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 קונה השבח או הכלי ]נפק"מ לטבילת כלים[ 
חקר בהא דאומן קונה בשבח כלי אם אינו אלא בשבחו הוא דקונה אבל לא    -מ סי' ד'  חלק חו"  שו"ת מוהר"ש הלוי .א

בגוף הכלי, או נימא דע"י השבח זוכה בגוף הכלי להיות כשלו כיון שנתהפך חומר הכלי אל הצורה אשר נתן ולכן קונה  

והרא"ש פרק השוכר   תוס' )ע"ז עה, ב ד"ה אי משום( וראיה מהא דכתבו   והעלה דקונה בגוף הכלי.בגוף הכלי,  

דהנותן כסף לגוי לתקן לו כלי, שא"צ טבילה, ואם לא היה לו זכות אלא בשבחו ולא בגוף הכלי ומהיכי )שם סי' ל"ה(  
תיתי דחייב טבילה אפילו למאן דאמר אומן קונה כיון דלא קנה גוף הכלי, ולמה הוי צריכי תוס' לפוטרו משום שאין שמו  

רש"י בפרק האיש מקדש  עולם של ישראל הוא ולעולם לא קנה העכו"ם. וכן נראה מלשון  עליו תיפוק ליה משום דהכלי ל
ע"ש. ועוד דהלשון הכי מוכח אומן קונה בשבח כלי כלומר קנה הכלי עם השבח, ואילו  )קידושין מח, ב ד"ה והכא באומן(  

יך והעלה בפשיטות דהשבח והכלי היה קונה השבח היה לו לומר קונה שבח הכלי או אומן ]קונה[ בשבח הכלי, וע"ש שהאר
 הם מתהפכים. 

הכלי וז"ל, אמנם לפי"ז צריך    אינו קונה אלא בשבח ולא בגוףאומן    - סי' ש"ט    קצוה"ח  מתרומת הדשן .ב

כתב שהשיב רבינו שמחה   דבמרדכי פרק בתרא דע"זלדקדק אם השביח הצורף החגורה כל כך שיש בשבח כדי ריבית שלו,  
נה אלא כפי השבח ולא בגוף הכלי ואם היה אומן רוצה לעכבו לא היה רשאי. וכן משמע לשון  לרבינו ברוך דאין אומן קו 

רש"י )ד"ה ישנה    אהא דקאמר התם דמקודשת היא כשעשה לה שירים ונזמים, ופירש  רש"י פרק הגוזל )ב"ק צט, א(
אהא דאמר רב אסי  סי' י"ד(  אשר"י בהאי פירקא )דכי יהיב לה מקודשת בשבח דאית ליה לאומן בגויה, וכ"כ  לשכירות(  

דאף הגאונים  אומן קונה בשבח כלי וכל השבח שלו עד שיתן לו שכרו, ומשמע דוקא השבח שלו ולא הגוף. ונוכל לומר  
מודים דלא קנה  מטעם דאומן קונה בשבח כלי  המצריכים טבילה לכלי שתיקנו אומן גוי לישראל  

ואהא פליגי שאר גאונים וכתבו שאין צריך ,  ואפ"ה צריך טבילה משום האי שבח   אומן רק כנגד השבח
דאי נימא דאומן קונה בשבח כלי לגמרי גופא ושבחא א"כ  עליו משום האי שבח,    שם הגויטבילה שאין  

אמאי אין שם הגוי עליו עכ"ל. ומבואר להדיא דאפילו למאן דאמר אומן קונה בשבח כלי אינו אלא בשבחו ולא בגוף הכלי, 
 זה.ועי' בקצוה"ח שהאריך ב

]ב"ק צ"ח ע"ב ד"ה מאי טעמא[ דודאי אם לא נתקלקל שבחא דבעה"ב, כיון שהשביח לרשב"א    -ביאורים ד  נה"מ   .ג

ב כדי מטעם דאין דעתו של אומן להקנות להבעה"  רק לענין אם קלקל אמרינן אומן קונהאדעתיה דהבעה"ב,  

ע"כ לחייב עצמו, וכן לענין שיהיה קונה כנגד דמי השכירות, ע"ש. והנה כונת הרשב"א שיהיה קונה נגד דמי השכירות,  
דאי קונה קנין גמור כנגד דמי השכירות, קשה דא"כ אם נאנס    שלא בשעת הלואה,  כמו במשכנוקנין שעבוד  

ומדברי   נאנס,  האומן  דשל  שכירותו  דמי  מליתן  יפטר  ע"א הרהכלי  כ"ז  ]שבועות  הנשבעין  כל  פרק  הרי"ף[   "ן  מדפי 
רש"י ]ב"מ פ"ב ע"א ד"ה  וכתב דאומן גרע ממשכון דמשכון חייב באונסין לדעת    הרמב"ן ]במלחמות שם[, שהקשה על  

ואומן הוא רק שומר שכר, ע"כ אף כנגד השכירות, דהא אף במשכון אינו קונה לענין אונסין רק כנגד חובו שקונה משכון[  
אר בסימן ע"ב ]בש"ך סק"ט[, וכיון שכתב דאומן גרע דלא הוי רק שומר שכר, ע"כ ג"כ אפילו נגד שכירותו קאמר,  כמבו

 .דאינו קונה רק לשעבודאלא ע"כ 

 לאחר שקיבל שכרו 
נראה דהטעם דבכהאי גוונא מעות קונות כיון דלא שייך כאן  אחר שפרע אין להאומן בשבח כלום.    -]סוף סק"ג[  ש"ך  

דנשר דא"צ החשש  השכירות  לו  כשנתן  ומכ"ש  בשכירות,  חייב  בנאנסו  קונה,  אומן  אם  אפילו  דהא  בעליה,  חיטיך  פו 
מכי פרע דמיו שוב אין לו לאומן    -נה"מ אך בקצוה"ח    –להחזיר, ובגניבה ואבידה בלא"ה חייב דהאומנין שומרי שכר הן.  

רע ליה זוזי דהלואה אפילו בעל כרחו שוב אין  בשבחו כלום וממילא שבחא דבעל הבית, וכמו במלוה על המשכון מכי פ
וכל השבח שלו עד שיתן לו שכרו, וא"כ שוב אין לו   האשר"ילמלוה במשכון כלום, וא"כ ה"נ וכמ"ש בתרומת הדשן בשם 

 לאומן בשבחו וכי מזיק ליה אח"כ צריך שיפרענו כמו הזיקו אחר.

 נגנב/אבד הכלי לאחר  שהשביחו
דלהרמב"ם ה"ה אם נגנב או נאבד הכלי ממנו לאחר שעשאו והשביחו    -  פי הרי"ף()ב"ק לה, א בד  שלטי גבורים

)הובא ברא"ש קידושין פ"ב סי'  )פ"י משכירות ה"ד( וסייעתו יתחייב בדמי הכלי ושבחו דלא קנאו בשבח, ולדברי ר"י  

 )סק"ג(   ש"ך -לאכות. וסייעתו לא יתחייב רק בדמי עצים, וכי היכי דפליגי בהני מלאכות ה"ה לכל שאר מיני מי"א( 

 אומן שתיקן בחינם 
דכמו שכתב    כשקלקל למאן דס"ל דאומן קונה,אינו חייב  באומן שעשה בחנם נראה ג"כ ד  -שם    נה"מ .א

עצמו בהיזקהרשב"א בהטעם,   מכ"ש  דאין דעתו של האומן להשביח אדעתיה דבעה"ב לחייב   ,

אינו מקנה לו השבח עד שנותנו לו, רק כשעושה בשכר כשעושה בחנם דאין דעתו להשביח אדעתיה דלחייב עצמו, ובודאי 
ונותן לו המעות קונה השבח במעות, דאפילו אם היה של האומן לגמרי היה נקנה במעות במקום דליכא חשש דנשרפו  

 חיטיך, כנ"ל ברור 

  מעולם לא קנה בשבחואם התנדב האומן לתקן לו כלי בחנם דליכא דמי שכירות א"כ הרי    -]סק"ד[.    קצוה"ח .ב
אין לו כח לקדש בו וכיון דאין לו בשבחו עד שיתן לו דמיו וזה שהתנדב בחנם הרי כאילו כבר נתקבל דמיו,  כלום
כיון דליכא דמי שכירות ממילא לא קנה בשבחו כיון דאינו לוקח גמור אלא מקצת קנין עד   חייבוכן בהזיקו  אשה 

 שיפרע לו דמיו וזה כבר קיבל דמיו והו"ל כאומר התקבלתי. 

 מן בשבח קרקע או
,  ג"כ יש לומר בו אומן קונה בשבח הקרקעכהאי גוונא ששכרו לבנות בית וקלקלו אחר שהשביח,    בקרקע  -נה"מ  

ס"ק י"ד הטעם דאין יכול לומר בניני אני נוטל    הסמ"ע סימן שע"הדגם בקרקע בעינן שהאומן יקנה לו השבח, דהא כתב  
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משום דאדעתא דהכי בנאו וכו', ע"ש, ולפ"ז שייך ג"כ הטעם שכתב הרשב"א בהא דאומן קונה בשבח כלי, שאין דעתו  
דאמר שצריך ליתן שכר משום דהוי זה נהנה וזה חסר   דב"ק דף כ' ]ע"ב[להקנות לבעלים שיתחייב בנזקין. אך קשה מהא  

ה קמזיק. ונראה לישב, דהא בלא"ה קשה דהא ודאי שם  משום שחרוריתא דאשייתא, ואי נימא דאומן קונה הלא בדידי
אם נתקלקל הבנין א"צ להחזיר לו דהא מיחה בו מלבנות, וע"כ צ"ל כיון דשחרוריתא דאשייתא לא ינוכה מהשומא כלל  
דאגב ביתא לא חשיב לאינשי להיזק, ומ"מ חשיב ליה חסר מעט, ולפ"ז גם זה לא קשה, דכיון דצריך לשלם לו ויהיה שלו  

א ינוכה לו החסרון דשחרוריתא דאשייתא, נחשב לזה חסר מעט משלו. ולכן מסתבר דגם בקרקע שייך אומן קונה בשבח ול
 קרקע. 

 אחריות האומן 
 Aסעיף ד

 אומן שקלקל
, אדם הממונה על כך ועליו ללותתן ]פירוש לשתותן[  המוליך חטים לטחון, ולא לתתן  -  שם צט:רמב"ם ברייתא  

פירוש,    , ועשאן סובין או מורסן; נתן קמח לנחתום ועשאו פת נפוליןרש"י שם ד"ה לטחון  -במים  

 שו"ע. –; בהמה לטבח, וניבלה; בשכר, חייבים לשלם דמיהם.סמ"ע:  –נשבר ונופל כשאוחזין בו  
שחט בחנם אם היה טבח מומחה, פטור; ואם אינו מומחה,  ואם    -  משם מעובדא דקמיה דרבי יוחנןרמב"ם  

דכיון שהוא מומחה ואינו רגיל לבוא מכשול זה לידו, אמרינן דמזל דבעל הבהמה גרם לו שבא מכשול    שו"ע.  –חייב  

 סמ"ע:  –זה לידו, אבל שחטו בשכר חייב דה"ל ליזהר טפי 

 כשמקבל שכר רק מהכשרות
ועיין    רמ"א.  –הכשרות, מקרי שכר, ואם נבלו חייבים לשלם    והטבחים שלוקחין הכרכשאות מן  -טור  

 באה"ג.  –לעיל יור"ד סי' יח סעי' יח בב"י שם דלא תיקשי מזה  
ואף על פי שאין לוקחין כלום מן הטריפה, כיון שאם לא היתה נטרפה היה נוטל נמצא  ]סעיף ט'[,    טור

  -  עכ"ל  ו גם על הטריפות,זה שכרו. ועוד, הכרכשאות שנותנים לו מן הכשירות הן הן שכר
 סמ"ע. 

 הברכה אם נחשבת לשכר 
יש מי שנסתפק אי הברכה חשיבא שכירות אי    –ממרדכי    ל"ז )ב"ק לה, ב אות א'(שלטי גבורים   .א

ובודאי  דפטור שהוי אומן בחנם ולא חשיב לה לברכה לשכירות,    צט: לא. והקשה דמוכח מב"ק  

ואין לומר   )חולין פז, א(.ופרק כיסוי הדם  )שם צא, ב(החובל  דידע תלמודא דאיכא לברכה ערך ודמים כדאיתא פרק
משום דאין כאן מצוה דשחיטה אינו מצוה אלא כיסוי הוא דקרי לה מצוה, דמש"ה לא חשיב הברכה שכירות 

תוס'    אפילו כשאין שם המצוה רק הברכה וכמ"ש  ערך עשרה זהוביםדאעפ"כ הרי יש לברכה    דזה אינו,

גם אין לומר דאין כאן שייכות לשכירות הברכה כיון שהברכה אזיל  פרק החובל )שם ד"ה וחייבו(.  
אף על חשיב שכירות מה שלוקח הכרכשתא  )סעיף ט'(  שהרי הטורדגם זה אינו  ליה כיון שנטרפה, 

 קצוה"ח.   –וצ"ע  פי שמזאת הטריפה אינו לוקח והכא נמי היה לנו לחשוב כאן שכירות הברכה אף על פי שנטרפה 
כיון דניבלה אין   הטעם שלא חשיב הברכה לשכירות – )פלפולא חריפתא שם פ"ט סי' ט"ו אות ז'(מעדני מלך  .ב

דנוטל שכר רק על הכשרות נמי הוי שומר שכר, לא דמי דהתם כשנטרפה אין  ואף על גב דקי"ל דהיכא  לו שכר ברכה,  

, ואף דאנוס הוא  שם שמים לבטלההפסד הוא לו שמוציא    לו שכר אבל הפסד אין לו וכיון כשניבלה 
 קצוה"ח.  –לגבי שמים חשבינן ליה כפושע 

תדע דהא בשומר אבידה פליגי   כר,אע"ג דברכה הוא מערך עשרה זהובים אפ"ה לא חשיב שכר לגבי שומר ש -קצוה"ח 
ותיפוק ליה  אי שומר שכר או שומר חנם וטעמא דרב יוסף משום דמרויח פרוטה לעני,    )ב"ק נו, ב(רבה ורב יוסף  

וכמבואר פרק כיסוי הדם, וכבר נתקיים מצותו כהוגן  דמצוה לחודיה בלא ברכה נמי הוי עשרה זהובים  

והרי ביתו  תוך  ונטלו  האבידה  שהגביה  זהובים,  בשעה  עשרה  שכר   הוא  לשומר  שכר  זה  דאין  ודאי  אלא 
אף על גב דשכר  חולין פט, א(ומהאי טעמא מכסין בעפר איסור הנאה )עיין  ,  דמצות לאו ליהנות ניתנוומשום  

 וזה פשוט: מצוה שוה עשרה זהובים
 Bסעיף ה

 
A  סעיף ד 

לטבח,    המוליך חטים לטחון, ולא לתתן, ועשאן סובין או מורסן; נתן קמח לנחתום ועשאו פת נפולין; בהמה

  וניבלה; בשכר, חייבים לשלם דמיהם. ואם שחט בחנם, אם היה טבח מומחה, פטור; ואם אינו מומחה, חייב. 
 )והטבחים שלוקחין הכרכשאות מן הכשרות, מקרי שכר, ואם נבלו חייבים לשלם( )טור(.  

