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¯Ó‡„ ÔÂÈÎ ,Â‰Ó ‰Ù˜˙ ‡Ï· ‰˘È„˜‰ ,Â„ÈÓ
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‡‰ÈÓ ‡˙˘‰ ‡ÓÏ„ Â‡ ,ÈÓ„ ‰Ù˜˙„ Ô‡ÓÎ
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.(úåëéøàá 'çä à"áèéøäî äéàøä äàáåäù 'é úåà ïî÷ì 'òå) åúåùøá åðéà áùçð éàãåã õôçä øéæçäìî
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ה"ג / הר שני כרכים חדשים –על מסכת בבא מציעא  אוצר העיון
 ישראל ארנון שליט"א רבי

"אוצר העיון" על מסכת בבא קמא, וכבר  –לפני כשנה יצא לאור בס"ד החלק הראשון בסדרה 
יצא שמו לשם ולתהילה בעולם התורה הישיבות והכוללים. עתה הניף הרב המחבר שליט"א ידו 

חדשים בסידרת "אוצר העיון", והפעם על מסכת בבא מציעא. שני כרכים בשנית עם שני כרכים 
שיעורים נפלאים. וכמו בספר הקודם, גם לספרים אלו מצורף מפתח  88אלו מאגדים יחדיו 

ערכים מורחב ומפורט ]בסוף ח"ב[, המאפשר להגיע אל השיעור הדרוש לפי נושאים או מילים 
אצל מגידי שיעורים בישיבות, אצל תלמידי החכמים  אופייניות. מפתח ערכים זה תועלתי מאוד

 ומורי ההוראה, המחפשים מקורות לתוספת עיון, וכן אצל בעלי בתים וכל מבקשי השם. 
ובו , בן כמה דפיםאיכותי עלון , 'עיון דפי'קובץ יוצא לאור כמעט מדי שבוע בשנים האחרונות 

ו. דפים לבוש מאורעות ומקרים של ימינב "משפט חושן"שולחן ערוך אחת מסוגיות ענייני  אסוגי
הכתובים בנוסח בהיר מאד בסדר ובארגון, במהלך הניתוח באופן שוטף למען ירוץ בו  ,אלו

ישיבות גדולות בני אברכי הכוללים, לעותקים, לבאלפי מופצים ם הו ,הם אוצר בלום הקורא,
 .ים שוניםאוגיל, שונות השכלה יהודים משכבותול וקטנות

ותפקידם היה לענות לשאלות הלכתיות בבחינת לפני למעלה מעשר שנים,  חלו דרכםה "דפי עיון"
בתי"ס ב , וכןמישיבות גדולותנוספו דרישות גם מישיבות קטנות, ואח"כ  "דע מה שתשיב...", ומשם

דיינים  –מכל הסוגים  בקרב לומדי התורה דפים אלו מופצים .חינוך הממ"דה ובמוסדות
רבים אומרים שיעורים בנוסף לזה, . העדות והחוגים מכל ובעלי בתיםת"ח  אברכיםופוסקים, 

 .לאחרים על סמך גליונות דפי העיון
 םמעניינת עעל שאלה  ,כאמור ,בנויים"אוצר העיון"(  דרת הספריםבס –באופן מרוכז )ודפי העיון 

דרך  ,קפדני החל מסוגיית הגמראוהתשובה בנויה בסדר , 'חושן משפט'תחום מקרה מהחיים, מ
ביאורי  כולל ההלכה בשולחן ערוך ובנושאי הכלים,הראשונים ומהלכיהם, אל הפוסקים ועד 

, שלב אחרי שלב, את כיוון הפיתרון פני המעייןלציג מ. וכל זה האחרונים והעמקת הסברות
בסוף כל שיעור מובאות מסקנות ולשאלה זו, כולל הגדרה עקרונית של חלקי הסוגיה וגבולותיה. 

וסיכום המהלך, והכל מאורגן בסדר מופתי וכתוב בשפה קולחת וכמעט ללא ראשי תיבות, למען 
הוא לא פעם אחת רב ארנון כי לפעם אמר שליט"א מרן הגרי"ג אידלשטיין  ירוץ בו הקורא.

 .ןכדי לעיין בהחוברות של "דפי עיון", ליד מיטתו מחזיק 
בדואר ובמייל מדווחים על הציפיה בכל שבוע להגעת השיעור, הצעירים  מקבלי הקונטרסים

, אאוהבים את המקרה וייחודיותו, אנשי הבית אוהבים לדעת מהם הצדדים לפיתרון ומה המסקנ
ומהמהלכים המפתיעים חכמים עוברי ביסודיות על המהלך, ונהנים מהסדר התלמידי בעיקר ו

 .אהמסקנ דע מתחילת הסוגיא
מודפס במאות עותקים למשלוח כל שיעור שיעורי דפי עיון שונים, ו 450-הופקו כעד עכשיו 

לא בדואר ועוד אלפי עותקים הנשלחים בדואר אלקטרוני. תפוצת השיעורים היא בארץ ובעולם, 
מגיעים עד ארה"ב הדפים . עורכי דין ואנשי מחשביםבקרב רק בקרב ת"ח ועמלי תורה אלא גם 

 , צרפת, אנגליה, רוסיה, יפן, ועוד.וקנדה, ארגנטינה, מרוקו
תיבות 'נ תישיבב הרמי"ם, ומצוות כולל פוניבז'ב םאברכיי החשובמ הואהמחבר הגאון הרב 
הגראי"ל  אש הישיבהרמרן רבינו רבה מיוחדת מילקבשלושים שנה האחרונות וזוכה ', עולם
 ן ראש הישיבה'אוצר העיון' לובנו עם מר ירשבספ מהסוגיות גדול חלקנמן שליט"א. ישטי

שליט"א בשבתות לפנות בוקר, ורבים זוכרים את המשא ומתן ההלכתי והנחיותיו של מרן רה"י 
 שליט"א לרב המחבר בדרך לתפילת שחרית... 

ובוודאי שיתרום  ,הספר מלווה בהסכמותיהם של גדולי ישראל שליט"א ומרנן ורבנן שליט"א
. אפריון נמטי להרב הגאון המחבר שירבה רבות לעיון התורה ולאוצר ערבות בתורתנו הקדושה

 .03-6194225ת טלפון להזמנו .גבולו בתלמידים לאויו"ש
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 יעקב בהגרצ"י אדלשטיין

 רב דרמת השרון

 4רח' נעמי 
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 ב"ה, רמת השרון, יום ט' ניסן תשע"ה

 

פנינים, הוא ניהו הספר הן הובא לפני, אוצר חשוב, יקר הוא מ

 ישראל ארנוןכמה"ר  שחיברו הרב הג"ר אוצר העיוןבשם החשוב 

נים הנוגעים ילבירור עני מערכות, שליט"א, והוא שיעורים בדרך

לחלק שו"ע חושן משפט. וכל הרואה ומתבונן בספר, איך 

שהרהמ"ח השכיל להציג את השאלה, ופירוט כל צדדי הספקות, 

ומסתת בהרים, ומשדד מעמקים, בחכמה בנה בית האוצר הזה, 

מלא וגדוש תפוחי זהב במשכיות כסף, ולמותר להעיר כי אין 

א לשבח ן פסק הלכה, אלישום הוראה לעניבמשמעות מכתבי זה 

מתן ופלפולא דאורייתא, ואכן כל ולפאר את מעלת העסק במשא ו

 המעיין בחיבור זה ירווה נחת רוח, ויהנה מתורתו המשיבת נפש.

 לכה"ת ומברך את הגהמ"ח בבריות גופא ונהורא הכו"ח הכ"ד

 מעליא, וימשיך עוד בזיכוי הרבים לאוי"ט.

 אדלשטיין יעקב כעתירת דוש"ת

 

 

אש הישיבה מרן רחתימת 

 הגראי"ל שטינמן שליט"א

 גם אני מצטרף:

שר התורה חתימת מרן 

 שליט"א קניבסקי הגר"ח

 גם אני מצטרף:



 

  

 :שליט"א רבותינומרנן הסכמת 
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ז

  ענייניםהתוכן 

  :שניבבא מציעא חלק 

  מפרק השוכר את האומנין עד פרק הבית והעליה

  י"א  ....................................   :עה מ"ב/ התעופה לשדה באיחור שהגיע נהג   ט"מ סימן
, היעודה בשעה לבוא התאחר בלילה ער שהיה ומחמת, התעופה לשדה בחינם להסיע שהתנדב אדם

   ?לשלם צריך האם. שחיטה ימי וכמה המטוס את והפסיד, בדרך טעה וגם

  כ"ג  ...........................................   ה:ע מ"ב/ האבד בדבר בו שחזר המתנדב   'נ סימן
 הפסד ונגרם הגיע לא והלה, בהתנדבות ומזרונים שמיכות להוביל שיבוא נהג עם סיכם פנימיה מנהל
   ?זה נזק על תשלום לדרוש אפשר האם. רכוש

  ל"ז  ...........................................   :עו מ"ב/ לעלון כתבים בשכירות כפילות   א"נ סימן
 הכתב משמעון לקנות אמור – שבוע בכל תורה חידושי כתבות שמדפיס, שבועי עלון עורך – ראובן

, אחר מאדם בותכת קנה ולכן, זה תבומכ קיבל לא שבועות כמה שכבר אלא. שבוע בכל לעלון כתבות
 או, נזיקין, פעולה שכר לשלם צריך האם. העלון במערכת יתקבלו לא הכתב של שכתבותיו גרם ובזה

   .אחר תשלום כל

  נ"א  ...........................................................   :עו מ"ב/ צימר שכירות ביטול   ב"נ סימן
   ?למשכיר לשלם עליו מוטל כמה, טלפוני סיכום י"ע אלא, קניין דרך נעשתה שלא שכירות שביטל אדם

  ס"א  ..........................................   :עו מ"ב/ באונס שהתארכה רכב שכירות   ג"נ סימן
 וביום, זו לשכירות זמן הזכיר לא ההשכרה ובזמן, ימים לשלושה רכבו את לשכור מחברו שביקש אדם
   ?לשלם עליו כמה. שבועיים כעבור הרכב את והחזיר, למשכב נפל השני

  ע"ה  ...................................   :עו מ"ב/ גדולה הלוויה בגלל מצווה בר ביטול   ד"נ סימן
 לבר אולם הזמנת ראובן מבטל זו מסיבה. בירושלים המרכז איזור כל נחסם – גדול רב פטירת עקב

   ?להם לשלם עליו כמה. והמנגן הצלם את וגם, מצווה

  צ"א  ......................................   .עז מ"ב/ שהתחייבו מהספרים חלק הובילו   ה"נ סימן
   ?שעשו החלק על שכר להם מגיע האם. באמצע והפסיקו, ארגזים מאה להעביר נשכרו בחורים

  ק"ד  ...............................................   .עז מ"ב/ בזול כריכים במחיר שכירות   ו"נ סימן
 ראובן. לעובדיו כריכים וצריך, מטבח בו שיש, מפעל בעל הוא לשמעון. מטבח וצריך כריכים מוכר ראובן

 ולשמעון, הפועלים ופוטרו, המפעל נסגר ועתה. בזול כריכים מכירת תמורת לשנה המטבח את שכר
   ?דרישתו תתקבל האם. החוזה הפסקת או בכסף תשלום דורש הוא ולכן, בכריכים צורך יותר אין

  קט"ז  .........................................   .עז מ"ב/ קולי בתא עבודה ביטול הודעת   ז"נ סימן
 לא האדריכל. שלושה לפני והודעה קולי לתא הודעה י"ע בו וחזר, גשר לשרטט אדריכל שכר אדם
   ?עבודתו על תשלום לו מגיע האם. ועשה ועבד, ההודעה את שמע
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יא

  טמ" סימן
-  

  נהג שהגיע באיחור לשדה התעופה

  ב"מ עה:
ראובן התנדב להסיע לשדה התעופה באשמורת הבוקר את 
הרב כהן, הטס להשגיח על מערכת השחיטה בדרום 
אמריקה. הרב כהן, כאות תודה, נתן לו ספר חדש שהוציא 
לאחרונה. בלילה שלפני הנסיעה היה ראובן ער, ולכן בבוקר 
היה בפיזור נפש, שהתבטא הן בהגעה באיחור לבית הרב, 

לול הנסיעה, ובלבול בין המחלפים. והן בטעויות במס
התוצאה היתה שהגיע לשדה התעופה לאחר יציאת המטוס, 

, (עלּות כרטיס הטיסה)ובכך גרם להפסד ממון רב הן לרב כהן 
. ראובן בא לשאול (הפסד של יומיים שחיטה)והן לועדת הכשרות 

  האם יש עליו חיוב לשלם.  

ג. תשלום /  ב. סוגיית חזרה בדבר האבד/  א. הקדמה לנושא חזרת הפועל מעבודתו
ה. רמב"ן: /  דגרמיד. הגהות אשר"י: חיוב מכוח דינא /  הפועל בהפסד דבר האבד

ו. ריטב"א: תשלום מכוח /  תשלום מכוח התחייבות הדדית בין בעה"ב לפועל
ח. התחייבות /  ז. הכרעת הפוסקים בחיוב הפועל לשלם הפסד/  התחייבות כערב

 י. חיוב פועל שעשה בחינם/  ט. תשלום נזק של מניעת רווח/  הפועל באונס וברשלנות
  יב. מהו סוג הנזק לכרטיס הטיסה/  יא. החשבת קבלת המתנה כשכר לפועל/   

  

  הקדמה לנושא חזרת הפועל מעבודתו. א

רשאי לחזור בו מעבודתו,  ("בעל הבית" בלשון חז"ל), העובד כשכיר אצל המעביד כל פועל
"כי לי בני ישראל מהפסוק  (במסכת בבא מציעא דף י.)הגמרא כפי שמביאה מעיקר דין תורה, 

דורשת הגמרא "ולא עבדים לעבדים". מכאן שהפועל יכול  – (ויקרא נ"ה, כ"ה)עבדים" 
אסור להם  –(ודווקא פועל שכיר, אבל עבד או בעל הבית עצמו להפסיק את עבודתו לכשירצה 

זה יש ב  –אם יכול להפסיק את עבודתו באמצע  –להפסיק את התחייבותם באמצע המלאכה. ולגבי קבלן 

מחלוקת בראשונים ובפוסקים. אריכות גדולה בעניין הגדרות פועל וקבלן, ופירוט חובותיהם וזכויותיהם 

  .)"טכנאי שהתפטר למען לימוד תורה" –נמצאת לעיל סימן ב' 
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 יב

, שעשייתה יכולה להדחות עד למציאת פועל אחר בזמן לגבי מלאכה רגילה –וכל זה 
הפסד ם חזרת הפועל. אבל חזרת פועל, הגורמת סביר, ואין חשש שהמלאכה תיָּפֵסד מעצ 

(כלומר: דבר שעלול ללכת לאבדון ללא עבודת דבר האבד , ונקראת בלשון חז"ל לבעל הבית

ויש כמה אמצעים שחז"ל נתנו בידי בעל הבית, כדי  אסור לפועל לחזור בו. – הפועל)
שא שיש לדון בו אם (וזה נווהעיקר  לממן פועל אחר,או  להכריח את הפועל לחזור לעבודה,

(או אי שנגרם עקב עזיבתו את העבודה לחייב את הפועל לשלם את ההפסד  – הוא אפשרי)

  .הגעתו אליה)

ראובן הוא דוגמא להתחייבות פועל בעבודה, שהיא דבר האבד, שכן המקרה שבענייננו 
אצל הרב כהן. אי התייצבות לעבודה בזמן הדרוש, או התייצבות  התחייב לעבוד כנהג

(לגבי מעבודתו  חוזר בומתפרש כאילו  –באופן שאינו מסוגל לבצע את העבודה כראוי 

מעמדו של ראובן כפועל או כקבלן, שמצד אחד דומה לקבלן, שנשכר למלאכה ולא לשעות, ומצד שני 

יעויין בזה אריכות במפרשים ובפוסקים, כפי  –לאכה דומה לפועל, כיוון שמחוייב לשעת תחילת המ

(כמסקנת אנו מניחים  –. למסקנה )"טכנאי שהתפטר למען לימוד תורה" –שמרוכזים לעיל סימן ב' 

  חיובו בדבר האבד., וא"כ יש מה לדון על פועל שכירשראובן נקרא  השיעור שם)

לת הספר כמתנה הופך את שם (ונראה אם קב בשכראו  בחינםשיש חילוקים בין עבודה כמובן 

 סתמיתהתחייבות פשיעה, או מחמת  אונס, תוצאה מחמת העבודה להיקרא "עבודה בשכר")
כל זה במהלך השיעור  –במקום העבודה וכיו"ב  הפקדת כלי הפעולהשל הפועל, או ע"י 

  בס"ד.

  סוגיית חזרה בדבר האבד. ב

עוסקת בשכירת פועלים  האומנין, דף ע"ה:)(במסכת בבא מציעא, תחילת פרק השוכר את  המשנה

שכר את החמר ואת הקדר להביא פרייפרין , וכך דברי המשנה: דבר האבדלעבודות שהן 
לקונן לנפטר, ואם לא יבואו בזמן  –להבדיל  –(כלומר לשמח חתן וכלה או  וחלילים לכלה או למת

(ואם לות פשתנו מן המשרה להע  םופועלי ,אין אפשרות לעשות מלאכה זו בהזדמנות אחרת...) –

מקום שאין שם  –וחזרו בהן  ,וכל דבר שאבד, היא תירקב במי ההשרייה) –לא יוציאוה עכשיו 
 שוכר עליהן – (וברש"י: שאינו מוצא פועלים אחרים לשכור, והפשתן אבד, והוא סמך עליהם)אדם 

בכל זאת יעשו את מלאכתן, (מבטיח להם שכר גבוה, כדי ש ןעַ טְ או מַ  (בני אדם ביוקר ועליהם לשלם)

  .ואח"כ אינו חייב לתת להם אלא את שכרם הקודם)

אשונים נחלקו הרו ( עד כדי שכרן ב נחמן:אמר ר  – "שוכר עליהן"עד כמה  :(דף ע"ח.)ובגמרא 

אם הכוונה כפשוטו לשכר השווה לשכר הפועל הקודם (רש"י ורמב"ם), או (וכך דעת הרא"ש והטור) 

יוכל בעה"ב לשכור פועלים בשווי  –שקל  500, למשל אם שכרם נועד להיות משכרן  כפלעד  שהכוונה

שקל של ההתחייבות לפועל הראשון, ופועל זה  500שקל, דהיינו שיעביר לפועלים החדשים  1,000

(כלומר נכסי וכשבאה חבילה לידו . שקל למימון הפועלים החדשים) 500יוסיף מכיסו עוד סכום של 

(ומבארים  ארבעים וחמישים זוז עד יכול לקחת משם את מימון הנזקים)הפועל מונחים אצלו, ו
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הרמב"ן ונימוקי יוסף שהכוונה לסכום שאנשים משלמים כשהם בלחץ של דבר האבד, ולאו דווקא 

  .למספרים שצויינו)

(שאם לא יגיע לעבודה, או לא יעשה את פעולת פועל בדבר האבד אנו עוסקים ב –ובענייננו 

. א"כ מסקנת סוגיה זו, לפרטיה המגוונים, תהיה פסיד את הטיסה ואת השחיטה)י  –מלאכתו יפה 
  גם מסקנתנו.

  תשלום הפועל בהפסד דבר האבד. ג

לגבי דינו של הפועל שלא הגיע למלאכתו בדבר האבד, המתבונן בדברי המשנה והגמרא 
  שהוזמנו במקומו. מימון שכר הפועלים האחריםרק את דין  במפורש ימצא

לא הצליח דהיינו לגבי המקרה שבעל הבית ואילו לגבי תשלום על הפסד לא נכתב דבר, 
בשלב זה, שחסר לו הפועל המקורי, וכתוצאה מזה נגרם לו נזק.  לגייס פועלים אחרים

  האם הפועל חייב לכסות הפסד זה? –א"כ נשאר לנו מקום לדון 

את הסיבה העקרונית, יש לחקור  – (של תשלום הנזק לבעה"ב)תשובה לשאלה זו וכדי לענות 
, ומשם להוציא מסקנות גם לנזקים שבאו כתוצאה מדוע בכלל חייב הפועל בדבר האבד

  מחיוב זה.

נלמד שישנם שלוש סיבות לחיובו של הפועל כשחוזר בו בדבר האבד, או ובאופן כללי 
ערבּות  , או מחמת(רמב"ן)סיכום בין הצדדים או מחמת , (הגהות אשר"י)גרימת נזק מחמת 

  .(ריטב"א)על העבודה 

בין סיבות התשלום השונות, כפי שנראה לקמן, מה גובה התשלום, כמובן שיש הבדל 
פירוט השיטות יעזור לפשוט  –וגם בענייננו ומהם התנאים שבהם חייב לשלם סכומים אלו. 

  את חיובו של ראובן, כדלקמן.

  חיוב מכוח דינא דגרמי. ד

כתב ש"דבר  סימן שכ"ט)תרומת הדשן (במסכת בבא מציעא פרק ו אות ב, והביאו הגהות אשר"י 

חייב לשלם את כל הפסדיו של  –האבד" פירושו שעל ידי גרמתו של הפועל נעשה אבד 
(ולא שמתחייב ומה שכתוב ששוכר עליהם רק אם יש חבילה בידו  בעה"ב משום דינא דגרמי.

(כגון שהפשתן כבר היה שרוי, או אין הפסד ממוני ם הכוונה למקרים שבה  – הכל מדינא דגרמי)

 .בחלילים לכלה, שאי הגעתו יצרה הפסד שאינו כספי)

  כמה חידושים בדיני חזרת פועלים בדבר האבד:ולמדנו מדבריו 

(דהיינו בנזק כמזיק בדינא דגרמי הוא מסיבת החשבתו של הפועל חיוב דבר האבד  -

נזק שברור שיקרה, וגרמא מסוג זה  –שאמנם אינו ישיר אלא גרמא, אבל יש בזה "ברי היזקא" 

  .חייבו עליו חז"ל, כמבואר בגמרא בסוגיית "דינא דגרמי" במסכת בבא קמא דף ק.)



