
קניני הפקר ב'
כוונה לקנות המציאה או ההפקר

המחזיק במציאה או הפקר1, או שבנה בדברי ההפקר כגון שבנה בקרקע הפקר, לא זכה 
אא"כ דעתו לקנות2, ואפילו לא היה דעתו לקנות מפני שסבור שזה שלו, לא קנה3. 

שליח או פועל
הפוסקים נחלקו במי שעשה שליח לבנות בחפצי הפקר והשליח סבור שהם של המשלח, אבל דעתו של המשלח לזכות בהם, 

האם זכה המשלח ששליח של אדם כמותו או שלא די בזה4.

בידו בלי כוונה לקנות
ברם, הפוסקים דנו אם ידע שיש לו מציאה בידו האם קנה הגם שלא התכוון לקנות, הואיל 
יש  מדעתו5.  שלא  לו  וקונה  כחצר  אדם  של  ידו  אף  מדעתו  שלא  לו  קונה  אדם  של  וחצירו 
קנה  לא  בידו  אינו  מקצת  אם  אבל  מדעתו  שלא  קונה  בידו,  כולה  המציאה  שאם  שהכריע 
אפילו מה שבידו6, ויש שפירשו דבריו שמה שבתוך ידו קנה7, ויש שכתבו שידו של אדם אינו 

קונה לו שלא מדעתו8.

גדר קנין ד' אמות
כבר התבאר שחז"ל תיקנו שארבע אמות של אדם קונות לו9. הראשונים נחלקו האם גדר קנין 
ד' אמות הוא שחז"ל תיקנו מדין הפקר בי"ד הפקר שסביבות ד' אמות של הקונה דינו כחצר10, 

ואין אחר רשאי לתפוס11 או שחז"ל הקנו לקונה את החפץ שנמצא סביבות ד' אמותיו12.

המקדים לבוא זוכה בד' אמות
המקדים לבוא למקום, זוכה בארבע אמות לקנות המציאה בין אם היתה שם מכבר או שנפלה 

לתוך הד' אמות לאחר מכן, ומונע מהבא אחריו לזכות בה13.

ונפלה המציאה לתוך הארבע  כתב הרמ"א14 שאם שנים באו כאחד לארבע אמות למקום המציאה או שהיו שניהם עומדים 
אמות קנו שניהם. 

יש שפירש שהמדובר שבאו יחד באופן שלא היה אפשר לצמצם מי בא ראשון, ולכן חולקים ביניהם כדין ממון המוטל בספק15. 
לפיכך יש שכתב שבזה אם אחד תפס ואומר שהוא היה ראשון לא מוציאים מידו16. 

ויש שפירש שהמדובר שמקודם היה ראובן במקום וזכה בד' אמות, ולאחר מכן באו גם שמעון ולוי למקום ההוא בזה אחר זה, 
ואז הלך לו ראובן ונשארו שמעון ולוי, זכו שניהם במקום בבת אחת, ואם נפלה המציאה הרי זה כחצר של שניהם וחולקים 

המציאה17.

גילה דעתו שרוצה לקנות בנפילה
הנופל על המציאה בתוך ד' אמותיו כדי לקנותה, נחלקו הפוסקים האם קנה בד' אמות אע"פ שא"א לקנות בנפילה שאינו קנין 
המועיל. יש שכתבו שבנפילה גילה דעתו שאינו רוצה לקנות בד' אמותיו, ועל כן הבא אחריו שעשה קנין המועיל זכה בה18, 
יש שביאר לדעה זו, שתיקנו קנין ד' אמות כחצר, ולכן בגילוי דעת שאינו רוצה בקנין זה, אין לו קנין חצר אע"פ שרצונו לקנות 

המציאה19.

קנין  שעשה  אף  אחריו  והבא  בנפילה,  זכה  שלא  אע"פ  בד' אמותיו  זכה  בזכייה,  ומתעסק  לקנות  ורצה  הואיל  שכתבו  יש  אבל 
המועיל לא זכה בה20. ולדעה זו בוודאי קנין ד' אמות כחצר שהרי קונה לו שלא מדעתו כחצר21.

