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  מבוא
מתנה היא עיסקה ": סח שונהוהיה נ 1בהצעת החוק". הקניית נכס שלא בתמורה"סעיף זה מגדיר את המתנה כ

מדגיש את האקט ואילו הנוסח הנוכחי , את היסוד האובליגטוריהנוסח שבהצעת החוק הדגיש . "להעברת נכס
  .2גישה זו מתאימה לגישת המשפט העברי. י המקנה את הנכסהריאל

  
מי : בתחום הכללי של דיני מתנה, מתעוררות שאלות אחדות בעלות נפקות מעשית, מעבר לשאלה תיאורטית זו

  ...?ומי כשיר לקבל מתנה, כשיר לתת מתנה

  הנותן

  כללי
אדם כשר לפעולות משפטיות אלא כל , 2סעיף , 1962-ב"תשכה, לפי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות

אלא אם , מכאן שכל אדם כשר לתת מתנה. אם נשללה או הוגבלה כשרות זו בחוק או בפסק דין של בית משפט
  .זכותו נשללה או הוגבלה כאמור

  
בלי אישור מראש , אין הורים מוסמכים לייצג את בנם הקטין בנתינת מתנה, 3ק "ס, 20סעיף , חוקאותו לפי 

 47סעיף , באותו חוק. ובנסיבות הענין,  מתנות ותרומות הניתנות לפי נוהג-יוצאים מן הכלל . טשל בית המשפ
מטרת ההוראה להגן על הקטין . י החסוי"נאמר שדין זהה יחול על אפוטרופוס ביחס לנתינת מתנה ע, 4ק "ס

ביכולתו ,  אינו קטיןכשכבר, 18בהגיעו לגיל . כדי שההורה או האפוטרופוס לא יבזבז את רכושו, ועל החסוי
לא . 4דרוש אישור בית המשפט כאמור, גם בהתחייבות לתת מתנה מצד קטן. 3לתת מתנה בלי הסכמת ההורים

לפי חוק , אין תוקף עד שיאשר בית המשפט, במתנה של הקטין עצמו. 5מועיל אישור בית המשפט בדיעבד
). ב(27' על פי חוק החוזים ס, ה למתנהואישור בית המשפט הוא בגדר תנאי מתל, 7' ס, הכשרות המשפטית

מתנה של , )ה(13' אלא שעל פי חוק הנאמנות ס,  רשאי לתת מתנהחסוי.  אין לה תוקף-  פסול דיןמתנה של 

                                                 
 .368' ה עמ" תשכ669ח " ה1
, רקובר' נהובא אצל ( )750' עמ, המשפט העברי בחקיקת הכנסת (=2348-2349'  עמ52דברי הכנסת , אונא' כ מ" ח2
  ). 496' עמ, )ח"תשכ(הפרקליט כד , "1968- ח"תשכ, עקרונות המשפט העברי בחוק המתנה"

האם חוק המתנה חל , כלומר, האם הם בגדר מתנה, מברר לגבי סוגים שונים של פעולות משפטיות, 61-75' עמ, ראבילו ב
שכן במשפט העברי ייתכן שדין פעולה משפטית מסוימת יהיה , אולם אין מקום לבירור כזה לגבי המשפט העברי. עליהם

נאמר שדין שאילה , 251' עמ, פגמים בחוזה, יצוין שבחוק לישראל. אחריםולא בתחומים , כדין מתנה בתחומים מסוימים
  .והקדש כדין מתנה לענין מצב שנעשו בכפייה

. אין זו מתנה אלא מכר, שאם היא ניתנה, מה נחשב תמורה, 180-205' עמ, ראבילו בהדברים אמורים לגבי הדיונים של 
בתחומים מתנה  תיחשבמסוימת הקנאה  העברי ייתכן ששכן במשפט, אין מקום לבירור כזה לגבי המשפט העברי

  . מקומו של דיון זה הוא בכל תחום ספציפי בפני עצמו. בתחומים אחריםמכרו, מסוימים
אף על פי כן ו ,)א"מ טז ע"ב; ב"מגילה כו ע (שהנותן לא היה נותן אילולא גרם לו המקבל הנאה בעבר, כלליתההנחה מן ה

אבל ייתכן שהסיבה היא שזו ;  אפשר להסיק שהנאה מוסרית אינה נחשבת תמורה,למכראין אומרים שכל מתנה תהפוך 
נד כותב שעשו תקנת השוק במתנה כמו במכר ' ד סי"יו, ב"חט "ת מהרי"אך שו. ולכן אינה נחשבת, תמורה שניתנה בעבר

כ מדוע לא אמרו "א, ע"וצ; הרי שהוא סובר שזה נחשב תמורה, כי בודאי עשה לו המקבל נייח נפשא, ]ז, ס, י"ב' עי[
לא [מו ' דגל התורה סי, אברהם מנדל שטיינברג' ר; ה"ז ה"ז פ"ע' דברי ירמיהו הל' עי[? יועיל כמו במכר" תלוהו ויהיב"ש

; קו' א גוטמכר מועד עמ"ר' חי; יד' מ סי"ב חו"מהדו) תאומים(חסד לאברהם ; ה מיבעיא"ד: י כתובות מט"רש; ]תמיד
  )].עח' עמ(ז זק "ביאור מהר, ת מה"ל) ם- מכון י(ג "סמ; ק ג"ד קיז ס"ך יו"ש; כא, כ, )ב"מח ע(יח גן נעול כפתור ג פרח 

שאם דבר , אם הנותן כתב למקבל אחריותכותב ש, )ק ג"ס, ס, הובא בנתיבות המשפט(ק קב "ק ל וס"ס, קעה, ע"סמ
שהרי (יש להניח שזאת לא היתה מתנה , ישפה אותו הנותן על ערך הנכס, )של הנותן(י נושהו "המתנה תיטרף ממנו ע

  .ש בנפקא מינה מהנחה זו"עיי .ומסיבה כלשהי הם רוצים להסתיר זאת, אלא מכר) במתנה אין רגילים לכתוב אחריות
במתנה כל הקנין ש, אות ב, כז' סי, ב"ב, כתב דביר הקודש, האם מתנה היא חד צדדית או דו צדדית, בשאלה התיאורטית

 .א כמכר שהוא מתוך הסכמת שניהםשל, י הנותן"נעשה ע
 .89-90' עמ,  ראבילו ב3
 ].8 והערה 26' סי, חוק הכשרות, אנגלרד' עי [113' עמ) 2(ד ל"פ, לוי' נחול נ 17/75נ "בשם ד, 90' עמ,  ראבילו ב4
 .91'  ראבילו ב עמ5
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דין המתנה כדין מתנה על תנאי , בזמן שעד אישור בית המשפט. 6חסוי לאפוטרופסו טעון אישור בית המשפט
  .7בזמן שעובר עד קיומו

  
בצד דינן של מתנות של , ן בעמדת המשפט העברי לגבי כשרותם של קטן ושל פסול דין לתת מתנהבפרק זה נדו

  .8אישים נוספים

  קטן

  מן התורה) 1(
, תת מתנה יכול לינו א,)ונקבה פחותה מבת שתים עשרה(היינו זכר פחות מבן שלוש עשרה , קטן, לפי דין תורה

 הביאלא  ו)ב"וקטנה בת י(ש עשרה ובן שלגם אם הוא  .9ישוקטן אינו א, )ו, שמות כב" (כי יתן איש"שנאמר 
טעם . 11 או עד שיביא סימני סריס)35גיל  (רוב שנותיושיעברו עד , 10לא מועילה מתנתו מהתורה,  שערותשתי

                                                 
 .92'  ראבילו ב עמ6
 .300'  ראבילו ב עמ7
אלא , אינה מתכוונת לתת אותו במתנה, שיש אומרים שאשה שנותנת דבר שעתיד לחזור אליה, 955ראה הערה : אשה 8

מעלה , )סג' עמ, יג' ז סי"ב אהע"ת הסבא קדישא ח"הובא בשו(ה , ד, גירושין' הל) פלומבו(יד המלך . רק בהשאלה
הקידושין , למישהו מטבע שיקדש אותה בהאם אשה נתנה , ב"גיטין כ ע, א"אפשרות שלפי תירוץ אחד של חידושי הרשב

  .כיון שהמטבע אמור לחזור אליה, שמא אינה מתכוונת להקנות, הם בספק
 ,ערוך השולחןב ו,א"דף לד ע, ט' זכות משה סיב, שו' עמ, ב"גיטין סד ע, ם שיק"מהר' חיהובא ב(ט , ירושלמי גיטין ה 9

  , )זי,  רמג,מ"חו
שהרי הפסוק אינו מדבר , אינו לימוד אמיתי" כי יתן"כותב שמה שהירושלמי לומד מ, א"א דף ע ע"ח, )קרלין(יד דוד אבל 

  .על נתינת מתנה אלא על הפקדת פקדון
   .מביא את הדען שקטן אינו יכול להקנות, א"ב ע פסחים ,אבן העוזר

את חלקו לחברו מן הסתם כל אחד מתכוון לתת , כותב שבאתרוג של הציבור, )ה התבאר עוד"ד(ב "סוכה מא ע, מאירי
, ואף שיש בציבור יתומים קטנים שאין יודעים להקנות, )974 ציון הערה לידראה (כ "ד שיחזיר אח"למשך זמן המצוה ע

  . הרי שיש אפשרות שקטן יכול להקנות מהתורה- כולם נגררים אחרי מנהיגיהם 
יכול לסלק , אף שקטן לא יכול להקנותכותב ש, ג"י דף יג ע' ג סי' תורה מציון שנה ח חוב, שלמה ליפמאן ועלדלער' ר

  . והמקבל יכול לזכות בו, ואז הוא הפקר, עצמו מן המכס
אות , ומנחת חינוך מצוה קצ, )כג' ח סי"ש ענגל ח"ת מהר"הובא בשו) (ה הנה"ד(שיז ' סי ד"ת חתם סופר יו" שו:גוי קטן

גוי קטן נחשב גדול אם , )י, ט, הלכות מלכים, ם"רמב(כותבים שהיות שאין שיעורים לבני נח , ת טזאו, ומצוה תקעא, ח
, )תאומים(ת חסד לאברהם "אבל שו. ויוכל לקנות ולהקנות מהתורה כגדול, לו שמבין מה שמסבירים, שכלו שלם

 .ה משל ישראל קטןכי לא יתכן שכוחו יהיה יפ, כותב שאין קנין בגוי קטן, לח' סי, מ"חו, ק"מהדו
ים ; א,  רלה,מ"חו, א"רמ; יד,  מכירה כטהלכות, גיד משנהמ;  ל'ספר המכריע סי; ב"ב קנה ע"ב, י מיגאש"חידושי הר 10

אות , כא' סי, ט"דיני יו, הובא באמרי בינה(ק יב "ס, תרנח, אשל אברהם, פרי מגדים; אות כ, פרק ה, גיטין, של שלמה
 ציון לידכפי שנראה , מפני שמתנת מיטלטלין מועילה כבר בגיל הפעוטות, נקטו מתנת קרקעהם . 136 ' ג עמכרךר "פד; )ט

  .21הערה 
כל דעת כי  ,יודע בטיב משא ומתןהוא   גם אם מתנה בקרקעו לא הביא שתי שערות אין מתנתכותב שאםספר המכריע 

  . ג"גיל יהגיע לאם  חזקה שהביא שתי שערות ,םסתל באב; חשב דעתנהקטן אינו 
מי שהוא בן שלש עשרה שנים ויום אחד אבל לא הביא שתי פסק שרב צמח גאון מביא ש,  נד'סיל ו' סי ,ספר המכריע

 לויש אם  שאף פסקרב נחשון שו; הקפ מתנתו ת,אם אין עליו אפוטרופוס, קרקע שירש מאביו  ונתן במתנה,שערות
אם שד עצמו כותב "הרי). 43 ציון הערה לידכפי שראינו  (דוקא לפעוטות מעכב  כי אפוטרופוס,הקפ מתנתו ת,אפוטרופוס

 ,םלענין מתנה אין בודקיאלא ש, ולדו בו סימני סריסיואו עד שי) 35גיל ( דינו כפעוט עד רוב שנותיו , שערותשתילא הביא 
ואין שלא הביא שתי שערות הוא כקטן לכל דבריו אם ידוע  אבל ,ג"גיל י שהביא שתי שערות כיון שהגיע להזקחכי 

  . מתנתו מתנה בקרקע
כותבים שיכול לתת במתנה את נכסי אביו רק אם , )ף"בדפי הרי(ב "ב עג ע"ב, י"ונ, ב"ב קנה ע"ב, י מיגאש"חידושי הר

  .הביא שתי שערות
עב ב "ף ב"והובא ברי, בן עשריםשיהיה עד , אותו בודקים ,אביומ ם שירשנכסישבן שמכר מר וא א"ב קנו ע"בב נחמן בר
עג ב "י ב"נ. פירש שצריך לבדוק האם הביא שתי שערות, )ף"בדפי הרי(א " לא ע גיטין,ף" על הרין" ור;)ף"בדפי הרי(ב "ע
, ג"גיל ישאם הגיע לכותבים , )ה ועוד"ד(א "קנד עב "ב, 'תוסאבל . תב שצריך בדיקה עד רוב שנותיוו כ,)ף"בדפי הרי(ב "ע

  .אך הם לא דיברו על מתנה. הביא סימניםשחזקה 
לבדוק אם הביא  שצריך ,לג' סיט "ב פ"א ב"בהגהמובא ח " ממהרימדייק, )ד"קיז ע(ע ' סי, )גאון( משפטים ישרים ת"שו

 שכתב שהעדים צריכים לדעת , מחודש א,ה רל,מ"י חו"בבהמובאת , א" מתשובת הרשבהוא מדייק כך גם. שתי שערות
סומכים על , תב שאם המקבל מביא שטר חתום בעדיםוכ, )ף"בדפי הרי(א "עג עב "ב, גבוריםהשלטי . הביא שתי שערותש
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אין אף בדבר שצריך כוונה ו, 12ואין לקטן דעת להקנות, הנותן צריך כוונה, שכדי להקנות מתנההדבר הוא 
  .13ל מחשבתו מוכיח עומעשה של

  
או " עונת נדרים "-ונקבה בת שלוש עשרה , זכר בן שתים עשרה(אלא שבשנה האחרונה לפני גיל הגדלות 

כמו שיש תוקף , מהתורהמועילה הקנאתו אף , טיב משא ומתןאם הוא יודע ב, ")מופלא הסמוך לאיש"
  .14לנדרו

  
אף שמועיל מעשה של . 15איך להקנות  אותו גם אם גדול עומד על גביו ומלמד)מהתורה( יכול להקנות ינוקטן א

 כגון ,בדברים שדורשים כוונה מסוימת שבגללה קטן אינו יכול לעשותם בעצמו, קטן כשגדול עומד על גביו
, קטן דעת ורצוןאין לו, קנייןת המחשבה אלא צריך גם דעת ורצון לחלּובהרי בקניין לא די בכוונה ו ,כתיבת גט

  .16יצור רצון אצל הקטןולא מועיל דעת של איש אחר ל

                                                                                                                                                              
 דוקא אם אין הדבר אמורשמשפטים ישרים כותב אך . )א"כתובות יט ע (גדולהנותן היה חזקה שעדים חותמים רק אם 

, "מסתמא לא חיישינן"א כתב " שהרי הרשב,ו אותהאם בדקו, אם הם בפנינו צריך לחקור אותםאבל , העדים בפנינו
, נאמנים ומקבלים מהם', תוסהאלא סמכו על החזקה כדעת , משמע שאם זה לא סתמא אלא העדים אמרו שלא בדקו

 תב שסומכים על חזקה זווכ ,אשע' ש סי"ריבת ה"שו. כי זה דבר שאנשים עשויים לטעות בו, "חוזר ומגיד"וזה לא נחשב 
האם בשאלה במקום שיש מחלוקת בין הפוסקים משפטים ישרים שם לומד מדבריו ש. רק אם העדים בקיאים בהלכה

 כי לא הכל יודעים שבאמת צריך לבדוק ואולי הם חשבו שאין צריך לבדוק ולא , אין סומכים על חזקה זו,צריך לבדוק
את  מקבלים יןא, וגם אם יעידו עכשו שבדקוהו, צ לבדוק ולא בדקו"שא' תוסחשבו שהלכה כייתכן ש כאן לכןו, בדקו

 ,זה ראיה שהביא שתי שערות, ו זקןלאם ידוע שכשנתן הנותן היה משפטים ישרים כותב ש. עדותם שלא בפני בעל דין
,  על כך ים עדיםאין מקבל, אם מקבל המתנה בא להוציא אותה מיורש קטן של הנותןו, אבל צריך עדים שיעידו על הזקן

ד יודע "ל שהיה לו זקן וגם בו אבל אם מפורסם לכ;וקטן נחשב כשלא בפניו, אין מקבלים עדים שלא בפני בעל דיןשהרי 
 אבל אם לא ידוע האם היה לו זקן בשעת המתנה ורק אחרי כמה שנים ידוע שהיה ;צ עדים"א, ")ידיעה שיפוטית("זאת 

 שאם בדקו אותו רק וכתב, )ה בודקין"ד (א"קנו עב "ב'  ותוס,ה' סי, ש כלל לג"ראת ה" ואמנם שו;זה לא מועיל, לו זקן
, א"קנד עב "ן ב"הרמב' חיהרי , ג"הוא בחזקת גדול למפרע מבן י, ובדקוהו ומצאו שתי שערות, זמן רב אחרי שהגדיל

עדים חותמין על השטר אלא חזקה שאין הכותב שה, ג רנ' סי, חלק ג,ץ"תשב. תב שלא מועילה בדיקה לאחר זמןוכחולק ו
 ואם יש , כדי לכוף ראשן לעיקרןששיעורן,  בהלכה בשיעור השערותם אם העדים בקיאיקיימת רקגדול באם כן נעשה 

   .ו שומאיחשב שלא י, גיל גדלותבהם גומות שלא היו שם לפני
ספק האם זה מוכיח  - ת כ נבדקה וראו שיש בה שתי שערו"ואח, ב"ישם כותב שאם בת נתנה קרקע כשהיתה בת ר "פד

שזה , )באופן כללי (ק ב" לה ס,מ" חוחי תשובהפתמסקנת פ "וזאת ע, ומספק המתנה בטלה, שגם אז היו לה שתי שערות
כ נעשה "חזקה על העדים שאין חותמים על השטר אלא א"קלז דן האם אפשר להניח שהיתה גדולה מצד ' בעמ .ספק

  .ש" עיי- " בגדול
 .)ד"נ ע ( נתיב יט,ישריםמ;  ל' ספר המכריע סי11
 .יד דוד שם; )אין לו גמירת דעת לתת מג' ד סי"י אב"תשובות ראב 12
  .גם על חרש ושוטה, בסופו, נג' ז חלק א סי"ת דברי חיים אהע" שו13
' ז סי"אהע, מהדורא תנינא, נודע ביהודהת "הובא בשו(ק ג "ס, רלה, ע"וסמ, ודרישה שם, ק א"ס, רלה, מ"פרישה חו 14

ה "ד(א "עירובין מט ע, י"בדעת רש, מג' מכירה סי' הל) אוירבך(דברי חיים ; ם"בדעת הרמב, ) אני תמה ולא עודה"נד ד
  .ב"המקור לכך שיש תוקף לנדרו הוא בנדה מה ע). ב"ג א"ה

  ".ב לקטנה" כלפני הזמן וכן שנת יהג דינ"שנת י"כותב ש, )ד"נ ע ( נתיב יט,מישריםאבל 
, שנתן מתנה, ב"עוסקים בקטן בן י, קיב' נאמן שמואל סית "ושו, סו' מ סי"חו) מריליוא(ת כרם שלמה "שו, כמו כן

  .משמע שלדעתם מתנתו אינה תקפה מהתורה, ) ואילך43 ציון הערה ליד(והחילו עליו את המגבלות של תקנת הפעוטות 
גיטין סד , ם"הרי 'חיו, )ה עוד"ד(כג ' ז סי"ם אהע"ת הרי"שו ;)ג"לז ע, ד"לו ע(סז ' מ סי"חו) דרימר(ת בית שלמה "שו 15
, )אשכנזי(נודע בשערים ; אות א, עו' סי) וסרמן(קובץ הערות ; )ה וכן"ד(ו "שערי ישר שער ז פ; )כתבו' ה התוס"ד(ב "ע
בית מאיר ; כא' ג קונטרס ד סי"י תורה חשער= סז ' סי] החדש[ב "חלקת יואב ח; )א"פה ע(קכג ' סי, הלכות גיטין, א"ח

  .ד ענף ב' מנחת ברוך סי; ו, ז קכא"אהע
לב ים ; נודע בשערים שם; חלקת יואב שם; אות יג, ח, א, מקואות' אור שמח הל; בית שלמה שם; ם שם"ת הרי"שו 16

האדם הוא הפועל את , ןשבקני, מסביר, קובץ הערות שם אות ב ואות ט). ד"תשנ' קפה במהד' עמ(כב אות ג ' גיטין סי
כי , ג קטן"ולכן שם מועיל גדול עומד ע, פעולת הכתיבה לשמה מכשירה את הגט, )לדוגמה(ואילו בכתיבת גט , חלות הדין

לא ולכן , ואין לקטן כוח לפעול את החלות, צריך שהאדם יפעל את החלות, אבל בקנין, די במעשה בצירוף כוונה לשמה
  .מועיל גדול עומד על גביו

  .לא מועיל שגדול עומד על גביו, וכשצריך דעת, כי זה נוגע לחובתו של הנותן, נחת ברוך שם מסביר שבמתנה צריך דעתמ
ולכן , שכתב בשם רבו שאחר עומד על גביו מועיל מדין שליחות, ב"חולין יב ע, א"הרשב' פ חי"חלקת יואב מסביר עוד ע

, צריך להוסיף. שאינו בר שליחות, פשר לומר כך בכל דבר בקטןוא, שלא שייך בה שליחות כלל, זה לא מועיל בחליצה
שמעיקר הדין קטן כשר בה כיון שאינו צריך , )ד, קכג, ז"אהע, ע"שו( הגט טופסשגדול עומד על גביו מועיל רק בכתיבת 

  .להיות לשמה
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ר שלא בא דבדומה לואין זה , 17 יש אומרים שהקנין חל מהתורה כשיגדל-  קטן שעושה קנין שיחול כשיגדל

 היינו שאין דבר שמונע את ,"מחוסר זמן"רק דבר שהוא כי , לכשיבוא לעולםשאי אפשר להקנותו אף , לעולם
רק אם  אבל זאת .18דילת הקטן תגיע ממילא עם הזמן וג,נחשב שבא לעולם, הופעתו מלבד הזמן שעוד לא הגיע

וא ה, שתי שערות אבל אם לא הביא, שהוא רק מחוסר זמן, ג"אחד לפני גיל י שתי שערות והיה יום כבר הביא
גם אם הביא , ג"יעד שיגיע לגיל  זמן רב יש וכן אם ,לא חל קניןלכן ע ו"דשלבלשנחשב  "מחוסר מעשה"בגדר 

,  אבל יש אומרים שאין מועילה הקנאה לכשיגדל בכלל.19ולא סימני גדלות" שומא"אולי הם , שערות
  .20מהתורה

  מדרבנן) 2(
עונת ", בגרות מסוימתטן שהגיע לשקתיקנו חכמים , כאמור, אף שמן התורה קטן אינו יכול לתת מתנה

מפני , נו כךחכמים תיק .23גם בנתינה מכללא, 22אפילו מתנה מרובה, 21 יכול לתת מיטלטלין במתנה,"הפעוטות

                                                                                                                                                              
יל שמישהו ילמד את ולכן לא מוע, י בן דעת שמבין מה לקרב ומה לרחק"ם מנמק שצריך שהענין ייעשה עשערי ישר ש

  .ולזה לא מועיל שגדול עומד על גביו, כי צריך שיהיה בר שכל להבין אם זה דבר שכדאי לו ולא יפסיד מזכותו, הקטן
 ,ב" ח,תורת הקנינים. כשיגדל חלים הקידושין, אשה לכשיגדל אומר שקטן שקידש, )ה ומתוך"ד(א "ע י יבמות לד"רש 17

  .הדין גם בקנין ךלומד מדבריו שכ, הערה יג, פרק טז
אלא שהוא מופקע מתורת , שיש לקטן דעת, מסביר דעה זו, אות ו, )ח"תשמ' ל במהד' סי (=כה' סי, יבמות, קהלות יעקב

יכול לעשות מעשה קנין ולכן הוא , כך דיני קניינים לא נאמרו בקטנים, שכמו שדיני המצוות לא נאמרו בקטנים, קניינים
יש להעיר שלפי . והרי יש לו דעת, אלא עושה מעשה בעלמא שיועיל לכשיגדל, נין עכשוכי אינו עושה ק, שיחול כשיגדל

 .ג"שמועיל רק יום אחד לפני גיל י, 18 ציון הערה לידקניין כזה מועיל בכל קטן ולא כדברי משנה למלך , הסבר זה
 . הסביר כך לגבי קידושין, )לפיה ו"ד (ז, ד, אישות, משנה למלך 18
 כותב ,)וזה פשוטה "ד(נב ' ז סי"ת אהע"ת נודע ביהודה מהדו"ואמנם שו . לגבי קידושיןכך כתב משנה למלך שם 19

כי כשיעברו רוב , כי גם אז הוא רק מחוסר זמן, ג"שהקידושין מועילים גם אם אין לו שתי שערות וגם זמן רב לפני גיל י
שלפי מעלה אפשרות , הערה יג,  פרק טז,ב"ח, אבל תורת הקנינים, )א"יבמות צז ע(ם בלי שתי שערות שנותיו יהיה גדול ג

 .ולא בקניינים בקידושין החלות לכשיגדל מועילה רקדחיית , נד' סי, הסברו של נודע ביהודה שם
כותב שיסברו ,  הערה טז,ותורת הקניינים שם, כותבים שקטן אינו יכול לקדש לכשיגדל) ה מתוך"ד(יבמות שם ' תוס 20

, יבמות שם, ן"רמבה' כמו שכתב חי, ע"טעמם הוא שאי אפשר להקנות דשבלהוא מסתפק האם . כך גם בהקנאה
כמו ,  מועילה תפיסת המקבל כשיגדל הקטן,ואם כן, ע"חלים כשיגדל רק לדעה שאדם מקנה דשלבל שהקידושין

  .ולא תועיל תפיסה, עמם הוא שפעולת קטן אינה כלוםטאו ש; )ד, רט, מ"חו, ע"שו(ע "שמועילה תפיסה בדשלבל
אינם מקבלים את הנימוק שנתן לשיטת ' מסביר שתוס, אות ו, )ח"תשמ' ל במהד' סי (=כה' סי, יבמות, קהלות יעקב

או שטעמם הוא שזה ; ין לקטן דעת כזאתד מוחלטת וא"סוברים שבקנין צריך גמאלא , )17ראה בשמו בהערה (י "רש
  . דבר שלא בא לעולם

לענין (כותב , )ר' עמ, אות א, לד' סי, )ו"תשס, קוגמן(חמדת אהרן הובא ב (אות ג, כט' סי) וסרמן(קובץ הערות : הבחנה
מעשה דעת היא כ שעשייה בלי, שבהקנאת קטן שאין בו דעת כלל ובהקנאת שוטה יש חסרון מצד עצם המעשה) קידושין

שאין בו דעת , חסרון נוסףיש בו ו, י כוח האדם"י מעשהו כי חלות הקנין צריכה להיות ע"והקנין אינו יכול לחול ע, קוף
לכן אם קטן קידש אשה ו; אין בו החסרון הראשון, אבל קטן שיש בו דעת לפי ראות עינינו; לפעול חלות קניןואינו יכול 

הוא יכול  -כי מצד המעשה , ע"לפי הדעה שאפשר להקנות דשלבל, קידושיןחלים ה, במטרה שהקידושין יחולו כשיגדל
 .הרי יחולו כשיהיה גדול -ומצד חלות הקנין שקטן אינו יכול לעשות , לעשות

, מ"חו, טור; בסופו, רו' ג סי"ב פ"יד רמה ב; ס' אור זרוע סנהדרין סי; ו, כט, הלכות מכירה, ם"רמב; א" גיטין נט ע21
; )מקנה לאחרים מדרבנןש (א' סי, )לרמן(ת דבר אליהו "שו; קח' ש סי"ת הריב"שו; א, רלה, מ"וח, ע"שו; ב, רלה

ז " תנינא אהעאת נודע ביהודה מהדור"שו; ב"סנהדרין סח ע, )מאז(בנין שלמה ; ב אות יב"מרגליות הים סנהדרין סח ע
שואל ומשיב ת "שו; )י, ח, הלכות לולב, לשד השמןהובא ב(א , שער המלך הלכות שקלים א; )ה ומעתה אני"ד(נד ' סי

; )הלברשטט' א במהד"צו ע(ג ' סי) קניינים(ז ' דברי אמת קונ; כז' עמו ' סיב " מרדכי חדעת; בסופו, קג' ב סי"א ח"מהדו
 אהלי ;א"סוגיות דף יח ע) בער(אמרי הצבי ; סג' יג עמ' ד סי"ת יחוה דעת ח"שו; קמז' עמ, ה"ח, מועדים, להורות נתן

  .אות את ציץ אליעזר חלק טו סימן א "שו; א"דף מג ע, קצח' דין אמת סי; )ב"סה ע(זכיה לקטן ' ע, )הכהן( יהודה
 עיין במקורות שציין תורת - שתועיל מתנת קטן לדאורייתא , פרשנים רבים דנים בשאלה האם מועילה תקנת הפעוטות

קא - פה' עמ, תורת החוף ימים; א"שקלים פ, הצילגנון ו: ויש להוסיף, עב-ע' עמ, ענף ה, הקניינים לארבעת המינים
, י"כותב שרש, )רמז' עמ(ב "סוכה מו ע) ס"ריד(רשימות שעורים ). הוספה, )ז"תמוז תרצ(יב - י' חוב, שנה יז, שערי ציון(=

 קונהואילו מה שהקטן ,  בעונת הפעוטות אינו מועיל לדאורייתא כי אין לו דעת מקנהנותןסובר שמה שקטן , סוכה שם
יח  ( סימן ח,מ" חו,בית אפריםת "שו.  של הגדול"דעת מקנה"מועיל לדאורייתא כי יש ) 161 ציון הערה לידלדעה (מדרבנן 

ולכן אינו , ד אלא סתם תקנת חכמים"כותב שתקנת חכמים שמועילה מתנה של פעוטות אינה מתורת הפקר ב, )ב"ע
סובר שהקנאת פעוטות , ב"על סוכה מו ע, ן"רכותב ש, )קמב' עמ(לב ' סי) קרמרמן(זכרון אליהו . לדינים דאורייתאמועיל 

ם סובר "ואילו הרמב, ולכן היא מועילה לדאורייתא, אלא היא פועלת כהפקעת חכמים, אין בה פעולת קנין כי אין לו דעת
  . אורייתאולכן אינה מועילה לד, שהיא פועלת כקנין שהקטן עושה
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פעוט יכול למכור רק ששכתב  ,שער ג, המקח' כותב שלרב האי בס ,)ד"ע ע(עד ' א סי"ח) כנוביץ'צ(תורת ירוחם : חריגים

כ אם הוא "משא, מתנת פעוט מועילה רק אם יש לשער שבגלל המתנה באה לו הנאה שהיא כדי חייו, בשיעור של כדי חייו
אבל לפי ; לב במתנה כי הטובה שהיתה לקטן בלולב הוא יותר מכדי חייוולכן אינו יכול לתת לו, מקבל רק מותרות

  ).מדרבנן(הוא יכול לתת לולב במתנה , שפעוט יכול למכור אף יותר מכדי חייו, א"גיטין נט ע, ן"חידושי הרמב
שנתן מתנה כותב שקטן בגיל הפעוטות , )קמג' סי, מ"חו, )אלבז(ת הלכה למשה "הובא בשו(ק לב "ס, סו, נתיבות המשפט

  .אין מתנתו מתנה, באופן שעושה שלא כהוגן
אבל לענין מה שגוי נותן , כותב שאין עושים תקנה לגוי לטובתו, לח 'סי, מ"חו, ק"מהדו, )תאומים(ת חסד לאברהם "שו

לענין הקנאת הכסף , נידונו הוא ישראל המוכר לגוי קטן. מועילה התקנה, שהתקנה היא לטובת ישראל, לישראל
  .אינה תקפה, ואם נתן לגוי, המתנה תקפה, ואפשר ללמוד מדבריו שגוי פעוט שנותן מתנה לישראל; לישראל

ם סובר שתקנת הפעוטות מועילה רק בדבר "הרמבכותב ש, ענף ג פרח ד, מאמר מא, קמאמהדורא , )הלוי(אמירה נעימה 
ולכן כתב ; כמים לא תיקנו שתי זכיותכי ח, אבל אינו יכול להקנות דבר ששייך לו רק מדרבנן, ששייך לקטן מהתורה

כנראה הוא סובר . שאינו יוכל להקנותו אף מדרבנן - שאין להקנות לולב לקטן כי אינו יכול להקנותו , י, ח, בהלכות לולב
  . הבן זוכה בו רק מדרבנן, נושמה שאב נותן לב, 332 ראה בשמו בהערה - ם הקטן זכה בו רק מדרבנן"שלרמב
כותב במסקנתו שקטן בעונת , )הוספה, )ז"תמוז תרצ(יב - י' חוב, שנה יז, שערי ציון(=פו ' עמ, תורת החוף ימים: בהקדש

 מהנתינה כדי שיהיה לו עכשוכי יש לו נחת רוח , לתת שקלים להקדש כמו שהוא יכול לתת מתנה) מדרבנן(הפעוטות יכול 
  .  קיבל נחת רוח מהמקבלבעברו ממתנה שמועילה כי "וזה ק, ורחלק בקרבנות הציב

כותב שקטן יכול לתת מתנה מדרבנן ) חאות , כא' סי, ט"דיני יו, אמרי בינההובא ב(נד ' המכריע סי' ס: בארבעת המינים
, ילת לולבאבל אם נותנים לו אתרוג בסוכות לקיים מצות נט, שתיקנו שמתנתו תועיל כדי שאחרים יתנו לו, רק בממון

כותב , )ב"ע-א"יג ע(ד ' סי, ח"או, א"משאת משה חת "שו,  כמו כן.מתנתו בטלה, כ הוא נותן לאחר לצאת בו"ואח
ולכן הקנאת לולבו במתנה לאחר , לכדי חייו שתקנת פעוטות היא רק בסכום מועט הנחוץ, ם סובר כרב האי שם"שהרמב

, אות ג, תרנח, ח"או, אבל ברכי יוסף. כי אינו בר חיוב, ל כדי חייוכיון שלא שייך הטעם ש, אינה מועילה אפילו מדרבנן
משאת משה מוסיף שגם החולקים על רב האי . ם חולק על רב האי"כותב שהרמב, יא' סי, ם אלשקר"ת מהר"מעיר ששו

סוכה , ף"ן על הרי"הרי הר, קשה עליוברכי יוסף מ". משום כדי חייו"כי לא שייך הטעם , מסכימים שכאן המתנה בטלה
, רב האי מסכים שכאן מועילה מתנת הלולבוברכי יוסף מסביר ש; כותב שהמתנה מועילה מדרבנן, )ף"בדפי הרי(ב "כב ע

לא "משום , "כדי חייו"אף שלא שייך בה הטעם של , פעוט מ של"שמועילה מתנת שכ) 38הערה (ן בגיטין "כמו שכתב הר
  ".  רבנןפלוג

כותב שפעוט שנותן לולב חזרה למי , )הוספה, )ז"תמוז תרצ(יב -י' חוב, שנה יז, שערי ציון(=פז - פו' עמ, תורת החוף ימים
ק "תרנח ס, שהרי משנה ברורה, אין לומר שיש לו נחת רוח מזה שנתן לו את הלולב כדי לקיים את המצוה, שנתן לו אותו

כי (ונמצא שמי שהקנה לו לא עשה לו נחת רוח , ברים שקטן יוצא ביום ראשון בלולב שאולמביא אחרונים רבים הסו, כח
הוא מסביר בזה את מחלוקת הפוסקים . אפילו מדרבנן, כ לא מועיל מה שפעוט מקנה את הלולב"וא, )היה די שישאיל לו

סוברת ,  שסוברת שאין לתת לוהדעה: בשאלה האם אפשר לתת לולב ביום ראשון לפעוט, ו, תרנח, ח"ע או"המובאת בשו
מפני שתקנת פעוטות נאמרה רק במקום שיש טעם של כדי , המכר בטל, שפעוט המוכר יותר מכדי חייו, שם, כרב האי

כי הוא (ואילו הדעה הסוברת שאפשר לתת לפעוט ; כגון בלולב, ולא במקום שלא שייכים טעמים אלו, או נחת רוח, חייו
, ומתנתו מועילה גם במקום שלא שייך הטעם, שלא פלוג רבנן, א"גיטין נט ע, ן"ידושי רמבסוברת כח) יכול להקנות חזרה

שהדעה , אלא שנחלקו האם קטן יוצא ביום ראשון בלולב שאול, או שגם הדעה השנייה היא כרב האי; כמו בלולב
, השניה סוברת שאינו יוצאוהדעה , ולכן אין לו נחת רוח ממי שנתן לו ולכן מתנתו בטלה, הראשונה סוברת שהוא יוצא

לומר מטעם ) פט' בעמ(הוא מעלה אפשרות . ולכן מועילה מתנתו שהוא נותן לו חזרה, ולכן יש לו נחת רוח ממי שהקנה לו
ד הוא שמפקיעים את "ומשמעות הפקר ב, ד"התקנה מועילה מטעם הפקר ב: אחר שתקנת הפעוטות אינה חלה בלולב

ד "נמצא שב, ואם נאמר שמועילה הקנאת הפעוט מצד התקנה, )ש שהוא מוכיח זאת"עיי(הקניין של האדם בחפץ למפרע 
וחכמים לא תיקנו את התקנה אם היא תגרום ; ונמצא שלא קיים את המצוה, הפקיע את קניין הקטן בלולב למפרע

  . הפסד לפעוט
הגדול קונה מהתורה , לגדולל ומחזיר אותו "כותב שאם פעוט מקבל לולב במעמ, לו' סי, ח"או, א"ח, ת דברי חיים"שו

, כיון שאם לא יקנה הגדול, כי זו זכות גמורה לקטן, לקטן" זכין"מדין ) גם לדעה שקנין דרבנן אינו מועיל לדאורייתא(
ודוקא בקטן שלא הגיע לעונת ; ולא יוכל לקיים את המצוה) כי לא התקיים התנאי שיחזיר(תתבטל המתנה לקטן 

, כי הוא מפסיד את הלולב בהחזרתו לגדול, כי יש בזה קצת חובה לקטן, "זכין"ונה מדין הפעוטות אין אומרים שהגדול ק
י "ולכן מה שההחזרה פועלת ע, אבל אם הגיע לעונת הפעוטות בלאו הכי צריך להחזיר כיון שהקנאתו מועילה מדרבנן

שאין זה , מעיר על דבריו, כג' סיח "ש ענגל ח"ת מהר"אבל שו. הוא זכות גמורה לקטן, הגדול שיהיה קנוי לגדול מהתורה
, ולגבי הקטן זה רק מצוה דרבנן של חינוך, והזכות היא רק קיום המצוה, זכות גמורה לקטן שהרי הלולב לא יישאר שלו

וגם אם הקטן , לכן זאת לא זכות גמורה, כותב שאנשים אינם זהירים באיסור דרבנן, ד, א, אישות, והרי מגיד משנה
כתבו ) ה מטבילין"ד(א "כתובות יא ע' ועוד שתוס; אין זה משנה שהרי אינו בר דעת, ים את המצוהאומר שהוא רוצה לקי

כמו שכתב , הוא נחשב בר דעת, שבעונת הפעוטות, הוא מיישב. רק מדרבנן" זכין"מועיל , שבדבר שאין בו זכות גמורה
 והיות שגילה את ,אלא שהלכה למשה מסיני שאינו בר קנין, ).הסימניה אינה מוגדרת! שגיאהבהערה (חתם סופר לגבי גוי 

כי , כ"זו נחשבת זכות גמורה עבורו שהגדול יזכה בו אח, ל כדי שיוכל לצאת בו"דעתו שהוא רוצה לקבל את הלולב במעמ
ינו מקנה אף שא, ל לקטן"ן הסביר שבמעמ"הרי הר, אבל הוא מקשה על הסבר זה. ז יוכל הקטן לקיים את המצוה"עי

כי התנאי לא נעשה , שהתנאי בטל, א לקיים"כי זה כתנאי שא, קיום התנאי- המתנה אינה מתבטלת בגלל אי, חזרה
, ולפי זה אין לקטן זכות ממה שהגדול יזכה בו שהרי גם אם לא יזכה בו; )4ראה סעיף " (להפליגו בדברים"ברצינות אלא 

הוא מיישב שבעונת . ז הלולב נשאר של הקטן"ל לא יזכה כי עיהקטן מעדיף שהגדו, ואדרבה, הקטן יצא ידי חובה
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כדי שאנשים יעזרו מתנתו מתנה ש ולכן תיקנו, 24נותן לוה י לא ה הקטן מהמקבלהנהלא נאילו ששיש להניח 
 ראוי , מעטו למי שעזר לושאפימבין  הואו,  דעתושיש במפני  ,ו שנתנו למעבר לסכום מתנה מועילה גם .25לו
  .26לפי העניין ,הרבהקבל ל
  

היות שהתקנה היא  .28שנבדק והתברר שהוא יודע בטיב משא ומתן, 27עלהקטן בן שש שנים ומ לעה התקנה חל
שהרי אז בני אדם , לא תהיה לו תועלת מיכולתו להקנות טיב משא ומתןהרי אם אינו יודע ב, משום כדי חייו

די  אלא ,משא ומתןכל  בקי בטיב יה שיהין צריךא. 29לקטן כזהתיקנו לא ולכן , טעו אותו הגונים יַ שאינם

                                                                                                                                                              
, כ יש להניח שהנותן הקפיד על קיום התנאי"א, בלאו הכי לא יישאר הלולב בידו, שהוא יכול להקנות מדרבנן, הפעוטות

קנין דרבנן א ש"והיות שי', וכו" אדם יודע"כותבים שבדבר שיש בו מחלוקת אין אומרים ) ה ונתן"ד(ב "מ טו ע"ב', ותוס
אין הכרח לומר שהנותן , ולדעתם הגדול יוכל לקיים את המצוה גם אם הקטן אינו מקנה לו מהתורה, מועיל לדאורייתא

כ זכות היא "א, לא קיים הקטן את המצוה, כ אם נאמר שלא חל הקנין לגדול"וא, התכוון בתנאי הזה להפליג בדברים
הכותב ששליח למכור נכס , ב, קפה, מ"חו, ע"פ שו"עוד הוא מסביר ע. הולכן הגדול זכה מהתור, לקטן שהגדול יזכה בו

ולפי זה לא תועיל זכיית הגדול מדין , א שאותו אדם יהיה קונה ומקנה"ויש מנמקים כי א, אינו יכול לקנות אותו לעצמו
יהיה קונה א שאדם אחד "וא, כ הוא נחשב כגופו של המקנה"א, שהרי זכייה מטעם שליחות, לקטן כאמור" זכין"

כ צריך שהגדול יהיה "א, )א"א גיטין כא ע"רעק' חי(שהקטן אינו יכול להפקיר , אבל זה רק לפני עונת הפעוטות; ומקנה
הקנאתו עושה את , שהקטן יכול להקנות מדרבנן, אבל בעונת הפעוטות; א שאדם אחד יעשה את שניהם"וא, קונה ומקנה

כ מועיל מצד שזה זכות לקטן כיון שהזוכה אינו צריך להיחשב מקנה אלא "וא, ודי שהגדול יזכה מההפקר, החפץ להפקר
, שמועילה הקנאת קטן, מסביר את כוונת דברי חיים, מט אות א' א סי"צמח יהודה ח". זכין"ולכן מועיל מדין , רק זוכה

כי , שזו זכות לקטן) גאות ב(הוא מסביר . וזה בגדר זכייה עבור הקטן, כי מצרפים את דעת הגדול הקונה עם מעשה הקנין
 .וקיים את מצוות נטילת לולב, זכייתו מועילה למפרע, "מ להחזיר"ע"בזה שהוא יכול לקיים את התנאי של 

' מ סי"חו) אמריליו(ת כרם שלמה "שו; א, רלה, מ"וח, ע"שו; )ג"נ ע ( נתיב יט,מישרים; ב, רלה, מ"חו, טור; גיטין שם 22
  .סו

 .937 ציון הערה לידראה בשמו . ב" גידולי שמואל בבא קמא קיט ע23
ש כתובות ע "הרא' ותוס, כג' ו סי"כתובות פ, ש"רא; )ח' ץ סי"ת מהריט"הובא בשו(ה מתנתו "ד, א"י גיטין נט ע"רש 24
  .)ב"מח ע(גן נעול כפתור ג פרח יח ; ")כדי חייו"שזה כלול ב(ק ה "ס, רלה, ע"סמ; ב, רלה, מ"חו, ח"ב; א"ע
ף גיטין כז "ן על הרי"ור, א"ן גיטין נט ע"דושי הריח; א"א גיטין נט ע"חידושי הריטב; א" גיטין נט ע,א" חידושי הרשב25
נ  ( נתיב יט,מישרים; )ת רוחנחשיעשו לו י דכ (א" עש גיטין נט"תוספות הראו, יט' ה סי"ש גיטין פ"רא; )ף"בדפי הרי(ב "ע
שלכן , א"ב קנו ע"דברי ריבות מביא ראיה ממה שנאמר בב. )ת הני מילי"ה וכ"ד(קלג  ' סי,ת דברי ריבות"שו ;)ג"ע

  . 100להלן ליד ציון הערה , בקרקע שירש מאביו' מועילה מתנת פחות מבן כ
וט כי לא היה נותן מתנה מרובה אילו מסביר שמתנה מרובה מועילה בפע, ק ו"ס, רלה, ע"וסמ, ב, רלה, מ"חו, פרישה

 . אנשים לא יעשו לו נחת רוח גדולה, ואם לא תהיה מתנתו תקפה, המקבל לא עשה לו נחת רוח גדולה
  . ח' סי,ץ"ת מהריט" שו26
  .א, רלה, מ"חו, ע"שו; ח-הלכות ו ו, כט, הלכות מכירה, ם"רמב 27

, ספר המקח, רב האי גאון, א"בבא בתרא קנה עו, )ו, כט, ירהמכ, ם"על הרמב, הובא במילי דמרדכי(א "מאירי גיטין נט ע
היינו  -" מבן שש"כותבים ש, פז' עמ, ח, כט, מכירה, ם"על רמב, וקול בן לוי, יא' סי, ם אלשקר"ת מהר"שו, שער ג

כותב ) אלף קעח' עמ(אות ו , לט' סי, עירובין, )טויב(אבל הערות וחידושים . תחילת שנה שביעית, כשנגמרים שש שנים
  .כוונה לתחילת שנה ששיתשה
 . שתיקנו רק במי שיש לו דעת קנין, כלומר, "דעת קנין"מגדיר שיעור זה כשיעור ב, מז' סי, א"ח, )מאלין(אריה ליב ' ר' חי
; )טו, ז מג"פרישה אהעוב, שם, הלכות אישות, במרכבת המשנה, ז, הלכות אישות ד, מעשה רקחהובא ב(שם , ם"רמב 28

, א"ת הריטב"שו; )לדעת בית דין, ףא חריוהאם  (א חלק ב סימן ריט"ת הרשב"שו; ע שם"שו; )ד"קס ע ( פב עשהג"סמ
ח "או) בולחובר(ת שם אריה "שו; תסח' סי, ש"ת הריב"שו; )ם האם הוא חריףבודקיש (א" גיטין נט ע,מאירי; סימן קסח

  .ג" ע נזדף, ב" ח,כרם חמר; קלג' סי, ת דברי ריבות"שו; )ב"יז ע(יב ' סי
כותב שמתנת פעוט במטלטלין מועילה גם אם אינו יודע בטיב , תרלה' ב סי"ב, המובא במרדכי, רבנו גרשום: דעה חולקת
, כותב שרבנו גרשום כתב כך רק בנידונו, )ב"לא ע( ו ' סי,בית ועד, בתי כהונה, שמואל הלוי' יעקב בר' אבל ר. משא ומתן

גם אם אינו יודע בטיב משא , שמתנתו תקפה אם אינו שוטה) 35הערה (ש "וכדברי הרא, שהיה גדול יותר מעשר שנים
  . ומתן

מועילה גם סובר שמתנת פעוט ) ף"בדפי הרי(ב "ף גיטין כז ע"על הרין "כותב שגם ר, צב' ב סי"ת פרח מטה אהרן ח"שו
הרי מתנתו מועילה רק כי היא כמכר כיון שבוודאי המקבל עשה לו , שה עליווהוא מק, אם אינו יודע בטיב משא ומתן

לא ( ו ' סי,בית ועד, בתי כהונה, שמואל הלוי' יעקב בר' ר. והרי במכר מועיל רק אם הוא יודע בטיב משא ומתן, נחת רוח
שמועיל גם אם אינו יודע , נהג שנותן קרקע במת"ן מדבר על בן י"כי הר, ן"דוחה את דיוקו של פרח מטה אהרן מהר, )ב"ע

  .מדרבנן, בניגוד למכר שאינו מועיל אם אינו יודע בטיב משא ומתן, )96לדעה שליד ציון הערה (בטיב משא ומתן 
  .ק ד"ז מג ס"עצי ארזים אהע 29
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ת  נחוו לשעשמשום ם שתיקנו שתועיל מתנתו הוא טעשהרי ה, למי שעשה עמו חסדרק בו דעת לתת  יההתש
  .31ביותר אבל קטן שטרם הגיע לגיל שש אין יכול להקנות אפילו היה חריף .30רוח

  
ה גם אם לא בדקו תקפתנתו לכן מו, וא יודע בטיב משא ומתןיש אומרים שחזקה שה, על גיל עשרלגבי קטן מ

 ידועאם , הראשונה ם שגם לפי הדעהיאומר יש. 33בל אחרים אומרים שגם מעל גיל עשר צריך בדיקהא, 32אותו
  .35בתנאי שאינו שוטה, ואחרים אומרים שגם אז מתנתו תקפה, 34מתנתו בטלה, שאינו יודע בטיב משא ומתן

                                                 
  ).ה אמנם"ד ( ח' סי,ץ"ת מהריט" שו30

  .ושיבין כשמסבירים לו, כותב שדי שידע להבחין בין גדול לקטן, א, להר, פעמוני זהב, כמו כן
במשא " חריף ובקי היטב"כותב שתקנת הפעוטות חלה רק במי ש, )תשובהה "ד (ם גלנטי סימן עב"ת מהר"שואבל 

חריף וחכם "שצריך שיהיה ם "הרמבמ )זאת עודה "בד(והוא מדייק . ממקח וממכרמשהו דע  מספיק שיֵ ולא, ובמתן
אלא די אם  ,שיהיה בקי בעצםשאמר שאינו צריך  חכם אחד )ולפי ששמעתיה "בד(אבל הוא מביא .  במקח וממכר"ונבון
 לו דעת להבין איזה היהשיצריך  ,ירים לו והוא מביןמסבשגם אם  )ועתה יראהה "בד( וכותב ,ירים לו והוא מביןמסב

  . בזול ואיזה ביוקר
, רפג' עמ, משפטים לישראל. בטיב משא ומתן" יפה"שמועיל גם אם אינו יודע  כותב, )ה אית"ד(ב "ב קנה ע"ם ב"רשב

כותב שבן שש עד תשע שהוא ) ערנרייך' ג במהד"רפא ע(א "ן גיטין נט ע"ראב. מ"לדעתו די בקצת הבנה במומדייק מזה ש
. מ"שידע יפה ענייני מומדייק מזה שלדעתו צריך , רפג' עמ, משפטים לישראל. מקחו מקח" חריף ויודע בטיב משא ומתן"

רפד כותב ' ומשפטים לישראל שם עמ, "קצת חכמה וחריפות"מ צריך "כתב שלענין מו, כב' ו סי"ש שבועות פ"רא
' עמ, משפטים לישראלו, "מ כאשר יודעים בני אדם"ויודע במו"רב האי בספר המקח שער ג כתב . ן"ש סובר כראב"שהרא

  .ם"רפה כתב שזו גם דעת הרמב' ובעמ; נית בלי חריפותלדעתו די בידיעה בינומדייק מזה ש, רפג
' עמ(א "גיטין נט ע, )קמינצקי(אמת ליעקב ; ")כילדי ירושלים בשעתה("א "א ובבא בתרא קנה ע"מאירי גיטין נט ע 31

  ).קנג
ת "שו; ש"בדעת הרא,  יא'ם אלשקר סי"ת מהר"שו; א,  רלה,מ"חו, א"רמ; א, להר, מ"חו, המובא בטור, ה"רמ 32

בדעת , ו, כט, הלכות מכירה, מעשה רקח; )ש"והרא ם"בדעת הרמב א"רמשכך הבין ה (קלז' סי, ורות נתן חלק טולה
 .סו' מ סי"חו) אמריליו(ת כרם שלמה "שו; ם והשולחן ערוך"בדעת הרמב, רפה' עמ, משפטים לישראל; ש"והראה "הרמ

אבל אין לו הבנה בטיב משא , שמהלכו עם הבריותייתכן כי (ם "רמבגם בדעת ה, גיטין פרק ה אות כ,  ים של שלמה33
  .מכירה שם' ם הל"בדעת רמב,  ז, ד, אישות'מ הל"לח; ) ועלולים לפתותו לתת מתנהומתן

אבל  ,רוב קטנים שהגיעו לכלל עשר יודעים בטיב משא ומתןסובר שם "הרמבמסביר ש, ז, הלכות אישות ד, בני אהובה
  . בדיקה עד שיגדלךיצרולכן  ,רובאחר הבממון אין הולכים 

מדוע , בין בן אחת עשרהם הסובר שאין הבדל בין בן עשר ל"על הרמבמקשה , )ה והן אותו"ד(ח ' ץ סי"ת מהריט"שו
פב -פא' עמ, ח, כט, מכירה, ם"על רמב, קול בן לוי? ולא יותר, הגמרא בגיטין שם נותנת דוגמאות מבן שש עד בן עשר

  .ש"עיי -מיישב את קושייתו ) ג"תשס' במהד(
, )ב"קח ע(נ ' ב סי"משפט צדק חת "שו, רו' סי, לחם רבת "שו, )ג"תשס' רעא במהד' עמ(צז ' א סי"ת תורת חיים ח"שו
מביאים את , )ד"קפט ע(סה ' מ סי"חו) אמריליו(ת כרם שלמה "שוו, )א" קכא עדף, כב' סי, )חנדלי(ת פני יהושע "שו

  .ה לגבי בן עשר"ש ורמ"מחלוקת רא
ה ועל דבר "ד(כב ' ז סי"אהע) ינוביץ(ת שארית יהודה "הובא בשו) (אם אינו חריף(ה "בדעת הרמ, ק ג"ס, רלה, ע"סמ 34

 ש"בדעת הריב, ם"הרמבבדעת ,  ג' סי,)טור ב, חלק ד, ץ"תשב(ש צרור "ת מהר"שו; )ט"תשס' תו במהד' עמ, )'הספק הב
 קלז' סי, ת להורות נתן חלק טו"שו; ש"עת הראבד,  יא'ם אלשקר סי"ת מהר"שו; )צריך שיהיה חריףש (ה"רמובדעת ה

  ).ש"ם והרא"א בדעת הרמב"שכך הבין הרמ(
אם נתן מטלטלין הרי , אינו יודע בטיב משא ומתןכותב שגם אם , ו, כט, הלכות מכירה, מעשה רקח: אם גדל ולא מחה

ת הטור ו רלה הגה,מ"ולה חוכנסת הגדדברי הוא לומד זאת מ. מתנתו מתנה - כשהיה מבן עשר ומעלה וגדל ולא מיחה
אבל במשפט צדק שם מבואר שטעמו הוא שמתנתו מתנה מיד ). ב"קח ע(נ ' ב סי"ת משפט צדק ח"בשם שו, אות לט

והיה מי שרצה לומר , הוא כי זה היה הנידון שם, ומה שנקט שגדל ולא מחה, )ומדובר שהוא יודע בטיב משא ומתן(
שאמרו שמי שפחות מבן עשרים , יז, כט, הלכות מכירה, ם"ובאים ברמבהמ, ם"שמתנתו בטלה לפי רבותיו של הרמב

  .  הם יסכימו שכאן מועיל כי יש תוקף למתנה מיד- המכר בטל , שמכר קרקע שירש מאביו ועבר את גיל עשרים ולא מחה
  .א,  רלה,מ"חו, א"רמ; א, רלה, מ"חו, המובא בטור, ש"הרא 35

, משפטים לישראל. מקחו מקח, גם אם אינו חריף, כותב שמעל גיל עשר) רייךערנ' ג במהד"רפא ע(א "ן גיטין נט ע"ראב
מעשר ומעלה יצא מכלל , ן"מכאן שלראב, "אפילו אינו יודע בטיב משא ומתן"מדייק ממה שלא כתב , רפד- רפג' עמ

ש סובר "תב שהראוהוא כו. ואינו בקי היטב וידיעתו מוגבלת, חריף אינו ודי שהוא יודע בטיב משא ומתן גם אם, פעוטות
מסתמא הגיע , צ להיות חריף"כיון שא, כלומר( כי אז מועיל גם אם אינו חריף, צ בדיקה"שמעל עשר א ולכן כתב, ן"כראב

הוא כותב ). צריך בדיקה, ומסתמא אינו חריף, שצריך להיות חריף, ורק לפני עשר, צ לבדוק"לדרגה של קצת ידיעה וא
ש אינו מתכוון לומר שמעל עשר מועיל גם אם בדקו "הבינו שהרא, א, רלה, מ"חו, ח"וב, א, רלה, מ"חו, א והלבוש"שהרמ

ה שסובר שגם מעל "בניגוד לרמ(צ בדיקה וחזקה שיודע בטיב משא ומתן "אלא שא, ומצאו שאינו יודע בטיב משא ומתן
; כי אז די בידיעה בינונית, )לא מועיל, אפילו לא בדקו ולא מצאו שאינו יודע טיב משא ומתן, אם ידוע שאינו חריף, עשר

מכרו קיים גם אם בדקו וראו שאינו יודע בטיב משא , ג והביא שתי שערות"שרק מי שמעל גיל י, ם"וזה כדעת הרמב
 . ומתן
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  .36דין קטנה כדין קטן לענין תקנה זו

  
  .37ד" בבואפשר לתבוע אותה, הפעוטות יש תוקף גמור למתנת

  
, יעשו לו טובותבזכות המתנה מ לא שייך הטעם ש"אף שבמתנת שכ. 38התקפ פעוט של מתנת שכיב מרעגם 

  .39" רבנןלא פלוג"
  

במטלטלין  לואפיו, 40או שירש, שניתנו לו במתנהבמטלטלין גם ו, הבמטלטלין שקנגם מועילה פעוט  ה שלמתנ
  .42שירש מאביו מצומצם יותראף שבתחומים אחרים כוחו של הבן במה , 41שירש מאביו

  

                                                 
יש להעיר שאף שבת .  עב'סי, ם גלנטי"ת מהר"מדייק כך משו, )ב"רלג ע( כד 'סי, קונטרס בדיני קנינים, אמרי בינה 36

  .לא מצאנו שתיקנו בה תקנת פעוטות בגיל מוקדם מבבן, מוקדם יותר מבןמגיעה לגיל גדלות 
  ).ה"תרפ' עג במהד' עמ(יג ' סי, )שפירא(עמק יהושע  37
ף גיטין כז "ן על הרי"ור, א"ן גיטין נט ע"חידושי הר; ב, רלה, מ"חו, טור; ו, כט, הלכות מכירה, ם"רמב; א"גיטין נט ע 38
' עמ(כ ' ש סי"ת הריב"שו; )ג"ב דף צה ע"ח(ז "על ירושלמי עירובין פ, חמד למראהנ; ן"בשם הרמב, )ף"בדפי הרי(ב "ע

  .)כז
 .א"גיטין נט ע, א"חידושי הרשב; א"ען גיטין נט "רמבחידושי ה 39
 .)תרפד' עמ(תסח ' ש סי"ת הריב" שו40
  . יא'ם אלשקר סי"ת מהר"שו;  ג' סי,)טור ב, חלק ד, ץ"תשב(ש צרור "ת מהר"שו 41
 .100 ציון הערה לידה ראה לדוגמ 42
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כמו שאין מועיל מכר , 43יש אומרים שאין מועילה מתנתו אף שהגיע לעונת הפעוטות, אפוטרופוס יש לוש קטן
אשר יצווה לקטן לתת והוא י, מישהו מתנה לשהקטן יתןרך ואם האפוטרופוס רואה צ: ממה נפשך .44שלו אז

אין סיבה שחכמים יתנו לקטן כוח , אם המתנה מיותרתו; 45כפי שנראה בסמוך, שאז יש לה תוקף, את המתנה
של פעוט שיש לו אפוטרופוס  דוקא מכר ,לדעתם .47מועילהמתנתו אבל יש אומרים ש. 46לו זיקלתת מתנה שת

                                                 
א "ת הרשב"שוו, )ב"קלו ע דף שורש זכיית קטן, א"שרשי הים חהובא ב(א " עגיטין סה, א"רשבחידושי ה] לא מועיל[ 43
, כט, מכירה, ם"רמבעת בד) התרפ' עמ(תסח ' סיו) כח' עמ(כ ' סיש "ת הריב"שו; סו' ב סי"חו,  בסופו,אלף קמז' א סי"ח
; )הרלה מחודש ' מ סי"י חו"הובא בב (קסח' א סי"ת הריטב"שוו, א"וכתובות ע ע, ב"סוכה מו ע, א"חידושי הריטב; ז

ובבא בתרא קנה , א"גיטין נט ע, )נהו בית דיןין מבי ,נהו אבי יתומיםימבין  (א" כתובות ע ע,מאירי; מד' ן סי"הרת "שו
, מרדכי; צז' סיו "אגודה כתובות פוב, כג' ו סי"בהגהות אשרי כתובות פ, קצג' סי, כי כתובותהמובא במרד, ה"ראבי; א"ע

' עמ) ב"תשס(הובא בזכור לאברהם  (א"וגיטין נט ע, א"כתובות ע ע, ד"פסקי רי; ם"בדעת הרמב, קצג' סי, כתובות
בדעת , )א"נט ע ( שער יג)ש"רשב( סופרים תיקון; אות ג, הלכה ג, גיטין פרק ו, ז"פסקי ריא; ל' המכריע סי' וס, )מאתתק

בדעת ) ב" ודף קכ עג"קיט עדף (כב ' סי, )חנדלי(ת פני יהושע "שו; ם"בדעת הרמב, ח' סי, ץ"ת מהריט"שו; ם"הרמב
בדעת  ,ף"הריבדעת ,  ג' סי,)טור ב, חלק ד, ץ"תשב(ש צרור "ת מהר"שו; ד"ובדעת הראב ,מגיד משנהבדעת , ם"רמבה

בדעת עליות דרבנו , הערה קי,  פרק טז,ב" ח,תורת הקנינים; ובדעת הלבוש, ע"בדעת השו ,ש"הריב בדעת, מגיד משנה
' סי, א"ח, ת ישועת משה"שו; ש"בדעת הריב, )ב"קח ע(נ ' ב סי"משפט צדק חת "שו; )ה אמר"ד(ב קנה "ק ב"יונה בשטמ

ם "בדעת הרמב, )ד"קפט ע(סה ' מ סי"חו) אמריליו(ת כרם שלמה "שו; ז, כט, מכירה, ם"בדעת רמב, שנט' עמ, פד
, ע"שובדעת , יבק " רלה ס,מ"חו, א"ביאור הגר; ג" נז עדף, ב" ח,כרם חמר; צב' ב סי"ת פרח מטה אהרן ח"שו; ע"והשו

 ,ת דברי ריבות"שו; ח, מכירה כטהלכות אור שמח ; י, רלה, מ"ערוך השולחן חו; פא' ת באר עשק סי"שו; ב, רלה, מ"חו
,  קא' סי,ם אלשיך"ת מהר"שו; )ה ולפי"ד (ם גלנטי סימן צז"ת מהר"שו; ם"הרמבבדעת , )ש לומר דהניה י"ד( קלג 'סי

) א"קסח ע(ושם , בדעת מישרים) ד"קסז ע( ושם ,ן"בדעת הרמב, )ג"קסז ע (קיב'  נאמן שמואל סית"שו; ם"בדעת הרמב
] לא במהדורה ראשונה' סי[ח "תשמ' במהדלט ' קהלות יעקב כתובות סי; א והלבוש"הרמ, השולחן ערוך, ף"בדעת הרי

  .בדעת רב צמח גאון ורב נחשון גאון, אות ו, טו' ג סי"המכריע ח' זר זהב על ס; ם"בדעת הרמב, )קלט' עמ(
יש דעה שהרי , תוריתועיל יותר ממכמתנתו אין לומר שמוכיחים ש ,סו' ב סי"א ח"ת הרשב"שוו, כתובות שם, ד"פסקי רי

  . משום כדי חייוה כי אין בהועילמ ינה בכלל אשמתנתוא "בגיטין נט ע
 מדאורייתא מתנתו אינה כי, שאין מתנתו מועילהלפסוק כותב שיש , )ג"קיט עדף (כב ' סי, )חנדלי(ת פני יהושע "שו

  . לכן יש ללכת לפי דין תורהו, ויש מחלוקת האם יש תקנת חכמים שמועילה, מועילה
  . דעה זו כיקים לשאפשר לטעון  יםתבוכ, )ד"קפט ע(סה ' מ סי"חו) אמריליו(ת כרם שלמה "שוו,  ח' סי,ץ"ת מהריט"שו

הרי אם נתן ,  אם יש לו אפוטרופוסתו בטלהמתנש דעהל לואפיש ותאפשרמעלה ,  קא' סי,ם אלשיך"ת מהר"שו: חריגים
 בהקנאת  תלויהריאמתנת בש ,ועוד; אפוטרופוסואז כבר אין לו  ,ר מיתה לאחה חלכי היא, היא תקפה, כיב מרעמתנת ש

לא  האפוטרופוסולכן ,  בהקנאההיא תקנת חכמים ואינה תלויה כיב מרע אבל מתנת ש,יכול להקנות קטןואין , נותןה
 יהנההיתום יויכול להתנגד למתנה כדי ש ,הנאת היתוםשייך רק במה שקשור לטרופוס ואפש, ועוד; מעלה ולא מוריד

שהרי לא  ,הזאין לאפוטרופוס שייכות בו , היתוםליורשיתועיל רק פוס אפוטרוהתנגדות ה ,כיב מרע אבל בש,ומממונ
  .  אפוטרופוס ליורשי היתוםנתמנה

 ההקטן טעהוא החשש ש מעלה אפשרות שטעם דעה זו, )ה שם במחבר"ד, כג, חושן אהרן סוהובא ב( שם ם אלשיך"מהר
הלך אחר שיחה " לו נחת רוח ובכל זאת שהלא עשידע או שמא , עשה לו נחת רוח ובאמת לא עשהמתנה המקבל ש חשבו

  . גם לדעה זוהמתנה תקפה, היטיב עמוהמקבל ל שולכאם ידוע הרי , ואם זה הנימוק; ונתן לו" נאה
כותבים , י, רלה, מ"ערוך השולחן חוו, )ב, רלה, מ"חו, א"הובא ברמ(תסח ' סיש "הריבת " שו:סמוך על שולחנו של אחר

ת "שואבל  .ומתנתו בטלה, אפוטרופוסדינו כקטן שיש לו  ,ו מטפל בנכסיישהו שמ אומישהואצל ך סמשאם הפעוט 
גם  שתיוה ו, ממשפוסטרוו אבל במתנה לא יהא גדול כחו כאפ,דוקא במכראמור  כותב שזה,  ח' סי,ץ"מהריט

כאן לומר שגם , אל נוסיף על האומרים שהמתנה בטלה אם יש לו אפוטרופוס, מועילהמתנה א שה"ממש יאפוטרופוס ב
ש משמע שדיבר "כותב שמלשון הריב) ב"לא ע( ו ' סי,בית ועד, בתי כהונה, שמואל הלוי' יעקב בר' ר, לעומתו .היא בטלה

  .גם על מתנה
כותב , )לח' סי, ץ"ת מהריט"ובשו,  ב,רלה, מ" חוא"רמהובא ב) (ף"בדפי הרי(א "כתובות לא ע, ף"ן על הרי"ר: גדול

וזאת גם אם האב הורה שלא לתת לו נכסים עד גיל , מכירתו תקפה, מינה לו אביויש לו אפוטרופוס שגם אם , לוגדש
ואינה , "מצוה לקיים דברי המת"והוראת האב מחייבת רק את האפוטרופוס מטעם , מפני שהנכסים שייכים לבן, מסוים

ה קפשמתנתו ת וחומר בקל לומד מדבריו, )וכיון שכןה "ד( קלג ' סי,ת דברי ריבות"שו. מחייבת את הבן או את הקונה
מ "אם האב מינה בצוואת שככותב ש, פא' ת באר עשק סי"אבל שו .תקףה וממכרו אינו תקפם שמתנתו צבימהרי יש ש

כי גדול שסמוך על שלחן אביו הוא כקטן גם , אינו יכול לתת מתנה עד אז, לדוגמה, 25את אמו אפוטרופוס עליו עד גיל 
האומר שאם האב ציווה לא לתת לבן , )תרפה' עמ(תסח ' ש סי"ת הריב"מך על שוהוא מסת. אם הוא חריף בענייני מסחר

שהאופוטרופוס אינו יכול ) פג' ומבואר יותר שם סי(וכן על מנהג שהיה בזמנו , אין נותנים לו, את הנכסים עד גיל מסוים
 .לתת לבן מנכסי האב עד הזמן שקבע האב

 .א"כתובות ע ע 44
 .51 ציון הערה ליד 45
  .י, רלה, מ"ערוך השולחן חו 46
אור זרוע ב, א"כתובות ע ע, הובא בתוספות שאנץ(א "תובות ע עכ, )ג"בסוף אוצה(רוש רבנו חננאל ליקוטי פי] מועיל[ 47

, רלה, מ"חו, בטור, תא' סי, פסקי רקנטיב, אות ג, ז, י מכירה כט" בהגהמ,כג' סי, ו" פ,ש כתובות"ברא, סא' סי סנהדרין
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, וכוחו מבטל את כוח הפעוט ,האפוטרופוס יכול למכור במקומושהרי , שהרי אין צורך לגביו בתקנה, אינו תקף
 ,בתשובה לנימוק זה. 48האפוטרופוס אינו יכול לתת מתנה מנכסי היתומיםשהרי , כךאין לומר ואילו במתנה 

והתקנה במתנה נתקנה , שהוא נחוץ לפרנסתו, עיקר התקנה בפעוטות היתה לגבי מכרשהדעה הקודמת סוברת 
אבל כשיש , להחתיקנו שמתנתם ,  של פעוטות חלשמכרחכמים דוקא במקום שתיקנו ולכן , אגב כך

לה בט מתנה של פעוט ,לפי הדעה הראשונה .49תולא מועילה גם מתנ,  של הפעוטשלא מועיל מכר, אפוטרופוס
כוחו של גדול מ השלישהרי כוח  ש, להשגיח עליו שנמסר ביד שלישאם אין לו אפוטרופוס אבל רכושוגם 

  .50אפטרופוס
  

גם , 51המתנה תקפה, פעוטוהאפוטרופוס רצה לקיים את המתנה שנתן ה, ונתן מתנה, יש לו אפוטרופוסש פעוט
שאפוטרופוס אינו יכול לתת מתנה מנכסי אף  .הדעה שהפעוט אינו יכול לתת מתנה בגלל האפוטרופוס לפי

,  מתנת הקטן היתה מועילה,כיון שלולא האפוטרופוס, הסכמתו תועיל לקיים מתנה שנתן הקטן, היתומים
לכן אם . 52את כוחו המבטל את כוחו של הקטןוכאילו סילק , הוא כאילו אינו, עכשו שהסכים למתנת הקטןו

כוחו מבטל , אבל אם אחד שותק או מתנגד,  צריך ששני האפוטרופוסים יסכימו למתנה,שני אפוטרופוסיםיש 
גם אם אפוטרופוס ,  אינה מועילהומתנת,  פיקחושאינ  מגיל הפעוטות אוקטן שהוא צעיר. 53את כוחו של הקטן

  .54מתנה לתת כגון, יתוםעשות דבר שהוא לרעת ה יכול לינוס א שהרי אפוטרופו,וקיים את מתנתמ
  

                                                                                                                                                              
' סי, ו"פ, כתובות, ש"המובא ברא, רב האי; )ד"עד דף ע ע' א סי"ח) כנוביץ'צ(תורת ירוחם וב, לח' סי, ץ"ת מהריט"בשו, ד

, א' מע, רב ברכותהובא ב(תיג ' גיטין סי, מרדכי; )ה אבל"ד(א "כתובות ע ע' תוס; א"ק כתובות ע ע"ש בשטמ"ובריב, כג
; )רפ' ג עמ"ח(שכט ' חוקות הדיינים סי; ח"כג בשם מהרי' ו סי"הגהות אשרי כתובות פ; )ה"תשמ' א במהדכ' עמ, אות א

ת דברי "שו; ש כלל פה סימן י"ת הרא"שוו, יט' ה סי"ש גיטין פ"רא, א" עגיטין נטו, א"ש כתובות ע ע"תוספות הרא
גיטין כז , ף"גם בדעת רי,  קא' סי,ם אלשיך"ת מהר"שו; )ד, רלה, מ"חו, גם בדעת הטור() ה וכיון שכן"ד(  קלג' סי,ריבות

בדעת הטור , י שם"בדעת הגהמ, )ד"קס ע(ג עשה פב "בדעת סמ ,תרלה'  סיב"מרדכי בב, ה"רגמבדעת , ף"ב בדפי הרי"ע
  .ש"ובדעת הריב

  .ש" עיי-ומתרץ , כתובות על דעה זו מסוגיית קשהמ) ג"קיט עדף (כב ' סי, )חנדלי(ת פני יהושע "שו
  .מביא דעה זו) הוספה, )ז"תמוז תרצ(יב -י' חוב, שנה יז, שערי ציון(=פו ' עמ, ורת החוף ימיםת

' עמ, צמח ארז, מו' ם גלנטי סי"ת מהר"שו, )ד"תשמ' מד במהד' עמ(יד ' ת סי"שו, שארית יוסף, )ג"נ ע ( נתיב יט,מישרים
מביאים את , )ג"תשס' רעא במהד' עמ(צז ' א סי"ת תורת חיים ח"ושו, )ב"ע ע(כט ' א סי"ת פרח מטה אהרן ח"שו, קצז

  . המחלוקת בשאלה האם מועילה מתנת פעוט שיש לו אפוטרופוס
  .שהמתנה תקפהקים לי כותב שאפשר לומר ,  ג' סי,)טור ב, חלק ד, ץ"תשב(ש צרור "ת מהר"שו

ת "ושו, א"גיטין נט ע, ש"רא' תוס, כג' סי, ו"פ, כתובות, ש"רא; שמשון בן אברהם' בשם ר, סא' סי  אור זרוע סנהדרין48
; קצג' כתובות סי, מרדכי; ק כתובות שם"ש בשטמ"וריב, )התרפ' עמ(תסח ' ש סי"ת הריב"שו; י' סי, כלל פה, ש"הרא

  .הגהה ד, הערה קי,  פרק טז,ב" ח,תורת הקנינים; )ב"קיט ע(כב ' סי, )חנדלי(ת פני יהושע "שו
כי האפוטרופוס , אינו מועיל אם יש אפוטרופוס, שטעמו משום כדי חייו, כרנימק שדווקא מ, כתובות שם, תוספות שאנץ

אבל . וטעם זה שייך גם אם יש אפוטרופוס, אבל במתנה הטעם הוא שמן הסתם המקבל עשה לו נחת רוח, ידאג לכדי חייו
פוס היה יכול האפוטרו, שהרי בלי טעם זה, שאפוטרופוס אינו יכול לתת מתנה, נראה שגם הוא זקוק לטעם שבטקסט

  .לדאוג לתת תמורה לאותו אדם שעשה נחת רוח לקטן
, הערה קי,  פרק טז,ב" ח,תורת הקנינים, כמו כן. )ג"קיט עדף (כב ' סי, )חנדלי(ת פני יהושע "שו; כתובות שם, א"ריטב 49

  .הולכן גם מתנתו בטל, מסביר שדעה זו סוברת שהתקנה לא נתקנה כלל לקטן שיש לו אפוטרופוס, הגהה ד
  .א" כתובות ע ע,מאירי 50
מאירי בבא בתרא קנה ; )תרפה' עמ, תסח' וסי, כח' עמ, כ' סי, ש"ת הריב"הובא בשו(ז , כט, הלכות מכירה, ם" רמב51
;  ג' סי,)טור ב, חלק ד, ץ"תשב(ש צרור "ת מהר"שו; )ב"קח ע(נ ' ב סי"משפט צדק חת "שו; א, רלה, מ"חו, ע"שו; א"ע

  . י, רלה, מ"ערוך השולחן חו; מו' ם גלנטי סי"ת מהר"שו; )א"נט ע(שער יג , )ש"רשב(תיקון סופרים 
  .כותב שהמתנה תקפה מדרבנן, )ב"ע ע(כט ' א סי"ת פרח מטה אהרן ח"שו
היא תקפה , האפוטרופוס הוא אחד מהעדים שחתמו על שטר המתנהכותב שאם , )ב"קסח ע( קיב'  נאמן שמואל סית"שו

  . א שבכך האפוטרופוס מקיים את המתנהונראה שטעמו הו; לכל הדעות
אין אומרים שמתנת הפעוט תהיה תקפה כדין פעוט , נאמן שמואל שם כותב שאפוטרופוס שמסר את הנכסים לפעוט

כ אף "וא, תסח' ש סי"ריבת ה"כדברי שו, שהרי אסור היה לאפוטרופוס למסור לו את הנכסים, שאין לו אפוטרופוס
  . חראי על היתוםהאפוטרופוס עדיין א, שמסר לו

 .)ג"קכ ע(כב ' סי, )חנדלי(ת פני יהושע " שו52
 .פני יהושע שם 53
אפילו חריף  ,םפחות משש שניאם הוא  ( ג' סי,)טור ב, חלק ד, ץ"תשב(ש צרור "ת מהר"שו; קסח' א סי"ת הריטב" שו54

 .)ד"קכ ע(פני יהושע שם ; )ביותר
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כמו , לדעת פוסקים אחדים, מתנתו מועילהאין , ו אותומפרנסש אב יש לו םאהרי , גם אם אין לו אפוטרופוס
תקנת הפעוטות חלה , ן אביווהוא אינו סמוך על שלח אינו מפרנס אותו ורק אם אביו, 55אם יש לו אפוטרופוס

משום שדוקא אם יש לו אפוטרופוס לא , 57 מדברי פוסקים אחרים משמע שגם אז מתנתו תקפה אבל.56עליו
והוא שליח של בית דין , כי האפוטרופוס ממונה לקנות ולהקנות בשביל הקטן, תיקנו חכמים שמתנתו תקפה

  .58אבל האב אינו כמורשה בנכסי הקטן, לעמוד במקום הקטן
  

. 59במשיכה ובהגבהה הוא יכול להקנות,  לדוגמה. יכול להקנות בהםולגדש הקניינים רוביכול להקנות ב פעוט
בהקנאת בהמה (מועילה מסירה שלא  61גם לדעה, 60מסירה דברים שנקנים במסירהבקניין הוא יכול להקנות 

 שצריך משום  אלא, של המקנהה על נוכחותוהקפדמתוך  שכן טעם דעה זו אינו, קנהבפני המ שלא )וספינה
  קנה, בפניו המקבלשךאם מוכן  ; כשלא בפניו נחשבקטן בפניו ש62הכללכאן שייך   ולכן לא,מסירה מיד ליד

 בפני משוךה שיקפדההטעם שמשום ,  כשלא בפניו נחשבקטןש אף ,63" וקֵנהלך משוך"אפילו לא אמר לו 
 שקנין מפני, 65 אבל אינו יכול להקנות בקנין סודר.64כדי שיהיה ברור שהנותן מסכים שימשוךא רק ו ההמקנה

                                                 
 ,ת מנחת יצחק"שוב, )ח"תקצ' קמה במהד' סי(קנט ' ח סי"ב אוהובא במשכנות יעק(א " עגיטין סה, א"רשבחידושי ה 55

, הובא בדרכי משה (תיג' מרדכי גיטין סי; )ב"קלו ע דף שורש זכיית קטן, א"שרשי הים חוב, אות טז,  סה' סי,חלק ה
מטה  ב,סהאות , לא' סי, ת אור לי"בשו, א"קלז ע- ד" דף קלו עשורש זכיית קטן, א"שרשי הים חב, ק ו"ס, רלה, מ"חו

 ,כרם חמר; א"ב קנה ע"ב, מאירי; )ה"תשמ' כא במהד' עמ, אות א, א' מע, וברב ברכות, ב"דף פח ע', כללי הה, אהרן
  . ק י"ס, רלה, בדעת נתיבות המשפט, סעיף ז,  פרק מג,)בלויא (חנוך לנער; ג" נז עדף, ב"ח

). ב" ודף קלח עא"קלו ע דף ורש זכיית קטןש, א"שרשי הים חהובא ב (ב"סוכה מו ע, א"ריטבדעה זו מובאת בחידושי ה
  . מתנתו מועילה גם אם יש לו אפוטרופוס, אם אין לו אב, )47הערה (מרדכי כותב כך אף שלדעתו 

  .אין מתנתו מתנה, משמע שאם יש לו אב; תקנת פעוטות היא ביתוםכותב ש, פא' ת באר עשק סי"שו
משמע שקטן שיש לו אב מתנתו , ב"סוכה מא ע, שממאירי, מתקשה, הערה קכא, ענף ה, תורת הקניינים לארבעת המינים

  .ב שם"הוא סותר את מה שכתב בב, ואם כן, תקפה
שאם לא מסר הקטן את נכסיו מעלה אפשרות , הערה קח,  פרק טז,ב" ח,תורת הקנינים. ק י"ס, רלה, נתיבות המשפט 56

  .חלה עליו תקנת הפעוטות, בהםלאביו לטפל 
; א, מ רלה"וחו, ח תרנח"ע או"שו: מדייק כך מהפוסקים הללו, הערה קכא, ענף ה, תורת הקניינים לארבעת המינים 57

קצות ; א"פ, שקלים, שער המלך; עד אות יד ואות יח' סי, ז"אהע, א"חזו; ק ח"אשל אברהם ס, תרנח, פרי מגדים
  .ק ג"שפט שו סונתיבות המ; ק ד"רלה ס, החושן

שגם פעוט , 47בהערה , שהם סוברים כרבנו חננאל, הוא מעלה אפשרות אחרת. שם, תורת הקניינים לארבעת המינים 58
  .ולכן הדין כך גם בפעוט שאביו מפרנס אותו, שיש לו אפוטרופוס יכול לתת מתנה

  ).משיכה(קסח ' סי, א"ת הריטב"שו; א"ין נט עגיט, חידושי רבנו קרשקש 59
  .ז, קצז, מ"חו, ע"דברים אלו מפורטים בשו 60
 .א, קצז, מ"חו, א"רמ; )ה ספינה"ד(א "ב עו ע"ב' בתוסת "ר 61
  .יט, כח, מ"חו, ע"שו 62
  .או שהקונה משך בנוכחות המקנה, " וקֵנהלך משוך"שמשיכה קונה רק אם אמר המקנה לקונה , 6ראה סעיף  63
  .הק "ס, רלה ,נתיבות המשפט 64
כותב שכך גם , ב"דף עא ע, א, רלה' מ סי"חו, דין אמת. ב"גיטין סד ע, קרשקש' ר' חי; ט, כט, הלכות מכירה, ם"רמב 65

  .וכאן מדובר בהקנאה שהקטן מקנה, לקטןמדברים בעיקר על הקנאה ' אף שתוס, )ה צרור"ד(א "גיטין סה ע' דעת תוס
 'סי, קונטרס בדיני קנינים, אמרי בינה. חליפיןהקנות בלמביא דעה שפעוט אינו יכול , א" נט ע גיטין,קרשקש' רחידושי 

ומדייק מדבריו שלא מועיל חליפין שוה בשוה , א שהקונה מפעוט אינו זוכה בחליפין"כותב בשם הריטב, )ב"רלג ע(כד 
  .  פעוטה לא יכולה להקנות בחליפיןם שגם קטנה"והוא מדייק מהרמב). אלא שבמתנה לא שייכים חליפין שוה בשוה(

שהחסרון בסודר בקטן הוא כי , ב"קרשקש גיטין סד ע' ר' לומד מחי, 919הערה , ב"גיטין נט ע, קרשקש' ר' המהדיר לחי
  .ז לא יועיל גם חליפין שוה בשוה"ולפי, אינו יכול לעשות מעשה קנין שאין בו החזקה בחפץ

נתיבות . ולא קטן, " נעלואיששלף ) "ז, רות ד( להקנות בחליפין כי כתוב בהם נימק שקטן אינו יכול, ק טו"ס, ע צו"סמ
  .כאמור, אבל זה לא שייך במתנה; דן על פי זה האם פעוט יכול להקנות בחליפין שוה בשוה, ק יא"המשפט רלה ס

, בדבר שבא לידושקטן קונה רק , ם"מביא שאביו פירש את כוונת הרמב) ג"ע-ב"מה ע(נד ' סי, קנין סודר, לחם שלמה
והביא ראיה ממה שאינו ; מפני שרק אז הוא גומר בדעתו להקנות, ומקנה רק באופן שמוציא את הדבר מידו ליד המקבל

ו שאינו זוכה "וק, הרי שקטן אינו זוכה במה שלא בא לידו ממש, )6כפי שנראה בסעיף (קונה בקנין חצר וארבע אמות 
כפי שנראה (ואילו קטנה שקונה בחצר אף שלא בא לידה ; אף לא בחצרו, לשהמטלטלין אינם ברשותו כל, בקנין סודר

  . תקנה גם בקנין סודר, )6בסעיף 
היא חלה רק , שפעוט שנותן מתנה, ם שם"פ הרמב"כותב ע, )ב"לא ע( ו ' סי,בית ועד, בתי כהונה, שמואל הלוי' יעקב בר' ר

  .כשהיא מגיעה לידי המקבל



 
 

 
 
13

וקנין , "לכתיבה עומד"סתם קנין סודר , כלומר .66על מעשה של קטן  ואין כותבים שטר,א כמו שטרסודר הו
ושטר שניהם עניינם סימן וזכרון למעשה קנין סודר ש, ועוד. 67סודר זה אינו ראוי לכתיבה ולכן אינו מועיל

,  כמובן.68בקטן אינו מועיל  גם קנין סודרכך, בקטןמועיל ולכן כמו שאין שטר , שעל ידי כך נעשה קנין, שעשו
  .69שהרי אינו יכול להקנות קרקע, מיטלטלין אגב קרקע, בקנין אגב פעוט אינו יכול להקנות

  
יודע בטיב משא  גם אם הוא, 70 אפילו מדרבנן במתנהקרקעאינו יכול לתת , גם אם הגיע לעונת הפעוטות, קטן

ויש לחשוש , שאינו בר דעת טעם הדבר הוא. 72בר לקרקעכ חּו"חוכל דבר שהיה תלוש ואובכלל זה בית ; 71ומתן
,  ועוד.73ן הרכוש העיקרישה, קרקעותיודווקא לגבי שו ש וח; כל נכסיו לאחרתת אתו ל אות יפתושמא

מתנת  .74 שמתנתו תועיל בהולכן לא תיקנו, ן מבמטלטליותרבקרקע צריך חריפות ובקיאות במשא ומתן יש
אם ו,  מהקרקעאת המקבלד או קרוביו לסלק " בם יכולי, מעצמוא חזר בולאפילו ו,  לגמריהבטלבקרקע קטן 

 אבל אם רצה ; מהקרקע לאכול פירותמקבלאסור ל, קום רחוקהוא שותק או שהלך למקרוביו מתנגדים ו
ואפילו חזר בו הקטן ואמר ,  מידו אותםם אין מוציאי,הפירותהמקבל את  ואכל ,הקטן שתתקיים מתנתו

 סכים וכל שכן אם ה, תקפהמחילהה,  מחילה בטעותזוו לאכול ו ל הניחכךשמתנתו מתנה ומשום שהיה סבור 
ואפילו  ,שהרי הם מטלטלין,  במתנהפירותיכול לתת לו את ההוא שהרי , הקטן בפירוש שיאכל המקבל הפירות

 , מטלטלין היוהפירותהם  בשעת לקיטתשכיון ,  לום אין שומעי, את הפירותקטילהמקבל  אחר ש הקטןחזר בו

                                                                                                                                                              
מדייק , פב' א סי"ת דברי מלכיאל ח"שו. כותב שפעוט יכול להקנות בקנין סודר, חשם הלכה , ד" ראב:דעות חולקות

 ו ' סי,בית ועד, בתי כהונה, שמואל הלוי' יעקב בר' אבל ר. שלדעתו קנין סודר מועיל בקטן, י' סי, כלל פה, ש"ת הרא"משו
  .ם"א להוציא מהקטן נגד דעת הרמב"כותב שא, )ב"לא ע(

  . מביא את שתי הדעות,א"מאירי בבא בתרא קנה ע
 .ם שם"רמב 66
  .מגיד משנה שם 67
הוא , כה' בסי). רמט- רמח' א עמ"ח, הובא בעיונים במסכתות התלמוד(אות א , כא' סי, ג"ח, )קארב(נתיבות חיים  68

כ "ולא ניכר שהוא מקנה אא, ם הוא שתקנת הפעוטות חלה רק אם ניכר שהפעוט יודע מה הוא עושה"כותב שטעם הרמב
  . הקטן מסייע לקונה למשוך-" והמשיך"כלשונו , ן לקונה למשוךהוא נות

 - ם שכתב שאין קטן יכול להקנות בקנין סודר מפני שהוא כשטר "מפרש את כוונת הרמב, ק יב"ס, רלה, נתיבות המשפט
 שהיה שהרי אילו היו מתקנים קנין סודר בקטן בודאי, שכשם שלא תיקנו שטר בקטן כמו כן לא תיקנו קנין סודר בקטן

 .כ דין שטר"לו ג
 ו ' סי,בית ועד, בתי כהונה, שמואל הלוי' יעקב בר' ר; קסח' סי, א"ת הריטב"שו; א"גיטין נט ע, חידושי רבנו קרשקש 69
  .ד"בדעת הראב, )ב"לא ע(

 א"תוספות גיטין נט ע; תרלה' ב סי"מרדכי ב= סימן תתמז , דפוס פראג, ם מרוטנבורג"ת מהר"הובא בשו, ה"רגמ 70
גם בשם , )כלל פה סימן יא (= ח'ש כלל א סי"ת הרא"שוו, א" עש גיטין נט"תוספות הרא; ת' סימרדכי גיטין ; )אחתה "ד(

עשה , ג"סמ; )כדי שלא ישחית נחלתו, שלא תיקנו שתועיל (כלל פה סימן יו, )גם במתנת שכיב מרע(העיטור ורבינו שמשון 
; )ג"נ ע ( נתיב יט,מישרים; סימן מד, ת הרן"שו; ריט' סי,  וחלק ב,אלף קמז' סי, חלק א, א"ת הרשב"שו; )ד"קס ע(פב 
ת "שו;  יא'ם אלשקר סי"ת מהר"שו; א, רלה, מ"חו, ע"שו; )ף"בדפי הרי(ב "ב עג ע"ב, נימוקי יוסף; ג, רלה, מ"חו, טור

  .136 ' ג עמכרךר "פד; )א"קצ ע(סה ' מ סי"חו) אמריליו(ת כרם שלמה "שו; ג' סי, ש צרור"מהר
אבל כנראה כוונתו שכך ההווה אמינא ; תקפהכותב שמתנת פעוטות בקרקע , יט אות ק' ה סי"בן נתנאל גיטין פקר

  .ש שם"בקושיית הרא
המתנה , כותב שגם אם האפוטרופוס של הקטן מקיים את מתנת הקטן בקרקע) א"נט ע ( שער יג)ש"רשב(תיקון סופרים 

  . בטלה
  .  קרקעלהשאילכותב שקטן אינו יכול , )ד"מד ע(נד ' סי, קנין סודר, לחם שלמה

   .מתנה מטלטלים שיצאו מקרקעותכותב שפעוט יכול לתת ב,  סימן מד,ן"ת הר"שו
ת באר "שוו, )קלז' סי, ת להורות נתן חלק טו"שוהובא ב(א , רלה, מ"חו, א"רעק' חי, ק ד"ס, רלה, קצות החושן: עבד

, )ה אנא"ד(א "ק יב ע"ב' שהרי תוס, ים שפעוט יכול לתת עבד במתנהכותב, ")אפשר"בדרך ( ז ענף,  סימן כג,ד"יצחק יו
וכך . וגם מתנת פעוטות מועילה מתקנת חכמים, כותבים שעבד כמטלטלין לכל דין שהוא דרבנן, יד' א סי"ק פ"ב, ש"ורא

 ,)א"תשע' דמא במה' עמ ( אות נט, תוספת דרבנן,קהלת יעקב, )ב"ע-א"ע ע(כט ' א סי"ת פרח מטה אהרן ח"שוהוכיחו 
, א"הרשב' מוכיח כך גם מחי) מד' עמ(קהלת יעקב שם ). ה זוזי"ד(ב "י גיטין מ ע"מרש, אות יז, לא' סי, ת אור לי"ושו

, שיטה לא נודע למי אבל .י שם"שהרי הביאו את דברי רש, )ף"בדפי הרי(ב "גיטין כא ע, ף"ן על הרי"ומר, ב"גיטין מ ע
 .ופעוט אינו יכול לקנות אותועבד כקרקע כותב ש, א"קידושין יט ע

  .כרם שלמה שם;  שםם אלשקר"מהר; ה שם"רגמ 71
  .מא' ב סי"ת דובב מישרים ח"שו 72
  ).כלל פה סימן יא (= ח'ש כלל א סי"ת הרא" שו73
  .ק ט"ס, רלה, ע" סמ74
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  היו שם אלא שהוא וקרוביו,פירותאת לא אמר לו הקטן בפירוש לאכול אם אף . 75תקפהומתנתו במטלטלין 
  . 76התקפ בטעות  מחילהואפילו,  על הפירותמחילהזו , ולא מחו

  
  .78דינן כקרקע לעניין זה, 77שהיו נהוגות בקהילות האימפריה העותמנית זכויות מיוחדות בקרקע, "חזקות"ה
  

היא נחשבת , באופן שהוא יכול לחזור בו ולדרוש את כסף המחיר מהמוכר, אם זו קרקע שהפעוט קנה
אבל , אם זו קרקע שהפעוט קיבל כפרעון חוב, כמו כן. 79לענין זה שהפעוט יכול לתת אותה במתנה, כמטלטלין

כיון שהיא , ותה במתנהלענין זה שהפעוט יכול לתת א, היא נחשבת כמטלטלין, החייב יכול לפדות אותה ממנו
  .80וזכותו בקרקע היא רק בשווייה, עומדת לצאת מרשותו

  
  .81מתנת המיטלטלין תקפה ומתנת הקרקע בטלה, אם פעוט נתן מיטלטלין וקרקע ביחד

  
 ןמטלטליששטר דומה להוא טעם הדבר . 82 במתנהו אותתיכול לתפעוט  ו, לענין זה דינו כמטלטליםשטר חוב

  הוא,אבל לענין קנייה, הוא לענין שבועה,  שעבוד קרקעות נחשבשטרומה ש , קרקע אגביםנקנ בכך ששניהם
ואף  ;שאין גופו ממון, שטרשהוא יכול לתת כל שכן , אפילו דבר שגופו ממוןיכול לתת  אם פעוט ו.83יןמטלטל

הוא  , מטלטליןהקנותיוכל ל פעוט שתיוה הרי, "וכל שעבודאת ו וות לך אהקנֵ "ב וצריך לכת שטרשהמוכר 
  .84 כתיבת הקטןהלימועו ,הדרוש לשם כך בכל את השטרמקנה 

                                                 
חפץ  הואכל זמן שא ש"מביא את מה שכתב הרשב, א,  רלה,מ"חו, א"רמ .ב' ן סי"א המיוחסות לרמב"ת הרשב" שו75

  .צ לשלם מה שלקח"א,  אכל פירותמקבלוה,  בטלו מעשיו לאוקרוביו או הבית דין, במה שעשה
שמה שכתב ) א"התרומות שער מז ח' פ ס"ע(כותב ) ד"לא ע( ו ' סי,בית ועד, בתי כהונה, שמואל הלוי' יעקב בר' ר

טעם הוא שאם לא יחזיר את הפירות וה, שהקטן מוציא פירות מהקונה הוא רק במכר, יז, כט, הלכות מכירה, ם"הרמב
  . מה שלא שייך במתנה, כאילו הקונה מקבל פירות תמורת הכסף שלו שהיה ביד הקטן, זה ריבית

שהלכה נפסקה , שער שמיני, וראה מחילה. שער שתים עשרה, ראה מחילה, על מחילת קטן. ידק "ס, רלה, ע" סמ76
 .שמחילה בטעות בטלה

סיני , "חצרות וחנויות בשאלוניקי, תקנת חזקת בתים", מיכאל מולכו' ר; א' סי, כלל ו, מ"חו, ת גינת ורדים"שו:  ראה77
  .תקפא' עמ, כרך ד, התקנות בישראל, ישראל שציפנסקי' ר; שיד- רצו' עמ, )א"תשי(כח 

  ).ב"קסח ע( קיב'  נאמן שמואל סית"שו 78
 .ק יב"ס, רלה, ע"סמ 79
  ).ד"ע- ג"קסח ע( קיב'  נאמן שמואל סית"שו 80
מדייק כך , 5הערה ,  קסח'א סי"ת הריטב"שובהערתו ל, י קאפח"ר, כמו כן. תרלו- תרלה' ב סי"במרדכי ב, רבנו גרשום 81
ופסק שמתנת השטרות אינה מועילה ומתנת המטלטלין , קטנה שנתנה שטרות ומטלטלין יחדבהעוסק , א שם"הריטבמ

  . מועילה
שהנותן קרקע פוסק בדומה , תרה' ב סי"במרדכי ב, שמחה'  כי רגרשום' פוסק כר, )ב"עא ע (א, רלה, מ"חו, דין אמת

א שלא קנה כלום "ואף שי, )6ראה סעיף (קנה את הקרקע ולא את המטבע , שאינו מועיל למטבע, ומטבע יחד בקנין סודר
אם הקנה את : אבל הוא עושה הבחנה על פי צורת ההקנאה. האמצעית הלכה כדעה ב"תמיד בכיו, א שקנה הכל"וי

אם הקנה את המיטלטלין במשיכה ו; שהרי אינו יכול להקנות קרקע, לא קנה אף את המטלטלין, טלטלין אגב הקרקעהמ
 הרי קטן אינו יכול להקנות בקנין סודר - ואם הקנה את שניהם בקנין סודר ; קנו המטלטלין נ-ואת הקרקע בקנין אחר 

הרי היות שלא מועילה , ואם אמר בפירוש שאינו רוצה לתת אלא את המטלטלין עם הקרקע; )65כאמור ליד ציון הערה (
  . מתנת הקרקע גם לא מועילה מתנת המטלטלין

, שהרי מתנת פעוטות מועילה רק במשיכה, כותב שמקרה זה לא ייתכן במתנה, קלח' סי, ת להורות נתן חלק טו"שו
שהרי מיטלטלין , דבריו קשים. לפעוט כסף עבור שניהם שמישהו שילם, ייתכן רק במכרו; ומשיכה לא שייכת בקרקע

  .כפי שכתב דין אמת, מדובר שעשה בכל אחד קניין המתאים לו, ובפשטות. אינם נקנים בכסף
א דף פ, עה' ב סי"ת דבר משה ח"הובא בשו(סו ' וסי, )א"קצ ע(סה ' מ סי"חו) אמריליו(ת כרם שלמה "שו: דעה חולקת

שהמקנה בקנין סודר דבר שמועיל בו קנין סודר עם מטבעות שלא מועיל , י, רג, מ"חו, א"כותב שלפי הדעה ברמ, )א"ע
  . ל כדעה זו"והוא כותב שאפשר לומר קי. כאן לא קנה אף את המטלטלין, )6ראה סעיף (לא קנה כלל , בהם קנין סודר

מ הוא בכגון "מעלה אפשרות שהספק של מל, )ב"עא ע (א, הרל, מ"חו, דין אמת. מסתפק בזה, ו, כט, מכירה, מ"מל
על , מעשה בצלאלאבל . שסובר שמועילה הקנאת פעוט בסודר) 65הערה (ד "ולפי הראב, שהקנה את שניהם בקנין סודר

 . לא נקנה כלום, ין וקרקע יחדמביא כאילו משנה למלך כותב שאם מכר מטלטל, תא' סי, פסקי רקנטי
 ,מ" חו,שולחן ערוך; )אות כ, ה"פ, גיטין, ובים של שלמה, ד, רלה, מ"חו, הובא בטור (ש כלל פה סימן י"ת הרא" שו82

  .ג" נז עדף, ב" ח,כרם חמר; פב' א סי"ת דברי מלכיאל ח"שו; א, רלה
  .שםש "ת הרא"שוב, אברהם הכהן' יוסף הכהן בר' ר, השואל 83

 ). כך נראית כוונתו(נימק שייתכן שיגבו בשטר הזה מטלטלין כפרעון החוב , )א"קסט ע( קיב' אמן שמואל סי נת"שו
  .ש בתשובתו שם"הרא 84
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או " כתיבה ומסירה"כי אפשר להקנות שטר חוב רק ב, 85 שטר חובאינו יכול להקנותפעוט אבל יש אומרים ש

  ופעוט,"ושעבודאת השטר ואת הריני נותן ": באותה כתיבה הרי צריך לומרש, 86וקטן אינו בר הכי, אגב קרקע
 יכול להקנותאינו שהרי , קרקע אגב יכול להקנותאינו ו ;הוא דבר מופשטהרי  שמהי נתינת שעבוד נו מביןאי

אינו יכול לתתו במתנת שכיב וגם  ;88 קרקע לכל דבר שלדיןיש להם שהשטרות , אפשר לומרש, ועוד ;87קרקע
, קנאת שטרשבה ,ועוד. 89במתנת שכיב מרעלתת  אי אפשר ,במתנת בריאשדבר שאי אפשר לתת יון כ, מרע

; 90 שטר על קטןםאין כותביוהרי , "אני מקנה לך אותו ואת כל שעבודו"צריך המקנה לכתוב בשטר נפרד כותב 
  נחשבקטן בפניווהרי  ,קנהבפני המ שלא )בהקנאת בהמה וספינה(מועילה מסירה שלא  91שיש אומרים ,ועוד

 שטר  כותביםאיןשמה ש, בה על כךהשיטה הקודמת משי. 92מסירת השטרמועילה בו  ולכן לא, כשלא בפניו
נו מסירה בפניו איומה שצריך ; קטןה של וכתב ידב שטר די  להקנאתאבל, צריך עדיםשדוקא בשטר הוא  לקטן

  .94 שמוסר מיד ליד בקטןמועילההיא ולכן , 93 מסירה מיד לידשצריך משום ה על נוכחותו אלאהקפדמתוך 

  יודע בטיב משא ומתןגדול שאינו 
  . 95 במתנה גם אם אינו יודע בטיב משא ומתןמטלטליןת גדול יכול לת

  
 שלו או שאפוטרופוס, ו במתנהקיבל אותכגון ש, קרקע שלויכול לתת במתנה  גדול, לפי דעה אחת, אשר לקרקע

אבל דעה אחרת היא שמתנתו  .96 שוטהנושאיבתנאי ,  אפילו אינו יודע בטיב משא ומתן,קנה אותה בשבילו

                                                 
  . קסח' א סי"ת הריטב"שו; א" גיטין נט ע,רבנו קרשקשחידושי ; ריט' סי, ב"ח, א"ת הרשב"שו 85

שמא הלכה כדעה , מקבל אין מוציאין מידו ל,והומן הלוגבה ) הנותן(אם קדם הקטן פוסק ש, ק ג"ס, רלה, קצות החושן
  .שהמתנה אינה תקפה, זו

שהרי כתב , פעוט אינו יכול לתת שטר חוב, ח, כט, הלכות מכירה, ם"כותב שלרמב, )ב"עא ע (א, רלה' מ סי"חו, דין אמת
סובר ,  מתנת שטרש שם שכותב שמועילה"ת הרא"ששו) ג"עא עבדף (הוא מסביר . שפעוט יכול להקנות רק במשיכה

ם מועילה "ע סובר שלרמב"שואבל הוא מעלה אפשרות ש. הסובר שקטן יכול להקנות ולקנות בסודר) 65הערה (ד "כראב
  . שיכהשהיא מ, ומסירה, "קנה לך איהו וכל שעבודיה"צ לכך קנין סודר או עדים אלא די בכתיבת "כי א, מתנת שטר

מבין , עא' סי, )תאומים(ת אוריין תליתאי "ולכן שו,  הקטן מאביושירשא נקט את דינו לגבי מכירת שטר חוב "הרשב
 ,)100ראה ליד ציון הערה ( קרקע שירש מאביו למכורג שהוא פחות מבן עשרים אינו יכול "שהדיון הוא לגבי הדין שבן י

, א מסופק בדין זה"הוא מביא כאילו הרשב. נתינת קרקע אינה מועילה אפילו בקרקע של עצמו, ג"שאילו בפחות מבן י
א כותב כמה נימוקים בצורה "לאמתו של דבר הרשב(א מסופק "כותב שהרשב, ו, כט, מכירה, וזאת מפני שמשנה למלך

נאמר שכיון שיש ספק האם חלה כאן התקנה ,  הוא מתקשהלאור זה"). אפשר"ורק בנימוק האחרון נקט לשון , ודאית
לפי הכלל ,  שיש תוקף למכירה,נעמיד על דין תורה ,שאין תוקף למכירת מי שפחות מבן עשרים בקרקע שירש מאביו

מכירת שטר לא מועילה אף , שאם נלך לפי דין תורה,  והוא מתרץ?חוזרים לדין תורה, שבמקום שיש ספק לגבי תקנה
 .ולכן נשאר ספק האם מועילה מכירה זו ,הרי מכירת שטר מועילה רק מדרבנןש, בגדול

 .א שם"ת הריטב"שו 86
  .א חלק ב סימן ריט"ת הרשב"שו 87
  .א חלק ב סימן ריט"ת הרשב"שו 88

אבל כתב , א הסתפק האם שטר כקרקע לענין נתינת קטן"כותב שהרשב, )ד"ריז ע(אות ז , רלה, מ"א חו"ח, )הלוי(רוב דגן 
  . כי אינו יודע לתת בכתיבה ומסירה- ם אחר נתינתו לא מועילה שמטע

  .א"ש ואת הספק של הרשב"ת הרא"מביא את דעת שו, )א"רלג ע( כד 'סי, קונטרס בדיני קנינים, אמרי בינה
 .א" גיטין נט ע,א" חידושי הריטב89
, ה, רלה, ע"ושו, ט, כט, לכות מכירהה, ם"מרמבהוא מוכיח   רלה'בסי. ק ג"ס, רלה 'וסי, ק ה"ס, סו' סי, קצות החושן 90
אין שדוקא במכירת קרקע שכתב ש, ש שם"ת הרא"שלא כשו, אין כותבים שטר עליו, להקנות בדבר שקטן יכולאפילו ש

ולכן אפשר לכתוב שטר על ,  שהוא יכול למכורכמטלטליןהוא אבל שטר , אין כותבים עליה שטר ,קטן יכול למכור
 .מכירתו

 .א, קצז, א"רמ; )ה ספינה"ד(א "ו עב ע"ב' בתוסת "ר 91
  . רלה שם' החושן סי קצות 92

 .ה אפילו שלא בפניוועילמסירה מסובר ש, )ז , קצז,מ"חו, טורהובא ב (ד' ה סי"ב פ"ש ב"הראש אבל הוא מעיר
 ).ה ספינה"ד(א "ב עו ע"ב' תוס 93
 .64 ציון הערה לידראה בשמו . הק "ס, רלה ,נתיבות המשפט 94
ת "שו, שארית יוסףהובא ב(תרלה ' ב סי"מרדכי ב= סימן תתמז , דפוס פראג, ם מרוטנבורג"ת מהר"בשו, רבנו גרשום 95

נ  ( נתיב יט,מישרים; ם"ף ורשב"בשם רי, )כלל פה סימן יא (= ח'ש כלל א סי"ת הרא"שו; )ד"תשמ' מד במהד' עמ, יד' סי
 .ג" נז עדף, ב" ח,כרם חמר; ח, רלה, מ"חו, ע"שו; מד' סי, ן"ת הר"שו; )ב"נט ע(שער יג , )ש"רשב(פרים תיקון סו; )ג"ע
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טיב משא מסתמא הוא יודע ב, מ" אם הוא גר במקום שנוהג בו מו.97בטיב משא ומתןתקפה רק אם הוא יודע 
  .98טיב משא ומתןצריך חקירת חכם לברר האם הוא יודע ב, מ"אבל אם הוא גר במקום שאין נוהג בו מו; ומתן

  גדול שלא הגיע לגיל עשרים
שחששו שיתפתה למכור ,  חכמיםזו תקנת.  קרקע שירש מאביולמכורצעיר שהוא פחות מגיל עשרים אינו יכול 

 פחות  הואאפילו,  קרקע שירש מאביובמתנהיכול לתת אבל הוא . 99כיון שהיא באה לו בקלות את הקרקע בזול
אילו לא קיבל , אבל במתנה, שדוקא במכר יש חשש שיתפתה למכור בזול, טעם הדבר הוא. 100מבן עשרים

,  בתוקפהמתנתואת ו חכמים השאירולכן ,  לא מצויוזה דבר,  את הקרקעמהמקבל הנאה רבה לא היה נותן לו
  . 102אפילו יש לו אפוטרופוס המתנה תקפה .101 כדי שיהיו דבריו נשמעים,כדין תורה

                                                                                                                                                              
, ים של שלמה; )ג"נ ע ( נתיב יט,מישרים; סא' סנהדרין סי, אור זרוע; ב"ב קנה ע"ב, א"הרשב' המובא בחי, ד"ראב 96

הדוגמאות של קרקע . ן"בדעת הר, )ב"לא ע( ו ' סי, ועדבית, בתי כהונה, שמואל הלוי' יעקב בר' ר; גיטין פרק ה אות כ
  . ואילך100 ציון הערה לידכפי שנראה , שבה יש דין אחר, באות למעט קרקע שירש מאביו, שקיבל או שקנה

; )על מכר) (ב"נט ע ( שער יג)ש"רשב( תיקון סופרים; ג"בשם הסמ, )כלל פה סימן יא (= ח'ש כלל א סי"ת הרא" שו97
ת "שובדעת , )ב"קיז ע( ע' סי, )גאון( משפטים ישרים ת"שו; ח, רלה, מ"חו, ע"שו; יד' א המיוחסות סי"ת הרשב"שו

  . ג" נז עדף, ב" ח,כרם חמר;  ח, כט,מכירה' ם הל" רמבבדעת, )א"קיח ע(ושם , תתצח' סיא "חא "הרשב
 וכן ).32הבאנו את דבריו בהערה  ( בן עשר יודע בטיב משא ומתן,םסתן ה שמכותב,  א,רלה, מ"חו, המובא בטור, ה"רמ

, )בסופו, ה איתמר"ד(א "קנה עב "ב' תוסאבל .  יודע בטיב משא ומתןגדולכותב שסתם , )ף"בדפי הרי(א "עג עב "י ב"נ
קיח ( ע' סי, )גאון( משפטים ישרים ת"שו.  מראה שהוא יודע בטיב משא ומתןינהר אוסב שהעובדה שהוא יודע ליםתבוכ
  .י"ה ונ"רמלומד מזה שהם חולקים על , )א"ע

  .ושיבין מה שמסבירים לו, כותב שדי שהוא ידע להבחין בין גדול לקטן, ח, רלה, שלמה אלפסי' נימוקי ר, משחא דרבותא
  .ג" נז עדף, ב" ח, כרם חמר98
 .367' עמ, פגמים בחוזה, ראה על כך בחוק לישראל. יג ,כט, מכירה' הלם "רמב; א" עב קנו"ב 99

תרלה ' ב סי"מרדכי ב= סימן תתמז , דפוס פראג, ם מרוטנבורג"ת מהר"בשו, רבנו גרשום; יד ,כט, מכירה' הלם " רמב100
; מו' עמ, )מו' גל(יא - י'  ד גלמוריה שנהב, י ברונא"מהר; )ד"תשמ' מד במהד' עמ, יד' ת סי"שו, שארית יוסףהובא ב(

ש גיטין "ורא, א" עש גיטין נט"תוספות הרא; אחתה "ד, א" גיטין נט ע,תוספות; א"גיטין סה ע, חידושי רבנו קרשקש
, א"חידושי הרשב; )כדי שיעשו מיליה) (כלל פה סימן יא (= ח'ש כלל א סי"ת הרא"שוו, לד' ט סי"ב פ"וב, יט' ה סי"פ

אברהם ' יוסף הכהן בר' ר; קכא' ג סי"חו, רמט' ב סי"א ח"ת הרשב"שוו, יהוסף הלוי' גם בשם ר, ב"בבא בתרא קנה ע
, מישרים נתיב יט; )ב"נט ע(שער יג , )ש"רשב(תיקון סופרים ; ת' סימרדכי גיטין ; ש כלל פה סימן י"ת הרא"שו בהכהן

אם הביא (ל ' סי, המכריע' ס; י מיגאש"רוא " בשם הרשב)ג"דף קיז ע, ע' סי, ת משפטים ישרים"כמוסבר בשו( חלק א
גיטין , ים של שלמה; י, רלה, מ"חו, ע"שו; ב"ב קנה ע"ב, מאירי; )ף"בדפי הרי(ב "ב עג ע"ב, נימוקי יוסף; )שתי שערות

ת כרם שלמה "שו; )א"רלג ע( כד 'סי, קונטרס בדיני קנינים, אמרי בינה; ז, ז קיג"בית מאיר אהע; פרק ה אות כ
  .סו' מ סי"וח) אמריליו(

שרב צמח ורב נחשון סוברים שהוא יכול לתת את מה שירש מאביו במתנה גם אם לא הביא שתי , 10ראה גם הערה 
 אבל גם לדעתם הוא יכול לתת גם אם הוא, י סוברים שהוא יכול לתת רק אם הביא שתי שערות"י מיגאש ונ"ושר, שערות

  .פחות מגיל עשרים
ד סובר לא מועילה מתנה במה שירש מאביו עד "מביא שהראב, ב"בבא בתרא קנה ע, א"חידושי הרשב: דעה חולקת

  . שיהיה בן עשרים
ב " כתובות לא עושלטי הגבורים, צז' כתובות סי, אגודה, כג' ו סי"כתובות פ, הגהות אשרי, קצג' סי, כתובות, מרדכי

ומשפטים ,  עשריםתקפה לפני גילשאין מתנתו בנכסי אביו , שמואל מבונבורק' ישראל ור' בשם רכותבים  ,)ף"בדפי הרי(
המוחזק ש) ג"קיז עבדף  (משפטים ישרים שם כותב. יודע בטיב משא ומתןגם במי ש דוברמישרים מדייק מדבריהם ש

סוברים הם משמע ש, ש" ורי"הביאו את דברי ר שם ושלטי הגבורים הגהות אשריהרי ש, דעה זול כ"יכול לומר קי
יש כי ,  לכן אפשר לסמוך על דעה זו להשאיר את הנכסים בחזקת היתומים,א"ף לפי הבנת הרשב"וכן דעת הרי, כמותם
  .  להשאיר ירושה במקומה ולהפך בזכות יתומיםתאפשריתחבולה כל לעשות 

. נה כמכר ואינו יכול לתת עד גיל עשריםשמתנה די, תתצח' סי, א"ח, א"ת הרשב"מדייק משו, רלה' סי, מ"חו, מורה צדק
 האומרת שמועילה א והמרדכי יחלקו על הגמרא"לא ייתכן שהרשבכותב ש, אות כה, ט"הגה, רלה, מ"חו, ג"כנהאבל 

 הוא על "אין מתנתו מתנה"כ "או שמש, "מתנתו מתנה"ל "אלא במרדכי שם צ, בנכסי אביועשרים מתנה של פחות מבן 
 קיב'  נאמן שמואל סית"שו". ריך עיוןצ"אבל הוא נשאר ב. ג"על קטן מבן י א שם מדבר"רשבת ה"ושו, ג"פחות מבן י

  .מ"מדבר על מי שאינו יודע בטיב מוא שם "שהרשב, כותב על דברי מורה צדק, )ד"קסז ע(
בנכסי תו מועילה מתנ, ף" שלרי,תתצח' סיא "חא "ת הרשב"שומדייק מ, )ב"קיז ע( ע' סי, )גאון( משפטים ישרים ת"שו

סובר , )ג"נ ע(חלק א , נתיב יט, המובא במישרים, ד"מדברי משפטים ישרים עולה שהבין שהראב. אביו רק מגיל עשרים
כותב שיותר נראה , )ד"קסז ע (קיב'  נאמן שמואל סית"שואבל . בנכסי אביו, שלא מועילה מתנתו של הפחות מבן עשרים

 .מ"מומדבר על מי שאינו יודע בטיב ד שם "לפרש שהראב
  .ג שם"ב וח"א ח"ת הרשב"ושו, ב"ב קנה ע"ב, א"חידושי הרשב; ם שם"רמב 101
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מפני שרק במכר אם אינו יודע , 103טיב משא ומתןהוא יכול לתת נכסים שירש מאביו במתנה גם אם אינו יודע ב

, אבל במתנה אין מקום לחשש כזה, ל דעתו ומכר בזולחוששים שמא הכסף מעביר אותו ע, בטיב משא ומתן
  .104לא היה נותן לו, ואילו לא היה נהנה מהמקבל

  
) א( :וזאת מכמה טעמים, 105שירש םכל הנכסיאם נתן את שנה מתנתו בטלה ' לא הגיע לכבן שיש אומרים ש

את כל נכסיו לאחרים כי מי שנותן , הראה בכך שהוא שוטההוא  )ב( .106חיי שעהדי ל עצמולא השאיר לכיון ש
ד חייב " וב, דעתותנכסי אביו מפני קלואת אבד הוא מיש לחשוש ש) ג. (107ומניח את עצמו בלי כלום הוא שוטה

שהוא דבר שאינו , משפחההנחלה מבני ה תעקרנ, כל נכסיות בנתינ) ד. (108דהי השבת אבכוח מצוותלשמרם מ
אבל נימוק זה אינו קיים במי , כאמור,  נשמעיםשיהיו דבריו הנכסים תקפה כדי תנתו במקצתמ) ה (.109רצוי

הנימוק שבוודאי קיבל הנאה ) ו. (110שיעשו בשבילו דבריםלא נשאר לו כלום הרי  ש, כל נכסיו אתשנותן
זאת גם  .111 שלו הנכסיםשווה לכל שתהנאה רבה כל כךמקבל המכי לא ייתכן שקיבל , מהמקבל אינו שייך כאן

 תפעוטוגיל האפילו בשהרי  ,עה אחרת היא שגם אז יש תוקף למתנהאבל ד. 112אם מה שנתן הוא מטלטלין
בלשון  שהוא נותןכיון , העקר נחלה מבני משפחולא משנה ש; 113 מתנה מרובהפילו א, מתנה במטלטליןועילהמ

  .114מתנה
  

, לפצותו אם תיטרף ממנו הקרקע,  כלפי המקבלאחריות קיבל על עצמו  במתנהנתן את נכסי אביוצעיר שהאם 
אלא , ) אחריות על מתנהקבלשהרי לא נהוג ל(שזה באמת מכר ,  ראות עיני הדיינים יש בה חשש הערמהולפי

  .115 המתנה בטלה-שנקטו לשון מתנה כדי שיהיה לו תוקף 
  

                                                                                                                                                              
יד ' ת סי"שו, שארית יוסף, ו כןכמ. ) קלג' סי,ת דברי ריבות"שוהובא ב(אות י , יד ,כט, מכירה' ות מיימוניות הל הגה102

  . הוא לא הזכיר את נכסי אביואבל , ג מתנתו מועילה גם אם יש לו אפוטרופוס"כותב שבן י, )ד"תשמ' מד במהד' עמ(
דף קסז , קיב'  נאמן שמואל סית"הובא בשו (יד,  מכירה כטהלכות, גיד משנהמהובא ב, ב"ב קנה ע"ב, י מיגאש"ר 103
ש "ת הריב"שו; י מיגאש"ם ור"בשם רשב,  ג' סי,)טור ב, חלק ד, ץ"תשב(ש צרור "ת מהר"שו; נד' סי, המכריע' ס; )ד"ע

ע ' סי, )גאון( משפטים ישרים ת"שו ;)ה והלכתא כאמימר"ד(א "קנו עב "ם ב"רשב; )תרפו' עמ(סח ת' סיו, )כו' עמ(כ ' סי
  .)"ליעבדו ליה מילי"כדי ש(ם "ף והרמב"הרי בדעת )א"קיז ע(

הוא  646' בעמאבל , א יודע בטיב משא ומתןהואם רק ה קפ אומר שמתנתו ת,)סופר'  במהד645' עמ(ב "ב קנה ע"ב, מאירי
כי אין אדם טועה לתת , המתנה קיימת גם אם אינו יודע בטיב משא ומתןש כתב) י מיגאש"כינויו לר(י ספרד מביא שגאונ

  . 368' עמ, פגמים בחוזה, ראה על כך חוק לישראל. אלא למי שנהנה ממנו
ע רק סימן זה מופי; ה ואני תמה"ד(רלט ' סיתמים דעים ) = ף"בדפי הרי(א "גיטין לא ע, ף" על הריד"בהשגות הרא

עונת  מיכול למכור אביו קרקע שלתב שאפילו בוכ, )ב"סב ע, ב"ונציה שפ, "תמת ישרים"בתמים דעים שנדפס בתוך 
  . אם יודע בטיב משא ומתןנדרים

נ (חלק א , טימישרים נתיב  המובא ב,ד"מי שפירש את דברי הראבמביא , )ב"קיז ע( ע' סי, )גאון( משפטים ישרים ת"שו
 אבל משפטים ישרים דוחה. ג"תו בנכסי אביו מגיל ימתנמועילה , יודע בטיב משא ומתןרק אם הוא שהיא  שכוונתו ,)ג"ע

  .בגמראתנאי זה ד שלא הוזכר עו ו, דחוק מצד הלשון זה כי הואפירוש
  .י מיגאש שם"ר 104
  .ד"רנג בשם הראב'  וסי רנא' סי, חלק ג,ץ"תשב 105
  .ד"רנג בשם הראב'  וסי רנא' סי, חלק ג,ץ"תשב 106
  .רכא'  ריט וסי' סי, חלק ג,ץ"תשב 107
  . רכא' סי, חלק ג,ץ"תשב 108
  .נד' ל וסי' סי, המכריע' המובא בס,  רבינו יצחק בר מלכי צדק109
  . רכא' סי, חלק ג,ץ"תשב 110
  . רכא' סי, חלק ג,ץ"תשב 111
  . רכא' סי, חלק ג,ץ"תשב 112
 .22 ציון הערה לידכפי שראינו  113
  .נד' ל וסי' סי, המכריע' בס, ד"הרי 114
ד סותר "מביא שהראב, אות כד, ט"הגה, רלה, מ"חו, ג"כנה. א"בשם הריטב ,)ף"בדפי הרי(ב "ב עג ע"ב, נימוקי יוסף 115

) ב(; התשובה שבה נכתב שהמתנה בטלה היא של חכם אחר) א: (ומיישב, את עצמו בשאלה זו בכמה תשובות שבכתב יד
   .המתנה תקפה, ואם הוא בין גיל שלוש עשרה לגיל עשרים, המתנה בטלה,  ממשבקטן



 
 

 
 
18

מתנה כ "משא ,ויטפלו בהם היטבנחת רוח שעשו לו וכדי שיתעסקו בנכסיו נתן בגלל אם מתנתו קיימת רק 
וידידו היה , יסרב לתת לושלו אפוטרופוס הנתן את הנכסים לידידו כי חשש ש כגון אם, למטרה אחרת תנעשיש

  .116כך שהאפוטרופוס לא יוכל לסרב לו, תקיף
  

הרי  ,ה שהיא כנגד המתנ,הבל ממקבל המתניהנאה שקה בגלל תקפה עשרים מבן ו של הצעירמתנתמאחר ש
אם שהרי , 117היא בטלה,  בהיקף שנתןגדולה כל כך שיתן בגללה מתנה הנאה קיבלהנותן לא אם יש אומדנא ש

  .118 שטותזו, הרבה יותר זו נתן המפני הנא

  אילם
בין , מתנתו קיימת, שנתן מתנה, 119בין שנולד כך ובין שאחרי שנולד נעשה אילם, ששומע ואינו מדבר, אילם

, ל לדברמפני שמי שאינו יכו, 121 אבל צריך לבדוק אותו כדי לברר האם דעתו צלולה.120במיטלטלין ובין בקרקע
  .122נראה שאין דעתו מיושבת עליו כל כך

  רש ושוטהח
   .123אין לה תוקף, חרש שנתן מתנה

  
   .125לא במיטלטלין ולא בקרקע, 124שוטה אינו יכול לתת מתנה

                                                 
 , בהערמהה שנעשת"מתנת בית חורון" להמודהוא מוסיף שהמתנה בנידונו בטלה כי היא .  רנא' סי, חלק ג,ץ"תשב 116

פגמים , לישראלחוק על טעם זה ראה . םנכסיאת ה רשות להקדיש מקבל לא נתן לנותןידוע שההיה  כיון ש,שהיא בטלה
  .35' עמ, בחוזה

  . רנא' סי, חלק ג,ץ"תשב 117
  .ג רנ' סי, חלק ג,ץ"תשב 118
 . ק מט"ס, רלה, ע"סמ 119
 . יח, רלה, מ"חו, ע" שו120
 .שם, ע"שו 121
  .ק נ"ס, רלה, ע"סמ 122
) ג"ח על(אות קיט , ז' מע, תוספת דרבנן, קהלת יעקב). ד' עמ (ד ק" ס,"כלי חרש על מים רבים" נטרסקו ,שער המפקד 123

  . לא שמענו זאתשהרי , "איש"כי הוא נקרא , מתנתו מתנה, שחרש שנתןכותב שאי אפשר לומר 
) שהוא מציין שם(לפי הדעה , מעלה אפשרות שבזמננו חרש יכול להקנות, אות גת ציץ אליעזר חלק טו סימן א "שו
 - זים להם ונושאים ונותנים כפקחים מבינים מה שרומהם  ו,ם בבתי ספר מיוחדים כתב ולשוןחרשי שמלמדים ,זמננושב

 .דינם כפקחים
  .ד,  כט,הלכות מכירה, ם" רמב124

כי , "כלוםאין מעשיו "ולא כתב , "אין מתנותיו קיימות"ם נקט "מעיר שהרמב, )נח' עמ(טו ' סי, )איצקוביץ(אז ישיר 
הלכה (ובקטן פחות מבן שש ) דהלכה י(ואילו בשיכור כלוט , "חלּות"המעשה שעשה נחשב מעשה אלא שאינו יכול לעשות 

  . בכללאין המעשה נחשב מעשהכי שם , "כלוםאין מעשיו "כתב , )ו
בהקנאה ובקידושין (כותב שיש שני דינים בשוטה , )תמח' תכז ועמ' עמ, הובא בשחר אורך(כט אות ג  'קובץ הערות סי

  .חסרה לו כח הקנאה) ב(, כמו מעשה שפיקח עושה כשהוא ישן, עשייתו נעשית בלי דעת) א): (וכדומה
, ודיבר בצורה מבולבלת ,בגלל מחלה  הנותן דעתהשתבשכותב שאם ה, )ה וכל הדברים"ד(כג ' סי, י קצבי"ת מהר"שו

מתנתו בטלה גם אם בדקו את צלילתוו באופן שבודקים  ,ודעתה תבלבללכן הו הרופאים שחדרי מוח נסתמו וואמר
לא , באופן צלול היה מדבר נתינת המתנהבעת שגם אם  )י"ה וכתבו רש"דב(הוא מוסיף . חולים והוא עבר את הבדיקה
רואים שדבריו גם אם   מתנתו בטלהשוטהכמוחזק וה ,כשוטהשדינו  והרי הם אמרו ,םנתנו חכמים דבריהם לשיעורי

, דומהזה נאמר בנכפה וכ,  בעת שהוא שפוי מעשיו קיימים,עתים שוטהשפוי ולעתים ואף שמי שהוא ל ;מכוונים לפעמים
 . החלמהשטות הוא מחמת כ אם "משא ,תם הם כבריאים לכל דברובעת שפיונכפים 

  .כ, רלה, מ"חו, ע" שו125
 אומר שאם הנותן עתים בריא ,)א"קיח ע דף ע' סי, )גאון( משפטים ישרים ת"הובא בשו(ה ,  כט,הלכות מכירה, ם"רמב

  . העדים צריכים לחקור האם נתן בעת שהיה בריא, ועתים שוטה
שהסביר שקטן יכול להקנות באופן ) 18הערה , לעיל(כותב שלפי קובץ הערות , הערה יג,  פרק טז,ב" ח,ורת הקניניםת

 הרי שוטה אינו יכול - של קנין " חלּות"מפני שמעשה של קטן נחשב מעשה וחסר בו רק דעת לעשות , שהקנין יחול כשיגדל
כפי שכתב קובץ , כי מעשה של שוטה אינו מעשה כלל, ע"גם לדעה שאדם מקנה דשלבל, נות ולהקנות לאחר שישתפהלק

  .הערות שם
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 127מהטעם שראינו לעיל, 126ם ומלמד אותהם עומד על גביאדם פיקח להקנות גם אם ים יכולםינאחרש ושוטה 

  . לגבי קטן

  גוסס
בין בגוסס בידי , 129גם אם הוא מדבר היטב וגם דעתו מיושבת, 128התקפ ינהנה של גוסס איש אומרים שמת

 אף .131 שכן רוב הגוססים מתים תוך זמן קצר,מפני שהוא נחשב כמת, 130אדם ובין בגוסס בידי שמים
כדי : זאת ועוד. 132בורו ודעתו ולכן אין לה תוקףיהרי מתנתו באה מכח ד, שלדברים מסוימים הוא נחשב חי

ואין , ח גדול להוציא את דבר המתנה מרשותו ולהכניסו לרשות המקבלו צריך שיהיה למקנה כ,קנות מתנהלה
  . 134ואין תוקף למעשה שהוא עושה, אינו כחי לגמרי, כיון שהתחיל להתחלשש, ועוד. 133לגוסס כוח כזה

  
פילו השתתק  א,לפי דעה אחת. 136 ודעתו מיושבת עליו135אבל אחרים אומרים שמתנתו תקפה אם הוא מדבר

אבל לפי דעה . 137אותו והתברר שדעתו צלולהמתנתו תקפה אם בדקו , אבל רמז שהוא נותן מתנה לפלוני

                                                                                                                                                              
 כותבים שעבד ,כד, רלה, מ"חו, ע"שוו, )אות יז, כה' הובא באמרי משה סי(ב , ל, הלכות מכירה, ם"רמב:  מתנהעבד שנתן

כי העבד הוא כשלוחו , מנמק, )סו' עמ(עט ' סי, ש"ת הרשב"שו. תקפההמתנה , והאדון הסכים לכך, כענעני שנתן מתנה
 .לוי דעתויגודי ב, צ לקיים את מעשה שלוחו בקנין"והרי משלח א, של רבו וידו כידו

) ה ועוד מאי"ד(קנ ' ב סי"ז ח"ת חתם סופר אהע"שו; )ג"לז ע, ד"לו ע(סז ' מ סי"חו) דרימר(ת בית שלמה "שו 126
; )בשוטה) (א"פה ע(קכג ' סי, הלכות גיטין, א"ח, )אשכנזי(נודע בשערים ; אות יג, ח, א, מקואות' אור שמח הל; )בשוטה(

  .ד ענף ב' מנחת ברוך סי; ו, ז קכא"בית מאיר אהע
 .16ליד ציון הערה  127
א "בחידושי הרשב,  תתקלג'ה סי"ראביהמובא ב, לוי מבונאר יצחק ה"יואל ב' ר; )ה כשהוא"ד(ב "קידושין עח ע, י"רש 128

המובא , רבינו חננאל; ש קידושין פרק ד סימן טז"וברא, )ף"בדפי הרי(א "ף גיטין לד ע"ן על הרי"בר, ב"גיטין ע ע
ת קצו; ש קידושין פרק ד סימן טז"וברא, )ף"בדפי הרי(א "ף גיטין לד ע"ן על הרי"בר, ב"א גיטין ע ע"בחידושי הרשב

  .)ד"לו ע(ז ' בית ועד סי, בתי כהונה; א' כלל פד סי, ש"ת הרא"בדעת שו, ק א"ס, החושן רנ
ל "שאפשר לומר קי, קמו' ותורת אמת סי, לו' ג סי"וח, פא' ב סי" חי בן לב"מהרת "מדייק משו, ק לב"ס, קכא, גט פשוט
  .כדעה זו

  .מביא דעה זו, )י"תש' במהד (205' א עמ"ח חוקת עולם
  .שתחול כשיהיה גוסס, על הנותן מתנה לאחר זמן, 4ף ראה סעי

, הוא מקשה עליו. גוסס אינו יכול לתת מתנת שכיב מרע, יואל' כותב שלר, ז, קכא, ז"אהע, פרי חדש: מתנת שכיב מרע
, יואל מסכים שגוסס יכול להקדיש' הסביר שר, ט קידושין עח"וחידושי מהרי, הרי מתנת שכיב מרע מתקיימת בדיבור

יואל גוסס יכול ' שלר, מיישב, )ד"כה ע(יג ' סי, )בולה(גט מקושר ? י שההקדש חל בדיבור ממילא ואינו צריך מעשהמפנ
ולכן אינו יכול לתת מתנת שכיב , גם אם הם נגמרים בדיבור, כ דברים אחרים"משא, רק להקדיש בגלל חומרת הדבר

דברי "גוסס אינו יכול לתת מתנת שכיב מרע כי , יואל'  שלרמסביר, )א"ג על( פרק יא, אות ב, )נפלדבלומ(אור חדש . מרע
ש שהוא "עיי. והרי גוסס אינו יכול למסור,  לעשות את המסירהיכולאמור רק אם היה " מ ככתובים וכמסורים"שכ

