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שהוא היה שם עוד לפי  שיש בו מום התגלהולאחר זמן  שהקוה חפץ מחברוסי' טו) שם ( והרא"ש) ברי"ף ל:ב"מ (  הרי"ף וכתב
" אין המקח בטל כמו כדי שיראה לתגר או לקרובואצלו פרק זמן של " שההש שקהו מחזירו למוכר ולא אומרים שמחמת

 ן הואוכ כ."ע ,רב האי גאון ז"לכ"כ ו ,כל זמן שמגלה המום חוזרמקח טעות הוא ו בכלל מומין כי ,שמצאו לעין הואה
  . )חו"מ סי' רלב סע' ג(  ע"הטשווכן פסקו . (מכירה פט"ו ה"ג)רמב"ם ב

  עד שהחזירו שהה הרבה זמן  / המום מ השתמש אחר שידע ב. 
ומצא במקח מום שלא ידע בו הלוקח, מחזירו   המוכר לחבירו קרקע או עבד או בהמה או שאר מטלטליןש(שם)    הרמב"םכתב  ו

אפילו לאחר כמה שים שזה מקח טעות הוא, והוא שלא ישתמש במקח אחר שידע במום, אבל אם שתמש בו אחר שראה 
במקדש  עה:)(  כתובותב צא לו לרמב"ם דין זה ממה שאמרושי המגיד משה ', ע"כ. וכתהמום הרי זה מחל ואיו יכול להחזיר

וכן הם דיי   ,בודקו יפה וחייב בכתובתה כ"חזקה אין אדם שותה בכוס אאאת האשה ובא עליה ומצאו בה מומין דאמרין 
  סע' ג) (על במחת פתים 'וכת .(שם סע' ג)  שו"עטהוכן פסקו  כ.", ע(עו.) כתובותב אשה בדיים אלו כדאיתא מקח וממכר שוים ל

אבל במקום גזילה ממש כגון שתן זהב לעשות ציפוי  ,דדין שתמש הוא רק לעין מקח טעות (סי' תעט) ר"ם בר ברוךההמע"פ 
  שמחל רק בצירוף שעברו כמה זמים ולא ערער, ע"כ. ראייה דאי גבו ותן כסף בזה אין השימוש גרו
דכל שלא שתמש במקח אחר שידע המום אפילו שהא כמה ימים  ה"לראה מהרמב"ם  לכאורהד (אואה סי' ד) "א המחכתב ו

סי'  ( הרדב"זאבל מדברי הגאון הביאו  ,ה"ז מחזירו ולא אמרין כיון דידע ושתק ה"ז תרצה דחזקה אין אדם מפייס במומין

  . (שם) הרע"אלא החזירו לבעלים ה"ז מחל, ע"כ. וציין לדבריו ו הראה דאם אחר שידע הלוקח המום שה )קלו
  בחנותו המוכרשתמש מחמת שלא היה הג. 

אם הוא שתות הרי הוא קה   ,דבאואה כששתמש בו ולא החזירו מחמת שלא היה המאה בביתו(סס"ק א)  התיבותכתב 
שמחל דהא שלו הוא, רק כשהיה יכול להחזירו ולא החזירו אמרין דמחל. אפילו שתמש בו איה ראיה וואה, ומחזיר א

 וביותר משתות ראה דדמי למום, לכן אפילו לא היה יכול להחזיר, אם שתמש בו אחר בכדי שיראה אמרין דודאי מחל, ע"כ.
, שכתב כן בהדיא  )ד"ה יתר על שתות  :ב"מ (  בשיטה מקובצתהובא    הריטב"אדעתו בזה לדעת    ןוכתב דכיו  א)(ס"ק    הפת"שוהביאו  

כתב דבראה המום ושתמש מיירי אפילו אם לא היה יכול להודיע להמוכר   (על סע' ג) החכמת שלמהוכן  במכוון ממש, ע"כ.
  כאן ולא היה אפשר להחזירו מ"מ אם שתמש בו מחל.איו ש
ראה דאם לא היה יכול להחזירו, והוא דבר שעושה ואוכל ושתמש בו כדי שיעשה ויאכל, יכול שמ"מ ) שם( התיבות 'כתו

בסימן רס"ז סעיף כ"ב שאם הוא דבר שעושה   לחזור בו אפילו אחר כמה ימים, דהי דתבטל המקח, מ"מ דמי לשומר אבידה
מכר ש סוסאודות  'שכת )ספר קין סי' ז( מיימוי בתשובותן מוכח כשוכתב   ,(ס"ק א) הפת"שואוכל שיעשה ויאכל, ע"כ. והביאו 

