ל לרא"ש שבחלון מיצרי שאינו קבוע והכל תלוי רק
בהיזק ראיה ,כשאין היזק ראיה לא יכול למחות אבל בצורי
שהוא קבוע אף כשאין היזק ראיה יכול למחות.

והוא במקום גבוה.

ה.
סמ"ע :דאילו במקום נמוך אינו יכול לבנות תחתיו משום
שיציץ בחלון מהבניין.

קנד – טז2

 .1אבל הרשב"א כתב שראובן הבא לפתוח חלון על
חצר שמעון במקום שאינו מזיקו עכשיו בהיזק ראיה ,ושמעון טוען שהוא
יבנה בשלו היום או למחר ויזיקנו בראייה ,שהדין עם שמעון לעכב על
ידו ,דלא בעי למיקם בהדיה למחר בדינא ודיינא כשיבא לבנות,
א.ואפילו אם רצה לכתוב לו שטר הודאה בכך אין שומעין לו ,דנמצא זה
צריך להיות שומר שוברו מהעכברים.
ב.וכן דעת הראב"ד ,ולזה הסכים הריב"ש וכתב שכן דעת הרבה
האחרונים ,וכן דעת רבינו יונה והרמב"ן והכי נקטינן,
ג).ובמקום שיש מנהג הולכין אחר המנהג(

)ריב"ש סימן תע"ב(

 .2ומיהו כתב הרמב"ן שנ"ל שאינו יכול להחזיק עליו ,הואיל ואינו
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מזיקו עדיין.
א.הגה :ד"מ  -ואפילו למאן דאמר שיש לו חזקה הואיל והיה יכול למחות ,הני מילי בפותח
לרשות חבירו ,אבל בפותח לרשות הרבים וכדומה שאין בידו למחות כלל לכולי עלמא לא הוי
חזקה.

.1אבל הראב"ד:

אף בפותח חלון על

חורבתו חברו יכול חברו לעכב עליו אע"פ
שעכשיו אינו מזיקו ,כיון שאם בא לבנת מזיקו
וסתם חורבות עשויות להבנות.
כ"ד הריב"ש – שכיון שחלון עשוי בתכונה
להזיק אם אח"כ זה יבנה חורבתו נמצא זה מזיק
ויקשה עליו לסתום החלון ויצטרך להתעצם עמו
בדין.
כ"ד הרשב"א ,רמב"ן ,ר' יונה.
ב"י :כיון שהרבה ראשונים חולקים על הרא"ש
הכי קי"ל.

.2

יכול למחות עליו.

√רמב"ן – מ"מ אם לא מחה אין לבעל החלון
חזקה ,הואיל ואינו מזיקו.
ר' יונה והרא"ש – כיון שיכול למחות ,אם לא
מיחה הוי חזקה.

.2

שאינו יכול להחזיק עליו.

סמ"ע :אע"ג שיכול למחות בדבר שאינו מזיקו עכשיו על
שם העתיד ,מ"מ אם לא מחה אין לבעל החלון חזקה ,שיכול
להתנצל שלא רצה למחות בו כל זמן שאינו מזיקו.

שאינו יכול להחזיק.
פ"ת)ת' רעק"א( :אף שאין לו חזקה שאם יזיקנו חייב
לסתום ,מ"מ יש לו חזקה שכ"ז שאינו מזיקו אינו יכול
להאפיל עליו .והאחרונים סתמו במקום שהיה להם לבאר.
מ"מ רו"פ חולקים על הרמב"ן ,דס"ל דהוי חזקה ,אף בשעה
שיזקנו וא"צ לסתום .וכ"ד הרמב"ן עצמו בסוגיה.
ומזה נראה שהרמב"ן מסתפק ,ולא אתא ספיקא של הרמב"ן
ומוציא מידי ודאן של רו"פ.

א.

סמ"ע :פירוש ויכול חברו שגר כנגדו לבנות כותל
ולהאפיל עליו אף שאין רה"ר רחב ד"א )שאז יש בעיה של
האפלה( ,ואף שבכה"ג אין יכול לפתוח חלון כנגדו.
וכתב הרשב"א – טעם החילוק )בין האפלה לפתיחת
חלון( :
פעמים אין אדם רשאי לשעבד במעשיו קרקע חברו שלא
מדעתו ,ופעמים רשאי.
כגון הבית והעלייה של שנים ,וקדם בעה"ב ועשה אוצר
בעלייתו ,אין בעל הבית יכול לפתוח תחתיו רפת של בקר
לפי שמזיק לאוצר בריח .ואף שבקדמותו של בעל העלייה
נשתעבד בעה"ב ביתו לזה.
ומה החילוק ?
כל שמזיק לחברו במעשיו או שמוציא זיז בקרקע חברו
)שפולש לתחום חברו( – אינו רשאי .אבל כשאינו מזיקו
כלל וגם משתמש רק בשלו )כגון אוצרות בעליה( רשאי,
ומה שהשני צריך להרחיק )הרפת( כיון שאינו רשאי
להזיקו .לפי שזה שעשה אוצר לא הזיקו ברגע העשייה וגם
לא פלש לתחום חברו.
ולפ"ז הפותח חלון על חצר חברו למעלה מד"א שאינו מזיקו
ועכשיו רוצה בעל החצר לבנות קיר ולהאפיל ,אף שבעל
החלון עשה בשלו ואינו מזיקו מ"מ כיון שלקח מאויר חצר
חברו שלא ברשות )והוי פולש( אינו רשאי להשתמש שלא
מדעת חברו )ולכן יכול חברו להאפיל עליו( ול"ד לאוצר
שלא לקח מחברו כלום.
ומעתה הפותח חלון לרה"ר ה"ז זריז ונשכר ואין חברו
שכנגדו יכול לעכב עליו ,שהרי אינו פותח לרשות חברו ולא
משתמש בשל חברו כלום .לפיכך אין חברו רשאי לפתוח
חלון כנגדו שהרי מזיק לחברו )וכמו שלא יכול בעה"ב
לעשות רפת להזיק לאוצר(.
אבל כשכנגדו בא להגביה כותלו ומאפיל עליו אינו נמנע,
שהרי לעניין אורה בעל החלון פלש לשל חברו )שהרי אורה
ד"א ,וברה"ר יש פחות מד"א( שאומר לבעל החלון אינך
רשאי להשתמש ברשותי שלא מדעתי.

לרה"ר ,,,לא והי חזקה.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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קנד – טז33

 .1הגה ראובן שהיו לו חלונות בביתו נגד חצירו או גינתו של חבירו
וכותל ביניהן ,ונפל הכותל ועל ידי זה ראובן רואה לרשות חבירו -,צריך לסתום חלונותיו
אע"פ שעשאם בהיתר .כן כתב הרא"ש בתשובה )הביאו הטור סכ"ב(.
א.מיהו אם היה בית מפסיק והיה גם כן של ראובן ,או של אחר שהיה רואה מאותו בית
לרשות חבירו ,ונפל ועל ידי כך רואה מבית אחר  -אין צריך לסתום חלונותיו ,דמאי שנא
שרואין מבית זה או מבית אחר )טור שם(.
.2ב"י)הגאונים( :מיהו יש חולקין  -וסבירא להו דהיזק ראייה מיקרי היזק דממילא ,ומאחר
שעשה בהיתר על הניזק להרחיק עצמו ,ועיין לקמן סימן קנה:

.1ת' הרא"ש:

ראובן יש לו בית כנגד גינת

לוי ובית של שמעון מפריד בניהם ,ולאחר זמן
מכר שמעון ביתו לראובן וראובן יכול לראות דרך
חלונות שבבית שמעון לגינת לוי.
לאחר זמן נפל הבית שקנה משמעון ועכשיו
ראובן רואה את גינת לוי מביתו הקודם ,ולוי
תובע מראובן לסתום חלונותיו שנתגלו עכשיו.
משיב ראובן – הרי חלונותיי כבר כמה שנים,
ועוד שממילא יכולתי להסתכל על גינתך מבית
שקניתי משמעון.
תשובה :בטענה ראשונה אין זכות לראובן ,שאף
שהחזיק בחלונותיו כמה שנים אין לו חזקה,
שהרי עד עכשיו לא הזיקו ולא יכל לוי למחות,
ולכן אין לו חזקה ,אבל עכשיו שנפל ביתו של
שמעון נמצא ראובן מזיק ללוי ועל המזיק
להרחיק עצמו.

א.אומנם בטענה השנייה הדין עם ראובן ,שהרי
ממילא ראובן יכל לראות דרך בית שמעון ,ולא
נוסף כאן היזק נוסף ,ועוד אם ירצה יכול עתה
לבנות הבית שקנה משמעון ויפתח חלון
כבתחילה.
קצה"ח – וה"ד שקנה ראובן בית שמעון ,אבל
לא קנה הבית המפסיק בזה צריך ראובן לסתום
חלונותיו .ואע"פ שאם רצה שמעון היה חוזר
ובונה ומסתלק לתוך גינת לוי ,מ"מ כ"ז שלא בנה
אין ראובן רשאי להזיק ללוי ,כיון שעכשיו יכול לוי
לעשות דבר צנוע בביתו.
וכ"ד הנתיבות.

על הניזק להרחיק עצמו.
.2
ערוה"ש :וכיון דספקא דדינא הוא ,בעל

החלון נקרא

מוחזק ועל הניזק להרחיק עצמו.

קנד  -יז

ראובן שפתח חלון לחצר שותפין והאחד איננו פה,
והתנה עם זה שהוא פה שכשיחלוקו אם יפול חלקו אצל ראובן לא יוכל
למחות בו  -אין תנאי זה כלום )דמי לאמר שדה זו כשאקחנה קנויה לך דלא קנה(.
שאלה לרא"ש :ראובן פתח חלון לחצר
השותפים והחזיק בה ג' שנים בפני אחד מהם,
והשני איננו פה ,האם הוי חזקה אצל השותף
שכאן ? ונ"מ כשיחלוקו ויפול גורלו של אותו
שכאן לזה הצד האם הוי חזקה ?
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

תשובה :לא הוי חזקה ,ואף אם יטען קניתי ממך
לאורה או נתת לי במתנה לאחר שתחלקו לא
מהני :
א .דקי"ל האחים שחלקו לקוחות הם )שאין
ברירה( וכשיחלקו נמצא שאותו חלק שנפל
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לו היה עד עתה של אחיו ושלו אצל אחיו
והחליפו ונמצא שזה לא החזיק בכלום.
ב .ואף אם יודה השותף שמכר לו האורה על
תנאי – אינו כלום ,דהוי שדה זו כשאקחנה
תהיה קנויה לך דלא קנה )כתובות נט.(.

אין התנאי כלום.
סמ"ע :ול"ד להרמ"א )קמט/א(

קנד 22 -

אחת ובא אחר והחזיק בקרקע שלהם אף שלגבי א' אין לו
חזקה כגון שהיה במדינת הים ,מ"מ מועיל חזקתו נגד
השותף שכאן כשיחלקו !
שאני הכא שרצה להחזיק רק באוויר שבצד חלונו שהוא
מיוחד לזה ולא לשני ,משא"כ שם שרצה להיות שותף עם
השני כמו שזה היה שותף וטוען שקנה ממנו השותפות
)היינו על כל השדה(.

– שני שותפים בקרקע

קנד  -יח1
 .0 1ראובן יש לו בית אצל עכו"ם ופתח חלון על גגו של
עכו"ם ,לאחר ימים מכר העכו"ם ביתו לישראל ובא הלוקח להגביה ביתו
בענין שסותם החלון של ישראל ,וטוען ראובן אתה מאפיל על אורות
חלוני:
 .1אף על פי שהלוקח בא מחמת עכו"ם ,אסור לו לסתום כדין ישראל עם
ישראל ,דלא אשכחן דקאי במקום עכו"ם אלא לגריעותא.
.2הגה :וי"א דהואיל והעכו"ם היה יכול לסותמו ,גם הלוקח הבא מכוחו יכול לסתמו ,וכן כל
כח העכו"ם יש לישראל הבא מכוחו ,וכן הורו מהר"ם והרא"ש וכנ"ל להורות.
א.מרדכי :וכ"ש במקום דאיכא דינא דמלכותא דאזלינן בתרה.

 .0טור:

ראובן יש לו בית אצל עכו"ם ופתח חלון

על גגו של עכו"ם ,לאחר ימים מכר העכו"ם ביתו
לישראל ובא הלוקח להגביה ביתו בענין שסותם
החלון של ישראל ,וטוען ראובן אתה מאפיל על
אורות חלוני:

.2הרא"ש

– טענת ראובן אינה נכונה ,דהבא

מחמת גוי הרי הוא כגוי ,וכיון שהגוי יכל להאפיל על
חלונו של ראובן לפי דיניהם שאין שום חזקה לאורה,
גם הלוקח יכול להאפיל על חלונו של ראובן ,שהרי
לפי דיני הגויים כ"א פותח חלון לרשות חברו,
וכשחברו רוצה סותם אורו בפניו ,ואפילו החזיק
בחלון שנים רבות .כ"פ מהר"ם.

.1והגאון

– אין לעשות לו אלא דין תורה )ואסור

לסתום לו האורה וכ"ש החלון( ,שאין אומרים הבא
מכח גוי אלא כשהוא לרעתו ולא כשהוא לטובתו.
כ"כ הג"א בשם או"ז)הגאון( ,רשב"א.
ת' מיוחסות לרמב"ן :ישראל היה לו חצר סמוך
לחצר הגוי והיה לו בכותל האמצעי חלון להכניס אויר .מכר
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

הגוי חצרו לישראל ובא הלוקח בטענה שיסתום החלון –
יכול לכופו לסתום החלון או לבנות כנגדו )שהרי אין נגד
הגוי חזקה( .וה"מ כשקדמה חצרו של גוי אבל אם אין ידוע
מי קדם הדין עם בעל החלון.

.0

ולאחר ימים מכר.

סמ"ע :פירוש אחר שהחזיק הישראל בחלון ג' שנים.

.1

אע"פ שהלוקח בא מחמת הגוי.

סמ"ע :פירוש ובדיני הגויים אין חזקה לאורה ,אלא כ"א
פותח לרשות חברו .וכשחברו רוצה סותם את אורו.

אלא לגריעותא
סמ"ע :כגון )קמט/יד( – גוי שאכל כמה שנים קרקע
ידועה של ישראל אין אכילתו ראיה )שאינה חזקה( אא"כ
יביא שטר קניין.
ולכן ישראל שקנה מהגוי קרקע שהיתה של ישראל דינו כמו
גוי )לגריעותא( שאין חזקתו של הקונה מועילה )אא"כ יש
לגוי שטר(.
הט"ז :כדי שלא תקשה מ )מה/יז ,סו/כה ,סז/יז-הגה(
ששם הוי כגוי ! י"ל כל שישראל התחייב נגד הגוי אף
יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ
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שישראל אחר קנה מהגוי לא מפקיע חובו של זה מישראל
הלוקח ,ודינו של הלוקח כמו הגוי ,שאל"כ הקונה שט"ח
מהגוי לא יצטרך ישראל הלוה לשלם.

.2

קנד 23 -

סמ"ע :פירוש לסתום את האור ע"י בניה ,אבל להכריחו
לסתום החלון אינו יכול ,שהרי גם הגוי לא יכל להכריחו.

וי"א ,,,יכול לסותמו.

קנד – יח22

 .1הגה :וצריך הלוקח להיזהר שיחזיק בקרקע העכו"ם קודם שיתן
לעכו"ם המעות ,כי אם יתן לו המעות קודם החזקה מיד נסתלק העכו"ם והוי כהפקר ,וזכה
הישראל השני בחלונות אלו קודם שיחזיק הישראל השני )מרדכי פרק חזקת(.
.2וכל זה מיירי שידוע שחצירו של עכו"ם היה קודם לחלונות של זה ,אבל אם ספק אם
החלונות היו קודמין והחזיק בשל הפקר  -על הלוקח הבא לסתום להביא ראיה )תשובת רמב"ן(.
.3ואין חזקה )של בעל החלון( מועלת נגד עכו"ם והבא מכוחו ,אלא אם כן החזיק בו לאחר שלקחו
מן העכו"ם )תשו' רשב"א( ,ועיין לקמן סי' קצד/ב:
.1ב"ב)נד :(:אמר שמואל

– נכסי גר הרי הם

כמדבר כל המחזיק בהם זכה.
מ"ט ? גוי מכי מטא זוזי לידיה אסתלק ליה ,ישראל
לא קני עד דמטי שטרא לידיה.
הילכך הרי הם כמדבר וכל המחזיק בהם זכה.

.3ד"מ)ת' הרשב"א(:

אם החזיק בעל החלון

ג' שנים לאחר שקנה זה הישראל מן הגוי נאמן בעל
החלון לומר שקנה חזקת החלון מישראל הקונה,
דהו"ל לקונה למחות על בעל החלון ,וכיון שלא מחה
חזקת המחזיק חזקה.

קנד  -יט11

.1ראובן שהיה לו בית אצל חצרו של עכו"ם ופתח
עליו חלונות כי כן דיניהם של עכו"ם ,ועתה מכר העכו"ם חצרו לשמעון
ואמר שמעון לראובן סתום חלונותיך  -הדין עמו ,ואפילו טען ראובן
שלקח מהעכו"ם .א.הגה :וכבר נתבאר בסמוך דיש חולקין.
.1ת'

הרשב"א :ראובן היה לו בית על חצרו של

גוי ופתח עליו חלונות בלי לקבל רשות כי בדיניהם
כ"א עושה בשלו ,מ"מ יכול הגוי לבנות להאפיל על
ראובן .ועתה מכר הגוי חצרו לשמעון וטען שמעון
שראובן יסתום החלון ,וראובן משיב יש לי חלונות על
הגוי יותר מג' שנים.

תשובה:

אין לראובן חזקה ואפילו יטען שלקח
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

מהגוי ,שכל שיכול לפתוח והגוי לא יכול למחות אין לו
חזקה ,לפיכך יכול שמעון לבנות וא"צ להרחיק.
ואם ראובן מזיק בראיה יכול שמעון לכופו אפילו
לסתום חלונו ,דכיון שלראובן אין חזקה חייב לסתום
מפני שהוא מזיקו בגירי דיליה.

.1

סתום חלונותיך ,,,הדין עמו.

יח ִתי:
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סמ"ע :קשה – בסי"ח פסק שאסור ללוקח לבנות
ולהאפיל על חלון ראובן כיון שהחזיק בחלונו ,וכ"ש שאינו
יכול להכריחו לסתום החלון ?

ויש ליישב:
סי"ח – מיירי שהחלון פתוח לגג שאין בו היזק ראיה,
ושמעון רוצה להגביה כולו ועל ידי כך הוא מאפיל לראובן
ולא בא לסתום.
וכיון שראובן לא מזיק לשמעון אלא גרם היזק )שלא יוכל
לבנות( בזה לא אמרינן הבא מכוח הגוי יש לו זכות הגוי ואין
לשמעון רשות להאפיל על ראובן.
משא"כ בסי"ט – מיירי שהחלון פתוח לחצר שמעון
ומזיקו בהיזק ראיה והוי מזיקו בידיים ,לכן יש כוח ביד
הלוקח לכוף ראובן שיסתום חלונו וכ"ש שיש לו רשות
להאפיל על ראובן.

קנד 24 -

ולא מטעם שבא מכח הגוי )שהרי הגוי לא יכול להכריחו
לסתום( ,אלא שלאו כל כמניה דראובן להזיק לשמעון .ואין
לראובן חזקה על החלון כיון שבדיניהם אין הגוי יכול
למחות ,וכל מקום שא"א למחות לא הוי חזקה.

א .יש חולקים
ש"ך ,ט"ז :תימה ,אדרבא היש חולקים בסוף סי"ח גם
ס"ל שהדין עם שמעון ?
והנתיבות – כוונת הרמ"א ליש חולקים בסעיף ט"ז – הגה,
שכל שפתח בהיתר על הניזק להרחיק עצמו ,גם כאן פתח
בהיתר על הגוי  ,ולכן על שמעון להרחיק.

קנד  -יט22

 .1הגה :ת' הרשב"א :ראובן שהיה לו בית אצל עכו"ם ,והעכו"ם
פתח לו חלונות לחצרו של ראובן ,וקנה שמעון הבית מן העכו"ם ובא ראובן לסתום החלונות,
ומראה שטר שכן כתב לו העכו"ם שיוכל לסתום ,ושמעון אומר כי הבית שקנה היה כבר של
ישראל ,והוא החזיק בחלונות קודם שמכרו לעכו"ם – )תשובה :אין בדברי שמעון ממש ,שאף שהיה הבית
תחילה של יהודי מה בכך ,הרי אח"כ עבר לגוי וכבר הודה הגוי שיש לו לסותמו ,וזה הבא מחמתו לא עדיף מיניה .מ"מ לשון
השטר קובע .ולכן ( -

א.אם העכו"ם היה צריך לסתמו בדיניהם ,או שכתוב בשטר שמראה ראובן שאין לו חזקה
בחלונות כי נעשו שלא כדין או בדרך שאלה )ששאל ממנו לפתוח זמנית(  -שמעון הבא מכח עכו"ם לא
עדיף מיניה.
ב.אבל אם העכו"ם לא היה צריך לסתמן ,גם לא הודה שאין לחלונותיו חזקה ,רק שכתב
"אני אסתום כשתרצה" וחייב עצמו במה שלא היה מחויב מדינא  -אין צריך שמעון לסתמן.
.2ת' הרשב"א :ועכו"ם שהחזיק בחלונות אינה חזקה ,מאחר שבדיניהם אינם יכולים למחות
בהן אם כן החזקה אינה חזקה.
1א .אם הגוי היה צריך לסותמו.
נתיבות :פירוש שהכתב נכתב באופן שיש

לו תוקף
בדיניהם ,או שכתוב בו שהודה אף שההודאה נכתבה באופן
שאין לו תוקף בדיניהם מ"מ כיון שכתוב הודאה מגוי זוכה
ע"פ דינינו.

קנד  -כ

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

ב .חייב עצמו במה שלא היה חייב.
נתיבות :טעמו – כיון שחיוב אינו קניין בגוף הדבר ,רק
חל על גוף המתחייב ושעבוד נכסיו ,לכן אם מכר גוף הדבר
מכור וא"צ לסתום )וכ"ה ברשב"א(.
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 .1ת' לגאון :ישראל שהיה לו חלון פתוח לחצר העכו"ם,
וסתם אותו מבחוץ הניחו פתוח לצד פנים .לאחר זמן מכר העכו"ם חצרו
לישראל ואותו הישראל בונה כותל ,נזדמן קרן כותלו לסתום החלון,
וטוען הישראל "אני מפני הגוי סתמתיה מפני היזק ראייה ועתה ארצה
לפתחו"  -אינו יכול לחזור ולפתוח ,כיון שסתם חוצה לו ושייר הכותל
כולו לפנים ,גילה בדעתו שעקרה מלהשתמש לאורה ועשאה כחלון
שאדם עושה בתוך ביתו
ועוד יכול הקונה לומר "אני מצאתי חלון זו סתומה מנין שפתוח היתה
ונסתמה ,יש לחוש שמא העכו"ם סתמה ונעשית חזקה כדאמרן ,ולסתום
לאלתר הוי חזקה":
הכותל כולו לפנים.
סמ"ע:

פירוש ששייר הכותל הנשאר כמו שהיה פתוח

לצד פנים.

גילה דעתו שעקרה.
סמ"ע :המחבר לטעמו שאין ללוקח דין הגוי המוכר )ולכן
צריך טעם שגילה דעתו( דאילו לרא"ש בלא"ה יכול לבנות
כנגדו כמו שהגוי יכל.
מיהו אם לא ידוע שחצר הגוי קדמוהו )ויתכן שכבר תפס
בעל החלון חזקה( אז בזה מודה הרא"ש מטעם המחבר.

ועוד יכול הקונה
סמ"ע :ול"ד לרמ"א סעיף י"ב – שאם בעל החלון אומר
אני סתמתי )ואני יכול לחזור ולפתוח ,ובעל החצר אומר אני
סתמתי ואתה לא יכול לפותחו( – על בעל החצר להביא
ראיה !
שאני הכא שאין הגוי לפנינו ,וי"ל שאם היה כאן היה מביא
ראיה שהוא סתמה.
ויותר נראה דשם מיירי שהשאיר פצימים בתוך החלון ולא
הסירם ,שהוא ראיה שלא סתמם לגמרי ,וכאן מיירי שלא
ניכר שהיו פצימים לעולם.
ואמרי ברוך – מתרץ ,שם היה לבעל החלון חזקה גמורה

אלא שעכשיו יש להסתפק מי סתמה ,על כן משאירים אותו
על חזקתו.
משאכ"כ שלא היה לו חזקה ,שהרי הגוי יכול להאפיל עליו
לסותמו ,ולכן מספק שסתמו הגוי לא עוקרת בזה זכותו
לסותמו.
כ"ד הט"ז ,קצה"ח.
כיו"ב כתב הנתיבות – דשם מיירי בישראל נגד ישראל
וכשיש חזקה בחלון גם האויר נעשה שלו ,שהרי בעל החצר
לא יכול לבנות כנגדו ,ולכן מחזקים בחזקת בעל החלון
שהוא מרא קמא.
משאכ"כ דמיירי בישראל נגד גוי שאף שפתח הישראל
חלון ,האויר עדיין אינו שלו שהרי הגוי יכול לבנות כנגדו,
א"כ לא הוי בעל החלון מרא קמא כלל.

לסתום לאלתר הוי חזקה.
נתיבות :קשה שהרי הגוי שסותם הוי

גזלן שאין לו

חזקת?
וי"ל )כמו לעיל( כיון שבשעה שפתח הישראל לא זכה
באוויר ומה שיכל לפתוח כיון שזה נהנה וזה לא חסר ,א"כ
כשחזר הגוי וסתם )אפילו בע"כ( הוי כחזר ולקח מה שהוא
שלו.

קנד  -כא11
 .1רמב"ם :מי שהיתה לו חלון בכותלו ובא חבירו ועשה
חצר בצדו ,אינו יכול לומר לבעל החלון זה "סתום חלון זה כדי שלא תביט
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

חו"מ
חלק ב9

בס"ד.

הלכות נזקי שכנים
חזקת חלונות ]ופתחים[ ,וכמה צריך להרחיק מהם
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בי" ,שהרי החזיק בהיזק זה.
 .2אם בא חבירו לבנות כותלו כנגד החלון כדי שיסיר היזק ראייתו -
צריך להרחיק את כותלו מכנגד החלון ארבע אמות כדי שלא יאפיל עליו,
וכיון שהרחיק ארבע אמות אף על פי שמאפיל אינו צריך להרחיק יותר.
.2ב"ב)כב :(.משנה

– בחלונות מלמעלה

ומלמטה וכנגדן – ד"א.
ג"מ)כב :(:מלמעלה – שלא יציץ ויראה.
מלמטה – שלא יעמוד ויראה .כנגדן – שלא יאפיל.
פרש"י :מלמעלה – צריך להגביה שלא ישען
על כותלו וישפיל ויראה דרך חלונו של זה.
מלמטה – שלא יעמוד על ראש עובי כותלו ויראה.
כנגדן – צריך להרחיק שלא יאפיל.

בכך אע"פ שמאפיל.

.1

ובא חברו ועשה חצר

סמ"ע :ל"ד הוא אלא מיירי נמי כשפתח חלון לחצר חברו
המוקדם לו והחזיק בו.
והט"ז – מירי שהיה מתחילה חורבה או בקעה ,וקמ"ל
שיש חזקה למחזיק בחורבה ,דס"ל הרמב"ם כהרשב"א
)סט"ז( לאפוקי הרמב"ן.
כ"כ ערוה"ש.

א.רשב"א בת' :ד"א שאמרו להרחיק מחלון
חברו שיעור מוחלט הוא ,שכך שערו חכמים שדי לו

קנד  -כא22

 .1היתה החלון למטה בכותל ,כופה את חבירו לבנות
ברחוק ד' אמות ולהגביה בנין ד' אמות כדי שלא יביט בו

כנגדה
מהחלון.
 .2היתה החלון למעלה בכותל ובנה חבירו כותל כנגד החלון מלמטה:
אם היה מראש הכותל שבנה עד החלון גובה ד' אמות או יותר  -אינו יכול
למנעו אע"פ שלא הרחיק מהכותל כלום ,שהרי לא האפיל עליו ואינו
מזיקו בראייה.
אבל אם נשאר גובה מראש הכותל עד החלון פחות מד' אמות  -כופהו
למעט הכותל כדי שלא יעמוד על ראש הכותל וישקיף מהחלון ,או יגביה
הכותל על החלון ד' אמות ,ויהיה הכותל רחוק מהחלון ד' אמות כדי שלא
יאפיל ולא יציץ ויראה.
)רק(

 .3הגה :רשב"א :וכל זה בבונה נגד החלון שעל גבי חצר ,אבל חלון שהולך לר"ה אין לו חזקה
כמו שנתבאר סעיף ט"ז ,ולכן יכול לבנות כנגדו אע"פ שמאפיל עליו )תשובת הרשב"א ,וב"י דייק לה
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

חו"מ
חלק ב9

בס"ד.

הלכות נזקי שכנים
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קנד 27 -

מלשון הטור ועיין לקמן סימן זה סעיף ל"א ול"ב(:

.0

ב"ב)כב :(.משנה

– בחלונות מלמעלה

ומלמטה וכנגדן – ד"א.
ג"מ)כב :(:מלמעלה – שלא יציץ ויראה.
מלמטה – שלא יעמוד ויראה .כנגדן – שלא יאפיל.
פרש"י :מלמעלה – צריך להגביה שלא ישען
על כותלו וישפיל ויראה דרך חלונו של זה.
מלמטה – שלא יעמוד על ראש עובי כותלו ויראה.
כנגדן – צריך להרחיק שלא יאפיל.

.1רמב"ם:

היתה החלון למטה בכותל ,כופה את

חבירו לבנות כנגדה ברחוק ד' אמות ולהגביה בנין ד'
אמות כדי שלא יביט בו מהחלון.

.2רמב"ם:

אם הכותל נמוך מהחלון ד"א א"צ

להרחיק מן הכותל כלום ,שהרי אינו מאפיל עליו.

הכותל נמוך מהחלון צריך להיות נמוך מהחלון לכל
הפחות ד"א שלא יעמוד עליו ויביט בחלון.

ד' אמות
רי"ו :ואם השפיל או הגביה ד"א א"צ יותר אע"פ שעדיין
יכול לראות.
וה"ה – ד"א שאמרו להגביה או להשפיל ה"ד כשהרחיק
ד"א ולא יותר ,אבל הרחיק יותר אף שהגביה כותלו ד"א
מחלונו כ"ש שיראה .לפיכך צריך להגביה כדי שלא יראה
ויציץ.

להגביה הבניין ד"א.
.1
סמ"ע)ה"ה( :הא דסגי בד"א ה"ד

שלא הרחיק רק
כדינו ד"א ,אבל הרחיק יותר כ"ש שיראה כשגביה ד"א.
לפיכך צריך להגביה כדי שלא יציץ ויראה.
כ"כ הנתיבות.

ה"ה – אע"פ שלא נזכר בגמרא פשוט הוא ,שטעם
ההרחקה כדי שלא יאפיל והרי אינו מאפיל.
טור :ואם מגביה כותלו יותר מהחלון צריך שיהא
גבוה לפחות ד"א שלא יעמוד עליו ויציץ בחלון .ואם

קנד  -כב

 .1בנה כותל בצד החלון )במאונך לחלון(  -צריך להרחיק
מהחלון טפח ,ומגביה הכותל ארבע אמות על החלון א.או כונס ראש
הכותל כדי שלא ישב עליו ויציץ ויראה.
.2הגה :מרדכי :ומודדין טפח זו מן החלון עצמו ולא מן השקיפה.
וכל מי שיש לו חלון יכול לשקפו אח"כ בין מבחוץ בין מבפנים ואין חבירו יכול לעכב ,ולכן
השקיפה אין לה חזקה )מרדכי פ' לא יחפור(:
.1ב"ב)כב :(.משנה

– היה כותלו סמוך לכותל

חברו לא יסמוך לו כותל אחר אא"כ הרחיק ממנו
ד"א.

ג"מ:

אוקמה רבא – ה"ק ,מי שהיה כותל סמוך

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

לכותל חברו בריחוק ד"א ונפל לא יסמוך לו כותל
אחר מן הצד ,וכמה ? כמלוא רוחב חלון טפח.
כן גרסת הרי"ף ,רא"ש והרמב"ם.
פרש"י :מן הצד – שאין כותלו מהלך לאורך
כותל חברו אלא מהצד ,אם זה מהמזרח למערב זה
יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

חו"מ
חלק ב9

בס"ד.

הלכות נזקי שכנים
חזקת חלונות ]ופתחים[ ,וכמה צריך להרחיק מהם

מצפון לדרום ,וראש עוביו נגד חלון ומאפיל עליו.
וכמה – ירחיק כדי שלא יאפיל.
)שם( :והלא מציץ ? א"ר זביד – במדרדר כותלו.

פרש"י :הלא מציץ

– כיון שסמוך הוא אע"פ

שמגביה ד"א יכול להציץ.
מדרדר – עושה ראש הכותל משופע לצד החלון
שלא יוכל לעמוד על עובי הכותל או להישען עליו
ולהציץ.

מגביה ד"א ,,,מדרדר.
מרש"י – משמע שאף שהגביה ד"א צריך בנוסף
לכנוס ראש כותלו )לדרדר(.
וכ"ד הרא"ש.
√אבל הרמב"ם – מגביה הכותל ד"א או כונס
ראש כותלו כדי שלא ישב עליו ויציץ.
כ"כ ה"ה)+הר"י מיגאש(.

.1
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כנגד החלון אלא שצריך רחוק מהחלון טפח ,שאף שעובי
הכותל נגד החלון אין קפידא שהוא דבר מועט )נמ"י(.

א.
סמ"ע:

או כונס ראש הכותל.

פירוש עושהו בשיפוע וחידוד באופן שלא יוכל
לישב עליו ולהציץ.
והרא"ש – מצריך תרתי ,שיהא גבוה ד"א וגם שישפע.

.2

מן החלון ,,,ולא מן השקיפה.

סמ"ע :שקיפה הוא מה שמשפעים המלבנות שבצדי
החלון כדי לראות למרחוק ,א"צ למדוד אלא מגוף החלון
)החור(.

החלון
עצמו
השקיפה

טפח.

סמ"ע :כל אמה שבתלמוד ו' טפחים ,והטפח ד' גודלים
)אמה = כ"ד גודלים(.

ערוה"ש :צריך להרחיק טפח.
לפי המחבר – מרחיק טפח מקצה החלון ,שכל עובי החלון
יהא רחוק טפח מקצה החלון )ימינה או שמאלה(,
וכשיטת הרי"ף והרמב"ם.
אבל לפי שיטת רש"י והתו"ס – עובי כותל יכול להיות

יכול לשקפו אח"כ
סמ"ע :פירוש שיכול אח"כ לעשות לחלון שקפים ללא
רשות חברו.
ולכן אין לו חזקה שאם חברו ירצה לבנות במקום השקיפה
הרשות בידו.

קנד  -כג

 .1בנה כתלים משני צידי החלון  -צריך להיות ביניהם
רוחב ד' אמות והחלון באמצע הארבע.
 .2ולא יסכך על גביהם אלא אם כן הרחיק הסיכוך מהכותל שיש בו
החלון ד' אמות ,כדי שלא יאפיל עליו.
.1ב"ב)כב:(.

כמלא רוחב טפח – והתנן ד"א ?

ל"ק ,כאן מרוח אחת כאן משתי רוחות.

פירש הרא"ש:

המשנה מיירי שעושה מהצד
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

ב' כתלים לפיכך צריך להרחיק ד"א ,והברייתא מיירי
בכותל אחד מהצד וסגי בטפח רחוק מהחלון.
וצריך שיהיו בין שני הכתלים ד"א מלבד רוחב החלון,
טפח מצד זה וד"א פחות טפח מצד השני של החלון,
יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

בס"ד.

חו"מ
חלק ב9

הלכות נזקי שכנים
חזקת חלונות ]ופתחים[ ,וכמה צריך להרחיק מהם

וכל היתר על הטפח מצד זה ימעט מצד שני.

ריב"ש :כותל גבוה ד"א
וראובן רוצה להגביה הכותל
יאפיל על פתח ביתו שקרוב
שמעון ויכול לעכב על ראובן,
של שמעון רק דרך הפתח.

כותל מהצד
כותל מהצד

ד"א +רוחב
ל

מפריד בין ראובן לשמעון,
יותר ,טוען שמעון שהדבר
לקיר תוך ד"א – הדין עם
שהרי האורה נכנסת לביתו

חלון

√והרמב"ם :בנה כתלים משני צידי החלון  -צריך
להיות ביניהם רוחב ד' אמות והחלון באמצע הארבע
)וא"צ ד"א  +רוחב החלון(.
ה"ה  -אע"פ שיש בין שני הכתלים ד"א צריך שלא
יהא הכותל מהצד סמוך לחלון פחות מטפח.
נמ"י :וכיון שגם כנגדו יכול לבנות כותל רחוק ד"א,
נמצא שיכול לבנות ג' כתלים סביב החלון בריחוק
ד"א.

.2רמב"ם:
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.1

והחלון באמצע.

סמ"ע :ל"ד באמצע אלא כל שיש בין הכתלים ד"א כולל
רוחב החלון ,ומ"ש באמצע כאילו אמר בכלל ה  -ד"א.
לאפוקי הטור – שמצריך ד"א  +רוחב החלון.
כ"פ הש"ך )ריב"ש ,ריטב"א ,הרמ"ה( ,נתיבות.

הרחיק הסיכוך
.2
נתיבות :כלומר צריך להרחיק שיהא מסוף הגג של חברו
)שמעל חלונו( ד"א  ,ואם הגג בולט מעל החלון א"צ
להרחיק מסוף הגג אלא ד"א מהחלון.

ולא יסכך על גביהם אלא אם כן

הרחיק הסיכוך מהכותל שיש בו החלון ד' אמות ,כדי
שלא יאפיל עליו.

קנד  -כד

ת' הרא"ש :עשה גג משופע אצל חלון חבירו ,אע"פ שאין
עליו תשמיש קבוע ,צריך להשפיל ממנו ד' אמות.

קנד  -כה

 .1אם פתח בתקרת עלייתו כעין ארובה ומשם נכנס
אור לביתו ,אם בא שכנו לבנות  -אין צריך להרחיק כלל.
.2הגה :ראובן שבנה בביתו חדר לאוצר יין ושמן ,וצריך אויר לקרר היין ,ובא חבירו לבנות
כותל כנגדו  -יכול ראובן למחות בו אע"פ שהרחיק ד' אמות ,דמאחר שהחדר מוכן לאוצר
ועשאו בביתו ברשות ,אין חבירו רשאי לעשות לו היזק בבניינו )ב"י בשם הרשב"א(.

.1רשב"א:

ל"א שצריך להרחיק ד"א אלא כשבא

לבנות כנגד חלון חברו הפתוח לחצרו ,שיש לו טענה
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

שמכר לו בעל החצר פתיחת חלון ,ולכן לא יוכל
להאפיל עליו.
יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

בס"ד.

חו"מ
חלק ב9

הלכות נזקי שכנים
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√אבל אם פתח בתקרת עלייתו כעין ארובה ומשם
נכנס אור לביתו ,אם בא לבנות א"צ הרחקה כלל.

.2רשב"א:

.2
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לאוצר יין

סמ"ע :אע"פ שעכשיו אין בו יין.
נתיבות – ומיירי שעשה החצר לאוצר נגד מקום הפקר,
שאז זכה באוויר הצריך ליין ,אבל אם היה ביתו של ראובן
קודם א"צ להרחיק.

ראובן טוען ששמעון ממעט אויר

אוצרו .אם האוצרות צריכות אויר שיכנס ממנו הרוח
לקרר היין ומונע ממנו האויר מפסידו ,ולכן אם קדם
האוצר אע"פ שעכשיו אין שם יין ושמן הרי הוא מוכן
לכך ואין שמעון רשאי לחסום אוירו.

קנד  -כו

אחד מהשותפים שרצה להגביה הכותל המשותף
ביניהם על הוצאתו יותר על ד' אמות ,אע"פ שהוא מאפיל החצר  -אין
חבירו יכול לעכב עליו.
מכנגדו אין חשש האפלה ע"י הכותל שכנגדו.

ריב"ש :אחד מהשותפים שרצה להגביה הכותל
המשותף ביניהם על הוצאתו יותר על ד' אמות ,אע"פ
שהוא מאפיל בחצר – פשוט שאין יכול לעכב עליו,
שלא אמרו לא להאפיל אלא כנגד חלון שמקבל
האורה מבחוץ ,וכל שהחזיק בחלון החזיק באוויר עד
ד"א.

שרצה להגביה
סמ"ע :מיירי שרוצה להגביה רק חצי עובי הכותל שלו,
אבל בכל העובי חברו מעכב על ידו.

אבל בחצר שהוא מגולה והאור נכנס מלמעלה ולא

קנד  -כז

 .1שני אחים שחלקו חצר מדעתן ,ושמו הבניין
והעצים זה כנגד זה ולא השגיחו על שומת האויר ,והגיע לאחד מהם
בחלקו תרבץ החצר ולשני האכסדרה )בית עם הרבה חלונות(.
אם רצה בעל החצר לבנות כותל בסוף חלקו  -בונה בפני האכסדרה,
ואע"פ שמאפיל עליו שהרי לא שמו האויר.
 .2והוא הדין אם היו חלונות פתוחות מחצר של זה לשל זה  -יכול לבנות
בפניהם ,מיהו כל שלא בנה בפניהם  -אינו יכול לומר לו סתום חלונותיך
אע"פ שיש היזק ראיה.
א.הגה :ויש אומרים  -דיכול לומר לו "סתום

חלונותיך" )טור בשם הרא"ש ונראה מהרמב"ם(.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

בס"ד.
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 .3ודוקא באכסדרה שיש לו אור יותר מדאי ,אבל החלונות הצריכים לבית  -אינו יכול לבנות
כנגדן ,וכל שכן שלא לסתמו דבית בלא אור אינו שוה כלום )טור וכ"כ הרא"ש(.

.1ב"ב)ז:(.

הני תרי אחי דפלגי בהדי הדדי .חד

מטייה אספלידא )טרקלין יפה( וחד מטייה תרביצא
)גינה שבצד הטרקלין( .אזל ההוא דמטייה תרביצא
וקא בני אשיתא )כותל( אפומא דאספלידא ,א"ל קא
מאפלת עלי ,א"ל בדידי קא בנינא.
חמא  -בדין קאמר ליה.

אמר רב
א"ל רבינא לרב אשי  -מאי שנא מהא דתניא שני
אחין שחלקו אחד מהן נטל שדה כרם ואחד מהן נטל
שדה לבן ,יש לו לבעל הכרם ד' אמות בשדה לבן
שעל מנת כן חלקו ?
א"ל התם דעלו להדדי אבל הכא מאי דלא עלו
להדדי וכי בשופטני עסקינן )וכי שוטה הו שנטל רק גינה
כנגד בית בנוי(
א"ל נהי דעלו להדדי דמי ליבני כשורי והודרי דמי
אוירא לא עלו להדדי.

דמי אוירא לא עלו.
הרא"ש

.3הרא"ש:

ודוקא באכסדרה שאורה רב ,אבל

בית שאין אורה רב אין יכול לסותמו ,שברור כששמו
הבית והעליות לקחו בחשבון גם עילוי בגלל האורה,
שבית אפל אינו שוה כלום ,אבל באכסדרה שאורה
רב יכול למעט האור.
כ"כ הטור.

שני אחים.
.1
ערך לחם :ה"ה שני

שקנו מאחד או שנים שקנו
משותפים ואין ניכר חלק כל אחד.

הגר"א :ואם עשו שומא בב"ד מסתמא עשו כהוגן ושמו
גם את האויר והאור ,ולא יכול לבנות כנגדו.

ושמו הבניין והעצים.

– פירוש ששמו הבניין ולא האויר )ולכן בונה

כנגדו(.
משמע :סתם עילוי אינו בשביל האויר.
√והרמב"ם – ס"ל שבסתם האור כלול ,שכתב -
שני אחים שחלקו חצר מדעתן ,ושמו הבניין והעצים
זה כנגד זה ולא השגיחו על שומת האויר ,והגיע
לאחד מהם בחלקו תרבץ החצר ולשני האכסדרה.
אם רצה בעל החצר לבנות כותל בסוף חלקו  -בונה
בפני האכסדרה ,ואע"פ שמאפיל עליו שהרי לא שמו
האויר.
ה"ה :דווקא כשהעלו בפירוש הבניין והעצים כמה
שוה בנוי יותר מהפנוי אז האור לא כלול ,אבל סתם
כמה שוה כל חלק האור בכלל.
כ"ד הרב יונה.

.2ב"ב)ז:(:

א.אבל הרא"ש – יכול לכופו לסתום החלון.
כיון שאין לו חזקה באורה איך יכול להזיקו ,ועוד שאם
לא יסתום יוכל לטעון אח"כ חזקה.

לפי שמואל – אחים שחלקו לקוחות

הם ואין להם זה על זה לא חלונות וכו' )וקי"ל
כשמואל נגד רב(.

לא חלונות.
√פרש"י – לא יכול לערער על סתימת האורה.
כ"ד הרמב"ן :יכול להאפיל עליו ,אבל לא יכול לחייבו
לסתום החלון ,ולכן כ"ז שלא האפיל עליו יכול
להשתמש בו ,ולא יכול הלה לטעון סתום חלונך.
כ"כ הרא"ש )ראב"ד(.
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

ש"ך :משא"כ אם שמו סתם אז העילוי גם בשביל האויר
)כשיטת הרמב"ם ,ולא יכול להאפיל עליו(.
ובסימן )קעב/ב( – ה"ה אם בעל החצר נתן דמים בשביל
איזה עילוי לבעל הבית – אז גם כן יש לו חלונות.
כ"כ ב"י)קעג(.

2א .יכול לומר לו סתם.
ש"ך :כ"פ הב"ח .ודוקא כשהזיקו היזק קבוע.
נתיבות :ואפילו אם רוצה המערער לסתום לו חלונו על
חשבונו אינו יכול.

.3

אינו יכול לבנות כנגדו.

ש"ך:

ה"ד שעלו להדדי.

אינו שוה כלום.
ש"ך :נמ"י)הר"ן( – ואם מתחילה בא זה שבא לדיו הבית
ואמר אתה תיקח הגינה ואני הבית יש לו עליו חלונות
)שהרי במתכוון רצה הבית בגלל החלונות( .והגמרא מיירי
שבאו שניהם יחד לחלוק או בעל הגינה יזם חלוקה זו.
אבל לדעת הרא"ש והתו"ס – אינו כן.

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ
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חזקת חלונות ]ופתחים[ ,וכמה צריך להרחיק מהם

קנד  -כח

 .1ראובן שנתן או מכר כאחד הבית לשמעון והחצר
ללוי ,והיו חלונות פתוחים מהבית לחצר ,אם רצה אותו שזכה בחצר
לבנות בפניהם הרשות בידו
 .2והוא הדין אם מכר או נתן החצר ושייר הבית לעצמו שרשאי אותו
שזכה בחצר לבנות בפני החלונות א).ויש אומרים דאין יכול לבנות( אלא אם כן
הרחיק ד' אמות.
.3הגה :מכר הבית ושייר החצר לעצמו  -יש אומרים דאינו יכול לסתום חלונותיו שמוכר
בעין יפה מוכר והוא הדין לנותן )ר' ירוחם וב"י(.
א.ויש חולקין )נמ"י וב"י בשם הריטב"א(.
).4ועיין לקמן סי' קנה סעיף כה(.

.1רמב"ם:

שנים שקנו מאחד וחלקו דינם כאחים

ואין להם זה על זה חלונות .אבל שנים שקנו משני
אנשים או משני אחים אין לשנות דבר מהניזקין
שהחזיקו בהם המוכרים.
ה"ה – פשוט הוא שאחרים ל"ד ,שאם המוכרים
משותפים ואלו חלקו אין להם זה על זה כלום.
כ"כ הר"י מיגאש.
נמ"י :ולעניין אם נתן מתנה ,אם נתן תחילה לזה קודם
שיתן לשני השאר ,קי"ל נותן בעין יפה נותן ולראשון נתן
שישתמש בכל )חלונות מים סולמות וכו'(.
ב"י – ל"ד מתנה ,ה"ה מכר לראשון ואח"כ לשני .

.3טור:

מכר החצר ושייר לעצמו

הר"י ברצלוני – כיון שמוכר בעין יפה מוכר,
כשמכר החצר מכרו לעשות בו כל חפציו ואינו יכול
למונעו שלא יאפיל ,והוי כקיבל עליו בשעת מכירה
שיאפיל.
כ"כ ה"ה)רשב"א(.

.2ויש חולקים

– אינו יכול לבנות ,אא"כ הרחיק

ד"א.

.3ב"י:

ה"ה איפכא אם מכר הבית ושייר לעצמו

החצר לפי הר"י ברצלוני כיון שמוכר בעין יפה מוכר
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

אינו יכול לבנות ולהאפיל על חלונות הבית.
כ"כ רי"ו.
ב.אבל נמ"י)הרב יונה( – צריך לוקח הבית
לסתום חלונותיו אע"ג דמוכר בעין יפה מוכר מ"מ
נזקיו לא מכר וזה הרי מזיק לו כל שעה בראייתו )כ"כ
ערך לחם(.
וה"מ שהיה הנזק בשעת מכירה ,אבל מכר לו בית
פתוח לחורבה שלו ,כיון שנפתח החלון ברשות
כשיבנה זו החורבה אין לו לסותמו.
כ"כ ב"י)רשב"א(.

.4שו"ע)קנה/כה(:

 ,,,הגה  -ראובן שמכר

ביתו לאחד וגינתו לאחר אין בעל הגינה צריך
להרחיק אילנותיו אע"פ שמכר הבית תחילה ,ואין
אומרים בזה מוכר בעין יפה הוא מוכר )ריב"ש סימן קל
וע"ל סי' קנד סעיף כח(  ,ובכל מקום אם היה גדר
בנתיים זה סומך לגדר וזה סומך לגדר:
סמ"ע – ל"ד לכאן שצריך לסתום חלונותיו כיון
שמזיקו בידיים ,משא"כ בנטיעות שאינו מזיק בנטיעה
אלא שלאחר זמן שהשורשים באים ומזיקים.

.1

נתן או מכר כאחד.

סמ"ע :דווקא שמכר כאחד שאז לכו"ע יכול להאפיל
עליו .משא"כ כשמכר זה אחר זה יש מחלוקת כמו בדין
שמכר החצר ושייר הבית לעצמו.
יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ
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שו"ע)קעג/ג( :האחים שחלקו הרי הם כלקוחות זה
מזה ,ואין להם זה על זה דרך ולא סולמות ולא חלונות ולא
אמת המים ,שכיון שחלקו לא נשאר לאחד מהם זכות בחלק
חבירו אע"פ שהיה מקודם.
הוא הדין לשנים שקנו שדה כאחד וחלקו לא נשאר לאחד
מהם זכות בחלק חבירו.
אבל 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.

לבנות בפניהם

קנד 33 -

סמ"ע :המחבר לטעמו שיכול רק להאפיל ולא לסתום
חלונותיו ,והרמ"א לשיטתו שיכול אף לסתום.

רשאי
ערוה"ש :ודוקא

שנשאר מספיק אור בבית אף לאחר
שבנה בפני החלונות כמו בסעיף הקודם.

2א .וי"א שאינו יכול לבנות.
ט"ז :דווקא שאין לו אור מצד אחר כלל

אז אינו יכול
להאפיל עליו ,שאל"כ יכול לבנות שמוכר בעין יפה מוכר.
כ"פ הנתיבות.

קנד  -כט

 .1מי שהיה מזיק את חבירו בהיזק ראיה וכשראה
שהיה חבירו תובעו נתן אותו הכוח לבנו קטן  -אין אומרים נמתין עד
שיגדיל ,אלא מסלקים ההיזק מיד.
א.רשב"א :ואם קדם ומכר הבית לעכו"ם כופין המוכר לסלק היזקו.
.1ב"ק)קיב:(.

בר חמוה דרבי ירמיה טרק גלי

באפיה דרבי ירמיה בבית שהחזיק בו רבי ירמיה
)סגר דלת ולא נתן לרבי ירמיה להחזיק בו(.
א"ר אבהו – תינוק שתקף בעבדיו וירד לתוך שדה
חברו ואמר שלי הוא ,אין אומרים נמתין עד שיגדל
אלא מוציאים מידו.

√כ"פ הרשב"א :מי שהיה מזיק את חבירו בהיזק
ראיה וכשראה שהיה חבירו תובעו נתן אותו הכוח
לבנו קטן  -אין אומרים נמתין עד שיגדיל ,אלא
מסלקים ההיזק מיד.

קנד  -ל

ת' הרשב"א :מי שיש לו חלונות על חצר חבירו והן
סתומות מכמה שנים אלא שלא נפרצו הפצימין )פירוש המשקוף מלמעלה
ומלמטה מימין ומשמאל  -ב"י ,א"נ שיווי החלונות נקרא פצימין וכשרוצה לסתום פורץ
השיווי כדי לחבר הכותלים  -ערוך( אם רצה לחזור ולפתחן הרשות בידו מאחר

שלא נפרצו הפצימין.

קנד  -לא

כתב הרשב"א :שאע"פ שהפותח חלון לרשות הרבים
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

בס"ד.
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אין חבירו שכנגדו רשאי לפתוח חלון כנגד אותו חלון ,אם בא להגביה
כותלו  -מגביה ואינו נמנע ,ואף על פי שאין ביניהם ד' אמות ,ובלבד
שיגביה ד' כדי שלא יציץ ויראה.
וכתב הרשב"א :טעם החילוק )בין האפלה
לפתיחת חלון( :
פעמים שאין אדם רשאי לשעבד במעשיו קרקע חברו
שלא מדעתו ,ופעמים רשאי.
כגון הבית והעלייה של שנים ,וקדם בעל הבית ועשה
אוצר בעלייתו ,אין בעל הבית יכול לפתוח תחתיו
רפת של בקר לפי שמזיק לאוצר בריח .ואף
שבקדמותו של בעל העלייה נשתעבד בעה"ב ביתו
לזה.
ומה החילוק ?
כל שמזיק לחברו במעשיו או שמוציא זיז בקרקע
חברו )שפולש לתחום חברו( – אינו רשאי .אבל
כשאינו מזיקו כלל וגם משתמש רק בשלו )כגון
אוצרות בעליה( רשאי ,ומה שהשני צריך להרחיק
)הרפת( כיון שאינו רשאי להזיקו .לפי שזה שעשה
אוצר לא הזיקו ברגע העשייה וגם לא פלש לתחום
חברו.
ולפ"ז הפותח חלון על חצר חברו למעלה מד"א
שאינו מזיקו ועכשיו רוצה בעל החצר לבנות קיר
ולהאפיל ,אף שבעל החלון עשה בשלו ואינו מזיקו
מ"מ כיון שלקח מאויר חצר חברו שלא ברשות )והוי

פולש( אינו רשאי להשתמש שלא מדעת חברו )ולכן
יכול חברו להאפיל עליו( ול"ד לאוצר שלא לקח
מחברו כלום.
ומעתה הפותח חלון לרה"ר ה"ז זריז ונשכר ואין
חברו שכנגדו יכול לעכב עליו ,שהרי אינו פותח
לרשות חברו ולא משתמש בשל חברו כלום .לפיכך
אין חברו רשאי לפתוח חלון כנגדו שהרי מזיק לחברו
)וכמו שלא יכול בעה"ב לעשות רפת להזיק לאוצר(.
אבל כשכנגדו בא להגביה כותלו ומאפיל עליו אינו
נמנע ,שהרי לעניין אורה בעל החלון פלש לשל חברו
)שהרי אורה ד"א ,וברה"ר יש פחות מד"א( שאומר
לבעל החלון אינך רשאי להשתמש ברשותי שלא
מדעתי.

שאין בניהם ד"א
סמ"ע:

והיינו כשפתח חברו החלון היה זה כבר מוחזק

בחצירו.

קנד  -לב

 .1ריב"ש :ראובן שזכה בחורבה של הפקר ובנה בה בתים
ועליות בחלונות ופתחים ,ובא שמעון וזכה גם כן מההפקר ובנה בתים
ועליות כנגדו ,ונמצא השני ניזק מהראשון מהיזק ראיה ותובע מהראשון
שיסיר הזיקו  -אין בדברי השני כלום שהראשון זכה ואין השני יכול
למנעו ,ולא עוד אלא שאם בא השני להזיקו בהיזק ראיה גם הוא ,כגון
שרוצה לפתוח חלון כנגד חצרו של ראשון או לחצרו  -אינו רשאי.
מאפיל – אינו יכול לעכב עליו  .כ"כ ערוה"ש.

השלמות
כנה"ג :דווקא היזק ראיה אסור ,אבל מניעת ראיה שאינו
מאפיל אינו אסור ,כגון פתחים לרה"ר והוציא אחד בליטה
שמסתיר השני לראות למרחוק )מסתיר הנוף( אבל אינו
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

ערוה"ש)שבו"י( :כמו שאסור לבנות כותל נגד חלון
כן אסור ליטע אילן אצל חלון שאם יגדלו הענפים יחשיכו
עליה .ואם נטע והענפים מחשיכים מותר לקצצו אפילו בעצי
יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

בס"ד.
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קנה 1 - -

דיני הרחקת נזקים.

סימן קנה :דיני הרחקת נזקים

.

ובו מ"ד סעיפים

)ב"ב :יז ,יט,כ כב -כז .ב"ק :קז ,קיז(.

קנה  -הקדמה
אם נעשה היזק בשעת עשיית הדבר – ה"ז מזיק
בידיים ואסור ,דהוי גירי דיליה.
ואם בשעת העשייה לא נעשה נזק אלא שבא אח"כ
אחר שיפסקו מעשיו – מותר לעשות שהרי עושה
בתוך שלו ועל הניזק להרחיק עצמו.

ערוה"ש :בסימנים קודמים נתבאר שאסור
לעשות ברשות חברו דבר המזיק ,ובהיזק ראיה אף
ברשותו מיקרי מזיק.
ובסימן זה יתבאר שאף ברשותו אסור לעשות
דברים שיזיקו קרקע או אויר חברו ,אומנם כאן יש
לחלק:

קנה  -א

 .1הבית והעלייה של שנים :לא יעשה בעה"ב תנור
בתוך ביתו אא"כ יש לו על גביו גובה ד' אמות בינו לתקרת העלייה ) תוספת
הסמ"ע  -שלא יישרף העלייה( ,וכן לא יעמיד בעל העלייה תנור עד שיהיה תחתיו
מעזיבה שלשה טפחים מלבד שיהא על גביו גובה ד' אמות ,ובכירה טפח
מעזיבה מתחתיה.
 .2ואם תנור של נחתומים הוא  -צריך שיהיה תחתיו ד' טפחים ,ובכירה
של נחתומים ג"ט.
 .3אע"פ שהרחיק כשיעור אם יצא האש והזיקה משלם מה שהזיקה.
א.וכל אדם בביתו צריך להרחיק כשיעורים הללו מפני השכנים
שמעכבים עליו.
 .0ב"ב)כ:(:

הבית תנור ,אא"כ יש לו מעל גביו גובה ד"א .היה
מעמידו בעליה שיהיה תחתיו ג"ט ,ובכירה טפח.

אר"נ – אין חזקה לניזקים.

ואוקמיה :בעשן וריח בית הכסא.

נמ"י – גם בעליה צריך מעליו גובה ד"א.

טור :אבל שאר נזקים יש חזקת.

.1

ב"ב)כ :(.משנה

גובה מעל כירה

– לא יעמיד אדם בתוך

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

הרמ"ה – חזקה טפחים ,שליש מה שעל התנור )ד"א =

-1-
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ָ
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 24טפחים( כמו שבמעזיבה שתחת התנור ג"ט ותחת
כירה טפח )שליש(.
הר"י ברצלוני – ד"א.

) .2שם( :ברייתא

צריך גובה שע"ג ד"א ,משום שהלהבה עולה למעלה עשו
הרחקה טובא ,אבל יותר מד"א א"צ.

.3

תחתיו ד"ט ובכירה ג"ט.

.3

– אם הזיק משלם מה

מה שהזיקה.

שהזיק.
ר"ש אומר – לא אמרו שיעורים הללו אלא שאם הזיק
פטור מלשלם.

רי"ף ,רא"ש,

ש"ך :קשה )תי"ח'/ב( בנזקי אש – אם הרחיק כשיעור
פטור ,למה כאן חייב ?
ותירץ הרי"ף – שם באש מדליק כן לצורך שעה ומרחיק
שיעור הרחקה ,ואם עברה האש והזיקה נקרא אנוס ,דהוי
מכה בידי שמים.
משאכ"כ בתנור ששימושו תדיר ,הוא צריך לעיין אם יבוא
הזק לחברו ,וכיון שלא עשה כן פושע הוא ומשלם.
וקצה"ח – לולי דברי הרי"ף נ"ל שכאן השיעור בתנור
הוא מינימום שפחות מכאן הוי הזק ודאי ואינו רשאי להזיק
ע"מ לשלם ,אבל גם בהרחקת שיעור זה )ד"א( עדיין אינו
נמנע שלא יזיק האש ,לכן אם הזיק חייב.
אבל שם )שיש מרחבים גדולים( מרחיק כראוי לפי גודל
הדליקה באופן שלא תוכל האש ללכת יותר ,לכן אם בכל
זאת הלכה והזיקה פטור דהוי אנוס.
והנתיבות בכוונת הרי"ף –
שם נתנו חכמים שיעור שירחיק שאף שלא ישמרנו לא יזיק
כלל ,וכיון שהוא רק לצורך שעה יכלו לחייבו הרחקה
גדולה ,ואם הלכה והזיקה הוי אונס שפטור.
אבל כאן לא רצו חכמים להרחיק כל כך כיון שהוא תדיר
ונתנו שיעור שלא יזיק אם ישמרנו ובבית אפשר לשומרו,
וגם א"א להרחיק הרבה בבית אחרת א"א לדור בבית ,לכן
אם הזיר חייב.

רמב"ם :הלכה כחכמים.

רש"י :ואע"פ שמשלם כל מה שהזיק ,מעכבים
עליו שכניו להרחיק השיעורים ,שמא ידליק בתיהם
ולא יהא להם לשלם.
א.טור)הרב ישעיה( :וכל אדם בביתו צריך
להרחיק כשיעורים הללו מפני השכנים שמעכבים
עליו.

.1

משלם מה שהזיק

סמ"ע :אף שמשלם מ"מ צריך להרחיק לכתחילה שיעור
הנ"ל ,דשמא ישרוף בתי השכנים ולא יהיה לו מה לשלם,
וגם שלא ירצו השכנים לרדת עמו לדין ולטרוח על בית אחר
ולבנות.

– ובתנור של נחתומים צריך

)שם( :במשנה

קנה 2 - -

לא יעשה תנור

סמ"ע :משמע שמיירי בסתם תנור שפתחו מהצד ואפ"ה
צריך ד"א )כהרא"ש ור"י ברצלוני לאפוקי הרשב"ם(.

על גבה גובה ד"א.
ערוה"ש :ונ"ל שאם יש בתנור

ארובה רחבה ובריאה
ויוצא לחוץ )כמו בימנו( א"צ הרחקה בגובה שהרי האש
והעשן יוצאים לחוץ.
וכשאין ארובה ,בתנור גדול צריך הרחקה יותר מד"א
ובתנור קטן סגי בד"א.

בכירה טפח.
סמ"ע :בשיעור שע"ג כירה הביא הטור מחלוקת והמחבר
סתם.
נראה שהמחבר ס"ל שבכולם )תנור ,כירה ושל נחתומים(

קנה  -ב
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

-2-
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קנה 3 -

 .1מי שהיתה לו חנות תחת אוצר חבירו  -לא יעשה
בה לא נחתום ולא צבע ולא רפת בקר ,א.ולא יכניס שם אספסתא,
)פירוש :תבואה שלא הביאה שליש והוא מאכל בהמה תרגום על בלילו על אספסתיה(

וכיוצא בהם מדברים שעולה מהם הבל חם הרבה ,מפני שהחום מפסיד
פירות האוצר .ב).וה"ה שלא יפתח חלון מבית שיש בו דברים אלו לחדר שיש לו תחת
האוצר( )טור בשם הרשב"א(.
 .2לפיכך אם היה אוצר יין בא"י שאין החום מפסידו  -הרי זה עושה
בחנותו כל מלאכת אש שירצה ,אבל לא יעשה רפת בקר מפני שמפסיד
א).ריב"ש :וכן במקום שקול ונדנוד קשים ליין שצריך להרחיק( )ריב"ש(.
ריח היין
 .3ואם הוחזקה החנות בתחילה לרפת או לנחתום וכיוצא בו ,ואחר כך
רצה בעל העלייה לעשות עלייתו אוצר -אינו יכול למחות בידו.
.1ב"ב)כ :(:משנה

.1

– לא יפתח אדם חנות של

נחתומים ושל צבעים תחת אוצר חברו ,ולא רפת של
בקר.

א.גמ:

סמ"ע:

פ"ת :לעניין לעשות דברים אלו תחת דירתו של חברו
)ולא תחת האוצר(
נו"ב – ק"ו שתחת דירת חברו אסור .וכ"מ בירושלמי.
כ"כ כנהג)ריא"ז( .כ"פ קצה"ח ,ערוה"ש]ירושלמי[.
כנה"ג – מהרי"ף והרמב"ם משמע שאין ביד העליון בעל
הדירה לעכב בתחתון ,וכן אפשר לפרש הירושלמי.

דמיא.
– מחמת שלח הוא

ומתחמם ומעלה סרחון.
ב.טור)רשב"א( :אפילו היה לו חנות של
צבעים או נחתומים בבית אחר – לא יפתח חלון
לבית שתחת האוצר לפי שההבל עובר מזה לזה
ומפסיד האוצר.

.2

.2

התירו – שאין העשן קשה ליין.

אבל לא ישעה רפת.

קוטרא דשרגא

סמ"ע :ה"ה אספסתא לאחר שמתחמם מסריח ומפסיד אף
יין של א"י.

קשה לה.

ב"י:

יין דידן – של בבל ,אבל יין של א"י לא היה

.3

נפסד.
כ"כ הרמב"ם חילוק בין יין של א"י לשאר ארצות.

).3שם(:

יין שבא"י

סמ"ע :פירוש שיין שבא"י הוא חזק ,לאפוקי יין שאר
ארצות שחום קל מפסידו.
והט"ז – הטור מפרש הגמרא "הני דידן אפילו שרגא קשה
ליה" מירי בכל יינות של זממנו ,שמשחרב בית המקדש בטל
טעם בפירות ,ה"ה שהיין השתנה.

)שם( :באמת ביין התירו אבל לא ברפת בקר.

פרש"י :ביין
אבל לא רפת – שהריח קשה ליין.
גמ :א"ר יוסף – וביין דידן אפילו

לשון הטור – תחת אוצר של תבואה או יין או

שמן.

א"ר שדשת – ואספסתא כרפת של בקר

פרש"י :כרפת של בקר

חנות תחת האוצר

ואם הוחזקה

סמ"ע :ואם באו לעשות יחד ,זה חנות וזה אוצר יעשו
פשרה בניהם.

תניא – אם היתה רפת קודמת לאוצר

מותר.

קנו  -ג
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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קנה 4 -

 .1גילה בעל העלייה דעתו שחפץ לעשות בה אוצר,
כגון שכיבד וריבץ עלייתו או שריבה בה חלונות כדרך שעושים לאוצר,
וקדם זה ועשה תנור קודם שיכניס פירות לאוצר ,או שהתחיל לאצור
שומשמין או רימונים או תמרים וכיוצא בהם ,וקדם זה ועשה התנור
קודם שאצר חטים ,א.או שעשה בעל החנות מחילה על גבה להבדיל
בין החנות ובין האוצר  -בכל אלו בעל האוצר מעכב עליו ,ואם עבר ועשה
אינו יכול להסירו.
.1ב"ב)כ:(:

.1

בעי אביי כיבד וריבץ לאוצר מהו,

ריבה בחלונות מהו ,אכסדרה תחת האוצר מהו ,בנה
עלייה על גבי ביתו מהו ? תיקו.
בעי רב הונא בריה דרב יהושע  -תמרי ורמוני מאי
תיקו.

נתיבות :וכה"ג ברפת ,כגון שתיקן הרפת ועשה בו אבוס
קודם שעשה זה אוצר ,צ"ע אי הוי כקדם הרפת.
הט"ז – אף לדעה )קנה/כז( שאסור לעשות דבר המזיק
לחברו אף שעכשיו לא מזיקו ,ולפ"ז אסור לבעה"ב לעשות
רפת דבר שיזיק לעליה )אף שעדיין אין אוצר( .מ"מ בעניין
דירתו של אדם וצרכיו כמו רפת ותנור אין לו למנוע עצמו
כשהניזק לא מוכן.

פרש"י :כיבד וריבץ – גגו לצורך אוצר ולא
הספיק להכניס בו תבואה עד שפתח זה חנות
תחתיו ,מי הוי כקודם לאוצר.

שומשמין או רימונים

ריבה בחלונות – שגילה דעתו שלאוצר עושה
שיכנס אויר ולא תירקב התבואה.

סמ"ע :הם דברים שחום וסרחון לא מזיק להם ,מ"מ יש
גילוי דעת שעשה עלייתו אצר ומחר יאצור בו תבואה
שיפסדו.

עליה – ורגילים היו לבנות שם אוצר.

בנה
תמרי ורמוני

– הכניס תמרים ורימונים מי הוי
התחלת אוצר ,או אין אוצר אלא לתבואה יין ושמן.
ולא איפשטא.

א.
סמ"ע:

א.
רש"י

– בנה עליה על גגו ,ורגילים לבנות שם

מחילה על גבה.

פירוש שהיה כבר אוצר למעלה ,ובא בעל החנות
ובנה עלייה להפסיק בין חנותו לאוצר כדי שלא יהא עליו
להרחיק ,והשאלה אם זה עוזר.

רמב"ם :להלכה – בעל האוצר מעכב עליו ואם
עבר ועשה תנור וכיו"ב אין יכול לחייבו להסירו.
כ"ד הרא"ש.

בנה עליה

גילה דעתו

בעל האוצר מעכב
סמ"ע :שמספק אין לו להזיק לחברו ,מ"מ אם כבר עשה
אינו יכול לסלקו כיון שלא נפשטה השאלה הוי קולא
לנתבע.
הגר"א – כיון שמהתורה אסור להזיק לחברו הוי קצת
מילתא דאיסורא ,לכן לא יעשה לכתחילה.

לאוצר.
√רמב"ם – עשה בעל החנות מחילה על גבה
להבדיל בין החנות ובין האוצר.
כ"כ ה"ה)ר"ח ,ר"י מיגאש(.

קנה  -ד
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קנה 5 -

 .1היו מימי העליון יורדים על התחתון ומזיקין אותו:
אם אין שם מעזיבה בענין שכששופך מימיו מיד יורדים לתחתון
ומזיקים אותו  -חייב לסלק היזקו.
ואם יש מעזיבה שהמים נבלעים בה ואינם יורדים מיד אלא לאחר מכאן
יורדים ומזיקין  -אינו חייב לסלק הזיקו.
הגה:מרדכי)ראבי"ה( :והכל לפי העניין ,שאם המים מועטים וכלים לאלתר ,אפילו בלא
מעזיבה  -אינו חייב לסלק היזקו ,ואם היו מרובים ומזיקים לו תדיר דרך המעזיבה  -חייב
לסלקו.
 .2ריב"ש :וכל זה במי תשמישו דבעל עלייה ששופך על העלייה ,אבל אם ירדו גשמים על
העלייה ויורדין למטה  -על הניזק לתקן שלא יוזק.
 .3מרחיקין את הגפת )פירוש פסולת של זיתים( ,ואת הזבל ואת המלח ואת

הסיד ואת הסלעים וחול הלח מכותלו של חבירו שלש טפחים ,או סד
בסיד.

.1

א).שם( :איבעיא להו " -סד בסיד" תנן או "וסד
בסיד" תנן? ולא איפשטא.

ב"מ)קיז :(.הנהו בי תרי דהוו דיירי חד עילאי

וחד תתאי ,איפחית מעזיבה .כי משי מיא עילאי אזלי
ומזקי לתתאי )מי מתקן(?

הרא"ש :לפיכך אם עשה אחד מהם אין כופים
אותו לעשות יותר.
כ"פ הרמב"ם.

אמר רב אשי כי הוינא בי רב כהנא הוה אמרינן
מודה רבי יוסי בגירי דיליה דפסקי מיא והדר נפלי:

כ"פ הטור:

ב"י :או סד בסיד – קאי רק אגפת וזבל וכו' ולא
אזרעים ומי רגליים ומחרישה.

היו מימי העליון יורדים על התחתון

ומזיקין אותו:
אם אין שם מעזיבה בענין שכששופך מימיו מיד
יורדים לתחתון ומזיקים אותו  -חייב לסלק היזקו.
ואם יש מעזיבה שהמים נבלעים בה ואינם יורדים
מיד אלא לאחר מכאן יורדים ומזיקין  -אינו חייב
לסלק הזיקו.
כ"כ הרי"ף הרא"ש.

.3ב"ב)יז :(.משנה

.1

סמ"ע :דאז הוי גירי דיליה ,אבל כשאין יורדים מדי הוי
גרמא בניזקים שפטור.

חייב לסלקו
חזקה חת"ס :ביימנו נשתנה דין תיקון הגג כיון שדרים

– מרחיקים את הגפת ואת

הזבל ואת המלח ואת הסיד ואת הסלעים מכותלו של
חבירו שלשה טפחים )או( סד בסיד ]וסד[ בסיד.
מרחיקים את הזרעים ואת המחרישה ואת מי רגלים
מן הכותל שלשה טפחים.

בכמה קומות זה על זה ,וכ"א מתקן את הרצפה שלו )שהוא
גג של השכן( ,ונמצא קומה א' א"צ לתקן כלום ,קומה
עליונה צריכה לתקן רצפה  +גג.
ואם יש על הגג עליה שמשמש לכולם ,כולם משתתפים
בתיקון .ואם אחד רוצה לפרוש משימוש העלייה פטור
מהתיקון.

ג"מ)יט :(:תני רבי אושיעיא – ה"ה שאסור
לסמיך חול הלח לכותל.
פרש"י :גפת – פסולת של זתים

אין יורדים מיד
נתיבות :וקשה סעיף כ' מבואר שאם בוקעים המים אחר

סלעים – אבנים שיוצא מהם אש ,שכל אלו קשים
לחומה ,שמוציאה בל.

מן

שרבו ועוברים לשמעון – חייב ראובן לסלק ,וכאן מתיר אם
לא יורדים מיד ?

הכותל – כותל לבנים של טיט הבנוי ע"ג קרקע.
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

מיד יורדים לתחתון.
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וי"ל דשאני הכא שהתחתון יכול לתקן בקלות המעזיבה,
דמיירי במים מועטים )דמשי מיא( ,אבל במקום שהתחתון
לא יכול לסלק ההיזק בדבר מועט אלא בהוצאה גדולה על
העליון לתקן אף שפוסקים ואח"כ נופלים המים.
כ"כ ערוה"ש :ודוקא כשיש מעט מים שנבלעים במעזיבה,
ואף שיש אח"כ כמה טיפות .אבל אם יש הרבה מים ומזיקים
תדיר – חייב לסלק היזקו דהוי הזק בידיים.

.2

קנה 6 -

מוסיף הבל ה"ד כשטומנים בו דבר חם ,משא"כ כשהוא
סמוך לחומה שהוא קר.
לאפוקי הע"ש שגורס – חול הגס  ,וכולם משום הבל.
הט"ז – ובמקום ששולט שמש אצל הכותל צריך להרחיק
גם חול היבש ,כי בדבר חם מוסיף הבל.

חול הלח.
סמ"ע :וקשה  ,הרי חול הלח משום רטיבות ,וברטיבות
פסק המחבר )י( דבעינן תרתי :הרחקה וסד בסיד .א"כ למה
כלל חול הלח כאן ?
הנתיבות – ל"ד לאמת המים )ס"י( דבעי יתרתי ,דשם יש
טעם נוסף דכל מרא ומרא )בחפירת האמה( מרפה הקרקע,
משאכ"כ שאין חפירה ולכן דמי לגפת .וכן במי רגליים
)שאינם בגומא( סגי בהרחקה ולא בעי סד בסיד.
מ"מ הנתיבות בכת"י – חזר בו וכתב שנראים דברי הש"ך
דבעינן הרחקה וסד בסיד.

אבל ירדו גשמים.

סמ"ע :קשה הרמ"א)קסד/א( – כל צרכי הגג על בעל
העלייה לתקן .וכאן מוטל על התחתון ?
באה"ט)ש"ך( – כאן מיירי אף שבעל הגג שמתקן כל
צרכי הגג מ"מ יורדים הגשמים על התקרה כיון שאין צינור
לגג ותו לא פושע ,וע"כ על הניזק לתקן.
והב"ח – מיירי שמי גשמים לא מצויים דלא הוי פשיעת
בעל הגג ,כגון גשם שוטף ,אבל בקס"ד מיירי שבעל הגג
פושע שלא תיקן הגג.
ערוה"ש)נתיבות( – מיירי שירידת הגשמים לא בא מפני
קלקול הגג עצמו ,שזה על בעל העלייה לתקן ,רק שהקלקול
מפני הצינורות וכיו"ב דבזה על הניזק לתקן.

מרחיקים ,,,מכותלו של חברו.
סמ"ע :הגמרא בב"ב)יח (.מדויקת "מכותלו של חברו"
משמע דווקא כשהיה הכותל קודם ,משא"כ בהקדים המזיק
לניזק .וזוהי שיטת – ר"ח ,ר"ת והרא"ש.
שלא כדעת רש"י והרי"ף ) עיין סי"ט(.

וסד בסיד.

.3

סמ"ע :דווקא כאן שייך לסוד בסיד ,משא"כ במחרישה
וזרעים דלא שייך סד בסיד ,אלא הבעיה שמפרה הקרקע.

וחול הלח.

ש"ך :אף שבשאר דברים הוא משום הוספת הבל ,אבל
בחול הלח הוא משום רטיבות .ואף דאיתא )ב"ב יט (.שחול

קנה  -ה

 .1מרחיקים את הזרעים ואת המחרישה
הגומא שמתקבץ בה מי רגלים מן הכותל שלשה טפחים.
 .2הגה :ובגומא צריך לסוד ג"כ בסיד וע"ל סעיף י'.
א.ואפילו בלא גומא אסור לשפוך מי רגלים סמוך לכותל פחות משלשה טפחים

א.ואת

)נ"י פרק לא

יחפור(:

).1שם(:

רגלים – ממיסים את הלבנים שהם של טיט.

מי
א.ב"ב)יט:(:

ואת הזרעים ואת המחרישה ואת מי

מותר להשתין מים בצד כותלו של
חברו .והתנן ואת מי הרגלים מן הכותל ג"ט ? התם
בשופכים.

הרגליים מן הכותל.
פרש"י :זרעים – שמחלידים הקרקע ומעלים
עפר תיחוח ומתמוטט יסוד הקרקע לצדדים.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

כ"פ הרמב"ם:
6
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מי רגליים ג"ט מהכותל.

.2ד"מ:

בגומא אבל בלא גומא סגי בטפח .אבל בשל לבנים אפילו
השתנה בלא גומא בעינן ג"ט.
כלומר :בכותל לבנים – בכל גוונא בעינן הרחקה של ג"ט.
בכותל של אבנים – גומא צריך ג"ט ,השתנה טפח.

ובגומא צריך לסוד ג"כ בסיד וע"ל סעיף

י' .
א.ד"מ :והנמ"י מפרש דברי הרמב"ם הנ"ל גומא
ל"ד אלא ה"ה לשפוך שם אסור ,ואפילו בכותל
אבנים.

.1

ובגומא צריך לסוד.
נתיבות :הרמ"א חולק בזה על המחבר ,כדלקמן :

את הזרעים ואת המחרישה.

סמ"ע:

קנה 7 -

גומא
שופכים
השתנה

גם במחרישה הטעם כמו בזרעים שמרפה

הקרקע.

זרעים
קצה"ח :אף לרבי יוסי שמתיר באילן מודה בזרעים דהוי

.2

גירי דיליה ,כיון שהזרעים ממקומם יונקים לחות הקרקע.

מן הכותל ג"ט.

מחבר

הרמ"א

ג"ט בלא סיד
הרחקת טפח
הרחקת טפח

ג"ט וסד בסיד
ג"ט בלא סד
הרחקת טפח

ועיין לקמן ס"י

סמ"ע :עיון לקמן ס"י – ר"ל שאסור לשפוך מ"י הרבה
תוך ג"ט לכותל ,ורק השתנה )בכותל אבנים( סגי בטפח,
ואף בשופכים )וכ"ש בהשתנה( א"צ גם לסוד בסיד אפילו
בכותל לבנים.

סמ"ע :משמע שאף בזרעים ומחרישה צריך ג"ט ,ואפילו
בכותל אבנים ,כיון שטעמו משום התמוטטות הקרקע ודומיא
דגומא של מי רגליים דאיירי בכותל אבנים ,ולכן דווקא

קנה  -ו

קנה  -ו  .1לא ישתין אדם בצד כותל חבירו אם הוא של לבנים
אלא אם כן הרחיק ממנו שלש טפחים ,ואם היה כותל אבנים די
בהרחקת טפח.
 .2ואם היו האבנים צחיח סלע משתין בצדו בלא הרחקה.
.1ב"ב)יט :(:ת"ש

√והרמב"ם – אם היו אבנים צחיח סלע )הכל צחיח
סלע ולא כותל ע"ג צחיח סלע(.

– לא ישתין אדם מים בצד

כותלו של חברו אא"כ הרחיק ממנו ג"ט .בד"א בכותל
של לבנים אבל בשל אבנים בכדי שלא יזיק  ,וכמה
טפח.

.2

צחיח סלע.
.2
סמ"ע)ב"י( :בצחיח מותר אפילו בגומא בלא הרחקה.

ושל צונמא מותר.

צונמא
פרש"י – אם כותל זה בנוי בסלע דליכא למיחש
לטשטוש הקרקע .כ"כ הטור.

קנה  -ז
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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קנה 8 -

 .1מרחיקים את הרחיים מן הכותל ג' טפחים
מהרחיים התחתונה שהם ארבע מהעליונה ,כדי שלא יניד אותו או כדי
שלא יבהילנו בקול הרחיים.
א.הגה :וכל זה ברחיים קטנה כגון רחיים של יד ,אבל רחיים גדולה שהבהמות מוליכות
ב.ואם לא הרחיק והזיק בית חבירו חייב לשלם כפי ראות
אותה צריך הרחקה טפי,
הדיינים שישומו אם הוא גרם לו ההיזק )תשובת הרא"ש כלל ק' סי' ד'(.
ג.ריב"ש :וכן בשאר נזיקין כגון האורג שמזיק לחבירו בהכאות שעושה בשעת אריגה ישומו
על פי בקיאים ואומנים ,וכל כיוצא בזה.
.1ב"ב)יז :(.משנה

א.והרא"ש :לא ברחיים על יד חמור ,אלא מיירי
ברחיים שע"י אדם ,וחמור קרי ע"ש העצים שעליהם
מניחים את הרחיים )כמ"ש הר"ח( ועשויים כמו כסא
ואדם יושב כנגדו במקום גבוה ומסובב הגלגל ברגליו
וטוחן ,אין בו הרעדה אלא קול בלבד.
אבל ברחיים של המשנה שטוען בגופו או בידו יש בו
נדנוד וצריך הרחקה ג"ט.

– מרחיקין את הריחים

שלשה מן השכב שהן ארבעה מן הרכב.
גמ)כ :(:מ"ט? משום טיריא )הרעדה(.
והתניא ושל חמור ג' מן האצטרובל שהם ד' מן
הקלת ,התם מאי טיריא איכא ? אלא משום קלא.

פרש"י:

חמור – רחיים של חמור.

מאי טיריא איכא – רחיים קטנים וקלים ואין
הקרקע מרעיד בגלגולו.

√ואם הרחיים מתגלגלות ע"י הבמה צריך להרחיק
יותר ,הכל לפי ההיזק.

– י"מ קול הנהגת החמור ,וי"מ קול

ב.ד"מ)הרא"ש( – בית רעוע של ראובן ושמעון
דר בו והכניס בו רחיים ונפל הבית – צריך לשלם כל
מה שהזיקו.

משום קלא
הרחיים.

קנה  -ח  .1ב"ב)יז :(.משנה  -מרחיקים את התנור מן הכותל ג"ט
מקרקעיתו שהם ארבע משפתו כדי שלא יחם הכותל א.ירושלמי :ומודד
מהשפה הפנימית שעובי כותלי התנור בכלל השלשה טפחים.

קנה  -ט

 .1יש מי שאומר שכל אלו ההרחקות מהכותל
דווקא בכותל של לבנים ,א.ויש מי שאומר דאפילו בכותל של אבנים,
וזה דעת הרמב"ם והר"ר יונה ז"ל.

.1

)סעיפים ז,ח(

א.והרב יונה – אף בכותל של אבנים
כ"כ ה"ה]רמב"ם[.

כל אלו ההרחקות

הרב ישעיה – דווקא בכותל לבנים אבל כותל
אבנים אינו ניזוק מהם כלל.
כ"נ מרש"י.
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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זרעים ,מחרישה וגומא של מי רגליים )ס"ה( שמרחיקים
משום שלא יתמוטט יסוד הקרקע ,ה"ה הרחקת מי רגליים.

כל אלו ההרחקות
סמ"ע:

קנה 9 -

דווקא בהרחקות משום שמפסיד הכותל  ,לאפוקי

קנה  -י

 .1לא יחפור אדם בור ולא שיח ולא מערה ,ולא יביא
אמת המים ולא יעשה בריכת המים לשרות בו בגדים לכבסם בצד כותלו
של חבירו ,אלא אם כן הרחיק מהכותל שלשה טפחים ,א.רמב"ם :ויסוד
בסיד לכותל בור זה או מקווה המים זה או כותל האמה מצד חבירו ,כדי
שלא יבליעו המים ויזיקו כותל חבירו.
 .2הגה :ויש אומרים דאפילו לא היו המים קבועים שם תמיד ,כגון צינור השופכת מים
מבית לחוץ ,אפילו הכי צריך להרחיקו )מרדכי( ,א.ויש חולקין )נמ"י ,המגיד( .מיהו במי רגלים
לכולי עלמא אסור כמו שנתבאר סעיף ה'.
.3רשב"א :והוא הדין בור שאין בו מים כלל  -אסור לחפור סמוך לכותל חבירו ,וצריך לתקן לפי
עיני אומנים הבקיאים בכך )ב"י בשם הרשב"א(:
.1ב"ב)יז :(.משנה

כ"כ ה"ה.

 -לא יחפור אדם בור סמוך

א.אבל מרדכי)ת' מהר"ם(

לבורו של חבירו ולא שיח ולא מערה ולא אמת המים
ולא נברכת כובסים אא"כ הרחיק מכותל חבירו
שלשה טפחים וסד בסיד.
גמ :ומיירי שצריך להרחיק מכותל בורו של חברו.

קבועים צריך הרחקת ג"ט.

1א .ויסוד בסיד.
סמ"ע :רמב"ם ס"ל שאף

מהטור משמע :דווקא להרחיק כל אלו מכותל בור
חברו ,אבל לא משאר כתלים.

√אבל לפי הרמב"ם

– מרחיקים את אלו מכל

פרש"י :נברכת של כוסים – חפירה מרובעת
שבה מתכנסים מי גשמים שבה מכבס בגדיו .והיו
להם שתים ,אחד ששורים בה הבגדים בצואת כלבים
וקרויה מחמצן ,והשנייה שמשפשפים בה וקרויה
ניידן.

קצה"ח :לפיכך לכתחילה יעשה שניהם )כהמרב"ם,
הרחקה  +סד בסיד( ,אבל בדיעבד שכבר עשה רק אחד לא
כופים אותו יותר.

בסיד – כותלי חפירתם.

.2נמ"י:

ליד כותל בניין חברו )ול"ד

כותל בור( צריך לסוד בסיד.
והרא"ש – ס"ל שבכותל בניין א"צ לסוד רק בהרחקת ג"ט
סגי.
והש"ך – הרא"ש אין מצריך לסוד אפילו בכותל בור,
שהרי פסק השאלה שבגמרא לקולא.

כותל ול"ד מכותל בור.

וסד

גומא ל"ד ה"ה אם שופכים צריך להרחיק

.2

מיהו מי רגליים לכו"ע אסור

סמ"ע:

וכבר נתבאר )ס"ג( שאפילו במי רגליים א"צ

תרתי.

ואפילו בכותל אבנים )כך הבין ברמב"ם(.

וכתב הרב יונה – דווקא שופכים של מי רגליים ,אבל
שאר שופכים של מים א"צ להרחיק ג"ט ,ול"ד
לבריכת מים שצריך להרחיק דהתם קוו וקיימי.
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

– אפילו במים לא
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קנה  -יא

אבן שהכובס מכה בגדים עד שיתלבנו  -צריך להרחיק
אותה ד' אמות מכותל חבירו ,שבעת שהכובס מכה עליה המים ניתזים
ומזיקים לכותל.
ב"ב)יז :(.ולא נברכת – אר"נ אמר רבה בר אבוה:
ל"ש אלא מהמחמצן ,אבל מן הניידן )מקום שהכובס

מכה שם הבגדים( צריך הרחקת ד"א.

פרש"י:

ד"א – מתוך שהמים ניתזים למרחוק.

קנה  -יב

 .1ראובן שהיה כותלו סמוך לכותל שמעון כמין "גם",
ובא ראובן לעשות כותל שני כנגד כותל שמעון עד שיעשה כתלים כמין
בי"ת  -הרי שמעון מעכב עליו עד שירחיק מכנגדו ד' אמות ,כדי שיהיה
המקום בין שני הכתלים רחב ,כדי שידושו בו רבים ותתחזק הארץ.
 .2הגה :אפילו עמדה שם הכותל ימים רבים ונפלה ,כשחוזר ובנאה צריך להרחיק

.0ב"ב)כב:(.

מי שהיה כותלו סמוך לכותל חברו

אמר רבא – ה"ק מי שהיה כותלו סמוך לכותל חברו
ברחקו ד"א ונפל – לא יסמוך לו כותל אחר אא"כ
הרחיק ד"א .מ"ט ? דדושא דהכא מעלי להתם.
פרש"י :מה שדשים ברגל בין שני הכתלים תמיד
מועיל לשני הכתלים.

שיטה אחרת ,שכתב :ראובן שהיה

טור מהגמרא :ואפילו היה שם כותל זה ימים רבים
ונידוש המקום ונפל הכותל ,ל"א שנדוש כבר וא"צ עוד
דוושא ויכול לסמוך ,קמ"ל שלא יסמוך.

לא יסמוך לו כותל אחר ,אא"כ הרחיק ד"א.
כ"כ הטור – וטעמו משום דוושא ,פירוש הילוך
שהולכים אצל הכותל נידוש הקרקע ומתחזק
ומתקשה יסוד הכותל.

.1לרמב"ם

כותלו סמוך לכותל שמעון כמין "גם" ,ובא ראובן
לעשות כותל שני כנגד כותל שמעון עד שיעשה
כתלים כמין בי"ת  -הרי שמעון מעכב עליו עד
שירחיק מכנגדו ד' אמות ,כדי שיהיה המקום בין שני
הכתלים רחב ,כדי שידושו בו רבים ותתחזק הארץ.
כלומר:

.1

כותל ראובן כמין "גם"

כותל חדש
של ראובן

.2

ד' אמות

קנה  -יג

עמדה שם ,,,ונפלה

סמ"ע :כ"כ הרא"ש לפי גרסתו בגמרא .אבל הרמב"ם
גורס אחרת .מ"מ לדינא אף הרמב"ם מודה.

גמ)שם( :וכותל קודם איך סמך תוך ד"א ?
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

כמין גם

סמ"ע :וקמ"ל שאע"פ שגם מתחילה שהיה לו כמין גם
רוב העולם לא היה הולך סמוך לכותלו של שמעון
)שאנשים לא ילכו לאורך כותל שמעון ,ומשם לאורך כותל
ראובן ,אלא יקצרו באלכסון( אפ"ה צריך ראובן להרחיק
ד"א כשבא לבנות כותל שני שכנגד כותל שמעון.

כותל
שמעון

.2

)טור(.

10

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

חו"מ
חלק ב9

בס"ד.

הלכות נזקי שכנים

קנה 11 -

דיני הרחקת נזקים.

 .1בד"א בכותל גנה או בעיר חדשה בכותל חצר ,אבל
בעיר ישנה כבר נתחזקה ובונה כנגדו בלא הרחקה.
א.הגה :ועד חמישים שנה מקרי העיר חדשה )מרדכי(,

ב.ובית דירה דינו ככותל גינה

)טור

בשם ר"ת(.

.1ב"ב)כב :(.אמר רב

– ל"ש אלא כותל גינה,

כותל גינה ובית
כותל חצר

אבל כותל חצר אם בא לסמוך סומך.

רבי אושעיא אומר

 -א' כותל גינה ואחד כותל

חצר אינו סומך.

ולא

.1

פליגי :הא בעיר חדשה הא בעיר ישנה.

עיר חדשה

עיר ישנה

צריך להרחיק
צריך להרחיק

צריך להרחיק
א"צ להרחיק

בכותל גינה

סמ"ע :לפי שאין דרך בנ"א לידוש בתוכה.

עד חמישים שנה

פרש"י :כותל גינה – מתוך שאין דשים אותה
מבפנים צריכה דישה מבחוץ.

א.
סמ"ע :ולמדו מבראשית )יט/כ( גבי לוט ִ -הנֵּה נָא ָהעִיר

כ"פ הטור :בעיר חדשה בכ"ג צריך להרחיק ,ובעיר
ישנה אז יש לחלק :שבכותל גינה צריך להרחיק
ובכותל חצר א"צ להרחיק כלל שכבר נידוש.

שׁמָּה .ופרש"י – קרובה נתיישבה מקרוב,
הַזּ ֹאת קְרֹבָה לָנוּס ָ
נ"א גימטרייה .51
וקשה :הרי  51עדיין נקראת עיר חדשה .ונ"ל שצ"ל 60
במקום .50
כ"כ הש"ך – צ"ל .60

א.ד"מ)מרדכי( :ועד  50שנה מיקרי עיר חדשה

ב.
סמ"ע:

ב.תו"ס+רא"ש)ר"ת( :בית דינו כגינה ,שהרי
אינו נידוש מבפנים ,וצריך דישה מבחוץ ,ואפילו בעיר
ישנה צריך להרחיק.

בית דירה

לפי שאין דרך בנ"א להלוך אצל הכתלים ,לפי
שנותנים שם תיבות וספסלים.

סיכום:

קנה  -יד

 .1וכן אם לא היה באורך כותל שמעון שבונה כנגדו ד'
אמות  -אינו מרחיק אע"פ שמונע הרגל מלהלך שם ,שהכותל שהוא
פחות מד' אמות אינו צריך חיזוק הארץ.
.2הגה :וכן אם כותל ראובן הולך ממזרח למערב ושמעון בא לסמוך כותל מצפון לדרום אין
צריך להרחיק )טור(.
 .3וי"א דכל זה לא מיירי אלא כשקנו הקרקע מן המלך או מן ההפקר ,אבל בלאו הכי יכולים
לסמוך כותל לכותל )נמ"י ,המגיד,ר' ירוחם(.

.1

רמב"ם:

הרגל מלהלך שם ,שהכותל שהוא פחות מד' אמות
אינו צריך חיזוק הארץ.

וכן אם לא היה באורך כותל שמעון

שבונה כנגדו ד' אמות  -אינו מרחיק אע"פ שמונע
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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דיני הרחקת נזקים.

.3ה"ה:

ראב"ד – זה לא מצאתי מבואר ,אבל סברא יפה.

ויש מקשים במה נשתעבד ראובן

ה"ה – ואפשר שלמד כן מדלא חששו לדוושא
בכותל שמאונך לכותל חברו ,משמע שבמעט לא
חששו .וכיון שיש בכתלים יותר מג"ט א"כ כל שאינו
מקום חשוב ד"א אין חשש לדוושא.

להתרחק מכותל שמעון ?
ופירשו :דמיירי בלוקח מהמלך ,דסתמא נשתעבדו
ללוקח ד"א חוץ לכותלו לדוושא ,ולכן חברו שלוקח
מהמלך צריך להרחיק ד"א.

החלונות בין מלמעלן בין מלמטן

כ"כ נמ"י – ה"ה מהפקר זכה בד"א סמוך לבנינו
כדרך הקונה מהמלך.

.2

ב"ב)כב:(.

בין כנגדן ארבע אמות.
גמ :מלמטה שלא יראה מכנגדם שלא יאפיל .משמע
שמשום דוודא אין חשש ?
הב"ע :בבא מן הצד.

.3

הקרקע מהמלך.

סמ"ע :דאז מחזיק ד"א הצריכות לדוושא ,ולכן צריך
חברו להרחיק ,אבל בלא"ה )שלא קנה מהמלך או מהפקר(
א"צ להרחיק לשעבד קרקע שלו לחזק כותל חברו.
נתיבות – מ"מ צריך לברר שקנאו מהמלך.

פרש"י :מן הצד – שאין הכותל מהלך לאורך
כותל ראשון אלא מן הצד ,אם זה ממזרח למערב זה
בא מצפון לדרום ראש עובי הכותל כנגד החלון
ומאפיל ,דהכא ליכא למיחש לדוושא בההיא פורתא.

קנה  -טו

 .1הכותש הריפות )פירוש חטים הנכתשים במכתשת( וכיוצא
בהם בתוך שלו ,ובעת שמכר לו מנדנד לחצר חבירו עד שנדנד כיסוי
החבית שעל פי החבית ,א).וי"א שאין צריך כל כך רק שינדנד הכותל קצת( )טור והמגיד
בשם הרשב"א וב"י בשם התוס'(  -הרי זה מזיק בחיציו וחייב להרחיק כדי שלא ינדנד
או יבטל מלאכתו שמזקת.
 .2ואם הזיק בעת הנדנוד  -חייב לשלם שהרי מכוחו בא הנזק.
.3הגה :ואפילו נבנה החצר אחר שבא המזיק לכאן  -צריך המזיק להרחיק נזקו
ונמ"י(.
 .4והוא הדין אם אין מזיק לחצר אלא שיש חולי הראש לבעל החצר וקול ההכאה מזיק לו,
צריך להרחיק עצמו )ריב"ש סי' קצז(.
)הגמ"י והג"א

.1ב"ב)כה:(:

אף שהחצר מתנדנדת אינו נזק.
כ"ד הרמב"ם.

פאפי יונאה עני והעשיר הוה בנה

אפדנא .הוו הנך עצורי בשיבבותיה דכי הוו דייקי
שומשמי הוה ניידא אפדניה.
אתא לקמיה דרב אשי א"ל :כי הואן בי רב כהנא הוה
אמרינן מודי רבי יוסי בגירי דיליה.
וכמה ? כדנייד נכתמא אפומיה דחצבא.

א.ובתשובת הרשב"א – אפילו פחות מכאן הוי
נזק ,והרי"ף פירוש נדנוד משהו ,וכמו שניידא נכתמא
אפומא דחצבא.
כ"ד התו"ס.

פרש"י :שאם ינחו כד על החומה וכיסויה עליה
ינוע הכיסוי מחמת ההרעדה.
כ"כ ה"ה)הר"י מיגאש( – ואם הכיסוי אינו מתנדנד

.2

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

)שם( :מודה רבי יוסי בגירי דיליה.

כ"פ הרמב"ם:
12

ואם הזיק בעת הנדנוד  -חייב
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מנדנד לחצר חברו.

סמ"ע :פירוש לכותל חצר חברו )ה"ה( .וע"י נדנוד
הכותל מתנדנד הכיסוי של החבית שעומד על הכותל.

קודם שיבנה הלה האפדנא לא מהני להו חזקה.
כ"כ הג"א – טעמו שהרי התשמיש לא קבוע ואין
טורח בסילוקו .ועוד שכל מרא ומרא מרפי לארעא
)וכמו בבור(.
כ"כ הגמ"י.

צריך המזיק להרחיק.
.3
נתיבות :וכ"ז שלא בנה זה ביתו יכול

המזיק להמשיך
בהכאות ,ולא יכול בעה"ב למחות שלא יעשה שלא יצטרך
אח"כ לדון עמו בדיינים.

ב"י – ועוד עשן וריח בית הכסא אין להם חזקה ,אף
שסמך בהיתר צריך להרחיק ,וזה דומה.

קנה  -טז

רמב"ם :מרחיקים את הסולם מהשובך של חבירו ארבע
אמות ,כדי שלא תקפוץ הנמייה )פירוש הערוך :חיה קטנה כעין חתול ,והר"ן פירש:
בפרק אלו טריפות מרטינ"ה בלע"ז( בעת שמניח הסולם ,ותעלה לשובך ותאכל
את הגוזלות.
ב"ב)כב :(:משנה – מרחיקים את הסולם מן
השובך ד"א כדי שלא תקפוץ הנמייה.

את הסולם מהשובך
סמ"ע :מהרמב"ם משמע שכל שהרחיק את הסולם
מהשובך סגי אף ששניהם סמוכים לכותל אחד ,דכל שלא
יכול לקפוץ בפעם אחת לא נחשב גירי דיליה )אף שיכול
להגיע מהסולם לשובך(.
והטור – חולק.

פרש"י :מן השובך – אם יש לזה שובך בחצרו
סמוך לכותל שבין שתי חצרות ,אל יעמיד חברו סולם
אצל הכותל אלא ירחיק מן השובך ד"א.

שלא תקפוץ הנמייה

– מן הסולם לשובך ותהרוג

היונים.
אבל הטור כתב – ירחיק הסולם מן הכותל ד"א
שלא תקפוץ הנמייה מן הסולם לשובך.

קנה  -יז

 .1מרחיקים את הכותל מן המזחילה של חבירו ד'
אמות ,כדי שיהיה מקום לבעל המזחילה לזקוף סולם ולתקן מזחילה
שלו ,הואיל והחזיק בה.
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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קנה - -

דיני הרחקת נזקים.

א.הגה :וי"א לעניין שאם קנה ממנו מקום כדי לעלות למזחילתו  -צריך להניח לו מקום
ארבע אמות שיעור זקיפת סולם )טור בשם ר"י  ,וב"י בשם הרא"ש(.
.1ב"ב)כב :(:משנה

– מרחיקים את הסולם

א.ור"י – רק אם קנה ממנו מקום כדי לעלות
למזחילתו צריך להרחיק ממנו ד"א.
כ"כ הרא"ש והטור.

פרש"י :זוקף הסולם – לנקותה מעפר וצרורות
הנופלים בה ומעכבים קילוח המים.

והרמב"ן  -מיירי באחים שחלקו והעלה אחד
בדמים בשביל המזחילה זכה אף בד"א כדי זקיפת
הסולם.

מן השובך ואת הכותל מן המזחילה של חברו ד"א
כדי שיהא זוקף את הסולם.

את הכותל מן המזחילה
√רמב"ם – כגון שהחזיק במזחילה צריך להניח לו
מקום ד"א לנקותה.
נמ"י :פירוש כיון שהחזיק במזחילה החזיק גם ב ד"א
לזקיפת הסולם כדי לעלות ולנקות המזחילה.
טור – ותימה על הרמב"ם שלא נקנית לו חצר חברו
להכניס בה לתקן מזחילה שלו בשביל שהחזיק
במזחילה.

קנה  -יח

.1

והחזיק בה

סמ"ע :ואין להקשות מ )קנג/ח( דבעל החצר יכול לבנות
תחת הצינור )של המזחילה( ואין לצינור חזקה באוויר
החצר! דשם מיירי שיכול לבנות תחת הצינור ממש ,אבל
לא מקום זקיפת הסולם שהוא רחוק קצת.

 .0מי שבא לחפור בור בסוף שדהו סמוך למייצר

חבירו:
 .1אם שדה חבירו אינו עשוי לבורות  -סומך ואינו יכול למחות בידו,
א.ואם יימלך חבירו לחפור בור בצדו  -צריך להרחיק מכותל הבור ששה
טפחים עד שיהיה בין חלל שני הבורות עובי ששה טפחים.
 .2ואם היתה שדה חבירו עשויה לבורות  -אינו סומך עד שירחיק
מהמצר ג' טפחים ויחפור ,וכשיבוא חבירו לחפור ירחיק גם הוא ג'
טפחים בתוך שדהו ויחפור.
.3הגה :וכשמרחיק :י"א  -שצריך גם כן לסוד בסיד כותל בורו ,וכמו שנתבאר סעיף י
לדעת הרמ"ה(.
וי"א – דבחדא מנייהו סגי )שם בשם הרא"ש(.

.0ב"ב)יז:(:

בשדה שאינה עשויה לבורות:
אביי – סומך ,שהרי אינה עשויה לבורות
רבא – אינו סומך ,שיאמר גם אני ארצה לחפור בור.

איתמר – הבא לסמוך בור למייצר:

אביי אמר – סומך ,רבא אמר – אינו סומך.

√ל"ב :בשדה שאינה עשויה לבורות לכו"ע סומך
בשדה העשויה לבורות :
אביי – סומך ,שהרי בשדה שחופר אין בצידו בור

במה המחלקות:
ל"ק :בשדה העשויה לבורות לכו"ע אינו סומך.
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
שיחתי:
ׂ

)טור
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שמזיקו.
√רבא – אינו סומך ,אפילו לרבי יוסי שס"ל כ"א נוטע
בתוך שלו ,ה"מ התם שבשעה שנוטע אין שורשים
שמזיקים ,אבל כאן שכל מכה ומכה מרפה הקרקע
מזיק הוא.

פרש"י :העשויה לבורות

צריך להרחיק.
שיטת רמב"ם ורש"י
לשיטת

סיכום:

ל"ב

בשדה העשויה
לבורות
רבא
אביי
לכו"ע אינו סומך

אינו
סומך

.2

סומך

.2

אינו

סומך

.1

.1

3א .דבחדא מנייהו סגי.
קצה"ח :האם לכתחילה מותר לעשות בור בהרחקה

לכו"ע סומך

לבד ולשפוך שם מים !
הרא"ש :גמרא שואלת "וסד בסיד" או "או סד בסיד",
ולא נפשטה השאלה .הילכך עשה אחד מהם אין כופים אותם
לעשות יותר.
ונראה לי – ה"ד בדיעבד ,אבל לכתחילה צריך לעשות
שניהם .ואפילו כבר חפר הבור בהרחקת ג"ט אין לשים שם
מים .מ"מ בדיעבד שם מים אין כופים אותו.

רמב"ם :הלכה כרבא בל"ב.

 .1אינה עשויה לבורות לכו"ע
סומך
א.הרא"ש :ואם אח"כ נמלך חברו לחפור גם

חדא מנייהו סגי.
קצה"ח :מה שיעור הרחקה כשסד בסיד !

הוא בור ,צריך הרחיק ו' טפחים בין חלל בורו לחלל
בור חברו .כ"ד הרמב"ם.

אף שסד בסיד מ"מ בעינן עובי הכותל שבניהם ג"ט שבפחות
מכאן אין שם כותל עליו.
ואם באים שניהם לחפור בורות לסוד בסיד מרחיק כל אחד
 1.5טפחים.

וה"ה)הג"א( – מרחיק רק ג"ט.

הטור:

אינו עשוי לבורות

סמ"ע :שדה בית השלחים עשוי לבורות ,ושדה הבעל
אינו עשוי לבורות.

סומך

רי"ף ,רא"ש,

הרא"ש – מספיק באחד מהם.

בד"ה :ותימה שכאן לא הזכיר הרמב"ם רק
הרחקה ולא הזכיר וסד בסיד.
ולכן נראה שאין לדמות למחלוקת שם ,דכאן לכו"ע
סגי בהרחקה לבד ,שדוקא שם שסומך לקיר צריך גם
סד בסיד שלא יקלקל הכותל ,משאכ"כ.

– כגון בית השלחים

בשדה שאינה
העשויה לבורות
רבא
אביי

– צריך שני דברים,

הרחקה ולסוד בסיד.

שצריך להשקות תדיר.

ל "ק
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ואפילו חופר בלא מים צריך הרחקת ו"ט

)שהרי כל הכאה של חפירה מחלישה הקרקע(.

קנה  -יט

 .1החופר בור לתוך שדהו ומכר חצי השדה ובא הלוקח
לחפור גם הוא בור -צריך להרחיק כל שיעור הרחקה ,אפילו אם היתה
עשויה לבורות ,כיון שהראשון בהיתר עשה שהרי בשלו חפר.
 .2הגה :וכן מותר לעשות בכל נזקין אלו בשלו כשאין שם דבר הניזוק חוץ מחפירות בור אצל
שדה העשויה לבורות )טור בשם ר"ח והתו' והרא"ש( ,א.ויש חולקין בזה )שם בשם רש"י והרי"ף(:

.1

ובא הלוקח לחפור גם הוא בור -צריך להרחיק כל

הטור :החופר בור לתוך שדהו ומכר חצי השדה
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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שיעור הרחקה ,אפילו אם היתה עשויה לבורות ,כיון
שהראשון בהיתר עשה שהרי בשלו חפר.
כ"ד ר"ח ור"ת ב )(.2

.2שיטת ר"ח ור"ת:

.1

כיון שהראשון בהיתר עשה

סמ"ע :ולא דמי ל – )קנד/כח( שאם מכר או נתן החצר
ושייר הבית לעצמו רשאי אותו שזכה לבנות מול החלונות
אע"פ שהראשון בנה חלונות בהיתר !
דשאני התם שאינו מזיק בידיים כשבונה מול החלון אלא
גרמא ,משאכ"כ שבכל מרא שחופר זה השני מזיק לראשון
בידיים ,ולכן כיון שהראשון חפר בהיתר על השני להרחיק
ו"ט בשלו.

רק כשיש שם דבר

הניזק אסור לקרב הזיקו ,אבל אם אין שם דבר
הניזק מותר לסמוך ,חוץ מחפירת בור בשדה
העשויה לבורות שחשוב כמזיק בשעת חפירה משום
שכל מכה מרפה הקרקע.

בהיתר עשה
נתיבות :אף מי שמתיר

א.אבל לרש"י והרי"ף – בכל ההרחקות אסור
לסמוך אם אין עכשיו דבר הניזוק כיון שחברו עשוי
לעשותו שם.
ואפילו בא לסמוך דבר המטלטל )כגון גפת וכו'(
ואומר שירחקו כשיבוא חברו לסמוך – אסור,
שחיישינן שיתעצל בהרחקתו ובנתיים יינזק.
ואפילו עשה בור משלו ומכר חצי שדהו הסמוך לבור,
ועכשיו מזיק ללוקח – צריך להרחיק הזיקו.

מ"מ
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בסומך בהיתר מ"מ אם הנזק
מתחדש בכל יום בידיים כגון כותשי הריפות )סט"ו( צריך
להרחיק אח"כ.
ובהיזק ראיה של חלון אם מיקרי מזיק בידיים תלוי
במחלוקת ב )קנד/ט"ז – הגה( בנפל כותל ועכשיו מזיק
בראיה לחברו.

.2

הרא"ש – כתב כסברא ראשונה.

חוץ מחפירת בור.

סמ"ע :טעמו כמ"ש שמזיק בכל מרא ומרא.

קנה  -כ

 .1ראובן חפר גומא בחצירו שמי גשמים יקלחו לתוכה,
וכשרבו המים בוקעים ועוברים דרך חומות מרתף שמעון  -חייב ראובן
לסלק היזקו.
א.הגה:
ראות הבקיאים .

המשך ת' הרא"ש:

.1ת' הרא"ש:

וכל היזקות שלא נתבארו ,שיעור הרחקתן בכדי שלא יזיק לפי

ראובן חפר גומא בחצירו שמי

גשמים יקלחו לתוכה ,וכשרבו המים בוקעים ועוברים
דרך חומות מרתף שמעון  -חייב ראובן לסלק היזקו.
 אף לרבי יוסי דס"ל על הניזק להרחיק כשאינוגירי דליה ,שאני כאן שנפיש היזק לשמעון ,וגם
תשמיש קבוע ולא יכול להרחיק עצמו )שאין
דירה בלא מרתף( ,ול"ד לבור ואילן שיכול

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

-
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להרחיק האילן וגם הבור אינו תשמיש קבוע ולא
נפיש הזיקה.
ועוד שכאן ההזק אינו לאחר זמן מרובה ,אלא
מיד שמתאספים המים בגומא בוקעים ועוברים
לשמעון והוי גירי דליה.
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קנה  -כא

 .1הרא"ש)ר' מתיה גאון ,ר"ע גאון( :יש מי שאומר שלא
אמרו שבהרחקת ששה טפחים בין בור לבור סגי אלא בארץ הרים ,אבל
במקום דרפיא ארעייהו  -צריך להרחיק יותר מה.
לפיכך צריך להרחיק בית הכסא מבור חבירו עד שיכירו בני אדם שאינו
עובר מלחות בית הכסא לבור ,ולרווחא דמלתא ירחיק חמשים אמה.
א.הגה :מרדכי :ויש מי שחולקין על זה ,וכל מקום שמזיק צריך להרחיק עצמו.
 .2אפילו היה רשות הרבים מפסיק בין הבתים כגון שתי חצרות בשני צדי רשות הרבים -
אפילו הכי צריך להרחיק )ב"י בשם הרשב"א() .תוספת הסמ"ע  -וכ"כ לעיל קנד/ג הגה שלישית(.

.1רשב"א:

.1

שני מבואות זו למעלה מזו ורה"ר

מספיק בניהם ,והיה ביב ברה"ר שקולט ממי
הגשמים ,וגשמי המבוי נגרים עד המבוי התחתון
בבית הפנימי ,ועכשיו טוענים על המבוי העליון שאין
להם להעביר מי הגשמים דרך ביתו אלא שיתקנו
כבראשונה בכדי שלא יעביר המים לחברו.
תשובה – מי גשמים של מבוי עליון חשובים גירי
דליה אף שעובר דרך רה"ר.

להרחיק בית הכסא.

סמ"ע :פירוש כשאינו חפור בהר אלא במקום שהקרקע
רפה ,ולרווחה צריך להרחיק  50אמה כיון שחמיצי וסריחי.
אבל שאר בור ובאר א"צ להרחיק כל כך מ"מ צריך הרחקה
יותר מג"ט.

א.
סמ"ע:

ויש חולקים ע"ז.

פירוש וס"ל שבגומא של אבנים מספיק הרחקת
טפח ,ובאינו של אבנים סגי בג"ט.

ט"ז :ולא ראיתי חולק ,ואף המרדכי ,בבית הכסא יודה,
ולכן אין לזוז מדברי המחבר.

קנה  -כב

 .1מרחיקים את גורן קבוע מהעיר  50אמה ,כדי שלא
יוליך הרוח התבן בעת שזורה ויזיק לבני העיר.

.2
 .3ומזה יש מי שלומד על דוכס ממדינה שגזר על יהודים שיעשו עם היהודים הדרים תחת
)ואם הגורן קודם לעיר מסלקו ,ובני העיר נותנים לו דמיו ,ספק  -מסלקו בלא דמים.

שרים קטנים בכפרים שידורו תחתיו ואם לא יגרש כולם ,צריכים לקיים דברי הדוכס ,ונסלק
היזק הרבים וליסע תחת הדוכס תחילה ,ולדון אחר כך עם הרבים אם יש להם היזק בזה(
)הגמ"ר(.

 .4וכן לא יעשה אדם גורן קבוע בתוך שלו ,אלא אם כן היה לו  50אמה
לכל רוח ,כדי שלא יזיק התבן לנטיעת חבירו או לנירו.
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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הדבר ,וכמו באילן הסמוך לעיר שמתחילה עוקר
ואח"כ מקבל הדמים.

– מרחיקים אילן מן העיר

 25אמה ,וחרוב ושקמה )שענפיהם מרובים( 50
אמה.
קדם האילן לעיר )כשהוא תוך  25אמה( קוצץ ומקבל
דמים ,קדם העיר קוצץ ואינו מקבל דמים.
ה"ה :דין זה לנוי העיר )ולא להיזק( ולכן לא נוהג
בחו"ל.
כ"כ הרשב"א] ,רש"י[.

).1שם( :משנה

קנה 18 -

.1

גורן קבוע.

סמ"ע :ה"ה פירש – כל שזורה ברחת ולא יכול לזרות
ביד הוי גורן קבוע.
וזה אינו – אלא קבוע לאפוקי ארעי אף שזורה ברחת,
שבהיזק ארעי לא גזרו להרחיק)אף שהוא ברחת( ,וכ"מ
מהרא"ש טור והמחבר .ולא כפירוש ה"ה.

.2

– מרחיקים גורן קבוע מהעיר 50

מסלקו ,ובני העיר נותנים

אמה ,לא יעשה גורן קבוע בתוך העיר אא"כ יש לו
 50לכל רוח ,ומרחיק מנטיעותיו של חברו בכדי שלא
יזיק.
גמ :מ"ש רישא )דקתני  50אמה( ומ"ש סיפא )דקתנ
כדי שלא יזיק ,שמשמע פחות מ  50אמה( ?

סמ"ע :פירוש תחילה מסלקו ואח"כ נותנים לו ולא הפוך,
שא"כ יעמוד הגורן ימים רבים ,דכיון שרבים משתתפים מי
יתעסק בזה .משא"כ עתה שסילקו הוא ירוץ לקבל דמיו.
ובגמרא מובא דין זה לגבי הרחקת אילן ,והמחבר השמיטו
מפני שאינו נוהג בחו"ל דין האילן.

אמר אביי – סיפא מיירי בגורן שאין קבוע.
ה"ד גורן שאינו קבוע ? א"ר יוסי בר חנינא – כל
שאינו זורה ברחת.

.3

.4רב אשי אמר

סמ"ע :פירוש כמו שחששו חז"ל באילן שתחילה יש
לקצצו )אף שהאילן קדם( ואח"כ יתבע דמיו כדי לא להזיק
לעיר ,כן בני הכפרים שהם מועטים צריכים לעקור דירתם
תחילה ולסלק הנזק ואח"כ יתבעו נזקם.

– מה טעם קאמר ,מ"ט מרחקים

 50אמה כדי שלא יזיק.
ב"י :הלכה כרב אשי שבתרא הוא ,ובכל גוונא
מרחיק  50אמה אף מנטיעות חברו.
ה"ה :גורן קבוע כל שצריך ברחת ומזרה ,ואינו יכול
לזרות ביד.

לדון אח"כ עם הרבים.
סמ"ע :ומסיים שם – ואם גם הכפרים היו בכלל הסכנה
א"צ לשלם להם.

.4גורן קבוע בתוך שלו ,,,כדי שלא יזיקו.
סמ"ע :הטור הביא זאת בשני בבות :

ב"י – ואע"פ שזהו לפי אביי דלא קי"ל כוותיה ,מ"מ
דברי ר' יוסי )שהיו קודם אביי( חוזרים על המשנה,
ורב אשי לא חולק עליו.
משמע שגורן שאינו קבוע א"צ להרחיק כלל כיון שלא
קבוע הזיקו.

.3ד"מ)הגמ"ר(:

לא יעשנו בשלו אא"כ הרחיק  50אמה ,ובשיעור זה ירחיק
מנטיעות חברו.
והמחבר נקט לשון הרמב"ם דס"ל שבתוך שלו פירוש בתוך
שדה שלו ולא יזיק לנטיעות חברו בשדות הסמוכים.
והטור מפרש – שבתוך שלו בעיר שלא יזיק לבני העיר,
ובנוסף ירחיק מנטיעות חברו.

דוכס דרש מהיהודים היושבים

תחתיו שישכנעו יהודים אחרים בכפרים שתחת
שרים קטנים שיעברו אליו ואם לא יגרש אותם ,ויכול
הדוכס לגרש כולם )גם אלה שגרים בכפרים(,
והכפרים טוענים תמות נפשי עם פלשתים.
כופים אותם על מידת סדום לחזור תחתיו .ואם יש
לכפרים הפסד לעקור ממקומם יטענו אחר שיסלקו
ההיזק של רבים ,אבל לא קודם לכן שלא ידחה

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

ומזה יש ללמוד.

לנטיעות חברו.
סמ"ע :שלא יכנס מוץ בפרח הפרי וירקב ,או משום
שמזבל שדהו יותר מדי והוא נשרף ונפסד.
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קנה 19 -

קנה  -כג

 .1מרחיקים את הנבלות ואת הקברות ואת הבורסקי
ואת הכבשונות והדבורים מהעיר חמישים אמה ,ואין עושים בורסקי
אלא למזרח העיר ,מפני שרוח מזרחית חמה וממעטת היזק ]ריח[ עיבוד
העורות.
.1ב"ב)כה :(.משנה

בורסקי אלא למזרח

– מרחיקים את הנבלות

פרש"י – שאין רוח מזרחית קשה אלא חמה
ומנשבת בנחת ,לפיכך אינה מביאה רוח לעיר.

והקברות והבורסקי מהעיר  50אמה.
√ואין עושים בורסקי אלא למזרח העיר .רע"א – לכל
רוח שירצה פרט ממערב.

פרש"י :את הנבלות והקברות

√רמב"ם – שרוח מזרחית חמה ממעטת רוח
עיבוד העורות.

– משום ריח

רע.

קנה  -כד

 .1מרחיקים השובך מהעיר חמישים אמה,
יעשנו בתוך שלו אלא אם כן יש לו חמישים אמה לכל רוח.
 .2ואם לקחו כמו שהוא אפילו הוא בתוך ]בית[ רובע  -הרי הוא בחזקתו,
א.גמ)שם( :ואף אם יפול יכול לחזור לבנותו ,שטוענים ללוקח לומר ראשון
עשאו ברשות ,ב.גמ)שם( :לא שנא נגד יחיד לא שנא נגד רבים.
.1ב"ב)כג :(.משנה

א.ולא

שובך מן העיר.
.1
קצה"ח :האם חיוב בנזקי היונים מדין שן.

– משנה מרחיקים את

השובך מן העיר חמישים אמה ,א.ולא יעשה אדם
שובך בתוך שלו אלא אם כן יש לו חמישים אמה לכל
רוח.
רבי יהודה אומר  -בית ארבעת כורין מלא שגר
היונה ,ואם לקחו אפילו בית רובע הרי הוא בחזקתו:

פרש"י :שובך מן העיר

נמ"י :כל הדוגמאות שבמשניות הוי גירי דיליה ממש ,אבל
הרחקות יונים הוא מטעם שן המזיק שדומה לשור להתחייב
בנזקיו ,אע"פ שהיונים אינם שלו לגמרי רק להתחייב עליהם
משום גזל מפני דרכי שלום.
ומהרמב"ן – לא משמע כן שכתב :אם קניין דבורים
מהתורה הוי חייב עליהם מדין שן ,אבל אין קניין אלא מפני
התקנה ,מ"מ צריך לסלק ההיזק וכמו בשובך.
ולפ"ז :אם לא הרחיק והלכו והזיקו –
לפי הרא"ש – דהוי גירי דיליה חייב לשלם) ,נמ"י – משום
שן(.
לפי הרמב"ן – אינו חייב משום שן ,כיון שאינו קונה
מהתורה.
ולפי הראב"ד )סל"ג( – פטור.

– שהיונים מפסידים

זירעוני הגינה.
היונה – מרוצת פריחתה פעם אחת.

מלא שגר
ואם לקחו – עם הקרקע אפילו אין סביבו אלא מלוא
בית רובע הקב ,הרי הוא בחזקתו שהוחזק בו
הראשון.
גמ 50 :אמה ,שעד  50אמה ממלאים כרסיהם.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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במעות ונתרצו ,וה"מ בנזקים שהמוכר עצמו היה נאמן
בחזקה ,אבל בדבר שלא מועיל חזקה כגון עשן וריח בית
הכסא  ,גם אין טוענים ללוקח.
ולכן :אף בגורן שהוא היזק הגוף ובורסקי אין טוענים
ללוקח ,ותימה על הסמ"ע.

לא יעשנו בתוך שלו.

א.
סמ"ע:

ע"פ התו"ס – בין בעיר בין בשדות.

.2

לקחו כמו שהוא.

קנה 20 -

סמ"ע :כן הדין בגורן ,בורסקי וכל הני לעיל.
והט"ז – טעם שטוענים ללוקח ,שהמוכר פייס סביבותיו

קנה  -כה

 .1מי שהיתה שדה חבירו נטועה גפנים או שאר
אילנות ,ובא הוא לנטוע בתוך שדהו גפנים בצד גפנים או אילנות בצד
אילנות  -צריך להרחיק ד' אמות.
א.הגה) :כן פירש ר"ח( כי כן דרך צורך המחרישה בין האילנות,
דרך לחרוש בין האילנות  -אין צריך להרחיק כלל.
 .2ובמקום שצריכים להרחיק ובאין שניהם ליטע בבת אחת  -כל אחד מרחיק חצי השיעור
)המגיד(.
א.ב"י,

ד"מ :ואם אין

 .3במה דברים אמורים בארץ ישראל ,אבל בחוצה לארץ מרחיק בין
גפנים לגפנים ובין אילנות לאילנות שתי אמות ,א.ובין גפנים לשאר
אילנות או שדה לבן ארבע אמות.
ב.הגה :ויש אומרים שבין גפנים לאילנות בעינן להרחיק כפי אומד הדעת שלא יפריחו
העופות מן האילנות אל הגפנים בשיטה אחרת )טור(.
 .4ויש אומרים דווקא בנוטע אילנות ,אבל נוטע גרעין והאילן ממילא גדל  -אין צריך להרחיק
)הגהות אשיר"י ומרדכי פרק לא יחפור וב"י בשם התוס'(,

 .5ובכל מקום אם היה גדר בנתיים – זה סומך לגדר וזה סומך לגדר .
 .6ריב"ש :ראובן שמכר ביתו לאחד וגינתו לאחר  -אין בעל הגינה צריך להרחיק אילנותיו
אע"פ שמכר הבית תחילה ,ואין אומרים בזה מוכר בעין יפה הוא מוכר.
 .7וע"ל )קנד/כח(.
.1ב"ב)כו :(.משנה

גמ :ד"א שאמרו כדי עבודת הכרם.

– לא ייטע אדם אילן סמוך

אמר שמואל

לשדה חברו אא"כ הרחיק ממנו ד"א ,אחד גפנים
ואחד כל אילן.

היה

אמות.
פר"ח :כדי עבודת הכרם – שהיו חורשים בין
האילנות ומחרשת א"י אורכה ד"א לכך צריך שיניח
ד"א שתוכל המחרישה להסתובב .אבל בבבל שאינה
ארץ הרים וגבעות מחרישתם רק ב' אמות.

גדר בנתיים זה סומך לגר מזה וזה סומך לגדר

מזה .5
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

– ל"ש אלא בא"י ,אבל בבבל בעה"ב
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שנים שנטעו כרם זה מרחיק ב'

.3

אמות וזה מרחיק ב' אמות .
כ"כ ה"ה)הר"י מיגאש( – באו ליטע בב"א בא"י
כ"א מרחיק ב' אמות ,ובבבל אמה.

רבא בר רב חנן הוי ליה הנהו

דיקלי אמיצרא דפרדיסא דרב יוסף ,הוו אתו צפורי
יתבי בדיקלי ונחתי בפרדיסא ומפסדי ליה.
א"ל זיל קוץ .א"ל והא ארחיקי לי .א"ל ה"מ לאילנות
אבל לגפנים בעינן טפי.
כ"כ הרא"ש – ותמה על הרי"ף שלא פסקה ,כן
הרמב"ם השמיטה.

.4

– בין אילנות לגפנים צריך להרחיק ד"א

כמו בא"י.
ה"ה :כן פירש הר"י מיגאש)הרי"ף( שרבא לא הרחיק
אלא ב' אמות כדינו בבבל ,וא"ל רב יוסף שבין אילנות
לגפנים צריך הרחקה של ד"א כמו בא"י.
כ"כ הרמב"ן.

.5

.6

כ"כ הרב יונה – וכשאינו יודע אומד זה ירחיק
מספק ח' אמות.

.1

אין בעה"ב צריך להרחיק

סמ"ע :פירוש אע"פ שבעה"ב טוען ששורשי האילנות
הולכים תחת כותלי ביתו ומזיקים אותו ,הלכה כרבי יוסי
שזה נוטע בשלו אף שהוא סמוך לבורו )כיון דלאו גירי
דיליה(.

ודוקא כשנוטע אילן שהוא גבוה כבר,

אבל אם נטע גרעין לא ,כיון שממילא גדל ולאו גירי
דיליה הוא.

אבל

גדר בינתיים.

סמ"ע :אף לשיטת הרא"ש :ממ"נ יהא מותר -
אם הגדר גבוה מהאילנות  -מונע הדבר מהעופות שישוט
מהאילנות לכרמים.
ואף אם הגדר נמוך מהאילנות וגבוה מהגפנים מותר ,כיון
שהעופות עפים תחילה על הגדר ואח"כ על הגפנים ולא הוי
גירי דיליה.

ב.הרא"ש – צריך להרחיק כדי אומד הדעת
כאשר יפרחו העופות מן האילן כדי שיטתן קודם
שינוחו.

.4התו"ס:

בנוטע גרעין

סמ"ע :לפי הרא"ש שהטעם לפי שנחשב כגירי דיליה לפי
שהוא עצמו מפריח העופות מן האילן ויושבים על הגפן ,אף
בגרעין צריך להרחיק.

השיטות :הרחקה בין אילנות לגפנים
א.רמב"ם

בין גפנים לשאר אילנות

סמ"ע :לפי שיטת הרא"ש כמו שפסק הרמ"א)3ב(
שהחשש הוא שציפורים ישוטו מהאילנות לגפנים ויזיקו
לגפנים ,ה"מ כשהיו גפנים )שהם הנמוכים( ועכשיו בא זה
ליטע בצידה אילנות )שהם גבוהים( ואז יש חשש
שהציפורים יעופו מהאילנות לגפנים ,אבל איפכא שהיו
תחילה אילנות ובא ליטע בצידה גפנים )וכ"ש שדה לבן(
א"צ להרחיק אלא כמרחק הרגיל מאילו לאילן.
אבל שיטת הרמב"ם והרי"ף – שמצריכים הרחקה של
ד"א בלבד ,משמע שיש להם טעם אחר )ולא בגלל מעוף
הציפורים( ולפ"ז בכל גוונא צריך להרחיק ד"א.

נמ"י – מ"מ אם רוצים כופים אחד על השני שכ"א
ירחיק ד"א.

.3ב"ב)כו:(.

א"צ להרחיק

הרא"ש – בכל גוונא צריך להרחיק.

סמ"ע :ל"מ אילנות שהיו נטועים גדולים בשעה שקנה
שא"צ להרחיק כיון שבחזקה זו קנה הגינה ,אלא אפילו בא
ליטע חדשים הרשות בידו דקי"ל כרבי יוסי.

להרחיק ד"א.

סמ"ע :ד' אמות – כדי חרישת המחרישה ,ואף שזה אינו
חורש כיון שחברו שנטע בתוך שלו כבר החזיק בד"א אלו
יכול לעכב עליו ליטע שם .ואם חברו נטע רחוק מהמייצר ב'
אמות יכול זה שבא ליטע להרחיק רק ב"א ,כך שסך הכל
יהא ד"א.

.7

וע"ל קנד/כח

סמ"ע :דשם בהגה – שייר החצר לעצמו ומכר הבית ,אינו
יכול לסתום החלון ,שמוכר בעין יפה מוכר ! שאני התם
שבר להזיק בידיים ,משאכ"כ שאינו מזיק אלא לאחר זמן
שיגיעו השורשים.

קנה  -כו
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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 .1מי שהיה אילן חבירו נוטה לתוך שדהו  -קוצץ
כמלא מרדע על גבי המחרישה ,ובחרוב ובשקמה )פירוש חרוב אילן של חרובים,
ופירוש שקמה אילן שעושה מין תאנים מדבריות( כל הנוטה עד שיהיה שקול כנגד
המצר.
א.וכן אם היה נוטה על בית השלחין של חבירו או על בית האילן  -קוצץ
)אפילו בשאר אילנות( )טור( את כל הנוטה עד שיהיה שקול כנגד המצר.
.1ב"ב)כז :(:משנה

שדה בית האילן שהצל קשה להם קוצץ כנגד
המשקולת .וכנ"ד הרמב"ם.

– אילן שהוא נוטה לשדה

חברו קוצץ מלא המרדע על גבי המחרישה ,ובחרוב
ובשקמה כנגד המשקולת ,בית השלחין כל האילן
כנגד המשקולת.
אבא שאול אומר  -כל אילן סרק כנגד המשקולת:

המשקולת )אבא שאול(.

כל אילן סרק כנגד
הר"י מיגאש – פסק כאבא שאול ,שכל אילן סרק
הנוטה לתוך שדה קוצץ כנגד המשקולת אף שלא
בבית השלחים.

פרש"י :קוצץ – הענפים עד גובה מלוא המרדע
שלא יעכבוהו להוליך מחרשתו.

חרוב

√ור"ח – פסק כת"ק .כ"ד הטור.

ושקמה – צלתם מרובה וקשה שלדה.

.1

בית השלחים כל אילן כנגד המשקולת

ובחרוב ושקמה

סמ"ע :לפי שצלתם מרובה.

כן גרסת רש"י  -בבית השלחים כל אילן אפילו
אינו חרוב ושקמה קוצץ כנגד המשקולת ,לפי שהצל
רע לבית השלחים.

ובית השלחים.

א.
סמ"ע :טעמו – לפי שמשקה אותן תמיד ,ולאחר ההשקאה

א.אבל הטור גורס – "בית השלחים וכל אילן
כנגד המשקולת" ,כלומר אם היתה בית השלחים או

צריך לזריחת השמש עליו והצל קשה לו ,לפיכך קוצץ כל
הענפים אפילו של שאר אילנות.

קנה  -כז

 .1אילן שהוא נוטה לרשות הרבים  -קוצץ כדי שיהא
הגמל עובר ברוכבו.
.2הגה :הרמ"ה  -והוא הדין אם רוצה להוציא זיז למעלה מגמל ורוכבו ,אפילו בר"ה ,וכל שכן
במבוי אינן יכולים לעכב עליו )טור בשם הרמ"ה וכ"כ הרי"ף(.
א.אבל אינו יכול לעשות גשר מבית לבית שמאפיל על בני רשות הרבים או בני המבוי )שם בשם
תשובת אביו הרא"ש( ,ב.ואפילו זיז אחד אם מאפיל או שופך משם שופכין לאמצע הדרך אסור
)ריב"ש סי' תנה(.

.1ב"ב)כז :(:משנה

גמל טעון פשתן או חבילי זמורות רבי שמעון אומר
כל האילן כנגד המשקולת מפני הטומאה:

אילן שהוא נוטה לרה"ר

קוצץ כדי שיהא גמל עובר ורוכבו רבי יהודה אומר

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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קנה  -כח

קנה  -כח  .1ת' לגאון ראובן יש לו תאנה ,והנוף
שעל הארץ היינו גופא של אילן( נוטה על עלייתו של לוי ומעכבו מלהטיח גגו -
יכול לוי לקוץ הנוף המעכבו )שהתורה נתנה רשות לניזוק לקוץ כדי הזיקו ,כדתנן :אילן הנוטה לתוך שדה
)פירוש חלק האילן

חברו קוצץ מלא המרדע (.

קנה  -כט אילן העומד על המצר ,אע"פ שהוא נוטה לתוך שדה
אחד מהם  -שניהם חולקים פירותיו.
חולקים הפירות.

ב"מ)קז :(.איתמר – אילן העומד על המייצר:
רב – הנוטה לכאן לכאן ,והנוטה לכאן לכאן.

אמר
√ושמואל אמר – חולקים.

נתיבות – ולכן ,כשעומד על מייצר גובה שבין השדות
המשותף לשניהם חולקים לפי השורשים ,ואם השרישו
לחצאין חולקים .אבל אם עומד בשלו סמוך למייצר חברו
הכל שלו אף שכל השורשים הולכים אצל חברו.

שניהם חולקים.
סמ"ע :היינו כשמואל ,שלא הולכים אחר הענפים אלא
אחר השורשים ,והואיל ועומד על המייצר והשרישו לחצאין

קנה  -ל

 .1ראובן שחפר בור וירד ומצא שרשי אילן של שמעון
בתוך שדהו  -קוצץ וחופר א.והעצים שלו ,ואם היה קרוב לאילן שמעון
בתוך ט"ז אמה השורשים של שמעון וקוצצם ונותנם לו.
ב .ואם אינו צריך לחפור בור ויצאו השורשים של שמעון בתוך שדהו,
הרי מעמיק ג' טפחים כדי שלא יעכב המחרישה וכל שורש שמצא בתוך
ג' טפחים קוצצו ,א.רמב"ם :ואינו חושש שמא ייבש אילן של חבירו שזה
בתוך שלו הוא חופר.
.1ב"ב)כו :(.משנה

גמ :רב פפא הו"ל הנהו דיקלי אמיצרא דרב הונא
בריה דרב יהושע ,אזל אשכחיה דהוה חפר וקא קאיץ
שרשיו.
א"ל מאי האי ? א"ל תנן היו שרשים יוצאים לתוך

 -היו שורשים יוצאים לתוך

של חברו:
ב.מעמיק ג"ט כדי שלא יעכב המחרישה .היה
חופר בור ושיח ומערה – קוצץ ויורד.
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

23

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

חו"מ
חלק ב9

בס"ד.

הלכות נזקי שכנים
דיני הרחקת נזקים.

של חבירו מעמיק שלשה כדי שלא יעכב המחרישה.
א"ל ה"מ שלשה מר קא חפר טפי ?
א"ל אנא בורות שיחין ומערות קא חפרנא.
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לתת לו יניקה.

ובלוקח:
אם מכר השדה והניח לעצמו האילן ,כיון שמוכר בעין יפה
מוכר אין לו יניקה משל חברו רק מתקנת יהושע ,ולכן יכול
לקצצו בעת הצורך.
אבל כשמכר האילן גם יניקת האילן מכר לו ולא יכול
לקצצו.

קוצץ וחופר
.1
נתיבות :טעמו – כיון שמותר לו לסמוך למייצר והלה אין
לו חזקה באילן ,אף שתקנת יהושע שלא יקפידו זע"ז
ביניקת אילנות ,כאן שצריך למקום היניקה א"צ לתת לו.
וקשה :לעיל )סי"ח( כשסמך חברו בור למייצר בהיתר
השני צריך להרחיק מטעם שכל מרא ומרא מקלקל הבור
הרי גם כאן שקוצץ מזיק לאילן חברו בידיים והי גירי
דיליה ?
שאני התם שמקלקל כותלו בור של חברו בחפירתו כשחברו
לא נוטל ממנו כלום ,משאכ"כ שיבוש האילן לא מחמת
הקציצה אלא מחמת שאינו מניחו לינק משלו ,ותקנת יהושע
לתת לינק היתה כשאינו צריך לקרקע אבל כשצריך לא חייב

בתוך ט"ז אמה.
סמ"ע :שעד ט"ז אמה השורשים הם לצורך האילן
ונחשבים כאילן.

תוך ג"ט קוצצו.

ב.
סמ"ע :ודין השורשים כמו )1א( תוך ט"ז אמה של בעל
האילן ואח"כ שלו.

קנה  -לא

 .1מי שבא לעשות משרה
הפשתן( של פשתן בצד ירק של חבירו ,שהרי מי המשרה נבלעים והולכים
ומפסידים את הירק ,או שנטע כרישין קרוב לבצלים של חבירו שהם
מפיגים טעמם ,או שנטע חרדל בצד כוורת דבורים שהרי הדבורים
אוכלים העלים ומפסידים הדבש  -כל אלו וכיוצא בהם אינו צריך
להרחיק בכדי שלא יזיק ,א.ומכל מקום צריך שירחיק משרה מהירק
וכרישין מהבצלים וחרדל מהדבורים ג' טפחים או יותר מעט ,כדי שלא
יהיה היזק בידיים.
)פירוש חפירת מים שמשרים בה

 .2הטור :והוא הדין בכל כיוצא בזה שאין ההיזק בשעת מעשה אלא בא אחר כך ,על הניזק
להרחיק עצמו.
.1ב"ב)כה :(.משנה

הרי"ף :א"צ להרחיק – מ"מ צריך להרחיק
המשרה מן הירק שלא יהא גירי דיליה כמו שמרחיק
שיח ומערה .כ"כ הרא"ש.

מרחיקים את המשרה מן

הירק ואת הכרישים מן הבצלים ואת החרדל מן
הדבורים.
ורבי יוסי מתיר בחרדל )גמ יח :ל"ד חרדל אלא ה"ה

והרמב"ם

שם)כה :(:אר"י א"ש – הלכה כרבי יוסי.

בידיים.
דס"ל – שהרי"ף נקט חד מנייהו וה"ה לשאר.

שמתיר בשאר[.

א.אמר רב

והטור

כהנא – ומודה רבי יוסי בגירי דיליה.
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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– מכולם צריך להרחיק כדי שלא יזיק

– אין נראה כן מהגמרא כהרי"ף ,דקתני
יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

בס"ד.

חו"מ
חלק ב9

הלכות נזקי שכנים
דיני הרחקת נזקים.

סתם רבי יוסי מתיר .משמע בלא שום הרחקה.

.1
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וכרישין מהבצלים.

א.
סמ"ע :זוהי דעת הרמב"ם.

אוכלים העלים ומפסידים הדבש

אבל הרא"ש טור ונמ"י – חולקים ,א"צ להרחיק ג"ט כי אם
משרה מהירק )כמו בור מים( ולא בכרשים מהבצל וחרדל
מהדבורים.
וטעמו – שאין היזק מיידי אלא לאחר זמן ועל הניזק
להרחיק עצמו בכה"ג.

סמ"ע :פירוש מחמת חריפות אכילת העלים אוכלים
הדבש המתוק להפיג החריפות ,נמצא בעל החרדל נקרא
מזיק .אבל לחרדל אין היזק שהוא גדל בתוך קליפה קשה,
וגם העלים אחר שנשכו פ"א שוב אין אוכלות ממנו.

קנה  -לב

 .1מי שהיה לו אילן בתוך שדהו קרוב לבור חבירו
בא לנטוע( )טור(  -אין בעל הבור יכול לעכב עליו ולומר לו הרי שרשי האילן
נכנסים לבור שלי ומפסידים אותי ,שזה נזק הבא מאליו לאחר זמן ובעת
שנטע אינו מזיקו ,וכשם שזה חופר בתוך שלו כך זה נוטע בתוך שלו.

.1

ב"ב)כה :(:משנה

)או

לאחר זמן מזיקים.

– רבי יוסי ס"ל שעל

הניזק להרחיק עצמו.
ופסק שמואל  -כרבי יוסי.

נזק שבא מאליו לאחר זמן.
ערוה"ש :ישנה מחלוקת לשאר נזקים ,כשאין

אמר רב אשי :ומודה רבי וסי בגירי דיליה שעל
המזיק להרחיק עצמו.

עדיין –
י"א – אף בשאר נזקים שאסור לסומכן ,מותר לעשות
בשלו כשאין שם דבר הניזק עדיין ,מחוץ לחפירת בור אצל
שדה העשויה לבורות ] שהחפירה מרפה קרקע חברו והוי
מזיק בידיים[ ,וכן בכתישת הריפות .משא"כ בשאר הרחקות
שהנזק יבוא אח"כ כשיעשה הניזק דמי לאילן.
וי"ח – אפילו כשאין דבר הניזק כיון שלאחר זמן שיבוא
יהא הנזק דומה לנזק בידיים ,משא"כ באילן שאין הנזק
מהאילן עצמו אלא משורשיו ולאחר זמן.

טור :אבל כל שאר הרחקות שעד עתה נחשב
כאילו ההיזק בא בידיים ,לפיכך על המזיק להרחיק
עצמו.

.1

הניזק

נזק שבא מאליו לאחר זמן.

סמ"ע :ול"ד לגפת )ס"ד( וכיו"ב שאסור לסמוך למייצר
חברו כשיש שם דבר הניזק )ולהרי"ף – אפילו קודם שיש
שם דבר הניזק( ! דשאני התם שאחר שעושה חברו הכותל
יבוא ההיזק מהגפת עצמו והוי כאילו אז מזיקו בידיים,
משאכ"כ שהאילן עצמו לא מזיק אלא ששורשיו שבאים

קנה  -לג

קנה  -לג  .1סמך באחד מאלו שהיה לו להרחיק וגרם היזק
לחבירו  :יש מי  -שפוטר מלשלם ,ויש מי – שמחייב.
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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דיני הרחקת נזקים.

ויש מי שמחייב
נתיבות :מ"מ בשובך )ט"ז(

סמך הזק לחברו

לכו"ע פטור כיון שהנמייה
מסייעת וכן במניעת דוושא )יב( פטור דהוי גרמא

א.ראב"ד – פטור מלשלם ,דדמי לנפצי כותנא
)סל"ד( ולנמייה דהוי גרמא ,וה"ה באלו כלום.
ב.ובעה"ט – חייב אם ברור שההזק מאלו אף
שהרחיק ,וכמו בתנור שאם הזיק חייב.
כ"כ הרא"ש – בכל חייב חוץ מהיזק הכיתנא ונמייה
שההיזק בא ע"י דבר אחר )כיתנא ע"י רוח ובשובך
ע"י נמייה(.

נמצאנו למדים:
דברים
שבמחלוקת
גפת וכיו"ב
דהוי גרמא

פטור.
.1
נתיבות :והיינו בגפת ודכוותיה שהם גרמא.
אבל בכותש הריפות )סט"ו( ורחיים )ז( שהם גירי דיליה
לכו"ע חייב.

דברים שלכו"ע
חייב
כותש ריפות
)טו(
רחיים )ז(

דברים שלכו"ע
פטור
שובך )טז( כיון הנמייה
מסייעת
מניעת דוושא )יב(
דהוי גרמא

קנה  -לד

 .1הכל לשון הרמב"ם :מי שעשה גורן בתוך שלו ,או קבע
בית הכסא או מלאכה שיש בה אבק ועפר וכיוצא בהם  -צריך להרחיק
כדי שלא יגיע העפר או ריח בית הכסא או האבק לחבירו כדי שלא יזיקו.
אפילו היתה הרוח הוא שמסייע אותו בעת שעושה מלאכתו ומוליכה את
העפר או נעורת הפשתן והמוץ וכיוצא בהן ומגיעתן לחבירו  -הרי זה
חייב להרחיק כדי שלא יגיעו ולא יזיקו ,ואפילו על ידי רוח מצויה ,שכל
אלו כמו שהזיקו בחיציו הן.
א .ואע"פ שהוא חייב להרחיק כל כך אם הוליכה הרוח המצויה המוץ
והעפר והזיקה בהן  -פטור מלשלם שהרוח הוא שסייע אותו.

.1

ב"ב)כו:(.

דבי בר מריון בריה דרבין כי הוה

פרש"י:

נפצי כיתנא הוה אזלא רקתא ומזקא אינשי.
אתו לקמיה דרבינא :אמר להו  -כי אמרינן מודה ר'
יוסי בגירי דיליה הני מילי דקא אזלא מכחו ,הכא
זיקא הוא דקא ממטי לה.
מתקיף לה מר בר רב אשי  -מאי שנא מזורה ורוח
מסייעתו ?
אמרוה קמיה דמרימר אמר להו היינו זורה ורוח
מסייעתו.

מ"ש מזורה – בשבת שחייב אע"פ שהרוח
מסייעתו ,אלמא גירי דיליה נינהו.

היינו זורה ורוח מסעייתו

– כמו שלעניין שבת

הוי כוחו כן לעניין נזקים.

היינו זורה
א.הרי"ף :וה"מ שאסור

לגרום נזק לאחרים,
אבל לעניין תשלומים פטור דהוי גרמא.

ולרבינא מאי שנא מגץ היוצא מתחת הפטיש והזיק דחייב
לשלם התם ניחא ליה דליזל הכא לא ניחא ליה דליזל.
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

רקתא – מה שמנערים מן הפשתן.
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דיני הרחקת נזקים.

כ"כ רמב"ם ,רא"ש.

פטור על הניזק להרחיק עצמו ,כיון שבאלו א"א לשומרו
אלא בביטול התשמיש.
משא"כ ב ד' אבות נזקים שאין הניזק יכול לשמור עצמו,
שלא יודע מתי יבוא המזיק ,ואילו המזיק יכול לשומרם.

אפילו היתה רוח.
.1
ערוה"ש :ודוקא ברוח מצויה ,אבל אם רוח מצויה אינו
מוליך וברוח שאינה מצויה הוליכה אקראי בעלמא הוא.

פטור מלשלם
ערוה"ש :וכל ההרחקות

פטור מלשלם

א.
סמ"ע :דהוי גרמא בנזקים שפטור.

שנתבאר שהם כחיציו ,לא
דווקא חיציו ממש לתשלומים ,אלא הכוונה שמזיקים מיד
כמו חץ ולא לאחר זמן.

כ"כ הש"ך.

שהרוח מסייעו.
פטור
ערוה"ש :ויש

נתיבות :קשה – קי"ל ד' אבות נזקים חייב ,והרי דבורים
שאוכלים חרדל או יונים שבשדות הוי ממש שורו ,ואמאי
פטורים .וכן בנזקים שב קנ"ה היזק רטיבות ?
ויש לחלק – מקום שאפשר להחזיק ברשותו ולשומרו שלא
יזיקו כמו ד' אבות נזקים )שור ,בור ,אש ושן( ולא עשה
והזיקו חייב.
אבל דבר שאם יתחייב לשמור מבטל תשמישו כלל ,כגון
דבורים )שא"א לשומרם( אם עץ ששורשיו הולכים ומזיקים

חולקים ,וס"ל שבכל ההרחקות כשלא
הרחיק חייב לשלם ,מלבד מה שבא ע"י רוח ונמייה .דכיון
שחייבוהו להרחיק ולא הרחיק אין לך פושע גדול מזה ולא
הוי גרמא אלא גרמי.

קנה  -לה

 .1לשון הרמב"ם :כל הרחקות שאמרנו ,אם לא הרחיק
וראה חבירו ושתק  -הרי זה מחל ואינו יכול לחזור ולהצריכו להרחיק,
והוא שראה ממנו שמחל ,כגון :שסייע עמו מיד או שאמר לו לעשות ,או
שראהו שעשה בצדו בלא הרחקה ושתק ולא הקפיד על זה  -זכה.
א.הגה :ועיין לקמן סימן קנד/יב ,וכן ראוי להורות.
שלש שנים וטענה.

.1

הנזק ועליו הראיה במחלקת רמב"ם*ר"ת מתי הוי חזקה,
וכ"ז שלא מוכיח הוי לאלתר חזקה )שמשאירים המצב כמות
שהוא(.
משא"כ שם ,בחזקת זיז או מזחילה או העמדת שסולם בחצר
חברו שמשתמש בשל חברו או נהנה מאור של חברו
)בפתיחת חלון( כאן המוחזק הוא הניזק ובספק על המזיק
להביא ראיה שהחזיק ,לפיכך היה מקום לפסוק כר"ת.
מ"מ הרמ"א לא הכריע שם מפני שלא שייך המוציא מחברו
בתשמישים הנ"ל כמו בהרחקות.
והע"ש – כאן פסק דלאלתר הוי חזקה כיון שאין אדם
לחברו עושה כן ושותק.
משמע שהרמ"א פסק כן בכל הדינים.

כגון שסייע עמו מיד

סמ"ע :ר"ל מיד שסייעו הוי חזקה לאפוקי ראהו ושתק
שלא הוי חזקה עד שנדע שידע בהיזק.
והט"ז – גורב שסייע עמו ביד.

