
קנינים בהפקר ומציאה א'

קניני הפקר ואבידה לעומת מו"מ
הקנינים המועילים לקנות מהפקר ולזכות באבידה זהים1. ברם, ישנם קנינים שמועילים למו"מ שנחלקו הפוסקים האם קונים גם 

בהפקר, וכן נחלקו איזה קנינים קונים מהפקר ומציאה מהתורה ואיזה רק מדרבנן.

הכניס לביתו, משיכה
הכניס המציאה לביתו לכו"ע קנה מהתורה2. כתבו ראשונים שבהפקר ומציאה שלא שייך קנין כסף, משיכה קונה לכו"ע מהתורה4,3 

ויש שכתב שזו מחלוקת ראשונים5. 

הגבהה
הפוסקים דנו האם הגבהה קונה מהתורה6. הראשונים נחלקו האם צריך להגביה ג' טפחים או 
די בהגבהת טפח7. יש מהראשונים שכתב שאף אם במקח וממכר צריך להגביה שלושה טפחים 

בהפקר די להגביה טפח8. 

ונחלקו הפוסקים האם קונה  הגביה דבר הפקר שאפשר להגביה אבל אין דרכו להגביה, קנה, 
גם במשיכה9. 

קנין אגב
הפוסקים נחלקו האם אפשר לקנות חפצי הפקר בקנין אגב, יש שכתבו שהמחזיק בקרקע יכול 
מ'ערים  נלמד  אגב  שקנין  שהיות  שכתבו  ויש  בתוכו10,  שצבורים  הפקר  בחפצי  זה  אגב  לזכות 
בצורות וכו'11, ושם הקנין היה ע"י דעת אחרת מקנה, אינו קונה בקנין זה הפקר או מציאה שאין 

דעת אחרת מקנה אותם12.

קנין ד' אמות:
חז"ל תיקנו שארבע אמותיו לצדו של אדם, קונים לו בהפקר כחצר כדי שלא יבואו לידי מריבה )לאנצוי(13. ארבע אמות אלה הם 

שמונה על שמונה והוא באמצע14. הראשונים נחלקו האם תיקנו קנין ד' אמות גם במתנה ומו"מ וכן בגט15.

לומר 'זכתה לי', ולקנות שלא מדעתו
כתבו הפוסקים שלעומת חצר, שהזוכה צריך לומר 'זכתה לי חצרי' )עכ"פ באינה משתמרת(16, הזוכה בקנין ארבע אמות לא צריך 
לומר 'זכתה לי', ויש שפירש הטעם שזה בכלל התקנה שתיקנו שלא יבואו לידי מריבה17. יש שכתבו שמטעם האמור קונים לו ארבע 

אמותיו שלא מדעתו כחצר שקונה לבעל החצר שלא מדעתו18, ויש שכתב שזו מחלוקת ראשונים19. 

לקנות בהליכה
כתב הטור שהראשונים נחלקו האם קונה המונח בד' אמותיו אף אם הוא הולך או רק כשעומד20. לסוברים שלא תיקנו יש שפירשו 
שד' אמות כחצר, וחצר מהלכת לא קנה21, ויש שכתבו שלא תיקנו ד' אמות במהלך22, ויש שכתב שלא נחלקו, כי בוודאי אם קדם 
ראובן ועבר על יד המציאה בהעברה ולא עמד, מוכח שלא היתה כוונתו לזכות, ולכן אם אח"כ נעמד השני זכה השני, אבל אם ראובן 
קדם בהליכתו כדי לזכות במציאה תהיה בד' אמותיו ועד שנעמד לקחת הקדימו שמעון ונעמד לקחתה, כבר זכה ראובן במה שקדם 

לו בהליכה23.

מקומות שד"א קונות
ארבע אמות קונה בסימטא, בצידי רשות הרבים שאין רבים דוחקים, או בשדה הפקר, אבל אינו קונה בשדה חבירו, וכן אינו קונה 
ברשות הרבים, כלומר, מקום שרבים הולכים ודוחקים, שמטעם זה לא שייך במקומות אלו לתת זכות של ד' אמות לקנות בו24. יש 

שכתבו שבית הכנסת כסימטא לקנות בד' אמות25.