 .מסביר מדוע זה שונה מהקדש
  ).תכא' סי, ובמרדכי גיטין, קל' הובא בספר התרומה סי(יואל שם ' ר 129
  .ש בהוכחתו לכך"עיי. יואל' בדעת ר, )ב"כו ע(יג ' סי, )להבו(גט מקושר  130
  .יואל שם' ר; ח שם"ר 131

ואינו מחוסר , והיות שהוא עומד למות, יואל הוא שרוב גוססים למיתה' כותב שטעם ר, ז, קכא, ז"אהע, חכמת שלמה
הרי גוסס הוא , ה על טעם זהמקש, )ג"לג ע( פרק יא, אות ב, )נפלדבלומ(אור חדש . הוא נחשב כמת, מעשה לפני שימות

הוא נחשב , שלענין דבר שצריך מעשה): ד"בדף לג ע(הוא מנמק בדרך אחרת ). חוץ ממה שצריך מעשה(כחי לכל דבריו 
  .כמת

  ".אדם"אלא שאין עליו שם , ח אינו שגוסס נחשב כמת"כותב שטעם ר, י, רנ, מ"חו, פרישה
הוא שאין לו כח פעולה ) יואל' לדעת ר(מסביר שהחסרון בגוסס , ר' עמ, אות א, לד' סי, )ו"תשס, קוגמן(חמדת אהרן 

הוא כותב ). וחוזר על זה באות ח(לגבי שוטה , )125ראה הערה (כט אות ג ' סי, כמו שהסביר קובץ הערות, לחלּות קנין
, )לענין גט(משווה גוסס לשוטה , ק ב"קפח ס, קצות החושן, מהשלדוג, כפי, שהפוסקים נקטו כצד שגוסס הוא כשוטה

 .ולא כצד שגוסס נחשב כמת
  .יואל שם' ר 132
 .ח"בהסבר דעת ר, )תרח(אלף לד ' ג סי"ז ח"ת הרדב"שו 133
  .י"בהסבר דעת רש, ב"קידושין עח ע, ט"חידושי מהרי 134
א גיטין ע "הובא בחידושי הרשב(ה שם " בראבי,)י הזקן"ר(צחק בר שמואל י' ר; )ה לא"ד(ב "תוספות קידושין עח ע 135
אליעזר ' ר; )ש קידושין פרק ד סימן טז"וברא, תכא' סי, במרדכי גיטין, )ף"בדפי הרי(א "ף גיטין לד ע"ן על הרי"בר, ב"ע
; )ה בנכסים"ד(ב "ם בבא בתרא קכז ע"בדעת רשב, ש קידושין פרק ד סימן טז"רא; ה שם"בראבי, ר שמואל ממיץ"ב
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המתנה , שהוא נותן מתנהורק אם כתב , 139מפני שקשה לעמוד על בדיקתו, 138אין סומכים על רמיזתו, אחרת
  .140תקפה

  כוריש
. 142ם ברור שאילו לא היה שכור לא היה נותןגם א, 141יש תוקף למתנתו, אם הוא יודע מה הוא עושה -כור יש

  . 143מתנתו בטלה, היינו שאינו יודע מה הוא עושה, אבל אם הגיע לשכרותו של לוט

  נותן שאינו מבורר 
כי איננו , "ברירה"בעיה של בכך ואין , מועילה מתנה, כגון בנכס שאין ידוע מי בעליו,  מבוררנותןאין האם אף 

  .144די אם תחול כשיתברר מי בעל הנכסאלא , תינהמשעת הנחול המתנה תצריכים ש

                                                                                                                                                              
; ח"ובדעת ר, ם שם"תכא בדעת רשב' סי, מרדכי גיטין; ובשם רבו, ח"ובדעת ר, ם שם"קל בדעת רשב' ומה סיספר התר

ת "שו; ם שם"בדעת הרשב, יואל שם' ר; ח"ובדעת ר, ם שם"בדעת רשב, עשה נ, ג"סמ; שכז' סי, א חלק ב"ת הרשב"שו
) רו(וחלק ד סימן אלף רעז , ")לין לסמוך עליהםכל הפוסקים אשר אנחנו רגי"שזו דעת ) (תרח(אלף לד ' ג סי"ז ח"הרדב

ת "שו; כח, רנ, מ"ערוך השולחן חו; פא' ב סי"י בן לב ח"ת מהר"שו; ו, רנ, מ"חו, ע"שו; )שזו דעת רוב הפוסקים(
  .י"בדעת רש, לב' סי) ז"אהע(ש "ת מהרח"שו; )שזו דעת רוב הפוסקים(קיח ' סי, חלק ב, ך"מהרש

  . מעלה אפשרות שגם רבינו חננאל סובר שמועילה מתנתו אם הוא יכול לדבר, ב"א גיטין ע ע"חידושי הרשב
  . כותב שזה ספק בדין, )ש"ה וכ"ד(קמו ' ת תורת אמת סי"שו

י "ת מהר"שוו, רנב' עמ) ב"תשע(ו "בית דוד ח, )ד"תשנ' במהד, שנט-שנח' עמ(מג אות ה ' לב ים גיטין סי, י, מ רנ"טור חו
 .ים את המחלוקתמביא,  לו'בן לב חלק ג סי

  .התרומה שם בשם רבו' ס; שם, ג"ן ובסמ"א ובר"י הזקן ברשב"ר 136
כ "כותב שמי שנתן מתנה בצוואה לפני מותו ומיד אח, )ז, קכא, ז"אהע, הובא בפרי חדש(פא ' ב סי"י בן לב ח"ת מהר"שו

אבל הוא .  בחזקת שפויכי הוא, ואין חוששים שמא דעתו לא היתה צלולה, מתנתו תקפה אף שלא בדקו אותו, נפטר
  .י הזקן"כפי שמשמע מר, צריך בדיקה לברר האם דעתו מיושבת, מעלה אפשרות שאם הוא גוסס

  .ך שם כותב שבגוסס אין חוששים לטירוף דעת ואינו צריך בדיקה"מהרש
, ק לב"ס, גט פשוט קכא; ז, קכא, ז"אהע, פרי חדש; ז סימן קכא"בית יוסף אהע; )ב"סח ע(מישרים נתיב כד חלק א  137

  .'ם ותוס"בדעת רשב
כי הוא (' בדעת תוס, )ב"קידושין עח ע, ט"מהרי' גם בשם חי(ק ח "ס, רנ, קצות החושן; בסופו, קכא' ז סי"ח אהע"ב 138

ק "ג וסמ"סמ, בדעת מרדכי) ד"כו ע(יג ' סי, )בולה(גט מקושר ; כח, רנ, מ"ערוך השולחן חו; )בחזקת שאינו שפוי בדעתו
  .)מחשש שאינו שפוי(אות יג , כ' סיא "חבל יעקב חת "שו; )וב הפוסקיםוכותב שכן דעת ר(

ופסק לענין , שהזכירו דיבור סבורים שאין מועילה רמיזה) 135בהערה (מבין שהראשונים , ז, קכא, ז"אהע, א"רמ, כמו כן
  .  כלומר שהגט אינו חל-גט שיש להחמיר 

שהרי הסביר , מתנתו של מי שנעשה גוסס באופן פתאומי מועילה ברמיזה, מערוך השולחן שם משמע שלדעתו: חנההב
והוא שונה מגוסס , ודעתו צלולה בתחלתו, כי הוא גוסס פתאומי, י רמיזתו"ששחוט ומגוייד וצלוב כותבים גט לאשתו ע

  .שיש לחוש שאין דעתו צלולה, עקב מחלה
 .ערוך השלחן שם 139
  .רוך השלחן שםע 140
 ).ד"נ ע ( נתיב יט,מישרים; יח, כט, מכירה, ם"רמב 141
  ).ד"ע- ג"ל ע(טז ' סי, )בולה(המובא בגט מקושר , שלמה בולה' ר; )ב"צ ע(לז ' א סי"ח, )בנבנשתי(ת פני משה "שו 142

ינו מבין איזה נזק הרי אם אינו מבחין בין טוב לרע וא, כותב שגם אם הוא יודע מה הוא עושה, שם, אבל גט מקושר עצמו
ורק אם ידע איזה נזק ; ומתנתו בטלה, נחשב שכור כלוט, ואם היה יודע לא היה עושה, ייגרם מהמעשה שהוא עושה

ואף שאילו , כי לא היה חסרון ידיעה אלא שנתפתה ביינו, יש לה תוקף, ובכל זאת התפתה ביינו לתת את המתנה, ייגרם
 .תגבר על יצרוהיה לו לה, לא היה שיכור לא היה עושה

 ).ד"נ ע ( נתיב יט,מישרים; יח, כט, מכירה, ם"רמב 143
יבמות צט מ, הוא מוכיח שמתנה כזאת תקפה. )ג"ב דף רע ע"ח(ת רנה "ל, ג"צ לרס" לסהמבביאורו, פ פרלא" הגרי144
וזאת , ותהונאמר שם שהם יכולים לקבל תרומה יחד ולמכור א, שם מדובר בכהן ועבד שנתערבו ואין ידוע מי הכהן. ב"ע

 .שאין בעיה של ברירה במצב כזה, פב' ב סי"א ח"ת הרשב" שופ"הוא מסביר ע .אף שלא ידוע למי מהם שייכת התרומה
, ם"רמב (צריכים להחזיר זה לזה ביובלולכן  "אין ברירה"עה שלד,  את ירושתםאחים שחלקועל פי זה הוא כותב ש

כל האחרים נותנים לי , ואם לא, טוב, אם זה חלקי" כל אחד יאמר ,בשעת חלוקה: יש פתרון אחר, )כ, יא, הלכות שמיטה
 ,ומועילה מתנה אף שעדיין לא חלקו, )על תוקפו של תנאי כזה, 4ראה סעיף  ("מ שלא יחזור ביובל"את חלקם במתנה ע

 .א"ב קכד ע"כאמור בב
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  המקבל

  כללי
קובע שכל אדם כשר לזכויות מגמר לידתו עד , 1סעיף , 1962-ב"תשכה, חוק הכשרות המשפטית והאפוטרוסות

לא [ת במתנה ת לזכוֹ הפעלת הזכּו,  מתנה היא פעולה משפטיתקיבולאולם . 145 במתנהזכייהל לוזה כו; מותו
בכך ,  שם2ולכן היא מוגבלת לפי סעיף , ]שאלה האם זו עיסקה חד צדדית או דו צדדית זה תלוי ב-בהכרח 

  .147גם אשה נשואה כשרה לזכות במתנה. 146שחוק או פסק דין יכול לשלול או להגביל את כשרותו לכך
  

  .בפרק זה נברר את עמדת המשפט העברי לגבי סוגים שונים של מקבלי מתנה

  מתנה לקטן
 3שבסעיף , על מתנה זו חלה חזקת ההסכמה. 148ן או לפסול דין טעונה הסכמת נציגו מתנה לקטי,לפי החוק

,  אדם שאינו הורה של המקבליאו ביד, אם הנותן היתנה שניהול הנכס יהיה בידי הורה אחד בלבד. 149לחוקנו
עד , נוצר חוזה מתנה בתנאי מפסיק, אם הנציג לא ידע על המתנה. 150נחוצה הסכמה של נציגו הרגיל של הקטין

ועל ההורים לנהוג כדרך ; אין צורך באישור בית המשפט, נתן מתנה לקטין) או קרובו(אם הורה . 151שייוודע לו
קיימת גם אם , כגון ליום הולדת או לבר מצוה, מתנה שרגילים לתת לקטין. 152לפי הנסיבות, הורים מסורים

כל לגבי , באופן כללי, 6סעיף ,  הכשרותכפי שקובע חוק, ואין נציגו יכול לבטלה, לא היתה הסכמה מצד נציגו
אולם אם יש אפשרות שהמתנה תשפיע לרעה על . שדרכם של קטינים בגילו לעשותה, פעולה משפטית של קטין

יכול הנציג , שעלולה להביאו לפעולה אסורה, בהאו רוֹ , שהחזקתה כרוכה בהוצאות רבות, כגון מכונית, הקטין
אם יש , המאפשר ביטול פעולה שעשה קטין בלא הסכמת נציגו, שם, ותזאת לפי חוק הכשר.  את המתנהלבטל

  .153גם אם זוהי פעולה שדרכם של קטנים בגילו לעשות, בה נזק של ממש לקטין או לרכושו
  

צרור  ("שאם נותנים לו אבן הוא זורק אותהכך , דעת קצתיש לו שמתנה שניתנה לקטן , לפי המשפט העברי
מבין שיש בתוכו הוא , אבןמבחוץ כנראה אגוז אף שה, כלומר (ולוקח אותז הוא  ואם נותנים לו אגו")וזורקו
  .155 תקפהמתנהה, )154מאכל

                                                 
 .121' עמ,  ראבילו ב145
 .153' עמ,  ראבילו ב146
 .ות משפט שונות שלא אפשרו מתנות בין בני זוגבניגוד לשיט, 121' עמ,  ראבילו ב147
פירושו של אנגלרד ' עי) [פסול דין (9- ו) קטין (4סעיפים , על פי הוראה כללית בנידון בחוק הכשרות, 153' עמ,  ראבילו ב148

  ]. ואילך57' עמ, ה"תשנ, לחוק הכשרות
ואילו בקטין דרושה הסכמה , 2' י ס חל על ההסכמה הנחוצה במתנה לפ3סעיף ש  אבל ייתכן.153'  ראבילו ב עמ149

 3סעיף  כנראה ראבילו סבור ש.צריך את הסכמת נציגו,  גם אם הקטין מסכים בפירוש, שבמכרכמו, מפורשת של הנציג
  .קובע חזקה שגם הנציג מסכים

  .31סעיף , על פי חוק הכשרות, 153' עמ,  ראבילו ב150
  .155'  ראבילו ב עמ151
, שהורה שנותן לילד סתם, 2סעיף בדיוננו ב ראה .17וסעיף , 5ק " ס20סעיף , חוק הכשרותעל פי ה, 153' עמ,  ראבילו ב152

  .חזקה שהתכוון למתנה
  .155-154' עמ,  ראבילו ב153
  .טז,  רמג,מ" חו, ערוך השולחן154

) ג"פד עבדף ר(והוא כותב . ולא בגיל, כותב ששיעור זה תלוי בהבנת הקטן בלבד, )ב"רפד ע (אאות , צ' משכנות הרועים מע
  .כי מן הסתם הוא מבחין בין אגוז לאבן, היה יכול לזכות במתנה,  וחצי4שהיה בן , שהילד בנידונו

כפי , ) ואילך27 ציון הערה לידשעסקנו בו (כותב ששיעור זה הוא לפני עונת הפעוטות , הערה ז,  פרק מג,)בלויא (חנוך לנער
  . א"מוכח בגיטין סה עש

 ,ע"שו; )קטן קונהש (95' עח עמ' ם סי"א בן הרמב"תשובות ר; )ג"נ ע ( נתיב יט,מישרים; )ד"קסא ע(עשה פב , ג" סמ155
 אות ב, מט' סי,  יהודהתשובות; תצד' קובץ שעורים בבא בתרא סי; כג' מ סי"חו,  חלק ב,ט"ת מהרי"שו; טו,  רמג,מ"חו

, ע הרב"שו;  ריא' סי, חלק ב,ך"ת מהרש"שו; ג"ע-ב" דף עג ע)סוף אור הישר על בכורות, וגהרצ (דברי יצחק; )א"נו ע(
;  אות ט ואות יבמנחת חינוך מצוה מב; )ד"סו ע(נג ' ת סי"ת היכלי שן מהדו"שו;  סעיף י,הלכות מכירה ומתנה, מ"חו
  . )א"קכג ע(כט ' מ סי"חו, )רפפורט(י הכהן "ת מהר"שו

ות  קצכותב שלפי, )ה אולם ראיתי"ד(ה '  סי, חלק ב,ת חוט המשולש"שוב, מביאליסטוקמשה זאב  'ר: גוי שנותן לקטן
'  אפייה זכיגויאין להיות ש,  שנתן מתנה לקטןייוצא שגו, "ןזכי" מטעם פועל" דעת אחרת מקנה"ש) 157הערה ( ושןהח
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כמו שכל  ,")דעת אחרת מקנה("די בכך שהנותן מתכוון להקנות לו  , לזכייהןכוודעת להת קטןפ שאין ל"אע

, ]6או  [3סעיף בראה פי שנכ,  הכלל הואכי, זכה גם אם לא ידע שזו מתנה, קנייןמעשה מקבל מתנה שעשה בה 
 לאדם זכין"מצד מועילה "  מקנהדעת אחרת"מסבירים שהיש . 156אין צורך שהמקבל יתכוון לזכות במתנהש

                                                                                                                                                              
הלל מוולוזין כותב שאכן גוי שנתן לקטן בלי מסירה ' שר, 6ראה סעיף  ( דעת אחרת מקנה איןקנה כילא הקטן  ,מדרבנן
 ,ב"סה עא גיטין "רשב החידושיומ) ה שאני"ד(ב "גיטין סד ע'  מתוסבל הוא מדייק א).לא קנה כי אין בגוי זכייה, מיד ליד

כותב שגוי שנתן חפץ , )ה ונבוא"ד(קכח ' ח סי"ת כתב סופר או"גם שו". ןזכי" אינו מטעם "דעת אחרת מקנה"שדין 
; והקטן קנה רק מדרבנן, וגוי אינו יכול לַזכות, הוא מדין זכין" מ"דא"ם ש"לפי הרמב, לא קנה מהתורה, לישראל קטן

ת "שוגם .  שנתןולכן הוא מועיל גם בגוי, אינו מדין זכין" מ"דא", ב"גיטין סד ע' לפי תוסש) מ לדינא"ה ומ"בד(אבל כתב 
  ".זכין"כיון שאין בו דין , ם"רמבפי ה אינו קונה להקטן,  נכרינותןאם הותב שכ, אות יד ,  סה' סי, חלק ה,ת יצחקמנח

, אות מח, )יב' כרך ב עמ(חלק ה , ט' סי, מקנה וקנין, חתן סופר, )ה ובנידון"ד(שיז ' ד סי"ת חתם סופר יו"שו: גוי קטן
הסביר ) 157הערה (שהרי קצות החושן , מ"י שדא"גוי קטן אינו קונה ע כותבים ש,רפז' ד סי"ת האלף לך שלמה יו"ושו

הרי גם , מקשה על חתם סופר, )הערה לג(ב "ם שיק גיטין סד ע"מהר' חי. ואין זכייה לגוי, "זכין"מועיל מדין " מ"דא"ש
שבקטן ישראל , מיישב, הערה לט,  פרק טז,ב" ח,תורת הקנינים. "מ"דא"לקטן ישראל אין שליחות ובכל זאת מועיל בו 

  . אין אפילו זכיה, ואילו לגוי, יש זכיה אף שאין לו שליחות
א שמצרפים אל, י עצמו"שהקטן זוכה ע) 157המובא בהערה ', של תוס(שגם לפי השיטה , מוסיף, אות מט, חתן סופר שם

שכשגדול , ב"א חולין יב ע"הרשב' כמו שכתב חי, מפני שגם זה מטעם שליחות, גוי קטן אינו קונה, לזה את כוונת הנותן
  . כוונת הגדול מועילה מטעם שליחות, עומד על גבי קטן

קונה אם , זורקוכותב שגם גוי קטן שהגיע לגיל צרור ו, לח 'סי, מ"חו, ק"מהדו, )תאומים(ת חסד לאברהם "שו, לעומתם
  . מ"דא

אומר שיש שליחות לנכרי אם , יא' סי, הלכות שלוחין, האלף לך שלמה שם מביא שהשואל טען שהיות שמחנה אפרים
כי אפשר לומר לגביו שדעת , יש תוקף למתנה שבעל בהמות נותן לקטן גוי שרועה את בהמותיו בשכר, הוא מקבל שכר

הוא נחשב , מחנה אפרים אומר שאם שכרו גוי לעשות מעשה מסוים) א: (המשיב דוחה זאת משתי סיבות. אחרת מקנה
אם ) ב(; לא בעד קבלת המתנה, אבל כאן השכר שנותנים לו הוא בעד הרעייה, פועל וידו כיד המעביד לענין מעשה זה
  . כי הנכס לא יצא מרשות הנותן, לא קנה, נאמר שיד הפועל כיד הנותן שמשלם לו

, מביא חכם אחד שטען שהיות שזכיית הקטן היא תקנה משום כדי חייו, )ח"תשמ' טז במהד' עמ( ד' סי, ת ושב הכהן"שו
 ליד(וגם לדעה  ,)160 ציון הערה לידכדעה (שקטן זוכה לעצמו מהתורה , אבל המשיב דוחה. תיקנו רק לישראל ולא לגוי

  . כ התקנה חלה גם בקטן גוי"וא, אין זה משום כדי חייו, שזוכה מדרבנן) 161ציון הערה 
קטן קונה גם ש, ומסתימת הפוסקים, ק ד"ס, רלה, א הערה סה מדייק מקצות החושן"פי, קניינים, פתחי חושן: בקרקע

, מ"ע חו"שו (שקטן זוכה רק אם מגיעה המתנה לידות אבל הוא עצמו מעלה אפשרות שהיו.  שניתנה לו במתנהקרקע
 ,כרם חמר .גיע לידוקרקע אינה יכולה להכי ,  אינו זוכה בקרקע,) על אופן הקנאת מתנה לקטן6ראה סעיף  -כג , רמג

אף שאינו יכול לתת (זוכה בקרקע שניתנת לו במתנה , אף שאינו יודע בטיב משא ומתן, ג"בן יכותב ש, ד" נז עדף, ב"ח
כי בקבלת מתנה לא חשוב אם הוא יודע , )97 ראה ליד ציון הערה - לדעתו , קרקע במתנה אם אינו יודע בטיב משא ומתן

  . בטיב משא ומתן
לה את הנייר של הגט אי אפשר להקנות , כותב שבגירושי קטנה, )א"לט ע(ה ' סי, גיטין, )שקאפ(שמעון יהודה הכהן ' ר' חי

ראה " (זכין"אלא צריך גם את דין , לא די בכך, כוונתו היא שגם אם היא מסכימה לקבל. כי אין זה זכות לה, במתנה
  .המבוסס על כך שמתנה היא זכות למקבל, )157בשמו בהערה 

שגם בדעת אחרת , )ה קטן"ד(ב " עסנהדרין סח' שני בתוסהתירוץ המ מדייק געד ענף ' ק סי"דברות משה ב: דעה חולקת
יש דעה , ט, ה, מביא שבירושלמי גיטין, )א"לט ע(אות קיט , ז' מע, תוספת דרבנן, קהלת יעקב.  זוכהינוקטן א, מקנה

  .שקטן אינו זוכה מהתורה גם אם דעת אחרת מקנה
הרי , מקשה,  אות ג,ב"נדרים מח ע, דבר יעקב.  לקטןיה זכיהלא מועילכותב ש, ז, ה, נדריםהלכות ם "על רמב, ז"רדב

ז היא "מתרץ שכוונת הרדב, הערה יד, נדרים שם, )מתיבתא' במהד(ילקוט ביאורים ? קטן קונה כשדעת אחרת מקנה
ז "את הרדב אבל אי אפשר לפרש כך .)שאין הלכה כך, 6ראה סעיף  (י אחר כי אין לו שליחות"י לקטן עשאין מועיל זיכו

, ומסביר שמדובר בקטן, "מ להקנות"קֵנה ע"הסב הוצרך לתת לנכדו בדרך , שהרי הוא בא להסביר מדוע בסוגיה שם
  .ומכאן שהוא סובר שלא היה יכול לתת לו מתנה במישרין

וא מדבר אבל ה. קטן אינו קונה בדעת אחרת מקנה, כותב שלפי רוב המפרשים, )ה והא שמואל"ד(א "חגיגה ו ע, טורי אבן
שהרי נידונו הוא לענין הדין שמי שאין לו קרקע פטור , ואולי הוא מתכוון שאינו קונה מהתורה אלא מדרבנן. על קרקע

  .פטור, וייתכן שאם היא שלו רק מדרבנן, מעלייה לרגל
שלא , )ג"ה ה"ד(ב "קידושין כו ע' שמעיה המובא בתוס' כותב שלדעת ר, )א"עב ע(קדושים ' פ, )אשטרושה(בן אברהם 

אבל דבריו . שהרי קטן הוא כשלא בפניו, אי אפשר להקנות לקטן במעשה קנין שהוא עושה, מועיל קנין שלא בפני הקונה
  .6כפי שנראה בסעיף , שמעיה דיבר רק על קנין סודר' שהרי ר, קשים

  ).ש להוכחתו"עיי(ל בקטן ך סובר שדעת אחרת מקנה אינו מועי"מוכיח שהש, כא' קנז עמ' מוריה גל, יק'משה סולובייצ' ר
יובל ' ס, סיניב, מז' א סי"ח) מאלין(אריה ליב ' ר' בחי, ב"ישרש יעקב יבמות נב עהובא ב (ק ה"ס, רמג,  קצות החושן156

י "וע, יז' סי) גולדברגר(באבני חפץ , ב"ודף לח ע, א"דף לו ע, סז' סי, מ"חו, )דרמר(ת בית שלמה "בשו, שפז' עמ, )ח"תשי(
גיטין , ם"הרי 'חיו, כג' סי, ז"אהע, ם"ת הרי"שו; )במכתבו בתחילת ספר ראש אמנה על מסכת פאה, ביץרפאל שמול' ר

ת חוט "שוב, הלל מוולוזין' ר; )א"עו ע(ו , ד, הלכות זכיה, ם"על הרמב, מזל שעה; )ה גמרא שם צרור"ד(ב "סד ע
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כפי שנראה ( בלי שאדם שלישי יזכה בעבורו מקבלכות מתנה ל לזַ הנותן אינו יכול רך כללאף שבדו, "שלא בפניו
אלא שאין בו , עושה קנין) הקטן(ואילו כאן המקבל , קנין מעשההמקבל אינו עושה במצב שזה הרי  -) 6בסעיף 

יעקב מליסא ' ר. 157"זכין"מטעם , גם בלי כוונה לקנותההקנאה חלה , אבל כיון שדעת אחרת מקנה, דעת

                                                                                                                                                              
לט (ה ' סי, גיטין, )שקאפ(שמעון יהודה הכהן ' ר' חי; שח' עמ, ב"גיטין סד ע, ם שיק"מהר' חי; ג'  סי, חלק ב,המשולש

קפח (ענף ה , סעיף ב, צו' סי, נחל יצחק; שמעון שקאפ' בשם ר, נ אות ג' זכרון שמואל סי; )א"תשע' ח במהד' סי (=)א"ע
   .)ג"ע

  . מזכיר את דבריו אלו, ק ד"רעה ס, קצות החושן
, צ דעת הקונה"ם שהקטן קונה מפני שדי בכוונת המקנה ואסוברי' כותב שתוס, שס' עמ, פד' סי, א"ח, ת ישועת משה"שו

וגם אם נאמר שצריך ; ודי בזה לחלּות הקנין, יש להניח שהסכים, ואם זו זכות, אלא די בהסכמתו לקבל את המתנה
הרי אם גדול מושיט לו , עצמה שלו מצד שאף שאין די כוח ליד, מ"לזה מועילה דא, ובקטן אין יד, שתהיה לו יד לקנות

כי מסתמא , לו מכוחו לקטן בעזרת דעתו של הגדול שמקנה ונוצרה יד, נעשה גם כוחו של הקטן יותר חזק, וכוחו את ידו
   ).שזו אבידה מדעת, את ממונו ברצון כ הוא מאבד"כי אל(ביד הקטן  הגדול בדק לפני כן ויודע שדבר המתנה יישמר

ומצד , )335' עמ, פגמים בחוזה, ראה חוק לישראל( גמירת דעת מסביר שקנין נצרך רק כדי לגלות, אות קמט, חוסן יוסף
, ולכן אם המקנה גדול, ודי בגילוי שהנותן מקנה בלב שלם, המקבל אין צורך בגילוי כזה שהרי הוא בוודאי רוצה לקנות

  .הקטן קנה
ואין צורך בכוונה , ון לקבלומצד הקונה די ברצ, י הנותן"הקנין נעשה ע, מ"מסביר שבדא, מה' טו עמ' מ סי"ר ב"הגריי' חי

  .ולקטן יש רצון, לקנות
חלות הקנין אינו מצד  ,שאם דעת אחרת מקנהמסביר , אות ז, )ח"תשמ' ל במהד' סי (=כה' סי, יבמות, קהלות יעקב

  . שהוא תנאי להקנאה, והקטן עושה רק מעשה קנין, שיש לו כוח להקנות לכל מי שירצה, הקונה אלא מצד המקנה
  . מסביר שהקטן קונה כי זה נקרא מעשה של הנותן ולא של הקטן, )א"ס ע(זכיה לקטן ' ע, )הכהן(אהלי יהודה 

חל מכוח  הקנין שדעת אחרת מקנה מועיל כי, ו, ד, זכיה, ח הלוי"ר' מדייק מחי, הערה כב,  פרק טז,ב" ח,תורת הקנינים
  ". ןזכי"המקנה ואין זה מדין 

מועילה , הטעם הוא שכמו שאם אין הקונה מתכוון לקנות'  כותב שלפי תוס,הערה כב,  פרק טז,ב" ח,תורת הקנינים
האחרונים הסבירו שקנין יכול לחול בשני אופנים הוא מביא ש. כך בקטן מועילה כוונתו של הגדול המקנה, כוונת המקנה

מנם אינו יכול א, ולכן אם דעת אחרת מקנה לקטן, י שהמקנה פועל את החלות"או ע, פועל את החלות י שהקונה" ע- 
  . ולכן קונה מדאורייתא, י המקנה"אבל הקנין יכול לחול ע, לפעול את חלות הקנין בעצמו

פ מה שכתב שם שאין כוח לקונה "מ ע"שקטן קונה בדאמסביר את מה , חאות , לד' סי, )ו"תשס, קוגמן(חמדת אהרן 
לא משנה מי , ות שכח המקנה פועל את הקניןהי -) 6ראה בשמו בסעיף  ( וכל מה שהוא קונה בא מהקנאת המקנה,לקנות

  .המקבל
זה , צ כוונה לקנות"כותב שאף שגדול שקונה א, )ג בדפי הספר"כד ע, ה משנה"ד(א "מ יב ע"מנחת הבוקר ב, לעומתם

ג "הוא כגדול עומד ע, מ"והוא מסביר שכיון שדא; כוונה מעכבת, אבל בקטן שאינו בר כוונה, מפני שגדול הוא בר כוונה
  .מד את הקטן להתכוון לקנותומל

ה "ד, א"א קידושין מב ע"ובדעת חידושי הרשב, יא, כט, הלכות מכירה, ם"בדעת רמב (ק ד"רלה ס' סי,  קצות החושן157
ת "שו(=יג ' סי) קונוויץ(ובדברי יוסף , עה' עמ, בצמח ארז, ו, ד, הלכות זכיה, הובא באור שמח( ק ד"ס, רעה' וסי) מהא

, ם"בדעת הרמב) ח"תשמ' טו במהד' עמ(ד ' סי, ת ושב הכהן"שו; ק ב" ס, מג,אבני מילואיםו, )55' עמ) לד' ז סי"בית רידב
   .שם

הקטן קונה , ולכן אם דעת אחרת מקנה, "זכין"אינו מצד " דעת אחרת מקנה", אבל קצות החושן כותב שלפי תוספות
ואין לו שליחות מהתורה , יה היא משום שליחותי אחר מועיל רק מדרבנן כיון שזכי"אף שלדעתם זיכוי לקטן ע, מהתורה

  . אלא שתיקנו חכמים שתועיל זכייה
  ).פב' עמ(הגהה יד , הערה קלב, ענף ה, שני ההסברים של קצות החושן הובאו בתורת הקניינים לארבעת המינים

 שדעת ,ם" הרמבסובר כהסבר קצות החושן בדעת,  שה'סי, ד"נקודות הכסף יוכותב ש, כא אות א' תורת השליחות סי
איך כוונת , אבל הוא מקשה על הסבר זה). ש להוכחתו שכך הבין נקודות הכסף"עיי" (ןזכי"אחרת מקנה מועיל מדין 

ומה ,  עושה את מעשה הקנין בעצמוקטן והרי ה,הרי על מחשבה לא שייכת שליחות, הנותן מועילה כאילו הקטן התכוון
סביר שבזכייה יש שני הוא מ? הרי זכייה מדין שליחות ואין שליחות לקטן,  אם זה מדין זכייה,ועוד? זוכה לו הגדול

לפי ל, שהוא נעשה שלוחו, ושנית, ומעשהו מועיל לגבי חברו, שיש לאדם כוח לפעול מעשה זכות לחברו,  ראשית:דברים
רת מקנה  ומה שאומר קצות החושן שדעת אח;האדם האחרשל  כמעשה חשבומעשה שלו נ, יה מטעם שליחותישזכהדעה 

שאדם יכול , הוא מדין זכיה, שמה שהנותן יכול להכניס ממון לבעלות הקטן, הוא מדין זכייה הוא לגבי הדבר הראשון
אבל כאן צריך ,  לשולח המעשה אתייחסלזה רק כשצריך , פ שאין שליחות לקטן" ואע;לפעול ומעשהו יועיל לגבי חברו

 לעשות את מעשה הקטן לתורת ה של המקנה מועיל"דעת אחרת" וה; לקטןואין צריך לייחס את המעשה, רק כוח עשייה
צ לייחס לקטן את " כי אה מועיל"דעת אחרת" כאן ה ובכל זאת,זכיה מטעם שליחותם "ולכן ייתכן שלרמב; מעשה קנין

  . גוף מעשה הקנין
שהעקרון הוא , ת החושןמבאר את כוונת קצו, 47הערה , 156' עמ, )ע"תש(משפטי ארץ ג , בהערת עורך, עידו רכניץ' ר

אבל מדברי . וזה הטעם שמועילה הקנאה לקטן, "זכין"וזה הטעם שמועיל , שבהעברת בעלות די בגמירת דעת של המקנה
רעה ' בסי(שהרי הוא כותב , מטעם זכיןשבהעברת בעלות די בגמירת דעת של המקנה , קצות החושן נראה שכוונתו הפוכה

וכך הבינו הפרשנים ". זכין"כיון שבגוי אין דין , וי אינה מועילה בלי כוונת הקונהשהקנאת ג, על פי הסברו זה) ק ד"ס
  .לא קנה, שגוי שנתן מתנה לקטן, על פי סברת קצות החושן כאן) 155ראה הערה (שכתבו 
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משה פיינשטיין מסביר שהמקנה הוא זה שנותן תוקף ' ר .158קטן ר שלקבלת מתנה די בדעת החלקית שליסבמ
ח ומכתחול ההקנאה לא ייתכן שו;  לאחר אותולהקנותבסמכותו ולכן ,  הנכסעלכי הוא ב, מתנהכל הקנאת ל

 אלא שהמקבל ; לעשות בו קנייןולכן אינו יכול, כיוון שאינו שלו, ן לא שליטה וסמכות על הנכסכי אי, הקונה
ת שלו כות א יכול לזַ ינוכי אדם א, אין לכך משמעות, כי אם המקנה יעשה אותו, צריך לעשות את מעשה הקנין

המקנה נחשב עושה ש נמצא ;כי צריך לעשות מעשה שיוציא את הנכס מרשות המקנה לרשות הקונה, לחברו
" ענין"ואילו ,  והרי הקטן יכול לעשות את מעשה הקנין;הקנין מעשהוהקונה עושה רק את ,  הקניןעניןאת 

   .159שהוא גדול, י המקנה"הקנין מועיל כי הוא נעשה ע

                                                                                                                                                              
ממה , יה אינה מטעם שליחותיזכ, י, ח, לולבהלכות , ם"שלרמבמוכיח , )ה מעות"ד' על תוס(א " עכפות תמרים סוכה לט

, מטעם שליחותהיא  ואם זכייה, "דעת אחרת מקנה"קונה מטעם הוא הסביר ששם מ "לחו,  שקטן קונה מהתורהשכתב
לומד מכאן שכפות תמרים , גכא אות ' תורת השליחות סי.  בקטן שהרי אין לו שליחותלא היה מועיל דעת אחרת מקנה

  ".ןזכי"הוא מכוח שדעת אחרת מקנה ,  החושןכקצותסובר 
ומסביר שאף שאדם , "זכין"שהקטן קונה מטעם , מכירה פרק כט' מדייק ממגיד משנה הל, כג' ז סי"ם אהע"ת הרי"שו

  . מועילה כוונת המקנה, )שחסרה אצל הקטן(מ לענין הכוונה לזכות "מ, אינו יכול לַזכות בשלו בשביל אחרים
אחרת מקנה מועיל במקום כוונת  שכתב שדעת, ב מא"מיד רמה במדייק ) ה אם"ד(כ ' סי, נייניםמערכת הק, אמרי בינה

מועילה מדין " דעת אחרת"ש, החושן שהוא סובר כהסבר קצות, )לענין קונה שעשה מעשה קנין בלי כוונה לקנות(קנין 
  ".זכין"

אבל . "זכין"שדעת אחרת מקנה מועיל מטעם , שןמביא את דברי קצות החו, )ה ובנידון"ד(שיז ' ד סי"חתם סופר יו ת"שו
אלא הוא מסביר שהקטן , "זכין"כי לא שייך כאן , דוחה את הסבר קצות החושן, )ה המוכר"ד(ז עא "חתם סופר ע' חי

  . מפני שהמקנה רוצה בלב שלם להקנות, קונה אף שאין לו כוונה
, י"כי שמ, הרי במתנה יש קצת חובה,  קצות החושןמקשה על הסבר, )ה אמנם כן"ד(קכח ' סי, ח"או, ת כתב סופר"שו

שמשמעותו שאם (י "ששמ, הוא מתרץ? )בסופו, ה מטבילין"ד, א"כתובות יא ע' תוס(לקטן רק בזכות גמורה " זכין"ו
רצוי שיימנע מלקבל ו, שהוא בר עונשין ובר דעת, נאמר רק בגדול) ב" בחולין מד עאליעזר' כדברי ר, ימות, יקבל מתנה

  ."זכין"מ מדין "ולכן מועיל דא; ולכן לגביו מתנה היא זכות גמורה, אבל בקטן זה לא שייך',  ויסמוך על המתנות
, "זכין לאדם שלא בפניו"כותב שקניית קטן מבוססת על , )א"לט ע(ה ' סי, גיטין, )שקאפ(שמעון יהודה הכהן ' ר' גם חי

  . לקבלמועילה הסכמתו , שכיון שחזקה היא שמתנה היא זכות למקבל
מעדני מלך , מנחם מנדל שפרן' רו, )ה אולם ראיתי"ד(ה '  סי, חלק ב,ת חוט המשולש"שוב, מביאליסטוק משה זאב 'ר
כמו הוא  שהקטן נימק ,יא, כט, הלכות מכירה, ם"הרמבמה שמדוחים את הוכחת קצות החושן , קלז'  עמ,)ח"תשמ(

, עבורו זכות כי זו, דעת אחרת מקנה אפילו שלא בפניולכן מועיל שכוונתו היא רק ש, שאינו בפניו וזכין לאדם שלא בפניו
ם נקט "הרמב,  כלומר;יכול לייחד את החפץ לקונה בלי דעת הקונהלא היה המקנה , שאילו היה בזה חובה למקבל

 תנאי מיקדמי דבר שהוא,  המקבל לטובתמתנה היאאלא להסביר שה,  הדרך שבה הקנאה פועלתולא משום שז" זכין"
  .ולח שהקנין ילכך

שקטן יכול להיות שליח , גיטין שם,  דברי תוספותהוא מבאר את בזה). ה שאני"ד' תוס(ב "ע גיטין סד, תורת גיטין 158
 צריך להוסיף שזה מועיל רק .שהוא יכול לקבל מתנה לעצמו, "איתה בדנפשיה"לקבל מתנה לאחר לדעת רב יהודה כי 

  .החלקית של קטן אינה מועילה לו לקנות מציאהכדי להסביר מדוע הדעת , בצירוף דעת מקנה
המובאים , קכט' סי, ת צמח צדק"ושו, קב' סי, ת עבודת הגרשוני"הוא כותב ששו.  געד ענף' ק סי" דברות משה ב159

כך , בדעת אחרת מקנה צריך כוונה לקנותגם סוברים ששהרי הם , צריכים להסביר כך ,ק ד" ס, רעה,בקצות החושן
 עושה את מעשה הקנין וארק אם ההקטן קונה , לפי זההוא מעיר ש אבל .ביר כמו קצות החושן שםשאינם יכולים להס

 הוא ענף ד ב.קניןשם  שהוא ל,פ מחשבת המקנה"כי אז הוא עושה את מעשה הקנין ע, ווה אותו לעשותד מי שמצַ "ע
כי , "דעת אחרת מקנה"י "ענה וקטן קובכל זאת , ולא מעשה המקנה,  עושה את הקניןהקונהשמעשה מעלה אפשרות 

 3 ראה בשמו בסעיף -כמו שלכן מועילה הקנאה בלי כוונת הקונה לקנות (לקטן את הכוונה שחסרה לו " מזכה"המקנה 
 כי יש לכל אדם כוונה כללית שמעשה  היאצ כוונה לקנות"שבמתנה אשהסיבה  )6 או 3בסעיף ( אבל לפי ההסבר ;)6או 

 דעת אחרת אםנה גם ו קינולפי זה קטן א, )והיא מצטרפת לכוונת המקנה להקנות(י שלו יועיל לקנות לו אם זה אפשר
  .כי אין לו אפילו כוונה כללית, מקנה

ם "מפרש שלרמב) ולא ציין איפה(ט "מהריכותב ש, )ש"ה והנה מ"ד (קכח' סי, ח"או, ת כתב סופר"שו: הסברים נוספים
  . מ"קטן קונה כי הוא בר קנין כשדא

וחצר קונה שלא מדעת , כי ידו היא כחצרו, מנמק שקטן זוכה מטעם חצר, )ה הא דקטן"ד(ב "טין סד עגי, ם"הרי 'חי
שהרי קטן אינו , דבריו קשים. וקונה גם בלי דעת אחרת מקנה, ולכן לא משנה שאין לו דעת לזכות, )6ראה סעיף (בעליה 

ולפי הסבר זה היה צריך לזכות גם , ה במציאהועוד שהלכה היא שקטן אינו זוכ; 6קונה בקנין חצר כפי שנראה בסעיף 
 כותב שאי אפשר לפרש שקטן קונה משום ,חאות ) ח"תשמ' ל במהד' סי(=כה ' אבל קהלות יעקב יבמות סי. במציאה

. כ קטן שאינו בר עשיית קנין"משא, ידו זוכה לו, כי דוקא גדול שיכול לעשות קנין, שידו של אדם זוכה לו שלא מדעתו
  .)6ראה סעיף (שיד קונה רק מה שנמצא לגמרי בתוך ידו , מוסיף, הערה כה,  פרק טז,ב" ח,םתורת הקניני

מסביר שקטן קונה כי מעשה של קטן , סז' סי, מ"חו, )דרמר(ת בית שלמה "השואל בשו, משולם יעקב מבארשטוב' ר
כי מחשבתו ניכרת ,  הסבר זה)ב"בדף לח ע(אבל המשיב דוחה ). א"חולין יג ע(מועיל אם מחשבתו ניכרת מתוך מעשיו 
 ציון לידכאמור (מ "ועוד שגם חרש קונה בדא; )ב בהוכחתו לכך"ש דף לו ע"עיי(מתוך מעשיו מועיל רק מדרבנן ולחומרא 

" מחשבתו ניכרת מתוך מעשיו"ועוד שקנין אינו נחשב ; "מחשבתו ניכרת מתוך מעשיו"אף שבחרש לא מועיל , )178הערה 
  ).ש בהוכחתו לכך"עיי(
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ה קונהוא שבין האומרים . 161קונה רק מדרבנןהוא  אומרים שאבל אחרים, 160 מהתורהקונההוא יש אומרים ש

אבל , 162ד"מטעם הפקר ב, יה גמורהיזו זכיש אומרים ש:  חלוקות הדעות באשר לדרגת הזכייה,מדרבנןרק 
  .163מפני דרכי שלוםזכה רק שאחרים אומרים 

                                                                                                                                                              
, מפני שמעשה שלו נחשב מעשה, י עשיית הקנין" שקטן זוכה במתנה עמסביר, )ג"כ ע ( סימן ח,מ" חו,בית אפריםת "שו

   .אף שאין לו יד לזכות לעצמו
ת הקנייה גם מייחדת את פעול, בקנייה מהפקר: מסביר מדוע קטן זוכה במתנה ולא בדבר הפקר, טו, רמג, חושן אהרן

ואילו בקניית ; וידו של קטן אינה חזקה דיה לעשות את שתי הפעולות, החפץ לקונה וגם מפקיעה זכות מאנשים אחרים
שהרי אדם אחר בלאו הכי לא יכול לקנות את המתנה כי , פעולת הקנייה אינה באה להפקיע זכות מאדם אחר, מתנה

  . ואת זה יכול קטן לעשות, ין באה רק לייחד את החפץ שיהיה של הקונהופעולת הקנ, הנותן אינו מוכן לתת לו
שעולה מדבריו שכוונה ומעשה , א חולין יא"הרשב' פ חי"מסביר ע, )ג"עג ע(לד ' סי, ז"אהע, )פיינשטיין(הליכות אליהו 

מקנה זוכה בעבור הקטן  וכאן ה-ויכול אחד לעשות מעשה ואחד יהיה שליח ויכוון כוונה שמועילה , אינם קשורים זה בזה
אבל הוא מעיר שלפי זה הקטן קנה רק אם עשה מעשה הקנין בפני המקנה ". זכין לאדם לא בפניו"ו, בכוונתו לשם קנין

על קצות , רלה, טבעת החושןנקודה זו הובאה ב(והמקנה התכוון להקנות בשעת מעשה ) ויש שם טעות דפוס, ל"כצ(
  . על כך" ע"צ"והוא משאר ב; )ב" עא קל,ק ד"החושן ס

כוונת המקנה מצטרפת למעשה הקנין של הקטן שיהיה שמסביר , )ב" עאקל(ק ד " ס,על קצות החושן, רלה, טבעת החושן
ראה (כמו שאפשר לזכות חפץ לקטן , המקנה זוכה לקטן את הדעת הנדרשת לקנין, ואף שאין שליחות לקטן; קנין גמור

  ).  על הקנאה בלי כוונה לקנות6בשמו בסעיף 
, מסביר שקטן יכול לקנות כי בכל הקנאה,  תמט' עמ,שחר אורך, "ביסוד דין כח קנין והמסתעף", ברוך מרדכי אטינגר' ר

  . ולכן לא משנה שאין לקטן דעת, ואין כוח לקונה לפעול את הקנין, כח המקנה פועל את הקנין
אף שאין , זוכה אף במציאה" צרור וזורקו" בגיל שקטן, ק ו"ס, רמג, מ"חו, ך"כותב שלפי ש, יז' סי) גולדברגר(אבני חפץ 

אלא שבפחות מגיל ; "מחשבתו ניכרת מתוך מעשיו"הטעם הוא שיש תוקף למעשה קנין שלו כי , "דעת אחרת מקנה"בה 
  .ולכן אינו זוכה, חסר לו הרצון, זה
, )ה שאני"ד(ב " ע גיטין סד,)מאות , לא'  סי,ת אור לי"שוהובא ב ()ה איש זוכה"ד(ב "פסחים צא ע' תוס] מהתורה[ 160

ק קט " ב,)ד"לט עדף אות קיט , ז' מע, תוספת דרבנן, קהלת יעקבהובא ב ()ה אומר"ד(א "קידושין יט ע, בתירוץ ראשון
אות , לא'  סי,ת אור לי"שווב, א' ת חכם צבי סי"הובא בשו (תירוץ אחדב, )ה קטן"ד(ב " עוסנהדרין סח, )ה קטן"ד(ב "ע

שרשי וב, )סח' עמ(יא ' סי, )ח"ירושלים תשל(ע איגר "הובא בתשובות חדשות לר(א " עגיטין סה, א"רשבחידושי ה ;)לז
ט דף לב ' זכות משה סיוב, ג"קלו עשם דף שרשי הים הובא ב(א " עקידושין יטו, )ב"קלו ע דף שורש זכיית קטן, א"הים ח

ח "או) בולחובר(ת שם אריה "הובא בשו ()ף" הריבדפי(ב "קידושין ז ע, ף"על הרין "ר; תתקצז' א סי"ת הרשב"שוו, )ב"ע
, ב' קנין משיכה סי' למחנה אפרים הל יהודה נבון' רהובא בהגהת (ב "סוכה מו ע, א"חידושי הריטב; )א"יב דף יז ע' סי

 ;אות ג, הלכה ג, ופרק ו, הלכה ה אות ב, גיטין פרק ה, ז"פסקי ריא; א"מ יב ע"וב, )אות עא, לא' סי, ת אור לי"ובשו
, מגיד משנה; )אות מח, לא' סי, ת אור לי"ובשו, מא' סי, ז"אהע, ב"ח, ט"ת מהרי"הובא בשו(כה ' א סי"ש קדושין פ"רא

בזקן , לח' סי, מ"חו, ק"מהדו, תאומים, ת חסד לאברהם"בשו, א, רלה, מ"חו, הובא בבית יוסף (א, כט, מכירההלכות 
, )א"תשע' מב במהד' עמ ( אות נט, תוספת דרבנן,קהלת יעקבב, גכ' סי, ז"אהע, ם"ת הרי"בשו, ז, רסח, מ"חו, שמואל

שארית יוסף ת "שו; ם"רמבבדעת ה, )סז' סי) שלם(רוח יעקב ת "ובשו, )א"כג ע(ו , שכ, ד" יוסף דעת יו-בדברי שאול 
פני יהושע ;  א'סי, )לרמן(ת דבר אליהו "שו; )ה קטנים"ד (א" עגיטין לט'  תוסבדעת, )ריד' עמ(ב ' מ סי"ב חו"ח) ידיד(

לחם ; ם"בדעת הרמב, ה לא יתננו"ד,  תרנח'ביאור הלכה סי; )כל הפוסקיםשזו דעת (ה קטנים "ד' על תוס, א" עטגיטין ל
 י, ח, ם הלכות לולב"על הרמב, שם יוסף; ם"בדעת הרמב, )א"בכורי אברהם דף ט עהובא ב (י, ח, הלכות לולב, משנה

ב "גיטין ל ע, ף"ן על הרי"רבדעת ו, )ה זוכה אף"ד(ב "גיטין סד ע, י"רשבדעת , )יא-  יאותיות, לא' סי, ת אור לי"הובא בשו(
, רלז' הובא בידות נדרים השלם עמ(ה והנה קשה "ד, נד' ז סי"אהע, מהדורא תניינא, ת נודע ביהודה"שו; )ף"בדפי הרי(

ה ומה שכתבו שאם "וד, ואות יא, )שזו דעת רוב הפוסקים) (יא' מא עמ' בית אהרן וישראל גל, שמואל לנדא' י ר"וע
דברות ; ם"רמבה  בדעת)ה ואין נותנין"ד(י , ח, הלכות לולב, שער המלך; )ששום פוסק מפורסם אינו אומר שזה מדרבנן(

, מלאכת חרש ;ז, ד, זכיה, מגיד משנהבדעת ו, )ף"בדפי הרי(ב "ל ע גיטין ,ף" על הרין"רבדעת , עד ענף ג' ק סי"משה ב
אמרי ; ם"רמבבדעת ה, )ם"הרמב ודעתה "ד(ו , כט, הלכות מכירה, לחם יהודה; ם"בדעת הרמב, ות נהא, ב"ח, כרך א

) ח"תשמ' יג במהד' עמ(ד ' סי, ת ושב הכהן"שו; )שזו דעת רוב הפוסקים) (א"רלד ע( כד 'סי, קונטרס בדיני קנינים, בינה
, הלכות זכיה ד, אור שמח; י, ח, לולב' ם הל"רמבת בדע, )ה"תשמ' ו במהד' עמ(אות א , א' מע, רב ברכות; ם"בדעת הרמב

קמה ' סי(קנט ' ח סי"משכנות יעקב או; לא' סי, )גרינפלד(ת קול יהודא "שו; מאיר שמחה קידושין יט אות ב' ר' וחי, ו
ב קודף , )ם"רמבבדעת ה (ד"דף קא ע, הלכות מכירה, )רבי(דרך המלך ; טו' א ס"ש קידושין פ"בדעת רא, )ח"תקצ' במהד

' שנג במהד' עמ(טו ' סי, גט מקושר; )ג בדפי הספר"כט ע(ברכות סד , בכורי אברהם; )רוב הפוסקיםשזו דעת  (א"ע
אות ) יב' כרך ב עמ(חלק ה , ט' סי, מקנה וקנין, חתן סופר; ג'  סי, חלק ב,ת חוט המשולש"שוב, הלל מוולוזין' ר; )קליין

 , רמג,מ"חו, ג"כנה; )הרבה מרבותינושזו דעת  (זי,  רמג,מ" חו,חןערוך השול; י, ח, ם הלכות לולב"בדעת רמב, מד
ב "גיטין ל ע, ף"ן על הרי"בדעת ר, )א"פט ע(נז ' סי, )מסלאנים, רוזין(ת פרת יוסף "שו; ם"בדעת הרמב, אות כד, י"הגהב

, ח"או, ע"בדעת שו, )ג"רפד ע (אאות , צ' משכנות הרועים מע; ם"בדעת הרמב, ג" נז עדף, ב" ח,כרם חמר; )ף"בדפי הרי(
די (ת מים חיים "שו; ב"י גיטין סד ע"בדעת רש, ג"דף כח ע, ")גרגיר("בהגהה , ענף יא פרח טו) הלוי(בכורי ציון ; ו, תרנח

) ה"ה גי"ד (קכח' סי, ח"או, ת כתב סופר"שו; )שזו דעת רוב הפוסקים) (ג"אגורה באהלך דף כ עהובא ב(ד ' סי, )סילווה
יד דוד ; ן בסוכה שם"ובדעת הר, שם, לולב' ם הל"רמבבדעת , אות ג, ב"כתב סופר גיטין סד ע' וחי, ם"בדעת הרמב
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' סי, י קרט"הובא בהגהות מוהר) (אף במציאה(ק ו "ס, רמג, מ"חו, ך"ש; )שזו דעת כל הפוסקים(א "דף ע ע, א"ח, )קרלין(
; )ד כתב שקנה מדרבנן"אבל בדף סד ע) (ב" סה ע,א"ס ע(זכיה לקטן ' ע, )הכהן(אהלי יהודה ; )מא' עמ, אמרי מרדכי, ל

בדעת , )ב"כו ע (ד'  סי,בית ועד, בתי כהונה, שמואל הלוי' יעקב בר' ר; )ב"לח ע(סז ' סי, מ"חו, )דרמר(ת בית שלמה "שו
, )ג"ק ע(י , ח, ם הלכות לולב"על רמב, מלכי בקודש; י"בדעת רש, )א"לא ע, ד"ל ע(ו ' וסי, שם, הלכות לולב, ם"הרמב

הובא ) ('ה כתבו תוס"ד(כסף נבחר כלל נד אות ד ; ם"בדעת הרמב, אות א, לא' סי, ת אור לי"שו; ן בגיטין שם"בדעת הר
, ק יא"ז ס"על ט, שה' נקודות הכסף סי; )ה קטנים"ד(א "גיטין לט ע' בדעת תוס, )אות ט ואות מד, לא' סי, ת אור לי"בשו

יד דוד ; א"סוכה מה ע, כפות תמרים; )ב"ט דף כט ע' הובא בזכות משה סי(א ' קנין חצר סי' מחנה אפרים הל; בסופו
, ם" בדעת הרמב)ג בדפי הספר"סז ע(א "קדושין יט ע, ט"שביתת יו; מ עב"י ב"בדעת רש, ב"סוכה מו ע, )זינצהיים(

שזו (קס ' סי, קונטרס אחרון, אילת אהבים; )ב"יג ע (ד' סי, ח"או, א"ח, )ישראל(ת משאת משה "שו; שם, הלכות לולב
ז "ת בית יצחק אהע"שו; ם"בדעת הרמב, )רעא' עמ(עז ' סי, מ"חו, א"ח, )מלכה(ת מקוה המים "שו; )דעת רוב הפוסקים

; ם"בדעת הרמב, )ב"קפח ע(ענף ד , סעיף ב, צו' סי, נחל יצחק; ם"בדעת הרמב, ואות ה, י"בדעת רש, י אות ד' ב סי"ח
' משה ן' ר; )ה והנה בספרי"ד, ד"הובא בנועם ירושלמי יבמות פי (ק ב" ס, מג,יםאבני מילואו, ק א"שסב ס, קצות החושן

; תרנח' ח סי"מנחת פתים או; ם"בדעת הרמב, )ה עוד כתב הרב הפוסק"ד(  יג' סי, כלל ה,מ" חו,ת גינת ורדים"שוב, חביב
; ד"דף יט ע) הורוויץ( השוהם אבני; אות בת ציץ אליעזר חלק טו סימן א "שו; ד"ט אות ח דף מג ע' כבוד הלבנון סי

זכרון ; מ עא"א ב"ד המובא בריטב"הראבבדעת ו, מ"א בב"רשבבדעת , )ד"ע- ג" עחקל (שורש זכיית קטן, א"שרשי הים ח
  .ם"בדעת הרמב, )קמא' עמ(לב ' סי) קרמרמן(אליהו 

  .מביא דעה זו,  אות דת להורות נתן חלק ה סימן ק"שו
ן ממביא ראיה , )ד"דף קנא ע, טז' ליקוטים סי, )אקריש(קרית ארבע הובא ב ( ד'סי, זכיה ומתנה' הל, מחנה אפרים

' זכות משה סי.  מהתורה"יד"יש לו הרי שבגיל זה , "וכנגדו בקטנה מתגרשת: ""צרור וזורקו"על , ב" סד עגיטיןהאמור ב
עוד שייתכן שקטנה זוכה ו, י בגיטין שם היא מתגרשת רק בגיל הפעוטות"שלרש, דוחה הוכחה זו) ג"ל ע-ב"כט ע(ט 

שהרי אשה מתגרשת , שיותר קל להתגרש כי דעתה אינה נחוצהועוד , )236הערה (ן "כמו שכתב הר, מהתורה ולא קטן
דחייה זו כתב כבר (שצריך דעת , כ מתנה"משא, ב שמהתורה שוטה מתגרשת"שמטעם זה נאמר ביבמות קיג ע, בעל כרחה
ועוד שאפשר לומר שקטנה מתגרשת , )טז' סי, זכייה ומתנה' הל, )אר'מאג(י משה הובא בבנ, א"גיטין סה ע, ן"חידושי הר

  ".כל דמקדש אדעתא דרבנן מקדש"או מטעם , וסוברים שקנין דרבנן מועיל לדאורייתא, כי תיקנו לה יד, מדרבנן
ואם לא , התורהממה שקטנה מתגרשת מ, בו דעת זוכה מהתורה מביא ראיה שקטן שיש, א"א דף ע ע"ח, )קרלין(יד דוד 

  . לא היתה יכולה לקבל את גטה, היה קטן יכול לזכות
  .מ"סובר שקטן קונה מהתורה אם דא, ג, א, בירושלמי קידושין, אלעזר' כותב שר, )ב"ג ע(א ' סי) גוטווירטה( אבא בית

שזה  ו כתב ובהלכה, זוכה לעצמו מהתורהקטן  ש כתב כאמור,בהלכה א: כטפרק , מכירה' הל תירה במגיד משנהיש ס
יהודה '  רדברי הוא על שמה שכתב שזוכה מהתורהיישב מ) ב"ע- א"קמא ע( שורש זכיית קטן, א"שרשי הים ח. מדרבנן

 זוכה לעצמו כשאין דעת "צרור וזורקו"הוא על דברי רבא שב, ומה שכתב שזה מדרבנן, ב" עבגיטין סד, רב אסיבשם 
ל שזוכה "ס וצ"יש ט, ו הלכה, כותב שבדברי מגיד משנה שם, א" דף ע ע,א"ח, )קרלין(יד דוד  .כגון במציאה, אחרת מקנה

הסבר  .מיישב שמה שכתב שזה מדרבנן הוא במציאה, )ג בדפי הספר"סז ע(א "קדושין יט ע, ט"שביתת יו. מהתורהלעצמו 
  . בשם לחם יהודה161 ראה הערה - אחר הוא שמה שכתב בהלכה ו הוא לפני גיל הפעוטות 

, )דרמר(ת בית שלמה "בשו,  מא' סי,ז" אהע,ט חלק ב"ת מהרי"שוהובא ב) (ה מקנא"ד(ב "עי סוכה מו "רש] מדרבנן[ 161
ג בדפי "כד ע, ה משנה"ד(א "מ יב ע"במנחת הבוקר ב, )קמא' עמ(לב ' סי) קרמרמן(בזכרון אליהו , )ג"לח ע(סז ' סי, מ"חו

' ס; רבובשם  ,ב"גיטין סד ע, חידושי רבינו קרשקש; )ד"דף פח ע, נז' סי, )מסלאנים, רוזין(ת פרת יוסף "ובשו, )הספר
בדפי (א "מ ה ע"ב, נימוקי יוסף; )אות עג, לא' סי, ת אור לי"ובשו, ק נג" כח ס'הובא באבני מילואים סי(נד ' סי, המכריע

שער ; ב"מ יב ע"ק ב"ש בשטמ"וריצב, ש סימן תסח"ת הריב"שו; ן"דעת הרב, י, ח, הלכות לולב, לחם משנה; )ף"הרי
, ב"ח, כרך א, מלאכת חרש; )ה איש זוכה"ד(א "קידושין מב ע' תוסבדעת , )ה ואין נותנין"ד(י , ח, הלכות לולב, המלך

, ק טז פר,ב" ח,תורת הקנינים; )ו, תרנח, ח"ע או"הובא בשו(ף "בדפי הרי, ב"סוכה כב ע, ף"ן על הרי"בדעת ר, אות נד
ת בית "שו(=יג ' סי) קונוויץ(דברי יוסף ; ק א"ובדעת נתיבות המשפט קלג ס, א סוכה מו"בדעת חידושי הריטב, הערה כג

ת "שו; )כי המקנה קונה עבורו) (ב"ע- א"עא ע(עד ' א סי"ח) כנוביץ'צ(תורת ירוחם ; ם"בדעת הרמב 55' עמ) לד' ז סי"רידב
שורש זכיית , א"שרשי הים ח; בתירוצו השני, א" עגיטין לט, קרשקש' ר' עת חיבד, שנו' עמ, פד' סי, א"ח, ישועת משה

, ט' סי, מקנה וקנין, חתן סופר; ה"ראבדעת ה, ד"ע-ג" עחקלודף , ב"מ עא ע"ב, ן"בדעת חידושי הרמב, ב" עחקלדף , קטן
, אות כד, י" הגהב, רמג,מ"חו, ג"כנה; )ף"בדפי הרי(ב "סוכה כב ע, ף"ן על הרי"בדעת ר, אות מג) יב' כרך ב עמ(חלק ה 

יד המלך ; א בקידושין"בדעת הרשב, ג"ע-ב"דף פט ע, נז' סי, )מסלאנים, רוזין(ת פרת יוסף "שו; י גיטין סה"בדעת רש
, ת כתב סופר"שו; ח' מא עמ' בית אהרן וישראל גל, נחום טרייביטש' ר; י גיטין סה"בדעת רש, ז, ד, זכיה' הל) פלומבו(

, פני יהושע; י בגיטין"בדעת רש, אות א, ב"כתב סופר גיטין סד ע' וחי, י"רשבדעת ) מ לדינא"ה ומ"ד( קכח' סי, ח"או
; י"בדעת רש, )א"כח ע(ה '  סי,בית ועד, בתי כהונה ,יצחק הכהן' ר; י"בדעת רש, )ה זוכה"י בד"ה רש"ד(ב "גיטין סד ע

; י"בדעת רש, )ד"קנא עדף טז ' ליקוטים סי, )אקריש(קרית ארבע הובא ב) (ד"ריג ע(קפ ' א סי"מ ח"בעי חיי חות "שו
, אלפסי זוטא; )ה קטנים"ד(א "גיטין לט ע' בדעת תוס, ואות ט, ב"ן קדושין פ"בדעת ר, אות ד, לא' סי, ת אור לי"שו

; א"מ פ"י ב"י בגיטין ובדעת נ"רשבדעת , )ב"כח ע(ט ' זכות משה סי; )ק ב"ס, תרנח, הובא במחזיק ברכה(ב " עסוכה מו
עט (לד ' סי, ז"אהע, )פיינשטיין(הליכות אליהו ; י גיטין סה"בדעת רש, )ב בדפי הספר"סז ע(א "קדושין יט ע, ט"שביתת יו

  ). ה זכין"ד(ב "ב קנו ע"ב' בדעת תוס, אות ג, טו' ג סי"המכריע ח' זר זהב על ס; א"ב קנו ע"ם ב"בדעת רשב, )ב"ע
  ). ש לראייתו"עיי(מהירושלמי ראיה שזוכה לעצמו מדרבנן ביא מ, )ה וזה יצא"ד(ב "גיטין סד ע, פני יהושע

  .עולה שקטן קונה מתנה רק מדרבנן, 237-238' פו עמ' סי, ט"הגרנ' גם מחי
  .י עצמו" עאפילומדאורייתא אינו זוכה קטן ', כותב שלפי תוס, א"א קידושין מב ע"חידושי הרשב
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א סוברים "קידושין מב ע' שתוס, י, לולב ח מ"ה את הוכחת שעהדוח ,הגהה א, הערה כג,  פרק טז,ב" ח,תורת הקנינים

  .ש לדחייתו" עיי-שקטן זוכה במתנה מדרבנן 
  . מביא את הדעה שמתנה לקטן אינה מועילה מהתורה, )ה הנה תמהו"ד(ב "ב קכז ע"גידולי שמואל ב

כפי שהבאנו בהערה , ורההתן  מהכוז, בדעת אחרת מקנהשתב ו כ,)ף"בדפי הרי(ב " ז ע קדושין,ף" על הרין"ר: ן"דעת הר
 בית אפרים ת" שו.שמהם דייקו האחרונים שהבאנו שלדעתו קטן קונה רק מדרבנן,  הוא סותר בכך לדבריו בסוכה.160

כתב לפי מי , בקידושיןשכתב מיישב שמה , )אות ה,  סה' סי, חלק ה,ת מנחת יצחק"שוהובא ב(ג " דף יט עמ סימן ח"חו
מה שכתב בקידושין מעלה אפשרות לתרץ ש) א"כט ע-ד"כח ע(ט ' זכות משה סי. והוא עצמו אינו סובר כך, ךאומר כש

שקטנה קונה ) שנביא בסמוך(מ "כדבריו בב, "קטן"במקום " קטנה"ל שם "או שצ ;שאז יש לו יד, הוא בעונת הפעוטות
, ף"ן על הרי"מרכותב שמה שמשמע , )ד"יט ע(שם  ,בית אפריםת "שו. וצים דחוקיםאבל הוא כותב שאלו תיר; מהתורה

 כתב כך הוא, ) אחרונים שכתבו כך בדעתו160כפי שהבאנו בהערה (שזוכה לעצמו מהתורה , )ף"בדפי הרי(ב "גיטין לח ע
לולב ' מ הל"לחדוחה את הוכחת , )א"כט ע(ט ' זכות משה סי. וכה לעצמו מדרבנןי שז"והוא עצמו סובר כרש', בדעת תוס

שקטן זוכה , שםן בגיטין "מלכי בקדש מהראת הוכחת ) ב"כט עבדף (ודוחה ; ן בסוכה סובר שקונה מדרבנן"שהר
סנהדרין , ן" הר'שמחי, מוסיף להקשות, )ב בדפי הספר"סז ע(א "קדושין יט ע, ט"שביתת יו. )ש לדחייתו"עיי(מהתורה 

זכרון גם ' ן עי"ביישוב דעת הר. משמע שזוכה במתנה רק מדרבנן) ף"בדפי הרי(ב "קדושין טז ע, ף"ן על הרי"ומר, א"סט ע
  ).קמא' עמ(לב ' סי) קרמרמן(אליהו 

סוכה , ף"ן על הרי"בהבנת דעת הר, ד' סי, ת מים חיים"בדברי שודן ) ה ומעתה תמיה"ד(י , ח, הלכות לולב, שער המלך
  .זוכה מן התורה, האם בדעת אחרת מקנה, )ף"בדפי הרי(ב "כב ע

, )ג"ע-ב"פט ע(נז ' סי, )מסלאנים, רוזין(ת פרת יוסף "שוו, )ב"ט ע(אות ב , כלל גדול בדרבנן, זיר יצחק: א"דעת הרשב
. 160ו בהערה וזה בניגוד לדבריו בקידושין שהבאנ; סובר שקטן קונה מדרבנן, סוכה מו, א"מביאים שחידושי הרשב

 מיישב שמה שנדפס בעבר ,)אות ה,  סה' סי, חלק ה,ת מנחת יצחק"שוהובא ב(ג " דף יח עמ סימן ח" בית אפרים חות"שו
  .א"ריטבאלא ה, א"הרשבמאת אינם , א לסוכה" הרשב'כחי

שקטן קונה , י, ח, לולב ' ם הל"מרמבמדייק , פרח א, ענף ב ,מאמר מא, קמא) הלוי(אמירה נעימה : ם"דעת הרמב
" זכין"מ מטעם "שלדעתו קטן קונה בדא, יא, כט, מכירה, ם"מרמבהוא מדייק , ענף ד פרח אאבל ב. מ"מהתורה אם דא

מ עא "זכיה לקטן מועילה רק מדרבנן כאמור בברבנן שהרי ולכן זוכה רק מד, )157ליד ציון הערה , כהסבר קצות החושן(
כמו שמי , מ אף שאינו יכול לקנות בעצמו"י דא"קטן קונה מטעם זכין ע, ם"רמבהוא מבאר שלפי , בפרח ג. )6ראה סעיף (

ן הרי שהעיקר הוא שיתמלאו תנאי הקני, )6ראה סעיף  (מ"קונה בגלל דא, שעושה מעשה קנין בנכס וחושב שהנכס שלו
, וזה לפני עונת הפעוטות ;)156 ציון הערה לידכהסבר ש(וכך קטן קונה בכוח המקנה וכוונתו ורצונו להקנות , מצד המקנה

מ הוא משום שהמזכה גם מזכה "ם מה שקטן זוכה בדא"בפרח ד הוא כותב שלרמב. תיקנו שיקנה מצד עצמו, כ"אבל אח
   ).סותר את עצמו (וזוכה מהתורה, כאילו שהמזכה זוכה לעצמו, "זכין"גם זוכה בשביל הקטן מטעם ו

ט ראשון " להקנות לולב לקטן ביויןשאב "בסוכה מו עכ מדוע אמרו "א, מקשה על דעה זו, ]להרחיב[נד ' סי, המכריע' ס
ואם היה קנוי לו רק , נות אם הוא בעונת הפעוטותיכול גם להקהוא  והרי מדרבנן , יכול להקנותינויכול לקנות ואהוא כי 

הן לפי הדין דרבנן והן לפי הדין דאורייתא כבר אינו , נמצא שאחרי שנתן אותו לאחר, אבל מהתורה לא היה שלו, מדרבנן
פ דברי "עמתרץ , ב"נט ע, ל"בסוגיה דמעמ, טל חיים והברכה? ואם כן מי שקיבל ממנו יכול לקיים בו את המצווה, שלו

 ,הנותןאבל מועיל מדאורייתא להוציא מרשות , ההקונ מועיל לדאורייתא להכניסו לרשות ינוהאחרונים שקנין דרבנן א
, יצא מרשות אביו מהתורההלולב  ,הקטן קונה מדרבנןש היות -  להפקיע בעלות ולא להקנות לאחרמועילד "כי הפקר ב

 ,הרי מהתורה זה הפקר, חתם סופר הקשה על זהא מביא שהואך .  מדאורייתא הקטן אינו יכול לחזור להקנות לואבל
  ?בלי שהקטן ַיקנה לו,  יוכל לזכות בו מעצמו האבכ"א

, ו, תרנח, ח"או, ע"כותב שהדעה בשו, )י, ח, הלכות לולב, משנת יעקבהובא ב(ה לא יתננו "ד,  תרנח'סי, ביאור הלכה
ולכן , לו כשדעת אחרת מקנה אותו הוא זוכה רק מדרבנןסוברת שאפי, שאפשר לתת לולב לקטן אם הגיע לעונת הפעוטות

  .כי כשם שהוא זוכה מדרבנן כך הוא מקנה מדרבנן, מי שמקבל ממנו זוכה, כשהגיע לעונת הפעוטות
ראה בשמו (סובר שמתנה לקטן מועילה מדין זכין , א"קידושין מב ע, א"ק ד כותב שחידושי רשב"קצות החושן רלה ס

הקטן קונה רק , שזיכוי לקטן מועיל רק מדרבנן) 6שנביא בסעיף (א כתב שלדעה "ולכן הרשב, )157ליד ציון הערה 
  .מדרבנן

כתב שחכמים תיקנו ב "עי סוכה מו "רששמה ש") בדוחק("מעלה אפשרות , )ב"קלז ע (שורש זכיית קטן, א"שרשי הים ח
צרור "אבל בגיל , ובזה זוכה לעצמו רק מדרבנן מפני דרכי שלום, "צרור וזורקו" במי שפחות ממדובר, שקטן זוכה לעצמו

מעלה אפשרות שמה שכתב בסוכה שלא זוכה לעצמו , ג"דף פח ע) קמחי(גם מלאכת שלמה  .זוכה מהתורה, "וזורקו
  . הוא בפחות מצרור וזורקו, במתנה

אף שהוא מסכים , י כתב שהקטן קונה מדרבנן"בדרך אחרת מדוע רשמסביר , סז אות ב' סי) מייזליש(ת בנין דוד "שו
והקנאה זו אינה יכולה , ט לקיום המצוה"מדובר שם בהקנאת לולב לקטן ביו": דעת אחרת מקנה"שקונה מהתורה אם 

י ט כ"ק טו הסביר שמותר להקנות אתרוג ביו" שו ס,מגן אברהםואף ש(ט "כי אסור להקנות ביו, מ"לפעול בדרך של דא
א "וי, בכל זאת אסור לתת לקטן כי אצלו זה לא מצוה גמורה, ל שאינה מתנה גמורה"זה צורך מצוה או כי זה מעמ

ל "ן כתב שבמעמ"ל אינה מתנה גמורה לא שייך בקטן שהרי הר"וגם התירוץ שמעמ, צ להקנות לו"כ א"שיוצא בשאול וא
אלא , ) שיש דעה כזאת377הערה ראה (נאה אסורה בטלה והק, )4 ראה סעיף - לקטן התנאי בטל כי אינו יכול להתקיים 
) ה בהגה יש אומרים"ד(א , מה' א סי"כמו שכתב המקנה קו, ובזה אין איסור, זה פועל בדרך של קנייה ממילא של הקטן

מה (ט כאמור בעירובין עא "ק סילוק רשות שמותר ביוט הוא רק על המקבל כי לגבי הנותן זה ר"שאיסור נתינת מתנה ביו
, ט אין איסור כי המקבל הוא קטן"כ בנתינת מתנה לקטן ביו"וא, )מ"י דא"שלא שייך לומר אם הנותן פועל את הקניין ע

  .קנה רק מדרבנן, י הקטן"אבל כיון שההקנאה פועלת ע, מ"ולכן אין לומר אעל
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מגיד משנה ם ו"האומר שהרמב, מביא תשובה של רבו) ג"תשס' במהד(פו - פג'  עמ,ח, כט, מכירה, ם"על רמב, קול בן לוי

יותר , וזו זכיה גמורה מדרבנן, סוברים שקטן בגיל צרור וזורקו זוכה לעצמו מדרבנן במתנה כי דעת אחרת מקנה
  .דעתכי אז יש לו , מצד דעת אחרת מקנה  במתנהמהתורהזוכה לעצמו , ואם הגיע לעונת הפעוטות; מבמציאה

בדפי (ב "ל ע גיטין ,ף"ן על הרי"הבנת רכותב שלפי , )ד"ע-ג" עחקל (שורש זכיית קטן, א"רשי הים חש: י"דעת רש
י סובר "רש, א קידושין מב" אבל לפי רשב;כי אין צורך בשליחות, מהתורהלעצמו יש לו יד לזכות שסובר י "רש, )ף"הרי

  .צמו רק מדרבנןזוכה לעהוא , שגם כשנותנים לו משהו שיזכה לעצמו
  .מביא את שתי הדעות, א"סוכה מה ע, )זינצהיים(יד דוד 

כי יש לה ,  זוכה מהתורהוקטנה, כותב שקטן זוכה לעצמו מדרבנן במתנה, א"מ יא ע"ב, ן"חידושי הר: הבחנות שונות
דברי . טנה על אופן ההקנאה לקטן ולק6ראה בשמו בסעיף . כמו שהיא יכולה לקבל את גיטה בעצמה, מהתורה" יד"

מעיר , הערה כד, פרק טז, ב"ח, אבל תורת הקנינים. שדעת אחרת מקנה, ן מדבר רק במתנה"כותב שהר, א, רלה, משפט
, ן"הר' שחי, דברי משפט שם מקשה. מ"הרי שטעמו אינו משום דא, ן כתב שקטנה יש לה חצר מהתורה גם במציאה"שהר

הוא ). ב"ל עדף ט ' זכות משה סיוכן העיר (מהתורה ) לפי שמואל(אומר שגם לקטנה אין יד לזכות לעצמה , גיטין סד
 לדעה ביבמות קיב שהיא מתגרשת כמו - מתגרשת , מתרץ שזה תלוי בשאלה האם קטנה שאינה יודעת לשמור את גיטה

אבל הלכה היא שקטנה ; כ"אלא שהיא מתגרשת כמו פיקחת בע, לפי זה אין לה יד לזכות, שפיקחת מתגרשת בעל כרחה
ולפי , כי פיקחת יודעת לשמור את גיטה, ואין לומדים מפיקחת בעל כרחה, אינה מתגרשת, ינה יודעת לשמור את גיטהשא

א "ח, )קרלין(יד דוד . הוא כי יש לה יד לזכות מהתורה) אם היא יודעת לשמור את גיטה(ל שמה שקטנה מתגרשת "זה צ
שלכן , מובן רק אם יש לקטן יד) ב"מ י ע"ב(קניין חצר שההבדל בין קטן לקטנה לענין , ן"מקשה על הר, א"דף ע ע

שלא קטן כ ב"משא, ולכן יש לה חצר, מועיל חצר, שבמקום שמועיל ידדורשים מהפסוקים ובגט , י ידה"מתגרשת ע
אבל אם נאמר שאין ; הרי קטן אינו מתחייב בגניבה אף בידו, שמצאנו קנין חצר בגנב ואף, מצאנו שהוא קונה בקנין חצר

 . לא יתכן שהיא תתגרש בידה, ן ידלקט
וכותב , ב שלדעתו קטן קונה מהתורה"י גיטין סד ע"מדייק מרש, פרח ד, ענף ב, מאמר מא, קמא) הלוי(אמירה נעימה 

כי בשעת הזכיה , ואז הבן אינו זוכה מהתורה, אם יש לו אבהוא , י בסוכה שקטן קונה מתנה מדרבנן"שמשמע מרש שמה
, )כי הבן מביא אותה לאביו, א שלכן מציאת בן לאביו"מ יב ע"כמו שאמר שמואל בב(יל אביו הבן מתכוון לזכות בשב

ראה בשמו (הוא זוכה רק מדרבנן , וכן אם האב נותן לבן, בשביל האבאבל גם האב אינו זוכה כי הקטן אינו יכול לזכות 
  ). 332בהערה 

 זוכה במתנה בפחות מעונת הפעוטותשסובר , ו, כט, שמגיד משנהכותב  )אמנםה "דב( ו, כט, הלכות מכירה, לחם יהודה
, ם שיק"מהר' חי, כמו כן. רבנןמדזוכה רק  פחות מבן ששכותב ש, ו, כט, הלכות מכירה, מעשה רקח גם . מדרבנןרק

אבל , "חפץ ומחזירו"היינו בגיל ,  בגיל הפעוטותקטן קונה מתנה מהתורה רק', כותב שלפי תוס, שח' עמ, ב"גיטין סד ע
) ב"כט ע, ד"ע- ג"כח ע(ה '  סי,בית ועד, בתי כהונה ,יצחק הכהן' ר. קונה רק מדרבנן, "צרור וזורקו"גם בגיל , לפני גיל זה

ו זוכה ובמכר אפילו אז אינ; זוכה מהתורה במתנה, אבל בגיל הפעוטות, קטן זוכה לעצמו מדרבנן, ן"ם ולר"כותב שלרמב
יעקב ' רוהסכים אתו . אלא שחכמים תיקנו שיועיל המכר בגיל הפעוטות לצורך,  כי אינו יכול לתת את הכסף,מהתורה

מסכימים , שהסוברים שקטן זוכה מדרבנןכותב , )ג"ל ע(ט ' זכות משה סי גם ).א"לא ע( ו ' סי,שם, שמואל הלוי' בר
צו סעיף ' ונחל יצחק סי, ב"סוכה מו ע, )זינצהיים(יד דוד  .גיה בסוכהכדי ליישב את הסו, שבעונת הפעוטות זוכה מהתורה

  . אבל בגיל הפעוטות הוא זוכה מהתורה ,י סובר שקטן זוכה במתנה מדרבנן"מעלים אפשרות שרש, )ג"קפז ע(ענף ג , ב
אבל החפץ נעשה , רבנןקונה רק מדם קטן "כותב שלרמב, 57' עמ) לד' ז סי"ת בית רידב"שו(=יג ' סי) קונוויץ(דברי יוסף 

אלא , אינו מועיל מהתורה, כ"ואם הקטן מחזיר לו אח, ד הפקר מהתורה"כי הפקר ב,  מהתורהיצא מרשות הנותןהפקר ו
  .אם יתכוון לזכות מההפקר

וכיון , כי הוא צריך גם להקנות את הכסף,  קטן זוכה רק מדרבנןשבמכרי סובר "כותב שנ, א"דף ע ע, א"ח, )קרלין(יד דוד 
ם הלכות "על רמב, מלכי בקודש, כמו כן.  הוא סובר שזכה מהתורהבמתנהאבל , אינו יכול לקנות, אינו יכול להקנותש

בית , בתי כהונה ,יצחק הכהן' ר. שמגיד משנה סובר שבמכר קנה דרבנן ובמתנה קנה מהתורהכותב , )ג"ק ע(י , ח, לולב
כי , ובמכר אפילו מדרבנן אינו זוכה, כה לעצמו במתנה מדרבנןסובר שקטן זוכותב שמגיד משנה , )ב"כח ע(ה '  סי,ועד

שהרי במכר לא תיקנו שיועיל , מלכי בקודשדוחה את הבחנת ) א"לא ע(ט ' זכות משה סי. אינו יכול להקנות את הכסף
 וכאן מדובר במה, על כך יש להשיב ששם מדובר במה שהוא מוכר לאחרים; אלא בגיל הפעוטות" צרור וזורקו"בגיל 

  .שהוא קונה מאחר
שבדרך כלל קטן קונה , י"י כדי ליישב את הסתירה ברש"עושה הבחנה בדעת רש, לא' סי, )גרינפלד(ת קול יהודא "שו

ובגלל , כי בלולב יש אומדנא דמוכח שהנותן נתן לו רק על דעת שיחזיר לו,  הוא קונה מדרבנןבלולבורק , מהתורה
כותב , לג' ת קול אריה סי"שו, בדומה. ולכן קנה רק מדרבנן,  מההפקרונחשב כקונה, מ"אומדנא זו נחשב שאין דא

  . ש לטעמו" עיי- זה דרבנן , שבו עסק, ורק בלולב, י סובר שבדרך כלל קטן קונה מהתורה"שרש
ל "במעמודוקא , קטן זוכה במתנה מהתורה, י"כותב שגם לפי רש, יא 'עמ, מא' בית אהרן וישראל גל, שמואל לנדא' ר

שבדרך , ובסוכה שם מדובר בלולב; כיון שאינו יכול לקיים את תנאי ההחזרה, ואינו קונה מהתורה,  מדרבנןהוא קונה
  .ל"כלל נותנים במעמ

 במטרה אתרוגיםאם גדול נתן לקטן כותב ש, )ש"ז מ"ה לפ"וד, ה אחר שיצאתי"ד(קכח ' סי, ח"או, ת כתב סופר"שו
כי , "זכין"שקטן קונה מתנה מדין , 157 ציון הערה ליד, צות החושןלפי הסברו של ק, לא קנה מהתורה, למכור לאחרים

כי הקנאתו מועילה רק , לא יוכל למכור אותם לגדולים, שהרי אם יהיו שלו מהתורה, כאן אין זה זכות בשבילו לקנות
כי , גם בכגון זה קנה מהתורה' לתוסואילו ;  מצוות הנטילה מהתורהוהקונים לא יוכלו לקיים את) כדין פעוטות(מדרבנן 
מסכים לכתב , אות יד,  סה' סי, חלק ה,ת מנחת יצחק"שו". זכין"טעם קניית קטן אינו מדין ) 157ראה הערה (לדעתם 
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מעשה קנין שהוא . 165לקנות" יד" כי אין לו ,164 שניתנה לומתנהיכול לזכות בהוא מתחת לגיל הזה אינו קטן ש

,  כי תפיסת החפץ מראה שהחפץ נעשה שלו היאמעשה קנין מועילהסיבה שכי , עושה אינו נחשב מעשה קנין
  . 166ולכן אינו קונה, נעשה שלוהוא ה שא מר בחפץתותפיס אין "צרור וזורקו"גיל ובקטן פחות מ

                                                                                                                                                              
ם קנה " לרמבכןול, ות עבורו זכאין זו, ד למכור ולהרויח" עהם היא, דרך מתנהאתרוג אם ניתן לקטן וכותב שגם , סופר

  .רק מדרבנן
קנה , כשיגדלאם ניתנו לקטן נכסים שיקנה , ן"גם לפי הרכותב ש, )ג"כו ע(ה '  סי,בית ועד, בתי כהונה ,יצחק הכהן' ר

אבל . ואינו מחוסר מעשה, מןרק מחוסר זוהוא , יגדל כי המקבל נמצא בעולם וממילא, ע"ואין זה נחשב דשלבל, מהתורה
שמואל ' יעקב בר' ר. כשיגדל ן שם נראה קצת שלא מועיל לתת לו שיקנה"שמנדרים מח ומהר) ד"בדף כה ע(הוא כותב 

מביא , )א"לב ע(ז '  סי,שם ,יצחק הכהן' ר. לא מצאנו חידוש זה בשום מקוםחולק עליו כי , )ד"כט ע( ו ' סי,שם, הלוי
וראה ). דעה שהוא קונה רק כשייוולד, 238 ציון הערה לידראה (שלו קנה מהתורה לכשייוולד ראיה ממה שהמזכה לעובר 

  ".מ להקנות"קֵנה ע"ן אפשר להקנות לקטן מהתורה בדרך "יצחק הכהן כותב שלר' שר, 4סעיף 
אבל זאת רק אם ניתנה לו באופן שתמיד יהיה , ה במתנה מהתורהכותב שקטן זוכ, ג"סוגיות דף יח ע) בער(אמרי הצבי 

  ).ב"ב פז ע"ב(כ זה בגדר אבידה מדעת "שאל, כגון שניתנה לו בנוכחות האפוטרופוס שלו, שמור בידו
  .הבחנה בין דרכי הקנין, בשם שערי ישר, 162ראה גם הערה 

, חלק ג, ת יביע אומר"שווב, א"קלו ע דף שורש זכיית קטן, א"שרשי הים חהובא ב (ב"סוכה מו ע, א"טבריחידושי ה 162
 ,בית ועד, בתי כהונה ,יצחק הכהן' ר; ן"בדעת הר, )ן"והרה "ד( ו, כט, הלכות מכירה, לחם יהודה; )אות ה, ב' סי, מ"חו
, צו סעיף ב' נחל יצחק סי; )ה קטנים"ד(א "גיטין לט ע'  תוסבדעת, אות ט, לא' סי, ת אור לי"שו; )ב"כח ע, ג"כז ע(ה ' סי

  .)ב"קפז ע(ענף ג 
זכיה  סובר שקטן זוכה מדרבנן) 161שהובא בהערה (מ יא "ן ב"הר' כותב שחי, )ג"יט ע ( סימן ח,מ" חו,בית אפריםת "שו

, ד"התקנה אינה בגדר הפקר ב, שלדעה שקטן זוכה מדרבנן, )א"בדף יח ע( כותב אבל הוא. יותר מדרכי שלום, גמורה
אלא יש להם כח לתקן קנין , "יד"למי שאין לו " יד"וחכמים אינם יכולים לעשות , שהרי קטן אינו יכול לזכות מהפקר

  . ותוקפו הוא מצד שכופים לשמוע מצוות חכמים, דרבנן
, הוא זוכה זכייה כלשהי מהתורה, כותב שגם לדעה שקטן קונה רק מדרבנן, )ה והנה בדין"ד(ט "שערי ישר שער ה פ

ד "והוא מסביר שהתקנה היא שב; א לכופו להחזיר לקטן"א, ועוד שאם הנותן יתפוס מהקטן, כ זה גזל ביד הקטן"שאל
, י מעשה קנין"זה משום שהוא מקנה ע, ואף שאדם רגיל אינו יכול להקנות לקטן, ויש לכך תוקף מהתורה, מקנה לקטן

שגם לדעה שקטן קונה , ועוד; ד מקנה בלי מעשה קנין"ואילו ב, ולקטן אין רשות, שהוא ענין של הוצאה מרשות לרשות
צ מעשה מצד הקונה "אבל במקום שא, חצר וחזקה, הגבהה, זה רק בקנין שהקטן עושה כגון משיכה, מ"רק מדרבנן בדא

אבל הוא כותב . ד"י הקנאת ב"לכן קטן קונה מהתורה ע, קונה מהתורה, )יקנין מדין עבד כנענ(י אחרים "כגון בכסף ע
ובזה , כמו זכות של אדם לעשות בשלו, לאכול ולכלות את הגוף, אלא רק זכות שימוש, שלא הקנו לו חכמים זכות גמורה

 מעלה אפשרות הוא) ל"ה עוד נ"ד(כ "אבל אח. ולא היו צריכים להקנות לו קנין גמור, מתקיימת תקנתם שקטן קונה
  .י קנייה"כי אינו בר זכיה בממון ע, ד לא תועיל מהתורה"גם הקנאת ב, מ"שלדעה שקטן אינו קונה מהתורה בדא

, הלכות מכירה, ובלחם יהודה, ג"קלו ע דף שורש זכיית קטן, א"שרשי הים חהובא ב(א " עא גיטין לט"רשבחידושי ה 163
 ,ב" ח,תורת הקנינים; י סוכה מו"בדעת רש, )ד"יח ע ( סימן ח,מ" חו,ריםבית אפת "שו; י"רם בש, בתירוץ ראשון, )ו, כט

  ).ת"ד וא"בא ה"ד(א "גיטין לט ע בדעת פני יהושע, הערה כג, פרק טז
  .שחכמים לא היו צריכים לתקן תקנה יותר חזקה מזה, בית אפרים שם מנמק דעה זו

זוכה הוא ש, פירש לענין הקנאת לולב לקטן, ב" עסוכה מוי ב"ביא שרשמ, )ה קטנים"ד' על תוס(א " עפני יהושע גיטין לט
משום דרכי שלום בדבר שהקנו לו רק כדי אין צורך לתקן לא רצו לפרש כך כי ' ומסביר שתוס; מדרבנן מפני דרכי שלום

ת  מצדיק שלא יוכל להקנוינו דרכי שלום אהטעם שלשהרי ,  אין סיבה שלא יוכל להקנות חזרה,ם זה הטעםוא, לצאת בו
י כתב רק "רשמעיר ש) א"קלו ע-ד"קלה ע (שורש זכיית קטן, א"שרשי הים ח. ולכן הבינו שהוא זוכה זכיה גמורה, חזרה

אם הנותן לו חוזר ונוטל , שהרי לא שייך דרכי שלום במתנה, "מפני דרכי שלום"ולא כתב , שחכמים תיקנו שקטן יזכה
  .יה במתנהי לקטן זכי היא שתיקנו" אלא כוונת רש;כמו בלולב, אותה ממנו

, זוכה במתנה רק מפני דרכי שלום" צרור וזורקו"קטן בגיל , לפי הירושלמיכותב ש) א"לד ע- ד"לג ע(ט ' זכות משה סי
  .זוכה מהתורה, ובשיעור שכשמקבל אגוז מצניעו ומחזירו לאחר זמן

;  ריא'סי וקסב' ב סי"ך ח"ת מהרש"שו; טו, רמג, מ"חו, ע"שו; )ד"קסא ע(עשה פב , ג"סמ; ז, ד, הלכות זכיה, ם"רמב 164
שורש ברירה סעיף , א"ח, שרשי הים; ה קטנים"ד' על תוס, א" עטפני יהושע גיטין ל;  כב'מ סי"ט חלק ב חו"ת מהרי"שו
פו (לה ' סי) פ"תק, טיקטין(פתח הבית ; ) זוכה אף מדרבנן כי אין לו דעתינואש ()ג"קמד ע(שורש זכיית קטן ו, )ד"צז ע(כ 
  .ג"אגורה באהלך דף כ ע; )אפילו מדרבנן(ו , כט, הלכות מכירה, ם יהודהלח; )ב"ע

 כותב שבפחות מצרור וזורקו זוכה לעניין זה שיש, )שנח' עמ, פד' סי, א"ח, ת ישועת משה"שוהובא ב (ק כח"ע רמג ס"סמ
והקטן , )ה זוכה"י בד"ה רש"ד(ב "גיטין סד ע, כך גם מדייקים פני יהושע. בו גזל משום דרכי שלום כמו במציאה

כותב ,  סעיף י,הלכות מכירה ומתנה, מ"חו, ע הרב"שו. ק ו"רמג ס, מ"ך חו"שמ, פרק סו הערה יא, )רקובסקי(והלכותיו 
משפטי ארץ ג , "הקטין בדיני הקניין", חיים יואל בלוך' ר .מדברי סופרים, שיש מי שאוסר לקחת ממנו את המתנה

ה שהתקנה לא לקחת מציאה מקטן מפני דרכי שלום הוא מחשש לריב בין הנוטל כותב שזה לפי ההבנ, 156 'עמ, )ע"תש(
אבל לפי ההבנה שטעם התקנה במציאה הוא מחשש לריב בין ; והרי חשש זה קיים גם במתנה, לבין הקטן ובני משפחתו

תב שקצות הוא כו. הרי חשש זה אינו קיים במתנה כיון שהחפץ יישאר בבעלות הנותן, הנוטל לבין מוצאים אחרים
האמת היא שקצות . אלא המתנה נשארת בבעלות הנותן, סובר שבמתנה אין גזל מפני דרכי שלום, ק א"ס, שסב, החושן
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אף שקטן שהגיע , אינו קונה, "צרור וזורקו" שהוא רק בגדר לקטןמתנה  נותן שהגיע לעונת הפעוטות קטןאם 

, זוכה הוא רק מכוח שדעת אחרת מקנה" צרור וזורקו"כי מה שקטן בגדר , לעונת הפעוטות יכול לתת מתנה
  .167והקטן הנותן אין בו דעת שייחשב שדעת אחרת מקנה

  
אלא משום דרכי שלום אסור ,  גמוראינו זוכה בה קנין, עקיבא איגר' לדעת ר, יב מרעשכקטן שקיבל מתנת 

,  רק אם הנכס בא לידו"דעת אחרת מקנה"כי קטן קונה ב, ואם זכה בה אחר אין מוציאים ממנו, לקחת ממנו
'  רדעת. 169ולכן היא כמו קנין חליפין, מ ניתנת באמירה ואינה באה לידו"ומתנת שכ, 168ולא בקנין חליפין

זוכה רק קטן שהרי גם במתנת בריא , שתי תקנות דרבנןכי אלו ,  כללהיא שלא קנהעוזיאל אלחייאק 
פוסקים אחרים אבל . 171וחכמים אינם מתקנים תקנה לתקנה, מ תקפה מכוח תקנה"וגם מתנת שכ, 170מדרבנן

מ "אלא תקנה כללית אחת היא שמתנת שכ, ואין זה נחשב שתי תקנות במקום אחד, 172שקנה מן הדיןסבורים 

                                                                                                                                                              
כי אם הקטן לא יזכה יישאר החפץ של ,  שנתן את הדבר הגזול במתנה לקטן אין חשש למריבהשבגזלןהחושן אומר רק 

הוא כותב שלכל הדעות . יבר דוקא על קטן פחות מצרור וזורקווהוא לא ד; ואין ללמוד מדבריו למתנה רגילה; הנגזל
" צרור וזורקו"שבגיל ) 163 ציון הערה ליד(שלפי השיטה , יש להעיר. אסור ליטלו מהקטן מצד איסור אונאת דברים

  .אינו זוכה בכללצריך לומר שבפחות מגיל זה , הקטן זוכה רק מפני דרכי שלום
אף שהיא עדיפה על קטן לענין , גם קטנה אינה קונה, "צרור וזורקו"כותב שלפני גיל , הערה ו,  פרק מג,)בלויא (חנוך לנער
צרור "ובפחות מ, י עצמה"כפי שמצאנו שמתגרשת ע, כי מעלת קטנה היא רק מצד שיש לה יד, )6ראה סעיף (קנין חצר 

  .ו, קמא, ז"אהע, ע"שוכאמור ב, אינה מתגרשת" וזורקו
סובר שלפני , ב"סוכה מו ע, י"כותב שרש, )א"לא ע( ו ' סי,בית ועד, בתי כהונה, שמואל הלוי' יעקב בר' ר: דעות חולקות

ם כשדעת אחרת "תב שלרמבוכ, )157שהובא ליד ציון הערה  (ק ד"ס, רלה, קצות החושן. גיל צרור וזורקו קונה מדרבנן
 יםמדייק, לז' מ עמ"ת בארות שלמה חו"ושו, הערה סה, א"פי, קניינים, ופתחי חושן; מקנה הוא כאילו הנותן זכה עבורו

וכבר הסביר קצות . ע כותב להיפך"שהרי השו, ותמוה .זכה אם דעת אחרת מקנה" צרור וזורקו"מזה שגם פחות משיעור 
  . מדוע אין אומרים שקנה מטעם זיכוי, )165הערה (החושן 

" צרור וזורקו"האומר שקטן שהוא פחות מ, ק ו"רמג ס, מ"חו, ך"כותב שלפי ש,  פרק יב הערה יד, הלואה,פתחי חושן
וזאת אף שבגיל הזה אין , נמצא שגם במתנה זוכה בגיל הזה מדרכי שלום אם הוא בידו, זוכה במציאה מפני דרכי שלום

  .מבמציאה" דרכי שלום"שנחל יצחק אומר שבמתנה יש פחות מקום ל, 184אבל ראה הערה ". יד"לו 
סימן ח , מ"חו, ת בית אפרים"הובא בשו(פו ' ן סי"א המיוחסות לרמב"ת הרשב"ושו,  רסא' סי, חלק ד,א"ת הרשב"שו 165
ת "שווב, אות מז) יב' כרך ב עמ(חלק ה , ט' סי, מקנה וקנין, הובא בחתן סופר (ק ה"ס, רמג, קצות החושן; )א"ף כ עד

ת חוט "שוב, הלל מוולוזין' ר; יא אות ו' קידושין סי, ברכת שמואל; )אות כט, ה' סי, מ"חו, )אבא שאול(שמחה לאיש 
' חי; טז,  רמג,מ" חו,ערוך השולחן; )ד" פמעשר שני ר בירושלמימוא כ,כזורק לאשפהשהנותן לו  (ג'  סי, חלק ב,המשולש

בהסברו (כג ' ז סי"ם אהע"ת הרי"שו; )ב"קפז ע(ענף ג , צו סעיף ב' נחל יצחק סי; מז' סי, א"ח, )מאלין(אריה ליב ' ר
  .)הראשון

  .) השניבהסברו(כג ' ז סי"ם אהע"ת הרי"שוו, )ה גמרא שם צרור"ד(ב "גיטין סד ע, ם"הרי 'חי 166
  .א הערה סה"פי, קניינים,  פתחי חושן167
אם קטן מקנה ש, )157 ציון הערה ליד(פ סברת קצות החושן "כותב ע, )ה ונבוא"ד(קכח ' סי, ח"או, ת כתב סופר"שו

אם , שבלאו הכי) ה הרי די"דב(והוסיף . דרבנןוקנה רק מ, כי הקטן הנותן אינו יכול לַזכות לו, לא קנה מהתורה, לקטן
 .  מהתורהכי אינו בר הקנאה, קנה רק מדרבנן מתקנת הפעוטות, קטן נותן לקטן

 .6ראה על כך בסעיף  168
  ).הערה לז,  פרק טז,ב" ח,תורת הקניניםכמובא ב (לד' סי) ג"תשנ(ת "כתב וחותם מהדו 169
 .161לעיל ליד ציון הערה , לפי דעה אחת 170
  .כותב כך לפי הדעה שקטן זוכה במתנה רק מדרבנן, )ג"רפד ע (אאות , צ'  משכנות הרועים מע171

ן כתב "שהרי הר, כותב שלא מועילה מתנת שכיב מרע לקטן, )ה ועוד אני אומר"ד(קפו ' א סי"ת בעי חיי ח"שו, בדומה
, שיועיל בלי קנין מטעם שכיב מרע, תקנה אחת, ואין עושים שתי תקנות, )6ראה סעיף (שקטן קונה רק מה שמגיע לידו 
 - דבריו קשים (שיזכה אף שגם אילו הגיע השטר לידו לא היה זוכה מן הדין , ועוד תקנה, שייחשב כאילו הגיע השטר לידו

' וסי, י אות קו"הגהב, סו, ג" כנה).ואז קונה, כאילו נמסר הדבר לידו, נאמר שיש רק תקנה שדברי שכיב מרע כמסורים
  . מציין לדבריו אלו, י אות פא"הגהב, רנג
י אחר כיון שמתנה " עבזיכוימביא דעה שלא מועילה מתנת שכיב מרע לקטן , בסופו, צה' מ סי"ב חו"ט ח"ת מהרי"שו

 .שהרי אולי לא ימצא מי שיסכים לזכות עבור הקטן, כזאת אינה מועילה בבריא אפילו בקנין
ב "צה ע(ג ' דברי אמת קונטרס ז סי; לה' סי, מ"חו, )חסון(ת בית שלמה "שו; בסופו, צה' מ סי"ב חו"ט ח"ת מהרי"וש 172

  .ב"דף קעג ע, א"ח, חינא וחסדא; )א"צד ע( ו, הלכות זכיה ח, מזל שעה; )הלברשטט' במהד
 רק בשאלה האם היורש נאמן ודן, מ לקטן"שעוסק במתנת שכ, אלף מו' א סי"א ח"ת הרשב" מביא ראיה משומזל שעה

שפעוט שנתן מתנת ) 38ליד ציון הערה , לעיל(הוא מוכיח עוד מהדין . ש" עיי-  עוד ראיות מביאוהוא . לומר שכבר נתן
, מ" מתנת שכלקבליכול ש שהוא "כ, מ" מתנת שכלתתואם הוא יכול  ,אף שאלו שתי תקנות דרבנן, המתנה תקפה, מ"שכ

  . כי יותר קל לקטן לקנות מלהקנות
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גיל וגם אם הוא פחות מ; 173מתנתו תקפה, ת אחרת שקטן שקיבל מתנהותקנה כללי, תקפה גם במקבל גדול
והכלל הוא שמתנת שכיב , 6כפי שנראה בסעיף , י אחר"הרי אפשר להקנות לו מתנה בזיכוי ע, "צרור וזורקו"

  .174מרע מועילה בדיבור אם יש דרך כלשהי להקנות לו במתנת בריא
  

קנה מטעם נתינה , מוכן שהוא יקח אותוידוע שבעל החפץ ו,  של חברו בלי ידיעתוחפץנוטל ה: בנתינה מכללא
קטן מן מתנה מפורשת נקנית לגם לפי הדעה ש (קונה רק מדרבנןשנוטל חפץ במצב כזה קטן אבל  .175מכללא
, 176הוא עושה את חלות הקנין ומכניס את החפץ לרשות הקטן,  על הנתינהכי רק אם המקנה יודע, )התורה

  .177שזוכה רק מדרבנן, טן הוא כזוכה מההפקרשאז הק, כ אם אינו יודע"משא

   ולדומיהםמתנה לחרש ולשוטה
ואין צורך שהמקבל יתכוון , מקנה לו" דעת אחרת"מפני ש, אף שאין לו דעת, 178 קנה- שקיבל מתנה  חרש

  אותה מהנותןיכול להוציאהוא ו, ממונו הגמורהמתנה היא . 180החרש זוכה מהתורה, משום כך. 179לקנות
  .181ד"בב

                                                                                                                                                              
שלא כבמתנה , חביב אומר שקטן זוכה במתנת שכיב מרע ואין לאביו זכות בה' ם ן"שמהר, 324ראה ליד ציון הערה 

  .רגילה
האם הוא יכול להוציאו בדין ממי , ין דבר שקטן קונה מדרבנןמציין שיש מחלוקת בענ, ג"שם דף קעג ע, אבל חינא וחסדא

  .א להוציא"ומספק א, )ש מקורות לכך"עיי(שתפס ממנו 
אבל האמת היא . מ מדרבנן"קכב כותב שקטן קונה מתנת שכ' ב סי"ט ח"ת מבי"מביא כאילו שו, ק א"ס, רע, מ"ך חו"ש

  .ט אינו מזכיר שהמקבל היה קטן"שהמבי
 . שם, מזל שעה 173
  .דברי אמת שם 174
  .963ראה ליד ציון הערה  175
 .155שהבאנו בהערה , לפי שני ההסברים של קצות החושן 176
ותב שכך הדין גם באופן שתיאר הוא כ). פג- פב' עמ(הגהה יד , הערה קלב, ענף ה, תורת הקניינים לארבעת המינים 177

היו מניחים את הלולבים שלהם במקומם כדי " נקיי הדעת"ש, ו' ד סי"סוכה פ, והגהות אשרי, תשנט' סי, סוכה, מרדכי
לא היו יכולים לקבל אותם חזרה , שאילו היו נותנים את הלולבים לקטנים במעשה(שהילדים יטלו אותם מעצמם 

  . י הגדול" גם בזה לא קנה הקטן מהתורה כי לא היתה הקנאה ע-) ב"כאמור בסוכה מו ע, לבעלותם
דף , כד' סי, ז"אהע, )פיינשטיין(ובהליכות אליהו , כד' שלוחין סי' הובא במחנה אפרים הל (ז, ד, זכיההלכות , ם" רמב178

נא  ( נתיב יט,מישרים; אות ב, הלכה ה, ה"פ, גיטין, ז"פסקי ריא; )ד"קסא ע(עשה פב , ג"סמ; )א"דף עד ע, לד' וסי, ג"נז ע
  .יח,  רמג,מ" חו,ערוך השולחן; )א"רלד ע( כד 'סי, קונטרס בדיני קנינים, אמרי בינה; יז, רמג, מ"חו, ע"שו; )א"ע

שהוא זוכה כשדעת , א"הירושלמי קידושין פכותב שזו גם כוונת , )ב"לח ע(אות קיט , ז' מע, תוספת דרבנן, קהלת יעקב
  .או מדרבנןמדאורייתא , אחרת מקנה לו

 ציון הערה ליד(ולכן לדעה , כותב שחרש נחשב כקטן שהגיע לעונת הפעוטות, נה- אותיות נד, ב"ח, כרך א, מלאכת חרש
שקטן קונה מתנה ) 160ליד ציון הערה (ולדעה , גם חרש יכול לקנות מתנה מדרבנן, שקטן שקיבל מתנה קונה מדרבנן) 161

יש , ומקנים לו את הנייר של הגט, שחרש שמגרש את אשתו) באות נו(אבל הוא כותב . גם חרש קונה מהתורה, מהתורה
  . כי לא יבין שנותנים לו מתנה, לחשוש שמא לא יתכוון לזכות

' עמ (קהלת יעקב תוספת דרבנן אות נטו, ה 'רי בינה דיני פדיון הבן סיאמ, כד' שלוחין סי' מחנה אפרים הל: דעה חולקת
קהלת יעקב שם מקשה . שלדעתו אין חרש זוכה לעצמו, ב"קידושין ח ע, א"מדייקים מחידושי הרשב, )א"תשע' מג במהד
באותה ו, תתקצז הוכיח שקטן זוכה מהתורה ממה שקטנה מתגרשת מהתורה' א סי"א ח"ת הרשב"הרי שו, א"על הרשב

כותב , )ב"דף סד ע(אבל דברי אמת קונטרס ז . דרך היה צריך להוכיח שחרש זוכה מהתורה ממה שחרשת מתגרשת
מיישב את , )ד"קפח ע(ענף ה , סעיף ב, צו' סי, נחל יצחק. לאחריםא שם מתכוון לומר רק שחרש אינו זוכה "שהרשב

, ג, מעשר שני ד, ינו להלכה כי הירושלמי לשיטתווא, א בקידושין כתב כך בשם הירושלמי"שהרשב, א"סתירת הרשב
והלכה כבבלי שבגיל זה זוכה זכייה , וחרש דומה לקטן בגיל זה, שקטן בגיל צרור וזורקו גזלו גזל מפני דרכי שלום בלבד

 . וכך גם חרש, גמורה
 .156ליד ציון הערה  - סברה דומה כתב לגבי קטן . ק ה"ס, רמג, קצות החושן 179
; ם"בדעת הרמב, )א"נד ע(הגהה ב , ג אות קנג"פו, א"דף ע ע, א"ח, )קרלין(יד דוד ; ערוך השלחן שם; ז שם"ריא 180

נחל ; )טז' סי, זכייה ומתנה' הל, )אר'מאג(הובא בבני משה ) (א"תשע' מב במהד' עמ ( אות נט, תוספת דרבנן,קהלת יעקב
קפח (וענף ה , ם"בדעת הרמב, )ב"קפח ע(ענף ד , )לפי הפוסקים האומרים כך בקטן) (ג"קפז ע(ענף ג , יף בצו סע' יצחק סי

 ראה - ראיה דומה יש לגבי קטן .  מהתורהמהדין שחרשת יכולה להתגרש, הם מביאים ראיה לכך. א"בדעת הרשב) ג"ע
  .160בהערה 
כדעתו , שחרש קונה רק מדרבנן, ב"י סוכה מו ע"כותב בדעת רש, )ג"לח ע(סז ' סי, מ"חו, )דרמר(ת בית שלמה "ואבל ש

  ).161הערה (לגבי קטן 
 ).ב"קפז ע(ענף ג , צו סעיף ב' נחל יצחק סי 181
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מפני "חכמים שיזכה  ואף לא תיקנו, 183לקנות" יד"כי אין לו , 182 לא קנה-שקיבל מתנה  שוטה, זאתעומת ל

שאינו בר מצוה כלל והוא כבהמה ולכן אין , 185מדובר בשוטה שעושה מעשה מוזר בדרך שטות. 184"דרכי שלום
. 186"מ"דא"ם הוא יכול לקנות א, גם אם זו פתיות גדולה, אבל אם שטותו מתבטאת בדברים אחרים, לו יד

   .187מעשהו תקף, וניכר שהבין, אם מסבירים לו את העניין, כמו כן
  

, 6כפי שנראה בסעיף , י אחר"שהרי אפשר להקנות לו מתנה בזיכוי ע, התקפאבל מתנת שכיב מרע לשוטה 
  .188והכלל הוא שמתנת שכיב מרע מועילה בדיבור אם יש דרך כלשהי להקנות לו במתנת בריא

  
  .189 לא קנה-שקיבל מתנה  כפיוןחולה מחלת 

                                                 
ח ' מערכת חמץ ומצה סיו, ח אות קטו' כללים מעשדי חמד וב, ג"אגורה באהלך דף כ עהובא ב (ז, זכיה ד' ם הל" רמב182

, ע"סמ;  קיד' סי,ש"ת הרשב"שו; )א"נא ע ( נתיב יט,מישרים; )שאינו זוכה לעצמו ()ד"קסא ע(עשה פב , ג"סמ; )גאות מ
 אות ,פת דרבנן תוס,קהלת יעקב; )א"נו ע( אות ב, מט' סי,  יהודהתשובות; יח,  רמג,מ" חו,ערוך השולחן; ק נא"ס, רלה

  . ק ד"ס, רמג, קצות החושן; )א"תשע' מב במהד' עמ (נט
אינה , ה כתב שאם מישהו נתן מתנה לשוטה" מביא שרמרבנו יונהמציין ש) ל תלמידי"ה וז"ד( א" כ עק כתובות"שטמ

  . זכיה גמורה
צרור "ן קטן שהוא פחות מכמו ההסברים לעניי( מנמק בשתי דרכים )ה ולכאורה וממילא"ד(כג ' ז סי"ם אהע"הרי ת"שו

 קנין צריך להורות על כך שהחפץ נעשה של מעשה )ב(, אין לשוטה יד לקנות )א): (165-166 ות הערניליד ציו, "וזורקו
  . כי אין כאן קנין בכלל" מ"דא "ולא מועיל,  אינה מורה שהדבר נעשה שלומשיכתו, ושוטה שאינו יודע כלום, הקונה

בדף (הוא כותב . מ כי אין לו יד כלל"מסביר שבשוטה לא מועיל דא, )א"רלד ע( כד 'סי, קונטרס בדיני קנינים, אמרי בינה
 ציון הערה לידכאמור " (קוצרור וזור"מ מהתורה בקטן בגיל "שמוכיח שמועיל דא, שלפי פני יהושע גיטין לט) ב"רלד ע

, ל"כצ(לפי זה שוטה שיודע לשמור את החפץ , הרי שאפשר להוכיח מגט לקנין, מהדין שמועיל גט שחרור בעבד קטן, )160
ם וטור "הוא מדייק מרמבאבל . כמו שאפשר לגרש שוָטה כזאת, מ"יכול לזכות במתנה ישירה מטעם דא") את עצמו"ולא 

  . משמע שגם שוטה כזה לא קונה, שסתמו
, אמרי בינה. כ שוטה"משא, יכול לזכות לעצמו במתנה, מסביר שקטן שמעשיו קיימים במטלטלין, ק כט"ס, רמג, ע"סמ

מתקנת , שהרי מה שמעשיו קיימים במטלטלין הוא רק מדרבנן, דוחה הסבר זה) ב"רלד ע( כד 'סי, קונטרס בדיני קנינים
  ). 160שהובאו בהערה (מ מועיל מהתורה לפי רוב הפוסקים "ואילו דא, הפעוטות

כותב שאין לומר שהטעם ששוטה אינו קונה הוא משום שחסר לו בכח , זאות , לד' סי, )ו"תשס, קוגמן(חמדת אהרן 
להקנאת " צורה"ומה שהקונה עושה הוא רק , י הנותן"וכל קניין נעשה רק ע,  קונה כח קניןלשוםאין שהרי , קניין

  .אלא הטעם הוא שאין לשוטה דעת; ואת זה יכול גם שוטה לעשות, )6ראה בשמו בסעיף  (המקנה
, קצות החושן". דעת אחרת מקנה"ק כי " שאפשר לתת מתנות כהונה לחשוכותב, ד' סי, )די סילווה(ת מים חיים "שו

זה רק מיישב ש, אות ה, כח' סי, מעדני שמואל.  מועילה להקנות לשוטהינה א"דעת אחרת"הרי ,  מקשה עליו, דק"ס, רמג
וצריך רק לייחד , כי זה ממון השבט, ש זכות מראכהןאבל במתנות כהונה יש ל,  זכות בומקבלבהקנאת דבר חדש שאין ל

  . לשוטה"דעת אחרת"י "עולזה די בהקנאה , כהן מסוים
  .קנה, שהנותן מתנה לשוטה, "מצאתי כתוב"כותב בשם , א"כתובות כ ע, שיטה מקובצת: תדעה חולק
  .כותב ששוטה קונה מהתורה אם דעת אחרת מקנה, אות ב, הלכה ה, ה"פ, גיטין, ז"פסקי ריא

סים ה אומר שנכ"מביא שהרמ, )א"דף כג ע, ו, שכ, ד"יו,  יוסף דעת- הובא בדברי שאול (יד ' סי, פב, כתובות, ש"רא
ולא , קנאם, י אחר"כ הוא נוקט שאם הקנו לו אותם בקנין או בחזקה ע"אבל אח, שניתנו לשוטה במתנה הם ברשותו

  .6י אחר ראה סעיף "על זיכוי לשוטה ע. ברור האם כוונתו לומר שאינו יכול לעשות את הקנין בעצמו
כותב שהלבוש דיבר רק בשוטה , כג' ז סי"ם אהע"הרי ת" שו.כותב ששוטה זוכה לעצמו במתנה, טז, רמג, מ"חו, לבוש

  והוא מסכים עמו, מ"ובזה מועיל דא, שיודע להבחין בין צרור לאגוז
  . כה לעצמו מדרבנןוג ששוטה ז" מפממדייק, ק ד"ס, אות ב, חלק ב, פתיחה כוללת, בניין יחזקאל על פרי מגדים

קצות  והרי ,)6ראה סעיף (י בן דעת " לשוטה עכיון שאפשר לַזכות, זכה, מ לשוטה"אם דאכותב ש, עה' צמח ארז עמ
 ".זכין"מ קטן קונה מטעם "כתב שבדא) 155הערה (החושן 

צו ' נחל יצחק סיוב, אות מז) יב' כרך ב עמ(חלק ה , ט' סי, מקנה וקנין, הובא בחתן סופר(ק ה "ס, רמג, קצות החושן 183
  .)ב"דף קפז ע, ף גענ, סעיף ב

שהרי מעשה שלו , כי אין מי שיעשה את הקנין,  ששוטה אינו זוכה לעצמומסביר, )ג"כ ע ( סימן ח,מ" חו,בית אפריםת "שו
  . ואין לו יד, אינו נחשב מעשה

 .שהחשש לקטטה קיים רק במציאה, הוא מנמק). ב"קפז ע(ענף ג , צו סעיף ב' נחל יצחק סי 184
 .ב"ם בחגיגה ג עהנזכרי, סימני השוטה 185
  ).א"רלד ע( כד 'סי, קונטרס בדיני קנינים, אמרי בינה 186
 כד דף 'סי, קונטרס בדיני קנינים, ובאמרי בינה, ק יב"קכא ס, הובא בגט פשוט(טז ' סי, ז"אהע, ב"ח, ט"ת מהרי"שו 187

  ).ב"רלד ע
  ).הלברשטט' במהד, ג"צה ע(ג ' דברי אמת קונטרס ז סי 188
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  .190 קנה- שקיבל מתנה  גוסס

   ומי שלא נהרהעובר -מי שעוד לא נולד מתנה ל

  אם אינו בנו של הנותן )1(
ולכן אינו יכול , עובר אינו כשר לזכויות, 1סעיף , 1962-ב"תשכה, סותפלפי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרו

אפשר להקנות זכות : בדרך אחרתמתנה לעובר של הקנטאת מטרה את האך אפשר להשיג . לזכות במתנה
שמותנית בתנאי , וזוהי מתנה; לכשייוולד, )טרם נהרה או שהוא מוקפאואף אם (עתידית לילד שטרם נולד 

אם הילד לא . או שמת, אלא אם הנותן חזר בו בינתיים, הוא זוכה במתנה, עם הולדת הילד. הלידה: מתלה
, חסר אחד משני הצדדים לחוזה, שבעת הצעתו, זהו חוזה: חסרונותבפתרון זה יש . המתנה בטלה, ייוולד

פתרון אחר . 6191ק "ס, 33' ס, פ חוק הכשרות המשפטית"י מינוי אפוטרופוס לעובר ע"ואפשר לפתור בעיה זו ע
י שמישהו יפעל "פתרון אחר הוא ע. 192הילד ברגע שייוולדלטובת  -י כריתת חוזה לטובת צד שלישי "הוא ע

מעניק תוקף לפעולה שאדם עושה , )א(6סעיף , 1965- ה"תשכה, מאחר שחוק השליחות, עוברכשלוחו של ה
בהנחה שיכולה להיות , זאת. אם האחר מאשר את הפעולה בדיעבד, בלי שהורשה לכך, כשלוחו של אדם אחר

 י"דרך אפשרית נוספת היא ע. 193היתה כשרות משפטית בעת ביצוע הפעולה המשפטית" שולח"שליחות בלי של
ניתן גם לתת את המתנה לקרן לטובת . 194שבה חייב נאמן לפעול בנכס או להחזיק בו לטובת נהנה, נאמנות

  .195העתידים להיוולד
  

קל וחומר . 196מפני שאי אפשר לתת מתנה למי שלא בא לעולם, אי אפשר לתת מתנה לעובר, לפי המשפט העברי
אחד לכך הוא שהעובר אינו יכול להיות  הסבר .197שאי אפשר לתת מתנה למי שעוד לא נתעברה אמו ממנו

  .199אלא שלנותן אין גמירת דעת לתת לו, הסבר אחר הוא שהוא יכול להיות בעלים. 198בעלים על רכוש

                                                                                                                                                              
  .דקי' סי, ש"ת הרשב"שו 189
  .)ק י"ס, רמח' סי, נתיבות המשפטוב,  רנז מחודש א,מ"חו, י"הובא בב(שכז ' סי, א חלק ב"ת הרשב"שו 190

  .א להקנות לגוסס"כותב שא, טז' זכיה ומתנה סי' אבל מחנה אפרים הל
  .שתחול כשהמקבל יהיה גוסס, על הנותן מתנה לאחר זמן, 4ראה סעיף 

מקורות שעולה מהם שהמת זוכה במתנה שניתנה , 390' עמ, נאמנות בנכסים, ראה חוק לישראל, למתאשר לנתינת מתנה 
שואל ומשיב ת "שו: למקורות שצוינו שם יש להוסיף. ולעומתם מקורות שעולה מהם שאינו זוכה, )י אחר"בזיכוי ע(לו 

בית מרדכי ; תתקנד- תתקמו' אור אלחנן סי; כז בסופו' א סי"ד ח"ומהדו, )ג"נח ע(קיד ' ב סי"חו, קפו' א סי"א ח"מהדו
  .ב"דף מט ע) סאויצקי(

אם נולד תוך שלוש מאות יום , הוא מחזק מסקנה זו על פי היקש לצוואה שמועילה בעובר. 125-124' עמ,  ראבילו ב191
 מאות יום אחרי יותר משלושזה לא יועיל במתנה למי שנולד יש להעיר ש אך .)ב(3' ס, לפי חוק הירושה, ממות המצווה

  .המתנה
, ערכים והערכות (=תשכא יםירושל, פדרבוש'  ספר היובל לש,")פרק בחקר השואתי(משפט העובר ", קלישנסקיימק "י

 העובר -הנותן מתנה לעובר , מציין שלפי המשפט הרומי, רנג- ברנ' עמ ,)167-154' א תשלו עמ"ת-ירושלים, חלק א
 . זוכה בה ביום לידתו

סבורה שחוזה לטובת , 45' סי, "חוזה לטובת אדם שלישי", שלו' מציין שגהוא , 13ובהערה . 126-125' עמ,  ראבילו ב192
 .נחשב חוזה על תנאי, צד שלישי שהוא עובר

 .220פסקה , חוק השליחות, ברק' פ א"ע, 126' עמ,  ראבילו ב193
 .126' עמ,  ראבילו ב194
 .666, 633' עמ) 1(ד כט"פ, קוגלמס'  אינזל נ9/74א "פ ע"ע, 15הערה , 126' עמ,  ראבילו ב195
דף צג , נח' סי, ת מגן גבורים"ובשו, מחודש ט, רנג, מ"י חו"הובא בב(קיט ' סי, ג"וח, א חלק ב סימן ריג"ת הרשב" שו196
ת ברית עולם "שוהובא ב (א, רי, מ"חו, ע"שו; ץ חלק ג סימן קמז"תשב; )ה כבר ידעת"ד(ב "ב קמא ע"ב, מאירי; )ב"ע
שארית ; )ה מטבילין"ה תוד"ד (א"הפלאה כתובות יא ע; )ה ותו"ד ( לח'ק א סיט חל"ת מהרי"שו; )סא אות ז' סי, )ולר(

; )ב"לג ע(ויצא ' פ, )אלגזי(ושמע יעקב , )ה אות טז' מ סי"ג חו"יביע אומר חת "הובא בשו ()א"סח ע(שלח ' פ, )אלגזי (יעקב
; ד' סי, מ"חו, ם"ת הרד"שו;  יא'סית עבודת הגרשוני "שו; ק יב"מ ס, אבני מילואים; ת שבות יעקב חלק ג סימן קיח"שו

 'ב סי"ויאמר יצחק חת "שו; )ד"יב ע(ד , ירושלמי קדושין א, שדה יהושע; ב"דף קמז ע, שורש זכיית קטן, שרשי הים
  גבריאל יהודה'ר; אות ח, לג' סי, גיטין, אהרן' משנת ר; )ה הנה תמהו"ד(ב "ב קכז ע"גידולי שמואל ב; )ד"קפה ע(קצט 

  . רה- ר'  עמ)ס"תשרי תש(מז ' קול התורה גל, "כיה וירושה בעוברז", אליאוויטש
וכי תמכרו ממכר : "אומר שהמקור לכך שאי אפשר להקנות לעובר הוא מהפסוק, י, כב, הלכות מכירה, קרית ספר

  .משמעו מי שנמצא בעולם" עמיתך"ו, )יד, ויקרא כה" (לעמיתך
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ואפילו בחיזוקי לשון שרגילים לכתוב " חיוב"ועיל אפילו בלשון כותב שזיכוי לעובר זר אינו מ, א, רי, צדק ומשפט

  . בשטרות
, מעמד העובר בקניינים", דניאל כץ' ר' עי, איך הבינו את שיטות האמוראים, לביאור שיטות הפוסקים בזיכוי לעובר

  .71-75' עמ, ט"בלכתך בדרך תשנ, "ירושה ובקידושין
על . 4ראה סעיף , "קֵנה על מנת להקנות"או בדרך של , "י לך ואחריך לפלונינכס"על מתנה למי שעדיין לא נולד בדרך של 

  .5ראה סעיף , התחייבות למי שעוד לא נולד
, ד"יט דף עב ע' מ סי"חו) גאגין(ת ישמח לב "הובא בשו (ועוד יש לבטלה "ד, פו' ץ סי"ת מהריט"שו: במתנה לרבים

שהיות שההקדש , זוכים גם עניים שיוולדו בעתיד, הקדש ענייםכותב שב, )ב"דף נח ע, כו' ב סי"ת שער אשר ח"ובשו
גם מי שנולד , אפשר ללמוד מדבריו שהנותן מתנה לקבוצת אנשים. אין לו הפסק, התחיל לחול לגבי העניים שכבר נולדו

  . אבל ייתכן שהוא מדבר רק בצדקה. כ זוכה אם הוא שייך לאותה קבוצה"אח
חייב , ונשבע, נולד שהמקנה למי שעוד לאכותב , )ג"ט ע (יח' יחיאל באסן סי'  רת"בשו, אברהם מונסון' ר: אם נשבע

  .לקיים את שבועתו
 גם שכותבים, )מה' סי, א"ח, מהדורא א, ת שואל ומשיב"שוהובא ב ()ה נכסי"ד(ב " עב קמא"ב' תוס: במתנת שכיב מרע

מעלה אפשרות , א"ב קמח ע"ב, )קמינצקי(אבל אמת ליעקב .  אינו יכולבריאש כיון ינו יכול לזכות לעוברמ א"שכ
  .כי דעתו קרובה אצל המקבל כאילו הוא בנו, קנה, שכיב מרע הנותן מתנה לעובר, ה, ח, הלכות זכיה, ם"שלרמב

ובו נאמר , "שטר חצי זכר"י "ע, שאב נותן לבתו חלק בירושה השווה לחצי חלקו של כל בן זכר, יש מנהג: בשטר חצי זכר
והיא מוחלת על החיוב אם הבנים יתנו לה רכוש , )אם תמות בחיי האב" (יוצאי חלציה" גדול לה ולשהוא מתחייב סכום

קצות ? איך מועילה הקנאה למי שעוד לא נולד, יש בכך קושי). ז, רפא, מ"חו, א"רמ(בשווי חצי חלק של זכר בירושה 
לא  יה בנותןואכ; זוכים בתור יורשים שלהה יוצאי חלציו, לבת שהיא בעולםכותב שאכן החיוב הוא , ק ו"ס,  רפא,החושן

כאילו התנה שאם , מטעם מתנהל ות שמועיאפשרהוא מעלה (כיון שבנותיה אינן יורשות אז , בניםיקבלו אם יש לה גם 
, שאם לא יתן, אולי כוונתו היא; יתבטל השטר לגמרי,  יתן ואם לא, בירושההבן מחלקולהם יתן , צאיםצאהיו לבת י

בתשובתו , ט"המבי). כין שאין תנאי מפורש על כך, אבל הוא דוחה אפשרות זו;  התחייבותו הגדולה לבתתישאר על כנה
מ "לאשה עשמועיל כי הוא מקנה , ב"מסביר על כיו, )ה ומה שכתב ואם יהיו"ד(  י' סי, דיני כתובות,ת בית יוסף"שוב

מפני שגם בלי , לה ההקנאה לכל יוצאי חלציהמסביר שמועי, אות ו, כ' סי, מ"חו, ת ברית אברהם"שו.  בנההרשנישי
אלא שייתכן שיש אומדנא שהנותן התכוון שתהנה בתו , ייתכן שבניה יזכו בתורת ירושה מאמם" יוצאי חלציה"הזכרת 

ולכן , נחשב שבא לעולם, כותב שבדבר שיש ספק האם הוא יכול לחול עכשו, טו, אישות ז הלכות, והרי כסף משנה, דוקא
,  באות י.זכו, כשמזכיר בפירוש את יוצאי חלציה, וכך כאן; ות אם הוא אומר שיחול כשיבוא לעולם לגמרימועיל בוודא

באות יא הוא מסביר ). 206ראה על כך בהערה (פ השטר "הוא מביא שיש מי שהסביר שמועיל כי זכו מכוח תפיסה ע
נמצא שכל מה שהוא מתחייב , )בכך שֵידע שתקבל חלק בירושת אביה(תו לחבב את בתו על בעלה מטר, שבשטר חצי זכר

לכן מפרשים את דבריו באופן שיועיל , והרי דעתו של אדם קרובה אצל בתו, ליוצאי חלציה של הבת הוא עושה עבור בתו
למי " מ להקנות"קנה ע"ומועיל , לציהמ להקנות ליוצאי ח"מ שאם תמות בחייו ַּתקנה את השטר ע" שהוא מקנה לבתו ע- 

אם יש לו גם , מפני שאין דעתו קרובה אצל בתו, טו הוא דוחה הסבר זה-אבל באותיות יב). 4ראה סעיף (שעוד לא נולד 
' סי, שבת, יחיאל הגהות מרדכי' גם לרו, באות יז הוא מסביר ששטר חצי זכר מועיל כי זה מנהג). 247ראה הערה (בנים 
ובמקום , ל"הרי הקנאה לעובר מועילה בקעמ, ע"האומר שסיטומתא לא מועיל בדשלבל, )רסד' ד סי"י יו"הובא בב(תעב 

  . ולכן מועיל מנהג להחשיבו כקנין גמור, )היינו לעובר שהוא בנו(שדעתו קרובה 
להקנות את ' לכן הוצרך ה, כותב שהיות שהמזכה לעובר לא קנה, א"חיי שרה דף כד ע' פ) נאים(משכנות יעקב : ך"בתנ

  .שעוד לא נולד, ולא הקנה אותה לישראל, י לאברהם עצמו"א
 בכל זאת , שלא בא לעולםמינה לתמתוקף לאין ש כותב שאף, )ח"תשמ' רי במהד' עמ, ג"נד ע(שלח ' פ, )אלפנדרי (אש דת

 .וכאילו כבר נולדו' העתיד גלוי לפני ה כי ,)יא, בראשית לה(ידתם  שנאמרה לפני למנשהו לאפרים 'ההועילה מתנת 
ראה . )ב"נה ע(כו ' ב סי"שער אשר חת "שו; )ן"ה ולעד"ד(ה ' ז כלל ד סי"גינת ורדים אהע; ריג' ב סי"א ח"ת הרשב"שו 197

  .תת מתנה לבנו שעוד לא נולדשאפילו אב אינו יכול ל, 219ליד ציון הערה 
האומר (ב , רי, מ"חו, המובא בטור, ח"בדעת ר, יב 'סי, מ"חו, )פילוסוף(בית דוד ;  סימן קמא,)השלם ( ספר יראים198

ב יכול לתת מתנה לעוברו האומרים שמה שא (224ן וסיעתו שנביא בהערה "ובדעת הרמב, )שעובר אף אינו זוכה בירושה
שכתבו שמועילה הקנאה לעובר זר אם אמר  (204שנביא בהערה , ש וסיעתו"הראובדעת , )הוא רק תקנת חכמים

לא בא  הלכות מוכר דבר ש,מחנה אפרים; ן וסיעתו"בדעת הרמב, מו אות ז' ב סי"ב) ד"תשס(מנחת אשר ; )"לכשתלד"
וראה מקורות נוספים . אק "ס רט , קצות החושן;)ה לכשתלד"ד(א "ב קמב ע"ב, ם"בדעת רשב, בסופו, לעולם סימן א

  .227לכך בהערה 
שהרי , זכות לעצמואבל אינו יכול ל, מסביר שאמנם עובר נחשב שבא לעולם, )רפה' עמ(ב "קידושין סב ע, ם שיק"מהר' חי

אבל מי שלוקח , ואף שהוא זוכה בירושה; ו שאין לו זכות לממון"ואם אין לו זכות על גופו ק, מהתורה מותר להמית עובר
  . ולכן לא סמכה דעתו לזכות כי יכולים ליטול ממנו, ו ממה שההורגו פטור"ק, ממנו אינו חייב משום גזל

כך . ולכן אינו יכול לקנות, א להקנות עובר בהמה לאדם רגיל"לענין שאגם , יש אומרים שעובר נחשב שלא בא לעולם
, )ה לאחר"ד(ב "צג ע, )ה זו"ד(א "יבמות סז ע, )ה המזכה"ד(ב "כתובות ז ע' תוסבדעת , א"תמורה יב ע, אור הישרכותב 

 ,קצות החושןוביניהם (ם אחרים אומרי. שלכן עובר אינו קונה, )ה ואמר"ד(ב "קידושין סב עו, )ה לדבר"ד(ב "גיטין יג ע
, כי הוא כמו חתיכת בשר, ובכל זאת אינו יכול לקנות, ואפשר להקנות עובר בהמה, שהוא נחשב שבא לעולם) אק "סרט 