וכן ראוי להורות.
סמ"ע :וקשה לעיל )קנג/טז( לא הכריע הרמ"א ,וכאן
הכריע שא"צ ג' שנים ?
ויש לחלק :דווקא כאן ,גבי הרחקת גפת מהכותל או סולם
מהשובך וכל אינך הרחקות שהוא מזיק בדבר שלו ולא
נהנה בשל חברו כלום  ,הוי לאלתר חזקה ,דהרי המזיק
מוחזק והממע"ה .שהרי בא הניזק לסלק מרשות המזיק את
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

ב.הרא"ש:

אע"ג די"א דבעינן חזקה
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שירצה חברו לבנות כנגדו( ,ב )קנד/ז( א"צ ג' שנים
וטענה ,דכנגד ההזיק במחילה סגי.
ב .מחזיק בחלון שקנה האויר שלא יהא חברו יכול לבנות
כנגדו ,שם לא הכריע ,ואפשר שצריך ג' שנים וטענה.

וזה אינו.
והט"ז – דעת הרמ"א להכריע בכל הדוגמאות )קנג ,וכאן(.
ואף שהביא מחלוקת ב קנ"ג כאן הכריע ,שהממע"ה והוי
חזקה מיד כשראה ושתק.
והנתיבות – ולפענ"ד נראה לחלק.
בהרחקות )קנ"ה( – שעושה בשלו רק שמזיק לחברו
במחילה סגי ,דהוי כאומר קרע כסותי והפטר )דמהני(.
משא"כ )קנ"ג( בזיז ומזחילה – שבא להחזיק בשל חברו
דעת הרמ"א הכריע דבעינן קניין קרקע לפירות ולכן צריך ג'
שנים וטענה ,היינו יטען שקנה.
גם בפתיחת חלון )קנד/ז( יש לחלק בשני אופנים :
א .כשיש היזק ראיה )שבלי ההזק היה פותח חלון עד

חזקות אלו לדעת הרמ"א.
סיכום:
ט"ז – בכל המקרים כהרמב"ם דמיד הוי חזקה ,כ"ד הע"ש.
סמ"ע – רק ב קנ"ה פסק כהרמב"ם משום דעושה בשלו
אבל זיז וכיו"ב צריך ג' שנים.

קנה  -לו11

 .1בד"א בשאר נזקים חוץ מארבע שהם :העשן,
וריח בית הכסא ,ואבק וכיוצא בו ,ונדנוד הקרקע ,שכל אחד מאלו אין לו
חזקה ,ואפילו שתק כמה שנים הרי זה חוזר וכופהו להרחיק.
 .2הגה :ואפילו סמך קודם שבא לשם דבר הניזק
זכו שניהם בשל הפקר כל הקודם זכה ואין השני אחריו יכול למחות בו )ריב"ש סימן שכב(.
)טור בשם הרא"ש ור"ת ורמב"ם(,

.1ב"ב)כג :(.אר"נ אמר רבה בר אבוה

כ"פ הרמב"ם.

–

א.ריב"ש :ראובן זכה בחורבה של הפקר ,ובנה
בה בתים ועליות בחלונות ופתחים בתנור ובית הכסא
וכו' בדברים שאין להם חזקה ,ובא שמעון וזכה ג"כ
מההפקר כנגדו ובנה עליות ,ונמצא שמעון ניזוק
מראובן – הדין עם ראובן ,כיון שזכה מההפקר וקדם
חלונותיו בשעה שלא היה מזיק אין לו לסתום
חלונותיו ולסתור בנינו מפני חברו שבא אח"כ,
שהשני הביא עצמו לחיצים.

אין חזקה לנזקים.
רב בר מרי אמר – בקוטרא ,רבי זביד אמר – דבית
הכסא.
פרש"י :בקוטרא – עשן .בית הכסא – שע"ג
קרקע ונראה לעניים שבכך היו בתי כסאות שלהם.

.2
רבנו

ואם החזיק קודם שהיה שם דבר
הניזק
יונה – הוי חזקה אם בא בטענה שמכר לו.

אפילו סתם קודם
.2
נתיבות)סמ"ע( :ואפילו החזיק ג' שנים.

]דס"ל הרי"ף שאין המזיק רשאי לסמוך אף שאין שם דבר
הניזק ,וכיון שיכל למחות ולא מיחה הוי חזקה[.

√אבל

א.מיהו אם

ואפילו למ"ד שיכול למחות עכ"ז לא הוי חזקה )קנד/טז(.
ואפילו למ"ד שאם סמך בהיתר על הניזק להרחיק )סי"ט(
מ"מ בקוטרא ובית הכסא על המזיק להרחיק.

הרא"ש – אין לו חזקה.

]דס"ל כר"ת שלא יכל הניזק למחות כיון שאין שם דבר
הניזק ,וכיון שלא יכל למחות אין לו חזקה[.

קנה  -לו22
 .1וכן היזק ראיה במקום שצריך מחיצה ,כגון
חצר השותפים שיש בו דין חלוקה  -יש לכל אחד מהם לכוף את חבירו
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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לבנות הכותל באמצע כדי שלא יראהו חבירו בשעה שמשתמש בחלקו,
ומאחר שממילא הם מזיקים זה את זה בלי עשיית שום מעשה אין להם
חזקה ,אלא אע"פ שעמדו כך שנים רבות בלא מחיצה כופהו לעשות
מחיצה בכל עת שירצה.
 .2רמב"ם :ולמה שינו נזקין אלו משאר נזקין ,לפי שאין דעתו של אדם
סובלת נזקין אלו וחזקתו שאינו מוחל שהזיקו היזק קבוע.
א .ואם קנו מידו שמחל בנזיקין אלו )או שמכרן לו או שנתן לו( )טור בשם ר"י והרא"ש וב"י
בשם הרשב"א(  -אינו יכול לחזור בו.

.1

ה"ה)רמב"ם(:

אבל ראיה על מחילה לא מהני.

חצר השותפים אע"פ

√אבל ר"י – חזקה לא מהני אבל ראיה מהני אף
במחילה .כ"כ הרא"ש.
כ"כ הטור – וצריך קניין על המחילה ,שאל"כ לא
מהני .אבל כשיש קניין מהני הן למחילה והן למכירה
ומתנה.

שעמדו שנים רבות בלא מחיצה ,כיון דממילא בלא
עשיית שום מעשה הם מזיקים זה את זה בראייה -
אין להם חזקה וכופים זה את זה לעשות מחיצה.

והרא"ש :כתב טעם אחר – טעם החזקה כיון
שלא מיחה הפסיד ,וה"ד כשהוא מזיק ואינו ניזק,
כגון חלון פתוח לחצר .אבל כשהוא מזיק וניזק,
כגון שאין מחיצה בחצר שכל אחד מזיק לחברו –
לא הוי חזקה ,שיכול לומר חששתי למחות כיון
שגם אני מזיקך והייתי ממתין שאתה תתבע.
ועוד שהיזק תדיר הוא ודמי לעשן ולא דמי לחלון.
קצה"ח – ונ"מ בין שני טעמי הרא"ש בהיזק
מהגג לחצר ,דבעל הגג מזיק לחצר ובעל החצר
אינו מזיק לבעל הגג :
לפי טעם ראשון – מהני חזקה.
לפי טעם שני – לא מהני שהיזקו תדיר ודמי
לעשן.
והנתיבות – לפי טעם המחבר גם בגג לא הוי
חזקה כיון דממילא בלא עשית שום משעה מזיק.

2א .ואם קנו מידו שמחל
נתיבות :מתי צריך קניין ומתי די במחילה
ונתינת רשות ?
אם היה כבר דבר הניזק לא מהני מחילה בלא קניין ,דדמי
לאומר קרע כסותי והפטר שיכול לחזור בו אף שהתחיל כבר
לקרוע .ולכן צריך קניין לחזק הדבר )ב"ח(.
אף בשאר נזקין לא מהני מחילה בלא קניין.
אבל נתן רשות להעמיד הנזק קודם דבר הניזק – מהני
מחילה אף בלא קניין אף בקוטרא ובית הכסא ,דל"ד לאומר
קרע כסותי והפטר ,רק לאומר שלא יעמיד שם הדבר הניזק.
ואין חילוק בין עשן לשאר נזקים רק לעניין שאם סמך
המזיק קודם שהיה דבר הניזק )למאן דמתיר( ,מ"מ בעשן
צריך להרחיק אח"כ כיון שמחדש הנזק בכל יום.

או שמכרן.

2א .כל היזק שאין לו חזקה ,אם
הקנה לו בעדים

סמ"ע :ואז א"צ קניין שקנהו במעות ,אא"כ זקפן עליו
במלוה שדינו כמתנה )שאז צריך קניין(.

ר"ת – עכ"ז יכול לחזור בו ,דקניין בטעות הוא,
שסבר שיכול לסבול ואינו יכול.

ויש מחלקים

– ראיה על מכירה או מתנה מהני,

קנה  -לז

 .1עשן שאמרו ,דווקא בעשן תדיר כגון כבשונות של

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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קנה 30 -

נחתומים ושל יוצרים וכיוצא בהם ,אבל תנור שהיחיד אופה בו פת וכן
כירה כיון דלא שהי קוטרא רובא דיומא לאו תדיר הוא ,א).אבל אי שהי
רובא דיומא מיקרי עשן תדיר ודינן כשל נחתומים ויוצרים(

)ב"י ממשמעות דברי הרמ"ה( .

ואי חזי )בעשן שלא תדיר( ושתק  -מחל ושוב אינו יכול למחות.
 .2ומיהו לכתחילה מצי מעכב אפילו בעשן שאינו תדיר,

א).ויש אומרים
דבעשן שאינו תדיר אפילו לכתחילה לא יוכל למחות )פסקי מהרא"י(  ,וכן נראה לי להורות(.

 .3ריב"ש :ועשן תדיר נמי דווקא היכא דמטי לרשותא דחבריה ברוח
מצויה ,אבל אי לא מטי ליה אלא ברוח שאינו מצויה לא מחייב לסלוקי,
ואפילו ברוח מצויה נמי דווקא דמזיק לאינשי ,אבל אי לא מזיק לאינשי,
אף על גב דמטי לביתיה ומשחיר לאישיתיה )פירוש :כותלו( אם ראה ושתק
מחל ושוב אינו יכול למחות ,אבל לכתחילה מצי מעכב.
.1ר"ת:

.1

קוטרא – כבשן שהוא גדול ,אבל קוטרא

בעלמא הוי חזקה.
כ"כ תו"ס ,רא"ש ,הגמ"י ,ה"ה.

סמ"ע :פירוש אפילו של נחתומים ,א"נ קמ"ל אף
שבכירה מבשלים תמיד וגרוע מתנור.

א.נמ"י :היינו סבורים דבעינן תרתי :הן ריבוי
עשן והן תדיר ,ואף בבית הכסא דווקא שיש לו ריח
רע ביותר שאל"כ מהני חזקה.

.2

ומיהו לכתחילה מצי מעכב.

סמ"ע :מיהו הו"ל כאילו כתב דמיהו בדל"ת ,ור"ל כיון
שמתחילה יכול לעכב ולא עיכבו מש"ה שוב אינו יכול
למחות ,שאם לא יכל למחות אין לו חזקה.
נתיבות – תימה ,דאם אינו יכול למחות בו שוב א"צ חזקה
)וממשיך התשמיש(.
וי"ל שכוונתו שיש לו חזקה שילך העשן לחצר חברו ואין
בעל החצר יכול לבנות כנגדו לסתום הליכת העשן .ואם לא
היה יכול למחות לכתחילה לא הוי חזקה.

√ובא מעשה לפני רב חסדאי – בעשן הרגיל
לעשות בביתו לתיקון מאכלו ,ופסק שכל עשן המזיק
לאדם זהו קוטרא של הגמרא ,ובעשן כבשונות בא
למעט שאינו תדיר.
] כלומר הדבר תלוי רק אם תדיר או לא [.
כ"כ הרמ"ה – תנור של יחיד או כירה כל שאין עשן
רוב היום לאו תדיר הוא ויש לו חזקה ,אבל תדיר אף
שאין עשן רב אין לן חזקה .וכ"מ מהירושלמי.
מ"מ אם עשן רב אף שאינו תדיר אין לו חזקה.

.2הרמ"ה:

וכן כירה.

א.
ש"ך:

וי"א ,,,לא יכול למחות.

ולי נראה כהמחבר שיכול למחות –
א .מהרא"י עצמו לא ברור לו בסוף דבריו.
ב .הדקדוק אינו מדוקדק כלל ואין כאן מחלוקת.
ג .ועוד אפילו הוי מחלוקת מ"מ על המחזיק להביא ראיה
ד .ועוד איך יוכל זה לעשות לו לכתחילה דבר נזק בע"כ.
ה .ועוד שהטור ונמ"י פסקו כהרמ"ה.
לפיכך :קי"ל כהרמ"ה וכמו שפסק המחבר.
ופ"ת)ח' רעק"א( – נראה כהרמ"א.

אפילו בעשן שאינו תדיר הואיל והוי

נזק יכול לעכב.
א.מהרא"י דקדק מהמרדכי והג"א שעשן שאינו
תדיר ומצוי לא יכול לעכב אפילו לכתחילה.
ב"י :להלכה – כהרמ"ה )שיכול לעכב( שהוא רב
מפורסם.
וד"מ – ונ"ל דנקטינן כמהרא"י דבתרא הוא וחכם
וראוי לסמוך עליו .כ"כ הסמ"ע.

קנה  -לח

.1

ר"ת:
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קנה 31 -

שלהם שהיו על גבי קרקע ומגולים ,אבל שלנו פה שהם מכוסים
בחפירות אם ראה ושתק  -מחל ושוב אינו יכול למחות )כ"כ התו"ס ,רא"ש ,הגהות,
ה"ה( .א.בד"ה :אבל לכתחילה מצי מעכב.
 .2הגה :ראובן ושמעון שהיה להם בית הכסא בשותפות והחפירה הולכת לתוך חצירו של
לוי ,ועכשיו ראובן ושמעון רוצים לחלוק ולעשות שתי בתי כסאות  -לוי יכול למחות )ב"י בשם
הריטב"א(:

.2

ת' הרשב"א:

שבית הכסא מזיק לאוצר ,ואם היו באים לפתוח
לכתחילה יכל לוי לעכב  ,עכשיו שיתרבה הנזק יכול
לוי למחות ,דודאי מתרבה הנזק שעכשיו ראוי
להשכיר מחלקו לאחרים להשתמש ומרבה עליו
משתמשים.

ראובן ושמעון אחים שהיה

להם בית הכסא בשותפות והחפירה הולכת לתוך
חצירו של לוי ליד אוצרו ,ועכשיו חלקו הבתים ורוצים
לפתוח בית הכסא כ"א לחלקו ולוי מתנגד שיפתחו
עוד בית הכסא כי יזיקו לו בביתו ובאוצרו – כיון

קנה  -לט

 .1מי שהחזיק לעשות מלאכת דם או נבילות וכיוצא
בהן במקומו ,ויכנסו העורבים וכיוצא בהן בגלל הדם ויאכלו ,והרי הם
מצירים את חבירו בקולם ובצפצופם או בדם שברגליהם שהם יושבים
על האילנות ומכלים פירותיהם  -אם היה קפדן או חולה שצפצוף הזה
מזיקו או שפירות שלו נפסדים לו בדם ,חייב לבטל אותה המלאכה או
ירחיק עד שלא יבא לו נזק מחמתן ,שהיזק זה דומה לריח בית הכסא
וכיוצא בו שאין לו חזקה.
א .והוא הדין כל נזק גדול שאין אדם יכול

.1

ב"ב)כב:(.

לסובלו )טור סכ"ה בשם הרא"ש(.

פרש"י :תאלי – דקלים .אומני – מקיזי דם.

רב יוסף הוה ליה הנהו תאלי

קורקור – עורבים שצועדים קור קור.

דהוו אתו אומני ויתבי תותייהו ואתו עורבי אכלי דמא
וסלקי אבי תאלי ומפסדי תמרי.
אמר להו רב יוסף )לאומנים( אפיקו לי קורקור מהכא.
א"ל אביי והא גרמא הוא ? א"ל הכי אמר רב טובי
בר מתנה זאת אומרת גרמא בניזקין אסור.
והא אחזיק ]להו[ ? הא אמר רב נחמן אמר רבה בר
אבוה אין חזקה לנזקין.
ולאו איתמר עלה רב מרי אמר בקוטרא ורב זביד
אמר בבית הכסא ? אמר ליה הני לדידי דאנינא
דעתאי כי קוטרא ובית הכסא דמו לי.

ומכלים פירותיהן
סמ"ע :שרב יוסף מפונק היה שנמאס בעניו הפרי
שנתלכלך בדם .וז"ש שהפירות שלו נפסדים לו  ,אף
שאחרים מקנחים הדם ואוכלים.

קנה  -מ
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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קנה 32 -

בני מבוי או בני חצר שנעשה אחד מהן אומן ולא מיחו
בידו ואחר כך רוצים למחות בידו ,יתבאר בסימן שאחר זה )קנו-ד(.
בדבר זה ,ויש להם בכל עת לעכב ולומר אין אנו
יכולים לישן מקול הנכנסים והיוצאים ,שהיזק זה הוא
כמו העשן והאבק שאין להם חזקה.

שו"ע)קנו-ד( :בני מבוי או בני חצר שנעשה
אחד מהם אומן ולא מיחו בידו שהרי הוחזק ,והיו
העם נכנסים ויוצאים לקנות ושתקו – לא החזיק

קנה  -מא

הרא"ש מעובדה דרב יוסף )סל"ט( :כל דבר שידוע שאין
המערער יכול לסבלו ,אע"פ ששאר בני אדם סובלים אותו  -אין לו חזקה
כנגד מערער זה.

קנה  -מב

 .1הר"י מיגאש :הא דקוטרא ובית הכסא אין להם חזקה
דווקא דעביד להו מזיק ברשות דנפשיה ,אבל אי אחזיק ועביד בית הכסא
בגופא דארעא דחבריה דפתוח לביתיה דמזיק ,אי נמי דעביד בית הכסא
ברשותא דנפשיה ועוקא דיליה אזיל לביתיה דחבריה ,כיון דבגופא
דארעא קא מחזיק אית ליה חזקה.
ואי טען דזבניה ניהליה  -נאמן בשבועה ,ומכל מקום אית ליה לכסויי
לההוא בית הכסא או לההוא עוקא כי היכי דליסתליק מיניה ריחא אע"ג
דאחזיק ביה בהכי בלא כיסוי.
.2הרמ"ה :ואי לא מסלק ליה לריחא )פירוש דלא מהני סילוק(  -לא הוי חזקה כלל,
אפילו אם אמר מסליקנא ליה לבית הכסא ומשתמשנא ביה במלתא
אחריתא ,לאו כל כמיניה דלבית הכסא אחזיק וכיון דלא הוי חזקה
לגופיה לא הוי חזקה למילתא אחריתי.
א.והטור :ויש מי שאומר שכיון שהחזיק בגוף הקרקע הרי הוא שלו לאיזה
תשמיש שירצה ,ובלבד שלא יגיע לחבירו ממנו שום נזק.
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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בית הכסא בגופא דארעא דחבריה

.2

בס"ד.

.1

הלכות נזקי שכנים

סמ"ע :פירוש החפירה וגם הכסא אצל חברו ,ופתח פתח
מביתו לילך שם לבית הכסא ששבית חברו.

קנה 33 -

לא הוי חזקה למילתא אחריתי

סמ"ע :שיכול לומר לחברו מש"ה לא מחיתי שידעתי
שתצטרך להרחיק בית הכסא מתי שארצה ,כיון שאינך יכול
לסלק הסרחון ,בשום אופן אין לו חזקה.

קנה  -מג

רמב"ם :מי שהחזיק בנזק שיש לו חזקה ,כגון שפתח
חלון או העביר את המים או שלא הרחיק מה שראוי להרחיק ,והרי
המחזיק טוען" :אתה אמרת לי לעשות או מחלת לי אחר שראית או הוכר
הנזק ושתקת ולא מחית בי" ,והניזק אומר" :עכשיו הוא שראיתי ולא
ידעתי מקודם ,או שאמר כשראיתי מחיתי בך ואתה אמרת עתה ארחיק
או אסתום ואתה מדחה אותי מיום אל יום כדי שתקבע היזיקך"  -בכל
אלו וכיוצא בהם על הניזק להביא ראיה ,ואם לא הביא ישבע המזיק
היסת ויפטר.
על הניזק להביא ראיה

כגון שפתח חלון

סמ"ע :כיון שיש לו חזקה לנזקים אלו נמצא שהמזיק
מוחזק והממע"ה ועל הניזק להרחיק.
ובדברים שאין לו חזקה )סמ"ד(  -הניזק הוא המוחזק
ברשותו ,והמזיק בא להוציא במה שטוען שקנה בלי ראיה
והממע"ה.

סמ"ע :אפילו יש בו היזק ראיה יש לו חזקה לדעת
הרמב"ם והמחבר )קנד/ז,ח(.

קנה  -מד

 .1רמב"ם :החזיק בנזק שאין לו חזקה ,כגון :עשן ובית
הכסא וכיוצא בהם ,וטען המזיק שקנה מידו של ניזק  -על המזיק להביא
ראיה שקנה מידו ,ואם לא הביא  -ישבע הניזק היסת שלא קנו מידו על
כך ויסלק זה היזקו.
.2הגה ריב"ש :לעיל סימן קנ"ד/י"ט נתבאר  -דהבא מכח עכו"ם הוי כעכו"ם לענין נזקין
דאתו ממילא )הרא"ש( ,אבל בנזקים אלו שנתבארו בסימן זה שצריך להרחיק עצמו משום דהוי
כמזיקו בידיים  -אין חזקת עכו"ם מהני לזה שיזיקנו בידיים.
.3שני שכנים הדרים ביחד וביתו של אחד נפרץ וע"י זה באים גנבים לבית השני ,ואמר השני
גדור ביתך או תימכרנה לאחרים כי אתה גורם לי היזק:
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

33

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

בס"ד.

חו"מ
חלק ב9

הלכות נזקי שכנים
דיני הרחקת נזקים.

קנה 34 -

י"א  -שהדין עמו וצריך לתקן הזיקו
ויש חולקין  -דלא הוי גיריה דיליה )ב"י( ,וכן אם לא גדרה ונעשה לו היזק פטור מלשלם לדברי
הרא"ש.
)ר' ירוחם ,הטור בשם הרמ"א(.

ת' הרא"ש :ראובן יש לו בתים עם אכסדראות
והחצרות פתוחים לאכסדראות ,ומקום הקצבים בחצר
שפתוח לאכסדרה שבית ראובן פתוח לתוכה.
ועתה חזרו למכור הבשר חוץ לחצר סמוך לביתו של ראובן
והריח מפריע לראובן ,והכלבים והחזירים מצווים שם –
הדין עם ראובן ,ואפילו במקום של הקבצים אינם יכולים
לקצב בשר וצריך להרחיק הריח.

.3הרמ"ה:

והב"י – תימה ,הרי אינו גירי דיליה.

.3

כ"פ הב"ח :והראיה ב"ב)ב (.מחיצת הכרם שנפרצה ואמר
לחברו גדור )בכלאי הכרם( ונתייאש ממנה – חייב לשלם לו
הזיקו .ול"ד לפרץ גדר בפני בהמת חברו שפטור ,דממילא
הם יוצאות.
והש"ך – ל"ד ,דשאני היזק כלאים שברי היזקא
כשנפרצה ,אבל כאן גנבים מי אמר שיבואו.
והנתיבות – תימה ,שבנזקים לא תלוי בברי היזקא רק
בגירי דיליה .והעיקר שמחיצת הכרם חשוב גירי דיליה,
משא"כ גנבים שלא חשוב גירי דיליה.

מי שחייב לגדור בינו לבין חברו ולא

גדר ,ובאו הגנבים דרך הפרצה וגנבו לחברו – חייב
לשלם לו.
כ"כ רי"ו)משה גאון( –שני ישראלים שיש להם
שתי חצרות ואחת מהם חורבה .אמר חברו לבעל
החורבה בנה או גדור או מכור לאחרים ,שלא יבואו
עלינו גנבים בלילה ,והלה אומר על הניזק להרחיק
עצמו – הדין עם הניזק ,שמודה ר' יוסי בגירי דיליה.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

י"א שהדין עמו
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הלכות נזקי שכנים
סימן קנ"ו:

היורד לאומנתו של חברו ,המביא סחורה לעיר אחרת.

סימן קנו :היורד לאומנתו של חברו ,המביא סחורה
לעיר אחרת .
ובו ז

קנו  -א

אחד ) ב"ב :כ – כב( .

 .1אחד מבני המבוי שאינו מפולש

א).י"א שבמבוי אינם

יכולים למחות ,ואין דינים אלו אמורים רק בחצר( )טור וב"י בשם קצת הפוסקים( שביקש לעשות
רופא או אומן או גרדי )פירוש :אומן להקיז דם ופירוש גרדי אורג בגדים( ב.או
סופר שטרות )לאפוקי סופר סת"ם( ג.או מלמד תינוקות לימוד שאינו של תורה -
בני המבוי מעכבים עליו ,ד.מפני שמרבה עליהם הנכנסים והיוצאים,
ה.ואפילו נתרצו לו כולם חוץ מאחד אותו אחד מעכב עליו.
 .2וכן מי שיש לו בית חצר השותפים לא ישכירנו לאחד מאלו.
.3הגה :אבל למכרו יש אומרים דשרי ואחר כך ישתעו דינא בהדי לוקח ,ובלבד שלא ימכרנו
לעכו"ם דלא ציית דינא )מרדכי ריש פרק לא יחפור(.

.1ב"ב)כ:(:

√ור"ח – פירש ,כותב שטרות העיר.
כ"כ רמב"ם ,רי"ף ,רמב"ן)ולא סופר סת"ם( ,רי"ו.

חנות שבחצר יכול למחות בידו

לומר איני יכול לישון מקול הנכנסים והיוצאים ,אלא
עושה כלים ויוצא ומוכר בשוק ,אבל אינו יכול למחות
שאינו יכול לישון לקול הרחיים או התינוקות )של בית
רבן(.
מתיבי  :אחד מבני החצר שביקש לעשות רופא אומן,
גדרי ומלמד תינוקות בני החצר מעכבים עליו ?

אחד מבני החצר.

א.
תו"ס)רשב"א(

– הגרסה "מבני החצר" אבל בני
חצר אחרת שבמבוי לא יכולים לעכב.
כ"כ מרדכי ,נמ"י ,רמב"ן ,גרסת הרי"ף ,הרמ"א.
√אבל הרמב"ם – גורס אחד מבני המבוי.
כ"כ פסקי הרא"ש ,רמב"ן)גרסת הר"ח(.
כ"פ המחבר.

ג.הב"ע בתינוקות של גויים.

פרש"י:
ומהטור והרמב"ם

רופא – מוהל ,אומן – מקיז דם.

ד.טעמו:
רמב"ן :אף

משמע – שהכל עניין אחד,
רופא שהוא אומן )שלא כמו רש"י(.

שבמשנה הוזכר הטעם שאינו יכול
לישון מקול הנכנסים והיוצאים ,לישנא דעלמא נקט
√אלא משום שמרבה עליהם הדרך.
כ"כ נמ"י.

נמ"י :תינוקות של גויים – ל"ד ,אלא כל שאינו
מלמדם תורה אלא אומנות.
כ"כ המרדכי והרמב"ם.
ב.ת"ש :לא ישכיר ביתו שבחצר לא לרופא ולא
לאומן ולא לסופר יהודי או גוי ?

נמ"י :מהירושלמי משמע שהיזק ריבוי הדרך של אומן בחצר
הוא נזק גדול כמו עשן וריח בית הכסא שאין לו חזקה.
כ"ד הרמב"ם רשב"א ורי"ו.

הב"ע בסופר מתא
רש"י – מלמד המלמדים שבעיר.
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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הלכות נזקי שכנים
סימן קנ"ו:

ה.הרא"ש:

היורד לאומנתו של חברו ,המביא סחורה לעיר אחרת.

או הגרסה "רופא אומן" רופא שהוא אומן ברפואה.
והט"ז – ותימה ,הרי גם רופא גופות הוי דבר מצווה
כמו מוהל ויכולים לעכב עליו ?
ולכן :רק דבר שצריך את האנשים שם ,כגון תפילה
במניין או חילוק צדקה מותר בדבר מצווה ,משא"כ
במוהל ורופא שיכול ללכת לאנשים למולם ולרפואתם
לא שרי אם נכנסים אנשים לחצר.

אף היחיד מעכב על היחיד או על

הציבור.

.2

)שם(:

וכן מי שיש לו בית חצר השותפים לא

ישכירנו לאחד מאלו.

.3

מרדכי)ר"י(:

דווקא להשכיר אסור ,אבל

מותר למכור  ,ואח"כ ידונו בני החצר עם הוקנה ,אבל
יכול לעכבו למכור לגוי משום דלא ציית לדינא.

.1

אותו אחד מעכב עליו.

ה.
סמ"ע :וכן בכל ענייני סימן זה יחיד יכול לעכב ,אבל

מבוי שאינו מפולש

בתקנת הקהל כתב הרא"ש שהולכים אחר הרוב.

סמ"ע :שבמבוי המפולש תמיד עוברים ושבים ואין
טענת מרבה עליהם הנכנסים.
משא"כ במבוי שאינו מפולש לפי שאין לו רק פתח
אחד אינו מעבר לרבים.
והרמ"א אף במבוי שלא מפולש ס"ל שאין טענת מרבה
הדרך ,רק באותה חצר.

.2

לא ישכירנו.

הטור :ואפילו לא מוצא אחר שישכיר לו באותו
סכום.

.3

אבל למוכרו ,,,שרי.

סמ"ע :טעמו – שבמכירה אינו נראה כ"כ שקנאו
לעשות בו מלאכתו ,שיתכן שקנה כנכס להיות לו
לדירה ויוכל לדור בו בנו או ישכרנו לאחרים ,וכיון
שהיזקו אינו ברי לא מיחו בו חז"ל במוכר ,משא"כ
בשכירות שאין דרך לשכור אלא לדור בו מיד או
לעשות מלאכתו מיד.

שביקש לעשות רופא.
סמ"ע :ביקש ל"ד ,אלא אפילו כבר עשה והחזיק
להיות רופא בחצר יכולים למחות בידו ,שאין לו חזקה
בהיזק של ריבוי הדרך .כ"כ הרמב"ם והמחבר)ד(.

רופא או אומן.
סמ"ע :רש"י פירש – רופא מוהל ,אומן מקיז דם.
ואין כן דעת המחבר )שלדעתו מוהל הוי מצווה וא"א
למחות בידו( ,אלא רופא גופות בנ"א ,אומן מקיז דם,

קנו  -ב

 .1חנות שבחצר  -יכולים השכנים למחות בידו ולומר
לו "אין אנו יכולים לישן מקול הנכנסים והיוצאים" ,אלא עושה מלאכתו
בחנותו ומוכר לשוק.
 .2אבל אינם יכולים למחות בידו ולומר "אין אנו יכולים לישן מקול
הפטיש או מקול הרחיים" ,א.מאחר שכבר החזיק לעשות כן ולא מיחו
בידו.
ב.הגה :וי"א  -דכל מה שעושה בחנותו ובביתו אפילו לכתחילה אינם יכולים למחות
בשם הרמב"ם ורשב"ם וב"י בשם התוס' ומרדכי(.

ג .ודוקא בני אדם בריאים אבל אם הם חולים והקול מזיק להם יכולים למחות

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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)ריב"ש(.

)המגיד

הלכות נזקי שכנים
סימן קנ"ו:

 .1משנה ב"ב)כ:(:

היורד לאומנתו של חברו ,המביא סחורה לעיר אחרת.

הוי כדבר מצווה שא"א לעכב ,מ"מ לא נראה ,דע"כ
ל"א אלא בביטול מצווה או דברים המוטלים על הכל,
משא"כ בפרנסתו שאינה מוטלת על שכניו )וגם יכול
לצאת ולמכור(.
ואפשר ללמד זכות ע"פ הרלב"ח)רמב"ן( – למה הרעש
הפטיש א"א למחות והרי גרוע הוא מקול הנכנסים ?
וי"ל שמלאכת הפטיש א"א לעשות בשוק משא"כ
מכירה ,ולכן התירו קול הפטיש כי א"א להפסיק
חיותם.
ולפ"ז :אם קוני היי"ש באים לשבת שם ולשתות דבר
שא"א לעשות בשוק חזר להיות כקול הפטיש שא"א
למחות.
מאידך בד"כ אחר ששותים הגויים היי"ש אינן
מתיישבים בדעתם ועלולים לגרום נזקים ויכולים
למחות ,אא"כ במוכר יין שהגויים לא שותים יין אלא
רק יהודים.

חנות בחצר יכול למחות

בידו לומר איני יכול לישון מקול הנכנסים והיוצאים,
אלא עושה כלים ויוצא ומוכר בשוק.

.2אבל

אינו יכול למחות שאינו יכול לישון לקול

הרחיים או התינוקות )של בית רבן(.
כ"פ הרמב"ם.

א .אינם ,,,מקול הפטיש
מרדכי)ר' יואל( :דווקא בתוך

החנות א"א
למחות בו ,אבל בחצר הרי כל שותפים מעכבים זע"ז
)ב"ב נז.(:

√אבל רי"ו :דווקא כשכבר החזיק בקול הפטיש
א"א למחות בו ,אבל אם רוצה עכשיו לעשות מלאכה
זו בביתו מעכבים עליו אף שעושה בביתו.
כ"כ סמ"ג ,רמב"ם.
ה"ה – וטעמו ,שהרי קול הפטיש מעכב שינה יותר
מקול הנכנסים והיוצאים.
ועוד שאמרו "חנות שבחצר" משמע שכבר היתה
החנות בחצר והחזיק בקול הפטיש ולכן א"א למחות
בו .וכן נראה מהרשב"א.

.2

סמ"ע :ול"ד ל )קנה/טו( בכותש הריפות בתוך שלו
שיכול למחות ולא מהני חזקה ! דשאני התם דמיירי
בקול גדול עד שמתנדנד הכותל.

ב.והרשב"א)רמב"ן( – חולקים ,שהסיבה
שמעכב בנכנסים ויוצאים לא מפני הקול והרעש
)שע"ז יכול לעכב אף לכתחילה( אלא שאינו יכול
מפני רגל הרבים שמרבים עליו את הדרך.

מקול הפטיש
סמ"ע :טעמו – כיון שמכה בביתו אין השכנים יכולים
לעכב על מה שאדם עושה בתוך ביתו )כדעת המרדכי
בשם ר' יואל( .משא"כ בקול הנכנסים והיוצאים שהוא
בחצר המשותפת לכולם לפיכך יכולים למחות.
והנתיבות – תימה ,שזה רק לדעת הרמ"א שאף
לכתחילה לא יכול למחות בקול הפטיש ,אבל לדעת
המחבר שיכול לכתחילה לעכב גם בקול הפטיש אין
חילוק בין פטיש ולקול הנכנסים והיוצאים אלא לעניין
חזקה.
ולכן נ"ל טעם אחר – דווקא בנכנסים ויוצאים שכל יום
יש נכנסים ויוצאים אחרים לא מהני חזקה )שלכל אחד
יש "שיגעון אחר"( שדומה לעשן וריח בית הכסא,
משא"כ בקול הפטיש שהוא זהה כל הזמן מהני חזקה.

יכולים למחות
.1
הש"ך)הג"א( :היינו לכתחילה אבל מהני חזקה.
] תימה ,האם חלוק על המחבר ס"ד ? [.

יכולים השכנים לעכב.
פ"ת :מעשה ב ג' אחים שהניח להם אביהם בתים
וחצר משותפת ,והאחד מהם התחיל למכור יי"ש
בצנצנות ,והאחרים רוצים לעכב מפני הנכנסים
והיוצאים בחצר.
וכתב הגאון השואל :פשוט שיכול לעכב בפותח חנות
לחצר השותפים ,אף שהטעם שאינו יכול לשון מקול
הנכנסים לא שייך ביום ואם פוסק למכור בלילה אין
טענה ,מ"מ לישון ל"ד ,אלא כל שמרבה עליו הדרך.
מ"מ איני רוצה לפסוק כיון שכל העולם נוהגים בזה
היתר למכור בבתיהם ואין אחד מעכב בפרנסת חברו,
ואם נפסוק שיכול למחות יעוררו רבים על שכניהם,
ואפשר שנשתנה הדבר לאורך הגלות.
והשיב החת"ס  :אף שאפשר לטבל טעמו שגם פרנסה
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

אינן יכולים למחות ,,,שכבר החזיק.

א .מאחר שהחזיק.
ערוה"ש :אבל לכתחילה יכול לעכב אפילו על קול
פטיש ,ורק בדיעבד שהחזיק א"א לעכב יותר.
סמ"ע :והחזיק – וא"צ חזקת ג' שנים ,אלא כל שניכר
שעשה מלאכתו ושמעו ולא מיחו הוי חזקה.
ערוה"ש :ואם רוצים להחליף ולעשות קול חזק יותר
יכולים למחות בו לדעה זו )א.(.
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הלכות נזקי שכנים
סימן קנ"ו:

היורד לאומנתו של חברו ,המביא סחורה לעיר אחרת.

קנו  -ג

 .1וכן יש לו ללמד תינוקות ישראל תורה בתוך ביתו,
ואין השכנים יכולים למחות בידו ולומר לו אין אנו יכולים לישן מקול
התינוקות של בית רבן ,א.והוא הדין לכל מילי דמצוה שאינם יכולים
למחות בידו.
.1ב"ב)כ :(:משנה

מלמד כולם שאסור.

– אבל לא יכול לומר "איני

אין השכנים יכולים למחות.
פ"ת)לבוש( :דווקא בחצר או מבוי אין יכולים

יכול לישון מקול התינוקות )של בית רבן(".
גמ :מתקנת יהושע בן גמלא שיהיו מושבים מלמדי
תינוקות בכל עיר ועיר.

למחות ,אבל אותם שגרים בחצר אחד או בבית חורף
מפני דוחק הדיור  -לא יכול להיות מלמד באותו בית
חורף ,שזה ודאי אין הדעת רוב העולם סבלתו.

א.ריטב"א :ל"ד מלמד תינוקות ,אלא ה"ה
לעשות מדרש להרביץ תורה או לדרוש לרבים כדי
להגדיל תורה ולהאדירה.

.1

אין השכנים יכולים למחות.
ערוה"ש :ואפילו עושה זאת בשכר.

תינוקות ישראל

סמ"ע :מדסתם משמע אפילו הרבה שרי .כ"כ הטור.
לאפוקי הרמב"ן)רש"י( – שאם היה יותר מ  50והוא

קנו  -ד

 .1בני מבוי או בני חצר שנעשה אחד מהם אומן ולא
מיחו בידו שהרי הוחזק ,והיו העם נכנסים ויוצאים לקנות ]ושתקו ,לא
החזיק בדבר זה ,ו[  -יש להם בכל עת לעכב ולומר "אין אנו יכולים לישן
מקול הנכנסים והיוצאים" ,שהיזק זה הוא כמו העשן והאבק שאין להם
חזקה.

.1

דקדק הרשב"א:

מ"מ מהרמב"ם

מדתנן "חנות שבחצר

יכולים למחות" ולא אמר לא יעשה אדם חנות בחצר,
משמע שאפילו החנות כבר בחצר יכולים למחות
לומר "סבורים היינו שיכולים לקבל ועכשיו אין אנו
יכולים לקבל".

.1

בני מבוי.

סמ"ע :מבוי שאינו מפולש ,והרמב"ם לשיטתו שגם
מבוי דינו כחצר שמרבה עליו הדרך וקמ"ל כאן שאף
שכבר החזיק לא מהני.

כ"כ הרמב"ם – הורו הגאונים שאם החזיק ונעשה
אומן ולא מיחו יכולים למחות ולא הוי חזקה ,דהוי
כהיזק עשן ובית הכסא.

יש לו לעכב
סמ"ע :אף דמהני חזקה לעניין לעשות מלאכתו בביתו
מ"מ לעניין הנכנסים והיוצאים יכול למחות.

הרמ"ה :דווקא בעלי אומנות וכיו"ב שאין קצבה לנכנסים
ויוצאים ,אבל אם רוצה לשכור לכמה דיירים לא יכול עכב בעדו.
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

– משמע שאף בריבוי דיורים יכול לעכב.
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הלכות נזקי שכנים
סימן קנ"ו:

היורד לאומנתו של חברו ,המביא סחורה לעיר אחרת.

ויוצאים.
לאפוקי הג"א – דס"ל שמהני חזקה אף בנכנסים

קנו  -ה1
 .1 1הכל לשון הרמב"ם :כופים בני מבוי זה את זה שלא
להושיב ביניהם לא חייט ולא בורסי ולא אחד מבעלי אומניות )משום ריבוי
הנכנסים והיוצאים(.
 .2היה שם במבוי אחד מבני מבוי אומן ולא מיחו בו ,או שהיתה שם
מרחץ או חנות או רחיים ובא חבירו ועשה מרחץ אחרת כנגדו  -אינו יכול
למנעו )משום פסיקת חיות( ולומר לו אתה פוסק חיי ,א.ואפילו היה מבני מבוי
אחר אינם יכולים למונעו ,שהרי יש ביניהם אותה אומנות.
 .3הגה :ורבים האומרים שבני החצר או המבוי שאינו מפולש אפילו בכי האי גוונא יכולים
למחות ,אלא דבעל האומן אינו יכול למחות ולומר "אתה פוסק חיי" )בית יוסף בשם הרבה פוסקים(.

.2

ב"ב)כא :(:אמר רב הונא

בו ,או שהיתה שם מרחץ או חנות או רחיים ובא
חבירו ועשה מרחץ אחרת כנגדו  -אינו יכול למנעו
)משום פסיקת חיות( ולומר לו אתה פוסק חיי,
א.ואפילו היה מבני מבוי אחר אינם יכולים למונעו,
שהרי יש ביניהם אותה אומנות.

 -האי בר

מבואה דאוקי ריחיא ואתא בר מבואה חבריה וקמוקי
גביה ,דינא הוא דמעכב עילויה ,דא"ל קא פסקת ליה
לחיותי.
מיתיבי עושה אדם חנות בצד חנותו של חבירו
ומרחץ בצד מרחצו של חבירו ואינו יכול למחות בידו
מפני שיכול לומר לו אתה עושה בתוך שלך ואני
עושה בתוך שלי ?
תנאי היא דתניא כופין בני מבואות זה את זה שלא
להושיב ביניהן לא חייט ולא בורסקי ולא מלמד
תינוקות ולא אחד מבני בעלי אומניות ולשכנו אינו
כופיהו.
רשב"ג אומר  -אף לשכנו כופיהו.

ב"י :הרמב"ם מפרש דברי ר"ה ברי דרבי יהושע
הן לעניין קול הנכנסים ויוצאים והן לעניין פסיקת
חיות.
לאפוקי רש"י – שמפרש כל הסוגיה לעניין פיסוק
חיות.

ומפרש הרמב"ם:
בן עיר שהיה לו רחיים במבוי ובא בן עיר אחרת
להושיב רחיים באותו מבוי – בני המבוי מעכבים עליו
מקול הנכנסים והיוצאים אא"כ משלם מס בעיר.
בן אותו מבוי א"א לעכב עליו כיון שיש כבר רחיים
באותו מבוי.
ובן מבוי אחר בעי ועלתה בתיקו ,שיאמרו בבן מבוי
שלנו לא מחינו אבל בך נמחה ,א"ד כיון שלא מחו
בבן מבוי שלהם לא יכולים למחות אף בבן מבוי
אחר .וכיון שעלתה בתיקו לא יכולים לעכב .וגם
אפשר לפרש לעניין פיסוק חיות הנ"ל.

√אמר רב הונא בריה דרב יהושע  -פשיטא לי בר
מתא אבר מתא אחריתי מצי מעכב ,ואי שייך בכרגא
דהכא לא מצי מעכב .בר מבואה אבר מבואה
דנפשיה לא מצי מעכב.

א.בר

מבואה אבר מבואה אחרינא מאי? תיקו.

הרי"ף והרא"ש :כיון שעלתה בתיקו לא מצי
מעכב אף ממבוי אחר .כ"ד הרמב"ם.
כ"פ רמב"ן ,ר"ן והתו"ס.

.1

רמב"ם:

.3אבל לפי רש"י

כופים בני מבוי זה את זה שלא

לעניין פיסוק חיות ,אבל לעניין קול הנכנסים והיוצאים
יכולים למחות אף כשיש כבר רחיים במבוי ולא מיחו
בו ,רק שבעל אומנות הקיים לא יכול למחות בחדש.
כ"ד התו"ס ,רא"ש והטור.

להושיב ביניהם לא חייט ולא בורסי ולא אחד מבעלי
אומניות.

.2

היה שם במבוי אחד מבני מבוי אומן ולא מיחו
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

ושאר מפרשים  -מיירי רק

5

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

הלכות נזקי שכנים
סימן קנ"ו:

היורד לאומנתו של חברו ,המביא סחורה לעיר אחרת.

משום פסיקת חיות.
"ואינם יכולים למונעו" )ואינם בוי"ו( ,בני המבוי
משום הנכנסים" ,שהרי יש בניהם אותה אומנות" ולא
מיחו בו.
וע"ז חולק הרמ"א) (.3שאף שיש אומן אחר יכולים
למנוע אומן זה משום ריבוי הנכסים.

ערוה"ש :סיכום – להיכנס לאותו מבוי.
רמב"ם – מפני חשש קול הנכנסים והיוצאים ,ואם
יש כבר מאותה אומנות אין יכולים לעכב ,כיון שיש
כבר נכנסים ויוצאים ,וגם אין להם טענה של פיקוח
פרנסה שכל אדם יש לו רשות לעשות איזה מלאכה
שירצה ,רק שיהא מאותו העיר.

אינו יכול למונעו.

רש"י – מיירי שיש כבר שם אומן ,והאיסור מפני
פיקוח פרנסתו ,ואף שאין טענת קול הנכנסים
והיוצאים כגון מבוי מפולש.
ולכן –
א .בן עיר אחרת – כ"א יכול לעכב עליו.
ב .אם משלם מס בעיר אין סוגרים עליו העיר ,ואם
ימצא מבוי שירשוהו ישב שם ,מ"מ בני המבוי יכולים
לעכב עליו.
ג .אם הוא מבני העיר יכול להיכנס לכל מבוי
מפולש ,אבל למבוי שאינו מפולש אפשר לעכב עליו.
ד .אבל אם הוא מהמבוי אף שאינו מפולש א"א
לעכב עליו.
ה .ואנשי חצר יכולים לעכב אף על אנשי חצרם
מפני טענת נכנסים.

טענת הפסק חיות
פ"ת:
מרדכי)אביאסף( :מבוי סתום מ ג' רוחות .ראובן גר
בקצה הסתום ובא שמעון לדור כנגד הצד הפתוח
)ומתחרה עמו( ,וכל מי שנכנס למבוי חייב לעבור
תחילה לפני פתח שמעון – נראה שראובן יכול לעכב
עליו.
ב"י – נראה שאביאסף לא ס"ל כר"ה ברי דרבי יהושע,
א"כ לדידן אינו יכול לעכב עליו.
מ"מ ח' הגהות מהרל"ח – לענ"ד בנדון דידן אף ר"ה
ברי דרבי יהושע יודה שיכול לעכב כיון שמפסיק חיותו
לגמרי.
כ"כ הרבה אחרונים – כשמפסיק חיותו לגמרי יכול
לעכב עליו ,ורק כשממעט החיות אין יכול לעכבו.
כ"כ כנה"ג ,מ"ב ,שארית יוסף ,ועוד.

2א .אפילו היה ,,,אינם יכולים למונעו.
סמ"ע :כך הגרסה ,ופירושה :
"אפילו היה מבני מבוי אחר" אין אומן זה יכול למונעו

קנו  -ה22

 .1אבל גר ממדינה אחרת שבא לעשות חנות בצד
חנותו של זה או מרחץ בצד מרחצו של זה  -יש להם למונעו ,א.ואם היה
נותן עימהם מנת המלך אינם יכולים למנעו.
ב.הגה :ורבים האומרים דאפילו הכי אין לו רשות ליכנס למבוי שיש שם בני אומנותו,
דבעל האומנות יכול לעכב עליו שלא ליכנס למבוי שלו הואיל והוא מעיר אחרת ,אבל במבוי
אחר אינו יכול למחות בו הואיל ונותן מס )טור והמגיד וב"י בשם רש"י ותוס'(.
 .3ד"ע :ובני העיר יכולים למחות בכל ענין ויכולים לומר אין אנו יכולים לישן מקול הנכנסים
אע"פ שיש להן כבר אומנות.

.1

ב"ב)כא:(:

לא מצי מעכב

אר"ה בריה דרבי יהושע –

רמב"ם – ויכול אף לקבוע חנותו באותו מבוי שיש
כבר שם אומן כמותו.

פשיטא לי שבן עיר יכול לעכב על בן עיר אחר.
א .ואי שייך בכרגא דהכא לא מצי מעכב .בר
מבואה אבר מבואה דנפשיה לא מצי מעכב.
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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הלכות נזקי שכנים
סימן קנ"ו:

היורד לאומנתו של חברו ,המביא סחורה לעיר אחרת.
לשלם י"א שבן המבוי שרוצה לירד
לאומנותו מעכב עליו להיכנס למבוי עד
שישכור דירה כאנשי העיר.

ב.טור)רבים( – יכול לפתוח אומנותו ובלבד לא
באותו מבוי שיש כבר שם אותה אומנות.
כ"ד רש"י ,תו"ס ,ה"ה.

ב"י :ונמצא פסקן של דברים

.3

בן מבוי שהוא אומן ובא איש אחר לרדת לאומנותו.
 .1אם הוא מבני אותה עיר – אינו יכול לעכב
בעדו אפילו רוצה להיכנס למבוי שלו.
 .2אינו מהעיר וגם אינו משלם מס גלגלתו
למושל העיר לא יכול להיכנס לשום מקום
בעיר.
 .3ואם משלם המס למושל העיר יכול לירד
לאומנותו של חברו בעיר.
לרמב"ם – אף להיכנס לאותו מבוי.
לש"פ – לאותו מבוי אסור.
 .4אם לא משלם המס ,ורוצה עכשיו להתחיל

ובני העיר יכולים למחות.

סמ"ע :קשה ,הרי אין טענת נכנסים למבוי מפולש
וכ"ש לעיר ?
וי"ל דה"ק – בעלי אומנויות אין יכולים לעכב מטעם
פיסוק חיות אלא למבוי שדר בו ולא למבוי אחר ,אבל
מטעם נכנסים כל בני העיר יכולים לעכב כ"א בחצרו
או במבוי שאינו מפולש )נתיבות – אבל במבוי מפולש
וכ"ש ממבוי למבוי אין שייך ריבוי נכנסים(.

קנו  -ה33

 .1רמב"ן :ואם לא נתן מס עד עכשיו ובא לעסוק במלאכתו ולתת
מס  -יש אומרים דבר אומנותו יכול לעכב עליו עד שישכיר לו בית ויהיה כבני העיר )תה"ד(.
 .2ב"י)רש"י( :ויש אומרים  -דלא מקרי נתינת מס במה שנותן מנת המלך אלא עד שיתן מס
שלו למושל העיר הזאת דשייך לגבול שלהן.
 .3ואין חילוק בכל זה בין תלמיד חכם לאחר דאין חילוק אלא ברוכלים כמו שיתבאר בסמוך.
א .ויש אומרים  -דאם בני העיר צריכים לתורתו אינם יכולים למחות בידו אף על פי שיש
תלמיד חכם אחר בעיר ,דקנאת סופרים תרבה חכמה )ב"י בשם הגהות אשרי(,
 .4תלמיד חכם המביא סחורה לעיר חייבים למנוע מכל אדם למכור עד שהוא ימכור שלו,
א.הרמ"ה :ואי איכא עוברי כוכבים דמזבני דליכא רווחא לתלמיד חכם )שהרי א"א לומר לגוי שלא
ימכור(  -מותר כל אדם למכור .ועיין ביו"ד סי' רמג/ד.

.3

הטור:

בספינה .א"ל ריש גלותא לרבא לך ראה אם הוא
ת"ח נקיט ליה שוקא.

ואין חילוק בכל זה בין תלמיד חכם

לאחר דאין חילוק אלא ברוכלים כמו שיתבאר
בסמוך.

פרש"י :נקיט ליה שוקא
איש גרוגרות אלא הוא.

א.ב"י)הג"א( :מה שמשמע מהגמרא שאין
חילוק בין ת"ח לעם הארץ זולתי אם הוא רוכל שיכול
לקבוע ,ה"מ כשאין צריכים בנ"א לתורתו אבל אם
צריכים אינם יכולים למחות בידו אף על פי שיש
תלמיד חכם אחר בעיר ,דקנאת סופרים תרבה
חכמה.
ואין נראה כן מדברי שאר הפוסקים.

.4ב"ב)כב:(.

.1

עד שישכור לו בית.

סמ"ע :ודוקא שבני העיר לא מוחים בו מלגור שם.

4א .ואי איכא גויים.
פ"ת :כנה"ג)ת' הרמ"א( – גם כשמוכר גוי צריך
לגדור שלא יקנו היהודים מהגוי כדי שימכור הת"ח.

רב דימי מנהרדעא הביא גרוגרות
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

– הכרז שלא ימכור
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הלכות נזקי שכנים
סימן קנ"ו:

היורד לאומנתו של חברו ,המביא סחורה לעיר אחרת.

ות' הרמ"א מיירי – בסחורה שרק ישראלים קונים לכן
אפשר לתקן שלא יקנו רק מת"ח.
כן חילק החת"ס.

והקשה כנה"ג  :והרי הרמ"א כאן בשם הרמ"ה פסק
שאם יש גויים שמוכרים מותר לכל אדם ,והרי יכולים
למנוע היהודי לקנות מהגוי ?
וי"ל שהרמ"ה מיירי בסחורה שקונים אותה גם גויים
וכיון שאין בידנו לתקן שלא יקנו הגויים נמצא
ישראלים מפסידים ואין רווח לת"ח.

קנו  -ה44

 .1אדם שיש לו גוי מערופי"א )קניין זכות בעסק מסוים(:
יש מקומות  -שדנים שאסור לאחרים לירד לחיותו ולעסוק עם העובדי כוכבים ההוא.
ויש מקומות  -שאין דנים.
ויש מתירין לישראל אחר לילך לעכו"ם ההוא להלוות לו ולעסוק עמו ולשחודיה ליה ולאפוקי
מניה ,דנכסי עובדי כוכבים הם כהפקר וכל הקודם זכה.
 .2ויש אוסרין )כל זה במרדכי פ' לא יחפור והגהות מיימוני פ"ו דשכנים וע' לקמן סי' שעו(,
א.ואפילו ישראל שעושה מלאכה אצל עכו"ם ורגיל בכך  -אסור לישראל אחר ליכנס שם
ולהוזיל המלאכה ,ואם רוצה לעשותו גוערים בו ,מיהו אם עבר ועשה אין מוציאין מידו )ב"י בשם
הרשב"א( .וע' לקמן סי' רלז/א.
 .3רי"ו :שני בנים אדם הדרים ביחד ,והאחד רוצה להוזיל בהלוואת הרבית לעובדי כוכבים -
אין חבירו יכול למחות בו  .והוא הדין בכל כיוצא בזה ,ועיין לקמן סימן רכח/יח.
למכור בזול יותר מהשער כדי שיקנו ממנו ,ואין בני
השוק יכולים לעכב עליו )וע"ל סימן קנו ס"ה(:

דין מערופיא:

.2

מרדכי

)יש מקומות( שדנים דין מערופיא .וכן

.1

ראיתי בת' רבי יוסף טוב העלם ,ומדמה לדגים דיהיב
סיארא )ב"ב כא :דייג שהרגיל דגים אצלו ע"י אוכל שאסור

* :פירוש אדם שקונה מהגוי זכות לעסוק בעסק מסוים
)כגון לשווק מוצר מסוים(.
הגהות והערות)חו"י( – דהיינו שרגיל בו באותו השר
ויניקתו ומחייתו תדיר ממנו .מערופיא מלשון יערפו
טל.

לדייג אחר לדוג באותו מקום(.

וכ"ד הגמ"ר  -לאסור.
כ"כ ת' הרשב"א – חייט שהיה רגיל לעשות מלאכה
אצל גוי אחד ,ובא חייט אחר ורוצה להיכנס שם
ולהוזיל במלאכה – מוחים בו ,אבל אם כבר עשה אין
מוציאים מידו.

.1

מרדכי)ויש מקומות(

מערופיא
טעם המחלוקת.
ערוה"ש:

– שאין דנים ומתירים

לישראל ללכת למערופיא של חברו ולשחד הגוי
ולקבל ממנו ,שאין כאן גזל שנכסי גוי הפקר וכל
הקודם זוכה.

סומן)רל"ז( :עני המהפך החררה ובא אחר ונטלו נקרא
רשע –
י"א – שמערופיא בכלל עני המהפך בחררה ,כיון שכל
עסקי העשיר על ידו נעשית והוי כגמר מקח.
וי"א – של"ד לעני המהפך בחררה ,שרק בדבר פרטי
שעומד לקנות מקח פלוני.

שו"ע)רלז/א( :המחזיר אחר דבר לקנותו או
לשכרו בין קרקע בין מטלטלים ובא אחר וקנאו נקרא
רשע ,והוא הדין לרוצה להשכיר עצמו אצל אחר.

.3שו"ע)רכח/יח(:

מערופיא

מותר לחנווני לחלק קליות

ואגוזים לתינוקות כדי להרגילם שיקנו ממנו ,וכן יכול
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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הלכות נזקי שכנים
סימן קנ"ו:

היורד לאומנתו של חברו ,המביא סחורה לעיר אחרת.

תשובה :שמעון פטור מכל תביעות ,ואפילו רשע לא
נקרא כדין עני המהפך בחררה –
א .שזה דבר שלא בא לעולם ולא ברור שיבוא.
ב .אפילו היה כבר לראובן סוסים ונשא ונתן עם
השר במכירתם לא נקרא רשע כמ"ש הרמ"א )רלז/א(.

שיש לו גוי מערופיא
פ"ת :תחו"י – מעשה בראובן שמכר סוסים של השר
בסכום עצום ע"מ לקנות לו סוסים אחרים ,ובתוך כך
הלך שמעון עם סוסים מובחרים לשר ומכר לו וציווה
השר לראובן לתת המעות לשמעון .עתה תובע ראובן
לשמעון מדין מערופיא.

קנה  -ו

 .1רוכלים המחזרים בעיירות  -אין בני המדינה
יכולים לעכבן ,שתקנת עזרא היא שיהיו מחזרים כדי שיהיו הבשמים
מצויים לבנות ישראל.
א.הגה :ולכן נראה לי דווקא מוכרי בשמים וכי האי גוונא ,אבל בשאר דברים אין חילוק בין
רוכל לאחר.
 .2אבל אינם קובעים מקום ויושבים בו אלא מדעת בני העיר ,א.ואם

תלמיד חכם הוא קובע בכל מקום שירצה.
ב.הגה :והוא הדין מלמדי תינוקות דינן כתלמיד חכם

.1

ב"ב)כב:(.

)טור(.

כי הא דרבא שרא להו לר' יאשיה ולרב עובדיה
לאקבועי דלא כהלכתא ,מאי טעמא כיון דרבנן נינהו
אתו לטרדו מגירסייהו.

אר"נ בר יצחק – ומודה ר"ה

בריה דרבי יהושע )אף שאוסר מעיר לעיר( ברוכלין
המחזרים על העיירות דלא מצי מעכב.
דאמר מר עזרא תקן להן לישראל שיהו רוכלין
מחזירין בעיירות כדי שיהו תכשיטין מצויין לבנות
ישראל.

ב.הטור :וכן על מלמדי תינוקות אין יכולים למנוע
אפילו לקבוע ,אבל שאר בעלי אומניות אין חילוק בין
ת"ח לאחר.

פרש"י :ברוכלין – שמביאים בשמים לנשים,
לא יכולים רוכלי העיר לעכב.

.2

א.ד"מ :ומזה יש ללמוד שדווקא ברוכלין של
תכשיטים ,אבל דבר אחר – אסור ל"ש רוכל או אחר.

סמ"ע :וכ"ש באחרים שאינם רוכלים אינם רשאים
לגור בעיר אא"כ ברשות אנשי אותה העיר.

.2

)שם(:

והני מילי לאהדורי

אינם קובעים מקום.

)לחזר ולסובב במבואות

ובבתים – רש"י( אבל לאקבועי לא.

א.ואי

צורבא מרבנן הוא אפילו לאקבועי נמי שרי,

קנו  -ז11

 .1הסוחרים שמביאים סחורתם למכור בתוך
העיירות  -בני העיר מעכבים עליהם מלמכור על יד על יד כדרך חנונים.
 .2ואם מכרו ביום השוק בלבד  -אין מונעים אותם ,והוא שימכרו בשוק
אבל לא יחזרו על הפתחים אפילו ביום השוק.
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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הלכות נזקי שכנים
סימן קנ"ו:

היורד לאומנתו של חברו ,המביא סחורה לעיר אחרת.

א .ואם יש להם מלוה בעיר מוכרים כדי פרנסתם אפילו בלא יום השוק
עד שיפרעו חובם וילכו להם.
.3הגה :וכן לענין הלוואת רבית לגויים  -יכולים לעכב בידם ,אבל אינם יכולים לעכב בידם
אם באים ביום השוק ומלווים בריבית לבני עיירות המתקבצים שם לבא בשוק )טור והגהות
מיימונית(.

א .ואם יש להן מלוה בעיר  -יכולים ללוות עד שישתכר כדי פרנסתו כדי שיגבה חובותיו

)טור

וב"י בשם תוס' והרא"ש(.

.1

ב"ב)כב:(.

בשוק.

הנהו ערמאי דאייתי עמרא לפום

נהרא ,אתו בני מתא ומעכבי .אתו לקמיה דרב כהנא
אמר להם דינא הוא דמעכבי עלייהו.

ב"י – ואין נראה שמחלקים בין מכר להלוואה
חולקים על הרמב"ם ואף במכר אוסרים(.

כ"פ הטור :וכן יכולים בני העיר למנוע בני עיר
אחרת שאינם פורעים מס עמיהם שלא יביאו
סחורתם בעירם ,או שלא יבואו להלוות לעירם
בריבית לגויים.

.2

הנהו דיקולאי דאייתו דיקלאי

א).שם( :הנהו עמוראי דאייתו עמרא,,,
אמרו ליה אית לן אשראי ,אמר להו זילו זבנו שיעור
חיותייכו עד דעקריתו אשראי דידכו ואזליתו.

לבבל ,אתו בני מתא קא מעכבי עלויהו ,אתו לקמיה
דרבינא.
אמר להו  -מעלמא אתו ולעלמא )לבני השוק( ליזבנו.
והני מילי ביומא דשוקא אבל בלא יומא דשוקא לא.
וביומא דשוקא נמי לא אמרינן אלא לזבוני בשוקא
אבל לאהדורי.

.1

מעכבים עליהם מלמכור

פ"ת :כנה"ג – מה שיכולים לעכב ה"ד למכור ,אבל
אם באים לקנות אין יכולים לעכב בעדם )רשד"ם(.
ומשפט צדקה – מפקפק בזה.
ומשפטי שמואל – חולק )אפשר לעכב(.
ואפשר שאם מתרבה המס בשביל הבאים ,לכו"ע יכול
לעכב .

ביומא דשוקא – הרבה באים
פרש"י:
ממקומות אחרים לקנות מהשוק ,לפיכך אין בני העיר
מעכבים על המוכרים להביא אומנותם למכור שם.

לעלמא ליזבינו.
משמע :שאפילו לבני המקום מותר למכור כשבאים
ליום השוק ,כיון שרוב מצויים בשוק אינם מבני
המקום.
וכנ"ד הרמב"ם.
ולפ"ז :כשאין יום השוק אסור למכור בעיר אפילו לבני
עיירות אחרות ,וכן ביום השוק אין לחזר על הפתחים

על יד על יד

א.
פ"ת :כנה"ג – אם מוכרים בב"א )סיטונאות( אין
יכולים לעכב בעדם.
אבל מהר"ם מטאלון ומשפטי שמואל – ל"ש ,בכל
גוונא מעכבים.

] כלמור ההיתר רק ביום השוק בשוק עצמו ולא לחזר על
הפתחים [.

.2

אבל התו"ס – מותר להלוות בשוק רק לאנשים
שבאים מבחוץ ,אבל לבני המקום אסור אף שהם

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

)אלא הם

פרישה :הב"י הבין שהתו"ס חולק על הרמב"ם ,וזה
אינו ,דשאני הלוואה שאוסרים מכמה טעמים –
א .מכירה ברגע שמכר וקיבל הדמים שוב אין לו עסק
עמו ,לפיכך לכו"ע מותר וא"צ לדרוש מהיכן הקונה.
משא"כ בהלוואה שלא נותן לסתם אנשים עד שדורש
וחוקר עליו.
ב .ועוד שבהלוואה הרי זה נמשך גם לאחר יום השוק
לפיכך אסור.
] כלומר :התו"ס חולקים רק בהלוואה אבל במכר מודים
לרמב"ם שמותר למכור לכולם [.

א.הרא"ש :וה"ד שלא ימכרו על יד על יד כדרך
החנוונים ,אבל למכור סחורה בבת אחת אין יכולים
לעכב.
ב"י – שכן דרך העולם להוליך סחורתם ממקום
למקום.

ב"ב)כב:(.

כ"כ הגהות והרא"ש.3 .

והוא שימכרו בשוק.

סמ"ע :פרישה ע"פ הטור – ביום השוק מותר למכור
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הלכות נזקי שכנים
סימן קנ"ו:

היורד לאומנתו של חברו ,המביא סחורה לעיר אחרת.

בשוק אף לבני העיר ובלבד שלא יחזרו על הפתחים
)כ"פ ערוה"ש( ,ודוקא בהלוואה אסרו שהריווח
בעיקרו אחר יום השוק ,שכל שבוע יקבל מהריווח,
משא"כ במכירה שתלוי רק בזמן המכירה
כ"כ הנתיבות.
ובאר הגולה – בגמרא משמע שימכור דווקא לבאים
לשוק ממקומות אחרים ולא לבני העיר שבשוק.
וכ"מ מהרי"ף ,רא"ש תו"ס .כ"כ הב"ח )הגמ"י(.
והכי נקטינן.
פ"ת  -ואפשר שהב"ח מיירי כיון השוק שמתקיים כל
שבוע )כמו שפירש לעיל( ,אבל ביום השוק הגדול
בירידים שרוב רובם באים מעלמא גם הב"ח יודה
שמותר למכור אף לבני המקום ,וכ"ש שמותר למכור
סתם בלי לברר.

מוכרים כדי פרנסתם.

א.
סמ"ע :ולשון הגמרא "מוכרים כדי חיותם" ,פירוש
שיהא ריווח בזה שיוכלו לחיות מהריווח ,דאל"כ יכלה
הקרן .כ"ד הטור ,כ"כ הרמ"א בהלוואה.
אבל לפי הרמב"ם – מוכרים כדי שיתפרנסו מהקרן
אף שבריווח לא מספיק כדי חיותם.

עד שיפרע חובו וילך.
סמ"ע :משמע – שהם חייבים לבני העיר ומשהים
עצמם עד שיפרעו הם לבני העיר ויכלו )שאל"כ הו"ל
עד שיתפרעו( .ומ"ש "אם יש להם מלווה בעיר" ר"ל
שיש עליהם מלווה.
והטור כתב – עד שיגבו חובם.
ושניהם לדינא.

קנו  -ז22

 .1יש אומרים הא דבני העיר יכולים למחות בבני עיר אחרת ,היינו
דוקא בדליכא פסידא ללקוחות שמוכרים כשאר בני העיר וגם סחורתם אינה טובה יותר משל
בני העיר ,אבל אם נותנין יותר בזול  ,א.או שהוא יותר טובה שאז נהנין הלוקחים מהן -
אין מוכרי סחורות יכולים למחות )הרא"ש וטור בשם הר"י הלוי(,
ב.ובלבד שיהיו הלוקחים ישראלים אבל בשביל עובדי כוכבים הנהנים לא )רבי ירוחם והמ"מ(.
 .2וכשמביאים סחורה אחרת שאין לבני העיר ,אע"פ דלא מוזלי במקח ואינה יותר טובה -
אינם יכולים למחות )ב"י מדברי הפוסקים(.

.1

הרא"ש:

ואפילו מורדי הרבה אסור [.

הר"י הלוי – ודוקא כשמוכר בשער

א.רמב"ן :מיהו אם הסחורות לא שוות בטיב,
יכול לומר סחורתך גרועה ושלי יפה וזה עסק אחר
]ואיני מתחרה אתך[ .כ"כ רי"ו.

שאר חנוונים ,אבל מוכר יותר זול אין מעכבים עליו,
כיון שהוא טוב לבני העיר ]פירש הרמב"ן – כיון
שלקוחות אותה העיר ישראל הם לא יכולים המוכרים
לעכב כיון שיש הפסד ללקוחות ישראל[.

ב"י – משמע מדבריהם שרק כשסחורה של הבאים
יפה יותר ,אבל כשהסחורה של בני העיר יפה יותר
מעכבים בעדו .וקצת נראה כן מנמ"י.
ותימה – אפילו סחורה של הבאים פחות יפה ,כיון
שאינם שווים הוי סחורה אחרת.

כ"כ מרדכי )הר"י( ,רי"ו.
והרמב"ן – אינו מחוור ,דתנן )ב"מ ס (.לא יפחות
השער ,אף שחכמים ס"ל שזכור לטוב כיון שמוריד
השערים ,ה"מ בבני העיר ,אבל בבן עיר אחרת
מעכב בעדו.
כ"ד מרדכי.

ב.רי"ו :ואם הלקוחות בעיר גויים אפילו מוכר
יותר זול אפשר לעכב עליו ) שלא יפסידו סוחרי העיר שהם
יהודים( .כ"כ ה"ה)הר"י מיגאש(.

ונמ"י :דברי ר"י הלוי דווקא כשמוזיל הרבה ,אבל
אם מוזיל מעט ודאי יכולים לעכב בעדו.
וכנ"ד הרמב"ן והר"ן ]ב"י – ואין נראה כן דעת הרמב"ן
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

.2רי"ו:
11
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הלכות נזקי שכנים
סימן קנ"ו:

היורד לאומנתו של חברו ,המביא סחורה לעיר אחרת.

כסחורה אחרת היא" ,וכ"ש אם היא סחורה אחרת
שאין מוכרים בעיר אין יכולים לעכב.

ב .בשביל הגויים הנהנים – לא
פ"ת)חוט השני( :אם הגויים עצמם פונים לעיר
אחרת שיביאו להם סחורות לביתם – אסור להם
להביא ,ויש להזהיר מלעשות כן ואפשר להרחיק בכל
מיני תחבולות את המביא סחורה.
פ"ת)חוט השני( :בן עיר אחר שמכר כאן ומחו בו
והבטיח שלא יעסוק יותר בעירם ,והקהל רוצים שיקבל
עליו בחרם שלא יעסוק יותר בעירם ,כיון שהקהל הם
מבחינת "קדרה של שותפים" שאין מי שישגיח שלא
יחזור –
אין להחרימו ,דקי"ל כרבי יוסי שכל מקום שאין ההיזק
בשעת מעשה על הניזק להרחיק עצמו ,וכ"ש כאן
שאין רואים המעשה שיבוא ממנו היזק ,ולכן על בני
העיר לוודא שלא יחזור בלי חרם.

1א .או שהיא יותר טובה.
סמ"ע)ב"י( :מסתבר שאף שהיא יותר רעה הו"ל
כתרי מינים .והעלה בצ"ע.
ופ"ת)נחלת שבעה( – לדינא א"א למחות ,שאף בתיקו
של גמרא קי"ל חומרא לתובע )בני העיר( וקולא
לנתבע ולא מצי לעכב.

אין ,,,יכולים למחות.
ערוה"ש :ודוקא כשיש ביכולת למכור יותר זול
וחנווני העיר מייקרים השער ,אבל אם החנוונים
מוכרים במקח הצריך אלא שאלו רצונם להוזיל יותר –
אין מניחים להם ואף גוערים בהם שמקלקלים דרכי
המסחר.

קנו  -ז

3

 .1בני העיר שברחו לישוב מפני חשש סכנה  -אין בני הישוב
א.וכפי מיעוט עסקן
יכולים לעכב בידן מלהרוויח כשיעור חיותם עד שיעבור זעם,
שנושאים ונותנין ישאו בעול עם הקהל ,ב.ואם שייכים במס העיר לא יכולים לעכב )שם בשם
המרדכי פרק לא יחפור(.

 .2וכן מי שבאו להוציאו מן העיר שאין לו חזקת ישוב  -אין יכולים להוציאו עד שיגבה
חובותיו ויכול להרוויח בכדי כך כדי )פירוש בנתיים( חיותו )ת"ה(.
א.ויש אומרים הא דאינו צריך לתת מס רק כפי עסקיו ,היינו כשאינן רוצים להתיר לו
הישוב ,אבל אם רוצים להתיר לו הישוב לגמרי צריך לתת מס כפי אחד מבני העיר מיד או ילך
לדרכו )שם(.
ב.ויש מי שחולק בזה )תשובת רשב"א(.

.1

מרדכי:

ובינתיים ירוויח שיעור מחייתו.

כיון שחששו חז"ל לתקנת כל אחד,

אם בורחים ליישוב מפני הסכנה אין בני הישוב
יכולים לעכב בידם מלהלוות ומלהרוויח כשיעור
חיותם וכפי טיפול ביתם עד יעבור זעם.
א.וכפי מיעוט ממונם שנושאים ונותנים ישאו בעול
הקהל.
ב.ואם שייכים במס העיר אין יכולים לעכב.

.2מרדכי)ריצב"א(:

ד"מ :ואם רוצים להתיר לו חזקת הישוב:
ב.מהרשב"א משמע – אפילו רוצים להתיר לו
חזקת ישוב )שיגור כאנשי העיר( אינו צריך לישא
עימהם בעול המס רק כפי מה שנושא ונותן.
ב.אבל תה"ד – אם רוצים להתיר להם חזקת
הישוב צריכים לתת מס לגמרי כבני העיר או שילכו
לדרכם.

אם רצו לכוף אחד שיצא

מיישובם אין יכולים לכופו עד שיפרעו לו חובותיו,

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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הלכות נזקי שכנים
סימן קנ"ו:

היורד לאומנתו של חברו ,המביא סחורה לעיר אחרת.

מלהרוויח כשיעור.
.1
ערוה"ש :מ"מ אינם יכולים לעסוק בהלוואות

כשאינם שייכים למס העיר ,לפי שהלוואות נמשכות גם
אחר כך.

קנו  -ז44

 .1בני העיר שעוסקים בסחורה בעיר אחרת  -אינן ברשותן
השניה( לכוף אותן ליתן מס כפי רצונם )כמו בני עירם( ,אלא אומרים להם תנו כך וכך או מוחין בידן
מלעסוק בעירם )רשב"א הנ"ל(.
 .2מהרי"ק :בני עיר אחרת שבאין לפזר בעיר ואין מרוויחים  -אין בני העיר יכולים למחות
בהם אע"פ שמייקרים השער )לפי כשיש בעיר הרבה תיירים המוכרים מעלים המחירים(.

)של העיר

.1

ת' הרשב"א:

לתת מס כפי רצונם.
.1
נתיבות :פירוש אחר שכבר עסקו ,אלא שצריכים

בני העיר שעוסקים בסחורה

בעיר אחרת – אין בני עיר האחרת יכולים לשעבד
העוסקים בעירם בחרם או בנידוי שיפרעו מס כפי
מקומם ,אלא מתרים בהם שלא יתעסקו בעירם אא"כ
יפרעו מס כפי מה שמתעסקים )ולא כבני העיר( ,ולא
לפי כל ממונם )שהרי הם משלמים מס גם בעירם(.

לומר קודם שיתעסקו תתנו כו"כ.

אע"פ שמייקרים השער.
.2
ערוה"ש :כיון שאינן עוסקים בעסק שיוכלו לומר
פסקתם חיותינו ,אין יוקר השער טענה.

קנו  -ז55

 .1וכל זה לא מיירי אלא כשבאים אחרים לעסוק בעיר שאינן דרים
שם ,ולכן יכולים למחות בידן אע"פ שרוצים ליתן מס הואיל ולא היו שייכים במס עד הנה.
 .2אבל אם רוצים לדור במקום ההוא וליתן מס ולהיות כאחד מבני העיר.
א .יש אומרים  -שהרשות בידם שיוכל אדם לדור בכל מקום שירצה ואין הראשונים קנו
העיר בחזקה )טור בשם הרא"ש ומרדכי ,ועיין בב"י(.
ב .ויש חולקין  -ואומרים שיכולין למחות בידם ,בפרט בזמן הזה שדרים תחת האומות ,ויש
לחוש שאם יתוספו הדיורין שיבוא לידי קלקול מן האומות ,ולכן הבא לדור הוי כרודף.
 .3ולכולי עלמא  -אם בני העיר יכולים לסגור הדלת ולגרום עם המושלים שימחו בבאים
לגור או ע"י מונע אחר הרשות בידם )מהרי"ק(.

.0

ת' הרא"ש:

להעמיד רחיים בעיר זאת ,לפי שאינו שייך למס
העיר ,אבל פשוט שאדם יכול לגור בכל מקום שירצה
)ולשלם מיסי העיר( ואין בני העיר יכולים לעכב ,וכי קנו
אותה הראשונים בחזקה !

יהודי שרוצה לגור בכפר

להרוויח שם ,ואנשי אותו הכפר טוענים שהוא יפסיד
לחיותם ורוצים להרחיקו מעל גבולם – אין יכולים
למונעו ,שלא אסרה הגמרא אלא בן עיר אחרת שבא
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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הלכות נזקי שכנים
סימן קנ"ו:

היורד לאומנתו של חברו ,המביא סחורה לעיר אחרת.
רעהו".

כ"כ המרדכי)ר"ת( – אם רוצה לגור בעיר ולישא
בעול כמו בני העיר מכאן ואילך אי אפשר לעכבו.

.3

והג"א – זוהי מחלוקת רש"י * ר"ת
לפי רש"י – אף שרוצה לתת המס מכאן ואילך,
יכולים לעכבו .כ"ד האו"ז.
ולפי ר"ת – א"א לעכבו .כ"כ הב"י]רמב"ן[.

.1ד"מ:

בכל מקום שירצה" ה"מ ע"פ ב"ד ,אבל אם תגבר יד
בני העיר לסגור דלת בפניו הן ע"י השר או באופן
אחר – הרשות בידם.
ובבד"ה – ודבריו תמוהים ,איך זה יתגבר ע"י שר
שלא ע"פ ב"ד.

נ"ל שמחלוקת רש"י * ר"ת כשגר בעיר

.1

אחרת ורוצה לתת מס בעיר זו כדי שיוכל לישא
ולתת:
√שלרש"י – יכולים לעכב בעדו ,וגם הרא"ש יודה
לרש"י .כ"ד האו"ז.
ולר"ת – א"א לעכבו.

.2

מהרי"ק:

מ"ש הרא"ש "שאדם יכול לגור

סמ"ע :אף מי שאין לו משא יכול למחות ולומר אתה
פוסק חיותי ,שאתה הלוקח המציאות שתמצא במקומי
)הגמ"י ,מהרי"ו(.

.3

אבל אם רוצה לדור בעיר ולתת מס ולהיות כאחד

א.הרא"ש – מתיר ,שאדם יכול לגור בעיר ולתת
מס ולהיות כאחד מבני העיר.

לגרום עם המושלים.
פ"ת)יד שאול( :מעשה בעיר גדולה שבאו מלמדים

ב.מ"מ מהרי"ק – יש חולקים וס"ל שאף בכה"ג
יכולים לעכב ,ובפרט בזמן הזה שדרים תחת
האומות ,ויש לחוש שאם יתוספו הדיורין שיבוא לידי
קלקול מן האומות ,ולכן הבא לדור הוי כרודף.

מעיר אחרת ורצו מלמדי העיר לגרשם ע"י המושל,
ונתלו בדברי הרמ"א )מהרי"ק(.
תשובה :אסור להם לעכבם ע"י המושל –
א .בד"ה כבר חלק על המהרי"ק ,והרמ"א לא ראה
את בד"ה.
ב .אף מהרי"ק מיירי רק מחזקת ישוב שרוצים
אחרים לבוא לגור ומתרבה הישוב וצריכים
לפרוע מס בשבילם ,בזה יכולים למחות ,אבל כאן
שאינם גרים בעיר ,בגפם יבואו ובגפם יצאו ולא
נתרבה מס בשבילם.
ג .בת"ח ובמלמדים לא שייך כל זאת )כמ"ש
הרמ"א(.
ד .בעיר גדולה יש הרבה ילדים וצריכים להרבה
מלמדי תינוקות.
ולכן :אסור לגרשם מהעיר.
פ"ת)חמדת שלמה( :אדם שנשא אישה במקום
שאין לו חזקת ישוב – יכול לגור שם בשביל אשתו
שיש לה חזקת ישוב ואין יכולים לעכב בעדו .ואף בניו
שייוולדו שם יש להם חזקת ישוב ,ואף אם אשתו תמות
תישאר להם חזקת ישוב כיון שהתחילו לגור מכוחה.
אא"כ דינא דמלכותא שונה.

סיכום חזקת ישוב

אדם הרוצה לבוא ולגור בעיר ולתת מס ולהשתתף
בכל צרכי העיר :
רש"י – יכולים לעכב בעדו ,משום שחזקת הישוב
שייך רק ליושביה ,לפי שבני העיר מעכבים על בן עיר
אחרת )כמ"ש בב"ב כא.(:
וכ"ד הרבה ראשונים.
ר"ת והרא"ש – מ"ש בגמרא על בן עיר אחרת,
דווקא כשאינו משלם מס העיר ,אבל כשמשלם יכול
אדם לגור בכל מקום שירצה ,דבמה קנו חזקה אנשי
העיר.
מהרי"ק :אף לר"ת יש תקנה של קדמוני קדמונים
שגזרו חזקת ישוב מפני שהיה הישוב מרופה מאוד,
שהגויים הגלו אותם ממקום למקום ורבו הבלבולים
ותקפו הצרות ,לכן גזרו.
ערוה"ש – ולכן הכל לפי המצב ,ובימנו שהממשלה
מרשה ליהודים לגור בעיר אין תקנת חזקת הישוב.
וה"מ בערים ,אבל בכפרים גם כיום יש תקנת חזקת
הישוב ,והמשיג גבול עובר ב"ארור משיג גבול

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

לסגור הדלת.

פ"ת :ובבד"ה – חולק בזה על המהרי"ק .וכן חלק ת'
מבי"ט.

מבני העיר:

ערוה"ש:

יכולים למחות
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הלכות נזקי שכנים
סימן קנ"ו:

היורד לאומנתו של חברו ,המביא סחורה לעיר אחרת.

קנו  -ז66

 .1ויש מקומות שנוהגין לעשות חרם חזקת ישוב )כ"כ המרדכי( ,ואז
יכולים לכוף ) תוספת הסמ"ע  -על פי החרם( ולא מדינא ,ויכולים לגזור שלא לישא וליתן עם
הבאים לדור בלא רשותם.
א.ואם יש רב בעיר יכול לגזור על הבא לדור אם הוא תלמידו )מרדכי פ' הנ"ל ותוס'(.
ב.ויש אומרים  -שאין חרם חזקת ישוב חל על תלמיד חכם כי הוא יכול לדור בכל מקום
שירצה )מהרי"ו ,הגהות המרדכי ישן(.
 .2ואם התירו לאחד החרם על זמן ונתנו לו רשות לדור לא אמרינן שהותר כולו ויכולים לגרשו
אחר כך )מרדכי(.

.1

ד"מ:

ומי שעושה כן בימנו חוטא ויש בו מידת סדום ולא
יזכה למחיצה של צדיקים.
כן הביאו הסמ"ע.

מרדכי)ר"ת( – מאחר שעל פי הדין אם

רוצה לשלם המס א"א לעכבו ,לכן נהגו הקדמונים
לגזור חרם עליהם שלא ישאו ויתנו עם הבאים לדור
בעירם בלא רשות.

.1

א.ואם יש רב בעיר יכול לגזור חרם אף על הבא
לגור בעיר )ולא רק לישא וליתן( ,וחל החרם אם הוא
תלמידו.

ב.והגמ"ר

תקנת חזקת ישוב.

סמ"ע :ר"ל שעושים חרם בניהם ששום אחד לא
יכניס לבתו לאותו הבא לגור בלא רשות.
ואף אם ירצה לגור אצל גוי או לבנות לעצמו בית
עושים חרם בניהם שלא ישאו ויתנו עמו ,אבל אין
החרם חל על הבא לגור שם אחר שאינם יכולים למחות
מדינא.
אבל חרם הרב על תלמידו חל ולא יוכל התלמיד לבוא
לגור בעיר.

– ואם הוא ת"ח לא תיקנו חרם הישוב

על ת"ח.
וראיתי באו"ז – שר"ת לא רצה בימנו להורות בחזקת
ישוב שלא תיקנו הקדמונים רק בגלל אלמים
ומוסרים ,אבל על אחרים אין תקנת החרם.

קנו  -ז77

 .1מרדכי)הר"מ( :ראובן ובניו שהיו דרים בישוב אחד וטוענים חזקה
שיש עמה טענה  -חזקתם חזקה ויכולים למחות בשמעון הבא לגור שם .ואם שמעון טוען
בעדים שהיה ירא למחות משום שראובן ובניו מוסרים  -אין חזקתן חזקה .אבל אם ראובן
מוסר ובניו אינם מוסרים יש לבניו חזקה דבן גזלן יש לו חזקה )מרדכי( .וכן דנים בחזקת ישוב
בחזקת קרקע לענין שאר דברים.
ויכולים למחות בשמעון.

חזקה שיש עמה טענה
סמ"ע :הרמ"א )לז/כב( – דנים בחזקת ישוב וכיו"ב
מצרכי הרבים אפילו ע"פ עד אחד ואפילו פסולי עדות
כשרים להעיד ,שבלא"ה כולם נוגעים בדבר
)מהרא"י(.
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

סמ"ע :מרדכי – אם אמר השר מעצמו איני רוצה
שידור שום יהודי כאן כי אם ברשות ראובן – יכול
ראובן לעכב על כל הבא לגור שם ]משמע אבל ראובן
אסור להשתדל מעצמו עם השר[.
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בתוכה הוא המוחזק.
כ"כ ת' חמדת שלמה – כ"מ לעי"ל סעיף ה' גבי בר
מבואה אבר מבואה אחרינא שעלתה בתיקו ,ופסקו
הפוסקים שם דלא מצי מעכב .משמע שלעניין זה לא
שייך לומר מרא קמא  ,כיון שאינו נוטל משלהם כלום.

וכ"מ ממהרי"ק.
וסיים המהרי"ק – ה"מ כשאמר השר לטובת ראובן אז
יכול למחות ,אבל אם השר אמר לטובת עצמו ולא
לטובת ראובן – אין ראובן יכול למחות אף שיש לו
היזק.

בחזקת ישוב כמו בחזקת קרקע.
פ"ת)כנה"ג( :מהרי"ק – בחזקת ישוב ל"א בספק
אוקי בחזקת מרא קמא כמו בקרקע ,אלא מי שעומד

קנו  -ז88

 .1מהרי"ק :נהגו הקדמונים שאם אחד נסע מן העיר י"ב חדש ,וגילה
בדעתו שאין דעתו לחזור  -אבד חזקתו ,אבל אם לא גילה בדעתו בכך לא אבד חזקתו עד
שלשה שנים ,ואם גילה שדעתו לחזור לא אבד חזקתו אפילו בשלשה שנים.
א.ויש אומרים  -דאפילו בסתם לא אבד חזקתו )וכן משמע מתשובת רשב"א(.
 .2מהרי"ק :בני העיר שהיה להם חזקת ישוב ,אם נתייאשו פעם אחת מן העיר ואח"כ חזרו
מקצתן והשתדלו בישוב  -אין לאחרים עליהם כלום.
 .3עיין סוף סי' קמט מדין מי שהחזיק במצוה עם הקהל.

.3הרמ"א)קמט/לא(:

אבד חזקתו
.1
ערוה"ש :כל הסעיף הינו למ"ד שיש חזקת הישוב,

אדם שהחזיק במצוה

כגון בגלילה או ס"ת ,ואירעו אונס ונתנו הקהילות
המצוה לאחר ,כשעבר אנסו של ראשון חוזר למצותו,
אבל אם נתן המצוה לאחר בלא אונס ,נתבטלה
חזקתו .

סיכום הב"י:

אבל למ"ד )קנו/ז.5א( שלכל אדם רשת לגור בכל
מקום שירצה )הרא"ש( אין כל בעיה.

נמצא כללם של הדברים
ידו ,אפילו מתחיל עכשיו כיון שאין נכנסים
ויוצאים.
לרמב"ם ,סמ"ג ,רי"ו והטור – כל שהחזיק אין
יכולים למחות )אבל לא החזיק אפשר למחות(.
 להעמיד חנות ,רופא ,אומן וכיו"ב שאנשים
נכנסים ויוצאים בחצר – בני החצר מעכבים
אפילו החזיק.

היזק לבני החצר/מבוי
 א' מבני חצר שבא לעשות מלאכתו בחצר ,בני
החצר מעכבים על ידו.
 בא לעשות מלאכתו בחנות שבחצר ומגיע
היזק לבני החצר כגון קול הפשיט:
למרדכי ,רמב"ן ורשב"א – אין יכולים לעכב על
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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למכור לאחד מאלו ביתו
לפי המרדכי – יכול למכור לאחד מאלו )ויעשו
בני החצר דין עם הקונה(
ולפי הטור – אסור למכור להם.
אסור למכור או להשכיר ביתו לגוי כ"ז שמוצא
יהודי בדמים הראויים.
רצה ללמד תורה לתינוקות לא יכולים למחות
)אף שיש נכנסים ויוצאים(.
אבל אם בא להושיב מלמדים אחרים תחתיו
והוא מנהל על כולם :
לרש"י – אפשר לעכב על ידו.
לש"פ – א"א לעכב על ידו.
בשאר מצווה ,כגון לכתוב ספרים לחלק צדקה
או להתפלל במניין :
מהרמב"ן ורש"י – משמע שיכולים לעכב.
לטור ורי"ו – א"א לעכב.
וכנ"ד הר"ח תו"ס רי"ף והרמב"ם.
רצה להשכיר ביתו לכמה אנשים :
לרמ"ה והראב"ד – לא יכולים לעכב.
לרמב"ם – אפשר לעכב.
כל זמן שאפשר לעכב ל"ש יחיד על יחיד או
יחיד על רבים.
במבוי שאינו מפולש )ולא בחצר(
לרמב"ם – דינו כחצר ,וכל שאפשר לעכב בחצר
אפשר לעכב במבוי שאינו מפולש.
לתו"ס ,מרדכי ,רמב"ן והרי"ף – ל"ד לחצר.
אם כבר יש א' מבני החצר חנות ,מרחץ ורחיים
ולא מיחו בו ,ובא אחר בבני המבוי ורוצה גם
לפתוח חנות וכו' :



אם אינו משלם מס בעיר – יכולים לעכב עליו
שלא ירד לאומנותם ,ושלא יביא סחורתו למכור
על די על די.



ואם סחורתם יפה יותר מבני העיר
לר"י הלוי ,רא"ש ר"י ורי"ו – אין יכולים לעכב.
לרמב"ן ומרדכי – יכולים לעכב.



ואם סחורתם גרועה יותר משל בני העיר צ"ע
אם אפשר לעכב על ידם.



ואם בני העיר הקונים גויים פשוט שיכולים
לעכב בעדם אף שסחורתם טובה יותר ,שהרי
לגויים מוכרים ,והמוכרים היהודים בני המקום
מפסידים.



ביום השוק אין מעכבים בעדם למכור לבני
השוק הבאים מבחוץ ,אבל לחזר בעיירות אסור.



לפי הרמב"ם – א"א למחות בו ,שכ"ז שלא
מוחים בראשון א"א למחות בשני.
לש"פ – אפשר למחות.

רוכלים המוכרים תכשיטי נשים אין יכולים
לעכב בעדם שזו תקנת יהושע ,אבל לקבוע
במקום אחד אפשר לעכב בעדם ,אא"כ הוא
ת" ח .



הפסקת חיות שאר בני האומנות.

וכל הנ"ל כשאינו משלם מס העיר ,אבל משלם
אין יכולים לעכב בעדו ,ואף שעתיד לחזור
לעירו.



היה בחצר בעל אומנות )אומן גרדי וכו'( ובא אחר
לירד לאומנותו של זה :
 אם הוא מבני העיר – אין יכולים לעכב על ידו,
אפילו רוצה להיכנס לאותו מבוי.

אף מי שאינו משלם המס אם יש לו הקפות
בעיר יכול למכור ולהלוות בריבית כדי שירוויח
כדי פרנסתו.



אם בא לעיר להתיישב ולפרוע מס העיר :
לרש"י – מעכבים בעדו.
לר"ת רמב"ן והרא"ש – א"א לעכב בעדו.















תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

 אינו מבני העיר וגם לא פורע מס גולגולתו
לעיר זו – יכולים לעכב עליו.
 אינו מבני העיר אבל פורע המס:
לש"פ – יכול לירד לאומנות חברו בעיר זו אלא
שאסור לו במבוי זה.
ולרמב"ם – אפילו לאותו מבוי יכול להיכנס.
 אינו במס העיר אלא שרוצה להתחיל לשלם
מעכשיו – י"א שבן המבוי שרוצים לרדת
לאומנותו יכול לעכב שלא יכנס למבוי שלו ,עד
שישכור בית ויהא כאחד מבני העיר.

המביא סחורה לעיר שאינו שלו.
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סימן קנז :שנים שהם שותפים בחצר ובאים לידי
חלוקה כיצד יבנו הכותל.
ובו י"ג

סעיפים ) ב"ב :ב  -ו( .

קנז  -א

קנז  -א  .1חצר השותפים שיש בה דין חלוקה ,א.או
שחילקוה ברצונם ,אע"פ שאין בה דין חלוקה  -יש לכל אחד מהם לכוף
את חבירו לבנות הכותל באמצע ,כדי שלא יראהו חבירו בשעה
שמשתמש בחלקו.
 .2ואפילו עמדו כך שנים רבות בלא מחיצה  -כופהו לעשות מחיצה בכל
עת שירצה )ולא הוי חזקה ,כמ"ש הרמ"א(.
א.הגה :ואפילו יש מנהג בעיר שלא לעשותו אין הולכים אחריו וכופין לעשותו
ונמ"י( ,ב.ואפילו אמר האחד חזקתי כך בלא כותל ואתה מחלת לי  -לא מהני ,אלא אם כן יש
עדים שמחלו זה לזה על היזק ראייה שוב אינן יכולים למחות )טור בשם הרא"ש(.

)טור בשם הרא"ש

.1

ב"ב)ב :(.משנה

ה"ה – טעמו ,כיון שממילא הם מזיקים זא"ז בלא
עשיית שום מעשה ,לפיכך אין להם חזקה בעמידתם
כך.

– השותפים שרצו לעשות

מחיצה בונים את הכותל באמצע.
גמ :מאי מחיצה ?

ב.הרא"ש :ואם חלקו ולא תבע אף אחד לעשות
כותל ,ולאחר זמן תובע אחד לעשות כותל ,וטוען
חברו מחלת לי על ההיזק או מכרתו לי והחזקתי בו
ג' שנים – אינה טענה.
טעמו :טעם החזקה כיון שלא מיחה הפסיד ,ה"מ
כשהמחזיק מזיק ולא ניזק ,כגון שפתח חלון לחצר
חברו ,אבל כשהמחזיק ניזק כמו שהוא מזיק יכול
לומר לא חששתי למחות והייתי ממתין אולי תפתח
אתה.
ועוד שכאן ההיזק תדיר כמו עשן ול"ד לחלון שעשוי
לאורה ולא להסתכל לחצר חברו.
אבל אם יש עדים שמחלו זל"ז על היזק ראיה – שוב
אין יכולים לחזור בהם.

ל"ק – גודא )פירוש רצו לעשות קיר( ,וקמ"ל שאם
לא רצו לבנות כותל אין בונים שהיזק ראיה לאו
שמיה היזק.

√ל"ב

– מחיצה פירוש חלוקה )שרצו לחלק את החצר

בניהם( ,וכיון שרצו לחלוק חייבים לבנות כותל בניהם,
שהיזק ראיה שמיה היזק.

ריף ,רא"ש:
א.גמ)ג :(.לפי ל"ב מאי רצו ,אף שלא רצו כופים
הלכה כל"ב.

זא"ז לבנות כותל כדי שלא יזיקו זה לזה בראיה ?
√אמר רב פפא א"ר יוחנן – מיירי שאין בה דין
חלוקה )שלא יכולים לכוף זה לזה( ולכן רק אם רצו
לחלוק כופים לעשות מחיצה.

.2

רמב"ם:

א.ב"ב)ד :(.וכן סתם גינה כמקום שנהגו לגדור
דמי ומחייבים אותו ,אבל בקעה כמקום שנהגו שלא
לגדור דמי ואין מחייבים אותו לגדור.

ואפילו עמדו כך שנים רבות בלא

מחיצה  -כופהו לעשות מחיצה בכל עת שירצה.
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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הרא"ש :במקום שלא נהגו לגדור
י"מ – ה"ה בחצר במקום שנהגו שלא לגדור

קנז 2 -

אפילו עמדו כך שנים רבות.
.2
ערוה"ש :טעמו – שחזקה שייך כשאחד ניזוק

אין

והשני
לא ,וכאן הרי שניהם ניזוקים ויכול לומר לא חששתי למחות
שסברתי אולי תתחיל אתה לתבוע ממני ,ועוד שהיזק תדיר
הוא כמו עשן וריח בית הכסא שאין להם חזקה )טור(.

מחייבים אותו לגדור.
√וי"מ – שבחצר אף במקום שנהגו לא לגדור
מחייבים אותו ,משום שבחצר הזיקו רב.
וכ"מ שהרי המשנה לא הזכירה מנהג בחצר .וכן
עיקר.
כ"כ נמ"י )רשב"א ,ר' יונה( ,רי"ו.

א.
סמ"ע:

ואפילו יש מנהג בעיר.
טעמו – שבמקום שברי הזיקה לא הולכים אחר

המנהג.

אתה מחלת לי.
קצה"ח :תבעו קודם שבנו שיבנה חלקו בבניין ,לא יכול

הרמ"ה :מי שחייב לגדור בינו לבין חצר ולא גדר ,ובאו
גנבים דרך הגדר וגנבו – חייב לשלם.
וכן כל הגורם הפסד לממון חברו כה"ג אף שלא עשה
מעשה חייב ובתנאי שהתרו בו מתחילה.
אבל הרא"ש – לא נהירא ,שאף הפורץ גדר בפני בהמת
חברו בידיים פטור.

הלה לטעון כבר פרעתי לך שתבנה .שדוקא שכבר בנה
ונשאר על זה חוב חלקו יכול לומר פרעתי ,אבל לפני הבניה
שמוטל עליו חיוב בניה לא יכול לפטור עצמו בטענת פרעתי.
ועוד דהו"ל טוען אחר מעשה ב"ד שפרע שאינו נאמן,
שחיוב בניה הוא כמעשה ב"ד ,אבל אחר שחברו כבר בנה
כולה ירד חיוב הבניה ונשאר עליו רק חוב ואין זה מעשה
ב"ד.

קנז  -ב

קנז  -ב
 .1לשון הרמב"ם :מקום שאין בו דין חלוקה שרצו
שותפים לחלקו ,א.אע"ג שקנו מידם  -כל אחד מהם יכול לחזור בו
שזה קנין דברים הוא ,ב.אבל אם בירר כל אחד חלקו ורצה זה ברוח
פלונית וזה רצה ברוח פלונית וקנו מידם על זה אינם יכולים לחזור בהם.
ג .וכן אם הלך זה בעצמו והחזיק בחלקו וזה בעצמו והחזיק בחלקו אע"פ
שלא קנו מידם  -אין אחד מהם יכול לחזור בחבירו.
.2ויש אומרים  :שאפילו החזיק שלא בפני חבירו ולא אמר לו לך חזק
וקני  -קנה ,א.ואפילו לא החזיק אלא אחד זכה הלה בחלק האחר.
.3

הגה :ועיין לקמן בס' קעא מדיני מקומות בית הכנסת.

.1טור מהגמרא:

.2תו"ס:

מקום שאין בו דין חלוקה ואין

כ"א מכיר חלקו – אין שום אחד יכול לכוף חברו
לחלוק ,אא"כ רצו.

מקום חזקה לבד לא מהני עד שיאמר לו "לך חזק
וקני" ,כאן כיון שסיכמו שכ"א ייקח רוח מסוימת הוי
כמו שקנו מידם ברוחות ואם הלך והחזיק קנה אף
שלא בפני חברו.
כ"ד הרא"ש ,רי"ו והטור.

ב"ב)ג :(.אם אין בו דין חלוקה אף שרצו למה
כופים ,הרי יכולים לחזור בהם?
ב.מיירי שקנו ברוחות ג.או שהלך זה בתוך
שלו והחזיק וזה בתוך שלו והחזיק.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

בתוך שלו והחזיק – וקמ"ל שאף שבכל

והרמב"ן – חולק על התו"ס.

א.רא"ש:
2
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אחד מהם ונסתלק ,חצי האחר נקנה לחברו ,וא"צ
ששניהם יחזיקו .כמו ששנינו בקידושין)כח (.כיון
שזכה זה נתחייב זה בחליפיו.
כ"כ הגהות)ר' יונה(.

קנז 3 -

1א .שזה קניין דברים.
סמ"ע :כל קניין היינו שמקנה לו הסודר וקונה לו כנגדו,
וכאן שמקנה לו על החלוקה אין כאן שום דבר שיחול עליו
הקניין כנגד הסודר בחלוקה אין בה ממש.

הגהות – וקשה ,שהיה לגמרא לפרש )שאם החזיק
אחד זכה גם השני בנשאר( ,לכן נראה שחזקה זו לאו
חזקה ממש )נעל גדר ופרץ( אלא הילוך לאורך ורוחב

ג.
ה"ה:

הלך זה בעצמו והחזיק.

בעצמו – כוונת הרמב"ם,
א .אף שלא א"ל חברו "לך חזק וקני".
ב .וגם החזיקו זה שלא בפני זה.
אפ"ה מהני חזקה אף שבמכר )קצב/ב( לא מהני כה"ג !
שאני כאן שאין זה אלא בירור החלקים לבד.
ולפמ"ש המחבר ) (.2וי"א וכו' חידש דבר נוסף שאף
שהחזיק רק אחד מהני גם לשני.

חלקו ,הילכך בעינן שכ"א ילך בחלקו ולא זכה השני
במה שהחזיק הראשון בחלקו ,כי הילוך חזקה
גרועה.
ב"י :משמע שגם הגהות מודים לרא"ש בחזקה ממש.

קנז  -ג

 .1כותל זה יבנוהו על מקום שניהם ובהוצאות שניהם,
א.ואין אחד מהם יכול לומר לא נתרציתי לחלוק אע"פ שלא היה בו דין
חלוקה אלא בתנאי שתבננה אותה משלך.
 .2אפילו אם יש לאחד פי שנים בחצר  -יעשו הכותל לחצאים.
 .3הגה :היה אחד מהן עשיר ואחד מהן עני ,אם אחד רוצה לכנוס בשלו ולבנות אין צריך
יותר ,א.ואם אינו רוצה דינו כמו בבית ועלייה וע"ל סימן קס"ד.
.4ר"י ברצלוני :ואם שניהם עניים משתמשים כך ,ומכל מקום כל אחד ירחיק עצמו בכל מה
דאפשר שלא יזיק חבירו בראייה.

.1טור

)ע"פ משנה ב"ב ב :(.כותל זה יבנוהו על

א.ואם אינו רוצה על שלו דינו כמו בבית ועלייה
ב"מ)קי"ז( לקמן קס"ד.

א.תו"ס :המשנה נקטה לשון "ירצו" דמיירי שאין
בה כדי חלוקה )ולכן צריך רצון שניהם(.
וא"ת למה לא יכול אח"כ לומר נתרצתי לחלק ע"מ
שלא לעשות מחיצה.
וי"ל דקמ"ל שאם רצו לחלוק לא יכול אח"כ לומר
נתרצתי לחלק ע"מ שלא לעשות מחיצה.

] ב"ח – פירוש אותו שיכול לבנות יבנה על קרקע שניהם
ואין העני רשאי להשתמש בכותל עד שיתן לו מחצה
הוצאות [.

מקום שניהם ובהוצאת שניהם.

.2הרמ"ה:

היה אחד מהם עשיר
.3
נתיבות :ה"ד כשהעשיר רוצה לכנוס לתוך שלו ולבנות,
אבל ודאי העשיר יכול לכפות העני לגדור או למכור חלקו
לאחרים שיגדרו או ימכור לעשיר ,דכיון שחייבוהו חז"ל
לגדור יורדים לנכסיו.

אפילו אם יש לאחד פי שנים בחצר -

יעשו הכותל לחצאים.

.3הר"י ברצלוני:

היה אחד מהן עשיר ואחד

א"צ יותר.

מהן עני ,אם אחד רוצה לכנוס בשלו ולבנות אין צריך
יותר.
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

סמ"ע :פירוש ואין השני יכול לעכב שיבנה דווקא באמצע
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.4

שיוכל לסמוך קורותיו על הכותל או שיבטיחנו שכשתשיג
ידו וירצה לבנות באמצע שיתן חצי ההוצאות ,קמ"ל שא"צ
לכל זה.

קנז 4 -

מ"מ כ"א ירחיק

סמ"ע :ובטור סיים – ואם יכולים לקחת מהצדקה לעשות
כותל מהוצא ודפנה )עלים וענפים( הרי הם עושים.
ותימה ,למה לא כתבו הרמ"א.
כ"כ הש"ך.

קנז  -ד

 .1רוחב כותל זה כמנהג המדינה שנוהגים השותפים
לבנות כשחולקים ביניהם ,א.ואפילו נהגו לעשות מחיצה ביניהם
בקנים ובהוצין )פירוש עלי לולבי דקל( ,ב.ובלבד שלא יהיה בה אויר שיסתכל
ויראה את חבירו.

.2

הגה :ואם נהגו בפחות מקנים והוצין – י"א דלא הולכים אחר המנהג ההוא

)טור בשם ר"ח

ומרדכי ואשרי והגהות(.

 .3ואם אין מנהג ידוע בעיר יתקן כפי ראות עיני הדיין ע"פ מומחים

)נמ"י בשם י"מ(.

 .4ואם קנו מידו לבנות מחיצה:
א .לא יוכל לחזור בו ,שלבנות לא מיקרי קנין דברים )טור בשם הרא"ש( ,ב.ויש חולקין בזה )שם
בשם הרמ"ה(.
 .5ואם נהגו במחיצה קלה והאחד אומר לעשותה כולה משלו באבנים ולכנוס לתוך שלו או
להפך ,יש אומרים שחבירו יכול לעכב על ידו ויעשו כמנהג )נ"י בשם הרא"ה וטור בשם י"א(.
א.ויש חולקין )טור בשם הרא"ש ונמ"י בשם י"ח(.
.1ב"ב)ב :(.משנה

אבל הרמב"ן – אם נהגו אף בפחות מזה במחצלת
אין יכול לכפות ביותר.
כ"ד הג"א.

 -השותפים שרצו לעשות

מחיצה בחצר בונין את הכותל באמצע.
מקום שנהגו לבנות גויל גזית כפיסין לבינין בונין הכל
כמנהג המדינה.
גויל  -זה נותן ג' טפחים וזה נותן ג' טפחים.
בגזית  -זה נותן טפחיים ומחצה וזה נותן טפחיים
ומחצה.
בכפיסין  -זה נותן טפחיים וזה נותן טפחיים
בלבינין  -זה נותן טפח ומחצה וזה נותן טפח ומחצה.

.3הרב יונה:

אעשה מהוצא ודפנא אלא צריך לעשות בפחות
שבכתלים שבמשנה היינו כפיסים ולבנים )ו"ט עם
הסיד(.

.4

הוצא ודפנא

√ר"ת – אבל פחות מכאן אפילו נהגו אינו כלום.
כ"כ רא"ש ,מרדכי ,רי"ו ,הגהות.
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

קנו מידו לבנות.

ב.הרמ"ה – דווקא שקנו ממנו שחייב לתת כו"כ
לבניה ,דהוי דרך הוצאה א"נ ששעבד נפשו לכך ולכן
לא הוי קניין דברים.
אבל קנו מידו שיתן כו"כ או לבנות כיון שאין הקניין
אלא על הנתינה שאין בה ממש הוי קניין דברים.

א.גמ)ד :(.הכל כמנהג המדינה – לאתויי מקום
שנהגו כהוצא ודפנא.

.2

ואם אין מנהג ידוע אין יכול לומר

א.וי"א – שקניין לבנות אין קניין דברים ,ולא הוי
קניין דברים אלא במי שקנו מידו לחלוק או להשתתף
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או לילך.
כ"ד הרא"ש.

 .5הרא"ש:

ורק סתמו כמנהג במדינה .משמע שהמנהג תלוי בראות עיני
הדיינים.

4ב .ויש חולקים
סמ"ע)טור( :אבל אם קנו ממנו ששעבד עצמו לבנות או

מה שכ"א כופה חברו לבנות גזית

וגויל כמנהג המדינה ה"ד כשמעמידים הכותל על
קרקע שניהם ,אבל אם אחד רוצה לכנוס בתוך שלו
ולבנות בהוצא ודפנא כיון שמסלק היזק ראיה מחברו
אין השני יכול לכפותו לעשות גזית וגויל ,שא"צ
מחיצה שתעמוד לדורי דורות.

חייב עצמו לתת כו"כ – לכו"ע מהני ,דהו"ל דרך הודאה או
שעבוד.

.5

והעיקר כפירוש ראשון.
כ"כ רי"ו)תו"ס(] ,הגהות בשם רב צמח גאון[ ,מרדכי.
מ"מ נמ"י)+הרא"ה( – כתב כפירוש שני ,ולא
עוד אלא אפילו בא לבנות בשלו גויל וגזית חברו
מעכב עליו ,שיאמר לא יהא לי רשות לסמוך עליו
קורות ,אפילו יתן לו רשות יאמר איני מעוניין לקנות
ואף במתנה איני רוצה "שונא מתנות יחיה".
שיעור גובה הכותל ד"א ,וביותר מכאן אין כופים

אותו.
והר"י ברצלוני – ה"מ כשדרים בבתים ,אבל אם דרים
בעליות צריך משפת מעזיבת העלייה ולמטה ד"א.
]וע"ל סעיף ט[.

.2

או להפך.
סמ"ע :פירוש נהגו בגדר אבנים והוא רוצה גדר כל
שהוא ,שיאמר הלה היום או מחר יפול ואצטרך לדין עמך
בכל פעם ופעם.
אך י"א כיון שבא להסיר מעל חברו היזק ראיה אינו יכול
לכופו ליותר .כ"ד הרא"ש כדעה זו.

בפחות מקנים והוצין

סמ"ע :פירוש אם אין השני מרוצה ,שאומר אין רצוני
לחזור ולטרוח בבנינו.
והתו"ס והמרדכי – אין הולכים אחר מנהג גרוע שנהגו.

.3

או להפך

יתקן כפי ראות עיני הדיין.

ש"ך :כ"ד נמ"י  -דס"ל אין רצוני לדון עמך תמיד
כשייפול הכותל.
והרא"ש – הוא היש חולקים ,דס"ל שא"צ כותל לדורי
דורות ודוקא כשהכותל של שניהם יכול לומר אין רצוני
להוציא ממון לבטלה ,משא"כ כשבונה לבדו ומסלק היזק
ראיה.
וכן עיקר .

סמ"ע :מניין לרמ"א דין זה ! אדרבא רבנו יונה כתב
שיעשה בפחות שבכתלים היינו כפיסים ולבנים ?
וקצה"ח – מקור הרמ"א הוא מ נמ"י שכתב :כיון דהני
שיעורים נאמרו כדי שיתקיים הכותל ,אם עשה הכותל מסיד
או ממשהו אחר שמתקיים יותר ע"פ אומנים רשאי ,דאין
לדיין אלא מה שעינו רואות .ויש חולקים ,המנהג שיש
לעשות רק שיעורי המשנה.
משמע :כשאין מנהג לכו"ע יכול לעשות ע"פ בקיאים.
וכ"מ מהמחבר )רמב"ם( שלא חייב בשיעורים של המשנה

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

במחיצה קלה

והט"ז :חולק על פסק הרמ"א,
א .הטענה שאיני יכול לסמוך על הכותל  -תימה ,שהרי
אין עליו אלא לסלק היזק ראיה ,וכיון שבונה בשלו
ומסלק הראיה מי ימחה בידו ,וכי חייבו חז"ל מחיצה
בשביל תועלת סמיכת קורות )ואף שלא ייתן לו רשות
להשתמש עכ"ז לא יכול לעכבו(.
ב .כשעושה מחיצה של אבנים במקום מחיצה קלה ,מה
טענה יש לכנגדו.
והנתיבות – ויש לישב קצת,
בחצר שאין בה דין חלוקה ,יכול לומר נתרצתי לחלוק רק
ע"ד המנהג כדי שיהא לי כותל לסמוך קורות ,ואם תבנה
בשלך לא אוכל לסמוך ,ואני לא אוכל לעשות כותל אחר
בשלי )במקום האמצע( שיתמעט מאוד חלקי.
ואפילו יש בו דין חלוקה ,אפשר שלא חייבו חז"ל לחלוק רק
באופן שלא יפסיד חברו חלקו.

א.ויש חולקים )נמ"י( – חברו יכול לעכב עליו,
שיאמר שאינה מחיצה של קיימא ואצטרך לצעוק
עליך תמיד כשתיפול.

טור:

קנז 5 -
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קנז  -ה

קנז  -ה  .1אם אחר זמן נפל כותל זה ,המקום והאבנים של
שניהם ,ואפילו נפל לרשות אחד מהם או שפינה אחד מהם את כל
האבנים לרשותו וטען שמכר לו חבירו חלקו או נתנו לו במתנה  -אינו
נאמן ,אלא הרי הם ברשות שניהם עד שיביא ראיה.
 .2ויש מי שאומר דדוקא כשהאבנים ניכרים שהם מזה הכותל.

.1

ב"ב)ב :(.משנה

כ"כ הרשב"א ,הר"י מיגאש.

– השותפים שרצו לעשות

.1

מחיצה ,,,זה נותן ג"ט וזה נותן ג"ט.,,,
לפיכך :אם נפל הכותל המקום והאבנים של שניהם.

סמ"ע :פירוש ל"מ אם טען "מעולם היית שלי" שאינו
נאמן דחזקה ששניהם בנו יחד ,אלא אפילו טען לקחתי ממנו
אינו נאמן.
ואפילו אם האבנים ניכרים ויש לו מיגו שאין אלו אבנים
מהכותל אינו נאמן ,דהוי מיגו במקום עדים ,דכיון שמודה
שהם מהכותל אנן סהדי ששל שניהם הוא.
והש"ך – חולק על המחבר ,פשיטא שאין חולק כשאין
ניכרים שיכול לטעון לקוח במיגו דהחזרתי )שמחלוקת
תו"ס* רי"ף רק כשטוען אני בניתי לבד ,דהוי מיגו במקום
עדים לאפוקי הסמ"ע(.
כ"כ הט"ז – לדעת התו"ס לא מהני מיגו רק בטענת אני
בניתיה כיון דהוי מיגו במקום עדים דאנן סהדי .אבל בטענת
לקוח נאמן במיגו.

גמ)ד :(.של שניהם ,פשיטא ?
ל"צ דנפל לרשות אחד מהם ,א"נ שאחד מהם פינה
לרשותו .מד"ת יהא השני הממע"ה ,קמ"ל.
הרא"ש :לפיכך אם נפל הכותל – הואיל
ומתחילה חיוב הבניה מוטל על שניהם מסתמא על
קרקע של שניהם בנוהו בשיתוף ,ואף שמיירי בחצר
שאין בו דין חלוקה לא יכול זה שהאבנים ברשותו
לומר "כיון שלא רצית לחלוק בניתי על חלקי ועל
חשבוני" ,דמסתמא בנו משל שניהם.
פשיטא – אף שלא היה מוטל על שניהם לבנות ,כיון
שהאבנים ברשות שניהם חולקים.
ל"צ דנפל לרשות אחד – וקמ"ל שחולקים כיון
שמחזיקים לשניהם אף שנמצא ברשות אחד ,ואף
ששהה הרבה ברשותו.

.2

וטען שמכר חלקו.

ברשות שניהם.
ט"ז :קשה  ,הרי יכול לטעון זה שנפל לרשותו" ,מתחילה
לא רצה זה לעשות כותל אבנים והוכרחתי לבנות בשלי",
שהרי פסק הרא"ש שיכול לבנות בשלו ?
וקצה"ח – ל"א מיגו לבטל המנהג ,וכיון שהמנהג בגויל או
גזית מסתמא שניהם הסכימו.

הרי הוא ברשות שניהם.

ה"ה)י"מ( – אפילו אין רואים עכשיו האבנים
ברשותו ,וחברו תובעו ואומר זה הכותל היה שלי אינו
נאמן ,אף שיש לו מיגו שהאבנים אינם בידו ,דהוי
מיגו במקום עדים דאנן סהדי שהכותל של שניהם.
כ"ד התו"ס ,וכנ"ד הרא"ש ,הג"א.
√ושיטת הרי" ,והרמב"ם – ה"ד כשרואים
האבנים ברשותו ויש עדים שמכירים אותם )שאל"כ
נאמן במיגו(.

קנז  -ו

תה"ד :כותל שבין ב' שותפים שנפל ובא לחלוק
האבנים ,והיו בצד הכותל של אחד מהם אבנים יקרות יותר ממה שבצד
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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שותפים בחצר ובאים לידי חלוקה כיצד יבנו הכותל

חבירו ,ורוצה זה שהם בצדו לזכות בהם  -אין שומעין לו

)שיאמר למה תחלוק לעובי

הכותל ,תחלוק לרוחבה(.

קנז  -ז

 .1אם אין בו דין חלוקה ,ולא נתרצה האחד לחלוק אלא
על מנת שיעשה חבירו כל הכותל  -אין לו תקנה )לזה שעשה כל הכותל שידעו שהכותל שלו(
אלא בשטר )ואין לו תקנה בחזית( ,א.או שיבנה האחד עליו תקרה ומעזיבה ,או
שיש בו חלונות מצדו וניכר שנעשו משעת הבניין.
 .2ויש מי שאומר  -דמהני ביה חזית) ,פירוש :טיח בסיד על הכותל לצד חבירו
אמה על אמה שזה סי' שהוא בנאו ,ולא חיישינן שמא יקלפנו חבירו דקליפה ידוע(.
 .3הגה :ולמעלה מד' אמות שאינו יכול לכופו ולבנות עמו  -מהני לכולי עלמא )נמ"י(.

.4

הר"י ברצלוני:

ואם נהגו בעיר מנהג אחר לשמור כותליהן מן הרמאים ,יעשו כפי המנהג

)הרא"ש והטור נמ"י(:

.0

ב"ב)ב:(.

משנה

בשעת הבניין.

– אבל בבקעה אין

מחייבים אותו אלא אם רצה כונס לתוך שלו ובונה
ועושה חזית מבחוץ .לפיכך אם נפל המקום והאבנים
שלו.

.1

סמ"ע :ל"ד ,אלא אורחא דמילתא נקט ,שאם יש בו דין
חלוקה מסתמא בונים יחד.

עושה חזית.

.1

ר"י הלוי

אין לו תקנה.

– לא תקנו חזית אלא בבקעה לפי

סמ"ע :פירוש תקנה שלא יאמר חברו בנינו יחד.

שאין יכול לכופו לבנות ,אבל בחצר לא תיקנו כיון
שיכול לכופו שיבנה עמו ,ואין לו תקנה אלא בשטר,
ואף בחצר שאין לו חלוקה שלא יכול לכופו לא תקנו
חזית כמו בחצר רגילה) .כ"כ נמ"י רמב"ן(.

אלא בשטר
קצה"ח :וחזית לא מהני
וכתב הרמב"ן – טעמו ,חזית לא מהני אלא בבקעה שאין
ידוע של מי ,ובמקום ספק מהני חזית לראיה .אבל בחצר
ודאי הוא של שניהם ,וכיון שהוא בחזקת שניהם תו לא מהני
חזית להוציא מחזקתו ,משום שחזית אינה ראיה גמורה.

א.או שיבנה האחד עליו תקרה ומעזיבה ,או שיש
בו חלונות מצדו וניכר שנעשו משעת הבניין.

.2

והרא"ש

– מהני חזית לחצר ,כיון שסימן טוב

הוא לא שייך בו רמאות .כ"כ הר"י ברצלוני.

.3

נמ"י:

למעלה מד"א ,,,מהני לכו"ע.
.3
קצה"ח :ודעת הרמב"ן שאף למעלה מד"א לא

חזית לא מהני דווקא עד גובה ד"א,

אבל מעל ד"א כיון שלא
חזית .כ"כ הרב יונה.

מהני,
דכיון שהמקום והכותל עד ד"א של שניהם ,ונמצא זה בא
ע"י החזית להוציא מרשות חברו ואין מספיק בראיה של
חזית .ועוד שאין חזית לחצי כותל.

יכול לכופו לבנות מהני

נמ"י :נעץ אחד קורה בכותל והשני לא נעץ  -אינה
ראיה שהכותל שלו שמא לא נצרך .אבל אם נהגו
שתהיה נתינת קורה ומעזיבה בכותל חזקה שהכותל
שלו  -כמנהג המקום ,ובלבד שחברו יהא בעיר
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

אם אין בו דין חלוקה
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קנז  -ח

 .1כותל חצר שבין שני השותפים ,שטען האחד שהוא
בנאו לבדו ,וחבירו אומר שסייעו בבנין  -הרי זה בחזקת שסייעו.
 .2רמב"ם ,טור :ואפילו אם ידוע שהאחד בנאה לבדו ושואל מחבירו שיפרע
לו חלקו ,וטוען שפרעו  -נאמן בשבועת היסת.
 .3ואפילו טוען שפרעו קודם ]שגמר[ בנין הכותל.
 .4ואפילו יש עדים שתבע חבירו שיסייענו בבנין ולא רצה  -נאמן לומר
נתתי אחר כך ,עד שיביא עדים שהיה עימהם במקום פלוני מיום שהחל
זה בבנין כותל זה ויודעים אנו שלא פרעו ,או שיעידו עדים שהעמידו
בב"ד שיסייענו בבנין וציווהו ב"ד שיסייעו ,וסירב מלעשות ציווי ב"ד.

.1

ב"ב)ה:(.

משנה

לא יתן לעולם?
אלא מיירי שבאו עדים שאמרו עמנו היה פלוני בכל
הבניין ויודעים אנו שלא פרע.
א"נ שעמד שמעון בדין וחייבהו לבנות וסירב על צווי
ב"ד ,הרי הוא בחזקת שלא נתן כדין גזלן .אבל סירב
בעדים שלא בב"ד לא.

– כותל חצר שנפל

מחייבים אותו לבנותו ,עד ד"א בחזקת שנתן עד
שיביא ראיה שלא נתן.
פרש"י :אמר האחד לאחר שבנאו "בניתי משלי"
ולא רצה זה לסייעו ותובע ממנו חציה הוצאה ,וזה
אומר נתתי – נאמן.

.3

)שם(:

וטוען שפרעו
.1
נתיבות :אפילו עדיין מחוסר

אמר ריש לקיש  -הקובע זמן לחבירו

שומת בקיאים כמה צריך
לשלם ,כל שפסקו ב"ד שחייב – נאמן שפרע ,שיכול לומר
גם אני בקי כמה צריך לשלם ושילמתי.

ואמר לו פרעתיך בתוך זמני  -אינו נאמן ,ולואי
שיפרע בזמנו.
אביי ורבא דאמרי תרוייהו עביד איניש דפרע בגו
זימניה ,זימנין דמתרמו ליה זוזי אמר איזיל איפרעיה
כי היכי דלא ליטרדן.

.3

טור :ואין כאן חזקה "אין אדם פורע תוך זמנו" ,דכל שורה
ושורה זמנו הוא.

תנן בחזקת שנתן עד שיביא ראיה שלא נתן.
היכי דמי ? אילימא דאמר ליה פרעתיך בזמני -
פשיטא בחזקת שנתן.
אלא לאו דאמר ליה פרעתיך בתוך זמני  -אלמא
עביד איניש דפרעיה בתוך זמניה?
שאני הכא דכל שפא ושפא זימניה הוא.

קודם בניין הכותל
נתיבות)סמ"ע( :פירוש ל"מ

שכבר התחיל לבנות
שנאמן שפרע לפי שכל שורה ושורה זמנו הוא ,אלא אפילו
)טוען אחר גמר הבניין( שפרע קודם שהתחיל הבניין נאמן
במיגו שיכל לומר פרעתיך בכל שורה ושורה.

הטור – ול"ד בכל שורה ושורה ,אלא ה"ה קודם גמר
השורה.

.4

.4

סירב

– שיביא התובע עדים שתבעו

סמ"ע – ודוקא שסירב לב"ד ונידוהו שוב לא נאמן לומר
פרעתי.
הש"ך – אף שלא נידוהו.

ולא נתן.

והרא"ש

– ותימה ,משום שלא נתן כשתבעו שוב

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

וסירב לעשות ציווי ב"ד.

ש"ך :אבל סירב לפני עדים נאמן לומר נמלכתי ופרעתי.

)שם( :עד שיביא ראיה שנתן.

פרש"י :ראיה

שפרעו קודם
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קנז  -ט

 .1אם רצה אחד מהשותפים להגביה כותל זה יותר
מד' אמות ,חבירו מעכב עליו לומר חצי מקום הכותל שלי ,ואיני רוצה
שתמעט האויר שלי כי אני רוצה להשתמש על חצי המקום שלי,
ב.ד"מ)נמ"י() :מיהו על חלקו יכול
א.אלא אם כן מנהג המדינה שלא לעכב,
לבנות מה שירצה(.
 .2ויש אומרים  -שאין חבירו מעכב על ידו אלא רשאי הוא להגביה,
ומשלם לחבירו כפי מה שכתלו נפחת מפני כבדו.
.1ב"ב)ה :(.משנה

אבל רי"ו – חולק ,כתב הרא"ש שאף יכול לכופו
לסתור מה שבנה מעל ד"א.

כותל חצר שנפל מחייבים

אותו לבנותו.
עד ארבע אמות בחזקת שנתן עד שיביא ראיה שלא
נתן .מד' אמות ולמעלה אין מחייבים אותו.

1ב .על חלקו יכול לבנות
קצה"ח :ד"מ הבין בדעת נמ"י שרק על מקום שלו יכול

הרא"ש :לא מחייבים אותו – מ"מ לא יכול זה
לבנות בע"כ ,שהרי אויר שמעל הכותל חציו של חברו
ואינו יכול למעט אויר לפי שבעתיד ירצה להשתמש
בחצי האויר.
אלא הכי פירושו אם בנה והלה שתק ולא מיחה עכ"ז
אין מחייבים אותו לשלם עד שיסמוך לו כותל אחר.

לבנות ולא על כל רוחב הכותל .וזה אינו שהנמ"י ס"ל
שיכול לבנות על כל הרוחב.

.2

ש"ך :וסיים הטור – ובלבד שלא יגביה כ"כ עד
שיתקלקל הכותל בכך לדעת הבקיאים )שמא תיפול שאז
אסור לו להגביה אף אם ירצה לשלם נזקו(.

א.כ"כ הגהות)הרב יונה( – יכול לעכב עליו
מלבנות יותר מד"א ,לפי שאין כותל גבוה מתקיים
כמו הנמוך.
√ואם נהגו שלא לעכב אין יכול לעכב.

.2ויש מהגאונים שכתב

ומשלם לחברו

נתיבות :וכן נראה עיקר כדעה זו ,שיכול לבנות על כל
רוחב הכותל.

– שיכול השותף

להגביה ולבנות ומשלם לחברו כפי מה שכותלו נפחת
מפני כבדו עליו.

קנז  -י

 .1כותל חצר המבדיל בין שני השותפים שנפל  -יש
לכל אחד מהם לכוף את חבירו לבנותו עד גובה ארבע אמות.
רצה האחד והגביהו יותר מארבע אמות  -אין מחייבים אותו ליתן חלקו
במה שהגביה יותר מארבע אמות ,אלא אם כן בנה כותל אחר גבוה כנגד
הכותל שביניהם  -א.שאז מחייבים אותו לתת ב.חלקו בגובה שכנגד
כותלו.
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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כיצד :בנה האחד כותל שביניהם והגביהו י' אמות ,ובא חבירו ובנה כותל
אחר כנגדו או בצדו והגביה הכותל האחר שש אמות  -מחייבים אותו
ליתן חלקו בשתי אמות שהוסיף על ד' אמות ,שהרי נראה ממעשיו שהוא
רוצה בהם.
 .2וכן אם חקק בראש הכותל שביניהם מקום להניח בו הקורות ,או
שבנה עליו קורה גדולה שהקורות נשענים עליה  -מחייבים אותו לתת
חלקו בשש אמות כולם שהוסיף חבירו על הד' אמות ,אע"פ שלא בנה כל
הכותל ,שהרי גילה דעתו שהוא רוצה בכל הגובה הזה.
א.הגה :וכן באורכו ,אם הניח אבן נכנס ואבן יוצא כדרך שעושים בבנין כשרוצים להוסיף
עליו  -חייב בכל התוספות שהוסיף חבירו )טור(.
ב.והוא הדין אם היה לו כותל כבר ובנה דבר שניכר שחפץ במה שעשה חבירו )הגהות אשרי וב"י
בשם ערוך(.

וכן אם נהנה בבניינו ,אע"פ שלא עשה שום היכר שניחא לו  -חייב ליתן לו כפי מה שנהנה
)מרדכי והגמ"ר(:

.1ב"ב)ה :(.משנה

לגובה הראשון.

כותל חצר שנפל מחייבים

סמך לכולא – חייב לשלם כאילו סמך כנגד כולו,
דכיון שהתחיל לבנות סופו לגמור.

אותו לבנותו.
עד ארבע אמות בחזקת שנתן עד שיביא ראיה שלא
נתן .מד' אמות ולמעלה אין מחייבים אותו .סמך לו
כותל אחר מגלגלים עליו את הכול ,ובחזקת שלא נתן
עד שיביא ראיה שנתן.

.2ומודה ר"נ

מקום לראשי קורות אן שהניח קורה ארוכה בראש
הכותל לתת עליו ראשי הקורות הרי גילה דעתו שנוח
לו ,משלם על הכל.
א.או שהניח באורך הקיר אבן נכנסת ואבן יוצאת
כדרך שרוצים להמשיך הקיר משלם על כל אורך
הקיר.

פרש"י :בחזקת שנתן – אם לאחר שבנהו אמר
א' אני בניתי כולו משלי ,ותובע חצי חלקו ,וזה אומר
שלמתי – נאמן.
סמך לו כותל – אחר שזה בנה למעלה מד"א
והשני לא רצה לסייעו ,בנה השני כותל אחר כנגד
כותל זה כדי לסכך עליו ולתת עליו תקרה מכותל
לכותל ,ועוד טרם שנתן תקרה.

מגלגלים עליו הכול

√והרמב"ם:

ב.הערוך :אפילו לא בנה כותל כנגדו אלא היה לו
כותל בנוי קודם ועכשיו חיבר אליו והאריכו כנגד
המחיצה – חייב לשלם כשיעור שסמך.

– שגילה דעתו שנוח לו

בחזקת שלא נתן – שאם תבעו ראשון לאחר שזה
סמך שיתן חלקו וזה טוען ששילם – לא נאמן אלא
בעדים.

ור"נ אמר

.1

שנפל יש לכל אחד.

סמ"ע :לרבותא נקט "שנפל" ,שאף אם מתחילה בנו יותר
מד"א אם נפל אין מחייבים אותו רק עד ד"א.

אר"ה – סמך לפלגא סמל לכולה.

– למאי דסמך סמך ולמאי דלא סמך לא

חלקו בגובה כנגד כותלו.

א.
סמ"ע :פירוש כשיעור אורך הכותל שבנה.
חקק בראש הכותל שבניהם
.2
סמ"ע :לפי הרמב"ם מיירי שחקק בכותל

סמך.
ומודה ר"נ  :בקבעתא דכשורי.
פרש"י :סמך לפלגא – שלא היה כותל שבנה
ארוך ככותל הראשון אלא כחציו ,או בגובהו לא הגיע
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

פירוש דמיירי שעשה כן בכותל שבין

החצרות.

בהגבהה.

א.שם)ו:(.

– כגון שחפר בראש הכותל שסמך
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בס"ד.

הלכות שותפים בקרקע
שותפים בחצר ובאים לידי חלוקה כיצד יבנו הכותל

החצרות .ולפ"ז ה"ה אף שלא בנה כותל כנגד כותל ,כל
שמגלה דעתו שנוח לו בכותל שבין החצרות משלם.
מיהו צריך לבדוק מי חקק בכותל שבניהם ,שמא חקקו חברו
בלא ידיעתו כדי שלא תתקלקל הכותל כשיבוא זה לבנות
עליו לאחר זמן.

.2

חייב בכל התוספת
נתיבות :קשה )קנח/ז(  -אם גדר

הרביעית בקנים א"צ
לשלם רק דמי עצים .וכאן סתם ,שמשמע שמשלם דמי
הכותל ?
וי"ל :כאן מיירי שניכר שרוצה לעשות בניין ולסמוך תקרה
על הכותל המשותף ,א"כ בודאי רוצה לזכות בכותל
המשותף שהרי אסור לו לסמוך על כותל חברו.
משא"כ שם במקיף )קנ"ח( אינו רוצה רק ליהנות מכותל
חברו ולא להשתמש עליהם ,מש"ה א"צ לשלם רק מה
שנהנה דמי עצים.
וכ"מ מנמ"י ,רמב"ן ,ירושלמי.

לתת חלק בשש אמות כולם.

סמ"ע :כיון שבחקיקת מקום הנחת הקורות על החומה
גילה דעתו שרוצה להגביה חומה שבנה כנגדו.

א.
סמ"ע:

קנז 11 -

וכן אורכו

מ"מ בגובה א"צ לשלם יותר מד"א )שאין ניכר
שרוצה להשתמש מעל גובה ד"א(.

קנז  -יא

 .1ואם זה שבנה הכותל גבוה בא לתבוע לחבירו
שיפרע חלקו בהוצאת שאר הגובה שהוסיף על ארבע אמות ,מפני שסמך
א.אלא חבירו נשבע
לו )בצדו( או כנגדו ,ואמר "נתתי"  -אינו נאמן,
בנקיטת חפץ שלא נתן לו  -ונוטל ממנו ,אא"כ הביא ראיה שנתן לו.
 ) .2מיהו אם קבע לו בנין קבוע ,נאמן שנתן לו חלקו
.1ב"ב)ה :(.משנה

זמנו [ ,ונוטל חברו בלא שבועה וכ"ש כאן דהוי חזקה
יותר.
כ"כ הרמב"ן.

– סמך לו כותל אחר אע"פ

שלא נתן עליו התקרה מגלגלים עליו הכול ,ובחזקת
שלא נתן עד שיביא ראיה.
פרש"י :סמך לו כותל – אחר שזה בנה
למעלה מד"א והשני לא רצה לסייעו ,בנה השני כותל
אחר כנגד כותל זה כדי לסכך עליו ולתת עליו תקרה
מכותל לכותל ,ועוד טרם שנתן תקרה.

מגלגלים עליו הכול

ב"ב)ו :(:אר"ה – בי כוי לא הוי חזקה ,אע"ג דעביד
ליה הימלטי ,שיאמר הכנתי שאם יתפייס לא יערער
הקירות בחפירה.
פרש"י :שמעון הגביה כותלו מעל ד"א ועשה חפירה
בכותלו לצד ראובן להנחת קורות – לא הוי חזקה שראובן
שילם לו.
דעביד הימלטי – נסרים סביב החור.

– שגילה דעתו שנוח לו

בהגבהה.
בחזקת שלא נתן – שאם תבעו ראשון לאחר שזה
סמך שיתן חלקו וזה טוען ששילם – לא נאמן אלא
בעדים.

.2ב"ב)ו :(:אמר רבינא

בחזקת שלא נתן

א.
√רמב"ם

– נוטל בלא שבועה ,שהרי האומר

פרעתיך תוך זמנו לא נאמן ] דחזקה אין אדם פורע תוך
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

– אם סמך על תוספת

הכותל סוכה עשויה לצל:
עד ל' יום  -הוי חזקה שלא נתן.
אחר ל' יום  -הוי חזקה שנתן.

– וחברו נשבע בנק"ח ונוטל ]כדין כל
הנוטלים ,אפילו בשטר אם חברו א"ל תשבע שלא פרעתיך
נשבע[.

והרמ"ה

( )טור(.
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מפני שסמך.

סמ"ע:

ר"ל שבנה כותל בצידה וסמך על הכותל המפסיק
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בס"ד.

הלכות שותפים בקרקע
שותפים בחצר ובאים לידי חלוקה כיצד יבנו הכותל

בגובה ,או שבנה כותל כנגד זה.

ואפשר שדעת המחבר – כיוון שבא להוציא בעי נק"ח.
והש"ך – תימה ,הרי אף בתוך זמנו בא להוציא ועכ"ז נוטל
בלא שבועה.
וע"כ תימה על המחבר והרמ"א שלא הזכירו דעת הרמ"ה.

אינו נאמן
סמ"ע :לפי שדין זה לא פשוט לבני אדם שחייב לתת
חלקו בתוספת בשביל שסמך כותלו ואמרינן שמשקר.
משא"כ בד"א עליונים שחיובו פשוט בעני בני אדם לפיכך
נאמן לומר שפרע.

א.
סמ"ע:

קנז 12 -

.2

נשבע בנק"ח.

מיהו אם קבע לו בניין.

סמ"ע :טעמו – שגם בזה חיובו פשוט ,ה"ה קבע סוכת
מצווה יותר מ ח ימים או שחברו בטיט הוי כבניין קבע
ונאמן.

לפי הרמ"ה – נוטל בלא שבועה ,שיותר הוי
חזקה שלא נתן מהקובע זמן לחברו וא"ל פרעתיך תוך זמנו
שאינו נאמן והלה נוטל בלא שבועה.

קנז  -יב

 .1טור לפי התו"ס :בד"א ,כשידוע בעדים שזה התובע בנה
כל הכותל ,אבל אם אינו ידוע הרי הוא בחזקת שניהם ,א.הטור :ואם
הנתבע מודה לתובע שבנאו אלא שטוען פרעתיך  -נאמן במיגו דאי בעי
אמר "בניתי בהדך".
.2הגה :וי"א שאם נתרצה תחילה בהגבהה  -נאמן לומר שנתן לו חלקו
א.ה"ה ,נמ"י :ומיד שאמר ליתן חצי ההוצאה זכה בחצי הכותל ,ואין חבירו יכול למחות,
ומחייבים אותו ליתן.
)תוס' ונמ"י(.

.2

הכותל אפילו בע"כ של חברו ,לפי שהמקום של שניהם,
ומיד כשגילה דעתו מחייבים אותו.
וקמ"ל תרתי:
א .מיד שאמר לתת זכה בו אפילו בע"כ של חברו.
ב .בנוסף מחייבים אותו לתת ולא יכול לחזור בו.

שאם נתרצה תחילה.

סמ"ע :גם כאן טעמו – שחיובו פשוט.

א .ומיד שאמר
סמ"ע)ה"ה( :כיון שאמר לתת חצי ההוצאה זכה בחצי

קנז  -יג

ת' הרשב"א :כותל חצר שבין שני שותפים שנפל והיה
רחב מתחילתו ,ואחד מהשותפים מעכב שלא יבנוהו רחב כמו שהיה,
אלא כשאר בנייני המדינה בכותל חצר שבין שני שותפים  -הדין עמו.
וכן אם היה גבוה יותר מד' אמות ,והאחד מהם אינו רוצה לסייעו
בהגבהתו יותר מארבע אמות  -הדין עמו.
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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הלכות שותפים בקרקע

חו"מ
חלק ב9

בס"ד.

חלקו גינה או בקעה כיצד עושים הגדר.

קנח 1 -

סימן קנח :חלקו גינה או בקעה כיצד עושים הגדר.
ובו ט

סעיפים ) ב"ב :ב  ,ד( .

קנח  -א

 .1שנים שהיו שותפים בגינה ובאים לחלוק -
מחייבים אותם לגדור ביניהם ,אפילו סתמא שאין ביניהם מנהג ידוע,
א.אבל בבקעה סתם  -אין מחייבים אותו ,ב.אלא אם כן יש מנהג ידוע
לגדור.
.1ב"ב)ב:(.

כ"כ מל"מ ]טור[.
וטעמו :שדוקא בחצר שיש בו היזק ראיה גדול ,אפילו
המנהג לא לגדור לא הולכים אחר המנהג ,משא"כ בגינה
שאין בה היזק ראיה כ"כ.
ומטעם זה נראה שסתם המחבר "ובאים לחלק" .שמשמע
שיש בו דין חלוקה.
ערוה"ש – ואף לקצה"ח אם רצה האחד לגדור על הוצאות
שלו ,יכול להעמידו באמצע ואין חברו יכול לכופו להעמידו
על שלו.

וכן בגינה מקום שנהגו לגדור

מחייבים אותו ,אבל בבקעה)סתמא( מקום שלא נהגו
לגדור.

פרש"י :גינה

– מקום שזורעים בה זרעים או

נוטעים אילנות.
בקעה – מקום שזורעים בה תבואה.
גמ)ד :(.כך פירושו ,וכן בסתם גינה כמקום שנהגו
לגדור דמי ומחייבים אותו ,אבל סתם בקעה כמקום
שנהגו שלא לגדור ואין מחייבים אותו.

אפילו סתמא שאין בניהם מנהג.
סמ"ע :והטור – אבל אם יש מנהג שלא לגדור בגינה
הולכים אחר המנהג  .משא"כ בחצר.

הרא"ש :ודוקא בסתמא ,אבל מקום שלא נהגו
לגדור בגינה אין מחייבים אותו.

א .אבל בבקעה סתם
סמ"ע)רמב"ן( :טעמו – דווקא בגינה שיש שם זרעים

שותפים בגינה ,,,בקעה.
.1
ערוה"ש :כלומר,

כל השנה יש יותר הפסד ,משא"כ בבקעה.

אבל בבקעה.
נתיבות :כותל בקעה שנפל ,האם כופים זא"ז לבנותו?

בחצר – אף שהמנהג שלא לגדור חייבים לגדור.
גינה – תלוי במנהג ,וסתמא גודרים.
בקעה – תלוי במנהג ,וסתמא לא גודרים.

תלוי הדבר במחלוקת רש"י*תו"ס בב"ב)ב (:שמנסים
להביא ראיה שהיזק ראיה שמיה היזק  -כותל חצר שנפל
מחייבים אותו לבנותו ! שאני התם שנפל.
לפי התו"ס – הטעם משום שרגילים לעשות תשמיש צנוע
בחצר ,ולפ"ז בבקעה שלא שייך טעם זה רק משום עין הרע
בשעה שעומדת בקומותיה – אם נפל אין מחייבים אותו
לבנות.
אבל לפרש"י – שנפל שאני משום שכבר נתרצו.
גם בכותל בקעה שנפל ,כיון שכבר נתרצה מחייבים אותו
לחזור ולבנות.

ובאים לחלוק מחייבים.
סמ"ע :וכמו בחצר ,שאם יש בו דין חלוקה כופים על
החלוקה ,ואם אין בו דין חלוקה צריך ששניהם ירצו לחלוק.
שיעור חלוקה בגינה – כשיגיע לכ"א שיעור לזרוע חצי קב
)קעא/ג(.
קצה"ח – אבל בטור משמע דווקא כשיש בו דין חלוקה,
אבל אין בו דין חלוקה אף שנתרצו לחלוק ,יכול לומר לא
נתרצתי אלא ע"מ שתבנה משלך.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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בס"ד.

הלכות שותפים בקרקע
חלקו גינה או בקעה כיצד עושים הגדר.

וכ"מ מהרמ"א.

ולשני קטנה איך מתחלקים בהוצאת הבניה ,האם חצי חצי
או לפי גודל השדה.

בקעה סתם
נתיבות)מל"מ( :יש להסתפק אם יש לאחד שדה גדולה

קנח  -ב

קנח 2 -

 .1המוכר גינה לחבירו סתם והיתה מעורבת עם גנות

אחרות:
יש מי שאומר  -שכופין את הלוקח לבנות הכותל ביניהם ,ואפילו במקום
שנהגו שלא לגדור בגנות.
א.הגה  -ויש חולקין וסבירא להו שהולכים אחר המנהג כמו בשני שותפים
חילק( ,וכן נראה לי עיקר.

.1

רמב"ם:

)ראב"ד והטור ג"כ לא

חצי שדה מקבל הלוקח עליו גדר וחריץ ובן חריץ.
והב"י כתב – נ"ל שמפרש המשנה המוכר גינה סתם
מעורבת עם גינות אחרות מחייבים הלוקח לגדור.

המוכר גינה לחבירו סתם והיתה

מעורבת עם גנות אחרות  :יש מי שאומר  -שכופין
את הלוקח לבנות הכותל ביניהם ,ואפילו במקום
שנהגו שלא לגדור בגנות.
א.ה"ה – ולא ידעתי מניין לו .
וגם הראב"ד – חלק עליו ,שאין לחלק בין מי שגינתם
סמוכות לשאר עניינים.
ואפשר שדעת הרמב"ם :שכל מי שמוכר לאחר דעתו
שהקונה יסלק ממנו כל היזק ,ודמי ל ב"ב)לז (:המוכר

.1

מעורבת עם גינות אחרות.

סמ"ע :לפי פירוש ה"ה אפילו גינה זו מעורבת בין גינות
המוכר יכול לכופו לבנות גדר שלא יבוא לו היזק ,או עד כדי
שיתפוס עליו בגינה.

קנח  -ג

 .1שיעור הגדר בגינה ובבקעה י' טפחים,
אומרים  -ארבע אמות.

.1

רמב"ם:

חברו בשעה שעומדת בקמותיה ,אינו אלא מידת
חסידות.

שיעור הגדר בגינה ובבקעה י'

טפחים ,ויש אומרים ארבע אמות.

א.והרמב"ן – חולק ,בעינן ד"א.

ה"ה – דס"ל שאין היזק ראיה בגינה לפיכך די
בגובה י"ט כדי שייתפס עליו כגנב ולשמירה בעלמא.
ומה שאמרו )ב"ב ב (:אסור לאדם לעמוד על שדה

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

א.ויש
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בס"ד.

הלכות שותפים בקרקע
חלקו גינה או בקעה כיצד עושים הגדר.

קנח 3 -

קנח  -ד

 .1רצה אחד מהם לגדור בבקעה ,כונס לתוך שלו
ובונה ,ועושה חזית כמו אמה בסיד מבחוץ .א.הגה :והוא הדין אם נהגו בסימן
אחר כדלעיל סי' קנז סעיף ז .כדי להודיע שהכותל שלו ,לפיכך אם נפל הכותל
המקום והאבנים שלו.
 .2עשו מדעת שניהם  -בונים הכותל באמצע ועושים חזית מכאן ומכאן,
לפיכך אם נפל הכותל המקום והאבנים של שניהם.
.1ב"ב)ב :(.משנה

שבצידו ויאמר שנינו בנינו ? גיזותא מידע ידעי )ניכר
הדבר(.

– )גבי בבקעה( רצה כונס

לתוך של ובונה ועושה חזית מבחוץ ,לפיכך אם נפל
הכותל המקום והאבנים שלו.

.2ואם

.1

עשה מדעת שניהם בונים את הכותל

סמ"ע :פירוש טח בטיט אמה בראש כותל מבחוץ לצד
חברו שאם יעשה לצד שלו גם חברו יעשה לצד שלו ויאמר
של שנינו הוא.

באמצע ועושים חזית מכאן ומכאן ,לפיכך אם נפל
הכותל המקום והאבנים של שניהם.

דמ)ד:(.

מאי חזית ?

אר"ה – אכפיה לקרנא לבר.

פרש"י:

ועושה חזית מבחוץ

לפיכך אם נפל הכותל.

ראשי הכותל יכוף לצד חברו ,וכל חזית

סמ"ע :פירוש כיון שהחזית לצד חברו לבד שהוא סימן
שעשה זה לבדו שכנס לתוך שלו ובנה ,כשנפל הכותל
האבנים והמקום שלו.

לשון קצה.
)שם( :ונעביד מלגיו )לצד פנים ,צד הבונה( ? א"כ
יעשה גם חברו חזית בצידו ויאמר שנינו בנינו.
למה לא נחשוש שחברו יקצץ החזית של חברו

קנח  -ה

 .1אם עשאוה שניהם ולא עשה שום אחד מהם סימן:
א.רש"י :יש מי שאומר  -שאפילו תיפול לרשות אחד מהם הרי היא
בחזקת שניהם.
ב.רבנו יונה :ויש מי שאומר  -שאם תיפול לרשות אחד מהם הרי היא שלו.
1ב .הרי היא שלו.
סמ"ע :טעמו – שתיקנו חז"ל שיעשו שניהם חזית ,וכיון

הש"ך :ובכותל חצר למעלה מד"א שאין חזית ונפל
לרשות אחד מהם הרי היא שלו.

שאין חזית יש ריעותא ,מש"ה נאמן המוחזק.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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קנח 4 -

קנח  -ו11

 .1מי שהיה לו חורבה בין חורבות חבירו ,ועמד חבירו
וגדר רוח ראשונה ושנייה ושלישית ,שנמצאת חורבה זו מג' רוחותיה
גדורה  -אין מחייבים אותו ליתן מההוצאה כלום ,שהרי לא הועיל לו
והרי חורבתו פתוחה לר"ה כמו שהיתה .לפיכך אם גדר לו רוח רביעית
עד שנמצאת חורבתו מוקפת גדר  -מגלגלים עליו את הכל ונותן חצי
ההוצאה שהוציא זה בד' רוחות עד ד' אמות.
.2הגה :ד"מ :גדר שתי רוחות ועמד הניקף וגדר רוח שלישית ועדיין פתוח לרוח רביעית -
נראה לי דאין צריך לשלם לו כלום ,עד שיגדור אחד מהן רוח רביעית.
.1ב"ב)ד :(:משנה

אמר רבא – לך תפייס את רבניא  ,שאל"כ אדון אותך
כר"ה )לשלם חצי כל ההוצאות(.
כ"פ רי"ף ,רא"ש ,רמב"ם.

– המקיף את חברו מ ג'

רוחותיו וגדר ראשונה ושנייה ושלישית – אין מחייבים
אותו .
רבי יוסי אומר – אם עמד וגדר הרביעית מגלגלים
עליו את הכל.

