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  לא קנה –התופס לבעל חוב במקו� שחב לאחרי� 
  

øáç øåáò ìëåà øãçá åà ñåáåèåàá íå÷î úñéôú  
  

  ]משפטי התורה סימ
 פה: מתו�[

  
  שאלה

לשמור מקו� ישיבה נוס� , הא� מותר לנוסע באוטובוס ציבורי ששיל� רק עבור מקו� אחד

ה לנוסע אחר שעלה א� כתוצאה מכ� לא יהיה מקו� ישיב, עבור חבירו שיעלה מאוחר יותר

  ?לאוטובוס ושיל� לפני שחבירו עלה לאוטובוס

  

  תשובה

א� מחמת זה לא , אסור לנוסע לתפוס מקו� ישיבה עבור נוסע נוס� שיעלה מאוחר יותר. א

ישאר מקו� ישיבה לנוסעי� אחרי� שעלו ושילמו לפני הנוסע שתפסו עבורו את מקו� 

  1.הישיבה

  

ירו כאשר יש עדיי
 מקומות ישיבה פנויי� במקו� אחר אד� רשאי לתפוס מקו� עבור חב. ב

ועדיי
 לא שיל� הנוסע שעבורו , אול� א� כבר התיישבו אנשי� בשאר המקומות. באוטובוס

  .צרי� התופס לאפשר לנוסעי� ששילמו לשבת במקו� הפנוי, תופסי� את המקו�
  

                                              
א� ראוב
 לווה כס� משמעו
 , לדוגמא. שהתופס לחבירו במקו� שחב לאחרי� לא קנה.) י(מ "ב' מבואר בגמ 1

, לא קנה שמעו
 –ובא לוי ותפס מראוב
 כס� עבור שמעו
 , ואי
 לו מספיק כס� להחזיר לשניה�, ויהודה


פ שג� לשמעו
 "הוא מונע מיהודה לקבל אותו אע –משו� שבתפיסת לוי , ומחזירי� את הכס� מידי לוי לראוב


, אול� כאשר אי
 לראוב
 בעלי חובות נוספי� או שיש לו כס� עבור שניה�. מגיע חלק מהכס� של ראוב


  .ש"וע) קה סעי� ד' יס(ע "כמבואר ש� בראשוני� ובשו, מועילה תפיסת לוי עבור שמעו

ונחלקו הראשוני� בטע� , תפיסתו מועילה –שא� תפס לוי מציאה עבור שמעו
 , ש� היא' והנה מסקנת הגמ

משו� מיגו , הטע� הינו) 'ה התופס לבעל חוב וכו"ד: ובגיטי
 יא' ר יוחנ
 וכו"ה א"בד(ש� ' לדעת התוס. הדבר

ולדעת ]. לשמעו
' פי[זכי נמי לחבריה ] כות במציאה לעצמומכיו
 שלוי היה יכול לז' פי[דאי בעי זכי לנפשיה 

משועבדי� לכל בעלי ' מאחר ונכסי הלווה או המזיק וכדו, משו� דרק לגבי חוב, 
 ש� הטע� הוא"הרמב

כ במציאה שאינה "משא, עילה התפיסה של אד� זר להפקיע את שעבוד הנכסי�ולכ
 ש� לא מ –החובות 

ולכ
 , כ אי
 בתפיסה גדר של חב לאחרי�"א, שכבר אבודה לאחר היאו ומבעליה היא, משועבדת לא� אחד

  .ועיי
 ש�, מועילה התפיסה לאחרי�

א� ישנ� מקומות ישיבה פנויי� נוספי� , ז הוא הדי
 גבי תפיסת מקומות באוטובוס וכיוצא בזה"לפי

א� נות
 את המקו� וכ
 . כי ה� יוכלו לשבת במקו� אחר, אי
 בתפיסה זו חוב לאנשי� אחרי� –באוטובוס 

כ קנה "מאחר והתופס ג, משו� מיגו דאי בעי זכי לנפשיה זכי נמי לחבריה, כ מועיל הדבר"ג –שלו לחברו 

  .כרטיס

לפיכ� א� הנסיעה . י תפיסת המקו� עבור חבירו הוא חב לנוסע אחר"ע )אול� א� אי
 מקומות ישיבה נוספי�

