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˙ÂÙ˙Â˘ ˙¯ÈˆÈ
 וע "כ קנין סודר אינו, אם נשתתפו.בו
.מקנה מעות מפני שאין ממון נקנה בחליפין
 מעשה הקנין צריך להיות ע "י שני.ב
השותפים ולשם יצירת השותפות וע"כ
."mdipy qikd z` ediabie" :כותב הרמב "ם
d`xpe" :[מעיר על כך הטור ]חו"מ סי' קע"ו
ly eizern jyn cg` lk m` oicd `edc
yexit" : מסבירו הפרישה."ipdnc exiag
myl ea zekfl exiag zern jyn cg` lky
`l ok `l m`c ,eivga zekfl epiidc zetzey
oitilg `l` ded `lc dkiyn i`d ipdn
, היינו."zetzey ied `le dfa df oitilgny
אין צורך לקניה לשם השותפות בפעולה
 וכן,ÌÈÙ˙Â˘‰ È ˘ Ï˘ ˙È ÓÊ-Â· משותפת
˙ÂÚÓ· אין צורך שכ "א יעשה פעולת קנין
 וכן,‰Ê ¯Á‡ ‰Ê·  אלא ניתן לקנות,ÂÏ˘
 ע"מ לזכותÂ¯È·Á ÔÂÓÓ ˙‡ ÍÂ˘ÓÈ שכ "א
 וכן כתב הכסף.בחציו לשם השותפות
e`lc il d`xp" :[משנה ]על הרמב"ם שם
lk m` oicd `edc cg` qik xn`w `wec
miiwzpe da dkfy exiag qik diabd cg`
."zetzeyd
 לפי דעתו אם,על הבנה זו חולק הב "ח
כ "א ימשוך ממון חבירו נראה הדבר כמתנה
envr zern dfl dpwn dfe dfl dpwn dfy"
,exiag ly `l` ely opi`e ezeyxn e`vi
cg` lk dpwn epi` i`n` k"l`c rcze
?" עולה שפעולתrwxw ab` exiagl eizern
,˙ÂÚÓ‰ ÏÎ· הקנין המועילה צריכה להיות
 וע "כ לפי הב"ח.ולא בחלק חבירו בלבד
 ממשיך.קנין 'אגב' אינו יכול ליצור שותפות
xehird azk df mrhnc d`xpe" :הב "ח
dlhda s`c daeyza s"ixdl dil `xiaqc

‰Ï‡˘

שני אנשים החליטו לפתוח חנות למוצרי
 אחד יתעסק בניהול ובצדדים,חשמל
 לשם כך.הכלכליים והשני במכירות בחנות
הם פתחו חשבון משותף ע "ש העסק וכ "א
 לאחר מכן שכרו.הכניס בו סכום כסף
.חנות והתחילו להפעיל את השותפות
האם נוצרה שותפות? אם אחד רוצה
לפרוש האם הוא רשאי? מאיזה רגע הוא
?אינו יכול לפרוש
‰·Â˘˙