 

18  הטור רס"ח סעיף ג', כתב שדעת הראב"ד )והובא בר"ן ב"מ ט' ב'( שתקנו רק בעומד, ודעת הרא"ש היא שקונה אף במהלך )ועיין לשון המחבר רס"ח 
סעיף ב' והרמב"ם הנ"ל שמשמע כהראב"ד( ועיין בחדושי הגהות אות ב' על הטור סי' רס"ח שציין לתוס' הרא"ש בשיטה מקובצת ב"מ ט' ב' שכתב כן.

19  ב"ח רס"ח סעיף ב', ועיין סמ"ע ס"ק ג'.
20  הסמ"ע שם ס"ק ג', ועיין ספר המקנה כלל י"א פרט ד' ד"ה וכתב הסמ"ע, ודו"ק, ובהגהות רע"א ציין לזה מיו"ד סי' של"ד כה"ג  במנודה

21  ערוך השולחן סעיף ד'.
22  רס"ח סעיף ב' , בערוך השולחן סעיף ב'. וראה בהגהות רע"א שציין למסגרת השולחן סי' קצ"ד ס"ק ט' שזה אף האידנא שאין רה"ר לשבת, עיי"ש, 

ולפי זה צריך לדון מה נחשב למקום שרבים מצויים שם.
23  בית שמואל אה"ע סי' ס"ק כ' מריב"ש סי' ר"ה, ובספר המקנה הנ"ל ציין לקצות סי' ר' ס"ק א' שדן האם חצר הקדש קונה.

הכיצד   -

עושה  אתה 

לי זאת??? - 

שלמה  רתח 
מזעם.

לקו הפסדת  לא  במלאכתך.  התחלת  לא  עדיין  א- 
חות אחרים מחמתי. מה לך כי תלין? - ענה ירוחם 

בקצרה.

- מה הפירוש לא התחלתי? קניתי את החומר עבור 

המלאכה...

- יכול אתה להשתמש בחומר זה למלאכות אחרות 
שיוזמנו אצלך.

- כן. אבל הזמנתי את החומר בשבילך!!!

...

תחילתו של המעשה מספר ימים לפני כן. שלמה - 
טכנאי רכבים )vehicle technician( - קיבל את 

פני ירוחם שבא למוסך שלו. 

ממכסה  הבוקע  מוזר  רעש  על  התלונן  ירוחם 
המנוע )engine( של הרכב.

אלאחר מספר דקות של בדיקה, הודיע שלמה לירו
חם שלדעתו יש להחליף את משאבת המים

 )water pump( הקבועה ברכבו של ירוחם.

- אם לא תעשה זאת בהקדם, אתה עלול 'להיתקע' 

באמצע הדרך. אי שם... - 'הפחיד' את ירוחם.

- וכמה עולה טיפול כזה? - שאל ירוחם בחשש.

כמה  עולה  עצמה  המשאבה   .$700 בסביבות   -

מאות דולר, והרכבתה עורכת מספר שעות.

ירוחם הרהר בינו לבין עצמו. סוף סוף זהו סכום לא 
מבוטל, ומצבו אינו כה שפיר.

לא  ההכרח  כי  ירוחם  החליט  שניות  מספר  לאחר 
לפני שיעמוד חסר  קודם...  ויפה שעה אחת  יגונה 

אונים אי שם על אם הדרך...

- טוב. אזמין את המשאבה המתאימה לרכבך. כשזו 

תגיע אלי, אתקשר אליך שתבוא. 

בינתיים, סע רק בתוך העיר... אל תרחיק נדוד... - 

הוסיף שלמה להזהיר את ירוחם.

שלמה  התקשר  כאשר  מכן,  לאחר  יומיים  והנה... 
המבוקשת,  המשאבה  את  לידיו  שקיבל  להודיע 

הודיעו ירוחם שאינו צריך לה עוד.

ומדוע?

