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 1סעיף י 

 השכיר לזמן קצוב 
במה דברים אמורים, שהשכירו סתם. אבל אם השכירו    -רא"ש בתשובה ב"י בשם בתשובת רשב"א  

  –   ידוע, אף על פי שנתייקרו הבתים או הוזלו, אינם יכולים לא להוסיף ולא לגרוע  לזמן
שאם א"ל אני משכי' לך בית זה בכך וכך לשנה וכו' אם בא להודיעו משנה ראשונ' ואילך אינו רשאי אא"כ הודיעו   שו"ע.

 שם רשב"א  -  וכו' ומבואר לעיל בסעיף ה וב"מ קא: בגמ'  כרהזמן הקצוב הנז

 2סעיף יא 

 כיר נפל בית המש
יכול להוציא  ]פירוש, אע"פ שלא הודיעו[  נפל בית המשכיר שהיה דר בו, הרי זה    - :  קא רמב"ם בגמ' ב"מ  

ואומר לו: אינו בדין שתהיה אתה  הודעה  ה שכל שעה זמנו ואינו מחוסר אלא זמן    -מגידהשוכר מביתו  
  יושב בביתי עד שתמצא מקום ואני מושלך בדרך שאין אתה בעל זכות בבית זה יותר ממני 

כלומר שאמתין לך ל' יום בימות החמה או עד חג הפסח בימות הגשמים עד שתמצא ותשתדל לך בזמן הזה   שו"ע.  –

 :עסמ"  – מקום, ואני אהיה מושלך בדרך בכל אלו הימים שתבקש לך דירה 
כיון  נראה דהיינו דוקא כשכבר דר בו ל' יום, אבל בתוך ל' הראשונים לשכירותו,    -סמ"ע   . א

 דאין שכירות פחות מל' יום, ה"ל כהשכירו לזמן דכתב המחבר אחר זה מיד דאינו יכול להוציאו בתוך זמנו:

לו ל' יום    ובסוף החודש יכול להוציאו אף שלא הודיע  בכל חודש אין יכול להוציאו  –ז  ט" .ב
 .הדין עיקרהואיל וכל הדין שצריך להודיעו הוא משום תקנה ובמקום שיש הפסד גדול למשכיר יש להעמיד על קודם 

שם    ד"מ ירושלמי שם ה"ט ב"י בשם נימוקי יוסף  פ"ח סי' כהרא"ש ב"מ    מגיד בשם רשב"א בתשובה 

 שו"ע.   –  תוך זמנואבל בשוכר לזמן ידוע אינו יכול להוציאו    ודוקא בשוכר סתם,  -נט. ידורו שניהם יחד  
 3סעיף יב 

 ן נתן לבנו לנישואיכש
בזמן פלוני והיה  נתן הבית לבנו לישא בו אשה, אם היה יודע שבנו נעשה חתן  - קא: ב"מ מב"ם גמ' ר

 שו"ע.  – אפשר לו להודיעו מקודם ולא הודיעו, אינו יכול להוציאו.
שאינו  הרי זה יש לו להוציאו,    ואם עכשיו נזדמנה לו אשה והרי הוא נושאה מיד  -  שםרמב"ם מגמ'  

שגם זה בשכרו סתם איירי דכל פשוט    שו"ע.  –  בדין שיהא זה יושב בביתו ובן בעל הבית ישכור בית שיעשה בו חתונה 

 ג. באה" –  סעיף יובשעה זמנו הוא כמ"ש בסעיף דלעיל 
 סמ"ע. -שנתן ביתו לבנו וצריך אבי הבן את הבית לדור בו, הדין כהוא    –ר ]סעיף י"ב[ טו

 4סעיף יג 

 
 סעיף י 1

במה דברים אמורים, שהשכירו סתם. אבל אם השכירו לזמן ידוע, אף על פי שנתייקרו הבתים או  
     הוזלו, אינם יכולים לא להוסיף ולא לגרוע. 

 
 

 סעיף יא 2

נפל בית המשכיר שהיה דר בו, הרי זה יכול להוציא השוכר מביתו ואומר לו: אינו בדין שתהיה אתה  
לך בדרך שאין אתה בעל זכות בבית זה יותר ממני.  יושב בביתי עד שתמצא מקום ואני מוש

     ודוקא בשוכר סתם, אבל בשוכר לזמן ידוע אינו יכול להוציאו תוך זמנו. 
 
 

 סעיף יב 3

יודע שבנו נעשה חתן בזמן פלוני והיה אפשר לו להודיעו   נתן הבית לבנו לישא בו אשה, אם היה 
דמנה לו אשה והרי הוא נושאה מיד,  מקודם ולא הודיעו, אינו יכול להוציאו. ואם עכשיו נז

הרי זה יש לו להוציאו, שאינו בדין שיהא זה יושב בביתו ובן בעל הבית ישכור בית שיעשה  
      בו חתונה. 

 
 

 סעיף יג  4
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 מכר הבית או הורישו 
]פירוש,  מכר הבית, או נתנו או הורישו, אין השני יכול להוציאו עד שיודיעו מקודם  - שםרמב"ם בגמ' 

יום, או מקודם י"ב חדש, שהרי השוכר אומר לו: ל'  בעיירות, או י"ב חודש בכרכים כמ"ש לעיל סעי' ה ו[  
   שו"ע. – אין כחך יותר מכח זה שזכית בבית זה

 ספקות בשכירות 
 5סעיף יד 

 המשיך לגור לאחר הזמן 
מקום שנוהגין שיש להם ראש שנה    -  ונראה כן מפירוש רש"י שם קא: ד"ה לא עדיפא טור בשם תשובת רא"ש  

שאר קבוע לשכירות הבתים, וראובן שכר בית משמעון לשנה אחת, ואחר שכלתה השנה נ 
בה והוא הדין פחות מזה אם אינו מוצא להשכירו עוד כמו שנתבאר בתשובתשובה המעשה  כך היה חדש אחד  בבית 

ולא דברו זה עם זה כלום בשכירות שנה הבאה, ורצה ראובן לצאת מהבית ושמעון    ג.אה"ב  -
 שו"ע.  – מעכב על ידו שלא לצאת עד תשלום שנה שניה, הדין עם שמעון

לו  דכיון דרגילין לשכור הבתים לשנה כבר שכרו כל השוכרים ולא ימצא להשכירו, והיה    -  טור ]שם[
להודיעו איני רוצה לדור בביתך כי אם חודש, וכיון שלא הודיעו סמך האחר עליו שידור  

 : סמ"ע -בבית כמנהג העיר ששוכרים הבתים לשנה ונתחייב בשכירות שנה אחת, 

 ייב לצאת בדין כשנתח
שנים שהיו דרים בבית והיו חולקין על הבית, ואחר כך נתחייב אחד בדין, צריך לצאת    -ב"י ד"מ  

הטעם, דה"ל למידע מעצמו דכשיתחייב   רמ"א.  –, אף על פי שלא הודיעו חבירו מקודם  אפילו באמצע החורף

  –   עליה כאריה ארבא, ועד כאן ג"כ לא החזיקו אלא עד שיצא זכותו לאור  בדין לא יהיה ניחא לשכנגדו להחזיקו דדמיא
   :עסמ"

 6סעיף טו 

 שנה מעוברת ספקות ב
אפי'    שו"ע.  – המשכיר בית לשנה בסכום ידוע ונתעברה השנה, נתעברה לשוכר  -  שם קב.רמב"ם משנה  

  . המגידהרב    –  הרמב"םהשואל כדברי  ופשט המשנה בפ'    .הטור  ובעומד באמצע השנה ולא כמה שכתב הרשב"א והביא
 . י כסף משנה ב" – כ' הרשב"א בתשו' דלא אמר' אלא להלכה אבל למעש' עשה כדברי הרמב"םו

זהו פשיטא, אלא משום סיפא נקטה, א"נ ללמדינו בא    שו"ע.   –  השכיר לחדשים, נתעברה למשכיר  -שם במשנה  

לאות חדשי הלבנה, ה"ה כשישלם לו בעד כל י"ב חודש מהשנה הוה אמינא  דלא תימא מאחר שחודש העיבור אינו אלא למ
 :"עסמ –  גם חודש העיבור הבא למלאותן ולהשוותן יהיה בכללו, קמ"ל

 
מכר הבית, או נתנו או הורישו, אין השני יכול להוציאו עד שיודיעו מקודם ל' יום, או מקודם י"ב  

      יותר מכח זה שזכית בבית זה.  חדש, שהרי השוכר אומר לו: אין כחך
 
 

 סעיף יד 5

מקום שנוהגין שיש להם ראש שנה קבוע לשכירות הבתים, וראובן שכר בית משמעון לשנה אחת,  
ואחר שכלתה השנה נשאר בבית חדש אחד ולא דברו זה עם זה כלום בשכירות שנה הבאה, 

נה שניה, הדין עם  ורצה ראובן לצאת מהבית ושמעון מעכב על ידו שלא לצאת עד תשלום ש
הגה: שנים שהיו דרים בבית והיו חולקין על הבית, ואחר כך נתחייב אחד בדין, צריך לצאת אפילו באמצע    שמעון.

     החורף, אף על פי שלא הודיעו חבירו מקודם )עיין בבית יוסף(.  
 

 
 סעיף טו 6

לחדשים, נתעברה למשכיר.  המשכיר בית לשנה בסכום ידוע ונתעברה השנה, נתעברה לשוכר. השכיר  
הזכיר לו חדשים ושנה, בין שאמר לו: דינר לחדש שנים עשר דינר בשנה, בין שאמר לו:  
  שנים עשר דינר לשנה דינר בכל חדש, הרי חדש העיבור של משכיר, שהקרקע בחזקת בעליה. 

, אין צריך לשלם לו חדש הגה: אבל מי ששכר מלמד לבנו ואמר ליה שני לשונות כאלו, והמלמד למד עמו חדש העיבור
      העיבור )תשובת רשב"א סימן תרמ"ה(. 
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בין שאמר לו: דינר לחדש שנים עשר דינר בשנה, בין שאמר לו: שנים  הזכיר לו חדשים ושנה,    -  שם קב:גמ'  רמב"ם מ

ן לעיל סי' ר סעי'  י)ועי  שהקרקע בחזקת בעליה הרי חדש העיבור של משכיר,    עשר דינר לשנה דינר בכל חדש,

י  בחזקת בעליה עומדת, וכן הדין לכל מילתא דלא עבידא לאיגלוידקרקע  אע"ג דאפיך מפיך, פסק כר' נחמן   .שו"ע  – י(

 המגיד. הרב  –
, אפילו דמספקא לן אי תפוס לשון ראשון או לשון אחרון וקרקע בחזקת בעליה עומדת  -]סעיף י"ד[,    טור

רש"י ]ב"מ ק"ב ע"ב ד"ה ורב לא בא לשאול השכירות עד סוף החודש שכבר דר בו צריך ליתן השכירות, עכ"ל. וכתב  
והעמד הקרקע על חזקתו    החודש נולד,מתחילת  דהטעם הוא משום שהספק לא עכשיו אחר שדר בו נולד, אלא    נחמן[

אי  במטלטלין כל היכא דמספקא לן  ונמצא שדר בשל חבירו וצריך להעלות לו שכר, עכ"ל. והיינו דוקא במקרקעי, אבל  
באומר כור בל' סאה בסלע[, והיינו    סימן ר' סעיף ז']ועיין לעיל    מי שתפס לא מפקינן מיניהתפוס לשון ראשון או האחרון  

עיין פרישה   סמ"ע.  -   ע"שן שי"ז[ בסוף סעיף ג',  ]לקמן סימ   דלא עבידא לגלויי, וכ"כ הטור והמחבר  דוקא במילתא

אומר מדה בחבל  ב  רי"ח ]טור סעיף ט' ומחבר סעיף י"ד[הטעם למה כתב כאן הכל מודים בזה, ולעיל בסימן  ]סעיף י"ד[,  
 הן חסר הן יתיר אני מוכר פליגי הגאונים ויש דס"ל דלעולם אין לו אלא כדין חסר ויתיר, ע"ש:

אם אינן סמוכין זה  , אבל  הא דמספקא לן, דוקא דכל הלשונות סמוכין הן זה לזה  -  []ב"מ נ"ט ע"ב  נ"י
 מ"ע. ס - ]ב"ב קס"ה ע"ב[:וכדאמרינן גבי שטר חוב  לזה לכו"ע האחרון עיקר

המשכי' בית לחברו עד אדר זה אומר עד אדר   -מאור זרוע  ב"מ פ"ח סי' ל'  הגהות אשרי   .א
עד סוף אדר זה אומר עד סוף אדר ראשון וזה אומר עד סוף אדר שני    או השכי'ראשון וזה אומר עד אדר שני  