כב עליו משעה שודע לעין כחש הסוס ראה דיש לשמעון לשלם לראובן כל מה שכחש מחמת מלאכה שרדמומין  בו מצאוש
, הא קיי"ל שאם שתמש הלוקח במקחו אחר שראה המום )רי"ף סוף אות א: בב"מ ל( "גבשלט לו המום כו', עכ"ל. והקשה עליו

  .(אות ד)הערוה"ש וכן פסק  , ע"כ.(ססי' י) גליא מסכתבה"ל לק"מ, וכ"כ  תיבותהמחל ואיו יכול להחזיר, ע"ש. ולדברי 
  למוכר שיש בו מום ואח"כ נשתמש הודיע ד. 
דאם הודיעו למוכר ואח"כ שתמש בו לא אמרין דמחל. והביאו   (שט"מ ב"מ :)  הריטב"אבשם  (אואה סי' ה)    אפרים  המחה כתב  ו

לא   אמאיריטב"א דהפקפק בדברי  (מכירה פט"ו ה"ג ד"ה עוד צריך)  קרית מלך רב  וה  הביאו.(ס"ק א)    הפת"ש. וכן  (שם)  א"הרעלהלכה  
  .ימא דמחל על אואתו אלא שאח"כ חזר בו ומאי שא מדלא הודיעו דכל שראה המום ושתמש אמרין דמחל

דלא מחל על  הריטב"אוהודיעו ואח"כ שתמש בו, בזה כתב  הואתושכתב דדוקא בהכיר  (סי' י ד"ה אולם) בגליא מסכתועי' 
תוספת הדמים, ואין ראיה משימוש המקח על מחילות תביעות  הואתו, משום דגוף המקח ישר בעייו ועיקר טעתו הוא על

ש במקח לא חשיב מר לו המותר, וא"כ כשמשתידמים שיש לו, דמימר אמר כיון דשיהן רוצים לקיים הקיה, מסתמא יחז
משתמש שלא ברשות דלקרי גזלן משום שבדעתו שיתקיים המקח משא"כ גבי טעת מומים שטעתו על עיקר הקיה שאין 

ו שיתקיים כלל, א"כ אין ללוקח רשות להשתמש כלל בקיה זו, וא"כ אם הלוקח משתמש בו, מוכח דהתפייס על המום רצו 
(סי' רלב   הפת"ששיש בו ואיו מקפיד, דאל"כ למה שתמש בדבר שאיו שלו ואחזוקי לאישי בגזלותא לא מחזיקין. והביאו 

"ל דמדמי להו אהדדי ואיו מחלק בכך. ולזאת בדון השאלה ה"ל שהיה עלם ממו דברי מחה אפרים הד וכתב עליו  ס"ק א)  
המעשה שהקוה לא שילם עדיין דמי המכירה, בודאי הכון עם הרב הגדול ה"ל דאין להוציא מהקוה ה"ל, אולם אם כבר 

  הם, ע"כ.שילם להמוכר ובא עתה להוציא מהמוכר צ"ע, כי לכאורה דברי הרב גליא מסכת ה"ל דברים של טעם 
  בחלק מהקניה  השתמש ה. 

כת' דלא בעין  (על סע' ג)והחכמת שלמה  .(שם) הרע"אמכר מקצתו הוי כמו שתמש בו. והביאו שאם (הגה"ט)  הכה"גכתב 
ומכר מהם מקצת ואח"כ טוען בהמותר דהוי בו מום והיה יכול מקח א' רק כל שקה  ,שתמש בזה הדבר גופו שהמום בו

כולם ושתמש במקח דמחל כיון דקהו ביחד תיכף היה לו להבחין אולי מקצתם לא טובים, וכיון דלא הבחין    ,להבחיו לאלתר
הזה מחל, דהרי עיקר ראיות שלו הוי מהמל"מ והתוס' וא"כ אין לו רק אם לא שתמש במקח הזה כלל, אבל אם שתמש 

  לה הוא, ע"כ.כל המקח ולא הבחין מחל והבו דלא לוסיף עבל כיון דהיה יכול להבחין "במקח הזה י
שכתב דמי שקה כמה חתיכות בגד במקח אחד ומצא מום באיזה מהם, הרשות ביד המוכר   (ח"ג ססי' קסט) יעקב בשבותועי' 