  ).ב(1 בשאלה זו ראה סעיף .שאפשר להקנותו ואינו יכול לקנות בעצמו, כפי שהסביר יראים שם
מסביר שאין מעמד חוקי לעובר , יד' עמ) ב"תש(סיני כרך יא , "עמדת העובר בדיני העונשין של ישראל", אפטוביצר' א

 'ראבל . ולא ייתכן שייחשב אדם עצמאי אם הוא חלק מאמו, כי עובר ירך אמו הוא) לענין מתנה, בין היתר(לענין ממון 
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הזיכוי ובכל זאת , )שהרי ברור שהעובר אינו יכול לזכות בעצמו(מדובר בנתינה על ידי זיכוי לאחר עבור העובר 

ה זכֵ "וכאילו אמר לחברו , כיון שאיש האמצע אינו זוכה לעצמו, חולמפני שאין לזכות על מי ל, 200חסר תוקף
   .201"בשדה זו בעד אבן פלונית

  
  .203 ואפילו סמוך ללידתו,202 היינו אחרי שליש ההריון-גם אם הוכר העובר המזכה לעובר לא קנה 

                                                                                                                                                              
ב לא הזכירה "שהרי הסוגיה בב, דוחה הסבר זה, כח' עמ ,)ל"תש( סיני כרך סו ,"העובר בהלכה" ,אלינסון אליקים גציל

תמורה כה " (עובר לאו ירך אמו"אף שהוא סובר ש, ב שם שאין זכיה לעובר"יוחנן סובר בב' ועוד שר, "עובר ירך אמו"
ושינוי שחל באם נחשב שחל , אומר רק שתכונות חוקיות של האם מתפשטות לעובר" עובר ירך אמו"והוא מסביר ש). א"ע

  . אבל זה לא קובע את מעמד העובר, גם בעובר
, שם, בית דוד; ב"ב קמב ע"ב, ק"ש המובא בשטמ"ורא, )מד' א סי"הובא בנתיבות חיים ח (ד' יס זרק פ יבמותש "רא 199

' ר; )שאב יכול לתת מתנת בריא לעוברו מפני שיש לו גמירת דעתהאומרים  (232שנביא בהערה , ם וסיעתו"בדעת הרמב
מקורות . א"מ טז ע"ס ב"גליוני הש; תצ' ב סי"ב, קובץ שיעורים; )ב"ט ע (יח' יחיאל באסן סי' ת ר"בשו, רהם מונסוןאב

  .215נוספים לכך נביא בהערה 
יחיאל ' ראבל . גדר אסמכתאא כתב שפגם הרצון שבנתינה לעובר הוא ב"הרשבמביא ש) ג"ט עדף (שם , אברהם מונסון' ר

  .יותר גרוע מאסמכתאמוכיח שהוא , ג"ע- ב"יב ע(יט ' שם סי, באסן עצמו
שאב ) 232ליד ציון הערה (כותב שלפי השיטה , כד' עמ ,)ל"תש( סיני כרך סו ,"העובר בהלכה" ,אלינסון  אליקים גציל'ר

. י שליחות או זכיה"הטעם שעובר זר לא קנה הוא שחסר לו אמצעי הקנין ע, קנה גם במתנת בריא, ברהנותן לבנו העו
  .ואין דבריו ברורים

  . הערה פא"פי,  קנייניםח"פת; )ג"נז ע (ו' סי, מ"חו, א"ח, רץפרי האת "שו; שמע יעקב שם; ע שם"שו 200
מסביר שאף לדעה , )רפה' עמ, ב"קידושין סב ע, ם שיק"מהר' הובא בחי) (ז"ה אלא דלפי"ד(ב "פני יהושע קידושין סב ע

אלא שקטן , )6ראה על כך בסעיף (מטעם שליחות " זכין"כי ,  לולַזכותאי אפשר , שאפשר להקנות לדבר שלא בא לעולם
ה אבל לא תיקנו זכייה לעובר כי אינה שכיח, )6ראה על כך בסעיף (שיבוא לכלל שליחות תיקנו לו חכמים שיועיל זיכוי 

זכין לאדם שלא "הרי , שמועיל זיכוי לקטן מדאורייתא) 6ראה סעיף (וגם לדעה ; )ה אלא דלכאורה"הוא חוזר על כך בד(
וביניהם היו גם קטנים , א ממה שנשיאי השבטים זכו בנחלת ארץ ישראל עבור עם ישראל"נלמד בקידושין מב ע" בפניו

ולכן אין , ב עובר אינו בר נחלה"ז מ" בפירוש המשניות יבמות פם"כיון שלשיטת הרמב, אבל לא עוברים, שהם בני נחלה
 שלא תסוברדעה זו  שמסביר, )א"לז ע(אות קיט , ז' מע, תוספת דרבנן, קהלת יעקב. לו זכייה לא מדאורייתא ולא מדרבנן

 ליד, ירושה' ע, ראה אנציקלופדיה תלמודית,  בשאלה האם עובר יורש.החלנ להם החלוקת הארץ שהגיעזמן היו עוברים ב
  . ואילך691ציון הערה 

, ם"שהרי רמב, ע"כותב שמה שמזכה לעובר לא קנה אינו מטעם דשלבל, ענף ג אות יג, לח' סי, ב"ח, מרחשת, כמו כן
שזיכוי לקטן מועיל מדרבנן כי יבוא , בזיכויאלא הבעיה היא , !)אם הוכר(סובר שעובר נחשב שבא לעולם , טז, ז, אישות

 . לכן אינו נחשב שיבוא לכלל שליחות, לא תיקנו לעובר כי יעבור הרבה הרפתקאות עד שייוולדו, לכלל שליחות
 .יב 'סי, מ"חו, )פילוסוף(בית דוד  201
ן על "ר; ב"א קידושין סב ע"חידושי הריטב; ב"א קידושין סב ע"חידושי הרשב; ב"ן קידושין סב ע"חידושי הרמב 202

פני יהושע קידושין סב ; ) א, כב,מכירה' בן הרמה הלהובא ב(א , רי ,מ"חו, ורט; )ף"בדפי הרי(ב "קידושין כו ע, ף"הרי
ד "ת גור אריה יהודה יו"שו;  קי'ז סי"ם אהע"ת מהרשד"שו; י, כב, ם הלכות מכירה"בדעת רמב, )ז"ה אלא דלפי"ד(ב "ע

 יז דף יז 'ב סי"מ ח"קרי לב חוח; ם"בדעת הרמב) ד"יא ע(יט ' סי, יחיאל באסן' ת ר"שו; ם"בדעת הרמב, )ב"נח ע(נח ' סי
אור ; ם"בדעת הרמב, ף"בחידושיו על הרי, ב"קידושין סב ע, ט"מהרי' חי; ע"ג בדעת השו"ודף יח ע, ם"בדעת הרמב, ג"ע

 ז"בטור אהע שהובא, ה"בדעת הרמ, ק ו"ס, רי' וסי, )דעת עצמו(ק ל "ס, ס' סי, מ"חו, ערך השלחן; א"תמורה יב ע, הישר
מצעדי ; ם"בדעת הרמב, 149' עמ, הלכה שפג, חלק ב, הלכה רבה; )מקדש עובר שהוכר אינה מקודשתשההאומר  (מ' סי

  יוסף'ר; ם"בדעת הרמב, )תשעא' עמ(י , כב, הלכות מכירה, קרית מלך רב; ם"בדעת הרמב, אות ג, מה' סי, קידושין, גבר
  . ם"ת הרמבבדע, גרל' עמ, ) כהןהרן א'לזכר ר( יד אהרן ,"זיכוי לעובר" ,שרבינטר

אות , י, כב, הלכות מכירה, עבד המלךו, ק ו"ס, רי, מ"חו, ערך השלחן, ק יד"ס, מ, חלקת מחוקק, ן שם"ר: דעה חולקת
כותב שאפשר לקדש , טז, ז, הלכות אישות, ם"שהרי רמב, קנה, הנותן מתנה לעובר שהוכר, ם"כותבים שלדעת הרמב, ב

  . עוברה שהוכרה
, בית שמואל) א: (והסבירו זאת בכמה דרכים, רים שאין ללמוד מדין קידושין לדין מתנהפרשנים אחרים אומ, לעומתם

כי , ם פסק שקידושין תופסים בעובר"בכל זאת רמב, )והיינו אפילו הוכר(כותב שאף שהמזכה לעובר לא קנה , ק יב"ס, מ
, )רמו' עמורה בשמעתתא דברים קנין תהובא ב (אק "ס רט ,קצות החושן) ב. (האב בעולם והוא זוכה בכסף הקידושין

מחנה יהודה  (אינו בר זכיהש משום ה מתנה שניתנת לונו קינוא, )אם הוכר(ם עובר נחשב שבא לעולם "כותב שאף שלרמב
אינו קונה , כותב שכוונת קצות החושן היא שאף שהוא יכול לזכות בירושה ובמתנה מאביו, קמה' עמ, ח' סי, )חסמן(

, בני אהובה,  טז, הלכות אישות זב" מהדו)חעלמא(מרכבת המשנה ) ג). (קנה גמירות דעתמתנה מאדם זר כי אין למ
' עמ, ה' סי, )שנפלד(ונחלי מים , ג' ט סי" פב"ספר ההשלמה בעל , תורת ההשלמה, ח, מ, ז"אהע, בית מאיר, טז, אישות ז

באמת הוא סובר שנחשב אבל , לחומראם פסק שהמקדש עובר שהוכר מקודשת הוא רק "כותבים שמה שרמב, מה
ם סובר שהקנאת עובר מועילה "שהרמבמסביר , )ו"תש' ב במהד"פ ע(ויצא  פרשת, דברי חיים) ד. (ע גם אם הוכר"דשלבל

אבל ; כ יהיה שלו כי גדל משלו"ומה שיגדל אח, קונה את הוולד כפי שהוא עכשוכי הוא , )ולכן קידושין מועילים בעובר(
שהרי הוא לא הקנה לוולד אלא , א שהוולד יקנה כשייוולד"וא, כיון שעובר ירך אמו, םהוא כמקנה לא, בהקנאה לעובר
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יכול לחזור א הו, לא חזר בו עד הלידההנותן וגם אם , 204קנהלא , יזכה כשייוולדהמקבל  ש הנותןאם אמרגם 

  .205בו אחרי הלידה

                                                                                                                                                              
מסבירים שקידושין , )ה אם היתה"ד(א "מרומי שדה קדושין סב עו, ת שבות יעקב חלק ג סימן קיח"שו) ה(.  מהאםלחלק

בדומה הסביר ). א, טו, תהלכות מעשה הקרבנו, ם"רמב(ואפשר להקדיש עובר , כי הם דומים להקדש, שונים מהקנאה
בדומה הסביר . כי קדושת הגוף חלה גם על דבר שלא בא לעולם, שרק קידושין חלים בעובר, ק יב"מ ס, אבני מילואים

ולא " (דין" רק םהכי קידושין , עוברשל קדש שמועיל הו שקידושי עובר מועילים כמ,  טז,צפנת פענח הלכות אישות ז
שהרי לפיו היה צריך , דוחה הסבר זה, ח, מ, ז"אהע, אבל בית מאיר.  כמו הקדשוברים בעחלהם  ן ולכ)העברת בעלות

' סי, כהונת עולם) ו( .שהרי קדושת הגוף חלה גם על דבר שלא בא לעולם בכלל, להיות שמקודשת עוד לפני שהוכר העובר
משום שהקונה , ם" מועיל לרמבמסבירים שרק מקדש עובר שהוכר, )ד"לד ע(דרוש יד , וכח מעשיו הגיד לעמו, )א"ד ע(ז 
משה שמואל ' ר) ז. (ולכן לא קנה אפילו הוכר,  אינו בעולם-  העובר -כ כאן שהקונה "משא, נמצא בעולם) המקדש(

כותב שקידושין מועילים בעובר כי הוא נחשב שבא , צב' רמא עמ' מוריה גל, "מ בקידושי עובר"בשיטת הר", שפירא
ם בפירוש "כפי שנימק רמב, "מצוי בפועל"כי הקנאה מתקיימת רק באדם ש, ינו תקףובכל זאת זיכוי לעובר א, לעולם

מסביר שקידושין , עט' עמעב ו' עמקנין תורה בשמעתתא בראשית ) ח. (ע"ולא כתב מטעם דשלבל, ב"ט מ"ב פ"ב, המשנה
טיב קדושין ) ט(. כ בהקנאה"משא, ובזה די שיהיה קצת בעולם, שקידושין עיקרם הסתלקות האשה, שונים מהקנאה

וגם , שהרי המקדש אינו זוכה בשום דבר, בקידושין עיקר עניינו להתפיס את האיסור בהמסביר ש, ק טז"ס, מ, )צינץ(
אלא , כ אין הבדל בין מעוברת לבין שנולדה"וא, 3כשתיוולד אינו זוכה בשום דבר כי תהיה ראויה לנישואין רק בגיל 

זיכוי לעובר אינו מועיל כי עכשו אינו בר קנין ואינו ואילו ; וזה יכול לחול מיד, רהקידושין חלים רק לענין התפסת האיסו
עדיין אינה , שגם בקידושי עובר, )ה ולולא"ד(ז חלק א סימן פא "ת אגרות משה אהע"בדומה מסביר שו. יכול לזכות בחפץ

נתיבות ) י(.  קדושת הגוף על עוברורק לענין האיסור שהקידושין עושים מועיל כמו שחלה, קנויה למקדש בקנין אישות
אדם עושה אותם רק בלב שלם , בגלל חומרתם, בקידושיןם "מסבירים שלרמב, יוסף שרבינטר שם' ור, מד' א סי"חיים ח

מעלה אפשרות , אות ז, ט"הגה, רי, מ"ג חו"כנה. כ במתנה"משא, ד אם הוכר העובר"ולכן יש לו גמ, )א"ן נדרים פז ע"ר(
   .בלי לנמק, קידושין למתנה נה ביןם עושה הבח"שהרמב

  .ב"א בבא בתרא קמב ע"חידושי הריטב 203
ן "חידושי הר; )ד"יט דף יא ע' סי, יחיאל באסן' ת ר"הובא בשו(א "ב קלא ע"ן ב"הרמב' חי; לב' ט סי"ב פ"יד רמה ב 204

; )א" דף לה על' סי) אוואאנק(תועפות ראם ת "הובא בשו (א, רי, מ"חו, א" רמ;א, רי, מ"חו, ע"שו; ב"בבא בתרא קמב ע
, )ה האומר"ד(א "מאירי קידושין סב ע; )ף"בדפי הרי(א "ב סו ע"ב, נימוקי יוסף; ב"א בבא בתרא קמב ע"חידושי הריטב

בדעת , יח, ב זכיה  הלכות,משנה לחם; ")מעכשו ולכשתלד"אף אם אמר (א "ובבא בתרא קמב ע, )ם"גם בדעת הרמב(
, עג אות ע' משכנות הרועים מע; )ב"דף סא ע, ס' סי, ת גור אריה יהודה"הובא בשו (ק ל"ס, רסז, ד"יו, ז"ט; ם"הרמב

' ה תוס"ד(א "כתובות יא ע, והפלאה, ם"בדעת הרמב, )ם"ה והנה הרמב"ד(ב "קידושין סב ע, המקנה' ס; ף"בדעת הרי
 מיימוניות שם הבין אבל כתב שהגהות(ם "בדעת הרמב, )ג"לד ע(דרוש יד , כח מעשיו הגיד לעמו; )ה מטבילין"ד

, הלכה רבה; ם"בדעת הרמב, )ד בדפי הספר"פא ע(י , כב, הלכות מכירה, ם"על רמב, )הכהן(מעשה נסים ; )ם קנה"שלרמב
  .ם"בדעת הרמב, )תשעא' עמ(י , כב, הלכות מכירה, קרית מלך רב; 149' עמ, הלכה שפג, חלק ב

יטול , אם תלד אשתי זכר"שבב רצתה לומר "ב קמא ע"בבשהגמרא מוכיחים ממה , )מ"ה וש"ד(א "ב קלא ע"תוספות ב
  .לא קנה, כשילדה העובר כבר בעולםשאף ש  מכאן-  לדבר שאינו בעולםלא קנה כי זו הקנאה  ,"מנה

פוסקים רבים פסקו . קנה, "לכשתלד"אומר שהמזכה לעובר ואומר שיקנה , א"ב קמב ע"בב, רב נחמן: דעה חולקת
מ "ובערך השלחן חו, ב"א קידושין סב ע"הובא בחידושי הרשב(הדרך השני , שער ה, מקחבספר ה, רב האי גאון: כמותו

, מ"חו, א"ח, רץפרי האת "שווב, א, רי, מ"חו ,רטוב ח המובא"ר; )ד"ט ע, ב"ח(ליד אות ל , זיכוי, עיטור; )ק ל"ס, ס' סי
, ב"נג עדף נו ' ה סי"שואל ומשיב מהדות "שוהובא ב(ה ' סי, ט"ב פ"ב, ש"ורא, ד' ש כלל פב סי"ת הרא"שו; )ד"נה ע (ו' סי
ה "ד(א "ב קמג ע"ם ב"רשב; )רפה' עמ, ב"קידושין סב ע, ם שיק"מהר' חיוב, )ג"לב ע(ז '  סי,בית ועד, בתי כהונהב

ברוך ' בשם ר, אור זרוע בבא בתרא סימן קנז; מישרים נתיב יז; )ה שכן"ד, א"מ ל ע"ב, הובא בגידולי שמואל) (הראויה
המובא , ספר החכמה; )י,  כב,אור שמח הלכות מכירההובא ב ( תרג'סיב "ב במרדכי המובא, רבינו מאיר; וןמארץ י
י וייל "ת מהר"שוהמובא ב, ץ" אברהם כ'ר; )על מי שאומר שהקנין יחול בזמן שהילד כבר ייוולד(תקעח ' ב סי"ב, במרדכי

מהסוג ה קניין עשו, יזכה כשייוולדהעובר אמר שהנותן  שאם והם כותבים -  יב' סי, )כץ (ת שארית יוסף"שוו; סימן סט
כותב שזו , )ב"קי ע(י , כב, הלכות מכירה, בית ישחק. קנה העובר, ולא מת המזכה עד שנולד העובר, המועיל לאחר זמן
  .דעת רוב הפוסקים

עה סוברת כדדעה זו מסבירים ש, )ק יג"ס, לה, הובא באבני מילואים(ק ב "ס, קלב, ז"אהע, ז"טו, ק א"ס, רי, ע"סמ
, רי, מ"חו, ז"אבל ט. "לכשיבוא לעולם"אם אמר ,  דבר שלא בא לעולםותקנאפשר להש, ד,  רט,מ" חו,א"ברמהמובאת 

דבר שלא בא לעולם גם אם אי אפשר להקנות סובר שהוא אף ש, כאן קנהש סובר ש"ואומר שהראסותר את עצמו  ,א
, וכן מוכיח כתונת פסים, א בדעת רב נחמן"ב קמב ע"ק ב"באים בשטמכפי שמוכח מדבריו המו ("לכשיבוא לעולם"אמר 
ומשמע שם , ז שהמוכר עובר פרתו לא קנה' ד סי"ב פ"ש ב"ממה שפסק רא] א בדפי הספר"עד ע- ד"עג ע[ב שם "י ב"על נ

, ק א"ס, רי, נתיבות המשפט. ע" דבשלבלאתקנה יותר מהע חזק"ה לדשלבלאקנהכי , ")לכשתלד"שכך הדין אפילו אמר 
) ה לדבר"ד(ב "גיטין יג ע' כדברי תוס, ע" דבשלבלאתקנה יותר ממועילהע "ה לדשלבלאקנהש סובר ש"מסביר שהרא

, אות ל, ס' מ סי"ערך השלחן חוב, ג"דף י ע, יט' וסי, יח' סי, יחיאל באסן' ת ר"שובהרחבה ב' עי, בשאלה מה מועיל יותר(
כותב שדעה זו אינה תלויה בדעה , )ה ונראה"ד(ב "קידושין סב ע, המקנה' ס גם). ב" יז דף כא ע'ב סי"מ ח"ובחקרי לב חו

  ."לכשיבוא לעולם" דבר שלא בא לעולם אם אמר אתהקנמועילה ש
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כיון שבשעת הקנין , א להקנות לכשיבוא לעולם"ע א"מסביר שרק דשלבל, אות א, לג' ב מילואים סי"תורת הקנינים ח

אבל ; ולכן גם אינו יכול לעשות שהקנין יחול כשייווצר לו כוח הקנאה, )לות בנכסכי אין לו בע(אין לנותן כוח הקנאה 
שאין , אלא שיש חסרון בגמר חלות תפיסת הקנין, שהרי דבר המתנה נמצא בעולם, בהקנאה לעובר יש לו כוח הקנאה

שהרי יש לו עכשו כוח , דשהקנין יתפוס כשהוא ילו, ולכן מועיל אם הוא מזכה לעובר לכשייוולד, חלות קנין אצל העובר
הוא כותב שזו גם טעמו של , )תרא' עמ(באות ב  .ומה שהקנין יתפוס כשייוולד אינו כוח הקנאה שייווצר בעתיד, הקנאה

הוא כי לולא זה , משום שהעובר ישנו קצת בעולם" לכשתלד"ומה שנקט שמועיל , )ה לכשתלד"ד(א "ב קמב ע"ב, ם"רשב
' בעמ(ועוד הסביר . כי לא ייתכן כוח הקנאה למי שעדיין אינו בעולם כלל, ק בלידההיה נחשב שכוח ההקנאה נוצר ר

  . ע"ואין דין שליחות בדשלבל, שהרי זכייה מטעם שליחות, לא היה מועיל זיכוי, שאם לא היה נחשב בעולם כלל, )תרב
שהעובר אינו יכול לזכות בר הוא מסביר שראשונים אלו סבורים שהחסרון בהקנאה לעו, יב 'סי, מ"חו, )פילוסוף(בית דוד 

, שאז הוא יכול לזכות, ולכן אם הנותן דוחה את ההקנאה לרגע הלידה, )198הטעם שליד ציון הערה (ברכוש בעודו עובר 
בא לעולם אלא שכשהוא עובר מסביר שרב נחמן סובר שעובר נחשב ש, לט אות ד' אמרי משה סי, כמו כן. יש לה תוקף

משום שבכל , צ שיהיה הקונה בעולם"כי א, בעיקרון מועילה מתנה לעובר: אבל אפשר לנמק בדרך אחרת. אין לו קנינים
וכך מסביר קובץ " (דעת אחרת מקנה"צ את כוונת הקונה לקנות במקום ש"שלכן א, י המקנה"הקנינים הקנין נעשה ע
, מקשה עליו, אות א, לג' ב מילואים סי"אלא שתורת הקנינים ח; בדעת רב נחמן' תוסתצד בדעת ' שעורים בבא בתרא סי

 נותןל יןשא מפניהעובר  קנה לא מתנהסתם באלא ש, )כ מה ההבדל בין הקנאה לעובר עכשו לבין הקנאה לכשייוולד"א
בדעת רב , אות קצב, ב"ב, )רוזובסקי( שמואל 'וכך הסביר שיעורי ר, ד' יס זרק פ יבמותש "כמו שכתב רא (דעתגמירת 

 מתייחס ,בעולם כשאינו, לאלתר לעובר מקנהכי רק ה, הדעת גמירות חסרון סתלקמ ,"לכשתלד" האמירה ידי עלו, )נחמן
 לעובר מקנהואילו ה ;בעיניו ערטילאית  היאהעובר שמציאות כיון ,להקנות בדעתו גומר ואינו ,קיימת שאינה למציאות

 לאחר היא הקניין חלותאבל  ,בדעתו גומרלכן הוא ו ,בהווה קיימת שאינה פ"אע ,יימתק למציאות מתייחס "לכשתלד"
אלא שזיכוי , שעובר הוא בר קנייןשדעה זו סוברת , )ה והנה סברת"ד(א "ב קמ ע"גידולי שמואל ב וכך מסביר .ולדיושי

אפשר להקנות ,  שבידו להקנותכמו שדבר, מועיל, "לכשתלד"אבל אם אמר , לעובר לא מועיל כי אין לנותן גמירת דעת
  ).וצריך להוסיף שעל זה יש לו גמירות דעת(אותו לאחר זמן 

המשמעות היא שהוא " לכשתלד"מנמק שאם אמר , )ב"כב ע( יז 'ב סי"מ ח"בחקרי לב חו, ר יוסף חזן"אליהו ב' ר
קיים את התחייבותו בכך צריך להוסיף שהוא מ(ואז חל הקנין כי המקבל כבר בעולם ,  להקנות לו כשייוולדמתחייב

כ "א, אבל הוא מתקשה). וקונה בקנין חצר, כפי שנראה בהמשך הערה זו, שהחפץ נמצא בחצרו של המקבל בשעת הלידה
ש "עיי? הרי גם אז אפשר לראותו כאילו התחייב כאמור, )כפי שנראה בהמשך הערה זו(מדוע לפני העיבור אינו קונה 

ואם לא מת , אבל נגמר רק בלידה, שהקנין חל מיד, ב שם"ש ב"מרא) ב"בדף כד ע(והוא מדייק . שאינו ברור, לתירוצו
  ). ש אין זה מטעם התחייבות"ולפי הרא(כשנולד חל הקנין למפרע , הנותן ולא חזר בו

  :יש כמה סייגים לקניין העובר לפי דעה זו
דף כג  יז 'טז וסי 'ב סי"מ ח"י לב חוחקרב, י ווייל סימן סט"ת מהר"שוהובא ב(ב שם "ש ב"רא: אם חזר בו הנותן) א(
 האזל אבןוב, א" עזף יד) אישקאפה(ראש יוסף ת "הובא שו(טור שם , )לט אות ד' אמרי משה סיוב, ב"ודף כד ע, ב"ע

בית דוד ו, )ד"נט ע(א "ב קמב ע"ב, )הורוביץ(מחנה לוי , מישרים שם, )ה אלא דצריך"ד, יח, ב, הלכות זכיה ומתנה
  .כי הקנין חל רק ברגע הלידה, כותבים שהנותן יכול לחזור בו עד שייוולד, קטז'  סי,מ"חו, )פילוסוף(
ובקובץ , לט אות ד' באמרי משה סי, י ווייל סימן סט"ת מהר"שוהובא ב(ד ' ש כלל פב סי"ת הרא"שו: אם מת הנותן) ב(

בית דוד , ק א"ס, סא, תומים, ק א"ס, רי, מ"חו, פרישה, מישרים שם, ב שם"ש ב"רא, )תצו' שעורים בבא בתרא סי
, אם מת הנותן לפני שנולד הילד, ה זוכותבים שגם לשיט ,)א"קפ ע ( ו, ח,זכיה' בן הרמה הלו, קטז' סי, מ"חו, )פילוסוף(

פתח הבית ועל כך מקשה , מ"ש כותב כך גם לגבי שכ"ת הרא"שו. כי לא נגמר הקנין ואין קנין לאחר מיתה, לא קנה
כותב שמתנת שכיב מרע חלה אחרי מותו ) שלא מצאנו(ש כלל פד "ת הרא"הרי שו, )ד"פה ע(ה ל' סי) פ"תק, טיקטין(

, אם הנותן חי בשעת לידת המקבלכותב ש, אות ג, לג' ב מילואים סי"תורת הקנינים ח. ויכולה לחול זמן ניכר אחרי מותו
כי כבר , כי חלות הקנין נעשתה בשעת הזיכוי, הילד קנה, )128ראה ליד ציון הערה (גם אם הוא גוסס שאינו ראוי לתת אז 

  .ורק גמר הקנין נעשה בשעת הלידה, אז יש לנותן כח הקנאה
שמתנתו  מועיל מפני ורק בשכיב מרע, "לכשתלד"לא מועיל , כותב שאם מת הנותן לפני הלידה, ק א"רנ ס, קצות החושן

כותב , ק ד"קצז ס, קצות החושןכותב שאף ש, )ה אמנם לפרש"ד(א "ב קמ ע"גידולי שמואל ב. ותוחלה אחרי מ
בכל זאת אינו קונה אם מת המקנה לפני , הקנין מתחיל בשעת הזיכוי כי העובר בר קנין באופן חלקי, "לכשתלד"שב

 לחזור בו בינתיים כמו שכתבו יכולהנותן , "מעכשו"יוחנן שהקנין מתחיל ' לר, "מעכשו ולאחר שלושים"שהרי ב, הלידה
אינו גרוע מחזרה כיון שבשעת גמר , ואם מת, ולכן הנותן היה יכול לחזור בו לפני הלידה, )ה כגון"ד(א "קדושין סג ע' תוס

מ הסובר שאשר "שלרהאומר , א"א קדושין סג ע"שלפי חידושי הרשב) ה אכן"דב(והוא כותב . הקנין אין דעת מקנה
מ קנה גם אם מת המקנה לפני "לפי רנמצא ש, קונה למפרע ואינו יכול לחזור בו" מעכשו"אמר אם , ע"להקנות דשלבל

, וגם אם מת הנותן, אינו יכול לחזור בוהנותן , "מעכשו"אם אמר הרי , "לכשתלד"לדעה שמועיל  וכן, שהדבר בא לעולם
   .קנה

ב קמב "ב, )הורוביץ(מחנה לוי ו, טור שם, רים שםמיש, )י וייל סימן סט"ת מהר"שוהוא ב(ב שם "ש ב"רא: סוג הקניין) ג(
ומאותה ; ואז כבר חזר הסודר לבעליו, כי הקנין חל ברגע הלידה,  כאן מועילינוקנין סודר אש יםתבוכ, )ד"נט ע(א "ע

אומר שלרב נחמן שהעובר קנה אם , א"ב קמב ע"ק ב"בשטמ, רבנו יונהעליות ד, כמו כן. סיבה גם חזקה אינה מועילה
, דרישה". כלתה קניינו"ואז כבר , שהרי הקנין יחול רק כשתלד, חזקה או סודר, לא מועילה משיכה, "לכשתלד"אמר 

. כי בשעת עשייתו לא חל הקנין, כותב שקנין חזקה אינו מועיל גם אם עשה גדר והגדר עדיין קיימת כשנולד, א, רי, מ"חו
כשנולד כי , לא קנה,  בקנין סודרקנה לעוברם האשכתב ש חכם אחד) בהסכמה(מביא ,  כב'מ סי"ט חלק ב חו"ת מהרי"שו

כי  "משוך פרה זו ולא תקנה אלא לאחר שלושים יום"לא מועיל גדול מתנה ל בלואפיומנמק ש, בעליו סודר לכבר חזר
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כותב שלא מועיל קנין חזקה , קטז' סי, מ"חו, )פילוסוף(בית דוד .  בקנין סודרוכך גם, שים כלתה משיכתוולאחר של

, שהרי העובר אינו יכול לזכות בשטר עכשו, מועילכותב ששטר אינו , סא 'עמ) ארביטמן(גבעת פנחס . מטעם זה) בקרקע(
אין הכוונה , "לא כלתה קניינו", שהרי מה שנאמר שאם השטר קיים בסוף הזמן, ואין לומר שהקנין חל כשהוא נולד

וזה לא ייתכן בשטר , אלא שהוא נמשך, הקנין חל מקודםאלא עיקר , )ש להוכחתו"עיי(כ קנין גמור "שהשטר עושה אח
שהנותן עושה את , מסביר, אות קפט, ב"ב, )רוזובסקי(שמואל ' שיעורי ר, כנגד זה. שאינו יכול לקנות בתחילה, בעובר

גבעת פנחס . וממילא הוא קונה את הקרקע, וכשייולד יקנה את השטר, מעשה זכיית השטר בשביל העובר לכשייוולד
ואת , ובמטלטלין ַיקנה לו אגב קרקע, )6ראה סעיף (י אחר מדין עבד כנעני " אפשרות שבקרקע ַיקנה לו בקנין כסף עמעלה

שם כותב שמועיל קנין חזקה ומשיכה באומר  שמואל 'שיעורי ר. י אחר מדין עבד כנעני"י כסף ע"הקרקע ַיקנה ע
אבל הוא מעלה אפשרות ; "בשביל עובר זה לכשייולדלך חֵזק וקֵנה "אם אמר לאיש האמצע , )לשיטה זו" (לכשתלד"

 בשביל עכשווהרי אינו יכול לעשות אותו שליח שיזכה , כי צריך שהנותן יעשה את איש האמצע שליח, שאינו מועיל
  . בשבילוכ"אחולכן גם אינו יכול לעשותו שליח שיזכה , העובר

בית טור שם ו, מישרים שם, )ד"דף כד ע,  יז'ב סי"מ ח"הובא בחקרי לב חו(ב שם "ש ב"רא: מקום הנכס ברגע הלידה) ד(
" אגם"או ב איש האמצעמשיכה והנכס עדיין ברשות קנין  עשה קנה רק אם שיםתבוכ, קטז' סי, מ"חו, )פילוסוף(דוד 

 כמו .והשטר עדיין ביד איש האמצע, או שהקנה קרקע בשטר, בשעת הלידה) מקום שאינו רשות הקונה ולא רשות הרבים(
  שזה או, או באגם בשעה שנולד העובראיש האמצע ברשות נכסהאם דוקא קנה , שלפי דעה זו כותב, ב ק" רי ס,ע"סמ ,כן

רבנו עליות ד, כמו כן .הקנ לא ,ר" ברהמדייק מזה שאם הנכס, דק "ס,  קצז,קצות החושן. קרקע והשטר קיים ביד הזוכה
, או במשיכה, י אחר בשטר והשטר עדיין קיים"אם מזכה עמועיל רק אומר שלרב נחמן , א"ב קמב ע"ק ב"בשטמ, יונה

ראה בהמשך הערה זו בשם , קנה, לגבי דברי הטור שאם היה באגם. המטלטלין עדיין בחצרו של איש האמצע, וכשנולד
  .קצות החושן

אין זה ', וכו" אם תלד"או , "מה שתלד כלתי יירש חלק בנכסי"כותב שהאומר , ד' ש כלל פב סי"ת הרא"שו: הלשון) ה(
, )בתחתית העמוד, ף"בדפי הרי(א "קידושין כו ע, ף"ן על הרי"ר, לעומתו". לכשתלד כלתי יטול הוולד כך וכך"כאומר 

. מביא את שתי הדעות, ק ל"ס, ס' מ סי"ערך השלחן חו". לכשתלד"דינה כאמירת " אם האשה תלד זכר"כותב שאמירת 
אלא משמעותו למפרע כי זה לא תנאי " לכשתלד"אינו כמו " ד זכראם תל"מעלה אפשרות ש, א"ב קמב ע"ב, בית מאיר

ומעלה אפשרות שכל תנאי ; שאז יתברר שכבר בשעת האמירה התקיים התנאי, של עשייה אלא דבר שיתברר בלידה
 המזכה לעובר של אחר, כותב שגם לשיטה זו, קטז' סי, מ"חו, )פילוסוף(בית דוד ). 4ראה סעיף (חל למפרע " אם"בלשון 

כשאמות יקחו הבנים "שארית יוסף שם כותב שמי שכתב ". לכשתלד"ולא אם אמר , "לכשייוולד"קנה רק אם אמר 
  ".לכשייוולד"קנו כמו אם אמר , וכשמת הנותן היו הבנים בעולם, "שיוולדו כך וכך

קובץ שעורים בבא בתרא וב, )ג"לד ע(דרוש יד , הובא בכח מעשיו הגיד לעמו (ק ב"ס, רי, קצות החושן: לפני העיבור) ו(
ב "ב, ם"רשבפ "ונימק ע,  מעוברתשההאזיכה כשרק אם מועיל " לכשתלד", ש"כותב שלפי רב האי גאון והרא, )תצב' סי

אף שבדבר שלא בא " לכשייוולד" ולכן לרב נחמן מועיל , שעובר נחשב קצת שבא לעולםשהסביר ,)ה כשתלד"ד(שם 
כמו . כי אינו בעולם בכלל, "לכשתלד" משמע שלפני העיבור לא מועיל לומר ,"לכשיבוא לעולם"לעולם לא מועיל לומר 

לא מועיל לפני , "לכשתלד"המקח שם שגם אם אמר ' מדייק מס, )א"נא ע(שער ה , המקח ' על ס)אריה(שערי חיים , כן
בדעת (א " יז דף כב ע'וסי, טז 'ב סי"מ ח"חקרי לב חו, ה, זכיה ח 'הל) חכים(מלאכת שלמה גם . ע"העיבור כי זה דשלבל

, ב"קידושין סב ע, המקנה' ס, )קכד' עמ (לדבר' ה תוס"ד, ב"גיטין יג ע, פלס חיים, )ש"בדעת הרא(ד "ודף כד ע) ם"הרשב
גיטין , תפארת יעקב, )בדעת רב נחמן(ה לדבר "ד' על תוס, ב"גיטין יג ע, תורת גיטין, )בדעת רב נחמן(ם "ה והנה הרמב"ד

' סי) פ"תק, טיקטין(פתח הבית , )בדעת רב נחמן (לט אות ד' אמרי משה סי, )בדעת רב נחמן( לדבר ה"ד' על תוס, ב"יג ע
בית דוד שם . ש מועיל רק בעובר ולא לפני העיבור"כותבים שלרא, )ב"יא ע(יט ' סי, יחיאל באסן' ת ר"ושו, )א"פז ע(לה 

ראה על שימוש כזה בלשון (ט לפני העיבור ומהמשך דבריו מתברר שכוונתו למע, "הוכר העובר"כותב שקנה רק אם 
א הערה "פי, קניינים, ח"פתכמו כן . שהוא אחרי שליש תקופת ההריון, ולא במובן הרגיל, )237בהערה " הכרת העובר"

לכשיבוא "ע גם אם אמר "את דשלבלמועיל אף שאין מועילה הקנ" שהסביר שלכשתלד, ל"הנ, מ"חו, ז"הט מדייק מ,פג
, לפי זהאבל ( מועיל רק אם האשה מעוברת בעת האמירה "לכשתלד" לפי זה -כי עובר נחשב שכבר בא לעולם , "לעולם

גם אם אינה " לכשתלד"יועיל  ," לעולםלכשיבוא"ע אם אמר "דשלבלאפשר להקנות ש, ד, רט, מ"חו, א"דעה ברמפי הל
  ). מעוברת
שארית יוסף שם כותב גם . מועיל אף לפני העיבור" לכשתלד"כותב ש,  תרג'סיב "ב במרדכי המובא, איררבינו מ, לעומתם

ק "ט ס' מ ליקוטים סי"א חו"חזו .כי הקנין חל רק אחרי הלידה,  מעוברתקנה גם אם אז לא היתה" לכשייוולד"שבאומר 
גם לפני  קנה" לכשתלד"שב, ש"וספי הראא בשם ת"ב קמב ע"ק ב"ומשטמ, ה' ט סי"ב פ"הגהות אשרי במדייק מ, יא

  . העיבור
, רק בעובר שהוכר" לכשיוולד"שלרב האי מועיל , ב"א קידושין סב ע"קצות החושן שם מדייק מחידושי הרשב, מצד שני

  ". הוכר"שאז נחשב ש, וכוונתו לעובר אחרי שליש תקופת ההריון; כי נחשב קצת בעולם
שלפי , מקשה, )ד"דף קיד ע, ט' סי, מ"חו, ב"ח, )עזריאל(ת כפי אהרן "הובא בשו(ג "דף סז ע, קנין, מאמר ב, בני יעקב

ואילו , ואין אומרים שההקנאה תחול כשייוולד, אינו מועיל בזיכוי למי שעוד לא נתעברה אמו" לכשתלד"ם שם "רשב
מדפוס ( "ם העקרי"פירוש רשב"והוא ב(ם "כתבו בשם רשב, תקעח' ב סי"ומרדכי ב) מ"ה וש"ד(א "ב קלא ע"ב' תוס

כי ההקנאה חלה , שכתובת בנין דכרין נקנית למי שעוד לא נולד בשעת התחייבות האב בכתובה) א"ב קלא ע"ב, )פיזרו
, דרשה כד, )שאול(קול יעקב ). ד"מסביר שמועיל כי זה תנאי ב, תקלח' סי, ש"ת רשב"אבל שו(כשמת האב ואז הם בעולם 

ג "כג ע, א"כב ע( יז 'ב סי"מ ח"חקרי לב חוב, ר יוסף חזן"אליהו ב' ור, )ד"סט ע(לז ' ב סי"מ ח"וחקרי לב חו, ב"דף עג ע
אם אמר , ם"שלדעת הרשב, )ה איתיביה"ד, ב"ב קמא ע"ב', פ תוס"ע(תירצו , ])א"ב קלא ע"ב, ן"גם בדעת חידושי הרמב[
לגבי בנין דכרין היא " ירתון"וכתיבת , )219ראה בשמם בהערה (מועיל גם אם עדיין אינו עובר , לבנוונתן " לכשתלד"
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ם מועיל גם אם עדיין "מתרץ שלרשב, )ד"כא ע( יז 'ב סי"מ ח"חקרי לב חוב, ר יוסף חזן"אליהו ב' ר". לכשתלד"כאמירת 

ה "ד (י,  כב,ור שמח הלכות מכירהא. אינו בדווקא, ומה שכתב שעובר ישנו קצת בעולם, )גם אם אינו בנו(אינו עובר 
דבר הקנאת ש כמו, לא קנה" עולםללכשיבוא ") לפני העיבור(באומר , ם"מיישב שאף שלרשב, )ומטעם זהה "ד וונראה לי

מועילה מפני שלפני , בכתובת בנין דכריןמכל מקום התחייבות , " לעולםלכשיבוא" אינה מועילה גם אם אמר ל"שלב
 ואז ,)א"כתובות פג ע" (מ שלא אירשנה"ע "י תנאי"י סילוק או ע"ע, לק מירושתהתסה ליכול או ה,ה האש אתשאנוהוא ש

 אלא הוא זוכה, אם לא הסתלק הבעל גם ולכן, )הנדוניה שהכניסה(ת נכסיה  א ממנהםהיו הבנים הזכרים שלה יורשי
 ,שדה זו שאני מוכר לך"חברו כמו שהאומר ל, בנים כשימותאת נכסיה ל קנותלהיכול הוא , בנכסים שלה ובנדונייתה

לק תספ שאילו ה"ואע; ))ב(1ראה בשמו בסעיף (אף שאז כבר לא תהיה ברשותו ,  קנה,"לכשאקחנה ממך תהא קנויה לך
ה "דב(הוא מוסיף . חד כיון שהזכות הוא אחדא הכל - חוו יורשים מכם האב הםועכשיו שזכה בה, היו יורשים מכח האם

לא יירשו בניה , סתלק מירושתההאם גם הרי ש,  הכתובהתוספתבובעיקר הכתובה שהסבר זה לא שייך  )אולם מה
 ,על הנדוניאת שהתחייבותו בכתובת בנין דכרין מועילה יוה, ובכל זאת;  הכתובהתוספתאת ואת עיקר הכתובה הזכרים 

מסביר בדעת , זס' עז עמ' בית אהרן וישראל גל, צבי בוקשפן' ר.  הכתובהותוספתעיקר הכתובה  גם על המועיל היא
, שבעצם הטעם בכתובת בנין דכרין הוא שהתכוון שההקנאה תחול כשהבנים יבואו לעולם, פ אור שמח שם"ע, ם"הרשב

ועל זה התשובה היא , ואז אינו יכול להקנות, שהקנאת כתובת בנין דכרין חלה אחרי מיתתו -אבל יש בזה חסרון אחר 
טעם אחרון גם בלי  מועיל, אבל אם יאמר שיחול בחייו לכשיבואו לעולם ;שמועיל מפני שהיה יכול להסתלק מירושתה

שאם הנותן מקנה את הנכס לראובן , ם בענין כתובת בנין דכרין"לומד מהרשב, )ד"עב ע(לב ' א סי"פני משה חת "שו. זה
אומר שהקנין יחול  כי הוא ,קנה, שהמשמעות היא שמקנים ליורשיו אחרי מות ראובן, ואחרי ראובן מקנה אותו ליורשיו

. אבל לא יועיל ליורשי ראובן שיוולדו אחרי מותו. וזאת גם אם עכשו עוד לא היה עיבור כלל, אחרי שייוולדו היורשים
מקשה על ) ב"פ ע(לב ' א סי"ת אדמת קודש ח"שוגם . ם בזה"שרבים חולקים על רשב) א"עג עבדף (אבל הוא מציין 

  .ם שם"הרשב
ת " שו":לכשתלד"עלה הסבר אפשרי אחר לכך שההקנאה מועילה באומר מ, ק א"ס, ט רינתיבות המשפ: טעם דעה זו

 ,לפי זה ;מועיל, ואומר שיהיה שליח כשיבוא לעולם, ע"העושה שליח בדבר שלבלכותב ש, כג' סי, מ"חו, ב"ח, ט"מהרי
, 6ראה סעיף ( הנותן  ואיש האמצע הוא שליח של,כי זכייה מטעם שליחות" כשייוולד "ירתכות לעובר באמלזַ אפשר 

וכשייוולד יזכה , )לשיטה שזכייה מטעם שליחות, איש האמצע נחשב שליח של הנותן או של המקבל, בשאלה האם בזיכוי
, 6ראה סעיף  ( שזכייה אינה מטעם שליחותאבל הוא כותב שלפי הדעה. אם לא חזר בו הנותן בינתיים,  הילדהשליח עבור
 ,א הערה פג"פי, קניינים, פתחי חושן(כ "גם אינו יכול לזכות עבורו אח, לזכות עבורו עכשו שאינו יכול תיוה, )שנחלקו בזה

ב פרק יד "תורת הקנינים חאבל ). 214-216' עמ, שליחות, ראה חוק לישראל; ט לענין שליחות" שחלקו על מהריצייןמ
ת את הפעולה כשיבוא הדבר ט מתכוון לומר שהשליח יכול לעשו"הרי מהרי, מקשה על נתיבות המשפט, הערה קסא

אבל השליח אינו יכול לעשות את הפעולה , והחידוש הוא שמועיל אף שבשעת המינוי הדבר עדיין לא היה בעולם, לעולם
כותב שאי אפשר , )ב"נז ע(כו ' ב סי"שער אשר חת "שו. וכאן פעולת הזיכוי נעשית לפני הלידה, לפני שיבוא הדבר לעולם

שהרי שליח אינו יכול לעשות מה שהשולח לא היה , כשייוולד, ת המתנה למי שעוד לא נולדשהנותן ימנה שליח לתת א
לגבי מצב שהשליח נותן אחרי ). ש להוכחתו כלל זה"עיי(כ סרה המניעה "יכול לעשות בשעת מינוי השליחות גם אם אח

והשליח כבר לא יכול , יוהרי כשמת הנותן נפלו הנכסים ליורש: הוא מוצא טעם אחר שהשליחות בטלה, מות הנותן
  . כי במותו נכסיו עוברים ליורשים, א למנות אדם שיחלק את נכסיו אחרי מותו"שא, א, רנ, מ"חו, א"כ רמ"כמש, להקנות

משוך ולא תקנה אלא "אומר הוא כהרי , "לכשייוולד"כשאומר לדעה זו איך מועיל , מקשה, ק ד"ס, קצז, קצות החושן
קנה "  ולאחר שלושים יוםמעכשו"ואמנם באומר שיקנה ; לא קנהשאומר , ד, קצז, מ"וח, ע"שוש ,"לאחר שלושים יום

דברי כך מקשה גם  ("מעכשו "עובר יכול להקנות לינו אאבל הרי כאן, בסוף שלושים יום) ר"ולא ברה" (אגם"אם הנכס ב
תרץ שעובר נחשב הוא מ? )ט, ב, הלכות מכירה, ולקושי זה רמז גם משנה למלך, קושטא' במהד, א"אמת קונטרס ב דף י ע

ונחשב שהקנין מתחיל מעכשו ונגמר כשייוולד אם , "לכשייוולד" הלשון ולומר  אתמ צריך לתקן"ומ, קצת שישנו בעולם
או שגם בלי זה מניחים " מעכשו"לא ברור האם כוונתו היא שמדובר שאמר . "אגם"ברשות הזוכה או בהחפץ נמצא 
שהרי הוכיח , דוחה את הסבר קצות החושן, )א בדפי הספר"עד ע(ל נימוקי יוסף שם ע, כתונת פסיםאבל . שהתכוון לכך

; "מעכשו"שהם לא כתבו שאמר , ועוד, ש והטור סוברים שעובר אינו נחשב קצת בעולם"שהרא) והובא לעיל בהערה זו(
ואילו , "לאחר שלושים יוםמעכשו ו"לגבי , יא, קצה, מ"חו, כאמור בטור, מועיל גם קנין סודר" מעכשו"שאם אמר , ועוד

, בסופו, ג, ט, הלכות גירושין, שער המלך). כפי שראינו לעיל בהערה זו(ש והטור שקנין סודר אינו מועיל "כאן כתבו הרא
ובכל זאת לא מועיל ; "אגם"ולכן קנה אם הנכס ב, "מעכשו ולכשתלד"שמדובר שאמר , א, רי, מ"חו, פ פרישה"מתרץ ע

ש והטור "שהרא, מתרץ, )ד"פה ע(לה ' סי) פ"תק, טיקטין(גם פתח הבית . ר אינו יכול לחול עכשוכי קנין סוד, קנין סודר
אינו " מעכשו"שאם אמר ) א"בדף פו ע(אבל הוא כותב . "אגם"קנה אם החפץ נמצא בולכן , "מעכשו"מדברים באומר 

גם בלי , שהמקנה לאחר זמן) ערוךשלא כשולחן (ש סובר "מתרץ שהרא, ק כו"עא ס' ז סי"א אהע"חזו. יכול לחזור בו
  ".מעכשו"אינו כאומר " לכשתלד"ולכן קנה כאן אף ש, בסוף הזמן" אגם"קנה אם החפץ נמצא ב, "מעכשו"

ולפי הדעה שכאן הוולד קנה ; אם השני עוד לא נולד" נכסי לך ואחריך לפלוני"שנחלקו פוסקים האם מועיל , 4ראה סעיף 
שם , אך ייתכן שגם לדעה שכאן לא קנה. ואז כבר נולד, אמר שהקנין יחול לאחר זמןשם קנה כיון ש, "לכשתלד"אם אמר 

  .והשני זוכה מכוחו, קנה כיון שההקנאה כבר התחילה עם הראשון
קח כסף משלי , כשייוולד העובר"שאם אמר לחברו מעלה אפשרות , )ד"פו ע(לה ' סי) פ"תק, טיקטין(פתח הבית : הבחנה

כשייוולד זֵכה "אם נתן לחברו ממון בתורת פקדון ואמר לו וכן ; ע"כי אמירה מועילה גם לדשלבל, קנה, "וזֵכה בו עבורו
אבל הוא מדייק ממה . שהזכייה תתחיל מעכשו, "זֵכה במנה זה עבור בני לכשייוולד"אבל לא מועיל לומר ; קנה, "עבורו

  .הרי שאינו סובר כך, ותו בשעת הלידהי אחר והנכס היה ברש"מועיל רק אם זיכה לעובר ע" לכשתלד"ש ש"שכתב הרא
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אחרי שבא אותו שתפס , מקבל דבר שלא בא לעולםשהכמו , 206הנכס שלו,  אחרי שנולדמקבלאם תפס ה

, בשעת הלידהאיש האמצע הנכס היה ביד ו,  המקבללא חזר בו עד שנולדאם הנותן  ,כן כמו. 207קנה, לעולם
  .קנה, אם תפס, כמו שבדבר שלא בא לעולם, 208 העוברקנה

  
  .209 יכול להקנות למי שעוד לא נולדבוריצ

  בנו של הנותןאם הוא  )2(
בין במטלטלין , 211"לכשייוולד"גם אם לא אמר  ,210קנה, כשאשתו מעוברת,  מתנה של העובר מזכה לואביואם 

הסיבה שאין . 213"דעתו של אדם קרובה אצל בנו" כיון שהוא גומר בדעתו להקנות לושמפני , 212ובין בקרקע
  .215 ומקנה בדעתוגומר, מזכה לבנוהאבל , 214בדעתו להקנותאינו גומר היא ש,  אדם זר לעוברמועילה הקנאת

                                                                                                                                                              
י סובר שאם לא "כותב שהר, ה' ט סי"פ, ב"ב, הגהות אשרי: "לכשתלד"דעה שקונה כשייוולד גם אם הנותן לא אמר 

כותב שזו גם דעת , ק ו"ס, רי, מ"חו, א"ביאור הגר". לכשתלד"גם אם לא אמר , קנה, חזר בו הנותן עד שנולד המקבל
י שקנה גם אם לא "מבאר מנין למד הר, )תשעב' עמ(י , כב, הלכות מכירה, קרית מלך רב). ה לדבר"ד(ב "גיטין יג ע' תוס

, כיון שהוא נמצא קצת בעולם, עובר עדיף על דבר שלא בא לעולם, י"שלדעת הר,  והוא מנמק.ש" עיי- " לכשתלד"אמר 
שאז הוא קונה מזמן , "לכשתלד"אם אמר יש עדיפות , י"שגם לר) תשעג' בעמ(והוא כותב . ולכן הוא קונה כשייוולד

 כותב שאם הקנה ,ק יא"ט ס' מ ליקוטים סי"א חו" חזו".מעכשו אם לא אחזור בי עד שתלד"כי משמעותו היא , האמירה
אבל , סתם הנותן התכוון שיקנה כשייוולדכי מן ה" לכשתלד"המקבל קונה כשייוולד גם אם לא אמר , לפני העיבור

 . ולכן המקבל לא קנה אף כשייוולד, הוא חושב שהעובר יכול לקנות כבר עכשוייתכן ש, לעוברהמקנה 
  . אק"ס, רי, ע" סמ205
  .ט אות ג"הגה, מ רי"ג חו"כנה; )ב"נח דף צג ע' סי, ת מגן גבורים"הובא בשו (ק א"ס, רי, ע" סמ206

י תפיסתו " קנה הנולד ע,מביא מי שכותב שאם נכתב שטר על המתנה, אות י, כ' סי, מ"חו, ת ברית אברהם"שו: בשטר
זו , כותב שהקונה דבר שלא בא לעולם וקיבל שטר על כך, ד, רט, מ"חו, א"כיון שרמ, ע"פ דברי הסמ"ע, את השטר

פוסק שלא , ד, סא, מ"חו, ע"שו) א: (אבל הוא מביא כמה הוכחות שלא קנה. וקנה כשהדבר בא לעולם, נחשבת תפיסה
שבה יש , א נאמר שכתובת בנין דכרין"ב קלא ע"בב) ב. (ד בשעת כתיבת השטרלמי שלא נול" לכל המוציאו"מועיל שטר 

ולא אמרו שהיא חלה מצד שהבנים תופסים את שטר , ד"חלה רק מצד תנאי ב, הקנאה לבנים העתידים להיוולד
מועיל אם החפץ נמצא ביד איש האמצע , "לכשתלד"ש והטור אומרים שאם הקנה בשטר ואמר "הרא) ג. (הכתובה

והרי אין הבדל בין תפיסה ביד איש האמצע ולבין , ולא אמרו שמועיל כי הוא תופס את השטר, )204הערה (ולד כשנ
מפני שייתכן שהקנה לו גוף , ע"ז מנמק שתפיסה מועילה בדשלבל' ם אלשיך סי"ת מהר"שו) ד. (תפיסה ביד הנולד עצמו

ב "מ סו ע"ב' בתוס, ת"ר) ה. (אבל זה לא שייך בהקנאה למי שעוד לא נולד; ה"ולכן זה ספק והמע, שמועיל, לפירותיו
ואולי זה לא שייך בהקנאה למי , "ליקום בהימנותיה"כי הנותן רוצה , ע"מנמק שתפיסה מועילה בדשלבל, )ה התם"ד(

כמו שכתב , ורק אם הנותן ידע שתפס, ו הנותןע רק אם תפס לפני שחזר ב"תפיסה מועילה בדשלבל) ו. (שעוד לא נולד
 . ולא הסביר מדוע אינה שייכת; וכאן לא שייכת מחילה, ק סו"סו ס, מ"חו, ך"ש

  ).ב(1ראה על כך בסעיף  207
  .14הערה , ד שעוועל"רח, פ הסבר המהדיר"ע, )165' עמ, פגמים בחוזה, הובא בחוק לישראל (ז' סי, ן"ת הרמב" שו208

מעלה אפשרות שתפיסת איש האמצע אינה מועילה כמו אילו תפס ) ג"פה ע(לה ' סי) פ"תק, ןטיקטי(אך פתח הבית 
וגם אם מועילה ; קנה, אף שאם הנושה עצמו תפס,  לא קנה- כמו שהתופס לבעל חוב במקום שחב לאחרים , בעצמו

צב כזה לא תיקנו חכמים ואולי במ, )6לדעה אחת שנביא בסעיף (הרי זיכוי לקטן מועיל רק מדרבנן , תפיסה לבעל חוב
  .שיועיל

להקנות ד "תנאי בהוא מביא ראיה ממה שמועיל ). 177'  ו עמכרךר "פדהובא ב ( תקסו'סיקיב ו' סיש "ת הרשב" שו209
  ).א"ב קלא ע"ב(נולד לא עוד למי ש

קידושין כו , ף"ן על הרי"ר; ח והלכות גדולות"אור זרוע בבא בתרא סימן קנז בשם ר; י, כב, הלכות מכירה, ם"רמב 210
ת ברית "שוהובא ב (א, רי, מ"חו, ע"שו; ליד אות רז, מתנת שכיב מרע, עיטור; א"יבמות סז ע, מאירי; )ף"בדפי הרי(א "ע

הובא  ()א"סח ע(שלח ' פ, )אלגזי (שארית יעקב; ) אות בת בצל החכמה חלק ד סימן קעב"שווב, סא אות ז' סי, )ולר(עולם 
; )ד"עו ע(כ ' מ סי"חו) גאגין(ישמח לב ת "שו; ד' סי, מ"חו, ם"ת הרד"שו; )ה אות טז' מ סי"ג חו"יביע אומר חת "בשו

ד בדפי "כח ע(ברכות סד , בכורי אברהם; קיז-קטז 'עמ) פרלוב(קול יהודה ; ב"דף קמז ע, שורש זכיית קטן, שרשי הים
' א סי"ת אדמת קודש ח"שו; גשכ' סי, א"ח, ת משפט וצדקה ביעקב"שו; נז' ת אפרקסתא דעניא חלק א סי"שו; )הספר

  .יג' מ סי"נוכח השלחן חות "שו; כב' סי, )ולר(ת ברית עולם "שו; )א"פא ע, ד"עט ע(לב 
ואף שהנותן מתנה , כותב שהמזכה לבנו העובר קנה רק אם עשה קנין, י, כב, הלכות מכירה, מילי דמרדכי: הצורך בקנין

זה רק אם בנו , )יד, כג, אישות' הל, ם"רמב" (תו קרובה אצל בנודע"קנה בלי קנין בגלל סברת , לבנו בשעת נישואיו
  .ש קליינמן הבין שכאן מועיל בלי מעשה קנין"שר, אבל ראה בהמשך הערה זו. בעולם

יש לבן רק שעבוד ולא , מעלה אפשרות שבזיכוי לבנו העובר, מו אות ז' ב סי"ב) ד"תשס(מנחת אשר : דעה שזה רק חיוב
מועיל רק לעשות , "גמר ומקנה"שהנימוק שנזכר כמה פעמים בתלמוד , פ כלל שהוא מוכיח שם" עוזאת, קנין ממש בחפץ
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מפני שהחסרון בהקנאה לעובר הוא , חל שעבוד כלפיו, הוא מסביר שאף שהזוכה לא בעולם. חיוב ולא לעשות הקנאה

  .קנין תורה זה רק שעבוד' שגם לפי ס, 215ראה גם הערה . ובבנו יש סמיכות דעת, ע"כמו בדשלבל, שאין סמיכות דעת
מוכיח מהדין שהמזכה לבנו , 98' משפטי ארץ ג עמ, " גמירות הדעת ומעשה הקניין-יסודות הקניין ", קליינמן' רון ש' ר

שלא כמילי (בלי מעשה קנין תקף מכאן שגמירות דעת יכולה ליצור קנין גם , שהוא עובר קנה כי דעתו קרובה אצל בנו
פ "אבל הוא דוחה את ההוכחה ע. כי גמירות דעת היא עיקר הקנין, )שכתב שכאן מדובר שעשה מעשה קנין, דמרדכי

  .בלי העברת בעלות,  לתת לעוברהתחייבותשכתב שזה רק , שם, מנחת אשר
, קלג' סי, דפוס קרימונה, ם מרוטנבורג"הרת מ"מוכיח משו, ק ב"ס, רי, מ"חו, ערך השלחן: אם נתן דבר שאינו ברשותו

 - אף שיש בזה שני חסרונות , מפני שדעתו קרובה אליו, קנה, כגון הלוואה, שהנותן לעובר שהוא בנו דבר שאינו ברשותו
כותב שאף שאפשר להקנות , )ה הקונה"ד(ב "גיטין יג ע, חתם סופר' אבל חי. דבר שלא בא לעולם לאדם שלא בא לעולם

בשאלה האם מועילה , )ב(1וראה סעיף . ע"אינו יכול להקנות לו דשלבל, )ראה הוא מתכוון להקנאה לבנו העוברכנ(לעובר 
  ).שנולד(ע לבנו "הקנאת דשלבל

, כותב שאם האב נתן את המתנה לבנו העובר באופן שיש בו אסמכתא, ב"ב קמב ע"ב, )הורוביץ(מחנה לוי : באסמכתא
ואף שקנין סודר , המתנה בטלה, אבל אם הוא בריא, מ אין בעיה של אסמכתא"שככי במתנת , הבן קנה, מ"אם הוא שכ

ואפשר רק שאדם אחר יזכה , וזה לא שייך בעובר, כי קנין סודר מועיל רק בכליו של קונה, כאן לא יועיל, מבטל אסמכתא
  .והרי אין דעתו של האחר קרובה אצל העובר, סודר לעובר
גם בשם (פוסק , )ף"בדפי הרי, א"ב סו ע"הובא בשלטי הגיבורים ב(הלכה א אות י ט "ב פ"ז ב"פסקי ריא: דעה חולקת

מסביר שהוא סובר , )א"קי ע(י , כב, הלכות מכירה, בית ישחק. לא קנה, שאף בזיכוי לעובר שהוא בנו, )ד" הרי- ה "מז
כך ) ב, רי, מ"חו, טור'  עי- אף שהדבר שנוי במחלוקת הפוסקים , א"כך הוא לומד מיבמות סז ע(שכמו שעובר אינו יורש 
  . אינו יכול לזכות במתנה

וכוונתו אף בשכיב , לא קנה, כותב שרב האי סובר שגם הנותן לעובר שהוא בנו, )ד"ט ע, ב"ח(ליד אות לא , זיכוי, עיטור
שמגיד משנה מבין שלרב , 224וראה הערה . שקנה רק בשכיב מרע, כ כניגוד לרב האי"שהרי הוא עצמו כותב אח, מרע
  .בשכיב מרע קונה, האי

דף י , קנין, מאמר שני, המובא בעיטור, מעלה אפשרות שרב פלטוי, )ה וראיתי להרב"ד(י , כב, הלכות מכירה, שער המלך
  .ז"סובר כריא, וע אף לבנ"האומר שאדם אינו יכול לתת דשלבל, )ו, רז, מ"חו, י"הובא בב(י "רמ' א במהד"ע

, א"יא דף לח ע' ב סי"משאת משה חת "שו. ז"ל כריא"כותב שאפשר לומר קי, )ד"סח ע(סט ' ב סי"ת דבר משה ח"שו
כא ' ת צרור הכסף סי"הובא בשו) (א"רכח ע(צא ' א סי"פני משה חת "אבל שו. ז"ל כריא"מעלה אפשרות שאפשר לומר קי

 . ז"ל כריא"א לומר קי"כותב שא) ד"כב דף עח ע' וסי, ד"דף עז ע
  .קטז' סי, מ"חו, )פילוסוף(בית דוד ; א, רי, מ"חו, ע"שו; ג, רי ,מ"חו, טור; לב' ט סי"ב פ"יד רמה ב 211

סוברים שבבנו קנה רק אם אמר ) ד"כינויו לראב" (גדולי המפרשים"מביא ש, א"אבל מאירי בבא בתרא קמב ע
ט סובר שבבנו קנה רק אם אמר "שהמבימעלה אפשרות , אות יז, י, כב, הלכות מכירה, עבד המלך, כמו כן". לכשתלד"
 ".לכשתלד"

  ). ענף ב אות ה, לח' סי, ב"ח, מרחשתוב, אות יב, כ' סי, מ"חו, ת ברית אברהם"הובא בשו(ק א "ס, רי, מ"חו, ך"ש 212
.  על הירושלמיך אומר שהבבלי חולק" אבל הש.מטלטלין אבל לא קרקעותקנה רק בבנו שמר ו א,ב, יבמות דירושלמי 

א "ב סו ע"בנימוקי יוסף כותב ש, בסופו,  סימן סגמ"חות נודע ביהודה מהדורא תניינא "שוב, אפרים וועלי' ר, לעומתו
  .פוסק כמותו, שהביא את הירושלמי, )ף"בדפי הרי(

; כז' ט סי"ב פ"ב, יד רמה ;)א"נח דף נח ע' ד סי"ת גור אריה יהודה יו"שוהובא ב ()קרובה ה"ד( ב" עקמבב "ב ם"רשב 213
מ טו "שמואל ב' שיעורי רהובא ב) (ברמז (ש"הרא תוספי בשם ב" עקמבב "ב מקובצת שיטה; ד' ז סי"יבמות פ, ש"רא

, חלק ב, הלכה רבה;  שלט'ט חלק א סי"ת מבי"שו; ק ג"ס, רי, ע"סמ; א"ב קמב ע"ב, מאירי; )אות רלא ואות רלבב "ע
דרכי ; )שקונה מהתורה) (א"לב ע(ז ' וסי, )ד"ע- ג"כו ע(ה '  סי,בית ועד,  כהונהבתי ב,יצחק הכהן' ר; 149' עמ, הלכה שפג

; )ה וראיתי"ד( ז סימן ר"ם אהע"ת מהרשד"שוב ,ר יוסף עוזיאל"שמואל במהר' ר; )ד"לה ע(דרוש יג , )ארוואץ(איש 
א ' מע, אלחאיק, ועיםמשכנות הרהובא ב(שמב ' מ סי"חו, ם"ת מהרשד"שו; לח' תולדות עמ' פ) עליאש(מנחת מרדכי 

גליוני ; ש' א עמ"ח) איגר(העיקרים ' ס; )ד"רלג ע (שזאות  מ 'מע) אלחאיק(משכנות הרועים ; )ה האמנם"ד, אות צז
  . חלק א סימן אב"ת שואל ומשיב מהדו"שו; א"מ טז ע"ס ב"הש
 .199 ציון הערה לידכפי שראינו  214
ה "ד ,א"ב קמ ע"גידולי שמואל בהובא ב) (מעיקר הדין עובר יכול לקנותש(ד ' ז סי"יבמות פ, ש"המובא ברא, ד" ראב215

קנין הובא ב) (רבין' לג במהד' עמ(ד אות סה ' מדות חכמים מע, קהלת יעקב; ק ב"ס, רי, נתיבות המשפט; )והנה סברת
יד ; תצ' קובץ שעורים בבא בתרא סי; )ב"יב ע(יט ' סי, יחיאל באסן' ת ר"שו; )וקס'  בראשית עמ,תורה בשמעתתא

אהלי יהודה ; אות ג, קא' סי, כתובות, שערי חיים; קמ' סי, חלק יד, ת להורות נתן"שו; טו, ז, הלכות אישות, המלך
,  אות ד,נד' סי, יבמות, מצעדי גבר; קנ' קמה ועמ' עמ, ח' סי, )חסמן(מחנה יהודה ; ג"דף סד ע, זכיה לקטן' ע, )הכהן(

 יד אהרן ,"זיכוי לעובר" ,שרבינטר  יוסף'ר; כב' עמ, תולדות' פ, א"ח, משא יד; )ם"בדעת הרמב(אות ב , יג' סי, ונדרים
  .גרל' עמ, ) כהןהרן א'לזכר ר(

מפני שאין לנותן גמירת דעת כי אולי יהיה נפל לפני הלידה , שדוקא עובר זר לא קנה, מסביר, א"תמורה יב ע, אור הישר
שכלו וחפץ לבו , אבל בבנו; וישאר בר קיימא כדי שההקנאה תחול ויש לו רק תקווה קלושה שייוולד, אחרי הלידהאו 

  . ולכן הוא גומר בדעתו ומקנה, כי יש לו תקווה שיהיה בן קיימא, נמשך להקנאה
מסביר את , רנז' מע ,תשכא יםירושל, פדרבוש'  ספר היובל לש,")פרק בחקר השואתי(משפט העובר ", מיקלישנסקיק "י

העובר כאילו כבר נמצא , ואילו בעיני האב; העובר אינו בר זכויות ולכן אין דעתו גמורה לַזכות לו, שבעיני נותן זר, ההבדל
  . והוא מתכוון להקנות לו לגמרי, בעולם
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  :וחלקם שנויים במחלוקת, יש סייגים אחדים להלכה זו

   
ני שרק מפ, 216 אשתוהפילהכ אם "משא, היה בן קיימאיולד ויודוקא אם יתקפה   שהוא בנולעוברמתנה ) א(

יר וצא לאויֵ הוולד ת שדעואומדים את דעת הנותן שנתן רק על  ,217דעתו קרובה אליו, אם הוולד בן קיימא
  .218העולם ויהנה מהמתנה

                                                                                                                                                              
, כ' סי, מ"חו, ת ברית אברהם"שוב, מ סימן קא"ת חתם סופר חו"שוהובא ב(ק א "ס, רי, מ"חו, ך"ש :נימוקים אחרים
ודף , )ג"לו ע(ג ' סי, ת"שו, שער נפתליב, ]ד בדפי הספר"דף נט ע[א "ב דף קמב ע"ב, )הורוביץ(במחנה לוי , אות יא ואות טז

ובחוק , )ל"ה ועוי"ד( ת אפרקסתא דעניא חלק א סימן נז"שוב, )רפה' עמ(ב "קידושין סב ע, ם שיק"מהר' בחי, ב"קמב ע
 שהתכוון לתת אנן סהדי ,דעתו של אדם קרובה אצל בנושהיות ש) מאנש' בשם חתנו ר( נימק ,)668' עמ, שליחות, לישראל

ולכן רואים , 4כפי שנראה בסעיף ,  מועיל גם בעובר שאינו בנו"מ להקנות"עמעכשו  הקנֵ " והרי ב,לבנו באופן המועיל
מקשה על , בק " ס,רי, יבות המשפטאבל נת. "'מ להקנות" מעכשיו עהקנֵ 'דרך אני מודה שהקניתי לבני ב"כאילו אמר 

 צריך להקנות לוולד איש האמצעו, כה לעובר כשייוולד זוכה לעצמו על תנאי שיזַ איש האמצעשלפי טעמו יוצא ש, ך"הש
כלשהו ואם יתעורר ספק , המתנה בטלה וחוזרת לנותן, ואם לא ירצה לקיים את התנאי ולהקנות לוולד, בקניין חדש

ומצד  (4 ראה סעיף -כבכל מתנה על תנאי שספק האם התקיים התנאי , זיכה לואיש האמצע  שיצטרך הוולד להביא ראיה
ואילו מהפוסקים , )יכול גם אם מת המזכה או חזר בו לפני שנולד הבןהוא ,  רוצה להקנות לוולדאם איש האמצע, שני

  .ורק בתנאי שהנותן עדיין בחיים ולא חזר בו, מאליו כשייוולדקונה משמע שהעובר 
כי , )ב"מ יב ע"כמשמעות ביטוי זה בעניין אחר בב, כלומר זו תקנה מיוחדת" (עשו שאינו זוכה כזוכה"ך ש"עוד נימק הש

". עשו שאינו זוכה כזוכה"בטענה שזאת לא סיבה מספקת לומר ש, נתיבות המשפט דוחה נימוק זה. דעתו קרובה אצל בנו
 ש"ד המובא ברא"שהרי מראב, שלפיו הבן קנה רק מדרבנן,  נימוק זהדוחה, )ב"נח ע(נח ' ד סי"ת גור אריה יהודה יו"שו

יצוין שגם (יורש לענין אכילת עבדים בתרומה  שהרי הוא לומד מכאן שעובר, מוכח שזכה מדאורייתא, ד' ז סי"יבמות פ
והוא כותב . )זכה רק מדרבנן, כותב שגם לדעה שמועילה מתנת בריא לבנו העובר, )קצט' עמ(נא ' סי, )כץ(כתר כהונה 

  ".דעתו של אדם קרובה אצל חתנו"כי רק , מאניש חתנו' ך הסכים לטעם שנתן ר"בלשון מליצית שהש
,  גוף בפני עצמו נחשבהעובראצלו גורמת לכך שעתו של אדם קרובה מסביר שהעובדה שד,  טז,צפנת פענח הלכות אישות ז

אבל , רגיל הוא שאינו נחשב גוף עצמאי ולכן אינו בר זכייההחסרון בעובר , כלומר. ולכן הוא יכול לקנות, "שם"ויש לו 
  . השאלה האם הוא נחשב גוף עצמאי תלויה בתחושת הנותן כלפיו

, כ"א להקנות לעובר הוא גזיה"שכתב שמה שא) 196הערה (כותב שלפי קרית ספר , )קיד' עמ(א , כב, מכירה, משנת יעקב
שהרי הנימוק שסמכה דעתו אינו יכול לשנות , ך"ל שמה שאב יכול להקנות לבנו העובר הוא כאחד ההסברים של הש"צ

 שהאב שתקנו חכמים, שלט' ט חלק א סי"ת מבי"אבל יש להעיר שקרית ספר עצמו הסביר בספרו שו. כ"לבדו את גזיה
  .כ"ן שכתב כך כי מהתורה לא ייתכן שיועיל נגד גזיהוייתכ, יכול להקנות לבנו העובר משום שזה דבר מצוי ושכיח

ל קבעו "וחז, ע" דשלבללשעבדהסובר שאפשר , ד, רט, מ"חו, א"פ רמ"עמסביר , וקס'  בראשית עמ,קנין תורה בשמעתתא
בשאלה האם אפשר להתחייב למי , 5ראה סעיף . חל שעבוד כיון שדעתו קרובה, גם אם השתמש בלשון הקנאה, שבבנו

  .נולדשעוד לא 
. והרי אין שליחות לעובר, שזיכוי הוא מטעם שליחות) 6ראה סעיף (לפי הדעה , בעיה אחרת היא איך מועיל זיכוי לעובר

ראה  (שתיקנו לו זכיה כמו שתיקנו לקטןמסביר , )ד בדפוס לבוב" עזדף ל(אות קיט , ז' מע,  תוספת דרבנן,קהלת יעקב
שבכל זאת לא מועיל זיכוי לעובר שאינו , צריך להוסיף. ובר יבוא לכלל שליחותגם עו, יבוא לכלל שליחותכי הוא , )6סעיף 

 .ד"ולאב יש גמ, ד"כי חסרה גמ, בנו
אור שמח הלכות זכיה ; )ב"דף קפ ע,  ו, ח,זכיה' בן הרמה הלהובא ב(ק ג "ס, רי, ע"סמ; לב' ט סי"ב פ"יד רמה ב 216

  .ח, ג, ומתנה
 דועומ, )239 ראה הערה - לפי דעה אחת  (קנה מידהעובר הרי , ע" על הסמההערה פו מקשא "פי, קניינים, פתחי חושן

מ " עהקנֵ "כאומר שקנה משום שהוא , )215הערה  (ך" כותב שלפי הטעם של השהוא. כ"יפסיד מפני שהפילה אח
  ).נה רק כשייוולדוקהוא , לפי טעם זהכי (זה לא קשה , "ותלהקנ

ת "שמדייק משו, י" בכ שער המלךו בעלבמביא מדברי ר, )א"טו ע(ה , כב, מכירה' הל, ג"שרשי הים ח: דעה חולקת
  .ותמה עליו, שהמזכה לבנו העובר קנה גם אם בסופו של דבר לא נולד, קלג' סי, דפוס קרימונה, ם"מהר

ב "יבמות סז ע' מדייק מתוס, רנז' עמ, פדרבוש'  ספר היובל לש,")פרק בחקר השואתי(משפט העובר ", קימיקלישנסק "י
  .דיברו לפי הדעה בגמרא שהמזכה לעובר זר קנה' אבל יש להעיר שתוס. כ"שהעובר זכה גם אם הופל אח, )ה אין"ד(

   .)ג בדפי הספר"עד ע(על נימוקי יוסף שבסמוך , כתונת פסים; ע שם"סמ 217
איך אפשר לומר שהנותן גומר בדעתו להקנות לעובר , אם אין לו גמירת דעת להקנות לעובר שיהיה נפל: הסבר זה קשה

די לו שיש , צריך לומר שכדי שדעתו תהיה שלמה? הרי בשעת הקנין אי אפשר לחזות אם יהיה נפל, שבסופו של דבר נולד
אבל אם יימצא , מתייחס בשעת הקנין ומקנה לו בכל לבוואל אפשרות זאת הוא , אפשרות שהעובר ימצא בר קיימא

  .כיון שהנותן לא התכוון לעובר כזה, לא קנה, העובר נפל
ויש להעיר . )ג"א דף צה ע"חנא וחסדא חהובא גם ב) (ף"בדפי הרי(א "ב סו ע"ב, ע מביא דין זה בשם נימוקי יוסף"הסמ

מכוח תקנת , שאב יכול להקנות לבנו העובר רק במתנת שכיב מרע) 224הערה (שהנימוקי יוסף כתב כך לפי שיטתו 
שהרי אין תועלת לשכיב מרע שיקנה , ואפשר להסביר שאין מקום לתקנה זו בעובר נפל; חכמים כדי שלא תיטרף דעתו

מפני , טה שמועילה גם מתנת בריא לבנו העוברע הביא את דבריו לפי השי"אבל הסמ. אם ימות זמן קצר לאחר מכן, בנו
  .ולכן הוצרך לנמק שאם יימצא נפל אין לו גמירת דעת, שיש לאב גמירת דעת
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 ואב קרובה אצלהדעתו של מפני שאין ש, 219אין לה תוקף, התעברה אשתולפני שעתידי הבנו הנותן מתנה ל) ב(
  .221 חלקי באופןבעולםהוא נמצא ורק אחרי העיבור מועילה המתנה כי , 220להקנות לואין לו גמירת דעת ו

                                                                                                                                                              
אפשר לומר , "קֵנה על מנת להקנות", שיש אומדנא שהאב מתכוון לקנין המועיל, )215הערה (ך "גם לפי הסבר הש

  . מדנא אינה קיימת לגבי עובר שהוא נפלשהאו
אף אם לבסוף ימות , הוא מוגדר בעלים לענין ירושה,  מוכח שכל עוד לא מת העובר,)ה בן"ד(א "ב קמב ע"ב, תוספותמ

כותב שהתוספות אינם חולקים בהכרח על , )ג בדפי הספר"עד ע(על נימוקי יוסף שם , כתונת פסיםאבל . לפני הלידה
ואילו הנימוקי יוסף דיבר לפי השיטה שאין , יון שהם דיברו לפי השיטה שיש לעובר זכייה אפילו אינו בנוכ, הנימוקי יוסף

  . ולזה גם תוספות יכולים להסכים, ועל כן אמר שהתקנה לא קיימת בעובר נפל, לעובר זכייה אלא אם כן הוא בנו
  ).ה ולעיקר"ד(י , כב, הלכות מכירה, שער המלך; יד רמה שם 218

  . רק כשנולד" בן"והוא נקרא , דעתו של אדם קרובה רק אצל בנוש, ה נימק עודיד רמ
הובא (ח "גם בשם ר, )ה נכסי"ד(ב "ב קמב ע"ב, ם"רשב; ו' ט סי"ב פ"ב, הגהות אשרי; יא, ם הלכות מכירה כב"רמב 219
לבנים ) ("ד"ט ע, ב"ח (ליד אות לא, זיכוי, עיטור; ) קי'ז סי"ם אהע"ת מהרשד"שובו, אור זרוע בבא בתרא סימן קנטב

 ב"ן בבא בתרא עט ע"חידושי הרמב ;) א, כב,מכירה' בן הרמה הלהובא ב(ד , רי ,מ"חוטור ; מישרים נתיב יז; ")שייוולדו
נחלה ת "שו; א, רי, מ"חו, ע"שו; תקלח' ש סי"ת הרשב"שו; ב"ב קמב ע"ב, מאירי; )אק "ס, רט, קצות החושןהובא ב(

 ,ת בית יוסף"שובנדפס גם  (ט חלק א סימן שט"מביהת "שו; קיד' סי) קרוכמל(ת צמח צדק "שו; )ב"טו ע(יב ' ליהושע סי
מז ' סי) יונה(ת שי למורא "שו; )א"ס ע(נט ' ד סי"ת גור אריה יהודה יו"שו ;)ה ומה שכתב בתנאי"ד,  י' סי,דיני כתובות

שערי חיים ; קטז' סי, מ"חו, )פילוסוף(בית דוד ; )רבין' לא במהד' עמ(ד אות סה ' מדות חכמים מע, קהלת יעקב; )ד"נב ע(
ת "שו;  מה'סי, ת עבודת הגרשוני"שו; )א"קפו ע(קצט  'ב סי"ויאמר יצחק חת "שו; )א"נב ע(שער ה , המקח ' על ס)אריה(
ם "ת מהרשד"שוב ,ר יוסף עוזיאל"שמואל במהר' ר; עב אות ע' משכנות הרועים מע; )ב"יא ע(יט ' סי, יחיאל באסן' ר

יוסף דב ' ר; )ד"יז ע(ט  'ב סי"ת פרח מטה אהרן ח"שו; תצב' קובץ שעורים בבא בתרא סי; )ה וראיתי"ד( ז סימן ר"אהע
ק "י; )ג"לד ע(דרוש יד , כח מעשיו הגיד לעמו; יח' עמ, התורה והמדינה ב, "הצעת תקנה לירושת הבת בין הבנים", כהן

  .רנז' עמ, פדרבוש' ספר היובל לש ,")פרק בחקר השואתי(משפט העובר ", מיקלישנסקי
אף ,  קנה, העוברהמקנה לבנומביא את הדין ש, ) הריל"ה ולכאורה י"ד( ם חלק ה סימן לח"ת מהרש"שוש, צריך עיון

  . שבנידונו ההקנאה היתה לפני העיבור
ר "אליהו ב' ר, )ד"ט עס(לז ' ב סי"מ ח"בחקרי לב חו, יוסף חזן' ר, )ב"עג ע(דרשה כד , )שאול(קול יעקב : הבחנות שונות

ם "כותבים שהרשב, אות ט, י, כב, הלכות מכירה, ועבד המלך, )ב"כג ע, א"כב ע( יז 'ב סי"מ ח"בחקרי לב חו, יוסף חזן
) ב"כב ע(אליהו שם ' ר". לכשתלד"קונה גם בלי , ואחרי העיבור, "לכשתלד"אם אמר , העיבורלפני סובר שבבנו קנה גם 

ואז חל הקנין כי המקבל כבר ,  להקנות לעובר כשיבוא לעולםמתחייבהיא שהנותן " דלכשתל"שהמשמעות של , מנמק
שהרי לא מצאנו שום פוסק שאומר כך , חולק על כך, )א"קטו ע(ט ' סי, מ"חו, ב"ח, )עזריאל(ת כפי אהרן "שואבל . בעולם

וראה על . ם"ציין שזו דעת הרשבולא , "לכשתלד"כותב שבבנו העובר מועיל גם בלי , רי' ועוד שטור סי, ם"בדעת הרשב
  .204כך בהערה 

כותב שתנאי שעושים , )ד"יח דף ט ע' יחיאל באסן סי' ת ר"הובא בשו ( קפ'א סי"ת הריטב"שו: במתנות בשעת נישואין
וכן ,  תקף בגלל כוח התקנה- תקנת הקהל פ"אם הוא נעשה ע, בעל ואשה בשעת הנישואין להקנות רכוש לזרעם העתידי

 נותנת את זכותה בכתובתה לזרע שייולד האשהעוד הוא מסביר שאם . הוא תקף בגלל המנהג, אם יש מנהג לכתוב כך
מגיע ממילא ו ,לו מוחלת זכותהי מסתלקת מזכות כתובתה כאכי היא, יש לכך תוקף, )אם יתקיים תנאי מסוים(בעתיד 
יחיאל ' ת ר"הובא בשו ( קי'ז סי"ם אהע"ת מהרשד" שו.ה למי שלא בא לעולםאקנהואין כאן ,  לבעל וליורשיוהממון

 מסלק בעלהכי , רכוש מסויםולד שייו בנה קבלבזמן נשואין שישמועיל הסכם , מסביר בדומה, )א"דף י ע, באסן שם
וזאת לא , ימה האשה להינשא לוועל מנת כן הסכ, ולד לאשתו משניהםיו זכותו לזרע שי עלמוותרו ,חווכאת ) מכללא(

היינו בניהם של , יורשיה האחרים, וכשהיא מתה, ממילא הנכסים שייכים לאשה, כלומר כיון שהוא מסתלק(הקנאה 
). רק הבנים מקבלים, נמצא שאם יש הבנים ובנות, שאם זה מכוח ירושה ולא הקנאה, יש להעירו; יורשים אותה, הזוג

ה תדע "ד(לט ' מ סי"חו) אדאדי(ויקרא אברהם ת "שו. ם"מסכים עם מהרשד, )א"א עפ(לב ' א סי"ת אדמת קודש ח"שו
שהרי הסתלקות הבעל מזכותו  (א נכסי עצמוי שה, כתובהלבד אבל לא בתוספתבבנדונייא מדבר ם "מהרשדכותב ש, )שכן

; )א לתוספת כתובהול, שהוא אמור לרשת, שייכת רק לנדוניה שלה, ]שבגללה עוברים הנכסים לבנים[לרשת את האשה 
כותב שלא מועילה מתנה בשעת נישואין , רלב 'ז סי"אהעב, עצמום "מהרשדמדוע  )ז אתי"ה ועפ"דב(והוא מיישב בכך 

כתובה תוספת שעיקר הכתובה ו )ה ובזה מיושב"דב( אבל הוא עצמו כותב .נכסי עצמו ששם כוונתו ל- למי שעוד לא נולד 
יחיאל באסן ' ת ר"בשו, אברהם מונסון' רו, פג' סי) פרחיא(תורת חסד ת "שו .ל הכל עיכול להתנותו ,הנדוניהר אח םגררינ

שאפשר להקנות בשעת אירוסין למי שעוד לא כותב , )אות יח, כ' סי, מ"חו, ת ברית אברהם"הובא בשו) (א"ט ע(יח ' סי
' אבל ר. )יג, כג, הלכות אישות, ם"רמב(כמו שמטעם זה מועילה הקנאה אז בלי מעשה קנין , בא לעולם בגלל חיבת חיתון

ת "שו, כמו כן. בשעת נישואין, כותב שלא מועילה הקנאה למי שעוד לא נולד) ד"ע-ג"יב ע(יט ' סי, שם, יחיאל באסן עצמו
  . ד"אלא אם כן הוא תנאי ב, כותב שגם מתנה שבכתובה אינה מועילה למי שלא נולד, גפ' סי, )בלגוריי(ף "הרי
כותב שהבטחת , )א"טו ע, ד"יד ע(לך לך ' פ) אלגזי(שמע יעקב ו, )ד"כד ע(דרוש ב , תזריע 'פ) גזיאל(שארית יעקב : ך"בתנ

על הגדה של , חיי נפש, בדומה. 'ואנחנו בנים לה,  קנה- הארץ לעם ישראל הועילה לפני לידתנו כי המזכה לעובר שהוא בנו 
 .'ואנחנו בנים לה כי מועילה מתנה אב לבנו העובר, נוהועילה אף שעוד לא נולד י לישראל"כותב שמתנת א, רנג' עמ, פסח

 .שניהם לא התחשבו בעובדה שזה היה לפני העיבור
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שהרי הוא נחשב , אין דעת האב קרובה אצל העובר, כערוהמן התורה אם אמו של העובר אסורה לאביו ) ג(
  .223ולכן אין תוקף למתנה שיתן לו, 222"מעוות לא יכול לתקון"
  
י אדם "כמו שהמזכה מתנה לאחר ע, יוכל להתנגד להקנאה ברגע שהוא מגיע לכלל דעתהוא  ,כשייוולד הבן) ד(

  .6סעיף כפי שנראה ב, י שיביע התנגדות מיד כשהוא שומע" האחר יכול לבטל את המתנה ע,שלישי
  
ולא , שכיב מרעמתנת דוקא באמור , אב לבנו העובר  שמועילה מתנת,דין זה, לדעת רבים מן הראשונים) ה(
 לא יצא כי בשעת הקנין, חפץ לידו אחרי שנולדהבמתנת בריא לא קנה גם אם הגיע , לדעתם .224בריאמתנת ב

חסרון  ולא משום ,226שאינו בר זכיה, החסרון שלווהרי הטעם שאין עובר קונה הוא משום , 225לאויר העולם
ולכן לא מועיל גם אם אמר בפירוש , 227זהתקן חסרון  לה יכולהה שדעתו קרובה אצל בנו אינהעובדו, מקנהב

                                                                                                                                                              
כי אין דעתו (קובץ שיעורים שם ; )ד"קיד ע(ט ' סי, מ"חו, ב"ח, )עזריאל(ת כפי אהרן "שו; ם שם"רשב; ם שם"רמב 220

  ).קרובה אצלו
 .גור אריה יהודה שם; )אק "ס, רט, קצות החושןהובא ב(ן שם "חידושי הרמב 221
  .א"גיגה ט עח 222
  .הוא מעלה ספק האם הדין כך גם באשה שאסורה לו מדרבנן. ה, זכיה ח 'הל) חכים(מלאכת שלמה  223
ט , ב"ח(ליד אות לב , זיכוי, עיטור;  י,מכירה כב' הל, במגיד משנהכמוסבר , דרך ב, שער ה, המקח' בס,  רב האי גאון224
חידושי ; )בסופו, יג' סי) חסון(ת משפטים ישרים "הובא בשו(א "ן יבמות סז ע"הרמבחידושי ; )י"רמ' ד במהד"ע

; "יש מן הגאונים"בשם , ב"ן בבא בתרא קמב ע"חידושי הר; )ה"ף והרא"גם בשם הרי(ב "א בבא בתרא קמב ע"הריטב
בדעת , מב, רנג, מ" חו,ח"ב; בשם הגאונים, )ף"בדפי הרי(א "ב סו ע"וב, )ף"דפי הרי(ב "יבמות כב ע, נימוקי יוסף

ת "שו; ף"בדעת הרי, ב"ה, ד"ירושלמי יבמות פ, פני משה; ם"ג בדעת הרמב"דף יט ע) טרוימאן(חסד לאברהם ; ם"הרמב
ז "פסקי ריאבדעת , )ד"עז ע(כא ' ת צרור הכסף סי"שו; ף"בדעת הרי, )א"רז ע(כה ' מ סי"א חו"ח) אבולפיה(פני יצחק 

  .ם"הרמבובדעת , ט הלכה א אות י"ב פ"ב
 ' על ס)אריה(שערי חיים ו, שהנותן לעובר שהוא בנו קנה) שם מדובר על הקנאה לעובר(המקח כלל אינו מזכיר בשער ה ' ס

והוא אינו עוסק שם , מ יכול להקנות לבנו העובר"מסביר זאת בכך שרב האי סובר שרק שכ, )א"נא ע(שער ה , המקח
  .מ"בשכ

כותבים שכך דעת , גרל' עמ, ) כהןהרן א'לזכר ר( יד אהרן ,"זיכוי לעובר" ,שרבינטר  יוסף'רו, שםירושלמי על ה, פני משה
  .ש" עיי- מבאר את הירושלמי בדרך אחרת , ענף ב אות ה, לח' סי, ב"ח, מרחשתאבל . לעזר בירושלמי שם' ר

ואינו (בשכיב מרע שהמזכה לעובר בנו קנה רק , ף סובר כדעה זו"ן כתב שהרי"מביא שהרמב, ד' ש יבמות פרק ז סי"רא
ף סובר שבכלל לא מועילה מתנת שכיב "הרי הרי, מקשה עליו, אות ב, ענף א, לח' סי, ב"ח, מרחשת). ן לפנינו"מצוי ברמב

  ). ש הוכחתו לכך"עיי(כי הוא צריך ליטול בתורת ירושה ) אפילו בן גדול(מרע לבנו 
דף י , קנין, מאמר שני, המובא בעיטור, רות שרב פלטוימעלה אפש, )ה וראיתי להרב"ד(י , כב, הלכות מכירה, שער המלך

  .סובר כדעה זו, ע אף לבנו"האומר שאדם אינו יכול לתת דשלבל, )ו, רז, מ"חו, י"הובא בב(י "רמ' א במהד"ע
ם לא כתב "והוא מסביר שהסיבה שהרמב, ם"כותב שזו דעת הרמב, )ג"רלו ע(ה ' סי, א"ס יד דוד ח"שבסו, שאילת דוד

את דין , ה, ח, זכיה' היא כי סמך על כך שהביא בהל, שרק שכיב מרע יכול להקנות לבנו העובר, י, כב, רהמכי' בהל
  . לגבי שכיב מרע, "אם ילדה אשתי זכר יטול מנה"ב "ב קמ ע"המשנה בב

שנקט שהטעם שבנו קנה הוא משום שהוא מקנה לבנו ) 213הערה (ם "כותב שגם רשב, יב 'סי, מ"חו, )פילוסוף(בית דוד 
כ לא משנה שהוא מקנה בכל "וא, שהרי בכל הסוגיה משמע שהטעם הוא שאין זכיה לעובר, לא כתב כך בדווקא, בכל לבו

ומה שכתב שהוא מקנה לבנו בכל לבו הוא , שזו תקנה כדי שלא תיטרף דעתו, ן"ם מתכוון לסברת הרמב"אלא הרשב; לבו
  . שבבנו יש יותר טירוף דעת כי הוא רוצה לתת לבנו בכל לבו-הסביר מדוע תיקנו כך רק בבנו ולא בעובר זר ל

לכל הדעות קנה , י אחר"כותב שאם זיכה בקנין ע, ק ו"ס, רי, ע"מביא כאילו סמ, קה' סי, ת חינוך בית יהודה"שו: בזיכוי
ן סובר "אבל כתב שהרמב, ף"ושם כתב כך בדעת הרי, ק ג"ס, רי, מ"חו, ע מסתמך על דבריו בדרישה"אבל סמ. גם בבריא

ן "כותב שמהרמב, )א"רכו ע(קנ '  סיא" חמ"חקרי לב חוחכם אחד המובא ב, כמו כן. שגם בזיכוי לא קנה במתנת בריא
  .עולה שבריא אינו יכול להקנות לעובר אפילו בזיכוי

  .המקח שם' ס 225
 .198 ציון הערה לידלפי ההסבר ש 226
זיכוי " ,שרבינטר  יוסף'ר; מו אות ז' ב סי"ב) ד"תשס(מנחת אשר ; יב 'סי, מ"חו, )פילוסוף(בית דוד ; א שם"ריטב 227

 סיני כרך סו ,"העובר בהלכה" ,אלינסון  אליקים גציל'ר; )לפי דעה זו(ג רל' עמ, ) כהןהרן א'לזכר ר( יד אהרן ,"לעובר
  .)לפי דעה זו(כד ' עמ ,)ל"תש(

שדעה זו סוברת , מסבירים את המחלוקת, מז' עמ, ה' סי, )שנפלד(ונחלי מים , אות ה, ב"ב קמב ע"ב, עיניים למשפט
ולכן גם הנותן , )198 ציון הערה לידכנימוק (א להקנות למי שלא בא לעולם הוא כי אין לקנין על מה לחול "שהטעם שא

א " סוברת שהטעם שא232 ציון הערה לידואילו הדעה ; בגלל תקנת חכמים, ולכן רק בשכיב מרע קנה, לבנו לא קנה
יש לנותן גמירת , ובמתנה לבנו, )199 ציון הערה לידכנימוק (להקנות למי שלא בא לעולם הוא שלא סמכה דעת המקנה 

שגם הדעה ההיא מתחשבת , 238אבל ראה הערה . כי הקנין יחול כשיבוא לעולם, ולא משנה שאין הקונה בעולם, דעת
  .וולדולכן קנה רק כשיי, בכך שהעובר אינו יכול לזכות בעצמו
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 של הנותן אם ֵידע טרף דעתוי תכדי שלא, זו תקנה מיוחדת שתיקנו בשכיב מרעאלא . 228שהוא מקנה בכל לבו
  חכמיםחששוהיא הסיבה ש, שדעתו של אדם קרובה אצל בנו, והנימוק הניתן בתלמוד, 229שרצונו אינו מקוים

 ,םלעומת. 231 ויצא רוב ראשו הריוןחדשיעברו עליו תשעה  גם בשכיב מרע קנה רק אם .230לטירוף דעתו
, מפני שיש לנותן גמירת דעת להקנות לו, 232 תקפה- ר פוסקים רבים סבורים שגם מתנת בריא רגילה לבנו העוב

   .233כפי שהסברנו

                                                                                                                                                              
אבל הוא מעדיף את עצמו על , דעתו של אב קרובה לבנו שאמנם, מנמק דעה זו, )ה חדא"ד(קנה ' ד סי"ת כתב סופר יו"שו
  .ולכן מן הסתם אינו מוכן שבנו ייהנה על חשבונו, בנו
  .ן"בית דוד שם בדעת הרמב 228
  . י שם ושם"נ; ן שם"הר' חי; א שם"ריטב; ן שם"רמב 229
 הרי חכמים חיזקו את -דוחה את ההסבר שבשכיב מרע תיקנו כדי שלא תיטרף דעתו עליו ,  ד'ש יבמות פרק ז סי"רא

אבל דבר שבריא אינו יכול להקנות , נקנה בשכיב מרע בדיבור, כוחו של שכיב מרע רק בכך שכל דבר הנקנה בבריא בקנין
יר שאילת דוד שם שהיות שדעתו קרובה מסב, כנגד זה). ב"ב קמז ע"ב(גם שכיב מרע אינו יכול להקנות , אף במעשה קנין

' משכנות הרועים מע). 4ראה סעיף " (מ להקנות"קֵנה ע"וזה מועיל בבריא ב, מפרשים שהתכוון שיתנו כשייוולד, אצל בנו
בית . מ בכל מצב"לכן מועיל בשכ, "מ להקנות"קֵנה ע"שהיות שבריא יכול להקנות לעובר ב, מיישב דעה זו ,עב אות ע

שאז קנה , "לכשתלד"מיישב שהיות שבריא יכול להקנות לבנו העובר אם אמר ) ב"קי ע(י , כב, מכירההלכות , ישחק
רכו (קנ '  סיא" חמ"חקרי לב חו". לכשתלד"מ קנה גם אם לא אמר "לכן בשכ, )204הערה (ש "כמו שכתב הרא, כשתלד

פ "או ע; אינו כלל מוחלט" מ"כל שליתיה בבריא ליתיה בשכ"הכלל שפוסקים אלו סוברים ש, מביא מי שמיישב, )א"ע
) ג"בדף רכו ע( חקרי לב עצמו .מ גם בלי זיכוי"ולכן מועיל בשכ, י זיכוי"שגם לדעה זו מועיל בבריא ע) 224הערה (ע "הסמ

לא נתקנה , כדי שלא תיטרף דעתו, מ מועילה בדיבור בלבד"רים שהתקנה היסודית שמתנת שכשפוסקים אלו סוב, מיישב
חששו לטירוף הדעת אף , אבל במזכה לבנו העובר; משום שבזה לא חששו לטירוף הדעת, במקום אינו מועיל בבריא

, ואכן בעובר שאינו בנו; להלכן תיקנו תקנה נוספת מעבר לתקנה הרגי, שאינו מועיל בבריא כיון שדעתו קרובה אצל בנו
 'הל) חכים(כמובא במלאכת שלמה (רי ' גם זקן שמואל סי. לטירוף הדעת) המצומצם(מ על אף החשש "לא מועיל בשכ

אבל לגבי , נאמר רק לגבי אחר' וכו" מילתא דליתיה בבריא"הכלל , ן"מיישב שלדעת רמב, )ולא מצאנוהו שם, ה, זכיה ח
וגיטין , )ה והנה מה"ד(א "יבמות סז ע, )אשכנזי(נודע בשערים . תו כיון שדעתו קרובה אליויש יותר חשש לטירוף דע, בנו

והרי עובר , מ גם אם בריא אינו יכול לתת אותו"מועיל במתנת שכ, ן סובר שדבר שמועיל בירושה"מיישב שהרמב, ב"יג ע
בר זר כי אין חשש שתיטרף דעתו כיון שאין מ רק בבנו ולא בעו"אלא שתיקנו שיועיל בשכ; שיורש כשייוולד, ישנו בירושה

  .דעתו קרובה אצלו
וקטן אינו , י אחר"שבבריא צריך קנין סודר או זיכוי ע, מנמק שיטה זו, ב"ב קמא ע"ב, )הורוביץ(מחנה לוי : נימוק אחר

ודר כי קנין קטן אינו קונה בקנין ס: ב כתב הסבר זה בשינוי קל"ובדף קמב ע (6קונה בקנין סודר כפי שנראה בסעיף 
שהרי אין דעתו של , וגם אי אפשר שאדם אחר יַזכה סודר לעובר, וזה לא שייך בעובר, סודר מועיל רק בכליו של קונה

שהרי אין דעת האחר קרובה , י אחר לא שייך לומר שדעתו קרובה אצל בנו"ואם מזכה ע, )האחר קרובה אצל העובר
מ לבנו העובר מועילה כי "ורק מתנת שכ, )מה שקובע הוא רצון הנותןו, בפשטות זה לא משנה כי הוא רק אמצעי(אצלו 

, יט, רמג, מ"חו, ע"ן המובאת בשו"פ דעת הר"עהוסיף לנמק )  בדפי הספרא"ס ע (א"ב דף קמב ע"ושם ב. אינו צריך קנין
, י אשתו"י עומועיל רק זיכו, והרי האחר אין דעתו קרובה אצל הבן, י אחר"שהתחייבות לקטן מועילה רק בזיכוי ע

סובר , 245שנביא בהערה , ט"שהרי המבי, י אשתו"ב כתב שלא יועיל אף זיכוי ע"ובדף קמב ע(שדעתה קרובה אצל הבן 
ועיל ואף שדבר שאינו מועיל בבריא אינו מ ,מועיל בדיבור בלבד, צ קנין"מ שא"ובשכ; )שאין דעת האם קרובה לבנה

שגם לשיטה זו בריא יכול ) ב"ע- א"ס עבדף (הסבר אחר הוא כותב ב. י אשתו"הרי זה מועיל בבריא במזכה ע, מ"בשכ
, שבה אין לומר שמועיל מטעם דעתו קרובה, מ הוא בנותן לבת שיש לה אחים"וההבדל בין בריא ושכ, להקנות לעובר בנו

  .בבריא אם יש לו רק בת, ובים וכמסוריםמ מועיל כי דבריו ככת"ורק בשכ, ולכן בבריא לא קנה
 שטעם, יש לנמק. כלוםהעובר  קנה לא אמו במעי בעודוש, משמע". לכשנולד זוכה"ן שם כתב "הרמב: מועד הזכייה

זאת . מותו לאחר דבריויקיימו את ש בכך די, דעתואת  ליישבכדי  והלא ,מרע שכיב של דעתו תיטרף שלא הוא התקנה
, בעוד שאין צורך בתקנה מרחיקת לכת כל כך, זכייה בר שאינו למרות בעלים שהוא חכמים ושיקבע לומרקשה  :ועוד

שהרי אם זה תלוי ,  ונראה שאינו צריך לעשות מעשה קנין חדש כשייוולד.ולדיולכשי הממון את שכן די לקבוע שיקבל
, כב, הלכות מכירה, בית ישחקו, םב ש"י ב"נ, לעומתו. עדיין אפשר שתיטרף דעתו מהחשש שמא לא יקנה לו, בקנין נוסף

י סובר שרק "הרי נ, י"מקשה על נ) ג"פה ע(לה ' סי) פ"תק, טיקטין(פתח הבית  .זכה למפרע, כותבים שכשנולד, )ב"קי ע(י 
אפשר להסביר שכוונתו היא שחל למפרע ברגע מותו גם לפני שנולד ? מ קונה רק לאחר מיתה"ומתנת שכ, מ קנה"בשכ

  . התינוק
  . שםא"ריטב 230
  . ב שם"י ב"נ 231
ב "ב, ן"חידושי הר; )ן"שזו דעת הפוסקים חוץ מהרמב (מישרים נתיב יז; ד"גם בדעת הראב, ד' ז סי"פ, יבמות, ש"רא 232

גם בדעת , )ב"ב קמ ע"ב, קמחי, הובא במלאכת שלמה(י , כב, הלכות מכירה, מגיד משנה; ם"בדעת הרמב, ב"קמב ע
, מ"חו, ך"ש; צד' ג סי"ך ח"ת מהרש"בדעת שו, 2הערה , ז' נב עמ' הרן וישראל גלבית א; ב"ב קמא ע"ב, מאירי; ם"הרמב

 , רנג,מ" חו,ך"ש; )ג"קס ע( פב הג עש"סמם ובדעת "בדעת הרמב, )ף"בדפי הרי(א "ב סו ע"ב, ף"גם בדעת הרי, ק א"ס, רי
 אבן; )א"כב ע(ג ' מ סי"חו) ןקריספי(ת מים קדושים "בשו, שלמה משה סוזין' ר; ם"ף ובדעת הרמב"בדעת הרי, ק לה"ס

הלכות , שער המלך; ע"בדעת שו, א, רי, צדק ומשפט; ם"בדעת הרמב, )ה והנה במה"ד (יח, ב, הלכות זכיה ומתנה האזל
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" מים בעלמא"אבל תוך ארבעים יום הוא ,  לאחר ארבעים יום לעיבורורק אם הוא קנה ןבהיש אומרים ש) ו(

אבל אחרים . 234קנו לו כלוםישלא ת, ועוד שהוא כאילו לא היה בעולם כלל, ואין דעתו האב קרובה אצלו

                                                                                                                                                              
נח ' ד סי"ת גור אריה יהודה יו"שו; ם"ובדעת הרמב, ב"ב קמ ע"ב, א"בדעת חידושי הרשב) ה מיהו הא"ד(י , כב, מכירה

, ג, רי ,מ"חו, ח"ב; ם"בדעת הרמב, ב"ה, ד"ירושלמי יבמות פ, פני משה; )ע ורוב הפוסקים"ת שושזו דע) (ב"ע- א"נח ע(
בדעת , )ב"ערכו (קנ '  סיא" חמ"חקרי לב חו;  שםבדעת הטור, קטז' סי, מ"חו, )פילוסוף(בית דוד ; בדעת הטור שם

,  י' סי, דיני כתובות,ת בית יוסף"שום בנדפס ג( ט חלק א סימן שט"ת מבי"שו; ם"י מיגאש ובדעת הרמב"בדעת ר, ף"הרי
י "הגהב, רי, מ"ג חו"כנה; ם"בדעת הרמב, קנה' ד סי"ת כתב סופר יו"שו; ם"גם בדעת הרמב, )ה ומה שכתב בתנאי"ד

ת פני "שו; ם"בדעת הרמב) ב בדפי הספר"עד ע(ב שם "י ב"על נ, כתונת פסים; ם והטור"הרמב, ף"בדעת הרי, אות ב
 ב"ההשלמה ב' סתורת ההשלמה על ; )שזו דעת רוב הפוסקים(א "רח ע, א"כה דף רז ע' מ סי"א חו"ח) אבולפיה(יצחק 

' סי, ד"ח, ת מעשה חושב"שו(=קעח ' עמ, )ח"תשמ(הלכה ורפואה ה , לוי יצחק הלפרין' ר; ההשלמה' בדעת ס, ג' ט סי"פ
מעשה (=ושם , ו' ז סי"ש יבמות פ"ישבדעת , )שיג' מעשה חושב שם עמ (=קפ' ועמ, ם"הרמבבדעת , )שיב' עמ, לח אות יח

מעשה נסים ; ם"בדעת הרמב, ב"ט מ"ב פ"ב, על המשנה, )שפרבר(מצודת דוד ; ע"בדעת שו) שיד' חושב שם אות יט עמ
' סי, ד"יו, ת"מהדו, ת נודע ביהודה"שו; ם"בדעת הרמב, )ד בדפי הספר"פא ע(י , כב, הלכות מכירה, ם"על רמב, )הכהן(

, ד, ח, תרומות' הל, אבן ישראל; ם"בדעת הרמב, )א"קנז ע(ענף ד , פ' סי, ב"ח, ק"ב, דברות משה; ם"בבדעת הרמ, רז
בדעת , )ד"קנז ע (סט' ב סי"משפט צדק חת "שו; ם"בדעת הרמב, אות ד, נד' סי, יבמות, מצעדי גבר; ם"בדעת הרמב

, י, כב, הלכות מכירה, עבד המלך; ם"בדעת הרמב, כב' עמ, תולדות' פ, א"ח, משא יד; )ה ליקני"ד(ב "נדרים מח ע, י"רש
עיניים ; ם"בדעת הרמב, גרל' עמ, ) כהןהרן א'לזכר ר( יד אהרן ,"זיכוי לעובר" ,שרבינטר  יוסף'ר; ט"המבי בדעת, אות יח
 ספר היובל ,")פרק בחקר השואתי(משפט העובר ", מיקלישנסקיק "י; ם"בדעת הרמב, אות ה, ב"ב קמב ע"ב, למשפט

  .רנז' עמ, דרבושפ' לש
 מכאן שעובר ,שהרי הוא הוכיח מהדין שמועיל זיכוי לעובר שהוא בנו, ד, ח, הלכות תרומות, ד"נראה שזו גם דעת הראב

  .אין מקום להוכיח מכאן שעובר בר זכיה, והרי לדעה שהקניין לעובר בנו הוא תקנה מיוחדת בשכיב מרע; זוכה בירושה
עמד על הסתירות , 50הערה , 76' עמ, ט"בלכתך בדרך תשנ, "ירושה ובקידושין, יםמעמד העובר בקניינ", דניאל כץ' ר

ואילו בפירוש המשנה , מכירה משמע שאב יכול להקנות לעובר בנו גם במתנת בריא' שמהל, ם בשאלה זו"בדברי הרמב
  .מ"כתב שמועיל רק בשכ, ו-הלכות ה, ח, זכיה' ובהל; מ"כתב שמועיל רק בשכ, א, ט, ב"ב

 שליד ציון הערה דעהה אתמביא  "אומרים יש"וב ,בריא  במתנתאפילו קנה לבנו שהמזכה דעהה את בסתם מביא ע"השו
י נהגו "בא, כותב שבכגון זה, 1הערה , פרק כג, שער א, חלק ב, )בצרי(דיני ממונות . קנה מרע שכיבבמתנת  רקש ,224

  .ל נהגו שהדין בספק והולכים לפי המוחזק"ובחו,  הראשונהלפסוק כדעה
   .ול כדעה ז"לטעון קי כותבים שאפשר ,רכז' מילואים עמ, יוסף את אחיוו,  יח אות,ה'  סי,מ" חו,ג" ח,יביע אומרת "שו

  .מביא את שתי הדעות, )הלברשטט'  במהדד"צד ע(ג ' סי) קניינים(ז ' דברי אמת קונ
, "לענין צואה"שהרי הוא כותב שדין זה אמור , ב שם"סותר את עצמו לדבריו בב, )ה בת כהן"ד(ב "מאירי יבמות סט ע

  .מ"משמע רק בשכ
  .199 ציון הערה ליד 233
, כות מכירההל, בשער המלך, ף"א בדפי הרי"ב סו ע"ב, הובא בנימוקי יוסף(ב "בבא בתרא קמב ע, א"חידושי הריטב 234
 ,שרבינטר  יוסף'רי "וע, ב"דף סז ע, נו' ת בני אהרן סי"המובאת בשו, ט"בתשובת מהרי, )ה האמנם מצאתי"ד(י , כב

; בשם אביו, א"יבמות סז ע, )ההשלמה' ס(=חד מקמאי ' תוס; )דרל' עמ, ) כהןהרן א'לזכר ר( יד אהרן ,"זיכוי לעובר"
  .ם"בדעת הרמב, )רסט' עמ(מ ' וכתובות סי, )סה' עמ(טו ' יבמות סי, )יפוברסק(בד קודש ; ק ב"ס,  רי,מ" חו,ך"ש

אפשר . שמועיל קניין לעובר שהוא בנו בגלל תקנה בשכיב מרע) 224בהערה (לשיטתו , "לו תקנו שלא"א נקט "הריטב
הסיבה לתקנה היא שלא תיטרף דעת ) א: (ם יום משתי בחינותשהתקנה אינה שייכת בתוך ארבעי, להסביר את דבריו

לא , גם אם הסיבה לתקנה הייתה קיימת) ב. (ובתוך ארבעים יום אין חשש כזה כיון שדעתו אינה קרובה אצלו, האב
א שייכים גם "אבל הטעמים של הריטב.  למי שאינו בעולם כללתקנו זכייהיול יצאו עד כדי כך מגדרם "מסתבר שחז

אין , כיון שאם אין דעתו קרובה, מטעם גמירות דעת, שגם מתנת בריא לבנו העובר מועילה) 232 ציון הערה ליד (לדעה
  .ותוך ארבעים יום נחשב שאינו בעולם ואינו בר זכייה, גמירות דעת

, א"ס יד דוד ח"שבסו, שאילת דוד' עי, בן ארבעים אינו יורששעובר פחות מ, ב"ך לדעה זו מיבמות סט ע"על ראיית הש
  .ב פרק יד הערה קעז"תורת הקנינים חו, )ג"רלו ע(ה ' סי

אצלו עתו של אדם קרובה שהעובדה שד) 215ראה הערה (פ מה שכתב "מנמק דעה זו ע,  טז,צפנת פענח הלכות אישות ז
אינו נחשב גוף בפני עצמו גם , "מיא בעלמא" ואם הוא -ולכן הוא יכול לקנות ,  גוף בפני עצמו נחשבהעוברמת לכך שגור

  ).כך נראית כוונתו(אם הנותן מחשיב אותו 
העובר אינו יכול , מנמק דעה זו בכך שבגיל זה, כה' עמ ,)ל"תש( כרך סו , סיני,"העובר בהלכה" ,אלינסון  אליקים גציל'ר

; א ציון ב"יבמות סז ע, ראה בירור הלכה(שהרי לפי הדעה שעובר יורש , דבריו קשים. ות בעלים על רכושלהי
הוא יורש עוד לפני , כי הוא יכול להיות בעלים על ממון, )691-811ליד ציוני הערות , ערך ירושה, אנציקלופדיה תלמודית

, שמתנת אב לבנו העובר מועילה רק בשכיב מרע מכוח תקנה) 224ליד ציון הערה (הוא רומז שלפי השיטה . ארבעים יום
  .כאמור, א"וזה שלא כריטב,  יום40קנה עוד לפני 

ונולד לשבעה , ט להריון"ל-א"כותב שאם זיכה לבנו העובר בימים ל, פט' סי, )ד"יו, ת גינת ורדים"סוף שו(גן המלך 
כמו שלענין היכר , מפני שמשך יצירת הוולד מתקצר באופן יחסי להתקצרות ההריון כולו, א"ם לריטבקנה ג, חדשים

). א"סנהדרין סט ע(ולא אחרי שלושה חדשים כמו בהריון רגיל , ביולדת לשבעה העובר ניכר אחרי חודשיים ושליש, עובר
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 הבן ,גם לדעה הראשונה. 236מפני שגם אז דעתו של האב קרובה אצלו, 235קנה,  לפני ארבעים יום שגםאומרים
  .237 הריוןשה חדשיו של שחלפויכלומר לפנ, עוברקנה גם אם זיכה לו האב לפני שהוכר ה

  
המתנה , הנותן או חזר בו-ולכן אם בינתיים מת האב, 238יש אומרים שהמתנה חלה רק ברגע הלידה) ז(

וגם אם , 241ולכן העובר זכה גם אם מת הנותן או חזר בו, 240 אומרים שהמתנה חלה מידאחרים אבל. 239בטלה
  . 242אחר זמןל שאינו יכול לחול ,הקניין נעשה בקניין סודר

                                                                                                                                                              
כותב , רי' סי, מ"חו, א"רעק' חי. ר ליצירת הוולדשייתכן שיש הבדל בין היכר העוב, דוחה, עא אות ע' משכנות הרועים מע

  .שדברי גן המלך צריכים עיון
 א"יבמות סז ע, )ההשלמה' ס(=חד מקמאי ' תוס; ב"מאירי יבמות סט ע ;)ד"ט ע, ב"ח(ליד אות כט , זיכוי, עיטור 235

 ,רי, ע"סמ;  שמואל בר משה'משולם ור' ר, ד"בשם ראב, )יבמות סז, ובמראית העין, רי' סי, מ"חו, הובא בשיורי ברכה(
גיטין ' תוסבדעת , )עוד הקשיתיה "ד ( קמו' קמא סיא מהדורעקיבא איגר' רת "שו; מושסתע "והשוהטור בדעת  ,ק ד"ס

, ם"על הרמב, משנת יעקב; א, רי, צדק ומשפט; )סתימת הפוסקיםשכך  (ק ו"ס, רי, מ"חו, ערך השלחן; )ה הא"ד(ב "יד ע
  . ם שם"עת הרמבבד, יא, כב, הלכות מכירה

שהרי אף לאחר ארבעים אין קירבת דעת , דוחה את הנימוק שתוך ארבעים יום אין קירבת דעת, ב"יבמות סט ע, מאירי
  . וזה נכון מהרגע שנוצר, ובכל זאת דעתו של אדם על כל מה שהוא יודע שייוולד, שהרי האב אינו רואה את העובר

  .קנה, וכותב שלפי רוב המפרשיםב מביא את המחלוקת "מאירי בבא בתרא קמא ע
כותב כאילו העיטור סובר שאין תוקף , )אות יחקנד ' ב סי"בית אבי חת "הובא בשו (נט'  סי,דפוס ורשא, נת פענחת צפ"שו

  ).ולומד מכאן לענין הפלת עובר לפני ארבעים יום(למתנה לעובר לפני ארבעים יום 
  .האם לדעה זו מועילה מתנה לבן גם לפני שנקלט הזרע, קמעלה ספ, )עז' עמ(ב "יבמות סט ע, עיניים למשפט 

' רו, בסופו, יג' סי) חסון(משפטים ישרים ת "שו, )ד"יז ע(ט  'ב סי"ת פרח מטה אהרן ח"שו,  יא'ת עבודת הגרשוני סי"שו
מביאים  ,)שכג' עמ, לח אות כט' סי, ד"ח, ת מעשה חושב"שו(=קפח ' עמ, )ח"תשמ(הלכה ורפואה ה , לוי יצחק הלפרין

  .את שתי הדעות
אלא משום שדעת האב קרובה ,  הוא נוקט שהבן אינו קונה מדין זכיה).ד"מג ע (לג' מ סי"חו) אביגדור(זכור לאברהם  236

 .כי אינו יכול זכות) ב"יבמות סט ע(שבן פחות מארבעים יום אינו יורש , ולכן דינו שונה מדין ירושה, אצלו
  . ם"בדעת הרמב) ה נחזור"ד(קנה ' ד סי"ת כתב סופר יו"שו; )ד"צה ע( יט שורש ברירה סעיף, א"ח,  שרשי הים237

,  לעולםהכי נחשב שבא, קודשתמ, ה שהוכרה שהמקדש עוברהכותב , טז,אישות ז' הל, ם"רמבמ, שרשי הים מוכיח זאת
 אומרת ב"ב קמא ע" בבשעליה הגמרא( ב"ב קמ ע"בב'  וכו"אם ילדה אשתי זכר"על האומר ל שהמשנה "לפי זה צו

. )ף"בדפי הרי(ב "קידושין כו ע, ף" על הרין"כ הר"כמש,  היא בעובר שלא הוכר)וקנה רק בבנו, שנחשב שלא בא לעולם
וכיח ממנה שהמזכה למי שאינו מ ש"ראשהרי ה, שהמשנה היא בשלא הוכר, כ' סי, ש כלל יג"ת הרא"גם משוהוא מוכיח 

 שאנחנואלא , שלב זה כבר נקבע מינוהרי בש,  משםראיהאין , מדובר שהוכרבמשנה ואם ; )274ראה הערה  (קנה, מבורר
  .  אם הוא זכר או נקבהלא יודעים

, )202ראה בשמו בהערה (ם שהמזכה לסתם עובר קנה אם הוכר "כותב שלפי הרמב, ק ו"ס, רי, מ"חו, ערך השלחן, כמו כן
אומרת ממה שהגמרא , הוכר לא והוא מביא ראיה שבבנו קנה גם אם. צריך לומר שהמזכה לבנו קנה גם אם לא הוכר

  .בסתמיות שקנה
מסביר שאף שקידושין לעובר לפני הכרת העובר , דרל' עמ, ) כהןהרן א'לזכר ר( יד אהרן ,"זיכוי לעובר" ,שרבינטר  יוסף'ר

ואילו בקדושין גמירת הדעת היא רק , ד טבעית בלב האב"הרי כאן יש גמ, )טז, ז, הלכות אישות, ם"רמב( מועילים אינם
  .ורק אם הוכר הוא חושש לחומרת הדבר, )202ראה בשמו בהערה (בגלל חומרת הדבר 

  . כי לא סמכה דעתו, קנה לא, העובר לבנו העובר לפני שהוכר כותב שהנותן,  לג' וסילב' ט סי"ב פ"יד רמה ב: דעה חולקת
, מראית העין(=רי ' סי, מ"חו, שיורי ברכה. בתנאי שהוכר העובר, נוקט שאף לפני ארבעים יום קנה, רי, מ"חו, ערך לחם
, רי, מ"חו, ת דבריו מבית יוסףומסביר שערך לחם העתיק א, מעיר שלא יתכן שיוכר העובר לפני ארבעים יום, )יבמות סז

דבעינן "י במקום "כותב שבב, 253ע הערה "דשלבל' ת ע"אנצי, כמו כן. ושם זו טעות דפוס, שכתב כך בשם העיטור, ג
הוכר "י שם השתמש בלשון "אבל אפשר להסביר שב. כפי שהוא בעיטור שם, "דלא בעינן הוכר העובר"ל "צ" הוכר העובר

). 219כאמור ליד ציון הערה (למעט מי שמזכה לפני העיבור , לא במובן שידוע שהאשה מעוברתלא במובן הרגיל א" העובר
, "הצעת תקנה לירושת הבת בין הבנים", יוסף דב כהן' ור, )א"ט ע(יח ' יחיאל באסן סי' ת ר"בשו, אברהם מונסון' רגם 

, וכוונתם למעט נתינה לפני העיבור, קנה לא העובר לבנו העובר לפני שהוכר כותבים שהנותן, יח' עמ, התורה והמדינה ב
  . התכוון למובן הזה" לא הוכר"ד שנקט "לב דף עב ע' א סי" פני משה חת"נראה שגם שו. כפי שמתברר מהמשך דבריהם

הרי לא ידוע אם , חדשיםשלושה ובר תוך מועילה מתנה לעאיך , מתקשה, אות ד, ה' סי, זמנים, )הורנבלס(פתחי שערים 
  .שאין קנין אם המקנה מתכוון לספק קנין, "רפויי מרפיא בידיה"ב קמב אמרו "ובב, האשה מעוברת

ד , ח, הלכות תרומות, חידושי רבנו חיים הלוי; א"דף לז ע, )אישקאפה(ת ראש יוסף "שו; לב' סי, ט"פ, ב"ב, יד רמה 238
, מא' עמ, יז' סי, ה"וח, רסט' עמ, מ' וכתובות סי, סה' עמ, טו' יבמות סי, )פוברסקי(הובא בבד קודש ) (ה ונראה"ד(

ליד ציון הערה (לפי הדעה , תצ' קובץ שעורים בבא בתרא סי; ם"בדעת הרמב, )כח אות א' סי, יבמות, נתיבות מאירוב
  .יוולדשבעובר זר לא קנה אף כשי, )204

צריך לומר שלדעתו , שהטעם שעובר בנו קנה הוא מפני שהנותן גומר בדעתו להקנות) 213ראה הערה (אף שיד רמה כתב 
יה ובמתנה לעובר בנו נפתרת רק הבע; חוסר גמירות דעת) ב(; העובר אינו בר זכיה) א: (יש שתי בעיות במתנה לעובר 

  .ולכן הוא קונה רק כשייוולד, אבל עדיין העובר אינו בר זכיה, השנייה
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מפני שהמתנה היא על , אין תוקף למתנה שהוא נותן לבנו העובר,  בנים אחריםנותן ליש שאם יםיש אומר) ח(

משה ' ראבל . 243 יותר מאצל בניו האחריםשדעתו קרובה אצל בנו זהה לומר ואין סיב, םחשבון בניו האחרי
 הקנין חול שי אומר שהוא רוצהשדעתו קרובה אצל בנומפני שהשיקול , קנה, שגם במצב כזהמטראני סבור 

   .244הוא נותן עכשומי שכלפי 
  

                                                                                                                                                              
ולא ייתכן ;  אצלוכיון שדעתו קרובה, "לכשתלד"נחשב כאילו אמר , המזכה לעובר שהוא בנום מסביר שראש יוסף ש

  .ולא משנה שהוא בנו, ע"שהרי עובר הוא דשלבל, שיזכה בעודו עובר
מפני שמן , ם קנה רק כשנולד"שלרמב: מסביר בדרך אחרת, )ה ולכן נראה"ד ( יח,ב, הלכות זכיה ומתנה האזל אבן

מצד שעובר הוא , לדעתו אין זה מטעם חסרון ביכולת העובר לקנות.  שיקנה רק כשייוולדמתכווןהסתם המזכה לעובר 
  . ע"א שמועילה סמיכות דעת בהקנאת דשלבל"מ טז ע"ומצאנו בב, שהרי בבנו דעתו סמכה, ע"דשלבל

שהרי , סוברים שקונה רק כשייולד, 220שצוינו בהערה , ם"ם ורשב"רמבמוכיח ש, ב פרק יד הערה קעו"תורת הקנינים ח
משמע שאילו היתה דעתו קרובה היה , הם כתבו שאב המקנה לבנו לפני העיבור אינו קונה מפני שאין דעתו קרובה אצלו

, אפשר לדחות ראיה זו. אלא הכוונה היא שיקנה כשייוולד, ולא ייתכן שיקנה לפני העיבור שהרי אינו בעולם כלל, קונה
  .היה קונה כשמתחיל העיבור, שייתכן שאילו היתה דעתו קרובה לפני העיבור

  .ראש יוסף שם; קטז' סי, מ"חו, )פילוסוף(בית דוד ; ק ב"ס, רי, נתיבות המשפט 239
 שיש הממונית הזיקה ,שלשיטתו כיון ,ם הנותן יכול לחזור בו עד הלידה"שם סובר שלפי הרמב הלוי ח"רגם ש נראה

אחר " קנינו כלתה"ש ,אם עשה קנין סודר וכדומה,  הלויח"ר לפיש נראה. במתנה קיימת ואינה נחלה מדיני נובעת לעובר
  . לא קנה ,זמן

כי כבר חזר הסודר , אבל חזקה או קנין סודר לא מועילים (הבן קנה רק אם איש האמצע משך, בית דוד כותב שמטעם זה
  .ורק אם הדבר נמצא ברשות איש האמצע ברגע הלידה, )לבעליו בעת חלות הקניין

הנותן אינו יכול לחזור בו כי כבר יש , כותב שאף שהעובר קונה רק כשייוולד, אות ד, נד' סי, יבמות, אבל מצעדי גבר
  .  היא רק כשייוולד קניןשהשלמתאלא ,  לקניןסיבה

אם היה בנו "שכתב בסתם  ם"הרמב מלשון דייקמ )ה אלא דצריך"בד (יח, ב, הלכות זכיה ומתנה האזל אבן, כמו כן
ם סובר " שהרמבפי על שאף מסביר הוא. בו לחזור יכול שאינו משמע,  עד הלידהבו לחזור הנותן שיכול כתב לאו ,"קנה

עובר זכות לזכות במתנה לאחר ל ישמכל מקום , ולדיוכשי רק החל המתנהו, )ךש בהוכחתו לכ"עיי(שאין לעובר זכייה 
לזכות במה שהוא ראוי  דין לו ישכמו שלענין ירושה אמנם אינו יורש ממש אבל , בו לחזור הנותןמ וזה מונע, שייוולד

 חשוב אינו עוברשה סובר האזל אבןנראה ש ).ש בהסברו לכך"עיי (בירושה לזכות מהמשפחהולכן הוא מונע , לרשת
 אבן לפי ייתכן ש.לממון זיקה דהיינו, חלקית בעלות לו שתהיה כדי מספיק חשוב אבל ,גמורה בעלות לו שתהיה מספיק

ואף , על כן מועיל גם קנין סודר וכדומהו ,במקצת חל שכבר הרי, בו לחזור הנותן יוכל שלא פעל שהקנין כיון ,האזל
 מאליה נהפכת עובר בעודו לו שהייתה החלקית הבעלותכי , אין בו צורך אז, שבשעת הלידה כבר חזר הסודר לבעליו

  .הלידה רגעב מלאה לבעלות
, ד"בדעת השגות הראב, )ה ונראה"ד(ד , תרומות ח' הל, חיים הלוי' ר' חי; )ג"פה ע(לה ' סי) פ"תק, טיקטין(פתח הבית  240

עבדיו אינם יכולים לאכול , ]כגון שנשא גרושה[בר חלל והניח עו, הרי הוא לומד מכאן שכהן שמתש (ד ,ח ,תרומותהלכות 
שבעובר זר קנה , 204בהערה , לפי הדעה, תצ' קובץ שעורים בבא בתרא סי; )בתרומה כי הם שייכים לעובר החלל

בדעת , ב פרק יד הערה קעב"תורת הקנינים ח; ע"ם והשו"בדעת הרמב, כו בסופו' ב סי"ת דגל ראובן ח"שו; כשייוולד
, )רוזובסקי( שמואל 'שיעורי ר; ב שם"ב, א"ובדעת חידושי הרשב, ב"ב קמב ע"ב, בדעת עליות דרבנו יונה, ד שם"הראב

, אות קצא, ב"בו, ב"ב קמב ע"ק ב"ש בשטמ"ובדעת רא) ה בההיא"ד(ב "מ טו ע"ב' תוסבדעת , אות רלבב "מ טו ע"ב
 סיני ,"העובר בהלכה" ,אלינסון  אליקים גציל'ר; )ה והנה כל"ד(א "ב קמ ע"גידולי שמואל ב; ם"הרמבבדעת , במסקנתו

  .כה' עמ ,)ל"תש(כרך סו 
כ "וא, מעיקר הדין עובר יכול לקנות) שנתיבות המשפט הסכים לו) (215 ציון הערה ליד(ד "לפי טעם הראב, כמו כן

  .המתנה חלה גם בעודו עובר
  .והוא זוכה למפרע, וולדשיי תלוי עד שהקניןכותב , )ד"כו ע(ה '  סי,בית ועד, בתי כהונה ,יצחק הכהן' ר

כי , קנה מיד - ם הנותן מתנה לבנו העובר "לרמבכותב ש, אות ד, מה' סי, וקידושין, ג-אותיות ב, יג' סי, נדרים, מצעדי גבר
כי הוא נחשב בעלים לגבי הזמן , ע"ואין חסרון מצד שהוא דשלבל, ד"ובבנו יש גמ, ד" הוא חוסר גמהחסרון במתנה לעובר

, במצעדי גבר, אבל הוא עצמו. כי יש קונה ויש מקנה, ולולא זה היה אפשר לעשות קנין, ד"ויש רק חסרון של גמ, שיבוא
  . כותב שקונה רק כשייוולד, אות ד, נד' סי, יבמות

, אפשר להסיק מדבריו שבמתנה.  לענין ירושהזכיה לעובר יש ,ם"כתב שלדעת הרמב, יח, ב זכיה  הלכות,משנה לחם
שכתב , ד, ח, הלכות תרומות, ז"וכן נראה מרדב. בו לחזור יכול אינו והנותן עובר בעודו המתנה על בעלים נעשה העובר

  .לו מקנהאדם אחר כש זוכה אבל ירושהב זכיה לעובר יןם א"שלרמב
בשאלה מתי , 229 וראה הערה .מתוך הבנה שהעובר קונה מיד, ן יסביר דין מזכה לעובר"קושי איך הרשיש , 6ף וראה סעי

  .חלה המתנה לדעה שרק מתנת שכיב מרע מועילה בהקנאה לעובר
  .ג, רי, מ"חו, פרישה 241
  .פתח הבית שם 242
  ").אפשר"בלשון ) (ד"ה ולפענ"ד(קנה ' ד סי"ת כתב סופר יו"שו; ק א"ס,  יד שאול,רכג' סי, ידות נדרים 243
  .בסופו, קלז' סי, ב"ח, ט"ת המבי"שו 244
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קנתה , לפי דעה אחתו, 246קנתה, גם אם העובר היא נקבה. 245 של העובר מזכה לואמו גם אם יש תוקף למתנה
מפני שאין דעתו קרובה , 248לא קנה, נכדואבל סב המזכה לעובר שהוא . 247גם אם יש לאב בן מלבד הבת הזאת

                                                 
, א"טו עה דף , כב, מכירה' הל, ג"שרשי הים חהובא ב (קלג'  סי,קרימונהדפוס , מרוטנבורגם בר ברוך "ת מהר" שו245
בית , ישועה שבאבו זיין' ר; )ג"רכט ע(צא ' א סי"ת פני משה ח"שו; )א"עשער ה דף נב , המקח ' על ס)אריה(שערי חיים וב

' ג סי" ח,ך"הרשמ ת"שו ;)ק א"ס, רי, מ"חו, פתחי תשובההובא ב (קיא' סי, א"ח ,שבות יעקב; ז' נב עמ' אהרן וישראל גל
, רי, מ"חו, ג"כנה; קה'  סי,ת חינוך בית יהודה"שו; נא' ז סי"אהע, בני חיי; )א, רי, מ"חו, א" רעקהובא בחידושי(צד 
בין לבנה (יב ' מ סי"ת פני דוד חו"שו; נט' ז סי"אהע) שמאמא(בגדי שש ; ב ק" רי ס,מ"ערך השלחן חו; ט אות טז"הגה

  . )ובין לבתה
ב בדפי "סא ע[ א"ב קמב ע"ב, )הורוביץ(מחנה לוי ב, י תשובה שםפתחהובא ב (שלט' א סי"ט ח"ת המבי" שו:דעה חולקת

 לא אומרים ,לא קנה, ם שנותנת לבנה העובראומר שא, )ב"דף פז ע, ב, יח, מלוה ולווה'  הל)פלומבו(יד המלך וב, ]הספר
 כאב לענין שהיאפ "אעש באם כ"משא,  דבר מצוישזהמשום , תקףקנה האב לבן מ שמה שםתקנו חכמיכי דוקא באב , כך

