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 המגביה מציאה לחבירו | רסטסימן אבידה 

 עיף אס

 האם צריך אמירה ]עי' סעיף ו[
 -כלום, זכה בה.  לואעפ"י שלא אמר  המגביה מציאה לחבירו -לרמי בר חמא  מימראח.  ב"מ גמ'רמב"ם 

 .שו"ע

הריני מגביה מציאה בשעה שמגביה המציאה מעל גבי קרקע  שאמרפירוש ראובן  -)סק"א(  סמ"ע .א
דברים שבלב אינן דברים א"כ  כח, א( נדריםדכיון דקי"ל ) קצוה"חוכן הוכיח ב - זו כדי לזכות בה לשמעון קנאה שמעון.

 רידא לאו כלום היא.מחשבה ג

 רשב"אהעפ"י  נה"מ. וכן צידד בלכך כוונתואם מודה שהיתה  כלום לא אמראפילו - )סק"א( ש"ך .ב
בחידושיו לקדושין דף נ' ]ע"א[ דדוקא במקום דהדברים שבלב סותרין לדברים שבפה לא הויין דברים שבלב דברים, אבל 

  ]גיטין ל"א ע"א[. דברים שבלב סתמן הויין דברים כמו בתרומה דמהני מחשבה

כיון אם אמר בפירוש שמגביה לצורך עצמו ומודה שנתכוין לחבירו לא קנה חבירו,  - )סק"א( נה"מ
 שהדברים שבלב סותרין לדברים שבפה אינן דברים.

 סעיף ב

 שנים שהגביהו מציאה ]שותפות בהקניה[
שנים שהגביהו מציאה,  -אחד שקנאוהו כ"ש כשהגביהו שניהם כ הנזכרת לעילאמימרא ב"מ פ"א סי' טז  רא"ש רמב"ם

 ]סעיף ב'[: טורפירוש, הן הגביהו כאחד הן שבא הראשון תחילה והגביה ראש האחד ואח"כ בא השני והגביה ראש השני. 
דמסתמא ניחא להו להיות כל אחד שלוחו של חבירו כדי לזכות כל אחד בחציה, והיינו . שו"ע -קנאוה שניהם. 

לצורך ראובן, וה"ל כאילו כל ראש שבידו גם לצורך שמעון כאילו הגביהו שמעון, וכן שמעון דאמרינן שראובן הגביה ה
 :סמ"ע - ]הגביהו[ כולו מהקרקע והוו שותפין בו אחד

 סעיף ג, ד.

 הגבהת חש"ו
 .שו"ע -. עתלפי שאין להם דחרש או שוטה או קטן, לא קנה הפקח  לוהגביהה  -ח.  ב"מ גמ'מ רמב"ם

והחוטפה מידם , מתוך שלא קנה פקח לא קנה חרש, כאחדהגביהו חרש ופקח  - גמ'למסקנת הח.  ב"מ גמ'

 .שו"ע - זכה.
 .שו"ע -כל אחד, קנה.  שבידאך מה לרב אשי,  - ט. ב"מ גמ'מ טור
 .שו"ע - כדי שלא יבואו להתקוטט.חכמים שיקנו  תקנוחרשים,  שניהםאם היו  - ח. ב"מ גמ'
 יחד הנהיגואו  שרכבובחרש ופיקח  דף ח' ]ע"א[ ב"מב שיטה מקובצתוה רש"ינחלקו  -]סק"ב[  וה"חקצ

 בהא דלמד דין דהמגביה מציאה משנים רוכבין, ע"ש.אי קנו, 

 סעיף ה

 הגבהה בגרמא

 גביה ראש אחד ]חציה על גבי עמוד[ה
ט.  ב"מ גמ'מ שם בד"ה הואיל ויכול וכו' תוס' טלית שהיא מונחת וכו' ב"מ פ"א סי' כ אהא דאמרינן שם ט. רא"שטור 

וחציה על גבי קרקע, ובא אחד והגביה ראש שגבוה ג' טפחים טלית שמונח חציה על גבי עמוד  -
כיון שראש האחד עדיין היא קנאה,  מעל גבי עמוד ונפל על גבי קרקע,וניתק ראש השני  שעל גבי קרקעאחד 

שבגרמתו ניתק גם ראש השני דהיה באויר ג' טפחים  .שו"ע - חו ג' טפחים מהארץ.בידו וראש השני היה מוגבה מכ
בעוד היות ראש זה שהגביהו בידו, ה"ל כאילו הוי כולו בידו בבת אחת, משא"כ כשבשעה שהתחיל לנתק מעל גבי העמוד 

 :סמ"ע -קודם שניתק ובא לאויר הניח המגביה ליפול מידו הראש הא' 
ואף על פי שהיה היה ראש השני עדיין בידו בעוד שהטלית באויר, לא קנאה, אבל אם לא  - שם רא"ש

לאו דוקא קאמר, אלא כלומר כיון דהיה דרך ירידתו  .שו"ע -כיון שעתה כולו בארץ  מוגבה מכחו ג' טפחים
 :סמ"ע - ליפול בארץ ולא היה מחזיק בו כלל בהיותו כולו באויר

ניתק ראש השני מעל גבי העמוד, לא קנה, אף על פי כן אפילו ראש האחד בידו ולא  - שם רא"ש
 . שו"ע -שאילו נתקו היה מוגבה מכחו. 
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 הגבהה מכוחו ]הכאה על הדף[
אם טלית מונח על גב דף, והכה ועלה  -: קמא חולין גמ'מ שם מעובדא דלוי בר סימון תוס' שםטור רא"ש 

 נפל לארץ, אפילו שהדף גבוה ג' טפחים אלאאם לא עלה מכח הכאתו למעלה  אבל .מכחו שלשה טפחים, קנאו

 . שו"ע -לא קנה. 
אם מכח הכאתו עלה מהעמוד ודרך ירידתו נפל לארץ, אפילו לא עלה מעל גבי  - ]סעיף ה'[ פרישה

קנהו,  מקום שסופו יפול שם , כיון שעכ"פ עלה מכחו והיה ג' טפחים מהארץמעטהעמוד כי אם 
 .זה אבל אם לא עלה למעלה מכח הכאתו אלא נפל לארץ, היינו דלא עלה כללאחר  שו"ע]סעיף ה'[ וה טורומה שכתבו ה

 סעיף ו

 ]בקשה לזכות[ זכה לי
היה רוכב ע"ג בהמה וראה את המציאה ואמר  - לר' חייא בר אבא בשם ר' יוחנן - י. ב"מ גמ'מ רמב"ם

והטעם כיון שאמר  .עשו" - ואף על פי שלא הגיע לידוכיון שהגביהה לו קנה הרוכב לחבירו: זכה לי בה 
 .הרב המגיד –ו זכה וזה שתק הרי זה מגביה מציאה לחבירו וקנה חביר

פירוש, זהו החילוק בין א"ל חבירו . רמ"א - פילו בעודה בידואואין המגביה נאמן לומר: לצרכי הגבהתיה,  - טור
להגביהו לו ובין המגביה מעצמו לצורך חבירו, דבמגביה מעצמו סתם לצורך חבירו, אף אם ]קודם[ שהגביהו אמר שהגביה 

 .סמ"ע -לצורך חבירו, נאמן אח"כ לחזור ולומר משטה הייתי בך או שלא להשביע את עצמי אמרתי כן, 

בסימן  קצות החושן . ועי'הגאונים מתשובות מה שיישב ביאורים נה"מועי' במה הזקיקו לדין זה.  טורתמה על ה - ש"ך
 ס"ק ב': פ"ג

 ]אין בקשה לזכות[ תנה לי
ואם א"ל: תנה  - שם י. ד"ה וא"ת רש"יכיון דלא נעשה שלוחו לזכות בו בהגבהתו אלא ליתנה לו  מגיד ט: ב"מ משנה

 סק"ג: בסימן קכ"ה קצוה"חועי' . שו"ע -זכיתי בה, זכה בה הנוטל. לי, ונטלה ואמר: אני 

, משא"כ כשאמר תנה אזי זיכהו לחבירו מיד בהגבהתודדוקא כשאמר לו זכה לי והוא הגביה סתם  - סמ"ע
דחבירו עצמו דאמר ליה תן לי לא ביקש לזכות בו קודם שיבוא לידו, ומשו"ה אף אם נאמר דכונת המגביה היתה לי, 

הקשה על מה ש יום טוב תוס'ועי' יש בידו לחזור בו עד שיבוא לחבירו לידו:  יה לחבירו בשליחותו,שהגב
 .ש"ךומה שתירץ ב סמ"עה

וכן  ש"ך -אפילו אם מודה שהגביה תחילה לצרכו יכול לחזור בו ולזכות בו לעצמו.  - שם רש"ימ טור
ה מציאה לחבירו אפילו בלא רשות המשלח קונה, הא המגבי רשב"אהקשה בשם הי' ע"א[  ב"מ] שיטה מקובצתבו עיקר

]סק"ח[ שכתב דבעינן אמר,  סמ"עותירץ שבודאי דעתו היתה רק כדי לקיים השליחות של חבירו שאמר תנה. ולדברי ה
 - א"ש בפשיטות, כיון שלא אמר רק תנה ממילא לא זכה חבירו אף שהגביהו לצורך חבירו כיון שהגביה סתם ולא אמר

 .נה"מ

אם משנתנה לרוכב אמר: אני זכיתי בה תחלה, לא אמר כלום.  - שם ד"ה לא אמר כלום רש"י שם משנה
דכיון שנתנה לו נאמר אדרבה, אף אם היתה דעת המגביה להגביהו לצורך עצמו, מ"מ כיון שנתנה להרוכב הרי . שו"ע -

 ]שם י' ע"א ד"ה אלא[ רש"ירש אמנם בגמרא פי שם. משנהבתחילת ב רש"י - גילה דעתו שנתנה לו במתנה גמורה
 :לטעם זה רש"י הוצרך מדוע נה"מועי' ב .דהטעם דגלי דעתיה דאדעתיה דהאי אגבהה

 קנה לי ]החילוק בין מציאה למכר[

והלך ראובן אמר לשמעון: קנה לנו ביחד סחורה פלונית,  -ו ד"מ  ראב"ןבשם  "מ סי' רלבבמרדכי  .א

 - דהוה ליה כמגביה מציאה לחבירויך לחלוק עם ראובן, צר ,, ואח"כ אמר דקנאה לעצמושמעון וקנאה
  .גר"א -וקנה לי הוי כזכה לי בי"א.  רמ"א

אם לא היו לראובן דמים, זכה שמעון במה שקנה. ואם  -שם  ד"מ ראבי"הבשם  שםמרדכי  .ב
דיכול ראובן בעצמו  ולא דמי למציאה בי"א. רמ"א -נתרצה לקנות לשניהן, הוי ליה כאלו זכה לשניהן 

ללוקחה מעל גבי קרקע, אבל במקח שתלוי בקניה, ודאי אם היה יכול ראובן להשתדל מעות ולקנות קודם שימכור המוכר 
 .ראבי"ה - לאחר זכה בו ראובן, אבל אי לא לא, דה"ל זה נהנה וזה לא חסר

 עיין שם מה שיישב.לדבריו כאן  ד'מסימן קפג  רמ"אהקשה סתירה מ -]סקי"ג[  קפ"גסימן  סמ"ע
 סי' קפג ס"דדהטעם הוא במציאה דודאי עשה שליחותו כ"ז שלא חזר בהדיא וכמש"ל  ראב"ןפסק כדעת ה -ליקוט  "אגר

 .רק אמר רפיא בידילא חלק בהדיא  ראבי"הואף 
כשאינו ידוע כלל שהגביה המציאה  דוקא כשידוע בעדים, אבל - ]מהדו"ק חלק חו"מ[ סי' ל' ]אות ט"ו[ נודע ביהודה

שלדעת הסוברים בסימן קפ"ג סעיף ג' בהגה שאם אמר כן בפני עדים ה רק מפי עצמו, פשוט או שקנה הסחור

קפ"ג בסימן  ועי', "שפת - והפה שאמר שהגביה ושקנה הוא הפה שאמר שלעצמו קנהמהני מיגו, מהני, גם כאן 
 ]סק"ד[ שם
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 מציאת חש"ו אשתו ופועל |סימן ער אבידה 

 דרכי שלום

 עיף אס

 מציאת חש"ו
מציאת חרש שוטה וקטן אין בה משום  - וכת"קדרב חיסדא שם סא.  מימרא נט:גיטין  משנהמב"ם טור ר

לעיל סי' רמ"ג  "ךשעי'  שו"ע - לפיכך עבר א' וגזלה מידם אינה יוצאה בדיינים. גזל אלא מפני דרכי שלום
 סט"ו:

 שכירות חש"ו
וכיוצא אבל שכירות של קטן  שאין דעת אחרת מקנה לו,ודוקא מציאה,  - אבה ד"מ בתשו רשב"אב"י בשם 

 :רמ"אסי' פט ס"ב בועי' . רמ"א -מוציאין בדיינין  בו

 סעיף ב

 מציאת ילדיו/אחיותיו הסמוכים על שולחנו
 שו"ע. –מציאת בנו ובתו  - רמב"ם. יב ב"מ משנה

 הסמוכים על שלחנו, אף על פי שהם גדולים, הרי אלו שלו. -רב חייא בר אבא אמר ר' יוחנן  כדאמר שם יב:גמ' 
שכך היה נראה ישר לחכמים לשלם הטוב לעושה עמו טוב, שמזין אותו אף על פי שאינו חייב לפרנסו כי אם עד  .שו"ע -

 .דרישה - ו' שנים

, וכמ"ש לעצמן מציאתןאחר מיתת אביהם דמחויבים לפרנסן, משו"ה  המפרנסים אחיותיהן אחיןמשא"כ  - דרישה
 :דרישה - באה"ע סימן קי"ב סעיף ב' שו"עוה טורה

 מציאת בתו הנערה ]לא סמוכה[
 מפורש בגמ' שם בפירוש .שו"ע -מציאת בתו הנערה שלו אף על פי שאינה סמוכה על שלחנו  - שם משנה

 – ו דוקא קטן אבל נערה וקטנה לאביה הויאוכי קאמר ר' יוחנן קטן ואינו סומך על שלחן אביו זהו גדול פי' ומציאתו של
 .הרב המגיד

ד'  קידושין]כדילפינן החידוש בנערה דאע"פ שאינה ברשות אביה למוכרה בנערותיה  - ]סעיף ג'[ פרישה

משום איבה דביד שתהא מציאתה לאביה אפ"ה תיקנו  מדכתיב ]שמות כ"א י"א[ ויצאה חנם אין כסף, ע"א[
אביה למוסרה בעל כרחה למנוול ומוכה שחין ]משא"כ בתו בוגרת דיצאת מרשות אביה לגמרי, בעינן דוקא שתהא סמוכה 

 .על שולחן אביה[

 מציאת בתו הקטנה ]לא סמוכה[
ם איבה בתרתי, חדא דיכול הקטנה אף דאינה סמוכה על שולחן אביה דמציאתה לאביה, דאיכא בה משוכ"ש בתו  - פרישה

 .למוכרה לשפחה, והשני למוסרה להנשא למנוול ומוכה שחין
י"ח ע"א[  קידושין]דקי"ל דין זה השמיטו  רמ"או שו"עאך האפילו היתה מכורה לאחר לשפחה.  - רמב"ם טור

קטנותה, או מיד דהאב יש לו כח למוכרה לאישות למנוול ומוכה שחין אף אחר שמכרה כבר לאמה ויצאה בשש וביובל ב
 :פרישה -שהביאה סימנים ויצאה מהאדון שמכרה לו, 

 מציאת אשתו ועבדיו
דידן כיד רבן ובעלה, וכל מה  .שו"ע -הרי אלו שלו  מציאת עבדו ושפחתו הכנענים ומציאת אשתו - שם משנה

 שקנו כאילו קנאן רבן ובעלה:

 רווחים ממלאכה או סחורה

 .רמ"א -ה"ה אם הרויחו בסחורה או במלאכה  - סי' קע"ז סוף "יבב עיטור סי' תמוב"מ  מרדכי .א
 –רע"א. וכן דעת רש"י  –ש"ך. וכ"כ בשו"ת הרמב"ן  –שחכמים תקנו מעשי ידיהם לאב.  תוס' ב"מ צב: ד"ה לאוכ"כ 

 מחנה אפרים.
 מחנה אפרים. –אין מעשה ידיהם של אב  –ריטב"א  .ב

פירוש, אם מת האב, . רמ"א -מלאכת בן אחד לשאר יורשיו אבל אם מת, אינו מוריש  - סי' תמוב"מ  מרדכי
אף שכבר הרויחו בסחורה או שכבר נעשתה המלאכה, מ"מ הואיל ועדיין בידו והוא מת, אינו מוריש, וכיוצא בזה כתב 

 – ]מחודש א'[ דאף המציאה שמצא בחיי אביו ולא תבעו אביו בחייו, כשמת אביו המציאה לעצמוב"י סוף סימן קע"ז 
 :"עסמ
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 שבת ]שכר בטלה[
 נה"מ. –ינתן לבנים.  י.מ. -דהיינו תשלום עבור שביתת הבנים עקב היזקן שבת  - :פז ב"ק גמ'

ומטעם דאמר התם דלא כיון שלא עשו מלאכה ואפ"ה נוטלין,  דשבת שאני,ולא דמי למלאכה או רווח סחורה  - נה"מ

 יב כמידי דאתי מעלמא וקפיד.משא"כ כשעושין מלאכה ומרויחין, אפשר דלא חש קפיד,

 בניו שאינם סמוכים על שולחנו
אבל מציאת בנו שאינו סמוך על שלחנו, אף על  -רב חייא בר אבא אמר ר' יוחנן  כדאמר שם משנהמ רמב"ם

 בזה. טורדעת ה סמ"עועי' . שו"ע -פי שהוא קטן אינה שלו 

 שספק מגורשת מציאת עבדיו העברים ואשתו
דסתם פועל לאו  .שו"ע -מציאת עבדו ושפחתו העברים, אינה שלו  - שם יב:מתא דרב פפא וכאוקישם  משנה

למציאות שכרו ועבד עברי אין סתמו ללקט מציאות והא דלא פסק כרבא או כרבי יוחנן שם אולי משום דאוקימת' דרב 
 הרב המגיד. – פפא בתריית' והוא בתרא טפי וצ"ע

 של זו הקטנה שמכרה לשפחהואף אין המציאה של העבד והשפחה אלא תלוי דאם אביה  - ]סעיף ג'[ פרישה
ועכ"פ  ולא של עצמה, ואם אינו חי, המציאה היא של עצמה,היא של אביה  בשעה שמצאה המציאה, המציאהחי 

 אינה שלו של האדון. 
ספק פירוש  .שו"ע -שת ואינה מגורשת, אינה שלו והוא הדין למציאת אשתו שהיא מגור -שם  משנה

 יב:וכדמוקי לה בגמ' מגורשת 

 מתנה לבנו הסמוך על שולחנו
הרי היא של אביו, אבל לא בבנו  הסמוך על שלחן אביואם נתנו מתנה לקטן  -שם ד"מ  ב"מ ו. נימוקי יוסף

תן לבנו הקטן דמסתמא אינו משומר דאיכא למימר הנותן הקפיד להיות דוקא של הבן, משא"כ בנ. רמ"א -הגדול 
 :גר"אועי'  סמ"ע - בידו זולת דעת אביו השומרו ונתנו לקטן אדעתא דאבוה

 -יתום הסמוך על שלחן אחרים, מציאתו לעצמו  -שם  ד"מ שם סי' רמ מרדכי ב"מ יב: ד"ה רבי יוחנן תוס'
 :שם תוס'כמו עבדו ושפחתו העברים. . רמ"א