יש שכתבו שאף לדעה האחרונה, אם המציאה תוך ד' אמותיו של הראשון, ואמר שרוצה לקנות בנפילה אבל לפני שנפל קדם 
השני ועשה קנין המועיל, קנה השני, שהרי הראשון גילה דעתו שאינו רוצה לקנות עד שיפול22.

הבטה
השומר ומביט בהפקר או מציאה שלא יקחנו אחר23, או אפילו נופל על המציאה לא קנה עד שיעשה קנין המועיל24, ויש שכתב 

שאם הביט ושמר אפילו היה הדבר תוך ארבע אמותיו לא קנה, שלא התכוון לקנות בזה אלא בשמירתה25.

1  סי' ער"ה סעיף כ"ד.
2  סי' ער"ה סעיף כ"א .

3  סי' ער"ה סעיף כ"ה בעודר בנכסי הגר וסבר שהם שלו.

5  ראה ש"ך סי' רס"ח ס"ק ו' ע"פ הרמ"א שם סעיף ג', ומהרי"ט ח"א סי' ק"נ, הובא במשנה למלך הל' גזילה פרק י"ז הל' ח', ומקור הדיון הוא בכה"ג 
בחצירו, ראה תוס' ב"ב נ"ד ע"א ד"ה אדעתא, ש"ך סי' ער"ה ס"ק ג' ונתיבות שם ס"ק ב' ומחנה אפרים קנין משיכה סי' ד' וה', ועיין להלן ליד הערה 20 והלאה מו"מ 

האם קנה בד"א כשמתעסק לקנות.
6  נתיבות ס"ק ב'.

ערך ש"י ואמרי בינה קונטרס הקנינים סי' ו' ואבני נזר אה"ע סוסי' קס"א .  7
8  משנה למלך הנ"ל, ובקצות ס"ק ב' כתב דלפי רש"י ידו קונה מדין הגבהה ולא מדין חצר וממילא אינו קונה שלא מדעתו, ובנוב"י מה"ק או"ח סי' 

י"ט דידו אינו קונה שלא מדעתו, וכן הוכיח הערך ש"י ריש סי' רס"ח ווכן הכריע הערוך השולחן שם סעיף ז'.
9  רס"ח א', וראה גליון רל"ד.

10  ר"ן גיטין ע"ח א', וראה אבני מילואים סי' ל' ס"ק ה' ואמרי בינה קנינים סי' י"ד, ועיין גליון רל"ה הערה 18 האם ד' אמות קונה שלא מדעתו.
11  רש"י ב"מ י' א' ד"ה קונות.

12  רמב"ן שם, וראה אבני מילואים ואמרי בינה הנ"ל. 
13   ראה סי' רס"ח  סעיף ב', וקצות ס"ק א' ע"פ גיטין ע"ח א', אה"ע סי' ל' סעיף ד', וראה רש"י ב"מ י' א' ד"ה קונות.

14  רס"ח סעיף ב'.
15  רמ"א שם ע"פ הקצות ס"ק א'.

16  ערוך השולחן שם סעיף ג'.
17  רמ"א שם, לפי הביאור הנתיבות ס"ק א' ע"פ אה"ע סי' קל"ט ב"ש ס"ק כ"ה, אכן צ"ע דבשו"ת רע"א מה"ת סי' צ"ו השיג על הב"ש דאין סברא לומר 
שאם אינו מעוניין לקנות שיזכה לו ד"א, ועד"ז בתורת גיטין שם לסעיף י"ד, ובחידושיו לדף ע"ח כתב דאם אין לראשון ]כצ"ל[ שייכות לא זכה, ואמנם כתב זה רק 
במתנה, אבל לכאורה אין לחלק, דהא בהליכתו מהמקום התברר שאין לו ענין בד' אמות לקנין, ועיין שו"ת חת"ס יו"ד סי' שי"ג ד"ה ולכאורה, אכן באבני חושן רס"ח 

סעיף ג' נראה שמחלק בזה, עיי"ש.   
18  ר"ן ב"מ י' א' ולפי הרה"מ הל' גזלה פרק י"ז זו דעת הרמב"ם. וכתי' א' בגמ' שם, ובנמו"י ב"מ שם כתב שזה כאומר א"א בה, ראה רע"א שם ואמרי 
בינה הנ"ל שהקשו למה לא די שיזכה השני בד' אמות שלו, ולפי האמור שסובר הר"ן שהקנו לראשון ד' אמות ואף שלא זכה לעצמו מ"מ מונע מהשני לזכות בארבע 

