כן

יקום!

)חתימת המלכות(

ספר עשירי.

על השותפות למיניה
ובי הקדמה ו ש מ נ ה שערים.
ד־זקדמדה.

איזה מונחים מהפ׳יקה.
שותפות )שרבת(.

 .1045ש ו ת פ ו ת
אלה באותו דבר.

פרושה יחוד דבר מלכתחילה לשנים או יותר ,וזכותם של

ואילו המלה שותפות משמשת בלשון המונחים ולפי המנהג

גם בבחינת קשר המביא לידי יחוד זה.
לפיכך שותפות סתם — שתים:
שותפות-בףוש

א(

ש ו ת פ ו ת ־ ב ר כ ו ש הבאה ע ל ידי אחד מדרכי הרכישה ,כגון על י ד י

)שרכת מלף(.

לקיחה או קבלה במתנה.
שותפות עפ״י

ב(

ש ו ת פ ו ת ־ ע ל ־ פ י ־ ק ש ר הבאה ע ל ידי הצעה וקבלה של השותפים.

קשר )שרכת

עקד(.
שותפות-בהפקי•

הפרטים יבואו בשערים מיוחדים.
מלבד אלה יש גם ש ו ת פ ו ח ־ ב ה פ מ ר .

)שרפת אבאחה(.

כלומר ,זכותם

המשותפת של בני

י

הצבור לזכות על ידי תפיסה וחזקה בנכסי הפקר ,כגון במים שלא היו מיוחדים
לבעלים מעולם.
 .1046ח ל ו ק ה  -לחלק.
חלוקה )קסמת(.
הגדר והפרטים — בשער מיוחד,
מחיצה)חאיט(.

 .1047מ ח י צ ה פרושה כותל ,מחיצת עץ וגפה.
י

^יי°

ו ש ב י ם

מעבירי-מים

TT

 .1048ע ו ב ר י ם ־ ו ש ב י ם — המהלכים ברשות הרבים.
 .1049מעבירי־מים

—צבורות ותעלות שבתוך האדמה להעביר בהם

)קנאת(.

את המים.
שפות )מםנאת(.

.1050

ש פ ו ת  -גדות המים וסכרם וקצות ת ע ל ת המים.

הח;אה)אחיא(.

.1051

ה ח י א ה  -ה ש ב ח ה  .כלומר ,הכשרת קרקע לזריעה.

גמד)תחג׳יר(.

.1052
יחזיק בה אחר.

גדור  -הנחת אבנים או דברים אחרים מסביב לקרקע כדי שלא

י הקדפלה :איזה פלרכחים מדזפ׳יקה.
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.1053

פרנס פרושו להוציא כספים לצרכי בית.

.1054

פ ר נ ס ה — מעות ותבואה למחיה ושאר צרכי האדם.

.1055

ק ב ו ל ת — התחיבות לעשית דבר.

.1056

שותפים בשווה — המתקשרים

.1057

מרן

.1058

ריוח

.1059

פדנם )אנפ׳אק(.
פרנסה)נפ׳קה(.
קבולת)תקבל>.

ב

ש

י

ת

ו

פ

ת

ש י ו ה

־

)מתפא%°ק\

 -הרכוש היסודי של העסיק.

קרן)ראס אל
מאל(.

 -השבח וההנאה.

ם^^ "^ל
ת

א י

~

נ ת י נ י

׳

ר י ו ח )רב

? ז א ח ר

^

מ

נ

ת

ש י י ! א

ה

ר

י

י

ח

כ י ?  1י

?  ,נ י ת

ולמקבל

״(.

^ )אבצ׳אע(

קוראים לקרן מלאי,
למוסד

אי

מלאי)גצ׳אעה(.

 מטיל־מלאי׳מקבל־מלאי

 -מקבל־מלאי.

)מסתבצ׳ע(.

נטער ראנטרן.

על שותפות ברכוש
ובו שלשה פרקים.

פרק ראעןרן.

גדר שותפות־ברכוש ,וחלוקתה למיניה.
.1060

שותפות־ברכוש פרושה שתוף ד ב ר  .ל ש נ י ם או יותר ,כלומר,

ה ג ד ר

• .

היות דבר מיוחד לאלה על ידי א ח ד מדרכי הרכישה ,כגון על ידי לקיחה ,קבלה
במתנה ,זכיה על ידי צוואה וירושה ,או על ידי תערובת נכסים ,כלומר ,נכסים
שערבוס או שנתערבו מאליהם באפן שאין להפריד ולהבדיל ביניהם.
כיצד?

שנים שלקחו נכסים ,או שנתן להם א ח ד נכסים במתנה או הניח

להם בצוואה ,וקבלו ,או נכסים שנפלו בירושה לשנים ,הרי ה ם שותפים ביניהם,
,וכל א ח ד הוא שותפו של חברו באותם הנכסים.
וכן שנים שערבו א ת תבואתם ,או שנתערבה תבואת שניהם מאיזו סבה
שהיא ,כגון מ ח מ ת נקיבת השקים ,הרי התבואה המעורבת בידים ,או שנתערבה
מאליה^ משותפת ביניהם.
.1061

זהוב של אחד שנתערב בשני זהובים של אחר מאותו המין,
שותפות ע״י

באופן שאין להבחין ביניהם ,ואבדו שני זהובים ,הרי הזהוב הנשאר משותף תערובת.
לשניהם על דרך של שליש ושני שלישים ,ובעל שני הזהובים נוטל שני שלישים
ובעל הזהוב שליש.

יה
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מ־ג׳לה .הט־ותפות .עוער א׳.

שותפות־ ברכוש,
חלוקתה.
שותפות מרצון
)שדכת
אחתיאריה(.

שותפות־ברכוש נחלקת לשותפות־מרצון ולשותפות־כפיה.

.1062

שותפות־מדצון היא

•1063

שותפות

הבאה

על

מעשיהם

ידי

של

המשתתפים .כגון שותפות הנולדת בנכסים שערבום השותפים או על ידי לקיחה,
קבלת מתנה ,או צוואה.

שותפות־כפיה
)שרכת גיבריה(.

שותפות־כפיה היא שותפות הנולדת מסבה שאין יסודה במעשי

.1064

השותפים .כגון שותפות הבאה על ידי ירושה או בנכסים שנתערבו מאליהם.
.1065

השתתפות
נפקדים
בשמירת פקדון .שותפות מרצון.

השתתפות נפקדים רבים בשמירת פקדון א ח ד הרי זה בבחינת

אבל אם נשבה הרוח והטילה את בגדיו של האחד לתוך בית השותפים ,הרי
השתתפותם של בעלי הבית בשמירת הבגדים היא בבחינת שותפות־כפיה.
שיתפות־גרכוש׳
חלוקתה.
שותפות־בדבר־
שבעין
)שרפת עין(.

.1067

שותפות־בדבר־שבעין היא שותפות בנכסים קבועים וקיימים.

כגון
שאינם

שותפות־בתוב
)שרבת דין(.

.1066

שותפודדברכוש נחלקת אף לשותפות־בדבד־שבעין ולשותפוודבחוב.

השתתפותם של

שנים

בכבשה ,או

שותפות

בעדר לפי

חלקים

מסוימים.
•1068

שותפות־בחוב היא שותפות בסכום ה ע ו מ ד להגבות.
T

כגון שנים שהיו שותפים בחוב של כו״כ גרשים שיש להם אצל אחר.
פ ר ק עוני.
השותפים
ברכוש ,ביחיד.
שותפים בבית.

על דרך השליטה בנכסי שותפות שבעין.
.1069

כשם שיחיד שולט ברכוש המיוחד לו לבדו כטוב בעיניו ,כך

השותפים ברכוש ,רשאים לשלוט בו כפי שהתנו ביניהם.
 .1070השותפים בבית יכולים לדור בו יחד.
אבל אם רצה אחד מהם להכניס זר לתוך הבית ,יכול השני לעכב עליו.

שליטת האחד
מדעת חברו.
זכות חלוקה.

.1071

א ח ד השותפים ברכוש רשאי לשלוט בו לבדו ,ברשות חברו.

אבל שליטתו שיש בה כדי נזק לשותפות אינה מותרת.
.1072

א ח ד השותפים שאמר לחברו:

״מכור לי ח ל ק ך א ו  :״קח את
,

חלקי׳ /אינו יכול לכופר על כך .אבל אם יש ברכוש המשותף דין חלוקה ,ולא
נפקד מקום איש מהשותפים ,רשאי הדורש לכוף על החלוקה• ,ואם אין ברכוש דין
חלוקה ,רשאי הוא לכוף על חלוקת ההנאה.
הפרטים יובאו בשער השני.
חלוקת פירות
נכסים.

.1073

בשותפות־ברכוש נחלקים חפירות בין השותפים לפי חלקיהם.

לפיכך השותפים במקנה שהתנו שיהא חלק ה א ח ד בוולדות או בחלב יתר
ע ל חלקו של השני ,אין התנאי קיים.

פרק ב׳} על דרך ה ש ל י ט ה בככסי ט־ותפרת עובעיך.
לענין ה ב ע ל ו ת הוולדות הולכים אחר האם.

.1074
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הוולדות הולכים

לפיכך סוסו של האחד שרבע את סוסתו של השני — הוולד לבעל הסוסה.
הוא הדין ביונים אם היה הזכר לאחד והנקבה לאחר — הגוזלות לבעל היונה.
.1075
,

בשותפות־ברכוש כל אחד השותפים הרי הוא בבחינת זר לגבי זכותו של כל

,

אחד השותפים.

,

חלקו של האחר ,ואין האחד מורשהו של השני.
לפיכך אין האחד רשאי לשלוט בחלקו של השני שלא מדעתו.
תשמישים שהדירה תלויה בהם ,כגון זכות כניסה ויציאה בבית

אבל

השותפים ,רואים אותה כרכוש היחיד המוחלט של כל אחד ואחד.
כ י צ ד ? שנים שהיו שותפים בסוס ,והשכירו ה א ח ד או השאילו שלא מ ד ע ת
חברו ,ואבד הסוס ביד השואל או השוכר ,מחייבו השותף השני בתשלומי נזק.
הוא הדין אם רכב אחד השותפים על הסום המשותף או שהטעין עליו משא
שלא מ ד ע ת שותפו ,ונהרג הסום בשעת הליכה ,הרי •הוא חייב בחלק חברו.
יוכן אם פחת הסום מדמיו מתוך שתש כתו מחמת השמוש בו בתוך זמן
ידוע ,הרי הוא חייב בפחת חלק חברו.
אבל בית השותפים שדר בו אחד השותפים לבדו בתוך זמן ידוע שלא
מ ד ע ת שותפו ,רואים אותו כדר ברכוש עצמו.
לפיכך אין הוא חייב בתשלום השכר העולה בחלק חברו .ואם נ ש ח ת הבית
באונס ,הרי הוא פטור מתשלומי נזקC .
.1076
,

שדה השותפים שזרעה אחד מהם ,אין השותף השני זכאי ליטול שדה שזרעה
,

,

אחד השותפים.

-

חלקו ביבול ,כגון שליש או רבע ,כמנהג המקום.
אבל אם פחתה הקרקע מדמיה מחמת זריעה ,הרי הוא גובה משותפו את
פ ח ת חלקו.
.1077
.

.

אחד השותפים שהשכיר את נכסי השותפות ונטל שכרם ,חייב שותף שהשכיר
,

נכסי השותפות.

,

הוא לשלם לשותפו את שכר חלקו.־(
.1078

נפקד מקומו של אחד השותפים ,יכול השותף שנשאר ליהנות נפקד מקום
.

,,

.

אחד השותפים.

מרכוש השותפות עד כדי חלקו ,במקום שיש לראות הסכמה מכללא ,כמבואר
בסעיפים הבאים (
3

*(—606.עיין :חלק נ .דימיאני

C. A

סלימ נ .נצרה

.

1

.—422.L . A

P.L.R115/29
P.L.R29/29

1
.—196.C. A

גזלר .נ .אגודת שכונת הצריפים ״מכבי״
ליוונטהאל נ .שהאבי

.—77.c. A

ע׳לאיני נ .עמארי

.—290.C. A

 —296.מן וברמן ב .גימל

C.A

.

5
8
8

2

C.L.R198/37
P.L.R232/37
P.L.R91/41
P.L.R115/41

2

( עיין :סלים נ .נצרה ן ליונטהאל נ .שהאבי; ע׳לאיני נ .עמארי« מן וברמן נ .גימל  -לעיל.

3

( עיין :סלים נ .נצרה .לעיל.
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הסכמת הנפקד׳
מכללא׳ 6ימתי ?
באין הבדל
במשתמש.

פרג׳לדז .העורתפרוז .ע ו ע ר א׳.
.1079

מניחים שהשותף שנפקד הסכים שיחנה השותף שבשאר מהרכוש

המשותף ,כל עוד לא נגרם לו נזק על ידי כך.
.1080

לא

לראות

יתכן

מכללא

את

הסכמת

השותף

שנפקד

מקומו

למשתמשות ברכוש המשותף ,במקום שיש הבדל לגבי החפץ מי הוא המשתמש בו.
לפיכך ,אין אחד הבעלים של הבגדים המשותפים רשאי ללבשם ב ה פ ק ד
מקום חברו?

וכן לא יוכל אחד השותפים לרכב על הסום המשותף ,אם נ פ ק ד

מקום האחר.
א ב ל מלאכות שאין בהן הבדל לגבי החפץ מי הוא שישתמש בו ,כגון
הולכת משא או חרישה ,רשאי הוא להשתמש כדי חלקו.
וכן שנים ששכרו להם שכיר בשותפות ,ונפקד מקומו של האחד ,רשאי
השני להעסיקו על דרך של ימים לםרוגין.
אין הבדל
במשתמש
לענין דירה.

.1081

לענין דירה אין הבדל באיש המשתמש.

לפיכך ,שנים שהם שותפים בבית בשווה ,ונפקד מקום האחד ,רשאי חברו
להשתמש בו באופן שידור בו ששה חדשים בשנה ,ויניחו פנוי ששה חדשים.
אבל אם רבים בני משפחתו ,נעשית ישיבת הבית בחינת דבר שיש בו
הבדל במשתמש ,ונמצא שאין להניח בזה את הסכמת השותף שנפקד מקומו ,מכללא.

הלקים ־נפרדים
בבית.

.1082

השותף

המצוי

במקום

הנכסים

והשותף

שנפקד

מקומו

שהיו

חלקיהם בבית השותפים נבדלים זה מזה ,אין השותף שנשאר רשאי לדור בחלקו
של השותף שנפקד מקומו.
אבל

במקום

שיש לחוש להחרבת הבית כשישאר ריק מאדם,

משכיר

השופט אותו החלק הנפרד ושומר את שכרו בעד השותף שנפקד מקומו.
חלוקת־הנאה׳
מאימתי ?

.1083

אין חלוקת־ההנאה מועילה אלא לאחר תביעה.

לפיכך ,אחד •השותפים שדר בבית השותפות לבדו תוך זמן ידוע ולא שלם
לחברו שכר חלקו ,אין ה א ח ד יכול לומר :״העלה לי שכר חלקי תוך אותו הזמן,
או תן ואדור בו גם אני כשעור אותו זמן״ ,אבל אם רצה ,ויש דין חלוקה בבית,
הרי הוא כופה על החלוקה .ואם רצה ,כופה הוא על חלוקת־ההנאה ,על מ נ ת
שתהא מועילה מכאן ולהבא.
ואולם אם נפקד מקומו של אחד השותפים ,ודר בו השני על ה ד ר ך
המבואר בסעיף הזה ,הרי אם חוזר השותף שנעדר ,רשאי הוא לדור בו כשעור
אותו הזמן.

זזשכרת בית
כשנפקד אחד
השותפים.

.1084

אחד השותפים בבית ,שהיה מצוי במקום ,שהשכיר את הבית ובטל

חלקו בשכר לעצמו •והביח את שאריתו למשמרת בשביל השותף הבעדר ,ה ר י
אם חזר הלה ,נוטל הוא את חלקו ממנו.
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פרק ב׳ :ע ל ד ר ך ה מ ו ל י ט ה בנכסי טוותפות טובעיך.

שדה השותפים ,ונפקד מקום האחד ,וידוע הדבר שיש בזריעתד ,זריעת השדה

.1085
,

כשנפקד אחד

,

כדי להשביחה ,ולא תפחיתה מדמיה ,הרי השותף שנשאר רשאי לזרוע את השדה השותפים.
כולה ,ולכשיבוא השותף שנעדר ,זורע הוא את השדה כשעור הזמן שזרעה
הראשון.
ואולם אם ידוע שזריעה השדה תפחיתה מדמיה ,ושיש ב ה ו ב ד ת ה כ ד י
T

להשביחה ולהגדיל כחה ,אין הםכמת השותף הנעדר מ ש ת מ ע ת מכללא.
לפיכך אין השותף שנשאר רשאי לזרוע את השדה אלא כדי חלקו בלבד.
כ י צ ד ? הרי שהיו שותפים בשווה ,זורע חציה ,וכשהוא בא לזרוע בשנה
האחרת ,הרי הוא זורע שוב אותו החצי .ואין הוא רשאי לזרוע שנה אחת חלקה
אחת ,ובשנה שלאחריה חלקה אחרת .ואם זרע את השדה כולה ,זכאי השותף
השני ,לכשיבוא ,בפחת־קרקע שבחלקו.
אין הפרטים דלעיל אמורים אלא כשלא פנה השותף שנשאר אל השופט.
אבל כל מקום שהוא דורש אל השופט ,נותן לו השופט רשות לזרוע את השדה
כולה ,כדי שלא להפסיד את המעשר והבס שעל השדה ,ובכגון זה אין השותף
שנפקד שחזר יכול ל ת ב ו ע פחת־קרקע.
.1086

כרם השותפים ,ונפקד מקום האחד ,הרי השותף שנשאר על המקום אחד השותפים

נוטל א ת הענבים העולים בחלקו .כשבשלו.

ב ־ י

 °״׳י•

וכן רשאי הוא למכור א ת חלקו של הנעדר ולשמור בידו את מחירו .ואילו
השותף הנעדר הברירה בידו בחזירתו :רצה — מסכים ל מ כ ר ונוטל את המחיר
המשומר לו ,רצה — אינו מסכים למכר ומחייבו בחלקוC .
.1087

חלקו של השותף האחד הרי הוא בבחינת פקדון ביד השותף דין חלקו של

אחד השותפים
שביד חברו.

השני.

לפיכך ,אחד השותפים שהפקיד על ד ע ת עצמו את נכסי השותפות בידי
אחר ,ונאנסו ,הרי הוא חייב בחלק שותפו.
.1088

רשאי אחד השותפים למכור את חלקו לחברו .ואם רצה ,יכול מבירה ע״י
אחד השותפים.

.הוא למכרו לאחר גם שלא מדעת שותפו.
אבל במשל של נכסים שנתערבו ,כמבואר בשער הראשון ,אין אחד השותפים
יכול למכור לאחר את חלקו בנכסי התערובת ,אלא מדעת חברו.
.1089

אחד היורשים שזרע את השדה המשותפת בין היורשים ,בזרע יורשים ,זכותם

שנטל מנכסי השותפות ,מ ד ע ת שאר היורשים — ואם היו ק ט נ י ,
ם

הרי הם כולם שותפים ביבול.
1
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אבל אם זרע אחד מהם בזרע שהוציא מביתו ,הרי גם היבול לו הוא ,אבל
חייב הוא

בפחת־קרקע שנגרם על יד* הזריעה ,לפי שעור חלקם של שאר

היורשים.
אחריות

היורש שנשא

ונתן בנכסי
ונתן
בנכסי

ה

ע

ז

ב

י

ו

.1090

אחד היורשים שנטל מעות מנכסי הירושה לפני החלוקה ,שלא

ועשהה בהן סחורה ,זוקפים עליו את הנזק .וכן השכר
שאר היורשים,
ממ דד עע תת שאר
היורשים ,ו ע ש
שהכניס אין ליורשים חלק בו.

י

'פדכן עוליפוי.

חובות השותפות.
חוב השותפים,
כ

.1091

סכומים שיש לשבים או יותר אצל אחר שמקורם בסבה אחת ,הרי

זה חוב השותפים בשותפות־ברכוש .ואם אין הסבה א ח ת אינם שותפים בחוב,

צ

כמבואר בסעיפים הבאים .י(
.1092

יורשים.

כשם שהדברים המוחזקים שבעזבון ה מ ת היורשים שותפים בהם

לפי חלקיהם ,כך גם דינם של החובות שיש לו למוריש אצל אחרים.
.1093

היזקנכסי

המשחית את נכסי השותפים ,הרי בעלי אותם הנכסים שותפים

השותפות.

בדמי הנזק.
.1094

הלואה ממעות

שנים שהלוו לאחר סך

גרשיס ידוע המשותף להם ,הרי הם

השותפות.

שותפים בחוב.
•ואולם שנים שהלוו כסף לאחר ,כל א ח ד מהם בפני עצמו ,הרי כל אהד
אימתי נעשה
מתיר נכסי

השותפים,
ח י ב פ

ואחד הוא בעל חוב לחוד ,ואין הם שותפים בחוב.
 .1095נכסי השותפים שנמכרו בממכר אהד ,ולא נקבע ולא פורש חלקו
,

.

,

.

.

של כל אחד מהם בשעת המכר ,הרי החוב שיש להם אצל הלוקח מחמת המכר,

ה מ ש י ת ף ?

נחשב לחוב השותפות.
אבל אם פורש ונקבע בשעת המכר שעור חלקו של כל א ח ד מהם במחיר
הממכר או טיבו של המחיר ,כגון שאמרו שחלקו של האחד הוא כו״כ גרשים,
או — כשהיו חלקיהם בבדלים ובפרדים זה מוח — שחלקו של ה א ח ד הוא מעות
יפות וחלקו של האחד מעות רעות ,אין המוכרים שותפים במחיר הממכר ,וכל
אחד מהם בעשה בעל חוב בפבי עצמו.
וכן אם לאחר שמכר האחד א ת הלקו־שאינדמםוים לאחר ,מכר גם השני
את חלקו־שאינדמםוים לאותו אדם ,אינם שותפים במחיר הממכר ,וכל א ח ד מהם
נעשה בעל חוב בפני עצמו.

1
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שנים שמכרו את נכסיהם לאחר בממכר אחד ,כגון שהיה לאחד שנים שמכרו
כאחד ,כל אחז־

,

סוס ולשני סוסה ,ומכרום כאחד בממכר אחד ,הרי הסכום האמור הוא חוב אחד נכסי עצמו.
המשותף להם.
ואם פירש כל אחד מהם את מחיר בהמתו ,געשה כל אחד מהם בעל חוב
בפני עצמו ,ואינם שותפים בחוב שהוא מחיר בהמותיהם.
הוא הדין בשנים שמכרו נכסיהם לאחר ,כל אחד מהם בפני עצמו ,אין
מחירי הנכסים חובם המשותף ,וכל אחד מהם נעשה בעל־חוב בפני עצמו.
.1097

שנים שפרעו חובו של אחר מחמת ערבות ,הרי אם מנכסי השותפות ערבות•

פרעו ,הרי הם שותפים גם בחוב ,וחוזרים ונפרעים מהחייב־העיקרי.
.1098

מי שצווה לשנים לפרוע חוב של כו״כ גרשים שהוא חייב לאחר ,שניס שפרעו
.