וכתב דמ"מ  (חו"מ סי' סב) בבית שלמהקט וכן . (ס"ק ב) ש"בפתלומר החזר לי כולם כיון שבמקח אחד קה כולם, ע"כ. והובא 
המקח היה על כל סאה אמרין שכל סאה   תקצבשאם  (פו)  בב"ב    בוארמ  ם,מדה ומדה בפ"ע כדרך העולכל  קצב הדמים על  אם  

כי גם המוכר לא ידע דג"כ קה קשורים ביחד דלא היה דרכם   הייו טעמאד )שם( שי ערךה וכן קטוהיא מכירה בפ"ע, ע"כ. 
לפתוח, ואם היה פיסוק דמים על כל א' בפ"ע אזי אף דלא ידעו שיהם מ"מ אין המקח בטל רק בזה שיש בו המום וכדין  

הוזיל בשאר הסחורה משום שכללן בסך א' טעתו   ועיי"ש שאם ידע המוכר המום וטען דלפיכך(שתמש באותו שאין בו המום.  
דלא  (על ססע' ג) מחת פתיםהוכן פסק , ע"כ. )כן הוא ויש לחשוב סחורה שמחזיר במומו רק כשויוהדיין שטעה לפי ראות 

   כתב להיפוך ודבריו צ"ע.שמהרי"א הלוי כ
פגום, שהוא  הבחין  אפילו שרה והשתמש בחלק שקיבל,  וקבל הקוה עדיין כל הסחא  "מ אם למש  שכתב)  שם(  בבית שלמהעי'  ו

, בטעה שחשב שבשאר הוא פגוםואעפ"כ המשיך להשתמש בו, מ"מ יכול הוא אח"כ להתחרט כשקיבל את השאר וראה שאף  
  . (אואה פי"ג הגה ט) הפתח"שהסחורה לא יהיה פגם, ע"כ. והביאו 

לא יעה אמן אחר העובר לפי התיבה (ברכות לד.) תן 
הכהים מפי הטירוף, ואם אין שם כהן אלא הוא לא 

את כפיו, ואם הבטחתו שהוא ושא את כפיו   ישא
  וחוזר לתפלתו רשאי.

שמא לא יוכל לחזור   -לא ישא את כפיו  ופרש"י
לתפלתו לדעת לכוין להתחיל בשים שלום שדעתו 

כלומר אם  -מטורפת מאימת הציבור. ואם הבטחתו 
  בטוח הוא שאין דעתו מטורפת מאימת הציבור.

אבל    -מהל' תפלה וברכת כהים אות ו')    (פט"ו  "מההגהוכתבו  
ש"צ את  אם היה שם כהן אחר שישא כפיו לא ישא 

כפיו ואפי' אם הבטחתו שהוא ושא את כפיו וחוזר  
ושליח ציבור העולה   וכו'. לתפלתו. וכ"כ מורי רביו 

והובאו  צריך לעקור את רגליו פורתא בעבודה. עכ"ל. 
ב"י דהא דצריך  וביאר ה  .(סי' קכ"ח) בטור ובב"ידבריו 

לעקור רגליו בעבודה, הוא משום הא דאמרין בסוטה  
כל כהן שאיו עוקר רגליו בעבודה כדי לעלות (לח:) 

  לדוכן שוב איו עולה.
 . כהן, אם יש שם "צאם ש -(סי' קכ"ח ס"כ)  בשו"עוכ"כ 

כהים אחרים לא ישא את כפיו, ואפילו אין שם כהן 
יו אא"כ מובטח לו שיחזור  אלא הוא לא ישא את כפ

לתפלתו בלא טירוף דעת, שאם מובטח בכך כיון שאין  
שם כהן אלא הוא ישא את כפיו כדי שלא תתבטל 
שיאת כפים. וכיצד יעשה, יעקור רגליו מעט בעבודה 

  וכו'. 
יצא לחלוק על דברי המחבר, דהיכא  (שם)ובפר"ח 

כפיו אף   שמובטח שהוא חוזר לתפלתו אמאי לא ישא
היכא דיש שם כהים אחרים, ולמה ייס עצמו  
מלקיים שלש עשה, ולחדש חששות רחוקות שמא 
יטרף והוא מובטח בו שחוזר לתפלתו באמת זה 

ומש"ה קט לדיא דהיכא דהוא מובטח בו תמוה. 
שיחזור לתפלתו רשאי לישא כפיו אף היכא דיש שם 

  כהים אחרים, ושכן דעת הטור. 
ולדידן שמתפללין מתוך  -כתב א) (ס"ק ל" מג"אוב

הסידור מובטח שיחזור לתפלתו. ומ"מ כשיש כהים 
ומהגו עכשיו   כתב  ובב"ח . אחרים לא יעקור רגליו