אמותיו.
19  אמרי בינה קנינים סי' י"ד ד' בביאור הנמו"י ב"מ שם, ושכ"כ בשו"ת רע"א קמא רכ"א אות ה' )בביאור שני התירוצים בגמרא, אבל לא תלה זאת 

בחקירה הנ"ל, עיי"ש(.
20  הרא"ה ב"מ שם כתי' בתרא )ר"פ( בגמרא שם, ולפי הב"י זהו דעת הרי"ף הרא"ש והרמב"ם, ולביאור זה הסכים הש"ך בסי' רס"ח ס"ק א', וכן פסק 

הרמ"א שם סעיף א'. 
21  עיין הערה 7, 8.

22  שו"ת רע"א סי' ל"ז ע"פ המל"מ הל' זכייה פרק ב' הל' ט', שמיישב בחילוק הנ"ל מה שפסק הרמ"א בסי' ער"ה סעיף כ"א בלבנים של גר, עיי"ש, 
והובא בפתחי תשובה סי' רס"ח ס"ק א', ועיין פתחי תשובה סי' קצ"ח ס"ק ט' שמיישב בזה קושית המשכנות יעקב חו"מ סו"ס נ"ח שדין המחבר שם סעיף י"ב סותר 
הרמ"א בסי' רס"ח, עיי"ש, וראה הגהות רע"א לסי' רס"ח סעיף א' שגם הקשה כן, ולפלא שבעצמו הביא החילוק של המל"מ הנ"ל, ועיין הגהות חכמת שלמה סי' 

רס"ח.
23  סי' רע"ג סעיף י"א.
24  סי' רס"ח סעיף א'.

25  ערוך השולחן סי'  רע"ג סעיף ט"ו, ןלכאורה זה תלוי בדיון הפוסקים הנ"ל. 

וייס  ר' שלום 
באמצע  היה 
ר  ו ע י ש ה
הקבוע שלו. מולו ישב ר' ברוך, החברותא הותיק שלו 
ים  ויחדיו צללו השניים במעמקי  מזה עשרים שנה, 

התלמוד.

שבכיסו  הטלפון  מכשיר  אל  ליבו  שת  לא  שלום  ר' 
שאחזתו חיל ורעדה. זהו חק ולא יעבור אצלו. בשעת 
ככל  חשובות  טלפון,  לשיחות  עונה  אינו  הלימוד 

שיהיו.

ר'  פעם...  אחר  פעם  בשלו,  המשיך  המכשיר  אך 
'הציץ' אל תוך כיסו, לראות ולבדוק מיהו  שלום רק 

המתקשר אליו בכזו 'התמדה' ואינו נח...

 .)Screen( בית' הכריז המסך'

הוא ניסה להמשיך בלימוד, אך מחשבתו כבר נדדה 
מחוץ לגמרא. הרי בני ביתי מכירים בחשיבות שעת 

הלימוד שלי. מעולם הם לא הפריעו לי בשעה זו. 

'שמא הענין אינו סובל דיחוי?' החל החשש להתגנב.

שלום  ר'  בפני  והתנצל  גמרתו  על  ספר  הניח  הוא 
מבית  חמק  הוא  במהירות  לדקה.  לצאת  שעליו 

המדרש והוציא את מכשיר הטלפון.

על הקו היתה רעיתו כשבקולה נשמע הפחד.

- שלום. סליחה שאני מפריעה באמצע הלימוד. לא 
הייתי עושה זאת סתם כך...

ניסה לקצר את השיחה  יודע. מה בקשתך? -  - אני 
ככל האפשר ולגשת לגופו של ענין.

 ...)Kitchen( במטבח   )Mouse( עכבר  ראיתי   -
גדול ושחור... אני סגורה ומסוגרת כעת בחדרי ואיני 

יוצאת ממנו... כולי רועדת...

ר' שלום שמח לשמוע את הבשורה הטובה... הוא כבר 
חשש לגרוע בהרבה...

- אולי 'תקפוץ' הביתה לתפוס את העכבר? 