 הנערהמתנת בתו 

 .אם האב זוכה במתנתהק סתפה - אה"ע סימן ל"ז ס"ק א' חלקת מחוקק .א

או"ח סימן שס"ו סעיף )ט'( ]י'[ שאינו מזכה עירוב  שו"עמהא דכתב בזוכה במתנתה  - סק"א שם בית שמואל .ב
ע"י בנו ובתו הסמוכים על שולחנו אפילו הם גדולים, ולא על ידי בתו אפילו אינה סמוכה על שולחנו כל זמן שלא בגרה עד 

פסק וכן  שם. ב"יגור, הא יד בתו לענין מתנה כיד אחר, אלא ודאי זוכה במתנתה עד שתבגור, וע"ש באו"ח בשתב
  .והוכיח כן מאו"ח סי' שס"ו קע"ובסי'  קצוה"חה

 :ע"שאינו זוכה ש רמב"ןהוכיח מ - נה"מ .ג

 סעיף ג

 פועלמציאת 
מציאת  - לרבו דוקא כששכרו ללקט מציאות דכי אמר מציאתודאמר רב פפא ופסקו כ יב: ב"מ גמ'מ חננאלר'  רמב"ם

פועל לעצמו, אף על פי שאמר לו: עשה עמי מלאכה היום. ואצ"ל אם א"ל: עדור עמי היום. 
 .שו"ע -

הרי מציאתו לבעל כגון שחסר הנהר ושכרו ללקט הדגים הנמצאים באגם, , מציאותאבל אם שכרו ללקט  -שם 
 .שו"ע - ואפילו מצא כיס מלא דינרים.הבית 

לית מאן דפליג בהא, ו בי"א. רמ"א -ומראה לו ללקט מציאות  סתםהוא הדין שכרו  - רמ"הטור בשם 
צמו, אבל שכרו סתם והבעה"ב ומה שכתב לפני זה דמציאת פועל לעצמו, היינו כששכרו סתם והפועל מצא מציאות לע

]שם[,  ב"יהשוכרו מראה לו מקום המציאה ומבקש ממנו שילקטן, הרי הוא כאילו שכרו מתחילה לכך בפירוש, וכן כתב ה
 ]סעיף ד'[ פרישה -, ע"ש: ב"י, הביאו ההמרשיםואפשר דכתב כן לאפוקי מדעת 
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 מציאת בהמהקניין  |סימן רעא אבידה 

 אופני הקניין

 עיף אס

 ]בגמל/חמור[מושך ואחד מנהיג  אחד
ללישנא קמא ב' שראו גמל או חמור של מציאה, וקדמו שניהם והנהיגוהו או  - ט. ב"מ גמ'מ רמב"ם

והכוונה שבגמל גופיה אם היו שנים  .שו"ע -משכוהו, או שהיה אחד מנהיג ואחד מושך, קנו שניהם. 
איכא דאמרי הנהגה  בב"מ ט.ושך קנה ולא המנהיג כלישנא בתרא דגמ' מנהיגים קנו שניהם אבל א' מנהיג ואחד מושך המ

 .הרב המגיד – ןבגמל לא קני ופי' במקום משיכה ובריית' היא שם ופי' הרב בה פירוש נכו

אבל  בד"א, בחמור. אבל בגמל, אם היה אחד מנהיג ואחד מושך, המושך קנה - שם רמב"ם .א
דוקא בשניהן מנהיגין בגמל קנו שניהן, דשניהן שוים בקנין, משא"כ הנהגה במקום משיכה,  .שו"ע -לא המנהיג. 

 :סמ"ע - דקנין של משיכה עדיפא מההנהגה

גמל וחמור במכר ומתנה בשניהם לא  - לישנא בתרא ל"פ כלל אלישנא קמא טור ב"מ פ"א סי' יז רא"ש .ב
 .סי' ר"ב סי"גוע"ל קנה אבל במציאה והפקר קנה בשניהם 

 סעיף ב

 החזיק במוסירה
בהמת מציאה שקדם אחד ואחז  - מימרא דאמוראי שם והכי תנא אידי שם ב"מ ח.ח:  ב"מ גמ'ו משנהרמב"ם 

 שו"ע. – או ינהיג במוסירה, לא קנה עד שימשוך
דבשניהן אין דעת אחרת מקנה וכן בנכסי הגר,  - במימרא דרב חלבו א"ר הונא מפני שאין שם דעת אחרת מקנה שםמשנה 

 :סמ"ע - י"ב[ -[ וקצ"ח ]סעיף ז' רמ"אאותן, משא"כ במכר ומתנה, עיין לעיל סימן קצ"ז ]סעיף א' וסעיף ד' ב
משום דבידו למושכה כולה אליו מראש הבהמה  כולהקנה . שו"ע -. אבל קנה המוסירה לבדו - ט. ב"מ ברייתא

 ש"ךועוד. ועי'  גר"אוכן פסק  רק מה שתפוס בידוהוכיח שקנה  ש"ךוב .סמ"ע -משא"כ בסעיף שאח"ז בא' רוכב כו' 
 לעיל סי' קצ"ה ס"ד:

 סעיף ג

 אחד רוכב ואחד אוחז במוסירה
היה אחד רוכב ואחד אוחז במוסירה,  – רמב"ם ד: רי"ףהנהגה קנה  דרכוב בלא אוקימתא דרב אשיט.  ב"מ גמ'

הרוכב קנה הבהמה והמוסירה שעל לחיי הבהמה בלבד, וזה שאחז המוסירה קנה ממנה 
 .שו"ע -מה שאחז בידו, ושאר המוסירה לא קנה שום אחד מהם. 

היו שנים רוכבין, קנו שניהן. היה  -שם  משנהמ ו ירוחםרבינ פ"א סי' טזבשם רא"ש סימן קצ"ז  טור
עליו  הקשתה גמ'שם כיון שה גמ'בדלא כשמואל ו. רמ"א -אחד רוכב ואחד מנהיג, קנו שניהם ויחלוקו 

דס"ל דברכיבה לבד אפילו לא הנהיגה ברגליו קנהו, ואין כן דעת  רמב"םעת הוכן ד קושיות עם ישובים דחוקים.הרבה 
כנפסק  רא"שואין הלכה כדעת ה :סמ"ע - סימן קל"ח ]סק"א[ וקצ"ז ]סק"ה[כמבואר בא סי' ט"ז[, פ" ב"מ] רא"שה
 .גר"א -יו"ד סי' רצב יב  שו"עב

 סעיף ד, ה.

 . יד וסעי' יח-סעי' ו נתבאר בסימן ס"ה - דין מציאת שטרות ושוברים
 ג. "וסימן קנ סעי' ד ב"א"ה סימן קל טורנתבאר ב - דין מציאת גט



 דיינות
 ידין' 'ידין הסמכה לקבלת הכשרת

 

 11 פריקה וטעינה סימן רעב | פריקה, ומתן זכות קדימה| כולל משפט התורה פ"ת 

 

 פריקה, ומתן זכות קדימה |סימן רעב וטעינה פריקה 

 פריקה וטעינה

 עיף אס

 ['עזוב תעזוב'חיוב פריקה ]
מי שפגע בחבירו בדרך ובהמתו רובצת תחת משאה, בין שהיה עליה משא  - לב. ב"מ משנהמ רמב"ם

משפטים ]שמות דדרש מדכתיב בפרשת  ודלא כר' יוסי הגלילי ,כרבנןהראוי לה בין שהיה עליה יותר ממשאה 

 שנא' עזוב תעזוב עמו )שמות כג, ה(., הרי זה מצוה לפרוק מעליה , תחת משאו הראוי לו:'משאותחת 'כ"ג ה'[ 

 .שו"ע -

תחת משאה, אינו חייב  עומדתהבהמה לרבוץ תמיד תחת משאה, או שהיא  דרךהיה  - טור .א
  :עומד, רובץ ולא רבצןרובץ ולא  ]שם ל"ג ע"א[דדרשינן  רמ"א -

 .דאע"ג דפטורים באלו מטעם פריקה, חייב בהם משום צער בעלי חייםרי"ף רמב"ם השמיטו זה,  - ב"י .ב

 .גר"א -אך אסור משום צער בעלי חיים ודוקא משום פריקה  - טור

 'לא תראה חמור' וגו'[ 'הקם תקים'חיוב טעינה ]
עזוב  שנאמר:שאו עליה, ולא יפרוק ויניחנו נבהל וילך, אלא יקום עמו ויטעון מ - .שם לב גמ'רמב"ם 

יחזור ויטעננו ויניחנו על מקום החמור פירוש, כשיפרוק המשא מאותו המקום  .שו"ע )דברים כב, ד(, הקם תקיםתעזוב 

ואם הניחו נבהל ולא פרק ולא טען, ביטל מצות עשה ועבר על  :סמ"ע - שרגילין להניח בו המשא
  ת כג, ה(.שנאמר: לא תראה את חמור אחיך )שמומצות לא תעשה, 

 , ג.סעיף ב

 וכהן בבית הקברות אדם חשוב,
 שו"ע. – היה כהן והבהמה רובצת בין הקברות, אינו מטמא לה -רמב"ם שם  משנה

וכן אם היה זקן שאין דרכו לפרוק  - לענין השבת אבדה בגמ' ל: לענין פריקה וטעינה כט: שםרמב"ם משנה 
]מכילתא  כתיב וחדלת מעזוב לו, פעמים שאתה מתעלםד .שו"ע -ולטעון, הואיל ואינה לפי כבודו, פטור. 

 משפטים פרשה כ'[:
 .שו"ע -זה הכלל, כל שאילו הייתה שלו היה פורק וטוען, ה"ז חייב לטעון ולפרוק בשל חבירו;  - טור

 אף מפריקה פטור אף שצער בעלי חיים דאורייתא. ע"ש.  - ]סעיף ט'[ פרישה

 וד התורה[זקן הרוצה לפרוק ממידת חסידות ]כב

אפילו אם היה חסיד ועושה לפנים משורת הדין,  מעשה בר' ישמעאל ב"ר יוסי - לב: ב"מ גמ'מ רמב"ם .א

 - , פורק וטוען עמו.היה הנשיא הגדול וראה בהמת חבירו רובצת תחת משאה של תבן או של קנים וכיוצא בהם
ת כן בשלו ומטפל בשל חבירו לפנים משורת לא מיקרי זלזול גביה כי אם כבוד שמים, מאחר דאין דרכו לעשוו .שו"ע

 :סמ"ע - הדין

צה ליכנס לפנים משורת הדין ישלם מכיסו ולא ואם רש רמ"א - חולק -ב בב"מ סי' כא פ" רא"שטור בשם  .ב
 , ולא אמרו אלא חכם שמחל על כבודו כבודו מחול, כבודו דוקא ולא שיבזה את נפשומבזה כבוד התורהיבזה נפשו, כי בזה 

 .סימן רס"גסוף  עי'

 סעיף ד

 מס' הפריקות
פרק וטען וחזרה ונפלה, חייב לטעון ולפרוק פעם אחרת, אפילו מאה  - לב.שם  ב"מ משנהרמב"ם 

לא מיתורא וכפל דעזוב תעזוב  .שו"ע - שנאמר: עזוב תעזוב )שמות כג, ה( הקם תקים עמו )דברים כב, ד(פעמים, 
 .סמ"ע -ק' פעמים. הקם תקים דרש כן, אלא עזוב והקם משמע אפילו 

 -, אא"כ אומר לו בעל המשא: איני צריך לך. פרסהלפיכך צריך לדדות עמו עד  -שם לג.  ברייתא
 :ש"ך - טורדט"ס הוא ב ב"חפרסה וכ"כ ב טורעד מיל וברמזים כ' ה תבכ טורוב .שו"ע
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 סעיף ה

 המחייב לפרוקהמרחק 
שהרי נאמר: כי כפגיעה, )שהיא( משיראהו ראיה  ,לפרוק ולטעון עמומאימתי יתחייב  - שם לג. ברייתארמב"ם 

 .שו"ע -תראה )שמות כג, ה( ונאמר כי תפגע )שמות כג, ד( 
היה רחוק  שהוא אחד מז' ומחצה במיל;רס"ו אמה ושני שלישי אמה,  שיערו חכמים שיהיה ביניהםוכמה,  - רמב"ם

 . שו"ע -. ממנו יותר מזה, אינו זקוק לו

 סעיף ו

 נטילת שכר
וע"ל סימן )כמו באבידה מצוה מן התורה לפרוק עמו בחנם  לת"ק -שם  ב"מ גמ'ו ברייתא משנהרמב"ם 

דאל"כ קשה לא לכתוב רחמנא פריקה, דהא  .שו"ע -אבל לטעון עליו, ה"ז מצוה ונוטל שכרו. ; רס"ה(
יקה דאית בה חסרון ילפינן לה בק"ו מטעינה דלית בה צער בעלי חיים ולית בה חסרון כיס וחייבה בה התורה, ק"ו בפר

כיס וצער בעלי חיים, אלא משום דבטעינה מותר לקבל עליה שכר, וכדי שלא נאמר דיו לבא מן הדין להיות כנדון להיות 
 :שם גמ' - ג"כ בשכר, קמ"ל

פריקה  ואפילו הולך משום .שו"ע -כן בשעה שמדדה עמו עד פרסה יש לו שכר.  לרבא בר בר חנא -לג.  ב"מ גמ'
 ]סעיף ז'[: פרישהועיין , סמ"ע -. ליה שכרמותר לקבל ע

 סעיף ז

 כשבעל הבהמה מסרב לעזור
מצוה לפרוק מעליה ולטעון  אעפ"י שאין הבעלים עמה,מצא בהמת חבירו רבוצה,  - שם ב"מ משנהמ רמב"ם

היה אם שנאמר: עזוב תעזוב )שמות כג, ה( הקם תקים )דברים כב, ד( מ"מ. א"כ למה נאמר עמו )שמות כג, ה( שעליה, 
בעל הבהמה שם והלך וישב לו ואמר לזה שפגע בו: הואיל ועליך מצוה אם רצית לפרוק 

 .שו"ע -, שנאמר: עמו )שמות כג, ה( פטורהרי זה  לבדך פרוק,

 .שו"ע -אם היה בעל הבהמה זקן או חולה, חייב לטעון ולפרוק לבדו.  - שם ב"מ גמ'ו ברייתא

 בהמה/משא של גוי

 , ט.עיף חס

 ]צער ישראל/איבה[ גוי ומשא של ישראלבהמה של 

אינו זקוק אחר בהמתו  מחמר גויאם היה הוהמשא של ישראל,  גויבהמת  - לב: ב"מ גמ'מ רמב"ם .א
וממאי דאמרינן שם על רבנן ור"ש מדברי שניהם נלמד צער ב"ח דאורייתא ואע"ג דמותיב עלה הא שני  .שו"ע -לה; 

  .והגאונים נא. שבתרי"ף  כל האי דאותבי' וכו'

כיון דהמשא של לא חיישינן לאיבה כבסעיף ט' ד רמב"םוכנפסק בסעיף ט'. אך ל, איבהמשום  חייב לטעון - טור .ב
 .ב"י -לית ביה משום איבה  ישראל ואינו מסייעו לטעון,

 לפרוקאבל ומשו"ה אין זקוק לה דמצות טעינה לא נצטוה ישראל על של גוי,  ,טעינהמיירי ב רמב"םה –כסף משנה 
, אלא דמותר לקבל עליה משום צער בעלי חיים ס"ל דחייב עליה מדאורייתא רמב"םמהבהמה גם ה

  .סעיף טו פרישה - שכר
 .שו"ע -אם הגוי אינו מחמר אחר בהמתו, חייב לפרוק ולטעון משום צער ישראל.  - שם גמ'מ רמב"ם

 רמב"םף על גב דצער דישראל לא נזכר בשום מקום, ס"ל להאם לא סייעו לטעון אזי יצטרך הישראל לשהות שם. ואש
ונקט צער ישראל ולא נקט  מותר לקבל עליה ג"כ שכר. אךדלא גרע צער דישראל מצער דבעלי חיים דבהמה, וכ"ש הוא. 

 :סמ"ע - חיים דבהמהצער בעלי חיים דבהמה, משום דבטעינה לית בה צער בעלי 

 בהמה של ישראל ומשא של גוי

 גר"א -והוא מחמר אחריה  כן אם היתה הבהמה של ישראל - :בל ב"מ גמ'ו רייתאבמ רמב"ם .א

חייב אף בטעינה, אבל פריקה חייב משום צער בעלי  והמשוי של גוי, חייב לפרוק ולטעון
. דמצות פריקה שחייב לפרוק בחנם אינו אלא כששניהן לקבל עליה שכרומותר  .צער ישראלמשום  -חיים 

  .שו"ע -.סמ"עעפ"י  - הבהמה והמשא של ישראל

 :סמ"עעי'  -משום מצות פריקה,  חייב לפרוק בחנם -]סעיף ט"ו[  טור .ב
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 [צער בעלי חיים/]איבהבהמה ומשא של גוי 

איירי ג"כ ו .שו"ע - בהמת גוי ומשאו, אינו חייב להטפל בו אלא משום איבה. - שםמ רמב"ם .א
 .סמ"ע - בטעינה לחוד.

 פטורוכן בכל מקום ד דהוי דאורייתא,, משום צער בעלי חיים שם הגויאפילו אין ק חייב לפרו - סעי' יא' טור .ב

 סמ"עאך בדאף דלית בה משום איבה חייב משום צער בעלי חיים.  רמ"א -, לפרוק מ"מ משום צער בע"ח מיהו חייב
  :וכנ"לקאי אטעינה ולא אפריקה, אך דצער בעלי חיים דאורייתא שאף  רמב"םיישב את ה

לקבל שכר, לאפוקי מה שהוא עליו  מותרדדקדקו וכתבו  רמ"א - שכרנפקא מינה שיכול לקבל  - סעי' יד' טור "שרא
 .פרישה -ליתן לו.  ירצולקבל עליה שכר אף אם  דאסורלעשות משום מצוה כגון פריקה ודין ולימוד תורה וכיוצא בו 

 מתן זכות קדימה

 עיף יס

 הקדמת פריקה לטעינה
מצוה  אחד רובץ תחת משאו וא' פרק מעליו ולא מצא מי שיטעון עמוהפוגע בשנים  - לב: ב"מ גמ'ו ברייתארמב"ם 

 .שו"ע - ואחר כך טוען.לפרוק בתחלה משום צער בעלי חיים, 

 הקדמת שונא ]לכוף יצרו[
עם השונא אם היה אחד שונא ואחד אוהב, מצוה לטעון  בד"א, כשהיו שניהם שונאים או אוהבים, אבל -שם 

 .שו"ע - כדי לכוף את יצרו הרע.תחלה, 

אם עביד ודוקא בשונא בעלמא דלא עביד איסורא, אבל  -י ד"מ  לב: ב"מ תוס' שם יז: נימוקי יוסף .א
 רושפי .רמ"א - דהא יפה עושה ששונאו, כדי לכוף יצרוא"צ לטעון עמו ושונאו משום שעבר עבירה, איסורא 

 .שאפילו בזה כתב שהוא מצוה להקדימו מב"םרכלא ו .סמ"ע -יים חעלי ה משום צער בלהקדימו אלא יפרוק תחל ריךצין א

אך אין משמע כן  .ש"ך - :מצווה להקדימואף בשונא דעביד איסורא  - קיג: פסחים תוס'מ ב"ח .ב
 .ערוך השולחן גר"א - רמב"םמ

 סעיף יא

 ישראל שמצווה לשנאו
השונא האמור בתורה, לא מגוי  ר רב יצחק אמר רבלרב שמואל ב -: קיג פסחיםו לב: ב"מ ברייתארמב"ם 

 ובכסף ט'[: -דאין מצות פריקה וטעינה בחמור דאומות העולם, וכנ"ל ]סעיף ח'  .שו"ע -הוא אלא מישראל. 
הקשה א"כ הדרא קושית הגמ' שם בב"מ לדוכתא אי אמרת צער ב"ח דאורייתא מ"ל שונא ישראל מ"ל שונא עכו"ם  שנהמ

  ד"השם  ' ב"מתוסלשנויי ישראל בחנם ולעכו"ם בשכר כמ"ש וי"ל דהוה מצי 
ל(, והכתוב אומר: לא תשנא את אחיך בלבבך )ויקרא יט, יז( אמרו מישרא)היאך יהיה לישראל שונא  - שםמ רמב"ם

הרי מצוה לשנאותו עד שיעשה תשובה וישוב כגון שראהו לבדו שעבר עבירה והתרה בו ולא חזר, חכמים: 

 שו"ע. –;מרשעתו

לטעון ולפרוק עמו,  ה תשובה, אם מצאו נבהל במשאו מצוהואף על פי שעדיין לא עש - שםמ רמב"ם
שמא ישהה בשביל ממונו ויבא לידי סכנה, והתורה הקפידה על נפשות ישראל בין רשעים  נוטה למות ולא יניחנו

בין צדיקים, מאחר שהם נלוים אל ה' ומאמינים בעיקר הדת, שנאמר: אמור אליהם חי אני נאם ה' אלהים אם אחפוץ 
דכי תראה חמור שונאך  שההק נהובכסף מש .שו"ע - במות הרשע כי אם בשוב רשע מדרכו וחיה )יחזקאל יח, כג(.