.2

ה ג' – חייב לשלם לו חצי ב' המחיצות ,ואף שעדיין
פתוח לצד ד' ,שהרי גילחה דעתו שנוח לו במה
שהקיף חברו .והא דתנן עמד הניקף וגדר רוח ד' ,בא
להשמיע שאף שגדר )המקיף( ג' רוחות עדיין אין
הניקף חייב לשלם כיון שלא הקיף הרביעית )אבל אם

פרש"י :אין מחייבים אותו – לתת כלום ,כיון
שסתם בקעה מקום שלא נהגו לגדור.
ובהגהות רש"י – ול"נ שעדיין לא הואילו לו,
שהכל יכולים להיכנס מרוח רביעית.
אבל גדר רביעית מחייבים אותו ,ואף שבקעה כמקום
שלא נהגו לגדור ה"מ לעניין ד"א דליכא היזק ראיה,
אבל בשביל היזק בהמות שלא יכנסו לשדה צריך
לגדור גדר של י"ט.
כ"כ הרא"ש – חייב לשלם כיון שמנע ממנו רגל
בהמה.

הניקף גדר שלישית חייב ,כיון שגילה דעתו שנוח לו(.

והד"מ – ול"נ שאין חייב עד שיגדור הרביעית.

.1

מי שהיה לו חורבה.

סמ"ע :הטור כתב כן לעניין שדה ,והיינו הך.
ואפשר שהרמב"ם נקט חורבה לרבותא ,שאע"פ שאין לו
הנאה ממנו כ"כ מגלגלים עליו וכ"ש בשדה וגינה שמציל
תבואתו מדריסת רגלי בהמות ומעין הרע.

הרי"ף והרא"ש :יש גירסה – אר"י א"ש הלכה
כרבי יוסי שאם עמד וגדר את הרביעית מגלגלים עליו את
הכל ,ל"ש עמד ניקף או מקיף.
כ"מ דעת הרמב"ם.

עד ד"א.

)שם( :איתמר – ר"ה אמר הכל לפי מה שגדר.
חייא בר רב אמר – רק לפי דמי קנים בזול.

סמ"ע :דזהו שיעור גובה מחיצות שעושים בחצרות,
ונראה שגם בחורבה הדין כן ,כיון שעומדת במקום דירת
בנ"א )שזוהי חורבת בית או חצר דשייך בו היזק ראיה(.

פרש"י :לפי מה שגדר – הכל מה שהוציא ראשון
יחזיר לו מחצה.
דמי קנים – דאמר לי מספיק גדר קנים וא"א בהוצאה

.2

של גדר אבנים.

א"צ לשלם כלום.

סמ"ע :לאפוקי דעת הב"י שכל שגילה דעתו אפילו לא
גדר המקיף אלא שנים מגלגלים עליו.

)שם( :רבינא הקיף את רוניא מ ד' רוחות ,א"ל תן לי
שכר שמירה )שעכשיו אין אתה צריך שמירה( ולא רצה
לתת .באו לדין לרבא.
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

ב"י :הקיף המקיף ב' רוחות ועמד הניקף והקיף

4

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

חו"מ
חלק ב9

בס"ד.

הלכות שותפים בקרקע

קנח 5 -

חלקו גינה או בקעה כיצד עושים הגדר.

קנח  -ו22

 .1ובלבד שיהיה מקום הכותל של שניהם ,אבל אם
היה הכותל של זה שבנה ובחלקו בנה ,אין מגלגלים אלא דבר מועט כמו
שיראו הדיינים ,שהרי אינו יכול להשתמש בכתלים.
א .וכן אם הניקף עצמו הוא שגדר רוח רביעית הרי גילה דעתו ,ונותן חצי
ההוצאה של שלשה רוחות אם היו הכתלים של שניהם.
.2הגה :וכל זה מיירי שגדר בינו ובין הניקף ,א.אבל גדר מבחוץ ובינו ובין הניקף עדיין
פתוח ,אם הוא מקום שנהגו לגדור ,אין הניקף צריך לשלם לו כלום אף כשגדר המקיף כל הד'
רוחות ,ב.אבל אם גדר הניקף אחת מן הרוחות דגלי דעתיה דניחא ליה ,חייב ליתן כפי מה
שגרם לו היקף יתירה )טור(:

√.1רמב"ם:

הניקף .כנ"ד הרמב"ם.

ובלבד שיהיה מקום הכותל של

שניהם ,אבל אם היה הכותל של זה שבנה ובחלקו
בנה ,אין מגלגלים אלא דבר מועט כמו שיראו
הדיינים ,שהרי אינו יכול להשתמש בכתלים.

א.והתו"ס

והראב"ד בהשגות – זה המשפט מעוקל ,שאם
הריווח לו מקום וגדר ישלם פחות !
וה"ה – ודעת הרמב"ם ,אין מחייבים אותו בחצי
הוצאה אלא מפני שזוכה בחצי הכותל לפי שנבנה
במקומו .לפיכך כשלא נבנה במקומו אפילו יפרע חצי
החוב לא זוכה בחצי הכותל ,לכן לא פורע לו רק מה
שנהנה.
אבל הרמב"ן – אם גדר במקום שלא נוהגים לגדור
)בבקעה( מגלגלים עליו הכל ובלבד שיהא הגדר כולו
בשל בונה ,אבל היה חציו בשל זה אינו יכול לכופו
לשלם ,שהרי יכול לומר אין רצוני בגדר שקרקעי
מתמעט ,שאל"כ כל א' יקדים ויגדור בבקעה ויגלגל
על חברו הכל.

שדות המקיף
שדה
הנקיף

√וכ"ד הרמב"ן – ואם היה במקום שנהגו לגדור
בבקעה אפילו גדר ד' רוחות מבחוץ אין מחייבים
אותו ,שהרי למחר זה ירצה לגדור בינו לבין החיצון
וע"כ יגדור ונמצא שלא נהנה בגדר החיצון.
לפיכך :העמידו כל המפרשים דמיירי במקום שלא
נהגו לגדור ,שאז אינו יכול לומר רצוני לגדור ביני
ובינך ואינו נהנה בגדר שלך.

ב"י – ונראה שבבקעה מודה הרמב"ם לרמב"ן,
והרמב"ם מיירי בחורבה שדרכה להבנות.

.2ב"ב)ד :(:משנה

– המקיף את חברו משלש

ב.טור :אבל כשגדר הניקף הרביעית גלי דעתיה
שנוח לו ואינו רוצה לגדור בינו לבין החיצון ומגלגלים
עליו החצי.

רוחותיו וגדר את הראשונה ואת השנייה ואת
השלישית אין מחייבים אותו .רבי יוסי אומר אם עמד
וגדר את הרביעית מגלגלים עליו את הכל.

פרש"י:

מה שהפנימי גורם היקף יתר
ב.רמב"ן :י"מ שאין מחייבים הניקף אלא בגדר

מיירי שגדר בין השדה במקיף לשדה

שדות המקיף

שכנגד שדהו של הפנימי ,אבל גדר שכנגד החיצון
שאינו כנגד הפנימי לא.

שדה
הנקיף
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

פירשו – שגדר מבחוץ.
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קנח 6 -

חסר.
ולענ"ד כיון שנבנה על שטח שניהם הרי דעת המקיף היתה
שברגע שירצה הניקף יזכה לו חצרו בחצי הכותל ,וא"כ כיון
שגילה דעתו שנוח לו זכתה לו חצרו באבנים למפרע
ומתחייב בע"כ לפרוע ,ותו לא שייך זה נהנה וזה לא חסר
שאין לו חסר גדול מזה שלא יפרע לו בעד מה שזכה בחצי
הכותל.
ולפ"ז :ניחא דברי הב"י שאף אם הקיף הניקף רק גדר
השלישית שחייב לשלם אף שלא נהנה ,לפי שכשגילה דעתו
שנוח לו מיד קנה חצי הכותל ושוב חייב לשלם.
לכן דברי הב"י עיקר.

פנימי

והרמ"ה – החשבון אחרת ,עושים חשבון כמה
שטח יש למקיף מסביב וכמה יש לפנימי ,ומחלקים
את כל הגדר לפי חשבון זה.

3
6
9

2
פנימי

8

1
4
7

1א .במקום שנהגו לגדור
סמ"ע :פירוש לגדור בין אחד לחברו משום עין הרע או
שייתפס עליו כגנב )אף שאין חשש לדריסת רגלי בהמה,
כגון שיגדרו מבחוץ( א"צ לגדור הפנימי.

סך הכל  9חלקים ומתוכם אחד של הפנימי ,כלומר
תשיעית.
סך הגדר  12אמות ). (4*3
ולכן ישלם הפנימי  1.3 = 1/9*12אמות של הגדר

א"צ הניקף
סמ"ע :טעמו – שיאמר הניקף לא נהניתי מגדר שלך
כלום ,שהרי עדיין אני צריך לגדור הפנימי.

)דרישה(.

א"צ לשלם
נתיבות :מיירי שלא ניכר שרוצה לעשות תקרה ,שאל"כ

אלא דבר מועט.
.1
נתיבות :וא"ת מ"ש בחצר שאם כנס לתוך שלו וגדר א"צ

חייב לשלם.

אחד מן הרוחות

א.
סמ"ע :פירוש הקיף הניקף א' מארבעת הרוחות ,והמקיף

לתת כלום ! וי"ל בחצר שאין מצילו רק מהיזק של עצמו
ועל המזיק להרחיק .משאכ"כ שמציל אותו מהיזק בני
רה"ר ,לכן ישלם לו מה שנהנה.

שלוש אחרות )שאז יש שמירה(.

כפי מה שגרם לו.

ג.
סמ"ע :וה"מ כשהקיף מבחוץ ,ואם הקיף מבפנים משלם

שהרי אינו יכול להשתמש
סמ"ע)ה"ה( :ואף אם ירצה הלה לתת

לו רשות
להשתמש אחר שיפרע לו ,מ"מ כיון שברצונו תלוי הדבר
ואם לא ירצה א"צ לתת לו רשות ,מש"ה אינו יכול לכופו
בע"כ.

מחצה.

כפי מה שגרם
סמ"ע)הרמ"ה( :משערים מה שטח כל השדות שהקיף

וכן אם הניקף.

א.
סמ"ע :וקמ"ל שאף שלא הקיף המקיף כל ד' רוחות ,וא"כ

ורואים מה שטח של הפנימי והוא יתן הוצאות כפי חלקו
היחסי בשטחי השדות.
והש"ך – דברי תימה הם ,אלא נראים דברי הב"ח.

לא הואילו לו מעשיו לחייב הניקף ואימא נתייאש המקיף,
מ"מ צ הניקף לשלם.

נתיבות :דברי תימה – כגון אם שטח הפנימי גדול משטח
של חיצוני הרי ישלם יותר מחצי ,וזה תימה שהרי אם היה
גודר רק את הפנימי היה הפנימי משלם רק חצי ועכשיו
שגדר החיצוני ישלם יותר.
ונ"ל שט"ס בסמ"ע ,וצ"ל שישלם חצי מהחלק היחסי שלו
בשטח )ולא כפי חלקו(.

הניקף עצמו גדר הרביעית.
קצה"ח :זה נהנה וזה לא חסר ,אבל גילה דעתו שנוח
לו ,האם חייב ?
ב"ק)כ :(:זה נהנה וזה לא חסר פטור.
תו"ס – הרי גם אצלנו זה )הניקף( נהנה וזה )המקיף( לא
חסר ,למה חייב הניקף לשלם ? וי"ל דשאני כאן שהניקף
גילה דעתו שנוח לו )ואז אף שהלה לא חסר חייב לשלם(.
וביש"ש – אף שגלה דעתו שנוח לו פטור כיון שהלה לא
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

כפי מה שגרם.
פ"ת)נו"ב( :ראובן חיבר פירוש על סדר נזקין וקודשים
והסכים עם שמעון שידפיס לו כל דף בסך ידוע עם פרש"י
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ראובן ,שיכול לומר מתחילה כשהסכמתי דעתי הייתה
שאוכל ליהנות מהאותיות גם לעצמי ,שהרי הוא משלם
למסדרים.
אומנם אם ראובן היה משלם למסדרים ,כיון שראובן משלם
אסור לשמעון ליהנות מהאותיות.
ומה שטוען ראובן ראיה ממקיף חברו מ ג' רוחות – ל"ד,
דהתם גם לו להיקף מיותר וכאן לא גרם לו הוצאה יתרה.
אומנם אחר הישוב נראה ששמעון חייב לשלם לו חלקו,
שהרי אם שמעון לא היה מדפיס היו חסרים הספרים בשוק
והיו קופצים על ספרי ראובן.
ולכן שמעון צריך לשלם מה שנהנה מסידור האותיות.

ותו"ס והפירוש של המחבר.
הנה דרך המחברים אחר שגמרו הדפסת הדף סותרים סידור
האותיות לסדר מהם דף אחר .לשמעון היו מפסיק אותיות
ולכן לא סתר האותיות רק הסיר מלמטה פירוש המחבר
והדפיס לעצמו.
טוען ראובן שישתתף עמו בתשלום סידור האותיות כדין
הנהנה ממלאכת חברו ,וכדין המקיף חברו ג' רוחות .ושמעון
טוען הואיל והאותיות שלי אני יכול להשתמש כרצוני.
תשובה :כיון ששמעון מקבל על כל דף סכום ,והוא משלם
למסדרים ולמדפיסים  -הדין עם שמעון שהרי לא מעכב את

קנח  -ז

רמב"ן :הא דמגלגלים עליו הכל דווקא כשגדר הרביעית
בבנין ,לא שנא מקיף לא שנא ניקף ,אבל אם גדר הרביעית בקנים אינו
נותן לו אלא דמי הקנים.
קנים.

אלא דמי קנים
ב"י :לעניין ניקף למד מהירושלמי.
ולגבי מקיף כתב – כשלא גדרה פטור ,ולכן כשגדרה אין
משלם אלא לפי אותו הגדר שגדר ,ואם של קנים משלם של

אלא דמי קנים.
סמ"ע :פירוש נתן לו כאילו הקיף כל ד' בקנים.

קנח  -ח

 .1הרמ"ה :אם אין המקיף יכול לברר כמה הוציא -
ישבע כעין דאורייתא ויטול כיון שברשות הוציא .א.ואם אמר "שומו לי
בפחות שבשומות ואטול בלא שבועה"  -שומעין לו .ב.ולעניין טענת
פרעון  -אינו נאמן לומר פרעתי ,עד שיביא ראיה.

.1

כיון שברשות הוציא.

ב.
סמ"ע:

סמ"ע :פירוש אף שלא נטל רשות מ"מ כיון שנהנה חברו
מזה נקרא רשות.
ה"ה בהגביהה כותל שבניהם מעל ד"א וחברו בנה כותל
כנגדו שמשלם ,אם אינו יכול לברר כמה הוציא ישבע ויטול.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

אינו נאמן לומר פרעתי.
טעמו – מפני שאין חיובו ברור כ"כ שישלם

מעצמו.
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קנח  -ט

 .1אם מתחילה אמר לו ניקף "לא אתן לך כלום דלדידי
סגי לי בנטורא בר זוזא" דהיינו גדר של קוצים  -אינו נותן לו אלא דמי
א.הרמ"ה :אפילו לא אמר לו כן אלא לאחר שגדר
נטורא בר זוזא,
השלישית ,כיון שאמר לו קודם שגדר הרביעית.
.1ה"ה:

וקשה – במקום שלא נהגו לגדור והלך

דהיינו גדר של קוצים.

זה וגדר מ ד' רוחות ,למה מחייבים חברו לשלם ,מה
הועילו חכמים בתקנתם ,כ"א יקדים ויבנה ויטול
מחברו ?

סמ"ע :והתו"ס פירשו – נטורא בר זוזא שרוצה לשכור
שומר בעד זוז.

ותירצו – שאם עמד ניקף ומיחה המקיף שלא ישלם
לו מדמי הגדר פטור.
√כ"פ הרא"ש :אם מתחילה אמר לו ניקף "לא
אתן לך כלום דלדידי סגי לי בנטורא בר זוזא" דהיינו
גדר של קוצים  -אינו נותן לו אלא דמי נטורא בר
זוזא.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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סימן קנט :היזק ראיה שמגג לגג ,וכיצד יסירוהו .
ובו ד

סעיפים ) ב"ב :ו( .

קנט  -א

קנט  -א  .1שני בתים זה בצד זה והיו גגותיהם עשויים
לדירה ,אפילו היו בשני צידי רשות הרבים  -זה עושה מעקה לחצי גגו,
וזה עושה מעקה לחצי גגו שהוא דר בו זה שלא כנגד זה ,ומעדיף כדי
שלא יראו זה את זה.
א.אע"פ שבני רשות הרבים רואים אותו ,יכול לומר כל אחד לחבירו
"אלו אין רואים אותי אלא ביום בעת שאעמוד על גגי ,אבל אתה רואה
אותי תמיד".
 .2הגה :ואם הגג שפל עד שבני רשות הרבים רואין אותו כמי שעומד בגג ,אין כאן היזק
ראייה )טור בשם ר' יונה(.
.1ב"ב)ו :(:אמר אביי

.1

– שני בתים בשני צידי

רה"ר ,זה עושה מעקה לחצי גגו וזה עושה מעקה
לחצי גגו ומעדיף.

סמ"ע :ר"ל שאחד אינו גבוה מהשני שאז צריך מעקה
ד"א כיון שעשויים לדירה ]שלפי המחבר)רמב"ם( אין
חילוק בין סמוך לרחוק אלא בין עשוי לדירה או לא[ ,שאם
אחד גבוה מחברו אז עכ"פ א"צ מעקה גבוה ד"א כאשר
מהגג שלמטה א"א להציץ בו מרחוק )שאינו רחוק(.

א.מאי איריא ברה"ר ,אפילו ברה"י נמי ?
החידוש ברה"ר :שאף שיכול לומר לו ממילא אתה
צריך להצטנע בפני רה"ר ,קמ"ל שיאמר לו :ברה"ר
רק ביום רואים אותי ולא בלילה ואתה רואה אותי בין
ביום בין בלילה.
א"נ בני רה"ר רק כשמעיינים רואים אותי ואתה
ממילא רואה אותי.

פרש"י :זה שלא כנגד זה

עשויים לדירה
סמ"ע :לאפוקי שהגג משופע.

אפילו בשני צידי רה"ר.
סמ"ע :וכ"ש שהם עומדים זה בצד זה.

– זה סותם גגו לצד

ומעדיף

צפון וזה לצד דרום.

סמ"ע :אבל כשהם סמוכים )קרובים( א"צ העדפה ,שא"א
להציץ.

ומעדיף – מושך המעקה יותר מחצי הגג כדי שיהיה
במקצת כנגד סתימת חברו ,ומתוך כך לא יראה לגגו
של חברו.

.2הרב יונה:

זה בצד זה

וע"כ אם הגג שפל ובני רה"ר

יכולים לראותו כמו חברו – אין בו היזק ראיה.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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קנט  -ב

 .1גג הסמוך לחצר חבירו עושה לו מעקה גבוה ד"א
)יתבאר בסימן ק"ס( ,אבל בין גג לגג משאר הגגים אינו זקוק לד' אמות שאין בני
אדם דרים בגגים ,לפיכך אין בגגים )פירוש אינם עשויים לדירה( היזק ראיה ,אבל
צריך לעשות מחיצה בין שני גגים גבוה י' טפחים ,כדי שיתפוס אותו
כגנב אם נכנס לרשותו.
 .2הגה :ויש אומרים  -דווקא שהגגים סמוכים זה לזה ,אבל אויר מפסיק ביניהן לא שנא
אויר רה"י או אויר ר"ה  -בעינן מעקה וכדרך שנתבאר בסמוך )טור ,הגמ"י ,המגיד( ,וכן נ"ל עיקר.

0

).שם( :אר"נ א"ש

– גג הסמוך לחצר חברו

.1

עושה לו מעקה ד"א ,אבל בין גג לגג לא.
ור"נ עצמו אמר – )בין גג לגג( אין צריך ד"א אלא
סגי ב י"ט ,כדי שיהא נתפס עליו כגנב ,שפחות מכאן
יכול להשמט ולומר במקרה נפל לי אצלך ובאתי
לקחתו.

סמ"ע :פירוש סמוך בגובהו אפילו רחוק ממנו במרחק
צריך גובה ד"א )עיין סימן ק"ס(.

סמוך לחצר.
נתיבות :ה"ה שני גגים הסמוכים )שווים בגובהם( שאחד

לכאורה ר"נ חולק על אביי )ס"א( !

.1

עשוי לדירה והשני לא ,מי שאינו עשוי לדירה נקרא מזיק
ועושה מחיצה ד"א ]למחבר – אף שרחוקים זמ"ז אלא שהם
באותו גובה[.

הרמב"ם :מחלק –

אביי )ס"א( – איירי שהגגים עשויים לדירה מש"ה
בעינן גבוה ד"א משום היזק ראיה.
ור"נ )ס"ב( – איירי בגגים שאינם עשויים לדירה
מש"ה סגי בי"ט שיהא נתפס עליו כגנב.
וזה שאמר המחבר )ס"ב( בין גג לגג משאר גגים
)ר"ל שאינם עשויים לדירה(.
כ"ד נמ"י.

.2אבל

אבל בין גג לגג משאר גגים
סמ"ע – זו שיטת הרמב"ם ,דמיירי כאן שאינם עשויים
לדירה ,ולכן כתב "משאר גגים" פירוש שאינם לדירה.
והנתיבות – זו שיטת הרא"ש שמחלק בין סמוך למרוחק,
שבסמוך מרגיש חברו שעלה לגג ויכול להיזהר ממנו לפיכך
סגי בי"ט.

הרשב"א – מחלק אחרת,

שהגגים סמוכים.
.2
סמ"ע)טור( :מתוך שסמוכים

אביי )ס"א( – איירי בגגים שאינם סמוכים זל"ז )בשני
צדי רה"ר( ,כיון שאינם סמוכים כ"א משתמש בגגו
ואינו מרגיש בביאת חברו ,ומזיקו בהיזק ראיה ,ולכן
צריך מעקה גבוה ד"א.
ור"נ )ס"ב( – איירי בגגים הסמוכים זל"ז ,שבשעה
שזה בא להשתמש חברו רואה אותו ונשמר ממנו,
מש"ה סגי בי"ט.
כ"כ הגהות ,טור .וכ"פ הרמ"א.
סמ"ע – ולפ"ז הרמ"א מיירי אפילו גגים הראויים
לדירה.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

גג הסמוך

זל"ז יכול לראות מתי
יעלה חברו ויזהר ממנו ,וגם שאין תשמישם קבוע.
לאפוקי בחצרות )שאף שהם סמוכים( יש בהם תשמיש
קבוע.
כ"ד הש"ך.
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קנט  -ג

קנט  -ג  .1הטור :אם האחד אומר החצי שלי אבנה אותו לרוח
מזרח ,והשני אומר לא כי אלא אני אבנה אותו רוח  -יפילו גורל ,א.ואם
בא אחד לפנינו ותבע ואמר לחבירו או תעשה אתה המעקה ואני אתן לך
חצי ההוצאה או תן לי ואעשנו  -שומעין לו.
 .2אבל אם המתין עד שעשה חבירו החצי שלו ואמר לו הואיל והתחלת
גמור ,אם הלה אינו רוצה  -אינו יכול לכופו.

.2

1א .שומעים לו
סמ"ע :שמרווחים בזה ההעדפה.

ב"ב)ו :(:כ"א עושה חצי מעקה – פשיטא ?

ל"צ דקדם אחד ועשה החצי ,והשני אומר לו טול
ההוצאה ועשה כולה ,קמ"ל שיאמר לו כמו שאתה לא
רוצה לעשות שלא יתערער כותליך ,כן גם אני.

קנט  -ד

קנט  -ד
הטור לפי הרא"ש :אם הגגים רחוקין בענין שאין מסתלק
היזק ראייה במה שיבנה כל אחד מעקה לחצי גגו ויעדיף וצריך לבנות כל
המעקה ,אם יכולים להסכים שיבנה האחד הכל ויקבל חצי ההוצאה
מחבירו ,הרי טוב ויבנה הכל ויכתוב שטר לחבירו שהחצי הבנין הוא
שלו ,ואם לאו יטילו גורל ביניהם מי יבנה הכל ויקח חצי ההוצאה
מחבירו.
רחוקים.
סמ"ע :כשהם רחוקים לא מועיל העדפה ,שעדיין אפשר
לראות מגגו לגג של חברו.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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הסמוך לחצר ,שני חצרות אחד גבוה מחברתה

סימן קס :הסמוך לחצר ,שני חצרות אחד גבוהה
מחברתה .
ובו ג

סעיפים ) ב"ב :ו( .

קס  -א

קס  -א  .1גג הסמוך לחצר חבירו ,בעל הגג מזיק לבעל החצר
ואין בעל החצר מזיק לבעל הגג ,לפיכך צריך בעל הגג לעשות ביניהם
מחיצה ד' אמות כדי לסלק היזקו ,א.ואין בעל החצר מסייעו אלא כפי
שיגיע חלקו למחיצת י' טפחים כדי שיהיה נתפס כגנב.
.2הטור :ואם קרקע החצר גבוה מן הגג  -צריך בעל הגג לבנות על שלו
למטה עד שיהיה גבוה ארבע אמות למעלה מקרקעית החצר כדי לסלק
היזקו.
 .3ואפילו אם הגג נמוך מן החצר ד' אמות ,א.יש מי שאומר דאכתי
איכא היזק ראייה ממנו לחצר  -וצריך בעל הגג לבנות מחיצה גבוהה ד'
אמות מקרקע החצר.
ב .ויש מי שאומר דכיון שהגג נמוך מן החצר ד' אמות שוב אין לו היזק
ראיה  -ואינו צריך לעשות כלום.
.1ב"ב)ו :(:אר"נ א"ש

כגנב.

– גג הסמוך לחצר

והתניא :אם חצר גבוה מגג חברו אין נזקקין לו.
מאי לאו אין נזקקין לו כלל )אפילו לא ל י"ט( ?
לא ,אין נזקקין לד"א אבל נזקקין למחיצה י"ט.

חברו עושה לו מעקה גבוה ד"א.
הרא"ש :בעל הגג עושה מעקה גבוה ד"א ואין
בעל החצר מסייעו.

ב"י – ולפ"ז ,מה שקי"ל שבעל הגג עושה לבדו
מעקה ד"א היינו מי"ט ואילך אבל עד י"ט שניהם
משתתפים.

ב"י :טעמו – משום שתשמיש חצר קבוע ושל גג
אינו קבוע ,וכיון שכן בעל החצר משתמש ואינו נזהר
מבעל הגג ,לפי שסובר שאינו שם ונמצא בעל החצר
ניזוק ,משא"כ בעל הגג יודע שבעל החצר קבוע
בחצרו.
אבל אם גם הגג עשוי לדירה שניהם משתתפים
במעקה.

√ כ"ד הרא"ש :אין בעל החצר מסייעו אלא כפי
שיגיע חלקו למחיצת י' טפחים כדי שיהיה נתפס
כגנב.

אבל הרמב"ם כתב
כלל )אפילו לי"ט(.
ותמה עליו ה"ה.

א.ב"ב)ו :(:אר"נ – בין גג לגג א"צ מחיצה
ד"א ,אבל צריך מחיצה י"ט כדי שיהא נתפס עליו
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

– אין העליון זקוק לתחתון
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] סיכום :גג הסמוך לחצר.
בי" ,ד"מ – מיירי בגג שאינו עשוי לדירה .כ"כ קצה"ח
סמ"ע – אף בגג העשוי לדירה מ"מ אין תשמישו קבוע

ואם הגג נמוך מהחצר ד"א ?

א.והרא"ש – עדיין יש היזק ראיה לחצר ,שאף
שאינו יכול להסתכל בכל החצר ,מ"מ כשבעל החצר
עומד על שפת חצרו יראנו בעל הגג ,לפיכך צריך
לעשות מחיצה ד"א מקרקע החצר ולמעלה.
כ"ד נמ"י ,תו"ס)ר"י(.

תדיר.

קשה ,כאן שבעל החצר משתתף בכותל עד י"ט הרי הוא
שותף בכותל ,וא"כ אין יכול אח"כ בעל הגג להוסיף עד ד"א
על אותו כותל ,שהרי לפי הרא"ש אין אחד יכול להוסיף
למעלה מד"א לפי שממעט אויר חברו )עובי הכותל
שלמעלה מד"א( כמבואר )קנז/ט(.
ואם יעשה כל כותל ד"א על שלו )ושוב א"צ כותל י"ט(
אלא שיבקש מבעל החצר הוצאות חצי הכותל של י"ט ויתן
לו רשות להשתמש בכותל ,עדיין יכול בעל החצר להתנגד.
] כמ"ש נמ"י )הרא"ש( שאפילו בא אחד לכנוס בשלו חברו
מעכב עליו שיאמר לא יהא לי רשות לסמוך עליו ,ואפילו
יתן לו רשות יאמר אם במכר איני רוצה ואם במתנה לא נוח
לי [ ?
וי"ל לפמ"ש הרא"ש – מה שכופים אהדדי לבנות גוויל
וגזית ה"ד כשבונים על קרקע שניהם )שכ"א יכול לומר לא
אוותר על מקומי לבנות כותל לא של קיימא( ,אבל אם רוצה
לכנוס לתוך שלו יכול לבנות מחיצה בהוצא ודפנה כיון
שמסלק היזק ראיה.
וא"כ עד י"ט יעשו שניהם על מקום שניהם בגוויל וגזית,
ולמעלה מי"ט יעשה בעל הגג לבדו על חלקו )עובי שלו(
בהוצא ודפנה עד ד"א.

גג הסמוך לחצר.

סמ"ע :פירוש סמוך לו בגובה שאם החצר גבוה מהגג
ד"א יתבאר בסמוך ).(.3
מ"מ ע"פ מה שפסק המחבר כאן צריך בעל החצר לסייע
לבעל הגג בגובה י"ט ,י"ל ש "סמוך" כאן פירושו גם סמוך
בקירוב שאל"כ לא צריך לסייע בי"ט שאין בעיה שנתפס
עליו כגנב רק כשהם קרובים.

גג הסמוך לחצר
ערוה"ש)נתיבות( :לפי הרמב"ם בגג העשוי לתשמיש
שסמוך לגג שאינו עשוי לתשמיש ,העשוי לתשמיש דינו
כחצר וצריך בעל הגג שאינו עשוי לתשמיש מחיצה ד"א.

אין בעל החצר מזיק.
ב"י :לפי הרמב"ם שחילק ביו עשוי לדירה ללא עשוי
לדירה צ"ל שכאן אין הגג עשוי לדירה )שאז רק בעל הגג
מזיק( דאילו עשוי לדירה היו צריכים שניהם לעשות מחיצה
ד"א .כ"כ ד"מ.
והסמ"ע – ואין לשון הרמב"ם משמע כן.
אלא דעת הרמב"ם אף בגג העשוי לדירה אין בעל החצר
צריך לסייעו לד"א ,שאף הגג עשוי לדירה מ"מ אין תשמיש
הגג קבוע ותדיר לכן אין שם מזיק לבעל החצר.
וקצה"ח – ותימה על הסמ"ע ,שהרי ה"ה כתב בהדיא
שהרמב"ם איירי בגגין שאינם עשויים לדירה.
ועוד שכתב הרמב"ן – בגגין העשויים לדירה דינם כבית
שלכו"ע הוי היזק ראיה ,וא"כ כאן גם בעל החצר מזיק
לבעל הגג.
וע"כ נראה עיקר כהרמב"ם דמיירי שאינו עשוי לדירה.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

[.

א .למחיצת י"ט.
קצה"ח :היכן בונים הכותל שבניהם ?

ב.והר"י ברצלוני – א"צ בעל הגג לעשות כלום
כיון שהחצר גבוה ממנו ד"א שוב אין היזק ראיה.
וכ"ד ר"ת.

.1

קס 2 -

והנתיבות – כל המחלוקת בין הרמב"ם וש"פ אם בעל
החצר משתתף בי"ט ,אבל לכו"ע בונים על מקום בעל הגג
)שממילא צריך לבנות על שלו מ י"ט עד הד"א(.
ולכן :יבנה י"ט על קרקע בעל הגג ובעל החצר ישתתף עמו
בהוצאות ,ולכן גם יוכל להשתתף בכותל עד י"ט כיון
שנשתתף בהוצאות.
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הסמוך לחצר ,שני חצרות אחד גבוה מחברתה

קס  -ב

קס  -ב  .1הרא"ש :ואם הגג נמוך מהחצר:
א .י"א  -שאין העליון זקוק לתחתון כלל.
ב.וי"א  -דהני מילי כשהחצר גבוה מהגג י' טפחים ,אבל אם הוא גבוה
מהגג פחות מי' טפחים ,בונה בעל הגג עד קרקע החצר ורואים כמה חסר
עדיין להשלים לגובה י' ,ויתן לו בעל החצר החצי מזה.

.1

1א .אין העליון זקוק לתחתון כלל.
סמ"ע :טעמו – כיון שבעל הגג שם מזיק עליו ,ומוטל

ב"ב)ו :(:היתה חצרו למעלה מגגו של חברו –

אין נזקקין לו )לתחתון(.
ואר"נ – אין נזקקין לד"א אבל לי"ט נזקקין.

עליו לסלק היזקו ,וממילא נפטר העליון.

א.רי"ף והרמב"ם  -אין העליון זקוק לתחתון
כלל )אלא התחתון בונה הכל לבדו( ,ור"מ מיירי בין גג
לגג.

וי"א שאין העליון
ט"ז :לפענ"ד אין כאן מחלוקת ,שהרי הרמב"ם מודה
שבין גג לגג צריך י"ט בן שניהם )קנט/ב( ,ובגמרא משוה
דין גג לגג לבין הדין חצר גבוה מגג ,ובשניהם צריך י"ט.
ולכן נ"ל שהרמב"ם והרי"ף מיירי שהחצר גבוה י"ט מהגג,
ולכן לא הוצרך לפרשו שכבר כתב דינו בין גג לגג ,ואין כאן
מחלוקת.

ב.והרא"ש  -הני מילי כשהחצר גבוה מהגג י'
טפחים ,אבל אם הוא גבוה מהגג פחות מי' טפחים,
בונה בעל הגג עד קרקע החצר ורואים כמה חסר
עדיין להשלים לגובה י' ,ויתן לו בעל החצר החצי
מזה.

קס  -ג

 .1שתי חצרות שקרקעית האחת גבוה מחבירו  -צריך
העליון לסייע לתחתון לבנות למטה והתחתון צריך לסייע לעליון עד
שיהיה גבוה ד' אמות מקרקע העליון ולמעלה )לפי ששניהם מזיקים זא"ז( ,לפיכך
יקציעו העפר מקרקע של עליונה שיעור עובי חצי הכותל ,ובונים הכותל
על קרקע שניהם עד שיהא גבוה ד' אמות מקרקע העליונה ולמעלה.
 .2הגה הרב יונה :ואם החצר גבוה הרבה או שהתחתון אינו רחב להביט בו מרחוק ,ואפשר
שבמחיצה מועטת יסתלק היזק ראיה שלו  -סגי במחיצה שיראה לבני אדם שאינו מזיק עוד
בראייתו.
.1ב"ב)ו :(:איתמר

√ור"ח – עליון מסייע מלמטה ובונה.

– שתי חצרות זו למעלה

פרש"י :זו למעלה מזו

מזו :
אר"ה – תחתון בונה כנגדו ועולה.
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

– קרקעית האחת

גבוהה מחברתה.
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.1

עליון מסייע מלמטה
רמב"ם

העליון ,ומשם עליו בונה לבדו.
– מסייע למטה במקום ,כלומר מקציע

יקציעו העפר

מעפר חצרו כשיעור חצי עובי הכותל ובונה עם חברו
כל הכותל ,עד שיעלה ד"א למעלה מחצר העליונה.
וכנ"ד תו"ס ,ר"ן.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

שתי חצרות.

סמ"ע :בשתי חצרות כ"א מזיק לחברו )ול"ד לחצר וגג(.
מש"ה צריך גם העליון לסייע לתחתון ,אא"כ העליון רוצה
לבנות כל המחיצה למעלה על קרקע שלו )רמב"ן(.

– בונים שניהם מלמטה עד קרקעית

√והרא"ש

קס 4 -

סמ"ע :כדי שיבנה הכותל על מקום שניהם.
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קס 1 -

סימן קסא :דברים שבני חצר כופים זה את זה .
ובו ו

סעיפים ) ב"ב :ז ,נז .ב"מ :קח(.

קסא  -א

 .1בני החצר כופין זה את זה לבנות דלת ובית שער
לחצר ,א.רמב"ם :וכן כל הדברים שהחצר צריך להם צורך גדול או
הדברים שנהגו בני המדינה לעשותם ,אבל שאר הדברים כגון ציור וכיור
אינו כופהו.
 .2עשה אחד מעצמו ,אם גילה השני דעתו שהוא חפץ בו  -מגלגלים עליו
את הכל ונותן לו חלקו בהוצאה.
.1ב"ב)ז :(:משנה

חלקו בהוצאה.

– כופים אותו לבנות בית

ה"ה – ואפשר שלמד כן מב"ב)ה – (.בונה כותל
למעלה מד"א ,שאם חברו גילה דעתו שרוצה בו
פורע ההוצאה.

שער ודלת לחצר.

רשב"ג אומר

– לא כל החצרות ראויות לבית

שער.

ב"י – ואפשר שלמד מב"ב)ד – (:המקיף חברו מ ג'
רוחות ועמד ניקף והקיף רוח רביעית מגלגלים עליו
הכל.

ג"מ :תנא – רשב"ג אומר חצר הסמוכה לרה"ר
ראויה ושאינה סמוכה אינה ראויה.
ורבנן אומרים – )אף באינה סמוכה( פעמים דוחקים
בני רה"ר ובאים.

.1

להלכה:

סמ"ע :כדי לסגור החצר.
ובכלל זה הנגר והמנעול שכתב המחבר אח"כ.

√נמ"י)הר"ן( – אין הלכה כרשב"ג .כ"ד הרמב"ם.

אבל רי"ו

לבנות דלת

– פסק כרשב"ג ,שרק אם סמוכים

לרה"ר כופים.

.2רמב"ם:

עשה אחד מעצמו ,אם גילה השני

דעתו שהוא חפץ בו  -מגלגלים עליו את הכל ונותן לו

קסא  -ב
הרי"ף)תוספתא(:

חייב לעשות עימהם דלת נגר
ומנעול ,אבל לא שאר דברים.
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

מי שיש לו בית בחצר ואינו דר עימהם -
)פירוש :בריחי עני שיטים תרגום נגרי אעין דשטין(
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משא"כ במנעול שהיא שמירת גוף הבתים ,שייקחו הגנבים
חלונות ויסתרו הבית ,ולכן חייב לתת אף שאינו גר שם.

ולא שאר דברים
ב"י :נ"ל היינו בית שער וכיו"ב .כ"כ רי"ו.
נתיבות – טעמו  ,שבית שער הוא מטעם היזק ראיה,
וכשאינו דר שם אין לו היזק ראיה.

קסא  -ג

 .1הר"ח :כשגובים דברים אלו ,גובים לפי הממון ולא
לפי קירוב הבתים ,דדוקא בעיר )שיש חצר קרובה וחצר רחוקה( אמרו לפי קירוב
בתים אבל לא בחצר )כ"כ נמ"י בשם בר"י מיגאש(.
א.הרמ"ה :ויש מי שאומר  -שדין החצר כדין העיר.
לפי ממון
.1
נתיבות :קשה – ב )קנז/ג( בהיזק ראיה אפילו יש לאחד

רשב"א בת' :אין טענת ריבוי בדרך במבוי אפילו
אינו מפולש ,ויכול א' מבני המבוי להוציא עוד פתח
במבוי אף שמרבה עליהם הדרך ואין יכולים לעכב
בעדו )ובחצר יש טענת ריבוי הדרך(.
מ"מ החיצונים שבמבוי לא יכולים לפתוח בצד
הפנימיים ,ולא מחמת ריבוי הדרך אלא מפני שאין
להם להשתמש בפנימיים.

פי שנים מחברו נותן בשווה .גם כאן בבית שער שהוא
משום היזק ראיה יתנו בשוה ולא נותנים לפי ממון ?
וי"ל שאני התם שכ"א מזיק לחברו בראיה ועל כ"א לסלק
ההיזק ולמה משנה כמה ההיזק ,משאכ"כ שהנזק מבני רה"ר
ובני החצר באים לעשות תיקון ,א"כ מי שניזק יותר משלם
יותר.

קסא  -ד

טור)הרמ"ה( :אם אחד מבני החצר אינו רוצה ליתן בתיקון
הצריך ,ואינו רוצה להשכיר ביתו שבחצר  -יתקנו הם וישכירו ביתו
ויקחו השכירות עד שיפרעו מחלקו המגיע לו.

קסא  -ה

 .1אחד מהשותפים בחצר שבקש להעמיד בה בהמה
או רחיים )או( לגדל בו תרנגולים  -חבירו מעכב עליו ,וכן שאר דברים
שאין דרך בני המקום לעשותם בחצרותיהם  -בכולם השותפים מעכבים
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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חו"מ
חלק ב9

בס"ד.

הלכות שותפים בקרקע
דברי שבני חצר כופים זה את זה.

קס 3 -

זה על זה חוץ מהכביסה ,לפי שאין דרך בנות ישראל להתבזות על גב
הנהר.
 ) .2ולכן במקום שהאנשים כובסים וליכא האי טעמא  -יכולים למחות ,ואפילו לנשים דוקא
אי כובסות בד' אמות שלהן וליכא מדרון דאזיל לחלק חבירו ,אבל אי איכא מדרון וכל שכן אם
רצה לכבס בד' אמות של חבירו ,יכולים למחות (.

.1

עיין )קמ/טו(.

ב"ב)נז :(:א"ר יוחנן משום רבי בנאה

 .2ד"מ:

בכל שותפים מעכבים זא"ז ,חוץ מן הכביסה שאין
דרכן של בנות ישראל להתבזות על הכביסה.

נמ"י)ירושלמי( –

דווקא במקום שנשים מכבסות ,אבל במקום
שהאנשים מכבסים לא.
ודוקא בד"א שלה מותרת לכבס בחצר אבל בד"א של
חברו לא.
ודוקא שלא במקום מדרון אבל במקום מדרון אפילו
תוך ד"א שלו אסור שהרי נשפך לתוך של חברו.

פרשב"ם :בכל מעכבים – בכל התשמישים
הקבועים בחצר כגון העמדת בהמות תנור וכיריים
שממעטים אויר החצר יכולים לעכב.
חוץ מהכביסה – שתקנו חכמים שיעשו בחצר
בע"כ של השותפים.

להעמיד בהמה

.1

לפי הרי"ף – דווקא שעשה מחיצה לפני בהמתו,
אבל העמדה בעלמא לא מיקיר קבוע )ומותר(.

שאין דרך בנות ישראל להתבזות.

סמ"ע :פירוש אפילו המנהג בעיר שמכבסים על הנהר
ובא זה לשנות שתכבס בחצר הדין עמו ,שאין הולכים אחר
מנהג גרוע כזה
כ"כ הש"ך.

√אבל לפי הרא"ש – האי נמי מיקרי קבע.
כ"ד הרמב"ם.

קסא  -ו

חמש חצרות השופכות מים לביב אחד )פירוש ,חריץ מתוקן
שנשפכים בו כל השופכין( ונתקלקל  -צריכים לסייע לתחתונה .נמצאת

עליונה מסייעת לכולן ,ואין שום אחת מסייעת לה ,והתחתונה אינה
מסייעת אלא כנגד חצרה.
ב"מ)קח :(.חמש חצרות שהיו מקלחות מים
לביב אחד ונתקלקל הביב  -כולן מתקנות עם
התחתונה .נמצאת העליונה מתקנת עם כולן
ומתקנת לעצמה.

השופכות לביב אחד
* :ביב הוא חריץ שבו מתנקזים שופכים של כל החצרות
והזרימה מהעליונה לתחתונה .לכן אם נסתם התחתון הדבר
מעכב את כל החצרות ולכן כולם משתתפים.
אבל אם נסתם בעליונה הזרימה בתחתונה נמשך ,ולכן אין
לתחתונה לעזור לעליונה.

פרש"י :כולם מתקנות עם התחתונה –
מסייעות אותה לתקן ,שכ"ז שלא ירדו גשמים
התחתונים ,לא יעברו העליונים .אבל התחתונים אין
צריכים לסייע לעליונים לכרות למעלה ,שכל זמן שלא
ירדו העליונים טוב לתחתונים.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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הלכות שותפים בקרקע

סימן קס"ב:

דברים שבני אדם כופים זה על זה

סימן קסב :דברים שבני אדם כופים זה את זה .
ובו ז

סעיפים ) ב"ב :יא ,יב( .

קסב  -א1
 .1 1בני מבוי כופין זה את זה לעשות לחי וקורה
למבוי ,א.אבל אם באו להעמיד לו דלתות ,אפילו אחד מהם יכול לעכב
ולומר אני רוצה ליכנס בחבילתי עד פתחי )בלי עיכוב לפותחם(.
 .2ואפילו אם יסכימו כולם להעמיד דלתות ,בני רשות הרבים מעכבים
עליהם.
.3הגה :ואפילו מכרו בני המבוי המבוי להעמיד דלתות ,והכריזו שכל מי שלא יערער שאבד
זכותו ,ולא ערערו בני רשות הרבים  -אפילו הכי יכולים למחות )ב"י בשם הרשב"א(.

 .4ואפילו אם ירצו להעמיד הדלתות בפנים במבוי הרבה ,לפי שפעמים
דוחקים ונכנסים לתוכו.
.1תוספתא)ב"מ(:

כ"ד הראב"ד .כ"כ ה"ה)רשב"א( ,ריב"ש ,רא"ש.

בני מבוי כופין זה את זה

אבל ראיתי לחכמי ספרד

לעשות לחי וקורה למבוי.
כ"כ הרי"ף ורא"ש.

משני צדדים.
ויש לדחוק שהמפולש מצד א' הוא שימוש מיוחד
לבני המקום שאין הרבים יכולים לעכב .כ"כ הר"י
ברצלוני.

א).שם( :מי שיש לו פתח במבוי אין בני המבוי
כופים אותו לעשות דלת למבוי ,שיכול לומר רצוני
להיכנס בחבילתי עד פתחי )והדלת מעכבת(.

.3רשב"א:

נמ"י)הר"ן( :מטעם זה גם אם באו הם לעשות
דלת יכול לעכב על ידם.
כ"כ ה"ה)הר"י מיגאש ,רשב"א(.

.2ב"ב)יב :(.א"ר ענן א"ש

מבוי פתוח לרה"ר ומכרו כל בני

המבוי חלקם לאחד והכריזו שמי שיש לו זכות
באותה מכירה יבוא תוך ל' יום שאל"כ יאבד זכותו,
אח"כ בא להעמיד דלתות וערערו עליו מקצת בני
רה"ר ?
תשובה :הדין עימהם שאין זה )זכות העמדת הדלת(
בכלל המכירה שאף שלא ערערו הפתח מעיד על
זכותם וא"צ למחות.

– מבואות

המפולשים לרה"ר וביקשו בני המבואות להעמיד
להם דלתות בני רה"ר מעכבים עליהם.
סבר מניה דה"מ הסמוכות לרה"ר ,ולא היא דזמנין

דדחקי בני רה"ר ועיילי טובא.4 .
מבואות המפולשים
רמב"ן – אף שאינו מפולש מצד לצד אלא רק מצד
א' לרה"ר .שאם מפולש משני צדדים מה הסלקא
דעתין שרק בד"א הסמוכות לרה"ר ,וגם לא שייך
"דדחקי" אלא דחלפי.
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

– שפירשו מפולשים

.1

לעשות לחי וקורה

סמ"ע:

לחי או קורה להכשר מבוי לעניין טלטול בתוכו

בשבת.

לחי וקורה
ערוה"ש :בזה"ז מערבים הערים בצורת הפתח אף שהם
1
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הלכות שותפים בקרקע

סימן קס"ב:

דברים שבני אדם כופים זה על זה
מונעים אבל לא שב"ד יטען להם.

רחבים ט"ז אמה כשאין בהם  60ריבוא ע"פ הכרעת
הרמ"א ,אף שהרבה פוסקים חולקים עליו.
אין אחד יכול לומר איני סומך על היתר זה ולכן לא אתן
חלק בזה ,דמ"מ צריך לתת חלקו .והראיה קס"ג לעניין
מקווה אף שהוא א"צ לזה צריך להשתתף.

.2

מעכבים עליהם
סמ"ע)רא"ש( :ואפילו מפולש מצד אחד.

.3

בני רה"ר מעכבים

והכריזו שכל מי

סמ"ע :טעמו – שפתחו לרה"ר מכריז על זכותו.

סמ"ע :ויש חילוק בין עיכוב בני רה"ר לעיכוב בני מבוי
כמ"ש הרמ"א ,כגון מבואות קטנים הפתוחים לאותם
הפתוחים לרה"ר שאין לבני רה"ר טענה אבל לבני המבוי
יש טענה.

.4

לפי שפעמים דוחקים

סמ"ע :פירוש ביום השוק שיש הרבה בנ"א ואין להם
מקום ברה"ר הרבים דוחקים ונכנסים לתוך המבואות.
ומסיק הטור – ל"ד פתוח לרה"ר אלא אף הפתוח לכרמלית
או לסימטא .וז"ש הרמ"א )א" (.2מבואות הקטנים הפתוחים
לאותם שפתוחים לרה"ר או לסימטא".

בני רה"ר מעכבים.
ערוה"ש :וה"מ כשמחו בני רה"ר,

אבל כ"ז שלא מחו
אין לב"ד למונעם ,אף שב"ד מחויבים לעשות לבני רה"ר
מ"מ כאן כיון שהמקום של בני מבוי ומה שדוחקים בני
רה"ר להיכנס למבוי שלא כדין הוא לכן די כשהם עצמם

קסב  -א22

 .1הגה :מיהו מבואות קטנים הפתוחים לאותן הפתוחים לרשות
הרבים או לסמטא  -רשאים בני המבוי לעשות להן דלתות )טור ס"ד בשם הרא"ש(.
 .2ויש אומרים  -שאפילו אם פתוח לרשות הרבים וניכר בראשו כמין פתח שיש לו פצימין,
יכולים להעמיד לו דלתות )טור בשם הרמב"ן ונמ"י(.
 .3בני מבוי שהיה במבוי שלהן שכונה בחצר אחד ,ובו בית הכנסת ובית המקווה ,והחצר
סגור בדלתות והמבוי פתוח לרשות עכו"ם ,ובמקום אחר דרים ישראלים שיש להם דרך על זה
המבוי לילך לחצר ההוא לצורך טבילה או תפלה ,ובני המבוי רוצים להעמיד דלתות כדי
לשמור )עצמן( מן העכו"ם הנכנסים  -הישראלים האחרים יכולים למחות בידם ,אע"פ
שרוצים להסיר הדלת מן החצר ולקבעה בראש המבוי זה משורת הדין.
א .אבל אם נתן להם המלך רשות להעמיד דלתות במבוי שלהן  -דינא דמלכותא דינא ,כי
השווקים והרחובות שלהם ויכולים לעשות בהן מה שירצו )תשובת רשב"א(.

.1הרא"ש:

רה"ר מעמידים דלתות.

תוספתא – אין כופים בני המבוי

ב"י – היינו לדעת הראב"ד )שאפילו פתוח מצד
אחד( שבכה"ג שיש לו פצמין לא נקרא מפולש.

זע"ז,,,
משמע שאם רצו כולם כופים לעשות דלת ואין בני
רה"ר יכולים למחות ?
וי"ל דמיירי במבואות הקטנים המפולשים למבואות
המפולשים לרה"ר שאף אם ידחקו רבים ויתפשטו
למבוי הסמוך לרה"ר עדיין לא דחקו למבוי הקטן.

.2רמב"ן:

.3ד"מ)ת' הרשב"א(:

שיש בה בית כנסת ומקווה הפתוחה למבוי שגם בו
גרים ישראל ,והמבוי פתוח שכונת גויים ,ורוצים
לסגור פתח המבוי להינצל מהגויים ויש להם כתב
מהמלך.
וישראל אחרים הדרים מחוץ למבוי רוצים לעכב כיון

דווקא מבוי שפתוח בדופן רביעית כולו

לרה"ר ,אבל אם היה בדופן פצימין ומלבן לעכב רגל
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

שכונה של ישראל
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סימן קס"ב:

דברים שבני אדם כופים זה על זה

שצריכים להיכנס לשכונה כדי להתפלל ולטבול
ועכשיו יצטרכו לעבור שני שערים.
מדינא יכולים לעכב ,אף שהשכונה נעולה )וממילא
מתעכב( מ"מ עכשיו יצטרכו להתעכב בשני מקומות.
ואפילו ירצו להעביר הנעילה מהשכונה למבוי )ואז
יהיה רק פתח אחד נעול( מ"מ יכולים לטעון שעד
עכשיו החזיקו לילך בכל המבוי ועכשיו דלת המבוי
מעכב.
א.זהו משורת הדין ,אבל אם נתן להם המלך רשות
להעמיד דלתות במבוי שלהן  -דינא דמלכותא דינא,
כי השווקים והרחובות שלהם ויכולים לעשות בהן מה
שירצו.

לעשות להם דלתות.
.1
פ"ת)פני יהושע( :היינו בני רה"ר

לא יכולים לעכב

אבל בני המבוי עצמו יכולים לעכב.

מן החצר לקובעה בראש המבוי
.3
ערוה"ש :טעמו ,
א .שכבר החזיקו לילך למבוי בלי עיכוב
ב .שונה נעילת מבוי מנעילת החצר ,שבחצר כשממתינים
לפתיחה עומד במבוי מקום מוגן ,משא"כ בפתיחת
המבוי ממתינים בחוץ מקום פחות מוגן.

קסב  -ב

וכן מבואות המפולשים לדרך עיר אחרת ובקשו בני
אותם מבואות לסתמם  -בני אותם העיר מעכבים עליהם ,ואפילו יש
להם דרך אחרת לעבור משם.
פרש"י :ובקשו בני העיר

אמר רבה בב"ח – מבואות
ב"ב)יב:(.
המפולשים לעיר אחרת ובקשו בני מבואות לסתמן,
בני אותה העיר מעכבים עליהן.
ולא מיבעיא היכא דליכא דרכא אחרינא דמעכבי אלא
אפילו בדאיכא דרכא אחרינא נמי מעכבי .דאמר רב
יהודה אמר רב חצר השותפים שהחזיקו בו רבים
אסור לקלקלו.

– שהמבואות שלה

לסותמן מאחרים.

מעכבים עליהם

– שכבר החזיקו לקצר דרך אותם

מבואות.

מבואות המפולשים
ערוה"ש)נמ"י( :ודווקא כשהחזיקו בדרך זו ברשות.

קסב  -ג

 .1מי שבקש לפתוח פתח במבוי שאינו מפולש  -בני
מבוי מעכבים עליו מפני שמרבה עליהם את הדרך ,א.ואם היה מפולש
) המגיד  -לרה"ר( פותח כל פתח שירצה לכתחילה ,ב.הרמ"ה :ואי אית ליה
דלתות שנועלים בהם בלילה ,כסתום דמי שמרבה עליהם הדרך בלילה.
 .2הגה :וכן מעכבים זה את זה שלא להשתמש במבוי רק בדברים שדרך להשתמש במבואות
)טור בשם הרמב"ם פ"ה דשכנים(.
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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הלכות שותפים בקרקע

סימן קס"ב:

דברים שבני אדם כופים זה על זה

קסב  -ד  .3יש אומרים שהמבקש לפתוח פתח במבוי אחר -
בני מבוי ראשון מעכבים עליו מפני שמרבה עליהם דריסת הרגל של בני
מבוי אחר לבא שם דרך פתחו.
.1ב"ב)יא:(:

יש ריבוי הדרך.
כ"כ הרמב"ם.

בעי ר"ה מרב אמי  -א' מבני מבוי

שביקש להחזיר פתחו למבוי אחר ,בני מבוי מעכבים
עליו ?
אמר לו – מעכבים.

ה"ה – מפולש היינו לרה"ר.
והריטב"א – אינם יכולים לעכב עליו ,שהרי לא
הפקיר ביתו שבני רה"ר עברו דרכו למבוי.
בד"ה :וזה אינו ,שכ"ש הוא :שאם בני מבוי שלו
מעכבים כשפותח למבוי אחר ) (.3בגלל שעוברים
דרכו למבוי ,כ"ש שפותח לרה"ר שיעכבו עליו ,שמ"מ
חבריו ואוהביו יעברו.

מעכבים עליו
√רש"י – בני מבוי האחר מעכבים עליו.
כ"כ רמב"ן )רבותיו(.
והרא"ש)ר"מ( – ל"מ בני מבוי האחר שמעכבים,
אלא אף בני מבוי שלו מעכבים בטענה שמרגיל

דריסת הרגל מהמבוי האחר למבוי זה דרך ביתו .3

1א .מפולש לרה"ר
סמ"ע :ה"ה מפולש לסימטא.
מבוי הראשון מעכבים עליו
.3
סמ"ע :פירוש אף אם פייס בני מבוי השני

כ"כ הגהות ,נמ"י ,רמב"ן.
רמב"ן :להחזיר פתחו – משמע שאף אם יסתום
פתחו במבוי זה יכולים לעכב עליו ,שלמחר יפתח
חזרה ונמצא מרבה עליהם דריסת רגל ,ואם פרץ
פצימיו שרי.

או שהיה

מפולש ,מ"מ מבוי ראשון מעכב.

א.הרי"ף :הא דבני מבוי מעכבים עליו ה"ד
במבוי שאינו מפולש שמרבה עליהם הדרך ,אבל
מבוי מפולש דינו כרה"ר שאין מעכבים עליו ,שבלא"ה

קסב  -ה

היה לו פתח סתום במבוי שאינו מפולש הרי זה פותחו
בכל עת שירצה ,ואם פרץ את פצימיו בני מבוי מעכבים עליו.
ב"ב)יא :(:היה סתום וביקש לפותחו – אין בני
מבוי מעכבים עליו.

נמ"י :היה סתום בחיי האב ולא פרץ פצימיו ונפטר האב
וירש זה הבית ,ואח"כ פרץ פצימיו – לא איבד הבן זכותו
שכבר זכה בד"א לכל פתח.

אמר רבא – ל"ש אלא שלא פרץ פצימיו אבל פרץ
פצימיו מעכבים עליו.

ריב"ש :דווקא שיש לו עדים שהיה פתוח מתחילה
למבוי שאם אין לו עדים אין לו זכות במבוי ובני המבוי
מעכבים עליו לפתוח אף שלא פרץ פצימיו.
כ"פ הסמ"ע.

פרש"י :היה סתום – מקודם היה לו פתח
פתוח וסתמו ולאחר זמן נמלך לפותחו.

פתח סתום
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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סמ"ע :ודוקא שיש לו עדים שהיה פתוח תחילה ,שאל"כ
אף שפרץ פצימיו אמרינן שמא בדין סתם ,א"נ שמא אחר
סתמו בפניו ושתק דהוי מחילה.

קצה"ח :אף בחצר הדין כן ,שכל שלא פרץ פצימיו יכול
לחזור ולפותחו.

פתח פתוח

קסב  -ו

 .1רמב"ם :אחד מבני מבוי שבקש לסתום פתחו
ולהחזירו למבוי אחר  -בני מבוי מעכבים עליו ,שמא יבא עליהם מס
ומתמעט מחלקן מהמס הקצוב על בני המבוי .לפיכך מקום שאין המס
קצוב על בני המבוי ,הרי זה סותם פתחו בכל עת שירצה ) ,נמ"י :ובלבד
שיפרוץ פצימיו שיש לו למבוי זה  ,שאל"כ יכולים למחות בו שמא יחזור לפתוח וירבה עליהם הדרך(.

.1ב"ב)יא:(:

ואכסניא לפי בנ"א מתחלקת.
וגם לגרסה זו אפשר לפרשה כשני שאלות ,וכנ"ד
הרמב"ן והריף.

אחד מבני המבוי שביקש להחזיר

פתחו למבוי אחר ,בני המבוי מעכבים עליו או לא ?
א"ל מעכבין.
אכסניא לפי בנ"א מתחלקת או לפי פתחים ? א"ל
לפי בנ"א מתחלקת.

√אך הרמב"ן)י"מ(  -הכל שאלה אחת היא ,וכך
שאל אחד מבני מבוי ביקש לנעול דלתו במבוי זה
ולפתוח במבוי אחר ,האם מעכבים עליו משום
שאכסניא שהמלך מטיל עליהם לפי בנ"א הנכנסים
ויוצאים במבוי מתחלקת או לפי פתחים – הילכך כל
שלא פרץ פצימיו נותן חלקו עימהם.
כ"פ הרמב"ם.

זו גרסת הגמרא שיש כאן שני שאלות .ויתפרש
לפמ"ש סעיפים ג,ד )רש"י ,רא"ש(
וגרסת הרי"ף מעכבים או לא ,אכסניא לפני בנ"א
מתחלקים או לפי פתחים? א"ל בני מבוי מעכבים,

קסב  -ז11

 .1חמש חצרות הפתוחות למבוי שאינו מפולש  -כולם
משתמשות עם החיצונה והחיצונה משתמשת לעצמה ,וכן השנייה
משתמשת לעצמה ומשתמשת עם החיצונה ואינה משתמשת עם השאר,
נמצאת הפנימית משתמשת עם כולם ומשתמשת לעצמה.
 .2לפיכך אם בעל השנייה בנה אצטבא ) פירוש :מקום צר כאמה וגובה כד' כה'
טפחים שמניחים עליו פרקמטיא למכור ולפעמים יושבים עליו ( כנגד פתחו וסתמו -
אין החיצונה יכולה לעכב עליו ,אבל כל הפנימיות מעכבות עליו ,מפני
שמרבה עליהם את הדרך שהרי מקיפים את האצטבא.
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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 .3הגה :ויש אומרים דאין טענת ריבוי הדרך טענה ,ואין הפנימי יכול למחות בחיצון אלא
אם כן היה כח לפנימי לסתום המבוי שם אם היה רוצה ,אבל בלאו הכי כגון שיש כח לחיצון
להשתמש לפנים ממנו ,אין ריבוי הדרך טענה )ב"י בשם הרשב"א(.

.3רשב"א:

 .0הקדמה:
ערוה"ש :כבר נתבאר

לפתוח פתח חדש למבוי כמו שיכולים לעכב בני
החצר משום ריבוי דרך ,שבמבוי אין טענת ריבו דרך.
מ"מ אם א' החיצוניות פותח פתח לצד פנים
הפנימיות מעכבות עליו ,ולא מפני ריבוי הדרך אלא
משום שאין לחיצון להשתמש במבוי לצד פנים ,ואם
ישתמש נמצא גוזל מהם.

ב )קנו/א,ב( מחלוקת
רמב"ם * ש"פ במבוי שאינו מפולש :
לפי הרמב"ם – אף במבוי יש טענת ריבוי הדרך ,ולכן
אין יכול לפתוח פתח חדש מחצר למבוי.
ולפי ש"פ – אין טענת ריבוי הדרך במבוי.
מ"מ לעניין תשמיש במבוי לכו"ע אין לכל חצר
להשתמש במבוי רק כנגדה ולחוץ )לפתח המבוי ולא
לכיוון פנימה(.

.1ב"ב)יא:(:

.2

חמש חצרות פתוחות למבוי כולן

שהרי מקיפים
סמ"ע :פירוש יצטרכו

דברי רבי.

רשב"א – כולן משתמשות במבוי.

הרי"ף ,הרא"ש:
פרש"י :חמש חצרות

.3

– כנגדה במבוי

וחוצה ולא כנגד הפנימיות יותר.

.2

 -א' מבני המבוי שביקש

לסתום כנגדו )רש"י – להקיף מחיצה סביבות ד"א שכנגד
פתחו( בני המבוי מעכבים עליו מפני שמרבה עליהם
הדרך )שצריך להקיף האצטבה(.

ג

גמ :מקשה על ר"ה ,רק הפנימיים שעוברים עליו
יכולים לעכב אבל החיצוניים שממילא לא עוברים
עליו אין להם טענה )כרבי .(.1

ב

א

והט"ז – לא ידעתי מקור להגה זו ,שהרשב"א לא מיירי
בריבוי הדרך שזכר המחבר )היינו הקפות אצטבא( ,ומניין
שהרשב"א חולק על הקפה ,ובאמת טענה הקפה טענה היא.
ודברי הסמ"ע – לא מובנים ,שמצד הפתח ופנימה לא הוזכר
דין אצטבא.
והגר"א – הגה זו שייכת לסוף הסימן )סעיף ז.(3

√כ"פ הרמב"ם :לפיכך אם בעל השנייה בנה
אצטבא כנגד פתחו וסתמו  -אין החיצונה יכולה לעכב
עליו ,אבל כל הפנימיות מעכבות עליו ,מפני שמרבה
עליהם את הדרך שהרי מקיפים את האצטבא.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

כח לפנימי לסתום

סמ"ע :פירוש כל מקום שיכול הפנימי )א'( לסתום המבוי
ולא יניח לחיצוני ממנו )ב'( להשתמש היינו עד פתח ביתו
)של ד' ,שעד שם יש רשות ל א' להשתמש ולא ל ב'( ,עד
שם ) (יכול למחות בשני )ב ב'( שלא יבנה אצטבא ,אבל
אחר כך לא.
כלומר:

כולן משתמשות עם החיצונה – שהרי לכולם
דרך לצאת לרה"ר ,וכל שיש לו דרך יש לו תשמיש.

)שם( :אר"ה

להקיף האצטבא כשירצה לצאת

מהמבוי לרה"ר.

קי"ל כרבי מחברו.

והחיצונה משתמשת לעצמה

בעל השנייה בנה אצטבא

סמ"ע :נקט "שנייה" ללמדנו תרתי –
א .שהחיצוניות אינן יכולות למחות והפנימית יכולה
למחות.
ב .ומכאן שאם חיצונה בנתה לצד פנים כולם יכולות
למחות.

משתמשות עם החיצונה והחיצונה משתמשת
לעצמה ,והשאר משתמשות עם השנייה והשנייה
משתמשת לעצמה ומשתמשת עם החיצונה.
נמצאת פנימית משתמשת לעצמה ומשתמשת עם
כל אחת ואחת,

אין בני המבוי יכולים למחות זה בזה
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 .1הגה :וכמו שהדין במבוי כן הדין במקומות של בהכ"נ ,לכן עשיר
שיש לו מקומות רבים ,ובני הכנסת באים להוסיף ספסלים בבית הכנסת במקומות הפנויים
כדי להרוויח הצדקה ושיבואו רבים להתפלל ,או שיחידים רוצים לישב באמצע הדרך -
העשיר יכול למחות בטענה שמיצר לו הדרך או מרבה עליו הדרך.
א .מיהו אם יש מנהג בעיר  -הולכים אחריו ,ויכולים בני הכנסת לתקן שכל מי שיש לו
מקום שאינו צריך לו שישכירנו בקצבה הנראה להם.
ב.השמך ת' הריב"ש :ואם רוצים לבנות להם בית הכנסת אחר או יחידים הבאים לבנות להם
בית הכנסת ,אין אחרים יכולים למחות בידם ,והמוחה ראוי לנזיפה.
ג.המשך ריב"ש :ואין להשתמש בבית הכנסת אלא בדבר הנהוג ,לכן אם אלו היושבים במערב
באים להגביה מקומותיהם במעלה על האחרים  -האחרים יכולים למחות ,אבל להגביה מעט
כדי שיזונו עיניהם בענין שלא יהיו נראים גבוהים דזה נהנה וזה אינו חסר ,אינם יכולים
לעכב.
ד .ועיין לקמן סי' קעא סעיף א.

.1

דמ)ת' הריב"ש(:

תשובה :אומנם הריב"ש דימה דין בית הכנסת למבוי  ,אבל
א .יש לתמוה על הריב"ש ,שבאמת יש לחלק בניהם.
ב .אם התשמיש אינו תשמיש גמור אין היחיד יכול לטעון
ריבוי בדרך או טענת דוחק וצר .וק"ו בבית הכנסת
שהוא תשמיש של קדושה וריבוי הוא למעליותא
"אגרא דכלה דוחקא" ושכר פסיעות.
ג .וכ"ש בנדון דידן שאין בדברי היורשים ממש.

עשיר שהיו לו מקומות

רבים בבית הכנסת ומחמת זה נתייקרו המקומות,
ורצו שאר בני העיר להוסיף מקומות וספסלים במקום
פנוי ויצא מזה תועלת הן לצדקה וגם לבאי בית
הכנסת ,והעשיר מעכב בגלל שזה מעכב לו הדרך
למקומו אף שעדיין נשאר מקום.
הדין עם העשיר דדמי למבוי שיכולים לעכב במקום
שמצר הדרך או מרחיק לו הדרך.
ה"ה שיכולים בני בית הכנסת להוסיף ספסלים
באמצע כמו במבוי.

פ"ת)צ"צ( :בית כנסת שנעשו מקומות ישיבה ונשארו
רווחים ,ואח"כ נתרבו הקהל ולא היה מקום אפילו לשכור
ורצו להוסיף ספסלים במקומות הפנויים ,ואותם בעלי בתים
טוענים שמצר להם הדרך ועמידת הסטנדר.
תשובה :כבר דן הריב"ש שאין להוסיף  ,אבל יש לחלק –
א .שאני מבוי שיכולים לעכב לעשות דלת ,אבל בית
הכנסת יכולים לכוף זא"ז לבנות בית הכנסת ,אע"פ
שיש להם כבר בית כנסת אלא שאין מספיק מקום
לכולם ,כ"ש כשאין יכולים להוסיף ספסלים ,ושאני
המקרה של הריב"ש שלא יכלו לכוף זא"ז לבנות בית
כנסת כיון שהיו עוד מקומות )להשכיר( ,אבל אצלנו
אין לו יותר מקומות כלל.
ב .ועוד שבנדון הריב"ש מיירי בעשיר שיש לו הרבה
מקומות בפינה אחת ואין לאחרים שם כלל לכן פסק
שיכול לעכב ,משא"כ בנדון דנן שבאותם רווחים יד
כל הקהל שווה שהולכים משם למקומותיהם ,ולכן
יהיה יתרון למתנגדים.
ג .מה שטוענים על מקום הסטנדר ,מעיקר עשו שלא
כדין אם הרחיקו יותר מהשיעור ,ומה שלא מחו בהם
עד הנה כיון שבלא"ה היתה הרווחה ולכן אין להם
חזקה .ועוד שאין חזקה נגד הקהל .ולכן יתנו להם

א.מיהו יכולים לתקן שכל מי שיש לו מקום ואין
צריך לו שישכיר ויתנו קצבה לשכירות שלא יתייקרו.
ד.הרמ"א)קעא/א( :כן רבים היושבים על
ספסל אחד בבית הכנסת והיושב בראש רוצה
להוסיף עוד מקום אחד אצל מקומו ,והיושב אצלו
רוצה למחות באומרו שעכשיו הוא שני אצל הראש
ואם יוסיף יהיה שלישי ,הדין עמו ויכול למחות
)הרא"ש כלל ה סי' ד( ועיין לעיל סי' קסב ס"ז מדיני
מקומות בבית הכנסת.

להוסיף ספסלים
.1
פ"ת)משאת בנימין( :א' היה לו מקום בבית הכנסת
אצל ארון הקודש מצד צפון וישב עליו יותר משני חזקה.
נפטר לבית עולמו ובניו ירשו המקום .ורוצים הקהל להעמיד
מנורה סמוך למקומו כיון שרבו אנשי בית הכנסת,
והיורשים מוחים שהמקום יהיה צר.
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

7

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

הלכות שותפים בקרקע

סימן קס"ב:

דברים שבני אדם כופים זה על זה

שיעור הראוי להעמדת הסטנדר ובשאר יוסיפו
ספסלים.
ד .ואף אם יטענו שלאלה שאין מקום ) 12במספר(
שישכרו להם הקהל בית כנסת אחרת ,ולמה נפסיד
ההרווחה – אינה טענה.
 .מתוך הקהל של  12לא תמיד ימצא מניין.
 .א"א לעשות בית כנסת בלי רישיון הממשלה.
 .אין הציבור יכולים לעמוד בהוצאה.
ולכן :רשאים להוסיף ספסלים ובלבד שיישאר מקום ראוי
ללכת למקומם ומקום לסטנדר.

מ"א)רא"ם( :ואם יש מקום לכולם בבית כנסת אסור להם
להיפרד.
ות' הרדב"ז – כ"ז בזמן שכולם לב אחד אז קילוסן עולה
יפה ,אבל אם יש פירוד לבבות והם במחלוקת ומתקוטטים
זה עם זה יותר טוב להם להיפרד.
כ"כ תח"ס.
פ"ת :אנשים שנפרדו מבית כנסת להתפלל בנפרד וכעת
תובעים חלקם מההכנסות והספרים וכלי הקודש מבית
הכנסת הישן –
כתב הבאר יצחק – כתב המ"א שאם יש מקום לכולם
בבית כנסת אסור להם להיפרד ,וכן מצאתי בפחד יצחק
שאם הפירוד יזיק לבית כנסת הישן יכולים לעכב שלא יבנו
בית כנסת אחרת.
ולכן אם נחלקו מחמת מחלוקת )שלא עשו כדין( כל
ההקדשות יינתנו לכת הגדולה ואפילו מה שתח"י הקטנה
מוציאים מהם .ואם נחלקו מחמת שלא היה מקום יחלוקו.

להוסיף ספסלים.
נתיבות :אף להרמ"א שהביא

סברת הי"א )רשב"א(
שאין טענת ריבוי דרך טענה מ"מ כאן היא טענה מפני
שמצר להם הדרך.
ודווקא בית כנסת שקיים ,אבל אם נשרף ובונים מחדש
יכולים ז' טובי העיר להגדילו ולהרבות מקומות ואין
לראשונים טענה רק על שינוי המקום החרב.

ב.
פ"ת:

לבנות בית כנסת ,,,אין יכולים לערב
להיפרד מבני הכנסת

קסב  -ז33

 .1וכן בעל השנייה שפתח לחצירו פתח שני בינו ובין
החיצונה  -אין החיצונה מעכבת עליו ,שאין לה להשתמש אלא מפתחה
ולחוץ .אבל אם פתח הפתח שני בינו ובין השלישית )הפנימית(  -הפנימית
מעכבת עליו ,שאין לו להשתמש במבוי אלא מפתח חצירו הראשון ולחוץ,
וכן הדין בכולם.
 .2הגה :ויש אומרים  -דכל כנגד חצירו יש לו רשות לפתוח בין כלפי חוץ בין כלפי פנים,
ולכן יכול למחות גם כן על מי שבא לסתום נגד חצירו ,אע"פ שהוא לפנים מפתח חצירו )טור
בשם הרשב"א והרמ"ה(.

.1

בינה לבין החוץ ] שאז היא )ב (.והפנימיות )ד,ה(.
שותפים בשימוש [  .אבל מפתחה ולפנים אסור ,לפי
שאסור לה להשתמש פנימה מפתחה ] ג' ד' יכולות

רמב"ם :וכן בעל השנייה שפתח לחצירו פתח

שני בינו ובין החיצונה  -אין החיצונה מעכבת עליו,
שאין לה להשתמש אלא מפתחה ולחוץ .אבל אם
פתח הפתח שני בינו ובין השלישית  -הפנימית
מעכבת עליו ,שאין לו להשתמש במבוי אלא מפתח
חצירו הראשון ולחוץ ,וכן הדין בכולם.
כ"כ הרא"ש והרמ"ה.

לעכב [.

מבוי

מותר

פירש הכסף משנה :כיון שהשנייה יכולה
להשתמש מפתחה ולחוץ הרי רשאי הוא לפתוח

א
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

פתחים חדשים

8

ב

אסור

ג

יח ִתי:
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ד

הלכות שותפים בקרקע

סימן קס"ב:

דברים שבני אדם כופים זה על זה

ראובן

הרמ"ה )ע"פ פירוש הט"ז( :אפילו חצרו של פנימי
באמצע המבוי אלא שמחצרו ולפנים אין עוד חצרות
פתוחות – הרי כולן ברשותו ויכול לסותמו כיון שאין
אדם יכול לעבור שם.

יכול ראובן לעשות כותל מפתחו עד כותל שכנגדו
וסותם כל אותו מקום ,אע"פ שהוא כנגד חצרו של
שמעון )שהרי שמעון ממילא לא יכול להשתמש בקטע

הטור – מיירי שגם מהצדדים )קירות  (1:2הם שלו
עד מקום שסותם.

זה(.

√והטור – ולא נהירא שייקח מה שכנגד חצרו של
שמעון ,שהיום או מחר ירצה שמעון לפתוח פתח
פנימה יותר מפתח ראובן.

1
2

] פירוש שמעון יכול לפתוח פתח אף פנימה מפתח ראובן
כל שהוא כנגד חצרו [.

וי"א
.2
ערוה"ש :שיטת
אבל הר"י ברצלוני

הרא"ש והטור שחולקים על הרמב"ם
והמחבר ס"ל – שרשאי לפתוח עוד פתח כנגד כל החצרו בין
כלפי חוץ בין כלפי פנים ויכול להשתמש במבוי כנגד כל
חצרו אף הלאה מפתחו.
ולפ"ז :יכול למחות אם כנגדו יבוא לסתום המבוי כנגד חצרו
ולפנים ,כיון שיש לו רשות להשתמש כנגד כל חצרו ,כמ"ש
הטור ).(.2

– יכול לסתום אע"פ שאין

הצדדים )הקירות( שלו.

.2הר"י ברצלוני:

אם יש לראובן פתח לאורך

המבוי בצד צפון ולשמעון חצר בדרום אלא שפתחו
של ראובן פנימי יותר –

שמעון

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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יח ִתי:
ש ָ
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הלכות שותפים בקרקע
סימן קס"ג:

דברים שבני העיר כופים זה את זה

סימן קסג :דברים שבני העיר כופים זה את זה .
ובו ו סעיפים

קסג  -א11

) ב"ב :ז ,ח ,נה( .

 .1כופין בני העיר זה את זה
המרובים( לעשות חומה דלתים ובריח לעיר ,א.תוספתא :ולבנות להם בית
הכנסת ,ב.רמב"ם :ולקנות ספר תורה נביאים וכתובים כדי שיקרא בהם
כל מי שירצה מן הצבור.
)רי"ו :אפילו מיעוט כופין את

.2
 .3ועין באו"ח סימן נ"ה דין שכירות חזן לבני העיר ,גם סימן נ"ג שם.
 .4וכופין בני העיר זה את זה להכניס אורחים ולחלק להם צדקה וליתן בתוך כיס של צדקה
הגה :והוא הדין לכל צרכי העיר.

)מרדכי ותשובת מיימוני(.

.1ב"ב)ז :(:משנה

רי"ו – ואפילו מועטים כופים את המרובים.

– כופים אותו לבנות לעיר

חומה דלתות ובריח.

1ב .כדי שיקרא בהם
סמ"ע :לדידן שספרים מצויים לא כופים אלא על ס"ת,

רשב"ג אומר – לא כל העיירות ראויות לחומה )רק
הסמוכה לספר ,ורבנן ס"ל – אף שאינה סמוכה לספר
פעמים קורה ובאות חיילות(.

מ"מ משום ביטול תורה כופה ב"ד לבני העיר להשאיל
ספרים ללמוד בהם.

הר"ן)הרי"ף( :אין הלכה כרשב"ג.
כ"ד הרמב"ם ורי"ו.

קסג  -א22

 .1הגה :וע"ל )ד ,ז/יב(  -בני העיר שיש להם דין עם יחיד אם
יכולים לדונו ,ואם נקראים מוחזקים.
 .2דין שכירות למניין ע' באו"ח )ס"ס נ"ה(.
.3הרא"ש :ועל הוצאות שהוציאו לבער מסור  -כל הדרים בעיר חייבים ליתן לזה.
.4ת' מהר"ם :כל צרכי ציבור שאינן יכולים להשוות עצמן  -יש להושיב כל בעלי הבתים
הנותנים מס ,ויקבלו עליהם שכל אחד יאמר דעתו לשם שמים ,וילכו אחר הרוב ,ואם המיעוט
ימאנו ,הרוב יכולים לכוף אותן אפילו בדיני עכו"ם ולהוציא ממון על זה והם צריכים לתת
חלקם ,והמסרב מלומר דעתו ע"פ החרם בטילה דעתו ,ואזלינן בתר רוב הנשארים האומרים
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

1

יח ִתי:
ש ָ
ָ
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הלכות שותפים בקרקע
סימן קס"ג:

דברים שבני העיר כופים זה את זה

דעתן )תשו' מוהר"ם והגמי"י(.

.5

ועיין ביו"ד )רנ"ו( אימת חייב ליתן לכיס של צדקה.

.1שו"ע)ז/יב(:

ישב שם ט' חדשים היו כופין אותו ליתן צדקה
לקבורה שקוברים בה את העניים ועושים להם כל
צרכי קבורה שקוברים.
במה דברים אמורים בבא לגור ואומר שאינו רוצה
להשתקע אבל אם בא לעיר כדי להשתקע היו כופין
אותו מיד )וכן בני עיר חדשה היו כופין זה את זה מיד

לפיכך בני העיר שנגנב ספר

תורה שלהם ,אין דנין אותו בדייני אותה העיר )לפי
שהם נוגעים בדבר(.

.2או"ח)נה/כב(:

לא

היו

כופין

להשכיר

להשלים מנין כי אם בימים הנוראים ,וכגון שאין
חסרים כי אם אחד או שנים ,אלא אם כן מנהג קבוע
ומפורסם בעיר לכוף להשכיר אפילו בחסרון ג' או ד'
אם יש מנין מיושבי העיר כופין לשכור חזן:
הגה וכן במקום שאין מנין תמיד בבהכ"נ כופין זה את
זה בקנסות שיבאו תמיד מנין לבהכ"נ שלא יתבטל
התמיד )תשובת ריב"ש סימן תקי"ח(.
וע"ל ריש סי' ק"ן אם כופין זה את זה לבנות בית
הכנסת:

.3הרא"ש:

)מהרי"ק שורש י"ז(.
וי"א שבזמן הזה משערים לכל בשלושים יום )סמ"ק וכל
בו(:

יש להושיב על בעלי בתים.
.4
פ"ת)נו"ב( :טובי העיר אין יכולים לתקן

תיקון חדש
בעסקי המיסים ,שבעניין דבר חדש אין להם יתרון משאר
העם ,ומה עוד שבענייני מיסים ז' טובי העיר נוגעים בדבר,
ולכן צריך להושיב כל בעלי הבתים נותני המס.

ועל הוצאות שהוציאו לבער מסור -

פ"ת)חת"ס( :הטיל השר מס חדש ולכן הוזמנו בעלי
הבתים לאסיפה אך באו רק  30והחליטו החלטות ברוב
קולות .לבסוף ערערו אלו שלא היו באסיפה – ההחלטות
קיימות ,כיון שהכריזו ולא באו הוי כמוסרים כוחם לאותם
שבאו ,אף שההחלטות היו רק ברוב קולות.

כל הדרים בעיר חייבים ליתן לזה.
כ"כ לקמן שפח/טז :הוצאות שעשו לבער מוסר ,כל
הדרים בעיר חייבים לפרוע בהם ,אפילו אותם
שפורעים מס במקום אחר.

.5

יו"ד)רנו/ה(:

מי שישב במדינה ל' יום כופין

אותו ליתן צדקה לקופה עם בני המדינה.
ישב שם ג' חודשים היו כופין אותו ליתן לתמחוי.
ישב שם ו' חדשים היו כופין אותו ליתן צדקה בכסות
שמכסים בה עניי העיר.

קסג  -ב11

 .1הרי"ף)תוספתא( ,רמב"ם :מי שיש לו חצר בעיר אחרת
 בני העיר משעבדים אותו לחפור עימהם בורות שיחין ומערות ואמתהמים ,אבל בשאר כל הדברים אין משעבדים אותו.
א.וכל הדר בעיר י"ב חדשים או שקנה בה בית דירה  -נותן עם בני העיר
בכל הדברים הצריכים לתיקון החומה ודלתות ושכר הפרשים והשומרים
את המדינה ,וכיוצא בדברים אלו ששומרים העיר.
 .2הגה ריב"ש :ודוקא בסתם ,אבל אם ידענו שרוצה לקבוע בעיר מיד הוי כאנשי העיר.
א.ד"מ)אחרונים( :ויש אומרים דאם שכר בית דירה כל ששכרה לי"ב חדש הוי כאנשי העיר
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

2

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

הלכות שותפים בקרקע
סימן קס"ג:

דברים שבני העיר כופים זה את זה

מיד
ב .ויש אומרים דבעינן קנה דווקא להשתקע )מרדכי( ,ג.ריב"ש :ויש אומרים אפילו לגור.
.3ריב"ש :ולכולי עלמא אם נפל לו בית בירושה או במתנה אינו כלום.
)ריב"ש(.

.4

מרדכי:

מיהו אם יש מנהג הולכים אחריו.

1א.ב"ב)ז :(:משנה

שרוצה לקבוע בעיר.
.2
סמ"ע)הר"ן( :מי שנשא אישה

– כמה יהיה בעיר ויהא

כאנשי העיר ? י"ב חודש.
קנה דירה הרי הוא כאנשי העיר.

במקום אחר ,אינה
הוכחה שרוצה לגור שם ,ואינו כבני העיר לכופו לדין בפני
ב"ד המקומי.

נמ"י :קנה דירה – והוא שדר בה.

פרש"י :כאנשי
יב"ח – אבל לעניין צדקה אף קודם.

העיר – לשאת עימהם בעול.

.3

נפל לו בית בירושה

סמ"ע:

טעמו – כיון שלא טרח בה ליכא גילוי דעת.

.4

יש מנהג

ש"ך:

חוזר על י"א לעיל ).2א.ב(.

קסג  -ב2

2
 .1הרמ"מ :ויש אומרים דכל זה במס קצוב ,אבל כשאינו קצוב מיד
כששוכר בית חייב ליתן גם הוא ,דעושה עין )נחשב בעיני המושלים כבן העיר לעניין המס( כמו שאר בני
העיר ואיכא למימר דמתרבה המס בשבילו )מוהר"ם מירזבור"ק ותוס' ומרדכי והרא"ש( ,א.נמ"י :ויש
חולקין.
.2מהרי"ו :והא דמהני אם דר שם י"ב חדש ,היינו שנתעכב שם שלא מחמת אונס אבל אם
נתעכב שם מחמת אונס כגון שחלה או כדומה לזה לא ,ומיהו אם הרוויח שם צריך לתת מס
לפי ענין ההרווחה כמו שנתבאר לעיל סי' קנו.
.3מהר"מ מירזבורק :מי ששהה בעיר שנים רבות ולא תבעו ממנו מס לא הוי מחילה,
ולכשיתבעו ממנו צריך לתת למפרע.
א.מרדכי :כל מס שהושם על בני העיר אין אדם יכול לפטור עצמו ממנו בצאתו העיר אחר
שהושם המס.
ב.הגמ"ר :ואפילו אחר שנתנו לשר חלקם ,אם השר כופר צריכים לחזור וליתן.
ג.מהרי"ק :ואם יש להם חילוקים עם בני העיר צריכים לחזור למקומם ולדון עימהם.
ד.תה"ד :ואם נהגו בענין אחר הכל כפי המנהג.
כגון שחלה.
.2
סמ"ע)מהר"ם מריזבוק( :עיבור האישה אינו אונס,

להישבע אך יתנו חרם.
ועוד)שם( – טעמו  ,הקהל שאחד דר אצלם או נושא ונותן
)וצריך להשתתף בהוצאות( צריך הקהל להביא ראיה או
להישבע שאל"כ ישבע הנתבע ויפטר.
כ"כ הש"ך.

שלפעמים נשים בחודש ז ,ח רוכבות והולכות בדרך .ואם
אמר שהקהל הרשוהו לדור שם עד אחר הלידה א"צ
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

3

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

הלכות שותפים בקרקע
סימן קס"ג:
ולא תבעו ממנו מס
.3
ח' רעק"א)צ"צ( :ואם תבעו

דברים שבני העיר כופים זה את זה
סמ"ע :מרדכי – ואף שיצא לא"י צריך לתת חלקו.
כ"כ מהרי"ק.
ותה"ד כתב – ואם יהיה מס חדש )על תקופה קודמת( תוך ל'
יום לצאתו מהעיר – צריך לתת לזה.
כ"כ הש"ך

ממנו על שנה )ולא

יותר( הוי מחילה על שנים שעברו.

בצאתו מן העיר

א.

קסג  -ג11

 .1כשגובים מאנשי העיר לבנות החומה ,גובים
לפי קירוב הבתים לחומה כל הסמוך לחומה נותן יותר.
 .2ויש אומרים שגובים לפי הממון ,ואחר שחלקו לפי הממון גובים גם כן
איזה בית קרוב לחומה הוא פורע יותר.
כיצד :ב' בתים שווים בקירוב זה בזה ,ויש בהן ממון בשוה ,פורעים
בשוה ואם יש בית קרוב לחומה ואין בו ממון ,ואחד רחוק ויש בו ממון,
אין גובים מהקרוב כלום ,כיון שאין לו על מה לחוש.
.3הגה הרא"ש :כל מה שגובים לפי הממון הולכים אחר רוב הממון ,והעשירים שהם מיעוט
נפשות הם חשובים רוב בענין זה.
א.ולכן פסק מהרא"י )ת"ה סי' שמד( על ה' אנשים בעיר אחת ומהן ב' אחין תקיפים ועשירים,
ורוצים שהם יבררו שנים שיש שייכות להן  -שהדין עימהם.

 .4ואם שני בתים יש בהם ממון בשוה ואחד רחוק ואחד קרוב ,הקרוב
יתן יותר מהרחוק.
.0ב"ב)ז:(:

להלכה:

שאל ר"א את רבי יוחנן – כשגובים

.1

לפי נפשות גובים או לפי שבח ממון גובים ?
אמר לו – לפי ממון.

לחומה .כ"ד הרמב"ם.

איכא דאמרי :לפי קירוב בתים גובים או לפי ממון
גובים ? אמר לו – לפי קירוב בתים גובים.

.2

וכתב ר"י :ה"ה לכל דבר שמירה ,כגון דלת ושער
ובריחים לעיר.

לפי קירוב בתים.
הקרוב לחומה צריך לחומת העיר יותר

מהרחוק.
ב"י – ונ"ל הטעם ,כשהעיר פרוצה ליסטים שבאים
פושטים תחילה בבתים החיצוניים ,ולכן הם צריכים
שמירה יותר מהפנימיים.
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

אבל הרא"ש)ר"י הלוי(

– שני הלשונות לא

חולקים ,ולכו"ע אין גובים לפי נפשות אלא לפי שבח
ממון ,ול"ב בא להוסיף שהרי שבח ממון גובים לפי
הקירוב.
שהרי אם שני בתים שווים בקירוב גובים מהם לפי
ממון.
וכן אם יש בית קרוב ואין בו ממון ,וכי גובים ממנו
כלל ,הרי אין לה ממון ואין לה לחשוש מליסטים,
שהרי לפי ממון הולכים ובנוסף אף לפי קירוב בתים,
ומתחלקים תחילה לפי ממון ואח"כ לפי קירוב בתים.

פרש"י :כשגובים – לחומת העיר.

רש"י:

הרי"ף

– כתב רק ל"ב ,לפי קירוב הבתים

.4
4

כגון:

שתי בתים שיש להם ממון שווה ואחד

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

הלכות שותפים בקרקע
סימן קס"ג:

דברים שבני העיר כופים זה את זה

קרוב יותר ,הקרוב נותן יותר.
כ"כ התו"ס)ר"ת( ,רשב"א.

.3

הממעיט" בקורבנות )בקורבן עולה ויורד :פרים או תורים
או מנחה(.
ואף מ"ש הרא"ש בתשובה שהולכים אחר רוב הממון כבר
פירשו הסמ"ע שאין העניים יכולים לגזור על העשירים אבל
גם העשירים לא יכולים לגזור על העניים.

הולכים אחר רוב הממון

פ"ת)צ"צ( :בחרו הקהל מתוך ג' רב אחד ,ואם לא יבוא
יבחר השני ואם לא השלישי .הסכים הראשון ובא לכמה
ימים והלך ,ורוצים לחזר אחר השני ,אך יש חלק מתנגדים
שכבר בטלה הסכמה זו כיון שכבר בא הראשון.
תשובה :כיון שכבר בא הראשון לכמה ימים שוב בטלה
בחירת השאר ואפשר שוב לבחור רבנים אחרים ,שהרי לא
תלו הדבר באם יישאר רק באם יבוא וכבר בא.

סמ"ע :צ"ע ,שבתשובת הרא"ש לא סתם בלשון הזה,
אלא ששאלוהו על קהל שרוצים להטיל חרם והמועטים
שהם עשירים רוצים למחות –
והשיב "כיון שהחרם לצורך ממון הולכים אחר רוב הממון,
ולא יתכן שרוב נפשות שנותנים מיעוט המס יגזרו על
העשירים".
וי"ל שכוונתו שהולכים אחר רוב ממון לעניין שהקהל לא
יוכלו לגזור חרם ,אבל לא לעניין שעשירים יוכלו לגזור
חרם על רוב הקהל .וגם ס"ל שחשיבות כמחצה ולא רוב
וצריכים להתפשר יחד.
וצ"ע .

לכן פסק מהרא"י

א.
סמ"ע :הרמ"א לא דקדק בלשונו ,שמלשון מהרא"י צריך
עוד תנאים
א .רק כשהרוב לא מהעשירים .
ב .עשירים בינוניים שלא תקיפים לא עושים כן.
ג .דווקא בעשירים שאינן בעלי תחבולה אלא אנשי אמת.
ד .המילה "לכן" לא שייך כאן ,שהרי הטעם אינו לפי מה
שפסק הרא"ש שחשובים עשירים לרוב )אלא בגלל
שתקיפים וכולם ישמעו להם(.

חשוב רוב בעניין זה.
פ"ת)צ"צ( :קהל שמנהגם היה שבוחרים רב וחזן ושמש
וגבאים ודיינים ע"פ הסכמת הקהל ,ועתה רוצים מקצת
נכבדי הקהל לתקן שמהיום והלאה לא יהיה ע"י כל פורעי
המס אלא רק ע"י שיש להם מעשה )ת"ח או עשירים( ,לפי
שרוב צרכי הקהל הוא על עסק וממון ואיך יתכן שדעת העני
תהיה שקולה כדעת העשיר.
והעניים טוענים למה יגרע כוחם שגם הם פורעי המס ,וקשה
להם המעט שנותנים יותר מהעשירים שנותנים הרבה.
תשובה :טענת העניים צודקת ,שנאמר "אחד המרבה ואחד

.4

שני בתים שיש ממון שוה.

סמ"ע :אף שאין ממונם שווה אלא לאחד יש יותר מהשני
)אבל לשניהם יש ממון( הולכים לפי שומת ממון ושומת
בתים.

קסג  -ג22
 .1הרא"ש)הר"י מיגאש( :ודוקא כשיש שלום בארץ
ואיכא אימת מלכות ,אבל בזמן שיש מלחמה והמלכים מתגרים זה בזה,
לא איכפת לן בקירוב בתים כלל ואין גובים אלא לפי שבח הממון.
א .ואם באים על עסקי נפשות גובים אף לפי שבח נפשות ,החצי לפי
ב .והאי שבח ממון דווקא ממון
שבח ממון והחצי לפי נפשות.
שמיטלטל )שיש לחוש עליו ,אבל ממון שאינו מטלטל אין גובים ממנו כלל שאין לחוש ,ואם יש לחוש לגזלות קרקעות
וחצרות ולשריפת בתים – גובים לפי כולם(.

.2

הגה:

תו"ס ,רא"ש ,מרדכי:

וכן אם טעו חבורה ההולכת במדבר ואיכא סכנת נפשות -

גובים אף לפי הנפשות.
 .3וכל מה שמעלילים עובדי כוכבים על ישראל שמדות ואפילו מענין אותו בייסורים:
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

5

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

הלכות שותפים בקרקע
סימן קס"ג:

דברים שבני העיר כופים זה את זה

א.י"א  -שגובים כפי הממון של ישראל
ב.ויש חולקין  -וסבירא להו שכל שיש בו סכנת נפשות ,ואפילו רק ציוו שלא למכור
לחם ליהודים או אסרו השחיטה וכדומה ,גובים לפי נפשות )תש' רשב"א(.
ג.ולי נראה  -שדנים בזה לפי ענין הנראה לדיינים ) ש"ך – שהעלילות אינן תמיד שוות ,פעמים עבור ממון
ופעמים עבור נפשות(.
)הרא"ש(.

.1

הדרך )שהם גם מפני סכנת נפשות( ,מחשבים לפי ממון ולפי
נפשות ואל ישנו ממנהג החמרים.

אבל בזמן שיש מלחמה

סמ"ע :טעמו – שבזמן שלום האומה נגד ליסטים ודרכן
לשלול מהבתים הסמוכים לחומה ,משא"כ בזמן מלחמה
החיל הגובר נכנס לכל העיר ושולל שללה מ"מ נפשות מניח
לעובדו ולעלות מס .ואם באים על עסקי נפשות שאז גם
הורגים גובים לפי שניהם.

כל מה שמעלילים.
.3
פ"ת)נו"ב( :מס כללי שהטיל

המלך על כל היהודים
במדינתו  ,יש לגבותו חצי לפי ממון וחצי לפי נפשות.
לפי נפשות – שהמס הוא על שכר הדירה שאנו גרים
בארצם.
לפי ממון – שנותנים לנו לעסוק במשא ומתן.

טעו  ,,,במדבר.
.2
שו"ע)ערב/טו( :שיירא שחנתה

במדבר ועמד עליה
גייס לטרפה ופסקו עם הגייס ממון ,מחשבים לפי ממונם
ואין מחשבים לפי נפשות ,ואם שכרו תייר לפניהם להודיעם

קסג  -ג33

 .1מרדכי :שומרי העיר ששומרים בעצמן בלילות ונתפשרו עם
המושל לתת קצבה לשנה )שחיל המלך ישמור(  -גובים לפי ממון ,אע"פ שמתחלה הוצרכו לשמור
בשוה.
א.תה"ד :ודוקא בכה"ג ,אבל אם העכו"ם עדיין שומרים והיהודים שוכרים שנים או שלשה
לשמור במקומן  -עדיין אקרקפתא דגברא )על ראש האנשים( מונח ,וגובים בשוה הן דל הן עשיר.
.2מרדכי :וכשגובים לפי ממון אין חילוק בין ממון שלו או ממון אחרים שעסק בהן ,ואפילו
נהגו שלא ליתן מהם יכולים לשנות ולקצוב ליתן מהם מכאן והלאה.
א.מרדכי)ר"ת( :ויש חולקים וסבירא להו דאין צריך ליתן ממון אחרים ,ואם מתייראים
שעושים להם עין יגידו למלך ,והמנהג כסברא הראשונה.
גובים לפי ממון אע"פ שמתחילה
.1
פ"ת)ת' צ"צ( :חיל המלך שבא לעיר בדרכם למלחמה

תשובה :כיון שזה אינו להצלת נפשות גובים לי ממון ,ומ"ש
בב"ב)יא (:אכסניה לפי בנ"א מתחלקת לאפוקי שאינה
מתחלקת לפי פתחים אלא לפי ממון.
ואין לומר כיון שאם לא היו מתפשרים היו מתחלקים לפי
בעלי בתים ולא לפי ממון ,גם עכשיו יתחלקו כן ! זה אינו,
שהולכים לפי עכשיו .כ"פ ת' שם יעקב.

ובאו לחנות שם ,ונתפשרו הקהל עם המושל שלא יעשה
אכסניה בבית היהודים ,אך גובים הממון לפי ממון או לפי
בעלי בתים או לפי בתים ?

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

6

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

הלכות שותפים בקרקע
סימן קס"ג:

דברים שבני העיר כופים זה את זה

קסג  -ג44

 .1מרדכי :ומי שיש לו בידו עיסקא מאחרים יתן המקבל מפלגא,
והנותן פלגא ,א .וכן צריכים לתת ממה שיש לאישה בלא בעלה ב .או לבניו או בנותיו
הקטנים.
 .2רשב"א,תה"ד :אם היו רגילים תחילה לתת )המס( ע"פ הערכה  -יכולים לשנות ולתקן ע"פ
השבועה ,דהוו כשותפים זה עם זה שיכולים להשביע אחד את חבירו בשבועת השותפים.
א .רשב"א :ואם כולן נותנין ע"פ השבועה ואחד אומר איני נשבע אלא העריכו אותי בכל מה
שתרצו  -יש אומרים דאין שומעין לו) .לאפוקי הרא"ש(.
 .3ת' הרשב"א :ואם שמו המס על כל אחד מהם מה יתן והתחילו לגבות ,מאותה שעה הוי על
כל אחד כחוב ,ואפילו העני אח"כ חייב ליתן מה שפסקו עליו .וכן אם היה עני והעשיר
הולכים תמיד אחר זמן הגבייה.
 .4ריב"ש :מיהו מי שבא לעיר בין הזמן שנתחייב במס ההוא ובין זמן הגבייה  -יש אומרים
דאין צריך ליתן המס ההוא מאחר שכבר נתחייב ואין רשות ביד הקהל להתנות שיתנו.
א.הרא"ש :מיהו יש אומרים דאם המס ההוא תועלת הבאים חייבים ליתן חלקם.
1א .ממה שיש לאישה
ש"ך :ובתשובת נ' לב – אין לתת מנכסי מלוג סכומים.

שהיה עשיר ,אלא לפי עכשיו.
והט"ז – הסמ"ע הבין שתלוי הדבר בתרתי :שימת המס
והתחלת הגביה מאיזה אנשים.
וזה אינו – אלא תלוי רק בשימת המס ,שהרי בהמשך ת'
הרשב"א תלה הדבר בשימת המס ,וכן בת' אחרת.
ומ"ש התחלת הגביה היינו משעה שמוטל עליו המס לגביה,
היינו שעת פסיקת המס ,שזה קרוי גביה ,לאפוקי אם קבעו
על הקהל שיסלקו סך מסוים בזמן שיקבעו ,בזה ודאי תלוי
בהערכה שישומו באותו זמן ,משאכ"כ שקבעו להתחיל
לגבות מיד.

ולא חולק על הרמ"א ,דהרמ"א מיירי במעות שאין לבעל
רשות )כגון שנתנו לה במתנה ע"מ שאין לבעלה רשות בהם,
ולכן גובים ממנה(.

ב .או בנותיו.
סמ"ע)מהר"ם מריזבורק(:

מי שהניח מעות ביד
שליש לנדוניה של בתו אם יגמרו השידוך לתת לחתן –
צריך לתת מהם.
כ"פ הש"ך.

א"צ ליתן למס.

א.
ט"ז :פירוש שיהיו הקהל חייבים חוב קודם שזה בא לעיר,

2א .העריכו אותי ,,,אין שומעים לו.
סמ"ע :לפי שיכולים לומר לו "אין אנו יכולים לעמוד על

ובשעה שבא עשו גביה )שומא והערכה( – אין זה חייב כיון
שעיקר החוב לא שייך לו.
וסיים הרמ"א – שאם היה המס תועלת הבאים חייב לתת
עמיהם אע"פ שהחוב כבר היה.
וכ"כ הרא"ש – אם המס הוא תועלת גם להמשך חייבים
כולם לפרוע אף אלו שהיו פטורים בתחילת המס )מי שלא
היה בעיר ,או שהיו עניים והעשירו( ,ויתנו לפי ערך תועלת
מאותה נתינה.

הערכתך"

.3

ואם שמו מס ,,,הוי כחוב.

סמ"ע :ת' הרשב"א – משעה שפסקו המס על הקהל
והתחילו לגבות מהקהל ,מאותה שעה ואילך נתחייב ראובן
מה שמגיע לחלקו )מאותו המס( ואף שהעני קודם שגבו
ממנו.
ועפ"ז פסק הרמ"א כאן.
ויש לדקדק ממ"ש מאותו מס  ,שדוקא על אותו מס אם כבר
התחילו לגבות נעשה חוב אף שהעני ,אבל שאר גביות
שגובים אח"כ במשך השנה א"צ לתת לפי הערכה בשעה

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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קסג  -ג55

 .1תה"ד ,מהרי"ו :וכל ענייני מסים הולכים אחר מנהג הקבוע
בעיר שעשו כן ג' פעמים אע"פ שהוא מנהג גרוע אין מדקדקים בענייני המסים .
 .2מהרי"ק :קהל שהלוו לשר ואמר לנכות להם בענייני המסים ,ואחר כך לא רצה ונתייאשו
מן החוב ,ואחר כך קם בנו תחתיו וניכה להם ,הקהל הוו כזוכים מן ההפקר ,ואין צריכים
לשלם חלק לאותן שהיו עשירים בזמן ההלוואה וירדו מנכסיהם.
 .3תה"ד ,מהרי"ו :מי שיש לו חובות על אחרים אם ראויים ליפרע  -נותן מהם ,וכן אם
נתחייב לאחרים מנכים לו אם יצטרך לשלם.
 .4תה"ד :,אין צריכים ליתן מריבית שעלה על משכונות כל זמן שלא נזקף עם הקרן ,וכן
שכירות שלא בא ליד בעליו.
א .תה"ד ,רא"ש :וכן אין נותנים ממעות המיוחדים למצווה או לצדקה ,אם אין לו הנאה מהם,
אבל אם יש לו הנאה מן הריווח או לזרעו אחריו נותן כפי הנאה שבהן .
 .5מי שיש לו פקדון ביד אחרים ואינו נושא ונותן בו.
א .תה"ד :יש אומרים  -שחייב ליתן מהם מס אף על פי שנותן גם כן במקום שהפקידן.
ב .ת' הרשב"א :ויש חולקין.
ג .מהרי"ו :ולכו"ע אם היו לו קרקעות במקום אחר אינו נותן מהם כלום.
 .6מהרי"ו :ובמקום שנותנים ע"פ הערכה  -אינו יכול לומר שטעו ,אבל אם נותנין ע"פ
השבועה י"ל שטעו.

.5

מנהג הקבוע בעיר
.1
פ"ת)ת' נו"ב( :מנהג שנהגו

סמ"ע :תה"ד הביא שני דעות
ולחולקים אם סגר ממונו ונתנו ביד נאמן א"צ לתת ממנו מס,
אא"כ הוא עשיר מופלג שאז עין השלטון בכל עניין.
מ"מ להלכה יתן מס אף על הפיקדונות שלשלטון לא משנה
אם הוא מרוויח מהם או לא.
והש"ך – בת' הר"ן משמע שנוהגים כיש חולקים.
ופ"ת)ת' שב יעקב( – להלכה כדעה ראשונה ,שאף על
פקדון ביד אחרים חייב במס.
כ"פ  :הר"מ מריזבורק ,מהרי"ל ,מהרי"ו ,מהרא"י וד"מ –
לכולם נותנים מס אף על ממון שחוץ למדינה.
ואף שהרשב"א ומהרי"ק – פוטרים ,מ"מ הם המיעוט.
ועוד שהקהל יכולים לומר קים ליה שחייב.
ועוד כשיש תביעה של הקהל ,תחילה יש לפרוע חובו ואח"כ
לערער ,ונמצא שהקהל מוחזקים.
ועטרת צבי  :פסק שיעשו פשרה שיתן חציה.

שבוחרים שמאים
שיעריכו את בני העיר )לעניין מיסים( ומעריכים אף
קרוביהם ,כיון שרובם קרובים זל"ז .וקמו מערערים על זה
יכולים להישאר על מנהגם.

.2

נתייאשו מהחוב

כ"כ מהרי"ק – דמהני ייאוש בחוב.
אבל הג' הט"ז – לא מהני ייאוש בחוב ,ק"ו מאבדה שבא
לידו ברשות אם בא לידו לפני ייאוש אף שאח"כ נתייאשו
הבעלים צריך להחזיר ,א"כ ה"ה בפריעת בע"ח שהוא
מצווה.
אבל קצה"ח – ס"ל מהרי"ק ,שבייאוש מהני בחוב
בדברים שאינם מסתברים שיחזיר )כמו אצל השר(.
והנתיבות)תומים( – לא מהני ייאוש בחוב.

סיכום:

ייאוש בחוב

מהני
לא מהני

 מהרי"ק ,הרמ"א ,קצה"ח. -הג' הט"ז ,נתיבות)תומים(.

פקדון ביד אחרים ,,,יא" ,,וי"א

קרקעות במקום אחר.

ג.
סמ"ע :משום שקרקעות אינם באים לכאן ודאי ,משאכ"כ
בפיקדונות.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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.6

דברים שבני העיר כופים זה את זה
והש"ך – המעיין במהרי"ו יראה דלא מיירי שאומר
הנשבע שטעה אלא שמאים אומרים שטעה.
מ"מ להלכה אף שהנשבע אומר שטעה אם יכול לברר טעותו
שומעים לו.

אינו יכול לומר שטעו.

סמ"ע :פירוש לא יכול לומר שאותם שהעריכו אותו טעו
בהערכה ,שהתקנה שיעריכו לפי דעתם וכן יקום אף שיטעו
לפעמים.
משא"כ כשגבית המס היא ע"פ מה שישבע כ"א מה יש לו
כיון שתלוי בכ"א אף שכבר נשבע יכול לומר שטעה.

קסג  -ג66

 .1אבל ממון דלא מיטלטל אין גובים עליו כלל.

 .2הגה :תה"ד :והא דאין נותנין מקרקעות היינו מבתים וכדומה שאינו מרוויח בהן ,אבל אם
יש לאדם שנים או ג' בתים ודר באחד מהן ומשכיר האחרים ,או שיש לו שדות וכרמים
שמרוויח בהן ,או שעוסק בפרקמטיא  -צריך ליתן מהם אבל לא כל כך כמו משאר ממון.
כשנותנים מבתים כל בית החשוב יותר ועושה עין יותר צריך ליתן יותר )מרדכי ותה"ד(.
א.ובכל זה הולכין אחר המנהג )תשו' רשב"א(.
ב.ואם רוצים בעלי כיסים לקצוב מס על הבתים במקום שא"צ ליתן מהם  -אין שומעין להן
)מרדכי(.

ג.וכמו שאין נותנין מן הבתים כך אין נותנים משאר כלי בית או ספרים ,אבל תכשיטין
נותנין מהם אבל אינו כ"כ כמו משאר ממון ,ואין חילוק אם מחוברים לבגדים או לא ,והכל לפי
המנהג )תה"ד(.

.1

טור:

בפרקמטיא בקרקעות
.2
סמ"ע)ד"מ( :מהרי"ו – בתים העומדים למכור

האי שבח ממון ,דווקא ממון המיטלטל

שיש לו לחוש עליו ,אבל ממון שאינו מיטלטל אין
גובים עליו דליכא למיחש למידי ,ואם יש לחוש לגזלת
חצרות וקרקעות ולשריפת בתים – גובים על הכל.

דינם

כשאר פרקמטיא שנותנים מהם מס.
ומהר"ם מריזבורק – כתב שפטורים ,שמשום מחשבה
למוכרם לא חייבים ,מ"מ כשקנה בית למוכרו להרוויח בו
חייב.

קסג  -ג77
 .1הטור :ואם יש לחוש לגזילות חצירות וקרקעות
ושריפת בתים ונתיצתם ,גובין אף לפי כולם.
 .2הגה :רי"ו :במקום שבני העיר מושיבים ביניהם מלמד תינוקות ,ואין אביהם של
תינוקות יכול לשכור לבניהם ,ויצטרכו הקהל ליתן השכר  -גובים לפי ממון ,וכן בשכר החזן.
ועיין באו"ח סי' נג סעיף כג.
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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 .3מהר"ם פדוואה :וכן בנין בית הכנסת .גובים לפי ממון .מהר"י מינץ :כל צרכי העיר ,אע"פ
שמקצתן אינן צריכים כגון בית חתנות או מקווה וכדומה  -אפ"ה צריכים ליתן חלקן.

.2

מנהג הקהילות )מהר"ם פדואה מ"ד(.

עיין או"ח)נג/כג(.

.3

)שם( :שכר ש"צ פורעים מקופת הקהל אע"פ שהש"צ
מוציא הדל כעשיר מכל מקום אין יד העני משגת כעשיר.
הגה וי"א שגובים חצי לפי ממון וחצי לפי הנפשות וכן הוא

אע"פ שמקצתם אינם צריכים.

סמ"ע :דווקא מקצתם אינם צריכים ,אבל דבר שרובם
אינם צריכים אין צריכים להשתתף.

קסג  -ד

 .1כל הדברים הצריכים לשמירת העיר  -לוקחים
מכל אנשי העיר ,ואפילו מהיתומים ,חוץ מתלמידי חכמים ,שאין ת"ח
צריכים שמירה שתורתן משמרתן.
 .2אבל לתיקון הדרכים והרחובות ,אפילו מן החכמים.
א.ואם כל העם יוצאים ומתקנים בעצמם  -לא יצאו תלמידי חכמים
עימהם ,שאין דרך תלמיד חכם להתזלזל בפני עם הארץ )וע' בי"ד סי' רמג
סעיף א(.

 .3היו חופרים נהר להביא למדינה מים  -גובים אפילו מהיתומים
מת"ח – ערוה"ש( ,שזו זכות להם כדי שישקו ממנו שדותיהם וכרמיהם ,לפיכך
אם אירע שום דבר שלא באו המים ,הואיל ולא נהנו מהם היתומים
מחזירים להם כל מה שנלקח מהם ,וכן כל כיוצא בזה.
) כ"ש

 .4הגה :נמ"י :אבל אין היתומים צריכים ליתן אפילו לבנין בית הכנסת ,דלאו בני מיעבד
מצות נינהו  ,כמו שיתבאר לקמן )רצ/ט"ו(.

.1

ב"ב)ז:(:

לגמרי אפילו לשכור פועלים במקומם .וכ"ה בתו"ס.

רבי יהודה נשיאה הטיל מס חומת

כ"פ בשו"ע יו"ד)רמג/א( :תלמידי חכמים
לא היו יוצאים בעצמם עם שאר העם לעשות בבנין
ובחפירות העיר וכיוצא בזה ,שלא יתבזו בפני עמי
הארץ ,וכיון שהם פטורים אפילו אחרים במקומם אין
שוכרים.

העיר גם על חכמים.
ר"ל – חכמים לא צריכה שמירה.

אמר
א"ר יהודה:

הכל משתתפים לסתימת דלתות
לעיר אפילו יתומים ,אבל חכמים לא צריכים שמירה.

.2ב"ב)ח:(.

.3ב"ב)ח:(.

הכל לחפירת בור לשתות מים

אפילו חכמים ,א.וה"מ שאין הם עצמם יוצאים
לחפור )אלא שוכרים פועלים( ,אבל אם הם עצמם
יוצאים חכמים לא יוצאים )שזהו זלזול ת"ח(.

נמ"י:

בהוצאות חפירת נהר חדש.
א"ל רב שישא – שמא לא ימצאו מים.
א"ל – גובים תחילה המעות ,ואם לא ימצא מים
מחזירים להם המעות.

כשיוצאים הם עצמם לחפור ת"ח פטורים

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

רב פפא חייב את היתומים
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קסג  -ה

 .1תלמידי חכמים פטורים ממסים כמו שנתבאר
בטור יורה דעה סימן רמג.

.2

הגה:

תה"ד:

יש מקומות שנוהגים שחזן בית הכנסת פטור ממסים ומנהג הגון הוא וכן

ראוי לנהוג.
א .ריב"ש :מיהו מדינא אינו פטור ,ואם שכרוהו מתחילה לפטור ממסים ואח"כ שכרוהו
סתם ,ודאי על תנאי ראשון שכרוהו.

.1

ב"ב)ח:(.

הצבור לתת בעדם.

רב חיסדא רמא כרגא )מס( על

תלמידי חכמים
ר"י הלוי :דווקא ת"ח שתורתם

רבנן ,א"ל ר"נ בר יצחק – עבר מר על דברי תורה
נביאים וכתובים.
הרמב"ן :אין ת"ח פטורים אלא דווקא כשהציבור
נותנים יחד כך וכך לפטור את כולם ,אבל אם אמר
המלך שכ"א יתן כסף גלגלתו אין עמי הארץ פורעים
בשביל ת"ח .כ"כ הר"ח.
כ"ד הר"ן.

אבל הרא"ש)הר"י מיגאש(

אומנותם ,אבל

אין תורתם אומנותם חייבים.
הרא"ש – נראה שאף שיש לו אומנות ,קצת משא
ומתן להתפרנס כדי חיו ולא להתעשר ,ובכל עת
שהוא פנוי מעסקיו חוזר ללימודו ולומד תדיר – שפיר
מיקרי תורתו אומנותו.

– בכל סוגי המסים

.1

פטורים ת"ח .כ"כ הרמ"ה.
כ"ד הרמב"ם.

ת"ח פטורים.

ש"ך :ספר חסידים – דווקא אותם שלומדים יום ולילה
ואין להם עסק אחר ,אבל לומד ועוסק בדרך ארץ הרי הוא
כאחרים )שלא כהרא"ש(.
מ"מ דעת הפוסקים )ברמ"ג( אינו כן.

כ"פ שו"ע יו"ד )רמג/ב() ,,, :ת"ח( פטורים
מכל מיני מסים בין מסים הקצובים על כל בני העיר
בין מס שהוא קצוב על כל איש לבדו בין הקבועים בין
שאינם קבועים וחייבים בני העיר לפרוע בשבילם
אפילו הקבועים על כל איש ואיש:
הגה ואפילו אם אמר ההגמון שת"ח עצמם יתנו חייב

קסג  -ו11

 .1אדם שהוא בטל ואין לו שום משא ומתן בעיר,
אם בני העיר פייסו בשבילו ,כגון כשבא גובה המס לגבות חוק הקצוב
והוא מטילו על בני העיר לפי אומד דעתו עד כדי קצבתו ,ואמרו לו בני
העיר אדם זה בטל הוא ואינו ראוי לפרוע מס ומחמת זה פטרו וגובה
מהם חלקו שנתמעט  -צריך לשלם להם חלקו שהטיל עליהם ,אבל אם
מעצמו פטרו ,אע"פ שהטיל חלקו על שאר בני העיר פטור.
.2הגה :תה"ד :הא דאדם בטל חייב במס היינו כשדר בעיר ,אבל מי שבא דרך מקרה בעיר
אינו חייב כלום מאחר שאינו מרוויח שם.
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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סימן קס"ג:

דברים שבני העיר כופים זה את זה

א .נמ"י :וכל זה שפטרוהו קודם שקבעו המס ,אבל אם קבעו המס על בני העיר ואח"כ פטרו
אדם בטל חייב ליתן חלקו.
.1ב"ב)נה :(.א"ר אשי

גובה מס קצוב.

– פרדא מסייע מתא,

וה"מ דאצתילתיה מתא אבל אנדיסקי סייעתא
דשמיא הוא.

אבל אנדיסקי – הגובים גובים מכל בית עד שיעלה
סכום הגביה ,ושכחוהו לזה או לא רצו לגבות ממנו
בשביל שהוא בטל ,אע"פ שהכביד על הציבור ,
מהשמים סייעוהו.

פרשב"ם :פרדא  -אדם בטל ממלאכה ומלימוד
שאינו עוסק ביישובו של עולם – עכ"ז חייב בעול
הקהל.
וה"מ שעבדי המלך תובעים ממנו והשתדלו עבורו
והצילוהו ומתוך כך נתרבה המס על הציבור ,שהמלך

קסג  -ו22

 .1מרדכי :מי שמחל לו השר חלקו במסים ,אם בא ע"י בקשתו
צריך ליתן להקהל חלקו ,ואם פטרו מעצמו הרי הוא שלו לבד )כ"כ האשרי ,רשב"א ,תה"ד(.
א.מרדכי)מהר"ם( :ויש אומרים שקודם שנתפשרו עם השר אין כח ביד השר לפטור אחד מהן
או להקל על אחד ולהכביד על אחרים או להפרידן זה מזה ,אבל אם כבר נתפשרו עם השר
ומחל אחר כך לאחד חלקו אפילו על ידי בקשתו ,הוא שלו ואין צריך ליתן להקהל )כ"כ הרשב"א,
מהרי"ו(.

 .2רשב"א :ומי שפטרו המלך או השר ממסים וארנוניות ,מכל מקום משאר צרכי העיר לא
פטרו וחייב ליתן לכל צרכי העיר.
 .3ריב"ש :יחיד שנותן חוק למלך אפילו הכי צריך ליתן עם הקהל.
 .4מרדכי)מהר"ם( :הקהל שותפים זה עם זה במסים הקצובים אבל בעלילות אין שותפים.
א.ואם המושל מעליל על קצתם  -אין האחרים חייבים ליתן ,ב.אפילו העליל תחילה על
כולן וברחו קצתם או נפטרו בחכמתם פטורים )כ"כ ת' מיימוני ,ת' הרשב"א(.
ועיין לעיל סימן קכ"ח.
 .5מהרי"ק :ואם בא עלילה על עיר אחת ,כל הקהילות אשר יש לחוש שגם עליהם יעבור
חייבים ליתן לזה.

.1

ויש אומרים.

אם בא ע"י בקשתו

א.
סמ"ע :דעה זו מחלוקת אחרת – מאחר שכבר הושם המס

סמ"ע :פירוש אף שהשר לא יגבה מהקהל מה שהיה מגיע
עליו .וטעמו – משום ששותף מסתמא אינו חולק
מהשותפים שלו וכל הקהל שותפים במסים.

שלו על הקהל והשר ינכה להם חלקו ,מש"ה הוא שלו,
משא"כ אם פטרו קודם שנתפשר עם הקהל י"ל שיטיל על
הקהל כשיעור שפטרו.

צריך לתת לקהל.

אין כוח ביד השר

סמ"ע :וקהל מוציא אותו המס לצרכי הקהל וממילא גם
הוא ייהנה ממנו.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

ש"ך :פירוש כשהשר עושה ע"פ בקשת אחד מהם ,אבל
אם השר עושה כן מעצמו פטור.
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סימן קס"ג:

דברים שבני העיר כופים זה את זה

.3

כבר נתפשרו עם השר ומחל
ש"ך :שאז אינו מכביד על הקהל.

יחיד שנותן חוק המלך

סמ"ע)ת' הרא"ש( :אדם שהוצרך לתת לשר מפני
אומנותו ,והקהל הוצרכו לתת מיסים ,אם הקהל נותנים
במיסים לשר כדי שיגן עליהם גם זה צריך לשלם

קסג  -ו33

 .1תה"ד :ובמס שאינו קצוב יכול המלך או המושל להפריד או לחבר
הנותנים כפי מה שירצה ,א.ואין רשות לאיזה יחיד או קהל לגרום עם המלך לחבר לאיזה
קהל או להפרידן אם הדבר מזיק לאחרים ,ואם עשו יש להם דין מסור ,אך רשאים לומר
אנחנו מועטים או כדומה לזה והמלך יעשה מה שירצה.
 .2מרדכי :ובני המדינה שהיו שותפים בנתינת מסים ואח"כ נתן המלך קצת המדינה לבנו,
אם המס בא ליד בן המלך נתפרדו זה מזה ,ואם המס בא עדיין ליד המלך השותפות קיים כמו
בראשונה.
 .2מהר"ם מיזבורק :מי שתפסו השר והוצרך לתת לו ממון הרבה וע"י כך פטרו ממסים -
פטור לתת עם הקהל ,אבל אם עובד לשר וע"י כך פטרו  -חייב וכמו שנתבאר.
 .4הרא"ש :יש אומרים שאם הוצרכו להוציא הוצאות שיעזור להם השר עם שטרי חובותיהן,
אותן שאינם נושאים ונותנים בשטרות  -אין חייבים ליתן לזה ,ועיין לעיל סוף סעיף ג סימן
זה.
או להפרידם
.1
ש"ך)מהרי"ל( :המלך שהטיל על איזה עשיר ,ויש ביד

להשתדל משום שמזיק לאחרים ,אבל אם לא שם המלך
המס על העשיר מסוים אלא רוצה להטיל על א' מהעשירים
– אפשר להשתדל שלא יטיל על עשיר זה.
והראיה יבמות)עט (.שהתפלל דוד עליהם שלא יקלטנו
הארון.

יהודי א' כוח בהיכל המלך להשתדל לפוטרו ,אם הדבר
ברור שאם יפטור עשיר זה יטיל על אחרים – אינו רשאי

קסג  -ו44

 .1הרא"ש :קהל שפטרו אחד ממסים  -פטור ,וכל דברי הקהל אינן
צריכים קנין ,א.מיהו יכולים למימר שלא פטרוהו רק לשנה.
 .2ועיין לקמן סוף סימן רנ"א  -מדיני תקנות קהל ובני העיר.

.3
 .4כלבו :ומי שאינו נושא בעול עם הציבור יכול להכריח אחרים ,אבל לא יהיה גבאי.

כלבו :נמצא בתקנות קדומות שלא להוציא טלית או ספר מבית הכנסת בלי רשות בעלים.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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סימן קס"ג:

.1

דברים שבני העיר כופים זה את זה

רק לשנה

קהל שפטרו אחד

א.
סמ"ע :ואם גובים כמה גביות במשך השנה יכול הציבור

סמ"ע :ב"י)ריטב"א( – אם הסכימו הציבור לפטור לאדם
מסוים ממס לתקופה בתנאי שיבוא לגור אצלם ,ולאחר זמן
נפטר אותו אדם – היורשים חייבים לפרוע המס מנכסי
אביהם.

לומר לו "פטרנו אותך רק מגביה אחת" ,שיד הקהל על
העליונה.
כמ"ש הרמ"א ריש רי"ב – האומר ידור פלוני בבתי ולא
קצב זמן ,אפילו שעה אחת במשמע.

.4

כ"כ מהר"ם מריזבורק – אם נתנו הציבור לאחד להיפרד
מהם ולתת מס בפני עצמו ומת ,אין היורשים יכולים להיפרד
)כמו אביהם( ,שלהם לא נתנו הציבור רשות להיפרד.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

יכול להכריח אחרים.

סמ"ע :ר"ל שיכול להכריח אחרים שיתנו מס וצדקה,
אבל הוא לא יגבה אותם מעות להוציא עצמו מחשד ,מאחר
שאין לו.
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הלכות שותפים בקרקע
סימן קס"ד:

בית ועליה של שנים ,ומה שיש לכל אחד לתקן

סימן קסד :בית ועליה של שנים ,ומה שיש לכל
אחד לתקן
ובו ח

קסד  -א

סעיפים ) ב"מ :קטז ,קיז .ב"ב :ו( .

 .1הבית והעלייה של שנים ,כל קלקול שיארע

בכתלים:
א .מן התקרה ולמטה  -חייב בעל הבית לתקנו ,ב.ואם אינו רוצה
לתקנו בעל העלייה כופהו.
ג.רמב"ם :ומן התקרה ולמעלה יתקננו בעל העלייה אם ירצה.
 .2והתקרה בעצמה א.היא של בעה"ב ,והמעזיבה שעליה היא של בעל
העלייה.
ב.הגה :ויש אומרים  -דאין בעל הבית חייב לתקן התקרה אלא בעל העלייה צריך לתקנו וכן
נראה לי לדון.
 .3הרא"ש :וכל צרכי הגג  -חייב בעל העלייה לתקן גם כן ,ודוקא בב' שותפים ,א .אבל
בשוכר ומשכיר על התחתון לתקן התקרה )עיין בטור והמגיד ונמ"י(.

.1

ב"מ)קיז:(.

שלפ בפניו.
√כ"ד הרמב"ן ,רמב"ם והטור.

הבית והעליה של שנים שנפלו,

אמר בעל העליה לבעל הבית לבנות והוא אינו רוצה
הרי בעל העליה בונה את הבית ויושב בתוכו עד
שיתן לו הוצאותיו.

אבל הרשב"א – הירושלמי ס"ל כרבי אחא שר
הבירה שאין נפרעים מן האדם שלא בפניו ,אבל אנן
ס"ל שנפרעים כדי שלא יהא כ"א נוטל ממון חברו
והולך למדינת הים ,ועכ"ז רואים כאן שלא כופים,
משמע דס"ל לגמרא שלנו שאין כופים ע"ז כלל ,שאין
לבעל העליה אלא שעבוד על הבית אבל לא
נשתעבדו לו נכסיו שנכוף אותו לבנות בע"כ.
כ"ד הרא"ה.

ב"י – משמע שבעה"ב חייב לקנות כל הבית בלי
שיסיעוהו ,וגם מדקתני "עד שיתן לו הוצאותיו"
משמע כל ההוצאות ולא חצי ,שעל בעה"ב מוטל הכל
לבדו.

√ולפ"ז פסק הרמב"ם:

הבית והעלייה של שנים,

כל קלקול שיארע בכתלים:
מן התקרה ולמטה  -חייב בעל הבית לתקנו ,ואם אינו
רוצה לתקנו בעל העלייה כופהו.
ומן התקרה ולמעלה יתקננו בעל העלייה אם ירצה.
ב.ירושלמי :למה צריך בעל העליה לבנות
הבית ,יכפה את בעה"ב שיבנה ביתו ?
הב"ע שבעה"ב אינו )שהלך למדינת הים(.

ב"י

 .2התקרה עצמה
ב"מ)קטז :(:משנה –

הבית והעליה ,נפחתה
העליה )התקרה( ואין בעה"ב רוצה לתקן ,יורד בעל
העליה ודר למטה עד שיתקן בעה"ב את העליה.
רבי יוסי אומר – תחתון נותן את התקרה ועליון את
המעזיבה.

– דבכה"ג אין כופים אותו ,שאין יורדים לנכסיו
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

1

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ
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סימן קס"ד:

בית ועליה של שנים ,ומה שיש לכל אחד לתקן

במה מדברת המשנה

יתקננו בעל העליה אם ירצה.

ג.
סמ"ע :וזה תלוי ברצונו של בעל העליה ,שבעה"ב ודאי

ב.רש"י ,רי"ף – מיירי בשוכר ומשכיר.
הרא"ש :לכך העמידוה בשוכר ומשכיר ,שבשותפות
פשיטא שאין בעה"ב חייב לתקן התקרה ,שהרי
בעה"ב א"צ לתקרה זו שהרי יש לו את הגג העליון
)שעל העליה(.
כ"ד התו"ס)ר"ת( – האחים שחלקו )שהם שותפים או
לקוחות( א"צ התחתון לתקן התקרה.

לא מקפיד שלא יתקן כותלי עלייתו ,ואדרבא נוח לו
בקלקולם כדי שלא ידור שם ויכביד עליו .וכאן בא להשמיע
שאין בעל העליה יכול לכפות בעה"ב שיעזור לו בתיקון.
ט"ז :ואם יש חשש סכנה שיפול )מכותלי העליה( על
התקרה וישבור אותה – חייב בעל העליה לתקנה.

2א .התקרה עצמה של בעה"ב
סמ"ע)טור( :טעמו – כיון שבעל העליה צריך לתקן גגו

א.והרמב"ם – מיירי גם בשותפים ,ולא נחלקו ר'
יוסי ורבנן אלא בשוכר ומשכיר.
√אבל בשותפים לכו"ע מעזיבה על העליון ותקרה על
התחתון.
כ"ד הראב"ד.

יכול לומר אני קבלתי תיקוני הגג ע"מ שיהיה לי עמידת רגל
כשם שיש לו ע"ג הארץ.

והמעזיבה על בעה"ב
ערוה"ש :אף שבשוכר עליה מחברו

והר"ן)רשב"א( – בין בשוכר או שותף דינם
שווה ,שעל בעה"ב לתקן )כרבנן(.

צריך המשכיר
לתקן אף המעזיבה )סימן שי"ד( מפני שהמעזיבה אחזוקי
תקרה היא ,מ"מ בשותפים שייך המעזיבה לבעל העליה.
וטעמו – כיון שנעשית גם להשוות הרצפה להנאת העליון.

2ב .ובעל העליה כופהו.
סמ"ע :כפיה זו בחרם או שיורדים

3א .אבל השוכר ומשכיר.
סמ"ע :טעמו – שמשכיר חייב להעמיד

לנכסיו ,ולא שירד
בעל העליה וידור למטה )שהרי נתקלקלו הכתלים ואינם
ראויים לדירה(.
ומ"ש ס"ה שנפל הבית אין כופים לתחתון לבנות ! שאני
הכא שלא נפלו אלא רק נתקלקלו ועומדים לתקן.

לשוכר דירה

שלמה ולתקן התקרה הגג והכתלים.
נתיבות)ירושלמי( :ואם נתקלקלו יסודות שהבית
והעליה נשענים עליהם – יתקנו שניהם.

קסד  -ב

 .1נדלדלו קורות הבית וירדו לאוויר הבית:
אם הגיעו לתוך י' טפחים  -סותר ובונה.
ואם לא הגיעו  -יכול בעל העלייה לעכב עליו ,א.ואפילו אמר לו בעל
הבית "אני אשכור לך מקום כדי שתדור בו עד שאתקן התקרה" ,אפילו
אינו משתמש בו אלא בעצים אין שומעין לו ,שהרי אומר לו "איני רוצה
שאטרח ממקום למקום כדי שתתקן ביתך".
ב .התנו ביניהם דבר זה ,אם נשאר בגובה הבית שיקח אדם חבילה
בינונית על ראשו ויכנס בה תחת קורות אלו שנתעקמו  -אינו סותר ,ואם
אינו יכול ליכנס עד שיכוף ראשו  -סותר ומתקן ובונה ,ואין בעל העליה
יכול לעכב שהרי התנו ביניהם תחילה.
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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הלכות שותפים בקרקע
סימן קס"ד:

בית ועליה של שנים ,ומה שיש לכל אחד לתקן

 .2הגה :לא נדלדלו הקורות אלא הושפלה התקרה מחמת שנכנסו כותלי הבית בארץ
והגיעה עד פחות מי"ט  -הוצאות ההגבהה על שניהם ,ולמעלה מי"ט  -העליון יכול לעכב
וכדרך שנתבאר )טור סי"ג וכפי' רש"י שם ע' בב"י(.
 .3מרדכי ,:כותל שבין ראובן לשמעון והיא של אחד מהן  -יכול לסתרה כשירצה ואין השני
יכול למחות.
א.נמ"י)בעה"ט( :ואם הכותל רעוע ,אע"פ שהוא של שניהם  -אחד מהן יכול לסותרה ,והשני
צריך לתת חלקו.

.0

ב"ב)ו(:

.1

)ע"פ פרש"י( :שנים שדרו אחד

למעלה ואחד למטה ,איתבר תתאי.
א"ל התחתון בוא ונבנה יחד .א"ל העליון אני גר טוב.
א"ל אני אסתור ואבנה ,א"ל אין לי מקום לגור )עד
שתבנה(.
א"ל אני אשכיר לך מקום לגור ,א"ל איני רוצה
לטרוח ,שחה קומתך והיכנס.

.1
סמ"ע:

משמע שהכתלים לא זזו רק שהתקרה ירדה

סותר ובונה
סמ"ע :משמע שהתחתון סותר ובונה ,הרמב"ם לשיטתו
שעל בעה"ב לתקן התקרה ועל בעל העליה המעזיבה.
והטור מפרש כהרמב"ם רק שס"ל שעל שניהם לתקן ,דס"ל
שעל העליון לתקן התקרה )כמו שפסק הרמ"א( ,וכאן שלא
נשאר דירה לתחתון גם הוא צריך לסייע.
והרמ"א הולך לשיטת רש"י – שנכנסו הכתלים לארץ
והושפלה התקרה.
ולפ"ז קשה על הרמ"א שכתב הוצאות על שניהם רק
בהושפלה התקרה ,לשיטתו אף בהושפלה התקרה בלא
כתלים )נתדלדלו( הוצאות על שניהם.

הגיעו לתוך י"ט.

איתבר תתאי

.2

נתדלדלו

למטה.

אמר רב חמא – בדין מעכב בעל העליה ,וה"מ
שלא הגיעה התקרה למטה מי"ט ,אבל הגיעה למטה
מי"ט יכול בעה"ב לומר לו למטה מי"ט רשות שלי
הוא ואינו משתעבד לך.
ואם התנו תחילה כשחלקו שאם תשפל העליה יקנו
יחד  -בונים יחד.
עד כמה תשפל העליה ויכוף את העליון לסתור
ולבנות ?
אר"נ – כמו שדרים אנשים ,וכמה ?
אמר רב הונא בריה דרב יהושע  -כל שלא יכול
להיכנס עם חבילת קנים ארוכות ולהחזיר עצמו לכל
הצדדים.

רש"י

רמב"ם – נתדלדלו קורות הבית )של התקרה(.

סמ"ע :שפחות מי"ט אינו ראוי לדירה ,ויכול בעה"ב
לומר לבעל העליה אין אתה יכול להדיחני מרשותי.

– נטבעו הכתלים התחתונים בארץ עד

ששפלה תקרת העליה ואין התחתון יכול להיכנס
אלא בשחייה

קסד  -ג

 .1נפלו שניהם ,הבית והעליה  -הרי שניהם חולקים
בעצים ובאבנים ובעפר ,א ).ה"ה)רשב"א(,תוספתא :וכפי מה שאחד גבוה יותר מחבירו
)שבנינו גדול יותר לגובה(  -נוטל יותר בעצים ובאבנים ובעפר(.

 .2ואם נשתברו מקצת האבנים ,רואים איזה ראויה להשתבר אם אבני
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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הלכות שותפים בקרקע
סימן קס"ד:

בית ועליה של שנים ,ומה שיש לכל אחד לתקן

הבית או אבני העלייה ,ודבר זה ידוע מדרך הנפילה ,אם נפל העליון על
התחתון והרסו )שאז נשברו האבנים התחתונים( או נשמט התחתון ונפל העליון ונהרס
)שנפל העליון למרחוק שאז העליונים נשברו(.
א.ואם אינם יודעים כיצד נפל  -חולקים האבנים השלמות והשבורות
)הטור – ואף שהם ברשות אחד מהם לא מיקרי מוחזק ששותפים לא מקפידים זע"ז(.

.1

 -הבית והעלייה של

חבטא – נחבט הכותל להלן כמו מקל שנופל,
שהעליונות נפלו למרחוק נשברו לפי שנפלו מגובה
רב.
א .גמ :אם אפשר לברר של מי נשבר ,רישא למה
חולקים ,נראה של מי נשבר )חבסא או חבטא( ?

פרש"י :ראויות להישבר – זה אומר שלמות
שלי וזה אומר שלי ,רואים אבנים של מי ראויות
להישבר.

ל"צ  :שנפל בלילה ופינוהו בני רה"ר והלכו להם,
שא"א לברר ,ולכן חולקים.

ב"מ)קטז :(:משנה

שנים שנפלו ,שניהם חולקין בעצים ובאבנים ובעפר.

.2

ורואים אלו אבנים העשויות להשתבר.

גמ :רואין אי בחבסא נפיל אי בחבטא נפיל.

חבסא – שהבית מיסודו נפל תחתיו התחתונות
נשברו ולכן נפל הבית..

קסד  -ד

 .1היה אחד מכיר מקצת האבנים והן שלימות ,והשני
מודה לו בכולם ,או שמודה על קצתם ועל קצתם אומר לו איני יודע,
נוטלן ,אפילו הן גדולות וטובות יותר משאר אבנים ,א.והשני נוטל כל כך
שלימות כנגדן.
.1ב"מ)קטז:(:

היה אחד מכיר מקצת אבניו

.1

נוטלן ועולות לו מן החשבון.
ה"ד :אם הלה מודה לו  ,פשיטא ? ואם כופר פטור ?
ל"צ :שמודה במקצת שחייב שבועה ועל השאר אומר
איני יודע ומשאיל"מ.

א).שם(:

סמ"ע :דהו"ל מודה במקצת שאינו יכול להישבע על
השאר ומשלם .וכאן הו"ל למידע שרגיל אדם לתת דעתו
על אבנו במה הוא בונה.

עולות לו מן המניין – לפי חשבון

א.
סמ"ע:

שלמות.

פרש"י :חשבון

והשני נוטל  ,,,כנגדן

שהרי האבנים בחזקת שניהם וכנגדו לא טוען
שאין לו שלמות כל כך ,רק הראשון מרוויח שנוטל היותר
טובות )ואם לא נשאר מספיק שלמות מפסיד(.

שלמות – שנוטל כנגדן שלמות

אחרות.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

ועל קצתן אמר איני יודע
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הלכות שותפים בקרקע
סימן קס"ד:

בית ועליה של שנים ,ומה שיש לכל אחד לתקן

קסד  -ה

 .1אמר בעל העלייה לבעל הבית לבנות כדי שיבנה
עלייתו על גביו והוא אינו רוצה  -הרי בעל העלייה בונה את הבית
כשהיה ,ויושב ודר בתוכו עד שיתן לו כל יציאותיו ואחר כך יבא ויבנה
עלייתו אם ירצה.
א.ואם אין אחד מהם יכול לבנות  -בעל העלייה נוטל שליש הקרקע ובעל
הבית שני שלישים.
ב .הטור :וכן אם מוכרים אותה מדעת שניהם חולקין הדמים כן.

.1

ב"מ)קיז :(.משנה

בונה בעה"ב הבית העליה והגג ודר בתוכו עד שישלם לו
בעל העליה.
] * :תימה למה לו לבנות גם את העליה ,יבנה רק את הבית,
[
וכשירצה בעל העליה יבקש ממנו הוצאות משותפות ?

– הבית והעלייה של

שנים שנפלו.
אמר בעל העלייה לבעל הבית לבנות והוא אינו רוצה
לבנות  -הרי בעל העלייה בונה את הבית ודר בתוכה
עד שיתן לו את יציאותיו.
רבי יהודה אומר אף זה דר בתוך של חבירו צריך
להעלות לו שכר )דזה נהנה וזה לא חסר חייב( ,אלא
בעל העלייה בונה את הבית ואת העלייה מקרה את
העליונה ויושב בבית עד שיתן לו את יציאותיו.

ודר בתוכה
סמ"ע :ולא נחשב הדבר לריבית כיון שהקרקע משועבדת
לשניהם ,ובעה"ב בלא"ה לא דר כאן.

ודר בתוכה.
ט"ז :קשה למה לא יכוף בעל העליה את בעה"ב לבנות ?
ותירץ בירושלמי – מיירי שבעה"ב לא נמצא כאן ,ולא
יורדים לנכסיו כשאינו כאן.
וזו דעת הרמב"ם.
ודעת הרשב"א – אין יורדים לנכסיו כלל )אף שהוא כאן(
שלא נשתעבד לו רק הבית והוא נפל.
כ"כ קצה"ח .

כת"ק  :כ"פ הרי"ף רא"ש והרמב"ם.

הלכה
א.ב"מ)קיז :(:אין לו לזה ולא לזה לבנות מאי?
√רבי נתן אומר  -תחתון נוטל שני חלקים והעליון
שליש.
ואחרים אומרים  -תחתון נוטל שלשה חלקים והעליון
נוטל רביע.
אמר רבה :הלכה כרבי נתן ,וטעמו  -כמה מפסיד
עליה בבית ! תילתא ,הילכך אית ליה תילתא.

ודר בתוכה.
נתיבות :ה"ה שיכול להשכירה לאחרים וליטול שכר ,ואף

– שאין להם מעות

להשכיר לבעה"ב עצמו וליטול שכר מותר ולא הוי ריבית :
א .דלאו הלוואה היא כלל כמ"ש התו"ס ,שהרי אם נשרף
אינו נותן לו הוצאותיו.
ב .א"נ כמ"ש הריב"ש :כיון שע"כ הוא לאו הלוואה היא
כלל.

פרש"י :אין לזה ולזה
לבנות שעניים הם.

סמ"ע :כמה מפסיד עליה בבית שליש לכן נוטל
שליש – פירוש אם הבית לבד יכל לעמוד  90שנה,
עתה שהעליה ע"ג הבית אינו עומד אלא  60שנה,
הילכך נוטל שליש.

.1

עד שיתן לו הוצאותיו.
פ"ת)ת' פמ"א( :שני שותפים שקנו חורבה בשותפות,
ואחד הוציא הוצאות מכיסו לתיקון החורבה ובנה בה בנינים
ראויים לדירה .והתנו בניהם שכ"א יגור שם ג' שנים,
והראשון שיגור זה יהיה זה שבנם אותם .וכיום גר הראשון
 5שנים רצופות והשני תובע ממנו שכר דירה על שנתיים
שעברו .טוען הראשון שיתן לו תחילה חצי ההוצאות על
הבניה ,וכ"ז שלא יתן לו ימשיך לגור בה.
תשובה :הדין עם הראשון ,שהרי ברור שהסכימו שזה יבנה

בעל העליה בונה את הבית.

סמ"ע :אבל אין כופים בעה"ב לבנות ממעותיו ,כיון
שאפשר לבעל העליה לבנות ולדור בו.

בעל העליה בונה.
פ"ת)נתיבות( :ה"ה אם בעל

העליה לא רוצה לבנות

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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הלכות שותפים בקרקע
סימן קס"ד:

בית ועליה של שנים ,ומה שיש לכל אחד לתקן

ויתחלקו בהוצאות ,ודמי לכאן שהראשון בנה בית ועליה
ודר בבית עד שיתן לו חצי הוצאותיו ,ולאחר שיתן לו חצי
ההוצאות יגור בה עכשיו ג' שנים )ולא  5כמו שדר הבונה(
וחוזר חלילה) ,מה שגר בה הבונה לפני שזה שילם ההוצאות
 5שנים הרווח של השנתיים הוא לבונה ,שהרי זה לא שילם
לו הוצאותיו(.

כאן שעיקר כוונתו של הבונה שיהא לו מקום דירה לא היתה
כוונתו להשביח.

ב.
סמ"ע:

מוכרים אותה מדעת שניהם.

טור – דבעינן דעת שניהם ,שאין בעה"ב יכול
למכור הקרקע בע"כ של בעל העליה אף אם ירצה לתת לו
שליש מדמי המכירה שבעל הקרקע יאמר בקרקעי נוח לי
לבנות עליה לאחר זמן.
ואם בעה"ב ימכור ויתנה עם הלוקח שיבנה זה עליה על
גביו ,בעל העליה לא יכול להתנגד ,ולא יוכל לומר זה נוח לי
יותר.

שיתן לו כל יציאותיו.
נתיבות :למה לא משלם בעה"ב גם שבח הבניה ,דאפילו
יורד שלא ברשות כשגילה דעתו שנוח לו משלם גם השבח
)שעה/ג( ?
וי"ל דשבח משלם דווקא כשזה נתכוון להשביח לחברו ,אבל

קסד  -ו

 .1רצה בעל הבית לבנות ביתו בונהו כשהיה.
א .ואם בא לשנות בכתלים ,אם חיזק אותם והרבה ברוחבם יותר ממה
שהיו  -שומעין לו ,רצה למעט ברוחבם או לפחות מחוזקם כגון שהיו
אבנים ובקש להחזיר לבנים וכיוצא בהם  -אין שומעין לו.
ב.בא לשנות את התקרה לקורות כבדים וחזקים  -שומעין לו ,לפחות
ממה שהיו  -אין שומעין לו.
ג.הרבה בחלונות או שהוסיף בגובה הבית  -אין שומעין לו ,מיעט
בחלונות או שמיעט בגובה הבית  -שומעין לו.

.1

ב"מ)קיז:(:

ארזים

אמר רב אחא בר אדא משמיה

– מתקיימים יותר משקמים אבל יותר

דעולא – תחתון הבא לשנות:

כבדים.

א.כתלים :בגויל שומעין לו בגזית אין שומעין לו
בכפיסין שומעין לו בלבנים אין שומעין לו.

להגביה

ב.תקרה:

– חלל הבית אין שומעים לו שמטריח

העליון לעלות יותר ,ועוד שנמוך חזק יותר.
כ"פ הרמב"ם.

לסכך בארזים שומעין לו בשקמים אין

שומעין לו.

.1

ג.חלונות :למעט בחלונות שומעין לו להרבות
בחלונות אין שומעין לו להגביה אין שומעין לו למעט
שומעין לו.

פרש"י :תחתון שבא לשנות

סמ"ע :הכלל בעה"ב צריך לשמור שלא יתמעט קיום
העליה ,ובעל העליה )ס"ז( צריך לשמור שלא יכביד על
הבית.

– בבניין החומה

)היסוד( עד התקרה ,אם מתחילה היה באבני גזית
יכול לבנותה מאבני גויל שעבים יותר ולא להפך .כלל
הדבר כל שמרחיב עובי הבניין ומחזקו שרי.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

והרבה ברוחבם

6

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

הלכות שותפים בקרקע
סימן קס"ד:

בית ועליה של שנים ,ומה שיש לכל אחד לתקן

קסד  -ז

 .1וכן בעל העלייה בונה אותה אם רצה כשהיתה:
א.ואם בא לשנות הכתלים להרחיב ולהחזיק  -אין שומעין לו מפני שהוא
מכביד על כותל התחתון ,אבל למעט שומעין לו.
ב.וכן בקורות תקרה העליונה ,אם שינה אותם לקלים ממה שהיו
שומעין לו ,לכבדים מהם  -אין שומעין לו.
ג.הרבה בחלונות או שמיעט בגובה העלייה  -שומעין לו ,אבל אם מיעט
בחלונות או הרבה בגובה  -אין שומעין לו.

.2

הגה :ומיהו כל שאין הקפדה רק בכובד הבניין אם היה המנהג לשנות אזלינן בתריה

)טור

בשם הראב"ד ותשו' הרשב"א(.

 .3יש אומרים  -הא דאסורים לשנות היינו כשלקחו או ירשו זה הבית וזה העלייה ,אבל
כשבנו מן ההפקר יכולים לשנות ,שהרי בתחילה אם היה רוצה היה בונה כל מה שירצה )רי"ו(.

 .1ב"מ)קיז:(:

כ"ה בתוספתא :בית לאחד ועליה לשני ,רצה בעל
העליה לבנות דיוטא נוספת על גבה במקום שנהגו
רשאי )אף שמכביד יותר(.

עליון שבא לשנות :

א.בכתלים :בגזית שומעין לו בגויל אין שומעין לו
בכפיסין אין שומעין לו בלבנים שומעין לו.

ב.תקרה:

ב"י :מהרמב"ם נראה שחולק ,אינו רשאי לבנות
עליה יותר ממה שהיה קודם )ולא חילק בין מנהג
המקום( ,והתוספתא יש לפרשה שמנהג המדינה לא
להקפיד השותפים בכך.

בארזים אין שומעין לו בשקמה שומעין

לו.
ג.חלונות :לרבות בחלונות שומעין לו למעט
בחלונות אין שומעין לו להגביה אין שומעין לו למעט
שומעין לו.

.2ראב"ד:

.3

רי"ו:

הבית והעליה אם לקחה מתחילה

כשהיא בנויה או ירשה – אינו יכול להכביד יותר.
אבל אם בנו אותה ,כגון שלקחו חורבה ובנו – יכול
בעל העליה להכביד יותר מתחילה ,שאם בתחילה
בנה שקמים יכול עתה לבנות ארזים )יותר כבד( ,כי
גם מתחילה יכל לבנות בארזים ולא הפסיד זכותו.
כ"כ הרב יונה.

בעניין עובי הכתלים אין שומעים לא

לתחתון למעט ולא לעליון להרבות.
אבל שינוי כובד ,כגון לשנות מארזים למעט חלונות
להגביה ,דווקא כשמשנה נגד המנהג ,אבל כשבא
לשנות עד המנהג שומעים לו.

קסד  -ח

 .1יש מי שאומר שכותל שבין שתי חצרות שהמקום
והאבנים של שניהם כל אחד בונה ומגביה ומכביד כמו שירצה ,ובלבד
שלא יגביה כל כך שיתקלקל הבניין לפי ראות עיני הבקיאים בבנין.
 .2ויש מי שאומר  -דהני מילי במקום שלא נהגו השותפים להקפיד
בכך ,אבל אם נהגו להקפיד מעכב עליו.
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

7

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

הלכות שותפים בקרקע
סימן קס"ד:

.1

בית ועליה של שנים ,ומה שיש לכל אחד לתקן
ובמקום ,יכול כ"א לבנות כמו שירצה ובלבד שלא
יכביד עד שיתקלקל הבניין לפי ראות עני הבקיאים.

