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א "שני� אוחזי� בטלית", פרט המצבי� השוני�, הדי� בכל מקרה והטע�!

שבועה זו (חולקי� בשווה לאחר שישבעו כל אחד שאי� לו בה פחות מחציה  �) זכיתי במציאה או קניתי מאחר(' כולה שלי'שניה� טועני�  .א
).'שלי היא'היא תקנת חכמי� שלא יהא כל אחד הול  ותוק� טליתו של חברו ואומר 

, נוטל שלשה רבעי� לאחר שישבע שאי� לו בה פחות משלשה חלקי�' כולה שלי'הטוע� ', חציה שלי'והשני טוע� ' כולה שלי'אחד טוע�  .ב
ה� חולקי� ביניה� , מודה על החצי שאינו שלו' חציה שלי'כיו� שהטוע� . (נוטל רבע לאחר שישבע שאי� לו בה פחות מרבע' חציה שלי'והטוע� 

).חצי �בשבועה רק את החלק השנוי במחלוקת 

2

ב מהו חידוש המשנה במקרה של שני� שמצאו בהמה, הטועני� כל אחד שזכה בכולה?

חולקי� בשווה לאחר שישבעו כל אחד שאי� לו בה פחות ', כולה שלי'ושניה� טועני� , ג בהמה או שאחד רוכב ואחד מנהיג"שני� הרוכבי� ע
).שקונה בקני� משיכה(קונה כמנהיג ) שלא זזה מכוחו' אפי(משנתינו באה לחדש שבמציאת בהמה ג� רוכב . מחציה

3

ב באר: "בזמ� שה� מודי� או שיש לה� עדי� חולקי� בלא שבועה"!

.שניה� זכו בשווה וחולקי� בלא שבועה, כששניה� מודי� או שיש עדי� שהגביהו אותה יחד, שני� האוחזי� בטלית מציאה

4

ג האומר לחברו 'זכה לי במציאה זו' או 'ת� לי מציאה זו' והגביהה, מי זכה במציאה? פרט!

:ג בהמה וראה מציאה ואמר לחברו"רכב ע
�).כ אומר שבשעת ההגבהה התכוו� לזכות בה בעצמו"אא(שהמגביה מציאה לחברו קנה חברו , זכה הראשו� �והגביהה חברו בשבילו  'זכה לי' 
�כיו� שהראשו� לא התכוו� לקנותה , השני זכה �) הודה שהגביהה מתחילה עבור חברו' אפי(' אני זכיתי בה'והגביהה חברו ואמר  'תנה לי' 

.אלא אחר שתגיע לידו
.לא אמר כלו� כיו� שהראשו� קנאה במשיכה מידו', אני זכיתי בה תחילה'התחרט המגביה ורוצה לזכות בה אחר שנתנה לראשו� ואומר 

5

ד נפל על מציאה ובא אחר ותפשה, מה הדי� ומדוע?

.כיו� שנפילתו של הראשו� על המציאה אינה קני� כדי שיזכה בה, האחרו� זכה �ראה מציאה ונפל עליה כדי לזכות בה ובא אחר ותפשה 

6

ד באיזה מקרה חצרו של אד� קונה לו מציאה הנמצאת בתוכה, ומתי לא? הבא דוגמאות!

�כיו� , זכה �' זכתה לי שדי'ואמר , הנמצאי� בתו  שדהו) שאינ� יכולי� לעו�(או גוזלות שלא פרחו ) שאינו יכול לברוח(מציאה או צבי שבור  
.שמציאות אלו משתמרות בתו  שדהו וחצרו של אד� קונה לו

�.כיו� שה� יכולי� לברוח ואי� קני� חצר מועיל אלא בחצר המשתמרת, לא זכה �צבי בריא או גוזלות פורחי�  
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ה מציאת בני ביתו ועבדיו למי? נמק!

�תקנת חכמי� שלא  �אשתו ובניו : מציאותיה� שלו �עבדו הכנעני , )גדולי� הסמוכי� על שולחנו והוא מפרנס�' אפי(בניו הקטני� , אשתו 
.מה שקנה עבד קנה רבו �עבדו , תהא איבה ביניה�

�עבדו , )קטני� א� אינ� סמוכי� על שולחנו' אפי(בניו הגדולי� , )פ שלא נת� כתובתה או כגו� שהיא ספק מגורשת"אע(אשתו לאחר שגרשה  
.מציאותיה� שלה� �העברי 

8

ו-ח מצא שטרות, מה דינו? פרט הדי� במיני השטרות השוני�!

:מצא שטר חוב. א
זכאי בעל החוב לגבות את חובו מלקוחות שקנו קרקעות מיד החייב לאחר , שא� אי� לחייב לשל�(א� כתוב בו אחריות נכסי�  :מ"ר

שמא הלוה פרע את החוב ועושה קנוניא ע� המלוה שיגבה חובו שוב ) מודה הלוה שלא פרעו' אפי(לא יחזיר את השטר למלוה  �) ההלואה
יחזירו למלוה שבי�  �לא כתוב בו אחריות נכסי� ). אלא ישאר בידו, ש שלא יחזיר ללוה שמא לא פרעו עדיי�"וכ(מהלקוחות ויחלקו ביניה� 

.כה וכה אי� הוא יכול לגבות בו מלקוחות
אחריות טעות 'כיו� ש, שא� בשטר שלא כתוב בו אחריות נכסי� גובה את חובו מלקוחות, )לא ללוה ולא למלוה(בכל מקרה לא יחזיר  :חכמי�
.)והסופר הוא שטעה שלא כתב, לא כתבו אחריות בשטר אנו אומרי� שדינו כאילו כתוב בו' שאפי(' סופר

לא  �) שטר המעיד ללוה שפרע את חובו(שובר , שטר מתנה, )גוסס ההול  למות �צואת שכיב מרע (דייתיקי , שחרור עבד, מצא גט אשה. ב
ולבסו� נמל  עליה� שלא ) המלוה, נות� המתנה, השכיב מרע, אדו�, בעל(שמא כתב� המתחייב , )ש לשני"וכ(יחזיר� למי שנכתבו בשבילו 

.יחזיר� לזוכה) הלוה, מקבל המתנה, עבד, אשה(א� המתחייב מודה שכבר נתנ� לזוכה . ליתנ� ואבדו מידו
שטר , )שטר המאשר לאשה למכור מנכסי בעלה למזונותיה(פסיקת מזונות , )ד כתבו שָ&מ$ קרקע למלוה בחובו"שב(מצא שטר שומא  .ג

המעיד ששני בעלי די� בחרו (שטר בירורי� , )המעיד לקטנה הנשואה נשואי� דרבנ� שמיאנה בבעלה(שטר מיאו� , )המעיד ליבמה שחלצה(חליצה 
כי אי� חשש לפרעו� בשטרות אלו או , פ השטר"יחזיר לזוכה ע �) ב"אדרכתא וכיו( מעשה בית די�ושאר ) לה� דייני� מסויימי� לדו� ביניה�

.כ נמלכו מליתנ�"שכתבו� ואח

9

ח מה נחשב כסימ� בשטרות להשבת אבדה?

�שטרות קשורי� זה ' ג(או אגודה ) שטרות כרוכי� זה בזה(או מצא תכרי  , ויש בה� סימ�) תיק(מצא כמה שטרי חוב בחפיסה או בדלוסקמא  
.פ סימני�"יחזיר ע �ויש סימ� בכריכה או בקשר ) בזה

�דוקא א� כתב יד� (יחזיר למלוה  �ֵ&� המלוה זהה בה� , )דוקא א� ה� מקויימי�(יחזיר ללוה  �שטרות שֵ&� הלוה זהה בה� ' ג :ג"רשב 
).אינ� של סופר אחד
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ח שומר המוצא שטר ברשותו ואינו יודע מי הפקידו בידו, כיצד עליו לנהוג?

אלא יהא מונח עד , לא יחזירו לא למלוה ולא ללוה �) מי הפקידו בידו ואולי נפרע חלקית(שומר שמצא שטר בי� שטרותיו ואינו יודע מה טיבו 
.שיבא אליהו

11

ח המוצא שובר שכתוב בו 'אחד משטרותי פרוע' מה די� כל שטרותיו? 12
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�, יעשה מה שכתוב בו �וכגו� שיש עמו שטר אחד של� בי� שטרות אחרי� קרועי� , שכתוב בו שאחד משטרותיו פרוע) שובר(מצא סמפו�  
.וחזקת השטר השל� שהוא פרוע

ב ב ב ב - - - - אלו מציאותאלו מציאותאלו מציאותאלו מציאות משנהפרקפרקפרקפרק

אבבא מה� דוגמאות המשנה למציאות שהמוצא� זוכה בה�, ומדוע?

:אלו מציאות שלו
) עומרי� קטני� של תבואה(כריכות , פירות או מעות מפוזרי�: כגו�, נתייאשושאבדו מה� ו ידעודברי� שאי� בה� סימ� וחזקת� שהבעלי� 

גיזי צמר הבאות ממקו� , מחרוזות דגי� וחתיכות בשר, )העשויי� בתבנית אחת(ככרות לח� של נחתו� , )תאני� דרוסות(עגולי דבילה , ר"ברה
).חבילות צמר צבועות בארגמ�(לשונות של ארגמ� , פשת�) חבילות חוטי(אניצי , גזיזת�

.חייב להכריז �ככר לח� ובתוכו מעות , כגו� עגול של דבלה ובתוכו חרס, ל שינוי"א� יש בנ � יהודה' ר
).ח"א� לת(אי� חייב להכריז  �) כלי� חדשי� שאי� לבעלי� בה� טביעת עי�(כלי אנפוריא  � א"רשב
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ב מה� דוגמאות המשנה למציאות שהמוצא� חייב להכריז, ומדוע?

:אלו חייב להכריז
מניינ� או מקומ� (צבורי פירות או מעות , מעות בכיס, פירות בכלי, כלי�: כגו�, דברי� שיש בה� סימ� וחזקת� שלא נתייאשו מה� הבעלי�

, )מסומני�(גיזי צמר הלקוחות מבית אומ� , )יש לה� תבנית יחודית(ככרות לח� של אד� פרטי , י"כריכות ברה, ג זה"מטבעות זה ע' ג, )סימ�
.כדי יי� או שמ�
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ג באר את הכלל "כל ספק הינוח - הרי זה לא יגע בו", והבא דוגמא!

.יש שזוכה בה ויש שחייב להכריז, מציאה שניכר שנפלה ואבדה לבעליה
שא� אי� בה סימ� הרי שהוא גור� לבעליה : אסור לנגוע בה בכל מקרה, א� יש ספק שהניחה' אבל א� ניכר שבעליה הניחה ש� מדעת או אפי

הוא מטריח את הבעלי� לחינ� לחזר , וא� יש סימ�; לאבד את ממונ� שהיה בדעתו לחזור ולקחתה ועכשיו הוא לא יוכל למצוא אותה
.אחריה
.שמא הניחו� בעליה� ש� ויחזרו ליטל�, לא יגע בה� �מצא אחר גדר או בשבילי� שבשדות גוזלות מקושרי�  :דוגמא
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ג מצא אבדה באשפה, מה הדי�?