 ך. ש" –חולקי' ביניה' 
כן מהתוספת   -"ך  ש .ב לו להא"ז  יד'א  ונ"ל שיצא  וז"ל לא קי"ל כתוספתא  אך    ב"מ פ"ח הלכה 

התוספתא פ"ח דבבא מציעא המשכי' בית לחברו לשנה בי"ב זהובים ה"ז מחלקן כל ימות השנה עד אדר נתעבר' שנה זה 
אדר ראשון וזה אומר עד אדר שני חולקין ביניהם עד סוף אדר זה אומר עד סוף אדר ראשון וזה אומר עד סוף אומר עד  

אדר שני חולקים ביניהם עכ"ל התוספתא ונראה דהך תוספתא אתיא כרשב"ג ור' יוסי דס"ל בי"ב זהובים לשנה מדינר  
כך קתני בתוספת' גם בריש' די"ב זהובים לשנה זהב לחדש יחלקו חדש העיבור ולא ס"ל קרקע בחזקת בעליה קיימת ול

חולקים אבל למאי דקי"ל כר"נ די"ב זהובים לשנה כולו למשכיר אלמא דהיכא דאיכא ספיקא כולו למשכיר משום דקרקע  
בחזקת בעליה קיימת וכדאי' בש"ס פ' המקבל להדיא דהלכה כר"נ וכ"פ כל הפוסקים א"כ בזה אומר עד אדר ראשון וזה 

בהגהות  ר שני כולו למשכיר ויש לתמוה על הא"ז היאך פסק דלא כר"נ ונראה דא"ז לטעמי' אזיל דכתבו  אומר עד אד
משמו דדוקא היכא דאין הדבר ידוע כו' אבל היכא דאין הדיין יכול לידע מחמת    ב"מ פ"ב סי' ח אשר"י פרק אלו מציאות  

 שעלתה ההלכה בתיקו פי' ר"ח דהוי ספק וחולקין כו' עכ"ל

 מלמד בסיכום על ה פקס
, והמלמד למד עמו חדש העיבור, אבל מי ששכר מלמד לבנו ואמר ליה שני לשונות כאלו -שובה ד"מ בת רשב"א

   רמ"א. –אין צריך לשלם לו חדש העיבור 
 איתא ג' טעמים לדין זה: א ברשב"  –קצות החושן 

דודאי הפועל או המלמד הוא עצמו בחזקתו קאים  ובקצוה"ח תמה  לא דמי לקרקע שבחזקת בעלים קיימא,   .א

 וצ"ע.
הוא דעת הרשב"א דפטור,    .מלמד בן חבירו שלא מדעת האב אין האב חייב לשלם לו כלוםלדמי   .ב

דחייב משום דהוי כדין יורד לתוך שדה חבירו )שם קא, א(,    המרדכי פרק האומנין )ב"מ סי' שמ"ו וסי' תנ"ו( אבל דעת  
 "א סימן של"ה סעיף א'. ועיין רמ

והיינו משום דגבי משכיר בית הרי השוכר דר בו שלא מדעת בעלים  ,  ורש העיבגם בחוד  לפי שלמד עמו מדעתו .ג

מלמד    ומש"ה חייב לשלם השכירות, אף על גב דמוחזק בשכירות כיון דבדירה לא הוי מוחזק הו"ל תפס שלא ברשות, אבל
ופטור מלשלם בעד    תפס ברשות בגוף הפעולה כהאב,  שלומד עמו מדעת אף על גב דדעת המלמד אדעתא דאגרא הו"ל  

 רי.  טעם העיקהקצוה"ח שזה ה כתב חדש העיבור. ו

ה"ה כה"ג בשוכר משרת לשנה ואמר לו שני לשונות והמשרת שרתו בחדש העיבור דפטור    -קצוה"ח  
ש"ס היכא דבעל  בעי לה ב  עו, א(וריש פרק האומנין )מלשלם בעד חדש העיבור כיון שמשרתו מדעתו.  

הבית אמר בארבע ושליח אומר בשלשה ופועלים אמרו כמו שאמר בעל הבית, מאי אדיבוריה דידיה סמכי דאמרי ליה 
בדפי   הרי"ף )מו, א מהימנת לן דהכי אמר בעל הבית, או דלמא אדיבוריה דבעל הבית קא סמכי, ולא איפשטא. ופסק  

קולא לבעל הבית ואין צריך   ]של"ב[ )סעיף ד'(סימן  ה"ג( וטור ושו"ע  והרמב"ם )פ"ט משכירות    והרא"ש )סי' א'(הרי"ף(  
ליתן אלא שלשה ע"ש. ולא אמרינן פועלים בחזקתן קיימי וכמו בקרקע, אלא דהיינו מטעמא דאמרן כיון דפועלים עבדי 

 מדעתן הו"ל תפס ברשות. ועיין ש"ך סימן שי"ז )סק"ה(. 

וד בחדש העיבור צריך בעל הבית לשלם לו בעד י"ב  נראה דאם אין המלמד רוצה ללמ  -קצוה"ח  
חדש, ואין בעל הבית יכול לומר עדיין צריך אתה ללמוד עם בני בחדש העיבור עד שישלם 

כיון דהמלמד הוי מוחזק בעצמו והו"ל דין קרקע בחזקת בעלים, וא"כ כמו דאמרינן )ב"מ קב,  לו בעד חדש העיבור  

לם בעד חדש העיבור, ואפילו לשמואל דלית ליה קרקע בחזקת בעליה אפ"ה בבא  ב( במשכיר בית לשנה דצריך השוכר לש
בתחלת החדש צריך לשלם שכרו דינר לחדש, ולא הוי מוחזק בשכרו וכמ"ש בשיטה מקובצת )שם ד"ה בבא( טעם הדבר  

כ ה"ה הכא במלמד בשם הר"ן )חי' שם ד"ה ושמואל( ע"ש, וביאור הדברים עיין בקונטרס הספיקות כלל ז' )סעיף ג'(, וא"
אם בא בתחלת החודש צריך בעל הבית לשלם בעד חודש העיבור ואם בסוף החדש כיון שלמד עמו מדעתו לא הוי דינו  

 כדין קרקע וכמ"ש:

 7עיף טז ס
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 ק בבית[ ספקות בשכירות ]המשכיר מוחז
או לזמן ארוך,  שאמר: לזמן השכרתיך, והשוכר אומר: לא שכרתי אלא סתם  בעה"ב    -טור בשם רמב"ם  

 שו"ע.   –   על השוכר להביא ראיה; ואם לא הביא, בעל הבית נשבע היסת ומוציאו מן הבית

 המגיד.הרב  – י וגם זה מהטעם האמור למעל' דקרקע בחזוק' בעליה עומדת וכן הדין בכל מילתא דלא עבידא לאגלוי
 רמ"א.  –וכן בכל ספק שנופל בין הדר בבית חבירו ובין חבירו -מגיד ד"מ  

וע"ל סימן שט"ו סעיף ג'    רמ"א.  –דאז נאמן במגו דלקחתי    אם לא שאכלה שני חזקה,  -רשב"א בתשובה ד"מ  

 ובסימן שי"ז.  

 8סעיף יז 

 רוצה לסתור את הביתשכיר כשמ
ורוצה לסתרו  ן  המשכיר בית לחבירו לזמ   - ד"מ    ב"ב סי' תעבמרדכי  מגיד בפירוש דברי הרמב"ם  הרב  

 שו"ע.  – בתוך הזמן, השוכר יכול לעכב עליו
שלא    שו"ע.  –כיר לו כמותו.  ואם עבר וסתרו בתוך הזמן, חייב להעמיד לו בית אחר או יש  - רמב"ם  

  רושלפיוכ"ש    .אלא כשנפל מאליו אבל אם המשכיר סתרו ודאי חייב להעמיד לו בית ופשוט הוא   [ שאינו חייב לבנותו]אמרו  
 שפירש מזלו של שוכר גרם שאי אפשר לומר כן בסתרו הוא  ב"מ קג. ד"ה אזדא רש"י 

 הבית  נפל

 'זה'בית 
אני משכיר    זהנפל, אם אמר לו: בית    ואם מעצמו  -  שם עט. ד"ה ואם ישתוס'    שם קג.גמ'  ממב"ם מפורש  ר

זה    דומה לחמור  ןואי  שו"ע.  –  אלא מחשב על מה שנשתמש בו ומחזיר לו שאר השכירות  לך, אינו חייב לבנותו 

  .ר כשמת לזבוני קאי וליקח אחר, משא"כ בבית כשנפל שאין דרך למוכרוו', שאם יש בדמיו לשכור ישכור, משום דחמווכ
 מגידה הרב  –

 רמ"א.  –ואפילו בנאו המשכיר יכול לומר שלא ידור בו   -ד"מ רשב"א מב"י 
 רמ"א.  –  ואפילו השוכר אומר: אבננו משלי, אין שומעין לו  -ב"י 
 מסוכןדוקא בשנפל כולו, אבל אם הוא קיים אלא שהוא    -  שםממ"ש תוס'    רא"ש בתשובהמטור  

דהבית לא עומד להימכר אלא להוסיף עליו ולחזור ולבנותו    .בי"א  שו"ע  –לדור בו, חייב המשכיר לתקנו  

 כבתחילה

 
בעה"ב שאמר: לזמן השכרתיך, והשוכר אומר: לא שכרתי אלא סתם או לזמן ארוך, על השוכר  

הגה: וכן בכל ספק שנופל  להביא ראיה; ואם לא הביא, בעל הבית נשבע היסת ומוציאו מן הבית.

בירו )המגיד פ"ז דשכירות(; אם לא שאכלה שני חזקה, דאז נאמן במגו דלקחתי )רשב"א(.  בין הדר בבית חבירו ובין ח 
      וע"ל סימן שט"ו סעיף ג' ובסימן שי"ז. 
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המשכיר בית לחבירו לזמן, ורוצה לסתרו בתוך הזמן, השוכר יכול לעכב עליו. ואם עבר וסתרו בתוך  
כמותו. ואם מעצמו נפל, אם אמר לו: בית זה  הזמן, חייב להעמיד לו בית אחר או ישכיר לו  

אלא    )ואפילו בנאו המשכיר יכול לומר שלא ידור בו( )ב"י מדברי הרשב"א(,  אני משכיר לך, אינו חייב לבנותו,
)ואפילו השוכר אומר: אבננו משלי, אין שומעין    מחשב על מה שנשתמש בו ומחזיר לו שאר השכירות.

בשנפל כולו, אבל אם הוא קיים אלא שהוא מסוכן לדור בו, ויש מי שאומר דדוקא    לו( )ב"י(.
חייב   ונפל,  בית סתם,  לו:  ואם אמר  מוקדם.  בידו שכירות  יש  חייב המשכיר לתקנו אם 
לבנותו או יתן לו בית אחר. ואם היה קטן מהבית שנפל, אין השוכר יכול לעכב עליו, והוא  

מן שלא נפל הראשון אינו יכול להוציאו וליתן לו  )אבל כל ז  שיהיה קרוי בית, שלא השכיר אלא בית סתם.

אבל אם אמר לו: בית כזה אני משכיר לך, חייב להעמיד לו בית    בית קטן כזה( )נ"י סוף פרק השואל(.
ענין דברי אלא   כמדת ארכו ומדת רחבו של בית זה שהראהו, ואינו יכול לומר: לא היה 

)ואף   ב להעמיד לו בית כמדתו וכצורתושיהיה קרוב לנהר או לשוק או למרחץ כזה, אלא חיי

לפיכך אם היה קטן לא יעשנו גדול; גדול, לא יעשנו קטן;   על פי שאינו נאה בבנינו ובקישוטו( )נ"י הנ"ל(.
יוסיף   ולא  בו  יפחות מהחלונות שהיו  ולא  יעשנו אחד.  לא  שנים,  שנים;  יעשנו  לא  אחד, 

ל )מרדכי פרק האומנין ותשובת מיימוני דמשפטים סימן  הגה: נשרף הבית, דינו כנפ עליהם, אלא מדעת שניהם.