 העיון    מפתח ערכים מורחב  מפתחות  צרוא  

 כרך ב' - פ"ח-מ"טכרך א', סימנים  - מ"ח-'אסימנים 

 קלחת

  מפתח ערכים מורחב
   

 

  א

  אב

  ח , פז  ...............................  זכותו בשכר בנו ובתו הקטנים -

  כיבוד הורים, ראה ערכו -

  יא , סט  .....  שלח את בנו לשליחות ונתפס, חיוב שחרורו -

  זוטו של ים, ראה אבוד מכל אדם

  השבת אבידה, מציאה, שומר אבידה, ראה אבידה

  אבידה מדעת 

  זוטו של יםראה גם  -

  ד , ט  ................................................................  ודינהגדרה  -

  ג , ט  ........................  השאיר שקי מלט בגשם, זכיה בהם -

  ד , ט  .............................  השארת החפץ מפני חילול שבת -

  ו , יב  ......................................................  נתינת כסף לקטן -

  , אם החיפוש אחריה מבטל אבידת עצמו

  ה , ז  ...........................  דין יאוש                                             

  אדם

  ו , סט  ............................  הוקש לקרקע, בעבד ובבן חורין -

  ז, ט , סט  ............................................  עליוחיובי שמירה  -

  ח-ד, ו-ג , סט  ..............................................  שאלת גופו -

  ח , סב  ..........................  , ביצירת מזיקאדם מועד לעולם

  אדם עשוי למשמש בכיסו בכל שעה

  ג , יב ד,  , ז  ............................................................  בזמננו -

  ד , ז  .......................................................................  שיעורו -

  אוטובוס

  הסעהראה גם  -

  ד, ו , ד  ................................  כרטיסיה, השבת אבידה בה -

  כב  .................  שכח  בו חפץ שנתבקש לקחת ע"י חברו   -

  יא , פא  .................................  בו ע"י שוכר, זכיה אויר חצר

  אולם

  ד , לה  .........  אחריות המנהל על המבקרים, חיובי שומר -

  נד  ............................................  ביטול הזמנה עקב הלוויה -

  ט , נד  ........................................  קייטרינג, ביטול הזמנתו -

  אומדנא

  ג , לא  ...  ביטול מקח עפ"י אומדנא שהיה בתנאי מסויים -

  ח , עט  .....................  בשכירות, תלוי אם עומד להשכרה -

  ו , סד  ..........................  טירחה מיוחדת מגלה על הכוונה  -

  ג , ס  ............  נתינת מתנה לצורך מסויים, שינוי בשימוש -

  ד , לט  ......  קונה שמודע לתהליך אך אינו מבין שמפסיד -

  א , עט  .........................  תנאי בקנין שלא נאמר במפורש -

  אומן

  פועלראה גם  -

  איתור תקלה ע"י טכנאי, תשלום  -

  ח-ה , עג  .............  על הניסויים                                              

  ביטול הזמנת מלאכתו, חילוק  -

  יא ,נז ה,  ,נא  ...  מביטול פועל                                               

  נז  .................  ביטול הזמנת עבודה ע"י הודעה בתא קולי -

  א , נז  ב,  , נא  .............  ביטול הזמנת עבודה ע"י המזמין -

  ו , מו  ..................  ביצוע עבודה לפני שהשתוו על מחירה -

  הגדרתו, חילוק בין עבודת פועל  -

  ט , נדז,   , נא  .....  למכירת אומן                                            

  ה, ח-ד , נא  ...  הזמנה שבוצעה והמזמין מסרב לקנותה -

  ט , נד  ....................................  הזמנת עבודה אצלו, כמכר -

  יא , נזט,  -ז , נא  ....  הזמנת עבודה אצלו, פועל או מקח -

  ה , מו  ............  כם חישוב השכרהזמנת עבודה, כשלא סו -

  ז , מו  ...  הסכם מחיר לעבודה קבועה, כשהתחלף בעה"ב -

  יב , נא  .............השכרת בגד עם תיקונים, חזרת המזמין -

  חוות דעת בטעות שגרמה ליאוש,  -

  יד , ח  .........  חיובו משום גרמי                                               

  ב, ט , ב  ........  טכנאי זמין לתיקון תקלות, שכיר או קבלן -

  פח  .........................  טכנאי שדורש חפץ בשכרו ולא כסף -

  ו , עג  .....  טכנאי שהחליף חלק במקום לתקן חוט חשמל -

  לא עשה תפקידו כראוי, כששכרו  -

  ה-ג , סו  ..........  מתוך העבודה                                              

  ח  ......  מכשיר מקולקל שהושאר לפירוק, תיקון וזכיה בו -

  יא , נו  ........  מכר או שכירות עבודה תמורת קניית חפץ, -

  פיתוח ויצירה תמורת תשלום,  -

  א, ג , פו  ...........  הנאת אחר ממנה                                         

  ט , נד  ...............................................  צלם באירועים, גדרו -

  ו-ג, ה , מג  .......  קבלת עבודות מהלווה, כתנאי להלואה -

  י , ב  .................  קונה בשבח כלי, בקבלנות ולא בשכירות -

  ח , מא  ..................  שכרו וריבית בוקונה בשבח כלי, גדר  -

  ]המשך[בית דין 



 העיון    מפתח ערכים מורחב  מפתחות  אוצר  

 כרך ב' - פ"ח-מ"טכרך א', סימנים  - מ"ח-'אסימנים 

קלטת

  ]המשך[אומן 

  קונה בשבח כלי, גוי שפיטם בהמה  -

  י , ב  ........................  אם נחשב שותף                                    

  ט , נא  .........  קלדנית, בעלות על העבודה לפני התשלום -

  ו-ה , סו  .......................................  שומר שכר, גדר השכר -

  יד-יג , ה  ...  שימוש לצרכו בחומר של אחר, ע"ד להחזיר -

  ד , נה  ...............................  שכרו כשלא הצליח במלאכתו -

  ה , נט  ..................  שמירה על החפץ לאחר סיום העבודה -

  טז  .......................  תיקון עבור אמו כשמפסיד מפרנסתו  -

  עג  ...............  תיקון שאין בו צורך, כשאינו סיבת התקלה -

  ט-ז , מא  ...............  תשלום מראש בהנחה, חשש ריבית -

  אונאה

  ו-ד , לג  .............................  אין אונאה לקרקעות, הטעם -

  ט , כז  ......................  כשלא הוזכר בחוזהבגודל הקרקע,  -

  י , כז  ....................  בהשכרת דירה, אי דיוק בגודל שטחה -

  יג , לג  .............................  ביטול המקח אחרי שהשתמש -

  ט , נד  ................................................  במחיר עבודת אומן -

  ג-ב , כז  ........................................  במטלטלין ובקרקעות -

  ג , לט  ................................................  במידה משקל ומנין -

  משקלבמידות ומשקלות, ראה  -

  ג , לג  .........................................  במכירת קרקעות ובתים -

  ח , לג  .................  כשהמקח קייםבקרקע, אם יש איסור  -

  ג, ז , לגו,  , כט  .........................בקרקעות, בחצי משוויה -

  ה , כז  .......................  בקרקעות, הטעייה בשטח הקרקע -

  כז  ................  בשטח דירה, כשהמוכר אמר שיותר גדולה -

  ו , ב  ...........................................................  בשכיר ובקבלן -

  יא , לט  ............................................  גדרה וחילוקה מגזל -

  ב , כז...................................  גדרה וחילוקה ממקח טעות -

  ה , כט  ..........  דירה מוחכרת ששוויה עלה אחרי המכירה -

  ד , כז...  החזר על דירה שנמצאה קטנה מכפי שנאמר לו -

  ז , כט  .........................  החזרה אחרי שהות שיראה לתגר -

  ה-ד , כח  .........................  חילוק בין אונאה למום במקח -

  יג , לג י,  -ט , כט  ..................  חילוק דיניה ממקח טעות -

  ז , כז  ...............................  טעות שתות במדידת הקרקע  -

  יותר משתות, כשהקונה הכיר  -

  ט-ח , כז  ............  בשווי האמיתי                                            

  ו , לא  .........................  כששווי המקח נקבע ע"י שמאים -

  ז , כז  .................................................מראה קרקע לחברו -

  קביעת מחיר לא נכון לכמות שנבחרה  -

  יא-י , לט  .................ע"י הקונה                                            

  אונאת דברים

  ח , לג  ....................................................  אונאה בקרקעות -

  ז , לזג,   , לו  .................................  גדרי האיסור וחומרתו -

  לז  ...............  האשמת שוא בגרימת מוות ע"י זריקת נפץ -

  ב , לז  ...............  הפחדה כדי למנוע מעשה שלילי בעתיד -

  ג , לו  ............................................................  טעם האיסור -

  לז  ...........................................  להפריש את חברו מאיסור -

  ט , לז  ..........................................  צער לתלמיד כדי לחנכו -

  אונס

  פשיעהראה גם  -

  ז , ע  ................................  בחפץ שאול, אחרי שהתקלקל -

  ה , מה  ......................  ביום אחרון ובדבר שתלוי באחרים -

  ה , נד  ...........................................  ביטול שכירות מחמתו -

  ו , נג  ..........................  הגדרתו, לגבי שוכר בהמה או חפץ -

  ג , נו  ..............................  הזמין פועל להשקייה וירד גשם -

  ז, ט , סח  ...................................................  החרמה במכס -

  הכנסת עצמו לאונס,  -

  נד  .......................  הלוויה, ביטול ארוע שהוזמן לאותו יום -

  י , נד  ...................  מדינההלווית ענק, אם נחשבת כמכת  -

  יא , סא...........  הפסקת שכירות, בפועל בהובלה ובדירה -

  ו , עא  ...................................................  טעות בשוגג גמור -

  ה , מה  ......................  כמי שלא עשה או אף כמי שעשה  -

  ה , מה  ......................  כניסה לדירה באונס, חיוב שכירות -

  ז , יג  ........  כעין גניבה, בהצלת חפץ שלו המושאל לאחר -

  ט , כב  .................................................  כעין גניבה, שכחה -

  טז , פ  .................................................  מכת מדינה, גדרה -

  י , נד  ..................  מכת מדינה, גדרה לגבי ביטול שכירות -

  ז , נח................................  מכת מדינה, כשבאה ע"י אדם -

  ו , נג ה,  , מה  ...................................  מפני סדר עדיפויות -

  ט , כב  ..............................................................  נזק באונס -

  טו , פ  .............  נזק בבית שכור, כשנעשה מחמת השוכר -

  נג  ..................  עיכוב באונס בהחזרת חפץ שכור, תשלום -

  ח , מט  ..........................  פועל שלא הגיע לעבודה באונס -

  א , מה  .............................................................  פטור אונס -

  ה , מה  ..........................  פתרון שהוכרח מתוך מצב אונס -

  יא-ד, י-ג , כב  .......................................................  שכחה -

  פב  ...................................  בחוזה שכירות, תוקפה אופציה

  מציאה, ראה אוצר



 העיון    מפתח ערכים מורחב  מפתחות  צרוא  

 כרך ב' - פ"ח-מ"טכרך א', סימנים  - מ"ח-'אסימנים 

 קמת

  אורח

  ג , מג  ...........................  בחדר אירוח של מי שלווה ממנו -

  לד  ............................  הזיק ע"י הדלקת נר בדירה שכורה -

  ב , לד  ...............................  הכנסת אורחים בדירה שכורה -

  אחריות

  ה , נה  ...........................................  בשכרבשמירה, תלויה  -

  ט , ד...............  לתיקון חפץ שנקנה, מתן שירות למוצאו -

  יא-ב, י , עח...........  משכיר דירה, על הדירה ותחזוקתה -

  ב , סט  ...........................  על נזקי שליח מחמת השליחות -

  סג  ..................................  שואל, להשבת ההחפץ לבעליו -

  ב , עא  ................................  שוכר, תלויה בקנין השכירות -

  איסור

  ח , לט  .................................  לא יהיה בביתך איפה ואיפה -

  ג-ב , פה  ..............................................  ביתולא תבוא אל  -

  ב , לט  ...................................................  מידות ומשקלות -

  יג-י , פה  ....................  ריבוי בשיעורים, בשבת ובמשכון -

  ח-ז , פה  , ריח הקטרה לע"ז, תלוי בכוונתואיסורי הנאה

  אסמכתא

  ח-ה , מח  ...............  התחייבות לתשלום על מניעת רווח -

  ח , מח  ...............................................  סילוק דינה מראש -

  י , לה..................................................  ערבות על גוף אדם -

  ב , מה  ...................................  קנס על אי עמידה בתנאים -

  ח , מח  ...............................  תנאי ביניהם שאין אסמכתא -

  הצלה מאיסור, ראה אפרושי מאיסורא

  אתרוג, ראה ארבעת המינים

  ז , לב  ........  , זכות ממונית של חבריו ברכוש הארגוןארגון

  לט  ............  , תשלום עליה בקניה לפי משקלאריזת מוצר

  אריס

  ו , נח  ..........................................................  חילוקו מפועל -

  ו , נח  ................  שכרו  כשהושלמה מלאכתו בידי שמים -

  ה , י  .....  , זכיה באוצרות שהטמינו האמורייםישראלארץ 

  נזקי אש, שריפהאש, ראה 

  טו , פז  ...................  , חיובה במצות ביומו תתן שכרואשה

  אשה נשואה

  ה , יד  ...............................................  זכותה וידה לקנינים -

  ז , יב ו,  , ז  ...................................  יאוש מכסף שאבד לה -

  ה , יד  ......  מכירת בעל לאשתו, אם נחשב כקניה לעצמו -

  יד , פז  ...........................  שכירת פועל, איסור הלנת שכר -

  , שריפה ע"י חנוכיהאשו משום חציו

  י , לד............  שהונחה ברשלנות                                           

  טז , פז  .......  , תשלום שכר שכיר בכרטיס אשראיאשראי

  ו-ג , פח  ................................  , דין שכירות פועלים בואתנן

  אתרוג

  י , עב  .............................נזק לעץ אתרוגים, חישוב הנזק -

  ט , טו  ...................  למצוהנמצא לאחר יאוש, שימוש בו  -

  ה , כה  ............................................................  קנין כסף בו -

  שילם חלק ממחירו ובינתיים  -

  ה , כה  ...........  נתנו המוכר לאחר                                           

  ב

  בגד

  יב , נא  ...  השכרה לאירועים, ביטול לאחר מדידה ותיקון -

  יב  .......................  כסף שנמצא בכיס בזמן מדידה בחנות -

  נזקי בהמה , ראהבהמה

  , חיוב על קריעתו כשעי"ז בול נדיר

  ה, ט-ב , עו  .......  התייקר הנותר                                            

  נזקי בור , ראהבור

  הלנת שכר, ראה ביומו תתן שכרו

  ביזה

  כיבוש מלחמהראה גם  -

  יא , ו  ............................  בזמן מלחמה, שלא ע"י המלכות -

  ט , ו  ...............  ע"י חיילי המלכות, אם נחשב זוטו של ים -

  ביטוח

  יב , יא.................  ביטוח חיים, לגוי הקונה במכירת חמץ -

  

  הגדרת הפיצוי, תשלום חדש  -

  יב , כג  ..................  ולא תמורה לחפץ                                    

  הגדרת התשלום, דמי החפץ  -

  ט , סא יב, ,כג......  או עיסקה חדשה                                    

  החזרת כסף שנגבה שלא כדין,  -

  ט , מב  .....................  בתוספת ריבית                                    

  ט , סא  ...  משאית הובלה, אם נחשב שהמוביל לא ניזוק -

  ג , מח  .........................  סוכן שגרם ללקוח הפסד פיצויים -

  על חפץ פקדון, תביעה מהמפקיד  -

  י-ו, ט , כג  .......................  להשתתף                                     
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קמאת

  ]המשך[ביטוח 

  על נזק שארע לילד בגן, תשלום  -

  לה  ......................  השתתפות עצמית                                    

  נם, יעל תכשיט שניתן לשמירה בח -

  כג  ...........................  תשלום למפקיד                                    

  א , כג  .......  פיצוי על גניבת חפץ חברו שהיה שמור אצלו -

  ב , טז  ......  רופא שאמד נזק בסכום גבוה, כשיפוטר עי"ז -

  אומן, מחוסר אמנה, שכירות פועלים, ראה ביטול הזמנה

  מניעת רווח, פרנסה, ראה ביטול מלאכה

  ביטול מקח

  מקח טעות, מי שפרעראה גם  -

  יג , לג  ...................................................  אחרי שהשתמש -

  ג, ז , לג  .....................................  במכירת קרקעות ובתים -

  לא  ...........................  במכרז שהשתתף בו קונה פיקטיבי -

  מב  ..................................  החזר התשלום בתוספת ריבית -

  ד-ג , נב  ........................................  ממנו ללא סיבהחזרה  -

  יב , לג  ................  כשבינתיים הוטל מס כבד על הסחורה -

  ג , נד  .........................................  מי שפרע ומחוסר אמנה -

  ד , מה  ................................................  מפני הפרת החוזה -

  יא , לג  ...........  מקח שנעשה במחיר שלפני ההתייקרות -

  יא , לג  ...................  ע"י המוכר, מפני עילוי בחפץ הנמכר -

  כו  ..................  קנייה במכונה, ביטול לאחר הכנסת הכסף -

  לחברובין אדם 

  ו , לו  ........................................  גרימת איבוד ממון לחברו -

  יג , פז  .......................  השתדלות להתחייב במצוות חסד -

  ב , נב  .......................  זכות לתרעומת במקרים מסויימים -

  יח  ...............................  מניעת סבל מחברו ע"י סבל עצמי -

  בית דין

  טענהראה גם  -

  ח-ה , לב  .............................  דיון על פחות משוה פרוטה -

  ה-ד , מ  ......................................  הוצאת ריבית מהמלוה -

  ב , לב  ...............................  תביעההצלה מעושק, רק ע"י  -

  ד-ג , ח  ........  טעות בחיוב ממון, דין יאוש אחרי ששילם -

  ו , י  ..............  טענינן ליורש, מציאה שלא ידע על קיומה  -

  ב , לב  ............................................  כוחם בתביעה ייצוגית -

  בית הכנסת

  יב , סב  .......  גבאי,  כיבד בהגבהת ס"ת וגרם לנקע בכתף -

  יג , לא  ...  מכירת עליות, העלאת המחיר ע"י ב' שליחים  -

  מכירת עליות, העלאת מחיר  -

  יב-ט , לא  ...............  בהצעה פיקטיבית                               

  י , לא  ....................................  מכירת עליות, מקח או נדר -

  יא , לו  ..................  עליה שנמכרה, מכירתה לאחר ביותר -

  בית מלון

  נב  ...................................................  ביטול שכירות לנופש -

  יב , כט  ..............................מכירת זכות השכרת החדרים -

  הלנת שכר, ראה בל תלין

  בניה

  יא-ז , פד  ................  באזור דירת נופש, ביטול השכירות -

  ב , פד  ..............................................  בתוך דירה מושכרת -

  ח , מו....  הוספה שלא סוכמה מראש עם הקבלן, מחירה -

  יט..................................  היתר בניה, שכן המסרב לחתום -

  י , יט  ........................  התנגדות שכנים מפני רעש ולכלוך -

  עו  ..................  חפירה בחצר חברו שהתבררה כתועלתית -

  י....................  רהכסף מוטמן שנמצא בזמן שיפוצים בדי -

  פד  .....................................................  מעל דירה מושכרת -

  י , יט  ....  נזק וצער לשכנים, המנעות מחתימה משום כך -

  בנק

  טו , מז  ................................  ערבות בנקאית, אם מותרת -

  צ'ק, ראה ערכו -

  לב  ................................  תביעה ייצוגית על עיגול אגורות -

  בעלות

  ח , מא  .........................................  אומן, על כלי שהשביח -

  ז , מב  ..........................................................  בחברה בע"מ -

  ח , י........................  הכרעה עפ"י כיתוב וסימן שעל הכלי -

  ב , יז  .................................................  העברתה ע"י הפקר -

  ד , כד..................................  חזקת בעלות, דיניה ותנאיה -

  י , ב  .................................  לאומן, ע"י שקונה בשבח הכלי -

  יא , ה  ...........  לכם, חילוק בין פסול הגוף לפסול במעשה -

  יב-י , עח.....................משכיר, חיובו לתחזק את הדירה -

  ב , י  .......................על דירה שכורה, מי נקרא בעל החצר -

  ב , פו  .....................................................  על חכמה ויצירה -

  ט , יא  .....................................  המשועבד לחובועל חמץ  -

  ה , יא  ..............................  על חמץ של גר שהתגיר בפסח -

  ב , יא  ...............................  על חמץ שנמכר במכירת חמץ -

  ב , יז  ........................................................  על חפץ מופקר -

  ג , פו  ..................................  על יצירה שהוזמנה בתשלום -

  י...................................  על מטמון שנמצא בדירה שכורה -
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  ט , נא  ..  על מלאכה שהוזמנה אצל אומן, לפני התשלום -

  ו-ה , י  ..............................  על קיומועל ממון שאינו יודע  -

  ג , כד  ............  על מקום חניה, מחמת שימוש לאורך זמן -

  ו , כא  ....................................  על נכס שנגבה תמורת חוב -

  ו  .......................................  על ספר תורה שניצל מהשואה -

  פו  ......................  על פונקציות מחשב שפותחו בתשלום -

  ה-ד , יג  .................................  על רכוש שהוצל משריפה -

  ב, ד , ד  ..........................................  על שטר חוב שנמצא -

  י , ה  ................................................  על שמן של נר חנוכה -

  ז , לב  ................  ארגון משותף, זכות חברי הארגוןרכוש  -

  ב , ו  ...............................................................  רשות הפקר -