בפריקה מיירי כדכתיב רובץ תחת משאו ואלו קרא דטעינה לא כתיב ביה שונא כו' ותירץ דכיון דחזינן דלגבי פריקה השוה 
 הכתוב שונא לאוהב אית לן למימר דה"ה לטעינ' שהוא כאוהב

 צער בעל חיים האם מדאורייתא

כן מהא שהתורה לא חייבה לפרוק בגוי משום צער  רמב"םודייק ה דרבנן עלי חייםצער ב רמב"םל - גר"א .א
 .בעלי חיים דאורייתא

כיון דקיימא לן דהגוים מורידין ולא מעלין ולא חייבה תורה לפרוק בבהמת גוי  דאורייתאצער בעלי חיים  - ב"ח .ב

 : ש"ך - שםוהיינו דוקא כשהגוי לא יהא ממונו חמור מגופו. 
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 סעיף יב

 ]בדרך[ המתנה לחברוחיוב 
חמורים שרגליו של אחד מהם  - שם סי' ד רא"ש סנהדרין י: רי"ףכתבוה  חה"ב פ" ב"ק תוספתארמב"ם 

 .שו"ע -נפל, רשאים לעבור מעליו.  ולעבור מעליו.רעועות, אינם רשאים חבריו להקדים 
פירוש, כשסיעת אנשים הולכים בדרך כל אחד עם חמורו כולם טעונים או אינם טעונים, כיון שנתחברו לילך ביחד ואירע 

שאינו יכול לילך כ"כ במהירות, אין חביריו רשאין ליפרד עם חמוריהם ולהניח  שרגל של חמור אחד הוא רעוע מחמת מכה
  .סמ"ע -זה עם חמורו לבד בדרך, אם לא שנפל ואינו יכול לילך כלל, אזי אין צריכין להתעכב בשבילו יותר מדאי. 

, זה קצת בדרךולשהות עבור  ונצטרך לעגלה אחת לתקן, במס' עגלות ומכאן שבני עיר אחת שנסעו יחד - סמ"ע

 .ולא יניחוהו לבדוישהו עמו  ותאחר ותשגם בני עגל

 סעיף יג

 ]הקדמה[ מלא וריקן במעבר צר
את הרכוב מפני  מעבירים, צר, והדרך רכובהיה אחד טעון ואחד  - לב: סנהדרין ברייתארמב"ם 

הולכין בדרך ביחד זה בצד זה, מיירי כשהרכוב והטעון אלא לא איירי כשהן פוגעין ובאין זה כנגד זה  .שו"ע -הטעון. 
  .סמ"ע -את הרכוב וכ"ש הריקן מפני הטעון  דמקדימיןוכשבאין לדרך צר שאין יכולין לילך זה בצד זה, קאמר 

שהריקן הוא קל ולא אמרינן . שו"ע -, מעבירים הריקן מפני הטעון. ריקןאחד טעון ואחד  - שם ברייתא
 ישהה עבורו הטעון הרבה, משא"כ ברכוב שגם הוא משהה קצת בהעברתו יעבור תחילה שלא ולכן הואויעבור במהירות 

 :סמ"ע -

ומפני  .שו"ע -שניהם טעונים, שניהם רוכבים, שניהם ריקנים, עושים פשרה ביניהם.  - שםמ רמב"ם
ר שלא איירי כאן מהעברה לאחריו אלא שיעמוד אחד במקומו עד שיעבור השני תחילה, משו"ה לא הזכירו כאן שיעלו שכ

לא כעיר שושן שכתב גם בזה דמיירי דו .סמ"ע - זה לזה אלא פשרה, דהיינו שזה יעבור תחילה פעם זה וזה פעם אחר.
 בשניהם טעונין או רכובין יעשו פשרה ויעלו שכר זה לזה:לכן כתב דשפוגעין זה בזה, ו

 סעיף יד

 ]דחיה[ זכות קדימה כשפוגעים זה בזה

, אם שתיהן עוברות )בבת אחת( שתיהן טובעות, ופגעו זו בזוהעוברות כן שתי ספינות  - שם ברייתארמב"ם  .א
ואם בזו אחר זו עוברות, וכן ב' גמלים העולים במעלה גבוהה ופגעו זה בזה, עם עוברים שניהם בבת אחת נופלים, ואם 

שאינה טעונה מפני הטעונה;  תדחהטעונה ושאינה טעונה,  בזה אחר זה עולים, כיצד הם עושים;
ל"ב  סנהדרין]כן היא הגירסא בגמרא  .שו"ע -מפני שאינה קרובה;  תדחה קרובהורחוקה, קרובה 

ר"ל אחת קרובה לנטות וכמעט שתחזור לאחריה ו[. רמב"ם ג-שם פ"ד סי' ב רא"ש סנהדרין י: רי"ףובפוסקים ] ע"ב[
 ."עסמ -תמצא לחברתה מקום לעבור בצידה, משו"ה מעבירין ודוחין אותה הקרובה ולא האחרת. 

ר"ל שקרובה ו ,לעירהשפירש קרובה  שם רש"ילפיכתב כן מפני קרובה, ו תידחה שאינה קרובה -]סעיף י"ח[  טור .ב
 .פרישה - לעיר שרוצה לילך שם, ואז אינו מן הסברא שתידחה הקרובה לבוא לעירה מפני האינה קרובה

הטל פשרה ביניהם והם  ,הואיל וכולן בדוחק אחדשתיהן רחוקות או שתיהן קרובות או טעונות,  -שם 
ודווקא הכא מעלים . שו"ע - ובזה וכיוצא בו נאמר: בצדק תשפוט עמיתך )ויקרא יט, טו(.מעלים שכר זה לזה. 

הם נדחים אחד מפני השני ושם מיירי רק שמעבירין ומקדימין הכא הואיל ו ,שכר שאין מעליםסעיף הקודם שכר דלא כ
 .סמ"עכמבואר ב - אחד לשני.

 סעיף טו

 תתפות בהוצאות ונזקיםהש

 הפסד ממוןלמניעת וצאות ה
ס ממון, , ופסקו עם הגיילטרפה עליה גייס עמדושיירא שחנתה במדבר  -קטז:  ב"ק ברייתארמב"ם 

וכפירוש  שו"ע. – שהרי בשביל ממון לבד באו: .שו"ע -מחשבין לפי ממונם ואין מחשבין לפי נפשות. 
, שאם היו באים גם על עסקי נפשות, מחשבין אף לפי נפשות לבוזזהפירש שבא עלה גייס ש ]ב"ק שם ד"ה לטורפה[רש"י 

  ב"י. – כדין שכירות התייר

 הוצאות להצלת נפשות
שכר  , מחשביןטור - שלא יסתכנו מפני חיות ולסטים אם שכרו תייר לפניהם להודיעם הדרך - שםמ רמב"ם

חצי לפי ממון בשביל ליסטים וחצי לפי נפשות משום חיות שהוא סכנת נפשות.  לפי ממון ולפי נפשות י.מ. -התייר 

 -נהגו שבכל ענין גובין לפי הנפשות או איפכא, ילכו אחריו.  אם .שו"ע -; ואל ישנו ממנהג החמרים .סמ"ע -
 סימן קס"ג סעיף ג' רמ"אלעיל בעי' ו .רש"י
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גובין אותו כשנוסעים יחד מעיר לעיר על היריד ובאין אנשי חיל לשוללן ומפשרין עמהן ברב או במעט,  גם בזמננו - סמ"ע
ך בטוח מפני השוללים, אותה ההוצאה היא לפי ערך וה"ה אם צריכים לשלוח שלוחים לתור להם הדרלפי הממון. 

שאזי יגבו ההוצאה חציה לפי הנפשות וחצי עכ"פ לפי הממון,  אם לא שיש סכנת נפשות ג"כ בדבר,הממון, 
  אם לא שיש בין החבורות מנהג קבוע ידוע, שילכו אחריו:

 ספק אם באו על נפשות
קט"ז  ב"ק] לא גרס לטרפה כדגרס הכאפ"ו ה"ד[  ב"מ] ירושלמיב - ב"ק סי' קעה מרדכי "ד[סי' רס ב"מ] זרוע ראו

 פת"ש –ומשמע שלירושלמי מיירי שכבר טרפה גייס  .ברייתאע"ב[ ב

נתברר  התחילו לטרוף ראם כבמאור זרוע וירושלמי הנ"ל,  - על המרדכי ב"ק סי' קעה שםחידושי אנשי  .א
עומד לטרפה שעדיין עומדין  אבל, בלבד ממוןמחשבין ההוצאה לפי  שבאו על עסקי ממון,

  .בספק נפשות אין מחשבין לפי ממון לבד

לדחוק ולטרוח ולהציל  ומה שאינם רוצים יכולין להציל ע"י הדחק,שאיירי  - סי' מ"ב ב"קפ"י ד יש"ש .ב

כאילו לא טרפו כלל, וכן מסתבר דהא כל  שיחלקו ביניהם לפי סך הממון אדעתא דהכיכל אחד ]ל[חבירו, 
שלנו  ברייתאדהכי מסתמא לא הצילו שיהא היזק לכולם לפי ערך הממון, וגם האחד מחוייב להציל את חבירו, ואדעתא 

 ש"ך. – .ושניהם אמת ברייתאג"כ יכולה לסבור כהירושלמי וכן הירושלמי כה

המעות וטרפו קצת  בעירבומיירי או לענין הוצאה שנתפשרו עסקינן, רק ל -חלק חו"מ סי' ק'  סופר חתם .ג
 ס"ק כ"ד.  ש"ך, ע"ש ברמ"ארצ"ב סעיף י' בן כבסימ מהם דההיזק לפי ערך המעות

מחשבין אח"כ לפי אי נמי טרפו ממקצתן בלבד, אפ"ה  אע"פ שכבר טרפו מזה הרבה ומזה מעט - ב"ח .ד
]ר"ל סכנת ממון[ שאין יכולין לברוח מפניהם, הלכך חייבים  כולם בסכנהגייס שעמד לטרוף את השיירא ד, ממונם

 -ומשמע מדבריו דאפילו באין יכולין להציל, ושלא כדברי מהרש"ל . פו אלא ממקצתןליתן כפי החשבון אף על פי שלא טר
  ובבאה"ג דחה דברי הב"ח.. פת"ש

היה הדבר מפורש בירושלמי לא היינו  אםש והסיק חלק על הרש"ל והב"ח –סימן קל"ב  חכם צבי .ה
בעל הממון מוחזק מעיקרא  אפילווכ"ש דאפילו מכללא לא איתמר דבתלמודין מבואר הפכו,  סומכין עליו

 .אין לומר קים לי בכה"ג

 , יח.סעיף טז

 [ספינה/להשתתפות בהוצאות ]העמדת חמור ת הסוחריםהסכמ
יש"ש ב"ק  –כמו שותפין  בלא קניןהחמרים  .הרב המגיד -דהיינו שתנאם מועיל רשאים  - קטז: ב"ק ברייתארמב"ם 

מעמידים לו חמור אחרת,  מבני השייראאבד ממנו חמור להתנות ביניהם כל מי שת פ"י סי' מג
 .שו"ע -. להעמיד לואין חייבים  ואבדהואם פשע הוא 

אבדה חמורו ואמר: תנו לי דמיה ואיני רוצה ליקח חמור והריני שומר עמכם,  - שם ברייתאמ רמב"ם
ז ה"ה אם ולפ" אין שומעין לו אלא מעמידין לו חמור אחרת, כדי שיזדרז עצמו וישמור בהמתו

. ואפילו היתה לו ש"ך -וגירסתו  רש"יאמר תנו לי ואני אקח חמור נותנים לו ולא חיישינן שמא לא יקח ולא כפי
 . שו"ע - שיותר מוסר נפשו לשמור על שנים.בהמה אחרת בשיירא, 

רשאים הספנים להתנות ביניהם כל מי שתאבד לו ספינה מעמידים לו ספינה  - שם ברייתאמ רמב"ם
כגון בניסן שהנהר גדול  פשע בה ואבדה או שפירש למקום שאין הולכים בו באותו זמן אחרת.

מהפשרת שלגים וגשמים אין מדרך הספנים להתרחק משפת הנהר אלא מלא חבל אחד, ובתשרי שהמים חסרים אין 
אין  ין בתשרי:הספינה יכולה לשוט בטוב אצל שפת הנהר וצריכין להתרחק משפת הנהר, והוא הולך בניסן כמו שהולכ

 .שו"ע -חייבין להעמיד לו. 

 סעיף יז

 ]נחשול לספינה[ עודף השתתפות בהוצאות משקל
ספינה שהיתה מהלכת בים ועמד עליה נחשול לטובעה והקילו ממשאה,  - שם ברייתאמ רמב"ם

 - אם השליך זה ק' ליטרין זהב ישליך זה ק' ליטרין ברזלש מחשבין לפי משאוי ואין מחשבין לפי ממון

 .וע"ל ש"א ס"א .שו"ע -ואל ישנו ממנהג הספנים. , נימוקי יוסף
, דהיינו אם כבר השליך זה מאה ליטרין זהב הוא דאין צריך זה להשליך אלא דוקא שכבר הקילו -סוף סי' י"ח  צמח צדק

לכוף לאידך שישליך מאתים ליטרין של ברזל  זה של זהבאבל לכתחילה יכול מאה ליטרין של ברזל, 
ר' ישמעאל בנו של ר' יוחנן בן ברוקה  :פ"א ב"קמוהוכיח כן  .פת"ש - שלם לו מאה ליטרין של ברזל מתוך הזהבוזה י

 :ע"שאומר תנאי בית דין הוא שיהיה זה שופך יינו ומציל דובשנו של חבירו ונוטל דמי יינו מתוך דובשנו של חבירו כו' 
 לעיל סי' רסד סעיף ה'.ועי' 
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 גדרי הפקר |סימן רעג  הדיבא

 עיף א, ד.ס

 זכיה מההפקר
 -בין שהוא דבר מופקר ועומד בין שהיו לו בעלים והפקירוהו. כל דבר של הפקר, כל הקודם בו זכה,  -מש"ס  טור

 .שו"ע
ואפילו זה שהפקיר דינו בו כדין כל  כיצד דין ההפקר, כל הקודם וזכה בו קנהו לעצמו ונעשה שלו, - שם רמב"ם

 .שו"ע -. אם קדם וזכה בו, קנהואדם; 

 הפקר בדבר שלא בא לעולם

 רע"א. –יכול להפקיר דבר שלא בא לעולם.  -סי' קכ"ד תשו' ב"ח  .א
 אין להפקיר דשלב"ל או אינו ברשותו: - חאה"ע סי' מ'ובשו"ת מהרי"ט  סי' רי"אקצות החושן  .ב

 רע"א. -

 

 חזרה מההפקר

 עיף בס

 נדר[אם הוי קניין או כאיסור חזרה מההפקר ]

ההפקר, אף על פי שאינו נדר, הרי הוא כמו  - .מד נדרים גמ'מטור  ()הי"ד פ"ב מנדרים רמב"ם .א
 - שם. גמ' -הוי לעניים לחוד והפקר בין לעניים בין לעשירים, דנדר נדר הוי ממש  אך לאנדר שאסור לחזור בו 

ביה )במדבר ל, ג( לא , פירוש שיחזור ויאמר אני חוזר מדיבורי כיון שלא עשיתי קנין, אלא הרי הוא כנדר דכתיב . שו"ע
. וא"כ הפקיר ומת אפשר דהוא ב"ח –יחל דברו, ואעפ"י שהוא עצמו יכול לזכות בו, זהו מדין הפקר אבל לא מתורת חזרה 

בסימן ]רנ"ב[ ברמ"א של היורשין כיון דאינו אלא משום נדר, והנודר ומת אין היורשין מחויבין לקיים נדרו וכמבואר 
 .קצוה"ח – )סעיף ב'(

והפוסקים  רמב"םמדין נדר[ ונשאר בצ"ע על האין יכול לחזור בו ]שההפקר  לא מצא מקור לדין זה - חקצוה" .ב
במה שאמרו שם לבית שמאי דס"ל שביתת כלים דנר וגיגית אפקורי מפקיר להו,  שבת )יח, ב(מוהקשה  .רמב"םשלמדו כ

חזור בו א"כ אכתי שלו הוא ומצווה על נראה דהפקר עושה קנין דאם אינו עושה קנין אלא משום נדרו הוא דאסור ל
שביתת כליו. אלא דלפי מ"ש הרשב"א בחידושיו שם )ד"ה גיגית( דאפקורי מפקיר להו היינו הפקר ב"ד, ע"ש שכתב דלב 
ב"ד מתנה עליהן, א"כ ניחא דהפקר ב"ד ודאי עושה קנין ויוצאה לגמרי מרשות בעלים. אלא בהא דאמרו פרק ר' אליעזר 

דנפיק מרשותיה ותו לא רמי  רש"י )ד"ה הואיל(גבי ציצית הואיל ובידו להפקירו, ופירש  קל"א )ע"ב( שבת( דףדמילה )
חיוביה עליה ע"ש, א"כ משמע דלגמרי יוצאה מרשותו, דאי מטעם נדר אכתי שלו הוא אלא שאסור לחזור בו. ואפשר 

אינו ברשותו נמי חשיב כמו שאינו שלו ופטור לומר דנהי דהוי שלו מכל מקום אינו ברשותו כיון דאסור לחזור בו ודבר ש
גבי מתגלגל, דהפקר מדעת  לרש"י פ"ק דמציעא דף י"ב )ע"א ד"ה זרק ארנקי(מציצית. ובזה נראה לענ"ד הא דס"ל 

הקשו דהא כיון דאפקריה יצא מרשותו ע"ש. אבל דעת  ובתוס' )ד"ה ויצא(חשיב דעת אחרת מקנה וגריס שם אפקריה, 
ונראה דכיון  בנימוקי יוסף שם )ה, ב בדפי הרי"ף(.מי הוא דהפקר מדעת חשיב דעת אחרת מקנה, וכ"כ רב יהודאי גאון נ

דהפקר אינו יוצא מרשותו אלא שאסור לחזור בו וא"כ הזוכה בו מיד בעלים הוא זוכה, כמו נודר לעניים דהעניים הזוכים 
שיטת כבר נעשה. ואפשר לומר נמי מהאי טעמא בו מיד בעלים המה זוכין וחשיבא דעת אחרת מקנה אף על גב דהנדר 

 ובתוס' )שם ד"ה מדאורייתא(( בביטול בחמץ משום דכתיב )שמות יב, טו( תשביתו, רש"י )פסחים ד, ב ד"ה בביטול
כתבו משום הפקר דכתיב לך שלך כו' אבל אתה רואה של אחרים ע"ש ריש פסחים, וכיון דהפקר אכתי של הבעלים אלא 

ר בל יחל וא"כ אכתי שלו הוא ולא הוי של אחרים. ואף על גב דכתבנו ]דהפקר אינו ברשותו[, )ד(עכ"פ דרביע עליה האיסו
דבר שאינו ברשותו מיקרי חמץ ]ד[עשאו הכתוב כאילו ברשותו, דהא אמרו )שם ו, ב( שני דברים אינו ברשותו חמץ ובור, 

 י.מ. -וצ"ע בו ללא תקנת חז"ל דמוכח שאסור לחזור ועי' סעיף ט'  ומש"ה כתב רש"י משום תשביתו.