המוצא 
מציאה בבית 
הכנסת האם 

זכה בה בקנין 
ארבע אמות

דיני הפקר ח'
הרב חיים קאהן שליט"א

מהדורת וויינרעב לעילוי נשמת הרה"ח ר' ארי' לייביש ז"ל בן הרה"ח ר' זאב אהרן ז"ל נתנדב ע"י בנו הרה"ח ר' יעקב שליט"א

גליון שבועי
לך לך | תשע"ח מהדורת וויינרעבמשא ומתןמשא ומתן
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מעשה שהיה פסקי דינים

]1[ להלן כשמוזכר 'הפקר' או 'מציאה' הכוונה לשניהם. ]2[ ראה שו"ת חתם סופר יו"ד סי' ש"י, שי"ב. ]3[ קצות סי' קצ"ח ס"ק א' ונתיבות 
ס"ק א' מתוס' ע"ז ע"א א' ד"ה פרדשני. ]4[ קצות הנ"ל והגהות רע"א סי' קצ"ח סעיף א' מרמב"ן ב"מ מ"ז ב', וכ"כ בשו"ת חתם סופר סי' שי"ב 
כפירושו לדעת רש"י ע"א ע"א א' )בל"ק גם במציאה( דלא כתוס' הנ"ל. ועיין בשו"ת באר יצחק או"ח סי' א' ענף א' וסי' ד' ענף ג' ד"ה והוכחת, 
שמפרש בדעת הרמב"ן הנ"ל שרק במתנה לא מהני משיכה מה"ת אבל בהפקר קל לזכות בו ומהני מהתורה ודייק כן משו"ת נודע ביהודה 
מהדו"ת או"ח סימן ס"ג ד"ה הייתי. שכ"ה גם דעת התוס' בכורות י"ג א' ד"ה מיד כדעת הרמב"ן ולחלק בין מתנה למציאה. ]5[ ראה רמב"ם 
מנין המצוות רמ"ה שהגבהה דרבנן, אבל במשפט שלום סי' קצ"ה משמרת שלום א' ובהסכמתו לערך ש"י אות ה' תמה שזה דאורייתא, וכן 
כתב בשו"ת חתם סופר חו"מ סי' צ"ט, וע"ע במשובב נתיבות סי' ע"ב ס"ק ל' בהג"ה, דבמסירה והגבהה אף לרבי יוחנן מהני בכל מקום, אכן 

התחלת מלאכה
 הרב אריה ליכטנשטיין 

המשך ההערות בעמוד ב'
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לדיני תורה, שאלות בדיני ממונות, שטרות, ריבית, צוואות, דיני מקח וממכר בשבת ויו"ט, או לכל ענין הקשור לגליון אפשר להתקשר:

קו ההלכהמעשה שהיה

  mm@businesshalacha.com לקבל את הגליון באימייל  שלחו ל

הרוב  ההכרעת  כי  במאמרכם  קראתי  )רל"ד(  הקודם  בגיליון 
בשותפות - קובעת ומחייבת. זה הזכיר לי מקרה בו השותפים 
שלי קיבלו החלטה בניגוד לדעתי, מבלי להתייעץ עמי. ברי 
ניתנת לי האפשרות להשמיע את דעתי -  לי, כי אילו היתה 

הייתי מצליח לשכנעם בצדקת דרכי.

שאלה: האם יש תוקף להחלטתם מאחר ולא התייעצו איתי בכלל?

תשובה: הלכה היא )שלחן ערוך - חושן משפט, סימן י"ג סעיף ז'( כי בעלי דין שבררו להם עשרה 
שידונו אותם ונדברו שדעת הרוב תכריע, ולבסוף נסתלק אחד מן העשרה ואינו אומר את דעתו 
או שאומר איני יודע - אפילו אם הסכימו כל התשעה הנותרים לדעה אחת אין בכך כלום. שיכול 
את  מקבלים  השאר  והיו  אפשר  בהיפך,  דעתו  את  משמיע  העשירי  היה  אילו  לומר:  המתחייב 

דבריו ומודים לו.

יש מי שכתב שכל זה אמור דוקא בבית דין או בקהילה, שהמטרה היא לברר את האמת ואין לערב 
בהחלטות כל נגיעות אישיות. אך בהחלטות של שותפות, שאינן אלא לברר מהי דעת הרוב, הרי 
ב'  - חלק  יש מי מהשותפים שלא הביע את דעתו )משפטי התורה  שדעתם תכריע אף כאשר 

סימן ס"ז(.

