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:לןהימנו

"הכלןלדברי]למלוהחייבשהלוהזמןכלאבלומאוחרתמוקדמתברביתזהיכלפ1
דברואפילובמתםאפילוההלואהבשבילמוכהשוםלולעשותאולוליתןאמור

.]]מועט
שבעלתורהאפילואושבכתבתורההמלוהבןעםללמודכגון)]מצוהדברהואואפילו

לשכורהדיןמןחיבשאינופיעלואףאחרלמלמדשכרפורעהיהשהאבזמןכלי]פה
שוכרהיההמלוהוגםלשכורהכלשנהגוכיוןמקוםמכל"]פהשבעללתורהמלמדלו

.1חנםבנושמלמדבמהמהנהוזההרי
לולהקדיםכגוןאמורזמןהרחבתבשבילאוההלואהבשבלמזבדבורלדברואפילו
להודותאו"בפגיוןלקלסולזמרצריךואיןלצןלהקדיםמתחלהרגילהיהלאאםשלום

]שנאמת"זמןןלושהרחיבעלאושהלוהועלבפניולברכוןאומובהרלוולהחזיק

לושירחיבאושילוהוממנולבקשצריךואם.אמורדבוראפילוישךאשרדברכלנשך
:)אחרימידבריםהניפותאווקילוסשבחבדבריולאבלבדתחנוניםבדברייבקשזמן

ממקוםפלונייבאאםהודיענילויאמרשלאכגוןדבריםריביתעלמוזהרהמלוהוכןי פלונית
בזהעמורגילהיהלאאםלבדהבאמירהאלאממריחושאינופיעלאף

.א.פל'כרלןעז פש.ראעד

ם"מכרם'כ1לשבהלקאה)ל1'1אפה.ר'.ב.פז" .ר.פקם"פן.1ש1מ1ד.(בזה
אאותנ'ק.פ.האותזק.פהיםשמה"ראהעה לעם(הא1מרשנםעז

לרעתכ.משא,כאןם"מכר1.פל' .שוהרצםשםל'לןם'ר'המת
'.ב.(נבך'רקמהלהוא'אה1ל)].ע.)עת.].אש]ךעז 1אפה.ר

1פף'.1נמ1ק,שםא.רישב'תלמךשם'ב,ל1' .ר.פקפ"פא.רמ.'הת1פבשם(א.רן,מר)
.הק.פך.ש.שםא.הרשב'תלמךעח .רפן.יש1המורש.ממכלבךעט

.קון' .'ושפכה.רב,ינ'ת1פראהפ

לרקתכ.משא,כאןם"מכר1.פל'רלען'ר'מתהגטשנםפא הא1פר

.א.'פכדלקמן,שוהראםשםל'לןם' ראפל1קמאכלדינאל.רקי)אגלה.ר].ע.]ב'כבפב

.(א.'פכדלקמן,ל'ברנאלאהעתדולא,אפזרהל1ה1 פש,ךא

.1.פקפ"פן.1ש1מור.1.' שפו

היאכשהרבית(א.פקער"פא.רמ)בזהן'ר'מתט" ל.קימ.מ,(הק.פא.ק1רמב"פה.א1ל'לן)המצה
לעיל)הם'רברשלברביתאלאמטהלצדךלהשדשלא .(מ.פבפסםשם

המלוהעםרקולא)ב"'םג"חמזשערהפותותבעלפד

,(א"'םלקמןראה.ב"היה"סם"ברמבכמבואר,עצמי .116ך)תתפנב"ומגייראה,."םשםע"שו

ללמראמורפ"שבעשתורה)א,לזנררים.עחנךכרביפה מעב.(שכר.ב

.מיהרמו'.םע"שו,ז"הא"פ.ת"ת'הלם" ת"תהללקמןוראה

הם'מ'שב)גק"מימיהאק"סא"קי יחפנים.(האירנארק,וגמראמשנהעלשכרטפליםו'הלא

מוצאאעושאם)ר"יה(דן'לדשמיתרהטעם)ב"הא"פשם לשכורהאבאתכופיןבחנם

כלפיל,ם.וציונמ"מ,('בי ,כדל1התלמדם

.סיק"מקם"מך"ש,ד"הראביכתבה"די-בפד ברייתאפז

.א".םקם'סיע"ושיפיר,ב"ע,ה~ .ב".הפיהת"רתךפח
.ואפילוה"די"בפט .צרקהה"דב,חקופאין'תוסצ

,ד"םל'כדלעצא .שםברייתא.כ,בגדבריםצב

ברית.טואותיאותב".םקם'.םזהברפידתוראהצג

.מההערהא"פהידה' אםדע(א,מה)נו'שלשף"הרירמת.לג,ב,בהתשנהצד

,ב"מיקם'.םע"הטיטיר..(המליהעל.דקא)בא
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ולא.רבית11הרי,ןלונכנעשהואמפניעליולצוותהלואתועלמומךועתהלכן"יקודם
שםלדוןהגדולדיןלביתנלךאומרהמלוהשאםלעניןאלאמלוהלאישלוהעבדנאמר
אינווהלוההגדולדיןלביתלילךהמלוהאמרלילךהלוהאתכאןכאןלדוןאומרוהלוה
:מלוהטלאישלוהעבדשנאמרמשוםהגדולדיןלביתאחריו-,ליהמלוהאתלכוףיכול

"מותרןמתחלהבורגילשהיהמהכלאבלההלואהלפנירגילהיהשלאבמה1הוכליא
בחנםעצמוהמלוהאתללמדואפילו.ההלואהבשבילעכשיויתכויןיןשלאובלבד

בכללהנהותומותרחמרו1הנהנהב1הואפילו.,לכןקורםללמדורגילהיהאםמותר
]"מ1מל1.להשאכגון""כןרגילקאקאדםבניששארפיעלאףלהנהיתירגילשהיהמה
להשאילושמותרמתקלקליןשאיןנ"כליםשארלזמרצריךואיןבדרךשמתקלקלפיעלאף
.לכןקודםלהשאילורגילהיהאם
כגוןנהנהלאו1החמרלאשוהבעניןהוא.אפילבואלדורבית.להשאילאמוראבל

יצטרךולאבחנםבולדורשיוכלאחרביתלוישוהמלוהלהשכירועומדאינושהבית
לוצריךהיהאםביתמשאילושהיהבעניןמעולםלוה1האוהביםהםואפילו",לשכרו

ואיןלכלהונראהפרהסיאשלדברשהואמפני,"ההלואהאחראמוריםההלואהלפני
בעבדולהשתמשוכן.כרביתהלהםונראהמקודםלוה1הכןאוהביםשהיו""יודעיםהכל
למפרלקרותוכגוןהכנמתבביתבמצוהלכבדווכן.בביתרכדירהפרהמיאדברהוא
ההלואהבלאבאלומכבדושהיהפיעלאףבאלוכיוצאוכלגלילהמצותלוליחןאותורה
בשבילכןעושהשאינולכלידועכןאםאלא.פרהמיאשלדברשהואמפניאמור

נדנםההלשהלפסבידראםבביתיכןלכןקידםלכבדירגילשהיהכגון"',שהלוהו
:],"ההלואהאחרגםמותרהביתבעלמדעת

מדעתושלאמהלוהלהנותלמלוהאמוראבלמדעתולמלוהמהנהוכשהלוה1היכל:יב

ההלואהלפניבהרגילהיהאפילו.ינ,ההלואהבלאמהנהושהיהקלההנאהאפילו
שמומךשהלוהוההלואהבשבילכעושהנראהרשותבליעושהשעכשיושכיוןמדעתו
1הלהנותרגילים.שהיבעניןלוה1האוהביםואם)י'"הבעליםימהלושבשבילהעליה
כללנראהאינוכיההלואהאחרגםלהתירישההלואהלפני11הנאה,רשותהבלאמ1ה

:(~לכןקןקודםכןלעשותרגילשהיהכיוןהלואתועלשמומך

מ"סל'יכרלע.הרמיךבשםשםמקיבצתששהצח -שעמהבריתא)

מצו

-

.הק"ס משלצו

סנן]אן]ת)1.ב,לאן'הרד:מ.ב,לאיצהג,כב'

קם"מישועתיר,ז'"מש"רא.אבלה"רב,מר'תיםצח ם

-

.ג"ושמג'רברברבית)-מ"סוכדלעיל, םכדלעילצט

-

,('האלרעה,ימאיחיתמוקרמתברבית) .ושע

ב".הפיהת-המבמבתעות,ם"יהרמבה"ד."בק "םשםע"שו,(רגלהיהמשלאשאמר)

', אפרקסיףאשרהנהיתקא

-

עב"מנשךהו ,סד'תוסקב

.אק"מקמי"מך"ש.שםש-זראב-~ .שםש"רא'תוסקג

.א"סקמו'.םע"ושיתיר,ב,מד.משנהקד )קמאיכישנא,שםגכיאקח

.שםן-ותא'תוס.(הלוחי .שםע"ושימיץ

מפרשיםכישדלא.יחמורש"רא'פמקמשמעותקו ממ"פק"בבישישל"רשדעתן%,שםש"שברא

,מ" .אק"מקמי'"רםך"שעין

םקם"םע"ושימיר,שםש"ירא'שבתים'האתירקקו

-

. ילענקח

,ף'המעברגשתךלקמן.ראה,לכלליען' א"רע,מהגמרא,(בבית)קמלה"דשםרשייקט

.(בעבר)

מור.(המעם)שםש"ירא'תום,(שאמיר)שםגמראקי םע"ושי
.(רקיעם)ז"םקם'ומישאמורק)א"מקמו" ,ים]-ש.א''.ם.שםל-רששא

,ן"הרבשם,מ.'"מיםשםישלקיב בתש"ורא'תיםקיג

ם.ריצ'הת'כבונקמען)האחריןריץ' .ז"םקם"סן-וזושוך,(להומרא

.יאק"סישיךמור,שםש"ירא'תיםקיד ,ה-ד"םזן-ופקאה.מצהללקמןראהקטו

,ץהערה'"מיהורהת,ברראהקטו
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אמורלולעשותללוהשאמורבעניןשהואמהכלמדעתומהלוהליהנותשפילויג

פיעלאףמדעתולושעשההנאהמוכתשוםממנוקבלואם.""ממנולקבללמלוה
שהלוהועכשיומלוהוהיהלאאסמרשכעדלומלשלםפשרהדיןשמןבעניןשהוא
."ידוימתרתרביתאבקלהוציאשמיםידילצאתבאאםעמלושכרלוישלם
היוםואםלאדםהמושךדברהואכיהיתרצדשוםלבקששלארביתבעניןינהרומאוד
:ין,אולםשלכפתחולושיפתחעדביוםיוםמידייוסיףמחסשלכחודהלויפתח

בעלהמלוהאםכגון"]"ממנולהנותאמור]"ממוןשאינההנאהמובתואפילויד
מלאכותלבעלילעשותמלאכתונותןאלאמלאכהבעלאינוהלוה.נ]"מלאכה

ך]"שהלוהואחרלוליחןאמורז],שהלוהוקודםלמלוהליתנהרגילהיהלא.נ],אחרים
,],ממנוקבללאנתןואם
~]"שישכרהוכדיהביתלבעלמעותלהלוותמלמדאולמשרתשאמורלזמרצריךואין

רבית11הריח]"כךבשבילשוכרוהביתבעלאםחןהלואתשמלוהולומרמעריםואפילו
לאאםן"כךאחרלשוכרואמורלשוכרודעתעלשלאהלוהוכבראםאפילו.ן]"גמורה
."ן"שהלוהוקודםשוכרוהיה

קורםלוליתנהרגילהיהשלאצדקההלוהלוונותןעניהואהמלוהאםהדיןוהוא)

להלזהכללכיםחסרוןשאיןחמדיםגמילות.ינ"הנאהמובתכלשארוכן(]ן"שהלוהו
ופעמיםלמלוההלוהפעמיםלהבירומוכהמחזיקאחדכלכןאםאלאלהנהותואמור
.יי,ללוההמלוה
שירויחכדיאדםכלמלשאריותרבזוללמלוהמלאכהועושהמלאכהבעלהלוהואם
אבק1ההריכללתובעוואינוהזמןלוהרויחכברואם"תורהטשלרבית11הריהזמןלו ,רביתן

.
מפניןן"ב1וללושיעשהכדילאומןהמלאכהשכרלהקדיםאדםלכלאמוריכן[כן]

מןנולהזוריכולשהאומןשכיון"כשכרתןלושיצילכדיהיוםלוכמלוהשנראה
הריין"עליוחובהןממנושקבלוהמעותהביתלבעלהמלאכהכלללעשותשלאהדין

.ג"ושלקבלכןילוהליחן4ה)ז"םלעילגםראהקיז במבר)שכורבהמיזמיקיח

יכתבה"דשםי-ב.('ארח' '.םע"שויראה,(רביתבאבק)ר"מוכדלעיל.המרדכי
ת'ברב)ז"םל'לע.(להשכרהעומדשאיטבבית)א"סקמי .(ימאיחרתמיקדמת

,ב"'םקם"םילבישטורשט .ה"הב"פגניבה'הלם"רמב.ב-א,נחן.קידישראהקב

.שנ'סישםשיך.א"םדגמימ"חיא"רמ .ץ'.םש-ראקפא

.ג"מכע"שו,קם."מיםי-בקבב ,לזק"סך"שקכג

.א"'םדלעיל~,ג"מכשםא"רמקכד ,נ"יש,במלמדכרלקמןקנה

.ג"ושלקנלגולזהליחן4ה),"םלעילגםראה.קננ הובא.שבחרמזשנתמכימרומנבורנמהרםתשובתיגנז

,ג".םשםע"שי,.בבדדכנתובה"דקעומילי"בב מימק

.ג"רגי,"

.שםי"בקנח בעלכשהלוהכדלקמן)תירהשלרמתשאינהאףקנט

מ"מ..כד'עהתלמיריםפלפולוראה,(מלאכה חיעץמרי,עיונים

.נרהערהא"פהידה.ברת,ם' .שםע"שיקל

,ג"וש,מלאכהבבעלכרלעילקלא בריראה,(בהינהמתנותן.לענ)שםש"ראקלם

הודה'ת' .נהערהפיט
.שםא"רמקלג הגהותקלד

הנהית.אביאסףבשם,לאיתפיהית~מימי ,שםא"רמ.הפוקסוף'כ-מה

.קכג"םב"חא"מבית"שיבשם,קם-סוסד-יקלה לעיראה

.ר"ם.ל' .טק"מקמי"םך"שקלנ

,קעו."מיםע"ושיסיר.ב"ע,פוב"ביתא.ברקלו ,שםוקושטית.אמירה"דא"רע,פזשם."רשקלח

.ג"משלג"םמ"חיע"ישוסרראהקלט
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~
היוםלפניהשכרלוומקדיםיוםשכירשהואבין"ת,בקבלנותשעושהביןת,כהלואהה

.בושעושה
]""מידבמלאכהמתחילאםברלשיעשה'כד.לם.להקדמותר.בשעישהבייםאבל
ושכירותשנהשכירהואאפילו.תנ,ימיםכמהלסוףאוהיוםבסוףשגומרהפיעלאף

רביתמשוםביהאיןבשכרולושיוזילכדילוהקדיםוזהלבסוףאלאמשתלמתאינה
מותרהחובפריעותהקדמתשכראבלתי,חובהמתנתשכראלאאינהרביתשהריכלל

כאלוונראהעליוחובנעשההמעותשקיבלסירעושהאינושאםאלא"ת,להשתכר
מהההלשהנ.דהמתנתבשכרהיאכאלינראההמלאכהבשכרלישמוזילומההלוהו
נראיתולאהשכירותהקדמתשהיאהדברניכרמידבמלאכהכשמתחילכןשאין

:קבלןשהואביןלומןשכורשהואבין,ת,כהלואה

אם(כליםאובהמהאו)ביעתןבשכירותאבלאדםבשכירותאמוריםדבריםבמהמוז
שהשכירותההקנאהמדרכיבאחדהמעותממנושקבלמידשכירותולומןלומקנה

וכליםובהמה"ת"בחוקהביתכגון)הדיןמן.בלחוורמהםאחדיוכלשלאבהםנקנית
המעותהקדמתאין)"מן~לאחרעדבהלהשתמשמתחילשאינופיעלאף(תן"במשיכה
שמווילמהכללרביתמשוםבהואיןהואשכירותפריעתהקדמתאלאכהלואהנראית

קודםהקדמתהבשבילהשכירותלו
~

."),לבמוףשהיאחיובהמן
השכירותליפורעאתהאםלולזמרדהיינובשכירותלהרבותשמותראלאעודולא

שכיון]),מלעיםב"בילךהרימהמן~לאחראולבמוףואםסלעיםבעשרהלךהריעכשיו
שלשיוויההו~לבמוףלושיפרעהמכוםהרילבמוףאלאמשתלמתאינהששכירות
נ),הקדמתהבשביללוהואמוזילעכשיו.לוכשיפרעשכירות

באחדקנהכבראםאבלההקנאהמדרכיבאחדהשכירותשיקנהקודםכןלושיאמרוהוא

אםולזמרבשכרולהרבותאמורמלעיםעשרהעכשיולושיפרעמנתעלההקנאהמדרכי
י)"לחודשמלעמלעב"בילךהריבחדשוחדשמידיאומהמן~לאחראולבמוףליתתן
מעכשיולפרועשלאבולחווריכולמהםארדאיןהדיןשמןבעניןהקנהשכברשכיון
פירעוןנעשה

~
ואפשרגמורהרביתווהרילושימתיןבשביללווכשמוסיףעליוחובה

:")"יותרשכירות.לשמוסיףשכירותבדרךשהיאאףהתורהמןשאמור

כתיבתאחרדהיינוהכלהאביעלחובשנעשהאחרחתניםבנדוניתלהרבותאמורוכןיז
לומןישלםלאאםריוחליחןלואמורהנדןישלםלאאםבקנםשנתחייבהתנאים

אמרה"רשםזנה'דרביבעלתמרובשםא-]רשקם .ד.ק"סשםתצהדרני.הנבפיזמ-בסהיבא,רבא

,שםהכסף.ות-נקה.זק"משםו"ט ישועטורראהקמא

שאלההללקמן.ר"משםננ"חי _א"מכ

.שםע"ושוטור,א,פזשםבריתאקמב מיר,אםאבל.ה"רשם."רשג1ננג
,שםע"ושי ,מידכדלעילג7131

.(ץ'מטרלקמן,ביתשכירותן'לענ)א-מ,מהת-1ג1נ1ה ,שםלבוש

,שםלבושק1131 ז"פמ-תק31ט

-

בעלייתמורובשם,א"מבבשם,ויו11" ק"ס.שםתצהדרכי.רבאאמרה"דשםיונהדרבנו

.שםהכסףנקרנית,קשוי-סוסז-ש,ד ראהק131ח

ש'אמנחתוראה.קצב'.ימא"מקצמימ"חי .מזל

,ה-קצו"ממ"היראהקשט .שםו"ט,שםמשהדרש,שםמ"מקג

קעו"מזהברפירתו.ג"מקעג'סיע"ישימרראהקנא .ימניחנ"םלקמןגםוראה,באיתבק"מו"מ

ישועטית.(בחרשחרששלואם)א,סחמ-בנחמשקגב מ

,(השנהבמוףאו)י"משםלנוש..ו"םקעו" גבראקנג

.זק"סשםושיךו"ט,מ~ ,א"הרשב'ד'תלמבשם,להרבותמיתרה"די-1קנד
,י"מקנוי-סוסא-רם .חק"מים1"ש.שםי"]קנה



עיסקאוהלכותרביתהלכותקצר
רובבשבילשאינהפיעלאף",היאתורהשלגמורהורבית",בתנאיםהכתובפירעון

:שיתבארכמוהיתרבדרךלעשותצריךאלאהלואהשל

כך,ללשלםמנתעלההקנאה'מדרכבאחדהלוקח,קנא,שנגמראחרבמכרכן,יוק

הזמןלךארויחהמקחעלתוכיףאםולזמרהמקחעללהרבותאבורלאלתרוכך
.")"היאתורהשלגמורהורבית
ליתתןאםללוקחלזמרכופריםמדבריבמכרלהרבותאכורהמקחשנגמרקודםואפילו
אלאב"יעכשיושוההמקחואפילו.ן)"ב"ביפלונילזמןואםדינריןבעשרהלךהרימיד

אינההמקחתשלומישזמןלפי.רביתהאבקמשוםאכורעכשיולויתןאםלושמוזיל
לוקחשהיהביןבכתםממנולוקחהיהאם"ן"הלוקחשקנהמידהואאלאהשכירותכזמן
שכרכגומלנראהפלונילזמןלושימתיןבעדלושיוכיףלושמפרשוזהבזולביןביוקר
.]ממנוהכשקנהלושנתחיבחובהמתנתבעד

המקחאיןשעכשיורקפלונילנמןב"ביבכתםלומוכראלאכןלומפרשאינואםואפלו
אבקה~הריפלונילומןלושממתיןבשבילאלאב"ינותןהלוקחהיהולאב"ישוה
נפכדתשאינהכחורההיאוהמקחלמעותצריךואינועשירהמוכראםאפילו.נ""רבית
ולאותופלונילומןמשהההיהאם

~
כללריוחשאיןונמצאב"יותשוהבוודאיתתיקרמן

להחמירהלוקחאחראלאלהקלהמוכראחרהולכיןאיןבהקפהשמוכר11במכירהלמוכר
נמצאעכשיושוהשהואכמומיקבבפחותלוקחהיהעכשיודמיםנותןהיהאםשהלוקח
:ד~המעדתקהמתנתבעדמדמיףשהוא

עכשיווימוללשםמוליכהוהלוקחאחרתבעירב"יעכשיושוההיאאםיאפילוימו
היההמוכרוגם,המוכרהלושקבעפרעוןמן~עדבמעותצרכיוויעשה"ן"ב"י
כןפיעלאףמידשםגומלוהיההלוקחכןממנוקנאהלאאילו.עבשילשםמוליכה
עלהואשםשתמכרעדהעירלאותהבהולכתההכחורהאחריותכןאםאלאאכור

נעשההואשםשמכרהואחרכחורתולמכורכשלוחואלאאינוהלוקחשאן"המוכרה

.למוכרכןהפירעוןמן~שיגיעעדצרכיובהםלעשותהמעותעללוה
שתמכרעד"ל"הדרךהוצאתושארומוונוסעמלושכרלולשלםהמוכרצריךלפיכך
בשבילה~שלכחורתובמכירתשמרחנמצאלוישלםלאשאםהעירבאותהכחורתו
ומנונועמלושכרלולשלםצריךשאינו]ל"אומריםויש.בעדהשימולהמעותשילוהו

משם,תקב'.םויבישת"שובשם,קמא'"מוםי"בקנו .ו"םקעו'סיא"רמ.תתקמט'סיא"חא"הרשבת"שו

.ר"מל'יכרלע.קמא'"מיםלבוש,שםן-ש,שםא-רתקם לעה"בקנח
.ר"מל' .(ת.רבאבק)א"חפיחם"רמב.(אמור)א,סחתשנהקנט

ין'כ)דק"סשםך"הנ'"ב.קנגי-רםמ-וצושוך

.(מכר-דקאלאשאיני הואמשווה:שכירותלענין)שםהגתראמשמנותקצי

מ-בשבמ-ונ.(אמורבמכרמ"ימ,'כושדאדהכי .בכליקה,ב"ח)ש-צייח-רפ
בפחותליתןלימד'רשאי'שיי ה"דקער'.םי"בראה,יומתחלהבהחנהמ"ומ,'כו

תירהגדל'.ונים.יצמ"מ.ג"משםא"ירמע"שי,א"בד

(ב"מע,לו)המלחתות1.רמבכ-ומ,ק-וזו(77'עזי"רות' .בקיא

.לבמיףאלאת"דשם."ירשמראקיא

.ה'לקץה"ורשם."רשקריב ק

ע"שיטור,כב"םש"רא.ואמרה"ד.ב"ע,מג'תיםג" .(א"מככרקלמןדיע'בשומחו'ר"ומ)שם

ג

~

וממקנא.א,להת~איזידרךדריהת.ששרןד'ס ,סחזגתרא

טור.פפינאי'כטרשהלבתאת'דלא-~ ,אק"סשםך"ושו"ט.שםהסייע

.י"מטקעג"נע"ושוסר,ן-~,נבברייתאקטה "רשקמין

,שםע"ושיסיר.'לתנהה"רשם' .כאק"סץ'ט.שם.ברייזאקסם

.שםע"ושימין,א"רעעגשםבריתאקמח "רשקיט
,המארבאמרה"דא"מע,מה,מיתרה"דשם' ק

,מב"יםכב"מן-רא.ברשיתה"דא"רע,עג'תוסג" .לק"מך"ש.2"ש'מ.ה"די-הדלחריש

.מאיה"דשם'תוסיאהקעא .כה1)והתלמיריםפלפולוראה,מזק-סז-שקעב



קצהעיסקאומלכותרביתהלכות
בעדמוררשאינובלבדלהיכרומנונועמלובעדלנ,מועםדברלושיתןדיאלאכשלימות
בהיכרדימופריםמדבריאלאאמורהאינהוממכרמקרידישעלשרביתשכיוןההלואה
הכהורהנדמילחשב.צרץהכללדבריהכהורהשעלהדרךהוצאתמ"מקומכל.לי"בלבד
."האררתםשבעיריוקרהלוכשמרשבעצמה