נמ"י)רשב"א( :בא להכביד אין שומעים לו

לא אמרו אלא בית ועליה ,שאין לבעל העליה על
הבית חלק באבנים אלא רק שעבוד שיוכל לבנות
מעליו ,וכן אין לבעה"ב חלק באבנים של העליה,
לפיכך נשתעבד הבית לעליה רק למה שנשתעבד
ולא יותר.
אבל כותל שבין שכנים שלכל אחד חלק באבנים

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

.2

בד"ה

– אבל הגמ"י)ר' יונה( כתב ,שכותל

השותפים שאחד בא להגביה חברו מעכב עליו ,כיון
שלא התנו כן מתחילה ,לפי שאין כותל גבוה מתקיים
כנמוך .ואם נהגו להגביה הכל כמנהג המדינה.
כ"ד הרא"ש.

8

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

הלכות שותפים בקרקע
סימן קס"ה:

מי שיש לו גינה על גבי בד חברו.

סימן קסה :מי שיש לו גינה על גבי בד חברו.
ובו סעיף

אחד ) ב"מ :קיז ,קיח( .

קסה  -א

 .1בית הבד שהוא בנוי בעובי ההר וגנה אחת על גביו,
ונפחתו שמי )התקרה( בית הבד בד' טפחים או יותר  -הרי בעל הגנה יורד
וזורע למטה עד שיעשה זה לבית בדו כיפין ויתקן העליון קרקע גינתו
ויזרע כל גינתו.

.1

ב"מ)קיז :(:משנה

√ושמואל אמר  -בארבעה אין אדם דר חציו
למטה וחציו למעלה.

– וכן בית הבד שהוא

בנוי בסלע וגינה אחת על גביו ונפחת  -הרי בעל
הגינה יורד וזורע למטה עד שיעשה לבית בדו כיפין.

ב"י :להלכה כשמואל ,ולכן יורד לגמרי למטה וזורע
שם שיעור גינתו.

פרש"י :גינה על גבו – שחק אדם בסלע תחת
הגינה שלו ועשה שם בית הבד ,ובניו ירשו אותה ,זה
בית הבד )שלמטה( וזה הגינה )שמעליו( ,ונפחת גג
בית הבד שהוא גינתו של חברו.

הטור :אף בשותפים כן )וכ"ש בשוכר ומשכיר(
שהרי גם התחתון צריך לתקרה שלא יתקלקל בית
הבד שלו.

רב אמר  -ברובה אבל בארבעה לא ,אדם דר חציו
למטה וחציו למעלה .

סמ"ע – ר"ל אף למאן דס"ל ב )קסד/א( בתקרת הבית
שנפחתה שעל העליון לתקן ! שאני התם שאין התחתון
צריך לתקרה ,שניצל מימי הגשמים מהגג שע"ג העליה.
משאכ"כ שיש רק תקרה זו.

ג"מ)קיח :(.נפחתה בכמה ?

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

1

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

הלכות שותפים בקרקע
סימן קס"ו:

מי שנפל כתלו לגינת חברו.

סימן קסו :מי שנפל כתלו לגינת חברו.
ובו סעיף

אחד ) ב"מ :קיז ,קיח( .

קסו  -א

 .1מי שהיה כותלו סמוך לגינת חבירו ונפל  -כופין
אותו לפנות אבניו ,אם אמר ליה "פנה אותם ויהיו שלך"  -אין שומעין
לו ,ואם נתרצה בעל הגינה בכך ופינה אותם וחזר זה ואמר תן לי אבני
ואין לך אלא יציאותך  -אין שומעין לו ,א.אבל כל זמן שלא פינה אותם,
אפילו הם בחצירו של זה ואמר לו פנה אותם ויהיו שלך לא קנה חצירו,
שלא כוון אלא לדחותו.

.1

ב"מ)קיז :(:משנה

אבל הכא אישתמוטי הוא דקא מישתמיט ליה:

 -מי שהיה כותלו סמוך

רי"ף רא"ש

ואמר לו

לגינת חבירו ונפל ואמר לו פנה אבניך,
הגיעוך  -אין שומעין לו.
משקבל עליו אמר לו הילך את יציאותיך ואני אטול
את שלי  -אין שומעין לו.

בפניו .
ב"י – משמע שלא בפניו לא קונה ,והטור לא הזכיר
זה.

א.שם)קיח :(.הא מדקתני סיפא הילך יציאותיך
מכלל דפנינהו עסקינן  ,טעמא דפנינהו הא לא פנינהו
לא )שיכול בעל הכותל לחזור בו( ,אמאי ותקנה ליה
שדהו ?

.1

ופינה אותם

סמ"ע :אפילו שלא בפניו ,וכ"ד כל הפוסקים שלא כהב"י.
אבל הש"ך – נמ"י כתב בשם כל המפרשים דווקא בפניו,
וכן עיקר.

אמר רבי יוסי ברבי חנינא חצירו של אדם קונה לו
שלא מדעתו הני מילי היכא דקא מיכוין לאקנויי ליה

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

 -סיימו ,שמתכוון לדחותו עד שיפנה

1

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

הלכות שותפים בקרקע
סימן קס"ז:

שתי גינות אחד גובהה מחברתה.

סימן קסז .שתי גינות אחד גובהה מחברתה.
ובו ב

אחד ) ב"מ :קז ,קיח ,קיט( .

קסז  -א

 .1שתי גינות זו על גב זו והירק בינתיים בגובה עובי
הארץ שביניהם  -כל שהעליון יכול לפשוט ידו וליטול אותו מעיקרו הרי
הוא שלו ובלבד שלא יאנוס עצמו ,והשאר של תחתון.
 .2הגה :היתה יד העליון מגיע עד למטה  -אפילו הכי כל שהוא סמוך לקרקע פחות משלשה
הוא של מטה )טור(.

 .3היה מגיע לנופו ואין מגיע לעקרו  -לא יטול העליון ,ואם נטל  -אין
מוציאין מידו.
.1ב"מ)קיח :(:משנה

א.גמ)קיט:(.

 -שתי גנות זו על גב זו

רבי ינאי ובלבד שלא יאנס.

והירק בינתיים:

.3שם)קיט:(.

אומר  -של עליון.

רבי מאיר
רבי יהודה אומר  -של תחתון.

√אמר רבי שמעון

√והרא"ש

תיקו

ידו וליטול הרי הוא שלו והשאר של תחתון.

טור :לפיכך לא יטול אלא חולקים.

– הסמוכות זל"ז אחד

והרמב"ם – לא יטול )ולא כתב שחולקים(.

קרקעיתה גבוהה משל חברתה.

והירק
כל שהעליון יכול לפשוט

ב"י :טעמו משום שהתחתון מוחזק בו.

בניהם – בזקיפת גובה של הגבוהה.
– הוי שלו )לר"מ(

.1

שהרי מעפרו חיה,

והשאר של התחתון

– שהעליון מפקירו ,שגנאי

אר"ל – הלכה כר"ש .כ"פ הרי"ף ,רא"ש.
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

כל שהעליון יכול.

סמ"ע)גמ' ורש"י( :משום שאם רצה העליון ליטול
עפרו )להשוות קרקעו עם קרקע התחתון( אין כאן ירק,
מש"ה שלו הוא.

הוא לו להיכנס לתוך חברו בשביל הירק.

)שם(:

– גורס רק "מגיע לנופו ולא לעיקרו

מאי? תיקו".
משמע שאם מגיע לעיקרו פשיטא דשלו הוא ,וטעמו
שכל המגיע לעיקרו לא מתייאש העליון.
כן גרסת הרמב"ם.

 -כל שהעליון יכול לפשוט את

שתי גינות

בעי רב ענן – מגיע לנופו ואין

מגיע לעיקרו ,מגיע לעקרו ואין מגיע לנופו מאי ?
תיקו.

אמר רבי מאיר אם ירצה העליון לקחת את עפרו אין
כאן ירק.
אמר רבי יהודה אם ירצה התחתון למלאות את גינתו
אין כאן ירק.
אמר רבי מאיר מאחר ששניהם יכולים למחות זה על
זה רואים מהיכן ירק זה חי .

פרש"י:

רשב"א כל שהעליון – אמרי דבי

1

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

הלכות שותפים בקרקע
סימן קס"ז:

שתי גינות אחד גובהה מחברתה.

.3

מ"מ מה שלא מגיע בפשיטת יד הוא מפקירו ,משום שגנאי
הוא לו לבקש מהתחתון להיכנס לגינתו ליטול.

.2

לא יטול העליון.

סמ"ע :הטור כתב שחולקים ,והרמב"ם כתב שלא יטול,
ואין כאן מחלוקת :
הרמב"ם מיירי – שבתלישת הנוף לא ייתלש העיקר ,מש"ה
כיון שהעיקר יישאר ברשות תחתון ,והוא שאלה בגמרא אי
שדינן הנוף בתר עיקרא ,ולא יתלוש כלל ,אא"כ תלש הנוף
שאז אין מוצאים מידו דהממע"ה.
והטור מיירי – שבתלישת הנוף ייתלש גם העיקר ,א"כ אין
כאן מוחזק ובספק חולקים.

סמוך לקרקע פחות מג"ט.

סמ"ע :כל שהוא תוך ג"ט הוי כקרקע ומצטרף לתחתון.
לאפוקי הע"ש – טעמו ,שמתבייש העליון לקחתו שילעיז
עליו התחתון שלקח מרשותו.

קסז  -ב

 .1אילן העומד על המצר ,אע"פ שהוא נוטה לתוך
שדה אחד מהם  -הרי שניהם חולקין בפירותיו .אבל אם עומד בשדה של
אחד מהן ונוטה לשדה אחר  -הולכים אחר העיקר והכל שלו )טור וכן כתב
התוספות שם(.

.1ב"מ)קז:(.

איתמר – אילן העומד על המצר:

והתו"ס – פירשו ,אילן העומד על המצר שהוא של
שניים ,והשורשים מתפשטים בשוה לכ"א ,אלא
שהנוף נוטה יותר לצד אחד .וקי"ל כשמואל כיון
שהשורשים שווים חולקים ,דאזלינן בתר שורשים.

שנטוע סמוך למצר

א.אבל אם נטוע כולו בשל אחד והענפים נוטים
לרשות חברו בזה אר"י )ב"ב כז (:הכל לפי העיקר.

רב – הנוטה לכאן לכאן והנוטה לכאן לכאן.

אמר
√ושמואל אמר – חולקים.
פרש"י :על המצר –
והשורשים נטועים בשל חברו.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

2

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

הלכות שותפים בקרקע
סימן קס"ח:

שטף הנהר את זיתיו ,והמוכר זיתיו לעצים.

סימן קסח .שטף הנהר את זיתיו ,והמוכר זיתיו
לעצים.
ובו ב אחד

) ב"מ :ק ,קא (

קסח  -א

 .1שטף הנהר זיתיו ושתלן בתוך שדה חבירו ,ואמר
הלה זיתי אני נוטל  -אין שומעין לו בארץ ישראל משום יישוב הארץ,
אלא יעמדו במקומם.
 .2ואם עקרן הנהר בגושיהם )בענין שראויים להתקיים על ידן( )טור(  ,יחלקו
הפירות א.בעל השדה עם בעל הזיתים כל שלשה שנים ,ולאחר שלשה
שנים הכל לבעל השדה ,אלא שצריך ליתן לבעל הזיתים דמי הזיתים
כמו שהיו שווים מתחילה כששטפן הנהר.
ב .ואם לא נעקרו בגושיהן הכל לבעל הקרקע מיד.
 .1ואם בא בעל הזיתים ליטול זיתיו בין תוך שלשה בין לאחר שלשה
הרשות בידו בחוצה לארץ ,אבל בארץ ישראל אין שומעין לו .וזה נותן לו
דמי זיתיו כמו שעומדים להימכר לנטיעות.
 .3ואם זה אומר לו טול אילנותיך שומעין לו )סמ"ע – אף בא"י(.

.2

ב"מ)ק:(:

פרש"י :שנעקרו בגושיהם

שטף הנהר זיתיו ונתן לתוך שדה

מעורלה.

חברו :זה אומר – זיתי גדלו ,וזה אומר – ארצי גדלה,
יחלוקו.

גמ)קא :(.אמר רבין

לאחר ג' שנים

אר"ל – ל"ש אלא שנעקרו

– כלומר אפילו נעקרו בגושיהם לא

חולקים אלא לאר ג' שנים שאז הגוש לא מהני שאף
לאחר אם היה נוטע מתחילה כבר עברו ג' שנים )ורק
אז חולקים(.

בגושיהם ובתוך ג' שנים ,אבל לאחר ג' שנים הכל
בעל בקרקע ,שאומר לו "אם הייתי נוטע לבד כבר
עברו ג' שנים ויכולתי לאכול )שעברו כבר שנות
עורלה(".
ולימא ליה – אם נטעת לעצמך תוך ג' שנים לא היית
אוכל ועכשיו אכלת עמי ?
יכול הלה לענות לו – אם הייתי נוטע לעצמי היו
האילנות קטנות )ללא צל( ויכולתי לזרוע תחתיהם
ירקות ,ואילו עכשיו שאילנותיך גדולים לא יכולתי.
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

– ועי"ז פטורים

אבל תוך ג' שנים

– הכל לבעל האילן ,שהרי

הגושים של בעל האילן.

והרמב"ם

– נעקרו בגושיהם :תוך ג' שנים

יחלוקו ,לאחר ג' שנים הכל לבעל הקרקע.
נעקרו בלא גושיהם אפילו תוך ג' שנים לבעל הקרקע
שהרי לא ראויים להתקיים.
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הלכות שותפים בקרקע
סימן קס"ח:

שטף הנהר את זיתיו ,והמוכר זיתיו לעצים.
מ"מ אם גם עתה השני לא רוצה אותם אין כופים אותו
כמ"ש ב ).(.3

סיכום :שוטף הנהר את זיתיו
נעקרו בגושיהם

נעקרו ללא
גושיהם
תוך ג' לאחר ג'

תוך ג'

לאחר ג'

רש"י

לבעל
האילן

חולקים

הכל לבעל האילן

.2

א.

א.

ב.

חלקים

לבעל
הקרקע

הכל לבעל האילן )*(

√רמב"ם

.2

סמ"ע :תחילה פסק המחבר שלא יכול ליטול זיתיו.
ואח"כ מפרש מה יתן לבעל הזיתים :
נעקרו בגושיהם – תוך ג' א"צ לתת מיד כלום כיון שחולקים
בפירות .לאחר ג' שאז הכל לבעל הקרקע ישלם לו דמי
הנטיעה כפי שהיתה שווה כששטפו הנהר לאפוקי מה
שנשתבחו תוך ג' שהרי הקרקע של השני השביחם.
לא נעקרו בגושיהם – אין לו פירות אף תוך ג' ,ולכן צריך
לשלם לו מיד דמי הנטיעה.
ובזה נתיישב כפל הדברים שבמחבר.

)*( :ה"ה :והרי תוך ג' עדיין עורלה? וי"ל שמשתמש
בעצים.

).1שם( :תנא

– אמר הלה זיתי אני נוטל – אין

שומעים לו ,מ"ט ? משום ישוב א"י.

הרא"ש:

יחלוקו בפירות ,,,כל ג' שנים.

ובעל הקרקע יתן דמי הזתים כמה

סמ"ע :טעמו – שכל ג' שנים אפשר לאכול פירות בזכות
הגושים של בעל האילן ,שאל"כ היו הפירות עורלה .מאידך
כיון שגם הקרקע עוזרת בגידול הפירות יחלוקו.
משא"כ אחר שעברו ג' שנים שאף בלא אילן של זה אם היה
נוטע בעל הקרקע כבר היו ראויים הפירות לאכילה.
]ואף שיכול בעל האילן לומר אילן היית נוטע מעצמך לא
היית אוכל תוך ג' שנים חצי הפירות כפי שאכלת עכשיו,
יאמר לו בעל הקרקע איל ונטעתי לעצמי היה האילן קטן
ללא צל ויכולתי לזרוע תחת האילן ירקות ,משא"כ באילן
גדול שלך שלא יכולתי לעשות כן[.
והט"ז – לפי הסמ"ע אם נעקרו בגושיהם א"צ לשלם מיד
דמי הזיתים )הנטיעות(.
וליתא  -איך ישתמש בזיתים של חברו בע"כ .אלא בכל
גוונא משלם דמי הנטיעות מיד.

ששווה למכור נטיעות.
ואפילו בעל הזתים רוצה לעוקרם ולנוטעם אצלו אין
שומעים לו ,דלא פלוג רבנן ,א"נ איכא למיחש שמא
ימלך ולא ייטעם ,א"נ אם לא יתן לו ממילא ייטע
אחרים ואילו יישארו בנוסף בקרקע זו.

.3

הטור:

אם זה )בעל הקרקע( א"ל טול אילנותיך

שומעים לו.

ב"י:

ולמד כן מהברייתא ,דווקא באומר בעל הזתים

זיתי אני נוטל אין שומעים לו ,הא אם אמר בעל
הקרקע טול זיתיך שומעים לו ,שאל"כ צ"ל הא והא
אין שומעים לו.
ועוד מסתבר שאין כופים לבעל הקרקע שיניח זיתיו
של זה ברשותו.

.1

ב.לא נעקרו בגושיהם – הכל לבעל הקרקע.
סמ"ע :אף שהפירות תוך ג' הם עורלה ואסורים בהנאה

משום ישוב א"י.

סמ"ע :טעמו שעמדו חז"ל על דעתם ,שהראשון ודאי
ייטע אחר במקומו שהרי רצה בנטיעה ,משא"כ השני אם
יעקרם הראשון לא ייטע השני אחר במקומו כיון שמעיקרו
לא רצה לנטוע.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

ואם עקרן הנהר.

מ"מ "הכל לבעל הקרקע" פירוש כל שבח האילן לבעל
הקרקע.
כ"כ הר"ן שהשבח לבעל הקרקע.
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הלכות שותפים בקרקע
סימן קס"ח:

שטף הנהר את זיתיו ,והמוכר זיתיו לעצים.

קסח  -ב

 .1המוכר זיתיו לעצים:
א .אם פסק עמו לקוץ מיד  -כל הפירות שיעשו הרי הן לבעל הקרקע.
ב.ואם התנה עמו לקוץ כל זמן שירצה  -כל הפירות שיוציאו לבעל
העצים.
 .2מכר סתם :אם עשו פחות מרביעית לסאה חוץ מההוצאה  -הרי אלו
של בעל הזיתים ,עשו רביעית לסאה חוץ מההוצאה  -יחלוקו.
 .1ב"מ)ק:(:

אמר רבי שמעון בן פזי  -ורביעית שאמרו חוץ מן
ההוצאה.

המוכר זיתיו לעצים:

ועשו פחות מרביעית לסאה  -הרי אלו של בעל
הזיתים.
עשו רביעית לסאה  -זה אומר זיתי גדלו וזה אומר
ארצי גדלה יחלוקו.

לשריפה והשהה אתם.

גמ)ק :(:היכי דמי ?

ועשו – זיתים רעים שאין בהם בסאה רביעית.

פרש"י :המוכר זיתיו לעצים

א.אי דאמר ליה קוץ לאלתר  -אפילו פחות
מרביעית נמי לבעל הקרקע.
ב.אי דאמר ליה כל אימת דבעית קוץ  -אפילו
רביעית נמי לבעל זיתים.

.2

1א .לבעל הקרקע.
סמ"ע :מפני שהפירות מיניקת גינתו גדלה.

לא צריכא דאמר ליה סתמא :פחות מרביעית -

לא קפדי אינשי ,רביעית  -קפדי אינשי.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

– שיקוץ אותם
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הלכות שותפים בקרקע
סימן קס"ט:

מי שיש לו בור לפנים מביתו ,וגינה לפנים מגינתו.

סימן קסט .מי שיש לו בור לפנים מביתו ,וגינה
לפנים מגינתו .
ובו ב אחד

) ב"ב :צט( .

קסט  -א

 .1מי שיש לו בור לפנים מביתו של חבירו ויש לו דרך
עליו  -אין לו רשות ליכנס שם אלא ביום בשעה שדרך בני אדם ליכנס,
א ).נמ"י)ריטב"א( :ודוקא בור ,אבל חדר נכנס שם בין ביום בין לילה( ,ואין לו רשות
ב.וכל אחד מהם
להכניס בהמותיו שם ,אלא ממלא ומוציא לחוץ,
עושה מפתח לבור שלא יכנס שום אחד מהם אלא מדעת חבירו.
.1ב"ב)צט :(.משנה

בשעה שבנ"א יוצאים – ביום ,שע"מ כן חלקו
שלא יטריחו בלילות לעמוד לפתוח לו.

– מי שיש לו בור לפנים

מביתו של חברו נכנס בשעה שבנ"א נכנסים ויוצא
בשעה שדרך בני אדם יוצאים ואינו מכניס בהמתו
ומשקה מבורו אלא ממלא ומשקה מבחוץ וזה עושה
לו פותחת וזה עושה לו פותחת.

פרשב"ם :שיש לו בור

ואינו מכניס

– דרך ביתו של זה ,שאין זה צורך

הבור.
ב.גמ :וכ"א עושה מפתח ,זה לשמור מי בורו וזה
משום חשד אשתו.

– ע"י חלוקה שלקחו

מבעה"ב ולקח גם דרך.

קסט  -ב

מי שיש לו גינה לפנים מגינתו של חבירו  -אין לו
רשות ליכנס בה בלילה ולא להכניס לתוכה תגרים ) ,נמ"י :והוא הדין לבית
שהוא לפנים מבית חבירו  -הנ"ל(  ,ולא יכנס מתוכה לשדה אחרת ) נמ"י :אא"כ הוא
צורך גינתו (  ,והחיצון זורע את הדרך.
נתן לו דרך מן הצד מדעת שניהם  -נכנס בה באיזה שעה שירצה ומכניס
לתוכה תגרים ,אבל לא יכנס מתוכה לשדה אחרת ,ושניהם )אינם(
רשאים לזורעה.
ויוצא בשעה שדרך בני אדם יוצאים ,ואינו מכניס
לתוכה תגרים .לא יכנס מתוכה לתוך שדה אחרת

ב"ב)צט :(.משנה – מי שיש לו גינה לפנים
מגינתו של חברו נכנס בשעה שדרך בני אדם נכנסים
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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הלכות שותפים בקרקע
סימן קס"ט:

מי שיש לו בור לפנים מביתו ,וגינה לפנים מגינתו.

והחיצון זורע את הדרך.
נתנו לו דרך מן הצד מדעת שניהם נכנס בשעה
שהוא רוצה ויוצא בשעה שרוצה ,ומכניס לתוכה
תגרים ,ולא יכנס מתוכה לתוך שדה אחרת זה וזה
אינן רשאים לזורעה.

מן הצד – אינו נפסד כל כך ,ומסתמא מחל הדרך
לגמרי להליכה ולא לזריעה.

והחיצון זורע.
סמ"ע :אף שהזריעה מעכבת קצת ההליכה ,מ"מ כיון
שהוא באמצע גינתו יש לו הפסד גדול ומסתמא ע"ד כן נתן
לו שיוכל לזורעה.
משא"כ כשהדרך מהצד שאין לו הפסד כ"כ מסתמא נתנה לו
רק להליכה ולא לזריעה וכ"א יכול לעכב את חברו שלא
יזרענה.

פרשב"ם :נכנס בשעה – כיון שעושה לו נזק
כשעובר באמצע שדהו ידוע הדבר שלא נתרצה לו
בריווח אלא לצורך הרבה.
תגרים – לקנות מירקות השדה.

מתוכה לשדה אחרת

– כלומר לא יקצר דרכו

לשדה אחרת.
והחיצון זורע הדרך – כיון שהדרך באמצע שדהו
לא מחל לו הדרך לגמרי שלא יוכל לזורעה.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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הלכות שותפים בקרקע
סימן ק"ע:

גינות המסתפקות ממעין אחד.

סימן קע :גינות המסתפקות ממעין אחד .
ובו ב

אחד ) ב"ב :קח .גיטין :נט ,ס( .

קע  -א

 .1חמש גנות המסתפקות ממעין אחד ונתקלקל
המעין  -כולם מתקנות עם העליונה ,נמצאת התחתונה מתקנת עם כולם
ומתקנת לעצמה ,והעליונה אינה מתקנת אלא לעצמה.

.1

– לכריא דנהרא

עם העליונה.
פ"ת)ת' נו"ב( :דווקא שכולם צריכים להשקות,

פרש"י :לכריא דנהרא – כשנסתם ומעכב
מרוצת המים ,וכורים ומנקים להעביר המכשלות.

אבל אם כבר חפר העליון להביא אליו הנהר ולתחתון
שדה שלא היה דרכו לזורעה אבל אחרי שהעליון חפר
בא התחתון לחפור יותר שיגיע הנהר גם לשדהו
ויזרענה ,והעליון טוען שישתתף בהוצאות במה שחפר.
א"צ לסייע שזה נהנה וזה לא חסר ,וגם לא גרם לו
הוצאה יתרה שהרי בתחילה לא היה דרכו לזרוע.
אומנם אם טוען העליון אם לא תסייעני אסתום מה
שחפרתי ולא יהיה לך ולא לי – הרשות בידו שאף
שכופים על מידת סדום ,לא שייך בזה מידת סדום –
א .כיון שיודע שהתחתון יצטרך לזה ויהא מוכרח
לפייסו בזוזי.
כ"כ הרא"ש ,הביאו הרמ"א )קעד/א( – לא שייך
כופים בדבר שיודע שחברו יצטרך לעלות לו
דמים.
ב .אף לדעת הרמב"ם שהוא דעת המחבר שם,
שכופים אף בכה"ג ,ה"ד בשדה של שותפות שיש
לכ"א זכות בו ,אבל כאן שזה הוציא הוצאות וחפר
נגד שדהו ,וזה בא ליהנות מחפירת חברו לא שייך
כופים על מידת סדום.

ב"מ)קח :(.א"ר יהודה

תתאי מסייעי לעילאי ,עילאי לא מסייעי לתתאי.

תתאי מסייעי לעילאי – יש על התחתונים לסייע
במה שנסתם בעליונים ,לפי שתיקון למעלה מסייע
לתחתונים ,אבל עליונים אינם צריכים לסייע בסתימה
שאצל התחתונים ,שאינו לעזרת העליונים אלא
לרעתם שכ"ז שהמים רצים מתמעט הנהר למעלה.
טור :וחילופיהם החמש חצרות המקלחות מי ביוב
לביב אחד ונתקלקל ,כולם מתקנות עם התחתונה
)שאחרת הביוב לא ירד ויקלקל אצלם( ,והתחתונה אינה
מתקנת אלא לעצמה.
כ"פ ב )קסא/ו(.

.1

מתקנות עם העליונה.

סמ"ע :שכ"ז שלא מתוקן המים למעלה לא יבואו
המים למטה ,ונמצא שהוא טוב לתחתון .משא"כ תיקון
התחתון רע לעליון שכשאינו מתוקן יישארו המים
לעליון.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

1

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

הלכות שותפים בקרקע
סימן ק"ע:

גינות המסתפקות ממעין אחד.

קע  -ב

קע  -ב
 .1בני הנהר משקים על הסדר ,א.רצה אחד לסכור
כדי שיחזיר לו המים וישקה תחילה ואחר כך יפתח ,ואחר רוצה
להשקות תחילה  -כל המתגבר זכה.
 .2ובור שהוא קרוב לאמה )והנהר מושך בו על פי הלוכו( )טור(  -מתמלא ראשון
מפני דרכי שלום.
א ).וי"א  -דווקא שקדם בור לאמה אבל איפכא לא
.1גיטין )נט :(:משנה

– בור שהוא קרוב

.1

לאמה מתמלא ראשון מפני דרכי שלום.
פרש"י :אמת המים המביאה מים מהנהר
לשדות ,ורגילות לעשות בורות שאם תיבש האמה
ישקה מבורו ,וממלאים מהאמה לבור.

משקים על הסדר.

סמ"ע :פירוש כשאמת המים מושכת ע"פ השדות
ומשקים ממנה דרך הליכתה  -כולם משקים על הסדר,
ואין התחתון יכול לעכב העליון ,אף בנהר שדרכו
שכלה המים בדליות עליונות קודם שירד למטה.
אבל כשרוצה לסכור אמת המים ,ישנה מחלוקת בגמרא
רב ס"ל – תחתונים ישקו תחילה ע"י סכירה ,שיאמרו
לעליונים "הנהר זורם כדרכו ואין לכם לסוכרו ,ומה
שאנו סוכרים לא מפריע לכם" ,אבל סכירת העליונים
מזיקה לתחתונים.
ושמואל ס"ל – עליונים ישקו תחילה כיון שהם קרובים
למקור המים.
ולכן פסקו כל דאלים גבר.
ולפ"ז :אף אם האמצעים גברו – זכו ,כיון שיכולים
לדחות כ"א שהלכה כאידך ]שלעליונים יאמרו הלכה
כרב ואנו לפניך ,ולתחתונים יאמר הלכה כשמואל
ואנחנו לפניך[.

דרכי שלום – תיקנו חז"ל שיתמלאו בורות עליונות
מפני שהם קרובות למוצא ואח"כ ימלאו תחתונים.
א.גמ)ס :(:שמואל מעמיד המשנה שהנהר מושך
בו ע"פ הילוכו.
ב.רשב"א – ומיירי שהיה הבור חפור שם
בתחילה קודם שהעבירו האמה ,שאל"כ לא עשו
כדין ,שלא היה להם לחפור בור שיתמלא מן האמה
קודם אחרים.

.1שם)ס:(:

( )המגיד וב"י בשם הרשב"א(.

איתמר – בני הנהר ,

רב אמר – תחתונים משקים תחילה
ושמואל אמר – עליונים משקים תחילה.
במיזל כו"ע לא פליגי )שכל הרוצה לדלות ידלה(,
א.כי פליגי במיסכר ואשקויי:
שמואל סבר – עליונים משקים תחילה כיון שהם
קרובים יותר.
ורב סבר – תחתונים משקים תחילה שהרי אומרים
הנהר הולך כדרכו.

2א .והנהר מושך בו.
סמ"ע :מהרי"ף ורמב"ם לא משמע כן ,אלא אפילו
עברה מהצד יכול למושכו לבורו ולמלאותו תחילה
משום דרכי שלום.
וכ"ד המחבר.
ותימה על הרמ"א שלא כתב בלשון י"א.

פרש"י :בני
במיזל כו"ע לא פליגי – אם אינם סוכרים הנהר
הנהר – שדות שעל שפת הנהר.

אלא דולים והולכים והנהר מושך כפשוטו ,כו"ע
מודים שכל הרוצה לדלות ידלה.
במיסכר – שאין בו כדי לדלות לכולם ,ורוצים
העליונים לסוכרו שלא ירדו המים למטה עד שישקו
שדותיהם.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

2

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

הלכות חלוקת שותפות
סימן קע"א:

חלוקת שותפות ואיזה דבר שהשותפים כופים זה את זה לחלוק וכל דיניו.

סימן קעא :חלוקת שותפות ואיזה דבר שהשותפים
כופים זה את זה לחלוק וכל דיניו.
ובו י"ז

סעיפים ) ב"ב :יא – יג ,קעב(.

קעא  -א11

 .1אחד הקונה מחבירו חצי שדהו ,או שנים שקנו
מאחד שדה ,או שירשו או שניתן להם במתנה ,או שהחזיקו בו מההפקר,
וביקש אחד מהשותפים לחלוק וליטול חלקו לבדו:
אם יש באותו קרקע דין חלוקה  -כופה את שאר השותפים וחולקין עמו.
ואם אין בו דין חלוקה  -אין אחד מהם יכול לכוף את חבירו לחלוק.
א.וכן הדין במטלטלין.
.2הגה:

ת' הרשב"א:

.1ב"ב)יא :(.משנה

ואם היה בו דין חלוקה וקבלו קנין שלא לחלוק אינן יכולים לחזור בהן.

.2

 -אין חולקין את החצר עד

שיהא ארבע אמות לזה וארבע אמות לזה.

רמב"ם:

סמ"ע :אף בחלוקת חצר שהטור מדמי להיזק עשן
שאין לו חזקה ,מ"מ קניין מהני.
כ"כ הש"ך – והוסיף ,ואפילו מחילה בלא קניין מהני
כמ"ש הרמ"א )קנז/א(.
נתיבות :ואין כוונת הש"ך דמהני מחילה בלא קניין
לעניין החלוקה שלא לחלוק ,דזה ודאי לא מהני קניין
ולא מהני מחילה.
אלא כוונתו עמ"ש הסמ"ע שאפילו בחלוקת חצר
שמדמה להיזק עשן מ"מ מהני קניין ,וע"ז כתב הש"ך
דלעניין היזק ראיה מהני מחילה אף בלא קניין ,אבל
לעניין שלא לחלוק בעי קניין דווקא.

אחד הקונה מחבירו חצי שדהו ,או שנים

שקנו מאחד שדה ,או שירשו או שניתן להם במתנה,
או שהחזיקו בו מההפקר ,וביקש אחד מהשותפים
לחלוק וליטול חלקו לבדו:
אם יש באותו קרקע דין חלוקה  -כופה את שאר
השותפים וחולקין עמו.
ואם אין בו דין חלוקה  -אין אחד מהם יכול לכוף את
חבירו לחלוק.
א.שם)משנה( :ולא את הטלית ,,,עד שיהא כדי
לזה וכדי לזה .

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

אינם יכולים לחזור בהם.

1

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

הלכות חלוקת שותפות
סימן קע"א:

חלוקת שותפות ואיזה דבר שהשותפים כופים זה את זה לחלוק וכל דיניו.

קעא  -א22

 .1הגה :ראובן ושמעון שיש להן מקומות בבית הכנסת זה אצל זה,
וראובן רוצה לעשות מחיצה ביניהם ולהכניס המחיצה בתוך שלו ,ושמעון רוצה לעכב באומרו
שאם יעשה מחיצה המקום יהיה דחוק  -הדין עם ראובן )ב"י בשם הרשב"א ,והרא"ש(.
.2הרא"ש :וכן רבים היושבים על ספסל אחד בבית הכנסת והיושב בראש רוצה להוסיף עוד
מקום אחד אצל מקומו ,והיושב אצלו רוצה למחות באומרו שעכשיו הוא שני אצל הראש ואם
יוסיף יהיה שלישי  -הדין עמו ויכול למחות.

.3

ועיין לעיל )קסב/ז(  -מדיני מקומות בבית הכנסת.

.1רשב"א:

.2

ראובן ושמעון שיש להן מקומות

בבית הכנסת זה אצל זה ,וראובן רוצה לעשות
מחיצה ביניהם ולהכניס המחיצה בתוך שלו ,ושמעון
רוצה לעכב באומרו שאם יעשה מחיצה המקום יהיה
דחוק  -הדין עם ראובן ,כל שאינו נוטל כלום משל
שמעון ,שהרי אין לשמעון שום שותף במקומות של
ראובן ,אף שממעט האויר לשמעון.
שדוקא בחצר שיש לכ"א שותפות בחצר יכול א'
להתנגד לחלוקה בטענה שממעט לו האויר משאכ"כ
שלכ"א חלק משלו.

וכן רבים

סמ"ע :הלשון "וכן" אינו מדוקדק שאינו דומה לדין
שלפניו .ובד"מ כתב "ועוד כתב".
והנתיבות – ט"ס הוא וצ"ל "אכן רבים"  ,והיינו אף
שאינו יכול למחות בחברו לעשות מחיצה בניהם מ"מ
אם הראשון רוצה לחצות מקומו לשנים ע"י מחיצה
שאז ניכר שהם שני מקומות יכול השני למחות לפי
שאז הוא נעשה שלישי ,אבל בלא מחיצה מותר
להושיב אצלו.
ודוקא במקום שידוע שמכירת הראשון חשוב מהשני,
אבל בסתם אמרינן אין המקום מכבד את האדם.

קעא  -ב

 .1רמב"ם ,טור :במה דברים אמורים כשאין אחד מהם
מכיר את חלקו במקום שהם שותפים 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 ,א.ה"ה :כדי שלא
יזיקו זה את זה בראיה.
1א .לא יזיקו זה לזה.

וכאן מדובר רק לעניין חלוקה שכ"א ישתמש בחלקו.
ולכן נ"ל שאף בלא היזק ראיה יכול אחד לכוף חברו
לעשות בניהם גבול לסימן )ול"ד מחיצה( שלא יבואו
להשתמש זה בשל זה .ומ"ש ה"ה הוא על דברי
הרמב"ם דמיירי בהיזק ראיה ,משאכ"כ דלא מיירי
בהיזק ראיה.

סמ"ע :המחבר הלך לשיטתו שבב"י הסביר דברי
הטור דמיירי בהיזק ראיה.
ול"נ שהטור לא מיירי בהיזק ראיה שהרי גם על שדה
קאי ,שבהיזק ראיה דיבר הטור והמחבר בסימן קנ"ז
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

2

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

הלכות חלוקת שותפות
סימן קע"א:

חלוקת שותפות ואיזה דבר שהשותפים כופים זה את זה לחלוק וכל דיניו.

כ"ד הטור – כהסמ"ע ,דלא מיירי כאן בהיזק ראיה,
שהרי בב"ב)ב (:למ"ד היזק ראיה לאו שמיה היזק מ"מ
זקוק למחיצה י"ט )וא"צ ד"א( כדי שיהא נתפס עליו
כגנב.

ולכן :מ"ש הסמ"ע שא"צ מחיצה כלל ליתא ,שעכ"פ
בעינן מחיצה י"ט.
ערוה"ש – וכשאין היזק ראיה אף שיכול לכוף חברו
ולחלוק ולעשות מחיצה מ"מ המחיצה תהיה על השטח
שלו.

קעא  -ג11

 .1איזהו דין חלוקה :כל שאילו יחלק לפי השותפים
יגיע לפחות שבהם חלק ששם הכל קרוי עליו ,אבל 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  -אינה קרויה חצר .וכל שדה שאין בה כדי זריעת ט' קבין
אינה קרויה שדה .וכל גינה שאין בה כדי זריעת חצי קב אינה קרויה
גנה .וכל פרדס שאין בה כדי זריעת ג' קבין אינה קרויה פרדס.
 .2לפיכך אין חולקין את החצר עד שיהא בה ד' אמות לכל אחד ואחד
מהשותפים )לפי שצריך שלכל אחד יישאר חצר ,ופחות מ ד*ד אינה חצר( ,ולא את השדה עד
שיהא בו זריעת ט' קבין לכל אחד ,ולא הגינה עד שיהא בה חצי קב לכל
אחד ואחד ,ולא את הפרדס עד שיהא בו בית ג' קבין לכל אחד ואחד.
.2שם :משנה

.1

 -אין חולקין את החצר עד שיהא

ארבע אמות לזה וארבע אמות לזה ,ולא את השדה
עד שיהא בה תשעה קבין לזה ותשעה קבין לזה.
רבי יהודה אומר עד שיהא בה תשעת חציי קבין לזה
ותשעת חציי קבין לזה.
ולא את הגינה עד שיהא בה חצי קב לזה וחצי קב
לזה ,ר' עקיבא אומר בית רובע.
ולא את הטרקלין ולא את המורן ולא את השובך ולא
את הטלית ולא את המרחץ ולא את בית הבד ולא
את בית השלחין עד שיהא בהן כדי לזה וכדי לזה.

.1זה הכלל:

סמ"ע :פירוש אם היו הרבה שותפים ולאחד מהם
חלק קטן מהשיעור יכול לעכב על כולם.

ד"א מרובעות
הג' סמ"ע :מהר"ם – חדר הוי כדי חלוקה אף שאין
לכ"א ד"א ,שחדר עשוי להצניע חפצים כמו תיבה
בעלמא.
והמרדכי – חדר שיש בו  10*10אמות ויש לראובן בו
רביע הוי כדי חלוקה ואף לר"י ,שבחלוקת בית צריך
ד*ו לכ"א ]כיון ש  100 = 10*10אמות מרובעות,
ורביע ממנו הוי  25אמות מרובעות ,וגודל חדר בינוני
הוא  24 = 6*4אמות מרובעות[.

כל שאילו יחלוק ושמו עליו – חולקים,

ואם לאו – אין חולקים.
רמב"ם :ד"א לזה – פירוש ד"א על ד"א לכ"א.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

לפחות שבהם

3

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

הלכות חלוקת שותפות
סימן קע"א:

חלוקת שותפות ואיזה דבר שהשותפים כופים זה את זה לחלוק וכל דיניו.

קעו  -ג22

 .1במה 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.
 .2ולא את הפרדס עד שיהא בה ל"ו אילנות לזה ול"ו אילנות לזה כדי
עבודת אדם אחד ביום אחד.
 .3ושדה שמשקים אותה בכלי עד שיהא בה כדי שימלא הפועל יום אחד
לזה ויום אחד לזה.
 .4הגה :מרדכי)מהר"ם( :היה בו דין חלוקה ,ומכר אחד מהן לשנים או הורישו לב' בניו ואין
לאחד מהן כדי חלוקה ,אינן יכולים לעכב מלחלוק דלא עדיפי מגברא דאתו מחמתיה.

.1ב"ב)יב:(.
א"ר

.1

בבבל מאי ?

סמ"ע :משום שאין פועל נשכר לפחות מיום ,ואם
יגיע לו כדי פעולת פחות מיום יפסיד שצריך לשלם
לפועל יום שלם .אבל אם יגיע לו כדי פעולת יום וחצי
חולקים ,שפועל נשכר לזה.
והט"ז – חולק בכדי פעולת יום וחצי ,אלא מיירי
שחולקים בכדי יום לכ"א ובחצי היום הנשאר נשארים
שותפים.

יוסף – כי רדו יומא )כדי חרישת יום(.

הרא"ש:

במקומו של התנא היו קרקעות חשובים

והוי ראוי לטפל אפילו פחות מכדי עבודת יום ,אבל
בבבל שאין הקרקעות חשובים כ"כ אין חולקים
בפחות מכדי עבודת יום.

).2שם(:

פרדסא מאי ? אבוה דשמואל אמר –

בת ג' קבין .בבבל מאי ? אמר רבא בר קסנא  -תלת
אציתא )שורה( של י"ב גפנים )סה"כ 36 = 12*3
גפנים( שאפשר לחרוש ביום.

.3

.4

אם יש להם בור שממנו משקים השדות

כדי שיהא בבור להשקות כדי פעולת יום לזה ולזה.

√והתו"ס

– קרקע שמשקים אותה בכלי כדי שיהא

בקרקע כדי השקיה של יום אחד לכ"א.
כ"ד הרמב"ם ,הערוך והטור.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

מגברא דאתו מחמתיה

ערוה"ש :אבל הפוך ,שהיו ג' שותפים לשנים מהם
יש כדי חלוקה ולשלשי אין כדי חלוקה וקנה שני חלק
השלישי – אין השני יכול לעכב בטענה שהמוכר
)השלישי( יכל לעכב ,שהרי עכ"פ לו יש שיעור חלוקה
)לבוש(.
וכן לא יכול השני לומר שקנה זכות זו )לעכב החלוקה(
מהמוכר שאין זה בגדר זכות או חובה )הגר"א(.
וכן לא יכול השני לומר אחזיר השדה לשלישי והוא
יעכב ,שאין אומרים כן דווקא כשחפצים לגרוע זכותו
מבינונית לזיבורית ,אבל בזב אינו יכול לומר כן.

)שם( :דוולא מאי ? אמר ר"נ כי דלו יומא.

פרש"י:

כדי חרישת יום לזה
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הלכות חלוקת שותפות
סימן קע"א:

קעא  -ג3
.1 3

חלוקת שותפות ואיזה דבר שהשותפים כופים זה את זה לחלוק וכל דיניו.

הגה:

ת' מימוני:

היו ד' שותפים ביחד ,לשנים יש להן שיעור

חלוקה ולשנים אין להן שיעור חלוקה:
השנים שיש להן חלוקה נוטלים חלקם והשנים האחרים נשארו שותפים .ואפילו אמר אחד
מאותם שאין בו כדי חלוקה "תנו לי גם כן חלקי" ואם כן יישאר לרביעי פחות מכדי חלוקה
וכדי לבטל החלוקה אמר כן אין שומעין לו )תשובת מיי' דקנין סי' יד(.
.2מרדכי)מהר"ם( :שלושה שהיו שותפים 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 )שם מרדכי סוף כתובות(.

.1

לקבל חלקו ,ונותן טעם לדבריו שצריך לשטוח בהם
פירות או לצרפו לשדה אחרת שיש לו הסמוך –
שומעים לו  ,ודוקא שאומר כן כדי לבטל החלוקה אין
שומעים לו.

נוטלים חלקם

סמ"ע :דסתמא נוח לשנים אחרים שלא יטול כ"א
חלקו כיון שאין להם כדי שיעור ונוח להם יותר יחד
שישכירוהו או יחלקו לזמן וכו'.
אבל אם מבקש א' מאלו שאין לו כשיעור חלוקה גם

קעא  -ד

הרמ"ה :יש מי שאומר:
להצטרף עמו( שאם יש לו אצלו קרקע הראוי להצטרף עמו ,יכול חבירו לכופו
לחלוק.

)בד"א כשאין לו קרקע אצלו אותו הראוי לו

א"נ דס"ל דשאני הכא ,כיון שלאחד יש דין חלוקה
מצידו )שסעיף זה המשך ס"ג דמיירי שאחד יש לו
שיעור חלוקה( אלא שמעכבים אותו בשביל חברו שאין
לו שיעור חלוקה ,כשיש לו שדה אחר לצרפו אין
מעכבים אותו.

לכופו לחלוק
סמ"ע :והטור – אם הוא בעניין שאם היה בו שיעור
חלוקה היו צריכים לתת לו חלקו אצל המצר גם עכשיו
יכול לכופו.
והמחבר – כיון שפסק כהרמב"ם שם )קעד/א( שעל
הרוב צריך לתת חלקו על המצר קיצר כאן.

קעא  -ה

 .1הרמ"ה :יש מי שאומר שאם באים לחלוק בית או
חצר ,אע"פ שיש בו כדי חלוקה אם אין בו כדי שיגיע לכל אחד דרך בפני
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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הלכות חלוקת שותפות
סימן קע"א:

חלוקת שותפות ואיזה דבר שהשותפים כופים זה את זה לחלוק וכל דיניו.

עצמו שלא יצטרך לעבור על חלק חבירו  -אין בו דין חלוקה.
הגה :א.נמ"י)הרא"ה והרשב"א( :ויש 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.
 .2תה"ד :וכן אם רוצים לחלוק בית שיש בו דין חלוקה והבית יהיה נפסד ונגרע  -אין יכול
לכוף חבירו ,כל שנראה לב"ד שההפסד יותר מחומש.
א.ת' מימוני :וכן 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.
 .3ת' מימוני :ובית שיש בו דין חלוקה אם יחלקהו לרוחבו אבל אם יחלקהו לאורכו לא הוי
דין חלוקה  -חולקים לרוחבו.
 .4ת' מימוני :ואם יש בצד אחד בניינים ובצד שני אין כל כך בניינים )או בצד א' רה"ר ובצד
א' סימטא(  -מעלים בכספים עד שיהיו החלקים שווים ,והכל כדי שלא יצטרכו לשבר
הבניינים ולהפסיד ,אבל מדעת שניהם עושים כמו שירצו.

.2

אבל כאן שירשו מאבותיהם דינא הוא שיחלקו ,נמצא
מעיקרא ירשו ע"ד לקבל חצי פחות הפסד החלוקה
)ולכן אף בהפסד יותר מחומש חולקים(.

והבית נפסד ,,,יותר מחומש

פ"ת :מקור הדין מתה"ד ,והראיה שלו –
ב"מ)ח (.שני רוכבים ע"ג בהמה יחלוקו .והרי מפסיד
הבהמה? בשלמא בהמה טהורה ישחטו ויחלקו ,אבל
בהמה טמאה הרי יש הפסד גדול? אלא לדמי.
והרי אף בבהמה טהורה ראויה לחרישה ויש הפסד לפי
שבהמה לחרישה שוה יותר מבהמה לשחיטה ,ולפי
התו"ס ההפסד לפחות שתות .משמע כל שההפסד לא
מגיע לחומש לא מיקרי הפסד.
והחת"ס – מפקפק בדין זה ,התם )ב"מ ח (.אנו
מסופקים מי הבעלים ומספק חולקים ,והבעלים
האמתיים מפסידים כבר חצי ,ולא נפסיד אותם עוד
חומש מהחצי שקיבל .ולכן אם יש הפסד בגלל החלוקה
חומש לא חולקים.

אומנם אם הם שותפים )ולא יורשים( שמעיקרא
נשתתפו שלא ע"מ לחלוק ,ואם עכשיו חולקים  ,לא
יפסיד זה חלקו בחומש מפני שהשני לא יכול לסבול
השותפות והי כדבר שאין בו חלוקה.

.4

בצד אחד בנינים

נתיבות :ומיירי שע"י ההודאה יכול לתקן השני
שיהיה שוה כמו הראשון ,שאל"כ תלוי הדבר במחלוקת
ס"ס י"ג ,ואפילו כשיכול לתקן תלוי במחלוקת
בהגה)יד(.

קעא  -ו11

 .1אחד מהשותפים שאמר לחבירו במקום שאין בו
דין חלוקה או 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 ,א).אפילו אמר ליתן בו הרבה יותר מדמיו,
צריך השני לקנות או למכור(

)טור בשם הרא"ש ומרדכי והמגיד ,ריב"ש וב"י בשם הרמב"ם ותשובת רמב"ן ורש"י

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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הלכות חלוקת שותפות
סימן קע"א:

חלוקת שותפות ואיזה דבר שהשותפים כופים זה את זה לחלוק וכל דיניו.

ותוס'(.
.2ה"ה :אבל אם אין התובע רוצה לקנות או לא ימצא במה יקנה  -אינו
יכול לכוף את חבירו לקנות ממנו אפילו בשער הזול ,שהרי חבירו יכול
לומר לו "איני רוצה שאקנה אלא שאמכור" ,א.לפיכך שני אחים אחד
עני ואחד עשיר שהניח להם אביהם מרחץ או בית הבד ,עשאן האב
לשכור  -השכר לאמצע כל זמן שירצה לעמוד בשותפות.
ב.ואין העשיר יכול לומר השכר חלקך דאין דרך לשכור דברים כאלו
לחצאין משא"כ בטרקלין.
ג.עשאן האב לעצמו  -אין יכול לכוף אחיו לשכור אותם אלא משתמשים
בהם כדרך שנשתמש אביהם ,והרי עשיר אומר לעני קח לך זיתים ובא
ועשאם בבית הבד קנה לך עבדים ויבואו וירחצו במרחץ.

.1

כ"כ הרב ישעיה ,גאונים – שמים אותה בב"ד.

ב"ב)יג :(.אין בהם כדי לזה ולזה מהו ?

.2ב"ב)קעב :(.משנה

יהודה – אית ביה דינא דגוד או איגוד.

√א"ר
ר"נ אמר  -לית ביה דין גוד או איגוד.

ואחד עשיר ,והניח להם אביהם מרחץ ובית הבד :
א.עשאן )אביהם( לשכר – לשכר לאמצע.

)שם( :פסק אמימר – דאית ביה גוד או איגוד.

ג.עשאן לעצמו  -הרי עשיר אומר לעני קח לך
זיתים ובא ועשאם בבית הבד קנה לך עבדים ויבואו
וירחצו במרחץ.

כ"פ הרי"ף ,הרא"ש והרמב"ם.

פרש"י :גוד או איגוד

– זה שרוצה לחלוק

פרש"י :עשיר אומר לעני

אומר לחברו קוץ לי בדמים וקנה לך חלקי או אני
אקוץ בדמים ואקנה ממך .גוד לשון גודו )קצצו(
אילנא ,כלומר קוץ דמים וקנה לך או אני אקוץ ואקנה
לי.

והערוך פירש

עשאן לשכר.
רמב"ם
והר"י

] כלומר :המחלוקת מי קוצץ דמים

– אינו תלוי בדעת האב ,שאפילו עשאן

לעצמו אם ימצאו שוכר יכולים להשכיר ואין העשיר
יכול למחות ,וכן הפוך אפילו עשאן להשכיר אם אין
מוצאים להשכיר יכול העשיר לומר קח לך עבדים
ורחוץ.

לפי רש"י – הנתבע קוצץ דמים ,וקונה או מוכר.
לפי הערוך – התובע קוצץ דמים ואומר לנתבע או
[.
קנה או מכור לי
אפילו דמים יקרים הרבה יותר

ב.רשב"א)הרב יונה(:

משוויו יכול לומר לו )כדי למנוע שותפו לקנות( אפ"ה
שומעים לו .כ"כ הרא"ש.

וה"מ במרחץ שא"א

להשכיר לחצאין ,אבל בטרקלין גדול אף שעשאן
להשכיר יכול העשיר לומר לעני תשכיר חציו למי
שתרצה ואני אדור בחציו.

לריצב"א – שא"כ כל עשיר יוכל לסלק

את העני ע"י עילוי דמים.
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

– הכל תלוי בדעת האב ,אם עשאן להשכיר

צריך להשכירו ואין יכול לומר נשתמש בו בעצמנו,
ואם עשאן להשתמש אין א' יכול לומר נשכירו.

או מכור.
כ"כ ה"ה]רמב"ם[.

ואין נראה

– אף למ"ד )ב"ב

יג (.גוד או איגוד ,שאני הכא דגוד איכא אגוד ליכא.

– גוד מלשון משוך ,דהיינו או קנה

א.תו"ס)ר"י(:

– שני אחים ,א' עני
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הלכות חלוקת שותפות
סימן קע"א:

.1

חלוקת שותפות ואיזה דבר שהשותפים כופים זה את זה לחלוק וכל דיניו.

לאחרים או אנו נקנה הכל או אתם.

מכור לי חלקך.

.2

אינו יכול לכוף חברו לקנות ממנו.

באר הגולה :כתב כסף משנה שדעת הרמב"ם
כהערוך )שהתובע קוצץ דמים(.
ופ"ת)תח"ס( – יכול הנתבע לומר קי"ל כרש"י ואני
אקצוץ הדמים.

באר הגולה :הכל תלוי בתובע שאם אינו רוצה
לקנות ,אפילו חברו עני אין יכול לכופו.

מכור לי חלקך
ערוה"ש :ואם היו כמה שותפים יכולים חלקם לומר

א .עשאן לעצמו
נתיבות :מ"מ יכול העני להשכיר חלקו לבד.

קעא  -ו22

 .1ואין העני כופה את העשיר לקנות חלקו ,אא"כ אמר
לו קנה ממני או מכור לי והריני לווה וקונה או מוכר לאחרים וקונים -
הדין עמו.
א.הגה :ויש אומרים  -דלא יוכל לומר גוד או איגוד כשאין לו מעות ,רק צריך למכור )חלקו(.
 .2ואין אדם יכול לומר לחבירו גוד או איגוד בפחות משויו ,דאם לא כן ידחוק העשיר את
העני למכור את שלו פחות משויו )ב"י בשם הרמ"ה(.

).1שם(:

עשאן לעצמו אומר לו העשיר קח לך

.1

עבדים וירחצו .אמאי יאמר לו העשיר גוד ?
שאני התם דגוד איכא אגוד ליכא )שהעני לא יכול

סמ"ע :פירוש מכור לי והרני לוה וקונה לעצמי או
מכור לי ואני מוכר כל השדה יחד לאחר ואשלם לך.
וכ"ש שיכול העני למכור חלקו לעשיר אחר שיעמיד
במקומו שותף עם אחיו העשיר וזהו להרמ"א.

לקנות(.

√רמב"ם:

ויכול העני לומר או מכור לי ואני לוה

ומשלם לך ,או שאני מוכר לאחרים ומשלם לך.

א.אבל הרא"ש

 -לא שייך גוד או איגוד אלא

כשאין לו מעות

א.
סמ"ע :דל"א גוד או איגוד כשאין לו מעות להחזיק

כשקונה לתשמישו ,אבל זה שקונה כדי למכור אינו
יכול לכופו שימכור או יקנה.
כ"כ הטור)הרמ"ה( – ואין לו תקנה לעני אא"כ ימכור
חלקו לעשיר אחר שיוכל עשיר זה לומר גוד או איגוד.

הכל לעצמו ,אלא רוצה למכור הכל ולתת חציו לעשיר.
אבל פשוט שיכול למכור חלקו לעשיר אחר שיעמוד
במקומו .וכן יכול ללוות מאחרים לקנות הכל לעצמו
)אף לרא"ש(.

ב"י – ואפשר שהרא"ש לא חולק )לקמן סי"ד(.

.2הרמ"ה:

ודוקא בדמים יקרים יותר יכול לומר

.2

גוד או איגוד ,אבל בפחות מדמיו לא ,שאל"כ עשיר
שיש לו אח עני שאין לו כל יקצוץ פחות ויקח מאחיו
פחות משויו.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

או מוכר לאחרים.

שאל"כ ידחוק העני

סמ"ע :פירוש כשלא ימצא העני אחר להעמיד
במקומו כי ברוב פעמים לא ירצה אחר מהשוק להיכנס.
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הלכות חלוקת שותפות
סימן קע"א:

חלוקת שותפות ואיזה דבר שהשותפים כופים זה את זה לחלוק וכל דיניו.

קעא  -ז

רמב"ם ,ה"ה :אמר כל אחד מהם "איני קונה אלא הנני
מוכר חלקי"  -מוכרים אותה לאחרים.
בסך  ,100ולשמעון קונה על הכל ב  – 300יכול
שמעון לכפות לראובן למכור הכל ב  300אף שראובן
רוצה למכור חלקו לקרובו ב .100

מוכרים אותה לאחרים
נתיבות :לכאורה מה קמ"ל אם שניהם רוצים למכור
מי מעכב ?
לכן נראה שקמ"ל שאם יש לראובן קונה על חצי שלו

קעא  -ח1
 .0 1אמר כל אחד מהם "איני מוכר" ,אלא כל אחד מהם
רוצה שיקנה חלק חבירו ,או שאין אחד מהם רוצה לא לקנות חלק חבירו
ולא למכור חלקו אלא יישארו שותפים.
 .1אם היה המקום עשוי לשכור  -שוכרים אותו וחולקים שכרו.
א.הגה :ריב"ש :ויוכל אחד לומר לחבירו או שכרהו אתה בכך או אני אשכרהו בכך כדינא
דגוד או איגוד .ב.וכל מקום שיכולים להשוות עצמם בדינא דגוד או איגוד ,עדיף מחלוקות
אלו )טור והמגיד ותשובת רשב"א(.

 .2ואם אין המקום עשוי לשכור ,אם הוא חצר
במכירתו( או בית שאי אפשר להם לדור ביחד(  -שוכנים בה שנה שנה ,שאי אפשר
שישכנו שניהם כאחד מפני היזק ראיה שהרי אין בה דין חלוקה ואין
אדם עשוי לטרוח כל שלשים יום לפנות מחצר לחצר אלא משנה לשנה.
)טור :או חנות

)שכ"א יפסיד לחברו

 .3הגה :וי"א  -שבחצר צריכים להשתמש ביחד שהרי משועבד לכל אחד לביתו המיוחד לו,
ומהאי טעמא אין בחצר דין גוד או איגוד )טור בשם הרא"ש וב"י בשם הרמב"ן ובשם הרשב"א( ,א.ודוקא
בד' אמות הצריכים לכל פתח או בדרך הצריך לכניסה ויציאה ,ב.אבל בשאר חצר אמרינן
גוד או איגוד )ועיין לקמן סעיף יז(.

.0רמב"ם:

.2ואם

אמר כל אחד מהם "איני מוכר" ,אלא

כל אחד מהם רוצה שיקנה חלק חבירו ,או שאין אחד
מהם רוצה לא לקנות חלק חבירו ולא למכור חלקו
אלא יישארו שותפים.
היאך עושים:

.1אם

שנה זה ,שהרי א"א להם לדור יחד מפני היזק ראיה
ולא יחלוקו כל ל' יום שהוא טורח לפנות החצר כל ל'
יום.

ואם

מרחץ הוא משתמשים שניהם יחד ,וכן בכל

דבר הראוי להשתמש תמיד ,ואינו יכול לומר
תשתמש היום ואני מחר ,שהרי אומר לו אני רוצה

הוא מקום העשוי להשכיר משכירים וחולקים

בשכרו.
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

אינו עשוי לשכר אם חצר הוא דרים שנה זה
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הלכות חלוקת שותפות
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חלוקת שותפות ואיזה דבר שהשותפים כופים זה את זה לחלוק וכל דיניו.

להשתמש בכל יום.
כ"כ ה"ה – כשאין גוד או איגוד מחלקים לזמנים אלא
שתלוי הדבר ,אם הוא בית חלוקים שנה בשנה
)שפחות מכאן טורח הוא( .כ"כ הרשב"א.

לאפוקי הראב"ד

.1

המקום עשוי לשכור

נתיבות :אם עשוי לשכר השכירות עדיפה על חלוקת
ימים.

.2

– יכול לומר "או תחלוק או

שוכנים בה שנה שנה

תסבול אותי )ולא לזמנים( כי לא אטרח להיות גולה
שנה ,ועוד שאין לי מקום אחר לגור".

פ"ת)שער המלך( :איש ואישה שותפים בבית
ודרים יחד .אם שניהם רוצים לקנות האיש קודם,
והראיה כתובות)כח (.בעל שגירש אשתו היא נידחת
מפניו )בחצר( לפי שטלטול הגבר קשה מטלטול
האישה.
וגם כאשר אף אחד לא רוצה לקנות שמתחלקים שנה
בשנה האיש גר שנה ראשונה .אומנם אם האישה
טוענת גוד או איגוד והאיש לא רוצה ברור ששומעים
לאישה )אף בגרושה מול בעלה(.

ל"א גוד או איגוד בד"א של פירוק

שנה שנה
פ"ת)תח"ס( :שנים שהיה להם בית בשותפות וחלקו

.3אבל הרא"ש:

בחצר לא שייך גוד או איגוד

לפי שהוא משתמש בבתים ,ואין בית בלא חצר ,וכיון
שהבתים מספיקים לשניהם צריך להשתמש בחצר
בשותפות.

ב.ב"י

– והרמב"ן אינו חולק רק המוקצה שאחרי

הבתים שאינו ראוי להם או חורבה יש דין גוד או
איגוד.

א.רשב"א:

משא ולא בדרך הצריך לכניסה ויציאה.
כ"פ המחבר לקמן סי"ז :לא נאמר דין גוד או איגוד
בד' אמות של פירוק משא ולא במה שצריכים ליציאה
וביאה ,ואע"פ שהבתים פתוחים מצד אחד לרשות
הרבים שאין אדם עשוי לפרוק משאו בדרכים לעין
כל.

לזמנים .ב' שנים יגור הראשון בבית והשני בעליה.
ואח"כ יגור השני בבית ב' שנים והראשון בעליה.
אירע שנשרפה העליה ואינה ראויה יותר לדירה:
ההפסד גוף העליה על שניהם ,אבל הפסד הפירות ב'
שנים הוא על מי שגר אז שם )שחברו יכול להמשיך
לגור בבית עד סוף ב' שנים( ,ואח"כ יחלקו הבית
לזמנים.

קעא  -ח22

 .1ת' הרא"ש :ואם האחד יש לו שני שלישים והאחד יש
לו שליש  -יטילו שני גורלות אחד משנה ואחד משנתיים ואותו שיש לו
שני שלישים ישתמש בו שני שנים רצופות.
.2רמב"ם :ואם מרחץ הוא  -נכנסים בה שניהם תמיד בכל יום ,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 ,ואם הוא דבר שאין יכולים להשתמש בו כאחד
חולקין אותו בימים.
.3הגה:

רשב"א:

לא חלקו והשתמש בו אחד מן השותפים כמה שנים  -לא יוכל אחר כך

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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הלכות חלוקת שותפות
סימן קע"א:

חלוקת שותפות ואיזה דבר שהשותפים כופים זה את זה לחלוק וכל דיניו.

האחר לומר אשתמש גם כן זמן שהשתמשת ,דכל זמן שלא חלקו כל אחד בשלו הוא משתמש.

.1

.2

אחד יש לו שני שלישים

סמ"ע :ואין בשליש שיעור הראוי להשתמש בו לבדו,
ואם ידורו שניהם יחד בכולו יפסיד בעל השני שליש.
נתיבות – ולפ"ז אף המרחץ שכתב המחבר
שמשתמשים יחד ,ה"ד ששניהם שותפים שווים ,אבל
אם יש לאחד יותר מהשני אם ישתמשו יחד יפסיד א'
מהם ,ולכן יחלוקו בזמנים.

בכל יום אני רוצה להשתמש

סמ"ע)הטור( :כשם שאני יכול להפקיע שיסתלק
לגמרי ,כך אני יכול להפקיע ממנו אפילו שעה א'.

חולקים אותו בימים
סמ"ע :ימים ל"ד אלא ר"ל זמנים.

.3

השתמש בו א' מהשותפים.

פ"ת)שער המשפט( :ה"ד בבית של השותפים
שהוא רק לדירה ,אבל בית אכסניא שכל מי שמתאכסן
משלם – השכירות לשני השותפים.

יטילו שני גורלות
סמ"ע :פירוש יטילו גורל על מי ישתמש ראשון בעל
שנה או בעל השנתיים.

קעא  -ט

 .1אחד 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.
א .ויש חולקין וסבירא להו דלא שייך חלוקה בדבר השכור לזמן.

 .1רמב"ם:

כ"כ הב"י – ואינו תימה על הרמב"ם ,שכשיש היזק
ראיה אף שאינו שלו לא יהא יושב וניזק בראייתו.

אף בשכירות יש דין גוד או איגוד.

שכתב :אחד 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.

א.והרא"ש

1א .דין חלוקה חולקין ,ויש חולקין
ערוה"ש :שהרי סברו וקבלו.
שהרי אף בקנו יחד י"א שא"א גוד או איגוד שהרי
סברו וקבלו יחד רק בירושה ומתנה יש גוד או איגוד
)ר"י ,נמ"י ,רא"ה]ראב"ד[ (.

– היאך יחלוקו דבר שאינו שלהם

אלא שכירות ?
כ"ד הראב"ד – שהרי ע"ד כן שכרו יחד.
כ"פ השו"ע)שטז/ב(.

וכתב הרשב"א

סמ"ע :כדי שלא יסתרו דברי המחבר )כאן ממ"ש
שטז/ב( ,י"ל שכאן כתב "מקצת שדה או חצר" לומר
חצר דומיא דשדה שאין בו היזק ראיה והחלוקה כאן
אינה במחיצה או סימן .משא"כ ב שטז/ב דמיירי בבית
וסתם בית יש בו היזק ראיה שצריך מחיצה ,וקמ"ל שם
שאין עושים מחיצה בבית שכור.
והש"ך – בודאי כשיש היזק ראיה אפשר לחלוק אף

טעם לרמב"ם ,שיכול לומר

כששכרתי הייתי סבור שאוכל להיות בשותפות עמך
ועכשיו איני יכול.
והוסיף ה"ה – שאחד מהם יכול לומר ע"ד כן נעשינו
שותפים כדי שלא ירבה עלינו המשכיר בדמים,
ועכשיו נחלוק וכל מי שירבה בדמים יקח.
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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הלכות חלוקת שותפות
סימן קע"א:

חלוקת שותפות ואיזה דבר שהשותפים כופים זה את זה לחלוק וכל דיניו.

בדבר הנשכר ,וב  -שט"ז מיירי שגילה דעתן שאינו
מקפיד על היזק ראיה ,רק שאין נוח לו עם שותפו.
והט"ז – כאן מיירי שחולק השותף שרוצה לחלוק על

חשבונו ,ובשט"ז כתב שאינו יכול לכופו להשתתף
בהוצאות החלוקה.

קעא  -י

 .1אם 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 )ערוה"ש – דל"א גוד או
איגוד רק בכולו ולא במקצתו(.

א.ואפילו אם אמר לו טול אתה הגדול במתנה  -יכול הלה לומר אין רצוני
לקבל מתנה ,ב.ויש חולקין בזה.
.2הרב יונה :אבל 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.

.1

ב"ב)יג :(:תניא

– טול אתה כשיעור ואני

.1

פחות שומעים לו ,רשב"ג אומר אין שומעים לו.

א.גמ:

והטור מסיים :או אני אקח הגדול לפי שויו ואתה
הקטן – אין שומעים לו.
סמ"ע – טעמו ,שיכול לומר "אין לי כסף לקנות יתרון
הגדול ,ולקחת הקטן ולקבל ממך הפרש הגדול אינו
רוצה לקבל חלק שאינו ראוי" ,ודוקא בגוד או איגוד
הכל שומעים לו שאז א"ל אם אין לך מעות לקנות הכל
אני אקנה הכל ואתן לך מעות.
וע"ז כתב הטור והמחבר ) (.2שאם נותן לו הברירה
טול אתה הגדול )שהוא ראוי( בשכרו או אני אקח
הגדול ונפצה היתרון ,ואם אינך רוצה בקטן הרני קונה
הכל – לכו"ע שומעים לו ,כיון שנותן לו ברירה שיקח
דבר הראוי לו או דמים.

טעמו של רשב"ג – משום דא"ל אי בדמים

לית לי דמים ,ואי בחינם לא ניח"ל דכתיב "שונא
מתנות יחיה".

פרש"י :טול אתה כשיעור

– כגון חצר שאין

בה ח' אמות ,אומר לו טול אתה ד"א ואני המותר.

להלכה:
√הרי"ף

– כרשב"ג שאין שומעים לו משום

שמסתבר טעמו.
כ"כ הרא"ש)הרי"ף( ,רמב"ם.
ב.והרא"ש)ר"ח( – הלכה כת"ק ששומעים לו.
מיהו אם א"ל טול אתה כשיעור בדמים אין שומעים
לו )שהרי לא נותן לו האפשרות ליטול הקטן( ,ודמי
להא )יג (.גוד איכא אגוד ליכא.
ואף אם יאמר לו "תן אתה שיעור בדמים ואני
הפחות" ,או "אתה פחות ואני כשיעור"  -אין שומעים
לו ,של"ד לגוד או איגוד כי שתי הטענות לא שוות,
משום "טול הפחות" אינה טענה משום שפחות לא
ראוי.
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

אינו יכול לכופו.

ויש חולקים.

ב.
סמ"ע :רק במתנה חולקים וס"ל ששומעים לו ,דבזה
שנותן לו לטובת עצמו דניח"ל בחלוקה לא מיקרי שונא
מתנות יחיה.
ש"ך :והלכה כדעה ראשונה.
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הלכות חלוקת שותפות
סימן קע"א:

חלוקת שותפות ואיזה דבר שהשותפים כופים זה את זה לחלוק וכל דיניו.

קעא  -יא

הרמ"ה ,מרדכי)הר"ם( :חצר שיש בו שבעה אמות ,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 איגוד.
חוץ מאמה אחת שאפשר שותף

שיש בו ז"א.

ש"ך :ה"ה אם יש לכ"א ג"א יכול לומר טול ב"א
ואמה אחת אשאר אתך בשותפות ואח"כ יאמר לו גוד
או איגוד.
והט"ז – רק כיש לו ד"א ,אבל ג"א לא.
כ"ד הנתיבות.

סמ"ע :מיירי בחצר שאין צריך לבתים )כגון חצר
שאחרי הבתים(.

אין שומעים לו.
סמ"ע :שאם שמעון רוצה וראובן לא רוצה ודאי
חולקים שהרי נשאר לראובן כשיעור.

קעא  -יב
ראוי לאחד הוא.

 .1דינא דגוד או איגוד
ב ).ויש חולקין בזה(.

לשופכין ,אף אפשר לחלקו וישאר שיעור לכ"א וקרינן
כל שיחלק שמו עליו .כ"פ ערוה"ש.

.1

טור :כשאין בחצר אלא ג' אמות.

א.רמב"ן

– יש בו דיו גוד או איגוד ,כיון שגם

עכשיו לא חזי לא למר ולמר.

ב.והטור

1א .בדבר שאינו ראוי לאחד.

– ולא נהירא ,שיכול לומר אף שגם

סמ"ע :ולא הזכיר המחבר "חצר" כמ"ש הטור .דס"ל
שבחצר בלא"ה אינו יכול לומר גוד או איגוד לפי שהוא
עומד לתשמיש הבתים )כמ"ש הרמ"א ס"ח( ,אלא
מיירי בחצר שאחורי הבתים.

עכשיו אינו ראוי לי ,מ"מ איני רוצה לקחתו בדמים
דבר שאין בו כדי תשמישו.

הרמ"ה:

א.אפילו בדבר שכולו אינו

אם אין בחצר ג"א ,כיון שאינו ראוי

לתשמיש חצר אלא לשטוח פירות או לעשות עוקא

קעא  -יג

 .1דבר 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 שווים  -אין אחד יכול
לומר לחבירו טול אתה זה ואני השני או איפכא ,לפי שכל אחד צריך
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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הלכות חלוקת שותפות
סימן קע"א:

חלוקת שותפות ואיזה דבר שהשותפים כופים זה את זה לחלוק וכל דיניו.

לשניהם.
א.הרא"ש :וכן אם יש להם שדה וכרם ואין בשום אחד מהם כדי חלוקה,
אפילו אם דמיהם שווים  -לא יאמר טול אתה שדה ואני כרם או איפכא.
 .2ואפילו אם יאמר לו גוד או איגוד בשניהם כאחד  -אין שומעין לו ,אלא
אם ירצה יאמר לו באחד מהם גוד או איגוד והשני יישאר בשותפות ,או
יאמר בכל אחד זה אחר זה גוד או איגוד.
 .3ושני דברים שתשמישן שוה ודמיהן שווים ואין בשום אחד מהם כדי
חלוקה ,הא ודאי שיכול לומר כל אחד מהם לחבירו גוד או אגוד,
)טור:

דהיינו שחולקין אחד נגד חבירו ואחד נוטל אחד והשני שני (.

 .4והוא הדין לאים אין דמיהם שווים.
א.הגה :ואין חילוק בין אם אחד נותן לשני מה דביני ביני או שאומר לו שייקח אחד מהן
בלא תוספות דמים והוא יקח השני או להפך )טור(.
ב.ויש מי שחולק בזה.

.1ב"ב)יג:(:

שוה(:

אמר אמימר הילכתא אית דינא

ב.רמב"ן

דגוד או איגוד.
והא רבין בר חיננא ורב דימי בר חיננא שבק להו
אבוה תרתי אמהתא חדא ידעא אפיא ובשולי וחדא
ידעא פילכא ונוולא .אתו לקמיה דרבא ואמר להו -
לית דינא דגוד או איגוד?
שאני התם דלמר מיבעי ליה תרוייהו ולמר מיבעי ליה
תרוייהו ,כי קאמר ליה שקול את חדא ואנא חדא לאו
גוד או איגוד הוא.

פרש"י :לית דינא דגוד או איגוד

– א"א גוד או איגוד ,דיפה )שוה

יותר(ורע כשני מינים הם.

√והרמ"ה

– כיון שתשמישם שוה אף שאינם שווים

חלוקים בגוד או איגוד א.וכל מי שיקח היפה יוסיף
לחברו דמים או שיקחנו בלא תוספת דמים.
כ"כ הרב יונה ,ערוה"ש]ירושלמי[.

כ"כ הרא"ש

– אם יש להם שדה עדית וזיבורית,

יכול לומר לו טול מהעידית כשיעור הזיבורית והשאר
נעשה גוד או איגוד.

– לכופו

לתת דמי העודפים ביפה ולא למכור חלקו.

כ"כ

.2

הטור  :לית דינא דגוד.

.2הרמ"ה:

סמ"ע :אם נותן לו הבחירה :טול אתה איזה שתרצה
ותן לי ההפרש ,או טול שניהם ותן לי דמי חלקי או אני
אעשה א' מהם – שומעים לו.

אפילו יאמר לו גוד או איגוד בשניהם

כאחד אין שומעים לו ,שהלה יאמר מספיק לי באחד.
אא"כ יאמר לו כ"א מהם גוד או איגוד והשני ישאר
בשותפות ,או יאמר לו בכל א' בזאח"ז גוד או איגוד.

.3הטור:

דהיינו שחולקים א' כנגד חברו.

ושני דברים שתשמישם שווה ודמיהם

סמ"ע :אבל לא יכול לומר גוד או איגוד על שניהם
שיאמר לו מספיק לי א' מהם.
ואפילו בזאח"ז לא יכול לומר גוד או איגוד.

שווה ואין בשום אחד כדי חלוקה – ודאי חולקים א'
כנגד חברו בגוד או איגוד.

.4

טור:

גוד או איגוד בשניהם

ואם אין דימהם שווים )אבל תשמישם

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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הלכות חלוקת שותפות
סימן קע"א:

חלוקת שותפות ואיזה דבר שהשותפים כופים זה את זה לחלוק וכל דיניו.

4א .בלא תוספת דמים.

אם לא נוח לך במתנה שלם לי היתרון או קח השני
)שגם הוא ראוי לתשמיש( ואני אתן דמי היתרון.

סמ"ע :אף החולקים בסעיף י' דלא ניח"ל משום
דשונא מתנות יחיה ,כאן כו"ע מודים משום שאומר לו

קעא  -יד11

 .1הרב האי בתשובה :שני 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.
א.הגה :הרב האי בתשובה :וכל שכן אם אין בכל בית כדי חלוקה  -שחולקין בתים כנגד
בתים הואיל ותשמישן בשוה וכמו שנתבאר בסמוך )דעת עצמו(.
 .2ריב"ש :והא דבית נגד בית חולקין היינו בדבר שתשמישן שוה ,אבל יש אומרים דרוב בתים
אין בהם דין חלוקה שאין כל הבתים והחדרים שווים .ואין חולקין בית נגד עלייה או חדר
שאין תשמישו שוה לו ,וכ"ש במקום שיצטרך לסתור בחלונות או פתחים ולחזור ולבנות
שיצטרך להוציא הוצאות שאין חולקין בית אחד.
א.אבל מדברי הרא"ש בתשובה נראה דחולקין בית נגד חנות או מרתף ,ונ"ל דהוא הדין נגד
חדר או נגד עלייה דזה מקרי תשמישו שוה.
ב.המשך הריב"ש :גם לענין הוצאת הבניין אם נראה לב"ד שאינו מזיק להם כל כך חולקים,
וכמו שנתבאר לעיל סעיף ה' לענין הפסד הבתים.

.1

אם שאר דירות פתוחות לבית זה ומשם לרה"ר כולם
נקראים דירה אחת ויכול לומר על כולו גוד או איגוד.

לזה שאומר נחלוק בית כנגד בית.

טור :טעמו – כדי שלא יפסידו על עצמם בחלוקת כל
בית .כ"כ הסמ"ע.

א .אבל מדברי הרא"ש
והסמ"ע :אין נראה כן מדברי הרא"ש .כן חלק הט"ז

כ"ש שאין בכל בית כדי חלוקה.

א.
ע"ש :ולא יוכל לומר גוד או איגוד על שניהם יחד.

מ"מ הש"ך – מהרא"ש משמע קצת כהרמ"א.
הט"ז :וע"כ נראה כהריב"ש )שחולק על הרא"ש(
שלא חולקים הבתים.

והסמ"ע – ול"נ שאף בזאח"ז לא יוכל לומר גוד או
איגוד אלא חלוקים לכ"א דירה.

.2

ערוה"ש :ואם יש להם שני בתים או שאר דברים,
שבאחד יש דין חלוקה ובשני אין – דנים חלוקה בבית
שיש בו חלוקה ,ובשני דנים גוד או איגוד או ישתמשו
בשותפות )ש"ך(.

בחלונות או פתחים.

סמ"ע)ד"מ( :דווקא שבכל דירה יש פתח בפ"ע
לרה"ר שאז כ"א נקרא דירה בפ"ע ושייך חלוקה ,אבל

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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הלכות חלוקת שותפות
סימן קע"א:

חלוקת שותפות ואיזה דבר שהשותפים כופים זה את זה לחלוק וכל דיניו.

קעא  -יד22

 .1רשב"א :מיהו לענין גוד או איגוד אין חילוק בין בית או מקום בית
הכנסת או שאר דברים שיוכל לומר על כולו ביחד גוד או איגוד )ד"ע ותשובת רשב"א(.
.2רי"ו)רשב"א ,רמבן( :י"א דאין דין גוד או איגוד רק בדבר שהגוף שלהן ,אבל במשכנתא או
כדומה שעתידים לגבות מעותיהן אין אומרים גוד או איגוד רק חולקים המעות )וכ"ש שט"ח
שא"א גוד או איגוד כיון שעומד לגבות(.
א.ד"מ:

ונ"ל שאם משתמשים במשכנתא הוי כמו שכירות ,כמו שנתבאר סעיף ט' דיש

חולקין.

.2

הוי כמו שכירות

אבל במשכנתא

א.
סמ"ע :ויש לחלק ,דשאני בשכירות שמשלמים ולא

סמ"ע :בכלל זה שט"ח שעתידים לגבות מעותיו א"א
גוד או איגוד ,לאפוקי המחבר )סו/כא( שסתם דאמרינן
גוד או איגוד.

גובים מעות ,מש"ה לא שייך חלוקה לכן אמרינן גוד או
איגוד )משאכ"כ שעתידים לקבל מעותיהם ובמעות אין
דין גוד או איגוד(.

קעא  -טו

 .1יש אומרים דלא אמרינן גוד או אגוד אלא בנתינת
דמים מיד ,אבל 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.
.1טור :גוד או איגוד בהמתנת מעות
√י"א

והרא"ש – ה"מ שלקחו מכתחילה לדור בו ,אבל אם
לקחו ואח"כ נשרף ביתו ונצרך לגור בו – יכול לומר גוד או
איגוד כיון שעכשיו צריך לגור בו ואינו רוצה לגור איתו.
וכן לא שייך דינא דגוד או איגוד דווקא בבית שגרים יחד
ולא בשדה.
כ"כ נמ"י]רמב"ם[ – אין חילוק בין ירושה ללקיחה.
כ"ד הרשב"א – אף בלקוחים יכולים לומר סברתי שאוכל
לדור עמו ועכשיו איני יכול לסבול.

 -יש אומרים דלא אמרינן גוד או אגוד אלא

בנתינת דמים מיד.

והרמ"ה

– התובע לא יכול לומר גוד או איגוד

בהקפה אבל הנתבע יכול לומר אגוד בהקפה.

טור:

אע"פ שנתרצה א' מהם לגוד או לאגודי יכולים

.1

לחזור בהם כ"ז שלא הקנו זל"ז בקניין.

ר"י הלוי:

לא שייך גוד או איגוד אלא דווקא ביורשים

ערוה"ש :אמר הנתבע איגוד )אני אקנה הכל( אבל
תנו לי ל' יום – נותנים לו ,ורק התובע שאמר איגוד
אין שומעים לו ,שאם אין לו עכשיו ימתין מלתבוע עד
שיהא לו.

או מקבלי מתנה ,אבל אם לקחו שניהם בשותפות בית
שאין בו דין חלוקה אין יכולים לומר גוד או איגוד ,שהרי
לדעת שיהיו שניהם שותפים לקחוהו ולא למוכרו איש
לאחיו.
כ"כ נמ"י)הרא"ה(.
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

ותמתין לי
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הלכות חלוקת שותפות
סימן קע"א:

חלוקת שותפות ואיזה דבר שהשותפים כופים זה את זה לחלוק וכל דיניו.

ואפילו אומר התובע אם עד ל' יום לא תביא המעות אני
אגוד – אין שומעים לו ,אלא עושים מחדש גוד או
איגוד ,ובפעם זו יכול התובע לומר אם תרצה לגוד ולא
תביא מעות עד ל' יום אני אגוד.

אני נוח לך
ערוה"ש :ודוקא שנראה לב"ד שהאמת כן ,אבל אם
בא רק בעלילה לבטל הגוד או איגוד – אין שמועים לו.

קעא  -טז

 .1היכא דאין דין חלוקה ויש שם יתומים גדולים
וקטנים והגדולים רוצים לחלוק:
א.רב האי :יש מי שאומר  -שב"ד מעמידים אפוטרופוס לקטנים ודנים
להם גוד או אגוד.
ב.הרא"ש :וי"א  -דלא שייך ביתומים גוד או אגוד ,שאין אפוטרופוס רשאי
למכור חלקם.
עד שיגדלו – יכולים לומר גם גוד )למכור נכסי
יתומים(.

וי"א דלא שייך
ערוה"ש :מ"מ אם רואים ב"ד שיגיע הפסד ליתומים

קעא  -יז

הרשב"א :לא 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.
טור :כ"ז שלא עשו קניין של גוד או איגוד כ"א יכול
לחזור בו ולומר נשאר שותפים ,וכן יכולים לחזור מגוד
לאיגוד והפוך.

ד"א של פירוק משא
סמ"ע :לבד מד"א שלפני הפתחים.

ליציאה וביאה
סמ"ע :פירוש מקום בחצר שנכנסים בו לכניסה
וליציאה ,שאם יגדנו אחד איך יכנס השני.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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סימן קעב :בית או חצר איך נותנים לו ד' אמות ]ודין
הזבל שבחצר ונתינת האכסניא[.
ובו ט'

סעיפים ) ב"ב :יא .סוכה :ג(.

קעב  -א11

 .1חצר המתחלקת -נותן לכל פתח ד' אמות והשאר
חולקים בשוה ,שכל פתח צריך לפניו ד' אמות לתוך החצר.
א.אפילו שהפתח רחב הרבה נוטל ד' אמות על פני כל רחבו לתוך אויר
החצר ,א.ואם אין הפתח רחב ד'  -משלים עליו מהצדדים ארבע כדי
שיהיה לו ארבע על ארבע.

.1

ב"ב)יא :(.תנן

והראיה )ב"ב ס (.היה פתח א' לא יעשנו שנים ,סבר
למימר פתח של ד"א לא יעשנו ב' אמות שאז יטול ח'
אמות בחצר.
משמע שאף בפתח של ב' אמות נוטל ד"א.
וכן יש לפרש דברי הרמב"ם.

 -אין חולקין את החצר עד

שיהא ארבע אמות לזה וארבע אמות לזה ולא את
השדה עד שיהא בה תשעה קבין לזה ותשעה קבין
לזה.

גמ :א"ר אסי א"ר יוחנן

 -ארבע אמות שאמרו

.1

חוץ משל פתחים.
תניא נמי הכי אין חולקים את החצר עד שיהא בה
שמונה אמות לזה ושמונה אמות לזה.

א).שם( :ברייתא

סמ"ע :היינו כדי לפרק משאו ,משום שא"א להיכנס
עם חמורו לתוך הבית לפרוק המשא ,וצריך לפרק
בד"א שלפני הפתח.

– היה לזה פתח רחב ח'

אמות ,נוטל ח' אמות כנגד הפתח וד"א לתוך חצרו.

ב.הרא"ש:

שלכל פתח צריך לפניו ד"א

ואם לא היה פתח ד"א עכ"ז נוטל

ד*ד שא"א לפרוק משאו פחות מ ד*ד.

קעב  -א .1 22ואם יש לאחד פתח לחצר בית שיש לו ב' פתחים
ולשני 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.
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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סימן קע"ב:

בית או חצר איך נותנים לו ד' אמות ]ודין הזבל שבחצר ונתינת האכסניא[.

 .2במה 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.
א.הגה :וי"א  -דה"ה אם חלק נכסיו על פיו ,ונתן לאחד מבניו בית עם שני פתחים ולאחד
עם פתח אחד )טור בשם רש"י ור"ת(.

 .3אבל שנים שקנו או שירשו  -קנו וירשו בשוה חלק כחלק ,בין בבתים
בין בחצר ,ולא יטול האחד יותר מחבירו כלום.
א.הטור :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.
.1ב"ב)יא :(.אר"ה

יטול האחד יותר מחבירו כלום.
וכ"כ ריב"א)הגאונים( – ולמדו מב"ב)ז (:אחים שחלקו
אין להם דרך וחלונות וסולמות זע"ז )אלא הם שווים(.

– חצר)כולה( מתחלקת

לפי פתחים )שאם לזה פתח ולזה שני פתחים ,זה
נוטל  1/3וזה נוטל .( 2/3

√ורב חיסדא אמר

– נותנים לכל פתח ד"א

.2

והשאר חולקים בשווה.
תניא כוותיה דרב חסדא  -פתחים שבחצר יש להן
ארבע אמות היה לזה פתח אחד ולזה שני פתחים
זה שיש לו פתח אחד נוטל ארבע אמות וזה שיש לו
שני פתחים נוטל שמונה אמות והשאר חולקין בשוה.

 .2פתחים שבחצר
הר"י הלוי :מיירי שקנו

סמ"ע :דווקא הקיפו אח"כ ,שהרי קודם הקפה כבר
זכה כ"א לפני ביתו כפי פתחיו .אבל הקיפו קודם שבנו
הרי שכ"א זכה בשווה בחצר ושוב לא יקבל לפי
פתחיו.

.3
מההפקר ,כגון שבנו

– דמיירי בראובן שחולק נכסיו על

פיו לשני בניו ,ונתן לאחד בית עם שני פתחים ולשני
עם פתח אחד )שאז זה נוטל ח' אמות וזה נוטל
ד"א(.

.3

הרא"ש:

אבל שנים שקנו או שירשו  -קנו

וירשו בשוה חלק כחלק ,בין בבתים בין בחצר ,ולא

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

אבל שנים שקנו

סמ"ע :טעם שחלקו בזה כדי שלא יסתור ל ב"ב)ז(:
האחים שחלקו אין להם דרך ולא חלון ולא סולמות
זע"ז.
לכן חילק המחבר )רא"ש( – קנו או ירשו הם שווים,
אבל זכו מההפקר מתחלק לפי פתחיו.
ורש"י חילק – דכאן מיירי שחלק לבניו על פיו ולכן
כ"א מקבל לפי פתחיו ,משא"כ בירשו שהם שווים
כמ"ש הרמ"א.
והש"ך – א"נ האי אחים מיירי בחלונות ודרך שאין לו
צורך כ"כ ,שיש לו חלונות ודרך ממקום אחר ,משא"כ
בד"א של פתחים שהם צריכים ביותר.

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.
כ"כ הרמב"ם ,רמב"ן ,רא"ש ,ה"ה ,נמ"י.

ורש"י פירש

ואח"כ הקיפו
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קעב  -ב

 .1הרא"ש :במה דברים אמורים כששני הבתים שווים
וחלקו בית כנגד בית ולא הוצרכו לשום אותם ולהעלות בדמים ,אבל אם
אינם שווים ושמו אותם והעלום בדמים ,ואותו שהגיע לחלקו הבית שיש
בו שני פתחים נתן לחבירו הדמים ששוה יותר על שלו  -בכלל זה העילוי
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.
 .2הגה :ה"ה ,טור :וכל זה מיירי בסתם חצרות ,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.

.1

מ"מ הט"ז – חולק על סברא זו ,דא"כ אף שחלקו
סתם נאמר שאילולי ה ד"א שנטל יותר היה צריך כנגדו
לפצות אותו ,ולכן ל"א סברא זו רק שנותן בעל ב'
הפתחים עילוי ב' הפתחים שנטל.
כ"ד ערוה"ש.

כששני הבתים שווים

סמ"ע :ה"ה לא שווים אלא שלא חילקו בשומא
ועילוי.

אותן שיגיעו לחלקו.
סמ"ע :ב"י – ה"ה אם בעל פתח אחד היה צריך לתת
לבעל שני הפתחים כיון שהיה שווה יותר ,זכה לכל
פתח ד"א.

בכלל זה העילוי
סמ"ע :ואף שעלו סתם ולא הזכירו ה ד"א.

קעב  -ג

בית שיש לו פתחים רבים מכל רוחותיו יש לו ארבע
אמות לכל רוח ,ואם ייחד לו פתח אין לו אלא ארבע אמות כנגד פתחו.
ב"ב)יא :(.אמר אמימר

בחצר סביבותיה.

– האי פירא דסופלי

דלא מייחד לה פתחא

יש לו ארבע אמות לכל רוח ורוח.
ולא אמרן אלא דלא מייחד ליה פתחא אבל מייחד
ליה פיתחא אין לו אלא ארבע אמות לפני פתחו.

פרש"י:

פירא דסופלי

החפירה.

אבל מייחד

– שהיה לו פתח מביתו לחפירה ,ודרך

אותו פתח דרכו להשליך וליטול הגרעינים.

– חפירה בחצר

נמ"י:

שנותנים בה גרעיני תמרים למאכל בהמה ,יש לו ד"א

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

– שלא היה פתח אצל
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סימן קע"ב:

בית או חצר איך נותנים לו ד' אמות ]ודין הזבל שבחצר ונתינת האכסניא[.
בבית יש לו ד"א לכל פתח(.

לסבב עם המשא ,אלא תיכף שיגיע לאחד מרוחותיה
יזרקם.

√והרמב"ם:

ד"א לכל רוח
ערוה"ש :משמע דווקא כשהפתחים ברוחות שונות,

בית שיש לו פתחים רבים מכל

רוחותיו יש לו ארבע אמות לכל רוח ,ואם ייחד לו
פתח אין לו אלא ארבע אמות כנגד פתחו.
ה"ה :והוא ע"פ פירוש הר"י מיגאש – מקום
שמעבדים עורות וס"ל אמימר שדינה כבית שזוכה
בד"א לכל פתח ,וכיון שיש לסופלי זו ד' פתחים מד'
צדדיה זכות ב ד"א לכל רוח.
ולכן גם בבית אם יחד פתח א' אין לו רק ד"א.

והראב"ד

אבל אם יש לו שני פתחים לרוח אחד נוטל רק לפתח
אחד כיון שלפרוק משאו באותו רוח מספיק ד"א.

ואם ייחד לו
סמ"ע :טעמו – שפתחים אחרים נחשבים כסתומים
ולא יפתחו לעולם כיון שיש לו פתח פתוח.
ול"ד לס"ז בבית סתום ,שיש לו ד"א ! דשם כיון שאין
לו פתח כלל אמרינן ודאי סופו להיפתח )אא"כ פרץ
פצימיו(.

– ל"א יחוד מפקיע שאר רוחות אלא

בחפירה דסופלי )שהוא תיקון כניסה ויציאה( אבל
בית שיש לו פתחים הרבה מה תיקון צריכים )ולכן

קעב  -ד

 .1אכסדרה
פתוח כעין דלת( ,א ).טור)ר"י( :אם אפשר לו להיכנס בתוכו במשאו  -אין לה
ארבע אמות) ,ואם הוא לפני הבית ואין באכסדרה ארבע ,משלים עליה מן החצר שיהא ד'
ועולות לד' שלפני פתח הבית(.
ב.ואם לאו  -יש לה ארבע

)פירוש :מקום שיש לו ג' דפנות והצד הרביעי כלו

אמות ,שלא אמרו שיש לכל פתח ארבע אמות

אלא לפרק שם משאו.
 .2בית שער )פירוש :בית קטן שלפני פתח טרקלין וקורין לה פורקא בלע"ז רש"י( או
מרפסת) ,פירוש :מקום גבוה בחצר הבית והרבה פתחי עליות פתוחין לה( – יש להם
ארבע אמות ,ב.היו חמישה בתים פתוחים למרפסת והמרפסת פתוחה
לחצר  -אין לה אלא ד' אמות.

.1

ב"ב)יא:(:

חמורו ולפרוק שם.

אמר רב הונא  -אכסדרא אין לה

ב).שם( :והתניא

ארבע אמות ,התם גבי שאר בתי מאי טעמא בעי
ארבע אמות משום פירוק משאו הכא אפשר דעייל
לגואי ומפריק.

פרש"י:

ההיא באכסדרה רומייתא.

פרש"י :רומייתא

אכסדרא – שיש לה פתח לחצר.

פרוק משאו

).2שם( :ת"ר

– שיפרוק שם משאו מעל החמור ,לפי

– בית שער אכסדרה יש להם

ד"א בחצר.

פירש הרמ"ה

– באכסדרה כיון שאין לה דפנות יכול להכניס
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

– מוקפת דפנות נמוכות

)שא"א להיכנס לתוכה עם החמור לפרוק משאו(.

שסתם בית אינו פנוי מכלים וא"א להכניס שם חמורו.

הכא

– אכסדרה יש לה ד"א ?
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כשנכנסים לחצר והוא של אחד מהם.

אבל רש"י פירש

אין לה ד"א

– כמין בית קטן אצל בית גדול

סמ"ע :לא מקבלת בחצר ד"א נגד הפתח ,שהטעם
שנותנים ד"א לפני הפתח כדי לפרק משאו ,אבל כאן
שיכול להיכנס עם החמור לתוך האכסדרה ולפרוק שם
לא נתנו ד"א.

ופעמים שעוברים דרכו לגדול.
א).שם( :מרפסת יש לה ד"א.

פרש"י :מרפסת

– הרבה פתחי עליה פתוחים

משלים עליה

א.
סמ"ע :ה"ד אכסדרה העומדת בפני פתח הבית אבל

לה ועולה להם דרך סולם )כעין חדר מדרגות(.
ב).שם( :היו חמישה בתים פתוחים למרפסת אין

אכסדרה בפ"ע שאין לו ד"א אין מוספים עליה
להשלימה לד"א ,דלא גרע מבית שאין בו ד"א )ס"ח(
שאין לה ד"א כנגד הפתח.

לה אלא ד"א בלבד.

.1

אם אפשר להיכנס בתוכה.

.2

סמ"ע :פירוש שסמוכה על עמודים ואין לה מחיצה
לעכב כניסת החמור שם.
לאפוקי מקצת אכסדראות שיש להם מחיצת נמוכות.

קעב  -ה
.1ב"ב)שם(:

בית שער

סמ"ע :שהוא אצל בית גדול ,אבל בית שער של חצר
אינו ראוי לתשמיש ואין לו ד"א בחצר.

 .1לול של תרנגולים אין לה ד' אמות.
פרש"י :לול

בעא מיניה ר' יוחנן מר' ינאי  -לול

– בית קטן שמגדלים בו תרנגולים

ויש לו פתח לחצר.

של תרנגולין יש לו ד' אמות או אין לו ד' אמות? א"ל
טעמא מאי משום פירוק משאו הכא מטפס ועולה
מטפס ויורד.

מטפס ועולה

– התרנגול מטפס וטורח ועולה דרך

ראש הכותל ללול.

קעב  -ו  .1בית חציו מקורה וחציו אינה מקורה בין שקירויו
לפנים בין שקירויו לחוץ אין לה ד' אמות ,ודוקא כשיש ד' אמות על ד'
אמות במה שאינו מקורה.

.1

)שם(:

פרש"י :ל"מ קירויו מלגיו

בעא מיניה רבא מרב נחמן  -בית חציו

מקורה לצד החצר שאין לו ד"א ,שהרי יכול לפרק שם
משאו ,לפי שאין דרך לתת כלים בבית שאינו מקורה.

מקורה וחציו אינו מקורה יש לו ד' אמות או אין לו
ד"א? א"ל אין לו ד' אמות.
לא מבעיא קירויו מלגיו דאפשר דעייל לגואי ומפרק
אלא אפילו קירויו כלפי חוץ אפשר דעייל לגואי
ומפרק.
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

– החצי שאינו

אפילו קירויו לצד חוץ

– והגלוי לצד פנים גם אין

לו ד"א בחצר ,לי שאפשר שיכניס החמור לשם ויפרק
משאו.

5

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

הלכות חלוקת שותפות
סימן קע"ב:

קעב  -ז

.1

בית או חצר איך נותנים לו ד' אמות ]ודין הזבל שבחצר ונתינת האכסניא[.

)שם(:

בית סתום יש לו ד' אמות ,פרץ את פצימיו אין

לו ארבע אמות .הגה :שלפני הפתח .א.ריב"ש :אבל יש לו חלק בחצר ,מאחר שהיה שם
פתח בתחילה.

.1

שהיה לו פתח מתחילה

בית סתם

א.
סמ"ע :פירוש והיה לו בודאי חלק בחצר ,ובפריצת

סמ"ע :שסתמו פתחו דאמרינן היום או מחר יפתחנו
אא"כ פרץ פצימיו שאז בטלה תורת הפתח לגמרי.

פצימיו לא סילק אלא מקום פירוק משאו ולא חלקו
בחצר.

קעב  -ח

 .1בית שאין לו ד' אמות על ד' אמות אין לו ד' אמות
בחצר כנגד הפתח ,א.אלא אם יש בחצר ד' אמות לזה וד' אמות לזה עד
פתח הבית הזה ,חולקין.
.1סוכה)ג :(:ת"ר

.1

– בית שאין לו ד*ד אין

האחים והשותפים חולקים.

גמ:
א.ה"ה)רמב"ם(:

אין לו ד*ד

סמ"ע :שאז אין תורת בית תשמיש עליו לתת לפתחו
ד"א לפרוק משאו.

חולקין – פירוש אין לה ד"א כנגד הפתח.

עד פתח הבית חולקים.

א.
סמ"ע :לאפוקי אם היה לבית ד*ד אין יכול לכופו

מיהו לא הפסיד חלקו

בחצר .כ"ד הראב"ד.

לחלוק אא"כ יש בחצר ד"א לכל אחד מלבד ד"א של
הפתחים.

קעב  -ט

 .1הזבל של חצר מתחלק לפי הפתחים ,אבל אכסניא
של מלך לפי בני אדם א).פירוש הזבל שמניחים בחצר ,ויש אומרים לענין שצריכים
לתת להן אכסניא ( )טור וב"י ב' הדעות(.

.1

ב"ב)יא :(:תניא

חיל המלך המוטל על בני העיר לתת להם אכסניא
מתחלק לפני בנ"א.

– זבל שבחצר מתחלק

לפי פתחים,
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

6

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

הלכות חלוקת שותפות
סימן קע"ב:

בית או חצר איך נותנים לו ד' אמות ]ודין הזבל שבחצר ונתינת האכסניא[.

וי"מ

א .זבל שבחצר
פרש"י :זבל לפי פתחים – לזבל השדות ,לפי

המלך מתחלקת לפני בנ"א )לפי שהיו מזבלים בהם

השדות(.
כ"כ התו"ס)ר"ת( והרמב"ם.

שדרך הפתחים השליכו שם.
כ"פ הרי"ף ,והרא"ש.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

– זבל של אכסניא שהיו משאירים שם חיל

7

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

הלכות חלוקת שותפות
סימן

קע"ג :שותפים או אחים שרצו לחלק.

סימן קעג :שותפים או אחים שרצו לחלק.
ובו ד'

סעיפים ) ב"ב :ז ,יא ,יג ,קו(.

קעג  -א

 .1השותפים שרצו לחלוק דבר שאין בו דין חלוקה,
אע"פ שהם מפסידים את שמו – חולקים.
 .2ובכתבי הקדש ,דהיינו כ"ד ספרים שהם כתובים בגיליון כספר תורה
שלנו:
א .אם הם בכרך אחד  -אין חולקין ,א).שהוא בזיון לספרים לחלקן מכרך אחד
אע"פ שאם היו של אחד מותר לחתכן(
ג .ואם הם בשתי כריכות :אם

)הגהות אשר"י(.

הם שני עניינים  -אין בו דינא דגוד או
אגוד )שיאמר לו גוד אתה את זה אני את זה – סמ"ע( .ואם הם ענין אחד  -אומרים בו גוד או
אגוד )ועיין לעיל סימן קעא סעיף יג(.
.1ב"ב)יא :(.משנה

אחד ,אבל שני כרכים חולקים.

 -אין חולקין את החצר עד

ב.ד"מ)מרדכי(:

שיהא ארבע אמות לזה וארבע אמות לזה ,,,אבל
בזמן ששניהם רוצים אפילו פחות מכאן יחלוקו.

.2

אם כולו של אדם אחד יכול לחלקו ,ואין בזה בזיון
)שהביזיון הוא כשחותכים לשם חלוקה(.

וכתבי הקודש אע"פ שרוצים – לא יחלקו.

פרש"י :כתבי הקודש

ג).שם( :ל"א או איגוד אם שניהם צריכים לו ,כגון

– כ"ד ספרים בגליון כמו

שני שפחות שאחת יודעת לאפות והשנייה יודעת
לארוג ל"א גוד או איגוד ,כיון ששניהם צריכים לשני
סוגי השפחות.

ס"ת שלנו ,לפיכך גנאי הוא לחותכם.

מדרכי ,הג"א:

דווקא בספרים שלהם שהיו

וא"ת

עשויים כעין ס"ת בגלילה אחת ,אבל ספרים שלנו
שקושרים הספרים בקונטרסים ואין נגללים יחד ליכא
בזיון .וכ"מ מרש"י.

א.שם)יג:(:

בכרך אחד אין חלוקים ,אבל

ספרי קודש בשני כרכים אע"פ שכ"א צריך

לשניהם ואמר שמואל חולקים?
תרגמה רב שלמן – כשרצו לחלוק.

אמר שמואל – דווקא שהם בכרך

קעג  -ב

 .1אם חלקו בגורל ,לאחר שעלה הגורל לאחד מהם,
נתקיימה החלוקה לכולם.
א.הגה :מיהו הרא"ש כתב
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

)בתשובה והביאו הטור(

1

דאין הגורל קונה רק מברר החלקים ,ואם
יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

הלכות חלוקת שותפות
סימן

קע"ג :שותפים או אחים שרצו לחלק.

החזיק אחד בחלקו החלוקה קיימת ,וע"ל סי' קנז סעיף ב.

.1ב"ב)קו:(:

החלוקה – שומעים לו ,ומעריכים כל חלק ועושים גורל
חדש מי שיגיע לחלקו המום יקח מחברו ההפרש.
אבל אם חברו מוכן לפצותו עבור המום אין מבטלים
החלוקה )אף שבעל המום רוצה לבטל( ,אף בעלמא אם
נמצא מום בקניין יכול הלוקח לבטל המקח בטענה
שהוא רוצה חפץ שלם ! שאני הכא שהרי ממילא אין
להם חפץ שלם )שחייב לקבל חצי מום ממ"נ( ולכן זה
שעלה בגורלו המום יקבל פיצוי.
וצ"ע למה בעל המום לא יכול לבטל המקח כמ"ש ב -
רכז/לז ?
ובשער משפט – צ"ל דמיירי שהמום הוא שתות
בצמצום שמחזיר הפחת והחלוקה קיימת.
ועוד כתב בשער משפט :אם אף לאחר החלוקה עדיין
אפשר לחלק החלקים כך שלכ"א יקבל חצי המום )כגון
שיחלקו כל חצי לחצי( יחלקו מחדש.

תניא – רבי יוסי אומר האחים

שחלקו כיון שעלה גורל לאחד מהם קנו כולם.
מ"ט? בההיא הנאה דקאצייתי להדדי גמרי ומקני
להדדי.

פרשב"ם :בההיא הנאה

– שהסכימו לחלוק

בגורל וליטול כ"א חלקו שאינם חפצים יותר
בשותפות ,גמרי ומקני אהדדי שלא יהא עוד עיכוב
בדבר.

ה"ה :קנו

כולם – פירוש אם הם שנים ואחד זכה

לפי הגורל השני זכה מיד בנשאר.
ואם הם יותר משנים האחד זכה בגורל ,השנים קנו
שחייבים לחלוק בשאר וא"א להם לחזור.

א.מיהו

הרא"ש כתב  -אין הגורל קונה רק מברר

החלקים ,ואם החזיק אחד בחלקו החלוקה קיימת.

רק מברר החלקים.

א.
סמ"ע :פירוש כמו שאם אמרו בפירוש שרוצים

שו"ע)קנז/ב( :מקום שאין בו דין חלוקה שרצו
שותפים לחלקו ,אע"ג שקנו מידם  -כל אחד מהם
יכול לחזור בו שזה קנין דברים הוא.
אבל אם בירר כל אחד חלקו ורצה זה ברוח פלונית
וזה רצה ברוח פלונית וקנו מידם על זה אינם יכולים
לחזור בהם.

.1

לחלוק ובירר כ"א חלקו – מהני אח"כ חזקה של אחד
כדי שלא יוכלו לחזור ,כן הדבר כשעשו הגורל הו"ל
כאילו ביררו בפירוש ומהני חזקה אפילו לאחד כדי
שלא יוכלו לחזור.

מיהו הרא"ש
פ"ת)שבו"י( :אם חלקו הגורל כל שמי שיעלה

אם חלקו בגורל

ראשון יבחר לו חלק שירצה ,ומי שעלה שני יבחר ממה
שנשאר וכו' ,ואחר הגורל רוצים לחזור – בזה לכו"ע
יכולים לחזור אף לרמב"ם ,שגורל קונה דווקא כמו
הגורל שהיה בא"י "תחום פלוני לפלוני" אבל כאן לא
קנו.

פ"ת :רדב"ז – שנים שקנו מגוי  50אמה בגד ומדדו
וחלקו לשנים וחלקו בגורל .אח"כ נמצא באחד
מהחלקים מום שמפחית מדמיו ,האם החלוקה בטלה ?
תשובה :החלוקה בטעות וחוזר על חברו בחלקו במום,
מ"מ הועיל הגורל לעניין שהשני זכה בחלקו ומחזיר
לחברו מחצית מה שנפחת מחמת המום.
ואם חברו לא רוצה לתת לו חצי ערך המום אלא לבטל

קעג  -ג11
 .1האחים שחלקו הרי הם כלקוחות זה מזה ,ואין
להם זה על זה דרך ולא סולמות ולא חלונות ולא אמת המים ,שכיון
שחלקו לא נשאר לאחד מהם זכות בחלק חבירו אע"פ שהיה מקודם.
א.והוא הדין לשנים שקנו שדה כאחד וחלקו  -לא נשאר לאחד מהם
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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הלכות חלוקת שותפות
סימן

קע"ג :שותפים או אחים שרצו לחלק.

זכות בחלק חבירו.
 .2רמב"ם :אבל 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.

.1

ב"ב)ז :(:אר"נ

ולא חלונות – שיכול להאפיל על חלונו.
סמ"ע – מיירי שלא חלקו בשומא ועילוי )זה כנגד זה(
ולכן יכול לבנות נגד חלונו אף שמאפיל עליו לגמרי,
אבל אם חלקו בשומא ועילוי החלונות והסולמות בכלל
)ויכול להשתמש כמו שהשתמש אביו( ,וכמ"ש בסעיף
ד' שיש לו בכרם ד"א.
והט"ז – אף שחלקו בשומא ועילוי עדיין אין לו
חלונות.
והראיה מ"ש הרא"ש – חלקו הבתים בשומא ועילוי
נוטל לכל פתח ד"א ,מ"מ אינו זוכה בחלונות )שירחיק
ממנו ד"א בבניה שלא יאפיל(.

א"ש – האחים שחלקו אין

להם דרך זע"ז ולא חלונות ולא סולמות ולא אמת
המים.
רב אמר – יש להם )ערוה"ש – דקי"ל מוכר בעין יפה
ולא השאיר לעצמו חלונות וכיו"ב ,וכיון שהאחים שחלקו
לקוחות הם אין להם זע"ז(.

והילכתא
פרש"י :האחים שחלקו – ונטל זה שדה בצפון
כמו שאר"נ אמר שמואל.

וזה בדרום והיה אביו רגיל להיות לו דרך להיכנס מזו
לזו – אינו יכול לומר לו דרך לי עליך.

ולא

חלונות – לערער על סתימת אורה.

ולא דרך

רמב"ן :ולא חלונות ,מיהו יכולים לסתום חלונות
של חברו אע"פ שיש ממנו היזק ,שלא חלקו אלא
ע"מ שלא לסלק משם כלום.
וכן פירש בסולמות – שלא לקבוע סולם בשל זה
לעלות בעליה )אבל את הקיים לא מסירים( ,וכן לא יביא
אמת המים דרך השדה.

ש"ך :ואף שאין לו דרך אחר אלא זו.

ולא דרך
פ"ת)שבו"י( :אחים שחלקו וזכה אחד מהם בחצר
שבו תנור גדול שאופים בו ,ונכתב בשטר החלוקה
שאין זה על זה שום תפיסת הרגל רק שראובן ישתמש
בתנור בע"ש ועיו"ט .עתה נולד לראובן בן זכר
ורוצה להשתמש בתנור לסעודת ברית ופדיון שיום טוב
שלו הוא –
אין לו רשות ,שבלשון בנ"א אינם בכלל יום טוב ,ואין
לומר נכוף על מידת סדום כיון שזה נכנס לחצרו
ומזיקו ,מ"מ לפנים משורת הדין ראוי לא לדקדק בזה.

משמע שאם היה קבוע וחלקו אין להסירה.

.1

כלקוחות

סמ"ע :כלומר כאילו קנה החצר מבעה"ב שאז יכול
לבנות כנגד חלונו של בעה"ב כיון שבעין יפה מוכר,
שהרי כ"א נחשב כלוקח של חברו.

אע"פ שהיה מקודם

ולא דרך ולא חלונות

סמ"ע :טעמו – שמתחילה שהיה של אביהם לא היה
מזיק לאף אחד ,משא"כ עתה שחלקו א' מזיק לשני.
מש"ה אם השנים קנו משנים שהיו כבר מזיקים זל"ז
גם קודם – אזי אלו הלקוחות קנו זכותם ועמדו
במקומם.

טור :לא דרך – שאם אביהם היה עובר דרך השדה
על חלקו של ראובן ,ראובן עכשיו מעכב על שמעון.
ולא סולמות – ל"מ שלא יעמיד סולם בחצר חברו כדי
לעלות לעלייתו ,אלא אפילו חצר שלו לא יסמוך
הסולם על ביתו של חברו לעלות לעלייתו.
ולא אמת המים – שעוברת בשדהו לשדה חברו מעכב
עליו.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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קע"ג :שותפים או אחים שרצו לחלק.

קעג  -ג22

 .1הגה  -רשב"א :שנים שחילקו חצר ,ונשאר באר מים חיים בחלק
אחד מהן ונשאר רשות לשני לשמש בו ונתקלקל הבאר  -על שניהם לתקנו ,ואם נפל אזלא
חזקת השני לענין זה דאין לו עוד דרך לשאוב משם אבל מקום הבאר לשניהם .א.אבל אם
חילקו ונשאר הבאר מתחילה לאחד בלבד) ,אלא( שנתן רשות לשני לשאוב משם ,אם נפל -
אזלא חזקתו לגמרי ואין לו עוד חלק בבאר אפילו חזר ותקנו )ב"י בשם הרשב"א(:
להמשיך להשתמש בו ,אלא פסקה השאלה.
ויש לדחות הראיה ,לפי ששם שאלה בעלמא אבל בית
הכסא שהוא עיקר צרכי האדם ותשמישי הבית ודאי
מקפידים אנשים שאפילו נפל לא אזדא ליה.

אזלא חזקתו לגמרי

א.
פ"ת :שבו"י – מי שמכר לחברו חלק מהבית ,ופירש
בשטר להשתמש בבית הכסא ,ושוב נפל בית הכסא
ונסתם העוקא – כיון שנפל אלזא חזקתו לגמרי כמ"ש
)קעג/ג( גבי באר מים חיים.
מ"מ נ"ל – דין זה ברשב"א וראייתו ב"מ)קג(.
השאיל לו באר מים ונפל לא יכול הלה לבנותו מחדש

קעג  -ד

אחים שחלקו ועלה חלק אחד מהם כרם ולשני שדה
הלבן  -יש לבעל הכרם ד' אמות בשדה הלבן להפך בו מחרישתו.
ב"ב)ז:(.

שני אחים שחלקו ,אחד נטל כרם ואחד

ויש לבעל הכרם ד"א
ערוה"ש :וזה סותר למ"ש בס"ג שלא נשאר זכות זה

שדה לבן – יש לבעל הכרם ד"א בשדה הלבן ,שע"מ
כן חלקו.

פרש"י :ד"א

על זה ?
סמ"ע )לעיל( תירץ – כאן מיירי שחלקו בשומא
ועילוי ונכללו הד"א בעילוי.
והט"ז – גם שם מיירי בשומא ועילוי ,אלא ששם גבי
חלון וכיו"ב מיירי שלא מאפיל לגמרי אלא ממעט אורו,
וד"א הנצרך לכרם הוי כממעט אורו לגמרי.
וערוה"ש  -ובודאי גם בס"ג אם ממעט אורו לגמרי או
שאין לו דרך כלל וכיו"ב אינו רשאי.

– לעבודת הכרם ,שהיו חורשים

בשוורים שצריך ד"א חוץ לכרם כדי לחרוש.

)שם(:

ומיירי בדעלו אהדדי.

פרש"י

– שנתן בעל הכרם לבעל השדה דמים של

עילוי הכרם ,הילכך כרם נוטל עם עבודתו.

ב"י

– ונ"ל שה"ה אם נטל שטח גדול של שדה לבן

שהוא כנגד הכרם הוי כנתינת מעות )ויש לכרם ד"א(.
כ"כ הרא"ש.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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קע"ד :אחים או שותפים או בכור שבאו לחלוק.

סימן קעד :אחים או שותפים או בכור שבאו לחלוק.
ובו ה'

קעד  -א11

סעיפים ) ב"ב :יב ,יג(.

 .1האחים או השותפים שבאו לחלוק השדה וליטול כל

אחד חלקו:
אם היתה כולה שוה לגמרי  -חולקים לפי המידה בלבד ,ואם אמר אחד
תנו לי חלקי מצד זה כדי שיהא סמוך לשדה אחר שלי ויהיה הכל שדה
אחד  -שומעין לו וכופה אותו על זה ,שעיכוב בדבר זה מדת סדום היא,
א).ויש אומרים דאין שומעין לו אלא צריך להעלות בדמים עד שיתרצו חבריו
ב.ויש אומרים דהוי ספק וכל דאלים גבר( )מרדכי בשם מהר"ם(.

)טור בשם הרא"ש(,

 .2אבל אם היה חלק ממנה טוב או קרוב לנהר יותר או קרוב לדרך ,ושמו
אותה היפה כנגד הרע ,ואמר תנו לי בשומא שלי מצד זה  -אין שומעין לו
אלא נוטל בגורל.
.3רמב"ם :אמר להם תנו בשומא שלי מצד זה חצי מדתה ,מהצד הרע ]בלא
שומא[ וטול אתה מהצד הטוב כדי שיהא חלקי סמוך לשדה שלי -
שומעים לו.
.1ב"ב)יב:(:

תרתי אחד נגרא

ההוא דזבן ארעא אמצרא דבי

א"ר יוסף  -כגון זה כופין על מדת סדום.
מתקיף לה אביי  -מצי אמר בעינא דאפיש אריסי.
והלכתא כרב יוסף אפושי לאו מילתא היא.

נשיה )של בית אביו( ,כי קא פלגו א"ל פליגו לי
אמצראי.
אמר רבה :כגון זה כופין על מדת סדום.
א.מתקיף לה רב יוסף  -אמרי ליה אחי מעלינן ליה
עלויא )חלק זה שווה לנו( כי נכסי דבי בר מריון.
והלכתא כרב יוסף.

פרש"י :ארעא אמצרא דבי נשיא
קרקע אצל שדה אביו.

כנכסי דבר מריון

תרי ארעתא אתרי נגרי:

– אומרים האחים "חלק זה יקר

לנו כמו נכסי בר מריון" שהם יקרות מאוד .וסברת ר'
יוסף בשדה בעל שפעמים מתברכת משאר ארצות.

אמר רבה :כגון זה כופין על מדת סדום.
מתקיף לה רב יוסף  -זמנין דהאי מדויל והאי לא
מדויל.
והלכתא כרב יוסף.

תרי ארעא אתרי נגרא

– לשני שדות שני יאורים

להשקות ממנו ,וזה קנה שדה אצל א' מהשדות
ורוצה לקבל חלק אצל שדהו.

כגון זה
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

– קנה
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כופים – שהרי גם לשנייה יש יאור.
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הלכות חלוקת שותפות
סימן
ובהאי לא מדויל

קע"ד :אחים או שותפים או בכור שבאו לחלוק.

.0

– דרך היאורים לייבש ולפעמים

זה יבש וזה לא יבש ,ולכן רוצה ליטול חלק בשניהם.

תרתי ארעא

ב"י :אחים או שותפים שחילקו החלקים לפי שומא
)שכ"א שוה לחברו( ובאו להטיל גורל .אמר אחד אני
רוצה חלק זה ואשלם עליו יותר מכפי השומא או
שאתם תיקחו באותו סכום:
לפי הראב"ד ) – (.1שומעים לו ,שזהו טענת גוד או
איגוד ,ואם אינם רוצים באותו עילוי יקחנו זה בלא
גורל.
כ"כ ר' יונה ,רא"ש ,טור .כ"ד הרמב"ם.
אבל לפי ר"י חסיד )א – (.טענת עילוי אינה טענה
אלא בדבר שאין בו חלוקה ויכול לומר גוד או איגוד,
אבל בדבר שיש בו חלוקה לא נתקנה טענת עילוי אלא
רק בגורל.
כ"כ רמב"ן ,רא"ה ,ריטב"א ונמ"י.

– על חד נגרא ואחד קנה קרקע אצל

האחד.
כופים – כיון שעל נגרא אחד הם שתיהן שוות.

ניח"ל לאפושי אריסי

– טוב לו שיהא לך שדות

משני הצדדים ושלי באמצע כדי שתרבה אריסים
ותהא שדה שלי נשמרת.

ור"ת מפרש

בדוגמאות תרי ארעא אתרי נגרי

ותרי ארעא אחד נגרא – לא לעניין שיקנה שדה
סמוכה לאחד החלקים ,אלא סתם שבאו לחלוק ,אחד
טוען נחלוק כל שדה לשנים ,והשני טוען נחלוק שדה
מול שדה כדי שיהיה לכ"א שדה אחת רצופה.
והרא"ש :נראה כרש"י דמיירי לעניין בר מצרא.

.1

להלכה:
.1רמב"ם

נשיא – פסק כרבה.

וי"א שאין שומעים לו

א.
סמ"ע :אלא נחלוק בגורל ,וס"ל שאינה מידת סדום

ואף שהילכתא כרב יוסף ! י"ל שדוקא כשהשדות לא
שוות יש טענה שזו שווה יותר מזו ,אבל כשהשדות
שוות אין טענה ,שבשני הדוגמאות אח"כ הגמרא
מפרשת את הדוגמא הראשונה

בקרקעות לא שוות

שיש לו זכות בגורל שאם תיפול שדהו בין שני שדותיו
של זה לא יחליף עמו אלא בדמים יקרים.
ערוה"ש – ועוד דל"א כופים על מידת סדום אלא
לאחר מעשה )כגון שכבר גר בחצר חברו שלא עומדת
להשכרה שלא משלם( ,אבל לכתחילה וודאי יש
ביכולתו למנוע ממנו לגור שם ,כן גם כאן.

שבד"כ בשני צדי הנהר אינם

שוות  -הלכה כרב יוסף כיון שיש להם טענות.

בצד אחד של הנהר

שאז הקרקעות שוות מודה

רב יוסף שכופים על מידת סדום.

א.אבל הרא"ש

אלא צריך לעלות לו דמים
סמ"ע)טור( :ואם פיקח הוא יכול לומר אני נותן

– פסק גם כאן )צד אחד של נהר(

כמו רב יוסף ,שיכולים שכניו להעלותו הרבה.
מיהו אם פיקח הוא יכול לומר אני אקח במעט יותר
משויו או אתם תיקחו באותו מחיר ,וכיון שהם לא
ירצו יזכה בשדה זו במעט יותר.

.2הטור:

עילוי זה או אתם תיקחו בעילוי זה ,ואם לא תירצו
תישאר אצלי.

ב .כל דאלים גבר
ש"ך)מרדכי( :פירוש בתחילה יפילו גורל ,ואם נפל

ופשוט הוא שאם החלק שאצל שדהו

טוב יותר – אין שומעים לו ,ואף הרמב"ם כתב כאן
כיון שהחלקים לא שווים.

.3רמב"ם:

בצד המצר הרי טוב ואם לאו עדיין לא זכה השני אלא
כל דאלים גבר ,דשמא קי"ל כרש"י )שרק בשדה בעל
יש לאחים טענה(.

אבל אם חלק הרע אצל שדהו ואומר

כל דאלים גבר
פ"ת)שבו"י( :והאידנא שרבו האלמים אין לפסוק

תנו לי מחציה בלא שומא ,וטלו אתם חצי הטוב –
הורו הגאונים ששומעים לו.
כ"כ הרמב"ן )הר"י מיגאש(.
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

שווה לגמרי.

סמ"ע :הן מצד  -עידית/זיבורית ,בית השלחין/בית
הבעל ,סמוך לנהר/סמוך לדרך וכו' בכל הם שווים.

–

בארעא אמצרא דבי

ערוה"ש :הקדמה
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קע"ד :אחים או שותפים או בכור שבאו לחלוק.

"כל דאלים גבר" שיש בזה כמה חששות ,ועוד שלפי
טעם "שמי שהאמת איתו ימסור נפשו" ,כיום האלמים
מוסרים נפשם אף על ממון האחרים .ולכן יסכמו רק
על הגורל.

.2

מפני שיש מעליותא לשדה הקרובה לדרך ,והוא על שם
החריצים נקרא דרך.

אין שומעים לו
ערוה"ש :ואפילו טענת עילוי אין יכול לטעון ,ואף
לדעה ראשונה ב )ס"ה( ,דאל"כ העשיר תמיד יבחר
בחלק הטוב ,ודוקא בחלקים שווים שיעלה במחיר וטוב
לכולם.

או קרוב לדרך

סמ"ע :שהרמב"ם מפרש לשון הגמרא "נגר" דרך,

קעד  -א22

 .1הגה :היו בכאן שני שדות ,האחד אומר לחלוק כל שדה ושדה
והאחד אומר לחלוק שדה כנגד שדה  -שומעין לזה שאומר לחלוק שדה כנגד שדה ,ודוקא
ששתיהן שוות ואין נפקותא בחלוקת השדות לחצאין ,א.אבל אם האחד טובה בשום צד
ב.או שאחד יש לו מצר אצל השדות  -חולקין כל שדה לשנים )טור(.
.1ב"ב)יב :(:תרתי אחד נגרא

א).שם( :תרי ארעתא אתרי נגרי:

א"ר יוסף  -כגון זה כופין על מדת סדום.
מתקיף לה אביי  -מצי אמר בעינא דאפיש אריסי.
והלכתא כרב יוסף אפושי לאו מילתא היא.

אמר רבה :כגון זה כופין על מדת סדום.
מתקיף לה רב יוסף  -זמנין דהאי מדויל והאי לא
מדויל.
והלכתא כרב יוסף.

פרש"י :תרתי ארעא

– על חד נגרא ואחד קנה

פרש"י :כגון זה כופים

קרקע אצל האחד.

יאור.

כופים – כיון שעל נגרא אחד הם שתיהן שוות.

ניח"ל לאפושי אריסי

ובהאי לא מדויל

– טוב לו שיהא לך שדות

ב"י:

 -בדוגמאות תרי ארעא אתרי

ב.הרא"ש)ר' יונה(:

ואם יש לאחד שדה

אצל אחד השדות )בכה"ג שאין שומעים לו( ואומר
לחלוק כל שדה כדי שיפול לפחות חצי חלקו אצל
שדהו – שומעים לו.
כלומר:

טור :ודוקא כששתי השדות שוות.

שדה
ראובן

 -זו הלכה בפ"ע ולא קשורה לרישא

שיש לו שדה סמוכה.

אבל לרש"י

וגם דין זה רק לפי ר"ת דלא איירי בבן מצרא,

אבל לרש"י כשאין אף אחד בן מצרא אפילו השדות
שוות אין שומעים לו.

נגרי ותרי ארעא אחד נגרא – לא לעניין שיקנה שדה
סמוכה לאחד החלקים ,אלא סתם שבאו לחלוק ,אחד
טוען נחלוק כל שדה לשנים ,והשני טוען נחלוק שדה
מול שדה כדי שיהיה לכ"א שדה אחת רצופה.

ב"י :לפר"ת

– דרך היאורים לייבש ולפעמים

זה יבש וזה לא יבש ,ולכן רוצה ליטול חלק בשניהם.

משני הצדדים ושלי באמצע כדי שתרבה אריסים
ותהא שדה שלי נשמרת.

√ור"ת מפרש

– שהרי גם לשנייה יש

שדה ב של
שותפים

חולקים שדה ב' של שותפים כדי שיהא לראובן חצי
חלקו אצל שדהו הקודם.

שפירש דמיירי בבן מצרא  -ליתא לדין

זה.
וגם הרמב"ם ס"ל כרש"י ,ולכן לא הזכיר דין זה.

ש"ך:

והלכה זו לר"ת ,אבל לשיטת הרמב"ם צריך

לתת לו כל השדה שאצל מצר שלו.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

שדה א של
שותפים
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קע"ד :אחים או שותפים או בכור שבאו לחלוק.

קעד  -ב

 .1הבכור 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.
.2הגה :וי"א דדוקא שהיו החלקים שווים ,אבל אם היה אחד טוב מחבירו אפילו בכור אינו
א.וכן אם היה לפשוט שדה במצר אלו השדות )טור והרא"ש והמגיד בשם שאר
נוטל חלקו ביחד,
מפרשים(.

.1ב"ב)יב:(:

ה"ה – כ"ד שאר המפרשים.

אר"ה ברי דרבי יהושע – חלק

אבל דעת הרמב"ם – אפילו השדה אינה שווה ,כגון
שהאמצעי עידית ושני החיצוניים בינוניים ,שא"א
לברר כל חלקו אא"כ נוטל כל העידית – ה"ז נוטלו
בשומת דמים .כ"פ הר"י מיגאש.
ותימה – איך נייפה כוחו שיטול כל העידית מכח
"אחד מצרא" כי להרע לאחרים?
ונראה שס"ל – כיון שגזרת הכתוב שיטול הכל במצר
אחד  -בכל גוונא נוטל בחד מצרא ,דס"ל כשהשדות
שווים פשיטא שנוטל בחד מצרא ,שהרי חלק הפשוט
הוא מצרא על חלק הבכור שבא ליטול שפשוט
שמקבלו לצד חלקו הקודם ,והפסוק בא לחדש לנו
אפילו כשאין הקרקעות שוות נוטל בחד מצרא.

הבכור וחלק הפשוט נותנים לו יחד.

סמ"ע

– וילפינן "פי שנים" דמשמע שני חלקיו יהיה

בפה אחד ובחלק אחד.

טור:

ולכן חולקים השדה ל ג' חלקים והאמצעי

ממ"נ שייך לבכור ,ומטילים הגורל על שני החלקים
החיצוניים איזה יעלה לגורלו.

א).שם(:

יבם מאי ?

אמר – היא היא )גם הוא מקבל יחד(.

אביי
√רבא אמר – אמר קרא "והיה הבכור" בהוויתו הוא
כבכור ואין חלקותו כבכור.

פרש"י:

א.הרא"ש:

שני חלקים שהבכור נוטל אחד משום

לפשוט ,כגון שיש להם שתי שדות האחת גדולה פי
שנים מחברתה ,והפשוט מצרן לגדולה ,יכול לומר
נחלוק כדי שיפול לי חלקי לשדה שלי ,אע"פ שהבכור
לא יטול כל חלקו כאחד.
ב"י – ואפשר דליתא לרמב"ם ,דלעולם יש לקיים
גזרת הכתוב לתת לבכור שני חלקיו יחד.

בכורה והשני מחלק הפשוט נותנים לו במצר אחד,
שהרי שניהם חלקו והוי כחלק אחד.

יבם

– המייבם אשת אחיו שנטל בנחלתו שני חלקים

)שלו ושל אחיו(.

מאי

– הואיל ומכח אחר )אחיו( בא לא נותנים לו

יחד או לא?

הרא"ש:

הווייתו כבכור – פירוש על חלק

.1

שנתחדש לו נקרא בכור ,אבל החלק שהיה לו כבר
לא יתעלה בשביל חלק הבכורה.

 .2חלוקת הבכור
הרא"ש :ה"מ כשהחלקים

שני חלקים כאחד

סמ"ע :וס"ל המחבר )רמב"ם( אף שהחלקים אינם
שווים נוטל הבכור כל חלקו כאחד בשומא ,שאל"כ
הפסוק "פי שניים" למה לי ,שבלא"ה כשהחלקים
שווים ס"ל לרמב"ם שכופין על מידת סדום ונותנים לו
חלקיו יחד.
ואף ביבם שפסק שלא נוטל חלקיו כאחד מיירי

שווים ,אבל אם יש

מקום טוב מחברו לא אמרינן שיקח הבכור במקום
הטוב בשומא כנגד המקום הרע כדי שיטול כל חלקו
יחד ,אלא נוטל חלקו במקום הטוב ובמקום הרע.
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

ואפילו כולם שוות אם יש טענה
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הלכות חלוקת שותפות
סימן

קע"ד :אחים או שותפים או בכור שבאו לחלוק.

בגורל )כמ"ש לעיל( ,ממילא ביבם אפילו שווים אינו
נוטל יחד.

שהחלקים לא שווים ,אבל שווים גם ביבם נוטל כאחד.
והרמ"א – חולק על פי הרא"ש שס"ל שבלא פסוק אף
בבכור וחלקים שווים לא היו כופים ,די"ל לאידך זכות

קעד  -ג

 .1ארץ מרובעת שהיה הנהר מקיף לה מזרח וצפון
והדרך דרום ומערב  -חולקין אותה באלכסון ,כדי שיגיע לזה נהר ודרך
ולזה נהר ודרך.
.2ה"ה ע"פ שיטת הרמב"ם :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.
.1ב"ב)יג:(.

חד גיסא ניגרא וחד גיסא נהרא –

√כ"כ

פליגי בקרנזול )אלכסון(.

פרש"י:

שדה של שני אחים שיש נהר במזרח

*

ונגר בצפון.

פליגי בקרנזול

לכאורה:

אפשר לחלק בצורה אחרת ואז יש

יותר שטחים רצופים .כזה <-

– לפי שהנהר טוב מנגר והסמוך

מ"מ רש"י

למים טוב מהרחוק ממנו ,ואם תחלק מצפון לדרום
נמצא כל הנהר לאחד ,ואם ממזרח למערב לשני לא
יהא נגר כלל.
לפיכך :חולקים לשמונה
חלקים שיהא לשניהם
ולנגר,
לנהר
סמוך
וכאשר ירחק מזה ירחק
מזה.
כ"כ הטור.

והתו"ס)ר"ח(:

הרמב"ם – שפירש במקום נגר דרך.

הוסיף

"וכאשר ירחק מזה ירחק
שגם
פירוש
מזה",
המרחק מהנהר הוא
מדד ,בדוגמא זו שמעון
יהא רחוק מהנהר וראובן
רחוק מהנגר ברוב החלקים.

.2

תנו לי חצי

סמ"ע :ה"ד לשיטת הרמב"ם שס"ל שכה"ג שכופים
על מידת סדום )א ,(.והרמ"א)שם( כתב שיש חולקים.

צפונה ומזרח נהר ,דרומה

ודרומה נגר – חולקים באלכסון מקרן מזרחית
צפונית לקרן מערבית דרומית.

נהר
נהר

נגר

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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קע"ד :אחים או שותפים או בכור שבאו לחלוק.

קעד  -ד

 .1הרא"ש :שנים שקנו שדה בשותפות ,אחד שליש
ואחד ב' שלישים  -כשחולקים נוטל ב' שלישים ביחד כיון שקנו אותה
כאחד ) ב"י  -ונלמד כן מבכור ופשוט( ,אבל ג' שקנו שדה בשותפות ושוב קנה האחד
חלק חבירו  -כשבאים לחלוק אינו יכול לכוף את חבירו שיתן לו שני
חלקים ביחד ,כיון ששני החלקים לא היו מתחילה שלו אלא בא מכוחו
ומכוח אחיו שקנה ממנו שליש ) ב"י – ונלמד כן מייבם(.
 .2הגה :רי"ו  -שני אחין שמתו ולכל אחד שני בנים ובאין לחלוק השדה שהיה של אביהן,
וב' הבנים של אחד מהם רוצים להיות שותפים והאחרים רוצים לחלוק  -חולקין השדה לד'
חלקים ונותנים לאלו השנים חלקן ביחד ולאחרים כל אחד לבדו )רבי ירוחם נכ"ז ח"ב(.
 .3מרדכי :אבל אם היו מתחילה ד' אחין שלא באו השנים מכח אחד  -אין נותנים להם חלקם
ביחד )מרדכי פרק שני דייני גזירות בשם מוהר"ם(.
א.ד"מ)רי"ו( :וי"א דאפילו בכהאי גוונא  -נותנין להם ביחד דכופין על מדת סדום )כן משמע מר'
ירוחם הנ"ל(:

קעד  -ה

 .1האחים 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 ,ואם אינם רוצים באותו עילוי יטלנו הוא בלא
גורל ,א.ויש חולקים.
.1ב"י:

אבל בדבר שיש בו חלוקה לא נתקנה טענת עילוי
אלא רק בגורל.
כ"כ רמב"ן ,רא"ה ,ריטב"א ונמ"י.

אחים או שותפים שחילקו החלקים לפי

שומא )שכ"א שוה לחברו( ובאו להטיל גורל .אמר
אחד אני רוצה חלק זה ואשלם עליו יותר מכפי
השומא או שאתם תיקחו באותו סכום:

.1לפי הראב"ד

.1

– שומעים לו ,שזהו טענת גוד או

סמ"ע :בזה גם הרמב"ם יודה ,ולא חלק על הרא"ש
)ס"א( שאין צריך לשלם יותר )בנכסי דבר מריון(,
אלא שמעלים המחיר לצד א' ואינם אומרים אנו נקחנו
באותו סך ,אבל כאן שהוא דו צדדי מותר.

איגוד ,ואם אינם רוצים באותו עילוי יקחנו זה בלא
גורל.
כ"כ ר' יונה ,רא"ש ,טור .כ"ד הרמב"ם.

ב.אבל לפי ר"י חסיד

שומעים לו.

– טענת עילוי אינה טענה

אלא בדבר שאין בו חלוקה ויכול לומר גוד או איגוד,
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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קע"ה :אחים שרצו לחלוק ,וכל דיני דבר מצרא.

סימן קעה :אחים שרצו לחלוק ,דיני דבר מצרא.
ובו ס"ג

סעיפים ) ב"ב :קוף קז .ב"מ :לא ,סח ,סט ,קח(.

קעה  -א

 .1לשון הרמב"ם :לא היו כאן כל האחים ואותו שלפנינו
מבקש לחלוק  -חולק בפני שלשה אפילו הם הדיוטות ,ובלבד שיהיו
נאמנים ובקיאים בשומא ,ואם חלק בפחות משלשה לא עשה כלום.
 .2ואם היו מעות ,א.וכולם מטבע אחד ושווים  -אין צריכים שלשה,
אלא שנים לראיה בעלמא.
.3הגה :ד"מ)מרדכי( :וכן אם היו הנכסים מופקדים ביד אחד ובאו מקצת האחים ,נותנין להן
חלקן בדרך הנזכר )מרדכי פרק המפקיד וע"ל סי' עז ס"ט(:

.1

ב"מ)לא:(:

איסור ורב חיסדא עבוד עיסקא

לשנה זבון חמרא בהדי הדדי קם אידך פליג ליה בלא
דעתיה דחבריה.
אתו לקמיה דרב פפא אמר ליה :מאן פלג לך? אמר
ליה קא חזינא דבתר דידי קא אתי מר.
אמר רב פפא כהאי גונא ודאי צריך לאודועיה .זוזי מי
שקיל טבי ושביק חסרי חמרא כולי עלמא ידעי דאיכא
דבסים ואיכא דלא בסים.

– שנים מהשלושה

א).שם( :וה"מ טבי וטבי או תקולי ותקולי .אבל
טבי ותקולי לא.

בהדי הדדי ,אזל רב חסדא ופליג בלא דעתיה דאיסור
באפי תרתי.
אתא לקמיה דרבה בר רב הונא – א"ל זיל אייתי
תלתא דפלגת קמייהו .א"נ תרי מגו תלתא ,א"נ תרי
סהדי דפלגת באפי תלתא.

פרש"י :תרי מגו תלתא
יבואו ויעידו שהיו שלושה.

פלג בלא דעתיה

פרש"י :יש זוז שמשקלו קל וצורתו יוצאת וטובים
בהוצאה מצורה אחרת.
כ"כ הרמב"ם.

הרב ישעיה – דווקא במטלטלים אבל בקרקעות
אין יכול לחלוק בלא דעת חברו )שיש נ"מ ברוחות
שפעמים אדם מעלה לקבל רוח פלונית(.

והרא"ש

– אף בקרקעות אפשר לחלוק בלא דעת

חולק בפני ג'
.1
ערוה"ש :ול"ד ל )עז/יא( שנים שהפקידו אצל אחד

חברו.

.2ב"מ)סט:(.

אין מוסרים לאחד שלא בפני חברו ! דשם הם עצמם
הפקידו ,משאכ"כ שאביהם הפקיד.

הנהו תרי כותאי דעבוד עסקא

בהדי הדדי ,אזיל חד מנייהו פליג זוזי בלא דעתיה
דחבריה.
אתו לקמיה דרב פפא אמר ליה :מאי נפקא מינה הכי
אמר רב נחמן זוזי כמאן דפליגי דמו.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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קע"ה :אחים שרצו לחלוק ,וכל דיני דבר מצרא.

קעה  -ב

 .1הרא"ש)רבנו יונה( :אם אחר שחלק זה בפני ג' שלא בפני
אחיו ,ובא אחיו ואמר "אותו החלק שוה בעיני יותר ואני מוסיף דמים
יותר ממה ששמתם אותו"  -שומעין לו לבטל החלוקה )דאיגלאי מילתא למפרע
שהחלוקה בטעות היתה( ,א.אבל אם בא לבטל החלוקה בלא טענה ולומר נפיל
גורל אחר  -אין שומעין לו:
שומעים לבטל החלוקה

לבטל החלוקה

סמ"ע :דאיגלאי מילתא למפרע שהחלוקה בטעות
היתה.
ש"ך – דין זה תלוי במחלוקת ב )קעד/ה( אם יכול
לבטל חלוקת הגורל ע"י עילוי דמים.
וערוה"ש – אף לי"ח בס"ה )שאין מקבלים טעות
עילוי אחר שמא( ה"מ כשהיו כולם בעת השומא וטענו
אח"כ ,משאכ"כ שלא היו בשעת השומא ודאי יכולים
להוסיף.

ש"ך :אם מקצת יורשים היה להם דין לפני דיין וזיכה
אותם )בחלקם( אח"כ באו מקצת האחים לפני דיין אחר
וזיכה לבעל דינם )ולא להם( והוא באופן שאין
הראשונים צריכים להחזיר מה שזיכה אותם הדיין
הראשון שזכו מכח תפיסה.
יש מחלוקת אם הראשונים צריכים להתחלק עם
השניים במה שזכו או הוי כמתנה שקבלו .ואם תפסו
שניים אין מוציאים מידם.

קעה  -ג

 .1שני אחים שחלקו ואח"כ בא אח שלא היו יודעים
בו  -בטלה החלוקה ,א.ואפילו שהיה להם שלושה שדות ונטל כל אחד
מהם אחת מהן והשלישית חלוקה ביניהם ,וכשבא האח השלישי נפל
חלקו באותה שחלקו ביניהם ,לא נאמר יישאר כל אחד מהם בשלו ,אלא
איזה מהם שירצה יכול לבטל כל החלוקה ויפילו גורל אחד לכולם,
ב.רבנו יונה :ואפילו נתרצה האח השלישי ליטול מעט מזה ומעט מזה בלא
גורל ,אפילו הכי יכול כל אחד מהשנים לבטל החלוקה כיון שהיתה
בטעות.
.1ב"ב)קו :(:איתמר

הכא לא נחיתי אדעתא דבי תלתא מעיקרא.

– שני אחים שחלקו ובא

ואסיקנא :הלכה כרב שבטלה החלוקה.
כ"פ הרמב"ם.

להם אח ממדינת הים:
אמר – בטלה החלוקה.

√רב
שמואל אמר – מקמצים.

פרשב"ם :שני אחים
בטלה חלוקה – ויחלקו מחדש ג' חלקים בגורל.
מקמצים – נותן כ"א  1/3מחלקו לשלישי.
בי תרי מנייהו ופלוג – בלא ידיעת השלישי בפני
שחלקו – קרקעות.

אמר ליה רבא לרב נחמן לרב דאמר בטלה מחלוקת
אלמא הדר דינא אלא מעתה הני בי תלתא דקיימי
ואזול בי תרי מינייהו ופלוג הכי נמי דבטלה מחלוקת?
הכי השתא התם נחיתי אדעתא דבי תלתא מעיקרא
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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הלכות חלוקת שותפות
סימן

קע"ה :אחים שרצו לחלוק ,וכל דיני דבר מצרא.

ב"ד .

ה"נ בטלה חלוקה?

טוב.
והביאו תינוק שלקח פתק מכאן ופתק מכאן ויצא מזל
טוב בהעלאה שנייה.
ואח"כ התברר שהיו רק י' פתקים חלקים ושני פתקים
עם מזל טוב – בטל הגורל ,דקי"ל בטלה החלוקה
כשבא אח שלישי.
דוגמא אחרת ,שבדקו ומצאו רק י"א פתקים של שמות
המשתתפים בגורל )ולא י"ב( .ואמר הזוכה לעשרה
שהיו שמותם בגורל שאין טענתם טענה ,שאדרבא
במצב זה היה להם יותר סיכוי ) 1/11במקום (1/12
ולזה שהיה חסר התפשר עמו – עכ"ז בטלה החלוקה
וכמו ב )ב (.שאף שעלה לאחר שבא שדה שלישית
בטלה החלוקה ,ואף שאין שום סברא בזה ,מ"מ כיון
שהיה הגורל בטעות בטל הגורל.
אם הערים אחד והטיל שמו ב"פ בקלפי וזכה אחר
בגורל – עכ"ז בול הגורל.

– כשיבוא שלישי ויאמר איני

חפץ בחלוקה.
אדעתא בי תלתא – בשלושה חלקים חלקו הכל,
לכ"א חלק הראוי ,הילכך לא חיישינן לדעתו של
שלישי שאף אם היה כאן הרי חולק בגורל.
משאכ"כ שנתגלה לבסוף שנטל יותר מחלקו בטעות
לכן בטלה החלוקה.

א.תו"ס:

מקמצים – פרש"י שכ"א יתן לו שליש

מחלקו.
וקשה למה יגרע כוח השלישי מגורל שהרי רוצה כל
חלקו במקום אחד ?
ופר"י – כגון שהיה להם ג' שדות ולקחו כ"א שדה
ומחצה משדה שלישית ,ס"ל שמואל כשיבוא שלישי
יטילו גורל  ,אם יזכה האח בשדה שלישית יזכו
ראשונים בחלקם כבתחילה.
ורב ס"ל דל"א מקמצים ,ואף שיפול הגורל של האח
שבא על שדה שלישי לא זכו ראשונים בחלקם ,אלא
יחלקו מחדש הכל.

ונפל חלקו באותו שחלקו.

א.
סמ"ע :פירוש שכתבו ג' פתקים על ג' שדות ,ונטל
האח השלישי ועלה לו בגורל אותה שדה שחלקו בניהם
ל"א אמרינן שיישארו שנים האחים בחלקם.

בטלה החלוקה
.1
פ"ת)ת' חו"י( :טעויות בגורל
מעשה שהטילו י"ב אנשים גורל לזכות בכוס כסף,
נתנו י"ב פתקים עם שמות י"ב האנשים ובקלפי שני
נתנו י"ב פתקים ,י"א פתקים חלק ועל אחד כתבו מזל

קעה  -ד

 .1וכן אם בא בעל חוב של אביהם וגבה חובו מחלקו
של אחד מהם כגון שעשאו אפותיקי  -בטלה החלוקה וחולקין חלוקה
אחרת.
.1ב"ב)קז:(.

רב אסי מספקא ליה אי יורשין הוו אי לקוחות הוו הלכך
נוטל רביע בקרקע ורביע במעות.

איתמר אחין שחלקו ובא בעל חוב

ונטל חלקו של אחד מהן:

ואסיקנא :הילכתא כרב.

אמר  -בטלה מחלוקת.

√רב
ושמואל אמר – ויתר.
ורב אסי אמר  -נוטל רביע בקרקע ורביע במעות.

פרשב"ם :בטלה החלוקה
בשוה בנותר.

ויתר – הפסיד ואינו חוזר על אחיו כלל.
נוטל רביע – רב אסי מסופק אם בטלה חלוקה
כרב ,או ויתר כשמואל ,לכן פוסק שנוטל חלקו
בקרקע מאחיו ואם ירצו יתנו לו דמי הקרקע ,שיכולים
לומר אנו היינו מסלקים הבע"ח במעות.

רב אמר בטלה מחלוקת קא סבר האחין שחלקו יורשין הן
ושמואל אמר ויתר קא סבר האחין שחלקו לקוחות הוו
וכלוקח שלא באחריות דמי

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

– וחוזרים וחולקים
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הלכות חלוקת שותפות
סימן

קע"ה :אחים שרצו לחלוק ,וכל דיני דבר מצרא.

א.תו"ס :וא"ת איך טורף חלקו של זה הרי כולם
חייבים חוב אביהם ויטול מכ"א חלקו ?
וי"ל דמיירי דעשאו אפותקי.

שעשאו אפותקי

א.
סמ"ע :שאל"כ היה צריך לגבות חובו מכל האחים
ולא הכל מאחד.
מיהו גם בלא אפותקי פעמים שיכול לגבות הכל מאחד,
כגון שהגיע לחובו שיעור שדה אחד ואינם יכולים
לדחותו שיגבה ב' חצאי שדה )קז/ז(.
א"נ כגון שאח השני נטל חלקו במקום אחר ,שאין
בע"ח מחויב לגבות ממקום אחר )קיא/יא(.

בע"ח של אביהם
.1
ערוה"ש :שני שקנו מאחד ובא בע"ח של המוכר
ונטל חלק א' מהם – אין לו על השני כלום ,שדוקא
ביורשים הדין כן משום שעליהם מוטל לפרוע חוב
אביהם )ט"ז(.

הלכות מצרנות
קעה  -ה

 .1אחד מן האחים או השותפין שמכר חלקו לאחד,
שאר האחין או השותפין מסלקין ללוקח.
א.הרא"ש :ויש אומרים שאפילו אם הוא מצרן מסלקו השותף )או האחין ,וכן
עיקר(.
.1ב"מ)קח :(.א"ר יהודה

מצרא ,ונהרדעי ס"ל שאף הפקר יש דינא דבר מצרא
שיוכל להחזיק מקום אחר.
כ"כ התו"ס.

– מי שהחזיק בין

אחים או בין שותפים חצוף הוא אבל לא מסלקים
אותו.

√הרא"ש)רב האי( – מפרש ,שהיו ד' אחים או
שותפים ובא אדם אחר וקנה חלקו של א'
מהשותפים ,חצוף הוא אבל לא מסלקים אותו מדין
דינא דבר מצרא שיאמר לו שמא לא יפול חלקך
במצר שדה שקניתי.
ור"נ אמר – אף מסלקים אותו ,שכל שותף שותף
בכל השדה ,אבל משום דינא דבר מצרא אם קנה
בצד שדה של שותפות לא מסלקים אותו.
ונהרדעי אמרי – אף מסלקים אותו ,כי הוא טוב
שאפייס חברי שיתן לו סמוך לו.

ור"נ אמר – אף מסלקים אותו ,ואם הם באים
מכוח דינא דבר מצרא לא מסלקים אותו.
נהרדעי אמרי – אם באים מכוח דבר מצרא
ָׁשר ְ ַ
מסלקים אותו ,שנאמר " ְועָ ִ
והּטֹוב".
ׂשיתָ ַהּי ָ
פרש"י :בני אחי – שדה העומדת בטקסא )מס
המלך( ושני שדות האחים סמוכות מכאן ומכאן.
דינא דבר מצרא – אם אינם אחים אלא מכח
מצרנות באים – לא מסלקים אותו דלא ס"ל דינא
דבר מצרא.