  שמירה בבעלים, ראה בעליו עמו

  ברי ושמא

  ה-ד , א  .................................................  בין חנווני ללקוח -

  ב , פג  .....................  ברי וברי, נתן צ'ק וטוען שכבר שילם -

  ח , סג  ........................................  גדרו, חלוק מספק וודאי -

  ז , סג  ......................................  טענה בבטחון כמעט מלא -

  יב , כח  .................................  ספק מחילה על מקח טעות -

  ב , סג  ...........................  שמא ושמא, על מי להביא ראיה -

  ח , סג  .......  שמא לנתבע, אם חיובו תלוי בטענת התובע -

  ו-ד , סג  ........................................  שמא, בהחזרת שומר -

  ברירה

  יב , ה  .................................................  אין ברירה, הגדרתו -

  י , כו  .....................................................................  בקנינים -

  יא , ה  ....................................................  בתערובת, כלליה -

  יב-יא , ה  .............  שמן גזול שהתערב בכשר, הדלקה בו -

  מילה, ראה ברית מילה

  בת

  ירושת הבתראה גם  -

  ז-ה , יב  .......................  כסף אביה שאבד ממנה, זכיה בו -

  ג, ה , יט  ............  כפיית בת יורשת לחתום על כתב ויתור -

  נערה הסמוכה על שולחן אביה, יאוש  -

  ו , ז  ......................  מכסף שאיבדה                                         

  ג

  גביית חוב

  משכון, פרעון חוב הלואה,ראה גם  -

  כא  ..........  החזרתו לאחר שיפוץ והתייקרותבית שנגבה,  -

  ד-א , כא  ..............  חפצים שנגבו תמורת החוב, פדייתם -

  ח , יא..................  ממטלטלין, הטעם שאינם משועבדים -

  יא-י , יא  ..............................  ממטלטלין, תקנת הגאונים -

  ז , כא  ...............  נכסים, החזר הוצאות השקעה כשפודה -

  תקנת שומא הדרנכסים, ראה גם  -

  ו , כא  ...........................  קרקע שנגבתה ונפדתה, קנין בה -

  אדם, ראה גוף האדם

  הגרלה, ראה גורל

  גזל

  אונאה, גנב, גניבהראה גם  -

  י , לז  ..............................................................  בדרך שחוק -

  יא , ו  ..................................  במלחמה, דין כיבוש מלחמה -

  יב-ח , עא  ..........................  בשוגג, תשלום על השימוש -

  ה, י , סח  .................................................  הברחה מהמכס -

  ב , פו  ........................................................  העתקת חכמה -

  ט , לז  ..................................................  כדי לצער ולהחזיר -

  ט , לז  ......................................  לזמן קצר, כדי ללמד לקח -

  לקיחת חפץ חברו על דעת להחזיר  -

  יד-יג , ה...............  אחר מיד                                                  

  ב , פה  ................................................  לקיחת משכון בכח -

  ב , לט  ....................................  מכירה במשקל שאינו נכון -

  יא , עא  ........................................................  סוגי הגזלנים -

  ד, ט , לב  ..........................................  פחות משוה פרוטה -

  יג , לב  ...............  קבוצתי, כשכל אחד לקח פחות משו"פ -

  ח , ס  ...............................................  שמסר לשואל שואל -

  שימוש בחפץ חברו ללא רשות,  -

  יב-ח , עא  ..........תביעת תשלום                                          

  יד-יג , ה................  שימוש בממון חברו, כשאינו מקפיד -

  ו, טז , ה  .....שינוי מעשה, בהדלקת נר חנוכה בשמן גזול -

  ז-ו , ה  ...  שינוי קונה, ע"י איסור הנאה במוקצה למצותו -

  טו-י, יג-ד , ה  ...............  שמן גזול, הדלקת נר חנוכה בו -

  ד , לו................................................  , גניבת דעתוגזל הגוי

  גט

  ב, ה , נז  ............  ביטול שליחות לנתינתו באופן חד צדדי -

  יב , עט  .....  סירוב האשה לקיים תנאי שנעשה בגירושין -

  עה  .........  בחצר שכורה, תשלום לשוכר על הקמתה  גינה

  מז  ...........  חתימת ערבות להלואה, תמורת תשלום גמ"ח
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  גנב

  ו , לז........................  הסרטתו במקום להפרישו מהחטא -

  יב , עד  ..........................  חטף תיק ומצא בו פצצה, חיובו -

  גניבה

  אונאה, גזל, חפץ גנובראה גם  -

  ט , לז  .................................................................  כדי לחנך -

  ט , לז  ..........................................  כדי לצער ולהחזיר מיד -

  ג , לח  ...................  מחשב, השבת ערכו אחרי כמה שנים -

  ד , פו  ...........................  שימוש בפרסומת של עסק אחר -

  גניבת דעת

  שקררמאות, ראה גם  -

  ח , לג  ....................................................  אונאה בקרקעות -

  ד , לו  ...........................................................................  בגוי -

  ד , לו  .............................................  גדרי האיסור וחומרתו -

  יב-ט , ג  .......  הטעיית פועל קבלן המוסיף תנאי באמצע -

  ח , לז  ..............................................  כדי להפריש מאיסור -

  ד , לו  ................................  שורש האיסור, גניבה או שקר -

  תיווך לקניית עליה תוך לקיחת  -

  יא , לו  .....................  לעצמוההפרש                                      

  גר

  ד , יא  ........................דין קנין שנעשה עימו לפני הגירות -

  התגייר בפסח, לאחר שמכרו לו  -

  ה-ג , יא..................  במכירת חמץ                                        

  ו , יא  ...................................................  ירושה מאביו הגוי -

  ג, ו, יב , יא  .......................  ירושת אביו הגוי, חמץ בפסח -

  גרמא

  מניעת רווחביטול הכנסה, ראה  -

  ח , נד  ....................  ביטול שכירות פועל, כשלא היה קנין -

  הפסד ע"י עסק מתחרה שמשתמש  -

  ט , פו  .........................  בהמצאותיו                                        

  ח, י , נג  ...................................  מבטל כיסו של חברו, דינו -

  ט , מט  ..............................  נהג שאיחר וגרם מניעת רווח -

  נזק לחלק מהחפץ שעל ידו צריך  -

  ה , עב  ................  להחליף את כולו                                        

  נזק לפריט מתוך מכלול, כשמוריד  -

  יא , לד  ..................  את ערך השאר                                       

  יא , לד  ...............................  נזק עקיף בנוסף לנזק הישיר -

  ג , מח  .............  סוכן ביטוח שגרם ללקוח הפסד פיצויים -

  ג , מח  ................................  רסופר שטעה בכתיבת השט -

  ח , לה  ...............................  פשיעה בשמירה שגרמה נזק -

  ט-ז , נג  ......................................  שוכר שלא החזיר בזמן -

  דיני שמים ראה גם -

  גרמי

  יב , נא  .....  בגד שהוזמן להשכרה, ביטול לאחר תיקונים -

  ד , כב  .........  בגד שהתכבס עם כסף של חברו שנשכח בו -

  ד , מח  .............................................  ביטול הזמנת עבודה -

  ח , נד  .....................  ביטול שכירות פועל כשלא היה קנין -

  ח , סח  ....................................................................  בשוגג -

  ז , נג  ............................................................  בשוגג, חיובו -

  יב , סב.....  גבאי שכיבד בהגבהת ס"ת וגרם לנקע בכתף -

  יב , מט  ......................................................  גרמי של גרמי -

  ח , סח  .....................................  הברחת נכסי חברו במכס -

  ט , סב  ........  העמיס על סבל מטען במשקל עודף וניזוק -

  יב , מט  ..............................................  הפסד טיסה לחברו -

  יד , ח  .....................  חוות דעת מקצועית שגרמה ליאוש -

  יב , סב.......  דינר לשולחני, החיוב דוקא במומחהמראה  -

  ב , עג  ..............  מראה דינר לשולחני, החיוב דוקא בשכר -

  ב , עג  ....................................  מראה דינר לשולחני, חיובו -

  עבודה שהוזמנה אצל אומן,  -

  ה, ח-ד , נא  ...........  חזרת המזמין                                        

  י-ו , נא  ............עורך שלא הכניס חומר של כתב מסויים -

  ב , עג  יד, , ח  ................................  עצה רעה ע"י מומחה -

  י , עג  .....................................  עצה רעה ע"י מומחה, גדרו -

  עצה רעה שניתנה ע"י מי  -

  יב , סב........  שאינו מומחה, פטורו                                        

  ד, ח , מט  ................  פועל שלא הגיע לעבודה ונגרם נזק -

  יא , סב  ....פועל שנפל מסולם רעוע, חיוב המעביד בנזק -

  ט , סב  .................................  פטור מד' תשלומים, הטעם -

  ט-ז , נג  ......................................  שוכר שלא החזיר בזמן -

  ד
  יב , ג  ..................................................  , הגדרתודבר האבד

  דבר שאין גופו ממון

  ח , סז  ......................................................................  דרכון -

  ח , סז  ..........................................................  תעודת זהות -

  ב , יז  .................................  , הפקר בודבר שאינו ברשותו

  ב , ג  ...............................  , התחייבות בודבר שאינו קצוב
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  דבר שלא בא לעולם

  ו , סה  ................................  מחילה על פיצויים עתידיים   -

  יא , כו  ..................................................................  הגדרתו -

  ב , יז  ...................................................................  הפקר בו -

  ו , כ  ..................................................  הקנאת כפל לשומר -

  ב , ג  ..............................................................התחייבות בו -

  י , נו  .....................................................  התחייבות למוכרו -

  יב , כט  ........................  זכות בהשכרה עתידית, מכירתה -

  יא , כו  .............................................  חפץ שצריך להרכיבו -

  יא , כו  .......................................  כוס קפה במכונת שתיה -

  ב , ג  ................................................................  סילוק ממנו -

  יב , כט  .......................................................  שיורו במכירה -

  , אם נחשב שהגיע בטלפוןדיבור 

  ד , סד  ..................  למקום בעצמו                                          

  גרמי, ראה דינא דגרמי

  דינא דמלכותא

  חוקראה גם  -

  ג , יט  .....................................  בדבר הנוגד את דין התורה -

  ה, י , סח  .................................................  הברחה מהמכס -

  יג, טו , ו  ....................................  השבת ממון לאחר יאוש -

  טו , ו  .......................  כוחו לחייב בהנהגת לפנים משוה"ד -

  דיני שמים

  יב , ב  ..................................  חזרת פועל באמצע העבודה -

  לצאת ידי שמים, חיוב משלח  -

  טו , סט  ........  על נזקי השליח                                                

  טו , סט  ...................  שליח שנהרג בדרך, כפרת המשלח  -

  לפנים משורת הדיןראה גם  -

  דירה

  ו , לד  ......................................................  אם דינה כקרקע -

  ב-א , כט  ....................ביאור המושג ודיניובדמי מפתח,  -

  עז  .........  בתיווך שלא התאימה, קנייה אח"כ לצורך אחר -

  ט , עב  ............................  הערכת נזקה כשנשבר בה חלון -

  א , כט  ...............................................  חכירה בדמי מפתח -

  ד , כט  ..........  חכירתה בדמי מפתח, הפסקת שימוש בה -

  כניסה ללא רשות, ראה ערכו  -

  מוחכרת בדמי מפתח ללא שימוש,  -

  כט  ..............  ביטול מכירתה                                                   

  כא  .......  נגבתה בחוב, החזרתה לאחר שיפוץ והתייקרות -

  נזק לאריחים בודדים, חיוב המזיק  -

  יא , לד................  בהחלפת הכל                                            

  כז  ................  פחות גדולה מהמידע שמסר המוכר, החזר -

  מה  ..............  לדירה שנקנתה, לפני הזמן שסוכם פלישה -

  א, ח , פב...............  קניית דירה מושכרת, זכויות השוכר -

  ד , כה  .......  קנייתה, ביטול העיסקה לאחר חתימת חוזה -

  קנייתה, ביטול העיסקה לאחר  -

  כה  ...............  ששילם דמי קדימה                                          

  שכירות דירהשכורה, ראה  -

  שליח למכירת דירה, קנה בעצמו  -

  יד  .....................  כדי למכור ביותר                                          

  קנין, ראה דעת מקנה

  דר בחצר חברו

  ז , מה  ..............................  אחרי שבעה"ב הורה לו לצאת -

  ח , נג  ........................................................................  חיובו -

  ח , מה  ...........................  כשהוציא את בעה"ב בעל כרחו -

  ג , מג  .......................................................  מלוה אצל לווה -

  דרכון

  ח , סז  ..............................................  אם נחשב גופו ממון -

  ז , עב  ....................................................  חיוב המזיק אותו -

  ה
  לז  ................  בגרימת מוות ע"י זריקת נפץ האשמת שוא

  הגרלה

  ה , ד............................  זכיה בכרטיס שהושלך ע"י בעליו -

  יג-יב , ל  ....  טענת שותפות לאחר שהתברר שחברו זכה -

  ה , לא  ........................  פסילתה כשנמצאו מספרים זהים -

  ל  .......................  שותפות בכרטיסים, הצהרה על ביטולה -

  הובלה

  נ  ................  נזק שנגרם מפני ביטול ההובלהבהתנדבות,  -

  ב, י , סא  .......  ההתחייבות תלויה בנוסח הסיכום ביניהם -

  ח , סא  ..................  החלפת סחורה אחרת ממה שסיכמו -

  נה...................  חלק מהספרים שהתחייב להעביר, שכרו -

  סג  .............  חפץ שאול שנפגם בהובלה, ספק מי אחראי -

  י , עד  ..  ללא הזמנה בתכנון לגנוב חלק מהסחורה, שכרו -

  ט , עד.........  שכרו כשחלק מהמטען ניזוק ללא שמירה, -

  ז-א , סב  ..........  סבל, הוספת משקל חריג מכפי שסוכם -

  יא , סג.....  ע"י שואל, פטור על נזק מצד תקנת הסבלים -

  יב , סא  ...  עיקר השכירות כלפי הרכב או כלפי הפועלים -

  סא  .................  תשלום עליה כשהרכב נשרף עם תכולתו -



 העיון    מפתח ערכים מורחב  מפתחות  אוצר  

 כרך ב' - פ"ח-מ"טכרך א', סימנים  - מ"ח-'אסימנים 

קמהת

  , לקוח שטוען על הודאה במקצת

  ד , א  ...............  הגזמה בחשבון                                              

  , התקשר לשותפו הודאת בעל דין

  יג-יב , ל  ........  לבשר על זכייתם                                           

  הודעה

  יד , כט  .........  למוכר, על זכותו לחזור משום מקח טעות -

  יג , ב  .................................למעביד, על התפטרות צפויה -

  נז  .........................  בתא קוליעל ביטול עבודה, השארתה  -

  א, ו , נז  ...........  על הפסקת עבודה, כשלא הגיעה ליעדה -

  ב, ז , כח  ..............  על מקח טעות, הודעה מיידית למוכר -

  יא , כח  ..................  על מקח טעות, נוסח ההודעה למוכר -

  מחיר, ראה הוזלה

  המוציא מחברו, ראה הוצאה מחברו

  אומן, פועל, שכירות פועלים, ראה הזמנת עבודה

  החלפת חפצים

  יד-יג , ה  ....................  ציבורי, שימוש בשל חברובמקום  -

  יג , ה  ...............................................  בשעת הקניה בחנות -

  לפנים משורת הדין, ראה הטוב והישר

  ריבית, ראה היתר עיסקא

  ה , לז  ........................  , כדי להציל את חברו מאיסורהכאה

  אורח, ראה הכנסת אורחים

  אונס, ראה הכנסת עצמו לאונס

  סכנה, ראה הכנסת עצמו לסכנה

  ז-ה , לט  ......................................  , חיובההכרעה במשקל

  משקלהכרעה במשקל, ראה גם 

  הלואה

  גביית חוב, ערב, פרעון חובראה גם   -

  ברי ושמא, טענהאיני יודע אם פרעתיך, ראה  -

  ו , מ  ...........................  ביטולה כאשר מסרב לשלם ריבית -

  ב , מב  .......  בצורה שיכולה להתפרש כמכירה, ריבית בה -

  ו , ד  ........................................................  בשטר, יאוש בה -

  מ  ............................................  בשכר, לאחר שכבר שולם -

  ב , מא  .............................................  המתנת מעות במקח -

  ז , סה.........................................................  התיישנות בה -

  ה-ג , לח  ......................  חפץ, הגדרתה לפי כמות או ערך -

  יג , פז  .................................  כדי לשלם שכר שכיר בזמנו -

  לח  ................  מזון שהתייקר, השבה לפי מחיר או כמות -

  ספק אם פרע, פרעון ליורש  -

  ח , סג  .............  שאינו יודע על החוב                                     

  ריבית, ראה ערכו -

  יב , מז  ......................................  תשלום על ארגון הלואה -

  הלכה

  ו-ד , סה  ..............  חוק פיצויים לעובד, התאמתו להלכה -

  ה , יג  .......  חפץ שאבוד מבחינה הלכתית, זוטו של ים בו -

  ה , נא  ....................  חשיבות הגדרת עבודת בעל מלאכה -

  הלנת שכר

  ד , פז  ...........................  איסור על המעביד או זכות ממון -

  יב , פז  ...................................  אם תלויה בתביעת הפועל -

  טו , פז  .......  שכרו, אם נחשבת שהזמן גרמאביומו תתן  -

  טז , פז  ..........  ביומו תתן שכרו, ע"י כרטיס אשראי וצ'ק -

  ח , סה  ...............................................................  בפיצויים -

  ד-ג , פז.....................................  גדרה, איסור או ממונות -

  יג , פז  .........................................  הלואה כדי לשלם בזמן -

  יא-י , פז  ..................  הפסד ממון והוצאת כל ממונו לכך -

  י, יג-ט , פז  ..........................  כשאין למעביד כסף לשלם -

  יד , פז  ...............................................  שליחכשנשכר ע"י  -

  ד , פז  ....................................................  ליורש של הפועל -

  ט , נא  ............................  לסופר, על כתיבת כתובת אשה -

  ה , פז..............................................................  לפועל קטן -

  ח , פז  ........................................................לפועלת קטנה -

  פז  .................  לשמרטפית בלילה, כשאין לו במה לשלם -

  י , פז  ............................................  מכירת חפץ כדי לשלם -

  א , פז  .............................................  מצות התשלום בזמן -

  ג-ב , פז.............................................  שכיר שעות בלילה -

  ז-ד, ו , פז  ...................  שכרו תנאי עם הפועל להלין את -

  המוציא מחברו

  ג , סג  .............  הוצאה מספק, משנים שאחד מהם הזיק -

  ו-ה , א  ...............חזקת ממון כנגד חזקת חיוב ושליחות -

  ו-ה , א  .......................................................  חנווני מלקוח -

  ד , מו  ................  כשהספק נוצר מחמת אי סיכום מראש -

  ד , מו  .........................  מנהג בתשלום מבטל דין המוציא -

  ו-ג , מו  ................  פועל הדורש שכר גבוה, כשלא סוכם  -

  ח , מו..........  קבלן שדורש על הוספות שמחוץ לתוכנית -

  ח , כה  ...............................  קבלת מי שפרע בביטול מקח -

  צ'ק, ראה המחאה
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 קמות

  הנאה

  איסורי הנאה, ראה ערכו -

  דר בחצר חברו, ראה ערכו -

  ה, ז , פו  ............................  המקיף את חברו מג' רוחותיו -

  ט , י  .............  טובת הנאה בירושת ממון המיועד להקדש -

  מג  ....................................  ריביתטובת הנאה למלוה, דין  -

  ב , מג  .....................................  טובת הנאה, גדרה וזכותה -

  לוחות הדפסה שהוזמנו ע"י חברו,  -

  ג, ח , פו  .............  שימוש בהם                                               

  ט-ח , מג  ........................  למשאיל, פטור השואל מאונס -

  ח , נג......................................  מגורים בחצר חברו, חיובו  -

  ט-ה , פו  ..............................  מממון חברו, תשלום על כך -

  ג , נ  .....................................................  לאדם חשובנתינה  -

  א, ג , פו  .......  עבודת פיתוח בתשלום, הנאת אחר ממנה -

  רווח מפקדון של חברו, קבלת  -

  ד-ב , כג  ............  ביטוח תמורתו                                           

  יב-ח , עא  .............  שימוש בחפץ חברו בשוגג,  תשלום -

  יב , נה  ................  תשלום לפועל קבלן על עבודה חלקית -

  י , פד  ...  בדירה שכורה במקח טעות תשלום על שימוש -

  י-ט , עד  .................  תשלום על תועלת כשהביא גם נזק -

  מנהל, מוסד, ראה הנהלה

  מחיר, ראה הנחה

  התחייבות, ראה הסכם

  הסכמה

  שכירות פועליםחזרה מהסכמה לעבוד, ראה  -

  יא , נ  ......................................................  לשמור, חזרה בו -

  הסעה

  הובלהראה גם  -

  ד , נח  .........  ביטול ההזמנה מפני שהסתדר בדרך אחרת -

  ג , ב  ..............  בשעה מסויימת, דין הנהג כקבלן או שכיר -

  הובלה, ראה ערכו -

  ב , לז  ...............  טרמפ מסוכן, הפחדת הנוסע כדי לחנכו -

  מט  .........  לשדה תעופה, איחר וגרם נזק בהפסד הטיסה -

  יב , סא  ..........  שכירתה, כשכירות רכב או שכירות פועל -

  צילום, ראה הסרטה

  סכנה, ראה הסתכנות

  הערכה

  התייקרותראה גם  -

  ג , עב  ....................  דיסק שיעורי תורה, שוויו אצל היצרן -

  ו , לח  ......................  הגדרת חפץ, לפי שימוש ולפי מחיר -

  ז-ה , כז  .....  הערכת שטח לא מדוייקת, אונאה במכירתו -

  ט , עב  .................................................  חלון דירה שנשבר -

  ה , עב  ..................  חלקי חילוף במכשיר, כשאין להשיגם -

  ח-ז , עב  .......  חפץ בעל ערך  אישי או רגשי, חיוב בנזקו -

  ז , עב  .........................................  לו מחיר שוקחפץ שאין  -

  ג , לח  ..........  חפץ שנגנב או הוזק, תשלום לאחר שהוזל -

  ו , עב  ...................................................  לפי המקום והזמן -

  מחיר שהתברר אחרי מכירה,  -

  ז , כט  ................  יותר משיראה לתגר                                   

  ו-ה , סב  ............................  מטען חורג לנשיאה ע"י אדם -

  י , כז  ..........  מסר לשוכר נתון שטח לא מדוייק וגרם נזק -

  ז , עב  .................................................  משקפיים שנשברו -

  נזק לאריח בודד שאין להשיגו וצריך  -

  יא , לד.........................  להחליף הכל                                     

  ו , עב  ............  נזק לכוס קפה בבית מלון, קביעת המחיר -

  ט , עו  .......  נזק עפ"י המחיר בשוק, אינו תלוי בזמן הדיון -

  ז-ו , עו  .................................  נזק, כשיצאה ממנו תועלת -

  ז-ו , עו  .........................  הוצאות שנחסכו ע"י הנזק ניכוי -

  ב , עב  ............  סחורה בחנות, שוויה לפי קניה או מכירה -

  פריט המהווה חלק מדבר שלם,  -

  ה , עב יא, , לד  ...........  הערכת שוויו                                    

  יא , לד....  פריט המהווה חלק מדבר שלם, הערכת שוויו -

  ו , לג  ........................  קרקעות, ללא יחס למחיר האמיתי -

  סד  ................  שווי חפץ ועבודה התלויים במנהג המקום -

  ד-ג , עב  ........................................  שווי מוצר אצל היצרן -

  עו  ..............  שינוי בהערכת הנזק, בין זמנו לבין זמן הדיון -

  ז-ו , לא  .................  שמאות חפץ, טענת אונאה בקנייתו -

  עב  .............................................................  שמאות נזקים -

  ח , מד  .......................................................  בריבית הערמה

  גניבת דעת, רמאות, ראה הערמה

  מניעת רווח, ראה הפסד הכנסה

  מט  ..............  , הפסד טיסה מפני איחור המסיעהפסד זמן

  הפסד ממון

  פרנסהראה גם  -

  טז  ...............  אבידתו ואבידת חברו וכיבוד אב, מה קודם -

  ח, י , נג  .............  הפסד הכנסה, דין מבטל כיסו של חברו -

  יא-ב, י , טז  ...........................  כדי להציל את ממון חברו -
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  ]המשך[הפסד ממון 