:מצא כלי באשפה
.שזו אבדה מדעת והבעלי� השליכו הכלי מרצונ�, יכול לזכות בו � עומדת לפינוי

.שמא הניחוה הבעלי� ועכשיו שיפנו את האשפה יפנו הכלי עמה, חייב להכריז � לא עומדת לפינוי ונמלכו עליה לפינוי
:לא עומדת לפינוי

.שכנראה הניחוהו בעליו ש� בכוונה להסתירו, לא יגע בו �מכוסה כולו   
).א� יש סימ�(חייב להכריז  �) ואינו משתמר(מגולה   
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ג מצא אבדה בגל אבני� או בקיר של בית, מה הדי�?

שאפשר שהוא , הרי אלו שלו �) שאי� ידוע מי בנאו( יש�בגל אבני� או בכותל ) ב"שניכר שהוא ש� זמ� רב והעלה חלודה וכיו(מצא מטמו�  .א
).שישבו באותו מקו� גויי�(ש� מלפני שני� רבות 

שכנראה אחד מבני רשות הרבי� הניחו ש� ושכח ליטלו (שלו  �מחציו ולחו( ): שידוע שאבותיו של בעל הכותל בנו אותו( חדשמצא בכותל  .ב
).שכנראה הוא או אבותיו הניחוהו ש�(של בעל הכותל  �מחציו ולפני� , )ונתייאש

חייב להחזיר לו  �דייר אחרו� ישראל , הרי אלו של המוצא �דייר אחרו� גוי : מושכר לאחרי�שהיה ) בבית עצמו' או אפי(מצאו בכותל בית  .ג
).או להכריז א� דרו כמה ישראלי� יחד(

17

ד מצא מציאה בחנות או בסמו! לשולחני, מה דינו?

כיו� שכנראה נפלה מיד אחד , הרי היא שלו �) או בסמו  לשולחני(בחנות ) יש בה סימ�' אפי �' תוס, שאי� בה סימ� �י "רש(מצא מציאה 
שכנראה , יחזיר לחנוני �) או לשולחני(לחנוני ) שולח� המבדיל בי� החנוני ללקוחות(אבל א� נמצאת בי� התיבה . הלקוחות ונתייאש ממנה

.נפלה ממנו
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ד קנה או קיבל פירות מחברו ומצא ביניה� מעות, מה הדי� ומדוע?

.הרי אלו שלו �פירות ומצא בה� מעות ) התגר(קנה או ששלח לו חברו 
.חיב להכריז �) שיש סימ� בקשר(היו המעות צרורי� 

.יחזיר המעות לחברו שודאי נפלו מידו בשעה שליקט הפירות �) לא שקנא� מאחרי� כתגר(שלח לו חברו פירות שליקט בשדה שלו 
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ה מה למדי� מהפסוק: "...ְוֵכ� ַ,ֲעֶ+ה ְלִ+ְמָלת- ְוֵכ� ַ,ֲעֶ+ה ְלָכל ֲאֵבַדת %ִחי!ָ ..."?

) 1: (ונכתבה כדי ללמד שמצות השבת אבדה נוהגת רק בדבר ש', 0ָל ֲאֵבַדת -ִחי ָ 'כיו� שהיא בכלל , הכתובה בפסוק מיותרת' ִ,ְמָלה'הדוגמא 
).הרי אלו שלו �שא� א� יש לו סימני� אבל ידוע שנתייאשו הבעלי� (ויש לו תובעי� ) 2(יש בו סימני� 
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ו המוצא אבדה, עד מתי חייב להכריז?

).במקו� מציאת האבדה(עד כדי שידעו בו שכניו  � מ"ר
.ויאמר המאבד את סימניה ויטול' ימי� ויכריז המוצא עוד יו� א' ימי� ויחזור ג' כדי שיל  לביתו ג, ימי�' ז+ רגלי� ' ג � יהודה' ר
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ז המוצא אבדה כיצד מכריז?

אבל א� אמר סימני� סתמיי� . של האבדה סימני� מובהקי�והטוע� שהוא המאבד צרי  לומר , )'גלימה'כגו� (המוצא מכריז מה הוא מצא 
.אי� מחזירי� לו �) שכל אד� יכול לשער מדעתו(

עד שתדרוש את אחי  ' ַעד 4ְרֹ& -ִחיָ  אֹת2'שנאמר , שהיא שלו עדי�פ שאמר סימני� מובהקי� לא יחזיר לו עד שיביא "אע, רמאיהחשוד כ
.א� רמאי הוא
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ז-ח המוצא אבדה כיצד עליו לטפל בה? וכשצרי! למוכרה, הא� מותר לו להשתמש בדמיה?

�).מבואר עד מתי חייב לטרוח בבעלי חיי� שוני�' בגמ(יעשה ויאכל  �) יש לו הכנסות והוצאות( דבר שעושה ואוכל
.'ַוֲהֵ&בֹת2 ל2'שנאמר , כדי שלא תכלה הקר�, )קוד� ימי ההכרזה' אפי(ימכר  �דבר שאינו עושה אבל אוכל  
�ולא יקרא אחר עמו ) שלא יתבלה(אבל לא ילמוד בה� דבר חדש , )שלא יתעפשו, מתחילה לסו�(יו� או גולל� ' קורא בה� אחת לל � ספרי�
).שלא ימשכו שניה� ויקרעוהו(
�).לקשט ביתו(אבל לא לכבודו ) לאוורור(יו� ושוטחה לצרכה ' אחת לל) מאבק(מנערה  � כסות
�).'י האש וכד"לא ע(אבל לא ל&ֹחק� ) מוציא� מהקרקע שלא יתעפשו(משתמש בה� לצרכ�  � כלי כס� ונחושת
�).שאינ� מעלי� חלודה ונשברי� בקלות(לא יגע בה�  � כלי זהב זכוכית

:)כשעליו למוכרה( שימוש בדמי האבדה
).לא השתמש' אפי(לפיכ  חייב באחריות� , מותר � טרפו�' ר
).אבל חייב בגנבה ואבדה כדי� שומר שכר, באונסי�(לפיכ  אי� חייב באחריות� , אסור � ע"ר

23

ח מצא אבדה שאי� מכבודו לטפל בה, מה דינו? 24
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.פעמי� שאתה מתעל�' ְוִהְתַע6ְַמ5ָ 'שנאמר , פטור מהשבתה) סל גדול�כגו� שק או קופה(ר "גנאי הוא לו ליטלו ברה, כל שאילו היה הדבר שלו

ט-י הרואה בהמה תועה בדר!, כיצד יידע א� אבדה לבעליה או לא?

.אי� זו אבדה �חמור או פרה רועי� בדר  
.הרי זו אבדה �פרה רצה בי� הכרמי� , חמור וכליו הפוכי�
.אי� חייב בהשבתה �) פ שאינה משתמרת"אע(מצא פרה ברפת 

.חייב להשיבה �) וניכר שהיא תועה(מצאה ברשות הרבי� 

25

ט עד היכ� מצות השבת אבדה?

.'ָהֵ&ב 5ְִ&יֵב�'שנאמר , פעמי�) מאה' אפי(' וה' ד' חייב להשיב אבדה אפי
אומדי� כמה אד� (אבל לא בשיעור כל שכר בטלתו אלא כפועל בטל , זכאי לפיצוי מבעל האבדה, א� בעקבות השבת האבדה בטל ממלאכתו

).רוצה להבטל ממלאכתו הקשה ולעסוק בהשבת אבדה זו
אנשי� יכול להמנע ' וא� אי� ש� ג, זכאי לקבלו �אנשי� שאינו רוצה להשיב א� לא יקבל פיצוי מלא על אובד� שכרו ' א� התנה בפני ג

.קוד� לשל חברו) שכרו(מהשבת האבדה כי שלו 

26

י מה� דוגמאות המשנה לאב המצוה את בנו לעבור עבירה? כיצד עליו לנהוג במצבי� אלו ומדוע?

כיו� שהוא , לא ישמע לו �היטמא והשב האבדה או אב האומר לבנו אל תחזיר אבדה ) הכה�(אבדה הנמצאת בבית הקברות ואמר אב לבנו 
.'ואביו מצווי� לשמוע בקול ה

27

י מה� גדרי מצות פריקה וטעינה?

).טעינה(' ָהֵק� 5ִָקי�'ו) פריקה(' ָעזֹב 5ֲַעזֹב'שנאמר , פעמי�) מאה' ואפי(' וה' ד' חייב לפרוק משא מעל בהמת חברו אפי
.כ הוא זק� או חולה"אא', ִע27'פטור שנאמר  �נמנע בעל הבהמה מלעזור לו 

.משאוי שיכול לעמוד בו' 5ַַחת ַמ8ָא2'שנאמר , היתה טעונה יותר מדי פטור � יוסי הגלילי' ר
:נטילת שכר

.אבל על טעינה מותר ליטול שכר) משו� צער בעלי חיי�(מצוה מ� התורה לפרוק בחנ�  � ק"ת
.א� לטעו� מצוה בחנ� � ש"ר

28

יא מי קוד� למי במצות השבת אבדה ולפדיו� שבויי�?

).ב"ז ורבו שלמדו חכמה מביאו לחיי העוה"שאביו הביאו לעוה(אבדת אביו  .ג, )מובהק שרוב חכמתו ממנו(אבדת רבו  .ב, אבדתו .א
.של אביו קודמת לשל רבו �) וג� הוא למדו תורה(היה אביו חכ� 

.אביו קוד� �היה אביו חכ� . פדיו� רבו קוד� �בבית השבי ) מובהק(אביו ורבו 

29

ג ג ג ג - - - - המפקידהמפקידהמפקידהמפקיד משנהפרקפרקפרקפרק

אבבא גנב פקדו� מיד ש"ח ונתפס ונתחייב לשל� כפל, למי משל�?

:ח בגניבה ואבדה פטור מלשל� וחייב שבועה"ש
�.'וה' זכה בכפל ובתשלומי ד �שיל� ולא רצה לישבע  
�.לבעל הפקדו�' וה' משל� הגנב כפל וד �נשבע ולא רצה לשל�  

30

ב שוכר שהשאיל ממו� המשכיר לאֵחר וארע אונס לפקדו�, מה הדי�?

:)ב"מתה כדרכה וכיו( ואבד באונס) ברשות המשכיר( שכר מחברו והשאיל הפקדו� לאחר
.לשוכרהשוכר נשבע ונפטר והשואל חייב לשל�  � ק"ת
).והשוכר פטור(אלא השואל ישל� ישירות לבעלי� , כיצד הלה עושה סחורה בממונו של חברו � יוסי' ר

31

ג-ה נתחייב לשל� לאחר( י�)  ומסופק למי נתחייב או שנסתפק בגובה החוב, מה דינו?