ב"י :כ"ד הטור והרמב"ם ,וגם רש"י יודה לזה ,כ"ד
הרשב"א  -שדין דין אמת.
כ"כ העיטור ,רא"ש בת' ,ר"י ברצלוני.

עשית הישר והטוב – דבר שאי אתה נפסד כ"כ
שתמצא קרקעות במקום אחר ,אל תטריח על בן
המצר להיות נכסים חלוקים.
הרא"ש – מפרש דמיירי שתפס מן ההפקר ובא בר
מצרא ,אבל בקונה במצר חברו ודאי יש דינא דבר
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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הלכות חלוקת שותפות
סימן

.0

קע"ה :אחים שרצו לחלוק ,וכל דיני דבר מצרא.

בבית הכנסת שהיה שייך בעלה ומכרה אותו לאחר,
ובאו בני המשפחה לסלק הלוקח )אף שלא היו בר
מצרא אלא בטענה שהם קרובים( – אין להשגיח
בטענה זו ,שאן כאן דין מצרנות כלל כיון שאינם
מצרנים.
והראיה )ב"מ לה – (.שומא הדרא )אם שמו לבע"ח
קרקע וקיבלה ,כשישיג הלוה מעות מחזירים לו
הקרקע( ועכ"ז אם בע"ח כבר מכר קרקע זו שוב אינה
חוזרת אפילו לבע"ח עצמו ,כ"ש שלא לקרובו.

טעם מצרנות

סמ"ע :כתב רחמנא " ְועָשִׂ יתָ ַהיָּשָׁ ר ְוהַטּוֹב",
שהקב"ה חפץ שיעשו בנ"א זע"ז לפנים משורת הדין.
כגון שזה קנה שדה סמוכה לשדה חברו ,וחברו רוצה
גם לקנות שדה זו ,כיון שזה יכול לקנות שדה במקום
אחר וחברו נוח לו לקנות שדה זו שסמוכה לשדהו,
מש"ה תקנו חז"ל שיכול זה ששדהו סמוכה לשדה
הנמכר לסלק הלוקח.
והם נקראים מצרנים לפי שעומדים בשדותיהם על
המצר )גבול( שדה הנמכר.

.1

א.וי"א אפילו הלוקח מצרו השותף מסלקו
ש"ך :אף אם כבר קנאה המצרן השותף מסלקו,

א' מן האחים

סמ"ע :למ"ד שני שותפים שמכר א' חלקו לאחר
שיכול שותפו לסלק הלוקח ,שהרי כשיחלקו יהיה
שותפו בר מצרא לחלק הנמכר .אלא אפילו הם ג' ד'
שותפים ומכר א' חלקו – אחד מהשאר השותפים מסלק
הקונה ,אף שלא ברור שאחר החלוקה יהיה המסלק בר
מצרא ,דמ"מ לפני החלוקה שם מיצר עליו בכל השדה.
ואפילו הלוקח בר מצרא מסלקו השותף דעדיף כוחו
מבר מצר דעלמא ,מפני שכ"ז שלא חלקו יש לכ"א
חלק בכולו.

לאפוקי רש"י – דס"ל דווקא כשבאו לקנות כאחד אז
השותף קודם ,אבל אם בא השותף לאחר שקנה המצרן
לא יכול לסלקו.
לפיכך :כתב המחבר בלשון י"א.
ש"ך :מעשה באחד שנשבע לחברו למכור לו קרקעו
ובא המצרן לסלקו ,ורוצה המוכר לחזור בו ולא למכור
כלל – כיון שלא היתה מכירה יכול המוכר לחזור בו.

השותפים מסלקים ללוקח
פ"ת)שבו"י( :אלמנה שקיבלה בכתובתה מקום

קעה  -ו11

 .1המוכר קרקעו לאחר ,בין שמכרה הוא בין שמכר
שלוחו בין שמכרו בית דין  -יש לחבירו שהוא בצד המצר שלו ליתן דמים
ללוקח ולסלק אותו.
א.ואפילו הלוקח תלמיד חכם ושכן וקרוב למוכר והמצרן עם הארץ
ורחוק מן המוכר  -המצרן קודם ומסלק את הלוקח.
ב.הגה :ואפילו אם אומר המוכר קודם שאמכור למצרן לא אמכור כלל ,אפילו הכי קנה
המצרן בעל כורחו של מוכר )תשובת מיימוני ס' קנין סי' לב(.

.1

ב"מ)קח :(.א"ר יהודה

ָׁשר ְ ַ
מסלקים אותו ,שנאמר " ְועָ ִ
והּטֹוב".
ׂשיתָ ַהּי ָ

– מי שהחזיק בין

פרש"י :בני אחי – שדה העומדת בטקסא )מס
המלך( ושני שדות האחים סמוכות מכאן ומכאן.

אחים או בין שותפים חצוף הוא אבל לא מסלקים
אותו.

דינא דבר מצרא – אם אינם אחים אלא מכח
מצרנות באים – לא מסלקים אותו דלא ס"ל דינא
דבר מצרא.

ור"נ אמר – אף מסלקים אותו ,ואם הם באים
מכוח דינא דבר מצרא לא מסלקים אותו.

נהרדעי אמרי

– אם באים מכוח דבר מצרא
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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הלכות חלוקת שותפות
סימן

קע"ה :אחים שרצו לחלוק ,וכל דיני דבר מצרא.
ב.ד"מ)ת' מימוני( :אפילו אם המוכר אומר
קודם שאמכור למצרן אחזור מן המקח ואעכב
הקרקע לעצמי – לא מהני.

עשית הישר והטוב – דבר שאי אתה נפסד כ"כ
שתמצא קרקעות במקום אחר ,אל תטריח על בן
המצר להיות נכסים חלוקים.
א.ב"מ)קח :(:שכן ותלמיד חכם  -תלמיד חכם
קודם ,קרוב ותלמיד חכם  -תלמיד חכם קודם.
איבעיא להו :שכן וקרוב מאי? תא שמע טוב שכן
קרוב מאח רחוק.

בע"כ של מוכר

ב.
סמ"ע :וה"ד שאין הפסד למוכר במכירתו למצר,
שהוא רוצה לקנותו בכל ענייניו כמו שהלוקח ,שאל"כ
שׁר ְוהַטּוֹב".
אין זה בכלל " ְועָשִׂיתָ ַהיּ ָ ָ

√הרי"ף :מיירי שאף אחד אינו בר מצרא ,אבל
אם יש בר מצרא הוא קודם לכולם.
כ"ד רש"י ,תו"ס ,טור והרמב"ם.

בעל כורכו
ט"ז :מת' מימוני משמע – שאם תלה הקניין בכך
תחילה ואח"כ בא המצרן לסלק ,חוזרת קרקע למוכר
אם ירצה.

ור"ת פירש – ששניהם )שכן ות"ח וכו'( מצרנים
)עיון לקמן ס"כ(.
והר"ן – בה"ג גורס שכן ות"ח לית בה משום דינא
דבר מצרא.

קעה  -ו22
 .1וזה הלוקח הרחוק חשוב כשלוחו )של המצרן( לכל דבר,
ועידי הקניין של לוקח יכתבו שטר בשם המצרן ואין צריכים קנין אחר.
וכן אם הוקרה צריך ליתנה לו כמו שקנאה ואם הוזלה צריך ליקח אותה
כמו שקנאה אם חפץ בה.
 .2ואם תיקן בה והשביחה  -הו"ל כיורד ברשות ,ושמין לו וידו על
העליונה ,ואי בתר דתבעיה ]השביחה[  -הו"ל כיורד שלא ברשות.
א.ואם עקר ממנה נטיעות או קלקל  -מנכה לו מן הדמים מה שקלקל,
ואפילו קלקל קודם שיבוא המצרן.
 .3ואם אכל פירות :אותם שאכל אחר שבא והביא מעות לסלקו  -צריך
לשלם ,ושאכל קודם  -אינו צריך לשלם.
.4רמב"ם :ואם לוה הלוקח קודם שבא המצרן  -אין שעבוד הבעל חוב חל
עליו ואינו טורף מהמצרן )אבל מה שאכל אח"כ פשיטא שאין כאן שיעבוד כלל(:

.0

ב"מ)קח:(.

קנה.

בא הלוקח להימלך במצר ,א"ל

צריך לקנות ממנו – שאל"כ יכול המצרן לומר
"משטה הייתי בך כדי להעמידה על הדמים הראויים,
שאם אני הייתי בא כדי להעמידה על הדמים היה
מקפיץ הדמים כיון שחביבה עלי".

אקנה שדה זו? א"ל קנה .האם צריך לקנות ממנו
)שמרשה לו לקנות ולא יהיה לו טענת בר מצרא( ?
ואסיקנא :צריך לקנות ממנו.
השתא דאמרת צריך לקנות ממנו ,אם התייקרה או
הוזלה השדה – ברשות מצרן היא.

השתא דאמרת צריך לקנות ממנו – א"כ אין
קנינו של הלוקח כלום ולכן הוזל או התייקר ברשות
בעל המצרן הוא.

פרש"י :בא להימלך – שדה העומדת להימכר
ובא אחר )שאינו מצרן( ונטל רשות מבר המצרא וא"ל
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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קע"ה :אחים שרצו לחלוק ,וכל דיני דבר מצרא.

התייקר או הוזל – שהלוקח הוא

ולפי דברי הגאון )סנ"א( –מיירי שכבר העמידו בדין וסירב.

שליח המצרן לכל דבר ועדי הקניין של לקוח יכתבו
שטר בשם המצרן וא"צ קניין אחר ,והוי כקונה לחברו
שלא מדעתו שאם ירצה המצרן יקחנה.
כ"כ רי"ו.

תיקן ,,,ידו על העליונה
.2
שו"ע)קעח/ג( :שותף שירד לתוך שדה המשותף

.1הרא"ש:

.2רמב"ם:

ועבדה ,חשוב כיורד ברשות ונוטל כדין אריסי
העיר ,,,,הגה :ואין השותף נוטל הוצאה רק כפי
השבח שמשביח ,ואם לא השביח כלום אינו נוטל כלום,
ואם מיחה השותף השני שלא לעשות כגון שבנה בנין
והוא מוחה בו ,אם הוא דבר שא"א מלבנות צריך
חבירו ליתן לו חלקו ,ואם אינו צריך לבנות יכול חבירו
לומר לו טול עציך ואבניך.

הלוקח שקנה והשביח או סתר

והפסיד – בן המצר מסלקו ונותן לו דמים הראויים,
והרי הוא כשליח לתקן ולא לקלקל.
לפיכך :אם השביח נוטל ההוצאה ואם הפסיד שחפר
והרס או אכל הפירות מנכים לו מהדמים.
א.ככ הטור )גאון( – אם תיקן הוי כיורד ברשות
ושמים לו וידו על העליונה ,ואם אחר שתבעו
השביחה הוי כיורד שלא ברשות.
ואם עקר ממנו נטיעות אפילו קודם שבא המצרן
מנכים לו מה שקלקל.

.3רמב"ם:

קלקל מנכה לו מהדמים.

א.
סמ"ע :אף שקלקל קודם שבא המצרן לסלקו.
ול"ד לאכל פירות ) (.3קודם שבא המצרן שפטור,
ששם לא קלקל הקרקע ששדה עומדת לאכול פירותיה
משא"כ זה שקלקל משוויה ואין למצרן לשלם יותר
משוויה.

ואם אכל פירות :אותם שאכל אחר

שבא והביא מעות לסלקו  -צריך לשלם ,ושאכל קודם
 -אינו צריך לשלם.

.4

ה"ה – ואע"פ שהוא רק שליח ה"מ כשסלקו או בא
לסלקו אם קודם הוי כלוקח עד אותו זמן ואין
מחשבים מפירות שאכל.

אין השעבוד

סמ"ע :אפילו כבר נתן המצרן המעות ללוקח ,וכ"ש
לפני שנתן המעות שאז הפסיד לבע"ח שיכול לקחת
דמים המצרן.

רבנו יונה :לפי הרמב"ם  -מיירי שמיחה המצרן וגילה
דעתו שאינו מוחל ,שאם שתק כשראה בונה וסותר איבד
זכותו.

קעה  -ז

 .1קנאה הלוקח במנה והיא שוה :200
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 .200
 .2ואם טען הלוקח שלא היה נותנה כן לאחר ,והמצרן אומר שהיה נותנה
כן לאחר  -על המצרן להביא ראיה.

.1

לאחר ,והמצרן אומר שהיה נותנה כן לאחר  -על
המצרן להביא ראיה.
כ"כ הרא"ש – שהרי אין למצרן זכות בקרקע אלא
בגלל ועשית הישר והטוב ,וכל שלא מביא ראיה אין
כאן הישר והטוב.
וא"ת מ"ש מב"מ)קי (:יתומים אומרים אנו השבחנו

ב"מ)קח :(.זבן במאה ושוה  200חזינא:

אי לכולי עלמא קא מוזילא ומזבין  -יהיב ליה מאה
ושקיל ליה.
ואי לא  -יהיב ליה מאתן ושקיל ליה.

.2הטור:

ואם טען הלוקח שלא היה נותנה כן
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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)ולא תקבל מהשבח( ,ובע"ח טוען אביכם השביח – על
היתומים להביא ראיה משום שקרקע עומדת לגביה
ע"י בע"ח וכמאן דגביא.
ה"ה לכאן נאמר קרקע עומדת לעבור למצרן ונאמר
שהוא כבר מוחזק ועל הלוקח להביא ראיה ?
שאני התם שאביהם עשה שדה זו אפותקי והוי
היתומים כיורדים שלא ברשות ,אבל כאן קרקע
ברשות לוקח אלא שתקנת חכמים משום הטוב
והישר.
כ"ד הרמב"ם – ואפילו היה בדבר ספק אין הלוקח
מסתלק אלא בראיה ברורה.
כ"כ ה"ה ]בעל העיטור[.

.2

על המצרן להביא ראיה

סמ"ע :טעמו – שהלוקח הוא מוחזק.
אף שבסעיפים מד,מה יש חלוקים בכה"ג ! כאן הוא
לכו"ע לפי שאין דרך העולם למכור בפחות משויה
ובודאי משום שחיבב הלוקח הוזיל לו.
ערוה"ש – ועוד שזכותו של המצרן משום הישר
והטוב ,וכ"ז שאינו מביא ראיה לזה אין כאן ישר וטוב,
שמא הלוקח אומר אמת.

קעה  -ח  .1אם מכרה לו במתנה לית בה משום דינא דבר מצרן,
אלא אם כן המצרן רוצה לפרוע מיד.
א.הגה :או שאין המוכר מקפיד ורוצה להמתין למצרן

.1הרא"ש:

)ד"ע לדעת הטור והרא"ש(:

א.ד"מ :ואפשר שהרא"ש מיירי כשאין המוכר
מקפיד בדבר.

ואם הרויח המוכר ללוקח הזמן

)שנתן לו בהקפה( :
אם היה נותן בהמתנה לכל אדם ,כגון המוכר שדה
מפני רעתה – גם המצרן לא יתן עד אותו זמן.
ואם לא  -יתן המצרן המעות מיד ללוקח והוי כאילו
הלוה לו המוכר המעות עד אותו זמן.

.1

בהמתנה לית ביה.

סמ"ע :שאומר המוכר ,הלוקח ודאי יפרע לי בזמנו,
משא"כ זה המצרן.
פ"ת)חו"י( :ואפילו המצרן רוצה לתת משכון טוב
ויפה באופן שיהא המוכר בטוח מאוד ,יכול המוכר
לומר :הלוקח נוח לי יותר בלא משכון מאשר שאמתין
לך עם המשכון.
ולא יכול המצרן להשביע המוכר שאינו בטוח בעינו,
שהרי יש טירחא בשמירת המשכון ,אפילו נעבד באונס
צריך לקום בדין.

כ"כ הר"ן)רמב"ן( – אין דינא דבר מצרא אלא
במוכר בדמים מיד ,אבל בהמתנה לא אא"כ ירצה
המצרן לפרוע מיד ,שיכול המוכר לומר ללוקח נוח לי
לתת לו בחוב ולא לך.
כ"כ ה"ה)רשב"א( ,נמ"י)רשב"א ,ר"ן(.
] קשה :הרי המוכר מקבל הדמים מהלוקח ,ומה איכפת לו
שהלוקח ממתין למצרו במעות ! וי"ל שהמצרן צריך לשלם
ישירות למוכר [.

קעה  -ט

 .1קנאה ב  200ואינו שוה אלא מנה אם המצרן חפץ
בה  -צריך ליתן לו .200
 .2ואם טען המצרן שעשו קנוניא ביניהם  -נשבע הלוקח בנקיטת חפץ
ונוטל .200
.3רמב"ם :ואם היו שם עדים שנתן  200והמצרן טוען שאמנה היתה בינו
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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ובין המוכר והוא יודע בודאי שלא לקחו ממנו אלא במנה  -נותן לו דמים
כפי מה שהעדים מעידים ומסלקו ,ומשביעו )אח"כ( שלקחו ב  200ונפטר.
 .4הגה :ריב"ש :גבאה בחובו )אף ששוה מנה וחובו  (200אינו צריך ליתן לו רק כפי שומת בית דין
הקרקע )מנה( אע"פ שהחוב היה יותר )במטלטלים שמים המטלטלים ונותן לו בן המצר ומסלקו כמ"ש הרמב"ם(.

.1ב"מ)קח:(.

נשבע הלוקח
פ"ת)שער המשפט( :משמע מהמחבר שגם המוכר

מכר ב  200ושווה  ,100סבור

מינה מצי אמר ליה לתקוני שדרתיך ולא לעוותי.
אמר ליה מר קשישא בריה דרב חסדא לרב אשי הכי
אמרי נהרדעי משום דרב נחמן  -אין אונאה
לקרקעות.

מודה שמכר לו במאתיים.
וקשה לפי הרמ"א)פז/ו( שאף בנוטלים עד המסייע
פוטר משבועה ,ולמה לא יחשב המוכר כעד במסייע ?
ונראה דמיירי שהמוכר קרוב או נוגע ,אבל אם הוא
כשר נוטל הלוקח מאתיים בלא שבועה.
וקשה :הרי בכל מקרה המוכר נוגע ,שהרי אנו חושדים
שעשו קנוניא ומה שהוא מעיד שמכר במאתיים ולא
עשו קנוניא הוי נוגע.

ערוה"ש)הרא"ש( :וא"ת נבטל המכירה כיון
שהשליח )הלוקח( קלקל ,לתקוני שדרתיך ולא
לעוותי! וי"ל שבאמת אינו שלוחו ממש ,ופעמים אדם
קונה קרקע יותר משויו ,ומה שאומרים שהוא שלוחו
רק לעניין הישר והטוב ,וכיון שהמוכר יפסיד ל"א כן.

.2רמב"ם:

נשבע הלוקח ,,,ונוטל מאתיים
פ"ת)ת' חו"י( :אם הלוקח לא נתן עדיין המעות

ואם טען המצרן שעשו קנוניא ביניהם

נשבע הלוקח בנקיטת חפץ ונוטל .200
ה"ה – ופסק שנשבע בנק"ח שמדמה זה לטוען על
המשכון שכו"כ היתה ההלוואה שנשבע בנק"ח

למוכר ,האם מחויב לוקח להישבע )ויתן למוכר ויקח
מהמצרן( ?
הגאון מהר"ג – אין למוכר עסק עם המצרן ,שהמוכר
תובע מהלוקח המעות ואח"כ ישבע הלוקח ויטול
מהמצרן המעות.
ולא נהירא – וכי בגלל שנעשה הלוקח שלוחו של
המצרן בע"כ ימשיך להיות שלוחו ויצטרך להישבע אף
שאינו מריווח כלום ,אלא ודאי המוכר נשבע למצרן
ונוטל ממנו .200
וכ"ש אם מכר בהמתנה )ס"י( ובא המצרן ,שהמוכר לא
רוצה להמתין למצרן וללוקח יש עוד שנה לפרוע לא
שייך שהמוכר יתבע ללוקח.

)שהקרקע שבידי הלוקח הוי משכון עד שיתן לו המצרן
מעותיו(.

אבל המרדכי)ראבי"ה( – פסק שנשבע היסת.
ב"י :ואין הלוקח נשבע אא"כ המצרן טוען ודאי
שיודע שעשו קנוניא.

.1

קנאה במאתיים

סמ"ע :לתו"ס והרא"ש שאונאה של כפל יש ביטול
מקח אף בקרקעות ! י"ל שקנאה בפחות ממאתיים.
כ"כ הטור.

.3

צריך לתת לו מאתיים
סמ"ע)טור( :וקשה בסנ"ד – אמר הלוקח בהערמה

סמ"ע :לכאורה גם ברישא ) (.2מיירי שטוען המצרן
שיודע בודאי שקנוניא היא ,שאל"כ אין משביעים על
הספק.
מיהו אינו מוכרע ,די"ל שדוקא כה"ג שיש עדים ללוקח
נוטל כל הדמים תחילה בלא שבועה ומשביעו אח"כ
היסת ,מש"ה כתב דמיירי שטוענו ודאי.
משא"כ ברישא שאין עדים והלוקח בא ליטול מהמצרן
כפל והוא כנגד סברא שיקנה כפול מהמחיר – אפילו
אין המצרן טוען ברי תיקנו שישבע כמו שתיקנו נק"ח
בשותפים אף שטענתם ספק ,שחששו שמורים היתר,

כתבנו שטר מתנה )כדי להיפטר מבר מצרא( אבל
האמת היה מכר ,,,אמר שווה מנה במאתיים קניתי אינו
נאמן ,וכאן נאמן על שווה מנה במאתיים בנק"ח ?
הב"י תירץ – דשם מודה הלוקח שהערים לכן נאמן
אפילו בשבועה משאכ"כ.
ובאגודת אזוב – כאן מיירי שהמוכר קיבל עליו אחריות
מפורש על מאתיים והמצרן טען שעשו קנוניא לכן
נשבע הלוקח ונוטל.
ודוחק – שהמחבר סתם ולא פירש.
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

והוא יודע בודאי
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קע"ה :אחים שרצו לחלוק ,וכל דיני דבר מצרא.

.4

אף לוקח זה יתכן שמורה היתר לעצמו כיון שהוא לקחו
תחילה.
והש"ך – אבל הב"י וה"ה הסכימו שאף ברישא דווקא
בטענת ברי משביעו.
סיכום :טען המצרן שעשו קנוניא ,נשבע הלוקח
נק"ח.
לפי הסמ"ע – אף בטענת שמא נשבע )כמו שותפים(.
לפי הש"ך – דווקא בטענת ודאי.

כפי שומת ב"ד בקרקע.

סמ"ע :קשה שהריב"ש מיירי ביתומים שלא הניח
להם אביהם רק קרקע זו ,משא"כ אם הלוה חי המלוה
מקבל הקרקע בכל חובו ,אם המצרן יקח מהמלוה
בשויו יהא הפסד ללוה )שיצטרך להחזיר למלוה יתרת
החוב( אין שומעין למצרן )ודמי ל קיד/ז( ?
ויש לדחוק שלא אמר המלוה תחילה שמקבלו בכל
חובו.

קעה  -י

קעה  -י מרדכי :המוכר על תנאי ,בין שהתנה מוכר בין שהתנה
לוקח  -אין בעל המצר יכול לסלקו עד שיתקיימו התנאים ויזכה הלוקח
בקרקע ולא תשאר בה עילה כלל ,ואח"כ יסלק אותו.
וערוה"ש )ע"פ הסמ"ע( – מסביר הפוך מהנתיבות.

בין שהתנה לוקח
סמ"ע :פירוש והמצרן רוצה לסלק הלוקח ע"פ אותם
תנאים.

-

עד שיתקיימו

-

סמ"ע :שיכול המוכר או הלוקח לומר שאין זה
המצרן נוח לי לתלות בו קיום התנאי.
והנתיבות – דוקא בתנאי שאינו לטובת המוכר )כגון
אם לא באתי( יכול אחר קיום התנאי לסלקו.
אבל תנאי שהוא לטובת המוכר אפילו נתקיימו
התנאים בטל דין המצרנות לגמרי ,כיון שיכל לומר לא
נוח לי בקיום התנאי אצל המצרן.
אבל כשהוא לטובת הלוקח יכול לומר הלוקח כל שלא
נתקיימו התנאים כיון שהמכירה לא נגמרה אין אתה
יכול לכופני לקבל דמי המכירה שיהיו באחריותי עד
אותו זמן שמא תתבטל המכירה.

-

עד שיתקיימו התנאים – טעמו שהמוכר יכול
לומר שמא לא יתקיימו התנאים ותתבטל המכירה.
ודוקא תנאי בעלמא שאינו נוגע למוכר )אם תלך
למקום פלוני( שיתכן שלא יתקיים ,אבל תנאי
שהוא לטובת המוכר ,כגון ע"מ שתתן לי מנה או
תדבר עלי לשלטון:
אם אין ביד המצרן לקיים – בטלה המצרנות.
ואם המצרן יכול לקיימה – יקיים התנאי ומיד
השדה שלו ,שאין המוכר יכול לעכב כיון שהתנאי
לטובתו ומה איכפת לו מי יקיימה.
ותנאי שהוא לטובת הלוקח – אין משגיחים בו
כלל שהרי לא היה לו רשות לקנות במקום מצרן
כלל.

קעה  -יא

 .1היה לשדה הנמכר ד' המצרנים מד' רוחותיו  -יד
כולם שוה בה ,ויחלקוה באלכסון כדי שיגיע לכל אחד חלק על פני כל
שדהו:
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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קע"ה :אחים שרצו לחלוק ,וכל דיני דבר מצרא.

 .2ואם היה ה' מצרנים ,כגון שהיו שלש משלש רוחותיו וברוח הד'
שנים ,אותם השנים חשובים כאחד ונוטלין בין שניהן חלק אחד כאחד
מהחלקים שנוטלים השלשה.
 .3במה דברים אמורים כשבאו כאחד ,אבל אם קדם אחד וסילק ללוקח
זכה בה הוא לבדו ,א.ואפילו היו המצרנים הרבה והיה בהם מי שאינו
מצרן אלא בחלק קטן מאד ,אם קדם הוא וסילק ללוקח ב.או קדם
וקנאה )מהמוכר( זכה בה.

.4

הגה :מיהו לכתחילה ימכור לכולם ביחד .ויש חולקין

)ש"ך – פירוש אפילו לכתחילה יכול למכור הכל

לאחד (.

 .5ואם קדם אחד מהן לקנות ,והאחרים טוענין שגם הם רצו לקנותו רק שזה )גרם( להם
להזיק והיה בידו לעשות ,ויש להם עדים על כך  -כשיסורו אונסים יכולים לסלקו מחלקן )ב"י
בשם רשב"א ות' רשב"א סי' תתקו( ,ועיין לקמן סי' זה סעיף לג.

 .6רמב"ם :באו קצת מהמצרנים וקצתם במדינה אחרת ,אלו שבכאן סלקין
ללוקח והיא שלהם לבדם:

.3

ב"מ)קח:(:

כ"כ ה"ה]רמב"ם[.

הני ד' בני מצרי דקדים חד וזבין

א.רשב"א :ואפילו היו המצרנים הרבה והיה
בהם מי שאינו מצרן אלא בחלק קטן מאד ,הוא לבדו
זכה.

זביני זביני

.1

ואי כולהו אתו בהדדי – פלגא ליה בקרנזול.

פרש"י :בהדי הדדי – שמערער כ"א על מצרנותו.

פליגי בקרנזול

.4תלמידי הרשב"א:

– ד' אלכסונות שכ"א נוטל על פני

באלכסון –

כולה סמוך לו )כלומר חוצים את הריבוע בשני אלכסונים
ואז נוצרים ד' חלקים שווים(.

י"א – דווקא שבאו לקחת מהלוקח ,אבל באו לקנות
מהמוכר אם ירצה ימכור המוכר לאחד מהם שהרי
ׂשית ַהּיָׁשָ ר ו ְַהּטֹוב"'.
על המוכר אין לעשות "ו ְעָ ִ ָ

כ"פ הרמב"ם.
העיטור :ואע"פ שהוא מלבן כשחלוקים באלכסון
כ"א מקבל חלק שווה.

.2העיטור:

באו

יחד

יחלוקו

ולא נהירא – אלא כשבאו לקנות מהמוכר צריך
לחלוק בניהם ולא למכור לאחד ,ול"ד לקדם אחד
מהמצרים וקנה ,כיון שבא לבד ,משאכ"כ כשבאו יחד
זכו כולם יחד.

ואם היו שנים בצד אחד ,ובכל צד

אחר אחד:
י"א – שחולקים ל ה' חלקים .וכ"ד ה"ה]רמב"ם[.

.5רשב"א בת':

√וי"א – שחולקים ל ד' חלקים ,ואלו השנים שבצד
אחד יחלקו בניהם .וכן מסתבר.

ריציתי לקנות אלא שפחדתי מפני זה שקנאה
שיזיקני ,דגברא אלמא הוא – אין טענתו טענה.
ואם יש עדים שרצה זה לקנות אלא שאיימו עליו,
רואים אם היה בידו להזיקו ה"ז אונס ויכול עכשיו
אחר שסר האונס לתבוע מצרנותו.

.3

)שם( :ואי קדים חד וזבין – זביני זבניה.

כ"כ הרמב"ם ,טור.
ב.תלמידי הרשב"א :בין שקנה מהמוכר או
מהלוקח ,ואף שדינו של לוקח כשלוחו לבר מצרא,
לא נאמר שהוא שליח של כולם ,אלא כיון שקנה א'
מהני בני המצר דבהכי סגי.
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

טען בן המצר לאחר זמן:

ב"י – משמע ,אף שהיה האנס גם הוא בר מצרא,
יכול זה לתבוע חלקו כמו שבאו יחד.

כ"פ המחבר סל"ג:
11
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קע"ה :אחים שרצו לחלוק ,וכל דיני דבר מצרא.

המצר בדבר שיש בידו להזיקו שלא יערער על
המקח ,כשיעבור האונס יכול לסלקו:

.4

ומהרמ"א משמע – שאף לדעה ראשונה אם עבר
ומכר אין השאר מסלקים אותו אף שבאו יחד ,שאין
המחלוקת אלא לכתחילה.

לכתחילה ימכור לכולם.

כשיסורו האונסים
.5
נתיבות)רשב"א( :טעמו – שדוקא בסתם אם קדם

סמ"ע :מתלמידי הרשב"א מוכח – שאף הקונה אינו
רשאי לקחת ,אא"כ ימכור המוכר גם לאחרים עמו
בע"כ של מוכר.

א' זכה ,דאמרינן האחר לא רצה לקנות בשעת מכירה,
אבל כשגילה דעתו בשעת מכירה שרוצה – אזי לכ"א
דין מצר נגד חברו.
ונראה שאין צריך למסור מודעא ,דדמי לתלאוהו ונתן
מתנה )דמהני אף בלא מודעא( ,שכאן נתן הזכות
במתנה מחמת אונס.

לכתחילה ,,,וי"ח
ט"ז :פירוש כשבאים כולם יחד קנו ביחד ,וי"ח ס"ל
שלא בביאה התלוי הדבר ויכול המוכר למכור למי
שירצה ,אבל לכו"ע כשלא באים יחד יכול למכור למי
שירצה.

קעה  -יב

 .1היו הרבה שותפים לרוח אחת לשדה הנמכרת  -כל
אחד מהם יכול לסלק ללוקח ,ואם קדם אחד מהם וסילקו זכה הוא ואין
שאר השותפים יכולים לערער.
 .2ולא עוד אלא אפילו היה מצד אחד לשדה הנמכרת שדה משותף בין
שנים ומצד אחד אצלה שדה של אדם אחר ,וקנאה אחד מהשותפים
בשדה שאצל השדה הנמכרת  -אין בעל השדה שבצד אחד יכול 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.
.3הר"ן והטור :והוא הדין שאם קנאה איניש דעלמא  -שאחד מהמצרנים
יכול לסלקו ,אע"פ שיש לו שותף ,ואין הלוקח יכול לומר לו שמא יפול
חלקך מצד אחר.
.4הטור :וכן שדה הנמכרת של שנים )גרסת הסמ"ע – וכן אם שדה הנמכרת היה של שנים(
ומכר אחד מהם חלקו לאחר המצרן מסלקו ,ואין הלוקח יכול לומר כיון
שאין החלק שקניתי מסוים שמא יפול חלקו מצד אחר שאינו מצד
השדה שלך.

.0

ב"מ)קח:(:

שותפי – שותף שמכר חלקו בשדה לחברו השותף
אין המצרן מוציא מידו ,שהרי הוא שכן בכולה.

לאישה וליתמי ולשותפי – ליה

בית משום דינא דבר מצרא.

.2

פרש"י :לאישה – שמכרה לאישה אין המצרן
מוציא מידה ,דלאו אורח ארעא לחזור ולבקש מי יש
לו קרקעות אחרות למכור לה ,וכן ליתמי.
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

והרא"ש

– וי"מ אדם שיש לו קרקע אצל שני

שותפים ומכר לאחד השותפים ובא מצרן אחר ,אין
יכול לטעון "אני מצרן ודאי אבל אתה מצרן מספק,
שמא תקבל חלקך בשותפות מצד אחר" ,אלא חשוב
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קע"ה :אחים שרצו לחלוק ,וכל דיני דבר מצרא.
כ"כ הגהות )ר"ת(.

השותף מצרן ודאי ,כיון שיש לו חלק בכל השדה.

קעה  -יג

 .1רמב"ם :אחד שלקח משנים שדה אחת ובא המצרן
לסלקו מחציו שלקח מן האחר  -אינו יכול לסלקו ,אלא אם כן מסלקו
מכולה או מניחו בכולה.
א.הגה:

תלמידי הרשב"א:

ודוקא בשדה אחת ,אבל שתי שדות יכול לסלקו מאחת ומניח לו

אחת.

 .2המשך הרמב"ם :אבל המוכר קרקע לשנים ,יכול המצרן לסלק לשניהם או
לסלק האחד ולהניח האחד.
1א .אבל שתי שדות
סמ"ע :משמע דווקא שקנאם משני בנ"א ,אבל קנאם

ומניח לו אחרת
נתיבות :ואף שאלו ב' שדות סמוכות זל"ז לא יכול
הלוקח לומר כיון שאחת מניח לי הרי אני מצרן כמוך,
כיון שבשעת מכירה לא היה מצרן ,אא"כ קנה בזאח"ז
שאז אינו יכול לסלקו רק מזו שקנה ראשונה ולא
מהשנייה שמחמת ראשונה נעשה מצרן לשנייה.
כ"פ ערוה"ש.

מאחד אפילו רוצה לסלקו משניהם – לא יכול כמ"ש
במחבר )ל"ו( במכר כל שדותיו שאין המצרן יכול
לסלקו.
מ"מ מסיפא )שם( "שהרי היא והאחרות )לשון יחיד(
קנה האחד" ,משמע אף בשתי שדות הדין כן.
והש"ך – הכל תלוי בשתי שדות ,אפילו לקחם מאדם
אחד אפשר לסלקו משדה אחד.
ול"ד לסעיף ל"ו ששם קנה כל שדותיו ,ומה שמסיים
"היא ואחרת" ר"ל האחרות.
והט"ז – אף בשני שדות דינו כמכר כל שדותיו שאין
יכול לסלקו כלל ,שגם בשנים יש לחוש שבתוך כך
יימלך הלוקח ויפסיד המוכר.

.2

המוכר קרקע לשנים.

ש"ך :וקמ"ל שאף אחד שמכר קרקע לשנים יכול
לסלק אחד מהם.

קעה  -יד

 .1הכל לשון רמב"ם :בעל בנכסי אשתו יש לו דין מצרנות,
שאם יש לה קרקע מנכסי מלוג ובאו למכור קרקע שאצלו  -יכול הבעל
לסלק הלוקח ,אפילו אם קנו מידה שמחלה ללוקח אינו כלום והבעל יכול
לסלקו.
 .2עמדה היא וסלקה ללוקח וכן העבד שהיה נושא ונותן בנכסי אדוניו
וסילק את הלוקח  -אם רצה הבעל או האדון מקיים על ידיהם ,ואם לא
רצה לא יקיים ותחזור ללוקח ויחזיר הדמים.

.1

סמ"ע :שבעל בנכסי אשתו נחשב כלוקח ואין לה כוח

קנו מידה שמחלה
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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קע"ה :אחים שרצו לחלוק ,וכל דיני דבר מצרא.

למחול המצרנות.

.2

ש"ך)ב"ח( :מתחילה כשבאו האישה או העבד לסלק
הלוקח ,יכול לומר לא תסתלקו שמא לא יתרצה הבעל
או האדון.

וסילקה את הלוקח

קעה  -טו

 .1רמב"ם :המצרן שבא לסלק את הלוקח ,וקודם
שסילקו מכר השדה שיש לו על המצר  -איבד זכותו ,א.וגם הלוקח
שקנה ממנו אין לו דין מצרן לסלק הלוקח שקנה סמוך למצר.
כיון שבשעה שקנה שני השדה מהמצרן לא היה לוקח
ראשון מצרן )אדרבה מצרן יכול לסלקו( והמצרן איבד
זכותו רק לאחר שמכר ,ודין מצרנות הוא רק בשעת
קניה.

א .גם הלוקח שקנה ממנו.
פ"ת)ספר דברי משפט( :מ"מ אין הלוקח הראשון
יכול לחזור ולסלק לוקח שני שקנה מהמצרן שהוא
עכשיו מצרן לשדה שקנה לוקח שני מהמצרן.

קעה  -טז

 .1מי שעשאו בעל הבית שליח למכור שדהו ,אף על
פי שהשליח עצמו מצרן  -אינו רשאי לקנות )לעצמו( ,וכשמכר לאחרים אינו
יכול לסלק את הלוקח.
א ).רי"ו :וכן מי שחתם על שטר המכירה בעד אינו יכול לסלק ללוקח (.

.1הטור:

יוכל לחזור ולסלק הלוקח ,ולא יהא המכירה מחילה,
קמ"ל.

מי שעושה שליח למכור שדהו ,אף

שהשליח עצמו מצרן אינו רשאי לקנות לעצמו ,כמו
אפוטרופוס שמוכר לאחרים ולא לעצמו.

אינו יכול לסלק הלוקח
סמ"ע :שהיה לשליח להימנע משליחות זו ,שלא
יאמרו שמחל.

√רמב"ם – ואם מכר שוב אין יכול לסלק הלוקח
כדין מצרן שאין לך מחילה גדולה מזו .כ"כ הר"ן.
והגאון – לא הוי מחילה ואין ראיה שביטל מצרנותו,
מיהו יש חשש אחר אם יוכל אח"כ לסלק הלוקח,
שמא ימכור ללוקח בזול כדי שיוכל לסלקו בדמים
מועטים.

.1

וכן מי שחתם על השטר.

א.
סמ"ע :גם כאן הטעם דאמרינן שמחל לו ,שהרי ידע
ומחל.
ול"ד לשו"ע)קיא/יז( שאף שחתם המלוה על שטר
מכירה שמכר הלוה יכול אח"כ לטרוף מהלוקח !
דשאני התם שאין למלוה על שדה זו רק שעבוד בעלמא
ויכול לומר סברתי שיפרע לי במעות ,ולא הוי מחילה
מה שחתמתי על המכירה.

אע"פ שהשליח עצמו מצרן

סמ"ע :פירוש אף שהשליח מצרן ולפי דינא אין יכול
לקנות לעצמו )מדין שליח( והוה אמינא שאחר שמכרה

קעה  -יז
ליורש.

 .1מת הלוקח קודם שסילקו המצרן  -אינו יכול לסלק

א) .ויש חולקין )טור ונ"י וריב"ש(  ,וכן נ"ל עיקר(.
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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קע"ה :אחים שרצו לחלוק ,וכל דיני דבר מצרא.

קעה  -יח

 .2נתן הלוקח הקרקע במתנה לאחר שלא באחריות,
אין המצרן יכול לסלקו ,והוא שלא יהא רמאות בדבר.
א ).ויש חולקין )טור ונמ"י(  ,וכנ"ל עיקר(.

קעה  -יט

 .3מכרה לוקח ראשון ללוקח שני ,וכן אם מכרה
היורש או המקבל מתנה  -המצרן מסלק את הלוקח.

.0

העיטור:

סיכום:

הלוקח שהוריש ,מכר או נתנה

רב האי ,רמ"ה

במתנה – המצרן מוציא מהם ,שהרי אלו באו מכוח
לוקח ראשון וכמו שהיה יכול להוציא מהראשון מוציא
מאלו.

ול"ד

הוריש
הלוקח
נתנה
במתנה

ל ב"מ )לה (.שאם גבה המלוה מהלוה קרקע,

שומא הדרא לעולם )אם השיג הלוה מעות יכול לקבל
קרקע שלו חזרה תמורת המעות( ,משום "ו ְעָ ִ
ׂשיתָ ַהּיָׁשָ ר

ו ְַהּטֹוב"' ,מ"מ אם המלוה הוריש מכר או נתן מתנה
אינו חוזר !
דשאני התם שיש חילוק בין המלוה שצריך לקבל
לכתחילה מעות ולכן שומא הדרא ,משא"כ במקבל
מתנה שע"ד קרקע קבלו )ולא לקבל מעות(.

מכר

.1

אבל כאן ראשון ושני שווים )ששניהם ירדו ע"ד
קרקע( ולא עדיף שני מראשון שבא מחמתו.

.2

באחריות  -מסלק,
שלא באחריות  -לא
מסלק

.3

מסלק

א.מסלק המצרן

מסלק

אינו יכול לסלק ליורש

סמ"ע :שהרי טעמו שמצרן מסלק ללוקח לפי
שהלוקח יכול לקנות במקום אחר ולעשות הטוב עם
המצרן .וזה לא שייך ביורש ומקבל מתנה שלא ירדו
לקנות הקרקע ולא הצריכוהו חכמים לקבל מעות
מהמצרן ולמכור לו קרקע שזכו בו משמים )בירושה או
במתנה( ולטרוח במקום אחר.

√אבל הרב האי – כשמכר ונתן במתנה באחריות
חוזרת אבל הוריש או נתן מתנה בלא אחריות לא
חוזרת כמו בשומא דלא הדרא.
אבל אם מכרו הלוקח לאחרים יכול המצרן לסלקו
אפילו קנאה לוקח שני ממקבל המתנה או מיורש
מצרן מסלקו.

.2

שלא באחריות

סמ"ע :דאילו באחריות אמרינן שזוהי מכירה ולא
מתנה שאין דרך נותן במתנה לקבל עליו אחריות.
וכתבה בלשון מתנה בהערמה שלא יסלקו המצרן.

והטור – לא נהירא ,למה מצרן לא יסלק ליורש של
לוקח או מקבל מתנה ,שהרי הם לא יכולים להוריש
או לתת מתנה אלא מה שיש להם.
כ"כ ד"מ)נמ"י ,ריב"ש(.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

.1

לא מסלק

העיטור ,טור,
ד"מ)נמ"י ,ריב"ש(
א.מסלק המצרן

.3

מכרה ללוקח

סמ"ע :הטור – אפילו קנה לוקח ראשון מהמצרן
שמוחל לו מ"מ יכול המצרן לסלק לוקח שני.
ולא יכול לוקח שני לומר למצרן "אם לא תשתוק
אחזיר הקרקע ללוקח ראשון ואז לא תוכל לסלקו",
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סימן

יוכל למוכרה לאף אדם פרט למצרן ,והמוכר רוצה
למכור הרי תהיה של המצרן.
שאל"כ כל לוקח יאמר "אי לא שתקת אחזיר השטר
למוכר" ונמצא בטל דין מצרן.

שכל מקום שאין לו ריווח בהחזרה יכול המצרן לומר
לו "כשתחזיר ,אבל עכשיו אסלק אותך".
והנתיבות – ואין זה טעם )כיון שאין לו ריווח( ,ואף
למ"ד שיכול לומר "אי שתקת" אף שאין לו ריווח יודה
כאן שאין יכול לטעון ,שהרי אם יחזירה למוכר לא

קעה  -כ

.1רמב"ם :טרפה בעל חוב בחובו
מסלקו ,בין ששמוהו לו בית דין בחובו בין שהגבהו ליה מדעתו.
א.ואם ירצה הנטרף לתת הדמים שהיו עליו בחובו  -תחזור לו שדהו
לעולם )כדקי"ל שומא הדרא לעולם(.
)פירוש בעל השדה(

המצרן

)קג/י(.

תחזור לו שדהו

א.
סמ"ע :רק בהגבהו ב"ד ,אבל הגבה הלוה עצמו
לבע"ח – לא ,דקי"ל שאין שומא חוזרת מבע"ח ללוה

קעה  -כא

 .0בעל חוב של המוכר שטרף מהמצרן

)שהוציא קודם

מהמצרן(:
 .1יש מי שאומר  -שהמצרן חוזר ונוטל מהלוקח והלוקח נוטל מהמוכר.
 .2וחלקו עליו לומר  -שאין דין המצרן עם הלוקח כלל אלא עם המוכר,
)וכן נראה עיקר(.

.0

הטור:

הלוקח שקנה מאיש שיש עליו שט"ח.

בעל חוב של המוכר שטרף מהמצרן

והב"י – נ"ל דמיירי שיש למוכר במה לפרוע )דלא הוי
הפסד הלוקח( ,וכיון שהמצרן לא יכול לתבוע המוכר

)שהוציא קודם מהמצרן(:

.1רמב"ם

– המצרן חוזר ונוטל מיד לוקח ,ולוקח

שיאמר לו "לאו בעל דברים דיד את" הרי תובע
מהלוקח כדי לכופו לתבוע המוכר.

חוזר ונוטל מיד המוכר.
ה"ה :דס"ל שאחריות של מצרן היא על הלוקח ,שאף
הלוקח הוא רק שליח של המצרן מ"מ אם לא היה
רוצה המצרן בשדה א"א לכפותו ואז היתה נשארת
ביד הלוקח ובע"ח היה טורף ממנו והוא חוזר על
המוכר .לכן אף כשסלקו המצרן על הלוקח האחריות,
שהרי הוא כחוזר ומוכרה למצרן.
והראב"ד – לא ידעתי טעמו ,ושמא מפני שפשע

קעה  -כב

.1

הרמ"ה:

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

.2מ"מ הרמב"ן ,רשב"א

– חלקו על הרמב"ם,

אין אחריו המצרן על הלוקח כלל אלא על המוכר.
וכ"ד הר"ן ונמ"י.

יש מי שאומר דמצרן לא יכול לה לאחותי
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קע"ה :אחים שרצו לחלוק ,וכל דיני דבר מצרא.

אינשי אחריני בדוכתיה לסלוקי ללוקח בדיני דבר מצרא ,אלא היכא
דאקנה ליה בארעא קמייתא דקא תבע מחמתו )פירוש :יש מי שאומר שהמצרן לא יכול
להוריד אחר במקומו לסלק הלוקח בדיני דבר מצרא ,אא"כ הקנה לו קרקע ראשונה שמחמתה תובע(.

א.והני מילי לאפוקי מיניה דלוקח הוא דלא מפקינן ,אבל למהוי
בדוכתיה דבר מצרא לאזמוני זוזי ללוקח בזמניה ,אפילו שדרינהו ע"י
שליח שעשאו בעדים בדוכתיה קאי )פירוש :וה"מ להוציא מהלוקח אינו יכול ,אבל להיות
במקומו של הבר מצרן לשלם ללקוח המעות בזמנו ,אפילו שלח ע"י שליח שעשאו בעדים – במקומו הוא עומד(.

.0

.1

ערוה"ש :באור הדברים

בסימן קכ"ב נתבאר :כל הרשאה שלא כתוב בה "לך
תדין עם פלוני ותוציא לעצמך" יכול הנתבע לומר "לאו
בעל דברים דיד את" .וכאן ממ"נ יש בעיה –
אם ירשהו שיטול בשביל עצמו מהלוקח – הרי
המורשה אינו מצרן ואיך יסלק הלוקח.
ואם יקנה מהמצרן שדהו למורשה כדי שיוציא שדה
הסמוכה כבר נתבאר ס"י שלוקח ממצרן אינו יכול
לסלק הלוקח.
ולזה אמר :שיקנה המצרן מקצת שדהו ,וכך יכתוב לו
על השדה שעושהו מורשה לדון ולהוציא לעצמו מקצת
ממנה ,וכיון שיכולה לדון על מקצתה יכול כבר לדון על
כולה.
והשתא לא יכול הלוקח לומר "לאו בעל דברים דידי
את" שהרי יש לו חלק בשני השדות )של המצרן
והסמוכה( ,וגם לא יכול לומר לו אתה לוקח ממצרן
אתה ,שהרי גם למצרן נשאר חלק בשני השדות ,ונמצא
מסלקו מכח בעל מצרן.
וכל זה שידון המורשה על הלוקח ,אבל אם המצרן
עצמו דן עם הלוקח יכול להכין מעותיו בזמנו ושלוח
אפילו ע"י שליח בעלמא.
ונראה שכן דעת הגר"א.

לאחותי ,,אאניש אחריתי

סמ"ע :אפילו לשלחו בהרשאה שיעמוד במקומו
לסלק הלוקח ויהא השדה למצרן אינו יכול להעמידו,
אא"כ הקנה לו חלק באותה שדה הסמוכה שבא המצרן
מכוחה.
כ"כ הש"ך.
לאפוקי הב"ח – שדוקא כשמסלקו לקחת השדה
לעצמו ,אבל למצרן יכול להרשות.

ה"מ לאפוקי ,,,אבל למהוי בדוחתיה

א.
סמ"ע :פירוש אם המצרן טרוד ואינו פנוי לסלק
הלוקח וירא שיאבד זכותו כשיעבור הזמן )כמ"ש
סל"ב( ולכן מעמיד זה במקומו שיניח מעות ללוקח
בב"ד ,ואח"כ יבוא הוא עצמו לסלקו ,בכה"ג אפילו לא
הקנה לו שום קרקע רק עשאו שליח בעדים סגי.
אבל מעמידו במקומו שיקח השדה לעצמו צריך לתת לו
חלק בגוף הקרקע של המצרן.

קעה  -כג

 .1הביאו המצרן והלוקח כל אחד מעותיו:
א .אם היו מעותיו של לוקח טובים משל מצרן ,או שהיו ממהרים יותר
לצאת בהוצאה ,ב.או שאלו צרורים וחתומים ואלו מותרים  -בטל זכות
המצרן.
ג.הרמ"ה :והוא הדין אם קדם הלוקח ופרע  -אין המצרן יכול לסלקו אלא
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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קע"ה :אחים שרצו לחלוק ,וכל דיני דבר מצרא.

בכעין מעותיו.
ד.הגה :הטור :והוא הדין בכל דבר שיש פסידא למוכר  -לא תקנו בזה זכות למצרן.

.1

הטור:

אלא בכעין מעותיו.

ג.
סמ"ע :משמע – שאף שאין הפסד בשינוי המטבע

הקדמה – דינא דבר מצרא תקנת

ׂשיתָ ַהּיָׁשָ ר ְ ַ
חכמים משום " ְועָ ִ
והּטֹוב"' ,הואיל ורוצה
למכור טוב וישר שיקנה המצרן יותר משאר אדם.
ד.לפיכך אם יש שום הפסד למוכר לא תקנו למצרן
דבר שהוא הפסד למוכר.

אלא קצת טרחא יותר אפ"ה אינו יכול לסלקו עד שיתן
לו כעין מעותיו ממש.
אבל הטור – חולק על הרמ"ה והמחבר ,שאין נראה כן
מדברי הרמב"ם והרא"ש.
ונראה כהטור .וכ"ד הט"ז.

ב"מ)קח :(:הני זוזי טבי והני זוזי תקולי לית ביה
משום דינא דבר מצרא.

ד .בכל דבר שיש הפסד למוכר
פ"ת)ת' מים חיים( :רב אחד פסק – אם ירצה

פרש"י :מצרן שבא לעורר על המקח ומביא
מעות שמשקלן טוב יותר משל לוקח ,אבל של לוקח
יוצאים יותר או איפכא.
לית ביה דינא דבר מצרא – שא"ל המוכר בזה נוח
לי.

המוכר להערים יכתבו בכתב המכירה שאם יבטל
המכירה ישלם המוכר ללוקח קנס ,כשיבוא המצרן
לסלק הלוקח יתבע המוכר למצרן לשלם הקנס שצריך
לשלם ללוקח ,כי במקום הפסד למוכר לא תיקנו זכות
למצרן.
וזה אינו – ראשית אם יש חשש הערמה אינו יכול
לבטל המצרנות כלל.
שנית – אף שאינו הערמה פטור המוכר מהקנס ,שהרי
הלוקח שליח המצרן ,נמצא שהמוכר לא ביטל המכירה
רק הלוקח עצמו )מדין שליח המצרן( ,שדין מצרנות
)שגרמא לביטול( חלה רק על הלוקח.
וראיה מהש"ך שכתב – מעשה בא לפנינו במוכר
שנשבע ללוקח למכור לו קרקעו ,וכשבא המצרן טוען
המוכר א"כ לא אמכרנו ,שרשאי.
משמע שאם המוכר רוצה לקיים הממכר המצרן מסלק
ללקוח אף שהמוכר יפסיד שצריך לעבור על שבועותו
והרי אין לו הפסד גדול מזה שעובר על השבועה ! אלא
ודאי שאף שהמצרן מסלק ללוקח המוכר פטור ממה
שנשבע ,כיון שהמצרן בא מחמת הלוקח.
א"כ ה"ה לעניין הקנס שהמוכר פטור מהקנס ,כיון
שהביטול בא מחמת הלוקח.

ב"י :משמע דווקא כשהמוכר אומר שמעות הלוקח
נוחות לו יותר ,אבל אם אינו מקפיד בכך המצרן
מסלק הלוקח.
ב).שם( :בר מצרא הני ציירי והני שרי לית ביה
משום דינא דבר מצרא.
פרש"י :לוקח ומצרן ששלחו מעותיהם ,של מצרן
צרורים וחתומים ,וירא המוכר להתירן שלא יאמר
יותר היו ,ושל לוקח מותרים.
והתו"ס והרא"ש – פירשו ,אלו חתומים וטוב לו
יותר להצניע ,א"נ מותרים נוחים לי יותר שאני צריך
להוציאם.
והר"ח – פירש ,הביא המצרן מעות חתומים שכך
קיבלו מאחר ,וצריך להמתין שיבוא האחר לפותחן
לדקדק המשקל והמניין.
כ"כ המרדכי )ראבי"ה( ,טור.

שאלו צרורים

ב.
סמ"ע :מיירי שאומר המצרן למוכר שלכך נותן לו
מעות צרורים לפי שאינו רשאי לפותחן עד שיבוא בעל
המעות ,וכיון שיש הפסד למוכר שצריך למעות לית
דינא דבר מצרא.

קעה  -כד

.1

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

רמב"ם:

החליף חצר בחצר או בשדה או בכרם או
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קע"ה :אחים שרצו לחלוק ,וכל דיני דבר מצרא.

איפכא ,כיון שהוא קרקע בקרקע אין בו דין בעל המצר,

א).וכן נראה

להורות אף על פי שיש מי שחולק )מרדכי( (.

 .2אבל אם החליף חצר בבהמה או במטלטלים  -רואים דמי אותו
הבהמה או דמי אותם המטלטלים ונותן לו בן המצר ומסלקו ,ואינו יכול
לומר לו "תן לי כמו שלקחתי בו" שהערמה היא זאת ואינה מועלת כלום.
וכן כל כיוצא בזה שיראה לדיין שהוא הערמה אינו מבטל כח המצרן.

.1

רמב"ם:

.1

החליף חצר בחצר או בשדה או

בכרם או איפכא ,כיון שהוא קרקע בקרקע אין בו דין
בעל המצר.

כיון שהוא קרקע בקרקע

סמ"ע :פירוש שבקרע דרך העולם לדקדק וחפץ בזה
יותר מזה ,לפיכך שומעים ללוקח שיכול לומר נוח לי
יותר בשלי אלא שזה של המוכר חביב בעיני יותר,
משא"כ כשנותן בעד חצר של המוכר בהמה ,שמצויות
בהמות לקנות וגם אין קפידא שרוצה דווקא בהמה
שלו.

ב"י – טעמו ,בהחליף חצר בפרה או במטלטלים
עשה כן לבטל דינא דבר מצרא והוי הערמה ואינה
מועלת ,הילכך נותן לו דמיהם ומסלקו שאין הפסד
למוכר.
אבל כשהחליף קרקע בקרקע ,כיון שקרקע זו לא
שכיח ללוקח לקנות במקום אחר יכול לומר קרקע
שלי נוח לי יותר מאשר לקנות במקום אחר )תמורת
המעות שתתן לי( ,לכן התבטל דינא דבר מצרא.
ואין חילוק אם החליף חצר בחצר או בשדה וכרם.

.2

תן לי כמה שלקחתי

סמ"ע :פירוש תן לי דווקא בהמה או מטלטלים,
שזוהי הערמה שהרי בדמים שקיבל יכול לקנות אחרים
תחתיהם .

קעה  -כה

 .1אמר המצרן" :אטרח ואביא מעות"  -לא נטרינן
)ממתינים( ליה ואיבד זכותו .ואם אמר "אלך ואביא מעות" ,אם הוא אמוד
שיש לו  -ממתינים לו עד שילך ויביא ,ואם אינו אמוד  -אין שומעין לו.
.2הרמ"ה :ויש 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 ,ודוקא שיעור
דאזיל ואייתי מגו ביתיה ,אבל טפי לא נטרינן ליה.
.1ב"מ)קח:(:

להקיף לו – ממתינים לו(.

אמר איזיל ואטרח ואייתי זוזי -

ורי"ו

לא נטרינן ליה .אמר איזיל אייתי זוזי :חזינן אי גברא
דאמיד הוא דאזיל ומייתי זוזי  -נטרינן ליה ,ואי לא -
לא נטרינן ליה.

פרש"י :דאמיד

)דרישה – צריך שנדע שיש לו סכום המעות בביתו(.
והרמב"ם – אם הוא אמוד שיש לו )דרישה – אפילו
אין ידוע בודאי אלא מסופקים אנו בו ,והוא דרך ממוצע בין
רש"י לרי"ו(.

– שאומדים אותו שאפשר לו

לקיים דבריו )דרישה – אפילו אין לו כסף ,אם אמדי
שיוכל להשתדל להשיג מאחרים בקלות ,שדרך בנ"א
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

– אם אמוד הוא יוכל להיות לו מעות כאלו
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.2

קע"ה :אחים שרצו לחלוק ,וכל דיני דבר מצרא.

להישמט .אבל כשלא ידע ודאי דובר אמת וממתינים
לו.

לא הוי ,,,נטרינן ליה

ס"ח :טעמו – כשידע היה צריך להכין המעות
מראש ,ואם אומר שימתינו לו ודאי משקר ורוצה

קעה  -כו  .1היה רוצה הלוקח לקנותה לבנות בה בתים א.ובן
המצר רוצה לזורעה  -הלוקח זוכה ב.משום ישוב הארץ ואין בה דין בן
המצר.
 .2ויש מי שאומר  -שאם המצרן רוצה לנוטעה יכול לסלקו.

.1

ב"מ)קח:(:

והבתים קבועים יותר מזרעים ,אך אילנות קבועים
יותר מבתים לפי שנשרשים בקרקע .ודין זה אף
בחו"ל.

ארעא לבתי וארעא לזרעא –

ישוב עדיף ,ולית ביה משום דינא דבר מצרא.

.2

ארעא לבתי ארעא לזרעא

סמ"ע :פירוש הלוקח רוצה לבנות בתים והמצרן
לנוטעה ,המצרן מסלקו .וה"ה הפוך אם הלוקח רוצה
לנטוע והמצרן לבנות בתים בטל דינא דבר מצרא.
והט"ז – חולק על הסמ"ע ,אף שהלוקח רוצה לנטוע
יכול המצרן לסלקו ,שהרי –
א .שאם בטל דינא דבר מצרא היה למחבר לפרש
ולא לסתום.
ב .לא מצינו שחששו חכמים אלא לישוב עדיף ,אבל
כששניהם )בתים ונטיעה( ישוב הם אף שאחד
חשוב מחברו לא ביטלו משום זה דינא דבר
מצרא ,שאל"כ על הגמרא לומר חידוש גדול יותר
שאפילו שניהם ישוב נטיעה עדיפה על בתים.
ג .ועוד ,שא"כ בטלת דינא דבר מצרא ,שכל הלוקח
יאמר שרוצה לנוטעה והמצרן ירצה לבנות בתים.
לכן :אף שהלוקח רוצה לנוטעה והמצרן לבנות בתים,
לא בטל דינא דבר מצרא.

ה"ה – מיירי בשני אנשים סתם שבאו יחד ולא ברי
מצרא.
א√.אבל רש"י – מיירי שהרוצה לזורעה הוא בר
מצרא .כ"ד רי"ף ,רמב"ם ,רא"ש העיטור.
פרש"י :ישוב עדיף – ולא תקנו כאן לעשות
הטוב והישר שזו טובה ממנו.

א.

ישוב עדיף

ב"י :משמע ל"ש בארץ או בחו"ל ,דכיון שדינא דבר
מצרא אינו אלא משום הישר והטוב ,בטענה כל
שהיא דוחים אותה.
כ"כ הטור – לפי שיש יותר ישוב העולם בבניין בתים
מזריעה.

.2

הרא"ש :אבל לנטעה אילנות חשוב מבתים.

והראיה ב"מ)קא (.היורד לתוך חורבתו של חברו
ובנאה שלא ברשות ואמר עציי אני נוטל,,,
אם בנה בית – שומעים לו לעקור.
ובשדה )שנטעה אילנות( – אין שומעים לו לעקור.

.1

רוצה לנוטעה ,,,יכול לסלקו.

לנוטעה
ערוה"ש :ודוקא אילני פרי ולא עצי סרק.

משום ישוב הארץ

סמ"ע :כל שיותר קבוע בקרקע יש בו יותר ישוב.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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קעה  -כז

 .1היה מפסיק בינו ובין מצר חבירו רכב דקלים או
בנין גבוה וחזק או גומא וכיוצא בהם ,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.
.1ב"מ)קח:(:

משוניתא או ריכבא דדיקלא

רש"י

חזינא:
אם יכול להכניס בה אפילו תלם אחד  -אית בה
משום דינא דבר מצרא.
ואי לא  -לית בה משום דינא דבר מצרא.

המצרן.

פרש"י :ריכבא דדיקלא

– שן סלע המפסיק בין שדה זו לשדה

√והרי"ף – משוניתא פירוש גומא .וי"מ בניין גבוה
וחזק )סכר( שבונים לעצור המים שעולים בזעף.

.1

 -דקלים כפופים

סמוכים ומסוגרים.

או גומא

סמ"ע :צ"ל ֻגּמָּא )בלי וי"ו( והגימל בחולם ,ופירושו
מקום ביצה ורטיבות שגדלים קנים ,לאפוקי גומא
שיכול למלאם עפר ולצרפן יחד.

משוניתא

קעה  -כח

 .1מכר לו קרקע מעט באמצע שדהו ,ואחר כך מכר
לו קרקע בצד אותה שבאמצע ,רואים:
אם אותה המעט שמכר לו תחילה היא עידית או זבורית לגבי 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.
א.מסלק אותו מהשדה שקנה בסוף )אבל מה שקנה קודם נשאר לו(.
 .2הגה :ת' מימוני  -וכן אם נתן לו מעט קרקע במתנה ,רואים אם מכר לו אחר כך כל כך
ביוקר עד שהבליע המתנה  -הרי הערים ויוכל בן המצר לסלקו.
 .3הגה :ב"י )ת' הגאונים( :ואם יש חשש ערמה בדבר  -מחרימים על ככה.
א.וכן בכל דבר שיש לחוש לערמה לדחות בן המצר  -מחרימים על כך )הגמ"י ובית יוסף בשם
הגאונים(:

.1ב"מ)קח:(.

אי עידית היא אי זיבורית היא  -זביניה זביני.
ואי לא  -איערומי קא.

זבין ליה גריוא דארעא במיצעא

נכסיה ,חזינן:
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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קע"ה :אחים שרצו לחלוק ,וכל דיני דבר מצרא.

רואים אם אותו מעט אינו דומה למה שקנה לבסוף,
יוכל ראובן לומר שמתחילה רצה לקנות רק אותו מעט,
ולכן גם הוא נחשב מצרן לשדה שקנה אח"כ.
אבל אם אין שינוי אז התכוון להערים באותו מעט
שקנה ,ולא תועיל לו הערמתו.

 -בנכסי המוכר ושדות

המוכר מקיפות מכל צד.
זביני זביני – ואין המצרנים יכולים לסלקו שהרי יש
בניהם הפסק.
מערים – הילכך מעכשיו מסלקים אותו.

איערומי
√כ"פ הרמב"ם:

אם אותה המעט שמכר לו
תחילה היא עידית או זבורית לגבי זאת הקרקע
שמכר לו באחרונה  -זכה הלוקח ואין בן המצר יכול
לסלקו ,שהרי הוא עצמו בן המצר הוא מפני אותו
מעט שקנה באמצע.

מסלק אותו מהשדה שקנה לבסוף

א.
סמ"ע :אבל במעט שקנה תחילה המקח קיים )כדעת
הרא"ש והטור( .ואפילו קנאו ביוקר )לאותו מעט(.

מסלקין אותו

ב"י – ה"ה לכל שינוי שיהא במועט משדה שמכר
באחרונה שזכה הלוקח.

סמ"ע :מ"מ אם מיד שקנה המעט ונראה הערמתו באו
מצרנים לסלקו יכולים לסלקו אף במעט )אבל אם היו
ממתינים עד שיקנה השאר א"א לסלקו רק מהשאר(.

– אף אותו מועט שקנה בתחילה באמצע
אינו קנוי לו ויישאר ביד המוכר.

.2

ואם לא איערומי קא מערים

א.
רב האי

ש"ך :פירוש כשהמעט שוה לשאר ,עכ"ז אם נתן
המעט במתנה הרי גם הוא מצרן ,אא"כ הבליע שאז
המצרן מסלקו.
אבל כשאינו שוה לשאר הקרקע אף שהבליע אינו יכול
לסלקו ,שאף אם נחשיב המעט כמכר בגלל ההבלעה
ולא מתנה ,מ"מ לא יכול לסלקו שהרי אינו שוה לשאר
הקרקע.

√והרא"ש – מכירת המועט קיימת ,אלא שאין לו
דין במה שקנה אח"כ .כ"ד הטור.

.1

מכר אח"כ ביוקר.

קרקע מעט באמצע

סמ"ע :פירוש ראובן קנה מעט קרקע באמצע שדותיו
של שמעון ,ואח"כ קנה גם שדה הסמוכה לאותו מעט,
וכשבא המצרן לסלקו מהשדה שקנה לבסוף אומר
ראובן "הרני מצרן כמותך באותו מעט שקניתי
תחילה".

קעה  -כט

 .1בא 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 ,ויש לסלק אותו אחר שיקנה ,אלא אם כן קנו
מידו.
א.הרמ"ה :ויש מי שאומר :שאם אמר בפני עדים "הוו עלי עדים
שנסתלקתי"  -אין צריך יותר ,שרוצה לומר נסתלקתי כדין בקנין )סמ"ע –
דהו"ל כשאר הודאות שמודה בפני עדים(.

 .2הגה – מרדכי :אם אמר הלוקח למצרן לקנות והוא אומר לא בעינא ליה  -יש אומרים דזכה
הלוקח מיד ,דאינו נעשה שלוחו בעל כורחו.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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הלכות חלוקת שותפות
סימן

.1

קע"ה :אחים שרצו לחלוק ,וכל דיני דבר מצרא.
סגי אף שהוי כעין קניין דברים.

ב"מ)קח :(.אתא אימליך ביה אמר ליה איזיל

והרא"ש – הזכות שיש לו מסלק בקניין )ולא שיש
לו קצת קניין בגוף הקרקע(.

איזבון ואמר ליה זיל זבון צריך למיקנא מיניה או לא?
רבינא אמר לא צריך למיקנא מיניה ,נהרדעי אמרי
צריך למיקנא מיניה.
והלכתא צריך למיקנא מיניה.

.2

פרש"י :שדה היוצאת להימכר ובא אחד ונטל
רשות מהמצרן וא"ל קנה.

אמר הלוקח למצרן לקנות

סמ"ע :קשה סל"א – נמלך המוכר במצרן ,,וא"ל לך
מכור לעלמא שאיני רוצה – לא צריך קניין.
משמע דווקא מוכר אבל לוקח שנמלך במצרן וא"ל איני
רוצה הוי מחילה ,ותימה על הרמ"א ?
ונראה שכוונת הרמ"א שא"ל הלוקח אנו אקנהו ואתן
לך והשיב המצרן איני רוצה ,קנה לעצמך ,מש"ה זכה
הלוקח שהרי אין כאן התנצלות כדי להעמידו על
הדמים הראויים.

צריך לקנות ממנו – שאל"כ יכול לומר משטה
הייתי בך כדי להעמידה על מחירה הראוי ,שאם אני
הייתי בא לקנות היה מעלה הדמים כיון שחביבה
עלי.
הר"ן ,נמ"י :צריך לקנות מנו – משום שיש
לבר מצר קצת קניין בגוף הקרקע ,מיהו כשקנו ממנו

קעה  -ל

קעה  -ל  .1רמב"ם :במה דברים אמורים שצריך קנין כשמחל לו
קודם שקנה ,אבל אם מחל לו זכותו אחר שלקח ,כגון שבא המצרן וסייע
אותו )סמ"ע – כ"ש אם מחל לו בפירוש( או שכרו ממנו או שראוהו בונה וסותר כל
שהוא )או  -סמ"ע( ומשתמש בו ולא מיחה בו ולא ערער ,אף על פי שהוא בתוך
זמן הראוי לסילוק  -הרי זה מחל ,ושוב אינו יכול לסלקו.
ה

קעה  -לא

הרמ"ה ,הג"א :נמלך המוכר בבן המצר למכור לו באותם
דמים ואמר ליה זיל זבין לעלמא דלא בעינא ליה ,לא צריך למקנא מיניה
)וא"ל לך מכור איני רוצה לקנות  -לא צריך לקנות ממנו( :
רציתי לקנות עד שיתברר ע"י הלוקח הדמים.

למכור לו כאותם דמים
סמ"ע :היינו באותם הדמים שלקח לבסוף הלוקח,
אבל א"ל סתם למכור לו לא מהני ,שיכול לומר לא

קעה  -לב

 .1אם שהה המצרן שיעור שילך ויביא מעות ויתבענו
בדין ולא תבעו  -איבד זכותו .א.הגה :היה אנוס  -לא אבד זכותו.
ב .וכן אם שתק מכח טעות ,כגון שהיה סבור שדמי המכירה יגיעו לו ,ואחר כך כשנודע לו
שיגיעו למצרן שלו בא לסלק הלוקח  -הדין עמו )תשובת מהרי"ל(.

 .2ודוקא משעה שנתגלה המכר לבני העיר והחזיק הלוקח בקרקע ,אבל
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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הלכות חלוקת שותפות
סימן

קע"ה :אחים שרצו לחלוק ,וכל דיני דבר מצרא.

אם לקחה בצנעא  -לא איבד זכותו עד שיתפרסם המכר וישהה אחר כך
מלתובעו בדין.

.1

א .היה אנוס
נתיבות :דווקא אנוס שלא בשעת מכירה אלא אחר

שיעור המתנה של מצרן

הר"י ברצלוני

)גאון( – אם שתק יום א' שוב אינו

שלקח נאנס בהבאת ממון ,אבל היה אנוס בשעת
המכירה ללוקח בטל המצרנות ,כמ"ש סל"ד.

יכול לסלקו.
√רבנו האי גאון – כיון ששהה שיעור שילך ויביא
מעותיו ויתבע אותו לדין שוב לא יכול לסלקו.

שיגיע למצרן שלו

ב.
סמ"ע :פירוש היה דין ודברים בין המוכר לבין

א.ב"י :ואם היה אנוס שלא יכל לתובעו ,כגון
שלא הוקבע ב"ד :
לרב האי – יכול לסלקו.
כ"כ הריב"ש ]רי"ף[ ,ד"מ]רמב"ם ,רשב"א ,רמב"ן[.
לר"י ברצלוני – יש להסתפק.

.2

ת' הרשב"א:

שמעון המצרן למי שייכת הקרקע ,וחשב שמעון
שהשדה שלו ואם יימכר המעות יגיעו אליו ,ולבסוף
התברר שהדין עם המוכר )והוא רק מצרן(  -לא איבד
שמעון זכותו מלסלק הלוקח.

דווקא משעה
.2
ח' רעק"א)מהריק"ש( :מכרה ללוקח ולאחר זמן

טען שמעון שלא נודע לו

המכירה תוך הזמן לפי שלא נמכר בכרוז – אינה
טענה ,שכל שנמכר בקניין ועדים קול יש לו ,ועוד כל
המוכר בפרהסיה מוכר שיקפצו עליו קונים.
מ"מ אם התכוונו הקונה והמוכר להעלים הדבר שלא
ידע המצרן אפשר שיעלם משמעון.

רב נמצא שהמקח טעות ,וחזר המוכר וכתב שנית שטר
לקיים המכר להבא.
המצרן חשב שהמוכר מכר מזמן ולא מיחה עכשיו,
עכ"ז לא יכול עכשיו לסלק הלוקח ,כיון שהמוכר
מעשה ראשון החזיק ונוח לו שהלוקח יאמינו )אינו
רוצה שיסתלק הלוקח ויפסיד נאמנותו(.

√כ"פ הטור :ודוקא משעה שנתגלה המכר לבני
העיר והחזיק הלוקח בקרקע ,אבל אם לקחה בצנעא
לא איבד זכותו עד שיתפרסם המכר וישהה אחר כך
מלתובעו בדין.

.1

לא איבד זכותו
ערוה"ש :אם לוקח אומר שהמצרן ידע מהמכירה

שהה המצרן ,,,איבד זכותו

ושתק ולכן איבד זכותו ,והמצרן טוען שלא ידע –
ישבע המצרן שלא ידע ומסלק ללוקח.
ואע"פ שבכל ויכוח בין לוקח ומצרן על המצרן להביא
ראיה ! שאני הכא שרגיל מאוד שלא ידע ,וקשה ללקוח
לדעת שמחל לו.

סמ"ע :שהרי ידע ומחל מדלא בא לתובעו.

שילך ויביא מעות
ש"ך)ת' מבי"ט( :ואם נודע לו בחול המועד והביא
מעות מיד אחר המועד – לא איבד זכותו אף שיש
דיינים בחוה"מ מ"מ אין ב"ד קבוע בחוה"מ.

אח"כ שנודע לו,,,
נתיבות :ונראה שאם נתברר ע"פ עדים שבשקר טען
לא הוי אונס.

קעה  -לג אם יש עדים שזה איימו לבן המצר בדבר שיש בידו
להזיקו שלא יערער על המקח  -כשיעבור האונס יכול לסלקו.
דגברא אלמא הוא – אין טענתו טענה.
ואם יש עדים שרצה זה לקנות אלא שאיימו עליו,

רשב"א בת' :טען בן המצר לאחר זמן :רציתי
לקנות אלא שפחדתי מפני זה שקנאה שיזיקני,
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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הלכות חלוקת שותפות
סימן

קע"ה :אחים שרצו לחלוק ,וכל דיני דבר מצרא.

רואים אם היה בידו להזיקו ה"ז אונס ויכול עכשיו
אחר שסר האונס לתבוע מצרנותו.

אבל כשגילה דעתו בשעת מכירה שרוצה – אזי לכ"א
דין מצר נגד חברו.
ונראה שאין צריך למסור מודעא ,דדמי לתלאוהו ונתן
מתנה )דמהני אף בלא מודעא( ,שכאן נתן הזכות
במתנה מחמת אונס.

ב"י – משמע ,אף שהיה האנס גם הוא בר מצרא,
יכול זה לתבוע חלקו כמו שבאו יחד.

כשיעבור האונס
נתיבות)רשב"א( :טעמו – שדוקא בסתם אם קדם
א' זכה ,דאמרינן האחר לא רצה לקנות בשעת מכירה,

קעה  -לד

 .1היה בן המצר במדינה אחרת או חולה או קטן,
ואחר זמן הבריא 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 :ויש אומרים דמכל מקום לכתחילה ילך המוכר לפני בית דין ,שיודיעו לאוהבי או קרובי
המצרן אם רוצה לקנות )מרדכי פרק המקבל(:

.1

טור)רמב"ם(:

.2

היה בן המצר במדינה

אחרת או חולה או קטן ,ואחר זמן הבריא 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" .כן הורו
הגאונים.

.2

מרדכי)הר"מ(:

סמ"ע :מת' המרדכי משמע  -שאוהביו יקנו למצרן
ואם לא יזכה הלוקח במקחו.
ולפ"ז :היה צריך הרמ"א לכתוב "אם רוצים לקנות"
בלשון רבים ! אלא שכוונת הרמ"א אם רוצה אחד
מהם לקנות בשביל המצרן.
אבל הע"ש – ילך המוכר לפני ב"ד שיודיעו לאוהבי
המצרן ,והם יודיעו אם המצרן רוצה לקנות.
וזה ודאי ליתא ,שהרי אף אם המצרן רוצה לא משהים
בשביל המצרן.
מ"מ הש"ך – פירש כהע"ש ,שישאל הקרובים אם
המצרן רוצה לקנות .וזה כוונתו "יודיעו לו" פירוש
קרוביו יודיעו למוכר אם המצרן רוצה לקנות.

ת' רב פלטוי גאון – כל

שהלוקח בעיר אין להשהות המקח עד שישלחו
להודיע למצרן שאינו בעיר אם חפץ לקנות.
אלא המוכר בא לפני הקהל ואומר ומכריז על
המכירה ,אם המצרן או אחר במקומו או אחד
מקרוביו חפץ לקנות עבור המצרן יבוא ויקנה ,ואם לא
לא משהים ויזכה הלוקח.
ב"י – ותימה ,הרי אפשר שהמצרן לא ירצה בשדה
ויקחנו אוהבו ,ונמצא לוקח מפסיד.
ודעת הרמב"ם – שלא כרב פלטוי גאון.
כ"כ העיטור.

רוצה לקנות
נתיבות :דווקא כשקרובי המצרן רוצים לקנותו ולתת
המעות אף אם לא ירצה המצרן לקנותו ,שאל"כ בטל
דין מצרנות )שאל"כ יכול להיגרם ללוקח הפסד,
שאפילו יוזל יחזירו לו השדה(.

בד"ה :אם בעל הקרקע במדינה אחרת ומכרו שם ,אין
בן המצרן במקום הקרקע יכול לסלק הלוקח ,שאל"כ לא
ימצא המוכר מי שירצה לקנות קרקעותיו במדינה אחרת.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

אם רוצה לקנות
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סימן

קע"ה :אחים שרצו לחלוק ,וכל דיני דבר מצרא.

קעה  -לה

קעה  -לה היו המצרנים רבים ומכר אחד מהם זכותו ללוקח
אפילו בקנין  -יכולים האחרים לסלקו.
ומחילה שמוחל ללוקח בזכות שתקנו לו חכמים,
וקניין זה לא מהני לשאר מצרנים.

טור)גאון( :היו המצרנים רבים ומכר אחד מהם
זכותו ללוקח אפילו בקנין  -יכולים האחרים לסלקו.

ומכר אחד מהם זכותו ללקוח.

כ"כ הרא"ש – טעמו ,שאין לבר מצרן זכות
בקרקע זו יותר מקרקע שלו ,ואף בקרקע שלו אם
היה מוכרה לאחר ,מצרנים אחרים יכולים לסלק
הלוקח.
ועוד קניין המצרן )שמוחל ללוקח( אינו אלא סילוק

סמ"ע :אף שמכר זכותו ללוקח ל"א שהלוקח במקום
המצרן ויהא כאחד המצרנים שקדם ולקח.
וטעמו – כיון שמ"מ אין הלוקח מצרן צריך לעשות
הטוב והישר עם מצרנים אחרים.

קעה  -לו

 .1מכר כל נכסיו לאחד  -אין בעל המצר של שדה
אחת מסלק את הלוקח מאותה השדה שהרי היא ואחרת קנה כאחד.
א.ואפילו אם המצרן גם כן רוצה לקנות כל נכסיו בכל מקום שהן  -אינו
יכול לסלקו.

.1

ב"ב)קח:(:

כדי כך ימלך הלוקח.
כ"כ ה"ה)העיטור ,רמב"ן( ,נמ"י )רשב"א ,ר"ן(.

מכר כל נכסיו לאחד – לית ביה

משום דינא דבר מצרא.
פרש"י :כל נכסיו – בכל מקום שהם זה במזרח
וזה במערב ,ויצאו מצרי אחד מהם וערערו.

.1

סמ"ע :ואם אין למוכר רק שתי שדות ומכרן לאחד –
יש בו דינא דבר מצרא ,דשכיח שהמצרן גם יקנה
אותם ,ומ"ש המחבר "שהרי היא והאחרת קנה כאחד"
ר"ל האחרות )כ"ד הש"ך( .ולא משמע כן.
ודעת הט"ז – אין חילוק בין שנים או יותר ,דגם
בשניים יש לחוש שבתוך כך ימלך הלוקח ויפסיד
המוכר .וכ"מ מסקנת הסמ"ע.
כ"פ הנתיבות.
] ט"ז :וקשה ממ"ש הב"י – השכיר הבית לאחד
והחנות שתחתיו לאחר ,ורוצה עכשיו למכור הכל
כאחד וכ"א רוצה לעמוד בשלו – קונים אותו יחד
ומשמנים בניהם כמה כ"א שוה.
משמע שלא מועיל כשאחד קנה הכל להחזיק בכל ,אף
שאין השני אלא מצרן לאחד מהם ?
וי"ל דשאני התם שעדיין לא קנה אלא שרוצים לקנות,
משאכ"כ שכבר קנה הלוקח שניהם לפיכך אין המצרן

לית ביה – שלא תיקנו רבנן משום הטוב והישר
כשיתכן הפסד למוכר שזה לא יקנה השאר.
א.מרש"י משמע :שאם המצרן רוצה גם לקנות
כל נכסיו או כל המצרנים רוצים כ"א לקנות שדה
שהוא מצרן )ולא יישאר שדה שלא יימכר( – יש דינא
דבר מצרא )שהרי המוכר לא יפסיד(.
כ"כ תה"ד ]רמב"ם[.
כ"כ הג"א)או"ז( – לפי רש"י אם כל המצרנים רוצים
לקנות כל שדותיו  -מסלקים הלוקח )שהרי אין הפסד
למוכר( וכן אם המוכר מתרצה אף שרק מצר אחד
ערער )ולא על כל שדותיו( יכול לסלק הלוקח ,הואיל
והמוכר מתרצה.
כ"כ הסמ"ע.
√אבל הרא"ש – אפילו המצרן רוצה לקנות כל
נכסיו ,הואיל שדבר זה מצוי )שאחד יקנה כל נכסיו(.
הילכך כשנזדמן לו אין לו להודיע למצרן ,שמא תוך
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

מכר כל נכסיו.
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מסלקו [ .

ג"כ רוצה לקנות כל נכסיו.

א.
סמ"ע :ואם באו המצרנים כולם לקנות מסלקים

סיכום :כשיש למוכר רק שתי שדות
סמ"ע – ל"ש ,ובכל גוונא אין דינא דבר מצרא.
כ"כ הט"ז ,פ"ת)תח"ס(.
ש"ך – יש דינא דבר מצרא ,דשכיח שהמצרן גם יקנה
שתי השדות )ול"ד לכל שדותיו(.
כ"כ הנתיבות.

הלוקח.
ואם המוכר מתרצה )אף למצרן שקונה רק שדה אחת(
יש דינא דבר מצרא )כמ"ש הג"א)או"ז( לפי רש"י(.
כ"פ הנתיבות.

קעה  -לז

 .1מכרה למי שקנאה הוא ממנו  -אין המצרן יכול
לסלקו כיון שכבר מכרה לו.
 .2והוא הדין אם מכרה לבן אותו שקנאה הוא ממנו שאין המצרן יכול
לסלקו ,א.ויש מי שחולק במכר לבן.
.3הגה :מיהו לכתחילה אם בא המצרן ובעלים הראשונים ליקח  -המצרן קודם ,ואם בא
אדם אחר ליקח  -אפילו לכתחילה אין הבעלים ראשונים יכולים לעכב )ב"י בשם הר"ן ונ"י והגהות
אשרי(.
 .4הג"א)או"ז( :מכר ראובן לשמעון ושמעון ללוי ולוי חזר ומכר לראובן  -המצרן יכול לסלקו.

.1

ב"מ)קח:(:

מסלקו.
כ"כ הר"ן – אין המצרן מוציא מיד בן הבעלים
הראשונים ,וכמו דשומא הדרא לעולם אף ליורש )לפי
רש"י( משום הטוב והישר.
כ"כ נמ"י ,תלמידי הרשב"א.

לבעלים ראשונים לית ביה דינא

דבר מצרא.
ב"י – טעמו ,שיותר יש "טוב וישר" שתחזור הקרקע
לבעליה משיקחנה איש נוכרי אף שהוא מצרן.
רשב"א :ד' שותפים – ראובן ,שמעון ,לוי ויהודה .מכר
לוי חלקו ליששכר אלא שחזר יששכר והשאיל ללוי בתורת
חסד ,אח"כ קנה לוי חלק שמעון .בא יששכר בטענה שהוא
מצרן על חלק שמכר שמעון ורוצה לסלק את לוי הקונה.
תשובה :הדין עם יששכר ,שאף שאין בבעלים ראשונים
דינא דבר מצרא  ,ה"מ כשבא לקנות השדה עצמו שמכר
אז נגד הבעלים אין דינא דבר מצרא .אבל כאן הרי מוכר
שדה הסמוכה לאותו קרקע שמכר לוי ליששכר ,לא.

.2

.3הר"ן:

המצרן לא מסלקו ,אבל באו יחד )בעלים ראשונים
ומצרן( המצרן קודם ,א .וכן אם קדם אחר וקנאה
אין בעלים ראשונים מסלקים אותו )כמו מצרן יכול
לסלקו(.

כ"כ הג"א.

מכרה לבן הבעלים הראשונים

.2

א.טור ובעה"ט – המצרן מסלקו.
כ"כ הרא"ש  +ה"ה)בעה"ט( ,רשב"א.

ה"ה אם מכרה לבן.

ש"ך :צ"ע אם מכר קרקע שלו לבנו ובא בעל המצר
לסלקו אם יכול לומר זה יותר ישר וטוב שאני מחזיק
נחלת אבותיי? ולזה נוטה הדעת.
כ"פ פ"ת)תח"ס( – וכן אם הבן לא רוצה בתו הדין
כן.

√ב"י – בדקתי בבעה"ט ושם כתב שאם קדם
המצרן וקנה אין בן הבעלים מסלקו .משמע שאם
קדם בן הבעלים הראשונים וקנה אין בעל המצרן
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

פירוש אם כבר מכר לבעלים ראשונים
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וכ"כ בהדיא שיטה מקובצת )ת' הרי"ף( – יותר ישר
וטוב להחזיק אחוזת אבותיו מלתת למצרן ואפילו בני
בנים עדיפים )והש"ך לא ראה את שיטה מקובצת זו(
שכתב בת' הרי"ף – יעקב נתן בית אחד בבירה גדולה
לבני שמעון ואחר מיתת שמעון ירשה בתו ,ולאחר
מיתתה ירשה בעלה חנוך .ובא חנוך בטענת מצר – אין
בדבריו כלום ,שדרך הנכון להשאיר הקרקע ביד

קעה  -לח

היורשים.

.4

המצרן יכול לסלקו

ש"ך :טעמו – דלא מיקרי בעל ראשונים אלא
כשמכרה המוכר לאותו שקנה ממנו ,שאל"כ אין לדבר
סוף.

 .1הקונה מהעכו"ם אין המצרן יכול לסלקו:

 .2הגה :הקונה בצד עכו"ם:
א.יש אומרים  -דאין המצרן שבצד השני יכול לסלוקיה.
ב.ויש אומרים  -דאין לסמוך על זה אלא אם כן יש צד אחר בדבר שאין לסלקו.

.1

ב"מ)קח:(:

הקונה מהגוי.
.1
ש"ך)ת' ראנ"ח( :מהגוי  -ה"ה אם קנאה מקראים

זבין מגוי וזבן לגוי – לית ביה

דינא דבר מצרא.
זבין מגוי – דא"ל אריה אברחי ממצרך.

כה"ג אין המצרן יכול לסלקו.

פרש"י – ואין לך טוב וישר מזה.

אין המצרן יכול לסלקו
סמ"ע)נמ"י( :לקח כותל רעוע עכ"ז יש בו דינא

מרדכי)ת' מהר"ם( :כשקנה מהגוי אין בו דינא
דבר מצרא אף שחוזר ומשכירה לגוי כיון ששוב אינו
חלוט לגוי ושכירות לא קנאה ,ושפיר מצי למימר
אריה אברוחי ממצרך כיון שבידו לסלקי.

.2

תה"ד:

דבר מצרא ,ולא יכול לומר הברחתי הנזק ממך ,שאילו
קנית היה הכותל נופל על ביתך.

א .אין המצרן ,,,יכול לסלקו
ערוה"ש :טעמו – שטוען אנוכי מגן לך מהגוי ,ועוד

ראובן קנה מלוי בית ושמעון מצר

מדרום וגוי מצר מצפון .ושמעון המצר מערער ?
כיון
א.יש לומר
שבצפון שדה הגוי נמצא
הארי
מבריח
ראובן
משמעון ואין בו דינא דבר
מצרא.

שאצל הגוי לא שכיח קונים וגם אתה לא רצית לקנות
והיתה גורם הפסד למוכר )הגר"א(.

שמעון

ב .שאין לסמוך ע"ז
ערוה"ש :שטענות אלו אינן מספיקות ,דשכיחי

ראובן שקנה מלוי

קונים ולא עשית לו טובה שרצתי לקונתה.

.2

גוי

צד אחר בדבר

ש"ך :בתה"ד צירף לזה טעם שהקונה היה שותף
למוכר בחובות.
והרמ"א השמיטו ,דס"ל כהמחבר )מט( שטעם זה לבדו
פוטר מדינא דבר מצרא.

ב.ואין להתיר רק
מטעם זה לבד אא"כ נצרף הטעם שהקונה היה
שותף למוכר )ללוי( בחובות ולשותפים אין דינא דבר
מצרא.
ב"י – ול"נ כדעה ראשונה.

קעה  -לט

מכרה לגוי – גוי לאו בר דינא דבר מצרא הוא.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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)שם(:

קע"ה :אחים שרצו לחלוק ,וכל דיני דבר מצרא.

לא בר דינא דבר מצרא

מכרה לגוי גוי לאו בר "ו ְעָ ִ
ׂשיתָ ַהּיָׁשָ ר

סמ"ע :שלישראל המוכר לא תיקנו דינא דבר מצרא,
ובלוקח כיון שגוי הוא ג"כ לא שייך דינא דבר מצרא
לפיכך אין למצרן אלא להחרים עד שיקבל עליו כל
האונסים.

ו ְַהּטֹוב"'.
פרש"י :גוי לא בר – שאין על הגוי דינא דבר
מצרא שיעשה הישר והטוב ,ועל המוכר אין צווי זה.

קעה  -מ

 .1המוכר לעכו"ם א.או שוכר לו  -משמתין אותו עד
שיקבל עליו כל אונס שיבוא מהעכו"ם עד שינהוג העכו"ם עם בן המצר
שלו בדיני ישראל בכל ,ואם אנסו בדבר שלא כדין ישראל משלם המוכר.
 .2ודוקא ששמתוהו תחילה ,אבל אם לא שמתוהו ואירע בו אונס מן העכו"ם  -יש אומרים
דפטור לשלם )ר"ן ונ"י והמגיד בשם הראב"ד ומרדכי( וכנ"ל עיקר.

 .3ואם בא לו היזק מכח שכונת העכו"ם 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.

.1

)שם(:

בשעבוד זה.

מכרה לגוי גוי לאו בר "ו ְעָ ִ
ׂשיתָ ַהּיָׁשָ ר

מ"כ)ר' נטרונאי( :מכר אחד מבני המבוי חלקו
לגוי וקיבל עליו כל אונס שיבוא מחמת הגוי ,ואח"כ
באו בני המבוי וטענו שבא להם היזק מהגוי ואין להם
עדים ?
כיון שסתם גוי אנס הוא ובני המבוי כולם תובעים
אותו ,ל"א שכולם באים לגוזלו ,אלא נשבעים
ונוטלים ,כיון שהמוכר לא יכול להישבע.
כ"כ הסמ"ע.

ו ְַהּטֹוב"' ,מ"מ משמתים אותו עד שיקבל עליו כל אונס
שיבוא למצרן מחמת הגוי.
א.נמ"י)בעה"ט( – ה"ה לשכירות לגוי שמנדים
אותו עד שיסלק הגוי או שיקבל עליו כל אונס.
כ"כ התו"ס ,הרא"ש.

.2

הרא"ש:

ומה שלא ממתינים עד שיבוא

ההיזק ואז ינדוהו עד שיפרע ! משום שהחמירו חז"ל
לקונסו שיכתוב שטר על כל נכסיו שיחול השעבוד
מעכשיו.
ב"י – משמע שאף שלא קיבל עליו מראש כל אונס
שיבוא מחמת הגוי עכ"ז חייב לשלם.

משלם המוכר
.1
ערוה"ש :ואם עשו איזה היזק ראיה או להפך סתמו
חלון – המוכר משלם לפי שומא שישמו הבקיאים.

√אבל הר"ן ,נמ"י )ראבי"ה( – משמתים אותו
עד שיקבל עליו כל אונס שיבוא מחמת הגוי.
ב"י – משמע כל שלא קיבל עליו מראש אף שבא
האונס פטור שהוא גרמא בעלמא .וכן עיקר להלכה.

.3

כתב גאון:

.2

סמ"ע :ל"ד שמתוהו אלא כל שקיבל עליו מתחייב,
ומ"ש שמתוהו דמסתמא אינו מקבל בלא שמתא .וכ"מ
מדברי הראב"ד.

היזק הבא מחמת הגוי בחיי

המוכר ומת – חייב הבן לשלם במה שירש מאביו,
אבל היזק שבא אחר מיתת האב הבן פטור מלשלם.

חייב הבן לשלם
.3
ערוה"ש :אפילו בחיי אביו אין גובים מנכסים שכבר

ב"י – אף שקיבל עליו האב בחייו כל אונס שיבוא –
אפ"ה פטור הבן מהיזק שבא אחר מות האב ,שלא
קיבל עליו האב אלא מה שנעשה בחייו ולא קנסו בנו

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

דווקא ששמתוהו תחילה

מכר.
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האב.
כ"ד הט"ז – במסקנה.

שלא קנסו בנו אחריו.
סמ"ע :אף שקביל עליו האב כל היזק שיבוא מחמת
הגוי ,מ"מ כיון שקבלה זו קנס לא קנסו בנו אחר מיתת

קעה  -מא

 .1בד"א כשיכול למוכרה או לשוכרה לישראל
בדמים שנותן העכו"ם ,אבל אינו חייב למוכרה לישראל בפחות.
א.ואי חזינן שהעכו"ם מכוין לקנות במצר ישראל כדי להשחית נחלתו,
הכל לפי ראות הדיין.

.1

א.ואי חזינן שהעכו"ם מכוין לקנות במצר ישראל
כדי להשחית נחלתו ,הכל לפי ראות הדיין.

כשאינו מוצא למכור לישראל
בשווייה.

רי"ו – אי חזינן ,כגון שמעלה שכרה כדי להשחית
נחלתו.

יש מהגאונים שכתבו – בכל עניין אסור למכור
לגוי או להשכיר לו ,אפי הוא עני ומוכרח למכור
לפרנסתו ,ואפילו מקבל על כל אונס אסור.
כ"כ המרדכי ]רי"[.

.1

בדמים שנותן הגוי

סמ"ע :ה"ד בשוויו או מעט יותר .אבל אם הגוי
מעלה הדמים ביותר משויו אז צריך למוכרו לישראל
בדמים השווים.

והעיטור )ר' משה בר חנוך( – דווקא במוכר
לריווח אסור אבל לצורך פרנסתו מותר ובלבד שיקבל
כל אונס שיבוא.
√ולהרא"ש – אפילו למכור להרוויח מותר ,ואפילו
לא מקבל כל אונס ,כיון שאינו מוצא למכור לישראל.
שכתב :בד"א כשיכול למוכרה או לשוכרה לישראל
בדמים שנותן העכו"ם ,אבל אינו חייב למוכרה
לישראל בפחות.

כדי להשחית נחלתו.

א.
סמ"ע :כגון שהיה לגוי אפשרות לקנות בשכונת הגוי
וקונה בשכונת ישראל.
ש"ך – ומתוך כך )שרוצה דווקא בשכונת ישראל(
מעלה שכרה.

קעה  -מב

המוכר שדה רע כדי לקנות בדמים שדה יפה ,או
שמכר מקום רחוק כדי לקנות מקום קרוב  -אין בהם דין בן המצר שמא
בינתיים שיודע למצרן יקנה אחר אותו שדה שהוא רוצה לקנות.
למצרן בין כה וכה תימכר שדה הקרובה שרצה
לקנות.

ב"מ)קח :(:למכור ברחוק ולגאול בקרוב ,ברע
ולגאול ביפה – לית ביה דינא דבר מצרא.
למכור ברחוק – שמוכר מפני
פרש"י:
שרחוקה ורוצה לקנות אחרת קרובה.

העיטור :ודוקא רע ויפה הידוע שניכר לכל ,אבל
רע ויפה לזה – לא .כ"פ הסמ"ע.

אין בו דינא דבר מצרא – שאין לנו להפסיד
למוכר משום טוב וישר למצרן ,שאם נאחר להודיע
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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.1

קע"ה :אחים שרצו לחלוק ,וכל דיני דבר מצרא.

למה יש דינא דבר מצרא ,שאם יצטרך המוכר להודיע
למצרן שמא יתחרט הלוקח ,דודאי לא שכיחא לקנות
שדה של מנה במאתיים ונמצא מוכר מפסיד?
וי"ל כיון שיש איסור להונות חברו )אף שאין אונאה
בקרקעות זהו לעניין שא"צ להחזיר ההונאה( לא
עושים תקנה למוכר שיאנה הלוקח לעשות איסור.
ולפ"ז :אם הלוקח יודע שאינו שוה רק  100אלא
שנותן  200כיון שחביבה עליו ,ונמצא שהמוכר לא
עבר על איסור ,אין המצרן יכול לסלקו כיון שהוא רע
למוכר )שאם יצטרך להודיע למצרן שמא יחזור בו
הלוקח(.
וכן מי שקנה שדה בלא אחריות אין בו דינא דבר
מצרא ,ואף שגם המצרן רוצה לקנות בלא אחריות –
כיון שלא שכיח מי שיקנה בלא אחריות ואם יצטרך
להודיע למצרן שמא יחזור בו הלוקח.

המוכר שדה רע

ש"ך :מכאן שמי שעקר דירתו לעיר אחרת ומכר
ביתו מהעיר שעקר – אין המצר יכול לסלק הלוקח,
דזה מיקירי מוכר שדהו מפני רעתה )כמ"ש קצ/יב(.
] דשם קצ/יב – מי שמכר נכסיו מפני שרוצה ללכת
לגור בעיר אחרת כמוכר שדה מפני רעתה .ולכן אף
שהוא נכנס ויוצא כדי לקבל המעות המכירה הקניין
חל ,ומה שנכנס ויוצא לקבל מעותיו אינו מפני שלא
גמר להקנות ,אלא כדי שלא יחזור הקונה מפני
רעתה [.
ופ"ת)נו"ב( – תמה על הש"ך ,אף שעוקר דירתו
מיקרי מוכר שדה מפני רעתה ,עדיין לא קנה יפה ממנו
שנחשוש שאם לא ימהר יפסיד את היפה שאף אם
ישתהה לא יפסיד.
ולקיים דברי הש"ך י"ל – דמיירי שיש מספר מקומות
מוגבל במקום החדש ואם יאחר עלול להפסיד שיקדמנו
אחר שזה דומה למוכר שדה מפני רעתה כדי לקנות
יפה.
ובספר שער המשפט – הסכים לדברי הש"ך ,א"צ
שיקנה תמורתה יפה.
שהרי הרא"ש כתב גבי המוכר כל נכסיו לאחר -
שדומה למוכר ברחוק לגאול בקרוב ,אף שאין כאן
לגאול בקרוב.
שלא תיקנו הטוב והישר למצרן כשיש הפסד למוכר,
וכאן שעקר דירתו כיון דהוי כמוכר מפני רעתה יש
חשש הפסד שעד שיודע למצרן יימלך הלוקח.
אך קשה מסעיף ט  :קנאה ב  200ושוה רק  100המצר
יכול לסלקו רק ב .200

אין בהם דינא דבר מצרא.
סמ"ע :מפני שלכל אלו צריך מעות במהירות ואין
להשהות להודיע למצרן.
מש"ה אף שכבר לוה לצורך א' מהם )כגון לקנות
הקרוב( ועכשיו רוצה לפרוע ומכר שדהו הרחוק –
א"צ שהות להודיע למצרן.
כיו"ב כתב במחבר )קט/ג( שמוכרים נכסי יתומים בלא
הכרזה לשם חובות כאלו )וכ"ה בסמ"ג כאן(.
והט"ז – חולק על הסמ"ע,
לא התירו )תו"ס ,טור והמחבר)מג(( רק בקבורה,
מזונות וכה"ג שהם דברים הכרחיים ,משאכ"כ לשדה
יפה או רעה שאין רק הפסד ממון לא יתירו למכור
לפרוע הלוואתם בלי להודיע למצרן.
ויתכן שהסמ"ע זה חוזר על הסמ"ג.

קעה  -מג  .1מכר כדי ליתן מנת המלך או שמכר לקבורה או
למזון האישה והבנות ,א).ויש אומרים דהוא הדין למזונות עצמו( )ב"י בשם תלמידי
הרשב"א(  -אין בו דין בן המצר.
 .2ואפילו שלוה לצרכי קבורה או למזון האישה והבנות ,או שלוה מחבירו
לפרוע המס )וכבר קבר המת וכו'( ,כשמוכר )עכשיו( לפרוע למלוה )אף שעכשיו אינו לחוץ( -
אין בו משום דין המצר.
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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 ) .3ואפילו לכתחילה כשבאו לקנות כל הקודם זכה )רמב"ם והג"א בשם ר"ח ובשם תלמידי רשב"א( ,ויש
אומרים  -שהמצרן קודם )שם הגהת אשרי בשם רש"י( (.

.1

ב"מ)קח:(:

.3

לכרגא )מס גולגולת( ולמזוני

הגהות:

מרש"י משמע – שאם המצרן יודע

– לכרגא מזוני ולקבורה מוכרים

)וא"צ להמתין כדי להודיע לו( המצרן לוקח השדה
משום דינא דבר מצרא ,שהרי לא מאחרים מלמכור.
אבל בפירוש ר"ח משמע – שאין בו דינא דבר מצרא
כלל .כ"ד הרמב"ם.

פרש"י :בלא הכרזה – כיון שלרווחת יתומים לא
משהים פן יכעס שוטר הגובה מס ,וכן לחסרון מזונות
ולביזיון המת ,כ"ש שלא ממתינים להודיע למצרן.

למזון האישה והבנות
.1
פ"ת)ת' גאוני בתראי( :ה"ה למוכר לצורך

)מזונות האישה( ולקבורה – לית ביה דינא דבר מצרא.

דאמרי נהרדעאי
בלא הכרזה.

א.רשב"א – ה"ה למזונות עצמו.

נדוניית ביתו שנחוץ להשיאה למשודך ולא היה לו,
דהוי כמו מזון הבנות.

ב"י :טעם הדבר – שכל אלו טרודים למכור משום
צורך גדול ,ואם תאמר שיש בו דינא דבר מצרא לא
ימצאו לוקח שחושש שיסלקו אותו ,ואין יכול להמתין
עד שיביא המצרן מעות.

.2

תו"ס:

א .למזונות עצמו
פ"ת)ת' חת"ס( :ודוקא שלוקח באותם המעות
מזונות ,אבל לא לישא וליתן בהם כדי להרוויח
לפרנסתו .כ"פ ערוה"ש.

א"ת לקבורה פשיטא שמוכרים ללא

הכרזה וכי יהא המת מוטל בביזיון כל ימי ההכרזה?
וי"ל שאם לוו לצורך קבורה מוכרים עכשיו )לפרוע(
בלא הכרזה
א"נ הוא אמינא שממשכנים נכסי יתומים עד שיכריזו
)ובינתיים קוברים המת( – קמ"ל דלא.

קעה  -מד טען הלוקח ואמר "מפני המס וכיוצא 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.
ישבע הלוקח היסת.
.1
אמרי ברוך :כיון שמצרנות משום הטוב והישר ,כל

רמב"ם :טען הלוקח ואמר "מפני המס וכיוצא 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.

דבר שלא מבורר בעדים או שטר לא יכול להשביע או
להחרים הלוקח.
אבל לפי הרמב"ם – נשבע הלוקח.

ה"ה – טעמו ,לפי שדינא דבר מצרא רק מדרבנן,
לפיכך נקרא המצרן מוציא ועליו להביא ראיה.
כן נראה מהעיטור.

קעה  -מה

 .1לשון הרמב"ם :אפילו היה בדבר ספק  -אין הלוקח
מסתלק אלא בראיה ברורה שמביא בעל המצר.
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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א.לפיכך :אם טען הלוקח ואמר "גזלן אתה לשדה זו )שלך הסמוכה( ,אריס
אתה לשדה זו ,או שוכר או ממושכן"  -צריך בעל המצר להביא ראיה
שהוא בעל המצר ושקרקע זו בחזקתו ,וכן כל היוצא בזה.
 .2הגה :תה"ד וכן במקום שהפוסקים חולקין  -אין מוציאין מיד הלוקח הואיל ומוחזק,
א.ב"י ,ד"מ :מיהו לכתחילה יש למכור למצרן.

.1

אבל הש"ך – מהסמ"ע משמע שאף אם ידע המצרן
ברי )ויכול המצרן להישבע( נפטר הלוקח בלא שבועה,
כיון שיכול לטעון בספק .והוא תמוה.
א .מה איכפת לנו שיכל לטעון בספק ,מ"מ עכשיו
שטוען ברי שישבע.
ב .הרי בסעיף מ"ד "מפני המס מכר לי" שטוען ברי
וצריך להישבע אף שיכל לטעון שמא.
אלא ודאי דעת המחבר שאף כאן צריך להישבע ,וסמך
עמ"ש בסעיף מ"ד שבברי צריך להישבע ,מ"מ בשמא
כיון שאין יכול להישבע פטור בלא שבועה.
ולא כהסמ"ע שפירש "אפילו היה בדבר ספק" המשך
של "מפני המס מכר לו" מסעיף קודם ,שמשמע אף
בספק ,שלא מערער טענת המצרנות גם צריך המצרן
להביא ראיה.
וזה אינו ,שא"כ לא היה על המחבר לחלק לשני
סעיפים.
ולכן :בודאי על טענת שמא "מפני המס מכר לו" א"צ
המצרן לברר .שאם לא תאמר כן בטלת דין מצרנות,
שיטען שמא מכר לגאול בקרוב או לקנות שדה יפה או
לתת מנת המלך וכו' ,ויצטרך המצרן להביא ראיה ,אלא
דווקא כשטוען ברי.
נתיבות – ואם החזיק המצרן ג' שנים ודאי א"צ להביא
ראיה )כשטוען שמא מפני המס מכר(.

רמב"ם :אף בספק על המצרן להביא ראיה.

והרמ"ה – לא מבעיא בטענות ברי של שניהם על
הלוקח להביא ראיה ,אלא אפילו טענת שמא של
מצרן ולוקח טוען ברי – על הלוקח להבא ראיה,
שהקרקע בחזקת מצרן.

√מ"מ

הרא"ש – פסק כהרמב"ם.

ב"י)העיטור( :אריס בתי אבות שקנה שדה הסמוכה
לשדה האריסות אין בעל השדה שהוא אריס בו מסלקו,
כיון שאריס בתי אבות א"א לסלקו הו"ל כשותף.

.1

ואפילו היה בדבר ספק.

סמ"ע :פירוש אפילו טען הלוקח בספק ,שמא מכרה
לה משום מס.

אפילו היה ספק
סמ"ע :זהו המשך סעיף קודם "מפני המס וכיו"ב
מכר לו המוכר" ,וקאמר שאפילו אמר בספק "שמא
מפני המס וכו"  -ג"כ צריך המצרן להביא ראיה.
ומ"ש לפיכך )א (.ענין בפ"ע הוא ,כלומר כיון שהלוקח
נחשב מוחזק ואין מוציאים מיד ידו בלי ראיה ,מש"ה
אף שטען "גזלן אתה" ג"כ אין ביד המצרן להוציא אלא
בראיה.
אבל הש"ך " -אפילו היה בדבר ספק ",,,כגון שמא
"גזלן אתה ",,,אינו עניין בפ"ע .לאפוקי הבנת הסמ"ע.

א .מיהו לכתחילה יש למכור למצרן.
פ"ת)שער המשפט( :אם באו שני מצרנים א' ודאי

צריך בעל המצרן להביא ראיה

והשני ספק שאין ידוע אם הקרקע בחזקתו או ספקא
דדינא – ימכור לוודאי.

סמ"ע :ואם לא הביא ראיה נשארת השדה ביד הלוקח
ואף שבועה א"צ הלוקח )אפילו טוען ברי( שהרי יכל
לטעון לוקח בספק )גזלן אתה וכו'( והיית נשארת
אצלו.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

לכתחילה יש למכור למצרן.
ערוה"ש :וטעמו – כיון שלזה יש זכות עכ"פ מספק
וללוקח אין שום זכות.
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קעה  -מו

 .1הכל הרמ"ה :סלקיה 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.
א.ואם הנגזל שבא הקרקע עתה לידו רוצה לסלק הלוקח משום דינא דבר
מצרא ,חזינן:
אי ידע דזבניה והיה יכול לסלקיה בעידנא דסלקיה גזלנא ולא סלקיה
)סמ"ע – שהיה לו לבוא לב"ד ולומר ששדה זו שלו היא אלא שזה גזלה ממנו ,ואני רוצה לסלק הלוקח(  -תו לא
יכול לסלוקיה.
ואי לא ידע ביה מקמי הכי ,אע"ג דאתי עליה לבתר דסלקיה גזלנא
ללוקח  -לא בטלה מצרנותיה בהכי.
פירוש:

.1

סלק המצר את הלקוח ואחר כך נודע ששדה זו )הסמוכה( לא היתה של המצרן – יד הלוקח על העליונה :אם

רוצה מחזיק מעותיו ,ואם רוצה מחזיר המעות למצרן ומקבל השדה שקנה קודם ,וחייב המצרן לשלם לו כל הפירות
שאכל מהשדה.
א.ואם הנגזל שבא הקרקע לידו )מיד המצרן המדומה ,הגזלן( רוצה לסלק הלוקח משום דינא דבר מצרא ,רואים:
אם ידע מהמכירה והיה יכול לסלק הגזלן ולא סלקו )שלא בא לב"ד לומר שהשדה שלו( – שוב לא יכול לסלק
הלוקח.
ואם לא ידע קודם ,אף שבא אחד שסילק הגזלן את הלוקח – לא בטלה זכותו מדין דינא דבר מצרא.

קעה  -מז
דבר מצרא

 .1המוכר לאישה או ליתומים קטנים – אין בו דינא

א).אבל יתומים גדולים או קטנים שאינם יתומים אית בהו משום בר מצרא(

)ב"י בשם המגיד(.

 .2מכר לטומטום ואנדרוגינוס  -אין המצרן יכול לסלקו לפי שהם ספק
אישה.
.3הגה :רשב"א :ודוקא אישה שיש לה נכסים ידועים או אלמנה שאין לחוש שמערמת וקונה
לבעלה ואומרת לעצמה )נמ"י וב"י בשם רשב"א ובשם הרי"ף(.
א.ריב"ש ,:קנתה היא ובעלה ביחד  -אין יכולים לסלק אפילו הבעל.
 .4הקונה מן האישה יש אומרים דלית בו משום דינא דבר מצרא )ב"י בשם הפוסקים(.
 .5ודוקא מצרן אינו יכול לסלק אישה ,אבל שותף יכול לסלקה דשותף עדיף ממצרן )מהרי"ו(:

.1

ב"מ)קח:(:

דבר מצרא.

לאישה וליתמי לית ביה דינא

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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.5

הטור – לפי שאין דרך אישה לחזר ולקנות ,וכן
יתומים אין יודעים לחזר ,וטוב וישר הוא למכור להם.

לאישה דינא דבר מצרא )וא"א לסלקה( מ"מ שותף
יכול לסלקה שהוא עדיף ממצרן שיש לו בגוף
הקרקע.

ב"י :מ"מ אם קדם המצרן וקנה אין אלו יכולים לסלקו.
מרדכי)הר"ם בת'( :ואף שגם המצרן היא אישה או
יתום – לא יכולה לסלק את הלוקח אם היא אישה.
כ"פ הש"ך.

המוכר לאישה
.1
ח' רעק"א :ת' ראנ"ח – אחים שמכרו לצורך

א.רמב"ם :ליתומים – קטנים.
ה"ה – דווקא יתומים קטנים לפי שהגדולים הם ככל
אדם .ומכאן שאפילו לקטנים אם אינם יתומים יש לו
דינא דבר מצרא .כ"כ הריב"ש.

נדוניית אחותם הוי כמו אישה שמכרה שאין בו דינא
דבר מצרא.
ולפ"ז כ"ש אם קנה קרקע ליתנו לנדן בתו להכניס
הקרקע לחתן הוי כמו אישה שקנתה.

העיטור :ויש להסתפק אם קנה אפוטרופוס של
יתומים ,הם דינם כיתומים.

לאישה או ליתומים

וליתומים
ריב"ש :הקונה קרקע לבנו קטן יש בו דינא דבר מצרא

סמ"ע :דלא שייך בהו שימצאו לקנות ממקום אחר,
דלא בר הכי הם.
ש"ך – ואפילו יש לו אפוטרופוס.

שהרי יש דינא דבר מצרא לקטן כל שיש לו אב.
אבל הקדש עניים אין בו דינא דבר מצרא.

.2רמב"ם:

קטנים שאינם יתומים.

א.
סמ"ע :לפי שאביהם יכול לדאוג לקנות להם במקום

מכר לטומטום ואנדרוגינוס  -אין

אחר.

המצרן יכול לסלקו לפי שהם ספק אישה.

.3

ה"ה – לפי המצרן הוא המוציא ולכן מספק
הממע"ה.

.3

קנתה היא ובעלה ביחד

אלמה שלקחה ובא המצרן ורוצה

א.
סמ"ע :פירוש כשיש לה נכסים שאין לבעלה רשות

להשביעה שלא לקחה קרקע זו כדי לסלקו – אינו
יכול לא להשביעה ולא להחרים ,שהרי כל דינא דבר
מצרא הוא רק משום עשית הטוב והישר ואין
מצריכים הלוקח שבועה או חרם ע"ז.
מ"מ באשת איש ודאי שחששו להערמה כל שאין לה
נכסים יודעים.
כ"כ הר"ן ,נמ"י ,רי"ו.

.4

תלמידי הרשב"א:

בהם ,וכיון שא"א לסלקה גם את בעלה א"א לסלק לפי
שבמקח אחד קנו יחד.

.4

אבל שותף יכול לסלקה
.5
והש"ך)ת' ראנ"ח( :והריב"ש חולק ע"ז ,ולכן

הלוקח מן האישה אין

הממע"ה והאישה )הלוקח( נקראת מוחזקת.
כ"פ פ"ת)שבו"י( – כ"פ ח' מהרש"ך ,ויכול הלוקח
לומר קים לי .וכן עשינו הלכה למעשה.

– לאפוקי מהרי"ו דס"ל שיש בו דינא דבר

מצרא.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

הקונה מן האישה

ש"ך :והקונה מהיתומים אינו כקונה מן האישה )ת'
מהראנ"ח( ,שלא כריב"ש.

לו דינא דבר מצרא ,לפי שאין לה מי שיפקח במעשיה
רצו חכמים שיהיה ממכרה קיים כדי שיקפצו לקנות
את שלה.

וד"מ

נכסים ידועים

סמ"ע :פירוש שידוע שיש להם נכסים משלה שאין
לבעלה רשות בהם ,שאל"כ מה שקנתה אישה קנה
בעלה.

ב"י :וכבר נתבאר שהרמ"ה חולק ,דס"ל שהמצרן
מסלקו ,מ"מ קי"ל כהרמב"ם והרא"ש.

רשב"א:

מ"כ)מהרי"ל(:

פסק מהר"מ אף שאין
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קעה  -מח

קעה  -מח רמב"ם :קטן שהוא מצרן ,אם רואים בית דין שזכות
הוא לו  -יסלקו את הלוקח או יטלו לו חלקו עם שאר המצרנים.
קעה  -מט  .1המוכר לאחד מן השותפים שלו במשא ובמתן,
אע"פ שאינו שותפו בקרקע  -זכה בה ואין שאר שותפים או שאר בני
המצר נוטלים עמו.
.2הגה :אם הלוקח לית ליה ארעא ודחיקא ליה שעתא והמצרן אין צריך לה רק להרווחא
בעלמא:
יש אומרים  -דלית ביה משום דינא דבר מצרא )תו"ס והגמ"י(.
ויש חולקין )תו"ס והגמ"ר בשם מוהר"ם( ,ומדברי מוהר"ם ומהרי"ו נראה כסברא הראשונה.
א.ודוקא שהלוקח מן העיר ולא יוכל למצוא בית במקום אחר ,אבל בלאו הכי המצרן קודם
לכולי עלמא )מהרא"י ומהרי"ו סי' צה(:

.1

ב"מ)קח:(:

כ"כ מהרי"ל

לשותפי לית ביה דינא דבר

בלא"ה לא.

מצרא.

לשותפי

.1

רש"י – שותף שמכר חלקו לשותפו בשדה שהם
שותפים אין בו דינא דבר מצרא שיאמר לו אתה
כאחד המצרים )שיחלקו באלכסון( ,אלא כיון שלא
נתברר חלקו הרי הוא כשכן בכולה.
הגהות :לרש"י אף שבאו יחד השותף והמצרן יכול
למכור לשותף.

√והרא"ש)ר"ת(

.2

ד"מ :כשהלוקח אין לו קרקע ודחוקה לו

י"א ...וי"ח

שעתו ואילו המצרן אינו זקוק אלא לרווחה:

סמ"ע :מהרא"י – כיון שיש מחלוקת בדבר הדין עם
הלוקח שנקרא מוחזק ,כיון שקנה מהתורה.

נמ"י – אין בו משום דינא דבר מצרא )ויכול למכור
ללוקח ואין המצרן מסלקו(.

כ"כ הב"י)הר"ן בשם
מהרא"י)או"ז( ,מהרי"ו.

הגמ"י)הר"ם(

הרז"ה(.

ויש חולקים

רש"י,

סמ"ע :מהרא"י – ואף להגמ"י שחולק על או"ז ה"ד
כשיש ללוקח בית דירה או שדה ורק רוצה לקנות זה
שדחיקא שעתא ורוצה להתפרנס ממנו ,אבל כשאין
ללוקח בית לכו"ע לית ביה דינא דבר מצרא.

– המצרן מוציא מיד הלוקח .והוא

סברת התו"ס.
א.מהרא"י :אם היה ללוקח לקנות במקום אחר
אלא שאינו כרצונו ,מודה האו"ז שהמצרן קודם.
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

דחיקא ליה שעתא

סמ"ע :ולומדים כן מב"מ)קח (.המוכר לאישה
ויתומים אין בו דינא דבר מצרא )כמ"ש סמ"ז( ,משום
דדחיקא להו לטרוח ולקנות במקום אחר.
מש"ה נראה שהגה זו שייכת לסעיף מ"ז.
ומהרא"י כתב טעם אחר – כל דינא דבר מצרא משום
" ְועָשִׂיתָ ַהיּ ָשָׁ ר ְוהַטּוֹב"' ,וכה"ג אינו ישר וטוב שיקנה
זה על השובע וזה יטלטל אנה ואנה.

– שותף עמו בשדות אחרות אין

כ "ד

אע"פ שאינו שותפו בקרקע.

סמ"ע :ואם קדם המצרן וקנה אין השותף יכול לסלקו
אא"כ הוא שותף עמו באותה שדה.

המצרן יכול לסלקו.
√כ"כ רב האי – אם היה שותף עמו בסחורה ומכר לו
שדה אין המצרן מסלקו.
כ"כ הרמב"ם ,נמ"י)רשב"א ,ר"ן( ,העיטור )ר' האי(.

.2

– ודוקא הלוקח מאותו עיר אבל
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שאל"כ )אפילו בספק( לסברא ראשונה ואפשר לכו"ע
אין בו משום דינא דבר מצרא.

א .ולא יכול למצוא בית במקום אחר
פ"ת)ת' רשמי( :מתה"ד משמע דווקא בידוע בודאי
שהיה הלוקח יכול לקנות במקום שאין מצרן כלל,

קעה  -נ

 .1כל הרוצה למכור קרקע ובאו שנים כל אחד מהם
אומר אני אקח בדמים אלו ואין אחד מהם בעל המצר:
אם היה האחד מיושבי העיר והאחד משכני השדה  -שכן העיר קודם.
שכן ותלמיד חכם  -תלמיד חכם קודם .קרוב ות"ח  -ת"ח קודם .שכן
וקרוב  -שכן קודם.
.2הרי"ף והרמב"ם :קדם אחד מהן וקנה  -זכה ,ואין חבירו שראוי לקדם לו
יכול לסלקו הואיל ואין אחד מהם בעל המצר.
 .3הגה :יש אומרים  -דלא מיקרי שכן אלא אם הוא חבירו הרגיל עמו ,אבל מה שדר אצלו
אינו כלום )רבי ירוחם בשם התוס' וטור וכ"כ הרא"ש ( .א .ויש מי שחולק )רש"י ותו"ס(:

.1

ב"מ)קח:(:

והרשב"א – שכן בבתים קודם למצרן בשדה,
משום שבשכן שבעיר יש יותר הטוב והישר.

שכיני העיר ושכיני שדה  -שכיני

העיר קודמין .שכן ותלמיד חכם  -תלמיד חכם קודם.
קרוב ותלמיד חכם  -תלמיד חכם קודם.
איבעיא להו שכן וקרוב מאי? תא שמע "טוב שכן
קרוב מאח רחוק".

.1

סמ"ע :לשון הגמרא – שכני העיר ושכני השדה.
משמע שאחד דר אצלו בעיר סמוך לו ,והשני שכן אצלו
בשדה ,אלא שאינו מצרן השדה הנמכרת.
ולשון הרמב"ם והמחבר משמע אפילו אינו דר סמוך
לו ,כל שדר בעיר והשני אינו דר שם.
כ"פ נתיבות.

פרש"י :שכני
שכני השדה – שיש

העיר – שכן אצלו בדירה.

לו שדה סמוכה לזו ,ויש לו
למכור שדה אחרת שאינה סמוכה.

אבל רי"ו – שכן לא שדר אצלו ,שלא תמיד יש
קורבה ואהבה בניהם ,אלא ר"ל חברו הרגיל אצלו
במשא ומתן וע"ז טוב שכן קרוב מאח רחוק.

.2

כ"פ התו"ס .3 .

קדם אחד מהם וקנה זכה

סמ"ע :ב"י)העיטור( – ת"ח מסלק לשכן .כ"כ
ההגות .ותימה למה השמיטו המחבר !
והט"ז – הטעם שהשמיטו כיון שבימנו אין דין ת"ח,
מ"מ לכתחילה אף בימנו יקדים לת"ח.

שכן וקרוב
√רש"י – לא בדינא דבר מצרא קאי ,אלא דרך
מוסר למי ימכור תחילה ,ואף אחד מהם אינו מצרן.
כ"כ הרמב"ם – דגם זה הוי הטוב והישר )ולא פירוש
כרש"י דרך מוסר(.
כ"כ הרי"ף – שאינם מצרנים ,שאם הם מצרנים
חולקים.
כ"ד העיטור )רב האי( ,הגהות )ראב"ן ,סמ"ג(.

.3

שדה שאצלו אינו כלום.

סמ"ע :כ"כ הטור )רנג/מו( – כמה אנשים דרים
זא"ז ואין להם שייכות יחד ,אלא שכן ר"ל חברו הרגיל
עמו במשא ומתן.

ויש מי שחולק

ור"ת – פירש ,ששניהם מצרנים ,כגון שיש לו שדה
סמוכה לעיר והשני לצד השדה.
כ"כ הרא"ש)ר"ת(.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

אחד מיושבי העיר

א.
ש"ך :ולא ראיתי מי שחלוק .וברש"י ליתא.
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קע"ה :אחים שרצו לחלוק ,וכל דיני דבר מצרא.

 .1היה הקרקע של אחד והבניין

]או[

האילנות של

אחר:
אם יש לבעל הבניין 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.
אבל אם אין לבעל האילנות או לבעל הבניין זכות בקרקע אלא כל זמן
שירצה אומר לו עקור אילנך או הרוס בניינך ומכר בעל הקרקע  -זכה
הלוקח ואין בעל האילנות או בעל הבניין מסלק אותו ,ואם מכר בעל
הבניין או בעל האילן הרי בעל הקרקע מסלק אותו.
 .2הגה :הבית והעלייה של שניהם ומכר האחד ביתו למצרן  -אין בעל העלייה יכול לסלקו
דלא מקרי שותפים זה לזה רק דינן כמצרנים )תשובת הרא"ש כלל צו(:

.1

האילנות זכות בקרקע  -כל אחד מהם בן המצר של
חבירו ,לפיכך אם מכר אחד מהם חלקו חבירו -
מסלק הלוקח אפילו ]הלוקח[ הוא מצרן.
אבל אם אין לבעל האילנות או לבעל הבניין זכות
בקרקע אלא כל זמן שירצה אומר לו עקור אילנך או
הרוס בניינך ומכר בעל הקרקע  -זכה הלוקח ואין
בעל האילנות או בעל הבניין מסלק אותו ,ואם מכר
בעל הבניין או בעל האילן הרי בעל הקרקע מסלק
אותו.

ב"מ)קח :(:קרקע של אחד ובית של אחר:

בעל הקרקע מעכב על בעל הבית )למוכרו(.
ובעל הבית לא מעכב על בעל הקרקע.
קרקע של אחד ואילנות של שני בעל הקרקע מעכב
לבעל האילנות ולא הפוך.

פרש"י :ובית של
בעל הקרקע מעכב

אחר – בניין שעל הקרקע.

– שלא ימכור הבניין לאחר
אלא לו ,משום הישר והטוב.

בעל הבית לא מעכב

ב"י:

– שהוא אינו חשוב ,שכן

מסוים :

כשיגיע זמנו יסתלק.

אילנות של שני

לרא"ש – בעל הבניין לא יכול לעכב אא"כ יש לו
זכות עולמית.

– שמכר לו דקלים לזמן פלוני או

עד שייבשו.

√לרמב"ם – יכול לעכב כל זמן שיש לו זכות.

בעל הקרקע מעכב

.2

רא"ש – אם בעל הבניין או האילנות יש לו זכות
להיות שם לעולם ,שאף אם יפול או יתייבשו
האילנות חוזר לבנותו )כגון שמכר לו ג' אילנות( – גם
בעל האילן והבניין מעכב על בעל הקרקע.
וכ"ד רש"י.
ערוה"ש :ול"ד למשכונא שגם הוא לזמן ויש לו זכות,
שעיקר זכותו שמא לא יפדוהו ויישאר בידו ,אבל כאן
כשיגיע הזמן אין לו שום זכות.
ול"ד לשכירות )למ"ד יש בשכירות דינא דבר מצרא(
דשכירות ממכר ליומא גם בגוף הקרקע ,משאכ"כ
בבעל האילנות שאין לו כלום בקרקע.

√אבל הרמב"ם

נ"מ – אם יש לבעל הבניין זכות עד זמן

משועבדת להיות שם עולמית ,ואף אם יפול העליה
יחזור ויבנהו ,קנה בעל העליה הבית שתחתיו אין
המצרן של הבית מסלקו ,דכיון שהקרקע משועבדת
לעליה עולמית הרי הוא כמו שותף בקרקע.
ב"י – והיה נראה שאף אם קדם בעל הבית הסמוך
וקנה את הבית שתחת העליה ,בעל העליה מסלקו,
לפי ששותף מסלק למצרן.
אלא שאין לשון תשובתו מוכחת כן.
√וד"מ – פירש אפילו קנה המצרן לבית אין בעל
העליה מסלקו ,מיהו אפשר לחלק.

 אם יש לבעל הבניין או בעלתו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

הרא"ש בת':

בעל העליה שהקרקע
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והסמ"ע – תימה על הב"י וד"מ ,שהרי כתב
הרא"ש שבעל העליה דינו כשותף ,ואף שכתב כן על
"וקדם המצרן וקנאו" ,ל"ד הוא אלא ה"ה קדם המצרן
וקנה בעל עליה מסלקו כדין שותף.
וצ"ע על הרמ"א שפסק כן.

.1

דלא מקרו שותפים זל"ז
פ"ת)רעק"א( :שני אנשים שיש להם בית אחד
וכ"א גר בצד אחר של הבית ,והחצר משותפת .לאחד
יש מרתף ובו תנור לאפיה שהשכירו כמה שנים לאחר.
עתה ככלות זמן השכירות בא שותפו ורוצה לשכור
התנור ,למי דין קדימה ,לשוכר הקודם או לשותף ?
תשובה :דין קדימה לשוכר הקודם.
א .אין למרתף דין שותפות שהרי אינו שותף
במרתף ,ואף שדריסת הרגל בחצר ללכת למרתף
משותף מ"מ אין לו זכות במרתף.
שהרי פסק הרמ"א שאין בעל העליה יכול לסלק
המצרן שקנה הבית ,דלא מיקרי שותפים זל"ז רק
מצרנים ,ואף שדריסת הרגל לבית גם לעליה מ"מ
כיון שאין לו זכות בבית אין לו דין שותף.
ב .אף לסמ"ע שערער על פסק הרמ"א ,כיון שקרקע
שתחת הבית משועבד גם לעליה ,הוי כמו שיש לו
זכות בקרקע הבית ממש ,משאכ"כ במרתף.
וא"כ כיון שיש לו רק דין מצרן במרתף הרי פסק
הסמ"ע )סס"ג( שהשוכר קודם למצרן ,ואף אם
מכר למצרן השוכר מוציאו.
ג .אף לט"ז – שאם כבר מכר לו למצרן אין השוכר
מוציא מידו מ"מ באותו מקום עצמו אם לא מכר
רק השכירו השוכר קודם למצרן.
ד .וגם לרש"ל דס"ל שבשכירות אין כלל דינא דבר
מצרא הרי ס"ל שאם המצרן רוצה לא לשכור
)ולא לקנות( אין דינא דבר מצרא ויכול להשכיר
לאחר.
ולכן :לכתחילה השוכר הקודם עדיף משותפו בבית.

אפילו הוא מצרן

סמ"ע :טעמו – כיון שאלו נחשבים כשותפים בקרקע
זו יחד ,והשותף מסלק המצרן.

כל זמן שירצה אומר לו עקור.
סמ"ע :לפי הרמב"ם – כל זמן שיכול לעמוד שם
נחשב כשותף לסלק למי שבא לקנותו.
אבל לרא"ש והטור – רק כשיש לו זכות עולמית נקרא
שותף.
ונ"ל שכן דעת הרי"ף.

אין בעל העליה יכול לסלקו
.2
והסמ"ע :חולק על הרמ"א ,דין בעל העליה כשותף
שיכול לסלק המצרן ,שגם בעל העליה יש חלק בקרקע.
כ"פ הט"ז ,נתיבות)אחרונים(.
כ"פ ערוה"ש – ואף הרמ"א לא מיירי אלא כשאין
לבעל העליה זכות לחזור ולבנות אם תיפול עלייתו,
אבל אם יש לו זכות לחזור ולבנותה כשתיפול ודאי הוא
כשותף ומסלק המצרן.
ואף כשאין לו זכות מ"מ אם קדם בעל העליה וקנה
הבית  -אין המצרן מסלקו.

קעה  -נב

הטור :וכן אם נמכר קרקע הסמוך לזה ,שהקרקע לאחד
והבניין לאחר  -בעל הקרקע קודם לבעל הבניין ,אלא אם כן יש לבעל
הבניין זכות בקרקע כמו שנתבאר.
במשכון( זכות בקרקע שסמוכה לקרקע הממושכת
אצלו )כיון שהוא זמני שם( ?
ותירץ בהגהות הט"ז – ל"ד למשכונא ,כיון שכאן יש
לו זכות וקניין בגוף הקרקע כל זמן שהוא אצלו ויכול

זכות בקרקע
ט"ז :משמע אף זכות זמנית ,כמ"ש במחבר סעיף נ"א,
והיא דעת הרמב"ם.
וקשה מ"ש בסעיף נ"ח שאין למלוה )שקיבל שדה
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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במשכנתא שאינה אלא משכון אצלו.

לעשות בה מה שירצה ,ששלו לגמרי הוא .משא"כ

קעה  -נג

 .1בכל הקרקעות שבעולם יש דין מצרנות,
במטלטלין ועבדים אין דין מצרנות.
 .2ומחובר לקרקע כקרקע ויש בו דין מצרנות) ,ולכן יש דין מצרנות בבתים(,
א.והוא הדין במקומות בית הכנסת.

א.אבל

 .3הגה מרדכי)ראבי"ה( :יש אומרים שהמוכר מקומות בבית הכנסת בני משפחתו יכולים
לסלק המוכר משום פגם משפחה .מרדכי)הרב האי( :ויש חולקים.
א.ד"מ :ונראה לי שהכל לפי העניין ,דאם היה פגם בזה למשפחה כגון שיושבים משפחות
משפחות לבד ,יש לדון כסברא הראשונה וכמו שאמרו לענין המוכר קברו וכל כיוצא בזה.
 .4המלווים ביחד בחנות אין לו דין קרקעות ואין המצרן או השותף מסלק הלוקח כמו
בקרקעות ודינו כמו מטלטלין,
א.מיהו אם נראה לב"ד היזק לשותף השני מצי מסלק ליה.
ב.וכן בכל מטלטלין אע"פ שאין בהם דין מצרנות ,מכל מקום ]אם[ שותפים ]הם[ במטלטלין
ואחד מכר חלקו  -יכול השותף השני לסלק הלוקח אם נראה לב"ד שאין השותף השני נוח לו
כראשון )מהרי"ק וד"ע(:

 .1הר"י

דדיקלא )סדרת דקלים( – אם יכול להכניס בין השדות
תלם אחד יש בו דינא דבר מצרא ואם לאו לא.

ברצלוני :בכל הקרקעות שבעולם יש

דינא דבר מצרא .כגון בית מרחץ ובית הבד ושובכות
ומגדלות ושדות וכרמים ובית השלחין שיחין ומערות
והדומה להם.
א.אבל מטלטלים לא ]דרישה – פירוש אם היה שותף

ר"ת – בבית אין דינא דבר מצרא.
כ"כ הרא"ש טעמו:
א .בבתים יש הפסק כתלים כמו משוניתא.
ב .ועוד שבשדות יכול הלוקח לקנות במקום אחר
)לכן מסלקו המצר( משא"כ בבתים שאינם
מצויים לקנות בכל פעם.
ג .ועוד עשיר צריך להרבה שדות )לרגל מסחרו
ולכן בשדות אם הוא מצרן מסלק הלוקח( אבל
בבתים אם כבר יש לו דירה יפה לוקח דירה זו
להשכירה ,ואינו הטוב והישר שהלוקח יישאר
ללא בית.
אלא שלא נהגו כן.

עמו במטלטלים אין לו דין מצרנות על אותם מטלטלים[.
מהרי"ק :שותף המוכר חלקו אפילו במטלטלים יכול
שותפו לסלק הלוקח.
וכ"מ מהרמב"ם שכתב תחילה – א' מהשותפים שמכר
חלקו לאחר מסלקים אותו .ואח"כ כתב – ולא עוד אלא
המוכר קרקע שלו לאחר,,,
משמע שברישא מיירי אף במטלטלים שהשותף יכול
לעכבו.
והב"י – דיקדוק מהרישא לא נכון ,שכל העניין מיירי
בקרקעות .ולכן לעולם אין במטלטלים דינא דבר מצרא
אפילו לגבי שותף.

והרמ"ה – כתב כשיטת ר"ת אלא שמחלק,
אם יש מקום להכניס מזה לזה בעניין שחשובים
כאחד לעניין עירוב – יש בו דינא דבר מצרא.
ואם לאו – אין בו דינא דבר מצרא )כיון שיש כותל
חוצץ(.

 .2דין מצרנות בבית
ב"מ)שם( :אם יש הפסק

√והרא"ש – לא נהגו כר"ת ,אלא נוהגים דינא
דבר מצרא אף בבתים.

בין שדה המצרן
לשלדה הנמכרת שמוניתא )שן סלע( או ריכבא
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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כ"ד הרשב"א ,הגמ"י ,הר"מ ,רבנו ברוך ,תה"ד.
כ"ד הרמב"ם ,הרי ברצלוני ,העיטור ,מרדכי)ריב"ם(,
ריב"ש.

 .1בכל הקרקעות שבעולם
סמ"ע :כגון בית המרחץ ובית הבד וכו'.
כללו של דבר :כל שיש בו חזקה יש בו דין מצר חוץ
מעבדים )ר"י ברצלוני(.

נמ"י)הרשב"א( :ול"ד לשן הסלע ורכב דקלים
)לפי שחשובים הם( שאין עשוי להסתלק לעולם,
אבל בבתים דרכם לחברם בפתחים.

א .אבל מטלטלים.
סמ"ע :פירוש אם יש לו מטלטלים או עבד בשותפות

א .מקומות בית הכנסת
העיטור)ראב"ד( :ובמקומות של בית הכנסת

עם אחר והשותף רוצה למכור חלקו לאחר אין ביד
השותף לסלק האחר .ודוקא בקרקע שהוא קניין עולם
תיקנו דין מצרנות משום וישר והטוב.
אא"כ אין דעתו נוחה על הלוקח כמ"ש הרמ"א שאם
נראה לב"ד היזק אזי יכול לסלקו.

יש בהם דין מצרנות שהם כקרקע ,ואע"פ שאין
מתקבל על הדעת.
ב"י – "שאין מתקבל על הדעת" ,פירוש כיון שיש
לאדם מקום אחד ודי לו בכך ולמה לקנות יותר ,מ"מ
אם הם דחוקים יש דינא דבר מצרא להרחיב
המקום.

 .2לכן יש דין מצרנות בבתים.
סמ"ע :לאפוקי מר"ת דס"ל שבבתים אין דינא דבר

כ"כ רי"ו)ת' הרשב"א( – יש מהגאונים שפסקו
שיש במקומות בית הכנסת דינא דבר מצרא ,ואין
נ"ל שאין מקום .מ"מ אם מקום ישיבת הבר מצרא
דחוק ורוצה להרחיבו יש לבני השורה דינא דבר
מצרא.

.4

מהרי"ק:

מצרא ,שאינו מצוי לקנות במקום אחר.
מ"מ הרא"ש כתב על דברי ר"ת – דברים נכונים ,אלא
שלא נהגו כן .כ"ד הטור ור"י ברצלוני.

מצרנות בבתים.
ט"ז :ואם הבתים אינם סמוכים ממש אלא יש קצת
הילוך בנ"א בניהם – אין דינא דבר מצרא ,שלפי טעם
הרשב"א שבבתים יש דינא דבר מצרא כיון שאפשר
לחברם בפתחים ,וכאן א"א לחברם )לפי שיש בניהם
הילוך בנ"א(.

אם לכ"א יש יום מיוחד להלוות

בחנות לא מיקרי שותפים )ויהא בו דינא דבר מצרא(
מאחר שאין רשאי להלוות שלא ביומו.
המלווים יחד בחנות לא שייך דינא דבר מצרא ,שאין
המקום גורם זכות ההלוואות החנות ,אלא אישור
המלך.

א .במקומות בית כנסת.
סמ"ע :כתב הראב"ד – שמדינא יש בו דינא דבר

ב.מהרי"ק :אין דינא דבר מצרא במטלטלים
מ"מ אם הם שותפים יש בו דינא דבר מצרא ואם
אחד מהשותפים מכר חלקו לאחר ,השני מסלקו
)מדין שותף( .וכ"מ מהרמב"ם.

מצרא ,אע"פ שאין מתקבל על העדת .ורואים אם
המקום דחוק שרבו יושביה דנים.
ונ"ל לפ"ז במקום שאין הדיין רואה שיש צד ישר וטוב
יש לצרף דעת ר"ת )שאין דינא דבר מצרא בבתים,
וכ"ש במקומות בבית הכנסת( שלא לסלק הלוקח.
והש"ך – מ"מ בימנו שהרבה חולקים על ר"ת אין
לצרפו כלל.

ב"י – ואין נראה כן מהרמב"ם ,ואין דין שותף
במטלטלים.

√וד"מ

– ואין בדבריו הכרח לדחות דברי

המהרי"ק.
וע"כ נ"ל שהוא לפי ראות עיני הדיין .שאם יש היזק
לשותף השני בגלל חלוקת המטלטלים ,או מצד שאין
דעתו נוחה בו יכול השותף לסלק הלוקח דאין טוב
וישר מזה.

מקומות בית הכנסת.
ערוה"ש)ריב"ש( :יש המפקפקים בזה ,דמה שייך
מצרנות במקומות בית הכנסת ,הרי אדם יושב במקום
אחד .ואם מפני שצריך לבני ביתו הרי קי"ל בן בעל
המצר לא יכול לסלק הלוקח.
מ"מ הרבה מרבותינו ראשונים ואחרונים והשו"ע
פסקו שיש בו דינא דבר מצרא.
וטעמם :כמו שבבתים אין אדם דר בשני בתים מ"מ
כיון שצריך לבני ביתו דינם כאחד אחד.

מ"מ הש"ך – נ"ל כהב"י ,שהרי המהרי"ק למד כן
מדברי הרמב"ם ,וכיון שלא משמע כן מהרמב"ם,
א"כ לדינא אין דינא דבר מצרא במטלטלים כלל.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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וכמו שבבתים יש דינא דבר מצרא אף שאין לו בני
בית ,וכן במקומות בית הכנסת אף שאין לו בני בית,
ויעמיד בהם מי שירצה.
נתיבות – ובתנאי שהמקום קרוב ,אבל רחוק לא שייך
דינא דבר מצרא .ואם יש היזק להכנסות בית הכנסת
ע"י זה אין לו דינא דבר מצרא.

וה"מ בחנות שמיועדת לעסק הלוואה ,אבל בחנות
שעושה בה כל סחורה שירצה חזקתו עדיף ממשכונא
ושכירות והוי כשלו ממש מפני חזקתו ויכול לעכב
למוכרו לאחר .מ"מ אינו כבר מצרן לחנות הסמוכה.

א .שותפים הן במטלטלים.
ת' מהרי"ט :ראובן רוצה למכור שט"ח שיש לו על

 .3בני משפחתו יכולים לסלקן
ערוה"ש :ויש חולקים – דלא דמי לקבר שהוא פגם

שמעון לאחר בפחות ממחירו קודם זמן הפרעון  -יכול
שמעון לכופו שימכור לו באותו סכום ולא לאחר,
והראיה מכאן.
והש"ך – חולק,
 ראשית אינה ראיה. ועוד מסברא שיוכל ראובן לומר :לו אני רוצהלעשות הנחה ולא לך.

עולם.

 .4המלווים יחד בחנות
ערוה"ש :פירוש שמוחזקים יחד בחנות כדי שיהא
להם משרד להלוות לאנשים ,מ"מ כיון שאין ביכולתם
להחזיק שם סחורות רק לעסוק בהלוואה דינה
כמטלטלים.
מיהו אם נראה לב"ד היזק לשותף הנשאר במה שמוכר
חלקו לאחרים אפשר לכופו שימכור לו.

קעה  -נד  .1הנותן מתנה אין בה דין בן המצר .א.היה כתוב
בשטר מתנה שאחריות מתנה זו על הנותן  -יש בה דין בן המצר.
 .2וכמה נותן לו ,מה שהיה שוה.
א.אמר הלוקח כן הוא והערמה עשינו ומכירה הוא ובכך וכך קניתיה -
נשבע בנקיטת חפץ ונוטל כדין השלוחים ,ב.והוא שיטען דמים שהן
ראויים או יותר מעט ,אבל אם אמר על שוה מנה ב  200קניתי  -אינו
נאמן.
 .3היה כתוב בשטר מתנה "וקבלתי עלי אחריות מתנה זו שאם תצא
מידו אתן לו  - "200נותן לו בן המצר  200ואחר כך מסלקו ,ואע"פ שאינו
שוה אלא מנה.

.1

שיתקיים ביד המקבל להיות לו למזכרת ממנו.
ג .במתנה נוח לנותן שיתקיים ביד המקבל ,מפני
שעשה לו עבודה טובה ,ולכן אין דינא דבר
מצרא.

ב"מ)קח :(:מתנה אין בו דינא דבר מצרא.

ב"י :טעם הדבר שבמתנה אין דינא דבר מצרא.
א .במכר לולי היה לוקחה זה היה בן המצר לוקחה
ומשום הישר והטוב מסלקים הלוקח .אבל
במתנה אף אם לא היה נותן מתנה לזה לא היה
זוכה בה המצרן.
ב .במכר לא איכפת למוכר מי יקנה ,מש"ה יש בו
דינא דבר מצרא ,אבל במתנה רוצה הנותן
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

בעה"ט :ואם יש חשש הערמה מחרים כל מי שיש
לו שטר מכירה ממנו וכובשו.
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אומר על שוה מנה מאתיים – אינו נאמן.

אם נתגלה שיש לו בנוסף לשטר מתנה גם
שטר מכירה שהסתירו
בעה"ט)רב האי( – בן המצר מסלקו ,שהרי

ה"ה – טעמו ,שאל"כ יוכלו למכור ולהערים ויטען
דמים הרבה.
וא"ת – אין אדם חשוד להישבע על השקר ונאמינו
אפילו על מאתיים ,א"כ נאמין לו שהוא מתנה אף
שכתוב בו אחריות ! אלא חזקה אין אדם מקבל
אחריות במתנה ,ה"נ חזקה אין אדם קונה שוה מנה
במאתיים.

הערמה לפנינו.
כ"כ הר"ן.
בעה"ט)ר' שלמה(  -כיון שדינא דבר מצרא רק
משום הטוב והישר ,ויכול להערים ולכתוב בלשון
מתנה ,יש לומר שיכול למוכרה ע"מ שלא יהא לבן
המצר .כ"כ הר"ן )ר' נטרונאי(.
רשב"א :וטעמם ,דשונה שטר מתנה שכתוב בו
אחריות כיון שדינו כמכר ואין כאן מתנה כלל,
משאכ"כ כשיש שני שטרות של מכר ושל מתנה ,וי"ל
שלכן כתב שני שטרות שאם יערער בן המצר שלא
יהא מכר מתנה .וצ"ע.

.3

במאתיים ,צריך המצרן לתת ללוקח  200אף שאינו
שוה מנה.
כ"כ הרא"ש ,רמב"ם.
ב"י – טעמו ,דממ"נ אם מתנה היא אין בו דינא דבר
מצרא ,ואם מכר הוא מסתמא לא קיבל אחריות אלא
בסך דמי המכר )ולא יותר( שפעמים אדם קונה
קרקע יותר משוויה.

א).שם( :אמר אמימר – ואם כתב לו אחריות יש
בו דינא דבר מצרא.
פרש"י :כתב לו אחריות – שודאי מכר לו
שבמתנה לא נותנים אחריות.

.2

הרי"ף:

2א .דמים שהם ראויים
סמ"ע :ל"ד שווים אלא מעט יותר ,אבל אם הם

ורואים כמה שווה ונותן לו בר המצר

שווים נוטל בלא שבועה.
כ"פ הנתיבות.

ומסלקו.
א.ואם מודה שמכר לו ומה שכתב לשון מתנה
בהערמה עשו כן שבן המצר לא יסלקו ואמר כו"כ
קניתי – נשבע הלוקח ונוטל הואיל והוא כשליח בן
המצר.
כ"כ הרא"ש ,רמב"ם )שבועה בנק"ח(.

.3

ב.רמב"ם :כשמודה שהערימו נשבע ונוטל –
ובתנאי שטוען דמים הראויים או מעט יותר ,אבל אם

קעה  -נה

היה כתוב בשטר

סמ"ע :כתב הטור – ואינו מודה שלקחה אלא
שאומר מתנה היא )לפיכך משלם המצרן מה שכתוב
בשטר אפילו  .(200משמע אם מודה שהיתה הערמה
אינו נאמן לומר שלקחה במאתיים.
אבל הב"י – לא חילק בין מודה שהיתה הערמה או לא.
וכן סתם המחבר .משמע שאף שהודה נוטל מאתיים.

והעיטור – נוטל בלא שבועה.

ריב"ש:

הרי"ף:

ואם פירוש בשטר המתנה אחריות

הקדש לעניים אין בו משום דינא דבר מצרא.
לו זיכרון עולם מקרקעו שהקדיש.

ערוה"ש :ואף אם ירצה המצרן לתת להקדש קרקע
אחרת טובה מזו – אינו יכול ,שהמקדיש רוצה שיישאר

קעה  -ו היתה שדה שאצל המצרן הפקר ובא אחד והחזיק בה:
אם ימצא כמותה במקום אחר של הפקר להחזיק בה  -יכול המצרן
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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לסלקו .ואם לאו אינו יכול לסלקו.
ב"מ)קח :(.אר"י א"ר – מי שהחזיק בין
האחים ובין השותפים ,חצוף הוא אבל לא מסלקים
אותו.

הפקר
סמ"ע :כגון שדות המלך ,שנוח לו שיבואו אנשים
ויחרשו ויזרעו ויתנו לו מס ,ושדות אלו ימצא הרבה.

ר"נ אומר – מסלקים אותו ,אבל משום דינא דבר
מצרא לא מסלקים אותו.

יכול לסלקו
סמ"ע :פירוש בלי לתת לו דמי שוויה אלא נותן המס
לבעל השדה כפי שקיבל עליו לתת.

נהרדעי אמרי – אף משום דינא דבר מצרא
מסלקים אותו משום הטוב והישר.

ואם לאו לא יכול

הרא"ש :משום דינא דבר מצרא לא מסלקים
אותו – היינו שהחזיק מההפקר ,אבל בקונה במצר
חברו אף ר"נ ס"ל שמסלקים אותו.
ונהרדעי ס"ל – שאף מהפקר מסלקים אותו כי ימצא
להחזיק במקום אחר.

סמ"ע :פירוש בלא נתינת דמי שויה ,אבל בנתינת
דמי שוויה יכול לסלקו ,דלא גרע מלוקח שמסלקו בדמי
שוויה .ודוקא במתנה )סנ"ד( אינו יכול לסלקו לפי
הטעמים לעיל ,וזה לא שייך כאן .כ"פ נתיבות.
מיהו אינו מוכרח – הואיל שהחזיק בה בהיתר אינו
יכול לסלקו .כ"פ ערוה"ש.

ב"י – כי ימצא להחזיק במקום אחר לפי שהיא שדה
של המלך וזוכים בה מהפקר ומשלמים מס למלך,
ושדות אלו מצויים הרבה.

ואם לאו – לא
ערוה"ש :אף אם אפשר למצוא כמותה במס אבל
בריחוק מקום אינו מחויב לטרוח ,דבעינן כמותה ממש.