 כתב הרמב "ם על דרך יצירת השותפות.א
evxiyk" :[]הל' שלוחין ושותפין פ"ד ה"א
odn cg` lk dpwi dna szzydl oitzeyd
etzzyp zerna m` .ea szzydl exiag oenn
elihie eizern df `iaie eizern df `iai
.mdipy qikd z` ediabie cg` qikl oze`
epwy t"r` micr ecirde xhy eazk m` la`
etzzyie d`n dfe d`n df `iaiy mdipy cin
oi`y oitzey eyrp `l oiicre ,epw `l oda
etzzyp m` jkitl .oitilga dpwp rahnd
df `iaiy mcin epwy oeik oilhlhn x`ya
etzzyp ixde yac ly eck dfe oii ly eziag
eaxir m` oke .oda oitzey eyrpe oda
df gipde zetzeya mewn exkyy e` odizexit
el` ixd oda etzzypy eck dfe eziag
.oitzey
gweld dpewy mikxcd lka xac ly ellk
dfn df oitzeyd oipew onvr mikxcd oze`a
."ea szzydl odipia lhend oennd
 שותפות נוצרת רק ע "י:פירוש לדבריו
 ודוקא קנין המועיל למה שנשתתפו,קנין
cvx
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`ly lkc zernd eaxrzpy opira qikl
ediabd m` s` elya cner cg` lk eaxrzp
jeyni m`y k"ykn k"`e qikd z` mdipy
lka dkef epi`y exiag ly eizern `"k
 ."zerndאולם אף הב "ח בסיום דבריו
מודה שאין צריכים להגביה כאחד אלא
ניתן להגביה בזה אחר זה.
ג .הרמב"ם הזכיר בתוך דבריו שעירבו
מעותיהם בכיס אחד ,ומוסיףm` oke" :
zetzeya mewn exkyy e` odizexit eaxir
ixd oda etzzypy eck dfe eziag df gipde
` ."oitzey elהסבירו הפרישהcnll `a" :
eyriy cr ipdn `l cg` qikl elihd elit`c
."oipw cer k"b
אבל צריך להבין הרי עירוב פירות אינו
קנין ,וכן בחצר השותפין ,השותפים אינם
קונים זה מזה אא "כ מדד והניח בתוך כליו
]קצה"ח ס"ק א'[ .וא "כ לפי הרמב "ם )וכ "פ
השו"ע סעיפים א' וב'( איך תיווצר השותפות.
בקצות החושן תרץ שלקנות חלקו אפשר
גם בחצר השותפים ונשאר בצ "ע .לעומתו
בנתיבות המשפט ]ס"ק ב'[ תרץ שחצר
השותפים קונה לשותף השני דבר שאסור
לו להכניס לחצר מצד השותפות וע "כ אין
מקום החפץ שלו ,וצריך קנין המועיל אף
במקרה זה .ערוך השלחן חולק על הנתיבות
ומחזק דעת הקצות ,ז "לzepwlc b"r`e" :
ie`x did `l mewnd m` liren did `l dfa
v"`c zetzey wqrl n"n x"dxa enk oiipwl
ly `diy etzzyiy `l` exiag zexit zepwl
ixd zetzey myl eaxry oeike ,mdipy
 ..."zetzeyl xenb oiipw edfe eaxrzpוכן לגבי
חצר השותפים כותבmewn exky m` oke" :
etzzypy eziag dfe eck df gipde zetzeya
xvgc b"r`e ,oda mitzey eyrp ixd mda
jezl gipna wx dfn df oipew oi` oitzeyd