לצאת ידי (חייב לשל� לשניה� את מלוא הסכו� , הפקיד בידו א  אינו יודע למי) אביו(מה� משו� שגזלו או ש' הודה לשני� שחייב לא .א
).שה� לא תובעי� אותו בברי' אפי(כיו� שהודה מעצמו ) שמי�

, )כלי� גדול וקט�' וכ� ב(מאה ' מאתי� ומא' והודה שקיבל מיד� א  טוע� שקיבל מא, שני� התובעי� אֵחר שהפקידו בידו כל אחד מאתי� .ב
:וכגו� שהפקידו יחד ולא הקפידו זה על זה

).או שיתפשרו ביניה� או שאחד מה� יודה(נות� הסכו� הקט� לכל אחד והשאר יהא מונח עד שיבא אליהו  � ק"ת   
.כדי שהרמאי יפסיד ואולי יודה, הכל יהא מונח עד שיבא אליהו � יוסי' ר   

32

ו שומר הרואה פקדונו של חברו שהוא אובד, כיצד ינהג?

:פירות פקדו� שנרקבי�
)ובלבד שחסרו כשיעור הרגיל ולא יותר. (יותר מפירות מרובי� קנויי� מאחר, מעט' שחביבי� על האד� פירות משדהו אפי, לא יגע בה� � ק"ת

.מוכר� בפני בית די� וחשוב כמשיב אבידה לבעלי� � ג"רשב

33

ז-ח שומר שערב פירות פקדו� ע� פירותיו ( שלא כדי�)  ולאחר זמ� בא להשיב הפקדו�, הא� יכול לפחות חסרונות כשיעור המצוי?

:)הכל לפי המדה ולפי הזמ�, ב"משו� אכילת עכברי� וכיו( הרי זה יוציא לו חסרונות) וערב� ע� פירותיו(המפקיד פירות אצל חברו 
).2.5%(קבי� ל20ר  4.5 � חטי� ואורז

).5%(קבי� לכור  9 � שעורי� ודוח�
).10%(סאי� לכור  3 � כוסמי� וזרע פשת�

�.לא מוציא לפי מדה אלא מוציא לכור אחד בלבד � יוחנ� ב� נורי' ר 
�).שתופחות בימות הגשמי� כנגד חסרונ�(אינו מוציא מפני שמותירות ) כורי� 10(במדה מרובה  � יהודה' ר 

.חמישית � יהודה' ר, ששית � ק"ת: יי�
.]אינו מוציא בלע �קנקני� ישני� , אינו מוציא שמרי� �שמ� מזוקק . [ֶ:ַלע 1.5+ שמרי�  1.5: לוגי� למאה 3 � שמ�

.]לוג שמרי� למאה 1.5מקבל הלוקח עליו , א� המוכר שמ� מזוקק לחברו � יהודה' ר[

34

ט שומר שטלטל חבית פקדו� ונשברה ( באונס) , מה דינו? פרט!

.פטור �) כגו� להעבירה למקו� המשתמר( טלטלה לצורכה
.נשברה משהניחה .ב+ לא יחדו לה הבעלי� מקו�  .א: כ"אא, )כיו� ששלח בה יד נעשה גזל� עליה( חייב �טלטלה לצורכו 

35

י כיצד יש לשמור מעות פקדו�?

.כל פקדו� צרי  לשומרו כדר  המקובלת
.שלא שמר כדר  השומרי�, חייב �מסר� לבניו הקטני� או נעל אות� שלא כראוי , מעות פקדו� שצרר� והפשיל� לאחוריו

.שכל המפקיד על דעת כל בני ביתו של השומר הוא מפקיד, )אחר שישבעו(פטור  �מסר� לבניו הגדולי� 
.צרי  לשומר� בקרקע או בכותל �בביתו , צרי  לשומר� בידו �בדר  

36
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יא הא� מותר להשתמש בפקדו� ללא רשות הבעלי�?

).כגזל�(והמשתמש שלא ברשות שלח ידו בפקדו� ומתחייב באונסי� , אסור להשתמש בפקדו� ללא רשות
:שימוש במעות פקדו�

חייב  �א� לא השתמש (לפיכ  א� אבדו חייב באחריות� [, מותר �) שאינ� צרורי�(מותרי� , אסור �) וחתומי�(צרורי�  :שולחניהפקיד ביד 
)].חייב א� באונסי� כלווה �וא� השתמש , בגניבה ואבדה

.אסור �בי� צרורי� ובי� מותרי�  :ב"בעההפקיד ביד 
.כשולחני � יהודה' ר, ב"כבעה � מ"ר: חנוני

37

יב שלח יד בפקדו� ואבד, כיצד שמי� את חיובו?

בי� שהיתה טעונה בשעה ששלח בו יד ובי� שנטענה אחר , כגו� שחייב להחזיר לבעלי� צמר בהמתו א� גזזה(ילקה בחסר וביתר  � ש"ב
).השליחות יד

.לקולא ולחומרא) כשעת שליחות היד �י "רש, כשעת הפקדו� �ב "רע(כשעת הוצאה  � ה"ב
).של המפקיד את השומר בבית די�(כשעת התביעה  � ע"ר

38

יב מה די� שומר החושב לשלוח יד בפקדו�?

:)כ� בפני עדי� אמר �י "רש( חישב לשלוח יד בפקדו�
.'ֶ=ַ&ע ְ$ַברַעל 0ָל 'שנאמר , חייב � ש"ב
.'ִ:ְמֶלאֶכת ֵרֵעה$ ָיד%ִא� לֹא ָ&ַלח 'שנאמר , פטור � ה"ב

:קני� שליחות יד
שבגלל , חייב �א� החמי( היי� ). ('הגבהה וכדו(כיו� שלא עשה מעשה קני� , משל� רק מה שנטל �חבית ונטל ממנה מקצת ונשברה  הטה

.)שהוציא קצת מהיי� החמי( השאר
.כי בהגבהתה קנאה להתחייב באונסיה כגזל�, משל� דמי כולה �) באונס' אפי(ונשברה ) מ ליטול"ע' או אפי(ונטל ממנה  הגביהה

39

ד ד ד ד - - - - הזהבהזהבהזהבהזהב משנהפרקפרקפרקפרק

א-בבבא באר וכתוב את דוגמאות המשנה לכללי� הבאי�: א. מטלטלי� קוני� את המטבע והמטבע אינו קונה את המטלטלי�, ב.
המטלטלי� קוני� זה את זה.

בדבר שהוא מעוניי� ) ב"הגבהה וכיו, משיכה(כגו� שאחד הצדדי� עושה קני� המועיל , קני� חליפי�הוא ) קרקע ומטלטלי�(אחד מדרכי קני� 
. שרק אחד מה� עשה קני� פ"אעהרי ששניה� קנו , ושניה� מסכימי� שהמוכר יקנה דבר השיי  לקונה כנגד מה שמכר לו, לקנות מחברו

.)קנו שניה�, כיו� שעשה האחד קני�, המחלי� פרה בחמור: כגו�(
:ולכ�, בחליפי�) ואינ� נקנות( מעות אינ� קונות

מי "אלא שחכמי� קבעו שהחוזר בו יקבל קללה , לא חל המקח ושניה� יכולי� לחזור בה�, מוכר שעשה קני� במעות תמורת מטלטלי� .א
ולכ� א� שיל� , כל שהכס� בידו ידו על העליונה � ש"ר". [שפרע מאנשי דור המבול ומדור הפלגה הוא עתיד להפרע ממי שאינו עומד בדבורו

.]הקונה יכול המוכר שהמעות בידו לחזור בו אבל הלוקח אינו יכול
רמת הסחירות שלה� היא הקובעת איזה מה� יחשב כמטלטלי� ואיזה יחשב כתמורה , הבא להחלי� סוג מטבע אחד בסוג מטבע אחר .ב

.כספית
:המשנה קובעת שהמטבעות הבאי� חשובי� כמטבע לעומת האחרי�

).אבל בכס� לא, ולכ� א� עשה קני� בזהב נתקיי� המקח(כס�  �זהב וכס�  .א
.כס� �כס� ונחושת  .ב
.יפות �ויפות ) שנפסלו(מעות רעות  .ג
.מטבע �ומטבע ) מטבע שאי� עליו צורה(אסימו�  .ד

40

ג מהו שיעור אונאה במקח, ועד מתי יכולי� לחזור בה�?

:שיעור אונאה
�.מחילה �עד שתות 
�.]שליש � טרפו�' ר. [מקח קיי� ומחזיר הונאה �) ששית(=שתות
�.מקח בטל �יותר משתות 

:מותר להחזיר עד
.כיו� שאי� יכול להראותו למומחה אחר, א� אי� חפ( דומה בידו חוזר לעול� � המוכר, או לקרובו) סוחר(עד כדי שיראה לתגר  � הקונה: ק"ת
.כל היו� � טרפו�' ר

41

ד מי זכאי לתבוע ביטול מקח או תביעת ממו� בטענה שנתאנה?

.ה� הלוקח וה� המוכר יכולי� לתבוע האונאה
.אי� לו אונאה � יהודה' ר. יש לו אונאה � ק"ת: תגר

).וקיו� המקח(מי שנתאנה ידו על העליונה לבחור בי� ביטול המקח או החזר האונאה 

42

ה-ו מהו שיעור אונאה במטבע החסר ממשקלו, ועד מתי רשאי לתבוע להחזירה?

:נחלקו התנאי� בשיעור אונאה במקרה זה, כיו� שאי� דר  הבריות למחול על מטבע חסר
) 1/24. (ארבע איסרי� איסר לדינר � מ"ר
)1/12. (ארבע פונדיונות פונדיו� לדינר � יהודה' ר
)שתות � 1/6. (שמנה פונדיונות שני פונדיונות לדינר � שמעו�' ר

:עד מתי מותר להחזיר
.עד כדי שיראה לשולחני �בכרכי� 
.שבא לעיר ומשתמש בו, עד ערבי שבתות �בכפרי� 

.אי� לו עליו אלא תרעומת �א� אינו רוצה לקבלה ). ממידת חסידות(ב חדש מקבלה הימנו בחזרה "לאחר י' אפי �היה ַמ0ִירה הנות� 

43

ז אלו הלכות שיעור� בפרוטה?

).חייב שבועה רק א� גוָבה הודאתו לפחות שוה פרוטה, המודה במקצת לתביעת ממו� מחברו(הודאת מודה במקצת  .א
.קידושי אשה בכס� .ב
).הנהנה מהקדש חייב קרב� מעילה רק א� נהנה לפחות בשוה פרוטה(מעילה  .ג
.מצות השבת אבדה .ד
).ָמַדי(לאר( רחוקה ' חייב להוליכו אחריו אפי, השבת גזלה לאחר שנשבע לשקר .ה

44

ח באלו הלכות מצינו תוספת של חומש על הקר�?

.בשוגג) ביכורי�, חלה, או תרומת מעשר(אכל תרומה גדולה  .א
).אבל לא של חברו(הפודה נטע רבעי או מעשר שני שלו  .ב
).אבל לא של חברו(הפודה הקדש שלו  .ג
.הנהנה מהקדש בשוגג בשיעור שוה פרוטה .ד
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.גזל את חברו בשיעור שוה פרוטה ונשבע לו לשקר .ה

ט אלו דברי� אי� לה� אונאה? ( אלו דיני� נוספי� אינ� נוהגי� בדברי� הנ"ל?) 