חובו של אחד

,

הרי אם מנכסי השותפות פרעו ,נעשו שותפים גם בחוב שיש להם על אותו אדם׳

עפ״י מצוותו.

ואם לא היו שותפים במעות הפרעון ,והיה חלקו של כל אחד מהם מסוים
באמת ,אין בפרעונם שפרעו כאחד כדי לעשותם שותפים בחוב שיש להם על
אותו אדם.
.1099

ל א היו שותפים בחוב ,תובע כל אחד מבעלי החובות את חובו דין חובות
.צפרדים.

בפגי עצמו .וכל אחד מהם מעלה את אשר קבל בחשבון חובו ,ואין לבעל החוב
ה א ח ר חלק בזה.
.1100

שגים שהיו שותפים בחוב ,רשאי האחד לדרוש את חלקו מהחייב .תביעה נבדלת

זאם נפקד מקום האחד ,ופנה בעל־החוב האחד אל השופט ודרש את חלקו ,מצווח מביעליי״החובות.
השופט לפרוע לו( .
1

.1101

כל שקבל אחד מבעלי החובות על חשבון החוב המשותף ,הרי הוא דין פרעץ
,

,

,

לאחד השותפים

והאחרים שותפים בו ,ונוטל שותפו את חלקו ,ואין המקבל יכול לזקוף זאת בחוב.
בחשבון חלקו בלבד.
אחד מבעלי החוב שנפרע את חלקו בחוב השותפות והוציאו יחסי בעלי־
.1102

החובות לבין

עצמם.

לצורך עצמו ,יכול שותפו לחייבו בחלקו.
כיצד? חוב של אלף גרש המשותף לשנים

בשווה ,ונפרע אחד מבעלי

החוב מ א ת החייב חמש מאות גרש שהם דמי חלקו והוציאם לצרכיו ,הרי בעל
־החוב השני ,שותפו ,יכול לחייבו במאתים וחמשים גרש.

נמצא שחמש מאות

הגרש שמגיע מאת החייב הם עדיין שותפים בהם.
.1103

אחד מבעלי החוב שלא קבל דבר מחוב השותפות ,אלא לקח סחורה אחד מבעלי

מהחייב כנגד הלקו בחוב ,אין חברו שותף באותה סחורה ,אבל יכול הוא לחייבו בחלקו סחורה לפדעון.
במחיר הסחורה .ואם הסכימו שניהם על השותפות ,נעשו שותפים באותה סחורה.
 0עיין :חמאוויה נ .מצרין מטר נ .צאיע' -
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.1104

אחד מבעלי חוב השותפות שעשה פשרה עם החייב בזכותו בחוב

השותפות ,כגון שהתפשר עמו על כו״כ ידיעות אריג וקבל אותו מספר היריעות,
הברירה בידו :ר צ ה — מוסר לשותפו מספר יריעות כעולה בחלקו ,רצה — משלם
לו םך מעות כחלקו בזכות שמחל עליה.
.1105

אחד השותפים שנפרע את חוב השותפות ,מקצתו או כולו ,או

שותף שהתפשר
עם החייב/
שקנה ממנו דבר במחיר חלקו ,או שעשה פשרה עם •החייב ליטול דבר תמורת
זכותו של
שותפו.
המגיע לו ,הרי השותף השני בחוב הברירה בידו מכל מקום :רצה — מקיים א ת

מעשהו של שותפו ונוטל חלקו על הדרך האמור ,רצה — אינו מקיים א ת העסק
ודורש חלקו מהחייב.
ואם אבד החוב ביד החייב ,רשאי הוא שיהא חוזר ותובע את ה ש ו ת ף
שנפרע ,ואין אי קיומו של קודם לכן מונעו מלחזור ולגבות ממנו.
שותף שנפרע
את חלקו,
ונשחת בידו

.1106

אחד השותפים בחוב שנפרע את חלקו בחוב השותפות ,ונאנס

ברשותו ,אינו חייב באחריות חלק שותפו בסכום שנפרע.
ואולם את חלקו* הוא נפרע משלם ,והחוב שנשאר על החייב נ ח ש ב ע ל
נכסי שותפו.

שותף ששרת
אצלו החייב
בשכר.
שותף שנטל
משכון ואבד
בידו.

.1107

אחד השותפים בחוב ,ששמש בחייב בשכר וזקף לו את שכרו

בחלקו בחוב השותפות ,יכול שותפו לחייבו בסכום העולה בחלקו בשכר.
.1108

אחד מבעלי חוב השותפות שנטל משכון מהחייב לבטחון חלקי,

׳ואבד המשכון בידו ,זכאי שותפו לחייבו בסכום העולה בחלקו.
כ י צ ד ? הרי שהיו שותפים בשווה בחוב של אלף גרש ונטל אחד מבעלי
החוב ,משכון שווה חמש מאות גרש לבטחון חלקו ,ואבד המשכון בידו ,הרי הואיל
ונפסד חצי חוב השותפות ,רשאי שותפו לתבוע ממנו תשלום מאתים וחמשים גרש
העולים בחלקו.

שותף שקבי$
ערב או המחאה.

.1109

אחד השותפים בחוב ,שקבל ערב מהחייב בחלקו בחוב השותפות,

או שהמחהו החייב אצל אחר ,הרי בעל החוב האחר משתתף עמו בכל סכום
שקבל מהערב או מהמומחה.

שותף שמחל
חלקו.

.1110

אחד השותפים בחוב ,שנתן במתנה לחייב את חלקו בחוב השותפות

או שמחל לו את חלקו ,מתנתו ומחילתו שלמות ,ואינו אחראי להפסד חלק שותפו
מחמת זאת.

שותף שאבד
כסי החייב.

.1111

אחד השותפים בחוב ש א ב ד את נכסי החייב ,והעלו לו את הנזק

בחשבון חלקו בחוב ,זכאי שותפו ליטול את חלקו ממנו.
אבל חוב שיש לו לחייב על אחד השותפים בחוב ,שמקורו בסבה שקדמה
לחוב

השותפות ,והרי יצא חלקו של שותף זה בחובו ,אין שותפו יכול לחייבו

בתשלומי חלקו.
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פרק ג׳{ חרבות העורתפרת.

אין אחד מבעלי החוב השותפים רשאי להאריך א ת חוב השותפות ,הארכת חוב.

.1112

אלא מ ד ע ת חברו.
.1113
• ,

ימי שמכר נכסים לשנים ,הרי הוא תובע את חלקו מכל אחד אחריות החייבים
.

.

.

,

,

מהם לחוד ,ואין הוא יכול לתבוע את חובו של האחד מהשני ,אלא אם כן היו
ערבים זה לזה( .
נ

בחוב משותף.
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מ ז ע ר טזכי.

החלוקה

על

ובו תשעה פרקים.
פ ר ק ראמוון.

החלוקה׳ תאורה וסוגיה.
.1114

חלוקה )קסמה(.

ח ל ו ק ה פרושה לקבוע חלק בלתי מסוים.

כלומר ,להבדיל ולהפריד בין חלק למשנהו במדה ,כגון

באיפה ,במשקל

ובאמה.
 .1115החלוקה שתים :א( נכסיכדשל־ממש משותפים ,כלומר ,מספר חלוקת מספר
^ דברים.
^
1 1,
ן
דברים שבשותפות נחלקים לידות ,וחידות
ש א י נ

מ ס ן י מ ו ת

הכ

ןן

ןת

נאספות יחד לחלק אחד ,כגון חלוקת שלשים כבש המשותפים לשלשה אנשים
לחלקים של עשרה עשרה.

4 £ג? ע(.
ק

קוראים לזה ה ל ו ק ת ־ צ ב י ר ה .
ב(

י

דבר אחד של ממש של השותפים הנחלק על דרך הרכה של הידות חלוקת דבר

המפוזרות בכלל הדבר כולו לחלק אחד ,כגון חלוקת מגרש לשנים.

אחי

קוראים לזה ח ל ו ק ת ־ ה פ ך ך ה או ח ל ו ק ת ־ י ח י ד ה .
.1116

"

"קסמת פ׳רד?

החלוקה ,יש בה צד הפרדה וצד חליפין.
צד הפרדה

כיצד ? שנים שהיו שותפים בשווה באיפה של חטה ,הגם שיש לכל אחד וצד חליפין
מהם חצי בכל גרגר חטה ,הרי אם חלקו את הכל בחלוקת־צבידה ^

ש ת ל

וניתנה האחת לאהד ויד שניה לאחר ,רואים את כל אחד מהם שהוא מפריד את
חצי חלקו ומחליף את החצי האחר שלו בחצי שיש לו בחלקו של השני.
כגון מגרש שהיו שנים שותפים בו בשווה ,הגם שיש לכל אחד מהם חצי
בכלל המגרש ,וחלקו את המגרש בחלוקת־הפרדה ,וניתן חלק לכל אחד מהם,
רואים את כל אחד מהם שהפריד את חצי חלקו והחליפו בחצי חלקו של חברו.
1
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חלוקת דברים־
י י מ ם

.1117

'

ש ע ר ב׳.

בדברים־דומים צד ההפרדה קודם.

ל פ י נ ה דברים־דומים יכול כל אחד השותפים ליטול בהם את חלקו גס
שלא בפני שותפו ושלא מדעתו.
אבל אין החלוקה נגמרת אלא משנמסר לו לנפקד חלקו? ואם נשחת חלקו
של הנפקד לפני המסירה ,הרי החלק שנטל שותפו משותף לשניהם.

חלוקת דברים־

בדברים־שאינם־דומים צד החליפין קודם ,והחליפין אפשר להם

.1118

שאינם־דומיס.

שיהיו בהסכמת הצדדים או במצות השופט.
לפיכך ,דברים־שאינם־דומים שהם נכסי השותפים ,אין אחד השותפים יכול
ליטול את חלקו שלא בפני השני ושלא ברשותו.
.1119

דבדים־שבמדה,
שבמשקל
ו»»י{.

.

דברים שבמדה ,שבמשקל ושבמנין ,כגון אגוזים וביצים ,הרי הם
,

כולם,נמנים על הדברים־הדומים.
אבל דברים־שבמשקל שהם שונים זה מזה ונבדלים בתכונתם מחמת ההבדל
בטיב מלאכתם ,כגון פלי יוצר־אמן שאין למצוא כמותם בשוק ,הרי הם נחשבים
לדברים־שאינם־דומים.
יתד על כן ,דבר מסוג הדומים שנתערב בדבר אחר בן סוגו ממין אחד,
כגון חטה שנתערבה בשעורה ,ונמצא שאין להפריד ביניהן ,הרי זה בכלל דברים־
שאינם־דומים.

דברים־שבאמת־
מ י ה

'

דבר שבאמת־מדה הרי גם הוא בכלל דבריברשאינם״דומים ,אבל דבריבד
שבאמת־מדה הנמכרים בכו״כ גרש האמה ,ואין הבדל בין יחידותיהם ,כגון אריג
החרושת ואריג מלאכת־יד ממין אחד ,הרי הם מסוג הדומים.

דברים־שבמגין.

דברים־שבמנין שיש בהם הבדל במחיר יחידותיהם מעין בהמות ,אבטיחים
ואבטיחים צהובים ,נחשבים בכלל הדברים־שאינם־דומים.
ספרים שבכתב־יד הרי הם ממין הדברים־שאינם־דומים .ספרים מודפסים —
מסוג הדברים הדומים.
.1120
א(

חלוקת־מרצון

אחד חלוקודצבירה ואחד חלוקת־הפרדה — שתים:

חלוקדרמרצון ב( חלוקת־השופט.

.1121

)קסמת קצ׳א(.

ח ל ו ק ה ־ מ ר צ ו ן היא חלוקה הנעשית ברצון השותפים החולקים
,

,

,

ברכוש השותפות ,כלומר ,ברצון בעלי החלוקה.
חלוקת-שופט
)קסמת קצ׳א(

.1122
,

ח ל ו ק ת ־ ש ו פ ט היא חלוקה שהשופט כופה עליה בכח פסק דין
<

.

,

,

לפי דרישת אחד השותפים ברכוש ,כלומר ,לפי דרישת אחד מבעלי החלוקה.
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פ ר ק עוני.

על תנאי החלוקה.
.1123

דבד־של-ממש

אין חלוקה אלא בדבר של ממש.

תנאי בחלוקה.

לפיכך ,חוב השותפות אין חלוקתו לפני הפרעון

כיצד? מוריש שהיו לו חובות על אנשים שונים ,תתחלקו החובות באופן
שיקבל האחד את החוב המגיע מאת פלוני ,ויורש שני את החוב המגיע מאת
אלמוגי ,אין החלוקה שלמה .ובכגון .זה כל שגבה האחד ,הרי יתר היורשים
משתתפים עמו.
.1124

אין החלוקה שלמה כל עוד לא נבדלו ולא נפרדו החלקים.

חלקים נבדלים.

כיצד? אחד השותפים בערימת חטים שאמר לחברו :״טול אתה צד זה של
הערימה ,ואטול אני את הצד השני״ ,החלוקה בטלה.
.1125

הצריכו שיהא הדבר הנחלק רכושם של השותפים בשעת החלוקה .רכוש השותפים.

לפיכך ,אם נמצא עורר לאחר החלוקה שהוכחה זכותו על כל הנכסים
המחולקים — החלוקה בטלה .וכן אס לאחר החלוקה נמצא אדם שיש לו זכות
בחלק־בלתי־מסוים של הדבר הנחלק ,כגון חצי או שליש ,בטלה החלוקה ,ויש
לחלק את הדבר מחדש.
הוא הדין אם נמצא עורר שהוכחה זכותו לגבי אחד החלקים ,החלוקה
בטלה ,וכולם שותפים במותר .ואילו אם נמצא עורר שהוכחה זכותו במכסה ידועה
של אחד החלקים בלבד ,או בחלק בלתי מסוים של יד אחת הרי בעל אותה היד
הברירה בידו :רצה — מבטל את החלוקה ,רצה — אינו מבטל ,וחוזר על כל
השותפים במלוי החסר.
כיצד? מגרש של מאה וששים אמה שנחלק בין שנים בשווה ,ונמצא עורר
לגבי חצי חלקו של האחד ,הרי בעל אותו החלק ,אם רצה ,מבטל את החלוקה,
רצה — חוזר ברבע חלקו על שותפו ,כלומר נוטל מחלקו עשרים אמה.
ואס נמצא עורר לגבי מדה מסוימת שבכל חלק וחלק ,הרי אם היתה מדה
זו שווה בכל החלקים ,אין החלוקה בטלה .ואם פגע הערעור בחלקו של האחד
יותר ובחלק.של השני פחות ,אין משגיחים אלא במדת היתר׳ והרי זה כאילו לא
נמצא עורר אלא בחלק מסוים של האחד בלבד .וזה שהערעור פגע בחלקו יותר,
הברירה בידו :רצה — מבטל את החלוקה ,רצה — חוזר על שותפו ב מ א י חסרונו.
.1126

חלוקה על־ידי מתערב תלויה בהסכמה בדברים או על״ידי מעשה .חלוקה ע״י
,

,

כיצד? מי שעשה חלוקה בנכסי השותפות מדעת עצמו ,אין החלוקה כשרה
ומועילה.

מתערב.
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מג׳לה.

אבל אם הסכימו בעלי הנכסים בדברים ואמרו :״טוב ויפה״ ,או ששלטו
בחלק הנפרד כמנהג בעלים ,כגון על ידי מכר ,או שכירות — החלוקה שלמה
ומועילה.
.1127

חלוקה ביושר.

צריך שתעשה החלוקה ביושר ,כלומר ,שיקבל כל אחד חלק כמגיע

לו בדין ,ושלא ימצא חסרון נכר באחד החלקים .לפיכך נזקקים לטענת אונאה־
גסה בחלוקה.
אבל אם באו בטענת אונאה גסה לאחר שהודו המתחלקים שהגיעה להם
זכותם בחלוקה ,אין שומעים להם.
חלוקה־מרצון.

.1128

חלוקה מרצון הצריכו בה הסכמת החולקים כולם.

לפיכך ,אם נפקד אחד השותפים אין החלוקה־מרצון שלמה .ואם נמצא
ביניהם קטן ,הרי אפוטרופםו בא תחתיו .ואם אין אפוטרופוס ,הרי זה תלוי
בפקודת השופט הממנה אפוטרופוס לשם חלוקה.
חלוקה ע״י
השופט.
רצה האחד
לחלוק׳ וסרבו
האחרים.

.1129

חלוקה על ידי השופט ,הצריכו בה דרישה אל השופט ,ואין חלוקת־

כפיה על ידי השופט שלמה ,אלא אם פנה אליו בדרישה אחד השותפים.
.1130
חלוקה

אחד השותפים שרצה לחלוק ולא רצו האחרים ,הרי אם היה דין

בנכסים מוציא השופט לפועל את חלוקת־הכפיה ,כפי שיבואר בפרק

השלישי והרביעי ,ואם אין בהם דין חלוקה — אינו מחלק.
בחינת דין
חלוקה.

.1131

בחינת דבר שיש בו דין חלוקה הם נכסי שותפות שאפשר לחלקם

באופן שלא תופסד על ידי החלוקה ההנאה המופקת מהם.

פ ר ק ט־ליעוי.

על חלוקת־צבירה.
חלוקה-צבירה

.1132

דברים של ממש ממין אהד שהם נכסי השותפים ,הותרה בהם

בדברים ממין

החלוקה על ידי השופט ,כלומר ,השופט מצווה על החלוקה ,לפי דרישת אחדים

אחד.

מהשותפים בלבד ,בין שהיו הנכסים מסוג הדברים־הדומים ובין שהיו מסוג הדברים־
שאינם־דומים.
דברים־דומים
ג ׳ מ י ז

א ח י

'

.1133

הואיל ואין הבדל בין יחידות הדברים־הדומים ממין אחד ,הרי לא

רק זה בלבד שאין החלוקה מזיקה אף לאחד השותפים ,אלא שרואים את כל
אחד מהם כבא ע? זכותו",וכל אחד הגיעה לו זכות בעלים גמורה בנכסים.
כן אם נתחלקה ,למשל ,כמות ידועה של חטה בין שני שותפים לפי
חלקיהם ,הרי כל אחד מהם הגיעה לו זכותו המלאה ונעשה לבעלים י גמורים של
החטה שעלתה בחלקו.
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הוא הדין בכו״כ דרהמים מטילי זהב ,כו״כ אוקיות מטילי כסף ,נחושת
או ברזל ,יריעות ב ה או כו״כ ביצים ממין אחד.
.1134

דברים שלא מסוג הדומים ממין א ח ה הרי אף שיש בהם הבדל דברים־שאינם־
דומים ממין

,

בין יחידותיהם ,מאחר שההבדל הוא קטן מ א ה רואים גם אותם כדברים שיש בהם אחד.
דין חלוקה ,על הדרך האמור.
כגון .שנים שהיו שותפים בחמש מאות כבש ,ונעשתה חלוקה ביניהם לפי
חלקיהם ,הרי זה כאלו הגיעה לכל אחד מהם זכותו בעין.
הוא הדין בכו״כ מאות גמלים ובכו״כ מאות פרות.
.1135

נכסי השותפות שהם דברים־של־ממש מסוגים שונים לא הותרה דברים ממינים
שונים.

,

בהם חלוקת השופט .אחד אם הם מסוג הדברים־הדומים או שהם מסוג הדברים־
שאינם־דומים ,כלומר ,אין השופט רשאי לעשות בהם חלוקת־צבירה לפי דרישת
אחד השותפים.
כיצד?

לא הותרה חלוקת השופט על מנת לתת לאחד השותפים כו״כ

מדות חטה ולשני כו״כ מדות שעורה תמורתם ,או כו״כ כבשים לאחד ולשני כו״כ
גמלים או פרות ,או חרב לאחד ולשני כלי רכיבה ,או בית לאחד ולשני חנות או חווה.
אבל אם רצו בכך השותפים ,מותרת שותפות־מרצון על דרך האמור.
כלים השתים זה מזה בטיב מלאכתם ,הרי אף אם היו עשויים כלים שונים
.1136
במינם.

,

מתכת אחת ,נחשבים הם למינים שונים.
.1137

תכשיטים ופנינים גדולות ואבנים יקרות הרי הם בבחינת דברים תכשיטים
ואבנים יקרות.

ממינים שונים.
אבל אבנים יקרות קטנות שאין בהן הבדל במחיר יחידותיהן ,כגון פנינים

*

קטנות ,או אבני יהלום ,הרי הן נחשבית לדברים ממין אחד.
.1138

בירות ,חנויות וחוות אף הן נחשבות לדברים ממינים שונים ,בנינים.

ואין לחלקן בחלוקת־צבירה.
כיצד ? לא הותרה חלוקת שופט על מנת לתת בירה אחת לאחד ובירה
שניה לאחר ,אבל אפשר לחלוק את כל אחת הבירות בחלוקת־הפרדה.
פ ר ק רביעי.

על חלוקת־הפרדה.
דברים־שליממש שבנכסי השותפות ,שאין בחלוקתם נזק אף לאחד תלוקת-הפרדה
.1139
באין נזק לאחד
הבעלים ,הרי זה בבחינת דברים שיש בהם דין חלוקה.
כיצד? מגרש שנחלק ואפשר לבנות בכל אחד מחלקיו בנין ,לנטוע עצים
ולחפור בו ,הרי על דרך זה נשמרת בו ההנאה הראויה.

מיג׳לה.
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וכן אם חלקו בבירה והפרידו בה את בית הגברים מבית הנשים ,כל חלק
דירה בפני עצמה ,לא נפסדה על־ידייכך הנאת הדירה הראויה להגיע מהבית,
וכל אחד השותפים הוא בעל דירה בפני עצמו.
לפיכך ,הותרה חלוקת־שופט גם במגרש וגם בבית .כלומר ,אם רצה האחד
לחלוק ,וסרב השני ,כופה השופט על החלוקה.
חלוקה המועילה
לאחד ומזיקה
לשני.
לאחד ונזק לשני ,כלומר ,כשנפםדת ההנאה הראויה להגיע לו מזה ,הרי אם מיי

J

נכסי השותפות שהם דבריבדשל־ממש ושיש בחלוקתם

שהחלוקה לזכותו תבע על החלוקה ,מצווה השופט לחלוק.
כיצד? בית השותפים ,וחלקו של האחד קטן בו עד כדי שתופסד ההנאה
המגיעה לו ממנו ,לכשיחלק ,הרי אם רצה זה שחלקו יותר לחלוק ,מצווה השופט
על החלוקה.
חלוקה שיש
בה נזק לכל.