הוא נפשו אבל אם הקדים בעלמא אינו יכול לחזור ולמחות בהבא לזכות בו לומר שלי הוא עדיין,  והיינו, בדיבור - סמ"ע

  או בחזקה הרי הוא כאחר וכמ"ש בסעיף ד': במשיכהבו  וזוכה

 הפקר במעשה ללא דיבור

נראה מלשונו זה )של הרמב"ם פ"ב מנדרים  קר לכל,נכסי אלו הפ שיאמר ומהו ההפקר –)סעיף ד'( ב"ח  .א
 הי"ד( דאם לא אמר אעפ"י שהשליך כיסו לרשות הרבים לא הוי הפקר, לטעמיה אזיל שכתב כן בפי"א מגזילה )הי"א(. 

במכנשתא דבי דרי עסקינן, קב בד' אמות נפיש טרחייהו לא טרח אינש ושקיל  ב"מ כא, אמכדמוכח  חולק –קצוה"ח  .ב
הכא במכנשתא דבי דרי עסקינן דאבידה מדעת היא. אלמא דבסתמא  התם )כא, ב(מפקיר להו, ותו קאמר  להו אפקורי

 :בסימן רס"א ס"ק א' קצוה"חהוי הפקר. ועיין 
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 סעיף ט

 תוך ג' ימים ]תקנת הרמאים[
ולא זכה בה אדם, כל שלשה ימים יכול לחזור בו;  שדהוהמפקיר את  - מג: נדרים ברייתאמ רמב"ם

אחר שלשה ימים אינו יכול לחזור בו, אלא אם כן קדם וזכה בה הרי הוא כזוכה מההפקר, 
 י.מ. -ב' באיסור חזרה מההפקר  ועי' סעיף. שו"ע -בין הוא בין אחר. 

שרגילים  משום הרמאיםדיכול לחזור בו עד ג' ימים,  הטעם - ד"ה כל שלשה ימים וד"ה מכאן ואילך שםנדרים  רא"ש
להפקיר פירותיהם ולחזור ולאכול מהן כדי לפוטרן מהמעשר, לכן תיקנו חז"ל דעד ג' ימים יכול לחזור בו ולומר אני חוזר 

אין שם הפקר ושוב אין אדם יכול לזכות בו, הלכך אפילו קודם שחזר בו בי ממה שהפקרתי, 
 ואם אכל ממנו בין הוא בין אחר חייב במעשר כל זמן שלא כיון לזכות בו ולקנותו.  ,עליו

לזכותו מן ההפקר  מיד ולהקדים נפשוהא עדיין יכול הרמאי להפקירו מאי אהנו חז"ל בתקנתם  וא"ת - סמ"ע

הרמאין ייראו דכל שלא יכול לחזור בו בדיבורו מיד עד שיעשה בו חזקה גמורה,  וי"לשר. מן המע פטורויהיה 
  לנפשם שאחרים יקדימו נפשם להחזיק בו.

שיוכל לחזור תוך ג' ימים כל  תיקנו נמי בכל הפקרמשום הרמאין כנ"ל,  ואגב שתיקנו כן בהפקר קרקע - סמ"ע
 .תוס'בדעת  קצוה"חו סעיף ג'[] דרישהועיין ע זמן שלא זכה בו הוא או אחר, 

 סעיף י

 הפקר לזמן מוגבל ]חזרה אחר ג' ימים[
האומר: שדה זו מופקרת ליום אחד, לחדש אחד, לשנה אחת, לשבוע  -. מד נדרים ברייתארמב"ם 

כיון דלא הפקירו עולמית  .שו"ע -יכול לחזור בו.  הוא או אחר, עד שלא זכה בה ]פירוש, לשמיטה[אחד 
 .רא"ש - משעה שהפקירו יכול לחזור בו, וחייב במעשר אפילו קודם שחזר בו לאחר ג' ימיםדינו דאפילו 

אף על גב דהוא לזמן, דילפינן  ,הוי הפקרד שו"ע -, אינו יכול לחזור בו. , בין הוא בין אחרבה ומשזכה - שם ברייתא
 .סמ"ע רא"ש - משמיטה דהוא ג"כ לא הוה הפקר אלא שנה אחת

 קצוה"ח ס"ק א

 אם יוצר קנין הפקר

 פקיר ומת אם זוכים היורשים ה
וא"כ דאי עושה קנין מאי ענין נדר לכאן הא תיפוק ליה דכבר יצאה מרשותו,  הפקר אינו עושה קנין, - ס"ק א קצוה"ח

ויבין לקיים כיון דאינו אלא משום נדר, והנודר ומת אין היורשין מח הפקיר ומת אפשר דהוא של היורשין
  )סעיף ב'(. רמ"ארנ"ב בן נדרו וכמבואר בסימ

 הפקר בי"ד ]עושה קנין[
במה שאמרו שם לבית  שבת )יח, ב(מכדמוכח ויוצאה לגמרי מרשות בעלים.  הפקר ב"ד ודאי עושה קנין -שם  קצוה"ח

שמאי דס"ל שביתת כלים דנר וגיגית אפקורי מפקיר להו, נראה דהפקר עושה קנין דאם אינו עושה קנין אלא משום נדרו 
בחידושיו שם )ד"ה גיגית(  רשב"אאסור לחזור בו א"כ אכתי שלו הוא ומצווה על שביתת כליו. אלא דלפי מ"ש ההוא ד

  ., ע"ש שכתב דלב ב"ד מתנה עליהןדאפקורי מפקיר להו היינו הפקר ב"ד

 הפקר בציצית/חמץ
ר לחזור בו ודבר שאינו ברשותו דנהי דהוי שלו מכל מקום אינו ברשותו כיון דאסו פטור מציצית בגד שהופקר -שם  קצוה"ח

)ד"ה  רש"יגבי ציצית הואיל ובידו להפקירו, ופירש  :שבת קל"אמכדמוכח  מציצית. פטורנמי חשיב כמו שאינו שלו ו
דנפיק מרשותיה ותו לא רמי חיוביה עליה ע"ש, א"כ משמע דלגמרי יוצאה מרשותו, דאי מטעם נדר אכתי שלו הואיל( 

 הוא אלא שאסור לחזור בו. 

עשאו הכתוב כאילו ברשותו, דהא אמרו דדבר שאינו ברשותו מיקרי חמץ ד לעניין חמץ לא יועיל הפקר -שם  קצוה"ח
 משום תשביתו. רש"ישני דברים אינו ברשותו חמץ ובור, ומש"ה כתב  ו, ב( פסחיםב)

 הפקר ע"י שליח

בטל, דכיון דביטול מתורת הפקר שליח לא שלוחו אינו יכול ל -)פסחים ג, ב בדפי הרי"ף(  ר"ןמאו"ח סימן תל"ד ב"י  .א

. וכתב עלה הב"י בטעמא דהפקר אם אמר אדם לחבירו הפקר אתה נכסי אין בכך כלוםמצי לבטל שהרי 
ליתיה ע"י שליח, דהיינו משום דהפקר מתורת נדר כדמוכח פ"ק דנדרים וכדכתב הרמב"ם בהלכות נדרים, וכיון דדין נדר 

האומר לחבירו קבל עליך נדר זה בשליחותי שאהא אסור בו אינו כלום עכ"ל. והיינו יש לו ומש"ה לא מהני שליחות ש
מדאמרינן פ"ק דנדרים שם דף ז' )ע"א( יש יד להפקר או דלמא אין יד להפקר, ]היינו צדקה וכו' או דלמא שאני צדקה 

ו צדקה אלמא דהוא מתורת דצדקה לא חזיא[ אלא לעניים אבל הפקר בין לעניים בין לעשירים. ומדאמרינן הפקר היינ
 .קצוה"ח – נדר
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 בר"ן )ד"ה ולענין הלכה(דכיון דאיבעיא להו בש"ס יש יד להפקר ועלתה בתיקו, וע"ש חולק וכנ"ל  –קצוה"ח  .ב
דכתב ספיקא לקולא, א"כ מוכח דאינו מתורת נדר וצדקה, דאי בתורת נדר וצדקה ודאי יש יד לנדר וצדקה, והיכי כתבו 

 מתורת נדר )וכן( ]כיון[ דהיא גופה מספקא בש"ס אם הוא מתורת צדקה או לא וצ"ע, ועיין דרישה:כולם בפשיטות דהפקר 

 גדרי הפקר

 עיף גס

 הפקר ללא אמירה
 -אדם: נכסי אלו הפקר לכל, בין במטלטלים בין בקרקעות.  שיאמרומה הוא ההפקר,  - רמב"ם

 .שו"ע
 -כיסו לרשות הרבים לא הוי הפקר  השליךשאעפ"י  אמר( דאם לא רמב"םנראה מלשונו זה )של ה -)סעיף ד'(  ב"ח

 .קצוה"ח

 סעיף ה

 המפקיר לעניים ולא לעשירים
המפקיר לעניים אבל לא  לבית הלל וכר' יהושע בן לוי אליבא דאבא שאול - גיטין לט. גמ'ו א ו פאה משנהמ רמב"ם

מי פאה פ"ו ה"א[ מדכתיב וילפינן לה ]ירושל .שו"ע -לעשירים, אינו הפקר, עד שיפקיר לכל כשמטה. 
 :סמ"ע - גבי שמיטה ]שמות כ"ג י"א[ ונטשתה יתירא, שבא ללמד שכל נטישה דהיינו הפקר תהיה כמוה

היינו בהפקירו לכל העניים ולא לעשירים, שאז שום עני לא יכול לזכות בה, אבל  -תניינא חלק יו"ד סימן קנ"ד  נודע ביהודה

 .פת"ש -מהני  לנוכחבמפקיר זכות נגד אחד או שנים 

 סעיף ו

 הפקר בעבדים ובחצר ]אם הוי כדעה אחרת מקנה[
המפקיר עבדיו, הגדולים קנו עצמם;  מדין גר שמת ואליבא דאבא שאול -. כג קידושין ברייתאמ רמב"ם

שמיד שהפקירן נסתלקה רשות רבן מהן ויש להן דעה . שו"ע -והקטנים, כל הקודם והחזיק בהם, זכה. 
 צמן, משא"כ בקטנים:ויד לזכות בנפש ע

 רס"ח ]סק"ט[בס'  ש"ךוכ"פ  - הפקר הוי כדעת אחרת מקנה. - י"ב ע"א ד"ה זרק ארנקי[ ב"מ] רש"י

ובדעת אחרת מקנה יש יד דהפקר דעה אחרת מקנה  ,קשה מה"ת לא יהיה הקטן יכול לזכות נפשיה מהפקר רש"יאליבא ד - נה"מ
מודה דלענין שאר דברים לא חשיב  רש"יוצריך לומר דאף  .רמ"אסימן רמ"ג סעיף ט"ו בלקטן לזכות כמבואר לעיל 

 ב"מ מרדכי, במשומר לדעת המפקיר סגי, וכן מבואר ברק לענין חצר שאינה משומרתהפקר דעת אחרת מקנה, 
 לענין מתנות כהונה ע"ש. [רמ"א]סי' 

 סעיף ז

 הפקר בפני שלושה/אחד/עצמו
 שו"ע. – המפקיר את הקרקע, כל הקודם והחזיק בה זכה - מד. מג: נדרים גמ'מ רמב"ם

פסק כר'  -שם  כסף משנה מגילה כז. ד"ה כוותיה תוס' שם ד"ה ולענין הלכה ר"ן שם ד"ה ומה טעם ופ"ד סי' יא רא"ש

 .שו"ע -דין תורה, אפילו הפקיר בפני אחד ה"ז הפקר ונפטר מהמעשרות  יהושוע בן לוי מה.
 .סמ"ע - רו בעליו ויכול לזכות בו לנפשו, אבל בלאו הכי אין שם הפקר עליודאותו האחד ישמע שהפקי

אבל בדברי סופרים אינו הפקר עד שיפקיר בפני ג', כדי  - .מה נדריםמשם  תוס' רמב"ם .א
דאי לאו הכי יכול המפקיר לכפור לומר לא  .שו"ע -שנים מעידים. שיהיה אחד זוכה, אם רצה, וה

הפקרתיה מעולם, משא"כ בג' דשמעו שהפקירו, דכל אחד מהן שיקדם נפשו יזכה בו ושנים אחרים יעידו ששמעו שהפקירו 
י להפקיע הטעם, כדי שיהא זוכה בשני עדים ומתוך זה ירא בעל הבית להפקיר כד שם מגמ' נדרים מה. וברא"ש .סמ"ע -

 ממעשר.
אפילו בינו ולבין  -פסק כר' יהושע בן לוי  נדרים פ"ד סי' יא רא"ש לבית שמאי שבת יח: ד"ה דמפקראתוס'  .ב

פליג בתרתי דאפי' בפני א' הוי הפקר ועוד דאפי' מדרבנן סגי בכך והא דאמר שם בי"א.  רמ"א -עצמו הוי הפקר 
דמדרבנן בעי ג', ולא קאי אלא אדין מודה  רא"שלמד שה סמ"ע. אך בגר"א - לפוטרן ממעשרכשרוצה דוקא בפני ג' היינו 

 .תורה שס"ל דא"צ להפקירו בפני האחד אלא בהפקירו בינו לבינו סגי

לעשות בה נפק"מ בהשאיל או בהשכיר באמצע השבוע בהמה לגוי  מודה בדאורייתא רא"שלשיטתו שה - סמ"ע

כדי שלא יעבור על למען יפקירנה בינו לבין עצמו  ו, אזימלאכה וסבר שיחזירוה לו קודם שבת ולא החזירוה ל

דאנן סהדי דניחא לבעלים בהפקירא דבכה"ג אפילו אחר תקנת חז"ל הוה הפקר  ינוח שורך וכל בהמתך,
 או"ח סימן רמ"ו ]סעיף ג'[: טורב שו"עובדברי ה טורועיין ב .שם רא"שהכדי שלא יעבור אלאו דלמען ינוח כו', כ"כ 
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 סעיף ח

 פקר וצדקהיד בה
דאין ידוע אם האחר שאומר  הרי השני ספק הפקר .וזההאומר: הרי זה הפקר  בעיא דלא איפשטא - ז. נדרים גמ'

אין מוציאין אותו ומספק  שו"ע -. עליו וזה, ר"ל וזה יהיה גם כן כמו זה, או אם דעתו לומר וזה יהיה שלי כבראשונה
 מחזקת הבעלים:

 .שו"ע -שאמר: וגם זה, הרי התפיס השני ויהיה הפקר ודאי. זה, או  כמואמר: וזה  - שם גמ'
סימן רנ"ח ]סעיף  שו"עכמ"ש ב קי"ל דהוה הקדש או צדקה, האומר ה"ז הקדש וצדקה וזה בצדקה והקדש - סמ"ע

 .ב'[

 סעיף יא

 הבטה בהפקר ]אם הוי קנין[
ושמרו והיה מביט בו שלא  דבר המופקר שבא אחד ולר' יוחנן, דרבא אבתרללישנא  -. קיח ב"מ גמ'מ רמב"ם

 .שו"ע -, דקי"ל הבטה בהפקר לא הוה כזכיהיטלנו אדם, לא זכה 

 חפץ שאין דרך להגביהו
ם וכיוצא בהן והוא גדול משוי של פלפלין או אגוזים ושקדי כגוןאם אין יכול להגביה קנייתו היא במשיכה  - רמב"ם

 .סימן קצ"ח שו"עוכ"פ ב -ח גדול טוריכול להגביהו ואם יתירוהו יהיה בו  שאין א'

משוי  כגון .שו"ע - או יחזיק בקרקע כדרך שקונים הלקוחות. בהגבהה, קניינו אם הוא מטלטל, - רמב"ם .א
תיר האגד ולהגביה נקרא דבר שדרך להגביהו כיון שאפשר לה בבת אחת, אך ינו יכול להגביהאגדול של פשתן או של עצים ש

 .כל עץ ועץ לבדו

כיון שהוא משוי כבד נקנה במשיכה שלא ד להגביה קנה גם במשיכה דרכואין  יה, אםלהגב דאפשראף  - טור .ב

 .שם רמ"אוכ"פ  - הצריכוהו להתירו ולהגביהו אחד אחד:

 דרכי שלום/הפקר מחמת עצמו

 עיף יב, יג, יד.ס

 נהר/מדבר ותכולתן
וכל הם הפקר המדברות והימים והנהרות והנחלים, כל שב - מט. סנהדרין גמ'ופז.  ב"ק גמ'רמב"ם 

הצד דגים מהימים ומנהרות, או וכן  הקודם בהם זכה; כגון העשבים והעצים והפירות של אילנות של יער וכיוצא בהם
הן מופקרין ועומדין מאליהן וכל הקודם לזכות מהן ש .שו"ע - .שצד עופות או מיני חיות, הואיל ואין להם בעלים זכה

 .סמ"ע -ייך זכיה אלא במה שבהם, זוכה, ובמדבר וים עצמו לא ש

 פרס מצודה ברשות חבירו
דכיון דאינו . שו"ע -ה, אף על פי שאין לו רשות לעשות דבר ז ואם צד שם, קנהובלבד שלא יצוד בשדה חבירו;  - רמב"ם

 :הרב המגיד - משתמר בתוך השדה לא קנה בעל השדה

ואין לבעל המצודה  י שדי, קנה בעל השדהואם היה עומד בעל השדה בתוך שדהו ואמר: זכתה ל - רמב"ם
הרב  -'. לפי שזה שפרס מצודה בשדה חבירו שלא ברשות לא תיקנו חכמים שיהיה בהם גזל מפני דרכי שלום וכו כלום.

ה לו ה מתוך השדה כדפרישית לעיל, ואז זכתתקחנראה דהיינו דוקא כשיכול ל סעיף יד. שו"ע - .קצוה"ח, ועי' המגיד
  .טור - דלא אמר כלוםשדהו אף על גב 

  סעיף יד'. רמ"א -וה"ה אם החצר משתמר, אף על פי שלא עמד בצד שדהו  - סימן רס"ח טור
והוא אף על פי שהוא ביבר גדול  וכן חיה ועוף שבביברים,של בעלים,  בביבריןואם היו הדגים  - רמב"ם

 :סמ"ע - דביבר שלו קנאהו .שו"ע -הרי זה של בעל הביברים, והצד משם הרי זה גזלן.  - מחוסר צידה
דבחצר המשתמרת א"צ עומד אך בגר"א כתב דמיירי שגם עומד בתוך שדה וכמו שיתבאר בסעי' יד, הרב המגיד  וכתב

 .בשדהו וגם א"צ רץ אחריו והגיעו

 היכנס בתוך חבירו שלא מדעתושאין לו רשות ל ומ"מ לכתחילה לא יצוד שם - הרב המגיד

 לקיחת דג וכד' ממצודת חבירו
, סמ"ע - שאין להן תוך דלאו שם כלי עליוהיינו כשל חבירו  מצודתוהלוקח דגים מתוך  -רמב"ם  נט:גיטין  משנה

 -הרי זה אסור מדברי סופרים.  או שלקח חיה ממצודתו כשהיא פרוסה במדבר,כשהיא בתוך הים, 
 .שו"ע

 .שו"ע -, ה"ז גזלן. ולקח מתוך המצודה, כלי המצודהאם היה  - שםגיטין  גמ'
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 בגרמא[ הגבההקנין בפריסת מצודה ליד מצודת חבירו ]
 אעפ"י שהוא הפקר.  מרחיקין מצודת הדג כמלא ריצת הדג -: כא בב" גמ'

הקשו על שיטת ר"ת דלא אמרינן דין  –אביו של ר"ת  בשם רבינו מאירקידושין נט. ד"ה עני המהפך בחררה  תוס' .א

ה דג שכן דרך הדייגים לשים במצוד בדג מת מייריעני המהפך בחררה במציאה והפקר וא"כ קשה מגמ' הנ"ל וי"ל ד

וע"י מעשה שעשה זה מתאספים מת והדגים מתאספים שם סביב אותו הדג, וכיון שזה פורס מצודתו תחלה 
ויוכל לומר לו תוכל לעשות כן במקום  גוזל לו כאילוודאי אם היה חבירו פורש הוי סביב אותו הדג  שם

 אחר ע"ש.