  יא-י , פז  ............................  כדי לשלם שכר שכיר בזמנו -

  יא , פז  .......................  מאיסור, כשיש תיקון אחרלהנצל  -

  ח-ד , טז  ...........................................  לצורך כיבוד הורים -

  ב , נח  ....  שהשביתה עבודת פועל, שכרו הפסקת חשמל

  הפקר

  זוטו של ים ראה גם   -

  ד , ט  ............................................................  אבידה מדעת -

  ב , ו  ........................................  אם הוא רשות בפני עצמה -

  ב , יז  ...................  בדבר שלא בא לעולם ושאינו ברשותו -

  יג , ח  .....................................  בחפץ הנמצא רשות שומר -

  ה, יג , ח  ........................................................  בטעות, דינו -

  י-ט , ט  ..........................................  בשבת, הפקרה וזכיה -

  ב, ה , יז  .....................................................................  גדרו -

  יג , ח  ...............................................  גדרו וחילוקו מיאוש  -

  ה, י-ג , יז  ............................................  הגבלת הזוכים בו -

  ב , יז  ....................................  הגדרת הקנין שע"י ההפקר -

  ב , ו  ......................................................................  הגדרתו -

  ו-ה , יז  ..............................................  הסתלקות מהחפץ -

  ב , יז  ................................  חזרת המפקיר וביטול ההפקר -

  ה, ז-ג , יז  ................................................................  חלקי -

  ו , יז  ......................  חמץ, על מנת לזכות בו לאחר הפסח -

  יז  ...................  חפץ שהופקר בתנאי שלא ילקח לשריפה -

  ב , יז  ..............................יורשי המפקיר, אם ירשו החפץ -

  ו , יז  ...............................................................  לזמן מוגבל -

  ד , יא  ................  ממון גר שקנה מישראל לפני שהתגייר -

  יב , פא  ..........................................................  מקום שכור -

  א , יז  .................................................................  מקור דינו -

  ב , יז  ...............................................................  נדר או קנין -

  יג , כט  ....  עצמם והמקבל לא זכהנותן או מוכר שסילקו  -

  ב , יז  ..................................................................על ידי גוי -

  ב , ו  ...............................................................  על ידי יאוש -

  ה , ד  .....................................................  שטר חוב, זכיה בו -

  ז , יז  ...............................  שיור פירות לעצמו לזמן מוגבל -

  ט , יז  .....................................................  שליחות להפקיר -

  יא-ח , יז  ...................................................  תנאי ושיור בו -

  א  ......................  על שעות עבודה, נאמנות העובד הצהרה

  הצלה מאיסור

  ה , לז  .....................................  הכאה כדי להציל מאיסור  -

  ה , לז  ..............  הפרשה מאיסור בשעת מעשה, ע"י צער -

  ו , לז  ............................השהייתה כדי ללמדו לקח להבא -

  ח , לז  ........................................  על ידי גניבת דעת ושקר -

  לז  .....................................................  על ידי הפחדה וצער -

  ד , לז  .................................  תוכחה, גדרי המצוה וחובתה -

  הצלת ממון, ראה הצלה מנזק

  הצלת ממון

  זוטו של יםראה גם  -

  ט , יג  .......................................  אם נחשב כשומר אבידה -

  ט  ...............................  בטעות, כשהתכוון להציל את שלו -

  יד , ט  ...........................................................  בשבת, שכרו -

  ג , יג  ......................................  הזיק בטעות לחפץ שהציל -

  ב , יג  ...................................  הסתכנות לצורך זה, איסורה -

  ז , פו  ...................................  יחד עם הצלת ממונו הפרטי -

  ב , טז  ...................................................  כשמפסיד לעצמו -

  ג-ב , ט  ........................  כשנעזב ע"י בעליו, זכיית המציל -

  יג , ט  ........................  מבריח ארי מהכסי חברו, גדרי הדין -

  ד , יג  ...........................  מעלה בחפץ המקורי על פני דמיו -

  ב, ח , יט  ..........................................  מצות השבת אבידה -

  טז  .......................  סדר עדיפויות, כנגד פרנסה וכיבוד אב -

  ז-ו , יג  ................  שאול ע"י המשאיל, אם חוזר לרשותו -

  יב , ט  ..............................................שכר המציל, תביעתו -

  ב , יח  .........................................  שלו קודם לשל כל אדם -

  ח , יט..........................................  תשלום על הצלה מנזק -

  הצלת נפשות

  יב , עד  ...............  בתוכו פצצה מתקתקת גנב תיק ומצא -

  יח , יח  ...................................  החייאה, קדימה בין חולים -

  יד-ד, יא , יח  ..............................................  חייך קודמים -

  יט , יח  ...............................  חייך קודמים, חובה או רשות -

  טו , יח  ....................  לחיי שעה, על חשבון חיי שעה שלו -

  יח  ..............................  נתינת נעליו לחברו כדי שלא יפצע -

  כ , יח  ...............................ע"י מחזיק בחפץ שאינו בעליו -

  יח-יז , יח  ......  להציל אחד מתוך שניםעדיפות, כשניתן  -

  טז , יח  .......................................  על חשבון חיי שעה שלו -

  הקדש

  ט , י  ......................  בממון ירושה, הכרעה באופן חלוקתו -

  כלי עם כיתוב של הקדש,  -

  ח-ז , י  ...........  אם מחייב את תכולתו                                   



 העיון    מפתח ערכים מורחב  מפתחות  צרוא  

 כרך ב' - פ"ח-מ"טכרך א', סימנים  - מ"ח-'אסימנים 

 קמחת

  השאלה

  שמירהראה גם  -

  ג , ע  .......................................  אחריותו בדרך הלוך וחזור -

  ח-ד, ו-ג , סט  ...............  האדם, אם יש בה חיוביםבגוף  -

  ו , ע  .............................  גדר כל הנאה שלו, סיבה או תנאי -

  סג  ................  החזיר חפץ ונמצא בו פגם כתוצאה ממכה -

  ו , ע  ...........................................................  הפסקת המצב -

  ז-ו , יג  .....  הצלת החפץ ע"י המשאיל, אם חוזר לרשותו -

  יג  .......  הצלת חפץ שאול ע"י המשאיל, כשניזוק בהצלה -

  השתמש בטעות בחפץ של חברו,  -

  יב-ח , עא  ........  תביעת שכירות                                           

  ט , מג  ................................................  חיוב באונס, הטעם -

  ב , טו  .......................  חפץ של מצוה, שאלתו ללא רשות -

  ה, ז , ס  ....................  חפץ של מצוה, שאלתו ללא רשות -

  ט , ז  ...................................  יאוש ע"י שואל בזוטו של ים -

  ט-ז , מג  ....  כשיש הנאה למשאיל, פטור השואל מאונס -

  ח-ז , מג  .....................  מצוה, חיוב השואל באונסלצורך  -

  יב , עא  .......  לקח בטעות חפץ של אחר שלא נתן רשות -

  טו  ...................  מגילת אסתר ללא רשות, דינו כשנקרעה -

  מכונית שאולה שנתקעה על פסי רכבת,  -

  י-ט , ז  .................  יאוש בה                                                   

  י , יג  ..........  משאיל שהזיק לחפץ השאול, קיזוז ביניהם -

  ז , ע..............  מתה מחמת מלאכה, אונס לאחר הקלקול -

  ז-ה , טו.........  מתה מחמת מלאכה, גדר הפטור וסברתו -

  ב, ז , ע  ..............................  מתה מחמת מלאכה, הגדרתו -

  ב , ע  ..........  מתה מחמת מלאכה, חפץ שהתקלקל ונגנב -

  ז , טו  ....................  מתה מחמת מלאכה, לאחר המלאכה -

  ז-ה , טו................................  נזק לחפץ מחמת המלאכה -

  ז , טו  ...............................  המלאכה בונשדד החפץ בזמן  -

  ג , ע  ...................................  סיומה, בדרך להחזרת החפץ -

  ו , סג  ............  ספק מתה מחמת מלאכה, כשנתן לשלוחו -

  ח , מג  ..........................  ספר קודש, פטור השואל באונס -

  ח , טו  ........................  ספר, כשהתקלקל ע"י השימוש בו -

  ע  .................  רכב שהתקלקל ונגנב כשחנה בצד הכביש  -

  ט-ה , ס  .............  שואל שהשאיל, אם החפץ נחשב גזול -

  א , טו  ..........................................  דעת, דינושואל שלא מ -

  ט-ח , ס  ...................  שואל שמסר לשואל, איסור או גזל -

  יב , עא  .............................................  שלא מדעת, בשוגג -

  ז-ו , טו  .........  שלא מדעת, דינו כשמתה מחמת מלאכה -

  טו  ..................................  שלא מדעת, חפץ מצוה שניזוק -

  י , עא  ...................  שלא מדעת, תביעת תשלום שכירות -

  ט, יד-ד , סט  ..................  שליח, אם גופו שאול למשלח -

  ו , נט  ................  סיום ההשאלהשמירה על החפץ לאחר  -

  ז , כא  ........  ע"י מלוה שגבאו בחוב, תשלום השבחת נכס

  השבת אבידה

   זוטו של ים, מציאה, שומר אבידהראה גם  -

  ד, ו , ד  .............................................................  בכרטיסיה -

  יג , ו  ............................  במקום רוב גויים, לפנים משוה"ד -

  ג , טז  ..................................................  דוחה כיבוד הורים -

  ב , יט  ..........................  הודעה לאדם על זכותו הממונית -

  ה-ד , יט  ........................................חיובה במקום זילותא -

  ה, יא-ב , יט  ......................  חתימה לשכן על היתר בניה -

  ו , יג  ...........................  כהן בבית הקברות, בחפץ מושאל -

  יב  .....................  כסף שנמצא בכיס בגד במדידתו בחנות -

  יא-ב, י , טז  .........................כשמפסיד כסף וזמן עבודה -

  יא , יב..........................  לאחר יאוש, לפנים משורת הדין -

  ט , יט  ....................  ליורש, חיובה ודרישת תשלום עליה -

  ט-ח , יב  ..................כיס של חולצה בחנותמקום הינוח,  -

  טז  .......................................................  סדרי עדיפויות בה -

  ח , יב  ............................  סימנים, אם תלויים בדעת בנ"א -

  יא , ז  ..........................  סימנים, מקום שהרבה מניחים בו -

  יא-ב, י , טז  ..........................................  ע"י הפסד ממוני -

  ב , יט  ..................................................  עדות לטובת חברו -

  ד , יט  ......................................................  פטור והתעלמת -

  טו-ו , טז  .....................  קדימה לכיבוד אב ואבידת עצמו -

  ב , יח  ...............................  לאבידת חברו קדימת אבידתו -

  א , ד  ...................................................  שטר שיש בו סימן -

  השבת גזל

  יא , יט  ................................  חתימה לשכן על היתר בניה -

  ג , לח  .....................................  לפי כמות וסוג או לפי ערך -

  

  ג , לח  ...................  ערך חפץ שנגנב, לאחר שהוזל מחירו -

  השגת גבול

  ה , ג  .......אומן שהתנה עם תלמידו שלא ישיג את גבולו -

  ג  ..................................  תנאי בקורס שלא ללמד לאחרים -

  יג-יב , ל  ............  , לגבי שותפות בכרטיס הגרלההשטאה

  שכירות, ראה השכרה

  שכירות רכב, ראה השכרת רכב



 העיון    מפתח ערכים מורחב  מפתחות  אוצר  

 כרך ב' - פ"ח-מ"טכרך א', סימנים  - מ"ח-'אסימנים 

קמטת

  התחייבות

  הסכמהראה גם  -

  פב  ...............................................  אופציה בחוזה שכירות -

  ב , ג  ...............................................  בדבר שלא בא לעולם -

  י , פב  .............................  בחוזה שכירות, למכירת הדירה -

  י , נז  ...............................................ביטול באופן חד צדדי -

  ד , מה  .................................................  ביטולה מפני אונס -

  י , לא  ..................................  עליות, מקח או נדרבמכירת  -

  יא , נא  .....................  במציאות הנהוגה ולא בחוזה, דינה -

  בקנס, ראה ערכו -

  ב , ג  ........................................................  דבר שאינו קצוב -

  ד , ג  ...................................  הסכם בין שכנים שלא לבנות -

  ב , ג  .................  תוקפו ,הסכם שלא לתבוע מס מיתומים -

  ב , לא  ...............................  הצעת מחיר במכירה פומבית -

  ו , א  ...................................  להאמין, כשסמך עליו מראש -

  ג , פב  ..........................................  חוזה שכירותלהארכת  -

  י , נו  ...........................................................  למכור, תוקפה -

  י-ט , נו  ...............  לקניית מזון במשך תקופה, הפסקתה -

  יא-י , עח  .....................  משכיר, חיובו לתחזק את הבית -

  יב , לא  ..............  פיקטיבית לצדקה, כדי למשוך תורמים -

  ו , נו  .............  קבלת שוה כסף כתשלום שכירות, תוקפה -

  ג-ב , מה...............................  קנס על אי עמידה בתנאים -

  ח , כ  .........................  נגנב, זכייתו בכפלשומר לשלם כש -

  ד-ג , ל  ....................................  שותפות בדיבור ללא קנין -

  ה-ב , ג  ............................  שלילית שלא לעשות, תוקפה -

  י , פח  ............................................................  תלויה בקנין -

  התייקרות

  הערכהראה גם  -

  יב , פח  ..........................................  בחפץ שהובטח כשכר -

  לח  ........................................  במחיר מזון שניתן בהלואה -

  ח , כא  ..................................במחיר נכס, פדייתו ממלווה -

  כט  ..............  שנמכרה דירה מוחכרת ששוויה עלה, אחרי -

  יב-ט , כ  ...........חפץ פקדון שנגנב, זכיית השומר ביוקר -

  ג , לח  .......................................  חפץ שנגנב, השבת ערכו -

  כ  ...............  חפץ שניתן לשמירה, גובה התשלום כשנגנב -

  יא , לג  .  נמכר במחיר שלפני ההתייקרות, ביטול המקח  -

  לג  .........  קרקע שהופשרה לבניה ונמכרה במחיר הקודם -

  התנדבות

  י , נ  ................דינו כשסירבהצעת תשלום כדי שימשיך,  -

  יב , נ  ...................................................  זכיה עבור משלחו -

  יא , מח  ..............................................  חיובו במניעת רווח -

  יג , נ  ..........................................  חילוק בין מתנדב לפועל -

  י , נ  .................  טלפנית להתרמות שהפסיקה בזמן גורלי -

  יג , נ  ..........................................................  לאמירת קדיש -

  ג , נ  ......................................................  לעבודה, הגדרתה -

  נ  ..................................  נזק שנגרם ע"י ביטול ההתנדבות -

  יג , נ  ................................................  פועל בחינם, זכויותיו -

  נ  .................  פועל בחינם, חיובו בנזק שנגרם מאי הגעתו -

  י , מט.................  פועל בחינם, חיובו בנזק שנגרם על ידו -

  יא , מט...................  קבלת מתנה, אם נחשבת כשכירות -

  ה , נ  ........................  קנין עם המתנדב כדי שלא יחזור בו -

  פיטורין, ראה התפטרות

  ז
  ו-א , פא  .....................  בחצר שכורה, זכות השוכר בו זבל

  זה נהנה וזה לא חסר

  הנאהראה גם  -

  י , כג  ............................  ביטוח נכס הכולל גם חפץ פקדון -

  ז , מה  ..................  דר בחצר חברו אחרי שאמר לו לצאת -

  ח , פו  .......................................  כשהנהנה הוציא הוצאות -

  ז , מה  ............................  פטורו רק לפני שבעה"ב התנגד -

  ו , מה  ...............................  פלש לפני הזמן לדירה שקנה  -

  ח , עה  ......................רווח לחברו מהשקעתו עבור עצמו -

  י , עא  ....................  שימוש בחפץ חברו, תביעת שכירות -

  זוטו של ים

  הפקרראה גם   -

  ט-ח , ז  ...........................  אבידה בו שלא מדעת הבעלים -

  י , ז  ..................................................................  אריה טורף -

  י , ז  .....................................................בחפץ שניתן לגביה -

  ט , ו  ..................................................  גדר אבוד מכל אדם -

  ו , ט..................  הגדרת השלב שבו חל דין זה על החפץ  -

  ו-ה , ט  ................................................................הגדרתו  -

  ג , ו  ...........................................................  הגדרתו ומקורו -

  ז , ז  .................................................  היתר הזכיה באבידה -

  יג , ו  .......................................  משורת הדיןהשבה לפנים  -

  ה , י  ...............................................  זכיה בחפץ בקנין חצר -

  ח , ו..................חפץ שאבד בזוטו של ים ויצא ממצב זה -

  ה , יג  ................................  חפץ שאבוד מבחינה הלכתית -

  ו , ט........  חפץ שאסור לקחתו עפ"י דין, אם נחשב אבוד -







ז"ֹל

ע"ה

ז"ֹל



ע"ה

ז"ֹל

ז"ֹל

ע"ה
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סריבת יחיא ע"הבִדרה





˙Â‰‚‰‡"¯‚‰ ‡ÚÈˆÓ ‡··‡

ע"א  ד

[‡]Y 'ÂÎ ÌÈ˙‡ˆÂ‰ ‡Ï ÍÏÈ‰Â ‰"„ È"˘¯‰‡ˆÂ‰Ï ‰ÂÏÓ ‡‰„ ·˙ÎÂ ,Ê"Ú ˜ÏÂÁ Ô"¯‰ Ï·‡

.ÔÎ ÔÈ„‰ ÔÂ„˜Ù· ‡˜Â„Â ,‰�˙È�

[·]Y 'ÂÎ ‰˘˜ Í‡ 'ÂÎ ‡�˙Â ‰"„ 'ÒÂ˙‰ÈÏ ÚÈÈÒÓ ‰‡„Â‰ ÌÂ˘Ó Â‡Ï„ ,˘¯ÙÓ ‰"Ê¯‰Â

ÌÈ�ÓÂÊÓ„ Ï"Ò ÍÏÈ‰· ¯ËÂÙ„ ˙˘˘ ·¯„ ‡Ï‡ ,ÏÏÎ ‰‡„Â‰ ‰· ÔÈ‡ 'È�˙Ó È‡„Â„ ,'È�˙ÓÓ

Â‰ÈÏ‡ ¯Â‡

[‡]‡�Â˙ ‡�˙Â ¯Ó˙È‡ ÈÎ ,‡Ï‡" 'Ó‚· ‡˙È‡
ÈÏ ‰�Ó ‡ÈÈÁ '¯ ¯Ó‡„ ,‡ÈÈÁ '¯„ Í„È‡‡
ÊÂÊ '� ‡Ï‡ È„È· ÍÏ ÔÈ‡ ¯ÓÂ‡ ‰Ï‰Â Í„È·
‰„ÂÓÎ ÈÓ� ÍÏÈ‰ ,‡ÓÚË È‡Ó .·ÈÈÁ - ÍÏÈ‰Â
ÍÏÈ‰ ¯Ó‡ ˙˘˘ ·¯Â 'ÂÎ ÈÓ„ ‰�ÚË‰ ˙ˆ˜Ó
È�‰ ÍÏÈ‰ ‰ÈÏ ¯Ó‡„ ÔÂÈÎ ,‡ÓÚË È‡Ó .¯ÂËÙ
ÈÓ„ ‰ÂÏÓ Â‰Ï Ë˜�„ Ô‡ÓÎ È„ÂÓ ‡˜„ ÈÊÂÊ
˙‡„Â‰ ‡ÎÈÏ ÍÎÏ‰ ,È„ÂÓ ‡Ï ‡‰ '� Í�È‡·