מ"ז(. )נשרף כל העיר, הוי מכת מדינה ומנכה לו מן שכירותו מה שלא דר בו, בין הקדים לו שכרו או לא( )שם במרדכי ושם  
      אל(. בתשובת מיימוני דמשפטים(. המשכיר בית לחבירו והוא נפול, אדעתא דלבנותו הוא מוגיר ליה )ב"י סוף פרק השו
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 שו"ע.  – אם יש בידו שכירות מוקדם -טור בשם רמ"ה  

 בית סתם
ואם אמר לו: בית סתם, ונפל, חייב לבנותו או יתן לו בית אחר. ואם היה קטן   - שם קג.גמ' מרמב"ם 

 שו"ע.  – מהבית שנפל, אין השוכר יכול לעכב עליו
   ע.שו" –  שלא השכיר אלא בית סתם והוא שיהיה קרוי בית,  - שם ס.רי"ף 

 בית 'כזה'
אני משכיר לך, חייב להעמיד לו    כזה אבל אם אמר לו: בית    -  שם וכדמוקי לה שם רבין אמר ריש לקישמשנה  

 שו"ע.  – בית כמדת ארכו ומדת רחבו של בית זה שהראהו
אינו יכול להוציאו וליתן לו  אבל כל זמן שלא נפל הראשון    -בשם ריטב"א ד"מ    .ב"מ סנימוקי יוסף  

כתב בנימוקי יוסף פרק השואל )ב"מ ס, א בדפי הרי"ף(, לדעת הרמב"ם נראה דאפילו  ו  רמ"א.  –  בית קטן כזה

יא וליתן לו אחרת שהוא ארבעה אמות, ולא נראה לריטב"א )החדשים שם קג, א ד"ה ואי דא"ל(  קודם שנפל יכול להוצ
אלא מאחר שהוריד לתוכו לא יכול לשנות לו אא"כ נפל עכ"ל. ולא מצאנו ברמב"ם פ"ה משכירות מוזכר מזה, ונראה דגם 

 :ח קצוה"  – הרמב"ם הכי ס"ל, ועיין מ"ש )בסקי"א( ]בסק"ט[, ואפשר דהיינו הרמב"ן
ואינו יכול לומר: לא היה ענין דברי אלא שיהיה קרוב לנהר או לשוק או למרחץ    -  בגמ' לא צריכא וכו'שם  

 שו"ע.  – כזה, אלא חייב להעמיד לו בית כמדתו וכצורתו
 רמ"א.  – ואף על פי שאינו נאה בבנינו ובקישוטו -ד"מ   שםנימוקי יוסף 

יעשנו קטן; אחד, לא יעשנו שנים; שנים, לפיכך אם היה קטן לא יעשנו גדול; גדול, לא    -  שםבמשנה  
 שו"ע.   –  לא יעשנו אחד. ולא יפחות מהחלונות שהיו בו ולא יוסיף עליהם, אלא מדעת שניהם

 [מכת מדינההעיר ]נשרף הבית/
נשרף כל העיר, הוי מכת  . נשרף הבית, דינו כנפל  -י ד"מ מיימונמוהר"ם בתשובת  ב"מ סי' שנהמרדכי 

 רמ"א. – הקדים לו שכרו או לאמה שלא דר בו, בין  ומדינה ומנכה לו מן שכירות 
   רמ"א.  –המשכיר בית לחבירו והוא נפול, אדעתא דלבנותו הוא מוגיר ליה    -ד"מ    ב"מ ס.נימוקי יוסף  

 9סעיף יח 

 זו שע"ג בית זה  עליה
 ]פירוש, אם נפלה העלייה[  שו"ע. – חייב להעמיד לו עלייההמשכיר עלייה סתם,  - ומבואר שם קטז:רמב"ם 

  אני משכיר לך, הרי שעבד בית לעלייה.   זהשעל גבי בית    זואמר לו: עלייה    -  שם וכאוקימתא דרב אשימשנה  
זו ולא אמר לו שעל גבי בית זה אם נפלה העלי' או נפחת' אינו חייב משכיר לתקנה    יה אם אמר לו עליפירוש,    שו"ע.  –

 הרב המגיד.  -  וכן מפורש שם
בארבע טפחים או יותר, חייב המשכיר  לפיכך אם נפחתה העלייה    -  ל כוותיה בדינישם דקיי"כשמואל  

 שו"ע.  – לתקן

 ]במקרה הנ"ל[  עה"בבבית ב העליהכר מגורי שו
 שו"ע.  – עם בעל הביתואם לא תקן הרי השוכר יורד ודר בבית  - ונפשטהבעיא שם קיז. גמ'  בו שם במשנה

ונפשטא  בעיא שם    שו"ע.  –  ונכנס ויוצא דרך פתח הבית עד שיתקן לו את העלייה  -  ב  שם פ"י סי' רא"ש  טור  

 המגיד.הרב  –  הוניומסתבר דכל הני אם תמצא לומר הלכתה נבדרך אם תמצא לומר  
אין המשכיר חייב ליטפל בזה ולהוציא עליו הוצאות, אלא יתן    -בשם הרמ"ה  טור ]סעיף כ'[   .א

   .סמ"ע - להשוכר דירה למטה בביתו, ואם צר להשוכר המקום יתקננו לעצמו 
 : ע"סמ  -חולק עליו,  -טור  .ב

דוקא נפחת תקרת הבית שבני עלי' דורסין עליה כו' וזה שעבד לו הבית כשאמר על גבי בית זה וכו' אבל    -   מגיד בשם רשב"א

 י.ב" – שאין הקלקול מחמת הבית אינו חייב לתקן ולא ידור עמו בבית  כותלי העלי'אם נפלו 

 
 סעיף יח 9

המשכיר עלייה סתם, חייב להעמיד לו עלייה. אמר לו: עלייה זו שעל גבי בית זה אני משכיר לך, הרי  
שעבד בית לעלייה. לפיכך אם נפחתה העלייה בארבע טפחים או יותר, חייב המשכיר לתקן,  

ויוצא דרך פתח הבי  ונכנס  יורד ודר בבית עם בעל הבית,  ת עד ואם לא תקן הרי השוכר 
שיתקן לו את העלייה. אבל אם נפל הבית והעלייה, אין צריך לבנות לו אחר, כיון שאמר לו: 

      הגה: אבל אם נפלה העלייה צריך לבנותה כל זמן שהבית קיים )טור(.  בית זה.

 

 



 דיינות 
 ידין' 'ידין הסמכה לקבלת הכשרת
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 ה הנ"ל[]במקר  נפל הבית והעליה
אבל אם נפל הבית והעלייה, אין    [ בית זה שע"ג  לו עליה זו שאמר  בדין הנ"ל  ]  –  שם קטז: בדין האפרסק כדבסמוךטור  

פירוש, ואפילו כולו, ולא כהב"י ]סעיף כ'[ דפסק כהרמ"ה   שו"ע.  –  כיון שאמר לו: בית זה צריך לבנות לו אחר,  

  –  הביאו הטור ]שם[ דס"ל דא"צ המשכיר לבנותו אלא אם יפחת קרקעית העלייה שהוא תקרת הבית שעליו לתקנו, ע"ש
 :עסמ"

   רמ"א. – כל זמן שהבית קיים אבל אם נפלה העלייה צריך לבנותה  -טור 
 10סעיף יט 

 ה עליונה נפחתה עלי
פירוש, וא"ל    .שו"ע  –  ונפחתה העליונה, דר בתחתונההיו שתי עליות זו על גב זו,    -  שם קיז.רמב"ם בגמ'  

לך, דכיון שא"ל ע"ג בית זה לא מצי למימר אם נפלה אזדא אלא הבית משועבד המשכיר עלייה זו שע"ג בית זה אני משכיר  
לה, ואם השכיר לו העליונה ודאי ירד לדור בעלייה תחתונה ולא למטה בבית, דעלייה ג"כ בכלל בית הוא והמוציא מחבירו 

חד עלייה קיבל עליו לעלות  אי אמרינן    "מ קי"ז ע"א[עליו הראיה, אבל אם השכיר לו התחתונה ונפלה, מיבעיא בגמרא ]ב
 :עסמ"  – ולדור בה ולא שנים, או דילמא שם עלייה חד הוא

נפחתה התחתונה, הרי זה ספק אם ידור בעליונה או בבית, לפיכך לא ידור,    -בעיא שם ועלתה בתיקו  
   שו"ע. – ואם דר אין מוציאין אותו משם

 11סעיף כ

 דלית   מעשה באחד שאמר לחבירו:  -מימרא דרבין בר רב אדא אמר רב יצחק מעובדא לקמיה דרבי חייא    קטז:ב"מ  רמב"ם  

זו שעל גבי אפרסק הזה אני משכיר לך, ונעקר אילן    )פירוש גפן מודלית על אילן שפירותיו אפרסקין(
להעמיד האפרסק כל זמן שהדלית    אתה חייב    ובא מעשה לפני חכמים, ואמרו לו:האפרסק ממקומו  

 שו"ע.   – קיימת, וכן כל כיוצא בזה
להעמיד  אי נקצץ, לא מחויב  ודוקא בכי האי גוונא שהאפרסק עדיין בעולם, רק שנעקר ממקומו; אבל    -טור בשם רמ"ה  
הטעם, דכיון דא"ל שעל גבי פרסק זה והרי אזדא, דאין שם אפרסק עליו כיון דנקצץ ואין ראוי    רמ"א.  –  לו אחר

בעלייה אם א"ל שעל גבי בית זה כו' ונפל הבית והעלייה קיימת  הוא לחזור ולנוטעו. ומסיק מור"ם ז"ל וכתב דכן הדין  
  – כגון שעומדת על גבי קונדסין, אינו צריך להעמיד לו בית אחר, וכ"כ בטור ]סעיף כ'[ בשם הרמ"ה דדימה אותן יחד.  

 ע. סמ"
וכן אם נפל הבית שתחת עלייה, ואמר לו: עלייה שעל גב בית זו, אין צריך להעמיד בית    -  רמב"ם

 וכ"כ המחבר לעיל סעי' יח  רמ"א. –אחר 

 
 סעיף יט  10

היו שתי עליות זו על גב זו, ונפחתה העליונה, דר בתחתונה. נפחתה התחתונה, הרי זה ספק אם ידור  
     בעליונה או בבית, לפיכך לא ידור, ואם דר אין מוציאין אותו משם. 

 
 

 סעיף כ 11

י  זו שעל גבי אפרסק הזה אנ   )פירוש גפן מודלית על אילן שפירותיו אפרסקין(  מעשה באחד שאמר לחבירו: דלית
משכיר לך, ונעקר אילן האפרסק ממקומו ובא מעשה לפני חכמים, ואמרו לו: חייב אתה  

הגה: ודוקא בכי האי גוונא שהאפרסק    להעמיד האפרסק כל זמן שהדלית קיימת, וכן כל כיוצא בזה.

, ואמר לו:  עדיין בעולם, רק שנעקר ממקומו; אבל אי נקצץ, לא מחויב להעמיד לו אחר. וכן אם נפל הבית שתחת עלייה 
    עלייה שעל גב בית זו, אין צריך להעמיד בית אחר )טור בשם הרמ"ה(.

 
 



 דיינות 
 ידין' 'ידין הסמכה לקבלת הכשרת
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 נכלל במושכר וקנין חצר ה |  שוכר סימן שיג 

 1א סעיף

 בית בבניין גדול
בית ארוך מאוד וחלוק  בבירה גדולה,  המשכיר בית לחבירו    -  מימרא דרב נחמן אמר רבה בר אבוה  ב"ב ו.רמב"ם  

פי' רש"י על פני ובכותלים  משתמש בזיזים    רש"י שם ו: ד"ה בירה   -  בתוכו להרבה חדרים והשכי' לזה אחד מהם

פי' תרבץ כעין גינה קטנה לאויר ועולים בהם דשאים ויפה  ובתרבץ של חצר    עד ארבע אמות  ארכה מבחוץ

 שו"ע. –ומקום שנהגו להשתמש בעובי הכתלים.  וברחבה שאחורי הבתים המראה לעינים
  שו"ע. – ובכל אלו הדברים הולכים אחר מנהג המדינה והשמות הידועים להם - רמב"ם

 2סעיף ב

 רפת שבחצר
   שו"ע. – המשכיר חצירו סתם, לא השכיר הרפת שבה - מימרא דרב אשי  קב.ב"מ רמב"ם 

 3סעיף ג 

 הזבל שבחצר
הוא מיטפל בו להוציאו. ואם יש שם מנהג הולכים  הזבל שבחצר, הרי הוא של שוכר; לפיכך    -רמב"ם  

 שו"ע.  – אחר המנהג
אבל אם הבהמות    בד"א, כשהיו הבהמות שעשו הזבל של שוכר   - כמימרא רב יוסי בר רב חנינה שם קב. בגמ'  

ועי'    שחצירו של אדם קונה לו שלא מדעתו אף על פי שהיא שכורה ביד אחרים   של אחרים, הזבל של בעל החצר

בחצר דמשכיר   הרמב"ם,ופי'    .אוקימתא דמתני' שם לא צריכא בחצר דמשכיר ותורי דאתו מעלמאשו"ע.  –  רסח סי'  

שהעמידוהו  פירש  ראב"דבוו'. אע"פ שהיא שכורה ביד השוכר כיון שהי' של משכי' והשוורים מעלמא הזבל של משכיר וכ
 המגיד.הרב  – ד"ה בחצררש"י שם בגמ' בחצר דמשכיר דלא אגירא לשוכר וכן פירש 

  דווקא ו  רמ"א.  –מיהו אם קלטו השוכר בכלי מן האויר, ולא נח בחצר, הרי שלו    -מימרא דרבא שם    טור

  הוא אויר שאין סופו לנוח והכלי מפסיק ויפול בחצר,  הכלי לפני יציאת הגללים באופן שמעולם לא היו אמורים לכשהניח  
 עסמ" –

 מסי' ר סעי' ד'[ קנין חצר במושכר ]סתירה לכאורה
ג'[  שו"ע   ]סעיף  שי"ג  ביד    –סימן  פי שהיא שכורה  על  אף  קונה למשכיר  המושכר  דחצר  מבואר, 

 אחרים.  
דכשהמשכיר והשוכר  כדעת הרא"ש  פסק המחבר    סעיף ד'דהא בסימן ר"ס  דהקשה    –   סק"ה[מ"ע ]ס

 דרין ביחד ונכנס לתוכו צבי שבור דזוכין בו שניהם, ע"ש. 
והטעם נראה, דודאי חצר  לתוכו שלא מדעת השוכר, קנוי הוא לבעה"ב.    מציאהכשבא  לק  ש לחי  –נה"מ  

הר"ן ]בחידושיו ב"מ י"ב ע"א[ הובא בנמוקי יוסף ]שם ה' ע"ב מדפי המושכר מיקרי ג"כ ידו של השוכר מטעם שכתב  

 
 סעיף א 1

המשכיר בית לחבירו בבירה גדולה, משתמש בזיזים ובכותלים עד ארבע אמות, ובתרבץ של חצר  
הדברים  אלו  ובכל  הכתלים.  בעובי  להשתמש  שנהגו  ומקום  הבתים,  שאחורי  וברחבה 

     והשמות הידועים להם.  הולכים אחר מנהג המדינה
 
 

 סעיף ב 2

     המשכיר חצירו סתם, לא השכיר הרפת שבה. 
 