מעותממנוביקששוהאלאכללביוקרלומוכראינואםהדיןהואהראשונהולמברא)
שתוכללמקוםוהוליכומוללמכרוצריךשאנירפץליישאלאמעותליאיןלוואמרללות
שלאבשלימותעמלושכרלוליחןצריךפלוניומןעדהמעותלךולוהומכרהולמכרו
למלוההנאהמנהשמגיעכיוןעצמובשבילשטורחפיעלאףההלואהבשבילמורריהא

בדבריהלכהולענין.,ל"במכירתובעצמולמרורצריךוהיההרפץלמכוררפץשהיה
:(עניןבכלמועמבדברודיהמיקלטןארר-,המופרים

באותהשתמכרעדהמוכרבארריותהמדורהשתהיהשצריךאמוריםדבריםבמהכ
שלארלומהמכירהעכשיולוכשמכרומונועמלושכרלוליתןצריךוגםהעיר
המדורהבמכירתלהרוירשיוכלללוקרמקוםהנירלאוגםדמיהרקבעיניהעודלהר1ירה

ואיןהעירבאותהבעדהלימולשאפשרמהכלכפיבדמיהלושהעלהכגוןריוראינה
.פרעוןומןעדצרכיובהןלעשותהמעותלושילוהמהרק11במכירההנאהללוקרלו

שלךהוא1הממךיותרבעדהשתמולמהוכלוכךבכךלךהיאהרילואמראםאבל
שנמצאתממךאקבלנהלילהר1ירהתרצהאםהרי1הממךביותרלמכרהתוכללאואם

וגםהלזקרבידרלומהמכירהאינהעדייןבנולשהיאבמקוםלוכשמוכרהעכשיו
של1ת.האחר1.עללקבלמותרה~הרי11במכירהריוחלושיהיהאפשרכשימכרנה

ריורלומנירהמוכרכיכללומזונועמלושכרלוליתןצריךאיןוגםשתמכרעדהמרורה
שישלםמהרביתמשוםבהשיהיהכשלואינהעליושארריותהואףומזונועמלובעד1ה
מכירההיתהולאהואיל11בעירכאןעכשיושוהשהיאסמהיותרומןלאררבעדהלו

מדורהמוכרכאלוביוקראררתבעירכשמוכרה1ההרי11בעירממנוכשלקרהרלומה
מן~לאחר11נעירמזכרהאלאאחרתלעירמוליכהאינואםהדיןוהוא."],המוכרשל
.נוילןמדורהשמתיקרתבעת
לעשותלמהרכדיבפרותאלאהמוכרלושמכרמהכפיביוקרמוכרהאינואםאבל
:],עניןבכלאמורבמעותצרכיו

אלאאינה11בעירעכשיומשויהביותרבהקפהמרורהלמכורשאמור1הוכלכא
בשוק]],השערשיצאלאררתבואהכגוןוקצוב"],ידועשערלהשישבמדורה

ממהביותרבהקפהמכרו1המשתנהמיואינורבומןנמשך.נ]"קבועשהואעיירותשל

.22הערהשה'יצ"אמנחתראהקפ.נ.1ש,(פקא'יתר'בה)ה.פלכדלקמןקעו פש.רא.נאמרה.רב,פג'ת1פקפא.שם'ת1פראהקיד

"פן.1ש1מור.כב" .א.פקענלתתך'צרשאנובנקזםאף)ה.רשם'בשם'ת1פקעה
.שם'ת1פקפנ.(עמלושכר שהנ)שם1.מקעו

נראה.(קננןכשהשיר)1הלכתאה.רב,פה'ת1פקפו.('האן'ברנםר'להתמזהה' קעו

כרכיםשלשק'באלאקננןהשערשאין)1.פכלקמן.א,11.י .נ.1ש,(קמנהשנעירותשק'בולאנרקתייראתשהן.ר.'פקענ"פן.1ש1מור.('רנן'ר)נ.הה.פם.רמבקעח
'כ1ארןשןקצםשער)יב"פנ.הא.הרשבת.ש1קפדדלקמן,בפה1תשמכרהאףר'שהת)]".ב,.סעיי בפוף

בבהובא.('כ1ר'תרמשתנההשעראםאבל.(הפעי

ה.ר'.
.א.הרשבכתב.שםן.1ש1ימגרם.ברמב'מירשבזהקעט



עיסקאוהלכותרביתהלכותקצו
פלפלכמו,],לכלידועששומתואלאבשוקשערלושאיןדבר"],אפלואוהשערשיצא
וזהשומתםויודעיםתדיראותםקוניםוהכלשויןוהשעוההפלפליןשכל""שעוהאו

ידועכןשומתוולא"]"כשוקידועשערלושאיןדבראכל.הידועהמשזמתוביותרמכר
וישבזולמוכרשישהשעריצאשלאעדתבואהוכןבהןוכיוצאומליתהפרהכגוןלכל

שמוכריםועתיםבזולשמוכריםועתיםנקבעשלאאלאיצאאפלו"ן,אומריםוישביוקר
ובלבד.]ן"עכשיוששוהמכמותביותרבהקפהלמכורמותרתדירהשערשמשתנהביוקר
ביותרפלונילזמןואםדינרים'בילךהריעכשיוליפורעאתהאםבפירושלויאמרשלא

אמורהאינהוממכרמקחידיעלהכאהשהרביתשכיון.כןהואשהאמתשעלאףדי,'סי
שמוכרה~כגוןיך"היאשרביתלכלניכרשאינובעניןאמרולאי'"מופריםמדבריאלא
.לכלידועהשומתושאיןדברביוקר
שבשביללכלשניכרעדהרבהמעלהואםאבללכלניכרשאיןבעניןמעםשמעלהווהוא

הרימעלהוהואהמעותהמתנת
~

.,ואמורסכמפרשה
למכרןמותרןן,לקרקעותאונאהשאיןכיוןבקרקעותאבלבממלמליןאמוריםדבריםבמה

לךהריעכשיוליתפרעאםלויפרששלארק."'"מדמיהםיותרבהרבהבהקפה בפחותכן
:יואונאהקצבהלושאיןדברבכלוכן.

אינואםאבלפלונילזמןלוכשיפרעוכךכךהמקחמכוםעמוכשקוצץה~וכלכב
השערכפיה~דברבעדפלונילזמןשיפרעהוהזולבעתלומוכראלאמכוםלוקוצץ

לדברשיהיה
~

להיותרגילההיאובעתבזולשיהיהביןביוקרשיהיהביןההיאבעתה
דבר

~
הבצירבעתלומוכרווהוא"יהפסחאחרביוקרלהיותשרגיליןכגוןביוקרה
לכלהפמחאחרשיהיההשערכפיחביתכלבעדהפמחאחרלושיפרעבזולשהוא
השערנקבעכבר.)ידועישערלושישדברשהואפיעלאף]שמתירימיישייןחבית
כלליתייקרשלאואפשרעכשיושלמשעריותרלושטרעעמוקוצץואינוהואילבזול
.לדבריהםלחושוישלהתייקרודרכוהואילייאומריןויש
הכללדברישנתייקרלאחרכךאחראלאהבצירבעתעכשיוהייןממנוגומלאינוואם
שיהיההשערכפיחביתכלבעדפלונילזמןלשלםמנתעלהבצירבעתלולמכור"ימותר

,אםאפילוה"דשםי"בקפה כשאיןאלאשרידלא)במגשם'תיםקפו

.(רוע'שומתי ם'מקדן.לענ)מכיהלקמןוראה,שםע"ושיטור

.דהערהב"טהידה'ברת,('כימעות מרקפו

,שםע"ושי ,שםישועסר.שםש-ראקפח

.שםע'ושרסיר,שם'תוסקפט כ

~

.שםוראש'תוסנ "מכלקמןוראה,שםא"הרשבת"שוקפא

,רעות'ב)י של.בשוקה"ר)ם'וציונמ"מ.('כומעותם'מקרן'לענ

.(רות'ע ש"ירא'התיםלפיוש.א.ע,מהנחמן]דרישאקצב

.כייתיהדקיק(והלכתאה"דב,מה)דעתם~,שם מור,שםגטראקצג

.ח"מיל'יכדלע:שםע"ושי .ד"סכדעאלקצר

מ"מ,א"הרשבבשם,מדשאה"ד(א,לו)וסף''נמוקקצה .היאפיה

.הק"מך"שן'עי.א"סקערמיע"ושימירקצד _א,נומשנהקצו

ובעל,א"הה"במ-ומ,(ב,לו)כלחמות]ן-]רםקצת םהידמזשערטרוטות

תשובתשם],כס" ,בק"םשיך,ף-קרי

התמימותבעל.שםן"רמב,(בידה)א,מהמשנהקצם ,שםשיך,שם

.שםשיך.שםהתרומיתבעלר מג"חהרשרששיטרא

כתבה"ד'"בבהיבא.רב" _א"הרשב

בילכתבה.רי.]לפיריםב,פהנהמןררבמדשאדב ]שת],התרמת

ה.רבשם,ל"םר.הת,ת,התןעי ],ש.(ה'כ11תל.קילאבו1'ש.מיכאםשאמר.שכאלא)

.)סגו .שםך.שדו

נמלנ1'שא.כאלאהתירשלא)],סיא,ךתת,תתשתעדד

.1כרלקקן,1'ש'_יי במלאמותן.הרמבלפירושב,פהנהמןררבמדשאדה

ש.כמ,('בתשילךהוא'הר)ם'יגאתבשם(א,לו) אהרבישםשם

ל.קיכומעכשיואםאמרשכשלא,אמרום' .].'סא,ךת.'הארבבשם,תלררמ'מררכהנהות.ה'כ11ת



קצזעיסקאוהלכותרביתהלכות
בעתולא,ילשלםהחובעליוחלאוכיהמוכרמרשותחביתכלשימולבעתייןלחבית
מותרייהלוקחעלהייןשאחריותאףולפיכך.חובהמתנתריוחכאןואיןממנושקנה
כאןואיןהמוכרכרשותשהייןמן~כללמוכרדמיולשלםנתהייכלאשלושהייןשאף
:המחורותכלבשארב1הכיוצאוכן.חובהמתנתריוח

עכשיונוהלהאם~עכשיומשוויהביותרבהקפהמחורהלמכורשאמורוכשםבג
המעותשמקדיםבשבילעכשיומשוויהבפחותלקנותםאמורכךהמוכריימרשות

שהלוקחובשבילמחורהבעדםליחןהמוכרעלחובנעשושהמעותלפייישימלנהקודם
]'רביתיאבקה~יהרי"'בוילילימיכרהואהחובלוממתין

ישאםאבלהמעותשמקבלבעתכולה11מחורהלמוכרלוכשאיןאמוריםדבריםבמה

שעשאולפימותראחרתיןןבעיר,אחרימיןבידמופקדתהיתהאפילוי'כולהי)'לוי

להקנות"'דבריהמישלרביתלהיתרגמורקניןהוא.כאלהמעותתנתינתחכמים
.חובהמתנתכאןואיןשהיאמקוםבכלמידללוקחהמחורה

למכרהלולהתירמועיל1האיןלהםשישלאחרים11מחורהעלמעותנתןהמוכרואם
שיוכלכשלונחשבתאינהמהםגבאהלאועדיןהואיל-המעותהקדמתבשבילבנול

]מידיללוקחלהקנותם

שהואאולושאיןידועכןאםאלאאחרתבעיר11מחורה"]לוישישלזמרהמוכרונאמן
:]]מועלתילשקרהודאתואיןשאולושאיןבחזקת

אתןעכשיוהמעותליתתןאםולזמרלפרשאמוראבלמתםבנוללמכור1הוכלך;כ
המחורההמתנתשבשבילכאומרשוה)]ביותריאתןומןלאחרתתןואםבפחותלך

:ז]לוימתילהמעותקבלתאחר

רשאיאינובשויהאפילוהמעותשמקבלבעתיזךכולה11מחורהלמוכרשאיןוכלכה
להשישמחורההיאכןאםאלאעכשיושלבשערומןלאחרלושיעמידלמכור

הרנהמצויהשהיאמפניאהדכשערמוכריםשהכלייןכשוקוקצובודוע,]ישערעכשיו

.נ.פמלקמןנםודאה.'ק.פ תן)ריס

מור.'אשראליהראיתה.רשם'.רש.שת" .1.פשםלביט.1.המ.פם.רמב.שםגמרארב

קפנ"ובפ,1.פשםא,ת].מלברנו'מררכהנהוכנא לינ)ל.פפוףלקמןה.1כ,א.פ
.(בפאהפאהן' .1.פמלקמןונתבאר.מק.פקינ"פ1.מרכס

יראה.1.פשםא,ית."שע'רבנובשםקו"פסנירנו ררכנם

רמו'מררכהנהותבשם,בק.פשםמשה' בשכירותרקמותרשוה)ה.'פל'1כרלן.'הארבבשם,תלד

.(1.פמל'לןהאמירם.מנו,1.פמל'כרלע שאןשאףרבד

כמלעיל)ייבנעשישהבעיתממעםלאפי שאיןואף,מךהקניןנעשהלוכשיש'שהר,(נ.פכ

ש'מ.מ,(,1.פמל'כרלן)הפריןהקרמתממעםלאפור ממיםלאפור

ובשבילמהלוקההפה1רהלוהשהמוני .לוהמלההמתנה
.נ.פכל'כרלערנה .].ע.]עמיהרנו

"פך.ש.א.פקרה"פן.יט1מי .,ק.פ;קע
לקמןנםיראה.1.פכלקמןמתבאר.ב.רן,פגננרארנו .(בפאהפאהלענין)ל.פ

,מ"העץ'פרראהרו עלכשהאחריותרוקאשמירי)בק"סמשהדרכירז

אפלומיתרהמיךאלכשהאחריותכ"משא,הללה אםאומר

.(ר"מבלקמןכןל"י'קלאשבזהאלא,כרמעבשיי .ז"םקענמיולבישתיררח
אופפםש'עכשיוניטלהנו.אשאם)מכיבל.כדלערט _(שמץזר

.ץ'םקעג"מע"ושיתיר,]-נ,סגנחמןרןרי .שםלגושריא

.ג"וש,ר"מל'כדלעריב סיר.שםגמראריג

מעותם'הקרן'בענעיד,שםע"ושי ,ד"מללקמןראה,ליש'ו

,מיק"משםך"וש,טק"ישםז"ט..ו"םשםע"שיריר פימקכמהבשם
ן'ולענ.ז"ימכה"מכלקמןיכה,ם' .ל"םלקמןראה,במאהמאה

.(במאהבמאה)ל"םוכדלקמן,יהק"םשם]-שרטד שמוע)ל"םסיףיכדלקמן.תנהו.אה"דשם."רשרטז

ל' ,(בהלואהולאבמכירה

ז"מבלקמןראה,בחובךלךאתןלוכשאומרכ"משאריו .אפ(וה.בשו)שמיתר
.שערלהן'אלי שםן-ט.ומשם.ה"דשםי.].שן"מש"ב'הרת"שיריח



עיסקאוהלכותרביתהלכותקצת
אינהואםבהןוכיוצאיןתבואה.ייןפירותכגוןבשוקהנמכרתמצורההיאאםח]יבשוק
שכלעד11בעירכךכלהרבהמצויההיאאםבהוכיוצא"יןשעוהכגוןבשוקנמכרת

וישככהותמוכרישקצובשערעכשיולהשאיןמחורהאבלאחדנשערמ1כרימהמ1כרימ
כךאחרתתייקרשמאכיעכשיובשויהאפילו11מחורהעלמעותלהקדיםאמורביותר
עליושנעשו]יןלושהקדיםהמעותחובהמתנתבשבילעכשיושלהנולכשערימולוהוא

שערלהכשישכןשאיןמה)יירביתאבק1הוהריהמחורהלוהיתהולאהואילכהלואה
אחריםמאנשיםבמעותיולקנותםמוצאהיהשהרילמוכרהמעותבהקדמתללוקחריוחאין)

הוהכשער"מאתריילקנותהיכולהמוכרוהיההרכהמצויההיאשהרי(יייהוהכשער
.הרבהמצויהוהיאהואילב1השהקילוייןקנאה,יןכאילו1ההריעתהשמקבלאלובמעות
שמקדיםהלוקח1הגםשיתןצריךהמרמזרשכרנותןשהלוקחהעירמנהגאם"יןולכן

להתחמרשדרכןפירותהםואםמעותיוייןבהקדמתכלוםירויחשלאכדימעותיו
המןולפיהמדהלפילהתחמרשראויםהחסרונותעליולקבלצריךעכבריםמאכילת
משערבפחיתלקניתשאמירליסר.צרץיאין"הפירותיקבלתעדהמעותמנתינתשהוא
:]יתהפירותכל"יתלמוכרשאיןכלעכשיושל

שהםיתיכרכיםשלשוקשלשערכגוןארוךומןנמשך.)יתקבועשיהיהצריךוהשערכך

לזמןמשתנהאינובושנקבעוהשערוגדולרבהואשבהןשהשוק"גדולותייעירות
רביםשאיןקמנותעיירותשלשערכגוןקבועאינו.אפיל,מתיריןיתוישכךכלמועם

'יתמועםלזמןתדירבהןמשתנהשבשוקהשערולפיכךלכרכיםכמותדירלהןמוליכין
.מיפרימייבדברילהקלדבריהםעללסמוךויש

עלמומכותבשוקשערבהשישלעירממוכותוהןבשוקשערבהןשאיןקמנותועיירות
:)העירימאותה(11מחורה)מסתפקותשהןוהואהעיריתןבאותהשיצאהשער

טייבהמוכרהיהאםאבלהנולשערשהיהבשעהעכשיומעותלוכשנתן1הוכלכז
כשעראחרתמחורהאופירותבחובךלךאתןהמוכרלוואמרלתבעוובאמכברלו

,ש)1פף''נמ1ק.(ה"ש'לוהן'שאפ.אן)שםמשנהאבח אה.ר(א

,(ם"ם'מ1כרשהדבה)ן'פ1פקן' .שםמשנהעבט

.השירוכןה.רשם'.רש.ב,פמשנהרי שם'.יש.(לואיןל1'אפמיתדשבשרה)ב,מגנמדאחיא

כישירשרינו)ואמרה.'השם'ת1פ.ראה'לקה.ר .א.פכלעילנםוראה.(ש1ק'שב
1פף''נמ1ק.ף.'הרש1בת'תבשםב,עבמקובצתששהריב פ1לנ1שמור.שם

.אק.פך.ש.א.פקעה" .ר.פל';נרל.ש1פ1פקה.רב,עב'.ישריו
.א.פשםלנגש.('כ1'לאהנה'מא)].ע.)ב"תי)סיד .אק.פשם1.ימך.ש

,פג.לוהם'ה.רב,פב.השערוכןריהב,פ'.רשחיה ה.רא
.מיתדלוש' מןוליקהלאחרלמכרהכול'שעדין)ממשלאאבלריו

.נ.ישר.פלכדלקמן,(לותנה'1לאחרתהשוק .בפיז
.אק.פ1.ימך.ש.שםלביש.משיצאאבלה.ר'

וראה.בוללקהררהן'שא'כר1קאהואשההיתרכצןריח .שם,מלסרלקמן
"'

אהרוגילדלפנלהמכרכול 1הא1נפה11ל

.ם'

.ה"סשםע"השומיד,שםגמרארלט םש-דארכו

ק"סשם-מ,שםקרהסרע-ופושור.מ" ,חצב',םמ"בחווכמבואר.מק"סשםשיך.י

.רק"סקמנמיך"ש,נמגנהמןדברבא ,ג"מכל.כדלערעב

.א,מג)ף"'ר,(שםעחנןרבילדעת)ב,עבגמראג"ר ,הידמ"סם"רמם.(עחנןכרבישפסק

'"רם'"ב,ב-~,נביוחנןרבילרעת,ם"םש"רארצוד .(מרינה)שםם"רמב,קעה

.א"סשםע"זי מרפה

-

,אק"ם מן-ירא,ן.יפימקה"דבמג'תוסרפד

זרךאאליבא,ז" .נאי''רבלרעתב-ע,סג

.ם"מש"רא,(תרעיהו'קניעדלא)ב,עםגברארננו לעיראה
,(משאהבייתרבהקפהמוכרן.לענ)א"מכל' ,א"מקעה"םא"רמרפת

הא)ב-~,סגזילןהגמראושמעות.י"הירוילמירעט ח

.(ב,פה)תלםרבץמרדכיהגהות.('ושילני'בה'מ' ,בק"מך"ש

ן'לענ)ל"םלקמןגםוראה.שםך"ש.'רישלמ'ה"רי-ברב ,(במאהמאה



קצטעיסקאוהלכותרביתהלכות
נותןהלוקחשאיןכיוןהזולכשערלקנותיכולהמוכרהיהלאשהרי")יאמורעכשיושל
אפילומותרשאזי)יכולה))יהמחורהכלעכשיולמוכרישכןאםאלאיןעכשיומעותלו
.])כללישערלהאין
במחורהיפרענופלונילזמןבמעותיפרענולאשאםמנתעללמבירומעותהמלוהוכן

זמןשהרי"עכשיויכולההמחורהללוהישכןאםאלא"אמוריעכשיושלהשערכפי
יפרענוכשלאזמןלאחראלאמעותמתןבשעת")עכשיויאינוהמחורהממנושקונההקנין

:"ימעותיו

עכשיולמוכרלוישואפילובשוקהשערנקבעאפילומחורהעלמעותהמקדיםוכלכח
לושאיןאויןבושחזרמפניבמעותלפרעוהמוכרובאכךאחרנתייקרהאםכולה

עכשיושלכשערבעדהמעותממנויקחלאלאחרמכרהשכברההיאהמחורהעתה
סמהיותרוגומלגומלומעותנתןשמעות]כרביתיןשנראהמפני"יןהיוקרשערשהוא

:י"מותריאחרתמחורהלונותןאםאבל)"שנתןי
כך]יןשנתבארדרךעלאחרתמחורהאופירותעלמעותלהקדיםשמותריבשםכסו

מחורהאואחרותפירותעלדמיםבתורתאחרתמחורהאופירותלהקדיםמותר
.שנתבארדרךעל,אחרתין

מקחדיןחלוקשבזהרק.~יןוממכרומקחחילוףדרךאחרותמעותעלמעותלהקדיםוכן
שהמקדיםבפירותפירותאובפירותמעותשלוממכרממקחבמעותמעותשלוממכר
פרותלולהוזילמותרעכשיוהפירותכללמוכרלוישאםפירותעלפירותאומעות
מעותעלמעותמקדיםכןשאיןמה",מעותיוהקדמתבשבלעכשיושלמשערהרבה
אמורהואוממכרמקחוררךוזהבכסףכגוןשוניםמינים'בשהםפיעלשאףאחרות
כללמוכריילוישאפילון,מעותיוהקדמתבשבילעכשיושלמשערלולהוזיל

,בדובשכשבא)א-ע,סגאזשעיא7ךךיךוייתארבא כשישמותר

מעיתשבנתן)לו2"ה"דשםי"רש,(לי שכשבא)א"מקמג"מע"ושיטור,(לון.אאפילוסיתר

מיתרמעותשבנתן)אק"מו"ט.(לו2"ש.כמותרבחיבו .אפ
,דק"סשיך,(לון.אלי ,דק"משםז"ב.שםי"רשרגב

ך"ש.המימןרישי"ב)למוכר2"שבכילות'מגילארגג ,אק"מ

,נ"ישג"מככדלעילרגד נמוקרנה

ן"הרמבבשם,לוש'דוהואה"ד(ב,לד)וסף'' מג)א"יהרשב(משמעה"דב,מב)

.(מ"שה"ד" לעילראה,המחורהלי2"ימקתליטחןואם,שםע"שי מכ

.משייהבפחותלי.אפשמותרג" שלא)הפוסקיהמתשועות,ב"עבעלהה"דשםי-1רנו

'לין'אה"דב,עם'"כרשפירשו

"
ג"כהכפירושאלא "שברש

,הק"מו"ט.דק"מך"ש.(שם' .נוהערהד"פכהודה'ת.ברראהרגז

.י"ממלקמן.ראה,מעכשויכשאמרכ"משארגח _שםז"מרנט

,םרמזרהר"פכהידה'ת'ברראהרמי טור.ז"מן-רא.ראפרה"דאמג'בתיםן-ריברסיא

ק"סקעו"סך"ש.י"מקעה"מע"בשי'האידעה ,(קר.עעשדעה)לח

,י"םשםלגוש.שםש"רארסיב

לתש,(רבלדעת)אמנה;ערמין.ואה"דשטי"רטי17ג .שם

.שםע"ישוטור.שםם"רשב,אמג'נא''רבד'רס ב)בגמעיףרמיה

,(השערביצא)ה"ימכ(לי2" 1שם,הן'ברמלחובבבאה"ד(ב,לד)יוסףנמוקי1,רס

.ו"םקעה"מא"רמ,(יםה"דב,מב)ן"ויא-ריב מו"ט

.הק"מקמג"ום,מק"מקמב" י-]גהובא,רפו"מהיךא-]הרישייתכשימעיתרגוז

אלאאמרשלא)א"הרשבכתבה"דקסת"ס

,(ג"מלדלקמןיבאיפןבהלואהי ,ג"מככמלעילח,רס

,(שםכדלקמן,הלואהן'לענ)שםא-]רש.תשובתפיט שהת)א,מוגמרא

מטבעעלטביעהמטבע.למנוררו' קעג'סי."ב,י"משםע"ושוטור.(טבועהנה'שאאחרת

ה"דשםן"הרמבבשם,א"הרשב.תלמובשם,שולחניה"ד ק"משםך"ש,(אמיר.טבועותשבמטבעית)'אשרב

.ר' לעמן)וטועתי.שת(א.הדשבבתשובת,מפתע]]עד

ף'1')',](ב,מר)]1ןההא,(נ.פלדלקמןהלואה רעד
'עמ'ר:'ר,ששההבא''ר:'ר,היא'ררבה'מברנז' ראף'הר)',]ייה,,הךי,1י]1ןן).אתןתךא)],,(שקלא