.1141

לא הותרה חלוקת שופט בדברים־של־ממש משותפים שיש בחלוקתמ

נזק לכל הבעלים.
כיצד? ריחיים שאם יחלקו אותם לא יוכלו לשמש ריחיים ,הרי על ד ר ך
זה נפסדת ההנאה המגיעה מהם .לפיכך אין השופט רשאי לחלקם לפי דרישת
אחד השותפים בלבד .אבל אם רצו השותפים כולם — מחלקים.
הוא הדין במרחץ ובאר וצינור שבתוך האדמה וחדר קטן וכותל שביך
שני בתים.
על סוג זה נחשבים דברים שאין לחלקם אלא אם יחצום ויבצעום׳ כגון
בהמה ועגלה ואוכף ונזם ואבן המלואים שבטבעת.
לא הותרה חלוקת־שופט אף באחת מאלה.
.1142

ספר השותפות לא הותרה חלוקתו לדפים־דפים .וכן אין ס פ ד

בעל כרכים אחדים נחלק לכרכים כרכים.
דרך.

.1143

דרך־השותפים המיוחדת לשנים או יותר ,ושאין לאחר זולתם זכות

לעבור בה ,ורצה אחד השותפים לחלוק ,וסרב השני ,מעיינים בדבר .והרי אם תחולק
ותשאר דרך לכל אחד מהם — מחלקים ,ואם לאו — אין כופים על החלוקה .חוץ
אם היתה לכל אחד מהם דרך אחרת או מוצא אחר ,שבכגון זה נעשית החלוקה.
תעל משותפת.

.1144

תעלה משותפת דינה כדין דרך־השותפים.

כיצד? רצה אחד השותפים לחלוק ,וסרב השני ,הרי אם גם לאחר החלוקה
ישאר לכל אחד מהם די מקום להעביר בו את מימיו ,או אם היה להם מקומ
אחר לכך — חולקים ,ואם לאו — אין חולקים.
השארות זכות
דרך.

.1145

כשם שאפשר לו לאדם למכור דרך שהיא קנינו ולהניח לעצמו

זכוודמעבר בה ,כך הותרה החלוקה בנכםים־שאינם־נדים על מנת שתשאר לאחד
זכות בעלים בגוף הדרך ולשני זכות מעבר בה.

תועלת140
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.1146

161

בחלוקת בית כשם שאפשר לו לכותל המבדיל בין שני החלקים כותל המבדיל
בין השותפים.

שיהא משותף לשני השותפים ,כן הותרה החלוקה על מנת שלא ישאר הכותל
אלא קנינו של האחד מהם בלבד.

פ ר ק חמיטוי.

על אופן החלוקה.
.1147

נכסי השותפות שהם דברים־שבמדה ,מחלקים אותם במדה .הין דברימ־שבמשקל

דבריכדשבמשקל ,מחלקים אותם במשקל ,דברינדשבמנין — במנין .ואם היו דברים ושבאמת־מדה.
שבאמת־מדה ,מחלקים אותם באמה.
.1148

מגרש ,בנין ושדה מאחר שהם מסוג הדברים שבאמת־מדה ,מחלקים קרקע ,בנינים

אותם באמה ,אבל העצים והבנינים שבהם חלוקתם בשומא.
.1149

י ע צ י ם

'

חלקו בבירה׳ והיה ערכם של הבנינים שנפלו בחלקו של האחד בירה.

יותר מערך הבנינים שבחלקו של השני ,הרי אם אפשר ,מוסיפים על חלקו של השני
מהמגרש כפי ערך היתר ,עד כדי להשוותם בערכם .ואם לא היה בכדי לעשות
כך ,מוסיפים דמי תמורתם.
.1150

שני שותפים שרצו לחלוק בבית באופן שיקח האחד את הדיוטה חלוקת בית,
.

,

לפי .דיוטות.

העליונה והשני את הדיוטה התחתונה ,שמים את שתי הדיוטות ומחלקים את
הבית בשומא.
.1151

בירה העומדת לחלוקה ,ירשום הממונה על החלוקה תחילה את חלוקת בית

תכנית הבירה על הנייר ,ימדוד את המגרש באמה ,ישום את הבנינים ויסדר

כ

צ ד ?

T

לפי חלקיהם של השותפים .ואם אפשר ,יפריד כל חלק ממשנהו ,עם זכות־הדרך,
זכות־ההשקאה וזבות־השפיכה הטפלים לו ,כדי שלא ישארו תלויים זה בזה.
ויכנה אותם בשמות :ראשון ,שני ושלישי ,ויפיל אחר כך גורלות .והרי ראשון
מגיע לזה אשר שמו עלה ראשונה ,שני — לזה ששמו עלה בשניה ,ושלישי —
לזה ששמו •עלה בשלישית .היו חלקים יותר ,מוסיפים והולכים על דרך זה.
.1152

מסי המדינה שהם לצורך שמירת נפשות ,מחלקים אותם לפי מנין חלוקת מסים.

נפשות .ואין כוללים את הנשים והטף ברשימת החלוקה.
היו המסים לצורך שמירת הרכוש ,מחלקים אותם לפי מכסת הרכוש הואיל
ובסעיף  87נאמר :״ההפסד הוא כנגד טובת ההנאה״.
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טג׳לה.

הכט־רוזפות .עוער ב׳.
פ ר ק כט־כט־י.

על הברירות.
.1153

בחלוקת דברים מסוגים שונים נוהגת

ברירה־מותנית ,ברירה־

לאחר־ראיה ,וברירה־מחמת־מום ,כבמכר.
כיצד? נכסי השותפות שחלקו בהם השותפים ברצון ,ונטל האחד כו״כ
מדות חטה ,והשני כו״כ מדות שעורה תמורתם ,או האחד כו״כ כבשים והשני
כו״כ פרות תמורתם ,והתנה האחד שתהא הברירה בידו במשך כו״כ ימים ,הרי
תוך אותו זמן ,רצה — מקיים את החלוקה ,רצה — מבטלה .ואם בשעת החלוקה
לא ראה אחד השותפים את הנכסים המחולקים ,הברירה בידו לכשיראם.
ואם נמצאים בחלקו של אחד מהם ,רצה — מקבלו ,רצה — מחזירו.
דברים־שאינם־
דומים ממין אחה

.1154

דברים־שאינם־דומיס מסוג אחד הרי גם בחלוקתם נוהגת ברירה־

'מותנית ,ברירה־לאחר־ראיה וברירה־מחמת־מום.
כיצד? שותפים שחלקו ביניהם מאה כבשים לפי חלקיהם ,הרי אם התנה
אחד מהם שתהא הברירה בידו במשך כו״כ ימים לקיים את החלוקה או :לא
לקיימה ,הרי הברירה בידו באותו זמן .כן אם לא ראה אחד מהם את הכבשים
בשעת החלוקה ,הברירה בידו לכשיראם .הוא הדין אם הכבשים שנפלו בחלקו נמצא
בהם מום ישן ,הברירה בידו :רצה — מקבלם ,רצה — מחזירם.

דברים־ דומים.

.1155

דברים מסוג הדומים אין בחלוקתם נוהגת לא ברירה־מותנית ולא

ברירה־לאחר־ראיה .ואילו נוהגת בהם ברירה־מחמת־מום.
כיצד?

שנים שחלקו בערימת חטים ,והתנו ביניהם זכות ברירה למשך

כו״כ ימים ,אין התנאי מועיל .ואם לא ראה אחד מהם את ההטה ,לא תהא
הברירה בידו לכשיראם.
אבל אם ניתן לו לאחד החלק העליון של הערימה ולשני החלק התחתון,
ונמצא החלק התחתון רקוב ,הברירה לבעליו :רצה — מקבלו ,רצה — מחזירו.

פ ר ק עוביעי.

על החזרה מהחלוקה ובטולה.
גמר חלוקה.

.1156

עלו הגורלות — נגמרה החלוקה.

דינה.

.1157

משנגמרה החלוקה אין לאחריה חזרה.

.1158

הרי שעלו בשעת החלוקה רוב הגורלות ולא נשאר אלא אחד

בלבד ,ורצה אחד השותפים לחזור בו מהחלוקה ,רואים:

היתה החלוקה מרצון

יכול הוא לחזור מהחלוקה ,ואם היתה חלוקת־השופט ,אינו רשאי לכך.
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פ ר ק ז׳ :ע ל ה ח ז ר ה פלדזחלוקה ר ב ט ר ל ה .

לאחר החלוקה רשאים השותפים לבטל את החלוקה ברצונם ,חזרה ביגון.

.1159

והדברים שנתחלקו אפשר להם שישתתפו בהם כמקודם.
.

חלוקה שנמצאה בה אונאדדגםה מבטלים אותה ,ומחלקים שוב אונאה גסה

.1160

1

בחלוקה.

חלוקת צדק.
,

.1161

חלקו בנכסי המוריש ,ונמצא אחר כך חוב שחייב בו המוריש — עזבץ שנחלק
לפני פרעון

,

החובות.

החלוקה בטלה.
חוץ אם פרעו היורשים את החוב ,או שמחלו להם בעלי החוב ,או שהשאיר
המוריש נכסים אחרים מלבד נכסי החליקה ,ויש לפרוע מהם את החוב ,שבכגון
אלה אין החלוקה בטלה.

פ ר ק ט־מ־יכי.

על דיני ה ח ל ו ק ה .
.1162

0

לאחר החלוקה נעשה כל אחד השותפים שליט יחיד בחלקו ,ואין דין השותפים
^

^

^

_

^

; א ח ף

א

ח

ך

^

^

^

א

אחר החלוקה.

כטוב בעיניו ,כפי שיבואר בשער השלישי.
ולא עוד אלא שאם חלקו השותפים בבית ,ונפלו בנינים בחלקו של האחד',
ובחלקו של השני המגרש הפנוי ,רשאי בעל המגרש לחפור בו בור ,לקבוע
צנורות באדמתו ,לבנות בנין ולהגביהו עד גובה שירצה ,ואפילו אם האפיל על
הבית וגדר בעד האויר והאור ,אין בעל הבית יכול לעכב עליו.
T

.1163

חלקו בקרקעות ,נכללים בהם גם העצים .חלקו בחווה ,נכללו העצים מה נבלל
בחלוקה ?

י ,
,

והמינים ,אף אם לא פורשו.
כלומר ,העצים והבניניס שייכים לזה שנמצאו בחלקו ,ולא הצריכו להזכירם
ולפרשם בשעת החלוקה ,או לכוללם במאמר כולל מעין :״על כל זכויותיהם״ או
״עם כל הטפל להם״.
חלקו בקרקעות או בחוות ,לא נכללו בהן לא תבואות הדגן ולא בחלוקת קרקע
.1164
,

,

אין התבואה

,

פירות ,כל עוד לא פורשו ,והרי הם מוסיפים להיות נכסי השותפות כמקודם ,בין נכללת.
שכללום בשעת החלוקה במאמר מעין ״על כל זכויותיהם״ ,או לאו.
זכות דרך וזכות השפיכה והנטיפה הטפלות לקרקע המחולקת לתוך זכות דרך
.1165
.

,,

.

ושפיכה בכלל

,

החליקה.

השדות הסמוכות לה ,נכללות בחלוקה מכל מקום•
כלומר ,מי שתשמישים אלה טפלים לחלקו ,זוכה בהם ,בין שפורש ונאמר
״על כל זכויותיה״ ,או לאו.
*( עיין:

א ל ה ד ה נ .א ל ח נ א ו י
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מ־ג׳לה .ה פ ו ו ת פ ו ת  .ש־ער ב׳.
.1166

זכות־דרך
,

וזכות־שפיכה

התנו בשעת החלוקה שתנתן זכות־דרך או זכות־שפיכה לבעל
,

,

בחלקו של ח  .החלק האחד בחלקו של חברו ,מקיימים את התנאי.
ב ר ו

השארות זכות־
דרך ושפיכה
הקיימים מכבר.

.1167

היתה דרך האחד עוברת בתוך חלקו של חברו ,ולא התנו בשעת

החלוקה להשאירה פהייתה׳ הרי אם יש בכדי להטותה ולהעבירה לצד אחר,
מעבירים אותה .אחד שנאמר בשעת החלוקה ״על כל זכויותיה ׳ ואחד שלא נאמר.
,

אבל אם אי אפשר להעבירה לצד אחר ,הרי אם נאמר בשעת החלוקה ״על
כל זכויותיה״ ,נכללת הדרך בחלוקה ונשארת כמות שהיתה• .ואם לא הוסיפו את
המאמר הכולל ״על כל זכויותיה״ — החלוקה בטלה.
לענין זה דינה של זכות־שפיכה כדין דרך.
חלקו בבית,
ולאחר זכות
דרך בו.

.1168

בית של שני שותפים שחלקו בו בעליו ,והיתה לאחר זכות דרך

בו ,אין האחרון יכול לעכב עליהם לחלוק .ואולם גם לאחר שחלקו בבית ,עליהם
להשאיר את הדרך כמות שהיתה.
ואם בהסכמת שלשתם נמכר הבית יחד עם הדרך ,הרי אם היו השלשה
שותפים בדרך מתחלק המחיר בין השלשה .ואם גוף הדרך שייך לבעלי הבית,
ולאחר זכות מעבר בו בלבד ,הרי כל אחד מהם בא על זכותו.
ובכגון זה שמים את הקרקע עם זכות הדרך הטפלה לה ,ושמים אחר כך
אותה קרקע כשהיא חסרה אותה זכות ,וההפרש שבין שתי ה־שומות ניתן לבעל
'זכות המעבר ,והמותר — לבעלי הבית.
דין הביב כדין דרך .כלומר ,בית השותפים שהיתה בו זכות השפיכה לאחר,
ורצו השותפים לחלוק ,עליהם להשאיר את הביב כמו שהיהC .

חלקו בחצר
בירה ,ובו בית
לאחד.

.1169

חצרי בירה שהיה בה בית לאחר ,ולו זכות דרך בחצר ,הרי אם

רצו בעלי הבירה לחלוק ,אין בעל אותו הבית יכול לעכב עליהם ,ואולם כשהם
חולקים הרי הם משאירים לו דרך כרוחב דלת ביתו.
.1170

בירה שנחלקה לשנים ,וכותל מבדיל בין שני החלקים והיו ראשי

קורות הסומכות
על כותל
הקורות של כותל אחר שבחלקו של האחד סומכים עלי הכותל המשותף :,הרי
השותפים.

אם התנו בשעת החלוקה לסלק את הקורות — מסלקים .לא התנו — אין מסלקים.
הוא הדין בחלוקה שהתנו בה שיהא הכותל המבדיל שייך לאחד והקורות
שראשיהן סומכים על הכותל ,לאחר.
אילנות.

.1171

אילנות שעיקרם בחלקו של האחד ונופם נוטה לתוך חלקו של

אחר ,ולא התנו בשעת החלוקה לקוץ את הענפים ,אין קוצצים אותם.
העוחפים שיש
להם זכות דרך
במבוי.

.1172

בית השותפים שנחלק ,והיתה זכות דרך בםימטא טפלה לו ,רשאי

כל אחד השותפים לפתוח לו פתח ,או חלון לתוך אותו המבוי ,ואין יתר בני
הסימטא יכולים לעכב עליהם.

י( עיין :אלהדה נ .אלחנאוי ,לעיל.

י;
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פ ר ק ח ׳  :ע ל דיכי ה ח ל ר ק ה .

אחד השותפים בנכסים משותפים שבנה לו בנין שלא מדעת שיתף שבנה

.1173

,

שלא מדעת

,

חברו.

שותפו ,ותבע חברו על החלוקה — חולקים.
והרי אס נמצא הבנין בחלקו של הבונה ,מה־טוב .נמצא בחלקו של האחר,
יכול הוא לסתרו ולסלקו.
פ ר ק תעויעי.

על חלוקת־הנאה.
ח ל ו ק ת ־ ה נ א ה פרושה חלוקת התשמיש.

.1174

I

.1175

חלוקת-הנאה
)נלהאנה(.

אין חלוקת־הנאה בדברים־דומים ,והיא נוהגת רק באותם הדברים־ במה נוהגת?

שאינם־דומים שניתנים להנאה ,בעוד שהדברים עצמם נשארים בשלמות.
.1176

סוגיה•

חלוקת־הנאה — שתים:

סוג ראשון הוא החלוקה־לפי־זמן .כגון שני שותפים שחלקו בשדה על לפי-זמן.
מנת שיזרעו אותה חליפות ,שנה־שנה ,או חלוקת בית על מנת שידור בו כל
אחד השותפים חליפות ,שנה־שנה על הסדר.
סוג שני הוא החלוקה־לפי־מקום .כגון חלוקת־הנאה על מנת שיזרע האחד לפי-מקוס.
חצי שדה השותפות והשני את החצי האחר ,או שידור האחד בחלק אחד של
הבית והשני בחצי האחר .או האחד בדיוטה העליונה והשני בדיוטה התחתונה.
או ,במשל של שני בתים ,שידור האחד בבית אחד והשני בבית האחר.
בהמות השותפות כשם שהותרה

.1177

בהן חלוקת־ההנאה על מנת בבהמות.

שישתמשו השותפים חליפות לפי התור ,כך מותרת חלוקת־ההנאה של שתי פרות
השותפות על מנת שישתמש האחד באחת והשני באחרת.
חלוקת־הנאה לפי־זמן היא כמין חליפין .והדי זה כאילו מחליף חלוקה־לפי־

.1178

.

,

•

,

האחד את חלקו בהנאה שבתורו בחלק שותפו בהנאה שבתורו .ובכגון זה דינה

זמן כשכירות.

י

של חלוקת־ההנאה הוא כדין שכירות.
לפיכך הצריכו בחלוקת־הנאה לפרש ולקבוע את הזמן ,כגון כו״כ ימים
או כו״כ חדשים.
.1179

חלוקת־הנאה לפי־מקום היא כמין הפךדה• והרי ,למשל ,במקום בחלוקה לפי-

שההנאה בלתי המסוימת אשר לשני שותפים בבית אחד היתד .חלה בתחילה על בקביעת הזמן?
כלל הבית ,הרי נצטמצמה מעתה הנאת האחד בחלק אחד של הבית והנאת
השני בחלק אחר של הבית.
לפיכך ,חלוקת־הנאה לפי־מקום לא הצריכו בה לקבוע את הזמן.
.1180

כשם שבחלוקה־לפי־זמן נקבעת ההתחלה ,כלומר מי יהנה תחילה ,חולקים בגורל

בגורל ,כך בחלוקה־לפי־מקום יש לקבוע את המקום בגורל.

בלג׳לה.
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אימתי כופים על
חלוקת-הנאה,

.1181

ה ט ו ו ת פ ו ת  .כצער ב׳.

מספר דברים המשותפים לשנים ,ורצה האחד בחלוקתיהנאה ,וסרב

חברו ,הרי אם נכסי שותפות אלה הנאתם שווה בכולם ,כופים על חלוקת ההנאה.
היתה הנאתם שונה — אין כופים.
כיצד? מי שתבע על חלוקת־הנאה ,באופן שידור אחד השותפים באחד
הבתים וחברו בבית שני ,או שישתמש האחד בבהמה אחת והשני באחרת ,וסרב
חברו ,כופים אותו לחלוק בהנאה.
אבל דרך חלוקת־הנאה על מנת שידור האחד בבית והשני ישכיר את
המרחץ ,או שידור האחד בבית והשני יזרע את השדה ,הגם שאם רצו שניהם,
החלוקה כשרה ,הרי אם סרב האחד ,אין כופים לחלוק.

כשיש בנכסים
דין חלוקה.

נכסי השותפות שיש בהם דין׳ חלוקה ,ורצה האחד לחלוק בנכסים,

•1182

ולא רצה האחר אלא בחלוקודהנאה בלבד ,נזקקים לדורש את חלוקת הנכסים.
ואם לא רצה איש מהם לחלוק בנכסים• ,ובקש האחד לחלוק בהנאה ,וסרב
שותפו ,כופים על חלוקת־הנאה.

כשאין בנכסים
דין חלוקה.
נכסים שאינם
נדים שהנאתם
לצבור.

נכםים־של־ממש שאין בהם דין חלוקה ורצה אחד השותפים לחלוק

.1183

בהנאה ,וסרב השני ,כופים אותו לחלוק.
נכםים־שאינם־נדים של השותפים שהנאתם לצבור ,כגון חנות,

.1184

טחנה ,ביודקפה ,פונדק ומרחץ ,משכירים אותם לאנשים שעסקם בכך ומחלקים
את השכר בין השותפים לפי חלקיהם.
ואם סרב אחד השותפים להשכיר חלקו ,כופים אותו לחלוק בהנאה .אבל
אם היה השכר שבתורו של האחד יתר על השכר ש ב ת ו ת של השני ,מחלקים :את
סך היתר בין השותפים.

זכות השותפים
לאחד החלוקה.

לאחר חלוקת־ההנאה לפי־זמן יכול כל אחד השותפים להשתמש

.1185

תוך זמנו בכל הנחלה המשותפת ,או להשכירה לאחר וליטול שכרה .וכן לאחר
חלוקת־ההנאה לפי מקום ,יכול הוא לעשות כך בחלק שנפל בגורלו.
בענין יתרה של
שכר ההנאה.

חלוקת־הנאה שנעשתה לכתחילה על מנת שיהנה כל אחד בעצמו,

.1186

והשכירו אחר כך השותפים את זכות ההנאה שבתורם ,הרי אם היתה שכר ההנאה
ש ב ת ו ת של האחד יתר על שכר ההנאה ש ב ת ו ת של השני ,אין לשותף האחר כל
שותפות ביתרה.
־־•

J

T

אבל אם חלקו בהנאה על דרך חלוקת הכנסה ,כגון שחלקו ביניהם את שכר
הבית לחדשים ,היתרה משותפת ביניהם.
ואולם אם חלקו בהנאת שני בתים ,באופן שיקח האחד שכד הבית האחד,
והאחר שכר הבית השני ,הרי אם היה שכר אחד הבתים יתר על שכר הבית
השני ,אינם שותפים ביתרה.

 67ן

פרק ט ׳  :ע ל חלרקת־־הכאה.
.1187

אילנות בהמות

דברים־של־ממש לא התירו בהם חלוקודהנאה.
,

וכוי.

,

כיצד? פירות אילן וחלב בהמה •וצמרה מאחר שהם נכסים־של-׳ממש לא התירו
בהם חלוקת־הנאה על מנת שיטול האחד פ י ח ת אילנות ידועים והשני פירות
עצים אחרים ,או שיטול האחד את החלב והצמר של עדר כבשים אחד והשני של
עדר כבשים אחר.
 .1188שותפים שחלקו בהנאה מרצונם ,יכול אחד מהם לבד לבטל את חזרה מחלוקת־
. . .

הנאה מרצון.