 

 סעיף ג  3

הזבל שבחצר, הרי הוא של שוכר; לפיכך הוא מיטפל בו להוציאו. ואם יש שם מנהג הולכים אחר  
המנהג. בד"א, כשהיו הבהמות שעשו הזבל של שוכר, אבל אם הבהמות של אחרים, הזבל  

 שחצירו של אדם קונה לו שלא מדעתו אף על פי שהיא שכורה ביד אחרים. של בעל החצר,  

      הגה: מיהו אם קלטו השוכר בכלי מן האויר, ולא נח בחצר, הרי שלו )טור(.  
 

 



 דיינות 
 ידין' 'ידין הסמכה לקבלת הכשרת
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מניח בתוכו, חשיב כידו. וא"כ ה"ה חצר המושכר, כיון  במשנה דראה אותן רצין, דכיון שכל מה שהוא זכות לו    הרי"ף[
שהשוכר מניח כל מה שיש לו בתוכו, הוי כידו. אך מ"מ, כיון דגוף החצר של המשכיר והוא יד המשכיר, רק שהשוכר 

  בשוכר פועל דהוי כשוכר ידו למלאכתו, והדין הוא דמציאת  ר"ע סעיף ג'שכרו, הוי ממש כשוכר יד בעה"ב, ומבואר בסימן  

דלאו אדעתא דהכי אגריה נקרא החצר חצירו של המשכיר כיון    דוקא נגד מציאהופועל לעצמו,  
משא"כ לשאר חפצים ששכרו השוכר לאלו החפצים ואדעתא דהכא אגריה, נקרא נגד אלו  שלא שכרו השוכר לזה,  

 לתוכו, חצירו של השוכר.   המוכרשהוא  החפצים שהניח השוכר 

דכיון דהמשכיר   שלא יזכה בה השוכר,  דגבי זבל משייר כח לנפשיההכא שאני ומשום    –קצות החושן  

ומשום הכי דעתיה על זבל שלא יזכה בה    בגמ' שם )קב, א(,את החצר לא השכיר הרפת שבה וכמבואר  
יהיה הזבל בחצר   אבל  דידיה ומשייר לנפשיה כח בחצר לזכות בזבל,    כיון דשבח רפתהשוכר אפילו אם 

 זוכה השוכר. במציאות דעלמא 

 4עיף דס

 חצראפר שב
 שו"ע.  – והאפר היוצא מהתנור וכירה, של שוכר -: קא  שםטור משנה 

 רמ"א. – אפילו אחרים אופין ומבשלין -טור בשם רמ"ה  

 
 סעיף ד 4

    )אפילו אחרים אופין ומבשלין( )טור בשם הרמ"ה(. והאפר היוצא מהתנור וכירה, של שוכר.
 
 



 דיינות 
 ידין' 'ידין הסמכה לקבלת הכשרת
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   מושכר| תחזוקת ה  שוכר סימן שיד 
 1סעיף א

 בית ראוי למגורים 
קא:רמב"ם מגיד משנה   לו החלונות    -  שם  ולפתוח  לו דלתות  בית לחבירו, חייב להעמיד  המשכיר 

פירוש נגר  נגר ומנעול.  שנתקלקלו ולחזק את התקרה ולסמוך את הקורה שנשברה ולעשות  

  שו"ע. – רש"י שם ד"ה ובנגרים אותו בחור האסקופה וכן פירש כמין יתד שנועלים בו את הדלת ותוחב
וכן אם נפחתה המעזיבה והתקרה בד' טפחים, חייב לתקנה; וכן כל כיוצא בזה מדברים שהם   -שם  

 שו"ע.   –  מעשה אומן והם עיקר גדול בישיבת הבתים והחצרות
אמרינן    וראה שלא היו שם דברים אלו, לא() ואף על פי שנכנס שם השוכר    -  ב"מ נט.נימוקי יוסף  

כיון דלדירה אמר ליה ולא חזיא לדיר' אלא    רמ"א.  –דנתפייס במה שראה, אלא על המשכיר לתקן  

 נ"י שם.  - רושבדברים הללו ה"ז כאלו התנה בפי

 שכירות ך זמן התונשברו 
תקן המשכיר דברים אלו, ונשברו תוך ימי השכירות, אם אמר    -  "מדוהגהות מיימוני    שם  נימוקי יוסף

ליה: בית זה, אין צריך להעמיד לו אחר. אמר לו: בית סתם, צריך לתקנו כל ימי השכירות  
   סימן שי"ב סי"ז.וע"ל  רמ"א. –

 2סעיף ב

 עקה ומזוזהכר במחיוב השו
 שו"ע. –מעקה השוכר חייב לעשות  - שם קא:ברייתא רמב"ם 

דמזוזה חובת הדר    שו"ע.  – ום המזוזה משלו.ולתקן מק מזוזה  חייב בכן  ו  – משמיה דרב משרשיהפשוט שם  

לא יטלנה, ומעשה באחד שנטלה בידו וקבר אשתו ובניו וכן כתב המחבר    אהוא ברייתא שם קב. ואיתא שם וכשהוא יוצ
 ביור"ד בי' רצא סעי' ב 

  ופי' רש"י   סולם או מרזבוכן אם רצה לעשות    -  ד"מ  ב"מ שפומרדכי    טא רב ששת ממתני'שקא: ופבעיא שם  

הכותל    שם מן  המים  להרחיק  הגג  אצל  לכותל  נסרים  וסומכין  צדדיהן  ד'  מן  ומשופעי'  בטיט  טחין  גגותיהן  כל  מרזב 

כל דבר שאינו  ש  שו"ע.  –  משל עצמו, או להטיח גגו, הרי זה עושה  וכשנפלה אחד מהן הדיוט מחזירה 

 שם.  גמ'  –  מעשה אומן השוכר עושהו
דבלאו הכי לא מתדר    סולם לגג דאלו לעליי' המשכיר חייב  ודווקא  –  שם נט.שם בברייתא. נימוקי יוסף  

 שו"ע.  –- .הסמ"ע - .ליה 
 א. רמ" –  ה אומןוהוא הדין כל דבר שאינו מעש  -טור בשם רמב"ם 

 רמ"א. –ובכל אלו העניינים הולכים אחר מנהג המדינה  - דרכי משה  

 
 סעיף א 1

העמיד לו דלתות ולפתוח לו החלונות שנתקלקלו ולחזק את התקרה  המשכיר בית לחבירו, חייב ל
נגר ומנעול. וכן אם נפחתה המעזיבה והתקרה בד'  ולסמוך את הקורה שנשברה ולעשות 
טפחים, חייב לתקנה; וכן כל כיוצא בזה מדברים שהם מעשה אומן והם עיקר גדול בישיבת  

ראה שלא היו שם דברים אלו, לא( אמרינן דנתפייס במה הגה: ואף על פי שנכנס שם השוכר )ו  הבתים והחצרות.

שראה, אלא על המשכיר לתקן. תקן המשכיר דברים אלו, ונשברו תוך ימי השכירות, אם אמר ליה: בית זה, אין צריך 
  להעמיד לו אחר. אמר לו: בית סתם, צריך לתקנו כל ימי השכירות )נ"י פרק השואל והגהות מיימוני פ"ו דשכירות(. וע"ל 

     סימן שי"ב סי"ז.  
 

 
 סעיף ב 2

השוכר חייב לעשות מעקה ומזוזה ולתקן מקום המזוזה משלו. וכן אם רצה לעשות סולם או מרזב,  
הגה: והוא הדין כל דבר שאינו מעשה אומן )טור(. ובכל אלו העניינים    או להטיח גגו, הרי זה עושה משל עצמו.

    הולכים אחר מנהג המדינה )טור בשם הרמב"ם(.
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 שכירות ותנאי ב  ן| קני  שוכר סימן שטו
 1סעיף א

 חזרה מהקנין/קנין מכרשכירות כ
   שו"ע. – שכירות קרקע נשכר בדרכים שהוא נקנה בהם - .סי' קצה סעי' ט  טור

 . סמ"ע  -לא מהני מחיל' עד שיחזיר ויקנה בא' מהקנינים ה,  ומח  םמהדרכי  חדואם קנה בא  -ריב"ש  
אחת שהשכיר' בית מראובן לדור בו מפסח ועד  אישה  מעשה ב  - בשם ראבי"ה  קידושין סי' תקכזמרדכי  

ועתה חזר בו קודם  או מחמת דבר אחר    עצרת והיא קבל' אצלו קודם פורים לביתו במדת חסד
 ע.סמ" –ר גמר מעשה שראוי להחזיק מיד דכל חזקה לא מהני אלא אח  פסח ופסק דיכול לחזור בו

 רמ"א.  –  ואין אונאה לשכירות קרקע כמו במכירת קרקע  -  סי' רכז סעי' לב ע"ש  שו"ערא"ש בתשובה ד"מ  
 2סעיף ב

 תנאי בשכירות
  שו"ע.  –  כשם שמתנה אדם כל תנאי שירצה במקח, כך מתנה בשכירות  -   נו:ומפורש ב"מ  רמב"ם  

 מגיד ה הרב  – וזה פשוט וביאר שם, שהשכירות מכירה לזמן קצוב. 
וכל שממכרו ממכר בנכסיו, שכירותו שכירות; וכל שאין לו למכור, אין לו להשכיר, אלא אם    -מגיד  

   שו"ע. – כן יש לו פירות בלבד באותו קרקע, שזה שוכר ואינו מוכר 
 3סעיף ג 

 ספקות בשכירות
ר בית מחבירו וטוען ששכרו על תנאי שיכניס עמו דיורין אחרים, השוכ  -טור בשם תשובת רא"ש  

  שו"ע.   –   והמשכיר מכחיש, ישבע המשכיר שלא התנה כן. והוא הדין לכל טענות שביניהם
סימן שי"ב עיין לעיל  וה.  וביאר שם, דקרקע בחזקת בעליה עומדת לכל ספק הנולד בניהם אם בא לשנות ממנהג המדינ

   רמ"א. –  סעיף ב'  ז"טולקמן סימן ש ז"טסעיף 

 4סעיף ד

 תנאי אינו צריך קנין 
ואמר לו שמעון לסמוך עליו לשלם לו כל מה  ראובן שכר נער לשמשו,    -טור בשם רא"ש בתשובה  

שיפסיד בהיות הנער בביתו, אף על פי שלא היה קנין בדבר, חייב, כי כל תנאי שכירות אינו  
   .שו"ע – צריך קנין

 
 עיף אס 1

)ואין אונאה לשכירות קרקע כמו במכירת קרקע( )הרא"ש כלל א'    שכירות קרקע נשכר בדרכים שהוא נקנה בהם.

      סימן ז'(. 
 

 
 סעיף ב 2

כשם שמתנה אדם כל תנאי שירצה במקח, כך מתנה בשכירות. וכל שממכרו ממכר בנכסיו, שכירותו  
שכירות; וכל שאין לו למכור, אין לו להשכיר, אלא אם כן יש לו פירות בלבד באותו קרקע, 

      שזה שוכר ואינו מוכר. 
 
