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 הסבר המשנה והגמרא 

הרי    -לפני שולחני  של חנוני.    -תיבה ולחנוני  ן הבי   הרי אלו שלו,  -"מצא מעות בחנות    )ב"מ כו:( שנינו במשנה  

אדם שמצא מעות בחנות שלא באזור הדלפק זכה בהן,    ל שולחני". הרי אלו ש  -אלו שלו, בין הכסא ולשולחני  

המשנה  שייך למוכר.    -הקופה לבין המוכר -אם מצא בין התיבה כלומר המקום ששם מניח המוכר את הכסף

מה שמצא בחנות כלומר מהשולחן של  שפורט כסף לאנשים וגם פה    אדם  - יעוברת לאחר מכן לדין שולחנ

 של הפורט. -ובין הקופה לפורט הפורט והלאה הרי אלו שלו, 

הגמ' מביאה את דברי ר' אלעזר שגם המעות שמונחות על השולחן הרי אלו של המוצא, ומנסה הגמ' לדייק דין  

ר' אלעזר? רבא עונה  משמע מינה, וא"כ מנין לו לא לליכולא מצליחה ומסיקה הגמ' אלא מהא  זה מהמשנה שלנו  

  י והיה לה לשנות על השולחן והילך לכיוון השולחני שזה חידוששהמשנה שנתה בין הכסא לשולחני של שולחנ

לא משמע שגם גדול יותר, או שתשנה מצא בשולחנות הרי אלו שלו כמו ששנתה גבי חנוני מצא בחנות שלו. א

 שלו.  אלורי ה -אם מצא על השולחן

 

 אם מדובר על מציאה עם סימן 

  )ד"ה מצא בחנות( על דבר שאין בו סימן. כך כתב רש"י    נחלקו הראשונים האם הדין 'הרי אלו שלו' מדבר דווקא

"פ שיטתו צריך  ולכן גם גורס בגמ' 'אפילו מונחין על גבי שולחני' ולא גורס 'צרורין' משום שא"כ נחשב סימן, וע

ילקה בין מפוזרין שאין בהן סימן לבין צרורין שיש  לגבי הלוקח פירות מחבירו ח שך  בהמלומר שכאשר המשנה  

 מ"ק בשם הרשב"א(. חילוק זה קאי על כל המשנה, גם על מצא מעות בחנות )כ"כ בשיטבהן סימן 

ני דינים שונים ומזה שחילק  אבל דווקא מהסיפא הזו נראה הפך דברי רש"י משום שהרישא והסיפא הינם ש

 וציא מהרישא ששם אין חילוק בין יש סימן לאין )ריא"ז(. ימן ללא סימן משמע שרצה להן ס בי בסיפה

וב הראשונים היא שמדובר גם על דבר שיש בו סימן וכהוכחת הריא"ז, וכן פסק הרשב"א, הריטב"א  עת ר אך ד

הוי  עת  מד  ות שזה לדעת רבא שסובר שיאוש שלא)אע"פ שאפשר לדח  )כא: ד"ה ת"ש( וכן נראה מדברי תוס'  

הרא"ש ורבינו חננאל, וכן  פסק להדיא שיש סימן, וכן משמע מתוס'    )ד"ה אפילו צרורין( :  יאוש(. אך תוס' בדף כו

והרא"ש שגרסו בגמ' צרורין הרי אלו שלו ומשמע שאע"פ שיש סימן זכה. אך רבינו יהונתן מלוניל  פסקו הרי"ף,  

יש סימן חייב    ראשונים 'צרורין' סובר שאםאר  ו שמסביר בדברי הרי"ף שאע"פ שגרס כמ)מביאו בשיטמ"ק(  

שאדם רגיל ללכת לשולחני עם כסף צרור, ואע"פ שמדובר   להחזיר, ומבאר שצרורין לא מדבר על סימן כיון 

מצא  רור אין בקשר סימן מיוחד ולא שם ליבו לקשר. הוא מעמיד את דברי הרי"ף רק במקרה שהכסף נבכסף צ

