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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
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dk`lna ligzd `l `ld ,oipwd miiwzi dna
lwpa k"r` ,zepne` ilk xafbd jyn `le
.c"a`xd zbyd did df carzyp
epi` ,xcp meyn mzd :n"qkd azk df lre
iyrn mlerl `eaiykl xcp dedc xnel dvex
micid `l` ,("` )= זה אינוf eycwzi f` eici
l"x `l` ,mlera edpzi` ixdy cin miycwen
ixde ,heicdl dxiqnk ded deabl xcp mzd
eici epwpe heicda dkiyn el`k deab jyn
ly eteb df dpwi dna heicda la` ,mdiyerl
,xehd y"nk dk`lna eligzdy `l m` df
gikend oeyl `icdl exn`y oipwa e`
aex dfa mb n"n ,f"lf mteb mixikyny
."m"anxd lr miwleg miwqetd
עולה לפי הראב "ד שניתן לעשות קנין על
: ואין זה משום.דבר שלא בא לעולם
" שהוא נחשבiccdl iziivc d`pd `idda"
 אלא משום השעבוד,כקנין משום ההדדיות
.כבר מעתה על הדברים שיבואו לעולם
 בעל העיטור מעלה את בעיית השותפות.ד
`kide" :בדבר שלא בא לעולם מזוית שונה
odipia epzde dpn dfe dpn df qikl elihdy
on mdl oncfiy dn lka ipelt onf cr seziy
`ki` xac lka oia d`ivna oia minyd
`lc xn`c o`n `ki` ,`zeeax ipia `zbelt
`ly xacc da `veike d`ivna d`pz ipdn
.ipdnc xn`c o`n `ki`e ,`ed mlerl `a
dyrp cge cg lkc `nrh ciqgd axd azke
xn`c `dl `ince exiagl lrete xiky
 היינו ביחס לחלות."ze`ivn hwll exkyy
 ישנה,השותפות על דבר שלא בא לעולם
 ושיטת הרב החסיד )הראב"ד( היא,מחלוקת
שכשם שהשוכר פועל ללקט מציאות
הגבהת הפועל מקנה את המציאה לבעל
 כן שותפים יכולים להתנות על,הבית

ואע "פ שאין המלאכה בעולם מכח גופו
שהוא בעולם התחייב אף לגבי דברים
 ועם עשייתם ע "י,שעדיין אינם בעולם
העבד נקנים מיד לבעלים בלא פעולת קניין
 וכך גם לגבי, וכן לגבי פועלים.נוספת
 אע"פ שרוחיהם )או הפסדיהם( אינם,שותפין
 בכ "ז נוצר שעבוד הדדי על גופם,בעולם
.וממילא על תוצרתם
`lc l"ie" :הכס "מ משיב על הראב "ד
la` ,`icda eteb carzyn mzdc meyn inc
,yexita dfl df micarzyn mdipy oi` o`k
mlerl `a `ly xac f"lf mixkenk l"ede
,ici eycwil ezeeydl dvxy dne .epw `lc
meiw zxezn mzdc ,di`xl dnec oecpd oi`
."da erbp xcpd
מסביר את הכס"מ – החתם סופר ]חו"מ
'a ik ,xviw n"qkdy xne` ip`e" :[סי' צ"ו
zernyna oi`y '` m"anxl yi zeprh
ded k"`e f"lf mteb mixikyny dfd oeyld
zeyrl jixv lret mb `d 'a ,l"aly xac
lawn e` zepne` ilk zkiyn oebk oipw mey
m"anxdle .ipwin `l d"l`e ,zvw xky
oipw ded `l iccdl iziivc d`pd `iddac
 מהר "ם מרוטנברג,)=שיטת העיטור בסי' לעיל
(ועוד וכונתו שהרמב "ם אינו מודה באותה סברא

