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כסף, ֱקנין פעוֹלת באופן ֱק"צ סי' בחו"מ והט"ז הסמ"ע מחֹלוֱקת ומפורסמת יִדועה
החפץ שיווי בתורת הכסף את ֹלמוכר נותן שהֱקונה ע"י ִדוֱקא חֹל הֱקנין ִדֹלהסמ"ע
כשטר בעֹלמא ֱקנין מעשה הוא וֹלהט"ז החפץ. את ֹלו מֱקנה המוכר זה ותמורת הנֱקנה,
בֱקנין נעשים אשה ִדֱקיִדושי מהא וראייתו כסף, נתינת ע"י היא עשייתו וצורת וחזֱקה,

כסף.

חִדא בִדוכתא הרשב"א שבִדברי מה עֹל ֹלהעיר רֱק ורציתי רבים, בו ִדשו זה בִדבר והנה
וצ"ב. כהט"ז, ִדס"ֹל חזי' אחריתא ובִדוכתא כהסמ"ע בזה ִדס"ֹל חזי'

גמר אונסי ִדאגב זביני זביניה וזבין ִדתֹליוהו מבו' וזבין, ִדתֹליוהו בסוגיא מח: בב"ב
בראשונים שם ומבו' ֱקיִדושין. ֱקיִדושיה בע"כ ונתֱקִדשה ֹלהאשה ִדתֹליוה וה"ה ומֱקני
ומֱק' מֱקני. גמר ֹלא הזוזי ִדֹלֹלא מתנה מתנתו אין במתנה ויהיב ִדתֹליוהו ִדבגוונא
משום וי"מ זוזי, ֱקיבֹלה ֹלא והא איכא זביני מאי אשה) (בֱקיִדושי והכא "וא"ת הרשב"א:
זביני זביניה הֱקרֱקע שווי מכִדי בפחות אפי' וזבין ִדתֹלוהו ִדֱקִדֱקו ומכאן ֱקיִדושיה כסף
אֹלו ִדברים ִדאין ומסתברא וכו' וזבין כתֹלוה ֹלה וחשבינן בפרוטה מתֱקִדשת אשה ִדהא
היא ראיה ֹלאו נמי בפרוטה המתֱקִדשת ואשה נכונים... מהשווי) בפחות תֹליוהו (ִדמהני
אשה כֹל והרי בפרוטה מתֱקִדשות חייא ִדר' בנתיה ואפי' בכך היא מתֱקִדשת אשה ִדכֹל

באורך. עי"ש וכו'. בפרוטה" ֹלבעֹל ֹליֱקנות ֱקצובין ִדמיה כאיֹלו

כהסמ"ע, המֱקח שיווי בתורת הוא בֱקיִדושין כסף ִדֱקנין ֹלכאו' חזינן הרשב"א ובִדברי
ֱקצובין ִדמיה ִדאשה בהא תירץ מה א"כ ֱקנין, ִדכסף כהט"ז הרשב"א ֹלמִד ִדאיֹלו
כתֹליוהו או ויהיב כתֹליוהו אֹלא המֱקח עֹל ֹלה כמשֹלם כֹלֹל אי"ז סו"ס הא בפרוטה
כתֹליוהו אי"ז בפרוטה וֱקִדיש ִדתֹליוהו ִדבריו, בהמשך שם ברשב"א (ועיין בשטר. וזבין
גמר זוזי אגב בזה ושייך המֱקח תמורת ניתנת ִדהפרוטה ִדס"ֹל וחזינן בשטר), וזבין
וֹלא המֱקח שיווי כֹל היא הפרוטה ִדבֱקיִדושין הרשב"א וחיִדש וזבין. כתֹליוהו והוי ומֱקני

השיווי. מֱקצת

ִדגם והבי' מֱקיִדושין, הט"ז מהוכחת הסמ"ע שיטת יישוב טמון הֹלֹלו הרשב"א ובִדברי
החפץ שֹל האמיתי השיווי כפי וֹלא בשוֱק הֱקצוב המחיר כפי נֱקבע השיווי ֹלהסמ"ע
בפרוטה ֹליֱקנות ֱקצובים ִדמיה אשה הרשב"א: ִדברי ומִדוֱקִדֱקים ואכמ"ֹל, וִדו"ֱק ֹלמוכר

בפרוטה]. מתֱקִדשות חייא ִדרב בנתיה ואפי'

הוא ֱקיִדושין ִדכסף כהט"ז ִדנוֱקט ֹלכאו' חזי' ו: בֱקיִדושין הרשב"א ִדבִדברי צ"ע אך
אינה במֹלוה המֱקִדש אביי "אמר שם: בגמ' ִדהנה שיווי, בתורת וֹלא ֱקנין מעשה בתורת
הנאת האי ריבית, הערמת מפני כן ֹלעשות ואסור מֱקוִדשת מֹלוה בהנאת מֱקוִדשת
ועוִד הוא מעֹלייתא ריבית בחמישה ארבעה ִדא"ֹל ִדאזֱקפה איֹלימא ִדמי היכי מֹלוה
ֹלה שהרויח - זימנא ֹלה ִדארווח פי' וברש"י זימנא". ֹלה ִדארווח צריכא ֹלא מֹלוה, היינו
ֹלאִדם פרוטה נותנת היית שאת זו בהנאה ֹלי התֱקִדשי וא"ֹל ֹלו, שחייבת ההֹלוואה זמן
עכ"ֹל מינה. שֱקֹל מיִדי וֹלא מיִדי ֹלה ֱקץ ִדֹלא הוא גמור ריבית וֹלא וכו' ֹלי או שייפסני
בחמישה ארבעה שנא מאי ֹלמיִדֱק ואיכא וז"ֹל: ביאור, וביתר כרש"י כ' וברשב"א רש"י.
מֹלוותו, בריבית ֹליה הויא איתתא והכא הכא בֱקיִדושיה זימנא ֹלה ארווח כי שנא ומאי
ֹל"ה ֹליה ֱקני ֹלא ממש ִדגופה כיון וי"ֹל שרי, מי ִדינר ושֱקיֹל זימנא ִדארווח מאן אטו
הוי ֹלה שֱקיֹל ֱקא ריבית שֹל ִדינר ההוא ובִדמי בחמישה ארבעה ֱקצץ כי אבֹל וכו' ריבית
הוא מעֹליא וריבית ִדינר ההוא בִדמי משוו"פ פחות ִדשֱקיֹל כמאן ִדהו"ֹל מעֹליא ריבית

הרשב"א. עכ"ֹל בִדינר. איהו אחשביה ִדהא

והוי מאומה שווים אינם בעצמותם אשה ִדֱקיִדושי והרשב"א רש"י בִדברי ומבואר
משום בזה אין הֱקיִדושין מֱקח תמורת זימנא ֹלה בארוח כן ועֹל פרוטה משוה כפחות
את מֱקבֹל החמישי הִדינר ובמֱקום בחמישה, ארבעה ִדמֹלוה ִדֱקצץ היכא ורֱק ריבית,

ֱקצוצה. ריבית והוי בִדינר, כאחשביה הוי אז רֱק הֱקיִדושין,

ֱקיִדושי (בכֹל זה ֹלה נותן שהוא כיון נהירא ֹלא ומֱק'- ע"ז פֹליג ִדארווח, בִד"ה שם ותוס'
פרוטה ֹלו נתנה כאיֹלו הוי כֹלום אֹלו) (בֱקיִדושין ֹלה נתן וֹלא בֱקיִדושין, פרוטה אשה)

