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11ובהלואהבמתםממנולוהאלא)תהדמץמ1הרקפרעוןלךיהאלאלואמרלא

שלאבאםהדמץלוהקנהשהישראלפיעלואףדובולפרעוןהישראלנכסיכלנשתעבדו

יגנבשאםוכיוןנכסיומשארשיעבודונפקעלא11בהקנאהמקוםמכלבנמנולויפרע
פסדבערבלבערוודייבכשלוהואהריהישראלעלההפסדדליאבדאוהדמץממנו
ישראלשלרמץכדיןהפמדלאדרבהנאהאמורהואהריביערולאואםהתורהמן

ולאולבערומידולפדותוהישראלמדוייבאותולימולהנכריבאואםהפמדעליושעבר
:"שנתבארתכמותיהנאהבאיסורידובופורעיהאשלאאותולנמולינידנו

הואיתדייבלאיאבדאוהדמץממנויגנבשאםהנכריעםהישראלהתנהאםאבלח
ברשותמונדהיהכאלודינווהרילבערו.צרץאינודובויפסידהנכריאלאבאדריותו

:"למעלהשנתבארדרךועל,תהפמדימיכלהנכרי
להקנותוהמועילגמורבקניןהפמדקודםלהנכריהדמץאתהישראלהקנהיאםכן

"הישראלתברשותעדייןמונדכשהואאףלדלומיןלוקנוישיהיההדמץאתלהנכרי
")ה"קצ'סימשפסבדושןש"כמ))קרקעאגבאותןמודרקנין(נ)ידיעללושהקנהכגון

אחריןקינטדט
,נןמ"ומהישדז'הינץמ"מהכבשם,ל7"נג"לכ'גימ"שך"בשעייןבה)'סודרקמן(ידיועל(ג)

בלא)מ.פלקמןנםניאה.1.פתמה"פ1כרלקמןיו היה
.(נ1' .אק.פא.מ.'.פב.פש,ךאיז

1'ט'כ;מואמילמלוהרגוטכ1ןאתטנתן'ככ.משאיח אשוב

ב.פל'כרלע,הלוהל;הפתםמן1ת'האהין' .מ,פכרוקמן,המשכןאתלוטהקנה'כוכן.'.פולקמן
-ו;שש,(ה1'מה.ר)נק.פא.ק1ימו"פל'לעניאה השלאנוחלהלכהמצהנפקא

'הנכישלההמץה" .לנ"פנ.גלרירתהלהניאה.מעילם
קנהנ1'שהיה'מייששםאלא;ב.פש'יל';כרליט במשהנכר

ולקמןב.;פ,מבמלהמ1תכמבנאי)כה' ן'בקנאלאקנהלאנ1'היהשלאבאן,(רק.פא.ק1

ב.'פכרלקמן)'בנכימקלשאנו,לושהלוה1ת.רני .(פצהתמה"פכרלקמן)בר,בראלא(רק.פא'1ק1
ציץצמהר.פפ.1"פה.א1הנרה'שאייתת.ש1ויאה (

.ילד'עננ(.'.נ)תניהל'נר'קיבץ.(נ-א,ש;נ,ה' .בק.פ..קמ

.ם'1נ'תמ.מיאהמא פלעולניאה.שםא.מ.שםש.יאמב

ק.פא.ק1ימ1"

נו'הרהרבלא(ב,סובמית')רבאש"שמהיג'מה"ד)נ מוצשההטץמטעםהאוראלחיב

כיוןשענוד'--מא' )גובינאהמחומר

,(הישראלעלית'האחרכשאיןאפילי ,כא.הידה'ת'שאריראה,מעכשויאמרשלאהתם.ר'מי

,-,'ואך שוראהסג
ב"ום('ק'אפותן'בד)א"סקו"םמ"הוע" לאנפירושהתנהאם'שתלובמשכיןגגםשכיה)

,כהיאלאמרעיןלךהא' (,.,נ)תורהיגרילקינץיראה,יאשה"דגק"מא-תמד

,רלר'עע ,ד"מיףשמה

ר"פם,נן'דמוקמוהאה"דח"ביראה.א"סח-פךמו ק-צצמח

,ג,ח' .במעיףמז

,ט)הגדוריהשלשי,אאיתנ"הב"פץ'ריא'פמקמת ,אק"סא-ת,(ב"מע

.גק"סא"קייראה,שםא"ממט םלקמןגםראהג

.חטץמכירתמרר.א"'םתמה" .ר-מהן'קנ.ריננא

ארדוןלקונטרסציונים
סודרקניןי"ע:שלווהכותרת,לכאןשייךא"שהקו:שלווהכותרת,ו"טעלזהא"קוצויןר"בדפויג ועפי,סודרבקנין