 

 סעיף ג  3

אחרים דיורין  עמו  שיכניס  תנאי  על  ששכרו  וטוען  מחבירו  בית  ישבע  השוכר  מכחיש,  והמשכיר   ,
)ועיין לעיל סימן שי"ב סעיף י"ו ולקמן סימן    המשכיר שלא התנה כן. והוא הדין לכל טענות שביניהם

      שי"ו סעיף ב'(. 
 

 
 סעיף ד 4

ראובן שכר נער לשמשו, ואמר לו שמעון לסמוך עליו לשלם לו כל מה שיפסיד בהיות הנער בביתו,  
      חייב, כי כל תנאי שכירות אינו צריך קנין.אף על פי שלא היה קנין בדבר, 
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וז"ל  פירוש, קנין חדש, אלא כשלקח הנער לביתו ע"פ תנאם נתקיימו הדברים שהתנו ביניהן.    -סמ"ע  

מה שאדם נודר בשכירות אפילו בע"פ ובלא קנין צריך לקיים כל זמן שהנשכר עשה מלאכתו, עכ"ל.   ריב"ש סימן תע"ו, כל
 מזה: ריש סימן שמ"ד ]בהג"ה[לענין שליח, ועיין לקמן  לעיל ריש סימן קפ"בוכ"כ 

, דהוא תנאי שכירות שייך גבי שמעוןמאי  .  כל תנאי שכירות אינו צריך קנין על הטעם ש  הקשו  –נה"מ קצוה"ח  

משכיר.   ולא  שוכר  לא  הקצוה"ח  ואינו  ט"ס  כתב  הרא"שבשיש  הנ  תשובת  הוא  ש   דמייריתירץ  ה"מ  אך 
כיון דנתערב   כערב בשעת מתן מעות , ע"כ מה שהפסיד חייב מטעם דהוי  התחייב עצמו להיות ערב בעד הנער

והכניסו לביתו   וכיון דאדעתא דהכי קיבלו  ונתחייב השכיר,  ותנאי שכירות א"צ קנין  הוי כערב  בשעת דשכרו לשמשו, 
 . בשעת מתן מעות
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 לאחרים  המשכירשוכר |  שוכר סימן שטז
 1סעיף א

 כשהשכיר לזמן קצוב 
המשכיר בית לחבירו לזמן קצוב ורצה השוכר להשכיר הבית לאחר, משכיר עד    -טור בשם רמב"ם  

ב"מ מדין הספינה  ה  וראיי  ע.שו"  –סוף זמנו, והוא שלא יהיה מנין בני בית האחד יותר מבני ביתו.  

הספינה עם השוכר ולסבול  ולא אמרו שיש לו תרעומות אלא בספינה מפני שיש לו לדור לבעל    ו עי'  כמש"ל סי' שיא ס  עט:
 דעתו אבל בבית אפילו תרעומות אין לו

וד בו צא והניחו  ואם אמר לו המשכיר: למה תטרח ותשכיר ביתי לאחרים אם לא תרצה לעמ   -שם  
  סי' שי"ב ס"ז.וע"ל  שו"ע. – ואני פוטר אותך משכירותו, שומעין לו 

 ללא דייריםשאיר הבית המשוכר 
ואם השוכר רוצה לצאת מן הבית ולהניחו כך בלא דיורין, ורוצה לשלם    -ד"מ    ב"ב סי' תקכט  מרדכי

ר  דביתא מיתבא יתיב ושאייה יוכת שע  ,]וינכה לשוכר השכירותו[  למשכיר, יכול המשכיר להשכירו לאחרים

 רמ"א.  – )ישעיה כד, כב(

רשב"א   . א ד"מ  תשובת  וייל  לעצמו  -מהרי"ל  כח  ושייר  השכירו,  או  לאחר  ביתו  שנתן   מי 

יכול למכור כחו לאחר, ובלבד שלא יהו בני ביתו  שכשירצה יכול לדור עם המקבל מתנה או השוכר בבית,  
 רמ"א.  –מרובים 

אם שייר לעצמו  כגון חצי הבית, אז יוכל למכרו לאחר, אבל  בין אם שייר לעצמו חלק מסויים חלקליש  –ריב"ש  .ב
 א בי"א.רמ"   –  מכרו או להשכיר זכותו לאחראינו יכול לכגון, דיוכל לסלקו,  אינו מסויים  חלק ש

 בקרקעות[ ]השאלה כיר לאחרצה להש מקבל מתנה שרו
רשב"א תשובת  דירה  -  ב"י  לאותה  צריך  המקבל  ואין  בביתו  דירה  לאחר  שנותן  דיוכל    מי  נ"ל 

עצמו, דנותן  שבני ביתו אין מרובים ממנו, דלא גרע כח המקבל מתנה מכח המשייר ל  להשכירו או למכרו לאחר

אין השואל רשאי להשאיל וכו' ה"מ    גיטין כט.שאע"פ שאמרו    רמ"א.  -  סימן קנ"ד סעיף כ"ח בעין יפה נותן. ועיין לעיל  

 . במטלטלין אבל בקרקע רשאי

שאינו יכול    מרלו  בשותפות ודאי יכול לעכב עליו דאי לדור עמו  דור בו  ליירי שנתן לו בית וחצר בפני עצמו  ומ  -  סמ"ע

והאריך בזה דלא כמ"ש הרמ"א בתשובה הביאו מהרש"ל בתשובותיו דחולק לעכב את האחר וכמבואר בסעיף שלאחריו 
 עליו

 2סעיף ב

 
 סעיף א 1

המשכיר בית לחבירו לזמן קצוב ורצה השוכר להשכיר הבית לאחר, משכיר עד סוף זמנו, והוא שלא  
יהיה מנין בני בית האחד יותר מבני ביתו. ואם אמר לו המשכיר: למה תטרח ותשכיר ביתי  

הגה:    פוטר אותך משכירותו, שומעין לו.לאחרים אם לא תרצה לעמוד בו צא והניחו ואני  

המשכיר  יכול  ורוצה לשלם למשכיר,  דיורין,  כך בלא  ולהניחו  הבית  מן  רוצה לצאת  השוכר  ואם  שי"ב ס"ז.  סי'  וע"ל 
להשכירו לאחרים, דביתא מיתבא יתיב ושאייה יוכת שער )ישעיה כד, כב(, )מרדכי פ' חזקת(. מי שנתן ביתו לאחר או  

לעצמו שכשירצה יכול לדור עם המקבל מתנה או השוכר בבית, יכול למכור כחו לאחר, ובלבד שלא יהו    השכירו, ושייר כח 
בני ביתו מרובים )תשובת רשב"א אלף קמ"ה(. ויש מחלקים בין אם שייר לעצמו חלק מסויים כגון חצי הבית, אז יוכל  

, אינו יכול למכרו או להשכיר זכותו לאחר למכרו לאחר, אבל אם שייר לעצמו חלק שאינו מסויים כגון, דיוכל לסלקו
)ריב"ש סימן רנ"ז(. מי שנותן לאחר דירה בביתו ואין המקבל צריך לאותה דירה, נ"ל דיוכל להשכירו או למכרו לאחר 
שבני ביתו אין מרובים ממנו, דלא גרע כח המקבל מתנה מכח המשייר לעצמו, דנותן בעין יפה נותן. ועיין לעיל סימן קנ"ד  

      כ"ח.  סעיף
 

 
 סעיף ב 2

שנים ששכרו בית בשותפות לדור בו יחד, אין אחד מהשותפין יכול להושיב אחר במקומו, אפילו יש  
לו דיורין פחותים ממנו, כי יכול לומר: אותך אני יכול לקבל אבל אחר איני יכול לקבל; 

)וע"ל סימן קע"א סעיף ט' דיש    ואינו יכול לכופו לחלוק, שהבית אינו שלהם, אלא שכור להם לזמן.

      חולקין(.  
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 שותף שרוצה להושיב אחר במקומו
שנים ששכרו בית בשותפות לדור בו יחד, אין אחד מהשותפין    - טור בשם רא"ש בתשובה   .א

 כי יכול לומר: אותך אני יכול לקבל יכול להושיב אחר במקומו, אפילו יש לו דיורין פחותים ממנו,  
שאין  שו"ע.   –  לזמןשהבית אינו שלהם, אלא שכור להם  ואינו יכול לכופו לחלוק,  אבל אחר איני יכול לקבל;  

יש מפני חשיבתו שאדם בוש מפניו ויש מפני גריעתו שאדם בוש לדור עמו ויש שהוא בעל קטטה ויש    וה לקבל כל אדם בשו 
 ם. ש – ' שאינו נאמן הלכך הרונה לדור בשותפו' מדקדק בתחלה עם מי וכו

ע"ש שסתם המחבר כדעת   וע"ל סימן קעא סעיף ט  א.רמ"  –חולקים    –רמב"ם רשב"א בתשובה ד"מ   .ב

יכול לכוף חבירו ולומר לו או שכור ממני וכו' ואם יש בה דין חלוקה חולקין וכאן סתם כדעת   חדהרמב"ם שכ' וכל א
   .יכול לכופו לחלוק  ו שאינהנ"ל הרא"ש 

 3סעיף ג 

 ]יפוי כוח בתנאי[  שוכר שהתנה להשכיר לאחר
ראובן משכן ביתו לזמן, והתנה שאחר הזמן יהיה רשות )בידו( לדור בו הוא    -תשובת רשב"א  מ"י  ב

  למי  אפילו בלא תנאי רשאי להשכיר או למשכןוסיעתו, או למשכן או להשכיר למי שירצה  

אינן מרובין ביתו  סיעה    משם   רמ"א   -  שבני  שיש  למי  אפילו  ולמשכן  רשאי להשכיר  ומפני התנאי 
לכל מי שירצה ואפי' לסיעה גדולה ואל תאמר דלא נכתב אלא לשופר'  כיון שכ'    .בי"א   שו"ע  –.גדולה מסיעתו

דשטרא דכל היכא דליכא למילף ילפינן ועוד שהרי נתן לו רשות לדור בו. הוא וסייעתו מי לא עסקינן שיהיה לו סיע' גדולה 
 "ג. ה בא –  וכו'

 
 סעיף ג  3

ראובן משכן ביתו לזמן, והתנה שאחר הזמן יהיה רשות )בידו( לדור בו הוא וסיעתו, או למשכן או  
)למי שבני ביתו    להשכיר למי שירצה יש מי שאומר שאפילו בלא תנאי רשאי להשכיר או למשכן

     למשכן אפילו למי שיש סיעה גדולה מסיעתו.ומפני התנאי רשאי להשכיר ו אינן מרובין(,
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   בשכירות ' פרעתי'| טענת  שוכר סימן שיז
 1סעיף א

 ]אין אדם פורע תוך זמנו[  הזמן  לאחר/בתוךרעתי' 'פ
השוכר שאמר: נתתי שכר הבית שנתחייבתי בו, והמשכיר אומר: עדיין    -  מט.ממשנה דבכורות    קב:רמב"ם בגמ' ב"מ  

דשכירות אינה    זמן השכירות  אם תבעו בתוך  בשטר )או בעדים( בין שהיתה בלא עדים,לא נטלתי, בין שהיתה  

על השוכר להביא ראיה,    א.רמ"טור    –  ל'  בעו תוךתו  לל' יום  ששכרו  כגון  :עסמ"  –  משתלמת אלא לבסוף
  שו"ע.   –או יתן ויחרים על מי שלקח ממנו שלא כדין, או יטעון עליו בדמים שנתן תחלה טענה בפני עצמה וישביענו היסת.

יבעי' לן אי תבעו ביום משלם זמני'  דא  אפילו ביום ל'  המשכיר לאחר שלשים יוםואם תבעו    - .  קג  שםרמב"ם  

, על המשכיר להביא  כסף משנה   -  וכו' ואסיקנ' דעביד אינש דפרע ביומא דמשלם זמניה ומהימן שוכר בשבועה 
בשטר נאמן השוכר לאחר   ללמדנו רבותא דאפילו היה   ע.שו"  –  שכבר נתן לו שכר, ויפטר.  או ישבע השוכרראיה,  

זמן, ולאפוקי מלוה לחבירו בשטר דאינו נאמן לומר פרעתיך כל זמן שהשט"ח בידו, וכמו שנתבאר בטור ובדברי המחבר 
וגם במקומות אחרים. והטעם דדוקא בהלואה הדין כן, דאמר ליה אי פרעתני שטרך בידי מאי   סימן פ"ב ]סעיף ב'[ לעיל 

בות בו, משא"כ שטר שכירות דניתן לכתוב מתחילה כדי שלא יחזיק השוכר בהשדה  בעי, דלא נכתב מתחילה אלא לג
 ע. סמ" –ויאמר קניתיהו.  