 רחוק מהשולחני. 
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: מוכח שמנין הוי סימן ויותר מכך בדף כד. מוכח מהגמ' שצרורין נחשב סימן  בדף כגמ'  מהגאך קשה שהרי  

יז". וכך חייב להכר -ומרת שם הגמ' "אימתי מותרים בזמן שמצאן אחד אחד אבל מצאן שנים שנים  שהרי א

. ועיין  יג. מדפי הרי"ף( ) ף  וכך פסק בעצמו הרי"  ו"מ רסב, טז( )חוהטשו"ע    )עשין עד( והסמ"ג    )גזילה יד, יג( פסקו הרמב"ם  

  מן. שמביא עוד ראיות מפורשות מגמרות, שצרורין נחשב סי   )סי' י( ברא"ש 

א"כ ודאי שאם נגרוס בגמרא צרורין מדובר שיש סימן ואע"פ כן אומרת הגמ' הרי אלו שלו, וזוהי גם דעת הרי"ף  

 בר"ן ובנמוק"י. ולא כמו שכתב ר' יהונתן, וכך מבואר 

 

 וב ישראל בר   ילורוב גויים או אפ

ו שלו כמו שהסברנו לעיל,  הרמב"ם והתוספות אכן גרסו 'צרורין' ומפרשים שמדובר על סימן ובכל זאת הרי אל

עון בן אלעזר ברוב גויים. הרא"ש והרשב"א לעומת אבל מסבירים שזה רק במקום שרוב גויים שהלכה כר' שמ 

פוסק כר"ש בן אלעזר   )רנט, ה( הנה הטור  . ום דף נג( יריש)מזאת מעמידים אפילו ברוב ישראל, וכן דעת רבינו ירוחם  

מסביר שכן היא דעת הרי"ף והרמב"ם, ולא כמו הראב"ד שפסק כר"ש  ב"י , וב)שם( ברוב גויים, וכן פוסק השו"ע 

, והרא"ש באמת מביא את דעת הרי"ף, אבל לא ראיתי  )סי' ז( גם ברוב ישראל, ואומר הב"י שכך היא דעת הרא"ש  

את כל הדעות. אבל כך כותב הב"י, וראיתי שכך מובא גם בפסקי הרא"ש )אומנם  רק מביא    אלאו,  שפוסק כמוה

שנצרך להביא טעם מדוע   )ד"ה מצא בחנות( זאת מסעיף ו ולא ז( ובאמת שכך מוכח מהרא"ש עצמו בסימן י    למד

וודאי    אלאם,  זכה המוצא בחנות שאם היית דעתו שברוב ישראל זוכה לא היה צריך להביא הטעם שהביא ש

 עתו שרק ברוב גויים זוכה. שד

הגירסא שמוסיפה צרורין, וכמו שהבאנו לעיל פסק    והרי"ף אצלנו לא חילק ורק העתיק את דברי הגמ' כפי 

שהביא  הר  הסברא  משום  זאת  ובכל  ככה  פסק  הרא"ש  שגם  שראינו  אלא  גויים,  ברוב  אלעזר  בן  כר"ש  י"ף 

ב ישראל, ואפשר לומר שגם הרי"ף סובר ככה, אפילו ברולו  ו ש)שהמאבד מתייאש( פסק בדין שלנו שהרי אל

 רוב גויים, אבל הנ"י מעמיד את דברי הרי"ף ברוב גויים. במיוחד שהרי"ף לא הסביר שזכה רק ב

ולכאורה נראה לומר כדבריו שהרי כלל ידוע שמעמידים אנו דברי הרמב"ם כדברי רבו הרי"ף כי ידוע שהבית  

כותב שצריך להעמיד את הרמב"ם כדעת רבו הרי"ף וכן כתב הגינת ורדים    לה א, י( מגי"מ  )חו"מ סי' קטו ובכסיוסף  

)ועיין בשו"ת יבי"א ח"ט אהע"ז  "וכלל גדול בידנו לפרש דברי הרי"ף שיהיו מוסכמין לדברי הרמב"ם"    ג סי' ז(   )או"ח כלל