:דברי� שאי� לה� אונאה
.קרקעות .ג. שטרות .ב. עבדי� .א
.שדבר הגור� לממו� כממו� דמי �) שא� אבדו חייב להביא אחר(קדשי� שחייב באחריות�  � ש"ר. הקדש .ד
)חולקי� �חכמי� . (בהמה ומרגלית, ת"ס � יהודה' ר. ה
.]שבועת השומרי� וחיוב�', וה' תשלו� כפל וד): קרקעות והקדש, שטרות, בעבדי�(וכ� אי� נוהג בה� [

46

י מהי 'אונאת דברי�'? מה חמור יותר: אונאת ממו� או אונאת דברי�?

.כשאי� בכוונתו לקנותו' כמה עולה חפ( זה'לא יאמר לחברו  .א
.לא יזכיר לבעל תשובה את מעשיו הראשוני� .ב
.לא יזכיר לב� גרי� את מעשה אבותיו .ג

.אינה ניתנת להישבו�. ב, בגופו של אד�. א: שהיא, אונאת דברי� חמורה יותר

47

יא-יב הא� מותר לערב מיני פירות שוני� ולמוכר�?

).ש חדשי� בישני�"וכ(חדשי� בחדשי� ' אסור לו לערב פירות שדה אחרת אפי, סיכ� ע� חברו למכור לו פירות שדה מסויימת
.מפני שמעט קשה משביח את הר , יי� מותר לערב קשה בר 

).של היי� עצמו(אבל נות� לו את שמריו , אסור לערב שמרי יי� של חבית אחת ביי� של חבית אחרת
.מותר לערב מי� ביי� במקו� שנהגו כ 

א� הודיעו שיש לחשוש ' ולתגר אסור אפי, כ הודיע לקונה שהוא מעורב"אסור למוכרו בחנות אא �) במקו� שלא נהגו לערב(נתערבו מי� ביינו 
.שמא ירמה את אחרי� ולא יודיע�

ובלבד שלא יהא מתכוי� , )כיו� שכול� יודעי� שהוא קונה ממקורות שוני�(לערב תבואה או יי� מכמה גרנות או גתות ) סוחר(=מותר לתגר 
).רע בטוב(לערב 

48

יב איזו השתדלות מותרת לשיווק סחורתו, ואיזו אסורה?

:ב לתינוקות"חילוק קליות וכיו
.מפני שמרגיל� לבא אצלו, אסור � יהודה' ר

.שא� חברו יכול לחלק משהו אחר, מותר � חכמי�
:הוזלה מהשער הנהוג בשוק

.אסור � יהודה' ר
.מותר וא� זכור לטוב � חכמי�

:)ברירת גריסי�( הוצאת הפסולת
.אסור � אבא שאול

.ובלבד שלא יבור רק את השכבה העליונה שזו גניבת דעת, מותר � חכמי�
�.שיש בזה משו� גניבת דעת, לפני מכירת�) כדי שיראו כחדשי�(בהמה או כלי� , )עבד כנעני(אד� ) לייפות באופ� מלאכותי(אסור לפרכס  

49

ה ה ה ה - - - - איזהו נש!איזהו נש!איזהו נש!איזהו נש! משנהפרקפרקפרקפרק

אבבא מה� דוגמאות המשנה לאיסור רבית מ� התורה ומדרבנ�, ומה� ההבדלי� ביניה�?

.קצוצה משעת ההלואה .ב) וג�(דר  הלואה  .א: רבית מ� התורה
.מ שיחזיר לו לאחר זמ� שלש"הלוה לחברו סאתיי� חיטי� ע, דינרי� 5מ שיחזיר לו לאחר זמ� "ע) דינרי� 4(הלוה לחברו סלע  :דוגמאות

).משעת ההלואה(אינה קצוצה . ב) או(דר  מקח וממכר  .א: רבית מדרבנ�
לאחר זמ� התייקרו החיטי� ותבע ). לפי השער המקובל בשוק באותה העת(מ שיספק לו חיטי� בעונה הקרובה "נת� לחברו כס� ע :דוגמא

ואמר לו המוכר שבמקו� , )שהוא עכשיו בזול(כיו� שהוא רוצה עכשיו למוכר� לפי המחיר היקר כדי לקנות יי� , הקונה את החיטי� כפי שסוכ�
של ) הזול(והיי� ) היקר(את החוב מחיטי� ליי� לפי שער החיטי�  להמירלספק לו את החיטי� הוא מעוניי� לדחות את התשלו� והוא מסכי� 

.אסור �אי� למוכר יי� , )'משנה ז(מותר  �) ויכול הוא לספקו בפועל(א� יש למוכר יי� : עכשיו

50

ב הלוה לחברו, הא� מותר למלוה להנות מנכסי הלוה ( ברשות) ? הבא דוגמא.

, כגו� לדור בחצרו חנ� או בשכירות נמוכה מהמקובל, הנאה שאי� דר  הלוה למחול עליה) ברשות' אפי(אסור למלוה להנות מנכסיו של הלוה 
.כיו� שזה נראה כתשלו� רבית על ההלואה שקיבל מידו

51

ב באר: "מרבי� על השכר ואי� מרבי� על המכר"!

כיו� שהתוספת על המחיר היא רבית , אסורה �במחיר גבוה יותר ) או בכמה תשלומי�(בתשלו� מיידי במחיר מסויי� ובתשלו� דחוי  מכירה
.על האשראי שקיבל הקונה לשל� לאחר זמ�) דרבנ�(

שכירות אינה 'כיו� ש, מותרת �ל א� ישל� השוכר עבור מספר חודשי� מראש "והפחתה מהמחיר הנ, לפי מחיר מסויי� לכל חודש שכירות
אינו כ ההפרש בי� שתי אפשרויות התשלו� "וא, ואי� השוכר מתחייב בתשלו� אלא לאחר השימוש חודש בחודשו' משתלמת אלא לבסו�

.מצד המשכיר על הקדמת התשלו� הנחהאלא , עבור הלואה תוספת
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ג קנה שדה מחברו ושיל� חלק מהתמורה, מי זכאי לאכול את יבול השדה עד לתשלו� היתרה? פרט!

:אמר המוכר לקונה
.כיו� שלא התכוו� למכור לו אלא אחר גמר התשלו�, מוכר אוכל פירות �' לכשתשל� הכל הרי השדה קנויה ל ' .א
.כי קני� השדה הושל� בודאי ואינו מותנה בגמר התשלו�, לוקח אוכל פירות �' ואתה חייב לי את יתרת התשלו�, שדי קנויה ל  מעכשיו' .ב
.והמוכר אוכל את פירות שאר השדה, לוקח אוכל פירות כנגד מעותיו �' שדי קנויה ל  מעכשיו כפי השיעור שכבר שילמת' .ג
שא� יאכל המוכר שמא ישל� הלוקח את היתרה והמקח יחול , שניה� אסורי� לאכול �' מעכשיולכשתשל� הכל הרי השדה קנויה ל  ' .ד

שמא בסו� לא יהיה ללוקח לשל� והמקח , וא� יאכל הלוקח. כ המוכר אכל פירות ברבית על שהמתי� לקונה עד שיפרע את חובו"למפרע וא
יפקידו את  לפיכ . כ הלוקח אכל פירות ברבית על שהלוה את הסכו� שכבר שיל� למוכר שהתברר כעת שלא היה אלא הלואה"יתבטל וא

.יוחזרו למוכר, וא� לא, וא� יגמר המקח ינתנו הפירות לקונה, הפירות ביד ָשליש

53

ג הלוה לחברו ומשכ� לו שדהו והתנה עמו שא� לא יפרע חובו עד זמ� מסויי� השדה תוחלט למלוה, מה הדי�?

כי לא גמר בדעתו באמת למכור את שדהו אלא , התנאי בטל' קנה ל  שדי מעכשיו... א� לא אפרע'לא אמר הלוה למלוה בשעת ההלואה  .א
.'אסמכתא לא קניא'ו, על יכולתו לפרוע את חובו סמ'

עד שיתברר א� הלוה . [כי זהו מעשה מכר גמור על תנאי, שווה השדה יותר מס  ההלואה זכה המלוה' אפי', מעכשיוקנה את שדי ...'אמר  .ב
).]כדלעיל בשאלה הקודמת(חייבי� הצדדי� להפקיד את פירות השדה ביד ָשליש , פורע את חובו או לא וא� המקח יתקיי� לבסו�

54

ד-ה מהי "עיסקא"? מהו "היתר עיסקא", ובאילו תנאי� הותר?

).המתעסק(שיחולק בי� הנות� למקבל , למטרות רווח התעסקותמת� מעות מאד� לחברו לצור   � עיסקא
והשתתפות הנות� ברווח , הרי שעיסקא כזו הינה הלואה לכל דבר, )למלוה" צא� ברזל("במידה ואחריות על המעות היא על המקבל בלבד 

).דאורייתא � 'תוס, דרבנ� � �"רמב(אסורה משו� רבית 
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כ  שהחלק היחסי כנגד הרווח שיקבל , :)מ קד"ב(המחלק את האחריות על המעות בי� הנות� למקבל " היתר עסקא"לש� כ  תקנו חכמי� 
ביד המתעסק ובו אי� לנות� חלק  מלוהוהשאר יהיה , ביד המקבל והנות� יטול חלק בהפסד כמו ברווח פקדו�אינו אלא ) 50%למשל (הנות� 

.לא בהפסד ולא ברווח
כ הנות� ישל� משהו "לפיכ  לא התירו חכמי� עיסקא כזו אא. שהרי המקבל טורח בחלק הפקדו� ללא תמורה, א  עדיי� קיי� חשש לרבית

.למקבל כנגד טרחתו והוצאותיו על חלק הפקדו�
:דוגמאות

, )א� הנות� נוטל חלק ג� בהפסדי�' אפי(מ למוכרה ולהתחלק עמו ברווחי� "ע, אי� נותני� לחנוני סחורה או מעות כדי לקנות סחורה .א
.שכרו כפועל על טרחתו בחלק הפקדו� של הנות�) בנוס�(כ נות� לו "אא

כדי שיטרח בגידול� והאכלת� ויחלקו ברווחי� שיתווספו לגובה , )הערכת שווי�(פ שומא "אי� נותני� תרנגולי� וביצי� או עגלי� וסייחי� ע .ב
.כ נות� לו ג� שכר עמלו והחזר הוצאות עבור המזו� לחיות"אא, השומא

כיו� שה� אינ� מלוה ולכ� אי� , )שאי� המקבל אחראי על אובדנ� וא� מתו אינו משל� כלו�(נותני� עגלי� וסייחי� ללא שומא של דמיה�  .ג
.לחשוש לרבית

, כדי שהמקבל ישביח� ויחלקו את הרווחי� הנובעי� מהשבח ומוולדות ואי� חוששי� לרבית) גדולי� הראויי� למלאכה(נותני� פרה וחמור  .ד
במקרה  � ג"רשב. [הוא כנגד שכר עמלו ומזו� הבהמות, )בניגוד לעגל וסיח(ל שה� גדולות "כיו� שזכותו של המקבל לעשיית מלאכה בבהמות הנ

.]כזה מותר א� לצר� עגל וסיח אגב אמו
ואי� בזה רבית כיו� , ובתמורה ישל� לו דמי חכירות גבוהי� יותר, החוכר שדה מחברו יכול ללוות ממנו כס� לצור  השבחת השדה .ה

).כפי שהיא תהיה לאחר ההשקעה בה(שהתוספת היא עבור שדה מושבחת יותר 

ו הא� מותר ללוות ולהלוות ברבית לגוי?