כשש"צ כהן ויש כהים אחרים, עומד ישראל שהיה  
ו כו' עד בשלום, וחוזר והימכוון לתפלתו ומתחיל אל
"ל. משמע מדבריהם כשיש  הש"ץ ואומר קדיש עכ

כהים אחרים לא ישא את כפיו, וכמו שכתב מהר"מ 
אף כי היה  כתב  )קמ"ח 'סי( מהרי"לוב . (תשב"ץ סימן קצז)

מקרין מתוך הכתב ולא טעי  דהאידאלחלק קצת  'ר
כולי האי, אפילו הכי מי יבוא אחרי המלך מהר"ם 
עכ"ל. ועכשיו הגו לישא כפיו אפילו יש שם כהן אחר, 

חהא.  ל"ולא ידעתי משסומכין על  'כת "צ וב
לא  שמתפללין מתוך הסידור, ותימא דכל הגאוים 

שאין מהג  דבמקום "ללכן  .רצו לסמוך על זה וכו'
לא ישא כפיו אם יש כהים אחרים וכדעת כל 

  הגאוים.
דכוות המג"א דהיכא דאיכא כהים   ראהובפשטות 

אחרים שישאו כפים לא סמכין על הא דיש לפיו 
סידור, ואף בכה"ג חיישין מפי הטירוף, ולא התירו 

וכן ראה דהבין הפר"ח בדעת לו לישא כפיו. 
  האוסרים.

  "כ כוותו דשאי שפירש  (שם) ה"שבמחצאולם 
מתקיעה דצריך לעקור רגליו, וע"כ לא הותר אי איכא 
כהים אחרים אע"פ שמובטח לו שיחזור לתפלתו, 

  "כ שוב אין למהג על מה לסמוך.עו
  - שכתב (הזכר במג"א)  ם חמודותחבלוכן מבואר 

איו מתפלל אלא מתוך  צשעכשיו בזמיו שהש"
תקה מעלייתא היא ומובטח שעי"ז  ,תפלה סידור

אלא דמתי' לא קתי  ,יחזור לתפלתו בכוון דעת
וסומכים על זה  צוראיתי לכהים שהם ש" ,תקתא



  

 

 65שלוחה  1-3-3יש להקיש  *6761טל':  - בקול הלשוןמבעמח"ס שמעתא עמיקתא שליט"א  הלכה שיעוריל להאזיןניתן 

 . גליון שמעתא עמיקתא 3. חניכי ישיבות רמות ב' 2. קופות נוספות 1יש להקיש:  -ניתן לתרום דרך "נדרים פלוס" 
  

 052-767-0503שאלות והערות ניתן להתקשר לפל' ל - להצלחת התורם ומשפחתו בעילום שםם הגליון נתר
 Amikta571@gmail.com  להפצת הגליון במקום מגוריכם או לימודכם נא לשלוח בקשה לדוא"ל: - עמיקתא שמעתא ©

  ידע הדין שאם משתמש חשיב מחל  לאו.   
בעיקר דין זה דאם השתמש, אם הקוה הוא מההמוים ועמי הארץ שאים  להסתפק טובא יצא )ל"ב סי' יז( רחות משפטאוה

יודעים כלל מדין דאם השתמש בו, ואיו יודע כלל מעיקר דבר זה דאסור להשתמש בו מאחר דרוצה להחזירו, אך מורה היתר  
צווח ככרוכיא שודאי  לפשיה דכל זמן שחבירו לא החזיר המעות מותר לו להשתמש בו, אבל מ"מ איו מוחל בשום אופן, ו

ש אם ראה המום בדרך, כגון אם קה סוס וסע עליו בדרך ובאמצע הדרך מצא בו מום, וסע על הסוס כ"ומ ,רוצה לחזור
בדין תורה, אך עכ"פ הלא זה השתמש בו אחר שראה המום, האם אמר בכזה דודאי מחל,  "זבחזרה לעירו ובדעתו לעמוד ע
  . כ", עאך מגודל הכרח משתמש בו, הילך ברגליו ויוליך בידיו העגלה עם המשא שעליו, וצע"ג והלא או רואין דודאי לא מחל

ולע"ד לכאורה פשוט בדין הראשון שהשתמש מחסרון ידיעה איו יכול לחזור, דלא תו חז"ל דבריהם (ס"ק א)  הפת"שוכתב 
ג דהלוקח לא "ההו עובדי דכיפי וורשכי, אעד שכתב )בלוקחד"ה אבל  . ב"מ א(לשיעורין. וכיוצא בזה מצאתי בשיטה מקובצת 

מחל על אואתו כיון דמבעל הבית לקח לא פלוג רבן, דאל"כ יש חילוק בין לוקח עם הארץ או תלמיד חכם, אלא חכמים השוו 
  מדותיהם כו', עכ"ל. [ומיהו אפשר לחלק קצת, דשאי התם שהוא דין של החכמים חכמי הש"ס], ע"כ.