"ף סובר כהרא"ש,  היות שהריל ליכואלא שכאן דעת הרמב"ם ברורה ודעת הרי"ף ספק ו . ( 391סי' ז ובעין יצחק עמ' 

שיש מח' ראשונים גדולה אפשר שהרי"ף והרמב"ם והרי הרי"ף לא חילק כלל בן ישראל לגויים, ובנוסף כאן כיון  

 לי הפוסקים רמב"ם סעיף כד, בשם האחרונים(.חולקים )וכן מבואר ביד מלאכי כל

 

 דעת מרן ונושאי כליו 

בב"י   ה( והנה מרן  ורש"י( ולא פשט, אבל לעניין התיבה פוסק  ר )רא"ש,    עותהד  הביא את שלושת  )רס,  מב"ם 

כותב מרן "המוצא מעות בחנות...הרי    )סעיף ה( חני והרי זה של מוצאם. ובשו"ע  כהרמב"ם שדין חנווני שווה לשול

הם של מוצאם". והרמ"א כתב "ואפילו יש בהן סימן.. ואז עובר לדין שולחני ומסיים שם "ואפילו היו צרורים  

 של מוצאם, והוא שיהיו רוב עובדי כוכבים, שאם לא כן חייב להכריז...".  , הרי אלוחיןמונו

ק בדברי מרן בדין חנוני שלכאורה מסתימת דבריו שלא הדגיש שמדובר באבידה בלי סימן אין  לדקד  וצריך

והרמ"א    דל,הב  לחלק והרמ"א רק פירש דברי מרן וגם הרמ"א לא חילק בין רוב גויים לרוב ישראל ולכאורה אין

ת, וראיתי שהרב א כתב יש מפרשים אלא סתם כאילו מפרש את דברי מרן )אלא שכך דרכו בהרבה מקומול

סיף על דברי מרן בסתם בלי לחלוק זה  יעקב חיים סופר שליט"א רצה לדייק מהש"ך שבכל מקום שהרמ"א מו 
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ם(. אלא שקשה  וכף החיי  שקל ת ה רק אם אפשר להעמיד ככה את דברי מרן, והביא שכן דעת הפרי חדש, מחצי

חילקו, וגם הנ"י שחילק, חילק רק לגבי  מה הסברא לחלק בין חנוני לשולחני הרי גם הרא"ש וגם הרמב"ם לא  

 לק בדין רוב גויים בין חנוני לשולחני, ואפילו בדברי הרמ"א. תיבה ושולחן. אבל לא מצאתי אף אחד שחי

ם והשו"ע מדוע בחנוני יותר פשוט ששייך  סברת הרמב"ת  ר אהסבי  )ב"מ כו:( אלא שראיתי שהגרי"ש אלישיב  

סף )ולפעמים כלל אינו מחזיר עודף( א"כ זה וודאי מהלקוחות והמוצא  למוצא, משום שאין דרך החנוני להניח כ

עלה בדעתי שיכול להיות שהשו"ע מודה שבחנוני אפילו ברוב ישראל זכה המוצא, משום שבשולחני  זכה, וא"כ  

ידשה לנו הגמ' חידוש גדול שהמוצא זכה אבל לא ניתן אותו למוצא רק בתנאי  שולחני וחל הף שיש סיכוי שהכס

המוצא יזכה אפילו ברוב ה חיסרון נוסף שהוא רוב גויים, אבל בחנוני שאין דרכו להניח הכסף זה מספיק ששיהי

 ישראל, סברה מתוקה. 

