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  .ד ד� פסחי�
  ?מה ה� דיני המשכיר בית לחברו שנתבארו בסוגיא

  
  ד"כשהשכיר בי  

  על מי לבדוק
  השוכר בית מחברו   

   הא� חזקתו בדוק1ד"בי
  ד היה "כשנכנס י

  המפתח אצל המשכיר
  כשנמצא המשכיר  על המשכיר

   ואפשר לשואלובעיר
  צרי" לשואלו

   ולא סומ" על חזקה
  ד כבר נת� "כשנכנס י

   לשוכר2חאת המפת
  כשלא נמצא   על השוכר

  ואי אפשר לשואלו
�   סומכי� על החזקה:לרב נחמ

   ספק:'למסקנת הגמ
  

  :פסחי� ד� ד
  ].ה והימנוהו"תוד[? הא� עבד ואשה וקט� נאמני� בדלהל�

  
  דבר שאינו ביד�  דבר שהוא ביד�  

�  3 נאמני�:אשה ועבד          נאמני�  בדרבנ
�   אינו נאמ&:קט

  4 נאמני�:הוחזק איסורא' דבר אפיבסת�   בדאורייתא
  5 אי& נאמני�:דבר שיש בו טורח גדול

   אי& נאמני�:א� החוזק איסורו
   נאמני�:א� לא הוחזק איסורו

  
  ?מה הדי�, המשכיר בית לחברו בחזקת בדוק ונמצא שאינו בדוק

  
  ד"השכיר ביו� י  ג"השכיר ביו� י  

  6אי& כא& מקח טעות  הא� יש כא� מקח טעות
  על המשכיר  7על השוכר  וטל לבדוקעל מי מ

  

                                                           
 .ח"צל' וע, ד שחרית"י פירש בי"רש 1
ל דאי� "וס, חולקי�) ה א�"בד(' אכ� התוס. י מפרש דמסירת המפתחות היא הקני� בשכירות"רש 2

אבל כל שלא עשה חזקה עדיי� , "ל� חזק וקני"אלא היא מועילה כאמירת , מסירת המפתח מועילה לקני�
� בדיקת חמ  א� שעדיי� לא החזיק בה השוכר מתחייב הוא לבדוק א� נית� לו אלא שלעני. לא קנה
 .לכ� מוטל על השוכר, ביד השוכר אי� יכנס המשכיר לבדוקשהמפתח דכיו� , המפתח

 .כ נאמני�"בתחומי שבת שאינו ביד� כלל ג' ואפי 3
. סומכי� עליה� בעניני חלה ומעשרוכ� . ת"ניקור הגיד והחלב שהוא מהב שמצינו שה� נאמני� וכמו 4

  ).ד"כ סעי� י"ד סימ� ק"יו(ע "וכ� הוא בשו,  נאמ�שלא) ז"סימ� רנ(ת הדש� מאכ� בקט� מבואר בתרו
 ".סת� נשי� עצלניות ה�"ד, לא היו נאמנות, ת"ולכ� גבי בדיקת חמ  א� היה מה 5
יה לאיניש לקיי� מצוה שניחא ל, בעיא במקו� שאי� לוקחי� שכר על הבדיקהידלא מ, אמר אביי 6

אלא מחמת , ומה שרוצה עתה לסתור המקח אינו מחמת שלא עמד המשכיר בתנאי הבדיקה, בגופיה
, כ אינו מקח טעות"ג, במקו� שלוקחי� שכר על הבדיקה' אלא אפי. שמצא בית אחר יפה ממנו וכדומה

 .דניחא ליה לאיניש לקיי� מצוה בממונו
אבל א� חל , ד ברשותו"הוא רק שחל י,  הנידו� שצרי� השוכר לבדוקדכל, א"בש� רשב' כ� הביאו התוס 7
וכ� פירש , ל"מ וכנ"אכ� לעני� מקח טעות אי� נפ.  המשכיר צרי� לבדוק וכדלעיל# ד ברשות המשכיר "י

 . � להדיא"הר