xacd `diy oiiprl n"n ...gweld ilk
wlegy in yik `lc .xenb oiipw ied zetzeya
cg` dpew oi` mitzeyd xvgy mrhdc dfa
zeyxn `vi `ly iptn eilk ila exiagn
didiy `id diipwd xwir `kd la` ,mitzeyd
z` szeynd mewnd dpewe zetzeya
] ."zetzeya `dzy oilhlhndוכ"כ בסמ"ע
ס"ק ח' לגבי עירוב פירות[.
אם נסכם את שיטת הרמב "ם יתברר
שליצור שותפות צריך קניין המועיל
לחפצים בהם הם השתתפו .ועם זאת
נחלקו מפרשי הרמב "ם האם צריך מעשה
קניין המועיל במקום אחר או שדי במעשה
ברור המלמד שמשתתפים ביניהם) .אף הב "ח
הסכים שבעירוב פירות די ואי"צ בקניין נוסף(.
הקניין יוצר לפי הרמב "ם שעבוד על
מעותיהם או חפצים אחרים שהשתתפו
בהם ,אבל לא שמענו על השעבוד האישי
המוטל על כל שותף.
ד .בעל העיטור ג "כ נזקק לשאלה איך
נוצרת שותפות ומסבירoa l`eny epiaxe" :
`ly t"r` zetzeyd xtqa dazk iptg
llkl qpkp df mr df zetzeyd oenn axrzp
wlg qtl` axde .rvn`l geixde seziyd
mdipy elihdy `wecc xn`e daeyza eilr
."`l ikd e`l `d ,oennd axrzpe cg` qikl
שמענו מדבריו שלדעת הר "ש בן חפני
שותפות נוצרת ללא קניין ,ודי בהתנאה
בלבד .לעומתו הרי "ף סובר כרמב"ם
ששותפות צריכה קניין.
מוסיף בעל העיטור ומסביר טעמו:
"'xa mleyn epiaxc `nrh `xazqne
iclx`ay oic zial aiydy `weln qenipelw
iqkp lr oipwa dfl df epzdy mig` dyly lr
`dpzn lawiy in lky dlra dl ozpy mzeg
dpzp minile .deya mzyly ewlgi mzeg`n
dvx
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zncewd drcd mrhe .dvxiy zr lka ea
meyn mrhd lretac lretl inc `lc meyn
micar `le ,micar l`xyi ipa il ik'
`edy myk mitzeya la` ,'micarl
carzyn exiag ok exiagl envr carzyn
.el exiagn xzei exiagl car cg` oi`e el
lretln xzei olawl enc oitzeyc cere
leki epi` oiipw eyr m`c ...x`azi olawae
oi` oiipw did m` ef drcl s` okle .ea xefgl
."zetzeyd onf zelk cr mda xefgl mileki
: דרך נוספת ליצירת שותפות מביא הטור.ה
etzzyp `l` df `le df eyr `l elit`e"
zepwl seziyd wqra ozile `yil eligzde
 כלומר אי "צ בשום."ipdnc d`xp xeknl e`
פעולת קניין אלא התחלת ההתעסקות
 ומוסיף.בשותפות יוצרת שותפות ביניהם
enk ixnbl yexit Ð ipdnc d`xp" :הפרישה
leki mdn cg` oi`e ,l"pd dkiyne ddabd
zeidl cgi enikqdy onfd jez xefgl
."zetzeya
לפי דברים אלו נראה שמחוץ לקנין
ולהתנאה משותפת שכוחה – לחלק
 ישנו בסיס נוסף ליצירת,מהפוסקים כקניין
.שותפות והיא התחלת עבודה משותפת
לגבי התחלת עבודה משותפת כיצירת
שותפות יש מהפוסקים ]סמ"ע[ הסוברים
שדוקא אם את הסחורה קנו בממון משותף
רק אז אין יכולים לחזור אף להבא עד לזמן
 וי"א שכוחו כקניין שלם ואין,שקבעו
יכולים לחזור בהם ובלבד שהתחילו
.במשותף
˙Â ˜ÒÓ

כשנשליך מהבירור שערכנו על השאלה
 נראה כי לפי שיטת העיטור מרגע,שהעלנו
 ואף לפי.שגמרו והתנו נוצרה השותפות

mc` oi`c b"r` aiyde .mdn cg`l dpzn
d`pd `edda ,mlerl `a `ly xac dpwn
ewlgy oig`a xn`ck iccdl iknq `wc
...epwne ixnb iccdl iziiv `wc d`pd `eda
oia d`ivn oia seziya ipdn d`pz lk jkld
itzzyn `wc `nrh i`d meyn oexec
."epwne ixnb iccd`
רבינו משולם בר' קלונימוס מלמד טעם
 בעוד שעד עתה עסקנו בקנין שכ "א,חדש
 כאן מחמת ההשתעבדות ההדדית,מקנה
 ומחילים,הם גמרו בדעתם לקנות ולהקנות
.את השותפות אף על דבר שלא בא לעולם
לפי שיטה זו למדנו שבשותפות כיון
שישנה השתעבדות והתחייבות הדדית בין
.שני השותפים הם אינם צריכים קניין
)וכעי "ז כתב הראב "ד בהל' שלוחין ושותפין פ "ד