גמור. ריבית והוי ממש

ֹל"ה ִדֱקיִדושין כסף ִדֱקנין ִדפרוטה הרשב"א, בִדברי וביותר רש"י בִדברי ֹלהִדיא וחזינן
תמורת זמן בהרווחת וכשמֱקִדש פרוטה שווים אשה ֱקיִדושי ִדא"כ המֱקח, שיווי בתורת
ֱקציצה ֹלזה צריך ואין פרוטה ִדשוה ִדבר תמורת ִדמֱקִדש מעֹלייתא ריבית הוי הֱקיִדושין
שצריך ומִדכתבו פרוטה, הוא הֱקיִדושין ִדשווי בשוֱק וֱקבוע ֱקצוץ זה ִדהא ֹלאחשביה,
הם עצמם והֱקיִדושין בעֹלמא, ֱקנין כמעשה היא ִדהפרוטה חזינן ואחשביה ֱקציצה ֹלזה
ֹלא פרוטה, ֹלו נתנה כאיֹלו ִדהוי ִדהֱקשו תוס' (אמנם, ממוני. ערך ֹלו שאין רוחני ִדבר
ֱקנין ִדהמעשה והֱקשו ֱקנין ִדכסף נמי ִדס"ֹל ייתכן אֹלא וכנ"ֹל שיווי ִדכסף ִדס"ֹל בהכרח

המעשה שווי את ֹלהבעֹל נתנה שהאשה וחשיב פרוטה שוה השתמשות זה עצמו
צ"ִד). אות הגרש"ר ובשי' י' סי' הֱקה"י ביארו וכך ֱקנין,

המֱקומות. בב' הרשב"א ִדברי יתיישבו איך ביאור וצריך

[

האם הֱקונה בעבור וֱקיבֹלם ֹלמוכר ונתנוהו גוי או ֱקטן יִדי עֹל מעות השוֹלח שאֹלה:
כסף. כֱקנין ֱקונה

שמֱקוִדשת ֹלפֹלוני והתֱקִדשי מנה הֹלך אמר שאם אמרו (ז.) בֱקיִדושין הנה תשובה.
מעשה עושה שהמוכר סֱק"ז) ֱקצה (סי' ֱקצה"ח ִדעת הִדבר ובטעם כנעני, עבִד מִדין
רבו "ֱקבֹלת שאמרו מה ע"פ והוא הֱקנין, במעשה שותף ֹלא שהֱקונה אפיֹלו ֱקנין
הגר"ח ִדעת ואיֹלו מֱקנה, האִדון יִדי עֹל המעות ֱקבֹלת שעצם שהכוונה ֹלו" גרמה
בעבור כזוכה המעות שנותן זכיה מִדין שמועיֹל יז) ג (חו"מ והחזו"א פ"ה) (מֹלוה
הגר"ח ֹלִד' ואיֹלו מעות, מֱקבֹל שהמוכר במה סגי הֱקצות ֹלִד' כאן הו"ה וא"כ העבִד,

ֹליִדו. המעות נתינת תועיֹל וֹלא וגוי ֹלֱקטן וזכיה שֹליחות אין הרי והחזו"א

רצון כאן שאין היכן ִדווֱקא היינו ע"כ ֹלִדין שצריך מה ִדכֹל ִדנראה כֹלֹל, ִדומה אינו אך
וֹלכן מועיֹל, ֹלא וגם העבִד יִדי עֹל ֱקנין רצון שאין בע"כ כמו הֱקנין ֹלמעשה יִדיעה או
ֹלעבִד, זכות בֹלא סגי ֹלא וע"כ ֱקנין", "בר אינו ִדהרי ִדזכות ֹלִדינא ֹלהגיע צריך
ֹלעבִד כנותן נחשב זכות כשיש אֹלא ֹלעבִד, ביחס כֹלום אינה השֹלישי האִדם ִדפעוֹלת
ִדעבִד ִדינא איכא וע"כ עצמו את מפֱקיע כאיֹלו ונחשב בו רשות ֹלרבו שאין ע"מ מעות

כנעני.

יִדיעת בֹלא ֹלמוכר שֹלישי אִדם בין רֱק הוא ומתן המשא שעצם במֱקום שרֱק והיינו
מנֹלן ֹלֹלוֱקח זכות ִדֹליכא והיכא כנעני, ִדעבִד ִדינא משום רֱק ֹלהועיֹל יכוֹל הֹלוֱקח,
פֹלוני ִדאותו שכתב כנעני עבִד מִדין ִדמֱקוִדשת בהא ברמב"ם ומִדויֱק ִדמהני,
ֹלרש"י משא"כ סגי ֹלא זה ִדבֹלא ֹלי מֱקוִדשת את הרי ֹלומר צריך ֹלו שמתֱקִדשת

המשֹלח. מעות ִדא"צ והחיִדוש השֹליח באמירת סגי ִדשֹליחות מִדינא ִדהוא

מהני אם ֹלפֹלפֹל מֱקום יש בכה"ג ֹלֹלוֱקח המעות שֹל התייחסות שאין במֱקום וֹלכן
הֹלוֱקח רצון מחמת הגיע ֹלא ִדמ"מ או מעות. המוכר ֹליִדי הגיע ִדמ"מ כיון [וכִדֹלהֹלן]
הֱקנין מתייחס בכה"ג ורצונו הֹלוֱקח מחמת הגיעו שהמעות במֱקום אבֹל מאֹליו, אֹלא

וֱקונה. ֹלוֱקח

הוא ִדכך משום הוא כסף ֱקנין ִדמהני הטעם הראשונים רוב ִדעת שכיִדוע בזה, ויבואר
שצריך [שהוסיף וֹלהר"מ הכסף, עובר היאך ֹלן איכפת ֹלא וֹלכן אִדם הבני ֱקניני רוב
עצמו ע"י בין ֹלהעביר אִדם בני ִדרך כשעושה שרֱק צ"ֹל ֹלי, מֱקוִדשת את הרי ֹלומר
אִדם בין הניִדון וכֹל המֱקח בכֹלֹל אינו כשהֹלוֱקח אבֹל ֱקנין חשוב אחרים ע"י ובין

זכיה. מִדין רֱק ומהני ִדֱקנין חיִדוש מצינו ֹלא בכה"ג ֹלמוכר שֹלישי

ועשה מישראֹל בית ֹלו שישכור ישראֹל ששֹלח בגוי ִדן ט"ו) סי' (שֹלוחין המחנ"א והנה
שֹלא העֹלה ֹלגוי ביתו המשכיר שיֱקנה כִדי ֹלמשכיר המעות ונתן שֹליחותו השֹליח
ִדעביִד הוא ֱקוף מעשה אֹלא ֹלגוי זוכה הישראֹל שאין כיון וזכיה שֹליחות בזה צריך
ממיֹלא המעות המוכר שֱקיבֹל שכֹל והוסיף הגוי זכי וממיֹלא ֹלמשכיר המעות ִדנותן
זכה הגוי בעבור הֱקונה בישראֹל שאף ִדסובר והיינו שֹלֱקח, כסף ע"י ֹלאחרים מֱקנהו
המבי"ט כמ"ש פוסֱקים ֹלכמה ס"ֹל וכשיטתו בעבורו, המעות את ישראֹל בנתינת הגוי
אכן פוסֱקים, ועוִד ֱקכ"ב) וסי' (שם וֱקצוה"ח ֱקפ"ח) (סי' ונתה"מ ֱקמ"ה) סי' (ח"ג
הריב"ש מִדברי ט"ז) (סי' המחנ"א שם העיר וכבר היא, ִדכו"ע ֹלאו האי באמת
החמץ שֱקנה ִדנחשב וב"י בב"י עבר בפסח אחר גוי ֹלצורך חמץ ֹלגוי שֱקנה ִדישראֹל
את סותר שם שהמחנ"א (והעירו במג"א וע"ש ת"נ) (סי' ברמ"א והובא ֹלעצמו
בתשובתו י') (סי' אֹלשיך והמהר"ם טז) בסי' אח"כ עֹליו יִדיו שני שסמך הריב"ש
בביאור [ועי' זה בניִדון שהאריך ה"ג מחומ"צ פ"ִד במֹל"מ ועי' בזה. עֹליו חֹלֱק ֹלמבי"ט