קעה  -נז

 .1הממשכן שדהו ואחר כך מכרו לזה שהוא ממושכן
בידו  -אין המצרן יכול לסלקו.
 .2אבל אם מכרה הממשכן לאחר ,אפילו אינו בן המצר אין המלוה
א.יכול להוציא מידו.
ב.הגה :ויש אומרים דאפילו קדם המצרן וקנאה  -יוכל המלוה לסלקו
וב"י בשם עיטור( ,וכן נראה לי לדון ולהורות .הטור :והוא שנראה לב"ד שלא היה ערמה בדבר
שהלוה למוכר כדי שיסלק המצרן.
 .3המלוה לעכו"ם על שדהו או ביתו ובא אחר וקנאו  -המלוה מסלקו )מרדכי ותו"ס(.

)טור בשם הרא"ש והמרדכי

 .4נמ"י :המלוה על בית ולא הלוה על המרתף שתחתיו אין לו שייכות במרתף ,ואם קנה
המרתף המצרן מסלקו )נ"י שם וכן דעת הרא"ש(:

.1

ב"מ)קח:(:

שמצרנים מצד אחד(.

משכנתא לית ביה דינא דבר

משמע

מצרא.

פרש"י :משכנתא

–

שאם

מכרה

מסלקו.

למי

ב"מ)סח :(.מאי משכנתא ? דשכונה גביה .נ"מ
לדינא דבר מצרא.

שממושכנת לו.

לית ביה

– שזה השוכן בתוכה הוא מצרן יותר

פרש"י:

מהאחרים )שהוא מצרן מכל הצדדים משא"כ אחרים
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

שאף אם המצרן קנאה השוכן בתוכה
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קע"ה :אחים שרצו לחלוק ,וכל דיני דבר מצרא.

קודם.

מסלקו המלוה משום דינא דבר מצרא )שהרי המלוה
שוכן בבית זה(.

משמע שאם כבר מכרה למצרן אין השוכן בתוכה
יכול לסלק המצרן.

.1

]כלומר :מכרה למצרן ,האם השוכן בתוכה מסלקו?
מרש"י )קח – (:מסלקן .ומרש"י )סח – (.לא מסלקו[

סמ"ע :שלכך נקרא משכנתא שהוא שוכן בכולה
ועדיף ממצרן שאינו רק צד אחד.
פ"ת)תח"ס( – ואפילו אין המלוה גר שם ואינו אוכל
פירות רק שהלוה על הקרקע נקרא משכונא גביה.
וכ"מ מכסף משנה.
פ"ת)תח"ס( :ול"ש משכנו בשעת הלוואתו או
אח"כ.

 .2מכרה לאחר האם בעל משכונא מסלקו ?
ב.העיטור – בעל משכונא מסלקו ,אפילו מכרה
למצרן ]כדמשמע מרש"י קח[ :
כ"ד הרא"ש ,מרדכי.
תלמידי הרשב"א – אם קנאה מצרן אינו מסלקו,
ואם קנאה אחר בעל המשכונא מסלקו

קנה המרתף – המצרן מסלקו
.4
סמ"ע):נמ"י( :אף למ"ד שהמלוה שממושכן הבית

א.רמב"ן – אינו מסלקו ,אפילו מכרה לאחר.
כ"ד הרשב"א ,ר"ן ,נמ"י]רמב"ם[.

ב"י:

.3

אצלו מסלק המצרן שקנה קרקע שבצד אותו בית
)הרמ"א נח(  ,כאן מודה שהמצרן מסלקו ,שדוקא שם
שהבית הוא הממושכן עומד על הקרקע שבצידה
וכאילו הכל אחד ,משא"כ במרתף שתחת הבית שאין
למלוה לזה שייכות כלל.
והט"ז – תימה ,כיון שעל קרקע הסמוכה נקרא המלוה
מצרן ,כ"ש על מרתף שתחתיו ממש .ומה שתירץ
הסמ"ע דהא גרע – תמוה הוא.

ונקטינן כהרמב"ן וסייעתו

מרדכי)הר"מ(:

אין מצרן יכול לסלקו

הלוה לגוי על ביתו ובא

אחר וקנאו מהגוי  -יכול המלוה לסלקו .ולא שייך
לומר כאן שאין דינא דבר מצרא בגוי כיון שמבריח
ממנו אריה )כדלעיל( ,שכאן אין למלוה קרקע אצל
הגוי אלא הוא עצמו דר בבית הגוי ובא אחר וקנאו

קעה  -נח  .1הרא"ש :אם בתחילת המשכונא בא המצרן לערער
לעכב ולומר :אני אלוה לך כי שמא כוונתך להערים למכור למלוה  -אינו
יכול לעכב בידו ,כי יאמר בעל השדה :זה נוח לי ואתה קשה ממנו,
א.אמנם אם יראה לדיין שיש בו ערמה דוחים את המלוה )כ"כ ה"ה בשם ראב"ד
והרמב"ן ,הר"ן ,נמ"י והרשב"א(.

 .2טור ,וכ"מ מהר"ן :אם שדה הסמוכה למשכונא נמכרת  -הלוה מעכב על
המלוה ,ואין המלוה מעכב על הלוה )כיון שאין למלוה על גוף השדה אלא זוזי ,לא עדיף מקרקע
של אחד ובית שעליו של אחר  -שבעל הבית לא מעכב על בעל השדה(.
א.ואם אין הלוה חפץ לקנותו וקנאו אחר ,אפילו אינו בן המצר  -אין
המלוה יכול להוציאו מידו ,ואם קדם המלוה וקנה  -בן המצר מוציאו
מידו.
ב ).ויש אומרים  -דלמלוה דין מצרן )טור בשם הר"י ברצלוני וכ"כ הרא"ש והמגיד בשם הרשב"א( ,וכן נראה
עיקר (.
תו ָר ֶת ָך
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.2

קע"ה :אחים שרצו לחלוק ,וכל דיני דבר מצרא.

וליתא שאפשר דה"ק ,שמא שדה זו ממושכנת בידך
והלוה יחפוץ לקנותה שהוא המצרן .אבל מ"מ בעל
המשכונא הוא מצרן )כשאין הלוה רוצה לקנותה(
כ"כ הרמ"א )2ב(.

אם אין הלוה חפץ לקנותה

ב.ה"ה)רשב"א( :אחד מבני החצר שמכר שדהו
למלוה ,אין שאר בני החצר שלו )המצרנים( יכולים
לעכב עליו לפי שהמלוה כבעל השדה חשיב.

ב.

א.והרמב"ם שכתב – אם טען הלוקח על המצרן
שהוא רק בעל המשכונא )ולא בעלים על השדה( על
המצרן להוכיח שהוא בעלים.
משמע שבעל המשכונא לא יכול לסלק הלוקח.
ב"י :משמע לי שאף אם קדם בעל המשכונא וקנה,
המצרן מסלקו .שאם היה לבעל המשכונא דין מצרן
אף שנמכר לאחר היה יכול בעל המשכונא לסלקו.
אלא משמע שאין לו דין בן מצרן כלל.

וי"א דלמלוה דין מצרן

ש"ך – ויכול המלוה להוציא מאחר שקנאה ,שהרמ"א
חולק על המחבר גם בזה )הש"ך לעיל(.
והסמ"ע – הרמ"א חולק רק אם המלוה כבר קנה א"א
לסלקו ,אבל ברישא )שקנה אחר( לא הכריע הרמ"א
אם יכול לסלקו.
וכ"ד הט"ז – שהרי קי"ל שאין להוציא מיד הלוקח
במקום מחלוקת.
כ"פ הנתיבות – שאם קדם אחר וקנאה אין בעל
המשכונא מסלקו.

2א .אין המלוה יכול להוציא מידו
ש"ך :ב"י לטעמו ,דס"ל שהרמב"ם חולק במ"ש או
הממושכן בידך.

קעה  -נט השוכר בית מחבירו והמצרן רוצה להוציאו מידו
לשכרו לעצמו  -אין שומעין לו.
רמב"ם :שכירות אין בו דינא דבר מצרא.

והמצרן רוצה להוציאו מידו
סמ"ע :ולדעת הרא"ש – יש בו דינא דבר מצרא,
דשכירות דיומא ממכר הוא.

ב"י – פירוש אם ראובן השכיר חדר לאחד לא יכול
המצרן לומר אני קודם לשוכר.
וכ"ש מי שיש לו חדר בשכירות וחדר שאצלו נמכר
אין יכול השוכר לסלק מדין בעל מצר.
כ"פ המחבר סעיף ס.

והש"ך – בחזקת חנות או בית לכו"ע אין בו משום
דינא דבר מצרא )ת' נ' לב(.
והט"ז :נ"ל שאין ייפוי כוח למלוה )בעל המשכנתא(
או השוכר ,אלא שאם קדמו וקנו לשדה הסמוכה אין
המצרן מסלקים ,מ"מ אם אחר קנאם אין אלו מוציאים
מידה ,שהרי הלוקח קנה הקרן עולמית והם מצרנים
עראיים.
ולפ"ז :הרמ"א )ס( חולק רק על הסיפא ולא על
הרישא .כלומר )בסיפא( אם קדם המלוה וקנה השדה
הסמוכה שאין המצרן מסלקו ,אבל ברישא שקדם אחר
וקנה מודה שאין יכול לסלקו.
ומחלוקת רמב"ם והרא"ש – דווקא בשדה הסמוכה
לשדה השכירות שעומדת ג"כ להשכיר :

והרא"ש בת' – שנים ששכרו חצר בשותפות
ורוצה אחד מהם להשכיר חלקו לאחר ,שותפו טוען
שהוא רוצה להשכיר מטעם דינא דבר מצרא – הדין
עם השותף ,שהשותף הוא המצרן דשכירות ליומא
ממכר והוא קודם.
ב"י :וס"ל לטור שהרא"ש חולק על הרמב"ם.
וי"ל שאינם חולקים ,ושאני בת' הרא"ש שהיה
השותף בחצר עצמה מש"ה יש לו דינא דבר מצרא
ושכירות ליומא ממכר ,משא"כ אצלנו שאין שותף.
מ"מ רי"ו)רשב"א( – חולקים ע"ז ,דיש בשכירות דינא
דבר מצרא כמו במכר.
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רמב"ם – ס"ל שאין השוכר יכול לומר אני בר מצרא
לשכור גם את זאת.
והרא"ש – ס"ל שיכול לומר כן מדינא דבר מצרא,
דשכירות ליומא ממכר.
אבל לכו"ע :אין ייפוי כוח לשוכר )או בעל המשכונא(
אם שדה הסמוכה נמכרת לסלק הלוקח ,אבל אם שכרו

השדה הסמוכה יכול לסלקו.
ולעניין שכירות אותו הבית עצמו שוכר ראשון מסלק
השוכר שבא אחריו ,וזה אף לרמב"ם.

קעה  -ס

 .1ב"י לפירוש הרמב"ם )סנ"ט( :מי שיש לו בית בשכירות
ובית שאצלו נמכר  -אינו יכול לזכות בו מדין בן המצר.
א.ואם קדם וקנאו בן המצר  -יכול לסלקו.
ב ).ויש מי שחולק  -וסבירא ליה דיש בשכירות דין מצרנות ואין המצרן מסלקו (

)טור בשם

הרא"ש ור' ירוחם בשם הרשב"א בשם ר"י ברצלוני(.

.1

ב .דיש בשכירות דינא דבר מצרא.
סמ"ע)ב"י( :המקור ממ"ש הרמב"ם )והמחבר מה(-

שיש לו בית בשכירות

פ"ת :לעניין שכירות הבית עצמו –
והט"ז – ודאי שוכר ראשון מסלק השוכר שבא אחריו
לדחותו אחר שכלה זמן השכירות הראשון .ונראה שאף
הרמב"ם מודה בזה .כ"כ הנתיבות.
וקצה"ח – דווקא כשאין בני הבית של הראשון
מרובים משל שני שאם מרובים לא דייך דין המצרן.
והנתיבות)ב"י( – אם שכר השני לאחר שכלו ימי
שכירות הראשון אין בו דינא דבר מצרא.

אם טוען הלוקח למצרן "השדה אינה שלך אלא שכורה
וממושכת בידך" על המצרן להביא ראיה ששלו היא.
משמע שאין השוכר או בעל המשכונא מסלק הלוקח
שכבר קנה בצד שדהו.
וגם הרמ"א לא חולק בזה ,רק במקרה שקדם השוכר
או הממשכן וקנאו שאין המצרן יכול לסלקו שלשוכר
דין מצרן.
והמחבר ס"ל – כשם שאין לו דינא דבר מצרא שאינו
יכול לסלק הלוקח כך אין לו דינא דבר מצרא לעניין
שהמצרן מסלקו.
כ"ד הט"ז.

קעה  -סא

 .1תה"ד :שנים ששכרו שדה בשותפות ,ואחד מהם
רוצה להשכיר חלקו לאחר והשני רוצה לזכות בו מדין בן המצר  -הדין
עמו כיון שהוא שותף בו )ע"פ הב"י שהבין שאין מחלוקת רמב"ם והרא"ש בסעיף נ"ט(.
האחר( והמחבר לשיטתו )סנ"ט(.

כיון שהוא שותף
סמ"ע :לפי הרמ"א )ס( אף בלא שותף פסק שלשוכר
יש דינא דבר מצרא והוא קודם לאחר )כל שלא קדמו
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קע"ה :אחים שרצו לחלוק ,וכל דיני דבר מצרא.

קעה  -סב

 .1השכיר ביתו לאחד ואחר כך מכרה לו  -אין בו
המצר יכול להוציא מידו.
 .2הגה :ב"י :מעשה בא לידי  ,היה בית וחנות זה על זה ושכרן )השכירן( לשנים ואחר כך בא
למכרם  -כל אחד מצרן לשלו ולמה שהוא דר בו.

 .1רמב"ם:

שכירות אין בו דינא דבר מצרא.

ה"ה – וכ"ש ממשכון שכתב הרמב"ם :הממשכן
מקום ואח"כ מכרו לזה שממושכן בידו אין בו דינא
דבר מצרא.

.2

שהוא דר בו

ש"ך :ב"י – אפילו קנה חברו חלקו ,מסלקו אידך
מחלקו.
וסותר למ"ש סכ"ג שאין השוכר מסלק לאחר ? ויש
לישב בדוחק.
ערוה"ש :שנים ששכרו בית /שדה בשותפות ,ואחד
מהם רוצה להשכיר חלקו לאחר ושותפו רוצה לזכות
בו מדינא דבר מצרא – הדין עמו.

ב"י :משמע שמפרש דברי הרמב"ם בשכירות,
√שאם השכיר ביתו לאחד ואחר כך מכרה לו  -אין בו
המצר יכול להוציא מידו.
וק"ו הוא ,ומה משכונא שאינו דר בו ואינה קנויה לו
אם קדם וקנה זכה ,שכירות שגר בתוכה וקנויה לו
)שכירות ליומא ממכר( לא כ"ש שאם קדם זכה.
משמע שאף הרא"ש יודה לזה ששכירות ממכר
ליומא.
ולפ"ז :למ"ד שבעל משכונא מוציא מיד מה שמכרה
לו ,ה"ה שוכר מיד מי שמכרו לו.

קעה  -סג

 .1השכיר ביתו לאחד ואחר כך מכרה לאחר ,אפילו
אינו בן המצר  -אין השוכר יכול להוציאו מידו.
 .2הגה :רשב"א בת' :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 )לפי שמכר בגופו של קרקע(.
ואם לא מכר רק לשנים קצובים )שאין כאן מכירת קרקע אלא חייב בעלמא(  -אינו אלא כמוכר חוב
בעלמא שאין בו מצרנות )ב"י בשם הרשב"א(.

.1

ב"י:

אין השוכר יכול לעכב בעל השדה למוכרו לאחר.
כ"כ ה"ה)העיטור(.
לאפוקי המרדכי – דס"ל שהממשכן )המלוה( מוציא
מיד הלוקח.

מי שהשכיר ביתו לאחד ואח"כ מכרו

לאחר ,והשוכר רוצה לזכות בקניית הבית מדינא דבר
מצרא ?
לכאורה נראה מנמ"י שאף אם מכרה לאחר השוכר
מוציא מידו מדינא דבר מצרא.

וקי"ל :כשטית ה"ה)רשב"א( –
א .כיון שהם רוב מניין ורוב בניין.
ב .הלוקח מוחזק.
ג .אפילו בספק אין הלוקח מסתלק אלא בראיה
ברורה.

√מ"מ ה"ה)רשב"א( – כשם שאין בעל מצר
מעכב המלוה כך אין המלוה מעכב בעל השדה
למכור לאחר.
כ"כ הר"ן ונמ"י – כיון דשכירות לומדים ממשכנתא
תו ָר ֶת ָך
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קע"ה :אחים שרצו לחלוק ,וכל דיני דבר מצרא.

א .קרקע תחת יד המלוה והוא המוחזק ,והלוקח
שקנה צריך להביא ראיה.
ב .יותר יש לסמוך על המרדכי ,רא"ש והטור
שפסקו שמלוה יכול לסלק הלוקח.

.1

מ"מ כשבאים יחד לקנות שותף קודם ,לפי
שיש לו חלק בקרקע.
 איש ואישה שיש להם בית ומת האיש – האישה
קודמת ליטול הבית בפרעון כתובתה.
ערוה"ש :סיכום דינא דבר מצרא בשכירות
א .לעניין הבית או השדה הסמוכה לה :
המחבר)ס( – אין בשכירות דין מצרנות כלל ,ואם
קנאה השוכר ,המצרן יכול לסלקו .וכ"ש אם קנאה
אחר אין השוכר יכול לסלקו.
הרמ"א)ס( – אם קנאה השוכר אין המצרן מסלקו.
ב .לעניין הבית/השדה השכור
אם מכרה לאחר
למחבר – אין השוכר מסלקו.
לרמ"א – אפילו מכרה למצרן השוכר מסלקו,
דשוכר יפה כוחו ממצרן.
מכרה לשוכר – לכו"ע אין המצרן מסלקו.
ג .דין המשכיר עצמו עדיף מהשוכר לעניין הבית
הסמוך ,ואף אם קדם השוכר וקנאה המשכיר
מסלקו.
ערוה"ש :לעניין השכרת הבית/השדה
א .ראובן רוצה להשכיר בתי והמצרן גם רוצה
לשכור.
למחבר – אין למצרן עדיפות
לרמ"א – הדין עם המצרן ,דכיון ששכירות ממכר
ליומא ובמכירה יש דינא דבר מצרא .אפילו כבר
השכיר לאחר המצרן מסלקו.
ב .נגמר זמן שכירות הראשון ורוצה להשכירו
לאחר ,שוכר ראשון קודם )מדין מצרן( לכו"ע
)ט"ז( .ובתנאי שבני הבית של הראשון לא
מרובים מהחדש שבא לשוכרה.

אין השוכר יכול להוציאה

סמ"ע :כיון ששכירות ומשכנתא דין א' להם א"כ
לפמ"ש הרמ"א )נז( אפילו קדם המצרן וקנאה הממשכן
מוציאה מידו .ה"ה נמי שהשוכר מוציאה מידו.
והמחבר כתב כן לשיטתו שם.
כ"כ נתיבות.
ופ"ת)שער משפט( – והרש"ל כתב להדיא שאף
במשכונא יכול המלוה לסלק המצרן ,דבשכירות אינו
כן ,ואפילו מכרה המשכיר לאחרים אין השוכר מסלק
הלוקח .כ"כ הש"ך )רש"ל(.
כ"פ הב"ח )כ"ד הרמ"א( – ומספק לא מוציאים.
פ"ת)שבו"י( :סיכום פרטי דיני שכירות משכונא
כיון שיש ספק אם שכירות דינו כמשכונא הרי ש –
 מכר המשכיר לאחר אין השוכר מסלק הלוקח
שיכול הלוקח לומר קי"ל שאין בשכירות דינא
דבר מצרא.
מ"מ לכתחילה שבאו לוקח ושוכר יחד – שוכר
קודם
 שוכר ומצרן שבאים יחד  -מצרן קודם ,שהוא
ודאי יש בו דינא דבר מצרא משא"כ בשכירות
שיש מחלוקת.
 קדם שוכר וקנאו אין המצרן מסלקו ,שיאמר קי"ל
שיש דינא דבר מצרא בשכירות
 משכיר רוצה להשכיר אחר זמנו של ראשון לאחר
 אין הראשון יכול עכב ,כיון שאף בקרקע שלבעה"ב יכול לומר שני נוח לי יותר מהראשון.
 בעל משכונא שקנה – שותף לא מעכבו,
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קע"ו :השיתוף כיצד מתקיים ,וכיצד נוהגים וכיצד נפרדים ,ואם מת אחד מהם.

סימן קעו :השיתוף כיצד מתקיים ,וכיצד נוהגים
וכיצד נפרדים ,ואם מת אחד מהם.

ובו נא

סעיפים ) ב"ב :מב .כתובות :צג ,צד .ב"ק :יא ,קב .ב"מ :לא ,סט ,קה .סנהדרין :סג(

קעו  -א

 .1רמב"ם :השותפים שבאו להשתתף  -אין השיתוף
נגמר בדיבור לומר שאם אמר "בואו ונשתתף יחד בכך וכך" ,שלא יוכלו
לחזור בהם ,ואינו מתקיים אלא בקנין.
א.וכיון שצריך קנין כל דבר ודבר לפי קניינו מתקיים שיתופו ,לפיכך:
המטבע שאינו נקנה בחליפין )כמ"ש בסימן ר"ג( אין השיתוף מתקיים בו בקנין,
שאפילו קנו מיד שניהם שיביא כל אחד מעותיו וישתתף בהם וכתבו
שטר על זה והעידו עדים  -אינו מועיל.
ב.אלא צריך שיביא כל אחד מעותיו ויטילו מעות שניהם בכיס אחד
ויגביהו שניהם הכיס.
 .2ויש מי שאומר  -שהוא הדין אם משך כל אחד מעותיו של חבירו
מהני.
 .3ואפילו לא עשו לא זה ולא זה ,אלא נשתתפו והתחילו לישא וליתן
בעסק השיתוף לקנות או למכור  -יש מי שאומר דמהני.
 .4הגה  -ד"מ)מרדכי( :מי שהלוה לחבירו מעות ואחר כך אמר ליה יהיו בידיך למחצית שכר
ונאנסו בידו )כיון שבאמירה לא נעשו שותפים( – חייב בכל האונסים כמו בתחילה ,דלא נסתלק
משמירתן בדיבור בעלמא.

.2

סמ"ע :פירוש בדרך שקונה אחד מחברו :הגבהה,
משיכה ,חליפין וכו' כמ"ש בסימן קצז ואילך.

הטור :ונראה שה"ה אם כ"א משך מעות חברו

דמהני.

.3

טור:

וכתב ע"ז שטר
סמ"ע)ע"ש( :ה"ד שכתב סתם פלוני ופלוני

ואפילו לא עשו לא זה ולא זה ,אלא

נשתתפו והתחילו לישא וליתן בעסק השיתוף לקנות
או למכור  -יש מי שאומר דמהני.

.1

השתתפו בקניין ,אבל אם כתבו שקיבלו עליהם
להשתתף בחרם ושבועה דאורייתא – לא יכולים לחזור
בהם.
והט"ז – לא ידעתי איך עונש חרם ושבועה מקיים
הקניין ,אלא נ"ל שאם כתב בלשון חיוב – מהני,
שנתחייב כ"א לחברו ,שיעבד גופו בשטר .אבל בלא
חיוב ושיעבוד גופו אף שכתוב בו שבועה – אינו קניין

אין השיתוף נגמר בדיבור

סמ"ע :דהוא אמינא כיון דצייתי אהדדי גמרי ומקני
אהדדי – קמ"ל דלא.

א.

לפי קנינו
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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בממון שלו לא מהני להבא ויוכלו לחזור) ,אבל מה
שכבר התעסקו לא יכולים לחזור(.
והט"ז :חולק על הסמ"ע ,אפילו לא עירבו מעותיהם
קודם ,כל שהתחילו לישא וליתן לצורך השותפות אין
יכולים לחזור אפילו להבא.
פ"ת)שיבת ציון( :וצריכים ששניהם יתחילו
להתעסק ,שאם רק אחד התחיל להתעסק אף שכבר
עירבו מעותיהם לא מהני רק לשעבר שכבר זכו שניהם
ולא להבא ששניהם יכולים לחזור.

לשותפות.
כ"פ נתיבות ,ערוה"ש.

לפי קניינו מתקיים שיתופו
נתיבות :פרישה – לפי הרמב"ם אם לא נגמר בקניין,
אפילו מה שהרוויחו כבר יכולים לחזור.
ולא נ"ל – אין יכולים לחזור ברווחים שכבר הרוויחו
ויש לחברו חלק ברווח ובהפסד .דלא גרע ממי שאמר
לשליח לקנות להם סחורה ביחד שאם כבר קנה לא
יכולים לחזור בהם )קפג/ד( .שבהתחילו לישא וליתן
אף הרמב"ם מודה דמהני.

נשתתפו והתחילו
ש"ך :פירוש אפילו לא קיבלו בק"ס מהני.
ואם נשתתפו שעירבו מעותיהם ולא התחילו לישא
וליתן לא מהני אף שקיבלו קניין ,דקניין המטבע לא
מעלה ולא מוריד.
] כלומר :צריכים להשתתף ולהתחיל לשאת ולתת [.
ערוה"ש :ואם הביאו פירותיהם ועירבו יחד יהיו
שוות שלא ניכר של מי כ"א – מהני לעניין שותפות אף
שלעניין קניין עירוב לא מהני .אבל במעות לא מהני
עירוב צריך משיכה או הגבהה.

ב .ויגביהו שניהם
נתיבות :לפי הרמב"ם אם משכו המטלטלים מהני
שלא יוכלו לחזור אף להבא.
וקשה :שפסק הרמב"ם שבדבר שלא בא לעולם לא
קנה החפץ ,ולכן גם לא חל קניינו על גופו ,א"כ גם
בשותפים מאי מהני משיכת מטלטלים שלא יוכלו
לחזור להבא הרי לא חל קניין על גופו להבא ?
ונ"ל שהרמב"ם ס"ל שכ"א הוי שכיר של חברו וכמו
בפועל שאם משך כלי אומנותו מהני שלא יוכל לחזור
בו ,ה"נ השותפים במעות או מטלטלים שעוסק בהם
להרוויח הוי ככלי אומנותו ולא יוכלו לחזור.

.2

יהיו בידך למחצית שכר
.4
נתיבות :ואם היו המעות מזומנות ביד לוה ורצה

ה"ה אם משך כ"א מעות חברו.

להחזירם למלוה לפרעון ,וא"ל המלוה יהיו בידך
למחצית שכר – נפטר מאונסים.

סמ"ע :פירוש שמשך מעות חברו לשם שותפות ,ולא
שכ"א משך מעות חברו שיהיו שלו שא"כ הוי חליפין
דלא מהני במעות.
ט"ז :בדבר שדרכו להגביה אם משך לא מהני.
כ"פ הנתיבות.

.3

דלא נסתלק משמירתן בדיבור.
נתיבות :דווקא שנאנסו המעות בידו קודם שקנה,
אבל אם כבר קנה הסחורה לשם שותפות האחריות
לאמצע.
ואם המלוה טוען אפשר שעדיין לא קנה – אין לו עליו
אלא חרם סתם.

נשתתפו והתחילו לישא וליתן

סמ"ע :ר"ל שנשתתפו בהנחת ממונם שעירבום
והתחילו לישא וליתן ,שאז לא יוכלו לחזור אף להבא.
משא"כ כשלא הניחו ועירבו ממונם ,אלא כ"א קנה

קעו  -ב

 .1הכל לשון רמב"ם :נשתתפו בשאר מטלטלין ,כיון
שקנאו מידם שיביא זה חביתו של יין וזה כדו של דבש והרי נשתתפו
בהם  -נעשו שותפים בהם.
א .וכן אם ערבו פירותיהם או ששכרו מקום בשותפות ,והניח זה כדו וזה
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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חביתו שנשתתפו בהם  -הרי אלו שותפים בהם.
 .2כללו של דבר :בכל הדרכים שקונה הלוקח ,באותן הדרכים עצמם
קונין השותפים זה מזה הממון המוטל ביניהם להשתתף בו.
1א .עירבו פירותיהם
סמ"ע :עירב פירות אף בלא קניין סגי )לאפוקי כסף

והנתיבות – אין הפרש בין קניית כולו או חלקו.
ולכן נ"ל שדוקא בחצר השותפים שיש לכ"א רשות
להניח אין קונים זמ"ז.
וטעמו – כיון שיש לו רשות להניח ,מיד שהניח התברר
הדבר שחלק זה בחצר שלו לגמרי ,מש"ה אין השני
יכול לקנות ממנו.
משא"כ בחצרות שקנו בשותפות שלא יניחו בו רק
הדברים המשותפים ,כשמניח השותף דבר שאינו
בשותפות לא זוכה במקום ,ונשאר המקום עדיין של
שותפות וקונה המקום לשני מדין שותף.
ומחנ"א מתרץ – אם היה מונח כבר קודם במקום
השותפות אינו קונה ,אבל הביא חפץ מביתו והניחו שם
קנה ,כיון שיש שינוי רשות להוציאו מרשות לרשות.
מ"מ הנתיבות  -חולק על תירץ המחנ"א .

משנה(.
וטעמו – כ"א נוח לו בפירותיו ,ואלו שערבו פירותיהם
עד שלא ניכר איזהו של זה מחשב קניין לעניין
שותפות.
ול"ד לעירוב מעותיו שצריך בנוסף הגבהה ,דמטבע אין
הקפדה בין מטבע שלו לשל חברו ,שהכל מין מטבע
)ולכן לא אמרו שהקנו אחד לשני(.
וגם בחבית של יין ודבש לא שייך עירוב ולכן צריך
בנוסף קניין או שכירות מקום.

או ששכרו מקום בשותפות
קצה"ח :וקשה ,הרי קי"ל )ב"ב פד (:מה שחצר
השותפים קונים זמ"ז דווקא במודד והניח לתוך קופתו,
הלא"ה אינו קונה ?
ואפשר – מה שחצר השותפים לא קונים בו דווקא
כשקונה כולו אבל אם קונים זמ"ז להיות שותפים מהני,
וצ"ע.

קעו  -ג11

.1

רמב"ם:

האומנים שנשתתפו באומנות ,אע"פ שקנו

מידם אינם שותפים.
כיצד :שני חייטים או שני אורגים שהתנו ביניהם שכל שייקח זה וזה
במלאכתו יהיה ביניהם בשוה  -אין כאן שותפות כלל ,שאין מקנה דבר
שלא בא לעולם.
.2הגה :ויש אומרים שיכולים להקנות זה לזה ,אפילו בדבר שלא בא לעולם
והרא"ש ותשו' רשב"א וב"י בשם עיטור(.
 .3ויש אומרים  -דאפילו קנין אינם צריכים ,אלא כל מה שמתנים זה עם זה מתקיים ,אפילו
באמירה בעלמא.
א .ואינן יכולים לחזור בהן כל זמן השותפות שהתנו )ש"ך – אפילו במה שירוויח להבא( )מרדכי והגהות
מיימוני וב"י בשם הר"ן(.
ב.ויש חולקין ואומרים  -שיכולין לחזור בהן לענין מה שירוויחו אחר כך ,אבל לא לענין מה
שהרוויחו כבר ,ואין נאמנין לומר שכבר חזרו בהן )נ"י פ"ק דב"ב וריב"ש סי' תעו בשם הרמב"ן והרשב"א(.
)טור בשם הראב"ד

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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 .4וכל זה בשנים שנשתתפו זה עם זה ועוסקין שניהם בשותפות וכל אחד יתן לחבירו מה
שירוויח 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 )מרדכי והג"א(.

.1

רמב"ם:

כדאמרינן ב"מ)יב (:שכרו ללקט מציאות מציאתו
לבעה"ב )ואע"פ שלא בא לעולם(.
ועוד דאמרינן :רשאים חמרים להתנות בניהם שמי
שמעבד חמור בני השיירה יעמידו לו חמור אחר.
כ"ד המרדכי – השותפים מתנים ומהני .דבההיא
הנאה ששומעים א' לשני גמרי ומקנו אהדדי .לאפוקי
הרמב"ם שמצריך להטיל מעות כיס.

האומנים שנשתתפו באומנות,

אע"פ שקנו מידם אינם שותפים.
כיצד :שני חייטים או שני אורגים שהתנו ביניהם שכל
שייקח זה וזה במלאכתו יהיה ביניהם בשוה  -אין כאן
שותפות כלל ,שאין מקנה דבר שלא בא לעולם.
כ"ד הרמב"ן – ביו שהתנו על מה שירוויחו באומנות,
בין אם התנו על מה שירווחו במשא ומתן )ולא היו
אומנים( – יכולים לחזור בהם.

.2

והראב"ד

לעניין לחזור מכאן ולהבא
א.מרדכי

– השיגו ,רבותיי הורו שאדם יכול

להקנות את עצמו בקניין כמו עבדים ,וכשם שיכול
לומר "קדשו ידי לעושיהם".
כ"ד הרשב"א בת' ,רא"ש בת' ,ב"י)העיטור בשם רבנו
משולם(.

כ"כ הגמ"י.
ב.והר"ן – כיון שדינם כשכירים זל"ז יכול לחזור
מכאן ולהבא כמו שפועל יכול לחזור בו אף בחצי
היום.

ב"י :כוונת הראב"ד ,כמו שעבד משתעבד לעשות
מלאכות אף שלא באו לעולם כיון שגופו בעולם.
ואפשר שהרמב"ם ס"ל – דשאני עבד שמשעבד גופו
בהדיא.
ומה שהשווה הראב"ד ל "קדשו ידי לעושיהם" ,ל"ד
ששם מדובר שמקדיש מעשי ידיו ומדין נדר נגעו בה
)ולכם החמירו( משאכ"כ.
מהרי"ק :לפי הראב"ד תנאי מועיל אפילו בלא קניין,
וה"מ על העבר אבל על העתיד יכול לחזור ,ומה
שהצריך קניין היינו כדי שלא יוכל לחזור בו אף
להבא.

.3

והר"ן

ב"י :אף לרמב"ם שמצריך קניין כמו במקח וממכר
ה"מ בתחילת השותפות ,אבל כשעשו קניין המועיל
בתחילה אז אח"כ כל מה שמתנים איזה פרטים סגי
בדיבור בעלמא.

.4

הגמ"י:

ראובן מסר מנה לשמעון בשותפות

ע"מ ששמעון יתעסק למחצית שכר על כל רווח
שיבוא לשמעון אף ממציאה ,והסכים ראובן בפני
עדים – לא קנה ראובן כיון שלא היה קניין.
ובתה"ד – ודוקא במחצית שכר שאין מתעסק אלא
אחד מהם ,אבל אם שניהם מתעסקים וכ"א נותן
לחברו מחצית הרווח – מהני.
כ"כ הג"א.

– שנים שלושה טבחים שהתנו שכל מה

שישתכרו באומנותם יהא לאמצע מהני )אף בלא קניין(
כיון שנעשו שכירים זל"ז )ובפועל א"צ קניין אלא
התחלת העבודה(.

וכן במשא ומתן אם אמרו כל מקח שיבוא לידנו נהיה
שותפים בו מהני ,שכ"א זוכה לעצמו ולחברו.
וכ"ד ר"ת – שאף קניין א"צ כלל אפילו דבר שלא בא
לעולם ,אלא במה שמתנים זע"ז מתקיים באמירה,
דבההיא הנאה שמשעבדים זל"ז גמרי ומשתעבדים
למשך כל השותפות.
כ"כ ר' משולם ,העיטור ומהר"מ.
כ"כ נמ"י ,מהרי"ק.
כ"כ הגמ"י – אף שאין אדם מקנה דבר שלא בא
לעולם כאן נעשו כ"א שכיר ופועל לחברו.
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

– התנאי מהני וא"א לחזור עד זמן

שהתנו בניהם )ששותפים ל"ד לפועל אלא לקבלן שלא
יכול לחזור בו באמצע היום(.

העיטור :שנים שהטילו לכיס כ"א מנה והתנו בניהם
שיתוף עד זמן פלוני בכל מה שיזמנו להם משמים בין
מציאה בין כל דבר – מהני .אף שהוא דבר שלא בא
לעולם .דבאותה הנאה שסמכו אחד על השני גמרו ומקנו.

הקדמה
.0
נתיבות :שיטות הפוסקים בענייני קניין שותפות.
א .שיטת הרמב"ם

4

דבר שלא בא לעולם מהני משיכת מטלטלים ואז
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בעתיד(.
א .בלא קניין חולק על הרמב"ם בתרתי.
בשאר שותפים )לא אומנים( שהתחילו לשאת
א.
ולתת:
לרמב"ם – לא יכול לחזור אף לעתיד ,ול"ד לפועל.
לרשב"א – כיון שדמי לפועל יכול לחזור על העתיד.
באומנים:
ב.
לרמב"ם – יכול לחזור בו אף על העבר.
לרשב"א – כיון שדמי לפועל יכול לחזור על העתיד.

לא יוכלו לחזור אף בעתיד ,ול"ד לפועל שיכול לחזור
בו כיון ששניהם מתעסקים ,ואין שם עבד על אף אחד
מהם.
 דבר שלא בא לעולם ,כגון אומנים ,אפילו קניין
לא מהני ויכולים לחזור אף על העבר ,דדמי לפירות
דקל שיכול לחזור בו אף שבא לעולם.

ב .שיטת הראב"ד
 קניין סודר מהני אף על דבר שלא בא לעולם,
שהקניין חל על הגוף הידיים למעשה ידיהם ,כמו בדקל
לפירות ,וממילא ל"ד לפועל ,ואין יכול לחזור אף
בעתיד.
 בלא קניין לא ראינו דעתו.

ד .שיטת הרמב"ן
 דבר שלא בא לעולם ס"ל כהרמב"ם דלא מהני
קניין )לא על העבר ולא על העתיד(.
 דבר שבא לעולם ס"ל כהרשב"א

ג .שיטת הרשב"א

 בק"ס ס"ל כהראב"ד )שאין יכול לחזור אף
==================================================================
סיכום :נסמן  V -חוזר X ,אינו חוזר

רמב"ם
ראב"ד

רשב"א
רמב"ן
נתיבות:
להלכה

] .[1דבר שבא לעולם
בלא בקניין
בקניין
 Xכשהתחילו לשאת ולתת
X
?
X
מהרי"ק
על העבר – X
על העתיד – V
על העבר – X
X
על העתיד – V
על העבר – X
X
על העתיד – V
על העבר – X
X
על העתיד – V

] .[2דבר שלא בא לעולם )אומנים(
בלא בקניין
בקניין
בקניין
בקניין
?
X
מהרי"ק
על העבר – X
על העתיד – V
על העבר – X
X
על העתיד – V
V
V
X

על העבר – X
על העתיד – V

נתיבות :טעם ההלכה
] .[1דבר שבא לעולם
 בק"ס או משיכה במטלטלים קניין גמור הוא ולא יכול לחזור בו אף להבא בלא קניין רק שהתחילו לשאת ולתת לרמב"ן והרשב"א יכול לחזור להבא אבל על העבר אינו חוזר.] .[2אומנים )דבר שלא בא לעולם(
 בקניין אין יכול לחזור בו אף להבא )לאפוקי הרמב"ם והרמב"ן שיחידים הם(. -ועל העבר אין יכולים לחזור אף בלא קניין.

 .1שאין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם
ש"ך :משמע שאף על מה שהרוויחו יכול לחזור ,שכן
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

הדין בדבר שלא בא לעולם שאף שבא לעולם אח"כ
יכולים לחזור )ב"מ סו :כר"ת(.
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.2

קע"ו :השיתוף כיצד מתקיים ,וכיצד נוהגים וכיצד נפרדים ,ואם מת אחד מהם.

והוא תימה ,שהרי עיקר הטעם "אגב דבעי לקנות גמרי
ומקני" וא"כ למה צריך בכלל קניין חליפין ,נאמר
"אגב דבעי לקנות הפרה גמרי ומקני החמור" ?
וי"ל שטעם זה )גמרי ומקני( נכון כשאי אפשר להקנות
בדרכים אחרות כמו דבר שלא בא לעולם ,אבל אם
אפשר באחד מדרכי קניין לא מהני אלא בקניין )ול"א
גמרי ומקני אהדדי(.

יכולים להקנות זל"ז )ראב"ד(.

סמ"ע :דכיון שגופם בעולם והקניין חל על גופם
שכ"א שעבד נפשו לחברו לעשות במלאכה.
כ"פ להלכה הנתיבות – בקניין בכל גוונא לא יכול
לחזור בו ,ובלא קניין על העבר לא יכול לחזור ועל
הבא יכול לחזור בו ]כמהרי"ק בדעת הראב"ד[.

דיכולין להקנות ...אף דשב"ל

לחזור – מה שהרוויחו אח"כ

ב.
ש"ך )ע"פ תיקון הנתיבות( :על מה שכבר הרוויחו

פ"ת :ת' הרדב"ז – ראובן ושמעון אומנים נשתתפו
באומנות וקנו מידם )דמהני לפי הראב"ד( ,אח"כ אמר
ראובן לשמעון "אני מוחל לך השותפות" והסכים
שמעון ולא קנו .אח"כ נתחרט ראובן ואומר שמעון
כבר מחלת ומחילה א"צ קניין.
תשובה :הדין עם ראובן דלא מהני כאן מחילה –
 מה שמחילה אינה צריכה קניין דווקא במחילת
ממון או מחילת שותפות ממון כגון שהטיל לכיס אחד
ונשתעבד הממון לשותפות .אבל בשותפות של אומנים
שהרווח עדיין לא בא לעולם ומה דמהני מדין פועל
ופועל דומה לעבד ובעבד קי"ל שעבד לא זוכה בגופו
באמירה לבד )שהבעלים אמרו לו הרי אתה לעצמך,
דהוי כמחילה של שעבוד( .ג"כ לא זכה שמעון במחילה
באמירה לבד ,כמו בפועל אא"כ קנו מידו על המחילה.
ומה שפועל חוזר באמצע היום היינו בלא קניין.
והנה
 מה שפשוט לרדב"ז שבפועל לא מהני מחילה
)כמו עבד עברי( פסק כת' מהר"ם והרשב"א שכתבו
כן .אך הרמ"א)שלג( – ס"ל שאף אמירה לפעול "לך
מעמי" מהני .כ"כ הש"ך
 ומ"ש שפועל חזור באמצע היום דווקא בלא קניין
פסק כהריטב"א .אך הש"ך פסק – שאף בקניין חוזר.
 אומנם באומנים בלא"ה לא שייך לדמות לפועל
כיון ששניהם עסוקים ואין שם עבד על אף אחד מהם.
לדינא :אם מהני מחילה בלא קניין צ"ע.

.3

א"א לחזור אף שלא היה קניין ,ועל העתיד בקניין א"א
לחזור ובלא קניין יכול לחזור.
כלומר:
על העתיד
על העבר
סיכום:
בלא קניין
בקניין

מה שהרוויחו אח"כ
נתיבות :ה"ד קודם שנטל הרווח אחד מהשני )היינו
קודם שעלה הרווח בשותפות כלל( אבל אם כבר חילקו
הרווח של אחד בניהם שוב לא יכולים לחזור אף על
הרווח העתיד.
וטעמו  -שלא מסתבר שאם ראובן הרוויח בחודש
הראשון מנה ושמעון לא הרוויח כלל ,והחודש השני
נזדמן לשמעון מלאכה שירוויח בה מנה ויאמר שמעון
אני חוזר בי .נמצא מנה של ראובן מתחלק ומה
שהרוויח שמעון לא מתחלק !
אלא כל שהגיע לרווח שוב אין יכולים לחזור בהם עד
זמן שקבעו.
]לכאורה אם זה טעמו ,הרי יכול שמעון לומר אני חוזר
בי ואת הרווח שלקחתי ממך אחזיר לך ,שהרי יתכן
ששמעון הרווח הרבה יותר ממנה [.

ואינו נקנה אלא בקניין גמור
פ"ת)ת' בית דוד( :אם הבטיח למישהו שכר

אפילו קניין א"צ

שישתוק באיזה עסק והלה שתק ,אם לא היה קניין ולא
השלשת מעות רק דברים בעלמא – אינו כלום.
 ולא דמי לשכירות פועלים דלא בעי קניין ,דשאניפועלים שהשכר הוא עבור עשיית מלאכה משאכ"כ
שהשכר הוא עבור אי עשייה.
 ראיה לדבר כתובות )פא (:אותו שנפל לו יבמהורצה אחיו לפסלה לו ע"י שיתן לה גט .א"ל אם בגלל
ירושת נכסי האח שנפטר אתן לך חלק בירושה אל

סמ"ע :כיון דסמכי אהדדי גמרי ומקני אהדדי.
ש"ך :קאי גם על שאר שותפים שמטילים לכיס וכ"ש
הוא מאומנים שהיא דבר שלא בא לעולם.
נתיבות – משמע מהש"ך שלדעה זו אף שנשתתפו
במטלטלים )חבית יין ודבש( תיכף שדיברו נעשו
שותפים בלא קניין.
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

לא חוזר
לא חוזר

חוזר
לא חוזר
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לוה ,ולא מהני אא"כ יחזיר המעות ויחזור ויקבלם
בתורת עיסקא ואז אם נאנס חייב רק על חצי המלוה
ופטור על חצי הקרן.

תיתן גט – אינו חייב לתת לו.
ערוה"ש :הלוה לחברו מעות ולאחר זמן א"ל יהיו
בידך למחצית שכרו ונאנסו מידו  -חייב באונסין כמו

קעו  -ג

22
רמב"ם :אבל אם היו לוקחים ] החייטים – תוספת הסמ"ע [ הבגדים
עצמם ותופרים אותם ומוכרים ,או לוקחים האורגים השתי והערב ממעותיהם ואורגים
ומוכרים ,ונשתתפו במעות שלוקחים בו – הרי אלו שותפים וכל מה שירוויחו בשכר מלאכתן
ומשאם ומתנם הרי אלו לאמצע.
לוקחים הבגדים

כל מה שהרוויחו ,,,לאמצע

סמ"ע :אם אומנותם בכל שרגילים לקנות במעותיהם
הבגדים אף שעכשיו לא לקחו עדיין הבגדים ועירבום,
כיון שנשתתפו במעות ועירבום יחד – מהני ,ולא מיקרי
דשב"ל כיון שהבגדים מצויים לקנות בשוק.
ודוקא אם אומנותם לקבל שכר על תפירת הבגדים
שמביאים להם בעלי בתים ,בזה )לא?( מהני קניין.

קעו  -ד

.1

רמב"ם:

ש"ך :קמ"ל שאף להבא אין יכולים לחזור ,אבל
לשעבר אף בלא קניין אין יכולים לחזור.
ערוה"ש :לפי הרמב"ם אין השותפות רק מה שקנו
ממעות השותפים אבל אם אחד קנה בהקפה או ממעות
שלא נתערבו בשותפות שייך לו לבדו.

שותפים ששמו פירותיהם ונשתתפו בהם -

יש להן אונאה זה על זה.
 .2עירבו פירות בלא שומא ומכרום ונשאו בדמיהם  -הרי אלו מחשבים
הפירות כמה היו שווים בעת שנשתתפו ומחשבים השכר או ההפסד.

.1

לישא וליתן – אף שנתבטל קניין המטלטלים מ"מ
השותפות קיימות רק שמחויב להשלים המעות.
אבל אם קניין השותפות היה ע"י קניין מטלטלים –
כיון שהקניין בטל אף השותפות בטלה.

שותפים ששמו

סמ"ע :פירוש ששמו קודם שהניחו בשותפות וחשבו
שהניחו כ"א שווה לחברו ואח"כ התברר שטעו – יש
בו הונאה .וקמ"ל שאף שכתוב "כי תמכרו או קנו אל
תונו" וכאן אינו מכר וקניין – קמ"ל כיון שראינו
שדקדקו להניח בשווה הו"ל כמכר.

.2

סמ"ע :קמ"ל שאף שעיברו סתם ולא באו בחשבון
רק לאחר זמן – אפ"ה ל"א שמחלו זל"ז )ויחלקו( אלא
מחשבים כמו שהניחו.

יש להם אונאה
נתיבות :ואם היתה האונאה יתר על שתות ,אז:

ומחשבים השכר או ההפסד.
סמ"ע :כדלקמן ס"ה.

אם היה קניין של שותפות קניין אחר ,כגון שהתחילו

קעו  -ה

עירבו פירותיהם בלא שומא

 .1השותפין שהטילו לכיס זה מנה וזה מאתים וזה

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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 300ונתעסקו כולם בממון סתם ופיחתו או הותירו  -השכר או הפחת
ביניהם בשוה לפי מנינם לא לפי המעות.
 .2ואפילו לקחו שור לטביחה שאילו טבחוהו היה נוטל כל אחד מבשרו
לפי מעותיו ,אם מכרוהו חי ופחתו או הותירו  -השכר או הפחת לאמצע.
 .3במה דברים אמורים :כשנשאו ונתנו במעות שנשתתפו בהם ,אבל אם
המעות קיימים ועדיין לא הוציאו אותם ופחתו או הותירו מחמת המטבע
ששינה המלך או אנשי המדינה – חולקין השכר או ההפסד לפי המעות.
א ).הטור – וכל שכן אם נשתתפו בפירות ועדיין הן בעין שנוטלים לפי מעותיהן (.

 .4רמב"ם :ואם התנו ביניהם  -הכל לפי תנאם בין ברווח בין בהפסד.

.1

כתובות)צג:(.

ולבעל העיטור – לקחו לחרישה בכל גוונא חולקים
בשוה אף ששחטוהו.
לקחו לחרישה ומכרוה חי – גם חולקים בשווה/לפי
מעות.
לקחוה לשחיטה ושחטוהו – חולקים לפי המעות.

אמר שמואל – שנים שהטילו

לכיס ,זה מנה וזה מאתיים – השכר לאמצע.

פרש"י :השכר

.2

לאמצע – חולקים בשווה.

שם)צג :(:אמר רבה

– דווקא שקנו שור

.3

לחרישה ועומד לחרישה )שאז השכר לאמצע( .אבל
קנו שור לחרישה ועומד לשחיטה כ"א נוטל הרווח
לפי מעותיו ]שנעשה כמי שלקח כ"א בשלו ונתעברו יחד

פיחתו  -כך חולקים.
ולא מיירי שפחתו או הותירו ממש )ע"י התעסקות(

שכ"א נוטל לפי מעותיו[.

ורב המנונא

אלא הותירו בזוזי חדתי ,פיחתו באסתירא דצוציתא.

– אפילו שור לחרישה ועומד לשחיטה

פרש"י :זוזי חדתי – הטילו שניהם זוזים ונשאו
ונתנו בהם עד שנעשו חדשים ויוצאים בהוצאה
)שנתייקרו מחמת עצמם( ולכן נוטלים לפי מעות.

הרווח לאמצע.
שור לחרישה – שלקחו שור
פרש"י:
בשותפות כדי לחרוש בו ,ואין חלקו של זה מועיל בלי
חלקו של זה ,הילכך חולקים בשווה )שהרי שניהם

איסתרא דצוציתא – שנפסלה המטבע ואינה
יוצאת שעכשיו שוה רק כדי לתת על המכה,
שההפסד לפי מעות שכ"א נוטל מעותיו שהרי הם
בעין ,אבל הפסידו במשא ומתן ההפסד לאמצע.

משקיעים בחרישה בשווה(.

אבל לקחו שור לשחיטה ושבח הבשר ושחטוהו
ומתחלק לפי אבריו – יטול כ"א לפי מעותיו.

סיכום הדעות

.1

לפי הרא"ש – אפילו לקחו לשחיטה ושחטוהו ,וכן
בכל מיני סחורות אם נשתתפו סתם מתחלקות
בשווה .כ"ד רש"י.

השכר או הפחת – בשווה.

סמ"ע :ה"ד שקנו שור בשותפות ומכרוה חי שאז
בעודו חי החלקים מצורפים יחד וא"א לזה בלא זה,
ולכן חולקים בשווה.
אבל כששחטוהו ומכרו בשרו או חלקו בניהם שאין
החתיכות צריכות זל"ז ועומדים לחלק – מש"ה חולקים
לפי מעותיהם.
ואפילו לקחוהו מתחילה לצורך שחיטה אם מכרוהו חי
חולקים בשווה ,שהולכים לפי הסוף ולא לפי מה
שחשבו כשלקחוהו.
ול"ד שור אלא ה"ה כל סחורה שאינה עומדת לחלק
אלא למוכרה יחד אז חלק המועט נתערב במרובה ושוה

√לרי"ף והרמב"ם – אם שחטוהו בכל גוונא
חולקים לפי המעות )אפילו קנו לחרישה(  ,ואם מכרוהו
חי בכל גוונא שכר לאמצע אף שקנו לשחיטה.
הרי"ף בשערים – כל שנתעסקו בו במה שהתנו
מראש חולקים בשווה ,כיון שכך פירשו בשעת
השותפות.
אבל אם שינו לעסוק בדבר אחר שלא התנו מראש –
נוטל כ"א לפי מעותיו.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

)שם( :תנן

– וכן ג' שהטילו לכיס ,הותירו או

8

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

הלכות חלוקת שותפות
סימן

קע"ו :השיתוף כיצד מתקיים ,וכיצד נוהגים וכיצד נפרדים ,ואם מת אחד מהם.

לו.
וזוהי דעת המחבר ,רי"ף והרמב"ם לאחד הפירושים.
לאפוקי הע"ש שכתב – טעם החולקים בשווה משום
דהו"ל להתנות שיחלקו ברווח וההפסד לפי מעותיהם,
וכל שלא התנו אמרינן שזה שהטיל הרבה ידע בחברו
שהוא חריף ביותר והיתה דעתו שיחלקו בשווה.
וזה אינו שטעם זה כתבו התו"ס והרא"ש לשיטתם
דס"ל שאף ששחטו מחלקים בשווה ,אבל לא שייך
לשיטת הרי"ף שחולקים רק שמכרו חי.
לפי מניינם )בשווה(
נתיבות :ישנם שני סיבות שחולקים בשווה ולא לפי
מעותיהם :
לפי טעם הסמ"ע – כאשר א"א לחלק לזה בלא זה.
לפי טעם הירושלמי – כאשר לא התנו אחרת בתחילת
השותפות ,אומרים נכנסו ע"ד שיחלקו בשווה.
ולכן :אם מתקיים א' מהסיבות חולקים בשווה )בזה
הוא מתרץ את כל הקושיות(.
לפיכך:
 נשתתפו לעסוק בסחורה ולטרוח במכירתה –
השכר לאמצע ,כיון שבעל המועט חייב לטרוח כמו
בעל המרובה בשווה .ואפילו קנו שור לפטמו ולשחטו
כיון שהטרחה מוטלת על שניהם בשווה חולקים בשווה
)ע"פ הירושלמי(.
 רווח שעלה לאחר זמן החלוקה ,כיון ששוב אין
עליהם יותר לטרוח מחלקים לפי מעותיהם )ע"פ
הירושלמי(.
 התחילו לישא וליתן על קביעות זמן ,ושוב שינו
דעתם להפסיק בעסק זה ולהתחיל בעסק אחר )באותה
סחורה(:
כל שלא התחילו בעסק אחר  -מחלקים הרווח לפי
מעותיהם )שהרי אין עליהם לטרוח  ,ע"פ הירושלמי(.
ואם התחילו כבר בעסק אחר – השכר לאמצע )דשוב
נתחייבו לעסוק בשוה(.
 רווח והפסד שעלה על מעות או ממון שהוא בעין
מה שהניחו בתחילה בשותפות  -לפי המעות.
 סחורה שהחלקים מצורפים וא"א לחלק לקבל
הרווח עד שימכרו שני החלקים )שור לחרישה,
מרגלית( אף לאחר זמן החלוקה ,או כששינו – לאמצע
)לפי טעם הסמ"ע( ,ואפילו ברווח על המעות שהניחו
בעין.
 קנו שור לשחיטה לחלק אבריו מיד ,או כל דבר
שאחד לא משועבד לטרוח עבור חברו – חולקים הרווח
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

לפי מעותיהם .ואפילו קנו שור לחרישה שזה חורש בו
ב' ימים וזה יום א' – הרווח לפי מעותיהם )לפי
הירושלמי(.
מ"מ אם מכרו השור החי שלא היה אפשר בלי מכירת
שני החלקים – הרווח לאמצע.
 עלה הרווח בעוד היה השכר לפי מעות ,ואח"כ
מכרוהו הכל יחד )כשא"א לחלק( והרוויחו – הרי רווח
ראשון חולקים לפי מעותיהם ורווח שני לאמצע.
 קנו שור לחרישה והרוויחו שהרווח לאמצע,
אח"כ טבחוהו והיה בו היזק ועכשיו ההיזק לפי
מעותיהם .מ"מ תחילה משלמים ההיזק מהכל )השור +
מה ששבח( ורק אח"כ מחלקים הרווח ,לפי שהרווח
שהיה בתחילה נשתעבד לקרן ,ולכן משלמים הנזק מכל
הקרן.
 קנו קרקע שאין בה דין חלוקה לעצמם ,ואח"כ
מכרוהו והרוויחו – הרווח לפי מעותיהם כל שאין
הרווח מחמת טורח ההתעסקות בשותפות )שדוקא
כשיש טורח ההתעסקות נשתעבד בעל המועט להתעסק
כמו בעל המרובה(.
 וכ"ז כשהשתתפו לדעת ,אבל השתתפו שלא
לדעת כגון בכור ופשוט שירשו שור לחרישה  -הרווח
לפי מעותיהם  ,אף כשא"א לחלק כשהם מצורפים.

אפילו לקחו שור לטביחה
.2
דרישה :סיכום שיטות הראשונים
א .רא"ש ,ר"י והטור :אפילו לקחו לטביחה וטבחו,
או שלקחו פירות הראויים להתחלק – לעולם חולקים
בשווה.
אא"כ לקח כ"א במעותיו שור או סחורה ועירבו אותם
יחד שאז כ"א נוטל לפי מעותיו.
ב .הרי"ף והרמב"ם לפי מה שפירשם הרא"ש:
לעולם הולכים אחר סוף השותפות.
שאם טבחוהו ואפילו לקחוהו לחרישה ,וכ"ש פירות
שראויים לחלוק – חולקים לפי מעותיהם.
ואם מכרוהו חי אף שלקחו לטביחה – חולקים בשווה,
ה"ה לקחו סחורה שאינה ראויה להיחלק חולקים
בשווה .כ"כ המחבר.
ג .הרי"ף והרמב"ם ע"פ פירוש הר"ן :שור
שטבחוהו חולקים לפי מעות ,אבל פירות אף שראויים
לחלק – חולקים בשווה כשיטת הרא"ש ]שהרי"ף
והרא"ש חולקים רק בשור ולא בסחורה הראויה
לחלק[.
ד .הרי"ף בשערים :כל שנתעסקו במה שהתנו
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 .3פיתחו או התירו מחמת המטבע – לפי
מעותיהם
סמ"ע :שפירות ודאי עומדים לחלוק מתחילה ועד

מתחילה אפילו שור לטביחה וטבחוהו – חולקים
בשווה ,כיון שכך פירשו בשעת השותפות.
אבל אם שינו מתנאם הראשון – חולקים לפי מעות ,אף
שלקחוהו לטביחה ונמלכו לחרישה.
כ"כ הרמ"א )ו(.
ה .רש"י בעה"ט :הכל הולך אחר שעת לקיחה:
אם לקחו לחרישה – חולקים בשווה אף שטבחוהו.
אם לקחו לטביחה – חולקים לפי מעות אף שמכרוהו
חי.
וסחורה :
אם ראויה לחלק – חולקים לפי המעות אפילו מכרו חי.
ואם אינה ראויה לחלק – חולקים בשוה.
ואם בשעת לקיחה היתה ראויה לחלק ובשעת מכירה
אינה ראויה או איפכא – היינו דין שור לחרישה.
ופסק הב"י – כהרי"ף והרמב"ם )ב(.
והרמ"א)ו( – הביא דברי הרי"ף בשערים.

סוף ,לכן יטול כ"א לפי מעותיו ברווח ובהפסד.
ש"ך – וכאן לכו"ע חולקים לפי מעותיהם שלא נחלקו
רמב"ם והרי"ף עם הר"י והרא"ש אלא כשלקחו במעות
פירות בשותפות.
והנתיבות – קשה עמ"ש הסמ"ע ,לפ"ז אם השתתפו
במעות או פירות שאינן שווים ועלה רק סוג א' הוי רק
בעל אותו סוג שיעלה יקבל כל הרווח ולא לפי מעות
ומלשון המחבר שלא חילק בכה"ג נוטלים הרווח באופן
יחסי לפי מעות ההשקעה ?
ולכן נ"ל :שגם הסמ"ע מודה שאף שהרווח היה על
חלק זה חולקים באופן יחסי לפי המעות )ולא הכל
לאחד(.
וטעמו – מיד שמשכו המעות או הפירות לשותפות
נקנה לו בשל חברו לפי מעותיו ונעשה שלו לרווח
ולהפסד ,מ"מ לא נקנה לו שיחלקו ברווחים שרק רווח
שעולה מחמת טירחא של שניהם חולקים בשווה אבל
בלא טירחא חולקים לפי המעות שהרי אף אם היה
בביתו ג"כ היה הרווח.
מ"מ פ"ת )ת' מו"ה רוטנבורג( – אף שכתבו
הפוסקים סתמא שהרווח על דבר שבעין חולקים לפי
המעות ,מיירי שהטילו מטבעות מאותו סוג והרווח על
כל המעות בשווה.
אבל אם הטילו כ"א מטבע שונה והרווח היה על סוג
מטבע אחד – הרי הוא לו לבדו ולא לפי המעות.

ומכרוהו חי
ט"ז :תימה על הרמ"א שלא הזכיר דעת הר"י
והרא"ש שאפילו קנו לטביחה וטבחוהו גם הוי לאמצע,
דכיון שלא התנו מתחילה אומדנא דמוכח שהתכוונו
לחלוק בשווה.
פ"ת – וכ"מ דעת הש"ך לפסוק כהר"י והרא"ש.
מ"מ חת"ס – אין להוציא ממון נגד דעת הר"י והרא"ש.
ובת' שב הכהן – אף בפירות ובסחורות שראויות לחלק
אם קנו בשותפות השכר לאמצע ,אבל אם קנו סחורה
ע"מ לחלק וה"ה שור לטביחה לחלק הבשר חולקים
לפי מעותיהם.
וערוה"ש – וי"ל שאין מחלוקת בין הרמב"ם והרא"ש
ולכן לא הזכיר הרמ"א שיטת הרא"ש.
שאף לרמב"ם – אם קנו שור ושחטוהו ע"מ למכור
הבשר הוי להתעסק והשכר לאמצע ,ורק אם קנוהו
לחלוק בניהם מתחלק לפי מעות.
והרא"ש – מיירי ששחטוהו ע"מ למכור לכן השכר
לאמצע.
אבל בב"י והאחרונים פירשו דעת הרמב"ם והרי"ף
באופן אחר:
רק בסחורה שא"א לחלקה ,כגון שלקחו אבן טובה
שבמעות של אחד א"א לקנותה כמו שור לחרישה לפי
שא"א לקנות פחות משור שלם והוצרכו אחד לשני –
אז חולקים לאמצע.
אבל סחורה שאפשר חלקה כמו תבואה או פירות וכל
דבר שאפשר להפרידו השכר לפי המעות.
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

ועדיין הם בעין
נתיבות :אף אם עלה הרווח כשהם בעין אם עלה
בגלל ששני החלקים יחד ,וזה בלא זה לא היה עולה,
כגון שנותנים רווח רק כשמוכרים הכל יחד – השכר
לאמצע.

נוטלים לפי מעותיהם
נתיבות :קנו קרקע בשותפות זה במנה וזה במאתיים
ואח"כ מכרו והרוויחו:
אם קנו לא ע"ד להרוויח – הרווח לפי המעות.
ואם קנו ע"ד למכור ולהרוויח – הרווח לאמצע.
פ"ת :פרטי דינים נוספים
 קנו במטבע סחורה ,ומכרו וקבלו מעות ונפחת:
מהשו"ע משמע – הפחת או הרווח בשווה.
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בית אפרים :כן המנהג אם הטילו זה מנה וזה מאתיים
וכשבאים לחלוק עלה או ירד המטבע כ"א נוטל מה
שהניח.
וטעמו )זולת הטעם הנ"ל( – שסך מאה שזה הניח יותר
הוי כהילוה לתוך השותפות ,והמלוה נוטל מטבע
שהניח אף שנשתנה.
 ואם לקחו במטבעות אלו מטבעות אחרות )של
מדינה אחרת( ושונה מטבע זו  -כשחולקים שמים
מטבע החדשה לפי המטבע המקורים וכ"א נוטל חלקו
)כפי שהניח( לפי שדין מטבעות חדשות כסחורה
והשאר חולקים בשווה.

כ"כ בהדיא הרמ"ה – אם קנו סחורה במעות וחזרו
ומכרו וקבלו דמים חדשים ונעשו זולים ,השכר
וההפסד לאמצע ,שמעות אלו אחרים הם.
אומנם ת' בית אפרים – תימה ,וכוונת הרמ"ה שבשעה
שקנו הסחורה הוזלו או הוקרו המעות ,אבל אם אחר
שמכרו הסחורה וקבלו המעות אז הוזלו המעות פשוט
שחולקים לפי מעותיהם ,שמעות עומדות לחלק .וכ"ד
המחבר.
וכ"ד רש"י ותו"ס בהדיא – שחולקים לפי המעות אף
שאלו מעות אחרים.
וכ"ד הריטב"א ושלטי גיבורים.

קעו  -ו

 .1הרמ"ה ,ת' הרמב"ן :יש מי שאומר  -דהני מילי בגוף
הממון שנשתתפו ,אבל להשתעבד לשלם מביתו לא ,כגון :אם נשתתפו
זה במנה וזה במאתיים ונפסד הכל )שאז כ"א צריך להפסיד  - (150לא אמרינן
שישלם בעל המנה לבעל המאתיים חמישים מביתו.
 .2יש מי שאומר  -שאם עלה בו רווח אחר שהגיע זמן חלוקה שקבעו -
נוטלים לפי המעות.

.3
.1

) והוא הדין אם שינו ממה שהתנו בתחילה  -נוטלים לפי מעותיהן

לפי מעותיהם ] שאיך יעלה על הדעת שאם השביחו
השור במנה לטבחיה וטבחוהו חולקים לפי מעות זה
 1/10וזה  ,9/10ועכשיו אם מכרוהו חי בדינר יותר
יחלקו בשווה? [.
ושם השינוי )שכתב הרמ"א( מסתבר שהרווח שעלה
לפני השינוי לאמצע ומכאן ואילך לפי מעות.
וכן קנו שור לחרישה ונטלו שכר  10זהובים וחלקו
בשווה .אח"כ טבחוהו והיה להם היזק  10זהובים
מהקרן וטבחוהו הדין שחולקים לפי מעותיהם ואינו
מגיע למועט חלק קטן – מסתבר שתחילה לוקחים כל
הרווח לכסות ההפסד )דרווחא לקרנא משתעבד(.
ובזה איירי בסימן צ"ג שכבר נטלו הרווח ועתה טוען
זה שהיה הפסד בקרן וממילא מחויב להחזיר לו הרווח
שכבר נטל ,וע"ז פסק שאינו נאמן ליטול בשבועה רק
בעדים או שיודה לו חברו על ההפסד.
וערוה"ש – ומה שלא משלם מביתו ה"ד שנשתתפו
לסחור רק במעות המזומן שלהם ולא בהקפה ,שאז
ודאי דעת בעל המנה להפסיד עד מנה ולא יותר.

לא אמרינן שישלם ,,,מביתו

קשה :שו"ע)צג/יג( בשם הרמב"ם – אין ראובן נאמן
בשבועתו ליטול מביתו של שמעון כששמעון לא יודע
מההיזק.
משמע אם שמעון יודע הזיקו אף משלם מביתו ,וכאן
בשם הרמ"ה – בכל גוונא אינו משלם מביתו?
ש"ך)ב"ח( – כאן מיירי בהפסד שלא בא מחמת משא
ומתן ולכן אינו משלם מביתו ,ובסימן צ"ג מיירי
שההפסד בא מחמת מו"מ ולכן אינו משלם מביתו.
והט"ז – אף שבסימן צ"ג פסק כהרמב"ם מ"מ דעת
המחבר כמו שפסק כאן שהוא עיקר לדינא )כהרמ"ה(,
שלא נשתתף ע"ד שישלם מביתו .ובסימן צ"ג בא רק
ללמדנו שאם אין יודע ההיזק אינו נאמן בשבועה ליטול
)ובאמת אף שידע אינו משלם(.
והנתיבות – אם לקחו שור לטביחה ופטמוהו ולבסוף
מכרוהו חי שחולקים ברווח ,ה"מ הרווח שעלה מחמת
המכירה חי ,אבל מה שהשביחו השור לפני המכירה הוי
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

( )ב"י בשם הרי"ף בשערים(.
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אבל אם עשו מסחרם הרבה יותר ממעותיהם )(300
והיה הפסד – ההפסד לאמצע ואף ישלם בעל המנה
מביתו ,דסברו וקיבלו שיפסידו מבתיהם כיון שנתעסקו
ביותר .ובסימן צ"ג מיירי שנתעסקו ביותר ממעותיהם
לכן אם שמעון יודע מההיזק משלם אף מביתו.
פ"ת :כששותף א' נתן כל המעות
ת' שבו"י :ראובן ושמעון נשתתפו וראובן נתן כל
המעות והתנו שיחלקו הרווח ומההפסד לא הזכירו,
ועתה נמצא הפסד רב ,כיצד יחלקו?
תשובה :לפי הב"ח )לעיל( אם הפחת מחמת מו"מ צריך
לשלם אף מביתו )כמון בצ"ג( ורק אם נאנס ע"י גויים
פטור מלשלם מביתו ובה מיירי הרמ"ה )כאן(.
ועוד אף הרמ"ה לא מיירי )שאינו משלם מביתו( דווקא
ששניהם נשתתפו במעות ואז לא מפסיד השותף רק מה
שהניח בשותפות ולא מביתו.
אבל אם לא הניח כלום רק בשביל התעסקותו מקבל
חצי הרווח ,גם בפחות משלם חצי נזק ,ואם יודע
שנפחת ישלם אף מביתו )אף לרמ"ה(.
פ"ת – משמע דווקא ששמעון יודע מהפחת שאל"כ אין
נאמן ראובן בשבועתו ליטול.
אולם שב יעקב – ס"ל בכה"ג נשבע ראובן ונוטל )אף
ששמעון לא יודע מההיזק(.
שהקשה על הרמב"ם – הרי שותף דינו כיורד ברשות,
וכל המוציא ברשות נשבע ונוטל )כמ"ש הרמ"א צג/ג(,
ולמה כאן לא ישבע השותף שהיה נזק ויטול ?
ותירץ – כיון שהטילו כ"א סך לשותפות לא הרשהו
אלא על ממון השותפות ולא יותר שיוציא מביתו.
ולפ"ז אם א' לא הטיל לשותפות כלום ברור שכוונתו
שאם חברו ישבע ישלם אף בביתו )שהרי לא השקיע
בשוטפות כלל(.
כ"מ מהרדב"ז.
והתומים – חלק עליו ,ל"ד למוציא הוצאות ברשות
ששם ירד ע"ד להוציא הוצאות רק ספק אם מעט אם
רב ולכן נשבע ונוטל .משאכ"כ בשותפות דעתם על
הרווח ולא על ההפסד ,וכוונתם שישלם הפחת כשהלה
יברר בעדים ולא ע"פ שבועה.
ואף הרדב"ז לא אמרו אלא לסניף.

קעו  -ז

.1

הרמ"ה:

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

וקצה"ח – להלכה כתומים והרדב"ז )כשאחד נתן כל
המעות נאמן בשבועה על ההפסד( ולא מטעמם אלא
מטעם אחר.
כיון שאחד נתן כל המעות הוי עיסקא למחצית שכר
והפסד ,חצי מלוה וחצי פקדון ,על חלק המלוה חייב
השני אף באונס ולכן נשבע הנותן על הנזק ונוטל.
שדוקא שכ"א הטיל לכיס שאין כאן מלוה אלא שכ"א
נשתעבד לחצי שכר והפסד ,לכן כשאינו יודע מההזיק
אומר איני יודע אם התחייבתי ואין השותף נשבע ונוטל
)כמו ב צ"ג(.

לא ישלם מביתו
פ"ת)נו"ב( :ראובן תבע משותפו היזק בדבש
השותפות  120זהובים .טען שותפו :
א .אמת שהיה נזק אבל מי אומר שהיה .120
ב .אתה גרמת ההיזק ,שאמר פלוני שבא אליך סוחר
ולא מכרת לו ואח"כ הפסדת וראובן מכחיש לפלוני.
ורצה השואל לפסוק :שהדין אם ראובן ,כיון ששותפו
מודה על ההפסד וטענת שהיה לו למכור לסוחר אין בה
ממש.
ואינו נראה אם בא להוציא מביתו של השותף )ולא
ממעות שהטילו לשותפות( אינו יכול אפילו היו עדים
על ההפסד שהיא מחלוקת ולדעת הראב"ד והמ"ב אין
השותף משתעבד לשלם מביתו.
ואף ממעות השותפים אם אין לו עדים על ההפסד לא
יכול ליטול.
ובתח"ס – מסכים לדעת הב"ח והש"ך שאם ההפסד
בא מחמת מו"מ חייב השותף לשלם אף מביתו.
מ"מ קשה להוציא ע"ס זה ממון אחרי שהפרישה והט"ז
והנו"ב לא חילקו כהב"ח וס"ל שבכה"ג א"א להוציא
מהשותף.

.3

ה"ה אם שינו

סמ"ע :אף שהסכימו יחד על השינוי כל שלא התחילו
בעסק החדש הו"ל כשלא נשתתפו יחד וכ"א קנה בשלו
)לפי מעותיהם(.
ערוה"ש – אבל אם התחילו לשאת ולתת בעסק החדש
השכר לאמצע.

ויש מי שאומר שאם נגנבו או אבדו חולקין
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לפי המעות )כיון שלא נשתנה גוף הממון(.
.2הגה :ראובן שהיה לו חוב ,ואומר לשמעון שיסייע לו בגביית החוב ויהיה לו שליש הרווח
וכן עשו ואח"כ קנו סחורה  -הוו להו כב' שהטילו לכיס שהרי יש לשמעון חלק ברווח )ב"י בשם
הרשב"ץ(.
א.ודוקא שקנו אח"כ הסחורה ביחד אדעתא דשותפות ,אבל אם ראובן הוא הקונה ושמעון
סייעו  -אין לו ברווח כלום שהרי לא נדר לו רק חלק בגביית החוב ולא במה שהרוויח אחר כך
ואין צריך ליתן לו רק כמה שנותנין למסייע לחבירו )ב"י וד"ע(.
.3מרדכי :ראובן ושמעון שנשתתפו להלוות לעכו"ם וראובן נתן לו חלקו ,ואח"כ אמר העכו"ם
שאין צריך יותר ,ואמר ראובן לשמעון שיתן לו חלקו למה שהלוה ,ושמעון דחה אותו ליתנם
ובתוך כך נפטר  -אפילו הכי זכו יורשיו בחלק הרווח ,דהרי לא מחל לראובן )רק דחה אותו בכמה
ימים( ,אבל אם אמר שמעון שלא יתן חלקו  -אז שינה בענין השותפות ואבד חלקו מן הרווח
)מרדכי פרק מי שהיה נשוי(.
א .וע"ל סימן זה סעיף מ"א.

.2רשב"ץ:

חולקים לפי מעות.

ראובן אמר לשמעון תעמוד איתי וכל

חוב שאגבה מפלוני אתן לך שליש ,וגבו  4והרוויחו
עד  .7על הרווח הוי כשנים שהטילו לכיס שחולקים
בשווה.

סמ"ע :וטעמו – כיון שלא נשתנו המעות ממה שהיו
הו"ל כנתיקרו או ניפחתו בעודן בעין כמו שנתבאר
ס"ו.

ב"י – ואינו נ"ל שהרי לא בתורת שותף ירד עמו
לשאר רווחים ,ול"ד לשנים שהטילו לכיס ,שכאן לא
שם שום דבר בקרן .לפיכך יטול משאר רווחים כפועל
בטל.

לפי מעות.
ערוה"ש :י"א שכל שהרווח אינו מחמת ההתעסקות,
כגון שקנו קרקע בזול ומכרוה ביוקר ,אף שבלא מעות
של המועט לא יכלו לקנות – הרווח לפי המעות
)נתיבות(.
וכן מ"ש הרווח לאמצע דווקא שנשתתפו מרצון אבל
שותפים שנעשו בהכרח כגון בכור ופשוט שירשו
מאביהם והיה רווח – הרווח לפי המעות ,כיון שלא
נשתתפו מרצון.

א.וד"מ – ותימה ,למה לא הניח בקרן ,הרי שליש
הגבייה זכה בו מיד והוי קרן שלו.
מ"מ נראה שאם לא קנה אח"כ הסחורה ביחד
בתורת שותפות אלא רק סייע ודאי אין לו חלק ברווח
אלא כפועל המסייע ,אבל אם קנו הסחורה יחד
לצורך שניהם הוי כשנים שהטילו לכיס שחולקים
ברווחים.

.1

.2

סמ"ע :שמעון סייע לראובן בגביית החוב ד' זהובים
והיה בו ריבית )רווח( ג' זהובים ונמצא לשמעון הרווח
שליש ,ולכן שמעון מקבל ) 1שליש ברווח( וראובן
 .2+4ואפ"ה נוטלים בשווה במה שהרוויחו אח"כ
בסחורה שקנו ומכרו.
הו"ל כשנים שהטילו לכיס )רשב"ץ(.
והב"ח :דחה דברי הרשב"ץ ,שהרי לא שם שום דבר
בקרן.
והד"מ – הרי שליש הרווח זכה מיד והוי קרן שלו.
וקצה"ח – כהב"י שלא זכה בשליש הרווח ,שהרי –
 ש"ך)רנ"ב( :הבטיח למורשה שליש במה שיוציא

יש מי שאומר

ש"ך :תימה ,למה כתב בשם י"א  ,הרי הוא תוספתא
שלימה )כתובות י/ה(.
והנתיבות – ל"ק,
שהתוספתא מיירי בשנים שהטילו לכיס אחד אך אינם
שותפים )שרק הניחו שם מעותיהם לשמירה(.
והרמ"ה )כאן( מיירי בשני שותפים שדינם בכל הזק
למחצה  ,וקמ"ל הרמ"ה כאן כיון שעדיין הם בעין
מתחלקים לפי מעותיהם.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

ויהיה לו שליש הרווח
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מבעל חוב – לא מהני ,שהוא דבר שלא בא לעולם.
וא"כ כיון שלא זכה ברווח הרי שלא הניח הקרן כלום.
 אף למ"ש שאם הבטיח שליש מחובו זכה ,משום
דשכירות נקנה אף בדיבור אף בדבר שלא בא לעולם
ה"מ שחייב לתת לו )כמ"ש הרמ"א שלב/ד( ,אבל בגוף
החוב לא זכה ,ונמצא שעדיין לא הניח בקרן כלום ,ולכן
קי"ל כהב"י.
והנתיבות – כהרשב"ץ ,שהרי אם אמר לחברו קנה
סחורה במה שאתה חייב לי ויהיה בשותפות וקנה
לשותפות – ודאי קנה המשלח )כמ"ש קפד/ד( ,ואפילו
לא נתן מכיסו כלום לשותפות.
ולכן :אף אם נאמר שלא קנה אותם ג' זהובים רק
שחייב לו וא"ל לקנות לשותפות נקנה לשותפות ולכן
חולקים ברווחים.

.3

השותפות מ"מ כשרוצה מניחו והרווח לעצמו.
אומנם כל זמן שלא דחהו לגמרי אף שדחהו קצת כיון
שלא הטריחו לב"ד עדיין הוא בשותפות והרווח
לאמצע.
אבל א"ל נלך לב"ד אף שיצאו מב"ד ופסקו
שהשותפות קיימת ושמעון צריך לתת חלקו ,כל שלא
נתן שמעון חלקו אין לו ברווח כיון שהטריחו לב"ד
ואנן סהדי שלא רוצה להיות יותר שלוחו כ"ז שלא יתן
המעות.

א .וע"ל סימן זה סעיף מ"א
שו"ע)קעו/מא( :ראובן ושמעון בקש מהם עכו"ם
להלוות לו סך מעות ,ולוי בקש להשתתף עימהם בחוב
ונתרצו.
וקדם ראובן ונתן מחלקו לעכו"ם ד' זקוקים וחצי ,ואמר
העכו"ם 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.
אבל אם אמר תדיר הריני משלם ,אע"ג דדחה אותו
קצת ,כיון דלא אטרחי לב"ד  -קני רווחא וחייב ליתן
ליורשיו:

דחה אותם ליתנם

סמ"ע :פירוש דחה אותו שאין לו עכשיו ויתן לו
אח"כ ,אבל אמר שלא יתן לו חלקו – לא זכה חלקו.

שינה בעניין השותפים
סמ"ע :שדרך השותפים להניח כ"א מעותיו ,וזה
שינה שלא רצה להניח מעותיו.

שלא יתן חלקו ,,,ואבד חלקו ברווח
ערוה"ש)נתיבות( :אף שראובן יכול לכופו לקיים

קעו  -ח

 .1השותפין שומרי שכר הן ,שאם נגנב או נאבד
מהשותפות ברשות אחד מהם חייב באחריותו.
א.במה דברים אמורים :בזמן שכל אחד מתעסק בשותפות זמן ידוע ונגנב
לו בזמן שנתעסק בו.
ב.הגה :ודוקא שהתנו כן מתחילה ,אבל אם אחד אינו מחויב להתעסק רק עושה מנדבת לבו,
אינו חייב בשמירה השותפות ולא הוי רק כשומר חנם )הגהות אלפסי פרק חזקת(.

 .2אבל אם התחילו להתעסק ביחד ,אפילו אם אחר כך נתעסק בו כל
אחד לבדו פטורים ששמירה בבעלים היא ,א).ואם חייב בפשיעה ע' לקמן סוף
סימן רצא(.
א .ואם מתחילה נתעסק בו אחד לבדו ואחר כך נתעסקו בו שניהם ביחד
ונגנב  -הראשון חייב שלא היה השני עמו במלאכתו כשהתחילה
שמירתו ,והשני פטור שהראשון היה עמו במלאכתו כשהתחילה
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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שמירתו.
.3הגה :חלקו השותפות לגמרי ונשאר ביד אחד מהן לפרוע לעכו"ם ,ואבדו או נגנבו ממנו -
אין חבירו חייב לשלם לו ההפסד ,אבל אם נשאר גם כן לשני מן השותפות הוי שמירה
בבעלים וההפסד על שניהם )מהרי"ק שורש קיד(.

.1

ב"ב)מב:(:

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.

אמר שמואל – השותפים

נעשים שומרי שכר זה לזה.
א).שם( :ואמאי ,שמירה בעלים היא ?
א"ר פפא – דא"ל שמור לי היום ואשמור לך מחר.

.3מהרי"ק:

פרשב"ם :שמירה בבעלים היא – שכ"א
משמר מקצת השותפות בביתו ,וקי"ל שמירה
בבעלים פטור ,וכיון שראובן משמר חלק שמעון
כשנגנב חלקו מבית שמעון שמעון פטור שהרי ראובן
עמו במלאכתו.

בהקפה ,והרוויחו וחלקו בניהן הרווח ,ולקחה רבקה
מעות ההקפה להחזיר לגויה ונאבדו – כיון שכבר
חלקו השותפות ולא נשאר עוד שותפות יחד כל
ההפסד על רבקה ,ושרה פטורה לגמרי להחזיר
מהרווח כיון שההפסד הגיע לאחר חלוקה.
מ"מ אם עדיין נשאר חלק מהמטווה או מעות
השותפות ביד שרה – נפטרה רבקה דהוי שמירה
בבעלים )ויחלקו בהפסד(.

שמור לי היום – את הכל חלקי וחלקך ,ואשמור
לך מחר הכל ,כיון שלא שמרו יחד כלל אלא בזאח"ז
ליכא שמירה בבעלים ,הילכך נעשו ש"ש זל"ז
להתחייב.
ב.מרדכי :אומר הר"מ – ל"ד שאמר לו "שמור
לי" אלא אפילו קנו השותפים בסתם ,ולקח אחד מהם
ושמר בסתם וחברו שתק  ,ונגנב או אבד – חייב מדין
ש"ש שזה שומר ואחריו שומר שותפו.

1ב .רק שומר חינם
והש"ך :אף ש"ח לא הוי ,דלא הוי בכלל שמירה ועוד
דהוי שמירה בבעלים.
ונשמטו מהרמ"א דברי התו"ס והרא"ש ושאר גדולי
הפוסקים שאפילו שומר חינם לא הוי.
וכן כתבו עוד הרבה פוסקים.
ופ"ת)תח"ס( – פסק כהרמ"א בראיות –
נעלם מהש"ך דברי הרא"ה בספק שטמ"ק שפסק
כהרמ"א ,ולכן קי"ל כהרמ"א ,ואף "קים לי כהש'ך"
לא יכול לומר.
וכן היה מעשה ראובן ושמעון שלקחו מרגלית
בשותפות וידוע שמי שיש לו מרגלית מרבים להביא לו
מרגליות למכור ,ולכן מיהר ראובן לקחת המרגלית,
לבסוף ביקש שמעון המרגלית כדי למכור ואבד ממנו
ע"י קרע שהיה בכיס .טענו ראובן שאבדה בפשיעה
מהחור שהיה לו בכיס.
שמעון חייב ע"פ פסק הרמ"א ,דבסתם בלא התנה הוי
ש"ח  ,ולכן אצלנו אפילו ש"ש הוי כיון שיש לו הנאה
בשמירתו.
ולא כהש"ך דס"ל שפטור לגמרי ,ואפילו לומר קים לי
כהש"ך לא יכול לומר שכל דברי הש"ך נדחו בראיות.

√ולי נראה – שמאחר שלא א"ל בפירוש לא נעשה
ש"ש ,שיכול לומר אילו היית אומר בפירוש לא הייתי
מוכן לשמור )ולהיות ש"ש( אלא הייתי רק שומר על
חלקי ,או שהייתי נזהר בו יותר ,וכיון שלא פירשת
הרני ש"ח ופטור.
כ"כ ד"מ)הג' אלפסי( – שאם לא התנו מראש ה"ז
שמר מנדבת לבו ועושה לו טובת חינם.

.2

תו"ס:

שמירה בבעלים – כגון שהתחילו

שניהם לשמור יחד ,שבשעה שזה משמר חלק חברו
חברו משמר חלקו.
ואף שאח"כ בשעת האונס אין עמו במלאכתו כיון
שהיה עמו בתחילת שמירה ,שמירה בבעלים מיקרי.
א.שו"ע)רצא/כ"ח( :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 ,אפילו פשע בדבר ששמר
ואבד מחמת הפשיעה הרי זה פטור.
בד"א :כששאל הבעלים או שכרן בעת שנטל החפץ,
או שהיו שאולים או שכורים אצלו מקודם לכן ,כיון

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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ולכן הוי שמירה בבעלים ופטור ,שכתב –
כתב הרמב"ם – אישה ששברה כלים בעת שעשתה
מלאכה בתוך הבית פטורה מדין תקנה.
וכתב הראב"ד – מדינא פטורה דהוי שמירה בבעלים,
שהוא שכור לה בכל שעה.
והקשה המהרי"ט – הרי אינו שכור לה כל שעה?
וי"ל כיון שמתחילת הנישואים שאז נכנסה האישה
בחיוב שמירת הבית באותה שעה היה שכור לה )שהרי
היה איתה בבית( אף שאח"כ כלתה שכירותו מ"מ אחר
שעה ראשונה הולכים והיתה שאלה בבעלים ופטורה
מדינא.
וא"כ גם בשותפים אף שלא נתחייב בשמירה אלא
בהגעת המעות ,כיון שבתחילת השיתוף היה בבעלים
פטור.
והנתיבות – תימה ,כל זמן שלא הגיע מעות הג'באלי
לידם מה בכך שנתחייב בשמירה הרי לא התחילה
השמירה ולא הוי שמירה בבעלים.
וממהרי"ק אין ראיה שהרי בתחילת הנישואין גם
האישה היתה שומרת על הבית והכלים שבתוכו,
משא"כ בשותפים שלא היה שומר כלל.

רק ש"ח
נתיבות :והש"ך פסק שאף ש"ח לא הוי ,ה"מ אם א'
שמר על הכל בנדבה ואז לא הוי שומר כלל ואף שבועה
א"צ.
אבל אם כ"א מתעסק בחציו בביתו )בסתם( הוי ש"ש
זה לזה ורק דהוי שמירה בבעלים .ונ"מ שצריך שבועת
השומרים.

.2

להתעסק יחד

ט"ז :יחד – פירוש בשעה אחת אף שכ"א מתעסק
בביתו שפיר הוי שמירה בבעלים.

להתעסק יחד ,,,כ"א לבדו
נתיבות :דווקא שנתעסקו תחילה בשיתוף בחנות
ואח"כ התנו בשמור לי ואשמור לך בחנות )דלא הוי
אח"כ משיכה חדשה( הרי שמירה הראשונה בבעלים
ממשיכים והם פטורים.
אבל אם נתעסקו כ"א בביתו אף דהוי שמירה בבעלים,
אח"כ שהתנו שישמור כ"א בחודשו ומשכו כ"א כולו
לביתו  ,על החצי הנוסף לא הוי שמירה בבעלים שהרי
היתה משיכה חדשה ועל החצי הראשון הוי שמירה
בבעלים ,ולכן חייב לשלם רביע.
ואם אח"כ הסכימו שרק אחד יעסוק ונגנב ממנו :י"א –
שחייב לשלם לשותפו חצי מחלקו )רביע(  ,שהרי על
החצי ששמר כבר מתחילה היה שמירה בבעלים ופטור,
ועל החצי החדש לא הוי שמירה בבעלים ,לפיכך משלם
לחברו חציו היינו רביע.

.2

נתעסק א' לבדו

ב.
סמ"ע :זו הגרסה הנכונה "נתעסק אחד לבדו".
והטור גורס "נתעסקו בו כ"א לבדו" ,וזה אינו שאם
נתעסקו כ"א לבדו שניהם שווים יחד בחיוב ובפטור
השמירה כשאחר כך עסקו יחד.
כ"כ הש"ך.

הראשון חייב

אפילו אח"כ נתעסקו

סמ"ע :כשנגנב בשעה שנתעסקו שניהם יחד הראשון
חייב לשלם לשני רביע מהסך ,שהרי השמירה מוטלת
על שניהם בשווה אלא שהשני פטור מגנבה מהחצי
שמוטל עליו והראשון חייב על החצי שמוטל עליו,
ומאתו חצי רביע שלו ורביע של חברו .לכן משלם
לחברו רביע.
אבל אם אחר שעסקו יחד נפרדו וחזר הראשון ושמר
חייב לשלם חצי )ולא רביע( ,ואם עסק בו השני פטור
מכלום.
והט"ז – חולק על הסמ"ע ,כיון ששניהם שומרים יחד
אין על אחד לשלם לשני כלום ,שהרי אם גדול וקטן
שומרים יחד )שקטן פטור מתשלומים( האם ישלם גדול
לקטן ! )וכן תמה הש"ך על הסמ"ע(.
אלא כאן מיירי שאם אח"כ חזרו ונתעסקו בזאח"ז

סמ"ע :שמה שפטרה התורה שמירה בבעלים היינו
שהיה עמו במלאכתו בתחילה אף שלא עמו בשעת גנבה
או האונס .אבל אם לא היה עמו בתחילה אף שהיה עמו
בשעת גנבה – אינו פטור.

דשמירה בבעלים הוא
קצה"ח :שנים ששכרו יחד ג'באלי והתנו שכ"א
יעסוק בחודשו ,ובתחילת השותפות היתה שמירה
בבעלים ,כשהגיעו לידם מעות הג'באלי כבר נפסקה
השמירה בבעלים.
ונגנבו המעות בחודשו של א' מהם .האם הולכים לפי
שעת משיכת השומר וכשבאו לידו המעות שוב לא הוי
שמירה בבעלים וחייב ,א"ד לפי תחילת השמירה
אזלינן ואז היתה שמירה בבעלים ופטור?
ונראה ממהרי"ט שהולכים לפי שעת תחילת השמירה
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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עמו עכ"ז לא מיקרי שמירה בבעלים וחייב ראובן
רביע.
אבל מתחילה כ"א שמר לבדו )ראובן לבדו בניסן
שמעון לבדו באייר( אף שבסיוון שכר ראובן את
שמעון לשמור עמו – לא הוי שמירה בבעלים וראובן
משלם רביע לשמעון.

ונגנב בשעה שעוסק ראשון לבד – חייב לשלם הכל,
ואם נגנב בשעה שהשני עוסק לבד – פטור.
אבל כשעוסקים יחד פשוט שאין לאחד על השני כלום.
נתיבות – ולפ"ז צ"ל שעוסקים יחד היינו בחנות
משותף ,אבל אם עוסקים כ"א בחצי בביתו ולוקחו
לביתו ,כשעוסק אח"כ השני לבדו בכולו הוי משיכה
חדשה אצל השני וחייב.
ולכן י"ל שהסמ"ע מיירי שעוסקים יחד היינו כ"א בחצי
בביתו ולכן כשנגנב אצל השני פטור דהוי שמירה
בבעלים ,וכשנגנב מהראשון החצי חייב לשלם חציו,
היינו רביע מהכל.
ולכן :אם נתעסקו יחד שכ"א לקח לבדו החצי ונגנב
אצל שניהם ראשון חייב לשני רביע )כהסמ"ע(.
ואם נתעסקו יחד בחנות משותף אין על הראשון
תשלומים כלל ,ורק אם אח"כ עסקו כ"א לבדו אם נגנב
אצל הראשון חייב לשני ,ואם נגנב מהשני פטור
)כט"ז(.
וכן :אם התנו שמור לי ואשמור לך ,שמר ראובן בניסן
ובאייר שכר שמעון את ראובן שישמור עמו – פטור
שמעון כיון שבתחילת שמירה הוי בבעלים .ואם אח"כ
בחודש אייר )השייך לראובן( שכר ראובן את שמעון

חלקו השותפות ,,,אינו חייב לשלם לו
.3
ההפסד.
והט"ז :תימה ,שהרי עיקר הטעם ששותפים ש"ש
הם ,וא"כ כשנשאר ביד א' לבדו אחר החלוקה שוב
אינם שומרי שכר שהרי אין לו הנאה .אלא ע"כ הוי
שמירה בבעלים ,וצ"ע !
אא"כ נאמר שאותו שנשאר בידו היה מתעסק קודם
השיתוף לבדו ואז לא היה בבעלים בתחילת השמירה.
ערוה"ש)הט"ז( :ראובן שכר סוס משמעון לחודש,
ואחר כמה ימים נשכר לו שמעון עם סוס נוסף
לחודשיים ,ובדרך נגנב הסוס מיד ראובן – ראובן פטור
דהוי שמירה בבעלים .ואף שבתחילה לא היה בבעלים
כיון שאח"כ נוסף זמן השכירות הוי שכירות חדשה
שמבטלת הקודמת שלא היתה בבעלים.

קעו  -ט

 .1אחים שהן שותפים – יכול כל אחד למחות בחבירו
שלא יקנה דבר לעצמו מהשותפות אם לא ינכה אותו מחלקו.
 .2ואם לא מיחו וקנו לעצמם כשבאים לחלוק שמין הבגדים שעליהם
כפי מה שהם שווים בשעת חלוקה ,א.אבל אם כלו לגמרי או אבדו אין
מחשבים אותם להם.
 .3ואם קנו בגדים לנשיהם ולבניהם ולבנותיהם – אין שמין אותם,
א.במה דברים אמורים :בבגדי חול ,אבל בבגדי שבת שמין להם.
 .4וגדול האחים – אף במה שקנה לעצמו אין שמין לו ,אבל לכתחילה
יכולים למחות בו שלא יקנה.
 .5הגה:
המנהג.

.2

רמב"ם

ב"ק)יא:(:

– והוא הדין שאר שותפים שאינן אחין ,מיהו נראה לי דאזלינן בזה אחר
א.הרא"ש :וה"מ שלא כלו הבגדים לגמרי ,אבל
נאבדו ובלו אין מנכים מחלקו ,שמעיקרא מחלו זל"ז.

אמר ר"א – האחים שחלקו

שמים מה שעליהם.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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.1

הרא"ש:

קע"ו :השיתוף כיצד מתקיים ,וכיצד נוהגים וכיצד נפרדים ,ואם מת אחד מהם.

2א .אם כלו לגמרי
סמ"ע :שאמדו חז"ל שמחלו זל"ז שלא מיחו

אבל מתחילה יכולים למחות שלא

יקנה א' מהם מתפיסת הבית אא"כ שיקנו לו מחלקו.

.3

)שם( :ומה שעל בניהם ובנותיהם אין שמין.

לכתחילה.

.4

הרא"ש – שמתביישים להביאם לב"ד ,ומוחלים
זל"ז  .כ"כ רש"י.

סמ"ע :דאמרינן מחלו לו לגמרי כדי שיראה יפה
וישמעו דבריו ,ולכן אף מה שנשאר עליו מחלו.
ש"ך – ונראה שאף בגדי שבת אין שמים לגדול
האחים.
דבשלמא לגבי בניהם אין שמין לפי שמתביישים
להביאם לב"ד לכן בגדי שבת שלא מתביישים שמים
)כמ"ש הרא"ש( .אבל גדול האחים שטעמו שישמעו
דבריו ,טעם זה שייך אף בשבת.
אבל לפי הרמב"ם שהטעם ששמים בגדי שבת לפי
שאין עולה על דעת הבעלים להקנות בגדים מכובדים
כאלו .א"כ אף בגדול שבאחים שמים בגדי שבת
שלהם.
וצ"ע.

א.הרי"ף)ירושלמי( :בגדים נאים של בניהם
ובנותיהם של רגל ושבת – שמים.
הרא"ש – לפי שבגדי שבת אפשר להביאם לב"ד.

.4

)שם(:

גדול האחים

אמר רב פפא – פעמים אף מה

שעליהם אין שמים ,כגון בגדול האחים ,דניח"ל
דלשתמע מלי .
גדול האחים – שעוסק בנכסים
פרש"י:
להכניס ולהוציא ,שנוח לאחים שיתלבש יפה שדבריו
ישמעו.
הרא"ש :אף בגדול האחים אפשר למחות
לכתחילה ,מ"מ כ"ז שלא מיחו מסתמא נוח להם.
ב"י :וכ"ז מיירי שעדיין לא חלקו בנכסים.
כ"ה ברי"ף רמב"ם והרא"ש.

אחר המנהג
.5
ערוה"ש :פירוש שבאחים מסתמא כ"ז שלא מיחו

אחים שהם שותפים

ניזונים ומתפרנסים כאחד אא"כ מיחו או המנהג אחר.
ובשותפים הוי הפוך ,דווקא במקום שיש מנהג
שניזונים ומתפרנים יחד אבל בסתם שאין ידוע המנהג
אינו נוהג כן אף בלא מחאה.

.1

סמ"ע :שהם שותפים בעזבון שהניח להם אביהם
ה"ה בממון שנשתתפו או שאר שותפים כמ"ש הרמ"א.

קעו  -י11
 .1רמב"ם :המשתתף עם חבירו בסתם  -לא ישנה מנהג
המדינה באותה סחורה ,ולא ילך למקום אחר ,ולא ישתתף בה עם
אחרים ,ולא יתעסק בסחורה אחרת ,ולא ימכור בהקפה אלא דבר שדרכו
להימכר תמיד בהקפה.
הגה :ואם התרה בו שלא לעשות אפילו בדבר שדרכו בהקפה חייב לשלם )ב"י בשם העיטור(.
א .היו קצת בני אדם מוכרים בהקפה וקצת אינן מוכרים בהקפה  -לא יקיף בלא דעת חבירו.
ב.מרדכי :וכל שאינו משנה או פושע יעשה בשל חבירו כמו בשלו ,ונוטל מחבירו חלקו במה
שהוציא דכל שותף כיורד ברשות דמי )מרדכי(.
ג.אגודה :בני חבורה האוכלים יחד ואחד אוכל הרבה  -יכולים אחרים לסלקו.

.3רמב"ם :ולא יפקיד ביד אחרים אלא אם כן התנו בתחילה או שיעשה
מדעת חבירו.
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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קע"ו :השיתוף כיצד מתקיים ,וכיצד נוהגים וכיצד נפרדים ,ואם מת אחד מהם.

א.ואם עבר ועשה שלא מדעת חבירו ואחר כך הודיעו והסכים למעשיו
הרי זה פטור ,ואין הדברים האלו צריכים קנין אלא בדברים בלבד.

.1

רמב"ם:

ויש לחלק – במושיב חנווני מיירי שנתחייב לעסוק בכל
מה שימסור לו בעה"ב והוי כפועל של בעה"ב ששכרו
לכל מלאכות ודמי לשותפים בכל עסקיהם והרווח
לאמצע.
ואף בחנות אם הניח רק לעסק מסוים והוא קנה
ממעותיו מעסק אחר )שאף שאסור לכתחילה( הרווח
לעצמו .ולכן ג"כ בשותפים הרווח לעצמו.
] כלומר :דווקא בשותפים על עסק מיוחד הרווח
לעצמו ,אבל שותפים בכל עסקיהם הרווח לאמצע [.

המשתתף עם חבירו בסתם  -לא

ישנה מנהג המדינה באותה סחורה ,ולא ילך למקום
אחר ,ולא ישתתף בה עם אחרים ,ולא יתעסק
בסחורה אחרת ,ולא ימכור בהקפה אלא דבר שדרכו
להימכר תמיד בהקפה.

וכתב העיטור:

גיטין)לא (:ג' פרקים בשנה מוכרים יין,

נ"מ לשותפים.
ש"מ אין שותף יכול למכור בלא דעת חברו ,אלא הכל לפי
מנהג מוכרי העיר ,ואם שינה חייב.

.2

לא יתעסק
סמ"ע :ואם א"צ לטרוח יותר בשביל העיסקא ,כגון
רועה – מותר
כ"פ הנתיבות.

הרא"ש :שטר חוב שהיה לשותפים על אחר,

ואמר א' לשני שהשטר בידו אל תדחה לו זמן
הפרעון ,ועבר על דבריו וזקפו – שמין כמה שווה
שטר זה למכור בשוק עכשיו ,וישלם לחברו.

להימכר תמיד
סמ"ע :לאפוקי אם לפעמים לא מוכרים בהקפה לא
ימכור בהקפה.
נתיבות – פירוש שלפעמים קצת בנ"א אין מוכרים
סחורה זו בהקפה כלל .אבל אם תמיד דרך למכור
סחורה זו לפעמים בהקפה ולפעמים בממון – פטור,
כיון שדרך סחורה זו גם להימכר בהקפה.

א.רי"ו)הגאונים( :אם יש מקצת שמוכרים
בהקפה ומקצת שלא מוכרים בהקפה – אין למכור
על הספק שלא מדעת חברו ,דכל אשראי ספק.
וכנ"ד הרמב"ם שכתב – אלא דבר שדרכו להימכר
תמיד בהקפה.
מהרי"ק :כל המשנה דבר בשותפות דמסתמא חברו
מקפיד עליו  -כל ההפסד שאפשר לתלות מחמת השינוי.

.1

תמיד בהקפה
נתיבות :דבר שדרכו להימכר תמיד בהקפה אף לגוי
פטור.

לא יתעסק בסחורה אחרת

ואם התרה בו ,,,חייב לשלם
.2
נתיבות :ומ"מ כיון שדרכו תמיד בהקפה והלוקח איש

סמ"ע :מדכתב בסי"א" :אבל נשתתף עם אחר בממון
עצמו )אבל הוא לא מתעסק(" ,משמע שהוא עצמו
אפילו בממונו אסור להתעסק )שממעט מלעסוק בעסק
השותפות(.
אבל הש"ך – ול"נ שבסי"א מיירי שאף הוא עצמו
מתעסק ובודאי שלכתחילה אסור אלא מיירי שעבר
ונשתתף ,דלא תימא כיון שנתעסק בסחורה אחרת
נתרשל בעסק זה ולא יהא הרווח לאמצע ,קמ"ל.
נתיבות – כתב הש"ך שאם עבר ונתעסק הרווח
לעצמו ,ודוקא אם שינה במעות השותפות הרווח
לאמצע אבל נתעסק במעות עצמו הרווח לעצמו.
וקשה :והרי הדין שלא יתעסק בסחורה אחרת נלמד
ממושיב חברו בחנות )הרווח לאמצע( ,וכן מדמה
הרמב"ם ?
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

בטוח בעניי ב"ד ,הוי כהגיע זמן סחורה זו למכור ויכול
לחלוק עמו ולומר אקיף חלקי ,ואינו יכול למחות רק
שלא ימכור חלקו בהקפה.

אם התרה בו
ערוה"ש :נ"ל שאין התראה מועילה רק בתחילת
השותפות אבל אח"כ כיון שעשו עסק סתם ודרך
הסחורה להימכר בהקפה – אין יכול למחות ,אא"כ יש
שמוכרים בהקפה ויש המוכרים המזומן.
וכן הדין בהעברת סחורה בימים ונהרות.
וכ"מ מהב"י והגר"א.
והנתיבות פסק – שאף אח"כ יכול למחות על חלקו לא
ליתנה בהפקה או להוליכה בימים.
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קע"ו :השיתוף כיצד מתקיים ,וכיצד נוהגים וכיצד נפרדים ,ואם מת אחד מהם.

ולדינא צ"ע.

אלא בדברים בעלמא

ג .יכולים אחרים לסלקו
פ"ת)ת' כנסת יחזקאל( :מ"מ א"א לתובעו על מה

פ"ת :ת' הרדב"ז – אף סילוק בשותפות נמחל
בדברים בלבד.
ומעשה בראובן ושמעון שנשתתפו כדין לזמן קבוע,
והתנו שגם לאחר הזמן אם ירצה א' מהם לחדש
השותפות לא יוכל חברו לעכב ואף נשבעו ע"ז.
ובתוך הזמן ראובן רצה להפסיק השותפות ונתרצה
שמעון ,ועכשיו חוזר בו ראובן ואומר אף שמחלתי
היינו על שותפות שתוך הזמן אבל אני רוצה לחדש
השותפות שלא עדיף מחלתי מהגיע הזמן שאני יכול
לחדשו.

שאכל כבר ,שכ"ז שלא חילקו כ"א אוכל ברצונו.

ולא יפקיד ביד אחרים
.3
נתיבות :ואם הפקיד לאיש שרגיל השותף השני
להפקיד אצלו ונגנב אצלו – פטור ,מדין שומר שמסר
למי שרגילים הבעלים להפקיד אצלו )כמ"ש רצא/כו(.
אמנם אם בא הזק לעסק מכירת הסחורה – חייב
השותף בהיזק.

הודיעו והסכים

א.
ש"ך :צריך שיסכים בפירוש אבל בשתיקה לא מהני.

תשובה :הדין עם שמעון ,שכיון שמחל ראובן על
השותפות בטל כל השותפות אף של לאחר זמן ,ועדיף
מחילתו מהגעת הזמן ,דאילו בהגיע הזמן הוא רוצה
בשותפות משא"כ כשמחל שבטל כל השותפות.

סמ"ע – ואם קודם שעשה א"ל אני רוצה לעשות כו"כ
ושתק – שתיקה כהודאה ,שסמך על שתיקתו ועשה.

קעו  -י 22רמב"ם :ואם שינה האחד מכל אלו הדברים ,שהלך
למקום שלא היה לו לילך ,או פירש בים ,או שמכר בהקפה ,או נשא ונתן
בסחורה אחרת ,וכן כיוצא באלו הדברים  -כל פחת שיבוא מחמת זה
שעבר חייב לשלם לבדו ,ואם היה שם שכר  -השכר לאמצע.
שכנים דברי ראובן וטענת "איני יודע" של שמעון טענה
גרועה היא.
ועוד שע"י השטר מתברר הכל ,אם השטר שטר עיסקא
הוא הרי העסק מבורר ואין טענה לשמעון ,ואם השטר הוא
שט"ח ואין מפורש בו עיסקא אין ראובן נוטל מהרווח דהוי
ריבית.

ת' הרא"ש :ראובן ושמעון נשתתפו על תנאי שיעסוק
שמעון במיני סחורות שיראה לו ובשאר עסקים ובלבד
שלא ילווה לגויים בריבית .וכשיחלוקו חייב שמעון להביא
מממון השותפות במעות ובסחורה ולא שט"ח של גויים.
בסיום השותפות רוצה שמעון לתת לו גם שט"ח על
יהודים וגויים בלא ריבית ואומר שהם ממה שמכר
בהקפה ,וראובן לא רוצה לקבלם כי לא הרשהו למכור
בהקפה.
תשובה :הדין עם שמעון שלא הוזכר התנאי שלא ימכור
בהקפה ולכן תלוי אם המנהג למכור בהקפה.

ואם שינה האחד
פ"ת :תח"ס – אם שינה אף שהיתה שמירה בבעלים
)שהתחילו לעסוק יחד בתחילה(  -חייב דהוי מזיק
בידיים ולא הוי פשיעה שיהא פטור.
ומדברי הש"ך משמע – שמסתפק אם הוי מזיק כשמכר
בהקפה.
אך מתשובת שב יעקב נראה – כחילוק השני של הש"ך
דהוי מזיק בידיים .והראיה )רצא/כו( – שומר שמסר
לשומר חייב אף שהיתה שמירה בבעלים .וטעמו כתב
הכ"מ – דהוי מזיק בידיים .ה"ה כאן .
כ"ד מל"מ – כל שעשה מעשה הוי מזיק ,ורק שנתרשל
ולא שמר יפה הוי פשיעה.

ת' הרא"ש :יעקב ושמעון בנו נשתתפו בחנות ,לקח
יעקב מעות מראובן להתעסק בחנות בסחורה ידועה ועשה
שטר עליו ועל שמעון .נפטר יעקב וראובן תובע לתת לו
מעותיו וחלקו ברווח.
משיב שמעון איני יודע שיתוף אבי עמך ולכן אפרע לך רק
ההלוואה ולא הרווח.
הביא ראובן עדים שיעקב לקח הממון בתורת עיסקא
להתעסק בחנות.
תשובה :כיון שיעקב ושמעון שותפים בחנות ,והביא ראובן
עדים שהסחורה שמכר ליעקב היא מהסחורות שנמכרות
בחנות וגם השטר נכתב ע"ש יעקב ושמעון ,כל זה מוכיח
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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כ"ד מהרש"ך ,רדב"ז.
כ"ד הב"מ – ומ"מ כיון שדעת הראב"ד וה"ה שמזיק
בשוגג פטור בבעלים ,אפשר שהמוחזק יכול לומר קים
לי כוותייהו.
אולם שער המשפט)ת' הרי"ף( – שותף שמכר
בהקפה אם מתעסקים יחד ההפסד לאמצע ,דקי"ל
פשיעה בבעלים פטור.
פ"ת)שב יעקב( :ראובן ושמעון שותפים .הלך
ראובן ליריד וקנה סחורה ושלחה ביד לוי לביתו קודם
שחזר ,ונאנסה ביד לוי בדרך )שהוא כשומר חינם
שפטור( .
טוען שמעון שכל ההפסד על ראובן ,מי נתן לו רשות
לשלוח ביד לוי .וראובן טוען שעשה טובה לשלוח
הסחורה מוקדם יותר.
הדין עם שמעון מדין שומר שמסר לשומר שאף
בבעלים חייב ,וכ"ש כאן שמיעט בשמירה )שהרי הם
שומרי שכר זל"ז ואילו לוי שומר חינם(.

או שמכר בהקפה
סמ"ע :ה"ה זקף חוב שיש לו לזמן אחר.
ש"ך :ה"ה נשתתף עם אחר והפסיד.

בהקפה ,,,חייב
נתיבות :חייב לפי מחיר שהיה מוכר במזומן.
ערוה"ש – וכן כשהרוויח הזמן לבע"ח ובתוך כך ירד
מצבו ונאבד החוב א"צ לשלם רק כפי שהיה שווה
החוב בזמן הפרעון הראשון.

בהקפה
ערוה"ש :אם דרכו במזומן אף שלפעמים מוכרים גם
בהקפה כיון שרובו במזומן אם מכר בהקפה ונפסד
חייב.

השכר לאמצע
סמ"ע :שהרי במעותיו הרוויח וזה ששינה לא
התכוון לקנות בשינוי לעצמו.
אבל בשינוי יכול לומר חברו :אילו לא שינית לא היה
הפסד.
נתיבות – ואף שיאמר לעצמי אני עושה אינו כלום.

קעו  -יא

קעו  -יא .1 1לפיכך הנותן מעות לחבירו בתורת שותפות ליקח
בהם חטים לסחורה והלך וקנה שעורים ,או לקנות שעורים וקנה חטים,
אם פחתו פחתו לזה שעבר ואם הותירו הותירו לאמצע )וע"ל סי' קפג סה(.
.2הטור :וכן אם הלך ונשתתף עם אחר בממון השותפות  -אם הפסיד
הפסיד לעצמו ואם נשתכר השכר לאמצע.
 .3אבל אם נשתתף עם אחר בממון )של( עצמו  -אם פחתו פחת לעצמו ואם
הרוויח הרווח לעצמו .ואם התנו ביניהם  -הכל לפי התנאי.
1

.1

ב"ק)קב :(.ת"ר

פחתו לשליח ואם הותירו הוא לאמצע.
כ"פ הרמב"ם והרא"ש.

– הנותן מעות לשלוחו

לקחת לו חיטים ולקח שעורים או הפוך :
תני חדא – אם פחתו פחתו לו ואם הותירו הותירו לו.
√תני אידך – אם פחתו פחתו לו ואם הותירו הותירו
לאמצע.

.3

)של( עצמו  -אם פחתו פחת לעצמו ואם הרוויח
הרווח לעצמו.

אמר רבי יוחנן :דעת ר"מ ששינוי קונה )קונה
השליח הכל לעצמו בין לרווח בין להפסד( ,ודעת ר'

ב"י – שאין לו להתעסק בסחורה אחרת מפני
שמתרשל בעסק השותפות וה"א שהרווח לאמצע
קמ"ל שהרווח לעצמו )ומיירי שלא נשתתפו בכל המעות

יהודה ששינו לא קונה .וקי"ל כרבי יהודה.

הרי"ף:

שבידיהם(.

ולכן אם נתן לו בתורת שותפות אם פחתו

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

רמב"ם:

אבל אם נשתתף עם אחר בממון
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פחתו לזה שעבר.
.1
ערוה"ש :ואף שהתעסקו שניהם יחדיו שפטור אף

ולכן אם כוונתו בשינוי היתה לטובה לא הוי מזיק
בידיים ודינו כשפיעה שפטור בבעלים.

מפשיעה ,זה ששינה הוי מזיק בידיים וחייב )מל"מ(.

קעו  -יא
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 .1הגה הרא"ש בתשובה :ראובן ושמעון שהיו שותפין ,היה להן חוב
אצל שר אחד ,שראובן דר תחתיו והוא עשה החוב ,ושמעון טוען שראובן יתבע החוב לפי
שהוא עשאו ,וראובן אומר שמתיירא מן השר שהוא דר תחתיו  -הדין עם ראובן.
א .ועיין לקמן סעיף מ"ז סימן זה.
.2מרדכי :ראובן שהלך ופטר חובות של שמעון חבירו ואומר ששמעון ציוה לו לעשות:
אם אמת ששמעון ציוה לו  -ראובן פטור אע"ג דלא א"ל על מנת לפטור.
א.אבל אם שמעון כופר ויש עדות שהחובות היו שלו וראובן פטרן  -ראובן חייב לשלמן ואינו
נאמן לומר שברשות שמעון עשה מה שעשה.
ב.אבל אם אין לשמעון עדות  -ראובן נאמן במיגו שהיה יכול לומר שהחובות אינן של שמעון
או שהוא לא פטרן )מרדכי פרק החובל בשם מוהר"מ ועיין לקמן סעיף נ(.
חוב אצל שר אחד
.1
נתיבות :מיירי שעשה החוב בידיעת שותפו והלך וגר

שאין אדם מפסיד את שלו בידיים.
אבל אין לו עדים שעדיין חייבים לו נאמן ראובן
)שברשותו פטרם( במיגו דלא פרעתי ,שאין מיגו
במקום חזקה שיתכן שהיו פרועים לכך הרשהו
לפוטרן.
וכ"ה באגודה )מהר"מ( ,ת' מימוני ,רש"ל.

תחת השר אחר ההלוואה )או שנתחדש המורא מהשר
אחר ההלוואה אף שדר קודם הלוואה( שאז פטור.
אבל אם היה דר וירא מהשר קודם הלוואה ודאי הוא
פושע שלא הודיע לחברו שלא יוכל לתובעו ולכן חייב.

2א .ראובן חייב לשלמן
ש"ך :כפי מה שהיו שווים להימכר.
ערוה"ש :ואם לא הודיע כמה היה החוב נשבע

וכל שאין עדים שהחובות לא נפרעו נאמן ראובן לומר
ברשות פטרתי במיגו שלא פטרתי )כשיש עדים
שפטרן( ,מ"מ אם ראובן מודה שאינם פרועים חייב.
אף שראובן חייב מ"מ יכול להשביע לשמעון שלא
ציווהו לפטור )רש"ל(.
] סיכום :דעת הש"ך –
אם יש עדיין עדים שלא נפרע אינו נאמן אף במיגו
)דהוי מיגו במקום חזקה שאין אדם פוטר חובותיו(.
אבל אם אין עדים שלא נפרע נאמן במיגו .וכשאין לו
מיגו )כגון שיש עדים שפטרו( אינו נאמן רק המלוה
נשבע שלא פרע לו הגוי ולא ציווהו לפוטרו [.
נתיבות – וה"ד במלוה בשטר שיש חזקה שלא נפרע
אבל המלוה בע"פ נאמן.
ודוקא שטען שציוהו לפטור החוב בשם השליח )כגון
שבע"ח מכיר השליח שהיה בשעת החוב( שאז לא

ראובן כמה היה ומשלם ,אבל שמעון לא נאמן בשבועה
כמה היה ליטול.
או שהוא לא פטרן )מרדכי(
ב.
ש"ך :משמע אף שיש לשמעון עדים שהחובות שלו
כיון שאין עדות שראובן פטרן נאמן ראובן ששמעון
ציווהו ,במיגו.
וזה אינו.
וגם מ"ש – אם יש לו עדים שהחובות שלו ,מה בכך
שמא נפרעו.
והעולה מהמרדכי :אם יש לשמעון עדים שעדיין
חייבים לו חובות אלו ,אף שאין עדות שראובן פטרו
אין ראובן נאמן שברשות שמעון פטרו,שאין לו מיגו
)שלא פטרתי( דהוי מיגו במקום חזקה ,דאנן סהדי
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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במיגו ולא הוי מיגו במקום חזקה ,שיש פעמים שאדם
מוחל ונותן מתנה ,שהרי במלוה בע"פ שנאמן לוה
לומר מחלת לי במיגו דפרעתי )עה/ז( ול"א חזקה אין
אדם מוחל.
ומ"ש המרדכי כהש"ך ,המרדכי לשיטתו שאף המלוה
בע"פ אינו נאמן לומר מחלת לי במיגו ,ואנן קי"ל
שנאמן במיגו א"כ ג"כ נאמן שציוהו למחול במיגו.

שייך החזקת טובה מלוה למלוה וחזקה אין המלוה
מוחל להפסיד עצמו.
אבל אם טען שציוהו לפטור בשם המלוה ,שאז יש
חזקת טובה של הלוה למלוה יתכן שמחל לו המלוה,
ולכן נאמן השליח במיגו.
ופ"ת)שער המשפט( – העיקר כהרמ"א ,דאף שיש לו
עדות שלא היה פרוע כל שאין עדות שפטרו נאמן

קעו  -יב

 .1רמב"ם :אחד מהשותפים או המתעסק שעשה סחורה
בנבלות וטריפות וכיוצא בהם  -השכר לאמצע ,ואם הפסיד  -הפסיד
לעצמו.
.2הגה :וכן אם גנב או גזל השותף  -צריך לחלוק עם חבירו
ההפסד לעצמו.
א .ודוקא אם הפסיד קודם שנודע לחבירו ,אבל אם חלק הגניבה עם השותף ואחר כך בא
עלילה עליו ,וכן אם קנה גניבה וחלק עם חבירו ובא אחר כך עלילה  -ההפסד גם כן לאמצע,
מאחר שנתרצה למעשיו ואין הדברים צריכין קנין כמו שנתבאר )בסעיף י( )בנימין זאב(.
ב.אבל אם חלקו שאר רווחים ובא עלילה על אחד מן השותפין שלא כדין  -אין חבירו חייב
לסייעו בהפסד )הרא"ש בתשובה( ,ועיין סימן זה סעיף לח וסוף סימן קעז.
.3רשב"א בת' :מי ששכר חבירו לישא וליתן בשלו וכל המציאות שיגיעו לידו יהיו שלו )של
חברו( ,וגבה חובות פרועים מעכו"ם  -הוי בכלל מציאה ,דכל שטר פרוע אינו שוה רק דמי
הנייר .ולכך מי שהחזירו לעכו"ם אינו חייב לשלם לחבירו ,ואפילו לכתחילה נמי שרי.
)הגהות מרדכי ,הג"מ(,

.2

ר"ח)ירושלמי(:

שנתרצה חברו ,אבל אם לקח בריווח ,כבר נתרצה
למה שעשה )וא"צ קניין ע"ז( וצריך להשתתף בהפסד.

אחים שיצא אחד מהם

לליסטים או לגנוב בלא דעת חברו – חולקים.

ב.ת' הרא"ש :שותפים שהרוויחו וחלקו ,ואח"כ
העליל השר על אחד מהם שלא כדין והוצרך להחזיר
מה שהריווח – חברו פטור הואיל והשר עשה שלא
כדין.

√הגמ"ר – מכאן יש לפסוק על שני אחים שיצא
אחד מהם לשוק וראה ארנקי מונח בבית הגוי וגנבו
חולקים.
כ"כ הגמ"י ,בעל מתיבות והרשב"א – ירושלמי זה
בלשון ניחותא.

ד"מ – ל"ד להעליל עליו שקנה הגניבה שחולקים
בהפסד ! לפי שזהו לפי דיניהם שלא היה לו לקנות
דבר שגנוב.

אבל בעל העיטור – הביא הירושלמי בלשון תימה,
"אמרו חלוקים?"
ב"י – ולכן אין ראיה מהירושלמי שחולקים.

.1

א.ת' בנימין זאב :שותף שקנה גניבה וחילק
הרווח עם חברו ,ואח"כ בא עליו עלילה מכוח
הגניבה ,חברו צריך להשתתף עמו הפסד הואיל ונטל
ברווח.

והפסיד לעצמו

סמ"ע :כיון שיש איסור בעסק זה ,נמצא ששינה
השותף להתעסק בדבר שאין הדרך לסחור בו.

והפסיד לעצמו
פ"ת)שבו"י( :שותפים שהניחו מעותיהם יחד לכיס

ד"מ – וכן נראה ,שאף שותף ששינה אם פחת פחת
לעצמו ואם הריווח לאמצע ! ה"ד הפסד שאירע קודם
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

ואם הפסיד

כדי לנסוע למו"מ ,לאחר זמן שלחו חלק מהשותפים
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שם מיירי שאמר להדיא לעצמי כיוונתי לזכות משאכ"כ
דמיירי בסתם.
וקצה"ח – דחה דברי התומים ,אם נאמר בסתם מציאה
לשותפות לא יכול לומר לעצמי כיוונתי.
ונ"ל כהתומים )ולכן חולקים(.
ועי"ל כל מה שבעל העיטור חולק )שלא חולקים
בשווה( ומפרש שהירושלמי בלשון תימה אמרה ,ה"מ
באחים שבע"כ נעשו שותפים ,משא"כ בשותפים
שנשתתפו מרצונם ,נשתעבדו זל"ז אף למציאה ולגזלה,
ואף העיטור יודה בשותפים שחולקים בגזלה כמ"ש
הרמ"א.
מ"מ קשה להוציא נגד הש"ך ,אך אם תפס לא מוציאים
מידו.

לשותף האחר ע"י שליח מעותיו לאמור שא"א להם
לעשות מו"מ בזה ,ואותו השותף לא רצה לקבל
שחשדם שמשקרים.
ואכן התברר ששיקרו לו שכבר נסעו על המ"מ הזה,
לבסוף נגרם להם הפסד ,ועכשיו רוצים ששותף זה
ישתתף בהפסד.
תשובה :על השותפים להפסיד הכל מכיסם שהרי הם
שינו וכדאי היו לחוב בעצמם על מה שעשו שלא כהוגן.

גנב או גזל השותף.
.2
והש"ך :חולק על הרמ"א
א .העיקר כהעיטור דס"ל שהירושלמי בלשון תימה
אמרה .וכנ"ד הב"י ,ות' הרמב"ן.
ב .הרי הירושלמי מדמה גזלה למציאה ,ובמציאה
קי"ל שהוא לעצמו )סימן ס"ב( ,א"כ ה"ה הכא.
ג .שמעתי מגדול אחד שבלא"ה אין הלכה כהרמ"א,
דאף הגמ"ר והגמ"י מיירי רק כשהגניבה היתה
באופן שהיה חשש סכנה )לשניהם(.
ולכן הגזלה לעצמו ואין חולקים.
וכ"ד הט"ז – אין להוציא ממון כנגד העיטור.
ועוד דאמרינן דהיתרא ניח"ל דלקני איסורא לא ניח"ל
דלקני ,מש"ה אפילו התנו בפירוש שהמציאות
בשותפות לא נכלל בזה גניבה כיון שיש איסור גניבה
מהגוי.
] כלומר:
לפי הש"ך – הגנבה לעצמו ,אא"כ היו ששניהם בסכנה.
ולפי הט"ז – בכל גוונא לעצמו ,דאיסורא לא ניח"ל
דליקני.[ .

א .אבל אם חלק ,,,ההפסד לאמצע
ופ"ת)ת' מעיל צדקה( :חולק על הרמ"א ,ההפסד
רק על הגונב ולא על השותף.
א .ב"י)רשב"א( :אמר לשותפו גנוב וכל היזק שיגיע
לך אשלם לך – פטור ,שאין שליח לדבר עבירה
ואף שנהנה מאותה גנבה.
ב .המקור של הרמ"א מת' בנימים זאב אין נראה
כלל ,דהתם מיירי שהשותף שקנאה לא ידע שהיא
גנובה ובהיתר קנאה .וכין שנטל חברו חלק ברווח
צריך להשתתף בעלילה ,משאכ"כ שידוע שגניבה
היא אין לך שינוי גדול מזה וההפסד על עצמו.
ועוד דשם מיירי שהיה אפשר שתגיע העלילה גם
לחברו ולכן משתתף בהפסד ,משאכ"כ.
ג .ול"ד למ"ש הטור )סט"ז( בשותף ששינה ואח"כ
הסכים חברו למעשיו שחולקים אף בהפסד !
שאני התם שאינו איסור ואילו היה מצווהו כן
מתחילה היה נעשה שלוחו .משא"כ באיסור
)גנבה( שאין שליח לדבר עבירה ולא מהני
הסכמתו .כ"מ מהתו"ס ,כ"כ כ"מ.
ד .וכ"ש שלא ציווה לגנוב אלא הלך וגנב מעצמו
אלא שחלקו עמו א"צ להשתתף עמו בהפסד.
ולכן :א"צ להשתתף עמו בהפסד מ"מ צריך להחזיר
החלק שקיבל בגנבה.

צריך לחלוק עם חברו
וערוה"ש :וי"ל שאף הרמ"א לא מיירי אלא
כשהדבר שייך לעסק השותפות ,כגון שהיה לו ליטול
מראובן מנה בעד סחורת השותף ,ונטל ממנו בגזלה
 ,200דכיון שנטלה בעד סחורת השותפות עדיף
ממציאה שהמציאה אין לה שייכות לעסק בכלל – כנ"ל
ליישב דברי הרמ"א.

צריך לחלק עם חברו
פ"ת)תח"ס( :ראובן ושמעון שותפים ,ראובן לוה

.3

סמ"ע :יש מביאים הגה זו מיד אחר דברי המחבר
)לפני  (.2ואז דברי הרמ"א )" (.2וכן אם גנב ",,,קאי
בשותפים בגניבה )) ,(.3וכמו שהבין הט"ז(.
וזה אינו – אלא הגה זו כאן מקומה )ללא קשר

מגוי וטעה הגוי ,ורוצה שמעון שיחלק עמו ראובן
בטעות:
תומים תירץ קושיית הש"ך מסימן ס"ב – מה שבסימן
ס"ב המציאות שלו א"כ ג"כ הגנבה תהיה שלו !
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

מי ששכרו.
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וי"ל – כיון שאם היה שוכרו על כל מלאכה בקרקע
והראה לו ללקט מציאות בקרקע זו המציאה לבעה"ב
)סימן ע"ר( ,א"כ ג"כ שמסר לו שטרות פרועים ודאי
לגבותם מסרם לו והו"ל כהראה לו ללקוט מציאות והיו
של בעה"ב .ולכן צריך להתנות בפירוש.

לשותפים בגנבה  .(.3והגה ) (.2חוזרת על דברי
המחבר.
יהיו שלו )של חברו(.
נתיבות :משמע דווקא כשהתנה שהמציאות יהיו של
הפועל וכ"מ מהט"ז ,וכ"ה בת' הרשב"א.
וקשה :הרי בלא"ה מציאת הפועל לעצמו )עח/ג( ?

קעו  -יג

רמב"ם :אחד מהשותפים שאמר נוליך הסחורה למקום
פלוני שהוא ביוקר ונמכר שם ,אע"פ שקבל עליו כל אונס או כל פחת
שיבוא  -הרי חבירו מעכב עליו ,שהרי אומר לו "אין רצוני שאתן מעות
שבידי ואהיה רודף רוח אחריך לדין להוציא ממך" ,וכן כל כיוצא בזה.
כמבואר קט סס"ג.

מעכב עליו
נתיבות :ואם השוק קרוב יכול לכופו להוליכו לשם,

קעו  -יד

 .1אחד מהשותפים שבא לישן הפירות עד הזמן הידוע
למכור אותם פירות  -אין חבירו מעכב עליו ,אבל משהגיע זמן המכר -
יכול כל אחד מהם למכור ואין חבירו יכול לעכב עליו.
א.ואם מכר בלא דעת חבירו ונתייקר אחר כך  -אין לחבירו עליו כלום.
ב).אבל אם מכרה קודם זמנה ,הוי פשיעה וחייב לשלם לחבירו

חלקו( )ב"י בשם רבי ירוחם(.

 .2ואם אין זמן ידוע למכור אותם פירות ורוצה אחד מהם ליישנם -
חבירו מעכב עליו.

.1

אבל רי"ו)ר"ח( פירוש :שאם א' מהשותפים
רצו לחלוק והלה אומר נמשיך להרוויח עד הזמן יכול
לעכב עד שיגיעו לפרקים.

רמב"ם :אחד מהשותפים שבא ליישן הפירות

עד הזמן הידוע למכור אותם פירות  -אין חבירו
מעכב עליו ,אבל משהגיע זמן המכר  -יכול כל אחד
מהם למכור ואין חבירו יכול לעכב עליו.

ב.רי"ו :ואם מכרה שלא בפרקים שלא מדעת
חברו ונתייקרה – חייב לשלם דהו"ל פשיעה.
כ"כ בעה"ט ,וכן משמע מרש"י שכתב – "אם נתייקר
לאחר זמן אין עליו כלום" ,משמע שלפני הזמן הוי
פשיעה.

ולמד כן מגיטין)לא – (:רבי יהודה אומר ב ג' פרקים
בשנה מוכרים התבואה,,,
למאי הילכתא? אמר רבה לשותפי.
פרש"י :אין א' מהשותפים יכול למכור שלא
מדעת חברו אלא ג' פרקים הללו ,אבל בפרקים הללו
א"צ להימלך.

.2רמב"ם:

ורוצה אחד מהם לישנם  -חבירו מעכב עליו.
כ"כ הטור.

א.ואם מכר ונתייקר לאחר זמן אין עליו כלום.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

ואם אין זמן ידוע למכור אותם פירות
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אבל משהגיע זמנה
.1
נתיבות :ואפילו קבעו זמן לשותפות בתחילה ולא

דאמרינן ב"מ)צט (:סבלים ששברו חביות יין לחנווני,
מחיר היין ביום השוק  5ובשאר ימים : 4
אם מחזירים ביום השוק – מחזירים חבית.
ואם מחזירים בשאר ימים – מחזירים .5
ומפרש"י – ששברו ביום רגיל ,וא"ל אילו היתה לי
חבית ביום השוק היתה מוכרה ב  ,5לכן משלם 5
)כלומר משלם כיוקרא דלקמיה (.
אבל הרא"ש – מפרש ששברו ביום השוק ,אבל שברו
בשאר ימים בכל גוונא משלם ) 4לא משלם כיוקרא
דלקמיה(.
וא"כ הרמ"א שפסק בסימן )דש/ה( כהרא"ש שמשלם
כשעת שבירה ,ג"כ משלם כשעה שמכרה ולא לפי מה
שנתייקרה?
וצ"ע.
והנתיבות – יש לחלק ,שכאן דינו כקבלן או כפועל
שסמך עליו ,ובקבלן חייב לשלם אף מה שישבח אח"כ
)הרמ"א שו/ג(.
ודמי ל " -אם אוביר ולא אעביד אשלם במיטב" שצריך
לשלם אף שלא התנו .וכ"כ השיטה.

כלה עדיין זמן יכול לכופו למכור.

משהגיע הזמן
פ"ת)שער המשפט( :אם חברו עכבו למכור מפני
שהיה סבור שהתתייקר הסחורה אח"כ ,אבל הוזלה
אח"כ – פטור מלשלם ההיזק .ואף אם מכרה אח"כ בלי
ידיעת חברו כשער הזול.
ואף שהרדב"ז פסק – שאם ההיזק היה ברור שאם לא
ימכור עכשיו תוזל הסחורה – חייב לשלם מדינא
דגרמי!
אין סתירה לדברנו ,דשאני התם שהעיכוב לא היה
לטובה ודמי למטמא במזיד ,משאכ"כ שהתכוון לטובה,
שסבר שתתייקר דדמי למטמא בשוגג שלא קנסוהו.

ב .קודם זמנה הוי כפשיעה
קצה"ח :הדין שישלם כיוקרא דלקמיה תלוי לכאורה
במחלוקת רש"י * רא"ש :
מקור הדין מרי"ו שדקדק מרש"י שישלם מה שנתייקר
אחר כך.
ורש"י לטעמו – דכל כה"ג משלם כיוקרא דלקמיה,

קעו  -טו

 .1השותפין שהתנו ביניהם שיעמדו בשותפות זמן
קצוב  -כל אחד מהם מעכב על חבירו ,ואינו יכול לחלוק עד שיגיע הזמן
או עד שיכלה ממון השותפות ,ואין אחד מהם יכול ליטול מהקרן ולא
מהשכר עד סוף הזמן.
 .2הגה :ב"י]רמב"ם[ ואם שינה או פשע תוך הזמן או עבר על תנאו  -אפילו הכי אינן יכולין
לחלוק אלא משלם מה שהפסיד ,ודלא כיש חולקין בזה )מרדכי(.

.0

ב"מ)קה :(.אמר רבא

יאמר לו מזל של שניהם עדיף.

– שנים שעשו

פרש"י :שני
שימכרו ויסחרו
ברווחים בניהם
ורוצה אחד מהם
זמן שנקבע.
ועכשיו מפרש והולך:
נחלוק ברווחים – ונמשיך העיסקא עם הקרן ,יכול
לעכב בעדו ,לפי שהרווחים משתעבדים לקרן ,שאם
נפסיד מהקרן הרווחים ימלאו הקרן )ונוכל להמשיך
שותפים שקבלו עיסקא מבעה"ב
במעות עד זמן פלוני ויתחלקו
ובין בעה"ב ,ונתעסקו חצי הזמן,
לחלוק – יכול חברו לעכב עליו עד

עיסקא יחד והרוויחו :
אמר א' לבחרו – בא נחלוק ,יכול לומר לו חברו
נמשיך שנרוויח יותר .שהרי –
שאם א"ל נחלוק הרווחים ,יכול לומר לו הרווחים
משתעבדים לקרן.
ואם אומר לו תן לי חצי הרווח וחצי הקרן ,אומר לו
עיסקא משועבד לשנינו.
ואם א"ל נחלוק בקרן והרווח ואם תפסיד אשלם לך ,

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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לחזור בו )כמ"ש סכ"ג(  ,דשם הוי עבד של המתעסק
וכתוב "כי לי בנ"י עבדים" ,משא"כ בשנים שנשתתפו
יחד שאין שם עבד על שום אחד מהם שכ"א יכול
לחזור בו ]דלא כהב"י שהבין בדעת התו"ס והרא"ש
שיכולים לחזור[.

בעיסקא(.
נחלוק בכל – יכול לדחותו שהעיסקא משועבד לשנינו
ואם נחלוק שמא אפסיד והחלק השני ישתכר.

.1

√וס"ל לרמב"ם

שה"ה לשנים שנשתתפו

לזמן קצוב ,שכתב  :השותפין שהתנו ביניהם שיעמדו
בשותפות זמן קצוב  -כל אחד מהם מעכב על חבירו,
ואינו יכול לחלוק עד שיגיע הזמן או עד שיכלה ממון
השותפות ,ואין אחד מהם יכול ליטול מהקרן ולא
מהשכר עד סוף הזמן.

אינו יכול לחלוק
נתיבות :ולפ"ז ה"ה שלא יכול לטעון גוד או איגוד
מטעם שמזלא דבי תרי עדיף.
ודוקא לחלוק השותפות שלא ישא ויתן עוד במעות אינו
יכול ,אבל יכול לכוף למכור הסחורה כשהגיע זמן
המכירה.

דווקא שנים שקיבלו עיסקא
אבל התו"ס -
מבעה"ב אבל א' קיבל עיסקא מחברו המקבל הוי
פועל ויכול לחזור בו )והב"י הבין – שה"ה שנים
שנשתתפו הוי כמו שכ"א קיבל מחברו ויכולים לחזור(.
כ"ד הרא"ש.
ב"י :ולפ"ז אף בשותפים )דהוי כ"א קיבל מחברו(
שקבעו זמן יכולים לחזור בהם.
כ"כ נמ"י – השותפים יכול כ"א לחלוק ,דלא גרע
מפועלים שיכולים לחזור בהם.
כ"ד הרב ישעיה – שאפשר לחלוק תוך הזמן ובלבד
שיהא בב"ד או יודיע לחברו.

מ"מ דעת הרמב"ם והראב"ד

מהקרן ולא מהשכר
סמ"ע :שכר – פירוש הרווח ,וטעמו משום דמזל של
שניהם )כשהם יחד( טוב יותר.
נתיבות :ואם השותף לא רוצה להתעסק בשותפות
יכול חברו לשכור עליו מתעסקים ,ששותף דינו כפועל
קבלן )שלג/ו( דשוכר עליו עד  50 ,40זוז .ואף יכול זה
לבטל השותפות בגלל שחברו לא רוצה להתעסק עמו.
נתיבות :אם השותף אינו רוצה לתת המעות לתוך
השותפות ,הדין כך:
אם בתחילת השותפות נשתתפו ע"ד שכ"א יתן מנה
ונתן כ"א  50והתחילו להתעסק – אינו יכול לכופו
שיתן עוד  50שהרי לא נקנו המעות לשותפות רק
מחמת התחלת המשא ומתן ,מ"מ אם ירצה חברו לבטל
השותפות יכול ,שלא נשתתף ע"ד כן שחברו לא יתן
 50הנותרים.
ואם נתנו כ"א  100והתחילו לשאת ולתת ואח"כ לקח
כ"א מקצת לביתו ,ועכשיו רוצים לקנות הסחורה ואחד
לא רוצה לתת המעות – חברו יכול לכופו לתת חלקו,
כיון שנעשו שכירים זל"ז עם המעות.
ודמי כמשכיר לו חמור סתם שמשיכת חמור ראשון
נקנה להעמיד לו חמור אחר אם מת הראשון.
גם כאן משיכת המעות הראשונות נקנה לו להעמיד לו
מעות עד כלות הזמן.

– שא"א לחלוק

תוך הזמן.
ד"מ :ולא פליגי ויש לחלק,
מקבל עיסקא מחברו הוי פועל ויכול לחזור בו ,אבל
הנתון לא יכול לחזור בו.
אבל שני שותפים כ"א נותן לחברו והוי כנותן עיסקא
שלא יכול לחזור כהרמב"ם.
ולכן הטור לא הביא חולקים על הרמב"ם.

שהתנו בניהם
.1
ערוה"ש :מה שמתנים השותפים בניהם מתקיים
בדיבור בלבד כיון שכולם מסכימים גומרים בלב שלם,
וכן כשמבטלים איזה תנאי מהני בדיבור בלבד.
רדב"ז – ואם אח"כ עבר א' מהם ושינה ההפסד עליו
הרווח לאמצע.
ואפילו היה שטר השותפות בניהם ,מתבטל בדיבור
דהוי כמחילה שא"צ קניין לכו"ע ,דעיקר שותפות
שכ"א משעבד גופו לחברו ממילא כשמסתלקים
מהשותפות נסתלק שעבוד הגוף .אבל אם היו עוד
חפצים וסחורה בעסק לא מהני מחילה.

עד שיגיע הזמן
פ"ת)ת' צ"צ( :ג' שלקחו סחורה בהקפה בשותפות
להתעסק במשך שנה ,ועתה רוצה א' למכור חלקו
לאחר אך ימשיך להתעסק )ללא שכר( ,והשאר מוחים
שיתעצל בעסק כיון שהוא ללא שכר – הדין עמיהם
כיון שאינו מקבל שכר יש לחוש שיתעצל בעסק.
והראיה שו"ע)ערב/טז( – חמרים שהתנו שאם א' יאבד

אינו יכול לחלוק
סמ"ע :דל"ד לפועל או מקבל עיסקא מחברו שיכול
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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 .2ואם שינה או פשע ,,,אינם יכולים לחלקו
נתיבות :שו"ע)שו/ח( – הנוטע של העיר )או של

חמורו יעמידו לו חמור אחר .אבד לאחד חמורו ואומר
תנו לי דמים במקום חמור ואני אמשיך לשמור אתכם –
אין שומעים לו ,אלא מעמידים לו חמור כדי שיזדרז
לשמור וישמור בהמתו.
כ"כ שער המשפט  -והוסיף ,אך אם שותף רוצה
למכור חצי חלקו לאחר ולהישאר באחריות והתעסקות
כבראשונה צ"ע האם גם חוששים שיתעצל ,אך אם
האחר גם יתעסק בשותפות פשוט שאחרים יכולים
למחות.

יחיד( שהפסיד )שלא נטע( שא"א שיחזיר ההפסד )לפי
שא"א לדעת כמה הפסיד( מסלקים אותו בלא התראה
שהם כמותרים ועומדים.
הגה :וי"א דמ"מ בעינן שיהיו מוחזקים לעשות כן או
שהתרו בהם.
ולפי זה :כאן מיירי המחבר בהפסד שחוזר ולכן לא
יכולים לחלוק ,אבל בהפסד שלא חוזר )שא"א לשער
את ההפסד( אפשר לבטל השותפות.
ערוה"ש – וכן אם הוא עלול לקלקל העסק בהמשך
אין להכריח שותפו להמשיך בשותפות.

קעו  -טז  .1רמב"ם :נשתתפו סתם ולא קבעו להם זמן  -הרי אלו
חולקין כל זמן שירצה אחד מהם ויטול כל אחד חלקו מהסחורה.
א.המשך הרמב"ם :ואם לא היתה באותה סחורה דין חלוקה או שהיה
בחלוקתה הפסד  -הרי אלו מוכרים אותה וחולקים הדמים.

.1

רמב"ם:

נשתתפו סתם ולא קבעו להם זמן -

חולקים כ"ז שירצה א' מהם
.1
נתיבות :דווקא אם א' מעכב למכור הסחורה אז יכול

הרי אלו חולקין כל זמן שירצה אחד מהם ויטול כל
אחד חלקו מהסחורה.

ולמד כן:
ב"מ)סט:(.

חברו לכפות חלוקה ,אבל אם מסכים למכור הסחורה
אלא שחברו רוצה לחלוק למכור חלקו לבד שלא יטרח
במכירה של הכל – חברו מעכב עליו מלחלוק.

תרי כותאי עבוד עיסקא בהדי הדדי
אזיל חד ופליג זוזי בלא דעת חברו ,רב פפא הצדיקו.
משמע שהשתתפו ללא זמן שאפשר לחלוק מתי
שרוצים.

א .או שהיה בחלוקתה הפסד
פ"ת)ת' לחם רב( :ה"ה קבע זמן והגיע הזמן כשיש

וכן בב"מ)לא :(.איסור ורב ספרא שהיו שותפים,
והלך רב ספרא וחילק בלא דעת איסור .צריך להביא
ראיה שחילק הסחורה בפני ג' )כדי שהחלוקה תהיה
הוגנת(.
משמע שאפשר לחלוק ואין חברו יכול לעכב
כשהשתתפו סתם.

בחלוקה הפסד צריכים למכור הסחורה יחד דמסתמא
נשתתפו באופן שלא יהא הפסד לשותפים.

מוכרים אותה וחולקים הדמים
ש"ך :פירוש כשאינם רוצים גוד או איגוד ,אבל אם
רוצים פשוט שאומרים גוד או איגוד.

קעו  -יז

 .1היה זמן ידוע למכירת אותה סחורה  -יש לכל אחד
מהם לעכב שלא יחלקו עד שתימכר בזמן הידוע למכירתה ,ואין אחד
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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מהם נוטל לא מהקרן ולא מהרווח עד זמן החלוקה ,אלא אם התנו
ביניהם.

.1

רמב"ם:

אמר א' לבחרו – בא נחלוק ,יכול לומר לו חברו
נמשיך שנרוויח יותר.

היה זמן ידוע למכירת אותה סחורה

 יש לכל אחד מהם לעכב שלא יחלקו עד שתימכרבזמן הידוע למכירתה ,ואין אחד מהם נוטל לא
מהקרן ולא מהרווח עד זמן החלוקה ,אלא אם התנו
ביניהם.

וכתב הרי"ף :וה"ד שידוע לפי המנהג שאם
ימשיכו ירוויחו יותר ,אבל אם ידוע שלא ירוויחו אינו
יכול לעכבו.
ועוד גיטין )לא (:רבי יהודה אומר ג' פרקים מוכרים
את התבואה .,,,למאי הילכתא ? לשותפי.

ולמד כן :מב"מ)קה - (.אמר רבא שנים שעשו
עיסקא יחד והרוויחו :

קעו  -יח

 .1רמב"ם :אם לא קבעו זמן לשותפות או שקבעו זמן
ונשלם ,ובא אחד לחלוק שלא מדעת חבירו  -חולק בפני ג' ,אפילו הם
הדיוטות ,ובלבד שיהיו נאמנים ויודעים בשומא .ואם חלק בפחות
משלשה  -לא עשה כלום.

.2
 .3רמב"ם :במה דברים אמורים :שחלקו פירות ,אבל אם היו מעות שכולם
הגה :ואם הפסיד אחר כך בחלקו א.הוא יכול לבטל החלוקה ,ב.ויש חולקין.

מטבע אחד ושווים  -יש לו לחלק שלא בפני בית דין ,ומניח חלק חבירו
בבית דין )סמ"ע – ואומר לפניהם שלא רוצה יותר בשותפות( .ואם אין המעות שווים  -הרי
הם כפירות ואין חולקין אותם אלא בב"ד.

.0

ב"מ)לא:(:

פרש"י :פלג

איסור ורב ספרא עביד עיסקא

מעות.

בהדי הדדי .אזל רב ספרא פלג ליה בלא דעתיה
דאיסור באפי בי תרי.
אתא לקמיה דרבה בר רב הונא אמר ליה – זיל אייתי
תלתא דפלגת קמייהו אי נמי תרי מגו תלתא ואי נמי
תרי סהדי דפלגת באפי בי תלתא.
אמר ליה מנא לך הא?
אמר ליה דתנן  -אם יש שם בית דין מתנה בפניהם
אין שם בית דין בפני מי יתנה שלו קודם.
אמר ליה מי דמי התם דמפיק ממונא מהאי ומותיב
להאי בעינן בית דין ,אבל הכא דידיה שקלי גילוי
מילתא בעלמא הוא בתרי סגי ליה.
תדע דתנן  -אלמנה מוכרת שלא בפני בית דין.
אמר ליה אביי ולאו מי אתמר עלה אמר רב יוסף בר
מניומי אמר רב נחמן אלמנה אינה צריכה בית דין של
מומחין אבל צריכה בית דין של הדיוטות.
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

– בסחורה הצריכה שומא לא היו

תרי מגו תלתא

– שנים מהשלושה יבואו ויעידו

שהיו ג'.
אלמנה – שמוכרת מנכסי יתומים למזונותיה.

.1

כ"פ הרמב"ם:

אם לא קבעו זמן לשותפות

או שקבעו זמן ונשלם ,ובא אחד לחלוק שלא מדעת
חבירו  -חולק בפני ג' ,אפילו הם הדיוטות ,ובלבד
שיהיו נאמנים ויודעים בשומא .ואם חלק בפחות
משלשה  -לא עשה כלום.
הר"ן :הדיוטות שאין יודעים בדין כלל אלא
שבקיאים בשומא .וכן הדין בחלוקת קרקעות ע"י ג'
הדיוטות.
וי"א שבקרקעות צריך דווקא ב"ד חשוב ,והמעות יכול
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קע"ו :השיתוף כיצד מתקיים ,וכיצד נוהגים וכיצד נפרדים ,ואם מת אחד מהם.
לשנה זבון חמרא בהדי הדדי ,קם אידך פליג ליה
בלא דעתיה דחבריה ,אתו לקמיה דרב פפא.
אמר ליה :מאן פלג לך? אמר ליה קא חזינא דבתר
דידי קא אתי מר.
אמר רב פפא כהאי גונא ודאי צריך לאודועיה זוזי מי
שקיל טבי ושביק חסרי ,חמרא כולי עלמא ידעי
דאיכא דבסים ואיכא דלא בסים.

לחלוק בלא ב"ד כלל.
נמצאו ג' דינים בחלוקת שותפים:
א .מטלטלים צריכים שומא בפני ג' הדיוטות.
ב .קרקעות – בפני ב"ד חשוב.
ג .מעות – א"צ ב"ד כלל.
מרדכי :בדבר ששיך בו גוד או איגוד אינו יכול לחלוק
בלא דעת חברו אפילו בשומת ב"ד ,וגם קרקעות דשייך
קפידא ברוחות מסתפק הרא"ם אם יכול לחלוק בלי דעת
חברו.

רשב"א בת' :נתן מעות לחברו לקחת בה סחורה,
והלך וקנה ונודע שהעסק הזה מאותם מעות .ועכשיו טוען
שנתכוון לקבל מעות לשם הלוואה ,וקנה לעצמו – אינו
נאמן ,אא"כ אמר בפני עדים "סחורה זו שאני עושה לעצמי
אני מתעסק" שאז קנה לעצמו ,שהרי אין גוף הממון שייך
לחברו.

 .2ואם עבר וחילק שלא מדעת חברו
הגהות )רש"י( :אם הרוויח הרווח לאמצע,
דכיון שחלק שלא מדעת חברו ולא בפני ב"ד לא
חשוב חלוקה.