פ שעדיין לא הודיע להמוכר אין זה מחילה כיון שלא שתמש בו ואם "כתב דאם לא שתמש בהמקח אע (אות ד) שוהערוה"
הודיע להמוכר שרצוו לחזור בהמקח ובין כך משתמש בו אם היה הלוקח ת"ח שיודע הדין ששימוש הוי מחילה איו מועיל  

אין שימושו מחילה כיון שהודיעו אבל כשלא הודיעו   ואם היה מההמוים ,הודעתו דמי הכריחו להשתמש בו ובודאי מחל
  מש בו ראיה ברורה שמחל דאף אם לא ידע הדין מ"מ היה לו להודיעו להמוכר, ע"כ.תשהו

          אונס  מתחהשתמש מז. 
שכתב להסתפק אם ראה המום בדרך, כגון אם קה סוס וסע עליו בדרך ובאמצע הדרך מצא   )שם( בספר ארחות משפטעיין 

בו מום, וסע על הסוס בחזרה לעירו ובדעתו לעמוד על זה בדין תורה, אך עכ"פ הלא זה השתמש בו אחר שראה המום, האם 
הילך ברגליו ויוליך בידיו העגלה עם  אמר בכזה דודאי מחל, והלא או רואין דודאי לא מחל אך מגודל הכרח משתמש בו,

דהה מה דקט הציור על סוס הוא שלא בדקדוק, דגבי סוס  (ס"ק א)  הפת"שהמשא שעליו, וצע"ג בכל זה, עכ"ל. וכתב עליו 
ע"פ הרוב לא שייך כלל דין זה דהשתמש בו מחל דהא הוא דבר שעושה ואוכל וכמ"ש לעיל, וה"ל לומר הציור על עגלה וכיוצא.  

עיקר הדבר בהשתמש מכח אוס, לכאורה פשוט דודאי יכול לחזור, כמו באואה יותר משיעור כדי שיראה כו' כמ"ש אך ב
כתב ששימוש שמצד ההכרח כגון שהיה בדרך    (אות ד)  והערוה"ש  בסימן רכ"ז סעיף ז' ואם יברר שהיה לו אוס כו', וצ"ע, ע"כ.

  וכיוצא בזה ודאי דאין זה ראיה על מחילתו, ע"כ.
  שלום על השימוש אחר שהודיע על המוםת. ח

ומ"מ חייב לשלם למוכר   דאם הודיעו למוכר ואח"כ שתמש בו לא אמרין דמחל  )שם(  הריטב"אבשם    סי' ה)  שם("א  המחכתב  
כתב שראה  )  (מכירה פט"ו ה"ג ד"ה עודבקרית מלך רב  ו  .(שם)  הרע"אמה ששתמש או מה שהפסיד בתשמישו, ע"כ. והביאו להלכה  

אבל אם שתמש קודם שידע במום איו חייב  ,מהריטב"א דדוקא כששתמש אחר שהודיעו חייב לשלם למוכר מה ששתמש
קרקע לחברו ואכל פירות ולאחר זמן ראה לו    המוכרד  ) ח"פט"ז ה  שם(  הרמב"םאורה קשה ע"ז ממ"ש  ולכ  ,לשלם מה ששתמש

  .יי"שבה מום אם רצה להחזיר קרקע לבעלים מחזיר כל הפירות שאכל ואם היה חצר ודר בו צריך להעלות לו שכר ע
  מום שאינו בגוף המקח וניתן לתיקון /  שאין בו ביטול מקח  השתמש בדברט. 
ראובן שמכר לשמעון בתים ש תשובה לראב"ן מגא"ששהביאו בשם  (כתובות סי' רצב) מרדכיוב )כלל צו סי' ו( הרא"ש בשו"ת עי' 

בבתים וקלקלו קצת מקומות ועשו הכתלים ועקרו דלתות הבית  כו"םקודם גמר המקח כסו עשיש לו בעיר אחרת, ו
, וראובן טוען שכיון שהוא מום עובר יכה לו מן הדמים כדי שיחזיר הבית לקדמותו  מהמכר  והחלוות, ורוצה שמעון לחזור בו
שיש לאחר דרך עליו או  וכן מום שאיו בגוף הבית, כגון ,שהרי בית מכר לו ועדיין קרא בית ,ויקיים המקח, הדין עם ראובן