,,מ)שםזמרא.(נ.פלדלקמןבהלואהפ.עב,אפור,לש"ש מבשהשאעהאחרתמסבןילמביהבמנטע,שהתיר.א

מבועותשבממנעת)שםן.דמב.שםן.1ש1מור.(,לס"ב .(בזהאףאפור



עיסקאוהלכותרביתהלכותר
]לימתיבתוהמפתחכשימצאקלהשעהלאחרמידלונותנןואפילובביתו"ילהמעות

דומהה~הריהיוצאותמעותלומחדרוהואהיוצאותמעותעכשיולושנותןשכיון
שישמהמועילואיןהתורהמןהרביתכהלאמורממשהלואהדיןלהויש)יללהלואה

:עיימופריםדברישלהרביתלהתיראלאלו

אבלוממכרמקחדרךשהואבמתםאלאלהקדיםהתירולאפירותעלבפירותואפילול
מיןשמלוהומפורשתהלואההיאאם

~
אינהלאחרלולפרועה

~
מאהכגוןאחרמיןמן

ישאפילו"עניןליבכלאמורעכשיואחדבשערששניהםפיעלאףדוחןבמאהחמים
כללליהליש.יגםעכימיייעןשלמשערכליםלימיעיליאיניעבשיילדוחןקצובשער
מפורשתבהלואהולאוממכרמקחבדרךאלאאלהבכלהתירושלאיטעכשיוהדוחן

מעותעלבמעותמפורשתבהלואהלזמרצריךואין)אחרותמחורותאופירותמיני'כב
לאחרשמאכי("אחרותיל

~
ממיןיותרשוהשיפרענוהמיןויהיההשערישתנהמן

והריייןשהלוהו
~

.רביתיןאבקה
]יןה~מין"יןללוהלוישאםהיוקרבשעתולפרעוהעלבשעתללותמותראחדמיןאבל

כמהללותמותראחתיניייןמפתאו)אחתינחמהאלאלואיןואפילוההלואהבשעת
ברשותלהיותתחתיהנכנסת11חמהכאלו"רואיןיןלושמלויןרמהכלשעללפימדות
רביתבזהואין"יןהואילבזהשהקילונתייקרהברשותוכךאחרייןוכשנתייקרהייהמלוה

.ינןתורהשל
"לויןישכאלוה~הרילקנותןמצויותהןשהרילחמיןיןבשוקקצובשערישאםוכן

ומותר

~

.היוקרבשעתולפרעןהזולבשעתוותן
.]שהולויןביןשהוקרוביןהפירעוןכשעתדמיהםממנוימוללפרועחמיםלואיןואם

ילמסבן,התירבזהשריקא)רפיר.פש.דארעא כרלן,,מביהשאעהאחרתממנע

.('.'א,נ.פכל'
.שםע.דטומזי ילמבועהמסבןרפא,י"התשבזה)שםנמיאערב

.(טבועהנה'שאטבע'נ .שםך"שרעג

,שםן"רמבעדר שערהתרשות'םערה

טוך.ז-הרסמשם,ז"מה"חמי לחלק)טק"משםו"ט.(שאמיר)קבבי-סוסא-ורב

טןק"מקש"משיך.(הלואה.לדקמכירהדרךן.בה,ם ,(הלואהדרךן.לבמתם.ביןלחלק)

.(אחרבשערשהןפ"אע)שםא"ורמימירד"ראברעו משנהשערוצא)ה"םשםלביש

קמב"םשיך.הט' ,מזק"ם

.דוחסלניש)שםא"ירמוטורד"ראב,רע מכלעילשנתבאררעת

גרעיממכרמקחדרךשאף,ט" עלמעותלהלייתשאמיר)ג"מללקמןיראה.רית'מנג

.(השערשתנה.כשלאאפילו,עתרמשיבחותאחריתמעית בר

.רהערהא"יהידה'ת' בפאהפאה,הליה,כאילל.,ה)שםמלביטנראהכןכעט

.(שבשיקשירבלא,בביתיהמןבלאפתם רפ

.כרוקמן,מרימןיקשאיידי,בפאהפאהבפליאהכמי .ב,בךגמרא.אשראבלה.ר'.יש.א,עהתסהרפא
.ב.פקפב"פן.,יטמזר .שםן.,שרפב

'.ב.(מעם)שםע.ישימי.(יאה)ציק''כדבשםנמושרפו

.(פחותאפלו)ב"מלבוש,(שהיאכל)ה.עללוהה"ר .שםחיאדרביבריתארפד

ה"דשםהוט,(ק'אטר);'כירכמהה"דשם'"רשופה ול

אט)טור,(זהאחרבזה'קנלימםצרדן'שא)ת' .יק"םך"ש.(ן'רוא
סיר,(ה'ברשותנהי'אוקמ)לוישה"דא,עג'"רשרפו _שםולבוש

שמא,במאהמאהמיר'אטעםשזהימליבלקמןראהרפו

.ג"וש,קר'ת' ,ב"םשםלגוש.ב"ה'"ממ"מרפת

א,עה.לוישה"דא,ש,'נר'דה"דב,מד'"רשרפט .אומראבלה"ר

קמבמיך"ש,א"מכקם"םע"שי ,ג"שלסוףלקמןגםוראה.אק"ם

ג"כהבשם'"רשלפירוש,1-נ,נוהגמראממקנתרצ ישוטור,(א,צח)
.ג"משםע" ,הק"םו"ט,שםי"רשרצא

אםה"רקטב"סי-בוהיבאה,א-הרשתחשיבתרצב א

יאיןה"רא-ע,סגזףי-מפרשלעוזיא.ת-ומ,ן' נרלעיל,במעותאטנהעושיןשאין)רבזאפילו,עושין

בהאמוזהסטלגימעיתנתןשמעותת.כרבשנראהמכיה ניוןובוז.שםביין(מעותנתןשלאכזן,במאהבמאה)

סאהמנגדסאהלמלוההקנהנאילוחש1ינןלוז1יש כדלע)

שיכיל,שםבגמרא)ר1מוזהושמשךבממוךגל' כזמומח,נתיזודלשקלואפילו,(ם.החמ.דםיןלקבל

אתרימזבניקאמיאיזאבך(א,קג.ק"ב)זכיתנאוהא למותרהיה)מךזמהנאהיקנא

.(לרבאף-מעיתטול'



ראעיסקאוהלכותרביתהלכות
11אםלההממוכהעירשבשוקשערעלבהמומכיןלחמיןבשוקשערבהשאיןועיר

יינלמעלהש"כמ(שמלוהואחרמיןאוחמים)ממנהמסתפקת

אויעיהמלוה,לתן,אחתחטה,אמללליהלין.יאם.לחטנשיקקציבשעראקיאם
אחרמיןמלוהואםוכן.שירצהכמהילוהוכךואחרתחלה"]במתנהאחתחמהאחר
.תחלהבמתנה,]המיןמאותומעםלויתן
~ברשותויןלוישכאילו1ההריאחריםבידפקדוןהמיןמאותומעמללוהלוישואם
ואפילו.למעלהייןש"כמלואןשישכמואינוהמיןאותולוחייביםאחריםאםאבל
אבלוהלוההמלוהעומדיםשבההעירבאותהכשהואאלאעליוללותמועילאיןפקדון
לשםדרךלואיןאםאבללצרכולשםלילךלמלוהדרךישכןאםאלאאחרתבעירלא

ממעם]לונשישהלוהנאמןאבל"וממכרנבמקחשמותרפיעלאףבהלואהנאמור
:למעלהנישנתבאר

שלאעמולהתנותיכולבמתנהלונתןשהמלוהאו1הממיןללוהלושישיכללא
יותרביקר1המיןיהיהההואשבנמןמפנילכןקורםולאפלונילנמןאלאיפרענו

שמותרבעניןבשוקקצובשער1הלמיןשישאלא1הממיןכללללוהלואיןאםאבל
עדיפרענושלאהלוהעםלהתנותאמור1ההריהיוקרבשעתולפרעוהנולבשעתללותו
שקובעכל"אחרנמעםמפניאופלוניינלומןלהתייקר1המיןשלשדרכומפניפלוניומן
השערשיצאמהמועילשאיןלפיאמורלכןקודםלפרעויוכלשלאלמובתולפירעוןומן
:,נכשירצהמידולפרעולקנותכשיכולאלאתדירלקנותומצויוהוא1הלמין

לשעהאפילותונן,ללאמור1הלמיןבשוקקצובשערואיןכללללוהלושאיןיכל:לב
יתייקראםואףעכשיוכשוויעליורמיםעושהכןאםאלאסירשסיתייקרשמא"שקלה

אלודמיםלימולכןגםמותר1ההריכןעמווכשמתנה'עכשיונשלדמיואלאיפרעלא
:]'שיתבארנכמו"'כךנאחרוהתלמתםבמלוהכןשאיןמהכךאחרהוזלאםאף

דברמלוהוכןאםאלאוזוליוקרבהםישהפירותשכלהפירותבכלהוא1היאימורלג

לוהשהאשהלחםככרכגוןוזולויוקרועללהקפידאדםבנידרךשאינומועם
כהניכלמדבריהםרביתבאיסורלדקדקחכמיםהחמירושלאמחברתה

.בוף'מערצג רי"ברצד

ש-זרא(ג,נא)בווסלק-סחבשםאיהאםה" "מטקחכללבתשובה

,ב"משםע"שי,כיגםמדיהי משהליחכ"משאמכר:ש"יברא,שםבייכלק"ממרצה

.(חק"משיך.א"הרשבתלמיריבשםשם."ב,לו .ם'ונ'וצמ"מיראה

,נ"יש,זהן'ממריקאלליהל"שצ,ל'כרלערצד רמ,לאאםה"די-ברצו

ן'לענ)ג"מכל'יכרלע.ב"מא" .(רה'מכ

,שםא"רמ.ב"ע,בגגמרארחצ מערצט

,(רה'מכן'לענ)בגף' .לוש'יאםה"די"ב.(ב,פה)תלדרבהתפלסיהגהותש

.שםא"רמ כדלעשא

ר'אית'"הגבהגדולהכנמת,ג"ושג"מכל' .(להליאהיממכרבקהביןבזהלחלק)

,ג"מכל'יכרלע_שםא"רמשב יצמ"מראהשג
_ונים' ש"הראת"שו.(ג,נא).בגל.(שאמיר)רם'"מומק"ממדש

שערעלכשהלוהרקשאמיר)לאיגסה"די"מטקחכלל שערעלכשהליחשאמור)ג"מקמך"סא-רת.,שבשיק

.(מיתרלושביש)א'ק"משםך-וש,(שבשיק ,שםשיךשה

.שםש"ששן משנהשז

.א"מקמב"מע"ושיתיר,אעהי 'אפ)שםע"ושיטור.עה"נש"מאשח

זמןלוקצבלאלי ,לפרעיט

.'נ'הלוה"דשם'תים,(ה"לבככרן'לענ)שםמשנתשט .שםושיניעטית

,שם~-ופושור.רעש,עהברייתאשי ,שםושנייעטית.שםששתיבשיא

,ג"מלסוףשיב אמרהורה'ורבאימרהללשרק)א"ע,נחמשנהשיג

ה"דשם'"רשלפירוש,ט'ר'מתשחכמים)שםשמיאל

,('כילדקדקהחמיישלא,מתםבככרותרים'שמת)ן'לי ,(מועטדברשהיאכיוןהאגבטעם)'וכדברה"דשם'יתים

.(היאמועטדדבר)א"מקמב"םיחמיא(שמיתר)סר



עיסקאוהלכותרביתהלכותרב
שלמממבעחוץונוליוקרבהםיששבכולם1הלעניןפירותנקראשבעולםהחפציםוכל

אלאלעולםפרינקראואינוונוליוקרבהשאין1ונןןבעיר,בהוצאהנןהיוצאי'כמףנ

1הנחולולפעמים1הכדינריעלאונמשתמעותעלכיוקרהואשלפעמיםשאףממבע
שלממבעלגביפירותנקראיםשהםן'1הבנובדינרינחשתבמעותהואהנולו1ההיוקר
דינריםלפרועסלעיםאפילואוכמףדינרלפרועכמףדינרללותמותרלפיכך"'נכסף
ללותאמוראבלפירותשםולאעליהםממבעשםכמףשלהממבעותשכללהיפךאו

"מידשנאפילונחושתננמעותלפרוענחושתמעותוכןן'1הבנדינרלפרועוהבדינר
שנתכארנננדרךעלאלא

שלימדמייש.ננזעניןבכלנננוהבדינרלפרועוהבדינרללותב1הלהקלנהגוועכשיו
אלאכמףממבעלגביפרינקראבהוצאההיוצאוהבדינרשאיןלומרהמנהגננךעלוכות

שהואמוכותמעלותשתיבושישנחשתומיעומוכמףרובולפחותאוצרוףכמףכשהוא
הואילממנוהחשובוהבלגביאפילועליוממבעשםלכך,חשובננהואוגםלהוציאוחריף
ן.אכמףמן.מיע.נחירותריבןכמףשלהממבעיתשכלעכשיואבלכמותוחריףואינו
אבל)ממנוחריפיםשהםפיעלאףוהבלגביממבעבשםלהקראכללחשיבותבהם

נחושתעםמעורבכמףשלממבעלגביפריהואננחצרוףכמףשלשממבעננןלהאומרים
ברורהיתראיןבמקומוש"כמבהםהואוממכרהמקחשרובביותרחריפיםוהםהואיל
עלאפילובשוקוהבלדינרקצובשערבהשאיןבעירוהבדינרלפרועוהבדינריללות

וגם11בעירכךכלהרבהמצוייםוהבדינרישאיןמפניביותרהחריפיםכמףשלממבעות
הלוהוגםכשוקקצובשערלהםאין1הכדינריממנהמסתפקתש11לההממוכהבעיר
.(לעצמויחמירשמיםיראוכלנחושתנןבמעותכן.1הבננןשלאחדדינראפילולואין
משובחאחרכממבעלפרועמנתעלללותאבלממנושלוה1הבממצעלפרוע1הוכל ממנונן

נותניםאיןואפילושהואכלמחבירומשובחשאחדאלאאחדמיןשניהםאפילו" .עניןבכלאמורמחבירומזבצרוףכמףשהואאלאהבירומבעדיותרבעדופירות

כמותשישוובעניןהמדהעללויוסיףפרעוןלזמןיוזלושאםמנתעלפירותללותוכן
אלאכלוםמועיליןלווישהשעראיןכיעניןבכלאמורנהההלואהבעתשויןשהיו

של1השריוחהפירותשנתייקרורקכללנםיתרוןבלאשהלוהוכמוכךכללוכשפורע

.(כמףשלנר'ד)א"רע,מהרוהבפרקרישגמראשיד ממבע)א"משםישוע(ממבעשארכליכן)מור

רשטו_(בסף

.שםע"ושומור.א"מר"פש"רא,(ב"מע,כי)ף"' .ח"מ.דג"ממ"הו,שםש"יראף"'רשטו

'תליוהזולשהעקר)לנההוהה"דב,מד'"רששיו מפידש"רא,(בפירות

ה"ד(א,כי)וסף''נמיק.א" ,דק"סך"ש,א"מקמב"םלביש.ברינתדיר

'לגבכ"משא)ר"מרג"ממ"הו,וההבפ"רמשנהשיח ממלמל

'"
.(ז"וםג"משם ,מהשםגמראשיט

.שםילבושמור.א"רע ,שםלבוש.כלוכןה"ד'"בשב

.מליבכדלעילשכא .למעיףשנב

.א"סא"רמ.נר"מפסקיםהרשןתרומתשבג

.קצובשערלון'ואליאיןלי.אפשכי משה'ררכ.האחריטבמעם)שםי-מראפקישכה

.רק"סשיך.גק"ס ראשכנ
,שםהדשןתרומת.א"מר"פש" רבנושבז

מןישבשםבג,לר)ג"ח.ב'נתמשרםרוהר' שםמ"חיא"רמ,עקרנראהיכןשכתבווגרילים

ק"משםע"ממשנח_ה"ס

.ג' שבאופתםשבט

,ל"םכרלעיל,במאהמאההותראלי ממבעאפילולין.א..והלוהקצובשערלהםן'אאםשל

_אחר הריבשייתשלא

כתבה"די-ך,רפו"מד"חא- פיח,והערהז"פמהידה.בריתוראה.א"הרשב

.דהערה ע"ישותיר,ששתדרבכאוקעמתאא"מע,עהבריתאשלב

,(להומךשאמיר,התנהכשלא)א"מקמב"מ פר

שאמיר)א'ק"סשםך"וש,כבק"מקעה"משה' .('כומנתעללהתנות

,(ילהפמדלשכרקרובשהוא)מ'"מש"ב'רשייתשלג



רגעיסקאוהלכותרביתהלכות
להםבישאולונהביש11ברביתלהקלראווהםמופריםמדבריאלארביתאינוהיוקר

היתרוןאיןאפילו,נןגמורהרבית11הרישהלוהומכמותיותרלוכשפורעאבל"שערני
בשעתשויןשהיוכמוכמעותלוופורעהפירותה11ל1אסוכן."שהואנכלאלא ההלואהנן

בשעתשויןשהיוכמותבמעותלפרעומתחלהעליודמיםעשאןכןאםאלא." כמותבמעותלפרעועמושמתנהוהוא.מעותהלוהוכאילו1השהריההלואהנין

שאםעמומתנהאםאבלשיתייקרוביןכךאחרשיוזלוביןההלואהבשעתשויןשהפירות
אמורבפירותלויפרעיתייקרוואםההלואהבשעתשויןשהיוכמותבמעותלויפרעיוזלו
הזולוהפסדאחריותעליומקבלהלוהשהרילוויששערלהםישאסאףעמןככל

שולאחריותמקוםמכלהלוהעלהןהדיןמןהאונמיןשאחריותשאףההלואהבשביל
קרובשיהיהשהלוהובשבילהמלוהישתכרלמלוההיוקרוריוחהלוהעלכןגםיהיהאם

:להפמדנתורחוקלשכר

המקדיםאבלבהלואתוכלללהשתכרלהמלוהשאיןבהלואהאמוריםדבריםבמהלך

ך.צראינו""למוכרעכזלהלושישאועכשיושלקבועכשערמחורהעלמעות
שרשאידהיינוהזולאחריותואפילוהמוכרלושיתגנהעדממנהאחריותעליולקבל

אםמעותיונתנ.ליחזירמעכשיויותרבזולהשעריהיהלוכשיתגנהשאםעמולהתנות

למוכרהשיכוללגמריהמוכרברשותהיאשעדייןלפיההואכשערבזוללוליתנהירצהלא

)עליושתאחריותשוםלקבלללוקחאיןלפיכךלווליתנהכוואחרתהשוקמןוליקהלאחר

ברשותולושישסמהלושיתןעמומתנההלוקחכיהשוקמןלולקנותיכולאינואםאבל
אחרות.ששאראף1ח1ה11לאחריותעליזלקבל.צרץהלוקחהריאובשהואמפניכבר

שיחמיייןכגוןהמצוייםאונסיםאחריותואפילוניתהמוכרעלהן

"
הואילמותר1ההרי"נת

שאחריותפיעלאףהלוקחעלאחריותשאראםהדיןוהוא)הלוקחעלהזולואחריות
אמורהמוכרעלהןהאחריותכלאםאבל(,נתללוקחהואהיוקרוריוחהמוכרעלהזול
לחוששישומןעד)האחריותעליומקבלוהמוכר"מידנלרשותוהלוקחמושךאםאפילו

ה~במקחלהפמדני1רח1קלשכרקרובהואשהלוקחמפני(11מחורהתתייקרשמאבו
אמורשתנאחריותוכלעליומקבלשהמוכרמפנילהפמרורחוקלשכרקרובשהואמקחוכל

א,יה.לוש'ה.רא,ינ.'נר'רה.רב,מר'.דששיד פן.ש1.אשראבלה.ר

קפב"פך.ש.א.פכקפ" .ל.פל'לןנםנראה.אק.פ
.(ל.פל'ברלן)לוט"כאילו'רה1שיה .פ1פה.1ב,ולעניןה.רב,פן.ריאהשיו

"פ1.מ,קפב' אפור1ה11ל1בישלשם'פאתהלוהשאם,כק.פקפ

שההנהכאןכ.משא.(קרא'מעבתרנן'רא1ל)תא"בןא1ר אםשרק

,מהתורהשאנה)נמורהרבית'ה1,ופץ'1)1' תתעמב.הע1וראה.(1.פמכרלעל

.49'י .1.פופלא.פפוףל'לןראהשיו
שםבריתא)שהמל1.כרמיהםתן'לאבפתם.שאשיח .1ראוכשהתנה,(ב.פלפוףליל.שםן.1ש1מור
לשכרקרוב.דהו,(ב.פקפב"פא.רמ.שםש.ב.ר)אפור .(כדלקמן)להפפריהדק

.נ.1שב.פלל.כרלע.שםש.ב.דשיט .שתא,ךמ.שםש.ךינת.ש1שם

.יאילךג"מככדלעל,שמותרשתא "רש.(שמותר)1-נ,נבמשנהשאב

ינומקה"דב,עד' .ס'מתניתאכילה'רקא)
והאה"דב'קבא"מב'י "מע"ושוטור,(קביעבשערן'ובלי2"בן'ב'רקא)'דקתנ

,(להלייאהזהן'נהחילוק)כבק"משםמרירת,ז"םקעה ,א.ק"משםך"ש
.טק"סשםז"מ,'האה"דב,מד'תוסשפג םקעגמיע"ושוטור.ב"רע,סדאביישדש

,ג"' שםע"ושיסר.(בהחמצהדמירי)א"מע-שם'"רששנוה

שלשבקלקיל,.אה"מדשם'תוםרעת'למעוט) .(אמירדשכיחחצרוץ

'התיםברעת,ליישבאירה"דב"עשםא"מהרששבגד _האיה"רשם

,שםהנייעטית.'הארט'בת,'אה"דשם'תוםשנט ק"סשםז"מ,שםגמראשפח

.ט' .(רשע)א,עבריתאשכוט



עיסקאוהלכותרביתהלכותרד
אחריותושכלומןכלכי"~נהלואהבכללונפנםמקחמכללשיצאמפנינןמופריםמדברי

וכשהלוקחאצלוהלואהנעשושקבלוהמעותהמוכרשלעדייןהואהריהמוכרעל
:]~שהלוהונבשבילהמוכרבשלמשתכרהואהרישנתייקרמפניבמקהומשתכר

לשכרקרוביהיהשלאבלבדהזולאחריותקבלתשמועלתאמוריםדבריםבמהלה
להבירוכליאובהמהשהשכירכגוןבשכירותאבלגמורנובמכרלהפסדורחוק

1ההריהמשכירעלהזולשאחריותפיעלאף"~אונמימני~אחריותנעליוהשוכרוקיבל
ונגרענפחתשהכלימפניאלאשכרלימולמותרואינו"להפמדנורחוקלשכרקרוב

נפחתני.שא.כלהיאאםאבל"~במלאכתהשנכחשתיהבהמה"השוכרייאצלבתשמישו
."מהפמדנורחוקהואילהלואהשנעשהמפניאמור(וכסף)והבכליכגון

עלאחריותואיןפחתובעדהואשהשכירותכיוןמתשמישוהנפחתבכליאףלפיכך
שנפחתאחראונסובשעתשוהשהיהמהכפיאלאמידונאנסאםלשלםהשוכר

תמותאםלוואמרבהמההשוכרולכןהשכירותנןבשעתשוהשהיהכמוולאבתשמישו
כשוויהישלםשאם]מיתהנןבשעתשוהשתהאמהכפילשלםלויאמר"לךנןאשלם
.כרביתהואושכרהנכחשהוברשותושלוהיאהשכירותמשעתנמצאתשכירותבשעת
:הראשונהכמבראלהחמירסיב.נ"ב1הנחולקיןויש