וכן אם שכר ממנו שיתן לו השכר שנה בשנה, ותבעו בתוך השנה, על השוכר להביא ראיה;    -שם  
לעיל סימן  )ועיין    שו"ע.  –  על המשכיר להביא ראיה  ואפילו ביום אחרון של השנה,תבעו לאחר השנה,  

 ע"ח סעיף ג'(.  

בו נאמנות אזי לא יכול לומר    תבוכ  בפני עצמו על דמי השכירותלו שטר    תבואם כ   -  ב"מ נט:נימוקי יוסף  
 י. ב" –פרעתי 

 סמ"ע   -מי שקבל קנין בעדים לפרוע צו השכירות אינו יכול לומר פרעתי  -סי' שיג  ריב"שד"מ מ
 2סעיף ב

 מוחזק[  כירהמש]  קופת השכירותספק בת
, השוכר אומר:  המשכיר בית לחבירו, בשטר, לעשרה שנים, ואין בו זמן  -  מימרא דרבא אמר רב נחמן  קג.שם  רמב"ם  

ושכנת  המשכיר אומר: כבר עברו ושלמו שני השכירות  עדיין לא עבר מזמן השטר אלא שנה, ו

 שו"ע. – ויוציאנו ואם לא הביא ראיה, ישבע המשכיר היסת  על השוכר להביא ראיה, עשרה שנים, 
  רמ"א. – וה"ה בשאר טענות שביניהן - ד"מ שפזב"מ סי'  מרדכי

, שיכול לומר: פרעתי או: לא שכרתי מעולם,  אם הוא לאחר זמן השכירותומיהו    -ד"מ    סו: שם נט:    נימוקי יוסף

  .בי"א רמ"א –השוכר נאמן במיגו ונפל טענה בין המשכיר והשוכר, אף על פי שקרקע בחזקת בעליה עומדת, 

 3סעיף ג 

 
 סעיף א 1

השוכר שאמר: נתתי שכר הבית שנתחייבתי בו, והמשכיר אומר: עדיין לא נטלתי, בין שהיתה בשטר  
) ותבעו תוך ל'(    לל' יום  )זמן השכירות כגון ששכרו(  )או בעדים( בין שהיתה בלא עדים, אם תבעו בתוך

ו יתן ויחרים על מי שלקח ממנו שלא כדין, או יטעון עליו  על השוכר להביא ראיה, א  )טור(,
בדמים שנתן תחלה טענה בפני עצמה וישביענו היסת. ואם תבעו המשכיר לאחר שלשים  
יום, אפילו ביום ל', על המשכיר להביא ראיה, או ישבע השוכר שכבר נתן לו שכר, ויפטר. 

השנה, על השוכר להביא ראיה;  וכן אם שכר ממנו שיתן לו השכר שנה בשנה, ותבעו בתוך  
)ועיין לעיל סימן ע"ח   תבעו לאחר השנה, ואפילו ביום אחרון של השנה, על המשכיר להביא ראיה

      סעיף ג'(. 
 

 
 סעיף ב 2

המשכיר בית לחבירו, בשטר, לעשרה שנים, ואין בו זמן, השוכר אומר: עדיין לא עבר מזמן השטר  
שני השכירות ושכנת עשרה שנים, על השוכר אלא שנה, והמשכיר אומר: כבר עברו ושלמו  

)וה"ה בשאר טענות שביניהן(    להביא ראיה, ואם לא הביא ראיה, ישבע המשכיר היסת ויוציאנו.

)מרדכי ס"פ השואל(. ומיהו י"א דאם הוא לאחר זמן השכירות, שיכול לומר: פרעתי או: לא שכרתי מעולם, ונפל טענה 
      ע בחזקת בעליה עומדת, השוכר נאמן במיגו )נימוקי יוסף פרק השואל והמקבל(. בין המשכיר והשוכר, אף על פי שקרק 

 

 
 סעיף ג  3
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 תיד להתבררד בדבר שעהטרחת ב"
שכתוב בו    או שטר המשכנתאשטר השכירות    -פסק כרב כהנא שם דאיפסקא הלכתא כותי' שם   עובדא שם קי.רמב"ם  

השוכר או המלוה שלש, ובעל הקרקע אומר: שתים, וקדם זה  שנים סתם, בעל הפירות אומר:  

וביארו שם טעמם    שו"ע.  –  עד שיביא בעל הקרקע ראיה.הרי הפירות בחזקת אוכליהם,    ואכל הפירות

ואטרוחי בי    [בסוף שיבואו עדי השטר ויעידו  )ד"ה אבל הכא(ופירש רש"י  ]בגמרא משום דהוא מילתא דעבידי לאגלויי  
   דינא תרי זמני לא מטרחינן

יראה בית דין שלא יוכל השוכר או הממשכן לברר עוד דבריו, מוציאין    אם  -טור    שם פ"ט סי' מ'רא"ש  
   .בי"א שו"ע – מידו

 4עיף דס

 החזיק ג' שנים ]מגו שלקוחה בידי[
שלש שנים, וכבש השטר ואמר:   או הממשכןאכלה השוכר    -  שם סו:רי"ף    פסק כר' יהודהי.  קב"מ  רמב"ם  

לחמש שנים יש לי פירות, ובעל הקרקע אמר: לשלש, אמר לו: הבא שטרך, ואמר: אבד, 
 שו"ע.  – שאילו רצה אמר: לקוחה היא בידי, שהרי אכלה שלש שניםהשוכר נאמן, 

ודווקא שאין עדים שהיא מושכרת או ממושכנת בידו, וגם בעל הקרקע לא מיחה, הא   - מגיד הרב ה
 המגיד. הרב  –  ן נאמנותו אלא מדין מיגו ואין אין שם מיגו בטלה נאמנותהרי איש  שו"ע. – לאו הכי אינו נאמן 

 
שטר השכירות או שטר המשכנתא שכתוב בו שנים סתם, בעל הפירות אומר: שלש, ובעל הקרקע  
אומר: שתים, וקדם זה השוכר או המלוה ואכל הפירות, הרי הפירות בחזקת אוכליהם, עד  
שיביא בעל הקרקע ראיה. ויש מי שאומר שאם יראה בית דין שלא יוכל השוכר או הממשכן  

     מידו.  לברר עוד דבריו, מוציאין
 
 

 סעיף ד 4

אכלה השוכר או הממשכן שלש שנים, וכבש השטר ואמר: לחמש שנים יש לי פירות, ובעל הקרקע  
אמר: לשלש, אמר לו: הבא שטרך, ואמר: אבד, השוכר נאמן, שאילו רצה אמר: לקוחה  
היא בידי, שהרי אכלה שלש שנים. ודווקא שאין עדים שהיא מושכרת או ממושכנת בידו,  

     הקרקע לא מיחה, הא לאו הכי אינו נאמן.וגם בעל  
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 למלאכתו  ב לא נצטרךושו  ריחייםהשוכר  |שוכר סימן שיח
 1סעיף א

 קוק לה כבר לא זעה"ב שוכר שמשלם במלאכה, וב
שיטחן לו עשרים סאה  השוכר רחים מחבירו    -  שם ד"ה זביןרש"י    שם בגמ'עובדא  מקג.  כתובות  רמב"ם  

בשכרו  חדש  ה   בכל  דמי  שבמקום  לראשכירות  ]דהיינו  לטחון  שמעון  בשכרו[יטחן  סאה  כ'  בעל    ובן  והעשיר 
אם יש   והרי אינו צריך לטחון שם[  ואין צריך למלאכתו של שמעון   ]שקנה ראובן רחיים עם חמורהרחים  

, שזו מדת ליתן דמי טחינת עשרים סאה כופין אותו    לעצמו או לאחרים,לשוכר חטים שצריך לטחון  
כלומר זה נהנה וזה אינו חסר, דמה לו שיטחן להמשכיר או שיטחן לאחרים הנמצאים ובאים    שו"ע.  –  סדום היא

 :עסמ"  –  אצלו, יקח מהן דמים ויתנם להמשכיר, וכופין על מדת סדום
לרבינא   עוירא  רב  ליה  כמו    -  שםכדאמר  לך  טוחן  והריני  דמים  לי  אין  לומר:  יכול  לו,  אין  ואם 

ופירש"י ]שם ד"ה טחון[ והרא"ש ]שם פי"ב סי'    שו"ע.  –  ששכרתי, ואם אין אתה צריך, מכור לאחרים

ואותיבו   וזבין את הקמח לאחרים, ומה שאתה צריך לביתך טחון אצלי  וטחון  ה'[ דר"ל כיון שאתה עשיר קנה חיטין 
 בביתך, עכ"ל. 

דהיינו למצוא לקנות ולטחון ולמכור   אם א"א לומר להמשכיר כן  -  ]שם ד"ה ולא אמרן[  ר"י בעל תוס' . א

לאחרים, דנהי דאין המשכיר יכול לכוף להשוכר ליתן לו דמי הטחינה שהשוכר יאמר לו אין לי להפסיד מכיסי ואקיים  

 "ע.סמ  – רתו וליקח מידו הרחיים בתוך זמנויכול המשכיר לחזור משכיהתנאי לטחון לך, מ"מ 

אינו יכול לחזור ליקח הרחיים  כיון דקי"ל ]ב"מ נ"ו ע"ב[ דשכירות ליומא ממכר הוא,    -  טור  ]שם[רא"ש   .ב
ופלוגתא זו כתב הרא"ש והטור בהדיא, וכתב הרא"ש דהנתינת טעם    .י סמ"עב"   –  מידו כל זמן השכירות

לאו הכי נמי אין יכול לחזור משכירתו ע"ש,  דקאמר בגמרא טחון וזבין הוא לרווחא דמילתא דב

 
 סעיף א 1

השוכר רחים מחבירו שיטחן לו עשרים סאה בכל חדש בשכרו, והעשיר בעל הרחים והרי אינו צריך  
לטחון שם, אם יש לשוכר חטים שצריך לטחון לעצמו או לאחרים, כופין אותו ליתן דמי  

ול לומר: אין לי דמים והריני טוחן  טחינת עשרים סאה, שזו מדת סדום היא. ואם אין לו, יכ 
     לך כמו ששכרתי, ואם אין אתה צריך, מכור לאחרים.
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   שלא כדין חפצים שהונחו ברשותו  אחריות בעה"ב על|  שוכר סימן שיט
 1סעיף א

 ים שהונחו שלא ברשותהשלכת חפצ
חבירו שלא   -  מעובדא דההוא גברא שהטעה את האשהב"מ קא:  רמב"ם   . א לבית  פירותיו  מי שהכניס 

פירותיו,   שהכניס  עד  שהטעהו  או  והלך,מדעתו,  מאותם    והניחם  לו  למכור  הבית  לבעל  יש 
ומבואר שם בגמ' דבהטעהו אפי' הוא חצר דקיימא    שו"ע.  –  שמוציאין אותםהפירות כדי ליתן שכר הפועלים  

ל ניחא  לכ"ע  דא"ל  משום  לי    יה לאגרא  ניחא  לא  לדידך  ארבלאגורי  כאריא  עלי  דדמית  ומשמע    ג. באה"  –   א לאגורי 
 עסמ" –  שהשוה הכנסה שלא מדעת בעל הבית להטעה את הבעה"ב רמב"םמה 

ומטעם דעביד אינש   דהיינו דוקא בחצר דלא קיימא לאגראיש חולקין וס"ל ]נתיב ל' ח"א[  רבינו ירוחם .ב

 ע. סמ" –א לא בחצר דקיימא לאגר  אבל]ב"ק כ"ז ע"ב[,  דינא לנפשיה 

, נהי דמצי דאפילו בחצר דלא קיימא לאגראמשמע דס"ל    -  והטור  ]ב"מ פ"ח סי' כ"ו[  שהרא"דרישה מ .ג

,  לשכור בדמיה פועלים להוציאו אינו רשאי למכור מגוף הסחורה  למיעבד דינא לנפשו ולהוציאו מביתו, אבל  

רשאי אינו  היכא  שיופסד שם,    ולהניחו במקום הפקר  להוציאו  וגם  לבעה"ב    טעהשהודוקא 
 :עסמ" – דבר שלא כהוגן ע"ש אמרינן שכאשר עשה כן יעשה עמושעשה שלא כהוגן 

 שו"ע.  –  ומשליכים אותם לשוק  - טור שם סי' כו רא"ש שם נט.  רי"ף

 ובת הודעה לבעל החפציםח
משום השבת  ומדת חסידות הוא שיודיע לבית דין וישכירו במקצת דמיהם מקום,    -רמב"ם   .א

 י. ב"  –  ואם לא ירצה לעשות חסידות פטור אף אם לא הודיעו ויפסד  שו"ע.  –ן  אבידה לבעלים, אף על פי שלא עשה כהוג
  רמ"א   –תחלה, ואם נאנסו לאחר שהודיעו, פטור  צריך להודיעו    - טור    ב"מ פ"ח סי' כורא"ש   .ב

 . ב"י וד"מ  -הא אם לא הודיעוהו חייב באונס הפירות,  .בי"א

]פרישה[   והרא"ש  הרמב"  –דרישה  פליגים  )למדלא  הרמב"ם  אלא  יוציאו  ,  שלא  היא  חסידות  דמדת  ]למדנו[  וני( 

הבעה"ב מביתו להניחו בשוק במקום הפקר, אלא מודיע לב"ד, והן ישכרו פועלים להניח הפירות במקום מוצנע, אבל  
לבעל הפירות אין צריך להודיעו אפילו ממדת חסידות, דאם יודיעו ודאי יבוא ויכנס לתוך בית של זה להוציא הפירות,  

ניחא ליה בזה שיכנס לביתו כלל. ואם לא ירצה לעשות מדת חסידות זו להודיע לב"ד, אלא ירצה להתנקם  והבעה"ב לא  
ממנו ולהוציאן ולהשליכן בשוק, עכ"פ מחויב הבעה"ב להודיעו לבעל הפירות שיבוא ויקח פירותיו מהשוק, דהרי מאז לא  

דעת י"א  זה חייב באונס גם לדעת הרמב"ם, וזהו  יכנס לביתו אלא למקום שפירותיו מונחים שם בשוק, ואם לא הודיעו  

 - שכתבו שצריך להודיעו, ור"ל שצריך להודיעו שיבוא ויקח פירותיו מהשוק, ולא פליגי כלל,  היא דעת הרא"ש והטור  
 סמ"ע. 