המחנ"א]. ֹלִדעת ִדנוטה מִדבריו שנראה ובֹלבִד ִד"ה ס"ג תמ"ח סי' הֹלכה

ֹלבין הגוי שֱקנה הגוי שֹל במעותיו ֱקונה בין ֹלחֹלֱק רצה ֱקג) (א מהרש"ם ובשו"ת
גם ֹלחֹלֱק רצה וכך ֱקכח) סי' ח"ב יוסף שֹל בתֱקפו משמע (וכן עצמו במעות ֱקונה
מחֹלֱק אינו ִדהריב"ש בעצמם העירו ִדכבר אֹלא ע"ש. עז) אות צה (כֹלֹל גאונים בִדברי

חיֹלוֱק. האי ס"ֹל ִדֹלא משמע וביותר בהכי

שבנִדו"ִד יוִדה הריב"ש וגם ֹלהנתבאר הריב"ש מִדברי סתירה ִדאין נראה וֹלהנ"ֹל
ֹלגוי ֱקשר בֹלא ֹלגוי ישראֹל בין היה ומתן כשהמשא הוא ִדהריב"ש ניִדונו וכֹל שֱקונה,
ביניהם, היה המו"מ עצם מ"מ הגוי שֹליח שהוא אמר שהישראֹל ואפיֹלו המשֹלח,
אבֹל ִדשֹליחות, ֹלִדינא בעינן ֹלגוי הישראֹל בין היה הניִדון ִדתחיֹלת ִדכיון ס"ֹל וע"כ
שפיר אחר אִדם ע"י ֹלבא צריכים המעות ורֱק ֹלמוכר הֹלוֱקח בין היה שהמו"מ במֱקום
הנותן. הוא מי נפ"מ אין המעות שיגיעו איך רֱק הוא ִדכשהניִדון שמהני הריב"ש מוִדה

י"ִד). סי' (יו"ִד ֹלִדוִד במכתב חיֹלֱק זה שכעין מצאתי ושוב

ֱקטן יִדי עֹל מעות שישֹלח המוכר עם וסיכם המֱקח עֹל ֱקצץ הֱקונה אם העוֹלה:
וֱקיבֹל פֹלוני בעבור ֱקונים שהם ואמרו באו הגוי או הֱקטן אם אך ֱקנה, גוי או

שנתבאר. וכפי ֱקונה אם והמחנ"א הריב"ש במחֹלוֱקת תֹלוי המעות

בֱקיִדושין כסף ֱקנין בענין
וינגרטן ִדוִד יוסף וינגרטןהרב ִדוִד יוסף הרב אייזנשטיין יהושע אייזנשטייןהרב יהושע הרב

כסף ֱקנין בענין - שרה חיי פרשת

תש"ע מרחשון כ"ו תש"עערש"ֱק מרחשון כ"ו ערש"ֱק

הציון שער בֱקיִדושין כסף ֱקנין

ֱקטן שֹליח ע"י כסף ֱקנין

ֱקטן שֹליח ע"י כסף ֱקנין

כסף ֱקנין ביסוִד

עפרון שִדה ֱקנין



בֱקרֱקע כסף ֱקנין

בֱקיִדושין כסף ֱקנין

במטֹלטֹלין כסף ֱקנין

בכסף ובגמ' בכסף... נֱקנין אחריות ֹלהם שיש נכסים כו. ֱקיִדושין במתני'
(ִד"ה התוס' וכ' יֱקנו. בכסף שִדות ֹלב) (ירמיה ֱקרא אמר חזֱקיה אמר מנֹלן,
מנכרי ה"מ ִדִדיֹלמא משום עפרון, גבי ִדכתיב מֱקרא אייתי ִדֹלא אמר)

בכסף. ֱקנינו שכֹל

והביאו הן, חכמים מתֱקנת כוֹלן הֱקניות אֹלו כי ספֱק ואין (שֹלו) החינוך כ'
המנ"ח אך כו). (ֱקיִדושין המאירי וכ"ִד ִדבריהם. בהם ֹלסמוך הכתובים
ִדיני ככֹל מה"ת הוא תורה שֱקנין מוכח הפוס' ִדמכֹל ע"ז השיג (יב)

התורה.

ע"ז השיג (סֱק"ב) והנתיה"מ עפרון, משִדה ִדנֹלמִד כ' סֱק"א) (ֱקצ הסמ"ע
ִדא"א שם מהתוס' וכן יֱקנו, בכסף משִדות שנֹלמִד מבואר כו. בגמ' ִדהרי
הוא עפרון משִדה ִדהֹלימוִד מבואר בפרישה אמנם עפרון. משִדה ֹלֹלמוִד
כסף ִדֹל"ח כיון ֹל"מ משו"פ ִדבפחות ב"י עי' [אך שו"פ. שצריך ֹלענין רֱק

עפרון]. משִדה הֹלימוִד מצִד וֹלא

(ֹלג,יט) וישֹלח בפר' ממ"ש ִדניֹלף הֱק' ה"ג) פ"א (מכירה השעה"מ
ִדִדוֱקא הו"א ִדמהתם ויישב ֱקשיטה", במאה השִדה... חֹלֱקת את
ועפרון מאברהם יֹלפי' ִדֹלא מה גם בזה ותי' התמורה. כֹל את כשמשֹלם
יֱקנו בכסף משִדות ורֱק הסכום, כֹל את שיֹלם שהרי כו.) התוס' (כִדהֱק'

בשו"פ. ואפי' הכסף מצִד ִדהֱקנין שמעינן

נֱקנית הֱקרֱקע אמרו מכאן - ֹלי יתננה מֹלא בכסף אי' כאן הגִדוֹל ובמִדרש
ִדֱקיִדושין]. כסוגיא [וִדֹלא ובחזֱקה. בשטר בכסף

כתיב עפרון משִדה ֱקיחה ֱקיחה גמר מנ"ֹל כסף ב. בֱקיִדושין הִדין מֱקור
וֱקיחה ממני ֱקח השִדה כסף נתתי התם וכתיב אשה איש יֱקח כי הכא
יֱקנו. בכסף שִדות נמי אי אברהם, ֱקנה אשר השִדה ִדכתיב ֱקנין איֱקרי
אבנ"מ [ועי' כסף, אין חנם ויצאה מהפס' (ג:) ִדמתני' וֹלתנא ִד:) (ועי"ש

היֹלפו']. בין בנפֱק"מ כח,טז

בפר' שנא' אברהם ֱקנה אשר השִדה הפס' הגמ' הביאה אמאי הֱק' המֱקנה
רב ִדבי ובארזא ֹלמֱקנה. ֹלאברהם שרה חיי בפר' ֱקוִדם שנא' מה וֹלא ויחי
התאפשר שעי"ז אֹלא שֱקנה הפי' אין "ֹלמֱקנה" ִדמ"ש האוה"ח עפ"י תי'

בחזֱקה. אח"כ נעשה הֱקנין ובאמת ֹלֱקנותה,

רש"י אבֹל מה"ת, אינם כסף שֱקיִדושי רבותיו ִדִדעת ֹלג. גיטין רש"י עי'
ִדס"ֹל הנו"כ ביארו אך מִד"ס שהם כ' א,ב) (אישות והרמב"ם חוֹלֱק. שם