החלוקה .אבל אם השכיר האחד את זכות ההנאה שבתורו ,אין האחר יכול לבטל
את חלוקת־ההנאה כל עוד לא נגמר זמן השכירות.
חלוקת״הנאה שנעשתה במצוות •השופט ,אין אחד השותפים בלבד יין חלוקת

.1189

רשאי לבטלה .אבל אם רצו השותפים כולם ,רשאים הם לבטלה.
.1190
א

ה ן א

אחד השותפים שרצה למכור את חלקו או לחלוק בנכסים ,יכול שותף מבטל
^ ^ החלוקה מסבה.
^^^-^1
1,^1,
1,
< 1,
ת

ח

ן ק ת

ה ה נ א  :ה

אב

א

ם

ר

צ

ח

א

ת

סבה ,אלא כדי להחזיר את הנכסים למצבם הקודם בלבד ,אין השופט מרשהו לכך.
.1191
,

במיתת כולם.

אין

חלוקת־ההנאה

בטלה עם

מיתתו של אחד השותפים או מות אינה
מבטלת.
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ז

ז

]

נטעו־ טולייטזי.

על הלכות מחיצות ושכנים
ובו ארבעה פרקים.
פרק

ראעווך.

איזה כללים בענין רכוש.
.1192

כל אדם שולט ברכושו כרצונו .אבל אם זכותו של אחד קשורה זכות שליטתם
של הבעלים.

,

בזה הרכוש ,הרי זה מונעו משלוט בו כרצונו.
כיצד?

בנין שהדיוטה העליונה שבו שייכת לאחד והתחתונה לאחר ,הרי

מכיון שבעל .הדיוטה העליונה יש לו הזכות לסמוך על הדיוטה התחתונה ,ובעל
הדיוטה התחתונה יש לו זכות מחסה לגבי הדיוטה העליונה ,כלומד ,הזכות למצוא
מסתור תחתיה משמש וממטר ,אין האחד יכול לעשות דבר שיש בו כדי להזיק
לשני ,ואינו יכול לסתור א ת בנינו אלא מ ד ע ת האחר.
 .1193הרי שהיה פתח אחד לשתי הדיוטות ,העליונה והתחתונה ,משמשים שותפים
, ,

,

,

שגי השותפים בפתח בשותפות ,ואין ה א ח ד יכול למנוע את חברו מליכנם ולצאת.

בפתח אחד.
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בלנ׳לה.

זכויותיו של
ג ע

.1194

'

ק י ק ע

העורתפרת .פ ו ע ר ג׳.

מי שרכש לו קרקע ,רכש עמה כל מה שממעל לה וכל מה

שמתחתיה ,כלומר ,הרשות בידו לעשות כל מה שירצה ,כגון :לבנות בנין על
המגרש בכל גובה שירצה ,לחפור מרתף באדמה ולחצוב בור בכל עומק שירצה.

אין זכות לגבי

הקרקע הסמוכה.

.1195

()

*

ה ש כ ו

ל ק י ק ע

,

.

בית חברו .הוציא — קוצצים את החלק היוצא־דופן מעל הבית.

אילנות המזיקים
'

אין אדם רשאי להוציא־דופן את שפות גג החדר שבנה על גבי

.1196

אילן ש ב ג נ ת אדם ששגשגו ענפיו ו נ ת פ ש ט ו מעל לביתו או מעל

לגנתו ,של שכנו ,רשאי השכן לדרוש ממנו לקוץ את הענפים או לקשרם ולהטותם
לאחור ולפנות א ת אוירו.
אבל אין השכן יכול לדרוש לקוץ את הענפים מתיוד טענה שצלם מזיק
לצמחים שבגנתו.

הגורם נזק חמור

ע״י שמושו

ברכושו.

,

.1197

אין למנוע אדם משלוט ברכושו אלא אם נגרם על ידי כך נזק

חמור לאחר ,שבכגון זה מוחים בידו .פרטי דבר — בפרק השני.

י

'

1

(

פ ר ק עוני.

על יחסי שכנים.
.1198

זכות בנין
ברשות היחיד.

רשאי כל אדם להגביה את כתלו שבתוך רכושו ע ד גובה־ שירצה
,

,

,

,

,

י

ולהשתמש בו כרצונו ,ואין שכנו יכול לעכב עליו אלא אם נגרם לו נזק חמור
על ידי כך.
״ק חמור מהו?

.1199

כל שמזיק לבנין ,מרופפו וגורם להחרבתו ,וכל שפוגע בצרכים

העקריים ,כלומר ,בהנאה העקרית הראויה לבוא מאותו בנין ,כגון אפשרות הדירה
בה ,הרי זה נזק חמור( .
2

נזק חמור שנגרם על איזה דרך שהוא ,מסלקים אותו מכל מקום( .

סלוק הנזק החמור.

.1200

קלקול הבנין.

כיצד ? בית שפתח אדם על ידו חנות למלאכת נפחות או שקבע שם ריחיים,

2

ונתמטמט הבית מכח ה ל מ ו ת הברזל ,או על ידי םבובי הריחיים ,או שאי אפשר
י י ח

עש

יע

להם לבעלים לדור בביתם מחמת הריח ה ר ע שנגרם על ידי בית־הבד לשמן

*

פשתן ,או מחמת ע ת ר העשן היוצא מתנור חדש ,הרי הואיל והיזקות אלו חמורים

ז•

הם ,מסלקים אותם מכל מקום.
מים וזבל•

וכן מי שחפר תעלות בצד מגרשו של חברו והזיק לכתלו במים שהוא
מעביר אל בית הריחיים ,או מי שעשה אשפה סמוך לכתלו של חברו וגרם לקלקול
הכותל ,יכול בעל הכותל לכופר לסלק את הנזק.

 Cעיין :ראים נ .אגודת הדר הכרמל — H.C. 99/32 1 P . L . R . 802

1

עיין :קורץ נ .מרגלית)— 629
2

c.A. 20/35 8 Rot.

פ ר ה ב׳ ן ע ל י ח ס י עוככים.
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ה ו א הדין במי שעשה גורן סמוך לבית חברו ,והציק המוץ לבעל הבית מוץ הגורן.
ע ד כי לא יוכל לגור בתוכו — מסלקים את הנזק.
יוכן מי שבא ובנה בנין גבוה סמוך לגרבו של חברו וגדר בעד הרוח ,הרי גורן ,וגדר
.

.

בעד הרוח.

י

1

הואיל ויש בזה משום נזק חמור ,מסלקים את הנזק.
וכן מי שפתח ב י ו ד ת ב ש י ל בשוק הבגדים ,והזיק העשן לסחורות שכניו ,נזק סחורות.
מוחים בידו.
וכן מי שנסדק הביב שבביתו ,וקלחו השופכין לבית חבידו ,ונגרם בזה נזק ביב שנתקלקל.
חמור לבית ,מחייבים אותו לתקן א ת הביב ,על פי דרישת השכן.
.1201

אין נזק חמור במניעת סוגי ההנאה שאינם נחשבים על הצרכים נזק חמור מהו?

ההכרחיים ,כגון מניעת חדירת קרני השמש וגדירה ב ע ד מראה האופק ובעד האדר.
א ב ל האפלה גמורה נחשבת לנזק חמור.
י

—•-:ז־ T

לפיכך ,מי שבנה בנין ו ה א פ י ל על החלון היחידי שבחדר שכנו ,ונמצא
שחשך החדר ע ד כדי אי אפשרות קריאה וכתיבה בו ,הרי מאחר שנגרם על ידי
כך נזק חמור ,מסלקים אותו ,ואינו רשאי לומר - :ה א ד דרך הדלת״ ,הואיל ויש
לסגור ה ד ל ת מ ח מ ת קור ומחמת סבות אחרות.
אבל חדר שיש בו שני חלונות ,ונסתם אור חלון אחד על ידי בנין חדש
שהוקם כנגדו באפן האמור ,אין בכך משום נזק חמור( .
 .1202י ר א י ת מקום הנשים ,כגון בית־המבשלות׳ פי הבאר וחצר הבית ,ראית מקום
1

הנשים.

נחשבת לנזק חמור.
לפיכך ,הלון חדש שקרע אדם בביתו או חלון של בית חדש שבנה ,ואפשר דרך חלון.
להיות נשקף בעדו ולראות את מקום הנשים של שכנו הסמוך לביתו או זה
שמעבר לרחוב ,מצווים עליו לסלק את הנזק .וכופים אותו להרחיק א ת נזקו על
ידי בנין גפה ע ד כי יהא מן הנמנע לראות א ת מקום'הנשים.
סלוק הנזק

אבל אין לכוף אותו לסתום א ת החלון ,דוקא.
וכן גדר עץ שדרך סדקיה נראה מקום הנשים של חברו ,מצווים עליו

כ י צ ד ?

לסתום את הסדקים ,ואין לכוף אותו להסיר גדרו ולבבות כותל( .
2

מי שהיה לו חלון למעלה מגובה אדם מן הארץ ,אין שכנו יכול חלון למעלה

.1203

לדרוש שיסתום א ת החלון מתוך טענה שאפשר לסמוך סולם ולהסתכל מהחלןן
הנשים אשר לו.
0
2

עיין:

( עיין:

68/27 1 ?11.

ב ו ד י ר י נ; ח ו ס י נ י — 339
ה ג נ ל ו ק ר נ  .א ל ח נ א ו י — 559
ק ר ם נ .ח ר ט ב ל י — 5
ג׳איוסי

נ  .ס ל ח — 195

מ ו ג ר ב י נ  .ג נ ד ו ר — 425

>:^.

79/30 1 ?11.

214/37 5 111.

^.ב>

0^.

101/33 2 ?11.
152/34 2 ?11.

0^.
0^.

מגובה אדם.

טג׳לה.
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.1204

גן ,דינו•

ה ע ו ו ת פ ו ת  .עוער ג׳.

אין גן נחשב למקום הנשים.

לפיכך ,ביתו של אדם שלא היה נשקף על פני מקום הנשים של שכנו
אלא על פני גנו בלבד ,אין שכנו יכול לומר ל ו  :״גדור בעד המראה״ ,מאחר ואין
הנשים נראות בו אלא לפרקים ,בשעה שהן יוצאות אל הגן.
ראיה בשעת
צבירת פירות.

.1205

מ י שמקום הנשים של שכנו נשקף לפניו כשהוא עולה באילן

המאכל שבגנו ,עליו להקדים ולהודיע מדי עלותו באילן ,למען יהא סיפק ביד
הנשים

להסתר מפניו .עבר• ,ולא הודיע ,מונעו השופט מלעלות באילן שלא

בהודעה תחילה.
היזק־ראיה
לאחר החלוקה.

אין דין
היזק־ראיה
בבנין חדש.

.1206

שנים שחלקו בבירה ,ובראה מקום הנשים של האחד מחלקו של

השני ,מצווים עליהם לעשות ביניהם מחיצה בשותפות.
.1207

מי ש מ ש ת מ ש ברכושו כדין ,ובא אחד •ובנה בנין על ידו וניזוק,

אין אחר זולתו חייב בסלוק הנזק.
לפיכך ,בית ישן שהיו חלונותיו נשקפים על פני מקום הנשים של בית
חדש ,חייב בעל הבית החדש לסלק נזקו ,ואיבו יכול לדרוש דבר מבעל הבנין הישן.
וכן מי שבנה בית חדש במגרשו סמוך לחנות הנפח ,אין הוא יכול לבטל את
הנפח ממלאכתו מ ח מ ת ט ע נ ה  :״הלמות הברזל גורם נזק חמור לבית״.
הוא הדין במי שבא ו ב נ ה בית חדש סמוך לגורן ישן ,אין בעליו דשאי לומר
לבעל הגורן :״אל תדוש כאן את תבואתך ,הואיל ו מ ה גרנך חודר לתוך ביתי״.

בית שנהרס
וחזרו ובגאוהו.

.1208

בית ישן שהיו חלונותיו נשקפים על פני מגרשו הפנוי של השכן,

ונשרף הבית ,ולאחר שהקדים השכן ובנה בית חדש במגרשו בא בעל הבנין
הישן ובנה חדש תחתיו ,והיו חלונותיו נשקפים על פ נ י מקום הנשים של ה י י ת
החדש האמור ,הרי בעליו של בית חדש זה הוא שחייב לסלק א ת הנזק ,ואינו יכול
לכוף א ת בעל הבנין ה א ח ר לגדור בעד מדאה עיניו.

היזק־ראיה
שנתחדש
באשמת הנזק.

.1209

חדר גבוה של אחד השכנים שהפסיק בין מקום הנשים שלו ובין

החלונות שקרע האחר בביתו ,ולא היה מקום הנשים נראה דרך החלונות ,ובא
השכן וסתר את החדר ,הרי אם מקום הגשים נראה עכשיו בעד החלונות ,אין
השכן יכול לבוא ולומר :״גדור ב ע ד ך או סתום את החלון״ מחמת אותה טענה
בלבד שהחלונות חדשים הם? ואין לו אלא לסלק א ת הנזק בעצמו.

דין כותל
השותפים.

.1210

כותל השותפים אין אחד מהם דשאי להגביהו שלא מדעת חברו,

ואינו רשאי לבנות על גבו סוכה וכיוצא בה ,בין שיש בזה משום נזק ל ש נ י או
לאו .אבל אם רצה האחד לבנות לו חדר בתוך מגרשו ולשים את ראשי הקורות
על גבי אותו כותל ,אין שותפו יכול לעכב עליו.

פ ר ק ב  :ע ל י ח ס י צוככים.
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אבל מאחר וגם שותפו רשאי לםמוד על הקיר א ת ראשי קורותיו כמספד
הקורות אשר ישים הוא ,לא יוכל ,איפוא ,לשים אלא כמחצית מספר הקורות שיש
בכח הקיר לסבול ,ולא יותר .ואם סמכו מלכתחילה על הקיר קורות בשווה ,ורצה
האחד להוסיף על מספר קורותיו ,יכול האחר לעכב עליו.
.1211

אין אחד השותפים בקיר משותף יכול ל ש נ ו ת א ת מקום קורותיו,

זכות השותפים

להימינן ,להשמאילן או להגביהן .אבל אם היו ראשי הקורות למעלה ,רשאי הוא
להורידן ולםמכן על החלק התחתון של הכותל.
.1212

מי שעשה ביב סמוך לבור המים של חברו וקלקל מימיו ,דשאי

ב י ב המזיק

הניזוק לדרוש את םלוק ה נ ז ק ; ואם אין דרך אחר לסלק א ת הנזק ,סותמים את הביב.
הוא הדין במי שעשה ת ע ל ת שופכין סמוך לצנוד מים ,והגיעו השופכין אל
פי

את הנזק ,סותמים

הצנוד ,וגרמו נזק חמור ,ואין דרך אחר לסלק

את

ת ע ל ת השופכין.
פ ר ק עוליכט־י.

על עסקי דרך.
.1213

מי

שיש לו

בתים

משני

ביניהם,

צדי הרחוב ,ורצה ל ג ש ו ד

,

מעכבים עליו.

אין ל ג ש ו ר
א ת שני צדי
הרחוב.

אבל אם בנה כבר א ת הגשר ,ונמצא שאין בו משום נזק לעוברים־ושבים,
אין הורסים אותו.
ואולם אין זכות חזקה לגשר או גזוזטרה שנבנו כך ברשות הרבים .לפיכך
אם נהרס •הגשר שנבנה ברשות הרבים על ה ד ר ך האמור ,ורצה בעליו לבנותו
כשהיה ,אפשר לעכב עליו שוב.
.1214

דברים שיש בהם משום נזק חמור לעוברים־ושבים ,כגון גזוזטראות

או זיזים נמוכים מעל לרשות הרבים ,הרי אף אם ה י ו ישנים מסלקים
.1215

א ן ת ם ז

העוסק בתקון ביתו רשאי לטרוף סיד ברשות הרבים ולהשתמש

נזק חמור
לעוברימ-ושביש.

המתקן ביתו.

בו מ!ד בבנינו ,והוא ש ל א יגרום על ידי כך נזק לעוברים-יושבים.
.1216

בשעת ה צ ו י ד אפשר ליטול במצוות המלכות א ת רכושו של אדם

במחיר ולספחו לדרך הרבים?

הפקעת רכוש.

אבל אין להוציא את הרכוש מידו כל עוד לא

שולם לו מחירו.
.1217

אס אין בכך נזק לעוברים־ושבים ,יכול אדם לקנות מ ה ר ש ו ת א ת
,

T

מ^תר הדרך במחיר ה ש ו ה ו ל ס פ ח ו לביתו.
.1218

דשאי כל אדם לפתוח לו פתח חדש לתוך דרך הרבים.
י

י

T

לקיחת עודף
ה ד ר ך מחדשות.

פ ת ח

ח ד ש

ברשות הרבים.
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פלג׳לה.
.1219

זכות ד ר ך
בסימטא.

הטורתפרת .ט ו ע ר ג׳.

מי שאינו נמנה על בני הםימטא איבו רשאי לפתוח פתח חדש

,

לתוכה.

זכויות ב נ י
הסימטא.

.1220

סימטא היא בבחינת רכוש השותפים לגבי אלה שיש להם זכות

מ ע ב ד בתוכה.
— —:ד

לפיכך אין אהד מ ב נ י הםימטא רשאי לבנות דבר בםימטא אלא מ ד ע ת
האחרים ,בין שיש בזה משום נזק או לאו.
.1221

ב נ י ן חדש ,דינו.

אין אחד מבני הסימטא רשאי לתת למי ביתו ה ח ד ש לקלח ו ל ה ן ט ף

לתוך המבוי אלא אם כן קבל רשות לכך מהבעלים האחרים.
דין הסותם
פ ת ח ו שבםימטא.

.1222

מי שסתם פתהו שהיה פתוח לתור הםימטא ,לא הפסיד בזה את
י־

זכותו.

לפיכך רשאי הוא בעצמו ,או הלוקח מידו ,לפתוח שוב אותו הפתח.
.1223

בני ד ר ך
הרבים ,זכותם.

בני דרך הרבים רשאים להכנם לתור המבוי בעת דוחק הרבים.
,

,

,

,

,

,

לפיכך אין בני הםימטא יכולים למכרה בהסכם כולם ,ואינם יכולים לחלקה
ביניהם או לסגור את המבוי.
פרק רביעי.

על זכות־דרך ועל זכות־הקלוח והשפיכה.
.1224

ח ז ק ת ישן.

לענין

זכות־דדך,

זכיות־הקלוח,

וזכות־ישפיכה,

משגיחים

בישן,

כלומר ,׳משאירים אותו כמו שהיה בימים מקדם .הואיל ולפי הסעיף ה ש ש י משאירים
א ת הישן בישנו ,ואין לשנותו כל עוד לא הובאה ראיה על ההיפך.
ואולם אין ערך לישן שהוא בנגוד לשרע ,כלומר ,דבר שנעשה מלכתחלה

בדין.

שלא כדת אינו בתקונו אף אם היה ישן ,ואם יש בו משום נזק חמור ,מסלקים אותו.
כ י צ ד ? ת ע ל ת שופכין י ש נ ה הקיימת מימים קדומים בדרך הרבים ,ויש בה
כ ד י נזק לעוברים ושבים ,אין משגיחים ביושן שבה ,ומסלקים את הנזק .י(
זכות דרך
בניגרשו

ש ל אחר.

חזרה מ ה פ ק ר .

,

,

.1225

ימי שיש לו זכות דרך בתוך מגרשו של חברו ,אין בעל המגרש

יכול למבוע אותו מעבור.
.1226

רשאי המפקיר לחזור בו מהפ קרתו ,והרשות והרצון אין בהם כדי
ז

לחייב בנזק.
לפיכך ,מי שלא ה י ת ה לו זכות־דרך ,אלא עבר זמן ידוע בתוך מגרשו של
חברו הודות לרשות הבעלים בלבד ,הרי אם רצו הבעלים יכולים הם למנוע
אותו מעבור.
1

( עיין :דובנשטיין נ .וינברג — 485
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פרק ד׳ :ע ל זכרת דרך וכר.
.1227
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מי שהיתה לו זכות־דרך בשביל קבוע שבתוך מגרשו של אחר,

בטול זכות י ר ך .

ובנה בעל המגרש מדעת הלה בנין על אותו השביל ,בטלה זכות הדרך של אותו
אדם ,ואין לו כל תביעה בדין על בעל המגרש.
.1228

מי שהיו תעלות המים שלו או צנורותיו עוברים בדין דרך מגרשו

של חברו .אין בעל המגרש רשאי למנעו מזה ולומר :״מהיום והלאה לא אתן
להם לעבור״ ,וכשיש צורך לתקנם או לנקותם ,נכנסים בעליהם לתוך התעלה

זכות ישנה
במגרשו של
א ח י <

ומתקנים ומנקים אותם.
אבל אם אין אפשרות לנקותם אלא אם יעלה באותו מגרש ,הרי אם לא
נתנו הבעלים רשות לעלות במגרש ,כופה אותו השופט ואומר ל ו  :״תן רשות
לעלות במגרש ,או תקן אתה״.
.1229

מי גשמים שהיו נוטפים מימים קדומים מגג ביתו של האחד על

גג בית שכניו ,אין השכן רשאי לעכב עליו ל א מ ר  :״מהיוט

?  1א

זכות נטיפה על
גבי ב י ת השכן.

שיקלחר.
.1230

בית שעל יד הדרך שהיו מימיו נוטפים מימים קדומים על פני

הדרך ו מ ג ל ח י ם והולכים לתור המגרש שבמורד ,אין בעל המגרש יכול לסתום את

זכות נטיפה
שבמודד!

ד ש

זרם המים הישן היורד לתוך מגרשו .סתם ,פותח השופט ומחזיר את ה מ צ ב ליושנו.
.1231

אין אדם רשאי ל ת ת למי הגג של חדרו החדש שיהיו נוטפים על

נטיפה מבית
חדש.

גבי בית חברו.
.1232

בית שנמכר ויש לאחר זכות שפיכה בו אין המוכר או הקובה,

זכות שפיכה.

רשאי למנוע את השפיכה כמקודם.
 .1233׳ ביב העובר כדין דרך בית וגורם נזק חמור כשהוא שופע ומתמלא
או כשהוא שבור ,כופים את בעל הביב לסלק א ת הנזק.

מחובות בעל
ה ב י ב

'
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ט1ער רביעי .
1

על זכית הרבים מן ההפקר
ובו שבעה פרקים.
פ ר ק ראעורך.

על דברים שהם הפקר ועל דברים שאינם הפקר.
.1234
דברים אלה.

המים ,העשב והאש הם הפקר לכל .וכלל האדם שותפים בשלשה מים ,עשב ,אש.

174
מים שבמעבה
האדמה.
בארות שלא
נתפרו בידי אדם.

פלג׳לה.

ה ע ו ו ת פ ר ת  .ע ו ע ר ד׳.

.1235

מים הזורמים ב מ ע ב ה האדמה אינם רכושו של אדם.

.1236

בארות שהרבים משתמשים בהן ושלא נוצרו על ידי עמלו ומעשהו

של אדם ידוע ,הרי הן בבחינת הפקר המשותף לכל בני האדם.

ימים ואגמים.