,ה"סידגסדפוסיםבכמהתיקנוז" ,נט"סמ"חוסו,הגיההשלחןובקונטרס,סודךבקנין:שםנפנים



תמאשמחכלכותצח

כיוןמעולםמישראלשלממצומיסלאכאלודינומרי(י)ד"קצ,בסיש"וענ)ב"ורןמ"ור
.מפממקודםלמלומיןלמנכרינקנסשכבר
פלונילזמןלךאפרעלאאםמישראללואמרמנכרילושמלוסשבשעםפ"אעולפיכך
מפממלאמרעדזמןמגיעולא")שליימיםוממותרואילךזמןמאותומובךממניתגבס

"במנאםמותרזמממץמריממצולולמניסמנכריונתרצממוכולופרעזמןוכשמגיע
מפממקודםגמורבקניןלמנכריאותומקנסכברשמריכלוםמישראלעליועברשלאכיון
מממץאמריותאיןושובוכלמכל[ישראל]מממנונסתלקכברכןאםמובופירעוןבעד

אמהיותבפירושעליוקיבלכןאםאלא"ממתםמןישראלעלבאונםואבידממגניבם
שעברישראלשלממץכשארבמנאממממץנאמרדאובאונםואבידממגניבממממץ
.")ס"ת'בסישנתבארכמומפממעליו
אפילוואילךלושמקנסמשעםבאמריותיתחייבשלאמנכריעםמישראלמתנםואם

מותרלכתמלמאפילומשומריםכדרךיפמישמרנושלאן)פשיעמסממתואבידממגניבמ
כמומפסים'יגבוסממיצםלפניולעשותשיזמררקביתוןבתוךזמממץלמשמותלו

:ש"ע"יס"ת'בסישנתבאר

אפרעלאאםלוואמר]ןמישראלבידממצואתמנכריומשכןלנכרישמלומישראלי
שלאפיעלאףפרעוולאמזמןומגיעי"מעכשיונ"לךקנויזמממץימאפלונילזמןלך
,עמוןשמתנםמנכריבאמריותמממץמיממפממימיוכל"מפממןלאמרעדמזמןמגיע

אמורזמממץמריכךבשבילמובואתיפסידלאיאבדאוממנויגנבאםשאףמישראל

אחריןקינטדט

לכתחלהלדבייהםלחושויש,נינודדבקניןקינהאינודנכדיבדאיותוהאריך,עמהםל"זהואוהנכים

,"'דיעבדלעניןכאןהזכיתיאבל,י'ח"תמ'בגיבפניםנודיקניןהזכיתילאולכך.תויהשלבאינוי
:"]כאןואחיונים]משפטבחושןע"וטושוניעתון'ת"יעלמדיעבדלנמוךדישמאחי

ה'רנפשא1נפמהמתשהמרני,ב.'לפהכ11נה'א1לנב ובניניה

.נא' .אגבן.קנ.נ.רנו

.'בנכרן'קנ'נ'רנד אשאונח

.ה.פל';כרל,אפמכתאב1ה1'
.(נ1'בהרה)1.פלעילנםראהגי ן'להל1ם'לנכרהקנהלאן"שער,1.פלקלכ.משאנו

.הישראלעל1ת'האהרנשארהפתםמןזלכן ..-ם.פנח

"פל'ולגר.'פלקמןראה-התנהכשלאכ.משאנט שלכתהלה,1ק.פא.ק1תם

לקתלה1שש' .'נכרבישלאףבפשקהחיבהנםרששרהאשרים

שוהי,נ.'פשםל';רל'הבה;-הנםמרהשבנהס כרלעלכתהלהאף

.1.פםלקמןה.נ.1.פםשםל' .נ.יטה.פא,2

.ב.פ;.1ש7101.].עי"-ה)~סב 2

ר.פפוראה.נ.1שב.רפל.כרלע.לךמשקברולאו' .א,ם'צדקצמה
שישראלמ.ררם'כהכמ)ב,לא1נמראבריתאסד מנכר