למחציתבהםלהתעמקי"מעותנאומחורהלושנותןדהיינולחבירועימקאהנותןוכןלך

ורחוקלשכרקרוביהיהשלאמועלתהנותןעלבלבדהזולאחריותקבלתאיןשכר
שגםצריךאלאהעימקאמכלאונסיםאחריותעליומקבלהעיסקאהמקבלאםלהפמד
לפיהעימקאמחצי,הכלנןאחריותוכן"הנותןנןעליהיוהעימקאמחציאונמיםאחריות
ריוחחצישהריבידופקדוןוחצישלוריוחחצישהרילמקבלהלואהחציעימקאשכל
פניםכלעלהנותןעלכןגםואונסיםהזולאחריותשיהיהצריךלפיכך"להנותןנהוא
מרצימקצתאפילוהמקבלעל1ולאואונמיםאחריותמקצתיהיהשאם"פקדוןנןמחצי

למקבלמשלםאםאפילוהשכרחצילימולואיןבידוהלואהכןגםהמקצת1ההריהפקדון
גניבהאחריותמקוםומכלן"בשלימותנעמלושכרכל11בעסקאועמלומרחושכר

:עליונלשכרכשומרשהואמפניפקדוןמחציאףהמקבלעלהןואבירה

מחציואבידהגניבהאחריותאפילואוונולאונמיםאחריותהנותןשמקבלואףלז

,לשכרקרובה"רשם'"רששנ דב,מדרשיישנא

ו'עלמקבלנו.ראכיון)רחיקה" מפאשבזה)ד"ממלקמןוראה,(המקחות'אהר

.(הלואההכלנעשה'כולשכרקריבשהיא וערשנב

יאימירביתקניתלענין,ו"מנלקמןהוא" _בוההמתכהית ,רקאה"מרא,ע'תיםשגג

.ד-ג"מקעו'סיע"ושיסיר,",ע,ב,מסגמראשגד ,ג"משםלבוש,להשמרמותרה"דשםי"ב.שםטורשנה

עושהנה.אעצמהות'שהאחר,ד"ממלקמןגםראהשגד .'נולשברקרוב.נעשהז"שעיבמקיםרק,לסלואהאיתו

,דקאה"ידמראה"דשם'התוםלפירוש,שםגמראשגז _ג"משםא",רכ

.ר"משםילבושטורשנח ע,עדף'תוסשנט

וכמהית,שםי"הבריש'לפ,שםא" .ה"בצמג"מקעי'.םא"רמ,ממ"מאשר

_ג"ישםירמשמרשט שס

.ר"פע"ושיטית,ב,ממתא.בברשמיתרא" תיר.ראמרינןהאה"דן"רמבבשם,ג"היח"תמ"משסב

.ד"סיםא"הת הנהיתלפירוש,מיתרידיההדראה"דב,ממי-רששסיג

.ג"משת~-וזוי-ך,שם'אשר ק"מך"שראהשסיד

'. א-רם.'"הרמשםקעו"משוך,דקאה"דא,ע'תימשסיה

,כה'עזים-התלמיפלפיליראה,ב"משםקפד"ס ,(ומולאאוגמא)ב,עגמראשסע

.ב"משם,ע"ושיתיר,ב,קדגמרא,.שס .יק"סשיך.שםא"רמשסיח

,גק"םשיך.ין"ה"רב,ען"רשסיט "פן.שלוחהלד"ראבשע

"םמ"כ'אידהגהות,ב"הי ,לס)העיטוךובעל,ברוךורבנוחננאלרךנובשם,מ

,ה-סשם~-ופושוך,(א



רהעיסקאוהלכותרביתהלכות
שאםהפקדוןבחציומתעמקשמורח]ופרחוניעמלושכרלמקבללימןצריך"הפקדוןנל

:רביתנליאבק1ההרי.שהלוהונלנההלואהחציבשכרמורחנמצאלויתןלא

מיעמדבראפלילישיתןמקא,העליכשניתןמתהלהעמיפיסקאםלייתןיכמהלח
שליש'בלויתןמועםבדברעמופסקולאלונתןכברואם"דיוניעמלובשכר

למקבלהעודףריוחשלישחציוהרי,ההפמדנלחצירקיקבללאהפסדיהיהואםריוח
:עמלונטבשכר

מחורהשלןלוישאםכגוןבעיסקאמשלוכלוםלוותרנפשלאליזהרהמקבליצריךלס
לאמחבירועימקאמעותכשקבלנתייקרהועכשיושלוממעותהזולבזמןשקנה

מחורהלונתןאםוכןעתרנישוהשהיאכמואלאשקנהכמוהעיסקאבמעותיקחנו
הוצאותמכלל"הכתףשןשכרלחשבצריךלשוקלהוליכהכתףלשכורודרךבעימקא

לאאפילו]ויחלוקונןריוחהוא1העלוהמותרהריוחלחלקכשיבואותחלהוימלנוהקרן
בכתףהמשאאיןכשלימותעמלושכרשקבלפיעלאף.בעצמוננננשאאלאכתףשכר
כלוםלוותררשאיואינו"בעצמונןהמקבלשישאכןנהגושלאבמקוםוהנניבכלל

שאחריותכיוןהלואהנןןחציעלגמורלוההואשהרי,רביתנןאיסורמשוםלהנותן
כמולהנותןהנאהמוכתשוםלעשותשלאליזהרהואצריךלפיכך"עליונןההפסד
:למלוהננןמלעשותליזהרלוהכלשצריך

להנותןידועריוחלקצוץואמורמעםהןרבהןשיהיההריוחבשוהלחלקיצריכיםבג
שמוכר11היאשמכירהפיעלואף.כללנןריוחיהיהלאאומעמאורבשהואבין

לאישכןלמכורשרשאיוכמוקצובדברבעדמאודהרבהיהיהואפילובריוםחלקוכללו

ממנוכלוהנראהידועריוחלופוסקאםהמעותממנושקיבל1המקוםמכל"אחרני ]ברביתנן

שפזמקהפקדוןחציעללוהאינושבאמתפיעלאףנינמופריםמדבריואמור
ביןהנותןעלהמעותנייכלשאחריותכגוןכלללוהאינוואפילו.ידועריוחבעדולו

לקבלצרןשהמתן)ב"חפיון'שליחהלם-רחבשעא יאבגננהאחריותעליו
שכרליחןך'צר.מ"ומ,דה' אחרייתלקבלצרןן'שא)וסילוז-]חראואף,(עמלו

עליונחלקולאהקורמתןמעיףסיףכדלעיל,ןאבקיהגניבה במקבלשאף)וה]

.שתעיין.(עמלישכרליחןצרד ,ב"מקוף"מישרעטור,שםם"רמב.א,מחמשנהשעב

.שםע"ישוטור.חנונימושיביןאיןה"דשםי"רששעג ט.שםם"רמבשעד

-

,זק"משם לפאג,מ)ף-רי.(רערלוקוצץ)א,מםגמראשעה
ריש' באיןאףשמיעיל)הפוסקים'דברכל'הרה"ד'"הב

שכשהחני)ר"הי"פשליחיןהלם-רצן,(אחר.עמקלי לפירוש,(אחרעמקליאיןלי.אפבמגיהי'מגבריוחף'להום

שור.(רינרלובהעלהאףשמועיל).מיליהבה"די"הב הרש.הגהות,(ברינרואפילו)ג"משםן-וזו

,לסירל" יפר

.(נר'מדפחיתלי'אפ)וק"מ2ה" ה"דב,קד'"רש,הפוסקיםרובלפירוש],סחרפאשעג

ושאר.ט"מויוש"רא.(ב,מב)רפף,מקא'עחד .ירק"משיך.ניתןולעניןה"די"בבשהיבאום.הפומק

,א"רע,מםרשיישעז םלבוששעת

ו'עלכ"גהמקנלקבל"לא)מכיבלגב" .(ך'צרשאצומה.לעשית

בקניןאיתהומקנה,ברשיתומהורהלמקבל2"ששעט

כדלקמן,לוש.שבחיבאו,מקא'העענירשמקבלהמעות .ג"ממ

קעב'סיע"ושיסיר.ח'"מימפחכללש"הראשייתשפ .ב"מב

,מקיםה"דשם'שבתיםה"ררמת'לג.ב,מחבריתאשפא .א"מכשםע"ישוהטוריכפירוש

.א"מכא"ורמפירשפב .כחק"םז"ת,דברוכלה"די"בשפג

,שםוסייעתירשפד .בזק"םז"ת,דברוכלה"די"בשפה

,מהק"מך"ושתירשפג ,נ"ישו"מלכדלעילשפז

,ג"ושמלידמקוכדלעילשפח ,ג"ימיט"מכדלעילשפט

.י"מיםע-שו.ישעיהרבנובשם,קש"םשוךשצ ק"משםז-ששצא

,ב' .שם1"מתירשצב

טשצג

-

,ג'ק"ם ח'ק"מך"ש,(האחריותכל)שםע-וזושוךשצד

בסוף)לקמןוראה.(הטעיתכלאחריותשפירושי) המע

אמיררוצעותהצישלהאחריותרקמקבלשאםףג' ,הכללדברי



עיסקאוהלכותרביתהלכותרו
,ואבירהנןגניבהאחריותגםאםואפילו"בגולשןשתהיהעימקאמהפסדביןמאונסים

במעותיולהתעמקהנותןשלשלוחואלאאינושהמקבלשנמצאהמעותמכלהנותןעל
~'נרניתנבמלוההואמתחלףכןפיעלאףקצובכדברהרינהממנווקנהכהמלהרויה
.כךכלמצוישאינודברהואוההפסדידועריוחלוונותןהואיל
שהמקבלהמעותמכלהנותןעלהןואבידהמגניבהאפילוהאחריותכלאם"נןמתיריןויש
דברישלרביתבכלוכןאחרלאישכמוהריוחלולמכורומותרכללכלוהנראהאינו

מגניבהאפילואחריותכלעליומקבלהרביתנותלאם11מבראלפימותרמופרימנין

עללממנךש.1רי1דממנהליט1ל1מ1תרכללכהלואהנראיתאינהמעתהכיואבידה
כלמקבלאינושכרלמחציתמעותהנותןאםאבל)מופרימתבדברילהקלדבריהם
:("הכלתלדבריאמורהמעותמחציאלאהאחריות

שאחריותרקכלוםירויחשלאביןהרבהשירויחביןקצובדברלוכשקוצץה,יכלבוא
ביןהרבהשירויחביןקצובדברלוקוצץאםאבלהנותןעלהואהקרןמןההפסד

כלוםלויתןלאכלוםירויחלאאםאבלכולולויתגנולושקצץכשיעוראלאירויחשלא
1ההרי1הלשיעורמביתוישליםולאלויתגנולושקצץמשיעורפחותירויחאםוכן

שומרשהוא.כדיגהמעותמכלהמקבלעלהןואבידהגניבהאחריותאםאף,מותרת

נראהשאינולפי)הלואהשהןהמעותמחציהמקבלעלואונסיםהנולאחריותגם.שכרתי
לאאםמביתולויתננוולאהואילקצובדבר.לשיתןעמושקוצץבמהברביתכמלוה
עלהעודףאתהנותןלושמוחלבעדשלוהריוחחציהמקבללושמוכראלאכלוםירויח
נרשתנה.אלהנותןדלקומוכרשהמקבל11ומכירהעודףיהיהאםעמושקצץקצובדבר

שהיאלושיתןוידועקצובדברבעדלהמקבלחלקוהנותןמכירתכמוברביתכהלואה
.(ברביתמלוההואכאלודומה

אףקצובדברלושקוצץכלתורהשלגמורהרביתמשוםוחוששיןתי1העלחולקיןויש)

לעשותב1הלהקלאלובמדינותפשותהמנהגאבל.כךכליהיהלאהריוחשחצי
במחורהוהפסדהאונסיםשאחריותרק,והתדרךעלעסקאשמרישהם"ממרנותת

.("למעלהתשנתבארכמובשוהתןשניהםעללהיותצריכהשהוזלה
שנתחייבחדשיםאובשבועותלריוחקצבהבשמרלהזכירשלאלדהרצריךמקוםומכל

לאשאםפיעלאף'שיתבארתממעםחודשתןאושבועלכלקצובדברליחןהמקבל

,55וקרהב.ש'עאישמנחתוראה.ו"מלכרלעילשצה ר"הכתבה"די"בשצו

ק"סך.~עיין.(זובדעה)רעיה" ,('האלדעהשכיה)ח'

.שםפעיה"רבנושצי תרימת,יעיה"רבטבדעת,מ'קשרשק"מהרית"שישצח

.ו"םשתא-רם,שב"מרדשן .ג"ממכדלקמן,יתא.ראירברביתכ"משא,שםא"רמשצט

_שםא"מת מהרהא

לדעתאפילו)כק"סמשיךהכא,ט.קשרשק"' 'הסת

-

.(תא'דאורית.ברבגםן ק"משםן-שהב

שיך.עימקאהנותןה"רא"נקוה"ב,'ויו' .מחק"מ

.נ"יש,י"מלל'כדלעתג .בעשורכתב.ה"רי-].(ג,לט)כאותהישוךבשלוצד

שטרמיסרהיא,מקה'העענירהמעותשמקבלשנעתתה העלנותן(וועקמל)פתוח

שבעמן,ביידובב,מקה' ,מסייםבמבוםוח'והרהקרןמכיםאתהמקבלשלם'הפרעין

,אק"מאחריןקינטרהם'~הלחם.ודאה.זהנהבמומרלכל שנעשה,הממרנותבשטרלכתוב,אברהם.רכתןחותנו.בשם

צרעל

-

,(בממיךלקמןשמצוין)ל"זמהרםכתיקיןתר שת,תקיפהבאותהמנהוגעינקאשטרתר

מיהירקן'

,(מ"ובכ,מ"םשבעהבנחלתמיעתק)מקראקאמענדני יח'הישיעלהעדהנותןבאחריותשכולואלא,זהכעיןהיא
ית.באחרהליאההיארעון'הפזמןעדומאז,שקבעולמכים בטיתכמביאת)המקנל

,(קנז"םע"ושי _שם1"מופז

.לומעיףתת מחט

-

.כאק"ס

.מחמעיףתי



רזעיסקאוהלכותרביתהלכות
לקיחתהיתרדרכיבכלוכן]הקרןתיעלשנמל1הויחשוב"'כלומתימוללאריוחיהיה
)'בכתבתבין)חדשיםאובשבועותלריוחקצבהלהזכירשלאליזהרצריךשיתבארריוח

להקלכךאחרמעצמוכןלעשותירצהאסאלאהמקבלעלהיוככתורתפהכעלכין
כיאמורוכךכךשנהלכלליחןלהתחייבבשניםקצבהואפילו.ממנולקבלמותרעליו
אוהשנהבסוףלימןמתםיכתובאלא(רבלזמןמועםומןביןרביתלעניןהפרשאין

נתרצואםכללשמרבלאאפילואואחרתםשמריכתובהזמןוכשיגיעוכךכךחציה
במוףלקבלמותר1ההריהראשוןומןהיתרדרךעלחציהאושנהעדבידוהעמקשיהיה

~
הראשוןמן~כמנףכללעמודברלאואפילוהראשוןמן~כעדכמוכךכלרינההשםמן
יבאראשוןמזמןפחותעיכבהואם),הראשוןתןהיתרדרךעלענבההמתםמןיותראו

יתןאלאוחדשיםלשבועותבפירושהריוחלחשבלהםאיןמידוהעיסקאלימולהנותן
:(מהשנהשעברהזמןערךלפיבמתם

מוציאואינולהרויחבהןשמתעמקעימקאעצמןהןשמקבלהמעותכשאותןה,יכלבנב
בהשאקבשיאההליאהשהןן"המעיתמחצייתרהוציאאםאבלביציאותיואותן

להוציארשותלושנתןהנותןמדעתביןחובופירעוןאודירתואופרנסתולצורךכגוןריוח
1ההריוהרויחבהןונתעמקתחתיהןאחרותמעותהחזירשמידאףן'מדעתותשלאבין

אלאקצובדברלוקצץלאאםאף"'גמורהתרבית11הרילהנותןנתנוואםשלוהריוח
אלומעותנעשוביציאותיושהוציאשמירלפימעםאורבביןהמעותכלריוחחצילונותן

.הפקדוןלבעלהריוחחצישיהיהפקדוןהמעותחצינשארולאעליותייהלואהחובשהוציא
ר,~ה.כימ'אג1.בעיא1תלהשיאשעהלפיהעמקממעיתלליית.צרץאםתקנתוומה

שזכין]בשבעותשיגביהןאחראישידיעללהנותןאותןיזכהתחתיהןאחרותהמעות
מהןילוהשאםשעהלפימהןללותרשותהנותןלושיתןבלבד.א]בפניותשלאלאדם
שיח1ירןעדלהנותןלנכותןאחראישידיעלאפילומועלתחורהאין]]ברשותותשלא
ללוותהנותןשלמדעתושמשנהבמהשעושהתורהשלהאיסורמלבד)]הנותןתליד

:ז]ברשותותשלאמעותיו

להוציאןרשאיהפקדוןחצישלהמעותכדיך]בעיןתמחורהאינהלוישיאםמג
כמוולאעכשיושוהשהיאמהכפי,המחורהתכלוולהקנותהנותןמדעתביציאותיו

(הרשיםאושב1י1ת'בלרצהקצבהבלא)מנתושוההיא כרלן

.ל' ,השןביתקהלקיאתנמלוכברשמר'בכןכתבוואםסיב

הלקנמלכברכאילי,הקיןעלשנמל1האתהשש' .מהקרן

.(ל'1כרלע)שם1.מתיו שאם,רראשיןבשמדנתשלאסיד

ישב'דעין'הפימשך' 1.פמלקמןנראה.הציהאו,שנהלקרהרשהפקא'כן

צ.צת.ש1.(כןלכתובכול.כפףהיתרצרוישכשענשים) מ

רוברבולנבותט"כןכתבכבדשאם)רצם"1פקב" יוב.הי1.כ1'ע1ם'ר'התלמפלפל.(פ.יכ
.43'י .יק.1פ"יניו,.סתטו

רעתבלאהלואהשל'ההצנםלהוציאשאפוראףתטו היהאומ.מ,(ל.פשםן.יט1נמדכמבואר)הנותן

.לנותן1ה'1הרפקרכן'ההצנשאר .מבהערההיםעץ.פר.מ..פשםע.ש1יאהתיו

.(תגרהשלנמררהרבית)ג.פמלקמןראהסיח

כבטפטיםמיימוניותבתשוךות,בריךרבנותעיבתוטיט
כתביה"דקוך"מי.].קבברבץק"בומהיש,כבמי ,?רה40ד"עצ"צת"שווראה,ה"עשםא"רמ,'התים

.שםא"רמ,שםבריךרבטתשיבתתכ עמשנהתבא

,ב"'משמי"םה"איוכדלעיל,ב,פארימן' _ושה

א"רמ.(בפקדוןירישלח'הר)שםבריךרבטתשובתתגב _שם

יאה)שם'"רש.(בעליםדעתצרד)א"רע,מאגמראתנג הידלא

שנהמימ"הייראה,(באחריותם.ב'חיעם' .א"ת

היבא)עג"מהרן.ת"שו,שםבריךרבניתשובתתנד "בב

א"רמנ"החב'נתשרים.מירוחםרבני.(שם' .ב"ממילההל.ח"מכאה.מצהללקמןוראה,שם

,מקא'העעלאתושמיכםנעתתנה עירבואם)ית-ברקרבנובתשובתתששמןתכו

.דלאה"ז.ב,נך'תיםייאה,(כרהחיבות



עיסקאוהלכותרביתהלכותרח
אומעםאורבהןממנהשיהיההריוחלוליחן.תחןלמעלהשנתבארכמומולשקנאה

ח]"למעלהשנתבארהמנהגלפי11במחורהכןירויחאםהריוחבעדקצובדבר.לקצץאם
כקמןהכמיסשעשאוהמעותבנתינתדיאלאמודרכקניןהמהורהלולהקנותצריךואינו
הוא.תתןלמעלהשנתבארכמווממכרמקחידישעלדבריהםשלרביתהיתרלעניןגמור
בקניןלולהקנותצריךאינומכברלושחייבאלאכללמעותעכשיולונותןאיןאםהדין
להרויחבהשיתעמקרק.למעלהתןשנתבארכמובעיןכולהעכשיולושישכלמודר
."ביציאותיותןמדמיהאוממנהיוציאולא
אלונמענתלקנותן.נרץהפקדוןחצישלהמעותכדיבעיןמחורהלוכשאיןכןשאיןמה

ללותרשותהנותןלונותןאםבהןויקנהאחרידיעלאחרותמעותלושיוכהאועצמן
שלגמורהרביתלושנותןהריוחהריאחרידיעללומוכהאינוואם.שעהלפימהן
אותןלהוציארשותלוונותןהשכרלמחציתעמוופוסקהמעותלושנותןשכיוןתורה

למחציתעמושחומקהפסיקההריכשיוציאןאצלוהלואההמעותכלועכשיוביציאותיו
בלבדתלנהלואהשכרהיאשכר

וכלהמעותמכלואבידהמגניבהאפילוהאחריותכלעליוקיבלהנותןאםאףולפיכך
רביתלהתירמועלתהנותןעלהאחריותקבלתשאיןאמורההלואהחצישלאףהמחורה

אלאביציאותיומוציאןואינולהוציאןרשותלונותןכשאינוכןשאיןמה)תורהתישל
מועלתאויהדיןמןהנותןשלמהןהעולההריוחוהרילהרויחעצמןמעותבאותןמתעמק
כמוכללריוחיהיהלאאםאףלושקוצץהקציצהלהתירהנותןעלהאחריותכלקבלת

העידףאתקונההואשהריהתורהמןאמורהאינה11שקצונהלפילמעלהתלישנתבאר
וכשכלחכמיםאמרוברביתכלוהשנראהמפניאלאהקציצהעלהנותןשלבריוחשיהיה

:למעלהשנתבארכמוכללכלוהנראהאינוהנותןעלהאחריות

האחריותוכלבמוחשלוהקרןושיהיהשכרלמחציתבעיסקאמעותליחןיהרוצהעוד
מתנהלויתןואפילו"עמלותיבשכרלהמקבלשיוסיףלומועילאיןהמקבלעליהיו

הואשהנותןשכללפי,שנתבארתןדרךעלמדינויותראחריותעליושיקבלכדימרובה
שנתבארכמומופריםמדבריואמורהלואההכלנעשהלהפסדורחוקלשכרקרוב

.~תןלמעלה
האחריותכלשיהיהישנהואםפלוניתמחורהאלאיקנהשלאעמויתנהיעשהכיצדאלא
ריוחיהיהאםכןפיעלואף"צולתןמאונסיםואפילוהפקדוןמחציאףהמקבלעל

לבקץמבז .מאף.פןטבח

.כנף.פעחבט
1.קר,חולבשערהפה1דהילפ1פקן.לינ)כ1ף.פןחי שלרבית'ה1שבישניהם,פקא'יהיתרלירןכאן

ת.ש1וראה.('לנמרלהתירלושישמהשקל,הם'רבר פצ.צ

.1"פר.1'נעצהמהשבות.ר,רמוצ.צר.פמ.פס" .1'הירהה.פלהרה'נדית.ם'1נ'תמ.מ
שמכרנקהררךהיא11בפח1רהפקא'העשכלחיא ש1ן,(הלואהבהשאן)

להתירלושישמהל' .'לנמר

,תורהשלורביתהלואה'ה11ת.רניקאןשבלא1ן.נחיב

,מועילהמעיתן.קנן'אלכן ררכתלג

שחמיש"הריבשייתבשם,הק"סמשה' א-רם.(לדק"סשםומשיך,ה".םקעגמיע"שבשו)

~]-סקעו"בסהביאמיריןמישדלא,ו-~קנס"~ שםך"נן'עי.שב"מרדשןתרומתדעתשהיא,[נח-גה]

.כק"מקעו"ובם,בק"מ נעתלד

"
מ '.םמשפמיםמיימיניותשיבות.בת-ברקרבנותשובתתלה

_כס תל

.כ"מלעיל.וראה.לחנעיף" .ת-מחדועלז ,המוסגרבסיףכרוחמן,בפירושכןכשהתנההיכותלת



רםעיסקאוהלכותרביתהלכות
שלוההפסדשכלשליחותושמשנהשליחבכלהדיןשכןבשוהתיןיחלקוההיאבמחורה
מחורותלקנותהנותןלתובת"לכתחלהתתלשנותלומותרוהמקבללמשלחתתוהריוח
שישנהכןגםדעתושהנותןואףעליויהיההאחריותוכל]תתהרכהרינהכהןשישאמרות
כלוקבלתהואילרביתהערמתמשוםב1האיןעליוהאחריותכלויהיההרבהוירויח

לשכרקרובהואשהנותןמפני)תתמופריםמדבריאלאאמורהאינההמקבלעלהאחריות
הואהנותןהריעליוהאחריותוכלמשנהכשהמקבלעתהשגםואףלהפמדתתיורחוק
עלהאחריותכלוהיומשנההיהלאשאםכיוןמקוםמכללהפסדורחוקלשכרקרוב

מדעתהמקפלשהרי]מוחרתתהמקבלכמוולהפסדלשכרקרובהנוהןהיהכשוהשניהם
הכמכיםיתמיןשלאלהתנותיכולוכן.1הבשינויהנותןשלכשלוחוואינומשנההואעצמו
.,הפקדוןתתחצישלאףעליוההפמדכלאונםבהןויארעישנהואםהקרקעתחתאלא
ויאמיןונהבכסףשלמשכנותעלברביתלנכריםאותןשילוהעמולהתנותיכולוכן