.1237

ימים ואגמים גדולים — הפקד.

נהרות הרבים.

.1238

נהרות הרבים שאינם רכושו של אדם ואינם מתפלגים ,כלומר,

שאינם נכנסים לתוך תעלות הקנויות לקבוץ אנשים ידוע ,גם הם הפקר ,כגון
הנילוס ,הפרת ,הדובוי ,והטונג׳ה.
נהרות שיש
להם בעלים.

.1239

נהרות שהם ברשות בעלים ,כלומר ,נהרות הנכנסים לתוך תעלות

השותפים — ש נ י ם  :סוג ראשון כולל אותם הנהרות המתפלגים ומתחלקים בין
השותפים ,אבל אינם כלים ונגמרים בתוך אדמתם ,ועוברים •וזורמים אל שדות
הצבור .והואיל והם לצבור מבחינה ידועה ,קוראים להם גם נהרות הצבור .ואלי
הם שאין זכות המצרנות נוהגת בהם.
סוג שני כולל את הנהרות המיוחדים לבעלים ,אשר מימיהם מתפשטים
ומתחלקים על פני קרקע של מספר אנשים ידוע וכלים ונגמרים בתוך אדמתם,
ואינם עוברים מחוץ לתחום אדמתם .לגבי אלו התירו את זכות המצרנות.

טין הנהר.

.1240

מטין שהנהר פולט מתוכו לתוך אדמת אחר הרי זה רכושו ,ואין

לאחר חלק בזה.
עשבות־בר.

.1241

כשם שעקזבוית־בר

הצומחים בשדה שאין לה בעלים הם הפקר,

כן גם דינם של עשבות־הבר הגדלים פרע מאליהם ברכושו של אדם.
ואילו אם אותו אדם הוא שגרם לצמיחתם ,כגון שהשקה את שדהו או
שהכשיר את הקרקע על איזה דרך שהוא לצמיחת העשבים ,כגון שחפר לה
ת ע ל ו ת סביב ,הרי העשבים שגדלו בשדהו הם בבחינת רכושו ,ואין אחר רשאי
לקחת מהם דבר .לקח והזיק — חייב.
עשב מהו?

.1242

ע ש ב הוא ירק שאין לו גזע ,להוציא עצים .גם הפטריות הן

בכלל העשב.
אילנות בהרי
הפקר.

אילנות הגדלים
פרע.

.1243

אילנות הגדלים פרע בהרים שלא החזיק בהם אדם ,כלומר ,בהרי

הפקר ,הרי זה הפקר.
.1244

אילנות הגדלים מאליהם ברכושו של אדם נחשבים לנכסיו ,ואין

אדם רשאי לחטוב מהם עצים ,אלא אם כן נטל ממנו רשות .עכר וחטב עצים ,חייב
בתשלומי נזק.

פרק א׳:
.1245
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ע ל ד ב ר י ם ע ו ה ם ה פ ק ר ר ע ל ד ב ר י ם עואיכם ה פ ק ר .

מי שהרכיב אילן ,הרי הענפים היוצאים ממקום ההרכבה יהם רכושו ,המרכיב אילן.

וכן גם חפירות.
.1246

כל תנובת הזרע שזרע אדם לעצמו ,הרי זה בכלל נכסיך ,ואין דין הזורע.

לאחר חלק בזה.
.1247

ציד.

הציד — הפקר

פ ר ק כט־כי.

כיצד זוכים מן ההפקר.
.1248

דרכי הרכישה — ש ל ש ה :

דרכי הרכישה.

דרך ראשון הוא העברת רכוש מאחד למשנהו ,כגון על ידי מכר או מתנה.
דרך שני הוא ה נ ח ל ת אדם את רכושו לאחר ,כגון על ידי ירושה.
דרך שלישי הוא זכיה מן ההפקר.
•ודרך זכי־ה אפשר שיהא בפועל ממש ,כגון על ידי תפיסה בידים ,או בכח
מעשיו על ידי הכשרה וגרם לדבר ,כגון על ידי העמדת כלי לקבול מי הגשם או
פרישת מצודה לשם ציד.
.1249

המחזיק בדבר מן ההפקר זכה ונעשה בעליו.

זכיה מההפקר.

כ י צ ד ? מי שמלא את כדו או את חביתו מים מהנהר ,הרי המים השמורים
בכלי נעשו רכוש היחיד של אותו האיש ,ואין רשות לאחר להשתמש בהם .ואחר
שנטלם והשתמש בהם לצרכיו שלא ברשות הראשון ,הרי הוא חייב בתשלומי נזק.
.1250

החזקה צריכה כוונה.

כווגה בחז קה.
ז

לפיכך ,מי שהעמיד כלי והתכוון לקבל לתוכו את מי הגשמים ,הרי מי
הגשמים שנמצאו בתוך אותו הכלי נעשו רכושו של •האדם.
וכן המים שבתוך הבורות והבריכות שנבנו ל ש ם  .מקוה המים ,הרי הס
נכסי הבעלים,
ואולם כלי שהעמידו אדם במקום ידוע בלא כוונה מיוחדת ,אין מי הגשמים
שנקוו בתוכו רכושו של בעל הכלי ,ורשאי אחר לקחתם ולקנותם לעצמו.
.1251

החזקה יבמים הצריכו בה שיוביש מקורם.

לפיכך ב א ר ה מ ק י ר ה מימיה אין להחזיק במים ,ואף אם לא הפקירום בעליהם,
•הרי אם הלך אדם ודלה מים נובעים שנקוו בתוך באר שכזו והשתמש בהם
לצרכיו — פטור.
יוכן המים המושכים שאינם פוסקים שבתוך מקוה מים ,כלומר ,מים הנכנסים
ובאים כשעור המים היוצאים ,אין בהם חזקה.

חזקה במים.
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חזקת
בעשבות־בר.
חטיבת עצים
הגדלים פרע.

פלג׳להי הם־רתפרת .ט ע ו ־ ד׳.
.1252

עשבות־בר הגדלים פרע ,זוכים בהם על ידי לקיטה או קצירה

ואגידתם לאגודות.
.1253

עצים הגדלים פרע בהרי הפקר ,רשאים הכל לחטבם .וקונה בהם

האדם על ידי החטיבה בלבד ,כלומר על ידי לקיטה .ואין מן ה ת נ א י שיאגדם.
פ ר ק ט־ליעוי.

עיקרים בענין דברי הפקר.
דין זוכה
מן ההפקר.

.1254

רשאי כל אדם לזכות מן ההפקר ,והוא שלא יגרום נזק לאחר.

הכל זכאים
בהפקר.

.1255

אין אדם יכזל למנוע את חברו מלהחזיק בדבר של הפקר.

.1256

רשאי כל אדם לרעות את בהמתו ולהאכילה עשבות־בר הגדלים

עשב שבשדה
הפקר.
עשבות־בר
ברשות היחיד.
לקיטת עצים
בשדה הפקר.
פירות האילנות
שבהרי הפקר.

שכיר שלקט
עצים או
שצד ציד.
המדליק אש.

בשדות שאין להם בעלים ולקחת ולהחזיק בהם כשעור שירצה.
.1257

ע ש ב ו ו ד ב ר הגדלים פרע ברכוש דיחיד ,הגם שהם הפקר ,רשאים

הבעלים למנוע מליכנם לתור רכושם.
.1258

מי שליקט עצים בשדה הפקר והניחם שם ,ובא אחר והחזיק בהם,

יכול ה מ ל ק ט לדרשם חזרה מידו.
׳.:1259

אילנות הגדלים בהרי הפקר ,או ׳בעמקים ובכרים שאין להם

בעלים ,רשאים הכל לאסוף א ת פירותיהם.
.1260

מי ששכר אדם ללקט לו עצים בשדה בור או לצוד לו ציד ,הרי

העצים שלוקטו על ידי השכיר ,או הציד שנצוד — לשוכר.
.1261

מי שהדליק אש בתוך רכושו ,הרי הוא רשאי למנוע אחר מליכנס

לתוכו להשתמש בו.
אבל מי שהדליק במקום הפקר פרוץ ,רשאים אחרים ליהנות ממנו ,כגון
להתחמם כנגדו ,להסתכל בדבר לאורו ,ולהדליק בו א ת נרותיהם ,ואין בעל האש
יכול לעכב עליהם.
אבל אין אדם רשאי ליטול גחלת לוחשת אלא •מדעת בעל האש.

פרק רביעי.

על זכות השקאה ושתיה.
השקאה )אםקא(.

.1262

ה ש ק א ה פרושה תור ההנאה מהמים לשם השקאת הזרעים והבהמות.

זכות שתיה
)חק שרב(.

.1263

זכות־שתיה פרושה הזכות לשתיה מהמים.
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פ ר ק ד ׳  :ע ל זכרת ה פ ו ק א ה ו כ ו ת י ה .
.1264

כשם שנהנה אדם מהאויד ,כן יכול הוא ליהנות ממי הימים מי ימים ואגמים.

והאגמים הגדולים.
.1265

יכול כל אדם להשקות את שדותיו מנהרות שאין להם בעלים .נהרות שאין

וכן רשאי הוא לפתוח תעלות להשקאת האדמה ולבנות טחנה ,והוא שלא יזיק
לאחרים.
לפיכך אם גאו המים מחמתו ,ונגרם נזק לצבור ,או שנשתו המים מהנהר,
או שנוצרה על ידו מניעה למהלך הסירות ,מוחים בידו.
.1266

מים שלא החזיק בהם איש ,זכות •השתיה מהם לכל בני האדם מי הפקר.

והבהמות.
.1267
תעלות

מ י הנחלים שיש להם בעלים ,כלומר ,המים הזורמים ובאים לתוך פלגים ,תעלות׳

בעלים ,שייכים לבעליהם ,ואין לשאר הצבור אלא זכות שתיה מהם צבורי ים.
י

ו

בלבד .מכאן ,שאין אדם רשאי להשקות את שדהו מנהר ,תעלה ,או צנורות הקנויים
לבעלים אלא ברשותם .אבל יכול •הוא לשתות מים מהם ,מפאת הזכות שיש לו .
לשתיה .וכן זכאי הוא להביא את בהמותיו אל הנהר ,התעלה ,או הסילונים
האמורים ,במקום שאין לחוש להחרבתם מפאת מספרן הרב ש ל הבהמות .יתר על
כן ,יכול הוא אף למלא את כדו או נאדו מים ולהביאם לביתו ולגינתו(* .
,

.1268

מי שיש לו בתוך רשותו מים מושכים הבאים והולכים ,בין שהם באר׳ ברכה או
י

,

,

,

.

נהר שברשות

של באר ,בריכה ,או נהר ,הרשות בידו למנוע את כל הרוצה להכנם לתוך רשותו הבעלים.
לשתות שם מים .אבל אם לא היו סמוך לכאן מי הפקר אחרים לשתיה ,על בעל
הרכוש להוציא מים לדורש ,או ידשהו להכנם למען יקח מים ,ואם אינו נותן לו
מים ,זכאי הדורש להכנם ולקחת מים ,והוא שלא יזיק ,כלומר ,שלא יגרום לקלקול
על ידי הריסת שפות הבאר ,הבריכה ,או הנהר .י(
.1269

אין אחד השותפים בנהר השותפות רשאי לפתוח ממנו נחל אחר ,נהר השותפים.

היינו ,אמת־מים ,או תעלה ,אלא ברשות האחרים .יוכן לא יוכל לשנות א ת הסדר
הקבוע של התור הישן .אף אין הוא רשאי להשקות במים אלה שדה אחרת
שברשותו ,שאין לה זכות־השקאה מאותו הנהר .ואפילו אם הסכימו לכך •השותפים,
רשאים הם או יורשיהם לחזור בהם.

עיין :ח ו ם ץ נ .מ ו ר י
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פ ר ק חט־יכט־י.

על החיאת קרקע־מתה( .
1

.1270

קרקע מתה

ק ר ק ע ־ מ ת ה היא קרקע שאינה מיוחדת לבעלים ואינה מרעה,

אראצ׳י מואת(.

,

,

,

ש ד ה או מחטב עצים של כ פ ר או עיר ,ורחוקה מהישוב .כלומר ,מקום שלא
תשמע בו קריאתו של אדם בעל קול חזק העומד ע ל י ד א ח ד הבתים שבקצה
העיר או הכפר.
.1271

קרקע מתרופה.

קרקע הסמוכה לישוב מניחים אותה לתושבים למרעה ,לגורן ולשדה

עצים וקוראים ל ה  :ק ר ק ע מ ת ד ו כ ה ( .
2

 .1272מי שהחזיק ,ברשות המלכות ,בקרקע מתה והחיה אותה ,נעשה

רכישתקרקעמתה.

בעליה .א ב ל מי שניתנה לו הרשות מטעם השולטן או פקידו להחזיק בקרקע
לפירותיה בלבד .מ ת ה ולהחיותה ,לשם אכילת פירותיה בלבד ,ה ר י ה ו א משתמש בה כפי שהורשה,
ואינו נעשה בעליה של אותה קרקע( .
3

המחיה שטח

 .1273מ י שהחיה שטח יידוע של קרקע והניח א ת שאריתה מבלי להחיותה,

"

נעשה בעליו של אותו שטח בלבד ,ואינו קונה א ת השאר .אבל אם הניח באמצע

י ד י ע

ב ל ב ד

הקרקע שהחיה קרקע בתולה ,קנה אף אותו ה מ ק ו ם ( .
4

 .1274מ י שהחיה קרקע מ ן הקרקע המתה ,ובאו אחרים אחריו והשביחו

זכות דרך.

א ף הם א ת יתר הקרקע אשר מסביב לארבעת מצריו ,נותנים לו דרך מ ת ו ך אותה
הקרקע אשר השביחה המשביח האחרון.
.1275

החיאה כיצד ?

כשם שהזריעה והנטיעה נחשבים להחיאת האדמה ,כך גם החרישה

וההשקאה ,א ו חפירת תעלות ,או •התקנת צנורות לשם השקאיה( .
3

 .1276מ י שבנה כותל מסביב לקרקע מתה ,או הגביה סוללה סביבה למען

הבונה כותל

,

להגנה מהסתחפות.

,

ה ג ן עליה מהסתחפות על י ד י מי •הגשמים ,הרי החיה אותה האדמה.
הנחת אבנים וכי׳

.1277

ה נ ח ת אבנים ,קוצים ,או ענפים יבשים ,לשם הקפת הקרקע מארבע

לשם גדור.

רוחותיה ,וכן נבוש העשבים ,בעור הקוצים ,או כרית באר ,אינם נחשבים להשבחת
הקרקע ,ואין רואים זאת אלא כגדירה בלבד.
י ( עיין :מ מ ה נ .היועץ המשפטי — .11. 162׳!0 ^ . 35/27 1 ?.
2

( עיין :א ב ו ־ ח נ ה נ .היועץ המשפטי — 221

 ^ . 72/34 5׳ 1

י( עיין :עליאש נ .מ מ ש ל ת אר״י — 0 ^ . 278/40 8 ?.!,.11. 110
4

5

( עיין :גנמה ב .היועץ המשפטי ,לעיל.
( עיין :חביבי נ  .מ מ ש ל ת אר״י — 65/40 7 ?.!,.11. 288

0^.

פרק
.1278

ה׳:
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ע ל ה ח י א ת ק ר ק ע פלתה.

מי שקצר את העשבים והקוצים שבתוך קרקע מתה ,הניחם בקצות גיירה שאין בה
משום הגנה

שדהו ושם עפר עליהם ,מבלי שיהא בזה כדי סוללה אשר ת מ נ ע את מי ׳התמציות מהסתחפות.
והסחף מהגיע אליה ,הרי לא השביח אותה הקרקע אלא גדר עליה בלבד.
מי שגדר מקום מהאדמה המתה הרי הוא קודם לאחרים באותה זכויות הגודי.

.1279

חלקה תוך שלש שנים ,אבל אם לא השביחה בתוך ש ל ש השנים ,הפסיד זכותו,
ו א פ ש ר ליתנה להשבחה לאחר.
:

.1280

T

חפירת באר

באר ש ח פ ר ה אדם בתוך קרקע מתה ברשות השולטן — קנה בה.

בקרקע מתה.

י יי יי

פ ר ק פועוי.

על תחום הבארות החפורות ותעלות המים והעצים
הנטועים בתוך קרקע מתה ,ברשות השולטן.
תחום הבאר ,כלומר,

•1281

ההיקף

המיוחד לה ,הוא

ארבעים

אמה תחוס הבאר.

לכל רוח.
.1282

המפכים

תחום המעינות ,כלומר ,מקורות המים

בתוך האדמה תחום המעינות.

וזורמים על פניה ,הוא חמש מאות אמה לכל רוח.
נהר שאין צורך לחטטו ולנקותו תכופות ,תחומו מכאן ומכאן הוא תחומו של

.1283

,

,

נהר גדול.

,

כמחצית רחבו .נמצא שהתחום כולו לשני רוחותיו שווה ל מ ד ת רחבו.

נחל שיש צורך לחטטו תכופות ,כלומר ,מי אמות־המים ,התעלות ,תחוס אמות

.1284

,

י המים התעלות

,

והצנורות שבמעבה האדמה ,הרי תחומם כמלוא המקום להנחת הטיט והצרורות והמורות.
בשעת חטיטתם.
.1285

תחום הצבורות או התעלות אשר מימיהם שוטפים על פני האדמה תחום הצנורות

,

על פני האדמה.

, ,

הוא כשל המעינות ,חמש מאות אמה לכל רוח.
תחום •הבאר הוא רכוש בעליו ,ואין אדם אחר יכול לשלוט בה תחום הבאר

.1286

רכוש בעליה.

,

על איזה דרך שהוא .ואם חפר אדם באר בתוך תחום חברו ,סותמים אותה .הוא
הדין בתחום המעינות ,הנהרות והתעלות.
מי שחפר באר ,ברשות המלכות ,סמוך לתחומה של באר חברו ,תחוםבארחדשת
.1287
,

.

הסמוכה לבאר

הרי תחומה משאר רוחותיה ארבעים־ארבעים .אבל אין הוא רשאי להסיג א ת י

ש נ ה

.

תחומה של הבאר הקודמת מאותה הרוח שהיא פונה לה.
מי שחפר באר מחוץ לתחומה של באר חברו ,והיו מי הבאר באר חדשה
.1288
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המחריב
המחריבה את
הישנה.
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פלג׳לה.
למה

הדבר ד ו מ ה ?

הט־רתפרת .ט־ער ד׳.

למי שפתח חנות סמוך לחנות חברו ,ופגע במשאו

ומתנו ,שאין סוגרים אותה.
תחומו של אילן.

.1289

תהומו של אילן שנטעו אדם ברשות המלכות בתוך קרקע מתה,

׳הוא חמש אמה לכל רוח ,ואין אדם אחר יכול לנטוע עץ בתוך אותו השטח.
גדות אמת-המים.

י .1290

אמת־המים של אדם העוברת בתוך שדה אחר ,הרי גדותיה ע ד

מקום שהמים מגיעים אליהם מזה ומזה — לבעליה .ואם גדותיה שופעים ועולים
לשתי רוחותיה ,הרי שטח השפוע לבעל אמת המים .ואם גדותיה שטוחות ,ואין
להוכיח בסימנים אם הם בחזקת בעל הקרקע או בחזקת בעל אמת־המים ,כגון על ידי
עצים שנטעם האחד או השני ,הרי הן לבעל הקרקע .אבל הרשות ביד בעל
אמת־המים ,מדי חטטו אותה ,לשים את הטיט לשני צדיה.
באר שברשות
ב ע ל י ם

'

.1291

אין תחום לבאר שחפרה אדם בתוך רשותו ,ורשאי שכנו לחפור

באר אחרת סמוך לה בתוך רשותו הוא• ,ואין הראשון יכול למנוע את חפירת
הבאר השנית מתוך ט ע נ ה  :״מושכת היא את מי בארי״.
פ ר ק טוביעי.

איזה כללים בענין זכות ציד.
כיצד צדים?

.1292

מותר לצוד ציד הן

בנשק שיש בו כדי לפצוע ,כ ג ו ן  .ב ח נ י ת

ורובה ,או במכשירים ממין הרשתות והמצודות ,או בעזרת חיות חדות־השגים
וצפרי־טרף׳ ככלב והנץ המאולפים.
ציד ,כהו ?

.1293

בחינת ציד היא חיית־בר־היראה את האדם.

מה אסור לצוד?

.1294

כשם שאין לצוד חיות־בית ,כך אין לצוד גם חיוודבר שהתרגלו

בבני אדם .לפיכך כל הצד יונה ,והיא ידועה כסימניה שאינה ממין הבר ,או הצד
נץ ,וזוג קשור לרגלו ,או הצד צבי ,יוענק לצוארו• ,הרי אלו בבחינת מציאה ,וחייב
הצד אותם להכריז עליהם.
.1295

בחינת ציד.

מדין ציד שלא יוכל האדם להגיע אליו על נקלה ,כלומר ,עליו

להמצא במצב שיוכל לרוץ ברגליו או לפרוח בכנפיו כדי להשמט.
•

אבל אם

T

נתון הוא במצב שאין בידו לברוח ולהשמט ,כגון צבי שנפל לתוך בור ,הרי יצא
מחזקת ציד.
מחזקתי
הציד למי?

י

.1296

המפקיע את הציד מחזקת ציד ,נטלו לעצמו.

.1297

ה צ י ד  -לכל הצד אותו.

כיצד?

מי שקלע בחץ אל ציד ופצעו עד כ ד י ש א י ן ביכלתו לברוח

ולהשמט — זכה בו .אבל אם פצעו פצע קל ,כלומר ,אם פצעו באופן שיוכל לברוח

ISA

פ ר ק ז׳ :א י ז ה כ ל ל י ם בעכיך זכרת צ י ד .
ולהשמט ,לא זכה בו .ואם ירה בו אחר ,או צדו באחד משאר דרכי הציד ,קבה
אותו האחרון .וכן אם לאחר שחבל אדם בציד והפילו ,קם על רגליו להשמט,
ובשעת בריחה תפשו אחר — זכה בו.
.1298

כדוריהם של שני ציידים שפגעו כאחד בציד — יחלקו.
־

.1299

ש נ י ם

ש צ ד

י

•

כאחד.

T

שנים ששלחו את כלביהם המאולפים ,וצדו הכלבים ציד אחד ,כלביהם של

יחלוקו בו בעליהם .ואם צד כל אחד הכלבים ציד לחוד ,הרי כל שצד שייך לבעליו .שצדו כאחד.
הוא הדין בשנים ששלחו את כלביהם המאולפים ,והכריע כלבו של האחד
א ת הציד ,וכלבו של השני הרגו ,הרי אם כלבו של הראשון הביאו במצב שלא
יוכל לברוח ולהשמט ,הציד לבעליו.
.1300

דגים אשר בתעלתו של אדם שאין לתפשם אלא על ידי ד ע  ,הזכיה בדגים.