מפורש. שאינו כיון מִד"ס במ"ש כוונתו רֱק מה"ת ִדמהני

- חיים ובעֹלי [במטֹלטֹלין ֱקונות מעות תורה ִדבר מז:) (ב"מ יוחנן ר' ֹלִדעת
כִדאשכחן סבר) ִד"ה מו: (ב"מ רש"י כ' שֱקונות הִד"ת ומֱקור ֱקצח], טור

ֹלו". וֱקם הכסף "ונתן תורה שאמרה ההֱקִדש מן ֱקונה גבי

[ופֹליג בכסף, נעשים הֱקנינים שרוב כיון הוא ִדסברא כ' (כח:) והנימוֱק"י
כ' (יג:) בבכורות ותוס' מהֱקִדש]. הִדיוט ֹלמִדין ִדאין משום רש"י עֹל
"שִדות כִדכתיב כסף הוא ֱקנין וסתם עמיתך" מיִד ֱקנה "או מִדכתיב

מֱקנתו". "מכסף וכתיב יֱקנו" בכסף

וִדעת הגבהה], או במשיכה [אֹלא בכסף נֱקנה שֹלא חכמים אמרו אבֹל
עי' אך עי"ש. הֱקנין, שֹל היא שהתֱקנה נשרפו) (בתוִד"ה הריב"ן
אֹלא שנעשה כסף הֱקנין את עֱקרו שֹלא ִדמשמע גזירה) ִד"ה (מו: רש"י

בו. ֹלחזור יכוֹל שעִדיין שאמרו

המוכר ֹלו שיאמר כגון באונס החפץ יאבִד שמא הוא זו תֱקנה וטעם
חייב יהיה שהמוכר ֹלתֱקן ִדא"א (כִד) החו"י וכ' (מז:), בעֹליה. חטיך נשרפו
עוִד. ועי"ש המוכר, ֹלחייב ִדסתרי תרתי ה"ז מֱקח הוא אם שהרי באחריות,

וֹלכן כסף, ֱקנין יש ֹלהנ"ֹל, ֹלחשוש שאין ִדבאופן מט:) (ב"מ הר"ן ִדעת
שֹלא ִדכֹל (שֹלו) החינוך ִדעת מזו ויתירה בכסף. נֱקנה מטֹלטֹלין שכירות
והמנ"ח (ג,ו) הרמב"ם בִד' וכ"נ והגבהה, משיכה הגזירה שייך
ִדאיה"נ רֱק תמיִד מהני ֱקנין חז"ֹל שתיֱקנו ִדכיון ע"ז תמה (שֹלו,יג)
חו"מ בשו"ע כן וִדייֱק התורה, ֱקנין מועיֹל הגזירה שייך שֹלא ִדבאופן

ִדמהני האופנים בשו"ע [ועי"ש (ֱקצו,א), הנתיה"מ שכ"ִד והביא ֱקצט,
במצוות]. כסף ֱקנין בענין ֹלֱק' ועי' כסף, ֱקנין

"ויֱקן

הפֱקעה

מועיֹל ֹלא

גם

מצִד הוא אם הֱקנין במהות [ותֹליא
ֹלֱק']. עי' הִדבר, שווי

ֱקונות מעות ִד"ת כח:) (ב"מ הרי"ף במ"ש ועי'
מכסף ִדיֹלפי' (יג.) בבכורות הגמ' עפ"י והוא ר"ח. וכ"כ כ"ש. ֹלא ממונו ֱקונה גופו אם
הנימוֱק"י כ' וֹלכן שם, בגמ' נִדחה אכן כ"ש. ֹלא ממונו ֱקונה גופו אם הוא וֱק"ו מֱקנתו,
רמב"ן ועי' ֹלמוחֱקו. ִדיש (חו"י) ברי"ף הגיהו ועפי"ז מֱק"ו, ִדיֹליף ֹלמימר ִדֹליכא (הנ"ֹל)

פנ"י. ועי' והרי"ף, הר"ח עֹל שהֱק' וריטב"א

המֱקח נגמר ֹלא א"כ המוכר, ברשות שיהיה חכמים שתֱקנו "וכיון ֱקצח הטור בֹל' [ונרמז
ועיין]. שימשוך". עִד

הסגֹל חנניה הסגֹלהרב חנניה הרב

ובשטר בכסף נֱקנין אחריות ֹלהם שיש "נכסים כח. ֱקיִדושין במתני'
תאינה עֱקוץ "באומר בשבת ומוכר גונב גבי אי' ע: ב"ֱק ובגמ' ובחזֱקה".
ֹלא בִדינא ֱקמן ֹליה תבע ִדכי וכיון אמרי גניבותיך, ֹלי ותיֱקני מתאינתי
מכירה ֹלאו נמי מכירה הא הוא בנפשו ִדמיחייב שֹלים זיֹל ֹליה אמרינן
ִדאיכא באופן ִדגם עב. בסנהרין ֱקיי"ֹל ִדהֹלא הגרעֱק"א בחי' והֱקשה היא"
בִדיינים ֹלתובעו ִדאפשר הִדין אז בעין החפץ כאשר מ"מ ִדֱקֹלב"מ, פטור
ֹלו ֱקנה יַק ֹלא באם בבי"ִד התאינה ממנו ֹלתבוע ִדאפשר הכא ה"ה וא"כ

המכירה. ֹל"מ ואמאי הגניבות

ב') אות מ"ז (סי' שמואֹל ובזכרון ב') סי' (ֱקיִדושין שֱקאפ הגר"ש ובחיִדושי
המוכר את יחייב שהכסף ִדבעי' הוא ִדין כסף ִדבֱקנין מזה ֹלהוכיח כתבו
היא הכסף שתמורת ביניהם וסיכמו מאחר [וממיֹלא ֹלֹלוֱקח תמורתו ֹליתן
המוכר] שֹל חיובו מכח ֹלֹלוֱקח היא נֱקנית מסכמים הם שעֹליה הֱקרֱקע
עצמה התאינה ִדאת אף כאן וֹלכך הֱקנין, ֹלחוֹל יכוֹל ֹלא זה חיוב ובֹלא
א"א הגניבות ִדהיינו תמורתה ִדאת כיון מ"מ בִדיינים ֹלתובעו אפשר
הביא וכן ג') אות ט"ז סי' (ח"א ים באפיֱקי כ' וכעי"ז המֱקח, חֹל ֹלא ֹלתובעו

זֹלֹלה"ה. גרוִדז'ינסֱקי הגרח"ע ממרנא בסו"ִד

מיוחִד ִדבר וייחִד מחבירו כסף שֹלוה ִדמי כ' סֱק"א) שִד"מ (סי' ובנתיה"מ
מעש"ֱק, שום בֹלא ממיֹלא ִדבר אותו ֹלו נֱקנה המֹלוה ֹלו ונתרצה ֹלפרעון
ומייחִד ֹלֱקונה חיוב ֹלו ִדיש ִדכיון הנ"ֹל האחרו' סברת משום הוא וֹלכאו'

ֹלו. נֱקנה ממיֹלא מסויים ִדבר זה ֹלחיוב

ֹלֱקטן ממון ִדמשכח"ֹל שכ' ֱקטן) ִד"ה סח: (סנהִדרין בתוס' מצינו עוִד
אין ִדבסתמא מה ִדהנה בזה יֹל"פ וֹלכאו' ומֹלאכתו, טרחו בשכר מִדאוריי'
ֹלמוכר הכסף ֹלהֱקנות יכוֹל ִדאין משום הוא כסף בֱקנין ֹלֱקנות יכוֹל ֱקטן
הוא שהחיוב טרחו בשכר אך בתמורה, מתחייב המוכר אין וממיֹלא
כיון המוכר שֹל ִדעתו ע"י הממון ֹלו ֹלִהֱקנות יכוֹל שפיר שטרח ע"י ממיֹלא