lreta dpde ...?ely lret dyrp dna k"`e
oi` aey a"dra zk`lna ligzdyn l"iiw
ligzdy ely dwfge epipw edf ,oipw jixv
lke eligzdyk mitzeya `kd k"`e ,dk`lna
eyrpy m"anxd dcen dyre lrt mdn cg`
.`l df zlef la` ,f"lf mei ixiky
elit` `kd rnyn c"a`xd zi`xn mpn`e
,f"lf carzyp ipy ly oipwe dkiyn mey `la
oeyldc idp mdiyerl ici eycwi ixdy
n"n ,mleray xac mdy eici dpwdy x`ean

vgx
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my oi` miwqrzn mdipyy oeikc Ð c"n
.ozile `yil eligzdk ode odn cg` lr car
elit` oipne` oebk mlerl `a `ly xacae
dnn elit` oda xefgl oilekie ,ipdn `l oipw
elit` l"iiwc lwc zexitl incc egiexdy
j"yd y"nk ea xefgl leki mlerl e`ayn
.'d w"q
elit` ipdn xceq oipwc c"a`xd zhiy
lr lg oipwdc mrhn mlerl `a `ly xaca
,zexitl lwca enk mdici dyrnl micid seb
exiagl didi eici eyriy dn lky epiidc
`l `linne ,odiyerl ici eycwia enk ivgd
,`adl elit` xefgl oileki opi`e lretl inc
.epi`x `l oipw `lae
,c"a`xdk l"q xceq oipwa `"ayxd zhiy
x`yac ,izxza m"anxd lr bilt oipw `lae
`yil eligzdac m"anxdl l"q oitzey
inc `lc mrhn `adl s` xefgl i"` ozile
incc l"qe wleg `"ayxde ,l"pk lretl
s`e .`adle o`kn xefgl oilekie lretl
mewn lkn oipne`a wx df azk `l `"ayxdc
`le ea xefgl leki lretc azky mrhd itl
oitzeya s` c"n w"qa 'ky r"nqd mrh l"q
k"b `edc xefgl oileki mlerl `ay xaca
oilekic m"anxdl l"q oipne`ae ,inc lretk
wleg `"ayxde ,egiexdy dnn elit` xefgl
oipw `la elit` egiexdy dn cbpkc l"qe
diabnl incc mrhn xefgl mileki mpi`
.exiagl d`ivn
l"q mlerl `a `ly xaca o"anxd zhiy
,enya xehd y"nk oipw ipdn `lc m"anxdk
w"ixdne .`"ayxdk l"q mlerl `ay xacae
`lac c"a`xd zrc mbc azk `"tw yxey
`l` egiexdy dnn xefgl leki epi` oipw

hvx

דברים שלא באו לעולם שיכנסו בתוך
.השותפות
 בשו "ע ]סי' קע"ו ס"ב[ מביא אך את דעת.ה
הרמב "ם שצריך קנין והוא אינו חל על דבר
 הרמ "א מביא את שאר.שלא בא לעולם
oilekic `"ie" :השיטות ומחלקן לשלש
mlerl `a `ly xaca elit` dfl df zepwdl
]טור בשם הראב"ד והרא"ש ותשו' רשב"א אלף
mpi` oipw elit`y `"ie .[נ"ז וב"י בשם עיטור
df mr df mipzny dn lk `l` oikixv
oileki opi`e `nlra dxin`a elit` miiwzn
 ]מרדכיepzdy zetzeyd onf lk oda xefgl
פרק הגוזל בתרא והגהות מימוני פ"ד דשלוחין
oiwleg yie [ופ"י דגזילה וב"י בשם הר"ן
k"g` egiexiy dn oiprl oda xefgl oilekiy
oipn`p oi`e xak egiexdy dn oiprl `l la`
 )נ "י פ "ק דב "ב וריב "שoda exfg xaky xnel
."(בסי' תע"ו בשם הרמב"ן והרשב"א
 כל השיטות המנויות ברמ "א,היינו
מסכימות ששותפות מועילה לדבר שלא בא
 שתי השיטות הראשונות נחלקו.לעולם
האם צריך קנין )י "א א( או שדי בתנאי
 והשיטה השלישית משוה,(בעלמא )י"א ב
את השותפין לדשלב"ל ובלא קנין לפועלים
וכשם שפועל חוזר בו בחצי היום כן
.שותפים יכולים לחזור מכאן ולהבא
 בנתיבות המשפט ]סי' קע"ו ס"ק ה'[ מסכם.ו
את השיטות בין בדבר שבא לעולם ובין
 ויכולת חזרת,בדבר שלא בא לעולם
.השותפים בקנין ובלעדיו
`ay xaca oitzeyc m"anxd zrc" :ז "ל
oiprl elit` oilhlhnd zkiyn ipdn mlerl
lretl inc `le ,`adl oda xefgl elkei `ly
w"q r"nqd azky mrhn ea xefgl lekiy
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."`"ayxde o"anxd zrck egiexiy dnn
ומסכם הנתיבותoitzeya `pic oiprle" :
xceq oipwa dyrpyk mlerl `a `ly xaca
`xenb oipwc milhlhnd zkiyn i"r elit` e
leki epi` n"w 'iq `"g h"ixdnd y"nk `ed
eligzdyk wx oipw `lae .`adl elit` xefgl
o"anxk il miw xnel leki ozile `yil
oiprl la` `adl xefgl lekic l"qc `"ayxe
oipne`ae xefgl leki epi` r"ekl egiexdy dn
`la elit` xefgl leki epi`c d`xp egiexdy