שהוא  חושבת  היא  כיצד  וכי  לעצמו.  חייך  שלום  ר' 
יצליח לתפוס את העכבר? וכי 'לוכד עכברים' הוא?

- התקשרי אל לוכד חיות. יש רשימה מכובדת בספר 
כעת  לבוא  פנוי  יהיה  מהם  אחד  בודאי  הטלפונים. 

לעשות זאת - ניסה להרגיעה.

...
וייס  מרת  החליטה  עסוקים,  היו  הלוכדים  שכל  כיון 

לנסות ו'לשחד' את אחד מהם.

  - מהמחיר  יותר  נוספים.  דולר   50 לך  אשלם   -
הבטיחה לו  - העיקר שתבוא כבר עתה.

הנופל על 
המציאה 

שבתוך ד' 
אמותיו כדי 

לקנותו וקדם 
חבירו והגביה, 

מי קנה

דיני הפקר ט'
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
וירא | תשע"ח מהדורת וויינרעבמשא ומתןמשא ומתן

ו " ל ר ן  ו י ל ג    | א    " ט י ל ש ן  ה א ק ם  י י ח ב  ר ה ת  ו א י ש נ ב    | ם    י י ח ץ  ע ה  א ר ו ה ת  י ב י  " ע ל  " ו י

מעשה שהיה פסקי דינים

]1[ סי' ער"ה סעיף כ"ד. ]2[ סי' ער"ה סעיף כ"א . ]3[ סי' ער"ה סעיף כ"ה בעודר בנכסי הגר וסבר שהם שלו. ]4[ הקצות סי' ער"ה 
ס"ק ג' כתב שמהני, אבל הנתיבות ס"ק א' הוכיח מסמ"ע ס"ק כ"ו דלא מהני, אכן ציין למש"כ בנתיבות סי' קפ"ח סוס"ק א' שהסמ"ע 
איירי ששניהם לא התכוונו, ומבואר דבכוונת הבעה"ב מהני. ]5[ ראה ש"ך סי' רס"ח ס"ק ו' ע"פ הרמ"א שם סעיף ג', ומהרי"ט ח"א 
י"ז הל' ח', ומקור הדיון הוא בכה"ג בחצירו, ראה תוס' ב"ב נ"ד ע"א ד"ה אדעתא, ש"ך  סי' ק"נ, הובא במשנה למלך הל' גזילה פרק 

ירד להציל
 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

condo(. ועד הבית קרא את כל הדיי )אני דר בבית משותף 
ירים-השותפים לאסיפה. מספר דיירים לא השתתפו.

מאחר  שם,  שנתקבלו  להחלטות  תוקף  יש  האם  שאלה: 
את  שלחו  דיירים  מספר  ועוד,  דיירים?  מספר  שחסרו 

החלטתם בכתב. האם יש תוקף לזה?

תשובה: כבר כתבנו במאמרים הקודמים )גליונות רל"ד - רל"ה( כי האידנא נהוג, בדרך כלל, 
להחליט על פי דעת הרוב ולא נצרך שההחלטות יפלו פה אחד. גם נתבאר, כי יש הסבורים 
שצריך להיות רוב מתוך כולו, והכל צריכים להשתתף בהצבעה. אחרים סבורים כי דין זה 

אמור בבית דין בלבד. אמנם, עדיין יש מקום לדון בנידון דידן.

60% מהשותפים-דיירים השתתפו בהצבעה, ההחלטה שנפלה על פי רוב מתוי  הרי אף אם
כם, יכולה היתה להשתנות אם הכל היו משתתפים בהצבעה. רוב מתוך 60%, אינו בהכרח 

רוב מתוך 100% ופשוט.

יומצאנו שנחלקו בכך הפוסקים. יש שכתבו כי מאחר ונקראה אסיפה, כל אותם שלא השתת
פו בה ביטלו את דעתם לדעת הרוב שיהיה באותה אסיפה )שו"ת חתם סופר - חושן משפט, 
סימן קט"ז(. לשיטה זו, בנידון דידן החלטת הרוב מתוך משתתפי האסיפה - יש לה תוקף 
ומחייבת. אחרים נחלקו על כך, וסוברים שהחלטת רוב האסיפה אינה מחייבת, כל שאין זה 
רוב מתוך כל השותפות ואף מאלו שלא השתתפו בהצבעה )שו"ת מהרי"ט - חלק א' סימן 

נ"ח, משפט שלום סימן רל"א קונטרס תיקון עולם אות ו'(.