.שם;.1ש1מור.(משכוןקונהנ1'א' לענין)'.פב.פש,ךא.הנחתיךה.רשם..רשמה

ה.הר.פת,ת.(הכאש.1כ,ב.פל'כרלע,רשא האהד1נרבבישם)

.שם;.4ט1מור.(ל.מרבאלקנין,ם' 1ת'האהרהפתםמןאבל,שהתנה-ב.פלצלה.1כסו

.1'ש.מעכואמראצלושרנושכ1ן.כהמלזהל;היא פלקמןנראה

מן1ת'האהראין1'ש.כ;מאמרלאשאם,ב.' לעץויאה.אילושרנשכון.כאפילוהמלךל;הפתם

הפתםמן'א1,המל1ה'לכהמשכוןאתנתןלאשאם,1.פ

.(1'ש'מעכאמיאפילו)הלזהל;1ת'האהינשאי

אחרוןלקונטדטציונים
הסעיףשבסוף'גבבדיןכ"משא;(הפשיעהאחריותבפניםודאה.הק"ססוףא"קו"סלעילגםיאהטז סשט

שמותך,(כגהריוחהישרגליתחייבשלאכשהתנה),ט" ,ב"וכיוקרקעאגבגמורבקניןדקמיידיבזה,לכתחלהתיקוניוראה,חמץמכירתבסדרלוכדלאוכןיז

,א"מע,גקידושין,תוםיט.קמא'עמקוואות .ר"סישםכאיןהסתםדמן)הסעיףשבתחלת'האבדיןהיינוית
.אק"סא"מכאדק,הישראלעלבאונסואבידהגנינהאחריות



צםתמאשמחכלכות

ומפקידומישראלשמורבעליותמנכריבביתמפממימיכלמונםמיסאפילובמנאם אצלון

קודםלמפרעלמישראלמממץנקנסמריפרעוולאמומןשמגיעכיוןכןפיעלאף" מנכראצלושמשכןמשעםמפממ
לומןלךאפרעלאאםשלךימאמעכשיולוואמר'

במנאמאמורשמוא)מפממימיכלנכריבידממופקדישראלשלכממצומ~מריפלוני
שלוכממץפממבערבמממץמ~לבערמישראלמייבלפיכך(ן]מ"מ'בסישנתבארכמו

בבלעליוועברשלומממץמימשלמפרעונמצאבנמנומנכרילויפרעלאשמאממשל

:"לימצא

ולמניסוממעותממנולקבלרשאילפדותומפממתוךמנכריובאביערוולאעברואםיא
ואיןממצושימול

~
לאשלמפרענמצאפורמושמנכרידכיוןמנאםבאיסורימשתכרמ

:]למעולםישראלשלמימ

מפממלאמרעדלושמלוסמשעמאלאמפממקודםמישראלבידמשכנולאיאם:יב
שמומןפ"אעלביתורמישראלמוליכומפממואמרמנכריבביתמממץמונםמימ
ממנכרימממץלונמלםשכברונמצאלופרעולאמפממקודםמגיעכברלושקבעפרעון
ליאסמכתאכאןואיןלךאפרעלאאםשלךימאמעכשיולואמרשמרימפממקורם
מפממקודםלביתומממץאתמישראלמשךשלא(י)כיוןמקוםמכל"בדינינולאפילו

אחריןקינטרם

במשיכהאלאקנהושלאנ]במלחמותן"הדמבכ"וכ,]]יעקבהחלכתבכךבהמשךשלא(ד)

דנכדידמשיכת

"
,מנכדיישראללעניןהדיןהוא,הנכרילעמןכתבשכךאף,.ז]ש"ע',כגה

הפוסקיםיובבשםא"סלד"קצסימןמשפטלחושןך"בשכמבואימילילכללהואיתדינאדחד
הרי,דדינאספיקאדהוהשםאחרוניםבקצתמשמעכנך"ש'סיד"שביודאף.ואחרוניםראשונים

לאדבכסףל"רסמכלל'כו"]הפוסקיםכלמדפסקווכתבי]א"רמבשםן]שםו"הטזהעלחלק
לאאפילו"יא"המש"ומ.יח"תמ'בסייעקבהחלהביאהן]שמעהנחלתבתשובתמ"וכ,'כו'ינ