.]המלוה לגוי ברבית מקיי� מצות עשה � �"רמב. [מותר ללוות מגוי ולהלוות לגוי ברבית
.אבל לא מדעתו שלו מדעתו של הגוי, מותר לישראל להיות שליח של גוי להלוות מעותיו לישראל אחר
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ז באלו תנאי� מותר לשל� לחנוני מראש כדי שיספק לו פירות לאחר זמ�?

:באחד משני תנאי�, א� מחיר הפירות עתיד לעלות' מ שהמוכר יספק לקונה לאחר זמ� אפי"מותר לשל� עבור פירות ע
כגו� גדיש , א� אינה מוכנה לגמרי' אפי). ('היה הוא תחילה לקוצרי�'(יש למוכר את הסחורה בידו , בשעה שהקונה נות� למוכר את המעות .א

.)תבואה או מעט� של זיתי� או ביצי ֵחמר של ָקדר
כיו� שבמעות , א� אי� מאות� פירות ביד המוכר' מותר אפי, )כגו� שהפירות מצויי� כבר בשוק(א� יצא שער קבוע בשוק לאות� פירות  .ב

.שקיבל הוא יכול כעת לקנות בשוק במחיר הנוכחי
�). הגבוה(יכול לסכ� ע� חברו שא� ֵירד מחיר הפירות ממחירו עכשיו ית� לו כמות גדולה יותר כשער הזול , כמו כ� כשיצא שער קבוע בשוק 

.שסת� דעתו של אד� על שער הנמו , יכול לומר לו שית� לו כמחיר הנמו  או שיחזיר לו מעותיו, לא סיכ� עמו וירד המחיר' אפי � רבי יהודה
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ח-ט הא� מותר ללוות מחברו דבר שאינו מעות, ומדוע? באלו תנאי� התירו זאת חכמי�?

שמא מחירו , ב"או ככר לח� וכיו) 'סאה בסאה'(כתבואה ) שאי� לו שער קבוע בשוק(חכמי� אסרו להלוות לחברו דבר שמחירו עשוי להשתנות 
.יעלה ונמצא שמחזיר לו יותר ממה שהלואהו והוי כרבית

):ב"נעול ואי� המפתח בידו וכיו(אלא שאינו זמי� בידו ) מעט' אפי(א� בשעת ההלואה יש ללוה מאותו הדבר 
.מותר � ק"ת

.אסור � הלל
�.כמו כ� התירו חכמי� להלוות לאריס שלו חיטי� כדי לזרוע השדה 
.שהיו שווי� החיטי� בשעת ההלואה לער'היה מחמיר על עצמו שא� מחיר החיטי� התייקר היה מקבל חזרה כמות חיטי� השווה  � ג"ר
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י הא� מותר לבקש עזרה מחבר ע"מ לעזור לו עזרה נגדית בתמורה?

באותה מלאכה בזמני� שוני� ' אבל במלאכה שונה או אפי. דוקא במלאכה זהה, חברו יעזור לו מ שבתמורה"עמותר לסייע לחברו במלאכתו 
.כי ההפרש בער  הכספי בי� העבודות נחשב כרבית, שרמת הקושי בה� שונה אסור

:דוגמאות
.עדור עמי ואעדור עמ , נכש עמי ואנכש עמ  :מותר
).קשה יותר �חור� (ואחרוש עמ  ברביעה ) קי((חרוש עמי בגריד , עדור עמי ואנכש עמ , נכש עמי ואעדור עמ  :אסור
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י מהי רבית מוקדמת, רבית מאוחרת ורבית דברי�?

.אסורה מדרבנ� �רבית מוקדמת ורבית מאוחרת  :ג"ר
.ב למי שבכוונתו לבקש ממנו הלואה בעתיד"לשלוח מתנה וכיו � רבית מוקדמת
.'זה בשביל מעותי  שהיו בטלות אצלי'ולומר לו , )כבר פרע לו' אפי(ב למי שלוה ממנו "לשלוח מתנה וכיו � רבית מאוחרת

למשל להקדי� לו שלו� או , לתת הנאה בדיבור למי שהלוה לו שאלמלא ההלואה לא היה רגיל בכגו� זה) מדרבנ�(אסור  � רבית דברי�: ש"ר
).'דע כי בא איש פלוני ממקו� פלוני'(ליידע אותו במידע חשוב 
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יא מיה� המוזהרי� על איסור רבית, ובאילו איסורי� עובר כל אחד מה�?

:האיסורי� הקיימי� במעשה הלואה ברבית
א� : חכמי�, עדי�, ערב, מלוה(לֹא ְתִ,ימ$� ָעָליו ֶנֶ&ְ  ) מלוה(ִא� 0ֶֶס� 5ְַלֶוה ֶאת ַע7ִי ֶאת ֶהָעִני ִע7ְָ  לֹא ִתְהֶיה ל2 0ְנֶֹ&ה  :כד,שמות כב. 1

).הסופר
)מלוה. (Aל 5ִַ@ח ֵמִא25 ֶנֶ&ְ  ְוַתְרִ:ית ְוָיֵראָת ֵמֱאלֶֹהיָ  ְוֵחי -ִחיָ  ִע7ְָ   :לו,ויקרא כה. 2
)מלוה. (ֶאת 0ְַסְ=ָ  לֹא ִת�5ֵ ל2 ְ:ֶנֶ&ְ  $ְבַמְרִ:ית לֹא ִת�5ֵ -ְכֶל ָ  :לז,ויקרא כה. 3
)לוה... (ַלCְָכִרי ַתBִיְ  $ְל-ִחיָ  לֹא ַתBִיְ   )כא(. לֹא ַתBִיְ  ְל-ִחיָ  ֶנֶ&ְ  0ֶֶס� ֶנֶ&ְ  אֶֹכל ֶנֶ&ְ  0ָל 4ָָבר ֲאֶ&ר ִיBְָ   )כ: (דברי� כג. 4
)לוה, מלוה. (ְוִלְפֵני ִעֵ$ר לֹא ִת�5ֵ ִמְכ&ֹל :יד,ויקרא יט. 5
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ו ו ו ו - - - - השוכר את האומני�השוכר את האומני�השוכר את האומני�השוכר את האומני� משנהפרקפרקפרקפרק

א-בבבא שכר פועל לעבודה והטעו זה את זה, מה הדי�?

�אי� לפועל על השוכר  �) וכגו� שהודיע לו על הביטול קוד� שהגיע למקו� העבודה(שכר פועל לעבודה וחזר בו השוכר קוד� תחילת העבודה  
.אלא תרעומת

�: כגו�(כ שכרו למלאכת דבר האבד "אא, )ואי� לשוכר עליו אלא תרעומת, אחר שהתחיל לעבוד(באמצע היו� ' לעומת זאת הפועל חוזר בו אפי 
שא� אי� , וחזר בו לפני תחילת העבודה או באמצע) ב"חמר או קדר להביא פרייפרי� וחלילי� לכלה או למת או להעלות פשת� מהמשרה וכיו

או שיכול להטעותו , בכפליי� משכר הראשו� ותובע את ההפרש מזה שחזר בו' שוכר פועל אחר אפי �אחר שיכול לשוכרו באותו המחיר 
.ולהבטיח שיוסי� לו על שכרו ולבסו� ית� לו כפי שסיכמו בתחילה

�:ולכ�, זה שחזר בו ידו על התחתונה) תשלו� שכרו לא לפי זמ� אלא ע� גמר העבודה( בקבלנותסיכ� ע� פועל על עבודה  
:חזר בו הפועל

�.בניכוי ההפרש שצרי  להוסי� לפועל לפי המחיר היקר, משל� לו שכרו על מה שכבר עבד �התייקר מחיר הפועלי�  
�.משל� לו שכרו על מה שכבר עבד כפי שסיכ� עמו �הוזל מחיר הפועלי�  

:חזר בו השוכר
�.משל� לו שכרו על מה שכבר עבד כפי שסיכ� עמו �התייקר מחיר הפועלי�  

62
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�.בניכוי ההפרש שצרי  לשל� לפועל אֵחר להשלמת העבודה לפי המחיר הזול, משל� לו כל מה שסיכ� עמו �הוזל מחיר הפועלי�  

ג-ה שכר בהמה בתנאי� מסויימי� ושינה מההסכ�, מה דינה?

:שכר חמור
שיכול בעל החמור לטעו� שמת מחמת השינוי , חייב �ומתה ) למרחק זהה או קצר יותר' אפי(להוליכו בהר והוליכו בבקעה או ההיפ   .א

.באקלי�
:להוליכו בהר והוליכו בבקעה� .ב

.שהחלקה יותר מצויה בהר מבבקעה, פטור �החליק       
.שחו� הבקעה קשה מהר, חייב �מת מחו�       
     �:להוליכו בבקעה והוליכו בהר
)ל"כנ. (חייב �החליק       
.חייב �כ יש לתלות שמת מחמת מאמ( העליה "אא, )ל"כנ(פטור  �מת מחו�       

:שכר פרה
):יתד המחרשה(לחרוש ונשבר הקנק�  .ג

.שיותר מצוי שישבר הקנק� בהר מבבקעה, פטור �לחרוש בהר וחרש בבקעה     
.חייב �לחרוש בבקעה וחרש בהר     
.פטור �לדוש בקטנית ודש בתבואה והחליקה  .ד
.מפני שהקטנית מחליקה יותר מתבואה, חייב �לדוש בתבואה ודש בקטנית והחליקה     
:שכר חמור. ה

ויכול לגרו� (מפני שהנפח קשה למשאוי , חייב �) באותו משקל אבל בתוספת נפח(להביא חיטי� והביא שעורי� או להביא תבואה והביא תב� 
).לאיבוד שיווי המשקל

).שמשקל השעורי� קל מהחיטי�, פטור �) באותו נפח(להביא חיטי� והביא שעורי� 
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ג-ה שכר בהמה מחברו והמשכיר מנוע מלקיי� חובתו שלא באשמתו, מה הדי�?

:שכר חמור מחברו
יכול להמתי�  �נעשה אנגריא , יכול לכוונו �נתעוור (כיו� שראוי למלאכה במקצת  �) נלקח לעבודת המל (או נעשה אנגריא ) נתעוור(הבריק  .א

.שג� מזל  גר� לכ , והפסדת את מעות השכירות' הרי של  לפני 'יכול המשכיר לומר לשוכר , )עד שיחזירוהו לו
.כיו� שאינו ראוי למלאכה כלל, חייב המשכיר להעמיד לשוכר חמור אחר �מת או נשבר  .ב

64

ו מה רמת אחריותו של אומ� על החפ0 שהופקד בידו?