למעשה, המנהג בזה קובע שהחלטת הרוב מתוך משתתפי האסיפה קובעת. אם יצטרכו את 
הכרעת רוב השותפות דוקא, לא יצליחו לעשות מאומה. לא ימלט שחלק מהשותפים לא 

יישתתפו באסיפות, מחמת טירדות וכו'. אשר על כן האומדנא הוא שהרי זה כאילו התנו מל
כתחילה כי די בכך שיקראו לכל השותפים לאסיפה, והחלטת הרוב מתוך המתאספים תחייב 

את כל השותפים )ראה שו"ת אגרות משה - חושן משפט חלק ב' סימן כ'(.

ולגבי נידון דעה המובאת בכתב - אין בה ממש. הרי כל מטרת האסיפה להכריע אחר שמיעת 
שני הצדדים. כאשר אחד מביע את דעתו בלא ששמע את הדעה האחרת ודן בה, אף שידע 
שקיימת, אין להחלטתו כל משמעות )ונראה שדרך הטלפון, שפיר דמי ופשוט(. אך גם בהא 

אזלינן אחר המנהג שהתנו עליו או שנוהג בהאי מתא )אגרות משה שם(. 

פשיטא, שאם העלימו את דבר קיום האסיפה מחלק מהשותפים - אפילו אם העלימו רק 
מדייר אחד, אין להחלטות הנופלות בה כל משמעות.

על כן יש לקרוא לכל השותפים ולהכריע על פי דעת רוב המשתתפים.

ואכן, הלה הסכים לבוא לבית משפחת וייס ללכוד את העכבר הסורר. הוא פרש 
את  המושך  בחומר  אותן  שמשח  לפני  לא  במטבח,   )Traps( מלכודות  מספר 

העכברים לבוא ו'לבקר' במלכודת.

בשעת ערב, כששב ר' שלום לביתו, הוא גילה שבמטבח הבית נפרש 'מחנה צבאי' 
שלם. מלכודות היו פרושות, הן מלכודות מקצועיות של אותו לוכד, והן מלכודות 

עבודת בית שרעיתו דאגה להוסיף במשך היום.

אך... לעכבר אין כל זכר...

היה  העכבר  ענין  שכל  או   - בטלפון  הלוכד  הסביר   - טעות  היתה  שזו  כנראה   -
דמיון. או שהוא כבר ברח מהבית ואינו מוצא בו מכון לשבתו. אין בו חורים וסדקים.

כשחזר הלוכד לקחת את כליו, ביקש ר' שלום לדעת כמה עליו לשלם. מה גדלה 
הפתעתו כשהלוכד חישב באזניו - מחיר ביקור רגיל $100, ועוד $50 שהבטיחה 

רעייתך, הרי לנו $150.

- $50 נוספים? על שם מה?

העכבר  של  כבוד  הופעתו  מעת  השעה  מחצית  לעבור  הספיק  שלא  שם  על   -
 $50 לי  הבטיחה  רעיתך  המטבח!  רחבי  בכל  מצודות  פרושים  היו  וכבר  בביתכם 

נוספים אם אבוא מיד.

- אבל אפילו לא הצלחת ללכוד את העכבר! -  נזדעק ר' שלום - היא הבטיחה 
זאת רק על לכידתו...

...
שנינו )שלחן ערוך - חושן משפט, סימן של"ה סעיף ב'(: 'השוכר את הפועל להביא 

לו שליחות ממקום למקום, והלך ולא מצא שם מה שיביא, נותן לו שכרו משלם'.

שליחותו'.  שליח  עשה  כבר  'דהרי  דבר:  של  בטעמו  וביאר  הרמ"א  כך  על  הוסיף 
דהיינו, השליח נשכר ללכת ממקום למקום, והוא אכן עשה את המוטל עליו. 

מאידך שנינו )סימן רס"ד סעיף ד'( כי ראובן ושמעון שהלכו בדרך וטבעו חמוריהם 
בים, וחמורו של ראובן שוה הרבה יותר מחמורו של שמעון. עזב שמעון את חמורו 

והניחו לטבוע במצולות, וירד להציל את חמורו של ראובן. 