יכול אחר להחזיק בהם על ידי דיג.
.1301

מי שהתקין מקום לדיג על שפת המים ,ונאספו שם דגים הרבה המתקין מקום
לדיג.

באופן שיוכל לשלותם בשעת שפל המים גם שלא על ידי דיג ,הרי דגים אלו הם
לאותו האיש.
אבל אם מפאת רבוי המים במקום ההוא אין לשלות את הדגים מן המים
שלא על ידי דיג ,אין הדגים לאותו האיש ,ויכול אחר לדיגם ,ולזכות בהם.
.1302

ציד שנכנס לביתו של אדם ,ונעל בפניו לתפשו — זכה בו .אבל ציד שנכנס

ע ד שלא תפש את הציד ,לא זכה בו בנעילת הדלת בלבד ,ואם קדם לו אחר
ותפשו ,זכה בו האחר.
.1303

מי שפרש מצודה או רשת במקום ידוע לשם ציד ,וניצוד צ י ה הפורש מצודה
לשם ציד.

.

הרי זה קנינו של אותו האיש.
אבל אם הניח אדם את רשתו ל^בשה וניצור בה ציד ,לא זכה בו .וכן
יוכל אדם ליטול ולזכות בציד שנפל לתוך בור שבשדה חברו .אבל אם חפר
בעל השדה את הבור לשם ציד ,הרי הוא קודם לאחרים באותו ציד.
.1304

צפור־בר שבנתה לה קן בתוך גן והטילה בו ביצים ,לא נעשתה צפור־בר

קנינו של בעל הגן .ואם לקח אחר את הביצים או את האפרוחים,
יכול לדרשם מידו .אבל גן שהתקינו אדם לצפרי־בר

^

^

^ שבנתה קן בגן.

שיבואו בו ויטילו שם

ביציהם לדגרם ,ה ר י  .ה ב י צ י ם והאפרוחים של צפרי־הבר ה מ מ ל ט ו ת והדוגרות —
לבעל הגן.
דבורים שבאו ונחו בגנו של אדם ,הרי הדבש שהפרישו הדבורים דבורים שנחו
.1305
^ ^ ^ בגנו ש אדם.
^
^
^
^
^
נחשב בכלל פירותין ^
א

ולא הצריכוהו אלא לתת מעשר לאוצר המלכות.

נ ע ׳ ל ה  .העורתפרת ,פ ו ע ר ד׳.
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.1306

דבורים שבכוורת.

דבורים שנאספו בכורתו'

של אדם ,רואים אותן כרכושו,׳ וכן

דבשן.
נחיל דבורים
.שחנה ברשות

א .
ח ר

.1307

נחיל דבורים שיצא מ כ ו ר ת ו של אדם ושכן בביתו של אחר ,ולקחו
י

־

בעל אותו הבית ,יכול בעל הכוורת לדרשם מידו.

2
נ
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ט1ער הנדסי*.

על שתוף בכסיט
ובו שני פרקים.

פרק ראכט־רך.

על תקון נכסי השותפות והוצאות כיוצא בזד...
.1308

תקינים.

נכסי השותפים הצריכים תקון ,משתתפים בעליהם בתקונם לפי

חלקם בנכסים.
שותף שתקן
מדעת חברו.

.1309

אחד השותפים שתקן א ת נכסי השותפות מ ד ע ת חברו והוציא סך

הראוי לכך מביתו ,הרי הוא חוזר על שותפו בחלקו ,כלומר ,חוזר וגובה ממני
כעולה בחלקו בהוצאות.

נפקד שותף
מתקנים
במצוות
השופט.

.1310

נכסי השותפות שהיו צריכים תקון ,ונפקד מקומו של אחד השותפים,

ורצה השני לתקנם ,יטול רשות מהשופט .ויפה כ ת ה  .ש ל הרשות שניתנה מטעם
השופט כזו שניתנה מאת השותף הנעדר.
אותם

כלומר ,שותף שתקן ברשות השופט

נכסי שותפות ,הרי זה כאילו הסכים על כך חברו השותף ,והוא חוזר

וגובה ממנו את חלקו בהוצאות.
שותף שתקן
מדעת עצמו.

.1311

אחד השותפים שתקן נכסי השותפות מ ד ע ת עצמו ,ולא נטל רשות

מחברו או מהשופט ,הרי זה כמתנדב ,כלומר ,אין הוא יכול לתבוע מחברו ליתן
חלקו בהוצאה ,בין אם יש בנכסי השותפות דין חלוקה ובין אם אין בהם דין חלוקה.

נכסים שיש
בהם דין
חלוקה ,וסרב
האחד לתקן.

.1312

נכסי השותפים שיש בהם דין חלוקה ,ורצה האחד לתקן ,וסרב

חברו ,והלך הראשון ותקן מ ד ע ת עצמו ,הרי זה כמתנדב ,כלומר ,אינו יכול להיות
חוזר וגובה את חלקו משותפו.
ואם לאחר םרובו של השותף פנה הראשון אל השופט ,אין לכוף את
שותפו לתקן עמו ,כאמור בסעיף  ,25אבל כופים אותו לחלוק .ולאחר החלוקה
רשאי אותו אדם לעשות בשלו כל מה שירצה.

פרק ד :איזה כ ל ל י ם בעכיך זכרת ציד.
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ולהשמט ,לא זכה ב ג ואם ירה בו אחר ,או צדו באחד משאר דרכי הציד ,קבה
אותו האחרון .וכן אם לאחר שחבל אדם בציד והפילו ,קם על רגליו להשמט,
ובשעת בריחה תפשו אחר — זכה בו.
.1298

שנים שצדי

כדוריהם של שני צידים שפגעו כאחד בציד — יחלקו.
־"י

.1299

•

כאחד.

שנים ששלחו את כלביהם המאולפים ,וצדו הכלבים ציד אחד ,כלביהם של

יחלוקו בו בעליהם .ואם צד כל אחד הכלבים ציד לחוד ,הרי כל שצד שייך לבעליו .שצדו כאחד.
צי

הוא הדין בשנים ששלחו את כלביהם המאולפים ,והכריע כלבו של האחד
א ת הציד ,וכלבו של השני הרגו ,הרי אם כלבו של הראשון הביאו במצב שלא
r—,־

יוכל לברוח ולהשמט ,הציד לבעליו.
דגים אשר בתעלתו של אדם שאין לתפשם אלא על ידי דיג ,הזכיה בדגים.

.1300

יכול אחר להחזיק בהם על ידי דיג.
מי שהתקין מקום לדיג על שפת המים ,ונאספו שם דגים הרבה המתקין מקום

.1301

לדיג.

באופן שיוכל לשלותם בשעת שפל המים גם שלא על ידי דיג ,הרי דגים אלו הם
לאותו האיש.
אבל אם מפאת רבוי המים במקום ההוא אין לשלות את הדגים מן המים
שלא על ידי דיג ,אין הדגים לאותו האיש ,ויכול אחר לדיגם ,ולזכות בהם.
ציד שנכנס לביתו של אדם ,ונעל בפניו לתפשו — זכה בו .אבל ציד שנכנס

.1302

ע ד שלא תפש את הציד ,לא זכה בו בנעילת הדלת בלבד ,ואם קדם לו אחר
ותפשו ,זכה בו האחר.
מי שפרש מצודה או רשת במקום ידוע לשם ציד ,וניצוד ציד ,הפורש מצודה

.1303

לשם ציד.

.

הרי זה קנינו של אותו האיש.
אבל אם הניח אדם את רשתו ליבשה וביצור בה ציד ,לא זכה בו .וכן
יוכל אדם ליטול ולזכות בציד שנפל לתוך בור שבשדה חברו .אבל אם חפר
בעל השדה את הבור לשם ציד ,הרי הוא קודם לאחרים באותו ציד.
צפור־בר שבנתה לה קן בתוך גן והטילה בו ביצים ,לא נ ע ש ת ה צפור-בר
.1304
,

,

,י

,

שבנתה קן בגן.

קנינו של בעל הגן .ואם לקח אחר את הביצים או את האפרוחים ,אין בעל הגן
יכול לדרשם מידו .אבל גן שהתקינו אדם לצפרי־בר

שיבואו בו ויטילו שם

ביציהם לדגרם ,ה ר י  .הביצים והאפרוחים של צפרי־הבר ה מ מ ל ט ו ת ו ה מ ג ר ו ת —
לבעל הגן.
דבורים שבאו ונהו בגנו של אדם ,הרי הדבש שהפרישו הדבורים דבורים שנחו
.1305
^
^
נחשב בכלל פירותין ^
^ ^ ^ בגנו ש אדם.
^
^
^
א

ולא הצריכוהו אלא לתת מעשר לאוצר המלכות.
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פרק א׳ ן ע ל תקרן ככםי העורתפרת וכר.
נכסי השותפים שאין בהם דין חלוקה ,כגון הריחיים והמרחץ ,ורצה שאין בהם

.1313

דין חלוקה,

אחד הבעלים לתקנם ,ועכב עליו חברו ,הרי זה יכול להוציא ברשות השופט סכום וסרב האחד
ראוי לכך לשם תקון ,וחוזר ותובע מחברו את חלקו בהוצאות התקון ן ורשאי

לת

קז•

הוא להשכיר את נכסי השותפות כדי לגבות את חובו מדמי השכירות.
לא השיג את •רשותו של השופט ותקן ,אין משגיחים בסכום שהוציא ,אלא
שיוכל לגבות בדרך •האמור את הסכום הנופל בחלקו של השותף בשוי הבנין
כשהוא מתוקן.
נכסי השותפות שאין בהם דין חלוקה ,כגון הריחיים והמרחץ ,נכסי השותפים

.1314

,

, ,

שאין בהם דין

,

שנהרסו כליל ונשאר מקום הבנין פנוי ,ורצה אחד השותפים לבנות ולא הסכים ״לוקה
לכך השני ,אין כופים אותו ,וחולקים בגוף הקרקע.
.1315

,

ש נ ה י ס י

'

בנין שהדיוטה העליונה בו לאחד והתחתונה לאחר ,ונהרס או בנין שנהרס,
. ,

ושתי הדיוטות

,

נשרף ,חוזר כל אחד מהם ובונה בנינו כשהיה ,ואין האחד יכול לעכב על חברו׳ בו לאנשים
״בנה בנינך ,כדי שאוכל גם אני לבנות את

ואם אמר העליון לתחתון:

ש י נ י ם

'

בניני על גבו״ ,וסרב בעל הדיוטה התחתונה ,נוטל העליון רשות מהשופט ובונה
את שתי הדיוטות ,התחתונה והעליונה ,ויש לו לעכב על התחתון מלהשתמש
ולשלוט בדיוטה התחתונה עד שישלם לו .את חלקו בהוצאה.
כותל השותפות המבדיל בין שני שכנים ,והיו שניהם סומכים כותל

.1316

,

,

השותפות.

,

עליו א ת משאותיהם ,כגון ראשי הקורות או גזוזטרא ,ונפל הכותל ,ובנה ה א ח ד
לבדו ,מחמת סרובו של השני לבנות ,הרי הוא מעכב עליו מלהניח משא על
הכותל ע ד שישלם לו מחצית יציאותיו.
כותל המבדיל בין שני בתים שנפל ,ונראה מהבית האחד אגף־ כותל המבדיל

.1317

.

.

בין שני בתים

.

הנשים של השני ,ורצה האחד לבנות את הכותל בשותפות ,וסרב השני׳ אין שנסתר.
לכוף אותו לבנות ,אבל כופה ה ש ו פ ט ל ב נ ו ת בשותפות מחיצה מעץ או מחומר
אחר כיוצא בו.
.1318
,

כותל של שני שכנים שנתדלדל ויש בו משום חשש מפולת ,ובקש כותל השכנים
,

שנתדלדל.

,

האחד לסתרו ולא רצה השני ,כופים אותו להשתתף בסתירה עם חברו.
.1319

נחלה משותפת ל ש נ י קטנים או לשני הקדשות שצריכה תקון רכוש קטנים

ויש משום סכנה להשאירה במצבה של עכשיו ,ובקש אחד הממונים

א ן

א

״

ד

האפוטרופםים לתקן ולא רצה חברו — כופים אותו.
כיצד?
חשש

כותל משותף המבדיל בין שני בתים אשר לשני קטנים שיש בו

מפולת ,ורצה אפוטרופםו של האחד לתקן ולא הסכים אפוטרופםו של

השני ,שולח השופט איש מהימן לשם בקורת? והרי אם יבורר כי אמנם יגרם

והקדש.
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.מיג'לה .העורתפרת .עוער ה׳.
נזק לקטנים אם ישאר הכותל במצבו של עכשיו ,כופים את האפוטרופוס המסרב,
לתקן את הכותל מנכסי הקטן יחד עם האפוטרופוס השני.
•וכן בבית המשותף לשני הקדשות שצריך תקון ,ורצה אחד הממונים לתקן
וסרב השני ,כופים אותו מטעם השופט לתקן מנכסי ההקדש.

הזנת בהמות.

.1320

בהמה של שנים ,ולא רצה האחד לזונה ,ופנה השני אל השופט,

מצווה השופט על המסרב ואומר לו,, :מכור חלקך ,או השתתף במזונות הבהמה״.

פרק

עוני.

על חטיטת נהרות ותעלות רתקונם.
נהרות שאין
להם בעלים.
נהר השותפים.

.1321

נהרות שאין להם בעלים חייב אוצר המלכות בתקונם ובחטיטתם,

כלומר ,בנקוים .ואם לא תשיג יד אוצר המלכות לכך ,כופים את הצבור לנקות.
.1322

נהר השותפים הרי חובת נקויו על בעליו ,כלומר ,על בעלי זכות

ההשקאה מ מ נ ו ; ואין ל ש ת ף את בעלי זכות השתיה בהוצאות התקון והחטיטה.
נקוי נהר.

.1323

בקשו אחדים מבעלי זכות ההשקאה לנקות את הנהר המשותף

ולא רצו האחרים ,הרי אם הנהר הוא של צבור ,כופים את המסרב להשתתף
עם האחרים בחטיטתו -,ואם היה מיוחד לבעלים ,הרי אלה הרוצים בנקויו חוטטים
אותו ברשות השופט ,ואוסרים על המסרב ליהנות מהנהר עד שישלם א ת חלקו
בהוצאה.
נהר של צבור
ונהר של
בעלים.
זכות דרך אל
הנהר.

.1324

סרבו כל בעלי זכות ההשקאה לנקות את הנהר ,הרי אם הנהר

הוא של צבור ,כופים את הצבור לנקות ,ואם מיוחד לבעלים ,אין כופים אותם.
.1325

מי שיש לו קרקע סמוך לשפת הנהר של צבור ,בין שיש לנהר

בעלים ובין שאין לו בעלים ,ואין דרך אחרת ללכת בה לשתות מים מהנהר או
לתקנו ,רשאי הצבור לעבור דרך אותה קרקע ,ואין בעל הקרקע יכול למחות בידם.

הוצאות התקון
של נהרות

.1326

הוצאות התקון והחטיטה של נהר השותפות מתחילות מלמעלה.

וכולם משתתפים בתחילה עם העליון .ולאחר שגמרו לתקן בחלקו של העליון ,הרי
זה נפטר .ועל דרך זה מוסיפים ויורדים עד שמגיעים לחלקו של התחתון ,הואיל
והאחריות היא לפי טובת ההנאה.
כיצד י נהר ה מ ש ו ת ף לעשרה שחטטוהו ,הרי הוצאות תקון חלקו של הנמצא
עליון־ל^ל

חלות על הכל ,ומכאן ואילך על התשעה .ולאחר שגמרו

באדמת

השנים מחלקים בין השמונה .וכן מוסיפים והולכים בדרך זו .והשותף הנמצא
תחתון־לכל משתתף בהוצאות כולם ,ואת חלקו — הוא מתקן לעצמו.
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פרק ב׳ ן ע ל ח ט י ט ת הבהרות ו ה ת ע ל ו ת רתקרכם.
.1327

הוצאות תקון הביב מתחילות מלמטה .נמצא שחלק הביב ש ב א ד מ ה תקוןביב.

השותף הנמצא תחתון ,הכל משתתפים בהוצאותיו .ולאחר שסיימו לתקן בחלקו —
נפטר .וכן הולכים ונפטרים אחד־אחד גם יתר השותפים .וזה ׳שנמצא עליון־ל&ל
מתקן לעצמו .והואיל וכך ,הרי השותף התחתון־לכל הוצאותיו פחותות ביותר,
ו ה נ מ צ א ע ל י ו ך ל כ ל הוצאותיו יתירות על הוצאות כולם.
.1328

תקוץ

המבוי שאינו מפולש דינו כתקון הביב?

מתחילים בו תקץמגוי.

מלמטה? ורואים את פי הםימטא ,היינו את התחלת המבוי ,בתחתון ,וסופו כעליון.
והשותף היושב על פי הםימטא אינו מ ש ת ת ף אלא בהוצאות תקון חלקו בלבד,
 .ו ה ש ו ת ף הנמצא בסוף המבוי נושא בהוצאות חלקם של יתר השותפים ,ומתקן
את חלקו לעצמו,

185

מזער טנטי.

על השותפות־על-פי-קשר
ובו ששה פרקים.
פ ר ק ראעורך.

הגדרת השותפות-על-פי-קשת וחלוקתה לסוגיה.
•1329

שותפות־על־פי־משר

היא שותפות שנקשרה ברצון בין שבים שותפות
על־פי־קשר

או יותר על מנת שיהיו הקרן והפירות משותפים להם.
.1330

גופה של

שותפורדעל־פי־קשר היא

)שרכת עקד(.
הצעה וקבלה ,בפירוש או גופה.

מכללא.
כיצד?

מי שאמר לחברו :״הריני משתתף אתך על מנת לעסוק יחד בקרן

של כו״יכ גרש״ ,והשיב ה ש נ י  :״קבלתי״ ,נקשרה השותפות מתוך ה צ ע ה וקבלה
מפורשת .ואם לאחר שנתן אדם אלף גרש לחברו ,אמר ל ו  :״תן גם אתה אלף
גרש וקנה סחורה״ ,ועשה השני כדברו ,הואיל ויש כאן קבלה מכללא ,נקשרה
השותפות.
.1331

השותפות־על־־פי־קשר — ש ת י ם  :א( שותפים שנתקשרו על תנאי חלוקתה למיניה.

שיהא הכל ביניהם בשווה ,והשקיעו בה את נכסיהם הראויים לשמש קרן השותפות,
וחלקם שווה בקרן וכפירות ,שותפות זו נ ק ר א ת  :ש ו ת פ ו ת ־ ב ש ו ו ה .
כגון הבנים שהתקשרו בשותפות־בשווה על מ נ ת לשמש בנכסים ש ה נ י ל שותפ^ת־בשווה
ח

ם

אביהם בתורת קרן למקח וממכר של כל מיני סחורה ולחלק את הריוח ביניהם בשווה .מפ׳אוציה(.

פלג׳כה .ה ע ו ר ת פ ר ת  .ט־ער ר .
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שותפות שלא
בשווה
)שיבת עבאן(.

ב(

שותפות־על־פי-קשר ,שלא התנו בה השותפים שיהא הכל ביניהם לאמצע,

הרי היא ש ו ת פ ו ת ־ ש ל א ־ ב ש ו ו ה .

.1332

שותפות ,בין שהיא בשווה ובין שהיא אינה בשווה ,אפשר לה

שתהא שותפות״נכםים ,או שותפות־עמל ,או שותפות־אשראי.
שותפות־נכסים
)שרכת מאל(.

כ י צ ד ? שותפים שנתקשרו ביניהם על מנת שישקיע כל א ח ד בשותפות
מכסת נכסים ידועה בתורת קרן על מ נ ת לעסוק יחד ,או שיעסוק כל א ח ד מהם
בפני עצמו ,או לעסוק סתם ,ואת הריוח יחלקו ביניהם — הרי זה ש ו ת פ ו ת ־ נ כ ס י ם .

שותפות־עמל
)שרבת אעמאל(.

ואם באו בשותפות והשקיעו את עמלם קרן לשם עשיית מלאכה בקבולת,
ו א ת הריוח ,כלומר השכר ,ה ם מחלקים ביניהם — הרי זה ש ו ת פ ו ת ־ ע מ ל  .קוראים
לזה גם שותפות־הגוף ,שותפות־אומנות ושותפות־קבולת .כדרך השותפות הנוהגת
בין שני חייטים או בין חייט וצובע.

שותפות־אשראי
)שרכת וג׳וה(.

והשותפים שאין בידם קרן שנתקשרו בשותפות לקחת סחורה על נאמנותם
באשראי ולמכרה לשם חלוקת הריוח ביניהם — הרי זה ש ו ת פ ו ת ־ א ש ר א י .

פ ר ק עוני״

על התנאים הכלליים שבשותפות־על-פי־קשר.
.1333

השותף ,מורשה.

שותפות־על־פי־קשד לכל סוגיה כוללת הרשאה.

כ י צ ד ? כל א ח ד השותפים הוא מורשהו של השני במשאו ו מ ת נ ו ובקבולת
מלאכה בשכר .לפיכך כשם שדרושה ד ע ת והבחנה בהרשאה ,כך גם בכל השותפיות
צריכים השותפים להיות בני ד ע ת ומבחינים.
שותפות־בשווה
כוללת ערבות.

.1334

שיהיו השותפים כשרים גם לערבות.

שותפות שלא־
בשווה כוללת

הרשאה ב ל .
בד

שותפות־בשווה כוללת גם ערבות .לפיכך ,שותפות זו הצריכו בה

1335י.
,,

שותפות־שלא־בשווה
,

אינה כוללת אלא הרשאה בלבד.

ואינה

,

כוללת ערבות .לפיכך אם לא הזכירו ערבות בשעת ההתקשרות ,אין השותפים
ערבים זה לזה .נמצא שגם קטךבר־רשות יכול להתקשר בשותפות בשווה .אבל
אם הזכירו ערבות בשעת ההתקשרות ,השותפים ערבים זה לזה( .
1

גריך לפרש
אופן חלוקת

הריו .
ח

.1336

צריך שיפורש האופן שעל פיו יחלקו השותפים ביניהם א ת הריוח.

נשאר הדבר סתום — השותפות נפסדת.
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פרק ב׳ :ע ל התנאים ה כ ל ל י י ם
.1337
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פובטוותפות־על-פי־־קעור.

תנאי הוא שיהא סכום הריוח בחלקו של כל אחד השותפים בלתי קביעת הריוח,

מסוים ,כגון חצי ,שליש ורבע .אבל אם עשו ביניהם חוזה ופסקו לאחד השותפים

כ י צ י ז

סך גרשים ידוע בריוח — השותפות בטלה.

פרק

עוליטוי.

על התנאים המיוחדים שבשותפות-נכסים.
.1338

תנאי הוא שתהא הקרן ממין המזומנים.

.1339

מטבעות נחושת עובדות לסוחר אף הן בבחינת מזומנים לפי המנהג .מטבעות בחישת.