לא קבע לו זמן
.1
ערוה"ש :הב"י פסק שאף בלא קבעו זמן יכול

ואם הפסיד
ב.הגהות)ראב"ן( – ההפסד על עצמו ,שהוא
הפסיד על עצמו .וכ"נ לראבי"ה והמרדכי.
כ"כ הטור)י"א( – שהרי חברו לא יערער על החלוקה
כשיש הפסד והוא עצמו לא יכול לבטל החלוקה.

לחלוק בפני ב"ד.
ואין נ"ל – שדוקא שקבעו זמן והשותף לא נמצא בזמן
יכול לחלק בפניו ,שזה פשע שלא נמצא בזמן שקבעו
לחלק.
אבל אם לא קבעו זמן ממתינים לו ל' יום כזמן ב"ד,
שהרי לא פשע במה שהלך .ואם אחר ל' לא הגיע
חולקים שלא בפניו.

א.והטור – ולא נהירא ,אלא החלוקה בטלה )ביו
לרווח בין להפסד(.
ב"י :ותימה על הטור ,שהרי זה דומה ממש לנותן
מעות לשותפו לקנות חיטים וקנה שעורים שהרווח
לאמצע וההפסד לעצמו.
ובבד"ה – והרמב"ם כתב :לא עשה כלום .משמע
שהכל לאמצע.
כ"פ בשו"ע כאן – לא עשה כלום.

.3

ב"מ)סט:(.

חולק בפני ג'
ש"ך :ואם יש שטרות גם צריך לחלק בפני ב"ד
בשומא.

אפילו הן הדיוטות
סמ"ע :פירוש אפילו שלושתם הדיוטות לגמרי.

תרי כותאי דעבוד עסקא בהדי

.2

הדדי ,אזיל חד מנייהו פליג זוזי בלא דעתיה
דחבריה ,אתו לקמיה דרב פפא.
אמר ליה :מאי נפקא מינה הכי אמר רב נחמן זוזי
כמאן דפליגי דמו.

יכול לבטל החלוקה

סמ"ע :ול"ד לשינה שההפסד לעצמו ,ששם ההפסד
בא מכוח השינוי משאכ"כ )לאפוקי הב"י שדימה
להדדי(.

קעו  -יט11
 .1אחד מהשותפים או מהמתעסקים שמת  -בטלה
השותפות או העסק אע"פ שהתנו לזמן קבוע.
א.הגה :וכן עיקר ודלא כדעת
 .2ב"י)רשב"ץ( :שותף שחלה או נאנס ולא עסק בשותפות  -אין הדין שהאחר ירוויח ויתן לו,
החולקין )מרדכי(.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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ואפילו אם קנו מידו בשעת השיתוף .א.אבל אם היה בעיר אחרת בשליחות השותפות
ונתעכב באונס  -יש לו חלק עימהם ,ואם יש מנהג בזה בין השותפים יעשו כמנהגם )ב"י בשם
הרשב"א(.
 .3ב"י)ריטב"א( :ג' שקבלו עיסקא מאחד ומת אחד מהן  -נתבטל העניין ויכולים לחזור בהם.

.1

רמב"ם:

הסחורה או נפסדה גובה מיורשי שמעון דמי חצי
העיסקא שהוא מלוה .ואם לא טבעה אלא הפוך עלה בה
רווח חולקים הרווח .

אחד מהשותפים או מהמתעסקים

שמת  -בטלה השותפות או העסק אע"פ שהתנו לזמן
קבוע.
כ"כ הרא"ש ותלמידי הרשב"א.

בטלה השותפות
פ"ת)ת' שבו"י( :שטר שותפות שהיה מפורש בו

כ"כ הרשב"א – מי שהפקיד ביד חברו להתעסק
ומת אין בניו מתעסקים אחריו עד סוף הזמן ,שיכול
לומר להם :אביכם היה נאמן בעני ולא אתם.
וכ"מ מהרי"ף וכ"כ הריטב"א)רמב"ן(.

שתתקיים עד עולם ,ומת א' השותפים – תלו במחלוקת
רש"י * תו"ס אם בטלה .א"כ אין יכולים היורשים
לכוף לקיים השותפות אא"כ כתוב במפורש "הוא וזרעו
עד עולם".

לאפוקי המרדכי)הר"מ( – כיון שחצי עיסקא הוא
מלוה לא יכול להוציא מהיתומים עד אחר גמר הזמן
ההלוואה.

א.ב"י:

.1

בטלה השותפות
נתיבות :ואם המשיך להתעסק סתם אחר מות שותפו,

והעיקר כהרמב"ם וסייעתו לאפוקי י"ח.

מסתמא ע"ד השותפות עסק והרווח לשותפות ,אלא
שנוטל תחילה שיעור טרחו כאריס.
אא"כ באחים שמסתמא כשמת א' מהם השני טורח
בשביל היתומים והאלמנה )בלי שכר טרחה(.

בטלה השותפות

סמ"ע :ול"ד ל )שמא/ג( – שואל פרה לזמן ומת
היורשים ממשכים בשאלה עד סוף הזמן ! דשאני
שאלה שכל הנאה של השואל מש"ה יורשיו ירשו זכות
זו .אבל שותפים ששניהם שווים בהנאתם כשמת אחד
השני יכול לחזור בו ,לומר השתתפתי עם אביכם שהיה
בקי בטיב משא ומתן ואין אתם כן.
וכן היורשים יכולים לחזור בהם ולומר "אבינו נשתתף
עמך ואין דעתנו נוח ממך".
פ"ת)מעיין גנים( – ואם לא חזרו בהם היורשים
ונמשכה העסקה לאחר מות אביהם אצלם ,חייבים לתת
לנותן הרווח שהיה אח"כ ,ובתנאי שידעו מהעיסקא ולא
חזרו בהם ,אבל לא ידעו כלל ודאי לא נתעסקו
בשבילו.
פ"ת)ת' אבקת רוכל( :שמעון לקח מראובן מנה
בתורת עיסקא וקנה בהם סחורה והוליכה בים ברשות
ראובן ,בדרך מת שמעון ואח"כ טבעה הסחורה.
האם יגבה ראובן חצי העיסקא שהיה מלוה מיורשי
שמעון או כיון שמת שמעון בטלה העיסקא וחזרה
לראובן )וברשותו טבעה( ואין לו על יורשי שמעון
כלום ?
תשובה :כיון שמת שמעון יכול ראובן לבטל העיסקא,
אבל כ"ז שלא ביטלה לא חזרה אליו .לכן אם טבעה
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

בטלה השותפות
ערוה"ש :ואם לפי ראות עיני הבקיאים נראה שאם
יטול עתה מעותיו יהיה הפסד ליורשים כופים אותו
להמשיך בשותפות ,אא"כ מוכן לשלם ההפסד.

אע"פ שהתנו
ב"ח :אבל רחיים ששכרו מהשר בשותפות אין יכול
לדחות היתומים ,לפי שכ"א זכה בחלקו בכתב שנתן
השר )ול"ד לשותפים כגון שנים שהטילו לכיס או
נשתתפו במלאכה( ,למה הוא ידחה היורשים שמא הם
ידחו אותו ,ואם הוא טוען שאינן יודעים להשתדל
בשכירות ונתמעט הרווח – הדין בניהם אבל השותפות
ממשיכה.
נתיבות – וטעמו דבשלמא סחורה אפשר לחלוק וכ"א
ירוויח בשלו ,אבל ברחיים שא"א לחלוק הרי הוא
רוצה להרוויח בשביל חברו ואינו מהדין.
מ"מ יכול לטעון גוד או איגוד כיון שבטלה השותפות.
ערך לחם :שנים שלקחו לגבות מס אזור מסוים
מהמלך )פירוש נתחייבו למלך סך וכל מה שיגבו
שלהם( ומת א' מהם – יורשיו עומדים במקומו לרווח
ולהפסד ,לפי שכבר נתחייבו נכסיו בלקיחה ,ואם לא
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נתעסק בלא חלוקה הרווח לשניהם ,רק שנוטל שכר
טרחו כאריס ,וכן כשעבר האונס חזר לשותפות
הראשון.

השאיר נכסים יכולים להיפרד.
ואם מת נותן העיסקא אין יורשיו יכולים להוציא
הנכסים מהמתעסק עד סוף הזמן.
נתיבות – ואם מת המתעסק יכול הנותן לקבל חזרה
העיסקא מהיורשים ,שיכול לומר סמכתי על אביכם
שירוויח ולא עליכם.

ונתעכב באונס יש לו חלק

א.
ש"ך :דווקא כהאונס מחמת שהלך בשותפות ,כגון
שהלך מדעת השותף לעיר אחרת מחמת השותפות
ועכבו הנהר ,אבל אם האונס לא מחמת השותפות ,כגון
שחלה שם ,שהרי גם כאן היה נחלה – אין לו חלק.

שותף שחלה ,,,אין הדין
.2
נתיבות :פירוש שיכול שותפו לחלוק לעצמו בפני
ב"ד שיעסוק וירווח לעצמו בחלקו לבד .אבל אם כבר

קעו  -יט22

 .1רשב"א :ג' שותפים ביחד שעשו שותפות עם אישה שויתרה להן
מחלקה )שכ"א יקבל מחלקה שליש( ,ואחר כך פשע האחד ולא עסק בשותפות כמו שהיה לו לעסוק,
ומחמת זה אינו נוטל כל כך ברווח ,הרווח לאישה לפי ערך )פירוש השליש שמגיע לשלישי יישאר
לאישה מאחר שלא עסק השלישי( ,כי אינו דומה שנים העוסקים לג'.
 .2אחים שותפים שהיו ניזונים ביחד כל אחד כפי צרכו ,ונפטר אחד מהן והשני נשא ונתן
לצורך השותפות כמו שעשה בחיי אחיו  -אין האלמנה יכולה לומר בשעת החלוקה שהיא
תיטול בראש כפי מה שלקח החי יותר ממנה ,מאחר שנשאו ונתנו סתם כפי מה שנהגו
בחייהם עשו.
א.וכן אם ויתרו הקהל במס חלק האלמנה  -אין השני יוכל לומר שתחלק עמו הרווח ההוא,
מאחר שלא התנה ועסק סתמא מה שויתרו לאלמנה זכתה בו )טור בשם הרא"ש(.

.2

הרא"ש:

המשך ת' הרא"ש :ואם תובעת אלמנת שמעון חצי נכסי
בעלה ,ועוד תובעת שראובן השיא יתומה אחר מות בעלה,
ואיני רוצה ליטול כנגדו .השיבה אלמנת ראובן – בעלך
מחל לבעלי כל מה שירצה לתת לה :אלמנת ראובן נאמנת
בשבועה ששמעון מחל לראובן במיגו שאין לך בידי רק
כו"כ והיתה נשבעת ע"ז.
ואם טענה אלמנת ראובן :באותה שעה )שהשיא היתומה(
כבר חלקנו מקצת נכסים ומחלקנו השיאנו אותה אף
שאח"כ חזרנו ונשתתפנו כבר היתה נשואה – אם התחילו
לחלוק וראובן לקח מחלקו הדין עמו אף שחזרו ונשתתפו
דהוי שותפות חדשה.
ואם תובעת אלמנת ראובן מה שאלמנת שמעון הוציאה
הוצאות ברפואת בעלה – רפואה שאין לה קצבה הוי כמו
מזונות ובדין הוציאה.
ריטב"א :ראובן שמעון ולוי שותפים שקבלו מעות מיהודה
להתעסק ,ויקבלו שכר טרדם שליש ,ותוך הזמן נפטר
שמעון .טוען יהודה כיון שרק שניכם עוסקים והשבח פחות
תקבלו פחות )בלא חלק שהיה מגיע לשמעון( ,ראובן ולוי
טוענים עכשיו :אנו טורחים יותר גם במקום שמעון -
דבריו ראובן ולוי נכונים.

ראובן ושמעון אחין שהיו שותפים

ומת שמעון והניח אישה ובנים ואח"כ מת ראובן:
אם טוענת אלמנת שמעון שהוציאו ראובן ובני ביתו
אחר מות בעלה יותר ממה שהיא מוציאה:
אם נהגו ראובן ושמעון עד היום להוציא בשווה
ולצמצם  -טענתה טענה.
אבל אם לא הקפידו – אין טענתה טענה כל
ששתקה.
א.ואם תובעת אלמנת שמעון מאלמנת ראובן
"תקנת העיר לגבות מס מאלמנות שליש פחות,
ובעלך ניכה מס עבורי )שקיבל ההנחה( תנהו לי".
טענת אלמנת ראובן " -תמורת טרחתו במשא ומתן
נהנה מן ההנחה:
אם התנה כן ראובן על אלמנת שמעון – טענתו
טענה.
ואם לא התנה  -הרווח לאמצע ולא יטול בשכר חלקו
ההנחה.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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הרווח לאישה
ערוה"ש :ודוקא שויתרה האישה שלא רצתה

שויתרה על חלקה

ב"י :שותפים חייבים כולם לעסוק בעסק ,ואם אחד
לא רוצה להתעסק מסלקים אותו ,ואם טרח מעט מנכים
משכרו אא"כ התנו אחרת מראש.

לטרוח ,אבל בלא זה אינה טענה.
כגון שנים שקיבלו עיסקא מאחד ,ומת אחד מהם ולא
ביטל הנותן עיסקא ,והנשאר המשיך בעיסקא .כשבאו
לחשבון רצה הנותן לנכות ממה שתהנה תחילה שאומר:
אם היו שנים מתעסקים הרווח היה גדול יותר – אינה
טענה כיון שלא חזר בו משמת האחד מסתמא נתרצה
לתנאי ראשון.
משא"כ בדין האישה שכולם שותפים רק האישה
התנתה שלא תתעסק בעד זה יקבלו השלושה כו"כ,
ממילא אם אחד לא מקבל חלק האישה אלא יחזיר
לאישה.

הרווח לאישה לפי ערך
נתיבות :אבל ג' שקיבלו עיסקא מאחד ,ומת אחד
מהמקבלים והשאר עסקו בסתם – אותם שנים הנותרים
נוטלים חלק רווח המגיע למת ואין לנותן כלום.
ול"ד לאלמנה שיכולה לקחת מה שויתרה על חלק
ראובן ! לפי שהשלושה שקבלו עיסקא הרווח מחלקו
של המלוה ,ובו אסור לנותן לקבל רווח דהוי ריבית.

קעו  -כ

 .1רמב"ם :היה להם חוב אצל אחרים  -אינו יכול לומר
לחבירו לא נחלק עד שנגבה כל חוב שיש לנו ,אלא חולקים וכשיפרעו
החובות יטול כל אחד חלקו.
א.הגה :או יכולים לחלוק השטרות בשומת ב"ד או בגוד או אגוד ,ואם נתקלקל אחר כך
החוב של אחד מזל רע דידיה גרם .ועיין לעיל )סו/מא(.

 .2היה עליהם חוב לאחר:
אם פירשו שאינם אחראים זה לזה – חולקים ,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.
1א.הרא"ש:

ולפי הרמב"ם – חולקים רק לאחר שיפרעו אז כ"א
יטול חלקו.

אחים או שותפים שבאו לחלוק

ויש להם שט"ח )על אחרים( – ישומו ב"ד השטרות
כ"א לפי שויו :קירוב זמן הגביה ,לפי נכסי הלוה
והבטחון ,ויחלקו בגורל .ואם אין בו שיעור חלוקה
)כגון שיש רק שטר אחד( חולקים בגוד או איגוד.
ואם אחר ששמו וחילקו נתקלקל חוב אחד מהם מזלו
גרם לו ,מ"מ מחשש זה שמא יתקלקל אחד
מהחובות אין לבטל החלוקה מעיקרא.

ובד"ה – ואפשר שהרמב"ם יודה לרא"ש שאם ירצו
יחלקו השטרות מיד.
כ"ד הסמ"ע והש"ך.

.2

עיסקא יחד והרוויחו :
אמר א' לחברו – בא נחלוק ,יכול לומר לו חברו
נמשיך שנרוויח יותר .שהרי –
אם א"ל נחלוק הרווחים ,יכול לומר לו הרווחים

ב"י :משמע שהרא"ש חולק על הרמב"ם –
שלפי הרא"ש – חולקים החוב מיד

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

ב"מ)קה :(.אמר רבא

– שנים שעשו
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משתעבדים לקרן.
ואם אומר לו תן לי חצי הרווח וחצי הקרן ,אומר לו
עיסקא משועבד לשנינו.
ואם א"ל נחלוק בקרן והרווח ואם תפסיד אשלם לך ,
יאמר לו מזל של שניהם עדיף.

כשיפרעו החובות
פ"ת)נחלת צבי( :ראובן ושמעון שותפים שחלקו
ונשאר שמעון בעסק ונשאר להם אצל לוי חוב של 10
זהובים .לאחר זמן החזיר לוי ה  10זהובים ולקח עוד
סחורה באותו סכום –
ראובן טוען – לוי החזיר החוב ומגיע לו  5זהובים.
ושמעון טוען – לוי לא החזיר ,ומה ששילם לי 10
זהובים הן עבור הסחורה שלקח.
הדין עם ראובן ,שההחזר הוא החזר חוב ומחלקים.

ופסק הרמב"ם :היה עליהם חוב לאחר:
אם פירשו שאינם אחראים זה לזה – חולקים,
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.

גוד או איגוד

א.
סמ"ע :וקשה ברמ"א )קעא/יד( פסק שאין גוד או

ב"י :כשאינם אחראים חולקים – דלא שייך לומר
הרווח לקרן משתעבד או עיסקא להדדי משתעבד רק
כשהם אחראים זל"ז.
ומ"ש "אינם אחראים" – היינו שפירשו שאינם
אחראים ,דאילו מן הסתם ערבים זל"ז )כמו שנתבאר

איגוד במשכנתא )וה"ה לשטרות( דסוף יבואו לגבות
המעות.
ויש לחלק – שבקרקעות שהם בעין סוף יבואו למעות
ול"א גוד או איגוד ,משא"כ בשטרות.

חוב על אחרים
.2
ערוה"ש :ואם לא קבעו זמן השותפות כ"א יכול

ב ע"ז(.

היה להם חוב
.1
סמ"ע)ת' הרא"ש( :ראובן ושמעון קבלו שט"ח

לעכב ולומר כיון שלווינו יחד עד זמן פלוני מסתמא
היתה דעתנו שנהיה שותפים עד זמן הפרעון.

ואם לא פירשו שאינם אחראים
ערוה"ש :שאז יכול המלוה לגבות הכל מאחד לכן

על הגויים )לגבות מהם( בתורת עיסקא ונפסדו החובות
אין משלמים אלא מה שהיו שווים בשעת הקבלה.

כ"א יכול לעכב החלוקה עד זמן הפרעון.
ואפילו קבעו זמן לשותפות והגיע הזמן כל שלא הגיע
זמן הפרעון יכול לעכבו ,דשמא אחד לא יפרע ויצטרך
השני לפרוע הכל.
ואם זה שמעכב רוצה לכפות השני להמשיך לסחור
במעות עד זמן הפרעון:
אם לוו בתוך משך השותפות יכול לכופו ,שא"ל כיון
שלווינו יחד לפרוע אחר זמן השותפות ואנחנו
האחראים זל"ז הו"ל כפירשנו שימשך העסק עד זמן
הפרעון.
אבל אם לוו בתחילת השותפות ואח"כ הגדילו זמן
שותפות ,נהי שיכול לכופו שלא לחלוק מ"מ אינו יכול
לכופו להמשיך בעסק ,שהרי בעצמן הגבילו זמן העסק
לפני הפרעון.

חוב אצל אחרים
נתיבות :נראה דמיירי שכבר עבר זמן הפרעון ,ודמי
לסחורה שאין לה זמן למכירתה שיכולים לחלק
כשירצו.
אבל חוב שלא הגיע זמן הפרעון דמי לסחורה שלא
הגיע זמן מכירתה שאינם יכולים לחלק עד זמן המכירה
)סי"ז( ,דכיון שעשו חוב על הזמן מעבר לשותפות הוי
כאילו האריכו זמן השותפות בחובות.
כיו"ב כתב הט"ז – דווקא כשקיבלו ההלוואה תוך
הזמן השותפות )ולא בתחילה( וקבעו זמן הפרעון אחר
גמר השותפות דהוי כאילו פירשו שימשך השותפות
עוד עד זמן הפרעון.
אבל אם בתחילה קבעו זמן השותפות ולוו מעות ,אף
שקבעו זמן הפרעון אחר זמן השותפות  -יכולים לחלוק
בזמן סיום השותפות אף שהוא קודם זמן הפרעון.

קעו  -כא

 .1רמב"ם :אמר ליה חבירו נחלוק ,וטול אתה דמים כנגד

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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כל השטר ,ועשה בהם סחורה לעצמך ושלם כל השטר בזמנו  -יש לו
לעכב עדיין ולומר שמא אפסיד ,והשנים יותר מרוויחים מהאחד.

.1

ולומר :כיון שאנחנו ערבים זל"ז הוי כאילו כל החוב
עלי וקרנא להדדי משתעבד ,ומזל של שנים עדיף.

וטול אתה דמים

סמ"ע :מה"ט אף אם אחד רוצה לחלוק ,ואומר אני
אשלם חלק חובי כבר עכשיו למלוה ,יכול השני לעכב

קעו  -כב

רמב"ם :הנותן 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 ,או עד
שיקנו אותם הפירות וימכרו ,או עד שישב בחנות ,שזה כמי שקבע זמן
הוא.
עד שילך
סמ"ע :פירוש ילך לשם וישא ויתן שם במעותיו
וירוויח שם ויחזור ויביא מעותיו המזומנים.

קעו  -כג

 .1רמב"ם :המקבל עסק מחבירו לזמן קצוב  -המקבל
יכול לחזור בו כדין פועל שחוזר בו אפילו בחצי היום ,אבל הנותן אינו
יכול לחזור בו.
א ).ב"י :מה שאין כן בשותפים שקבעו זמן ,וכמו שנתבאר לעיל סעיף טו(.

.1

ועוד שאף בפועל ס"ל הריטב"א שאם עשו קניין שלא
יכול לחזור בו.
ובפרט שבשט"ח ועיסקא שלנו שכתוב בו שנשבע
בפועל ממש פשוט שלא יכול לחזור בו.
ואינו נ"ל:
א .התומים דחה דעת שלטי גיבורים מדברי
המחבר כאן.
ב .כ"פ שערי דעה – שאף בשטר היתר עיסקא של
ימנו יכול המקבל לחזור בו.
ג .ומ"ש שלטי גיבורים י"ל דמיירי שרוצה לפרוע
תוך הזמן מפני שאינו רוצה לתת בד"כ רווח
רק פחות ,וכה"ג הפועל שרוצה לחזור בו
מחמת יוקר אינו יכול )כמ"ש הרמ"א שלג/ד(.

לזמן קצוב

סמ"ע :נקט דווקא "לזמן קצוב" שאז דינו כפועל
שכיר שאז הוא משועבד לחברו בכל אותו זמן למכור
ולקנות .משא"כ בקבלן )שלג/ד( שמקבל שדה אחת
לחרוש בלא זמן ועוסק בה מתי שירצה שאינו יכול
לחזור בו.
פ"ת :בשטרי היתר עיסקא שבימנו שנותן המקבל
לנותן רווח קצוב בלא חשבון ,רק שיכול להישבע שלא
הרוויח :
שוב"י – לא יכול לחזור בו המקבל )כמ"ש שלטי
גיבורים( שאין עבדות כלל וצריך להשלים עד סוף
הזמן שנקבע.
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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אבל הנתיבות – ליתא,
א .שהרי פועל שחוזר באמצע היום מקבל שכרו עד
חצי היום.
ב .לא שייך לומר שהרווח משתעבד לקרן כיון שאין
עוסק שוב בקרן ודאי לא יהא נזק.
ובשטמ"ק מיירי בשנים שקבלו והשני ממשיך לעסוק
בקרן וכיון ששיך שיהא הפסד בקרן הרווח משתעבד
לקרן .אבל בנותן ומקבל יכול המקבל לחזור ולחלק
ברווחים.

אלא נראה כהנתיבות – כשעושים היתר עיסקא שיתן
עשרה למאה ,נהי דיכול המקבל לחזור בו להתעסק,
מ"מ חייב לתת מה שסיכמו בניהם ואם לא ירצה צריך
להישבע כמה הרוויח ולתת מזה חצי שהזמן נקבע גם
לטובת המלוה ,ויכול לומר שהסכים לרווח זה למשך
זמן שקבעו.
כיו"ב כתב הבית אפרים – יש לחלק,
אם כתבו שהרווח לכל חודש ג' גודלים – יכול לחזור
וישלם עד החודש שעסק.
אבל אם כתוב עשר לשנה – לא יכול לחזור בו עד שנה
ושישלם על העשר.

המקבל יכול לחזור
ערוה"ש :ודוקא כשמכר הסחורה או שעדיין לא קנה

יכול לחזור בו כדין פועל
קצה"ח :מקבל עיסקא החוזר באמצע הזמן אינו

כלל ,אבל כשקנה הסחורה ולא מכרה כלל יכול הנותן
לעכבו עד שימכור הסחורה ולהשיב לו כפסו ,שאינו
יכול להפסיד הנותן או להטריחו במכירת הסחורה.

נוטל ברווח כלל.
שטמ"ק :מה שהמקבל יכול לחזור בו היינו כל עוד לא
היה רווח ,אבל אם יש כבר רווח ,הרווח משתעבד
לקרן ,אף שיכול לחזור בו מ"מ לא מקבל רווח כלל.
משמע מה שיכול לחזור בו באמצע היום היינו כשאין
עדיין רווח או כשאינו רוצה ליטול רווח ,אבל כשיש
רווח ורוצה ליטול הרווח אינו יכול לחזור בו שהרווח
משתעבד לקרן עד סוף זמן שקבעו.

יכול לחזור
ערוה"ש :קבלן לא יכול לחזור – ולכן מי שקיבל
מחברו עיסקא סחורה למכור ולחלק בשכר כפי
שיסכימו )בלא הגבלת זמן( דינו כקבלן שאם חוזר בו
ידו על התחתונה.

קעו  -כד

שני שותפים שיש להם תביעה על אחד ,ותבעו אחד
מהם ויצא השותף חייב :אם היה על עסק )הנתבע( שבועה שהיה חייב לו
ונשבע לו )לשותף זה( ,אין שותף שני יכול לתבעו בשבועה ,דשבועה לאחד
שבועה למאה.
הפרעון ותובע משמעון לפחות חצי דמי הכסף.
ישבע ראובן שפרע ונפטרו שניהם .שלוי מכר ע"ד
שאחד מהם יפרע והרי ראובן טוען שפרע שדינו
להישבע ולהיפטר.

כתובות)צד :(.אמר רב הונא – שני אחים או
שותפים שהיתה להם תביעה על אחר .ירד אחד
השותפים לדין עם הנתבע ויצא חייב .לא יכול שותפו
לומר לנתבע לאו בעל דברים דידי את בדין זה
שנתחייב חברי ,אני אדון אתך על חלקי .אלא שותף
ראשון עשה שליחות השני.

שבועה למאה
נתיבות :ואפילו השותף לא היה בעיר וטוען אילו
הייתי כאן הייתי מגלגל עליו עניינים אחרים ,כיון
שכבר פרע נשבע ונפטר ושוב אין יכול לגלגל עליו.

שבועה למאה
ערך לחם :ראובן ושמעון שותפים שקנו מלוי מתכות

שבועה למאה
פ"ת)ושב הכהן( :שותף שהזהיר את חברו קודם

כסף לצורך השותפות .טוען ראובן ששילם ללוי עבור
הכסף ושמעון טוען איני יודע מהפרעון ,ולוי מכחיש
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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שבועה למאה דווקא כשעשה שליחותו ,משאכ"כ.
אבל הרשב"א – בכל גוונא שבועה לאחד שבועה
למאה.
ולמעשה צ"ע.

שעזב את ביתו שלא ירד לדין עם האחר ,ולא השגיח
שותפו וירד עם האחר לדין ונתחייב האחר שבועה
ונשבע לו  ,עתה בא זה ותובע מהאחר שישבע גם לו,
יש בזה מחלוקת :
מהרמב"ם משמע – שחוזר ונשבע .שבועה לאחד

קעו  -כה

 .1היה להם תביעת ממון עליו ויצא השותף חייב:
אם לא היה שותפו בעיר  -יכול לתבעו פעם אחרת ,א ) .נמ"י)ריטב"א(:

וקטן

כמאן דליתא בעיר דמי ,וי"א שה"ה אישה(.
ב.היה בעיר אינו יכול לתבעו.
.2הגה :ודוקא כשהם התובעים ,אבל כשהם נתבעים ואחד טען ,אינו מזיק לחבירו כלל
הואיל ולא ציוהו לטעון ולדון בשבילו )ול"א ששליחו היה מדלא בא הוא עצמו ,דדיו שיבוא כשיקראו לו .וכ"פ
הריב"א(.

א.מרדכי בשם מהר"ם :ובני העיר בענייני צרכי העיר הם כשותפין ,ואם אחד מהם תבע לאחר
כולן יודעין באותו תביעה ,ואינן יכולין לחזור ולטעון.

 .1כתובות)צד:(.

אקלע ר"נ לסורא שיילוהי כי

1א .וי"א שה"ה לאישה
ש"ך :והעיקר להלכה שאישה דינה כאיש ולא כקטן.
ה"ה לאישה
קצה"ח :דין האישה

האי גוונא מאי?
אמר להו מתניתין היא :הראשונה נשבעת לשניה
ושניה לשלישית ושלישית לרביעית ואילו ראשונה
לשלישית לא קתני ,מאי טעמא לאו משום דשליחותה
עבדה?
מי דמי התם שבועה לאחד ושבועה למאה ,הכא
אמר אילו אנא הואי טעיננא טפי.
ב.ולא אמרן אלא דלא איתיה במתא אבל איתיה
במתא איבעי ליה למיתי.

ב"י)ריטב"א( :כל שחברו בעיר כופים הנתבע לדון
על הכל )אף שחברו השותף לא בא לדין( ,ואם השותף
קטן או אישה דינו כלא נמצא בעיר.
אבל מהרשב"א והר"ן – נראה שאשת איש דינה כאיש.
כ"פ הש"ך.

רמב"ם :הלך שותף אחד לדון עם האחר ,יכול
לומר לו האחר לא אדון אתך רק על חלקך ,שהרי
אח"כ כשיבוא שותפך אצטרך לדון איתו על חלקו.

ב .אינו יכול לתובעו
ערך לחם)מהר"ל( :שותף שמחל כל החוב ליהודי

וכ"ד הרא"ש – שיאמר האחר אם ארד עמך לדין
על הכל ואזכה בכל יתבעני שותפך על חלקו ,ואם
אפסיד הכל אתחייב לשלם גם לשותפך ,וא"כ לקתא
מידת הדין.

 .2הואיל ולא ציוהו לטעון
סמ"ע :ה"ד כשבאים להוציא מהשותפות דלא ניח"ל

הרמ"ה :קרקע של שני שותפים שאחר מערער
על שותף אחד שהוא גזול או בע"ח ,לא יכול שותפו
לסתור הדין אא"כ מביא ריאה .ודוקא בממון שלא
חסר גוביינא כגון קרקע או בהמה שקם ברשות של
זה שבא לדון ,אבל דבר שחסר גוביינא לא גובים
ממנו עד שיבוא שותפו השני.

ששותפו יעמוד בדין ויטען עבורו ,דמסתמא כל שיכול
להישמט מהתובע נוח לו.
משא"כ כשהם תובעים מסתמא נוח לו בתביעת שותפו
להוציא ממונו מיד התובע.
ובקרקע כיון שלא מחוסר גוביינא אף כשהם נתבעים
אינו יכול לסתור הדין.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

שחייב לשותפים – אין מחילתו כלום בחלק חברו.
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והט"ז – חולק )אין חילוק בין קרקע לשאר דברים(.

קעו  -כו

 .1הכל הטור :במה דברים אמורים :שלא נתחייב השותף
מתוך טענותיו ,אבל נתחייב מתוך טענותיו כגון שהודה או שאמר אין לי
ראיה  -לא הפסיד שותפו בהודאתו ואם יש לו ראיה יביא.
א.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 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.
ב.וי"א  -שאם לא היה בעיר שיכול לתבעו ,יכול להחרים עליו שלא ידע
שירד שותפו עמו לדין.
 .1בד"א שלא נתחייב
ערוה"ש :שני שותפים שאחד מהם יושב במרחקים,

שלא נתחייב השותף
סמ"ע :אף ששותף זה היה תובע ! מיירי שהנתבע
חזר ותבעו באותו מעמד ונתחייב השותף.

אמר ראובן לשותף שכאן כתוב לשותפך שיקנה לי
סחורה פלונית וישלח לך עם סחורתך ,ובדרך נאבדה
שלא בפשיעת השולח  -ההפסד על ראובן ,שהשולח
נעשה שליחו של ראובן בדברים בלא קניין )נתיבות(.
ואפילו עדיין לא נתן ראובן המעות יתן עכשיו.
ואף אם ראובן פנה ישירות ליושב במרחקים "שלח לי
סחורה פלונית" ושלח ונאבדה חייב ראובן לשלם לו.
אבל ראובן שאמר לשותף שכאן שיכתוב לשותפו
שישלח סחורה פלונית וכשתבוא לכאן אקנה ממך ,כיון
שלא קיבל ראובן עליו אחריות הדרך – ההפסד על
השותפות ,אא"כ קיבל עליו ראובן בפירוש האחריות.

שאמר אין לי ראיה
סמ"ע :וכיון שאמר אין לי ראיה אף אם ימצא ראיה
ועדים אינו יכול להביאם ,ולכן השותף השני יכול לומר
יש לי ראיה ויכול להביאם.

ב .לא היה בעיר
סמ"ע :אבל היה בעיר ויכול לשנות טענותיו – לא
יכול האחר להחרים שלא הלך בשליחותו ,שיכול
השותף השני לומר אומנם בשליחותו הלך אבל קלקל,
לתקוני שדרתיך ולא לעיוותי ,שהרי יש לי טענות שלא
אמרם.
והנתיבות)ט"ז( – חולק ,אף שהיה בעיר יכול להחרים
אולי ציוה לו שיטען עבורו ועכשיו חוזר בו.

קעו  -כז

 .1שנים שהלוו או שהפקידו לאחד ,ובא אחד מהם
ליטול חלקו או ליטול הכל  -נתבאר בסוף סימן ע"ז /ט.
 .2ואם אחד לווה משנים בשטר אחד ונכתב בשם האחד  -יתבאר בסימן
זה )סעיף לד  ,ובסימן עז/ו(.
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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)וכן שותפין שלוה אחד מהן לצורך השותפות אם חבירו חייב לשלם עין לעיל ע"ז /ב(.

 .1בסוף ע"ז
שו"ע)עז/ט( :שנים שהלוו או הפקידו לאחד ובא

)עז/ו( :שנים שלוו מאחד בשטר אחד ומחל לאחד
מהם  -לא מחל אלא חלקו וגובה מחבירו חצי החוב.
הגה :וי"ח ואומרים דכל החוב מחול ואין יכול לתבוע
לחבירו כלום )טור בשם הרא"ש(.
ולענין הלכה :אם היו אלו השנים ערבים קבלנים,
שאז היה יכול לגבות כל החוב מאחד מהן ומחל
לאחד מהן  -כל החוב מחול וגם השני פטור .אבל
אם אינם ערבים קבלנים שאז צריך לתבוע כל אחד
ומחל לאחד מהם  -אינו מחול אלא החצי וגובה
מחבירו חצי החוב )ד"ע(:

אחד מהם ליטול חלקו  -אין שומעין לו עד שיבא
חבירו.
אבל אם חבירו בעיר ושמע ולא בא  -צריך ליתן לזה
התובע הכל.
ואם טען שאינו רוצה לתת לו אלא חלקו אבל חלק
שותפו יתן ביד ב"ד הרשות בידו.
הגה :וכל זה בשנים שהפקידו ביחד ,אבל מי
שהפקיד ביד אחד ומת והיו לו ב' בנים ובא אחד מהן
נותנין לו חלקו )תשובת רשב"א סימן אלף קכ(
וע"ל סימן רצ"ט מאלו הדינין:

 .3וכן שותפים
שו"ע)עז/ב( :שותפין

 .2יתבאר בסימן זה
סעיף לב :אחד שלוה משנים בשטר אחד ,אם בא

שלוה אחד מהם מאחר
לצורך השותפות ,השני משועבד אע"פ שלא היה עמו
בקנין בשעת הלוואה .ודוקא שהוא מודה שמה
שלוה שותפו היה לצורך השותפות ,א .או שיתברר
הדבר בעדים אז דינם כשנים שלוו כאחד.
הגה :וי"א דאם לא נתברר הדבר בעדים רק
שהשותף מודה  -אין צריך לשלם .אא"כ היה ממון
בשותפות שאז המלוה גובה מחלק )השני( )ב"י בשם

אחד מהם ותבע החוב כולו ,חייב לשלם לו על הדרך
שנתבאר בסוף סימן ע"ז ,ואם 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:

הר"י בי רב לדעת הרא"ש בתשובה כלל לח סימן יג
שהביאו הטור(  -וכנ"ל להורות:

קעו  -כח

 .1מרדכי :שנים שהם שותפים בחוב אחד שחייב להם
עכו"ם ,וגבה אחד מהן מקצתו ורוצה לעכבו לעצמו ,ואומר לחבירו לך וקח
חלקך מהעכו"ם אין שומעין לו )אלא חולקים מה שקיבל ,שהרי העיסקא משועבדת שלניהם(.
.2הגהות)הר"ם( :ואם השר כעס על אחד מהם ואמר לחבירו חלקך אסייע
שיפרע ובחלק האחר לא אסייע ,אם אמר זה לעצמי אני מציל  -הציל
לעצמו )שבמקום איבוד ,שותף חולק שלא לדעת חברו(.
א.מרדכי :והוא הדין אם שנים יש להם חוב מקולקל וצריך ליתן שוחד
להצילו והאחד אינו רוצה ליתן  -יכול חבירו לומר "אני אוציא שוחד
חלקי ואציל לעצמי".
.3הגה מרדכי :וכן בכל מקום דאיכא פסידא יכול אחד לחלוק בלא דעת חבירו ולהציל לעצמו
)מרדכי ,והגהות מיימוני(.
א.ת' הרשב"א :וכן השותפים שהיה להן חוב אצל עכו"ם אלם ואחד פייסו ליתן לו חלקו ,אם
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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אמר לעצמי אני מציל הרי הוא שלו לבד .ועיין לקמן סימן קפא סעיף ב:

3א.שאלה לרשב"א:

עדים ואמר לעצמי אני מציל זכה .ואם קבלו בינו לבינו
נאמן לומר לעצמי הצלתי במיגו שלא קיבל ממנו כלום.
ול"ד לסי"ח – ששם ידוע שהמעות אינם שוות )ולכן
צריך ב"ד( ,משאכ"כ.

וכן שותפים שהיה להן

חוב אצל עכו"ם אלם ואחד פייסו ליתן לו חלקו ,אם
אמר לעצמי אני מציל הרי הוא שלו לבד.
כדתניא )ב"ק קטז – (:שיירא שהיתה מהלכת
במדבר ועמד גייס וטרפה ועמד אחד מהן והציל הציל
לאמצע .ואם אמר אני אציל לעצמי הציל לעצמו.
ולכן ג"כ אם קיבל הפרעון בפני עדים ואמר לעצמי
אני מציל זכה לעצמו ,ואם קבלו בינו לבין עצמו נאמן
לומר לעצמי הצלתי במיגו שלא קבלתי ממנו כלום.

לעצמי אני מציל
ערוה"ש :ודוקא כשגבה חלקו ,אבל גבה הכל שהשר
נתן לו מתנה גם חלק חברו לא יכול לקחת לעצמו.

א .והאחד אינו רוצה
נתיבות :מיירי שע"י שוחד יכול להציל רק חצי ,ולכן
כשזה לא רוצה לתת שוחד הלה מציל לעצמו אבל אם
גם זה רוצה לתת שוחד – חולקים.
אבל אם ע"י שוחד יכול להציל הכל – יכול זה לומר
לעצמי אני מציל וטרח אתה ותן שוחד ותציל לעצמך
)שהרי אפשר גם לך להציל(.

שחייב להם הגוי
.1
מהרא"י :ראובן ושמעון נשתתפו והלוו לגוי כ"א 10
זהובים ,ועלה ריבית עוד  10זהובים וזקפו הריבית
לקרן ,ועכשיו הגוי חייב להם  15) 30לראובן15 ,
לשמעון( ויתן ע"ז הריבית .וקנה ראובן חלק מהחוב
ושילם לשמעון  10זהובים )ונמצא שלראובן 25
ולשמעון  , (5ואח"כ ביטל השר הזקיפה )הריבית(:
אם בשעה שנתן לו  10זהובים א"ל שהוא על עיקר
הקרן )נמצא כל הקרן  20לראובן ,והריבית לשניהם(
והפסיד הריבית לאמצע ,ולכן מפסיד שמעון  5זהובים.
ואם נתן לו סתם וקנה ממנו  10זהובים מהחוב )שנמצא
שלראובן  2/3מהחוב ולשמעון  (1/3ההפסד בריבית
 2/3על ראובן ו  1/3על שמעון.
כ"כ סמ"ע ,נתיבות.

.2

.3

סמ"ע :כ"כ ת' מהרי"ו – שותף שקיבל מהגוי וטעה
וקיבל פחות ממה שהיה צריך לקבל )ועכשיו הגוי לא
יתן יותר( – חייב לשלם לחברו ,אבל אם אמר לעצמי
אני מציל – פטור.
נתיבות – ומיירי ששכח ולקח פחות אז אם אמר לעצמי
אני מציל זכה ,אבל אם אמר לגוי שלקח הכל וטעה
ולקח רק חלק ודאי חייב לשלם לחברו שהרי הוי כפטר
הגוי.

שיש הפסד
נתיבות :ואם ע"פ אומדנא א"א להציל רק חצי ,כגון

לעצמי אני מציל

סמ"ע :וצריך שיאמר כן בפני ג' שהם ב"ד ואפילו
הדיוטות ,וכמ"ש המחבר )יח(.
והט"ז – חולק על הסמ"ע ,א"צ ב"ד מספיק שיאמר כן
בפני עדים.
ול"ד לסי"ח שחולקים ,שיש לפנינו מה לחלוק ויש
חשש גזל לכן צריך ב"ד ,משאכ"כ מספיק בגילוי
מילתא שמהיום אינו שותפו יותר ,שהרי יש לו הפסד.
והראיה הרמ"א )קפא/ב( אם אמר לעצמי אני מציל
ואין לו עדים – ישבע שנתכוון להציל לעצמו וזוכה.
ש"מ אפילו עדים א"צ אלא רק להצילו משבועה.
ועוד מת' מהרי"ו – אם טוען "לעצמי אני מציל" מהני
אף בלא ב"ד.
כ"ד הש"ך – א"צ ב"ד אפילו בינו לבינו מהני.
וכן מבואר מת' הרשב"א – אם קיבל הפרעון בפני
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

וכן בכל מקום שיש הפסד

שאין ללוה רק  50אין השותף יכול לומר לעצמי אני
מציל ,שהרי עכשיו החוב הוא רק  50וצריכים לחלק
בשווה.
בע"ח אלם כיון שע"י טורח אפשר להציל הכל יכול
לומר אני טורח ומציל לעצמי ,טרח גם אתה ותציל
לעצמך.
ואם השטר נכתב רק על שמו לא יכול לומר לעצמי אני
מציל ,שהרי השני לא יכול לתבוע כלל )מל"מ(.

שיש הפסד
פ"ת)שבו"י( :מדינה אחת שהיתה גזרת המלכות
לקבל כתבים של מלך בפרעון חובות במקום מעות
מזומנים ,והכתבים הלכו וירדו עד שנתבטלו לגמרי
לבסוף.
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ראובן נתן כתביו לשמעון להוציאם עם כתביו לפי
שהוא בעל המו"מ ,ושמעון עירבם עם כתביו .ואח"כ
נשארו חלק מהכתבים והחזירן לראובן .ראובן טוען
אולי מה שנשאר הם של שמעון ולא שלי
הדין עם שמעון ,שאין אדם מפסיד לעצמו כדי להרוויח
לאחרים )ומסתמא את שלו הוציא תחילה(.
שהרי אף בשותפות פסק הש"ך שאפילו אמר בינו
לבינו שלעצמו מציל נאמן ,וכאן סתמא בפירוש של
עצמו מציל.

וע"ל קפא/ב
)שם( :היו שני שותפים והציל אחד מהם  -הציל
לאמצע ,ואם אמר לעצמי אני מציל הרי זה חלק
מחבירו והציל לעצמו.
הגה :כל מה שהגיע לחלקו ,אבל אם הציל יותר הוא
שלהם ,ודוקא שהם יכולים להציל ,אבל אם אינן יכולין
להציל הכל שלו )טור( וע"ל סימן קעו סכ"ח.
ואם אמר שאמר שהציל לעצמו ואין לו עדים ,נשבע על
כך ומחזיק לעצמו )מרדכי פרק הגוזל בתרא בשם
ראבי"ה(:

קעו  -כט

רי"ו :שותף 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 )ב"י – והוא בירושלמי(.

קעו  -ל

 .1הכל העיטור :ראובן ושמעון שנשתתפו ,ונטל אחד מהם
מהממון ונשתתף עם לוי )הכניסו לשותפות(  -הרי חבירו משביע ללוי ולא מצי
למימר לאו בעל דברים דידי את ,א.וכל שכן אם נתן ראובן לשמעון ממון
בתורת עיסקא ונתן מהממון ללוי בעיסקא שמשביע ראובן ללוי שבועת
השותפין )שאמר ממון שלי ושליח שלי היה שמעון(.
 .2ואם שמעון השביע ללוי  -שבועה לאחד שבועה למאה ,א.ואפילו
פטר ראובן את שמעון משבועה או פטר שמעון את לוי משבועה  -עדיין
ראובן משביע את לוי ,אלא אם כן פטר גם את באי כוחו.
שבועה לאחד
.2
נתיבות :אפילו ראובן לא היה בעיר ובא ואמר שיש

פטרתיך שרק לשמעון האמין ולא ללוי.
והט"ז – יש לחלק
אם הודיע ללוי שהוא השותף עם ראובן יכול ראובן
להשביע ללוי.
ואם לא הודיעו – כיון ששמעון פטר ללוי נפטר גם נגד
ראובן ,שיכול לוי לומר אילו ידעתי שהמעות שלך לא
הייתי נכנס לשותפות .כ"ד ערוה"ש.

לו על לוי גלגול – אינו יכול להשביעו שכבר נפטר
מעיקר השבועה.

או פטר שמעון את לוי

א.
סמ"ע :דווקא "או" שמעון את לוי ,דאילו פטר ראובן
לשמעון ושמעון ללוי אין ראובן יכול להשביע את לוי.
וכ"מ מהעיטור עצמו.
והש"ך – אף שפטר ראובן לשמעון ושמעון ללוי,
עדיין יכול ראובן להשביע ללוי ,שיאמר לו אני לא
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

פטר גם את באי כוחו
סמ"ע :ואז אפילו לא פטר שמעון ללוי ,מ"מ אין
ראובן יכול להשביע ללוי.
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קעו  -לא

קעו  -לא העיטור :שנים שלוו מאחד  -ערבים זה לזה .והילכך אם
מת אחד מהם ,או העני ,או כפר אחד והודה אחד  -אותו שהודה מתחייב
בכל ,ואין מקבלים עדותו על חבירו.
וכן מי שהודה לאחד מהשותפין או פרע לאחד מהם  -כאלו הודה ופרע
לשותפו.
שו"ע)לז/ז(:

שו"ע )ע"ז/א( :שנים שלוו כאחד או שלקחו
מקח אחד) ,ה"ה :או שקבלו פקדון ביחד ,ב"י :בין
בשטר בין בעל פה(  -שניהם ערבים זה לזה ,אע"פ
שלא פירשו.
ואם אין נכסים לאחד מהם  -גובה מחבירו הכל ,אבל
אם יש לו נכסים לא יתבע הערב תחלה )כי יש לו דין

המוכר ש"ח לאחד מהחתומים בו

 שפיר דמי) .וע"ל סימן קנ"ג סעיף י' וי"א וי"ב(אם קרובי המורשה )נ"א אם מורשה וקרוביו(
יכולים להעיד.

כאילו הודה ופרע לשותפו

ערב בכל דבר  -ב"י וכן משמע בפוסקים (.

סמ"ע :פירוש כאילו הודה לחברו וצריך לשלם גם
לחברו ,וכן אם פרע מחצה והלך לו שני השותפים
חלוקים בפרעון.
ומ"ש )עז/ז( שאני התם שנתפשר עם האחד ופשרה
שאני.

וגובה מכל א' החצי שהוא מוטל עליו) ,אא"כ פירשו
בהדיא שהן ערבים קבלנים זה בזה שאז תובע
איזה מהם שירצה  -תשובת הרא"ש ומהרי"ק(.
ואם פרע אחד מהם כל החוב  -חוזר וגובה מחבירו
חלקו) ,ולכן שנים שלוו ופרע אחד מהן ודאי פרע

בעד חבירו  -מרדכי ומהרי"ק(.

קעו  -לב אם טען אחד מהשותפין דבר שהוא חובה לו ולחבירו -
נאמן כעד אחד לחייב לשותפו שבועה דאורייתא.
שו"ע)עז/ה( :בעה"ת :ראובן תבע משנים שלוו
ממנו כאחד וכפר אחד והודה אחד  -אין עדותו מחייב
את חבירו )שבועה(.
ואם היו הנתבעים ג' והודו השנים עליו ועל עצמן -
אין האחד מתחייב ממון על פיהם.
אבל אם הוציא שטר על ג' שיש לו אצלם כך וכך ממון
וטענו כולם ואמרו פרענו זה בפני זה ,אם כל א' כתב
סך ידוע בפני עצמם ואין ביניהם שותפות  -מעידים
זה על זה ואין חוששין לגומלין.

הגמ"ר :אם טען אחד מהשותפים דבר שהוא חוב
לו ולחברו )ד"מ – אע"פ שאינו נאמן על חברו( נאמן
כעד אחד לחייב שבועה דאורייתא.
שו"ע)לז/ד( :ראובן תבע לשנים שהלוה להם,
וכפר א' והודה השני שהוא וחבירו )חייבים( ,אם אותו
ממון לקחו בשותפות אינו נאמן על חבירו ,והוא לבדו
יתחייב בכל.

שו"ע)לז/ה(:

ת' רבני צרפת:

על שלושה ,וטענו כולם :פרענו ,אם
חייב עשרה זהובים לעצמו ,ואין
שותפות ,עדותו כשרה על חבירו
לגומלין(.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

המוציא שט"ח
כל אחד מהם
לחבירו בהם
)ולא חיישינן

)וע"ל סימן לז/ד ,ה ,ו(:
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קעו  -לג ב' שותפים שמת אחד מהם ולא נשבע ,או שאחד מהם
חשוד ,ישבע האחר:

קעו  -לד

 .1רשב"א :אחד שלוה משנים בשטר אחד ,אם בא אחד
מהם ותבע החוב כולו  -חייב לשלם לו על הדרך שנתבאר בסוף סימן
ע"ז.
 .2רשב"א :ואם נכתב השטר בשם אחד ובא זה שנכתב על שמו ותבע הכל –
)ברור ש  (-חייב לפרעו ,אבל אם אותו שלא נכתב על שמו תובע אפילו מקצת,
אין שומעין לו )שיכול לומר :לא נתחייבתי לך שלא היה רצוני להתחייב לך שחברך נוח לי ואתה קשה וצריך
הרשאה בין על כולו או על מקצתו(.
אפילו מחל לו הכל בפירוש אף שחברו נתן לו הרשאה -
אינו מחול חלק חברו.

רשב"א :אם מחל אחד מהלווים כל חלקו שיש לו
בשטר – רק חלקו מחל.

קעו  -לה

שני אחים או שלשה שיש להם דין עם אחר  -אינו
יכול לומר יבא אחד מכם ויטען בעד כולכם.
ממון לקחו בשותפות אינו נאמן על חבירו ,והוא לבדו
יתחייב בכל.

שו"ע)לז/ד( :ראובן תבע לשנים שהלוה להם,
וכפר א' והודה השני שהוא וחבירו )חייבים( ,אם אותו

קעו  -לו

 .1שנים שיש להם חוב בשותפות עם עכו"ם ,ופרע
לשמעון( קצת ומעכב השאר מפני שאומר שאחד מהם )ראובן( חייב לו כנגדו,
והלה כופר  -ההפסד על שניהם.
)הגוי

א.הגה ד"מ :ונראה לי דהוא הדין אם היה החייב ישראל )שחלוקים בהפסד( ,רק שחייב
להישבע ,משא"כ בעכו"ם דאפילו שבועה אין צריך רק חרם בעלמא.

.1

הגמ"ר:

כדין ,ואפילו שבועה א"צ להישבע אלא חלוקים
ההפסד.

ראובן ושמעון שהיה להם חוב

בשותפות על הגוי .פרע הגוי מקצת ואמר כי ראובן
חייב לו כנגד הנשאר ,וראובן כופר ורוצה להישבע אך
הגוי לא מוכן לקבל שבועתו – פסק הר"מ שההפסד
על שניהם ,שסתם גוי אנס הוא ותובע מראובן שלא
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

1א .ה"ה אם החייב ישראל
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והנתיבות – דווקא מביתו ומרשותו של השותף שאינו
חייב לו )שמעון( אין יכול לתפוס ,אבל מבית השותף
החייב לו )ראובן( יכול לתפוס אף שגם שמעון יפסיד.

ש"ך :דין הרמ"א תימה ,שלא מסתבר שהישראל
החייב יתפוס משמעון בעד ראובן )שהרי מה שמעכב
ותופס חלק השני שטוען שיש לו כנגדו על ראובן מזיק
לשמעון שמקבל רק חצי( ,אך יוכל לתפוס ולגרום
הפסד לשמעון שאינו חייב לו.
וע"כ נ"ל :לפרש הרמ"א ,דמיירי שהחייב חייב במה
שתפס דבר שאינו ידוע שהוא של השותפים וטוען
שאינו מהשותפות ,והשותפים אומרים שהוא של
השותפות.

דאפילו שבועה א"צ
סמ"ע :דסתם גוי משקר וא"א להשביע חברו מכח
ספק ע"פ הגוי ,שאין נשבעים רק על טענת ודאי )וכאן
יתכן שהגוי משקר(.
נתיבות – מ"מ אם ירצה להשביעו שבועת השותפים
יוכל לגלגל עליו גם שבועה זו.

קעו  -לז

 .1ראובן ושמעון שותפים ,וקנה שמעון בגדים מעכו"ם
ומכרם ליהודי ,ונתחייב היהודי לפרוע לעכו"ם לזמן פלוני ,ונתחייב
שמעון לעכו"ם 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 לעכו"ם
ויצטרך שמעון לפרוע לעכו"ם ,יפרע ראובן חלקו מכל שיברר שמעון
בעדים שהוציא על עסק זה בהוצאות ובשוחד.

כפול צג/טו:

ת' הרא"ש :ראובן ושמעון שותפים וקנה ראובן בגדים מעכו"ם ומכרם
ללוי ויצא לוי לעכו"ם במעות )פירוש התחייב לשלם לגוי( וכתב ראובן שטר לעכו"ם שאם לא
יפרענו לוי לזמן שקבע שיפרענו הוא ,ואחר כך חלקו ראובן ושמעון השותפות – )כיון שראובן כתב
שטר לגוי לטובת עסק השותפות ונכתב רק על שמו כיון ששמעון לא היה שם ,שאם שמעון היה שם היה השטר
התחייבות לגוי נכתב על שם שניהם ,ולכן  ( -חייב שמעון לעשות שטר לראובן שאם יברר ראובן

בעדים שלא פרע לוי לעכו"ם ויצטרך ראובן לפרוע לעכו"ם שיפרע חלקו ובכל מה שיוציא על
עסק זה הוצאות ושוחד ושאר דברים בכל מה שיברר ראובן בעדים שיפרע שמעון חלקו.

.1

ת' הרא"ש:

והפרישה על )ב – (.אף אם שילם שמעון לגוי ,כל
שלא מברר שהיהודי לא שילם אין ראובן חייב לשלם
לו דשמא הגוי בא בעלילה ,ואין אדם נתפס בעלילה
על חברו.

ראובן ושמעון שותפים ,,,חייב

ראובן לעשות שטר עליו לשמעון,,,
וטעמו :שהרי שמעון היה חייב לכתוב שטר לגוי
לטובת השותפות ,ואילו ראובן היה שם גם הוא היה
כותב השטר ,ולכן ראובן חייב .,,,

.1

ב"י :וקשה תרתי –
א .איך יברר שמעון שהיהודי לא פרע.
ב .ואף אם היהודי פרע והגוי מעליל שלא פרע
למה לא יתחייב ראובן לשלם החצי )הרי
שמעון הפסיד בגלל השותפות(.
מיהו )א (.אפשר לתרץ שהיהודי הודה בפני עדים
שלא פרע לגוי ,אבל )ב (.עדיין קשה.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

אחרונים על שו"ע)צג/טו(

יברר בעדים.
ערוה"ש :ואם א"א לברר בעדים ישומו הבקיאים
בדבר ,אבל אינו יכול ליטול ע"י שבועה.

בעדים שלא פרע לוי
סמ"ע :משמע שאם אין לראובן עדים שלוי פרע אף
שיש לו עדים שפרע לגוי – לא חייב שמעון ,שהרי
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ראובן כתב שיפרע רק אם לוי לא פרע ,ויתכן שפרע
לוי לגוי ,והגוי בא בעלילה על ראובן ,ואין אדם נתפס
על חברו.
ערוה"ש – מ"מ בבד"ה לא נראה כן לדינא ,כיון
שראובן עשה לטובת השותפות ,ואף אם שמעון היה
שם גם היה חותם לגוי.
לכן מחויב שמעון לשלם לראובן חלקו ממ"נ :אם לוי
לא פרע הרי הם חייבים לשלם ,ואם לוי פרע ולא קיבל
פטור מהגוי לוי פשע ולא ראובן )הסמ"ע לא ראה את
בד"ה שכתב כן(.

שם יברר שמעון
הקשה הסמ"ע :סימן קל"א – אם העליל הגוי על
הערב חייב הלוה לשלם.
למה כאן לא חייב עד שיברר שהיהודי באמת לא שילם
ולא היתה עלילה ]נתיבות – הרי גם כאן בשותפות
השותף שמעון נכנס ערב גם בעד שותפו ראובן[ ?
ותירץ המס"ע – שאני גבי ערב )קל"א( שיש אומדנא
דמוכח שהלוה היה מסכים מתחילה אף על עלילה,
שהרי הערב עשה טובה להיות לו לערב ונכנס לספק
עלילה.
ועוד שהלוה היה מוכן להיות ערב לגוי )ואז היה נכנס
לעלילה( אלא שהגוי לא האמינו ,ולכן יש אומדנא
דמוכח שאילו פירשו מתחילה היה מקבל עליו הלוה
את העלילה ,ולכן חייב לשלם.
משאכ"כ ששמעו עשה את המו"מ עם הגוי בלא ידיעת
ראובן ויתכן שאם היה מפרש שמעון מתחילה לא היה
מוכן לקבל עליו עלילה .ולכן ראובן לא משתתף לשלם
העלילה.
ולפי זה :יכול שמעון מתחילה להתנות עם יהודה "או
קבל גם אתה עליך העלילה ,אם לאו יהא הרווח שלי
לבד"
מ"מ אם עסק בממון שותפות בלא ידיעת חברו ונפסד
מחמת עלילה ההפסד על שניהם שע"ד כן נשתתפו
)משא"כ שלא היו מעות השותפות(.

שאם יברר בעדים
סמ"ע :למה לא יהא ראובן נאמן בשבועה )בלא
עדים( כמה הוציא ויטול כמו במוציא הוצאות על נכסי
חברו )צא/ג( ?
וי"ל כיון שהוצאות אלו שהוציא אינם לטובת שמעון,
ול"ד ליורד ברשות שהוציאם לטובת בעה"ב )ששיבח
קרקעו(.
ואו"ת – שאני התם שציווהו להוציא הוצאות משאכ"כ
הא לא ציוה לו.

יברר בעדים.
ט"ז :נ"ל שמיירי במקום שאין שטר ביד גוי על לוי,
אבל אם היה שטר וכשפרע ראובן לגוי לקח השטר –
אין לך ברור גדול מזה השטר שלקח מהגוי.
מ"מ יש לדחות ,שמא אח"כ פרע לוי לראובן מה
ששילם עליו הגוי ,ומה שלא לקח לוי חזרה השטר
מראובן אינה טענה )כמ"ש קל/ג(.

שיברר שמעון
ערך לחם)רדב"ז( :סחורה שאינה ראויה להתחלק
)כגון מכונית( ומכר א' השותפים חלקו לאחר ,ושותפו
רוצה לקנות במקום אחר:
אם היא ברשות שותפו א"א להוציא ממנו.
ואם לאו זוכה הקונה.

לחכאן
אחרונים
 .1קעו -
 .1ת' הרא"ש :אם קנה שמעון סחורה מעכו"ם ,והטעהו
בחשבון ,ונתן דמי הטעות לשותפות ,וירא שמא יזכור טעותו ,וכן אם היו
משכונות מאחרים וירא שיבוא לו מזה הפסד )וכן אם היו משכונות של אחרים אצלו מכרם
ונתן הכסף בשותפות וירא שיבוא לו הפסד מזה(  -יודה ראובן בפני עדים שדמי הטעות
ודמי המשכנות באו לשותפות ,ויכתבו ויחתמו ויתנו ביד שמעון.
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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) .2ועיין לעיל סעיף יב סימן זה( :

.1

וסוף סימן קעז.
רשב"א בת' :מי ששכר חבירו לישא וליתן
בשלו וכל המציאות שיגיעו לידו יהיו שלו
)של חברו( ,וגבה חובות פרועים מעכו"ם -
הוי בכלל מציאה ,דכל שטר פרוע אינו שוה
רק דמי הנייר .ולכך מי שהחזירו לעכו"ם
אינו חייב לשלם לחבירו ,ואפילו לכתחילה
נמי שרי.

יודה ראובן

סמ"ע :אבל שטר א"צ לכתוב לשמעון ,שהרי אף
שמעון לא נתן שטר אלא דברים בעלמא ,משאכ"כ
בסעיף ל"ז.

 .2הרמ"א)יב( :אבל אם חלקו שאר
רווחים ובא עלילה על אחד מן השותפין
שלא כדין  -אין חבירו חייב לסייעו בהפסד
)הרא"ש בתשובה( ,ועיין סימן זה סעיף לח

קעו  -לט

 .1אם לקח שמעון מעות מאחד להכניס בשותפות
ויטול ריווח בכדי מעותיו ,אף על פי שלא הודיע לראובן שותפו  -יטול
הלה חלקו בריווח כמו שהתנה עמו.

.1

ת' הרא"ש:

יטול הלה חלק בריווח
.1
סמ"ע)טור( :לפי שכל שותף יכול לעשות שלא

ראובן ושמעון שותפים ,היו

לאחיו של שמעון מעות .א"ל שמעון לאחיו תן
מהמעות והשתדל עמנו ותיקח מהריווח לפי מעותיך,
וראובן לא ידע מזה.
ועתה טוען ראובן כיון שלא הודעת לי תן לו מחלקך,
ושמעון טוען כיון שהיינו שותפים כ"א יש לו רשות
לעשות דבר שהוא לתועלת השותפות – הדין שהאח
נוטל חלק בריווח מהשותפות לפי חלקו במעות.

מדעת שותפו מה שהוא תועלת השותפות.
ט"ז – ומ"ש בס"י שלא ישתתף עם אחרים בלא דעת
חברו ! ה"מ לתת לו סחורה ,אבל להחזיק הסחורה
בידו ולתת הריווח אחר רשאי.

כמו שהתנה
סמ"ע :ואם לא היו מתנים היה נוטל בשוה ולא לפי
חלקו במעות )כמ"ש המחבר ס"ה(.

קעו  -מ11
 .1ת' מימוניות :בני 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 בתחילה  -הדין
עם הנשארים.
.2הגה הרא"ש :ראובן ושמעון היו להם שותפות ביחד ,והיו להן שטרות ,ונתחייבו מס לקהל,
ולקחו הקהל השטרות בעד מס של ראובן )וטוען ראובן :מה שגבו משטרות של השותף עבור המס שלי היה
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חצי לפרעון מס שלך וחצי לפרעון מס שלי(  -חייב לפרוע לשמעון חלקו ,ולא יכול לומר תנכה גם כן
חלקך במס ,כי מאחר שנהנה מן השטרות ופרע בהן חובו ,צריך לשלם לשמעון ,ולא יוכל
לפרוע בעד שמעון שלא ברצונו.

.1

עם הנשארים

הדין עם הנשארים

ט"ז :שנים שקנו בית בשותפות והתנו שכ"ז שירצה
א' מהם להסתלק יתנו לו דמי חלקו ,ואח"כ התייקר
הבית – יקבל חלקו לפי מה ששוה עכשיו.
ול"ד לכאן ,שס"ת קנו ע"ד שיישאר אצל הקהל ובלא
תנאי היה נשאר אצלם ולא היה מקבל כלום ,ובא
התנאי שיוכל לקבל חלקו ,ולכן עליו להביא ראיה כמה
מגיע לו )כיון שהם מוחזקים(.
משא"כ בשותפות שקנו בית ,שהרי מגיע חלקו כפי
שויו עכשיו מדינא בלא תנאי ,והתנאי בא ליפות כוחו
שלא יצטרך להמתין לחלוק עד שירצה חברו ,ולכן
נוטל חלקו כפי שויו עכשיו.

ט"ז :טעמו – שיטענו הנשארים  :לזה נתכוונו
מתחילה שתיטול חלקך בקרן בלא רווחים ,וכיון
שהנשארים חלוקים עליו להביא ריאה.
ערוה"ש)לבוש( – טעמו ,שהרי אין בזה דין חלוקה
שיאמר תנו לי מעות או חלקי.
ולפ"ז אם היה דבר שיש בו דין חלוקה יכול לטעון תנו
לי חלקי או מעות כפי המקח היום ,וכן אם יש בו דין
גוד או איגוד יכול לעלות כפי היוקר של עכשיו ,אבל
ס"ת אין בו דין גוד או איגוד כיון שהקהל נשאר כאן,
אא"כ נחלקו לשני קהילות.

קעו  -מ22

 .1הגה :ראובן קנה סחורה והניח לשמעון ולוי ויהודה לכל אחד
רביעית לרווח ולהפסד ,ואח"כ הפסידו בסחורה ארבע מאות ,וחזרו בהם שמעון ולוי ונתנו
לראובן שלש מאות )במקום ב' מאות ,כדי שלרצותו על פרישתם( :אם יהודה רוצה לחזור  -צריך ליתן
מאה לראובן )בפני עצמו( ,דלא נשתתפו אלא על הרווח מן הסחורה ,אבל לא מה שיקנה אחד
משותף חבירו.
.2ת' הרא"ש :שותפים הרבה יחד  -אין אחד יכול להסתלק רק מדעת כולם.
.3רי"ו :מי שמקבל מחבירו סחורה להוליכה למקום אחר ולחלק ברווח ,ובתוך זמן )קודם(
שמוליכה זל הסחורה בכאן  -מחשב הסחורה לפי מה ששוה בשעה שמוליכה ולא בשעה
שקבלה.

.1

ת' הרא"ש:

שאל לוי לשמעון כמה חלקך? א"ל רביע .א"ל לוי חלקי
שתות ,ואמר לי ראובן לומר לך שאף חלקך שתות.
כשבאו לחלוק טוען ראובן לשמעון שמגיע לו רק שתות
שהרי אמר ללוי שיאמר לו שחלקו שתות .טוען שמעון אני
סיכמת אתך רביע ,ומה שאמרת ללוי שיאמר לי שתות
אינו רק סיפור דברים ,שלא רציתי שלוי ידע שחלקי גדולה
מחלקו – הדין עם שמעון ,כיון שמודה ראובן שמתחילה
סיכם עם שמעון על רביע ע"ד כן נתעסק שמעון ,ומה
שאמר ללוי לומר לשמעון אמתלא גדולה היא.

ראובן קנה סחורה ב 1,200

ונשתתף עם שמעון לוי ויהודה כ"א ברווח והפסד של
רביע .לאחר זמן הוזלה הסחורה ועמדה על 800
)הפסד של  .(400שמעון ולוי ביקשו מראובן לפרוש
ונתנו לו  100) 300יותר מחלקם( .עכשיו תובע
ראובן מיהודה חלק בהפסד  .100השיב יהודה תיקח
את ה  100שקיבלת יותר משמעון ולוי על ההפסד
שמגיע לך ממני – הדין עם ראובן.

מ"כ)רב האי( :ראובן יש לו שותף במדינת הים,
א"ל שמעון כתוב לשותפך שימכור לי חפץ פלוני

ת' הרא"ש :ראובן נתן לשמעון להתעסק ברווח והפסד
רביע ,אח"כ נתן ללוי ברווח והפסד שתות ) .(1/6אח"כ
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וישלח לי במה ששולח לך ,ועשה כן וטבעה הספינה
בים .תובע ראובן משמעון לשלם דמי החפץ.
תשובה :אם קיבל עליו שמעון שמרגע שישלח לו שלו
הוא – הרי היא ברשותו וחייב באחריותו ,ונשבע
ראובן שאכן שותפו שלח לו ונוטל.
ואם לא קיבל עליו שמעון אחריות כוונתו היתה ברגע
שיגיע לידו יהא אחראי.

.1

והסחורה מרובה יהיה הפסד גדול יותר כיון שאין
הרבה מתעסקים ,משא"כ אם נוטל חלקו והולך.

שותפים הרבה
ש"ך :קמ"ל שף אם מקצת נתרצו לסלקו אינו יכול
להסתלק אלא מדעת כולם ,אבל יכול לחלוק )ולקחת
חלקו עמו( שלא מדעתם.

.3

וחזרו בהם שמעון ולוי

מחשב הסחורה

סמ"ע :רי"ו – אפילו קיבל הסחורה בסכום ידוע.
וטעמו – דמסתמא היתה דעתו שתתחיל השותפות רק
לאחר שיוליכנה למקום אחר ,וכפי מה שתשווה אז
יקבל עליו למחצית שכר.
לאפוקי הע"ש – דס"ל שאם קצב לו ,נתחייב בכל הסך.

ש"ך :חזרו בהם – מפי שמתייראים שיפסידו יותר
ולכן נתרצו לתת לראובן  100יותר.

יהודה רוצה לחזור בו
נתיבות)ב"י( :מיירי שיהודה לא יכול לעכב לשמעון

בשעה שמוליכה

ולוי לפרוש ,כגון שראובן נשתתף עם כ"א בפני עצמו
ולא כולם יחד )שאם נתן לכולם יחד נעשו שמעון לוי
ויהודה שותפים שלא יכולים לחזור אלא מדעת כולם(.

סמ"ע :ה"ה אם נתייקרה הולכים לפי שעת הולכת
הסחורה )רי"ו(.

בשעה שמוליכה

צריך לתת מאה לראובן

סמ"ע :טעמו – כיון שאינו יכול למוכרה קודם הוי
העסק מתחיל משעה שמוליכה בין הוקרה או הוזלה.

ש"ך :ואף שמכרוה ב  800והוי כאילו מכרוה ב 900
עם ה  100שנטל משמעון ולוי  -אעפ"כ צריך יהודה
לתת  100שלו.

בשעה שמוליכה.
נתיבות :הטעם שחשוב יותר משויה משום ריבית

 .2שותפים הרבה ,,,אין א' יכול להסתלק
ש"ך :מהלשון "להסתלק" משמע שקנו סחורה יחד

)לפי שהמתעסק קיבל סחורה ונמצא חייב לנותן סכום
מסוים ,ואם הנותן יחשוב הסחורה כשער היקר נמצא
שזה יחזיר לו יותר מפני המתנת המעות(.
ולכן הוי כמקח שנעשה באיסור שהמקח קיים כשעת
ההיתר )הזול( .מ"מ הנותן יכול לחזור בו כשהוזל.

ואחד רוצה להסתלק ואף חלקו אינו רוצה ליטול
]נתיבות – פירוש שרוצה לפשר עם א' השותפים
למכור חלקו ויתנו לו מעות בעד חלקו[ ,אז אינו יכול,
כי אם יהיה הפסד יפסידו כולם בשווה.
אבל אם רוצה ליטול חלק יכול לחלק שלא מדעתם
)כמ"ש בסי"ח(.
נתיבות – ואף אם ירצה אחד מהאחרים לקבל ע"ע
ההפסד מ"מ אינו יכול ,דכיון שנתמעטו העוסקים

קעו  -מא

קעו  -מא מרדכי )הר"ם( :ראובן ושמעון בקש מהם עכו"ם להלוות
לו סך מעות ,ולוי בקש להשתתף עימהם בחוב ונתרצו ,וקדם ראובן ונתן
מחלקו לעכו"ם ד' זקוקים וחצי ,ואמר העכו"ם 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 )לוי(:
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אם כשתבע ראובן ללוי חלקו אמר איני חפץ ליתן  -הרי נעקר
משותפותם.
אבל אם אמר תדיר הריני משלם ,אע"ג דדחה אותו קצת ,כיון דלא
אטרחי לב"ד  -קני רווחא וחייב ליתן ליורשיו.
מ"מ אם רוצה ראובן יכול לכפות שותפו לתת מעות
דווקא ,שהרי נתרצה בתחילה שילוו לגוי והוי כהילוה
לו.

נעקר משותפותם
נתיבות :ה"ה אם קנו סחורה בשותפות ונתן אחד כל
המעות והשני לא יכול לתת חלקו  -נעקר מהשותפות.

קעו  -מב

מרדכי)הר"ם( ,הגהות :ראובן ושמעון שהיו שותפים בחוב,
וראובן קבל הערב ,ותפשו השר ,והוצרך ראובן לפטור החוב  -כיון
שבאונס היה ,פטור משמעון )בשבועה שלא נתפס רק בשביל החוב ושנאנס לפוטרו(.
נתיבות – ודוקא שקיבל ראובן המשכון לידו בלא
הסכמת שמעון ,אבל אם נעשה בהסכמת שמעון דהוי
כשומר משכון פטור ,ששומר פטור באונס אף שנשא
ונתן ביד )רצ"ב(.

ותפסו השר
הש"ך :ואם החזיר ראובן משכון באונס )ולא פטר
החוב( חייב לשלם  ,דהוי כנשא ונתן ביד שחייב אף
באונס.

קעו  -מג

מרדכי :שותפים שיש להם חוב ביחד ,ורצה האחד
להתרחק ממקומו ולהוליך השטר עמו  -חבירו יכול לעכב עליו שלא
יוליך השטר )להרחיק ממקום שהיה עד עכשיו() .וכמו שנתבאר סי"ג סי' זה(.
מעכב עליו ,שהרי אומר לו "אין רצוני שאתן מעות
שבידי ואהיה רודף רוח אחריך לדין להוציא ממך",
וכן כל כיוצא בזה.

קעו/יג :רמב"ם :אחד מהשותפים שאמר נוליך
הסחורה למקום פלוני שהוא ביוקר ונמכור שם ,אע"פ
שקבל עליו כל אונס או כל פחת שיבוא  -הרי חבירו

קעו  -מד

רשב"א בתשובה :אם אחד מהשותפים טען עסק השותפות
על בהמתו ,או נתנו בחנותו בסתם  -נוטל שכר בהמתו או חנותו תחלה,
ואח"כ יחלקו הרווח או ההפסד.
נוטל שכר בהמתו
ת' חת"ס)יעב"ץ( :וכן שכר טרחתו )כדלקמן
קעח/ג(.
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קעו  -מה

קעו  -מה רשב"א בתשובה :אחד מהשותפים שלקח מסחורת
השותפות בעצת שותפו להוליכה למקום אחר למכור ,וכשבאו לחשבון
רוצה ליטול מהשותפות הוצאות מזונותיו  -אין שומעין לו אלא אם כן יש
שם מנהג.
כ"ד הנתיבות.
סמ"ע :ולפמ"ש סימן קע"ז לחלק בין העוסקים בזמן
אחד שאין לו מזונות ורפואה ובין אם עסק אחד לבדו
שיש לו מזונות ורפואה – גם כאן י"ל דמיירי שבשעה
שזה עוסק להוליך הסחורה גם השני עסק כאן לצורך
השותפות ,ולכן אין לו מזונות.

אין שומעים לו
סמ"ע :ומיירי שהלך שם בלא"ה לצורך עצמו,
שבלא"ה צריך להוציא מזונות )לצורך נסיעתו שלו(.
והט"ז – מיירי שאף בביתו היה צריך למזונות .ואם
בגלל הדרך היה צריך לריבוי מזונות יותר מביתו –
יטול מהשותפות.

קעו  -מו

 .1רשב"א בתשובה :אחד מהאחים השותפים שיש בידו
ממון וטוען שהוא של אחרים ,עליו להביא ראיה כיון שאינו חלוק
בעיסתו )ואם חלוק בעיסתו א"צ להביא ראיה סב/ב(.
א.ואם מת על האחרים/האחים להביא ראיה שהם שלהם.
ב).ועיין לעיל סי' סב נתבאר דינין אלו: (.
כיון שאינו חלוק בעיסתו

על האחרים/אחים

סמ"ע :שאם היה אביהם חלוק בעיסתו היה נאמן
דשל אחרים הוא במיגו שהוא שלו שקמץ מעיסתו.
נתיבות – ומיירי שבלא"ה אין לו מיגו שיוכל ליתנם
לידם )כגון שראו בידו( ,שאל"כ בלא"ה נאמן דשל
אחרים הוא במיגו שהיה נותן לו.

הע"ש גורס "על האחים להביא ראיה".
והש"ך גורס "על האחרים להביא ראיה" ,שאל"כ
מוציאים מהיתומים ,שדוקא בשטרות היוצאים על שמו
שמוכח ששלו הם טוענים ליתומים ,אבל בממון לא
טוענים להם מה שאביהם לא יכל לטעון.

קעו  -מז

 .1ת' הרא"ש :ראובן 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 )וגם א"א שילך ראובן לגור במקום אחר ויתבע השר  ,שמא אינו
יכול להתפרנס(.
א.אך אם הוא פטור ממס בעבור אותו חוב  -אומדים כמה מס היה לו
ליתן לשנה ,ויתן לראובן כפי חלק שיש לו באותו חוב.
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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תחת אותו השר
.1
הרמ"א)קעו/יא( :הרא"ש

נתיבות :מיירי שעשה החוב בידיעת שותפו והלך וגר
תחת השר אחר ההלוואה )או שנתחדש המורא מהשר
אחר ההלוואה אף שדר קודם הלוואה( שאז פטור.
אבל אם היה דר וירא מהשר קודם הלוואה ודאי הוא
פושע שלא הודיע לחברו שלא יוכל לתובעו ולכן חייב.

בתשובה :ראובן
ושמעון שהיו שותפין ,היה להן חוב אצל שר אחד,
שראובן דר תחתיו והוא עשה החוב ,ושמעון טוען
שראובן יתבע החוב לפי שהוא עשאו ,וראובן אומר
שמתיירא מן השר שהוא דר תחתיו  -הדין עם ראובן.
ועיין לקמן סעיף מ"ז סימן זה.

קעו  -מח

 .1שני שותפים שקנו משי ,וכשבאו למכרה חסרה
מהמשקל  -גם זה בכלל הפסד ויחלקוהו ביניהם) ,וישבע שמעון שלא שלח בו
יד ושלא פשע בשמירתו(.

 .2ת' הרא"ש :אחד מהשותפים שהוליך סחורת השותפות למקום אחר
למכור ונשבה ,ופדאו חבירו מהאמצע ומשכה השותפות ולא היו
מקפידים זה על זה ומת )השותף הפודה(  -יורשי המת נוטלים בתחילה
מהאמצע כשיעור פדיון אותו שנשבה.
א.הגה :כי אין שותף חייב לפדות חבירו אע"פ שנתפס מכח השותפות )שם והגהות מרדכי דב"ב(,
ואם יש מנהג בזה הולכין אחריו )תשובת רמב"ן ומהרי"ק(.
 .3מיהו 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 )מרדכי(.
 .4וכל זה בשותפים ,אבל מי ששולח חבירו בעסקיו ונתפס ,י"א דאם הלך בשבילו בחנם
א .ויש חולקין
חייב לפדותו דהוי ליה עליו כשואל שחייב באונסין )מרדכי והגהות שניות(,
)תשובת רמב"ן ,ומהרי"ק(.
 .5וכן מי ששלח אחר חבירו וקיבל עליו לפדותו מכל הפסד ונתפס בדרך  -אפילו הכי פטור
לפדותו דאונסא דלא שכיח הוא )ב"י בשם אגודה() .תוספת הסמ"ע – ועיין קלא/ו ,רכה/ג(.

 .1ת'

זה על זה ומת )השותף הפודה(  -יורשי המת נוטלים
בתחילה מהאמצע כשיעור פדיון אותו שנשבה.
שדוקא ברפואה שאין לה קצבה דינו כמזונות אבל
אונס תפיסה אינו כמזונות ,שהרי שותפים שומרים
שכר זל"ז בממון ולא בעסק שמירת גופו של כ"א

הרא"ש :ראובן מכר לשמעון  100ליטרין

משי למוכרה ,והתנה על חצי שכר וחצי הפסד,
ולקחם שמעון ושקלם .כשבא למוכרם חסרו חצי
ליטרא )מחמת ריקבון או שאכלוהו עכברים( .ראובן טוען
שהתנה על ההפסד ולא על חסרון – כיון שהם
שותפים הם שותפים בכל בין בהפסד או חסרון,
וישבע שמעון שלא שלח בו יד ולא פשע בשמירתו
ויפרע ראובן מהחסרון.

.2

ת' הרא"ש:

)ואע"פ שלא תבעו שמעון כל ימי חיו ,לא מחל כי רצה
להמתין עד שעת חלוקה(.

כ"כ מהר"מ ,הגמ"ר.
א.ד"מ :כ"כ הגמ"ר – אפילו נשבה בשעה שהלך
בעסק השותפות .
כ"כ הרמב"ן – ואין חייב לפדותו אא"כ היה המנהג
בעירו .כ"כ מהרי"ק

אחד מהשותפים שהוליך

סחורת השותפות למקום אחר למכור ונשבה ,ופדאו
חבירו מהאמצע ומשכה השותפות ולא היו מקפידים
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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קע"ו :השיתוף כיצד מתקיים ,וכיצד נוהגים וכיצד נפרדים ,ואם מת אחד מהם.

מרדכי)ת' מהר"ם(:

2א .אע"פ שנתפס מכח שותפות
פ"ת)תח"ס( :דווקא שבא לו בתפיסה או ההפסד

א' שקיבל עיסקא

מחברו ותפסו השר עם שאר יהודים והוצרך לתת מן
העיסקא בפדיון נפשו – אם דרך העיר שנותנים מס
מהעיסקא ה"ז כשאר מס.

.4

מרדכי ,הגהות:

באקראי מכח השותפות שעמדו ליסטים מכח הסחורה,
אבל אם מעיקרא נשתתפו בדבר ששיך בו עלילה
בדיניהם א"כ ע"ד כן נשתתפו ,וכמו שותפים בגניבה
)הרמ"א יב(.
ובכה"ג חייב השותף אף להוציא מביתו לפדות שותפו
לפמ"ש הש"ך )הב"ח( שהפסד הבא מעסק המו"מ
ישלם אף מביתו.
מ"מ אם ראובן פשע במה שהוליך הסחורה חוץ למדינה
ועשה פומבי לדבר אין השותף חייב בהצלתו.

שמעון הלך בשליחות

ראובן בשכר ונתפס שלא בשביל ראובן – אין ראובן
צריך לפדותו אבל אם הלך בחינם נעשה שלוחו וחייב
לפדותו דשאלה שייך בגוף הבעלים.
ד"מ – משמע שאם נשלח מחמת המשלח פשוט
שחייב לפדותו אפילו היה בשכר.
א.אבל הרמב"ן – אפילו נתפס מחמת המשלח
ואפילו היה בסתם פטור מלפדותו.
כ"כ מהרי"ק )רשב"א(.

4א .ויש חולקים
סמ"ע)ט"ז( :והכי קי"ל.

מהרי")מהר"ם( :אב ששלח בנו בשליחותו ונתפס
ואין לבן לפדות עצמו – חייב האב לפדותו.

פ"ת)מעיין גנים( – ואם המשלח פדאו מעצמו לכו"ע
אין השליח חייב להחזיר לו ,כיון שבגרמתו נתפס
ויאמר קי"ל.

שקנו משי
.1
נתיבות :ע"כ מיירי שהיה לשמעון עדיין מעות

חולקים
נתיבות :ואם הוא שאול ליום )ולא קבלן( ודאי פטור
שדינו כקרקע שאין בו דין שמירה.

השותפות בידו ולכן נוטל חצי מהחסרון ,אבל בלא"ה
אין שמעון נשבע ונוטל.

קעו  -מט

קעו  -מט ת' מימוני )ר"ת( :סוס שהיה ממושכן לראובן ושמעון
והפקידוהו לעכו"ם אחד לשמרו ,ואמר שמעון לעכו"ם שישאילוהו ללוי,
והוליכוהו ללוי ונגזל ממנו  -אם רצה ראובן גובה משמעון ואם רוצה גובה
מלוי.
אבל אם להפקיד ביד לוי ומברר שנאנס פטור שמעון
כמו שומר שמסר לשומר.

גובה משמעון
נתיבות :אפילו יברר שמעון שנאנס ביד לוי חייב
שמעון ,דהוי מטעם שולח יד במה שציוה להשאיל.

קעו  -נ

קעו  -נ כפול קכד/ו :ראובן שאמר לשמעון כל מה שתעשה בשלך
עשה בשלי ,והלך שמעון ופטר החוב של שניהם  -חייב )שמעון( לשלם לו
חלקו.
)ועיין עוד דינין הרבה בדיני שותפות סימן צג(.
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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קעו  -נא

 .1טור :אסור להשתתף עם עכו"ם .א.ר"ת :ואם נשתתף
ונתחייב לו שבועה  -מותר לקבלה.
)ועיין באורח חיים סימן קנו ובי"ד סימן קמז(.

.1

סנהדרין)סג:(:

ב"י :לסיכום

אמר אבוה דשמואל –

א .לקבל שבועה מהגוי.
לר"ת – מותר .כ"פ רמב"ן ,ר"ן ,ראבי"ה ,רא"ש,
הג"א.
רשב"ם  -אוסר
ב .להשתתף לכתחילה עם הגוי
אסור – הג"א,
מותר – רמב"ן ,רא"ש ,ראבי"ה.
וכן עיקר

אסור לאדם לעשות שותפות עם הגוי שמא יתחייב לו
הגוי שבועה וישבע בע"ז שלו ,והתורה אמרה "לא
יּׁש ַ
מע ַעל ִּפיָך" )שלא תגרום לו להישבע בע"ז שלו(.
ִ ָ

לקבל ממנו שבועה.
רשב"ם – כ"ש שאין לקבל ממנו שבועה.

ר"ת

– מותר לקבל ממנו שבועה כדי שלא יפסיד

ממונו )שאם ישביענו יתכן שיודה(.

כ"ד הרא"ש – והראיה )מגילה כח (.אמר אבוה בר
איהי – תיתי לי דלא עבדי שותפות עם הגוי.
ומאי רבותיה? משמע שלא היו זהירים במה שאמר
אבוה דשמואל ורק הוא נזהר.
ועוד שבימנו הגויים נשבעים בקודשים שלהם ואין
תופסים בע"ז שלהם.
כ"כ רי"ו  ,טור.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

1א .נתחייב לו שבועה מותר לקבלה.
סמ"ע :משום הפסד ממונו הקילו.
שּמַע עַל פִּיָך" הזהירה התורה על ישראל
ומ"ש "לא יִ ָׁ
שלא ישבע .וגם אין משום לפני עיוור לפי שהגוי לא
מודה בע"ז ,ורק מידת חסידות שלא יגרום שישמע ע"י
ואפילו מפי גוי.
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סימן קעז :שותפים שאחד מהם ירד לאומנות המלך
או חלה.
ובו ה

סעיפים ) ב"ב :קמד(.

קעז  -א

 .1אחד מהאחים שמינהו המלך גבאי או סופר
שמכניס ומוציא בממון המלך ,וכן כל כיוצא בזה מעבודת המלך:
א.אם מחמת אביהם מינהו ,כגון שהיה אביהם ידוע בדבר זה ואמר
נעמיד בנו תחתיו כדי לעשות חסד עם היתומים  -הפרס שיטול וכל
השכר שישתכר בעבודה לכל האחים ,ואפילו היה חכם ביותר וראוי
למנותו.
ב.ואם מחמת עצמו מינוהו  -הרי זה לעצמו.
 .2והוא הדין להפסד ,שאם נטל ממנו המלך מחמת ממון האחים ועושרם
ההפסד לכולם ,ואם מחמת עצמו שכבר היה עשיר ההפסד לעצמו.
 .3הגה :וכל זה באחים השותפים עדיין בנכסי אביהן ,אבל חלקו  -לא )טור בשם ר' יונה(.
א .ויש אומרים דהוא הדין בשותפים אחרים אם נטל אחד מהן בשביל כולן הרווח וההפסד
לאמצע )טור(.
 .4ויש אומרים דווקא לאומנות המלך ,אבל לאומנות אחרת הכל לעצמו )שם בשם הר"י הלוי וב"י
בשם הרמב"ן(.
א.ויש אומרים דאפילו באומנות המלך  -הוא נוטל תחילה טורח מלאכתו כפועל בכל יום )שם
בשם ה"ר יונה(.

.1

ב"ב)קמד :(:תנן – האחים השותפים
שנפל אחד מהם לאומנות )ומשתכר מאומנות זו( –
השכר לאמצע.

מחמת האחים – כמנהג העיר לקחת מכל בית
שוטר לפי זמן קבוע.
מחמת עצמו – מחמת חשיבותו וחריפותו.

ג"מ :אומנות – היינו אומנות המלך.

רמב"ם :אם מחמת אביהם – שאביהם היה ידוע
בדבר ואמרו נעמיד תחתיו בנו כדי לעשות חסד עם
היתומים.

ת"ר אחד מהאחים שמינהו גבאי או אפוטרופוס:
א .אם מחמת האחים – לאחים.
ב .ואם מחמת עצמו – לעצמו.
מחמת האחים לאחים ,פשיטא? ל"צ דחריף טפי,
מד"ת חורפי גרם ליה ,קמ"ל.

.2

לרווח או להפסד.

.3

רבנו יונה :ודוקא בשותפות ,אבל חלקו
אמרינן שנתכוון להרוויח רק לזה.
בד"ה – ומיירי באחים שעדיין לא חלקו.

פרשב"ם :אומנות המלך – שמחמת אביו נפל
לאומנות זו ,שכן מנהג המלך להעמיד מוכס חדש
בכל פעם מבית אחר .אבל אומנות אחרות שנפל בה
מעצמו – הרווח שלו .כ"כ הרמב"ן.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

הרא"ש)ירושלמי(:

נפל לאמצע – בין
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והוא דעת הי"א ).3א( שכתב הרמ"א.
לאפוקי הב"י וד"מ – שהבינו בדעת הרמב"ן שדוקא
באחים.
אבל דעת הרמב"ם – דין זה לא שייך בשאר שותפים.

כ"ד הרמב"ן שכתב :כ"ז דווקא באחים לפי שכ"ז
שלא חלקו בתפיסת הבית כאילו כולם אחד שהרי
כולם מתפרנסים בשותפות.
א.הטור :אחים שותפים וה"ה שאר שותפים.

.4

הר"י הלוי :דווקא לאומנות המלך אבל
לאומנות אחרים אף שמינהו מחמת האחים – הוא
לעצמו.
כ"כ הרשב"ם ,ב"י)רמב"ן(.

אבל חלקו לא
.3
נתיבות :ודוקא שקבלו המלך אחר החלוקה ,אבל
קבלו המלך לפני החלוקה ואח"כ חלקו שנתכוון המלך
להרוויח לכולם – הרווח לאמצע.

א.הרב יונה :אף לאומנות המלך אותו האח
נוטל שכר פעולת כל יום כראוי לפועל ושאר הרווח
חולקים.

.4

אומנות אחרת הכל לעצמו.

סמ"ע :לפמ"ש המחבר )רפז/א( מי שמת והניח בנים
גדולים וקטנים ,והשביחו הגדולים – השבח לאמצע,
מ"מ אם טרחו בגופם לעצמם .ה"ה כאן אם טרח בגופו
בכל גוונא לעצמו.
נתיבות – א"כ לפי הרמב"ם שאף שטרחו בגופם או
מכיסם לאמצע ,ה"ה כאן אף באומנות אחרת הוא
לאמצע.
ולפענ"ד :ל"ד להתם כלל ,שם שיבחו נכסי השותפות
אבל כאן שנעשה סופר או חייט לא שיבח נכסי
השותפות כלל ודאי שהוא לעצמו לכו"ע.
ואפילו נקלח לשאר אומניות מחמת אביו ,כגון שהיה
אביו אומן אצל עשיר וכשמת לקח העשיר את בנו –
השכר לעצמו לבדו.

א' מהאחים
.1
ערוה"ש :הקדמה – שותפים או אחים שהם
שותפים בעיזבון אביהם כל מה ששיך לשותפות הרווח
וההפסד לאמצע .אבל מה שאינו שייך לשותפות כגון
שמצא אחד מציאה או שיש לו פרנסה מהצד שלא
מהשותפות – אין להם בהם חלק.
מ"מ אם הרווח מצד זכות אביהם כגון שמינה המלך
אחד מהאחים – הוא לאמצע.

לעשות חסד

א.
סמ"ע :זהו טעם של הרמב"ם לעשות חסד עם
היתומים.
אבל הרמב"ן כתב הטעם – שאנו רואים האחים כ"ז
שלא חלקו תפיסת הבית כאילו כולם אחד וכאילו האב
קיים.
דס"ל כל שלא חלקו סתמא הם שותפים והכל לאמצע,
וה"ה לשאר שותפים שנשתתפו בפירוש להיות כל
הרווחים לאמצע.

א .טורח במלאכתו
נתיבות :ובשאר עסקים )לא של המלך( כל שהשני
גם יכול לעשות עסק זה ואחד עסק יותר בלא להודיע
לשני – אינו נוטל שכר טרחו.

קעז  -ב

 .0חלה אחד מהם:
 .1אם בפשיעה ,כגון שהלך בשלג בחורף 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 ,וקודם
שנתרפא יכולים לומר לו חלוק עמנו.
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

2

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

הלכות חלוקת שותפות
סימן

קע"ז :שותפים שאחד מהם ירד לאומנות המלך או חלה.

 .2הגה :ויש אומרים בהיפך ,דפשיעה בכל ענין אינו מתרפא מן האמצע ,ובחלה באונס
דווקא רפואה שאין לה קצבה מתרפא מן האמצע )טור(.
סיכום :חלה אחד מהשותפים
בפשיעה
אין קבצה
יש קבצה

המחבר .1
הרמ"א .2
.0

ב"ב)קמד :(:משנה

יש קבצה

אין קבצה

משלו

מהאמצע

מהאמצע

מהאמצע

משלו

משלו

משלו

מהאמצע

– חלה מתרפא משל

.1

עצמו.

גמ :אמר רבין

– ל"ש אלא שחלה בפשיעה אבל

מתרפא משלו

הרא"ש :הביא תוספתא – ארשב"ג ברפואה שיש
לה קצבה ,אבל ברפואה שאין לה קצבה מן האמצע.

הש"ך :ובאלמנה אף בפשיעה מתרפאת מהיורשים.
אבל הב"ח – באלמנה בפשיעה אין לה כלום )אפילו
אין לרפואה קצבה(.

כ"כ התו"ס והרמב"ן – משום רפואה שאין לה
קצבה הרי היא כמזונות גבי אלמנה.
רמב"ן – ואף שיש לה לחלק בין אלמנה לאחים
שותפים ,מ"מ אנו לא חולקים על רשב"ג.

.2

להפך
פ"ת)שו"ת ח"צ( :נמצא ג' מחלוקות בדבר –
א .המחבר – באונס בכל עניין מתרפא מהאמצע,

– דמיירי בחלה בפשיעה ,כמ"ש רבין,

ואז יש לחלק בין יש קצבה או לא ,אבל חלה מאונס
בכל גוונא מתרפא מהאמצע.
כ"כ תו"ס ,רי"ו.

.2

אבל הטור

בפשיעה יש לחלק בין יש לו קצבה או לו ,כמו
התוספתא
כ"ד התו"ס ,רא"ש ,ריב"ן ,רי"ו ,הש"ך.
ב .הטור – בפשיעה בכל גוונא מתרפא משלו עצמו,
ובאונס יש לחלק בין יש לו קצבה או לא.
כ"ד הסמ"ע.
ג .והרי"ף והרמב"ם – לא הביאו התוספתא )דס"ל
שלא דמי לאלמנה(.
לכן :באחים אין חילוק בין יש קצבה או לא .אלא
בפשיעה בכל גוונא משל עצמו ,ובאונס בכל גוונא
מהאמצע.
ולפ"ז :לפסק הלכה הולכים לפי הרוב.
באונס בכל גוונא מהאמצע – שכ"פ א,ג.

– משמע דס"ל שהברייתא מיירי

בחלה באונס ולא כמו שכתב רבין ,אבל בפשיעה בכל
גוונא משלו.
רמב"ן :אם עדיין לא נתרפא יכול שותפו לומר:
בוא ונחלוק )ותתרפא משך עצמך( ,דלא גרע מדתנן
)ב"ב קלט (.אין הגדולים מתפרנסים ע"י הקטנים
)שיכולים לחלק(.
חכם צבי – דווקא ברפואה שאין לה קצבה יכול לחלוק
שהוא מטעם מזונות ,כמו בגדולים וקטנים ,משא"כ
ברפואה שיש לה קצבה שאינו מטעם מזונות ,אלא
שחכמים חייבוהו ברפואת גופו כיון שטרח ,וא"כ אף
שעדיין לא נתרפא חייב ברפואתו כיון שיש לו קצבה.

ופ"ת

וי"א הפוך

הש"ך :להלכה כהמחבר.

ברפואה שיש לה קצבה

.1

שהלך בשלג

סמ"ע :אף שהלך בעגלה מיקרי פשיעה ,שהרי למדו
כן מדאמרינן "הכל ביד שמים חוץ מצינים ופחים" ושם
לא חילקו.

באונס מתרפא מן האמצע.
ה"ד פשיעה?  ...מצינים הפחים.

משמע

באונס

– מסתמיות השו"ע לא משמע כן.
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

הלכות חלוקת שותפות
סימן

קע"ז :שותפים שאחד מהם ירד לאומנות המלך או חלה.

בפשיעה שאין לה קצבה – לא כהמחבר שמתרפא

מהאמצע אלא משלו לפי ב,ג.

כלומר:

א .המחבר
ב .הרמ"א
ג .רי"ף רמב"ם

יש קצבה
משלו
משלו
משלו

חכם צבי :להלכה

משלו לכו"ע

בפשיעה
אין קצבה
מהאמצע
משלו
משלו

יש קצבה
מהאמצע
משלו
מהאמצע
מהאמצע לפי א,ג

משלו לפי ב,ג

באונס
אין קצבה
מהאמצע
מהאמצע
מהאמצע
מהאמצע לכו"ע

קעז  -ג

 .1בד"א שנתרפא מן האמצע )כשחלה באונס( ,כשהוא לבדו
מתעסק באומנות והשאר בטלים ונוטלים חלק ברווח ,אבל שני שותפים
שמתעסקים באומנות או בסחורה וחלה אחד מהם ,אפילו באונס מתרפא
משל עצמו.
א.הגה :ודוקא שאינן ניזונין מן השותפות ,אבל ניזונין מן השותפות וחלה באונס כל רפואה
שאין לה קצבה כמזונות דמיא )שמתרפא מהאמצע( )ב"י לדעת הרא"ש(.
 .2ואם שותף חייב לפדות חבירו  -עיין לעיל סימן קעו/מ"ח.

.1

רי"ו)רשב"א(:

1א .דווקא שאינן ניזונים
והסמ"ע :חולק על הרמ"א ,אפילו ניזונים

כשחלה באונס מתרפא

מהאמצע – דווקא שהוא לבדו מתעסק באומנות
והשאר בטלים ונוטלים חלק ברווח ,אבל שני שותפים
שמתעסקים באומנות או בסחורה וחלה אחד מהם,
אפילו באונס מתרפא משל עצמו.
כ"כ הטור )ר"י הלוי(.

מהשותפות כל שעוסקים יחד מתרפא כ"א משל עצמו,
וכשעוסקים בזאח"ז מתרפא מהאמצע באונס כיון
שעסק בשביל שניהם.
והט"ז – פסק העיקר כהמחבר.
כ"פ נתיבות ,פ"ת ]ת' משכנות יעקב[.
פ"ת)ת' משכנות יעקב( :מקשה על הסמ"ע,
ואף את"ל שהר"י הלוי ) (.1מיירי אף בניזונים
בשותפות )כשעוסקים יחד מתרפא משלו אף באונס(
והרא"ש חולק )כמ"ש הב"י בתחילה( ,א"כ קי"ל
כהרא"ש שאף התו"ס והרמב"ן פסקו כמותו.
ותימה על הסמ"ע.

א.ב"י – ואין כן דעת הרא"ש שפסק בשותפים
ברפואה שאין לה קצבה הרי היא כמזונות )ובמזונות
אין לחלק בין לבדו עוסק או כולם עוסקים(.
√ ושמא יש לחלק שהרא"ש מיירי כשהם ניזונים
מתפיסת השותפות )ולכן רפואה שאין לה קצבה
כמזונות( .אבל אינם ניזונים מתפיסת השותפות מודה
הרא"ש לרשב"א.
נמ"י :כל מקום שהדין שמתרפא מהאמצע ,אף
שנתרפא משל עצמו נוטל מהאמצע.
וכן מקום שהדין שמתרפא משלו אף שנטל מהאמצע
מחזיר.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

.2

עיין קעו/מח

)שם( :ת' הרא"ש :אחד מהשותפים שהוליך סחורת
השותפות למקום אחר למכור ונשבה ,ופדאו חבירו
מהאמצע ומשכה השותפות ולא היו מקפידים זה על זה
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הלכות חלוקת שותפות
סימן

קע"ז :שותפים שאחד מהם ירד לאומנות המלך או חלה.

מהאמצע כשיעור פדיון אותו שנשבה.

ומת )השותף הפודה(  -יורשי המת נוטלים בתחילה

קעז  -ד

 .1אחד מאחים השותפים שרצה לילך ללמוד תורה או
אומנות ,א.ישומו כמה יגיעו לחלקו בהוצאתן כשהם ביחד ,וכן יתנו לו
אף על פי שצריך יותר כשהוא לבדו.

.1

ב"ב)קמד:(:

ואין נראה

א' מהאחים שנטל  200זוז

)לפרנסתו( ללמוד תורה אן אומנות – יכולים האחים
לומר לו "אם אתה אצלנו יש לך מזונות ואם לאו אין
לך" ...ויתנו לו לפי ברכת הבית.

פרשב"ם :ברכת הבית

.1

מהאחים השותפים

סמ"ע :והטור סתם – א' מהשותפים.
אבל הב"י כתב דווקא אחים שותפים ,שאם היה רק
שותפים מי נתן לו רשות לעזוב את העסק ללכת
ללמוד.
ובדרישה כתבתי – שאפשר גם בשותפים בעלמא,
ומיירי שכ"א עושה בזמנו כן ,שבזמנו הפנוי הולך
ללמוד תורה.

– שאילו היה דר עימהם

הבית מתברך בגללו.
ויתנו לו – אחר שיפחתו לפי חסרון ברכת הבית
בגלל שאינו דר עימהם.
תו"ס :ברכת הבית מרובה
פר"ח – נר לאחד נר למאה
וי"א – שמזל של שנים טוב יותר משל אחד.

א.תו"ס:

לר"י – שלא כל השנים במזל אחד.

כשהם יחד

א.
סמ"ע :כשהם יחד ההוצאות פחותות ,דנר לאחד נר

וקשה איך יודעים כמה נתברך הבית

בגללו?

למאה )פר"ח(.

√ואר"ת – יבדקו כמה הוציאו שנה שעברה )שהיה
עימהם( וכמה השנה.

קעז  -ה

 .1רשב"א :שותף שאמר לשותפו גנוב וכל נזק שיגיע לך
אשלם  -פטור ואע"פ שנהנה מאותה גניבה )שיאמר בהיתר נוח לי ולא באיסור(.

.2

)ועיין לעיל קעו/יב(.

וע"ל קעו/יב
.2
הרמ"א)שם( :וכן אם גנב או גזל השותף  -צריך

הדברים צריכין קנין כמו שנתבאר )בסעיף י( )בנימין
זאב(.

סמ"ע :ונ"ל שאף כאן מ"ש פטור ר"ל שפטור לשלם
כל הנזק מכוח הבטחתו ,אבל חלק משלם מאחר
שנתרצה למעשהו .וזה מה שמסיק הרמ"א כאן.
כ"פ נתיבות לאפוקי ערוה"ש.
אבל הלבוש – כאן מיירי שעדיין לא חלק עמו ולכן
פטור לגמרי.

לחלוק עם חבירו )הגהות מרדכי ,הג"מ( ,ואם הפסיד
ההפסד לעצמו.
א .ודוקא אם הפסיד קודם שנודע לחבירו ,אבל אם
חלק הגניבה עם השותף ואחר כך בא עלילה עליו ,וכן
אם קנה גניבה וחלק עם חבירו ובא אחר כך עלילה -
ההפסד גם כן לאמצע ,מאחר שנתרצה למעשיו ואין

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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הלכות חלוקת שותפות
סימן

קע"ז :שותפים שאחד מהם ירד לאומנות המלך או חלה.

ובת' מעיל צדקה – לי נוח לי בפירושים אלו ,אלא
באמת מכאן סתירה לרמ"א )קעו/יב(,

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

והעיקר כהמחבר.
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הלכות חלוקת שותפות
סימן

קע"ח :שותף שביקש מהמוכס שימחל לו.

סימן קעח :שותף שביקש מהמוכס שימחל לו.
ובו ג

סעיפים ) ב"ב :מב(.

קעח  -א

 .1שותפים שבקש אחד מהם מהמוכס שימחל לו
ומחל לו  -הוא לאמצע ,כאלו הוא שלוחם לבקש בשביל כולם .ואם
מעצמו בלא פיוס אמר )המוכס( אני מוחל בשביל פלוני  -הוא שלו לבדו.

.1

הרי"ף)תוספתא(:

נתיבות – דווקא כאן שגוף הסחורה שהמכס חל עליו
הוא בשותפות וחיוב ההתעסקות על שניהם )שאינם
יכולים לחלק( ולכן כשמבקש א' מהם הוא שליח של
השני ולכן המחילה לאמצע.
אבל שאר חוב )כגון סימן עז/ו( שהם חייבים לאחר
ואחד מהם ביקש מהאחר ומחל לו – הוא לעצמו ,כיון
שאין להם שום דבר אחר בשותפות חוץ מהחוב,
כשמוחל לו הוא חולק עצמו מחברו ,ולכן המחילה שלו.

שותפים שמחלו להם

המוכסים – מחלו לאמצע ,ואם אמר משום פלוני
מחלתי – מה שמחלו מחול לו.
√הרא"ש – פשיטא שאם מחלו לשותפים הוא
לאמצע ! אלא מיירי שאחד מהשותפים ביקש
מהמוכס שימחל לו ,קמ"ל שהמחילה לאמצע כאילו
הוא שלוחם ,אבל אמר המוכס מעצמו לפלוני אני
מוחל ה"ז לפלוני.

.1

הוא לאמצע
פ"ת)ת' נאות דשא( :ואם מחל לו ע"י בקשת איש

שימחל לו ומחל

אחר שביקש מהמוכס והוא לא שלוחו – ודאי ששלו
הוא דהוי מחל מעצמו.

סמ"ע :אפילו אמר המוכס בפירוש שמוחל בשבילו –
הוא לאמצע .אא"כ שהמוכס אמר מדעתו בלא בקשה
שמוחל לפלוני.

קעח  -ב

רשב"א בתשובה :מי שפטרו המלך מכל המסים וארנוניות,
אע"פ כן חייבים לפרוע במה שהוציאו הצבור בצרכי הצבור ובשמירתן
)פירוש שאף שהמלך פטרם ממה שהוא תובע ,מ"מ לא חייב הציבור לשומרם ולפדות ממונם וכו' ,ותדע שאפילו חכמים
הפטורים ממיסים חייבים בהוצאות כריית בורות מים מפני שהם צריכים לו() .ועיין לעיל סימן קסג(:

עי"ל קסג/ו
)שם ו :(3.מרדכי :מי שמחל לו השר חלקו במסים ,אם בא ע"י בקשתו צריך ליתן להקהל
חלקו ,ואם פטרו מעצמו הרי הוא שלו לבד )כ"כ האשרי ,רשב"א ,תה"ד(.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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הלכות חלוקת שותפות
סימן

קע"ח :שותף שביקש מהמוכס שימחל לו.

קעח  -ג

 .1שותף שירד לתוך שדה המשותף ועבדה  -חשוב
כיורד ברשות ונוטל כדין אריסי העיר ,אפילו בקמה העומדת לקצור
ואפילו בשדה שאינה עשויה ליטע .א.טור :והוא הדין אם מתעסק בלא
רשות בדבר המטלטל המשותף.
הגה :ב.ואין השותף נוטל הוצאה רק כפי השבח שמשביח ,ואם לא השביח כלום אינו נוטל
כלום )נמ"י ומרדכי(.
 .2הגמ"י :ואם מיחה השותף השני שלא לעשות כגון שבנה בנין והוא מוחה בו ,אם הוא דבר
שא"א מלבנות  -צריך חבירו ליתן לו חלקו ,ואם אינו צריך לבנות  -יכול חבירו לומר לו טול
עציך ואבניך.

.1

ב"ב)מב :(.אמר שמואל

הדין עם שמעון ,שאף שראובן כיורד ברשות מ"מ אין לו
שיעור שבחו ,מה ששמעון היה מוכן לתת לאחר שישתדל
עבור משכונו ]שותף שיורד ברשות נוטל רק שיעור
בשבח[.

– שותף כיורד

ברשות דמי.
אר"נ אמר רבה בר אבוה – לומר שנוטל בשבח
המגיע לכתפיים בשדה שאינה עשויה ליטע כשדה
העשויה ליטע.

.1

פרשב"ם :לומר שנוטל כדין אריס שיורד ברשות
אפילו בשבח המגיע לכתפיים ,פירוש גמר הפרי ,כגון
קמה לקצור וענבים לבצור ,נוטל חצי כדין אריס.
ואפילו הוא שדה שאינו עשוי ליטע אלא לזריעה
ונטעה נוטל כל דינו.

סמ"ע :פירוש חלק בשבח שנשתבחה הזריעה
והנטיעה מעצמה אף שא"צ עוד למלאכת המקבל
)משא"כ באריס(.

אפילו בשדה שאינה עשויה ליטע
סמ"ע :הוא דבר נוסף ,שאף שלא רגילים ליטע
בשדה זו וזה נטעה – לא נחשב כמשנה שידו על
התחתונה אלא כיורד ברשות ונוטל שבח כאריס.

פרישה :ותרתי קמ"ל
א .בשאר אדם שדינו כיורד בלא רשות אף בשדה
העשוי ליטע אינו נוטל כדין אריס )חצי או רביע(
אלא שמין כמה אדם מקבל עבור נטיעה זו .אבל
שותף שדינו כיורד ברשות נוטל כאריס.
ב .אף שנטע בשדה שאינה עשויה ליטע שאדם
אחר שמין לו וידו על התחתונה )שבח יתר על

כפי השבח שהשביח

ב.
סמ"ע :פירוש אם ההוצאה יתרה על השבח ,אף
שהאריס נוטל ,זה אינו נוטל כל ההוצאה אלא רק
כשיעור השבח ובשבועה .לכן נקט כיורד ברשות ,
בכף הדמיון שאינו כאריס ממש.
נתיבות – וה"ד כשהוציא ממעות שלו ,אבל אם הוציא
ממעות השותפות שלא בדעת שותפו ההפסד לאמצע.

ההוצאה נוטל שבח ,הוצאה יתרה על השבח אינו
נוטל( אבל בשותף נוטל כאריס שאף שאין שבח

מקבל חלקו בהוצאה.

ב.

ד"מ)נמ"י( :כיורד ברשות – לא לגמרי כיורד

שא"א מלבנות
.2
נתיבות :פירוש שא"א שלא לבנות ,כגון בית

ברשות ,לפי שאינו נוטל ההוצאה רק כשיעור שבח.
וכ"ה בת' מהר"ם.

המשותף שנוטה ליפול וחייבים לתקנו ,חייב חברו
לשלם לו.

ד"מ :ת' מהר"ם ,מרדכי – ראובן ושמעון שותפים
במשכון שביד ראובן ,ותפס שר של ראובן המשכון ממנו
ופדאו ראובן .ושמעון לא רוצה להשתתף בפדיון שאומר
שר שלי יכל להוציא מהשר שלך בחינם –
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

אפילו בקמה העומדת לקצור.
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סימן

קע"ח :שותף שביקש מהמוכס שימחל לו.

משאכ"כ שהוא מוכרח לשניהם ולכן א' כופה
חברו.
כגון )קסא/ו( חמש חצרות השופכות מים לביב
כולן מתקנות עם התחתונה.
ה .שנים שנתפסו אין חברו חייב לתת כדי להציל
שניהם )הרמ"א רסד/ד( שלא דומה לכאן ששם
נתפסו על עניינים אחרים וכ"א יכול להציל עצמו
ללא קשר לחברו.
אבל אם נתפסו על עניין אחד שא"א להציל זה
בלא זה – אחד כופה חברו לתת חלקו להצלה.
ודומה לשיירה שעמד עליה גייס )ערב/טו( שכולם
משלמים )לפי ממון או נפשות(.
ו .בית משותף שנפל ונשאר רק קרקע שעומד לבניה
יכול לכוף חברו לבנות ,שאם לא יבנוהו יהיה
מופסד ועומד.
ז .ול"ד לרוצה להשביח בנכסי שותפות שאין יכול
לכפות חברו ,שכאן כשלא בונים הוי מופסד ועומד
)שהרי א"א להשתמש בו שלום צורך(.

נתיבות :מתי יכול שותף לכוף חברו לתקן דבר
המשותף ?
א .בית משותף שנוטה ליפול וא"א לו לבדו לבנות
חלקו עד שיבנה גם חלק חברו – כופה חברו ליתן
חלקו.
ב .בית ועליה שנפלו – אינו כופה התחתון רק בונה
הבית ודר בו .וטעמו שממילא צריך להוציא לבנות
העליה ,יוציא ויבנה הבית וידור בו .משאכ"כ
שצריך להוציא יציאות יתרות לתקן הכל ,לפי
שא"א לתקן הכל ,לפי שא"א לתקן רק חלקו.
ג .אפילו שנים שאינם שותפים ,כל שצריך לשניהם
ואין אחד יכול לעשות לבד – כופה את חברו.
שהרי )קסג/א( בני העיר כופים זא"ז לבנות חומה.
ד .אבל המקיף חברו מ ג' רוחות )קנח/ו( לא יכול
לכופו לשלם ,וטעמו שחברו לא מוכרח לזה,
שיכול לעשות שמירה מיעטת.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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הלכות חלוקת שותפות
סימן

קע"ט :שותפים אין להם חזקה זה על זה.

סימן קעט :שותפים אין להם חזקה זה על זה.
ובו

סעיף אחד ) ב"ב :ד(.

קעט  -א

 .1דבר הידוע שהוא משל השותפות  -אין לאחד חזקה
בו על חבירו ,ואפילו נשתהה בידו זמן רב  -אינו יכול לומר שלקחו ממנו
או שנתנו לו במתנה אלא בראייה.
.2ראב"ד :ולא מיבעיא במילתא דידיע לתרווייהו שוה בשוה ,אלא אפילו
חזי 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 ,והוא דלא מצי
למטען להד"ם או החזרתיו לך ,כגון דחזו ליה סהדי תחות ידיה וידעו
דהא עיסקא דזבנו תרווייהו.
] פירוש :פשוט הדין בדבר שידוע שיש לשניהם שוה בשוה שאין לאחד מהם חזקה על השני ,אלא אפילו ראו
ששניהם הביאו מעות לשותפות וקנו סחורה ולא ידוע כמה כ"א .אח"כ נמצא סחורה ביד אחד מהם ואומר
שיש לו בו  2/3ולחברו רק  – 1/3לא נאמן אלא חלוקים בשוה.
ואף לטעון להד"מ שהיו שותפים ,או החזרתי לך – לא נאמן אם יש עדים שהסחורה תחת ידו ושניהם קנו
אותה [.

 .3הגה :ודוקא קודם שחלקו ,אבל לאחר שחלקו  -יש להן חזקה זה על זה
משמע מדברי הרמב"ם( .ועיין לעיל סימן קמט/א-ב.

.1

ב"ב)ד:(.

רמב"ם :ואינו יכול לומר לקוח או שקיבלו במתנה.

שותפים שבנו את הכותל -

.3

לאמצע ,לפיכך אם נפל הכותל המקום והאבנים של
שניהם.
פשיטא ? ל"צ דנפל ברשות אחד מהם ,א"נ שפינהו
אחד מהם לרשותו ,מד"ת להוי אידך הממע"ה ,קמ"ל
)שהוא בחזקת שניהם(.

ב"י :משמע

מהרי"ף – שאם כבר חלקו אף

בדבר הידוע שהיה של שותפות אם הוא ביד א' השני
דינו הממע"ה ,שתולים שנפל בחלקו של זה בחלוקה.
בעה"ת :טען ראובן על שמעון שותפות היתה בנינו על
עסק והוא בידך ,תן לי חלקי .משיב שמעון נכון הדבר אלא
שאתה חייב לי כנגדן – אם יש עדים שעסק זה שביד
שמעון היתה של שותפות וגם עתה ראו ביד שמעון לא
יצאו מחזקת ראובן ,אלא נשבע שמעון שלא חייב לו כלום
ונוטל חלקו.

הרי"ף :ש"מ דבר שהוא ידוע שהוא של שני
שותפים אף שהוא נמצא ברשות אחד מהם  -לא
יוצא מחזקתו של השני ,כיון ששותפים הם לא
מקפידים זע"ז .לכן אין להם חזקה זע"ז אלא בראיה
]הרא"ש – היינו עדים[ א"נ לאחר חלוקה.
כ"כ הרא"ש רמב"ם.
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

)ב"י בשם הרי"ף וכן
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סימן

קע"ט :שותפים אין להם חזקה זה על זה.

משמע שאם אין עדים שאותם דברים היו של שותפים או
אין עדים שראו שהוא עתה בידו – נאמן ראובן ששמעון
חייב לו כנגדו במיגו שלהד"מ או החזרתי לך.
ב"י – ונ"ל שא"צ בנוסף עדים שלא חלקו ,שאל"כ נאמן
במיגו שחלקנו .כ"כ רי"ו)ר"ח(.

כ"ד ט"ז ,נתיבות.
והש"ך – מחלק ,דווקא בזמן רב שאין רגילות
להקפיד ,אבל בזמן רב ביותר שרגילים להקפיד – נאמן
שהוא שלו.
נתיבות :ואם יש עדים שבא לידו בתורת פקדון ויש
עדי ראה – לכו"ע שייך לשותפות אף בזמן רב מאוד.

רי"ו :שותף אומר לחברו כל אותם כדי יין שיש בהם
סימן ,שלי הם ,יכול האחר לומר אשתקד היו שלך ועכשיו
שלי הם )שהרי הכלים מסתובבים בשותפות(.

.2

דלא מצי למטען להד"מ
.2
נתיבות :אבל אם אין עדים שאז נאמן במיגו דלהד"מ

ראב"ד :לא מבעיא ...

מהני המיגו אף בלא שהה.

כ"כ נמ"י  +בעה"ת)ראב"ד(.

.3

בעה"ת :ולא ידיע כמה אייתי כל חד – והראיה בית
ועליה שנפלו )ב"מ קטז (:שעד נפילה היה כ"א
לעצמו ,וכשנפל נעשו שותפים ואז לא ידוע כמה
שלמות וכמה שבורות – וחולקים אף שפינה א'
האבנים לחצרו.

.1

אבל לאחר שחלקו

ד"מ :היינו שיש עדים שחלקו )שבלא עדים לא נאמן
שחלקו(.
כ"פ דרישה ,נתיבות ,שער המשפט.
והב"י – אף שאין עדים נאמן לומר חלקנו ,אא"כ יש
עדים שלא חלקו.

אף שנמצא בידו זמן רב

סמ"ע :אפילו שבזמן רב רגילים להקפיד – אינו נאמן
שהוא שלו ,אלא הם בחזקת השותפות.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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סימן

קפ :שותפים בחצר שנדרו הנאה זה מזה.

סימן קפ :שותפים בחצר שנדרו הנאה זה מזה.
ובו סעיף אחד

קפ  -א

שותפים שנדרו הנאה זה מזה נתבאר בטור ביו"ד

סימן רכ"ו.
יו"ד )רכו/א(:

ערוה"ש :סיכום פרטי הדינים יו"ד רכ"ו
 שנים שהם שותפים בחצר ונדרו הנאה זמ"ז:
אם אין בו דין חלוקה :שאין בו כדי ד"א לכ"א –
לא חל הנדר ומותרים להיכנס לחצר ,שלא יכול
אדם לאסור על חברו רק נכסי עצמו ולא של
חברו ,וכיון שלכ"א קנוי החצר לא יכול לאסור על
חברו.
שמתברר הדבר למפרע שהמקום שנכנס בו הוא
שלו ,דבכה"ג יש ברירה.
ואפילו הדיר אחד מהשוק שלא יכנס אם נכנס
לצורך השותף השני מותר להיכנס ,שיאמר אני
נכנס לחלק השני שלא הדיר
ואם יש בו דין חלוקה :אין סומכים על ברירה ,כיון
שיכולים לכוף לחלק ,ואסור להיכנס לחצר חברו,
וכ"ש אם הדיא אחד מהם לאחר מהשוק.
וי"א – שאחר יכול להיכנס לצורך השותפות
אפילו יש בו דין חלוקה ,וכשאין הו דין חלוקה
יכול להיכנס אף לצורך עצמו )ט"ז ע"פ הטור(.
שהרי כשאין דין חלוקה לא חל הנדר כלל.
 וכן שנים שיש להם מקום בבית כנסת ונדרו הנאה
זה מזה ,אם יש בו כדי חלוקה חל הנדר ואם לאו
לא.
 כשהדירו הנאה זה מזה בחצר ,אף שאין בו דין
חלוקה אסורים להעמיד בחצר תנור וכריים
ורחיים ותרנגולים ,שדברים אלו יכולים השותפים
למחות זה בזה ,אף שמסתמא אין שותפים
מקפידים ,במודר הנאה ודאי מקפידים.

שנים שהם שותפים בחצר ונדרו

הנאה זה מזה:
אם יש בו דין חלוקה  -חל הנדר ואסורין ליכנס בו עד
שיחלקו ,ויכנס כל אחד בשלו ,וכ"ש אם אחד מהם
הדיר לאחר מן השוק מנכסיו שאסור ליכנס בו )ד"ע
ומשמעות ר' ירוחם(.

ואם אין בו דין חלוקה  -לא חל הנדר ומותרין ליכנס
בו ,בין אם הדירו זה את זה או שהדיר אחד מהם
לאחד מן השוק מנכסיו.
ודוקא כשאותו מן השוק שהוא מודר נכנס לצורך
השותף ,בין שהוא צריך לשותף בין שהשותף צריך
לו ,אבל ליכנס בו שלא לצורך השותף אסור:
הגה וכן הדין בשנים שהיה להם יחד מקום בבית
הכנסת ואמר אחד לחבירו חלקי יהא לך הקדש,
דמאחר דקאמר לך הקדש ודאי כוונתו לאסרו עליו,
אבל אם אמר יהא הקדש ולא אמר לך לא כוון אלא
שיהיה הקדש לעניים ומותר חבירו ליהנות ולישב
עליה )ב"י סימן רכ"א בשם תשו' רשב"א( .והוא הדין
בכל כיוצא בזה.
וכן אם היו שותפין בדבר המטלטל:
אם יש בו דין חלוקה  -אסורין בו.
ואם אין בו דין חלוקה  -מותרין בו.
יו"ד )רכו/ב( :כשהדירו שניהם זה את זה -
אסורין להעמיד בו תנור וכירים וריחים ותרנגולים.
היה אחד מהם מודר הנאה מחבירו  -הוא אסור
בהעמדת תנור וכירים וריחים ותרנגולים ואסור ליכנס
בו ,אם יש בו דין חלוקה ,וחבירו מותר בכל.
והיו כופין את הנודר למכור חלקו אם נאסר בלשון
חצרי שמותר בו לאחר שיימכר.
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קפ :שותפים בחצר שנדרו הנאה זה מזה.

אחד הדיר את השני והשני לא הדירו ,המודר
אסור להיכנס לחצר ולמדיר מותר כשיש בו דין
חלוקה.
קנסו חז"ל את הנודר למכור חלקו ,דאמרינן שמא
ישתמש המודר ויעבור על הנדר.
גם כששניהם נדרו זה מזה כופין לחלוק כדי שלא
יכשלו .וי"א כששניהם אסורים לא חיישינן

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ



2

לתקלה ,ודוקא כשלאחד אסור חוששים בראותו
שלחברו מותר גם הוא יכשל.
בעל שאסר הנאה על אחרים ,אף נכסי מלוג של
אשתו אסורים .ול"ד לשותפים דשם הטעם משום
ברירה ,משא"כ בנכסי מלוג כיון שאוכל הפירות
ביכולתו לאסור.

יח ִתי:
ש ָ
ָ
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הלכות חלוקת שותפות
סימן

קפא :שיירה שעמד עליה גייס והציל אחד מהם.

סימן קפא :שיירה שעמד עליה גייס ,והציל אחד
מהם.
ובו ג' סעיפים

קפא  -א

) ב"ב :קטז(.

.0שיירא שהיתה הולכת במדבר ועמד עליה גייס

וטרפה:
 .1אם אינם יכולים להציל מידם ועמד אחד מהם והציל  -הציל לעצמו.
 .2ואם יכולים הם להציל וקדם אחד מהם והציל ,אע"פ שאמר לעצמי
אני מציל  -הציל לאמצע ויטול כל אחד מהם שלו.
 .3היו יכולים להציל על ידי הדחק  -כל המציל מציל לאמצע ,אלא אם כן
אמר "לעצמי 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.

.0

ב"ק)קטז:(:

אם יכולים – בעלים להציל לא נתייאשו ,אפילו
יאמר לעצמי אני מציל גזלן הוא.

שיירא המהלכת במדבר ועמד

עליהם גייס וטרפה ,ועמד א' מהם והציל – הציל
לאמצע .ואם אמר "אציל לעצמי" – הציל לעצמו.
ה" ד ?

.2

להציל ע"י דחק – אמר לעצמי ושמעו כולם
ושתקו ולא מסרו עצמם להציל ,גילו דעתם
שהתייאשו ,מיהו אם יכולים להציל בהדיא מסתמא
לא נתייאשו.

אם ביכולתם להציל אף שאמר לעצמי אני מציל

הוא לאמצע.

.1

הרי"ף והרא"ש :כל התירוצים להלכה.
כ"פ הרמב"ם – כל התירוצים.

ואם אינם יכולים להציל אף שלא אמר – לעצמו.

א"כ ה"ד?

ישנם ג' תירוצים:
רמי בר חמא – הב"ע בשותפים .כ"פ ס"ב.
רבא אמר – הב"ע בפועלים .כ"פ ס"ג.
.3רב אשי אמר – הב"ע שיכולים להציל

ועמד עליה גייס וטרפה
.0
פ"ת)תח"ס( :הגרסה בש"ס שלנו וטרפה ,ולכן
בעינן דווקא שטרפה הגייס ואח"כ הציל מידם אחר
הטרפה שאז זוכה מההפקר.
אבל כ"ז שלא נטרף ועמד זה והציל לא נתייאשו ולא
מציל אלא לאמצע.
אומנם גרסת הטור "עמד עליה גייס לטורפה" ,משמע
שעדיין לא טרפה ועמד זה והחזיר הנכסים לאחור נמי

ע"י

הדחק:
גילה דעתו שמציל לעצמו  -לעצמו.
לא גילה דעתו – לאמצע.

פרש"י :מציל

לאמצע – כ"א נוטל את שלו.
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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קפא :שיירה שעמד עליה גייס והציל אחד מהם.

.2

הציל לעצמו.
מ"מ אם הבריח הליסטים לכו"ע )אף לטור( לא הציל
לעצמו שלא נתייאשו הבעלים.
ונ"ל שאף שלא הציל לעצמו ,אם היה שותף חולק שלא
מדעתם אף בבריחה ונוטל חלקו ממה שהציל ,שכל
שיש פחד סכנה וזמן בהול יכול לחלוק שלא מדעתם.

הציל לאמצע ויטול כ"א את שלו

סמ"ע :ולא לאמצע ממש שחולקים יחד ,אלא כ"א
נוטל חלקו שמכיר ,שהרי אינם שותפים.
ולכן אם הציל חלק חברו ולא שלו – נותן לחברו והוא
מפסיד.
משא"כ בס"ב שהיו שותפים  -מה שהציל יחלקו ,ואם
אמר "לעצמי אני מציל"  -נוטל ממה שהציל לפי חלקו,
שאומר שנחלק מהם וזה הגיע לחלקו כמ"ש
הרמ"א)ב(.

הציל לעצמו
סמ"ע :אף שלא אמר "לעצמי אני מציל" .כ"כ הטור.
וטעמו – שודאי מתייאש.

הציל לאמצע
ערך לחם :היו לראובן גם נכסי שמעון ושללו אותו

הציל לעצמו
נתיבות :וקשה – הרי בגזלן לא מהני ייאוש לבד רק

ועמד והציל – הציל לאמצע ,כיון שכל ההצלה תלויה
בו ואין בייאושו של שמעון כלום )רדב"ז(.
בא אדם מהשוק להציל שלא יכנסו הנכסים ביד אלם,
והוציא הוצאות ,כיון שהנכסים ודאי היו נפסדים –
חייבים הבעלים לפרוע לו הוצאותיו )ריב"ל( )ולא
אמרינן שהנכסים של המציל ,כיון שלא הציל לעצמו(.

עם שינוי רשות )כמ"ש שסא/ה( שאם נטלו מהגזלן
שלא ברצונו לא הוי שינוי רשות ולא קנה ,א"כ למה
בגייס הציל לעצמו ?
וי"ל דגייס שאני ,דהוי כמציל מן הנהר שהיא אבודה
לכל אדם והוי הפקר גמור.

נתייאשו מהכל
.3
ערוה"ש :ואם הבעלים לא היו שם ,צריך להחזיר

הציל לעצמו
נתיבות :ואם א' אינו כאן ל"א דהוי ייאוש שלא מדעת

להם אע"פ שאם היה ממתין עד שיבואו היה נאבד מ"מ
הוי ייאוש שלא מדעת שאינו ייאוש.
ואם היו הבעלים ואמרו " אנו נציל לעצמנו" אך לא
עשו מעשה להציל – אין בדבריהם כולם ,מאחר שלא
ירדו להציל וההצלה ע"י דחק ,הוי ייאוש.

דלא מיקרי ייאוש .דגייס הוי כאבדה דשטפה נהר ואף
ייאוש שלא מדעת הוי ייאוש .אא"כ יכול להציל ע"י
הדחק שאינה אבודה מכל אדם ,ודאי לא זכה בחלק מי
שאינו כאן ,דהוי ייאוש שלא מדעת.

קפא  -ב

 .1היו שני שותפים והציל אחד מהם  -הציל לאמצע,
ואם אמר "לעצמי אני מציל"  -הרי זה חלק מחבירו והציל לעצמו.
א.הגה :כל מה שהגיע לחלקו ,אבל אם הציל יותר הוא שלהם.
 .2ודוקא שהם יכולים להציל ,אבל אם אינן יכולין להציל  -הכל שלו )טור(.
וע"ל סימן קע"ו סכ"ח.
 .3ואם אמר שהציל לעצמו ואין לו עדים  -נשבע על כך ומחזיק לעצמו )מרדכי בשם ראבי"ה(.
ולכן אם אמר "לעצמי אני מציל" פליג )שלוקח חלקו(.
לא אמר – לא פליג )אלא הכל לאמצע(.

) .1שם( :תירוץ
רמי בר חמא אמר – בשותפים עסקינן ,ובכגון זה
ראשון –

פרש"י :בשותף – בין יכולים להציל או לא.

שותף חולק שלא מדעת חברו.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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קפא :שיירה שעמד עליה גייס והציל אחד מהם.

מרדכי :והוא הדין אם שנים יש להם חוב מקולקל
וצריך ליתן שוחד להצילו והאחד אינו רוצה ליתן -
יכול חבירו לומר "אני אוציא שוחד חלקי ואציל
לעצמי".
הגה מרדכי :וכן בכל מקום דאיכא פסידא יכול אחד
לחלוק בלא דעת חבירו ולהציל לעצמו )מרדכי ,והגהות

– לא פליג ,שמסר נפשו לעסק השותפות

)וחולקים(.

א.טור :לעצמו – כל מה שמגיע לחלקו.

.2הטור:

ואם אינם יכולים להציל – הכל לעצמו,

ואם לא אמר שלעצמו הוא מציל הכל לאמצע.

.1

מיימוני(.

והציל א' מהם – הציל לאמצע

.3

ש"ך :אף שאינם יכולים להציל ה"ז לאמצע )כשלא
אמר "לעצמי אני מציל" ,ולא חולק על הרמ"א)(2
דמיירי שאמר לעצמי אני מציל(.
ערוה"ש – אף שהשני לא יכול להציל ,שדרך שותפים
לטרוח א' לשני ,וכיון שלא אמר לעצמי אני מציל ודאי
דעתו להציל לשותפות.

ש"ך :פירוש נשבע שאמר לפניהם שיציל לעצמו.
כ"כ מהרש"ל ,בד"ה.
וכתב הב"ח – אם שותף לא נמצא שם א"צ אמירה וסגי
בלב.
והט"ז – נשבע שנתכוון להציל לעצמו )ב"י בשם
המרדכי(.
נתיבות :מ"ש הש"ך )הב"ח( ש "אין צריך אמירה",
קשה ,שהרי דברים שבלב אינם דברים ?
וי"ל כשיש אומדנא דמוכח שבודאי במקום הפסד יציל
לעצמו קודם ,דברים שבלב מהני.

אם אמר לעצמי אני מציל
נתיבות :כשהשותף כאן צריך לומר בפניו דווקא,
שכל שלא אומר בפניו אין שותפו מתייאש ,שחושב
שיציל גם עבורו.
לאפוקי קצה"ח דס"ל – באינו יכול להציל שהוא הפקר
א"צ לומר בפניו.

נשבע
פ"ת)תח"ס( :ותמה הרש"ל – איך יתכן להוציא

כל שמגיע חלקו

א.
סמ"ע :קאי על מ"ש המחבר "והציל לעצמו" ומפרש

מחזקת שותפות בשמיעה? וי"ל דכיון שנפל ליד גייס
וקרוב הוא לייאוש תו לא הוי כמוציא מידם.
ולפ"ז :דווקא כשנפל כבר ביד גייס ,אבל עדיין לא נפל
ליד גייס אף שזה הציל אינו מועיל לקנות מההפקר
אלא רק לומר חלקתי לעצמי .ולכן גם לא נאמן
בשבועה.

הרמ"א שהציל לעצמו רק מה שמגיע לחלקו.

.2

נשבע

אינם יכולים להציל ,,,הכל שלו

ש"ך :דווקא שאמר "לעצמי אני מציל".

.

שו"ע)קעו/כח( :מרדכי :שנים שהם שותפים
בחוב אחד שחייב להם עכו"ם ,וגבה אחד מהן מקצתו
ורוצה לעכבו לעצמו ,ואומר לחבירו לך וקח חלקך
מהעכו"ם אין שומעין לו )אלא חולקים מה שקיבל ,שהרי

נאמן על כך
ש"ך :ונאמן בשבועה כשיש לו מיגו שלא תפס,
דהיינו כשתפס שלא בפני עדים .אבל אם יש עדים
וראה לא נאמן בשבועה.
כ"פ נתיבות.

העיסקא משועבדת לשניהם(.

הגהות)הר"ם( :ואם השר כעס על אחד מהם ואמר
לחבירו חלקך אסייע שיפרע ובחלק האחר לא אסייע,
אם אמר זה לעצמי אני מציל  -הציל לעצמו )שבמקום
איבוד ,שותף חולק שלא לדעת חברו(.
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קפא  -ג

קפא  -ג וכן 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.
)כשאומר לעצמי אני מציל( ,ורק כשהיה קניין הכל
לבעה"ב ,ובשכיר אף בקניין יכול לחזור בו.

)שם( :תירוץ שני
רבא אמר :בפועלים עסקינן ,כדאמר רב פעול יכול
לחזור בו אפילו באמצע היום ,וכל זמן שלא חזר
ברשות בעה"ב הוא.

פרש"י :בפועל

ה"ז חוזר
ערוה"ש :וכ"ז שלא חזר אמרינן שהציל לבעלים.

– שהיה שכיר לבעה"ב ,וכשאין

אם הפועל אומר שאמר שחוזר בו ,והבעלים מכחישים
אותו:
אם אין עדים בדבר – ה"ז בחזקת הבעלים.
ואם יש לפועל מיגו )להד"מ או החזרתי( – נאמן
הפועל בשבועה.

יכולים להציל מיירי.

יכול

לחזור – וזוכה מההפקר.

ה"ז חוזר
סמ"ע :שפועל חוזר בו אפילו בחצי היום ,דכתיב :כי
לי בנ"י עבדים וכו'.
נתיבות – ומיירי בפועל שכיר ,אבל בקבלן שלא שייך
הטעם "כי לי בני ישראל עבדים" לא יכול לחזור בו
והכל לבעה"ב.
אומנם לפמ"ש הש"ך )של"ג( שאף בקבלן כשלא היה
קניין יכול לחזור בו ,א"כ גם מה שמציל לעצמו הוא

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

חוזר בו
ערוה"ש :ואם היה אבוד לגמרי )לפי כוחות
הבעלים( מהני חזרתו שלא בפני הבעלים ,אבל אם
יכולים להציל אפילו ע"י הדחק צריך לחזור דווקא
בפני הבעלים ,שאז שניהם היו מנסים להציל.
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סימן קפ"ב :כיצד נעשה שליח ,טעה וקנה ביוקר,
עבר ע"ד משלחו.
ובו י"ב סעיפים

) ב"ב :קסט .קידושין :מא ,מב .ב"מ :סז ,עב .כתובות :צח ,צט(.

קפב  -א11

 .1הגה :בכל דבר שלוחו של אדם כמותו,
דקי"ל אין שליח לדבר עבירה )טור(.
ב.ודוקא שהשליח בר חיובא ,אבל אם אינו בר חיובא הוי שליח אפילו לדבר עבירה )הגמ"י(.

א.חוץ מלדבר עבירה

 .1מניין לשליחות מהתורה
קידושין)מא :(.לומדים שליחות לכל

מאי בנייהו ?
א"ב כהן שאמר לישראל" :קדש לי גרושה" ,א"נ
איש שאמר לאישה להקיף פאת קטן :
לפי רב סמא – לא מחייב שולחו ,שהרי ישראל
ואישה יכולים לא לעשות.
לפי רבינא – כיון שהם לאו בני חיובא – חייב שולחו.

התורה
כולה מדתניא) :גבי גרושין( "ושלחה מביתו" )רש"י
שהוא מיותר היה צריך לכתוב וגרשה ,מכאן לשליחות(.
ושלח – מלמד שהאיש עושה שליח ,ושלחה – מלמד
שהאישה עושה שליח.

פרש"י :בר חיובא הוא – שאף הוא מוזהר,
לכן פטור שולחו ,שאומרים לשליח "דברי הרב ודברי
התלמיד – דברי מי שומעים" )והיה לך לשמוע לקב"ה
ולא לעשות עבירה(.

מקור אחר" :ושחטו אותו )קורבן פסח( כל עדת
בנ"י" ,וכי כל הקהל שוחטים הרי רק אחד שוחט !
מכאן ששלוחו של אדם כמותו.
מקור נוסף :מתרומה דכתיב "כן תרימו גם אתם",
אתם גם אתם לרבות שליח.

א.ב"מ)י:(:

√ופסק בהגמ"י :דווקא כשהשליח בר חיובא ויודע
שעושה עבירה ,שאל"כ לא.

חצר משום מה קונה )משום יד או

בכל דבר
.1
ח' רעק"א :ראובן שאמר בפני אנשים ששמעון

משום שליחות( ?
אם נאמר משום שליחות ,התניא "המצא תמצא" בכל
מקום שנכנסה )העז( ונעל בפניה לגונבה – חייב,
א"כ מצינו שליח לדבר עבירה ,ואין שליח לדבר
עבירה ?

ימכור שדהו או שיקנה )ושמעון לא היה שם( .מכר
שמעון שדה ראובן – מעשיו קיימים )ת' רשב"ש(.

בכל דבר שלוחו של אדם כמותו.
קצה"ח :מדוע ל"א שולחו של אדם כמותו

ב.אמר רבינא – דווקא בשליח בר חיובא אין
שליח לדבר עבירה ,אבל חצר דלא בר חיובא )יש
שליח לדבר עבירה( והשולח חייב.

בישיבה בסוכה ותפילין ?
ותירץ תו"ס רי"ד :שבמצווה שצריך לעשות בגופו
לא מהני שליח ,ויש לחלק:
בגירושין יכול לגרש אישה ע"י שליח ,לפי שכותב בגט
שהוא המגרש ,וכן בקידושין השליח מקדש לו ,וכן

רב סמא אמר – כאשר יש לשליח אפשרות לעשות
או לא לעשות )שיש בו דעת( אין שליח לדבר עבירה,
אבל חצר שעל כורחו שמים אצלו – מחייב שולחו
)שיש שליח לדבר עבירה(.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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בתרומה הפירות שלו ,וכן בשחיטת פסח הוא אוכל
מהקורבן והקורבן נשחט ונזרק ע"ש.
אבל בסוכה אומנם יכול השליח לעשות לו סוכה ,אבל
הוא עצמו צריך לשבת בה אבל ישב בה חברו לא יצא
י"ח ,וכן בציצית ושאר מצוות שבגוף האדם.
אך קשה :שאין שליח לדבר עברה לומדים מפסוק,
ובלא פסוק הוי שליח ,והמשלח היה חייב ,והרי המשלח
לא עשה שום עבירה למה יתחייב ?
ונראה לי :מה ששלוחו של אדם כמותו ה"ד בדבר
עשייה דאז הוי מעשה שליח כמו שעשהו המשלח ,אבל
בדבר שאין בו מעשה ל"א שלוחו של אדם כמותו.
כמ"ש הרא"ש – עושה שליח להפר נדרי אשתו.
ומקשה הגמרא הרי הבעל לא שמע הנדר ולכן אין
השליח יכול להפר )נדרים עב .(:וכתב הרא"ש –
ומשמיעת השליח אינה כשמיעת הבעל ,אף שהוא
שלוחו ,לפי ששמיעת השליח הוי ממילא ולא ע"י
מעשה )ששמיעה לא הוי מעשה(.
ולכן בפסח קידושין וגירושין הוי מעשה השליח כמותו
וכאילו הוא עצמו שחט הפסח .וכן למ"ד יש שליחות
לדבר עבירה הוי שליח בדבר שהשליח עושה מעשה
)אבל בדבר שממילא אין שליח(.
אבל תפילין אומנם כשהשליח מניח התפילין הוי
כמעשה המשלח ,אבל כיון שמצוות ההנחה ממשיכה
ממילא ,והוא על ראשו של השליח לא נזקף לזכותו של
המשלח ,שכאן נפסקה השליחות )שהרי זה ממשיך
ממילא(.
וכן הדין בציצית וסוכה כיון שעצם המצווה אחר
הכנתה )עיטוף בציצית ובניית הסוכה( ממשיכה ממילא
אין שלוחו של אדם כמותו.

חוץ מלדבר עבירה

א.
סמ"ע :טעמו – דברי הרב ודברי תלמיד דברי מי
שומעים? )קידושין מב ,(:ויכול המשלח לומר סברתי
שלא ישמעו לי ,לכן אין המשלח חייב.

חוץ מלדבר עבירה
קצה"ח :שליח שנתן גט לאישה בעל כורחה :
נו"ב – אינו גט כלל כיון שיש איסור )ר' גרשום(
לגרש בע"כ אין שליח לדבר עבירה
מ"מ מהרי"ט – מסתפק בזה.
ולענ"ד :דווקא שעשאו שליח לגרשה בע"כ ,אבל
עשאו שליח סתם והשליח נתן הגט בע"כ – הוי גט,
כיון שיד השליח כיד המשלח בעיקר הגט ומה שנתן
בע"כ ועבר על חרם רבנו גרשום כאילו עשה מדעתו,
וכה"ג עיקר השליחות לא בטל.

חוץ מלדבר עבירה
פ"ת)שער המשפט( :ואף אם השכיר השליח
בתשלום לעשות עבירה – אין שליח לדבר עבירה.
ואף שלעניין תפיסת בע"ח במקום שחב לאחרים מהני
אם שכרו משום שיד פועל כיד בעה"ב ,מ"מ לעניין
שליח לדבר עבירה לא מהני.
ה"ה בכל אלו שאינן בני שליחות )חש"ו ,גוי( לא מהני
אף בשכר ,ולא אמרינן יד פועל כיד בעה"ב.

אינו בר חיובא

ב.
סמ"ע :טעמו – כיון שלא שייך הטעם דברי הרב
ודברי התלמיד דברי מי שומעים ,שהרי השליח לא
עושה איסור.

אינו בר חיובא
והש"ך :חולק על הרמ"א ,הילכתא כבר סמא ולא

שלוחו של אדם כמותו
פ"ת)דגמ"ר( :שלח שליח לעשות דבר שהוא חב

כרבינא.
שהחילוק אינו אם שליח בר חיובא או לא )כרבינא(
אלא החילוק אם שליח עושה מדעתו או בע"כ )כרב
סמא(.
וכן הוכיח מהרבה פוסקים.
] סיכום :מתי יש שליח לדבר עבירה והמשלח חייב.
הרמ"א – כאשר השליח אינו בר חיובא.
הש"ך – כשהשליח עושה בע"כ ,כגון שלא יודע שהוא
[.
גנוב – חייב המשלח ,אף שהשליח בר חיובא
ופ"ת)שבו"י( :אין דברי הש"ך ברורים.
א .הש"ך עצמו ביו"ד ק"ס פסק כאשר השליח אינו
בר חיובא שהמשלח חייב .וכ"כ בשם המרדכי.

לאחרים )כגון שפלוני חייב להרבה בנ"א וגם לו,
וציווה לשליח שילך ויתפוס בשבילו מבע"ח זה ,הרי
ע"י תפיסתו מפסיד לשאר בעלי החובות גם לתפוס(
ל"א שלוחו של אדם כמותו )ולכן במה שתפס לא
מיקרי בא לידו כיון שאינו שלוחו(.
ובסימן ק"ה נתבאר שי"א שאם שילם לשליח הוי פועל
ומהני תפיסתו אף שחב לאחרים.
מ"מ לכו"ע שליח לדבר עבירה ממש לא מהני אף
בשכר )שע"מ(.

תו ָר ֶת ָך
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ב .כ"פ התו"ס] ,אגודה[ ,מרדכי ,הגמ"י ,רי"ו ,רש"ל,
סמ"ע.
עוד כתב השבו"י :מעשה בישראל שהוחזק לרמאי,
והיתה לו סחורה פגומה והיה מתיירא למוכרה ישירות
ומסרה לגוי שימכור לו .קנה ישראל מגוי לפי תומו
ואח"כ נתברר לו הפגם ולא יכול להחזירו לגוי ,ואחר
החקירה נתברר לו שזה החשוד מסר הסחורה לגוי
למוכרה :
אם היה מוסר לישראל אחר למוכרה כיון שקי"ל אין
שליח לדבר עבירה המשלח נפטר )אף שהשליח עשה
בע"כ שלא ידע לאפוקי הש"ך( .אכן כשהשליח גוי דלא
בר חיובא באונאה כבר פסק הרמ"א שאין שליח לדבר
עבירה והמשלח חייב.
וה"מ שציוה המשלח בפירוש למכור לישראל ,אבל
בסתם אין לחייבו דהוי גרמא בעלמא.

שהשליח בר חיובא
נתיבות:
נמ"י :המשלח ע"י קטן שאין לו יד חייב המשלח ,דדמי
לחצר שבעל כורכו שם בתוכו.
והקשה הש"ך – הרי אין שליחות לקטן? )ולא בגלל
שהוא בע"כ(.
ויש לבאר :שיש בזה מחלוקת פוסקים ,אומנם לדעת
התו"ס אין שליחות לקטן בכל גוונא.
מ"מ הריטב"א חולק.
מעשה הקטן שבא רק לקיים – לא מהני רק ע"י גדול
ולא הוי הקטן שליח.
אבל דבר שכבר נעשה והדיון על מי העונש אף מעשה
קטן חייב המשלח דהוי שלוחו .כגון שאמר לקטן
להקיף לגדול או לשרוף שדה חברו – חייב המשלח.
כ"פ ערוה"ש.

קפב  -א22

 .1רמב"ם :האומר לשלוחו צא ומכור לי קרקע או
מטלטלין או קנה לי ,הרי זה מוכר ולוקח ועושה לו שליחותו וכל מעשיו
קיימים.
א.ואין העושה שליח צריך קנין ולא עדים ,אלא באמירה בעלמא בינו
לבין חבירו ,ואין צריך עדים אלא לגלות הדבר אם כפר אחד מהם.
ב.הגה :ולכן האומר לחבירו קח סחורה זו ואשתתף עמך והלך וקנאה – לא יכול לחזור בו
דהוי כשלוחו )תשובת הרשב"א סימן אלף(.
וכל מעשיו קיימים
.1
פ"ת)ת' מים חיים( :ראובן נתן חפץ לשמעון

בעלמא שהוליכו החפץ.
וכן אם שלח הלוקח מעות ביד אלו למוכר לקנות ע"י
כסף ,קנה המשלח כשקיבל המוכר המעות.
כ"פ ערוה"ש.

למכור לו ,הלך שמעון ומכרו ללוי .אח"כ נתברר
בעדים שקודם מכירת שמעון מכר ראובן החפץ לאחר
)בק"ס( דהוי ביטול שליחות.
כיון שלא הודיע ראובן על הביטול ללוי אין לוי צריך
להחזיר המקח ולא מהני הביטול כלל.

ב .לא יכול לחזור בו
נתיבות :אפילו ציוה שיקנה לו במעותיו ואח"כ יחזיר
לו המעות – מחויב להחזיר לו.
אפילו א"ל סתם קנה סחורה ולא פירוש כמה – מחויב
להחזיר לו אא"כ קנה כמות כזו שלא עלה על דעת
המשלח.

מעשיו קיימים
נתיבות :אבל שליח חש"ו אין מעשיו קיימים ,לפי
שאינן בתורת שליחות ,ואף אם עשה אח"כ המשלח
משיכה לא קנה כיון שלא היתה בפני המוכר.
מ"מ אם מסר החפץ בידם וכתב ללוקח "לך משוך
וקני" קנה הלוקח במשיכה ,שמעשיהם הוי כמעשה קוף
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

לא יכול לחזור
סמ"ע :היינו המשלח לא יכול לחזור בו.
נתיבות – אפילו ביטל המשלח השליחות בפני עדים
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קונה – מהני )כמ"ש קפג/ד(.