ר מרן, וכן מוכח מזה שמרן  על זה דיבה שתיבומה שכתב מרן בב"י שדין תיבה ושולחן שווים זה רק לעניין ה

בא בב"י( היא שדינם שווה שעל התיבה שייך למוצא,  בשו"ע הביא את שני הדינים בנפרד למרות שדעתו )כמו

וברישא לגבי חנוני כלל לא הזכיר רוב גויים, אלא וודאי שדעתו לחלק בעניין    א"כ למה שנה את שניהם בנפרד

ן פסק הלכה כר"ש בן אלעזר רק ברוב גויים ושכן דעת הרי"ף  ואל תקשה שמר   י. רוב גויים בין חנוני לשולחנ

ג היא  ורמב"ם.  הסברא)שהמאבד  רא"ש  מכח  זאת  ובכל  גויים  ברוב  כרשב"א  הלכה  פסק  הרא"ש  שהרי  ופא 

 אש( פסק שבחנות זכה המוצא אפילו ברוב ישראל. מתיי

רק אם   ב ישראל לבין דין שולחני שבזה זוכהורומן מחלק בין דין חנוני ששם זכה אפילו יש סי )חו"מ רס( הלבוש 

 מה שהשווה דיניהם זה רק לעניין התיבה. רוב גויים, ונראה שכך הבין גם בדברי מרן, ו

וסברתו היא שבחנוני אין דרך האנשים להניח חפציהם על התיבה ולכן כנראה ששייך לחנוני אבל בשולחני  

נוני, אבל לדידן  רשב"א והטור שמחלקים בין שולחני לחת השיטכו"ע שייך למוצא, אבל הסבר זה מתאים לפי  ל

דעת הלבוש  ך למוצא ההסבר הפוך וכמו שהסביר הגרי"ש, יוצא שגם  כפסק הרמב"ם והשו"ע שגם בחנות שיי

גויים, וכמו הסבר הגרי"ש,    היא לחלק בין חנוני ששם זכה אפילו ברוב ישראל לבין שולחני ששם זוכה רק ברוב

 בדעת הלבוש.  מ"ע בס וכך כתב מפורש

ר יש סימן ולא חילק בין רוב וכך נראה דעת הרמ"א שהגיה על דברי מרן רק בדין חנוני ששם זכה אפילו כאש

י לדעתו אין הבדל בין חנוני לשולחני ולפי הסברנו יש הבדל גויים לרוב ישראל, וכבר תמה עליו הסמ"ע שהר 

)ח"א חו"מ  צ  ם בשולחני(, וכן מבואר בשו"ת אורל"ן גן כרמ"א מיושבים. וכך כתב הגר"א )ולדעתו הדיודברי ה

 .סימן י( 

ונבוא לטעות ולחשוב שיש חילוק, ולפי  ע לא ביאר לנו שדיניהם שוויםוגם הסמ"ע מקשה על הרמ"א מדו  ,

ר שיש סימן, היינו חושבים שזה  הסברנו ניחא משום שדעתו שאין דיניהם שווים ואם היה כותב בסיפא גם בדב

 ד.  ההבדל היחי

דה שברוב הביא את מחלוקת רש"י רא"ש ואומר שדעת הרמב"ם כדעת רש"י שבעצם גם רש"י מו  )רס, ה( הסמ"ע  

ום שאין סימן, ואומר שכך היא דעת  גויים זכה, אבל דעתו שהמשנה מדברת על רוב ישראל ולכן זכה רק במק

גוי  ברוב  רק  שזכה  שכשסיים  בחנות,  מרן  מעות  מצא  הרישא  על  גם  מדבר  זה  באמת  דע  אבל ים  הרמ"א  ת 

לל סובר כדעת רש"י וגם תירץ את קושיית הסמ"ע ואומר שהרמ"א בכ  )שם( והש"ך    כהרא"ש וחולק על מרן. 

ש שכתב  מה  הטור ברישא  והקשה על  שולחני.  בדין  בסוף הסעיף  מרן  שיסביר  כמו  גויים  ברוב  מדובר  זכה 

דעת הרמב"ם ולא כהרא"ש, אלא  ' כתוסהרא"ש, וגם מרן בב"י הסכים בפשטות שדעת    שהביא שדעת ר"י כדעת 

אפילו שיש סימן זכה המוצא משום  ן התוס' ש, ששם הבי )ד"ה ת"ש( לי שהטור התכוון לתוס' בדף כא:  שנראה  

 שמתייאש המאבד, וזה כסברת הרא"ש. 
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 סיכום הדינים 

הרמב"ם  "ף  הריהרי אלו שלו אפילו בדבר שיש בו סימן כך פסקו רוב הראשונים, וכן פסקו    אם מצא ברוב גויים 

 והשו"ע. 