אב עושה כי , בענייני ממוןאם ה מ יותר בן אוהבאבש, ועוד ; שכיחשאינו משום ה זו לא תקנו בה תקנ,תה לעובראהב
 שאין לה  מה שאין כן האשה,ממלאכתורווח כי יש לו , ו כלוםלא חסר ל, ם הוא נותן לבנו שהוא אוהב וא,מלאכה
ולהסבר השני של , מ"זו תקנה לשכ ש229 ציון הערה לידמתאים לשיטה , שיש כאן תקנה, נימוקו הראשון. מלאכה

  .שזו תקנה, 215בהערה , ך"הש
 שם ,משה בנבנשתי' ר אך .ט"מבימסתפק האם הלכה כ, )ג"רכז ע (צ' א סי"פני משה חת "שו בתשובתו ב, קמחייהודה' ר

כותב , אות יח, ה'  סי,מ" חו,ג" ח,יביע אומרת "שו.  בזהט" כמביל" אפשר לומר קיתב שאיוכ) ג"דף רכט ע(צא ' סי
  .ט" המביל כדעת"המוחזק יכול לומר קיש

ה "ד(י , כב, הלכות מכירה, שער המלך. קנה, שאם שנתנה לבנה העובר) כמעט במפורש(קלז כתב ' ב סי"ט עצמו בח"המבי
שבחלק א , מיישבים את הסתירה, )ד בדפי הספר"פא ע(י , כב, הלכות מכירה, ם"על רמב, )הכהן(ומעשה נסים , )ולעיקר

, ואף שהיא אוהבת את בנה, ובה שייך הטעם שאין האשה יכולה להרוויח ולכן ממונה חביב לה יותר, עסק במתנה מחיים
שלא שייך , ב מדובר בצוואה מחמת מיתה"ואילו בח, ולכן לא גמרה ומקנה, וצערה חמור לה יותר, אדם קרוב אצל עצמו

לא משמע כך כותב ש, ד"א דף צה ע"חנא וחסדא חאבל . אלא דעתה קרובה אצל בנה, חביב לה ממונהבה הטעם ש
  . ט"מהמבי

ת אבני "שו. ש" עיי- ולא אם, שרק אב יכול להקנות לבנו העוברמביא ראיה , )ב"כג ע(כו ' ה סי"שואל ומשיב מהדות "שו
מ על הדעה שאם "מיישבים את קושית שעה, אות ט, י, כב, הלכות מכירה, ועבד המלך, ה אות י' א סי"ח, )פפר(זכרון 

  .ש" עיי-יכולה לתת מתנה לבנה העובר 
 קסב' א סי"ט ח"ת המבי"שו; )האב אינו יודע אם העובר בן או בת, שהרי בשעת המתנה(לב ' ט סי"ב פ"יד רמה ב 246

ת "בשו, שלמה משה סוזין' ר ;)לטומטוםגם (קלז ' ב סי"וח, )תקנג' עמ, ע"דשלבל' קונ) תשמז, ויא'ג(טל אורות הובא ב(
ת גור "בדעת שו, א, רי, משפט שלום; צא' א סי"ת פני משה ח"פ שו"ע, )א"כב ע(ג ' מ סי"חו) קריספין(מים קדושים 

, א, רי, ומשפט שלום, ) הריל"ה ולכאורה י"ד( חלק ה סימן לחו, טו' סי, ב"ח, ם"ת מהרש"וש; נט' ד סי"אריה יהודה יו
; )א"קיא ע(י , כב, הלכות מכירה, בית ישחק; ד"א דף צה ע"חנא וחסדא ח; )ף"בדפי הרי(א "ב סו ע"י ב"ת נבדע, הגהה ד

  .בסופו, ע' א סי"ב ח"ת שואל ומשיב מהדו"שו
ע " רמת"מביאים ששו) ב"רז ע(כה ' מ סי"א חו"ח) אבולפיה(ת פני יצחק "שוו, טו' סי, ב"ח, ם"ת מהרש"וש: דעה חולקת

א דף צו "אבל חנא וחסדא ח). ואינו מפורש בדבריו(א עובר יו כשהתיכול להקנות לבאינו  שאדם סובר ,נח' סי, מפאנו
אם יש לו , ע"גם לפי רמכותב ש, )טו' עמ(א אות ד ' יוסף את אחיו מע. ע סובר שיכול להקנות גם לבתו"כותב שרמ, א"ע

  . דעתו קרובה אצלה, רק בנות
  .מביא את שתי הדעות) ג"יב ע(ד אות פח ' א מע"מקנה אברהם ח

אבל בת רגילה אצל אמה ,  דעת אדם קרובה אצל בתושאיןע שם "פ רמ"כותב ע, אות ז, א' מע, לשון חכמים, קהלת יעקב
  ).כך משתמע מדבריו(ולכן מועילה מתנת האם לבתה העובר ולא מתנת האב ,  קרובה לבתההאםולכן דעת 

  .קלז' סי, ב"ח, ט"ת המבי"שו 247
ד בדפי "נט ע(א "ב ודף קמב ע"ב דף קמא ע"ב, )הורוביץ(ומחנה לוי , טו- אותיות יב, כ' סי, מ"חו, ת אברהםת ברי"שואבל 

 כך יש ללמוד בקל וחומר גם מדברי ידות .אם יש לו גם בנים, כותבים שאין דעתו קרובה אצל בתו לענין זה, )הספר
  .שאף עובר זכר לא קנה אם יש לנותן בנים אחרים, 244ליד ציון הערה , נדרים

אומר שרב ששת סובר שאם נתן לבנו , א"ב קמב ע"ב, )הורוביץ(מחנה לוי : יחד) תאומים(אם נתן לבנו ולבתו העּוברים 
כי הוא סובר , )אף שאין דעתו של אדם קרובה לבתו אם יש לו גם בן(גם בתו קונה , מתוך שבנו קנה, ולבתו העוברים יחד

ת ברית "אבל שו).  ואילך345 ציון הערה לידראה (האדם קונה הכל , א שהנותן מתנה לאדם ולחמור יחד"ב קמג ע"בב
 את חלקה הדין היה צריך להיות שהבן יקנה גם" אתה וחמור"הרי לפי ההשוואה ל, תמה, אות יד, כ' סי, מ"חו, אברהם
  .של הבת

יג ' מ סי"חו) פילוסוף(ת בית דוד "בשו, א"יא דף לח ע' ב סי"משאת משה חת "הובא בשו(ד ' סי, ש כלל פב"ת הרא"שו 248
מעמדו ", יעקב בזק' רי "וע, א"דף קפ ע,  ו, ח,זכיה' בן הרמה הלב, קסה'  בראשית עמ,קנין תורה בשמעתתאב, ג"דף יט ע

למי שעוד (ב -א' סי, כלל פדו, )רכב' עמ, )ה"תשנ(כרך קטו , סיני, "ודית ובמשפט הישראליהמשפטי של העובר בהלכה היה
ת גור אריה יהודה "שו; קיד' סי) קרוכמל(ת צמח צדק "שו; א, רי, מ"חו, א"רמ; )ג, רפב, מ"חו, הובא בטור) (לא נולד

ט חלק א "ת מבי"שו; )ד"נב ע(מז ' סי) יונה (ת שי למורא"שו; קטז' סי, מ"חו, )פילוסוף(בית דוד ; )א"ס ע(נט ' ד סי"יו
משכנות  ;")הבו דלא לוסיף עלה"כי ) (ה ומה שכתב בתנאי"ד,  י' סי, דיני כתובות,ת בית יוסף"שובנדפס גם  (סימן שט
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' ר;  ואות יגאות ו, כ' סי, מ"חו, ת ברית אברהם"שו; )ה ליקני"ד(ב "י נדרים מח ע"בדעת רש, עב אות ע' הרועים מע

  .רל' סי, א"ח, ת משפט וצדקה ביעקב"שו; )ג"לב ע(ז '  סי,בית ועד, בתי כהונה ב,ק הכהןיצח
קנה אותם לנכדו מ שיַ "ורצה להקנותם לבנו ע, ב נידון מי שלא רצה שבנו ייהנה מנכסיו כי הבן היה רשע"בנדרים מח ע

, כי עדיין לא נולד, ד במישריןי מסביר שלא היה יכול להקנותו לנכ"המפרש המיוחס לרשו; ח"אם יתברר שנכדו ת
  . הדוחה הוכחה זו, ידות נדרים שנביא בסמוך'  ועי. העובר לא קנה לנכדוהנותן הרי שלדעתו. והמזכה לעובר לא קנה

 נכסיו לבנו ומת האב הכותבלענין (פסק ש ,ב, רנז, מ"חו, א"א שם על רמ"מקשה מדברי הרמ, ק ד"ס, רי, קצות החושן
יישב ששם מדובר בנכדו שכבר מ, כה' ת בנין יחזקאל סי"שו.  שדעתו של אדם קרובה אצל בן בנו)והניח פירות מחוברים

, אין דעת הסב קרובה אצל נכדו,  מכיר אותו ואין לו תענוג ממנוינוכיון שא, בעוברודוקא , ולכן דעתו קרובה אצלו, נולד
א "א דף צו ע"חנא וחסדא חגם . הוא עובר גם כשרק בבנו שהוא עצמו ובשרו ממש אמדו חכמים שדעתו קרובה אצלוו

מיישב את , אות ה, ב"ב קמב ע"ב, עיניים למשפט. רנז פסק שדעתו קרובה כי מדובר בגדול שיש לו זכיה' שבסי, מיישב
אבל הוא . וכאן מדובר במזכה סתם לעובר זה, רנז מדובר שנתן בפירוש לנכד ולכן דעתו קרובה' שבסי, א"סתירת הרמ

ס (נט ' ד סי"ת גור אריה יהודה יו"שו. ולפיו אין לתרץ כך, כתב שגם כאן מדובר שכתב בפירוש, ק ה"ס, יר, ע"מעיר שסמ
כי נותן  יש להניח שהתכוון לתת גם את הפירות, כיון שכבר נתן את גוף הקרקע, רנז' שבסי, מיישב את הסתירה, )ב"ע

, מספק לא קנה, ולכן לגבי מתנה לעובר, אם נכדו כבנוא מסופק ה"מיישב שהרמ, ב, רנז, מ"חו, ערך שי. יפה נותן בעין
לכן הנכד נחשב , די שישלם את דמי הפירות, וגם אם אינו נחשב כבן, רנז שהפירות נמצאים בקרקע של הנכד' ואילו בסי

  .ומספק זכה, מוחזק
אמור , נו כבנו לענין זהש כתב שנכדו אי"כותב שמה שהרא, )ג"סא ע( א"ב קמב ע"ב, )הורוביץ(מחנה לוי : הבחנות שונות

  . דעת הסב קרובה לנכד כי הוא במקום בנו, אבל אם בנו מת, דוקא אם בנו חי
, מ קנה הבן מטעם תקנה"שרק בשכ) 224ליד ציון הערה (מעלה אפשרות שלשיטה , אות ה, ב"ב קמב ע"ב, עיניים למשפט

שגם במתנת בריא קנה ) 232 ציון הערה ליד(ולשיטה , )כי בנכדו אין חשש שתיטרף דעתו, כלומר( בנכדו תקנו רק בבנו ולא
  . ד להקנות לו אם כתב בפירוש"ולכן יש לו גמ, הרי גם לנכדו קרובה דעתו קצת, ד"כי יש לאב גמ

כתבו לענין אחר שדעתו של אדם קרובה , קצז' ז סי"ם אהע"ת מהרשד"ושו, שנ' סי, ת"שו, תרומת הדשן: דעה חולקת
ובא בפתחי ה(קיא ' א סי"ח, שבות יעקב, רי' מורה צדק סי, ט אות יח"רי הגה, מ"חו, ג"כנה. אצל בת בנו כמו אצל בנו

ם מועילה מתנה "רשדכותבים שלדעת תרומת הדשן ומה, )ג"מד ע(כח ' ב סי"מ ח"וחקרי לב חו, )ק ג"ס, רי, תשובה
). לנכד שהוא עובר, אין ראיה ממה שכתבו לענין נכד גדול, ל"אבל לפי בנין יחזקאל וחנא וחסדא הנ(לעובר שהוא נכדו 

המעתיק בחקרי לב שם מביא ראיה לתרומת הדשן מזוהר ויחי דף רלג . ג וחקרי לב כותבים שמשום כך דין זה בספק"כנה
ויש להעיר (מביא ראיה זו , כט' סי, ג"ח, ת דובב מישרים"גם שו(עליו יותר מבנו האומר שנכדו של אדם חביב , א"ע

גנזי יוסף אבל ; )ברכת יעקב לאפרים ומנשה בחיי יוסף - כמו הנידון שם , גם בחיי בנושמוכח שם שדעתו קרובה לנכדו 
שאצר בנו של נבוכנדצר אף שהיה שדניאל קרא לבל, כב, ומדניאל ה; )ש"עיי, אחרמפרש את הזוהר באופן , ט' סי) שוורץ(

המביא ראיות , כ, ב, ומאבן עזרא שמות, "עד כאן רחמי האב על בנו"שכתב , "נכדי"על , כג, בראשית כא, י"ומרש; נכדו
  ".בן"שנכד נקרא 

א מעלה אפשרות "א דף צו ע"חנא וחסדא ח. קנה, מעלה אפשרות שהמזכה לבן בתו העובר, )ד"כט ע(רמח ' מורה צדק סי
  . ד"א מסתמך על תהשהו

מעלה אפשרות שרק על נידונו , )א"א דף צו ע"הובא בחנא וחסדא ח(ג "קכה דף קכז ע' סי, מ"חו, )פילוסוף(אבל בית דוד 
כך שהזיכוי חל , ומתה לפני שקנתה, "ותקנה בו חגורה"במי שנתן כסף לבת בנו ואמר , כתב תרומת הדשן שבת בנו כבנו

ד שאומדים את דעתו שנתן "ועל זה כתב תה,  האם המתנה מותנית בכך שתקנה חגורהאלא שהיה ספק, לגמרי מן הדין
" דעתו קרובה", שאינו זוכה, ואילו בנותן לעובר; ולא התכוון להתנות את המתנה בתנאי, בעין יפה כיון שהיא קרובתו

המוחזק אינו , לפי הסבר זהא מעיר ש"א דף צו ע"חנא וחסדא ח. ולא בבן בנו, נאמר רק בבן שלבו דווה עליו אם ימות
ד משמע שלדעתו גם "אבל הוא עצמו כותב שמתה. ש"בעצם מסכים לרא ד"כי תה, ד לענין עובר"ל כתה"יכול לומר קי

  . קנה, לענין מזכה לעובר נכדו
ר שהנכדה כב, ד דיבר רק בנידונו"כותב שתה, לב' ט סי"ב פ"בהגהתו ביד רמה ב, )ל"המו(יוסף אליא הלוי ' ר, כמו כן
  ).כמו חנא וחסדא(ל "א הנ"ובזה מיישב גם את סתירת הרמ; כ כאן שטרם נולד"משא, ולכן דעתו קרובה אצלה, נולדה

לא  ש"ד את הרא"שאילו ראה תה כי הוא סובר ד"א לא הביא את דעת תה"כותב שרמ, ט אות יד"הגה, מטה שמעון רי
  . היה חולק עליו

, צא' א סי"ת פני משה ח"מדייק משו, א"ג דף כב ע' מ סי"חו) יספיןקר(ת מים קדושים "בשו, שלמה משה סוזין' ר
   . קנה- שהנותן לעובר שהוא בן בתו 

, ש"והסביר בזה דרך דרוש את הרא, גם אם לא נולד, שאדם יכול לתת מתנה לבן בנוכותב , )קנו' עמ(ויחי ' פ, בנין שאול
  .ל" הנש" הראת"והמהדיר שם העיר שזה נגד שו ;)ש"עיי(ט ' ז סי"כתובות פ

  .קל וחומר מבתו, כותב שדעתו קרובה אצל הנכד לענין עובר, ק ז"ס, רי, מ"חו, ערך השלחן
אלא שבנידונו של ,  זיכוי לנכד שהוא עוברמועיל, א"ש והרמ"כותב שגם לפי הרא, ק א"ס, יד שאול, רכג' סי, ידות נדרים

הוא מיישב בזה את סתירת . הוא כאחר ביחס לבנוולכן כתב שהנכד , ש הנותן רצה להשוות את נכדיו לבניו"הרא
שגם אם יש רק נכד , הוא כותב עוד. ולכן הנכד כבן, שנ' כמבואר בתרומת הדשן סי, רנז מדובר שיש רק נכד' בסי: א"הרמ
, כי מה שנכד כבן הוא רק כי הוא בא מכוח בנו, לא יוכל להקנות לנכדו העובר, הרי אם הדיר את בנו הנאה ממנו, אחד

  .ב"ש איך הוא מיישב בזה קושי בנדרים מח ע"עיי. כיון שהדיר את בנו, כאן אין לומר דעתו קרובה אליוו
  .מביא את שתי הדעות,  קיא' סי,ת שבות יעקב חלק א"שו
היינו , אם זיכה לבן בן בנו או לבן בן בתו, כותב שגם לדעה זו) י, כב, הלכות מכירה, שער המלךהובא ב(ג שם "כנה: נין

  ).ב, בראשית רבה פרשה נד(ולא לדור רביעי " עד כאן רחמי האב על הבן"כי , לא קנה, הנין
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קרובה אינה שדעתו של אדם מפני , לא קנה, אח המקנה לעובר שהוא אחיו, כמו כן. 249לו כל כך כמו אב לבנו
  .250אצל אחיו

  
 כי מניחים , שבנו קונהתיוה -" יטלו שני הילדים" כגון שאמר ,הנותן מתנה לבנו העובר ולעובר של אחר יחד

לל את שניהם  וכָ , תלוי בכוונת הלבדבר כיון שה,יש להניח שגמר ומקנה גם לאחר, שהוא גומר בדעתו ומקנה לו
  .251יחד

  
ואף ; קנה, ואם יתברר שהעובר הוא זכר, )לדוגמה(בכך שהעובר הוא זכר , האב יכול להתנות את המתנה

כ "גם אם אח, שאין תוקף לחלות משפטית שנושאה אינו ידוע בשעת מעשהכלומר , "אין ברירה"ל הוא ששהכל
ואין זה משנה שהאמת לא , ולא ישתנה, הרי כאן בשעת נתינת המתנה כבר נקבע מין העובר, מתבררת זהותו

  .252היתה ידועה לנו אז

  מתנה לאשת איש 
זאת . 253והבעל מקבל את פירותיה, שהגוף שייך לאשה, לומרכ, "נכסי מלוג" לאשת איש נחשבת  שניתנהמתנה

  .254י אחר"גם אם זיכה לה את המתנה ע

                                                 
  .ק ה"ס, רי, ע"סמ 249
  .קסב' א סי"ט ח"ת המבי"שו 250
  .א, רי, משפט שלום; סג' מ סי"ת גור אריה יהודה חו"שו 251

כוונתו ". קֵנה על מנת להקנות"שהנותן לבנו העובר נחשב כאילו אמר , )215בהערה (ך "פ הסבר הש"משפט שלום מנמק ע
כי לא ייתכן שהתכוון להקנות לעובר ,  לפי זה גם העובר האחר קנה-ל כדי שבנו יקנה "היא שהנותן בוודאי התכוון לקעמ

  .שהרי אין סיבה שהוא יפצל את המתנה, האחר במישרין
  . כג' מ סי"ב חו" וח,)ואין להקשותה "ד (כב' א סי"ט ח"מהרית "שו 252

י "שהמזכה מתנה ע, 276ליד ציון הערה ,  לשיטתו- אין תוקף למתנה , מדבריו עולה שאם אמר כך לפני שהוכר העובר
 כותב שגם אם לא )ד"צה ע(יט שורש ברירה סעיף , א"ח, שרשי היםאבל . אין לזה תוקף, אחר ולא היה ידוע מי המקבל

שהוא פותר את הבעיה כמו , ל ברירהושיקול זה פותר את הבעיה ש,  כי דעתו של אדם קרובה אצל בנו,נהק, הוכר העובר
  .  למי שלא בא לעולםותקני אפשר להשא
אין " לא קנה כי ,אם נתן תוך ארבעים יום לעיבור, ט"כותב שלפי הסבר מהרי, אות טז, כ' סי, מ"חו, ת ברית אברהם"שו

אבל כתב כך משום שמסיבה אחרת מעמידים כך , ט נוקט שמדובר שהוכר עוברה"מהרי(כי עדיין לא נקבע מינו , "ברירה
קֵנה על "ך שהסביר שנחשב כאלו אמר "אבל הוא עצמו כותב שלפי הש). ב שהיא המקור לענייננו"ב קמא ע"את המשנה ב
מועיל אף , "ח"אם יהיה הנכד ת"מ שַיקנה לנכדו "כמו שהמקנה לבנו ע, אין בעיה של ברירה, )215הערה  ("מנת להקנות

  ).4ראה סעיף (שעכשו הנכד אינו מבורר 
הרי עובר , והוא מקשה עליו, ט מדוע אין בעיית ברירה"מביא את הסבר מהרי, )ה האומר"ד(א "ב קמ ע"גידולי שמואל ב

ותירץ ? שהרי היה ספק האם ייוולד בן קיימא, כ יש בעיה של ברירה"וא, )216ראה ליד ציון הערה (א קנה אם הפילה ל
שלפי זה אם זו אשה שמוחזקת אבל הוא מעיר ; זה כמבורר למפרע, )יבמות קיט(שכיון שהרוב יולדות בני קיימא 

זוכה למפרע , בעובר שהוא בנוש) ה והנה כל"דב(והוא כותב . לא יועיל כי אין ברירה, הרוב לא קיים אצלהש, בנפלים
גם לדעה שקנה , "לכשתלד"בעובר זר באומר  אבל, כ יש בעיה של ברירה"וא ,)240כדעה ליד ציון הערה (בעודו עובר 

  .כ אין בעיה של ברירה"קנה רק כשייוולד וא, )204ראה הערה (
ב "גיטין עז ע, ן"חידושי הרמב; )ליד אות כה(פה ' ז סי"טור אהע; יב, ג, והלכות זכייה, כא, כב, הלכות אישות, ם"רמב 253

ן על "ר; ב"קידושין כג ע ,א"ריטבחידושי ה; ב"כג עקידושין  ,א"רשב חידושי ה;ב"קידושין כג עו, )ה והא דאקשי"ד(
ש "ת הרשב"שו; תצג' סימרדכי קידושין י ב"ר; ג אות ב"התרומות שער ו ח' ס; )ף"בדפי הרי (ב"קידושין ח ע, ף"הרי

  .ז, פה, ז"אהע, ע"שו; )ה וכבר נתבאר"ד( סימן עט
כי רק במציאה , ינה לגמרי לבעלה כמו מציאתהמסביר שא, )רסט' עמ(עז ' סי, מ"חו, א"ח, )מלכה(ת מקוה המים "שו

וחשש זה אינו , )א"כתובות מז ע(מחשש שתהיה לו איבה כלפיה אם המציאה תישאר שלה , תיקנו חכמים שתהיה לבעל
  .שייך במתנה
 .קיים בו את המצוהה ללואינה יכו, בעלה קנה, הנותן לולב לאשת איש, משום כךכותב ש, ק ה"ס, תרנז, ביכורי יעקב

שתוכל לקיים בו את  באופן להקנות להמדוע לא נאמר שיש להניח שהתכוון , מקשה עליו, ק י"ס, תרמט, ירות האילןפ
ראה (שמניחים שהתכוון לתת במתנה , כפי שיש אומרים לגבי המשאיל לולב, "על מנת שתוכלי לצאת בו"היינו , המצוה
  ? )887הערה 

ז "רדבהת "שו. כותב שהמתנה נקנית לגמרי לבעלה כמו מציאתה, )ה על מנת"ד(א "י סנהדרין עא ע"רש: דעה חולקת
גרש אותה ויקח ולא שהבעל יוכל ל, התכוון לתת להודאי בוים לבת אחיו גדהנותן ב, י"כותב שגם לרש,  רפז'חלק א סי

  .בכל מצב הגוף לאשה, י"כותב שגם לדעת רש, ב"קידושין כג ע א"רשבאבל חידושי ה .את מלבושיה
  .האם הבעל זוכה גם בגוף, מסופק בזה, תצג' סימרדכי קידושין המובא ב, יעקב מקורביל' ר
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וגם במתנה שאדונו , ע יכול לזכות במתנה שנותנים לו"כותב שע, אות ב, כו' סי) רזין(דברי סופרים : מתנה לעבד עברי

כ ' סי= נ "תש' במהד(כד ' גם קהילות יעקב קידושין סי. נותנים לולזכות במתנה ש, כי האדון שייר לו זכות זו, נותן לו
  .כותב שהוא זוכה במתנה שאדונו נותן לו, פט' עמ) ראשונה' במהד

,  האדון אינו זוכה בה- כותב שמתנה שקיבלה אמה עבריה , קס' סי, קונטרס אחרון, אילת אהבים: מתנה לאמה עבריה
  . שמתנה שקיבל פועל היא לעצמווהרי פשוט , שהרי לא קנה אותה לשם כך

 ש סימן עט"ת הרשב"שו, )ף"בדפי הרי (ב"קידושין ח ע, ף"ן על הרי"ר, יב, ג, הלכות זכייה, ם"רמב: מתנה לעבד כנעני
 זכה , לעבד מתנהןנתמישהו אם ש כתבו, )ק א" לז ס,אבני מילואיםהובא ב (תצג' מרדכי קידושין סיו, )ה וכבר נתבאר"ד(

  .בפירותו בגוף אדוןבה ה
א "הרשב'  חי;ב"קידושין כג ע, ן"חידושי הרמבכך כתבו . המתנה נשארת בבעלות האדון, אדון שנתן מתנה לעבדו, כמו כן

ת "שו; כט' א סי"ש קדושין פ"רא; )ה ורבי"ד(א "קדושין כד ע' תוס; קידושין שם, א"חידושי הריטב; ב"קידושין כג ע
כותב שטעם , אות א, כה' אמרי משה סי. בסופו, אות קנז, א' מע, האוצרבית ; )ה וכבר נתבאר"ד( ש סימן עט"הרשב
, ולא משנה שהאדון רוצה, י קנין העבד"כיון שאנחנו צריכים להפקיע מרשות האדון ע, א הוא כי זה נוגע לאדון"הרשב

ה מרבו אלא העבד זוכ, א"הוא כותב שאין לומר שגם לרשב, באות ח. י עצמו"כמו שאדם אינו יכול לַזכות לאחר ע
הרי , )6ראה סעיף (י עבדו הכנעני "מדוע אדון אינו יכול לַזכות עירוב לאחרים ע, כ" שהרי א- כ האדון זוכה ממנו "שאח

א "א והריטב"ל שהרשב"לכן צ? כ יזכה האדון מהם"אי אפשר שאח, וכשהוא מזכה לאחרים, העבד יכול לזכות מן האדון
ולכן האדון אינו יכול לַזכות , כאילו האדון עשה,  כל מה שהוא עושה וקונהכי, סוברים שעבד אינו יכול לזכות בכלל

  . כמו שאינו יכול לַזכות בעצמו לאחרים, י העבד"לאחרים ע
אות , אמרי משה. והאדון אינו אוכל פירות, ב מביא דעה שעבד יכול לקבל מתנה מהאדון"א קידושין כג ע"הרשב' אבל חי

כ האדון "ואח, הוא זוכה תחלה כי העבד נחשב ככל אדם לענין קניינים, ד קונה משהומנמק שדעה זו סוברת שכשהעב, ב
כ האדון "ואין לומר שאח, יכול לקנות, אבל אם האדון נותן לו מתנה, כי הוא כמו שדה של האדון שהשתבחה, זוכה ממנו
שהאדון אינו יכול לזכות חזרה הוא מסביר שדעה זו סוברת , באות י. שהרי האדון אינו רוצה לזכות ממנו, יזכה ממנו

  . ולא כל מעשיו וקנייניו של העבד נחשבים כאילו האדון עשה, מהעבד כי קנין העבד נחשב קנין לצמיתות
. העבד זכה, והאדון הסכים שיזכה בה,  כותבים שעבד שניתנה לו מתנה,כד, רלה, מ"חו, ע"שוו, ב, ל, מכירה, ם"רמב

כי כל מה שעבד עושה , האדון זוכה במישרין מהנותן, אם מישהו נותן מתנה לעבדש, מנמק, אות יז, כה' אמרי משה סי
, כמו שאם ראובן מזכה לשמעון, מועיל, ולכן אם האדון אומר שאינו רוצה לקנות; והוא קונה, נחשב כאלו האדון עושה

יקנה העבד כיון , צה לקנותשהיות שהאדון אינו רו, הוא מעלה אפשרות לנמק. כ שאינו רוצה לזכות"שמעון יכול לומר אח
שלא יוכל , ששם רשות אחרים מעכבת, אבל הוא דוחה הסבר זה". מ שאין לרבו רשות"ע"כמו ב, שזה לא נוגע לאדון

אבל . ולכן נחשב נוגע לאדון, היה זוכה, אבל כאן אילו האדון היה רוצה לזכות, האדון לזכות ולכן נחשב שאינו נוגע לאדון
נמצא , העבד זוכה והאדון זוכה ממנו כי הוא כשדהו שהשתבחה, אם מישהו נותן מתנה לעבדהוא כותב שלפי השיטה ש

כמו שאם , כ שאינו רוצה את המתנה אלא הוא רוצה לקיים את מעשה העבד"שלא קנה העבד גם אם האדון אומר אח
רא הוא שלו על כרחו ואינו אלא הדב, "איני רוצה לזכות בו"לא יועיל אם האדון יאמר , העבד עושה איזה מלאכה או כלי

  . יכול להסתלק ממנו בלי קנין
י "ע  מתנה לעבדוהמזכהשאדון , אלחנן' כותב בשם ר, )לד' סי, ז"אהע, ת ברכת יוסף"הובא בשו(תצג ' סי, מרדכי קידושין

אדון זיכה ורק אם ה, לא קנה כותב שהעבד )מיהו צריך תלמודה "ד (ב"א קידושין כג ע"חידושי הריטבאבל . מועיל, אחר
ח "ראנ). שלה' עמ( לג'  סיב"ח) שפירא(מנחת אברהם ' עי, א"על ראיית הריטב. קנה, יהא בו רשות כלל מ שלא"ע לעבד

, )אלישר(באיש אמונים ו) ג"מג ע(יז '  סי,מ" חו,ב" ח,נשמת כל חית "שוהובא ב(ה שמא "ד, ב' סי) מים עמוקים(ב "ח
ערך . מביא את המחלוקת, ב' סי, הלכות זכיה ומתנה, מחנה אפרים. א"במכריע כריט) ב"דרוש ג לשבת כלה דף כה ע

, שאדון המזכה לעבד, ב"כג עא קידושין "בחידושי הרשב המובא ירושלמימדייק מ, )א"כז ע(ק ז "ס, קיא, מ"חו, השלחן
 -  קנה העבד מביא ראיה שלא, ו, הלכות שגגות י, מזל שעה. לא קנה העבד, "מ שלא יהא לי רשות"ע"אמר לו  אפילו

  .ש לראייתו"עיי
לשיטה שאם מישהו נותן , האדון זוכה בה, ומישהו נתן מתנה לעבד, כותב שקטן שיש לו עבד, אות יז, כה' אמרי משה סי

הדין כך גם באדון , וגם לשיטה שהאדון זוכה במישרין מהנותן; העבד זוכה והאדון זוכה ממנו, )שאדונו גדול(מתנה לעבד 
, אבל בעבד של קטן, טעם הדבר הוא שלא די בכוונתו וברצונו לקנות, נה רק אם דעת אחרת מקנהואף שקטן קו, קטן

; שאז היה קונה, כמו אילו היה מצב שיש לקטן כוונה ורצון, מועיל לקנות לאדון הקטן, שיש לעבד כוונה ורצון לקנות
אבל זכייתו מהעבד אינה משום , )6ראה סעיף (טעם הדבר הוא שאין לו שליחות , ואף שאין קטן קונה בקנין חצר

' אור שמח הל. ולכן האדון זוכה ממנו, שהרי העבד הוא אדם בפני עצמו אלא שקנייניו ומעשיו שייכים לאדון, שליחות
  . מסתפק האם האדון הקטן זוכה, יג, יז, גזילה

  .ראה בפרק על מתנה אסורה, לגויעל מתנה 
שנחשב , י אחר"או שזיכה לו ע, כותב שהנותן מתנה למומר והגיעה לידו, קכב' סי, חלק ב, ט"ת מבי"שו: מתנה למומר

ד "שב, לגבי יורש מומר, יב, ו, נחלות' ם הל"ואף שכתב הרמב; יש לה תוקף ואין להפקיע אותה, כאילו הגיע כבר לידו
לא ,  מרצונוהרי במתנה שאינה שכיחה כל כך והנותן נותן, רשאי לקונסו שלא יירש כדי שלא לחזק את ידי הרשעים

 . ד לקונסו לפי ראותם אם יראה להם שלא יחזור בתשובה"יכולים ב, מ שהיא מדרבנן"אבל במתנת ש; קנסו
נשמת כל ת "שו. י אחר קנתה האשה"שלא נזכר בשום פוסק שבזיכוי עהוא מסתמך על כך . רע' סי, מ"חו, זקן שמואל 254
ראה על כך בהערה . מפני שידה ממש כיד בעלה, י אחר"נה בזיכוי עשאישה אינה קו, מנמק) ג"מג ע(יז '  סי,מ" חו,ב" ח,חי

318. 
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ראה על . הבעל אינו זוכה בה אלא האשה זוכה בה לגמרי, באופנים מסוימים, אבל אם הנותן מגביל את המתנה
  . 4255כך בסעיף 

  
מפני שהנותן נותן בעין , 256אוכל פירותוהבעל אינו ,  היא זוכה בה לגמרי- אם הבעל עצמו נתן לה את המתנה 

אינה יכולה למכור או לתת את הנכס במתנה היא ) א: (שלושה סייגים לזכות האשה על דבר המתנהיש . 257יפה
פקיע את זכותו לרשת ממנה השכן בכך היא גורמת ל, 259מפני שהבעל לא התכוון לתת לה רשות לכך, 258לאחר

                                                 
 ]אולי יועבר לכאן. [ובפרק על שיור בלשון תנאי, בנותן לשימוש אחד, בפרק על שיור 255
' תוס; )ף"בדפי הרי (ב"קידושין ח ע, ף" הרין על"רו, ב"נדרים פח ע, ן"ר; כז, כב, הלכות אישות, ם"רמב; ב"ב נא ע"ב 256

 ;ב"קידושין כג ע, ן"חידושי הרמב; )ה ורבי"ד(א "וקדושין כד ע, )ה מה"ד(ב "גיטין עז ע, )ה כיון"ד(ב "נדרים פח ע
ז "טור אהע; )שו' סי, )בירדוגו(ת נופת צופים "הובא בשו(כט ' א סי"ש קדושין פ"רא; ב"קידושין כג ע ,א"ריטבחידושי ה

ת בני "שו; ז, פה, ז"אהע, ע"שו; תצג' סימרדכי קידושין י ב"ר; )ה ושמא"ד(אלף ו ' סי, ה"ראבי; )ליד אות יז(פה ' יס
ה "ד( מ כלל ה סימן טו"חות גינת ורדים "בשו,  אברהם הלוי'ר; לה' סי, א"ח, מ"חקרי לב חו; )ב"ע סא(נד '  סי,אהרן

  .ב"סוכה מו ע, עמק סוכות; )ואפילו הסוברין
הבעל אוכל פירות כדי שלא , שבמתנה שקיבלה מאדם אחר, כותב שהטעם הוא, )שלג' עמ(א "כתובות מז ע, יני שלמהמג

  .אין חשש כזה, ואם הוא עצמו נותן לה, תהיה לו איבה כלפי אשתו
,  לבעלהפירות נשארים, למשל, כותב שאם נתן לה הבעל חצר רק כדי שתוכל לקנות בו גט, ב"א גיטין עז ע"חידושי הרשב

  .כותב שאין זה נכון, ב"ב מא ע"ב, ן"הרמב' אבל חי". קלושה"כי זו מתנה 
  .453 ציון הערה לידראה ,  במתנה לאשתוכל נכסיו נותן אתהעל דינו המיוחד של בעל 

, נתגרשהכותב שאם התאלמנה או  )אלמנהה ואם נת"ד(רה ' ג סי"פיד רמה בבא בתרא : נתגרשהאם התאלמנה או 
  . כתובתהנוטלת את דבר המתנה בנוסף על 

 או לפני נישואיןכותב שאם נתן לה מתנה לפני ה )ה אבל היכא"ד(רה ' ג סי"פיד רמה בבא בתרא : אם נתן לפני הנישואין
זכות הועילה לו , רי לגמנכססתלק מההשעת הקנאה ואף שב, הפירות שלו, כ נשא אותה"ואח, אירוסין ושידוכין

הוא מוסיף . ם שמגיעים אליה ממקורות אחריםנכסיעל  החלו שהיא כמ, על קרקע זול ולח, כ"אח ו להאשבנישואין ה
לה אמר אפילו , המכר בטל , את הנכסונתנהאו אם מכרה לכן  ,כשאר נכסי מלוג, שהיות שהפירות שלו )ה וכיון"דב(

ל ע וףגועל הנישואין הה זכות יעלה  חל,כי ברגע שנשא אותה, "אחר נישואיןבין ל, בין קודם נישואין"שהוא נתן לה 
  .קודם נישואיןכמו על מתנה שקיבלה מאדם זר , ותפירה

נראה שכוונתו היא (לא זכתה , כותב שגם אם הבעל נותן לאשתו, תצג' סימרדכי קידושין אלחנן המובא ב' ר: דעה חולקת
  .חרי א"אלא אם זיכה לה ע, )שהפירות שלו

ת "תורת חיים וחסד מציין ששו. מביאים את המחלוקת, תט' ב עמ"ותורת חיים וחסד ח, ז, פה, ז"א אהע"רעק' חי
  . אלחנן לא כתב כך להלכה' כתב שאף ר, ב' ב סי"ח ח"ראנ

מפני , היא זוכה, ש אלישיב אמר שבעל הנותן לולב לאשתו שתטול למצוה"מביא שרי, תט' ב עמ"תורת חיים וחסד ח
נראה שכוונתו . שהרי הוא רוצה שהיא תזכה בלולב, שתיקנו שהבעל מקבל פירות נכסי אשתו, ח"א כאילו אומר אאבשהו

סברה זו אינה יכולה . לא תוכל לקיים את המצווה, וסובר שאם הפירות שייכים לבעל, אלחנן' היא שכאן הדין כך גם לר
שכן ייתכן , הוכחה שהבעל אינו רוצה שהפירות יהיו שלושהרי אין , לשמש נימוק לדעה שבכל מצב האשה זוכה בפירות

  .שהוא נותן לה במתנה רק את הגוף
  .ז, פה, ז"אהע, בית מאיר; )מהה "ד (ב"ש גיטין עז ע" תוספות הרא;)במתנהה "ד (ב"ם בבא בתרא נא ע" רשב257

שהבעל מסתלק בכך , תנה זומסביר את אופן פעולתה של מ, )ט"תשנ, הורוויץ' לח במהד' עמ(א "מ יב ע"ב, דברי חיים
ואמנם לא מועיל סילוק הבעל , )3ראה סעיף (ב שהנותן מתנה מסתלק מהחפץ "כפי שנאמר בכריתות כד ע, מדבר המתנה

יש להעיר שזו (וזה שייך רק בנכס שכבר יש לה , אבל זה משום שידו כידה, )א"כתובות פג ע(מנכסי אשתו אחרי הנישואין 
; מועיל סילוק ממנו, אבל נכס זה שעדיין לא קנתה, שהוא מוחזק בו כמותה) שער רביעי, ה ראה מחיל-  רבנו יונהדעת 

והוא , הרי הנכס עכשו בידו, )שזו מחלוקת, פרק תשיעי, שער רביעי, ראה מחילה(ע "ואף שלא מועיל סילוק מדשלבל
 .ע"ומה שבידו לא נחשב דשלבל, כי בידו לתת לה, מסתלק ממנו בעת שיבוא לרשות אשתו

;  אות מ,פרק כב, אישות' הלי "הגהמ; )ה מה שקנתה"ד(ב "גיטין עז ע', ובתוס, )ה במתנה"ד(ב "ב נא ע"ב' ת בתוס"ר 258
  .ז, פה, ז"אהע, ע"שו; )ליד אות יז(פה ' ז סי"טור אהע; נד' ג סי"ב פ"ש ב"רא

אף שהיא רשאית ,  בטלההמתנה, אם נתנה את הכסף במתנה לאחר, כותב שגם במתנת כסף, ז, פה, ז"אהע, בית מאיר
שבכך היא מפקיעה את ירושת , 260 ציון הערה לידוזאת מהטעם ; )263ראה בשמו בהערה (להשתמש בכסף לעצמה 

לא ו,  ולכלותוהשתמש בכסף ליתרשאשהיא  איך יתכן, מה עליות, ע איגר מהדורא תניינא סימן פה"ת ר"שואבל . הבעל
, צ, ש"והוא לומד מב.  לידי ירושהגיע ולא י,להשתמש בכסף ולכלותוזכותה את  לאחר תת תוכל לרי היא ה? לאחרתתל
שהוא חולק על בית מאיר וסובר שאינה רשאית , 263וראה בשמו בהערה . שאינה יכולה לתת את הכסף לאחר, ק יב"ס

  .להשתמש בכסף לעצמה
את  הבעל חשב שכבר הוציאה אם, כותב שבמתנת כסף, ע איגר מהדורא תניינא סימן פה"ת ר"שוהשואל ב, מאיר וייל' ר

, צ, ז"אהע, ע"שו(שבהם יש תוקף למכירת האשה ,  שאינם ידועים לבעל מלוג כנכסיואה, מנויאש מיתהונתן לה ש הכסף
אבל ,  שמכירתה בטלהל"קנו חזיועליהם לא ת, מ" לא חל עליהם מעולם דין נבנימוק ששם, ע איגר שם חולק"אבל ר). יא

כ " ואח,את הכסףמוציאה היא שכך  שאינו מקפיד על ו דעתילהואף אם ג; וזכה בהם הבעל, מ" כבר נכנסו בכלל נכאן
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מן אותם בעלה מוציא , ומתה, כרה נכסי מלוג בחיי בעלהשאשה שמ, 261וגם בגלל תקנת אושא, 260את הנכס
כמו , 263וקונים בהם קרקע והבעל אוכל את פירותיה, פירות הנכס הופכים להיות נכסי מלוג) ב. (262הקונה

לא שדעת על  לה הקנהאפילו , 265הבעל יורש את המתנה,  במותה)ג. (264הוא נעשה נכסי מלוג, שאם ירשה נכס

                                                                                                                                                              
כתובות (ובעל אינו יכול להסתלק מנכסי אשתו הנשואה ,  בכסףר זכה הבעלכבש כיון ועיללא מ,  לאחרה את הכסףותוהל

  ).א"פג ע
  .היא יכולה, כותב שאם אמר לה הבעל שתוכל למכור ולתת) הובא במגיד משנה שם(ב שם "א ב"אבל הרשב

, ה תוקףיש לז, או נתנה, כותב שאם מכרה) הובא בטור שם (ה והשתא"ד, רה' ג סי"פיד רמה בבא בתרא : דעה חולקת
כותב , ז, פה, ז"אהע,  בית מאיר.אפילו מדין נכסי מלוגמהקרקע סתלק ה מראה שהבעל, ותפירמפני שההלכה שאין לה 

מ שאין לבעלה "לאחר הנותן מתנה לאשה ע, שהרי הוא כורך יחד בעל הנותן מתנה לאשתו, שם, ם"שזו גם דעת הרמב
  .יששם הפירות שלה לגמר, )4שנדון בה בסעיף (רשות בה 

ה "שהרי רמ, ה לכתחילה לא תמכור כדי שלא תפקיע את הירושה מהבעל"כותב גם לרמ, ז, פה, ז"אהע, אבל בית מאיר
  .מסכים שהבעל יורש

ע איגר שם "אבל ר. ה"ל כרמ"כותב שאפשר לטעון קי, ע איגר מהדורא תניינא סימן פה"ת ר"שוהשואל ב, מאיר וייל' ר
 .דעת יחידשהוא כיון , ה"ל כרמ"א לומר קי"כותב שא

 ).מהה "ד (ב"ש גיטין עז ע" תוספות הרא259
  .ז, פה, ז"אהע, בית מאיר; נד' ג סי"ב פ"ש ב"רא 260
 .ב"ק פט ע"ב 261
  .המכר תקף עד מותה, אך יש להעיר שלפני נימוק זה. מביא את תקנת אושא לענייננו, ז, פה, ז"אהע, בית מאיר 262

ש מצד "ומה שנימק הרא, את אושמשום תקנהוא הטעם כותב ש, ה מהדורא תניינא סימן פעקיבא איגר' רת "שוגם 
א לכי  ת אושאלא מחל זכות תקנ, נותן בעין יפה נותןכי פירות מחל הזכות שאף שאת לומר כוונתו היא , כוונת הבעל

  . בזה עין יפה לענין הפקעת הקרן ממנושייך
ד "ש מצד שלא נתן לה ע"ומה שנימק הרא,  אושאכותב שהטעם הוא בגלל תקנת, )ה ונראה"ד(יט ' מערכת הקניינים סי

שאין לנמק מצד שהבעל שייר ) 'ה התוס"בד(הוא כותב . היה מועיל, הוא כי אילו התכוון לתת לה גם שתמכור, שתמכור
ובדיוננו בסעיף , יח' ראה שם סי(שהמקבל לא יוכל למכור , א לשייר במתנה"ש והטור סוברים שא"שהרי הרא, במתנתו

ה מה "ד(ב "גיטין עז ע', ת בתוס"שהרי ר, אבל כאן אין לומר שזה בגדר תנאי, "מ שלא תמכור"ע" מועיל תנאי ואמנם, )4
והרי העובדה שמתנה , הסביר שהאשה אינה יכולה לקנות בקרקע זה בקנין חצר כיון שאינה יכולה למכור, )שקנתה

  . ל יכול לקיים בו את המצוה" במעמכמו שמוכח מהדין שהמקבל אתרוג, מותנית אינה מגרעת בקניינו בנכס
הובא (ב "ב נא ע"ב, א"הרשב' וחי, האיי רב שמואל הנגיד בשם רב שרירא ורבבשם , ב"ן בבא בתרא נא ע"חידושי הרמב
, והסבירו בית מאיר שם, הבעל מוציא מיד הלקוחות, ומתהנוקטים שאם מכרה ) כז, כב, הלכות אישות, במגיד משנה

כותבים שתקנת אושא , )ה הבעל"ד(א " נ עתכתובו' תוס, כמו כן. תקנת אושאשטעמם משום ,  יאק" צ ס,אבני מילואיםו
כי הבעל הסתלק מהנכס בכך , מעלה אפשרות שכאן לא חלה תקנת אושא, ב"ק פח ע"בב, א עצמו"אבל הרשב. חלה כאן

 .שנתן אותו במתנה
ז , פה, ז"אהע, ע"שו; )ליד אות יח(פה ' ז סי"ור אהעט; נד' ג סי"ב פ"ש ב"רא; )ה במתנה"ד(ב "ב נא ע"ב' י בתוס"ר 263

  ).ק יא" צ ס,אבני מילואיםהובא ב(
, קנתה לגמרי, במתנה) או מיטלטלין (כסףאם נתן לאשתו ', כותב שגם לפי תוס, ז, פה, ז"אהע, בית מאיר: במתנת כסף

ם "הוא מביא ראיה לכך מהרמב. ואין קונים בכסף קרקע כדי שהבעל יאכל פירות, והיא רשאית להשתמש בכסף לעצמה
כמו שכתב , ושם אין קונים קרקע בכסף, שכורך מתנת בעל לאשתו עם כסף שמקבלת אשה המוכרת את כתובתה, שם
ם סובר "שייתכן שהרמב, דוחה ראיה זו, ע איגר מהדורא תניינא סימן פה"ת ר"אבל שו). ה ואין"ד(א "ק פט ע"ב, י"רש

שם נאמר , ב"בית מאיר מביא עוד ראיה מנדרים פח ע. י"שלא כרש, בעל יאכל פירותשגם שם קונים בכסף קרקע כדי שה
, מיגו דזכיא לנפשה"הבעל יכול לַזכות את כיכר העירוב על ידה לשאר בני החצר כי , שאם יש לאשה בית משלה בחצר

 ואם נאמר שבמתנת ,)בחלק ממנו(היא זוכה בו , כלומר כשהוא נותן לה במתנה את כיכר העירוב, "זכיא לאחריני
זכיא "ואין לומר , נמצא שאינה זכאית לאכול את העירוב, צריך לקנות בהם קרקע שפירותיהם יהיו לבעל, מיטלטלין

לה  ונתן המועיל מזכה לה באופן ולכן הבעל שלה לחם ההלגבי העירוב צריך שיהיש, ע איגר דוחה ראיה זו"ר". לנפשה
 לחםאין דרך למכור שכיון , שיש להניח שהוא מתיר לה לאכלו או ;ו לאכלאיתתהיה רשש שאמר בפירווכאילו , לחלוטין

 המטלטלין אלא  אתאינה יכולה לכלות, ע איגר אומר במסקנתו שגם במתנת מטיטלטלין"ור.  להוציא פירותכדימועט 
  . הקרקעויזכה הבעל בפירות, ו בהם קרקעקנימכרו וי

ואין קונים בהם קרקע כדי , הפירות לגמרי של האשה, ה"לדעת הרמכותב ש, ז, פה, ז"אהע, בית מאיר: דעה חולקת
  .כי אין לבעל שום זכות בקרקע, שביכולה למכור את הנכס) 258בהערה (כשם שהוא סובר , שפירותיה יהיו לבעל

 .ז, פה, ז"אהע, בית מאיר 264
, ז, פה, ז"אהע, בית מאיר; ז, פה, ז"אהע, ע"שו; כז, כב, הלכות אישות, מגיד משנה; )ליד אות כ(פה ' ז סי"טור אהע 265

  .ה"בדעת הרמ
ה על שנתן לאשתו מתנבשגם , עה' ת שארית יוסף סי"שומדייק מ, )ה מכתבו"ד( ם חלק ה סימן לח"ת מהרש"שו

  .ה אות מכרה בטל והבעל יורש,בערכאות
אינו יורש , לה אפשרות שאם הבעל קנה נכס ורשם אותו על שם אשתומע )ש"ל לפמ" יה ולכאורה"ד(ם שם "מהרש
 "מהיום ולכשארצה" על אשה הנותנת מתנה כתבש, )ף"בדפי הרי(ב "כתובות לז ע, ף"ן על הרי"פ ר"וזאת ע, אותה

 הכתבהיא  שהרי ,מקבלהי " עהיורשיל  את הנכס היא כמזכהכי, ה אות אין הבעל יורש,מקבלהם אף שלא קנה "רמבלש
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 אבל אם אמר לה בפירוש שהיא תזכה .266 על פי דין זכות הירושה שיש לו אתלהפקיע מפני שאינו יכול, הרשניי
  .267יורשיה ממשפחתה יורשים אותה, גם עבור יורשיה

  מתנה לאדם לא ידוע
אין "בגלל הכלל ש, אין לה תוקף, כ התברר מי המקבל"גם אם אח, הנותן מתנה לאדם לא ידוע, לכאורה

כ מתבררת "גם אם אח, חלות משפטית שנושאה אינו ידוע בשעת מעשה הכלל האומר שאין תוקף ל-" ברירה
הוא , כל מי שיבוא לידיו חפץ פלוני שלי"נפסק שהאומר , בכל זאת. ואין אומרים שהדבר התברר למפרע, זהותו

המתנה משעת האמירה אלא חול  מתכוון שתינואטעם הדבר הוא שהנותן . 268 המתנה תקפה-" נתון לו במתנה
ודי , לא משנה שגם אז אין הנותן יודע מי המקבל. 269ואז כבר הוברר האדם שקונה, י המקבללידמשעה שתבוא 

                                                                                                                                                              
 הוא  אך.ובעלה אינו יורש אותה, היורשי לבשביזכתה היא , כאן וייתכן שגם ;)4ראה בשמו בסעיף ( יורשיה כן בשביל

שבזה  ,אפשר לומר כך רק שם, ם"גם לרמבו ,) שם4ראה סעיף  (ם" הרמבל כל הפוסקים חולקים עשהרי, דוחה זאת
 שתזכה רוצה אם אין הבעל םכות עבורינה יכולה לזְ  אכאן אבל ,םי המקבל ליורשי" ע את הנכסזיכתה, נתנה לאחרש

   .עבורם
, ה בטלהואולה ה,לאחריםאת הכסף  והלוותה ,מתנה לאשתוכסף בנותן כותב שה ,ק יב" ס,צ, ש"ב: במתנת כסף

, כותב שלפי בית מאיר, ע איגר מהדורא תניינא סימן פה"ת ר"שוהשואל ב, מאיר וייל' אבל ר. הבעל יורש אותה, ובמותה
כי בעל אינו יורש נכסים של אשתו , הבעל אינו יורש את ההלואה, שהאשה יכולה להשתמש בכסף בעצמה, 263ערה בה

 . כמו הלוואה העתידה להיפרע, להגיע אליה" ראויים"שאינם ברשותה במותה אלא רק 
יד רמה מביא ראיה מהדין שבעל ). ליד אות כ(פה ' ז סי"טור אהע; )ודאיה מיהו "ד(רה ' ג סי"פ יד רמה בבא בתרא 266

 ).א"כתובות פג ע(במשך הנישואין , אינו יכול להסתלק מזכותו לרשת את אשתו
 ז"אהעי "הובא בב(אלף קמב ' א סי"א ח"רשבמוכיח מ, )ש"ל לפמ" יה ולכאורה"ד( ם חלק ה סימן לח"ת מהרש" שו267
 .מחמתהיורשיה אמר לה בפירוש שיזכו ומסביר שמדובר ש, יורשיה זוכים, לתת מתנה לאשתושאם עשה קנין , )קיח' סי
, ח תנד"י או"שהובא בב[ אות ו, ז, ו, חמץ' הל, הובא בהגהות מיימוניות( רפא'  סי,הרוקח; )על לולב(ב "סוכה מב ע 268

  ).על מצה( )]ב"דף י ע, ה' סי, )מסקין(ובהדרת מרדכי , קיב' סי, ד"ח, ת רבבות אפרים"בשו, ק ה"תנד ס, במגן אברהם
ומוכח , "אני נותנו למתנה למי שירצה"מ שם עוסקת במי שאמר "כותב שהסוגיה בב, א"מ יב ע"ק ב"פ בשטמ"תלמידי ר

  .רבינו פרץ שם הלשון שונה' אבל בתוס. ודנים רק בצורת הקנין, מדבריו שזו מתנה תקפה
כל הרוצה לזכות בחפץ זה יבוא ויזכה ואני "כותב שאדם יכול לומר , )א" עמג(ה ' סי, מ"חו, )דנושבסקי(ת באר משה "שו

  ".חוץ מפלוני"וגם יכול להתנות , )בלי שיהיה נוכח בשעת הזכייה" (אקנה לו
הובא  (כג'  סי,מ"חו, חלק בו, )א" מא עדף, קו' ז סי"ת בית אפרים אהע"שוהובא ב(כב ' א סי"ח, ט"ת מהרי"שו 269

צג '  וסי,צב' שאגת אריה סי; )ד"דף קפח ע, דיני ברירה ,קרבן אליצורוב, אות ח, פא' סי, ב"ח ,ד" יו,ת בית יצחק"בשו
' ב עמ"ובתורת חיים וחסד ח, קטו' עמ, ב"נדרים מה ע, בנתן פריו, אות ו, א' סי, ח"או, ץ"ת הרמ"בשוהובא ) (בסופו(

' במהד(מד - מג' מ ועמ' עמ, ח' וסי, לו' עמ, ז' סי, )סלאנים(עמק יהושע ; בק "תנד ס' סי, )טייב(חוקת הפסח ; )תיא
, מ"ת אבני נזר חו"שו; מג אות ה' ב סי"בית אבי ח ת"שו; )קליין' שנה במהד' עמ(טו ' סי, )אלגזי(גט מקושר ; )ה"תרפ

  .)שע' עמ(רכח ' סי, מ"חו, ב"ח, עזריאל הילדסהיימר' ת ר"שו; )ברמז(סימן קסג 
  .  דבר שאינו מסויםיןבעני, )ב(1ראה על סברה זו בסעיף 

  .4שנדון בה בסעיף , זו מתנה שתחול לאחר זמן, לפי הסבר זה
אבל פרשנים . והבאנו את דעתו בטקסט לפי מה שנראה מדבריו, ט בשתי התשובות הללו אינם ברורים לגמרי"דברי מהרי

  ).276ראה לדוגמה הערה (כפי שנראה , אחרים הבינו את דבריו בצורות אחרות
מדגישים שהאומר שתחול המתנה אחרי שתגיע , )ה"תרפ' לח במהד' עמ(ז  'ועמק יהושע סי, צג שם' שאגת אריה סי

נוקט ) קליין' שנ במהד' עמ(טו ' סי, )אלגזי(גט מקושר , כמו כן. למעשה נותן מתנה אף שהיא כבר ביד אחר, למישהו
והדבר אפשרי כמו שמפקיד יכול לתת את הפקדון לנפקד , הנותן נותן לו במתנה, יד אותו אדםשאחרי שמגיע החפץ ל

ע מדוע נקטו שהנותן מקנה למקבל "וצ. ולא משנה שהנותן אינו יודע מי הוא, ואז המקבל מבורר, )6ראה סעיף (במתנה 
שהמקבל קונה בהגבהה ואז הוא כבר ולא הסבירו בפשטות , והוצרכו להשוות להקנאת פקדון לנפקד,  שהגיע לידואחרי

אפשר להקנות , נוקט שאף שכבר הגיע החפץ לידי המקבל, ב"סוכה מב ע, )מכון חתם סופר' מהד(חתם סופר ' חי. מבורר
  . כי שניהם רוצים בהקנאה, לו

שם מדובר בסוכה  שהרי,  מקנה מעכשוינוא' וכו" מי שיגיע לולבי לידו"מוסיף להוכיח שהאומר , שם,  חלק ב,ט"מהרי
והרי , ובאים לקחת אותם בשבת בלי לדעת איזה לולב שייך למי, במצב שרבים הניחו את לולביהם בהר הבית בערב שבת

שהרי היה עדיף שכל אחד יטול את ( ממנו אחר ליטלו לעצמו ושלא יוכל טלוירצה לי,  שלו הלולבאם למחר יכיר את
ולכן אינו מקנה , ")יהיה לו במתנה, כל מי שיגיע לולבי לידו"ד יאמר קבעו שכל אח, ורק משום שאין זה מעשי, הלולב שלו

דווקא שם מניחים שהנותן התכוון , ט" נראה שלפי מהרי. לולבו לידי אחרלחזור בו קודם שיגיעכדי שיוכל , מעכשו
וגם , ין יחול מידמניחים שהתכוון שהקנ, אבל במצב אחר, כי הוא רוצה להיות יכול ליטלו לעצמו, שהקניין יחול רק בסוף
ט עצמו "בכך מוסבר מדוע מהרי. ולכן יש בעיה של ברירה, הרי אז אין דעת מקנה, יעשה קנין, אם כשיתברר המקבל

כל מי "אומר ולדעתו גם ב; שלא קנה, "תן למי שתבחר"י אחר ואומר לו "אומר לגבי המזכה ע) 276ראה ליד ציון הערה (
ומתכוון , שבהם הוא רוצה לשמור לעצמו את הזכות ליטול בעצמו, קנה רק לגבי לולב ומצה', וכו" שיגיע חפץ פלוני לידו

יש בעיה של , אבל אם הוא באמת רוצה לתת במתנה ואין בדעתו ליטול לעצמו, שתחול מתנה רק אם לא יטול בעצמו
, )280ליד ציון הערה (וייתכן שהפרשנים האחרים ). זכה, ה מעשה קניןאחרי שהמקבל עש, אבל ייתכן שגם שם(ברירה 
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הוא כי , סבורים שהטעם שכאן מניחים שהתכוון להקנות רק כשיתברר, הסבורים שגם במצב אחר אין בעיה של ברירה

, לא קנה המקבל מיד, יש שגם אם עשה קנין סודר בהתחלהמדג, כב' א ס"ח, ט"אבל מהרי(רק אז נעשה מעשה קנין 
; "אין ברירה"כ לא יקנה המקבל מטעם "כי אל, או שברור שהתכוון שהקנין יחול רק כשיתברר; )מהטעם שהסביר כאן

  .וטעם זה שייך בכל מצב
מביא , )א"צז ע-א"ו עצדף שורש ברירה סעיף כ , א"ח, שרשי היםהובא ב (כג' מ סי"חוב "חכב ו' א סי"ט ח"מהרית "שו

, משעה שיתברר הדבר ואילך יהיה קיומואפשר שאלא , דבר שאיננו צריכים שיהיה קיומו למפרעש, ראיה לעיקרון זה
 -   ברירהבעיה של בכךואין , ה מבורר וידועיהי,  שבשעת חלות קיום הדברדי בכך, אף שבשעה שהתנה לא ידעו, יכול לחול

  .ש" עיי- מביא ראיה אחרת לכך ) ה"תרפ' לו במהד' עמ(ז  'עמק יהושע סי. ש להוכחתו"עיי
שברירה , צא' ז סי"ת נודע ביהודה מהדורא קמא אהע"ומשו, א"ה מ"ש מעשר שני פ"שם מוכיח מרבית אבי  ת"שו

. כ אם החלות יכולה להיות בזמן שיתברר"משא, נחוצה רק במצב שצריך שהחלות תהיה למפרע בזמן שעדיין לא הוברר
פאת , שדי חמד. טו, מעשר שני ח' הל, ם"י קורקוס על הרמב"וכיח זאת ממהרמ) ב"ס ע(ט  'סי, זכייהכות  הל,משה ידבר

שאנץ המובא ' חוקת הפסח שם מוכיח זאת מתוס. ב"א עירובין לו ע"הריטב' מוכיח עקרון זה מחי, מג' סי, ב' מע, השדה
  .ק סט"ק ב"בשטמ

ואף שבדרך , הנגזל יכול להקנות לו, אם מי שהחפץ בא לידו מתכוון לגוזלומסביר שגם , סימן קסג, מ"ת אבני נזר חו"שו
שהרי כל חפץ גזול היה , כאן הוא יכול, ))ב(1ראה סעיף (כלל הנגזל אינו יכול להקנות את הדבר שנגזל כי אינו ברשותו 

, חפץ יהיה של הגזלן למפרעה, שהרי אם ישיב לנותן, וכאן אין חיוב השבה, שייך לגזלן אילולא חיוב השבה שמוטל עליו
ההקדש חל , כ בא לידו הדבר שנגזל"שנגזל שהקדיש ואח, א"ק לג ע"המובא בשיטה מקובצת ב, ש"כפי שאומר הרא

  .הדבר שנגזל שייך לגזלן, וכיון שאין חיוב השבה, "הפוכי מטרתא למה לי"ו, למפרע
אין "אומרים שכאן המתנה תקפה גם לדעה שהקשה על מ, )קליין' שנא במהד' עמ (א"דף עא ע, טו' סי, גט מקושר

' היא כר, מועילה' וכו" כל מי שיגיע לולבי לידו" האומרת שאמירת אומר שהמשנהה ,ב, ד, ירושלמי סוכהמ, "ברירה
גם עמק . לא יועיל, "אין ברירה"דעה שאבל ל, "יש ברירה"דוסא הסובר ' רר שהמשנה היא כירושלמי סובמשמע ש, דוסא

כותב שמהירושלמי בסוכה ) ישמעאל' ה ר"ד, א"מ ל ע"ב, הובא בגידולי שמואל) (ה"תרפ' מ במהד' מע(ז  'יהושע סי
שהסיבה , יישבמ) ב"צז ע(שורש ברירה סעיף כ , א"ח, שרשי הים. מועיל רק לפי הדעה שיש ברירה' וכו" לולבי"משמע ש

'  וכו"כל מי שיגיע לולבי לידו"דוע אמרו אלא להסביר מ, יש ברירהשכי הוא סובר אינו דוסא ' עמיד כרמשהירושלמי 
שאז הוא מניח , והלולב ברשותו רק בערב שבת,  דבר שאינו ברשותוותקנ אפשר לה כי אי-  שבת ולא בשבתדוקא בערב 

אות , תשובה מאהבה, )ג"תשס(ת " חידושי הגאון אדר.))ב(1ראה בשמו בסעיף (דוסא ' ואת זה אומר ר, אותו בהר הבית
המקבל קונה כי כמו , כלומר, "חילופיו בידו"שלגבי לולב המתנה תקפה כי , מפרש את כוונת הירושלמי, )כז' עמ(סט 

ייתכן שכוונתו לומר שלכן יש לו גמירת דעת להקנות אף שהמקבל . כך הוא מחזיק את של חברו, שחברו מחזיק את שלו
בהסתכלות , מכל מקום, לב של האדם השנייש להוסיף שאף שרוב הסיכויים הם שאדם שלישי יקח את הלו. אינו מבורר

מכון חתם ' מהד(חתם סופר ' חי. כדאי לראשון להקנות לשני כדי שאחד מהאחרים ַיקנה את לולבו לראשון, כוללת
ולכן המתנה תקפה רק אם תחול , שאין ברירההסביר שכוונת הירושלמי היא שהמשנה היא כדעה , ב"סוכה מב ע, )סופר

לא היה מועיל כי , אבל אם היה רוצה שהמתנה תחול מערב שבת, )שלכן אין צורך בברירה, ט"יכפי שהסביר מהר(בשבת 
, " מעכשולמפרעכל מי שיגיע לולבי לידו יהיה לו במתנה "ולכן לא היו אומרים , ואי אפשר שתחול למפרע" אין ברירה"

יושבת קושיית גט מקושר על ולפי הסברו מ. אף שזה היה עדיף מצד שאסור לתת מתנה בשבת אם אין דרך אחרת
  .א"דף קפט ע, דיני ברירה ,קרבן אליצור' עי, ליישוב אחר לקושיה מהירושלמי. ט מהירושלמי"מהרי

יכול גם , כותב שכיון שהוא יכול להקנות כשיתברר, ק ב"ס, תנד, מקור חיים: דעה שהמתנה חלה משעת הנתינה
הובא  (פב' ב סי"א ח"הרשבת "פ שו"ע, כותב שחל למפרע, )הה במשנ"ד(ב "סוכה מא ע, שפת אמתגם . להקנות למפרע

דעה דומה לגבוי זיכוי . חל למפרע, שדבר שיכול לחול אחרי שיתבררהאומר , )ג"דף קפח ע, דיני ברירה ,קרבן אליצורב
  .280 ציון הערה לידנביא , מתנה למקבל שאינו מבורר

כל מי שיגיע לולבי בידו הרי הוא לו "מסביר ש, )ה ולכן נראה"ד(ק ג "סא ס, קצות החושן: ים אחרים לכך שקנההסבר
ומי שמגיע הלולב לידו זוכה במשיכה ,  מצד המקבליהיאלא שמחוסר זכ, מועיל מפני שהוא נתן לכל העולם" במתנה

אבל נתיבות ). קלט' עא עמ' בית אהרן וישראל גל, בדרוןיוחנן ש' י ר"וע, תיא' ב עמ"הסבר זה הובא בתורת חיים וחסד ח(
  ".דקה כקורי עכביש"כותב שסברה זו , ק ג"ס, סא, המשפט

מועיל מפני שזו נתינה " כל מי שיגיע לולבי לידו יהיה לו במתנה"מסביר ש, לבק' סי, ב"ח, ד"מהדו, שואל ומשיבת "שו
והיות שכל אחד רוצה , ולמחרת כל אחד נוטל לולב אחד, ךשכל האנשים מניחים את לולביהם שם ואומרים כ, הדדית

פוסק , ח, מ רט"חו, א"כמו שרמ, ולכן אין בעיה של ברירה, הוא מוכן להקנות את שלו, לקנות את הלולב שהוא מגביה
הסבר דומה , ראה לעיל בהערה זו)). ב(1ראה סעיף (מקנה , ע כי אגב שרוצה לקנות"שמועילה הקנאה הדדית של דשלבל

, י"פ רש"עוד הוא מסביר ע". לכל מי שיגיע לידו"ויש להעיר שהסבר זה אינו שייך באדם בודד שמקנה חפץ . ת"של האדר
 שלכן זה מועיל מצד - " כל מי שיגיע לולבי לידו נתון לו" מלמד את האנשים לומר ד"שבהנוקט , )ה ומלמדין"ד(סוכה שם 

אבל הוא מעיר שהסבר ; ")לכל מי שיגיע לידו"תם אדם שמקנה חפץ ויש להעיר שגם הסבר זה אינו שייך בס(ד "הפקר ב
  . ד יכול רק להפקיע ולא להקנות"שהפקר ב) פרק ב, הפקר בית דין' ע, ת"ראה אנצי(זה אינו נכון לפי הדעה 

כל אפשר להקנות לולב זה למועיל כי ' וכו" כל מי שיגיע לולבי"שסביר מ, )ב"סא ע (ט 'סי, זכייה הלכות, משה ידבר
ששטר שכתוב , )ף"בדפי הרי(א "ב פ ע"י ב"שכתב נכמו , כ יתן לשמעון וכן הלאה"אם ראובן יגביה ואח, האנשים בעולם

  ). 5ראה בשמו בסעיף ( זה אחר זה מועיל כי הוא ראוי להתחייב בו לכל האנשים בעולם, בו שהוא משתעבד לכל המוציאו
הכותבים שאם האדם מברר , )ה דברי"ד(ב "גיטין כה ע' פ תוס"עיל עמו' וכו" מי שיגיע לולבי"לכאורה אפשר להסביר ש

שהרי לא אמר , כותב שאי אפשר לפרש כך, )ה"תרפ' מ במהד' עמ(ז  'אבל עמק יהושע סי. את דבריו אין צורך לברירה



 
 

 
 
57

כיון , אבל הנותן יכול לחזור בו עד שהחפץ יגיע לידיו של מישהו. 270 של המקבלשהו יודע את זהותואדם כלש
  .271שעוד לא נעשה מעשה קנין

  

                                                                                                                                                              
יתכן שלא כי , וזה לא נחשב שמברר את דבריו', וכו" כל מי שיגיע לולבי לידו"אלא ' וכו" אם מישהו יזכה בלולבי"

  .יתחלפו הלולבים כלל
צ הקנאה מצד המקנה אם יש קניין מצד "שא) 794 ציון הערה ליד(פ השיטה "מסביר ע, א הערה יד"תורת הקניינים פ

 שכל אחד הרי ידוע שנוח לו, כי גם אם לא הוברר למי הקנה,  לפי זה אין צורך בברירה-הקונה ובעל הנכס מוכן שיקנה 
  .וממילא כל אחד יכול לקנותו בקנין מצד הקונה, יקנה ממנו את הלולב

זו דוגמה ו ;הוא כמתנה לכל מי שיזכה בו, שאבני מילואים אומר שדבר שאין בעליו מקפיד עליו, 926ליד ציון הערה ראה 
 . למי שיזכה בו- א מתנה לאדם לא ידוע וה, א מתנהושהפקר ה, א"בנדרים מג ע, יוסי' רוכן לפי . למתנה לאדם לא ידוע

  ".ברירה"ולכן אין בעיה של ; ואז הוא כבר מבורר, הקנין חל רק ברגע שמישהו זוכה בחפץ, בשני המצבים הללו
ובזה , "אין ברירה"כי , ניןא לתת מתנה למי שאינו מבורר בעת הק" שא בתחילהכותב, )ד"מח ע(פרח יח , כפתור ג, גן נעול

אבל הוא ). 5 ראה בשמו בסעיף - שיש תקנת חכמים שתועיל , ו מבוררנשלא כמו התחייבות לאדם שאי(לא תיקנו חכמים 
אין "שאין בעיה של , לגבי דבר שאינו מסוים, פב' ב סי"א ח"ת הרשב"שלפי מה שהסביר שו) כך נראית כוונתו(כותב 
נמצא שמועילה מתנה , פת למקנה שההקנאה תחול רק כשיתברר איזה דבר הוא נותןבהקנאה מפני שלא איכ" ברירה

  .לאדם שאינו מבורר
לא מועילה , שלפי הדעה שאין ברירה, ב, ד, סוכה, פ הירושלמי"כותב ע, ב"סוכה מב ע, )זינצהיים(יד דוד : דעה חולקת

, כה לזכות אינה סיבה שייחשב שקונה רק למחרתוהעובדה שהנותן יכול למנוע מהזו, "כל מי שיגיע לולבי לידו"הקנאת 
  .הסברים אחרים לירושלמי שם, ראה לעיל בהערה זו. שבזה אין בעיה של ברירה

, )ג"תשי' ואינו מופיע במהד(מביא שחתם סופר בפירושו להגדה , אות יא, חלק ג, פרק כד ,ב" ח, מקנה וקנין,חתן סופר
ראה " (ניחא ליה לאיניש דליעביד מצוה בממוניה"אף ש, תו לא יצאכותב שהסיבה שהלוקח אתרוג של אחר שלא מדע

ונמצא שאינו קנוי למי שיטול , "אין ברירה"אבל , היא שבעל האתרוג מוכן להקנותו לכל מי שיטלנו, )966 ציון הערה ליד
ט כתב שבלולב אין בעיה של ברירה מפני שהחלות היא בשעת "מהריהרי , מקשה עליו, אות יב, שם ,חתן סופר. אותו

עוד כותב חתן סופר שם . צ שיחול למפרע"והוא מציין שאכן חתם סופר שם כתב שזה לא ברירה גמורה כי א. ההגבהה
ר שכתב שברירה מועילה בדבר שיתבר, )ה אמנם כדי"ד(ק ג "ס, סא, שחתם סופר כנראה חולק על קצות החושן, אות יא
והרי כאן , )ש בהסברו לכך"עיי(אין בעיה של ברירה , ולכן בדבר שאפשר שיתקיים בכל העולם בזה אחר זה, בוודאי

  . אפשר שהאתרוג יוקנה לכל העולם בזה אחר זה
חולק על היסוד הזה וסובר , )קמא' ז סי"י אהע"הובא בב(קנג ' סי, ד"ח, א"ת הרשב"כותב ששו, אות טז, שם ,חתן סופר

מי "שלא מועיל שאשה תאמר  שהרי כתב, כי אין ברירה, לא מועיל אם אינו מבורר, צ שיחול למפרע"בר שאשגם בד
, ב' מע, פאת השדה, שדי חמד. אף שאפשר שהמינוי יחול רק כשיתברר, כי אין ברירה, "שבעלי ימסור לו הגט יהיה שלוחי

  .פב' ב סי"א ח"שבת הר"א סותר את עצמו למה שכתב בשו"מעיר שלפי זה הרשב, מג' סי
  . אין ברירה, א סוברים שגם בחלות להבא"ישנים יומא נה ע' תוסכותב ש, ק ב"תנד ס' סי, )טייב(חוקת הפסח 

לא קנה , "כל מי שיגיע לידו"סובר שאם אמר , יג, תנד, ח"או, ע הרב"מעלה אפשרות ששו, א הערה יד"תורת הקניינים פ
יאמר , כלומר(צ ברירה "שאז א, לשון עבר', וכו"  מצתי לידוהשהגיעכל מי "שהרי הוא כתב שצריך לומר , מטעם ברירה

  ).ואז כבר הוברר, כך אחרי שלקחו את המצה
ר שגם סוב ,)ף"בדפי הרי(א "גיטין ו ע, ף"ן על הרי" המובא בר,ן"רמבכותב ש, )ג"קא ע(הגהה יט  ,ב"ח, )קרלין(יד דוד 
ראה (כי אין ברירה , "אני משתעבד למי שיבוא מכוחך"מועיל לומר שהרי הוא אומר שלא , ברירהיש בעיה של במתנה 

  ).5בשמו בסעיף 
 ,מתנההרר בשעת ובהיה מ למי שלא ותקנפשר להי אכותב שא, )ח"תשמ' רי במהד' עמ, ג"נד ע(שלח ' פ, )אלפנדרי (אש דת

וכאילו ' העתיד גלוי לפני ה כי ,)יא, בראשית לה (מנשהואפרים בני יוסף שנאמרה לפני לידת  ל'הבכל זאת הועילה מתנת ו
  .כבר נתבררו

 כרך ה ,הלכה ורפואה, "להשתמש בתחבולות להוריד את האיסור מדאורייתא לדרבנן", גולדברג  זלמן נחמיה'ר
, ד"ח, א"ת הרשב"שכותב שלשו, ק ג"סא ס, כותב שההסבר שבטקסט אינו מקובל על קצות החושן, טוק'  עמ,)ח"תשמ(

ע אינה חלה אף שחלות ההקנאה היא "כמו שהקנאת דשלבל,  גם אם בשעת החלות הדבר מבורראין ברירה, קנג' סי
קצות החושן יצטרך לומר שאחרי שכל אחד ', וכו" כל מי שיגיע לולבי לידו"וכדי ליישב את דין ; כשהדבר כבר בעולם

אבל ( כבר מבורר מי המקבל ואז בשעת האמירה, יאמר כל אחד שהוא נותן במתנה את לולבו לפי שזכה בו, לקח לולב
המתנה אינה , "לכל מי שיזכה בו"קצות החושן סובר שהמקנה נכס , לפי דבריו). הוא מעיר שלא משמע כך מהמשנה

ועוד ראינו שאבני מילואים כתב ; אבל לעיל בהערה זו ראינו שקצות החושן שם נותן נימוק אחר מדוע כאן קנה. תקפה
  .נה למי שזוכה בו כי הוא נחשב כמתנה לכל מי שיזכה בונק, שדבר שאין בעליו מקפיד עליו

 .צ שהנותן ֵידע מי המקבל"שמביא ראיות לכך שא, ש"עיי). ה"תרפ' לו במהד' עמ(ז  'עמק יהושע סי 270
,  מעשה קנין לפני בירור זהות המקבלשנעשהלגבי מצב , 276-280ליד ציוני הערות , כך עולה מן המחלוקת שבסמוך 271

  .האם הנותן יכול לחזור בו לפני בירור זהות המקבל
יכול , נותן לאדם שאינו מבוררה ,ט"מהרילדעת עולה ש, )א"ק ע( סעיף כב ,שורש ברירה, א"ח, שרשי הים מדבריאבל 

ב "ח, א"ת הרשב"ואילו לפי שו;  שאינו מבוררדברשהרי הוא כתב כך לענין נותן ,  הזוכהלחזור בו כל עוד שלא התברר מי
  . בוררא לענין דבר שאינו מ"שהרי שרשי הים כותב כך בדעת הרשב,  לבחור מישהונותןכופים על ה, פב' סי
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מפני , ילה תקפה גם אם המקבל לא התכוון לקנותמתנה רג: יש בכל זאת הבדל בין מתנה זו לבין מתנה רגילה
צריך שהמקבל , במתנה למקבל שאינו מבורר, לעומת זאת .6כפי שנראה בסעיף , שדי בכוונת המקנה להקנות
י שהר( להקנותמתכוון  מקנהה אין , המקבלבא לידה דבר המתנשבשעה שכיון , יתכוון לזכות בדבר המתנה

  .272)אינו יודע למי להקנות
  

, כיון שהוא עדיין בבעלותו של הנותן, זכו בו יורשיו, שאם מת הנותן לפני שמישהו זכה בדבר המתנהנראה 
  .והרי הם אינם מוכנים לתת את המתנה

  
אף שלא מועיל הפקר שאינו  , יוכל לזכות בוכל אדםש וכןאינו מהנותן גם אם " כל מי שיזכה" מתנה להמועיל

 יוצאת מרשותו עד ינהואילו מתנה א, ו מיד בעליפקר יוצא מרשותשה ,טעם ההבדל ביניהם הוא .לכל העולם
ומי שיזכה , יכול לתת לכמה בני אדםכך הוא , יכול לתת לאדם אחדהוא וכמו ש, מגיעה לרשות המקבלהיא ש
  .הוא שלו, שיזכה בומהקבוצה  שמי נותן קובעוה, המתנה היא לכל הקבוצה,  כלומר.273הוא שלו, בו
  

וחתמו , כתב שטר מתנה ולא כתב בו את שם המקבלהיא במי ש, מקבל שאינו מבוררדוגמה אחרת למתנה ל
ואף שכשנכתב , י קבלת השטר" המקבל זוכה ע.כ החליט למי לתת וכתב בו את שם המקבל"ורק אח, עדים

  .274הרי אין צורך שייכתב לשם המקבל, השטר לא היה ידוע מי הוא
  

                                                 
על , 6]  או3[בשמו בסעיף  ראה ).תיב' ב עמ"וח, רעז' א עמ"הובא בתורת חיים וחסד ח (קנ' סי, חלק א, ט"ת מהרי" שו272

 הוא מסביר', וכו" כל מי שיגיע לולבי"לגבי . באופן לא מבורר, מקבל שאינו מתכוון לקנות אבל הנותן מתכוון להקנות
אדם שמא הוא לולב של , המגביה יודע שהוא צריך להתכוון לזכות בו,  שמלמדים את בעלי הלולבים שיאמרו כךתיושה

   .ב שלוגם אם הוא חושב שהלול, אחר
דעת אחרת "וגם אין ,  מעצמוותזכיכול לו נכיון שאי, לא קנה, נכסאם קטן יקח את הלאור זה הוא מעלה אפשרות ש

  .155 ראה ליד ציון הערה - וקטן קונה רק אם דעת אחרת מקנה,  אותו"מקנה
  .מה שהוא מסיק מכך לענין אורח, 298הערה ראה 

המקבל זוכה ,  שהנותן למי שאינו מבוררכותב, )קליין' שנג במהד- שנב' עמ (ב"דף עא ע, טו' סי, גט מקושר: דעה חולקת
 ,לב' סי, א"פ, מ"ב, ש"ראמו ,)ה זרק"ד(א " עמ יב"י ב"רשהוא מביא ראיה לכך מ. בעת שזכה לא התכוון לקנותגם אם 

, ש כאן"וכ,  אותוריאף שהנכס יצא מרשות המפקיר ברגע שהפק, "דעת אחרת מקנה" ת נחשבהסוברים שגם הפקרה
שאומרים ) ה ויצא"ד(שם '  וגם תוס;ייחשב דעת אחרת מקנה, לא יצא מרשות הנותן עד שיגיע לידי המקבלהנכס ש

שורש , א"ח, שרשי הים. יך לנותן עד שהמקבל זוכה בוכי הנכס שי,  כאןסכימוי, "דעת אחרת מקנה" נחשב ינושהפקר א
כך , ט מפרש ששם מדובר שהמפקיר עמד בפתח החצר של חברו"שמהרי, דוחה ראיה זו ,)ד"ע-ב"צז ע(ברירה סעיף כ 

כ במקנה למי שאינו " משא,ולכן נחשב דעת אחרת מקנה, נכנס לרשות האחר, היצא מידו בתורת הפקרהחפץ שברגע ש
  .לכן אין דעת אחרת מקנהו, ולא בא מיד ליד, לקח אותו אדם אחר, וחרי שיצא מיד בעלישרק א, מבורר

שהמגביה קנה את , קנ' א סי"כ בח"חזר בו ממש, כג' סי, מ"חו, ב"ט ח"כותב שמהרי, ב"סוכה מב ע, )זינצהיים(יד דוד 
גם . לה כי התכוון להקנות למחרב כתב שההקנאה מועי"שכן בח, אבל לא הועילה דעת המקנה, הלולב כי התכוון לקנות

ט סותר את עצמו בשתי "סבור שמהרי, )תמז' עמ(טו הערה א ' מילואים לגט מקושר סי, אברהם ישראל קליין' ר
כי , ולכן אין בעיה של ברירה, הקונה מתכוון לקנות', וכו" כל מי שיגיע לולבי"שבחלק א שם הוא כותב שב, התשובות

כי אין דעת מקנה כיון , אינו קונה, אבל בלי כוונת הקונה לקנות, שיזכה, ה לזכותהנותן רק נותן רשות למי שרוצ
ואין , י דעת מקנה"אלא הוא קונה ע, הוא כותב שהקונה אינו מתכוון לזכות, ואילו בחלק ב שם; שהמקבל אינו מבורר

אלא צריך את ,  בין התשובותבפשטות אין סתירה. שאז הוא כבר מבורר, בעיה של ברירה כי הוא מקנה אחרי שיגיע לידו
אין תוקף למתנה , ואם לא ידוע מי המקבל, צריך שתהיה מתנה מבוררת, כדי שהנכס ֵיצא מרשות הנותן: שני ההסברים

ב שההקנאה חלה למחרת ולכן יש תוקף לנתינה "ולזה הסביר בח, )שהרי לא התכוון להפקיר, ואין לומר שייחשב הפקר(
ולכן , כיון שאין דעת מקנה בשעת הקנייה,  לא די בכך כדי שהנכס ייכנס לרשות הקונהאבל; והחפץ יצא מרשות הנותן

   .א"וזה מה שכתב בח, המקבל צריך להתכוון לזכות
 הרי - לא קנה , ט שאם לא התכוון הזוכה לקנות"כ מהרי"קשה על משמ, )ד"צז ע(שורש ברירה סעיף כ , א"ח, שרשי הים

  .  אותוגם אם לא התכוון לקנותלו קנה נ, בר הפקר שנמצא ברשותו של אדם הוא כותב שד,מא' סי, מ"חו, ב"חב
שאמנם צריך , "כל מי שיגיע לולבי לידו הרי הוא לו במתנה"מוכיח מדין , ו- אות ה, יג' סי, ב"ב, )ד"תשס(מנחת אשר 

אלא די שלפני הקנין ימסור , ריך להתכוון בשעת הקניןאבל אינו צ, )795ראה בשמו בהערה (הקנאה חיובית מצד המקנה 
  .המקנה כוח לקונה לקנות

כל "שמועיל לומר הוא מביא ראיה לכך מהדין . ) סימן כב, דיני נדרים,אמרי בינההובא ב (ק מט" ס,כח,  אבני מילואים273
" לכל מי שיזכה" שם עולה שמתנה  מדבריו.לולבאף שאינו מוכן שגוי יזכה ב, "הרי הוא לו במתנה, מי שיגיע לולבי לידו

ה ומיהו "ד( ת משנה הלכות חלק ז סימן רסז"שואבל ; )926שנדון בו ליד ציון הערה (היא בגדר דבר שאינו מקפיד עליו 
  .רשתשהרי כאן הוא נותן מתנה מפו, כותב שזה לא דומה לדבר שאינו מקפיד עליו, )ש"לפמ

  ). יודלוב' סז במהד' עמ, כא' סי(כ ' ש כלל יג סי"ת הרא"שו 274
צ שהקונה יהיה מבורר "מועיל כי א, ש שם שגם בלי טעם זה"מהראמדייק , )ד"ס ע(ט  'סי, זכייה הלכות, משה ידבר

  .פוסק שיש ברירה ש"ולא הסביר איך ייתכן שהרא; כדעה שיש ברירה, בשעת הקנין
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תן אותו למי "ואמר לו , 275בתורת זיכויו עבור המקבל מישהו שיזכה במסר הנותן את דבר המתנה לאם 
המתנה לא היה מבורר נתינת כי בעת , אף שכבר עשה מעשה קניין, יש אומרים שהנותן יכול לחזור בו, "שתבחר

יורשי הנותן , מי יקבלאיש האמצע מת הנותן לפני שבחר ואם ; 276"אין ברירה", כ התברר"ואף שאח, מי מקבל

                                                 
  .6ראה בסעיף , חרי א"על זיכוי מתנה ע 275
, רוזין(ת פרת יוסף "בשו, ד"פא עדף  ,עה' סי, ב"ח, דבר משהת "הובא בשו (כב' א סי"ט ח"ת מהרי"שו] לא מועיל[ 276

מי  על (ב' סי, הלכות צדקה, מחנה אפרים; )ד"סא עדף , סא' סי) קרסו(ת ידי דוד "שווב, )ד"פז ע(נז ' סי, )מסלאנים
  "). שֵיצא ראשוןְזֵכה למי"שמסר לחברו ואמר לו 

המוציא מחבירו עליו כי פטור הרי בממון מספק , ברירהשיש מרים ולחומרא אשאף ש) וכן מוכחה "בד(ט מוסיף "מהרי
בשאלה האם מה שפוסקים , רכא' עמ, ברירה' ת ע"אנצי' ועי. זכה מספק, משמע מדבריו שאם המקבל מוחזק. הראיה

  . שאין ברירה הוא בתורת ספק או בתורת ודאי
ט כותב "ומהרי, "אני מניח את הכסף לחמש יתומות שֵיראו בעיני פלוני"ט הוא שכיב מרע שאמר "נידונו של מהרי

או שרק , ולא ברור האם כוונתו שהנותן זיכה לאותו פלוני עבור היתומות, לא היה לזה תוקף" שאילו היה בבריא בקנין"
והוא , "בחנויות שלי ישבו החתנים שלי"הוא עוסק במי שכתב , 279שתידון בהערה , בתשובתו בחלק ב. אמר שיתן לו

י אדם "גם שם לא ברור האם כוונתו שזיכה לו ע. גם אם זיכה לו בפירוש, כותב שלא יזכה מי שישא את בנותיו בעתיד
  .שלישי

ראה , ט אין בעיה של ברירה"שבו גם למהרי', וכו" לבי לידוכל מי שיגיע לו"להסבר ההבדל בין מקרה זה לבין האומר 
  .269הערה 

, מסייג את דבריואבל הוא , "לכל מי שירצה ללכת לעיר פלונית" כותב שמועיל זיכוי ז' ז סי"ב אהע"ט ח"ת מהרי"שו
  .ה נחשב אדם מיוחדע איך ז"וצ". שהוא מתכוון לַזכות לאדם מיוחד"

, כמו כן. אינו יכול לחזור בו, י אחר"שאם זיכה עט מסכים "כותב שמהרי, )ד"קג ע (מז 'סי, )גאגין(ת חוקי חיים "שו
זכה , "עבור מי שתרצה הכֵ זְ  " לראובןאמרהנותן ט מסכים שאם "כותב שמהרי, ו הערה כג"פט ,קניינים, פתחי חושן

מ " עהקנ"וזה כמו , זוכה בעצמו ואין צורך לברירהראובן כי ,  לתת ראובן למי ירצה אינו יודענותןאף שעכשו ה, במתנה
מ "קנה ע"ט מסכים ש"ששער אשר כותב שמהרי, ראה בהמשך הערה זו ( הוא כבר מבוררראובןוהרי קנין , "להקנות
הוא באופן שלא , קנהט כתב שלא "הוא מבין שמה שמהרי, כנראה. )אבל לא אם נתן בתורה זיכוי, מועיל כאן" להקנות

 שאיש מפני, לא קנה, י אחר"אם זיכה עגם , ט"כותב שלפי מהרי, )ג"לו ע (יז 'סי, ת שעות דרבנן"שואבל . היה זיכוי
והיינו שזיכה לאחר בקנין לטובת , "י קנין"בבריא ע"ט נקט "וראיה ממה שמהרי; למי הוא זוכה האמצע עצמו אינו יודע

לא היו  מפני שעדיין ופטר, ח"אחר לעשרה ת י"צדקה שם מדבר על מי שזיכה ע 'וגם מחנה אפרים הל, היתומות
הוא מוכיח , ב"דף לח ע, )כנראה תגובה על מה שכתב חכם אחר, תשובה אחרת שלו באותו ענין(יח ' סיוב. מבוררים
ע שאינו מועיל משמ, שהרי כתב שאינו מועיל בשכיב מרע כיון שאינו מועיל בבריא, ט גם בזיכוי לא מועיל"שלמהרי

, הלכות זכיה, ם"ורמב, ט עוסק בשכיב מרע" שהרי מהרי,)ב"לט עבדף (עוד הוכיח זאת . י זיכוי"אף ע, אופן בבריא בשום
, )א"מב ע (כב 'סי, מ"חו, ת ירים משה"שו. כותב שמתנת שכיב מרע נחשבת כאילו עשה קניין והגיע לידי המקבל, ב, י

  . י אחר"שלא מועיל גם במזכה ע, אקע' ד סי"יו ם"ת מהרשד"מדייק משו
, ידוע עם מה שהנותן זיכה לאדם לא אם יחד, ט"מביא חכם אחד שטען שגם למהרי, )א"לט ע(יח  'סי, ת שעות דרבנן"שו

שעות דרבנן עצמו . זכה גם לחברו, מתוך שזכה איש האמצע לעצמוהרי , נתן לאיש האמצע סכום מסוים כשכר טרחה
; כ כאן שחברו אינו ראוי לזכות כי אינו מבורר"משא, נאמרת רק אם חברו ראוי לזכות" מתוך"כי סברת , דוחה דעה זו

אתה "לפי דעה אחת לעניין כמו , גם איש האמצע לא יזכה, ועוד שאפשר לומר שכיון שהמקבל המיועד אינו יכול לזכות
  ). ואילך345 ציון הערה לידראה " (וחמור

מוצא טעם נוסף , )ג"לט ע(יח  'סי, ת שעות דרבנן"שו, )280בהערה , נידונו של פרי הארץ" (למי שאבחר"לגבי המזכה 
בו כל זמן לא  לחזורכדי שיוכל , שבכוונה לא החליט עדיין למי הוא נותן, הנותן עדיין אגוד בממון: שהנותן יכול לחזור בו

  .יבחר
 ונתן את הכסף ביד, ח שילמדו תורה"כותב על מי שהתנדב סכום עבור עשרה ת, י' צדקה סי' מחנה אפרים הל

טעמו מסביר ש) א"מב ע (יח 'סי, ת שעות דרבנן"ושו; שאפשר לשנותו למטרה אחרת כי לא היו מבוררים, רופוסאפוט
  .ט"כשיטת מהרי, ח לא זכו"הת שהוא

  . האם חלה המתנה ליתומותמסתפקט שם כאילו הוא "מביא את מהרי) ד"פא ע(עה ' ב סי"דבר משה חת "שו
הוא פוסק . םלעניי  הכל להקדש ירושליםלתת רה לו והו,סוחר אחדעוסק במי שנתן את נכסיו ל, קנב' ץ חלק ג סי"שבת

 עני בשעה ה לא הוברר מי יהיתינההנבשעת כי ,  של הנותן בנכסים היורשהזכ, שאם מת הנותן לפני הליכת הסוחר
 או ימותו קודם שיגיע לשם הסוחר או ילכו ם יהיו עשירי,נתן שהיו עניים בשעה ששהרי ייתכן שמי ,שםלשהסוחר ילך 

ד "יו, חקרי לב.  זכות לשום אדםבו תהלא היו ממון שאין לו תובעין הה היהנתינכ ממון זה בשעת " וא,ם אחריתלמקומו
  .ץ אינו עוסק במתנה ממש אלא בצדקה"אלא שהתשב. ט"ץ כדעת מהרי"כותב שדעת התשב, )ג"כא ע(יג ' ב סי"ח

מתנה מעכשו בלחבירו נותן את נכסיו  ,מות ראשוןשיאיזה מהם ש, עשו קנייןשניים שעוסק ב, ץ חלק ג סימן קמז"תשב
אבל הוא ; "אין ברירה"ו, מתנהוהוא כותב שאין לכך תוקף כי בשעת עשיית הקניין לא ידוע מי יקבל את ה, ולאחר מותו

) גאגין(ת ישמח לב "בשו, אברהם אשכנזי' ר). כך נראית כוונתו(יש לכך תוקף , כותב שאם עשו שטר נפרד על כל מתנה
ץ "חולק על תשב, ק א" רפב ס,קצות החושןאבל . א"שלא כרשב, ט"ץ סובר כמהרי"כותב שתשב, )ב"עז ע (כ' סימ "חו

  ).ה ולכי מיית"ד(ב "עגיטין כה '  כמבואר בתוס,ה בתנאיברירבנימוק שאין בעיה של 
" ח שבעיר"ת"הקדשת ממון ל, ט"כותב שלפי מהרי, )ג"סט ע(יח ' מ סי"חו) גאגין(ת ישמח לב "בשו, יעקב שאול אלישר' ר

 נחשבת ח שבעיר"נתינה לת, ט"כותב שגם למהרי, )ד"עב ע(יט ' שם סי, ח גאגין"אבל רשמ. אינה תקפה כי אינם מבוררים
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כותב שמי שזיכה לעניי ) ג"עז ע (כ' סישם , אברהם אשכנזי' ר, כמו כן.  יקבל-ח בעיר "כי כל מי שהוא ת, נתינה מבוררת

שסובר (קנב ' ג סי"ץ ח"ומה שכתב תשב, ח שבעירו שהם מבוררים באותה שעה"זוכים הת, שמיד כשהוא מדבר, עירו
שהנותן זיכה לעניי ירושלים שהם רחוקים ממקום ,  הוא רק בנידונו,שלא זכו) כפי שהובא לעיל בהערה זו, ט"כמהרי
כותב שגם , )ב"סה ע(כו ' ב סי"ח) קובו(שער אשר ת "שוגם . ואולי העניים שם יתחלפו עד שיגיע הגזבר לשם, מגוריו
 כל -והם מבוררים כי הוא נותן לכולם , מועיל, פג' ת אבקת רוכל סי"כמו בנידונו של שו, "י"לעניי א"אם נתן , ט"למהרי

  .מי שעני באותה שעה
וזהותו של , שאם נתן למישהו בתנאי שיתן אותו לאחר, ט"כותב שגם למהרי, )ד"סג ע(כו ' ב סי"ח) קובו(שער אשר ת "שו

 ".מ להקנות"קנה ע"בענין , 4ראה בשמו סעיף ". מ להקנות"קנה ע"בגדר , המתנה תקפה, המקבל השני אינה מבוררת
והרי , ט מסכים שאם עשה קנין סודר על דבריו"מרחיב וכותב שמהרי, )ג"סו ע(לח אות ז ' מ סי"נץ חול צי"ת מהרא"שו

מ "קֵנה מעכשו ע" אמר לאותו אדם כאילוהוא , "ל"כתיקון חז"או שכתב בשטר המתנה , "מעכשו"סתם קנין סודר חל 
  .ט"שמועיל גם למהרי, "להקנות למי שתרצה

הנותן חילק את נכסיו לכמה : דן בהיבט אחר של אותה מתנה, )ג"ע- ב"נו ע (בהבמקום אחר באותה תשו, שער אשר
; הנכס יעבור לאחים שלו, ומי שימכור את הנכס שקיבל, ועשה תנאי שהמקבלים לא יוכלו למכור את הנכסים, מקבלים

דבריהם (את תנאו כי לא ידוע מי יבטל , "אין ברירה"כי , שאין להוראה זו תוקף, והוא מביא שחכמי ירושלים כתבו
ואחיו של כל , "אחריו יהיה לאחיו", והנותן כאילו אמר שאם המקבל ימכור, שהרי יש לדון בכל מתנה בנפרד, קשים

המתנה שלו מתבטלת והנכס אינו הולך לֶאחיו אלא , ולכן אם אחד המקבלים מכר את הנכס שקיבל, )מקבל הם מבוררים
שהנותן אמר שמקבל שלא , כותב כך על מצב דומה, )ד"ב ע(א ' מ סי"א חו"ת משאת משה ח"שוגם . עובר ליורשי הנותן

ולא ברור מראש מי , "אין ברירה"ט אין לכך תוקף כי "שלפי מהרי, המתנה תעבור לאחרים, יקיים את התנאי של המתנה
שמה , יב על כךשער אשר עצמו מש. כ יחזור בו"ואח, כי ייתכן שעכשו בדעתו לקיים, יזכה במתנה עקב אי קיום התנאי

קכב ' ומציין שכך כתבו גט פשוט סי(ולכן אין מוציאים ממון בגלל בעיית ברירה , הוא רק מספק" אין ברירה"שנפסק ש
כך שזה , ט"מה עוד שיש חולקים על מהרי, ובנידונו היורשים לא היו מוחזקים, )כו' טו וסי' ושרשי הים שורש ברירה סי

ראה (כפי שהסביר לגבי המתנה עצמה , "מ להקנות"קנה ע"וראת הנותן תקפה מצד הוא היה יכול לומר שה. ספק ספיקא
  ). שם4סעיף 

 שלא מועילה, ט"ץ ומהרי"ל כדעת תשב"קי אפשר לומרכותב ש, )א" עהקע(קכח ' מ סי"חו, א"ח, אליעזר' משנת רת "שו
ח שבמקום "ון כך שפירותיו יהיו לתשמי שהקדיש ממ) ב"ע- א"קעד עבדף  (על פי זה הוא פוסק. הקנאה למי שאינו מבורר

כיון שלא היו  ,המקדיש בינתיים חזר בואם , לא זכו, ח עזבה ובאו אחרים במקומם"וקבוצה אחת של ת, מסוים
א "גיטין ו ע, ף"ן על הרי"רהכתב " משתעבדנא לך ולכל דאתי מחמתך"ואף שב; "אין ברירה"ו, מבוררים בשעת המתנה

האחר , כי אם אחד יקבל, הרי כאן אין לומר כך,  בזה אחר זהפשר להשתעבד לכל העולםשחייב מפני שא, )ף"בדפי הרי(
  .אבל הבחנתו אינה ברורה. לא יקבל

  . א להקנות לאדם לא מבורר"ט שא"ל כמהרי"כותב שאפשר לומר קי, )ג"סה ע(כו ' ב סי"ח) קובו(שער אשר ת "שוגם 
, י שליח"אם נתן לאדם שאינו מבורר ע, ט"כותב שלדעת מהרי, )ד"כה ע(עט ' א סי"מ ח"חקרי לב חו: י שליח"בנותן ע

המבשרני אם ילדה אשתי "ט מסביר שהאומר "שהרי מהרי, קנה, המקבל כבר היה מבורר, ובזמן שהגיע החפץ לשליח
חקרי לב לומד מזה . המקבל לא היה מבורר, אף שבזמן האמירה, מועיל מדין שליחות) ב"ב קמא ע"ב" (זכר יטול מנה

ובינתיים , ר כנהוג"ושלחה גם קצת כסף עבור המשרת של השד, ר נדבה עבור עניי ירושלים"שקהילה שלחה לשד, ידונולנ
בכל זאת קנה לפי , כיון שלא היה מבורר,  אף שלא היו יכולים להקנות למשרת שיבחר בעתיד- ר משרתים "החליף השד

, המשרת כבר מבורר, ר"ובזמן שהגיע הכסף לשד, ר שליח לתת את הכסף למשרת"כי הקהלה עשתה את השד, ט"מהרי
" המבשרני"ט אינו מתכוון לומר שב"שמהרי, בענין התחייבות לאדם שאינו מבורר, 5אבל ראה סעיף . ויכול להקנות לו

אלא מצד שכר למבשר על שקיים את שליחותו לבשר לו מה ) שהרי באמת שם לא מסר לשליח(מועיל מצד שמסר לשליח 
בדף כו (אבל חקרי לב . אזקיים את שליחותו הוא כבר מבורר ולכן ההתחייבות חלה " שליח"ובשעה שה, ילדה האשתו

שהרי משלח אינו יכול לעשות שליח לעשות דבר שאינו יכול לעשות בעצמו , )לפי הבנתו(ט "דוחה את דעת מהרי) א"ע
ח שיזכה למי שאינו מבורר עכשו בשעת כ הקהילה אינה יכולה לעשות שלי"וא, )201' עמ, שליחות, ראה חוק לישראל(

, ט"לפי מה שכתבנו בטקסט בדעת מהרי. לא היתה יכולה, כיוון שאילו רצתה הקהילה לַזכות לו עכשו, השליחות
  . קנה, אבל כשהגיע למשרת, הקהילה יכולה לחזור בה כל זמן שלא הגיע הכסף למשרת

ט מסכים שהנותן צדקה לעניים "כותב שמהרי, )א"עג ע(יט ' מ סי"חו) גאגין(ת ישמח לב "בשו, ח גאגין"רשמ: בצדקה
, ט"כותב שגם למהרי, )א"סב ע- ד"סא ע (ט 'סי, זכייה הלכות, משה ידבר, כמו כן. חייב מטעם נדר גם אם אינם מבוררים

ת "שו גם. אינו יכול לחזור בו, ואם הגיע הכסף לידי הגבאי, צדקה לעניים שאינם מבוררים חייב לתת מדין נדרהנותן 
 מסכים שחייב ט"מהריכותב ש, )ב" דף מב עכב 'סי, מ"חו, ת ירים משה"שוהובא ב) (א"קג ע (מז 'סי, )גאגין(חוקי חיים 

יכול  ולכן הנותן אינו, ח נחשב עני"ות, אף שהמקבל אינו מבורר ,למישהו שיזכה לעניים מטעם נדר אם מסר לגבאי או
ומיישב בזה את , ט מסכים שחייב משום נדר"כותב שמהרי, )ד"ע- ג"מא ע (בכ 'סי, מ"חו, ת ירים משה"שוגם . בו לחזור
. קבע לאלו עניים יתנואף שלא , יתנו לעניי אותה העיר, "מאתיים זוז לעניים תנו"שהאומר , )כג, רנג ,מ"חו, ע"שו(הדין 

. הם מבוררים העירעניי אותה ו, ששם הטעם הוא שאומדים את דעת הנותן שהתכוון לעניי אותה העיר, עוד הסביר
  ).א"סו ע-א"סה ע(כו ' ב סי"ח) קובו(שער אשר ת "שו' בשאלה זו עי

  ".לכל מי ירצה ללכת לעיר פלונית"ט עצמו אומר שמועיל זיכוי מתנה "שמהרי, בענין זיכוי, 6ראה סעיף 
ה שהרווחים יהיו במטר,  כותב שהנותן סכום כסף לראובן,)בסופה, ה תשובה אחרת"ד (קעא' ד סי"יו, ם"ת מהרשד"שו

כי ,  האמיתי הוא המקבלשהחכם מפני, אף שהתלמידים אינם מבוררים,  יש לכך תוקף, חכם פלוניי ישיבתו שללתלמיד
כך שהוא מקבל את ההנאה האמיתית מהמתנה והוא נותן למי , מה שהוא מלמד את התלמידים מועיל ללימוד שלו עצמו

, ו הערה כג"פט, קניינים, פתחי חושן .ט"מהרים סובר כ" כותב שמהרשד,)ג"לו ע (יז 'סי, ת שעות דרבנן"שו. שירצה
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והנותן ) אם הנותן עדיין בחיים(חלה המתנה , ורק ברגע שאותו אדם בחר למי לתת ;277 בדבר המתנהיםכוז
 ושאינ, )כגון מי שישא את בתו(קיים תנאי מסוים מי שזיכה מתנה למי שי כך גם ב.278אינו יכול לחזור בו

   .279 הנותן יכול לחזור בו-  מבורר בשעת המתנה
  

, 280 יתן את הנכס למי שירצהיש האמצעוא, ול לחזור בווהנותן אינו יכ,  מידאבל אחרים אומרים שהזיכוי חל
שאפשר , ימקאריה לייב צינץ נ' ר. 281ואינו יכול לחזור בו, מרשות הנותן יצאה המתנה, י אחר"שהיות שזיכה ע

                                                                                                                                                              
והוא נשאר ,  זוכה ראובן עבור מיהיינו,  מי המקבל האמיתישהנותן יכול לחזור בו אם אינו יודעם "מדייק מדברי מהרשד

אינו יודע עבור מי קנה גם אם הנותן הלה ,  יודע למי הוא זוכהראובןם כי הדעת נותנת שא, על דבריו" צריך עיון"ב
הוא  מחייב כיון שהחכם שם ם"מסביר שמהרשד, )ב"ע-א"מב ע (כב 'סי, מ"חו, ת ירים משה"שו. ראובן לזכותמתכוון 

והוא לומד מזה שאם יש אדם שנתמנה לפקח ולחלק את , הוא הזוכהכך ש, את הכסף למי שיראה בעיניו המנהיג ומחלק
לומר מועיל , ם"מבין שלדעת מהרשד, 250' עמ, דיני חוזים במשפט העברי, פטיגורה' ש, כמו כן. מועיל, הכסף למי שירצה

כיון , מתנהה בעצם נחשב מקבל מפני שאיש האמצע, "יהיה מי שיהיה,  לאדם אחרת אותוה בחפץ זה במתנה לתזכֵ "
ם "שטעם מהרשד ם נראה" אבל מלשון מהרשד.ולכן אין הנותן יכול לחזור בו, שקיבל את ההנאה שיכול לבחור למי לתת

עוסק , )ב"קלד ע(נד ' ב סי"ד ח"יו, חקרי לב. נחשב כמקבל כי הוא נהנה מכך שיש לו תלמידים הישיבה הוא שראש
והיה ספק כמה זמן , ויקבלו פירות מהקרן, ח שילמדו תורה"לבחור שלושה ת) יוסף חזן' ר(בעשיר שמינה את המחבר 

גם בלי הטעם ( נחשב המקבל - ם שמי שנתמנה לפקח "א מוכיח ממהרשדוהו, )נג' כך מבואר בסי(ח ללמוד "צריכים הת
מ לענין הספק "ש מה הנ"עיי. הוא המקבל האמיתי, היות שהעשיר מינה אותו לבחור, ולכן בנידונו, )שהוא נהנה מהלימוד

  .והוא אינו דן בבעיית מקבל שאינו מבורר; שהיה שם
קיים מצות ולכן כדי ל,  הם רק כהני חזקהםכהנישבימינו התב וכ ,מצוה שצב אות טו, מנחת חינוך מצוה שנז אות טו

בהגהותיו , מאיר אריק' ר. בעולםשנמצא בוודאי באיזה מקום , תיי אמןלכהאת הכסף  ותכזַ צריך לפדיון הבן בשלמות 
,  האמיתיהרי אין אנו יודעים מי הוא הכהן, מקשה על מנחת חינוך, ד' א סי"ת אמרי יושר ח"ובשו, מצוה שצב, ח"למנ

ת שבט הלוי "שו. כ לא יגיע שוה פרוטה לאחד ולא יצא ידי חובתו"וא, ויצטרך לַזכות לכל הכהנים האמיתיים שבעולם
כי זה זיכוי , אין זה מועיל" אני מזכה לכהן אחד שהוא מיוחס"שאם יאמר , מ אריק"מסביר את כוונת ר, קעג' חלק ב סי

ואין מי שיודע לתבוע את , קבלשלא מועיל זיכוי אם לא ידוע כלל מי י ,שםד "ם יו" ומוכח ממהרשד,לאדם לא מוגדר
, כי אין שום כהן שיודע לתבוע את זכותו, הזיכוי אינו חל, אם הוא מזכה לאחד הכהנים, ח"וכן בעצתו של המנ, זכותו

 ,אינו נקי מספקותפתרון זה אבל שבט הלוי כותב שגם . יש קצת תפיסה לזכותם כי הכל בכלל, ורק אם הוא מזכה לכולם
אסור לאיש האמצע להחזיר את , אמרי יושר שם כותב שאם עשה כעצת מנחת חינוך. כי עדיין אף אחד מהם אינו מבורר

מביא מנהג שאבי הבן נותן חמש , ח' סי, דיני פדיון הבן, ד"יו, אמרי בינה. אלא יהא מונח עד שיבוא אליהו, הכסף למזכה
והוא כותב שזה לא מועיל כי לא ידוע מי הכהן ; " יזכה בו- י שהוא הכהן האמתי מ"סלעים לכמה כהנים יחד ואומר 

והרי כדי שהפדיון , הרי בפועל הוא אינו זוכה ויצטרך להתחלק עם האחרים, ואף שכלפי שמיא ידוע מי הוא, האמיתי
  .צריך שכהן אחד יקבל חמש סלעים, יחול

שלכן , א להקנות למי שאינו מבורר"שא ט"פ מה שכותב מהרי"ר עמסבי, )ג"ע- ב"ס ע(ט  'סי, זכייה הלכות, משה ידבר
אף שהוא מועיל רק למי , )יב, תקכז, ח"או, ע"שו" (לכל בני העיר הזאת"אומרים , כשמזכים עירוב תבשילין לאחרים

שהרי , אינו מועיל" אני מזכה עירוב לכל מי ששכח או נאנס"כי האומר , )ז, תקכז, ע שם"שו (ששגג או נאנס ולא עירב
ששכח או  וממילא מי, הוא מזכה לכל בני העיר אלא; וזה הקנאה למי שאינו מבורר, ידע בשעה שעירב מי שכח הוא לא

כי , בעירוב צריך להוסיף שמי שפשע אינו יכול לבשל אף שיש לו חלק(לו זכות בעירוב  כי יש נאנס יכול לבשל למחר
, "מי שלא הניח עירוב תבשילין יבוא ויסמוך על שלי" יכול לומר ב נאמר שאדם"בביצה טז עאבל ). חכמים קנסו אותו

, נראה שכוונתו לומר. שהתברר שכל אחד מבני העיר ששכח עירוב תבשילין הוא בכלל זכייה זו, שבט הלוי שם נימקו
שחל כבר , לכיון שהוא קובע קריטריון לזהותו של המקב, ולכן הוא מועיל, כל מי ששכח כלול בזיכוי, שכבר בשעת הזיכוי

הרי ייתכן שמי , שאילו אם עשה זאת מוקדם יותר, אך יש להעיר שצריך לעשות זיכוי זה סמוך לפני כניסת יום טוב. עכשו
, )אם יפשע ולא יניח כשיזכור, או שלא יהיה זכאי לזכות בעירוב(ולא יצטרך לזכות בעירוב , כ"ששכח עד עכשו יזכור אח

 .שצריך לזכותכך שכרגע אין קריטריון ודאי למי 
  .ט"בדעת מהרי, ג"דף כ ע, ה, ג, זכיה 'ג הל"שרשי הים ח; ט"בדעת מהרי, )ד"סא ע (ט 'סי, זכייה הלכות, משה ידבר 277
', וכו" מי שיגיע לולבי לידו"שאז דינו כמו ב, יש להסביר. ט"בדעת מהרי, )ד"קג ע (מז 'סי, )גאגין(ת חוקי חיים "שו 278

 .שהמתנה תקפה אחרי הגבהת המקבל
  .)ד"ק עדף סעיף כג , שורש ברירה, א"ח, שרשי היםהובא ב (כג'  סי,מ"חו,  חלק ב,ט"ת מהרי" שו279

י אחר למי שיבשר לו בשעת לידת אשתו "מעלה אפשרות שהמזכה מתנה ע, )ד"פה ע(לה ' סי) פ"תק, טיקטין(פתח הבית 
אבל הוא מעלה אפשרות . י אז הוא מבוררכ, קנה, ואומר לאיש האמצע שַיקנה למבשר כשייוולד, מה מינו של היילוד

  ". אין ברירה"כיון שאינו יכול להקנות עכשו בגלל , ע לכשיבוא לעולם"כמו שאי אפשר להקנות דשלבל, שלא קנה
חברו זוכה , "כ"ברר אחא עבור מי ש מעכשוהכֵ זְ  "שהאומר לחברו(ו ' סי, מ"חו, א"ח, רץת פרי הא"שו] מועיל[ 280

, ב"ח, )קרלין(יד דוד ; )ד"קג ע (מז 'סי, )גאגין(ת חוקי חיים "שו; )ן למי לתתהנותדו עד שיבחר יבהיה החפץ ישתו במשיכ
  )."לראובן או לשמעון,  בשדה זו למי שארצה לאחר זמןהזכ"מר ואעל ה (ד"דף קא ע

, ט"מהרילהשיב על טענת אפשר כותב ש, )ב"ריד ע( קלה 'סי, חלק א, מ"חוו, )ג"כא ע(יג ' ב סי"ד ח"יו, חקרי לב
  .269שהבאנו בהערה , פב' ב סי"א ח"ת הרשב"פ סברת שו"ע, אין בעיה של ברירה, לאדם לא מבוררשבהקנאה 
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, )5ראה סעיף " (זה לכל מי שיוציא שטר"שמי שסובר שאפשר להתחייב  כותב, )א"סא ע (ט 'סי, זכייה הלכות, משה ידבר

  ".למי שתרצה לתת"ט וסובר שמועילה מתנה " על מהריחולק
  .ט"ש חולק על מהרי"שאהל מנשה כותב שהריב, 291ראה גם 

, )כ, א, הובא במגיד משנה הלכות עירובין(רסה ' סי, ג"ח, א"ת הרשב"משו) א"בדף נז ע(ראיה  פרי הארץ שם מביא
הרי , למי שיתווסף במבוי בעתיד שפסקו שהמזכה עירוב חצרות לבני המבוי צריך לַזכות גם, ט, שסו, ח"או, ע"ומשו

מוכיח משם שמועיל , )ד"סו ע( ה, ג, זכייה' הל, ם"על הרמב, מזל שעהגם . מבוררים שמועיל זיכוי אף לאנשים שאינם
. ים בשעת הזיכוימבורר אינם ייתווספו לחצראלו שאף ש,  במשך השנהלכל בני החצר ולכל מי שיתווסף עליהםזיכוי 

ביצה לח (ובדרבנן יש ברירה , שעירוב דרבנן, דוחה את הראיה מעירוב, )ג"ג ודף מא ע"דף לט ע (יח 'סי, ת שעות דרבנן"שו
כי כולם , ששם הוא מזכה לכל היהודים בעולם, דחהועוד , )ד"מא ע (כב 'סי, מ"חו, ת ירים משה"שוכך דחה גם . )א"ע

  . ובמצב כזה יש ברירה, ולים לזכות בו בזה אחר זהיכ
ושם היו כמה , א" הנזכרת בקידושין מב ע,י עבור עם ישראל"פרי הארץ מביא עוד ראיה מזכיית הנשיאים בנחלת א

מביא ראיה , )ג"ד ע(א ' א סי"ח) שוחט(ת בית ידידיה "גם שו .ובכל זאת הועילה זכיית הנשיא, אנשים שהנשיא לא הכיר
, )ה יתומים"ד(א "קידושין מב ע', תוס פ"ע, דוחה את הראיה מזכיית הנשיאים) ג"לט ע (יח 'סי, ת שעות דרבנן"שו. זו

" לרב תרבה נחלתו"שהרי כתוב , ועוד שברור שהמקבלים היו ידועים, פ הדיבור"ששם היה דין מיוחד שנקבע עשכתבו 
ועוד שהארץ נתחלקה ; )מי הםה לא אומר שהנשיאים ידעו אבל יש להעיר שז(הרי שהיה ידוע כמה הם , )נד, במדבר כו(

, הראיה מזכיית הנשיאים  דוחה את)א"בדף מב ע(גם ירים משה שם . והם היו ידועים שהרי נמנו במדבר, ליוצאי מצרים
ט "ת מהרי"כמו שכתב שו, ולא משנה שאיש האמצע אינו מכיר אותם, והם מבוררים, בכך שהנשיא זכה לכל בני השבט

  . שמועיל זיכוי לאדם שאיש האמצע אינו מכיר, ז' ז סי"אהע, ב"ח
הוא משום שלא היה , שלא זכו היתומות כי אין ברירה) 279הערה (ט "שמה שפסק מהרי) ג"בדף נז ע(פרי הארץ כותב 

, )ד"מא ע (כב 'סי, מ"חו, ת ירים משה"שואבל . קנה ,"מעכשו"ט מסכים שאם זיכה "ומהרי, ולא היה קנין" מעכשו"
וכל , י קנין סודר"ט כתב שלא מועיל בבריא ע"שהרי מהרי, מועיל  לא,"מעכשו"ט סובר שגם אם זיכה "מוכיח שמהרי

ט נימק שלא מועיל "כותב שהיות שמהרי, )א"סד ע(כו ' ב סי"ח) קובו(ת שער אשר "גם שו. "מעכשו"קנין סודר הוא כ
  .אינו מועיל" מעכשו"הרי גם ב, כי אין דעת קונה ומקנהקנין 

שלפי , )4סעיף  ראה" (מ להקנות"קֵנה ע" תלה את הדין כאן במחלוקת לגבי ,)ד"דף נה ע (בתחילת דבריו, פרי הארץ
, גם כאן שהמתנה תלויה עד שיבחר הנותן למי לתת, ששם לא קנה כי כבר חזר הסודר לנותן בינתיים, ן"ש והר"הרא
ם "ואילו לפי הרמב; ויכול לחזור בו, היא ברשות המקנה, "מעכשו"וגם אם זיכה לשמעון , ין שם הנותן על החפץעדי
קנה , "מעכשו"אם אמר , ן"ולר ש" הוא כותב שגם לרא)א"בדף נו ע(כ " אבל אח.גם כאן קנה, ע שפסקו ששם קנה"ושו
מעכשו ולאחר שלושים "למי שמקנה ) א"בדף נו ע( עוד הוא משווה את נידוננו.  קנה"מעכשו"וכך כאן אם אמר , שם
כותב שבנידונו של פרי הארץ אין זה , )א"סד ע(כו ' ב סי"ח) קובו(שער אשר ת "שואבל ). 4ראה סעיף ( שקנה ,"יום

שראובן שאמר , ואילו בנידונו של פרי הארץ, הנותן מקנה למקבל הראשון מעכשו בהקנאה גמורה, ל"כי בקעמ, ל"קעמ
וכמו , כי שמעון הוא שלוחו, הנותן זיכה מעכשו למי שאינו מבורר, "זכה בחפץ זה במתנה מעכשו לאדם שאבחר"לשמעון 

  .גם שלוחו אינו יכול, שהוא לא יכול להקנות למי שאינו בעולם
שהרי הוא אומר , ט"ש חולק על מהרי"כותב שהרא, )ד"עב ע(יט ' מ סי"חו) גאגין(ת ישמח לב "בשו, ח גאגין"רשמ

, משה ידבראבל . ט"מז חולק על מהרי' והוא כותב שגם חוקי חיים סי, )5ראה סעיף (יל חיוב למי שאינו מבורר שמוע
ש שם הוא כי אפשר "כי טעם הרא, ט"ש חולק על מהרי"כותב שאין הכרח לומר שהרא, )א"סא ע (ט 'סי, זכייה הלכות

א להקנות לכל "ולא הסביר מדוע א.  שלא שייך כאןמה, )5ראה בשמו בסעיף (להתחייב לכל האנשים בעולם זה אחר זה 
  .האנשים בעולם זה אחר זה

חולק על , פב' ב סי"א ח"ת הרשב"כותב בתחילה ששו, )א"עז ע(כ ' סימ "חו) גאגין(ת ישמח לב "בשו, אברהם אשכנזי' ר
ראה (חול למפרע צ שההקנאה ת"כי א, בהקנאת נכס שאינו מסוים" ברירה"שהרי הוא כתב שאין בעיה של , ט"מהרי
כי זה יותר ,  שאינו מבורר אינה מועילהלאדםא מסכים שהקנאה "כ הוא מעלה אפשרות שהרשב"אבל אח)). ב(1סעיף 

יותר גרועה " למי שאינו בעולם"שהקנאה , ב"ט מהאמור בגיטין יג ע"כפי שהוכיח מהרי, גרוע מנכס שאינו מבורר
 -ה לדבר "ד(ב "גיטין יג ע' הוא כותב שלפי תוס, מצד שני.  ומקנהכי אין כאן דעת קונה, מהקנאת דבר שאינו בעולם

שכתבו שהקנאה למי שאינו בעולם עדיפה מהקנאת , א"ב קמב ע"ק ב"ש המובא בשטמ"ותוספי הרא, )בדעת רב נחמן
. ש שאפשר להקנות לאדם שאינו מבורר"א שאפשר להקנות דבר שאינו מבורר כ"יוצא שלרשב, דבר שאינו בעולם

א מסכים "והרשב, ט"א למהרי"כותב שאין מחלוקת בין הרשב, )ג"ע- ב"כ ע(ה , ג, זכיה 'ג הל"שרשי הים ח, ולעומת
ראה ( לתת למקבל כשיתברר מי הוא התחייבותוהוא מתכוון לומר רק שחלה על הנותן ,  למקבל מעכשוקנוישהנכס אינו 
אבל אם , הדבר נקנה למקבל, וכשהוא מברר, )סויםשמועילה התחייבות לתת דבר שאינו מ] 533[הערה ) ב(1בשמו בסעיף 

הנותן מת ולכן פסק שהמתנה , ט"וכן בנידונו של מהרי; כי התחייבותו היתה אישית, היורשים פטורים, ומת, לא נתברר
שאינו לשון " אני מוכר לך"או אמר , א אומר כך אם נקט לשון חיוב"יש להעיר שהוא אומר בתחילה שהרשב(בטלה 

שער אשר ת "אבל שו). ט מניחים שהתכוון להתחייבות"ולא הסביר מדוע בנידונו של מהרי, "מכור לך"הקנאה כמו 
א יוצא שאין בא מטעם חיוב אלא סובר שהמתנה חלה "כי מדברי הרשב, דוחה את דבריו, )ב"סג ע(כו ' ב סי"ח) קובו(

ולכן גם , ים ירשו את הנכסים עם שעבוד זהוהיורש, הרי הנכסים משועבדים לחוב זה, גם אם נאמר שיש רק חיוב; בקנין
  .הם חייבים לברר

כו ' ב סי"ח) קובו(שער אשר ת "דוחים רבני ירושלים המובאים בשו, ט"א חולק כאן על מהרי"דחייה נוספת להבנה שרשב
. נה ומקנהלא קנה כי אין דעת קו, ומודה שהנותן למי שאינו מבורר, א דבר רק בנותן דבר שאינו מסוים"שרשב, )ג"סג ע(

 שיש שם , שאינו מסויםבנכסדיבר רק א "כותב אף שהרשב, )א" עהקע(קכח ' מ סי"חו, א"ח, אליעזר' משנת רת "וכן שו
אבל שער אשר . א"לא מועיל גם לרשב, אין דעת מקנה ולא דעת קונהש,  שאינו מבוררבמקבלאבל , דעת מקנה ודעת קונה
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והחפץ יצא , כי הקנין חל מיד, אם הנותן נותן רשות למישהו לברור מי יקבל, להקנות לאדם שאינו מבורר
וקנה ,  בעולםנמצאשהרי המקבל , והקנין תופס מיד, כ מתברר למי"ואח, אדם כלשהומרשות הנותן לרשות 

למי "וגם בנותן , 283ד להתבררומשאין בעיה של ברירה אם הדבר ע,  נימקעוד. 282כל מקום שהוא נמצאב
  .284ההקנאה חלה מידולכן , עתיד להתברר למי ירצה פלוני, "שירצה פלוני

                                                                                                                                                              
גם אין , וכיון שאין ברירה, לא קנה כי אין דעת קונה, ן למי שאינו מבוררט אומר שהנות"שהרי מהרי, שם דוחה הבחנה זו

, "אין ברירה"כי אין דעת מקנה וקונה על אותה קרקע כי , ולפי זה גם הקנאת דבר שאינו מבורר אינה תקפה, דעת מקנה
ואילו ; )ב" דף קנד ע,מ' ט סי"מביא ראיה לכך משמחת יו(ולכן אין לומר שהתברר למפרע שזו הקרקע שהקנה לו מראש 

  . מועילה גם הקנאה למי שאינו מבורר, א שאין בזה בעיה של ברירה"לרשב
ש שאפשר להתחייב לאדם שאינו מבורר "שפוסק כרא, ד, סא, מ"ע חו"שורומז ש) ג"בדף עז ע(אברהם אשכנזי שם ' ר
  .בריםט השווה בין הד"שהרי מהרי, סובר שמועילה מתנה למי שאינו מבורר) 5ראה סעיף (

שהרי הוא עוסק , ט"חולק על מהרי, יא' א סי"ת עדות ביהוסף ח"כותב ששו, )ג"סג ע(כו ' ב סי"ח) קובו(שער אשר ת "שו
א לשנות את "ופוסק שא, וקבע שאחותו וחתנה יבחרו שלשה מהם, ח שילמדו"בשכיב מרע שעשה הקדש לארבע ת

  .ולא העיר שיש בכך בעיה של ברירה; ההקדש
שהרי הוא עוסק , ט"חולק על מהרי, רכ' ד סי"ת בעי חיי יו"כותב ששו, )ד"סג ע(כו ' ב סי"ח) קובו(שער אשר ת "שו

  . ולא העיר שיש בעיה של ברירה, ח שאינם מבוררים"בהקדש לת
א "ט שא"מביא את דעת מהרי, )ג"ג ע(העיקר הרביעי , )ג"פ, בתוך הלכות גירושין(דיני ברירה , )יקותיאל(עמק המלך 

" ברירה"אבל הוא כותב במסקנתו שאפשר להקנות דבר שאינו מבורר ואין בכך בעיה של , לאדם שאינו מבוררלהקנות 
  .ומכאן שלדעתו אפשר להקנות לאדם שאינו מבורר, ))ב(1ראה בשמו בסעיף (

שיעלה הריני נותן שדה שלי למי  "תריבאמאפשר להקנות  שהרי ,מוכיח שההקנאה תקפה, )ג"קא ע(הגהה יט , שםיד דוד 
י לא הרי בתנאש,  שיעלה ראשון על החומהבתנאילאדם מסוים את השדה כמו אם נתן , וכדומה" החומראשון על ה

שאומר , )שלא אמר מי(וממילא גם בסתם , ) מדוע בתנאי במתנה לא שייכת ברירה,4ראה בשמו בסעיף (ברירה כת שיי
, י בקנייניםשהר, שאינו מבוררלא משנה כי , קנה, "מעכשו למי שיעלה ראשון על החומה] מקנה: ל"צ[הריני מדבר "

ט "מהריהוא מעלה אפשרות ש. קונה כל מי שיוכל לקיים את התנאי לעלות ראשון על החומה, להקנות לחצאיןשאפשר 
ראה בשמו ( מקבלנעשה שלוחו של האיש האמצע , בזיכויכי , אדם לא ידועל זיכוי שלא מועיל: אבל מטעם אחר, צודק

אם ש, ב שם"ח ,ט" מהריו שעשה" הוא דוחה את הק. השולח ידוע מיןאיייתכן שאינו יכול להיות שלוחו אם  ו,)6בסעיף 
זה אין ב, שהרי גם אם לא בירר את הדבר הנקנה בעת ההקנאה -  ל מבורר"ש שהקונה צ"כ, ל מבורר"הדבר הנקנה צ

   .)על דבר שאינו מסוים) ב(1ראה בשמו בסעיף (ברירה בעיה של 
, מבורר למי שאינו י אחר"סובר שהמזכה ע, לד' א סי"משה ח פניכותב כאילו , )א"מב ע (כב 'סי, מ"חו, רים משהת י"שו

  .שהוא אומר כך רק במצב שאיש האמצע החליט מיד למי יתן, 285אבל ראה הערה . קנה מיד
  . ט"על מהרי חולק, פב' ב סי"א ח"ת הרשב"כיון ששו, כותב שהדין בספק, )ד"לט ע(יח  'סי, ת שעות דרבנן"שו
בשעה שנתנו שאמרו זאת ', וכו" כל מי שיגיע לולבי לידו"כותב לגבי  )ה ובמקום"ד( ת משנה הלכות חלק ז סימן רסז"שו

 שלכן לא עברו באיסור הוא מסביר בכך. והמתנה חלה אז,  לידוגיעמי שי לבשבי והחזנים זכו בהם ,לולביםהלחזנים את 
  .ט"נתינת מתנה ביו
, טבעות החושןוב, ב" דף טז ע,ב' מע, א"ח, ליקוטים, ילקוט הגרשוניבהובא (ק ג "ס, סא, נתיבות המשפט: הבחנות שונות

ברור שמדובר שעשה מעשה . חל מיד, "מעכשו"אם אמר , צ שיחול למפרע"כותב שבדבר שא, )ק י"מ ס"על נתיה, רמח
, שהקנין חל מעכשו, ונמצא שהוא סובר כמו פרי הארץ. שהרי לא יתכן שהבעלות תעבור בלי מעשה קנין, תןקנין בשעה שנ

ת "מבין שגם שו, א"נא ע-ד"דף נ ע, סוגיות, )בער(אמרי הצבי ". מעכשו"אבל לפי נתיבות המשפט הדין כך רק אם אמר 
, כללים, פאת השדה, שדי חמדהובא ב(אות יד , לק גח, פרק כד ,ב" ח, מקנה וקנין,חתן סופראבל . א שם סובר כך"הרשב

) 269ראה הערה (שהרי חתם סופר הסביר , מוכיח שחתם סופר חולק על נתיבות המשפט, )]433' עמ, כרך א[מג ' סי, ב' מע
והרי לפי נתיבות , ט"נות רק באופן שהקנין יחול ביואפשר להק' וכו" כל מי שיגיע לולבי לידו"בדעת הירושלמי שלגבי 

  . ט"ט ולא יצטרכו לעבור באיסור הקנאה ביו"והקנין יחול בערב יו" מעכשו"אפשר שיאמר , המשפט
מתנת בריא תקפה , א שם"ת הרשב"מביא שחכמי ירושלים כתבו שלפי שו, )א"סג ע(כו ' ב סי"ח) קובו(שער אשר ת "שו

כי , אבל מתנת שכיב מרע אינה תקפה, ני שאפשר שהמתנה תחול אחרי שיתברר מי המקבלמפ, במקבל שאינו מבורר
שהרי בינתיים יפלו , דהיינו אחרי מות הנותן, כי אינה יכולה לחול כשיתברר מי המקבל, צריכה לחול בשעת הנתינה

כי הנכסים נופלים ,  מרעחולק וכותב שלרשבא מועילה גם מתנת שכיב) ב"בדף סג ע(שער אשר עצמו . הנכסים ליורשים
  . מי המקבלשהיא תלויה ועומדת עד שיתברר , ליורשים כשהם משועבדים למתנה זו

   ).א"נז ע (ו' סי, מ"חו, א"ח, רץפרי האת "שו 281
  ). א"סו ע(לח אות ז ' מ סי"ל צינץ חו"ת מהרא"שו 282
  ).ף"בדפי הרי(א "גיטין יג ע, ף"ן על הרי"ר; )י"ה ר"ד(ב "גיטין כה ע' תוס 283
כות הל, משה ידברומשום כך כתב (הוא מוסיף שאף שייתכן שאותו פלוני לא יברור למי לתת ). ב"סו ע(ל שם "מהרא 284

כי אולי , כאן יתכן שזהות המקבל לא תתבררכי , שם' פ דברי תוס"שאין להסביר את תוקף הקנין ע, )ב"ס ע(ט  'סי, זכייה
נחשב עשוי להתברר , "מ שירצה פלוני"ע", ן שם"כמו שבנידונו של הר, זה נחשב עשוי להתברר, )ימות הבוחר לפני שיבחר

מפני שהוא סובר , ט סובר שכאן אין תוקף למתנה"הוא מסביר שמהרי. אף שייתכן שילך לדרכו ולא נדע אם הוא רוצה
אבל אין ; ירהיש בעיה של בר, שגם בדבר שבוודאי יתברר, )ף"בדפי הרי(א "גיטין יג ע, ף"ן על הרי"ן המובא בר"כרמב