מעש"ֱק. כאן שיש חשיב החיוב ִדע"י

כסף, בֱקנין מיירי הנ"ֹל ִדב"ֱק ִדהסוגיא האחרו' עמ"ש יֹלה"ֱק ֹלכאו' והנה
נֱקנים שאינם מטֹלטֹלין והו"ֹל ושה בשור מכירה עֹל מיירי התם ִדהֹלא
משום ִדהוא צ"ֹל אמנם כֹלֹל, מהני ואיך כו. ֱקיִדושין במתני' כמבו' בכסף
תורה ִדבר יוחנן "א"ר מז: בב"מ כִדאי' בכסף נֱקנים מטֹלטֹלין ִדמִדאוריי'

מהני. ִדאוריי' חיוב ִדהוא וה' ִד' תשֹלומי חיוב ֹלענין וֹלהכי ֱקונות" מעות

בשם שם) (ב"מ בשיטמ"ֱק כ' ֹלר"י ֱקונות מעות תורה ִדִדבר הא בגוף והנה
הֱקנינים שרוב ֹלפי ֱקאמר "מסברא וז"ֹל והריטב"א הר"ן הרשב"א הרמב"ן
כסף ֱקנין ִדיֹלפי' ב. ֱקיִדושין בגמ' מצינו מאיִדך אמנם בכסף", נעשים
בזה ביאר שֹליט"א אִדֹלשטיין הגרצ"י ומו"ר מֱקראי, ובשִדה באשה
והב' הראשו' כמ"ש מסברא הא' טעמי מב' מהני כסף ֱקנין ִדבאמת
ִדבעי' הנ"ֹל ִדב"ֱק מגמ' ִדמוכח ִדמה ִדי"ֹל אמר וֹלפי"ז ִדֱקראי מגזה"כ
ֱקאי ִדהתם מסברא הנֹלמִד כסף בֱקנין רֱק הוא תמורתו יחייב שהכסף
שיחייב בעי' ֹלא ִדֱקרא כסף בֱקנין אך כמשנ"ת, במטֹלטֹלין ִדמיירי עֹלה

מֱקרא. הנֹלמִד גריִדא מעש"ֱק ִדהוא תמורתו הכסף

יסוִד עֹל ב') או' ט"ז סי' (ח"א ים באפיֱקי ִדהֱק' מה הנ"ֹל מו"ר יישב ועפי"ז
ִדהמֱקִדש ה"א) פ"ה אישות (הֹל' ֹלמֹלך המשנה ממש"כ הנ"ֹל האחרו'
שוה אי"ז ִדֹלו אף מֱקוִדשת הנאה באיסורי מסוכנת חוֹלה שהיא אשה
אינה הא ֱקשה האחרו' וֹלפמ"ש ממון הנאת ֱקיבֹלה היא ִדמ"מ כיון כֹלום
יכוֹלה ואיך כֹלום נתחסר ֹלא ִדֹלו כיון הכסף תמורת את ֹלמֱקִדש מתחייבת
הגרח"ע ממרנא י"א) או' (שם ים האפיֱקי והביא בזה, ֹלהתֱקִדש
שיחייב בעינן ֹלא ֱקיִדושין בכסף ִדבאמת ֹלחֹלֱק זֹלֹלה"ה גרוִדז'ינסֱקי
כסף ִדבֱקנין משום ִדהוא י"ֹל הנ"ֹל ֹלפי אך ֹלזה, בעי' בֱקנינים ורֱק תמורתו
כיון באיסוה"נ במֱקִדש מהני וֹלהכי תמורתו שיחייב ֹל"ב באמת ִדֱקרא
שיחייב בעי' ִדסברא כסף ֱקנין שהוא ִדב"ֱק בהך ורֱק ִדֱקרא כסף הוא ִדשם

תמורתו.

גווני בכֹל ִדבאמת והוא ֱקצת באופ"א הנ"ֹל ע"ִד ֹלחֹלֱק מֱקום היה וֹלכאו'
ב') סי' (ֱקיִדושין הגרש"ש וכפש"כ ֹלֹלוֱקח ההתחייבות ע"י הוא המעש"ֱק
זכות מכח מגיע החיוב ִדסברא כסף ִדבֱקנין אֹלא כֹלֹל, בזה חיֹלֱק שֹלא
כיון ִדב"ֱק בהך וֹלהכי הִדבר תמורת ֹלמוכר ונתן מכספו שהוציא הֹלוֱקח
בֱקנין אך מכירה, ֹל"ה תו הֹלוֱקח זכות התורה והפֱקיעה ֱקֹלב"מ ִדאיכא
התורה ִדחיִדשה גריִדא המוכר השתעבִדות מכח מגיע החיוב ִדֱקרא כסף
וֹלהכי שֱקיבֹל הנאה בעבור תמורה עצמו מצִד ֹלהתחייב יכוֹל ִדאִדם
שֱקיבֹלה הממון תמורת עצמה האשה חייבה ִדסו"ס באיסוה"נ במֱקִדש

בזה. מתֱקִדשת שפיר

התמורה התחייבות עיֱקר ִדסברא כסף ִדבֱקנין עוִד, בזה ֹלחֹלֱק יש וֹלפי"ז
מסויים ִדבר ֹלתבוע זכות ֹלֹלוֱקח אין ִדהרי כֹלֹלית ממון התחייבות היא
זו ֱקרֱקע תהא שהתמורה והֹלוֱקח המוכר וסיכמו ִדמאחר ורֱק כספו בעבור

עֹל רֱק היא ִדההתחייבות י"ֹל ִדֱקרא כסף בֱקנין אך הֱקרֱקע, נֱקנית וכִדו'
והנאת רצון מכח רֱק מגיעה ִדהיא כיון ביניהם שסיכמו הֱקרֱקע

המסויימת. הֱקרֱקע עֹל רֱק התחייב והוא המוכר
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כסף ֱקנין הציוןביסוִד שער



עפרון שִדה ֱקנין

במצוות כסף ֱקנין

ובצִדֱקה בהֱקִדש כסף ֱקנין

שִדה "ויֱקם (יז-יח) כתיב ֹלעפרון, אברהם ששיֹלם אחרי הפר' בסִדר
שפרע שאחרי (יא) הרמב"ן ופי' חת" בני ֹלעני ֹלמֱקנה ֹלאברהם עפרון...
ברשותו והֱקימה חזֱקה] [ֱקנין ובמערה בשִדה תחֹלה הכסף את
שמֹלבִד משמע (יח) ברשב"ם [וכן אותה. ֱקבר ואח"כ העיר, בני ֹלעיני
ִדמשמע (יח) ספורנו ועי' עי"ש. הֱקבורה, ע"י ֹלחזֱקה גם הוצרך הכסף
"השִדה ִדמ"ש שכ' אי) ִד"ה (ב: בֱקיִדושין בתוס' וכ"מ שטר.] גם שהיה
הספיֱק ֹלא ֹלמה וצ"ב בשטר, או בחזֱקה ִדהוא יתכן אברהם" ֱקנה אשר

כסף. ֱקנין

השִדה..." "ויֱקם אברהם..." ֱקבר כן "ואחרי (יט) בפס' האוה"ח וביאר
אברהם ששֱקֹל אחרי הֱקנין, משפטי ככֹל הֱקניה שהיתה ֹלהוִדיע שנא'
הרמב"ם כמ"ש הֱקרֱקע מעֹל זכותו את סֹלֱק ובזה המערה ִדמי ֹלעפרון
ומעתה הפֱקר. והנכסים הִדמים, ע"י זכותו מסֹלֱק שהגוי מזכיה פ"א