מכלבמוחשנמצאלושטרעוואחרשילוהקודםהמעותוכןתתןהקרקעתחתהמשכנות
.מ11לכיןמאורחיןכיןעליוההפמדכליהיהכמהורהכהןכעמוקישנהואםההפמד
.עליוהאחריותוכלהריוחחצילוויתןבמחורהבהןיעסוקוהמקבל

כלאבלהנותןלושאמרסמהששינההשינוימחמתשבאההפמדבאחריות1הוכל)
המקבלואם."הדיןתתמןבשוהשניהםעלהואהרי1השינוימחמתבאשלאהפסד
יהיהישנהשאםבפירושעמומתנהכןאםאלארביתמשוםב1הישבלבדועליומקבלו

:(השינוימחמתבאשאינוהפמדאפילועליוההפמדכל

אלאנשיהשמהםעלהאחרותשכלאףבסיחהקרןשיהיהאחרתדרךישעידנוה
שהואכדינובשבועהמהקרןהפמדשוםעלנאמןיהיהשלאהמקבלעליושקיבל

לושאירעכשריםעדיםבשנישיברררק)תבאונםהפמדעלשבועהוחייבתתןשכרשומר
שהנותןואף")הקרןתמןההפמדכללשלםיתחייבבעדיםיבררלאואםבאונםהפמד
.])לשכרתכמולהפמדגםקרוביהיהבעדיםלברריוכלשאםכיוןמותרלהפמדרחוקהוא
שםהיהשלאלנמרבשסעהנאמןיהיהשלאהריוחעלכןעמולהתנותאמוראבל

י)מאמינהתאינילולזמרלואיןריוחשםיהיהאםמתחלתומפקשהואשכיון))ריוחת

קעו"מטוך.(ת'פלינמחירה)שםבריךרבטתששתתלש (

ה"דא,קבק"ב'התוםבשב,(מליניברברתעמק' ויו.ועותן

.ה"סשתוי-יו- '.םמ"חוהסייעטור.ב"ורעא"מע,קבק"בבריתאחט
,ה"סקפג'.זםא"'םקעי ושהית.עג"מהרןת"שי.קבברבץק"במרדכיתשא

.ה"סימ.א-רת.מאמיה"סמ"באשרי תשעתתעב

וראה,'ק"מטץ,שםמהיש,שםבריךרבני ש)צ"צד"פס

ן'חול'מסכשקהדלאשהואדג-ג,ז" .:ע.תה"ד(ב,ד'ק)מצוהנר רדשןתרשתתסג
.כק"עםיזק"סים]-י.שבמי 'מרבררקהיא'כולשכריקריב)ח"מלכדלעילוצמד

_ושע,(ביפרים .שםוסייעטית,שםוראשיכם'תוםוצנה

_שםע"ישסרתמי _שם'תיםתתז

.קעט'.םס"המביבשם,טק"מקמנ"םמ"חושיךתפח כדלעתמס

.ג"ושי"מלל'

.ב"תשה"ממ"חותג בררכהובא,שב"סהדשןתרומתוהנא

קעו"םמשה' שלקה'מידרשםאלא)בק.פשםך.1ביט,הק.פ

לקצוץנל'ש'בר,ואבירהבה'ננ1ת'אהרנםילדהמלנה כרלע,קצובדבר

עי]מהנאפןוכסיב]תיש],.(מ.פל' ן'מענארוכהבררך(האיצותארנענפנקפשכתב)הביע

יל'פקשלא,שםמשה'בררכשפירש)1.פהלאההיתר שלאלעניןשםהרשןתרשת

רקם"יריאפילון"אמ' בנופהה.1כ.(בשביהאמיני'שלאלעניןאלא,'כ1ץ.הש

ביהלתמנתק)נקראקאמענרלר"מכהשתיקןפקא'ישמר פשנעה

.(מ.יבכ,מ" .('כ1סנה"שלאהתנהלענין)ר.פמל'כרלעתשב
ם.מ1הרשמרבנזפהה.1כ.,וב'סיך.יש,.סיקשתנו .שםן.הפמנעלמהנאפןנק1נמרפכמבזאר,ל.הנ

מהזקקהלקתנעלהתקיןשכן,קענ"פהיללבביתה.נ ב11

.לנא' .שם1.ימלנגשינד



עיסקאוהלכותרביתהלכותרי
ישלםבעדיםיבררלאשאםעמושהתנהכיוןכלוםבכךאיןבלבומאמינואםואפילו)

יוכלשאםכיוןכאןאיןרביתומשום"קימתישבממוןתנאיםכל1התנאיעליווקיבל
:(לשכרכמולהשמדקרוביהיהבעדיםלברר

אלא"בעיאותיותהמעותמוציאאינושהמקבלבעיסקאהן.הללהיתרדרכייכלבוו
.ומרויחבהןמתעמק

המעותמךכלבעדמחורהלושיהיהרקביציאותיוהמעותלהוציאלהתיראחרתדרךויש
לואותוומקנההללומעותבעד"משויהתבפחותביןבשויהביןלוומוכרהלושנותן
ן~מעכשיות1המודרבקניןיתחיםפלונילומןלויתגנהלאשאםבתנאי"מודרתיבקנין
שנקבעאלא11מחורהלואיןאםוכן.פלונילומןמשויההכפלעדאפילובעדהלפרוע
כמוהוהכשערכךאחרלקבלהמעותעליהלהקדיםשמותרבעניןעליהבעירהשער

יתגנהלאשאםמודרבקניןממנוולקנותעמולהתנותכןגםמותרלמעלהתןשנתבאר
שהקדמתשכל."משויהתןהכפלעדפלונילשןלולפרועמעכשיויתחייבפלונילומןלו

רביתמשוםב1האיןשובלמעלהשנתבארדרךעלגמורבהיתרהואהמחורהעלהמעות
כילושקבעבנמןלונתנהשלאבשבילפלונילומןהכפלעדאפילובעדהשפורעבמה
נתנהולאהומןשעברומידעצמואתשקנםהואקנםאלאהפרעוןהמתנתשכר1האין
ממוןריבוישהיאלרביתכללדומהאיןלפיכך]כולותיבקנםנתחייבההואברגעלו

]"אותותממתיניםשבעליושמןבהמשךשמתרבה

פריעתומןלושהרחיבהרחבההיא11מ1הרחוקאחרלומןהקנםלפרועלושאמרואף
ליחןרוצההמוכראםשאףהמחורהנתינתומןשעברברגעמידחלחיובואבלהקנם

איןקנםדרךהוא1השפרעוןכיון[ו].י"תמקנםנפתרלאמעותיולולהחויראוהמחורה
ולאהמחורהעלמעותמקדיםכלבשארב1השחששוכמובמעותלושפורעבמהלחוש
הואילמותרוכאן"תןלמעלהשנתבארכמובמעותבעדהלפרעושאמורכךאחרלונתנה
.,תןקנם-דקוהוא

כןאםאלאמודרבקניןממנושקנואףאסמכתאמשוםבוישקנםשכלתתןולהאומרים)
ממנולקנותצריךכאןגם"רעתןמימןמ"בהש"כמעיקרוכןחשובדיןבביתממנוקנו

שלאאףמועילשוהחשובדיןבביתממנושקנובשמרשכתובאו.ן"חשובתדיןבבית
להנהירוצריך.שםש"כמממשבפועלמודרבקניןממנושקנורקכללדיןביתשםהיו
.(כדיןשלאאלובשארותוגוביןכללמודרבקניןקוניןואיןב1השמועיםלרבים1ה

הואשההיתרכםףתלהיתרצדעלחובותשמרילכתובמקומותבמקצתשנוהגיןומה
יסננולאואםביוםבומידליתןמשויוהרבהבפחות"צרוףתלכסףלומוכרשהלוה

,ד"חכדלללתסג .שםז"שתסיד

מעתסה

"
.כח חס

,להק"חשיך" .כס'סיראש,ומניזמיה"דא,מז'תיםתסו ,ב"מיעריתהלילקמן.ר"מיא"ברמתסח

.לזק"משיךדאהטסט בנפרתע

,זקוקיםכפףתר'ה:נקראהפונקים' מעותעלמעיתם.להקרשאמור)מ"מכל.לעראהתעא

כאףאם)ג"מליסיףליץישלי.אפ,משילבפחית צרוף

,(פריאיממבעדיןליש'

לח"מז"אהעע"ישומר.יהורהכררא,צדברייתאתנה .ה"ב

,כ"ממל.כדלע"תג כדלע,המחורהלוכשישמותרשזהתזז

.ג"מכל' ל'כדלע,המעית.נת'ננתמגיהממרהעצםשעלאףוצנח

.מודרבקניןא.ההקנםהתחיבותמ"מג"מכ .מם,,תמ':מנאההנט

.כהנעיףתס תסא

.ח"מיקעו"םע"שו.שלהמיש"רהת"שי ק"משיך_שםש"רים.תונא'סיא"חא"הרשבת"שיתסב

,בגק"מז"מ,לו



ריאעיסקאוהלכותרביתהלכות
שישמודהוהלוהקנםבדרךעמושמתפשרהריוחכפיוכךכךפלונילומןלשלםיתחייב

לושמקדיםבשבילמשויובפחותלמכרומותרשיהיהכדיעכשיוברשותוהכסףכללו
הכמףלנתינתאחתשעהאשלוהמעותלולהקדיםאמורהכמףכללואיןשאםהמעות

לשקרהודאהכייפהמנהג1האין.]תללמעלהשנתבארכמומשויובפחותלוכשמוכרו
מורהאדםשאם)ממונותתלבדינישמועלתשאףשםשנתבארכמוכלוםמועלתאינה

חבירושלשאינןשידועאףיותללבהודאהחבירובהןוכההבירושלהןשבביתושהמעות
."כלוסתימועלתשקרהודאתאיןאיסורלהתירמקוםמכל

,נ'שנדיאף.חיבביטמרהכתיבכסףהיתרענקכלליידעאיניהליהאםלזמרצריךואין)
,תלכלוםיודעשאינואףבוהכתובבכלמתחייבבשמרעצמואתחותםכשהלוהממונות
נתכויןלאו1התטוממכרבמקחקנםידיעלאלאאפשראירביתאיסורלהתירמקוםמכל

."לוטמקנהאינוהלוהאםהמלוהיקנהוהאיךגמורההלואהללוותאלאכלללמכור
וליחולכללכמףלקנותמחכויןשאינוההיתרעניןיורעאינוהמלוהאםלומרצריךואין
.גמורהלהלואהאלאבעבורוקנם
שימכורעכשיוהללוהמעותלושנותןהלוהעםבפירושיתנההמלוהיעשותלןכיצדאלא
תןהיוםלושיתגנהבעתהכמףישוהאשרשויוכפיביוםבולוויחננוצרוףכמףבעדםלו

11בעירצרוףלכסףכללשעראיןאםאףאימורחשששוםאיןשבשכללבזולולא

הואיכולכןפיעלאףכללכמףלואיןהלוהוגםלקנותותדירבהמצוישאינומפני
בשבילכללמתילשאינוכיוןהיוםכמףבעדםלהעמידלהתחייבמעותליקהלהקדים
נ"תד.ים.ההכמףכללייתןלאשאםמידרבקניןממניהמליהויקנה.המעותהקדמת
.עמושמתפשרהריוחעםהקרןכפיפלונימךפלונילזמןמעכשיו

כלפלונילזמןהמךכללויפרעלאשאםעודעמויתנהשניםלכמהלהלוותורוצהואם
כפיביוםבו"ףתן,צרכמף1הבעדלושיתןלהלזהלויהיהלוב"חנשארשיהיהמה
שיהיהמךבעדביוםבוהכמףלויתןשלאובאםאותונתינתובעתישוהאשרשויו

סוףשהואפלונילזמןלולפרועמעכשיו1המודרבקניןיתחייבביוםבולוחייבנשאר
רק]רבותתןלשניםלהתנותיוכלוכן.עמושמתפשרהריוחעםהקרןכפיפלונימךשנה

ויכחתםהאלההדבריםכלבפירושויתנהאלוחיוביםכלעלמודרבקניןממנושיקנה
.(חשובדיןבביתממנושקנוכןגםשםויכתובאחרבשמראוחובבשמר
פרעוןומןלוקובעאםמועילשאינוואומריםקנםשבדרך1ההיתרעל)חולקיןתנויש

מחויבאינוהלוקחשהואהמלוהכןאםאלאהמחורהנתינתומןאחרקנםבדרךהמעות

.כללת"מהמתנתכאןן'שאתפ שהמפא

נת'נתשל)ממכר,מקחילוקהנאהקנפתו' שחיבת,.רנונתצתשל)הלנאהיללא,,(רה,הפה

,לפוע'שמהנהאםכ.משא.(1.פמכדלקמןשאפזר,,ל במ

הקרןת"

ה.סמלקמןראה,',כסיע'לאאם,הקנס,
ראה,פקא'יהיתרן'לינ,.התזרהמןכלזםל'ן,מ,שאי ילתנה',אהזמןכשיניןכ.אאהתזרשלא,א.פמל'לן
.44'יתתפב.,העראה,.מהרשפקא'הע לןראהתפת

.,כ'י1ם'ר.התלמפלפול.א.פמל' ו"בפוף,וע'פישיותפו
ת"בר.ם'נ,'תמ.מראה,.,י .,הערהר.פהויה'

.בגמעיףתעב ע"ישוטור,בגגמראוצעג

.ח"מפא"םמ"חי ש"המאבשם,שםטקיבצתששה,א,קמטב"בתעד

רובבשם,לבק"מם"םחרםך"ש,(קניןשהוא) הפומק

.(בבריאאף)ם' זהשמטעם)קעג"םלל.הת.ב,םק-סקפל"סן-שתעה

.(בעלמא.זההיתרמחוקקחלקתבעלבשל ,שמין"לרמבהמלחמותחשוביתוצען

,ג"חמה"ממ"חי .ץ'נמכרלקמן,בהחייאהנקנחילא.תע

קמה'סיז"אהעצ"צת"שי.ג,רטזצ"צד"פסראהתעח ,(אג)

,תו.בבצרוףכמף.לליה.ן.משאתעט



עיסקאוהלכותרביתהלכותריב

יכולאלאנתינתהומןשעבראחרהמחורהעלשנתןהמעותשהןהקרןכלללהמתין
לאכןפיעלאףמידמעותיוהמוכרוכשיפרענוהמחורהנתינתומןשעברמידלתבען
לושממהוןנמהכללרינהלואיןהלוקהשנמצאלולפרעולושקבעלומןמהקנסיפטר

מנתשעלהקנםפרעוןלומןהקרןלהמתיןמחוייבהואאםאבל.הקנםפרעוןלנמןמעותיו
גמורהרבית11הרימהקנסיפטורההואלומןהקרןלוימתיןלאואם1הבקנםנתחיםכן

אםממנוהמוכרנפטרהיההריקנםבדרךשנוטלוואףהמעותהמתנתבעדשכרשנוטל
החמורהרביתבאיסורלהחמירלדבריהםיחוששמיםיראוכל.הקרןלוממתיןהיהלא
.הראשונהכסבראלהקלמקומותבמקצתשנהגואף

פרעוןומןשיגיעקודםלפרעוהמוכרשהואהלוהירצהשאםבעניןהואאםמקוםומכל
לקבלמחוייבוהלוקחכשלימותהקנםכללפרעויתחייבלאלושקבעהקרןעםהקנם
שעלללוהוהפסדהקרןבהמתנתלמלוהריוחשיששכיוןהכללדבריאמורהפרעוןממנו

י"תגמורהרביתזוהריבקבםירבהכןירי
נתנהולאלושמכרהמחורהעלהואכשהקנסאלאאינוקנםשבדרך1ההיתריכלבוז

אגבבקניןממנווקנההלוואהשלמחובלושחייבמעותעלהואאםאבלבנמנהלו
לואמראפילוקנםוכךכך.ללפרועיתחייבפלונילומןמעותיויפרענולאשאםמודר

הערמתמשוםאמורפלונילומןמעותךאפרעךלאאםוכךכךמעכשיולךחייבהריני
כשפורעכןשאיןמהברביתכמלוהנראהשהלוהוסמהיותרמעותשפרעושכיוןרבית
."מחוררתןבעדמעותלו
יפרענולאאםקנם-בדקמחובויותרבמחורהלפרעולואמראםהלואהשלבחוםוכן
.,כךתןכלנכרתהרביתאיןטהורהומקבלמעותשהלוהושכיוןמותרפרעוןלומן
פלונילזמןאפרעךלאאםלוולזמרמחובויותרששוההמשכוןעלללוותמקוםומכל
לושנותןשכיון"מעכשיותןלומקנהוואפילושאומרתןמיישלךקנויהמשכוןיהיה
שלאאבל.לדבריולחושוטובברביתכמלוהונראהממשהלואהבשעתמחובויותר

מותרקרקעשאראוביתהואהמשכוןואם.כןתנןלולזמרמותרממשהלואהבשעת
הביתלמכוריבאשאםעמולהתנותאמוראבל.ממשתןהלואהבשעתאפילוכןלומר
רביתשהיאמפני]משויהתןפחותשהן"הללותיבדמיםלואלאלאחרימכרנולא

הרימעכשיולוכשמקנהוכןשאיןמה.הלואתובשכרלולהוזיללושמתחייבתינגמורה
ולפרעולאחרלמכרובידושהריהלואתובשכרלולהוזיללומתחייבאינווגםי"תכמכר1ה

:"תן11בהלואהידועשכרמשתכרשאינונמצאבזמנו

,נטראגרהיהלאשלכן)שםש"ב'ורא"הרשבת"שימפד שמתה

.(וקנםהקרןליליחןאחתבבת.ב" ש"ב'ר_ב"םיהבמנא'.םא"חא"הכבבשירמפה

.ר".םשםע"שו.שם שאף)לק"סך"ונ.ר"מישתא"מח,שםש"ריבתפז

ע"הממבעלמהגאוןקינטיים,(בזהמרההמהבר ,(לכתחלהאףשמיתר)א"מכ

'םבשם,ר"חטזב'נתם'שר'מירוחםרךנותפז "וש,התרומית

.ז"ששם~ שעת.בשלאר'שהת,רלקמןמ"המהארחותמיכהכןמפח

לולומר:ברלקמן)ו'מעכשכשאמידוקאהליאה

בהיטמטית)לח"םארחותבשם,הביתבדקתפס ממהדו

.לדק"מת~ד-ש,(632'ע,ב" מש-ריב,ב,מהמשנהתצ

שם]"~.(שמותר)שלה" .(בשרהדהיינו)להק"ס

.ר"מקעב'סיושיזעמור,ב"ע,מהברייתאתצא ,תמכרםלאה"דשם'תוס,ם.בדמה"דשםי"רשחצב

.כחק"משזך,.ק"מו"ט,שםסיר אם)כסק"סשםך"ח2,משכןה"ד."בראהתצג

-

א .(רביתאבקאוקצוצהרבית

.שם'בתים'האתוקתצו .שם'בתים'הסתתוץתצה



ריגעיסקאוהלכותרביתהלכות

שעברמידאחדברגעחלכולוהקנםכלכשחיובאלאאינוקנםשכדררהיתריכלמח
חיובואםאבלן'תהמחורהנתינתומןשעברסיראו,לותןשחייבהמעותפרעוןומן

ליתןהיינהרינימ,פללומןשכךאפרעךלאאםשאמרכלןהומןבהמשךמעטמעטהל
גמורהרבית11הריאפרעךשלאוחודשחודשבכלאוושבועשבועבכלקנםוכךכךלך
לושממתיןהומןבהמשךוהולךמתרבה1הוקנםהואילקנםבדרךשהיאאףתורהשל

פרעוןלזמןהמחורהלךאתןלאאםלואמראםמחורהעלמעותבמקדיםוכן.מעותיו

אפרעךשלאומןוכל"קמתןבלאאפלואווכךכךקנםעםמעותךלךלפרועחייבהריני
שלגמורהתיןרצית11הריהודשככלאושבועככלוכךכךקנסלךלישןטייבהריח
הרביתאמורהחובובכלעליוחובהמעותנעשוהמחורהנתינתזמןשעברשמיד"תתורה
.""למעלהתשנתבארכמוהלואהשלבחובכמוהתורהמןגמורה
ומןאחרשבועאפרעךלאואםפלונילזמןלךלפרועמתחייבהרינילואמראםואפילו
מידהקרןעםהקנםלפרועקנםוכךכךמודראגבבקניןמעכשיולךחייבהריניההוא
1.מעכשטייבהריניאחדשבזעעודשיעבוראחרעדאפרעלאואםההואשבועאחר

מתחייבוכן],תההואשבועאחרמידהקרןעםלפרעוקנםוכךכך1המודראגבבקנין
וכלהשבועכלשבסוףאחתברגעחלשבועכלשלהקנםשנמצאושבועשבועלכל

1האין1השבועשלבקנםיתחייבלאשביעיביוםיפרענואםשאףבחנםממתיןהשבוע
שהיאמוכיחהדברחודשאושבועבכלקצובדברליתןשמתחיםשכיוןכלוםמועיל
נ,הערמהתאלאאינווהקנסגמורהרבית
להזכירשלאהר~.ל.צרןבה1כי1צאנעימקאכגןבהלואהשעושייהיתרדרךבכלוכן

שנתבארכמוי"תבחדשוחדשמדיאובשבתושבתמדיקצובדבראיזהחיובשוםבשטר
גמורהרביתשהיאמוכיחהדברחדשיםאולשבועותקצבהיזכירשאםלפי",למעלהת

מןכלוםמועילאינוערמהבדרךאלאשאינההיתרוכלהערמהאלאאינהההיתרודרך
.,,תהתורה
הערמתמשוםאמורשאינופלונילזמןיפרענולאאםקנםעצמואתלמחייבדומהואינו
מותרלהיפוךאומחורהבעדמעותוכשפרעוהתורהמןולאי"תמופריםמדבריאלארבית

אחתבבתחלחיובואלאובחדשיםבשבועותמתרבההקנםשאיןשכיוןלפי",לגמרית

רביתכהערמתשנראהמפניאמרושחכמיםאלאבאמתקנםשאינולזמרהוכחהכאןאין
:יתרוןלוונותןמעותבעדמעותכשפורעו

חמיםלוונתןליישבמנהחמיםליאיןמנהלוואמרמנההלוינילחביתהאומריצןבוק

לעילנתבאר,'כואתןלאיבאם.הקנםעםהקרןהשיהבמך.ז"ממכרלעילוצצו "ממ.ו"ממכרלעילוצצו

.שמיתר(יוצהיאםה"ר)י ,שםא"רמוצקלגהראשונהבפעםהמחורהממירת'אשלהקנם'שהרתצח

,כאק"סשםן-שוצפד.קנם'בלאועםהואאםהפרשן'יא,מותר מב"חא"הרשבת"שותצט

.מאף'נעעקהא-רת~-שן,ומעתהה"דב" 'עתתפב"העי,רצת"וםקבי"מוםצ"צת"שוראהתקו.ץ'ממקנז"ס

,45מןשערתרומה'בגראזהיבא.קגמיח"מהרלבשייתחק םד"ח

.ז"צמל'כדלעז~וצו,לגק"סשיך.לב" .ו"ממכדלעילתקח.רמעיףתקא

מחירהלתתמעמשענ.ח'נ.הראמראםכ"משאתקנ



עיסקאוהלכותרביתהלכותריר
מעותממנהבפחותממנוהחמיםאותןוקנהחורכךואחר',שבשוקתכשערן,במנהת

בשערמנהשוותעדייןהיוכשהחמין"'"מןת~לאחרביןמידממנושקנאןביןלושנתן
הרי]'"שכשוקת

~
שכיוןנ'"רניתתהערמתמ"משכמעותההמיסכעדהוכולפרועאמורה

נראהה~הרימנהיפרענואםממנהפחותמעותממנווקיבלהחמיםלומכר.שחור
אםאבלמעותאלאחמיםלהלזתוממנוביקשלאמתחלהוגםהואילרביתכהערמת
בפירותאובחמיםאלאבמעותפורעושאינואוי"תחמיםלהלותוממנוביקשמתחלה
לווימכרןשיחזורהחמיםכשהלוהוהמלוהעמוהתנהשלאוהוא.מותר,ן,אחרותת

עמןככלואמורן'"גמורהתרביתכמיןה~הריכןעמוהתנהאסאכלנ1"מש11יןתכפשת
:חמיולוכשהחזירממנושקיבלסמהיותרלפורעו

קצובריוחולימולהדעותלכלרביתמידילצאת'היראאישלפניישרדרךיישנ
למישיתןוהוא.במוחיהיההקרןוגםבחדשוחדשמדיאובשנהשנהמדיממעותיו

ן'"שכירותתבתורתאלא"'"המשכוןתעלהלואהבתורתשלאחנותאוביתלושיש
שוהשהיאפיעלאףמיעמבדברשנהכליותראושנהלעשריםביתוממנושישכור
כמו],המותרתדברשזהומידהשכירותפרעוןלושמקדיםבשבללושמוזילאלאהרבה