Ì˘ ·˙ÎÂ ."‰�ÚË‰ ˙ˆ˜Ó והילך ד"ה רש"י

Ï"ÊÂהוצאתים ÌÂ˜Ó"לא ÏÎ· ÍÏ˘ Ì‰Â
Ì‡˘ È"˘¯ È¯·„Ó ¯‡Â·ÓÂ .Ï"ÎÚ "Ì‰˘
ÏÂÎÈ Â�È‡ ‰‡ÂÏ‰‰ ˙ÂÚÓ ˙‡ ‡ÈˆÂ‰ ‰ÂÏ‰
˙Â¯Á‡ ˙ÂÚÓ˘ ÈÙ ÏÚ Û‡ 'ÍÏÈ‰' ÔÂÚËÏ

ÔÈ„ ˙È·· Â„È· ˙Â�ÓÂÊÓ1È"˘¯· ¯‡Â·Ó „ÂÚÂ ,
‰‡ÂÏ‰‰ ˙ÂÚÓ ˙‡ ‰ÂÏ‰ ‡ÈˆÂ‰ ‡Ï Ì‡˘
‡Ï ˙ÂÚÓ‰˘ ÈÙ ÏÚ Û‡ 'ÍÏÈ‰' ÔÂÚËÏ ÏÂÎÈ

ÔÈ„‰ ˙È·· Â„È· ˙Â�ÓÂÊÓ2. הר"ן חולק 3אבל

זה  Â�ÓÂÊÓ˙על ˙ÂÚÓ‰˘Î˘ ‰ÈÏ ‡¯È·ÒÂ ,
ÈÙ ÏÚ Û‡ 'ÍÏÈ‰' ÔÂÚËÏ ÏÂÎÈ ÔÈ„‰ ˙È·· Â„È·
˙ÂÚÓ‰ ÔÈ‡˘ÎÂ ,‰‡ÂÏ‰‰ ˙ÂÚÓ ˙‡ ‡ÈˆÂ‰˘
ÔÂÚËÏ ÏÂÎÈ Â�È‡ ÔÈ„ ˙È·· Â„È· ˙Â�ÓÂÊÓ
˙ÂÚÓ ˙‡ ‡ÈˆÂ‰ ‡Ï˘ ÈÙ ÏÚ Û‡ 'ÍÏÈ‰'

.ÔÈÚ· Ì‰Â ‰‡ÂÏ‰‰ וכתב‰ÊÏ ÌÚË‰ Ô"¯‰
ÏÂÎÈ Â�È‡ ˙ÂÚÓ‰ ‡ÈˆÂ‰ ‡Ï˘ ÈÙ ÏÚ Û‡˘)
˙È·· Â„È· ˙Â�ÓÂÊÓ Ì�È‡˘Î 'ÍÏÈ‰' ÔÂÚËÏ

- (ÔÈ„‰,ניתנה להוצאה מלוה Ì‡Âדהא
‡È‰ ‰ÂÏ ˙Â˘¯· ‰�ÈÚ· ‡È‰˘ ÈÙ ÏÚ Û‡" ÔÎ

"ÏÏÎ ‰ÂÏÓ ˙Â˘¯· ‡ÏÂ4, בפקדון ודוקא

כן  ˘‡ÔÈהדין ÈÙ ÏÚ Û‡ 'ÍÏÈ‰' ÔÂÚËÏ ÏÂÎÈ˘ ,
ÈÙÏ" ,ÔÈ„‰ ˙È·· Â„È· ÔÓÂÊÓ ÔÂ„˜Ù‰

"Ô‰˘ ÌÂ˜Ó ÏÎ· ÂÈÏÚ· ˙Â˘¯· ÔÂ„˜Ù‰˘5

ותנא [·] ד"ה ÈÈÁ‡תוס' '¯„ Í„È‡‡ ‡�Â˙
'ÂÎ È‡‰ ÒÈÙ˙„ È‡Ó„ È„‰Ò Ô�‡" Ï"ÊÂ
Ú·˙˘Ó ÌÈ„Ú ˙‡„Ú‰Î ÈÂ‰„ ÔÂÈÎ È"˘¯Ù

.1·˙Î ÔÎ הג"א‡·Â‰) בב"י˙Ú„· (ÊÙ 'ÈÒ Ó"ÂÁ
‰Â‡רש"י  ÔÎÂ ‡˙Ó¯).בריטב"א , ÈÎ ‡Ï‡ ‰"„ Ô‡Î)

.2·˙Î ÔÎÂ הריטב"א˙Ú„· רש"י.

.3ÏÚ ÔÎÂ ,Ô‡Î ÂÈ˘Â„ÈÁ· הרי"ף.(·"Ú ÊÈ) ˙ÂÚÂ·˘

.4ÔÂ˘ÏÓ הר"ן.Ì˘

.5ÔÂ˘ÏÓ הר"ןÈ¯·„Ó ‰�‰ .Ì˘ רבינוÍÂÓÒ·Â Ô‡Î
˙Ú„· ÔÈ·‰˘ ‰‡¯� '· ˙Â‡ רש"יÏÚ Â˙�ÂÂÎ˘ מלוה,

È¯·„· ¯‡Â·Ó ÔÎÂהריטב"אÔÈ·‰ ÔÎÂ ,È"˘¯ ˙Ú„·
ÔÂ‡‚‰ שדה הנצי"ב È¯·„Óבמרומי (Ô‡Î Ó"·) רבינו

·ÍÂÓÒלשו"ע בביאורו  ‡·ÂÓ ‡È ˜"Ò ,ÊÙ Ó"ÂÁ)
ÔÎ‡ .(10 ‰¯Ú‰ הר"ן˙Ú„· ·˙Î Ï"�‰ רש"י

ÏÚ Â˙�ÂÂÎ˘ פקדוןÈ‡„Â ‡Ï‡" Ï"ÊÂ ,‰ÂÏÓ ÏÚ ‡ÏÂ
È¯·„ ÈÙÏ רש"י,ÔÂ„˜Ù· ‡Ï‡ ‰Ï ˙ÁÎ˘Ó ‡Ï ÍÏÈ‰

לא  במלוה Ï"ÎÚ.אבל 'ÂÎ (˘Ú¯התרומות ובספר "
‡·Â‰ '„ 'ÈÒ ·"Á 'Ê בב"י'ÒÂ˙ Ì˘· ·˙Î (Ì˘

¯˜שרש"י  ‡Ï‡ "‰ÂÏÓ" ˙·È˙Ï 'Ó‚· Ò¯‚ ‡Ï
."ÈÓ„ Â‰Ï Ë˜�„ Ô‡ÓÎ"

‰�‰Â השו"ע:‰ÈÏ ¯Ó‡" Ï"ÊÂ ·˙Î („ ÛÈÚÒ Ì˘)
ÈÏÎ‰ ‡Ï‡ È„È· ÍÏ ÔÈ‡ ,Í„È· ÈÏ ˘È ÈÏÎÂ ‰�Ó
‰Ê È¯‰ ,ÈÏ˘ ÈÏÎ‰ ‰Ê ÔÈ‡ :Ú·Â˙‰ ¯Ó‡Â ,ÍÏÈ‰Â
‰„Â‰ Ì‡Â .ÂÈÏÎ ‰Ê˘ Â˙ÚÂ·˘· ÏÏÂÎÂ ˙ÒÈ‰ Ú·˘�
ÈÙ ÏÚ Û‡ ,ÂÏ ÛÏÁ˙�˘ ‡Ï‡ ,ÂÈÏÎ ‰Ê ÔÈ‡˘ Ú·˙�‰
"‡˙ÈÈ¯Â‡„ ‰ÚÂ·˘ Ú·˘Ï ÍÈ¯ˆ ,ÂÈÏÎ ÂÓÎ ‰Â˘˘

Ì˘ ·˙ÎÂ .Ï"ÎÚ בביאורו רבינו" Ï"ÊÂ (ÊÈ ˜"Ò) אמר

כו' זה אין כו' מנה אשכחן -ליה לא במנה אבל

גוונא  Ï‰Â‰כהאי Í„È· ÈÏ ‰�Ó Ú·Â˙‰ ÂÏ ¯ÓÂ‡˘ ,
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¯·Î ÂÏÈ‡Î ÈÊÁÈÏ ˜ÂÏÁÏ ÌÈ�ÓÂÊÓÂ Ì„È·„ 'È�˙Ó ‡‰Â ,Â„È· ¯·Î ÂÏÈ‡Î Â‰Ï ËÈ˜�„ Ô‡ÓÎ Â„È·

,'ÂÎ ÌÂ˜Ó ÏÎ· ·˙Î˘ ÍÏÈ‰Â ‰"„ È"˘¯Î ‡Ï„Â .'‡ 'Â Ï"ÚÂ ,‰"ÚÓ‰„ ,‰ÚÂ·˘ Ô‡Î ÔÈ‡Â Â˜ÏÁ

.ÔÎ ÔÈ„‰ ÔÂ„˜Ù· ‡˜Â„„

Â‰ÈÏ‡ ¯Â‡

ÈˆÓ ‡Ï„ ÔÂÈÎ ‰˘˜Â ,‡˙ÈÈÓ˜ ‡ÈÈÁ È·¯„Ó
ÁÎÓ ‡Ï‡ ÍÏÈ‰„ ‡˙ÈÈ¯· Í‰ ÈÁÂÎÂ‡Ï
Ï"È ÍÎÏ .‡˙ÈÈÓ˜‡ ‡�Â˙ ‡�˙Â ‡ÓÈÏ ‡˙ÈÈÓ˜
Ô�È·˘ÁÓ ÒÈÙ˙„ È‡Ó„ ,‡˜Â„ Â‡Ï È„‰Ò Ô�‡„
·È˘ÁÂ ,ÌÈ„Ú ˙‡„Ú‰Ó ÈÙË ‡˙˘‰ ‰ÈÏ

,‡Â‰ ‰È„È„„ ‰ÈÏ ‰„ÂÓ ÂÏÈ‡Î קשה אך

ÈÎÈ‰ ÈÎ 'È�˙Ó„ Í¯ÙÈÓÏ ‡ÎÈ‡ ÌÂ˜Ó ÏÎÓ„
È‡‰Ï ‰„ÂÓ ÈÓ� È‡‰ È‡‰Ï ‰„ÂÓ È‡‰„
‡˙ÈÈÓ˜‡ ÍÈ¯Ù„Î ,ÈÚ·˙˘Ó˜ ÈÎ‰ ÂÏÈÙ‡Â
ÁÎÓ ÁÎÂÓ ÈÓ� ‡˙˘‰„ Ï"ÈÂ .Ô˜È˙ È‡ÓÂ
È�˜˙Ó ÈÂ‰ ‡Ï ¯ÂËÙ ÍÏÈ‰ È‡ ÍÂÓÒ·„ ‡ÓÚË
Ï·‡ ,‡˙ÈÈ¯Â‡· ‰˙ÂÂÎ„ ‡ÎÈÏ„ ‰ÚÂ·˘ Ô�·¯
ÌÈ„Ú ˙‡„Ú‰· ÈÓ� ÈÎ ‡˙ÈÈÓ˜ ‡ÈÈÁ È·¯Ï
·È˘Á„ 'È�˙Ó· ‰ÚÂ·˘ Ô�·¯ È�˜˙Ó ¯ÂËÙ
‰Ê ÈÙÏ„ ,˜ÁÂ„Â .‰È¯·Á ÒÈÙ˙„ È‡Ó· ‰‡„Â‰
ÌÂ˘Ó ,‡˙ÈÈÓ˜‡ ‡�Â˙ ‡�˙Â ¯Ó‡˜ ‡Ï„ ‡‰
‰˙È‰ ‡Ï ÂÊÂ ,‰‡„Â‰Î ·È˘Á ÒÈÙ˙„ È‡Ó„
Ô�‡„ ÈÎÈ‰ ÈÎ ÌÚËÓ ‡Ï‡ ‰ÏÚÓÏ Â˙Î¯ÈÙ
'ÒÂ˙ È¯·„Ó ¯‡Â·ÓÂ .Ï"ÎÚ 'ÂÎ "È‡‰Ï È„‰Ò
,˙ˆ˜Ó· ‰„ÂÓ ÔÈ„Ó ‡È‰ 'È�˙Ó· ‰ÚÂ·˘‰˘
ÂÈ‰ 'Â‡„Ó˘ ,ÌÈÓÎÁ ˙�˜˙Ó ˜¯ ‡È‰˘ ‡Ï‡
È‡‰„ ÈÎÈ‰ ÈÎ„ ÌÂ˘Ó ,‰ÚÂ·˘Ó ÌÈ¯ÂËÙ

ÏÎÓÂ - È‡‰Ï ‰„ÂÓ ÈÓ� È‡‰ È‡‰Ï ‰„ÂÓ
ÌÂ˘Ó ,‡ÈÈÁ '¯Ï ÚÂÈÒ ‰Ê· ˘È ÌÂ˜Ó
'Â‡„Ó ‰ÚÂ·˘ ·ÈÈÁ ‰È‰ ÍÏÈ‰·˘ ‡ÏÂÏÈ‡˘
ÂÓÈÈÒÂ .ÏÏÎ ‰ÚÂ·˘ ÌÈ�˜˙Ó ÌÈÓÎÁ ÂÈ‰ ‡Ï
'Ó‚‰ ÔÂ˘Ï· ˜ÂÁ„ ‡Â‰ Ì˘Â¯ÈÙ˘ 'ÒÂ˙

.Ì‰È¯·„· ¯‡Â·ÓÎÂ
מפרש  Âˆ¯Â˙Èוהרז"ה ÍÎ È„È ÏÚ˘ ÔÙÂ‡· -

'Ó‚‰ ÔÂ˘Ï ·˘ÈÈ˙ÈÂ 'ÒÂ˙ ˙ÂÈ˘Â˜6- דלאו

ליה  מסייע הודאה ÈÈÁ‡משום '¯Ï 'Ó‚‰
‡ÔÈÊÁÂ,ממתני' ÌÈÈ�˘„ אין מתני' דודאי

כלל  הודאה Ï‡בה Ì‰Ó „Á‡ Û‡ È¯‰˘ ,
."ÈÏ˘ ‰ÏÂÎ" ÌÈ¯ÓÂ‡ Ì‰È�˘˘ ,Â¯È·ÁÏ ‰„ÂÓ

ÍÎאלא  ‡ÈÈÁ '¯Ï 'È�˙ÓÓ ÚÂÈÒ‰ ˘Â¯ÈÙ,‡Â‰
ליה  סבירא בהילך דפוטר ששת דרב

‰ד  ˙ÂÚÓ‰ בידו ˘·‰Ìמזומנים ‰ÂÏ‰ Ï˘
˙Â·˘Á� - 'ÍÏÈ‰' ¯ÓÂ‡ ‡Â‰ דנקיט כמאן

Âלהו  ‰ÂÏÓ‰ בידו כבר ‰ÂÏÓ‰,כאילו Ï˘
ÌÈÙÒÂ�‰ ÊÂÊ ÌÈ˘ÈÓÁ·˘ ‡ˆÓ� ÔÎ Ì‡Â
Ô‡Î ÔÈ‡Â ÏÎ· ¯ÙÂÎ ·˘Á� ‰ÂÏ‰ Ì‰· ¯ÙÂÎ˘

,‰ÚÂ·˘ ·ÈÈÁÓ‰ ˙ˆ˜Ó· ‰„ÂÓ ו‰˘˜ ‰Ê ÏÚ
(˙˘˘ ·¯ ÏÚ)'מתני ‡ÔÈÊÁÂהא ÌÈÈ�˘„

È¯ÈÈÓ ד˙ÈÏË· ÔÈÊÁÂ‡ Ì‰ ומזומנים בידם

‰�Ó‰ ‰Ê ÔÈ‡ ÔÚÂË Ú·Â˙‰Â ‰�Ó‰ ÍÏ ‡‰ ¯ÓÂ‡
,Â¯ÈÊÁÓ ‰�Ó ‰ÊÈ‡ ‰�ÈÓ ‡˜Ù� ÔÈ‡ È¯‰˘ ,ÈÏ˘ וזה

כו' הוצאתים לא והילך שכתב הנ"ל כרש"י דלא

ÍÈ¯ˆ˘ ÚÓ˘Ó„ - Ì‰˘ ÌÂ˜Ó ÏÎ· ÍÏ˘ Ì‰Â
,(ÔÈÈ„Ú Â‡ÈˆÂ‰ ‡Ï Ì‡) ‰�Ó Â˙Â‡ ˙‡ ¯ÈÊÁ‰Ï ‰ÂÏ‰

כן  ¯˘"Èדאם È¯·„Î ¯Ó‡�˘ אשכחן הילך �ÚË˙לא

לומר אפשר דאי במלוה, ולא בפקדון ·ÂÏÓ‰אלא
דהוא  מקום בכל שלך ניתנה.ÂÏÓ‰ד ,והם להוצאה

·ÔÂ„˜Ù,ו  ‡Ï‡ Â�È‡ ÍÏÈ‰ ÈÓ� ÈÎ‰ ÔÈ‡ ¯ÓÂÏ ÔÈ‡
È¯‰˘ להו דנקיט כמאן שם בגמ' שלנו גירסא

שם  יוסף נימוקי ועיין דמי, ˘ÂÈ¯·„Ïורש"י .'מלוה'
ÔÂ„˜Ù· ˜¯ ˙ÎÈÈ˘ ÍÏÈ‰ ˙�ÚËגרס È˙Ï·˙לא

התרומות  בספר שכתב כמו ומכל (˘Ì),'מלוה'

·ÔÂ„˜Ù,מקום  ˜¯ ‡È‰ ÍÏÈ‰ ˙�ÚË˘ ¯ÓÂÏ ‰˘˜
'‰ÂÏÓ' ˙·È˙Ï ÒÂ¯‚� ‡Ï Ì‡ Û‡˘ דשמעתין פשטא

כו' בידך לי מנה דקאמר במלוה, גם È‡Âמשמע
Ù"Ú) ÌÈÏÎ· Ë˜�ÓÏ Ï"Â‰ ÔÂ„˜Ù· ˜¯ È¯ÈÈÓ ברכת

·˙ÏÈÁ˙אליהו  ‰�‰ .Ï"ÎÚ "(Ì˘ ‡"¯‚‰ ¯Â‡È· ÏÚ
È¯·„ רבינו˙�ÂÂÎ˘ ÔÈ·‰˘ ÚÓ˘Ó Ï"�‰ רש"יÏÚ

˙‡ ‡È·‰˘ ÂÈ¯·„ Í˘Ó‰Ó Ì�Ó‡ ,‰ÂÏÓ ספר

˘�ÂÂÎ˙התרומות  ÔÈ·‰˘ ÚÓ˘Ó רש"יÔÂ„˜Ù ÏÚ
.10 ‰¯Ú‰ ÔÏ‰Ï ÔÈÈÚÂ .‰ÂÏÓ ‡ÏÂ

.6ÚÓ˘Ó ÔÎÂ לשו"ע רבינו È‡מביאור ˜"Ò ÊÙ Ó"ÂÁ)
‡È·‰˘ ÌÚË‰˘ (10 ‰¯Ú‰ ÔÓ˜Ï ‡·ÂÓÎרבינו˙‡
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ע"א  ה

[‡]Y ·ÈÈÁÓ ‚"¯Â ¯ÂËÙ ÔÈ¯ÂÚ˘· ÂÏ ‰„Â‰Â ÔÈËÈÁ Â�ÚË Ô�˙„ ‚"¯Î Ï"ÒÂ 'Ó‚.(Ó"‡˙)

Â‰ÈÏ‡ ¯Â‡

·Â„Èלחלוק  ÔÓÂÊÓ˘ ‰Ó˘ ˙˘˘ ·¯Î Ì‡Â ,
Â„È· ¯·Î ‡Â‰ ÂÏÈ‡Î חלקו כבר כאילו ליחזי

שבועה  כאן ‰ÂÈואין ÂÏÈ‡˘ ‡ËÈ˘Ù È¯‰˘ ,
Â�ÈÈ‰ ‡Ï Â˜ÏÁ ¯·Î˘ È¯Á‡ Â�È�ÙÏ ÌÈ‡·
Ì‰Ï ÌÈ¯ÓÂ‡ Â�ÈÈ‰ ‡Ï‡ ,Ì˙Â‡ ÌÈÚÈ·˘Ó

,‰È‡¯ Â‡È·‰ עליו מחבירו דהמוציא

א' ו' לקמן ועיין Â·Ó‡¯7הראיה, È‡„Â ‡Ï‡ ,
Â„È· ÔÓÂÊÓ˘ ‰Ó˘ ÌÈ¯ÓÂ‡ ‡Ï˘ 'È�˙Ó·
Ô„È„ ÔÂ„È�· ‡ÏÈÓÓÂ ,Â„È· ¯·Î ‡Â‰ ÂÏÈ‡Î
‰„ÂÓÎ ¯ÈÙ˘ ·˘Á� 'ÍÏÈ‰' ‰ÂÏ‰ ¯ÓÂ‡˘Î
˘È˘ ‡ˆÓ�Â ,'Â‡„Ó ‰ÚÂ·˘ ·ÈÈÁÂ ˙ˆ˜Ó·
È¯·„ ÈÙ ÏÚÂ .‡ÈÈÁ '¯ È¯·„Ï ÚÂÈÒ 'È�˙ÓÓ
‰˙˘˜‰ ‡Ï ÚÂ„Ó ‡ÏÈÓÓ Ô·ÂÓ Ï"�‰ ‰"Ê¯‰
'È�˙Ó‰ È¯‰˘ ,'ÂÎÂ "ÈÓ„ ÈÓ" ‰Ê ÚÂÈÒ ÏÚ 'Ó‚‰

˙ˆ˜Ó· ‰„ÂÓ ÔÈ„Ó ÏÏÎ ‰¯·È„ ‡Ï8.
‡˜Â„ ‡Â‰ ÍÏÈ‰ ÔÈ„˘ ‰"Ê¯‰ È¯·„Ó ¯‡Â·ÓÂ

ÔÈ„ ˙È·· Â„È· ÌÈ�ÓÂÊÓ ˙ÂÚÓ‰˘ ÔÙÂ‡·9, ו‰Ê

שכתב והילך ד"ה כרש"י "Ï‡דלא
ÍÏ˘ Ì‰Â ÌÈ˙‡ˆÂ‰מקום כו'˘‰Ì"בכל

‰ÊÓ ¯‡Â·ÓÂÏÂÎÈ˘ ,ÔÎ ÔÈ„‰ ‰ÂÏÓ· Ì‚˘
˙Â�ÓÂÊÓ ˙ÂÚÓ‰ ÔÈ‡˘ ÈÙ ÏÚ Û‡ ÍÏÈ‰ ÔÂÚËÏ

Â�È‡ ‰ÊÂ ,ÔÈ„‰ ˙È·· Â„È· ד‰‡ˆÂ‰Ï ‰ÂÏÓ
ÌÂ˜Ó ÏÎ· ÍÏ˘ Ì‰ ¯ÓÂÏ ÍÈÈ˘ ‡ÏÂ) ‰�˙È�

Â ,(Ì‡ÈˆÂ‰ ‡Ï˘ ÈÙ ÏÚ Û‡Â ,Ì‰˘ דוקא

כן  הדין ‡Ûבפקדון ÍÏÈ‰ ÂÏ ¯ÓÂÏ ÏÂÎÈ˘ ,
ÔÈ„ ˙È·· Â„È· ÔÓÂÊÓ ÔÂ„˜Ù‰ ÔÈ‡˘ ÈÙ ÏÚ10.