ן שם "שהרי הרמב, דבריו קשים. חלים קדושין" 'הן'על מנת שיאמר "פוסק שב, י, לח, ז"אהע, ע"שהרי שו, הלכה כמותו
על מנת שירצה "ולפי זה אין בעיה של ברירה ב, כותב שמועילה ברירה במתֶנה על אירוע מסוים אם יקרה או לא יקרה
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 עבור  מידוחברו החליט, "למי שיראה בעיניךזה ה בחפץ זכֵ "ץ ואומר לו המוסר לחברו חפ, גם לדעה הראשונה

  .285כי המקבל היה מבורר בשעת הקנין, הנותן אינו יכול לחזור בו, מי הוא זוכה
  

והנותן , )לפי הדעה השנייה שיש לכך תוקף" (למי שאבחרבה ה זכֵ "ואמר לו , י שמעון"אם הנותן זיכה מתנה ע
שהרי שונא כשר להיות ,  יכול למנוע את העברת המתנה למקבלינושמעון א - נאבחר לתת לאדם ששמעון שו

זכה , )שהרי בזמן הזיכוי לא ידע בעד מי הוא זוכה(שמתוך שזכה שמעון לאחרים ,  ועוד,שליח לזכות בעד שונאו
עבריין לעזור ל  שמצוה287כמו שהדין הוא, זכה, 286שמצוה לשנוא, אם הנותן בחר לתת לעבריין וגם; גם לשונאו

  .288לטעון את בהמתו
  

נותנים את הסכום לטוביה שמגיע ראשון , טוביהאנשים בשם  והיו שם שני ,"טוביהלכך וכך תנו "האומר 
גם לפי השיטה שאי אפשר לזכות לאדם  .290כי מן הסתם התכוון לטוביה שיבוא ראשון, 289לדרוש את המתנה
ן שאותו טוביה יזכה בנכסים רק אחרי שיבוא ויתברר כי הנותן התכוו, כאן מועיל הזיכוי, שעדיין אינו מבורר

בית הדין , ושניהם שווים מבחינת קירבתם לנותן, אם באו שניהם בבת אחת. 291ואז הוא כבר מבורר, מי הוא
שהנותן כיון , אין בכך בעיה של ברירה. 292")שודא דדייני(" לו ןונות,  הערכה למי מהם התכוון הנותן לתתהעוש

                                                                                                                                                              
יש בעיה של ברירה אינו משום שהוא סובר שבדבר שבוודאי " 'הן'אמר על מנת שי"ן אומר שב"ומה שהרמב, "פלוני

  .כי זה דבר המסור ללב, והוא מנמק, ב"אלא מפני שכך מוכח מגיטין כה ע, יתברר יש בעיה של ברירה
 דף סח, ג' סי, בדברי אמת קונטרס ז, ג"דף סט ע, הובא בבני יעקב(א "דף פ ע, לד' א סי"ח) בנבנשתי(ת פני משה "שו 285
דברי אמת מדגיש ). ג"ז ע(א ' ד סי"יו, )אלפנדרי(ת פורת יוסף "ובשו, א בדפוס הלברשטט"ודף צה ע, בדפוס קושטא, ב"ע

פני משה מתכוון למצב שאיש מסביר ש, )ב"לט ע (יח 'סי, ת שעות דרבנן"שוגם . שמדובר שאיש האמצע החליט מיד
  .ואז קנה אף שהמקנה לא ידע, "לטתי לזכות לאיש פלוניהח, שעת חלות הקניןב, ברגע המשיכה": האמצע אמר לנותן

  .ב"ע פסחים קיג 286
 .יא, רעב, מ"ע חו"שו 287
לא היה , שאילו ידע שהנותן יבחר אדם זה, הרי זה זיכוי בטעות, ע"צ). ג"נז ע (ו' סי, מ"חו, א"ח, רץפרי האת "שו 288

  .שמעון מסכים לזכות עבורו
  .כט, רנג, מ"חו, ע"שו; ב"כתובות פה ע 289

יוסף בן אנשים בשם  והיו שם שני ," שמעוןןליוסף בכך וכך תנו "האומר אומר ש, ז, ב יא"תוספתא ב: דעה חולקת
מיישבים שתוספתא , ב"כתובות פה ע, ה"וחידושי הרא, ב"כתובות פה ע, ן"חידושי הרמב.  בשוהםשניהם חולקי, שמעון

ולכן חולקים , כיון שזה לא תלוי ברצונו, היה רוצה לתתשלגביו אין מקום לעשות הערכה למי , מדברת על פרעון חוב
, ב"ב פ ע"ב, הובא בנימוקי יוסף(א "ב קעג ע"א ב"אבל חידושי הריטב. פוסק כהבחנה זו, כט, רנג, מ"חו, א"רמ. מספק

ם ומנמק שהנותן או יורשיו אינ, )ואינו עומד על הסתירה לכתובות שם(מפרש שהתוספתא עוסקת במתנה , )ף"בדפי הרי
רנג , מ"חוך "ש. כלומר הוא נחשב מוחזק, שותף בנכסיםעין  כאמקבל מתנה הוכי , יכולים לדחות כל אחד מהם מספק

ולכן הוא ; ויורשיהנותן או מ להוציא מא"א,  ספק במתנהשהרי מצאנו כמה פעמים שאם יש, דוחה את דבריו ,ק לט"ס
או שהיורשים רוצים לתת , ם הוא באופן שאין יורשיםכותב שהתוספתא והגמרא שאומרת בשני טוביה שיתנו לאחד מה

מיישב את , )ה והנה בשנת"ד(מה ' א סי"ת שואל ומשיב מהדורא א ח"שו. או ששני הטוביה כותבים הרשאה זה לזה
 אבל ;ים ודאיו שהםיורשיהנותן או  להוציא מיד נו יכולאי,  בכלל מקבל מתנהדם זהאם אהספק יש שאם , א"הריטב

שהרי  ,"אין ספק מוציא מידי ודאי"לכן אין לומר כאן , נתן לאחד מהםברור שכוון אבל התא רק למי  הספק הוכאן
  . ברין טענתטועוגם הנותן אינו , םמקבליה מגיע לאחד מוודאי בהממון

ולטעון שהתכוון , הוא יכול לדחות כל אחד מהםפ ש"שאע, מסביר דעה זו, )ג"לט ע(ה , ג, זכיה, ם"אמר יוסף על הרמב
,  לחם משנההוא מסתמך על . כך שהיה בירור חלקי,"יוסף בן שמעון" כיון שאמר בת מתנה לאדם מבורר נחשוז, ָלאחר

 אם היו לו שתי שדות הנקראות המכר תקף, "שדה דרבי חייא"לו מוכר אומר לקונה שהוא השהסביר ש, ם שם"על הרמב
' פי מחנה אפרים הלעל  ,)א"מ עבדף ( עוד הסביר .ר חלקיבירושיש מפני  ,)כ, מכירה כא' הל, ם"רמב( "חייא' שדה דר"

שאינה  סכים שיש תוקף למתנהמ, האומר שאין תוקף למתנה שאינה מסוימת, ם"תב שהרמבושכ, א' סי,  ומתנהזכיה
  יכול לדחות את המקבלינו כי הנותן א, דהיינו שכל החפצים שבקבוצת הספק שווים זה לזה,בדבר שמינו שוהמסוימת 

   .))ב(1בשמו בסעיף ראה (
  .ולכן זה נחשב מבורר, לא יוכל לדחותם, אם שניהם יבואו יחד לנותןש, מוסיף לנמק) א"מ ע(אמר יוסף שם 

 .ב"ק כתובות פה ע"ש המובא בשטמ"ריב 290
הוא מסביר שאף בכתובות שם מדובר שאותו טוביה הגיע רק אחרי מות ). א"סה ע(כו ' ב סי"ח) קובו(ת שער אשר "שו 291

  ).ש להסברו לכך"עיי(שיכולה לחול זמן מה אחרי מותו , הרי מדובר שם במתנת שכיב מרע, תןהנו
  .ט וסובר שאפשר להקנות למי שאינו מבורר"ש חולק על מהרי"למד מכאן שהריב, ב אות ד 'מע) מנשה(אבל אהל יעקב 

והעובדה , כן זו נתינה מבוררתול', היה אפשר לומר שהנותן התכוון לטוביה א, ש"שלולא דברי הריב, צריך להוסיף
והסיבה שנותנים למי שבא ראשון היא כי אין סיבה לחשוש ; "ברירה"שאנחנו לא יודעים למי התכוון אינה בעיה של 

  .ש שם"כמו הפירוש הראשון של הריב, שהתכוון לאחר
 .כט, רנג, מ"חו, ע"שו; ב"כתובות פה ע 292
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והעובדה שאנחנו לא יודעים למי התכוון אינה בעיה של , ולכן זו נתינה מבוררת, יםהתכוון לטוביה מסו
 כוונתו של גילוישהיא רק , ואת בעיית אי הידיעה שלנו בית דין פותר על ידי ההערכה שהוא עושה, "ברירה"

  .293הנותן

  מתנה לרבים
יש להניח . פת על הנכסכך שתהיה להם בעלות משות, יםאחדאפשר לתת נכס במתנה לאנשים , לפי החוק

רשאים האחרים לדרוש , אם הנכס הגיע לאחד מהם. 294שהנותן התכוון שלכל אחד מהם יהיה חלק שוה בנכס
  .295לדרוש מהנותן את קיום כל החוזה, לחוד, כל אחד מהמקבלים יוכל. ממנו את חלקם

  
כר ימקנים כ, רובי חצירותבעי, לדוגמה. אפשר לתת נכס לקבוצת אנשים שיהיו שותפים בו, לפי המשפט העברי

ואין כאן בעיה של , אף שלא מבורר איזה חלק יהיה לכל אחדבו  זוכים והם, אחד לכל בני החצרלחם 
   .297אלא לכל אחד חלק מן הככר, כיון שאינו מקנה כל משהו לכולם יחד, 296"ברירה"
  

 של מתנה לרבים היא זו סוג אחר. ואינם מתחלקים בדבר המתנה, המקבלים נשארים שותפים, בעירובי חצרות
ואחרי , יש זכות לא מבוררת לכל אחד, עד חלוקתה, במתנה כזאת. ו של דבר המקבלים מתחלקים בהפשבסו

ת האוכל מונחת  קערכאשרש, אורחים המוזמנים לאכולדוגמה לכך היא . כל אחד מקבל חלק מבורר, החלוקה
אין "לפי העיקרון ש, אין לכל אחד חלק מבורר אלא שעדיין, זכה כל אחד בחלקו שעתיד לאכול משם, פניהםב

  .298הוברר שזה חלקו,  מאכל לעצמוטלוידו ונאת שט ופכל אחד וכש, "ברירה

  מתנה לחצי אדם 
א " א.299כי אי אפשר שלא יזכה כולו, פושטת בכולוהמתנה , "הנני נותן את המתנה לחצייך"האומר למישהו 

א לומר שחצי אדם יזכה וחצי אדם "וא,  אלא לאדם שבגוףלומר שרק חצי גופו יזכה כי המתנה היא לא לגוף
  .300לא יזכה

  זכות אב במתנה שניתנה לבנו
יש להניח שהנותן נתן לו על ) א: (ים שונים ניתנו לדברקונימ. 301 זוכה בהאביו,  מאדם זרקטן שקיבל מתנה

. 303קטן רק כדי לשמחווהנותן נתן ל, 302כי החפץ אינו שמור ביד הקטן בלי אביו השומרו, דעת שהאב יזכה בה

                                                 
אלא ,  שהנותן לא התכוון לטוביה מסויםמעלה אפשרות, )א"ו עס(לח אות ז ' מ סי"ל צינץ חו"ת מהרא"אבל שו 293

והוא מוכיח מכאן שמועילה גם , כך שבשעת הנתינה המקבל לא היה מבורר, ד ירצה"התכוון לתת לאיזה טוביה שב
ד למי "יתן ב"שכן לא יתכן שאילו אמר בפירוש , הוא מוסיף להוכיח כך). ט"שלא כמהרי(נתינה שמתבררת רק לאחר זמן 

 .ד בוחר בו"זכה מי שב, ומכאן שגם אם אמר כך; נעשה מעצמנו את הדבר הזה ממש, ועכשו ששתק, לא קנה, "שירצה
 .העוסק בריבוי נושים, )ב(59סעיף , )חלק כללי(על פי חוק החוזים , 162' עמ,  ראבילו ב294
 ).א(59סעיף , )חלק כללי(על פי חוק החוזים , 163' עמ,  ראבילו ב295
  .ל הנותן לאדם שאינו מבוררע, ראה לעיל 296
  .לענין דבר שאינו מסוים, )ב(1בסעיף ראה בשמו . סא אות ג' סי, )ולר(ת ברית עולם " שו297
  .)ג"עח ע(א , ד, הלכות זכייה, ם"על הרמב,  מזל שעה298

 ואפילו, לא קנה, א שגם מה שהונח בפני האורח באופן פרטני"שי,  בשאלה מתי האורח קונה את חלקו2וראה סעיף 
  . הגביה אותו

מפני , לא קנה אותו, ט כותב שאורח שלקח מאכל מהשלחן כדי לקדש בו אשה"מהרי, קנ' סי, חלק א, ט"ת מהרי"שו
ואף שבעל הסעודה מקנה לאורחים את המאכלים שהוא מניח על , כיון שחשב שהוא שלו, שהוא לא התכוון לקנותו

, ואין לאף אחד מהאורחים חלק מבורר במאכל, מי שאינו מכיראינו מזכה ל, )שמסקנתו אינה כך, 2ראה סעיף (השלחן 
) 272 ציון הערה לידראה (זאת על פי מה שכתב . אין דעת אחרת מקנה, כ"וכשהאורח רוצה לזכות אח, "אין ברירה"כי 

מסביר , אות ח, פא' סי, ב"ח ,ד" יו,ת בית יצחק"שו. ותהמקבל זוכה רק אם התכוון לקנ, שהקנאה למקבל שאינו מבורר
וכאן בשעה שהמקנה התכוון , )6ראה סעיף (ט סובר שצריך כוונת המקנה בשעה שהקונה עושה את מעשה הקנין "שמהרי

אבל הוא דוחה הסבר . כ כשהמקבל עשה מעשה קניין לא התכוון המקנה להקנות"ואח, המקבל לא היה מבורר, להקנות
  .ש להוכחתו" עיי- ט מועילה כוונת המקנה שמתחילה " שהוא מוכיח שלדעת מהריזה בכך

 .א קידושין כג על הנותן מתנה לחצי עבד"ריטב חידושי ה שכתבממה הוא מביא ראיה. ק כא"לא ס'  אבני מילואים סי299
 .נ' ז עמ'  תכריך מרדכי סי300
ערך לחם ; רמא' מ סי" במרדכי בם"מהרבדעת  ות" רבדעת, שצו' סי, מ"ם חו"מהרשדת "שו; ב, רע, מ"חו, א"רמ 301

, ערוך השלחן; א" דף סט ע,האזינו'  פ,עללת הבציר; ב, רע, מ"חו, )ח"קושטא תע' וחסר במהד, פרידמן' ע מהד"בשו(
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מ יב "ב, ן"הרמב' בדעת חי, 158' עמ, )ע"תש(משפטי ארץ ג , "הקטין בדיני הקניין", חיים יואל בלוך' ר; ד, רע, מ"חו
  .לז' ז סי"אהע', נזיר ה; ב"ע

  ).ף"בדפי הרי (א"ו עמ "י ב"נוב, ב"מ יב ע"ב, ן"הר' דעה זו מובאת בחי
 ,הרי אחרי מות האב, כותב שגם במצבים שהאב זוכה במתנת בן, )ד"לג ע (ג, גניבה ו' אמר יוסף הל: אחרי מות האב

 הובא(תמו ' סי, מ"ב, מרדכי המובא בהגהות, ם"וזאת על פי מהר, אלא הבן מקבל הכל, ם את המתנהיורשיו אינם יורשי
. אינן עוברות בירושה) כגון מציאתו(בבנו  האב האומר שזכויות, )י אות ה" רע הגהב,מ"חו, ג"ובכנה, ב, רע, מ"חו, א"רמב

ת "שואבל . אין יורשיו יורשים אותו, מרדכי שם שגם אם הנכס הגיע לידי האב בחייו מהגהות) א"בדף לד ע(והוא מדייק 
שאפשר לדחות את ראיית הגהות מרדכי , )לענין שכר מלאכה(כותב ) ד"ע-א"צג ע(עא ' סי, ב"ח, מ"חו, רך אברהםי
, רע, ע"הוא דוחה את הראיה שהביא סמ. ע סובר שיורשי האב יורשים אותו"וכותב ששו, ומביא ראיות להיפך, )ש"עיי(

האומר לגבי מציאה שיורשי האב אינם , )מחודש א, מ קעז"י חו"שהובא בב(מהעיטור , )לענין שכר עבודה של הבן(ק ה "ס
, הדבר מראה שמחל לבנו ולכן יורשיו אינם יורשים זאת,  מבנוולא תבע שהעיטור אומר רק שאם מת האב - יורשים אותו 

 מערך מדייק, )ב"נב ע(יז '  סי,מ" חו,ב" ח,נשמת כל חית "שו, כמו כן. עובר ליורשיו, אבל דבר שהאב זוכה בו בוודאות
  . אם מת האב זכו גם שאר הבנים, שבן אינו קונה מתנה שנותן לו אביו) 330ליד ציון הערה (שלפי הדעה , ב, רע, מ"לחם חו

שהנותן לקטן מתכוון שהאב , )302הערה (ע "כותב שלפי הסבר הסמ, )קל' עמ(יג ' סי, מלאכת שמואל: בבן הגדל אצל אמו
האב אינו זוכה , אם הבן נמצא אצל האם, בהורים גרושים לפי זה -מפני שהחפץ אינו שמור בידו בלי שהאב ישמור , יזכה

 אם נאמר וזאת גם, שהרי האב אינו יכול לשמור מה שביד הבן, ע אינו שייך אז"שהרי הסבר הסמ, במתנה שניתנה לבן
יש טעם נוסף לומר שלא ,  נותנת מתנה לבןהאם הגרושהואם ; שהוא נחשב סמוך על שלחנו כיון שהאב חייב במזונותיו

  .  כי היא בוודאי רוצה שהמתנה תהיה של הבן ולא של האב-זכה האב 
אם אשה , ע" של הסמלפי הטעםכותב ש, 162' עמ, )ע"תש(משפטי ארץ ג , "הקטין בדיני הקניין", חיים יואל בלוך' ר

שהאב זוכה כי חכמים לא תיקנו ) 304ליד ציון הערה (אבל לפי הטעם ;  זוכה במתנה לקטןהיא, מגדלת את בנה לבדה
  .הבן זוכה ולא אמו, ייתכן שאם אין לו אב, לקטן זכיה אם יש לו אב

כותב שמי שנתן קרקע לבן הסמוך על שולחנו של אביו , )ב"יד ע(מג ' סי, טרס קנין אגבקונ, לחם שלמה: לענין קנין אגב
וגם הבן נהנה מזה שיש לאביו , כי יד הבן כיד אביו, קנה האב את המיטלטלין בקנין אגב, ואגבה נתן מטלטלין לאביו

הבן , הרי אם יד הבן כידו, ה עליומקש) א"מב ע(יז '  סי,מ" חו,ב" ח,נשמת כל חית "שו". רווח ביתא"משום , מטלטלין
  ?ה בקרקעאינו זוכ

כותב שאם , )ד"טו דף יח ע'  סי,ח" או,א" ח,נשמת כל חית "שוהובא ב(ב "מ יב ע"ב, א הישנים"הריטב' חי: דעה חולקת
תקנה נ) א"מ יב ע"ב(כי התקנה שאביו זוכה , זכה הבן מדרבנן, אפילו הוא סמוך על שלחן אביו, אדם זר נותן מתנה לקטן

המתנה של , אם אחר נותן לקטן, שםא "כותב שלפי הריטב, שנז' עמ, פד' סי, א"ח, ת ישועת משה"שואבל (רק במציאה 
הלכות זכיה , מחנה אפריםו, הבן קנה, שמשון משפירא אומר שכיון שדעת אחרת מקנה' מ שם מביא שר"מרדכי ב). האב

לח ' סי (= לה' סי, בצלאל אשכנזי'ת ר"שו .הוא סמוך על שלחן אביוהבן קנה גם אם , שמשון' כותב שלפי ר, ב' סי, ומתנה
ש ושחם המובא במרדכי שם "מהרכותב ש, )א"ה וכן כתב הריטב"ד ()בוחבוט' לו בדפוס למברג ובמהד' סי, בדפוס ונציה

, ב"ב קלז ע"בם "רשב, ב"מ יב ע"ב, ן"הרמב' כותב שגם חי, )ב"ע-א"מח ע(בהעלותך ' ב פ"ראה חיים ח. שמשון' דעת רל
מחנה . סוברים שאב אינו זוכה במתנה שניתנה לבנו הקטן הסמוך על שולחנו, יא, כט, הלכות מכירה, ומגיד משנה

שש ואין במתנה ח, )155 ציון הערה לידכפי שראינו (שיש לקטן זכיה כשדעת אחרת מקנה , מנמק דעה זו, שם, אפרים
, ג"דף סד ע, זכיה לקטן' ע, )הכהן(אהלי יהודה ). ב"מ יב ע"ב(שזו הסיבה שתיקנו חכמים שאב זוכה במציאת בנו , איבה

ד כתב "ובדף סד ע. זכה הקטן, גם אם הוא סמוך על שלחן אביו, כותב שמגיטין סד משמע שאם זר נתן מתנה לקטן
  . ב שוב כתב שהקטן זכה"סה עובדף . שאביו אינו זוכה כי הנותן התכוון שיהיה לבן

תתקצז סובר שמתנה שניתנה לקטן היא ' א סי"א ח"ת הרשב"מוכיח ששו, )ד' עמ(אות ח , אב ובן' ע, מערכות דברי אמת
ודן רק האם על הנותן למסור לו את החפץ או לשמור אותו , שהרי הוא עוסק במתנה שניתנה לקטן שיש לו אב, של הקטן

  .אבואינו אומר שהיא ל, אצלו
מציאת בן לאביו מפני שהאב יכול לשנותו לאיזה מלאכה ש, ה, מ א"ב, כותב שלפי הטעם בירושלמי, שם, מחנה אפרים

לפי זה מתנה שנתן לו אדם זר היא של הבן כי , )אפשרות שזה הטעם גם לבבליוהוא מעלה (כולל ליקוט מציאות , שירצה
  .332על זכות האב בפירות ראה בשמו בהערה .  הנכס של האבפירותאבל , לא שייך בזה טעם הירושלמי

  .זכה הבן מדרבנן, שאם אחר נתן לקטן, אמירה נעימהבשם , 161ראה הערה 
שהלכה (ב "מ יב ע"יוחנן בב' כי ר, הבן זוכה במתנהכותב ש, )רסח' עמ(עז ' סי, מ"חו, א"ח, )מלכה(ת מקוה המים "שו

אבל מהתורה הבן זוכה לעצמו , סובר שהטעם שהאב זוכה במציאת בן הסמוך על שולחנו הוא משום חשש איבה) כמותו
שזו דעתם של פוסקים ) רעא- רסט' בעמ(והוא מוכיח . זכה הבן, ולפי זה במתנה שאין חשש איבה, גם אם הוא קטן

כי אז הבן אינו , זכה האב, "צרור וזורקו"שבקטן שפחות משיעור ) רעא' בעמ(אבל הוא כותב ).  להוכחותיוש"עיי(אחדים 
, "צרור וזורקו"א שם סובר שבן בגיל "שגם הרמ) רעה' בעמ(והוא כותב ). 164כאמור ליד ציון הערה (יכול לזכות לעצמו 

שנימק שהקטן אינו יכול ) 302הערה (ע "וראיה מהסמ, ומה שכתב שזכה האב הוא בפחות מגיל זה, מו במתנהזוכה לעצ
אביו אוכל , אבל הוא כותב שגם כשהבן הקטן זוכה". צרור וזורקו"נימוק ששייך רק בפחות מגיל , לשמור על דבר המתנה

  .כתב מחנה אפריםכמו ש, פירות
  .ד, רע, מ"חוו, )בקטנה שאין לה דעת לשמור את החפץ(ה , לז, ז"אהע, ערוך השלחן; ק ח"ס, רע, ע"סמ 302
. שהחפץ אינו שייך לגמרי לאב אלא הוא רק באחריותו, ע"לומד מנימוק זה של הסמ, 158' עמ, שם, חיים יואל בלוך' ר

  . ע החפץ שייך לגמרי לאב"הבין שלסמ) 303הערה (ערוך השלחן  כתב ש161' אבל בעמ
  . מ שם"ז וחו"ערוך השלחן אהע 303
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ונמצא שהוא זכה בה , דרכו של קטן למסור לאביו מתנה שהוא מקבל) ג. (304לזכות בעצמו" יד"אין לקטן ) ב(
ו בעוד שהבן  בנשהוא מפרנס אתעל כך , מחשש שתהיה לאב איבה לבנו ,זו תקנת חכמים) ד(. 305לצורך אביו

  .306אתו לאביו מטעם זהשמצישתיקנו חכמים כמו , מקבל מתנות ומחזיק אותן לעצמו
  

זכה הבן ,  על שלחן אביושאינו סמוךלקטן מתנה אם מישהו נתן אבל . כל זאת בקטן הסמוך על שולחן אביו
  . 307במתנה

  
  . 308אין הבדל לענין זה בין קטן לקטנה

  
שהוא  בפירוש אם הנותן אומר, כמו כן. 309הבן זוכה בה, המ שאין לאביו רשות ב"אם מישהו נתן לקטן מתנה ע

  .310הקטן זוכה -ותן לקטן ולא לאביו נ

                                                 
  . ריא' סי, חלק ב,ך"ת מהרש"שו 304

לפי הדעה שקטן מעלה אפשרות ש, 159' עמ, )ע"תש(משפטי ארץ ג , "הקטין בדיני הקניין", חיים יואל בלוך' ר, כמו כן
. וזוכה לאביו, אלא ידו כיד אביו, לא תיקנו לו זכייה, הרי אם יש לו אב, )161ליד ציון הערה  ( מדרבנןמ רק"קונה בדא

  ".יד"אין לו , ה לומר שמי שיש לו אבקש, שקנה קונה מתנה מהתורה) 160ליד ציון הערה (אבל יש להעיר שלפי הדעה 
עשו את , מסביר שכיון שלענין מציאה עשו חכמים את ידו כיד של אביו מחשש איבה, המגיה למחנה אפרים שם, כמו כן

הוא מתרץ בכך את . כי לא ייתכן שתהיה ידו כיד של אביו לענין מציאה ושלו לענין מתנה, ידו כיד אביו גם לענין מתנה
כפי שנראה בסעיף (והלא אין קטן זוכה לאחרים , איך זוכה האב במתנה שנתנו אחרים לקטן, שם, אפריםקושיית מחנה 

הרי אין , מדוע אביו זכה במתנה, שהרי אם יש לו יד לזכות לעצמו, ואין לומר שהקטן זוכה לעצמו ואביו זוכה ממנו? )6
 .התשובה היא שזו תקנת חכמים? חשש איבה

 ).ב"מד ע(עג  'ייחיאל באסן ס 'ת ר"שו 305
  .מ שם"ב, א"הריטבבדעת חידושי , )ד' עמ(אות ח , אב ובן' ע, מערכות דברי אמת 306

הסמוך על הגדול שאומר שזה טעם הדעה שאב זוכה גם במתנה שקיבל בנו , 326כך עולה גם מנשמת כל חי שנביא בהערה 
הרי , שאב אינו זוכה במתנה שקיבל בנו הגדול הסמוך על שולחנו) 326ליד ציון הערה (מי שסובר אבל נראה ש. שולחנו

  .לא יוכל לומר שבבן קטן הטעם הוא משום איבה, שאינו חושש לאיבה
  .עולה שהטעם בקטן הוא מחשש איבה,  שכותב לגבי בן גדול שאין חשש איבה327מזקן שמואל שנביא בהערה , כמו כן

סובר , שכתב שיד קטן כיד אביו, כ, א, הלכות עירובין, ם"כותב שרמב, קיב' עמ, ב, רע' מ סי"על חו, )תשסח(דרכי חושן 
י כתב שגם "הוא מביא כאילו נ. שלוםומה שאב זוכה במתנת בנו הקטן הוא מפני דרכי , שבמתנה לא חוששים לאיבה

  ). 302הערה (ע "י יצטרך לומר כהסבר הסמ"וכותב שנ, )ולא מצאנוהו(במתנה יש חשש איבה 
מ "ב' בתוס, ת"בדעת ר, )שלב' עמ(א "כתובות מז ע, מגיני שלמה; ערוך השלחן שם;  ריא' סי, חלק ב,ך"ת מהרש"שו 307

  ).י"ה לר"ד(ב "יב ע
מדגישים , )301כפי שהבאנו בהערה (הפוסקים שהאב זוכה במתנה שניתנה לקטן , י בלוך"ערך לחם ורח, א"רמ, כמו כן

  .הבן זוכה, הרי שאם אינו סמוך על שולחנו, שמדובר בבן הסמוך על שלחן אביו
  ).תלו' עמ(נז ' סי, ב"ח, ד"יו, חקרי לב; שםערוך השלחן  308
ת ירך "שו; )ב"מב ע, ג"מ ע(ויצא ' א פ"ראה חיים ח; א גאליקו"רבשם , ט אות ג"הגה, ער, מ"חו, כנסת הגדולה 309

  .)ג"צט ע(יד ' סי, ז"אהע, ה"ח, )אבולעפיא(ת פני יצחק "שו; )ד"צב ע(עא ' סי, ב"ח, מ"חו, אברהם
  . ה' סי, נזיקין, ב שיש ראיה לדין זה מתשובות מיימוניותכות) ג"מ ע(ראה חיים שם 

ה "ד(ב "מ יב ע"ב' בתוס, ת"לר: כותב בתחילה שהדין כאן שנוי במחלוקת, ב' סי, הלכות זכיה ומתנה, מחנה אפרים
י לפ, לא זכה הבן, כ מדוע אם האב נותן מתנה לבן"א, דרכי חושן שם מקשה(הבן זוכה כי כאן אין חשש איבה , )י"לר

 לידהטעם " (יד"הטעם שהוא זוכה הוא שאין לקטן , כ, א, הלכות עירובין, ם"ואילו לרמב; )330 ציון הערה לידהדעה 
  .ים בסתם שבכגון זה לא זכה האבכ כתב מחנה אפר"אח. ולכן גם כאן לא זכה הקטן, )302ציון הערה 

האב , מ שאין לאביו רשות בה"שאם מישהו נתן מתנה לבן עכותב , )ב"כה ע(ק ז "ס, קיא, מ"חו, ערך השלחן: הבחנה
לאשה או לעבד  מתנה כמו שהדין כך בנותן, לא זכה האב, " אותורשות בה אלא שיאכלו מ שאין לאבי"ע"ואם אמר , זכה

לאביו רשות בה  מ שאין"ע"שאם אמר , ה' נזיקין סי' ס, מתשובות מיימוניות) א"כז עבדף  (יחוהוא מוכ). 4ראה סעיף (
שאילו בנערה הוא פוסק , הוא מתכוון לבת קטנהו, הוא מדבר על בת. לא זכה האב, "הוא אוכלאלא לצורך עצמו מה ש

  . אלא שלא הדגיש הבחנה זו בדבריו; )328ראה בשמו בהערה (שהמתנה לעצמה גם בלי תנאי 
האב זוכה , אם נאמר שבמציאת קטןכותב ש, 159' עמ, )ע"תש(משפטי ארץ ג , "הקטין בדיני הקניין", חיים יואל בלוך' ר

אבל  ;הקטן אינו זוכה, מ שאין לאב זכות בה"יוצא שגם אם הנותן אמר בפירוש שהוא נותן לקטן ע, בה באופן ישיר
הקטן , "מ שאין לאב זכות בה"ע"ולפי זה אם הנותן אמר , במציאה תחילה הבן זוכה והאב זוכה ממנו, לרבנו תם שם

  . זוכה
מ שאין לאביו רשות "מעלה אפשרות שגם אם ניתנה לקטן מתנה ע, ג"ע- ב"דף צ ע, )אלגזי(נתיבות משפט : דעה חולקת

  . לזכות לעצמו" יד"כה הקטן כי אין לו לא ז, )ה קיבל"ד(א "ב נב ע"ב', לדעת תוס, בה
י בנו הגדול הסמוך על "שאב אינו יכול לַזכות מתנה לאחר ע) 6בסעיף (כותב שלדעה , כא' סי, דיני מתנה, דברי חיים

אלא היא שייכת , גם אם הנותן נתן על מנת שאין לאביו רשות בו, הבן אינו זוכה, הרי אם אחר נותן מתנה לבן, שלחנו
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 שהנותן 311מפני שכאן אין מקום לנימוק, הבן זוכה, אם יש אומדנא שהנותן לא התכוון שהאב יזכה, כמו כן

גם אם ,  את בניו של המודרפרנסרשאי ל,  שאסור על חברו בנדר ליהנות ממנומי, לדוגמה. מתכוון לתת לאב
שהרי ,  כי האב אינו זוכה במזונות שבנו מקבל,)שאסורה(ינה לאב  נתכך אין ב;ן אביהם סמוכים על שלחהם

מפני שמן , ולא אביובו הקטן זוכה , הנותן ממתק לקטן, כמו כן. 312כי אסור לו, המדיר אינו מתכוון לתת לאב
, מן הסתם מתכוון שלא יזכה האבש, גם הנותן לולב לקטן למצוהכך . 313הסתם הנותן לא התכוון שיהיה לאב

  .315לאב רשות בה מ שאין"וכאילו התנה ע, 314ן לא יוכל לצאת בוכי אז הב
  

ה  אותלהוציאלחזור בו ווהאב אינו יכול בה כה והבן ז, אם האב מחל על זכותו והסכים שהמתנה תהיה של הבן
ברגע , שאין לאב זכות בה אלא מכח הבןהרי היות , קטן כיד אביו ואין לו יד לזכות לעצמוף שיד וא, מידו

כגון שהאב חייב כסף ואין לו , גם אם מחילתו גורמת הפסד לאדם אחר. 316הבן זכה, נה ומחללק ממתסשה
לאדם אפשר להקנות מפני שאי , ונושהו אינו יכול לגבות מהנכס, יש תוקף למחילתו, במה לשלם חוץ מנכס זה

  .317נכס בעל כרחו

                                                                                                                                                              
ואם , האב יכול לַזכות לאחרים על ידו, לעצמו" יד"שאם יש לו ,  הראשונים תולים את שני המקרים זה בזהשהרי, לאב

  ).6ראה סעיף (לא זכה האב , אחר נתן לו מתנה
ם אם הנותן אמר סובר שהמתנה לאב ג) 301הערה (י "מבין שנ )ד בדפי הספר"כה ע, ה והנה"ד(ב "מ יב ע"מנחת הבוקר ב

שהרי אם נאמר שלא יזכה , הרי אין חשש איבה, מדוע אז לא זכה הבן, והוא תמה עליו, "המ שאין לאביו רשות ב"ע"
 ?וזה לא יביא תועלת לאב, תתבטל המתנה כי אין לו יד, הקטן

  .שסב' עמ, פד' סי, א"ח, ת ישועת משה"שו 310
  .302 ציון הערה ליד 311
הערה (פ מה שכתב מחנה אפרים " עוד הסביר ע.א"הוא לומד היתר זה מנדרים לח ע. קלא' עמ, יג' סי, מלאכת שמואל 312

  . דיר לתת לבןכ יהיה אסור למ"וכאן האב בוודאי מוחל כי אל; זכה הבן, שאם האב מחל ומוכן שיזכה הבן, )316
,  של הקטןבחשבון הבנקומפקיד אותו , ש קטן הסמוך על שלחן אביו"אב או אחר נותן כסף או המחאה ע אם, בדומה

מעלה , שסב' עמ, פד' סי, א"ח, ת ישועת משה"שו - והאב לא משך את הכסף עד שהבן גדל או התחיל להתפרנס משלו 
שיזכה בכסף כשיגדל או , הכסף לטובת בנו תו שהוא שומר אתהאב את דע כי בזה גילה, הכסף שייך לבןאפשרות ש

המדינה האב יכול למשוך את הכסף מהבנק עד שהילד יהיה בן  אבל הוא מעלה אפשרות שכיון שלפי חוק. שיהיה עצמאי
  .נקנה לבן רק מאזהכסף , 18
  . 158' עמ, )ע"תש(משפטי ארץ ג , "הקטין בדיני הקניין", חיים יואל בלוך' ר 313

 .בתנאי שהוריו מסכימים כי הוא עלול לפגוע בבריאותו מעיר שהממתק ניתן לקטן,  שם59הערה , רכניץ עידו'  ראבל
 .אינו יוצא ידי חובה בלולב שאינו שלו שקטן, ק כח"ס, תרנח, לדעה במשנה ברורה 314
טן זוכה אם הזכייה היא משמע שבן ק, ב"מ יב ע"ן ב"מחידושי הרמבהוא מוסיף ש. 160' עמ, שם, חיים יואל בלוך' ר 315

' עמב(עוד הוא מעלה אפשרות . שחייב בחינוך בנו, כי זה לצורך האב, הקטן זוכה בלולב שניתן לו, ולפי זה, לצורך האב
  . שחכמים תיקנו לקטן שיוכל לזכות כדי לקיים את המצוה) 161

גם , האב זוכה, ירוש שהאב לא יזכהכותב שאם לא עשה תנאי בפ) ב"כה ע(ק ז "ס, קיא, מ"חו, ערך השלחן: דעה חולקת
כדי , ולא לבנה, לזרע בנהאשה נתנה את נכסיה במתנה : הוא פוסק כך לגבי נידונו. אם יש אומדנא שהתכוון שהבן יזכה

נמצא , ואם נאמר שאביה זוכה במתנה שניתנה לה, והיתה לבן רק בת קטנה, שנושי בנה לא יוכלו לגבות מהנכסים
בכל זאת ). נכדתה(בתו כן יש אומדנא שהתכוונה להבריח מהנושים ולכן לא רצתה שבנה יזכה מול, שהנושה יכול לגבות

הוא מוכיח עקרון זה (לעקור תקנת חכמים כי אומדנא אינה יכולה ליצור הקנאה או , הוא פוסק שהאומדנא אינה מועילה
כאילו , זה לא מועיל להוסיף על דבריהאבל , שאמנם יש אומדנא שהתכוונה להבריח) ב"בדף כו ע(הוא מסביר ). באריכות

אינה  ובאמת ההברחה, אלא אומרים שטעתה וחשבה שתועיל ההברחה, "מ שאין לאביה רשות בה"ע"אמרה בפירוש 
 . מועילה ולכן הנכסים נקנים לאב ומשתעבדים לנושה

הוא . )ג"דף צד ע, יד' סי, ז"אהע, ה"ח, )אבולעפיא(ת פני יצחק "הובא בשו (ב' סי, הלכות זכיה ומתנה, מחנה אפרים 316
שהקטן זוכה בדמי החבלה מפני שאמדו חכמים את , שכתבו לגבי קטן שנחבל) ה הכא"ד(ב "ק פז ע"ב' מביא ראיה מתוס

, טו' א סי"ש קידושין פ"מדברי הרא גם הוא מדייק כך. ודעתו של האב שהוא מוחל לבנו על דמי חבלה בגלל צער גופ
  .ומדברי נתיבות משפט דף צ, חות אביהשכתב שקטנה זוכה לעצמה בשלי

  .אם אביו גילה את דעתו שהוא רוצה שהמתנה תהיה לבן, בענין בן גדול הסמוך על שולחן אביו, 336וראה הערה 
סובר , שצו' מ סי"ם חו"הרשדת מ"כותב ששו, )ד"קח ע(כח ' סי, )גלנטי(ת ברך משה "בשו, ט אלגזי" מהרי:דעה חולקת

לדעה שנביא ליד ציון , שבנו לא קנה אותה, כי מחילתו היא כמו מתנה שהוא נותן לבנו, אינו מחול, שגם אם האב מחל
אלא זו רק הפקעה של , יבשיש אומרים שמחילת חוב אינה כאילו הנושה מקנה את ממון החוב לחי, יש להעיר. 330הערה 
אבל ; אינו זוכה בזכות שנמחלה לבנו, ואפשר לומר שאף שאב זוכה במתנה שקיבל בנו, )שער ראשון, ראה מחילה(החוב 

אלא זו בעצם מתנה , )שער ארבע עשרה, ראה מחילה(שהרי אין מועילה מחילה על חפץ בעין , כאן אין זו מחילה רגילה
 .ולכן האב זוכה בה, מכללא

  . )ד"ע- ב"כו ע(ק ז "ס, קיא, מ"חו, ערך השלחן 317
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מפני שגם , 319י האב עצמו"עותה אזיכה גם אם , 318 ולא אביוקנה הקטן, י אחר" מתנה לקטן עזיכהאם מישהו 

 שהנותן לא 321כאן גם אין מקום לנימוק. 320הרי כאן איש הביניים זוכה בעבורו, אם אין לקטן יד לזכות לעצמו
  .322שהרי כאן איש הביניים יוכל לשמור עליו בעבורו, התכוון לתת לקטן כיון שאינו יכול לשמור על החפץ

  
היא מ "כ מתנת שכי, ולא אביוזוכה הקטן , לקטן מתנהנתן שכיב מרע אם , משה אבן חביב' לדעת ר
אברהם ' אבל לדעת ר. 324גם אם הוא סמוך על שולחן אביו, והרי קטן זוכה בירושה שהוא מקבל, 323כירושה

                                                                                                                                                              
אם אדם אחר " אי אפשי בתקנת חכמים שנתקנה לטובתי"מפני שאדם אינו יכול לומר בתחילה כתב שהמחילה בטלה 

' סיובמרדכי כתובות , רח' סי, דפוס קרימונה, ם מרוטנבורג"ת מהר"המובא בשו, א"הוא מסתמך על ריבו, יפסיד מכך
יחיאל באסן ' כ העלה אפשרות שהדין תלוי במחלוקת בין ר"אח. ח מועיל רק אם אין הפסד לאחרים"כתב שאאבש, רעז

" אי אפשי בתקנת חכמים שנתקנה לטובתי"בשאלה האם אדם יכול לומר , י-ט' מ סי"חו, ב"ט ח"ת מהרי"בשו, ט"ומהרי
כי הנכס עדיין לא הגיע לחזקת , ח"אבל במסקנתו כתב שכאן לכל הדעות האב יכול לומר אאב. אם אדם אחר יפסיד מכך

ט אמר שאינו יכול להתנער "ובנידון שם הנכס כבר היה ברשותו ולכן מהרי, ואי אפשר להקנות לו נכס בעל כרחו, האב
  . י דחיית התקנה"ממנו ע

 מחנה ;ג"ע- ב"דף צ ע, )אלגזי(נתיבות משפט ; אות כז, ט"הגה, רמג, מ"חו, ג"כנה;  ריא' סי, חלק ב,ך"ת מהרש"שו 318
; )אפילו הבן סמוך על שלחן אביו(ג "דף סד ע, זכיה לקטן' ע, )הכהן(אהלי יהודה ; ב' סי, הלכות זכיה ומתנה, אפרים

חיים ' ר; לה' סי, מ"חו, )חסון(ת בית שלמה "שו; ) הערה ו,דפרק מ ,)בלויא (חנוך לנערהובא ב(ק א "ס, רע, דברי משפט
' עמ(נז ' סי, ב"ח, ד"יו, חקרי לב; )ם"גם בדעת הרמב (159' עמ, )ע"תש(טי ארץ ג משפ, "הקטין בדיני הקניין", יואל בלוך

  . על אב שזיכה מתנה לבנו337ראה גם במקורות בהערה ). בקטנה ()תלו
, לה הקנאת אב לבנו הקטן הרי שמועי-" אקנייה לבנו קטן"א על מי ש"מ עב ע"ך מביא ראיה מהמסופר בב"מהרש

, ך על שלחן אביוובקטן שאינו סמשייתכן שמדובר שם , אבל הוא דוחה ראיה זו. כהו על ידי אחרישזומבאר שמדובר 
  .307כאמור ליד ציון הערה , שקונה גם בהקנאה רגילה

, ראה על כך חוק לישראל(ת את החפץ לקטן כי אינו יודע לשמור אותו נתיבות משפט כותב שאסור לאיש הביניים לת
יודע שהקטן , סוברים שהנותן מתנה לקטן, )ה קיבל"ד(א "ב נב ע"ב', אבל הוא מעלה אפשרות שתוס). 35' עמ, שומרים

  .ז נתן לו הנותן"כי עד, יחזיר אותו לקטן, ולכן אם הקטן הפקיד אותו אצל אחר, יאבד אותו
י "אומר שגם בזיכוי מתנה ע, )ה והוספתי"ד(קעו ' סי, חלק א, מ"חו, ת בעי חיי"המובא בשו, יעיש' ט ן"יו' ר: תדעה חולק

, )מלכה(ת מקוה המים "שו. כותב שזו דעת יחיד, )ב"כה ע(דרוש ג לשבת כלה , )אלישר(אבל איש אמונים . זכה האב, אחר
כאמור ליד ציון (י אחר מועיל רק באב שנותן "פסק שזיכוי ע) מרוקוב(ד הגבוה "מציין שב, )רעג' עמ(עז ' סי, מ"חו, א"ח

  . אבל הוא עצמו מוכיח מהפוסקים שבשני המקרים הבן זוכה; האב זוכה, אבל אם אחר נתן, )337הערה 
ועוד שהדין , שהרי גם אז יש חשש איבה,  זכה האב,י אחר"כותב שגם אם הנותן זיכה לבן ע, רע' סי, מ"חו, זקן שמואל

נשמת ת "שו. 254 ציון הערה ליד ראה -) דין מתנה לבן, ב"מ יב ע"ב, ן"שמשם למד חידושי הרמב(כך במתנה לאשת איש 
ובכלל ; מפני שידה ממש כיד בעלה, י אחר" בזיכוי עשאישה אינה קונה, משיב על כך) ג"מג ע(יז '  סי,מ" חו,ב" ח,כל חי

, ודוקא באשה, לכן אל נוסיף על זה, אלא הפוסקים המציאו דעה כזאת, לא מצאנו בגמרא שאב זוכה במתנת הבן
והוא . יע את זכות הבעל שמפורש בגמראי אחר להפק"לא מועיל זיכוי ע, )253ראה הערה (שמפורש בגמרא שהבעל זוכה 

  .ל כדעה זו"א לומר קי"כותב שא
האם כוונת הנותן היא שאיש הביניים יזכה עבור הקטן , מסופק בכגון זה, שסא' עמ, פד' סי, א"ח, ת ישועת משה"שו

ראה ( בו לעצמו שהרי הקטן בוודאי ימסור אותו לאביו שזוכה, לאביו, כדרך קנין בעלמא ולמסור את הנכס מיד לתעודתו
אפשר לומר שכך , מדרבנןשזיכוי לקטן מועיל רק ) 6בסעיף (ולפי השיטה , ) על זיכוי לקטן שאין לו אב6בשמו בסעיף 
, או שישמור את החפץ לטובת הקטן כרצון האב שהוא מקבל המתנה העיקרי, שהאב יזכה במקום הבן, היתה התקנה

והבן ,  התכוון שאיש הביניים ישמור את החפץ לטובת הקטן עד שיגדלאו שמא הנותן; וֵשם הקטן נזכר רק כדי לשמחו
 הבינייםאיש , ולא בשביל אב אם הנותן אומר בפירוש לאיש הביניים שהמתנה היא בשביל הבןהוא כותב ש. זוכה כשיגדל
ב "ך ח"הרשכיון שבנידונו של מ, ך" הוא כותב שאין ראיה משתי התשובות של מהרש.בשביל האב ולא הבן זוכה בשביל

לבנו ומסר  והקנה מתנה, מינה אפוטרופוס על בנו האב אלא, לא היה זיכוי גרידא, )שעסק באב שזיכה לבנו (קסב' סי
 ,וכתב שבנידונו, י אחר"בזיכוי ע האם האב זוכה במתנה שניתנה לקטן הוא מסתפק ריא' בסיו; אותה לאפוטרופוס

משמע שהתכוון לומר שלא ', הם שכירות על הבתים שנתן במתנה וכולפרוע ל, שהאב התנה עם הזוכים בעד בניו הקטנים
שהרי מדובר שנתן , כ גם משם אין ראיה לזיכוי גרידא"א; תהיה לו לעצמו זכות במתנות ושיזכו בניו הקטנים בלי פקפוק

  .אלא שהם החזירו לאביהם בתורת פקדון ושכירות, לאחר לשמור עד שיגדלו הקטנים
  ).רעה' עמ(עז ' סי, מ"חו, א"ח, )כהמל(ת מקוה המים "שו 319
  ). רעד' עמ(עז ' סי, מ"חו, א"ח, )מלכה(ת מקוה המים "שו; לה' סי, מ"חו, )חסון(ת בית שלמה "שו 320

אין האב זוכה במתנה כי אלו שתי , )6לדעה אחת בסעיף (רק מדרבנן זיכוי לקטן מועיל שהיות שדברי משפט שם מנמק 
  .כתבו שלא תיקנו חכמים שתי זכיות, )ה אי"ד(א "מ יב ע"ב', ותוס,  יזכה האבכ"שיזכה הבן ואח, זכיות מדרבנן

  .302 ציון הערה ליד 321
, )ג"סד ע(נראה שזו גם כוונת אהלי יהודה שם ). רעה' רעג ועמ' עמ(עז ' סי, מ"חו, א"ח, )מלכה(ת מקוה המים "שו 322

 .ותן היא לבןשנימק שדעת הנ
  .א"ב קמט ע"ב 323
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וההשוואה לירושה באה רק להחליש את כוחה , אין הבדל בין מתנת שכיב מרע למתנה רגילה לענין זה, הלוי
  .325שוניםשל מתנת שכיב מרע מהיבטים 

  
מפני שמן הסתם הנותן מתכוון , 326 ולא לאבהמתנה שייכת לבן,  הסמוך על שלחן אביולגדולמתנה הנותן 

  .327שיהיה של הבן כיון שהוא יכול לשומרו

                                                                                                                                                              
ודף , ג"דף לו ע, הר המר דרוש זהובא ב) (ה ותו דאף לדעת"ד(  יג' סי, כלל ה,מ" חו,ת גינת ורדים"שוב, חביב' משה ן' ר 324

ראה ליד ציון . ופסק שהבן זוכה, שעסק במתנת שכיב מרע לקטן, עד' י הלוי סי"מהרת "הוא מביאראיה משו). א"לח ע
  . בשאלה האם מועילה מתנת שכיב מרע לקטן,  ואילך169הערה 

מפני שמתנה , אביו של הקטן אינו זוכה, כותב שבמתנת שכיב מרע, לה' סי, מ"חו, )חסון(ת בית שלמה "שו, כמו כן
 כאילו נמסרו - ודברי שכיב מרע כמסורים , )318כאמור ליד ציון הערה (י אחר אינה שייכת לאב "הניתנת לקטן בזיכוי ע

  .י אחר"ע
הוא , שסב נתן מתנת שכיב מרע לנכדיו, בנידונו. בסופו, טו'  סי, כלל ה,מ" חו,ת גינת ורדים"שוב, אברהם הלוי' ר 325

שהיא מ " והבנים באים מכח מתנת ש,ורייתא מכח ירושה דאהאב אמור לרשת את הסב: מוצא טעם נוסף שהאב יזכה
  .  זוכהומספק יש לומר שהאב, דרבנן

ת "שוהובא ב(ב , רע, מ"חו, א"רמ; )ף"בדפי הרי (א"ו עמ "י ב"נ; ב"מ יב ע"ב, ן"הר' חי; ב"מ יב ע"ב, ן"הרמב' חי 326
ערוך ; ב, רע, מ"חו, ערך לחם; )שנא' עמ, פרק מב, ס"תש' מהד, פורים, ובנטעי גבריאל,  רפט' סי, חלק ו,משנה הלכות

ת "שו; ב' סי, הלכות זכיה ומתנה, מחנה אפרים; ג"דף סד ע, זכיה לקטן' ע, )הכהן(אהלי יהודה ; ד, רע, מ"חו, השלחן
' מהד) (יעקב לבית הלוי' ר(י הלוי "ת מהר"שו; ק א"ס, רע, דברי משפט; )ג"עג ע(יז ' ז סי"אהע) ך"מהרז(בגדי כהונה 

 ,ב" ח,נשמת כל חית "שו; שמשון' א ובדעת ר"בדעת הרשב, )ג"קמב ע(שב ' שבט בנימין סי; )ד"פה עק(קכד ' סי) ד"שצ
, )ד"צג ע(יד ' סי, ז"אהע, ה"ח, )אבולעפיא(ת פני יצחק "שו; ב"מ יב ע"ב, א"בדעת חידושי הריטב) ד"מ ע(יז '  סי,מ"חו

  .ח שסו"י או"בדעת ב
ף "שנימק את דעת הרי, רמא' סי, מ"ב, במרדכי, שמשון' כותב שלפי ר, )א"מ ע(יז '  סי,מ" חו,ב" ח,נשמת כל חית "שו

דעת "מטעם , )6ראה סעיף (י בנו הגדול הסמוך על שולחנו "לַזכות עירוב לבני החצר ע שאדם יכול, ם וסיעתם"והרמב
הנימוק של אבל לפי ; מ"כי דא,  לפי זה בן גדול הסמוך על שולחן אביו זוכה במתנה שקיבל מאחר- " אחרת מקנה

ייתכן שאם אחר נתן לבן , י בנו הגדול הסמוך על שולחנו כי אין חשש איבה"שאב יכול לַזכות עירוב ע, ן"א והר"הרשב
ת "משו) ד"בדף מ ע(הוא מדייק ). ן"בדעת הר, ראה בהמשך הערה זו בשמו(משום חשש איבה , לא זכה הבן, מתנה
  ). ש לדיוקו ולדחייתו"עיי(דוחה את הדיוק אבל , שהאב אינו זוכה כאן, קנד' ה סי"א ח"הרשב

כך נראית (נוטה להכריע כדעה זו , )ה עוד כתב הרב הפוסק"ד(  יג' סי, כלל ה,מ" חו,ת גינת ורדים"שוב, חביב' משה ן' ר
אלא שייתכן  הזכה מן התורשהבן  וכיון ,מתקנת חכמיםזה רק  ,אבשזכה ה) בהמשך הערה זו(שהרי גם לדעה , )כוונתו

 הגיע לעונת הפעוטותוהוא כותב שלענין זה קטן ש. ה מדין תורהיעמפקאינה  ספק תקנה ,נומ מהפקיע חכמים משתקנת
צרור "בגיל של , אבל יש להעיר שעוד לפני כן). 160הערה  (ם"כה מן התורה לדעת הרמבו זבגיל זהקטן שהרי  ,נקרא גדול

  .כפי שראינו שם, זוכה מהתורה, " אגוז ונוטלו,וזורקו
 ,נשמת כל חית " ושו,)שלב' עמ(א "כתובות מז ע, מגיני שלמה, ב' סי, הלכות זכיה ומתנה, מחנה אפרים: דעה חולקת

ויצא דף ' א פ"אבל בספרו ראה חיים ח) (א"לו ע(בהספדו שנדפס בהר המר דרוש ז ו, )א"מא ע, א"מ ע(יז '  סי,מ" חו,ב"ח
מתנה , )ה קיבל"ד(ב "מ יב ע"ב' בתוס, ת"כותבים שלדעת ר, )ש בהוכחתו לכך" עיי- הבןת סובר שקנה "כתב שר, ב"עמ 

 ראה בשמו - י בן גדול הסמוך על שלחנו "ת אומר שאב אינו יכול לַזכות לאחר ע"שהרי ר, שנתנו לו אחרים היא של אביו
ם "מהר, ש"הרא, ת"כותב שזו דעת ר, )ג"קמב ע(שב ' בנימין סישבט ). וראה שם פוסקים נוספים הסוברים כך (6בסעיף 
מבין שזו דעת ערך , )ת"ה וכתב עוד מעכ"ד(בסופו , מ כלל ה סימן טו"חות גינת ורדים "בשו,  אברהם הלוי'ר .ומרדכי

ת לענין "כרהסובר , שסו' סי, ח"או, ובדעת טור, ת שם"בדעת ר, ב"מ יב ע"ב, וכך כותב בית אהרן. רע' סי, מ"חו, לחם
  . זיכוי עירוב

) שלה' עמ(מגיני שלמה שם גם . לזכות לעצמו כיון שלא יצא מרשות אביו" יד"ת סובר שאין לבן "שר, בית אהרן מנמק
מ שלא תהיה "גם אם אחר נותן לו ע, ת"ומכאן הוא מחדש שלדעת ר, גדול הסמוך על שולחנו ידו כיד אביו, ת"מנמק שלר

  ). ש בהוכחתו לכך"עיי(קנה האב , לאביו רשות בו
הרי חכמים תיקנו משום איבה , שאף שמהתורה יש לו זכייה, מנמק דעה זו) א"קו ע(כז ' סי, )גלנטי(ת ברך משה "שו

  .ולכן עשו חכמים ידו כיד אביו גם לענין מתנה, )ב"מ יב ע"ב(שמציאתו לאביו 
גם שבט בנימין שם כותב . שקנה האב משום איבהא סובר "כותב שהרשב, )ב"מ ע(יז '  סי,מ" חו,ב" ח,נשמת כל חית "שו

 שבמתנה שנתנו לו אחרים והוא עצמו אומר; מחנה אפרים כותב שטעם דעה זו הוא מחשש איבה, כמו כן. ת"שזה טעם ר
גם נתיבות ). 253 ציון הערה לידכאמור (ויש לבעל רק פירות , כמו שמתנה שנתנו אחרים לאשה היא שלה, לא שייך איבה

  . כותב שטעם שיטה זו הוא מחשש איבה328 המשפט שנביא בהערה
 משום ,מתנה שנתנו לו אחרים קנה האבש, מ שם"בן " הר' חימלשוןמדייק , בתחילתו,  לה' סי, בצלאל אשכנזי'ת ר"שו 

, מ יב סובר שקנה האב"ן ב"הר' כותב שחי, )ב"מ ע(יז '  סי,מ" חו,ב" ח,נשמת כל חית "שו, כמו כן. הלא טרח ב הבןש
מדינו של הנותן מתנה , שאם אב נתן מתנה לבנו הגדול הסמוך על שולחנו הבן זכה) 336ליד ציון הערה (שהרי הוא הוכיח 

כאמור (אין היא זוכה לגמרי , שהרי אם אחר נתן מתנה לאשה, חה זו אינה תקפה במתנה שאחר נתן לבנווהוכ, לאשתו
חיים ' ר, כמו כן). ואינו מפורש בדברי זקן שמואל(ן "בדעת הר, רע' כ זקן שמואל סי"והוא מציין שכ). 253 ציון הערה ליד

שהרי גם , י שם סובר שהאב זוכה במתנה" שנכותב, 157' עמ, )ע"תש(משפטי ארץ ג , "הקטין בדיני הקניין", יואל בלוך
' סי, קונטרס אחרון, אילת אהבים, לעומתם. והוכחה זו אינה שייכת במתנה שאחר נתן לו, י מוכיח ממתנה לאשת איש"נ
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אף . 328הבת זוכה בה, שאינה סמוכה על שלחן אביה)  וחצי12 לגיל 12בין גיל  (לנערהאם מישהו נתן מתנה 

אבל מי , חכמים זיכו לאב רק מציאה שאין דעת אחרת מקנה לה מפני ש,נהדין מתנה שו, שמציאתה לאביה
  .329ולכן הבת זוכה, אב שהרי לא נתן ל,ה לאב אותוודאי לא התכוון להקנותבשנתן לה מתנה 

                                                                                                                                                              
שהרי אשה שקיבלה מתנה מאדם , הוכחה מאשהיש , ן סובר שגם במתנה שנתן אחר"א הבין שהר"מסביר שהרמ, קס

שהרי , ומזה יש ללמוד שהבן זכה בכל, )253כאמור ליד ציון הערה (היא קונה את הגוף אלא שהבעל אוכל פירות , אחר
  .א"י בלוך שם בדעת הרמ"וכך הסביר גם רח. בבן לא שייך שהאב יאכל פירות

ת "שו. ל שהיא לאב"ג כתב אפשר לומר קי"קמד עובדף . ל ככל צד"כותב שאפשר לומר קי, )ג"קמב ע(שב ' ט בנימין סישב
  . ל"כותב שהמוחזק יכול לומר קי, )ג"מב ע(יז '  סי,מ" חו,ב" ח,נשמת כל חי
שאין ,  הכרעה מספקזו רק, א שם שהבן זכה"כותב שמה שפסק רמ, קיב' עמ, ב, רע' מ סי"על חו, )תשסח(דרכי חושן 

י "מביא מחלוקת בשאלה האם אב יכול לַזכות עירוב לאחר ע, י, שסו, ח"ע או"שהרי שו, להוציא מהבן אם הוא מוחזק
 . כאמור, והמחלוקת כאן תלויה במחלוקת שם, בנו הגדול הסמוך על שלחנו

א שהו ודעתה את ליג האבאם ש תבכו, )ה ומאי דמסיק"ד( מ כלל ה סימן טו"חות גינת ורדים "בשו,  אברהם הלוי'ר
ואם , ת חכמיםמן התורה וזכיית האב היא מתקנהיא זכיית הבן מפני ש, זכה הבן גם לדעה זו ,רוצה שיזכה בנו במתנה

  .ספק תקנה אינה מפקיעה דין תורה, יש ספק
שם מדובר במתנה שנתן . נה לדעה זו גם אם הוא סמוך על שולחן אביו זוכה במתנשויבשאלה אם בן , 336ראה הערה 

  .אבל נראה שהדין זהה גם באחר שנתן, האב עצמו
  .ד, רע, מ"חו, ערוך השלחן; ק ח"ס, רע, ע"סמ 327

היה נותן , שאילו הנותן היה רוצה שהאב יזכה, מנמק דעה זו, )ד"צב ע(עא ' סי, ב"ח, מ"חו, ת ירך אברהם"שו, כמו כן
זקן ). לגבי קטן, 303הערה , כפי שהסביר ערוך השלחן, שהרי ייתכן שנתן לבן כדי לשמחו, אבל נימוק זה קשה(ב לא

  .כי הבן הגדול זקוק לדבר זה ויכול לשומרו, שאין חשש איבה, מנמק, רע' סי, מ"חו, שמואל
שמציאת בנו , ב"מ יב ע"ב, ש המובא בשיטה מקובצת"פ מה שכתב ריצב"מסביר ע, ת אאו,  פו'סי, ד"יו, ץ"ת הרמ"שו

משום שנחשב שטרח ,  לפי זה מתנה שייכת לבן-משום שלא טרח במציאה , הסמוך על שלחנו שייכת לאב מחשש איבה
 הוא יצטרך להסביר .ולכן אין חשש איבה, )ב"מגילה כו ע(שהרי לולא עשה לנותן טובה לא היה נותן לו , להשיג אותה

  ).302-305ליד ציוני הערות (מאחד הטעמים האחרים , האב זוכה אף שאין חשש איבה, שבבן קטן
ואבני , ק ו"ס, קעו, קצות החושן; ה, לז ,ז"אהע, חןערוך השל; ק א"ס, לז, )צינץ(טיב קידושין ; ק ב"ס, לז, עצי ארזים 328

ובדעת , קמג' סי, ג"ח, א"ת הרשב" בדעת שו,)יט' סי, תנינא, )מיזלש(ת חדות יעקב "שוהובא ב (ק א" ס,לז' מילואים סי
  .)ד"ע- ג"כד ע(ק ז "ס, קיא, מ"חו, ערך השלחן; תצג'  סי,קידושין, מרדכי

  .ש לראייתו" עיי-שהמתנה אינה לאב , א" ראיה מנדרים לח עמביא, קלא' עמ, יג' סי, מלאכת שמואל
ב בהיקש לאמה "כותב שהיות שזכויות אב בבתו הנערה נלמדות בכתובות מו ע, קס' סי, קונטרס אחרון, אילת אהבים

הוא כותב ". אין היקש למחצה"כי , כך מתנת נערה היא שלה, הרי כמו שמתנה שמקבלת אמה עבריה היא שלה, עבריה
גם במתנה של , שכתבו שמציאת נערה אינה לאביה מהתורה כי טרחה בה, )ה זכאי"ד(ב "כתובות מו ע'  לפי תוסשגם

, י אחר"אבל הוא מעלה אפשרות שאם זיכו לה ע. בזה שעשתה קנין משיכה, נערה אין האב זוכה כי נחשב קצת טרחה
האב  אין, שהאב אינו מפסיד כלל, טול מלאכהמתנה שאין בה בי', עוד הוא כותב שלתוס. המתנה לאב, שלא טרחה כלל

ק פז "שהרי מצד אחד בב, האם האב זוכה מדרבנן במתנת בתו משום איבה כמו במציאה, אבל הוא מעלה ספק. זוכה בה
תהיה לאב מחשש ,  בה צערשאין לפי זה מתנה -האב אינו מקפיד עליו , ב נאמר שבדבר שבא מבחוץ ויש לבן צער"ע

  . הרי שאין חשש איבה, הבן זוכה כי הנותן מתכוון שתהיה לבן, כתב שבמתנה לגדול) 327הערה (ע "מומצד שני הס; איבה
הכותב שאב זוכה בקידושי בתו , א"קידושין ד ע, א"כותב שלפי חידושי הריטב, )ג"כד ע(ק ז "ס, קיא, מ"חו, ערך השלחן

זה גם אינו   לפי- כי טעם זה אינו קיים במציאה , )מהתורה(ואינו זוכה במציאתה , א יוצאת מרשותוהנערה כי בזה הי
, שונה מקידושין כי אינה שכיחה שמציאה, א"וכן להסברו השני של הריטב; כי גם בה טעם זה אינו קיים, זוכה במתנתה

א "הרשב' שלפי ההסבר של חי) ד"בדף כד ע(אבל הוא מעלה אפשרות . האב אינו זוכה במתנה כי גם היא אינה שכיחה
ייתכן שהאב זוכה במתנה כי היא נחשבת שבח , שאינה שבח גופה שההבדל בין מציאה לקדושין הוא, א"כתובות מז ע

). י' ז סי"סברה זו כותב גם אמרי בינה אהע(ב "כאמור במגילה כו ע, כי אילו לא עשתה הנאה לנותן לא היה נותן לה, גופה
לפי זה האב  -  שמציאה שונה מקדושין כי הבת טרחה בה) ה זכאי"ד (ב"כתובות מו ע' לפי ההסבר של תוסהוא כותב ש

 כמו , שלא כמציאה,הוא כותב שגם מדרבנן אינה לאב. אמורכי נחשבת שטרחה מהטעם ה) מהתורה(במתנה  אינו זוכה
הוא מסביר ). 253 ציון הערה לידאמור כ(אוכל פירות  אבל מתנתה לעצמה והבעל רק, שמציאת אשה לבעלה משום איבה

הוא כותב . לגבי אשה, ק יב" ס,פה, כמו שהסביר בית שמואל, כי הנותן לא רצה לתת לאב, שאין חשש איבה במתנה
סובר שגם במתנה לבת זוכה אביה בגוף , ובפירות זוכה הבעל בגוף, לאשה שניתנההסובר שבמתנה ) 253הערה  (י"שרש

זוכה רק בפירות מתנת  בעל) 253כפי שצוינו בהערה ( אבל היות שלרוב הפוסקים ;לזכות לעצמה" יד"כי אין לה , ובפירות
  . כי זה שייך רק בבעל, ואין לומר שיזכה בפירות, תו כללנמצא שאב אינו זוכה במתנת ב, אשתו

ת "שוו, ק א"ס, פירוש הקצר, לז, ז"אהע, ישועות יעקב, ק א"ס, רע, קצות החושן, ק א"ס, לז, בית שמואל: דעה חולקת
' רדק ולא ( במתנה שניתנה לבתו הנערה כותבים שהאב זוכה ,)גם בשם הרב השואל(מ ' ז סי"אהע, )טויבש(תועפות ראם 

אבל , תועפות ראם כותב כך רק בתחילת דבריו; הבת זוכה, שכתב שלדעת תועפות ראם, 179' עמ, שם, חיים יואל בלוך
, א, לז, קונטרס אחרון, והמקנה, ק א"ס, לז, חלקת מחוקק. משום איבה, תועפות ראם מנמק). מסקנתו הפוכה

הגהות . ש לדחייתו" עיי- ראיית בית שמואל שהאב זוכה דוחה את , ק א"ס, לז, ז"באר היטב אהע. מסתפקים בשאלה זו
  .ש"על ב" צריך עיון"נשאר ב, א, לז, ז"אהע, א"רעק
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אבל . 331 לזכות לעצמו"יד"כי אין לו , 330 הבןזכה בהלא לפי דעה אחת ,  הקטןנתן מתנה לבנו עצמואב האם 
וגם לא שייך כאן , 333כי ידו אינו כיד אביו ממש, 332 זכה בההבן, נתן מתנה לבנו הקטןאחרים אומרים שאב ש

  . 335שמניחים שהנותן התכוון לתת לאב, שנאמר לענין מתנה שאדם זר נתן לקטן 334הטעם

                                                                                                                                                              
ואינו זוכה , "כל שבח נעורים לאביה"האב זוכה בגלל , האם לדעה זו, מעלה ספק, תקכב' א עמ"תורת חיים וחסד ח

שגם בו נתקנה , זוכה גם גם במתנה שקיבל בנווהוא , או שזה חלק מתקנת חכמים שמציאתה לאביה, שקיבל בנו במתנה
  .התקנה

ממה שכתב שאם מישהו נתן לה , שהמתנה לאב, מא' סי, ז"אהע, ם"ת מהרשד"מדייק משו, יא' ז סי"ת פני דוד אהע"שו
שמדובר שם בקטנה , אבל אפשר לדחות. זכה האב, משמע שבלי תנאי זה, זכתה הבת, מ שאין לאביה רשות בה"מתנה ע

  .ולכן האב זוכה, סמוכה על שלחן אביהאו שהיא 
שאב זוכה במתנה שקיבל בנו הגדול הסמוך על שלחנו מחשש ) 326בהערה (כותב שלשיטה , ק ב"ס, רע, נתיבות המשפט

גם בנערה אין , חששו לאיבהששם אינו זוכה ולא ) שם(ולשיטה ; זוכה גם במתנת בתו הנערה מחשש איבההאב , איבה
ורק , לומד מדבריו שמהתורה האב אינו זוכה במתנה, קיב' עמ, ב, רע' מ סי"על חו, )תשסח(דרכי חושן . האב זוכה

  .מדרבנן יש דעה שזכה מחשש איבה
האב משמע ש, הנערהי בתו "האומר שאדם אינו יכול לַזכות לאחר ע, י, שסו, ח"ע או"מביא ראיה משו, שם, קצות החושן

אבל אינו יכול ,  שהאב אינו זוכה במתנתהשייתכן, דוחה, מ' ז סי"אהע, )טויבש(ת תועפות ראם "שו. זוכה במתנתה
  . כי בזה שייך איבה, לַזכות לאחרים על ידה עד כדי שלא יוכל האב לחזור בו

לפי זה ,  הוא משום איבהומן הסתם הטעם, )ב"כתובות מג ע(כותב שכמו שכתובת נערה לאביה , לז' ז סי"אהע', נזיר ה
, נימק שלומדים כתובה מקנס אונס ומפתה שהוא לאב, ב"ואמנם פני יהושע כתובות מג ע; גם מתנתה לאביה מטעם זה
  .אבל מי שסובר שכתובה דרבנן לא יוכל לפרש כך, ונימוק זה אינו קיים במתנה

, תכוון לתת לאב אלא שנתן לידה כדי לשמחהצריך להוסיף שבנערה אין לומר שבאמת ה. ה, לז ,ז"אהע, ערוך השלחן 329
כי אינו יכול , מפני שדוקא בקטן סביר להניח שלא התכוון לתת לקטן, )303ליד ציון הערה (כפי שהוא הסביר לגבי קטן 

  .אבל נערה יכולה לשמור את החפץ בעצמה, לשמור את החפץ
ומניחים , כי גלוי לכל שאין קניין לעבד בלא רבו, )253ראה הערה  (זוכה אדונו, א עבד שקיבל מתנההוא מסביר שדוק

  .אבל בבת אין זה גלוי לכל, שהנותן התכוון לתת לאדון
שאב אינו ) במדבר שם" (ה החוקיםאל"שממעט מ, יז, במדבר ל, שספרי זוטאמעלה אפשרות , י' ז סי"אמרי בינה אהע

אבל יש להעיר שעדיין צריך להסביר מדוע . לומד מזה גם שהאב אינו זוכה במתנה לנערה, זוכה בירושה שבתו יורשת
  .חכמים לא תיקנו שהאב יזכה במתנתה כמו שתיקנו במציאתה

ב "רע; )ב"דף סד ע, זכיה לקטן' ע, )ןהכה(אהלי יהודה הובא ב) (ף"בדפי הרי (א"ו עמ "י ב"נ; ב"מ יב ע"ב, ן"הר' חי 330
בקטן הסמוך על שלחן (ב , רע, מ"חו, )ח"קושטא תע' וחסר במהד, פרידמן' ע מהד"בשו(ערך לחם ; ד"ד מ"מעשר שני פ

' פ, )אשטרושה(בן אברהם ; )ו' גם בדעת פסקי תוספות ערכין סי(ב ' סי, הלכות זכיה ומתנה, מחנה אפרים; )אביו
בדעת חידושי , )ד' עמ(אות ח , אב ובן' ע, מערכות דברי אמת; ב"ב קלז ע"ק ב"ש בשטמ"דעת הראב, )ד"עא ע(קדושים 

ת חדות יעקב "שו; ב"מ יב ע"ב, ן"בדעת חידושי הרמב, שנז' עמ, פד' סי, א"ח, ת ישועת משה"שו; מ שם"ב, א"הריטב
  .)ד"ה אמנם נלע"ד(יט ' סי, תנינא, )מיזלש(

כשהוא סמוך על שולחן , והוא לומד מזה שמצוות שבן עושה. ל כדעה זו"פשר לומר קיכותב שא) ד"עב ע(בן אברהם שם 
  ).ש בביאוריו לפסוקים על פי זה"עיי( נזקפות לזכות אביו -אביו 

סברים לכך ה, 332אבל ראה הערה . שכאן הבן לא זכה, ד, ד, מביא ראיה ממשנה מעשר שני, ב"סוכה מו ע, עמק סוכות
  .שבענין מעשר שני לא זכה הבן גם לדעה שבדרך כלל הבן זוכה

ב קלז "ב(כי מתנת שכיב מרע חלה לאחר מיתה , זכה הבן, נראה שאם אב נתן לבנו מתנת שכיב מרע: מתנת שכיב מרע
  .ואז כבר אין לומר שהאב יזכה ממנו, )א"ע

שאב שהתחייב , )יג' מ סי"ת נוכח השולחן חו" שופ"עגם (כותב , צה' סי, מ"חו, )מזרחי(דברי משה ת "שו: התחייבות
  . זכה הבן, אלא אם האב גומר בדעתו ומקנה, אין זה בגדר מתנה שהאב זוכה, לבנו בשטר

ד "שאם האב אמר בפני ב, כה' ד סי"ך ח"ת מהרש"פ שו"פוסק ע, יב' מ סי"חו) י'פאלאג(ת ויען אברהם "שו: ד"בפני ב
, צה' סי, מ"חו, )מזרחי(דברי משה ת "שואבל . ד"זכה הבן בגלל כח ב, "לוני הוא מתנה לבניסכום מסוים שיש לי ביד פ"

  .ד"י ב" האב לבנו עשזיכהך כי שם מדובר "כותב שאין ראיה ממהרש
וכיון שידו , שבהקנאת מתנה צריך הוצאה מרשות לרשותמחנה אפרים שם נימק . נימוקי יוסף שם; ן שם"חידושי הר 331

  .יצא הנכס מרשות האבלא , כיד אביו
 ציון הערה לידכדעה (מסביר שדעה זו סוברת שיש לקטן זכייה רק מדרבנן , מ' ז סי"אהע, )טויבש(ת תועפות ראם "שו

וכאן עקרו חכמים את ,  שם מנמק שקטן זוכה רק מדרבנןמערכות דברי אמת, כמו כן. אינו יכול לזכות מאביוולכן , )161
  . זכיית הקטן מחשש איבה

, 981 והערה 341ראה הערה , כמו כן. מחשש איבה, שהבן אינו זוכה, מנמק דעה זו, הערה ו, ד פרק מ,)בלויא (חנוך לנער
  .מר שהטעם הוא חשש איבהאמר יוסף או' שס

כי הבן אינו יכול , הטעם הוא שאין לאב גמירת דעת להקנות לבנו, ך"שמנחת אברהם אומר שלפי מהרש, 339וראה הערה 
  . לשמור על החפץ

, ק א"ס, קכא,  דברי משפט;א גאליקו"רבשם , ט אות ב"הגה, ער, מ"חו, כנסת הגדולה; א" מז עמגיני שלמה כתובות 332
ב "י סוכה מו ע"דברי משפט שם בדעת רש; ב"שלוחין פ' הל, בדעת כסף משנה) בעל דברי חיים(יצחק איצק ' בשם בנו ר
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 הסמוך על שלחן גדול) א: (גם לדעה הראשונה, הבן זוכה במתנה שנותן לו אביושבהם , חריגים אחדיםיש 

, י אחר" מתנה לבנו הקטן עשזיכהאב ) ב. (336כמו בעל שנתן לאשתו מתנה,  זכההבן, תן לו מתנהאביו נש, אביו

                                                                                                                                                              
' נדפס גם בבית אהרן וישראל גל(קפד ' עמ, ד, ג, הלכות מגילה וחנוכה, )בוסקוביץ(סדר משנה ; ק ח"ס, רע, ע"ובדעת סמ

גם אם הוא (שמשון ' בדעת ר, ב' סי, הלכות זכיה ומתנה, מחנה אפרים; )על אב שמקנה לבנו שמן לנר חנוכה ()טז' יט עמ
אפילו סמוך על שלחן  (ד, ד, מעשר שני, משנה ראשונה; )שקנה מדרבנן(ב "י סוכה מו ע"ובדעת רש, )סמוך על שלחן אביו

ז "אהע, )טויבש(ת תועפות ראם "שו; יא, כט, לכות מכירהה,  משנהמגידבדעת ,  ריא' סי, חלק ב,ך"ת מהרש"שו; )אביו
מ כלל ה "ת גינת ורדים חו"שוב, אברהם הלוי'  ר;ב"סוכה מו ע, )סלוצקין( מצא חן ;ב"י סוכה מו ע"בדעת רש, מ' סי

  . ו' סי, ערכין, דעת פסקי תוספותב, 159' עמ, שם, חיים יואל בלוך' ר; )ה ואפילו הסוברין"ד( סימן טו
והוא דן רק , ופשוט לו שהבן זכה, עוסק במי שנתן מתנה לבנו הקטן,  חלק א סימן רצו,)בירדוגו (שפטים ישריםת מ"שו

  .בזכותו של נושהו של האב לגבות מהבן
יוחנן ' ולר, זכה הבן, חכמים תיקנו שאם אב נתן לבנו מתנהשכותב , פרח ד, ענף ב, מאמר מא, קמא) הלוי(אמירה נעימה 

הרי אם האב נותן לבנו לא שייכת , מחשש איבה, אב זוכה במציאת בנו אם הוא סמוך על שלחן אביושה) ב"מ יב ע"ב(
  . לכן הבן זוכה בה זכייה גמורה, איבה

סובר שאם האב נותן לבן זה , ב"מ יב ע"ב, א הישנים"כותב שחידושי הריטב, שנז' עמ, פד' סי, א"ח, ת ישועת משה"שו
גם אם , ולכן זוכה הקטן מדרבנן, י שהבן עשה לו נחת רוח או לסיבה אחרת לשם חינוכוכי הוא נותן מפנ, נחשב צורך האב

  .הוא סמוך על שלחנו
ב קלז "ב, א"מ עב ע"הביטוי מופיע גם בב(" אקנייה לבנו קטן"שם נאמר , א"מגיטין מ עתועפות ראם שם מביא ראיה 

  . מוך על שולחן אביווכותב שהדעת החולקת תצטרך לומר ששם מדובר בקטן שאינו ס; )ב"ע
פירות אוכל  אין אב ,אב שנתן לבנו מתנהכותב ש, ) כז,מגיד משנה הלכות אישות כבהובא ב(ב "ב נא ע"ב, א"הרשב' חי

  .אבל לא כתב במפורש שמדובר גם בבן קטן; מהנכס
ל מהדין שאב אינו אב; מביא ראיות שהבן הקטן זוכה במה שהאב נותן לו, )א"סה ע(זכיה לקטן ' ע, )הכהן(אהלי יהודה 

   .הוא מוכיח שאין לבן זכות במה שנותן לו אביו, )6ראה סעיף (י בנו הקטן "יכול לַזכות עירוב לאחרים ע
,  שבגלל המחלוקתיםכותב, )ד"צב ע(יד ' סי, ז"אהע, ה"ח, )אבולעפיא(ת פני יצחק "שוו, מז' ב סי"ח, מ"חקרי לב חו

  . ל ככל צד"אפשר לומר קי
ומהשגות , )ה אקנייה"ד(ב "ב קלז ע"ב, ם"מדייק מרשב, ב' סי, הלכות זכיה ומתנה, נה אפריםמח: פירות המתנה

ת "שווכך מדייק .  של אביוהפירות, שאב שנותן מתנה לבנו הקטן הסמוך על שלחנו, יט, ד, ד הלכות חובל"הראב
מסביר שפירות אלו הם , )א"עמב (יז '  סי,מ" חו,ב" ח,נשמת כל חית "שו. ם שם"מהרשב,  ריא' סי, חלק ב,ך"מהרש

, זקן שמואל. משום איבה, ולכן הפירות לאב, היה הבן צריך לאכול משלו, שאם האב לא היה זן אותו, במקום מזונות
  .ם שהפירות לאב"ן סובר כרשב"כותב שהר, רע' סי, מ"חו

 לבן פירות מעשר שני כדי כותב שאם האב נתן, )ד"סד ע(זכיה לקטן ' ע, )הכהן(אהלי יהודה : לשם פדיון מעשר שני
כי האב מתכוון לזכות בהם חזרה , ד, ד, כפי שמוכח ממשנה מעשר שני, לא זכה הבן, שיפדה אותם בלי תוספת חומש

ששייכת , כי החומש שמרוויח הקטן הוא כמו מציאה, לא זכה הבןמסביר ששם , ב"סוכה מו ע, )סלוצקין(מצא חן . כ"אח
  .ז הוא יכול לפדותם בלי חומש"שעי, וכה הבן בפירות עצמםאבל הוא לא הסביר איך ז. לאביו

ב אשכנזי "ת ר"ושו, שצו' סי, מ"חו, ם"ת מהרשד"כותב בשם שו, )ג"מח ע(בהעלותך ' ב פ"ראה חיים ח: מתנה באומדנא
אבל אין זה מפורש . לכל הדעות לא קנה הבן, שאם האב לא נתן את המתנה בפירוש אלא באומדנא וכדומה, לה' סי
  . ם שם"אלא רמוז בסוף תשובת מהרשד, בריהםבד
 .ק א"ס, קכא, דברי משפט 333
 .302 ציון הערה ליד 334
  .ד, ד, מעשר שני, משנה ראשונה 335
א "ת הרשב"ושו, שצז' וסי, ו' ב סי"א ח"ת הרשב"שו ;)ף"בדפי הרי, א"ו עמ "י ב"נהובא ב(ב "מ יב ע"ב, ן"הר' חי 336

;  ב, רע,מ"חו, א"רמ; )בסופו,  לה' סי, בצלאל אשכנזי'ת ר"שוהמובאת ב, י"תשובה כ = (ן סימן מב"המיוחסות לרמב
מד (עג  'יחיאל באסן סי 'ת ר"שו; )ם"גם בדעת הרמב(ב ' סי, הלכות זכיה ומתנה, מחנה אפרים;  ב, רע,מ"חו, ערך לחם

ליד אות (י "רמ' ב במהד"דף מה ע, שיתוף, בדעת העיטור, )ג"עג ס(נד '  סי,הרןת בני א"שו; ם"ף והרמב"בדעת הרי, )ב"ע
ת "בדעת שו, )ד"צה ע(ושם , ח שסו"י או"בדעת ב, )ד"צג ע(יד ' סי, ז"אהע, ה"ח, )אבולעפיא(ת פני יצחק "שו; )מג

  .סט' סי, א"ח, ט"המבי
שאפשר לַזכות , רמא' סי, מ"ב, במרדכי, שמשון'  של רכותב שלפי הנימוק, )א"מ ע(יז '  סי,מ" חו,ב" ח,נשמת כל חית "שו

לפי זה בן גדול , כי דעת אחרת מקנה, )6 ראה סעיף -לדעה אחת (י בנו הגדול הסמוך על שולחנו "עירוב לבני החצר ע
י "שאפשר לזכות עירוב ע, ן"א והר"וכן לפי הנימוק של הרשב; מ"כי דא, הסמוך על שולחנו זוכה במתנה שקיבל מאביו
  . זכה הבן, יוצא שאם האב נתן לבנו, בנו גדול הסמוך על שולחנו כי אין חשש איבה

שגם בדבר שאין האב יכול , ד כתב"אבל בדף סד ע, ן"מביא את דברי הר, ב"דף סד ע, זכיה לקטן' ע, )הכהן(אהלי יהודה 
כ זוכה אביו "ואח, זכייה מהתורהזוכה הבן לעצמו כי יש לו , והבן הגדול הסמוך על שלחנו יכול לזכות, לזכות לעצמו

  .כ יזכה האב מהבן"ואח, ולכן אב יכול לתת לבנו הגדול פירות מעשר שני שיפדה בלי תוספת חומש; מהבן
  .ש" עיי-מביא ראיה שהבן קנה , ו, הלכות שגגות י, מזל שעה

, אה שגם אז הבן זוכה נרי" מדברי נ,)של האב (שיהיה שלו רוצההוא דעתו שאת גילה האב ערך לחם שם כותב שאם 
הוכחתו , כנראה. סובר שאז האב זוכה, שם, ואילו העיטור; שהיא זוכה בכל מצב, שתובעל הנותן לא מביא ראיההשהרי 
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 ,ת גינת ורדים"שוב, אברהם הלוי' אבל ר. היא ממה שהעיטור אומר שמעשה ידי הבן שייכים לאב אם הקפיד עליו האב

דעתו את גילה האב מבין שערך לחם מדבר על מצב ש) נמצינו למדיןה " ודדאתינאה והשתא "ד ( יב' סי, כלל ה,מ"חו
 'רת "שו ואילו, האבשגם אז קנה משמע  שצו' מ סי"ם ח"הרשדת מ"ומשוי "מדברי נוכתב ש,  הבןשלשיהיה  רוצההוא ש

' ם ן"וכבר העיר מהר .םמפרש כך את דברי ערך לח, בסופו, טו שם' וכן בסי;  קנה הבןזאש כתב ,הל' סי, אשכנזיבצלאל 
  .אברהם הלוי לא הבין נכון את ערך לחם' רש, )ה עוד כתב הרב הפוסק"ד(יג ' בתשובתו שם סי, חביב

א "כתובות מז ע, מגיני שלמה, ב' סי, הלכות זכיה ומתנה, מחנה אפרים ,שצו' סי, מ"חו, ם"ת מהרשד" שו:דעה חולקת
, ת"כותבים שלדעת ר, )ג"עא ע(קדושים ' פ, )אשטרושה(בן אברהם ו, )א"קעו ע(נד ' א סי"ת משפט צדק ח"שו, )שלב' עמ(

ונמצא שעדיין לא יצאה מיד , כי ידו כיד אביו, אם נתן לו אביו מתנה לא זכה בה הבן, )ה קיבל"ד(ב "מ יב ע"ב' בתוס
 נתן מתנה לבנו הגדול שאם אב, שסו' סי, ח"או, ובדעת טור, ת שם"כותב בדעת ר, ב"מ יב ע"ב, בית אהרן, כמו כן. אביו

- א"מד ע(עג  'יחיאל באסן סי 'ת ר"שו ).326ראה בשמו בהערה (לזכות " יד"כי אין לו , לא זכה הבן, הסמוך על שלחנו
ת בעניין "הסוברים כר (ש"והרא, י"ר, ת"כותבים שלר, )א"מא ע, א"מ ע(יז '  סי,מ" חו,ב" ח,נשמת כל חית "ושו, )ב"ע

. ת סובר שהאב זוכה"שר, ה' מדייק מתשובות מיימוניות נזיקין סי) ב"מא ע(נשמת כל חי . לא זכה הבן, )י הבן"זיכוי ע
, ת אב שנתן מתנה לבנו"הבין שלר, ב"מ יב ע"ב, ן"רמבכותב שחידושי ה, )שלה' עמ( לג'  סיב"ח) שפירא(מנחת אברהם 
נזיקין , רמא ובתשובות מיימוניות' מ סי"ם במרדכי ב"כותב שמהר, )ג"מח ע(בהעלותך ' ב פ" חראה חיים. הבן אינו זוכה

, )ג"קמב ע(שב ' שבט בנימין סיכך כתב גם . לא זכה הבן, סובר שאב שנותן מתנה לבנו הגדול הסמוך על שולחנו, ה' סי
, שמשון' א ור"שגם רשב) ד"דף קמב עב(והוא מעלה אפשרות  .כי ידו כיד אביו, ם ומרדכי"מהר, ש"רא, ת"בדעת ר

כי הנכס לא יצא , לא זכה הבן,  נתן לו מתנההאביסכימו שאם , זכה הבן, שאם אחר נתן לו מתנה) 326בהערה (שאומרים 
הבן , כתב שלפי רוב גדולי הוראה) ד"בדף קמג ע(כ "אבל אח. המוחזק זוכה, והוא כותב שבגלל המחלוקת. מרשות האב

- ב"מא ע(יז '  סי,מ" חו,ב" ח,נשמת כל חית "שו' עי, ם בשאלה זו"בשאלה מה דעת מהר. ושכן ראוי להורות,  זוכהאינו
  ).ד"ע

ת הוא שמשום איבה תיקנו חכמים שיד הבן נחשבת כיד האב "כותב שטעם ר, לה' סי, מ"חו, )חסון(ת בית שלמה "שו
כאמור (שקנתה , ולכן דינו שונה מדין הנותן לאשתו מתנה; כדי שלא יימנע מלזון אותו, שהוא נותן לוגם במתנה , לגמרי

הוא מסביר בדרך נוספת את ההבדל בין בן . משום שהוא חייב לזון אותה ואין חשש שיימנע מכך, )256 ציון הערה ליד
ולכן השאירו , תהיה איבה, ואם נאמר שכשיגדל תהיה מתנתו לעצמו, מתנתו היתה של האב, קטןכשהבן היה : לאשה

. ולכן היא זוָכה במתנה גם אחרי שנישאה, לעצמה" יד"לפני הנישואין היה לה , אבל אשה; ל בדינו הקודם"אותו חז
מסביר את , )א"דף כ ע, טו'  סי,ח" או,א" ח,נשמת כל חית "שוהובא ב(בתחילתו ,  לה' סי, בצלאל אשכנזי'ת ר"שו

ולכן אין חשש שבגלל איבה ימנע הבעל מזונות ,  והיא כאילו אוכלת משל עצמהעל הבעל הם חוב  אשתומזונותש, ההבדל
ת "שו). א והמאירי הסבירו כך את ההבדל"הריטבמציין שגם ) ב"מא ע(יז '  סי,מ" חו,ב" ח,נשמת כל חית "שו(מהאשה 
כ "אח אולי, מסיבה כלשהי, נותן לו מתנה עכשו גם אם האבש, איבה חשש שיש,  מנמק דעה זו,)ד"עג ס(נד '  סי,בני אהרן

  .אבל הוא כותב שזה הסבר דחוק; איבה חשש ולכן אין ובאשה מדובר שאינה אוכלת משלו; יתחרט ותהיה לו איבה
א "ת הרשב"שומו שכתב כ, )כגון במתנת קרקע(ן שם כותב שמספק אין מוציאים מהאב אם הוא מוחזק סי בא"ר

, )ב"קעו ע(נד ' א סי"ת משפט צדק ח"שו. מספק, ת"שלענין זיכוי עירוב יש להחמיר כדעת ר, ריג' ן סי"המיוחסות לרמב
ת ברוך מבנים "בשו, אברהם ברוך מני' ר, )ג"ודף צז ע, ד"דף צב ע(יד ' סי, ז"אהע, ה"ח, )אבולעפיא(ת פני יצחק "שו

כותבים , )ג"מב ע(יז '  סי,מ" חו,ב" ח,נשמת כל חית "ושו, פא' עמ, ג' סי, )ו"תרצ'  במהדד"ס זכרונות אליהו יו"סו(
  . ל"שהמוחזק יכול לומר קי

  .מביא את המחלוקת, לה' סי, א"ח, מ"חו, חקרי לב
הנותן לולב לבנו הגדול הסמוך על שלחנו , ש אלישיב אמר שגם לדעה זו"מביא שרי, תט' ב עמ"תורת חיים וחסד ח

שהרי , שאב זוכה במתנה, שאינו רוצה את התקנה שתיקנו לטובתו, ח"מפני שהאב נחשב כאומר אאב, הבן זכה, ל"במעמ
  .גם לענין אב הנותן לבנו הסמוך על שלחנו טבעת לקדש בה) י' בעמ(כך הוא כותב . הוא רוצה שהבן יזכה בלולב

מעלים , ב"ויצא דף מ ע' א פ"וראה חיים ח, )ד"עג ס(נד '  סי,ת בני אהרן"שו, בסופו,  לה' סי, בצלאל אשכנזי'ת ר"שואבל 
 אבל לזכות לעצמו יש לו ,"יד"לזכות לאחרים אין לו ודוקא , בן גדול הסמוך על שלחנו זוכה במתנה, ת"אפשרות שגם לר

נשמת ת "שו. ש"בדעת הרא, )רצא' ג סי"ם ח"ת מהרש"הובא בשו(ח אות ב ' ז סי"כך כתב גם קרבן נתנאל עירובין פ. יד
כדי למעט במחלוקת , ש כמו קרבן נתנאל"ת ואת הרא"כותב שיש מקום לפרש את ר) ב"מא ע(יז '  סי,מ" חו,ב" ח,כל חי
, )א"לו ע(ובהספדו שנדפס בהר המר דרוש ז , )ג"מח ע(בהעלותך ' ב פ"ראה חיים חובספרו . ת לשאר הראשונים"בין ר

  .שלא כבמתנה שנתן אחר, ת קנה הבן במתנה שנתן האב"סובר שגם לר, ב"מ יב ע"ב, ן"כותב שחידושי הרמב
דף , בהעלותך' ב פ"ראה חיים ח' הובא בס) (ד"קפה ע(קכד ' סי) ד"שצ) (יעקב לבית הלוי' ר(י הלוי "ת מהר"שו: בבן נשוי

דף מט , יד,  יב,שכירות' הלו, ד"לג עדף , ג, גניבה ו' הל, אמר יוסף' ובס, ג"ודף לח ע, ד"בהר המר דרוש ז דף לו ע, ג"מח ע
כותבים , )א"קט ע(כח ' סי, )גלנטי(ת ברך משה "בשו, ט אלגזי"מהריו, )ב"ע- א"מד ע(עג  'יחיאל באסן סי 'ת ר"שו, )ד"ע

, ק"הם מסתמכים על הגהת סמ. הוא זוכה במתנה, גם אם הוא סמוך על שולחן אביו, הרי אם הבן נשוי, ת"שגם לדעת ר
ראה חיים ' ובס, י, שסו, ח"א או"רמהובא ב (ח' ז סי"א עירובין פ"הג, )שסו' ח סי"י או"בבהובא ) (שז' עמ( מצוה רפב

גם אם הוא סמוך על שלחן  לאחר על ידי בנו הנשוי כותלזַ שאב יכול  יםכותבה, לג' סי, וכל בו, )ג"ויצא דף מא ע' א פ"ח
. א בעניין זה"שהזכיר את הג, י"שובה כ בתא גאליקו"בשם ר, אות ד, ט" הגה, רע,מ"חוג "כנהנראה שזו גם כוונת . אביו

מ כתב שיש "נשוי ומבן עסק ב, הל' בצלאל אשכנזי סי' רת "מביא ששו, מ אות פט' ב מע"ח) טולידו(אליעזר ' משנת ר
 איש .ויח בעודו רווקוהיתה על מה שהבן הרבנידונו השאלה ש ומסביר שהטעם הוא מפני, מי זוכה במתנהמחלוקת 
) צו' ז סי"י אהע"הובא בב(תתקצו ' א סי"א ח"ת הרשב"מוכיח שגם שו, )ד"כה ע(ש ג לשבת כלה דרו, )אלישר(אמונים 

  ). ש להוכחתו"עיי(סובר שבן נשוי הסמוך על שלחן אביו זוכה במתנה שניתנת לו 
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ם זכות לא תיקנו חכמים שו, "ריחיים בצווארו"שכיון ש, א"מנמק את דברי הג, )א"קז ע(כז ' סי, )גלנטי(ת ברך משה "שו

שאדם נשוי , )לענין זיכוי(נימק , י, שסו, ח"או, לבוש". תרום קרנו"וגם האב מעונין שהבן יקבל את המתנה כדי ש, לאביו
 שנוח לאב שתהיה לבן יד, מנמק דעה זו, )ד"עג ס(נד '  סי,ת בני אהרן"שו. עושה הכל על דעת עצמו ולא על דעת אביו

, מנמק) א"מז ע (יז'  סי,מ" חו,ב" ח,נשמת כל חית "שו. איבה כלפי בנו  לאבובזה לא תהיה, כדי שתהנה אשתו, לזכות
כי יש לה צרכים שאביו אינו נותן , הוא משתדל להרוויח ולזכות עבור עצמו כדי שתהנה אשתו, "ריחיים בצוארו"שכיון ש

  .ומסכים ואין לו איבה כי הוא מרחם על בנו, והאב יודע שהבן מתכוון לזכות לעצמו, לו
העוסק במי שנתן מתנה , קסא' ת לחם רב סי"מסביר על פי דעה זו את שו, )ג"מז ע(יז '  סי,מ" חו,ב" ח,נשמת כל חית "וש

ת "והוא מדייק משו. יצא מכלל סמוך על שולחנו,  כיון שמדובר שנשא אשה-לבנו הסמוך על שולחנו ופוסק שהבן זכה 
, 6וראה בשמו בסעיף ). ש להוכחתו"עיי(ינו נחשב סמוך על שלחנו שגם הוא סובר שבן נשוי א, מב' א המיוחסות סי"הרשב

  .י בן כזה"בענין זיכוי לאחר ע
נשמת כל חי . ופסק שלא זכה הבן, עוסק באב שנתן מתנה לבנו הגדול הנשוי הסמוך על שולחנו, מד' ת באר עשק סי"שו

  .לתת את המתנה הנישואין לפנימסביר שמדובר שהאב התחייב ) ד"מח ע(שם 
הבן , אם נתן לפני האירוסין והנישואין, כותב שגם לדעה זו, )ב"צג ע(יד ' סי, ז"אהע, ה"ח, )אבולעפיא(ת פני יצחק "שו

  .אינו זוכה
, י לעם ישראל"את א' פ דין זה איך יש תוקף למתנה שנתן ה"מסביר ע, )א"כו ע(דרוש ג לשבת כלה , )אלישר(איש אמונים 

וכך ".  מאורסה-מורשה ) "א"ברכות נז ע(ל "כדרשת חז,  כי אנחנו נשואים לתורה- אף שאנו בניו הסמוכים על שלחנו
, י לגוים"נתן את א' אף שה, והסביר שלעומתנו; איך זכינו במתנת התורה) ב"לד ע (ג, גניבה ו' אמר יוסף הל' הסביר בס

בדף (והוסיף . ולכן לא זכו במתנה, םואינם נשואי, כי הם סמוכים על שולחנו, )א, י בראשית א"רש(הוא יכול ליטלה מהם 
אף שכבר נתן לו שטר מתנה , "את כל אשר לו ליצחק"כתוב שאברהם נתן , ה, להסביר בזה מדוע בבראשית כה) ג"לד ע

ולכן אברהם נתן לו ,  כי יצחק היה סמוך על שולחנו ולכן לא זכה במתנה הראשונה- ) י, י בראשית כד"רש(על כל אשר לו 
  . שכבר לא היה נחשב סמוך על שולחנו,אחרי שנשא אשה

שהוא סובר שהעובדה שהוא נשוי , ה, א, מ"ב, בפירושו למשנה, ם"מדייק מהרמב, יג, גזילה יז' לב מבין הל, לעומת זאת
אבל . ם"כי הפוסקים שסתמו סוברים כרמב, ל כמותו"וכתב שאפשר לומר קי, אינו מוציא אותו מגדר סמוך על שולחנו

כותב שאין ) ד"ע-א"מט ע (נשמת כל חי שם). ש"עיי(ם "דוחה את דיוקו מהרמב, )ד"צז ע(אות מ , יקוטיםל, )מיו(פאת ים 
בדף נ (והוא דן , את ראיות לב מבין) ב"ע- א"בדף נ ע(ודוחה , א"שהם חולקים על הג, לדייק משתיקת שאר הראשונים

, כתב שגם אם האב מוחזק) א"נב ע, ד" ענא(ובמסקנתו , ל כלב מבין"האם אפשר לומר קי) ג"ע-א"נא ע, ד"ע- ג"ע
שאחרי שטען את טענותיו כלפי בעל לב ) ב"בדף נט ע(הוא מוסר . ל כדעת לב מבין"מוציאים מידו ואינו יכול לטעון קי

  .א"ם חולק על הג"הלה אמר לו שאינו אומר בוודאות שהרמב, מבין
כי , שבה האב אינו מקפיד, י בנו"וי עירוב לבני החצר עא דיבר רק לענין זיכ"כותב שהג, )ד"קמג ע(שב ' שבט בנימין סי

חכמים מעריכים שהאב מקפיד על בנו אם יקח את המתנה לעצמו כי , אבל במתנה, האב מעונין שבנו יקנה בעד האחרים
מה ובמיוחד לפי , וטעם זה שייך גם בנשוי, ולכן האב זוכה במתנתו, ולכן עשו חכמים יד הבן כיד האב, הוא מפרנס אותו

. )א"קמה עוהוא חוזר על כך בדף (ואמרו שאין לו יד , לא פלוג רבנן, ב אשכנזי שאף שבמתנה לא שייכת איבה"שהסביר ר
ומוסיף לנמק , )ש"עיי(ומביא ראיות נוספות , א לא אמר את דינו לגבי מציאה" ראיה ממה שהג)א"בדף קמד ע(הוא מביא 

הוא . ותהיה לאב איבה אם יזכה הבן לעצמו, )כלתו(ון גם את האשה שהרי הוא צריך לז, יש לאב יותר איבה, שבנשוי
שהרי אין ריחיים בצוארו כיון , "ריחיים בצוארו"דוחה את הנימוק של ברך משה שהאב רוצה שהבן יזכה במתנה כיון ש

  .שאביו מפרנס אותו
, ה"ח, )אבולעפיא(ת פני יצחק "בשוו, )א"צז ע(לב ' א סי"שער אשר חת "הובא בשו ()ד"מו ע(ל ' סי, ת"שו, גם מלך שלם

 ,נשמת כל חית "אבל שו. ואין הדין כך במתנה, א נאמרו רק לגבי זיכוי עירוב"כותב שדברי הג, )א"דף צג ע, יד' סי, ז"אהע
בדף (והוא כותב ). ש"עיי(ודוחה את ראיותיו , שאין סיבה להבדיל בין מתנה לעירוב, דוחה, )ד"מז ע(יז '  סי,מ" חו,ב"ח

  . ל כמלך שלם"א לומר קי"שא) ב"מח ע
שהרי הביא את , א דיבר רק בעירוב"סובר שהגי "כותב שהב, )ג"צג ע(יד ' סי, ז"אהע, ה"ח, )אבולעפיא(ת פני יצחק "שו
  . רע' מ סי"ח ולא בחו"א באו"הג

י "ואף שב; א"ל נגד הג"אפשר לומר קי, א"כותב שמאחר שפוסקים אחרים לא כתבו כהג, מז' סי, ב"ח, מ"חו, חקרי לב
, א"מ פ"ם ב"הוא מדייק מפירוש המשנה לרמב. ייתכן שסברו שדיבר רק על זיכוי עירוב שהוא דרבנן, א הביאו אותו"ורמ
ב "ת ר"בנו בהגהה שם כותב שגם משו. א"שהם חולקים על הג, מד' ת באר עשק סי"ומשו, כא' ת משפטי שמואל סי"משו

, טו-יד' א המיוחסות סי"ת הרשב"אבל משו, א"משמע שלא כהג, מב' יא המיוחסות ס"ת הרשב"לה ומשו' אשכנזי סי
  .א"משמע כהג

מביא את המחלוקת , פא' עמ, ג' סי, )ו"תרצ' ד במהד"ס זכרונות אליהו יו"סו(ת ברוך מבנים "בשו, אברהם ברוך מני' ר
  .א"ל נגד הג"האם אפשר לומר קי

או שמא ,  האם מניחים שהוא מתכוון לתת אותם במתנה- ן שאלה אחרת היא באב שנתן תכשיטים לבנו לשמחת הנישואי
  .2ונעסוק בה בסעיף , ושאלה זו קיימת גם בבן שאינו סמוך על שולחנו; הוא מתכוון רק להשאלה

ת "שוב, )ד"עג ס(נד '  סי,ת בני אהרן"שוהובא ב( שם  בצלאל אשכנזי'ר: אם מחה האב רק אחרי שיצא הבן מרשותו
הנותן לדעה שאפילו ש, כותב) א"דף צז ע, אות מ, ליקוטים, )מיו(ובפאת ים , )ב"נב ע(יז '  סי,מ" חו,ב" ח,נשמת כל חי
 ,ך על שולחנוובעודו סמבו חזר האב יכול להוציא מידו רק אם , זכה הבן מחשש איבה לא ,ך על שולחנווסמהמתנה לבנו 

 כנותן לבנו מתנה ונמשכה מתנתו אהוכי , צלו אינו יכול למחות לאחר שיצא מא,ך על שולחנוולא מחה בעודו סמאם אבל 
יורשיו אינם יכולים , שאם מת האבלומד מכך , קכד' סי, מ"חו, )מזרחי(דברי משה ת "שו. קנהשבוודאי , עד שיצא מאצלו

 יעקב חשש -מסביר בזה מדוע יעקב יצא לחרן אחרי קבלת הברכות ) ג"מא ע(ראה חיים שם . לתבוע מהבן את המתנה
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אם יש הוכחה מהנסיבות ) ד(. 338קנה הבן,  על שלחנושאינו סמוךאב שנתן מתנה לבנו הקטן ) ג. (337זכה הבן

                                                                                                                                                              
וזו הסיבה שיצחק לא רצה לתת את ( ממנו להחזיר את הברכות כיון שלא זכה בהן כי היה סמוך על שולחנו שיצחק יתבע

, לכן יצא לחרן, )אלא רצה לתת את הברכות לעשו כי לא היה סמוך על שלחנו והיה קונה את הברכות, הברכות ליעקב
כותב שהבחנה זו ) ב"מד ע(י באסן שם " אבל ר.ואז כבר לא יוכל יצחק לחזור בו, ששם כבר לא יהיה סמוך על שולחנו

על (ק ה "ס, רע, ע"ומסמ, )על רווחים שהרוויח הבן(שיתוף , מדייק מעיטור) ג"קמג ע(שב ' שבט בנימין סי. אינה נראית
ולכן לא קנה הבן , שחכמים תיקנו שהאב יזכה משום איבה, ומנמק, שמועילה מחאת האב גם אחרי שנפרדו, )מציאה

' סי, )ו"תרצ' ד במהד"ס זכרונות אליהו יו"סו(ת ברוך מבנים "בשו, אברהם ברוך מני' ר .שנה שבינתיים נפרדוולא מ, כלל
וכותב שבגלל המחלוקת אין להוציא , שגם כאן לא זכה הבן, שצו' סי, מ"חו, ם"ת מהרשד"מדייק משו, פב' עמ, ג

  .מהמוחזק
ה ותו דאף "ד(  יג' סי, כלל ה,מ" חו,ת גינת ורדים"שוב,  חביב'משה ן'  ר:אם האב גילה את דעתו שהוא רוצה שהבן יזכה

, העיטור' מספי שעולה  כ,בןזכה ה , יזכהאב רוצה שהבןשהיש גילוי דעת הרי אם  , זכהאבשה כותב שגם לדעה, )לדעת
ב כך הוא כות . אשכנזי שם בצלאל'רת "ומשו, שמב' מ סי"ום ח"הרשדת מ"משו, ריא' ב סי"ך ח"מהרשת "משו, שיתוף

ובנו , שאדם ציווה לנאמנים לתת כסף לנכדיו, )שלו' עמ לג'  סיב"ח) שפירא(מנחת אברהם אותו כפי שהסביר (על נידונו 
  . ופסק שזה נחשב גילוי דעת שהאב רוצה שבניו יקבלו את המתנה; כתב לנאמנים אישור שקיבל את הכסף בשביל בניו

כיון , לא קנה הבן, כותב שאפילו מחל האב בפירוש על זכותו במתנה, )ב"עמב (יז '  סי,מ" חו,ב" ח,נשמת כל חית "אבל שו
הוא ). 316על סברה זו ראה בהערה (ונראה שכוונתו היא שגם המחילה היא בעצם מתנה ; שבא לבן מכוח מתנת האב

' פ) בן נאים(משכנות יעקב ). ש לדחיות"עיי(שמועיל גילוי דעת  חביב' משה ן' את ראיות ר) ג"ע-ב"בדף מד ע(דוחה 
כדי שיוכל לעשות לו סעודת הבראה , מ שאין לו רשות בו"כותב שיעקב ביקש מיצחק שיתן לו כסף ע) א"דף כט ע(תולדות 

,  בלי תנאי זהומשמע שאילו נתן לו, 15והרי יעקב היה אז בן . באבלו על אברהם) שאינה יכולה להיות מממונו של האבל(
  .זכה הבן, מ שאין לו רשות בו"ובכל זאת אם אמר האב בפירוש שהוא נותן ע, ת"וזה כדעת ר, היה שייך ליצחק

מעשה אבל אם עשה האב , כותב שגילוי דעת לא מועיל, בסופו, טו' מ כלל ה סי"ת גנת ורדים חו"בשו, אברהם הלוי' ר
כותב שאם האב מודה , )ד"מד ע(יז '  סי,מ" חו,ב" ח,נשמת כל חית "שו. הבן קנה, גדול שמראה על רצונו בקיום המתנה

 זה - הוא תמורת טרחתו בעסקים שלו , ומה שהוא מפרנס אותו, שבנו אינו נחשב סמוך על שולחנו אלא הוא כשותף עמו
ואמר לעדים שהם , כותב שאם האב נתן כסף לשמעון, יב' סי, מ"חו, )י'פלאג(ת ויען אברהם "שו. מועיל בתור מעשה גדול

ובכך עשה את בנו שותף עם , ואמר לסופר לכתוב את סכום הכסף בשטר שותפות על שם בנו ועל שם שמעון, בשביל בנו
  . והבן זכה,  זה נחשב מעשה גדול- שמעון 

  .מאדם אחרבענין אב שמחל על זכותו במתנה שקיבל הבן , 316ראה גם הערה 
ת "בשו, ב"דף מד ע, עג 'יחיאל באסן סי 'ת ר"הובא בשו(כה ' ד סי"וח,  ריא'סיקסב ו' סי , חלק ב,ך"ת מהרש"שו 337

, רמג, מ"חו, ג"כנה; )א"ודף מב ע, ד"ויצא דף מ ע' א פ"ראה חיים ח' ובס, )ג"א וע"מב ע(יז '  סי,מ" חו,ב" ח,נשמת כל חי
, קיא, מ"חו, ערך השלחן; )אפילו הוא קטן הסמוך על שלחנו(ב ' סי, ת זכיה ומתנההלכו, מחנה אפרים; אות כז, ט"הגה

אהלי יהודה ; ריז' ת לחם רב סי"שו; ק ו"ס, רמג, מ"חו, ערך השלחן; נח' ם אלשיך סי"ת מהר"בדעת שו, )א"כז ע(ק ז "ס
ת ויען "שו; קכד' וסי, צה' סי, מ"חו, )מזרחי(דברי משה ת "שו; )גם בהקנאה בקנין סודר) (ד"סד ע(זכיה לקטן ' ע, )הכהן(

' סי, ז"אהע, ה"ח, )אבולעפיא(ת פני יצחק "שו; )ב"קעו ע(נד ' א סי"ת משפט צדק ח"שו; יב' סי, מ"חו, )י'פלאג(אברהם 
  .תי' ב עמ"תורת חיים וחסד ח; לד' סי, ז"אהע, ת ברכת יוסף"שו; )ג"ג ודף צט ע"דף צב ע(יד 

בהערה (הבן קנה גם לפי הדעה , י אחר"לומר שבזיכוי ע, ה לבן גדול הסמוך על שולחנוחלק מהפוסקים הללו עסקו במתנ
  . ואפשר ללמוד מדבריהם גם לבן קטן; זכה האב, שבסתם מתנה) 336

כי אין , זכתה הבת, שביל הבתכותב שאם האב נתן לֵאם מתנה ב, מ' ז סי"אהע, )טויבש(ת תועפות ראם "שו, כמו כן
  . וגם אין בעיה של איבה באב הנותן לבנו, כי האם זוכה מהתורה, "יד"חסרון של 

 -' על פי זה איך ישראל זכו במתנת התורה אף שאנו סמוכים על שולחנו של המסביר , )ב"ע לד (ג, גניבה ו' אמר יוסף הל
אבל .  יום לא אכל ולא שתה40כי ', א היה סמוך על שולחנו של הומשה עצמו זכה כי ל; י משה רבינו"זיכה לנו ע' כי ה

  .י עבד אינו מועיל כי אינו נחשב יד אחר"שזיכוי ע) ג"בדף לד ע(הוא כותב 
, ג' סי, )ו"תרצ' ד במהד"ס זכרונות אליהו יו"סו(ת ברוך מבנים "בשו, אברהם ברוך מני' ור,  ערך השלחן שם:דעה חולקת

ואכן ברכת (י אחר "האם אדון יכול להקנות לעבדו מתנה בזיכוי ע) 253בהערה (תלוי במחלוקת  שהדין יםכותב, פו' עמ
כותב שלא מועיל כאן זיכוי , )ב"עב ע(קדושים ' פ, )אשטרושה(בן אברהם ). יוסף שם מביא ראיה מהדעה ששם העבד זכה

הוכחתו לכך מסתמכת על הבנתו . זכה ממנו אביו, י הזיכוי"ומיד כשזכה הבן ע, לזכות לעצמו" יד"כי אין לבן , י אחר"ע
ל שמדובר שהקנה "ולדעתו צ, האב זוכה בה, סובר שאב הנותן מתנה לבנו, ב"ב קלז ע"ק ב"ש בשטמ"שהרא) 330הערה (

קנה , הרי שגם בזיכוי, )155ראה בשמו בהערה (שמעיה לא מועילה הקנאה ישירה לקטן ' כי לדעת ר, י אחר"בזיכוי ע
 לענין אדם אחר 318יעיש שהובא בהערה ' ט ן"יו' כותב שר, )ב"כה ע(דרוש ג לשבת כלה , )אלישר(איש אמונים . האב

מב (יז '  סי,מ" חו,ב" ח,נשמת כל חית "שו, כמו כן. אבל הוא כותב שזו דעת יחיד, סובר שכאן לא קנה הבן, שמזכה לבן
אברהם ' אבל ר .ל כדעה שכאן לא זכה הבן"א לומר קי"כותב שא, )יב' סי, מ"חו, )י'פלאג(ת ויען אברהם "הובא בשו) (ד"ע

עג שהוא סובר ' י בסאן סי"ת מהר"משו) פז' בעמ(והוא מדייק , ל כדעה זו"ב שאפשר לומר קיכות, פו' עמ, שם, ברוך מני
  . שכאן לא זכה הבן

, בדעת פסקי תוספות, מחנה אפרים שם; )ב"מד ע(עג  'יחיאל באסן סי 'ת ר"שו;  ריא' סי, חלק ב,ך"ת מהרש"שו 338
  .ו' סי, ערכין

 הקטנים שלא היו סמוכים על שלחנו אלא העמיד להם מתנה לבניושנתן עוסק במי , קסב' ב סי"ך ח"ת מהרש"שו, כמו כן
יכול להישבע על סכום רכושו בניכוי , ולכן כשהנותן נשבע על סכום רכושו לענין מס, ופוסק שבניו זכו, אפוטרופוס

  . המתנה שנתן לבניו
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בנו ביום הראשון אב הנותן לולב ל, לדוגמה. 339הבן זכה,  להקנות את המתנה לבנו הקנאה גמורהמתכווןשהאב 
וצריך שיהיה של הבן ביום , ה לחנכו במצוות לולבוֶ ּוכי האב מצ, להקנות כי האב מתכוון, קנה, של סוכות

מפני שיש , קנויים לבן, שלא נועדו לכבוד אלא לכסות על ערוותו של הבן, בגדי חול פשוטים, כמו כן. 340הראשון
שנתקנה רק לגבי מתנה , ואינם בכלל התקנה, חזירם לולהניח שהאב נותן אותם לבן בלב שלם ואינו מצפה שי

שבגדי חול הם בגדר , ועוד; ולכן עלולה לעורר איבה אצל האב, שאינה צורך בסיסי של הבן ומיועדת לכבודו
, נתן מתנה לבנו על דעת שיתן אותה לאחרשאב ,  כמו כן.341ואינם בגדר מתנה, לכסות ערוותו, ח"צדקה וגמ

                                                                                                                                                              
 -" אקנייה לבנו הקטן"ב קלז "מ עב וב"מיישב בזה את מה שנאמר בב, )ד"עא ע(קדושים ' פ, )אשטרושה(בן אברהם 

   .שמדובר שלא היה סמוך על שלחנו
  .בן שהאב מפרנס אותו תמורת כסף שבנו ירש מאבי אמוי באסן כותב שבכלל זה "ר

עם אנשי הביניים שהוא התנה ו, שאב זיכה בתים לבניו הקטנים, כותב כך על נידונו,  ריא' סי, חלק ב,ך"ת מהרש"שו 339
תחייב ה ו, עד שיגדלו האב ושהמטלטלין יהיו מופקדים ביד, עבור הבניםשכירות הבתיםאת  פרע להםוי, ישתמש בבתים

ישאר לו זכות ת שלא ,עצמואת  להפקיע  הרי שהוא רוצה-  המתנה  אתונשבע להעמיד, כשיגדלואביהם לתת להם 
סובר ך " מסביר שמהרש,)שלז' עמ( לג'  סיב"ח) שפירא(מנחת אברהם  .במתנות ושיזכו בניו הקטנים בלי שום פקפוק

כ "כמש, הוא כי אין לאב גמירת דעת להקנות לו כי אינו יכול לשמור על החפץ, שהטעם שהבן אינו זוכה במתנה מאביו
ניכר , שכירותולכן אם האב נשבע לקיים את ההקנאה והתחייב לשלם דמי , לגבי אחר הנותן לקטן) 302הערה (ע "סמ

וכאן גילה , הקטן זוכה והאב זוכה ממנו, או שהוא סובר שבמתנה לקטן; שגמר בדעתו להקנות לקטן ולהוציא מרשותו
  .את דעתו שאינו רוצה לזכות מהבן

וגילה את דעתו שהוא רוצה , ל שולחנועל אב הנותן לבנו הגדול הסמוך ע, 336ראה עוד במקורות המובאים בהערה 
  .שהמתנה תתקיים

  .קנה הבן, מ שאין לו רשות בה"כותב שאם אב נתן לבנו ע, ק ו"ס, רמג, מ"חו, ערך השלחן
כגון , כותב שאם האב התחייב לבנו התחייבות נוספת מלבד המתנה, )ד"ע- ג"עב ע(קדושים ' פ, )אשטרושה(בן אברהם 

ובנוסף על כך התחייב לתת לבן את , שאז הרווח מהנכס שייך לנותן עד מותו, " מיתהמהיום ולאחר"שנתן לבנו נכס 
' סי, ב"ך ח"ת מהרש"והוא מסביר שלכן שו; מפני שזו הוכחה שהוא נותן בלב שלם,  זכה הבן- הרווח שיבוא מהנכס 

כותב ) ד"מג ע(יז '  סי,מ"חו ,ב" ח,נשמת כל חית "אבל שו. פסק שבנידונו הבן זוכה, שבנידונו נתן האב באופן זה, קסב
  ).לדעה שבמתנה רגילה אינו זוכה(שגם באופן זה לא זכה בן שהוא סמוך על שולחנו 

כותב שאם האב נותן לבן , )קכד' סי, מ"חו, )מזרחי(דברי משה ת "הובא בשו(יב ' סי, מ"חו, )י'פלאג(ת ויען אברהם "שו
  .קנה, מתנה כי הוא טורח בשבילו

' ב פ"וח, )א"מא ע(ויצא ' א פ"ראה חיים חו, )ד"מג ע(יז '  סי,מ" חו,ב" ח,נשמת כל חית "וש: אם נשבע האב לתת
ריא שם מתכוון לומר שכיון שהאב ' ך סי"מבין שמהרש, )ד"לו ע(ובהספדו שנדפס בהר המר דרוש ז , )ג"מח ע(בהעלותך 

זכה , ח"ו שם לומד מזה שאם הבן תא ובהספד"ראה חיים ח. הוא חייב לקיים מכוח שבועתו, נשבע לקיים את המתנה
ומוסיף שיש טעם נוסף לומר ; )5ראה על כך בסעיף (ח חייב מדין נדר "כי הנודר לתת מתנה לת, )גם בלי שבועה(במתנה 

אף ' י מה"הוא מיישב בזה איך זכינו במתנת א. ח"כי אב אוהב בן שהוא ת,  כי אין חשש איבה- הבן זוכה , ח"שאם הבן ת
מסביר בזה מדוע יעקב ) ג"דף מב ע(ראה חיים שם . כיון שקיבלנו את התורה, ח" כי אנחנו ת-  שולחנו שאנו סמוכים על

בדף מא (הוא מיישב (ח "ועוד שיעקב היה ת, נשבע לתת ליעקב'  כי ה- ' י אף שהיה סמוך על שלחנו של ה"זכה במתנת א
או , ז בשכר היסורים"כי אנו אוכלים בעוה, שאנחנו ויעקב אינם נחשבים סמוכים על שולחנו, בדרך אחרת) ד"ע-א"ע

ומסביר בזה את , ]ה אלא"ד, ב"גיטין סד ע' תוס[ומי שאוכל בשכרו לא נחשב סמוך על שולחנו , בזכות עקידת יצחק
ב "בח). ג"לח ע-א"לז ע, ודברים דומים כתב בהספדו שם; י יסורים"ששלוש מתנות טובות ניתנו ע, א"האמור בברכות ה ע

והסביר בדרך (אומר הוא עשוי כאילו נשבע ' כי מה שה', מסביר על פי זה שאנו זוכים במתנת הארץ מה) ד" עבדף מט(שם 
ב הסביר "ובדף מט ע; ואיננו נחשבים סמוכים על שולחנו, י הברכה אנחנו אוכלים משלנו"שע, ד"בדף מח ע, אחרת

ל "אינו יכול לומר קי, כותב שאם נשבע האב) א"מד ע(נשמת כל חי שם ). כאמור כי אנו אוכלים בשכר עבודתנו בתורה
י אות "מ ס הגהב"ג חו"לפי הדעה שמביא כנה, ומוסיף ששבועתו מחייבת אותו גם מבחינה ממונית; כדעה שהאב זוכה

  . והוא מציין שמנהג איזמיר כדעה זו, חייב לקיים גם מבחינה ממונית, שמי שנשבע, באופן כללי, נא
מט (כב ' סי, א"ח, ת חיים ושלום"שו; )א"ע לד (ג, גניבה ו' אמר יוסף הל; שנו' עמ, פד' יס, א"ח, ת ישועת משה"שו 340
, ק כח"ס, לדעה במשנה ברורה תרנח (160' עמ, )ע"תש(משפטי ארץ ג , "הקטין בדיני הקניין", חיים יואל בלוך' ר; )ד"ע

  ). אינו מקיים את המצווה בלולב שאינו שלו שקטן
ואשר לצורך שהיה לו ; האב רוצה שבנו יזכה כדי לקיים בזה מצוה, כי אדרבה, ין חשש איבהשכאן אאמר יוסף מסביר 

  .י אחר"או שמדובר שזיכה לו ע, חכמים תיקנו שיזכה, יד לזכות
כי לא תיקנו חכמים בזה שיהיה , קנה, מסביר שאם האב הקנה לולב לבנו) ב"סה ע(זכיה לקטן ' ע, )הכהן(אהלי יהודה 

ולכן הוא גומר בדעתו , ועוד כי האב רוצה שהבן יקיים את המצוה; קנין אינו לממון אלא לקיום המצוהכי עיקר ה, לאב
  .ומקנה לו

הכותב שנושה אינו גובה , כה, צז, מ"חו, ע"הוא מביא ראיה משו). ב"מב ע(יז '  סי,מ" חו,ב" ח,נשמת כל חית "שו 341
משמע שהבן זוכה אף שהוא סמוך ,  עדיין לא לבשו אותםמבגדי אשתו ובניו של הלווה או מבגדים שצבע לשמם אף אם

א שם סעיף "יש להעיר שרמ. כי אינם קנויים לבן) שם סעיף כו( הנושה גובה מהם - ואילו בגדי שבת ; על שולחנו של אביו
  .כו כותב שהנושה אינו גובה אף מבגדי שבת

מפני ,  אומר שאיבה שייכת רק בדבר שהבן אינו צריך,)981שנביא בהערה ) (א"ע לד (ג, גניבה ו' אמר יוסף הל, כמו כן
  ."?מדוע אתה צריך מתנה זו, כיון שאני מפרנס אותך"שהאב אומר 
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ואף לדעה , קנתה, לבתו הנערהמתנה אם האב נתן ) ה (.342האב אינו יכול להוציא מידו, והבן נתן אותה לאחר
וזה לא שייך במתנה שהאב עצמו , הרי שם זכה האב מחשש איבה, 343זכה האב, לנערהמתנה שאם אחר נתן 

  .344נותן

  ")את וחמור("שני מקבלים שאחד מהם אינו כשיר לקבל מתנה 
, 345האחר זוכה בחצי דבר המתנה, כשיר לקבל מתנה מסיבה כלשהיואחד מהם אינו , הנותן מתנה לשניים

 לא יקנה , לקנותנו כשיר איאחד לומר שמפני שסיבהאין ו, שיקנה מי שיוכל לקנותמפני שהנותן התכוון 

                                                 
  .)ד"מט ע(כב ' סי, א"ח, ת חיים ושלום"שו 342

לדעה בהערה , בן גדול הסמוך על שולחנולענין , גצ' ב סי"חו, )ד"מט ע(כב ' סי, א"ח, ת חיים ושלום"שו דוגמה נוספת נותן
כי מצוה לאב להשיא את , קנה הבן, נתן לבנו טבעת לקדש בה אשהשאב :  שהבן אינו זוכה במתנה מהאב בדרך כלל336

לא יוכל , כי אם לא כן,  ברור שהתכוון להקנות לולכןו, הוא כסף הקידושיןבנישואין והעיקר , )א"קידושין כט ע (בנו אשה
אב נתן בכמו , בוודאי התכוון לתת בלב שלם,  כיון שאמר שהוא מתכוון שבנו יתן את הטבעת לאשה,ועוד; לקדש בה

ד הוא בכסף והייע, דין שבן האדון שמייעד אמה עבריההוא מביא ראיה מהב "חב. מתנה לבנו על דעת שיתן אותה לאחר
לבנו את  מניחים שהאב מקנהשגם אז , משמע גם אם הבן עודנו סמוך על שלחנו, )ז, ד,הלכות עבדים, ם"רמב (קנייתה

  .כסף קנייתה
עים לתת למש סח לו נתןאביו ו, לחן אביו ונשא אשה ונולד לו בן בכורש שסמוך על גדול: בחלק ב הוא נותן דוגמה נוספת

  . "יה דרכי נועםכדר"כי , מור כדי שהבן יוכל לקיים את המצוה כתקנהין גנשהוא מזכה לו קמניחים , לכהן לפדיון בנו
  .בשם תועפות ראם 328ראה בהערה  343
 .מ' ז סי"אהע, )טויבש(ת תועפות ראם "שו 344
 יב, כב, מכירה' הלם " רמב;)ף"בדפי הרי(ב "ב סו ע"ף ב"רי; )ה הראויה"ד(א "ב קמג ע"ב, ם"ח המובא ברשב"ר 345

אור זרוע המובא ב, רבינו ברוך מארץ יון; )רצא' עמ ,א" ח,)איגר(העיקרים ' סוב, א, ט, אישות' מגיד משנה הלהובא ב(
חידושי ; )ה רב"ד(א "ב קמג ע"ב' תוס; ה ברם צריך"ד, )ב"לדף קכו ע(ו ' ח סי"ב פ"יד רמה ב; בבא בתרא סימן קנט

, א"ב קמג ע"וב, א"קידושין נא ע, א"חידושי הריטב; א"קידושין נא ע, א"חידושי הרשב; א"קידושין נא ע, ן"הרמב
ת שמחת יהודה "הובא בשו (ו' סי, ט"פ, ב"וב, כב' סי, ב"פ, קידושין, ש"רא; )בשם הגאונים (א סימן מא"ת הריטב"שוו

ליד , מתנת שכיב מרע, העיטור; )ף"י הריבדפ(א "קידושין כב ע, ף"ן על הרי"ר; א"קידושין נא ע, ש"הרא' ותוס, )פה' סי
ת "שו; )ף"בדפי הרי(ב "ב סו ע"ב, נימוקי יוסף; נתיב יזו, א"נתיב טו חמישרים ; )י"רמ' ב במהד"דף סא ע(אות רטו 

; ץ חלק ג סימן קמז"תשב; אות כ, פרק כב, הלכות מכירה,  הגהות מיימוניות;ריד' וסי, )בתחילתו(קצה ' ש סי"הריב
 ז"ב אהע"ח) צבאח( שושנים לדוד ת"בשו,  סימן נטח"אות נודע ביהודה מהדורא תניינא "שוהובא ב (ג,  רי,מ"חו, ע"שו
, ח"ב; )ה מטבילין"ד' ה תוס"ד(א "הפלאה כתובות יא ע ;ם פדואה סימן נ"ת מהר"שו; )177' עמ, ר כרך יג"ובפד, נ' סי

, ק ח"קפב ס, נתיבות המשפט; ק לז" כח ס,לואיםיאבני מ ;)ב"קצח ע(עב ' סי, )בוטון( עדות ביעקבת "שו; מא' ז סי"אהע
, תומים; )ב"טו ע(יב ' נחלה ליהושע סית "שו; )ב"נח ע(נח ' ד סי"ת גור אריה יהודה יו"שו; ק ה"ס, קלד, תורת גיטיןו

ת "שו; ת לטז סימן קיט או"ואהע, וסימן תטו אות ד, סימן ריד אות יב, ד סימן טז אות ו"ת אבני נזר יו"שו; ק ב"ס, סא
 'ר; )ח"ה והנה בקצוה"ד( ד סימן תכג"ת בית שערים יו"שו; בתחילתו, עח' ט סי"שמחת יו; )ג"כז ע(יד ' ב סי"פני משה ח

ת תורת חיים "שו; ה' סי, מ"ט חלק ב חו"ת מהרי"שו; ב"דף קיג ע, ע"ענין דשלבל, )ויא'ג( טל אורות 'בס, משה אלגאבה
, ז"אהע, ערוך השלחן; ז סימן רלב"ם אהע"ת מהרשד"שו; )ה אמנם כבר"ד( ימן כאחלק ב סו, חלק א סימן ט) ש"מהרח(

בדין אין מטבע נעשה ", מאיר געציל כהן' ר; )ה וכאשר"ד (מ סימן קעג"ת חתם סופר חו"שו; ג, רי, מ"וחו, ל, קלד
,  החדשות סימן נחבא איגרעקי' רת "שו; ת רבנו יוסף מסלוצק סימן צח"שו; כ' א סי' חוב) שנגהי(מאור תורה , "חליפין
  .203' ר כרך יז עמ"פד; ק ה"ס, מא,  עצי ארזים;בסופו

 ראה על כך בסעיף - הפוסקים למדו מדין זה למי שנותן במתנה אחת דבר שאפשר להקנות עם דבר שאי אפשר להקנות 
 שאינו מועיל לאחד וכן למי שנותן שני דברים במתנה אחת ועושה מעשה קנין; לגבי הקנאת דבר שלא בא לעולם) ב(1

  . בענין הקנאת קרקע ומטבע יחד בקנין סודר6 ראה סעיף - מהם 
  .  דוגמה נוספת לעיקרון זה562ראה ליד ציון הערה 

בטל גם יכול לה הקונ,  אחד מתבטלכרומ, תב שהקונה משני מוכריםוכ) 282' יד עמ' תחומין גלהובא ב(ן שם "הר: במכר
מה , מקשה, )ה תשובה"ד(  נב' סי,מ" חו, חלק ב,ט"ת מהרי" שו.זה בלא זהבטענה שאינו רוצה לקנות , את המכר האחר

והובא (הוא מתרץ  ?יחדהכל אינו רוצה להקנות אלא וקפיד מ שכאן אין אומרים שהנותן, ההבדל בין זה לבין נידוננו
 מוכרים שנישהקונה מן היא "שכוונת הר) רעד- רסד' משכן שילה עמ= פז -פ' כט עמק' מוריה גל = 190' עמ ,ר כרך יג"פדב
 ,חדנעשים כמוכר אהם  ןלכו , והמוכרים עושים פשרה ביניהםטוב רע וקונה יחד קונהי שהמפנ חדחשב כקונה מאנ

 ,ע עליושפינין חבירו מטול קי נוטל את שלו ואין בקונה כל ,יםי אבל במוכר לשנ;קונה יכול לטעון שהוא צריך את הכלוה
 ,לקבל את כל מה שקנה הקונה רוצה ,מכרן סובר שדוקא ב"שהר )ה ואם באנו לומר"דב(ט מסביר "מהרי. י קנה חצןלכו

אבל בנותן מתנה , מהכללחזור בו יכול המקנה , ולכן אם בטל חלק ,את כל הכסף תד למכור הכל ולקח"נה מקנה עמקוה
, כותב שמכר שונה ממתנה לענין זה, מ סימן נ"ת אבני נזר חו"שו, כמו כן.  זה בזה שיקפיד ויתלה שלהבילשנים אין ס