כי ג� כא
 אי
 כל שעבוד על המקו� השני , ומה למציאההדבר ד –] בתשובה' כמו בסעי� ו[הינה ללא תשלו� 

כי לא שיי� כא
 , ועילה תפיסתומלא  –' אבל לדעת התוס, מועילה תפיסתו –
 "ולכ
 לדעת הרמב, לנוסע אחר

לה לדעת וראוי לחוש לכתחי. צמו מקו� נוס�שהרי אינו רשאי לתפוס עבור ע', לומר מיגו דזכי לנפשיה וכו

  .ש ש�"והרא' התוס

ל "לו� הנשובכלל הת, ושאר הנוסעי� שילמו כדי לנסוע באוטובוס מאחר, עומת זאת בנסיעה תמורת תשלו�ל

) קצח סעי� ו' סי(מ "ע חו"בשו' ועי, פנויי�הכלול שיעבוד של החברה לתת לה� את האפשרות לשבת במושבי� 

�חשב התופס כחב לאחרי� נ, בד לה�י תפיסת מקו� ישיבה שמשוע"ע, א� כ
, ששכירות מטלטלי
 נקנית בכס

כ ישנו מנהג שבמקרי� "אא, לו למנוע מנוסעי� אחרי� לשבת במקו� הפנוי ואסור, מועילה תפיסתו אלו


 שילמו הנוסעי� עבור נסיעת�כשאז על דעת , מסויימי� מותר לו לתפוס.  
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י לתפוס את הוא רשא, אמנ� א� הראשו
 התופס שיל� לנהג ג� עבור המקו� של חבירו

  .אלא א� כ
 ישנ
 הוראות אחרות מהנהלת חברת האוטובוסי�, המקו� לחבירו

  

מעיקר הדי
 אי
 הבדל א� הוא תופס זאת עבור קרוב משפחתו , בכל המקרי� שהובאו לעיל. ג

  .או עבור אד� זר

  

אסור לאד� לשמור מנה בחדר אוכל עבור חבירו שיבוא לאכול מאוחר , לאור האמור לעיל. ד

או  
א� כתוצאה מכ� לא תשאר מנה לאנשי� אחרי� שאמורי� לסעוד באותו שולח, תריו

  .� כתוצאה מכ� מנה קטנה מהמנה שתפס הראשו
 עבור חבירוהשישאר ל
  

לחבירו שיבוא מאוחר יותר מנה גדולה ולעצמו יקח מנה קטנה שתהיה  הראשו
 לשמוררשאי 


  .באותו גודל שנשאר לשאר הסועדי� באותו שולח

  

, לפיכ�. הולכי� אחר המנהג –במקומות שקיי� מנהג המוסכ� על האנשי� בדברי� אלו  .ה

 ילדיו, הוריו] או אשה לבעלה[ אשתו: כמו, במקרי� שאד� תופס מקו� ישיבה עבור קרוביו

מנהג הוא שהאנשי� מוחלי� על כ� ורשאי הכמדומה לי ש, וכדומה שעולי� באותה תחנה

  .לעשות כ� ג� לכתחילה
  

א� תופסי� לאנשי� אחרי� שאינ� קרוביו או לקרוביו שאמורי� לעלות לאוטובוס אול� 

אי
 מנהג שאנשי� מוחלי� על  –בתחנות הבאות ולא נשארו באוטובוס מקומות ישיבה פנויי� 

, פ שלא תמיד שאר הנוסעי� מוחי� על כ�"יי� אעק האיסור. לפיכ� אסור לעשות כ�, ות�זכ

וכח ע� רוצי� להתשאינ�  –לשתיקת� היא  סיבהבדר� כלל הכי , אול� אי
 זה נחשב מחילה

  .התופס

  

כגו
 כאשר ארגו
 מסויי� משל� עבור הנסיעה לכל מי שמעוניי
 , כאשר הנסיעה היא בחינ�. ו

הא� יהיה מותר לתפוס במקרה כזה , נחלקו רבותינו הראשוני� בדי
 הדומה לזה, לנסוע עמ�

  .ולכ
 ראוי להמנע מכ�, רי�י כ� לאח"מקו� לחבירו כאשר הינו חב ע

  
  