,קרקעאגבאוסודיבקניןגמויבקניןלושהקנהול"י,'כו]מעכשיוילואמיאםבידומשכנו
הכיתימאלאדאי,'אקטןבסעיףל"ר,לעילש"וכמא"המשסייםוזהוינא"בסקא"רמש"כמ

הפוסקיםכלהזכייולמהכןלאראם,כןל"צכ"וע.זהמדיןכלוםלעילבדבייונזכילאהיי
:'כושהלוהנכריגבישיז"היאשהקשהכמו,'כוישיאלגמיבידוומשכנו

שנאפר.כשאפילו)אק.סתת'יבסי,רק.פא"תעב.1ק.פ'.ה.נק.פ1פף'ראשסו סח

,1.'פשםל'כרלע,לפניךשלך'הרלואשרבהנאהיקמעבשתאמרכשלא;ב,מ)ב.פבהמא1רה.~י .(כאןש.1כר1'שהה1'כובר;שאינו,הישראלל;1ת'1אהרנ1'הרה
.רק.פא.ק1וראה.1ק.פי."עגל'שב'באלאהרהטצריךשאין)שם'.ה.('הנכרלרשות פ1כרלקמן,קנין

שםך.ש.1ב.שאשר.מש.שם.ב1..פול"פמ.ה1עד.(ב.' רוך;פ.ש1ה1אם'הפ1פקמכלמנפכםשהואנק.פ.אף.;פסט

נםראה.ר.פכהלואההללקמןה.נ.(ב.;ר,פומ.ב).1ק.פקעי.נ.פן.ס.ושראלש.שה.רנ.גה.בע [

.ר.פלמלשאשכרן)מתנהאבלש.שה.רנ.פ"תת'.ס".י .נ.'פולקמןר.פל'כרלע,הם'נ'ברש'1כעה.ר.פכשםלקמןנםוראה.(ב.פלעילכ.משא,ר1'ב
.ך'ת;יגה.רב,לא'.רשעא

אחרוןלקונמרמציונים
,בישראלקונותשמעותכת.וק"סבב ,לא-כט'סיכס.ב"מע,טבג

.ירק"סלשאףנראהשלכאורה,ז"סכמניסלעילרגהכד ,ה.ק"סלא,ג"וש,לנכריהחמץנקנהמשיכהבלא

;אסורלב,ה"סתמה'סילקמןגםוראה.חק"סך"שכה ,ט"סוכדלעיללג,חק"סבו

.ז"סוכרלעיל,י"מב"פלד.פז'סית"שובז



תמאשמחכלכותק

מנכרישישראללפירמצועללושמלוסמעותבאותןדמיינובלבדבדמיםאותוקנסלא

בדושןשנתבארממעםבמשיכםאלאבלבדבכסףדברשוםקונסאינומישראלונכרי
.באכילהאפילומותרמפסדלאדרזמרמץולפיכךש"ע,דל"קצ'סימשפס
לאאםלואמראלאשלךימאמעכשיולואמרלאאםמפמדקודםבידומשכנוואפילו
וכלמפמדלאדרעדמזמןמגיעולאואילךזמןמאותושלךימאפלונילזמןלךאפרע
מישראלעםמתנםשלאבאונםואבידממגניבםמנכריהבאדריותמרמץמיסמפמדימי

באדריותדייבאינומישראלתורסומדיןדוכויפסידיאבדאומדמץממנויגנבשאם
אצלושמושכןממשכוןבאדריותשאףפבאונםואבידממגניבמשבידונכרישלממשכון
שנתבארממעםשכרכשומרעליושמואשומריןמדיןאלאדייב.אינדבירומישראל
יתןכי"]תורמאמרסשמרי]נכרישללממוןשומריןדיןואיןנלן"ע'מימשפמבדושן
ונדלםלופרעולאמפרעוןזמןשמגיעפ"אעלפיכך]]נכרילשלפרסרעמואלאיש

מישראלמימולאמנכרישלעדייןמיממפמדימיכלמקוםמכלמישראלבידמדמץ
באונםואבידממגניבמבאדריותתורממדיןב"חמימשלאכיוןמדיןמעיקרלבערומדוייב

.באכילמאפילומותרשמואמפמדעליושעברנכרישלכרמצודינוומרי
בידורמצולשקוערוצםשמואמפמדקודםמנכרישלמדעתומישראלראםואפילו
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