 
B  סעיף ה 
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 הטריף בספק טריפה 
  -  מעובדא דמגרומתא לקמיה דרב ופטריה לטבח וכו', שמוכח כך הגמ'מב"ק צט:  ב"ק פ"ט סי' טוהגהות אשר"י  מגיד

במה דברים אמורים, שניבלה בוודאי אבל אם עשה בה טרפות הפוסלה מספק, כגון ששהה  
 שו"ע. –במיעוט סימנים, פטור 

כיון דאיכא למימר בעצם וכן אם מצא הסכין פגום, והוא בדקו תחלה,    - טור רשב"א בתשובה   .א

פירוש, ואז טריפה מספק, והוא באונס, משא"כ אם נפגמה בעור א מפקינן מספק  לענין ממון ל  המפרקת נפגמה,

  - סמ"ע:    –הבהמה קודם שחיטה פושע הוא, דאילו הוה סכינו טוב לא היה נפגם דסכין טוב אינו נפגם מעור הבהמה  
 רמ"א.  -אף על גב דאנו נוהגין לאסרו, אפילו הכי פטור מממון,  שו"ע. 

. שהרי ידע שאם יעשה קילקול כזה תיאסר השחיטה, והיה לו להיזהר  רמ"א בי"א  – חולק    - תרומת הדשן   .ב

 באה"ג.  -בכה"ג, 

 ואפילו טריפה שאנו אוסרין מספק מבטל המקח ז"ל,    בסימן רל"ב סעיף י"ב  הקשה סתירה ברמ"א  –סמ"ע  

י"ל דשאני התם דלא מיקרי הפקעת ממון כל כך מה ן המוכר יכול לומר אייתי ראיה דטריפה הוה,  ואי
שקיבל ממנו בעד הבהמה וחוזר ולוקח מהלוקח בהמתו, משא"כ כאן דהטבח   שמחזיר המוכר להלוקח מעותיו

 ישלם דמי הבהמה מכיסו, וק"ל. 

 רמ"א. –מא בסכין פגום שחט דדיל ומכל מקום שכרו הפסיד, -ב"י בשם רשב"א בתשובה ד"מ 

 Cסעיף ו 

 שולחני שהטעה
מראה דינר לשולחני, ואמר לו: יפה הוא, ונמצא רע אם   -טור סמ"ג    ב"ק פ"ט סי' טזרמב"ם רא"ש  

ואינו צריך להתלמד. פי שהוא בקי  על  זו סברת הרבה שו"ע.    –בשכר ראהו, חייב לשלם אף 

אע"פ שבגמ' )שם( לא נזכר בראיית    ]שם צא:[,דומיא דטבח אומן    מפרשים דבשכר אפי' בקי ואין צריך להתלמד, חייב
 הרב המגיד.  –המטבעות חילוק בין בשכר בין בחינם  

ואם אינו    והוא שיהיה בקי שאינו צריך להתלמד.ואם בחנם ראהו, פטור    -  שם צט: וכאוקימתא דרב פפאברייתות  
כאן בחנם כאן בשכר כדמשני גבי שחיטה מהא דלא שני  שו"ע.    –בקי, חייב לשלם אף על פי שהוא בחנם  

והטעם משום דבהכר' מטבע צריך בקיאות גדול ולית ליה למיחזי אלח בקי כדנכו ואיסור )פירוש, שולחנין אומנין היו(  
 הרב המגיד. –  ושאר כל אדם איקרי הדיוט וחייבי' אפי' בחנם אבל דנכו ואיסור פטירי בחנ' אבל בשכר חייב

והוא שיאמר   -  שם לה: אות ב'רשב"א ש"ג    מגמ' ]שם ק.[רמב"ם מגיד    "ק לה:בטור בשם רי"ף   .א
שו"ע וכ"פ   –  או שהיו הדברים מראים שהוא סומך על ראייתו ולא יראה לאחרים סומך: עליך אני לשולחני

הכי הוה שהיה הדבר נראה שעליו היתה האישה ההיא סומכת    שם ]צט:[ שנראה דמעשה דרב חייא  רמ"א וש"ך.  

 הרב המגיד –חליפו לה, ואם לא היה בקי כ"כ היה מחויב מין הדין  ומתוך כך ה 
רמ"א    –אפילו סתמא נמי חייב    -   שם פ"ט סי' טזרא"ש    "ק ק. ד"ה אחויטור בשם ר"י בתוס' ב  .ב

המראה דינר לחבירו מסתמא אינו מראהו אלא כשבא לקבלו מהנותנו לו ואינו יודע אם  טעמייהו, משום דכל    בי"א.

 ביש"ש ב"ק פ"ט סי' כד. סמ"ע: וכ"פ   –הוא טוב, ועל פי זה קיבלו ]ופטר[ להנותנו לו 

דוקא בכה"ג שאם האומן אומר שהוא  הך דמראה דינר מיירי  - בשם ר' אפרים שם פ"ט סי' טזהגהות אשרי 
אבל במשכון או  ולכך חייב אפי' לא אמר חזי דעלך קסמכינא    לקבלו ע"כ וא"י לישמטטוב אז צריך  

וז"ל הא דמחייב ר' מאיר    -   במרדכי שם סי' קטז וכן כתב    ש"ך.  –מקח אין לו בע"כ ליקח ולקנות עכ"ל  

רובו כו'  במראה דינר כו' דוקא בכה"ג דא"א לאישתמוטי ובע"כ יש לו ליקח ע"פ השולחני אבל מראה מקח לתגר ולק
 מהרש"ל גופא שם ע"ש וכן פסק    סי' קמ"ו סי"זפטור והביא שם ראיה נכונה מפ' ח"ה גבי לוקח מגזלן ונתבאר לעיל  

 "כ פשיט' דבסתם יכול לו' השולחני מנין הייתי יודע שאינך יכול להישמט אני הייתי סבור שאתה שואלכהמרדכי א
ואדרבה יש ראיה מזה דצ"ל חזי דעלך קסמכינא או שהוא    אם הוא טוב משום איזה מקח או משכון שתוכל להשתמט

פרעון או שהוא מקח שצריך לקבלו בע"כ והשולחני יודע מזה שכשיאמ' שהוא טוב שלא יוכל להשמט דבכה"ג אין לך  

 
ן ששהה במיעוט סימנים,  במה דברים אמורים, שניבלה בוודאי. אבל אם עשה בה טרפות הפוסלה מספק, כגו

פטור. וכן אם מצא הסכין פגום, והוא בדקו תחלה, כיון דאיכא למימר בעצם המפרקת נפגמה, לענין ממון לא  

הגה: אף על גב דאנו נוהגין לאסרו, אפילו הכי פטור מממון, וכן נראה לי. ואף על פי שיש מי שחולק    מפקינן מספק.
   כרו הפסיד, דדילמא בסכין פגום שחט )בית יוסף בשם רבינו ירוחם והרא"ש(.)תרומת הדשן סימן קפ"ו(. ומכל מקום ש

 
C סעיף ו 

המראה דינר לשולחני, ואמר לו: יפה הוא, ונמצא רע, אם בשכר ראהו, חייב לשלם אף על פי שהוא בקי ואינו 

חייב לשלם אף    צריך להתלמד. ואם בחנם ראהו, פטור, והוא שיהיה בקי שאינו צריך להתלמד. ואם אינו בקי,

על פי שהוא בחנם, והוא שיאמר לשולחני: עליך אני סומך, או שהיו הדברים מראים שהוא סומך על ראייתו  

) ויש אומרים דאפילו סתמא נמי חייב )טור בשם רבינו יצחק והרא"ש(. ומכל מקום הסברא הראשונה    ולא יראה לאחרים.
 נראה עיקר(.  
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והרמב"ם   הרי"ף  העיקר כדעת  א"ו  ח"ה  דפ'  מהך  השולחני מ"ש  יתחייב  קשה למה  מזה דאל"כ  גדול  מילתא  מוכחא 
 ש"ך.  –דצ"ל חזי דעלך קסמכינא   והרשב"א וה"ה 

כדי להלות לו וחברו אומר לו שהוא אמוד ונמצא    ה"ה בשואל את חברו אם פלוני אמוד ובטוח  -   ב"ק לה: אות ב'  ש"ג

בש"ג פ' ג"פ דף רמ"ד   )ועיין עוד  ש"ך.  –א"ל שא"ל חזי דעלך קסמכינא  לר' אפרים    דפטוראח"כ שאינו כן  

 ש"ך.  –ש במהרש"ל שהאריך בזה וע" מהרש"ל שם( וכ"כ ע"ב

 האם בעל המטבע נפטר מאחריות
משום הלואה או מקח כיון שמראהו   היכ' דהראהו לשולחני וקבל המטבע על פיו  -  ב"ק לה: אות ב'  ש"ג .א

וכיון שפוטרו תו לא מצי למיהדר עליה ונסתלק הדין  כדי לפטו' את הנותנו לו על פי דברי השולחני  
ז"ל שכ' דאפי'  הרא"ש ב"ק פ"ט סי' טז  דינו דוקא עם השולחני וכן מוכחים קצת דברי  והוי    שהיה לו עם הנותנו

אמר להדיוט חזי דעלך קסמכינא חייב דמסתבר כן משום דסתם מראה דינר מראהו לידע אם הוא טוב כדי שיפטור מי  
למטען אונאה משום דכשראו  שנותנו לו כו' וה"נ אמרי' גבי מקח וממכר דכל ששהה כדי שיראה לתגר ולקרובו תו לא מצי  

ל"ש אם נפסל הצורה ל"ש אם הוא רע שבמקום כסף הוא נחשת וכיוצא בזה לעולם הוא פטור הנותן כשזה הראהו לשולחני 
 עכ"ל  

למה יפטר הנותן כיון דלא מחל לו בהדיא ואפי' מוחל לו אין לך מחילה בטעות גדול   -ש"ך  .ב
א"ש לא מוכח מידי דלא קאמר אלא דמסתמא פוטרו כשיהיה טוב או  ודמי לדלעיל סי' קכ"ו ס"ט וי' ומדברי הר  מזו

מניחו עתה לפי שעה לילך למדינת הים וכה"ג ול"ד לשהה כדי שיראה לתגר ולקרובו דהתם אמרי' כיון דשהה ולא אמר  
שהוא    ליה כלום מחל אבל הכא הא חזינן דהראהו לשולחני ואמר ליה שהוא טוב ולכך לא אמר כלום להנותן וכשנודע לו

רע חזר על הנותן ועוד דהתם מיירי מדין אונאה משא"כ הכא דנמצא הדינר רע כגון כסף ונמצא נחושת וכה"ג דהוי מום  
בתוס' ב"ק דף  וכן מוכח להדיא  סי' רל"ב סעיף ג'פשיטא דחוזר לעולם וכמו שמוסכם מכל הפוסקים וטור ומחבר לעיל 

שכתבו בפשיטות במראה דינר לשולחני דמחייב   מרדכי שם סי' תשיבק. ד"ה טיהר ותוס'  בסנהדרין לג. ד"ה השתא וב
שכ' דהך דמראה דינר   מהרש"ל שםר' מאיר את השולחני אף על גב דאלו בעי הדר ומשלם ע"ש וכן מבואר להדיא מדברי  

דישראל  לשולחני שהשולחני חייב איירי כשזה הלך למדה"י או הוא עכו"ם אלם ואינו רוצה להחליפו עכ"ל משמע להדיא  
ע"ש בתשו' הרא"ש עצמה שהובאה בטור שמשמע יותר כן ומיהו    סי' רכ"ז סכ"ח הנותנו חייב להחליפו וכן משמע לעיל  

ע"ש וכ' עוד בש"ג שם דאם אמר הרואה   בסי' רכ"ז סי"ז  בנמצא הסלע חסירה ושהה כדי שיראה לשולחני נתבאר דינו 
 סמך על דבורו כיון שאמר בפי' אל תסמוך עלי ופשוט הוא:בפי' אל תסמוך עלי בזה ודאי פטור הרואה דלא ה"ל למ

 שמאים שטעו
לא דמי למראה דינר לשולחני, דדין ב"ד  נראה דאם שמאים )ש(שמו לבע"ח והוצרך לקבלו בחובו כפי שומתו, ד  -  נה"מ

 עיין ש"ך ]שם סק"ה[.  בסימן כ"ה ]סעיף א'[,מלשלם כמבואר  דפטוריןוכטעו בדבר משנה דמי  יש להן

 Dיף ז סע

 חובת הראיה כי הוא 'מומחה'
שאמר: יפה, ונמצא רע, וכן כל  טבח שעושה בחנם וניבל וכן שולחני    -  מעובדא לקמיה דרבי יוחנן שם צט:רמב"ם  

למד הרב שו"ע.    –ואם לא הביאו ראיה, משלמין    שהם מומחים,, עליהם להביא ראיה  כיוצא בזה 

רוב מצויין אצל שחיטה מומחין הן עליו להביא ראיה,    ]חולין ג:[מדין הטבח, וקל וחומר הוא, ומה טבח שאמרו חז"ל  
 הרב המגיד. – שוחני לא כ"ש 

 Eסעיף ח

 סילוק אומן שקלקל ממשרתו
יד  שהפס לבני המדינההנוטע אילנות    -  ב"ב י:רי"ף    מימרא דרבא מקרי דרדקי וכו', ב"מ קט:רמב"ם   . א

דאם בחנם שחט מסלקינן ליה דלא לעביד לא בשכר ולא בחנם פירוש,    וכן טבח של בני העיר שנבל הבהמות

 
D  סעיף ז 

וכן שולחני שאמר: יפה, ונמצא רע, וכן כל כיוצא בזה, עליהם להביא ראיה שהם  טבח שעושה בחנם וניבל,  

 מומחים, ואם לא הביאו ראיה, משלמין.  
 