.וחייב בגניבה ואבדה, אומ� דינו כשומר שכר
:סיי� מלאכתו ואמר למזמי�

�.דינו כשומר חנ� �' טול את של  והבא מעות' 
�.ש"הרי שהוא נהנה כש, כיו� שמחזיק בחפ( כמשכו� על שכרו, דינו כשומר שכר �' הבא מעות וטול את של ' 

65

ו אמר לחברו 'שמור לי ואשמור ל!' או ביקש מחברו 'שמור לי' ואמר לו 'הנח', מה הדי�?

.די� שניה� כשומרי שכר �' שמור לי ואשמור ל 'אמר לחברו 
:השיב לו. 'שמור לי'ביקש מחברו 

�.שומר חנ� �' הנח לפני' 
�.מדי� שומר חנ�' פטור אפי �' הנח'או ' הנח לפני ' 

66

ז מהי רמת אחריותו של מלוה על משכו� שהופקד בידו כנגד חובו? הא� מותר למלוה להנות ממנו.

:דינו, המלוה על המשכו�
.ש כל זמ� שהמשכו� בידו"פטור באותה שעה ממצות צדקה ומשו� כ  נחשב כש, כיו� שמקיי� מצוה שהלוה לחברו, כשומר שכר � ק"ת
כי יש לו הנאה שפירותיו , כשומר שכר �הלוהו פירות . שאי� הפטור ממצות צדקה נחשב כשכר לעני� זה, כשומר חנ� �הלוהו מעות  :יהודה' ר

.לא הרקיבו
מפני שהוא כמשיב , )דוקא בדבר ששכרו מרובה והפחת שלו מועט(מותר אד� להשכיר משכונו של עני כדי לפחות מס  ההלואה  � אבא שאול

.אבדה

67

ח נשכר להעברת חבית ממקו� למקו� ונשברה תחת ידו, מה דינו?

תקנו חכמי� שהפועל ישבע , וא� שאינו אונס, ישבע שלא פשע ופטור �המעביר חבית ממקו� למקו� ושברה בי� שומר חנ� בי� שומר שכר 
.וזה לא טוב לבעלי חביות, שא� לא כ� אנשי� יפחדו לקבל עליה� מלאכה מעי� זו, ויפטר

.)שהרי שבירת החבית אינה אונס ולעיתי� א� נשברת בפשיעה, תמה אני א� יכולי� זה וזה לישבע � אליעזר' ר(

68

ז ז ז ז - - - - השוכר את הפועלי�השוכר את הפועלי�השוכר את הפועלי�השוכר את הפועלי� משנהפרקפרקפרקפרק

אבבא מה� תנֵאי העסקת פועל שמתחייב בה� המעסיק?

.כ התנו ביניה� לשנות מהמנהג קוד� תחילת העבודה"אא, פ הנהוג באותה מדינה"חייב השוכר להעסיקו ע, פועל הנשכר למלאכה
הכל כמנהג  �) להוסי� לפת� לפת(חייב לתת לו מזו� וא� לספק במתיקה  .ב. אי� יכול לכופו להשכי� ולהעריב בניגוד למנהג .א: דוגמאות
.המדינה

):פ שכ  הוא המנהג באותו מדינה בלאו הכי"אע(התחייב לתת לו מזו� 
).כסעודת שלמה בשעתו לא יצא ידי חובה' אפי(התחייב לו מזונות יתרי�  � רבי יוחנ� ב� מתיא

.לא התחייב להוסי� לו אלא הכל כמנהג המדינה � ג"רשב

69

ב-ד אלו מגבלות קובעת המשנה לדי� התורה המז1ָה פועל לאכול מיבול השוכרו בשעת מלאכה?

:דברי� כג
.ֵרֶעָ  ְו-ַכְל5ָ ֲעָנִבי� 0ְַנְפְ&ָ  ָ,ְבֶעָ  ְוֶאל 0ְֶלְיָ  לֹא ִת�5ֵ ְ*ֶכֶר�0ִי ָתבֹא  )כה(
.ֵרֶעָ  ְוָקַטְפ5ָ ְמִלילֹת ְ:ָיֶדָ  ְוֶחְרֵמ& לֹא ָתִני� ַעל ָקַמת ֵרֶע ָ  ְ*ָקַמת0ִי ָתבֹא  )כו(

:בתנאי� הבאי�, זכאי לאכול מהיבול בשעה שהוא עובד, פועל העובד בשדה או בכר� חברו
.דבר שגידולו מ� האר( .א
לפני (או בתלוש מ� הקרקע קוד� גמר מלאכה ) ב"בשעת תלישת� ונתינת� לכלי בעה(מלאכתו בפירות המחוברי� לקרקע בשעת גמר מלאכה  .ב

).שיתחייבו בתרומות ומעשרות ויאסרו משו� טבל
אבל יכול להמנע ). [עתיד לעבוד בשניה�' כגו� ענבי� ותאני� אפי(אוכל דוקא ממה שהוא עובד בו באותה שעה אבל לא ממה שסמו  לו  .ג

.]מלאכול עד שיגיע לפירות היפי� בעיניו ולאכול דוקא מה�
כגו� , חכמי� תקנו שיכול לאכול בשעה שהול  ממקו� למקו� לצור  עבודתו. [ב"אבל לא בשעת מנוחה וכיו, דוקא בשעת מלאכה ממש .ד

.]ב שהפועל אינו מתבטל בשעת עבודתו"שזה לטובת בעה, ב"משורה לשורה או בחזרתו מהַגת וכיו
.אינו אוכל עד שיעשה בידיו וברגליו � יהודה' יוסי בר' ר. אוכל � ק"ת): בכתפו' או אפי(מלאכה שהיא בידיו או ברגליו א  לא בשניה�  .ה
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ה מהו שיעור האכילה המותר לפועל לאכול מיבול מעסיקו? 71
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.אי� הגבלה � ק"ת
.אינו רשאי לאכול יותר מגובה שכרו � אלעזר חסמא' ר

.אבל מלמדי� אותו שלא יהא רעבת� וימנעו מלשוכרו לעבודה, ק"כת � חכמי�

ו הא� יכול פועל להתנות לא לאכול ממה שזיכתה אותו התורה ובתמורה להגדיל את שכרו?

.פועל רשאי להתנות ע� מעסיקו שלא יאכל מהפירות ובתמורה יוסי� לו על שכרו
.וא� הסכימו התנאי קיי� כי יש לה� דעת למחול על זכות�, ל ע� מעסיק אשתו או בניו ועבדיו הגדולי� מדעת�"וכ� יכול להתנות כנ

לא תחסו� שור 'שזכאית לאכול בשעת דישה משו� (ל ע� מעסיק בניו ועבדיו הקטני� או ע� השוכר את בהמתו "אבל אינו יכול להתנות כנ
.כי אי� בה� דעת למחול על זכות� מ� התורה לאכול בשעת עבודה, פ שהוא מקבל את שכר�"אע, )'בדישו

72

ז פועל שנשכר למלאכה בפירות האסורי� לאכילה ( נטע רבעי או טבל) , מה הדי�?

וא� לא הודיעו חייב לפדות מהפירות כדי שיעור אכילתו , צרי  להודיעו מראש שאינו יכול לאכול נטע רבעיהשוכר פועל למלאכה בפירות 
.ולתת לו

.וא� לא הודיעו חייב לעשר ולתת לו, )כגו� חביות יי� שנפתחו שכבר נגמרה מלאכת� ונתחייבו במעשר( טבלל בפירות "כנ

73

ח פועל שנשכר לשמור על פירות, הא� זכאי לאכול מה�?

).מנהג השוק(אבל אוכל הוא מהלכות מדינה , ששמירה אינה כמעשה מלאכה גמור, אינו זכאי לאכול מ� התורה) תלושי�(שומר פירות 

74

ח מיה� ד' השומרי� ומה רמת חיוב�?

).חו( מפשיעה שחייב בה(נשבע ונפטר בכל טענה  � שומר חנ�. א
.וחייבי� בגנבה ואבדה, )נשבתה או מתה, כגו� בהמה שנשברה(נשבעי� ונפטרי� באונס  � שומר שכר ושוכר. ג.+ב
).מתה מחמת מלאכה פטור(באונס ' חייב אפי � שואל. ד

75

ט-י מה� דוגמאות המשנה למקרי אונס שש"ש ושוכר פטורי� בה�?

�: בהמה המופקדת בידו שתק� אותה
.אונס �שני זאבי� .] בשעת משלחת זאבי� אונס � יהודה' ר. [אינו אונס � ק"ת: אחד זאב
)יותר משניי� אונס �� "רמב.] (משתי רוחות אונס � מאיר' רידוע הבבלי משו� . [אינו אונס � ק"ת: כלבי�שני 

.אונס �) מזוי�( לסטי�
.אונס �ב "נחש וכיו, ברדלס, נמר, דב, ארי

.הרי זו פשיעה וחייב �הוליכ� הרועה למקו� גדודי חיה ולסטי� 
.אונס � מתה כדרכה

).ח חייב"ש' אפי(אינו אונס  �ומתה ) הרעיבה( סיגפה
.אונס �ונפלה ) כגו� שתקפתו ולא הצליח למונעה מלעלות( ראשי צוקי�עלתה ל

.אינו אונס �ונפלה ) או עלתה מעליה אבל היה יכול למונעה(העלD לראשי צוקי� 
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י-יא מה די� המְתֶנה על מה שכתוב בתורה? הא� נית� לשנות את חיובי השומרי� ע"פ תנאי מוסכ� מראש?

.תנאו בטל �המתנה על מה שכתוב בתורה 
.תנאו בטל �) '...א�... הרי את מקודשת לי'כגו� שאמר לאשה (הקדי� בדבריו את המעשה לתנאי 

.תנאו בטל והמעשה קיי� �תנאי שאי אפשר לקיימו 
�ש ושוכר מתני� "וש, וכ� שואל יכול להתנות להפטר מתשלו�, )בטענות שדינו להשבע ולהפטר(יכול שומר חנ� להתנות להפטר משבועה  

).יהודה' כר(' כל תנאי שבממו� קיי�'כיו� ש' מתנה על מה שכתוב בתורה'ואי� בכ  משו� , להפטר משבועה ומתשלו� בטענות השונות

77

ח ח ח ח - - - - השואל את הפרההשואל את הפרההשואל את הפרההשואל את הפרה משנהפרקפרקפרקפרק

אבבא אימתי שומרי� פטורי� מאחריות על הפקדו� משו� 'בעליו עמו'?

אחר שהסתיימה ' ואבד או נגנב או נאנס הפקדו� אפי, השואל או השוכר פקדו� מחברו בשעה שחברו עצמו שאול או מושכר אצלו למלאכה
ְ:ָעָליו ֵאי� ִע27 ...'שנאמר , השואל או השוכר פטור לעול� עד שישיב את הפקדו� לבעליו וישאלהו או ישכרהו שוב, שאלת או שכירות הבעלי�

)'לא היה עמו בשעת שבורה ומתה' היה עמו בשעת שאלה אפי' � 'גמ. ('...לֹא ְיַ&�6ֵ) ע� השואל(ִע27 ) בעל הפקדו�(ִא� ְ:ָעָליו : ַ&�6ֵ ְיַ&�6ֵ
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ב מה די� שומר שקיבל פקדו�, חלקו בשאלה וחלקו בשכירות ואבד חלק ממנו? פרט המקרי� השוני�!