, גמורהוי גזל קח הדג מת המונח במצודה כיון שהדגים מגביהין עצמן ליולמד ד תוס'תמה על  -]סק"ד[  קצוה"ח .ב
שלר' שמעון  בתוס' קידושין כו. ד"ה הכי נמיוכמבואר דהגבהה מכחו הוי קנין גמור אפילו ברה"ר ואפילו ברשות מוכר, 

'כי היכי דליגבינהו  בחולין קמב.קונה פיל בחבילי זמורה שמגביהין אותם למעלה והוא קופץ מן הארץ ואוכלן וכדאיתא 
שייך בזה גזל גמור, דדוקא בפיל שמגביה עצמו לאכול החבילי זמורות בשעה דחהו דאין  נה"מאך ב .הו' ע"שוליקנינ

 גורם לבד.והכא לא הוי אלא שמחזיק החבילי זמורות דאז הוי כמוגבה מכחו, 

זמורות  נראה דלא שייך בזה גזל גמור, דדוקא בפיל שמגביה עצמו לאכול החבילי -ביאורים ס"ק ג' נה"מ 
החבילי זמורות דאז הוי כמוגבה מכחו, משא"כ כשתלה חבילי זמורות על  בשעה שמחזיק

או שהניח דבר מאכל ובאה בהמה כלונס והלך משם ואח"כ בא פיל של הפקר והגביה עצמו ואכל, 

ודאי דלא קנהו, דבעינן דוקא שיהיה קורא לה והיא באה,  מההפקר ואכלה שיהיה זה נקרא משיכה,
עשה בשעת משיכה והגבהה, אבל זה לא נקרא רק גורם לבד כיון שלא עשה מעשה שעשה מ

 בשעת קנין. 

 סעיף טו

 ספינה אם נחשבת לחצר המשתמרת
ואינה  שזו כחצר המשתמרת היאדגים שקפצו לתוך הספינה, קנה בעל הספינה, לרבא  -רמב"ם  ט: ב"מ גמ'

ואינה הולכת , שהמים הם שמוליכין אותה ג'יסעיף סימן ר"ב כפי שהתבאר ב אינה קונהד חצר המהלכת

 .שו"ע -מחמת עצמה. 

 סעיף טז

 עני המנקף בראש הזית ]דרכי שלום[
עוללות כנוקף  )פי' חותך כמו ונשאר בו עני המנקף - לדעת חכמים ודלא כר' יוסי שם סא.ומברייתא  נט:גיטין  משנה

 ומשיר פירותיה ונפלו לארץי.מ.  -של הפקר ילן בראש הא המנקף.גיטין נט: ד"ה  רש"י - זית )ישעיה יז, ו(
אחר שנפלו לארץ  י.מ. - אדם אחרהעני קודם שנפלו לארץ קנאם. ואם נטלן  באו לידיאם 

והיינו שתופס ביד אחת בפירי וביד השניה חותך, ואחר שחתכו משיר פירותיה ליפול בארץ  .שו"ע -מוציאין מידו 
 .סמ"ע - מיד אחר שבא לקחתןואח"כ מקבצן יחד, אזי מוציאין אותן 

 ,סמ"ע - גמוראין בהם משום גזל  באה"ג -כגון שהשירן במקל מתחלה  לידו באו לאאם  -לת"ק שם  משנה
  .שו"ע - .סמ"ע -ם משום דרכי שלו להוציאם מיד הנוטל אבל לכתחלה אסור לו ליטלם

 סעיף יז

 שחלים משדה פשתן ]דעתו של הבעלים נוחה[
הגדלים בשדה פשתן  בערבי חבשא"ר ובלע"ז קישרין( רמב"ם)פי' ה שחלים לרב יהודה - .קז ב"ממ טורו רמב"ם

ניחא להו לבעל הפשתן שיעקור השחלים ד .שו"ע - מפני שהם הפקר שמפסידים הפשתןמותר כל אדם ליטלן 
 מהפשתן. והעומד על המיצר 

אינו יונק מהקרקע שיקלקל שכבר  או שהוקשו לזרע אסורן. אינו מפסיד לפשתשאם הם עומדים על המצר  -שם 

  .שו"ע - :סמ"ע - הפשתן על ידו, ולא ניחא תו לבעלים כשיעקרו אחרים

 סעיף יח

 הפקר מחמת איסור

 נס בית דיןק

 שדה שיש בו כלאים אם יש בו אחד מכ"ד ממין אחר - ו.מו"ק  גמ'שקלים א ו משנה רמב"ם .א
 נו כדאיתא בהלכות כלאים ]יו"ד סימן רצ"ז סעיף ה'[:הוא רובע הקב לסאה, שהסאה ו' קבין, שהשדה נאסרה ממ

  .שו"ע -כל השדה.  בית דיןמפקירין 
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ס"ל שמשעה שנתרבו עוברי עבירה שלא היו נזהרים באיסור כלאים דשדה, עשו חז"ל ד הוא הפקר, מעצמו - טור .ב
שהב"ד ינו הפקר עד אש שו"עולא כפסק התקנה זו שכל שדה שימצא בה אחד מכ"ד ממין אחר תהא כל השדה הפקר, 

 :דרישה - עליו שהוא הפקר יכריזו
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 דברים המותרים אע"פ שאינם הפקר |סימן רעד  הידבא

 עיף אס

 גוי שמכר קרקע ללא שטר
וכל הקודם שמכר שדה לישראל, וקבל הדמים ולא כתב לו השטר, הרי הוא כהפקר  גוי - נד: ב"ב גמ'

 . שו"ע - .סעי' א,ב בהם זכה. ונתבאר בסימן קצ"ד

שלא . ואם יש משפט ידוע בין הגויים כפי מה שנתן לגויאך צריך לחזור וליתן כל הדמים לישראל  - עסמ"

 .סמ"ע - סעיף ב', ע"שוכמבואר בסימן קצ"ד הולכין אחר המשפט,  קנהו אלא מי שנותן דמים,

 תקנות יהושע
 ג[לכה הלכות נזקי ממון פרק ה ה רמב"ם]עשרה תנאים התנה יהושע בארץ:  - פ: ב"ק גמ' 

אבל אין מרעין שם בהמה גסה, ויער שאילניו דקים אין מרעין בו מרעין בהמה דקה ביערים שאילניהן גסין,  .א
 לא גסה ולא דקה אלא מדעת בעליו. 

והוא שיהיו עצים פחותים וקרובים להיות קוצים כגון היזמי והיגי כל אדם מותר ללקט עצים משדה חבירו  .ב
 בד שלא ישרש, אבל שאר עצים אסור. והוא שיהיו לחים ומחוברין, ובל

 חוץ משדה תלתן שזרעה לבהמה. כל אדם מותר ללקט עשבים העולין מאיליהן בכל מקום  .ג

ואינו קוטם מן האילנות אלא בזית כביצה שיהיה אדם קוטם נטיעה בכל מקום חוץ מגרופיות של זית  .ד
ודו, וכשהתיר לקטום לא התיר אלא מחדש שאינו ובקנים ובגפנים מן הפקק ולמעלה ובשאר האילן מחובו של אילן לא מח

 עושה פירות אבל לא מישן שעושה פירות, ואינו קוטם אלא ממקום שאינו רואה פני חמה. 

אף על פי שאין עיקרו בחלקם, מעיין היוצא בתחילה בני אותה העיר שיצא בגבולם מסתפקין ממנו  .ה
 ואין לאחרים להסתפק עמהם ממנו. 

אבל לא יפרוש קלע ויעמיד ספינה ם מים טבריה והוא שיצוד בחכה בלבד, כל אדם מותר לצוד דגי .ו
 שם אלא בני השבט שהגיע אותו הים בחלקם. 

בו ונפנה שם ואפילו בשדה מליאה אדם שצריך לנקביו מסתלק מן הדרך ונכנס אחורי הגדר שפגע  .ז
 כרכום ונוטל משם צרור ומקנח. 

שחייב לשלם על  טורועי' ב ויורד עד שיצא לדרכוסג התועה בין הכרמים וכיוצא בהו מפסג ועולה מפ .ח
  .היזקו

ומהלכין יש לעוברי דרכים להסתלק לצדדי הדרכים  בדרכי הרבים או נקיעי מיםבזמן שירבה הטיט  .ט
 שם אף על פי שהן מהלכין בדרך שיש לה בעלים. 

וך תחום המדינה, אבל ונקבר במקום שימצא בו והוא שלא יהיה מוטל על המצר ולא בתמת מצוה קונה מקומו  .י
 אם נמצא על המצר או שהיה בתוך התחום מביאו לבית הקברות. 

ויהושע התנה בארץ לפי זמנו שהיו ישראל בארץ, והתנה שלא יקפידו בהן  רמ"א -וכולן נוהגות אף בחוץ לארץ,  - טור
 אחד עם חבירו מפני תיקון העולם, והוא הדין בחוץ לארץ:

שרובם ואולי משום שאינן שכיחין,  ?טורוה רמב"םאלו נגד השמיט תקנות ה שו"עהתקשה מדוע ה - רמ"א
 אינן רק במקום שיש לישראל שדות וכרמים, וזה אינו שכיח בגלות. 

וישבו על מי שהיה לו נחיל של דבורים ויצאו  רבי ישמעאלעוד תנאי ב"ד לדעת  - ב"ק פ"י סי' טז רא"ש .א

והוא הדין לכל כיוצא בי"א.  רמ"א - חילו ונותן דמי ענף לבעל האילןכדי להציל ניכול לקוץ ענף אילן של חבירו, 
 .טורבזה עי' דוגמאות המובאות ב

 וכ"פ רש"ל.בי"א  רמ"א - שלא נפסק כר' ישמעאלחולק  - רמב"ם רמ"ה שם מא: רי"ף .ב
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 עיף אס

 ]ונכסי עבד כנעני[נכסיו הפקר 
שהורתו ולידתו גר שמת ולא הניח בן  ,ובדא דאיסור גיורא ורב מרי בריהע - קמט. ב"ב גמ'מ הרב המגיד רמב"ם

וכל אף על פי שיש לו בנים שהורתם שלא בקדושה ולידתם בקדושה, כל נכסיו הפקר  בקדושה,

 .שו"ע - הקודם בהם זכה.
הנפקד לא ווהפקיד כל אשר לו אצל אחד,  ולא ציוה בשעת פטירתועבד כנעני שמת  - ]כתובות סי' רצ"ח[ מרדכי

וגובים ע"פ ופסק דהדין עמהם  איך שיש להן זכות באותו ממון,ובאים אחרים לתבוע אותו  ביקש לזכות בו,
 :סמ"ע - ]סעיף א'[ועיין בד"מ  ע"ש שהאריך,השבועה והמותר הוא להקדש, 

 סעיף ב

 חיוב קבורתו על הזוכים

יותר משאר סיו חייבים בקבורתו אין הזוכים בנכ ובזבזו ישראל כל נכסיו,גר שמת  - בתשובה רא"ש .א

שעבוד קבורתו לא מצינו שיהא מוטל על נכסיו, דמחיים לא חל שעבוד זה, שאם בא בעל חוב ונטל ד שו"ע - כל ישראל.
 . טור -. נכסי המת ]לאחר מותו[ בחובו אינו מחויב לקוברו

שום אדם מתורת הפקר עד לאחר  גבי גר פשיטא דשעבוד קבורתו חל על נכסיו מחיים ושלא יזכה בהןד חולק - ב"ח .ב
  דחהו. ש"ךע"ש ובהקבורה 

אין שומעין לו,  -האומר אם מת הוא לא תקברוהו מנכסיו  .בכתובות מחואף שביורשים אמרינן  - גר"א

י.מ.[  -. ]בגר אין שייך לומר לאו כל הימנו ויפיל עצמו על הציבור לאו כל הימנו שיעשיר את בניוד
 .גר"א - סי' קיח סי"ח: "זעהבאו רמ"אסי' קז ס"ב ב עי'ו

 קצות החושן סק"א

 קנין אגב בנכסי הגר ]קנין אגב ללא דעת מקנה[

קנין ולא אמרינן ד, קנה בתורת אגבמחזיק בנכסי הגר והיו בתוכם מטלטלין ה - באר יצחק ]סק"א[ קצוה"ח .א
 לית ביה תורת חצר כגון שאינואגב לא מהני אלא בדעת אחרת מקנה אותו ומעצמו אינו זוכה בתורת אגב, ונ"מ היכא ד

בפלוגתא דר' אליעזר ורבנן בגוזל קרקע ושטפה נהר וכמו שפירש  מב"ק קיז:והוכיח כן  .משתמר ולא אמר זכתה לי שדי כו'
 רש"י שם קיח. ד"ה פרה רבוצה.

, דאגב אין קנין אגב בלא דעת אחרת מקנה - נודע ביהודה סימן ר"ב סק"ב]משה"א סק"א[ ולעיל  נה"מ .ב
ע הוי זבינא ריעא כיון דאגב קרקע נלמד מקרא ]דברי הימים ב' כ"א ג'[ דויתן להם ערים מצורות, ושם היתה דעת קרק

 .[רי"ףמדפי ה הר"ן בקדושין ]י"א ע"אמדברי כן ולכן אין לך בו אלא חידושו, והוכיח  אחרת מקנה.

 כוונת המשלח ללא כוונת השליח

 . קנה, כיון שהמשלח נתכוין, לא נתכוין לקנות עשה שליח להחזיק והשליח -]סק"ג[  קצוה"ח .א

ס"ק כ"ו  סמ"עשכתב וז"ל, ולא כיון לזכות או שבנה ע"י פועלים, ועיין  סעיף כ"א מרמ"א. והוכיח חולק - נה"מ .ב
 ]משה"א סק"א[. סימן קפ"ח נה"מדהיינו שלא נתכונו הפועלים לזכות וכו', ועיין 

 נה"מ 

 נכסים האסורים מחמת נדר 

 הפקרם דינם כא
מי שאסר נכסיו על גבי כהנים ולווים נהנין לי יטלו בע"כ ולמד הרשב"א ד – רשב"אמ נדרים שם ר"ןנדרים פה. 

  .נדרים דף פ"המהוכיח כן . ויכולין אחרים ליטול בע"כ[הרי הם כהפקר ו]עצמו 

 לבניו וללוות ליתןמ"מ יכול נהי דאסור ליהנות מהן, ד הקשה -הלכות זכיה והפקר ]סי' ד'[  מחנה אפרים .א
 .בנדרים דף מ"ז ]ע"א[הן וכמבואר ובע"ח באין ונפרעין מ

דבעוד דלא שאיל עלייהו אסור לו למחות בשום אדם הבא ליטלו  מהנכסים כיוון מתייאשתירץ דהנודר  - נה"מ .ב
יון שלא ידע אפילו לגוי או לאדם שאינו מכירו שיוליכהו למדינת הים ויאבד זכרו, לכך מייאש נפשיה מהן בעודו בנדרו כ

 . ע"ש.שישאל על נדרו
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 םנכסינתינת צדקה מה

בעירובין , וכדאמרינן לאו ליהנות ניתנויכול ליתן מהן צדקה דמצוות מי שאסר נכסיו  - מחנה אפרים .א
 ככרי עלי מערבין לו בה.  דף ל' ]ע"א[

מים ולא בימות החמה, דהנודר ממעין דטובל ביה טבילת מצוה בימות הגש ר"ה כ"ח ע"אמגמ' . הוכיח אוסר - נה"מ .ב
ג"כ, אסור, וא"כ מתנה לעני, אית ביה ג"כ הנאת מתנה  הנאת הגוף במצוה שיש בהדאף דמצוות לאו ליהנות ניתנו, מ"מ 

דהעני יחזיק לו טובה, וכמו שאסור נתינה לנכרי מהאי טעמא. ועוד, דהא פוטר עצמו מפרוטה דידיה, ועדיף מפרוטה דרב 
 שכיח והיינו שיזדמן לו עני בשעת ניעור, משא"כ הכא נהנה בשעה שהעני עומד ונותן לו. ע"ש.יוסף, דפרוטה דרב יוסף לא 

 שטח הנכס הנקנה

 ,ד,ה,ו.עיף גס

 גבולות מסומנים
שדה לרב הונא בשם רב,  - ודוקא בשדה העומדת לחרישב אבל לא בבית, ע"כ. כט.ד רי"ף מגי נד. ב"ב גמ' רמב"ם

 - כיון שחפר בה בהכאה אחת רשב"ם ב"ב נד. ד"ה כיון[]ראה  רש"יי' )פ במצריה, כיון שהכיש המסויימת

 .שו"ע -מכוש אחד קנה את כולה.  .סמ"ע - , חפירה כל שהוא או עשה שום תיקון להשדהדהיינו( רמ"א
מסויימת במצריה, קונה ממנה באותו מכוש כדי  אינהאם לרב פפא  -מגיד בשם רשב"א  נד:שם  גמ'

פירוש, שני שוורים שחורשים בהן נקראים צמד, ואין עושים  .שו"ע -ויחזור.  שילך הצמד בשעת חרישה
תלם אחד לכל אורך הקרקע אלא יש שיעור לתלם השדה, ואחר כלות השיעור חוזרין לעשות תלם חדש בצידה, וז"ש כדי 

 שילך הצמד ויחזור 

 סקי"ב: סמ"עובסוף סעיף ז'  עי'ו, במרובעבמלוא תלם זה קנאהו  -]סעיף ו'[  טור ]שם פ"ג סי' ס"ד[ אשר"י

 המפסיקים סוגי הגבולות
)פי' כמו במשעול הכרמים )במדבר כב, כד( שעוברים בו בני  אמר רב אסי אמר ר' יוחנן המצר - נה. ב"ב גמ'רמב"ם 

ן )פי' חצב נגזר מן לחצוב להם בורות )ירמיה ב, ה(, כלומר עשב ואילן ששרשיו חוצבי והחצב אדם משדה לשדה, ערוך(

בו תחומים, מפסיקין  )פי' מגבילים תרגום והגבלת )שמות יט, יב( ותתחם( שמתחמן ויורדים בארץ אמות הרבה(
 .שו"ע -בנכסי הגר, וכל המחזיק בשדה לא קנה אלא עד המצר או החצב. 