E סעיף ח 

שנבל  וכן טבח של בני העיר  )ויש אומרים דהוא הדין ליחיד( )טור(, הנוטע אילנות לבני המדינה, שהפסיד,

)אפילו רק יום  הבהמות, והמקיז דם שחבל, והסופר שטעה בשטרות, ומלמד תינוקות שפשע בתנוקות ולא למד 

או למד בטעות, וכל כיוצא כאלו, והאומנים שאי אפשר שיחזרו ההפסד שהפסידו,   או יומים( )מרדכי שם(,

איל והעמידו אותם הצבור מסלקין אותם בלא התראה, שהם כמותרים ועומדים, עד שישתדלו במלאכתם, הו

הגה: וי"א דאף על פי שאין צריכין התראה, מכל מקום בעינן חזקה, דעד שיהיו מוחזקין או שיתרו בהן לא  עליהם. 
מסלקינן להו )המגיד פ"י דשכירות ונ"י פרק המקבל(. הנותן מעות לחבירו לכתוב לו ס"ת ונמצא בו טעות, וצריך לשכור 

ת שדרך סופרים לטעות, אין הסופר חייב כלום. אבל אם טעה כל כך שאין דרך אחר שיגיה אותו, אם הם טעיו 
לטעות, חייב. ומכל מקום אזלינן בתר המנהג, אם מנהג המקום שכותבי ספרים מגיהים אף זה, צריך להגיה. ובסתם  

 אלף נ"ו(.  המקומות שאין על הסופר להגיה, אם עמד והגיה מעצמו, חייבים הבעלים לשלם לו )תשובת רשב"א סימן
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הרב המגיד    -א"נ אע"ג דשחט בשכר ומשלם מסלקינן ליה משום בושת ודמי בושת אורחיו א"נ זמנין דמצטריך לבשרא  

ומלמד תינוקות שפשע  , והמקיז דם שחבל, והסופר שטעה בשטרות,  חידושי הרשב"א בשם הראב"ד
רש"י ]ב"מ כפירוש  או למד בטעותרמ"א.  מרדכי ב"ב סי' שצט  – אפילו רק יום או יומים  בתנוקות ולא למד

משבשתא כיון דעל על. וכתב הרב המגיד שהפירוש לדעת רש"י כגון שהמלמד בעצמו טועה בדבר ואין    ד"ה מקרי דקדקי[

, וכל  משגיח על אחד מהתינוקות אם אומר הדבר בטעות, לא מסלקינן ליה יודעו וכ', אבל אם היה הוא יודע הדבר ואין 
, בלא התראהכיוצא כאלו, והאומנים שאי אפשר שיחזרו ההפסד שהפסידו, מסלקין אותם  

 שו"ע. – שהם כמותרים ועומדים, עד שישתדלו במלאכתם, הואיל והעמידו אותם הצבור עליהם

ופלוגתא זו    א. הוא הדין לנוטע אילנות ליחידחולקים בתרתי    –ד"מ    ב"מ סו.ראב"ד נימוקי יוסף   .ב

צריכין התראה, מכל מקום  ב. אף על פי שאין  טור סמ"א.    – ביניהן גם באינך בטבח ומקיז דם וסופר כו'  
דהראב"ד   רמ"א בי"א.  –בהן לא מסלקינן להו    שיתרובעינן חזקה, דעד שיהיו מוחזקין או  

הקשה ממ"נ, אי בשכר הוה מאי פסידא הוה הא צריך לשלם ליה, ואי בחנם כי מסלקי ליה מאי פסידא אית ליה, ותירץ  
דלא עביד מכאן והלאה לא בחנם ולא בשכר. וא"נ בשכר,  המגיד משנה ]פ"י משכירות ה"ז[ דאפילו בחנם קנסינן ליה  

ופסידא טובא איכא, דאע"פ דמשלם לו דמי בהמה, דמי בושתו ודמי בושת אורחים לא משלם, עכ"ל. ותירוצו אי אפשר 
לאומרו בשתל. ואפשר דבשתל היינו טעמא, דהפסיד בגוף האילן שנטע, ועוד, שאילו נטעו כהוגן כבר היה מגדל הפירות,  

באותו שבח שהיה ראוי לבוא לא שייך תשלומין דלא ידעינן כמה הוה, ומשו"ה קרי ליה בגמרא ]ב"מ ק"ט ע"א[ פסידא  ו
 סמ"ע:  –דלא הדר הן בשתל הן בטבח ובאינך דקחשיב 

 הזמין ס"ת ונמצאו טעויות
ה  הנותן מעות לחבירו לכתוב לו ס"ת ונמצא בו טעות, וצריך לשכור אחר שיגי  - תשובת רשב"א ד"מ  

אותו, אם הם טעיות שדרך סופרים לטעות, אין הסופר חייב כלום. אבל אם טעה כל כך 
אם מנהג המקום שכותבי ספרים מגיהים אף    שאין דרך לטעות, חייב. ומכל מקום אזלינן בתר המנהג,

להגיה.   צריך  חייבים  זה,  מעצמו,  והגיה  עמד  אם  להגיה,  הסופר  על  שאין  המקומות  ובסתם 
 רמ"א.  – הבעלים לשלם לו
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 | דיני השוכר וחיובו ופטורו  שוכר סימן שז 
 Aסעיף א

 שוכר דינו כשומר שכר 
השוכר מחבירו בהמה או כלים, דינו   - ב"מ פ: פלוגתא דרבי מאיר ור' יהודה וידוע הלכה כרבי יהודהטור ברייתא 

 שו"ע.   – כשומר שכר, להתחייב בגניבה ואבידה וליפטר מאונסין 
, ואי לאו דיהיב  ואף על גב דיהיב ליה שכר פעולתו, מ"מ בהנאתו שנהנה ממנה נעשה שומר שכר -מ"ע  ס

 שכר ה"ל חייב באונסין כשואל:

 Bסעיף ב

 הרגע הקובע לחיוב השמירה
יכולין המשכיר והשוכר לחזור בהם עד שימשוך   -  מימרא דרבי אלעזר ותניא כוותיה  צט.רמב"ם ב"מ   . א

הקנין. וכן אינו מתחייב בגניבה ואבידה, עד שיעשה אחד מדרכי  או שיעשה אחד מדרכי  
לשון הגמרא ]ב"מ צ"ט ע"א[ כדרך שתיקנו משיכה בלקוחות כך תיקנו בשומרין, ומפרשו הרמב"ם   שו"ע. –הקנייה 

דקאי אחזרת המשכיר או השוכר, וגם אאחריות השמירה שאינו מתחייב עליה עד שעשה השוכר והוא הדין שאר שומרים  
 שיכה ומאז חייב בכל חד כדינו.  מ

תוס' .ב כך[  טור  ד"ה  טורא"ש    ]שם  סי'  פ"ח  מדעת    -ד"מ    ב"מ  מעליה  שמירתו  הבעל  משסילק 
מהא דאמרינן שם )פ.( הנח לפני הוי שומר חינם וס"ל דלא קאי  שו"ע בי"א.    –השומר, נתחייב בשמירתה  

 סמ"ע  -אאחריות השמירה, דאשמירה חייב מיד משסילק הבעל נפשו ע"י הבטחת השומר שהבטיחו לשמור כל חד כדינו,  
 Cסעיף ג 

 שוכר שפשע והזיק 
ראובן שכר בית משמעון ונתן שם חטה, ומחמת שעמדה שם ימים הרבה    -טור בשם רא"ש בתשובה  

ונפלו והזיקו לשמעון ולשכניו, אם הי וידוע קלקול הכותלים, נתקלקלו הכותלים  ניכר  ה 
ומבואר שם שהמעשה היה והתרו בו לסלק החטה ולא סלקם, פושע הוא וחייב לשלם כל ההיזק  

דכיון דידע שהכתלים רעועים והתרה בו ה"ל לסלקו, ולא דמי לפורץ גדר בפני  שו"ע.    –באה"ג.    –בבית העשוי לאוצר  

היזק בא לו ממילא, משא"כ כאן דההיזק נעשה מתבואתו דהוה  בהמת חבירו ונאבדה הבהמה דפטור מדיני אדם, דשם ה 
 סמ"ע:  –כידו והזיק בגיריה דיליה 

 Dסעיף ד

 אין השוכר רשאי להשכיר 
אין השוכר בהמה או מטלטלים רשאי להשכיר לאחר; ואם השכיר לאחר, דינו כדין ש"ש    -טור  

 שו"ע.  –בסימן רצ"א סעי' כושנתבאר שמסר לשומר אחר, 
 Eסעיף ה

 
A  סעיף א 

 השוכר מחבירו בהמה או כלים, דינו כשומר שכר, להתחייב בגניבה ואבידה וליפטר מאונסין.  

 

 

B  סעיף ב 

אינו מתחייב בגניבה   וכן  יכולין המשכיר והשוכר לחזור בהם, עד שימשוך או שיעשה אחד מדרכי הקנין. 

ק הבעל שמירתו מעליה מדעת השומר, נתחייב  ואבידה, עד שיעשה אחד מדרכי הקנייה. ויש אומרים שמשסיל

 בשמירתה.  

 

 

C  סעיף ג 

ונפלו   הכותלים  נתקלקלו  הרבה  ימים  ומחמת שעמדה שם  חטה,  ונתן שם  בית משמעון  והזיקו  ראובן שכר 

לשמעון ולשכניו, אם היה ניכר וידוע קלקול הכותלים, והתרו בו לסלק החטה ולא סלקם, פושע הוא וחייב 

 לשלם כל ההיזק.  

 

 

D  סעיף ד 

אין השוכר בהמה או מטלטלים רשאי להשכיר לאחר; ואם השכיר לאחר, דינו כדין ש"ש שמסר לשומר אחר,  

 שנתבאר בסימן רצ"א.  

 

 

E  סעיף ה 

ה מחבירו והשאילה לאחר ומתה כדרכה או נאנסה, כיון שהשני חייב, תחזור לבעלים הראשונים,  השוכר פר

שאין הלה עושה סחורה בפרתו של זה. ואם אמר לשוכר: אם תרצה תשאילנה ויהיה דינך עם השואל ויהיה  

 דיני עמך, אז ישלם השואל לשוכר.  
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 וכר שהשאיל לצד ג' ]סחורה בפרת  חבירו[ ש
לו:טור רמב"ם משנה ב"מ   יוסי דהי איפסקא הלכתא שם בגמ'  וכרבי  השוכר פרה מחבירו והשאילה    -  לה: 

ומתה כדרכה או נאנסה, כיון שהשני  סמ"ע:    –פירוש, אם עבר על ציווי חכמים והשאילה לאחר  לאחר  
לבעלים הראשונים,   עושה חייב תחזור  הלה  זה   שאין  של  בפרתו  פטור    שו"ע.  –  סחורה  דהשוכר  דאע"ג 

 סמ"ע.   – באונסין דמתה כדרכה, מ"מ איך יסחר השוכר וישתכר בפרתו של בעלים.
  שם ]פ"ג סי' ה[  מרא"ש נ"ל שלמדו ב"י.  –שמתה כדרכה  המשכיר יודעואפי' אם   -רשב"א  ב"מ יט:טור נ"י 

והכי מוכח דעת הרי"ף    ב"י וכ"פ הרב המגיד.  –י משום דחשיב שוכר כאלו השאילו בשליחות המשכיר וכו'  טעמא דר"
ורמב"ם שהשמיטו הך דפעמים שבעלי' משלמין כמה פרות לשוכר ומסתמ' כי מתה ברשותו יודע שמתה כדרכו וגם הרא"ש  

התוס' ב"מ שם ד"ה  ל ח"ג וכן עיקר ודלא כשם לא כתב דנ"מ אלא כשאמר יהא דינך עם השואל כו' ע"ש וכ"כ ר"י נ"
 ש"ך.  –תחזור 

 אם תרצה תשאילנה 
ואם אמר לשוכר: אם תרצה תשאילנה ויהיה דינך עם השואל ויהיה דיני עמך,    -  שם ]פ"ג סי' ה[רא"ש  

קמ"ל בזה, דלא אמרינן דכונתו היתה בזה במה דיהיה דינך עם השואל יהיה  שו"ע. –אז ישלם השואל לשוכר 

סמ"ע: והשוכר פטור לשלם למשכיר כיון שמתה כדרכו כשידוע   –מך שתצטרך לחזור ליתן לי מה שתקבל ממנו  דיני ע
 ש"ך.  –בעדים או ישבע שמתה כדרכה 

והוא הדין אם השאילו השוכר להמשכיר    - ר' ירוחם    שם פ"ג סי' הרא"ש    שם לה: ד"ה כיצדרש"י    שםגמ'  
ולהעמיד לו אחרת כל ימי השכירו' כשא"ל יהא דינך  שלם לוחייב המשכיר ל  ומתה כדרכה אצל המשכירעצמו 

עם השואל כו' ובין ששאל ממנו כמה פעמים ושכר ממנו כמה פעמים הדין כן כגון שהשכיר' לו לק' יום וחזר ושאלה ממנו  
ד לו א'  לצ' יום וחזר והשכירה לו לפ' יום וחזר ושאלה ממנו לע' יום ומתה כדרכה משלם פרה א' לשוכר ומחויב להעמי

 :ש"ך –לעשות בה ך' יום 

 שומר חינם שמסר לשומר שכר
דווקא לשוכר ושואל דבזה דוקא פליג ר' יוסי לומר איך הלה עושה סחורה כו', אבל    –ח"ג סי' קמ"ח    תשובת שבות יעקב

שהוא נותן מכיסו שכר לשומר שכר לשמור שמירה מעולה יותר כדין שומר    בשומר חנם שמסר לשומר שכר

, ובזה בודאי מקנה לו הפרה  מיקרי עושה סחורה בממון של עצמוים שמירתו, גם ר' יוסי מודה, וזה  שכר דאל

 פת"ש.  –והיא שלו, ומה"ט פליג ר' יוחנן שם דף ל"ז ]ע"א[ דאמר מודה רבי יוסי בראשונה כו'. 
שומר שכר כי    שכתבו וז"ל, ומיהו שומר חנם שמסר כו',    ב"ק דף י"א ע"ב בד"ה לא מיבעיא   פת"ש הקשה מתוס'

כדאמרינן בהמפקיד דהלכה כר' יוסי דאמר אין הלה עושה סחורה בפרתו של חבירו, עכ"ל.   משלם משלם לבעלים,

 , והלכה כרבי יוסי, וכ"כ בשיטה מקובצת שם ]ד"ה לא מיבעיא[.  הרי להדיא דגם בכה"ג פליגי רבנן ורבי יוסי