הרי אלו שלו אפילו   -שיטמ"ק(לדעת הרא"ש, רבינו ירוחם, הרשב"א והראב"ד)הובאו בואם מצא ברוב ישראל 

 רמ"א )לדעת הלבוש, גר"א וסמ"ע( הגר"א והלבוש. שיש סימן, וכן פסקו ה

ת אבידה ה, כלבו  שב)ה  האורחות חיים   )עשין עד( חייב להכריז, וכן פסקו הסמ"ג    - הרמב"ם והריטב"אולדעת רש"י  

 הסמ"ע והש"ך. סי' פג( 

כו: כהרמב"ם אך בדף כא: דעתו כהרא"ש,  יים, דעת התוס' בדף  שהלכה כר"ש ברוב גו  )יג. מדפי הרי"ף( דעת הרי"ף  

עתם הפוסקים, ואף שנראה שמרן בשן"ע פוסק כרמב"ם  ולכן דעת הרי"ף התוספות ומרן לא ברורה, ונחלקו בד

 "ש. הבאנו דעות שפוסק כהרא

 

 אם יכול המוצא לטעון קים לי כהרא"ש 

אלא שלכאורה צריך לדון אם יכול המוצא לומר   נמצא שדעת רוב הפוסקים שאם רוב ישראל חייב להכריז,

 כהרא"ש ושאר פוסקים.  קים לי

הרי זה מקח טעות, ולדעת  -ונמצא נגחן נחלקו רב ושמואל: לדעת רב  בדין מכר שור   )מו:( הנה מבואר בב"ק  

אחרי הרוב, אבל    ומר לו לשחיטה מכרתי לך. ומסבירה הגמ' שלדעת רב גם בממון הולכיםל ליכו  -שמואל

 לא הולכים אחרי הרוב והלכה כשמואל בדיני. ל חולק ואומר שבממון שמוא

זק לטעון במחלוקת הפוסקים קים לי כדעת פוסקים מסויימים  ונגזר מכלל זה טענת קים לי כלומר שיכול המוח

 .)עיין מהרי"ק שורש קמט, תקפו כהן קכג שמביא הרבה אחרונים(  ריםכנגד פוסקים אח

ת הקים לי אינה כפוסק אחד או שנים אלא גדולי  ם וביחוד בנידון דידן שבטענהנה דין זה מוסכם על הפוסקי

רמ"א, ואולי כך גם דעת מרן. והאחרונים נחלקו אם אפשר לומר קים  הראשונים והאחרונים וכן נראה דעת ה

 שנים או שלושה אבל כאן לכו"ע יכול לומר קים לי כהני פוסקים. חד  ק אלי כפוס 

)רנט, ב ד"ה אמנם,  שאם יש לטוען סימן מובהק מוציא מידי המוחזק, אך הקצוה"ח    ז, א( )חו"מ רצוהנה כותב הש"ך  

יודה  ש"ךם החולק ואמור שגם בסימן מובהק לא מוציא, אבל כאן ג ד"ה סימנים(  -ת מוחזקמובא המח' ביסודות וחקירו

מש סימנים  ע"י  להוציא  יכול  לא  מתשהטוען  שהבעלים  משום  הוא  שהטעם  הביא  שהרא"ש  ייאשים  ום 

 שמאריך שם וז"ל:  )דיני תפיסה אחרי סימן כה( ועיין בפתחי תשובה  מהאבידה, ולכן זכה המוצא. 