.1340
,

הקרן-במזומנים

במקום שפשט המנהג בקרב הקהל לחתוך עסקים בזהב ובכסף זהב וכסף
,

שאינן מטבעות.

.

שלא הוטבעו למטבעות ,הרי דינם כדין מזומנים .אך מקום שלא נהגו כן ,דינם
כדין כלים.
.1341

תנאי הוא שתהא הקרן דבר־של־ממש .ואילו חוב ,כלומר ,כל העומד הקרן ,דבר

להגבוית מאחרים ,אינו יכול לשמש קרן.
כיצד?

ש

מ מ ש

'

שנים הנושים חוב מאחר ,אין העתיד להיות גבוי יכול לשמש להם

קרן ל ה ת ק ש ר בו בשותפות .ואף אם היתד ,קרן האחד דבר־של־ממש ושל ה ש נ י
חוב ,אין השותפות שלמה.
.1342

אין שותפות נקשרת על דברים שאינם מזומנים ,כגון נחלאות נכסים שאינם

וחפצים ,כלומר אין דברים אלה יכולים לשמש קרן השותפות .אבל שנים שרצו אינ״קרן.
שישמשו להם נכסיהם שאינם מזומנים קרן השותפות ,מוכר כל אחד מהם את
מחצית נכסיו לחברו ,ולאחר שהושג ה ש ת ו ף בנכסים יכולים הם להתקשר בשותפות
באותם הנכסים המשותפים.
וכן יכולים שנים לערב א ת נכסיהם ממין הדומים ,כגון כמות חטה ידועה,
ולאחר שנוצר שתוף־הרכוש יכולים הם לשמש בנכסיהם המשותפים בתורת קרן
ולהתקשר בו בשותפות.
.1343

הרי שהיה הפרד לאחד וכליו לשני ,ונשתתפו ביניהם להשכירם פרד לאחד
,

, ,

»

,

וכליו לאחר.

ולחלק ביניהם את דמי השכירות ,השותפות נפסדת ,והשכר לבעל •הפרד .והכלים
מתוך שהם שייכים ונחשבים על הפרד ,א י ן  .ב ע ל י ה ם נוטלים בשכר אלא כחלק
השכר הראוי בעד שמוש הכלים בלבד.
 .1344שנים שנשתתפו ביניהם ,והטעין האחד את סחורתו על בהמת הבהמה לאחד
,

,

,

,

. ,

רעהו להוליכה למקומות שונים לשם •הכרזה ומכירה ,והתנו לחלק את הריוח
ביניהם ,השותפות נפסדת ,והריוח שהכניסו לבעל הסחורה הוא ,ובעל הבהמה
יםול רק את השכר הראוי של בהמתו בלבד.

והסחורה לאחר.
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פלג׳לה .ה ע ו ו ת פ ר ת  .עוער ר׳.
גס חנות דינה כדין בהמה .ואם מכר אדם את סחורתו בחנות רעהו ,והתנו
לחלק את הריוח ביניהם ,השותפות נפסדת ,וריוח הסחורה ל ב ע ל י ה ; ו ב ע ל החנות
אינו נוטל אלא את דמי השכירות של החנות בלבד.

פ ר ק רביעי.

איזה כללים בענין שותפות־על־פי־קשר.
עמל בשומא.

.1345

ה ע מ ל נישוים בשומא ,כלומר ,שמים את המלאכה על ידי קביעת

ערכה .ואפשר לו לעמלו של האחד שיעלה בערכו על עמלו של השני.
כיצד י שנים ׳העומדים בשותפות־שלא־בשווה אשר חלקם בקרן שווה ,והותנה
ביניהם כי יעבדו שניהם ויטול האחד חלק גדול מהשני בריוח הרי זה מותר,
הואיל ויתכן שיהא ה א ח ד מהיר יותר במלאכתו ,ועמלו רב ומועיל יותר.
אחריות כעמל.

.1346

אחריות לעמל — כעמל.

לפיכך ,מי שהושיב אומן בחנותו והעסיקו במלאכה שהוא מקבל מאחרים
בקבולת ,ובאו בשותפות־אומנות לחלק ביניהם את הריוח ,כלומר את השכר,
בשווה ,הרי זה מותר ,וזכותו של בעל החנות בחלקו בשכר באה על ידי האחריות
שקבל עליו לעמל .ברם ,נכלל בזה גם דמי שכירות החנות.
זכות בריוח
לעמל,באחריות.

.1347

כשם שיש לזכות בריוח על ידי נכסים או בעמל ,כך אפשר שיהא

הריוח תוצאה מאחריות ,לפי סעיף .85
וכן בעםקא זוכה בעל הקרן בריוח על ידי נכסיו והמתעסק בעמלו .ואומן
המעסיק שוליא במחצית שכר המלאכה שקבל עליה אחריות ,הרי זה מותר .וכשם
שזוכה ׳השוליא בחצי הריוח ,כלומר בחצי ה ש כ ר שנשתלם על ידי השוכר בעד
עמלו ,כך זוכה האומן בחצי השני באחריותו לעמל.

זכות בריוח,
כיצד?

.1348

אין לזכות בריוח במקום שנעדר אחד משלשת הדברים המנויים

לעיל ,והם :נכסים ,עמל ,או אחריות.
כיצד? מי שאמר לחברו :״עשה סחורה בנכסיך ,ויהא הריוח משותף לנו״,
אין בזה שותפות ,ולא יוכל ,איפוא ,ליטול חלק בריוח.

התנאי עיקר
ולא העבודה.

.1349

הזכות בריוח היא לפי התנאי שהותנה בשעת קשר השותפות ולא

לפי המלאכה שנעשתה .לפיכך אף השותף שהיה עליו לעבוד לפי התנאי ולא עבד,
הרי זה כאילו עבד.
כיצד? שנים שנשתתפו בשותפות שלמה ,והתנו ביניהם שיעבדו שניהם
כאחד ,ו ל א עבד אלא האחד בלבד ,ובטל ה ש נ י ממלאכה מחמת טעם מספיק או
שאינו מספיק ,הרי הואיל והאחד הוא מורשהו של השני ,נמצא שהעבודה שעבד
שותפה כאילו ע ב ד אף הוא ,ואת הריוח יחלקו ביניהם כפי שהתנו.

פ ר ק ד׳ ן א י ז ה כ ל ל י ם בעכיך ב ו ר ת פ ר ת  -ע ל  -פ י ־ ־ ק ט ו ר .
.1350
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כל אחד השותפים הוא נאמנו של חברו ,מ כ ס י השותפות שביד השותפים
נאמנים.

כל א ח ד מהם הם בתורת משמרת בידו .ואם נשמדו נכסי השותפות בידי ׳האחד
שלא בזדון •ושלא בפשיעה ,אין הוא נושא באחריות חלק חברוC .
 .1351בשותפות נכסים אפשר לה לקרן שתהא משותפת או שלא תהא היההקרןלאחד
,

*

,

,

,

והעמל לשני.

משותפת בשווה .אבל אם •היתה הקרן משל האחד ,ולא השקיע בה השני אלא
א ת עמלו ב ל ב ה והתנו לחלק בדיות ביניהם ,הרי זו עםקא ,ויבואר ענינה בשער
מיוחד .ו א ם ה ת נ ו שהריוח כולו למתעסק ,הרי זו מלוה .ואם הותנה שהריוח כולו
לבעל הנכסים ,הרי הקרן בידי המתעסק היא בבחינת מלאי ,והמתעסק מקבל־מלאי.
ומכיון שהאחד ׳הוא בבחינת מורשהו של ה ש נ י שלא על מ נ ת לקבל פרם ,הרי
הריוח וההפסד לבעל הנכסים.
 .1352א ח ד מן השותפים ש מ ת או שהוכה בשגעון מתמיד—בטלה השותפות .שותף שמת
,

,

•

,

,

.

,

או שנשתטה.

אבל אם היו השותפים שלשה או יותר אין השותפות בטלה אלא לגבי ה מ ת בלבד
או לגבי זה שנשתטה ,והרי •היא מוסיפה ונמשכת לגבי האחרים.
 .1353א ח ד השותפים שהוציא א ת עצמו מכלל השותפות ,הרי זו בטלה .שותף שהסתלק
מהשותפות.

,

והוא שיהא הדבר מ ד ע ת השותף האחר .ואם ביטל ה א ח ד את השתוף ,אין השותפות
בטלה ע ד שידעו בזה ה א ח ר י ם (
 .1354השותפים שבטלו א ת השותפות וחלקו ביניהם על מ נ ת שיקח חלוקה לאחד
2

,

.

.

בטול השותפות.

האחד א ת המזומנים והשני את החובות שיש להם אצל אחרים ,אין החלוקה
שלמה.
לפיכך ,כל שלקח ה א ח ד במזומנים משתתף בזה גם חברו עמו,׳ ו כ ן החובות.
.1355
. . ,״״ ^

א ח ד השותפים שנטל מנכסי השותפות ועשה בהם סחורה ו מ ת שעבוד עזבונו
_

של השותף שמת.

,

בלא צוואה ,גובים את חלק שותפו מעזבונו.

1

פ ר ק חמ־יעוי.

על שותפות־בשווה.
.1356

השותפים בשותפות־ בשווה ערבים זה לזה ,כפי שנתבאר בפרק השני .האחריות

לפיכך הודאתו של האחד כשם שהיא מועילה לגבי עצמו ,כן כוחה יפה השותלים
גם לגבי שותפו .ואם הודה א ח ד מהם בחוב ,ה ר י מי־שהודו־לזכותו גובה מכל
אחד מהם שירצה .וחוב ה מ ג י ע מאחד השותפיבדבשווה כ ת ו צ א ת עסק שנוהגת בו
שותפות ,כגון מ ק ח ו מ מ כ ר ושכירות ,הרי זה מחייב גם א ת השני .וכשם שכל
ג׳ורף נ .שהאב אל־דין

— L . A . 20/33 2 P . L . R . 138

0

עיין :חזץ ב .חברת פורוסטאאל)— C A . 36/28 1 P . L . R . 303
2

נלג׳לה .העורתפרת .טוער ד.
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מה שמכר האחד יש להחזירו לשבי מחמת מום ,כן יוכל האחד להחזיר מחמת מום
מה שלקח חברו.
.1357

מיני מאכל ומלבושים ושאר צרכים הכרחיים שלקחם אחד השותפים-

דברים המיוחדים
לכל שותף
בשווה לעצמו לביתו ולמשפחתו ,הרי הם שלו ,ואין לשותפו חלק בהם .אבל רשאי
בעצמו.

המוכר לגבות מחירם גם משותפו מחמת ערבות.
שותפות־בשווה
ברכוש.

.1358

בשותפות־נכםים כשם •שהשותפים־׳בשווד! צריך שיהא חלקם שווה

בקרן ובריוח ,כך צריך שלא יהיו לאחד מחוץ לשותפות נכסים מיוחדים הראויים
ל ש מ ש קרן השותפות ,כגון מזומנים ממש ׳ונכסים שהם •בבחינת מזומנים .אבל
אחד שהיתה לו תוספת נכסים שאינם ראויים להיות קרן השותפות ,כגון חפצים
ונחלאות •וחובות שיש לו אצל אחרים ,אין בזה כדי פגם השוויון שבין השותפים.

שותפות־עמל
בשווה.

.1359

השותפים שנשתתפו בשותפות־עמל על מנת שיוכל כל אחד מהם

לקבל ולהתחייב בכל מיני מלאכה ושיהיה השכר וההפסד ביניהם בשווה ויהיו
ערבים זה לזה בכל הנוגע לשותפות ,הרי זה שותפות־בשווה.
ובכגון זה יש לגבות מכל אחד מהם שכר פועל וחנות .ואם תבע אדם
סחורה מהם ,והודה אחד מהם ,הרי ההודאה קיימת גם לגבי השני אף אם כפר.

שותפות־אשראי
בשווה.

.1360

שנים שנשתתפו על מנת לקחת נכסים בהקפה למכירה ושיהיו

הנכסים הלקוחים והמחיר והריוח בשווה ביניהם ויהיו ערבים זה לזה ,הרי זו
שותפות־אשראי בשווה.

עריכת קשר
השותפות.

.1361

קשר

שותפות־בשווה

הצריכו

בו להזכיר

בפרוש

את

המאמר

״שותפות־בשווה״ ,או שיפורטו כל תנאיה .שותפות שנתקשרה סתם הרי זו שותפות־
שלא־בשווה.

חלופי דרכי
השותפות.

.1362

השותפות־בשווה נעשית שותפות־שלא־בשווה כשנעדר בה אחד

התנאים הנזכרים לעיל בפרק הזה.
כ י צ ד ? שותפות־ברכוש שבאו נכסים ליד אחד השותפים־בשווה על דרך
ירושה או מתנה ,והרי הם ראויים להיות קרן השותפות ,כגון מזומנים — נהפכה
השותפות־בשווה לשותפות־שלא־בשווה .אבל אם אין נכסים אלה ראויים להיות
קרן השותפות ,כגון חפצים ונחלאות ,אין זה מפסיד את השותפות־בשווה.

תנאי השלמות.

.1363

כל התנאים הדרושים לשלמות השותפות־שלא־בשווה ,הרי הם

דרושים גם לשלמות השותפות־בשווה.
סמכות
השותפים.

.1364

כל שזכאים בו השותפים־שלא־בשווה ,גם השותפים בשותפות־

בשווה רשאים לכך.
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פ ר ק ר׳ פלאמ־ר א׳ ן א י ז ה כ ל ל י ם ע ל ע ס ק י ע ו ו ת פ ו ת ־ ־ ב ר כ ו ט ו .
פ ר ק כט־כט־י.

על שותפות־שלא־בשווה
ובו ש ל ש ה מאמרים.

פלאפלר ראעורן.

איזה כללים על עסקי פזרתפרת ב ר כ ו ט .
.1365

שותפות־שלא־בשווה לא הצריכו בד ,שתהיינה קרבות השותפים קרן השותפות.

שוות ,ואפשר ל ה לקרנו של האחד שתהא יתירה על זו של השני .ואין כל אחד
מהם מחויב להשקיע א ת כל מזומניו בקרן ,ויכול הוא להתקשר בשותפות בכל
נכסיו או בחלק מהם .לפיכך אפשר שיהא לכל אחד מהשותפים ,נוסף על קרן
השותפות ,נכסים אחרים הראויים לשמש קרן השותפות.
.1366
,

כשם שאפשר להתקשר בשותפות על מ נ ת לעסוק בכל מיני סחורה ,שותפות בעסקי
מסחר.

,

כך אפשר להשתתף במשא־ומתן של סחורה ממין ,אחד ,כגון סחר תבואה.
.1367

שותפות שלמה ,הרי כל התנאים שהותנו בה בענין חלוקת הריוח ,חלוקת הריוח.

מקיימים אותם מכל מקום.
.1368

בשותפות נפסדת מחלקים א ת הריוח וחפירות לפי שעור הקרן .בשותפות

הותנה.להעדיף א ת חלקו של האחד על השני ,אין התנאי קיים.
.1369

נ פ ס י ת

'

היזק והפסד שהגיעו לשותפות שלא בזדון ושלא בפשיעה מתחלקים חלוקת ההפסד.

בין השותפים לפי חלקם בקרן .ה ת נ ו אחרת — אין התנאי קיים.
.1370

אחד אם היו הקרנות שוות ואחד אם לא היו שוות ,הרי אם ה ת נ ו חלוקות הריוו!
,

, ,

לפי הקרנות.

.

השותפים לחלק ביניהם א ת הריוח לפי שעור הקרנות ,ה ת נ א י קיים ,ומחלקים את
הריוח ביניהם ל פ י גודל הקרנות כפי שהתנו ,בין שהותנה שיעסקו שניהם או
שלא יעסוק אלא האחד בלבד .ברם ,אם התנו שיעסוק האחד בלבד ,הרי קרנו של
השני בידו בתורת מלאי.
.1371

היו קרנות השותפים שוות ,והתנו להעדיף א ת ה א ח ד בדיות ו ל ת ת אי שוויון בריות
כשהקתותשוות.

לו ,למשל ,שני שלישים בריוח ,הרי אם ה ו ת נ ה שיעסקו השנים ,השותפות
והתנאי קיים.
אבל אם ה ו ת נ ה שלא יעסוק אלא האחד בלבד ,הדי אם היה ה ע מ ל אותו
.ך..,.

השותף שהעדיפו א ת חלקו בריוח ,שוב השותפות שלמה ,ו ה ת נ א י קיים;

ואותו

השותף זוכה בריוח קרנו על ידי נכסיו ,ובתוספת — בעמלו .אבל קרן שותפו
היא בידו בתורת נכסי עםקא ,והרי שותפות זו דומה לעםקא.
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פלג׳לה .הט־רתפ־ת.

מ ע ר ד.

ואם הותנה שיעמול אותו ה ש ו ת ף שנגרע מחלקו בריות ,אין הדבר מותר,
ומחלקים ביניהם את הריוח לפי גודל הקרנות.

משום שאם יחלקו בריוח כפי

שהתנו ,נמצא שעודף הריוח שזוכה בז השותף שאינו מתעסק אינו משמש תמורה
לא לנכסים ולא לעמל או לאחריות ,ואין זוכים בריוח אלא באחד משלשת
דברים אלה.
הריוח בשווה
כשאין הקרנות
שוות.

.1372

ה י ת ה קרן אחד השותפים יתירה על זו של השני ,כגון שהיתה

קרנו של האחד מאת אלף גרש ושל השני מאה וחמשים אלף גרש והתנו לחלק
ביניהם את הריוח בשווה ,הרי הואיל ותנאי זה משמעו שבעל הקרן הפחותה יקבל
חלק גדול יותר בריוח ביחס לזה שקרנו יתירה ,הרי זה כאלו התנו שיזכה ה א ח ד
בחלק גדול יותר בריוח כשקרנות שניהם שווה.
לפיכך ,אם הותנה שיתעסקו שניהם או שלא יעסוק אלא אותו השותף
בלבד שחלקו עדיף בריוח ,כלומר ,זה שקרנו פחותה ,השותפות שלמה ,והתנאי
יפה .ואם ה ת נ ו שיתעסק אותו השותף בלבד שהורע כחו בריוח ,היינו זה שקרנו
יתירה ,אין זה מותר .ומחלקים ביניהם את הריוח לפי שעור הקרן.

סמכות השותפים
למכירה.
שותף שקנה
בשביל
השותפות.

.1373

רשאי כל אחד השותפים למכור את נכסי השותפות הן במזומנים

והן בהקפה ,במחיר רב או מועט.
.1374

כל אחד השותפים ,כשקרן השותפות בידו ,רשאי לקנות נכסים

במזומנים או בהקפה .אבל אם קנה נכסים בטעות גסה — לעצמו קנה ,ולא
לשותפות.

שותף שאין
קרן השותפות
בידו.
דבר שקנה
השותף ,אימתי
הוא לשותפות?

.1375

שותף שאין קרן השותפות בידו ,אינו יכול לקנות נכסים בשביל

השותפות .קנה — לעצמו קנה.
.1376

אחד השותפים

שקנה בכספו דבר שאינו ממין סחורתם ,הרי

הנכסים שקנה שייכים לו ואין לשותפו חלק בהם .אבל אחד השותפים שהיתה
קרן השותפות בידו ,וקנה נכסים מאותו מין הסחורה שהם נושאים ונותנים בו,
הרי אף אם בכספו קנה ,אף זה לשותפות.
כיצד י שנים שנשתתפו לסחור באריג הרי הסום שיןנאו' האחד בכספו קנוי
לו ,ואין לשותפו חלק בו .אבל אם קנה אריג הרי זה שייך לשותפות ,ואפילו
אם ה ע מ י ד עליו עדים בשעת הקניה ו א מ ר  :״הריני קונה א ת האריג לעצמי ואין
בזה חלק לשותפות״ ,לא אמר כלום ,ושניהם שותפים באריג.

זכות הקשר
למי?

.1377

זכות הקשר הרי ה י א למתקשר בלבד .לפיכך אחד השותפים שקנה

נכסים ,הרי הוא בלבד שחייב בנטילתם ובתשלום מחירם .נמצא שהסחורה שקנה
האחד אין לדרוש מחירה אלא מידו ולא מיד שותפו .וכן נכסים שמכר אחד
השותפים ,הוא בלבד זכאי ליטול מחירם .והרי אם שלם הלוקח את מחיר הסחורה
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פרק ר׳ מ א מ ר א׳ :איזה כללים .ע ל עסקי טדוזפות ברכרט־.
לשותף השני ,לא נפטר בזה אלא מחלקו של השותף שנטל ממנו בלבד ,ולא
פטר עצמו מחלק השותף המתקשר.
וכן המתקשר שהרשה לאחר ליטול את מחיר הנכסים שמכר ,אין שותפו
יכול לסלק את המורשה .אבל אם הרשה אחד השותפים אחר למקח וממכר
ושכירות ,יכול שותפו השני לסלק את המורשה.
.1378

הואיל וההחזרה מחמת מום היא אחת מזכויות הקשר ,לא יוכל החזרה מחמת

שותף אחד להחזיר מחמת.מום א ת אשר קנה חברו .וכל שמכר האחד אין להחזירו

מ י ם

'

לשותף השני מחמת מום.
.1379

כל אחד השותפים יכול להפקיד את נכסי השותפות בידי אחר ,מסמכות

השותפים.

להטילם מלאי ,ליתנם בעסקא ,ולהתקשר בשכירות.
כיצד י רשאי הוא לשכור חנות ושומר בשביל נכסי השותפות .אבל אין
הוא יכול לערב נכסיו בנכסי השותפות ולהתקשר בשותפות עם אחר אלא ברשות
חברו .עבר ,ואבדו נכסי השותפות ,הרי הוא חייב בחלק חברו.
.1380

אין שותף רשאי להלוות לאחר מנכסי השותפות אלא ברשות הזכות ללוות

חברו .אבל יכול הוא ללוות בשביל השותפות ,וכל שלוה ה א ח ד הרי זה חוב גם

י ל ה ל ו י ת

'

T

על השני בחלקו.
.1381

שותף שהלך למקום אחר בעסקי השותפות ,הרי הוא נוטל הוצאותיו הוצאות מסיעה.