כץ   .א ממהר"י  מקובצת  אם    -שיטה  שכר,  בענין  להשומר  שנתן  השכר  חנם  להשומר  לשלם  צריכין  הבעלים 

דשומר    הבעלים לא משלמי לשומר חנם השכר שנתן לשומר שכר, אף על גב דעלייה לשמירתו

שכר שומר טפי דחייב בגניבה ואבידה, אפ"ה פטורין הבעלים, ולא דמי ליורד לתוך שדה חבירו דנותן לו דמי הוצאה, 
, אבל הכא לא עלייה לשמירה בעבור הבעלים כי אם בשביל עצמו שהיה לו טורח לשומרו,  דהתם תקנתו דבעל שדה עביד

 :פת"ש -וע"כ פטורין הבעלים ]משמע דאפילו אם נגנב מהשומר שכר דמרויחין הבעלים ממון על ידו, אפ"ה פטורין[, 
שהשכר שנוטל שומר שני משומר ראשון, בעל הבהמות    -שטמ"ק ממה"ר מאיר מסרקסטה   .ב

כיון דעלייה לשמירתן, וזימנין דמרויח איהו בהכי, דאם ידוע שנגנבו או אבדו משלם אותם לבעל הבית,    אותו,נותן  

שאין הלה עושה סחורה בבהמותיו של חבירו כו' ]משמע דר"ל דאף שלא נגנב או נאבד אצל השומר שכר, ג"כ חייב בעל  
מע דאף בלא נאבד או נגנב אצל השומר שכר ג"כ חייבים  הבית לשלם השכר[ וכמאן דאוגריה ברשות דמי, וצ"ע, עכ"ל. ומש

הבעלים לשלם השכר, והקשה בדברי חיים דזה ודאי צ"ע כיון דלא השביח לו רק עלייה לשמירה, ולא עדיף ממבריח ארי  

 :פת"ש -כמבואר מדברי השיטה מקובצת עצמו בב"מ דף צ"ג ]ע"ב ד"ה דהדר וד"ה וז"ל[ כו', 

 Fסעיף ו 

 שוכר שהשבית את הבהמה ]שבת בבהמה[ 
  -  ב"ק פ"ה פ"ובשם חכמי צרפת מרדכי    גיטין מב: ד"ה ושורתוס'    "מ פ"ח סי' דטור בשם רא"ש ב .א

  -שלא מחמת מלאכה  טור    - כגון ששינה  השוכר פרה מחבירו ונולדה בה מכה בפשיעת השוכר  
, ואין שבת בבהמה, לפיכך אם מתבטלת  כיון שסופה להתרפאות מאותה מכה לא הוי אלא שבתהוא פטור מלשלם,  

  שמ סעי' ג, שרבינו הטור סתם דבריו בסי'    שו"ע בי"א וכ"פ רמ"א   –כמה ימים פטור, כיון שסופה להתרפאות  

ב"י. דג' דברים צער שבת ובושת דחייבים בחבלת אדם אין מחייבין בבהמה, כי אם ברביעי שהוא    -כדברי חכמי צרפת.  
 סמ"ע: –נזק  

 
F סעיף ו 

וכר שלא מחמת מלאכה, יש אומרים שהוא פטור מלשלם,  השוכר פרה מחבירו ונולדה בה מכה בפשיעת הש

כיון שסופה להתרפאות מאותה מכה לא הוי אלא שבת, ואין שבת בבהמה, לפיכך אם מתבטלת כמה ימים פטור,  

 )והסברא הראשונה נראה עיקר(.   כיון שסופה להתרפאות. ויש מחייבים.
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דדוקא באדם  שו"ע    –מחייבים    -בשם יש אומרים    גיטין מב: ד"ה ושורתוס'    פ"ח סי' ד  ב"מטור רא"ש   .ב

לא מחשבינן מכה שסופה להתרפאות אלא שבת, לפי שאינו עומד למכור הלכך לא אפחת ליה מכספיה, אבל בהמה שכל 
וכ"פ סמ"ע ע"ש   טור:  - שעה עומדת למכור, ואם בא למוכרה ודאי תשוה פחות מחמת מכה זו, חשיב נזק וחייב, ע"כ  

 שיישב הסתירה בטור מסי' שמ'. 

 Gסעיף ז 

 להשכיר פרה שעבדה בלילה
אין אדם רשאי לדוש בפרתו ערבית    -רמב"ם    שם סי' ג רא"ש    שם נב:רי"ף    פ"ח ה"בטור תוספתא ב"מ  

 שו"ע.  –ולהשכירה שחרית 

 
G  סעיף ז 

 אין אדם רשאי לדוש בפרתו ערבית ולהשכירה שחרית. 
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 | העומס המותר לבהמה שכורה   שוכר סימן שח
 Aסעיף א

 שכרה לאיש לא ירכיב אשה/גוי
לרכוב עליה אשה, ירכיב   השוכר בהמה לרכוב עליה איש, לא ירכיב עליה אשה  -  עט:רמב"ם ברייתא ב"מ  

 שו"ע. –עליה איש 
 רמ"א.  – והוא הדין לעובד כוכבים  -מרדכי ב"מ שנח ד"מ 

דוקא לכתחלה, אבל אם עבר והרכיב עליה    -מ  מגיד בשם רשב"א ד"  שם מט:נימוקי יוסף   .א
 רמ"א בי"א. –אינו חייב לשלם , אף על פי שניזוקה הבהמה, אשה

רמ"א    –חולקין    -טור בשם רא"ש בתשובה ד"מ תשובות מייימוניות מגיד לדעת רמב"ם   .ב
 בי"א. 

המנהג  ולכולי עלמא אם מנהג המקום להתייקר ברכיבת הנשים, צריך להוסיף לו כפי    -רשב"א ד"מ  
 רמ"א.  –

 Bסעיף ב

 שכרה לרכיבת אשה 
 שו"ע.  –שכרה לרכוב עליה אשה, מרכיב עליה כל אשה, בין גדולה בין קטנה   - עט:ברייתא ב"מ 

 שו"ע. –ואפי' מעוברת ומניקה  - שם כדמפרש ליה רב פפא לברייתא 
 ב"י.   –אפי' עם הולד היונק  - שם ד"ה השתא רש"י 

 Cסעיף ג 

 המטען המותר בחמור 
השוכר את החמור לרכוב עליה, יש לו להניח עליה כסותו ולגינו    -  ונתבארה בגמ' שםמב"ם ברייתא  ר

לפי שאין דרך השוכר לחזור בכל מלון ומלון לקנות מזונות. יתר על זה, הרי מעכב עליו ומזונותיו של אותו הדרך,  

ו היום, יתר על זה  וכן יש לבעל החמור להניח עליה שעורים ותבן ומזונות של אותבעל החמור.  
אם אין שם מאין יקנה, מניח עליו    לפיכך  מפני שאפשר לו לקנות בכל מלון ומלון;השוכר מעכב עליו,  

 שו"ע.  –מזונותיו ומזונות בהמתו של כל אותה הדרך 

 מנהג המדינה
וכל אלו הדברים בשוכר סתם, ובמקום שאין מנהג ידוע; אבל במקום שיש    -  פג. הרב המגיד ב"מ  

 הרב המגיד.  –זה פשוט שהכל הולד אחר המנהג בכיוצא בזה שו"ע.  –מנהג, הכל לפי מנהג 
 Dסעיף ד

 
A  סעיף א 

)והוא הדין לעובד כוכבים( )מרדכי פרק האומנין(. מיהו יש    השוכר בהמה לרכוב עליה איש, לא ירכיב עליה אשה.
אומרים דוקא לכתחלה, אבל אם עבר והרכיב עליה אשה, אף על פי שניזוקה הבהמה, אינו חייב לשלם )המגיד פ"ד  

שכירות בשם הרשב"א(. ויש חולקין )שם לדעת הרמב"ם(. ולכולי עלמא אם מנהג המקום להתייקר ברכיבת הנשים, צריך  ד

 לרכוב עליה אשה, ירכיב עליה איש.   להוסיף לו כפי המנהג )המגיד הנזכר לעיל(,

 

 

B  סעיף ב 

 לרכוב עליה אשה, מרכיב עליה כל אשה, בין גדולה בין קטנה, ואפי' מעוברת ומניקה.  שכרה 

 

 

C  סעיף ג 

השוכר את החמור לרכוב עליה, יש לו להניח עליה כסותו ולגינו ומזונותיו של אותו הדרך, לפי שאין דרך  

ר. וכן יש לבעל החמור  השוכר לחזור בכל מלון ומלון לקנות מזונות. יתר על זה, הרי מעכב עליו בעל החמו

להניח עליה שעורים ותבן ומזונות של אותו היום, יתר על זה השוכר מעכב עליו, מפני שאפשר לו לקנות בכל 

מלון ומלון; לפיכך אם אין שם מאין יקנה, מניח עליו מזונותיו ומזונות בהמתו של כל אותה הדרך. וכל אלו 

 בל במקום שיש מנהג, הכל לפי מנהג.  הדברים בשוכר סתם, ובמקום שאין מנהג ידוע; א 

 

 

D  סעיף ד 

השוכר את הבהמה להביא עליה ק"ק ליטרין של חטים, והביא ק"ק ליטרין של שעורים, ומתה, חייב, מפני  

שהנפח קשה למשוי, והשעורים יש להם נפח. וכן אם שכרה להביא תבואה, והביא במשקלה תבן; אבל אם  

 שקלן חטים, ומתה, פטור; וכן כל כיוצא בזה. שכרה להביא עליה שעורים, והביא במ
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 שכרה לחיטים והטעין שעורים
וגמ'   במשנה  מפורש  פ.רמב"ם  כוותיה שם  וקיי"ל  להביא    -  אליבא דרבא  עליה ק"ק  השוכר את הבהמה 

מפני שהנפח קשה למשוי, והשעורים  ליטרין של חטים, והביא ק"ק ליטרין של שעורים, ומתה, חייב,  

וכן אם שכרה להביא תבואה, והביא במשקלה תבן; אבל אם שכרה להביא עליה    יש להם נפח.
 שו"ע.   –וכן כל כיוצא בזה שעורים, והביא במשקלן חטים, ומתה, פטור; 

 Eסעיף ה

 הוסיף על משקל המשא שסוכם
והוסיף על משאו, אם   -טור בשם רמב"ם   . א ידוע,  השוכר את הבהמה לשאת עליה משקל 

הוסיף חלק משלשים על השיעור שפסק עמו ומתה, חייב; פחות מכאן, פטור אבל נותן הוא  
יון שהוסיף  שאע"פ שדרך הבהמה לשאת יותר ממה שהטעינה זה, כ(.  סי' של"ה ס"א )ע"ל  שו"ע.    –שכר התוספת  

 הרב המגיד.  -חלק משלושים על המשקל ששכרה, 

שאמנם אסור להוסיף על מה שסוכם אך אין לחייבו כיוון שלא הוסיף מעבר למה שיכולה ב"י.    -חולק    -רמב"ן   .ב

 לשאת. 
 היכא דאמר ליה משכיר שמשכירו לחצי לתך, אם הוסיף על כך חייב,  -ב"י בשם תלמידי רשב"א  

אבל אם אמר השוכר השכר לי להביא עליו חצי לתך, יודע שחמורו חלוש,    דמוכחא מילתא שזה היה 
עכ"ל. ודברי טעם הם ודברי הרא"ש בתשובה    והשכירו לו סתם, אפשר שאם הוסיף על כדי משאו פטור,

 ב"י.  –מסכימים לזה, וכן דברי הרמב"ם יכולים להתפרש על דרך זה 
 Fסעיף ו 

 לא סיכמו על משקל המטען
שכר סתם, אינו נושא אלא משקל הידוע במדינה לאותה בהמה. ואם    -  פ.מב"מ    טור בשם רמב"ם 

או   ומתה  ואחד,  שלשים  עליה  וטען  שלשים  לשאת  שדרכה  כגון  משלשים,  חלק  הוסיף 
ידוע לקצת בהמות, הרמב"ם לא כתבו לפי שכל שו"ע.    –נשברה, חייב   פ.[ כתבו שם שיעור  אע"פ שבגמ' ]ב"מ 

 הרב המגיד.  –הוא  הארצות אינן שוות, ופשוט 
 Gסעיף ז 

 העמיס על סבל יותר ממשאו
הכתף שהוסיף על משאו קב אחד והוזק במשא זה חייב    -כטעמא דרב אשי שם    שם פ:רמב"ם טור ברייתא  

שו"ע.    –  שאע"פ שהוא בן דעת והרי הוא מרגיש בכובד המשא יעלה על לבו שמא מחמת חוליו הוא זה הכובדבנזקיו,  
 הרב המגיד. –מיירי  ובהוסיף בלא ידעתו  

 טור ב"י.  –אבל ד' דברים לא חייב אלא היכא דאזקיה בידים  -רמ"ה 

 לקח חמורו של חבירו שלא מדעתו
שלא מדעתו ועושה מלאכתו, וכוונתו ליתן לו שכרו, הוי  הלוקח חמורו של חבירו    -תרומת הדשן  

 רמ"א.  –והוי גזלן.  כשואל שלא מדעת
ואומרים שבעל החמור    ואם החמור עומד לשכור, לא הוי גזלן. ומיהו אם מיחו בו בני ביתו  -תרומת הדשן  

 רמ"א.  –הוי כשלא מדעת והוי גזלן. צריך לחמורו, 

 
E  סעיף ה 

השוכר את הבהמה לשאת עליה משקל ידוע, והוסיף על משאו, אם הוסיף חלק משלשים על השיעור שפסק  

 )וע"ל סי' של"ה ס"א(.   עמו ומתה, חייב; פחות מכאן, פטור אבל נותן הוא שכר התוספת 

 

 

F סעיף ו 

הידוע במדינה לאותה בהמה. ואם הוסיף חלק משלשים, כגון שדרכה לשאת    שכר סתם, אינו נושא אלא משקל

 שלשים וטען עליה שלשים ואחד, ומתה או נשברה, חייב.  