  בערוה"ש ביארו .(סע' ה) והרמ"א השו"ע ,(סי' רלב) הטור פסקון וכ, ע"כ. עוברת שם, מסלק המים והמקח קיים אמת המים
בטוב  בדבר שאיו בגוף הבית אין יכול הקוה לומר למה איתי כי המוכר יכול לומר כן היתה כוותי לתקן לך הכלש (שם)

   ואין זה אואה כיון שאיו בגוף הבית, ע"כ.
לקדמותו בהדמים שיכה לו, ולא יהיה חשב כפים חדשות   דכל שיכול לתקן המום שיחזיר הבית(חי' ס"ק ז)  התיבות  וכתב

ות באו  אבל בכותל שלם ומצא רעוע, כשיתקן אותה ויבה פים חדש  ,שיהיה חשב כדבר שלא בא לעולם, מכה לו מן הדמים
  .(סוף אות י) בערוה"ש"כ בא לעולם לכך המקח בטל, ע"כ. וכלכאן, והוי כדבר שלא 

  כתבעל סע' ה) שם ( פתים מחתה אולםול גדול יכול לבטל המקח בכל גווא. שמבואר שאם הוא קלק (אות ה) פרישהב ועי'
משמע דכל שאיו צריך לסתום הכותל באופן שיהיו פים  ) שם( רמ"אב ו  )אות א(  בדרכ"מהובא  (כתובות סי' רצב) שמהגהות מרדכי

אבל באופן דחשיב פים חדשות דהייו דלא היה ראוי מתחילה  ,חדשות אף אם תקלקל הרבה לא יוכל לבטל המקח
  ע"כ. לתשמישו, אף אם חזר ותיקו אח"כ יש משום בטול מקח,

ערך שי  בו .)סוף אות י שם( ערוה"שמה וכן משמע .בכלל מקח טעותאיו  ובידו וקל לתקדבר ש דדוקאה"ל  פרישהמה וראה
אין התיקון  כתב דאף כש(ס"ק ג)    טפשער משה  אבל  .(כמו תיקון הדרך) ודאי איו מקח טעות  שכיחשתיקון    מבואר שעכ"פ)  שם(

אולי לא ש  אע"פ  מום בגוף הביתאיו בכלל מקח טעות כי איו  כגון שיש לאחר דרך עליו    שהרי כתב הרמ"א שם  ,הדין כן  בידו
  ועי' עוד בזה בגליון שפ"א. יתרצה האחר למכור הדרך, ע"כ.

כי יש כאלו שבאמת אין   ,איו חוזר. אלא שראה לחלק בין סוגי החפצים  יתן לתיקון"ה לעין מטלטלים שאם  הולפי"ז י"ל ד
שבאופן שצריכים   מכשירים אלקטרוים וכדו', אבל  וכגון תיקון קל באופים וכדו'קון כמום  יתהעולם רואה את הדבר היתן ל

  .והכל לפי העין ,ראה דאין הדין כןכמום  להחשיבםמהג העולם תיקון 
דפשיטא ליה  'ור ,שדן בקוה שעון ומצא שאיו הולך טוב (ח"ד סי' קא) ין תורההקש שכת'(אואה פי"ג הגה ו)  בפתח"ששו"ר 

יש לדון בזה שדרך העולם כשקוים חפץ חדש מקפידים על חפץ מקולקל אע"פ שתיקוהו, והרי  ודהו"ל מום שאפשר לתקו. 
שכל קלקול בגוף החפץ (מכירה פי"ז)    האור שמחכפי הבת    (סי' א)  הר"י מיגאשוכ"ש לדעת    ,המדיהזה מום שהסכימו עליו בי  

  דברי הר"י מיגאש.  מה עלתג)    (ס"ק  שער משפטוש  האו"ש  שדחה דברי  בפתח"שעיי"ש  ו .  אע"פ שאפשר לתקו הוי מקח טעות
  מנהג המדינה. י

שהסכימו עליו בי המדיה שהוא מום שמחזיר בו מקח זה מחזירין, וכל שהסכימו  כלד (מכירה פט"ו ה"ה)  הרמב"םכתב והה 
הרי זה איו מחזיר בו אלא אם פירש, שכל הושא וותן סתם על מהג המדיה הוא סומך, ע"כ. וכן פסקו  ,עליו שאיו מום