דוכ המו"ומהנך  מיד  ממון  מוציאין  דאין  תשובות  בכמה  ומהרד"ך  ותה"ד  מהרי"ק  הביאו  לוגתא  בפ   חזקתי 

,  סובלים דבריו שני פי' חו"מ סע' כה("פוסק ש  דרבוותא דמצי המוחזק לומר קים לי כו'. וכתב הכנה"ג )הגב"י

 יכול המוחזק לומר קים כהאי פוסק כפי זה הפירוש".

שכשיש ספק מה דעת מרן, וכן כשיש ספק אם מרן מסכים גם   "מ סימן א( )ח"ח חווכן מבואר בשו"ת יביע אומר  

 וודאי יכול לטעון קים לי.  -וש(ם )ק"ו כאן שיש דעות שדעתו ממש כהחולקים כמ"ש בשם הלבלקיהחולדעת 

על דברי פוסקים שהבינו מהרא"ש שבממונות יכול המוחזק לטעון    )קיצור תקפו כהן ס"ק קכד( אלא שכתב בתומים  

שפסק בשלחן ערוך חו"מ סף  יו  י כהמיעוט, וכתב התומים "ואם הדין כן בואו ונצווח על רבינו הגדול הביתקים ל

 . (מיעוט הפוסקיםכ)יכול לומר קים לי" הלכה פסוקה כרוב... ואיך לא חש כי המוחזק 

א שוודאי  אלא שבנידון דידן נראה שלכו"ע יכול המוחזק לטעון קים לי, לא רק מטעם שכן פסקו הרמ"א והגר"

שיטתנו. בנוסף, שמה שדיבר ה כמידלא על כך דיבר התומים אלא שאפילו דעת מרן לא ברורה ואפשר להע

מנ רוב  נגד  כמיעוט  לפסוק  זה  התומים  שאצ שם  אלא  בנין  ורוב  וחשובים ין  רבים  דעת  מהראשונים    לנו 

י, וכן כתב בשם האחרונים  והאחרונים כך ואפשר שכך דעת מרן, ולכן כו"ע יודו שיכול המוחזק לטעון קים ל
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 אומרים(.לא אומרים, בנידוננו    -ספק אם אומרים קים לי או לא  שיששכ  שאע"פ  ( )חו"מ סי' נבבשו"ת שמחת כהן  

שי שאמרנו  מה  שכל  זה  אלא  לי  קים  לטעון  בכתובות  כול  בגמרא  מבואר  מציאה  ולעניין  המוחזק,   )טו:(רק 

  לי   קיםשמוצא מציאה אינו נחשב מוחזק לעניין טענת   ר פירוט בב"ב כ"ג: ד"ה חוץ( )שם בד"ה להחזיר, וביותובתוספות  

נה מוחזק בשור בדין מכר לחבירו שור ונמצא נגחן, שכאן וודאי הקומשום שכל מה שאמרנו שנחשב מוחזק זה  

מ לעניין  אבל  לי,  קים  לטעון  חי ויכול  וכך  בה,  זכה  לא  וכלל  אותה  להחזיר  שחייב  להיות  יכול  לקו ציאה 

)עיי ראשונים  ועוד  והרא"ה,  הרשב"א  הריטב"א,  הרמב"ן,  )שם(  ב בראשונים  שיובא  אור ן  פז  עטרת  בשו"ת  ך 

 חזק במציאה. י משום שאינו נחשב מולהלן( וא"כ לא שייך כלל שמוצא יטען קים ל

,  אלא שנראה לחלק, שהרי המקרה שעליו אמרו הראשונים שהמוצא אינו מוחזק מדבר על ספק גוי ספק ישראל

ובע חייב להחזיר. כלומר, ות ימןוכיוון שיש ספק שהמציאה שייכת לישראל והמוצא כלל לא זכה בה ויש לה ס

זה ועל  לכו"ע  למוצא  שייך  לא  שכלל  צד  שאינו  יש  הראשונים  בנידוננו  אמרו  אבל  הרא"ש    מוחזק,  לדעת 

י כמותם )חילוק שחילק  והרשב"א המוצא זכה לגמרי במציאה וודאי שנחשב מוחזק ולכן יכול לטעון קים ל 