 

 

G  סעיף ז 

שהוא בן דעת והרי הוא מרגיש בכובד  הכתף שהוסיף על משאו קב אחד והוזק במשא זה, חייב בנזקיו, שאע"פ  

הגה: הלוקח חמורו של חבירו שלא מדעתו ועושה מלאכתו,   המשא, יעלה על לבו שמא מחמת חוליו הוא זה הכובד.
וכוונתו ליתן לו שכרו, הוי כשואל שלא מדעת והוי גזלן. ואם החמור עומד לשכור, לא הוי גזלן. ומיהו אם מיחו בו בני  

החמור צריך לחמורו, הוי כשלא מדעת והוי גזלן. ואם לקחו להציל את שלו, ורוצה ליתן לבעל החמור ביתו ואומרים שבעל  
הפסדו, לא הוי גזלן, דתנאי בית דין הוא )ת"ה סימן שט"ז(, כדלעיל סימן רס"ד סעיף ה'. ועיין לקמן סי' שס"ג סעיף  

 ה' מדינים אלו. 
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, דתנאי בית  לו, ורוצה ליתן לבעל החמור הפסדו, לא הוי גזלןואם לקחו להציל את ש  - תרומת הדשן   

 מדינים אלו.  סימן רס"ד סעיף ה'. ועיין לקמן ברמ"א סי' שס"ג סעיף ה' כדלעיל  רמ"א. –דין הוא 
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 | שכרה למקום מסויים ושינה למקום אחר   שוכר סימן שט
 Bב Aסעיף א

 

 להוליכה בבקעה והוליכה בהר ולהיפך
השוכר את החמור להוליכה בהר, והוליכה בבקעה; אם הוחלקה, פטור, אף על    -  עח.רמב"ם משנה  

ורישא דקאמר השוכר את החמור וכו' אפי' בזו  שו"ע.    –פי שעבר על דעת הבעלים. ואם הוחמה, חייב  

על  ה, אוקמיה לר' יוחנן לרישא כר' מאיר דאמר כל המעביר  י' מילין וכו' ומתה חייב, ולא כמפליג בין הוחמה והוחלק
דעתו של בעל הבית נקרא גזלן וחייב באונסין ולא קי"ל כוותיה וכו' אפשר שר' יוחנן חולק על האוקימתו' האחרות שם  

 הרב המגיד. –  ולומר דלרבנן כ"ז שאין פשיעתו ניכרת פטור דאי לא לא הוי מוקי לה דלא כהלכתא
שהחלקות יותר בהר מבקעה. שכרה להוליכה בבקעה והוליכה בהר; אם הוחלקה, חייב,    -   םשרמב"ם משנה  

ואם הוחמה מחמת    שבבקעה חמימות יותר מבהר, מפני הרוח שמנשבת בראש ההרים.ואם הוחמה, פטור,  
 שו"ע.  –וכן כל כיוצא בזה המעלה, חייב; 

שכרה להוליכה למקום אחד, והוליכה למקום  ן אם  וכ  חייב.  ונתייגעה ומתה,שינה מהר לבקעה ומבקעה להר    -טור  

 רמ"א.   – וכן כל כיוצא בזה ואויר הדרך משונה מבמקום אחר, חייב;  אחר,
 Cסעיף ג 

 אימץ את הבהמה כנגד הסיכום
והלך השוכר עליה   השכיר בהמתו לילך בה למקום פלוני ולהחזירה למחר,  -טור בשם רא"ש בתשובה  

ו ההוא  ביום,  למקום  בו  אחד,החזירה  ביום  והביאה  הוליכה  אשר  על  העיר  לזקני  המשכיר  ואמרו    ונתרעם 
  –   השוכר כיון שפשע בה ומתה לסוף ח' ימים חייב    וכן עשה,למשכיר לקבלה ולהשתדל ברפואתה,  

ביום אחד זה שהתנה שיחזירה למחר מכיר כח בהמתו שאין בה כל כך שאע"פ שיש בהמות שהולכות וחוזרות    שו"ע.

 רא"ש שם.  – כח לילך ולחזור ביום אחד וזה ששינה פשע

ואם רכב עליה לא להשקותה  והאכילה כדרך שהיה רגיל להאכילה    וישבע שלא פשע בה במאכל  -  שםרא"ש  
 ב"י הרב המגיד.  –ה מאחר שהיתה בחזקת חול אלא לצרכו הוי פשיעה

 
A  סעיף א 

בקעה; אם הוחלקה, פטור, אף על פי שעבר על דעת הבעלים. ואם השוכר את החמור להוליכה בהר, והוליכה ב

 הוחמה, חייב.  

 סעיף ב 

יותר בהר מבקעה. ואם הוחמה,   פטור,  שכרה להוליכה בבקעה והוליכה בהר; אם הוחלקה, חייב, שהחלקות 

שבבקעה חמימות יותר מבהר, מפני הרוח שמנשבת בראש ההרים. ואם הוחמה מחמת המעלה, חייב; וכן כל  

הגה: שינה מהר לבקעה ומבקעה להר ונתייגעה ומתה, חייב. וכן אם שכרה להוליכה למקום אחד, והוליכה    כיוצא בזה.
 בזה )טור(.  למקום אחר, ואויר הדרך משונה מבמקום אחר, חייב; וכן כל כיוצא 

 סעיף ג 

לילך בה למקום פלוני ולהחזירה למחר, והלך השוכר עליה למקום ההוא והחזירה בו ביום,  השכיר בהמתו 

ונתרעם המשכיר לזקני העיר על אשר הוליכה והביאה ביום אחד, ואמרו למשכיר לקבלה ולהשתדל ברפואתה,  

גה: השוכר את החמור ונעשה פסח בדרך, ולא חש  ה  וכן עשה, ומתה לסוף ח' ימים, חייב השוכר כיון שפשע בה. 
לכך והניח עליו משוי ונתקלקל, הוי פשיעה, דלא ה"ל להניח עליו משוי. אבל אם היה נחוץ לדרכו ולא היה אפשר לשכור  

 חמור אחר, לא הוי פשיעה, ופטור )הרא"ש כלל צ"ב סי' א'(.  

 סעיף ד 

ן, והוא הכלי שחורש בו, הרי השוכר פטור ודין בעל  השוכר את הפרה לחרוש בהר, וחרש בבקעה ונשבר הקנק

הפרה עם האומנין שחרשו. וכן אם לא שינה על דעת הבעלים, ונשבר הקנקן, דין בעל הפרה עם האומנים. 

הגה: וי"א דאם    שכרה לחרוש בבקעה, וחרשה בהר ונשבר הקנקן, השוכר חייב ודינו של שוכר עם האומנים.
ושינה, והמשכיר צריך ליתן להן שכרן )טור בשם  האומנים הם שכורין מן המשכי  ר הרי הם פטורין מן השוכר, הואיל 

ומהו דין האומנים ששברו בעת חרישה שמשלמים; מי משלם, זה האוחז את הכלי בעת החרישה. ואם   הרא"ש(. 

 היתה השדה מעלות מעלות, שניהם חייבים בדמי הקנקן, המנהיג אותה במלמד והאוחז את הכלי. 

 סעיף ה 

 שכרה לדוש בקטנית, ודש בתבואה, והוחלקה, פטור. בתבואה, ודש בקטנית, חייב, שהקטנית מחלקת.

B  
C  



 דיינות 
 ידין' 'ידין הסמכה לקבלת הכשרת
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 המה שהתקלקלה בדרך ב
השוכר את החמור ונעשה פסח בדרך, ולא חש לכך והניח עליו משוי ונתקלקל,    -ד"מ  בתשובה    רא"ש

ולא היה אפשר לשכור חמור אחר, לא הוי    אבל אם היה נחוץ לדרכודלא ה"ל להניח עליו משוי.  הוי פשיעה,  

 רמ"א.   –פטור פשיעה, ו
 Dסעיף ד

 רש בהר ונשברה המחרישה[אחריות האומן כשהשוכר שינה ]ח
 והוא הכלי שחורש בו,השוכר את הפרה לחרוש בהר, וחרש בבקעה ונשבר הקנקן,  -  פ.רמב"ם משנה שם  

 שו"ע.  –הרי השוכר פטור 
ודין בעל הפרה עם האומנין    -  היכא דלא שני מאן משלם וכו' ובודאי לבעל הפרה משלמין שהכלי שלו  שם[]  רמב"ם מגמ'

 – ינה על דעת הבעלים, ונשבר הקנקן, דין בעל הפרה עם האומנים  שחרשו. וכן אם לא ש
 שו"ע. 

שכרה לחרוש בבקעה, וחרשה בהר ונשבר הקנקן, השוכר חייב ודינו של   -  שםרמב"ם משנה   .א
שהרי מבואר בגמ' דכל זמן שהשוכר לא שינה מדעת בעל הפרה האומנין משלמין    שו"ע.  –שוכר עם האומנים  

לח  ששכרה  אע"פ  הפרה  ופירש לבעל  משלמים  והם  האומנין  עם  דינו  השוכר  ששינה  שאע"פ  ג"כ  וממילא  בהר  רוש 
 הרב המגיד. –  פירש"י שם ד"ה והיכא כשהאומנין שכירים וכן 

אם האומנים הם שכורין מן המשכיר הרי הם פטורין מן    -  ב"מ פ"ו סי' יגטור בשם רא"ש   .ב
 רמ"א בי"א. –והמשכיר צריך ליתן להן שכרן הואיל ושינה,   השוכר,

ומהו דין האומנים ששברו בעת חרישה    -  כרב ששת בריה דרב אידי שם דאיפסק' הלכתא כוותיה   שםרמב"ם מגמ'  
שמשלמים; מי משלם, זה האוחז את הכלי בעת החרישה. ואם היתה השדה מעלות מעלות,  

 שו"ע.   –חז את הכלי שניהם חייבים בדמי הקנקן, המנהיג אותה במלמד והאו
 Eסעיף ה

 לדוש בקטנית, ודש בתבואה והוחלקה 
שכרה לדוש בקטנית, ודש בתבואה, והוחלקה, פטור. בתבואה, ודש בקטנית,    -   פ.רמב"ם משנה שם 

 שו"ע.  –חייב, שהקטנית מחלקת 

 
D  
E  



 דיינות 
 ידין' 'ידין הסמכה לקבלת הכשרת
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 | תקלה במושכר   שוכר סימן שי 
 Aסעיף א

 כשעדיין ראויה למלאה בדוחק 
 השוכר את הבהמה וחלתה  -בשם ר"ח    שם ד"ה אםתוס'    עח.:רמב"ם מגיד משנה וברייתא וגמ' ב"מ  

או נשתטית או נלקחה לעבודת המלך אעפ"י שאין סופה לחזור  טור רמ"א,    –ועדיין ראוי למלאכה  
ר' חננאל   – בה לא היו מחפשין אחריה וכו' היינו אם פגעו בה דרך הליכתה ואילו לא פגעו אם נלקחה דרך הליכה 

דא"ל מזלך גרם שאלו  שו"ע.    –הרי המשכיר אומר לשוכר הרי שלך לפניך, ונותן לו שכרו משלם  

כיון שיכול להשתמש בה ע"י הדחק נותן לו שכרו וכן באנגריא שאינ' חוזרת אחר שם.    תוס'   - היתה בבית לא היתה ניטלת  
 הרב המגיד. –  לשוכר מזלך גרם שבדרך הליכת' ניטלה א"ל משכיר

 כשיש חשש קלקול לבהמה או למטען
רי"ף הונא שם  עט.  מגמ' שם  שם מט.  רמב"ם  וכדמוקי לה רבה בר רב  קאי אחלתה    בד"א  -  משמיה דר"ש בן אלעזר 

, כששכרה לשאת עליה משאוי שאיפשר סמ"ע:  – ונשתטית הנ"ל, ולא קאי אנלקחה לעבודת המלך, וק"ל  
וכיוצא בהם  אבל אם שכרה לרכוב עליה או לשאת עליה כלי זכוכית    להשליכה בלא הקפדה

פירוש, ומשום הכי ליכא למיחש, דאע"פ שנפלה בהמה תחת משאה אין קפידא בכך, שלא )ת(תקלקל בזה המשוי, אלא  
שכרה לרכוב עליה שיש לחוש שמא תפול בהיותו על הגשר הוספת טירחא ושהיה יש בדבר לחזור ולהטעינה, משא"כ כש 

ויפול למים או באחד מהפחתים, או שהמשוי ששכרו לצרכו הן כלי זכוכית והדומה לו שיתקלקלו כשיפלו מע"ג בהמה, 

 שו"ע. -חייב להעמיד לו בהמה אחרת;  סמ"ע,   –משום הכי חייב להעמיד לו בהמה אחרת 
יחזיר    -   שםרמב"ם   .א לא העמיד  בה  ואם  כמה שהלך  על שכר  עמו  ויחשוב   שו"ע.   - השכר 

דהרמב"ם ס"ל דכל שלא מת אף ששכרו לרכוב ואמר חמור זה, אין החמור משועבד לו לשכור או לקנות אחר בדמיו, ע"ש.  
 הרב המגיד.  –

שכרו לרכיבה או לנושא זכוכית והתליע או נשתטה הדין כאילו מתה    - הרב המגיד מטור   .ב
בהמה כתב אחר זה ]סעיף ב'[ דאפילו אם ירצה המשכיר להחזיר לו השכר יכול השוכר . ובמתה ה סמ"ע  –הבהמה  

לומר אינני חפץ בשכרי כי אם בבהמה, והוי דינו דאם שכרו לבהמה סתם ונתיקרו בשכירות מתחייב המשכיר להוסיף  
אחרת מוכרין את זו  כמה וכמה מביתו להעמיד לו בהמה אחרת, ואם א"ל חמור זה ויש בדמיה לקנות או לשכור בהמה  

 סמ"ע.  -וקונין או שוכרין לו אחרת, ע"ש.

 חמור 'סתם' ומתה/נשברה ]אין ראויה אף בדוחק[ 
אם אמר לו:    בין ששכרה לשאת בין ששכרה לרכוב,מתה הבהמה או נשברה,    -  שם עח.   רמב"ם ממשנה .א

מכור  חייב להעמיד לו בהמה אחרת; ואם לא העמיד, יש לשוכר ל   אני משכיר לך,  חמור סתם
ואם אין בדמים ליקח בהמה אחרת שוכר בדמים בהמה אחרת עד שיגיע  וליקח בה בהמה אחרת,    הבהמה

   הרב המגיד. –  דלא נשתעבד לו מביתו אלא נבלת חמור זה ועורו משועבדין לזה שו"ע.  –למקום שפסק עמו 

יון שמת אין כאן  , אין כאן אלא מי שפרע וכלו  במאי נתחייבדוקא שהקנה לו בקנין, דאל"כ    - ראב"ד   .ב

 מי שפרע.  