אבל לענין  שו"ע. – כל המפסיק לפאה, מפסיק בנכסי הגר -דרב אסי וכו' א במימר נה.ב"ב  ברייתאמ רמב"ם
פאה וטומאה לא ורבין אמר וכו' אפילו לפאה וכו' אבל לשבת לא אם כן כל שכן ממה שהוא מפסיק בפאה וטומאה ושבת 

הרב  – מפסיק בנכסי הגר שהרי מצר וחצב י"א שאינן מפסיקין בפאה וטומאה ושבת ואעפ"כ מפסיקין בנכסי הגר ופשוט
 המגיד.
וכל המפסיק מת המים, לא קנה אלא עד הנחל או עד האמה. כיצד, היה שם נחל או א - פ"ב מ"א ומ"במשנה פאה 

אפילו היה  כגון שהיה בין שתי השדות רשות היחיד או כרמלית,ברשויות שבת מפסיק בנכסי הגר. 
אבל פיסלא לא רבא אמר וכו' והוא כל  נו.שם "ש נלמד ממשו"ע. - ביניהם רשות שחולק לגיטין, מפסיק

 באה"ג. –ו ונכון אע"פ שלא נזכר בגמ' בפירוש אדם דן ק"ו בעצמ מגידל שכן שיפסוק בנכסי הגר וכמ"ש לעי
]משנה טהרות פ"ו כיצד, כגון כל דבר המפסיק לטומאה מפסיק בנכסי הגר.  - נה:שם  ברייתאמ רמב"ם

שנכנס אדם לבקעה זו וטומאה בבקעה בצדה האחר, ואינו יודע אם הגיע למקום הטומאה אם לאו, כל מקום  מ"ה[
]פ"א מזכיה הי"א[  ראב"דעיין בהשגת ה. שו"ע -. ם אותה לטומאה הרי הוא כמקום אחר מוחלק בפני עצמושמחזיקי

 :"שפת -שם ]הי"ב[ כתב ישוב ע"ז  מגיד משנהו'[, וה -שהשיג על שני סעיפים הללו ]ה' 

 סעיף ז

 נכסים שנקראים ע"ש הגר
ולא היה ביניהם לא מצר ולא וכולם של גר אחד  שיש בה שדות רבות,בקעה גדולה לרב פפא  -נו.  ב"ב גמ'רמב"ם 

על , כל הנקרא כולהלקנות את  במקצת הבקעהובא אחד והחזיק חצב ולא דבר מדברים המפסיקים, 
 .שו"ע -, קונה אותו. שם אותו הגר

, רכדי שילך הצמד ויחזו אלאבמכוש אחד  דאינו קונהדאם אינה מסוימת במצריה  מסעיף ג' והקש - פוסקים
 ו:ותירצ

אלא קנאה במכוש, והכא איירי  חזקה גמורהלא עשה בה התם מיירי ש - ]פ"א מזכיה הי"ג[ מגיד משנה .א
 בחזקה גמורה. 

  .כולהשאני הכא דהחזיק בה לקנות את ]סעיף ו'[  ב"י .ב

נקראו ע"ש הגר דלא קנה אלא כדי שיהלוך ולעיל מיירי שלא , הגר קנה כולם נקראו ע"שש הכא כיוון - טור .ג
 זור:הצמד ויח

שדות שצריכין להשקות אותן מבור מים דבהן דוקא אמרינן דבמכוש  דוקא בשדה בית השלחין - ב"ב פ"ג סי' סז רא"ש 

אבל בשדה בית הבעל  .סמ"ע - אחד קנה כולה כשנקראים ע"ש הגר, אף שלא פירש אלא שכיון לדעתו לקנות כולה
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לא . ושגר"א -דההיא דלעיל ס"ג בבית הבעל  רא"שכן תי' ה בי"א. רמ"א - אם פירש לקנות כולן קנה כולן
לכתוב די"א דבשדה בית השלחין  רמ"אלהו"ל דאהדדי,  רמב"םבישוב דברי  הנ"ל ב"יולא כתירוץ ה מגיד משנהכתירוץ ה

 .סמ"ע -א"צ לפרש שיקנה את כולה. 

 םהוא התל ולא פירש לקנות כולן, לא קנה אלא ממקום שהחזיק מענה סתםאבל אם החזיק  - רא"ש

  .רמ"א -לארכו ולרחבו.  ,סמ"ע - דהוא שיעור הליכת השוורים בשורה אחת וחוזרין לעשות שורה בצידה וכנ"ל
קנה מלא מענה  ,כשעשה המכוש באמצע הגבולדוקא כשעשה המכוש בקצה גבול שדה הגר, אבל  -]סעיף ו'[  טור

נה ק' על ר', ואם ניכש באמצע כגון אם המענה ק' אמה ק לימינו ומלא מענה לשמאלו ומלא מענה לפניו,
 .סמ"ע -השדה קנה ר' על ר' 

 - וכנ"ל סעי' ג' , קנה כל מה שבמצרשהמצר שמסבבו עושהו כשדה אחת ואם הוא שדה שיש לו מצר - רא"ש
המצר, עכ"ל, משמע שס"ל דהמצר  שבתוךכתב ז"ל, ואם הוא שדה שיש לו מצר לא קנה אלא מה עיר שושן וב .רמ"א

 .סמ"ע -ליתא. מגרע כחו, וזה 

 סעיף ח

 קנין אחד למס' נכסים

 ]אין דעה אחרת מקנה[ ' נכסים ומצר ביניהםב
שתי שדות בנכסי הגר ומצר אחד ביניהם, החזיק באחד מהם ר' יוחנן  בשםרב אסי ל - .:נג ב"ב גמ'רמב"ם 

 .שו"ע -לקנותה, קנאה. 
 -, אבל חבירתה לא קנה. החזיק בה לקנותה ולקנות את חבירתה, זו שהחזיק בה קנה - שם גמ'

  .שו"ע
חבירתה מפני שלא החזיק בה, ואותה מפני שלא החזיק בה כדי לקנות חבירתה, לא קנה אחת מהן,  - שם גמ'

  .שו"ע -החזיק בה כדי לקנותה. 

, אפילו הן בעשר מדינות אבל בנותן קרקעותדאין דעת אחרת מקנה אותו,  דוקא בנכסי הגרהיינו  - מגיד רשב"ם

]פ"א ממכירה ה"כ[, ולדעת  רמב"םלדעת ה החזיק באחת מהן קנה כולןבסימן קצ"ב ]סעיף י"ב[ דקיי"ל  נתבאר
 דוקא אם פירש בו דבחזקה דאחת מהן יקנה את כולן, ע"ש: ]ב"ב פ"ג סי' ס'[ רא"שה

 סעיף ט

 מתכוון לקנות גם את המצר שבין הנכסים
החזיק בה לקנותה ולקנות את חבירתה ואת המצר קו בתי גמ'בעיא דר' זירא ונשארה ה - נג: ב"ב גמ'רמב"ם 

מי לימא האי דלר' יוחנן לא . שו"ע -שביניהם, או שהחזיק במצר לקנות את שתיהן, הרי זה ספק. 
קנה חברתה בחזקתה דאידך היינו משום שלא נתכוין להחזיק במצר וכיון שהוא מפסיק לא תועיל חזקה לשדה אחר 

ין לקנות גם את המצר עם חברתה מי אמרי' האי מצר דהאי ארעא שהחזיק בה הוא שאינו מחובר לה אבל הכא דמתכו
המצר שאו דלמא האי לחודיה קאי והאי לחודיה קאי  וקנה גם המצר ודהאי ארעא של מצר שני גם הוא ויקנה גם אותה

דחברתה לא קנה  מופלג מן השדה גבוה או נמוך וכל אחד מקום חשוב בפני עצמו הוא מצר לבד ושדה לבד ולא מבעיא
אלא אפילו המצר לא קנה והאי דא"ר יוחנן חברתה לא קנה הוא הדין דאפילו מצר לא יכול לקנות בחזקת השדה אלא 

 .רשב"ם - אורחא דמילתא נקט שאין חוששין בני אדם בקניית המצר כי אם בקנין השדה

כיון שחזקת הראשון מסופק  שו"ע. -זכה האחרון. ואם בא אחר והחזיק בה כדי לקנותה,  - טור שם רא"ש
 הרב המגיד. –ה מעמידין אותה בחזקת זה האחרון שחזקתו ברור

 סעיף י

 ]החיצון משועבד לפנימי[ זה לפנים מזה נכסיםשתי 
, רשב"ם - והפנימי יש לו דריסת הרגל על החיצון לצאת לרה"ר דרך עליוכן שני בתים זה לפנים מזה  - שם ב"ב גמ'

. שו"ע -ו ולקנות את השני, לא קנה אלא זה שהחזיק בו בלבד. שהחזיק באחד מהם לקנות
 י.מ. -אע"פ שהחיצון משועבד לו. 

 היא גי' הגאונים נג: ד"ה לקנותב"ב  בשם הר"ן ב"י נג: שם גמ'פ"י גירסתם בע ב"ב כח: רי"ף גאוניםמגיד  .א

  .שו"ע - החזיק באחד מהם כדי לקנות את השני, אף זה שהחזיק בו לא קנה -

אם החזיק בפנימי כדי  -שם  גמ'עפ"י גירסתם ב שם פ"ג סי' סא רא"ש שם נג: ד"ה ה"ג לקנות םרשב" .ב
דוקא בשני בתים שהן זה לפנים מזה והוא החזיק בפנימי,  בי"א. רמ"א -לקנותו עם החיצון, קנה שניהם 

פנים מזה או בשתי שדות שחיצון משועבד לדריסת הרגל של הפנימי, משו"ה נקנה גם החיצון על ידו, משא"כ כשאינו ל
 ]סעיף ח'[: טור -הנ"ל ]סעיף ח'[. 
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 סעיף יא 

 קניית השטר אם מועילה לקרקע
לקנות הקרקע הכתובה באותו שטר,  כדילרב נחמן המחזיק בשטר מנכסי הגר  -רמב"ם  מט: ב"ב גמ'

  .שו"ע -לא קנה 

 רש"יאמנם  .יעיקובותיו פשיטא דפשטרי חד .מיירי בשטר מכר או מתנה -ר' ירוחם  הרב המגיד תרומותבעל ה
 .ש"ךרש"ל  - מ"מ לענין דינא בקרקע עצמה פשיטא דלא פליגיפירשו דמיירי בשטר חוב.  הגהות אשריו

 קונה השטרהתכוון לקנות הקרקע האם 

 .שו"ע -. לצור על פי צלוחיתושמתכוון לקנותו כדי קנה שטר בלבד אך את ה - שם גמ'מ רמב"ם .א

 .וכן נראה מדברי רבי ירוחם סוף נכ"א הוי בעיא דלא איפשטא -שער מ"ט  הבעל התרומ הגהות אשרי .ב

 השמיט דין זה. - רי"ף .ג

משמע דלקנות הנייר הוי בעיא דלא  גמ'דב הקשו - ש"ךגידולי תרומה  משנהלחם  נד. ב"ב תוס'
יק כדי משמע דדוקא במחזיק בסתם אבל במחז גמ'ועוד דמהבפשיטות דקנה הנייר  רמב"םולמה כתב ה איפשטא

 .ת הקרקע כו' פשיטא דלא קנה הניירלקנו

כדי לקנות הקרקע ר"ל עיקריה כדי לקנות הקרקע  רמב"ם"ש הומתירץ שקנה השטר כיון שדעתיה אשטרא.  - לח"מ
  גם השטר.אבל 

דידו  ' יוסי בר חנינאכרלדידן דקי"ל  רמב"םהויותר נראה ש גירסא אחרת בש"ס רמב"םלאפשר שתירץ  -ס"ק ג  ש"ך 
דאפי' לא הוה דעתיה אשטרא ידו של אדם ל אדם קונה לו שלא מדעת א"כ לא שייך כלל בעיא זו ש

 השמיט בעיא זו. רי"ףורב נחמן לא פסק כר' יוסי בזה. ובזה ניחא מדוע הקונה לו 

דע"כ לא קא מבעי' ליה אלא  אם החזיק אח"כ בארעא קודם שהחזיק בה אחר זכה גם בשטר -ס"ק ד  ש"ך
 א.א אחזיק ושטרא נמי לא קנה הא אחזיק בארעא קני שטרובארעא הא ל

 קניין המועיל בנכסי הגר

 עיף יבס

 אם מועיל לקרקע החזיק בפירות
ריש ]כבואר בלישראל  גויונכסי ההפקר, ושדה שמכרה ה שאין לו יורשים,נכסי גר  - שם נב: גמ'מ רמב"ם

זה דבר פשוט שכולן אין דעת מקנה  .שו"ע -ם שוה, כולם דינ ועדיין לא החזיק בה, [סימן קצ"ד ובסוף סימן רע"ד
  הרב המגיד. – אותן

כיצד, הלוקח קרקע מחבירו  חוץ מאכילת פירות. - דנעל גדר וכו' הוי חזקה בנכסי הגר מב. ב"בב"ם ממר
כל המחזיק בהם  שו"ע. –. י"א[ -סעיף י' כמו שנתבאר בסימן קצ"ב ]והחזיק בה באכילת פירותיה קנה, 

 רכי החזקה שנתבארו בהלכות מכירה קנה,בדרך מד
לא קנה  אפילו אכל פירות האילן כמה שניםאבל בנכסי גר או נכסי הפקר,  - מעובדא דההיא איתתא נד.שם רמב"ם 

 .שו"ע - .או יעבוד עבודה באילןעד שיעשה מעשה בגוף הארץ  לא גוף האילן ולא גוף הקרקע,
לפיכך אם מצא שדה הגר חרושה, וזרעה ולא כיסה  -יפתא וכו' האי מאן דשדא ל, מימרא דרב יהודה שם טור 

 .סמ"ע -בסימן זה סעי' כב  שו"עוכ"פ ה. רמ"א -אחר הזריעה, וצמחה ואכלה, לא הוי חזקה 

 יד ,סעיף יג

 קניין ע"י סיוד או ציור
ואם החזיק יש דברים רבים שאם החזיק בהם הלוקח לא קנה, לרב דימי בשם ר' אלעזר  - נג: ב"ב גמ'מ רמב"ם

 שו"ע. –באחת מהם בנכסי הגר או נכסי הפקר קנה. 

המוציא פלטרין גדולים בנויים בנכסי הגר או כיצד,  - מימרא דרב דימי אמר ר' אלעזר, שם נג:ב"ב רמב"ם 
 שו"ע. –בנכסי הפקר, וסייד בהם סיוד אחד 

 שו"ע. – או כייר בהם כיור אחד - שם ד"ה כיור ציורין מחוקים על הקירפירש רשב"ם 
אבל בסיוד וציור דלא כנגד  שו"ע. –כנגד הפתח, קנה. כגון אמה אחת או יותר  - ורב חסדא מימרא דרב יוסף שם

 :סמ"ע - הפתח לא סגי באמה על אמה
פירוש, צורת אדם או חיה ועוף, שיש בהן נוי יותר משאר  .שו"ע -הצר צורה בנכסי הגר, קנה.  -רמב"ם . נד ב"ב גמ'

 :מגיד - "ה אפילו אין בהן אמה על אמה וגם אינו נגד הפתח קנאהו בוציורים, ומשו
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 סעיף טו

 הצעת מצעות בקרקע

כיון שייפה מצעות בנכסי הגר,  המציעלרב עמרם משמיה דרב ששת  - נג: ב"ב גמ'מ רמב"ם .א

 .שו"ע -. קנה הקרקע בהצעתן,

הואיל ונהנה מן גוף הקרקע דעל המצעות,  ששכבדוקא  - ד"ה הציע רשב"ם ב"ב פ"ג סי' סא רא"ש טור .ב

אבל בייפוי הקרקע במצעות, כיון דאינו דבר של קיימא לא מחשב מעשה בגוף  בי"א. רמ"א -קנה וגם הציע אותן, 
 :רמ"אב"ד סי' רסז סכ"ג וע"ל סי' קצב ס"ט וביוהקרקע. 

 בי"א. רמ"א -ואכל עליו, קנה  שלחן ערך - ב"ב שם רא"ש

 , יז, יח, יט, כ.סעיף טז

 בגוף הקרקע פעולות
  .סמ"ע - דהוא תיקון להשדה, משו"ה קנאהו בו שו"ע -, קנה. בנכסי הגראת השדה  הנר - נז. ב"ב גמ'מ רמב"ם

אם דעתו לעבוד  או שדיני אילנות וכפות תמרים בנכסי הגר,הגפן  זמורות המפצללשמואל  -רמב"ם . נד ב"ב
ד, היה כורת מכאן ומכאן, חזקתו שנתכוין כיצ האילן, קנה, ואם דעתו להאכיל העצים לבהמה, לא קנה.

אינו מתכוין  -אפי' נתכיון להחזיק, שהרי לא עשה מעשה המועיל  לעבודת האילן. היה כורת מרוח אחת,

 .שו"ע - אלא לעצים.
אם דעתו לתקן הארץ, קנה. ואם דעתו לעצים, לא ואבנים מן השדה,  עצים המלקטוכן  -רמב"ם  שם ב"ב גמ'

 -. הגס והדק, הרי זה בחזקת שנתכוין לתקן הארץ. לקט הגס ולא הדק, הרי זה בחזקת שנתכוון לעציםקנה. כיצד, לקט 
 .שו"ע

 .רמ"א -אפילו אמר שכיון לתקנה, לא קנה, דבעינן שיהיו מעשיו מוכיחין  -שם  רא"שטור 
ם שיעמיד בו גורן, לא אם דעתו לתקן הארץ, קנה. ואם דעתו להשוות מקופני הארץ,  המשוהכן  -רמב"ם  שם ב"ב גמ'

קנה. כיצד, היה לוקח עפר ממקום גבוה ונותנו למקום הנמוך, הרי זה מתקן הארץ. ואם אינו מקפיד על זה, אלא משליך 
 .שו"ע -. העפר והצרורות בכל מקום בלא הקפדה, הרי זה בחזקה שאינו מתכוין אלא להשוות מקום לדוש בו

אם לתקן הארץ, קנה. ואם לצוד דגים, לא קנה. לתוך הארץ,  מים תחהפולרב יוסף כן  -רמב"ם  נה: יבמות גמ'
כיצד, עשה מקום שיכנסו בו המים בלבד, ה"ז מתכוין לתקן הארץ. עשה שני פתחים, אחד להכניס ואחד להוציא, הרי זה 

 .שו"ע -. מתכוין לצוד דגים

 סעיף כא

 אחד בנה ואחד העמיד דלתות
הבונה פלטרין גדולים בנכסי הגר, ובא אחד  ,רבה בר אבוהלרב נחמן בשם  -רמב"ם  נג: ב"ב גמ'

שהראשון לא עשה בגוף הארץ כלום, והרי הוא כמי שעשה גל  - שו"ע. -והעמיד להם דלתות, קנה האחרון, 
אבנים, שאינו קונה שהרי לא הועיל בגדר זה מפני שהוא רחב ביותר ומפולש ואין צורת אותו הבנין מועלת עד שיעמיד 

שכתב הרב המגיד בשם הרשב"א שנראין לו דברי ה"ר ראה שם ד"ה ליבני כדעת רבו הרב אבן מיג"ש ו .שו"ע -. דלתות
 הרב המגיד. – יוסף הלוי כשלא חפר הראשון היסודות שחפירות קרקע ליסודות קנה כבר את הקרקע וכו'

 רמ"א -נה שני ה"ה אם עשה הראשון דלתות ולא נעל, ובא שני ונעל, ק - ב"ב פ"ג סי נט רא"שטור 
 .בשם ר"ה גאון טור -נכסי הגר מ"מ קאי אנכסי הגר  גמ'ואף שלא נזכר ב בי"א

כל זה בבונה בעצים ואבנים  - ש שם סי סא ופילפולתא חריפתא שם אות הראה קיצורי פסקי רא" רא"ש .א
ין בלא דלתות, לא קנה כיון דלא קנה הבנוכגון בעצים ואבנים של גר, ולא כיון לזכות בהן רק ע"י בנין  שאינו שלו,

: או שבנה ע"י פועלים ואין דעת הפועלים לקנות לו כלום, ונמצא שנשאר הפקר עד שיעמיד השני סמ"ע - ממנו כלום
הרי לא עשה ו אבל אם זכה בהן, או שהיו שלו תחלה, שיוכל לומר: אני אטול עציי ואבניי דלתות.