ואבד חלקו באונס ונחלקו המפקיד והשומר א� בזמ� או חלק השאלה , חלק מהזמ� או מהפקדו� בשאלה וחלקו בשכירות, קיבל פקדו� מחברו
:אבד והשומר חייב באחריותו או בזמ� או חלק השכירות אבד והוא פטור

.)כגו� שיש עסק שבועה ביניה� ומתו  שאינו יכול להשבע משל�. ב. ברי ושמא ברי עדי�. א. (חייב �המפקיד טוע� ברי והשומר טוע� שמא  .א
.)כיו� שאי� כנגדו טענת ברי, משבועה' אפי. (פטור �המפקיד טוע� שמא והשומר טוע� ברי  .ב
.ה"שהמע, ונפטר) י גלגול שבועה אגב שבועת השומרי� שאבד באונס"ע(השומר נשבע כטענתו  �שניה� טועני� ברי  .ג
.ה ופטור"המע � חכמי�, חולקי� � סומכוס: שניה� טועני� שמא .ד
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ג השואל מחברו או המחזיר שאלתו למשאיל באמצעות שליח ואבד מתחת ידי השליח, מה הדי�? פרט המקרי� השוני�!

השואל פטור כי  �ואבד מתחת ידי השליח באונס ) בנו או עבדו של המשאיל או של השואל' אפי(משאיל ששלח את פקדונו לשואל ביד שליח  .א
.אינו נחשב כשואל עד שיגיע הפקדו� לרשותו

.כיו� שהפקדו� עומד ברשותו מרגע שהגיע ליד השליח, השואל חייב �הסכמתו של השואל /בקשתו/פ ציוויו"ל ע"עשה כנ .ב
.בשעה שהשואל מחזיר הפקדו� למשאיל, וכ� ההיפ 
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ד ספק שנתעורר על מעשה מקח ונחלקו בו הצדדי�, מה הדי�? הבא את דוגמאות המשנה!

�, וילדו) והחמור או השפחה לא היו לפניה� בשעת הקני�, ב"בקני� כס� וכיו(או שקנה ממנו שפחה ) בקני� חליפי�(החלי� פרתו בחמור חברו  
.ה ויד המוכר על העליונה"המע � חכמי�, חולקי� את שווי הולד ביניה� � סומכוס): קוד� או אחר הקני�(ונחלקו אימתי ילדו 

�):ה/ה או קט�/גדול(ונחלקו איזה מכר לו , מכר לחברו עבד או שדה 
כגו� שיש עסק שבועה ביניה� ומתו  שאינו יכול . ב. ברי ושמא ברי עדי�. א. (ה/זכה הלוקח בגדול �לוקח טוע� ברי ומוכר טוע� שמא  .א

.)להשבע משל�
.ה/הלוקח זוכה רק בקט� �לוקח טוע� שמא ומוכר טוע� ברי  .ב
.ה"שהמע, ה/המוכר נשבע כטענתו ונות� הקט� �שניה� טועני� ברי  .ג
.ה ופטור"המע � חכמי�, חולקי� � סומכוס: שניה� טועני� שמא .ד
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ה עצי זית הנטועי� בשדה חברו והוסיפו לגדול, למי שייכת התוספת?

והשתהה הלוקח מליטול עציו והוסיפו לגדול וטוע� המוכר שא� לו יש , מ שיעקר� ויטל� לרשותו"מכר עצי זית הנטועי� בשדהו לחברו ע
:זכות בתוספת כי ג� שדהו הועילה בצמיחת העצי�

התוספת לבעל הזיתי� שדרכו של המוכר למחול  �) שאי� בסאה זיתי� רביעית לוג שמ� אחר ניכוי כל ההוצאות(הוסיפו פחות מרביעית לסאה 
.על תוספת מועטה כזאת
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�.חולקי� �הוסיפו רביעית לסאה או יותר  
.חולקי� �וכ� א� שט� נהר את זיתיו ונטע� בשדה חברו 

ו השכיר בית לחברו ורוצה אחד הצדדי� להביא את הסכ� השכירות לסיומו, מה� המגבלות שקובעת המשנה למקרה זה?

:בתי�
:בעיירות

�.כיו� שקשה למצוא בתי� להשכיר בחור�, שני הצדדי� אינ� יכולי� להפסיק את הסכ� השכירות �) מסוכות עד פסח(בימות הגשמי�  
�.יו� קוד�' חייב להודיע לחברו ל, הרוצה לסיי� את השכירות �בימות החמה  

וכ� קשה למצוא שוכר (כיו� שהביקוש לשכירות בתי� בכרכי� גדול וקשה למצוא בית פנוי , ב חודש קוד�"כל השנה חייב להודיע י :בכרכי�
).חדש

:חנויות
�.כיו� שדר  החנוני למכור בהקפה והוא צרי  זמ� לגבות את חובותיו מהלקוחות, ב חודש"בכל מקו� ובכל זמ� צרי  להודיע מראש י 
�.כיו� שדרכ� למכור ללקוחותיה� בהקפה לזמ� ארו  במיוחד, שני�' ג �חנות של נחתומי� או ַצָ:עי�  :ג"רשב 
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ז השכיר בית לחברו, מה בכלל אחריות המשכיר ומה בכלל אחריות השוכר בתחזוקתו של הבית?

).ב"חיזוק התקרה וכיו, כגו� פתיחת חלונות(וכל דבר שהוא מעשה אומ� , מנעול, )בריח(נגר , דלת :אחריות המשכיר
).ב"סול� וכיו, כגו� מעקה(כל דבר שאינו מעשה אומ�  :אחריות השוכר

.הכל כמנהג המדינה � �"רמב
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ח השכיר בית לחברו ונתעברה השנה, הא� חייב השוכר להוסי2 על דמי השכירות עבור חודש העיבור?

.השוכר זוכה בחודש העיבור � לשנההשכיר  .א
.המשכיר זכאי לתוספת בדמי השכירות עבור חודש העיבור � ב חודשי�"ליהשכיר  .ב
:'דינר זהב לחודש, ב דינרי זהב לשנה"י'סיכמו בהסכ� השכירות  .ג

.'תפוס לשו� אחרו�'או ' תפוס לשו� ראשו�'כיו� שיש ספק א� אומרי� , חולקי� את חודש העיבור � יוסי' ר, ג"רשב
.ה"והמע, כיו� שהוא המוחזק והבעלי� על ביתו, המשכיר זוכה � להלכה
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ט השכיר בית לחברו ונפל, מה הדי�?

.שמזלו של השוכר גר�, פטור המשכיר מלבנות לו בית אחר �' זהבית 'אמר לו  .א
.אבל יכול לבנותו כרצונו, חייב המשכיר לבנות לו בית אחר �' סת�בית 'אמר לו  .ב
לא , לא יפצל בית אחד לשניי� או ההיפ ,  לא קט� ולא גדול יותר(חייב להעמיד לו בית אחר בדיוק כבית ששכר ממנו  �' כזהבית 'אמר לו  .ג

).ב"כ מסכי� לכ  השוכר וכ� כיו"יפחות ולא יוסי� חלונות אלא א
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ט ט ט ט - - - - המקבל שדה מחברוהמקבל שדה מחברוהמקבל שדה מחברוהמקבל שדה מחברו משנהפרקפרקפרקפרק

א-יבבא מהו הסכ� 'חכירה' והסכ� 'קבלנות'? מה� הדיני� השוני� שמופיעי� במשנה הנוגעי� לסוגי העסקאות הנ"ל?

.]ס  מעות קצוב � שכירות. [מהיבול ס' קצובמ לשל� לבעל השדה "קבלת שדה לזריעה או נטיעה ע � חכירה
).ב"שליש או רביע וכיו, מחצה(מסוי� מהיבול  אחוזמ לשל� לבעל השדה "ע, ל"כנ �) אריסות( קבלנות

:)אחוזי�/ס  קצוב( הלכות השייכות בשני סוגי העסקאות
) ולהשאיר השורשי� בקרקע(כגו� במקו� שנהגו לקצור התבואה , אי� אחד הצדדי� יכול לשנות או לכו� את חברו לשנות ממנהג המדינה .א

]א). [שימותו שורשי העשבי� הרעי�(או שנהגו בסו� עונת הקציר לחרוש השדה ) ע� השורשי�(או לעקור 
שהיה בה אילנות שהמקבל נהנה מאכילת (והיה בה מעי� או בית האיל� ) שצרי  להשקותה מלבד מי גשמי�(קיבל מחברו שדה בית השלחי�  .ב

כיו� שלא על דעת , אי� המקבל רשאי להפחית מהתמורה שהתחייב לתת לבעל השדה �ולאחר זמ� יבש המעי� או נקצ( האיל� ) פירותיה�
רשאי להפחית ', שדה בית האיל� זו'או ' שדה בית השלחי� זו'א� בשעת ההסכ� ציי� המקבל . המעי� או האילנות קיבל את השדה מראש

]ב. [מהתמורה כפי המקובל
. שנת השמיטה מ� המני� ואינו זכאי לשנה נוספת או לנכות לבעל השדה משכרו, מסויי� כספיבסכו� ) שני�(' שבוע'קיבל שדה מחברו ל .ג

]י. [זכאי לעבוד בשדה שבע שני� הראויות לעבודה למעט שנת השמיטה, סיכ� עמו לשבע שני�
:)ס  קצוב( הלכות השייכות בעסקת חכירה

יכול  �קיבל שדה מחברו ולא רוצה לנכש וטוע� שבעל השדה אינו מפסיד מכ  כיו� שבכל מקרה הוא מקבל כפי הס  הקצוב שקבעו ביניה�  .א
]ד. [בעל השדה להתנגד בטענה שבתו� ההסכ� השדה תחזור לידו ותעלה עשבי�

זכאי המקבל לנכות לבעל  �) שלקו רוב שדות העיר(מכת מדינה ): נופלי� הגרעיני� מהשיבולי�(קיבל שדה מחברו ואכלה חגב או נשדפה  .ב
בכל מקרה לא מנכה , סיכמו על תשלו� במעות ולא בתבואה � יהודה' ר). שמזלו גר�(לא מנכה לו  �אינה מכת מדינה , השדה מדמי החכירה

]ו. [לו
חייב המקבל לתת לבעל השדה את חלקו מגידולי אותה /רשאי �או שהיו הגידולי� יפי� במיוחד ) ב"נשדפה וכיו(קיבל שדה מחברו ולקתה  .ג

]ז. [שדה ולא לקנות מהשוק ולתת לו
אבל ההיפ  מותר כיו� ששעורי� , סיכמו שהמקבל יזרע שעורי� אסור לו לזרוע חיטי� או א� סיכמו על תבואה אסור לו לזרוע קטנית .ד

]ח. [כל שינוי מסוג זה אסור כי בעל השדה מקפיד עליו � ג"רשב. ותבואה מכחישי� את הקרקע פחות מחיטי� ומקטנית
כ קיבלה לשבע שני� שאז יכול לזורעה פשת� "אא, קיבל שדה מחברו לשני� מועטות לא יזרענה פשת� כי הוא מכחיש את הקרקע הרבה .ה

]ט. [בשנה הראשונה בלבד
:)אחוזי�( הלכות השייכות בעסקת קבלנות

]א). [סמוכות שקנו מתחילה מכספי שניה�(בזמורות ובקני� , ביי�; בתב� ובקש, בתבואה: שני הצדדי� חולקי� בכל .א
א� אוביר ולא אעביד אשל� 'שבהסכ� הוא כותב לו , חייב לשל� לו לפי אודמ� כמה שראויה לעשות, קיבל שדה מחברו ונמנע מלעובדה .ב

]ג. ['במיטבא
והמקבל אינו רוצה להמשי  להשקיע בה אבל בעל השדה דורש זאת כי הוא מעוניי� , קיבל שדה מחברו ולא הצמיחה כמצופה אלא מעט .ג

כשיעור (רק א� יש בה כדי נפילה  � יהודה' ר. חייב לטפל בה, )סאתיי� לאחר ניכוי כל ההוצאות(א� יש בה כדי להעמיד 0ְִרי  � ק"ת: בחלקו
]ה). [שזרעה
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יא-יב מהו איסור הלנת שכר שכיר? מה בכלל איסור זה?