במכר אלא  לא רצה קונהוכן האם יקבל את כל הכסף  אם בטל מקצתו בטל כולו כי המוכר לא רצה למכור אלא ,שבמכר
  .בוודאי ירצה לתת לאחד,  שאם רצה לתת מתנה בחינם לשניהם,כ במתנה"משא, אם יקבל הכל
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, "תירש אשתי נכסים מסוימים"אחד ואדם  ל מסוימת מתנהשהוא נותןצוואה עוסק במי שכתב ב, 202' ר כרך יז עמ"פד

הרי כאן ש, ודבריו קשים. זה כמו את וחמור, אינו יכול להוריש לאשתושאדם כיון " אתה וחמור"ומחיל על כך את כללי 
  . לא מתנה אחת לשניהםאתז
 " והקדשה אתהקנ"האומר , ר קניןו בינהקדש אשכיון ) ז"ה וכ"ד( מ סימן קעג"ות חתם סופר ח"שו: "אתה והקדש"

  ." וחמורהאת"דינו כמו 
פוסק שלא , )ף"בדפי הרי, ב"ב סו ע"ב, הובא בשלטי הגיבורים(אות יד , הלכה א, ט"ב פ"ב, ז"פסקי ריא: דעה חולקת

  .קנה כלום
  .ג סובר שלא קנה כלום"העיטור שם כותב שבה

, מ"חו, ג"וכנה, )כ מקום"ה ויש ג"ד( חלק ב סימן כא) ש"מהרח(ת תורת חיים "שוב,  עזריה יהושע'ר, ק יט"רג ס, ע"סמ
. לא קנה כלום" אתה וחמור"סוברים שב, קעג' כתבים סי, ד"ותה, תרה' ב סי"כותבים שמרדכי ב, י אות ג"הגהב, רי

לב ' א סי"ת אדמת קודש ח"הובא בשו() א"עח ע(לד '  וסי)ג"סז ע(ל '  סי,)ד"מט ע(יז ' בני שמואל סית "שו, ג"כנה, ע"סמ
ת שי למורא "שוו, )ג"מב ע (כא' סי) קובו(ת אדרת אליהו "שו, חלק א סימן ט) ש"מהרח(ת תורת חיים "שו, )ד"דף עו ע

א שמביאה ראיה מהדעה שלא " מסתמכים על הגמרא בקדושין נא עד"מרדכי ותהמסבירים ש, )ב"לט ע(לד ' סי) יונה(
הרי בסוגיית קידושין , ף פסק שקנה מחצה"מקשה מדוע הרי, א"קידושין נא ע, ואכן שיטה לא נודע למי(נה כלום ק

אלא שהוא , כותב שהמרדכי שם סובר שקנה מחצה, ב"ו ע דף ,)קאפהשא(ת ראש יוסף "שו, לעומתם). משמע שלא קנה
  ).6בשמו בסעיף  ראה -הקנאת קרקע ומטבע בקנין סודר (סובר שהדין שונה בנידונו 

ולכן ,  מעמידים את הממון בחזקת מרא קמאולכן, ים כמי מהאמוראים הלכהפקום מסהש: ע הסביר בדרך אחרת"סמ
אלא , ד אינו פוסק שלא קנה כלום"שתהכותב , )א"עז ע(לב ' א סי"ת אדמת קודש ח"שו, כמו כן. המקבל לא קנה כלום

כד  (טז' מ סי"חו) פילוסוף(ת בית דוד "שוגם . אין להוציא ממון, וםשלא קנה כל דעה בתלמודהוא אומר רק שכיון שיש 
) ש"מהרח(ת תורת חיים "שוב, חיים שבתי' ר אבל .ל כדעה זו"ד מתכוון לומר רק שאפשר לומר קי"שתהכותב , )ב"ע

  . מיעוטא דמיעוטא הם  כללה לא קנ" וחמורהאת"הסוברים ששהביא המרדכי כותב שהפוסקים , חלק ב סימן ח
ת אדמת קודש "שואבל . סק שלא קנה כלוםופ, א"ד קידושין נא ע"רי' כותב שתוס, )ב"קסה ע(רלז ' ת תורת חסד סי"שו
  ).ש בהסברו לכך"עיי(ד "רי'  מתוסוקודידוחה את ) א"עז ע(לב ' א סי"ח

י מיגאש "שר) זברמ(כותב , )ג"לב דף עח ע' א סי"ת אדמת קודש ח"שוובא בה (ב" עעב דף קצח' סי ת עדות ביעקב"שו
שהרי כתב שמי , אחרה מקבללגבי הבטלה גם , מקבל אחדלגבי שאם בטלה המתנה  סובר, ה,  רפא,מ"בטור חו המובא
היות שאין ,  את חלק בכורתוהבכורשלל מו, חסי בירושה יותר מחלקו הייקבלשבאופן , "י יירשני כך וכךנפלוני ב"שאמר 
  .ששם זה מקרה מיוחד, דוחה, )ג"עח ע(לב ' א סי"ת אדמת קודש ח"בל שוא. בטלה המתנה כולה, הילת הבכורשלתוקף ל

אם  ורק ,)כלומר לא קנה כלום(ה  לא קנ," וחמורה אתהקנ" כותב שהאומר, )ה יש לשאול בזה"ד(א סימן מח "ת הרמ"שו
  .קנה, זה אחר זהב נתן

' ב סי" כותב שהפוסק המובא במרדכי ב,)ה אמנם יראה"ד( חלק ב סימן ח) ש"מהרח(ת תורת חיים "שוב, חיים שבתי' ר
  לא קנה" וחמורהאת"סובר שב, ))ב(1ראה סעיף (ע עם דבר שבא לעולם "שמסתפק האם מועילה הקנאת דשלבל, תרג
כ כיון ששיתף אותם "א, ו בר קניןינחמור אכי הכל יודעים ש, עוגריותר  " וחמורהאת"והספק שלו הוא שייתכן ש ,כלל

קנה , שחשב שאפשר להקנותםאבל המקנה דבר שבא לעולם ושלא בא לעולם משום , "חמורו קנה כמ"הוא כאומר יחד 
  .א לעולםו קנין כשיבואבל דבר שלא בא לעולם שייך ב, ו בר קנין לעולםינחמור אש או משום ;דבר שבא לעולםאת ה

  .לא קנה" אתה וחמור"כותב כדבר פשוט שב, ק ו"ס, רנח, ד"יו, טז
כותב , )רלד' ת תורת חסד סי"שוא וב"צד דף רלט ע' א סי"ת פני משה ח"הובא בשו) (א"נ ע( יז 'סי, ת"שו, בני שמואל

חיים ' לר(ת תפארת אדם "שו, )א"כד ע(טז ' מ סי"חו) פילוסוף(ת בית דוד "שו, כמו כן. שמספק אין להוציא מהמוחזק
ה "ד(  סימן כטמ"חוע ביהודה מהדורא קמא ת נוד"שו, )ב"מג ע (כא' סי) קובו(ת אדרת אליהו "שו, ט' מ סי"חו) אברהם

אברהם ברוך ' ר, )רעד-רסד' משכן שילה עמ= פז - פ' קכט עמ' מוריה גל = 190' עמ ,ר כרך יג"הובא בפד ()ומעתה נציע
, )ג"יד ע(ו ' מ סי"ת חושן האפוד חו"שו, פב' עמ, ג' סי, )ו"תרצ' ד במהד"ס זכרונות אליהו יו"סו(ת ברוך מבנים "בשו, מני

מציין שיש , )א"פא ע(עה ' ב סי"ת דבר משה ח"שו. ל שלא קנה כלום"כותבים שאפשר לומר קי, 207' ר כרך יז עמ"פדו
ל נגד פסיקת "א לטעון קי"כותב שא, ז' מ סי"ב חו"רב פעלים חת "אבל שו. ל כדעה זו"פוסקים שאמרו שאפשר לומר קי

ל שלא קנה "א לומר קי" סובר שא,ק ח"ס,  רי,ע"ותב שסמכ, מא' סי) קרא(ת נטע שעשועים "שו. שקנה מחצה, ע"השו
  .כלום

מביאים את , )א"קצג ע(סז ' ו וסיס' סימ "חו) אמריליו(כרם שלמה ת "שוו, )ג"לח ע(יא ' מ סי"ת משאת משה חו"שו
  .המחלוקת אם קנה חצי או לא קנה כלום

 קנה - " אתה וחמור"כותב כאילו ב, )ולא מצאנוהו, סה' עמ, עא' גל, כמובא בבית אהרן וישראל(ד , כו, ז"אהע, ם"הרי' חי
  .הכל
מעלה אפשרות שמתנה לשני , )ג"רב ע(יב ' מ סי"ב חו"חקרי לב מהדו: אחד המקבלים שנוי במחלוקתדינו של אם 

 האחר זוכה - ולפי פוסקים אחדים הוא כשיר לקבל , שאחד מהם אינו כשיר לקבל מתנה לפי פוסקים אחדים, מקבלים
לא , כותב שגם כאן) ב"יד ע(ו ' מ סי"ת חושן האפוד חו"אבל שו. לפי הדעה שבדרך כלל האחר לא קנה כלוםגם , בחצי

  .לפי דעה זו, קנה כלום
הרי , כותב שגם לפי הדעה שבדרך כלל האחר לא קנה כלום, ה' סי, מ"ט חלק ב חו"ת מהרי"שו: מקבל הימקבל אחרב

והאחר אינו ,  מיתת הראשוןיאחר יזכה אחראמר שהו, נתן לאחד לאלתרהנותן כגון ש, אם שתי ההקנאות אינן בבת אחת
והזכיר פסק (אין לבטל את קנייתו של הראשון מפני שקניית השני לא תוכל להתקיים ,  כגון שעדיין לא נולד,ראוי לקנות

שהרי אם ,  היא ספקקניית הראשון היא ודאית וקניית השני: בדוגמה זו הוא מוצא טעם נוסף). ה איברא"ד, ו' זה שם סי
אבל . ולכן אין ההקנאה ראשונה תלויה בשנייה, )4כפי שנראה בסעיף ( כלום יואחרשלאין ל, את הנכסיםמכר הראשון 
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מלמדת שלא רצה שהמקבל , שכן העובדה שהנותן הזכיר גם את המקבל האחר, אבל הוא קונה רק חצי; האחר
, "קֵנה אתה והחמור" הוא בנותן מתנה שפונה למקבל ואומר 347מה הניתנת בתלמודהדוג .346הזה יקבל הכל

  ".את וחמור"ועל כן הפוסקים מכנים ענין זה 
  

 אינו  מהםואחד ,"פלונילך ול" רשאמכגון  ,המקבלי המתנאם הנותן הזכיר בנפרד את : יש מי שעושים הבחנה
 שיקנה זה מן הסתם אינו מוכן ,"לכםוי לכסַ נכָ "מר  בלשונו ואואותםרב יעאם  אבל ,ה האחרקנ, ראוי לקנות

  .348ושניהם אינם קונים, בלא זה

                                                                                                                                                              
כי שתי ההקנאות , "אתה וחמור"שגם באופן זה נחשב , קעג' סי, כתבים, ד"מדייק מתה, )א"נ ע(יז ' סי, ת"שו, בני שמואל

  .אותו פלוני נולדלפני ש, "נכסי לך ואחריך לפלוני"האומר בענין , 4ף ראה סעי. קנין אחדמעשה נעשו ב
כותב על מתנה כבדוגמה , )א"דף נז ע, כו' ב סי"שער אשר חת "הובא בשו( )ה איברא"ד(ו ' שם סי, ט עצמו"אבל מהרי

הוא  דעתו ש אתילהגהנותן  שהרי ,טעותבכיון שניתנה לגמרי ה טלב שהיא, שנתן לבנו ואחריו לבן בנו וכן הלאה, ל"הנ
 זוכים במתנה םאינהנתינה בשעת  ונולדשעדיין לא  ובאמת יוצאי ירכו , דורדור אחרצאי ירכו ו ילשיהיו הנכסים  שהצור
ה קיים את המתנה למקבל ' וצריך עיון מדוע בסי.  זה לא נתןדעתועל , יורשות אותןבנות בניו אלא בעליהן של  ,זו

' לבין המעשה בסי, שם המקבל השני לא נולד בשעת נתינת המתנה, ה' בין המעשה בסייש אמנם הבדל . הראשון בכל זאת
וחלק מהדור השני נולד בשעת נתינת המתנה ,  מות המקבל הראשוןיששם הנכסים היו אמורים לעבור לדור השני אחר, ו

ה של מקום לטענאין , יםעוד יש להעיר שבמצב הרגיל של שני מקבל. אבל הטעם של טעות שייך בשני המצבים; וחלק לא
  .שבדור הבא המתנה מתבטלת לגמרי, כ כאן"משא, טעות כי חלק מהמתנה מתקיימת

מעלה , )ה אחרי דרישת"ד(  סימן כחמ"חות נודע ביהודה מהדורא קמא "שו: אם ייתכן שאחד המקבלים כלל אינו קיים
 שדה זו אתה וחמור אם הקנ" אמר  הנותןאםהוא מסכים ש, שלא קנה כלל הם חידושרב המנונא דברי שהיות ש אפשרות

 נותןהגם אם  שהרי , יקנההחמורשגם קפיד ההנותן ששאין לומר מפני  ,ציקנה חהאדם  ,"יאתונולד בשנה זו חמור ליוי
  .כללבולד חמור יויטוח אם אינו בהרי  ,ל לקנותכושחמור יחשב 

ולא , שייכת רק בקנין סודר" אתה וחמור"שבעיית כותב , ק ז"ס, סא, נתיבות המשפט: בקניין סודר ובקניינים אחרים
ששם , )6 ראה סעיף -שם דיבר לענין הקנאת מעות וקרקע יחד (ק ח "הוא מפנה לדבריו בסימן רג ס. בקניינים אחרים

, ואילו קניין אחר, זה בזהאת שני הדברים תולה הוא כחליפין לשני הדברים ובזה משמש הסודר , נימק שבקנין סודר
גם , קונה חצי, לא ברור האם הוא מתכוון לומר שלכן בקניין מסוג אחר. דבר בנפרדכל ותו כאילו נעשה על אפשר לרא

  .או שלכן קנה הכל, לדעה שבדרך כלל לא קנה כלום
  .נימוקי יוסף שם; )שיג' עמ, ט, הלכות אישות יז, קרית מלך רבהובא ב(ן שם "ר 346

לכל מתכוון להקנות , שהנותן מתנה לשניים, מנמק, )280' יד עמ'  גלהובא בתחומין (קובץ שעורים בבא בתרא אות תקא
אם שניהם  אז ו,לכל אחד התכוון להקנות הכל שהנותןואין אומרים ; ולכן מי שכשיר לקנות זוכה רק בחצי, אחד חצי

  .כול לשניהואם אחד אינו יכול לקנות נשאר ,  ביניהםחולקים ,כשירים
עדות ' ח הלוי הל"ר' חיפ "מנמק ע, כ' א סי' חוב) שנגהי(מאור תורה , "מטבע נעשה חליפיןבדין אין ", מאיר געציל כהן' ר

זו הקנאה אחת וזכייה אחת , האומר שהנותן מתנה לשניים, )קפט' עמ) ב"תשע(ו "ח) סמיט(הובא בבית דוד  (ז, יד
ת תחלקמ, )חד המקבלים אם עדי המתנה קרובים לא-נידונו ( אחד מהם גביאלא שאם המתנה מתבטלת ל, לשניהם

אפשר , אבל כיון שיש שני זוכים, והוא מסביר שמצד הנותן זו הקנאה אחת;  מתנת השני להיות מתנה בפני עצמהממנה
 סובר שלא ,ב שם"ב, ואילו רב המנונא; יזכה כפי חלקו, שמי שיכול לזכות, שזכייתם תתחלק בהתבטל זכיית אחד מהם

 מתנת ת ממנהתחלקמ, אחדהמתנה לגבי אפשר לומר שכשמתבטלת , ויים לקנותראכי רק אם שני המקבלים , קנה כלל
  . אינו בר קניןאם המקבל האחר כ "משא, השני להיות מתנה נפרדת

משמע "החיבור ' ותי מלים המחוברות עם יונתן אומר שש' כותב שאף שר, ז סימן קיט אות כט"ת אבני נזר אהע"שו
' עמ, נאמנות בנכסים,  ראה חוק לישראל- והלכה כמותו ; ב"סנהדרין פה ע" (מוומשמע אחד ואחד בפני עצ, שניהן כאחד

יקנה , כ כיון שאין החמור יכול לקנות"שהרי א, אין הפירוש או זה או זה או שניהם יחדהרי במתנה לאדם ולחמור , )204
נו ראוי לכן אם אחד אי, יצכל אחד מקבל רק ח, שניהם ראויים לקנותאם וכיון ש,  אלא הפירוש הוא שניהם;האדם הכל

  .השני מקבל רק חצי, לקנות
  .א"ב קמג ע"ב 347
ת דבר משה "שוהובא ב ()דף פב בדפוס ורשה(הלכות קידושין , בדעת בעל הלכות גדולות ,קידושין שם, א"הריטב' חי 348
) אדאדי(אברהם ויקרא ת "שווב, קצא' ב סי"ת הרי בשמים ח"שוהובא ב(קידושין שם , ש"רא; )ג"דף פא ע, עה' ב סי"ח

, א"בדעת חידושי הרשב, ה' סי, מ"ט חלק ב חו"ת מהרי"שו; "יש מחלקין"בשם , )ה ובהיותי בזה"ד, לט' מ סי"חו
, "בשיטת תרומת הדשן בדין קני את וחמור", צבי יהודה בן יעקב' ר; ים של שלמה קידושין פרק ב סימן כ; קדושין שם

ה "ד(א "ב קמג ע"ב, ם"בדעת רשב, ק ו"ס, מא, עצי ארזים; קעג' סי, כתבים, תרומת הדשןבדעת , גרס' קיא עמ' סיני גל
  .)ואמאי
 חולקים ,"לכםונכסי לכ"שכולם ראויים לקנות מר להרבה בני אדם ואמהדין שה, הבחנה זוביא ראיה לא מ"הריטב
הרי , )353ון הערה ראה ליד צי(השאר קנו מחצה  הוא קנה מחצה ו,"נכסי לך ולאלו" מהם חדאמר לאאם לו י וא,בשוה

  . אותם שותפיםאינו מתכוון לעשות " כולכם"האומר ש
הקנאה , "כולכם" בלשון מערבת כמו אם, מקשה על הבחנה זו, )ה ואיכא למידק"ד(  נב' סי,מ" חו, חלק ב,ט"ת מהרי"שו

 בהקנאה ששניהם כיון  הכליתבטלריך להיות שהדין צ, ם בנפרד אות הזכירהרי גם אם, להושבטלה מקצתה בטלה כ
  .ובזה שהזכירם בנפרד גילה דעתו שאינו מקפיד שיקנו שניהם, ת הנותןקפדשהדבר תלוי בה, הוא מיישב? חתא
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קפח ' עמ, א"סז ע(יז ' ט סי"שמחת יו, סט' ב סי"ת הרי בשמים ח"שו, )ואיבראה "ד(  ו' סי,מ" חו, חלק ב,ט"ת מהרי"שו

  .ג"א מסכים לבה"מבינים שהריטב, א"לקידושין נא ע, קמח' ז סי"א אהע"וחזו, )א"משנת ר' במהד
' מגיד משנה הל,  כמו כן.ם"כותבים שזו דעת הרמב, )ג"לט ע(לד '  סי)יונה (ת שי למורא"ושו,  שם ו' סי,ט"ת מהרי"שו

  .ם"מעלה אפשרות שזו דעת הרמב, )ק ג" מא ס,אבני מילואיםהובא ב( א ,ט, אישות
לא " אתה וחמור"בשנקטו ש, תרה' סי, ב" במרדכי בים המובאפוסקיםשהכותב , )ב"עז ע(לב ' א סי"דמת קודש חת א"שו

  . תכולללשון שהקנה את הכל ב ובנידונם מדובר, ג"סוברים כבה, קנה כלום
 )ב"ף עח עלב ד' א סי"ת אדמת קודש ח"ובא בשוה(ב "עקצה דף  ,עא' ת עדות ביעקב סי"חיים בנבנשתי בשו' ר, כמו כן

 הרי אם הנותן, קנה חצי" אתה וחמור"דעה שבגם למעלה אפשרות ש ,)סב' ג סי"ת פני משה ח"תשובתו נדפסה גם בשו(
  . לא קנה כלום, הקנה לשניהם בבת אחת

 - בענין סוגי נכסים שונים , ם"ג והרמב"בהפ "פוסק ע, )מ יראה"ה מ"ד( חלק ב סימן כא) ש"מהרח(ת תורת חיים "שו
  .6 בסעיף ראה בשמו

  .מביאים דעה זו, ב"קידושין נא ע, ואור חדש, ז' מ סי"ב חו"רב פעלים חת "שו
שהוא מוסד משפטי עותמני , "ואקוף אלולד"מי שקובע שנכסיו יהיו , כותב שלפי דעה זו) א"נ ע(יז ' סי, ת"שו, בני שמואל

, ואם יכלה זרעו,  יכולים למוכרםינםוהיורשים א, שמשמעותו היא שהנכסים יעברו לתולדותיו ולתולדות תולדותיו
כי , כך אין לה תוקף לצאצאיו שכבר נולדו,  כשם שאין תוקף במתנה לצאצאיו שעוד לא נולדו- הנכסים ילכו לעניים 

מפני שהוא , כותב שיש תוקף למתנה כזאת, ה' סי, מ"ט חלק ב חו"ת מהרי"שו, לעומתו. לשון אחתב יוצאצאהקנה לכל 
נכסי לך ואחריך "על , 345ראה בשמו בהערה . 4כפי שנראה בסעיף , שיש לה תוקף" ריך לפלונינכסי לך ואח"כאומר 

אבל שער . ל כבני שמואל"מביא שרבני ירושלים כתבו שאפשר לומר קי, )ב"נה ע(כו ' ב סי"שער אשר חת " שו".לפלוני
המתנה , "כך וכך לפלוני ואחריו מעכשו לזרעו"שאמר , ע"דונו הנותן פירט כל מקבל בפאשר עצמו כותב שהיות שבני

אין בכך משמעות כוללת למי שכבר נולד " שיהיה הוואקוף קיים"ואף שבאמצע הדברים אמר ; תקפה לגבי מי שכבר נולד
נחשב נתינה אחת כיון , שמואלודוקא בנידונו של בני ; אלא להראות שרצונו שיהיו קיימים לעולם, ומי שעוד לא נולד

כ הסביר "ואח, הוא לשון כולל למי שכבר נולד ומי שעוד לא נולד" אוולד"ו, שהזכיר בתחילה שהוא נותן לוואקוף אוולד
  . לרוב הפוסקים קנה חצי, ועוד שגם אם כללם במלה אחת; שילך מתולדותיו ולתולדות תולדותיו, את כוונותו

דוקא , כותב שגם לדעה זו, 286' יד עמ' תחומין גל, "חייבות למתן גט בהסכם הגירושיןבטלות ההת", אברהם וינרוט' ר
ולכן גם האחר אינו זוכה אם הנותן אמר , ד"מוכח שהיה חסר גמ, אם מלכתחילה חלק מההקנאה היה חסר תוקף

  ".כולכם"אמר האחר זוכה גם אם הנותן , כ התברר שחלקו לא יחול"אבל אם הקנין היה כשר מראש ואח, "כולכם"
ת שי "שו, כמו כן. ש עצמו סובר שבכל מצב קנה מחצה"מדגיש שהרא, אות ט, ש שם"על הרא, קרבן נתנאל: דעה חולקת

 יםכותב, )מ"ה אמנם מ"ד( חלק ב סימן ח) ש"מהרח(ת תורת חיים "שוב, חיים שבתי' רו, )ג"לט ע(לד ' סי) יונה(למורא 
  .אן קנה מחצהסוברים שגם כפות תוסהן ו"רמבה, ף"ריהש
א "י קדושין נא ע"מרשמדייק , חקפ' עמ) ב"תשע(ו "ח) סמיט(בית דוד , "בסוגיא דקני את וחמור", אליהו מאיר סמיט' ר
שהבחנה זו היא לפי ההבנה שמה ) קצ- קפט' בעמ(ומנמק , )ש להוכחתו"עיי(שאינו מקבל הבחנה זו ) ה הרי כולכם"ד(

י סובר "ואילו רש; יותר מסתבר שהתכוון לתלות זה בזה, רב את המקבליםולכן אם עי, שקובע כאן הוא כוונת האדם
לענין זה לא חשוב איך ניסח את ו, שזה לא מצד כוונת הנותן אלא השאלה היא האם קנין שבטל מקצתו בטל כולו

  .המתנה
 שמה שקובע כאן כותב בתחילה שהבחנה זו היא לפי ההבנה, 160' עמ, א' גל, )ערוסי(שערי צדק , שמואל פלדמן' רגם 

י "והוא מדייק מרש;  מלה אחת לשתי מליםאבל אם החסרון הוא בעצם הקנין אין מקום לחלק בין, הוא כוונת האדם
כ "אבל אח. ומכאן שאינו מקבל הבחנה זו, )ש להוכחתו"עיי(שהחסרון הוא בעצם הקנין ) ה הרי כולכם"ד(קידושין נא 

פגמים , ראה חוק לישראל(פ השיטה "ע, בנה שהחסרון הוא בעצם הקניןהוא מסביר הבחנה זו גם לפי הה) 161' בעמ(
בטל , וחציו בטל, ולכן אם יש ריעותא, אחת" דעת"ולכן במלה אחת יש , ד"י גמ"שהעיקר הקניין נעשה ע) 335' עמ, בחוזה

אבל הוא . אחרעל ה משפיע ינוא אחדשביטולו של , וזה כשני קניינים, יש דעת לזה ודעת לזה, ואילו בשתי מלים, כולו
ש "עיי(י מעשה הקניין "ועיקר הקנין נוצר ע, ד בלבד אינה יכולה לקנות"א סובר שגמ"שהרשב) 162' בעמ(מוכיח 

' בעמ, כמו כן. ס עשה מעשה קנין אחד"כי סו, א אינו מבחין בין מלה אחת לשתי מלים"ומסביר שלכן הרשב, )למקורותיו
ולכן אינו מבחין בין מלה אחת , ד בלבד אינה יכולה לקנות"גמ, ק ז" קצ ס,הוא כותב שלדעת קצות החושן, 166-167

  .לשתי מלים
ב "מ סא ע"ף ב"שלפי רי, תולה שאלה זו במחלוקת לענין התחייבות שיש בחלקה אסמכתא, 164' שם עמ, ש פלדמן"ר
ז ' ט סי"מ פ"ש ב"הראואילו לפי , כאן גם במלה אחת קנה מחצה, האומר שהיא בטלה רק באופן חלקי) ף"בדפי הרי(
כאן , הסובר שבטלה לגמרי, )721-  ו574, 501, 494, 126' וראה על כך שם גם בעמ, 499' עמ, ערבות, הובא בחוק לישראל(

ף בענין "פוסק כרי, יג, שכירות ח' ם הל"שהרי רמב, )165' בעמ(אבל הוא דוחה קישור זה . במלה אחת הכל בטל
פוסק לענין , ק ג"ס, שכח, מ"חו, א"וכן ביאור הגר, ה בדעתו שבמלה אחת הכל בטלואילו כאן אומר מגיד משנ, אסמכתא

והוא מסביר שדוקא כאן במלה אחת . פוסק כהבחנה בין מלה אחת לשתי מלים, ק מב"ס, רג' ואילו בסי, ף"אסמכתא כרי
יר את הקרקע אשלם אם אוב"כגון חוכר המתחייב , אבל באסמכתא חלקית, כאמור, אחת" דעת"הכל בטל הוא כי הכל 

, והתחייבות מתנה על התוספת עד אלף זוז, חיוב נזק על הנזק שעשה, חיובו מורכב משני סוגי חלקים, "אלף זוז
שני , לכן זה כמו שני קניינים, ואילו התחייבות על מתנה הוא חיוב חדש, והתחייבות לשלם על גרמא היא חיוב של מזיק

שמחה בעניין הקנאת דבר שאפשר להקנות עם ' פ סברת ר"הוא מוסיף להסביר ע. לכן היא חלה באופן חלקי, "דעת"מיני 
אם "וכך , ))ב(1ראה בשמו בסעיף (השני נקנה , אם אחד הוא בר קנין חלקי, שגם במלה אחת, דבר שאי אפשר להקנות

  .ד"החלק של התוספת הוא בר קנין אלא שחסרה גמ, "אוביר ולא אעביד אשלם אלפא זוזי
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הנותן טעה וסבר במקום שיש להניח שה י המתננה חצו קהמקבל שכשיר לקבל: עשה הבחנה אחרתד "הראב

 יםיודעבאדם שהכל  אבל ;האחר מתבטלמת ינה א,חדאהקנאה מה תבטלולכן אם מת, שניהם כשירים לקבלש
והוא  , כמו שהראשון אינו קונהיקנהלא שהנותן התכוון יש להניח שכי  , האחר לא קנה, ראוי לקנותשאינו

 שגם ןותכוהשו ונה קינואשידע שלטעון הנותן אינו יכול ,  שאינו יכול לקנות לכלידוע ןאיבאדם ש. 349טה בויש
ואלו  , הנותן שאינו רוצה לתתמצדגילוי דעת בלי   מתנהם מבטלייןא כי -  בוטותהאחר לא יקנה והתכוון לשַ 

טעה ש םימניח אלא ,םטות באנשי לשַ כי בסתם אין לאדם סיבה, ואין להניח שהתכוון להשטאה ,דברים שבלב
  .350ותקניכול לאינו אחד מהם כיון שלא ידוע לכל ש

                                                                                                                                                              
ב "שער אשר חת "הובא בשו ()ה ובר מן דין"דו, ה ושמא תאמר לא"דב(כותב שם נב ' ט סי"מהרי: כר למתנההבדל בין מ

א שלפי שיטה זו אם כללם "שמה שאומר הריטב )ב"דף קצח ע, עב' סי, )בוטון( עדות ביעקבת "שווב, א"דף נז ע, כו' סי
שאין בה , ולא במתנה, )345 ראה הערה - ן"דעת הרכמו שהסביר ב(שבו יש מקום להקפדה , הוא רק במכר, יחד הכל בטל

קנה  אפשר שיאישכללם יחד כיון הוא ש  שיטה זוטעםוהוא דוחה אפשרות להסביר ש). כך נראית כוונתו(מקום להקפדה 
בטל מקצתו בטל שקנין ש ,"הלכתא בלא טעמא" כ זה"אהרי  ש- ) וזה שייך גם במתנה, ולא משום הקפדה (זה בלא זה

" קנין שבטל מקצתו בטל כולו"ענין של מביא ראיה מהסוגיה שזה לא  והוא;  צריך מקורהלכתא בלא טעמאולשם , לווכ
אלא גם במתנה יש , בין מכר למתנהכותב שאין הבדל ) א"מב ע (כא' סי) קובו(ת אדרת אליהו "אבל שו). ש להוכחתו"עיי(

  . מקום להקפדה
, ם אותשמה שקנה מחצה אם לא עירב, א"מדייק מהריטב) ב"מא ע (כא' סי) קובו(ת אדרת אליהו "שו: חלקים לא שווים

אבל אם , זה בזההתכוון לתלות אותם ואז העובדה שהפריד ביניהם מראה שלא , נהשוסכום נתן לכל אחד הוא דוקא אם 
 אותם ה שלא עירבהסיבו, הכל בקנין אחדכיון שעשה , ם זה בזה אותמניחים שהתכוון לתלות, ריבה לאחד ומיעט לאחר

וזאת גם אם בעל החלק ; גם האחר לא קנה,  יכול לקנותינוואם אחד א, א כי אז כל אחד היה מקבל חלק שוהיחד הי
  .א"וחזר על כך בדף מב ע. הקטן הוא זה שאינו יכול לקנות

אם אחד מהם אינו יכול לקנות , יטה זוכותב שלפי ש) א"מב ע( אדרת אליהו שם :אם דינו של אחד מהם שנוי במחלוקת
כי גם כאן , גם האחר לא קנה כלל, אם הנותן כלל אותם יחדהרי , ה"המעשמספק , בעניינופוסקים הבגלל מחלוקת 

  . ולא נתקיימה מחשבתו, חולת  המתנהאומדים את דעת הנותן שהתכוון שהקנין יחול רק אם כל
   .)281' יד עמ' ובתחומין גל, כח' ב סי"ת מוצל מאש ח"שוהובא ב( שם קידושין, א"ריטבהמובא בחידושי ה, ד"הראב 349
סובר , )ה קני"ד(א "י קידושין נא ע"כותב שרש, ג"דף קיג ע, ע"ענין דשלבל, )ויא'ג( טל אורות 'בס,  משה אלגאבה'ר

  .ש להוכחתו" עיי-ד "כראב
, תרה' סי, ב"ב, רות שהפוסקים המובאים במרדכימעלה אפש, )א"עח ע(לד ' וסי, )ד"ע- ג"סז ע(ל ' סי, ת"שו, בני שמואל

בהסתמך על כך ) 6 ראה סעיף - והרי מטבע אינו נקנה בקנין סודר (שדנים במי שמקנה קרקע ומטבע יחד בקנין סודר 
אתה " נקטו שב נקנה בקנין סודר ולכןינווהכל יודעים שמטבע א, ד"סוברים כראב, לא קנה כלום" אתה וחמור"שב

העדיף לבאר שהם סוברים שם הוא אבל , העלה אפשרות זו) ד"מט ע(יז ' גם בסי. לא קנה כלום, מקבילבמצב ה, "וחמור
  .תמיד לא קנה כלום" אתה וחמור"שב
האחר קונה , אם החסרון באחד מהם הוא מספק, ד" הראבכותב שלפי, )ד"מא ע(כא ' סי) קובו(ת אדרת אליהו "שו

כי אין , יהאחר קנה חצ, גם אם נפסקה הלכה שלא קנה, ם או אמוראיםבמחלוקת תנאידינו שנוי וכך גם אם , מחצה
אם אפשר לתלות , ד"לראבש, )ד"בדף מב ע(הוא מוסיף . טותהכרח לומר שהמקנה יודע שאינו בר קנין והתכוון לשַ 

   .ותט אומרים שהתכוון לשַ יןא, רחוקה אף בדרך, בטעות
אתה "הרי הדוגמה הניתנת בסוגיה היא של , ד"מקשה על הראב, )ד"ה והראב"ד(  נב' סי,מ" חו, חלק ב,ט"ת מהרי"שו

 יןאסובר שד "שהראבהוא מתרץ  ? יכול לקנות שחמורות ולחשובטעל ך אפשראיו, ובזה נפסק שקנה מחצה, "וחמור
 למי שלא ותקנפשר להא ייתכן שהנותן חשב שווב, שבו עוסקת הסוגיה, אלא במי שטרם נולד, חמור ממשל כוונת הגמרא

  . לעולםבא
, מכירה' שהרי בהל, ם אינו מקבל הבחנה זו"מוכיח שהרמב, )שיג' עמ(ט , הלכות אישות יז, קרית מלך רב: דעה חולקת

  ".אתה ועובר"וגם ב" אתה וחמור"כתב שקנה מחצה גם ב, יב, כב
י "כותב שרש, )ב"דף יד ע, ו' מ סי"ת חושן האפוד חו"הובא בשו) (תרמח' עמ(עח ' ט סי"שמחת יו: הבחנה הפוכה

ואז , כגון חמור, סובר שקנה מחצה רק אם המקבל האחר הוא כזה שהכל יודעים שאינו קונה, )ה קני"ד(א "קידושין נא ע
כי הוא יודע שחמור אינו קונה ואין אדם מוציא דבריו ,  שהנותן התכוון לתלות את קניין האדם בקנין החמורא ייתכןל

כגון בנותן מתנה למי שנולד ולמי שעוד לא ,  שאינו קונהין הכל יודעיםשאאבל אם המקבל האחר הוא כזה ; לבטלה
אבל הוא . לא גמר בדעתו להקנות לאחד מהם בלבדו, כי הנותן התכוון לתלות זה בזה, מי שנולד לא קנה כלום, נולד

 נולד שקנה פסק גם לגבי נולד ושלא, יב, שהרי בהלכות מכירה כב, ם סובר שבשני המקרים קנה מחצה"מוכיח שהרמב
ומקשה , )בלי ציון המקור(מביא הבחנה זו , ג"דף קיג ע, ע"ענין דשלבל, )ויא'ג( טל אורות 'בס,  משה אלגאבה'ר. מחצה
ליד , אין אדם מוציא דבריו לבטלה' ע, ראה אנציקלופדיה תלמודית(שהרי הלכה היא שאדם מוציא דבריו לבטלה , עליה

  .856הערה  ראה -" אין אדם מוציא דבריו לבטלה"ם נוקטים בתחומים שונים  יש להעיר שפוסקים רבי).26ציון הערה 
  .)ג"לב דף עט ע' א סי"ת אדמת קודש ח"הובא בשו) (ה ואחר שנתבררו"ד(  נב' סי,מ" חו, חלק ב,ט"ת מהרי"שו 350
שבניה לא קנו כי לא נולדו , לאשה ולבניה העתידייםמתנה במי שנתן עוסק ) ד"ע-ג"עט ע(לב ' א סי"ת אדמת קודש ח"שו

ולכן יש , )אף שזה דין שרוב האנשים אינם יודעים (ובוודאי ידע שבן שעוד לא נולד אינו קונה ח"והנותן היה ת; עדיין
ט "פ מהרי"עאבל הוא כותב . מתנה רק כדי שתסכים להינשא לו ואמר שהוא נותן לה, להניח שהתכוון לשטות באשתו

עב ' סי, )בוטון( עדות ביעקבת "שווכך כתב גם  (אבל אין אדם משטה בכתב, פ"רק בדברים שבע שחשש השטאה הוא, שם
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 אף שמשמעות השטר כוללת גם מי שעוד, המקבל זוכה בכולה, "לכל מי שיוציא שטר זה"הנותן מתנה בשטר 

אלא למקבל אחד שיוציא את , זאת משום שכאן אין זו מתנה לשני מקבלים. 351וכלפיו המתנה בטלה, לא נולד
 .352קנה, וכיון שהקנין נגמר רק לאדם שהוא בר קנין, השטר

  קביעת זהות המקבל -פרשנות 
  .353חולקים בשווה, "נכסי לכולכם"האומר להרבה בני אדם 

בני שמעון אינם , ומתו, וכתב שישתמשו שמעון ואשתו בבית עד עולם, ראובן שנתן לשמעון חדר בבית שידור בו
אשתו , אם מת שמעון ואשתו בחיים. 354כי הזכרת שמעון ואשתו משמעה למעט את יורשיו, יורשים את זכותו

  .מפני שהנותן התכוון שישתמשו יחד דווקא, 355אינה יכולה להשתמש בבית אחרי מותו
  

יש להניח שהתכוון לתת , גם אם היו לו רק בן אחד ובת אחת. וכים ולא בנותיובניו ז, "נכסיי לבניי"מי שאמר 
או " ילדים"אבל . 356יותר משהוא משתמע על בת, משתמע גם על בן אחד בלבד" בניי"כי המלה , רק לבן

  .357משמעותן כוללת גם בנות" ולדות"
  .358 אחד ונכד אחדגם אם היו לו רק בן, בניו זוכים ולא בני בניו, "נכסיי לבניי"מי שאמר 

   .359פ שהם רבים"חצי אעמקבלים ו יל חצי ובנמקב חברו ,"ילך ולבניהנכס נתון "הנותן מתנה לחברו ואמר לו 
, "חציו האחר"ולא אמר , "חצי נכסי לאלמוני"ובשטר אחר או באותו שטר כתב , " לפלונייחצי נכסי"כתב מי ש

  .360קנו שניהם יחד את החצי
 יינתנו - ראוי לבנים כגון ספרים וכלי מלחמה ש מה, "ינתנו אלו לבני"אמר ש  אולביתו בסתם מתנותמי ששלח 

, ואם אין לו בנות או שהיו בנותיו נשואות, יובנות יינתנו ל-ותכשיטים ראוי לבנות כגון כלי משי מה שו, ולבני
   .361כריםינתנו לזי - ראוי לזכרים ולנקבותמה ש .יינתנו לנשי בניו
גם אם הנותן אמר שהוא נותן לאדם זה ולא אמר שהוא נותן גם , עוברת ליורשיוהמתנה , עם מות המקבל

  .362ליורשיו

                                                                                                                                                              
שבכך גילה דעתו , "וחתמו בכל לשון של זכייה עדים וכתבו הוו עלי"בשטר  ובמיוחד אם כתב, )ט"בשם מהרי, ב"קצח ע(

והמתנה בטלה , מניחים שהתכוון לשטותבכל מצב , ח"בת, פ"נה בעעולה מדבריו שבמת.  בלב שלםשהתכוון למתנה
   .לגמרי

 ).ג" נה עדף, כו' ב סי"שער אשר חת "שוהובא ב(ד , סא, מ"חו, ע"שו 351
  .ק ז"ס, סא,  נתיבות המשפט352
  .א"ב קמג ע"על פי ב, א"א קידושין נא ע"חידושי הריטב 353
  ).ג"דף נז ע, ז, רט, מ"חו, ובדין אמת, מחודש טז, זר ,מ"חו, י"הובא בב(לח ' סי, ת חזה התנופה"שו 354
  ).ב"לב דף פא ע' א סי"ת אדמת קודש ח"הובא בשו(קצא ' ת לחם רב סי"שו 355
  .ה' סי, מ"ט חלק ב חו"ת מהרי"שו; ג, רמז, מ"חו, ע"שו; א, יא, ם הלכות זכיה"רמב; ב"ב קמג ע"ב 356
  .ה' סי, מ"ט חלק ב חו"ת מהרי"שו 357

שהוא מוסד משפטי עותמני שמשמעותו היא שהנכסים , "ואקוף אלולד" מי שקובע שנכסיו יהיו ט כתב כך לענין"מהרי
' סי, ת"שו, אבל בני שמואל. ולכן בנות בכלל, משמעותו ולדות" אלולד"ומנמק ש, יעברו לתולדותיו ולתולדות תולדותיו

ונראה שכוונתו לומר שזו , או לשון זכיהכי לא אמר לשון מתנה , הבנות לא זוכות" ואקוף אלולד"כותב שב) ד"מח ע(יז 
  .שהוא דן במצב זה לפי דיני מתנה, 348אבל ראה הערה . בעצם ירושה בלבד

נדפס בסוף תורת (תורת השלמים  'ת שבסוף ס"שו; ג, רמז, מ"חו, ע"שו; א, יא, ם הלכות זכיה"רמב; ב"ב קמג ע"ב 358
 .ז 'סי, )חטאת

 ,ם"ת מהרשד"שוהובא ב(ז , רמז, מ"חו, טור; א"ח, נתיב טו, מישרים; ב" בבא בתרא קלא ע,י מיגאש"רחידושי  359
  .ה, רמז, ע"שו; ")לך ולבניך ("א סימן מא"ת הריטב"שוו, א"א קידושין נא ע"חידושי הריטב; ) סימן שעה,מ"חו
 ,"ני וביד שני בניופלוכתב וחתמו ותנו ביד "טר כתוב כותב שגם אם בתחילת הש, מ סימן מט"ת שמחת כהן חו"שו

 ולא "בניולולפלוני "בדבריו האחרונים אמר הרי אם , ו ושני בניפלוני לשלשה חלקים בין מתנהתחלק התששמשמעותו 
 יםאם כתובהכלל הוא ש ו, וחצי לבניופלוני חצי ל,כוונתו שיתחלק לחצאיןהדבר מוכיח ש, ביאר את הבנים בפרטות

, לסוף דבריו ושלא יסתרפרש את דבריו הראשונים כך אפשר לן כאעוד ש ו; האחרון עיקר, דברים הסותריםבשטר
אך עצם המתנה היתה כמו שאמר , ה וביד שני בניו כדי להיות בידם לראיפלוניהשטר יתנו ביד שהתכוון רק שיתנו את 

  .סוף דבריוב
 .א"ח, נתיב טו,  מישרים360
  . יד, ום הלכות זכיה ומתנה "רמב 361
  .שא' ב סי"א ח"ת הרשב"שו 362
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 לא "כעובר זה" או "קנה כבהמה זו"ו מישה אמר לכ"ואח, הקנה קצת נכסיו לבהמה או למי שלא בא לעולם

  .364לא קנה כלום, "קנה כאדם וכחמור"גם אם אמר  .363קנה כלום
  .365ולא מי שישאו את בנותיו בעתיד, ך רק החתנים שיש לו בשעת המתנהכלולים בכ, "חתניו"הנותן מתנה ל

  .366 אחר המנהגהולכים, אם יש ספק בפרשנות לשון המתנה, ככלל

  סוגים מיוחדים של מתנות

  מתנה באיסור
זאת . גם אם היתה כבר הקנייה, בטלה, )א(290סעיף , 1977-ז"תשלה, מתנה שמוגדרת שוחד לפי חוק העונשין

  . 367המבטל חוזה שתוכנו בלתי חוקי, 30סעיף , 1973-ג"התשל, )חלק כללי(וזים לפי חוק הח
  

אף על פי שיש דעה בתלמוד ובפוסקים . 368המתנה תקפה, סוריהכלל הוא שמתנה שניתנה בא, במשפט העברי
אי עביד , כל מאי דאמר רחמנא לא תעביד ("תוקףחסר מעשה ה, אם עשה, מה שהתורה אמרה לא לעשות שכל

 לו אף השקיבל מלווה קנוישלמדים מן הדין שריבית , סביר מ370ב"הנצי. הרי כאן הדין שונה, 369")ילא מהנ

                                                                                                                                                              
מסביר שאף שנאמר , יח- יז' ב עמ' סי, )ו"תרצ' ד במהד"ס זכרונות אליהו יו"סו(ת ברוך מבנים "בשו, יצחק אשכנזי' ר

, "חוץ ממעשר"זה משום שדי היה לומר , "לי ולא ליורשי"שמשמעותו , "מ שמעשר שלי"ע"א לגבי מוכר שדה "ב סג ע"בב
אין לשון אחרת , "לפלוני"אבל האומר שהוא נותן , ולכן מפרשים שהיא באה למעט יורשים,  מיותרתהיא" לי"והמלה 

  . ולכן אין ללמוד מזה למעט את יורשיו, שהיה יכול לומר
  .מ סימן רי סעיף ב"שולחן ערוך חו; ם הלכות מכירה פרק כב הלכה יב"רמב; א"ב קמג ע"ב 363
  .ימן כחמ ס" קמא חואת נודע ביהודה מהדור"שו 364
  ). ד"ה אלא שבנ"ד (מ סימן כג"חו, ט חלק ב"ת מהרי" שו365

ומזה הביא הוכחה נוספת , )למעט חתן אחר שלו שלא היה סוחר" (שני חתנים שהם סוחרים"בנידונו לשון המתנה היתה 
  ".שיהיו סוחרים"שהרי לא אמר , שאין בכלל זה חתנים עתידיים

ראה בשמו בהערה (נם מבוררים כי אי,  יכולים לזכותאם חתניו העתידים השיש ספק) ה ועוד צריך לברר"בד( עוד נימק
לא יוכלו להוציא מידי , וכשיבואו חתנים אחרים,  עכשוחתניו הנוכחיים זוכים בכלו, )בענין מקבל שאינו מבורר, 276
   .דאיכי אין ספק מוציא מידי ו, נים הנוכחייםתהח

כי אין דעתו של , אין דעתו עליהם, שכיון שהחתנים העתידיים אינם בני זכיה עכשו) ה וכבר היה מקום"בד(עוד נימק 
בנזיר יב  ראשונים מחלוקת באבל הוא תולה שאלה זו. להקנות למי שאינו נמצא, אדם על דבר שאינו יכול לעשות עכשו

 .ש" עיי- א "ע
מביא ) ד"ה אולם נלענ"ד(  סימן קכט, קמאא מהדור,עקיבא איגר' רת "שוו, לענין מכרכך  כותב,  יט, ריח,מ"ע חו"ו ש366

 .את דבריו לענין מתנה
 .151' עמ,  ראבילו ב367
  . רח,מ"א חו" רמ368

אין שליח לדבר "בשאלה האם המתנה בטלה מטעם , י אחר"לעניין הנותן מתנה באיסור וזיכה אותה ע, 6ראה סעיף 
  ".עבירה

כגון מכירת קרקע בארץ ישראל לצמיתות ,  מיוחדים שדנו לגביהם הפוסקים האם המכירה תקפהיש איסורי מכירה
ומן הסתם אותו דין , )ה, ו, הלכות בכורות, ם"רמב(ומכירת מעשר בהמה , )א, יא, הלכות שמיטה, ם"רמב(בזמן היובל 
  .אבל לא אדון בהם כאן כי לא מצאנו שהפוסקים הזכירו בהם מתנה; נוהג במתנה

י ולדינברג כתב לו שגם לאביי שבדרך כלל "מביא שרא, אאות , )השני(מ סימן לב "ת משפטי עוזיאל חו"שוש לציין שי
כתב , ג' ד סי"ת ציץ אליעזר ח"אבל יש להעיר שבספרו שו). ש לראיותיו"עיי (אינו מועילקנין באיסור , "אי עביד מהני"

  .ח עוזיאל" בו ממה שכתב לרבצמוכנראה חזר, מ ולא כתב שקנין שונה"בהרחבה על אעל
  .בשאלה האם הלכה כרבא בזה, כלל ס, כ' מע, כללים, שדי חמדראה . ב"דעת רבא בתמורה ד ע 369
עה ואת הד) 377ליד ציון הערה כאמור (הוא מסביר בזה מדוע הקנאה בשבת תקפה . ת משיב דבר חלק ב סימן פו"שו 370

  ).396ליד ציון הערה (שיש תוקף להקנאה שנעשתה תוך עבירה על שבועה 
כלומר שאתנן זונה פסול , )א"מ צא ע"ב" (אתנן אסרה תורה אפילו בא על אמו"שלמדים זאת גם מדין , הוא כותב עוד

ת קול "שו אבל .הרי שהאתנן קנוי לזונה אף שניתן באיסור, ה מיתהלקרבן גם אם הוא ניתן תמורת ביאת איסור שדינ
ומה שקנתה , מפני שהאיסור הוא הביאה, מ"מסביר שבאתנן אין מקום לומר אעל, )ב"ע- א"קלב ע(קכב ' מ סי"אריה חו

, ביאה עצמהי ה"וקונה את האתנן ע, וגם בזונה גויה שקונה בקנין כסף; אינו קנין באיסור, את הטלה במשיכה או בחצרה
מ אם רק צד אחד עובר " אומר שאין אעל)398הערה (הרי פנים מאירות , כך שהקנין עצמו הוא באיסור, שהיא כקנין כסף

יתוקן , י ביטול המעשה"מ רק אם ע"שאעל) 382הערה (פ הדעה "ע, עוד הוא מסביר. וכאן אין איסור על הגויה, באיסור
  .ביטול הקנין לא יתקן את עבירת הביאה, ובאתנן, האיסור
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שלמדים מן הדין שגזלן קונה ,  מסביר372ר פוזנראימ'  ר.הקנאה באיסור תקפהמכאן שכל , 371 באיסורנהשנית
 374א עמיאל" רמ.מכאן שכל הקנאה באיסור תקפה, אף שהגזלן עבר באיסור גזילה, 373את החפץ הגזול בשינוי

ואי אפשר , שהעברת בעלות על סמך הסכמת הצדדים היא בגדר מציאות ולא רק בגדר חלות משפטית, הסביר
שחלות המתנה נוצרת עקב הסכמת ,  הסביר375א שוחטמן"ר. לשלול מציאות משום שהיא נוצרה באיסור

  .ל דיני האיסורוכללי המשפט גוברים ע, הו כלל משפטיוז, הצדדים שהחפץ יעבור לבעלות המקבל
  

ת ונימקו נימוקים פרטניים לתקפן של הקנאוהם , הקנאה אסורה בטלה, סבורים שכעיקרוןפרשנים אחרים 
   .כפי שנפרט, הכרוכות באיסורים ספציפיים

  

                                                                                                                                                              
 ממון גבוה שזהומשום הוא , )ה, ו, הלכות בכורות, ם"רמב(מעשר בהמה  מסביר שמה שאין מועילה הקנאת משיב דבר
, הלכות שמיטה, ם"רמב (היובלשנוהג שדה לצמיתות בזמן מועילה הקנאת ה שאין מוכן  ;ולא בגלל האיסור, ואינו שלו

  . המקנהאינה שלו ,"לי הארץכי  "הוא, )א, יא
, אבל יש להעיר שהדרשות שם הן לפי הדעה שהלווה אינו יכול לתבוע ריבית קצוצה חזרה מהמלווה. ב"תמורה ה ע 371

 ).ג, ד, הלכות מלווה ולווה, ם"רמב(אבל הלכה נפסקה שהוא יכול 
 שהנשבע שלא  האומרים,)396שנביא בהערה (' הוא כותב כך בדעת תוס). א"ד ע(ד ' צלעות הבית סי, ז" מאיר אהעבית 372

ם שם סובר "הכותב שלכן הרמב, ט, א, הלכות גזילה, הוא מסתמך על מגיד משנה. ההקנאה תקפה, והקנה, להקנות
  ". לא תחמוד"גם אם הקונה עבר על שהקנאה מועילה 

סובר שלא , א, יא, הלכות שמיטה, ם"שהרי רמב, ם סובר שאין לומדים משינוי לכל הקנאה"אבל הוא כותב שהרמב
לומדים משינוי כי " לא תחמוד"אלא הוא סובר שרק בעבירת , יובלהי לצמיתות בזמן שנוהג "מועילה מכירת קרקע בא

 .שהאיסור על המוכר, כ במכירה לצמיתות"משא, על הקונההוא איסור שכן ה, הוא דומה לעבירת גזל
  .א ועוד"ק סו ע"ב 373
  .אות יא, מדה יא, המדות לחקר ההלכה 374
  .69-71' עמ, מעשה הבא בעבירה 375
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האחרונים . 377המתנה תקפה, 376ט"אף שאסור מדרבנן להקנות מתנה בשבת וביו, ט"הנותן מתנה בשבת או ביו
 האיסור אינו מצד עצמו אלא היום )א( :לכך שאין אומרים שהיא בטלה בגלל האיסורנימקו נימוקים אחדים 

התורה  )ג. (379רק מטעם גזירה שמא יכתובאותה אסרו  וחכמים ,ההקנא העצםאין איסור ב )ב. (378גורם לו

                                                 
לתת האומר שמותר , )תקכז' סי, ח"או, י"הובא בב(תרעו ' סי, ביצה, הוא מדייק כך ממרדכי. ק טו"ס, שו, מגן אברהם 376

  . רק לצורך מצוהמתנה 
  .כותב שאיסור קנין בשבת הוא גם על הקונה, )ב"סז ע(קיד ' ז סי"ת בית אפרים אהע"שו

' עי, מקבלעל הנותן או על ההוא ובשאלה האם האיסור , בשאלת ההכרעה במחלוקת זו. אבל יש ראשונים המתירים
' עמ) תשנב(גדולי ציון ; שנו'  עמק ג"פט סו אות ת"ערובין פ) איזנשטין(אשד הנחלים ; נט' ח סי"ת כתב סופר או"שו

דף כז ) עזרא(יד שלמה ; קפז'  עמלו אות ב' א סי"ב ח"מהדו) שטרן(חלקינו בתורתך ; ג"ב דף עה ע"דרש אברהם ח; שיט
נועם ; קכג' ג סי"בצל החכמה חת "שו; קסו'  עמב"ג הי"א פכ"משנת יהודה ח; רסז' ז סי"משנה הלכות חת "שו; ד"ע
שאל האיש דף כא ; פו'  סיד"ח) גרינבלט(רבבות אפרים ת "שו; ב"נג ע, ד"ב דף נב ע"נחמד למראה ח; קצט-חקצ' כ עמ"ח
פתח ; יח אות ב' סי) דדש(אמרי איש ; ו' ח סי"חו, קסד' א סי"ם ח"ת מהרש"שו; לט' עמ) רודניק(שדה יצחק ; ב"ע

 . ב, ד,סוכה, נועם ירושלמי ; ב,ד ,סוכה, ציון וירושלים; ב ואילך"דף יז ע, אות ד, רמו 'הדביר סי
 והלכות ,טו, כג, הלכות שבת, ם"רמב; )ף"בדפי הרי(ב "ביצה כ ע, ף"רי; )על מתנת שכיב מרע(ו , י, ב"תוספתא ב 377

ה "ש ביצה פ"רא; )ב"דף מו ע, נה' סי, קנין סודר, ובלחם שלמה,  סימן קמב,ד" יו,ם"ת מהרשד"שוהובא ב(ז , ל, מכירה
ים של שלמה ביצה ; )ב"ע-א"יז ע(יב ' ח סי"או) בולחובר(ת שם אריה "שו; כח, רלה' וסי, יא, קצה' סי, מ"ע חו"שו; ב' סי

ת "שו; )ג"פח ע(ט ' מ סי"חו, ת שאל האיש"שו; ם אלשיך סימן עה"ת מהר"שו; ק א"ס , תקכד,ח"או, ז"ט; ח' פרק ה סי
מטה ; )ה ואמנם מה"ד( ד סימן תכג"ת בית שערים יו"שו; פז' א סי" ח)רגולר(יד אליהו ת "שו; עב' ם לובלין סי"מהר

  ). ב"כ ע(ה "ביצה פ, על ירושלמי, מראה הפנים; ב"ב דף מא ע' מע) הלוי(אהרן 
בין אנוסים בין "שהדין כך ) ג, ד, ביצה, פ תוספתא"ע(אומר , )הלכות מכירה שם, הובא במגיד משנה(ף שם "רי: בשוגג

ולא ידע , לומד מזה שגם אם הנותן היה שוגג, בתחילתו,  סימן טז,ץ"ת מהריט"וש". שוגגין בין מוטעין בין מזידין
כותב על הוא זאת אף שבסוף התשובה . שאילו ידע שאסור לא היה נותן, אינו יכול לטעון שזו מתנה בטעות, שאסור

ה "ד, קסד' יו בסימדבר. יכול לבטל את המכר בטענת טעותהוא שאם היה שוגג , פ חרם הציבור"המוכר באופן שאסור ע
עולה שההבדל הוא ) ב"דף קנא ע, תמורה ה, קדשים, חזון נחוםוב, א"דף פג ע מט' ב סי"ד ח"חקרי לב יוהובא ב (גם

או בשבועה  (ואילו בחרם; ואם כן אין למוכר תועלת מביטול המכר, לא יתוקן האיסור, גם אם יתבטל המכר, שבשבת
והפגיעה ,  כי טעם האיסור הוא שהמכירה פוגעת בצד שלישי,בר איסורנמצא שלא ע, אם יתבטל המכר, )שלא למכור

  .יכול לדרוש את ביטול המכר בטענת טעותהוא  ולכן ,תתבטל אם המכירה תתבטל
שהקנאה , רח' מ סי"רל וחו' ד סי"ע יו" כאילו יש דעה בשוכותב, )ל"ד וי"באה "ד(ב "קידושין ו ע, המקנה:  חולקתדעה

  ). 4בסעיף ראה בשמו (בשבת בטלה 
ת מחזה " שו. בגלל האיסורהמתנה בטלה, ט"הנותן מתנה ביוכותב ש, ג"נט עדף , ל"בסוגיה דמעמ, טל חיים והברכה

שבנין , 161ראה הערה . מ"כותב שהמתנה בטלה לפי הדעה שגם באיסור דרבנן אעל, )ג"קסז ע(קמד ' ח סי"אברהם או
  . בטלהדוד כותב שהמתנה

כי משיכה מועילה רק במתנה , ט אינה תקפה"כותב שמתנה בשבת וביו, אות ב, לא' סי, )מייזליש(ת נחלת יוסף "שו
,  בגזל לו קונהינהא,  קונה בגוי במכרינהכותבים שאם משיכה אה) ה ומאי"ד(א "ז עב ע"ע' תוספ "ע, שבאה לידו בהיתר

ב כתב "והמקנה קידושין ו ע, ט שאסור לתת מתנה" ולפי זה בשבת ויו, כי בא לידו באיסור,מתנהאף שהיא קונה לגוי ב
קונה שדוקא בגזל לא , חזר בו, אבל באות ג .ולא מועילה משיכה, כ בא לידו באיסור"א, שעיקר האיסור הוא על המקבל

  . כ באיסור אחר"משא, כי יש רשות אחרת המעכבת לקנות
שהתנאי בטל כי ) 4שנביא בסעיף (א "ן והריטב"לפי הר, ל"טן במעמכותב שבהקנאת לולב לק, לג' ת קול אריה סי"שו
וגם , ט"כי אסור לתת מתנה ביו, ט"אסור לתת לו ביו, וזו מתנה גמורה, )כי אינו יכול להקנותו חזרה(א לקיימו "א

ם בלולב כי מצות חינוך מתקיימת ג, כי אין צורך להקנות לו, בקטן ינו קייםצורך מצוה אט ל"לתת מתנה ביוההיתר 
אבל הוא כותב שלפי פנים מאירות . וממילא המתנה בטלה, ק ו"תרנח ס, ח"או, לפי הראשונים שהביא ברכי יוסף, שאול

כי המקבל יכול לומר , מ"המתנה תקפה גם לדעה שאעל, שאם נתינת המתנה אסורה רק לנותן ולא למקבל) 398הערה (
לפי השיטה שאין (שהקטן לא עשה איסור אלא רק הנותן , לפי זה בנותן לולב לקטן - " מה אכפת לי שהנותן עשה איסור"

שחולק , )398הערה (גם לפי חסד לאברהם ו; המתנה קיימת, )376 ראה על כך בהערה -ט "איסור לקבל מתנה בשבת ויו
כנראה ( כאן הקטן לא עשה שום איסור הרי -" לפני עיוור"על פנים מאירות ואומר שהמתנה בטלה כי גם המקבל עבר ב

ואף שבדרך כלל קטן , אבל הוא כותב שקנה רק מדרבנן. ולכן המתנה קיימת, )"לפני עיוור"הוא סובר שאין קטן מצּווה ב
שהרי אם כל הקנין הוא מצד , א לומר כן"כאן א, )160כדעה ליד ציון הערה (כאשר דעת אחרת מקנה תורה קונה מה

  .ולכן המתנה קיימת, אלא קנה רק מדרבנן מצד עצמו; מ"המתנה בטלה מטעם אעל, המקנה
ומעיר שאין זה מתיישב , להבטכותב כאילו הקנאה בשבת , אות יז, כל מלתא דאמר רחמנא' מע, חלק א, מלוא הרועים

המעשה , ואם זה רק משום גזירה, "לא מהניאי עביד ", שבאיסור דרבנן שהוא איסור מצד עצמו, עם כלל שהוא קובע שם
הרי , ליומקשה ע) 210' עמ (כלל נה, כ' מע, כללים, שדי חמד. שהרי איסור הקנאה בשבת היא גזירה שמא יכתוב, תקף

מדברי מלוא הרועים נראה שכוונתו לדברי שלטי ? וזה דוקא מתיישב עם הכלל שהוא הניח, הקנאה בשבת מועילה
 .וכה מדוע ההלכה הפ"ע"צ"ונשאר ב, מ"שאומר שהדין היה צריך להיות שההקנאה בטלה כי אעל, ביצה שם, הגבורים

ה ואמנם "ד( ת עזרת מצר סימן מא"שוב, )א"קלב ע(קכב ' מ סי"ת קול אריה חו"שובהובא (רח ' מ סי"ז חו"ט 378
' מד עמ' י סי"ויען שמואל ח' סב, עט' סי, א"ח) ליבשיץ(ת ברית יעקב "שוב, א"דף טז ע) הורוויץ(באבני השוהם , )ח"הרב
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ומכאן יש ללמוד שיש תוקף לכל מעשה שנעשה בשבת , 380התירה ליהנות ממלאכה שנעשתה בשבת באיסור
 כשאסרו חכמים את )ה. (382ובכגון זה המעשה קיים, י ביטול המתנה"העבירה לא תתוקן ע )ד (.381באיסור

בהקנאה  )ז( .384בגלל האיסוראסור דרבנן אינו בטל מעשה ש )ו( .383אמרו שבדיעבד המעשה תקף, ההקנאה
   .385ובכגון זה המעשה קיים,  פרטי אלא איסור כללי על כל מה שדומה למשא ומתןיסורא בשבת אין

                                                                                                                                                              
ת משפטי "שו; )א"סו ע(נב ' ת סי"ת היכלי שן מהדו"שו; ג יט, הלכות גירושין, שער המלך; )יא' עמ, פא' סיני גלוב, התקל

  . אות ב)השני(מ סימן לב "עוזיאל חו
הסבירו בסתם שאין איסור בגוף המעשה , ה אות צ"ביצה פ, וקרבן נתנאל, )ב"ע ע(י אות ב "שלד הגהב' ד סי"בני חיי יו

) 382הערה (ט "מהרימסביר שזאת כוונת , )א"קמה ע(תמורה ה , קדשים, בחזון נחום, א קארו"ר. אלא בגלל השבת
אלא שעבר על איסור ,  שאם עשה מעשה כדין היאכוונתו - הוא תקף , שכתב שאם ביטול המעשה לא יתקן את האיסור

ולכן ; הוא תקף, )שהרי האיסור אינו תלוי ַּבמעשה, כך שביטול המעשה לא יתקן את האיסור (שאינו בגוף אותו מעשה
  .גוף ההקנאה היה בהיתר והאיסור אינו בגוף המעשהכי , מתנה בשבת תקפה

 , המעשהעצם עשה עברה בםדוקא אש, ז"מסביר את כוונת הט )י האמור"ה ועפ"ד( ת קול מבשר חלק א סימן יז"שו
,  יש בו איסור מצד אחרלא א,המעשהעצם אין עבירה באן  אבל כ, מעשיו הרעים שעשה באיסורועילו שלא ים אותונסיוק

  . המעשהבביטולו  לקונסולכן
  .והאיסור רק על העושה, שגוף המעשה הוא היתר, מנמק, 260' עמ, א אות תרכו"הלכה רבה ח

   .באיסור דאורייתא בטל המעשה גם באיסור שאינו עצמיתב שואבל היכלי שן כ
 . מ גם באיסור שהיום גורם לו"סוברים שאעל) ה ורבא"ד(ב "תמורה ד ע' שער המלך מוכיח שתוס: דעה חולקת

 .ך שם"בדעת הש, )ב"עז ע(כט ' סי, דיני מכירה, )אוירבך(דברי חיים  379
  ).א"ק עא ע"ב( ואין מעשיה קודש - " היא קודש" 380
כגון הפרשת , עושה ומתקן בשבתאדם כל מה ששכשם ש, מנמק, לד' סי, א"ח, ת פנים מאירות"גם שו. שער המלך שם 381

, א קארו"ר. ם שבת ומעשיו קיימייאחרממנו   יכול ליהנותונה בשבתקה כך גם,  אף מדרבנןאחר שבתל מותר מיד ,מעשר
  .עשיית מלאכה מהתורההכרוכה בכותב נימוק זה לגבי הקנאה בשבת , )ב"קמה ע(תמורה ה , קדשים, בחזון נחום

 ואין ,שדרשה זו מלמדת רק שאין לאסור דבר מותר, ט דוחה נימוק זה' ד סי"יו, מהדורא תנינא, ת נודע ביהודה"אבל שו
- א"קמו ע(א קארו בחזון נחום שם "המגיה בקונטרס ר, בדומה. מ"בה כדי לתת תוקף למה שאמור להתבטל מטעם אעל

 שהוכן בשבת ק דבר מאכלרה מתירשדרשה זו , דוחה נימוק זה, )אליעזר נחום' ר, הוא כנראה מחבר הספר; ב"ע
, המעשה תקף, י ביטול המעשה" ענוא לתק"אש רצריך ללמוד ממנה שבכל איסו, אם הדרשה היא לכל דברו; באיסור

  .תיר דוקא בשבתתהתורה הרי אין סיבה שש
 .כלל ע, כ' מע, כללים, שדי חמד' עי, על סברת שער המלך

, פא' ובסיני גל, ד"מ אות כב דף לו ע' מע, ב"ח, הובא באות היא לעולם) (ונראה לתרץה "ד ( סימן טז,ץ"ת מהריט" שו382
, דדש, ת אמרי איש"ובשו, קכז' עמ, מא'  סי)ב"ד ח"יו(ג "חת מחנה חיים "שוהובא ב(ק ב "רח ס, טנתיבות המשפ; )ה' עמ
, ת דרכי נועם"שובדעת , ב"דף כד ע, ל' סי, ח"או, )מילדולה(ת מים רבים "שו; רח' מסגרת השלחן סי; )עב' עמ, יח' סי

 ,ת כתב סופר"שו; )ב"מד ע(קיא ' ד סי"ת ח"הדות שואל ומשיב מ"שו; ז, הלכות מכירה ל, ט"כבוד יו;  נג' סי,ז"אהע
  .)ה והשתא"ד(א "ו עתמורה ', בדעת תוס, )ה ומאז אמרתי"ד(  א' סי,ד"יו

ולא הקפידו על , שחכמים אסרו רק את מעשה המכירהנתיבות המשפט מסביר שביטול המכר לא יתקן את האיסור מפני 
  .ק ב"רח ס, מ"חו, ך"הוא כותב שזו כוונת ש. קיום המכירה

הובא באבני  (סט' א סי"ט ח"ת מהרי"כתבו גם שו, המעשה קיים, שאם ביטול המעשה לא יתקן את העבירה, עיקרון זה
, א, ד"יו, חוות דעת, )אות ז, קכא'  סי,ז"אהע, )פצנובסקי(ת ברית אברהם "ושוהסכים עמו  ()ג"דף טו ע) הורוויץ(השוהם 

ת בית אפרים יורה דעה "שוו, כלל נט, כ' מע, כללים, שדי חמד'  על עיקרון זה עי.408ע איגר שנביא בהערה "ור, ק ג"ס
  .סימן נד

מפני שלדעתו , סבור שביטול המתנה יתקן את העבירה של מתנה בשבת, 218' עמ, כלל נט, כ' מע, כללים, שדי חמדאבל 
נבטל כותב שאם ,  אות ב)השני(מ סימן לב "ת משפטי עוזיאל חו"שוגם . התנה המה ולא במעשתנהאיסור הוא בקיום המ

  .ולכן דחה את הנימוק שבטקסט,  מתבטל גם האיסוראת ההקנאה
, א"ח) ליבשיץ(ת ברית יעקב "שו; )א"קמט ע(תמורה ה , קדשים, חזון נחוםכמוסבר ב, עה' סי, ם אלשיך"ת מהר"שו 383
  .עט' סי
, ט"כבוד יו; )ז"ה אך עכ"ד ( קמא סימן קעדא מהדורעקיבא איגר' רת "שו; )א"נז ע( אות ג ,כ' מע, )מנשה(אהל יעקב  384

  . ז, הלכות מכירה ל
  .כלל נה, כ' מע, כללים, שדי חמד' בשאלה זו עי. מ"באיסור דרבנן אעלגם , אבל לדעת פרשנים רבים

, אם עשה, שבמה שתיקנו מטעם גזירה, )377הערה (פ ההבחנה של מלוא הרועים "מנמק ע, קסו' נד עמ' עקדת משה סי
אסורה משום גזירה שמא לכן הקנאה בשבת ה, אף בדיעבד בטל, אבל מה שאסרו מצד עצמו ולא מטעם גזירה, קיים

 .תקפה, יכתוב
  .ג"דף כג ע, ל' סי, ח"או, )מילדולה(ת מים רבים "שו 385

טעם זה ; כך שאינו איסור עצמי על ההקנאה, בחול, טעם נוסף הוא שאפשר להקנות באופן המותר: יםנימוקים נוספ
כלל , כ' מע, כללים, שדי חמד. והוא טוב גם לענייננו, לגבי מכר בשבת שכרוכה בה מלאכה מהתורה) 387הערה (ך "כתב ש

, משבצות זהב בראש הסימן, ח עט"או, ג"פמושגם , ק ג"ס, רח, ע"ך הבין שזה הטעם לפי סמ" שהשכותב) 229' עמ(סא 
 כותב, ג אות צא סימן יא חלק אליעזר ציץ ת"שו .ע לא הזכיר מתנה בשבת"הסמאלא ש, ע" הסמשזה הטעם לפיהבין 
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, 386המתנה תקפה, הוציא מרשות לרשותי שהמקבל "כגון ע, שתה בשבת באיסור דאורייתאנעם אם ההקנאה ג

שביטול , ועוד; 388 המעשהעצםשהאיסור אינו ב, ועוד; 387בלי הוצאה, אופן מותרכיון שאפשר להקנות ב
  .390שההוצאה אסורה גם בלי שזו מתנה, ועוד; 389המתנה לא יתקן את האיסור

                                                                                                                                                              
שהרי אי אפשר להקנות , ק זה לענייננודוחה נימו, )ד"ג ע(ד ' צלעות הבית סי, ז" אבל בית מאיר אהע.טעם זה לענייננו

, למשל, שלא כמו בהקנאה שנעשתה בשבת תוך מלאכת הוצאה(כיון שיש איסור דרבנן בגוף מעשה הקנין ,  בהיתרבשבת
 שאפשר להקנות ולא משנה, )ואפשר לעשות את ההקנאה בלי מלאכת הוצאה, שהאיסור היא בהוצאה ולא במעשה הקנין

  .בחול
פג (מט ' ב סי"ד ח"חקרי לב יו.  נדחה עבור חולה הואשהרי, נימק שאיסור שבת קל, ח' רק ה סיים של שלמה ביצה פ

מעלה , )229' עמ(כלל סא , כ' מע, כללים, שדי חמד? נ" במקום פקונדחההרי כל איסור , מקשה על נימוק זה) א"ע
ולא " ונדחה אצל חול"ש " בישוהוא גורס, )שםך "כמו הש(לנמק שאפשר היה להקנות בחול ש מתכוון "אפשרות שיש

  .מביא את שתי הגירסאות) ה גם הים של שלמה"ד( ת יש מאין סימן ו"שו ".חולה"
  .שהאיסור אינו על החפץ אלא על האדם, מנמק, )ב"לה ע(יח ' ח סי"או) מונק( יהודה זכרוןת "שו
אשל , שלט, ח"או, פרי מגדים; )ד"ג ע(ד ' צלעות הבית סי, ז"בית מאיר אהע; )על מכר(ק ב "רח ס, מ"חו, ך"ש 386

  ).155' עמ, אות שסא, א"ח, הובא בהלכה רבה) (על מכר(ק י "ס, אברהם
, ם שאם ההקנאה כרוכה באיסור דאורייתא של שבת"מדייק מהרמב, ז, ל, הלכות מכירה, מעשה רקח: דעה חולקת

 .ך שם"אך הוא מציין לש. מ"ההקנאה בטלה מטעם אעל
נחל ב, קכד' מ סי"ת קול אריה חו"שוב, בתחילתו, ז, הלכות מכירה ל) לנדא(יד המלך הובא ב (ק ב"רח ס, מ"חו, ך"ש 387

' בס, קכג' עמ, )ז"תשס(כט ' בבית הלל גל, שיא' עמ) ז"תשנ(מב ' בקול התורה גל, )ה אכן באמת"ד( ענף ב, יצחק סימן א
ה "ד(  קמא סימן קעדא מהדורעקיבא איגר' רת "שוהשואל ב; )יא' עמ, פא' ובסיני גל, תקלג' מד עמ' י סי"ויען שמואל ח

  .)ה והשתא"ד(א "ו עתמורה ', בדעת תוס, )ה ובתחלת הרעיון"ד(  א' סי,ד" יו,ת כתב סופר"שו; )מה דנסתפק
, חזון נחום. המתנה בטלה) 408הערה (ר "שלפי הגמ, ך שם מתכוון להסביר שלכן דינו שונה ממי שנשבע שלא לתת"ש

, 230' עמ, כלל סא, כ' מע, כללים, ושדי חמד, לא' בינת אדם סי,  בית הנשים- חכמת אדם ו, )ב"קמד ע(תמורה ה , קדשים
 שזה לא , בחזון נחום שם תירץבהגהה? על שבועתולחכם להישאל , היה יכול לעשות בהיתר נשבעההרי גם , קשיםמ

, ג,  רח,מ" חו,ערוך השולחן. וייתכן שהחכם לא היה מסכים להתיר לו, בחכםההתרה תלויה נחשב שהיה יכול לעשות כי 
 ואין כאן שבועה "פנים חדשות באו לכאן", נשאל על שבועתוהוא כי אם  , שביכלתו לעשות בהיתרחשבאין זה נתירץ ש

, ת נודע ביהודה"יישב לפי שומ) 231' עמ(שדי חמד שם . היתרדרך לתת ב אבל כל זמן שהשבועה על מקומה אין ,כלל
המעשה , אם יש אזהרה מפורשת בתורה על כך, ט שכתב שגם בדבר שהיה אפשר לעשות בהיתר' ד סי"יו, מהדורא תנינא

מהדורא , אבל הוא מעיר שנודע ביהודה; כ על הקנאה בשבת תוך כדי הוצאה"משא, ובשבועה יש אזהרה מפורשת, בטל
המעשה , אם היה יכול לעשותו בהיתר, ר גם בדבר שיש אזהרה מפורשת"ב שלפי הגמקכט אות ד כות' ז סי"אהע, תנינא

; מועיל כי אפשר לעשותו בהיתר בחול, שרק באיסור שתלוי בזמן כמו הקנאה בשבת, )232' בעמ(עוד הוא מיישב . תקף
  .ך"ך בדעת הששהם הבינו כ, א"מ ט ע"ץ חיות ב"מהר' ומחי, קעד' סי, ק"מהדו, ע איגר"ת ר"והוא מדייק משו

, ך"מבאר את נימוק הש, )230' עמ, כלל סא, כ' מע, כללים, והסכים עמו שדי חמד(יד שאול אות ג ,  רל'סי, ידות נדרים
יועיל " התלמיד" לא יתכן שמעשה -" דברי מי שומעין, דברי הרב ודברי התלמיד"שבדרך כלל מעשה אסור מתבטל כי 

  .כי האיסור הוא דבר צדדי, ימוק זהוכאן לא שייך נ, "הרב"להפקיע את דברי 
התורה השאירה לו זמן אחר תקפה כי שבת שהקנאה ב, ך" השכוונתמבאר את  )ל"ך ז"ה והש"ד( ת יש מאין סימן ו"שו

  . דרך היתר שבזמן שאוסרת אותו השבועה אין לו שום ,מה שאין כן בנשבע, דהיינו בחול, בהיתרות הקנל
האיסור הוא מה שעשה , ט"שבהקנאה בשבת או ביו, ך"מבאר את ההבחנה של הש, ומ חלק ב סימן "ת דברי חיים חו"שו

 מה , ולא קנסו היתר אטו איסור,גוף המכירה הוא היתרו, איסוראין  עשיית המלאכה יאחרו ,ביום טובבשבת ומלאכה 
  .ועיל מינולכן או ,כל יום חל איסור השבועה ואיסורו קייםש ,תןשאין כן בנשבע שלא י

ערוך .  לעשות בהיתראפשרמ אף שהיה "כמה איסורים אומרים אעלבש, ך"מקשה על הש, ק א"ס, רח, ושןקצות הח
באופן " לא תעשה דבר זה"שבדבר שהתורה ציוותה במפורש , )כסברת נודע ביהודה שם (מיישב, ג, רח, מ"חו, השולחן
כ במתנה שעשה באופן "משא, דבר תורהלא מהני גם אם היה יכול לעשות בהיתר כיון שעבר על , ועבר ועשה, ספציפי
וכיון שהיה יכול , אלא שהאיסור כלול בין האיסורים, הרי לא ציוותה התורה באופן ספציפי שלא לתת באופן זה, שאסור

  .מהני, לתת בלא האיסור
בתור ת פרץ בשב ואגדר הוא מדבר על מי ש). ג"דף קד ע) גליפפה(ידי אליהו הובא ב (ט חלק א סימן סט"ת מהרי"שו 388

  .קניין חזקה
, )387 הערה ציון ליד(כותב שזה אותו נימוק כמו הנימוק שאפשר לעשות בהיתר , אות ה, ב' סי, )מחלמא(ת לב שלמה "שו

  .  נמצא שאין איסור בגוף המעשה,לעשות בהיתראפשר י אם שהר
ההקפדה היא שהאדם לא , שבהקנאה בשבת, ט"מבאר את כוונת מהרי) ב"כה ע( א ב כלל כד פרט"ח) סופר(המקנה ' ס

  ". הקולר תלוי בראשו"ו, הפעולה תקפהלכן , אבל אין הקפדה שהפעולה לא תהיה בעולם, יעשה
 אינה רוצההתורה שמ משום "אעלשבדרך כלל , ט"מבאר את כוונת מהרי, )ל"ה לכן נ"ד( ד סימן ז"ת בית שערים יו"שו

 כיון שאין ,קיום המעשהלומר שהתורה אינה רוצה את  אבל בקונה בשבת אין ,עשיית המעשה ולא בקיום המעשהלא ב
ינו אשאמר שנא לתקן במה "עשייה אהשעת שבאיסור ה את ו, משום שנעשה באיסור שבתאלא המכירה עצםאיסור ב

 .ולכן הוא מועיל,  כבר נעשהשהרי, מועיל
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כי האיסור אינו  ,391יש בכך איסור כלאיםש  אף,קנה ,ם אות לקנותכדי ני מיני בעלי חיים שמושךמי ש, כמו כן

אף שאיסורו חמור , שניתן ללמוד זאת בקל וחומר ממה שמועיל קנין באיסור שבת, ועוד; 392בגוף המעשה
   .393יותר

  
את נתן כ "ואח, בן זכרשלפיו כל בת תקבל מעזבונו חצי מחלקו של , "שטר חצי זכר"מי שכתב לבנותיו , כמו כן

תנתו מ, 394 אף שאסור לעשות כן- )או מבעלי בנותיו (ם מבנותיולהבריחכדי בקנין במתנה  אחריםכל נכסיו ל
  . 395תקפה

  
המתנה אומרים ש יש . נחלקו הפוסקים,ובכל זאת נתן, שלא יתן מתנה,  חרם על עצמומי שנשבע או קיבללגבי 

האיסור ) ב(. 397ה עצמהתנהאיסור הוא מצד השבועה ולא מצד המ )א: (הם נימקו נימוקים אחדים. 396מועילה

                                                                                                                                                              
ט שם כותב "מהרי,  כמו כן. אות ב)השני(מ סימן לב "ת משפטי עוזיאל חו"שו; )ורבקיצ(רסט ' ת תורת חסד סי"שו 389

הוא ו, מ רק אם האיסור הוא בגוף המעשה"כותב שאעלהוא כ "ואח, מ רק אם ביטול המעשה יתקן את האיסור"שאעל
מבין שלפי , )ב"עמב (ב ' מע) הלוי(מטה אהרן לכן .  לא מובן מדוע ההקנאה כאן תקפה, שאם לא כן,מחזק את דבריו

  . ה לא יתקן את האיסורההקנאה כאן תקפה כי ביטול, ט"מהרי
תורה המ הוא מפני שדברי "שהטעם לאעל, ט"מבאר את טעם מהרי, )א"נו ע( אות ג ,כ' מע, )מנשה(אהל יעקב , כמו כן

י ביטול "וקן עאין האיסור מת, אבל באיסור שאינו בגוף המעשה,  בטל-ואילו מעשה הפך התורה , קיימים לעולם
  .ולכן אין בביטולו העמדת דברי תורה, המעשה

  ).ד"ה אבל לענ"ד(  קמא סימן קעדא מהדורעקיבא איגר' רת "שו 390
פ "ע, היה לה תוקףימוצא טעם נוסף ש, )ג"מב ע(קיא ' ד סי"ת ח"ת שואל ומשיב מהדו"שו, בהקנאה שנעשתה בקנין חצר

וכאן אף , המקבל יכול לקיים את ההקנאה, שאם רק המקנה עושה איסור, )398ליד ציון הערה (העקרון של פנים מאירות 
ולכן מה שהוא רוצה לקנות הוא רק , )6ראה סעיף  (הרי חצר קונה שלא מדעתו, שהקונה עשה איסור בכך שזכה בחפץ

 ).א" עשבת קנ(והרהור בשבת מותר , מים הבאיםלצורך הישהוא מהרהר שיקנה לו חצרו בשבת , כהרהור
 .ט חלק א סימן סט"ת מהרי"שו 391
 .ט בנימוק זה"להסבר כוונת מהרי, 389 והערה 388ראה הערה . )ו' עמ, פא' הובא בסיני גל (ט שם"מהרי 392
לא תאכל כל "א שאין איסור " בחולין קטו עלמדומה שהוא מסתמך על ). א"קמז ע(תמורה ה , שיםקד, חזון נחום 393

  .במה שצמח ממלאכה בשבת" לא תאכל כל תועבה"מה שאין איסור ו מ"קב, במה שצמח מחרישה בשור ובחמור" תועבה
  .ג,  קח,ז"א אהע"רמ; פח' סי, ל"ת מהרי"שו 394

, וגם אם נשבע לא לתת מתנה, במטרה להבריח, איסור הוא רק לתת בדרך הערמהכותב שה, אות ג, שטר כא, נחלת שבעה
כל , כותב שאם נשבע לא לתת, לד' סי, א"ח, ת פנים מאירות"אבל שו. משמעות השבועה היא רק למתנה בדרך הערמה

  .מתנה אסורה
ת חתם סופר "שו; )ה בפשוטו"ד(  סימן קכט, קמאא מהדור,עקיבא איגר' רת "שו; לד' סי, א"ח, ת פנים מאירות"שו 395

  .א סימן קמז"חז "אהע
אם נתן , יש אמנם תוקף למתנות לגבי היחסים בין הבנים לבין עצמם, לבניואלא שפנים מאירות כותב שאם נתן מתנות 

הכותב , א, ק, ז"אהע, א"וזאת על פי רמ, אבל אין להן תוקף לענין צמצום זכות הבת בעזבון, לבן אחד יותר מלבן אחר
ע "ת ר"אבל שו. מחושב כחלק מהירושהסכום המתנה , וייורשאחד משהנותן מתנה ל) נין זכות אשה בגביית כתובתהלע(

וגם , א שם דיבר רק על כתובה ולא על שטר חצי זכר"רמהכותב ש, )ק ד"ס, קח, ז"אהע, הובא בפתחי תשובה(איגר שם 
  .א"ד הרמל נג"כתב שאפשר לומר קי, ק ו"ס, ק, בית שמואל, לענין כתובה

 ולצמצם  להעריםןכווהנותן מתשד "אם נראה לבכותב ש, ת פנים מאירות חלק א סימן לג"שוב, ל"אברהם שלום סג' ר
, שהמתנה תקפה) כמו המשיב בפנים מאירות שם(ייתכן שכוונתו היא .  הבתי זה חלק" לא יתמעט ע,את חלקה של הבת

והוא כותב שאם בשטר . וזאת על חשבון חלקיהם של הבנים,  כאילו לא ניתנה מתנהחושבחלק הבת בעזבון ישאלא 
בדין הנשבע שלא ,  ואילך396ראה ליד ציון הערה . המתנה בטלה, המתנה לבתו נכללת שבועה שלא לתת מתנה לאחר

 .ונתן, לתת מתנה
ת תורת "שוב,  עזריה יהושע'ר; )ב"דף פח ע, ט' מ סי"חו,  האישת שאל"הובא בשו(בסופו , מ סימן רח" בית יוסף חו396

חיים ' ר; )אות יב, י"הגהב, רנז, מ"חו, ג"הובא בכנה) (ה ואם יאמר"ד(ג "דף צב ע, חלק ב סימן כא) ש"מהרח(חיים 
גם (רח ' מ סי"וחו, ק מד"ס רכח ,ד" יו,ק א"ס , תקכד,ח"או, ז"ט; )ה אמנם בענין"ד(א "תורת חיים שם דף צד עב, שבתי

ם "ת מהר"שו; )טתתקל' עמ) ב"תשס(ובזכור לאברהם , אות פז, תורה אור, טויבש, הובא במצות חליצה ()א"בדעת הרמ
ת "שו; בסופו, לד' סי, א"ח, ת פנים מאירות"שו ;)לדברי וסעדה "ד (עו סימן א חלק מ"חו חיי בעי ת"שו; אלשיך סימן עה
י אות ב "שלד הגהב' ד סי"בני חיי יו; ק לח"ס, א' סי, קונטרס אחרון, ד"יו, דשפרי ח; א סימן קמז"חז "חתם סופר אהע

,  בית הנשים-חכמת אדם ; )ב"נז ע ( אות ג,כ' מע, )מנשה(אהל יעקב ; קמב' ד סי"ם יו"ת מהרשד"בדעת שו) ב"עא ע(
; )ה ומאחר עלות"ד( ין סימן ות יש מא"שו; )ב"תרצ' ג במהד"ע- ב"דף עא ע(אות ריד ) צינץ(גט מקושר ; לא' בינת אדם סי

  .ג,  רח,מ"ערוך השולחן חו



 
 

 
 
90

                                                                                                                                                              
). רח' סי, מ"חו, טור(החלק שאין בו ריבית תקף , מהדין שבמכר שנעשה באיסור ריבית, בית יוסף שם מוכיח שמועיל

מטה . ואילו שם רק חלק מהמחיר הוא ריבית,  אסורהכל המתנהשכאן , דוחה את הראיה, קנז' א סי"ך ח"ת מהרש"שו
  ).ש"עיי( שבריבית יש לימוד מיוחד שמועיל - ב דוחה את הראיה מריבית בדרך אחרת "ב דף מא ע' מע) הלוי(רן אה

, ב"דף מה ע, י' סי, )ד"שע' מהד(יעקב לבית הלוי ' ת ר"הובא בשו ()ה והשתא"ד(א "תוספות תמורה ו ע: דעת התוספות
, ה אותשנשבע שלא לגרש את אשתו ועבר וגירששמי  יםתבוכ, )יז' סי, קונטרס התשובות, )מונק( יהודה זכרוןת "שווב

הוא בדא מלבו את כי  ,)369הערה " (אי עביד לא מהני, כל מאי דאמר רחמנא לא תעביד"מגורשת גם לרבא האומר 
ד "בני חיי יו, ט חלק א סימן סט"ת מהרי"שו ,רח 'מ סי"ח חו"ב, )מ"ה אך מ"ד( שם  עזריה יהושע'רמכאן למדו . האיסור

, ח"ת הראנ"שו, )ה הן אמת"ד (קכט' סי, ז"אהע, מהדורא תניינא, ת נודע ביהודה"שו, )ב"ע ע(י אות ב "שלד הגהב' סי
ל ה אב"ד( ת שער אפרים סימן סז"שו, לה' ד סי"א יו"ת קול אליהו ח"שו, בסופו, סח' וסי, בסופו, נז' סי, כה' סי, א"ח
, )ד"נב ע(ח ' ז סי"אהע) אלפנדרי(ת פורת יוסף "שו ,רסט' תורת חסד סית "שו, יד שאול אות ג,  רל'סי, ידות נדרים ,)א"ז

גט , ג, רח, מ" חו,ערוך השולחן, )ג"סג ע(ו , ב, מלוה' הל, )חכים(מלאכת שלמה  ,)ה ומעתה נסדר"ד( ת יש מאין סימן ו"שו
סוברים שהמתנה כאן ' שתוס - )ב"כב ע(ל ' סי, ח"או, ת מים רבים"ושו, )ב"תרצ' מהדד ב"דף ע ע(אות ריד ) צינץ(מקושר 

  . תקפה
ואמנם , שם סוברים שהמתנה אינה תקפה' שתוסמעלה אפשרות ) ב"לו ע( ס' ז סי"א אהע"ת שמן רוקח ח"שואבל 

ם ישכל מה שאסרו חכמ, ב"מצד דברי רב יוסף בכתובות פא עהמתנה בטלה אבל , מ לא נאמר בשבועה"דין אעללדעתם 
  . )408ראה הערה (אין תוקף למכירה , אם מכר, למכור
, מ"חו, עצי לבונה - מעין גנים הסכים עמו ו, יב' עמ) ד"תשס(יח ' בית הלל גלהובא ב(ק א "ס, רח, קצות החושן, כמו כן

אמנם הגירושין חלים , לגרשוהם אמרו רק שבנשבע לא , המעשה בטל' גם לתוס, כותב שבנשבע שלא להקנות, ) רח'סי
 אבל אינו חייב להחזיר את, )ה מיתיבי"ד, א"תמורה ה ע',  תוס-כי גירושין הוקשו למיתה , מ"זה חריג לכלל שאעל(

לגרש את  אוֵנס עלהתורה שאסרה ודוקא באיסור , כל שעבר על שבועתו כבר אין איסור, בדהאדם  ששבועהכי ב, ההאש
ד (ד ' צלעות הבית סי, ז"אבל בית מאיר אהע. ה אף שהגט חל אות להחזירהוא חייבכ ו"נמשך האיסור גם אח, אנוסתו

עדיין קשה , ההקנאה בטלה, מסכימים שבנשבע שלא להקנות' שהרי אם תוס, )כך נראית כוונתו(דוחה פירוש זה , )א"ע
  ). מועיל גם לרבא, כתבו שבנשבע לגרש, שכדי לתרץ קושיה זו(לרבא מ זו בין אביי " לא הזכיר נתלמודמדוע ה

  ."אי עביד מהני"לא התכוונו לפסוק להלכה שבשבועה ' כותב שתוס, )אות א, כלל ז, הובא באמרי זאב (ק ג"ס, רח, ע"סמ
 לדעת וא ה"ניאי עביד מה"בשבועה כ תוספות ש"כותב שמש,  מאירות חלק א סימן לגת פנים"בשו, סגלאברהם שלום ' ר

אמרו רק ' כותב שתוס, )ד"כג ע(ל ' סי, ח"או, )מילדולה(ת מים רבים "שו .ועילמר שאינו בו אבל רבא חולק וס,אביי
  .וייתכן שהם סוברים שהמעשה בטל, ולא קבעו מה הדין בו, בדא מלבואדם  על איסור שלא דיברשרבא 

כב (מים רבים שם , בסופו, סח' וסי, בסופו, נז'  סי,ן מבסימ, א"ח ח"ת ראנ"שו, ק ד"ס, רל, ד"ך יו" ש:ש"דעת הרא
ד סובר שהמתנה כאן ' ש כלל ז סי"ת הרא"ששוכותבים , ופורת יוסף שם, שםמלאכת שלמה , קול אליהו שם, )ב"ע
לחכם על יכול להישאל הנשבע והרי כאן , המעשה מועיל, ש כתב שכל שאפשר לבטל את האיסור"שהרי הרא, ועילהמ

נמק את דעת מ) א"נז ע(אהל מנשה שם . ש"מה שהקשה על סברת הרא, ב"דף קמג ע, קדשים, חזון נחום' עיו. השבועה
נמק את דברי מ, יד שאול אות ג,  רל'סי, ידות נדרים. 403הערה  ראה - ' דומה למה שנימק את דעת התוסבש "הרא
" התלמיד" לא יתכן שמעשה - " דברי מי שומעין, דברי הרב ודברי התלמיד"ה אסור מתבטל כי שבדרך כלל מעש, ש"הרא

 יהודה זכרוןת "שו.  איסור עצמיינוכי א, "דברי הרב"אינו בגדר ואיסור שאפשר לבטלו , "הרב"יועיל להפקיע את דברי 
ובזה לא יהיה האדם , שיתבטל המעשהמ הוא כי עדיף "שטעם אעל, ש"מנמק את דברי הרא, אות חמא ' מ סי"חו) מונק(

אבל כאן שיכול להישאל , וזה שייך רק אם אין פתרון טוב יותר; מלומר שהמעשה יועיל נגד רצון התורה, משוקע באיסור
ה ולעניות דעתי "ד( ת יש מאין סימן ו"שואבל . אין צורך שהמעשה יתבטל, ויהיה מותר בלי ביטול המעשה, על שבועתו

אלא , וטעמו בתשובה שם אינו משום שאפשר לבטל את האיסור,  סובר שהמתנה בטלהש"הראש ותאפשרמעלה  )המעט
  .ש להסברו" עיי-טעם אחר 

שהרי הוא , ם סובר שהמתנה תקפה"רמבהכותב ש) ה והנה הארכנו"ד(נודע ביהודה שם : פוסקים נוספים הסוברים כך
ם סובר "שהרמב) ה ובזה מתורץ"בד(מוסיף הוא ו, )ם"בש להוכחתו שזו דעת הרמ"עיי" (אי עביד מהני"פוסק כאביי ש

  ".אי עביד מהני"באיסור שבדא מלבו , שגם לרבא', כתוס
 - סובר שהמתנה תקפה ) ד סימן רח"בית יוסף יוהובא ב(קנה ' א סי"ץ ח"תשבכותב ש, לה' ד סי"א יו"ת קול אליהו ח"שו
  .ש להוכחתו"עיי
סוברים  ,א"והרמ, רח' סי, מ"חו, ערך לחם ,ש" רא,'תוסכותב ש) על כןה אשר "ד( נג ' סי,ז"ת דרכי נועם אהע"שו

בעניני המקנה , חתן סופר. כךכותב שדרכי נועם פוסק , מ כלל ג סימן לב"ת גינת ורדים חו"שוו; שהמתנה תקפה
' ז סי"אהע) אלפנדרי(ת פורת יוסף "שו .כותב שרוב האחרונים סוברים שהמתנה תקפה, ק ד אות כא"כח ס' סי, והקנינים

אין שכותב , )א"קסה ע (קיא'  סיא" חמ"חקרי לב חו. כותב שהדעה שהמתנה בטלה כמעט דחויה מהפוסקים, )ד"נב ע(ח 
ת משפט "שו. סוברים שהמתנה תקפהכותב שכל הפוסקים , )ד"נה ע(כד ' ז סי"חקרי לב אהע .מי שחושש לדעה ההיא

  ).עוסק בגטהוא (ש "ורא'  פוסק כתוס,)ג" עיט(  ו'ג סי"צדק ח
שלדעתם , סימן קכט ב"חך " מהרשת"ומשו, ל' סילחם רב ת "שוממוכיח  )ה וכאשר יובן"ד( ת יש מאין סימן ו"שו

  .טפסימן ת תורת אמת "שזו דעת שו )ה ובתשובות בעי חיי"דב(ומוכיח , ההקנאה תקפה
אבל  (האומר שהמתנה בטלה) 408ערה ה (חולק באופן כללי על הגהות מרדכי, שני אלפים סח' סי, ז"ת הרדב"שו, כמו כן

 ).ה בייחודתנלא הזכיר מ
, )ה ובתחלת הרעיון"ד(  א' סי,ד" יו,ת כתב סופר"שוב, התקל' מד עמ' י סי"ויען שמואל ח' הובא בס (רח' מ סי"ז חו"ט 397
אות ריד ) צינץ(גט מקושר ; )ג"מב ע(כח ' ל סי'אנג ב"ת ר"שו; )יה ובאמת לדעת"ד, ד סימן תכג"ת בית שערים יו"שווב

  .)ה ואמנם מדברי"ד( ת עזרת מצר סימן מא"שו; )ב"תרצ' ב במהד"ע- א"דף עא ע(
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איסור שבועה  )ג. (398איסור שעשה הנותןפסיד בגלל המקבל יאין הצדקה לכך שו, הוא על הנותן ולא על המקבל
 הכלל שמעשה שנעשה בעבירה מתבטל הוא נגד ההגיון )ד. (399כי אפשר להתיר אותה בשאלה לחכם, קל

                                                                                                                                                              
שהרי אילו לא נשבע , י עבירה על השבועה"הקנין אינו בא ענמצא ש, גט מקושר מסביר שהיות שאין איסור בנתינה עצמה

  .ן בהיתרהיה יכול לעשות את הקני
  .ז לענין הקנאה בשבת"בהסבר קול מבשר לאותה סברה שאמר הט, 378ראה הערה 

שאם ביטול , )382בהערה שהובאה  (ט"ז מתכוון לסברת מהרי"כותב שט, )ד"ריד ע(קלד ' סי) ישראל(אמרות טהורות 
 שזו כותב שאין נראה, )222' עמ(כלל נט , כ' מע, כללים, אבל שדי חמד. המעשה קיים, שה לא יתקן את העבירההמע

 .ז"כוונת הט
ט דף פ, ט' סי, מ"חו, ת שאל האיש"בשו, )א"פג ע(מט ' ב סי"ד ח"חקרי לב יוהובא ב(לד ' א סי"ת פנים מאירות ח"שו 398
 גירושין הלכות) רפפורט (המלך דרךשהובא ב [ג"נחת חינוך מצוה לח דף נט עבמ, 53' עמ,  לקט מנחם- בזכרון יהושע , ד"ע
אות , יד שאול, רכח' סי, בידות נדרים, א"דף ל ע, ב, ה, הלכות תרומות, )פרידר(יד שלמה , ג"ומצוה שסא דף קנ ע, ]כ, ב

תפארת יוסף ת "שוב, )ב"מד ע, ב"מב ע(קיא ' ד סי"ת ח"ת שואל ומשיב מהדו"בשו, יד שאול אות ב,  רל'וסי, לז
, רנט' קכג וסי' ד סי"יו, ת הר צבי"בשו, )בסופו(קל ' ז סי"ם שיק אהע"ת מהר"שוב, )ד"יב ע(יד ' ח סי"או, )מייזלש(

המתנה , בכל מצב שרק הנותן או רק המקבל עושים איסור, הוא כותב שמטעם זה). שכד' ד סי"יו, ת בית שערים"ובשו
  . תקפה

כותב שהפוסקים , )לג' ת קול אריה סי"שוהובא ב(לח ' ז סי"ואהע, פג' ד סי"ק יו"מהדו) מיםתאו(ת חסד לאברהם "שו
, כנגד זה". לפני עיוור"שהמכר בטל כי גם הקונה עבר ב, יענו לטענת פנים מאירות, מ גם במכר באיסור"שסוברים שאעל

, אין בו כדי לבטל את המתנה" לפני עיוור"מסביר שאיסור , ק ד אות כד"כח ס' סי, בעניני המקנה והקנינים, חתן סופר
ביטול המעשה לא " לפני עיוור"וב, "אי עביד מהני", שאם ביטול המעשה לא יבטל את העבירה) 382הערה (לפי הסברה 

  . שה עבירהיבטל את העבירה כי עובר בלפני עיוור על עצם העמדת המכשול גם אם האחר לא ע
אלא ,  אינו מדין קנסמ"בטענה שאעל, דוחה את דברי פנים מאירות, א אות )השני(מ סימן לב "ת משפטי עוזיאל חו"שו

  .לא משנה שהמקבל לא עשה איסורכן ל ו,ו מעשה לבטל דין תורהינמעשה איסור אש, סבראהוא 
מדוע במכר שנעשה באיסור ריבית , ים מאירותמקשה על פנ, אות ז, קכא'  סי,ז"אהע, )פצנובסקי(ת ברית אברהם "וש
שאותו ציין פנים מאירות כשונה (יט ' ה סי"מ פ"ב, ש"העלה הרא, )כגון שהוסיף על המחיר בגלל המתנת המעות(

וזה , "לפני עיוור"וללווה אסור לתת רק מפני , הרי האיסור הוא רק על המלווה, ההקנאה בטלהאפשרות ש) מהנשבע
ההקנאה , והנותן רוצה לקיים,  שלפיו היינו צריכים לומר שאם המקבל רוצה לבטל את הנתינה,דועו; גם בנשבעהמצב 
בגלל , הרי ההקנאה בטלה מצד הנותן, ועוד; )כותב שאכן כך הדין לפי פנים מאירות, א"מג ע, שואל ומשיב שם(בטלה 

מ "שפנים מאירות סובר שאעל, שבלקושיה האחרונה הוא מיי? ואיך יכולה הקנאה להתקיים רק עם צד אחד, האיסור
אם יתוקן , שגם לדעתו, הוא מדייק מדברי פנים מאירות. וכאן אין לקנוס את הקונה בגלל עבירת המוכר, הוא משום קנס

ורק אם ; וזאת כדי להציל את הנותן מאיסור, המעשה בטל גם אם המקבל לא עשה איסור, י ביטול המעשה"האיסור ע
 בשם פנים 405 ראה הערה(המעשה תקף , הוא אומר שאם המקבל לא עשה איסור, ול המעשהי ביט"לא יתוקן האיסור ע

  ). מאירות
). ש להוכחתו"עיי (פנים מאירות מתוספות סוכה לאמביא ראיה ל )ואני עשיתיה "ד (ח סימן מא"ת בית אפרים או"שו

ש "עיי(פנים מאירות חולק על , )חשיב דלא והא ד"באה "ד (ב"ע נו ושיןקיד ,המקנהש )והנה מדבריה "דב(והוא כותב 
  ). להוכחתו

' ד סי"ויו) ה והנה בהא"ד(נט ' ח סי"ת בית אפרים או"פ שו"עפנים מאירות מנמק את דברי , טו אות יא' סי הלבנון כבוד
וממילא המעשה , כוונתו מתבטלתוכשיש איסור , מ שייך רק באיסור שצריך כוונה"שכתב שאעל) ה ועדיין צריך"ד(לט 

  .י כוונתו של הצד האחר"הקנין חל ע, גם אם מתבטלת כוונתו, אם יש איסור רק לקונה או רק למקנה, לפי זה; מתבטל
קנסו את  ש,מ הוא מטעם קנס"אעלש, מנמק את דברי פנים מאירות )י האמור"ה ועפ"ד( ת קול מבשר חלק א סימן יז"שו

לכן , עשה איסורשלא  ,מקבל גם קנס להיהי, שההקנאה בטלהאם נאמר , וכאן, הרעיםו מעשיו ועיללא יהעובר ש
 . ההקנאה תקפה

 - חכמת אדם ; )ג"ט אות ג דף קמט ע"הגה, רח, מ"חו, נדפס שוב שם) (ב"עב ע(י אות ב "שלד הגהב' ד סי"בני חיי יו 399
 באר ת"שו; ז, הלכות מכירה ל, ט"כבוד יו; )ב"עד (ד ' צלעות הבית סי, ז"בית מאיר אהע; לא' בינת אדם סי, בית הנשים

הם . )ד נראה"ה ולפענ"ד( ד סימן שכד"ת בית שערים יו"שו; ק ד"ס, רל ד"יו ך"שבדעת ,  ענף דא סימן דעה יורה יצחק
הערה (ש "הם מסתמכים על הרא". אי עביד מהני", באיסור שבועה, שבאופן כללי, )396הערה ('  טעם התוסכותבים שזה

, מא אות ז' מ סי"חו) מונק( יהודה זכרוןת "גם שו ".אי עביד מהני", הכותב שבעבירה על איסור שאפשר לבטל, )396
  .ש"כטעם הרא, בתמורה הוא כי יכול להישאל על שבועתו' כותב שטעם תוס

, מצד אחרבא איסור הכל שש )397 (ז"פ סברת הט"עמסביר נימוק זה  )ה ונבוא לבאר"ד(  א' סי,ד" יו,ת כתב סופר"שו
 אינה העבירהש נמצא, איסור השבועה בלי ביטול המעשה טלובובזה י,  השבועהשאל עלה שאפשר להיות: המעשה תקף

מעשה עצמו הכיון שאין , המעשה תקף,  גם אם לא נשאלולכן, י שאלה"ול השבועה ע בביטאלא בביטול המעשה תלויה
שהרי , הנימוק אינו משום היכולת להישאל' שלפי תוס) ה ופתח דברינו"דב(אבל הוא כותב . אלא השבועה, 'ן הנגד רצו

  . לא הזכירו זאת
כיון שאי אפשר , המתנה בטלה, שלא לתתם ד רבי" מי שנשבע ע,מעיר שלפי נימוק זה )ה וצריך אני"ד(כתב סופר שם 

  .להישאל על שבועה כזאת
הוא משום שאפשר להתיר ' שמביא פרשנים האומרים שטעם התוס, )212-213' עמ(כלל נז , כ' מע, כללים, שדי חמד' עי

  .ףהמעשה תק, א להתיר"גם בשבועה שאלפיהם ו, הוא אחר' ומביא פרשנים אחרים האומרים שטעם התוס, את השבועה
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שבדא האדם , ואינו חל באיסור שבועה, אין לך בו אלא חידושוולכן , ד מפסוקיםוהוא חידוש שנלמ, הפשוט
 אי אפשר לפרש שכוונת התורה היא שלא, 401"לא יחל דברו"שמקורו בפסוק , באיסור שבועה) ה( .400מלבו

  שאין לומר שלא יחולו,")כללא אוֹ "כגון (שהרי יש שבועות שהן במציאות , ה שנשבע לא לעשותפעולהתחול 
בדרך כלל מעשה  )ו. (402ולא לשלול את תוקפו, ומכאן שהתורה מתכוונת רק לאסור את המעשה, אותיהןתוצ

יועיל להפקיע את " התלמיד" לא יתכן שמעשה -" דברי מי שומעין, דברי הרב ודברי התלמיד"אסור מתבטל כי 
רק " אי עביד לא מהני" )ז. (403"תלמיד"גם המתנה וגם השבועה הם דברי , ואילו באיסור שבועה, "הרב"דברי 

, שהרי האיסור כבר נעשה, וכאן ביטול המתנה לא יתקן את העבירה, 404אם ביטול המעשה יתקן את העבירה
 ההעבירה כבר נעשת, והנשבע ישוב בתשובה, וגם אם יחזיר, האיסור יתוקן, ורק אם הקונה יסכים להחזיר

 רוצהאין התורה שמשום שה אסור מתבטל בדרך כלל מע) ח( .405לא ביטול המעשהו, והתשובה היא המכפרת
קיום את  שיכולה לאסור גם ,באיסור שאסרה תורהשייך וזה  ,לא בעשיית המעשה ולא בקיום המעשה

עשיית והוא יכול רק לאסור את  ,ההקנאועיל התישבע שלא האינו יכול להאדם  ,שבועה אבל ב,המעשה
   .406המעשה

  
איני רוצה לתת לך  ":יכול לומרהוא , גם אם כבר עשו קנין,  הנותןאם דבר המתנה נמצא עדיין ביד, גם לדעה זו

  . 407"כדי שלא אעבור על שבועתי
  

                                                 
 ' סי,ד" יו,ת כתב סופר"שווב, ה תמול הגיעני"ד, ד סימן שכד"ת בית שערים יו"שוהובא ב (ו' ד סי"חתם סופר יות "שו 400
 .שם'  טעם התוס שזהים כותבםה. )נ"ה גם לפיענד"ד( ת קול מבשר חלק א סימן יז"שו; )ה ופתח דברינו"ד, א

 .ג, במדבר ל 401
' סיני גלהובא ב) (ב"קנ ע(מנחת חינוך מצוה שסא ; )ה זאת ועוד"ד(ימן קכט  ס, קמאא מהדור,עקיבא איגר' רת " שו402
סברה זו כתב . שם'  טעם התוסמנחת חינוך כותב שזה. )ב"תרצ' א במהד"דף עא ע(אות ריד ) צינץ(גט מקושר ; )ז' עמ, פא

 .כלל עא, כ' מע, כללים, שדי חמד' ברה זו עיעל ס. 408שנביא בהערה , גם מים רבים
  .יד שאול אות ג,  רל'סי, ידות נדרים 403

, מ הוא כדי להראות שדברי תורה קיימים לעולם"שאעלשהטעם , מנמק, )א"נז ע( אות ג ,כ' מע, )מנשה(גם אהל יעקב 
  . וזה לא שייך באיסור שבועה,  בטל- ואילו מעשה הפך התורה 

מ הוא שיש "שהטעם שאעל', מנמק את דעת תוס, אות כב, ק ד"כח ס' סי, יני המקנה והקניניםבענ, חתן סופר, בדומה
עושה נגד האדם אבל זה שייך רק בדבר שנראה לעין כל ש,  ויתבטל דין תורה האדם אם יתקיים מעשה של'בזיון כלפי ה

כ לא נראה לעין כל "וא, בועה בטלההש, י אם אין לבו שוה לפיושהר,  של האדםשבועה תלוי בלבואיסור אבל ', רצון ה
  . ולכן המעשה קיים', שהוא ממרה את רצון ה

  .382העקרון שראינו בהערה  404
ת "שו; )שם, כחלק מנימוקו העיקרי) (398הערה (פנים מאירות ; )ב"כג ע(ל ' סי, ח"או, )מילדולה(ת מים רבים "שו 405

וראה , ע איגר ושמן רוקח" בשם ר408על שיקול זה לעניין שבועה ראה הערה . )םכ צריכי"ה וע"ד(  א' סי,ד" יו,כתב סופר
  .רת סבורה שמשמעות השבועה היא רק להקנאה תקפה שכתב סופר כותב שהדעה האח416הערה 

  . ונמצא שלא עבר עבירה,  כללה חלהקנאה אינהה, "לא מהני" כותב שאין נראה לומר שאם מים רבים
קום ולא י דבר מתועב נגד רצון התורה שדבר זה לא זה, קיים וישנו בעולםהעבירה אם מעשה כתב סופר מסביר שדוקא 

 , וכבר עבר, שבועה יש עליוררק איסוו ',ן ה אינו נגד רצוההקנאהמעשה , אבל בשבועה ;יתבטלשנו לומר ילע ולכן ,ההיי
   .'והוא כותב שזאת כוונת תוס. בכך שיתבטל דבררוויח לא נו

 .אין שבועה עושה קניןכי , מנמק) 396הערה  ( עזריה יהושע'ר: ף נוסנימוק
  ).ל"ה לכן נ"ד( ד סימן ז"ת בית שערים יו"ו ש406

 ובזה ,ועיללא מ, תוצאה בקיום התורה רוצהדוקא במקום שאין הש, )ס"ש חת"ה וגם במ"ד(שכד ' בדומה הסביר שם סי
 , נגד רצון התורהם מן המעשה אינתוצאה שהמעשה וגם ה,בדה מלבואדם  באיסור שאבל,  שיתקיים רצון התורה,נתקן
ה אינו נגד תוצא קיום השהרי ,'הכדי שיתקיים רצון אין לומר שלא יועיל  ,מעשה מסויםשלא יעשה  שהוא נשבע אלא
   .'הרצון 

  .לא' בינת אדם סי,  בית הנשים-חכמת אדם  407
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 -בגלל העיקרון שמעשה שנעשה באיסור אינו תקף , 408אינה מועילההמתנה  אחרים אומרים ש,לעומת זאת

                                                 
ת "שו; )ה וגם ראיתי"ד ,ט חלק א סימן קלח"ת מהרי"שוהובא ב (תשפד' סיבהגהות מרדכי שבועות , י בר פרץ"ר 408

בדעת , מ רח"א חו"פסקי הגר; )פז' א סי" ח)רגולר(יד אליהו ת "שוהובא ב (ק ג"ס, רח, ע" סמ;י וייל סימן קנו"מהר
 ציץ ת"שו ;)כיון ת"ואה "ד(ז , יב אישות הלכות ,הים שרשי; ה אות צ"ביצה פ, קרבן נתנאל; ק ב"א שם ס"ביאור הגר

  .ג אות צא סימן יא חלק אליעזר
חוץ , כתובתהב פגוע בזכויות אשתולכדי שלא  לשום אדם  מתנה מנכסיותתשלא לי וייל לומד מכאן שמי שנשבע "מהר

  .אינה תקפה, כיב מרעאם עבר ונתן במתנת ש - מתנת בריא שיחול מידמ
את על שבועתו כדי לקיים  לחכםשאל הילחייב הנותן , ר"מעלה אפשרות שגם לפי הגמ, ג, רח, מ" חו,ערוך השולחן

   .תנההמ
ת "שו, א, מלוה ח' משנה למלך הלכותב ש) ב"לו ע (ס' ז סי"א אהע"ת שמן רוקח ח"שו :פוסקים נוספים שסוברים כך

והוא אף סומך עליו ; ר"מ מסכימים להג- ק י " שלט ס,ומגן אברהם, ח' ה סי"ש ביצה פ" יש,קנז' א סי"ך ח"מהרש
 שם לא התכוון לפסוק ש"כותב שיש) א"פג ע(מט ' ב סי"ד ח"אבל חקרי לב יו. בפסיקתו שם לגבי מי שנשבע לא לגרש

  . עליושקשה כהגהות מרדכי אלא ליישב קושיה 
מביא עוד ) 215' עמ(כלל נז , כ' מע, כללים, שדי חמד. אינו תקף, כותב שלדעת להרבה פוסקים, יא, א, ד"יו, חוות דעת

  .ר"פוסקים שפסקו כהגמ
  .ש להוכחתו" עיי-ר "מא סובר כהג"א יבמות ב ע"כותב שחידושי הרשב, ז קנד אות ד"כסא אליהו אהע

אינה מגורשת כיון שעבר , כ"יז הכותב שהמגרש אשה בע' י מינץ סי"ת מהר"כותב ששו, ט אות ט"ז קיט הגה"ג אהע"כנה
  .ר"פ הגמ"ע, מ"סובר שבעובר על חרם אעל, על חרם רבינו גרשום

 שלדעתם מי שנשבע לא למחול )ה כל"ד(א "עק פט "ב' מוכיח מתוס, )ג"סג ע(ו , ב, מלוה' הל, )חכים(מלאכת שלמה 
  . ר"ומסביר שהם סוברים כהגמ, המחילה אינה תקפה, ומחל

, אות ב, ב' סי, )מחלמא(ת לב שלמה "ושו) 209' עמ, שליחות, הובא בחוק לישראל(ד "דף נה עכד ' ז סי"חקרי לב אהע
אינו יכול למנות , ע שלא לגרשכתב שהנשבהוא ולכן , ר"סובר כהגמ, יח' סי) מים עמוקים(ב "ח ח"ת ראנ"כותבים ששו

והרי כלל זה אינו אמור בדבר שאסור לשולח ;  יכול למנות שליח לעשותינוא,  יכול לעשותינוכי מה שאדם א, שליח לגרש
  ).ט' סי, שלוחין' הל, כפי שמעיר מחנה אפרים(לעשות אבל יהיה תקף אם יעשה אותו 

  .ר"כנראה סובר כהגמ) ד"סח ע(קיג ' ת שער אפרים סי"כותב ששו, )ב"כג ע(ל ' סי, ח"או, )מילדולה(ת מים רבים "שו
רח ' מ סי"חו, א"ואינו מביא את הרמ, ר"הפוסק כהגמ, רל' ד סי"יו, א"ק ז מביא את הרמ"א ס' ז סי"ישועות יעקב אהע

  ).א ראה בהמשך הערה זו"ירת הרמתעל ס(הכותב להיפך 
  .מביא דעה זו, ק ג" סחוות דעת סימן א

כסא , )ג"קלד ע(סח ' וסי, )ד"קו ע(נד ' סי, א"ח, ת פרח מטה אהרן"שו, ד'  סי,)ף"בדפי הרי( ב" כ עים ביצהשלטי הגבור
' ז סי"אהע) ויא'ג(ת טל אורות "שו, )א"תשנ' במהד(לה - לד' ז עמ' סי) בטלן(זכר יהודה ת "שו, אות ג, ח תקפט"אליהו או

ת דרכי נועם "שוהובא ב(מב ' וסי) ת קהלמתנה שנאסרה בתקנלענין (כה ' א סי"ח ח"ת ראנ"שו, )א"יג ע- ד"יב ע(א 
מב ' קול התורה גל, יעקב שלום פרייפלד' ר, בתחילתו, ת בית אפרים יורה דעה סימן נד"שו, )ה מעתה"ד, ז סימן נג"אהע

יוסף ' רו, א"ע קיב בתרא בבא חמד חשוקי, תתקלט' עמ) ב"תשס(זכור לאברהם , שלמה משה עמאר' ר, שיא' עמ) ז"תשנ(
ש על ביטול מכירת מצוות "עיי (154' עמ, )א"תשי(יובל הפרדס ' ס, "מסחר וקנין במצוות ועבירות", מאיר מרגליות

   .מביאים את שתי השיטות, )על ביטול מכירת הבכורה ליעקב מטעם זה, 155' ושם עמ, ועבירות מטעם מכירה אסורה
, )ה תשובה"ד, כלל כא, תאומים, שושנת העמקיםהובא ב(ק ב "ס,  רח,מ"וחו, ק ד" רל ס,ד" יו,ך"ש, רח' מ סי"ח חו"ב

מ "עטרת צבי חו, )ה אולם כפי"ד(  סימן קכט, קמאא מהדור,עקיבא איגר' רת "שו, ק א"שח ס' ד סי"ת אבני נזר יו"שו
לק ב סימן מ ח"חו) מזרחי(ת דברי שלום "שו, רסט' תורת חסד סית "שו, לה' ד סי"א יו"ת קול אליהו ח"שו, אות ג, רח
 )ה גם דעת"דב(ע איגר שם כותב "ר. כותבים שהדין בספק, )בכל הקנאה אסורה (ב"חשוקי חמד כתובות פא עו, פה
כתב בפשטות , רח' סימ "ובחו, "ומריםאיש " בלשון הביא את הגהות מרדכי, רל'  סיד"ביו שהרי פקוא מס"הרמש
הלכה שהרי ספק האם , שהדין בספק) ה וכל זה"דב(יף  הוא מוס.מוחזקמי י וא תל"דעת הרמשלמע שמ, המכר קייםש

כותב שבגלל המחלוקת אפשר לומר , )ג"סג ע(ו , ב, מלוה' הל, )חכים(מלאכת שלמה ". אי עביד לא מהני"האומר כרבא 
שאינה לומר קים לי אפשר כותב ש,  חלק א סימן לגת פנים מאירות"בשו, ל"סגאברהם שלום ' ר. ל שהמתנה תקפה"קי

  .ל כשני הצדדים"כותב שאפשר לומר קי, )ד דמאחר"ה ונלע"ד( ת עזרת מצר סימן מא"שו .תקפה
  .כי הוא דעת יחיד, ר"ל כהגמ"א לומר קי"כותב שהמתנה תקפה ואף א) ב"מג ע(כח ' ל סי'אנג ב"ת ר"שואבל 

' עמ, שליחות, אלהובא בחוק לישר (146-148' עמ, מעשה הבא בעבירה, א שוחטמן"ר: הבנה אחרת בדברי הגהות מרדכי
כדי שהקונה לא יחשוש שימחל ללווה ש, ולפיה מדובר במוכר שטר חוב, מביא גירסה של הגהות מרדכי מכתב יד, )209

ושם לא נזכרת ( ולא ימכור הוא נשבע שלא ימחל, או ַיקנה אותו לאדם אחר, )ב"כתובות פה ע -כפי שיש בכוחו לעשות (
אלא כי בזה , י איסור" מועילה אינה משום שהיא באה עהאינההקנאה הוא מסביר שהסיבה ש. )שבועה שלא לתת

והזכות היחידה שנשארה לו , כבר אינו יכול לגבות מהחייב, שהרי אחרי שמכר את השטר, איבד את זכותו בחוב, שנשבע
אן לסתם נושה אין ללמוד מכ, לפי הסבר זה. י שבועתו הוא מוותר גם על זכות זו"וע,  או להקנות לאחרהיא הכוח למחול

 שחתם סופר הסביר 410אבל ראה הערה  ( את זכותו בחובמחזקתהשבועה דווקא , שהרי בסתם נושה, תןשנשבע שלא י
, )151' בעמ(ות  ובמלים אחר.) כוח בעלותוצמצוםויש בכך ,  מפקיר את זכותו בנכס לעניין מכירתו ונתינתונשבעשה

אבל , נשבע לטובתוהוא משעבדת את נכסי הנשבע למי שמונעת את חלות המתנה מפני שהיא השבועה , ר" של הגמבנידונו
) 197הערה , 149' בעמ(הוא מסביר . ולכן יש תוקף למתנה,  שעבוד נכסים לאדם אחרכךאין ב, נשבע לא לתתאדם שסתם 

הוא מביא . מ"מצד אעלהוא ר "ורי כי חשב שטעמו של הגמי מעתיק ששינה את הנוסח המק"שהנוסח שלפנינו שובש ע
שהנשבע מאבד את זכותו הממונית , ר כטעמו האמיתי"שמבין את הגמ, קנו' י וייל סי"ת מהר"משו) 150' בעמ(ראיה 
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שבכך ייגרע ,  נשבע לאשתו לא לתת מתנה לשום אדם- וגם בנידונו היתה שבועה לטובת אדם אחר , בחוב שמכר

אין , ר"הגמב שאלו שפסקו שההקנאה בטלה הסתמכו על גירסה לא נכונה תיושה) 153' בעמ(נתו היא מסק. כתובתהמ
  .אלא יש תוקף להקנאה, להתחשב בדבריהם

מ "שבחו, א"בין היתר כדי ליישב את סתירת הרמ, הפוסקים עשו הבחנות שונות בדבר תקפות המתנה: הבחנות שונות
כותב שהגהות מרדכי )  בהיתר האשה- ה ג "ד( שם ז"אהע, נודע ביהודה .הד פסק שהיא בטל"פסק שהמתנה תקפה וביו

גם אם לא התיר הרי , אבל בשבועה רגילה שאפשר להתיר, ו התרהתשאין לשבוע, וכדומה, על דעת רביםדיבר רק בנשבע 
ת שמן "שוכך כתב גם . 399מור ליד ציון הערה אכ, איסורה קל יותר, כי שבועה שאפשר להתיר, המתנה תקפה, ונתן

  סימן קכט, קמאא מהדור,עקיבא איגר' רת "שו, כמו כן. )לגבי מכר(א "גם בדעת הרמ, )ד"לד ע (ס' ז סי"א אהע"רוקח ח
, חכםי שאלה ל"המתנה תקפה כיון שאפשר להתיר את השבועה ע, מביא שגיסו סבור שבסתם שבועה, )ש גיסי"ה ומ"ד(
ל דעת נשבע עאבל אם  ;"אי עביד מהני" ,אפשר לבטלש כתב שאיסור ,)396שצוין בהערה  (ד' סי, כלל ז, ש" הראת"שוו

להשיג  הנותן- הנשבעאין בידו ,אותו אדם אחרבהסכמת להתיר את השבועה רק אפשר מפני ש, המתנה בטלה, אדם אחר
כותב שלפי הנימוק , )ה אולם באמת"ד( ת קול מבשר חלק א סימן יז"שו, כמו כן. וא לבטל"אש בולכן נחש, את הסכמתו

כותב שלא ברור האם שם ע איגר עצמו "ראבל  .ההקנאה בטלה , התרהא מועילה בולשבנשבע על דעת רבים , ש"של הרא
א "גם אם א, )396הערה (' תוסלדעת כותב ש) ג"מב ע(כח ' ל סי'אנג ב"ת ר"שו, כמו כן. ש"אפשר להסתמך על הרא

גם ). 399ראה על כך בהערה (ולא מצד שאפשר להתירו , מהני ,מפני שטעמם הוא שבאיסור שבדא מלבו, מהני, להתיר
   .מועילה ההקנאה, ד רבים שאין לו התרה"אפילו בנשבע עש כותב )מת לדעתיה ובא"ד (ד סימן תכג"ת בית שערים יו"שו

 על פי -אבל מטעם אחר , )א"גם בדעת הרמ(עושה הבחנה כזאת , )ג"עז ע(כט ' סי, דיני מכירה, )אוירבך(דברי חיים גם 
המתנה , בשבועה רגילה): הוא עוסק במכר(טול המעשה יתקן את העבירה מ דווקא אם בי" שאעל)382בהערה (העקרון 

י שהר, חלקיס נתן מתנה שיש לה תוקף "כי סו) השאל עליאם לא יי (הנותן עובר על השבועה, גם אם תבוטלכי , תקפה
יטולה כי ב, המתנה בטלה, א להתיר"שא, בשבועה על דעת רבים וכדומהאבל ;  שבועתושאל עליהיה לה תוקף אם יי

  . ונמצא שלא עבר על שבועתו, הכי אין אפשרות להתיר את השבוע, כי המתנה לא תהיה תקפה כלל, יבטל את האיסור
עביד אי "ש, ל"פ העקרון הנ"עושה הבחנה אחרת ע )ה ולפי הדברים"ד, ה ויראה לכאורה"ד, ה גם אם"ד(ע איגר שם "ר

 ,שבועתועבר על  , בטלהתנהמהשאמר נגם אם , סתם שבועהב:  בביטול המעשה תבוטל העבירהאם רק נאמר "לא מהני
ש שמוכיח "עיי(ת גם נתינת מתנה שאינה תקפה אוסר הנתינה ומעשהומשמעות שבועה זו היא על , תתנשבע שלא להרי ש

המתנה בטלה מפני שביטול המתנה מבטל , התקפ מתנה תתלשלא ורק אם נשבע , ) יב,ח גירושין' הל ,ם"הרמבשזו דעת 
סתם " נתינה"א בכך שיש עוד הסוברים ש"מחזק את דברי רעק, 221' עמ, כלל נט, כ' מע, כללים, שדי חמד. עבירהאת ה

עושה הבחנה זו , אות ח, קכא'  סי,ז"אהע, )פצנובסקי(ת ברית אברהם "וגם ש. כוללת גם נתינת מתנה שאינה תקפה
שאם נשבע בלשון שמשמעותו שלא : ל העבירהפ העיקרון שהמעשה מבוטל רק אם בכך תבוט"ע, א"ר ורמ"בדעת הגמ

ואילו אם נשבע בלשון שמשמעותו על תחילת ; ביטולה מתקן את האיסורההקנאה בטלה כי , קנוי למקבליישאר החפץ 
דוקא , )א"לה ע (ס' ז סי"א אהע"ת שמן רוקח ח"שואבל .  ההקנאה תקפה כי ביטולה לא יתקן את האיסור,ההקנאה

, הקנותוהרי אם נשבע לא ל, עבירהמ אם ביטול המעשה יתקן את ה"ל שאעל" העקרון הנפ"ר ע"נימק את דעת הגמ
וראה . תקפהמשמעות השבועה היא שלא יעשה הקנאה , סבור כנראה שבסתםהוא ; עבירהמבטל את הההקנאה ביטול 

  .  בשם מים רבים405ליד ציון הערה 
שבשבועה ' כ תוס"משש, )396הערה (' עושה הבחנה דומה בדעת תוס, קכז' עמ, מא'  סי)ב"ד ח"יו(ג "חנה חיים ת מח"שו

אבל אם האיסור , )כלומר שהתכוון בשבועתו לאסור את עצם הנתינה (על הפעולה  הואהוא אם האיסור, המעשה תקף
שהרי אילו היה , המעשה בטל, ) כך נראית כוונתו- שהתכוון להישבע לא לתת כדי לא לגרום נזק לאחר (תוצאה הוא על ה

   .מ"אעל, ר סובר שגם במצב הראשון"ואילו הגמ;  כאילו אנו רוצים לעבור על האיסור נחשבהיה, תקף
אמרי בינה דיני ר אותה בספרו כפי שהסבי, )א"עח ע(כט ' סי, דיני מכירה, )אוירבך(דברי חיים בהגהתו ב, מ אוירבך"ר

 כיון שזה, מועיל, ונתן ,תןשלא יבסתם נשבע אם ש: 'עושה הבחנה דומה בדעת תוס, )והנה למהה "ד (הקניינים סימן כז
אם נשבע שלא אבל  , אינו מתועב בעצמותומתנהקיום הו, וביטול המתנה לא יתקן את העבירה ,איסור שבדה מלבו

  .היא בטלה ,לא יעבור על שבועתו המתנה כך שאם תתבטל ,מתנה התקייםת
ה הקנאאפילו , כלשהי ההקנאת עשוע לא לבאם נש: עושה הבחנה הפוכה, יב' עמ) ד"תשס(יח ' בית הלל גל, ש אלישיב"רי

שהרי אם נאמר , זה מעגל קסמים, ה תקפההקנא עשותואילו אם נשבע לא ל, מ"בטלה משום אעלהיא , שאינה תקפה
  .פה תקהקנאההולכן , השבועה עלעבר  מ נמצא שלא"אעל

כבר , ולכן אם נתן אותו, חפץ מסוים  שלא לתתכותב שהגהות מרדכי דיבר רק במי שנשבע,  סימן ו,ד"ת חתם סופר יו"שו
שכבר אינו יכול להישאל על , כמו שמי שנשבע שלא לאכול כיכר לחם ואכל אותו,  השבועהישאל לחכם עלא לה"א

 ישאל עלאפשר לה, אבל אם נשבע שלא יתן כלל; )410 הערה ציון לידהסברה (מהחפץ ובזה סילק את כוחו , שבועתו
ולכן , ולכן לא סילק את כוחו מנכסיו,  תועיל להתיר נתינת דברים אחריםת החכםכי התר, השבועה גם אחרי שנתן

ה וכבר "ד) (הראשון(סימן ה  ,מ"חווב, סג' לק ב סיז ח"הבחנה זו כתב גם באהע). הוא דיבר על מכר(המתנה תקפה 
' ח סי"או, )מייזלש(תפארת יוסף ת "גם שו. א"גם בדעת הרמ, )ה ונקל"ז וד"ה ולפי"ד(קד ' וסי, בסופו, סימן כז, )בארתי

 כך (ס"ה על חתמקש )ה אבל מה"ד( ד סימן שכד"ת בית שערים יו"שו .עשה הבחנה זו מאותו טעם, ב"ע- א"יד דף יג ע
אבל אי אפשר להישאל על מה שסילק את , ישאל על השבועהאפשר לה, אם נשבע שלא יתן כללנכון ש, )נראית כוונתו
 ליד, הפקר' ע, ראה על כך אנציקלופדיה תלמודית(א להישאל על הפקר "שבכך כאילו הפקיר את החפץ וא, כוחו מהחפץ

 יש בכלל זה גם נכסים שלא קנה עדיין ,הקנותסתם שלא לנשבע שה) ל"ה אבל נ"דב(הוא מיישב ? )470-472 ות הערניציו
לא חל ההפקר אף על הנכסים  וממילא ,) דק"ס , ריא,ת החושןקצו(  בהםחווכאת אינו יכול להפקיר ש, ע"דשלבל שהם

ס "להבחנתו של חת) ח"ה והנה בקצוה"ד, תכג' וחזר על כך בסי, ובזה מיושבה "בד(וכך הוא מגיע . באו לעולםכבר ש
' כדברי תוס" (אי עביד מהני"בזה  ו,שבועתו איסור ונשאר רק, לא חל ההפקר כאמור, אם נשבע סתם: ם אחרמטע
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לכן ו,  בחפץחווכאת הפקיר ובשבועתו  , הפקרו שייך ב,א ברשותונמצ חפץ פלוני שתןנשבע שלא יאבל אם , )408בהערה 

פוסק , כ, ד רלח"יוע "הרי שו ,מקשה על חתם סופר, )ה ועוד קשה"ד( חלק ט סימן סאת מנחת יצחק "שו. ה בטלההקנאה
ה ועוד "דב(הוא מוסיף . א לא חלק עליו שם"ורמ, יכול להישאל על שבועתו, שאפילו אכל את כל הכיכר שנשבע עליו

ילק את כוחו כי הוא יכול לא ס, ולפיו גם בשבועה על חפץ מסוים, ע שם"דעת שו קים לי כ יכול לטעוןהמוחזקש )נראה
  .והמתנה חלה, להישאל