משלם  אינו  ראובן   - ראובן  של  חמורו  את  להציל  לבסוף  שמעון  הצליח  לא  אם 
לשמעון אלא כפי שמשלמים בעבור מלאכת הצלה כזו. 

זאת, אף אם שמעון התנה מראש עם ראובן שישלם לו את מחיר חמורו של שמעון 
שמפסידו היות ויורד להציל את של ראובן.

והביאו בפתחי תשובה בסימן  ח'  ט' משכירות הלכה  )פרק  והקשה בלחם משנה 
של"ה סק"ג(, מאי שנא האי מהאי? 

גם כשירד שמעון להציל את חמורו של ראובן, הוא עשה את המוטל עליו.  הרי 
לרדת ולנסות להציל. 

של  החמור  )מחיר  עמו  שקצב  שכרו  כל  את  מראובן  מקבל  אינו  שמעון  מדוע 
לעיל?  וכמבואר  למקום  ממקום  שליחות  להביא  שנשלח  שליח  וכדין  שמעון(, 

ובלחם משנה נשאר ב'צריך עיון' על שאלה זו.

ומצאנו מספר פוסקים שנתנבאו בסגנון אחד ביישוב התמיהה.

גם בירד להציל את חמור חבירו ולא הצליח להצילו, חייב בעל החמור לפרוע את 
שכרו משלם. דהיינו, מחיר מלא שמשלמים עבור מלאכת הצלה כזו. ובהדיא שנינו 

שם 'אין לו אלא שכרו', שאת שכרו יש לו ויש לו.

אמנם, המדובר הוא שראובן הבטיח לשמעון והתנה עמו בשכרו שישלם לו את 
מחיר חמורו של שמעון. מחיר כזה הוא הרבה יותר ממחיר של מלאכת הצלה זו.

שמעון  ביד  תעלה  בסוף  שאכן  בתנאי  רק  ראובן,  לכך  הסכים  שלא  לן,  פשיטא 
מלאכת ההצלה וינצל חמורו של ראובן.

על כן, 'אין לו אלא שכרו', ולא את המחיר המופרז שהתנה עמו )נתיבות סימן של"ה 
סק"ב, כנסת הגדולה בסימן רס"ד בהגהות בית יוסף אות ב' ובאולם המשפט בסימן 

רס"ד(.

תפקידו  אין  עכברים,  לוכד  מזמינים  כאשר  להתם.  דומה  אינו  דידן  נידון  אמנם, 
במקומות  מלכודות,  בפריסת  מסתכמת  מלאכתו  כל  העכברים.  את  'לתפוס' 

הנכונים לפי מומחיותו. תו לא מידי.

יוצא איפוא שלוכד העכברים עשה את מלאכתו בשלמות ועל כך שכרו. מה גם, 
שתוספת החמישים דולר שהובטחה לו הינה בעבור שנתפנה ממלאכות אחרות 

ובא במהירות אל בית משפחת וייס. מחיר הביקור בכהאי גוונא, הוא יקר יותר.

הכרעות 
בשותפות 

- ג'