."oipw
‰ ˜ÒÓ

עפ "י דברי הנתיבות עולה שבמקרה שלנו
שלא עשו שום קנין לגבי מה שעבדו
והרויחו אינם יכולים לחזור בהם ,אולם
לגבי מכאן ולהבא יכול אחד האומנים –
הרופאים )הרוצה לפרוש( לומר "קים לי "
וע "כ יכול לפרק את חלוקת הרוחים מכאן
ולהבא.
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אדם שלח מיופה כוח ל "סגור " עבורו
עיסקה של קניית סחורה .השליח שינה
מדעת משלחו וקנה סחורה אחרת .מי
אחראי להפסדים או לרווחים?
˙˘‰·Â
א .בב "ק ]ק"ב ע"ב[zern ozepd x"z" :
,oixery mdn gwle oihg el gwil egelyl
m` :`cg `ipz ,oihg mdn gwle oixery
,el exized Ð exized m`e ,el ezgt Ð ezgt
m`e ,el ezgt Ð ezgt m` :`cg ipze
 !"rvn`l exized Ð exizedהיינו שתי
הברייתות מסכימות כי שליח ששינה צריך
לשלם את ההפסד ,אולם אם הותירו ,היינו
לאחר ששינו הרויחו בסחורה אותה קנו
במעות המשלח בכך נחלקו ,לפי בריתא
אחת הרווח לשליח ולפי השניה המשלח
והשולח חולקים ברווח.
ב .בגמרא נחלקו האמוראים איך להעמיד
את הברייתות ,האם כר' מאיר הסובר שינוי

y

קונה או כר' יהודה הסובר ששינוי אינו
קונה .מסכם הרי "ףiaxk l"iwc oeike" :
zxeza el ozp dxegql m` opifg ,dcedi
`edy iptn gilyl ezgt ezgt m` zetzey
elit`c ,rvn`l exized exized m`e ,dpyn
`l dildip edpiadi dxegqlc oeik xi`n 'xl
 ."iepiya dl ipwכלומר אם השליח היה
שותף בעיסקה אפילו לר "מ וכש "כ לר'
יהודה ששינוי אינו קונה ,אם הפסיד –
השליח/שותף משלם את ההפסד כיון
שהמשלח טוען לתיקוני שלחתיך ולא
לעיוותי – והשליח עקר את שליחותו בכך
ששינה מהוראות משלחו .אולם אם הרויח,
שניהם שותפים ברווח כיון שסו"ס קיבל
את המעות לשם מסחר משותף ,וע "כ אף
ששינה לא עקר שליחותו ,ואפילו ר"מ
]הסובר שינוי קונה[ במידה וקיבל את המעות
לסחורה אין השינוי מדעת המשלח מקנה
לו את כל הרווח.
ממשיך הרי "ףzxeza el ozp `l m`e" :
`l dxegql oihg oda zepwl `l` zetzey