'Ó‚ [‡]È·¯„ ‰Â·‡ È�˙„ ,ÚÓ˘ ‡˙"
ÈÏ ‰�Ó .‡˙ÈÈÓ˜ ‡ÈÈÁ È·¯„Ï È˜È¯ÂËÙ‡
ÌÈ„Ú‰Â ,ÌÂÏÎ È„È· ÍÏ ÔÈ‡ ¯ÓÂ‡ ‰Ï‰Â Í„È·
ÏÂÎÈ ,ÊÂÊ ÌÈ˘ÓÁ Â„È· ˘È˘ Â˙Â‡ ÌÈ„ÈÚÓ
ÏÎ ÏÚ ¯ÓÂÏ „ÂÓÏ˙ - ¯‡˘‰ ÏÚ Ú·˘È
˙‡„Â‰ ÏÚ - ‰Ê ‡Â‰ ÈÎ ¯Ó‡È ¯˘‡ ‰„È·‡
ÏÚ Â·ÈÈÁÓ ‰˙‡ È‡Â ,Â·ÈÈÁÓ ‰˙‡ ÂÈÙ
È·¯„ ‰ÈÏÚ ˙ÈÓ¯ ‡˜ ‡˙È�˙Ó .ÌÈ„Ú ˙‡„Ú‰

È¯·„ הרז"הÏ˘ Â˘Â¯ÈÙÏ˘ ÌÂ˘Ó ‡Â‰ הרז"ה ,

˘Â¯ÈÙÏ ÔÎ ÔÈ‡˘ ‰Ó) 'Ó‚‰ ÔÂ˘Ï ÁÂÂ¯· ·˘ÈÈ˙Ó
.('Ó‚‰ ÔÂ˘Ï ˙‡ ˜ÂÁ„Ï ÂÎ¯ˆÂ‰˘ 'ÒÂ˙

.7˙�ÂÂÎ ÈÏÂ‡ רבינו‰Ó· ,˘"˙" Ì˘ ‡˙È‡„ ‡‰Ó
‰˙È‰ Ï·‡ ,‰· ÔÈ˜Â„‡ Ì‰È�˘˘ ÌÈ¯ÂÓ‡ ÌÈ¯·„
‡ÈˆÂÓ‰ Ô‰Ó „Á‡ Ï˘ Â„È ˙Á˙Ó ˙‡ˆÂÈ ˙ÈÏË

"‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ Â¯È·ÁÓ ופרש"יÂ„È ˙Á˙Ó ‰‡ˆÂÈ"
„È ˙Á˙Ó ÔÈ„ ˙È· È�ÙÏ ‰‡ˆÂÈ - Ì‰Ó „Á‡ Ï˘
Ì‡Â .Ï"ÎÚ "Â¯È·Á ‡ÏÂ ‰· ÊÂÁ‡ Â„·Ï ‡Â‰˘ „Á‡‰
‡ˆÓ� Â˜ÏÁ ¯·Î ÂÏÈ‡Î ·È˘Á„ ‡ÓÈ� È‡ ÈÓ� ‡Î‰ ÔÎ

.‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ Â¯È·ÁÓ ‡ÈˆÂÓ‰ ·È˘Á „Á‡ ÏÎ˘
.8‡ÈÈÁ '¯„· Ì�Ó‡ קמייתא‰È‰ 'È�˙ÓÓ ÚÂÈÒ‰

‰ÏÂÎ" „Á‡‰ ¯ÓÂ‡˘Î˘ ,‡ÈÈÁ '¯„Ï ‰ÓÂ„ ˘ÓÓ˘
Ô�‡˘ ‰ÓÂ "ÌÂÏÎ È„È· ÍÏ ÔÈ‡" ¯ÓÂ‡ ÂÏÈ‡Î "ÈÏ˘
ÌÈ„ÈÚÓ ÌÈ„Ú‰˘ ·˘Á� ‰ÈˆÁ ÒÙÂ˙ È�˘‰˘ È„‰Ò
˙Â˘˜‰Ï ¯ÈÙ˘ ÍÈÈ˘ ‰Ê ÏÚÂ .‰ÈˆÁ ÂÏ ˘È˘ Â˙Â‡
È„‰Ò Ô�‡ È‡‰Ï È„‰Ò Ô�‡„ ÈÎÈ‰ ÈÎ 'ÂÎ ÈÓ„ ÈÓ"

."ÈÚ·˙˘Ó ÈÎ‰ ÂÏÈÙ‡Â È‡‰Ï

.9¯·Î ÌÈ·˘Á� Ì‡‰ ˙˘˘ ·¯Â ‡ÈÈÁ '¯ Â˜ÏÁ�˘ ˜¯
.Ï"�ÎÂ ‡Ï Â‡ ‰ÂÏÓ‰ Ï˘ Â„È·

.10·˙Î ÔÎÂ לשו"ע בביאורו רבינוÏ"ÊÂ .Ì˘ השו"ע

‡‰È ÔÎ Ì‡ ‡Ï‡ ÍÏÈ‰ ‡¯˜� Â�È‡Â" (‡ ,ÊÙ Ó"ÂÁ)
Â�˙ÈÏ ÔÈ„ ˙È· È�Ù· Â„È· ÔÎÂÓ ‰„ÂÓ ‡Â‰˘ ˙ˆ˜Ó‰
ÍÏ Â��˙‡Â È˙È·· ‡Â‰ È¯‰ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ ,„ÈÓ ÂÏ

Ì˘ ·˙ÎÂ .Ï"ÎÚ 'ÂÎ "‡Ï רבינוÏ"ÊÂ (ËÂ˜ÈÏ· ‡È ˜"Ò)
ד"ה " שם כרש"י דלא - כו' הילך נקרא ואינו

שהם, מקום בכל כו' ˘ÏÂÎÈוהילך È"˘¯Ó ¯‡Â·Ó„
Â�˙ÈÏ Â„È· ˙Â�ÓÂÊÓ ˙ÂÚÓ‰ ÔÈ‡˘Î Ì‚ ÍÏÈ‰ ÔÂÚËÏ

„ÈÓ ÂÏ,'כו קשה אך כו' ותנא ד"ה שם תוס' ועיין .

משום  דלאו תירץ, הרז"ה אבל מאוד, שדחקו ע"ש

בה  אין ודאי דמתני' ממתני', ליה מסייע הודאה

סבירא  בהילך דפוטר ששת דרב אלא כלל, הודאה

דמי  להו דנקיט כמאן בידו שמזומנים כיון ליה

ומזומנים  דבידם כיון מתני' והא בידו, כבר וכאילו

שבועה  כאן ואין חלקו, כבר כאילו ליחזי לחלוק

הראיה. עליו מחבירו דהמוציא È¯·„Óכלל, ¯‡Â·ÓÂ
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Â‰ÈÏ‡ ¯Â‡

‡¯˜ ‡‰Â .‚ÈÏÙÂ ,‡Â‰ ‡�˙ ‡ÈÈÁ È·¯ ,‡ÈÈÁ
‰Â·‡Â .‰�ÚË‰ ˙ˆ˜Ó ‰„ÂÓÏ ‡Â‰‰ ,¯Ó‡˜
·È˙ÎÂ ‡Â‰ ·È˙Î :ÍÏ ¯Ó‡ È˜È¯ÂËÙ‡ È·¯„
˙‡„Ú‰Ï „ÁÂ ,‰�ÚË‰ ˙ˆ˜Ó ‰„ÂÓÏ „Á ,‰Ê
˙ˆ˜Ó ‰„ÂÓÏ „Á ,Í„È‡Â .¯ÂËÙ„ ÌÈ„Ú
,Í„È‡Â .‰�ÚË‰ ÔÈÓÓ ‰„ÂÓÏ „ÁÂ ,‰�ÚË‰

‰ÈÏ ˙ÈÏ ‰�ÚË‰ ÔÈÓÓ ‰„ÂÓ,Ô·¯Î ‰ÈÏ ¯·ÒÂ
ÔÈ¯ÂÚ˘· ÂÏ ‰„Â‰Â ÔÈËÁ Â�ÚË Ô�˙„ ,Ï‡ÈÏÓ‚

·ÈÈÁÓ Ï‡ÈÏÓ‚ Ô·¯Â ,¯ÂËÙ -".
" ·Â˙Î˘ ‰Ó ‰�‰Â,גמליאל כרבן ליה וסבר

פטור, בשעורין לו והודה חטין טענו דתנן

מחייב" גמליאל ˘Ïורבן Ò"˘‰ ÔÂÈÏ‚· -
˙Â˜ÂÁÓ ÂÈ‰ ÂÏ‡ ˙Â·È˙ Â�È·¯11ÔÈÈ�Ú‰Â .

‡Â‰12Ï"�‰ ‡Ò¯È‚‰ ÈÙÏ„ בגמ', שלפנינו

¯·ÂÒ‰ È˜È¯ËÂÙ‡ '¯„ ‰Â·‡˘ ,‡ˆÂÈ
‰�ÚË‰ ˙ˆ˜Ó ÏÚ Â˙Â‡ ÌÈ„ÈÚÓ ÌÈ„Ú˘Î˘

- ‰ÚÂ·˘Ó ¯ÂËÙכת"ק לסבור יכול ˘Â�ÚËלא
,‰ÚÂ·˘Ó ¯ÂËÙ ÌÈ¯ÂÚ˘· ÂÏ ‰„Â‰Â ÔÈËÈÁ·
Â˙Â‡ ¯ÂËÙÏ ¯˙ÂÈÓ 'ÒÙ ÂÏ ÔÈ‡˘ ÌÂ˘Ó

‰ÚÂ·˘Ó13'¯„ ‰Â·‡ ‰·¯„‡„ ,Â�È‡ ‰ÊÂ .
È˜È¯ËÂÙ‡ כת"ק גם שפיר לסבור .יכול

Ô‡Ó˘ (‰„Â‰Â ‰"„ Ô‡Î) 'ÒÂ˙ Â·˙Î ‰�‰˘
¯ÂËÙ ÌÈ¯ÂÚ˘· ÂÏ ‰„Â‰Â ÌÈËÈÁ· Â�ÚË ¯Ó‡„

Ì‚ ¯ÂËÙ - ‰ÚÂ·˘Ó שעורים Ê‰מדמי ¯·„Â ,
„ÓÏ� ÍÁ¯Î ÏÚ ÌÈ¯ÂÚ˘ ÈÓ„Ó ¯ÂËÙ˘ מסברא,

'ÒÙ‰ È¯‰˘14ÏÚ ‡ÏÂ ‰ÚÂ·˘ ·ÂÈÁ ÏÚ ¯·„Ó
È˜È¯ËÂÙ‡ '¯„ ‰Â·‡ ÔÎ Ì‡Â .ÔÂÓÓ‰ ·ÂÈÁ
ÏÚ Â˙Â‡ ÌÈ„ÈÚÓ ÌÈ„Ú˘Î ‰ÚÂ·˘Ó ¯ËÂÙ‰

¯ËÂÙ˘ ÍÁ¯Î ÏÚ - ‰�ÚË‰ ˙ˆ˜Ó מסברא

ÂÏ ‰„Â‰Â ÌÈËÈÁ Â�ÚË· Ì‚ ‰ÚÂ·˘Ó
Ì‡ ,‡Â‰ ¯ÓÂÁÂ Ï˜ È¯‰˘ ,ÌÈ¯ÂÚ˘·

ÏÚÂÙ· ˘È˘ ,˙ˆ˜Ó· ÌÈ„Ú ˙‡„Ú‰· חיוב

Ê‚Ó¯˙15ממון  ‰ÚÂ·˘Ó ¯ÂËÙ ˙‡Ê ÏÎ·
‡Ï‡ ÂÈÙÓ ‰˙ÈÈ‰ ‡Ï ‰‡„Â‰‰˘ ÔÂÈÎ ,·Â˙Î‰
ÂÏ ‰„Â‰Â ÌÈËÈÁ Â�ÚË· ÔÎ Ì‡ .ÌÈ„Ú‰ È„È ÏÚ

Ì˘ ÔÈ‡˘ ,ÌÈ¯ÂÚ˘·ממון חיוב È„Èשום ÏÚ
È‡„Â - ‰�ÚË‰‰ÚÂ·˘ ·ÂÈÁ ÔÈ‡ ‡¯·ÒÓ˘

'ÒÙ ÌÂ˘ ‰ÊÏ ÍÈ¯ˆ ÔÈ‡Â16.

˙Â�ÓÂÊÓ ˙ÂÚÓ‰˘ ‡˜Â„ ‡È‰ ÍÏÈ‰ ˙�ÚË˘ ‰"Ê¯‰
Ú"Â˘‰ È¯·„ÎÂ „ÈÓ Ô˙ÈÏ Â„È·שם רש"י ועיין .„ÂÓÚ

גרסינן הכי ד"ה -Ï"ÊÂב' גרסינן Ë˘Â¯‡'הכי
,‰È· ‰„ÂÓ˜„ ÔÂÈÎ :Ô�ÈÒ¯‚ ‡ÏÂ ,‡Â‰ ÍÏÈ‰ ‰„ÂÓ˜„
ÈÎ‰Â ,‡Â‰ ÍÏÈ‰ È¯Ë˘ ÏÎ ÈÓ� Â˙‡„Â‰ Â‡Ï·„
ÍÏÈ‰ ¯Ë˘· ·Â˙Î„ - ‰È· ‰„ÂÓ˜„ È‡ÓÂ Â˘Â¯ÈÙ

'‡Â‰'כוÏ"ÎÚ.˙�ÚË˘ ÂÏ‡ È"˘¯ È¯·„Ó ¯‡Â·ÓÂ
Ï"ÎÚ "ÔÂ„˜Ù· ˜¯ ‡ÏÂ ‰ÂÏÓ· Ì‚ ‡È‰ 'ÍÏÈ‰' רבינו.

È¯·„Ó „ÓÏ ÔÎÂ שדה במרומי Ï"ÊÂרש"י Ï"�‰
‡˜„ ¯Ë˘ ‡‰Â ,ÔÏ‰Ï È"˘¯ÙÓ „ÂÓÏ˙ ‡‰„ ,Â˙Â"
ÌÈ„·ÚÂ˘Ó ˙ÂÚ˜¯˜‰„ ÌÂ˘Ó ,‡Â‰ ÍÏÈ‰ ‰· ‰„ÂÓ
¯Ë˘ ÂÈ˘ÎÚ Ô˙Â� ‰È‰ Ì‡ ÔÈ„‰ ‡Â‰„ ¯‡Â·Ó ,ÍÎ ÏÚ
‡"·ËÈ¯‰ ˘Â¯ÈÙÓ È˜ÂÙ‡ÏÂ ,ÍÏÈ‰ ÈÂ‰ Â˙‡„Â‰ ÏÚ
.Ï"ÎÚ "¯ÂÙÎÏ ÏÂÎÈ Â�È‡˘ ÌÂ˘Ó ÍÏÈ‰ ÈÂ‰ ¯Ë˘„

˙Ú„· ¯È·Ò‰˘ ˘"ÚÂ רש"י‰ÂÏÓ˘ ÈÙ ÏÚ Û‡˘ ,
Ï·‡ ,ÌÈÒ�Â‡ ÔÈÈ�ÚÏ ‡˜Â„ Â�ÈÈ‰ ‰�˙È� ‰‡ˆÂ‰Ï
,‡˙ÏÈÓ ‡ÈÏ˙ Ú·Â˙‰ ˙Ú„ ˙ÂÎÈÓÒ· ÍÏÈ‰ ÔÈ„·
‰‡ÂÏ‰‰ ˙ÂÚÓ ˙‡ ‰ÂÏ‰ ‡ÈˆÂ‰ ‡Ï˘ ÏÎ ÔÎ Ì‡Â

.ÍÏÈ‰ ÔÂÚËÏ ÏÂÎÈ ¯ÈÙ˘Â ‰ÂÏÓ„ ‰È˙Ú„ ‡ÎÓÒ

.11ÔÂ˘Ï ‡Â‰Â המעתיקÂ�ÈÈ‰Â ˙Â·È˙שרבינו , ÛÈ˜‰
˜ÂÁÓÏ ˘È˘ ¯·ÂÒ˘ ‰ÊÓ ‰‡¯�„ ,ÌÈÈ¯‚ÂÒ· ÂÏ‡

.ÂÏ‡ ˙Â·È˙
.12˙Ò¯È‚ Ï˘ ÔÓ˜Ï„ ¯·Ò‰‰ רבינוÈ˙Ï·È˜ 'Ó‚·

‚"‰¯‰Ó טויל ˘„¯Â˙.דרור ˙·È˘È· Ó"¯ ‡"ËÈÏ˘
È¯·„Ó Â„ÓÏ� ÌÈ¯·„‰ „ÂÒÈÂ דוד Ô‡Îהנחלת

‡Ï‡) ÔÓ˜Ï„Î דוד ‚Ò¯È˙שהנחלת ÔÈÈ�Ú· ¯·È„ ‡Ï
.('Ó‚‰

.13" ˙Â·È˙Ó È¯‰˘ זה"Â „·¯ÌÈהוא " '· „ÓÏ ¯·Î "
¯ÂËÙÏ [·] .‰ÚÂ·˘ ·ÈÈÁ˘ ‰�ÚË‰ ˙ˆ˜Ó ‰„ÂÓÏ [‡]
Ì‡Â .‰�ÚË‰ ˙ˆ˜Ó ÏÚ ÌÈ„ÈÚÓ ÌÈ„Ú˘Î ‰ÚÂ·˘Ó

ÈÁ ÍÁ¯Î ÏÚ ÔÎ‰ÚÂ·˘ ·ÈÈÁÓ˘ ‚"¯Î ¯Â·ÒÏ ·È
.ÌÈ¯ÂÚ˘· ÂÏ ‰„Â‰Â ÔÈËÁ Â�ÚË·

.14.(Á ,·Î ˙ÂÓ˘) "‰Ê ‡Â‰ ÈÎ ¯Ó‡È ¯˘‡"

.15.ÌÈ„ÈÚÓ Ì‰˘ ˙ˆ˜Ó Â˙Â‡ ÏÚ

.16·˙Î ÂÊ ‡¯·Ò „ÂÒÈÂ דוד "È˘הנחלת Ï"ÊÂ Ô‡Î
ÔÎ Ì‡ ,¯ÂËÙ ÍÏÈ‰„ ˙˘˘ ·¯Î Ï"ÈÈ˜„ Ô„È„Ï ÔÈ·‰Ï

,‰�ÚË‰ ÔÈÓÓ ‰„ÂÓÏ ÏÏÎ ‡¯˜ ÍÈ¯ˆ ‡Ï טענו דהא

שעורים, מדמי אף פטור בשעורים לו והודה חיטים



˙Â‰‚‰‡"¯‚‰ ‡ÚÈˆÓ ‡··‰

ע"א  ו

[‡]Y Â�È�Ù· „Á‡ ‰Ù˜˙˘ ‡Ï‡ 'Ó‚.¯ÂËÂ ‡"·ËÈ¯ ,‰È‡¯ È�‰Ó ‡Ï ˜È˙˘· È‡„ ,‚"‰ÎÂ

Â‰ÈÏ‡ ¯Â‡

ÏÂÎÈ È˜È¯ËÂÙ‡ '¯„ ‰Â·‡˘ ,‰Ê ÈÙÏ ‡ˆÓ�
¯·ÂÒ Ì‡˘ ,Â�ÈÈ‰Â .‚"¯Î Ì‚Â ˜"˙Î Ì‚ ¯Â·ÒÏ

ÌÈ¯ÂÚ˘· ÂÏ ‰„Â‰Â ÌÈËÈÁ Â�ÚË˘ מדמי פטור

ÔÎשעורים, Ì‡מסברא‰ÚÂ·˘Ó Ì‚ ¯ÂËÙ
¯·ÂÒ Ì‡Â .Ï"�Î,שעורים בדמי ÍÁ¯Îשחייב ÏÚ

ÂÏ È¯‰˘ ,‰ÚÂ·˘· Ì‚ ·ÈÈÁ˘ ‚"¯Î ¯·ÂÒ˘
‡ˆÓ� .Â˙Â‡ ¯ÂËÙÏ „ÂÓÏÏ ¯˙ÂÈÓ ˜ÂÒÙ ÔÈ‡

" 'Ó‚· ÒÂ¯‚Ï ¯˘Ù‡ È‡˘ ÔÎ Ì‡ כרבן ליה וסבר

·˘ÔÈ¯ÂÚגמליאל  ÂÏ ‰„Â‰Â ÔÈËÁ Â�ÚË Ô�˙„ ,
‰Ê ÈÙÏ ÍÈ¯ˆÂ ."·ÈÈÁÓ Ï‡ÈÏÓ‚ Ô·¯Â ,¯ÂËÙ -
‰„ÂÓ ,Í„È‡Â" 'Ó‚· ·Â˙Î˘ ‰Ó˘ ,¯ÓÂÏ ÔÎ Ì‚
Â˙ËÈ˘Ï˘ ‰�ÂÂÎ‰ ,"‰ÈÏ ˙ÈÏ ‰�ÚË‰ ÔÈÓÓ
‡Ï ÌÈ„Ú ˙‡„Ú‰˘ È˜È¯ËÂÙ‡ '¯„ ‰Â·‡ Ï˘
‰„ÂÓÏ ˜ÂÒÙ ÍÈ¯ˆ ÔÈ‡ - ‰ÚÂ·˘ ˙·ÈÈÁÓ
ÔÈ·Â ¯ÂËÙ˘ ¯·ÂÒ ‡Â‰ Ì‡ ÔÈ· ,‰�ÚË‰ ÔÈÓÓ