ולכן , :גר"א -דלתות בלא בית דמאי אהני  וםהרי האחרון לא החזיק בכל ,השני כלום בהעמדת הדלתות
הלכך אם קדם קמא ומסלק דלתות דבתרא  בי"א. רמ"א -הקרקע הפקר כמו שהיה וכל הקודם זכה 

ומוקי דלתות מדיליה, קנה, ואי לא, דינא הכי, דשקיל קמא לבנין ובתרא דלתות דידיה, וארעא הוה הפקר כדמעיקרא 
 :טור - ומאן דמחזיק בארעא זכה

 - ב"י הרב המגיד ]פ"ב מזכיה ה"ט[ רמב"ם ד"ה הבונהכח: ב"ב ר"ן נ"ג ע"ב ד"ה ליבני[  ב"ב] מגאש ר"י .ב
בקרקע ובבנין, דמאחר שהראשון בנה כדי  דהיינו זכה בי"א. רמ"א - אפילו בונה בשלו, השני זכה בכל

 לקנות הקרקע ולא קנה, וא"כ הוה הפקר והשני זכה בכל:

 בנין יציב / חפירת יסודות 
עשה בנין הראוי להעמיד , אבל אם המועילהא דראשון לא קנה, בבנין שע"ג קרקע, היינו כשלא בנה בנין  - ר"י מגא"ש

 .רמ"א -בהמה או תרנגולין קנה 
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דחפירה ליסודות כמו ניר או שחפר בקרקע יסודות לבנין ובנה, קנה הקרקע בבניינה  ר"י מגא"ש .א

 בי"א. "ארמ - :גר"א -לשדה שקנה אף על גב דלא זרע 

 רמ"א -וס"ל דלא קנה בחפירת היסודות  חולקים - פ"ג סי' סא רא"ש רמב"ן ב"ב כח: נימוקי יוסף תוס' .ב
 בי"א.

 , כג.סעיף כב

 שבח הבא מאליו
בדלא כסהו בעפר דלא עשה שום תקון  שם נד. ד"ה דשדאבשם הר"ש מגיד   מימרא דרב יהודהנג: שם ב"ב  רמב"ם

שבעת שהשליך הזרע לא השביח המפיץ הזרע לתוך התלמים, לא קנה,  - עפרבקרקע אלא א"כ זרע ומכסהו ב

וגם ע"י אכילת פירותיו אינו קונהו  .שו"ע -שבח הבא מאליו הוא ואינו קונה. כלום, ובעת שצמח והשביח 
 :סמ"ע - כמ"ש לפני זה בסעיף י"ב, ע"ש

צה אחרת על גבה, לא קנה. היתה מחיצה בנכסי הגר, ובא זה ועשה מחי -. כהעירובין  גמ'מ רמב"ם
 שו"ע. –

ואפילו נבלעה מחיצה תחתונה והרי העליונה קיימת;  - רבה בר בר חנה ונפשטא שםבעיא ד רמב"ם משם
בסימן שנ"ח ]סעיף  באו"ח שו"עהולא דמי למ"ש  .שו"ע - שבעת שבנה לא הועיל, ובעת שהועיל, מאליו בא המעשה.

ע"ג ונבלעה התחתונה דמהני העליונה, דשאני מחזיק בנכסי הגר דבעינן שתהא  ח'[ בקרפף שלא הוקף לדירה ובנה מחיצה
 :סמ"ע - הנאת הקרקע על ידו ניכרת וידועה

 , כהסעיף כד

 מעשה קנין ללא כוונה לקנות
למד  .שו"ע -המחזיק בנכסי הגר ובהפקר ואין דעתו לקנות, אף על פי שגדר ובנה, לא קנה.  - רמב"ם

 מגידהרב ה –י הגר וכו' זה מדין סמוך עדר בנכס

 . שו"ע -לרב יוסף העודר בנכסי הגר וכסבור שהם שלו, לא קנה.  - נב: יבמות גמ'
כיון דאיכא דעת אחרת מקנה אותו, אף על גב דהמקבל  קנהכה"ג  במתנהוקא במציאה ובנכסי הגר, אבל ד -]סק"ד[  קצוה"ח

 . ע"ש.גבי רב ענן כו' רי"ףמדפי ה נמוקי יוסף ב"ב כ"ב ע"אבהובא  ראב"דוהוכיח כן מלא ידע, כיון שהחזיק בו, זוכה, 

 ס"ק ד קצוה"ח

 שליח ללא כוונה לקנות

 הקנאת פרה לאפקועי מבכורה בעניין - )סי' ה'( מוהר"ם מינץ)סי' קכ"ט  צמח צדקסי' ק"ב  עבודת הגרשוני .א

כל שלא נתכוין  ויגשאע"פ שמשכה  כמו בעודר בנכסי הגר. גוי שמשך פרה ולא נתכוין לקנותה לא קנה
 לקנותה בזה לא קנה כמו בעודר בנכסי הגר. 

אף על גב דהשליח לא ולבנות בנכסי הגר כדי לקנותו,  לגדור שה שליחחולק שאם ע -]סק"ד[  קצוה"ח .ב
המשלח נתכוין  והרידשליח של אדם כמותו כיון  המשלח קנהשהם נכסי הגר וכסבור שהוא של המשלח נמי  ידע

ד"ה י:  מב" תוס'ומתירץ(  רא"שפ"ק דמציעא דף י' )ע"א ד"ה וז"ל הריטב"א וד"ה וה שיטה מקובצתמכן הוכיח לקנות. ו
כיון  מתגרשה לאבשליח להולכה כה"ג שהשליח לא ידע שהוא גט ודאי  שליחות הגטחוץ מ ע"ש. אי בעי לא עביד

 דהשליח צריך להתירה ולומר הרי את מגורשת ומותרת לכל אדם:

 סעיף כו

 נה ]סבור של גר אחר[טעות בכוו
עדר בנכסי גר זה וכסבור שהיה של  וכדאמר ליה אביי הא לא דמיא וכו', - נב: יבמות גמ'מ רמב"ם

 .שו"ע -קנה. הואיל ונתכוון במעשיו אלו לזכות מההפקר, ה"ז  גר אחר,

 משכון שביד הגר

 עיף כזס

 בטל שעבודו

בא ישראל אחר והחזיק במשכון וכשמת הגר היה משכון ישראל ביד הגר, לרבה,  -רמב"ם : מט ב"ק גמ' .א
 .שו"ע - שכיון שמת הגר בטל שעבודו.זה, מוציאין אותו מידו, 
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אפי'  - הרב המגידב"ק מט: ד"ה משכונו  תוס' רא"שבשם ה ב"ק כא: נימוקי יוסף .ב
 וז הרבסה חדש סי' ע"ב ס"ב ש"ךועי' ב ש"ך. –דלא הוי אלא כשומר שכר בשעת הלוואתו  שלאבמשכון 

 שבעל חוב קונה משכון. שחולקשפסק כדעת רש"י  קספו

שט"ח  .שו"ע -הוא הדין אם יש לו לגר שטר חוב על משכונות קרקע מוחזקת.  - תרומותספר ה טור
עד סוף "ו ע"ד ע"ל סי' ע"ב מסעיף לו :סמ"ע - לאו דוקא, אלא ה"ה שטר משכנתא ואכל ממנה פירות כדין כל משכנתא

 .ש"ך -' דיני משכון השייכים לכאן סעיף מ

 ף כחסעי

 העודף על ההלוואה יתרת המשכון
היה משכון הגר ביד ישראל, ובא ישראל אחר והחזיק בו, לוקח  - מימרא דרבה לעילרמב"ם  שם ב"ק גמ'

 .שו"ע -ממנו הראשון כנגד מעותיו, והאחרון קונה את השאר. 
רו בד"א, משלא היה המשכון בחצר הראשון, אבל אם היה בחצרו, חצ - שם גמ'מסקנת ה רמב"ם

החצר היא משומרת דהו"ל כידו וכמ"ש בסימן ש .שו"ע -קונה לו שלא מדעתו ואין לזה האחרון כלום. 
 .סמ"ע - רטורס"ח ]סעיף ג'[, וכ"כ ה

 .רמ"א -ה"ה לפקדון של גר שביד ישראל  - תרומות
י שמת גר מכגון  רמ"א -לבעל החצר, לא קנה  דלא הוה ליה לידעאם הוא דבר  -[ ]סי' רנ"ט ב"מ מרדכי

בביתו ובא אחר והחזיק בזהב שבאבנטו כו', ואמר ריב"א דלא קנה מטעם חצירו כיון דלא היה לו לידע יותר משאר 
  סימן רס"ח. ועי' ם.דברי

 גר החייב לישראל 

 ין הזוכה כיורשד
 עיטורבעל ה -[ מת בתוך זמנו וכנ"ל בסימן ק"ח ]סעיף א'ו היה הגר חייב לישראל בשטר או בעדים - עיטורבעל ה 

, אין שום אדם יכול להחזיק בשעור החוב, והמחזיק בנכסיו יש לו דין יורש, והבא הרב המגיד
סימן קי"ז סק"ג  קצוה"חעיין ו .רמ"א -. וכו' דאינו נפרע אלא בשבועהלפרוע ממנו כבא ליפרע מן היורשין 

 סק"ב: רמ"הוסימן 

ם פשוט שכל מלוה שנגבית מן היורשיוזה  ב"יבעה"ת הביאו  וכן משמע מל' וה"ה בכת"י באופן שגובה מיורשים - ש"ך
 או משועבדים נגבית כמו כן מזה שהחזיק בהם כו':

 סעיף לא

 גביית החוב מהזוכים
והיו עלו חובות, כל מלוה שנגבית מהיורשים  ובזבזו ישראל נכסיו,גר שמת  - רמב"ם מגיד עיטורבעל ה

, ואין גובים מהם אלא גר"א - לא נפקע שיעבודודבהפקר  ומהלקוחות נגבית גם מאלו שזכו בהם
  .שו"ע - .וכנ"ל גר"א - כמו מנכסי יתומים בשבועה

, אין לו, שדין משועבדים להם וכמו מתנה היו רבים שהחזיקו בהם, אחרון נפסד - וה"י פ" כתובות תוספתא
 בסימן רנ"ג סק"ה ובסימן ק"ז סק"י: קצות החושןועי'  .שו"ע -גובין משלפניו. 

 סעיף כט

 בעבדי הגר הזכיי

 דולים/קטניםג
גיטין וכדעת ר' יהושע בן לוי  ב"י שם ר"ן שם פ"א סי' כח רא"שוה שם ח. רי"ףהעפ"י גרסת  -. כג קידושין ברייתא

דמיד שמת הגר נסתלק ידו בני חורין עבדים, גדולים קנו עצמם ובזבזו ישראל נכסיו, והיו בהם גר שמת  - לט.

 בסי' רע"ג ה. וכנ"ל. שו"ע -; קטנים, כל המחזיק בהם זכה. ון שהן גדולים:מעליהם וזכו בעצמן כי
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 סעיף ל

 קנין מספק 

 מסופקת שהוחזרה בטעות יהכז
או שיש לו בן או שאשתו מעוברת, ושמעו שעדיין לא מת  גר שמת ובזבזו ישראל נכסיו, -רמב"ם . קמב ב"ב ברייתא

 .שו"ע -חייבים להחזיר.  כולם
ובראשונה מת או מת בנו החזירו כולם, ואח"כ שמעו ששמועה ראשונה אמת היתה,  - שם ב"ב ברייתא

 קנה, ובראשונה לא קנה .פרישה -ת לאחר שכבר שמעו שני כל המחזיק בשנייה מקודם או הפילה אשתו,

אלא מחמת ששמעו שמת, ואח"כ כששמעו שאין שמועתן אמת נסתלקו  בבירור לא החזיקומלכתחילה כיון ד .שו"ע -
מגיד ולזה נוטי דברי  – הלאביי קנהיינו כדעת רבא בסוגיה שם, אך רפיא בידו ומעיקרא כיון ד חזקתן, נפקע מהן לגמרימ

הרב אבן מגאש ]טור[ וגירסתו שם איכא בינייהו ששמעו בו שהפילה ולא הפילה ואח"כ הפילה וכו', והאריך המגיד 
 .ואכמ"ל

כששמע שמת אביו וקרע בגדיו וישב  לקורע על מתוסימן ש"מ ]סעיף כ"ו[  ביו"ד סוף שו"עלמ"ש הטור וה ולא דמי - סמ"ע

שיצא עליו קצת שבעה, ואח"כ הוגד לו שלא מת ופסק מאבילותו, ואח"כ חזרו לומר לו שאמת היה שמת בראשונה, 
ונהג אבילות ומי  דהא עכ"פ עשה הקריעה בשעת חימוםוהימים שנהג באבילותו, דשאני התם  ידי קריעה

  ו.תו מידהפקיע
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 הושריהסדר  |סימן רעו  תולחנ

 עיף אס

 קדימות בירושה
 : מי שמת סדר נחלות כך -קטו.  ב"ב משנהוטור  רמב"םמ שו"ע

  .לא נמצא )לו( בן, רואים אם יש לבן זרע, בין זכר בין נקבה עד סוף כל הדורות, עומד במקומו ויורש הכלבנו יורשו.  בן .א

לא נמצא לו בת, אם יש לה זרע, בין זכר בין נקבה עד סוף כל הדורות, ירשנו. לא נמצא זרע לבן, אם יש לו בת תשאם  בת .ב
 יורש הכל. 

 זרע, תחזור הירושה לאביו של מת.  בתלא נמצא לשאם  אביו .ג

אם יש לו אם אין אביו קיים, תחזור לזרעו שהם אחי המת. ש אחיו -: קטזבעיא דרמי בר חמא ופשטא רבא ממתני' שם  .ד
 צא לו אח; אם הניח זרע עד סוף כל הדורות עומד במקומו לירש. אח, יורש הכל. לא נמ

 לא נמצא לו אח ולא זרע ממנו, תחזור הירושה לאחות המת או לזרעה עד סוף כל הדורות. שאם  אחותו .ה

 לא נמצא לו אחות ולא זרע ממנה, תחזור הירושה שאם  אביו אבי .ו

  ל מת.לאבי אביו ש -שם קטו. האב קודם לכל יוצאי יריכו  ממשנה

קיים, חוזר לזרעו שהם אחי אבי המת, אם יש לו אחים או לזרעם עד סוף כל שאם אבי איבו לא  אביו אבי אחי .ז
 הדורות. 

 אם אין אחים לאבי המת, ולא זרע מהם, חוזרת לאחות אבי המת או לזרעה עד סוף כל הדורות. ש אביו אחות .ח

 וזרת לאבי אבי אביו של מת. אם אין אחות לאבי המת ולא זרע ממנה, חש אבי אבי אביו .ט

 אינו חי, מורישו לזרעו שהם אחי אבי אביו של מת או לזרעם עד סוף כל הדורות. אבי אבי אביו אם ש אחי אבי אביו .י

לא נמצאו אחי אבי אביו של מת ולא זרעם, חוזרת לאחות אבי אביו של מת או לזרעה עד סוף שאם  אחות אבי אביו .יא
 כל הדורות.

 נחלה ממשמשת למעלה עד ראובן.  ועל זה הדרך -שם 

 קנסהסתלקות מירושה מחמת 
עד שאמר רוצה אני לסלק שחבל באמו, וממוני הקהל כפו אותו בדרך קנס  אחד -ה"ע ב' סי' קנ"ח בא חתם סופר

, ומכ"ש שלא לעבור כופין לקיים ועתה כשמתה טען שאין סילוקו מועיל כלום והשיב, עצמי מירושת אמי לכשתמות,

שאין סילוק ולא שום קנין  ואע"פאך אם יש לו בנים, יורדים בניו לנכסים ו שלא לירד לנכסים כו', על נדר

 פת"ש: -כופין אותו  מועיל לסילוק עצמו מירושת מורישיו, אמנם הכא דמטעם קנס אתינן עלה

 סעיף ב

 בנובתו ובת 
היא  עד סוף כמה דורותת הבן אפילו בת בת ב מי שמת והניח בת ובת הבן, - שם גמ' ב"בו משנהמ רמב"ם

 שו"ע. – ואין לבת כלום ותירש הכל,קודמת 
הוא הדין לבת האח עם האחיות, ולבת )בן( אחי אביו עם אחות אביו, וכן ו -שוות ופשוט הוא ומוסכם  תכבר נתבאר שהירושו מגיד

 .שו"ע - כל כיוצא בזה.

 סעיף ג

 בקברירושה 
 רשב"םבמקום אב עומדות ר בבנות צלפחד ]משנה שם ב"ב קטז[ שהבנות פשוט ומתבא רמב"ם מגיד: קטז ב"ב משנה

והניח האחד שלשה בנים והשני לא  שניהם בחייו,מי שהיו לו שני בנים, ומתו  נלמד מבנות צלפחד -
, בת הבן יורשת חצי הנכסים, ושלשת בני הבן האחר ואחר כך מת הזקןהניח אלא בת אחת, 
 שו"ע -. כאילו הבנים קיימים ויורשים בשוה, וכל אחד מוריש לבניו חלקושאנו רואים יורשים החצי האחר, 

 .ע"ל סי' רע"ח ס"גו
על דרך זה חולקים בני האחים ובני  - ו וירש אותה מקיש ירושה שניה לירושה ראשונה וכו'תחממשפ: קיג גמ' ב"ב

 .שו"ע -אחי האב עד ראש הדורות. 
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 סעיף ד

 משפחת האם

 ילדיהכויות האם בירושת ז
אין האם יורשת את שמשפחת האם אינה קרויה משפחה,  -רמב"ם טור  וכיליף לה בגמ' שם קי:. קח ב"ב משנה

  פי' כשאינה קרובה לו מצד משפחת אביו יותר משאר קרובים מאביו ופשוט הוא .שו"ע -בנה ולא את בתה. 
אם ש .שו"ע - ד, משפחת אביו יורש אותו.אלא כל אחאחין מאם ולא מאב אין יורשים זה את זה,  - שם משנה

 :סמ"ע - , היתה ג"כ מורישה לבניה בקבר, וכנ"ל ]סעיף א'[ באב עם בניות בנההיתה יורשת אהאם 
אם אין לה בן, שדינה בנכסי אבל האיש יורש את אמו, וכן הבת את אמה  -. קיא גמ' שםו שם משנהמ טור

 .שו"ע - שהבן וזרעו קודמין לבת.האם כמו בנכסי האב, שניהם יורשים אותה אלא 

 שתוקיירושת 

ונכסיו  אלא הרי הוא כגראין משפחת אמו יורשין אותו  שאין לו יורשין מן האב,שתוקי  - תרומת הדשן .א
 בסי' רנו. רמ"אוכ"פ . רמ"א -הפקר 

יהא מונח עד שיבוא אליהו, וגר שאני שאין לו דיתכן טפי לומר  חולק -סוף סי' רל"א.  חוות יאיר .ב
שתוקי אין למשפחת אביו שום חזקת קרוב ואין להם שום זכות בירושה, אף ביאר ד מים חייםאך שו"ת  יורשים

כשיבוא אליהו ויגלה ממי נתעברה, מ"מ קודם שיבוא אליהו לא היה להם שום זכות, דהא ירושה אף על פי שאין צריך 
בהיתרא  ,ממילא שהמחזיק בירושה של השתוקי סימן רפ"ד ]סעיף א'[, וא"כ שו"עעדות מ"מ בעי חזקת קרוב כמ"ש ב

 .אתי לידיה וזוכה מתורת הפקר

 אין לו דין שתוקי ונשתכחבהיה ידוע מי אביו ודווקא שמעולם לא היה ידוע מי אביו אך  - חו"מ סי' כ"ד מים חיים
שלשה כו', ואם לא דמיא לסימן רס"ב סעיף ד' ראה אבידה שנפלה משנים או מו .מ"מ יכול לבוא לידי בירור מי הואד