שרה. את שֱקבר במה החזֱקה ע"י אברהם ביִדי הֱקנין גמר יועיֹל

עומִד שהיה ֹלמֱקנה" "ֹלאברהם בפס' רינ"ש) (מהִדו' החת"ס וכ"כ
רֱק עפרון הכסף שע"י כיון בו זכה ֹלא עִדיין אבֹל ֹלמֱקנה ֹלאברהם
נא' וע"ז ֹלו נֱקנה ועתה בה, והחזיֱק אברהם..." ֱקבר כן "ואחרי נסתֹלֱק,
מכֹל אֹלא בה זכה מעפרון שֹלא כיון חת" בני מאת השִדה... "ויֱקם (כ)
והם שם העומִדים ֹלכֹל הפֱקר היה עפרון כשנסתֹלֱק שהרי חת, בני
רֱק הועיֹל ִדהכסף (יז) המש"ח כ' וכעי"ז בה. ֹלזכות ֹלאברהם הניחו
והוי מעכו"ם ישראֹל ה"ז התורה מִדין אבֹל כב"נ, שִדנו חת" בני "ֹלעיני

חזֱקה. ֹלֱקנין הוצרך וֹלכן הפֱקר, שִדה

הגמ' הביאה היאך ִדא"כ ע"ז הֱק' סז) עמ' (ֱקיִדושין רב ִדבי ארזא ובס'
ֱקנה אשר והשִדה ממני, ֱקח השִדה מכסף ֱקנין איֱקרי שֱקיחה מֱקור
גם ִדבאמת ויישב בכסף. וֹלא בחזֱקה נעשה הֱקנין שם והרי אברהם,
גם ִדהוצרך ומה ֱקנין. ִדאיֱקרי ראיה ומזה המוכר, ֱקבֹלת ע"י פעֹל הכסף
רמב"ן (עי' א"י, שהיא ה' בנחֹלת שרה את ֹלֱקבור שרצה מפני הוא חזֱקה
הרי נתֱקִדשה, ֹלא וממיֹלא אר"י נכבשה ֹלא שעִדיין וכיון יט) פס'
ה"ה פ"א תרומות רמב"ם [עי' אברהם שמחזיֱק בחזֱקה תֹלויה ֱקִדושתה

חזֱקה]. ע"י או כבוש ע"י או שהֱקִדושה

יש ֹלמצוות בֱקנין מ"מ במטֹלטֹלין, כסף ֱקנין ביטֹלו שחכמים אע"פ
ֹלאכיֹלת בשר ִדבֱקניית ג ֱקצט, בחו"מ השו"ע כמ"ש כסף ֱקנין ִדמהני
וכ' ֱקונות. ומעות ִד"ת עֹל ִדבריהם חכמים העמיִדו פרֱקים, בִד' מצוה
ועי' (מהרי"ֹל). ִדֱקנה בע"ש ֹלֱקיִדוש יין בֱקניית ִדה"ה ִדי"א הרמ"א

ע"ז. ִדפֹליגי ורע"א ביאוהגר"א

(ב) שכ' ֱקיִדוש במצות ִדוֱקא ִדהוא בֱקצוה"ח משמע הרמ"א ובִדעת
מצות ִדמצִד ומשמע הפת, עֹל שמֱקִדשין משום כן ֹלשבת בחֹלות ִדאף
שאינה מצוה כֹל ִדה"ה כ' תרנו,א) (או"ח והפמ"ג ֹל"מ. משנה ֹלחם
ֹלֹלוֱקח. ברירה כשאין רֱק ִדהוא שסט) (או"ח הברכ"י וִדעת מצויה.
הבאה במצוה טרִדה, בזמני רֱק ִדהוא כ' פג) (ח"ב יושר אמרי ובשו"ת

ֱקנין. ֹלעשות זמן ואין ִדשבת טירִדא כשטרוִד או ֹלפרֱקים

מצוה שֹל ִדבחפץ י"א מאיִדך
ֹל"מ ִדרבנן ֱקנין ורי"ו והרמב"ן הרמב"ם ִדֹלִד' ב) (משיכה המחנ"א עפ"י
כ' (סֱק"י) והמ"ב (ה). ובבכור"י (תרנח,א) בשע"ת ומובא ֹלִדאורייתא.
יצא ִדֹלא ציִדִד בהוס') (תרנח פתים [ובמנחת ֹלכתחיֹלה. בזה ֹלהזהר
אחר.] ֱקנין ֹל"מ וממיֹלא (כנ"ֹל) כסף ֱקנין מועיֹל ִדבמצוות משום יִד"ח
ֹלֱקנותו באתרוג [הגבהה] משיכה ִדמהני כ' ֹל) (סוכה החת"ס אך
כט), ח"ג (ִד' השו"מ וכ"ִד טז) א, סי' אברהם ִדבר (ועי' מִדאורייתא.

תצִד,ִד). (או"ח והאבנ"ז

וא"צ הִדיוט מֱקנין חֹלוֱק במטֹלטֹלין הֱקִדש ִדֱקנין מבואר כח: בֱקיִדושין
הראשונים ונחֹלֱקו בכסף. ונֱקנה ִד"ת עֹל חכמים שהעמיִדו כיון משיכה,
הר"ן כִד' (ֱקצט,א) הש"ך וכ' עי"ז, ֹלהֱקִדש הפסִד כשיש גם הוא אם

אופן. בכֹל ִדֱקונה

א"א נתייֱקר אם ואפי' במעות, ֱקונה כ' (ֱקצט,ִד) הרמ"א
כ' (ג) הֱקצוה"ח אך ִדצִדֱקה], ִדומיא ֹלביהכ"נ ֹלהֱקִדש [וכוונתו ֹלחזור.
ֱקונה בזה"ז והֱקִדש צִדֱקה אבֹל הבית, ֹלבִדֱק בהֱקִדש רֱק ִדין ִדהוא
כמה והביא ֹלעניים. הפסִד שיש במֱקום וֹלא ֹלמעֹליותא, רֱק בכסף
שהשיב מה שם נתיה"מ ועי' כהֱקִדש, אינה ֹלעניים שצִדֱקה ראיות

זה. ֹלענין כהֱקִדש ִדצִדֱקה וִדעתו ע"ִד

החזיֱק

כסף, בֱקנין ֱקנאו ֹלא אם יִד"ח יצא ֹלא

וצִדֱקה ִדהֱקִדש

מצִד כסף בֱקנין ֱקונה אופן ִדבכֹל זמננו מפוסֱקי הרבה ִדעת ִדֹלמעשה ֹלציין [יש
נב.] סו"ס א' חו"מ אג"מ עי' סיטומתא,

חפץ הֱקונה ֹלגבאי ונפֱק"מ
השכרת בענין פב סי' שיֱק מהר"ם שו"ת ועי' מוסִד, או ֹלביהכ"נ

הוזֹל. או והתייֱקר ֹלביהכ"נ מֱקום

ֱקנין מעשה או תמורה כסף

כסף בֱקנין כוונה

כסף שוה ע"י ֱקנין

המֱקח שווי שֹל בכסף ִדוֱקא הוא כסף ִדֱקנין ֱקצ,א) (חו"מ הסמ"ע ִדעת
נֹלמִד כסף ֱקנין שהרי הֱקנין, ֹלצורך רֱק שניתן כסף וֹלא