המשך ההערות מפסקי דינים

סי' ער"ה ס"ק ג' ונתיבות שם ס"ק ב' ומחנה אפרים קנין משיכה סי' ד' וה', ועיין להלן ליד הערה 20 
והלאה מו"מ האם קנה בד"א כשמתעסק לקנות. ]6[ נתיבות ס"ק ב'. ]7[ערך ש"י ואמרי בינה קונטרס 
הקנינים סי' ו' ואבני נזר אה"ע סוסי' קס"א . ]8[ משנה למלך הנ"ל, ובקצות ס"ק ב' כתב דלפי רש"י 
ידו קונה מדין הגבהה ולא מדין חצר וממילא אינו קונה שלא מדעתו, ובנוב"י מה"ק או"ח סי' י"ט דידו 
אינו קונה שלא מדעתו, וכן הוכיח הערך ש"י ריש סי' רס"ח ווכן הכריע הערוך השולחן שם סעיף ז'. 
]9[ רס"ח א', וראה גליון רל"ד. ]10[ ר"ן גיטין ע"ח א', וראה אבני מילואים סי' ל' ס"ק ה' ואמרי בינה 
קנינים סי' י"ד, ועיין גליון רל"ה הערה 18 האם ד' אמות קונה שלא מדעתו. ]11[ רש"י ב"מ י' א' ד"ה 
קונות. ]12[ רמב"ן שם, וראה אבני מילואים ואמרי בינה הנ"ל. ]13[ ראה סי' רס"ח סעיף ב', וקצות 
ס"ק א' ע"פ גיטין ע"ח א', אה"ע סי' ל' סעיף ד', וראה רש"י ב"מ י' א' ד"ה קונות. ]14[ רס"ח סעיף ב'. 
ג'. ]17[ רמ"א שם, לפי הביאור  ]15[ רמ"א שם ע"פ הקצות ס"ק א'. ]16[ ערוך השולחן שם סעיף 
הנתיבות ס"ק א' ע"פ אה"ע סי' קל"ט ב"ש ס"ק כ"ה, אכן צ"ע דבשו"ת רע"א מה"ת סי' צ"ו השיג על 
הב"ש דאין סברא לומר שאם אינו מעוניין לקנות שיזכה לו ד"א, ועד"ז בתורת גיטין שם לסעיף י"ד, 
ובחידושיו לדף ע"ח כתב דאם אין לראשון ]כצ"ל[ שייכות לא זכה, ואמנם כתב זה רק במתנה, אבל 
לכאורה אין לחלק, דהא בהליכתו מהמקום התברר שאין לו ענין בד' אמות לקנין, ועיין שו"ת חת"ס 
יו"ד סי' שי"ג ד"ה ולכאורה, אכן באבני חושן רס"ח סעיף ג' נראה שמחלק בזה, עיי"ש. ]18[ ר"ן ב"מ 
י' א' ולפי הרה"מ הל' גזלה פרק י"ז זו דעת הרמב"ם. וכתי' א' בגמ' שם, ובנמו"י ב"מ שם כתב שזה 
כאומר א"א בה, ראה רע"א שם ואמרי בינה הנ"ל שהקשו למה לא די שיזכה השני בד' אמות שלו, 
זכה לעצמו מ"מ מונע מהשני לזכות  ואף שלא  ד' אמות  ולפי האמור שסובר הר"ן שהקנו לראשון 
בארבע אמותיו. ]19[ אמרי בינה קנינים סי' י"ד ד' בביאור הנמו"י ב"מ שם, ושכ"כ בשו"ת רע"א קמא 
רכ"א אות ה' )בביאור שני התירוצים בגמרא, אבל לא תלה זאת בחקירה הנ"ל, עיי"ש(. ]20[ הרא"ה 

יב"מ שם כתי' בתרא )ר"פ( בגמרא שם, ולפי הב"י זהו דעת הרי"ף הרא"ש והרמב"ם, ולביאור זה הס
כים הש"ך בסי' רס"ח ס"ק א', וכן פסק הרמ"א שם סעיף א'. ]21[ עיין הערה 7, 8. ]22[ שו"ת רע"א 
ב' הל' ט', שמיישב בחילוק הנ"ל מה שפסק הרמ"א בסי' ער"ה  זכייה פרק  סי' ל"ז ע"פ המל"מ הל' 
סי'  תשובה  פתחי  ועיין  א',  ס"ק  רס"ח  סי'  תשובה  בפתחי  והובא  עיי"ש,  גר,  של  בלבנים  כ"א  סעיף 
קצ"ח ס"ק ט' שמיישב בזה קושית המשכנות יעקב חו"מ סו"ס נ"ח שדין המחבר שם סעיף י"ב סותר 
כן, ולפלא שבעצמו  הרמ"א בסי' רס"ח, עיי"ש, וראה הגהות רע"א לסי' רס"ח סעיף א' שגם הקשה 
הביא החילוק של המל"מ הנ"ל, ועיין הגהות חכמת שלמה סי' רס"ח. ]23[ סי' רע"ג סעיף י"א. ]24[ 
סי' רס"ח סעיף א'. ]25[ ערוך השולחן סי' רע"ג סעיף ט"ו, ןלכאורה זה תלוי בדיון הפוסקים הנ"ל.