.Ï"�ÎÂ ·ÈÈÁ˘ ¯·ÂÒ ‡Â‰ Ì‡
'Ó‚ [‡]Â�È�Ù· „Á‡ ‰Ù˜˙ ‡¯ÈÊ È·¯ ÈÚ·"

È„Â‡ ÈÈÂ„Â‡ ˜È˙˘„ È‡ ,ÈÓ„ ÈÎÈ‰ .Â‰Ó
‡Ï .„·ÚÓÏ ‰ÈÏ ‰Â‰ È‡Ó ÁÂÂˆ ‡˜„ È‡Â ,‰ÈÏ
,È‡Ó .ÁÂÂˆ ¯„‰Â ‡¯˜ÈÚÓ ˜È˙˘„ ,‡ÎÈ¯ˆ
ÔÂÈÎ ‡ÓÏ„ Â‡ ,‰ÈÏ È„Â‡ ÈÈÂ„Â‡ ˜È˙˘‡„Ó
È‡‰„ ‡˙ÏÈÓ È‡Ï‚È‡ ‡˙˘‰ ÁÂÂˆ ‡˜„
.Ô�·¯ ‰ÈÏ ÂÊÁ ‡˜ ‡‰ ¯·Ò ‡¯˜ÈÚÓ ˜È˙˘„
ÌÈ¯ÂÓ‡ ÌÈ¯·„ ‰Ó· ÚÓ˘ ‡˙ ,ÔÓÁ� ·¯ ¯Ó‡

˙‡ˆÂÈ ˙ÈÏË ‰˙È‰ Ï·‡ ,‰· ÔÈ˜Â„‡ Ì‰È�˘˘
Â¯È·ÁÓ ‡ÈˆÂÓ‰ Ô‰Ó „Á‡ Ï˘ Â„È ˙Á˙Ó
È�˙˜„Î ‡ÓÈ� È‡ ,ÈÓ„ ÈÎÈ‰ .‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ17

,‡ËÈ˘Ù בפנינו אחד שתקפה ÂÎ'.אלא "
·Â�È�Ù"ו  „Á‡ ‰Ù˜˙˘ ‡Ï‡" ·Â˙Î˘ ‰Ó ‰�‰

È¯ÈÈÓ ÍÁ¯Î ÏÚ גוונא ÈÊ¯‡,כהאי '¯ ÈÚ·„
˘È ¯ÈÙ˘ ÔÎ Ì‡Â ,ÁÂÂˆ ¯„‰Â ‡¯˜ÈÚÓ ˜È˙˘„
˙ÈÏË‰ ˙ÎÈÈ˘˘ ‡¯ÈÊ '¯„ ‡ÈÚ·Ï Ì˘Ó ‰È‡¯

,‰Ù˜˙˘ ‰ÊÏ דאיÈ¯ÈÈÓ בשתיקÁÂÂˆ ‡ÏÂ
˜ ÍÈ‡ ÔÎ Ì‡ ,ÏÏÎÂ¯È·ÁÓ ‡ÈˆÂÓ‰" ¯Ó‡

˙ÈÏË· ÂÏ ‰„Â‰ ˜˙˘˘ ÔÂÂÈÎ„ ,"‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ
‰˙ÚÓÂ מהני ˘ÂÏ,ראיה ˘È·È‡לא ‡È‰˘

,È�‰Ó ‡Ï ÂÏ˘ ‡È‰˘ ÌÈ„Ú ‡È·È ÂÏÈÙ‡ È¯‰˘
ÈÓ„ ÌÈ„Ú ‰‡ÓÎ ÔÈ„ ÏÚ· ˙‡„Â‰„18·˙Î ÔÎ .

Ô‡Î)19ÔÂ‚Îריטב"א ‰ ,Â‡Ï ‡Ï‡" Ï"ÊÂ (
˜È˙˘È‡Â ¯ÓÂÏÎ - Â�È�Ù· „Á‡ ‰Ù˜˙˘
ÁÂÂˆ ‡Ï ÛÂÒ·ÏÂ ˜È˙˘È‡ È‡„ ,ÁÂÂˆ ÛÂÒ·ÏÂ
È˙ÈÈÓÏ ÈˆÓ ‡Ï Â˙Â ‰ÈÏ È„Â‡ ÈÈÂ„Â‡ ‡‰
‡Ï È‡‰ ÈÎ· ÁÂÂˆ È‡Â .ÏÈÚÏ ˘¯ÈÙ„ÎÂ ,‰È‡¯
,‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ Â¯È·ÁÓ ‡ÈˆÂÓ‰ ¯ÓÂ‡ ‰Â‰

‰ ·˙Î ÔÎÂ .Ï"ÎÚ "„·ÚÓÏ ‰ÈÏ ˙È‡ È‡Ó,טור

ÔÈ˜Â„‡ Ì‰È�˘ ÂÈ‰" (ÁÏ˜ Ó"ÂÁ) ¯ÂË‰ Ï"ÊÂ
‡Ï ÁÂÂˆÂ Â�È�Ù· Â¯È·ÁÓ „Á‡ ‰Ù˜˙Â ‰·
ÂÏ˘ ‰È‰˘ ÂÏ ‰„Â‰ È¯‰ ˜˙˘ ,Â˙ÂÎÊ „·‡

לך  אין כן ואם והודה, ד"ה התוס' שכתבו וכמו

והוי  כלל, לשלומי בעי דלא כיון מזה, גדול הילך

לו, שילם כבר „¯·Èכאילו È‡‰Î Ô�È˜ÒÙ Ô�‡ Ì‚Â
,‡˙È‡ È‡ ‰"„ 'ÒÂ˙‰ Â·˙Î˘ ÂÓÎÂ ,‡˙ÈÈÓ˜ ‡ÈÈÁ
Ì"·Ó¯‰Â (‡"Ú „) Û"È¯‰ Ì‚Â ÌÈ˜ÒÂÙ‰ ÏÎ Â˜ÒÙ ÔÎÂ
È·¯ÎÂ ¯ÂËÙ ÍÏÈ‰„ ˙˘˘ ·¯Î (‚ ,‡ ÔÚË�Â ÔÚÂË)
,„ ÔÚË�Â ÔÚÂË) ·ÈÈÁ ÌÈ„Ú ˙‡„Ú‰„ ‡˙ÈÈÓ˜ ‡ÈÈÁ
,È‡¯˜ È¯˙ ÍÈ¯ËˆÈ‡ È‡ÓÏ„ Ô„È„Ï ‰˘˜˙ ÔÎ Ì‡ ,(È
ÍÏÈ‰„ ÔÂÈÎ ,ÍÈ¯ˆ ‡Ï ‰�ÚË‰ ÔÈÓÓÏ„ ,‰ÊÂ ,‡Â‰
‡¯È·Ò„ ‡ÈÈÁ È·¯Ï ˜¯ ÔÎ È�˘Ó ‡Ï 'Ó‚‰Â] ,¯ÂËÙ

,[‰ÊÏ ‡¯˜ ÍÈ¯ˆ ÔÈ‡ Ô„È„Ï Ï·‡ ,·ÈÈÁ ÍÏÈ‰ ‰ÈÏ
Ô�È˜ÒÙ ‡‰„ ,ÈÓ˜Â‡Ï ‡ÎÈÏ ÈÓ� ÌÈ„Ú ˙‡„Ú‰ÏÂ
‡¯˜ „Á ¯‡˘� Ô„È„Ï ÔÎ Ì‡Â ,‡˙ÈÈÓ˜ ‡ÈÈÁ È·¯Î

.˘"ÈÈÚ ,Ï"ÎÚ 'ÂÎÂ "Ú"ˆÂ ¯˙ÂÈÓ
.17.‰ÙÈ˜˙ ÌÂ˘ ‰˙ÈÈ‰ ‡Ï˘
.18ÏÂÎÈ ¯ÈÙ˘„ ÚÓ˘Ó ÁÂÂˆ ÍÎ ¯Á‡Â ˜˙˘˘Î Ï·‡

.21 ‰¯Ú‰ ÔÓ˜Ï ÔÈÈÚ ,‰È‡¯ ‡È·‰Ï
.19È˘Â„ÈÁ Â�ÈÈ‰ הריטב"אÂÒÙ„�˘ ÈÙÎ בשו"ת

גאלנטי  ·‰Â'מהר"ם ÂÏ‡ ÌÈ˘Â„ÈÁÏ ‡Â·Ó· 'ÈÚ)
.(˜Â˜ ·¯‰ „ÒÂÓ
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ע"ב  ו

[‡]Y 'ÂÎ ‡�˜ÒÓ ‰"ÎÂ ¯ËÂÙ ‰"„ 'ÒÂ˙‡"·˘¯‰ ·˙ÎÂ ,˜ÏÂÁ Ì"·Ó¯‰ Ï·‡ ,Ù"˘ „"ÎÂ

˜ÊÁ˙‡ ¯·Î ‰˘·Â ,Ô‰Î ‰ÎÊ ‡Ï Á"Ù„ ,‰È‡¯ ÔÈ‡ Á"Ù ˜ÙÒ ˙Â˜ÈÙÒ ˘¯ÙÓ„ ‡�˜ÒÓÏ„

.'ÂÎ ÌÈÏÚ·‰ ‰·

Â‰ÈÏ‡ ¯Â‡

ÍÎ ¯Á‡Â ‰ÏÈÁ˙ ˜˙˘ ÂÏÈÙ‡Â ,Â˙ÂÎÊ „·‡Â
‰È‰Â .‰ÏÈÁ˙ ˜˙˘˘ ÔÂÂÈÎ ,‰‡„Â‰Î ÈÂ‰ ÁÂÂˆ

˘"‡¯‰ ‡"‡ ¯ÓÂ‡20‡È·È Ì‡ ÂÏÈÙ‡˘ Ï"Ê
,‰ÈÏ È�‰Ó ‡Ï ÂÏ˘ ‡È‰˘ ÍÎ ¯Á‡ ÌÈ„Ú

Ï"ÎÚ "ÈÓ„ ÌÈ„Ú ‰‡ÓÎ ÔÈ„ ÏÚ· ˙‡„Â‰„21.

[‡]‡È�˙ ,‰·¯Ï ‰È��Á ·¯ ‰ÈÏ ¯Ó‡" 'Ó‚·
Ì‡ ,˙Â¯ÂÎ· ˜ÙÒ È·‚„) ÍÏ ÚÈÈÒÓ„
˙Â˜ÈÙÒ‰ ,(È"˘¯- Â„ÈÓ ÔÈ‡ÈˆÂÓ Ô‰Î ‰Ù˜˙
ÂÙ˜˙ Í˙Ú„ ‡˜ÏÒ È‡Â .¯˘Ú˙‰Ï ¯È„Ï ÔÈÒ�Î�
ÔÈÒ�Î� È‡Ó‡ ,Â„ÈÓ Â˙Â‡ ÔÈ‡ÈˆÂÓ ÔÈ‡ Ô‰Î

.20·˙Î הב"ח‡ˆÓ� ‡Ï˘ Ì˘ לרא"שÂÈ˜ÒÙ·
Ï·È˜ ‰Ù ÏÚ· ÈÏÂ‡Â ,ÔÎ ·˙Î˘ הטורÂÈ·‡Ó הרא"ש,
‰È‰") ¯ÂË‰ ÔÂ˘ÏÓ ÚÓ˘Ó ÔÎ˘Âאומר("˘"‡¯‰ ‡"‡

·˙Î ‰Ê ÌÚËÓ ÈÏÂ‡Â .‰˘È¯Ù· ·˙Î ÔÎÂ ,˘"Ú רבינו

."˘"‡¯" ‡ÏÂ "¯ÂË"
.21È¯·„Ó ‰�‰Â רבינוÈ�‰Ó ‡Ï˘ ‰Ó„ ¯‡Â·Ó

‰ÏÈÁ˙Ó ˜˙˘· ‡˜Â„ ‡Â‰ ÌÈ„Ú ÍÎ ¯Á‡ ‡È·È˘
Ì‡ ‰È‡¯ È�‰Ó ÁÂÂˆ ÛÂÒ·ÏÂ ˜˙˘· Ï·‡ ,ÛÂÒ „ÚÂ

‡È„‰Ï ·˙Î ÔÎÂ .ÌÈ„Ú ‡È·È הב"ח‡¯·Ò‰ ·˙ÎÂ
ÔÂÈÎ„" Ï"ÊÂ ‰Ê· היא גמורה ·ÏÚדהודאה ˙‡„Â‰

‰‡„Â‰ ‡È‰˘ ÂÊ ‰˜È˙˘·„ ,ÈÓ„ ÌÈ„Ú ‰‡ÓÎ ÔÈ„
Ï·‡ ,'ÂÎ ÂÏ˘ ‡È‰˘ ÌÈ„ÈÚÓ˘ ÌÈ„Ú‰ ÏÎ ÏÒÙ

ÁÂÂˆ ÛÂÒ·ÏÂ ˜˙˘„ ‡ÎÈ‰ הוא ספיקא „‡ÔÈדמשום
Â‡ ‰ÈÏ È„Â‡ È‡ Ô�ÈÚ„È ‡Ï„ ,Û˜Â˙‰ „ÈÓ ÔÈ‡ÈˆÂÓ
‡È‰˘ ÌÈ„Ú ‡È·Ó ÍÎ ¯Á‡ Ì‡ È‡„Â Ì˙‰ ,È„Â‡ ‡Ï
‡¯˜ÈÚÓ ˜È˙˘˜„ È‡Ó„ Ú¯ÙÓÏ ‡˙ÏÈÓ È‡Ï‚‡ ÂÏ˘
ÂÏ˘ ÌÈ„Ú ‰ÈÏ ˙È‡ ‡‰„ ,‰ÈÏ È„Â‡„ ÌÂ˘Ó Â‡Ï
‡Ï„Â 'ÂÎ Ô�·¯ ÈÏ ÂÊÁ˜ ‡‰ ¯·Ò˜„ ÌÂ˘Ó ‡Ï‡ ,‡È‰
˜˙˘· Ì‚„ Ú"Â˘ ˙‰‚‰· [‡"Ó¯‰] ·¯‰ ·˙Î˘ ÂÓÎ
"‡˙ÈÏ„ - ÌÈ„Ú ‰ÈÏ È�‰Ó ‡Ï ÁÂÂˆ ÍÎ ¯Á‡Â

.Ï"ÎÚ
È¯·„Ó ¯‡Â·ÓÂ הב"ח˙Ú„˘ הרמ"אÈ�‰Ó ‡Ï˘

"ÎÂ ,ÁÂÂˆ ÍÎ ¯Á‡Â ˜˙˘· ÂÏÈÙ‡ ÌÈ„Ú· ‰È‡¯Î
Ï"Êהרמ"א ·„Ú˙הש"ך  ‰�‰„ ÛÈÚÒהשו"ע , Ì˘)

Â¯È·Á „ÈÓ „Á‡‰ ‰ËÓ˘Â ,ÌÈ˜Â„‡ Ì‰È�˘ Â‡·" ('Â
ÔÈ‡ ÁÂÂˆÂ ¯ÊÁ˘ ÈÙ ÏÚ Û‡ ,È�˘‰ ˜˙˘Â ,Â�È�Ù·
‰Ê È¯‰ ‰ÏÁ˙· ˜˙˘˘ ÔÂÈÎ˘ ,Â„ÈÓ ‰˙Â‡ ÔÈ‡ÈˆÂÓ

ÂÈÏÚ ·˙ÎÂ ."ÂÏ ‰„ÂÓÎ הרמ"אÌÈ¯ÓÂ‡ ˘ÈÂ" Ï"ÊÂ
È�‰Ó ‡Ï ÂÏ˘ ‡È‰˘ ÍÎ ¯Á‡ ÌÈ„Ú ‡È·Ó ÂÏÈÙ‡„

ÚÓ˘ÓÂ "ÈÓ„ ÌÈ„Ú ‰‡ÓÎ ÔÈ„ ÏÚ· ˙‡„Â‰„ ,‰ÈÏ
È¯·„„ 'Â‡ÎÏ הרמ"א˜˙˘˘ ÔÈ· ,Â‰ÈÂÂ¯˙‡ È‡˜

·˙ÎÂ .ÁÂÂˆ ÍÎ ¯Á‡Â ˜˙˘˘ ÔÈ·Â ÛÂÒ „ÚÂ ‰ÏÈÁ˙Ó
„˙ÒÈÙהש"ך  È‡‰„ ÔÂÈÎ„" Ï"ÊÂ ‰Ê· ‡¯·Ò‰ (Ê ˜"Ò)

‡È·È˘ ‰Ó ÔÎ Ì‡ ,‰ÈÏ È„Â‡ ÈÈÂ„Â‡ ¯ÓÈÓÏ ÈˆÓ
"ÈÓ„ ÌÈ„Ú ‰‡ÓÎ „"Ú· ˙‡„Â‰„ ,ÏÈÚÂÈ ‡Ï ÌÈ„Ú

.Ï"ÎÚ
˙Ú„ Ì�Ó‡ רבינוÌ˘ בביאורו˙Ú„˘ (ÂË ˜"Ò)

È�‰Óהרמ"א  ‡Ï ÛÂÒ „ÚÂ ‰ÏÈÁ˙Ó ˜˙˘· ˜¯˘
ÛÂÒ·ÏÂ ˜˙˘· Ï·‡ ,ÌÈ„Ú· ‰È‡¯ ÍÎ ¯Á‡ ‡È·È˘

Ï"Ê„ ,‰ÈÏ È�‰Ó ÌÈ„Ú ÍÎ ¯Á‡ ‡È·È Ì‡ ÁÂÂˆ רבינו

È¯·„ ÏÚ Ì˘ לא "הרמ"א זה - דאפילו אומרים יש

ÌÈ„Úקאי  ÍÎ ¯Á‡ ‡È·‰ ÂÏÈÙ‡ ‰È‡¯ È�‰Ó ‡Ï˘ ,
שחזר - דבסיפא לגמרי, ששתק ארישא אלא

שכתוב  וכמו בראיה, נאמן ודאי 'ת"ש ·‚Ó'וצווח

אמורים  דברים ‡·Ïבמה ,‰· ÔÈ˜Â„‡ Ì‰È�˘˘
Ì‰Ó „Á‡ Ï˘ Â„È ˙Á˙Ó ˙‡ˆÂÈ ˙ÈÏË ‰˙È‰

הראיה  עליו מחבירו �ÓÈ‡המוציא È‡ ÈÓ„ ÈÎÈ‰
,‡ËÈ˘Ù È�˙˜„Î אלאÏÚÂ .'Â�È�Ù· „Á‡ ‰Ù˜˙˘

ÂÊ ‡˙ÈÈ¯· È¯‰˘ ,ÁÂÂˆ ÛÂÒ·ÏÂ ˜˙˘˘ È¯ÈÈÓ ÍÁ¯Î
˜˙˘· ‡¯ÈÊ '¯ Ï˘ ˜ÙÒ‰ ˙‡ ËÂ˘ÙÏ ‰‡·Â‰

ÔÎ Ì‡Â ,ÁÂÂˆ ÛÂÒ·ÏÂ מינה ‰ÈˆÂÓ‡שמע È�˙˜„Ó
ÂÈÏÚ Â¯È·ÁÓ נאמן הראיה ÍÎו ,דבראיה ÔÎ‡˘ Ú„˙
‡"Ó¯‰ ÔÈ·‰שכתב בסעיף ‰¯Ó"‡כמו ז'למטה

Ù˜˙Â‰בהג"ה  „Á‡‰ ¯ÊÁ' ,·˙Î˘ Ú"Â˘‰ È¯·„ ÏÚ
,ÛÂÒ „ÚÂ ‰ÏÁ˙Ó ÁÂÂˆ˘ ÈÙ ÏÚ Û‡ ,Û˜Â˙‰ ‰Ê „ÈÓ
‡"Ó¯‰ ÂÈÏÚ ·˙ÎÂ ,'‰È‡¯ ‡Ï· ‰ÏÈÁ˙·Î Â˜ÂÏÁÈ
Â˙‡„Â‰ ÌÂ˘Ó ÔÂ˘‡¯‰ ‰ÎÊ˘ ÔÂÈÎ„ ÌÈ¯ÓÂ‡ ˘ÈÂ'

Â�ÓÓ ÛÂ˜˙Ï ÏÂÎÈ ¯Á‡‰ ÔÈ‡ ,‰Ê Ï˘'ראיה בלא
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Â‰ÈÏ‡ ¯Â‡