להעמיד לו חמור עד אותו    נכסי המשכירבמשיכת החמור נשתעבדו    -]ב"מ פ"ו סימן י'[  רא"ש .ג
, עכ"ל. ולהרמב"ם משמע דאין נכסיו משועבדין לו כי אם בהמה זו אפילו בהשכיר לו בהמה סתם. ופסק בהא המקום

י הרי"ף[ והרשב"א ]הובא בשיטמ"ק שם ע"ח ע"א מד"ה  מדפ  דהרי"ף ]שם מ"ט ע"א כהרא"ש דאין צריך קנין, משום  
הרי"ף   על  הר"י מלוניל  ]פירוש  יונתן  ורבינו  לו[  יש, אומר  אם  כוותיה    שם ד"ה  והטור ס"ל  כולם במ"מ שם[  והובאו 

 סמ"ע: –דהרא"ש 

 Bסעיף ב

 
A  סעיף א 

י שאין סופה  או נשתטית, או נלקחה לעבודת המלך אעפ"  )ועדיין ראוי למלאכה( )טור(,  השוכר את הבהמה וחלתה

בד"א,   לו שכרו משלם.  ונותן  לפניך,  הרי שלך  אומר לשוכר:  הליכה הרי המשכיר  דרך  נלקחה  אם  לחזור, 

כששכרה לשאת עליה משאוי שאיפשר להשליכה בלא הקפדה; אבל אם שכרה לרכוב עליה או לשאת עליה  

השכר ויחשוב עמו על שכר  כלי זכוכית וכיוצא בהם, חייב להעמיד לו בהמה אחרת; ואם לא העמיד, יחזיר  

כמה שהלך בה. מתה הבהמה או נשברה, בין ששכרה לשאת בין ששכרה לרכוב, אם אמר לו: חמור סתם אני  

משכיר לך, חייב להעמיד לו בהמה אחרת; ואם לא העמיד, יש לשוכר למכור הבהמה וליקח בה בהמה אחרת,  

 שיגיע למקום שפסק עמו.   ואם אין בדמים ליקח בהמה אחרת, שוכר בדמים בהמה אחרת עד

 

 

B  סעיף ב 

א"ל: חמור זה אני שוכר לך, אם שכרה לרכוב עליה או לכלי זכוכית, ומתה בחצי הדרך, אם יש בדמיה ליקח 

בהמה אחרת, יקח; ואם אין בדמיה ליקח, שוכר אפי' בדמי כולה, עד שיגיע למקום שפסק עמו; ואם אין בדמיה  

של חצי הדרך, ואין לו עליו אלא תרעומת. ואם שכרה למשא, הואיל ואמר    לא ליקח ולא לשכור, נותן לו שכרו
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 חמור 'זה' לרכיבה/כלי זכוכית
אם יש    בחצי הדרך,, ומתה  או לכלי זכוכיתאם שכרה לרכוב עליה    ל: חמור זה אני שוכר לך,א"  -.  שם עטרמב"ם גמ'  

עד שיגיע למקום שפסק  אם אין בדמיה ליקח, שוכר אפי' בדמי כולה,  בדמיה ליקח בהמה אחרת, יקח; ו

  . ואין לו עליו אלא תרעומתואם אין בדמיה לא ליקח ולא לשכור, נותן לו שכרו של חצי הדרך,  עמו;  
 שו"ע.  –

 חמור 'זה' למשא
הואיל ואמר ליה: חמור זה, ומת בחצי הדרך, אינו חייב להעמיד לו אחרת, ואם שכרה למשא,    -  משםרמב"ם   . א

ועי' בסמ"ע כיצד יישב דעת הרמב"ם לחלק שו"ע.    –נותן לו שכרו של חצי הדרך ומניח לו נבלתו  אלא  

 בין משא לרכיבה.

  שאין הפרש בין רכיבה למשא שכרו למשא דינו כשכרו לרכיבה  אפילו    -  ב"מ פ"ו סי' יראב"ד רא"ש   .ב
ובאמת אי אפשר ליישב סברת הרמב"ם לפי גירס' ספרי הגמ' שלנו שכתוב בהן השוכר את החמור   רמ"א בי"א.  –

הרב המגיד. אך בב"י כתב גירסת ספרי הגמ' שבידינו כתוב בהן השוכר חמור   – ומת לו בחצי הדרך ואין שם לרכוב וכו'  
ורמב"ם, וגירסת הספרים שאין כתוב בהן לרכוב אינה קושי' על דברי הרמב"ם וכו'.  רי"ף שם מט.    וב והיא גירסתלרכ

 ותמה בזה על מגיד וכו'.  
הא דאמרינן דנותן לו שכרו מחצי הדרך, היינו שיכול    -והביאו ב"י    בתירוצא בתרא שם עט. ד"ה אילו  טור תוס'

אבל בלאו הכי אינו נותן לו כלום  ור אחר עד מקום שרוצה לילך,  או שיכול לשכור חמלמכור סחורתו שם  
. קאי אכל מקום שנזכר בדינים הללו שמשלם לו שכר על מה שהביאו לכאן,  רמ"א  –, דהא לא מהני ליה מידי  משכרו

וקאמר דהיינו דוקא שנהנה השוכר על מה שהביאו עד כאן, והיינו כשיכול למכור סחורתו גם כאן במעט ריוח. ואף על פי  
שאם הוליכו למקום מבוקשתו היה לו ריוח יותר, עכ"פ מיקרי זה הנאה, וכיון דהמשכיר לא פשע ונאנס במיתת הבהמה 

 '[ ע"ש:  טור ]סעיף ב  -צריך לשלם שכירותו דעד הנה לפי ערך, 

 Cסעיף ג 

 תשלום שכירות על עיכוב מחמת אונס
ביום השני גדל הנהר עד   ראובן השכיר בהמתו לשני ימים לילך ולחזור, ובחזרתו  -בתשובה    טור בשם רא"ש

 - הוצרך לעכב יום אחד, אם שכרה לימים פשיטא שצריך ליתן לו שכירות כל יום ויום;  ש
ות משלם ולא כפועל בטל, דניחא ליה דליכחוש חמריה ולא ליכחוש מריה,  לכאורה נראה דצריך ליתן לו שכיר  שו"ע.

בחמר שהשכיר חמורו, ע"ש דכתב דנותן לו כפועל בטל, וכן כתב  בריש סימן ]של"ג[מיהו הכל לפי המשוי, וכמ"ש הטור 
 סמ"ע   –הרא"ש בתשובה סוף כלל צ"ב 

לדוו  עז.מב"מ    טור מרא"ש שם מאן דאגר אגורי  האי  נהרא  מימרא דרבא  ופסק  פלוני    -לא  ואם שכרה למקום 
אם לא   או ששכרה לשני ימים והזכיר המקום שרוצה לילך שם וידוע שהוא מהלך שני ימים ועכבו הנהר  ולחזור,

היה רגיל להתגדל, פסידא דבעל בהמה; ואם היה רגיל להתגדל, והשוכר מכיר ענין הנהר  
פסידא   ידעו,  שניהם  ואם  דשוכר.  פסידא  המשכיר,  הבהמה  ולא  ומזונות  בהמה.  דבעל 

פירוש, מזונות של יום השלישי שנתעכבה הבהמה, במקום שהוא פסידא    שו"ע.  –והשכירות, דין אחד להם  

 טור ]סעיף ג'[ ע"ש - דהמשכיר במה שלא התנה כנ"ל צריך המשכיר ג"כ לשלם להשוכר דמי המזונות של אותו היום, 
 או ששניהם לא ה"ל למידעולהתנות כגון שרגיל להתגדל,    דעכללא דהאי דינא, דכל ששניהן ה"ל למי  -סמ"ע  

בשניהם   להתגדל,  ראוי  שאינו  פסידא דהמשכירכגון  מוטל  הוא  ועליו  השוכר  מיד  שכירות  להוציא  בא  דהוא   ,

להתנות דהמע"ה וידו על התחתונה, וצריכין שיהיה דבר שהשוכר ידע והמשכיר לא ה"ל למידע, דבזה ודאי על השוכר 
בכל ענינים דפועלים ובעל הבית,    ע"ז ע"א[  -בגמ' ]ב"מ ע"ו ע"ב  ת ואם לא התנה הפסיד וצריך לשלם. וכן הוא  ה"ל להתנו

 ע"ש, וכן כל כיוצא בזה: לקמן בסימן של"דדיד פועל שבא להוציא היא על התחתונה, וכמ"ש הטור והמחבר 

 דין 'שבת' בבהמה 
  סימן ש"ז ]סעיף ו'[ סוף    דלעיל,  תירה לכאורה בשו"עקשה ס  –תניינא ]חו"מ[ סימן נ"ו    תשובת נודע ביהודה

שצריך השוכר לשלם, והלא אפילו פשע ועיכב בהמת חבירו   בעיכבו הנהרואיך פסק כאן    פסק דאין שבת בבהמה,

 
  ליה: חמור זה, ומת בחצי הדרך, אינו חייב להעמיד לו אחרת, אלא נותן לו שכרו של חצי הדרך ומניח לו נבלתו. 

דנותן לו שכרו   הגה: ויש חולקין וסבירא להו דאפילו שכרו למשא דינו כשכרו לרכיבה )טור בשם הראב"ד(. והא דאמרינן 
מחצי הדרך, היינו שיכול למכור סחורתו שם או שיכול לשכור חמור אחר עד מקום שרוצה לילך, אבל בלאו הכי אינו נותן  

 לו כלום משכרו, דהא לא מהני ליה מידי )טור(.  

 

 

C  סעיף ג 

כב יום אחד, אם  ראובן השכיר בהמתו לשני ימים לילך ולחזור, ובחזרתו ביום השני גדל הנהר עד שהוצרך לע

שכרה לימים פשיטא שצריך ליתן לו שכירות כל יום ויום; ואם שכרה למקום פלוני ולחזור, או ששכרה לשני  

ימים והזכיר המקום שרוצה לילך שם וידוע שהוא מהלך שני ימים ועכבו הנהר, אם לא היה רגיל להתגדל,  

הנהר ולא המשכיר, פסידא דשוכר. ואם שניהם פסידא דבעל בהמה; ואם היה רגיל להתגדל, והשוכר מכיר ענין  

 ידעו, פסידא דבעל בהמה. ומזונות הבהמה והשכירות, דין אחד להם.
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יותר והיינו יום השלישי, והרי באותו יום    וי"ל דכאן באמת אינו חייב לשלם רק יום אחדבמזיד פטור.  

רכב עליה, אבל אם עיכבו הנהר ימים הרבה, כל אותן הימים שעמדה הבהמה בטילה חוץ משני ימים הראשונים באמת  

ועוד י"ל דשאני היכא שירד מתחילה בתורת שכירות, אף ששכרה רק למקום  אינו חייב לשלם. 
, כיון  היא מושכרת בידו וחייב לשלם שכירותה  ההוא, מ"מ כל זמן שלא החזירה למרה עדיין

רש"ל ]יש"ש שהוא ידע מרגילות הנהר היה לו להתנות על זה, ואין זה דומה למה שהביא הש"ך בסוף סימן ש"ז בשם  
שאם סגר בהמת חבירו בחדר וביטלה ממלאכה שהוא פטור דאין משלמין בבהמה שבת בלא נזק,    ב"ק פ"ח סי' כ"ב[

ורת שכירות כו'. ואף שהשו"ע שם סעיף )ג'( ]ו'[ מיירי בשוכר ואפ"ה פוטר מטעם שאין שבת בבהמה, דשם לא באה לידו בת
התם מיירי שמחזירה לבעליה אחר כלות השכירות אלא שהוכחשה כחש שסופה להתרפאות וכיון שמחזירה הרי כלתה 

 :פת"ש -שכירותו כו', ע"ש. ונ"ל דהעיקר כתירוץ השני, 
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 | השוכר הספינה וטבעה   שוכר סימן שיא
 Aסעיף א

 חרג מהמטען המותר 
ספינה שהוסיף בה אחד משלשים על משאה    -  כור לספינה וכו' אמר רב פפא ש"מ וכו', ב"מ פ:רמב"ם ברייתא 

 שו"ע.    –וטבעה, חייב לשלם דמיה 
 Bסעיף ב

 ספינה 'זו' ליין 'סתם' 
ר את הספינה וטבעה בחצי הדרך, אם אמר ליה: ספינה  השוכ  -  עט. וגמ' שם עט: רמב"ם ברייתא שם  

, שהרי אף על פי שנתן לו השכר יחזיר כל השכר  ושכרה השוכר להוליך בה יין סתם,זו אני משכיר לך,  

ואוליך בה  יין מכל מקום  ואני אביא  יש בספינה זו  גדולה  לי הספינה עצמה ששכרתי שהקפדה  לו: הבא    –   זה אומר 
 שו"ע. 

או בכל מה    ואם אפשר להוציא הספינה מן המים ולהשכיר ספינה אחרת בדמיו  -ד"מ    הגהות מיימונית

והטיפול על    רמ"א.  –  לענין חמור  לעיל סי' ש"י סעי' ב  צריך להשכיר, כמו שנתבארששייך לספינה,  

 .  ה ואם[ בדין בית שנפל בסי' שיב סעיף יזותוס' ]שם עט. ד"השוכר ועיין במ"ש שם בשם מגיד 

 Cסעיף ג 

 ספינה 'סתם' ליין 'זה' 
ושכרה השוכר להוליך    אני משכיר לך,אמר ליה: ספינה סתם   -תלמידי רשב"א    עט.רמב"ם גמ'   . א

שהרי אומר לו הבא לי היין עצמו ואני  חייב ליתן כל השכר,    אף על פי שלא נתן לו מהשכר כלום,,  יין זהבה  

שאינו דומה המטפל  אבל צריך לנכות כדי הטורח של חצי הדרך,    ספינה מכל מקום ואוליכנו.   אביא לך

דהא    לאו למימרא דמעיקרא אם רצה להחליף יין זה ביין אחר שלא יהא רשאישו"ע.    –בהולכת הספינה ליושב ובטל  

הרב המגיד   –ד' מקום לנוח ונחה  אלא שמצאה כאן קפי  ודאי רשאי שאין בזה קפידא דמה איכפת ליה בין יין זה ליין אחר
 ב"י בשם רמב"ן ורשב"א. 

  רמ"א. –אינו נותן לו אלא שכירות מחצי הדרך  -  ב"מ פ"ו סי' יא טור בשם רא"ש  .ב

 Dסעיף ד

 ספינה 'זו' ליין 'זה'
זו אני משכיר, ושכר השוכר להוליך  אמר לו: ספינה    -  שם עט. וכאוקימתא דרב פפא שם עט:רמב"ם ברייתא  

שאין זה יכול להביא הספינה בה יין זה, אם נתן השכר אינו יכול להחזירו; ואם לא נתן, לא יתן,  

 שו"ע.    –עצמה ולא זה יכול להביא יין עצמו 
 Eסעיף ה

 
A סעיף א 

 ספינה שהוסיף בה אחד משלשים על משאה וטבעה, חייב לשלם דמיה.  