כפייותראושנהלעשריםהשכירותפרעוןבתורתהמעות.ליתן.תבאלמעלהשנתבאר
והבדינריעשריםלונותןאםכגון.מהןליצולשרוצהוהריוחלושנותןהמעותערך

דינריחמשהשוהלשנההביתושכירות
~

דינרבעדשנהכלשנהלעשריםממנוישכורהב
שנהמדילעצמוהשכירותממנווימולדינריםחמשהבעד]],לאחרתוישכירנוויחזוראחד
אמרנ]"דינרימתהעשריםלולהשירהכיתכעלשירצהוכאס.כמדשוהדשמדיאוכשנה
השכירותבעדשמגיעמהכפישניםאואחדדינרמהןלוינכהאוישתיםאוז]"שנהת

להחוירחייבישרףאוהביתיפולאםוכן.לביתווישובלוישלםוהמותרשעברומהשנים
מאונמיןהביתאחריותכלכישעברותייךלשניםלשנהדינרמהןשינכהרקמעותיולו

,]"תהביתבעלעלאלאהשוכרעלאינן

שביה,(לשכירותדומהרקולא)שכירותבתירתשהיא .עניןבכל,ה"סקערמיע"יהשוי"הבמתיר

ק"משיך.י"מקוני'.מושיסעסיר,א-~,מהחשנהוצענ .טק"מקער

מעתקנא

"
.מז 'וךסי,ב"מקסז.'בסידסוראחשמנתאתזיןנלעזתקבב

,(.עצםללוהילא,לאחרשמכירני)ב"מקצן תיםתקכג

המיראמשכנתאבביאור)במישלםה"רשם' דמ,שם

,ה"הפיום"רמב.('דממלקבאתרא'י' קעד"מע"בשו,רית'בשכיכיש,גק"םשיך,שםע"שי

ולאשםי"רש,(שתאמשכנתאמתם)א,מחגמראתקנד_ח"ש

קעב'.םושיךטור.(דממלקיבאתראיאמלי)מצי .כחק"ם

,ה"הפיוה-הדגם,אק-סקער'סיד-יעייןתקנה רא.ושובה"דא,מזן-רמךדשן

אחדשכתב)'ת' בעלעלנה'אם'האונםית'שאחרין'כלהיתררנועמים

אףמוקד,להיתראחרטעםשכשיש)ג-דמהמודים,(הבית ,בשכירותשמיתריכיש,(הביתבעלעלהיאשהאחריות

.א'ק"םשםשיךחי"םקעדמיע"בשוכמביאר .א"משז'.ממ"חותקפד

קמג"מ.ע"ושוסיר.ב-ע,סבספראדרךךייתאתקט _ג"מ

כשנתןכ"משא.שםע"שו.נותןשאניה"דשם'"רשתקי '-תלמןבשם'"ב.ת.רב'הומהשערביותרלו

.וק"םץ'ט.א"הרשב .נקרותתקיא

,זק"מו"לטהכמה י"ב.מותרכשהוזלוכ"משא.ג"מקסג'סיא-רםתקיב

,זק"םשיך,וק"מו"ט,א"הרשב'תלמדשם.ב טיר.שםיתא.ברתקיג

,שםע"ושי .טק"םך"ושטיר,חמיש"ראמקיד

דאקמאוהאה"דשםן"דמב,(בין.רמג)שםאמיתקטר כתתרהלכתא)

והאה"דשםא"רשב,(דאביה' "הטפיהמ"מ,מריר

וסף''נמוקבשם,גק"םמשה'דדכ,י ויו(ן.חט)טוך,(פירותבשאר)

.(רית'בפ)יתוי-יו- .יםא-דת.שםמ"מ.שםא"רשבן"רמכתקטז ד-ש.ואפילוה"דח-ב.שםט"ומא"ירשבן"רמבתקיז

.א'ק"ם זהשגם.ב,מזשבגמראדמוראמשכנתאן.כדתקיח

קעב"םע"ישובסירכמהיאר,הרעיתלכלמותר ,(שםע"שו)בפחיתששכרלסשדומהמטעם,א"מ

אלא,רמיראלמשכנתאהפרטיםבכלשדומהתקיט
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מאוהביואחדיבקשבעצמוהשכירותולפרועבביתונשארלהיותרוצההביתבעלואם

לאוהבוהשכירותיפרעהביתובעלהביתלבעלוישכרנוויחוורמהשוכרלעצמושישכרנו
כמעריסנראהיהיההביתלבעלבעצמווישכיריהורהשוכרשאסן]"להשוכרתיפרעוהוא
מהח],לות.ומשכירשחוורכיוןבשכירותולאבהלואהלושנתןמעותיושכרממנולימול
שישיקובלבד.הלואהולאגמורהשכירותשהיתההדברניכרלאחרכשמשכירוכןשאין

קורםבונקנהקרקעששכירותההקנאהמדרכיבאחדויקנהובביתתחלההשוכר
הביתבעלבחוקתהואהריההקנאהמדרכיבאחדשקנאושקודםלאחרשישכירנו
:ן],אצלותהלואההןוהמעות

תשלוםעדביתושיפדההביתבעלאתלכוףיכולאינוהמעותכשבעלה~וכלנא
כיוןכללתםהלואהשוםכאןאיןשנמצאבנםלביתוישובשאןממנוששכרהשנים

אםאבל.ביתולפדותמדעתוירצהאםאלאכללמעותלולהחוירחייבהביתבעלשאין
בעדלוולנכותשניםכמהלמוףאושנהלסוףביתולפדותלכופושיוכלעמומתנה
שמנכהבמהרביתמשיםבהיישגמירההליאה11הרילויחוירוהמותרשעברוהשנים

משוםמשויופחותממנודברלשכוראמורלהבירוהמלוהשכלמשויהפחותהשכירותלו
:"י"תרבית

השכירותלולנכותצריךבעצמובודרוהמלוה]תתןביתועללחבירוהמלוהיאפילונב
יפולשאםבעניןהואכןאםאלא.כלום.ללהוזילרשאי.ואינשויוכפיכשלימות

יי"השנהתכלבעדלולנכותשצריךה~בנכויינ"להמלוהתהפסדיגיעישרףאוהבית
עדגילדיראדרביתליליחןהליהוצמרךילאאחדייםאלאבהזרורלאאםאף

דברלולנכותשמתחייבבמההפמדלמפק.עצםמורידהמלוהשנמצאהשנהתשלום
ריוחה~איןלפיכךכךכלהשכירותתשוהשלאמעםבוידורשמאכישנהלכלקצוב
."ן"קצתתמכרכעיןשהואביתואתבממשכןרביתמשוםבוחששוולאלמלוהברור
משויובפחותאחרדבראוביתוממנולשכוראמורמתםלחבירובמלוהכןשאיןמה
קדוםחובבעדממשכנואלאהמשכוןעלמעותלוהשאינוהממשכןוכן.,ן"עניןתבכל
שאין

~
.לותניכשסומרוה~חפץעלמעותגומלואינוהואילכלללמכרדומהה

אמורמעותעליושליוהולחבירובוכיוצא.ביתהממשכןשאפילו"ן"אומרימתויש
שלכרחובעלשמןבתוךלפדותורשותלואיןכןאםאלאמשויובפחותלולהשכירו
לדבריהםלחושוישכרחובעלרשותלושאיןהומןמשךכלתמןכמכירההיאשאןהמלוה
אתלכוףיכולשהואפיעלאףמותרואןכרחובעללפדותיוכלשלאהלוהעםויתנה

משכנתאן'לענ)קמר"נת'הםבבדק."הבהכרעתתקנו יבם,ב"משםע"שו,(דמורא
.ב"מקעב" ה"סרמשים,(.נדשא.כהכירדלא)א,מחגמראתקפח

,(ת.רבהערמת'מפנ)ו"הט וראה.ז"םטריש.יכרלעל.רק"ססוףקמר,מו"טתקנט

,כיהערהפכו.הורה'.ברית ,(שםד"הראבקושייתבזהלישב)ה"הפיומ"מתקל

כגחתוראה.אק"סשםשיך,א"סקענ"םע"שו .בוהערהפכוהרה.ברית,41הערהעדר'עאיש

,א"םקמימיע"ישוסר.ב,נרמשנהתקלא .כדלקמן,קצתממרמעיןא.השהמשכיןאףהקלע

ת-זך,יז"משבראשי-רלדהקרב"~שוךתקלג דב,מד'בתום

,שםא"רמ.ילאה" ,ן'שטהגמהיעלה"ריתח.]י-]תקלד

א"מתמא"מח"אול.לעוראה,שםש"ירא'תימתקלה ,(בהטץ)

,ג"וש,א"מנסיףל'יכרלע.שם'תיםתקלו ]תקלו

,מיר'העכתבה"די-],(ג,מה)הנישוךל~ .ג"ששתא-מ]

נא,כרב)לד"מש-בראהובא,ה"הו"פד-ראתתקלח דמב"מע,מז

ג"חהתרומותעל].(ממלקיבלא'י' ,כ"מ

,שםש"ראתקלט



עיסקאוהלכותרביתהלכותרטז
]ת"להקלתהמנהגפשטכבראבל.ב1הגם"ת"מחמיריןתויש.ת"תשירצהמתישיפדנוהלוה
תנ"המיקלתאחרהלךמופריםבדבריכי

עללהקלנהגישבכילן"","מטלטליןאי7"""קרקעשאראינצתמשכןבקדיליקיאק

מפריםעללהלוותכגוןבתשמישןהרבהנפחתיןשהמטלטליןאףלשנהמועטדברנכויידי
יגיעלמשכוןאונםיארעשאםבעניןשיהארק,ת"תלשנהמועטדברבניכויבהםללמוד
יוםאלאבוישתמששלאאףהשנהכלבעדלולנכותשיתחייב1הבנכוילמלוההפסד
.שנתבארכמוהשנהתשלוםעדבולהשתמשאחרמשכוןלוליחןהלוהיצטרךולאאחד
נאינמהמשכיןבאבידתסיבילהפמירלישחליהן","בקרןהפמדלישיגיעצריךאיןאבל
:"ת"המשכוןתממנוכשנאנסחובומפסידשאינוהמשכוןעלמלוהכלכשאריהיהאלא

משתמשהלוהאםאבללאחרמשכירואובמשכוןמשתמשבעצמוכשהמלוהה,יכלנג
בכלאמורמהמלוהששכרואחרלאישאפילושכירותופורעבביתודראובמשכונו

אמצעיידיעלשהלווהוההלואהשכרליטולכמעריםשנראהרביתהערמתמשוםענין
כשאיןאלאאמצעיידיעלהתירוולא.להמלוהונותנהמהלוההשכירותשנוטלשביניהם
לויהיההלוהירצהאםאלאלעולםבמעותמשכונושיפדההלוהאתלכוףיכולהמלוה
כאןאיןשאושהלוהוהמעותכלכמכוםהניכיוןשיעלהעדבניכויהמלוהבידהמשכון
שכירותאלאהלוהשלכרחובעללעולםלמעותיולחוורעתידשאיןכיוןכללהלואה
שהלוהואף.),למעלהתשנתבארכמותן"המעותתהקדמתבשבילבנולששוכר11היא
משךמכלשכירותשםנפקעלאהמלוהשלכרחובעלהומןבתוךמשכונולפדותיכול
ענרשכנרהימןנערשכיריתהמליהלישפירעכיין"],"פראןשלאעלהשכברומן

:מחובולושמנכהבניכוי
לפדותשיוכלהלוקחעםמתנההמוכראםבמכראבלבשכירותאמוריםדבריםבמהנד

מכר1האיןי),פלוניתומןעדאונ),פלוניתומןלאחראו]),מעותתלוכשיהיוממכרו

אובמקהולהשתמשלוואמור",הלוקחתאצל"),בהלואהתהןהמעותאלאגמור
.""תגמורהרביתשהיאמפניהמוכרפדאןשלאומןכללהשכירו

במשכנתארקרים'המתלדעתרקאברשזהתקע ,א"מנומלרעיל,רמירא

ריש'לפ,אשיורבפפא.ירבכהנאכרבשםגמראתקמא ר.חו).רבשםנא.רבה"ד.ב,מז'התום

,לח)ף- (בשמם)סיר.ה"הפיום'הגאינבקצתבשםד"ראב,(א

יכרלעיל,רמיראבמשכנתאאלארו'התשלא)שםע"ושי .(נ"ש
.שםא"רמתקמב ,א,זז"עתקעג

.שתא-רם,שםש"רא'תוסתקפד מרדכתקעה

תעיבתבשםהמטןסיף'"ב,ד'שרבץ' _שםא"רמ.א"רישב

ראה,נכיתאבלאכ"משא.שםא"רמ,שםא"רשבתקעו לע

.הק"סא"קורמב"םה"איל' .ן'יעוהגמהועלה"דשםח"יב'"בתקעו

"ם.ג"מעם"םמ"בחווכמבואר,שםה"יב'"בתקעת

.(רמיראבמשכנתארקלהקל)קפד-~י-ךתקפט ,נמעיףוצקם

,שםכדלעילתקנא

קער"מהסייעטיר.(שדה,ת.ב)ב,מהבריתאתקצב גריל.א"ס
לחלקצדשיםאין)ה"םב"חתרומה' ,ההערהח"פכ.ה-הה.בריתוראה,(לקרקעממלטליןבין

ש"שמ)ם"המעבלשוןה"דר"םמ"הוח"בתקנג "הא"פמכיה'הלם"הרמב

ר'שיחזשכשהתנה,' ,(שקנהאחרכשהתנהריקאהיא,מ"קהמכר.פלינבזמן

דעתחוותגםוראה.(ח"כבבבזהשסומק)זק"סשםך"ש ע

קמןלממרהדומהשאעי)אק"סאירים.בקערמיד" ,(ד"םריב'.םמ"שבהו

,חומה'ער'בבת)א,לאערכיןיגמראמשנהתקנד התשהתורה

תשובתבשם,"הםרישי"ב,(רה' .א"המהב

משםהמשה2-ר."ב,(קנהלא)ה"הי"פם"רמםתקנה םג"חא"הרשבת"שו

,א"םולגושטיר.תלה" דהמו)מב'סיר"יואפריםמתוראה,ע"םאפרםמחנה

.(פלוניעמןוהגיעהכיקיתר'ההזלאלי.אפ ,המרר:ל"אוצתקנו

ק"סשיךראהתקנו

וכא

מ"מ,(התרהמןרביתא'האם) _ידועים



ריזעיסקאוהלכותרביתהלכות
לדיןלתבועיכולשהמוכרבעניןגמורחיובבתורתזהתנאיעליוקיבלשהלוקחוהוא

פיעלאףחיובבתורתזהתנאיהלוקחעליוקיבללאאםאבלממכרולולהחזירולכופו
תנאיה~איןולכופו")"כדיןתלתבעויוכלשלארקורצונומדעתולולהשירלושהבמיה

.רביתמשוםבזהואיןהמקחלבמלגמור
מכרכןדעתועללממכרולחזורשרצונוהמוכרמדעתשניכרתםשכלן)"אומרימתויש
לאגםואפילו"לותהלהחזירגמורחיובבתורתהלוקחעליוקיבלשלאפיעלאףלו

ממכההריממכרולושיחזירהואשמשמעןדבריםלואמררקנאמנההבמחההבמיה
מדעתישמכרכייןהמתםמןלימכרכןדעתיעלנ!,"אלידבריםעלמוכרשלדעתו

וישנ""הלוקחתאצלבהלואההןוהמעותגמורמכרזהאיןלפיכךלממכרולחזורשרצונו
להקלשנהגוכרביםולאתורהבשללהחמירלדבריהםלחושויש.גמורהרביתמשוםבזה

המלוהחוזרפרעוןזמןוכשיגיעהלוהלושמוכרםמכירהכדרךמשכנותעלברביתלהלוות
:האחרונהלמבראגמורהרביתהיאשזולותרישהלוהמאהביותרלוומוכרם

זהאיןמעותיולויחזירזמןלאחרמקהולולהחזירירצהשאםמתנההלוקחאםוכןנה
.רביתמשוםבמקחוליהנותללוקחואמורגמורמכר

להשתמשאו"ן"בביתתלדורלואמורדמיםמקצתונתןממלמליןאוביתהלוקחוכן

באחדאו,מודרתםבקניןהמוכרלוהקנהאפלוהמעותשארשיפרעעדבממלמליו
"""לותשקבעבזמןהמעותשארלויפרעלאשמאכיןן"מעכשיותההקנאהדרכימשאר
לדוראמורהמוכרוכן.ל,במלוהתעליוזקפןלאאםלמפרעתכןבמלהמקחונמצא
כילי,מעכשיותשמתמומתםלנ,מודרתבקניןאולן,מעכשיותלוהקנחואם"ל,בביתת

שלהמותרבשכרהמוכרבוודרהלוקחשללמפרעהביתונמצאבזמנולויפרעשמא
ימולהביתלושיעמודומי,ל"לאחרתישכירהויעשהכיצד."לותהשהמתיןהמעות

,דאמרג"תה"דשםי"רשלפירוש.ב,מהרבאתקרח םש"ש

.ר'.םמ"שטור,בו" י"יהגב,חאותהמירהגהותוגרילהכנמתראהתקנס

ת.בר.(והאימיםהמתיישרעיתשהביא)דאות "םפכהיהורה

'_ ארעתאבין,בר)ענןורבה"רב,מהא"רשבראהתעסי

מימ"חווראה.'"לאלמימק

-

ק"סעשם"יממג"מ ק,נמ,(דעתולה.שגדמירי,ז
.(איכלמה"רב,לי)עמף'

,ז"מקעב"מע"שי אף,תר'בהברביתלהליית'כדכןלעשותשנרגיתקריא

.ממכרי.ליחזיר.ש.ריש'בפלימבמיהשאצו לאמורשהניח)בג'.םט"מהרישייתראהתקשב

ממכאאחיוטילאאתכל)אמגמגמראלג"בהנ הרשבלפירוש,(ומקניגמרילאדעתיה

אתכלה"רשםא" בשםהאומרה"ד."יבבהדאגה,ליהורהשלאפ"אע)

ו"ט.ג"מע"ושיסיר.(שתקאםוכיש)שםא"הרשבתלמידי ,בק"מ

.המיכר:ל"איצתקטרג ,שםמהרהטת"שוראהתקמל

.ה"סקער'סיע"ושיטיר.(ידה)ב,מהמשנהמקסה עלכזקפןהויקניןרמתם)גק"משיךראהתקריו
.(י' ממ"חוא"רמ

'דהונן'אמרובמתם)ה"סקצה" 'לולאחרו,מעמשכעמרדמייני,ל.המועבאיפןמעכשוי

ת.מיתלכיכאומריהיט,מעבשיימתמי)כממוך.לקמן.(ום'

,וצעמסמ"מ.(.בלדוראסורהלוקסזלתן,מעבישיוקני'ח,

פ

-

.כו1)זהתלמיריםפלפל,מיהערהמ"העץ טיר,(מעכשיוקנימיתית.לבל"רא)שםגמראתקסז

.שםושנייע אשת)שםמשנהראהתקמח

.(שתרצה' .וק"מושיךמור,אמורה"רשםבמשנהי"רשתקמט

תוףא"ירמטיר.(הלוקחמיתרשאז)שםבריתאתקע _א"פ

ע"ושיתיר.(אמוריןעניניהםפעמים)שםבריתאתקעא _שם

ל'מועשאז,מ"קוהשמרב"וכיושטרנקניןהינותקעי פרע'שלאחראו)ים'ללאחר'קנליכשאוכהגם

.קצא'"מיםמ"היא"ברמכמבואר,(לי יו,ים''ללאחרקניליכשאומרמהנידלאתקעג
כמבואר,לקינההמוררר'החזכברשעהשבאותה ע"בשו

,."םקצה"םמ"חי ולאמעמשעאלאנו.א)'ומניומה"דא,מז'תוסתקער

קצהמימ"חיא"רמ,(זמןלאחרבילקטת'מהנ אמרינןבמתם)ה"ם

וראה.(ל'המועבאופןמעכשוי.דהי ש)ב"רע,שכאצ"צד"פס

,(ומןלאחרגםל'שמועאופן2" .108זןתתפבב"העי

,דאמרהאה"ריבגדאמירה"דשםבמשנה."רשתקעה ,שםישיךטור

.שםע"ושוטור,שםבגמראענןרבתקער



עיסקאוהלכותרביתהלכותריח
השכירותלוינכהבנמנולויפרעלאשאםעמויתנההלוקחידוראםאו.ט,השכירותת

:"המוכרתםלושיחוירהמעותממקצת

יהקיםלאשאםעמישיתנהעד"ע,"ת,ננלדירלליקויאמיר.תנאעלהמיכריכןט
.],בכיתותדירתושכרמהןלוינכהמעותיוהמוכר.לויחוירהמקחויתבהלהתנאי

ללוקחאמורמעותיולויחזירבתיםשיוזלואוישרףאוהביתיפולשאםהואהתנאיואם
לפי"],מעותיותלוכשיחזירדירתושכרלולנכותעמומתנהאםאףעניןבכלבולדור
המוכרבידהלואההמעותנעשובמעותיולהפסדורחוקלשכרקרובהואשהלוקחשכיון
בשכרבודרהואוהרי]]"לת~יוולאישרףולאהביתיפוללאאםאףכללמכרכאןואין

הריבלבדהאונמיןאחריותאלאהמוכרעלאינןהנולאחריותאםאבלנ],הלואתות
~

ה

:י],למעלהתשנתבארכמוהואגמורומכרולהפסדלשכרקרוב
שהבירומפני"]"כותהכתובממכוםבפחותלהבירוומוכרוחובשמרלושישמייכןנז

הרי,],המעותתלומקדים
~

הלוהיעניאםכגוןהחובאחריותעליולקבלאמורה

לשכרקרובהלוקחשנמצא"]"מעותיותללוקחלושיחוירתמןלפרועבמהלויהיהשלא
הלוהמןהלוקחוכשיגבהן"הלואהתאלאכללמכרכאןואיןן]"במעותיותלהפמדורחוק
הרילמוכרשנתןסמהיתר

~
שמחמתאחריותעליולקבלמותראבל."ן"הלואתותשכרה

אומעותיוללוקח.ליחוירה"בכיוצאוכל]תתןהלוהפרעושכברימצאאםכגוןעצמו

ינ"חובתבשמרהכתובהמכוםכלאפילו
"ן"שלשתןתבמעמדבהלנכותהלוקחצריךיי,בפחותתפהעלמלוהלחבירומוכרואם
ישראלשלבחובה~וכל.בהלהשתכרואמורהלואההןומעותיו,'"קנהתלאכןלאשאם
דרךואיןקניןבשוםנקנהשאינולפיה~בדרךלמוכרואפשראינכריםל[ש]חובאבל

:"ן,שיתבארתכמוןן,מחילהתבדרךאלאלהקנותו

כןלאחרחובולמכורשמותריבשםנח מחובדת

.פרעוןזמןשהגיעקורםצט"

,שםוסייעמור,משלשיןה"דשםי"רשתקעו כ"משא,שםע"ישומור,ת.רבה"רא,מג'תיםתקעת

,(שםא"ורממור)שאכלמהר.שיהזכשאימר ,נ"יש,ה"םל.יכדלע

,לו)עמף'נמיק.ענןידבה"רב,מהא"רשבראהתקעט דב

,ז"םקעב"םע"שי.(איכלמה" .ה"מנוכדלעיל,דק"מז"מתקפ

המקח2אר"לי'שאפכאןכ"משא,מניהכמלעילתקפא

.ג'הערהא"פיהורהת.בריראה,רביתבי2" במהמשתכרשהלוקחמחירהלענין)ד"מלכדלללתקפב

ה"יכ,(זהבביתשדרמהלעניןז"יער,שמתקר ,ז"מנלקמן

כדצשאמירתקפג

"
.א".םל ,לדמעיףתקפד

,לי)ף".ר.א"חפיה.רושלמ'בכמביאר,שמיתרתקפה .ר"מקעגמיע"ישומור,(א

'.ם)ן"הרמבתשובותבשםג'"מד"חהתרומית'םתקפד ,שםע"שו,(מד

ן"הרמבבשם,הרדפיהמ"ימ,שםהתחימות'םתקפו .שםע"ישמור.רפא'.םג"חא"המהבשיית,שם

פחותלושיתןעצמוללוהלמכרומותר

צמרך.לאאפילו)הק"סמשהדרכי,שםמ"מתקפח ,מ.ק"םשיך.(מרותער,להדזרקהרביתלולשלם

.שםן"הרמםבשם,שםהתרומות'יםמ"מתקפט תקצ

,ג"ושמניוברלעיל.גק"מז"מ,שםא"המהנת"שי .ם'ונ'וצמ"מוראה

.ר,רמזצ"צד"פםראהתקצא מרתקצב

.שםע"ושי לגבותיכל'לאאםן'לענ)שםא"הרשבת"שותקצג

איטרייתדאפילוהדברקרוב:המלכיתמטרת ביראה,(מיתרת.הרב

-

.-קהערהו"פמההיה'ת ע"ישומור.שם'בייושלמכמביאר,מותרזה-שגםתקצר

.שם ממ"בהוהמטארתקצה

.מ"'םמי" "ממ"בזרועבאיר,שמואלר"בשהקרבהתשובתתקצו
"ממישיפמים'לםהשיכותצענעת'מיתשיבית,קפ .חק"משיך,כאמיאשרייהגהית,לא