טבחה ומצאת טריפה שהוי מקח טעות הקוה בהמה ושכתב לעין ס"ק ו) שם ( בפת"שע' ו .)וסע' יט (סי' רלב סע' ו  הטשו"ע
בשאר דברים שדרך למוכרן סתומים  "ה כמדומה דעכשיו לא הגו כן, וא"כ מהג מבטל הלכה, ויש לחקור אחר המהג. והש

   בכל מקום לחקור אחר המהג, ע"כ. אתרוגים וכיוצא בזה, יש לב"ד  ומצא בהם מומים כגון וחתומים כמות שהן
ולפי"ז במדיות שיש חוק שיש זכות לקוה להחזיר המוצר מאיזה טעם שיהיה עד פרק זמן מסוים, אם מחמת החוק הפך 

  ליון שמ"ט.גב יקתאשמעתא עמועי' עוד בלמהג המדיה הדין הוא כ"ל. 

  
כיון   ומריםכמה ימים ה"ז מחזירו ולא א האפילו שהו ומצא שהיה בו מום יכול להחזירו למוכר חפץהקוה א'  העולה לדיא

המום הרי זה מחל ואיו אם שתמש בו אחר שראה ב'  .פייס במומיןתאין אדם משחזקה כי יש תרצה  רי זהידע ושתק הש
אם לא ג'  .  חזירוהויכול ל  ראיה על מחילתו  ומצד ההכרח כגון שהיה בדרך וכיוצא בזה איהוא  שימוש שו. ומ"מ  יכול להחזיר 

כול לחזור בו אפילו היה יכול להחזירו, כגון שלא היה המוכר בביתו, והוא דבר שעושה ואוכל ושתמש בו כדי שיעשה ויאכל, י
ומ"מ אם רואים לפי העין שמסתמא מחל יש  מחל.שא אמרין אם הודיע למוכר ואח"כ שתמש בו ל ד'. יםאחר כמה ימ

הם, הרשות ביד המוכר לומר החזר לי  במקח אחד ומצא מום באיזה מ  פציםקה כמה ח  ה'.  החזירמקום לומר שאיו יכול ל
"ע אזי אף דלא ידעו שיהם מ"מ אין המקח בטל רק ואם היה פיסוק דמים על כל א' בפ. ולםכולם כיון שבמקח אחד קה כ 

ון אין המכר בכלל מקח דירה והתגלה דבר הצריך התיקאם קה ו' . בזה שיש בו המום וכדין שתמש באותו שאין בו המום
יתן שחפץ ז'    .כפים חדשות הוא בכלל מקח טעות הואגדול  על חשבוו ואם התיקון הוא תיקון    קותטעות אלא על המוכר ל

וכגון תיקון קל באופים וכדו'   מקח טעות  בחשלא  ו   וכר לתקומה  יכול  ממש  וראה כמו חדש  החפץ שלםבאופן שבקל    לתקו
במוצרי חשמל הדבר מעורר חשש שהמותר איו תקין כגון  תיקון כבר מלכתחלה  שאם הם דורשים    חפצים  ם ישאלא שלפעמי

 . הגהמהעין ום והכל לפי ב דברים אלו כמושיכי דרכם אשים להח מקח טעותוכדו' ראה שהוא בכלל 
  

יי לפי יבעולא ישרו  ,אפי' כשיש כהים אחרים
שצריכים עקירת רגלים ומי התיר להם זה כשיש 

אחרים   אבל ודאי כשאין כהים ,כהים אחרים
דיש להם  ,כו'ושהותר להם עקירת רגלים אם מובטח 

    לסמוך על שמתפללים מתוך הסידור כך "ל.
קט הי ב' טעמים וכתב לפרש (ס"ק ע"ב)    מש"בהואף  

שמא לא יוכל   -אם יש שם כהים אחרים לא ישא כפיו  
לכון לחזור לשים שלום שדעתו מטורפת מאימת 

צמו שלא תטרף דעתו אם בטוח הוא בע  'הציבור. ואפי
לא רצו חכמים להקל בזה לעקור ממקומו ולעלות   כ"ג

לדוכן היכי שיש כהים אחרים בבית הכסת ולא 
  תתבטל השיאת כפים.

ולדידן שמתפללין מתוך הסידור הוי  -'ובס"ק ע"ו כת
כמובטח לו שיחזור לתפלתו. ומ"מ כשיש כהים 
ין  אחרים לא יעקור רגליו דהא אף במובטח לא שר

מג"א   -(ס"ק ס"ד)    בשה"צ   'וכת  אלא בדליכא כהן אחר.
ורוב הפוסקים, ודעת הפר"ח להקל בזה כשמובטח אף 
בשיש כהים אחרים, ודלא כשו"ע, ובמקום שהגו  
 כוותיה אפשר שיש למחות בידם, וכן משמע ממג"א.