 

B סעיף ב 

את הספינה וטבעה בחצי הדרך, אם אמר ליה: ספינה זו אני משכיר לך, ושכרה השוכר להוליך בה יין  השוכר  

סתם, אף על פי שנתן לו השכר יחזיר כל השכר, שהרי זה אומר לו: הבא לי הספינה עצמה ששכרתי שהקפדה  

פינה מן המים ולהשכיר  הגה: ואם אפשר להוציא הס  גדולה יש בספינה זו ואני אביא יין מכל מקום ואוליך בה.
ספינה אחרת בדמיו או בכל מה ששייך לספינה, צריך להשכיר, כמו שנתבאר לעיל סי' ש"י לענין חמור )הגהות מיימוני  

 פ"ה דשכירות(.  

 
 

C סעיף ג 

השוכר להוליך בה יין זה, אף על פי שלא נתן לו מהשכר כלום,  אמר ליה: ספינה סתם אני משכיר לך, ושכרה  

חייב ליתן כל השכר, שהרי אומר לו: הבא לי היין עצמו ואני אביא לך ספינה מכל מקום ואוליכנו. אבל צריך  

)ויש אומרים דאינו נותן לו    לנכות כדי הטורח של חצי הדרך, שאינו דומה המטפל בהולכת הספינה ליושב ובטל.
 כירות מחצי הדרך( )טור בשם הרא"ש(.  אלא ש

 

 

D  סעיף ד 

אמר לו: ספינה זו אני משכיר, ושכר השוכר להוליך בה יין זה, אם נתן השכר אינו יכול להחזירו; ואם לא נתן,  

 לא יתן, שאין זה יכול להביא הספינה עצמה ולא זה יכול להביא יין עצמו. 

 

 

E סעיף ה 
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 ספינה 'סתם' ליין 'סתם' 
 שו"ע.  –לו חולקין השכר שכר ספינה סתם ליין סתם, הרי א -  מגמ' שם עט: מימרא דרב פפא רמב"ם 

ודוקא כשאין אחד מהם רוצה להשלים;    -ב"י ומגיד בשם רמב"ן ב"מ עט. ד"ה הא דאמרינן גבי  
 –אבל )אם( זה מביא יינו וזה אינו מביא ספינה, אם נתן שכר נמי יטול ויוציא מתחת ידו  

 שו"ע.  
 Fסעיף ו 

 פרק השוכר את הספינה בדרך
השוכר את הספינה ופרקה בחצי הדרך, נותן לו שכר כל הדרך.    -  עט:ומבואר מסוגיית הגמ' שם  רמב"ם  

ואם מצא השוכר מי שישכיר אותה לו עד המקום שפסק, שוכר, ויש לבעל הספינה עליו  
שם בגמ' אי דלא אשכח לאגורי כוליה אגרא בעיא למיתן ליה ופי' ז"ל ואינה מנכה לו כלום שכיון  שו"ע.  –תרעומת 

ומר לו אנא הא קאמינא ואינו דומה לספינה סתם ויין זה וטבעה הספינה שמנכה לו לפי ששם אין  שהספינה קיימת יכול ל
 הרב המגיד –הספינה קיימת  

וצריך ליתן לבעל הספינה מה שהספינה נפסדת בהוצאת הסחורה הראשונה ובהכנסת השנייה    -טור  
 רמ"א.  -

ורה שבספינה לאיש אחד בחצי הדרך,  וכן אם מכר כל הסח  -  בגמ'  ושם בברייתא וכאוקימתא שםרמב"ם  
לבעל   ויש  האחרון,  מזה  החצי  ושכר  מהראשון  הדרך  חצי  שכר  נוטל  הלוקח  ועלה,  וירד 

 שו"ע.   –וכן כל כיוצא בזה מפני שגרם לו לסבול דעת איש אחר שעדיין לא הורגל, הספינה עליו תרעומת 

 
חולקין השכר. ודוקא כשאין אחד מהם רוצה להשלים; אבל )אם( זה מביא    שכר ספינה סתם ליין סתם, הרי אלו

 יינו וזה אינו מביא ספינה, אם נתן שכר נמי יטול ויוציא מתחת ידו.  

 

 

F סעיף ו 

השוכר את הספינה ופרקה בחצי הדרך, נותן לו שכר כל הדרך. ואם מצא השוכר מי שישכיר אותה לו עד 

)וצריך ליתן לבעל הספינה מה שהספינה נפסדת בהוצאת    ספינה עליו תרעומת המקום שפסק, שוכר, ויש לבעל ה

וכן אם מכר כל הסחורה שבספינה לאיש אחד בחצי הדרך, וירד ועלה,    הסחורה הראשונה ובהכנסת השנייה( )טור(.

הלוקח נוטל שכר חצי הדרך מהראשון ושכר החצי מזה האחרון, ויש לבעל הספינה עליו תרעומת מפני שגרם  

 לו לסבול דעת איש אחר שעדיין לא הורגל, וכן כל כיוצא בזה.
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 הזמן | הוצאת השוכר תוך  שכירות בתים סימן שיב
 1סעיף א

 כשקבעו זמן לשכירות 
המשכיר לחבירו בית או חצר או מרחץ או חנות לזמן    -רמב"ם    כה[-שם ]סי' כד  : רא"שקא טור מב"מ  

  שאין לו מקום לדור בו,קצוב, אינו יכול לחזור בו ולהוציאו תוך זמנו, אפילו נפל ביתו של משכיר  
והמקח קיים, ולוקח צריך להניחו ביד השוכר    וצריך למכרו לאחר, אינו יכול להוציאו,ואפילו העני  

כו' כדאיתא בירושלמי    כמכר דמיוכולא שמעתין איירי בסתם אבל אם שכרו לזמן קצוב    שו"ע.  –עד שישלים זמנו  

 רא"ש שם.  – ה דפרקין ]ה"ט[ ופסחים ]פ"ד ה"ט[ ושכן כתב רבינו מאיר בתשוב

 התנה שיצא אם ימכור או יצטרך
ואם היה מושכר בענין שלא היה יכול לפדותו לעולם אם    -ד"מ    סי' שפגמרדכי    ב"מ פ"ח סי' כא רא"ש  

 רמ"א.  –לא מכרו, יכול למכרו ולהוציאו מיד 
 רמ"א. –התנה עמו שיוכל להוציאו לצרכו, ומכרו, אין הלוקח יכול להוציאו  -ריב"ש ד"מ  
רא"ש סי   טור  כה בפסקיו  יכול    -שם    מהירושלמי  '  אינו  מרובה,  לזמן  אפילו  השכר,  לו  הקדים  ואם 

דאיתא בירושלמי שם שאם הקדים לו השכר   שו"ע.  –להוציאו עד שיכלה זמן כל השכירות שהקדים לו  

 הרב המגיד.  –ואח"כ הקדישו הרי זה גר בתוכו חינם 
כ"כ הב"י ]סעיף ג'[ מדיוק דברי  רמ"א.    –תיו  ואפילו לא קצב לו זמן, אפילו הכי מסתמא שכרו נגד מעו  -ב"י  

הטור ]שם[ שכתב כדברי המחבר, והוא, דהקשה למה ליה למיכתב ואם הקדים לו השכר כו', הא עדיפא מיניה אשמועינן  
ברישא דאפילו בלא הקדים לו שכר כלל אינו יכול להוציאו עד שיכלה זמנו, וניחא ליה בזה דמ"ש ואם הקדים לו שכר כו'  

אפילו לא קצב לו זמן. ובדרישה ]שם[ כתב על הב"י דאי משום הא אין הוכחה כלל, די"ל דזה נמי אשכרו לזמן קצוב   מיירי
קאי דומיא דרישא, וקאי ג"כ אמכרו לאחר, ואף דברישא כבר אשמועינן דאין המשכיר יכול להוציאו כלל וגם הלוקח,  

יפא אשמועינן דאם כבר הקדים השוכר השכר להמשכיר מ"מ צריך השוכר ליתן להלוקח השכירות ולא להמשכיר, ובס
  הרא"ש ]ב"מ פ"ח סי' כ"ה[ אין הלוקח יכול להוציאו עד שיכלה זמנו אף שאין נותן שכירות להלוקח כלל, והן הן דברי  

ע"פ הירושלמי ]פסחים פ"ד ה"ט[ ע"ש, ומשו"ה נראה דקיצר המחבר כאן ולא כתב בפירוש דאיירי אפילו בלא קצוב לו 
סמ"ע וכ"כ ש"ך אך בקצוה"ח    – , כיון דאינו מוכרע לומר כן, מיהו הדין יכול להיות נכון מצד עצמו בלא הוכחה מהטור.  זמן

 הסכים עם פסק הרמ"א:

 המשכיר רוצה לשפץ תוך זמן השכירות
אפילו  המשכיר בית לחבירו, ובתוך הזמן רוצה לבנותו, אין יכול לכופו לצאת    -  בב"ב סי' תעב  מרדכי

לבית יפה ממנו, גם להכניס פועלים לבית לבנותו. מיהו מבקשים מן השוכר לעשות לפנים  
 דין זה כתבו המחבר לקמן סעי' יז. רמ"א.  -משורת הדין 

 2סעיף ב

 חזר והשכירו לאנס 
שהפקיע שכירות  , והשכירו או מכרו לעובד כוכבים או אנס  אחר שהשכירו לזה אם חזר    -טור בשם רמב"ם  

גם זה פשוט שכל שו"ע.    –הרי זה חייב להשכיר לו בית אחר כמותו; וכן כל כיוצא בזה    ן,הראשו

 הרב המגיד – שהמשכיר סיבה בענין שהוא חייב להעמיד לו בית 

 
 סעיף א 1

זמנו, אפילו נפל המשכיר לחבירו בית או חצר או מרחץ או חנות לזמן קצוב, אינו יכול לחזור בו ולהוציאו תוך  

ביתו של משכיר שאין לו מקום לדור בו, ואפילו העני וצריך למכרו לאחר, אינו יכול להוציאו, והמקח קיים, 

)ואם היה מושכר בענין שלא היה יכול לפדותו לעולם אם לא    ולוקח צריך להניחו ביד השוכר עד שישלים זמנו.
ק השואל(. התנה עמו שיוכל להוציאו לצרכו, ומכרו, אין הלוקח יכול  מכרו, יכול למכרו ולהוציאו מיד )הרא"ש ומרדכי פר 

ואם הקדים לו השכר, אפילו לזמן מרובה, אינו יכול להוציאו עד שיכלה זמן    להוציאו( )ריב"ש סי' רכ"ז /רנ"ז/(.

המשכיר בית    הגה: ואפילו לא קצב לו זמן, אפילו הכי מסתמא שכרו נגד מעותיו )בית יוסף(.  כל השכירות שהקדים לו.
לחבירו, ובתוך הזמן רוצה לבנותו, אין יכול לכופו לצאת אפילו לבית יפה ממנו, גם להכניס פועלים לבית לבנותו. מיהו  

 מבקשים מן השוכר לעשות לפנים משורת הדין )מרדכי רב"ב(.  

 

 

 סעיף ב 2

חזר אחר שהשכירו לזה, והשכירו או מכרו לעובד כוכבים או אנס שהפקיע שכירות הראשון, הרי זה חייב  אם 

 להשכיר לו בית אחר כמותו; וכן כל כיוצא בזה. 
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 3סעיף ג 

 מכר תוך זמן השכירות 
משכנו לשנים ידועים, בכך וכך לכל שנה ושנה כל זמן שלא יפדנו, וחזר ומכרו לאחר,   -  עג: טור ב"מ 

מעובדא שו"ע.    –ן הלוקח יכול לקחתו מיד המלוה תוך השנה; אבל אחר השנה יכול לקחתו  אי

 גמ' שם.  –דרב מרי בר רחל דמשכן ההוא גוי ביתה וזבנה רבא וכו'  
 4סעיף ד

 לא סיכמו זמן ]מטרת השכירות מגלה על הזמן[ 
ה, אין פחות מיום אחד;  השכיר לו ללינ  -רמב"ם  פ"ח סי' כה  רא"ש    ב"מ נט.טור ירושלמי הביאו רי"ף  

 שו"ע.   –לשביתה, אין פחות משני ימים; לנישואין, אין פחות מל' יום 

 זמן ההתראה לפני פינוי 
 6ו  5סעיף ה

 כשהשכיר סתם
יכול להוציאו עד שיודיענו ל' יום מקודם  המשכיר בית לחבירו סתם, אינו    -ב"מ קא:    רמב"ם ממשנה

ששכרו בכך וכך פירוש כגון  שו"ע.    –כדי לבקש מקום ולא יהא מושלך בדרך, ולסוף השלשים יצא.

הרב   –   רש"י שם ד"ה להודיע לחודש ולא פי' לכמה חדשים וכדמפרש לה ורב יהודה שם להודיע קאמר וכמו שפירש  
 המגיד.

בימות הגשמים, אינו יכול להוציאו    בד"א, בימות החמה אבל  -  שם וכדמפרש לה רב יהודה הכי קאמר וכו'משנה  
 שו"ע.   –מהחג ועד הפסח 

קבע לו שלשים יום לפני החג, אם נשאר מהשלשים יום אפילו    -  קא:ב"מ    מימרא דרב אסי שםרמב"ם  
  –שלשים יום מקודם פסח  יום אחד, אינו יכול להוציאו עד מוצאי הפסח, והוא שיודיעו  

 שו"ע. 

 בעיירות וכרכים 
שהוא מקום שווקים והכל נמשכים שם לדור והבתים אינם    במה דברים אמורים, בעיירות אבל בכרכים  -  שםמשנה  

, אחד בימות החמה ואחד בימות הגשמים, צריך להודיעו  רש"י שם ד"ה ובכרכין  - מצויים לשכור  
 שו"ע. –שנים עשר חדש מקודם 

 – וחנות, בין בכרכים בין בעיירות, צריך להודיעו י"ב חדש מקודם    -   שםמשנה  רמב"ם מ .א
 שהחנוני מקיף לחברו אם ילך למקום אחר לא ידעו אנה ימצאוהו  שו"ע.

בחנות של נחתומין וצבעין, צריך   -  ב"מ פ"ח סי' כדרא"ש    שם נט.רי"ף    שם כרשב"גטור ממשנה   .ב
ב"י. ובבדק הבית כתב    – ב שרמב"ם חולק שלא פסק כרשב"ג  ובעיטור כתרמ"א.    – להודיעו ג' שנים מקודם  

שבזמן הזה חזינן דסגי להו בי"ב חודש ואפשר שמטעם זה השמיט הרמב"ם להא דרשב"ג ובבהא"ג כתב שהיה ראוי  
 לכתוב הגה זו בשם י"א. 