)שכיר יו�. (לֹא ָתִלי� ְ=ע6ַFת ָ,ִכיר ִא5ְָ  ַעד :ֶֹקר :יג,ויקרא יט
)שכיר לילה. (ְ:י2מ2 ִת�5ֵ ְ,ָכר2 ְולֹא ָתב2א ָעָליו ַהBֶֶמ& :טו,דברי� כד

.אסור להשהות תשלו� שכרו של אד� או בהמה או כלי� ששכר� מחברו
:זמ� התשלו�

�.כל היו� �שכירות לילה , כל הלילה �שכירות יו�  
�.כל הלילה וכל היו� �באמצע הלילה , כל היו� �באמצע היו� : שכירות לשעות שהסתיימה 
�.כל הלילה וכל היו� �בלילה , כל היו� �ביו� : שהסתיימה) שבע שני�(שבוע , שנה, חודש, )שבוע ימי�(שכיר שבת  
�.אינו עובר עליו �אצל חנוני או שולחני ) שלחו לקבל שכרו(בהמתו או כליו או שהמחהו , משכיר שלא תבע שכר עצמו 

:טוע� השוכר ששיל� כבר והשכיר מכחיש
.ב טרוד בפועליו וסביר שהוא שכח"כי בעה, השכיר נאמ� בשבועה שלא קיבל �) לפני שעבר זמ� התשלו�( בזמנו

.כ יש עדי� שתבעו השכיר בסו� הזמ� ולא שיל� לו שאז השכיר שוב נאמ� בשבועה"אא, השוכר פטור � לאחר זמנו
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יג מה� המצוות והאיסורי� האמורי� בתורה בנוגע לנטילת משכו� מיד לוה?

)כסות יו�. (ִא� ָחבֹל 5ְַח:ֹל ַ,ְלַמת ֵרֶעָ  ַעד :ֹא ַהBֶֶמ& 5ְִ&יֶבC$ ל2 :כה,שמות כב
:יג�י,דברי� כד

.ַלֲעבֹט ֲעבֹט2 לֹא ָתבֹא ֶאל ֵ*ית0ִ%י ַתBֶה ְבֵרֲעָ  ַמBַאת ְמא$ָמה     
.ַ:ח$( 5ֲַעמֹד ְוָהִאי& ֲאֶ&ר 5ָAה נֶֹ&ה ב2 י2ִציא ֵאֶליָ  ֶאת ַהֲעב2ט ַהח$ָצה    
.ְוִא� ִאי& ָעִני ה$א לֹא ִתְ&0ַב ַ:ֲעבֹט2    
.ֱאלֶֹהי ָ ' ָהֵ&ב 5ִָ&יב ל2 ֶאת ַהֲעב2ט 0ְבֹא ַהBֶֶמ& ְוָ&ַכב ְ:ַ,ְלָמת2 $ֵבֲרֶכGָ $ְלָ  5ְִהֶיה ְצָדָקה ִלְפֵני ה    

..ְלָמָנהְולֹא ַתֲחבֹל ֶ:ֶגד ... :יז,דברי� כד
.0ִי ֶנֶפ& ה$א חֵֹבל ֵרַחִי� ָוָרֶכבלֹא ַיֲחבֹל  :ו,דברי� כד
:האיסורי�

.אלא באמצעות בית די�) שלא בשעת הלואתו(אסור למלוה למשכ� את הלוה  .א
שנאמר , אלא חייב לעמוד בפתח ביתו ולהמתי� שהלוה יוציא אליו משכו�, ד לא יכול להכנס לבית הלוה וליטול בעל כורחו"א� שליח ב .ב
.'בחו( תעמוד'
אינו חייב  �מת הלווה . מחזיר לו כר לשינה כל לילה ומחרישה לעבוד בה כל יו�, משכנו שני כלי� והוא עני שאי� לו יותר מאות� כלי� .ג

חולק  � ק"ת. (אבל לאחר מכ� מוכר� בבית די� כדי לפרוע חובו, א� לעצמו אינו חייב להחזיר אלא עד שלשי� יו� � ג"רשב. להחזיר ליורשיו
.)ואוסר למכור דבר שהלוה צרי  לקיומו בשביל פרעו� החוב

.'ולא תחבול בגד אלמנה'שנאמר , אסור למשכ� אשה אלמנה בי� שהיא עניה או עשירה .ד
עובר על לאו  �) ב"כלי בישול ואפייה וכיו(או כלי אחר שעושי� בו אוכל נפש ) האב� העליונה(או רכב ) האב� התחתונה(משכ� מחברו רחיי�  .ה
.'לא יחבול רחי� ורכב כי נפש הוא חובל'
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י י י י - - - - הבית והעלייההבית והעלייההבית והעלייההבית והעלייה משנהפרקפרקפרקפרק

א,ג-דבבא בית קומות השיי! למספר דיירי� שנפל, מה הדי�?

א� ניכר מדר  הנפילה למי שייכות אבני� מסויימות . באבני� ובעפר לפי גובה כותלי הבתי�, הדיירי� חולקי� בשווה בעצי� .א
.הוא נוטל אות� והאחרי� נוטלי� כנגד�) שבורות/שלמות(
:דייר בקומה עליונה המעוניי� לבנות ביתו מחדש ובעל קומת הקרקע נמנע מלבנות את ביתו .ב
.וכשירצה בעל הבית לקבל את ביתו ישל� לבעל העליה את כל הוצאותיו ויטלו, ודר בתוכו) כפי שהיה(בעל העליה בונה את הבית  � ק"ת
אלא חייב לבנות את , )כדי שלא יהנה מממו� חברו שלא ברשות(אסור לבעל העליה לדור בבית התחתו� א� טר� בנה את העליה  � יהודה' ר

.שתי הקומות ודר בתחתו� וכשישל� לו בעל הבית את כל הוצאותיו יעבור לדור בעליה
.]לבית בדו) תקרה(בעל הגינה יורד וזורע למטה עד שיעשה התחתו� כיפי�  �) נשבר גג בית הבד(וכ� בית בד הבנוי בסלע וגינה על גביו ונפחת [
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ב בית ועליה שנפחתה התקרה המבדילה ביניה�, מה הדי�?

.אי� התחתו� חייב לתק� את התקרה �בית ועליה של שני שכני� שכל בית בבעלותו של אחר 
:בעל בית שהשכיר את העליה לחברו

.]רשאי בעל העליה לרדת לדור בבית התחתו� �וכל עוד הוא נמנע מלתקנה . [על בעל הבית התחתו� לתק� את התקרה � ק"ת
).טיח(את המעזיבה  �והעליו� , )קורות(נות� את התקרה  �התחתו� : חולקי� בתיקו� התקרה � יוסי' ר
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ד כותל או איל� שנפלו לרה"ר והזיקו, מה הדי�?

.כיו� שהוא אנוס, פטור �נפלו בפתאומיות 
.חייב �לאחר הזמ� , פטור �בתו  הזמ� : לקו( את האיל� או לסתור את הכותל ונפלו) יו�' ל(התרו בו ונתנו לו זמ� 
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ה החייב לחברו 1ַדי� וחברו מציע לו הצעת פיצוי חילופית לתביעה: א. הא� יכול לכופו לקבל את הצעתו? ב. הא� המציע יכול
לחזור בו מהצעתו? הבא את דוגמאות המשנה!

:דוגמאות
).בתמורה לויתור על פינוָיי�(' קח אות� לעצמ 'ועל כ  השיב לו בעל הכותל ' פנה אבני 'כותל שנפל לרשות חברו ודרש מחברו  .א
.'טול עבודת  בשכר 'שָֹכר פועל ובתו� העבודה אמר לו  .ב

:הדי�
.יכול לכו� חברו לקבל את הצעתו) בפינוי האבני� או בשכר הפועל(אי� החייב  .א
רוצה שכנגדו לחזור בו ולשל� לו את הוצאות , א� הסכי� הזכאי להצעת החייב ואחר שפינה את האבני� או נטל את מה שעבד בשכרו .ב

.שוב אי� יכול לחזור בו �הפינוי או את שכרו כפועל וליטול את שלו 
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ה הא� מותר להשתמש ברה"ר שימוש שיכול להוות תקלה לרבי�? הבא את דוגמאות המשנה!

�.ר"חייב לסלקו מיד כדי שלא יוזקו בו הולכי רה �ר "המוציא זבל לרה 
�.ר ליתנו מיד בבני�"אבל מותר לגבל טיט ברה, ר"ברה) שצריכי� זמ� רב לייבוש(או ללבו� לבני� ) לזמ� מרובה(אסור ל&רות טיט  
�.אלא מיד ע� הבאת� מניח� בבני�, ר שמא יוזקו בה� הרבי�"ר אסור להניח אבני� ברה"הבונה ברה 
�.א� הזיק חייב לשל�, ר"א� שימוש שהותר ברה 

).ופטור מנזקיה�(יו� קוד� תחילת עבודתו ' ר ל"ר רשאי לתק� את כל הנחו( לו למלאכתו ברה"הבונה ברה � ג"רשב
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ו גינות של שכני� במפלסי� שוני�, מי זכאי להשתמש במדרו� המבדיל בי� הגינות?

:ב במדרו� שביניה�"וצמחו ירקות וכיו, שתי גנות הסמוכות זו לזו בגבהי� שוני�
.כיו� שה� צמחו מעפרו וממנו עיקר יניקתו, שיי  לעליו� � מ"ר
.כיו� שה� צמחו באויר גינתו, שיי  לתחתו� � יהודה' ר
.שיונק מעפרו' שדרכו של העליו� להפקירו אפי, כל שהעליו� יכול לפשוט את ידו וליטלו שיי  לעליו� והשאר לתחתו� � ש"ר
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