   עכ"ל.
בירושלים עיר   דהמהג  (סי' קכ"ח ס"ק קי"ז)   כה"חה  כתבו

הקודש כשיש כהים אחרים אין הש"ץ כהן ושא 
פ"ב   -"ל צטוקאציסקי ז "מ(לגרי  בארץ ישראלכפיו. אולם 

כתב דהמהג בירושלים שגם אם אין כהים ס"ב) 
   .אחרים הש"צ כהן ושא כפיו

ולמעשה המהג אצל בי ספרד דהיכא שיש כהים 
אולם אצל רבים מבי   .חרים אין הש"צ ושא כפיוא

אשכז המהג דאף כשיש כהים אחרים עולה הש"צ 
  לשיאת כפים.

המהג אצל בי אשכז  טעם שתפשט הואפשר ד
, הוא אף כשיש כהים אחרים שהש"צ ושא כפיו

עומד ליד ארון הקודש ואין   משום דבזמיו הש"צ
 צ"ל  לפי"זצריך הוא לעקור ממקומו לישא כפיו. מיהו  

א"צ לעקור רגליו מעט דכיון שושא כפיו במקומו 
הא  שושא כפיו במקומו, דאל"כ מה הועיל בעבודה

אפשר דאף אם צריך  ו.  בעובדה  מ"מ צריך לעקור רגליו
לעקור רגליו בעבודה מ"מ לא חשיב עקירה כ"כ 

לדוכן, וע"כ הגו לישא כפיהם אפי' יש שם כעליה 
  אחרים.
דקט דהיכא שאין שם (ח"א סי' רל"ז)  רדב"זבויעויין 

כהן אלא הוא, יותר כון שישא כפיו במקומו ויחזרו 
משמעות כל העם לפיו, דאין עליה לדוכן מעכבת. ו

שושא כפיו במקומו א"צ עקירת  דהיכא דבריו שם 
היכא  ד ח"ב סי' ט"ז)( לב חייםב כן קטו רגלים בעבודה.

דאין שם כהים אחרים וושא הש"צ כפיו, ישא כפיו 
, ושכן ראה לשלוחי ציבור שהיו כהים  במקומו בתיבה

וגם לא טלו ידיהם   גדולים בתורה שלא עקרו רגליהם
סי' קכ"ח   -לגר"ח סופר זצ"ל ( כה"חה. אולם בתוך התפלה

ושא כפיו ה ש"צכתב לחלוק על דבריו דאף   ס"ק ק"כ)
במקומו צריך לעקור פורתא בעבודה כדי שיהא 

שבט  ב וכ"כ הזמה לשיאות כפים בתוך העבודה.
  לעקור קצת. דחייב (ח"ח סי' כ"ג אות ב') הלוי

    
  
  
  

  )ט(מעלת וקדושת השבת 
 - ג' זמים בשבת כגד ג' דרגות בקשר ישואין 

"דהה עבודת ה' הוא על דרך קשר הישואין, שיש 
בזה ג' דרגות: קידושין, חופה ויחוד. וכמו כן הוא 

  הקשר שבין יהודי לאביו שבשמים.
תחילת העבדות היא על דרך קידושין, שמיוחדת  
ומזומת לו, דהייו שיהודי מזמין את עצמו לעבודתו 

רב יותר אליו ית' הוא בבחית   אח"כ כשמת .ית'
חופה, בחי' הבאה לביתו, וכבוד ה' חופף עליו כל היום  

  בחי' פורש טליתו עליה.
אח"כ כשכס לפימיות העבודה, זוכה לבחי' יחוד, 

  שמתדבק אליו ית' בכל פש רוח ושמה שלו.
וכגד ג' דרגות אלו הם ג' העיתים דשבת קדש. ליל 

קידושין שמתייחדת ומזמת עצמה ש"ק הוא בחי' 
אליו ית'. שחרית של שבת הוא בחי' חופה והבאה 
לביתו שאור מקיף מאורו ית' חופף עליו אז, ובעלות 
המחה ושלש סעודות הוא בחי' יחוד ודביקות  

  (תיבות שלום עמ' לח, בשם בעל האגלי טל זצ"ל)  עליאית".
  
  
  
  

 נערך ע"י מחבר סדרת "עבודת המועדים" 

0107-631דפים צבעוים   