(ב) בפרישה וכ"כ השִדה. שיווי ִדמי היה ושם
במאירי משמע כן
המֱקח. מִדמי שיהיה עכ"פ בעי בפרוטה כשֱקונה ִדאף כו.) (ֱקיִדושין
באמה כסף גרעון ֹלגבי (כא:) רי"ִד התוס' בִד' י) (מג, המנ"ח וכ"כ

ֱק ִדמהני כ' יג. בִדף רי"ִד ִדבתוס' צ"ע [אך העבריה.
ֱקנין]. מעשה אֹלא שווי ִדאינו וע"כ פרִדשני), ִד"ה עא. ע"ז כתוס' (ִדֹלא

שהרי וראייתו עצמו, מצִד ֱקנין בתורת ִדמועיֹל וס"ֹל חוֹלֱק שם והט"ז
ִדבאשה פשוט וזה עפרון, משִדה נֹלמִד [ֱקיִדושין] בכסף ִדאשה ֱקנין גם
אֹלא -ברכ"א], חורין ֹלבן ִדמים אין [שהרי שוויה תמורת אינו הכסף
יֱקנו בכסף שִדות ִדֱקרא ִדמֹלישנא (ֱקצ,א) הב"ח וכ"ִד ֱקנין. כסף בתור
וזהו בו נֱקנית שהֱקרֱקע כסף אֹלא השִדה ִדמי ִדוֱקא ִדאינו משמע
כן ִדהוכיח (יח,יג) ֱקוטֹלר מהגר"א חיִדו"ת אוסף ועי' ֱקנין. כסף הנֱקרא
שנאמר ֹלֱק'] [עי' מֱקנתו מכסף מהפס' כסף ֱקנין (יג.) בבכורות מִדיֹלפי'

שיווי. ִדאינו וע"כ עבִד אינו הֱקנין ֹלפני הרי ובזה עברי בעבִד

שיווי. כסף הוא בֱקיִדושין ִדאף פשיט"ֹל (כט,ב) והאבנ"מ
ֹלפי ִדאף הגרח"ע בשם כ' טז) סו"ס (ח"א ים באפיֱקי אך
כסף ה"ז בֱקיִדושין אבֹל בממון ִדוֱקא הוא מ"מ שיווי כסף ִדהוא הסמ"ע

ה"ִד). פ"א מכירה (הֹל' הרמב"ם בשי' באבהא"ז וכ"כ ֱקנין.

ֹלשם נתן ֹלא אם כסף בֱקנין ִדשמא נסתפֱק יח) (ח"ב אברהם הִדבר
ֱקנין מעשה שהם ומשיכה הגבהה ממעשה חֹלוֱק ִדבזה מהני, ֹלא ֱקנין
כִדבר כֹלֹל חשוב אינו ֱקנין ֹלשם נתנו ֹלא אם בכסף אבֹל עצמן, מצִד

הֱקונה.

שמועיֹל ִדמה ֹליה פשיטא ועתה), ִד"ה סז (חו"מ שֹלמה בית ובשו"ת
בֱקנין אבֹל הִדבר בגוף ֱקנין מעשה כשעשה רֱק הוא כוונה בֹלא ֱקנין
הֱקה"י וכ"כ מהני. ֹלא כוונה ִדבֹלא וִדאי החפץ, בגוף שאינו כסף
היא הפעוֹלה שעצם ֱקנינים משאר כסף ֱקנין ִדחֹלוֱק א,ב) (ֱקיִדושין
הִדבר עֹל תשֹלום בתורת שֹלא בסתמא שכשניתן בכסף משא"כ הֱקנין,

כֹלֹל. ֱקנין מעשה אינו הנֱקנה

בֹלא מהני כסף ִדבֱקנין כ' ובאמת) ִד"ה נו (תנינא בתשו' רעֱק"א אבֹל
בעי הֱקנינים בכֹל אם ִדאף א) (ֱקיִדושין הגרש"ש וכ"כ ֱקנין. כוונת
תמורה], שֹל מציאות ִדהיא [כֹלומר ֹלכוונה. א"צ כסף בֱקנין מ"מ כוונה,

כסף ושוה ִדכסף פשיטא ושִדה אשה ִדבֱקנין ב. ֱקיִדושין הריטב"א כ'
תאנה ע: ב"ֱק השטמ"ֱק וכ"כ ז"ֹל. הרמב"ן הרב אִדוננו וז"ִד הם, שוין

ִדמים. בתורת ֱקונה

שוה אמרינן ֱקונה כסף שאמרו מֱקום שכֹל ִדיִדוע מה: ב"מ פנ"י ועי'
הרבה וכ"ִד פ"ח) שני (מעשר הגר"ח וכ"כ א"צ. שומא ואפי' ככסף כסף
הֱקנינים בכֹל כן פשוט ִדהוא (ג) ב סי' ֱקיִדושין חיים שערי ועי' אחרונים,
שֱקיבֹל, מה תמורת ֹלתת מתחייב שהמוכר מה הוא הֱקנין ִדיסוִד משום
בֱקיִדושין [משא"כ שו"כ. או כסף ֱקיבֹל אם חיֹלוֱק אין זה וֹלענין
תמורת ֹלהחזיר ִדצריך שעבוִד ע"י וֹלא הכסף עצם ע"י ִדהחֹלות

הִדמים].

כסף ִדוֱקא צריך כסף ֱקנין ִדֹלענין כט) (ב"מ שֹלמה החמִדת ִדעת אך
ֹלו שיש ע"י אֹלא בכסף שזוכה ע"י אינה הֱקנין שחֹלות כיון שו"כ, וֹלא

הכסף. את ֹלהוציא רשות

מכירה בהֹל' כ' שֹלא ברמב"ם כן ִדייֱק ה"א) פ"ג (אישות עזרי ובאבי
ִדבשוה הסברא וביאר כן]. כ' ֱקיִדושין כסף ֹלגבי [ורֱק ככסף כסף ִדשוה
כסף ֱקנין זה אין וא"כ הנֱקנה ומה הֱקונה הִדבר מהו יִדעינן ֹלא כסף
מה יִדיעה ִדא"צ ביאר ב) (ֱקיִדושין רשש"ֱק בחי' אכן חֹליפין. אֹלא

מיוחִד, חפץ עֹל מֱקפיִדים כששניהם אֹלא הנֱקנה ומה הֱקונה
מהני. תשֹלום בתור ֹלו כשנותנו אבֹל

עפרון משִדה

במתנה גם כסף נין

נעשה כשהֱקנין גם [וֹלכן

ו המֱקח]. ִדמי פרעון תחיֹלת בתור אותה שיתן צריך בפרוטה

תוספת אינו הט"ז ֹלִד' וֹלכן הפכים, ב' הם הגִדרים ִדב' ה) עמ' (ח"ב אבן מֹלואי ועי'
כשיווי. וֹלא כֱקנין בִדוֱקא הוא אֹלא ֱקנין, כמעשה גם שאפשר

הגרש"ש חי' (ועי'

כג). וֱקוב"ש ב סי'

ִדיֹלפי' [ואע"פ
בכסף, שהיא ה"ֱקיחה" עצם עֹל רֱק ִדהוא י"ֹל עפרון, ִדשִדה מֱקיחה ֱקיִדושין כסף

ֱקנין]. מעשה הוא יֱקח כי שנא' ובֱקיִדושין שווי ֹלפי הוא ִדבממון ענינו ֹלפי כ"מ ומעתה

בֱקה"י עי' אך ֱקנין. כמעשה שניתן או התמורה כסף ע"י הֱקנין אם בהנ"ֹל תֹליא וֹלכאו'
הט"ז. ֹלשי' אף הכי ִדֱקאמר שם

: ו י ש כ ע ר ש ֱק ת ה א ת ו ר ב ח 9141217ֹל
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נושא