 
 סעיף א 1

מי שהכניס פירותיו לבית חבירו שלא מדעתו, או שהטעהו עד שהכניס פירותיו, והניחם והלך, יש  
לבעל הבית למכור לו מאותם הפירות כדי ליתן שכר הפועלים שמוציאין אותם ומשליכים  

שוק. ומדת חסידות הוא שיודיע לבית דין וישכירו במקצת דמיהם מקום, משום אותם ל
ויש אומרים דצריך להודיעו תחלה, ואם נאנסו לאחר  השבת אבידה לבעלים, אף על פי שלא עשה כהוגן.

    שהודיעו, פטור )הרא"ש וטור(.
 
 



 דיינות 
 ידין' 'ידין הסמכה לקבלת הכשרת

 

 מכון תורת המשפט |  חכירות וקבלנות סימן שכ | דיני חכירה וקבלנות 22

 

   וקבלנות  יני חכירהד|  חכירות וקבלנות סימן שכ
 1סעיף א

 ההבדל בין חכירה לשכירות
אחד השוכר    -  פ"ו ה"ב מה בין שוכר לחוכר השוכר במעות והחוכר בפירותרמב"ם מגיד במסכת דמאי תוספתא  

מחבירו שדה לזורעה, או כרם לאכול פירותיו בדמים, או ששכר ממנו בפירות קצובים, דין  
   שו"ע. – אחד יש להם; והשוכר בפירות הוא נקרא חוכר

 2סעיף ב

 ההבדל בין קבלן לחוכר 
המקבל שדה או פרדס כדי לעבוד אותו ולהוציא עליו יציאות ויתן לבעל הקרקע    -.  קגב"מ  רמב"ם  

אלא    תשניהם בפירו  רמ"א.  –  ביניהם, הוא נקרא מקבלשליש התבואות או רביע או מה שיתנו  

 המגיד. הרב    –  נותן לו פירות קצובין  חוכרשהמקבל נותן לבעל הקרקע שליש תבואתו או רביע לפי מה שמקבל על עצמו וה 
שמשנכתב השטר אינן יכולין לחזור בו  ואין כותבין שטר ביניהם, אלא מדעת שניהם,  -:  קסזטור משנה בב"ב  

  רמ"א. – והמקבל נותן שכר הכתיבה מן השטר והוי ליה כמלוה בשטר. 

 3סעיף ג 

 קבלן/על החוכראלו עלויות חלות 
כל דבר שהוא לסייג הארץ, בעל הקרקע חייב    -  בוכרא כו' כללא דמילתא וכו'  מימרא דרב יוסףקג:  ב"מ  רמב"ם  

מפני שאינו עושה אלא להקל   שו"ע.  –  החוכר או המקבל חייב בו  בו. וכל דבר שהוא שמירה יתירה

 רש"י שם ד"מ נטירותא   -מעליו שלא יצטרך לטרוח בשמירתה 
יוסף   .א וכו' שם מימרא דרב  הקרדום שחופרין בו הארץ והכלים שנושאים בהם העפר    -  מרא 

והדלי והכד וכיוצא בהם שדולים בהם המים על בעל הקרקע, וחטיטת המקומות שמקבצים 
 שו"ע.  – בהם המים, על החוכר או על המקבל

   רמ"א.  - בעל השדה כלוםבחוכר אין על   - ם יש אומריםבש טור .ב
 4עיף דס

 
 סעיף א 1

אחד השוכר מחבירו שדה לזורעה, או כרם לאכול פירותיו בדמים, או ששכר ממנו בפירות קצובים,  
     דין אחד יש להם; והשוכר בפירות הוא נקרא חוכר. 

 
 

 סעיף ב 2

המקבל שדה או פרדס כדי לעבוד אותו ולהוציא עליו יציאות ויתן לבעל הקרקע שליש התבואות או  
נ הוא  ביניהם,  שיתנו  מה  או  מקבל.רביע  שניהם,    קרא  מדעת  אלא  ביניהם,  שטר  כותבין  ואין  הגה: 

      שמשנכתב השטר אינן יכולין לחזור בו והוי ליה כמלוה בשטר. והמקבל נותן שכר הכתיבה מן השטר )טור(. 
 

 
 סעיף ג  3

כל דבר שהוא לסייג הארץ, בעל הקרקע חייב בו. וכל דבר שהוא שמירה יתירה, החוכר או המקבל  
הקרדום שחופרין בו הארץ והכלים שנושאים בהם העפר והדלי והכד וכיוצא בהם חייב בו.  

שדולים בהם המים על בעל הקרקע, וחטיטת המקומות שמקבצים בהם המים, על החוכר  
      )וי"א דבחוכר אין על בעל השדה כלום( )טור בשם י"א ושהכי מסתברא, וכן נ"ל(.  או על המקבל.

 

 
 סעיף ד 4

מקום שנהגו לקצור התבואה אינו רשאי לעקור; לעקור, אינו רשאי לקצור;  בין חוכר בין מקבל,  
צריך  לחרוש אחר הקצירה,  שנהגו  ובמקום  עליו.  חבירו מעכב  לשנות,  ואיזה מהם שבא 
לחרוש, אפילו אין מנהג לנכש עשבים רעים והוא ניכש. ואם פירש בשעת הניכוש שעושה זה  

ה דניחא ליה. ואם נהגו לנכש, והוא אינו רוצה,  כדי שלא יחרוש, ושתק בעל השדה, גלי דעתי
     אין שומעין לו אפילו אם ירצה לחרוש אחר הקצירה כדי לעקור העשבים. 

 



 דיינות 
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 מהמנהג  ותאין לשנ
בין חוכר בין מקבל, מקום שנהגו לקצור התבואה אינו רשאי לעקור;    -  שם ב"מ קג:טור משנה וברייתא  

 שו"ע.  –לעקור, אינו רשאי לקצור; ואיזה מהם שבא לשנות, חבירו מעכב עליו.
אפילו אין מנהג    ובמקום שנהגו לחרוש אחר הקצירה, צריך לחרוש  -  אמתניתי' שםאוקימתא דגמ'  

 שו"ע.  - לנכש עשבים רעים והוא ניכש
ואם פירש בשעת הניכוש שעושה זה כדי שלא יחרוש, ושתק בעל    -  ממשמעות הגמ' שםטור בשם רמ"ה  

 שו"ע  – השדה, גלי דעתיה דניחא ליה
לו    -קה.    שםמשנה   שומעין  אין  רוצה,  אינו  והוא  לנכש,  נהגו  אחר  ואם  לחרוש  ירצה  אם  אפילו 

ומפרש שם טעמא שהוא אומר אותו חכירות שפסקת לי חיטי מעליא    שו"ע.  –  הקצירה כדי לעקור העשבים 

 '. שם בגמ  - העינא

 5סעיף ה

אם נוהגין שהחוכר שדה סתם נוטל חלקו באילנות שבו, יש    -  שם קג: וכדמוקי ליה שם בגמ'טור ברייתא  
ואינו יכול לומר: הוספתי לך בחלקך כדי שלא  השדה בחלק החוכר,  לו חלק בהם אפילו אם הוסיף בעל  

אפילו אם הוסיף ואם נהגו שלא ליטול חלק באילנות, אז הם של בעל השדה    תקח חלק באילנות.

 שו"ע.  – בחלק של בעל השדה 

 
 

 סעיף ה 5

אם נוהגין שהחוכר שדה סתם נוטל חלקו באילנות שבו, יש לו חלק בהם אפילו אם הוסיף בעל השדה  
שלא תקח חלק באילנות. ואם נהגו  בחלק החוכר, ואינו יכול לומר: הוספתי לך בחלקך כדי  

     שלא ליטול חלק באילנות, אז הם של בעל השדה אפילו אם הוסיף בחלק של בעל השדה.
 
 



 דיינות 
 ידין' 'ידין הסמכה לקבלת הכשרת
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   בקבלנות  מדינה  אונס ומכת|  חכירות וקבלנות סימן שכא
 1סעיף א

 יבש המעין
ויבש מעין  החוכר או המקבל שדה מחבירו, והוא בית השלחין או בית האילן,    -  אוקימתא דרב פפא שםקג:  רמב"ם משנה  

השלחין הגדול,    בית  הנהר  פסק  בדליולא  ממנו  להביא  אפשר  בית  אלא  האילן של  שנקצץ  או   ,

. דאל"כ גם אחרים מסתמא אין יכולין  אפשר להביא בדלידווקא שו  "ע.שו  –אינו מנכה לו מחכירו.    האילנות,

תוס' ]ב"מ ק"ד ע"א ד"ה   -מדינה דמנכין לו לחוכר כדמסיק.    להביא, שיבש ג"כ נהר קטן שלהן כמו של זה, וה"ל מכת
 :עדרישה סמ" - לחד שינוי. ועוד כתבו שם שינויא אחרינא דיש בו נ"מ לדינא לענין מקבל דאפשר[

 ]מכת מדינה[דול יבש הנהר הג
הא דאמרינן אם מכת מדינה    שו"ע.  –  מנכה לו מחכירו  כגון שיבש הנהר,ואם מכת מדינה היא,    -  משםרמב"ם  

 רמ"א.  - הוא מנכה לו מן חכירו, הוא הדין בכל כיוצא בזה 
אלא אבל בקבלנות אינו מנכה לו כלום,    -   פוסקים בשם    ב"מ סי' עברשב"א נימוקי יוסף  רמב"ן   . א

 סמ"ע -שם,  כדעת נמוקי יוסף הרמ"אוסתם  א.רמ" – .חולקין במה שנמצא כפי תנאם

אפילו בקבלנות מנכה  מוכח דס"ל ד  - ]סעיף א'[ וסיעתם    טור  שם פ"ט סי' ב'[]  רא"ש]שם[    תוס'סמ"ע מ .ב
דאינו מנכה בקבלנות    בסימן שכ"ב ]סק"א[ה חגב או נשדפה דג"כ מכת מדינה הוא יתבאר . וצ"ל להטור, אף דבאכללו

, דהמקבל יכול למנוע עצמו שאני הכא ביבש הנהר הגדול אלא מה שבשדה הן רב הן מעט נוטל כל אחד חלקו ע"פ תנאם,  
יבלתי מתחילה וכלשון  קודם שיגדלו התבואה והפירות יאמר לא אדלה מים מנהרות הרחוקים כי אדעתא דהכי לא ק

]נמנע[ בשביל זה בשום מלאכה, ועיין דרישה   , משא"כ באכלה חגב או נשדפה דשם מאי דהוה הוה ואין המקבלםהתוס' ש 
 ]שם[:

והוי  דכל מקום שנפסד הענין לגמרי    -,  קצץ האילן וכו'ממשנה יבש המעין ונשם קג:    ד"מ  מהר"ם פאדוואה
 רמ"א.  – לו משכירותו  מנכהמדינה, מכת 

ואם אפשר לתקנו על ידי טורח    -מהא דאמר רב פפא דיבש נהרא וכו' שם  בתירוצא קמא    שם קד. ד"ה דאפשרתוס'  
 רמ"א. –  ותחבולות, אינו מנכה לו