הרי ש,  שיתבטל המעשהאין צורך, ה כלליתבשבוע: עושה הבחנה דומה, )ה ועל פי דברים"ד(  א' סי,ד" יו,ת כתב סופר"שו
א " שעבר איאחר, ניפץ פלובנשבע על חאבל , )399ראה בשמו בהערה ( על השבועה י שאלה"אפשר שינצל מן האיסור ע

 ולכן ,י ביטול מעשה" עאלא איסורא להצילו מן ה"וא,  כי אין להתרה על מה לחולס"ת חו שכתבשאל עליו כמהיל
לא עבר על נמצא ש ו,כאמור, ההקנאה בטלה, ניחפץ פלועל  שאם נשבע )ה וזאת תורת"דב( הוא מוסיף .המעשה מבוטל

 כי החפץ שלו ויש להתרה על מה  יוכל לשאול מעתה על שבועתוולכן ,חפץ האת שנית הקנותאבל אסור לו ל, שבועתו
נראה שכוונתו לומר שאין אומרים שיש כאן . הקנות את החפץ שיוכל לתועילהשאלה ו , עליו מוטלתשבועהשהכיון , לחול

 אין לומר כך כי -וממילא אין צורך לבטל את ההקנאה , יוכל להישאל על שבועתו, שההקנאה בטלה שכיון ,מעגל קסמים
, האומר שיש כאן מעגל קסמים, )410הערה (וזאת בניגוד לבית שערים . היכולת להישאל נוצרת רק אחרי ביטול ההקנאה

ולא רק מביאה לביטול ההקנאה , היכולת להישאל מונעת ממנו את היכולת להקנות עוד לפני שנתן- אי, מפני שלפי הסברו
  .חר שנתןלא
שאם : מטעם אחר, )שנקט דוגמה של מכר(יוסף פילוסוף ' מביא הבחנה דומה בשם ר, )ב"מב ע(כח ' ל סי'אנג ב"ת ר"שו

א "מ סה ע"אמר בבנכמו ש, כדי שלא יאמרו הרואים שהחפץ הזה נקנה באיסור, המתנה בטלה, נשבע לגבי דבר מסוים
, כגון בגלימה שניתנה כריבית, רק אם האיסור הוא בדבר המסויםשזה נאמר , ל עצמו דוחה'ב אנג"אבל ר. לגבי רבית

  . שכאן אין איסור על המקבל, ועוד; השבועה, כ כאן שהאיסור הוא חיצוני"משא
מ נאמר רק "שאעל, פ עקרון שהוא מניח"ע, מבחין בדומה, )ד"ע-ג"כג ע(ל ' סי, ח"או, )מילדולה(ת מים רבים "שו

אבל אם , נשבע לא לתת דבר מסויםמי שר דיבר רק ב"הגמלפי זה ו, )402הערה , ךכסברת מנחת חינו(באזהרה פרטית 
  .א" את סתירת הרמכךמיישב בהוא ו; כיון שזו כאזהרה כללית, המתנה תקפה, ונתן חפץ אחד, שום חפץנשבע שלא לתת 

 חפץ הקנותנשבע שלא לשאם , א"ר ורמ"הגמעושה הבחנה דומה בדעת , )מ"הגה ודעת "ד( ד סימן ז"ת בית שערים יו"שו
 אינה תקפה ולכן ,תקפהה הקנא הקנותרק שלא להתכוון כ " וא,ישאר לויהחפץ כדי ש  היתהונתווכמפרשים ש ,מסויים

מטעם אלא  ,ץישאר לו החפיונתו כדי שאולי אין כו , שום דברהקנותנשבע שלא לאבל אם ; וממילא לא עבר על שבועתו
, כי גם אם נאמר שהיא בטלה, לכן המכירה תקפה ו, בכלל שלא ימכורו כמשמעות דיבורמפרשים את דבריו ולכן, אחר

   ).396הערה (' כדברי תוס, מ באיסור שאדם בדא מלבו"ואין אומרים אעל, יעבור על השבועה
, פ מה שהוא מחדש"ע, )396הערה (' עושה הבחנה דומה בדעת תוס, ח-ז, אותיות ד, ב' סי, )מאמחל(ת לב שלמה "שו

, אלא משום שבכל הקנאה אסורה, מ"אבל לא מטעם אעל, מסכימים שאין תוקף למתנה האסורה באיסור שבועה' שתוס
, שפטורים, וזה כמו שניים שעשו מלאכת שבת, נאה נגמרת רק בצירוף קניית הקונהכי ההק, כאמור, המקנה אינו עובר

כי הקונה ,  חלהינהההקנאה א, שליחותכאן  שאין תיוהו; ע"שהרי אין שלד, ואין לומר שהקונה נחשב שלוחו של המקנה
 את נה הוא כדי לחייבשהרי מה שהסביר שצריך שהקונה יהיה שליח של המק, דבריו קשים(כאילו משך בלי דעת המקנה 

אבל זאת רק אם נשבע ; )קניית הקונה יכולה להצטרף גם בלי שיהיה שליח, אבל לעניין תוקף ההקנאה,  בעונשהמקנה
ולכן ההקנאה אינה חלה , איסור גם על הקונהיש ולכן , שאז הוא כאילו אסר חפץ זה על כל העולם, מסויםלא לתת חפץ 

שהרי יהיה זה מרחיק לכת מדי לומר  (האיסור על המקנה ולא על הקונה, לללא לתת בכשואילו אם נשבע , כאמור
, א"רמ(ע אם השליח אינו בר חיוב "שהרי יש שלד, ולכן השליחות חלה, )שנחשב כאילו אסר את כל נכסיו על כל העולם

  .א"הוא מיישב בזה את סתירת הרמ. ולכן המתנה תקפה, )א, קפב, מ"חו
  .מדובר במי שנשבע שלא לתת מתנה כלל, )396הערה (יצויין שבתורת חיים 

כי זו זכייה , המתנה בטלה,  שהנותן נשבע לא לתתשאם המקבל לא ידע, )א"בדעת הרמ(כותב , רח' דברי משפט סי
אבל אם המקבל ידע שהנותן ; יסורכי בזה הוא מכשיל את הנותן בא, מן הסתם לא היה רוצה לקבל, שאילו ידע, בטעות

, מ חלק ב סימן פה"חו) מזרחי(ת דברי שלום "שו אבל ).מכרעוסק בהוא (המתנה תקפה , ובכל זאת קיבל, נשבע לא לתת
כיון שלא , טעמם משום טעות כאמור, שפסקו שהמתנה בטלה, ד"א ביו"ר ורמ"דוחה את מה שכותב דברי משפט שהגמ

  .משמע כך מלשונם
כאמור לעיל בהערה זו , ע"המתנה בטלה כי אין שלד, אם המקבל ידע שהנותן נשבע: וכה עושה הבחנה הפלב שלמה שם

, משיכתו היא מדעת הנותן כאילו עושה בשליחות הנותןכי , המתנה תקפה, אם המקבל לא ידע שהנותן נשבעאבל , בשמו
   .ע אם השליח שוגג"ויש שלד

, ונתן לו, מתנה לענילתת  מעלה אפשרות שמי שנשבע לא, ק ד אות כז"ח סכ' סי, בעניני המקנה והקנינים, חתן סופר
במצב , עבירה שיש בה מצוה מי שעברבמ "האם אעל והוא תולה זאת בשאלה כללית ;המתנה תקפה כי עשה מצוה

של האדם לעשות את מ הוא כי התורה סילקה את כוחו "אם הטעם שאעלהוא כותב ש.  דוחה את העבירהינהשהמצוה א
בכך שעושה במי כ "משא', ממרה את רצון המי שב  רקייתכן שהדברים אמורים, "לא תעשה" שאמרה כךב, פעולהה

 צריך הרי גם כאן, )וביטול המעשה מבטל את העבירה (מעבירה  העושהאת אם הטעם הוא כדי להצילאבל ; מצוה
  . כי מצוה זו אסורה בגלל העבירה, להצילו

ההקנאה , שהקנין מצד המקנה, שאם הקנה בקנין כסף או סודר או אגב) א" בדעת הרמגם(כותב , חתן סופר שם אות כא
אמנם , שהקנין מצד הקונהאבל בקנין משיכה וכדומה ;  שיעשהביטל את המעשה שלו, כי בזה שנשבע לא להקנות, בטלה

 ד סימן שכד"ערים יות בית ש"שו. אבל תועיל משיכת המקבל כאילו הפקיר הנותן את החפץ, לא מועילה הקנאת הנותן
 רק המקנהמ אם " אעלשאין) 398הערה (בהסתמך על סברת פנים מאירות , עושה אותה הבחנה, )ל ביישוב"ה ועוד נ"ד(
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 שהאדם 411רתבניגוד לסברת הדעה האח .410ויתר על כוחו לתת, שבכך שנשבע, ועוד, 409"אי עביד לא מהני"

                                                                                                                                                              
שעושה אבל בקנין ; ר עושה איסונואיהקונה כיון שוהקנין חל  ,שעושה הקונהדוקא בקנין אמור זה  - עושה איסור 

  . איסורשהע כיון שהמקנה מ" אעלמטעם ה בטלהקנאה ה,)במכר, הוא נותן דוגמה של קנין כסף( קנההמ
בהסתמך על עיקרון , )א"כיישוב לסתירת הרמ(עושה הבחנה אחרת , )א"יד ע(יד ' ח סי"או, )מייזלש(תפארת יוסף ת "שו

אין סיבה , נשבע מעצמו לכן אם ; עבירותכדי להרתיע מלעבור, מ הוא קנס"שהטעם שאעל, שהוא מביא בשם אחרונים
חר דרש ממנו אדם אאבל אם ; בשאט נפשעל שבועתו שהרי בלאו הכי אדם לא יעבור , לבטל את המעשה כדי להרתיע

ולכן , יש לחשוש שיעבור על שבועתו כדי לעשות את המעשה, רוצה לעשות) הנשבע( שלא לעשות מעשה שהוא להישבע
  . כי לא ירוויח מכך, כדי שלא ירצה לעבור על שבועתו, קיים אותו בכך שהמעשה לא יתהקנסהתורה 

י "שלא ע, אם נשבע מעצמו, )396הערה (' שנוקט שלתוס, )אבל מטעם אחר(רח ' מ סי"ח חו"בהבחנה זו עולה גם מדברי 
המתנה , ונתן, לא לתת מתנהש ייב אותו להישבעד ִח " באם', משמע שגם לתוס. "אי עביד מהני", ו אותד השביעו"שב

שאם עבר על , )396הערה (ש "נראה שכך יהיה הדין גם לפי הנימוק של הרא". שבדא מלבו"כיון שאין זה איסור , בטלה
שהרי צריך , ד"להתיר שבועה שהשביעוהו באי אפשר והרי ,  שאפשר להתיר את השבועהשבועתו המעשה תקף מפני

  .ולכן המתנה בטלה, ד הטיל"והחכם לא יתיר כשישמע שזו שבועה שב, לפרט את השבועה בפני החכם המתיר
, )ז סימן ג"אהע) מזרחי(ת דברי משה "ובשו, ו' ת יש מאין סי"הובא בשו (י אות ט" רח הגהות ב,מ"כנסת הגדולה חו

ודף , ד"דף פח ע, ט' סי, מ"חו, ת שאל האיש"הובא בשו(א "דף מה ע, מג' וחלק ב סי, סימן יבמ חלק א "ת בעי חיי חו"ושו
 כדי שהנותן לא מן הראוי שהקונה יוותראבל במכר , א סובר שמעיקר הדין המכר והמתנה תקפים"כותב שהרמ) ד"פט ע

 כי יוכל וותרורק במכר ראוי לקונה ל, ולהפסיד את המתנה, ואילו במתנה אין להטיל על המקבל לוותר, יעבור על שבועתו
  .ג אף במכר"אין מי שחשש לדברי כנהשכותב ) ב"קסה ע (קיא'  סיא" חמ"חקרי לב חואבל . לקנות מאחרים

בטענה שלא איכפת לו , תנהם המוקילדרוש את ל ויכשהמקבל  ,ותאפשרמעלה , ג, רח, מ" חו,ערוך השולחן, בדומה
  אתבטלל נותן את הםפיו כ,מוכן לוותר מקבל אבל אם ה,)398ליד ציון הערה , תכסברת פנים מאירו(נותן שבועת המ

  ).הוא דיבר על מכר (לא יעבור על שבועתוכדי ש תנההמ
עשה האיסור הרי כבר נ, עשו קניןשאם כבר , א"שבתי יישב את סתירת הרמ' מביא שבנו ר, ק ג"ס,  רח,מסגרת השלחן

אבל ; ולכן היא תקפה, בלי תיקון האיסור) בהחזרה לנותן(וגם אם נבטל את ההקנאה זה יהיה קנין חדש , א לתקנו"וא
ההקנאה בטלה כדי , )במכר ( אם יחזור בו"מי שפרע"חייב בהמקנה כך ש, שילם כסףהקונה גם אם , אם לא עשו קנין

 .שלא יעבור על שבועתו
  .הגהות מרדכי שם 409

ת בית "שומסביר , ההקנאועיל התישבע שלא האינו יכול לשהאדם ) 406 הערה ציון ליד(ובה לסברת הדעה האחרת בתש
 קנהכ רצון התורה הוא שלא י" א,להקנות שהוא נשבע שלא תיור סובר שה"שהגמ, )מ"ה ודעת הג"ד( ד סימן ז"שערים יו

  .כמו בכל איסורי תורה,  שעשה באיסורההקנאה םתקייתשלא הוא גם  התורה כ רצון" א,ויעבור על שבועתו
ת קול מבשר חלק א סימן "שומסביר , שאין איסור בהקנאה עצמה) 397 הערה ציון ליד(בתשובה לסברת הדעה האחרת 

 , מעשה של איסורהיא נחשבת, בהיתר) ם אותהאו לקיי (ההקנא השאי אפשר לעשות את תיושה, )י האמור"ה ועפ"ד( יז
  .מ"שזה הטעם בכל אעל, ו מעשיו הרעיםועיל שלא ים אותונסיווק

ג "אע, כיון דאמור רבנן לא ליזבין", גבי יבם שמכר מנכסי אחיו המתלב "ר מביא ראיה ממה שנאמר בכתובות פא ע"הגמ
וקל וחומר , אין למעשה תוקף, שה מעשה באיסור דרבנןכלומר שחכמים החמירו שמי שעו, "דזבין לא הוה זביניה זביני

הערה ('  כותב שהגהות מרדכי סובר כתוס,ד"דף קד ע) גליפפה(ידי אליהו . שהוא מהתורה, שיש להחמיר באיסור שבועה
בגלל דברי הגמרא , כל זאת כאן המתנה בטלהוב, באיסור שאדם בודה מעצמו" אי עביד לא מהני"שלא נאמר , )396

,  דרבנן אי עביד לא מהניאיסור בלואפישאם  ,כתובות פאלומד מת מרדכי והגהמסביר ש, ק ג"ס, רח, ע"סמ. בכתובות
שהביא ראיה לסברת , ה והנה המחברים"ד, ת קול מבשר חלק א סימן יז"שוב' ועי( מעצמו איסור דאורייתא שבדהו ב"ק

ששם המכר בטל כי הנכסים , ר מכתובות שם"דוחה את הוכחת הגמ, לד' סי, א"ח, ת פנים מאירות"ואבל ש .)ע"הסמ
שרב יוסף בכתובות שם אמר כלל , משיב על כך, רפח אות כתובות שעורים קובץ .ולא בגלל האיסור, משועבדים ליבמה

. דעתו הקנאה האסורה מדרבנן בטלהומכאן של, זה עוד לפני שהובאה הברייתא שעולה ממנה הנימוק של שעבוד הנכסים
  .ר שהלכה כרב יוסף בנקודה זו"מנין להגמ, אלא שהוא מתקשה

דוחה , )ם חלק ז סימן סד"ת מהרש"שובו, )ה ועוד יש לחלק"ד( ת יש מאין סימן ו"שוהובא ב (ק א"ס , תקכד,ח"או, ז"ט
כי , לא יועיל המכר, ועבדים ליבמהששם הוצרכו חכמים לתקן שיבם המוכר נכסים המש, ר מכתובות"את הוכחת הגמ

אבל במקום , ולכן לולא תקנה זו לא היתה הרתעה ליבם מלמכור, אין איסור במכירה אלא זו רק פגיעה בזכויות היבמה
  . ואין צורך לשלול את תוקף ההקנאה כדי להרתיע, די באיסור כדי להרתיע, שיש איסור

שהרי , מ" אעל,בדה מלבואדם באיסור שגם ר מוכיח מכתובות ש"מבאר שהגמ, ב אות ג' סי, )מחלמא(ת לב שלמה "שו
בכך , והוא מעיר שאפשר לדחות את הראיה. חכמים בדו את האיסורשם נאמר שבאיסור דרבנן המעשה בטל אף ש

  ). 396הערה (ש "כסברת הרא, שלא כשבועה, א לבטלו"שאיסור דרבנן חמור יותר כי א
 שטעם הגהות מרדכי הוא משום יםכותב, לא' בינת אדם סי,  בית הנשים-וחכמת אדם , )ה ובר מן כל"ד(דרכי נועם שם 

ה תקפה למרות תנ אבל מעיקר הדין המ;ז נמצא שלא עבר על שבועתו"ועי, ו שלא תועיל המתנה אות שקנסו,קנס
  .האיסור

 הוא תתמה שנשבע שלא לששטעם הגהות מרדכי הוא משום ה אפשרות מעל, )ה תשובה"ד( ת עזרת מצר סימן מא"שו
א לגבי לווה "מ סה ע"כפי שנאמר בב, " חפץ זה ועבר על שבועתוהוא נתן"מרו אלא ישי דכהמתנה בטלה ו, "דבר מסויים"

  . ריבית ה כתשלוםגלימשנתן למלווה 
  סימן ו,ד"יות חתם סופר "שו ;)ך נראית כוונתוכ ()י ק" שלט ס,ן אברהםמגהובא ב (ח' ים של שלמה ביצה פרק ה סי 410

לענין אותו לו הפקיר ישלו וכאבנכס חו ותבטל כהי שבועתו "שע ()ב סימן ק"מהדו העזר אבן מרדכי לבושי ת"שוהובא ב(
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כ רצון התורה " א,להקנות שהוא נשבע שלא תיוזו סבורה שה דעה, ההקנאועיל התישבע שלא האינו יכול ל
כמו בכל ,  שעשה באיסורההקנאה םתקייתשלא הוא גם כ רצון התורה " א, ויעבור על שבועתוקנההוא שלא י

שאי  תיודעה זו סבורה שה,  שאין איסור בהקנאה עצמה413בניגוד לסברת הדעה האחרת. 412איסורי תורה
ו ועיל שלא ים אותונסיו וק, מעשה של איסורהיא נחשבת, בהיתר) או לקיים אותה (ההקנא האפשר לעשות את

 שביטול המתנה אינו מתקן את 415בניגוד לעמדת דעה האחרת. 414מ"שזה הטעם בכל אעל, מעשיו הרעים
נמצא , המתנה תבוטלאם לכן ו,  תקפהלהקנאה מתכוון רק ,ותהקננשבע שלא לדעה זו סבורה שה, האיסור

  .416לא עשה איסורש
  

כי הוא כאילו לא , ההקנאה תקפה, לאחר ההקנאה התיר את השבועההחכם אם נשאל לחכם ו, זוגם לדעה 
אם השבועה היתה על תנאי או , זוגם לדעה : ועוד .417 כי התרת חכם עוקרת את השבועה מעיקרה,נשבע מעולם

                                                                                                                                                              
ה "ד(ב "גיטין לה ע, חתם סופר' חיו, )שבזה הפקיר את החפץ) (הראשון(מ סימן ה "וחו, ) אותו לאחרתתזה שאין לו כח ל

איבד את , הוא עצמו גרם לאיסורשהיות ש (155' עמ, א אות שס"הלכה רבה ח; )חפץ זהבכוחו את שבזה הפקיר ) (צריך
ואיבד את כוחו בזה , כי כוחו לתת בא מכוח התורה) (ה ויותר נראה"ד( ד סימן ז"ת בית שערים יו"שו; ) בחפץזכותו

  .)שנאסר לתת
איבד את זכותו הוא  )א(, ר נותן שני נימוקים"כותב שהגמ, )ד בדפי הספר"עצ (ב "כתובות פא ע) אביגדור(זכור לאברהם 

  .מ"אעל) ב(;  שלא יוכל למכור חפץ שלו,זכותו של אדםאת  להפקיע אפשרשהרי מוכח מכתובות שם ש, י השבועה"ע
כחו את ד בי א, עצמוהאיסור על שהביא את תיושה,  סוברר"מגמביא מי שהסביר שה, ד סימן קטו"ם יו"ת מהרשד"שו

  .שלא ייתכן שכוח האדם חזק יותר מכוח התורהמפני , ם דוחה סברה זאת"אבל מהרשד. איסור תורהביותר מ, לתת
ואם נתן אותו כבר אינו יכול להישאל לחכם על , שחתם סופר כותב שמדובר שנשבע לא לתת חפץ מסוים, 408ראה הערה 

ת בית שערים "שו. ולכן נחשב שסילק את כוחו מהחפץ, ר על עצמו מאכל מסוים ואכל את כולוכמו מי שאס, השבועה
לא ה, מה משנה שאחרי שנתן אינו יכול להישאל ,קשה עליוהיהודה אלטמן ' מביא שר, )ה ושוב תמה"ד( ד סימן שכד"יו

כך מקשה גם (תת  יש לו כח לאם כןו,  השבועהל עלאיששהוא יכול לה כיון  מהחפץחווכאת לא סילק עוד ה נתינהלפני 
וכל לא י, ם יתןאש תיושה )ה אך מה שהקשה"דב(המחבר מתרץ ? )ה ואני בנו"ד, ת כתב סופר יורה דעה סימן א"שו

ה והנה "דב(הוא מעיר .  כאחדותחו באוה והפקעת כהקנאהשאו , עוד לפני שיתןחו ופקע כש למפרע הגלמת ,שאללהי
כ לא סילק את "וא, כ יוכל להישאל"וא, בטלהה הקנאהולכן , וא נחשב שסילק את כוחוה: שיש כאן מעגל קסמים) בהנך
ונוצר ספק איפה לעצור את ; כ סילק את כוחו וחוזר חלילה"וא, כ לא יוכל להישאל"וא, תקפהה הקנאהכ "וא, כוחו

ה "ד( ט סימן סאת מנחת יצחק חלק "שואבל  (בחזקת מרא קמאאת החפץ   כי מעמידיםה בטלההקנאהולכן , המעגל
א "שהסביר מדוע א) ה ומה שהקשה"דב(ש "עיי).  מספק מידום אין מוציאי, מוחזקמקבלאם המעיר שלפי זה  )ל"אמנם י

ה ואמנם "ד(תכג ' ובסי. לומר שאינו יכול להישאל אחרי ההקנאה כמו שאי אפשר להישאל על הקדש אחרי שהגיע לגזבר
כמו שאי אפשר להישאל על ,  לישאלכבר אינו יכולו, בחפץחו וכהפקיר את שנשבע כמיד , כתב שעוד לפני ההקנאה) מה

  .כבר קיים את נדרו, כי בזה שהפקיר, שהפקר היא מטעם נדר, יד, ה, הלכות נדרים, ם"גם לרמב, הפקר
את סילק הוא נחשב ש,  השבועהל עלאישכותב שאף שהוא יכול לה, )ה ואני בנו"ד (ת כתב סופר יורה דעה סימן א"שו

  .שהוא זקוק לחכם שיתיר לו, םי בדעת אחריותלאלא הוא , שהשאלה אינה בידוכיון ,  מהחפץחווכ
  .406 הערה ציון ליד 411
  ).מ"ה ודעת הג"ד( ד סימן ז"ת בית שערים יו" שו412
 .397 הערה ציון ליד 413
 ).י האמור"ה ועפ"ד( ימן יזת קול מבשר חלק א ס" שו414
 .405 הערה ציון ליד 415
  ).ה ומצאנו מקום"דב(  א' סי,ד" יו,ת כתב סופר" שו416

, כדי שלא יעבורכאן המעשה בטל  ,"אי עביד מהני"הסובר בדרך כלל ש, אביילפי ם שג) ה ועל פי מה"דב(הוא כותב 
הרי ש ,לא יצא,  הנאהראסושופר התוקע בשהאביי מודה ש ,)ה שלמים"ד(א " עחה כ" רבדומה למה שכתב טורי אבן

 על 408וראה הערה . די שלא יעבורם שלא יצא כמריואו ,לא נהנהנמצא ש ואם לא יצא ,נהנהאם לא  עבירה אינההמעשה 
  .ההבחנה בין הקנאה תקפה לשאינה תקפה

העושה תנאי שלא  ,א"גיטין פג ע, ן"רמבה' פי חיל: תולה נקודה זו במחלוקת ראשונים) תה לבארה והי"ד(שם כתב סופר 
ה עבר על הקנא מיד כשעושה מעשה ,הקנותבנשבע שלא ל, וגם כאן, מתכוון למעשה מכירה גם אם אינה תקפה, ימכור

 ואילו ;שבועההאיסור כך את יחים בוואין מרשהרי  שלא תועיללומר ולכן אין סיבה , אם נאמר שאינה תקפהשבועתו גם 
שהקנאתו אינה  יםמרוא, מתכוון למכירה תקפה, שהעושה תנאי שלא ימכור, )ה ועמדה"ד(א "פג עגיטין ' לשיטת תוס

אבל הוא מעלה . עשה הקנאה תקפהרק שלא יהיתה משמעות לשונו שלא עבר על שבועתו כיון ז נמצא ש"כי עי, תקפה
 אפילו מ שלא למכור כוונתו שלא יעשה מעשה מכירה"מתנה עשגם לפי הדעה שה )םה והיתה לבאר הג"דב(אפשרות 

 ךרט יצ,כי גם אם המקבל ימכור מכירה שאינה תקפה,  גם על כךקפידטעמה היא שיש להניח שהנותן מ, שאינה תקפה
רק  ןכווהת םסתן המש ,הוא מסביר עוד .התכוון להקנאה תקפה, הקנותלשלא אבל בנשבע , ןבדי" הקונה"תבוע את ל

נמצא ו, מ"אמר אעלנ ,ואם יעבור,  לעשות דבר זהמפני שרצה שהשבועה תמנע ממנו ,לאסור על עצמו הקנאה תקפה
, ואין לפרש שהתכוון להישבע גם לא לעשות הקנאה שאינה תקפה;  מעשה זהשלא יעשה , השיגה את מטרתהשבועתוש

  .וממילא לא ישיג את מטרתו, מורשבועתו לא תמנע ממנו לעשות את ההקנאה כא, שהרי אם כן
  .)ב"מג ע(כח ' ל סי'אנג ב"ת ר"שו; ) רח'סי, מ"חו, עצי לבונה -הובא במעין גנים (ק צו "ד רכח ס"יו, ך"ש 417
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כגון שנתן בלי (ונתן תוך הפרת התנאי , ) שלא יתן מתנה בלי ידיעת פלונישנשבע כגון(מוגבלת בצורה כלשהי 
 היה יכול לתת בידיעת אותו -ל "בדוגמה הנ(כי היה יכול לתת אותה בהיתר , המתנה תקפה, )ידיעת אותו פלוני

  .418)פלוני
  

כזה בטלה בגלל מתנה של אתרוג ,  שאסור למכור או לתת אתרוג שנקנה למצוה419שלפי הדעה, יש מי שאומר
  .420האיסור

  
חכמים לא : אם נעשתה באיסורבטלה שהיא יש סיבה מיוחדת , תקנת חכמיםבהקנאה שתוקפה נובע מכוח 

מפני , כך נפסק שמתנת שכיב מרע לנכרי אינה תקפה. 421שנעשה באיסור התכוונו שתקנתם תתן תוקף למעשה
, הוא מדרבנן) בלי מעשה קנין(ב מרע ותוקף מתנת שכי, 422"לא תחנם"שנתינת מתנה לנכרי אסורה מטעם 

שתקפה רק , "פעוטות"הקנאת , כמו כן. 423 באיסורהיה תקפה אם תיעשהוחכמים לא התכוונו שהיא ת
ילדיו כל  אינם מספיקים לפרנסת ונכסימת ו מי ש,לדוגמה. אינה תקפה בהקנאה אסורה, 424מתקנת חכמים

 ו הבנים את הנכסיםהקנאבל אם ,  מזונות לצרכיהןהדין הוא שהבנות מקבלות, ")נכסים מועטים ("למשך שנה

                                                 
ליד ציון הערה (זאת על פי הסברה ). הוא דיבר על גירושין(ע שם "בדעת הסמ,  רח'סי, מ"חו, עצי לבונה -מעין גנים  418

  .ו באופן מותר אותשמעשה שנעשה באיסור תקף אם היה אפשר לעשות) 387
' א במהד"סג ע(ה ' סי, ת בית שמואל אחרון"בתשובותיו שנדפסו בסוף שו, ד קראקא"אב, משה שלמה זלמן' ר 419

 ).ג"תרמ
  ".אי עביד לא מהני" הדעה שלפי, )ב"יז ע, ד"ע- ג"טז ע(יב ' ח סי"או) בולחובר(ת שם אריה "שו 420

 אינה חלה כי הקונה חמץ בפסחכותב שהקנאת , )חשיב דלא והא ד"באה "ד (ב"ע נו קידושין ,המקנה: דוגמאות נוספות
נכרי על  )י דברים"ה ועפ"ד(ז , הלכות מכירה ל) לנדא(יד המלך כך כותב גם . מ"ואעל, "בל ייראה"עובר בכך על איסור 

ח "ת בית אפרים או"שואבל . האיסור הוא בעצם הקניהש) ה אמנם בכל זאת"דב(והסביר , במתנה לישראלשנתן חמץ 
 והתחלת ,"לא יראה לך"אלא , קניית חמץהאיסור על גוף כי אין  ,מ" בזה אעלכותב שלא שייך, )ומה שבאה "ד (סימן מא
 ואם היה קונה אותו ,ערומחויב הוא להשביתו ולבשאז  , שכבר בא החמץ לרשותו והוא שלויאחרהיא רק האיסור 

א בקניית חמץ לטעם נוסף ש )ובמה דכתיבנאה "בד(הוא מוצא .  איסור מצד הקניה עצמהלא היה ,ושורפו ומאבדו מיד
 ל ייראהכ אין שם ישראל חל על החמץ לעבור עליו משום ב" א,ד"תוך כמן ההקנאה ה חזרה ועילמש כיון :מ"שייך אעל

יה עדיין לא חל עליו איסור י אבל בשעת הקנ, עובר עליו,כיון שלא שרפו מידו ,ראל שאז נכנס ברשות יש,ד"עד לאחר כ
, מ"יש סיבה נוספת שלא לומר אעל, שאם גוי מקנה חמץ ליהודי )והנה מדבריה "בד(הוא מוסיף  .מ"א שייך אעל ול,תורה

, אברהם בנימין קלוגר' וכך כתב גם ר; שאין האיסור על שניהםבמקום מ "לאע ןאי ש)398הערה (פנים מאירות פ דעת "ע
י הכהן עצמו כותב שבקניית חמץ בפסח אין אומרים "מהר. ל' ח סי"ת או"מהדו) רפפורט(י הכהן "ת מהר"המובא בשו

אבל חייב , וב מלקותואילו כאן קנה רק לענין חי, מ הוא כדי שהאדם לא יהיה שקוע באיסור"כי הטעם שאעל, מ"אעל
מקשה ,  יאאותמא ' מ סי"חו) מונק( יהודה זכרוןת "שו. ובזה יקיים את מצוות התורה ולא יהיה שקוע באיסור, לבערו

הרי ההקנאה חלה רק לענין שהנותן , )408בהערה , ר"לפי הגמ(מדוע המתנה בטלה , כ גם בנשבע שלא לתת"א, על הסברו
) באות יב(לכן הוא מנמק ? והוא באמת יהיה חייב להישאל על שבועתו ובזה יקיים את המצוה, עובר עבירה ברגע זה

ולכן מבטלים , ואיננו רוצים שיהיה שקוע באיסור, מ שייך רק באיסור שעומד להתקיים לאורך זמן"אעל: בדרך אחרת
ושונה ; ולכן המעשה אינו בטל, נחשב משוקע באיסוראינו , שעומד לבערו מן העולם, כ בקונה חמץ"משא, את המעשה

מ ואין אומרים שאינו עומד להתקיים לעולם כי יישאל על "שאעל, )כך הוא מסביר באות יח(המצב בנשבע שלא לתת 
כי אז החפץ לא יהיה קבוע לפנינו שנאמר , המעשה תקף, כי דוקא אם החפץ שבו נעשה האיסור יכלה מן העולם, שבועתו

ס כל פעם "כי סו, אין זו סיבה לומר שיועיל, ורק האדם עומד להישאל, אבל אם החפץ יהיה קיים, ה בו איסורעליו שעש
  . ונמצא שקוע באיסור, יזכיר שעשה בו איסור בתחילה, שנראה את החפץ

זיון כי זה ב, כותב שאסור לתת ספר תורה במתנה לבית כנסת, ז' חידושים מלוקטים סי, )מונק(ת זכרון יהודה "שו
אבל יש (ולכן הוא יכול לחזור בו , אם בתחלה כתב אותו בשביל קיום המצוה ולא במטרה לתתו לבית הכנסת, ת"לס

  .מ"אבל הוא אינו מנמק מטעם אעל). יז מתיר לתת לבית כנסת' ח סי"ת היכל יצחק או"להעיר ששו
  .ב"שכך נאמר בכתובות פא ע, 409ראה הערה  421
 .ד, י, הלכות עבודה זרה, ם"רמב 422
  .ג, מ רנו"ע חו"שו; י, ט ,הלכות זכיה ומתנה, ם"רמב 423

, אם נתןהרי ,  שאסור לתת מתנה לגויתיוהכותב ש, )רח' עמ(ב ' מ סי"ב חו"ח) ידיד(שארית יוסף ת "שו:  לגוית בריאמתנ
והדרשה היא , ה לגוי הוא רק מדרבנןוגם אם נאמר שהאיסור לתת מתנ; "אי עביד לא מהני"מטעם , לההיא בט

אמר בכתובות פא נכפי ש, "אי עביד לא מהני"הרי גם באיסור דרבנן אומרים , )א"ז כ ע"אף שלא משמע כך מע(אסמכתא 
ותב שמתנה כ, נט' ח סי"ת כתב סופר או"שוגם . המכר בטל,  שאם חכמים אסרו למכור משהו)409שצוין בהערה (ב "ע

לדעה , כותב שאם נתן מתנה לגוי) 370' עמ(תתקנ ' א סי" הלכה רבה ח,כן וכמ. מ" חלה מטעם אעלינהלגוי אף בדיעבד א
 יןכותב שבדיעבד המתנה קיימת וא, ד, י, ז"ע' הל, ם"על הרמב, אבל דעת ומחשבה. המתנה בטלה, "אי עביד לא מהני"ש

 .והמעשה רק מוכיח על מחשבתו, מפני שהגוי מוצא חן בעיניו, וא במחשבהכי האיסור ה, "אי עביד לא מהני"אומרים 
 .21ליד ציון הערה , לעיל 424
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שקנין אגב היות , כמו כן. 425ההקנאה אינה תקפה,  את הנכסיםהקנהאם פעוט אבל ; ה תקפההקנא ה,לאחרים
מי שנשבע שלא ,  כמו כן.427כי באיסור לא תיקנו חכמים, אינו מועיל בהקנאת איסור הנאה, 426דרבנןמהוא 

הנותן מתנה ,  כמו כן.428ההקנאה בטלה מאותה סיבה, דרבנן כגון קנין משיכהוהקנה אותו בקנין , להקנות נכס
  .429המתנה בטלה כי אסור לתת מתנה בשבת או ביום טוב, בקנין דרבנן כגון קנין משיכה, בשבת או ביום טוב

  
 פעוטבדוקא , ולדעת. 430איסורמתנה הכרוכה ב אפילו בועילקנין דרבנן מ אומר שנתיבות המשפטאבל 

 לא תיקנוכי , הקנאתו בטלה, אם הקנה באופן שאסור ,431 משום כדי חייויקנו שתועיל הקנאתוחכמים תש
  .432 עצמו בדבר האסור אתיה שיחַ חכמים

  מתנה שחבה לאחרים
נתינת , אם הנותן חייב כסף לנושים, לדוגמה. צד שלישייש תוקף למתנה גם אם נתינתה גורמת נזק ל, כעיקרון

כל ,  כמו כן.433ובכל זאת יש לה תוקף,  יוכלו לגבות ממנו את הנכס שנתןשכן לא, המתנה גורמת להם נזק

                                                 
ת "בשוו, אות ה, לא' סי, )מייזליש(ת נחלת יוסף "שוב, ב-א פיםענ, נחל יצחק סימן אהובא ב(מד ' סי, ן"ת הר"שו 425

  .א, רלה, מ"חו, א"רמ; )כז' א סי"מוצל מאש ח
נכסים "ששכיב מרע שנתן מתנה מ, ן שם"ם שם ומדברי הר"לומד מדברי הרמב, י, ט ,משנה למלך הלכות זכיה ומתנה

דיין הדן בדבר שיש בו ", שלמה משה עמאר' ראבל . כי תוקף מתנת שכיב מרע הוא מדרבנן, המתנה בטלה, "מועטים
ואין , היא בטלה,  לתת מתנה אסורהציווהשייתכן שרק אם , משיג עליו, מגתתק 'עמ) ב"תשס(זכור לאברהם , "איסור

שאז , קניןשהרי מדובר שלא עשה מעשה , שאין זה משנה, יש להשיב על כך(מ שכבר נתן מתנה אסורה "ללמוד מזה לשכ
ולא , בנכסים מועטיםשרק על היורשים יש איסור למכור , ועוד, )ולא תיקנו במתנה אסורה, דיבורו חל רק בגלל התקנה

  ).מ ונותן מנכסים מועטים"מ מתכוון לבן שהוא שכ"אבל בפשטות מל(על האב 
  .6ראה סעיף  426
  .כח אות ג' ח סי"וא) פצנובסקי(ת ברית אברהם "שו 427
, הוא מוסיף שאף שהכלל שהקנאה דרבנן בטלה אם נעשתה באיסור). ה ומהאי טעמא"ד( ענף ב,  נחל יצחק סימן א428

, מ"פ עקרון מקביל שנאמר לענין אעל"ע, ל"ה ועוד י"ד, כפי שכתב שם( ביטול ההקנאה יתקן את האיסור אמור רק אם
 . תקפההקנות הקנאה לכי כוונת הנשבע היתה שלא , יתוקן האיסורהרי כאן בביטול ההקנאה , )382 הערה ציון ליד

  .אות ה, לא' סי, )מייזליש(ת נחלת יוסף "שו 429
זכור לאברהם , "דיין הדן בדבר שיש בו איסור", שלמה משה עמאר' רכך כותב גם . ק ב"ס,  רלה,נתיבות המשפט 430

  .תתקמג- מאתתק' עמ) ב"תשס(
חיים קמחי כתב שמתנת שכיב מרע מועילה גם בדבר ' מביא שר, י, ט ,משנה למלך הלכות זכיה ומתנההמגיה ב ,כמו כן

ומשנה למלך מקשה עליו (ל "כך שכוחו לתת לא בא מכוח תקנת חז, כי היה יכול לתת במתנת בריא לאחר מיתה ,אסור
 תקנת ה מכוחסוברים שמועילה הקנא, )ה שובר"ד (א" עמ כ"ב', הוא מוכיח שגם תוס. )ל בענין שכיב מרע"ם הנ"מהרמב
  . גם אם היא כרוכה באיסורחכמים

היא , אם זו מתנה לגוי שאסורה מהתורה: עושה הבחנה, עט' סי, א"ח) ליבשיץ(ת יעקב ת ברי"שו, לגבי מתנת שכיב מרע
אף שבכך , מועילה גם אם נתן את כל נכסיו ולכן מתנת שכיב מרע, אינה בטלה, אבל אם המעשה אסור רק דרבנן, בטלה

בירור מקיף ", מתתיהו שוורץ' ר.  מפני שזה רק איסור דרבנן- ") עבורי אחסנתא("עבר באיסור למנוע ירושה מיורשיו 
דן האם מותר לנותן לחזור בו בגלל האיסור , קה-קב' סא עמ' בית אהרן וישראל גל, )"ד(בענין העברת נחלה מהיורשים 

ועולה מהמקורות שהוא , ")מחוסר אמנה"שבדרך כלל אסור לחזור בו משום , במצב שלא עשה מעשה קנין אלא בדיבור(
 .גם במתנת שכיב מרע, יא תקפה למרות האיסורה, מביא שאם עשה מעשה קנין

 .א"גיטין נט עכאמור ב 431
  . שםנתיבות המשפט 432

וחכמים תיקנו תקנה מיוחדת שתועיל הקנאה , מפני שאין לו דעת, מ עמאר שם כותב שדין פעוט הוא יוצא דופן"גם רש
הוא , ואם הוא מוכר בנכסים מועטים, והתקנה היא משום כדי חייו, ואין זו תקנה גמורה לעשות פעוט כמו גדול, שלו

חכמים תיקנו תקנה גמורה שתועיל ככל קניני , )לדוגמה(ואילו בקנין משיכה ; ולכן אין לה תוקף, פוגע במחיית הבנות
. ולכן היא מועילה גם במקום איסור, והתקנה נחוצה רק לגבי צורת מעשה הקנין, ד גמורה"כי יש גמ, בלי הגבלה, תורה

והרי , מ שם כותב ששם לא מועיל כי אין דרך שהפעוט ַיקנה באופן המועיל"שמל, ת הראיה מפעוטעוד הוא דוחה א
  . ולכן היא מועילה גם באיסור, המקנה במשיכה היה יכול להקנות בקנין דאורייתא

ים פגמ,  ראה חוק לישראל-נחלקו הפוסקים האם יש תוקף למתנה , אם בנתינתו התכוון להבריח את הנכסים מנושיו 433
  .יש לה תוקף אף שהיא פוגעת בנושים, מכאן שאם לא התכוון להבריח. 63-71' עמ, בחוזה

וגם (יכול הנושה לטרוף את הקרקע מן המקבל , והחוב הוא בשטר, כותב שאם המתנה היא קרקע, א, קיא, מ"חו, ע"שו
הנושה , או שהחוב בעל פה, טליןואם המתנה היא מיטל; ) שם סעיף ח-אחרים הנותן נכסים - זאת רק בתנאי שאין לחייב

אלא שהנושה זכאי , והחוב הוא בשטר, עולה מדבריו שהמתנה עצמה תקפה גם אם המתנה היא קרקע. אינו יכול לטרוף
  .לטרוף בגלל השעבוד שיש לו על הקרקע
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ובכל זאת יש  ,שלולא המתנה היו יורשים נכס זה במות הנותן, מתנה שנותן מישהו לאדם זר פוגעת ביורשיו
  .434תוקף למתנה

  
, תנה לשמעוןיכול לתת מ, כאחד מיורשיו חלק "מהיום ולאחר מותי"נכסיו בראובן שיטול  למי שאמר, כמו כן

מקבל המתנה , חלקו של ראובןגם  חלקו של כל יורש וווממילא נתמעט, שלו נתמעטו הנכסיםאף שבזה 
בין , שהנותן התכוון שראובן יקבל אחוז מסוים מסך הנכסים שיהיו לו בשעת מותוטעם הדבר הוא . הראשונה

מהיום ולאחר "וז מסוים מנכסיו אח אבל אם אמר לראובן שיטול. 435ובין יתמעטו בינתיים, יתרבו בינתיים
עט מפני שבזה הוא ממ, לאחרמתנה  תתלאין בכוחו  - וכוונתו לאחוז מסך נכסיו בשעת נתינת המתנה ,"מותי
  . 436שגודלו כבר נקבע,  של ראובןחלקואת 

  פגם בגמירת דעתו של הנותן

  כללי
כי כדי ,  צריך הסכמה.437יסוד חוזי בהבטחה להשאיר את הנכס המועבר אצל המקבליש , במתנה לאלתר

אינה , אם ההסכמה של אחד הצדדים נגועה בפגם ברצון. 438ליצור חוזה צריך רצון שמבוטא בצורה חיצונית
אפשר לפעמים לעשות , כמו כן. 439כי מתנה היא חוזה, חוק החוזיםו כללי פגם ברצון שבויחול, הסכמה

  . 440צורהבבדבר פגם ברצון ו, 31-30סעיפים , אנלוגיה לחוק הירושה
  

כגון עקב מעמד , הפעלת השפעה בלתי הוגנת על הנותן, לגבי מתנה שניתנה תוך ניצול מצוקה של הנותן: עושק
או המשפט האנגלי בענין השפעה בלתי , 18'  יש לדון האם חל חוק החוזים ס- דומיננטי של המקבל על הנותן 

  . 441הציבור נוגד את תקנת - 30' פ ס"או ע, 18' או שיש לעשות היקש לס, הוגנת
  

 לדבר מכין מקום מתאיםאו , והמקבל נוסע למרחקים לראותה, אם הנותן מציע מתנה: חוסר תום לב בכריתה
ל נזקי ע חייב בפיצויים -והנותן חוזר בו בלי סיבה מוצדקת , או דוחה הצעות מתנה אחרות, המתנה

  . 442הסתמכות
  

' ס, משום חוק החוזים, הנותן אחראי לנזק, אם היה פגם בנכס או בזכות הכרוכה בה: חוסר תום לב בקיום
  . 443כוונה זדונית או רשלנות חמורה במיוחדאם היתה לו הנותן אחראי , ואם איחר בביצוע המתנה; 39
  

 די ברצון חלקי  שבובמכרשלא כ,  כי הכל תלוי בדעתו, של הנותןבמתנה צריך רצון גמור, לפי המשפט העברי
רצון הגמור של הקונה ורצונו החלקי של , כלומר ,444ר ובדעת הקונה תלוי בדעת המוכואכי ה, של המוכר

                                                 
  .במתנה לאחרכל נכסיו  על הנותן את 430ראה הערה  434
, רנז, מ"חו, י"ומשם הובא בב ,תקצט' ב סי"מרדכי בהובא ב(סימן אלף ד , דפוס פראג, ם מרוטנבורג"ת מהר"שו 435

ה "ד, חלק ב סימן כא) ש"מהרח(ת תורת חיים "שווב, לד- לגניםת פנים מאירות חלק א סימ"שוב, בסופו, מחודש ב
   ).ולענין המתנה

שהיא סוג מיוחד של , "שטר חצי זכר"שיש תוקף למתנה גם אם היא פוגעת בזכות הבת ב, 395ראה גם ליד ציון הערה 
  .מתנה ליטול כאחד מיורשיו

  . כך נראית כוונתו- ם שם "מהר 436
 בו על פי אומר שגם אחרי ההעברה יכול לחזור, 335) מ"תש(משפטים י , פרימר' הוא מביא שד [271' עמ,  ראבילו ב437

' ראה ראבילו ב עמ, על ביטול מתנה אחרי שניתנה. שאומר שמפרשים חוזה לפי אומד דעת הצדדים) א(25' חוק החוזים ס
380.[ 

 .270'  ראבילו ב עמ438
' פלונית נ, 2160/06ש "תמ, ש"בי "הובא גם ע, 420) 1(ד כז" פ,גנאיים'  גנאיים נ173/72א "ע גם בשם (33'  ראבילו ב עמ439

'  מציין שדאבל הוא. 273' ועמ) 34פסקה , טפרברג  השופט דניאל-בית משפט לעניני משפחה ',  המנוח פלוני ואחעזבון
 .כי לדעתו מתנה היא פעולה חד צדדית, מסופק בזה, 614סעיף , דיני עשיית עושר ולא במשפט, פרידמן

 .14 הערה 273'  ראבילו ב עמ440
אם חולה נתן , על חזקת השפעה בלתי הוגנת, 406' עמ) 1(ו"תשל(מ פו "א פס הוא מבי189' בעמ [45-51'  ראבילו ב עמ441

 ].45-43' על כפייה ראה ראבילו ב עמ] [מתנה למנהל בית החולים
 .185) 3(ד מז"גם בשם פ, 53'  ראבילו ב עמ442
 .55'  ראבילו ב עמ443
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שהרי אילו , הבדל נוסף בין מתנה למכר הוא שבמכר בדרך כלל אין מוכר רצון גמור .ףצטריכולים לההמוכר 
לכן אם יש פגם . 445ואילו במתנה נחוץ רצון גמור, ובכל זאת המכר תקף, לא היה זקוק לכסף לא היה מוכר

  . המתנה בטלה, שאינו נותן בלב שלם, נותןברצונו של ה
  

אבל מי שנותן בלי , זאת דווקא בהוצאה ממי שמוחזק, "דברים שבלב"אף על פי שבדרך כלל אין מתחשבים ב
  .446ההקנאה אינה מועילה, כוונה להקנות

  
המתנה , אם האומדנא חלשהאבל . המתנה בטלה,  שהנותן לא התכוון לתת באמתאומדנאאם יש , ככלל
  .447התקפ

  
  .448גם אם לא היה אנוס, המתנה בטלה גם אם עשה מעשה קנין, אם ידוע שהנותן לא גמר בלבו לתת

  
  .בהמשך פרק זה נסקור סוגים מיוחדים של מתנות שבטלות מחמת פגם ברצון הנותן

  עקב הפצרה
ח שנתן ויש להני, לא היה מוכרח להסכיםהנותן כי , המתנה קיימת, לו מתנהלתת  את חברו שכנעאדם מאם 

המתנה , עד שלא יכלה לסבול,  שלו עקב הרבה הפצרות לבעלההסכימה לתת מתנהש אשה אבל. 449בלב שלם
 כדיה רק נתנ שהיא "אנן סהדי"ולכן , שהאשה נמצאת עם הבעל כל הזמן ןיוכ, לא איים עליהגם אם בטלה 

  .450 ולא מרצונה, ומחשש שיתנכל לה,לעשות לו נחת רוח
  

  .451תו בטלה מתנ,ן לתתזקן שפיתוהו בחלקת לשו
  

 המתנה בטלה - ולא היה לו כיסוי , ק על סכום גבוה'ונתן לו צ, חץ על אדם עשיר לתת לו צדקהגבאי צדקה של
  .452 בלב שלם נתןלאניכר שכי 

                                                                                                                                                              
 .אות ה, קונטרס בדיני אונס,  חלקת יואב444
  .אות א, כז' סי, ב"ב, דביר הקודש 445
אלא שהוא , עולה מדבריו שגם אם לא ניכר כלפי חוץ שלא התכוון להקנות). ג"מד ע(ק ד "ס, יד, ח"או, מגן גיבורים 446

דברים שבלבו ובלב "אין זה דברים שבלב אלא , שאילו אם ניכר כלפי חוץ; המתנה בטלה, והמקבל מאמין לו, אומר כך
 .שמועילים בכל תחום, "כל אדם

 ).ב"קמט עדף , ד' סי, מ"חו, ה"ח, )אבולפיה(ת פני יצחק "הובא בשו(טו ' י ס,בני שמואלת " שו447
  ).ב"דף קלג ע, יב' מ סי"חו, משחא דרבותא, שלמה אלפסי' ר' הובא בחי) (עוד ישה "ד ( סימן ג,מ"ת דרכי נועם חו" שו448
  ).א"קצד ע(ל ' ז סי"אהע, ת משאת משה"שו; ג' סי, ש צרור"ת מהר"שו 449

יכול לחזור בו לאחר , כותב שהנותן מתנה רק מפני שהמקבל ביקש ממנו, )א"סג ע(חיי שרה ' פ) מזרחי(אבל מעין גנים 
  .זמן

 .שמא הנותן יתן שלא בלב שלם, כותב שאין לבקש מתנה, מתן' ע, פלא יועץ
 לבעבכתובה שההיה נהוג לכתוב ש) ב"קצד עבדף  (הוא מוסיף לנמק. )א"קצד ע(ל ' ז סי" משאת משה אהעת"שו 450

 הרי שביטל מראש ;המחילה לא תהיה תקפה ,ואם יפתה ותמחל, ה למחול לו על התנאים האשמתחייב לא לפתות את
 נראה שמדובר .כ'  סיז" אהעש"מהרחת "ומשו, ב' א סי"ט ח"ת המבי" משוהוא מדייק כך גם.  פיתוישתתן עקבמתנה 

בלאו הכי המתנה בטלה כפי שראינו ליד ציון הערה , שאילו נתנה מנכסי צאן ברזל שלה, גם אם נתנה מנכסי מלוג שלה
759 . 

 אבל שם היתה גם בעיה של ,רמב' א סי"משחא דרבותא חהוא מביא ראיה מ. רלח' ב עמ"ח) ידיד(ת שארית יוסף " שו451
  .מתנה טמירתא

האומר באופן כללי שמתנה , נזקי ממון סעיף יח' ע הרב הל" שוהוא מסתמך על. ריט' עמ, ב"ב מ ע"חשוקי חמד ב 452
האומר שמי שמתארח אצל אדם שאינו רוצה לארחו , שטז' חסידים סי' הוא מביא ראיה מס.  בטלה- שאינה בלב שלם 

  . עבר בגזל בדין שמים, אבל הוא מתבייש לומר זאת
 .מז כותב שהמתנה תקפה' מ סי"אבל משפטי התורה ב
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  הנותן את כל נכסיו לאשתו

  כללי
 לה ן לתת התכוולאש  הבעלדעתאת שאנו אומדים  מפני ,מתנהכ אינה זוכה בהם,  כל נכסיו לאשתונותן אתה

יש להניח שלא . 454כדי שיחלקו לה בניו כבוד, 453 על הנכסיםוס אפוטרופאלא התכוון לעשות אותה, מתנה

                                                 
 ,תשובות רב נטרונאי גאון = תשובות הגאונים שערי צדק חלק ד שער ג סימן כטב, רב נטרונאי; ב"קנ ע, ב"ב קלא ע"ב 453

הלכות ;  תקנח סימן,אופק' מהד ,תשובות רב נטרונאי גאון = תשובות גאונים קדמונים סימן כב;  סימן שסד,אופק' מהד
 , הלכות זכיה ומתנה,ם"רמב; )ף"בדפי הרי( ב"עתרא נט ף בבא ב"רי; )מכון ירושלים' תקנא במהד' עמ(גדולות סימן מט 

קידושין מט ' תוס ;ן סימן עא"המיוחסות לרמבו, א חלק א סימן אלף מח"ת הרשב"שו; לב' סי, ח"פ, ב"ב, ש"רא; ד, ו
'  ג סיץ חלק"תשב; יג,  רמו,מ"וחו,  קז' סי,ז" אהע,טור; רה' ג סי"פיד רמה בבא בתרא ; )שזו אומדנא ()ה דברים"ד( ב"ע

 ,מ" חו,ערוך השולחן; יב,  רמו,מ"וחו, א, קז, ז"אהע, ע"שו; )ה עד הנה"ד (ם מינץ סימן מא"ת מהר"שו;  שכה'רנג וסי
  .יז, רמו

הדין המקביל וכן (רק אפוטרופוס המתנה בטלה והיא  ש,א מסתפק התלמוד האם דין זה"ב קלב ע"בב: בריא במתנת
ב נט "ב,  נימוקי יוסף.הוא גם במתנת בריא או רק במתנת שכיב מרע) 518ון הערה  להלן ליד צי- בנותן כל נכסיו לבן אחד 

, את אפוטרופסותה אין סיבה שירצה לחזק, שייתכן שכיון שהוא עדיין בחיים, הוא הספקמסביר ש, )ף"בדפי הרי (ב"ע
. והפוסקים פסקו שמספק לא זכתה האשה במתנה, הספק לא נפשט. פים לאשתו כפו בניושהרי הוא חי ובלאו הכי יהיו

, אגודה, שם, )קכט' ב סי"שערי עזרא ח = 164' עמ, ר כרך יג"הובא בפד (ע"א ושו"רשב, ש"רא, ם"רמב, ף"כך פסקו רי
,  סימן קסו)נלנבוגןקצ (ת מגן שאול"שו, )א"עז ע (לא'  סי,ז"אהע, שב יעקבת "שו, רמד' ה סי"ת הרמ"שו, קע' ב סי"ב
 ט חלק א סימן קיט"ת מהרי"שוו, )הראשון(קעג ' סי, ש"ת הרשב"שו. )ב"ע] מסומן נג[נב (ו מ' סי) יונה(ת שי למורא "שוו
  . וכותבים שלא זכתה, עוסקים בנותן מתנת בריא לאשתו, )ה ואני רואה"ד(

' ו סי"ת מנחת יצחק ח"ובשו, סג' סי, א"ח, לויא ה"ת מהרי"הובא בשו(ק א "ס, קז, ובית שמואל, א"ב קלב ע"ב, מאירי
  . מועילה תפיסה, אם האישה תפסההרי ,  שלא נפשט הספקתיוהכתבו ש) ק א"קע ענף ח ס

שמדייק , שמואל גאון' י של ר"מביא תשובה כ, )ד"קפט ע(עא ' סי) בוטון( עדות ביעקבת "בשו, חיים בנבנשתי' אבל ר
חיים ' ר. כי הנכסים בחזקת היורשים, ומנמק, מכאן שאינה מועילה, עילהם לא כתב שתפיסת האשה מו"ממה שהרמב

כ בחיי הבעל אין לה שום זכות "א, שהמתנה אמורה לחול אחרי מות הבעל, את נימוקו) א"בדף קצ ע(בנבנשתי מבאר 
אינה יכולה ו, והם המוחזקים, ולכן מיד כשמת הבעל עוברים הנכסים ליורשים, ל"ואינה יכולה לומר אז קי, בנכסים

כך באותו רגע זכתה האשה , שכמו שבשעת מיתה מיד הגיעו הנכסים ליורשים, ח בנבנשתי דוחה"אבל ר. ל"לומר קי
). ש שהוא דן בדבריו מצד שזו תפיסה לאחר שנולד הספק"עיי(כי מיתת בעל ותפיסתה באים כאחד , ל"בנכסים מכוח קי

כ במקומות אחרים שמועילה "ם סמך על מש"שהרמב, יר תפיסהם לא הזכ"ש גאון ממה שהרמב"והוא דוחה את דיוק ר
ש "ומביא ראיה מריב, ש גאון"מסכים שזו כוונת ר, )ד"ע-ג"קצט ע(עב ' סי, שם, יעקב די בוטון' ר, לעומתו. תפיסה בספק

לך נכסי "ומביא ראיה מדין , והמקבל בספק, כי היורשים יורשים ממילא, קס האומר שלא מועילה תפיסת מקבל' סי
מ חלה לאחר מיתה "אינה מועילה כי מתנת שכ, מ"שאם הראשון נתן את הנכסים למישהו במתנת שכ, "ואחריך לפלוני

כי אז ) מ"לפני מתנת שכ(שהמוריש רוצה שיירשו עם גמר מיתה , וכך גם ביחס ליורשים, )4ראה סעיף (קודם " אחריך"ו
י כתב בנושא "מדייק ממה שנ) ב"קצ ע(ח בנבנשתי שם "ר. ילולכן תפיסת המקבל לא תוע, הוא כבר לא צריך את הנכסים

, והוא מסביר, מכאן שלדעתו כאן מועילה תפיסה, שתפיסה לא מועילה ולא כתב כך בכותב כל נכסיו לאשתו) ש"עיי(אחר 
, םהנכסים יצאו מרשות היורשי, ואם אמנם התכוון למתנה, שכאן יש ספק האם הנותן התכוון למתנה או לאפוטרופוסות

דוחה שאין לחלק בין אם ביטול המתנה , )א"ר ע(שם , יעקב די בוטון' אבל ר. ל שהתכוון למתנה"והיא יכולה לטעון קי
ועוד שבאמת ; שהרי הכלל הוא שאין הבדל בין ספק בדין לספק במציאות, הוא מחמת הדין או מחמת כוונת הנותן

". אחריך"הנכסים בחזקת היורשים כפי שמוכח מדין , תןשגם אם זה תלוי בכוונת הנו, ועוד; בשניהם זה ספק בדין
ם במקום "שכתב שלרמב, קז' י הלוי סי"ת מהר"שוכותב שלפי , )ד"רלב ע (שזאות  מ 'מע) אלחאיק(משכנות הרועים 

, מ"כתב שלפי לח) ב"בדף רלג ע(כ "אבל אח. כאן לא מועילה תפיסה, לא מועילה תפיסה, שיש ספק האם התכוון למתנה
 יםמדייק, ט' סי, תקפו כהן, ותומים, ט' תקפו כהן סי. ם"תפיסה מועילה לפי הרמב, י הלוי שם"ומהר, ד, ו,  נחלותהלכות

הדין שהיא אפוטרופוס נאמר בתלמוד ש, מנמק, א, ז קז"בית מאיר אהע. שתפיסת האשה לא מועילהם "משתיקת הרמב
פיסת האשה אם הנכסים נשארו בידה כמו שהיו בידה לא מועילה תשמטעם אחר עוד כתב . משמע גם במתנת בריא, סתם

 ,ישועות מלכו. שלא הוציאה מרשות של אחר, כי זו תפיסה גרועה, בחיי בעלה או שבאו לידה בתורת אפוטרופסות בסתם
ומנמק , שתפיסה אינה מועילה) לגבי הנותן לבנו(ם "משתיקת הרמב מדייק, )והנה המקומותה "ד ( ה,הלכות נזקי ממון ב

שהתכוון  והיה טוען ברי ,יים היה בח האבלואיו, לטעוןאביהם היה יכול  כל מה דורשים ליםעניוטש )וכדי לתרץה "ד(
, ורס'  עמ,משכן שילה. שאיר את הנכסים בידי המוחזק כיון שהוא לה, ברי ושמא ברי עדיף,אפוטרופוסלעשות את בנו 

, מ"חו, א"לבין רמ, הסובר שמועילה תפיסה בספק בדין, ג, רד, מ"חו, ע"כותב שהדין אם תפסה תלוי במחלוקת בין שו
  . המביא דעה שאינה מועילה, ג, רב
  .נושי הנותן יכולים לגבות מהנכסים, כותב שאף שזו ספק, רסדא חלק ב סימן "ת הרשב"שו
' ב במהד" עדף לא; ב"קט ע (רוב וספק בממון אות מג' קונט ו,)א"פט ע() השני (כב' מ סי"חו) בלחובר(שם אריה ת "שו

ועל סמך זה הסביר  (אומר שספק אומדנא אינו אומדנא, כא' ט סי"פ, ב"ב, ש" מסביר שאף שרא,)הנפרדת של הקונטרס
, זה רק במתנה ודאית, )את הדעה שמספק המתנה קיימת, ד"ע] מסומן רב[דף רא , עב' סי, )בוטון( עדות ביעקבת "שו

 כי ספק ,המתנה נשארת מוחלטת בלי תנאי, את המתנה בתנאי מסויםהתכוון להתנות הנותן אומדנא שספק שבה אם יש 
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כל את  נותןו , אחריו בלי שום נכסיםבניואת את עצמו ושאיר מסביר אינו אדם משום ש ,התכוון לתת לה מתנה
הסיבה שלא אמר בפירוש ו, םאלא יש להניח שהתכוון רק שתהיה אפוטרופוס על הנכסי, 455נכסיו לאשתו

היא שלשון מתנה משתמעת כנתינת סמכות בנכסים , אלא אמר לשון מתנה, שהוא עושה אותה אפוטרופוס
אדם זר מי שנתן את כל נכסיו ל ב.ולכן יכבדו אותה יותר כיון שהשתמש בלשון זו, יותר מלשון אפוטרופסות

אלא , כך לכבדו עד שימנה אותו אפוטרופוס על נכסיומפני שאין להניח שהנותן מעוניין כל , אין אומרים כך
   .456כסףלו חייב כגון שהיה , יותר סביר להניח שהוא נותן לו את הנכסים במתנה מסיבה כלשהי

  
ל "כיון שהנימוק הנ, כלומר שזו דוקטרינה בלתי רציונלית, 457"הלכתא בלא טעמא"התלמוד קורא להלכה זו 

  .458כפי שנראה, ים שוניםסייגים לצמצם הלכה זו במשום כך נטו הפוסק, ואכן; נראה חלש
  

כי , 459ההמתנה תקפ, גרושההאשתו לארוסה או האשתו אבל אם נתן את כל נכסיו ל, הכוונה לאשתו הנשואה
שרק באשתו , ועוד. 460שהרי אין לבו גס בהן, אין להניח שהתכוון לעשותן אפוטרופוס כדי שבניו יכבדו אותן

הוא ו,  טובותדותיהימשלעשותה אפוטרופוס מפני שהוא מכיר אותה ויודע לומר שהתכוון אפשר , הנשואה
אין דרך שהרי , תו תהיה אפוטרופוסגרושאבל אין לומר שהוא רוצה ש; נכסים כראוי בטפלשתסומך עליה 
 ואין דרך האדם לתת ,האופייאינו יודע מה ש ,תו ארוסך לגביוכ, למי שהוא שונא לנהל את נכסיוהאדם לתת 

מאיזו סיבה שבעבר או , ויותר סביר שהתכוון למתנה גמורה; לנהל את נכסיו,  את אופיוננו מכיראילמי ש

                                                                                                                                                              
אבל כאן יש ספק האם התכוון להקנות ; ודברים שבלב אינם יכולים לבטל מעשה, אומדנא הוא בדרגת דברים שבלב

  .ודברים שבלב מועילים לבטל את הכוונה שצריך כדי להקנות, בכלל
תולה את דין התפיסה , )רעד-רסד' משכן שילה עמ= פז - פ' קכט עמ'  גלמוריה (=185' עמ ,ר כרך יג"פד, שילה רפאל' ר

 ה דעהמביא, שםא "רמלבין , תפיסהועילה  מןדיבבכל ספק הסובר ש , ג,מ רב"ע חו"שוכאן במחלוקת הכללית בין 
  . שאינה מועילה

כך , ולפי דעה זו, ושם יש דעה שהבן זכה מספק, נכסיו לבנושיש ספק מקביל לגבי בריא הנותן את כל , 518ראה הערה 
  .הדין גם באשה

כי , שגם שם אינה מתנה(א לגבי הנותן כל נכסיו לבנו "שנחלקו המאור והרשב, 521ראה הערה : אם הבנים גדולים
. אפוטרופוסם אמורים גם במצב שהיורשים גדולים ואינם צריכים האם הדברי, )מניחים שהתכוון לעשותו אפוטרופוס

  .והם נחלקו גם לגבי הנותן לאשתו
נאמר רק בכתיבה ולא , שרבים אומרים שהדין המקביל בנותן כל נכסיו לבנו, 546ראה ליד ציון הערה : באמירה בעל פה
; קנתה, כותב שבנותן לאשתו באמירה, )ליד אות סז, י"רמ' א במהד" עטנ( מתנת שכיב מרע ,יטורהעו; באמירה בעל פה

רלב  (שזאות  מ 'מעמשכנות הרועים . מביא דעה זו לענין הנותן לאשתו, ן סימן עא"א המיוחסות לרמב"ת הרשב"שוו
גם , כותב שמספק, מג' סי) יונה(א ת שי למור"שו. קנתה, מתכוון לומר שבאמירה, יב' ף סי"ת הרי"שומבין ש, )א"ע

  .ע לא עשה הבחנה זו באשה כמו שעשה בבן"מתקשה מדוע שו, א, קז, ז"אהע, בית מאיר. באמירה לא זכתה
משכנות הרועים אבל . קנה, את כל נכסיו לבנו בלשון ירושהאומר שהנותן ם "רשבש, 518ראה הערה : בלשון ירושה

, "יירשני"האומר על מי שאינו ראוי ליורשו שהרי , כותב שזה לא יועיל בנותן לאשתו, )ב"רלב ע (שזאות  מ 'מע) איקאלח(
 . אין לכך תוקף

  ).ה לא עשאה"ד (ב" בבא בתרא קלא ע,ם"רשב 454
  . קז' סי,ז" אהע,טורש בתשובה המובאת ב"הרא; )ה לא עשאה"ד (ב" בבא בתרא קלא ע,ם"רשב 455
  .קמב' סי, ח"פ , בתרא בבא,יד רמה 456
ה לא "ד (ב" בבא בתרא קלא ע,ם"רשב. )טז,  בראשית טו,לוריא, משיבת נפשהובא ב (א"ב קמד ע"בב; א"גיטין יד ע 457

ולא לפי האומדנא שלא התכוון , שזו מתנה, סביר שמצד ההגיון היינו צריכים ללכת לפי לשונו המפורשתמ, )עשאה
שלא  מסביר, )א"ב קמד ע"ב, )יגל'שצ(אור תורה הובא ב (ב אות קיט"קלב עב "ב ,רוזובסקיש "שיעורי ר,  כמו כן.למתנה

  .אמר בפירושהאדם שלא מועיל אומדנא נגד דברים ש, א"נ ע קידושין ,א" הריטב חידושילפי, די באומדנא לבדו
ים תיקנו היא מה שחכמ" הלכתא בלא טעמא"מביא שיעורי אבי עזרי הסביר שה, א"ב קמד ע"ב, )כאהן(מראה כהן 

שהן רק הרחבה של הלכה , כי תקנה זו שונה משאר תקנות" בלי טעמא"מראה כהן מסביר שזה נקרא . שייחשב אומדנא
  .מקבילה בדין תורה

 - אלא מבוסס על אומדנא , "הלכתא בלא טעמא"ם סובר שאין זה "כותב שהרמב, א, ו, הלכות זכיה, אבל משנת יעקב
  .ש הסברו לכך"עיי
 .574, 541, 522, 519, 506, 488, 465ערות ראה לדוגמה ה 458
חידושי ; גקמ' סי, ח"פ , בבא בתרא,יד רמה; ה,  ו, הלכות זכיה ומתנה,ם"רמב; )ף"בדפי הרי( ב"עף בבא בתרא נט " רי459

 בבא בתרא ,מאירי ;ב"בבא בתרא קלא ע, י קרקושא"ר חידושי ; לא'ח סי"ב פ"ב, ש"רא; ב" בבא בתרא קלא ע,א"הרשב
  .ב, קז, ז"אהע, ע"שו; ב"ן בבא בתרא קלא ע"חידושי הר; ב"קלא ע

הגהות מרדכי בבא בתרא ; )ף"בדפי הרי (ב"ב נט ע"ב, נימוקי יוסף; )בנו ואשתוה "ד (ב" בבא בתרא קלא ע,ם"רשב 460
  . תרסו'סי
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י ד על תנאי כ את אשתולגרשתיכנן אם  .461אינו מכירמי ש לשונאו ול גםכל אדם מוכר ומחליףוהרי , שבעתיד
מנחם עזריה ' לדעת ר -  לה את כל נכסיו נתןו,  להזמין סופר ועדיםלו זמןאלא שלא היה , םויבללא תפול ש

 כי רק באשה שכבר גירש, היא רק אפוטרופוס, שבתי יונה' ואילו לדעה ר, 462 לענין זהתודינה כגרושמפאנו 
אבל כאן הוא , אין להניח שהתכוון לעשות אותה אפוטרופוס כי מן הסתם אינו רוצה לכבד אותה, מתוך שנאתו

   .463שלא תצטרך להתייבם או לחלוץ, מגרש אותה מתוך אהבתו

  םבניאם אין לו 
 התכוון לעשות אותה אלא , מתנהנהאימה שנתן לאשתו  ,אלא אחיו הם יורשיו, םבני לנותןאם אין גם 

  רוצה שיכבדוהוא, אשתו כגופושכיון מכל מקום , ואף שהאחים שלו אינם חייבים בכבוד אשתו, 464וסרופאפוט
אין זו מתנה , ולא מאשה זו, ם רק מאשה אחרתאם יש לו בניגם  ,כן וכמ. 465וסאפוטרופ  אותהלכן עשהה ואות

 בתור כיון שהם חייבים בכבודה, צה שיכבדו אותהושהוא רשיש להניח מפני , 466רופוס אפוט אותהאלא עשה
שיש ואין אומרים , 468יורשים שהם רחוקים יותר מאחים אין לו אחים אלא רק כך גם אם .467אשת אביהם

                                                 
  .סימן תכג ,)בלאו' מהד (ם"ת הרמב"שו 461
  . נח' סי,ע מפאנו"ת הרמ"שו 462
ואולי שעת הנתינה קובעת ולא , שבשעת הנתינה לא היתה מגורשת, הוא מוסיף לנמק. מג' סי) יונה(ת שי למורא "שו 463

  . שעת חלות המתנה
ד , ו , הלכות זכיה ומתנה,ם"רמב; ב" בבא בתרא קלא ע,י מיגאש"רחידושי ; )ף"בדפי הרי( ב"עף בבא בתרא נט " רי464

ב "ב קלא ע"ב, עליות דרבנו יונה; )ורב עויראה "ד (ב" בבא בתרא קלא ע,ם"רשב; ) נח' סי,ע מפאנו"ת הרמ"שוהובא ב(
; ב" בבא בתרא קלא ע,מאירי; ב"בבא בתרא קלא ע, י קרקושא"רחידושי ; ש בבא בתרא פרק ח סימן לא"רא; )תסו' עמ(

; )ף"בדפי הרי (ב"ב נט ע"ב, נימוקי יוסף; ב" בבא בתרא קלא ען"חידושי הר; ב" בבא בתרא קלא ע,א"חידושי הרשב
ר כרך "פד, עזרא בצרי' ר; )ה ואני רואה"ד( ט חלק א סימן קיט"ת מהרי"שו; א, קז, ז"אהע, ע"שו;  קז' סי,ז" אהע,טור

   .)קכט' ב סי"שערי עזרא ח (=164' עמ, יג
ח "ב פ"ב, ת אשריוהגהו, תשובה מריש מתיבתאבשם , )י"רמ' ג במהד"נח ע( מתנת שכיב מרע ,ספר העיטור: דעה חולקת

כותב , תשובות גאוני מזרח ומערב סימן קנה, כמו כן. תקפהמתנה ה, םבניכותבים שאם אין לו , ח" בשם מהרי,לא' סי
י יש להניח שהנותן לא התכוון להשאיר אותם בל, כי רק אם יש לו בנים או בנות, תקפהמתנה ה, ם ובנותבנישאם אין לו 

  .נכסים ולתת את כל נכסיו לאשתו
ף סובר "הרי שהרי, ף סובר כעיטור"יהרמוכיח ש ,)א"צו ע א דף"הובא בחנא וחסדא ח ( נח' סי,ע מפאנו"ת הרמ"שו

ע עצמו "רמ .)535-537 ראה ליד ציוני הערות( המתנה תקפה, אח בין האחיםאו לבת בין הבנות לאת כל נכסיו שהנותן 
 מהדין, עיטורלהוא מביא ראיה .  כךן להפריז בה כלאי ו, הלכתא בלא טעמאפוסק כדעה זו כי דין הנותן לאשתו הוא

  ).539כאמור ליד ציון הערה  ( בניםעודלו אם יש  רקאפוטרופוס המתנה בטלה והוא  , לבנו כל נכסיונותן אתשה
די גבי בניו ורק ל,  אצל אביו ואצל בנותיו כמו אצל בניולושאין דעתו של אדם קרובה אצל אחיו ואפי, ע מנמק דעה זו"רמ

ח וריש "ע מבין שלפי מהרי" הרי שהרמ.בניושלא להעביר נחלה מכדי ,  לבטל את המתנה לאשההושאומדן דעת כלב
ח וריש מתיבתא דיברו "מהריכותב ש, מג' סי) יונה(ת שי למורא "שואבל . האשה זכתה, רק בנותגם אם יש לו , מתיבתא

  .רק במצב שאין בנים ובנות ויש רק אחים
אין להוציא את הנכסים , ועוד שמספק, כיון שהיא במיעוט, כותב שאין לחוש לדעה זו, מג' סי) יונה(ת שי למורא "שואבל 

  . לאשהולתת, מהיורשים המוחזקים בהם
 .)מג' סי) יונה(ת שי למורא "שוהובא ב ()ואשה אצל האחיןה "ד (ב" בבא בתרא קלא ע,ם"רשב 465
ורב ה "ד (ב" בבא בתרא קלא ע,ם"רשב; ד,  ו, הלכות זכיה ומתנה,ם"רמב; ב" בבא בתרא קלא ע,י מיגאש"רחידושי  466

 בבא בתרא קלא ,מאירי; ב"בבא בתרא קלא ע, ושאי קרק"ר חידושי ;)תסו' עמ(ב "ב קלא ע"ב, עליות דרבנו יונה; )עוירא
; ע שם"רמ; א, קז, ז"אהע, ע"שו;  תרסו'סיהגהות מרדכי בבא בתרא ; ב" בבא בתרא קלא ע,א"חידושי הרשב ;ב"ע

  .)ה ואני רואה"ד( ט חלק א סימן קיט"ת מהרי"שו
 ).בני הבעלואשה אצל ה "ד (ב" בבא בתרא קלא ע,ם"רשב 467
ע דף ' ב סי"שצ' מהד) [=ד"קכו ע (כד' סי) ד"שע' מהד(י לבית לוי "ת ר"שוהובא ב (ד,  ו,ומתנה הלכות זכיה ,ם"רמב 468

ב "ב, עליות דרבנו יונה; ב"בבא בתרא קלא ע, י קרקושא"רחידושי ; דקמ' סי, ח"פ , בבא בתרא,יד רמה; ])א"קמט ע
  . א, קז, ז"אהע, ע"שו; א"בשם הריטב, )ק יט"ס, רמו, ע"הובא בסמ) (ף"בדפי הרי(ב "ב נט ע"ב, י"נ; )תסו' עמ(ב "קלא ע

  .ם"כותב שאפשר לטעון קים לי כרמב, קח' סי, א"ח, ך"ת מהרש"שו
, ש"יהודה בן הרא' ר, )ק ג"ס,  קז,חלקת מחוקקהובא ב ( קז' סי,ז" אהע,טורש בתשובה המובאת ב"הרא: דעה חולקת

, כותבים שאם היורשים רחוקים מדרגת אחים, ם"ורשבם "רמבע שם בדעת "ורמ, יג,  רמו,מ" חו,י"בבתשובה המובאת ב
  . כי יש להניח שהוא מעדיף את אשתו על פני קרוביו הרחוקים,המתנה לאשה תקפה

ש "הרא) א: (מציע שתי דרכים לבאר את המחלוקת, )קכט' ב סי"שערי עזרא ח (=165' עמ, ר כרך יג"פד, עזרא בצרי' ר
ל אמדו "ואומדנא זו גוברת על האומדנא שחז, לא התכוון שתהיה אפוטרופוססובר שלגבי קרובים רחוקים יש אומדנא ש

ם סובר שאומדנא שלנו אינה יכולה לגבור על "והרמב, שהנותן כל נכסיו לאשתו התכוון לעשות אותה אפוטרופוס



 
 

 
 
105

כך שאביו ,  כך גם אם אין לו בנים אלא אביו בחיים.ו הרחוקיםלהניח שהוא מעדיף את אשתו על פני קרובי
רוצה יש להניח שהוא , ואף שכבוד אביו עדיף, וסאפוטרופהיא רק , לאשתו  אם נתן את כל נכסיו-יירש אותו 

ינו רוצה להשאיר וגם יש אומדנא שא; ולכן הוא עושה אותה אפוטרופוס, שאביו יכבד את אשתו כי היא כגופו
  .469לאשתוי נתינתם "ע, בלי נכסיםאביו את 

  אם יש הוכחה שהתכוון למתנה
מפני שהסיבה שבמצב רגיל אינה , 470האשה זוכה במתנה,  שהתכוון למתנה גמורה הנותןאם מוכח מתוך דברי

שהרי , ולא שנשללת ממנו האפשרות לתת את נכסיו לאשתו, זוכה היא שיש אומדנא שהנותן לא התכוון למתנה
, או שמוכח כך מדבריו, ון למתנהולכן אם אמר בפירוש שהוא מתכו, ממונו מה שהוא רוצהאדם יכול לעשות ב

ברור שצריך שתהיה , ושהאשה לא תהיה רק אוטרופוס, והרי אם הוא באמת רוצה לתת את המתנה .471תהזכ
 אומדנות יצורלמוסמכים נו נואף על פי שאי. 472בכך שיבטא בבירור את כוונתו זו, לו דרך לעשות כן

הנותן שכ אם יש אומדנא מוכחת "וא, אפוטרופא בנוי על אומדנאהאשה היא רק שהרי כל הדין , 473צמנומע
אם כתב לאשה ) א: (דוגמאות לכך .474כוונתו לאפוטרופאש היא מבטלת את האומדנא , גמורה למתנהןוומתכ

ור או לתת תהיה רשאית למכ"לה  כתב  אם)ב. (475ולא בתורת אפוטרופסות, שהוא מקנה לה הקנאה גמורה

                                                                                                                                                              
ת זה דעתם של בני אדם לתת במתנה גמורה או למנוגון אם בכ ה- נחלקו בעצם האומדנא ) ב(; ל"אומדנא של חז

  .אפוטרופוס
 .מביא את שתי הדעות, )ה ואני רואה"ד( ט חלק א סימן קיט"ת מהרי"שו
  .מג' סי) יונה(ת שי למורא "שו 469

 שאביו נו רוצהאידעת נותנת שהכי , שבכגון זה זכתה, ש"כותב בדעת הרא, ק ב"ס,  קז' סי, קונטרס אחרון,הפלאהאבל 
 . בתור אפוטרופוס יכבד את אשתו,שהוא חייב בכבודו

 ח, קז, ז"אהע, ע"שו; א חלק ג סימן קכ"ת הרשב"שו; בשם רב האי גאון, ב" בבא בתרא קלא ע,ן"חידושי הרמב 470
מ כי "ה ומ"ד( סימן ע ,ת אבקת רוכל"שוו, )א' סי, א"ח, ז"אהע, מזרחי, דברי שלום = 202 ' עמ,יגכרך  ,ר"פדהובא ב(

  .נח' סי, ע מפאנו"ת הרמ"שו; )דייקינן
  .אינה זוכה, שיש דעה שאפילו אמר בפירוש שהוא מתכוון להקנאה גמורה, 475אבל ראה הערה 

אבל יש , כותב שאם לא אמר בפירוש שהוא מתכוון להקנאה גמורה, )ג"נא ע(ו מ' סיו, מג' סי) יונה(ת שי למורא "שו
 . הראשונים הללו דיברו רק באמירה מפורשתכי אולי , מספק, אין להוציא מהיורשים, הוכחה שהתכוון למתנה

 ).ב"קמו ע(יח  'מ סי"ת שמו משה חו"שו; )בקיצור ( קז' סי,ז" אהע,טורש בתשובה המובאת ב"הרא 471
 .175' עמ, ר כרך יג"פד, מתתיהו שרים' ר 472
 .א, מ רמו"ערוך השלחן חו 473
  ).רעד- רסד'  משכן שילה עמ=פז - פ' קכט עמ' מוריה גל (=186' עמ ,ר כרך יג"פד, שילה רפאל' ר 474
עליות דרבנו ; ב"בבא בתרא קלא ע, י קרקושא"רחידושי ; י מיגאש"בשם ר, ב" בבא בתרא קלא ע,ן"חידושי הרמב 475

; ")אם בירר("ד "י מיגאש והראב"גם בשם ר,  לט' סי,ן"א המיוחסות לרמב"ת הרשב"שו; )תסד' עמ(ב "ב קלא ע"ב, יונה
  ).ף"בדפי הרי(א "ב נט ע"נימוקי יוסף ב; א"גיטין יד ע, קרשקש' חידושי ר

ולא לשם "ולא כתב " מתנה גמורה"כותב שאם אמר רק שהוא נותן , )ג"נא ע(ו מ' סי) יונה(ת שי למורא "שואבל 
ז יכבדו אותה בניו "כי אולי התכוון לאפוטרופסות ונקט לשון מתנה כדי שעי, אין הוכחה שהתכוון למתנה, "אפוטרופסות

  ).ונתוכך נראית כו(
אפילו כתב לה בפירוש שלמתנה מביא שיש מרבותיו שכתבו ש,  לט' סי,ן"א המיוחסות לרמב"ת הרשב"שו: דעה חולקת
לא עשאה אלא ש החימוכ, כל נכסיואת כתב לה כי העובדה ש ,לא קנתה, אפוטרופסיתשתהיה ולא , להן ותנגמורה הוא 

ת "שו, כמו כן .שדבריה יישמעוי דכ, ה אותרצה לכבדשהוא משום ,  לשונות מחזקיםשכתב להומה , אפוטרופסית
ומה שכתב לשון זו הוא רק ,  בטלהמתנההגם כאן , ף"שלפי הרי) בתחילת דבריו(כותב , א חלק ב סימן רסג"הרשב

  .שיש אומדנא שאינו רוצה להשאיר את בניו בלי נכסים, מנמק דעה זו, עט' ז סי"אהע) פילוסוף(בית דוד  .לכבודה
 ציון לידכאמור (מועיל אם אמר שהוא נותן במתנה גמורה , שם מביא דעה שרק בנותן כל נכסיו לבנובתרא בבא ן "רמב

משכנות הרועים . אבל לא בנותן לאשתו, )213  ציון הערהלידראה (כי דעתו של אדם קרובה אצל בנו , )553הערה 
  .שבנו ראוי לרשת אותו ולכן כוחו יותר גדול מאשה: מנמק הבחנה זו בדרך אחרת, )ד"רלג ע (שזאות  מ 'מע) איקאלח(

שהרי כתב רק שאם שייר או , ם סובר שלא מועילה הוכחה"כותב שגם הרמב, ב"ה ע דף ,)קאפהשא(ת ראש יוסף "שו
ם לכתוב דברים "שאין דרכו של הרמב, חותיש לד(משמע שאין דרך אחרת שייחשב מתנה , זו מתנה, שנתן לארוסה

המשמעות היא מתנה , הכותב לאשתו שטר מתנה, שהלא גם במצב רגיל, הוא מנמק דעה זו). שאינם מוזכרים בתלמוד
ובכל זאת מוציאים את הדבר ממשמעותו ואומרים שהתכוון לעשות אותה , כמו אם כתב כך לאדם זר, גמורה

נאמר שהתכוון , )וקל וחומר אם יש רק הוכחה לכך(ש שאינו מתכוון לאפוטרופוס כ גם אם אמר בפירו"א, אפוטרופוס
  .שיצא קול שהנכסים שלה, בכך לחזק את כוחה בתור אפוטרופוס

ושיורי , דף קט, י' סי, הלכות מתנה, מ"חו, ת הגיד מרדכי"גם בשם שו(כותב , )א"ט ע(ו ' סי, מ"חו, ת חושן האפוד"שו
, עזרא בצרי' רו, )ג"קמז ע(יח  'מ סי"ת שמו משה חו"אבל שו. ל כדעה זו"אפשר לומר קיש) מבק "ס, ק' מע) הכהן(טהרה 

, מג' סי) יונה(ת שי למורא "שו .ל כדעה זו"א לומר קי"א שיםכותב, )קכט' ב סי"שערי עזרא ח (=166' עמ, ר כרך יג"פד
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אם כתב ) ג( .477"יש למקבל רשות למכור ולתת"וזאת גם במקום שהכל נוהגים לכתוב בשטר , 476"לאחרים
משמעותו היא  ," לעולםרתינשא לאחֵ  שהרי אני יודע שלא ,אל תחשבו לי לשטות שאני נותן כל נכסי לאשתי"

 וזהו עגמת ,נכסיואת  לוביר ותע אחרתינשא לייתכן שהרי שכל נכסיו לאשתו שזו שטות לתת את שחושבים 
אהבתו מתוך אשתו לא תינשא לאיש אחר יודע ש אם הוא וזה לא שייך, עמלו עם איש אחראת כל נפש שתאכל 

 אין מקום לחשוב שזו ,וס אפוטרופוון רק לעשותהאם התכהרי  ש,מתנה גמורהל שהתכוון זה מוכיח נוסחו ;הל
  שלא יאכל הבעל כדיתוד מן האפוטרופס" יסלקוה ב,אחראם תינשא לשהרי  ,אחרשטות אף אם תינשא ל

 אם הנותן )ה( .479"ולא יוכל שום אדם לתבוע ממנה אפילו פרוטה אחת"אם כתב ) ד( .478 את הנכסיםהשני
תן לה ונהוא בשטר המתנה שאם כתב ) ו (.480דבר שלא שייך באפוטרופסות, קיבל על עצמו אחריות על המתנה

גם מה , ולכן הדגיש שהוא נותן לה את הכל, ברור שהתכוון למתנה גמורה, "זולת סכום כתובתה"נכסיו את כל 
לא היתה לו סיבה להזכיר את סכום כתובתה , שאילו התכוון רק שתהיה אפוטרופוס; שמעבר לסכום כתובתה

   .481בנפרד

                                                                                                                                                              
לא שייך לומר אומדנא , נותן מתנה גמורהשהרי אם אמר במפורש שהוא , שהיא נגד ההגיון, מסתפק האם לחוש לדעה זו

 . הפוכה
דף נא , ומ' סי) יונה(ת שי למורא "שושהובא ב[ח , רמו, מ"חו, הובא בטור ()תסד' עמ(ב "ב קלא ע"ב, עליות דרבנו יונה 476
 ת"שו; )ף"בדפי הרי(א "ב נט ע"נימוקי יוסף ב; ב"בבא בתרא קלא ע, י קרקושא"רחידושי ; )לגבי הנותן לבנו] ב"ע

  . סימן קסו)קצנלנבוגן (ת מגן שאול"שו; ע שם"הרמ
כותבים שכך הדין , 174' עמ, שם, מתתיהו שרים' ור, )קכט' ב סי"שערי עזרא ח (=166' עמ, ר כרך יג"פד, עזרא בצרי' ר

היא שעד , ע בצרי מסביר שהסיבה שלא כתב שתוכל למכור ולתת"ר". לעשות עמהם כמו עם שאר נכסיהתוכל "גם בלשון 
  .ותו גם בשאר נכסיה אינה יכולה למכורולתתמ

אבל לא היה ברור אם הנותן ציווה , א עוסק בשטר שהיה כתוב בו נוסח זה"מהרי. סג' סי, א"ח, א הלוי"ת מהרי"שו 477
המקבל על  ("נאמנות"האומר לגבי , יד, עא, מ"חו, ע"הוא מביא ראיה משו. או שהעדים כתבו כך מעצמם, לכתוב כך

כ "משא, מועיל גם אם המתחייב לא ציווה לכתוב כך, בכל השטרותשאם כותבים כך , )למה שיטען שכנגדועצמו להאמין 
, כד, עא, מ"חו, י"ב: "נאמנות"הוא לומד לעניין זה פרטי דינים ממה שנאמר לגבי . ברוב השטרותאם כותבים כך רק 

מניחים , פנינובואם אינם , ציווה לכתוב צריך לשאול אותם איך הנותן ,פנינובשאם העדים , כותב בתירוצו השני
בין אם העדים כתבו " נאמנות"מבחין לענין , ג"ח, שער כו, ושגידולי תרומה; שהמתחייב רצה לכתוב כמו שמקובל לכתוב

כותב שאם המתחייב ידע שהמנהג , ק לג"ס, עא, מ"חו, ך"ושש; כך רק לשופרא דשטרא לבין אם כתבו זאת בכוונה
 .כ אם לא ידע"משא, ד כן"התחייב עויש להניח ש, ותלכתוב כך בכל השטר

  .)ב"דף נא ע, ומ' סי) יונה(ת שי למורא "שוהובא ב ( קז' סי,ז" אהע,טור בתשובה המובאת ב,ש"הרא 478
כי רק עשיתי , אל תחשבו לי לשטות"מעיר שהיה אפשר לפרש שכוונתו לומר , א"ה ע דף ,)קאפהשא(ת ראש יוסף "שו

ש סובר "ובכל זאת הרא; "ולכן רציתי לכבד אותה, כי אני יודע שלא תינשא לאחר,  שיכבדו אותהכדי, אותה אפוטרופוס
  .שלא נראה לפרש כך

לט (ב ' ז סי"ת מור ואהלות אהע"שוב, ג"דף נא ע, ומ' סי) יונה(ת שי למורא "שוהובא ב (קח' סי, א"ח, ך"ת מהרש"שו 479
  .)א"דף עז ע, לא'  סי,ז"אהע, שב יעקבת "שווב, )א"ע

שעוסק במי שמינה את אשתו , קכ' ת דברי ריבות סי"משו, ך"מקשה על מהרש, )ד"ח ע(ה ' סי, ת"שו, )שאול(קול יעקב 
אינה הוכחה , ואם כן, הרי שלשון זו יכולה לשמש גם באפוטרופוס, "לא יוכל שום יורש לתבוע אותה"וכתב , אפוטרופוס

 כתב שהוא נותן הנותן, ך"שבמקרה של מהרש, מתרץ) ג"ע- ב"עקמז (יח  'מ סי"ת שמו משה חו"שו. שהתכוון למתנה
  .ולכן אין לומר שהתכוון שלא יוכל שום יורש לתבוע בענין האפוטרופסות, למתנה גמורה

שכתב שאשתו תטול את כל נכסיו לפרעון כתובתה : ך כותב שבנידונו היתה הוכחה נוספת שהתכוון למתנה גמורה"מהרש
  .ואת השאר במתנה

העוסק בנותן מתנה ,  לט' סי,ן"א המיוחסות לרמב"ת הרשב"שוהוא מתקשה מדוע . ד, ו, הלכות זכיה, מלךמשנה ל 480
ע אומר שמתנה "שהסמ, 2וראה ליד ציון הערה . אינו כותב שמטעם זה המתנה תקפה, קיבל על עצמו אחריותולאשתו 

  .שכתובה בה אחריות היא בעצם מכר
אלא אם אחרי נתינת , הוא כותב שאינה מפסידה בכך את כתובתה). ה ואם באנו"ד( ט חלק א סימן קיט"ת מהרי" שו481

  .תוכל לגבות מהם את כתובתה, )שאינם כלולים במתנה(יגיעו לבעל נכסים נוספים , המתנה
 לרשת את הנותן היא כותב שבנידונו המתנה תקפה כי מי שעמד, )הראשון(קעג ' סי, ש"ת הרשב"שו: דוגמאות נוספת

שגם אם היורש ) 468 ציון הערה ליד(וזאת גם לדעה , וברור שלא התכוון לעשות את אשתו אפוטרופוס על אחותו, אחותו
ולא , בנידונו היתה הוכחה מיוחדת שלא התכוון שאשתו תהיה אפוטרופוס, כנראה. המתנה לאשתו בטלה, אינו בנו

  . מה ההוכחההסביר
א מוטאל כתב שאם "מביא שר, )ג"דף קלט ע, ק יד"ס, רמב, מ"חו, ערך השלחןהובא ב(י אות לג "רמו הגהב, מ"חו, ג"כנה

זה מראה שהתכוון למתנה , "ומתנה זו כתבוה בשוקא וחתמוה בברא כי היכי דלא להוי כמתנה טמירתא"כתוב בשטר 
ח שאות  מ 'מע) אלחאיק(משכנות הרועים  . סימן קסו)קצנלנבוגן ( שאולת מגן"שוכך כתב גם . גמורה ולא לאפוטרופסות

, והרי אם לא כתוב כך, "כתבו בשוק"שמדבריו יוצא שהיא נעשית אפוטרופוס רק אם לא כתוב , מקשה, )ב"רלז ע(
כגון , המתנה תקפה, ם שגם אם לא כתוב כךהוא מתרץ שיש אופני? 608  ציון הערהלידכאמור , המתנה בטלה בלאו הכי

, אבל לענין הכותב כל נכסיו לאשתו לא עשאה אלא אפוטרופוס, )683הערה כאמור ב" (מעכשו ילך ויחזיק"אם כתוב 
  .483 ציון הערה לידכאמור , הדין כך גם אם החזיק
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המוכיחים שרצה לתת מתנה גמורה אינם יכולים לתת תוקף , אבל דברים שאמר הנותן לפני כתיבת השטר

  .482אותה אפוטרופוסרצה רק למנות  השתנתה דעתו ו בשעת כתיבת השטרכ"אחשמא , מתהל
  

שופרא  "שטר המתנה לשונות שלגם אם כתב ב, דעתו שהוא מתכוון למתנה גמורהאת גילה לא הנותן אם 
כי התכוון רק , היא רק אפוטרופוס, "מעכשיו ולאחר מיתה תלך ותזכה ותחזיק במתנה זו "כגון, "דשטרא

חזיק ת", ל"בדוגמה הנ .483ולכן כתב כסגנון שטר מתנה רגיל,  שהנכסים שלה כדי שיישמעו דבריהפרסםתשי
שיהיו כפופים ,  שהוסיף לשונות מתנה כדי להפחיד את היורשיםוייתכן, 484הם לשון מתנה' וכו" זכהתו

ז המתנה שא ,אם כתב שהוא נותן לה בהקנאה גמורה ולא בתורת אפוטרופוסמה שאין לומר כן ; תחתיה
אפשר לומר שהתכוון רק שיישמעו אי שם ולכן , סותר את ענין האפטרופסות לגמרימפני שנוסח זה , 485תקפה

  .486 נגד רצונוכוונהואין להעמיס בדבריו  ,י שיודעים שהוא יכולה לעשות כרצונה בכל הנכסים"דבריה ע
  

, 487וכיח שהתכוון למתנה גמורהואין אומרים שהדבר מ, היא נחשבת רק אפוטרופוס, קניןמעשה גם אם עשה 
,  את כוחה כדי שיישמעו דבריהחזק לנהכוואת מה שעשה מתוך אנו מניחים שעשה , שכמו שבמתנה סתםמפני 

                                                                                                                                                              
, "לא תהיה שום זכות ליורשיה במתנה זו, כשתמות האשה"כותב שאם כתב , א"ה ע דף ,)קאפהשא(ף ת ראש יוס"שו

; ולא היה צריך לכתוב כך, שהרי ברור שאין שום זכות ליורשי אפוטרופוס, מוכח שהנותן לא התכוון לאפוטרופסות
  .ולכן הוצרך להתנות שיורשיה לא יירשו אותה, ובוודאי התכוון למתנה

מוכח , "ואין אני משייר כלום"כותב שאם כתב שהוא נותן לאשתו את כל נכסיו , )ד"עו ע (לא'  סי,ז"אהע, יעקבשב ת "שו
  .ולשון יתרה באה להוסיף, שהרי ביטוי זה הוא מיותר, שהתכוון למתנה גמורה

ברור , "יהיה לשטר זה תוקף של מתנת בריא"וכתב , שאם היה שכיב מרע, )א"עז ע( שם שב יעקבת "עוד כתב שו
שאילו בבריא יש , מתאים יותר שתהיה מתנת שכיב מרע, שהרי אילו התכוון שתהיה אפוטרופוס, שהתכוון למתנה גמורה

  .בדבריו אלה התכוון לאפשרות שבמתנת בריא זו מתנה גמורה, אלא, )453ראה הערה (ספק האם התכוון לאפוטרופסות 
ד לבוב כתב שאם כל הנכסים שלו הם רק בשווי כתובת "צ אב"מביא שר, אות טז, פא' סי, ב"ח ,ד"יו ,ת בית יצחק"שו

כאישה , יש להניח שהתכוון לתת במתנה גמורה כדי שלא תצטרך להישבע לשם גביית כתובתה, ונתן לה את כולם, אשתו
והוא מוכיח . לפטור אותה מהשבועה בפירוש היה לו ,ילו התכוון לכךשהרי א, אבל בית יצחק עצמו דוחה סברה זו. רגילה

  ).ש להוכחתו"עיי(היא אפוטרופוס , כתובתהבשיעור שגם אם כל נכסיו הם רק 
שהוא נותן לאשתו את כל נכסיו והיא נותנת לו , כותב שאם זו מתנה הדדית, )א"לט ע(ב ' ז סי"ת מור ואהלות אהע"שו

  .א תקפהוהי, זו הוכחה שהתכוון למתנה גמורה, את כל נכסיה
עזרא '  ר.זו הוכחה שהתכוון למתנה גמורה, כותב שאם כתב שיהיה שלה להוריש,  סימן קסו)קצנלנבוגן (ת מגן שאול"שו

' שם עמ, שילה רפאל' ור, 174-175' שם עמ, מתתיהו שרים' ר, )קכט' ב סי"שערי עזרא ח (=166' עמ, ר כרך יג"פד, בצרי
זו הוכחה , "ויהיו לה וליורשיה אחריה" שאם כתב יםכותב, )זרס'  עמ,שילהמשכן = פז -פ' קכט עמ' מוריה גל(= 185

  .שהתכוון למתנה גמורה
זו הוכחה שהתכוון למתנה , "מי שיערער על המתנה יהיו דבריו מבוטלים"אם כתב שכותב , 186' שם עמ, שילה רפאל' ר

  .גמורה
  ). כטק' ב סי"שערי עזרא ח (=165' עמ, ר כרך יג"פד, עזרא בצרי' ר 482

רק ו, גם אם אמר אותם בשעת כתיבת השטר מועילה ינהא, בעל פהמדברים שאמר הנותן שהוכחה הוא מעלה אפשרות 
שהיא אפוטרופוס גם אם יש ) 475בהערה (שגם לדעה ) 166' בעמ(הוא מעלה אפשרות ,  מצד שני.מועילההוכחה בשטר 

כמנומק (בלבד  לכבוד  לשוןחיזוקישאלו  לומר אפשרשטר ה כי לגבי לשון,  בעל פה דעת גילויעיליו, הוכחה מלשון השטר
, שילה רפאל' ור, 174' עמ, שם, מתתיהו שרים' אבל ר.  מדבריו שבעל פהיודעים את דעתוכ אם "משא, ) שם475בהערה 
כותבים בפשטות שאפשר ללמוד מדברים שאמר בעל , )זרס'  עמ,כן שילהמש= פז - פ' קכט עמ' מוריה גל(= 186' שם עמ

 .שהתכוון למתנה גמורה, פה
א "ב נט ע"ב, נימוקי יוסף; ב"בבא בתרא קלא ע, י קרקושא"רחידושי ; )תסד' עמ(ב "ב קלא ע"ב, עליות דרבנו יונה 483

  .)ף"בדפי הרי(
ודווקא באומר , קנתה, כותב שאם אמר לשון מתנה, )ת עדליד או, י"רמ' א במהד" עטנ( מתנת שכיב מרע ,העיטוראבל 

  . לגבי הנותן לבנו518 וראה בשמו בערה .והיא אפוטרופוס, לא קנתה" נכסי לך"
אין בכך , כותב שאם כתב שהוא נותן מתנה גמורה בלי אונס, )ד"נא ע(ו מ' סי) יונה(ת שי למורא "שו: דוגמה נוספת

שיישמעו , שהרי ייתכן שהתכוון לאפוטרופסות ונקט לשון מתנה כדי לחזק את כוח האשה, כחה שהתכוון למתנההו
  .ועל המינוי כאפוטרופוס הוא אומר שלא היה אונס, דבריה

  .ב"ב קמח ע"ב 484
  .475 ציון הערה לידכאמור  485
  ).ד"קמו ע(יח  'מ סי"ת שמו משה חו"שו 486
א חלק א "ת הרשב"שו; ד,  ו, הלכות זכיה ומתנה,ם"רמב; )ריקאנטי סימן תצגהובא בפסקי  (ף סימן יב"ת הרי"שו 487

גם (א "ב קלב ע"ב, מאירי; )תסב' עמ(ב "ב קלא ע"ב, עליות דרבנו יונה; ן סימן עא"המיוחסות לרמבו, סימן אלף מח
  .233' פסקי דין רבניים כרך ג עמ;  סימן קסו)קצנלנבוגן( ת מגן שאול"שו; א, קז, ז"אהע, ע"שו; ")מעכשיו"בקנין 
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קנין למינוי ברך ו ציןואף שא, ייתכן שהתכוון לעשותה אפוטרופוס .488קניןמעשה כך אפשר לומר אם עשה 
  .489בלב שלם אפוטרופוסאותו ה עשה קנין כדי להראות שהוא עושייתכן ש, אפוטרופוס

  שיור במתנה
, 491גם אם שייר רק מיטלטלין, 490המתנה תקפה,  שלא נתן לאשתו כל שהוא מנכסיו לעצמו שייר הנותןאם

מפני שאין אדם משאיר את עצמו ואת בניו , ברור שלא התכוון למתנה, כל נכסיו לה את נתןמפני שרק אם 
אם שייר רק אבל .  כי נשאר משהו לעצמו ולבניו, חלק מנכסיואבל ייתכן שיתן לה, אחריו בלי שום נכסים

אם באותו זמן . שהרי נכסים אלו לא יגיעו לבניו, 492אין זה בגדר שיור, נכסים שהיה חייב לפני כן לאחרים
אם קבע . 493כי לא שייר לעצמו כלום, אין זה בגדר שיור, חלק לאשתו וחלק לאחרים, חילק את כל נכסיו

                                                                                                                                                              
 לחזקשהוא התכוון ייתכן כי , לא קנתה, כותב שגם אם כתב קנין בשטר, )ף"בדפי הרי(א "ב נט ע"ב, נימוקי יוסף, כמו כן

  . את כוחה בדרך הקנאה כדי שיישמעו דבריה
גם בשם ,  לט' סי,ן"א המיוחסות לרמב"ת הרשב"ושו, ד"גם בשם הראב, א חלק ב סימן רסג"ת הרשב"שו: דעה חולקת

א "ת הרשב"שו. קנתה, אם עשה קנין שיםכותב, א"גיטין יד ע, קרשקש' וחידושי ר, בשם העיטור, עא' וסי, ח"הר
שהדין שלא קנתה הוא , שם מנמקא חלק ב "ת הרשב"שו. ונראה שכוונתו לקנין סודר, "שקנו מידו" שם נוקט המיוחסות

  .ולכן אין להוסיף על המפורש בתלמוד, "מאהלכתא בלא טע"
משכנות  אבל .גם לגבי אשההם חלוקים  בפשטותו, לענין מתנה לבנופוסקים שנחלקו בזה , 554ראה ליד ציון הערה 

ואמנם יש אומדנא , בבן כי הוא בר ירושהם קנין מועיל "ף ולרמב"כותב שלרי, )ג"רלג ע (שזאות  מ 'מע) אלחאיק(הרועים 
דוחים את האומדנא ומפקיעים את , אבל כיון שעשה קנין שהוא תוספת שאינה נחוצה, שהתכוון לעשותו אפוטרופוס

הוא עושה הבחנה זו . חיזקו חכמים את תקנתם ללכת אחר האומדנא, כ בנותן לאשתו שאינה בת ירושה"משא; התקנה
) 554כפי שנראה בהערה (ואילו לגבי בנו כתב , שכתב כאמור שכאן קנין לא מועיל, א"רשבגם בדעת ה) א"בדף רלד ע(

  .גם בדעת השולחן ערוך) ג"בדף רלד ע(הוא עושה הבחנה זו . שקנין מועיל
, לא זכתה,  כותבים שבגלל המחלוקת,)ג"עז ע (אל'  סי,ז"אהע, שב יעקבת "שוו, )ד"נא ע(ו מ' סי) יונה(ת שי למורא "שו

  .כי אין להוציא מהיורשים מספק
  .מביא את המחלוקת, )קכט' ב סי"שערי עזרא ח (=166' עמ, ר כרך יג"פד, עזרא בצרי' ר
ר כותב שאם עשה גם קנין סוד, )רסז' משכן שילה עמ= פז - פ' קכט עמ' מוריה גל (=186' עמ, ר כרך יג"פד, שילה רפאל' ר

  .וקנתה,  מראה שהתכוון למתנה גמורהדברה, וגם קנין אודיתא
, לגבי נתינה לאשתו. זכה, א אומר שהנותן את כל נכסיו לבנו בקנין אגב"שהרשב, 555 ציון הערה לידראה : בקנין אגב

,  קז' סי, קונטרס אחרון,הפלאהאבל . להובכל זאת כותב שהמתנה לאשה בט, עוסק בקנין אגב, רמד' ה סי"ת הרמ"שו
כותב שלפי , )ג"רלד ע (שזאות  מ 'מע) אלחאיק(משכנות הרועים . כותב שזכתה כי מוכח שהתכוון למתנה גמורה, אק "ס

; יל קנין אגב באשתוכ לא יוע"א, אבל לא באשתו, שרק בבנו מועיל אם אמר בפירוש שזו מתנה גמורה) 475הערה (הדעה 
, ם שקנין לא מועיל"ף ורמב"והוא כותב שלרי. יועיל קנין אגב באשתו, ששם מועיל גם באשתו) שם(ן "ואילו לפי הרמב

א קנין אגב "ועולה מדבריו שלרשב, א"והוא נוקט שאי אפשר לחלוק על הרשב. הדעת נותנת שגם קנין אגב אינו מועיל
שהרי , סובר שקנין אגב לא מועיל) הראשון(קעג ' ש סי"ת הרשב"ששו) א"רלה עבדף (הוא מוכיח . מועיל גם באשתו

שלא כתב לגבי אשתו שמועיל , והוא מוכיח שכך גם דעת השולחן ערוך; בנידונו היה קנין אגב ולא כתב שמטעם זה זכתה
גם ,  שקנין לא מועיל כאןכותב שלפי הדעה, )ד"נא ע(ו מ' סי) יונה(ת שי למורא "שו. אף שכתב שבבנו מועיל, קנין אגב

כאילו זו מתנה , שיכבדו אותה יותר,  ייתכן שעשה את הקנין כדי לחזק את כוחה- מאותו טעם , קנין אגב לא מועיל
  .אמיתית

  .ב"בבא בתרא קלא ע, י קרקושא"רחידושי ; עליות דרבנו יונה שם 488
, הלכות מכירה, ם"הם מסתמכים על דברי רמב. על פסקי ריקאנטי שם, מעשה בצלאל; ד, ו, הלכות זכיה, משנה למלך 489
  . כדי להראות שהוא עושה בלב שלם, שיש דברים שנהגו לעשות בהם קנין אף שאין בכך צורך, יב, ה

כאן צריך קניין למינוי כדי , קנין למינוי אפוטרופוסברך וצין מסביר שאף שא, )ה ואם"ד(א , קז, ז"אהע, בית מאיר
כאן אינם , כו, רצ, מ"חו, א"כדברי רמ, ואף שבדרך כלל יכולים לסרב(את אפוטרופסותה שהבנים לא יוכלו לסרב לקבל 

כי הקנין אינו על גוף , אבל מעשה בצלאל דוחה הסבר זה). כי מטרת הבעל במינוי הוא כדי שיכבדו אותה, לסרביכולים 
 .אה שאינה ממון על טובת הנלא שייך קניןשכמו ולא שייך קנין על מינוי , הנכסים אלא על המינוי

 ב" בבא בתרא קלא ע,ם"רשב ; סימן מח, קורונל'מהד, תשובות הגאונים;  סימן רס, הרכבי'מהד, תשובות הגאונים 490
  . ע שם"שו; א חלק ז סימן תקיב"ת הרשב"שו; )י"רמ' ד במהד"נח ע( מתנת שכיב מרע ,העיטור; )ה לא עשאה"ד(
,  נחשב שיורשיור כדי פרנסתורק , ז"טכותב שלדעת ה, הנ' עמ, א"ח, )טשכנוב(שומרי משפט , אברהם יצחק גוטפריינד' ר

, רמו, מ"חו, ז"וט, ק ב"ס, רמו, ע" הוא לומד זאת ממה שבסמ. נחשב שיורפרנסתו לכל חייורק שיור כדי ע "סמדעת הול
 .4 ראה סעיף - כתבו כך לגבי גדר שיור בנותן כל נכסיו לאחרים כי חשב שבנו מת והתברר שבנו חי , א

ב קלא "ב, עליות דרבנו יונה; ד,  ו, הלכות זכיה ומתנה,ם"רמב;  שאילתא לג,שאילתות דרב אחאי; ב" בבא בתרא קנ ע491
בדפי (א "ב נט ע"ב, נימוקי יוסף; ב" בבא בתרא קלא ע,מאירי; ב"בבא בתרא קלא ע, יצחק קרקושא' ר; )תס' עמ(ב "ע

 .233' פסקי דין רבניים כרך ג עמ; א, קז, ז"אהע, ע"שו ; תקפ'סי ו)הראשון(קעג ' סי, קסו' סיש "ת הרשב"שו; )ף"הרי
 . קז' סי,ז" אהע,טורש בתשובה המובאת ב"הרא 492
  .)קכט' ב סי"שערי עזרא ח (=164' עמ, ר כרך יג"פד, עזרא בצרי' ר;  קז' סי,ז" אהע,טורש בתשובה המובאת ב"הרא 493
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 אין זה בגדר,  שיוכל לקחת לעצמו מהנכסים עד אזקבעו, )או סמוך למותו( מותו יל אחרשהמתנה לאשתו תחו
" כל נכסיו"אם לא אמר שהוא נותן לה את  .494לעצמו כלוםר שא לא יי,כי בשעת חלות המתנה לאשתו ,שיור

ם אחרים גם אם לא ידוע לנו על נכסי, חוששים שמא שייר לעצמו נכסים, אלא פירט את הנכסים שהוא נותן לה
, לאחריםשיתן אותם ,  את שאר הנכסיםשעתיד לרשת, יורשוגם אם אמר הנותן ל. 495והמתנה תקפה, שלו

כיון שהמקבל , הרי זה נחשב שיור, "מצווה לקיים דברי המת" חייב לקיים את דבריו מטעם יורשבאופן שה
סיו לאשתו חוץ מחלק מי שנתן את כל נכאשר ל. 496ת אותם לאחריםתא צריך לוכ ה"זוכה בנכסים ורק אח

כיון , שיור לעצמוזה נחשב אין , לפי דעה אחת: נחלקו הפוסקים האם זה נחשב שיור, מהנכסים שנתן לצדקה
 ששייר לעצמו כי הוא יכול הוא נחשב ,אבל לפי דעה אחרת; 497הנכסים לצדקהשארית שהוא יצטרך לתת את 

  .498חוב לשלם לצדקה את תמורתםעליו יהיה אלא ש, עד שיגיעו לגבאי הצדקה ליהנות מהנכסים
  

כמו אם , האשה זוכה במתנה, הרי אם הורה לה לתת סכומים מסוימים ליורשיו, גם אם נתן לה את כל נכסיו
  .499שהוא לא השאיר את יורשיו בלי כלום, כי גם כאן שייך הנימוק שנאמר לגבי שיור, שייר במתנתו

  
 בכל תמשולזוגתי "כגון שכתב , כוון למתנהאם מוכח מלשון השטר שלא התהרי , גם אם שייר במתנה

אינה זוכה ,  אם בתחילת השטר כתב שהוא נותן את נכסיו לבניו ולבנותיו ולא הזכיר את אשתואו, "הנכסים
ולכן ,  חשב שהנותן התכוון באמת למתנה הסופרכתב שיור הוא כינומה ש, וסאפוטרופאלא היא רק , במתנה

אין להסיק מזה , נזכרת האשה, "וקנינא "ד לי, וגם אם בסוף השטר;כדי שיהיה תוקף למתנה, שיורכתב 
  .500שחשב שזה מתנה, זה מחמת טעות הסופראלא יש להניח ש, שהנותן התכוון למתנה ממש

  
והמתנה הנוכחית היא , כל חודש להוצאות הביתכסף היה רגיל לתת לה ו, נתן את כל משכורתו לאשתושבעל 

גם אם נתן את הכסף בפירוש למתנה או אמר ו,  שייר לעצמו את דירתואםגם , אינה מתנה, מעבר לדרוש לה
ודרך , שאין אדם נותן את כל אשר לו לאשתו והוא יחזר על הפתחיםיש להניח כי , בפירוש שהוא מוחל לה

ולכן גם אם אמר לה שהוא למתנה , מתנהשם  לניהול הבית ולא לתומפקיד את הכסף ביד אשהבעל העולם ש
לא רצה לומר כי אמר כך , "גם לי יש חלק"אמר לה וגם אם , מר כך משום שלום בית ולא באמתשאיש להניח 

  .501 כדי שלא תתרגז,שכל הכסף שלו

                                                 
  . קז' סי,ז" אהע,טורש בתשובה המובאת ב"הרא 494
, י, רנ, מ"חו, ע"בשו, הוא מסתמך על דין דומה שנאמר לענין מתנת שכיב מרע. ק ג"ס,  קז' סי, קונטרס אחרון,לאה הפ495

  .שיש לצמצם" הלכתא בלא טעמא"שזו , וקל וחומר כאן
 ריאל 8000"מביא מי שפסק שאם כתב שהוא נותן לאשתו , א"ד ע דף ,)קאפהשא(ת ראש יוסף "שו ":כך וכך מנכסי"

. וזאת גם אם הוחזק לנו שאין לו עוד נכסים, שהרי מלשון זו משמע שיש לו נכסים אחרים, זוהי מתנה עם שיור, "מנכסי
, 8000שהרי ייתכן שכוונתו שערך כל נכסיו הוא בסך הכל , אבל ראש יוסף עצמו כותב שאין הכרח לפרש כך את לשונו

  . ואם כן אין כאן שיור
, כותב שאם נתן לה את כל מטלטליו בקנין אגב, ב"ד ע דף ,)קאפהשא(וסף ת ראש י"שו: "ארבע אמות קרקע בחצרי"

ונתן לה רק , אפשר להבין מזה שיש לו חצר, "נתתי לה ארבע אמות קרקע בחצרי ואגבן נתתי את המטלטלין: "וכתב
ועיל מטעם אמנם קנין האגב מ, אבל הוא כותב שאם ידוע שאין לו חצר. ואם כן זו מתנה עם שיור, ארבע אמות מחצרו

  .אלא זו מתנה בלי שיור, אין מניחים שיש לו חצר בארץ אחרת, אבל לענייננו, )6ראה סעיף (הודאת בעל דין 
  ).עא' ריא עמ' מוריה גל (=71 ' ו עמ כרךר" פד496

ת נשאר "הסזה נחשב שיור כי , שאם אמר ליורשו לכתוב ספר תורה על שמו) עב' מוריה עמ = 72' ר עמ"פד(עוד פסק שם 
  .רכושו של היורש

  .תרסו' בתרא סיבבא הגהות מרדכי השואל ב 497
 .י, קז, ז"אהע, א"שתי הדעות מובאות ברמ. שםהגהות מרדכי א ב"ריב 498
  ).ד"נא ע(ו מ' סי) יונה(ת שי למורא "שו 499

הראה שאינו משאיר את , בשעה שנתן, מצד אחד: הוא מסתפק לגבי מצב שהאשה לא קיימה את ההוראה של הבעל לתת
; כ היא לא קיימה את הוראתו"ולא משנה שאח, ואם כן אפשר לומר שהתכוון למתנה גמורה לאשתו, יורשיו בלי כלום

  .כי אין להוציא מהיורשים מספק, הוא כותב שבכגון זה המתנה בטלה. בפועל הוא לא הניח ליורשיו, מצד שני
 .ב' ש כלל פד סי"ת הרא"שו 500
  . נה-דנ' עמ, א"ח, )טשכנוב(משפט שומרי , אברהם יצחק גוטפריינד'  ר501
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  מתנה לאשתו ולאחר יחד
 וחצי תי פלוניאשתי לחצי נכסַ "אם כתב אבל  .502 אפוטרופוסיםןיהת ש,יושי נת כל נכסיו לש אתהבעל נתןאם 
מפני ,  אפוטרופוסה רק והשני,כיון שבמתנתה היה שיור, מתנהה זוכה בנ הראשו,"תוניאלמי אשתי לנכסַ 

 ת ופלוניתכל נכסי לפלוני"תב וכהיה , )כך שאין שיור(שאילו התכוון ששתי המתנות תהיינה בבת אחת 
ן לא היה יכול לכוללשאף  ,"תי פלוניאשתלושליש  תי פלוניאשתל ימנכסַ  שלישים שני" כתבאם  גם .503"יישותנ

 לא שייך שהרי, רשאס על הוטרופו אפאוהשניה הי ,כיון שבמתנתה היה שיור, מתנהזכתה באשונה רה ,יחד
חלוקה לא שווה של שהרי אין משמעות ל, ששתיהן אפוטרופוסיותשהתכוון לתת לשתיהן בבת אחת כך לומר 

 .504האפוטרופסות
  

 וסאפוטרופהיא רק  ואשתו מתנהב כה בחצי הנכסיםזאחר ה , בבת אחתראחֵ לאשתו וכל נכסיו לאת אם נתן 
כך ,  הקדים את אשתוכי, אשה קונהה ,"חצי ויטול איש פלוני חציתטול אשתי "אם כתב  .505על החצי האחר

 ,"ילאשתיהיו נכסיו השאר  ויטול איש פלוני כך וכך"כתב אם אבל  .506שייר במתנתו, נתן לאשתושכאשר 
חרי המתנה ם שנשארו לו אנכסיה כל  אתן להנתאלא , לא שייר במתנתהכי  ,לא קנתה, בהקדמת האחר

כי , האחרמתנת פני  מתנת אשתו להזכיר אתאם גם  וסטרופוא אפהי ,יםוושחלקים  ם נתן להאם לא. 507ָלאחר
כל נכסי לאשתי " שלא כתב סיבהוה, כך שלא שייר כלום במתנה לאשתו, מן הסתם נתן להם בבת אחת

  .508וויםא כי אז היה משתמע שיקבלו חלקים שיה" ולפלוני
  

התכוון שתהיה  אי אפשר לומר ש,ואת השאר לאשתו, ונתן לו חלק מנכסיו במתנה, אם יש לו רק יורש אחד
שהרי משמעות אפוטרופסותה היא שהנכסים עצמם יהיו של הנותן ובמותו יעברו ,  על אותם נכסיםוסטרופואפ

אם הוא עומד לרשת , נכסיו במתנהדוע נתן ליורש חלק מאם כן מו, והאשה תהיה אפוטרופוס עליהם, ליורשיו
שהרי  ,וס אפטרופיהועל כל שאר נכסים תה אפוטרופוס לא תהא אשתו שעל אותו חלק ואין לומר שרצה? הכל
  את היורשלסלק ברור שהתכוון ומכאן; ולםבכסמוך עליה  היה לו ל,נכסיםהאשתו בשאר סמך על  אם

  . 509גמורה לאשתווהשאר יהיו מתנה ,  ולתת לו רק חלקמירושת כל נכסיו
  

 ירושת התורה קיים אתשמפני שדי , גם האשה קנתה, אם נתן את כל נכסיו לאשתו ולחלק מיורשיו, כמו כן
  .510באחד מיורשיו

                                                 
  .ו, קז, ז"אהע, ע"שו; יא,  רמו,מ"וחו,  קז' סי,ז" אהע,טור; לא' ח סי"ב פ"ב, ש"רא 502

תב כל יסבור שהכו, קנו, הסובר שהכותב כל נכסיו לשני בניו) 573הערה (ג "כותב שבה,  קז'סי, ז"בית יוסף אהעאבל 
  .קנו, נכסיו לשתי נשותיו

  .ו, קז, ז"אהע, ע"שו;  קז' סי,ז" אהע,טור; לא' ח סי"ב פ"ב, ש"רא 503
  .ק יא"ס, קז, בני שמואל; ק יא"ס,  קז,חלקת מחוקק 504
, ש"רא; גקמ' סי, ח"פ , בבא בתרא,יד רמה; ז,  ו, הלכות זכיה ומתנה,ם"רמב; )ף"בדפי הרי( ב"עף בבא בתרא נט " רי505
, ז"אהע, ע"שו;  קז' סי,ז" אהע,טור; ב" בבא בתרא קלא ע,מאירי;  תרסו'סיהגהות מרדכי בבא בתרא ; לא'  סיח"ב פ"ב

  .)ה אבל אם"ד( סימן ע ,ת אבקת רוכל"שוו, ח, קז
לאחרים ואת שאר " עשרים אלף לבנים וחצי החנות"כותב שהנותן , )ה ואני רואה"ד( ט חלק א סימן קיט"ת מהרי"שו

  .ן הכלבבת אחת נתש שיור כיון אקרנ לא כי זה, לא זכתה, תונכסיו נתן לאש
  .ק יד"ס,  קז,חלקת מחוקק; )ה אבל אם"ד( סימן ע ,ת אבקת רוכל"שו 506
 ).ה אבל אם"ד( סימן ע ,ת אבקת רוכל"שו 507
  ).הראשון, ה ועוד אני"ד( סימן ע ,ת אבקת רוכל"שו 508
 סימן ,ת אבקת רוכל"שו; )ז, קז, ז"אהע, א"וברמ,  מחודש ד, רמו,מ" חו,י"בהובא ב(א חלק ג סימן קכ "ת הרשב"שו 509
  ).פ"ה ואע"ד(ע 

, יש להניח שהתכוון להקנאה גמורה, כותב שאם נתן לאשתו וליורשים ביחד, גקמ' סי, ח"פ , בבא בתרא,יד רמה, כמו כן
  . ולכן אשתו קנתה מחצה

 שרצה שתהיה אפוטרופוס רק על חלק שהרי ייתכן, מתקשה לפסוק כך למעשה, ק יג"ס,  קז,חלקת מחוקקאבל 
 ,ק יג" קז ס,בית שמואל.  כיון שנתן לאשה את כל הנכסים שנשארו לו אחרי המתנה לבן,ואין כאן שיור, מהנכסים

  .ויש לצמצם אותו" הלכתא בלא טעמא"א סומך גם על הסברא שהדין שהאישה נעשית אפוטרופוס הוא "מסביר שהרשב
  .תו היא עם שיורשהמתנה לאש, א נימק עוד"הרשב

דף , א סימן נב"משפט צדק חת "הובא בשו ( קז'סי, ז" אהע,י"ב . תשובות הגאונים שערי צדק חלק ד שער ג סימן א510
  .י, קז, ז"אהע, ע"בשו אותה איוהב, כותב שזו תשובה של רב האי, מחודש ה,  רמו,מ"חוו, )א"קסט ע

והשאר , שהרי כאן ייתכן שרצה שחלק מהנכסים יהיו רק של חלק מהיורשים, 509כאן לא שייך הנימוק שליד ציון הערה 
  .ועל אלו רצה שאשתו תהיה אפוטרופוס, יהיו של כל היורשים
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  מתנה לאשתו ואחריה לפלוני
המתנה תקפה ואין אומרים , הנכסים יעברו לאדם פלוני, המותחרי אאמר שו,  לאשתו את כל נכסיוכתבמי ש

אם אותו פלוני אינו מיורשי ) א: (למצבים שונים,  טעמים אחדים לדבר.511וסאפוטרופ שתהיהרק שהתכוון 
 היורשים יהיו שהרי ,כך שנקבע שהאשה היא רק אפוטרופוסמים דבר  היורשוויחורי נמצא שלא, הנותן

 ואין זה,  לאותו פלוניעברוה י מות ואחרי,נכסים כל ימיהב מוחזקת ישה האכן ש, לעולםנכסים מהיםמסולק
כדי שהנכסים ילכו ליורשיו אחרי בלבד לעשות את אשתו אפוטרופוס  כמצב רגיל שיש להניח שהנותן התכוון

ברור שהתכוון שהאשה תקנה את הנכסים ואחרי מותה , אם אותו פלוני הוא היורש של הנותן) ב. (512מותה
נמצא שיורשו יזכה , תושהרי אילו התכוון שתהיה רק אפוטרופוס אבל הנכסים יישארו בבעלו, יהיו ליורשו

, אם אותו פלוני הוא נכד של הנותן) ג( .513ו ליורשעברולא היה צריך לומר שאחרי מותה י, בהם עם מות הנותן
וממילא , שזוכה בנכסים בירושה, בנו של הנותן, )או אמו(ברור שלא התכוון שהנכד יהיה אפוטרופוס על אביו 

                                                                                                                                                              
חצי נכסי "ע פסק שהאומר "הרי שו, והוא מקשה, מבין שהטעם הוא ששייר במתנה לאשתו, ק יח"ס,  קז,חלקת מחוקק

הרי שלגבי השני לא , )575ליד ציון הערה  (מתנה והשני אפוטרופוסזוכה ב הראשון ,"וניאלמי פלוני וחצי נכסי לבני לבנ
 העמיד ירושה שכאן, מיישב, ק יח" קז ס,בית שמואל.  נחשב שיור שהעמיד ירושה דאורייתא בבן הראשוןשמהאומרים 

אי אפשר  ,"וניאלמחצי נכסי לבני פלוני וחצי נכסי לבני "אומר ואילו ב , מתנה גמורהזו ולכן, כ נתן לה" ואחאייתדאור
  .בןמתנה לה א וגם ירושה דאורייתמה נתקיילומר שבבת אחת

אין אשתו ו המתנה לה מועיל, לבניו חלקהניחוהנותן כל נכסיו לאשתו כותב ש,  סימן שד,מ"ם חו"ת מהרשד"שו, כמו כן
  . אפטרופאאומרים שהתכוון לעשותה 

שהיא , שכיב מרעכך רק במתנת שרב האי גאון כתב כותב , )ה ואני רואה"ד( ט חלק א סימן קיט"ת מהרי"שואבל 
שאינה , שהנימוק שקיים את ירושת התורה אינו שייך במתנת בריא, נראה שכוונתו היא. ולא במתנת בריא, כירושה
  .כירושה

א "כותב שהרשב) א"דף קסט ע, א סימן נב"משפט צדק חת "שוהובא ב (ך חלק ב סימן קסא"מהרשת "שו: דעה חולקת
א "נראה שכוונתו לרשב . אפטרופאהיא,  כלוםנתןבן אחד לא ול, נתן לאשתו ולחלק מהבניםשאם , חולק על רב האי

 עם .ולא הסביר מהו; הוא מטעם מיוחד,  שאינה אפוטרופוסא בנידונו"והוא מסביר שמה שפסק הרשב, 509שבהערה 
 לומר מפני שאין מתקבל על הדעת, האשה זוכה במתנה, הגדולהוא הבן קיבל כלום הבן שלא ך פוסק שאם "מהרש, זאת

  . על בנו הגדול ולא על בניו הקטניםוסתכוון לעשותה אפטרופהש
מצד הדין שהנותן כל נכסיו לבנו התכוון רק , 568ליד ציון הערה ראה , ויש לו בנים אחרים, על מי שנתן לאשתו ולבנו

ואילו כאן , בנולשכתב בסתם כל נכסיו ביחד לאשתו וששם מדובר , ך שם עושה הבחנה" מהרש.לעשותו אפוטרופוס
 .החלק ששייר לבנואת רט י דהיינו שפ, ושייר מקצת נכסים לבנו,כתב כל נכסיו לאשתו בסתםמדובר ש

  ).ט, ז קז"א אהע"הובא ברמ (תרסו' בתרא סיבבא גהות מרדכי ה 511
מוכיחה , הנכסים יעברו לאדם פלוני, שאחרי מותהמביא מי שטען שהאמירה , )ב"עז ע (לא'  סי,ז"אהע, שב יעקבת "שו

והוא דוחה דעה . הנכסים עוברים ליורשים, שהאפוטרופסות נפסקת, ולכן אחרי מותה, דווקא שהתכוון לאפוטרופסות
 .ולכן הוצרך לומר שהמתנה תתקיים רק בימי חייה, כי ייתכן שהתכוון למתנה גמורה, זו

  . הגהות מרדכי שם 512
  . הגהות מרדכי שם 513

תו ואו, מעירים שטעם זה אינו שייך אם יש לנותן יורשים אחדים, ק יז"ס, קז, ובית שמואל, ק יז"ס, חלקת מחוקק קז
  .ולא יורשיו האחרים, שהרי אז מובן שהוצרך לומר שאחרי מותה רק אותו פלוני יזכה, פלוני הוא רק אחד מהם

שאם יש הוכחה שהנותן ) 470ליד ציון הערה (מעיר שטעם זה הוא לפי העקרון , )ג"ט ע(ו ' סי, מ"חו, ת חושן האפוד"שו
  .טעם זה אינו נכון, )475ראה בהערה (אבל לפי החולקים על כך , האשה קונה, ון למתנה גמורההתכו

, שייר לעצמו את גוף הנכסים" ואחריך ליורשי"בזה שאמר ): עד מותה(הגהות מרדכי שם כותב טעם נוסף שהאשה קונה 
אבל . האישה קונה, ובמתנה עם שיור, ")ואחריך ליורשי"לגבי , 4ראה סעיף (ין תוקף למכר א, שהרי אם תמכור מהנכסים

' סי, מ"חו, ת חושן האפוד"שו. ה אפוטרופוס אותיש להניח שהתכוון רק לעשות, כ הוא כותב שגם אם זה נחשב שיור"אח
ולדעה זו אין זה נחשב , יש תוקף למכר, אם הראשון מכר, "ואחריך ליורשי"שב) 4ראה סעיף (מעיר שיש דעה , )ג"ט ע(ו 

ואף שהשיור יחול רק , כותב שהמתנה תקפה בגלל השיור, )73' ר כרך ו עמ"הובא בפד (ט, קז, ז"אהע, בית מאיר .שיור
ראה סעיף  (נחשב כמשייר ליורשיו זכות זוהנותן הוא כי , אין תוקף למכר שהראשון מוכרהרי הטעם ש, אחרי מות האשה

ולכן יש להחריג ממנו כל מצב , לכתא בלא טעמאה דין שהאשה היא אפוטרופוס הוא ועוד שה;ור כבר עכשוכ זה שי"א, )4
  .גם שיור עתידי, של שיור

היורשים שלי יירשו את , כשהיא תמות"אם כתב : עושה הבחנה בעניין זה, א"ה ע דף ,)קאפהשא(ת ראש יוסף "שו
שהרי ברור שהנכסים , לא היה צריך לכתוב זאת, ילו התכוון לכךשהרי א, מוכח שלא התכוון לאפוטרופסות, "הנכסים

, ייתכן שהתכוון לאפוטרופסות, "יחזרו הנכסים ליורשים שלי, כשתמות"אבל אם כתב ; יגיעו ליורשיו אחרי מותה
, אלא אם היורשים גדולים, ובתוספת זו התכוון לומר שהאשה לא תוכל למנות מי שיהיה אפוטרופוס אחרי מותה

  . ד יטפל בהם"ב, ואם הם קטנים, קו בנכסים בעצמםיתעס
שברור , )עג' ריא עמ' מוריה גל (=73 ' ו עמ כרךר"פדאומר , "נכסי לאשתי ואחריה ליורשיה ולאחי"לגבי מי שאמר 

נמצא שכל רכושו עובר בירושה ,  אפוטרופאשהתכוון שתהיה רקאם נאמר שהרי , שהתכוון לתת מתנה גמורה לאשתו
,  אשתו יחולק הרכוש בין יורשי אשתו ובין אחיומותשאחרי כ הנותן אינו יכול לקבוע "וא, יורשו היחידילאחיו שהוא 

  .ירושה אין לה הפסקו, כיון שאחיו נכנס לנכסיו כיורש
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הראשון הוא עיקר והשני " נכסי לך ואחריך לפלוני"הרי בש, לא ייתכן שהתכוון שהאישה תהיה אפוטרופוס
ולא ייתכן שהעיקר רק אפוטרופוס , )הפסיד השני,  שאם הראשון מכר מהנכסים514כפי שמוכח מן ההלכה(טפל 