מנכסי השותפות.
 .1382שותפים שסמכו זה על זה ואמר כל אחד לחברו :״עסוק על דעת שותפים שסמכו
^ ^
^
^
עצמך״ ,או ״עשה כ ח פ צ ך  /זכאי כל אחד בפעולות
זה על זה.
מ

ה

ע

ם

ד ש א ן

כל אחד מהם למשכן את נכסי השותפות ,לקבל משכונות לטובת השותפות,
להוליך

את נכסי השותפות למקום אחר ,לערב

את נכסי

השותפות

בנכסיו

ולהשתתף עם אחר .אבל אין הוא רשאי להפסיד את הנכסים או להעבירם לאחר
שלא בתמורה אלא ברשותו המפורשת של שותפו לכך.
כיצד? אין ה א ח ד רשאי להלוות מנכסי השותפות או ליתנם במתנה אלא
מדעת שותפו לכך.
.1383

שותף שהזהיר את חברו ל א מ ר  :״אל תוליך את נכסי השותפות אחד השותפים

למקום אחר״ או ״אל תמכור נכסים בהקפה״ ,ולא שמע זה לקולו והלך למקום אחר דעת חברו.
י

ומכר נכסים בהקפה ,ה ד י הוא חייב בחלק הנזק שנגרם לחברו.
.1384
,

בשותפות שלא־בשווה אין הודאתו של האחד מחייבת את השני .הודאת אחד
,

,

לפיכך אם הודה בחוב שבא מחמת פעולותיו והתקשרותו ,הרי הוא בלבד חייב
בפרעון החוב כלו ,ואם הודה בחוב שבא מפעולה משותפת עם חברו ,אינו חייב
אלא בחצי .ואם הודה בחוב שבא ממעשי חברו בלבד ,לא הודה כלום.

השותפים.
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פיללה .הנט־רתפות .ט־ער ר׳.
מ־אבדר כוכי.

איזה כללים בעכין מ ו ו ת פ ו ת ־ ה ע מ ל .
.1385

ש ו ת פ ו ת ־ ע מ ל היא שותפות שנקשרה לשם ע ש י ת מלאכה בקבולת.

כגון שכירי הרבים המשתתפים בעשיית מלאכה בקבולת המוצעת להם
מטעם השוכרים ,בין שהם נושאים בשווה באחריות העמל ובין שאין אחריותם
שווה ,כלומר ,בין שנתקשרו בשותפות להיות חייבים בעמל ואחראים לו בשווה
ובין אם התנו ,למשל ,כי שליש המלאכה על האחד ושני שלישים על האחר.
.1386

רשאי כל אחד השותפים לקבל מלאכה ולהתחייב בה .וכן אפשר

שיקבל האחד ויעסוק השני.
ושני חייטים שבאו בשותפות אומנות ,אפשר להם שיקבל האחד את האריג,
יגזור וימדוד ,והאחד יתפור.
כל שותף הוא
מורשה של
חברו.

.1387

בקבולת מלאכה כל אחד •השותפים הוא מורשהו של חברו .נמצא

שעשיית המלאכה שקבלה האחד ,השותפים שניהם חייבים בה.
לפיכך לענין אחריות לעמל דינה של שותפוודהעמל שלא־בשווה הוא כדין
ע ש י ת המלאכה שנתחייב בה

שותפות־בשווה ,הואיל ורשאי השוכר לדרוש את

ממי מהשותפים שירצה .ומחויב כל אחד השותפים במלוי אותה המלאכה .ואין
האחד יכול לומר :״שותפי קבל עליו את המלאכה ואין לי עסק בה״.
.1388
כדין

גם לענין גבית התמורה הרי שותפות־העמל שלא־בשווה דינה

שותפות־בשווה ,כלומר ,יכול כל אחד השותפים לתבוע מהשוכר את כל

ה ש כ ר ; והשוכר ששלם למי מהם שרצה — נפטר.
מלאכה גקבולת

.1389

אחד השותפים שהתחייב במלאכה בקבולת ,אין עליו חובה לעשותה

מי חייב

לעשותה?

,

,

בעצמו .רצה — עושה בעצמו ,רצה — עושה על ידי שותפו או על ידי אחר.
אבל אם התנה השוכר ש ת ע ש ה המלאכה על ידי המקבל עצמו ,הרי הוא מחוייב
לעשותה בעצמו.

חלוקת הריוח.

.1390

השותפים חולקים בריוח לפי

התנאי ,כלומר ,אם התנו לחלק

בשווה — מחלקים בשווה ,ואם התנו לחלק שלא בשווה ,כגון שליש ושני שלישים,
מחלקים לפי יחם של שנים ואחד.
אי־שוויון בריוח

.1391

התנו שיעמלו בשווה ,ויקבל האחד יתר בריוח ,הרי זה מותר.

כשהעמל שווה.

כיצד? השותפים מותר להם להתנות שיעמלו בשווה ויחלקו ביניהם את
הריוח ביחס של אחד לשנים ,כי יש שהאחד מומחה במלאכתו ועמלו משובח ביותר.
הזכיה בשכר.

.1392

השותפים זוכים בשכר באחריותם לעמל.

לפיכך ,אפילו אם נעדר עמלו של האחד מחמת מחלתו או מחמת שהלך

196

נ ע ׳ ל ה  .הטוותפווז .עוער ר׳.

הריוח בשותפות־
אשראי.

.1400

בשותפות־אשראי אין הזכיה בריוח אלא ב נ ח האחריות ב ל ב ה

האחריות למחיר.

.1401

אחריות השותפים למהיר הנכסים הלקוחים היא לפי חלקם באותם

הנכסים.
חלוקת הריוח.

.1402
המשותפים.

חלקו של כל

אחד השותפים

בריוח הוא לפי חלקו

בנכסים

ואם היה תנאי ביניהם שיטול האחד יותר מכפי חלקו בנכסים —

לא התנו כלום ,והריוח נחלק ביניהם לפי חלקם בנכסי השותפות.
כ י צ ד ? ה ת נ ו שהדברים הלקוחים יהו ביניהם בשווה ,הרי הם חולקים גם
בריוח בשווה.

ואם התנו שיהו הדברים הלקוחים ביניהם ביחס של שתי ידות

ואחת ,אף הריוח כך.
ברם ,אם בשעה שהתנו על הנכסים הלקוחים להיות ביניהם בשווה ,ה ת נ ו
לחלק בריוח על דרך של שני שלישים ושליש ,אין משגיחים בתנאי ,והריוח
נחלק ביניהם בשווה.
חלוקת ההפסד.

.1403

לעולם חולקים השותפים בנזק ובהפסד לפי חלקם בנכסים הלקוחים,

בין אם לקחו שניהם כאחד או שלא לקח בשביל השותפות אלא אחד מהם ב ל ב ה
כ י צ ד ? שנים שנשתתפו בשותפות־אשראי והפסידו בעסק ,הרי אם נ ש ת ת פ ו
על מ נ ת שןהו הנכסים הלקוחים ביניהם בשווה ,גם הנזק וההפסד לאמצע .ואם
נתקשרו שניהם על מנת שיהא לו לאחד יד אחת בנכסי השותפות ולשני שתי
ידות ,הרי גם הנזק וההפסד נחלק ביניהם לפי יחם של שנים ו א ח ה
הדברים אמורים בין אם הנכסים שגרמו להפסד לקחום השותפים שניהם
כאחד ,או שלא ל?ןחם בשביל השותפות אלא אחד מהם ב ל ב ה

196

נטער שביעי.

על העםקא
ובו שלשה פרקים.
פ ר ק ראננווך.

גדר העםקא וחלוקתה לסוגיה.
עסקא
)מצ׳ארבה(.
בעל־הנכסים
)רב־אל־מאל(.
מתעסק
)מצ׳ארב(.

.1404

ע ם ק א היא מין שותפות שבה הקרן משל האחד והטורח והעמל

על השני.
בעל הקרן נקרא ב ע ל ־ ה נ כ ס י ם ׳
והעמל

 -מתעסכן.

פ ר ק אי:
.1405
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ע ל גדר ה ע ס ק א ו ח ל ו ק ת ה לסוגיה.

גופא של עםקא ה י א הצעה וקבלה.

קשר העסקא
כיצד t

כיצד י בעל־הנכסים שאמר ל מ ת ע ס ק  :״טול קרן זאת ועסוק בה וטרח על
מ נ ת שנחלוק בריוח בשווה או על דרך של ש ת י ידות ואחת ,או שאמר דבר אחר
שיש בו ממשמעה של עםקא ,כגון :״טול ממון זה ועשה אותו קרן ויהיה הריוח
משותף בינינו על דרך זו״ ,וקבל המתעסק — הרי זה קשר עםקא.
 .1406העםקא ש ת י ם  :עםקא־םתם ,ועםקא־מוגבלת.
.1407

מיני העסקא.

ע ס ק א ־ ס ת ם היא עםקא שאין עמה הגבלה לא בזמן ,לא במקום עסקא־סתם.

ולא במין הסחורה ואף לא בקביעת הקונים והמוכרים .ואם הוגבלה באחד מדברים
אלה׳ הרי זו עסקא־מוגבלת.

עסקא מתבלת.

,

כיצד? מי ש א מ ר  :״שא ותן בזמן פלוני ,או במקום פלוני ,או בנכסים
ממין פלוני״ ,או אם אמר ל ו  :״שא ותן עם אנשים ידועים ,או עם תושבי עיר
פלוני״ ,הרי זו עםקא־מוגבלת.
י פ ר ק עוכי.

על תנאי העםקא.
.1408

הצריכו שיהא בעל־הנכסים מוכשר ל מ נ ו ת לו מורשה ,׳והמתעסק — כשרות
השותפים.

,

ל ש מ ש מורשה.
.1409

צריך שתהא הקרן מנכסים הראויים לשמש קרן השותפות.

קרן העסקא.

לפיכך ,אין כלים ,נחלאות וחובות שביד אחרים משמשים קרן השותפות.
אבל אם נ ת ן בעל־הנכםים כלים ו א מ ר :

״מכור אלה ועסוק בכסף מחירם

בתורת עםקא״ ,וקבל המתעסק ונטל אותם הנכסים ומכרם ועשה א ת מחירם
שבמזומנים קרן ונשא ונתן בה — העסקא שלמה.
הוא הדין אם א מ ר :

״טול כו׳׳כ גרש שיש לי אצל פלוני ועסוק בהם

בתורת עםקא״ ,וקבל הלז ,הרי זה כהלכה.
״ ״ ,

הקרן נמסרת

,

למתעסק.

.1410

צריך שתמסד הקרן ליד המתעסק.

.1411

בעםקא כבשותפות־על־פי־קשר הצריכו שתהא ׳הקרן ידועה ,וחלקם ידיעת הקרן.

של המתקשרים בריוח קבוע בשעור מסוים ,כגון חצי ושליש .אבל בשותפות
סתם ,כלומר ,אם א מ ר :

״יהא הריוח משותף בינינו״ ,הרי זה משמע בשווה,

ומחלקים א ת הריוח בין בעל־הנגםים והמתעסק למחצה.
.1412

נעדר תנאי מהתנאים האמורים לעיל ,כגון שלא נקבע חלקו של אימתי העסקא
,

,

א ח ד מהמתקשרים לפי שעור יחסי ופסקו לו סך גרשים ידוע בריוח — העםקא
נפסדת.

נפסדת.
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בדגימה.

העוותפרת.

מ ע ר ז׳.

פ ר ק טוליטוי.

על דיני העסקא.
.1413

המתעסק׳
חובותיו

•המתעסק באמן ,והקרן בידו בדין פקדון .ולענין השליטה בקרן

הריהו משמש מורשהו של בעל־הנכםים ,ואם היה ריוח — משתתף בו .י(

סמכות המתעסק.

.1414

בעסקא סתם הרי עצם קשר העםקא מיפה את כוחו של המתעסק

לכל דבר שהוא לצורך העסקא והכרוך בה.
כ י צ ד ? א( לוקח נכסים לשם מכירתם בריוח .אבל אם לקח בטעות גסה —
ל ע צ מ ו לקח ,ואין זה עולה בחשבון העםקא .ב( מוכר נכסים במזומנים או בהקפה
במחיר רב או מועט .אבל אינו נותן בארכא אלא במדד .הנהוגה בין הסוחרים,
ואין הוא רשאי לתת בארכא לזמן ארוך ,שאינו נהוג בין הסוחרים .ג( מקבל את
מחיר הנכסים שמכר ,על דרך המחאה .ד( מרשה אחרים למכור ולקנות .ה( מפקיד
את נכסי העםקא ,מטילם מלאי ,ממשכן ומקבל משכונות ,שוכרם ומשכירם .ו( הולך
למקום אחר לעשות סחורה.
ערבוב נכסי
העסקא בנכסי
המתעסק.

.1415

בעםקא סתם אין עצם הקשר מיפה כוחו של המתעסק לערב את

נכסי העםקא בנכסיו ולהשקיעם בעסקא אחרת .אבל מקום שנהגו שיוכל המתעסק
לערב את נכסי העםקא בנכסיו ,הרי הוא רשאי גם לכך.
.1416

עםקא סתם שאמר בעל־הנכםים ל מ ת ע ס ק :

״עסוק כ ח פ צ ך  /הרי

מסר לידו את עניני העסקא ,ורשאי המתעסק תמיד לערב את נכסי העסקא
בנכסיו ולהשקיעם בעםקא אחרת .אבל לענין נתינת מתנה מנכסי העםקא ומסירתם
במלואה והשתעבדות בחובות יותר מכדי חקרן ,הרי אף בכגון זה אינו רשאי לכך,
•ודברים אלה תלויים ברשותו המפורשת של בעל־הנכםים.
חלוקת הריוח
מהנכסים
המעורבים.

.1417

ה מ ת ע ס ק שערב את נכסיו בנכםי־העםקא ,חולקים את הריוה לפי

שעור הקרניות.
כלומר ,נוטל הוא את פירות קרנו ,ואת פירות קרן העםקא מחלקים ביניהם
לפי התנאי.

נכסים הלקוחים
בהקפה.
הוצאות הנסיעה•

.1418

הנכסים הלקוחים בהקפה יתר על הקרן ,מדעת בעל־הנכסים ,הרי

הם משותפים להם בשיותפות־אשראי.
.1419

מתעסק שהלך לצורך העםקא למקום אחר ,נוטל את הוצאותיו

בשעור הראוי מנכסי השותפות.
קיום התנאים.
1

.1420

בעסקא מוגבלת על המתעסק לקיים כל מה שהתנה עמו בעל־הנכםים.

 Íעיין :פ ר נ ק נ ט א ל נ .לאבל — C.A. 51/30 1 P.L.R. 639
קםאב נ .נ צ ר — C.A. 87/26 1 Rot. 16
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פ ר ק ג׳ :ע ל דיני ה ע ם ק א .
.1421

מתעסק שעבר את גדר סמכותו ,או עשה דבר בנגוד למה שהותנה ,דין מתעסק
שעבר על

נעע1ה גזלן .ובכגון זה ,שכר מ ^ א ו ־ ו מ ת נ ו ו ה ה פ ס ד  -ל ע צ מ י  .ואם אבדו נכסי העסקא׳ סמכותו.
הרי הוא נושא באחריותם.
בעל־הנגםים שהזהיר את המתעסק ל א מ ר  :״אל תלך למקום פלוני ,אי-ציות
.1422
,

,

לאזהרה.

,

.או אל תמכור סחורה בהקפה״ ,ו ה מ ר ה המתעסק את פיו ,והלך לאותו מקום,
ואבדו נכסי העםקא ,או שמכר את הסחורה בהקפה ,וירד הכסף לטמיון —
המתעסק חייב.
.1423

בעל־הנכםים שהגביל את •העםקא וקבעה• לזמן קצוב ,הרי משעבר בז ן אימת^"
ס ק א
מ

זמנה ,העםקא בטלה.
.1424

?

?:ןלה?

בעל־הנכםים שפטר את המתעסק ,צריך שיודיע את דבר פטוריו .פטורי המתעסק.

וכל מה שעשה המתעסק ע ד אשר הויךע אליו דבר פטוריו — עשוי .ולאחר שהודע
אליו פטוריו אין הוא רשאי מעתה להיות שליט במזומנים שתחת ידו .אבל אם
היו בידו נכסים אחרים שאינם מזומנים ,יכול הוא למכרם ולהמירם במזומנים.
.1425
,

המתעסק זוכה בריוח כנגד עמלו .ואין העמל נערך אלא על ידי זכות המתעסק
לריוח.

הקשר בלבד.
לפיכך ,לעולם נוטל המתעסק חלקו בריוח כפי שהותנה בשעת הקשר.
.1426

.

זכותו של בעל־הנכםים בריוח היא מכח נכסיו.

זכות בעל־

לפיכך,

בעסקא נפסדת כל הריוח שייך לו ,ואין המתעסק

נ

ח

ש

ב

א

ל

א

הנכסים לריוח.

כשבידו בלבד ,ונוטל את שכרו הראוי לו בתנאי שלא יעלה על הסכום שהסכימו
עליו בשעת הקשר ,ואם לא היה בזה ריוח ,אינו נוטל את שכרו הראוי לו.
.1427

חלק מנכסי העםקא שאבדו ,מנכים את ערכם תחילה מהריוח ,ואין הפסד נכסי

זוקפים אותם על הקרן .ואם היה ההפסד יתר על הריוח ונפחתה הקרן ,אין המתעסק

י ! ע ס ק א

'

חייב ,בין אם העסקא שלמה ובין שהיא נפסדת.
.1428

לעולם חל הנזק על בעל־הנכםים .ואם התנה עם המתעסק שישאו הנזק וההפסד

בזה שניהם בשווה ,לא ה ת נ ו כלום.
^*r^,י1

A

<

ע ל

,

מ י ?

השותפים שמתו

או שנשתטו.

.1429

בעל־הנכםים או המתעסק שמת ,או שנשתטה — בטלה העםקא.

.1430

המתעסק שמת ,ולא פקד דבר ,משעבדים את עזבונו באחריות הקרן .שעבוד עזבונו
של המתעסק.
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פוג׳כדז.

ה ט ו ר ת פ י ת  .ם־ער ח׳.

פוער טבדכי..

על אריםות־זריעה ואריםות־בטיעות
ובו שני פרקים.

פ ר ק ראט־רך.

אריסות־זריעה.
אדיסות־זריעה
)מזארעה(.

הקשר כיצד?

.1431

א ר י ס ו ת ־ ז ר י ע ה היא מין שותפות שבה הקרקע משל האחד והטורח

על השני העובד אותה ,והיבול נחלק ביניהם.
.1432

גופא של אריסות־זריעה היא הצעה וקבלה.

כ י צ ד ? בעל השדה שאמר לעמל ,כלומר ,לאריס :״מסרתי לך שדה זי
באריסות על מנת שתטול חלק קצוב מהיבול״ ,ואמר האריס:

״קבלתי״ ,או

״קבלתי את השדה״ ,או שאמר דבר המעיד על הסכמתו ,או שאמר האריס לבעל
ה ש ד ה  :״אעבוד את אדמתך באריסות״ ,והסכים הלה ,הרי זה קשר אדיסות־זדיעה.
כשרות הצדדים.

.1433

באריסות־זריעה הצריכו שיהו שני הצדדים המתקשרים בני דעת

ולאו דוקא בוגרים .לפיכך ,יוכל גם הקטן בר־הרשות להתקשר באריםות־זריעה.
קביעת מין
הזריעה.

קביעת חלק
האריס.

.1434

צריך שיקבע מין הזרע ,כלומר ,מה שהם עתידים לזרוע ,או

שישתתפו סתם על מנת שיוכל האריס לזרעה כל מה שירצה.
.1435

יש לקבוע בשעת הקשר את חלקו של האריס ביבול וצריך שיהא

חלק זה קצוב ,כגון חצי ושליש .ואם לא נקבע חלקו כלל ,או שקבעו לתת לו
דבר שלא מן היבול ,או אם קצבו כו״כ מדות פירות — אין האריסות שלמה.

שיב השדה.

.1436

צריך שתהא השדה ראויה לזריעה ותמםר ליד האריס.

העדר אחד
התנאים.

.1437

נעדר אחד התנאים האמורים — האריסות נפסדת.

חלוקת היבול.

.1438

באריסות־זריעה שלמה חולקים •המתקשרים ביבול כפי שהתנו.

אריסות־זריעה
נפסדת ,דינה.

.1439

באריםות־זריעה נפסדת שייך היבול כולו לנותךהזרע .והזורע,

הרי אם היתד! השדה שלו ,נוטל את שכר שדהו ,ואם הוא האריס ,נוטל את שכרו
הראוי לו.

בעל השדה
שמת והתבואה
באבה.

.1440

בעל השדה שמת כשהתבואה עודנה באבה ,מוסיף האריס לעבוד
T • :

י

ע ד אם ב ש ל קציר ,ואין יורשי ה מ ת יכולים לעכב עליו .ואילו אם מת האדים ,באים
יורשיו תחתיו ,ואם רצו מוסיפים הם בעבודה עד אם בשל קציר ואין בעל ח ש ד ה
יכול לעכב עליהם.
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.פרק בי :אריםרת־כטיערת.
פרק מכי.

אריםות־נטיעות.
.1441

אריסות־נטיעות

היא מין שותפות אשר בה העצים משל האחד אריסות־נטיעות
)מסאקאת(.

והטפול על השני ,וחפירות נחלקים ביניהם .י(
.1442
,

גופא של אריםות־נטיעות היא הצעה וקבלה.
•,

,

גופה של

,

אריסות־נטיעות.

.

לפיכך ,בעל העצים ש א מ ר  :״עצים אלה מסורים לך באריסות על מ ג ת
שתטול חלק קצוב מהיבול״ ,ורצה העמל ,כלומר ,האריס ,ואמר ״קבלתי״ ,הרי
זה קשר אריסות־נטיעות.
 .1443לא הצריכו שיהו המתקשרים בוגרים ,ובלבד שיהו בני דעת.

כשיות
המתקשרים.

.1444

באריםות־נטיעות,

צריך

כבאריםות־זריעה,

שיהא

חלקם

של קביעת חלקם
של המתקשרים.

המתקשרים קצוב ,כגון חצי או שליש ,ושיהו החלקים קבועים.
העצים ברשות

מי

.1445

תנאי שימסרו העצים לרשות האריס.

.1446

באריםות־נטיעות חולקים המתקשרים כפירות ביניהם כפי שהתנו .חלוקת הפירות

.1447

באריםות־נטיעות נפסדת ,הפירות כולם לבעל העצים והעמל נוטל באריסות
'

1

?

נטיעות נפסדת.

את שכרו ׳הראוי לו.
 .1448בעל העצים שמת קודם להבשלת חפירות ,מוסיף העמל לטפל בעל העצים או
יי

בעצים עד להבשלת חפירות ואין יורשי ה מ ת יכולים לעכב על ידו.
ואם מת האריס ,יורשיו באים תחתיו .רצו — מוסיפים לעבוד עבודתו ,ואין
בעל העצים יכול לעכב עליהם.
מאשר ה מ ל כ ו ת  16 :ל ח ו ד ש ר ב י ע ־ א ל ־ א ח י ־  ,ש נ ת .1290
נאמן ה ת ש ו ב ו ת

וזיר ה ש כ ל ת ה צ ב ו ר

סיד חליל

אהמד ג׳ודת
מי ש ה י ה ק א צ ׳ י ק ו ש ט א

מפתי בית מועצת הצבא

אחמד חלוצי

עיין:

ק ו ר נ י נ .שיך עלי

0

סיףן־־אל־־־דץ

חבר מועצת הבקורת השרעית

חבר מ ו ע צ ת ה מ ש פ ט י ם

אחמד חאלד

אחמד חלמי.
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האריס ,שמת.