 ביטול או ניכויהאם הוי מדינה במכת 
. וכן פסק  או להבאה שעבר  וכל מקום שמנכה לו אין חילוק במ  -ד"מ    ב"מ סי' שמגמרדכי   .א

  –   ההפסד על בעל הבית  וכלמהר"ם על מלמד שגזר המושל שלא ילמוד, דהוי מכת מדינה  
סתמא    ב"מ ק"ג ע"ב[' ]קשה דהא במתני  דלדברי מהר"ם פדוואה בנתיבות המשפט ]סק"א[ שכתב,  וכ"פ    רמ"א.פ  וכ"

קתני החוכר בית השלחין ויבש המעין דאם מכת מדינה היא מנכה כו', משמע דאפילו חכרה לכמה שנים ויבש המעין  
  -   קודם שזרע בשנה שניה או שיבש המעין תיכף אחר הקנין קודם שזרע ג"כ מנכה לו, אף דההיזק הוא רק על להבא כו'

 פת"ש. 
לענין השוכר   סעי' בלעיל סימן ש"י  , כמו דאמרינן  מכאן ולהבא בדין חזרה קאי  -מוהר"ם פדוואה ד"מ   .ב

בו הרי מחל על זכותו לחזור ומשלם    רק אם לא חזרמשלם לו רק דמי השכירות עד חצי הדרך ונפסק שם ש]ש חמור ומת

תשובת  וז"ל  .חת"סו וכ"פ סמ"ע בי"א רמ"א –ואם לא חזר איהו דאפסיד אנפשיה ומחל , הכל[

לשנה, ואח"כ אדון  נשאל על ראובן שהשכיר חזקת חנותו לשמעון על ז' שנים ובעד שכר קצוב    - סי' ל"ט  ב,  מהר"ם פדוואה 
העיר ציוה לדיין שלו שלא יעשה שום משפט לנגוש הערלים אשר יקבלו בהלואה בריבית באמנה מהיהודים כי אם אשר  
המה מלוים על משכונות, ואחר שעמדה הגזירה הזאת כמו ט' חדשים וראה שמעון שלא יוכלו לבטל הגזירה, רצה שמעון  

' חדשים אשר לא היה יכול להשתמש בהלואה באמנה רק על משכונות,  שראובן ינכה לו משכירותו למפרע במשך הט 
בדין חזרה היכא דהקלקול הוא בנידון להבא כנידון דידן אשר כל שאלתם היא על להבא,  ,  וראובן לא רצה כו'. והשיב

 
 סעיף א 1

החוכר או המקבל שדה מחבירו, והוא בית השלחין או בית האילן, ויבש מעין בית השלחין ולא פסק  
בית האילנות, אינו מנכה  הנהר הגדול, אלא אפשר להביא ממנו בדלי, או שנקצץ האילן של  

הגה: אבל בקבלנות אינו    לו מחכירו. ואם מכת מדינה היא, כגון שיבש הנהר, מנכה לו מחכירו.

מנכה לו כלום, אלא חולקין במה שנמצא כפי תנאם )המגיד פ' ח' דשכירות ונ"י ר"פ המקבל(. והא דאמרינן אם מכת  
לו מן חכירו, הוא הדין בכל כיוצא ב לו מדינה הוא מנכה  והוי מכת מדינה, מנכה  זה, דכל מקום שנפסד הענין לגמרי 

משכירותו. ואם אפשר לתקנו על ידי טורח ותחבולות, אינו מנכה לו )מהר"ם פאדוואה סימן ל"ט(. וכל מקום שמנכה לו 
על אין חילוק במה שעבר או להבא. וכן פסק מהר"ם על מלמד שגזר המושל שלא ילמוד, דהוי מכת מדינה וכל ההפסד  

בעל הבית )מרדכי פרק האומנין(. ויש חולקין וסבירא להו דמכאן ולהבא בדין חזרה קאי, כמו דאמרינן לעיל סימן ש"י  
לענין השוכר חמור ומת, ואם לא חזר איהו דאפסיד אנפשיה ומחל )מהר"ם פאדוואה הנזכר לעיל(. והסברא הראשונה  

      נראה לי עיקר.  
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ול מה, ואין מחלקין בין מכת מדינה או מכה פרטית,  כמי ששכר בהמה או בית ונפל בו מום או קלק  קאי ]ולא בדין ניכוי[
רק מאחר דנשתנה ונפל בו מום יכול לחזור, ואם אינו חוזר הוא חפץ בשכירתו, אף שבא לחזור אחר זמן אינו יכול לנכות  

הם   אלו  דינים  ומקור  הקלקול.  על  ליה  מחל  מתחילה  חזר  מדלא  אמרינן  אלא  עבלמפרע,  זה בהשוכר    ט.ב"מ  חמור 
והבריקה או נשתטתה כו', ושכרה לרכיבה או להוליך עליה כלי זכוכית, ואין בחמור כדי למכור ולא כדי לשכור, דחוזר בו  

וכמ"ש  ומשלם לו כפי מה שהוליך עד עת שהבריקה. ואף על גב דבהבריקה דהתם אם שכר למשוי אומר לו הרי שלך לפניך ]
שראוי עוד לכל המלאכה ההיא אשר נשכר לה רק שצריך טורח וזמן יותר, אבל  [, שאני התם  לעיל בסימן ש"י ]סעיף א'

בנידון דידן שמפסיד הריוח דהלואת אמנה ה"ל כאילו נשברה או מתה, מה לי קטלה כולה מה לי קטלה פלגא מאחר שאי  
 :אפשר להעביר המום

כמו מת או נשבר בבהמה אם שכרה   בכל מקום שנתבטל הענין ויפסיד לגמריבמכת מדינה,    -ז  "ט .ג

זכוכית,   לכלי  או  לרכיבה  ושכרה  בהבריקה  אפילו  או  ב'[,  סעיף  ]ש"י,  )שי"ב(  בסימן  למשוי  שום אפילו  ע"ז  אין 
]ש"י, סעיף ]לזה[, ודינו תלוי בין אם אמר בהמה זו או בהמה סתם וכמ"ש בסימן  כיון דאינה ראויה כלל    שכירות כלל

לא מצי שום אחד מהם ]אלא[ שאירע בו הפסד    אבל במקום שיש עדיין אותו דבר בעיןב'[,    -א'  
דם והוא מקח טעות, משא"כ כאן  , דדין מום אין לו ענין רק אם היה קולחזור. ומ"מ אין דבר זה דומה למום

דנעשה אח"כ והוי החילוק במזל של מי, כמו שמורה ע"ז כל שיטי ההלכות במה שהזכירו תמיד בזה דמזליה דמאן גרים.  
של   ההפסד  הוי  בהמה  בשוכר  בין  הקרקע  ונלקה  קרקע  בחכירות  כאן  בין  מדינה,  מכת  הוא  דאם  בזה,  החילוק  וכלל 

דאז ההפסד   ]ש"י[ באם מחפשים הבהמות כו'  בו התוס' ורבינו ]הטור[ בשם ר"ח בסימןהמשכיר דמזלו גרים, ומשו"ה כת
על בעל החמור, והטעם כתבו התוס' שם דאז לאו מזליה של השוכר גרים כו', והיינו ממש טעמא דמכת מדינה בכל מקום  

נ בשדה בית השלחין מנכה לו מן חכירו אם היא מכת מדינה, אבל  ועל כן ה"  דף ק"ו ]ע"א[,  ב"מ ]ש[נזכר ממנו כדאיתא  
עכ"פ אין כאן חזרה, ומשו"ה אף בשדה אילן שנקצץ האילן אין השוכר חוזר בו אלא מנכה שיעור הפירות, וכן ביבש המעין  

דר ביה בדרך זה וכ"ש ]הרמב"ן[ בהדיא הבאתיו לעיל בריש סימן זה דאפילו קבלן לא מצי ה ואפשר לדלות בדלי, וכמ"ש 
שוכר או חוכר, ואם אינה מכת מדינה הוי ההפסד לשוכר כולו, הן כאן בבית השלחין הן בבהמה שהבריקה, ואין מנכה לו 
כלום והשכירות כדקאי קאי כיון שעדיין ראוי למלאכתו הראשונה אלא שנתקלקל במקצת במזל השוכר. ונמצא דה"ה  

חנות קיים לענין הלואת הריבית אלא שנתקלקל קצת מחמת ההלואה באמנה,  בחנות שנשאל עליו ר"מ פאדווה הרי ה 
, ואם  מנכה לו שיעור המגיע לאותו חלק אם היא מכת מדינה הגזירה ההיא ואי אפשר לתקנה בשום ענין אפילו ע"י טורח 

 אינה מכת מדינה הוי ההפסד של השוכר, אבל עכ"פ אין כאן שום חזרה.

 ספק נזק עתידי 
משמעון על משך שלש שנים ונקנה השכירות  ראובן ששכר בית היין עם יורה וכלים    -  סי' ל"דתשובת פרי תבואה  

לחזור בו לצאת מהבית,   בפיו שחייבאופן המועיל, ואח"כ רוצה השוכר  עוברים בארץ ההיא  ומענה  לות 
ופסקו הב"ד שהדין עם    ושכיח היזקא אשר בוז יבוזו לבעלי בתי המזיגה כאשר אירע בכמה עירות. ונתעצמו בדין,

קאי   חזרה  בדין  ולהבא  דמכאן  הסמ"ע.השוכר  והכרעת  פדוואה  מהר"ם  האריך    כדעת  ז"ל  והוא 
ינו רואות שגם במקום שהחיילות  שעינלסתור פסק הזה, ובפרט בנידון דידן דאינו אלא ספק היזק,  

ואף שהמכה שולטת בכל המדינה,  עוברים שם יקרה ההפסד לאיש זולת איש ונראה בעליל דבמזלא תליא,  
ומעתה בנידון דידן  מ"מ י"ל דאינו דומה למכת מדינה משום דכאן ודאי במזלא תליא כו'.  

 פת"ש.  -  ר וישומו לו ב"ד,אינו יכול אפילו לנכות עד שיבורר הפסדו בבירו
 2עיף בס

 שכיר לך אני מ 'זו'שדה 
היה עומד בתוך השדה, ואמר לו: בית השלחין זה    -  וכדמפרש רב הונא שם קד.  קג:רמב"ם ממשנה ב"מ  

שהרי הוא  מנכה לו מחכירו,    או נקצץ האילןיבש המעין    בית האילן הזה אני משכיר לך,משכיר לך  אני  

 ע. שו" – עומד בתוכה ולא אמר לו הזה אלא כמי שאומר: כמות שהיא עתה אני משכיר

 
 סעיף ב 2

ר לו: בית השלחין זה אני משכיר לך בית האילן הזה אני משכיר לך,  היה עומד בתוך השדה, ואמ 
יבש המעין או נקצץ האילן מנכה לו מחכירו, שהרי הוא עומד בתוכה ולא אמר לו הזה אלא  

הגה: וי"א דוקא שנקצצו האילנות שלא נשאר מטע עשרה לבית    כמי שאומר: כמות שהיא עתה אני משכיר.

לפיכך    אם נשאר מטע עשרה לבית סאה, או שלא יבש המעיין לגמרי, אינו מנכה לו )טור(.סאה, ויבש המעיין כולו; אבל  
אם לא היה עומד בתוכה, ואמר ליה: בית השלחין אני משכיר לך, או: בית האילן, ויבש  

הגה: ויש אומרים דוקא שאמר מחכיר לחוכר, אבל אם    המעין או שנקצץ האילן, אינו מנכה לו מחכירו.

כיר: בית השלחין אני חוכר ממך, מנכה לו אף על פי שאינו עומד בתוכה )טור בשם הרמ"ה והמגיד פרק  אמר חוכר למח 
    ח' דשכירות ונימוקי יוסף פרק המקבל(.
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אם נשאר וקא שנקצצו האילנות שלא נשאר מטע עשרה לבית סאה, ויבש המעיין כולו; אבל  ד  -  טור הרב המגיד מירושלמי
 א בי"א. רמ" – אינו מנכה לו או שלא יבש המעיין לגמרי,ה, מטע עשרה לבית סא 

ואמר ליה: בית השלחין אני משכיר לך, או: בית האילן, ויבש המעין  לפיכך אם לא היה עומד בתוכה,    -  משםרמב"ם  

 ע. שו" –  אינו מנכה לו מחכירו או שנקצץ האילן,
אם אמר חוכר למחכיר: בית השלחין אני  דוקא שאמר מחכיר לחוכר, אבל    -  "מ סא."ה טור נימוקי יוסף ברמ

      ודלא כרא"ש ב"מ פ"ט סי' ב' .בי"א ארמ"  –ממך, מנכה לו אף על פי שאינו עומד בתוכה  חוכר
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