 שם סק"ג כו'.  ש"ךראה ממי מהם נפל ואין בו סימן, יהא בידו עד שיבוא אליהו, עיין 

 סעיף ה

 האבירושת הבן בקבר להנחיל למשפחת 
, והוא הדין את אמו בקבר להנחיל לאחיו מהאב אין הבן יורש -רשב"א בתשובה רמב"ם טור : קיד ב"ב

ואח"כ מתה, אין אומרים אילו  בחייהשאם מת , הרב המגיד רשב"א -לאביו עצמו כגון בנתגרשה אמו 
עכשיו גם כן אם אין לו , סמ"ע - כאילו הם שלו מעולם להנחיל אותם לאחיו מן האבו היה עודנו חי היה יורשה

 כיון שאין לבנה זרע.אלא תחזור ירושתה למשפחת בית אביה  ירש אותה,זרע אחיו מאביו יעמדו במקומו ל
אבן העזר  ב"שעי'  .דיגמה ברה – הוא הדין שאינו יורש להנחיל לאביו כגון שנתגרשה אמו ודבר פשוט היא וכו' .שו"ע -

 .מ.י – .רפ"א בדין שטח"ז סי'פקפק בזה עי' לקמן  עבודת הגרשוניובשו"ת  צמח צדקבשם ה ,ס"ק ה' סי' צ
ואחר אבל אם מתה האם בחייו,  -. קמב גמ' ב"בו. מד' תינוק בן יום א' וכו' וכדמפרש ר' ששת בגמ: מגנדה  משנה

רושה ליורשיו ממשפחת הי יורשה ומנחילאפילו שעה אחת, כך מת הוא, אפילו היה קטן בן יומו, הואיל וחי אחריה 

 .שו"ע -. אביו

 אביוירושת נפל את אמו להנחיל למשפחת 

אפילו היה קטן בן יומו ולא כלו לו חדשיו הואיל וחי אחר אמו נפל  - קמב. ב"ב תוס'פ"א מנחלות )הי"ג(  רמב"ם .א

 קמב. גמ' ב"בכן משהוכיח  קצוה"ח. ועי' ומנחיל הנחלה ליורשיו ממשפחת אביו נוחל את אמושעה אחת ומת הרי זה 

 לא הוי בר ירושה כלל.נפל  - משנהכסף  הרב המגיד. סז יבמות יוסף נימוקי רשב"א רמב"ן .ב
שם  רמב"ןמהא דתני או שהפילה אשתו המחזיק בראשונה לא קנה דנפל בר ירושה, כתב בחידושי ה תוס'ומה שהוכיחו 

 .דהא דתני הפילה אשתו היינו שיצא הפדחת ואח"כ מת ע"ש

, דאין רמב"םכ דאין לומר קים ליסי' קפ"ח כתב  לחם רב. ובתשובת לגמרי רמב"םדחו לדברי ה - אחרונים
 רמב"םבשיטת ה תוס'ס"ק ז' תמה שהרי גם  סמ"עאמנם ב לומר קים לי כפלוני גאון היכא שכל חכמי ישראל חלוקין עליו.

 אה"ע ב' סי' קס"א: חתם סופרתשובת ו "חב ועיין )ספר ב'( סי' קצ"ו. מהרש"ךועיין בתשובת  וכיצד נוציא ממון נגדם.

 אביוירושת עובר את אמו להנחיל למשפחת 
עובר אינו יורש אמו, אם מתה כשהיא ודוקא שנולד הקטן, אבל  - דרב ששתאוקימתא  קמב. גמ' ב"במ טור

יידי דא ז. כדאמרינן בפ"ק דערכין .רמ"א - .גמ' שם - דהוא מיית ברישא מעוברת, להנחיל יורשיו מאביו
 שם. תוס' - דזוטרא חיותיה עייל ליה טיפתא דמלאך המות ומחתכא ליה לסימנים

העובר מוריש.  ,מתה אחר שנעקר הולד לצאתדווקא שמתה אך בנהרגה או כש - סמ"ע .א
ומייתי לה הטור ביו"ד סימן י"ג השוחט בהמה ומצא בה בן ט' חי כו', היינו דוקא כששחטה או עד. חולין  גמ'כמבואר ב

מתה אמו והדר ילדתו, היינו מתה ע"י אדם, א"נ ע"י מלאך המות וכגון ח: בחולין לוכן שאז היא מתה תחילה,  הרגה
 נ"ל.במח' ה וס'תו רמב"םוהיינו לשיטת ה .שנעקר הולד לצאת דאז אין הולד מת
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 גמ'מבואר ביש לחלק בין מתה לנהרגה כבעיקרון אף ש אין לחלק בין מתה לנהרגה - נתיבות המשפט  .ב
, דמי להא דסימן ר"פ סעיף י' בנפל הבית עליו ועל אמו דהנכסים בחזקת יורשי האםספק לא יצאנו ובנהרגה מידי נ"ל אך ה

 .שלא חילקו בזה רמ"או שו"עוכן משמע מסתימת ה

 שונות

 עיף וס

 [חלל]ממזר/ קרובים בעבירה
אח או בן ממזר, הרי זה יורש ככשר. וכן  כיצד, היה לויורשים ככשרים.  כל הקרובים בעבירה -. כב יבמות גמ'ו משנה

 .שו"ע - שאר כל היורשים.
דאין להם יחוס אחר אביהם,  .שו"ע - ואינו יורש כללאבל בן שפחה או גוייה, אינו בן לדבר מהדברים  -שם 

' ד'[ כי ם זבשפחה כתיב ]שמות כ"א ד'[ האשה וילדיה תהיה לאדוניה, ובגויה ילפינן ]בקדושין ס"ח ע"ב[ מדכתיב ]דברי
את בנך מאחרי, מדכתיב כי "יסיר" לשון זכר, והיינו בת ישראל כשתנשא לגוי שהוא יסיר זרעו, ולא כתיב נמי כי יסיר 

"תסיר" בנך מאחרי, והיינו כשישיא בנו לגויה, אלא ודאי אותו זרע אינו נקרא על שם אביו, ועיין באה"ע סימן ד' סעיף 
 .סמ"ע - ה':

 ממשאין בו דבר שטובת הנאה/ירושת 
 . רמ"א -אין היורשין יורשין דברים שאין בהם ממש  -א  ד"מ פ"ט סי' תרעא ב"ב מרדכי הגהות

 כך אינו יכול ליתנם לאחרים סמ"ע בשם ד"מ☜וכתב עוד דכמו שאינו יכול להוריש טובת הנאה פאדווה  מהר"ם מהרי"ק
ועיין לעיל  .רמ"א - י' רג ס"א:כמ"ש סוכן אין היורשין יורשין טובת הנאה בעלמא שאינו ממון  -

 סימן ל"ז סעיף ט' ובסימן פ"ז סעיף ל"ה בדיני טובת הנאה:

לומדים כגון שממונה לתת ל ולכן מי שיש לו משפט הבחירה לחלק ממון - סי' נ"א תניינא חו"מ נודע ביהודה

 אין עוברת זכות זו ליורשיו.שישבו בבית המדרש 

אם הוא תחת  עצמו אינו יכול להוציא מיד אחרים אפי' הוא -קס"א  שורש מהרי"קסי' ס"ה  פאדו"ה מהר"ם

וכמו שאינו יכול להוריש כך הוא שלו  הדטובת הנא ידם וכן ביורש מיירי בכה"ג דאם הוא ביד היורש פשיטא
אבל  םם וליתנו לאחריא"י להוציאה מיד םדהיינו אם הוא תחת יד אחרי. שם דרכי משה -אינו יכול ליתנם 

 .ש"ך - לחלקן למי שירצו ודו"ק םחת ידו יכול ליתנו לאחריאם הוא ת

 שיורש מתנות כהונה וי"ל דשאני מתנות דכמי שהורמו דמי ע"ש. ה, עי' סי' רעח -י.מ. 

 [במעשרקניין חצר לטובת הנאה ]זכיית היורשים 

מון. דטובת הנאה אינו מ אין היורשין יורשין מעות מעשר ולכן חצר לא זכי בטובת הנאה -של"ה  .א
דאפילו חצר נמי לא זכי בטובת הנאה שאינו ממון כיון דליכא דעת אחרת  (רמ"אפ"ק דמציעא )סי'  מרדכיהמוכדמוכח 

מקנה, והא דזכו זקנים בתורת חצר בעובדא דרבן גמליאל וזקנים )שם יא, א(, שאני התם דהיה מקנה להם חצירו כמו כן, 
 ה ולויה הו"ל כמו מציאה דאינו זוכה חצירו. אבל היכא דאינו מקנה להם משלו אלא מתנות כהונ

כיוון שטובת הנאה במעשר מוגבלת לבעלים אך לא מטעמיה אלא ד ל"הלמעשה פסק כש - קצוה"ח .ב
דאפילו לבעלים אין להם טובת  ד:נדרים דף פ תוס'שכן מבואר בספרי עי'  בלבד לכן אין היורשים זוכים בה.
לדברי  ה רשות ליתן, אבל במקום דלא כתיב ונתת אין לו טובת הנאה, ואףהנאה אלא משום דכתיב ונתת ונתנה לו התור

דהמעשר ברשותו אין לו זכיה לחלוק לכל מי שירצה אלא צריך להניחו בשדה דכל מי שירצה  אפי' פאדווה הנ"ל מהר"םה
 יורשין צריכין ליתן לעני הנמצא ראשון או לבזבז לפניהם מי שירצה יטול.היטול, וא"כ 
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 | ירושת הבכור סימן רעז תולחנ

 , ב.עיף אס

 נוטל פי שניים

 החלוקהופן א
דברים כ"א י"ז כי את הבכור בדכתיב . שו"ע -הבכור נוטל פי שנים בנכסי אביו  - קכב: ב"ב ברייתאמ רמב"ם

 בן השנואה יכיר לתת לו פי שנים:

ארבעה פשוטים נוטל הממון וכל אחד מה שליש הבכור נוטלואחד מהם בכור,  כיצד, הניח חמשה בנים - רמב"ם

וכל אחד מהשמונה פשוטים נוטל עשירית. וכן על  הבכור נוטל חמישית, הרי האחד הניח תשעה בניםשתות. 

לא תימא שנוטל פי שנים בכל אחיו קאמר קרא, אלא פי שנים כנגד אח ד .שו"ע - דרך החלוקה הזאת חולקים לעולם.
נכסי אביו לי"א חלקים, ונוטל הבכור שבהן שני חלקים ותשעה ם קאמר, והיינו שבכה"ג מחלקין אחד מהאחין הפשוטי

 .סמ"ע - הפשוטים כל אחד חלק אחד

דהיינו  רמ"אוושם כתב הטור  כמבואר בסי' קעד ב.. שו"ע -אלו שני חלקים נוטל אותם כאחד במצר אחד.  - טור
 דוקא שהיו החלקים שוים ולא היה לפשוט שדה במיצר אלו השדות, ע"ש:

 סעיף ג

 האבד אחר מיתת נול
כגון שמת והניח אשתו בכור שנולד אחר מיתת אביו  למר בריה דרב יוסף משמיה דרבא, - קמב: גמ' ב"במ טור

דיכיר כתיב . שו"ע -אינו נוטל פי שנים  מעוברת וילדה תאומים, או שהיו לו שתי נשים ומת והן מעוברות:
 ]דברים כ"א י"ז[, בעינן שיכירנו בחייו:

אף על פי שלא יצא כל ראשו לאויר העולם אם יצאה פדחתו בחיי אביו,  לר' יוחנן ודלא כריש לקיש -: ומבכורות  גמ'

  .שו"ע -נוטל פי שנים  אלא לאחר מיתת אביו, הרי זה

, דרובו ככולו ומחשב על ידו כאילו יצא ראשו והוי כילוד כולו, ואף על פי רוב פדחתוסגי שיצאה  -]סעיף ג'[  טור .א
 ת הפדחת ליכא הכרה גמורה, מ"מ כיון דהוה כילוד, ה"ל ג"כ כאילו הכירו:דעדיין יציא

כיון דליתיה בהיכרא, ע"ש, ועיין בספר שב שמעתתא שמעתא ז' פט"ו שכתב דנראה  רובסגי בא ל]סעיף ג'[  ב"ח .ב
 :, ועיין בדין הבאחלק אה"ע ספר ב' סוף סי' קמ"ד מ"ש בזה חתם סופרכדברי הב"ח, ע"ש. ועיין בתשובת 

 גוססנולד כשהאב 
אינו נוטל פי שנים  דאז לא הוה בר הכרהאם נולד כשהוא גוסס  - ד"בארו 'סותשם ב .וס ב"ב נימוקי יוסף

לפ"ז צ"ל דמה שכתב דביצא פדחתו הוי כילוד, לא מיירי שיצא פדחתו בשעה שהיה גוסס ומת ואחר מותו ו .רמ"א -
חלה ומת ואח"כ נולד כולו. א"נ אחר שיצא פדחתו לאחוריו והעובר אלא מיירי שיצא רוב פדחתו ואז היה בריא וחזר נולד, 

 .סמ"ע - כשהיה בריא, מת האב פתאום, ואחר מותו נולד כולו

 סעיף ד

 הבכורבירושת  טומטום
 -אינו נוטל פי שנים.  ואחר כך נקרע ונמצא זכר,שנולד טומטום  בכור לרב אמי, -: קכו גמ' ב"בטור רמב"ם 

 . סמ"ע - ה בן משעת הויה דהיינו משעת לידההבן הבכור, שהי מדכתיב ]דברים כ"א ט"ו[ והיה. שו"ע

שנאמר: וילדו לו בנים אינו ממעט בחלק בכורה,  שנקרע ונמצא זכר פשוט, טומטום שהוא בן לאמימר -. קכז גמ' ב"ב
וזה  כיצד אינו ממעט בחלק בכורה, הרי שהיה לו בן בכור ושני פשוטים )דברים כא, טו(, עד שיהיה בן משעת לידה.

הטומטום שנקרע ונמצא זכר, הבכור נוטל רביע הממון )בחלק הבכורה( וכאילו אין עמו אלא שני פשוטים בלבד, והשלשה 
 .שו"ע -רביעים הנשארים חולקים אותו שני הפשוטים עם הנקרע ועם הבכור בשוה. 

 סעיף ה

 הבכורעובר ונפל אם ממעטים חלק 
 .שו"ע -קטן בן יום אחד ממעט בחלק בכורה ף משמיה דרבא, למר בריה דרב יוס -רמב"ם : קמב גמ' ב"ב

ואם יש עמו עוד פשוט ובכור, חולקין העזבון לארבעה חלקים ונוטל הבכור שני חלקים,  ן.לענין בכורה כאילו היה חי עדייד
 ]סעיף כ"א[:עיין בטור  -ומאינך שני חלקים נוטל הפשוט חלק אחד, וחלק של זה הקטן שמת חולקין הבכור והפשוט יחד 

דוילדו לו  שו"ע -העובר, ובן שנולד אחר מיתת אביו אינם ממעטים בחלק בכורה.  - רמב"ם שםגמ' 
 ו.בנים כתיב ]דברים כ"א ט"ו[, שנולדו לו בחיי
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 גדר בכור

 עיף וס

 נפלאחר  נולד
הנפל כשהוא חי, הבא אחריו  ראשהבא אחר נפלים, אף על פי שיצא  - רמב"ם. מובכורות  משנה

 .שו"ע -כור לנחלה. ב

הוא הבן הנולד אח"כ באותו הפעם או לאחר זמן  אפי' נולד הנפל כולוראש הנפל לאו דווקא ד -ס"ק י"ג  סמ"ע .א
 דכן משמע מרש"י שם.ב"ח ושער המשפט ו ש"ךוכן צידד ב ה.בכור לנחל

אה"ע  סופרחתם וכן צידד ה אם נולד הנפל כולו אין הבא אחריו בכור לנחלה: - סי' כ"ה שארית יוסף .ב
 '.כך זה פעמים, והשתדלנו עם האבות שהתפשרו בחייהם עם בנם זה הספק בכור במקומנוכבר אירע 'וב' סי' קס"א שכתב, 

 .עכ"ל

כן בן ט' שיצא ראשו  -: מום מפורש בגמרא שם שאין הלכה כשמואל דאמר אין הראש פוטר בנפלים שמגיד  גמ' שם
שיצא ילד  , יז( הוא שלא נולד לו קודם לזהראשית אונו )דברים כאשזה שנאמר: מת, הבא אחריו בכור לנחלה, 

לפיכך בן ט' שהוציא רוב ראשו חי, הבא אחריו  ., דאונו מלשון אנינות השייכת רק בילד חיחי לאויר העולם
 .שו"ע -אינו בכור. 

 נפלנולד אחר ספק 
בשעה שנולד, וכ"ש במת בתוך ל' יום, כיון דרוב  , אף שמתאין ידוע שכלו לו חדשיוכגון ש בספק נפל -ס"ק א  שער המשפט

 שהא לא הוכר בשעה שנולד. הבא אחריו לא הוי אפי' ספק בכור נשים ולד מעליא ילדן,

 סעיף ז

 [קיסרייוצא דופן ]ניתוח 
ונאמר: יוצא דופן והבא אחריו שניהם אינם בכורים, הראשון לפי שלא נולד, לת"ק  -: מזבכורות  משנה

פירוש, והיה בן קיימא שלב אביו דוה ואונן  .שו"ע -והשני שהרי קדמו אחר. ם )דברים כא, טו(; וילדו לו בני
 :סמ"ע - עליו

 סעיף ח

 לאמולאביו אך לא  בכור
שנאמר: כי הוא ראשית בכור לנחלה הוא הנולד לאב ראשון,  -רמב"ם : קכו גמ' ב"ב. ומובכורות  משנה

 -. אפילו ילדה כמה בנים, הואיל וזה ראשון לאביו יורש פי שניםהאם, ואין משגיחין על  אונו )דברים כא, יז(
  .שו"ע

 סעיף ט

 מבכורהאם ממעט  בן קודם גירות
ונתגייר, אין לו בכור לנחלה  גויהיה לו בנים כשהיה לר' יוחנן ודלא כריש לקיש,  - רמב"ם. מזבכורות  גמ'

תיב ]מלכים ב' כ' י"ב[ בלאדן בן בלאדן, משא"כ בישראל הנולד דהבנים שהיו לו בגיות אית להו יחוס אחריו דכ. שו"ע -
 :סמ"ע - לו בן משפחה וגויה וכמ"ש בסוף סימן שלפני זה

, אפ"ה הבנים שנזרעו ונולדו אחריו ביהדות דהוה הזריעה והלידה שניהן בגויותנולדו לו הבנים בגיותו  אפילו - סמ"ע
בן ירושה, כ"ש דלא ה"ל דין  יות אינוולד ביהדות, כשנזרע במעי אמו בגאינן בכורים, ועיין ריש סימן ער"ה דאפילו נו

 .בכור

ואינו יורשו, ולכך אינו בנו לכל דבר , דהולד הולך אחריה ואבל אם היו לו בנים מישראלית - נתיבות המשפט

 הוי בכור לנחלה. אחר שנתגיירכשנולד לו בן 

אבל ישראל שהיה לו בן מהשפחה או מהעובדת כוכבים, הואיל ואינו קרוי  - שם תרווכבמ רמב"ם
המשנה זהו פשט מגיד  שו"ע -בנו, הבא לו אחריו מהישראלית בכור לנחלה ונוטל פי שנים. 

בעי לאוקמי אליבא דר' יוחנן בישראל שבא על השפחה ועל הכותית משום דלא  לאמז. שם בגמ'  ומיהו מו.שבבכורות 
 .דיגמה ברה – בעי לאוקמ' באיסור' והמעיין בסוגי' יתבאר לו זה
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