אך בפוסקים מצאנו שהשוו בין הנידונים וכתבו שאף בשותפות, אין לקבלת הכרעה משמעות 
- כל שלא הביעו הכל את דעתם, והכרעת הרוב היא רק כשבאה מכלל כולו ומתוך משא ומתן 
)שו"ת מהרי"ט חלק א' סימן צ"ה הובא בערך ש"י סימן קע"ו סעיף י'. וכן הוא בפתחי תשובה סימן 
רל"א סק"ו(. וההידברות בין השותפין, עליה להיעשות פה אל פה. והפוסקים דנו מה דינה של 
הידברות מתוך הכתב )קונטרס הסמיכה למהרלב"ח, סדר הדין פרק ח' סעיף ב'(. אמנם, פשיטא 
שאם התנו במפורש שידונו מתוך הכתב, או שכך מנהג המקום, שיש תוקף להכרעות אלו )שו"ת 

מהרשד"ם יורה דעה סימן ע"ח ועיין תשורת ש"י חלק ב' סימן נ"ו(. 

דעתו  מסכימה  שאם  הפוסקים  כתבו  דעתו,  והביע  מכן  לאחר  וחזר  שנסתלק  דיין  לענין  והנה 
י"ג סק"ז(. אך  כן )מהרשד"ם שם הובא בפתחי תשובה סימן  ויכריעו  לדעת הרוב - שפיר דמי 
אם נושאים ונותנים ביניהם, והרוב נותר בדעתו כנגד דעת המיעוט - יש אומרים שעדיין אינם 
יכולים להכריע כדעת הרוב. חיישינן שמה שעומדים על דעתם ואינם חוזרים בהם, הוא מחמת 
הבושה. שיאמרו, אותו מיעוט הצילם משגיאה וטעות )שו"ת מהרי"ט חלק ב' סימן ע"ט. וראה 
בשו"ת מהרלב"ח, קונטרס הסמיכה דף ב ע"ב שכך טען רבי לוי אבן חביב ששוב אי אפשר שידונו 
עמו על חידוש הסמיכה שרצה לחדש מהר"י בירב כיון שכבר הכריעו מבלי שנדברו עמו(. דומה 
לזו שנינו כי דיין ששמע צד אחד ודן והורה, שוב אינו יכול לדון בכך אף שישמע את הצד השני 

דחשיב כנוגע )ש"ך סי' י"ז ס"ק ט'(.

אך כל הנ"ל אינו שייך בשותפות. שהשותף לא יעמוד על שלו מחמת הבושה ויפסיד את נכסיו, 
ושוב יכולים לחזור ולהיתדיין אף לאחר הכרעת הרוב )עיין במהרי"ט שם(.

חבר טוב לחש על אזנו של ירוחם כי טיפול זה נמצא בתוך גבולות האחריות 

)warranty( שיצרן הרכב )car manufacturer( נותן למשך השנתיים הראא

שונות של הרכב.

- למה לך להוציא סך כה גדול מכיסך? תקבל זאת בחינם 'על חשבון הבית'...

שלמה, שכבר החל במוחו 'לספור' את הכסף שיקבל מירוחם, לא אבה לשמוע 

מכך.

התא  - אינך יכול לבטל את הטיפול לאחר שכבר רכשתי את החלק המדובר -

עקש.

ואילו ירוחם מצידו, לא הבין על מה המהומה. שלמה ישתמש במשאבה שקנה 

בעבורו, עבור רכבים אחרים שיבואו אליו לתיקון.

יבוא  מקומו  על  והכל  המשאבה  את   להחזיר  שלמה  יכול  שלטענתו,  גם  מה 

בשלום. לא יגיע אליו שום הפסד ממוני מביטול ההזמנה.

...
'השוכר את הפועל והטעו את בעל הבית, או בעל הבית הטעה אותם, אין להם זה 

על זה אלא תרעומת וגו'. 

במה דברים אמורים? בשלא הלכו. 

־אבל הלכו החמרים ולא מצאו תבואה, פועלים ומצאו שדה כשהיא לחה, או שש

כרם להשקות השדה ומצאוהו שנתמלא מים וכו' - נותן להם שכרם כפועל בטל' 

)שלחן ערוך - חושן משפט, סימן של"ג סעיף א'(.

למקום  הפועלים  הליכת  פועלים.  שכירות  בהלכות  שנינו  גדול  כלל  דהיינו, 

באם  עוד.  בהם  לחזור  יכולים  הצדדים  ואין  מלאכה  כהתחלת  דינה  העבודה, 

יחזור בו בעל הבית לאחר שהפועל יתחיל במלאכתו, יהיה עליו לפרוע לו שכרו 

כפועל בטל.