 7סעיף ז 

 
 סעיף ג 3

משכנו לשנים ידועים, בכך וכך לכל שנה ושנה כל זמן שלא יפדנו, וחזר ומכרו לאחר, אין הלוקח יכול לקחתו  

 השנה; אבל אחר השנה יכול לקחתו.   מיד המלוה תוך

 

 

 סעיף ד  4

 השכיר לו ללינה, אין פחות מיום אחד; לשביתה, אין פחות משני ימים; לנישואין, אין פחות מל' יום.  

 

 

 סעיף ה 5

המשכיר בית לחבירו סתם, אינו יכול להוציאו עד שיודיענו ל' יום מקודם כדי לבקש מקום ולא יהא מושלך 

 שים יצא. בד"א, בימות החמה; אבל בימות הגשמים, אינו יכול להוציאו מהחג ועד הפסח.  בדרך, ולסוף השל

 

 

 סעיף ו 6

קבע לו שלשים יום לפני החג, אם נשאר מהשלשים יום אפילו יום אחד, אינו יכול להוציאו עד מוצאי הפסח, 

, אחד בימות החמה ואחד והוא שיודיעו שלשים יום מקודם פסח. במה דברים אמורים, בעיירות; אבל בכרכים

בימות הגשמים, צריך להודיעו שנים עשר חדש מקודם. וחנות, בין בכרכים בין בעיירות, צריך להודיעו י"ב  

 )ובחנות של נחתומין וצבעין, צריך להודיעו ג' שנים מקודם( )טור(.   חדש מקודם.

 

 

 סעיף ז 7
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 חיוב התראה מהשוכר למשכיר
כשם שהמשכיר חייב להודיעו, כך השוכר חייב להודיעו מקודם שלשים   -  קא:  רמב"ם מברייתא ב"מ

ופירש  שו"ע.    –כדי שיבקש שכן ולא ישאר ביתו פנוי;יום בעיירות, או מקודם שנים עשר חדש בכרכים,  

 הרב המגיד. – א שזמני הודעת השוכר למשכיר שוין לזמני הודעת המשכיר לשוכ' ופשוט הורבינו 
 רמ"א.  –אחר במקומו. או יעמיד לו  -רמב"ם  .א
 ב"י.  – שיש בדורינו אומרים יש בני אדם שמחריבים הבית בדירתםחולק  –ראב"ד  .ב

וביאר  וע"ל סי' שטז  רמ"א.    –  ואם רוצה להעמיד אדם שאינו הגון, אין המשכיר צריך לקבלו  -ב"י ד"מ  

 ב"י.  –ית השכירות  אפי' אין המשכיר דר אצל אותו בית איכא למיקפד על שינוי דעתא בשעת גבישם ב"י  

 ב"י.  -אם יש בני בית כמנין בני ביתו אבל אם היו ארבעה לא ישכור לחמישה  -רמב"ם 
חנוני היושב בחנות אינו יכול לצאת אלא א"כ יודיעו לבעל החנות י"ב חודש מקודם   -ב"י ]סעיף ח'[  

החנות יבקש לו חנוני אחר שישכור ממנו חנותו, דאותו חנוני לא יצא מהחנות שהיה יושב בה עד שיגבה תחילה  כדי שבעל  

 סמ"ע.  –וכנ"ל הקפותיו, וזמן לזה הוא י"ב חודש 
 שו"ע.  –ואם לא הודיעו, אינו יכול לצאת, אלא יתן השכר  -רמב"ם 

מוציאין מידו בב"ד, וקשה טובא מהא דכתב הרב משמע דאף שיצא מהבית חייב ליתן השכר ו  -]סק"ב[  שער משפט   .א

רא"ש פרק מיהו אם לא היה דר בו אלא שגזלו ממנו פטור לשלם השכירות, והוא מדברי ה  שס"ג סעיף ו' בהג"הבסימן 

היינו    כו', ובע"כ צ"ל דמ"ש הטור ]סעיף ח'[ והמחבר אינו יכול לצאת אלא יתן השכר,כיצד הרגל ]ב"ק פ"ב סי' ו'[  
דכל הגרמות משמתין אותו עד דמסלק הזיקא  א ידי שמים עד שישלם ומשמתין אותו על כך,  דאינו יוצ

אבל אם יצא מהבית ולא הודיעו אין מוציאין   כמבואר בסימן נ"ה סעיף א' בהג"ה ובסימן קע"ה סעיף מ', 
ין עם שמעון, היינו  דאינו אלא גרמא דפטור. ולפ"ז נראה דה"ה בההיא דסעיף י"ד מקום שנוהגין כו' עד הדממנו בב"ד  

נמי דשמעון יכול לעכב עליו שלא לצאת מהבית וחייב לשלם דגרמא בניזקין אסור ומשמתין ליה עד דמסלק הזיקא, אבל 
מ"מ היכא שעבר ויצא מהבית לאחר חודש אחד אין מוציאין מידו בב"ד כו'. וכדומה שהאידנא אין דנין כן, ומה שכתבתי  

 . נ"ל עיקר, עכ"ל ע"ש
 ולק: ח  –פת"ש  .ב

 8סעיף ח

 כשכלה הזמן
רי"ף   נט.טור  סי' כדרא"ש    ב"מ  גאונים    פ"ח  יכול    -רמב"ם  הזמן  כיון שכלה  קצוב,  לזמן  אם שכרו 

  שם קא:שכן נראה גם מגמ' שלנו  שו"ע.    – להוציאו מיד, אפילו כלה הזמן באמצע ימות הגשמים  

מגיד. והוא הדין דהשוכר יצא מיד בלי הודעה  הרב ה   -שלא אמרו צריך להודיע אלא במשכיר סתם אבל לזמן ידוע לא.  
להמשכיר. והטעם, דהרי ידעו שיכלה הזמן, והוה להו לדבר זה עם זה או עם אחרים באופן שידעו מקום דירתם מסוף  

 סמ"ע:  –הזמן והלאה 

 9סעיף ט 

 עדכון דמי השכירות תוך הזמן
מה שאמרנו שאין המשכיר יכול להוציאו ולא השוכר יכול לצאת    -מימרא דרב הונא לא צרייכא דאייקור בתי    קא:רמב"ם ב"מ  

אם הוקרו הבתים יש למשכיר להוסיף עליו ולומר לשוכר: או שכור בשוויה  עד שיודיענו מקודם,  
ל עכשיו או הרי  יש לשוכר לפחות השכר ולומר למשכיר: או שכור לי כשער שאו תצא, וכן אם הוזלו הבתים  

 הרב המגיד – וממילא כשהוזל שאין כח השוכר גרוע מכח המשכיר ופשוט הוא שו"ע.  – ביתך לפניך

 
שהמשכיר חייב להודיעו, כך השוכר חייב להודיעו מקודם שלשים יום בעיירות, או מקודם שנים עשר  כשם  

הגה:    חדש בכרכים, כדי שיבקש שכן ולא ישאר ביתו פנוי; ואם לא הודיעו, אינו יכול לצאת, אלא יתן השכר.
 קבלו )ב"י(. וע"ל סי' שט"ז.  או יעמוד לו אחר במקומו. ואם רוצה להעמיד אדם שאינו הגון, אין המשכיר צריך ל

 

 

 סעיף ח 8

 אם שכרו לזמן קצוב, כיון שכלה הזמן יכול להוציאו מיד, אפילו כלה הזמן באמצע ימות הגשמים.  

 

 

 סעיף ט 9

שאמרנו שאין המשכיר יכול להוציאו ולא השוכר יכול לצאת עד שיודיענו מקודם, אם הוקרו הבתים יש  מה  

למשכיר להוסיף עליו ולומר לשוכר: או שכור בשוויה או תצא, וכן אם הוזלו הבתים יש לשוכר לפחות השכר  

הכי מקודם הזמן, ואעפ"י    ולומר למשכיר: או שכור לי כשער של עכשיו או הרי ביתך לפניך. מיהו דוקא דהתנו

הגה: וכן אם שכרו לזמן קצוב,    שעבר זמן הודעה; אבל אם עמדו בסתם, מסתמא דעתם היה על השכר הראשון.
אף על פי שנתייקרו הבתים או הוזלו, אינן יכולין לשנות רק כפי שהתנו )הרא"ש כלל א'(. מי ששכר בית לחבירו, והיה  

או מן הבית. ואם אמר ליה מתחלה שאינו משכיר לו רק משום שהוא אוהבו, ונעשה  אוהבו ונעשה שונאו, אין יכול להוצי 
 שונאו, יכול להוציאו )נ"י פרק השואל(.  
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ואעפ"י  מיהו דוקא דהתנו הכי מקודם הזמן,  - ד"מ רשב"א בתשובה  ב"מ קא: ד"ה כך שוכרב"י בשם ר"ן  

פירוש,    שו"ע.  –אבל אם עמדו בסתם, מסתמא דעתם היה על השכר הראשון    שעבר זמן הודעה; 

שהבעה"ב יאמר להשוכר מכאן והלאה אם תרצה לדור בביתי צריך אתה ליתן לי כך וכך לחודש כפי מה שנתיקרו הבתים,  
ואם לא תרצה ליתן כל כך צא מיד, ואין צריך ליתן לו זמן ל' יום, וז"ש אף על פי שעבר זמן ההודעה, פירוש, שעברו הל' 

שיצא, יכול זה לומר לו צא מיד או תן שכירות כפי שער היוקר שהוא לעת עתה,    יום שצריכין להודעת המשכיר להשוכר
 סמ"ע:  –אבל אם כבר דר בו אין יכול להוציאו מידו כפי היוקר דלמפרע, וז"ש אבל אם עמדו בסתם כו'  

ק כפי ר  אינן יכולין לשנותאף על פי שנתייקרו הבתים או הוזלו,    וכן אם שכרו לזמן קצוב,  -ד"מ  בתשובה    רא"ש

 סמ"ע ועי' בש"ך שיישב הרמ"א.  -אגב שיטפיה לא ראהו הרמ"א שהמחבר כתב כן בסעי' י   רמ"א. –שהתנו 

 השכיר לאוהבו ונעשה שונאו
יוסף .א נט  נימוקי  יכול    -ד"מ  .  ב"מ  אין  שונאו,  ונעשה  אוהבו  והיה  לחבירו,  בית  ששכר  מי 

ונעשה שונאו,    ום שהוא אוהבו,ואם אמר ליה מתחלה שאינו משכיר לו רק משמן הבית.    להוציאו

 קצוה"ח סי' שיט א'.  –ולמדו כן מב"מ דף ק"א )ע"ב( האי גברא דזבן ארבא דחמרא   רמ"א. –יכול להוציאו 

התנה בדיני תנאי היכי מהני מפרש מפני  הקשה דכיון דלא      -סימן שיט ס"ק א   קצות החושן .ב
וכ"כ שהוא אוהבו, דהא כל שאינו כתנאי בני גד בתנאי כפול המעשה קיים והתנאי בטל  .

מוהרי"ק בשורש קפ"א ז"ל, גם מה שטען האיש הזה כי יסוד החתימה לאהבת השלום והשלום לא היה מתמיד כו', הרי 
ולח )מה, ב( המוציא את אשתו משום שם רע לא יחזיר, ואמרינן עלה לא נכתב בלשון תנאי והרי שנינו בגיטין פרק הש

בגמ' והוא שיאמר לה משום שם רע אני מוציאך, קסבר טעמא מאי משום קלקולא אי אמר לה הכי מצי מקלקל לה אי  
ינו אלא  לא לא מצי מקלקל לה. ועל זה כתבו תוס' פרק השולח )מו, א ד"ה אי( וז"ל, דאי אמר הכי מצי מקלקל, נראה דא

לעז בעלמא דהא לא אמר על מנת, אף על גב דבכמה דוכתי מהני גילוי דעת הכא ליכא למימר הכי מדבעי לה תנאי כפול 
כו'. הרי לך בהדיא דאע"ג דאמר לה משום שם רע ונמצא שאינו שם רע אפ"ה אין הגט בטל וכל שכן הכא דלא אמר על 

ואפשר לומר טעמא דהרמ"א  ליה הא לא כפליה לתנאיה ע"ש.  מנת. ועוד בר מן דין ובר מן דין אפילו חשבינן  
במוכר שמפרש בשעת מכירה אדעתא למיסק ולא עלה דמהני    פ"ב דקידושין )סי' ט"ו( לפי מה שכתב באשר"י  

הרא"ש אמנם נראה לפי טעמא שכתב    סימן ר"ז )סעיף ז'( וברמ"א שם )סעיף ג'(.בקרקע ולא במטלטלין, וכ"כ בטור  
דבקרקע מהני מפרש בשעת מכירה משום דאין אדם מוכר קרקעותיו שהוא מתפרנס בהם ומסתמא לא מכר אלא    שם

אדעתא דפירש בשעת מקח, אבל גבי מטלטלין כיון שדרך למוכרן לא מהני מפרש בשעת מקח אלא דוקא בדיני תנאי ע"ש,  
הרמ"א וא מתפרנס ואין דרך למוכרן, אבל שכירות קרקעות עבידי בהכי. וכבר כתב  וא"כ היינו דוקא במוכר קרקעות שה 

מרדכי פרק סתם בתים בזמן הזה קיימא לאגרא אף על גב דעדיין לא השכירו מעולם, והוא מדברי   בסימן שס"ג סעיף ו' 
עת מקח אדעתא דלילך ( ע"ש, א"כ שכירות בתים לא גרע ממכירת מטלטלין דאע"ג דמפרש בשכיצד הרגל )ב"ק סי' י"ז

למקום פלוני דלא מהני אלא א"כ התנה בדיני תנאי ומשום דדרך למכור מטלטלין, וא"כ שכירות בתים דקיימא לאגרא  

תוך זמנו.    ולכן נראה דקשה להוציא השוכר מן הביתהרי הוא כמטלטלין ולא מהני מפרש בשעת שכירות.  

ע"ש. והיינו כמ"ש כיון דלא רצה    עד שהטעהו וקבל אותו סו ולא רצה  ולשון הטור )סעיף א'( ז"ל, מי שבקש מחבירו להכני
  בתחלה הו"ל גילוי דעת ואינו בדין תנאי, אבל מכח אמירה שאמר בשעת מקח מפני שאוהבו לא מהני וכמ"ש ודו"ק:
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