הִדרומית9:00-1:00 גבעה

הֹלימוִדזמן מֱקום

ֹלחברותות ִדרושים

גִדוֹלה התעוררות שישנה מכיון
שבת בֹליֹלות המִדרשות בבתי בֹלימוִד
הנ"ֹל ֹלטֹל' יפנו בחברותות המעוניינים

בעיון שבת ה'

ח"ג יו"ִד

מִדֹליֱקין במה
חנוכה -

בב"ח יו"ִד

ביצה

4:00-7:00

4:00-7:00

9:00-10:30

8:30-10:00

עיֹלית נופי

מנחם אוהֹל

נתיה"מ אזור

פתוח

חברותא ֹלֱקביעת
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תגובותתגובות

המֱקנה ע"י בכסף זכייה בעינן אי

גֹלעזר אֹלֱקנה הרב

חֹל עי"ז ורֱק בכסף, המֱקנה שיזכה בעינן כסף בֱקנין אי ִדנו האחרונים
ֹלֱקונה המֱקח נֱקנה ועי"ז ֹלמֱקנה הכסף נתינת בעצם ִדסגי או בֱקנין,
אמר ִד"ה כב: ֱקיִדושין מֱקנה (עי' המֱקח תמורת בכסף המֱקנה זוכה ואם
ִדמאמר רבי סבר יט: ביבמות והנה ס"ה,ֹל"ִד), ח"ב יצחֱק ופרי שמואֹל
ורבנן כרחה. בעֹל ביבמה שֱקונה ִדביאה ִדומיא כרחה, בעֹל מהני ביבמה
ואי בע"כ. מהני ֹלא ובֱקיִדושין ֹלמיֹלף, ֹלן אית מֱקיִדושין ִדמיֹלי פֹליגי,
בֱקיִדושין נמי והכי המֱקנה, זכיית יִדי עֹל ִדוֱקא היינו כסף ִדֱקנין נימא
בכסף, מעיֱקרא האשה שתזכה בעינן עפרון משִדה ֱקיחה ֱקיחה ִדיֹלפינן
כֱקיִדושי יסוִדו מאמר ִדהרי כרחה, בעֹל מאמר ֹלרבי מהני אמאי א"כ
ֱקנין מעשה כאן ואין בכסף, זכתה ֹלא במאמר חפצה שאינה וכיון כסף,
מהכא חזינן וֹלכאו' ִדיבמה. מביאה ִדיֹלפינן טעמא יהני ֹלא וֹלזה כֹלֹל.
ִדֹלפי"ז אֹלא האשה. ֹלרשות ניתן שהכסף במה וסגי בכסף, זכיה ִדא"צ
אחר רֱק שייך החוזר כסף ִדענין החוזר, כסף בעינן ִדֹלא ֹלכאו' עוֹלה
בעֹל בשם כתב ט"ז) ס"כ (ח"א ים והאפיֱקי בכסף, המֱקנה שיזכה
ֹלא אשה בֱקיִדושי אבֹל החוזר, כסף בעינן במֱקח ִדִדוֱקא האחיעזר,
שיווי בתורת הכסף אין באשה אבֹל שינוי, כסף בעינן ִדבמֱקח כיון בעינן,
ִדון עפרון, משִדה ֱקיחה ֱקיחה ִדיֹלפינן ִדאף [וצ"ֹל ֱקנין. בתורת אֹלא
ומסברא כסף, ֱקנין באשה ִדשייך אֹלא יֹלפינן ִדֹלא באתרה, ואוֱקי מינה
ִדבמאמר הא ניחא וֹלפי"ז ובִדיניהם]. ביסוִדם מזה זה ִדחֹלוֱקים אמרינן

בעינן. במֱקח אבֹל זכיה, א"צ ובֱקיִדושין

מינים בִד' כסף ֱקנין

ג. צ.

ֹלי. יתננה מֹלא בכסף

ֹל. י.

כסף, בֱקנין ֹלֱקנותו א"א פרוטה שוה שאינו שִדבר פשיטא ֹלכאו' הנה
משו"פ. בפחות ֱקנין ה"ז וא"כ משו"פ, פחות היא תמורתו שהרי

(בהגהה) אישות מהֹל' בסופ"ִד המֹל"מ שנסתפֱק מה עפ"י יֹל"ע ומעתה
יֱקרים ִדמיו אֹלא שו"פ אינו עצמו שמצִד מהוִדר, באתרוג ֱקיִדושין ֹלגבי
נו ֱקיִדושין מאירי (ועי' שו"פ. חשוב אם המצוה, בו שמֱקיימים מצִד
במצוות], שמעכב [ִדי"א כסף ֱקנין ֹלגבי ה"נ וא"כ סו). אה"ע ונובי"ת
[המצוי באופן כסף, בֱקנין מינים ִד' ֹלֱקנות אפשר אם ספיֱקא בהך תֹליא
מצִד רֱק שוויים וכֹל שו"פ בהם אין עצמם שמצִד בערבות] בפרט
ֱקנינים בשאר [וגם החפץ. גוף עֹל אֹלא הֱקנין נעשה ֹלא וע"ז המצוה,

משו"פ]. פחות שהוא בִדבר זכיה שייך ִדֹלא הסוברים ֹלפי יֹל"ע

בכסף נֱקנה שהֱקרֱקע מכאן אי' הגִדוֹל ובמִדרש
התוס' שם וכ' יֱקנו, בכסף משִדות ֹלמִדו כו. בֱקיִדושין אבֹל וחזֱקה, שטר
ֹלפי רֱק ִדזה ויֹל"ע בכסף, ֱקנינו שכֹל נכרי ִדשאני מעפרון ֹלֹלמוִד ִדא"א
בזה נח' וכבר ִדבמשיכה, יוחנן כר' ִדֱקי"ֹל כתבו יִד: ֹלעיֹל התו' אבֹל רש"י
בבבֹלי ומאיִדך ֹלרש"י ראי' יש כאן במִדרש ועכ"פ שם, בתו' ג: בבכורות

כהתו'. מבו' ִדֱקיִדו'

ֹלִדוא"ֹל: ֹלשֹלוח ניתן שבגֹליון ֹלחיִדו"ת והארות הערות
gal200@neto.bezeqint.net."ִדפרשה "עומֱקא בתיבת או

מֹלא. שם תחת רֱק ֹלתגובות מתיחסת המערכת
בר"ת). ֹלהשתמש אפשר התגובה (בפרסום

הֱקרובות הפרשיות הֱקרובותנושאי הפרשיות נושאי

[עִד מתאימים ִד"ת
חמִד. שִדי רח' יוסף בית אוצה"ס בפתח ִדפרשה" "עומֱקא בתיבת

הנ"ֹל. בִדוא"ֹל ֹלשֹלוח או
א']. יום עִד בכת"י [ִד"ת בערב שֹלישי יום עִד שבוע בכֹל יתֱקבֹל חומר

ִדיסֱקים. או כתבים ֹלהחזיר אחראית המערכת אין

וטֹל',700 מֹלא שם בצירוף ֹלהניח אפשר מיֹלים]

הבכורה ומכירת בכור - תוֹלִדות
כספים מעשר - ויצא

צרה בעת תפיֹלה - וישֹלח
(כח,כב)

(ֹלב,יב)

חנוכה בעניני הערות - וישב
(מב,ֹלח) הִדרך תפיֹלת - מֱקץ

(מִד,ֹלב) ערבות - ויגש
(מט,יג) וזבוֹלון יששכר - ויחי

מוֱקִדש זה גֹליון
ֹלע"נ

זאבהרב פנחס
זצ"ֹל עמנואֹלבן

תשס"ג חשון כ"ו נֹלב"ע



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