חו"מ סי' ו הערה ג בד"ה עכ"פ הנה, וכך דייק מכמה פוסקים   א ג )ח"מו"ר אבי( וראיתי שכך חילק בדיוק בשו"ת עטרת פז  

 . עי"ש באורך( 

טוען שאם לא ראה שהמאבד שואל את החנוני אם מצא, לא זכה בזה   )חלק ב פרק ג סע' יא( החושן  בהערות לפתחי  

ברשב"א   שראיתי  אלא  שהמוכר מכחיש שמצא.  היא  ישראל  ברוב  הרא"ש  של  הסברא  שכל  משום  המוצא, 

מאבד מתייאש משום שאומר שלא הכריז המוכר המציאה וממילא גם אם לא הגיע המאבד ממש  שה  ורסשג

)חלק ב  ויש להעיר משו"ת עשה לך רב    עין זה כתב בראב"ד )הובא בשיטמ"ק(. ני זכה המוצא. וזה פשוט, וכלחנו

ירור  ים שצריך ב פרטבה  , אלא שיש בזה הר )רנט, ז( שבימנו חייב להודיע למשטרה, וכמו שפסק הרמ"א  סימן סו(  

ך כאן דינא דמלכותא וכדו'.  כגון סכום המציאה, ובדיקה האם המשטרה מחזירה ע"פ דיני התורה והאם שיי

 . )חו"מ ח"ב סי' מד( ועיין בשו"ת אגרות משה 

 

 סיכום 

ר' אליעזר לומד מהמשנה שלנו שבשולחני זכה המוצא מהשולחן ולחוץ, ובחנוני נחלקו הראשונים האם גם 

   סק הטור כהנמוק"י שלא זכה המוצא והשו"ע פסק כהרמב"ם שזכה המוצא. ופ  כך הדין

 המוצא זה גם בדבר עם סימן או בלי: זכה מה שאמרנו במשנה ש נחלקו הראשונים האם

דעת רש"י היא שמדובר על דבר בלי סימן, אך דעת רוב הראשונים היא שמדובר גם על סימן, כך פסקו הרי"ף,  

 א ועוד. וכך פסקו הטשו"ע. טב"רי  הרא"ש, התוס', רשב"א

דווקא ברוב שאמרנו שזכה המוצא זה  אלא שאפשר לחבר מחלוקת זו עם מחלוקת נוספת בראשונים האם מה 

 גויים או גם ברוב ישראל ונחלקו הפוסקים מערכה כנגד מערכה. 

 והלבוש.   ר"אהג  הנה הרא"ש, רבינו ירוחם, הרשב"א והראב"ד פסקו שמדובר גם ברוב ישראל וכן פסקו הרמ"א,

  ק ברוב גויים, וכך פסקו אך דעת רוב הפוסקים ובהם רש"י, הרמב"ם והריטב"א, הסמ"ג, הא"ח ועוד שמדובר ר 

 הסמ"ע והש"ך. 

דעת התוס' והרי"ף לא ברורה, בדעת מרן נראה שפסק כהרמב"ם ורוב הפוסקים, אלא שהבאנו סברא שפוסק  

כ"פ נראה שההלכה כהרמב"ם שכך פסקו רוה"פ וכך עו  . כהרא"ש )בדברי הגרי"ש אלישיב( וכך הבין הלבוש

"ך(, וכן פסק ערוך השולחן. אלא  יש אומרים שכך דעתו )ש  פסקו להלכה הסמ"ע והש"ך ואפילו בדעת הרמ"א

שמגדולי הראשונים והאחרונים פסקו כהרא"ש ואחריו נמשכו מפוסקי אשכנז, וכפי שראינו אפשר שכך היא  

יאה ונחשב מוחזק בה יוכל לטעון קים לי כהרא"ש ודעימיה, אפילו אם המצאת  דעת מרן ולכן אם תפס המוצא  

 . י הרמ"א והגר"אוק"ו אם הוא הולך כפסק הולך ע"פ פסקי השו"ע 