."Ô‰Î Ï˘ Â�ÂÓÓ· Â�ÂÓÓ ¯ËÂÙ ‰Ê ‡ˆÓ� ¯È„Ï
Â·˙ÎÂ'ד"ה·תוסÔ‰Î ÔÂÓÓ· Â�ÂÓÓ ¯ËÂÙ

" Ï"ÊÂ מסקנא הוא Ô‰Îוכן ‰Ù˜˙ Ì‡„
Ó ÔÈ‡ÈˆÂÓ"Â„È'פוסקים ,כו שאר דעת 22וכן

‡È‚ÂÒ‰ Ë˘ÙÓ˘ ÌÂ˘Ó ,Ì˜ÂÓÈ�Â ÌÓÚËÂ
ÂÏ ÚÈÈÒ ‡È��Á ·¯˘Â ,‰·¯ ˙Ú„ ÍÎ˘ ‰‡¯�

ÈÈ·‡ ˙�˜ÒÓ Ì‚ ‡È‰ ÔÎÂ ,'È�˙ÓÓ23, אבל

חולק  Ô‰Îהרמב"ם ‰Ù˜˙ Ì‡„ ‰ÈÏ ‡¯È·ÒÂ
‰¯Ì"·Óאין Ï"ÊÂ ,Â„ÈÓ ‰˙Â‡ ÔÈ‡ÈˆÂÓ

˜ÙÒ ‡Â‰˘ ¯ÂÎ· ÏÎ" (‚ ,‰ ˙Â¯ÂÎ· ˙ÂÎÏ‰)
,ÂÈÏÚ·Ï ÏÎ‡ÈÂ ÌÂÓ Â· ÏÂÙÈ˘ „Ú ‰Ú¯È˘ Â�È„

Ô‰Î‰ Â˘Ù˙ Ì‡ÂאיןÂ„ÈÓ Â˙Â‡ ÔÈ‡ÈˆÂÓ
ÔÈ‡˘ ,Â·È¯˜Ó Â�È‡ Ï·‡ ,ÂÓÂÓ· Â˙Â‡ ÏÎÂ‡Â
ËÂÁ˘È ‡Ó˘ ,È‡„Â ¯ÂÎ· ‡Ï‡ ÌÏÂÚÏ ·È¯˜Ó

.Ï"ÎÚ "‰¯ÊÚ· ÔÈÏÂÁ הרשב"א 24וכתב

·¯Î ¯·ÂÒ ‡Â‰˘ Ì"·Ó¯‰ ˙Ú„ ·˘ÈÈÏ
Ë˘ÙÓ˘ 'È�˙ÓÓ ‰È‡¯ ‡È·‰˘ ‡�Â�Ó‰
"‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ Â¯È·ÁÓ ‡ÈˆÂÓ‰" ÔÂ˘Ï‰

Ô‰Î‰Ó ‡ÈˆÂ‰Ï ‰ˆÂ¯‰ Ï‡¯˘È‰ Ì‚˘ ÚÓ˘Ó
¯‡Â·Ó ÔÎ Ì‡Â ,‰È‡¯ ‡È·‰Ï ÍÈ¯ˆ ÒÙ˙˘
ÔÈ‡ÈˆÂÓ ÔÈ‡ Ô‰Î ÂÙ˜˙˘ ‡�Â�Ó‰ ·¯ ˙Ú„˘
¯˘Ù‡ Â˙ÈÈ‡¯ ‰Á„˘ ‰·¯ Û‡Â .Â„ÈÓ Â˙Â‡
,Â„ÈÓ Â˙Â‡ ÔÈ‡ÈˆÂÓ ÔÈ‡ Ô‰Î ÂÙ˜˙˘ ¯·ÂÒ˘
ÔÈ¯ÂÒ‡˘ ‰ÓÓ ‰È‡¯ ÔÈ‡˘ ,¯ÓÂÏ Â˙�ÂÂÎ ‡Ï‡
ÌÂ˘Ó ,ÔÈ‡ˆÂÓ ÔÈ‡˘ ‰„Â·ÚÂ ‰ÊÈ‚· ˙Â˜ÈÙÒ‰
ÌÂ˜Ó ÏÎÓ ,ÔÈ‡ÈˆÂÓ˘ ¯Ó‡� Ì‡ ÂÏÈÙ‡˘
ÌÂ˘Ó ‡Ï ‰Ê„ ,‰„Â·ÚÂ ‰ÊÈ‚· ÔÈ¯ÂÒ‡
ÌÂ˘Ó ‡Ï‡ ,Ô‰Î‰ Ï˘ ‰ÒÈÙ˙‰ ˙Â¯˘Ù‡
ÂÊ˘ ˜¯ ¯‡˘�Â .È�‡˘ ‰ÈÏ‡Ó ‰‡·‰ ‰˘Â„˜„
¯·ÂÒÂ ,‡È��Á ·¯Â ‡�Â�Ó‰ ·¯ ˙˜ÂÏÁÓ
ÌÂ˘Ó ,‡„Á .‡�Â�Ó‰ ·¯Î ‰ÎÏ‰˘ Ì"·Ó¯‰
ÔÂÂÈÎ „ÂÚÂ ,Ï"�Î ‰�˘Ó‰ ÔÂ˘Ï ÂÏ ÚÈÈÒÓ˘
ÔÈ‡ÈˆÂÓ ‡Ï ‡˜ÈÙÒÓ ‰ÎÏ‰ ‰˜ÒÙ� ‡Ï˘
‰È‡¯ ‡È��Á ·¯ ‡È·‰˘ ‰ÓÂ .‡�ÂÓÓ
,¯˘Ú˙‰Ï ¯È„Ï ÔÈÒ�Î� ˙Â˜ÈÙÒ‰" ‡˙ÈÈ¯·Ó
Â˙Â‡ ÔÈ‡ÈˆÂÓ ÔÈ‡ Ô‰Î ÂÙ˜˙ Í˙Ú„ ‡˜ÏÒ È‡Â

נאמן, דבראיה „È¯ÈÈÓמשמע ÌÂ˘Ó ÍÁ¯Î ÏÚÂ
È¯·„ ‡"Ó¯‰ ¯˙ÂÒ ÔÎ ‡Ï Ì‡„ ,ÁÂÂˆ ÛÂÒ·ÏÂ ˜˙˘·

.'Â ÛÈÚÒ· Ï"�‰ ÂÓˆÚ שהקשה הריטב"א דעת והוא

שם  בפנינו'בגמ' אחד שתקפה 'אלא דקאמר

ÙÒÏ˜והקשה ‰È‡¯ ‡˙ÈÈ¯·‰Ó ˘È ÍÈ‡ ‡"·ËÈ¯‰
,ÁÂÂˆ ÛÂÒ·ÏÂ ˜˙˘· ‡¯ÈÊ '¯ Ï˘ דלמא‡˙ÈÈ¯·‰

È¯ÈÈÓ לגמרי ˙Â˙ÒÈÙ,ששתק È�‰Ó ÔÎÏÂ,ותירץ

כן  ÛÂÒדאם „ÚÂ ‰ÏÈÁ˙Ó ˜˙˘· È¯ÈÈÓ˘ מהני לא

ÂÈÏÚראיה  Â¯È·ÁÓ ‡ÈˆÂÓ‰' ·Â˙Î ‡˙ÈÈ¯··Â
‰È‡¯ È�‰Ó ‡Ï È¯Ó‚Ï ˜˙˘·˘ ÌÚË‰Â .'‰È‡¯‰ כמו

כאן  Â'שכתוב ÛÈÚÒ· ‡"Ó¯‰'כו Ï"ÎÚ.דהודאת "
·˙Î˘ ‰ÓÓ ¯‡Â·Ó ÔÎÂ רבינוÛÈÚÒ· (ÊË ˜"Ò) Ì˘

" Ï"ÊÂ Ê'כו אחד ˘‡Ìזה -חזר Ú"Â˘‰ È¯·„
„ÚÂ ‰ÏÈÁ˙Ó ÁÂÂˆ˘ ÈÙ ÏÚ Û‡ Û˜Â˙‰ „ÈÓ ‰Ù˜˙

- ‰È‡¯ ‡ÏÏ ‰ÏÈÁ˙·Î Â˜ÂÏÁÈ˘ ÛÂÒ קאי לא

אסיפא  ‡Êש ,אלא ÔÂ˘‡¯‰ Û˜˙˘Î ‰ÏÈÁ˙·
ÍÎ ¯Á‡Â ˜˙˘ Û˜˙�‰ וצווח ÊÁ¯חזר ÔÎÓ ¯Á‡ÏÂ ,

,ÔÂ˘‡¯‰Ó ‰Ù˜˙Â Û˜˙�‰ ולכן-È¯ÈÈÓ˘ ÔÂÈÎ
ÁÂˆ ÍÎ ¯Á‡Â ˜˙˘· Ú"Â˘‰ כתב -‡"Ó¯‰ בהגה

Â˙‡„Â‰ ÌÂ˘Ó ÔÂ˘‡¯‰ ‰ÎÊ˘ ÔÂÈÎ„' ÌÈ¯ÓÂ‡ ˘È˘

Â�ÓÓ ÛÂ˜˙Ï ÏÂÎÈ ¯Á‡‰ ÔÈ‡ ,‰Ê Ï˘,'ראיה בלא

‡Ï˘ ÌÂ˘Ó Â�ÈÈ‰Â ,È�‰Ó ‰È‡¯ ‡È·Ó Ì‡˘ ÚÓ˘ÓÂ
ÁÂÂˆ ÍÎ ¯Á‡Â ˜˙˘ È¯‰˘ ‰¯ÂÓ‚ ‰‡„Â‰ ‰˙ÈÈ‰

‰¯Ó"‡כנ"ל  ¯·ÂÒ ÛÂÒ „ÚÂ ‰ÏÈÁ˙Ó ˜˙˘· ˜¯˘ ,
ÔÂÈÎ ,ÌÈ„Ú· ÂÏÈÙ‡ ‰È‡¯ ÍÎ ¯Á‡ È�‰Ó ‡Ï˘

.‰¯ÂÓ‚ ‰‡„Â‰ ‰˙È‰˘ ואזילÚ"Â˘‰ לטעמיה

אין  כהן תקפו כמ"ד דדינא ספיקא בכל כן שפסק

מידו  אותה ‰ו ,מוציאין ˙Ú„אומרים ˘·¯Ó"‡יש
לשיטתן כן גם תקפו ˘ÌÈ¯·ÂÒהולכין דאמר כמאן

ÔÈÈÚÂכו' .Â�È·¯ Ï"ÎÚ "Â„ÈÓ ‰˙Â‡ ÔÈ‡ÈˆÂÓ ערוה"ש

Â (Á ,ÁÏ˜ Ó"ÂÁ) תומים.(Â ˜"Ò Ì˘ Ó"ÂÁ)
.22Â˜ÒÙ ÔÎ הרא"ש,(‚È 'ÈÒ ‡"Ù) יוסף (‚'ונימוקי

˙Ú„ ÔÎ˘Â ‡"Ú הרשב"א),הרי"ף·"Ú ÊË ˙Â·Â˙Î)
,(Ô�È¯Ó‡„ ‡‰ Ô�È¯Ó‡„ÓÂ),הרמב"ן„"‰ ‰"„ ‡"Ú Â)

˘Â"Ë)הר"ן „"ÂÈ) ¯ÂË‰Â (‡ÓÈ‡ ÌÏÂÚÏ ‰"„ ·"Ú Â)
˜ÒÙ ÔÎÂ הרמ"א.'‡ ÛÈÚÒ Ì˘ „"ÂÈ·

.23È¯·„ ÈÙ ÏÚ לשו"ע רבינו ˘ÂË,בביאורו „"ÂÈ)
27 ‰¯Ú‰ ÔÓ˜Ï ‡·ÂÈ (· ˜"Ò

הרשב"א 24. „·�ÈÚ‡שו"ת ‡Ï‡" .(‡È˘ 'ÈÒ)
."Â˙ÂÎÊ ¯Á‡ ¯ÊÁÏ Ï"Ê ·¯„‡ ÔÈ˘Ù� È�ÂÎ˘ÓÏ
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[‡]Y 'ÂÎ ‰‡¯� ÈÂÁÓ ‰"„ 'ÒÂ˙ÁÈÎÂ‰ ˘"‡¯ Ï·‡ ,ÏÂ‚Ï‚ È"Ú ‡Ï‡ ÔÎ ·˙Î ‡Ï Ì"·Ó¯‰Â

.˘"Ú 'ÒÂ˙ È¯·„Î

Â‰ÈÏ‡ ¯Â‡

Â�ÂÓÓ ¯ËÂÙ ‰Ê ‡ˆÓ� ¯È„Ï ÔÈÒ�Î� È‡Ó‡ Â„ÈÓ
"Ô‰Î Ï˘ ÔÂÓÓ·25,‰È‡¯ Ô‡ÎÓ ÔÈ‡ Ê‰ד -

¯ÂÎ· ˜ÙÒ· È¯ÈÈÓ„ 'Ó‚· ‡�ÈÓ‡ ‰Â‰Ï ˜¯,

Ï·‡ ד È˙Ù„Óמפרש למסקנא ‡Á‡ ·¯26

‰" ‡˙ÈÈ¯·· ·Â˙Î˘ ‰Ó„ ספיקותÔÈÒ�Î�
‰�ÂÂÎ‰ "¯˘Ú˙‰Ï ראיה אין חמור פטר ספק

ÏÚ Û‡ ‡Ï‡ ,Â„ÈÓ ‰˙Â‡ ÔÈ‡ÈˆÂÓ Ô‰Î ÂÙ˜˙˘
˙Â˜ÈÙÒ ¯‡˘·˘ ÈÙאיןÂ„ÈÓ Â˙Â‡ ÔÈ‡ÈˆÂÓ

Â�ÂÓÓ ¯ËÂÙ˘ ·˘Á� ‡Ï ¯ÂÓÁ ¯ËÙ ˜ÙÒ· -
ÌÂ˘Ó ,Ô‰Î ÔÂÓÓ· חמור לא ÂÓˆÚדפטר

ÌÏÂÚÓ,‡Ïכהן·Âזכה  Ï‡¯˘È‰ Ì‡ È¯‰˘
,‰˙ÈÓÏ ÍÏÂ‰ ‡Â‰ ‰˘· Â‰„ÂÙ ובשהÂ· ‰„Ù˘

˜ÙÒÓ Ï‡¯˘È‰ הבעלים בה אתחזק כבר

Ô‰Î ÂÙ˜˙ Ì‡˘ ‰„ÂÓ Ì"·Ó¯‰ Ì‚ ‰Ê·Â)
(Â„ÈÓ Â˙Â‡ ÔÈ‡ÈˆÂÓ27.

[‡]‰ÈÓ˜ ‡·¯ÚÓ ¯· ‡ÙÈÏÁ˙ ·¯ È�˙" 'Ó‚·
‰Ê ,˙ÈÏË· ÌÈ˜Â„‡ ÌÈ�˘ ,Â‰·‡ È·¯„
„Ú ÏËÂ� ‰ÊÂ ,˙Ú‚Ó Â„È˘ ÌÂ˜Ó „Ú ÏËÂ�
.‰Â˘· ÔÈ˜ÏÂÁ ¯‡˘‰Â ,˙Ú‚Ó Â„È˘ ÌÂ˜Ó

Â·˙ÎÂ ."‰ÚÂ·˘·Â Â‰·‡ È·¯ ‰ÈÏ ÈÂÁÓ'תוס

.25) È¯È˘Ú· ‡ˆÈ ˜ÙÒ‰ Ì‡ רש"י.(

.26.‡"Ú Ê ÔÓ˜Ï

.27˜ÙÒ ÂÓÎ ˙Â˜ÈÙÒ ¯‡˘· ÔÎ ÔÈ‡˘ ‰Ó בכור

¯ÂÓ‚ ˜ÙÒ ‡Â‰˘ עצמו �Á˘·מצד ‡Ï ÔÎÏÂ ,
·˙Î ÔÎÂ .ÌÈÏÚ· „È· ˜ÊÁ˙‡˘ בביאורו רבינו

Ï"ÊÂלשו"ע  .Ì˘ השו"ע¯ÂÎ· ˜ÙÒ" (‡ ÛÈÚÒ Ì˘)
„Ú Â�‰˘È˘ ‡Ï‡ ,Ô‰ÎÏ Â�˙ÈÏ ÌÈÎÈ¯ˆ ÌÈÏÚ·‰ ÔÈ‡
Ì‡Â ,‰„Â·ÚÂ ‰ÊÈ‚· ¯ÂÒ‡Â Â�ÏÎ‡ÈÂ ÌÂÓ Â· ÏÂÙÈ˘

·˙ÎÂ .Î"Ú "Â„ÈÓ Â˙Â‡ ÔÈ‡ÈˆÂÓ ÔÈ‡ Ô‰Î ÂÙ˜˙ רבינו

" Ï"ÊÂ'כו כהן תקפו הרמב"ם,-ואם דעת הוא כן

בהג"ה  פסק וכן עליו חולקים הפוסקים ורוב

דפ"ק  דסוגיא פשטא משמע וכן מידו, דמוציאין

ליה, סבירא כן דרבה ב' ו' ·‚Ó'דבב"מ Ì˘ ¯Ó‡˜„
‡ÓÈ‡ ÌÏÂÚÏ ,˙¯Ó‡˜ ¯ÂÎ· ˙˘Â„˜ ‰·¯ ‰ÈÏ ¯Ó‡'

ÍÏ מידו אותו מוציאין כהן ‡ÌÈ¯ÂÒתקפו ÈÎ‰ ÂÏÈÙ‡Â ,
.'È�‡˘ ‰ÈÏ‡Ó ‰‡·‰ ‰˘Â„˜„ ,‰„Â·Ú·Â ‰ÊÈ‚· ורב

˘Ìחנניא  'Ó‚· סייעיה‡˙ÈÈ¯·Ó ‰·¯Ï מסיק וכן

שם, È��Á‡אביי ·¯ Ï˘ ÚÂÈÒ‰ ˙‡ ‰Á„ ‰ÏÈÁ˙·˘
,Â˙ÈÈÁ„ ˙‡ ‰Á„ ÛÂÒ·ÏÂ פוטר ד"ה תוס' כתבו וכן

ושאר  שם הרא"ש פסק וכן כו', מסקנא הוא וכן

שכתב  כמו ליה סבירא הרמב"ם אבל פוסקים,

דסעייתא ·˙˘Â·‰הרשב"א שי"א בסימן

דוקא  לאו ÂÁ„Ï˙‰דשם ¯˘Ù‡Â מפרשים [ויש

‡È‰ ‰ÈÁ„‰˘ דהתם ,‰È‡¯ ‡È��Á ·¯ ‡È·‰˘ ‰Ó
,˜¯ ‡Â‰ ‡˙ÈÈ¯·‰Ó בכור דבספק דעתא סלקא לפי

‡·Ïמיירי] דגמ', Ú"‡)למסקנא Ê ÔÓ˜Ï) דמיירי

‡˙ÈÈ¯·‰ חמור פטר ÓÓ‰בספק ‰È‡¯ ÔÈ‡
Â˙Â‡ ÔÈ‡ÈˆÂÓ˘ ¯˘Ú˙‰Ï ¯È„Ï ÔÈÒ�Î� ˙Â˜ÈÙÒ‰˘

,Â„ÈÓ דבפטר ישראל, ביד אתחזק דשם משום

הבעלים, בה אתחזק כבר ובשה כהן זכה לא חמור

·˘Á� ‡Ï È¯È˘Ú· ˜ÙÒ‰ ‰Ê ‡ˆÈ Ì‡ Ì‚ ÔÎ Ì‡Â
,Ô‰Î ÔÂÓÓ· ÂÓˆÚ ¯ËÂÙ ושאר] בכור כן שאין מה

Â„ÈÓספיקות], Â˙Â‡ ÔÈ‡ÈˆÂÓ ÔÈ‡˘ ¯Ó‡� Ì‡˘
.Ô‰Î ÔÂÓÓ· ÂÓˆÚ ¯ËÂÙ ¯ÈÙ˘ ·˘Á� שאמר ומה

מילתא' 'לאו �Ó˙אביי ÏÚ ˜¯ ‡Â‰ 'ÂÎÂ לסתור

שלו  ¯·הדחיה ˙ÈÈ‡¯ ˙‡ ˙ÂÁ„Ï ¯˘Ù‡ È‡˘ ,
,ÔÎ È�ÙÏ ¯Ó‡˘ ‰Ó· ‡È��Á דרב סעייתא אבל

אידחיא  ממילא ‰ÈÓÚ„‰חנניא 'Ó‚‰˘ ‰Ó È„È ÏÚ
.Ï"�ÎÂ ¯ÂÓÁ ¯ËÙ ˜ÙÒ· ‡˙ÈÈ¯·‰ וכתב ‡˙

להרמב"ם  ראיה שם שם ,הרשב"א '‡Ó¯מדאמרינן
„Á‡ ,˙Â¯ÂÎ· ˜ÙÒ :‡È‰ ÔÈ˙È�˙Ó ‡�Â�Ó‰ ·¯ ‰ÈÏ

ÌÈ¯Â‰Ë ÔÈ· ,‰Ó‰· ¯ÂÎ· „Á‡Â Ì„‡ ¯ÂÎ·ÔÈ·
ÌÈ‡ÓË הראיה עליו מחבירו ÏÚ‰:המוציא È�˙Â .

ÂÙ˜˙ ¯Ó‡„ ,‡Î‰ ‡‰Â .‰„Â·Ú·Â ‰ÊÈ‚· ÌÈ¯ÂÒ‡
‡ÈˆÂÓ‰ :È�˙˜„ ,Â„ÈÓ Â˙Â‡ ÔÈ‡ÈˆÂÓ ÔÈ‡ - Ô‰Î
‰ÊÈ‚· ÔÈ¯ÂÒ‡ ÂÙ˜˙ ‡Ï ÈÎÂ ,‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ Â¯È·ÁÓ

'‰„Â·Ú·Â איתא Ô‰Îואם ÂÙ˜˙˘ מוציאיןÂ˙Â‡
‰˘˜ Â„ÈÓ פסקא ¯Âˆ‰מאי Ô‰Î‰˘Î ˜¯˘ ¯ÓÂÏ

ÂÏÈ‡Â ,‰È‡¯ ‡È·‰Ï ‡Â‰ ÍÈ¯ˆ Ï‡¯˘È‰Ó ‡ÈˆÂ‰Ï
Ì‡Â) ,‰È‡¯ ‡Ï· Â„ÈÓ Â˙Â‡ ÔÈ‡ÈˆÂÓ ÒÙÂ˙ Ô‰Î˘
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