שדין  ע"א(  ע"ו  דף  מציעא  בבא  ורשב"א  )רמב"ן  להדיא  הראשונים  כתבו  וכך 

ההליכה, כמוה כהתחלת מלאכה.

ואף שמצאנו מי מהפוסקים שכתבו בענין ההליכה שקונה רק לגבי שכיר יום, 

כיון שפועל ביציאתו משל בעל הבית. דהיינו בעל הבית משלם על זמן ההגעה 

אאת שכרו, ועל כן כשהלך הפועל עבור בעל הבית, הרי נתחייב בעל הבית בש

כרו ודינה של התחייבות זו לקנות משום כסף.

מה שאין כן לגבי קבלן, שאינו בא על שכרו בשביל הליכתו אלא רק על גמר 

אמלאכתו, אזי אין בהליכצתו של הקבלן מאומה ואינה יכולה לפעול קנין ויכו

לים הצדדים לחזור בהם )חקרי לב חלק ב' חושן משפט סימן ע"ב, אבני נזר 

חושן משפט סימן נ"ב מחודש ד' וכן נסתפק בכך בפתחי חושן שכירות פרק 

ז' הערה ט'(.

כבר כתבנו בעבר )גליון ע"ו( שדבריהם מחודשים, וכפי שציין האבני נזר בסוף 

דבריו שצ"ע בזה, ופשטות כל הפוסקים כי דין ההליכה אמור אף בקבלן.

והנה בדין זה שהליכה דינה כהתחלת מלאכה נמצינו למדים שאין דין התחלת 

הפועל  החל  שכבר  כל  אף  אלא  ממש,  במלאכה  התחיל  כאשר  דוקא  מלאכה 

בשלבים הקודמים למלאכתו ונצרכים לה.

אמנם, בנידון דידן נראה שאינו ענין כלל לדין 'התחלת מלאכה'.

שני ענינים נפרדים יש כאן )עיין בדברי מלכיאל - חלק ה' סימן רכ"ט שדן הכי(. 

הראשון, קניית המשאבה על ידי הטכנאי על מנת למוכרה לירוחם. כיון שלא 

יבוא נזק לשלמה הטכנאי מביטול המלאכה, שיכול להחזיר את המשאבה או 

למוכרה לאחרים - שוב אי אפשר לחייב את ירוחם  )ראה סימן של"ג סעיף ח'(.

והענין השני, הוא הסיכום על שכרו כפועל בעבור הרכבת המשאבה. וגם כאן 

אי אפשר לחייב בכך את ירוחם.

אילו  בטעות.  היה  ביניהם  שסיכמו  מה  כל  שהרי  כאן,  אין  אמנה  מחוסר  ואף 

לא  מעולם  כסף,  ללא  בחינם  זאת  לקבל  שיכול  מלכתחילה  יודע  ירוחם  היה 

היה מתחייב על כך. ועדיף אף מתרי תרעי שהתירו בו הפוסקים )עיין בכל זאת 

בגיליון קנ"ג מדור 'מעשה שהיה' ועדיין יש מקום לעיין אי שייך להגדירו כאן 

יכול  זו  באומדנא  ואם  מכך  יודע  היה  אילו  מזמין  היה  שלא  דמוכח  אומדנא 

לבטל שכירות הפועל(.

הכרעות 
בשותפות 

- ב'