.(ה"ב
השיטה האחרונה ליצירת שותפות אינה
' אולם מביאה הרמ "א ]סי,מובאת בשו "ע
: וז "ל. והוא מחלקה לשתי שיטות,[קע"ו ס"ג
dn lk `l` oikixv mpi` oipw elit`c `"ie"
dxin`a elit` miiwzn df mr df mipzny
onf lk oda xefgl oileki opi`e `nlra
mixne`e oiwleg yie .epzdy zetzeyd
k"g` egiexiy dn oiprl oda xefgl oilekiy
oipn`p oi`e .xak egiexdy dn oiprl `l la`
."oda exfg xaky xnel
בערוך השלחן ]ס"ד[ מסכם שהתקבלה
להלכה שיטת העיטור ודי בהתנאה לחייבם
mikqd ef dhiyle" לכל תקופת השותפות
oke ,dyrnl dkldl `"tw yxeya w"ixdnd
edfy `"ic wx .`"nxd epiax ixacn d`xp
xnel mipn`p oi`c xak egiexdy dn oiiprl
xefgl mileki `adl lr la` ,mda exfgy
zetzeyd lhazp mda exfgy xg`le ,mda
xefgl leki lret `ld lretl opincnc oeikc
evx
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שיטה זו מחלוקת האם היא מועילה אף
להבא שאחד יכוף את חברו להמשיך
בשותפות ,או רק על מה שהרויחו לשעבר.
אבל לפי שיטת הרמב "ם ההפקדה בבנק
בחשבון משותף אינה יוצרת קניין ,וע "כ
ניתן עדיין לפרק את השותפות .הקניה
מממון שניהם והכנסת הסחורה לחנות

יוצרת שותפות לפי דעת כולם .תחילת
העיסוק בעסק המשותף יוצר שותפות לפי
הדעה השלישית שהוזכרה .אם קדמו קניין
או עירוב פירות לכו "ע מועיל אף להבא,
ואם לא יכול עדיין צד אחד לטעון שהוא
מעוניין לפרק את השותפות )ורשאי בטענת
"קים לי "(.
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שני רופאי שיניים החליטו להיות שותפים
בהשקעות
שנתיים
למשך
ביניהם
וברווחים ,שניהם עובדים בדירה שכורה
בה כמה מרפאות .לאחר מספר חודשים
אחד השותפים רוצה להפסיק את
השותפות ,ולעבור לעיר אחרת .האם הוא
רשאי?
˙˘‰·Â

א .בסימן הקודם למדנו דרך יצירת
שותפות עפ "י ההלכה .למדנו על מחלוקת
בין הראשונים ,האם שותפות צריכה קנין
או שדי בתנאים הדדיים ,והם נחשבים
כקנין .כמו כן הזכרנו שקיימת שיטה
הלכתית הסוברת שהתחלת הפעילות
בשותפות נחשבת כקנין.
השאלה לעיל ,מעלה את הבעיה כיצד
ניתן ליצור שותפות בדבר שלא בא
לעולם ,וכן נסקור את אפשרות החזרה.
ב .כתב הרמב "ם ]הל' שלוחין ושותפין פ"ד
ה"ב[t"r` zepne`a etzzypy oipne`d" :
e` mihiig ipy cvik oitzey opi` mcin epwy
dfe df gwiy lky mdipia epzdy mibxe` ipy
zetzey o`k oi` deya odipia didi ezk`lna

`a `ly xac exiagl dpwn mc` oi`y llk
oennn micbad oigwel eid m` la` .mlerl
oenna etzzype ...oixkene oze` oixteze onvr
egiexiy lke oitzey el` ixd ea oigwely
`ed ixd opzne o`yna ozk`ln xkya
 ."rvn`lכלומר ,כיון שקנין אינו מועיל
בדבר שלא בא לעולם וכאן שותפותם היא
במה שירויחו לעתיד ממלאכתם ,אין קנין
סודר מועיל ,אא"כ חומרי הגלם שהם
מעבדים ומוכרים נקנו בשותפות .והרמב"ם
לשיטתו שרק קנין המועיל יוצר שותפות.
ממילא עפ"י שיטת הרמב "ם ,כל
הדיבורים בין שני רופאי השיניים אינם
מועילים ,ואם אחד רוצה לחזור ממה
שהרויח ואומר אין ברצוני לחלוק עמך –
אי אפשר לחייבו.
ג .הראב "ד ]שם[ חולק על הרמב "ם ומשיג:
"`"` z` zepwdl leki mc`dy exed izeaxe
myke micard oick oipwa exiagl envr
."odiyerl ici eycwi zxne`a epivny
ומסבירו הכסף משנהmyky xnel ezpeek" :
e`a `ly zek`ln zeyrl carzyn cardy
oitzeyd jk mlera `ed eteby oeik mlerl
 ."dfl df oicarzynהיינו ,המוכר עצמו
לעבד משתעבד לעשות מלאכת אדוניו,
fvx