.שםשמיאלר"ב'"הרתשובתתקצו מעתקצח

"
_מם ציר.גק"ממשה'בדרכהובא,שקרבןמרדהתקצט

,ד"םעג,"םע"ושי



ריסעיסקאוהלכותרביתהלכות
אמוראבלחובוממנוקונההואשהריעצמולהמלוהנותןכשהלוהאמוריםדבריםבמה
מחובויפמרנוההואשהאישכדילהמלוהטייבשהואמחובופחותאחרלאישליחןללוה
כשיגיעכעבורולמלוהוישלם

~
שנותןנמהמהמלוההוכוקונהשאינושכיוןפרעוןתימן

1ההריבשבילולמלוהשיפרעעדההואהאישעלחובהןוהמעותאחרלאישמעות
שהלוהוסמהיותרפרעוןלומןבשבילוחובושיפרעמנתעלההואלאישמעותכמלוה

כלרקלווליחןהמליהאתלפייסיכולההואהאישאםואפילו."תיגמורהרבית11והרי
מפנימחובוטומרוו1היותרחייבשהלוהכיוןמקוםמכל]הלוהתילושנתןכמוכך

המלוהלידאלאלידובאההרביתשאיןפיעלואףרכיתתינ11הרימכןפתתשמלוהו
:לידותייבאהכאלו1ההרימחובובהשנפארב1הנהנהשהואכיון

לוחייבהמלוהשאיןלמיפחותאודינרשיתןמנתעללהבירומנההמלוהיאפילונמ
"תילידולונתנהכאלו"תתורהשלגמורהרבית11הרי,תילצדקהאפילואו"תיכלום

אמרמעצמוהלוהאלאבפירושכךהמלוהאמרלאואפילו.בשליחותותיןשנתנהכיון
:'כךתיבשביללומלוהוהואכך

משלבאההרביתשאיןכלבשבילורביתשיתןשליחלולעשותמותרהלוהאבלם
שהואכיוןכמותואדםשלשלוחוב1האומריםואיןמשלונותןהשליחאלאהלוה

לךיתןפלוניאישלמלוההלוהיאמרשלאובלבד."השולחתיימשלולא.משלנותן

.]'בשביליתי
שומהוחרשנכריידיעלאפילועניןתיינבכלאמורהלוהמשלבאהשהרביתכלאבל
הקפדתשעיקרמפניכמותואדםשלשלוחובהםאומריםואיןשלירותתיייבנישאינןוקמן

בעולםצדבשוםשליחותולמקוםאולמלוהיגיעשלאהלוהממוןעלהיאברביתהתורה
:,קוףתיןידיעלאפילו

שנתןמהמהלוהוליקהלחווררשאיאינומשלולמלוהשנתןאחראישיאפילומא למלוהתיןן
לאישלהקדיםללוהשאמורלזמרצריךואיןן'רביתתיהערמתמשום

להמלוהונותןרו1רוהלההמלוהאצלהלואהלושישתדלשכירותדרךמתנהההוא
:י,ידתרייאופחדתאוההיאמתבה

.יק"סמשה.ררכ.תרפי'סיא"חא"הרשבת"שותר רמ
.ר"פשםא" ך"ש.שםמשה'ררכ.רנט'"סיםה"כח,שםא"רשבחרא

,זק"םו"ט,יאק"ם .שםא"רמ_שםמשה.ררםתרם

.ח'ק"םקש'.יבם,שםז"טחרג ,נ"הט"מנכדלקמןתרד

ואם.ה"דקם'.םי"ב.מצאוה"דב"רע,עא'תיםתרה פימקכמהבשם,המליה
.ר"מישםע"ושיטור.ם' הקרןלהקדשמשנותן)למפקה"דב,מ'תיםתרו

לבדהרביתכשנותןש"כ)שכהרכהכררה.(ורדברג להקדש

כאק"םפרנסה.(להגךש)שםא"רמ,(לצדקהאי ,(לצדקה)

קמט'"רםטור.זאותכס'סין"הרת"שי,שם'תוסתרז מע"ש,(ת.הרברקבנותן)

.ר"מיקם" .שםיין:שם'תיםתרח

שםישיך,קמא."רםתיר,(המליהפ"ע)שם'תיםתרס

,בק"ם

.ד"חשםא"רמתרי 'שרה"דשםן"רמב.(מעצמיבאומר)ב,מסיבאולחיא

בשם)כך'לפה"די"ב.(שולחוכשהליהאפילו) ו,ן"כהרמבם.פימקכמה

,ח'ק"םך"ש.(עליהם-לממק2" .יצריםמ"מוראה,שםע"ישוסר.מז"םש"ראתריב
,(םק"םשם'אנצ'הדושראה)שכה"מ'מרדכחריג דרכ

,ז"םל'לעגםיראה.ו"מטא"רמ,זחק"םמשה' קפה"םמ"חוהנייעסיר.אןנג'גשיגמראמשנהתריר

לענין)נ"ועא"מרכג'.םח"אויכלדלעל,ב-א"ס נכר

לקמןוראה,(הראשיןריביר)הצרה"פלמלךמשנהתרטד.('

.ג"עם ק'תמתרטז

"מה"סמ"בש"רא,רארווהה"ר.ב,ידושין' תיר,כץ
.ג".םקם"םע"ושי .שם'תיםטריז

,זק"םו"ט,שם'תיםוצריח



עיסקאוהלכותרביתהלכותרכ

שלבנוהואאםבחנםאצלומשתדלאלאלמלוהכלוםנותןאינוהלהאםיאפילומב
שכגופועצמולמלוהכנותןה~שהריליחן]אמורתישלחנועלוממוךן'המלוהתי

:א]להערמהתיומששיןהוא

]]מתנהתילוליתןמותרבחנםהמלוהאצלהלואהשמשתדלאחרלאישאבלמג

נ]ערבותתיבעדשכרלימולשמותרהלוהבעדבערבותעצמומכניםהואאםאפילו

.גובהמנהורצהגובהמנהרצהבושכתובבשמרביןפהבעלביןקבלןערבלהיותאפילו
שנתןכגוןז]קבלןתיהערבאתאלאבדיןהלוהאתלתבועיכולאינוהמלוהאםאבל
שרביתה~עלשכרלימוללוואמורהלוהשלמלוההואנעשהלבדועליוחובשמר
עלאףלהמלוההואגםונתחייבחובבשמרחתוםהלוהכשגםכןשאיןמההיאגמורה

פרעוןמן~כשיגיע.ך]ללוהתיומלוהממנולוהשהואקבלןהערבעלבמחונושעיקרפי
מהלוהקבלןהערבשמקבלהמתנהמקוםמכלללוהקבלןהערב.,]קבלןתילערביתבענו
בעדאינה

~
דברמעלההיהשאםה

~
בעדוערבהיהלאודאיכךלידישיבאבדעתוה

בערבותהואשנכנסידיעלללוההמעותהמלוהשיתןשעושהה~בעדהיאן]המתנהתי
בדעתה~שאיןמההלוהיפרענולאשמאומפקמחששהמעותאחריותעליוומקבל
:ח]תיהמתנהכשנותןכללהלוה

מתנהקבלתהיתרלעניןללוהמלוהדיןלואיןקבלןשהערבאמוריםדבריםבמהמד
שפורערביתלעניןללוהמלוהדיןלוישמקוםמכלאבלשנתבארוממעםבלבד

ערבלהיותאחרלישראלאמורלישראלברביתומלוהנכריהואשהמלוהכגוןהלוה
תחלהתיןהערבאתבדיניהםלתבועיכולשהנכריכלקבלןערבאינואפילובעדותיה

לוההואשהערבשנמצא"כדינינותיןליאיןוישבעהלוהאתשיתבעקורםממנוולהפרע
להיותלישראלאמורברביתמישראלשלוהנכריוכן]תיןברביתלישראלומלוההנכרישל
תיינגבהמנהרצההמלוהלהיותבעדוקבלןערב

מנהרצהבושכתובאחדחובבשמרלחתוםאמוריםכאחדמנכרישלוושניםלפיכך
.המעותתיייכלגובהמנהורצהגובה
שמודיעופיעלאף"ברביתתיןמנכרימעותלילוהלישראללומרשאמורלזמרצריךואין

בשמרחתוםבלבדהלוהואפילוחובבשמרחתומיםשניהםואפילולוההואלמילהנכרי
.,ערבותתיןמדיןהשליחגםלתבועיוכלשהנכרירקחוב

קם"מע"ישוטיח.ב,מטבגמראכמבואר,שמותרתריס .1"ממ

קטןביןבזהמחלקיאיני.שםע"ושוביר,שםש"ראתרכ רמב,לגדול

ה"דא,מא).וסף''נמוק.'ירה"דשםן" .בגק"מהפרישהלפירושתיר,(אמר

.שםש"שמרכא תיר,שםגמראתרכב
.שםע"ושי קכט"םמ"חיא"רמ.ג"םמד%כש"הראשייתתרכג

.ב"מב כדתרבד

ן'וכד,א"מקע"םע"שבשודיןשלוףעיב1' ,מ"'מקמטמימ"שבחיר'בינתןנשא

.לחק"ם.שםמ"היע"ממראהתרנה ראהתרנו

_ו"ממשםמ"חי .המתנהאלא:איצעתרנו

.גק"סקע"בםז"התחשיבתתרכח טראהולאנט

,שםהכסףויקידות,הק"מקע"מו" 'האדעה.לדוןה"דשם,'"רשרוש.לפ,ב,עאגמראתרל

בק"מישיך,אק"מו"ט.א"מקע"םע"בשי .(זוכרעהן'מוררלכתחלה)

.ט"מקכט"ממ"הוראהתרלא הואה"דשםי"רשתרלב

.שם.ע"ישוטור.הו~ וראה.ב"מע"ושיטור.ר"הראבבשם,ע"מש"ראתרלג

.אחר:ה"דרצימיצ"מת"שו ק"מרעהובשער.אק"מאירים.בדעתבהוותה"וכתרלד

.נסתפקא ראתולה

.מנץקמט"םישועטור,נו'.םש" ה"דב,עאן"רתרלו

ה"ד(א,מם)יסף''נמק,מהי .נבק"משםשיך.2ראל"דאדעתא



רכאעיסקאוהלכותרביתהלכות
הרביתונותןהשותפותלצוררברביתמנכרימעותמהםאחדשלוהשותפיםשניואפילו

המעותכללתבועיכולהנכריאםחובבשטרחתומיםשניהםאפילו)אמורהשותפותמן
הרביתליטוליכולאלוכמעותוהרויההתעמקכןאסאלא.(ערכותמדיןממנושלוהמנה
מןלהפסדנחשבתהרביתכיהנשארהריוחיחלקוכךואחרלנכרילימןתחלההריוחמן

נתןאחדאםאבלבשותפותמתעמקיםכששניהםאמוריםדבריםבמה.לשניהםהריוח
אינולוונחנןברביתמנכרימעותהנותןולוהשכרלמחציתבהןלהתעמקלהבירומעות

:תירהריוחמןלהפמדהרביתלולחשוברשאי

,הנכרדע,.ששעלאףהקהללצורךברביתהנכרימןשליייןהקהלמנהיגיוכןלוה
ומלויןשלולוויןהםהריהמנהיגיםעםאלאעמקלושאיןכיוןהקהללצורךשהוא

תתןהמנהיגיםלויפרעוכשלאמהקהלגםלתבועיכולהנכריאםואף)"ברביתתיןלקהל

דיןכןגםלהםישערבותמדיןבדיניהםתחלהמהמנהיגיםלתבועשיכולכיוןמקוםמכל
לזמר"כותתית~עליהםשלמדושישאףכיבדברברורהיתרואין(מנכריתיתלוה

בשבילםמנכריברביתלליחשרשאייתימיםשלאפוטרופוסדיןלהםיששהמנהיגים

רשאישהאפוטרופוסלנויגידמיכיראיהצריכהראייתםאףהרימנכסיהםהרביתולפרוע
.~תיתתורהשלרביתכאןיששמאליתומיםכןלעשות

הנכרימןללותההולךהשותפיןמןלאחדאוהקהללמנהיגיתקנהשישתיתנאומריםויש
אוהמנהיגיםשנמצאוהשותפותאוהקהלממעותמידלהנכריהרביתשיפרעוברבית
והרביתרביתבלאלהםמלויםהםהשותפיםלשאראולהקהלהמעותכשמביאיםהשותף
כללר,מ.אבהן.אלנכרי,נתנ,השותפות,אהקהלממעיתהשיתףאיהמנהיגיםשלקחו

נתנוהוכאלוכמותותיתיאדםשלושלוחוהשותפיםשאראוהקהלבשליחותנתנוהכי
שאראוהקהלשלוחישהןלהנכריאמרושלאואףהנכרילידבעצמןהשותפיןאוהקהל

השותפיםאוהקהלמקופתהןלושנותניןהרביתומעותהואילכלוםבכךאיןהשותפין
:תורהשלאיסורמפקמידילצאתכןלנהוגונכון

וכלמך
~

מעותעליולילוהלךלוולזמרלחבירומשכוןליתןמותראבלמשכוןבלאה

שלשלוחוכי,ת"תלנכריוליחןמישראלהרביתליקהלשליחומותר"ת"תברביתמנכרי
יו"בעצמוהמעותממנוולוהוהרביתהמשכוןבעצמולנכרינותןהלוהוכאילוכמותואדם
שלהואוהמשכוןהואילכלוםבכךאיןהלוהשליחשהואלהנכריאמרלאשהשליחואף

ממעותיוהנכריאחריותוכלבלבדהמשכוןעלמומךהואוהנכריהשליחשלולאהלוה

ש'רושכרינות'םבשם,סוק"סהידה'לחםת'בתרמגאףר.מתוכאן,(מהנכרילוהכשהמתעמק)שםו"טתרלז ששנ

.זזכויןוקרה1"1יהודהברדויראה.ם'מתעמקהם' ,ו"מםוכדלקמן.ב,מאדושין'קתרפד.פוהערהעא

שנהגו)ה'"רםקח"מת"יבשו,11מיש"ראוצרעה'"מים'"בבהובא.רפט"םה"הא"הרשבת"שותרלח ה"דב,עאן"ר.(היתר.קמט

(א,מב)וכף''נמוק,מהי יישבכבק"םשםו"הטרמהשמהתרלט
,-מיקמטמי.ע"ושוטור.שראל'דאדעתאה"רהמנהגת" מ"ב)ן"הראבבשם,ה'"מיםקחכללהראשת"שיוורכ11.להקל ,משכוןבלאאף)ה"יהראביומאובסה"רה"פ.ד"ממכדלדולתרע

.שםע"ושיטיח.(נרלקמןמחכמיאהדבשםן"הרמבבשםשםא"הרשבתרפא םשםא"רמ.ורבינא

.מנץילבושטיר,ה"'יראבן"הראבבשםשםש"מאוציעז,-' .שםא"כשבתרמב



עיסקאוהלכותרביתהלכותרכב
ואם.מובתיתןמשכוןהואאםהמתםמן"בלבדתיתהמשכוןעלאלאכללהשליחעלאינן
עלאחריותךוכלכלללךמשתעבדאיננילהנכריהשליחלזמרצריךכךכלמזבאינו

המשכון
~

שליהשהואלזמרשצריךאלאמשכוןבלאאףמותרכןלווכשאמר.~בלבדתיה
ערבמדיןולאלזהמדיןלאוכללכללעליולא"~בלבדתיהלוהעלאחריותךוכלהלוה

.בלבדהלוהעלומומךמאמינווהנכרי]~קבלןתי
טייבהיהאםאבל)~חבירותילצורךמתחלהמהנכריהמעותכשלוהאמוריםדבריםבמה

והפמרברביתממניללותםשמבקשלהבירךתנםהנכרילוואמרי~מכברתימעותלנכרי
"י"ם.מיפר.מדבר"~י"לירסירלדביריליתנםאמירלדבירךשחתנםמידמאחריותםאתה
נראה"~באחריותותיהיועתהשעדשכיון"להנכריתיומשכנותחובשמרהבירונתןאפילו

תיןכלוםמועילה~איןלהנכריאלאהרביתלויתןשלאואףן~ברביתתימעותיוכמלוהו

)"לפניותייניחםאו]הנכריתיןלידיתנםיעשהכיצדאלא"למעלהתיןשנתבארכמו

:משםכבירוויסלםי"וימתלקתי

מנכריהלוהכישראלדינו"ישראלתיןמרמזרידיעלברביתמישראלהלוהנכרייכןםז
מדיןלאכלללךמשתעבדאיננילהמלוההמרמזרלומרוצריך,מרמורתיןידיעל

משכון.אצלמניחואפילו.פלוניהנכריעלאחריותךוכלקבלןתיןןערבמדיןולאלוה
ורביתקרןאפרעךאנילמלוהולזמרבערבותלהכנםלהמרמוראיןהנכרישנתן"מובתין

.ן"הנכריתייפרעלאאםפלונילזמן
מביתובהובאההנכריהלוהלביתהמלוהמביתבהולכהמאונסיםהמעותאחריותואפילו

והובאהבהולכה"המשכוןתילאחריותוכןפרעוןלתימן~כשיגיעהמלוהלביתהנכרי
אחריותרקכללהמרמזרעלולאהמלוהעללהיות.צרןהכל]תליואילךהלואהמשעת

שאם)מרמרותותילשכרלונותןאינוהמלוהאםחנםשומראושכרשומרהשומרים
ברביתמהמלוהלוהבכללונכנסמרמורמכלליצאהמרמזרעלהאונמיןאחריותיהיו

.תיר.שםש"אהרמח ,נאק"סשיךתרהט

,שםך"השלפירוש.שםע"שי.שםן"רתרנ ציר,שםן"רתרנא

ע"2י-

.שם סשיךתרגב

,נבק" ,גגק"םך"שתרנג

בתרדד

-

.א"פע"ושימור,ב,עאיתא טיח.בשלמאמדיהשם'תיםתרנה

.שםע"ושי פרתרוד

.ד.ק"םך"ש.יאפלוש"ימה"רח"ב,בק"ם2ה- ,שםע"שו,ג'ירקחכלל.הראשת"שתרנו תיםתרוח
.גק"םך"ש.א"סלביש.שםש"רא,שם' .שםישיךטור,שםש"ירא'תיםתרוס

.בק"םישיךטור,שםש"ראתרסי .מ-ח"מגתרופא

.ב"חע"ושיתיר,שםגמראתרטב

.ג"כישועטור,שםגמראג"תרי מ,שםע"ה2יסרתרסד

-

לימדך'צרנו.אשאז)רק"ם .(והפמר

משם,ה"םקחכללש"הראת"יבשי,נו'.םש"ראתרסה

טור.משכוסעל)ה"'וראבן"וראבגרשוםרבני

לעין2"וה"ד."םד"חהתרומית'ם.ג"'םקמט"םע"ושו הרמבשם.ב,ולנרץ

גרשוםרבנותששתבשם,ב,עאן" (א,מב)וסף''נמיק.מהיה"דב,עאן"ר,(משכיןבלא)

.לרק"מך"ש.שאימרסיה"די"ב,כיקביםענדה"ד שאלא)ו"מםדלעילוצרסיו

.(כדלקמן,נם'נליק'ח2" ל.יכדלע,שםומף''ינמוקן"ר.שםהתרומות'םוצרקיז
.ר"ממ לעשנתבארוצרסיח

המעותית-אחהמתםשמן,י"ממל' .בלבדהמשכוןעלהיא

.מטק"םקמה'.םך"שיראה.חק"םקע"נך"שתרטט .מ'עזהתלמדםפלפיל

ע"ישוטית.לב"יםצ"םשםת"ובשי,שםש"ראעתר .שם

ן.1ש1מור.לנ"1פה"פשםת.כש1,שםש.דאתרעא .שם

.שםא.רמ.ההלטאה'לפנהמשכןהבאתכ.משאתערב ק.פך.ש
". פשםש.הראת.ש1תרעו

רנאתליפן)ה.הרמבישם,ה" .1.ממן.יש1מ1ד.(המעת



רכגעיסקאוהלכותרביתהלכות
אוהמעותממנינאנסוויאמרהמרמזריכפורשלאחוששואם.לנכריתיליומלוהוחוור

."תילבעדיםאלאנאמןיהיהשלאעמויתנההמשכון
להנכרימעזתילהוליך,שלזחאתהה"ההליאהנסעתלהמרמ1רהמלזהשיאמר.1צרץ

מעותילילהביא[שלוחניתהיהפדייהבשעתוכןמביתוהמשכוןלוולהביאלהלוותו

ולאישראלשלבשליחותוהכלהמרמזרשיעשהכדי,משכונותייולהחזירמהנכרי
אלאכמותואדםשלשלוחואומריםאיןכיכלומתילןמועלתשאינההנכריבשליחות

:השולרותילןלישראלשליחשנעשהבישראלתיפ

ברביתלנכריהלוהשכברמיאבלנכרילצורךבתחלההלוהבמרמזרה,יכלמח
הנכרימןלושיקחברביתמישראל1המשכוןעלללותובאמשכוןעלממעותיו

מדיןהראשוןאתסומר'הבשישראלמהכלוםמועילאיןמשכונוממנולפדותכשיבא
ישראלבידהואשהמשכוןשאףלפילבדתיןהמשכוןעלאחריותווכלערבומדיןלוה
"לותיןשהלוההראשוןשלהואמהנכריוהלאהמהיוםעליוהעולההרביתכלהרי'הב

.הראשוןשלרביתהנכרימןגומל'הבונמצא
כללךמוכרהריניממנוכשלוה'להבהראשוןשיאמרמכירהבדרךאלאתקנהלוואין
אםואף]עמיתיילךולאעמךעמקליואין1המשכוןעללישישושעבודונכותכח

להראשוןלהניחו'הבישראליתחייבלאלעולםיסדנולאוהנכריהרבהשוההמשכון
:החיובתיניבדרךולאהאובמרצונוירצהכןאםאלאלותיקשיפדה

נקנהממלמליןשהואשהמשכוןההקנאהמדרכיבאחדלהיותצריכה11ימכירהממ בהמתין

,חובתיןשמרלוישאפילומשכוןבלאברביתנכריעלחובלוישואם." והלאהמהיוםהנכרימןהעולההרביתלוויקחמעותשילווהולישראללהקנותןדרךאין

.תירבעולםקניןבשוםנקנהאינונכרישלשחובלפי
מכלותפמרהולהנכריתמחולאתהלהראשוןהמלוה'הבישראליאמרתקנתוומה וכלתין

יכולשאנימהכלממךקונהאניאלוובמעותלךנותןשאניאלומעותבעד" 'האישראלממנונסתלקהריבקניןנקנהאינונכרישלשחובשאףהנכריתינןמןלהוציא

.'האשלרביתנומל'הבואיןתיןמחילהבתורת

.ד"מגל'כדלע,גמורהממרה'הולאשאזתרפג מ,שם.מרדכומרפד

בוק"מ"

,
קמט"םמשה.דרכריש'לפ.ט'קשורשק"'מריתרפה םא"ברמהובא,טזק"מ

,ה"' ח"מיקמת"מע"ישומור.(ממג'ע)רם"מק"ממתרפד

שיך,(הזבשטר)מאק"םשםשה'פר.(.אשרא) ם

מועלתשבשטיח)מצבמזמימ"הוא"רמוראה,מאק" ח"שטשמכית)פהק"ומאק"םשםשיך.(רה.מכ

אםשמסתפק)קמי'.םב"חכ"מהרשת"שי,(דאוריתא נבעלח"בשכמכירהמועלת

-

מיכר'כשנכר)ע"מלקמן,( .109וו.תתפבב"העו.(לישראל
יבתשובית,קפ"ממ"בזריעבאיר,'"רחשיבתתרפו ממשפטיםלמיהשיכותמצדית

תשובת.לא" צע'מ.בחשכותמרוטנבורגמהרם

ך"ש,מח"םשםית~ ,מבק"םשם

.ח"'םקמט'.םע"ושוסיר,שם'"רתשובתתרפת ,שםע'1ש1תיר.שםק"ממתרפט

.מבק"םך"ש,יבהוביתה"די"במרצ

.לב"משםש"הראשייתתרעד ,שםש"אתרעה

ע"ישטור.ב'"וםה"םשםת"יבשי .שם

.שםע"ישוטור.לב"וםלא"משםש"ראתרעו משםת"יבשו,שםש"ראתרעו

"ים,ן"הראב.בשםה" ,להמיקך"ש,לא

.נ"וע,א"מרמג"מה"אידלעיל~,ב,עאגמראוצרעת ,שםוגמראמבקנתתרעט

כ"משא,א"םקפה"ממ"חי מהנבללוותשויהןשראל.שה,ו"מםלעיל

-

אצי, צ

-

,הליהשלשלוחוהיאהמתםמןכי,כןלזמרך והאחר

.הכהמלחעלא.הות' .'גושלמשכינוה"רא"מכקמת"םח"בוצרפ

,מטי'.םמ"בזרועבאור,ת"רבשם'"רתשובתתרפא .מומתעיבות
,למים.משפט'לםיכית.השית~מי שםלנוע.כה'.םג"חא"הרשבת"שי,שלהרבץיבמרדכי