ולא הודיע לשליח לא מהני ,מ"מ אם השליח ביטל
השליחות בפני עדים קדום שיקנה ואמר לעצמי אני

קפב  -ב

 .1עבר השליח על דעת משלחו  -לא עשה כלום.
א.ודוקא שהודיע שהוא שליח של פלוני ,לפיכך :אע"פ שמשך או
המשיך )פירוש מכר והמשיך למי שלקח ממנו – סמ"ע( ,אם נמצא שעבר על דעת משלחו
בטל המקח ומחזיר.
ב.אבל אם לא הודיעו שהוא שלוחו של פלוני  -נקנה המקח ויהיה הדין
בינו ובין זה ששלחו.

.1

קידושין )מב:(:

ב .בטל המקח
ח' רעק"א :ה"ד בדבר שאפשר לתקנו ,כגון שמכר

עבר השליח ע"ד משלחו

– בטלה השליחות ,שאומר לו "לתקוני שדרתיך ולא
לעיוותי".

וחילק הרמב"ם:
א.ודוקא שהודיע שהוא

שווה  200ב  100שאפשר שהמקח יהיה קיים והשליח
ישלם מביתו עוד  ,100אבל כשא"א לתקן ,כגון
שהשכיר חצר המשלח ל ג' שנים במקום שנה – אף
בלא הודיעו בטל המקח )מהריב"ל(.
והנתיבות – אם אין לשליח לתקן העיוות )כגון שאין
מעות להחזיר(  -היה נראה שיכול המשלח לבטל
המקח.
וה"מ שהיה רק מתן מעות ,אבל אם היה קניין )כגון
משיכה( הקניין קיים אלא שהשליח חייב למשלח
דאמרינן ודאי כוונת השליח לעשות השליחות ולתקן
העיוות בכדי שלא יקרא גזלן.
אומנם לקמן קפה/ה סק"ה – יתבאר שבכל גוונא
)כשלא הודיעו( המקח קיים.
] הנתיבות לא חולק על חרעק"א – דכאן אפשר לתקן
אלא שעכשיו אין לו מעות לתקן ויעשה כשיהיה לו,
משא"כ בנדון חרקע"א מיירי שא"א לתקן כלל [.

שליח של פלוני ,לפיכך:

אע"פ שמשך או המשיך )פירוש מכר והמשיך למי
שלקח ממנו – סמ"ע( ,אם נמצא שעבר על דעת

משלחו בטל המקח ומחזיר.
ב.אבל אם לא הודיעו שהוא שלוחו של פלוני -
נקנה המקח ויהיה הדין בינו ובין זה ששלחו.

1א .בטל המקח
ט"ז :ולא מהני כאן אם התנה "בין לתיקון בין
לעיוות" כמו בס"ג ,שכאן שינה לגמרי )שהרי א"ל
הפירוש מה לעשות והוא שינה( ,ואינו שליחו כלל.
משא"כ בס"ג שעשה השליחות אלא שטעה.
וכ"ה בסמ"ע – שכאן מיירי שאמר לו בפירוש מה
לעשות ועבר על דבריו שזה לא שייך לתנאי שהרי א"ל
מה לעשות בדיוק.

קפב  -ג

 .1טעה וקנה ביוקר ,אפילו בכל שהוא  -המקח בטל
בין בקרקע בין במטלטלין ,שיאמר לו )המשלח לשליח( לתקוני שדרתיך ולא
לעוותי )פירוש לתקן שלחתיך ולא לקלקל(.
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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קפ"ב :כיצד נעשה שליח ,טעה וקנה ביוקר ,עבר ע"ד משלחו.

.2רמב"ם :לפיכך :אם התנה עמו )השליח עם המשלח( שעשהו שליח בין לתיקון
בין לעוות  -אפילו מכר לו שוה מנה בדינר או לקח לו שוה דינר במנה,
אינו יכול לחזור בו וחייב המשלח ליתן כפי התנאי.
 .3הגה מהרי"ק :מי שציוה לאחד שיתעסק לו באיזו דבר והוא הוציא עליו הוצאות:
אם הוציא עליו יותר מן הרגילות להוציא על עסק כזה  -אין צריך להחזיר ,דלא אסיק
אדעתיה שיוציא כל כך.
אבל אם לא הוציא יותר מן הרגילות  -חייב לשלם לו.
א.ואם יש טענה ביניהם  -עיון לעיל סימן צא/ג וסימן צג/ד.

.1

כתובות)צט:(:

והוא הוציא
.3
חרעק"א :ביקש מחברו שיוציאנו מסכנה ,והלה נתן

אם טעה השליח )אף

בקרקעות שאין אונאה( – אומר לו לתקוני שדרתיך ולא
לעיוותי.

שוחד והוציאו – נאמן לקבל חזרה כמה שהוציא
בשבועה ,וא"צ לגלות למי נתן מפני הסכנה )ב"י(.

וכן בקידושין)מב :(:אחים שחלקו כלקוחות דמי,
פחות משתות נקנה מקח ,יותר בטל מקח.
אמר רבא – ובשליח אפילו פחות משתות בטל,
שאומר לו לתקוני שדרתיך ולא לעיוותי.

א"צ להחזיר לו
ערוה"ש)חת"ס( :ואפילו תפס שליח לא מהני,
דאנן סהדי שלא היה בלבו כן.
ערוה"ש – ואם אומר השליח שציווהו המשלח
להוציא כרצונו – מחייב המשלח היסת.

כתובות)שם( :איבעא להו – שליח כמאן?
אר"נ – שליח כדיינים ,שעד שתות מקח קיים.

רבא
רב שמואל בר ביסנא

– שליח כאלמנה שאף

א .ועיין לעיל
שו"ע)צא/ג( :הגה:

פחות בטל מקח.

והילכתא:

ד"מ)מהרי"ק( :מי
שהוציא הוצאות על נכסי חבירו ברשות חבירו
ותובע ההוצאות ,והנתבע אינו יודע )כמה(  -נשבע
התובע ונוטל .והוא הדין בכל מידי דהאי ידע והא
לא ידע נשבע האי דידע )מהרי"ק  ,ותשובת מיימוני(.

כאלמנה )שאף טעות כלשהו בטל(.

כ"פ הרי"ף והרא"ש.

המקח בטל
.1
והנתיבות :דווקא שהודיעו שהוא שליח של פלוני,

שו"ע)צג/ד( :המשלח ביד חבירו חפץ למכרו ,או
ששלח מעות בידו לקנות לו פירות או סחורה ,אע"פ
שלא נתן לו שכר על זה ,ואין לו חלק ולא הנאה
בשליחות זו ,הואיל ונשא ונתן בממון חבירו  -הרי זה
כבן בית ויש לו להשביעו מספק שלא עכב משלו כלום.
ויש מי שחולק ואומר שאינו חייב להישבע אלא כשבא
ליטול.

שאל"כ המקח קיים )בין שליח למוכר( ,כשאין בעיית
אונאה.
וכל שלא הודיעו ,שהמקח קיים ,הוי כאילו קנה השליח
לעצמו ,ולכן שיעור אונאה כדי שיראה לתגר מרגע
שקיבלו השליח ,ואין יכול לומר תיכף מסרתי למשלח,
ואנוס הייתי ולא יכולתי להראות לתגר.

.2

ליתן לפי תנאו

הגה :רשב"א  -אבל אם בא ליטול חלק בריווח או שהוציא
הוצאות ובא ליטול  -אין חילוק בין אם נושא שכר או לא.
וכן המקבל עיסקא למחצית שכר אע"פ שנתן לו שכר עמלו –
צריך להישבע כשאר השותפים )ב"י בשם הרמב"ם( וי"ח בזה

ש"ך :קשה  ,אף הוא עצמו אם היה מתנה עם הלוקח
ע"מ שאין בו אונאה אינו מועיל )רכז/כא( ,למה בשליח
מהני ?
וי"ל שמיירי שאין אונאה ,כגון אחר זמנו או בדברים
שאין אונאה )כגון קרקעות ,שאל"כ בטל המקח(.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

)תוס' ומרדכי והגהות מיי' וב"י בשם רש"י(.

ועיין לעיל סימן צא סעיף ג אימתי שליח נשבע ונוטל.
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קפ"ב :כיצד נעשה שליח ,טעה וקנה ביוקר ,עבר ע"ד משלחו.

קפב  -ד

הרמ"ה :יש מי שאומר שכל זמן שלא יברר המשלח
שעשאו שליח לקנות לו סתם  -יכול המוכר לומר שהתנה עמו בין לתקן
בין לעוות ,והמוציא מחבירו עליו הראיה.
שהתנה עמו

יכול המוכר לומר שהתנה עמו

סמ"ע :אף שהמשלח טוען ודאי )שלא היה תנאי(
והמוכר טוען שמא – מ"מ הממע"ה ,שאף בכה"ג
אמרינן הממע"ה )רכג/א(.
וגם מסתבר כן ,דמסתמא התנה השליח ,מאחר שאינו
מקבל שכר )אבל מקבל שכר לא(.

ש"ך :נ"ל דהרמ"ה מיירי שאינהו עד שתות )שאין
ביטול מקח(  ,דמסתמא התנה שטעות השליח כמו טעות
שאצלו ,שיהא השליח כמותו .דאטו בשופטני עסקינן.

קפב  -ה

אם הטעה השליח את הלוקח  -דינו כשאר כל אדם
שהמכר קיים עד שתות ,וזכה המשלח ביתרון.
הטעה השליח את הלוקח

דינו כשאר אדם
סמ"ע :כ"כ המחבר )קט/ו( לעניין ב"ד שמכרו ע"י
שליח.
ול"ד לרמ"א )קט/ה( אם ב"ד עצמם מכרו מנכסי הלוה
כדי לפרוע למלוה שפסק שם הרמ"א שבטעות כלשהו
אף בלוקח בטל המקח ! דשם הלוקח סומך על ב"ד
ולא חוקר כמה הוא שווה ,משאכ"כ שיש עסק עם
שליח ב"ד )כ"פ נתיבות(.
לאפוקי הע"ש – לעולם אינו סומך אפילו על ב"ד
)ולכן דינו כשאר אדם( שגם בב"ד שמכרו דינו כשאר
אדם.

האי – בכל שהוא המחק בטל.

הרב
√והרב יונה

– דינו כשאר אדם שהמכר קיים עד
שתות ,וזכה המשלח ביתרון.

הטעה השליח
נתיבות :ה"ה אם הטעה את המוכר.

קפב  -ו

 .1נתן מעות לשלוחו לקנות לו קרקע וקנה לו שלא
באחריות  -הרי זה עוות ,והשליח לוקח אותה לעצמו שלא באחריות כמו
שעשה ,וחוזר ומוכר למשלח באחריות הואיל וקנה אותה במעותיו,
והאחריות על השליח.
א.הגה ודוקא שהמשלח מספיק עצמו באחריות השליח ורוצה בקיום המקח ,אבל אם אינו
מספיק עצמו לזה ורוצה לבטלו  -הרשות בידו )הר"ן(.
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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קפ"ב :כיצד נעשה שליח ,טעה וקנה ביוקר ,עבר ע"ד משלחו.

 .2יש אומרים דווקא שאין לו לשליח להחזיר מעותיו למשלח ,אבל אם רוצה להחזיר לו
מעותיו  -הרשות בידו )טור בשם הרא"ש(.

.0

ב"ב)קסט:(.

.1

ההיא איתתא דיהבה ליה זוזי

לההוא גברא למיזבן לה ארעא ,אזל זבן לה שלא
באחריות.
אתיא לקמיה דרב נחמן אמר ליה :לתקוני שדרתיך
ולא לעוותי ,זיל זבנה מיניה שלא באחריות והדר
זבנה ניהלה באחריות.

ט"ז :ואין המשלח צריך לברר שלא א"ל "בין לתיקון
בין לעיוות" ,דאין אדם קונה שלא באחריות.

והשליח לוקח אותה לעצמו
סמ"ע :פירוש ויישאר בידו בלא אחריות וא"צ קניין
חדש.

ביאור השיטות

.2

הרא"ש

לעצמו

– מיירי אפילו כשהודיעו למוכר שהוא

סמ"ע :מחלוקת ראשונים
טור)ראב"ד( – כן הדין בכל שליח שעיוות אם ירצה
המשלח לקיים המקח המקח קיים ,וצריך השליח לתקן
העיוות.
ומ"ש בקידושין)מב (.שליח שעבר ע"ד משלחו המקח
בטל ! ה"ד שאין המשלח רוצה בקיום המקח ,אבל אם
הוא רוצה מחויב השליח לתקן העיוות.
והרמב"ם והרא"ש – מחלקים,
אם הודיע למוכר שהוא שלוחו )ויכול לברר שלא א"ל
בין לתיקון בין לעיוות( – המכר בטל ,וחוזר השליח
ומוציא המעות מהמוכר.
אבל לא הודיעו – המקח קיים בין מוכר לשליח.
ואצלנו )ב"ב קסט (:מיירי –
או שלא הודיעו וא"א לכפות המוכר לבטל המקח ,לכן
צריך השליח לתקן.
או אפילו הודיעו אלא שאין השליח יכול לברר שעשאו
שלא לעיוות שאז המוכר אומר שעשאו שליח בין
לתיקון בין לעיוות – אזי המקח קיים ואז השליח חייב
לתקן העיוות.

שליח של פלוני )שאז המקח בטל ,ולכן אמר לו  :זיל
זבניה מניה ,(...שאם לא הודיעו המקח קיים לעצמו,

ולמה צריך לקנותו שנית.
ולכן אם שינה וקנה בלא אחריות בטלה השליחות,
ואם ירצה השליח יכול להחזיר המעות למשלח ,אלא
שאין בידו להחזיר המעות לכן צריך לקנותו שנית
מהמוכר ולקבל ע"ע אחריות.
כ"ד רי"ו והרשב"א.

.1

אבל הר"ן

– מיירי שלא הודיע למוכר שהוא

שלוחו של פלוני ,שאם הודיעו הוי עיוות ובטלה
השליחות.
ולכן אין למוכר דין ודברים על המשלח ,וצריך השליח
לפרוע דמים למוכר ,וגם המשלח יכול לומר לשליח
תן לי מעות .מ"מ אם חפץ המשלח בקרקע יקבל
השליח אחריו.
א.ואם אינו רוצה רק באחריות המוכר א"א לכוף
המשלח לקבל אחריות השליח.
והראב"ד – בכל שליח אם עיוות השליח מבטל
המעשה ,וה"מ בזמן שהמשלח רוצה לבטל המעשה,
אבל אם רוצה בקיומו ,השליח צריך לתקן את
העיוות.

קנה אותה במעותיו
סמ"ע :לאפוקי אם קנה השליח לעצמו במעות שלו,
דהוי שלו וא"צ לתקן העיוות למשלח ,אלא שנקרא
רמאי )כדלקמן קפג/ב(.

√והרמב"ם  -נתן מעות לשלוחו לקנות לו קרקע
וקנה לו שלא באחריות  -הרי זה עוות ,והשליח לוקח
אותה לעצמו שלא באחריות כמו שעשה ,וחוזר ומוכר
למשלח באחריות הואיל וקנה אותה במעותיו,
והאחריות על השליח.
ואם הודיעו שהוא שלוחו – בטל המקח ומחזיר.

א .ודוקא שהמשלח מספיק עצמו
ש"ך ,ט"ז :דעות אלו לא חולקות להלכה )רק
בהסבר הסוגיות(.
דעה ראשונה) – (.1מיירי שלא הודיעו ,שאז המקח
קיים למשלח אם ירצה:
ולכן אם המשלח מספיק לו אחריות  -השליח חייב
לקבל ע"ע אחריות.

ב"י :וזהו כדעת הר"ן.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

ה"ז עיוות
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ואם לא מספיק לו האחריות – יחזיר לו השליח המעות.
והי"א – מיירי בהודיעו שהמקח בטל ויכול השליח
להחזיר המעות )ולא תלוי בדעת המשלח(.

נתיבות :כשהמקח בטל ואין לשליח להחזיר המעות –
לא יכול להחזיר בשאר דברים בשומת ב"ד ,אלא יכול
המשלח לכוף השליח שיקבל עליו אחריו.
ואם השליח רוצה לבטל המקח נגד המוכר – חייב
המוכר להחזיר לו מעותיו ,ואם אין למוכר מעות
להחזיר – יכול לגבות מהמוכר בקרקע בשומת ב"ד
באחריות המוכר ,רק שלא צריך לתת לו כל השדה רק
כפי שיעור מעותיו.

בדוגמא שהודיעו )שהמקח בטל(
סמ"ע – דווקא שמברר המשלח שעשאו שליח רק
לתיקון ,שאל"כ יכול המוכר לטעון עשית בין לתיקון
בין לעיוות והמחק קיים.
והט"ז – א"צ המשלח לברר זאת ,דחזקה לא שדי
איניש זוזי בכדי.

קפב  -ז

 .1הנותן מעות לשלוחו לקנות לו פירות ויפסוק עם
המוכר ליתנם לו ביום פלוני ,וטעה השליח ולא התנה שיתנם לו כשעת
הזול והוזלו  -א.הטור :הרי זה עיוות והמשלח יכול לחזור בו ,ב.ואין
צריך לקבל מי שפרע לא השליח ולא המשלח )למרות שאם הוא עצמו פוסק עם המוכר
וחוזר היה מקבל מי שפרע( .ג).ואפילו לא הודיעו שהוא שליח רק קנה סתם(
והר"ן(.

.1

ב"מ)עב :(:משנה

והב"י :טעמו ,שאפילו השליח עצמו נתן מעות על
המקח וחזר בו אין עליו רק מי שפרע ,ועכשיו שהוא
אנוס )שהמשלח חוזר בו( אף מי שפרע אין.

– ופוסק עמו בשער

הגבוה.
פירוש :שנותן למוכר מעות שיתן לו פירות ואם
יפחת שער הפירות )שיוזלו( יתן לו כשער הזול )לפי
השער הגבוה של המעות(.

נמ"י :אבל אם השליח לא עיוות אם יחזור בו המשלח
)אחרי נתינת דמים( המשלח מקבל מי שפרע ולא השליח,
שהרי אין הדבר תלוי בשליח.

ג"מ :אותו שנתן כסף לחתנו לנדוניה שיפסוק עם
החנויות שיתנו התכשיטים ביום המיועד .והחתן לא
התנה שיתנו לו כשער הזול ,ולבסוף הוזלו
התכשיטים –
אם התנו כשער הזול – אם המוכר חוזר מקבל מי
שפרע.
ואם לא התנו – אם לוקח חוזר מקבל מי שפרע.

.1

שיתנם לו כשער הזול

סמ"ע :ובטור מבואר יותר – נתן מעות לחברו ופסק
עמו שיתן לו פירות כל השנה כשיעור של עכשיו,
דקי"ל )יו"ד קעה/ז( שצריך להתנות שאם יוזלו
הפירות שיתן לו כשער הזול.
ואם לא התנה צריך שיקבלם כשער שהיו בשעת מתן
מעות ,ואם יחזור בו יקבל מי שפרע.
וכאן קמ"ל שאם פסק ע"י שליח וטעה השליח ולא
התנה – אין מי שפרע.

ב.ואמר רב אשי :ותיפוק ליה שעשה חתנו שליח
)שאז אין מי שפרע( ?
מיירי שלא עשאו שליח ,אלא הוא פסק עם חתנו
וחתנו פסק עם אחרים.

לא השליח ולא המשלח

√פרש"י :שעשה חתנו שליח – ואין כאן מי
שפרע ,שהרי המשלח חוזר בו ,ומה ביד השליח
לעשות שיקבל מי שפרע .וגם המשלח לא מקבל מי
שפרע שיוכל לומר שלחתיך לתקן ולא לעוות.

ב.
סמ"ע :טעמו –

המשלח יאמר – לתקן שלחתיך ולא לקלקל
והשליח יאמר – מה היה לי לעשות המשלח חזר ולא
אני ,שהרי לא נתתי מעות שיישאר המקח אצלי.

ג.כ"כ הר"ן – אפילו לא הודיע שהוא שליח לא
מקבל מי שפרע דמה לו לעשות שהמשלח חוזר בו.
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

)ב"י בשם תלמידי רשב"א
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משאכ"כ שנתן רק מעות )ומעות לא קונות( ורק חכמים
תיקנו מי שפרע על מי שחוזר ,כה"ג שהוא אנוס לא
תיקנו.

ואפילו לא הודיעו שהוא שליח

ג.
סמ"ע :אף שקי"ל )ס"ב( שאם לא הודיע למוכר
שהוא שליח שהמקח קיים ! ה"מ כשהיה קניין גמור,

קפב  -ח

 .1האומר לשלוחו "מכור משדי בית סאה" והלך ומכר
בית סאתים  -הרי זה מוסיף על דבריו וקנה הלוקח בית סאה בלבד,
א.ומיהו הלוקח יכול לחזור ולומר איני רוצה לקנות אלא סאתים ביחד.

.1

כתובות)צח:(:

לרמב"ם – אם אינו משלים לו דקלים יכול לוקח לחזור
בו.
לרשב"ם – המקח בקרקע קיים אף שאינו משלים לו
דקלים ,כיון שהם שני מינים.
ד .במין אחד ושניהם נכלל בסך אחד )כגון רלב/א –
מכר לו  100אגוזים ונמצא  99המקח קיים ומחזיר
החסר( – לכו"ע יכול לבטל הקניין אא"כ הוא משלים
לו החסר.
ה .כותב נכסיו לבנו מהיום ולאחר מיתה )שהבן קנה
נכסים מחיים ופירות לאחר מיתה( .מכר הבן כל השדה
לאחר והלוקח לא ידע ,וכן בעל שמכר נכסי אשתו
)שיש לו רק פירות וקרקע לאחר מיתת אשתו( :
לרשב"א – אף המוכר יכול לבטל אף שידע ,כיון
שמכר סתם קרקע ופירות באים מכוח הקרקע ,כיון
שנתבטל מכירת הקרקע גם מכירת פירות נתבטלו.
ולנמ"י – המוכר שידע לא יכול לבטל ,הלוקח שלא ידע
יכול לבטל.
ו .כל מה שהמוכר לא יכול לבטל דווקא בסתמא אבל
כשיש גילוי דעת ,כגון )סימן ר( שדרך לפסוק כל סאה
בפני עצמה ,והוא פסק לו כור בכו"כ ,גילה דעתו
שצריך לדמי כור שלם ,ולכן אף המוכר חזור בו.
מ"מ כתב הרשב"א – שאם קיבל מקצת דמים נקנה
המקצת וע"ז אין המוכר יכול לחזור בו.
ז .מכר שדה ונמצאת מקצתה גזולה :
לפי הר"ן – הלוקח יכול לחזור בו מכל השדה ,כיון
שאין להשלים.
ולפי הרשב"א  -המקח קיים במקצת שאינה גזולה.
להלכה :אם כבר נשתמש בקרקע ונמצאת גזולה שאז
אין חוזר על המוכר מטעם ביטול מקח אלא מטעם
אחריות ,לכך המקח קיים במקצת שאינו גזול
וכהרשב"א.

איבעיא להו – א"ל זבין לי

ליתכא )של קרקע( וזבין ליה כורא )כפליים( מאי,
מוסיף על דבריו וליתכא מיהא קני ,א"ד מעביר על
דבריו ואף ליתכא לא קנה ?
√איכא דאמרי – הא לא תבעי לך דודאי מוסף על
דבריו )וליתא מיהא קנה( ,כי תבעי לך...

א.הרא"ש:

מ"מ הלוקח יכול לומר אינו רוצה רק

כור.

.1

ה"ז זה מוסיף

סמ"ע :כלומר ,ואין זה נקרא שעובר על דבריו שיוכל
המשלח לחזור בו ,אלא מוסיף על דבריו שמכר יותר
ממה שא"ל והמקח קיים במה שציוהו.

א .אינו רוצה לקנות אלא סאתים
נתיבות :כשנתבטל מקצת מקח ,מתי יכול לוקח
לומר במקח שלם אני רוצה ?
א .דווקא שכלל מכירת כל השדה בסך אחד ,והמוכר
ידע והלוקח לא ידע שנתפס הקניין בחלק – אז לוקח
חוזר בו בטענה שמקח שלם הוא רוצה ,אבל המוכר לא
יכול לחזור בו כיון שידע שהמכר נתפס רק על חלקו.
אבל אם גם הלוקח יודע שהקניין נתפס רק על מקצת
כגון )קצב/יב( מכר לו  10קרקעות ב  10מדינות
ושילם על מקצתן – רק מקצתן נקנו אף הלוקח לא
יכול לחזור בו.
ב .מכר שני דברים ולכ"א היה פיסוק דמים בפ"ע,
ואחד מהם לא היה ברשותו שלא נתפס בו הקניין ,אף
שלא ידע הלוקח שאינו ברשותו – אין הלוקח יכול
לחזור בו בטענה שרוצה במקח שלם.
ג .ואם כלל שניהם בסך אחד והם שני מינים ,כגון
)רטז/ה( קרקע ודקלים:
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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להשלים.

אבל אם עדיין לא נשתמש בה שחייב משום ביטול מקח
יכול הלוקח לחזור בו מהכל ,וכהר"ן אם א"א לו

קפב  -ט

אמר לו מכור בית סאתים ומכר לו בית סאה  -הרי זה
מעביר על דבריו ולא קנה הלוקח.
דבריו )ואין חשש לריבוי שטרות(.
כ"ד הרז"ה.

)שם( :איבעיא להו  -א"ל מכור לי כור ומכר לו חצי
כור מאי ?
מי אמרינן – אומר לו השליח :טוב עשיתי לך שלא
מכרתי הכל ,שאם תצטרך את המעות לא תוכל
לחזור בך )ועכשיו אם תרצה תקנה עוד לתך(.
א"ד אומר לו המשלח – לא נוח לי שירבו עלי
שטרות?
ולא איפשטא.

הר"ן:

מעביר על דבריו.
סמ"ע :כיון שא"ל מכור לי בית סאתים ,גילה דעתו
שצריך לכל המעות ,ועכשיו יצטרך למכור גם סאה
שנייה וירבו עליו שטרות ולא נוח לו בזה ,משא"כ אם
היה מוכרם בב"א היה רק שטר אחד.
נתיבות – זוהי שיטת הרא"ש שא"צ שיהא לו טוב רק
שלא יהא לו רע בריבוי שטרות .ולפ"ז במטלטלין
שא"ל מכור לי כור חיטים ומכר לו לתך שאין ריבוי
שטרות המקח קיים.
ולפענ"ד אפילו כשאין ריבוי שטרות – אין המקח קיים
אא"כ באופן שכתב הר"ן שמוצא למכור הנשאר
באותם דמים.

ומיירי שיכול אח"כ לקנות עוד לתך באותו

וסכום.
√הרי"ף והרא"ש :מהסוגיה משמע דהוי
מעביר על דבריו )והוי ביטול מקח(.
כ"כ העיטור )רבנו אפרים( ,רמב"ם.
כ"פ הר"ן – כיון שהוא ספק ,קרקע בחזקת מרא
קמא )ואין כאן מקח( .כ"פ הרא"ש.
ורבנו האי – הוי מוסיף על דבריו והמקח בסאה
קיים ,שהרי אח"כ )שם (:א"ל למכור שדהו סתם
אפילו ימכור ל  100המקח קיים ,דהוי מוסיף על

קפב  -י

 .1אמר לו מכור שדה לאדם אחד והלך השליח ומכרה
לשנים  -ממכרו בטל שהרי עבר על דבריו.
א .ויש אומרים דדוקא שמכר להן בשני שטרות )טור(.

.1

כתובות)צט:(:

פרש"י :אמר – לשלוחו מכור לי בית כור
משדותיי לאחד ולא לשנים.

א"ל מכור שדה לאחד ולא

לשנים – פשיטא שאם מכר לשנים המכר בטל.
א"ל" :מכור לאחד" סתמא ,מאי?

מכר לשנים – מכרו בטל ,שהרי גילה דעתו
שמקפיד על ריבוי שטרות.

אמר – לאחד ולא לשנים.

ר"ה
רב חיסדא

מכור לאחד סתמא

ורבה בר ר"ה – לאחד ואפילו לשנים
ואפילו למאה .וכן אמר ר"נ.

זו גרסת

– ולא פירש "ולא לשנים" ,מי

הוי גילוי דעת?
אבל הרי"ף גורס :פשיטא אמר לאחד קפידא,
סתמא מאי? )וקי"ל כר"נ דלא הוי קפידא(.

רש"י.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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כ"כ הרא"ש )גרסת הר"ח( .עיין סי"א.
כלומר:
מכור
אמר לו <- :מכור לאחד
לאחד
ולא לשניים

√וה"ד כשמכר בשטר אחד לשניהם ,אבל מכר
בשני שטרות המקח בטל.

מכור

1א .דווקא שמכר בשני שטרות
סמ"ע :והב"י – לגרסת הר"ח והרי"ף אפילו מכרן

ומכר לשנים

לרש"י
√לרי"ף

קיים
בטל

בטל
בטל

קיים
קיים

בשטר אחד )שלא הרבה בשטרות( ,עכ"ז מיקרי מעביר
על דבריו )והמקח בטל( שהרי הקפיד ואמר לאחד,
שלא רצה להתעסק עם הרבה בני אדם בדין.

א.הטור :גורס כרש"י שאם א"ל מכור לאדם אחד
ומכר לשנים – המקח קיים.

קפב  -יא

 .1אמר לו "מכור שדה" ולא פירש
אלא סתם "מכור"( אפילו מכר למאה ממכרו קיים.
 .2במה דברים אמורים :כשמכרם בשטר אחד או כשמכרם בב' שטרות
והחתימם השליח ,אבל אם מכר לשנים בשני שטרות ולא החתימם
השליח  -מכרו בטל.

.1

)שם(:

)ר"ל שלא אמר "מכור לאחד",

ב .סעיף

לפי גרסת הרי"ף –סתמא )שא"ל מכור

סאה –

לי שדה( מאי?

אם לא מוצא מי שיקנה בית סאה שני בדמים
שמכר הראשון – לכו"ע מכרו בטל.

אומר – לאחד ולא לשנים

ר"ה
ר"ח ורבה בר ר"ה – אפילו לשנים ואפילו למאה.

.2

תו"ס:

י :א"ל מכור בית סאתים ומכר בית

ואם מוצא:

וקשה לעיל )ס"ט( לא נפשטא הבעיה

לרב האי והרז"ה – מכרו קיים
√לרי"ף ,רמב"ם ,ר"ן ,רמב"ן – מכרו בטל
לרא"ש – אין הכרע.
ג .סעיף י"א :א"ל מכור בית סאתים ומכרם לשני
בנ"א –
אם א"ל מכור לאחד ולא לשנים – כלו"ע מכרו
בטל.
אם א"ל "מכור" סתם :
בשטר אחד או שני שטרות והחתים השליח
השטרות – מכרו קיים
מכרם בשתי שטרות ולא החתימם השליח
√לרי"ף ,ר"ח ורמב"ם – מכרו בטל
לרש"י – מכרו קיים )אפילו א"ל מכור לאחד(.

אם יש קפידא בריבוי שטרות ,וכאן פשוט לכולם שיש
קפידא )כשלא אמר סתם( ?
מפרש ר"ת – לעיל החשש מריבוי שטרות לא
בגלל זילות נכסיו ,אלא משום שיצטרך לחזר בכל
שטר אחר חתימת העדים )ולכן לא נפשטה
השאלה( ,וכאן מיירי שכבר החתים עדים וההקפדה
לריבוי בעלי דינים ,שטורח לו להתעסק איתם אם
יבוא ערעור )ולכן פסק לר"נ שאין לחשוש(.
ור"י מפרש – דכאן מיירי שמכר בשטר אחד שאין
ריבוי שטרות ,אלא שההקפדה על ריבוי בעלי דינים
בעת הערעור.
ב"י :נמצאנו למדים –
א .סעיף ט :א"ל מכור משדותיי בית סאה ומכר
בית סאתים – לכו"ע בית סאה מכור ואין המוכר
יכול לחזור בו ,אבל הלוקח יכול לחזור בו.
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

] סיכום :לפי הרי"ף והרמב"ם  -העיקר אם שינה
ממ"ש לו המשלח ,אבל ריבו שטרות אינו ריעותא
[.
כלל
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קפ"ב :כיצד נעשה שליח ,טעה וקנה ביוקר ,עבר ע"ד משלחו.

ב' שטרות
נתיבות :הרי"ף והרמב"ם לא חילקו בין שטר אחד ל

או שמכרם ב ב' שטרות

סמ"ע :זוהי דעת הר"ח  -שמחלק בין החתימם
השליח שאז אין טרחה למשלח ובין אם לא החתימם.
אבל הטור – ס"ל כר"י שלא מחלק בזה ,אלא בין אם
מכרם ב ב' שטרות שאז אפילו החתימם השליח המכר
בטל ,ובין אם מכרם בשטר אחד.
וכן עיקר כר"י – שאם מכרם ב ב' שטרות אפילו
החתימם השליח מכרם בטל משום ריבוי שטרות.

ב' שטרות ,דריבוי שטרות לא חשיב ריעותא כלל .רק
העיקר תלוי אם שינה השליח מדברי המשלח.
ולכן א"ל מכור לי כור והוא מכר לתך ,או שא"ל מכור
לאחד ומכר לשנים ,אף במקום שאין ריבוי שטרות –
המקח בטל דקי"ל קפידא במקום ששינה אף דליכא
ריעותא כל שאין טיבותא המקח בטל.
ולכן א"ל מכור סתם אפילו מכרו לשנים שיש ריבוי
שטרות המקח קיים כיון שלא שינה.

קפב  -יב

 .1עשה 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.
א .ודין הפירות שאכל נתבאר בטור יורה דעה סימן קעד/ג.

.1

והלוקח חברים בטוב תתפשרו – אינו מוכר אלא על
זה התנאי ,וצריך להחזירה ומוציאים ממנו פירות
שאכל )ועיין בחו"מ סימן ר"ז איזה תנאי מבטל מקח(:

ב"מ)סז :(.ההיא איתתא דאמרה ליה לההוא

גברא "זיל זבין לי ארעא מקריביי" .אזל זבן לה ,אמר
ליה "אי הוו לי זוזי מהדרת לה ניהלי" ,אמר ליה "את
ונוולא אחי".

והטור :הוי א"ר ואינה יוצה בדיינים.
ב"י – ותימה ,הרי רב פפי הוציא פירות ! וי"ל דס"ל
כשיטת תו"ס ורא"ש שלא משום רבית קצוצה הוציא
פירות אלא משום דהוי מחילה בטעות )שחשב
שהפירות שאכל הלוקח מגיעים לו ,והוי בטעות(.
ולכן אף דס"ל הטור שאינה יוצאה בדיינים משום
רבית מ"מ יוצאה משום מקח טעות.

אמר רבה בר רב הונא כל את ונוולא אחי אמר
סמכא דעתיה ולא גמר ומקני ארעא הדרה.
א.פירי מאי? רבית קצוצה הוו ויוצאין בדיינין או
דילמא כי אבק רבית הוו ואין יוצאין?

אמר רבה בר רב הונא

– מסתברא כי אבק רבית

הוו ואין יוצאין בדיינין.
רב פפי עבד עובדא כרבינא ואפיק פרי.

והסמ"ע – ואינו תימה ,שהטור והרא"ש ס"ל כרב
אשי שחולק על רבינא וכאן לא הוי מחלילה בטעות,
דלא שייך מחילה בטעות רק כשנעשה מתחילה
בהלוואה ,משאכ"כ שנעשה מתחילה במכר .ולכן בכל
גוונא אינה יוצאה בדיינים.

א.יו"ד)קעד/ג( :האומר לחבירו קנה לי שדה
מפלוני ,ואמר המוכר לשליח אני מוכר לך על תנאי
שיחזירנו לי כשיהיו לי מעות ,והשיב השליח אתה

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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קפב – סיכום :

ערוה"ש
ב .מתרומה לומדים – דבר מצווה שברצונו מביא
ע"ע מצווה.
ג .מגירושין לומדים – דבר שהוא רשות.
ד .מפסח לומדים:
משחיטתו – דבר שאינו בגופו ממש אפשר
בשליח.
מאכילתו – דבר שהוא בגופו א"א ע"י שליח.
ושמא תאמר :לפי הכללים הנ"ל ימנה אדם שליח
שיברך בשבילו על האכילה שהרי ברצונו אוכל ! זה
אינו ,שהרי כל אדם חייב לאכול שאל"כ ימות וא"כ
ה"ז חובה.

מתי אפשר לעשות שליח ומתי לא.
ישנם בזה חמישה כללים:
א.
ב.

ג.

ד.

ה.

בדבר הרשות )לקנות למכור( – יכול האדם
לעשות שליח בכל דבר.
בדבר מצווה כל שהוא הכנה למצווה יכול לעשות
שליח.
כגון :לבנות סוכה ,לקנות אתרוג ,שופר ,לקבוע
מזוזה לקדש אישה )בכסף שטר אבל לא
בביאה(.
אפילו בדבר מצווה עצמה שאינו חובה אלא
שברצונו באה לו – יכול למנות שליח כגון לגרש
אשתו.
כגון :תו"מ ,חלה ,ביכורים – שלא חייבה התורה
לזרוע  ,שרק אם זורע חייב בתו"מ.
וכן פדיון פטר חמור ,שילוח הקן ,מעקה שהרי
ברצונו מביא על עצמו החיוב.
ואף במצווה שחובה עליו לעשותו ,אם אינם
בגופו – שהיא על גופו.
כגון :ברית מילה ופדיון בנו אף שחובה עליו
לשאת אישה ולהוליד בנים ולמולם ולפדותם,
מ"מ כיון שאינם בגופו שלו יכול למנות שליח.
אבל מצוה שהיא על גופו והיא גמר המצווה –
לא יכול לעשות ע"י שליח.
כגון :להניח תפילין ,לישב בסוכה ,ליטול לולב,
לאכול מצה.
או מצווה שהיא בדיבור :להתפלל לברך ללמוד
תורה
או מצווה שבשמיעה :לשמוע קול שופר ,ספר
תורה.
כיון שהתורה חייבה גוף זה אינו יכול לעשות ע"י
שליח במקומו.

מי הראוי להיות שליח
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

מקור לכללים אלו:

הגוי לא נעשה שליח ,שכתוב בתרומה "כן תרימו
גם אתם" ולמדו מה אתם בני ברית אף שלוחכם
בני ברית ,לאפוקי גוי.
חש"ו לא נעשים שליחים ,דלא בני דעה נינהו.
אישה נעשית שליח אף בדבר שאינה מצווה בו,
כגון למול לפדות הבן .כיון שהיא מבני ברית.
עבד כיון שחייב במצוות כאישה נעשה שליח.
לבד מגיטין וקידושין מפני שאינן בתורת גיטין
וקידושין.
לא יכול לעשות שליח אלא בדבר שהוא עצמו
יכול לעשות עכשיו ,אבל אם עכשיו הוא לא יכול
לעשות אין יכול למנות שליח שיעשה לאחר זמן,
אף שלאחר זמן הוא יכול לעשות ,כיון שבשעת
מינוי השליח לא יכל לעשות.
כגון :לעשות שליח לקדש אישה פלונית לאחר
שתתגרש.
וכן בדבר שחסר מעשה ,כגון שעושה שליח
שיכתוב גט ליבמתו אחר שהוא ייבם אותה ,אף
שיכול עכשיו לייבם מ"מ כיון שחסר מעשה
הייבום לא יכול למנות שליח.

שליחות נלמד מגירושין וקידושין:
א .מקידושין לומדים – דבר שהוא הכנה למצווה
אפילו ע"י שליח.
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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לבטל השליחות.









שליח שיעשה שליח במקומו

המשלח יכול לבטל השליחות קודם שעשה
השליח ,בדיבור בעלמא שאומר "אני מבטל
שליחות פלוני" ,אפילו שלא בפניו.
בגיטין וגירושין תקנו שלכתחילה לא יבטל
שלא בפניו שלא יבוא הדבר לידי תקלה
)שתלך ותינשא עם אחר(.
יכול לבטל בינו לבינו אם לא נוגע הדבר
לאחרים ,אבל כשנוגע לאחרים אינו נאמן
לומר שבטלו וצריך לבטל בפני עדים ,ואם
יש לו מיגו נאמן שביטלו.
מבטלו בלשון עתיד ולא בלשון עבר.
גם השליח יכול לחזור בו משליחותו ,ואם
מקבל על השליחות שכר דינו כפועל או
קבלן )כדלקמן של"ג(.










שליח שמת


עשה שליח ומת השליח או הלך למדינת הים ולא
ידוע אם עשה שליחותו או עשה בשינוי )שהשליחות
בטלה(:
 בדבר ממון ל"א חזקה עשה שליחותו )עירובין
לב – כרב נחמן(.
 בדבר איסור מדרבנן אמרינן חזקה עשה
שליחותו ויכול המשלח לסמוך ע"ז.
 בדבר איסור דאורייתא:
סומכים רק לחומרא – ר"ת] ,רמב"ם ,רי"ף,
רשב"א[.
אומנם הרבה פוסקים ס"ל שסומכים על חזקה זו
במקום שאם לא יעשה שליח יבוא המשלח
לאיסור תורה ,כגון שעשאו שליח למכור בהמתו
המבכרת.
כ"ד התו"ס ,רא"ש ,ת' מימוני ,מרדכי.
 בדבר שאין ביכולת השליח לעשות לבד ,כגון
לקדש לו אישה שתלוי אף ברצונה – חיישינן
לחומרא.
 שכרו בשכר ושילם לו מראש ,סמכים שעשה ביו
לקולא ובין לחומרא ,דודאי לא יעבור איסור
גזלה ,ובלבד שבידו לעשותה.
 אם נודע שעשה אמרינן ודאי לא שינה )מ"א(.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

קי"ל שליח עושה שליח ואף השני עושה שלישי
וכן לעולם.
וה"מ בדבר שיש בו מעשה ,אבל שליחות
בדברים בלבד אין שליח יכול לעשות שליח
מעצמו )גיטין כט – .מילי לא מימסרן שלשיח(.
אף במעשה מיירי בדבר שאין בו קפידא שימסור
שליחותו לאחר ,אבל בדבר שיש קפידא לא
ימסור לאחר .אא"כ נאנס ולא יכול לגמור
שליחותו.
בדבר שצריך נאמנות ,כגון שמסרו לידו כספים
או חפצים לא ישלח ביד אחר אף באונס ,אא"כ
יודע שגם השני נאמן בעיני המשלח.
שליח שעשה שליח וכן הלאה ,אם מת המשלח
בטלו כל השליחויות ,אבל אם מת שליח ראשון
והמשלח קיים נשאר האחרון שליח ,שכולם באו
מכוח המשלח ולא מכוח שליחים קודמים )גמ'
שם(.
אמר לשליח שיאמר לפלוני שיעשה כו"כ :
לפי הרמב"ם – הוי מילי ואין שליח יכול לעשות
שליח אחר.
לפי הטור – הוי מעשה ויכול לעשות שליח אחר.

שליח לדבר עבירה
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קי"ל אין שליח לדבר עבירה.
טעמו של דבר :
א .מצד סברא ,דברי הרב ודברי התלמיד דברי
מי שומעים! אין שמע לדברי השליח לעבור על
דברי תורה.
ב .גזרת הכתוב למדו כן משחיטת חוץ )שרק
בעצמו חייב ולא ע"י שליח(.
ולכן השליחות בטלה אם אפשר להחזירה .ואם
א"א להחזירה )כגון שא"ל לשרוף שדה חברו
ושרפה( – חייב השליח ,שדברי הרב ודברי
התלמיד דברי מי שומעים.
בטביחה ומכירה ובתשלומי ד' ה' ,במעילה – יש
שליח לדבר עבירה )שנלמד כן מפסוקים(.
גם באיסור דרבנן אין שליח לדבר עבירה,
שהטען דברי מי שומעים קיים גם כאן.

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

הלכות שלוחין
סימן

קפ"ג :עשה שליח לקנות לו חיטין וקנה שעורים.

סימן קפג :עשה שליח לקנות לו חיטים וקנה לו
שעורים.
ובו ט' סעיפים

) קידושין :נט .ב"ק :קב .כתובות :צח(

קפג  -א

קפג  -א  .1הנותן מעות לשלוחו לקנות לו סחורה ידועה ולא
לקחה  -אין לו עליו אלא תרעומת ,א.ואם ידוע שלקח במעות המשלח,
מוציא ממנו בעל כורחו.

.1

תוספתא:

והט"ז – לעניין שיקרא רמאי אם לקח לעצמו בעינן
דווקא סחורה ידועה ,אלא שלעניין שיש לו עליו
תרעומת אפילו א"ל סתם.
ומ"ש כאן סחורה ידועה בשביל הרישא )ס"ב(.

הנותן מעות לשלוחו לקנות לו

סחורה ידועה ולא לקחה  -אין לו עליו אלא תרעומת.
א.ירושלמי – ואם ידוע שלקח לעצמו מוציא ממנו
בע"כ .כ"פ הרמב"ם.

אלא תרעומת
נתיבות :דווקא בשליח חינם )שיכול לחזור בו

סחורה ידועה

משליחותו( או מקבל עיסקא לזמן שדינו כפועל שיכול
לחזור בו – אין לו עליו רק תרעומת.
אבל שליח בשכר או קבלנות לקנות לו סחורה – חייב
אף לשלם מניעת הרווח כפי שהרוויחו שאר סחורות
בעסק זה.

סמ"ע :ל"ד ידועה שא"ל קנה לי בגד פלוני ,אלא
שא"ל קנה לי בגד .כ"מ מהתוספתא שא"ל קנה לי
פרות סתם ואפילו בכה"ג אם קנה לעצמו נקרא רמאי.
ואף אם א"ל קנה לי בגד פלוני אין לו עליו רק
תרעומת.

קפג  -ב

 .1הנותן מעות לחבירו לקנות לו קרקע או מטלטלים,
והניח מעות חבירו אצלו והלך וקנה לעצמו א.במעותיו  -מה שעשה
עשוי והרי הוא מכלל הרמאים.
ב.ואם היה יודע שזה המוכר אוהב אותו ומכבדו ומוכר לו ואינו מוכר
למשלחו  -הרי זה מותר לקנות לעצמו ג.והוא שיודיענו ,ואם מפחד
שמא יבוא אחר ויקדמנו לקנות  -הרי זה קונה לעצמו ואחר כך מודיעו
)להוציא עצמו מהחשד(.
 .2הגה הר"ן :קנאה סתם במעותיו יכול לומר אחר כך לעצמי קניתי )ב"י בשם ר"ן(.
א .ודוקא בקרקע סתם ,אבל בקרקע מיוחד הואיל והוא מנהג רמאות  -ודאי מעיקרא קנאה
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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משלח ולא יכול לחזור בו )ר"ן(.
.3רשב"א :קנאה באחד מדרכי הקנאה בלא מעות  -זכה המשלח ,ואפילו מכרה השליח אינו
כלום )ב"י בשם תשובת הרשב"א(.

.1

קידושין)נט:(.

רבב"ח נתן כסף לרב

מ"מ לדינא אינם חלוקים זע"ז ושניהם נכונים לדינא.
והט"ז – מהגמרא משמע שלא היה יודע עד שבאו
לשעת המקח )אבל ידע בתחילה צריך להודיעו מיד(.

לקנות לו שדה זו ,והלך וקנה לעצמו.
והתניא :מה שעשה עשוי אלא שנהג מנהג רמאות
)איך רב נהג מנהג רמאות( ?

ואינו מוכרו למשלחו

ב.מיירי בבגא )בקעה( דאלימי ,לרב נהגו כבוד
לרבב"ח לא ינהגו כבוד.
ג.איבעי ליה לאודועי ?
סבר אדהכי והכי אתא איניש אחרינא ומזבין לה.

נתיבות והש"ך כתב – ה"ה אם היה ראוי לשליח יותר
מהמשלח מותר לקנות לעצמו )כרי"ו(.
ערך לחם :ראובן ושמעון חברים ,ורוצה ראובן
למכור סחורה ללוי ונתייעץ עם שמעון על המחיר ,א"ל
שמעון המחיר טוב תמכור לו .ולבסוף התברר שלוי
קנה לצורך שמעון – אין כאן מכר כלל ,שלא יהא
שמעון מוכר לעצמו ברמאות.

√פרש"י :באגא דאלימי – בקעה של בעלי
זרוע ,ולא יניחו לאדם לקנות קרקע אצלם.
ב"י :מרש"י משמע – דווקא שלא יכל לקנות מהם
כלל )רק לעצמו( ,אבל אם יכל לקנות למשלח אף
שלא היו נוהגים השכנים כבוד במשלח והיה מצטער
שקנה ,מ"מ השליח הוי רמאי אם קנה לעצמו.
כ"מ מהטור ,רמב"ם.

.2

רי"ו :קנה ראובן במעות שלו ומתכוון לקנות לשמעון
ולא הודיע כן למוכר – לא קנה שמעון כיון שלא הודיע
למוכר )שלא ידע המוכר להקנות לשמעון( ,ואפילו
אמר לפני העדים שקונה לשמעון לא מהני.
והב"י – חולק על רי"ו.
והש"ך – פסק כרי"ו ,ואם הודיע למוכר קנה שמעון,
ודוקא שא"ל שמעון קנה לי )דאז הוי כאילו הלוה
ראובן לשמעון מעות אלו וקנה בהם ,כמ"ש ס"ד(.
כ"פ נתיבות ,קצה"ח.

אבל רי"ו – פירש ,בקעת אלמים שמתייראים
מרב אבל לא מרבב"ח והוא ראוי יותר לשליח.
ב"י :משמע שאף שיכול לקנות אלא שהאלמים
יצערו את רבב"ח ,אם קנה רב לעצמו לא נקרא
רמאי.
א.הר"ן :ודוקא שקנה השליח במעות שלו ,אז
מיקיר רק רמאי ,אבל אם קנה ממעות המשלח
מוציאים ממנו )מתיבות(.
כ"כ בעה"ט ,ה"ה)רמב"ן ,רשב"א( ,וכ"מ מהרמב"ם,
רי"ו.

א .בקרקע מיוחד
נתיבות :אפילו כשאין עדי שליחות ויש לו מיגו )שלא
נעשה שליח( מ"מ קנה המשלח )ולא נאמן לומר שקנה
לעצמו משעה ראשונה( ,שהרי ברגע שקנאה הוא
בחזקת המשלח )שהרי מודה שהוא שליח( ולא מהני
מיגו להוציא.
מ"מ במטלטלים כיון דהוי להחזיק בידו )ולא להוציא(
יש להסתפק אם מהני מיגו )שקנה לעצמו במיגו שלא
היה שליחו( כיון שעכ"פ שליח שאני דהוי רמאי וחזקה
שליח עושה שליחותו והיא חזקה אלימתא.
ובתומים פסק – דמהני מיגו במטלטלים.

1ב .היה יודע שזה המוכר
סמ"ע :הלשון "היה יודע" משמע שכבר משעה
שא"ל לקנות ידע ,לפיכך חייב להודיעו מיד שלא
יסמוך עליו .ואם מפחד שאם יודיע לו יאמר לו אל
תקנה עד שאשתדל שימכרו לי ובינתיים יקדמנו אחר –
מותר לקנות לעצמו מיד ויודיענו אחר כך.
ומהטור – לא משמע כן )אלא שנודע לו רק אח"כ(.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

קנאה סתם במעותיו
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קפג  -ג

 .1שליח שקנה לעצמו במעות המשלח ,אע"פ שזקפן
עליו במלוה  -המקח של משלח.
.2הגה :מיהו אם אמר השליח לפני עדים שחוזר בשליחותו:
א.יש אומרים  -שקנה לעצמו )המגיד ומרדכי(.
ב.ויש אומרים  -שבכל ענין הוא של המשלח )רבנו ירוחם ,וב"י שתי הדעות(.

.1

רמב"ם:

וי"א – חולקים ,אף בשולח יד לא קונה לעצמו דווקא
כששינה )לקנות חיטים וקנה שעורים( שאז קנאו
בשינוי.
נתיבות " -דווקא כששינה" אף דקי"ל כר"י )ב"ק ק(:
דשינוי אינו קונה ,במתכוון לגזול ולקנות לעצמו ,מודה
ר"י לר"מ דשינוי קונה.
נתיבות :קשה ,בלא שינוי קונה המשלח ,והרי
השליח חזר בו ונתכוון למשוך לעצמו ,א"כ אף שדעת
המוכר למכור לבעל המעות )המשלח( הרי המשלח לא
משך ואינו רק קניין מעות שלא קונה )ויכול מוכר
לחזור בו(?
וי"ל טעם שמעות לא קונות שמא יאמר לו המוכר
נשרפו חיטיך בעליה ,וכאן לא שייך טעם זה ,שהרי הם
אצל השליח וכה"ג מעות קונות.

הורו מקצת המורים – שאם קנה

לעצמו במעות חברו אחר שזקפן עליו במלוה  -קנה
לעצמו ,ונאמן לומר "זקפתי אותם מעות במלוה".

√ואני אומר

– שאין זה דין אמת ,אלא המשלח

זכה בהם.
כ"ד הר"ן – שאם קנה במעות המשלח מוציאים ממנו
בע"כ.

.2ואם אמר בפני עדים שחוזר בו משליחותו
א.ה"ה – נאמן ,וקונה באותם מעות לעצמו ,אבל
בלא עדים אינו נאמן .כ"ד הרשב"א.
ב.ורי"ו – אף שאמר כן בפני עדים לא מהני אא"כ
שינה שאז קונה בשינוי ,אבל לא שינה לא מהני
התנאי אא"כ התנה בפני ב"ד.

.1

שזקפן עליו במלוה

שחוזר משליחותו
נתיבות :טעם ב' הדעות

סמ"ע :פירוש שחשב לעצמו שבמעות אלו של
המשלח אקנה לעצמי ויהיה ביד מעותיו בתורת
הלוואה.
והש"ך – מיירי אפילו זקפן בעדים.
וכ"מ מהרמב"ם והמחבר ,ולשון הרמ"א מגומגם
)שהביא מחלוקת בזה(.
והנתיבות – חולק על הש"ך ,נשמט ממנו יו"ד)קעז/מ(
שפסק המחבר בהדיא כשיש עדים המקח של השליח.

.2

מ"ד שקנה לעצמו – ס"ל כיון שנעשה גזלן על המעות
ועמדו ברשותו לעניין אונסים נעשה בעל המעות ,וכיון
שדעת המוכר למכור לבעל המעות – זכה השליח.
ומ"ד שקנה המשלח – ס"ל שאף שנעשה גזלן על
המעות וקנה המעות לעניין אונסים מ"מ לא נעשה בעל
המעות ועדיין המשלח נקרא בעל המעות.

וי"א – בכל עניין הוא של המשלח

ב.
ט"ז :והכי קי"ל ,כיון שהרי"ף והרמב"ם פסקו כן.

שחוזר בו משליחותו

אבל כששינה מחיטים לשעורים קנה השליח בשינוי
)סמ"ע ,ש"ך( אם אמר לעצמו אני קונה.

סמ"ע :י"א שקנה לעצמו – שאין לך שליחות יד
גדולה מזו.

קפג  -ד11

 .1הכל הרמ"ה :ראובן שאמר לשמעון :זבין לי האי מידי
וזבין ליה סתמא  -קנייה ראובן משעת משיכת שמעון ,ואע"פ שחזר
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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שמעון אחר משיכה ואמר לעצמי כוונתי לקנות  -אינו נאמן,
דיהיב שמעון דמים שלו  -קנייה ראובן ויהיב לשמעון זוזי.

א.אע"ג

] פירוש :ראובן אמר לשמעון קנה לי משהו וקנה לו סתם – משעת משיכת שמעון נקנה לראובן ,ואף אם חזר
שמעון לאחר משיכה ואמר לעצמי נתכוונתי אינו נאמן .אף שנתן שמעון מעות שלו קנה ראובן ויתן לשמעון המעות[.

 .2אבל אם חזר בו שמעון קודם משיכה ואמר שקונה לעצמו ,אפילו חזר
בין מתן מעות למשיכה  -קנה לעצמו ,אי יהיב שמעון למוכר זוזי
מדיליה.
א.אבל אי יהיב ראובן זוזי לשמעון ואזל ויהיב זוזי למוכר בשמא )בשמו(
דראובן ,ומקמי משיכה הדר ביה שמעון ואמר לעצמי אני קונה  -לא קנה
שמעון ,עד דמודע למוכר ומכוין מוכר לאקנויי ליה ] .פירוש :אבל אם נתן ראובן מעות
לשמעון ,והלך ונתן המעות למוכר בשמו של ראובן ,ולפני משיכה חזר בו שמעון ואמר לעצמי אני קונה – לא קנה
שמעון ,עד שיודיע למוכר להקנות לו [.

.1הרמ"ה:

ח' הגהות :הרמ"ה ס"ל שדין זה דומה ל ב"מ)י :(.ראה
מציאה ואמר לחברו זכה לי בה ,שקנה מיד שחברו
הגביהו .גם כאן כיון שאמר לחברו קנה לי זה מיד שמשך
חברו זכה בו זה )דקנה לי הוי כמו זכה לי( ,ול"א שלא זכה
בו עד שיבוא לידו .אא"כ חזר בו לפני משיכה ואמר בפני
עדים לעצמי אני קונה.

ראובן שאמר לשמעון – קנה לי דבר

וקנה סתם – נקנה לראובן בשעת משיכת שמעון,
דכיון שא"ל קנה לקנייה מעליא מכווין ,וכמו שא"ל
זכה לי דמי.
ואפילו אם חזר בו שמעון לאחר משיכה ואמר לעצמי
כוונתי לקנות – אינו נאמן ,ואף אם נתן שמעון
ממעותיו קנה ראובן ,דהוי כמו ששמעון הלווה
לראובן.

.2ואם

.1

סמ"ע :דווקא סחורה ידועה.

חזר בו שמעון קודם משיכה ואמר שקונה

וזבין ליה סתמא

לעצמו ,אפילו היה אחר מתן מעות קנה שמעון ,כיון
שמעות אינם קונות נמצא שעדיין לא קנה לראובן
ובשעת משיכה קנה לעצמו.
ואפילו מי שפרע לא תיקנו כאן ,שאין מי שפרע אלא
בין מוכר לקונה ולא בשליחות.
א.ודוקא שנתן שמעון ממעותיו ,אבל נתן למוכר
ממעות ראובן ע"ד ראובן וחזר בו לפני משיכה – לא
קנה שמעון עד שיודיע למוכר שיקנה המוכר לו,
שמעיקרא כיוון המוכר לבעת המעות.

סמ"ע :פירוש כיון שלא גילה דעתו בשעת קניה ודאי
קנאו לראובן.
ט"ז – ולפ"ז בס"ב "שליח שקנה לעצמו מה שעשה
עשוי" מיירי שפירש לפני עדים שקונה לעצמו.

אע"ג דיהיב שמעון דמים שלו

א.
סמ"ע :דאמרינן מסתמא נתן שמעון ממעותיו הלוואה
לראובן וקנה לו במעות אלה ,ואח"כ יקבל ההלוואה
חזרה ,דמסתמא אדם עומד באמונתו.

.2

סיכום:
קנה <---
חזר בו !
אחרי
משיכה
לפני
משיכה

במעות של
ראובן
נקנה לראובן

במעות של
שמעון
נקנה לראובן

נקנה
לשמעון אם
הודיע למוכר

נקנה לשמעון

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

זכה לי האי מידי

אבל חזר בו שמעון קודם משיכה

סמ"ע :וגם אין "מי שפרע" כיון שהמקח נתקיים
עכ"פ לשמעון.

.1
.2

בשמא דראובן

א.
סמ"ע :אפילו נתנם סתם ,דמסתמא דעת המוכר
למכור לבעל המעות ,לאפוקי אם גילה דעתו לפני
המוכר שקונה לעצמו.
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שאם אמר בפירוש שקונה לראובן אף במעות של
שמעון אין שמעון יכול לחזור בו.
ואין כן דעת הט"ז – דס"ל שבמעות של השליח יכול
השליח לחזור בו.

והט"ז – בעינן תרתי לטיבותא שלא יוכל לחזור בו
א .נתן מעות המשלח .ב .בשם המשלח.
שאל"כ יכול לחזור בו קודם משיכה אם ייחד מעות
אחרים.
סיכום:
במעות של שמעון
במעות של ראובן
בשם
סתם
בשם
סתם
ראובן
ראובן
אין יכול
לא יכול לחזור יכול
סמ"ע
לחזור
אא"כ מודיע למוכר לחזור
בו
בו
ומייחד מעות
לא יכול יכול לחזור אם יחד
יכול
ט"ז
מעות אחרים
לחזור
לחזור

ואמר לעצמי אני קונה
סמ"ע :ר"ל שחזר בו שמעון מיד וייחד מעות אחרים
משלו לתת למשלח דזה מיקרי "זבניה לנפשיה" ,ולא
שביקש לזוקפן עליו במלוה )אלא יחד מעות אחרים(
ולכן כשהודיע למוכר קנה לעצמו.
שאם רק זקפן במלוה הרי פסק במחבר )ג( שהמקח של
המשלח.
נתיבות :מתי שליח יכול לחזור בו קודם משיכה –
לפי הסמ"ע –
נתן השליח מעות שלו :בסתמא – יכול לחזור .בשם
המשלח – לא יכול לחזור בו.
נתן מעות המשלח :בכל גוונא לא יכול לחזור ,אא"כ
מודיע למוכר וייחד מעות אחרים.

אם ייחד
מעות
אחרים

ודברי הסמ"ע צ"ע ?

קפג  -ד22

 .1הרמ"ה :במה דברים אמורים :בדאמר זבין לי ,אבל
אי אמר אייתי לי דאזבין ואזל וזבין לנפשיה  -זכה.
 .2הגה הגמ"ר ,רשב"א ,ב"י)העיטור( :ראובן שהיה יודע סחורה בזול ואמר לשמעון לקנותה
להם ביחד )בשותפות( ,ושמעון שתק וקנאה ושוב אומר לעצמי קניתי:
אם קנאה במעות שלו  -זכה שמעון במה שקנה ,ואפילו אם נתרצה בתחילה בפירוש יכול
לחזור בו ואינו אלא רמאי.
אבל אם קנאה במעות ראובן  -צריך לחלוק עמו.
.3ב"י)רשב"א( :ואין המשלח יכול לחזור בו ואפילו קנה שמעון במעות עצמו.

.2

גמור ,איך וכמה.
והט"ז – דוחה דברי הסמ"ע והב"ח ,שני הדעות )כאן
וברס"ט( חולקים ,וקי"ל כ  -רס"ט דמהני נתרצה וזכה
לשניהם.
והנתיבות – בסחורה בזול )כאן( דהוי כמציאה אם קנה
לעצמו לא נקרא רשע ,ולכן השליח שהבטיח לקנות
למשלח במעות השליח – בודאי נאמן לומר שחזר בו
להלוות מעותיו לשליח )שחשש שלא יפרע לו( ל"א
שליח עושה שליחותו .ואף אם נתן לו המשלח מעות
והשליח הניח מעות המשלח וקנה במעותיו כיון

ואפילו נתרצה בתחילה

סמ"ע :קשה ס"ס רס"ט – לכו"ע אם נתרצה תחילה
לקנות לשניהם זכה לשניהם ואינו יכול לחזור בו !
וי"ל דכאן מיירי שטוען שאף שנתרצה תחילה לקנות
לשניהם מ"מ בשעת המקח חזר בו וקנה לעצמו
בפירוש ,משא"כ לקמן רס"ט שאינו טוען שחזר בו
אלא קנאה סתם ,אלא שעכשיו בא לחזור בו.
והש"ך)ב"ח( – תירץ ,כאן מיירי שלא עשו שניהם
מעמד גמור איך יקנו ובכמה אלא דברים בעלמא )ולכן
יכול לחזור בו( משא"כ ברס"ט מיירי שעשו מעמד
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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שרואים ששינה ודאי לא שייך שליח עושה שליחותו –
ולכן נאמן שקנה לעצמו.
משא"כ ברס"ט דמיירי במציאה דשייך שליח עושה
שליחותו ,וכן בסחורה שרק שלחו לקנות והוא יתן
המעות )שאין כאן הלוואה( ועוד שאם יקנה לעצמו
נקרא רשע – אינו נאמן לומר שקנה לעצמו.

ויש מי שאומר )ראבי"ה( – שאם לא היה ביכולת
ראובן לקנות ואמר לשמעון לקנות לו ושתק שמעון –
נאמן אח"כ לומר שלעצמו קנה ואין זו רמאות ,כיון
שלא היה ראובן במה לקנות ולא הפסידו כלום.
אא"כ הבטיח בפירוש לקנות לראובן ,או שלראובן
היתה היכולת להשיג מעות.

קנאו במעות שלו – זכה שמעון
ערוה"ש :זכה שמעון – אם אמר לעצמי אני זוכה,

.3

אין המשלח יכול לחזור

סמ"ע :דבר בפ"ע שכל מה שיכול לחזור דווקא
בשליח אבל המשלח לעולם לא יכול לחזור בו.

שאל"כ קונה לשניהם ואינו נאמן לומר שלעצמו קנה,
דכיון שאם יעשה כן נקרא רמאי ודאי עמד בנאמנותו
)סמ"ע ,הגר"א(.

קפג  -ה

 .1נתן מעות לשלוחו לקנות לו חטים בין לסחורה בין
לאכילה ,והלך וקנה לו שעורים או בהפך :אם היה בהם הפסד  -הוא
לשליח ,ואם היה בהם רווח  -הוא למשלח.
א.הגה :והוא הדין אם נתן לו מעות במחצית שכר נמי דינא הכי )טור(.
 .2רי"ו ,טור :וכן אם שלחו עם סחורה להוליכה למקום פלוני והשליח הוליכה למקום אחר:
אם הפסיד  -ההפסד לעצמו ואם הרוויח הרווח לשניהם.

.1

ב"ק)קב :(.ת"ר

.1

– הנותן מעות לשלוחו

לקחת חיטים ולקח שעורים או הפוך:

הפסד הוא לשליח

ש"ך :דווקא פחת של יוקר וזול ,אבל אם אירע אונס
שבא שלא מחמת השינוי ,או נגנב ונאבד ואין לשליח
שכר מהמשולח – פטור השליח.
וקצה"ח – קשה על הש"ך ,כיון ששינה שוב אינו
שליחו כלל והוי המעות הלוואה אצלו ,ומתחייב בכל
האונסים !
וכ"מ מרי"ו ונמ"י ,וכן עיקר לדינא שחייב אף באונסים
שלא מחמת השינוי.
והנתיבות – הש"ך מיירי דווקא כשכבר הסכים
המשלח לרווח אז פטור השליח מאונסים ,אבל אם
נאנסו קודם שנודע למשלח מהקניה יכול המשלח לומר
אין רצוני כלל בסחורה וממילא נעשו המעות הלוואה
וחייב השליח באונסים.
כ"פ ערוה"ש – דווקא כשכבר הסכים השליח לקבל
עליו הכל )בין לרווח או להפסד( אבל אינו רוצה לקבל
ע"ע אף שנאנסה חייב השליח.

חדא – פחתו או הותירו לו.

תניא
√תניא אידך – פחתו לו ,הותירו לאמצע ?
א"ר יוחנן :ל"ק
הא ר"מ – שאמר שינוי קונה ,והכל לו.
√והא רבי יהודה – שאמר שינוי אינו קונה )ולכן
הותירו לאמצע(.
ורבי אלעזר אמר – הא והא ר"מ )ששינוי קונה(,
כאן לאכילה )שינוי קנה והכל לשליח(.
והא לסחורה )שבכל רווח נוח למשלח ולא הוי שינוי
ולכן חולקים(.
√הרא"ש :קי"ל כרבי יהודה ואין חילוק בין
לאכילה או לסחורה :
אם הוי שליח – פחת לשליח ,רווח למשלח.
א.ואם למחצית שכר – פחת לשליח ,רווח לאמצע.
כנ"ד הרי"ף.

הפסד לשליח
נתיבות :אין השליח יכול לומר למשלח מיד אחר
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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קפ"ג :עשה שליח לקנות לו חיטין וקנה שעורים.

הקניה "קבל עליו השכר וההפסד" או "הילך מעותיו
והשכר וההפסד לי" ,לפמ"ש השיטה שקנסו המשנה
להיות ידו על התחתונה ,שהמקח הוא של המשלח אלא
על השליח לתקן אם יהיה הפסד )שקבל עליו ההפסד(.

ואף שרו"פ )רי"ף ,רמב"ם (...חלוקים ,מ"מ יכול
המוחזק לומר קי"ל כהמתיבות והעיטור והרא"ה.
והנתיבות – לפענ"ד לא קי"ל כהש"ך ,שכיון ששינה
המעות הם פקדון בידו וכיון שקנה בהם שעורים
למשלח ודאי כל הרווח למשלח ,אף שהרווח בא
בגרמת הנפקד.
ורק ששינה ונתכוון לקנות השעורים שיהא לאמצע
חולקים ,ובזה מיירי הנך פוסקים )מתיבות ובעה"ט(.
ואף להש"ך מיירי שמיד כשהיה רווח נתן חציו
למשלח ,ולא המשיך לעסוק בשביל המשלח ,שאל"כ
הכל למשלח.

ואם היה בהם רווח – הוא למשלח
סמ"ע :טעמו – שליח או שותף ששינו ידן על
התחתונה :אם הפסידו – אומר השני אילו לא שינית לא
היה בה הפסד ,ואם הרוויחו – הרי הוא לאמצע לפי
תנאם.

ואם היה בהם רווח – הוא למשלח
והש"ך :אבל לדעת מתיבות ובעה"ט – אם שינה

שלחו עם הסחורה
.2
שו"ע)קעו/י( :רמב"ם :ואם שינה האחד מכל אלו

)חיטים וקנה שעורים( – חולקים ] כיון שאם לא היה
קונה כלל היה מחזיר לו מעותיו וממילא לא היה
מרוויח ,נמצא שהיוזמה שלו לקנות שעורים  +מעות
של חברו גרמו להפסד ,לכן חולקים[ ,ואף בדבר שאין
לו קצבה )שבד"כ הוא של המשלח( כאן חלוקים.
] כלומר :אם שינה השליח והיה רווח –
לפי הרמב"ם – הכל למשלח
לפי המתיבות ובעה"ט – חולקים [
ואף שקי"ל כר"י שאין שינוי קונה )וצ"ל הכל למשלח(
מ"מ כיון שבגרמת השליח ששינה הרוויח חולקים.

הדברים ,שהלך למקום שלא היה לו לילך ,או פירש
בים ,או שמכר בהקפה ,או נשא ונתן בסחורה אחרת,
וכן כיוצא באלו הדברים  -כל פחת שיבוא מחמת זה
שעבר חייב לשלם לבדו ,ואם היה שם שכר  -השכר
לאמצע.

הרווח לשניהם
ש"ך :מיירי ששלחו למחצית שכר ,שאם רק בשליח
הרווח רק למשלח לפי המחבר )רי"ף ,רמב"ם(.

קפג  -ו  .1היה השער קצוב וידוע ,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  -הכל לבעל המעות.

.2

)מיהו אם אמר המוכר בפירוש שנותן לשליח )מיירי בדבר שיש לו קצבה(  -הכל של שליח(

)ר"ן

ותשובת רמב"ן(.

.1

כתובות)צח :(.תניא

פרש"י :הכל לבעל המעות – השולח שלוחו
לשוק לסחורה ולקח בזול – הכל לבעל המעות.

– הוסיפו לו אחת

יתרה הכל לשליח – ד"ר יהודה .ר' יוסי אומר – הכל
לבעל המעות.

דבר שאין קצבה

והתניא :ר' יוסי אומר – חלוקים ?

פחות וזה יותר.

אמר רמי בר חמא :ל"ק כאן בדבר שיש לו קצבה
)חולקים( ,כאן בדבר שאין לו קצבה )הכל לבעל
המעות(.

שיש לו קצבה

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

– כגון קרקע שנמכר באומד זה

– כגון קטנית שנמכר במידה ,מלא

כלי בפרוטה.
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.2

קפ"ג :עשה שליח לקנות לו חיטין וקנה שעורים.

הכל לבעל המעות.

חולקים בדבר קצוב

סמ"ע :כיון שאין לו קצבה אמרינן מסתמא נתן לו
התוספת בעד המעות ,שהרי פעמים נותנים כך למעות
אלו.

הרי"ף – הואיל ובא הנאה לשליח על ידי המשלח.
כ"כ הרא"ש ,בעה"ט.
√ורש"י – משום ספקא אם ניתנה לשליח או
למשלח .כ"ד הרמב"ן.

מיהו אם אמר
.2
והש"ך :תימה שפסק נגד הרי"ף רא"ש בעה"ט

הר"ן :נ"מ אם נתן המוכר בפירוש לשליח.
לפי הרי"ף – עכ"ז חלוקים
√לפי רש"י – הכל לשליח.

.1

והר"ן ,וגם בירושלמי נראה כהרי"ף.

שנותן לשליח
קצה"ח :דווקא שאמר שנותן לשליח שאז כיון שבאה

השער קצוב וידוע

ההנאה לשליח ע"י מעות המשלח חולקים ,אבל אם
אמר הפוך ,הכל למשלח – ודאי הכל למשלח ,דאטו מי
שנותן מתנה לחברו ע"י שליח יחלוקו?

סמ"ע :כגון שמוכר בשר במשקל ק"ג בדינר,
וכשמכר לו בדינר נתן לו יותר מק"ג – מדינא הכל
לשליח ,אלא כיון שההנאה לשליח בא ע"י מעות
המשלח – יתחלקו במותר.
כ"כ הטעם :הרי"ף ,רא"ש והעיטור – לפי טעם זה
אפילו אמר בפירוש שנותן לשליח חולקים.
אבל רש"י פירוש הטעם :משום שיש להסתפק למי נתן
המוכר את התוספת ,מש"ה חלוקים – ולפ"ז אם אמר
בפירוש לשליח הכל למשלח.
וכד הרמב"ן.

הכל לשליח
קצה"ח)רמב"ן( :אף לדעת הרי"ף שטעמו כיון
שבאה הנאה ע"י מעות המשלח ,אם השליח טוען שהוא
נתן הנאה למוכר ולכן נתן לו – ודאי הכל לשליח.

הכל לשליח
והט"ז :העיקר כדעת המחבר ,שאפילו אמר בפירוש
שנתן לשליח – חלוקים.

קפג  -ז

 .1שלח שלוחו לקבל מעות מהעכו"ם ,וטעה העכו"ם
ונתן לו יותר  -הכל לשליח.
 .2הגה מרדכי)ריצב"א( :ודוקא שידע השליח בטעות קודם שבאו ליד המשלח ,אבל אם לא
ידע בטעות ההוא ונתנו ליד המשלח  -הכל של המשלח.
 .3מרדכי)ת' רב צמח( :ומי שהיה עושה סחורה עם הגוי ובא חבירו וסייעו ,והטעה העכו"ם
במידה או במשקל או במניין  -חולקין הרווח ,בין שעשה עמו בשכר או בחנם )דאלמלא מעותיו של
זה לא היה זה מטעה לגוי ,ואלמלא שהיה זה מטעה לגוי לא היה אותו רווח( )מרדכי פרק הנ"כ ותשובת מיימוני דקנין סימן
כב וד"ע אף להרא"ש(:

.1

הטור:

המוכר שאין המקח שוה יותר מהמעות ונתן יותר
לבעל המעות לכן כשאין לו קצבה הכל לבעל המעות
ואם יש קצבה חלוקים.
אבל בטעות בחשבון הרי הגוי ידע הסך והתוספת
שטעה דבר בפ"ע הוא והוא לשליח ,תדע שאילו רצה
השליח היה אומר לגוי שטעה.
כ"ד הרא"ש.

שלח שלוחו לקבל מעות מהעכו"ם,

וטעה העכו"ם ונתן לו יותר:
ר"ת – הכל למשלח ,בין טעות במקח בין במניין,
ול"ד להוסיפו לו )ס"ו( דהתם ליכא טעות.
√והר"י – הכל שליח ,שהרי אם היה גונב מהגוי
אין למשלח בו כלום ,שדוקא במקח )ס"ו( שסבור
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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קפ"ג :עשה שליח לקנות לו חיטין וקנה שעורים.

כ"ד הרמב"ן – קהל שמינו את ראובן לגבות מס
ולפרוע לגוי ,אח"כ הגוי נתן מתנה לראובן ממעות
המס – הכל לראובן .כ"פ הסמ"ע.
נתיבות – ומיירי שראובן טוען שהוא נתן הנאה לגוי
מכספו ולכן נתן לו ,מש"ה הוא לשליח אף לדעת
הרי"ף והרא"ש ,שהטעם שחלוקים משום שנשתכר
במעותיו )וכאן נשתכר בגלל מה שהנהו הוא עצמו
לגוי( ,אבל אם אין טוען השליח כן – חלוקים ג"כ
לדעת הרי"ף.

.1

זכה ,משאכ"כ )כ"פ ערוה"ש – אף שלא ידע זכה
בחלקו(.
כ"כ דגמ"ר – שאינו דומה ,דשם וויתר לשליח ואף
שלא ידע ,זכה בו כיון שיש דעת אחרת )המוכר( מקנה.
נתיבות – כן כוונת הש"ך ,ומ"ש "גם בס"ו ...דינא
שידע השליח" כוונתו בדוגמא שטעה במקח שאז דומה
למציאה שאין השליח יודע אינו זוכה .אבל בהוספה
שהוא מטעם מתנה זכה השליח אף שלא ידע כיון
שדעת אחרת מקנה.
גם קצה"ח – חולק על הש"ך,
לפי טעמו של רש"י שחולקים בדבר שיש לו קצבה
משום דהו"ל מתנה ושמא נתן הכל לשליח – ודאי זכה
השליח אף בלא ידיעה ,כיון שיש דעת אחרת מקנה.
אף לדעת הרי"ף שחולקים בגלל שבאה הנאה לשליח
ממעות המשלח ,ג"כ בא הנאה למשלח ע"י השליח
וחולקים.
ולכן כתב הרמ"א הדין רק בטעות הגוי  ,דהוי הפקר
ואין דעת אחרת מקנה בזה ודאי אם השליח לא ידע לא
קנה.
ואף בדינו של הרמ"א בטעות הגוי לא יצא מידי ספק
)מחלוקת אם חצרו וידו קונים לו שלא מדעתו( .ואף
שהרמ"א פסק )רסח/ג( שלא זכה ,מ"מ מידי מחלוקת
לא יצא .ולכן אם חזר השליח ותפס מיד המשלח לא
מוציאים מידו.

שלח שלוחו.

סמ"ע :הר"י והרא"ש מחלקים –
דווקא שהטעה הגוי בחשבון הכל שליח ,אבל הטעהו
במקח שנתן לו בעד דינר יותר סחורה חולקים.
וטעמו :טעות במקח ,כיון שנתן הסחורה בעד הדינר,
כוונת הגוי לתת למשלח כל הסחורה בעד מעותיו ולכן
חלוקים.
משא"כ בהטעהו בחשבון שנתן הגוי יותר ולא קיבל
כלום היתרון דבר בפ"ע הוא כאילו גנב ממנו והכל
לשליח.
ותימה על המחבר והרמ"א שלא הזכירו טעות במקח !

הכל לשליח
ש"ך :אף לדעת הרי"ף )ס"ו( כשהוסיפו לשליח הרי
חולקים )אף בדבר שיש לו קצבה( כיון שנהנה ממעות
השליח ,כאן מודה שהכל לשליח ,שהרי אם גנב או
הטעה לגוי מה טיבו של המשלח בזה .כ"כ הב"י.

.2

.3

ש"ך :שלח סחורה ע"י חברו למקום שצריך לשלם
מכס ,וחברו בחוכמתו הבריח המכס – צריך המשלח
לשלם לשליח שכר מה שהנהו )המכס(.

הכל למשלח

סמ"ע :שלא זכה השליח שלא מדעת.
ש"ך :גם בסעיף ו' בהוסיפו לו מנה בדבר שיש לו
קצבה שחולקים – דווקא שידע השליח בתוספת קודם
שנתן למשלח ,שאל"כ הכל למשלח.
ואפילו טען המשלח שמא לא ידע השליח בטעות
והשליח טען ברי שידע מעמידים הממון בחזקת
המשלח.
ובאה"ט – ולענ"ד ל"ד דין זה לס"ו דשם המוכר זיכה
לשולח כמ"ש הסמ"ע)ס"ו( ,וא"כ אף שלא ידע השליח

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

מי שהיה עושה סחורה

ובא חברו ...והטעה הגוי
סמ"ע)ד"מ( :חולקים – כיון ששניהם עוסקים
בסחורה אף שרק א' הטעה הגוי.

והטעה את הגוי במידה
ערוה"ש)תומים( :ודוקא שלקח מהגוי יותר ,אבל
נתן לגוי פחות הכל לבעל המעות.
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קפ"ג :עשה שליח לקנות לו חיטין וקנה שעורים.

קפג  -ח

פסקי הרא"ש)הרמ"מ( :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 )כיון ששמעון האמין לראובן מתחילה ונעשה ערב לגוי מול ראובן
בלא משכון ,גם עכשיו ימשיך להיות ערב לראובן בלא לעכב את המעות אצלו(.
וגם אינו יכול לומר אני רוצה לקדש השם ולהחזירם לעובד כוכבים )דבשלו
יקדש שם שמים ולא בשל אחרים( .דומה לזה בטור ובדבר המחבר בסימן עב/לא.
להחזירם לגוי
סמ"ע :ול"ד לס"ז בהטעה את הגוי שכתבו שיכל
לומר אחזיר לגוי ! דשאני התם שעדיין לא זכה ראובן
מעולם ,משאכ"כ שהמעות הם של ראובן.

קפג  -ט
 .1והוא הדין אם ראובן חייב מעות לעכו"ם ,ונתנם
לחבירו לפרעו ושכחם העכו"ם  -יחזיר לראובן.
.2הגה הגמ"ר)רבנו שמחה( :וכן מי שנתן ביד חבירו  50זהובים לפשר עם בעלי חובות שלו
ופשר ב  - 25המותר למשלח )ב"י – וצריך להתיישב בדבר(.
.3הגמ"ר :וכן אם נתן לו  200לשלם לעכו"ם ,והשליח הטעה לעכו"ם ונתן לו רק  100והעכו"ם
סבור שנתן לו  - 200הכל למשלח )שהרי המעות כל שעה הם ברשות המשלח( ,דהו"ל כאלו מחל
העכו"ם חצי החוב דהוי של משלח.

.1

הטור:

ראובן חייב מעות לגוי ,ונתנם לחבירו

.3

לפרעו ושכחם הגוי :

רבנו אפרים

סמ"ע :טעמו כיון שהמעות הם של המשלח ולכן מה
שנשאר מהם הם שלו.
משא"כ בס"ז בשליח שהטעה את הגוי שחלוקים כיון
שהמעות של הגוי.

– אם ברור ששכחם הגוי )ולא ייזכר(

הם לשליח.
√אבל הרמ"מ – אף אם ברור ששכחם צריך
להחזיר המעות לראובן.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

כאילו מחל הגוי
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סימן קפד :קנה שדה ע"ש אחר ,ואח"כ אמר שהוא
לעצמו )ודין שליח שקנה לשלושה ביחד(.
ובו ב' סעיפים

) ב"מ :עד .ב"ק :קד(.

קפד  -א  .1ג' שנתנו מעות לאחד לקנות להם מקח :אם היו
המעות מעורבים וקנה במקצת הדמים ,א.אע"פ שהיתה כוונת השליח
שזה שקנה לאחד מהם  -הרי המקח של כולם וחולקים אותו לפי
מעותיהם.
.2הגה :מיהו אם פירש בהדיא שקנה לאחד מהן  -הרי חזר משליחות האחרים וזכה זה
שקנה לו )טור בשם ר' ישעיה(.

 .3היו מעות של כל אחד מהם צרורים וחתומים ,אע"פ שהיה בלב
השליח הזה שיקנה המקח לכולם  -לא קנה אלא זה שקנה המקח
במעותיו בלבד.

.1,3

– הני תלתא

א.רמב"ם :צרור כספו לבדו – אף שהיה בלב
השליח לקנות לאחד – קנה לכולם.
מעות מעורבות אף שהיה בלב שליח לקנות לכולם
לא קנה אלא לזה שהמעות שלו.

הטור :צר וחתים איניש איניש לחודיה
√לפי רש"י ורמב"ם – מיירי שהשליח צרר כ"א

תלמידי הרשב"א :קנה לכולם – ובלבד שכולם נתנו
לשליח יחד זה בפני זה ,דהוי כשותפים ולא יכול לחזור בו
ולקנות לאחד ,אבל אם נתנו כ"א לא בפני חברו הוי כאילו
צרורים וחתומים ולמי שקנה קנה.

ב"מ)עד :(.אמר רבה

דיהבי זוזי לחד למיזבן להן מידי ,זבן לחד זבן לכולו.
ול"א אלא דלא צר וחתים איניש איניש לחודיה ,אבל
צר וחתים איניש איניש לחודיה ,למאן דזבין זבן
ולמאן דלא זבין לא זבן.

לבדו ,ולא תלוי במשלחים )שלא כתב הרמב"ם כ"א נתן
לו צרור כספו לבדו ,אלא כתב "אם היו המעות מעורבים",
פירוש שהין מעורבים אצל השליח(.

.2

וי"מ – שכל משלח צרר מעותיו בנפרד ונתנם
לשליח צרור וחתום.

ב"י ע"פ הטור:

קונה – לא קנה אלא לכולם וכדעת הרמב"ם שאף
אם חשב לקנות לאחד לא מהני.

ויש נ"מ להלכה בין הרמב"ם

√והרב ישעיה – מהני הקנה לאחד ,שהרי חזר בו
משליחות כולם .כ"ד הטור.

והטור )י"מ( –
לפי הרמב"ם – הכל תלוי בשעת הקניה ,ואף אם
נתנו כ"א צרור אם בשעת קניה מעורבות – קנה
לכולם ,וכן להפך.
ולפי הטור – הכל תלוי בשעת הנתינה.
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

הרמ"ה:

ואפילו אמר בפירוש שלפלוני הוא

.1

היו המעות מעורבים

סמ"ע :הטור הבין ברמב"ם שאין חילוק אם נתנו לו
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צרורים והשליח עירבם או אם נתנו לו מעורבים
והשליח צררם – בכ"ג תלוי בשליח.
כ"ד הט"ז.

יזכה לזה.
ערוה"ש :ודוקא שיש לזה מספיק כדי מה שקנה לו,
שאל"כ לאו כל כמניה לגזול של אחרים ולקנות לזה,
ובע"כ שייך לכולם.

מיהו אם פירש בהדיה
.2
ש"ך)ב"ח( :ואם אמר בפירוש הפוך ,לכולם – לא
מהני אם היה צרור כ"א לבדו.

קפד  -ב

 .1ראובן שקנה שדה משמעון ,ואמר ליה "ללוי קניתי
אותה" וכתב שטר מכר בשם לוי ,וחזר ראובן ואמר לשמעון "לעצמי
קניתיה חזור וכתוב שטר מכר בשמי"  -אין כופין את המוכר לכתוב לו
שטר אחר בשם ראובן.
א.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.
ב.ולא עוד אלא אפילו לא אמר כן למוכר ,אלא שאמר לעדים תחילה בפני
המוכר "יש לכם לכתוב לי שטר אחר על שמי"  ,-כופין אותו לכתוב שטר
אחר על שמו.
.2הגה :ואם קנה קרקע תחילה על שם לוי ,אע"פ שלוי לא עשהו שליח ,אם קנה במעות לוי
לא יוכל )סמ"ע – המוכר( לחזור בו )הגהות מרדכי פ"ד דמציעא(.

.0

מד"ת שרוצה שטר אחר מהעדים ,קמ"ל שהמוכר
יכתוב לו שטר אחר.

הקדמה :אדם רוצה לקנות לעצמו קרקע ,אלא

שמפחד מאלמים שיגזלו ממנו ,לכן כותב השטר ע"ש
ריש גלותא שהאלמים מפחדים ממנו ,אלא שרוצה
בנוסף גם שטר מכירה על שמו ,שהריש גלותא לא
יוציא ממנו הקרקע.

.1ב"ק)קב :(:ת"ר

פרש"י :שדה בשם
אין כופין המוכר – לחזור

חברו – ריש גלותא.

ולכתוב שטר מכירה
נוסף ללוקח ,שהיה צריך להתנות מתחילה שיכתוב
לו שטר ע"ש ריש גלותא שאם יצאו עיסקין יראה
להם שהוא של ריש גולתא ,ובנוסף שיכתוב שטר על
שמו שלא יבואו יורשי ריש גלותא לתובעה ממנו.

– הלוקח שדה בשם חברו

אין כופין אותו למכור ,ואם אמר ע"מ כופין אותו
למכור.

א.ורמב"ם כתב :אם התנו עמו תחילה שקונה
לעצמו וכותב שטר בשם לוי כדי שלא ידעו שהוא
הקונה –כופהו לחזור ולכתוב שטר אחר על שמו.

אמר אביי – ה"ק ,הלוקח שדה בשם חברו אין
כופין המוכר למכור פעם נוספת ,ואם אמר ע"מ כופין.
אין כופין ,פשיטא ?
מד"ת שיכול לומר לו אתה יודע שלעצמי קניתי ,ורק
להצלה בעלמא כתבתי ע"ש אחר ,קמ"ל )כיון שלא
גילה דעתו(.
ב.ע"מ כופין ,פשיטא ?
ל"צ דאמר לעדים בפני המוכר שרוצה שטר אחר,
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

ב"י – ותימה שלא הזכיר הדוגמא של הגמרא
שאמר כן בפני עדים !

.2

הגמ"ר:

שאלה לרב חופני – כיון דבעינן

מקנה מלוקח ,ראובן קנה שדה משמעון ע"ש לוי
במרמה ,ולוי לא הרשהו ,וכתב המוכר שטר ע"ש לוי.
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וכיון שראה שמעון )המוכר( שלוי לא בא ,חזר בו
שמעון שהרי לא הקנה ללוי כלום.

שליחי הקונה( ,וכאן לא היו כלי לוי ,וגם עדים
אינן שליחים של לוי שיקנו לו.
 וע"כ מיירי שקנה השליח במעות שלו ,שאז א"צ
דעת הקונה כמ"ש )קצ/ה( :א"ל הילך מנה ותהא
שדה זו לפלוני קנה אותו פלוני ,רק שיאמר אח"כ
לוי שדך קנויה לי במה שנתן לך השליח .משא"כ
בקניין סודר שכבר חזר הסודר.
 ועפ"ז יתבארו הדברים:
כיון דבעינן מקנה מלוקח ,ר"ל כליו של לוקח,
וכאן הרי לוי לא הקנה כלום לראובן מכליו וא"כ
רצה שמעון לחזור.
והשיב שמהגמרא משמע שקנה ,היינו במעות לוי,
שבזה א"צ דעת לוי .ולכן סיים שאם יבוא לוי
ויאמר שבמעות שלו קנה ראובן ,לא יוכל שמעון
לחזור בו והדין בין לוי לראובן.
ולכן :אין להוציא דבר הלכה מהגה זו.
הנתיבות – ומיירי שנתרצה לוי קודם שחזר בו שמעון
שאם שמעון חזר לפני ריצוי לוי הרי אין כאן קניין ללוי
ויכול שמעון לחזור בו )כ"ד קצה"ח(.
מ"מ קשה ,שאם נתן ראובן מעותיו הוי זכות ללוי
]כלומר אם קנה ראובן ממעות לוי שאינו זכות יכול
המוכר לחזור בו ,אלא דכאן מיירי שראובן קנה
ממעותיו ללוי[ ,ואם יתרצה לוי נקנה למפרע ,וזה
אפילו בק"ס.
קצה"ח – חלוק על הט"ז.
ומפרש דמיירי – שראובן קנה במעותיו לעצמו אלא
שכתב השטר ע"ש לוי במרמה ,ושמעון רצה לחזור בו
כיון שלא בא לוי ,טוען ראובן לעצמי קניתי – אין
שמעון יכול לחזור בו כדמשמע מהגמרא שלא יכול
לכופותו למכור שנית ,משמע שכבר בקניין ראשון
קנה.
ואם בא לוי בטענה שראובן היה שליחו וקנה עבורו
המעות לוי  -שמעון מ"מ מכר ,אלא שהדין בין לוי
לראובן.

תשובה :אין שמעון יכול לחזור בו ,שהרי הלוקח
שדה בשם חברו אין כופין המוכר לחזור ולכתוב שטר
נוסף לקונה )משמע שהמכירה הראשונה תפסה(,
ואם יבוא לוי ויאמר שהשדה שלו שהרי קנה
במעותיו ,דינו עם ראובן.

.1

אין כופין את המוכר

סמ"ע :ואף אם יאמר הטעם למה כתב מתחילה ע"ש
לוי ,משום שהוא איש תקיף ואם יצאו על השדה
עוריים יראה להם ששל לוי הוא – אפ"ה לא מהני כיון
שלא התנה כן בתחילה בפירוש.

לעדים תחילה בפני המוכר

ב.
והט"ז :וכ"ה בגמרא ,והרמב"ם לא הזכירו.
וי"ל שהרמב"ם לא ס"ל שבאמירה שיכתוב לו שטר
אחר מהני ,דבעינן תרתי:
גם גילוי מילתא שלעצמו הוא קונה.
וגם אמירה שיכתוב לו שטר נוסף.
וכנ"ד המחבר:
שתחילה כתב )א (.ואם התנה עמו ,פירוש שיכתוב לו
שטר אחר.
והוסיף "וא"ל לעצמי "...היינו גילוי דעת .דבעינן
תרתי ,וזה מהני אף בפני עדים ממש )ב.(.

.2

ואם הקנה קרקע תחילה

הט"ז :הגה זו אין בידי לפרשה ,שמשמע מדבריו
שקנה תחילה בשם לוי ואח"כ חוזר בו ואומר שלעצמו
קנה .אם קנה במעות של לוי לא יכול המוכר לחזור בו.
ותימה ,מה תלוי מכירת שמעון לראובן במעות לוי או
מעות של ראובן.
ולפענ"ד נראה לפרש:
 צריך לברר במה קנה חברו ,אם בק"ס של ראובן,
צריך כלי של לוי לקנות בו או כלי העדים )שהם
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סימן קפה :סרסור שמכר בפחות או ביותר ממה
שאמר לו בעה"ב .ושאר טענות שבינו לבין בעה"ב.
ובו י' סעיפים

) כתובות :צח .ב"ב :פז(.

קפה  -א  .1הסרסור שליח הוא אלא שנוטל שכר שליחותו,
לפיכך :אם שינה דעת הבעלים משלם מה שהפסיד.
כיצד :ראובן שנתן חפץ לשמעון הסרסור ואמר ליה מכור לי זה ואל
תמכור בפחות מ  ,100והלך ומכרו ב  - 50משלם ה  50מביתו ,מכר ב 200
הכל לראובן )המשלח ,אבל בדבר שיש לו קצבה חולקים כדלעיל(.
א.הגה הגמ"ר :מי ששלח שליח להוליך לו דבר למקום אחד ,ובתוך כך שלח לו דורון  -הוי
שומר שכר.

.1

כתובות )צח:(:

ולכן לא יחשב שינוי – קמ"ל.

הוסיפו לשליח בדבר שאין

בפחות ממאה
נתיבות :ואף שאינו שווה אלא  ,50שמחויב או

לו קצבה – הכל למשלח.
ועפ"ז פסק הרמב"ם :הסרסור שליח הוא אלא
שנוטל שכר שליחותו ,לפיכך :אם שינה דעת הבעלים
משלם מה שהפסיד.
כיצד :ראובן שנתן חפץ לשמעון הסרסור ואמר ליה
מכור לי זה ואל תמכור בפחות ממאה ,והלך ומכרו
בחמישים  -משלם החמישים מביתו ,מכר במאתיים
הכל לראובן.
כ"כ המרדכי )רשב"ם(  -שאם מכר השליח טלית
ביותר ממה שא"ל המשלח – הכל למשלח.
כ"ד הרא"ש – שהרי בשליחותו מכר ומיד שיקבל
המעות זכה בהם המשלח ,ומה שא"ל המשלח
למכור ב ד' כי חשב שהוא שווה רק ד'.

.1

להחזיר לו חפציו או לשלם מביתו.

משלם  50מביתו
נתיבות :וקשה ,לא יהא אלא מזיק ,משלם רק שוויה
ולא ) 100שהרי מכר  50וכנראה זה שוויה( ?
וי"ל כיון שאם שליח משנה מדעת בעה"ב נקרא גזלן
אמרינן מסתמא היתה כוונת השליח לתקן העיוות בכדי
שלא יקרא גזלן ,והוי כאילו קנאו לעצמו במנה ומכרה
ב  ,50משא"כ בגזלן ומזיק גמור שודאי כיוון לגזול
ולהזיק.

מכרה ב 200
סמ"ע :אף שא"ל לתת ב  100ל"א שמחל המותר
לסרסור והוי כדבר שאין לו קצבה )שהרי א"ל בכמה
למכור( שהכל למשלח.
ומסיק הטור – אף שידע שהוא שווה יותר ומחמת
דוחקו ציווה למכור בזול אפ"ה לא היה דעתו להקנות
המותר לסרסור.

סרסור שליח הוא

סמ"ע :קמ"ל דלא תימא שהסרסור כשותף שהרי גם
לו יש הנאה מהמכירה ויכול לומר לטובה התכוונתי
במה ששיניתי ,שהרי שותף ששינה בדבר שא"א
בלעדיו צריך חברו לתת לו חלק )הרמ"א קעח/ג( וכאן
היינו אומרים שהסרסור בקי בטיב מו"מ יותר מהמוכר
תו ָר ֶת ָך
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הוי שומר שכר

שלח דורון

סמ"ע :הגה זו אין מקומה כאן ,שהרי אף בשומר
חינם חייב בשינוי .אלא שייכת לס"ז דמיירי שהסרסור
חייב בגניבה ואבדה מפני שהוא ש"ש.

ט"ז :דווקא כשיש הוכחה שהדורון הוא בשביל
השליחות ,שאל"כ לא נעשה בשביל זה ש"ש.
כ"מ קצת מהגמ"ר.
גם הש"ך כתב – שיש להתיישב בדבר .כ"כ נתיבות.

קפה  -ב

אין שליח יכול לקנות לעצמו ,אפילו באותם דמים
שהרשוהו בעלים למכרו )שאין אדם מקנה לעצמו ,שמכר הוא הוצאת הדבר מרשות לרשות ,וזה לא יצא
מרשותו(.
כשליח שידו כיד המשלח.
וגם לא שייך חשד )שלקח לעצמו בזול( כמו )קעה/טז(
שהרי קצב בעה"ב המחיר ,אלא טעמו שקניה הוצאה
מרשות לרשות היא ,וכאן לא יצא מרשות השליח.

רשב"א :אין שליח יכול לקנות לעצמו ,אפילו
באותם דמים שהרשוהו בעלים למכרו.
וכ"מ מרש"י )כתובות צח (.מכרה כתובתה לעצמה
לא עשתה כלום ,דאמרינן לה מאן שם לך.
וכ"כ שאר הפוסקים.

לעצמו
והש"ך :ויש חולקים ,שיכול להחזיר לעצמו )ת'

לקנות לעצמה

הגאונים(.

סמ"ע :לפי שלא יצא מרשותו שהוא מקום הבעלים.
ומש"ה גם פסק המחבר )ס"ג( "ונתפייס המוכר," ...
שאילו לא נתפייס המוכר להקנות לו לגמרי עדיין דינו

קפה  -ג

ב"י :ונראה לי שאם נתן חפץ לסרסור למכרו בארבעה,
ואמר הסרסור כשבא החפץ לידו הילך ארבעה בשבילו ,ונתפייס המוכר
)ה"ה שתק המוכר – ב"י( אינו יכול לחזור בו ,אע"ג דמעיקרא לאו אדעתא דהכי
נתנו לו.

קפה  -ד

מהרי"ק :אמר בעל הבית לסרסור המותר שיימכר על כך
יהיה שלך ,אף על פי ששתק הסרסור זכה במותר )ולא יכול בעה"ב לומר כיון שלא
ענית לא זכית בו ,דמסתמא הסכים לדבריו וע"ד כן לקח ממנו(.
מעכשיו ,שאף אם ירצה מוכר לחזור בו לא יוכל ,לכן
חייב באונסים .משאכ"כ שקבלו רק בתורת שליחות
ואילו רצה יכל המשלח לחזור בו ,ולכן דינו כש"ש
שפטור מאונסים.

זכה במותר
ש"ך :והוי נמי ש"ש עליו.
נתיבות – ול"ד ל )קפו/ב( שחייב אף באונסין ,דשאני
התם שלקחו בתורת מקח כדי למוכרו והוא שלו
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קפה  -ה

קפה  -ה ראובן אומר במאה אמרתי לך למכרו והסרסור אומר
בחמישים אמרת לי וכן מכרתי  -נשבע הסרסור שבועת התורה שהרי
הודה במקצת ,א.ואם כבר נתן לו החמישים או שאמר ליה הילך ,נשבע
היסת שעשה שליחותו וזכה הלוקח.
 .2ואם ידע הלוקח שחפץ זה של ראובן הוא וזה המוכר לו סרסור הוא
יחזיר החפץ לבעלים  -ויחרים על מי שנתן לו רשות למכור בחמישים או
שרצה בחמישים וחזר בו אחר שקניתי.
א.הגה :ויש אומרים דאין הקונה צריך להחזיר ,אפילו מודה סרסור לדברי המוכר

)טור בשם

הראב"ד(.

.1

רמב"ם:

מ"ש הרמב"ם יחרים

ראובן אומר במאה אמרתי לך

למכרו והסרסור אומר בחמישים אמרת לי וכן מכרתי
 נשבע הסרסור שבועת התורה שהרי הודהבמקצת.

ב"י :על הטענה "חמישים אמרת לי" ) (.1יחרים
על מי שנותן רשות למכור בחמישים.
ועל המקרה "כבר נתן חמישים" )1א (.יחרים.
ודוקא שיודע שהחפץ של ראובן ,שאל"כ לא חייב
הלוקח להחזיר החפץ לראובן ,שיאמר שמא אין
החפץ שלך.

ב"י :ונ"ל טעם הרמב"ם שכיון שאין המשלח
מכחיש הסרסור שלא נמכר אלא א"ל מנה אמרתי לך
למוכרו – הוי הסרסור מודה במקצת.

.1

והראב"ד – אין כאן שבועה דאורייתא שהרי ראובן
לא תובע מנה אלא תובע חפצו )דמי חפצו( שאינו
יודע שנמכר אלא מפי הסרסור .ולכן לא הוי מודה
במקצת )ונשבע רק היסת(.

.2

ש"ך :והראב"ד חולק ,ואין בדברי הב"י בטעם
הרמב"ם מוכרחים.
ולענ"ד הרמב"ם מיירי רק כשטוען ראובן במנה אמרתי
לך למכור ומכרת באמת המנה ,והסרסור טוען שאמרת
לי למכור בחמישים ומכרתי בחמישים – שאז הוי
הסרסור מודה במקצת ונשבע שבועה דאורייתא.
אבל טען אמרתי לך למוכרו במנה ומכרת בחמישים
נמצא שעיקר תביעתו על חפצו ולא הוי מודה במקצת
כהראב"ד.

רמב"ם :ואם ידע הלוקח שחפץ זה של ראובן

הוא וזה המוכר לו סרסור הוא יחזיר החפץ לבעלים -
ויחרים על מי שנתן לו רשות למכור בחמישים או
שרצה בחמישים וחזר בו אחר שקניתי.
ב"י – וטעמו כמ"ש הרמב"ם )קפב/ב( שאם הודיע
שהוא שליח אם עבר על דעת המשלח – המקח
בטל.
א.והראב"ד – השיג על הרמב"ם ,לא יחזיר
לראובן אפילו מודה הסרסור שא"ל למוכרו במנה,
לפי שיאמר הקונה קנוניא אתם עושים עלינו.
כ"פ הטור.

וזה הלוקח
סמ"ע :בין נשבע היסת ובין נשבע שבועה דאורייתא
)ברישא( אחר השבועה – זכה הלוקח.

.2

ב"י – ולרמב"ם ,האם בגלל טענה חלושה זו נפסיד
למוכר שאומר שמעולם לא אמר אותו סכום ,והחפץ
הרי שלו – לכן חייב להחזיר.
ואם מפני קנוניא – יחרים.

תו ָר ֶת ָך
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נשבע הסרסור שבועה דאורייתא

ואם ידע

ש"ך :ה"ד שידע מיד בשעת מכירה שהחפץ של פלוני
)ראובן( ,דכיון שמכיר המשלח צריך להחזיר לו ,שהיה
לו לחוש שהמשלח יקפיד .אבל אם אינו מכיר אע"פ
שאח"כ נודע לו יכול לומר סבור הייתי כיון שאינו
מפרש מי הוא המשלח ודאי אינו מקפיד ויקיים המשלח
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מעשיו.
וכ"מ מהרא"ש והר"ן.

וכאן חייב הקונה להחזיר החפץ ?
סמ"ע – שם מיירי בשליח שאינו נוטל שכר מסתמא
מתנה בין לתיקון ובין לעיוות ,שאל"כ למה לו ולצרה
הזאת ,ולכן הממע"ה ,משאכ"כ בסרסור שעושה מפני
שכר סרסרותו.
והש"ך – כאן מיירי שהחפץ מבורר שהוא של המשלח
והלוקח יודע – צריך להחזיר ,משא"כ שם שהיה
הפוך ,שהמשלח קונה מהמוכר ע"י שליח ,ורוצה
המשלח לבטל המקח ולהוציא המעות חזרה מהמוכר –
הממע"ה.
והט"ז – בסימן קפ"ב אין הכחשה בין המשלח לשליח,
משאכ"כ שיש בניהם הכחשה ס"ל לרמב"ם שהמשלח
נאמן.

אם ידע הלוקח
פ"ת :ת' מ"ב )ת' הגאונים( – ראובן נתן סחורה
לשמעון למכור ,מכר שמעון ללוי ולא קיבל ממנו
דמים ,ואמר לו שהסחורה של ראובן היא .אח"כ שילם
לוי לשמעון ,בא ראובן ותובע הדמים מלוי לומר אתה
ידעת שהסחורה שלי ולי היית צריך לשלם – הדין עם
ראובן.
ובתשובת שב הכהן – לא פסק כן.

יחזיר בחפץ לבעלים.
סמ"ע :כיון שהלוקח טוען ספק והמשלח ודאי ,ואין
ספק מוציא מידי ודאי .והשליח אינו נאמן להעיד
ללוקח כיון שהוא נוגע.
נתיבות – ומיירי דווקא שנתאנה השליח.

ויחרים
סמ"ע :שרצה בחמישים וחזר – פירוש שלא א"ל
בפירוש בחמישים ,אלא אחר שבא השליח ואמר שמכר
בחמישים נתרצה.

יחזיר החפץ
וקשה) :קפב/ד( – אם שינה שליח יכול הקונה לומר
שהתנה השליח עם המשלח בין לתקן בין לעוות
והממע"ה )וא"א להוציא מהקונה(.

קפה -ו

 .1רמב"ם :כל סרסור שהודיע ללוקח שחפץ זה או קרקע
זה של ראובן ,ואחר שקנה הלוקח אמר המוכר איני רוצה למכור בדמים
אלו  -מחזיר הלוקח ,שהרי לא פסק לו דמים ואמר לו מכור בכך וכך.
א.הגה ראב"ד :ויש אומרים דווקא שלא אמר לו כלום בשעת שהפקידו ,אבל אם אמר לו
מכור במה שתמצא  -לא יוכל המוכר לחזור בו ומה שעשה הסרסור עשה.
.2ת' הרא"ש :ראובן היה לו בית למכור ובא שמעון וסירסר למכרו ללוי ,ואמר ראובן שלוי
שונאו ואינו רוצה למכור לו ,ואחר כך מכרו ללוי על ידי אחר  -חייב ליתן לשמעון סרסרותו.

.1

איני רוצה למכור בדמים אלו
נתיבות :מיירי שא"ל מכור במה שתמצא ונתאנה

כל סרסור

סמ"ע :לא מיירי שא"ל למכור במאה )כדלעיל( אלא
נתן לו סתם למכור ולא פסק דמים.

לוקח.
רמב"ם – ס"ל שאמר לו "מכור במה שתמצא" לא הוי
כאמור לו "בין לתקן בין לעוות" ,ולכן יכול לחזור.
והראב"ד – ס"ל דהוי כאומר "בין לתקן בין לעוות".
אבל :בלא נתאנה לכו"ע אין יכול לחזור בו ,אפילו א"ל
מכור סתם.

שהודיע ללוקח
סמ"ע :שאם לא הודיע המקח קיים ,והדין בין
הסרסור והמשלח )כמ"ש קפב/ב – בדין שליח(.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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)מזונות ,דירה ,בגדים ,מתנות( וכמה פעמים בשביל
דבר קטן מתפקרת החבילה.
ולכן כ"ז שלא השווה אותם שדכן ראשון בכל הפרטים
עדיין לא נגמר השידוך .ואם הכניסו א' הצדדים שדכן
אחר לסיים אין כאן רמאות ,ורק יתן לו חלק המתחיל.
ת' שב יעקב :ואצלנו נהגו לתת למתחיל 1/3
ולגומרים 2/3
ויש לחלק:
אם המתחיל ,אף שלא יכל לגמור השידוך ,מ"מ הוא
שהמציא שידוך זה )ובלעדיו לא היו מגלים שידוך זה(,
ובאו אחרים וגמרו – יש לראשון דין מתחיל ,כי
אילולא זה שהתחיל לא היה מתעורר העניין.
משא"כ אם גם הגומרים הגיעו לשידוך זה מעצמם,
א"כ המתחיל לא עשה שום פעולה טובה – אין דינו של
ראשון כמתחיל ולא מקבל כלום.
והראיה :משה לקח עצמות יוסף ולבסוף נקרא ע"ש מי
שגמר המצווה" ,ובני ישראל קברו) "...סוטה יג.(:
מאידך "מזמור שיר לחנוכת הבית לדוד" וכי דוד בנה
הרי שלמה בנה? אלא הואיל ודוד חשב לבנותה נקראת
על שמו )ילקוט תהילים(.
הא כיצד?
ע"פ החילוק הנ"ל אתי שפיר :גבי עצמות יוסף אף בלא
פעולת משה בנ"י היו חייבים לקחת את העצמות ע"פ
שבועת יוסף ,משא"כ בבניין בית המקדש הרי לא היה
לו זמן קבוע לבנותו ,ואם לא היה מתחיל דוד אפשר
שאל היה מתעורר שלמה לבנותו .ולכן ע"ש דוד.
ערוה"ש :אבל אם גם בלעדיו ידעו על שידוך זה לא
מקרי מתחיל .אא"כ סגר אחד מהפרטים בניהם אף
שאחר גמר מיקרי מתחיל .ואם לבסוף גם פרט זה לא
נתקיים לא מקרי מתחיל.

מחזיר ללוקח
סמ"ע)ב"י( :אף שהמוכר יכול לחזור בו מ"מ
הלוקח לא יכול לחזור בו.
נתיבות – ואפילו נתאנה השליח והמשלח רוצה בקיום
המקח אין הלוקח יכול לחזור בו.

וי"א דווקא

א.
סמ"ע :הטור הביא דעת הראב"ד כפירוש ולא
כחולק ,ואף הרמב"ם מודה לזה במוכר מעט פחות,
אבל מכר מנה ב  50אף לראב"ד חוזר .כ"פ נתיבות.
לאפוקי הרמ"א שהביאו בלשון חולק ,שאפילו מכר
מנה ב  50אין המוכר יכול לחזור בו.

ואח"כ מכרו ללוי ע"י אחר
.2
פ"ת)ת' נו"ב( :בת' הרא"ש מופיע "שמכרו אח"כ
ללוי ע"י עצמו" ,ואז ברור שמשלם לסרסור שהרי
ברור שעשה ברמאות .אבל אם מכרו ע"י סרסור אחר
יכול שהסרסור החדש הטעים לו טעמים נכונים שלא
יעכב המכירה בגלל השנאה שבניהם.
ואף להרמ"א שמשלם לסרסור הראשון כוונתו כפי
חלקו אף שלא נשמעו דבריו מ"מ לא הפסיד חלקו
והשני יקבל כפי חלקו.
ואם יטען סרסור ראשון "כבר מתחילה רצית לדחותני
להפסידני כדי להכניס סרסור שני" – אין בכוח טענה
זו לחייב בעה"ב בשבועה )שהרי זו טענת ספק(.
ערוה"ש – ואם אמת היה הדבר חייב ליד"ש.

דין שדכנות
פ"ת :בעה"ב שדחה שדכן ראשון ולקח שדכן אחר
לגמור השדכנות ,מה דין שכר השדכנות ?
נו"ב :יש הפרש גדול בין סרסור במו"מ לשדכן ,כי
בעסק המקח אין הרבה פרטים ,כשיסכימו המחיר גמר
הסרסור תפקידו וצריך לעשות קניין ולכן הראשון
מקבל שכרו.
משא"כ בשידוך יש הרבה פרטים לבד מסכום הנדוניה

קפה  -ז

כל סרסור שאבד החפץ מידו או נגנב ,אפילו בשעת
הליכה – חייב לשלם ,מפני שהוא נושא שכר )סמ"ע – הגה זו כאן מקומה במקום סעיף
א1.א(
ב"ב)פז :(.נשברה החבית נשברה לסרסור.
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

תו"ס)ריב"ם(
5
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הסרסורים שמודדים בשכר ,וכגון שלא היה אנוס.

ימכרנו ולא יטול שכר – אפ"ה הוי ש"ש .וכ"ש
בחזרתו שכבר מכר החפץ ונאבדו מידו המעות שנחשב
ש"ש.

√כ"פ הרמב"ם :כל סרסור שאבד החפץ מידו או
נגנב ,אפילו בשעת הליכה – חייב לשלם ,מפני שהוא
נושא שכר.

ול"ד ל )קפו/ב( – הנוטל כלי מהאומן למכורו שחייב
אף באונסין ! דהתם אין לו דין שליח אלא לוקח בכו"כ
מהאומן ע"מ להשתכר.

אפילו בשעת הליכתו
סמ"ע :מרדכי – אף שעדיין לא מכר החפץ ושמא לא

קפה  -ח

מרדכי :ראובן נתן טבעת לסרסור למכור והפסיד האבן
מהטבעת  -ישבע הסרסור שאינה ברשותו) ,ובנוסף( וישבע כמה היה שוה
האבן ויפרע שוויה.
ויפרע שוויה

וישבע כמה היה שווה

סמ"ע :שוויה ולא יותר ,אף אם היתה טבעת זו
משכון מהגוי והגוי מבקש יותר.

סמ"ע :וא"צ ראובן להישבע שהאבן היתה שקועה
יפה בטבעת ,שאין נשבעים על טענת שמא.

קפה  -ט

 .1הנותן כליו לסרסור למשכנם לו ,ואמר איני יודע
היכן משכנתים – פשיעותא היא וחייב לשלם.
א.ואם א"ל משכנם ביד פלוני וכן עשה ,ואחר כך כפר בו אותו פלוני -
פטור הסרסור.

.1

הר"ן:

רשב"א :ראובן נתן חפץ לשמעון למשכנו תמורת סלע,
ונתן לשמעון )הסרסור( זוז בשכרו .אחר זמן בא ראובן
ליטול המשכון ,א"ל שמעון משכנתיו אצל גוי והגוי מכרם
בלא רשות – שמעון הסרסור פטור) ,אף שנטל שכר
דשכר טרחו הוא נוטל( ,ואף שבועה א"צ כיון שאין הגוי
מכחישו .ואם הגוי מכחישו )שלא קיבל המשכון( צריך
שמעון להישבע היסת נגד ראובן.
כ"פ הסמ"ע.

הנותן כליו לסרסור למשכנם לו ,ואמר

איני יודע היכן משכנתים – פשיעותא היא וחייב
לשלם.
כ"כ נמ"י.
א.הרי"ף :אפילו אמר משכנתים אצל פלוני וכפר
בו – פושע הוא שהיה לו למשכן בעדים.
והר"ן – לא מסתבר להוציא ממון ע"פ זה ,כיון שלא
א"ל למשכנם אצלו בעדים ,ומסופק אני אם כתוב
הרי"ף.

איני יודע
.1
ערוה"ש :ואם אמר שהשכנו אצל פלוני ,ופלוני

√ואם א"ל" :לוה מפלוני ומשכנם אצלו" ,ועשה כן,
ואחר כך כפר בו אותו פלוני  -פטור הסרסור ,שהרי
הוא האמין לפלוני.

מכחישו חייב לשלם ,שהיה לו למשכן בעדים.

פשיעותא היא
סמ"ע :כ"פ הרמ"א )קכא/יא( והוסיף דברי הרי"ף

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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"אפילו אמר משכנתים אצל פלוני וכפר בו – פושע
הוא שהיה לו למשכן בעדים" .כ"כ נמ"י.
ונראה שיש כאן השמטת הסופר שלא כתבו כאן.
מ"מ הש"ך – לפענ"ד בכוונה השמיטו המחבר ,שהרי
הר"ן פקפק בדין זה.

וגם להלכה לא קי"ל כן כמו שכתבנו )קכא ס"ק ס"א(.

פטור הסרסור

א.
סמ"ע :שהרי הוא א"ל למשכנו אצלו.

קפה  -י

 .1רשב"א :סרסור שנתן כלי לבקרו ולא רצה המבקר
להחזירו  -חייב הסרסור ,א.וכל שכן שאין לסרסור למכור חפץ
באשראי ,אלא אם כן נוטל רשות מבעל הכלי.
.2הגה :פסקי מהרא"י :השדכן הוי כמו סרסור ,ואם השדכן רוצה שישלמו לו מיד שכר
שדכנותו ,והבעלים אינם רוצים לשלם עד הנישואין – 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 )פסקים וכתבים מהרא"י סימן פה(.
לעכבם בטענה שלקח ממנו שלא כדין כי אנוס היה –
עכ"ז הדין עם ראובן .כ"פ הסמ"ע )סימן רס"ד(.

הגמ"ר :שמעון הבטיח לראובן  10זהובים שידבר עליו
לשר ,אח"כ תובע ראובן הכסף ,טוען שמעון "הבטחתי לך
מחמת היראה שלא תקלקל לי בעיני השר ,ובנוסף לא היה
שום קניין על ההבטחה".
השיב המורה – חייב לתת לו דהוי כפועל שא"צ קניין,
ומה שטוען שמחמת היראה נדר ,דברים שבלב אינם
דברים.
כ"כ הג" הסמ"ע.

.2
.1

תלוי במנהג המדינה
.2
ערוה"ש :ואצלנו נהגו שמשלמים לשדכן לאחר
כתיבת התנאים ,ולכן אף שנתבטל השידוך בהסכמתם
משלמים לו.

חזרו בהם – פטורים הבעלים

עיין עוד הרמ"א )פז/לט() ,רסד/ז( ,אה"ע נ'.

סמ"ע :והע"ש – תימה ,הרי בכל שידוכין יש קנס
ועל המבטל לשלם כנגדו ,וא"כ בביטול יקבל כנגדו
הקנס ,ונמצא הואיל השדכנות לקנס ,ולמה לא יקבל
השדכן כלום ?
ולי נראה:
א .על הרמ"א לא קשה ,שהרי המקור מהרא"י.
ב .הטעם הקנס כמ"ש התו"ס – משום שנתביישה
הבתולה או הבחור ובני משפחותיהם ,ובעיניהם
מוטב שלא היה נעשה השידוך מעולם ולא היו
מקבלים הקנס .וא"כ לא הרוויחו אלא יצא שכרם
בהפסדם.

חייב הסרסור

סמ"ע :שהרי הסרסור ש"ש הוא ,וש"ש חייב
בדברים הקרובים לאונס כל שאינו אונס גמור
)רשב"א(.

חייב
ח' רעק"א :אמר הסרסור למוכר או לקונה "לא אקח
כלום בסרסרות זה המקח" ואח"כ אמר שלרצות דעת
שכנגדו אמר כן – אין בדבריו כלום.
ח' רעק"א)ב"י( :ראובן הבטיח לשמעון להשתדל
עבורו בחינם ,כשקרב לגמר העניין חזר בו ראובן ולא
רצה לגמור אא"כ יתן לו כו"כ .נתן לו שמעון.
ולאחר זמן הגיעו מעות ראובן ליד שמעון ורוצה
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

ע"מ שיתפייסו
ש"ך :יש"ש – כל שדכנות סתם כאילו התנה ע"מ
שיתפייס לקניין שעושים בקנס.
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מ"מ אם א' הצדדים ביטל השידוך וא"א להוציא ממנו
הקנס – חייב השדכן להחזיר חלקו מהשדכנות.
כ"פ הט"ז – ואף אם חזרו שניהם בהסכמה ,מ"מ לא
הפסיד השדכן שדכנותו במקום שגובים השדכנות אחר
כתיבת התנאים.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

ערך לחם)רדב"ז( :הנותן מעות לחברו להלוותם
למי שנראה לו הגון ,והלווה אותם לאיש מפורסם בכל
העולם בחוסר הגינותו – אינו נאמן לומר בעיני נראה
הגון.

8

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

הלכות שלוחין
סימן

קפ"ו :הלוקח כלים מן האומן למוכרן.

סימן קפ"ו :הלוקח כלים מן האומן למוכרן.
ובו ב' סעיפים

) ב"מ :פא( .

קפו  -א  .1הלוקח כלים מבית האומן לשגרן לבית חמיו ,ואמר
לו "אם מקבלים אותן ממני אתן לך דמיהם ,ואם לאו אתן לך שכר
מועט" ,ונאנסו :בהליכה  -חייב ,ואם נאנסו בחזרה – פטור.
א .אבל אם נגנבו או אבדו – חייב.

.1

ב"מ)פא:(.

א.מפני שהוא נושא שכר – בחזרה )הואיל
ונהנה בהם שנתפאר בהם( ולא שואל.

הלוקח כלים מבית האומן לשגרן

לבית חמיו ואמר לו :אם מקבלים אותן ממני אני נותן
לך דמיהן ,ואם לאו אני נותן לך לפי טובת הנאה
שבהן:
נאנסו בהליכה – חייב ,בחזירה – פטור ,מפני שהוא
כנושא שכר.

פרש"י:

לשגרן לבית חמיו

כ"כ כל הפוסקים שבחזרה דינו כש"ש ופטור
מאונסים ,אבל חייב בגניבה ואבדה.

.1

– בסבלונות

סמ"ע :פטור מאונסים מ"מ חייב בגנבה ואבדה משום
שהוא ש"ש שקיבל הנאה מזה החפץ.

לארוסתו.
בהליכה חייב – הואיל וקצץ דמיו ומשכן לשם
לקיחה הוי כלקוחים בידו עד שידע שאינה לקחיה.

בחזרה

חזרה – פטור

פטור – מאונסים.

קפו  -ב

 .1נטלם 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.
 .2ויש אומרים  -דהני מילי בדבר שיש לו קונים הרבה ,ויכול למכרו מיד
בדמים שקצב אלא שמחזיר למכרו ביותר כדי שישתכר בו ,א.דאם לא
כן פטור מאונסים ,ואינו חייב אלא בגניבה ואבידה כדין סרסור )נתיבות –
ובחזרה כדין ש"ח(.
.3הגה :ואם קצב לו דמים ואמר לו כל הרווח מזה נחלוק בינינו  -אין לו אלא דין סרסור ואינו
חייב באונסים )ב"י(.
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

1

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

הלכות שלוחין
סימן

.1

ב"מ )פא:(.

קפ"ו :הלוקח כלים מן האומן למוכרן.

כ"ד מהרי"ק.

ההוא גברא דזבין ליה חמרא

לחבריה ,אמר ליה קא ממטינא ליה לדוכתא פלוני אי
מזדבנא מוטב ואי לא מהדרנא ליה נהליך .בדרך
חזרו נאנסו – חייבו ר"נ.
איתיביה רבה לרב נחמן  -נאנסו בהליכה חייב
ובחזרה פטור מפני שהוא כנושא שכר?
אמר ליה חזרה דהאי הליכה היא ,מאי טעמא סברא
הוא בחזירתו אילו אשכח לזבוניה מי לא זבנה.

.2

תו"ס:

.1

סמ"ע :שאף בחזרה בודק אחר לקוחים למכור להם
ברווח .נמצא שלא גמר בדעתו להחזירו לבעלים עד
שיחזור לביתו.

.2

וקשה ,שאם לא הצליח למוכרו משמע

דאל"כ פטור

א.
סמ"ע :שהרי אין כל הנאה שלו אלא גם האומן נהנה
שמוכר סחורתו שאין לה קונים.

.3

ב"י – ואם לא היה זבינא חריפא אף שפטור בחזרה
מאונסים מ"מ חייב בגנבה ואבדה כמו סרסור כדין
ש"ש ,שהרי אם ימכור ביותר יש לו רווח.

.3

אינו חייב באונסים

סמ"ע :שהרי אין כל הנאה שלו.
ערוה"ש :וכן הדין בסוחרים גדולים שנותנים לקטן
למכור להם להרוויח:
אם כל כוונתם לעשות טובה לקטנים – חייבים הקטנים
באונסים.
ואם לאו – דינם כש"ש שפטור מאונסים.

ואם קצב לו דמים ,וא"ל במה שתמכור

יותר נחלק הדמים ,אפילו בזבינא מחריפא פטור
מאונסים שכל מקום שההנאה לשניהם פטור
מאונסים )כמ"ש התו"ס( ,וכ"ש שאין לו קונים הרבה.
ואף שפטור מאונסים חייב בגנבה ואבדה כדין ש"ש,
ואף שהוא נוטל הרווח מחצי החפץ הוי ש"ש על כל
החפץ דלא גרע מנתן לו פרוטה.
וא"ת הוי עיסקא שחייב באונסים על חצי המלוה ?
וי"ל דל"ד לעיסקא ,שהמקבל עיסקא מפסיד אם
הוזלה משאכ"כ שלא מספיד בזולא ,ולכן דינו
כסרסור.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

שיש לו קונים הרבה

סמ"ע :שאז נמצא כל הנאה של הלוקח ,שיכול
למוכרו ביוקר ,שהמוכר יכול למוכרו ממילא בכל עת
שירצה ,ודמיא לשואל שחייב באונסים.

דלא הוי זבינא חריפא ,וא"כ הנאת שניהם היא
שלקחה למכור ,ולמה חייב ,שהרי קי"ל בנדרים שאין
לחייב הלוקח רק בזבניא חריפא שאז כל הנאה שלו?
וי"ל :דזבניא חריפא הוי ,ובמחיר שנתן לו המוכר יכל
למוכרו ,אלא שרצה למוכרו ביוקר )שהרי במחיר
הבסיס יכל למכור אף בפתח ביתו(.
כ"כ הרא"ש.

ב"י:

בין בחזרה

אמר שמעון לראובן :תן לי החפץ ואמכור ואתן לך
סכום שתאמר ,א"ל ראובן :תמכור בכו"כ והמותר יהא
שלך ושתק שמעון – חייב לקיים מה שאמרו ושמעון
הוי ש"ש )ולא שואל( שהרי הנאה לשניהם.

2

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

הלכות שלוחין
סימן

קפ"ז :דין שליח שטוען שאירעו אונסים.

סימן קפז :דין שליח שטוען שאירעו אונסים.
ובו ד' סעיפים

) ב"מ פג(.

קפז  -א  .1רמב"ם :כל שליח שטען שאירעו אונס פלוני והפסיד
כך וכך ,הרי זה נשבע שבועת השומרים על טענתו ויפטר ,ואם היה
האונס במקום שאפשר להביא עליו עדים ,או דבר שהוא גלוי וידוע שהרי
ימצא עדים ,הרי זה צריך להביא ראיה על טענתו ,ואם לא הביא עדים
אינו נאמן ומשלם )ולמד כן מב"מ)פג – (.איסי בן יהודה אומר "אין רואה שבועת ה' תהיה" הא יש רואה
יביא ראיה ויפטר(.

.1

א .במקום שאפשר להביא עדים
נתיבות :אף שלא ידענו שהיה במקום רואים אם

שבועת השומרים

סמ"ע :דהיינו שנשבע שנגנב/נאבד ויכלול בשבועתו
שלא שלח בה יד ושלא פשע כדלקמן )רצד/ב(.

הנפקד הודה – חייב ,אף שיש לו מיגו )שלא היו
רואים( דהוי מיגו במקום עדים )שהאנשים ראוהו שם
ושמא יבואו ויעידו(.

קפז  -ב

מעשה באחד שאמר לשלוחו" :קנה לי ארבע מאות
גרבי יין" ממעות שהיו לו בידו ,וקנה לו ונמצא חומץ ,אמרו חכמים מנין
גדול כזה שהחמיץ קול יש לו ,הואיל ואפשר להביא ראיה  -יביא ראיה
שלא היה היין חומץ בשעה שלקח ויפטר )פירוש שקנה יין אלא שהחמיץ אחר כך( ,ואם
לא יביא ראיה ישלם.
וכן כיוצא בזה מדברים שהראיה מצויה בהן ,אבל דבר הנעלם שאין
ראייתו מצויה ישבע עליו.
אמר ליה רב יוסף בריה כמאן כאיסי? אמר ליה אין
כאיסי וסבירא לן כוותיה.

ב"מ)פג :(.ההוא דא"ל לחבריה זיל זבין לי ארבע
מאה דני דחמרא ,אזל זבן ליה ,לסוף אתא לקמיה
אמר ליה זביני לך ארבע מאה דני חמרא ותקיפו להו.

פרש"י :קלא אית להו – מתי החמיצו ואצל מי
היו ,שמא שלך היו או קנית חומץ בדמים פחותים.

אתא לקמיה דרבא אמר ליה :ארבע מאה דני חמרא
תקיפי קלא אית לה למילתא זיל אייתי ראיה
דמעיקרא כי מזבנת להו חמרא מעליא הוה ואיפטר.
תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

1

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

הלכות שלוחין
סימן

קפ"ז :דין שליח שטוען שאירעו אונסים.

וכל כיו"ב

יביא ראיה

סמ"ע :ודוקא בדבר ששולט בו העין ,אבל לקח בידו
חפץ שאף שיש רבים לא ישימו לב לאונס דינו במקום
שאין בו עדים )המחבר רצד/ג(.

ט"ז :מיירי שאחר שקנה השליח היין היו בידו פקדון,
אבל אם א"ל קנה לי יין טוב וקחנו מהמוכר  ,לא שייך
לומר קלא אית ליה כיון שאין לו לשליח עסק שמירה
ביין ואין לו להוציא קול.

קפז  -ג

 .1וכן הדין בכל טענת שיטעון השותף כיוצא בו ,וכן
הדין בטענת השומרים אם הראייה יכולה להיות ,או יביא ראיה על
טענתו או ישלם.
א.הגה :ודוקא בטענת שומרין ,אבל בטענת פרעון והשבה וכיוצא בה דעבידי אינשי דפרעי
בצנעה ,אפילו יש ראיה מפטר בשבועה )טור בשם הרמ"ה(.

.1

רמב"ם:

א .אבל בטענת פרעון
פרישה :טעמו – שדוקא טענת שומרים נגנב נאנס

וכן הדין בכל טענת שיטען השותף

כיוצא בו ,וכן הדין בטענת השומרים אם הראייה
יכולה להיות ,או יביא ראיה על טענתו או ישלם.

שנעשו שלא בפני הנפקד דרך השומר להוציא קול
שנגנב ממנו ,משאכ"כ בהשבה ופרעון שנעשה בינו
לבינו ואינו חושדו שיכפור לו שיצטרך להודיע לרבים,
ואפילו אירע במקום רואים נפטר בשבועה ,ואפשר אף
הרמב"ם מודה לזה.
והט"ז חולק – דווקא בשומרים שהפטור בא שלא
במתכוון )נגנבו נאנסו( אי אפשר לומר שנעשה בצנעה
שלא בפני הרואים ,א"כ יביא ראיה .אבל בדבר התלוי
במעשה אדם ,כגון פרעון והשבה אפשר אף שהיו
רואים עשה כן בצנעה.

ב"י – ודעתו שאין חילוק בין שומרים לשותפים
ושלוחים בכ"ג אם היה במקום שיש רואים צריך
להביא ראיה.
כ"ד הר"ן והא"ש.
א.והרמ"ה – ל"א רק בשבעות השומרים ,אבל
בעלמא כגון טענת פרעון והשבה וכיו"ב שעשויים
אנשים לפרוע בצינעא אפילו מקום שיש רואים פטור
משבועה.
ב"י – טעמו שאיסי בן יהודה על שבועת השומרים
אמרה.

פרעון והשבה
נתיבות :אמר לשליח שיקנה לו ממעות השליח וישלם

יביא ראיה
.1
נתיבות :ואף שיש לו מיגו שפטור משבועה כשיש

לו אח"כ ,טען השליח שקנה לו ונאנס ממנו – חייב
המשלח לשלם ,כמו בחנווני על פנקסו )צא/א( ,ודוקא
במקום שאין רואים.

רואים צריך להביא ראיה.

ראיה
ערוה"ש :ואם העדים אינם בני דעת מ"מ יביאם
שיגידו שכדברו כך היה.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

2

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

הלכות שלוחין
סימן

קפ"ז :דין שליח שטוען שאירעו אונסים.

קפז  -ד

מהרי"ק :נתן מעות לחבירו לקנות לו חטים וכן עשה,
ושם החיטים בבית אחד ונרקבו מחמת גשמים שירדו עליהם  -חייב
לשלם.
וערוה"ש – אינו ספק ,שמהרי"ק פסק כן בפשטות.

חייב לשלם
והש"ך)אגודת אזוב( :הוי ספקא דדינא ,שהרי
המהרי"ק נשאר בסוף דבריו בצ"ע.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

3

יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

הלכות שלוחין
סימן

קפ"ח :אין שליחות לגוי ,ויש שליחות לעבד ואישה.

סימן קפח :אין שליחות לגוי ,ויש שליחות לעבד
ואישה.
ובו ו' סעיפים

)ב"מ עא .ב"ב :כז(

קפח  -א

 .1אין העכו"ם נעשה שליח לדבר מהדברים שבעולם,
וכן אין ישראל נעשה שליח לעכו"ם לדבר מהדברים.
ב"מ)עא :(:א"ר אשי – אין שליחות לגוי ,ודוקא
בתרומה אבל בכל התורה כולה יש לשיחות לגוי.
והא דרב אשי ברותא היא ,מאי שנא תרומה דלא,
דכתיב אתם גם אתם מה אתם בני ברית אף
שלוחכם נמי בני ברית ,שליחות דכל התורה כולה
נמי מתרומה גמרינן לה ,אלא דרב אשי ברותא היא.

וערוה"ש – ול"נ דאין שליחות גוי לגוי.
וכ"מ מהירושלמי.
והסברא נותנת כן – שהרי אם לא גזרת הכתוב שיש
שליחות בישראל ,לא היינו לומדים כן ,ולכן רק בבן
ברית שמצינו כן יש שליחות ולא מגוי לגוי.

√איכא דאמרי אמר רב אשי  -כי אמרינן אין
שליחות לנכרי ה"מ אינהו לדידן אבל אנן לדידהו
הוינא להו שליח.
והא דרב אשי ברותא היא ,מאי שנא אינהו לדידן
דלא ,דכתיב אתם גם אתם לרבות שלוחכם מה אתם
בני ברית אף שלוחכם בני ברית ,אנן לדידהו נמי מה
אתם בני ברית קאמר אלא הא דרב אשי ברותא היא.

כ"פ הרמב"ם:

אין גוי
ד"מ :ה"ה שאין אדם יכול לזכות לגוי דהוי כשליחות.
כ"כ המרדכי.

שליחות לחומרא
לפי רש"י – יש שליחות לגוי לחומרא )כגון בריבית(.
ולפי ר"ת – אף לחומרא אין שליחות.
ערוה"ש :י"א שאם גוי עשה שליח ישראל לקנות לו
קרקע ונתן לו מעות ,ועשה הישראל כן – קנה הגוי אף
שישראל אינו שלוחו מ"מ מעותיו של גוי קונות לו,
והישראל עושה רק מעשה קוף בעלמא ,מ"מ
במטלטלים לא מהני ,שמעות לא קונות מטלטלים אף
בגוי )מ"א(.
מ"א :וכן בדיני פועל :ישראל נעשה פועל לגוי וגוי
לישראל ,וכיון שפועל קנוי לבעה"ב מה שקנה פועל
קנה בעה"ב.
נתיבות – ולפ"ז אם עשה גוי שליחו תמורת כסף,
נעשה הגוי הפועל שלו וידו כיד בעה"ב.

כל"ב ,שגם שליח וגם משלח צ"ל

בני ברית.

אין הגוי נעשה שליח
קצה"ח :שליחות של גוי לגוי
הש"ך)רמ"ג( – גוי נעשה שליח לגוי .כ"פ מ"ב.
והבית שמואל – אין גוי נעשה שליח לגוי.
וכ"מ מתה"ד .כ"כ מ"א ,מל"מ.
ולי נראה :שאין ראיה מתה"ד ,ואדרבה משמע ממנו
שיש שליחות של גוי לגוי.
כ"פ ערך לחם – שגוי נעשה שליח לגוי.

קפח  -ב11

 .1עושה אדם שליח איש או אישה ,א.ואפילו אשת

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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הלכות שלוחין
סימן

קפ"ח :אין שליחות לגוי ,ויש שליחות לעבד ואישה.

איש ,ב.ואפילו עבד ושפחה ,הואיל והם בני דעת וישנם במקצת מצות
נעשים שלוחים ג.למשא ומתן.
 .2רמב"ם :אבל מי שאינם בני דעת והם חרש שוטה וקטן  -אינם נעשים
שלוחים ,ולא עושים שליח אחד הקטן ואחד הקטנה.

.1

רמב"ם:

מי שאינם בני דעת
.2
קצה"ח :נשתטה המשלח קודם שעשה שליח

עושה אדם שליח איש או אישה,

ואפילו אשת איש ,ואפילו עבד ושפחה ,הואיל והם
בני דעת וישנם במקצת מצות נעשים שלוחים למשא
ומתן.

שליחותו.
יש להסתפק אם היה המשלח פיקח כשעשה שליח,
ונשתטה קודם שעשה השליח שליחותו:
האם הולכים בתר עיקרא ובשעה שעשאו שליח היה
פיקח ועומד השליח במקום המשלח )ויכול לגמור
שליחותו(.
או הולכים לפי הסוף ובשעת גמר השליחות הרי
נשתטה המשלח ?

ב"י – ולמד כן מדתנן )חולין עט (:מזכה אדם לאחר
ע"י בנו ובתו הגדולים וע"י עבדו ושפחתו העבריים
וע"י אשתו.
אבל לא ע"י בנו ובתו הקטנים ולא ע"י עבדו ושפחתו
הכנענים מפי שידם כידו )ולא יצאו מרשותו שיזכה
בהם לאחר(.
והזיכוי הוא מדין שליחות )שהם נעשים שליחים
לזכות לאחר(.
א.משמע – אף א"א נעשית שליחה.
ב.בעבד ושפחה לא ממעט אלא בזיכוי )ולא
בשליחות( מפני שידם כידו ועדיין העירוב לא יצא
מרשותו ולכן לא זכו בהם בני החצר ,אבל שליחים
יכולים להיות .וטעמו – כיון שיש בהם מקצת מצוות.
ג.גיטין )כג (:אין העבד נעשה שליח לקבל גט
האישה מבעלה ,לפני שאינו בתורת גיטין וקידושין.
משמע :למשא ומתן נעשה שליח.

לדעת הרמב"ם – הוי שליח מהתורה )גט מהתורה(
ואינו נפסל אלא מדרבנן שלא יאמרו שוטה בר
גירושין.
כ"ד הפר"ח – אפילו המשלח גוסס )שאינו בר גירושין(
מהני שליחותו.
ולדעתו הטור – הגט פסול מהתורה.
וא"כ שליח בממונות:
לפי הרמב"ם – דהוי גט מהתורה ואינו נפסל אלא
מדרבנן שמא יאמרו שוטה בר גירושין ,א"כ בממונות
שאין תקנת חכמים כשר השליח.
ולפי הטור – דהוי מהתורה ביטול השליחות כל
שנשתטה בשעת גמר שליחות ,גם בממון אין שליחות.

1א .ואפילו ואשת איש
סמ"ע :ואפילו איש זה לאשתו של אחר ,וקמ"ל שאף
שרשות בעלה עליה נעשית שליח.

בכה"ג כשמת המשלח ,מה דינו של השליח ?
תו"ס :מינה שליח לגרש אשתו ומת ,אין השליח יכול
לגרש אשתו ,דהוי גט לאחר מיתה.
וקשה :הרי לפי הרמב"ם הולכים לפי שעת מינוי
השליח ,ומכאן והלאה ממשיך השליח ,למה לא יוכל
לגרש לאחר שמת המשלח ?
וי"ל – שאף ששלוחו של אדם כמותו אף לאחר מיתת
במשלח מ"מ כיון שמיתת הבעל מתירה את האישה,
ושוב אינה אשתו ,לכן גם השליח לא יכול לגרשה.
ודמי לעשה שליח לשחרר עבדו והלך המשלח ומכר
העבד לאחר ,שוב השליח לא יכול לשחרר העבד כיון
שאינו עבדו של המשלח.

ואפילו עבד ושפחה

ב.
סמ"ע :אפילו כנענים כיון שבני מצוות קצת.
ואף שלעניין זיכוי עירוב לא מהני ע"י אשתו ועבדו
ושפחתו ! זיכוי שאני שצריך שיזכו לאחר ,והעירוב
נשאר ביד הבעל כיון שידם כידו ,משא"כ בשליחות
דלא שייך זה ,שהרי הם מוסרים הדבר למי שנשלחו
עבורו.
ולכן :לא יכול לזכות לאחרים ע"י אשתו או עבדו
ושפחתו כיון שידם כידו.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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קפ"ח :אין שליחות לגוי ,ויש שליחות לעבד ואישה.

אבל נשתטה המשלח או גוסס ,כיון שהיא עדיין אשתו
אלא שמחוסר דעת לגרשה שלוחו נעשה במקומו ויכול
לגרשה ,דשלוחו של אדם כמותו אלא שאין לשליח
מגבלות המשלח.
וכנ"ד רש"י – ששליחות לא בטלה אחר מיתת המשלח
אלא שפקעה רשותו לרשות יורשים.
ולפי זה) :לדעת הרמב"ם( ,אם נתן מתנה ביד שליח
ומת המשלח קודם שיתן השליח המתנה ,למ"ד עדיו
בחותמיו זכין לו ,הרי אחרי שיקבל את המתנה נגלה
הדבר למפרע שזכה בו בשעת חתימת שטר המתנה ,ואז
המשלח היה קיים )דמתנה הוי זכות(.
והנתיבות – )במתנה( ,לפענ"ד ליתא ,דכיון שיכול
לחזור בו ,מת לא גרע מחזרה.

אינם נעשים שלוחים
נתיבות :שכר אותם שאינם בני שליחות )כגון קטן(
לעשות לו קניין .אפילו הגביה הפועל ג"ט קנה ,דכוח
פועל ככוח בעה"ב והוי כאילו בעה"ב עצמו הגביה .וכן
הדין אם עשה פועל זה חזקה .ובמשיכה אם משך
לרשות בעה"ב מהני דהוי כמשך ע"י בעה"ב.
אבל משיכת הפועל לרשותו לא מהני ,שרשות פועל
שאינו שליח אינו כרשות בעה"ב .וכן אם הגביה פחות
מג"ט לא קנה שהגבהה אינה קונה מטעם ידו דהוי חצרו
וחצר מהלכת לא קנה.

קפח  -ב22
 .1לפיכך :השולח בנו קטן אצל החנווני ,ונתן בידו
פונדיון שהוא שני איסרין ונתנו לחנוני ,ומדד לו באיסר שמן ונתן לו את
האיסר ,ואבד את השמן ואת האיסר  -החנווני חייב לשלם ,שלא שלחו
אלא להודיעו ,ולא היה לו לשלח אלא עם בן דעת ,וכן כל כיוצא בזה.
 .2הגה :ועל הצלוחית שנתן המשלח ליד הקטן ומדד החנווני לתוכו :אם שברו הקטן -
החנווני פטור.
א.אא"כ לקחו מידו ומדד לאחרים והחזירו לידו )טור(.

.3

רמב"ם:

.1

ב"ב)כז :(:תנן

ואם פירש ואמר שלח לי עם הקטן  -הרי זה פטור.
√אבל צלוחית ,אבדה מדעת היא )שהרי התינוק יכל
לשוברה בדך הלוך( למה חייב החנווני ?

 -השולח את בנו אצל חנווני

)ופנדיון בידו( ,ומדד לו באיסר שמן ונתן לו את
האיסר ,שבר את הצלוחית ואבד את האיסר  -חנוני
חיב .רבי יהודה פוטר ,שעל מנת כן שלחו.

א.הב"ע שנטלה חנווני למוד בה לאחרים ,ושואל
שלא מדעת פליגי אי הוי גזלן )וחייב( או הוי שואל.

פרשב"ם :למוד לתוכה לאחרים

ומודים חכמים לרבי יהודה בזמן שהצלוחית ביד
התינוק ומדד חנווני לתוכה  -שחנווני פטור.

כלי מידה ומדד בה לאחרים.

פרשב"ם :שולח בנו – לחנווני להביא לו
באיסר שמן ויקבל חזרה איסר מהחנווני .ומדד לו
באיסר שמן והחזיר לתינוק האיסר העודף.

.2

הוי גזלן – וקנאה להתחייב בה עד שתבוא ליד
בעליה והשבה ליד תינוק לא הוי השבה.

שואל

גמרא :בשלמא באיסר ובשמן בהא פליגי –

הוי – וכשהחזיר לתינוק פטור.

תו"ס :וא"ת אף הפונדיון ששלח האבא ביד
התינוק הוי אבדה צדעת ,ולמה חייב החנווני על
האיסר העודף ?

רבנן ס"ל – שולח התינוק להודיע לחנווני שישלח לו
ע"י בן דעת.
ור"י ס"ל – ששלח הקטן שיביא לו.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

– שהצלוחית
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קפ"ח :אין שליחות לגוי ,ויש שליחות לעבד ואישה.

וי"ל אה"נ אם היה מחזיר הקטן הפונדיון היה פטור,
אבל כשהפונדיון נשאר אצל החנווני אינו נפטר עד
שיבוא ליד בעלים שוה פונדיון שמן והאיסר.

2א .ומדד לאחרים
סמ"ע :דאז הוי שליחות יד שחייב באונסין עד שתהא
חזרה גמורה.

והרשב"ם)י"מ( – מיירי שנתן לחנווני קודם
הפונדיון ,ועכשיו שלח בנו שיתן לו באיסר שמן ועודף
מהפונדיון הנשאר.

.1

.3

ואם פירש

סמ"ע :שאז לא שייך שכוונתו היתה שישלח לו ביד
בן דעת.
נתיבות – ואם מדד בו לאחרים דהוי גזלן ,אף שפירש
חייב בחנווני.

לא היה לשלחו אלא עם בן דעת

סמ"ע :ודוקא בפונדיון שנשאר ביד חנווני חייב
החנווני עד שיגיע חליפי הפונדיון )שמן ואיסר( ליד
אבי הקטן ,משא"כ בצלוחית שלא נשאר ביד חנווני
כלום אין לו עליו לשומרו יותר מאביו.
וה"ה אם החזיר הפונדיון לקטן – פטור החנווני.

ואם פירש
ערוה"ש :ואם אמר הקטן לחנווני שציוה לו אביו
לשלוח על ידו ,ואף שהקטן לא נאמן מ"מ כאן שנראה
שהוא אמת פטור החנווני ,אא"כ מדד בו לאחרים.

קפח  -ג

רמב"ם :האומר לחבירו" :מנה שיש לי בידך בין מלוה
בין פקדון שלחהו לי ביד פלוני" ,אפילו היה קטן אם רצה לשלחו בידו -
נפטר ואינו חייב באחריותו.
כ"מ תירץ – ששם מיירי בשלחו לקנות ,וכאן בשלח
ביד קטן חובו או פקדונו.
ויותר נראה – כאן קמ"ל דלא תימא דווקא כשפירש
ששלח ביד קטן )ס"ב( אבל כאן שאמר שלח ביד פלוני
שמא לא ידע שהוא קטן נחייב – קמ"ל ,כיון שעכ"פ
קיים מאמרו  -פטור.

ב"י :ולמד הרמב"ם כן מגמרא " -צלוחית אבדה
מדעת היא" .גם כאן אם הסכים לשלחו ביד פלוני,
אף שהוא קטן הוי אבדה מדעת ופטור החנווני.

אפילו היה קטן
סמ"ע :וקשה – כבר כתב )ב (2שאם פירש – "שלח
לי עם הקטן" שהחנווני פטור ?

קפח  -ד

השולח לחבירו לשלוח לו על ידי שליח מעות שהיו לו
בידו מלוה או פקדון נתבאר בסימן קכא.

קפח  -ה

קפח  -ה מהרי"ק :כל היכא שהשליח משנה מדעת המשלח בטל
השליחות מכל וכל )ואף אם רוצה השליח להשלים חסרונו – ש"ך() .עיין לעיל קפב/ב ואילך(.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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קפ"ח :אין שליחות לגוי ,ויש שליחות לעבד ואישה.

קפח  -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/מח.
וכל זה בשותפים ,אבל מי ששולח חבירו
בעסקיו ונתפס ,י"א דאם הלך בשבילו
בחנם חייב לפדותו דהוי ליה עליו כשואל
שחייב באונסין )מרדכי והגהות שניות(,ויש
חולקין )תשובת רמב"ן ,ומהרי"ק(.
וכן מי ששלח אחר חבירו וקיבל עליו
לפדותו מכל הפסד ונתפס בדרך  -אפילו
הכי פטור לפדותו דאונסא דלא שכיח הוא
)ב"י בשם אגודה() .תוספת הסמ"ע – ועיין קלא/ו,
רכה/ג(.

ת' הרמב"ן :מי שהגיע לו היזק בממונו מחמת
שליחות שולחו ,או שהעלילו עליו מחמת השליחות
והפסידוהו ממון ,האם על המשלח לשלם נזקו ?
תשובה :אין אדם חייב בנזקים אא"כ הוא עצמו
הזיק או ממונו הזיק ,לפי שפשע בשמירתם ,אבל נזק
שהגיע לשליח הרי המשלח עצמו לא הזיק וגם לא
פשע בממונו שהזיקו – ולכן משלח פטור .וכ"ש שליח
שכיר ,שהרי הלך בשכרו ,דכתיב " ְ ֵ
ואלָ יו הּוא נ ֵֹׂשא
נפׁשֹו" שפעמים מסכן עצמו ועלול למות בשביל
ֶאת ַ ְ
שכרו.

שו"ע)קעו/מח( :הגה :כי אין שותף
חייב לפדות חבירו אע"פ שנתפס מכח
השותפות )שם והגהות מרדכי דב"ב( ,ואם יש
מנהג בזה הולכין אחריו )תשובת רמב"ן

חייב לשלם לו נזקו
סמ"ע :אף שהרמ"א )קפב/מח( הביא מחלוקת אם
נתפס גופו אם חייב לפדותו )בשליח חינם( כאן בממון
לכו"ע לא חייב לו נזקו ,דבגופו י"א דהוי שואל,
משא"כ בממונו.

ומהרי"ק(.

מיהו 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 )מרדכי(.

תו ָר ֶת ָך
מָ ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ
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יח ִתי:
ש ָ
ָ
ּכל ַה ּ ֹיום ִהיא ִ ׂ