המשך ההערות מפסקי דינים
אמרי בינה קנינים סי' ו' תמה לאידך גיסא שמפורש בר"ן קידושין כ"ו וקרית ספר פ"א ממכירה דמ"מ מהני 
רק מדרבנן. ]6[ סי' קצ"ח סעיף ב', ולפי הסמ"ע שם ס"ק ד' להדיעה שדי בטפח הוא כשזה בידו הוא כאילו 
ברשותו, אבל הנתיבות ס"ק ג' השיג דבזה אין צריך טפח אלא המדובר שהוגבה מכחו. ]7[ הגהות רע"א סי' 
רע"ג סעיף י"א מתוס' ב"ק כ"ט ב' ד"ה אלא, שדי בטפח, אבל עיי"ש בשטמ"ק בשם הראב"ד. ]8[ רע"ג סמ"ע 
ס"ק ט"ז, ע"פ סי' קצ"ח סעיף ד' ובטור שם. ]9[ קצות סי' ער"ה ס"ק א', )וראה הגהות אמרי ברוך על הקצות( 
ולזה הסכים בשו"ת באר יצחק או"ח סי' ד'. ]10[ קדושין כ"ו א'. ]11[ נתיבות סי' ר"ב ס"ק ב' וסי' ער"ה ס"ק 
י"ג. ]12[ סי' רס"ח  א', וכ"כ בשו"ת נודע ביהודה מה"ת או"ח סי' ס"ג, וכן הכריע החזו"א ב"ק סי' ט"ז אות 
סעיף ב', ובסמ"ע שם ס"ק ג', כדין חצר כשעומד בצידו אע"פ שאינו משומר, ועוד יבואר להלן בע"ה. ]13[ 
רא"ש עירובין פרק ד' סי' י"א מהרז"ה, ובאור גדול ריש פרק ד' שם כתב שכו"ע מודים לזה והתפלא שלא 
הובא דין זה בסי' רס"ח, ועיין במשפט שלום סי' רס"ח סעיף ב' שציין לחידושי רז"ה )ר' זאב הלוי( דשיעור 
ד' אמות בכל הש"ס הוא באמצע עם גופו ובגדיו שתופס אמה, ובלי זה הוא ג' אמות, עיי"ש, ולכאורה לא 
משמע כן מלשון המחבר. ]14[ סי' רמ"ג סעיף כ"ב וש"ך ס"ק ט' במתנה, ורמ"א סי' ר' סעיף א' במו"מ, ואה"ע 
סי' קל"ט בגט. ]15[ ראה סי' רס"ח סעיף ג' מחלוקת הפוסקים. ]16[ ב"י סי' רס"ח סעיף ו', וכתב מראשונים 
י' א' בשם רבינו יהונתן שצריך לומר יקנו לי ד"א שלי כמו בחצר  עוד טעמים, עיי"ש, ועיין בשטמ"ק ב"מ 
ועיין במשפט שלום  זו בדברי הפוסקים להלכה,  שאינה משתמרת שעומד בצדה, אבל לא הוזכרה שיטה 
שם מטיב גיטין דף ע"ח. ]17[ טו"ז רס"ח שם, מראייתו בנמו"י וגם דלא יבוא לאנצויי, וכן כתב בפשיטות 
בשו"ת עין יצחק או"ח סי' כ"ח אות י"ד. ]18[ ראה מחנה אפרים הלק חצר סי' ט"ז בסופו, דלפי תוס' ב"מ 
י"א א' קונה שלא מדעתו , אבל כתב מהריטב"א שלא קונה וכ"ה בשו"ת ריב"ש סי' שמ"ה, וכן מוכח מרבינו 
יהונתן הנ"ל )הערה 16(, וראה בהגהות ישועות מלכו על הרמב"ם גו"א פרק י"ז הל' ח' שכתב שאפשר צריך 
לידע. ]19[ הטור רס"ח סעיף ג', כתב שדעת הראב"ד )והובא בר"ן ב"מ ט' ב'( שתקנו רק בעומד, ודעת הרא"ש 
היא שקונה אף במהלך )ועיין לשון המחבר רס"ח סעיף ב' והרמב"ם הנ"ל שמשמע כהראב"ד( ועיין בחדושי 
הגהות אות ב' על הטור סי' רס"ח שציין לתוס' הרא"ש בשיטה מקובצת ב"מ ט' ב' שכתב כן. ]20[ ב"ח רס"ח 
סעיף ב', ועיין סמ"ע ס"ק ג'. ]21[ הסמ"ע שם ס"ק ג', ועיין ספר המקנה כלל י"א פרט ד' ד"ה וכתב הסמ"ע, 
ודו"ק, ובהגהות רע"א ציין לזה מיו"ד סי' של"ד כה"ג במנודה ]22[ ערוך השולחן סעיף ד'. ]23[ רס"ח סעיף 
ב' , בערוך השולחן סעיף ב'. וראה בהגהות רע"א שציין למסגרת השולחן סי' קצ"ד ס"ק ט' שזה אף האידנא 
שאין רה"ר לשבת, עיי"ש, ולפי זה צריך לדון מה נחשב למקום שרבים מצויים שם. ]24[ בית שמואל אה"ע 
קונה. הקדש  חצר  האם  שדן  א'  ס"ק  ר'  סי'  לקצות  ציין  הנ"ל  המקנה  ובספר  ר"ה,  סי'  מריב"ש  כ'  ס"ק  סי' 