_גה"םש"רא_א"ויובא"המהבת"שו.שםי"כשכתתרפי .ח"מיקמטמיע"ושוטור



עיסקאוהלכותרביתהלכותרכד
שהואמתםערבולאקבלןערבאינואפילו'האעלהחובאחריותשוםיהאשלאובלבד
משוםמופריםמדבריאמורבלבדהקרןאחריות.ואפילמהנכרילגבותמהימצאכשלא
ואס.ישראלשלהוםכמוכר]למעלהתיןשנתבארכמו"להפמדתיןורתקלשכרקרוב
הלוהאפילותירתורהשלגמורהרבית11הרימהנכריהעולההרביתאחריותעליומקבל

לפרועעליומקבלשהישראלשכלמכירהבדרךלישראלומשכנוושרהמשכוןעללנכרי
שלבסוףואףהישראלעלמתרבה11רביתהריהנכרייפרענהלאאםמכיסוהרבית
מןלימלההשניישראלואמורהישראלעלנתרבהכשנתרבההריהנכריפורעה

:תךדזהנכרי

ישראלעלחובלושישנכריאבלברביתנכריעלחובלושישבישראל1הוכלע ברביתתין

רובלוולהקנותמישראלמעותללותובא,באשראיתיןביןבמשכוןבין" הרביתאתהנכריגומלאפילווהלאהמהיוםהראשוןמישראללוהעולההרביתעם1ה

בעניןשהואכל'י"תתורהשלגמורהרבית11הריתתןלהשגיונותנההראשוןמהישראל
"'י"יהלאהמהייםמהרביתנפטרהיההייםלהנכריחובופורעהראשוןישראלהיהשאם

להנכריולאמהנכריהחובשקנה'הבלהישראלמתרבהוהלאהשמהיוםהרביתשנמצאת

:להנכריתנכללבהנתחייבלאשהרי

אלאלוהקנהולאאםאבללהישראלהחובהקנהכשהנכריאמוריםדבריםבמהעא
'הבלישראלהנכרימכרולאעליוהו,שהלהראשוןישראלשלמשכון.לשממר

מישראללוהעולהברביתמתםאצלומשכנואלאבמשכוןלושישוהשעבודהנכות
,לנכרלהלית]ש"אימריםייש."ש"מיתר'הגהישראלליותיטלנהוהלאהמהיוםהראשון
רביתתננבלאהנכריאצלמשכנוואפילוהנכריאצלשמשכנוישראלשלמשכוןעלברבית

להנכריהראשוןהישראלאמרכןאםאלאהמשכוןתניפודהבעצמוהנכריואפלו

שמןוהגיע(מעכשיו)לךקנויהמשכוןיהיהפרעוןלומןאפרעךלאאםאצלוכשמשכנו
:לדבריהםיחושנפשובעל"להנכריתנהמשכוןונקנהפרעוולא

ברביתעליוללוותבאועכשיוהמשכוןעללישראלכברהלוהכשהנכרי1היכל:עב
תניברביתמישראלמעותעליושילוהלנכרימשכוןליחןאמוראבל.,תנעצמולצורך

יכתיבה"ד'"בבהכא.שא"םהדשןתרומתתרצא _הדשןבתרימת

.נומעדתרצב אלהפסדירחיקלשכרשבקראתרצג

רקמכרכאןן' אמירת.רבוכשקיצץ,שםל'כדלע,הליואח

_מהתירה "הםלפירושסיר.בזי"מוםקחכללש"הראת"שותרצד

', .מדק"משיך,ט"'םע"ושו

ו"ט.כ"מקמט'.םא"רמ.שה'.מש"ב'הרת"שיתרצה ק"מ

.ב' ה"מכמי'סימ"חייראה.(מאק"םך"ש)הותשמרתרצד

שיית.(אראל"עלמנכריח"שמרת.מכשמיעלת) מב"חך"מהרש

ל'דלע,'נכרעלח"כמטף'דעד)קמי" ,111זךתתפבב"העי.(ט"מם

_שם1"מתרצו _שםש"ריבתרחצ

_שם1"ו0א"רמ.שםש"ב-תרצט

_שםריביתש םב"פפריםש"אתשא

'סיג"חא"וכשבת"שי,'" .כ"כע"בשי'הארעה,בתיר'הבדעה,רכת

ה"דב,עאן"ר,(א,קבי)חמץמעירהלהעשרתשב ,שםע"בשו'הביעה,בטור'האדעה,ן"יהרמב

קינה'הנכרשאיןון'דכ,היאהאיסורטעם'שהרתשג שלמשכוסעלנתרבהזהרביתכ"אמשכון

.שראל' לחלקיאיפניםדעיתיש,רים'המתלרעתשריקאתשד

.(כהק"מך"ש,א.ק"מו"ט.י"נע"שיראה)בזה כדלע,לנכריהמשכיןנקנהבזהשדוקאתשה
"מח"אול' _נ"שב"נתכש

ש"ומה"דה"מכה"ב,מסק"םקנט"םישהתשד יאפ

,מזק"םך"ש.לק"םו"ט.לו' אמרכשלאחיטתשו

היה''פלונלזמןאפרעךלאם" לרעהאףלאמירבאובאן,מעכשוישלךרנלשיכין מעל.דלע'הא

.מט'עזם,ד,התלמפלפילוכה,א"



רכהעיסקאוהלכותרביתהלכות
גםאומריםמופריםשמדברילפי"ברביתתנהנכרימןהמעותוילוהיחדרהמשכוןובעל

בשבילברביתהנכריהלואתלהיותלהחמירכמותואדםשלשלוחושליחשנעשהבנכרי
שאיןמלנגשעלברכיתלנכרילהלותאיןלכן.כעצמותנןהישראללוהכאלוישראל
:'עליותשללוותלושנתנוישראלשלהואהמתםומןבורגיליםהנכרים

ומבקשאחרישראלבאכךואחררביתבלאאוברביתלנכרישהלוהישראלוכןעג
משוםלולהלוותםלנכרילזמרהראשוןלישראלאמורברביתמהנכריהמעותללות

.עצמולצורךלוההנכרישלוהשמתחלהפיעלאף"שליחותתניאיסור
אף]'ברביתתנלישראלהנכרישילוהבשבילבתחלההנכריאתהישראלהלוהאםאבל
נ'תורהתנשלגמורהרבית11הרילהישראלוהנכרילהנכריהרביתפורעשהישראלפיעל

עצמולצורךלוההנכריואיןהואילתנןכלוםמועלתנכריידיעללהלוותהערמתוואין

לישראלמעותיושילוהבריוחתנןןחלקלונותןאו,נכריתנןלוהשוכרכישראלה~והרי
ואפילון'הנכריתנעלאחריותןואיןישראלשלהןוהמעותהואילהתורהמןשאמורברבית
שיקבלעדכלוםאינוברשותושהםמן~כלמאונסיםהמעותאטריותהנכריעליוקבל
:"'לוהתנכלכדיןלישראלהואשיפרעםיאבדואםהחובותאחריותעליו

אחריותםשאיןפיעלאףברביתלישראלמעותיושלוהישראללוהשוכרונכריעך

מודיעאפילון'עיןתנמראיתמפניאמורכללהישראלעל
~

שהמעותולעדיםזה

אחריותםאיןאםמותרשאןא]לרבימתנמפורמםהדברכןאםאלא]נכריתנשלהן
:ז]למעלהתישנתבארכמובדיניהםערבתניכדיןבזמנםהחובותפרעוןלענין]]עלייתנ

~]שנאמרתנ,]בחנמתנלהלוותואמור.ך]הנכריתנמןרביתליקההתורהמןומצוהעה

בטנםלהלוותולא.נשךממנוליקחעשהמצות.1ח]תשוךתנכלומרתשיךלנכרי

כ"משא,ר'התת"רשריקא)בטןה"דב,עא'תוסתשח דלקם.'זרשח"ר

"
.('"דשלדעת)גה"סש"דא, מהר

'לםכות'השימידרוניותבחשיבות,מרוטנבורגמ" בץ2פט

ת"שו.(אמורשהלוה)א"ריםבשם,לנמים' חא"הרשב

-

ט"יםמשכיףבלא)ז"םע"שי,שכא"ם במשכו)

"
ך"ש_(אמירישראלשלשהיאהמלוהיודעשאם ש.,לנכריהמשמיןהקנההליהשמסתמאשאף)כאק"מ

ן"הרמבבשם(א"מע,מב)סף:''נעמוק.(הקנהשלאלחוש לנכרנ24כוןוראתשהקנהלימרמסתברשלא)

'). ח"ור,העמיריואםה"דשםי"כש,ב,עאגמראמשט

שם'שבתיםיריה,אדעתאידיה,מלפאבשלמא ,(לממקנאאףה"שכ)כמןה"ר

,'לנכרהמשכוןהקנהשממתמא'"הרלדעת)סירתשי ,(הדברמכוער)שםע"התו(הרבדמכוערמ"מ

אתשהקנהלומרממתברשלא)דלעילן"הרמבולרעת לנכררנלשימין
,שםם'התלמידפרופילוראה,'לגכראמור(' שםישזרעתיר,שםח"יר'"רשריש'לפ.שםגמראתשיא

רובהמכמתח"שכ)סיק"םך"ש,זק"םו"ט,ו"ם הפומק

_(ם' בישנעשיתכל)רמג"מנ"הא"הרשבת"שותשיב

"מע"שי.שה"משםהיבישת"שו,(אמורהערמה ק"םך"ש,(אמיר)ה"סקמט

.(בהערמהשעשה)' ו"ט.ע4ק"םך"ש.כאק"םמשה'ררכ,שםש"ב'רתשיג

.ל1ךזהתלמידםפלפוליראה,לבק"ם

נו'ארפורמהשבדרךתר'השכל)ח"ממל'כדלעתשיר .(התורהמןכלוםמושל

.ג"מכשםע"ושימור,ה"הה"פתימפתאתשטו _שםא"רמתשטו

.שם.ע"ישוטור.שםש"ריב,שםתימפתאתשיו םץ'חהתרומית'םתשיח

ק"םז"ת,מעיתיה"ד'"ב.ב" ,מחק"םך"ש.לנק"ימלא

,ג-ב"מבקמט"מע"ושימיי,ח"הה"פתוספתאתשיט בתשב

.עאק"םך"ש,אמוראבה"ד." .ג"מכא"רמ,אניה"דב,מאן"רוצשכא

_שםע"ושומיס.שםתוספתאתשכב מז"חהתרומות'םתשגג

.לגק"םו"ט,מטק"םך"ש.א" .מרמעיףמשכד

ע"מם"להרמםרומצות'ם,כאבגדבריםמפרתשנה פם"רמב.קצה

הובא)ן"הרבשםשםמ"כ.א"הה" ה"רקנטיוה"ב,(נראה'עלה"דב,עמקיבצתטה.בש

,(ב,רמו)שבכתבלתירהמה-הקה"של,שב.מאניז"ועד "רםהגדולהבנמת

'ע1"'חש"לקויראה.ט"בהגהקנת' ז"ועד.182ורחליוית'התיועדימנחםתירת,לך.יא115

,ב"מהלייאה'הלכדלקמן,ושישלענין לאיק)ך.תשרדיהב,ע'תוםתשנד
בגמראקמאמתא' _(שם

.כא,בגדבריםתשבז אתשבח

-

שלדעת)שםן"ר,שםבגמראקמאומתא ,שםח"ב.(לממקנאאףה"ב,דלעילם"הרמב



עיסקאוהלכותרביתהלכותרכו
המכירותנןנכריהואכןאםאלאחנםמתנתלהםתתןלאתחנםלא.שנאמרתננןכמו
עבודהבהלכותש"כמ

~
:"ועובדיהתנןרה

נרניהתשיילהל11ת1שמוהררנטהלעמןשיו".כנכרנ1.דשלנ"הכללמןשיצאמומרעז

מופקרשגופווכיון,תנןלמיתהאותוומורידין"תנןהואמיןרה~עבודהשעובדשכיון
תחבולהבאיוולעצמולימלוהדיןוהואלאבדותנןןומותרממונושכןכללאבדוומותר שאפשרתנן

ויש.הנכרימתנתביןשנממעכיוןשבתניןרע~ממנויצאשמאלרושואין" אומרימתנת
ואיןמיןתנתןאינורה~לעבודהכומרכגוןרה~בעבודהאדוקשאינושכל" להשמטאפשראםלדבריהםלשש1מ1ב.מופקראינושממ1נ1הדיןוהואגופומורידין

:להלוותותנתנשלאממנו

לאומשום'כועורולפנימשוםהכלתניתלדבריאמורברביתממנוללותאבלעז
אריםנחשביםאנו,אצלינותנתאחנחשבאינושהמומרשאף"לאחיךתיתתשיך
לווהנותן"הואתנתישראלשחמאפיעלשאףנשךממנוליקהשלאומונהר"אצלותנ

מוזהרשהמלוהכללישוךלמלוהלגרוםשלאללוהאזהרהשהיאתשיךבבלעוברנשך

:תנתן.עלי

אוישראלתנןבקרבלהכעיסעבירותעובראלאהנכריםביןנממעשלאמיןיישראלעח

להלוותואמורהמורידיןמןשהואפיעלאף"~מישראלתנובנבואהבתורהשכופר

רביתן'לענ)שם'תים.א,כז"ע,ב,זם'דברתשבט מור,(לנכרי

ח"אולעלוראה.א"'םקנא"מע"ושי .א,לטא"דהלכית.חקר,ד"םקפט'.ם

.רבה"דשםז"ע'תוס,ה"הנ"פז"עתימפתאתשל
.שםע"ושימיל,הודה' .ליריניהגיעולאר"בשועאלוהלכותתשלא

ב,כיז"ע'תום.(הכללמןשיצא)נבמיש"ראוצשלב שמממע).אנדעה

,עאמ"בדממן.(מ".דעכמן' שלריב)כשיימדה"דקנט"םח"ב,רביתן.בעניעידה"דב

.ח"מעלקמןראה.(%הבמןמצאריקאהיההפימקים לעגםראהתשלג

גםע'ל'תפלענין)א"מלט"מה"איל' ,(עירוביןן.לענ)ג"משפה'סי,(הכללמןצא'כשלא

.(שחימהלענין)שםא"יבקיה"סב"םויד' ב"מנט,"םע"ושיסיר.שםש"וראן"ירמב'תיםתשלך

.(מומר) תשלה

בכמה)'"הר"פריצחהלם"רמב,ב,בוז"ע דפום

,ב"מקנח"מד"עע"שי.(ם'האפיקירם:ם' לט'סיה"אילעילמבוארוייכדעה,ה"םתכהמימ"יבהו

,בק"סא"קי עבריתאתשלו

-

.שםע"ושיטיר.שםם"רמב,שם קק"בתשלו

ן"רמב.(שם'האר"למ,ממירן.לענ)א,מ' ב,עאן"ר.('האבטעם,במימדרביתלענין)שם

'מררכ.ת"רמשם,(א"מע,מב)וסף''ונמיק,ונשאלה"ד "רבשם,שלהרבץ

שאעי,טמףטעם)ץ'מעלקמןוראה,' הטעמים'ג.(להחיותימצפיןן'בדשתליי)פ"ים(אחנחשב

מתכ

-

.גק"סא"קיונפשטף'נזקהללקמןם מתשלח

-

מ"חוא"רמ.(במסוראפילו)קצררכץק"ביכי מ

.ג"משפח" ממוןלאבדאמירזהשימטעם','הבר"למ)שםק"בתשלט

,ג"מישפחמימ"בחינצמקיכן.(ממור ומן"רמבתשע

-

.שםיסף''ונתמוקן"יריכי

שהמינין,ן'ד.מורלענין)ן'מנה"דשםז"ערשייתשנא הנומרהן

בשם,שםסף.''מיק.נ.ן"ורן"רמב,('נון' ה"ראמ.(להליותןשאמיררביתלענין)בשמו'"רש'ד'תלמ

,ב"מקנט'.םא"רמ.(ו"בעבארוקרקלהתיר)קנאי"מימא"ח ל.דלע)שכתבומפרשפת.שרלעניןכמגתשכב
'.םח"אי מתן'שחאימירן.ולענאג"מכשלד"יםד"םלס

.(בק"סא"קילס"םח"ו"דללל)בהנאה .שםא"רמדצשמג

ע'תוסתשדם

-

,שםימף''ונמיקן"ורימידכיש"רא,שס תיר
,שםע"ושי .גק"סץ'וטשיך,שםש"רא,שם'תוםתשפה

ר'להת,שםעמף'מיק'ובנן"ברמב'הסטעםשהואתשפד

ונפשגיף'נזק'הללקמןמיבא)ברביתלהליותי שיית.ט"מלופגךוןמציאה'הללקמןיראה,(גק"םא"קו

,ב,לחא"חהלכוץחקרי,אאותשכב',םז"אהעצ"צ ,לן)זם.התלמופלפיל

,הק"םסיףקנט"םחייםויווץ" .נט'סי.בשםקנה,הק"םב"מזהבדתי.רפ

.ב"המתיפיהלמלךמשנהראהתשפו מנהדרתשפח

ל'יכדלע.שםז"יטטור.שםש"רא,א,מדן' .ג"ושד"םקפה'.מח"או

ממבין.עיברהמלוהן.שאלמומרכשמלוה.כ"נץ2אתשמט ונימוק

.א"רע,ע'תוסגםוראה,שםו"ט.שםעמף' קנהמיי'"בוראה,מיןהיאאםפלוגתא)שםגמראתשג

,ל"קאיך'ג'פלם"ורמבשהטור,אבל.ש"ימה"ר ילב
'"הונפשטף'נזקהללקמן,(ן.המורומןהיאהדעות' המוומןמהשהיא)

-
קנט"מחיםשימחיראה,(כרדן ,באיתחק"ם

היין'יהאפקורום:ב,זהריףרמת.לנ)שםבריתאתשיא מורוין

שהם)'"הר"פרוצחהלם"רמב,('כי 'נןק'הללקמןוכיה.ב"מקנחמיע"הלנמיר,('כיהכיפרין

,י"מינפשגיף



רכזעיסקאוהלכותרביתהלכות
ממנויצאשמאמופקראינוממונומופקרשגופופיעלשאףהכלתנילדברי]~ברביתתנ

התורהלכלומומר"~בפרהמיאתנשבתותלמחלללזמרצריךואין.י~ויירשנותנמזבזרע
מעבודההרןכולה

~
:"כללתנהמורידיןמןשאינו"רהתנ

להלוותוומותר"תשיכמוהנכריהבןהריהנכריתמןבןלושישזרהלעבודהימימהעכו
מןוללוותלהלוותשמותרכמוהמורידיןתנןמןשאינופיעלאףממנותכןוללוות

."תנןהנכרים
לדבריתנילהלוותואפילואמור]תנןכמוהמומרשהבןהנכרימןבןלהשישמומרתאבל

רבונושיודעלמומרדומהואינו"הנכרימתנןביןשנשבהכתינוקשהואלפיהכלתנה

שאחרפיעלואףידעלאזהאבלהראשונהלמבראמיןזהוהרי,בזתנילמרודומחכוין
ביןונתגדלהואיל"כאנומתנןהואהריודתמתנןןהיהודיםוראהיהודישהואשמעכך

.הכללדבריהמורידיןמןואינודתםעלהנכרים
שכופריםשאף"הכלתנעלדבריבמביתתנילהלוותםאפילואמורן"מתנ"הקראיוכן

מדעתםכופריםשאינםלפימורידיןלעניןאפיקורםדיןלהםאין]פהתנלשבעלבתורה
ביניהםשנשבהישראלכתינוקהםוהרידתםעלאותםוגדלואותםהדיחואבותיהםאלא

:הואתנלנשאנוםמעותםעלוגדליהו

ומותרגמוריםכנכריםוהםביותרמעשיהםקלקלועכשיום"שהקראיתנאאומריםויש)מן

ואיפור,תנילהחיותםואמורהתורהבכלכופריםכאלושהםלפי"תניברביתלהלוותם

.דק"מך"ש.משומרה"דקנס"םח"במשנב האלדעהגםתשגג

דעה)פ"מלקמןוראה,מעיודלעל' שתלו,נוספת

שםושיךח"ב.(יתו'להחן'מציון'בד' .(בזהגםם'ר'המתפימקיםש.ש)

,ג"מישפח"ממ"חי,(ממירלענין)א,ט'קק"בתשנד פק'הללקמן

.מיד1,ממ' לט"מה"איכרלעל,התירהלכלכמומרשדינותשגה

'הללקמן.יק"סשםא"יקוה"סב"םויד',א"מ .(אבדתור'להחזשאמור)ט"מלין-ופקמפיאה

'הלכרלקמן,ן'מעלן'ואן'ד'מויאבין'לתלו'שאפתשגו טק

.נ"יש'"םינפשטף' גק"משםך"רה2רוש'לפ,רנא'"רםע"ישוסירתשם

חלבאין,אבון'לתלאיגסם'להכע.נ'אשאם)

ינפשגיף'נזק'הללקמןיראה,(בדבראימיריאיןלהחיותי ,בפרהסיאשבהמחלל.התירהלבלמומראתמנהשלא)'"מ

שאמור)ט"הלופקדוןמציאההל.(ן'מעלן.יאלענידמירירין לע,(אבדתולהחויר

התורהלכלשמומר)א"מלט"מח"אול' רומצותלמגעתמומרן.ילענ.(דבריולכל.ננכרנג.דאבין'לת

שמחזי)ט"מליפקריןמציאההללקמןראהאבין'לת

-

ן ,(אבדתו

-ברירשזה)גק"מא"וקיח"מינפשגיף'הקהי ,פ"מדלקמןהםלדעהל"צ.כ"וע,ברביתלהלייתושאמיר

.(יתו'עלהחממוןא.להוצוהיגמםורעךאחדשנקרא פב"אמוהלם"רמב,אבגבמות.משנח

א"רמ.ז"הב"' ,ב"מטזמיז"אהע

כהגהדרכי.אמאמףמשם,לטרמזבמות.מרדכימשנט .זק"םשיך,בק"םקנט'סי

נבבכלכמיתשם

-

.שםז"עיתא.בבר,ז"עעובד שאאף,ה"מעכדלעילהשמא

כרלקמןרה-המומןנו'

.ט"'םד"מז"אהע,שםבמות.תשסב מרדכתשש

_ג"בא",רכ_שםמשה'דרכ.שם' רלקמן'הגלדעה.כ"משא)מעיוולעילהרעית'לכתשמד

_(פ"ב .שםא"רמ_שםמשהדרכיתשסה

_שםמשהדדכיתשסו ונימיקן"ברמבכתבוהשממיעםתשסן

שםוסף'' .דרכ.בזהכייתיהיקיללא,ן.מעלן.יאשמורוין
.שםמשה רמבתשכיח

מסהלם"

-

.(קראיםלעמן).ג"הנ"פם משלמיאויהלעילראהמשסט

"מ,ר"'םשלא"מ.ב" .ג"ים.א"םשפה"ם.(צרוקים)ב"םקצב

.ג"מע"שי,שםהממביםלרעתמע.הםסיף'"בתשע דלקמן'הגלדעהכ"משא)מעיוולעילהרעות'לבתשעא

.(פ"ב המירידמןשהםמשעב

ם"ברמבכמבוארה.מעלולאן' ,(זהיכלה"ר)חק"םא"קיבמיל.לע,ב-היאשם

ג"משפה"מח"אול'לעה"וכ,שםם"רמבתשעג .נ"ישמג.צריק)

לטורל"הרש'ביאורבשם,בק"םקנט'.מדרישהתשער (

"יו'אשכנזבצלאלרבנושיית,(בצרוקיםלחתי חק"ם)יק"םשיך,(מעשיהםקלקליעכשינשהקראים)ג

המיקחים2מח".יראה,(ת.ברבלהלוותםמיתרכ"שא) .אאית

.ם'וציונמ"מראה,מהםללייתן.ילענתשעה מא"חט"במח,בנפשתשמיאלרבתתשובתתשער

.לח" לדם'לשמיתר)ב"םשל"מח"אול'לעגםיראה

,(בשכררק



עיסקאוהלכותרביתהלכותרכת
אחיךוחיותרביתנשךמאתותקחאל"שנאמרתנללהחיותותנטשמצוויןבמיתלוירבית
מותרתנאזרהלעבודהבןלגדלשלאלהחיותושאמורהמומרתלבןהדיןוהוא.עמך להלוותותנן

מבראלש
~

מןשאינושעלאף"ותנן
שהריהמורידיי

אינסכןגסהנכריס

:[(](המחמירתנננאחרהלךתורהבשלהלכהולענין)]המורידיןתנןמן

4יש.גקן(יקא

.ב.םשלמ.בש.רא.(משון.לענ).אנה.רב,כ11.י'ת01משעז מז"וםפיר,נבמיפיה

.ת"רתשובתמשם,שםעמף'ונשוקן"רמבוצשפזודעה.גק"מקנט" .חק"משיך.בק"םסוףמשה.דרכוצשפא.גק"מא"קיינמשטף'טקהללקמןהיבאה

.קנח'"רםע"ושוטור,א"מע,כיז"עתא.בריוצשפב,לי,כהכקראלצשעח משנהראהתשעט
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