הנכסים יישארו שו,  ברור שלא התכוון שהאישה תהיה אפוטרופוס:זאת ועוד. 515והטפל זוכה בנכסים ממש
הנכסים של הנותן , כל חיי האשה: שהרי אם כן נוצר מצב תמוה, ו ליורשו כשימותויעבר) של הנותן(בבעלותו 

 ואין סיבה שירצה שהנכסים יעברו מהיורש לנכד דוקא - הנכסים יעברו לנכד , וכשתמות אשתו, או של יורשו
אחרי מותה יעברו ו, לשום אדםמהנכסים  ת לתתוכלשלא , אם עשה תנאי עם אשתו) ד (.516במות אשתו

ושהנכסים (ה אפוטרופוס  אותואין אומרים שהתכוון לעשות,  המתנה לאשתו תקפה-ם לאדם פלוני הנכסי
לאשתו רשות ליהנות אלא שיש , אותו פלונילהמתנה היא עיקר זכות שהרי , ) ליורשיוכ"אחשייכים לנותן ו

  .517קפה תמתנהשה, אותו פלוני ל במתנה ישירה כל נכסיואילו נתן אתכולכן הוא  ,מהנכסים בחייה

  הנותן את כל נכסיו לאחד מבניו

  כללי
 על אפטרופוסאלא מניחים שהנותן התכוון רק שיהיה , נכסיםאין הבן זוכה ב, ובניאחד מכל נכסיו ל  אתהנותן

 רק כדי ששאר תב לו בלשון מתנה וכ,519 מנכסיו האחריםכי יש אומדנא שלא התכוון לנשל את בניו, 518הנכסים

                                                 
 .4ראה סעיף  514
  .בהגהות מרדכי שם, א"ריב 515

, שהרי אז אם האשה תמכור, ל הנותןמעיר שטעם זה אינו שייך אם אותו פלוני הוא יורשו ש, ק יז"ס, קז, חלקת מחוקק
, תהיה רק אפוטרופוס) האשה(ולכן יתכן שהעיקר , הרי שפלוני אינו טפל לאשה, )513הערה ראה (המכר שלה אינו מועיל 

ם הקודמים כיון שהטעמי,  זה האישה היא רק אפוטרופוסכגוןולכן הוא כותב שב; ואילו המתנה לפלוני תהיה תקפה
בית  .כותב שהטעמים הקודמים הם טעמים טובים, ק יז"ס, קז, אבל בית שמואל. נזכרים בדברי השואל שם בלשון ספק

שהוא מתפרנס מהנכס , "קצת עיקר"הראשון אינו עיקר לגמרי אבל הוא כותב שגם כאן אמנם , ט, קז, ז"אהע, מאיר
  .הראשון תהיה רק אפוטרופוס והטפל יזכה בבעלות ממשולכן לא יתכן שהאשה שהיא המקבל , ברצונו כל חייו

  .בהגהות מרדכי שם, א"ריב 516
  ).ה ועוד דאפילו"ד( סימן ע ,ת אבקת רוכל"שו 517

  .524ראה הערה , על הנותן לבנו ואחריו לאחר
, ע"שו; ד,  רמו,מ" חו,טור; רנג' סי, ג"ח, ץ"תשב; ב, ו, לותוהלכות נח, ה, ופרק ט, ב, פרק ו,  הלכות זכיה,ם"רמב 518
; עב' ם אלשיך סי"ת מהר"שו; ז, רנג' וסי, )א"דף לו ע, ל' סי) אנקאווא(תועפות ראם ת "הובא בשו(ד , רמו' סי, מ"חו
  .ז,  רמו,מ" חו,ערוך השולחן; נח' סי, ע מפאנו"ת רמ"שו

או שמא הוא נוהג רק במתנת שכיב ,  מסתפק האם דין זה נוהג במתנת בריאתלמודשה, 453ראה הערה : במתנת בריא
טור וערוך השלחן , זכיה' ם הל" כך פסקו רמב-  הבן אינו זוכה במתנה גם במתנת בריא, והפוסקים פסקו שמספק, מרע
  . ב"בבא בתרא קלא ע, י קרקושא"רוחידושי , שם

,  אחרי מותו האמורה לחולת בריארק במתנהוא  ספק שבתלמודהש דבר פשוטכותב כ, טז,  רמו,מ" חו,ך השולחןערואבל 
דושי יח, כמו כן. כל נכסיואת  לו נתן קנה הבן אפילו , מתנה בחייובןנתן לאם אבל , "מהיום ולאחר מיתה"כגון שכתב 

והספק בתלמוד הוא רק  ,פשוט שקנה, ו לגמרי מהיוםכל נכסילבן את נתן אם מביא דעה ש, א" בבא בתרא קלב ע,ן"הר
 עולה שהבין שלגבי בריא מדובר גם במתנה 521א שנביא בהערה " אבל מהרשב".מהיום ולאחר מיתה"בכותב נכסיו 

  .מחיים
 ציון לידכאמור  (" בלא טעמאהלכתא"שזו כיון , קנין גמורהבן  הקנכותב שמספק , א" בבא בתרא קלב ע,ן"דושי הריח

ב קלב "ב, א"חידושי הריטב,  כמו כן.ויש לצמצם אותה למה שנאמר בתלמוד בוודאות ,)לענין הנותן לאשתו, 457הערה 
 ועל שאר היורשים להביא ראיה שהנותן התכוון רק, הוא נחשב מוחזק, כותב שכיון שיש למקבל המתנה שטר, א"ע

 מ 'מע) אלחאיק(משכנות הרועים ו, )ד"ר ע(  עב'סי) בוטון( עדות ביעקבת "בשו, יעקב די בוטון' ר. לעשותו אפוטרופוס
ב נט מוכח ששטר אינו מועיל אם יש חשש שמא נתבטל "שהרי בב, כותבים שלא די בכך יש לבן שטר, )ב"רלג ע (שזאות 

בעדות (ולכן הם מסבירים ; ושטר העומד ליגבות אינו כגבויועוד יד בעל השטר על התחתונה , השטר מסיבה כלשהי
  .ן"א הוא כטעם הר"שעיקר טעם הריטב) ב"ע] מסומן רב[ביעקב הוא בדף רא 

ריט (אות רפד , מ' מע, ומשכנות הרועים, )י אות ו"הגהב, רמו, מ"חו, ג"הובא בכנה(רמו ' סי, )הכהן(מורה צדק , כמו כן
כך , כי השטר בידוזכה מספק ל המתנה מקבלדעתו ש, פרק ו, זכיה' י הל"קים מהגהממדיי, )ד"רלב ע (שזאות ו) א"ע

מבאר איך מדייק מורה צדק , )ד"קפט ע(עא ' סי) בוטון( עדות ביעקבת "בשו, חיים בנבנשתי' ר. שהוא נחשב מוחזק
ר בדרך אחרת מנין למד משפט מסבי, )ב"קצט ע(עב ' סי, שם, יעקב די בוטון' ור; )ש"עיי(והוא דוחה את דיוקו , י"מהגהמ

שכתב לגבי בריא , פרק ו, זכיה' הל, דפוס קושטא, י"ח בנבנשתי שם מדייק מהגהמ"ר). ש"עיי(י "צדק שזו דעת הגהמ
יעקב די ' אבל ר; מספק המתנה בטלה, מכאן שלדעתו גם במתנה לבן, שעליה להביא ראיה, הנותן את כל נכסיו לאשתו

י דפוס קושטא אינם על "מעירים שדברי הגהמ, )ב"רלג ע (שזשם אות ) אלחאיק(ת הרועים משכנוו, )ג"קצט ע(שם , בוטון
כ אין ללמוד מדבריו לגבי הכותב כל "וא, ש"הנותן את כל נכסיו לאשתו אלא על הכותב נכסיו לבניו וכתב לאשתו קרקע כ

אלא , שהיות שיש שטר טוב, י"מנמק את דעת הגהמ) א"רלג ע( אות שז שם משכנות הרועים. נכסיו לאשתו או לבנו
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 לא ,כל נכסיו לאשתואת הלכה זו זהה בהיבטים רבים להלכה שהנותן . 520 אותו ויכבדובן הזהו לצייתיו יבנ
וחלק מהפוסקים , יניהםבים ליש הבד כיון שבכל זאת, אבל נדון בנפרד בנותן לבנו; מאותו טעם,  בהםתהזכ

  .דיברו רק על אחד מהם
  

, 521 אפוטרופוס בלבדהמקבל נחשבהבן ,  אפוטרופוס ממשינם צריכיםשא, גדוליםאחרים הם הבנים הגם אם 
  .522שמעויי וכדי שדברי,  אחיובעיני ו להחשיבהתכווןייתכן שהאב הנותן כי 

                                                                                                                                                              
הרי , )אפיטרופיאה "ד (א"גיטין יד עי "ד כלשון רש"וזה הפקר ב, שחכמים תיקנו תקנה לבטל את המתנה בגלל אומדנא

  . והמתנה תקפה, "הבו דלא לוסיף עלה", הולכים אחר עיקר הדין ולא אחר התקנה, אם יש ספק
; ומספק אינה מתנה,  הנותן התכוון למתנה או לאפוטרופוסותנוקט שספק האם, גקמ' סי, ח"פ , בבא בתרא,יד רמה

  .הדין כך רק מספק , ומשמע מדבריו שגם בשכיב מרע
ן בבא "חידושי הרב, ש בבא בתרא פרק ח סימן לא"ראהובא ב) (ה הלכה"ד(א "ם בבא בתרא קל ע"רשב: בלשון ירושה
לשון מתנה מפני שרק ב,  קנה- סיו לבנו בלשון ירושה כל נכאת אומר שהנותן , )קסז' ב סי"ב, ובאגודה, ב"בתרא קלא ע

 "ירושה" אבל לשון ,"מתנת אפוטרופוס" וזו,  בחזקתו כדין אפוטרופוסשיהיורק  נכסים אתהקנה לו האב ש אפשר לומר
 אפוטרופוס נמצא הוא רקאם ו ,מורישומו יו שלו כשיה ,נכסיו לגמריאת  לקנות , המורישיורש בא במקום שההמשמע

, )546בהערה , ג"שדייק כך גם מלשון בה (ב" בבא בתרא קלא ע,ן"חידושי הרמבוהסכימו עמו . וריש לו כללשלא ה
ב נט "ב, נימוקי יוסף, כמו כן). תס' עמ(ב "ב קלא ע"ב, ועליות דרבנו יונה, ב"בבא בתרא קלא ע, י קרקושא"רחידושי 

שכיון , "כל נכסי לפלוני בני"או שאמר " (ירושה"בלשון כל נכסיו לבנו את שהנותן מעלה אפשרות , )ף"הריבדפי (א "ע
פרי האדמה וגם ; לשון זוכתב שהדין כך גם בן "הר' גם חי; לשון ירושהכמשתמע זה  ,שאמר כך על מי שראוי ליורשו

ואין אומרים שהתכוון , קנה, )זכה הבן, "בסתם"לא אם לא נקט לשון מתנה א, ם"כותב שלרשב, ב,  ו,הלכות זכיה ומתנה
. כי היא מתנה מועטת" מתנה"אף שאפשר לקרוא לה , "ירושה"כי אי אפשר לקרוא לאפוטרופסות , לעשות אפוטרופוס

 ,העיטור). ד, רמו, מ"חו, ש שדחה את הנימוק שכתב הלבוש"ועיי(את הדעה הזאת , ק ה"ס, רמו, ע"כך נימק גם סמ
אבל , קנה הבן,  שאם אמר לשון ירושה,)אות מב, לפי הגהת שער החדש(כותב , )י"רמ' ד במהד"נח ע(רע מתנת שכיב מ

גם , מבין שלדעת העיטור, )ב"נא ע(ו מ' סיו, דמ' סי) יונה(ת שי למורא "שוו (לא קנה, "כל נכסי לפלוני בני"אם אמר 
כ "אבל אח; )שכך כתב העיטור לגבי אשה, 483ה הערה  ורא- לא זכה ' וכו" כל נכסי"ורק ב, בלשון מתנה זכה הבן במתנה

ת "שו. שקנה בלשון ירושה) ליד אות עא(ושוב כתב ; לא קנה, כותב שגם בלשון ירושההוא ) ליד אות סז, א"דף נט ע(
  לשון ירושההוא" יהא" שוכותב; טרופוסואפאינו , לשון ירושהש סובר שב"כותב שהרא,  קסג' סי,ל החדשות"מהרי

אם ש, )ד, רמו, מ"חו, א"הובא ברמ(ה ,  רמו,מ" חו,טורכפי שנוקט , אבל לשון ירושה שייך רק בשכיב מרע. לענין זה
, רפא, מ"חו, כפי שכותב טור,  יכול לתת מתנה בלשון ירושהינואבל בריא בכלל א, זוכה הבן,  בלשון ירושה נתןשכיב מרע

, לבוש. ם בענין זה"כותב ששאר הראשונם סוברים כרשב, )א"נא ע(ו מ' סיו, מה' וסי, דמ' סי) היונ(ת שי למורא "שו .ד
שיש רשות לאב להנחיל לומדים " והיה ביום הנחילו את בניו"כי מהפסוק בלשון ירושה קנה ש, מנמק ,ד, רמו, מ"חו

 כל אשר לו תתנה הרשות ביד כל אדם לגם בלשון מתשהרי , טעם זהדוחה  ,ק ה"ס, רמו, ע"סמ. לאחד מבניו כל אשר לו
   .לבנו

כותבים שגם ,  כז' סי,ספר המכריעו, ב" בבא בתרא קלא ע,מאירי, ב" בבא בתרא קלא ע,י מיגאש"רחידושי , לעומתם
, ב"ב ע דף ,)קאפהשא(ת ראש יוסף "שו .מביא את שתי הדעות, ב"ב קמא ע"ב, )הורוביץ(מחנה לוי . בלשון ירושה לא קנה

  .ל כדעה שלא קנה"שר לומר קיכותב שאפ
אות , לפי הגהת שער החדש(כותב ) י"רמ' ד במהד"נח ע( מתנת שכיב מרע ,העיטור: אם שאר הבנים הם מאישה אחרת

שאין להניח שהאב ,  ייתכן שטעמו הוא.המתנה תקפה, ושאר הבנים הם אחיו מהאב ולא מהאם, שהנותן לבנו, )מא
  .ין להניח שאחיו מאשה אחרת יצייתו לוכי א, התכוון לעשות אותו אפוטרופוס

כגון , האם התכוון לעשות את המקבל אפוטרופוס, שאם יש ספק באומדנא, נג כותב' מ סי"ב חו"ט ח"ת מהרי"שו: בספק
. המתנה קיימת, )546ליד ציון הערה ( פה או בנותן בעל, )535ליד ציון הערה (בנותן כל נכסיו לבתו ויש לו בנות נוספות 

פסק שכיון שיש ספק בגמרא האם דין ) 453שהבאנו בהערה (ף " הרי הרי,מקשה עליו, סג' סי, א"ח, א הלוי"ת מהרי"שו
  .א כותב שתפיסה מועילה"מהרי. נה בטלהמספק המת, זה קיים בבריא
כותב שהוא אפוטרופוס על נכסי אביו עד שהבנים יסכימו לחלק ביניהם , אי,  רמו,מ" חו,ערוך השולחן: האפוטרופסות

 .את הנכסים
  .ו הערה קלב"פט, קניינים, פתחי חושן; ז,  רמו,מ" חו,ערוך השולחן 519
 .ז,  רמו,מ" חו,ערוך השולחן; )א"קסב ע(עשה פב , ג" סמ520
 מתנת ,העיטור; ב" בבא בתרא קלא ע,א"חידושי הרשבו, )ד,  רמו,מ" חו,י"בהובא ב (א חלק ב סימן רסה"ת הרשב"שו 521

  .אי,  רמו,מ" חו,ערוך השולחן; ק ו"ס,  רמו,ע"סמ; ב, ו, הלכות זכיה, מגיד משנה; )י"רמ' ג במהד"נח ע(שכיב מרע 
הדין היה , בטלה רק במצב שצריך אפוטרופוסהיתה  המתנה שאילו, דין זהראיה למביא ת ובחידושיו שם "בשוא "הרשב

 ראה -לפי צד אחד בספק (שדין זה נאמר ,  ועוד;אלא גם בנותן לאדם אחר, אשתולבנו וצריך להיות כך לא רק בנותן ל
שבבריא אין מדובר , 518אבל ראה הערה  ( אפוטרופוסםצריכיאינם בניו , בחייםאף שכשהוא , בבריאגם  )518הערה 

  ).במתנה מחיים
  .א מסתפק בדבר"הרשבמביא ש, ב"ן בבא בתרא קלא ע"דושי הריחאבל 

כגון  וס אפוטרופךצריאם  תב שהבן נחשב אפוטרופוס רקוכ ,)ף"בדפי הרי(א "ב נט ע"ב, המאור הגדול: דעה חולקת
 םאינמצגדולים והאחרים  בל אם היורשיםא, שהם גדולים אבל נמצאים במקום רחוק או  האחרים קטניםיםשהיורש
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  .523הבן הזה מקבל חלק בנכסים כמו כל אח אחר, אחרי מות האב

  
שהרי כאן ברור שהתכוון , 525גם אם שייר רק מיטלטלין, 524זכה הבן במתנה,  מנכסיו עצמו כלשהושייראם 

אין סיבה שיהיה אפוטרופוס רק על חלק מנכסיו ולא , ון רק לעשותו אפוטרופוסכי אילו התכו, למתנה גמורה
  . 526על כולם

  הבן המקבל
שיישמעו שישמש כאפוטרופוס שאמנם עכשו לא שייך , 527קטן המוטל בעריסהלבן  בנותןגם  זה אמורדין 

וון להעביר את ר מלומר שהוא מתכיכך יותר סבו, אבל אולי האב מתכוון שכשיגדל יישמעו דבריו, דבריו
 שבבן אף. 529היא כי הוא אהב בן זה יותר מהאחרים,  והסיבה שרצה שאחיו ישמעו לו;528הנחלה מהאחרים

 וס אפוטרופרצה שיהיהבכל זאת ייתכן ש ,ו אותשיכבדואין לומר שהאב התכוון  חיו מאֶ הוא צעיר יותרש
   .530מוטל בעריסהה קטןגם ב קבעו שהדין כך, "לא פלוג" ומטעם , במשא ומתןבקישהוא משום 

  
, בנותשמלבדו יש רק כל נכסיו לבן את  נתןאבל אם  ,531ובניבין אחד מלבן את נכסיו  נתן אם הדברים אמורים

מפני שאין סיבה  ,533תקפההמתנה  ,532שמת, )של הנותן(כגון שהן בנות של בן אחר ,  בנות יורשותגם אם אלה

                                                                                                                                                              
הלכתא בלא "מה גם שדין זה הוא , אין לומר שהתכוון לעשותו אפוטרופוס כשאין בכך צורךמפני ש,  מתנה גמורהזו, ןכא

  .ויש לצמצם אותו) 457 ציון הערה לידכאמור (" טעמא
  .ל שלא כדעת המאור"כותב שאפשר לומר קי, דמ' סי) יונה(ת שי למורא "שו
  .אי,  רמו,מ" חו,ערוך השולחן; שםא "ת הרשב"שו 522
  . ב, ו, הלכות זכיה, ם"מדייק כך מהרמב, א"ג ע דף ,)קאפהשא(ת ראש יוסף "שו 523

הלכתא "הרי זה , ואף שאין בזה הגיון, שאינו מקבל חלק בירושה, )ף"בדפי הרי (ב"ב נט ע"ב, ף"אבל הוא מדייק מהרי
  ".בלא טעמא

  .490 ציון הערה ליד,  על גדרי שיור ראה גם בדין המקביל במתנה לאשתו. כז' סי,ספר המכריע; ג שם" סמ524
נכסי לך ואחריך "כותב שאם כתב לבנו , )תסא' מע(ב "ב קלא ע"ב, עליות דרבנו יונה": נכסי לבני ואחריו לפלוני"

סביר שאף שלא שייר הנותן מ, 343הערה , המהדיר. מפני שנתינה לאֵחר אחריו היא כמו שיור, נכסיםזוכה ב הבן, "לפלוני
ולא , שהרי דרך אדם למנות אפוטרופוס על כל מה שיש לו, השיור הוא הוכחה שלא התכוון לעשותו אפוטרופוס, לעצמו

, "נכסי לך ואחריך לפלוני"שאם כתב לבנו כותב , ב"בבא בתרא קלא ע, י קרקושא"רגם חידושי  . מנכסיו בלבדלקעל ח
ואחריך "אך יש להעיר שהכלל הוא שהנותן בדרך  . אחריו לאחרםנתנהרי ש,  לו כל נכסיונתןשהרי לא , זוכה בנכסים הבן

אין הנכסים עוברים לאותו לפלוני אלא , וכשמת הראשון, "ירושה אין לה הפסק", אם הראשון ראוי ליורשו, "לפלוני
תכוון לומר שבכל זאת נחשב מ רבנו יונהנראה ש. ונמצא שבפועל אין כאן שיור, 4כפי שנראה בסעיף , ליורשי הראשון

  . אף שהסייג אינו חל, ייג את המתנה לבןכיון שִס , שהנותן שייר
תב וכ ,)ב,  ו,פרי האדמה הלכות זכיה ומתנההובא ב) (דהא תנןותו איכא למידק ה "ד(יב ' ג סי"ך ח"מהרשת "שו

כי יש אומדנא שהאב התכוון שהבן יזכה במתנה ממש ומה שישייר יהיה , ם סובר שבכגון זה הבן זוכה במתנה"שהרמב
  .לשני

 דאיובו, נתן בשעה שולא היו בנים לבן, "לבני ולבניו"כותב שאם כתב שהוא נותן את נכסיו , סימן קפב, ץ"ת מהריט"שו
  .ו מתנה ממשגם לבן זכ " א,מתנה ממשוהיות שלגביהם זו , אחריו  יזכובניוש התכוון

  .517ראה ליד ציון הערה , סברות דומות על הנותן לאשתו ואחריה לאֵחר
,  רמו,מ" חו,טור; ב" בבא בתרא קלא ע,מאירי; )ף"ריבדפי ה(א "ב נט ע"ב, נימוקי יוסף; ב, ו,  הלכות זכיה,ם"רמב 525
 .ז,  רמו,מ" חו,ערוך השולחן; ד,  רמו,מ" חו,ע"שו; יב
 .ז,  רמו,מ" חו,ערוך השולחן; ק ז"ס,  רמו,ע"סמ 526
תשובות הגאונים שערי צדק חלק ד שער ג ב, רב נטרונאי; )הילדסהיימר'  במהד506' עמ(הלכות נחלות , הלכות גדולות 527

בבא , י קרקושא"רחידושי  ;ב" בבא בתרא קלא ע,י מיגאש"רחידושי ; )ף"בדפי הרי(א "עף בבא בתרא נט "רי; כטסימן 
  .ד,  רמו,מ" חו,ע"שו; ד,  רמו,מ" חו,טור ;ב, ו,  הלכות זכיה,ם"רמב; ב"בתרא קלא ע

ערוך ; )ף"בדפי הרי(א "ב נט ע"ב, נימוקי יוסף; ב" בבא בתרא קלא ע,מאירי; קמב' סי, ח"פ , בבא בתרא,יד רמה 528
  .א"ה ע דף ,)קאפהשא(ת ראש יוסף "שו; ז,  רמו,מ" חו,השולחן

  .ז,  רמו,מ" חו,ערוך השולחן 529
  .ד, רמו, מ" חו,ח"ב 530
  .נח' סי, ע מפאנו"ת רמ"שו 531
  .יב,  רמו,מ" חו,ערוך השולחן 532

ב קמג "ב" (בן"י אדם אינו קורא לבן בנו שהר, דוחה פירוש זה, )בדפוס ונציה(ג שם "בביאוריו לסמ, אייזק שטיין' ראבל 
, שאינן בעלות זכות ירושה,  של המקבלולכן הוא מפרש שמדובר באחיותיו". בן בין הבנים"ועוד שאין זה מקביל ל, )ב"ע
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שמלבדה  לבת  אם נתן.534 בלאו הכי והבנות יכבדוהו כיון שהוא הבן היורש,ו אפוטרופוסותלעששהנותן ירצה 
המתנה ,  אם נתן לאח בין האחיםגם. 536סוטרופואפכ בת למנות מקובלאין כי , 535המתנה קיימת, בנותיש עוד 
מפני  ,539המתנה קיימת,  יותר רחוקיורשל וכן אם נתן ,538 וכל שכן אם נתן לאח שמלבדו יש בנים,537קיימת

 אם נתן לבת .540כבודועל כיון שהוא מקפיד יותר , לעשותו אפוטרופוסשהאב התכוון מניחים שרק בבן 
, 542 כי האב מעוניין שיכבדו אותה ולכן עשה אותו אפוטרופוס,541יש אומרים שלא קנתה,  בניםשמלבדה יש

  .543יש אומרים שקנתהו

                                                                                                                                                              
והבנות לא יקבלו עישור במתנה כה בנכסים וזהבן והחידוש הוא ש, )א"כתובות סח ע" (עישור נכסים"אבל זכאיות ל

 ).אית כוונתוכך נר(נכסים 
  .ו,  רמו,מ" חו,ע"שו; ה,  רמו,מ" חו,טורהמובא ב, ה"רמ; ג שם"סמ; ג, ו, זכיה' ם הל"רמב 533

 .כ כותב שקנה"ואח, כותב בתחילה שהוא אפוטרופוס, דקמ' סי, ח"פ , בבא בתרא,יד רמה
 .יב,  רמו,מ" חו,ערוך השולחן; ג, ו, זכיה' הל, לחם משנה 534
חידושי ; ג, ו, זכיה' ם הל"רמב; ב" בבא בתרא קלא ע,י מיגאש"רחידושי ; לא' ח סי"פב "ב, ש"ראהמובא ב, ף"רי 535

  .ו,  רמו,מ" חו,ע"שו; ג שם"סמ; ב" בבא בתרא קלא ע,מאירי; ב" בבא בתרא קלא ע,א"הרשב
ב "ב, ועליות דרבנו יונה, ב"בבא בתרא קלא ע, י קרקושא"רחידושי , דקמ' סי, ח"פ , בבא בתרא,יד רמה: דעה חולקת

אינה , ש"כותב שלפי הרא, )ו,  רמו,מ"חו, א"הובא ברמ(ה ,  רמו,מ" חו,טור. כותבים שאינה מתנה, )תסו' עמ(ב "קלא ע
  .מתנה

  . את שתי הדעותיםמביא, המ' סי) יונה(ת שי למורא "שוו, יב,  רמו,מ" חו,ערוך השולחן
ת ראש "שו. ל שלא זכתה"כותב שאפשר לומר קיו, ז סובר שלא זכתה"כותב שגם הריא, דמ' סי) יונה(ת שי למורא "שו

  .כותב שמספק לא זכתה, ב"ב ע דף ,)קאפהשא(יוסף 
שהנותן את כל נכסיו לאשתו אינה זוכה גם אם יש לו ) 464ליד ציון הערה (כותב שלפי הדעה , נח' סי, ע מפאנו"ת הרמ"שו

 ,קנתה הכל ממה נפשך - אחים ו ואין לו בנים אלא רקבתהנותן ל, גם לדעה זואבל ; בת אינה זוכהגם כאן ה, רק אחים
 .חהו כ אתגרעתכתיבה זו כי לא יתכן ש, או משום זכות ירושה דאורייתא, כתב להש משום וא

 .ב" בבא בתרא קלא ע,מאירי 536
 בבא בתרא קלא ,א"חידושי הרשב; קמב' סי, ח"פ , בבא בתרא,יד רמה; ב" בבא בתרא קלא ע,י מיגאש"רחידושי  537
; ב" בבא בתרא קלא ע,מאירי; ב"בבא בתרא קלא ע, י קרקושא"רחידושי ; ב"ן בבא בתרא קלא ע"חידושי הר; ב"ע

  .ט חלק א סימן יז"ת מבי"שו; ה,  רמו,מ" חו,טור; )ף"בדפי הרי(א "ב נט ע"ב, נימוקי יוסף
גם כאן , לא קנתה, שבמתנה לבת בין הבנים) 541ליד ציון הערה ( הדעה מעלה אפשרות שלפי, ק יג"ס, רמו, ע"אבל סמ

, יםשהנותן את כל נכסיו לאשתו כשאין לו בנ) 464ליד ציון הערה (ע שם לפי הדעה "ת הרמ"וכך כותב שו. המתנה בטלה
  ).נותן לאחות בין אחיותבגם שהדין כך הוא נוקט (זכתה 

  .ב" בבא בתרא קלא ע,י מיגאש"רחידושי  538
  .יב,  רמו,מ" חו,ערוך השולחן; ו,  רמו,מ" חו,ע"שו; ה,  רמו,מ" חו,טור; ג שם"סמ; ג, ו, זכיה' ם הל"רמב 539

אבל אביו של נכד זה , ויש לו בנים אחרים, לנכדוכותב בתחילה שהכותב כל נכסיו , המ' סי) יונה(ת שי למורא "שו: לנכד
כ הוא מסתפק בדין זה "אבל אח. כי בני בנים הם כבנים, כמו הכותב לבנו, לא זכה הנכד אלא הוא אפוטרופוס, כבר נפטר

מו דינו כ, והסב נתן לנכד, אבל הוא כותב שאם בנו של הנותן חי. זכה, כיון שהעיטור כותב שאם נתן לבת הבן בין הבנים
 ).541 ציון הערה לידכדעה (שלא זכתה , הנותן לבת בין הבנים

  ).ף"בדפי הרי(א "ב נט ע"ב, נימוקי יוסף 540
 יורשיםנימקו שב, ב"בבא בתרא קלא ע, י קרקושא"רחידושי ו, )תסב' עמ(ב "לא עב ק"ב, עליות דרבנו יונה, כמו כן
  . כוחם בדרך הקנאה להיות אפוטרופוסחזק אתל מצוי שירצה ין זהא, אחרים

מנמקים את ההבדל , יב,  רמו,מ" חו,ערוך השולחןו, )ק י"ס, רמו, ע"הובא בסמ) (ף"בדפי הרי( ב"עף בבא בתרא נט "רי
על , 457כאמור ליד ציון הערה " (הלכתא בלא טעמא"בכך שהדין שאין תוקף למתנה לבן הוא , בין בן ליורשים אחרים

 .ולכן אין להוסיף על מה שמפורש בתלמוד, )הנותן לאשתו
ן בבא בתרא "חידושי הר; ב"בבא בתרא קלא ע, י קרקושא"רחידושי ; )תסו' עמ(ב "ב קלא ע"ב, עליות דרבנו יונה 541

בשם , ה,  רמו,מ" חו,טור; )ף"בדפי הרי( ב"ב נט ע"ב, נימוקי יוסף; ב" בבא בתרא קלא ע,א"חידושי הרשב; ב"קלא ע
  .נח' סי, ע מפאנו"ת רמ"שו; ש"ה והרא"הרמ

  .יב,  רמו,מ" חו,ערוך השולחן 542
וההבדל , כאן לא זכתה, שבבת בין הבנות זכתה) 535 ציון הערה ליד(מסביר שגם לדעה , דמ' סי) יונה(ת שי למורא "שו

 .שאינה שייכת בירושה, בבת בין הבנים, כ כאן"משא, רת נחלה כי גם היא אחת מהיורשיםהוא ששם אין עקי
, )הורוביץ(מחנה לוי ; ם"בדעת הרמב, ג,  ו,לחם משנה הלכות זכיה ומתנה; ב" בבא בתרא קלא ע,י מיגאש"רחידושי  543
  .ב"ב קמא ע"ב

ש בבא בתרא פרק ח סימן "ראאבל . כאן לא קנתהכותב ש, לפי הגירסה שלפנינו, )ף"בדפי הרי( ב"עף בבא בתרא נט "רי
  .ף" גירסה אחרת בריכנראה היתה להם. קנתה, ף" שלפי הריכותבים, ה,  רמו,מ" חו,טורו, לא

) ליד אות נ, ד"דף נח ע(כ "אבל אח, כותב בתחילה שקנתה, )ליד אות מ, י"רמ' ג במהד"נח ע( מתנת שכיב מרע ,העיטור
  .כתב שקנתה) ליד אות עב, א"ף נט עבד(כ "ושוב אח, כתב שלא קנתה

  . מביאים את שתי הדעות,בי,  רמו,מ" חו,ערוך השולחןו, ו,  רמו,מ"חו, א"רמ
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, פוטרופוסכי אין לומר שהתכוון לעשותו א, זו מתנה תקפה,  והוא בן יחיד,כל נכסיו לבנוהאב נתן את אם 

 כך גם אם יש .544ומן הסתם אין רצונו שתכבד האם את בנה, שייכת בנכסים, אם הבן, שהרי מלבדו רק אשתו
  .545לכולםמתנה ונתן , לו בנים אחדים

  אופן הנתינה
 סביר להניח שהאב, פרסוםשיש לה , בכתיבהמפני שדוקא , 546ההבן זוכ, בעל פהו בנכל נכסיו לאת  נותןה
שכל הדין שהבן אינו זוכה , ועוד, 547כ באמירה"משא, ו אות כדי שיכבדו,הוא אפוטרופוסהבן רסם שן לפוכותמ

דהיינו , ולכן יש לצמצם אותו רק למה שנאמר בתלמוד במפורש, 548"הלכתא בלא טעמא"במתנה הוא 
העובדה שלא עשה כן מוכיחה  ו,כתוב בפירוש שהוא מתכוון למתנהלו להיה בכותב שדוקא , ועוד; 549בכתיבה

מפני שלא אמר זאת בפירוש היא  והסיבה, למתנהיתכן שהתכוון  ,באמירהאבל ;  לאפטרופסותרקוון תכהש
 ת נחשבוז, את מה שאמר לזכרון ו שהעדים כתבףא, אם דיבר בעל פה, לענין זה. 550כבד עליוהדיבור היה ש

 לו כל ןני שאני נותכתבו ותנו לב"ולעדים אמר לסופר הנותן היא רק אם " כתיבה"; והבן זוכה, אמירהמתנה ב
  .551וכדומה" נכסי

  
הוא אם כתב בשטר המתנה ש, כך לדוגמה. 552ההבן זוכ, למתנה גמורהשהתכוון , אם ניכר מהלשון שכתב

או הקנה , 554סודרקנין עשה  כך גם אם. 553המתנה תקפה, ולא בתורת אפוטרופוס, בהקנאה גמורהלבנו מקנה 

                                                 
  ).ף"בדפי הרי (ב"ב נט ע"ב, נימוקי יוסף; )בנו ואשתוה "ד (ב" בבא בתרא קלא ע,ם"רשב 544
  .גקמ' סי, ח"פ , בבא בתרא,יד רמה 545
' מהד(י לבית לוי "ת ר"שווב, קסז' ב סי"ב, באגודה, תצג' פסקי רקנטי סיבהובא ) (ף"בדפי הרי(ב "ב נט ע"ב, ף"רי 546
ח "בשם ר, )י"רמ' ג במהד"נח ע( מתנת שכיב מרע ,העיטור; )]א"ע דף קמט ע' ב סי"שצ' מהד) [=א"קכז ע (כד' סי) ד"שע
ן בבא בתרא "שי הרדויח ,ב" בבא בתרא קלא ע,ן"חידושי הרמב; ח"בשם ר, ש בבא בתרא פרק ח סימן לא"רא; ף"ורי

ת "שו; קמב' סי, ח"פ , בבא בתרא,יד רמה; ף"רב האי והרי, ח"בשם ר, )ף"בדפי הרי(א "ב נט ע"ב, ונימוקי יוסףב "קלא ע
פרי האדמה הלכות זכיה ; בשם הגאונים, ב"א בבא בתרא קלא ע"חידושי הרשב; ן סימן עא"א המיוחסות לרמב"הרשב
  .ם"בדעת הרמב, ב,  ו,ומתנה

נוקט , )ף"בדפי הרי ,ב"ע בבא בתרא נט ,ף"ריהובא ב) (הילדסהיימר'  במהד506' עמ(הלכות נחלות , דולותהלכות ג
, ץ"ת מהריט"שו ,כן לע. ב, ו, הלכות נחלות, ם"ברמב, ב שם"ף ב"בריוזה הנוסח גם , קנה, "יירשני בני"שהאומר בעל פה 

כדי למעט  , רבינו חננאלתב שיש להניח שזו גם דעתוכו, בלשון ירושהרק אמירה כותב שלדעתם מועילה , סימן קפב
 ,מ" חו,ערוך השולחןאבל . ההבן זוכ ,בלשון ירושה, )518הערה  (ם"הוא פוסק כדעה זו כיון שגם לפי הרשב. במחלוקת

אין כבוד כי למתנה גמורה  התכווןוודאי ב ,בעל פה מתנהלשון  אמרגם אם , ם"ף והרמב"דעת הריכותב של, יג, רמו
כותב , ת שתי הלחם סימן יג"שו.  בדוקאלשון ירושהנקט ם לא "רמבהמבין ש, ק ה"ס, רמו, ע"סמגם . באמירה בעלמא

  .ההבן זוכ ,ם באמירת לשון מתנה"האם לרמב, שמגיד משנה מסופק
 בבא ,מאירי, ב"בבא בתרא קלא ע, י קרקושא"רחידושי , )תסד' עמ(ב "ב קלא ע"ב, עליות דרבנו יונה :דעות חולקות
דוחה את , ב"ב קלא ע"ב, י מיגאש"ר' חי. אינה מתנה, כותבים שגם בעל פה,  כז' סי,ספר המכריעו, ב"בתרא קלא ע

י " שריםג כותב, ו, הלכות זכיה, מגיד משנהו, ב"א בבא בתרא קלא ע"חידושי הרשבו, ההוכחות של בעלי הדעה הקודמת
  .כותב לאומרא שם כותב שאין הבדל בין "הרשב .אינה מתנה, מיגאש סובר שגם באמירה

רלט ( רמח 'מ סי"חו, ברכות מיםוב, )ב"ע- א"רלב ע (שזאות  מ 'מע) אלחאיק(משכנות הרועים שתי הדעות מובאות ב
  .)ב"ע

  .אינה מתנה, שגם בעל פהם והעיטור סוברים "כותב שהרשב, דמ' סי) יונה(ת שי למורא "שו
  . ל כדעה זו"שאפשר לומר קי כותבים, ב"ב ע דף ,)קאפהשא(ת ראש יוסף "שוו, מה'  וסידמ' סי) היונ(ת שי למורא "שו
ש מעלה מעצמו אפשרות "הרא. ב"א בבא בתרא קלא ע"חידושי הרשב; יד רמה שם; ח"י שם בשם הר"ן ונ"ר, ן"רמב 547

  .םטעשזה ה
 .לענין הכותב לאשתו, 457כאמור ליד ציון הערה  548
 .ם"בדעת הרמב, ב,  ו,פרי האדמה הלכות זכיה ומתנה; נימוקי יוסף שם 549
  .ב" בבא בתרא קלא ע,א"חידושי הרשבהמובא ב, ד"ראב 550
 .ץ שם"מהריט 551
מר רב ; )ג, ו, הלכות זכיה, במגיד משנהו, ב"א בבא בתרא קלא ע"חידושי הרשבבהובא (ב "ב קלא ע"ב, י מיגאש"ר' חי 552

דעתו שהתכוון להקנות בקנין את אם גילה  ()י"רמ' ב במהד" עטנ( מתנת שכיב מרע ,עיטורהמובא ב, יוסף בר חיננא
, רמו, מ"ע חו"שו; )דעתו שהתכוון להקנאה גמורהאת אם גילה (בשם רב האי , ב"ן בבא בתרא קלא ע"חידושי הר; )גמור

  .ט,  רמו,מ" חו,ערוך השולחן; ד
ודווקא בכותב , קנה הבן, שאם כתב לשון מתנה: מרחיב דין זה עוד, )י"רמ' א במהד" עטנ( שכיב מרע  מתנת,העיטור

  .לא קנה" נכסיי לך"
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ויהא " כתב ך גם אםכ .556טרופסות לא היה צריך קנייןואפ היתה כוונתו לילוא שהרי ,555מיטלטלין אגב קרקע
, "?אלא למי"והשיב , "?שמא לבנך, נכסיך למי"כך גם אם שאלו אותו  .557"רשאי למכור ולתת לאחריםהבן 

והרי הודה , שהרי מי ששאלו אותו בוודאי לא התכוונו לכך, אפוטרופוסשאין לומר שהתכוון רק שיהיה 
  .558לדבריהם ושמע לעצתם

  

                                                                                                                                                              
 ,מ" חו,טורהמובא ב, רבנו יונה; לא' ח סי"ב פ"ב, ש"רא; י מיגאש"בשם ר, ב" בבא בתרא קלא ע,ן"חידושי הרמב 553

ד , רמו, מ"ע חו"שו; "גדולי המפרשים"בשם , ב" בתרא קלא ע בבא,מאירי; א חלק ב סימן רסג"ת הרשב"שו; ח, רמו
 ,ערוך השולחן; )ג"דף קלט ע, ק יד"ס, רמב, מ"חו, ובערך השלחן, א"דף יח ע, יד' סי) מצויזמיר(ת בית יעקב "הובא בשו(

  . ח,  רמו,מ"חו
שכתב לשון זו הוא רק ומה ,  אינה מתנהכאןגם , ף"כותב שלפי הרי, א חלק ב סימן רסג"ת הרשב"שו :דעה חולקת

 .כדי שיישמעו דברי בנו, לכבוד
 ,ח"ב; ד"גם בשם הראב, ב"ב קלא ע"ב, א"וחידושי הרשב, חלק ב סימן רסגו ,א חלק א סימן תתקנח"ת הרשב"שו 554
' מוריה גל = 69 ' ו עמ כרךר"פדוב, ד"ד דף פב ע' סי, מ"חו, ת מעשה איש"הבא בשו(ד , רמו, מ"ע חו"שו; ח, רמו, מ"חו
  .ו,  רמו,מ" חו,טור המובא ברבנו יונהדעה זו מביא גם ). ע' יא עמר

  .הסבירו שהכוונה לקניין סודר, נח' ע מפאנו סי"ת רמ"ושו, ק יח"ס, רמו, ע"וסמ, סתם" קנין"הראשונים נקטו 
, )518ערה ראה ה(הרי מדובר בשכיב מרע , איך מועיל קנין, מקשה, )א"רלד ע (שזאות  מ 'מע) אלחאיק(משכנות הרועים 

הוא ? )יז, רנ, מ"חו, ע"שו(שמא לא גמר להקנות אלא לאחר מיתה ואין קנין לאחר מיתה , ומתנת שכיב מרע בקנין בטלה
עוד הוא ). ע שם"שו(שאז מועיל , "וקנינא מניה מוסיף על מתנתא דא"כגון , שמדובר שעשה קנין בתור ייפוי כח, מיישב
הוא ? שנחוץ להקנאה, הרי מתנת בריא בוודאי נעשית בקנין, )518ראה הערה (מה הספק בבריא ,  אם קנין מועיל,מקשה
אבל בבריא לא מועיל קנין כי אולי , אם עשה קנין מוכח שהתכוון למתנה גמורה, צ קנין"שדוקא בשכיב מרע שא, מתרץ

כ הקנין מוכיח שהתכוון "וא, ולא במינוי אפוטרופוס, הרי קנין נחוץ רק במתנה רגילה, שיםדבריו ק. עשאו כי הוא נחוץ
  . למתנה גמורה
כותב , א"ב קלב ע"ב, מאירי.  אינה מתנהכאןגם , ף"כותב שלפי הרי, א חלק ב סימן רסג"ת הרשב"שו :דעות חולקות

, שכמו שבמתנה סתם, כותב שלא קנה, )תסב' עמ(ב "לא עב ק"ב, עליות דרבנו יונה"). מעכשיו"גם בקנין  (הבן אינו זוכהש
גם כך אפשר לומר , כדי שיישמעו דבריולהיות אפוטרופוס  את כוח בנו חזקאף שעשה דרך הקנאה אנו מניחים שהתכוון ל

הרי כתב ש, שקנין אינו מועיל סובר רבנו יונהמוכיח ש, )שלא ראה את עליות דרבנו יונה(ו ,  רמו,מ" חו,י"ב .אם עשה קנין
 .הבן אינו זוכה, " לו שטרתבו ואף כִ  בניתנו כל נכסי לפלוני"בלשון של הבן חו וכחיזק את  אפילוש) 559ליד ציון הערה (

  . קנין מועילרבנו יונהכותב של, ח, רמו, מ" חו,ח"באבל 
בסתם ע "שולכאורה זה סותר למה שכתב . מביאים את שתי הדעות, ח, רמו ,מ" חו,ערוך השולחןו, ז, רמו, מ"ע חו"שו

, ע בסעיף ז מתכוון למי שכתב קנין בשטר ולא עשה קנין סודר"כותב ששו, ק יד"ס, רמו, ע"סמ. בסעיף ד שקנין מועיל
עצמו בדעת ע "וסמ; ולא מועיל אם רק כתב קנין בשטר, מועיל רק אם עשה קנין סודר, רבנו יונהמפני שהוא הבין של

  . גם קנין סודר אינו מועילרבנו יונהתב שלוכ
שמשכנות הרועים , 487 וראה הערה .שלרוב הפוסקים קנין אינו מועיל, לגבי מתנה לאשתו, 487ראה עוד ליד ציון הערה 

  . ם קנין מועיל בבנו ולא באשתו"ף ולרמב" שלריכותב
; )ג" קלט עדף, ק יד"ס, רמב, מ"חו, הובא בערך השלחן(ד , רמו, מ"חו, ע"שו ;א חלק א סימן תתקנח"ת הרשב"שו 555

  .ח,  רמו,מ" חו,ערוך השולחן
ת "ושו, )518רה ראה הע(הרי מדובר כאן בשכיב מרע , מקשה, )ד"רלד ע (שזאות  מ 'מע) אלחאיק(משכנות הרועים 

ואי , כי המקבל זוכה בקרקע רק במות הנותן, כותב ששכיב מרע אינו יכול להקנות בקנין אגב, תתפב' א סי"א ח"הרשב
הראה שהתכוון למתנה , היות שהקנין מיותר ובכל זאת עשה אותו, הוא מתרץ שבכל זאת? אפשר להקנות אחרי מיתה

  .אבל קנה את הקרקע כי זו מתנה עם שיור, שאכן הבן לא קנה את המטלטלין, דועו; גמורה
סובר , היינו קנין סודר, שלא מועיל קנין) 554ראה הערה (כותב שמי שסובר , )ג"עז ע (לא'  סי,ז"אהע, שב יעקבת "אבל שו

  .שגם קנין אגב לא מועיל
 .ח,  רמו,מ" חו,ערוך השולחן 556
, מ"חו, ע"שו; )ב"דף רלז ע, חשאות  מ 'מע) אלחאיק(משכנות הרועים הובא ב (ח,  רמו,מ" חו,טורהמובא ב, רבנו יונה 557

 ,מ" חו,ערוך השולחן; )ג"דף קלט ע, ק יד"ס, רמב, מ"חו, ובערך השלחן, סג' סי, א"ח, א הלוי"ת מהרי"הובא בשו(ד , רמו
  .ח, רמו

 שמי יםכותב, ב"א בבא בתרא קלא ע"חידושי הרשבו, )תסא' עמ(ב "ב קלא ע"ב,  יונהעליות דרבנו: דוגמאות נוספות
ואין , הבן קנה, )א"ב קלג ע"מקרה שנזכר בב(והשיב בחיוב , "?שמא לבנך פלוני, למי תרצה לתת את נכסיך"שאמרו לו 
למי הוא רוצה לתת מתנה כי מן הסתם מי ששאל אותו התכוון לשאול , ו אפוטרופוס אותהתכוון לעשותהאב אומרים ש

  .ולא התכוון לאפוטרופסות
 ןתכווהאומדן דעת שיש , כותב שאם הנותן הזכיר שהוא נותן לבנו כי הוא חייב כסף לבנו, סימן קפב, ץ"ת מהריט"שו

כותב שאם כתב בשטר המתנה שבניו הגדולים כבר סיגלו לעצמם , )ד"פב ע(ד ' סי, מ"חו, ת מעשה איש"שו. לנתינה גמורה
,  רמו,מ" חו,ערוך השולחן. זו הוכחה שהתכוון למתנה ממש, כהסבר לכך שהוא נותן את נכסיו דווקא לבן הקטן, סיםנכ
  .ההבן זוכ ,כל נכסיואת  בןנותן לאת הסיבה לכך שהוא אם כתב בשטר ש, כותב באופן כללי, ט

  .ב"בבא בתרא קלא ע, י קרקושא"רחידושי  558
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, " לו שטרתבו ואף כִ  בניכל נכסי לפלוניאת תנו "בלשון   הבןחוכאת  חיזק אפילו,  אם לא כתב לשון כזאתאבל
יש להניח שהתכוון רק לעשות אותו  ,"יחזיק במתנהו יזכה ,ילך" א האריך בלשון כדרך שופרא דשטרואף

 מניחים -אם עשה קניין כך גם  .559שמעו יי הבןישדברכדי  רק והישכתב לשונות החיזוק כל ו ,אפוטרופוס
  .560שמעו יי הבןישדברי הקניין כדי "וחיזק את כוחו ע ,אפוטרופוסשהתכוון רק לעשות אותו 

  
המוציא מחבירו עליו כי , הבן אינו זוכה, ן למתנה גמורהותכוההאב אם ה ,ספק בלשון המתנהיש ם א

  .561הראיה

  מתנה לבנו ולאחר יחד
וס על החצי פוהבן הוא אפוטרו ,הנכסיםמחצי זוכה ב האדם הזר, ד ביחאם נתן את כל נכסיו לבנו ולאדם זר

גם  .563כלום בנכסים אחרי המתנה לבנולעצמו  כיון שלא שייר ,כל נכסיו לבנואת הוא כאילו נתן כי , 562האחר
. 564כ היה לו לומר זאת במפורש"כי א, עליואין סיבה להניח שהתכוון שהאחר יהיה אפוטרופוס , אם בנו קטן
הקדים  שךכ, "כל נכסיי לבני ולפלוני"ולא כתב  ,"פלוניאדם  לי וחצי נכסיי פלוני לבניחצי נכסי"ב אבל אם כת

אם אבל  .565רחֵ ַאהשאר לָ נתן את כ " ואח,שזו מתנה עם שיור, להינתן לבנו מקצת תחכאילו ,  זכהבנו ,בנואת 
 כנותן כל נכסיו לבנו ולאחר ודינ ,נכסים לבנו ושליש לאחרם מהשני שלישי כגון,  להם חלקים לא שוויםנתן

 כי" כל נכסי לבני ולפלוני"ב ו לכתיכולה ילא הש משום ,566בנואת הקדים האב גם אם , ובנו לא קנה ,בבת אחת
   .567חצי לפלוני וחצי לבנושהוא נותן  משמע האז הי

  
 אשתו כי,  על החצי האחרוסובנו אפוטרופבחצי מהנכסים ה כזו אשתו ,כל נכסיו לאשתו ולבנואת  נתןאם 

כי , 569 כדין הכותב את כל נכסיו לאשתואפוטרופוסתהיה ואין אומרים שאשתו ; 568אחרדומה לבנו ביחס ל

                                                 
  .ז,  רמו,מ" חו,ערוך השולחן; ד,  רמו,מ" חו,ע"שו; ז,  רמו,מ" חו,י"ב; ז-ו, מו ר,מ" חו,טורהמובא ב, רבנו יונה 559
 .ב"בבא בתרא קלא ע, י קרקושא"רחידושי  560
  .ט,  רמו,מ" חו,ערוך השולחן 561
חידושי ; ו, ו, הלכות זכיה, ם"רמב; ב" בבא בתרא קלא ע,י מיגאש"רחידושי ; )ף"בדפי הרי( ב"עף בבא בתרא נט " רי562

; ב"בבא בתרא קלא ע, י קרקושא"רחידושי ; )תסה' עמ(ב "ב קלא ע"ב, עליות דרבנו יונה; ב"בבא בתרא קלא ע ,ן"הרמב
;  קסג' סי,ל החדשות"ת מהרי"שו; ט,  רמו,מ" חו,טור; ש בבא בתרא פרק ח סימן לא"רא; ב" בבא בתרא קלא ע,מאירי

  .)א"קצט ע, ד"קצז ע(עב ' סי, )בוטון( ביעקבעדות ת "שו; יד,  רמו,מ" חו,ערוך השולחן; ט,  רמו,מ" חו,ע"שו
ליד ציון (פ העקרון "מסבירים דין זה ע, )ג"ע-ב"עח ע(לב ' א סי"ת אדמת קודש ח"ושו, גקמ' סי, ח"פ , בבא בתרא,יד רמה
  . זכה במחציתהאחר, שאחד מהם אינו כשיר לקבל, שבמתנה לשני מקבלים) 345הערה 

  .והבן הוא אפוטרופוס עליו, מביא דעה שבמקרה זה האחר קנה הכל, ב" בבא בתרא קלא ע,י מיגאש"רחידושי 
ודוחה את הפירוש שמדובר שנתן , בדרך אחרת" בנו ואחר"מפרש את דברי הגמרא , )ה פשיטא"ד(ב "ב קלא ע"ב, ם"רשב

מעלה אפשרות שהוא מסכים להלכה , )ד"קצז ע(עב ' סי, )בוטון( עדות ביעקבת "שואבל . את כל נכסיו לבנו ולאחר יחד
  .ובנו אפוטרופוס על החצי האחר, שהאחר זוכה בחצי, לשאר המפרשים

  .524ראה הערה , על הנותן לבנו ואחריו לפלוני
 .ט,  רמו,מ" חו,טור ;ש שם"רא; )תסה' עמ(ב "ב קלא ע"ב, עליות דרבנו יונה 563
  ).ף"בדפי הרי(ב "ב נט ע"ב, נימוקי יוסף 564
, נימוקי יוסף; ש שם"רא; ב"בבא בתרא קלא ע, י קרקושא"רחידושי ; )תסה' עמ(ב "ב קלא ע"ב, עליות דרבנו יונה 565
 ,ערוך השולחן;  סימן שעה,מ" חו,ם"ת מהרשד"שו; י,  רמו,מ" חו,ע"שו; ט,  רמו,מ" חו,טור; )ף"בדפי הרי(ב "ב נט ע"ב

  .יד,  רמו,מ"חו
בבא בתרא קלא , י קרקושא"רחידושי ; )אם נתן לשניהם תוך כדי דיבור ()תסה' עמ(ב "ב קלא ע"ב, עליות דרבנו יונה 566
נימוקי  ;)הראשון, ה ועוד אני" ד, סימן ע,ת אבקת רוכל"שוהובא ב(ש שם "רא; )נתן לשניהם בתוך כדי דבוראם  (ב"ע

; י,  רמו,מ" חו,ע"שו; ) סימן שעה,מ" חו,ם"ת מהרשד"שוהובא ב(ט ,  רמו,מ" חו,טור; )ף"דפי הריב(ב "ב נט ע"ב, יוסף
  .יד,  רמו,מ" חו,ערוך השולחן

  .לאשתונכסים לבנו ושליש ם מן הכתב שני שלישיכותב שכך הדין גם אם , ק יב"ס,  קז,חלקת מחוקק
  ).ם שם"הובא במהרשד(ט ,  רמו,מ" חו,טור; ש שם"רא 567
 ,טור; )הראשון, ה ועוד אני" ד, סימן ע,ת אבקת רוכל"שוהובא ב(ש שם "רא; גקמ' סי, ח"פ , בבא בתרא, רמהיד 568

  . קסג' סי,ל החדשות"ת מהרי"שו; יא,  רמו,מ"חוו , קז' סי,ז"אהע
ור טהובא ב(ב "ב קלא ע"ב, ד"ופסקי רי, )אם יש עוד בנים (ב"בבא בתרא קלא ע, י קרקושא"רחידושי  :דעות חולקות

  .מביא את שתי הדעות, ז, קז, ז"אהע, ע"שו . ששניהם אפוטרופסיםותבים כ,)מ שם"חו
כי יש להניח שהוא רוצה שבנו , כותב שהאשה אפוטרופוס והבן מקבל את המתנה, ב"בבא בתרא קלא ע, ם"בהגהה ברשב

 אמר אם: י באיזה סדר נתןתלו, כותב שלפי הגהה זו, ך חלק ב סימן קסא"ת מהרש"שואבל . יכבד את אשתו ולא להיפך
 מתנה קבל מהבן, אשתו ולבנו אמר שהוא נותן לאםו,  מתנה ובנו אפטרופוסקבלתאשה מה, בנולאשתו ושהוא נותן ל
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, 570קנתה, הרי הדין הוא שאם נתן לאשתו ולאחד מבניו, הקנאה גמורהבבנו ם התכוון לתת לא: ממה נפשך
חצי "אם כתב . 571עם שיורהרי אשה זוכה במתנה ו, נמצא ששייר במתנתו לאשתו, לבנו ואם לא התכוון לתת

  .572נתן לבנו מקצת תחלה בשיורשהרי  , מתנהזובנו גם ל ,"נכסי לבני וחצי נכסי לאשתי
  

 .574בניוה מ כל נכסיו לשלושנתן אתוכך גם אם , 573 שניהם אפוטרופוסים,בניוים מכל נכסיו לשניאת  נתןאם 
 שהרי,  והשני אפוטרופוסכה בחצי מהנכסיםזו הראשון ,"י לבני פלוניי לבני פלוני וחצי נכסיחצי נכסי"אם כתב 
שהרי הראשון קיבל מתנה , 576ומכאן שהתכוון להקנות לראשון, 575"כל נכסי לפלוני ופלוני בניי"לא כתב 

  .והשני קיבל מתנה בלי שיור, בשיור
  

  אם ניכר מתוך הנסיבות שהתכוון לתת רק מתנה מוגבלת 
מפני ,  בטלהמתנהה, יעשה בה את כל חפצוהמקבל ן שוכו שאינו מעשיאלא שניכר מתוך מ,  מתנה סתםהנותן

 במתנה נכסניכר ממחשבתו שהתכוון שהמקבל לא ימכור או לא יתן את האם : דוגמה לכך. 577שזו הערמה

                                                                                                                                                              
אך , הדין תלוי בסדר שאמר, ש" הראשגם לדעתהטור הוא מדייק מ. ולא הסביר מדוע הסדר קובע. טרופוסוו אפאשתו

  .ה הסדרשנמלא שם משמע שב "ב ש"מלשון הראהעיר ש
 .453 ציון הערה לידכאמור  569
 .505ראה בשם יד רמה בהערה  570
 .יד רמה שם 571
שכתב כך לגבי בנו ) 565הערה (ש "הוא מסתמך על הרא). ק יב"ס, קז, הובא בבית שמואל(ק יב "ס,  קז,חלקת מחוקק 572

  .ואחר
, ח"פ , בבא בתרא,יד רמה; ב"בבא בתרא קלא ע, י קרקושא"רחידושי  ;)תסה' עמ(ב "ב קלא ע"ב, עליות דרבנו יונה 573
 ,ך השולחןערו; יא,  רמו,מ" חו,ע"שו; י,  רמו,מ" חו,טור; )ף"בדפי הרי (ב"ב נט ע"ב, נימוקי יוסף; ש שם"רא; גקמ' סי
  .טו,  רמו,מ"חו

 כל נכסיו לשני בניו ויש לו נתן את כותב שאם )הילדסהיימר'  במהד506' עמ(הלכות נחלות ,  הלכות גדולות:דעה חולקת
 ב"ן בבא בתרא קלא ע"דושי הריח, ב" בבא בתרא קלא ע,ן"חידושי הרמב. קנו, עוד בנותלו יש ואו לשתי בנות , עוד בנים

מצומצם רק למה  דיןה, ג כיון שזה הלכתא בלא טעמא"שלדעת בה, נימקו, ")הדור אחד מחכמי"וי י שם בכינ"הובא בנ(
  .שנאמר בתלמוד בפירוש

 .א חלק א סימן תתקנח"ת הרשב"שו 574
חלקת הובא ב(יא ,  רמו,מ" חו,ע"שו; י,  רמו,מ" חו,טור; ב"בבא בתרא קלא ע, י קרקושא"רחידושי ; ש שם"רא 575

  .טו,  רמו,מ" חו,ערוך השולחן; )ק יח"ס,  קז,מחוקק
 .ק יח"ס, רמו, ע"סמ 576
, )ג"מג ע(ק ד "ס, יד, ח"או, במגן גיבורים, ז, רמא ,מ"חו, י"בהובא ב (לח' סי, ח"פ, ב"ש ב"רא; ח- ז, רמא,  טור577

, מ"חו, א"הובא בביאור הגר (ד'  סי,כלל עד, ש"ת הרא"שוו, )א"דף קסו ע, קצב' סי, מ"חו, ב"ח, ת ויאמר יצחק"ובשו
ת "שובו, )ד"קעב ע (קא' סי) בית יהודה(בני יהודה ת "שוהובא ב (")יש מי שאומר"בשם (ה , רמא, ע"שו; )ק ט"ס, קיא

   .'ש ותוס" ראבשם, א"ח, נתיב טו, מישרים; )ועוד למדה " ד,חיים ביד סימן סט
יש מי " בשם ש"את דברי הרא ע כתב"שושה כותב שאף, )474' מס (ג"דף רכח ע, פרי עץ חיים כרך ד, דוד מילדולה' ר

  . כוונתו לפסוק כך, "שאומר
כל ", )583 ציון הערה ליד" (מתנת בית חורון"לגבי , א"א ובנדרים מח ע"ב קלד ע"ש הוא בכלל שנקבע בב"מקורו של הרא

אלא , רוש שהמקבל לא יוכל להקדישוביאר שהכוונה היא שהנותן לא אמר בפי, "מתנה שאי אפשר להקדיש אינה מתנה
  .שניכר מהנסיבות שכך כוונת הנותן

, כלומר שאין למקבל שום תועלת מהמתנה, בגלל הערמהא להקדיש "שמתנה שאנוקט , )ג"עב ע(לאוין רמב , ג"סמגם 
  .אינה מתנה, א להקדיש מחמת הערמה"כותב שמתנה שא,  תסח'סי, ש"ת הרשב"שו גם .בטלה

  .א להקדיש אינה מתנה"את הדין שמתנה שאבסתם מביא , ד"דף קכב ע, ויצא' פ, דרשות, מזל שעה
ממה שעולה  הלכה זומביא ראיה ל, 304' תחומין כב עמ, " למשמעות התנאי- מ להחזיר "מתנה ע", נ גולדברג"רז

כי יש אומדנא שלא ,  אין בנו פדוי-שמי שנתן לכהן חמש סלעים לפדיון בנו והיה בטוח שהכהן יחזיר לו , ב"מבכורות נא ע
שאינו פדוי , את האמור בבכורות שם, תפא' המובא במרדכי קידושין סי, ה" כך מסביר ראבי.נתן בלב שלם אלא בהערמה

, בכורות ח, ב"משווה לנידוננו את דברי רע, )א"מד ע(ק ד "ס, יד, ח"או, מגן גיבורים, כמו כן .כי האב לא גמר בלבו לתת
כי האב , מגן גיבורים מנמק: הבן אינו פדוי גם אם הכהן לא החזיר לו, שהכהן יחזיר לוהאומר שאם האב היה בטוח , ח

). 788ראה על כך בהערה (כ אין כאן נתינה "וא, והכהן אינו יכול להקדיש, אף לשעה, לא התכוון להקנות אותו לכהן בכלל
הטעם שהבן אינו פדוי שם הוא כי האב לא , )ה הלכך"ד (ב"בכורות נא ע', תוסשלפי ) ב"בדף מד ע(אבל מגן גיבורים מעיר 

, ואם הכהן אינו מחזיר, הרי שלדעתם האב התכוון למתנה, ל"ל והכהן לא הסכים שיהיה עמ"אמר מראש שהוא נותן עמ
, שם' תוסכותב שלפי  ברגנ גולד"רז ,כמו כן). דבריו קשים שהרי בסוגיה נאמר שגם אם לא החזיר אין הבן פדוי(הבן פדוי 

אלא כוונת , )ב"קידושין ו ע (ל בפדיון הבן"שמועיל מעמכיון ,  פדויהבןשם כתבו ששהרי הם , אין ראיה משם לנידוננו
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ומצד שני גילה את ,  סתםאותהמאחר שמצד אחד נתן ,  משום שאין המתנה מבוררתהואטעם הדבר . 578לאחר
יש לה תוקף במגבלות , אף שאם אמר בפירוש שהוא נותן מתנה מוגבלת זאת .579דעתו שלא נתן אותה לכל דבר

הנותן חושש שלא תתקיים ,  מפורשתנאי נתן סתם בלי שאם, טעם ההבדל הוא. 4580כפי שנראה בסעיף , שקבע
, והרי יש אומדנא שהוא רוצה שתתקיים מחשבתו, )נכס את המכורשמא המקבל י -ל "בדוגמה הנ(מחשבתו 

לחשוש אין לו סיבה , מפורש אם עשה תנאי ,לעומת זאת; למראית עיןנתן בלב שלם אלא ולכן מניחים שלא 
  . 581בלב שלם תי מותנ מתנהולכן הוא נותן, שלא יתקיים רצונו

  
,  שנתן לו בסתםמשום,  שרצה שלא יעשה על מה שמשתמע מכוונת הנותן המקבלהמתנה בטלה גם אם לא עבר

  . 582וזה נגד המחשבה הניכרת מתוך מעשיו, רצה מה שי בנכסיכול לעשותהמקבל שמשמע ש
  

, נדר הנאה מנכסי בנושאב מעשה ב .583"מתנת בית חורון" :דוגמה למתנה שבטלה מטעם זהבתלמוד מצאנו 
ונתן את הסעודה במתנה לאדם אחר כדי שיוכל , ובנו השיא את הנכד ורצה שאביו יאכל בסעודת הנישואין

                                                                                                                                                              
י סוברים שרק בתרומה "ם ורש" העיר שרמב2בהערה אבל .  כהן המסייע בבית הגרנותהגמרא היא שיש בזה חסרון של
  .הראיה נשארתו,  כךפרשכ לא יכלו ל"א, ולא בפדיון הבןנחשב כהן המסייע בבית הגרנות 

זאת לא , ל וקידש בה אשה" שהמקבל מעמ,הלכה זולומד מ, אות ח,  צח' סי,ז" אהע,)לובאוויטש(ת צמח צדק "שו
 ראה על .ולא אמר לה זאת כשנתן לה)  אינו יכול להקדישוכמו שהמקבל עצמו(ה יכולה להקדישו נחשבת נתינה כיון שאינ

  .4בסעיף כך 
שמתנת , ט, רכא, ד"ע יו" כאן סותרים את מה שפסק שולחן ערוךשדברי טור ושו, מקשה, ט, רמא, מ"חו, ערוך השלחן

 , רק שאביו יוכל לאכול בסעודהמוכח שהתכווןאז ש, "יבוא אבא ויאכל"למקבל אמר הנותן רק אם בטלה בית חורון 
  .76-77' עמ, פגמים בחוזה, ראה על כך חוק לישראל. נם דבריםכי דברים שבלב אי, המתנה תקפה, אבל אם לא אמר כך

כי הנותן מן הסתם לא התכוון , ל"זו מעמ, בסתם שהנותן אתרוג לחברו, 4לכאורה קשה לאור זה הדין שנראה בסעיף 
ל היינו צריכים לומר "ולאור הנ, כיון שהוא צריך אותו לקיים בו את המצוה למחרת, שיישאר אצל המקבל לעולם

מסביר ששם המתנה תקפה כי ברור שהנותן התכוון להקנות לו , טו, תרנח, ח"או, ערוך השלחן? המתנה בטלה לגמריש
המתנה בטלה , ורק אם מטרת הנותן היא שהמקבל יעשה את טובת הנותן, כדי שיוכל לקיים את המצוה, באופן מועיל

, אתרוג עדיין לא קיים בו את המצווה בסוכותהבעל ם אכותב ש, )ד"קז ע(ענף א , פט' אבל מנחת ברוך סי. בגלל ההערמה
ברור שאינו מוכן שהמקבל יאכל ) לדעה שאפשר לקיים מצוות אתרוג במתנה לזמן(ונתן אותו לחברו בסתם לשעה אחת 

נראה שטעמו הוא ששם אי אפשר לומר . ולכן המתנה בטלה, כ"שהרי הנותן זקוק לצאת בו אח, אותו באותה שעה
  .כך שתנאי ההחזרה מיותר, שהרי קבע שהמתנה תהיה לזמן, ל"שהתכוון למעמ

נדרים מח , )ה הילך"ד (ב"תוספות סוכה מא עכותב ש, אות ח,  צח' סי,ז" אהע,)לובאוויטש(ת צמח צדק "שו:  חולקתהדע
 בשם א קדושין ו"הרשבוחידושי  ,א סוכה שם"הריטבחידושי , שםן נדרים "ר, )ה כל"ד (א"קלד עב "בו, )ה כל"ד(א "ע

שהרי הם הקשו איך , סוברים שהמתנה תקפה אף שניכר שהנותן אינו מוכן שהמקבל יעשה שימוש מסוים, ן"הרמב
כל מתנה שאינו יכול להקדיש "נאמר לענין מתנת בית חורון ו, הרי המקבל אינו יכול להקדיש אותה, ל"מועילה מעמ

אינה מתנה כי ניכר שהנותן אינו מוכן שיקדיש אותה שדוקא מתנת בית חורון ) ש"כמו הרא(ולא תירצו , "אינה מתנה
שום שיהנה המקבל התכוון לא הנותן אלא הם תירצו שדוקא מתנת בית חורון אינה מתנה כי , ולא אמר זאת בפירוש

 ,ממנה יהנה הוא מוכן שמקבל שאםמשמע , לאכול בסעודהנותן ה לאביו של להתיר ומטרתו היתה רק , מהמתנההנאה
  . אפילו בנותן סתםתקפה מתנה ה ,ה אותל להקדישאפילו לא יוכ
שאם האשה וכותב ,  הגירושיןובעל שנתן את הגט במתנה למישהו כדי שלא יחולעוסק ב, ד"דף כט ע) קלוגר(תיקון עולם 

ז לא יועיל "אנן סהדי שלא נתנה לו על דעת שיתן לאחר שעי, והנייר שלה והיא מקנה אותו לבעל, נתנה את שכר הסופר
 הרי שלדעתו מה שהאשה נותנת את נייר הגט לאיש היא הקנאה תקפה אף שאינה . ולכן אין לו כוח לתת לאחר,הגט

  .הוא לא הזכיר את המקורות שהזכרנו כאן. מוכנה שהוא יתן את הנייר למישהו אחר
  .ש שם"ת הרא"ב שם ושו"ש ב"רא 578
   .ח,  רמא,מ" חו, פרישה579

ואם אינה חלוטה כי המקבל אינו יכול , מתכוון שתהיה חלוטהסתם שהנותן מתנה נוקט , ג,  כ,שבת' הל) לנדא(יד המלך 
 שמראש התנה שאינו ,ל או במתנה לזמן"כ במעמ"משא, היא בטלה, )כוונת הנותןשזו לפי מה שנראה  ( אותהלהקדיש

  . נותן מתנה חלוטה אלא לזמן
  .נה מפורשתראה שם מקורות נוספים על ההבחנה בין הגבלה מפורשת להגבלה שאי 580
, )1בהערה (על פי זה הוא מעלה אפשרות . 302' תחומין כב עמ, " למשמעות התנאי-מ להחזיר "מתנה ע", נ גולדברג" רז581

) שישלם קנס אם לא ימלא את התחייבותו( אם המקבל התחייב בקנס  הרי, מפורש תנאילא עשההנותן אם שגם 
כי אין , המתנה תקפה -   של הנותןאו שנשבע לקיים את רצונו, )באופן שאין אסמכתא(להשתמש במתנה כפי שרצה הנותן 
  . לנותן סיבה לפחד שלא ייעשה רצונו

 .ז, רמא, ח" ב582
 .א"נדרים מח ע 583
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  רקשהיה אומדנא דמוכח שנתן לו מפני, המקבל יקדיש את הסעודה ברור שלא היה מוכן שכאן. האב לאכול
  .584המתנה בטלהנפסק שולכן ,  מהסעודה אביוכלכדי שיא

  
 אבל, ובשטר המתנה לא כתב תנאי ,נתן שפחה במתנה לשמעוןשראובן היא במעשה היה בדוגמה נוספת 

 אותה כי הוא עצמו לא היה יכול והסביר שהוא נותן לו , לשחרר אותהשמעוןבמכתב נלווה כתב שהוא מבקש מ
,  לגמרילמקבלאותה לא התכוון להקנות ש ניכר כי, המתנה בטלהש נפסק. בגלל המקום שהיה בו, לשחררה

  .585שיעשה בה כרצונו
  

 אומראלא שהוא , שהמקבל לא יעשה בנכס דבר מסויםשהנותן התכוון הנסיבות אם לא ניכר מתוך אבל 
,  מה שירצהנכסוהמקבל יוכל לעשות ב, )אין סיבה שלא להאמין לום אם ג( דברים שבלב ואל ,שהתכוון לכך

  .586 תקפהוהמתנה
  

המתנה תקפה אם , גם אם ברור לכל שהנותן מתכוון שהמקבל יעשה שימוש מסוים בדבר המתנה, מצד שני
 ואינו, מי שרוצה לתרום למוסד, לדוגמה. אמר הנותן בפירוש שהוא מוכן שהמקבל יעשה בו כל מה שירצה

שיוכל לעשות בה , יכול לתת את הסכום למישהו אחר במתנה גמורה, צריך קבלה שתַזכה אותו בהחזר מס
  .587והלה יתן את התרומה ויזכה בהחזר מס, כרצונו

  מתנה טמירתא

 כללי
" מתנה טמירתא"ת א זו נקר,"כתבו את שטר המתנה בסתר ותנו אותו למקבל"אם הנותן אמר לעדי המתנה 

 רוצה להסתיר את נתינת המתנה מעוררת חשש שלא התכוון נותןהעובדה שהכי , 588טלה בוהיא ,)מוסתרת(

                                                 
  .75-79' עמ, פגמים בחוזה, על דין זה ראה חוק לישראל 584

 אלא ואינן לפניך"מר וכאן הנותן א, היא תקפה, פירוש בש אומר שאם הגביל הנותן את המתנה"הרי הרא, לכאורה קשה
סעודתו שמשום מיישב ששם המתנה בטלה , אות ח,  צח' סי,ז" אהע,)לובאוויטש(ת צמח צדק "שו? "כדי שיאכל אבי

  .מתנת בית חורון אינה דוגמה לבטלות המתנה מהטעם שבטקסט, לפי דבריו. יחה שזו הערמהמוכ
 אומרים יןבמתנת בית חורון אמקשה מדוע , 304' כב עמתחומין , " למשמעות התנאי- מ להחזיר "מתנה ע", נ גולדברג"רז

שהיא , כ זו מתנה מותנית"וא, שהתכוון לכךכיון שיש אומדנא " מ שתזמין את אבי לסעודה"ע"שנחשב כאילו התנה 
שהרי אם , על הנדר יש חשש שיעבור, כךואם נאמר שנחשב כאילו התנה , ששם מדובר במודר הנאה, והוא מיישב ?תקפה

' ש עמ"בשאלה זו עיי(הבן מהנה את אביו אב יאכל מהסעודה נמצא השוכ,  תתבטל המתנה, האבא יזמין אתלהמקבל 
לחן ערוך שוהשהרי , דבריו קשים. אלא אומרים שזו הערמה, א לפרש כך את מתנת בית חורון"לכן א; )11 הערה 314

ואין , המתנה בטלה, )לדוגמה (קדיששהנותן אינו מוכן שהמקבל יומדנא תב באופן כללי שאם יש או כ)577הערה (
  .רק במודר הנאהדיבר ולא , תנאי מכללאשהיא תקפה בתור מתנה מותנית באומרים 

מקשה ב "מדוע הגמרא בנדרים מח ע, לתנאי מפורשמתנה בלי תנאי מפורש ההבחנה בין  אור ל,)314' בעמ(הוא מקשה 
הרי מתנת בית חורון גרועה יותר , )4ראה על כך בסעיף " (מ להקנות"ה עקנֵ " שמועיל דעהעל המתנת בית חורון פסילת מ

כתבו שבאמת במקרה , נדרים שם, א ונימוקי יוסף ונדרי זריזין"יש להעיר שהרשב(תנאי מפורש בה לא היה מפני ש
 תחשבאינה נ תנאילא שהתכוון אומדנשרק , והוא מתרץ? ) לא היה תנאי מפורש,"קנה על מנת להקנות"ב, הנידון שם

אבל , )4 ראה סעיף בשאלה זו(תנאי שאינו כפול על ואומדנא אינה עדיפה ,  אינו תקףכפולשאינו כי תנאי , כאילו התנה
מתחשבים , )4ראה סעיף  (יא, ו, פאה, א"כ תוספות רעק" כמש,כפולשתקף גם אם אינו , שיורלאם יש אומדנא שהתכוון 

הסיבה ולכן הוכרחה הגמרא להסביר ש, שיורמתנה עם  בתור  להיות תקפההכה צריתית חורון היולכן מתנת ב, אומדנאב
בכל , שהרי לפי זה, דבריו קשים. )75-76' עמ, פגמים בחוזה, ראה חוק לישראל ( מפני שסעודתו מוכיחהלפסילתה היא

ומדוע , שיורמתנה עם בתור  תהיה תקפהנאמר ש, ולא עשו תנאי מפורשאותה מתנה שניכר שהנותן רוצה להגביל 
 ? אומר שהמתנה בטלהלחן ערוךשוה

 .)474' מס(ב "דף רל ע, פרי עץ חיים כרך ד, דוד מילדולה'  ר585
   .ו הערה קד"פט, קניינים, ח" פת586

הוא מתכוון שתהיה אף ש, כותב שהנותן מתנה סתם, )א"כב ע(ו ' סי, ד"יו, ב"ח, )ישראל(ת קול אליהו "שו, כמו כן
 . ה מתנה גמורה כי דברים שבלב אינם דבריםז, תתנימו
שם לא נזכר הדין שמתנה בטלה אם ניכר שהנותן אינו מוכן שהמקבל יעשה בה את כל . 14'  עמ104' מונת עתיך גלא 587

  .אבל נראה שהפסיקה נכונה מהטעם המוסבר בטקסט, חפצו
  .ג, רמב, מ"חו, ע"שו; א, ה, הלכות זכיה, ם"רמב; ב"ב מ ע"ב 588

" אל תכתבו בשוק"ם עדי לראמש לגבי נותן כותב שבתלמוד יש מחלוקת, שם, ד"רי' ותוס, ב"מ ע  בבא בתרא,ד"פסקי רי
לא ו, צידי רשות הרביםבפתח ביתם או לכתוב בם מ מהלא מנעכי , תקפהמתנה ה, לפי לשון אחת: ולא אמר שיסתתרו
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כדי  ,תפרסםולא רצה שהמתנה ת, תכנן לחזור בוהוא מו, 589מסיבה כלשהי, אלא למראית עין, לתת בלב שלם
סתם בני  שסתרת המתנה בצירוף העובדהה. 590ו נכסיו כדי שלא יוזלוא, ר בו ממעשיווחזדרכו ליאמרו שלא ש

יכתוב אדם יכולות להיות כמה סיבות לכך ש. 591 חשש לחוסר גמירת דעתיםמעורר,  נותנים מתנותנםאדם אי

                                                                                                                                                              
 שאינו רוצה א מפניי השוקלכתוב ב מ מהםמנעה שהסיבו, אין זו הברחהומכאן ש , בני אדםהםאם ירגישו באיכפת לו 

ולא כתב  . נכסיו אתהבריחזה חוששים שהתכוון לכגון גם ב, פי הלשון השניה ול;לפרסם ברבים שהוא עשיר ונותן מתנות
כאמור (המתנה בטלה , "כתבו בשוק"כתוב בשטר שהרי אם לא , יש להעיר שלהלכה אין נפקות ממחלוקת זו. כמי הלכה

  .  שאז אין המתנה בטלה לגמרי610ויש נפקות מכך רק לפי הדעות שנביא בהערה ; )610רה ליד ציון הע
  .התחייבות לתת מתנהבשאלה האם הסתרה פוסלת , 5ראה סעיף 
כותב שהמקבל יכול , קז' סי, )בעריכת קופפר(אשכנז וצרפת ות ופסקים מאת חכמי בתשוב, שמחה שפירא' ר: מבני חורין

יחשבו אנשים לא ובכל זאת נתן בצנעה כדי ש, כי ייתכן שאכן התכוון למתנה גמורה, לגבות את דבר המתנה מהנותן
ה בטלה הוא רק ומה שנאמר בתלמוד שהמתנ, וככל האפשר תולים להכשיר שטר, ני ולכן הוא מוכר את נכסיושהוא ע

גם אם , כ הנותן נתן אותה לאחר"וכן אם אח; המקבל אינו יכול לטרוף מהקונה, שאם מכר אותה הנותןלעניין זה 
כי ברור ששטר המתנה הראשון נכתב לשם מודעא ולא למתנה , המקבל השני טורף מהראשון, המקבל הראשון גבה אותה

, )י"רמ'  במהדא"נז ע( מתנה ,ספר העיטוראבל ). 595ליד ציון הערה כנימוק (אף שלמעשה אינה מועילה כמודעא , גמורה
, 51'  עמ,)ז"תשמ(שנתון המשפט העברי יג , "מתנה טמירתא",  בן מנחםח" ר.מביא דעה זו ודוחה אותה, ליד אות כו

ולא מחשש חוסר (שפסול מתנה טמירתא הוא מחשש קנוניה כלפי צד ג ) 597 ציון הערה ליד(מבאר דעה זו על פי הטעם 
אבל הוא כותב שמהסוגיה עולה שאין . והיא בטלה רק לגבי צד ג, הנותן אינו יכול לטעון לבטלותהשלכן , )גמירת דעת

  .הנותן יכול לטעון לבטלות, מדוע גם לפי הטעם ההוא 597הערה וראה בשמו ב. מקום להבחנה זו
כיון , היא תקפה, כותב שבמצב שיש ספק האם זו מתנה טמירתא, )ד"ריב ע(עב ' סי, )בוטון( עדות ביעקבת "שו: בספק

וכלל הוא שכאשר יש ספק , )דעה שזו תקנה, 598 ציון הערה לידראה (שפסול מתנה טמירתא הוא תקנה מחשש קנוניא 
כותב שדבריו הם נגד כל , אות כב, רמב, מ"חו, חושן האפודאבל . גם להוציא מהמוחזק, חוזר הדין היסודי, תקנה

אבל , ועוד שדבריו שייכים רק לפי הטעם של חשש קנוניא; ט פסקו שהמוחזק זוכה"שבכל מקרה של ספק במ, הפוסקים
הוא . זה לא תקנה אלא אין הקנאה בכלל, ד"שהוא משום חוסר גמ)  ואילך589ה  ציון הערליד(לפי הטעמים האחרים 

, יש אומרים שאם זה ספק בגלל מחלוקת הפוסקים, חוזר הדין היסודי, שגם לגבי הכלל שכאשר יש ספק תקנה, מוסיף
א "משפט צדק חת "שו, כמו כן). קורות שהוא מצייןש במ"עיי(ל כדעה שהוא זוכה מכוח התקנה "המוחזק יכול לומר קי

ט "שהרי הטעם שמ, חוזרים לדין תורה והמתנה תקפה, כותב שאין אומרים שכיון שזה ספק תקנה, )ד"קסט ע (סימן נב
  ).כך נראית כוונתו(כ זאת לא תקנה "וא, פסולה הוא משום שחוששים שלא נתן מרצון

, האם המתנה בטלה,  מתנה בהסתרהבשניים שנתנו יחדמעלה ספק , ו, רמב, )טבשונסקי(בית יעקב : שני נותנים
  . לא שייכים בהם"מתנה טמירתא" לפסול  לכאורה הטעמיםשכן

על כך ' עי. תקפה" הקדש"מביא מחלוקת האם מתנה טמירתא לצדקה או ל, ט אות יג"רמב הגה, מ"ג חו"כנה: בצדקה
  ).ב"עב ע ( לנישואין השו דר,נוה צדקב

שהרי מתנה אמורה ) (46' כז עמ' ד סי"ובגנזי קדם ח, קכסימן ) בלגוריי(ף "ת הרי"שונדפס גם ב (ף סימן ח"ית הר" שו589
' ט סי"ב פ"הובא בהגהות אשרי ב(קפ ' ב סי"ב, המובא באור זרוע, יצחק בר מרדכחי' ר; )להתגלות כשהיא מגיעה למקבל

תורת חיים בבא בתרא מ ; )א"ענ  (רים נתיב יח חלק אמיש; א"ב קמז ע"ב, )בשיטת קדמונים(יצחק קרקושא ' ר; )יח
פסקים וכתבים  ;ידאות , יורה דעה סימן שמה) לובאוויטש(ת צמח צדק "שו; )כו' עמ(ג ' סי, ם גאויזון" מהרת"שו; ב"ע
   .תיא' ט עמ"ח) הרצוג(

עם זה המתנה בטלה כותב שמט, )ב"ב מ ע"ב) ארלנגר(הובא בברכת אברהם  ( ה פרק,הלכות זכיה ומתנהספר קרית 
  .מדאורייתא

אלא , אלא ודאי לנו שהנותן לא התכוון למתנה אמיתית, אינו בגדר ספקכותב שזה , )ד"סו ע(ו ' מ סי"ת פאת נגב חו"שו
  .אלא שאיננו יודעים מה הסיבה, כתב את השטר מחמת איזו סיבה

  .)א"קסט ע( שבת הגדולדרוש ה ל, א"ח) אמאדו(תהלה לדוד ; קי' סי, פרק ג , בבא בתרא,יד רמה 590
מה שמראה , שהרי אז אינו יכול לחזור בו, יש להעיר שחשש זה אינו שייך אם הנותן הקנה את הנכס למקבל במעשה קנין

  . שאכן יש אומרים שבכגון זה המתנה תקפה680ראה ליד ציון הערה . שלא תיכנן לחזור בו
שאין זה סביר להניח , מקשה על נימוק זה, 53'  עמ,)ז"תשמ(שנתון המשפט העברי יג , "מתנה טמירתא",  מנחם בןח"ר

  .שחשב שיוכל לחזור בו, בגלל הנחה משפטית מוטעית של הנותן, ד"חוסר גמ
 מנין: מקשה דוקא מכוח הסברה שבטקסט על פסילת המתנה, )ה מתנתא"ד(ב "ב מ ע"ב, )אליעזרוב(דבר שמואל 

אלא שהסתיר כי חשש שאנשים יחשבו שזה שטר חוב או מכר , הרי ייתכן שנתן בלב שלם, ד"שהסתיר מתוך חוסר גמ
  ?שלכן אדם אינו רוצה שיתפרסם שטר מתנה) ה חוזר"ד(ב עז "ב' כ תוס"כמש, בשעבוד

כל לעשות אם יתן יומה שלא , בסתרן שנתכיון  מו אמתלא לחזור בקווה למצואממסביר שהוא , ג, רמב, מ"חו, לבוש
 .בגלוי

שערי עזרא  (=195' עמ ,ר כרך יג"פד, עזרא בצרי' ר; ב"ב מ ע"ב) ארלנגר(ברכת אברהם ; ג,  רמב,מ" חו,ערוך השולחן 591
  .)שכט-שכז' קכט עמ' ב סי"ח

 הרי כאן יש אומדנא, שאף שדברים שבלב אינם דברים, 203' חזקת הבתים עמ' פ, ב"ב, אהרן ליכטנשטיין' שיעורי ר
, ב"ב מ ע"ב, )שיעורי מורנו(ש ברמן "שיעורי הגרמ". בלבו ובלב כל אדם"ואלו דברים ש, דמוכח שאין לנותן גמירת דעת

כותב ) 102' עמ, פגמים בחוזה, הובא בחוק לישראל(א "א קידושין נ ע"הרי חידושי הריטב, מקשה על הסבר זה, אות סט
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והוא מתרץ שכאן יש תקנת חכמים ולא רק ? אומר להיפךשלא מתחשבים בדברים שבלבו ובלב כל אדם אם בפיו 

  .אומדנא
ת "שוכך הוכיח (כפי שמוכח מהפוסקים שהזכירו זאת רק במתנה , כשרמכר מוסתר בכך מדוע ברכת אברהם מסביר 

, )בעריכת קופפר(אשכנז וצרפת בתשובות ופסקים מאת חכמי , שמחה שפירא' ר. )קמ' ב סי"מ ח"חו) מזרחי(דברי שלום 
ומן הסתם הקונה ידאג לפרסם , כי אדם אינו זורק כסף סתם, מסביר שמכר תקף אפילו אמר לעדים שיסתתרו, קז' יס

  . ולכן הוא יכול לגבות את הנכס אף מלקוחות שקנו אחריו, י העדים"את המכר ע
, רמב, דברי משפט ו,)ג" קסח עדף, דרוש ה לשבת הגדול, א"ח) אמאדו(תהלה לדוד הובא ב (ב"ורת חיים בבא בתרא מ עת
פגמים , ישראלראה חוק ל ( עקב כפייה תקףהרי אפילו מכר, מסבירים שאף שההסתרה מראה שמכר שלא ברצון, ק א"ס

ואילו מכר מועיל , שבמתנה צריך רצון גמור, מסביר את דבריהם, אות א, כז' סי, ב"ב,  דביר הקודש).236-238' בחוזה עמ
ת דברי שלום "שו, כמו כן. לכן הוא מועיל גם אם היה מוסתר, קוק לכסף לא היה מוכרשהרי אילו לא היה ז, גם בלי רצון

 ציון הערה ליד(מסביר שהטעם שחוששים שהמקבל לחץ עליו לתת ולא גמר בדעתו לתת , קמ' ב סי"מ ח"חו) מזרחי(
שגם מכר ) לגבי הטעם הכללי שלא נתן בלב שלם( הוא מעיר כ"אבל אח.  עקב כפייה תקףמכרכמו ש, לא שייך במכר, )596

  .עקב כפייה בטל אם המוכר לא קיבל את הכסף מיד
, ד כי הכל תלוי בנותן"מסביר שדוקא מתנה בטלה עקב חוסר גמ, )קד' עמ(א , ה, הלכות זכיה, ב"ח) רובין(אור הלבנה 

  .לענין אחר) ה שלא"ד(ב "מז עכתובות ' כמו ההבחנה שעשו תוס, כ במכר שתלוי גם בקונה"משא
שמא נתן את הנכס לפני כן לאחר , )594-595 ות הערני ציוליד(ם "פ הטעמים של רשב"מסביר ע, דביר הקודש שם אות ב

וזה , כדי שהנותן לא יטעה אותו, בלשפסילת המתנה היא לטובת המק, או שמא התכוון לעשותה מודעא למתנת אחרת
כ הקונה יודע שנכתב באופן של "א, אבל מכר נעשה מתוך הסכמת שניהם, י הנותן"שכל הקנין נעשה ע, שייך רק במתנה

' ב סי"מ ח"חו) מזרחי(ת דברי שלום "שואבל . לכן לא צריך לחשוש שמא המוכר מטעה אותו, ובכל זאת הסכים, הסתרה
  .ם שייכים גם במכר" רשבכותב שהטעמים של, קמ

) 597 ציון הערה ליד(ם "מסביר שבמכר לא שייך הנימוק של הרמב, )ג בדפי הספר"דף יא ע(ב "ב מ ע"ב) לגו(שמחת עולם 
 שאינו שהרי זה נאמר על נותן שמודיע ראש, דבריו קשים. כי גילוי מילתא מועיל במתנה ולא במכר, שחוששים לקנוניה

מחנה . אלא יש אומדנא שלא התכוון למתנה, ואילו כאן לא הודיע מראש, )278' עמ, ראה חוק לישראל שם(נותן ברצון 
ם מפני שאין זה שכיח שאדם ישלם בלי לברר "מסביר שבמכר לא שייך הנימוק של הרמב, )ב"רכד ע(ד , רמב, יהודה

ברכת אברהם . א"ב מב ע" שמי שמוכר מוכר בפרהסיא כאמור בב,ועוד; ובבירור זה הדבר מתפרסם, שהנכס שייך למוכר
אין חשש שירצה למכור , ם כי אחרי שכבר קיבל תשלום"מסביר שבמכר לא שייך הנימוק של הרמב, ב"ב מ ע"ב) ארלנגר(

, ואולי זאת גם כוונתו של מרכבת המשנה(כ "יש לחשוש שיתחרט וימכור אח, ודוקא במתנה שלא קיבל תשלום, שוב
שהרי גם , דבריו קשים). שנימק שבמכר אין חשש קנוניה כי העדים ראו שהקונה הראשון שילם כסף, א, ה, כות זכיההל

דביר . במכר יש לחשוש שמראש תיכנן קנוניה עם הקונה הראשון להוציא את הקרקע מהקונה השני ולהתחלק ברווח
י אם נבטל מכר מוסתר מחשש להפסד לקונה שהר, ם"מסביר שבמכר אין מקום לנימוק של הרמב, הקודש שם אות ה

ויהיה קשה לקונה להוציא את הכסף שכבר , נמצא שהקונה הנוכחי מפסיד שהרי הוא רוצה לקנות את הקרקע, עתידי
ם שייך רק "הטעם של הרמבש") אפשר"בלשון (מסביר , ק א"ס, רמב, דברי משפט). וונתוכך נראית כ(שילם למוכר 

אבל למכר בעדים ) א,  קטז,מ"חו, א"רמ(על המתנה כי אין קול לעדי מתנה   ידעאר שללאחֵ  ורכשיש לחשוש שימ, במתנה
פסקי ותמוה מה שכתב  ( ממנו לא יקנהדל ואף אחוולכן גם אם הסתיר יש ק) א,  קטז,מ"חו, ע"שו ( אף בלי שטריש קול

ת דברי "שו. )ם מכר מוסתר בטל"ב כאילו דברי משפט ומרכבת המשנה סוברים שלפי הרמ קכז'יד עמכרך ירושלים  דין
כמו שמתנה בשטר יש , לא יהיה קול,  שהרי אם אמר לעדים לא לפרסם, דוחה הסבר זה,קמ' ב סי"מ ח"חו) מזרחי(שלום 

שיוציאו מהקונה השני , שהחשש לקנוניה, דברי שלום מסביר בדרך אחרת. לה קול אבל אם אמר שיסתירו אין לה קול
שהרי , ואין דבריו מובנים. מכר כי מסתמא לא יסכים הקונה ראשון כי שילם כסף עבור הנכסלא שייך ב, ויתחלקו בכסף

וגם יקבל , כיון שהוא גם יקבל את הנכס מהקונה השני אחרי שיוכיח שזכותו קדמה, אין לקונה הראשון סיבה לסרב
, )סז- סה' יח עמ' ידים גלשר(=כז אות ד ' ג סי"ת משפטיך ליעקב ח"שו. מהמוכר חצי מהכסף שקיבל מהקונה השני

, ם המתנה בטלה רק בגלל חוסר גמירת הדעת עקב כוונת ההערמה"שגם לרמב) 598בהערה (פ דברי אור שמח "מסביר ע
  .כדברי תורת חיים לעיל בהערה זו, ואילו מכר קיים גם בלי רצון גמור

  .ח בן מנחם לכך שהדין במכר שונה מבמתנה"הסבר נוסף בשם ר, 598וראה הערה 
 ,M. Davis, בספר השטרות של יהודי אנגליה, קיח' א סי"ת פרח מטה אהרן ח"בשו, לא' סי, שטרות, בנחלת שבעה

Hebrew Deeds of English Jews Before 1290, London 1888, p. 8, 14, 26, 28, 30-31, 36, 39, 41, 62, 69, 81, 84, 87, 93 ,
מ "חקרי לב חו. בשטרי מכירה" כתבוהו בשוקא"נכתב , 102' עמ, מקורות ומחקרים בתולדות ישראל, ואצל אסף, ועוד

  .אף שהוא מיותר, מסביר שכותבים כך לשופרא דשטרא, עה בסופו' א סי"ח
המתנה , ותן כסף או שוה כסףכותב שאם נתן המקבל לנ, )ד"קסח ע( דרוש ה לשבת הגדול, א"ח) אמאדו(תהלה לדוד 

  .המתנה תקפה, שאם עשה קנין) 680 ציון הערה ליד(י מיגאש "אבל הוא תולה זאת בדברי ר; כי זה דרך מכר, תקפה
  .גם מכירה טמירתא בטלה, כותב שבגוי,  פרשת תולדות,)פרנקל תאומים(ב "מרגניתא דר

, עוסק באשה שמינתה אדם נאמן כאפוטרופוס לבצע את צוואתה, לימוד קפט, ל' סי, דוליםאורים ג: מתנה עבור תמורה
ופוסק שזה זה שכר עבורו ולא , והורתה שמה שיישאר יהיה לאותו אפוטרופוס, שבה חילקה מתנות למקבלים שונים

  . ולכן הוא זוכה גם אם השטר מוסתר, מתנה
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והוא רוצה ליצור מצג של החזרת , איזו שהיא טובהמקבל עשה לו ה )א: (שטר מתנה בלי כוונה אמיתית לתת
א נתן את הנכס כבר וה )ג. (593לנושה עתידישלא ישתעבדו כדי ,  נכסיו אתלהבריח רוצההוא ) ב( .592טובה

ונמצא שהמתנה השנייה ,  למקבל הנוכחין אותולאדם אחר ואינו רוצה שהמקבל הראשון ישמע שהוא נות
 ולכן הוא, במתנהלו  ותתל או  את הנכסר לוולמכ מישהו כופה עליו )ד. (594בטלה כי הנכס כבר אינו שייך לנותן

ת קנוהלבאמת  ינו מתכווןוא,  הכפוייםלא יהיה תוקף למכר או למתנהראשון כדי של" לתת"מקדים 
  .596שיפסיק ללחוץכדי רק כתב לו שטר מתנה הנותן ו, המקבל לחץ עליו לתת לו) ה. (595לראשון

  

                                                 
שחוששים , נימק, לג' סי, ג"פ, ב"ב, ש"רא, כמו כן. במגיד משנה שםכמוסבר , א, ה, הלכות זכיה, ד"השגות הראב 592

הובא (ח , רמב, מ"חו, י"ב, כמו כן. שהוא נותן למראית עין בלבד, כלומר, לתת לו" לפנים"שהוא נותן רק מפני שהוצרך 
 שהתכוון רק להחניף יםחוששש ונימק, ק יב"ס, רמב, ע"סמו, )ב"דף קלב ע, ג' מ סי"ה חו"ח) אבולעפיא(ת פני יצחק "בשו

  .ד"שתהלה לדוד מסביר כך את כוונת הראב, 598 ראה גם הערה .למקבל
והוא רוצה , מקבלקיבל טובה מהד היא שהנותן "מסביר שכוונת הראב, א, ה, הלכות זכיה,  פני מנחם- שולי הגליון 
שיוכל כדי נותנו בסתר הוא ולכן ,  לאחרכ" אחא ימכרנוכי הוו כלום ולמעשה לא יתן ל, מתנהב לו הוא גומללהראות לו ש

ולכן יש ,  כי מניחים שלא התכוון לתת בלב שלם אלא למטרה זומתנה בטלהשה, צריך להוסיף .ו לאחרכ למוכר"אח
  .תוקף למכר שימכור לאחר

  .ב"מ ע  בבא בתרא,ד" פסקי רי593
ארזי ; )ה לא מגבינן"ד(ב "ב מ ע"ב, ם"רשב; ב"ב מ ע"ב,  הקדמוניםבשיטת, ברוך הספרדי' ר; ב"ב מ ע"ב, גרשום' ר 594

  .כ אות ז' סי) זולטי(לבנון 
, ומיד נתן אותו במתנה טמירתא, אם קנה או ירש נכס, מעיר שלפי טעם זה, )ג"רפה ע (אאות , צ' משכנות הרועים מע

  .כי כאן אין מקום לחשש זה, המתנה תקפה
, הרי אם כבר נתן לאחר, מקשה על טעם זה, 51'  עמ,)ז"תשמ(שנתון המשפט העברי יג , "מתנה טמירתא",  בן מנחםח"ר

ואין צורך לפסול את המתנה הנוכחית כל זמן שלא התברר , המקבל הראשון יוכל להוציא את הנכס מהמקבל הנוכחי
ויהיה ,  הראשוןמיישב שחוששים שמא יבוא, ה לא מגבינן"ם ד"על רשב, ב"ב מ ע"איילת השחר ב. שיש מקבל קודם

שאיננו רוצים שהראשון יצטרך לטרוח ולתבוע את , עוד אפשר ליישב. קשה להוציא מהמקבל הנוכחי את הפירות שאכל
שהרי כשאנחנו פוסקים שהמתנה , אבל שני היישובים הללו קשים. המקבל הנוכחי בדין כדי להוציא ממנו את הנכס

ויהיה לו קשה להוציא את , ראשון לטרוח בדין כדי להוציא מהנותןועדיין יצטרך המקבל ה, הנכס חוזר לנותן, בטלה
כך שלא יוכל להוכיח , מיישב שחוששים שנתן לראשון בשטר בלי תאריך, )ה האי"ד(ב "ב מ ע"ב, נחלת משה? הפירות

או שחוששים שמא הנותן הקנה לראשון בלי שטר ובלי ; או שחוששים שמא הראשון איבד את שטרו; שמתנתו קדמה
או ; ז יפסיד הראשון כי לא יוכל להוציא מהשני"ט ועי"ובמקום זה נותן מ, והנותן אינו מעיז פניו להכחיש, יםעד

  . שחוששים שהקנה לראשון בפני עדים אבל העדים שכחו את התאריך ולכן לא יוכל להוציא מהשני
 שבו הדין הוא שגם אם נתן שבסוג מתנה, ב נאמר לגבי המוצא שטר מתנה"מ יט ע"הרי בב, איילת השחר שם מקשה

, כי אם יתברר שהיא ניתנה לפני כן לאדם אחר, מחזירים את השטר למקבל הנוכחי, הראשון זוכה, למישהו אחר לפני כן
  .כיון שהשטר הורע בכך שאבד, הוא מתרץ ששם יש פחות חשש שמא יאכל פירות בינתיים? לא יפסיד

ואיך ייתכן שהוא יטען שהוא נתן את הנכס לפני כן ,  לבטל את המתנההרי מדובר שהנותן רוצה, עוד מקשה איילת השחר
או שהוא , שאין לומר שגם אם הנותן אינו בפנינו, צריך להוסיף? )כך נראית כוונתו(וכי הוא יודה שהוא רשע , לאדם אחר

 שהנכס חוזר ,שהרי אם כן נמצא חוטא נשכר, היא בטלה בגלל החשש לפגיעה במקבל הקודם, מוכן לקיים את המתנה
  .לנותן

שהסוגיה דנה האם מתנה זו יכולה לשמש מודעא לבטל מתנה שיתן אותו נכס , מקשה על טעם זה, ב"ב מ ע"חיי דוד ב
ט צריכה להיות "גם המתנה הגלויה שאחרי המ, ט"ואם חוששים שמא נתן למישהו לפני נתינת המ, כ לאדם אחר"אח

כותב שאכן זה , 615' מס, ב"ב מ ע"ב, )פריצקי(מילי דבבא בתרא ,  זובגלל קושיה? גם בלי מודעא, בטלה מאותו טעם
ובכל , וזה לא יכול להיות סיבה לבטל מתנה טמירתא, ולכן המתנה השנייה תקפה, חשש קלוש ואינו סיבה לבטל מתנה

  .מתנה זו בטלה, ם כתב זאת כי אם אמנם נתן לאחר לפני כן"זאת הרשב
  .קי' סי, פרק ג , בבא בתרא,יד רמה; ם שם"רשב 595

 אאות , צ' משכנות הרועים מע. ם נוקט שייתכן שהתכוון לעשות מתנה זו כמודעא למתנה אחרת שהוא אנוס לתת"הרשב
ם היא שייתכן שהנותן "כוונת הרשב,  אינה מועילה כמודעאמתנה טמירתא, ב שם"מעיר שאף שלמסקנה בב, )ג"רפה ע(

פ "מבארים ע, 615' מס, ב"ב מ ע"ב, )פריצקי(ומילי דבבא בתרא , ב" מ עב"חיי דוד ב. אלא שטעה,  שתועיל כמודעאחשב
הראשונה משמשת כמודעא , האומר שאם מוכח שכתב את המתנה השנייה מחמת אונס) ה אבל הכא"ד(ם שם "רשב

ס הוא אנויש לגביה הוכחה שהתכוון לעשות מתנה זו כמודעא למתנה אחרת שולפי זה ייתכן שהנותן ; לבטל את השנייה
  . אותהלתת

' ב סי"שערי עזרא ח (=195' עמ ,ר כרך יג"פד, עזרא בצרי' ר; ג, רמב, מ"חו, לבוש; קי' סי, פרק ג , בבא בתרא, יד רמה596
  .)שכט-שכז' קכט עמ
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שהנותן מתכנן למכור את הנכס בעתיד לאדם , קנוניהמ מסביר שחוששים שמתנה זו היא חלק 597ם"הרמב
כ יתחלק עם "ואח, קבל יוציא את הנכס מהקונהוהמ, אחר שלא ֵידע על המתנה ויחשוב שהוא עדיין של הנותן

ונועדה , היא תקנת חכמיםאלא , אינה מטעם חוסר גמירת דעתפסילת המתנה , לפי הסבר זה.  ברווחנותןה
  .598למנוע קנוניה כזאת

                                                 
' חידושי ר, ב"מ ע  בבא בתרא,ד"פסקי ריכך נימקו גם ). ק ב"הובא בקצות החושן רמב ס(א , ה, הלכות זכיה, ם" רמב597

יד רמה הוא זה שמפרט  (קי' סי, פרק ג , בבא בתרא,יד רמהו, קו' עמ, ג"ח) חזן(עץ חיים , ב"ב מ ע"ב, חכמוןישמעאל בן 
  ).את המזימה לחלק את הרווח ביניהם

שהרי יצטרך להחזיר את הכסף לקונה אחרי שהמקבל , הרי לא ירוויח ממנה, מדוע יעשה קנוניה כזאת, לכאורה קשה
והוא כותב ; חזיק לו טובהשהוא רוצה שהקונה י, מסביר, א, ה, מלך הלכות זכיה ומתנהקרית ? יוציא ממנו את הנכס

מסביר שהחשש הוא שהמוכר יבריח את הכסף שקיבל ) 599שנביא בהערה  (צינץל "מהרא. ד בהשגתו"שזאת כוונת הראב
  . חזרהולכן הקונה לא יקבל את כספו, מהקונה

כך , יום מותו עד מודים לנותןאם העדים היו צ, מעלה אפשרות שלפי טעם זה, )ג"רפה ע (אאות , צ' משכנות הרועים מע
  . המתנה תקפה, שברור שלא מכר את הנכס לאחר

לתיקון "ם לא שייך במי שכתב צוואה "כותב שהטעם של הרמב, )ג"סד ע(אות ו ,  לח'סי, מ"חו, ל צינץ"ת מהרא"שו
אין לחשוש , שאם באותו שטר מתנה נתן גם צדקה) ב"בדף סה ע( עוד כתב .שבה נתן גם צדקה למטרה זו, "תונשמ

  ".להתל"שהתכוון 
אם הנותן ציווה , כותב שלפי טעם זה, 52'  עמ,)ז"תשמ(שנתון המשפט העברי יג , "מתנה טמירתא",  בן מנחםח"ר

שהוא מסביר שגם לפי , 598אבל ראה הערה . חשש לקנוניהכי כבר אין , המתנה תקפה, להסתיר אבל בסוף התפרסם
  .ולפי זה גם בכגון זה המתנה בטלה בגלל חוסר גמירת הדעת, יש חוסר גמירת דעת, ם"הרמב

על מעשה שהיה שאכן הנותן התכוון , 719וראה הערה . בשאלה מדוע נימוק זה אינו קיים במכר מוסתר, 591ראה הערה 
  .להערמה זו

ברכת ; א, ה, זכיה, אור שמח;  א, ה,אבן האזל הלכות זכיה ומתנה; א, ה, שביתת יום טוב הלכות זכיה ומתנה 598
, שאין חסרון בעצם המתנה (8' עמ, )ח"תשמ(מגל ו , "בדין מתנה טמירתא", משה רזיאל' ר; ב"ב מ ע"ב) ארלנגר(אברהם 

דבר ; ב"ב מ ע"ב) גניזי(מורשת יעקב ; ו-אותיות ד, כז' סי, ב"ב, דביר הקודש; ב"ב מ ע"ערך שי ב; )אלא שהפקיעו אותה
  .)ה מתנתא"ד(ב "ב מ ע"ב, )אליעזרוב(שמואל 

 שהמתנה קיימת יםמרואן ומסביר שלכן אי, ם זו תקנה"מבין שלרמב, )א"עב ע(סט ' סי, )חסון(משפטים ישרים ת "גם שו
כוונת ש, הסבירבהסבר שני . שלא נתנו חכמים דבריהם לשיעוריםמפני  - לאדם אחר את הנכס  אינו מוכרהנותן כל זמן ש

ולפי ; אינה מתנה, וכיון שאין בדעתו לתת, ואין כוונתו לתת אלא לאבד ממון אחרים,  מעריםנותןשההיא ם "הרמב
  .הסברו השני אין כאן תקנת חכמים

ומסביר בכך , ם זה תקנה"מבין שלרמב, )ה ואמנם מהטעם השני"ד() ג"ע- א"קיב ע(קג ' סי, ת משפטי שמואל"שוגם 
אף שהטעם לא ה המתנה בטל, שהשטר לא היה ידוע בחיי הנותן ונתגלה רק כמה שנים אחרי מותו, נודוי בנשלכן גם

  .בתקנתםלא פלוג רבנן משום שבתקנות חכמים אומרים ש, שייך
אף שבתלמוד זה לא נקרא , זה בגדר תקנה, נוקט שלפי הטעם של קנוניה, )ד"ריב ע(עב ' סי, )בוטון( עדות ביעקבת "שוגם 

  .נפקות מכך לענין ספק, 588ראה בשמו בהערה . תקנה
א חכמים ביטלו את תוקף אל, ם זה לא רק חשש לגבי תוקף המתנה"כותב שלרמב, אות ד ואות ח, דביר הקודש שם

  .השטר
כי העובדה שהסתיר את , ד"ם לא רצה לפרש שהטעם הוא מחוסר גמ"מסביר שהרמב, אות מט, ב"ב מ ע"ב, סוכת דוד

  .שהרי יש סיבות אחרות שהנותן ירצה להסתיר, ד"המתנה אינה מוכיחה שאין לו גמ
שהרי אילו , דבריו קשים. למקבלם הוא חשש הפסד ם הטע"כותב שלפי הרמב, יד' סי, מ"חו, )צבאח(ת שושנים לדוד "שו

שנתון , "מתנה טמירתא",  בן מנחםח"ר. ששטרו קודם, הקונה לא היה יכול להוציא מן המקבל, היתה המתנה תקפה
, אם יסתיר, מעלה אפשרות שכוונתו היא שאחרי שנתקנה התקנה לגלות, 58הערה , 56'  עמ,)ז"תשמ(המשפט העברי יג 

  .בכך שלא יקבל את המתנה, יפסיד המקבל
התוצאה היא , כותב שאחרי שתיקנו את התקנה) קכה' עמ, ב"ב מ ע"ב) אוסטרן(הערות וציונים הובא ב(אבל אור שמח 

יש ולכן גם אם ; שמי שנותן מתנה טמירתא אינו מתכוון למתנה אלא להחניף למקבל כיון שהוא יודע שהמתנה בטלה
  .ו חוזר הדין לעיקרו והמתנה תקפה בגדר ספק תקנה שבוזה לא, המתנה בטלה, ספק האם הסתיר

אלא גם משום שאין לנותן , אולי זה לא רק תקנה לקונים, ם"כותב שגם לפי הרמב, אות כב, רמב, מ"חו, חושן האפוד
  .כפי שעולה מיד רמה, ד לתת את המתנה"גמ

תקנה שבאה לתת ם זו "כותב שלרמב, 57-58'  עמ,)ז"תשמ(שנתון המשפט העברי יג , "מתנה טמירתא",  בן מנחםח"ר
אלא , ד"טעם בטלות המתנה הוא משום חוסר גמ, אבל הוא כותב שלפי יד רמה שם(בדומה לתקנת השוק , בטחון מסחרי

 בדעת יד 203' חזקת הבתים עמ' פ, ב"ב, אהרן ליכטנשטיין' שיעורי רוכך כותב גם , שהקנוניה הוא הנימוק להסתרה
שאחרי , מפני הסברו של אור שמח, )ולא רק צד ג שנפגע מהקנוניה(כול לטעון לבטלות המתנה ובכל זאת הנותן י, )רמה

  .ד"מתנה חשאית מלמדת על חוסר גמ, תקנה זו
ם "הבין שלרמב, "אמרו שלא תועיל להסיר קנוניה"כותב שמגיד משנה שכתב , )קב' עמ (כא' ב סי"ב) סרנה(בית יחזקאל 

אלא (המתנה תקפה , אחריםגרום נזק לאם ידוע שלא התכוון ל, תב שלפי הבנה זווכו; פסול מתנה טמירתא היא תקנה
ש "עיי(ל הוא מביא ראיות שגם אז המתנה בטלה ב א.")לא פלוג רבנן"שיש להעיר שייתכן שגם אז המתנה משום 

 אלא להערים אלא הטעם הוא שאינו מתכוון לתת מתנה גמורה, אין זו תקנהם "ולכן הוא מפרש שגם לרמב, )להוכחותיו
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   .599מדובר בין בקרקע ובין במטלטלין

                                                                                                                                                              
כ מישהו "ולא משנה אם אח; )ודעתו עדיין שונה מדעת שאר הראשונים שהסבירו שהטעם הוא שאינו נותן בלב שלם(

  .העיקר שהתכוון להערמה,  מכךהפסיד או לא הפסיד
 גללבהמקבל מדוע יפסיד  ,המקבל קנה מדאורייתאזו רק תקנת חכמים ו אם, ד התקשה"ט כותב שהראב"שביתת יו

 אלא כדי נתן בנפש חפצהסובר שהמקבל לא קנה מפני שהנותן לא ם "הרמבשרש י פד"הראבולכן ? הנותןערמת ה
  .ה אכן לא תקנת חכמיםז, ם"הבין שלדעת הרמבד "ראבהמשמע ש; להערים

כפי (ם טעם הפסול אינו מחשש הפסד לקונה עתידי "כותב שלרמב, )ג בדפי הספר"דף יא ע(ב "ב מ ע"ב) לגו(שמחת עולם 
נראה שכוונתו היא שהיות . כפי שהסביר יד רמה, מפני שאינו מתכוון למתנה אלא לקנוניהאלא , )ולה ממגיד משנהשע

שאין הבדל , )ב"עב ע ( לנישואין השו דר,נוה צדקאבל כבר העיר . אין לו גמירת דעת לתת מתנה, שהוא מתכוון לקנוניה
, הנותן מתכוון שהנכס יחזור אליו, ור שגם לפי המגיד משנהשהרי בר,  ההסבר של מגיד משנה להסבר של שמחת עולםבין

  .כ הוא נמצא מפסיד מהקנוניה"שאל, ושהמתנה היא רק למראית עין
, ם הטעם הוא שאין לנותן גמירת דעת"כותב שגם לרמב, )קד-קג' עמ(א , ה, הלכות זכיה, ב"ח) רובין(אור הלבנה 

  .ף שאינו רוצה לתתם רק בא להסביר מה המניע של הנותן לתת א"והרמב
שבו הדין הוא , הרי חשש זה אינו קיים בשכיב מרע, מקשה, )ג"קסח ע( דרוש ה לשבת הגדול, א"ח) אמאדו(תהלה לדוד 

ד הסביר את כוונת "הראב, והוא כותב שמשום כך? )יג, רנ, מ"ע חו"שו(השני זוכה , כ מכר לאחר"שאם נתן לאחד ואח
וכאילו נותן לו מתנה , שהוא קיבל ממנו טובת הנאה, הערים על מקבל המתנהשהנותן מתכוון ל: ם בדרך אחרת"הרמב

שמתנת שכיב מרע , 655 ציון הערה לידוראה . והמתנה תתבטל, והמכר יהיה תקף, כ לאחר"ובאמת מוכר אח, בתמורה
  .תקפה, "סתם"ב

שהטעם הוא , ח' סי, ף"ת הרי"מדייק משו, 205' חזקת הבתים עמ' פ, ב"ב, אהרן ליכטנשטיין' שיעורי ר: יםם אחרמיטע
ף מסתמך על "והוא מעלה אפשרות שהרי? ף חידוש זה"מנין לרי, אבל הוא מתקשה; שמתנה צריכה להיות גלויה לכל

  .חוסר גמירת הדעת
, ילים לשבת בשוקשבימיהם היו סופרי שטרות רג, מנמק, 4הערה , 67' עמ, לחקר תולדות המשפט העברי, גולאק' א

  . בנוסח זה לכתוב שטר מתנה חכמיםותיקנולכן , בארצות המזרח" היום"כנהוג ,  ולכתוב שם שטרות,בחוץ
מעלה אפשרות שחכמים תיקנו לפרסם , 59-61' עמ ,)ז"תשמ(שנתון המשפט העברי יג , "מתנה טמירתא ", בן מנחםח"ר

אבל (כפי שזה הטעם של חוק דומה במשפט הרומי , י בעלותכדי לאפשר הוכחת דבר המתנה ולמנוע סכסוכ, את המתנה
 שהתלמוד למד R. Yaron, Gifts in Contemplation of Death in Jewish and Roman Law, p. 117הוא דוחה את מה שכתב 
הוא מעלה אפשרות שטעם התקנה היא שמירה על הכנסות , 62' בעמ). שכן אין לכך הוכחה, דין זה מהמשפט הרומי

ב "סדר החכמים וקורות הימים ח, שנדפס אצל נויבויאר(כפי שסדר עולם זוטא , יינים והסופרים מכתיבת השטרותהד
ומי שעשה שטר בסתר נתחייב נידוי וחוייב לשלם , מוסר שהדיינים בבבל היו נוטלים תשלום מסוים על כל שטר, )85' עמ

בתי דין וסדריהם אחר , אסף' ש(י סופר העיר "כתב עוכן מצאנו תקנות של קהילות ספרד המבטלות שטר שלא נ, קנס
הוא מסביר מדוע התקנה כאן ). א' ש כלל סו סי"ת הרא"שו; א, סא' מ סי"טור חו;  ואילך99' עמ, חתימת התלמוד

ולכן , יש צד שדורש את כתיבת השטר כהלכה, )לדוגמה(במכר ובהלוואה ): לפי שני הנימוקים(נתקנה דוקא בשטר מתנה 
לכן בשטר מתנה במיוחד יש חשש , ואילו במתנה המקבל אינו יכול לדרוש זאת מהנותן, ל השטר נכתב בבית דיןבדרך כל

  .ולכן נדרשה התקנה, לעקיפת סופרי הקהל
, ה עוד ראיתי"ד, ז סימן ר"אהעם "ת מהרשד"שוהובא ב(ב , ה, הלכות זכיה, מגיד משנה; ב"ב מ ע"ב, א"הריטב' חי 599

תקפו של ב, ג"יג דף טז ע' סי) ששפורטש(אהל יעקב ת "בשו, ג"דף קכו ע, סג' ג סי"ת פני משה ח"שוב,  סימן שד,מ"חוו
, מ"חו, חושן האפוד; תקמ' א סי"ז ח"רדבת ה"שו; )א"קיב ע דף, קג' סי, ת משפטי שמואל"שווב, יט אות ו' רפאל סי

  .ע"ובדעת השו, בדעת הטור, א"ב מא ע"יונה ב' רבדעת , אות א, רמב
ונמצא שהשטר הוא  (ולגביהם מדובר שעשה קנין אחר, שנה מעיר שלגבי מטלטלין לא מועיל שטר בלי קנין אחרמגיד מ

מסביר שמדובר שהקנה את , 5הערה , 206' חזקת הבתים עמ' פ, ב"ב, אהרן ליכטנשטיין' שיעורי ר .)רק שטר ראיה
שגם אז ) 730 ציון הערה ליד(לשיטה , או שהקנה אותם בקנין סודר בלי שטר, המטלטלין אגב קרקע שהקנה בשטר

  .הסתרה פוסלת
 יםתבוכ, ) נראהד"ה ולענ"ד(מלאכת שלמה הלכות זכיה ומתנה פרק ה הלכה א ו,  ו, רמב,מ"חו, דרישה: הבחנה
ראה , "סתם"תן  על נו. המתנה תקפהםתבסאבל , אם אמר לעדים להסתתרבטלה רק שטר במטלטלין מתנת , ם"שלרמב

, 730731וראה הערה ". סתם"הבחנה בין מיטלטלין לקרקע לענין תפיסה ב, 620וראה הערה .  ואילך608 ציון הערה ליד
  .יטלטליןעל הסתרה בקנין סודר במ

 אפילו בחדרי חדרים בינו לבין ,נתן בידואם  ,טלטליןיבמ, ם"כותב שלרמב,  א, ה,מרכבת המשנה הלכות זכיה ומתנה
עוסק במתנת , 689שנביא בהערה , צט' סי, ם אלשיך"ת מהר"שו,  כמו כן.לא קנה, אבל אם הקנה בחליפין,  קנה,עצמו

  .המתנה תקפה,  אותם למקבלמסרוכותב שרק אם , רתמיטלטלין מוסת
  .מביא דעה שבמתנת מטלטלין ושטרות אין בעיית מתנה טמירתא, ב"ב מ ע"ב, א"הריטב' חי:  חולקתהדע

  .נוקט שמדובר בקרקע, ב"ב מ ע"ב, ישמעאל בן חכמון' חידושי ר
כותב , )57'  עמ,)ז"תשמ(תון המשפט העברי יג שנוב, ז תק'ג עמ"יחפסקי דין ירושלים הובא ב (ק ג"ס, רמב, קצות החושן

שיש חשש שימכור , )597ליד ציון הערה (כי הטעם שלו לפסול מתנה טמירתא , ם סובר שדוקא בקרקע לא קנה"שהרמב
כי אמנם המקבל יכול , פסיד ממוןהקונה לא י, י גם אם הנותן ימכור לאחרשהר, לא שייך במטלטלין, כ"ר אחלאחֵ 

כ "משא, משום תקנת השוק, מוכרה- אבל יצטרך לשלם לקונה את מה שהקונה שילם לנותן, להוציא ממנו את החפץ
 בבא בתרא )פוברסקי (דוד' שיעורי ר,  כנגד זה).48' עמ, פגמים בחוזה, ראה חוק לישראל(שאין בו תקנת השוק , בקרקע
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ני שאין להבחין בין סוגי מפ, ")מפני רעתה("את המתנה מפני שהנכס גרוע  הדברים אמורים גם במי שנותן

  .600המתנות
  

  בדעתונותן לא גמרכיון שה,  לנותןם אותהחזירחייב להוא  ,ות מהקרקעאכל פיראם המקבל , במתנת קרקע
  .601אינו חייב להחזיר ,נותןהת בהסכמ אכל םאורק ;  כללותקנלה

  

  .602ירוב העדיםסבגלל   גם אם הנותן חולה ויש חשש שתיטרף דעתו, זהצבאסור לעדים לכתוב שטר במ
  

עד אחרי שיזכה אמר לעדים לא לגלות את דבר המתנה אלא רק , לא הסתיר את המתנה לגמריאם הנותן גם 

אבל במתנה לאחר . 603היתה מסותרת, כי בזמן שהמקבל קנה, זו מתנה טמירתא והיא בטלה,  במתנההמקבל

                                                                                                                                                              
כי היתה תקנה כללית על , ם גם במטלטלין מתנה טמירתא בטלה"גיד משנה סובר שלרמבמסביר שמ, דתקצאות , ב"מ ע
הרי יש , מקשה על קצות החושן, ג, רמב, )טבשונסקי(בית יעקב ". לא פלוג"משום , ל מטלטליןוהיא חלה גם ע, כך

, ך"שהמובאת ב(ה אחת ובהמה ועבד לפי דע, )49' עמ, ראה חוק לישראל שם(מטלטלין שאין בהם תקנת השוק כגון שטר 
הרי יש , ג, רמב,  בדומה מקשה עליו דברי התורה.הזכיר אותם יחד עם הקרקעם ל"והיה לרמב, )ק ד"ס, שנו, מ"חו

שאין תקנת השוק אם הנכס עדיין ואז לא יצטרך המקבל לשלם לקונה כיון , לחשוש שהנותן ימכור את הנכס בקנין סודר
   .)ק ד"ס, שנו, מ"חו, ך"ש(ביד המוכר 

שהטעם שכתב , הוא מנמק. שהרי נקט רק קרקע, ם"כותב שזו גם הרמב, )ג"ריב ע(עב ' סי, )בוטון( עדות ביעקבת "גם שו
שייך רק , ומקבל המתנה יוציא אותו מהקונה, כ לאחר"שייתכן שהנותן מערים ובדעתו למכור אותו אח, ם"הרמב

וטוענים לו מה שהמוכר , שהרי הקונה יהיה מוחזק, ההמקבל לא יוכל להוציא אותם מהקונ, אבל במטלטלין, בקרקע
ל "והוא כותב שאפשר לטעון קי". חזרתי וקניתי ממך, אחרי שנתתי לך"והמוכר היה יכול לטעון למקבל , היה יכול לטעון

  .כדעה זו
י שרק בה מפנ, הבטלקרקע מתנת ם סובר שדוקא "כותב שהרמב, )ג"סד ע(אות ו ,  לח'סי, מ"חו, ל צינץ"ת מהרא"גם שו

שהרי אינם , אבל זה לא שייך במטלטלין, והמוכר יבריח את הכסף, שהמקבל יוציא את הקרקע מהקונה, יש חשש קנוניה
המכר תקף והמקבל לא יוכל להוציא , כ לאחר"ואם ימכור אותם אח, הם שלו, ואם הם עדיין ביד הנותן, נקנים בשטר

הקונה יכול לטעון שהוא קנה , )כגון בקנין סודר(תנם לו במתנה וגם אם המקבל יביא עדים שהנותן נ; אותם מהקונה
שהרי אף אחד לא יסכים , אין חשש קנוניה, כגון שמשך, ואם הם ברשות המקבל; )כך נראית כוונתו(אותם מהמקבל 
 שאין לחשוש שהוא רוצה להוציאם מהקונה ברמאות אחרי, ועוד; כיון שהכל רואים שכבר אינם שלו, לקנותם מהנותן

 מיטלטלין כבר נתתי לך"יכול לומר לקונה הוא אלא , שהרי בשביל זה אינו צריך לתת אותם לפני כן במתנה, שימכור לו
  ".אחרי שמכרתי לך,  כשהיו בבעלותךנאנסוהמיטלטלין שמכרתי לך "או " אחרים

התקנה היתה רק בשטר מפני ש, הבטלקרקע מתנת ם סובר שדוקא "שהרמבכותב , אות ה, כז' סי, ב"ב, דביר הקודשגם 
שלפי , אבל הוא כותב באות ח. שאינם נקנים בשטר, וזה שייך רק בקרקע ולא במטלטלין, )730ראה בשמו בהערה (קנין 

  .ןמתנה טמירתא בטלה גם במיטלטלי, )589 ציון הערה ליד(הנימוק של חוסר גמירת דעת 
ושהמוחזק יכול לומר , הבטלקרקע מתנת שדוקא ם היא "כותב שמשמעות דברי הרמב, אות א, רמב, מ"חו, חושן האפוד

  .ל כדעתו"קי
הנימוק שלו ). 610 ציון הערה לידשנדון " (סתם"הוא כותב שהדין כך גם ב. ב"ב מ ע"ב, ישמעאל בן חכמון' חידושי ר 600

שמתנה , שהוא עצמו נתן) 597 ציון הערה ליד(והוא שייך לפי ההסבר , "לא פלוג רבנן בתקנתם" על הכלל שמבוסס
  .והיא תקנה, טמירתא פסולה מחשש הערמה

  .)ג"עב ע(ב קי' סי, פרק ג , בבא בתרא,יד רמה 601
מסביר שאם הנותן , ל' עמ, ג' סי, )ו"תרצ' ד במהד"ליהו יוס זכרונות א"סו(ת ברוך מבנים "בשו, אברהם ברוך מני' ר

כ אם הנותן לא "משא, )ב"מ סו ע"ב(ע ולקח אותו כשבא לעולם "כמו הקונה דשלבל, המקבל זוכה מטעם מחילה, הסכים
כמו שמועילה תפיסת ) בלי רשות הנותן(מדוע לא תועיל תפיסת הפירות ) לא' בעמ(הוא מקשה . שלא מחל, הסכים
שטוען , הוא מתרץ ששם טענת המקבל באה מחמת המטלטין עצמם? )620כאמור בהערה (ה "לין לדעת הרממטלט

הרי כשם שלא , אבל כאן טענת המקבל היא על סמך מה שנתן לו את הקרקע במתנה, שהנותן התכוון להקנות לו מראש
, באופן כללי, ק טז"ס, מב, מ"חו, ך"כמו שכתב ש, פירות שבאה מחמתהכך לא מועילה תפיסת ה, מועילה תפיסת הקרקע

  .שלא מועילה תפיסת פירות קרקע כי דינם כקרקע
  .ם"הרמבמדברי כך לומד , א, ה, הלכות זכיה, ם"על הרמב, מעייני המים 602
דף יא , א' סי, ץ בן חימקית "ובשו, ק ח"ס,  רמב,מ" חו,הובא בגור אריה(ליד אות כה , )ד"נו ע( מתנה ,ספר העיטור 603
  .חק "ס, רמב, מ"חו, ערך השלחן; )א"ע

 תגלו מתנה עד השעה לא"כותב במסקנתו שאם אמר , )ה ולי הדיוט"ד( מ סימן סח"א חו"חת אדמת קודש "שו
  . מתנה טמירתאאינה, ת מתקיימאף שבשעה שהיא, המתנה בטלה, " בהםוכיהמקבלים זש

, כותב שגם אם אמר הנותן שלא יגלה עד שנתיים אחרי מותו,  סימן ו)ור בץ חלק ד ט"תשב(ש צרור "מהרת "שואבל 
אל "שאם אמר  ,)661 הערה( בענין שכיב מרע גאוןמסתמך על מה שכתב הקושי נוסף בדבריו הוא שהוא . המתנה תקפה

שחלה , ש צרור עוסק במתנת בריא" ואילו מהר,כי חלות המתנה היא לאחר מותו, ההמתנה תקפ, "תגלו עד לאחר מותי
  .ל"והרי בזה אין מקום לנימוק הנ, מיד
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, )לדוגמה (תה עד אחר עשרים יוםאם אמר לעדים לא לגלו, כגון שהיתה אמורה לחול לאחר שלושים יום, זמן
  .604כי בשעת חלות המתנה היו רשאים לגלות אותה, המתנה תקפה

  
, " מהצוואה שמכבראל תשנו"אחרים כ אמר שוב בפני עדים "אחו,  את המתנה לעדים להסתיראמראם 

,  על העדים הראשוניםאלא מניחים שסמך, ואין אומרים שזו מתנה חדשה שאין בה הסתרה, ה בטלמתנהה
  .605ה היא מתנה טמירתאיכ גם השני"וא, שנצטוו להסתיר

  
כ " אבל אם אח.606 אותהלא פירסמוהיא תקפה גם אם בפועל , אבל אם הנותן אמר לעדים לפרסם את המתנה

, יש להניח שהנותן באמת אמר לעדים להסתיר אותה, התברר שצד שלישי שהיה נוגע בדבר לא ידע על המתנה
; משום שזה הנוסח המקובלרק כך  ייתכן שהסופר כתב, הורה להם לפרסם אותהוגם אם כתוב בשטר שהנותן 

אבל כאן שיש , מפני שברוב המקרים מה שכתוב הוא נכון, ואמנם בדרך כלל סומכים על מה שכתוב בשטר
   .607והמתנה בטלה, חוששים שהנותן הסתיר, הוכחה נגד הרוב

                                                 
אל "שאם אמר  ,)661 הערה( בענין שכיב מרע גאוןהוא מסתמך על מה שכתב ה). ב"צז ע (מ'  סי,ת"שו,  בני שמואל604

  . לאחר מותוכי חלות המתנה היא, ההמתנה תקפ, "תגלו עד לאחר מותי
לא , אם זמן ההסתרה הוא בזמן שבינתיים, "מהיום ולאחר מיתה"במתנה נוקט ש, )ב"ע-א"ט ע(א ' סי, מקיץ בן חית "שו

שאין לו שום נגיעה בעיקר , אלא בזמן שעוד לא הגיע זמן המתנה לצאת לפועל, בזמן הכתיבה או החתימה או המסירה
כך שאין בכך הוכחה שאינו ,  קיום המתנה היה לעדים רשות לפרסמהכיון שבזמן עיקר, המתנה תקפה, קיום המתנה

, שנכסיו יוזלו, כ כי הוא עלול להינזק מזה אם יתפרסם הרבה"אלא ייתכן שאינו רוצה שזה יתפרסם אח, נותן בלב שלם
. ד אותו בתור עשירוגם יפסיקו לכב, ולא יתנו לו הלוואות, כי יחשבו שכבר נתן את כל נכסיו ולא יקנו ממנו ולא ימכרו לו

, ייתכן שמקיץ בן חי מסכים עמו. שהכשיר גם אם הסתיר בשעת החתימה, דין זה פחות מחודש מדינו של בני שמואל
  .אלא שנקט כפי שנקט כי כך היה בנידונו

בכגון זה המתנה בטלה כי יש חשש , )597 ציון הערה ליד(ם "כותב שלפי טעם הרמב, )ב"רכד ע(ד , רמב, אבל מחנה יהודה
ם הוא שהנותן ימכור לאֵחר אחרי "שהרי החשש של הרמב, דוחה את דבריו, אות ל, רמב, מ"חו, חושן האפוד. הערמה

כ אף "וא, שכן בשעת חלות המתנה המתנה גלויה, והרי כאן אין חשש כזה, כ המקבל יוציא מהקונה"נתינת המתנה ואח
כיון , המקבל לא יוכל להוציא מידו) היינו לפני עשרים יום(ואם מישהו יקנה לפני הגילוי , כ"חאחד לא יקנה את הנכס א

  .שהקונה קנה קודם
ולכן הוא כותב שאין להוציא , שהדבר שנוי במחלוקת, בבני שמואל שם, יוסף בן עזרא' מחנה יהודה שם מדייק מדברי ר

  .מהמוחזק
המתנה  ," תגלו עד יום פלוני ואחר כך תגלולא"ר  שאם אמ, שםגאוןרי הדבממדייק ) ג"מז ע (מישרים נתיב טו חלק ב

הלכות , בית ישחק. מקשה עליו שאינו דומה, )אות כב, י"הגהב, רמב, מ"חו, ג"הובא בכנה(רמב ' סי, מורה צדק. תקפה
המתנה , מסביר שכוונתו היא שמשמע ממישרים שגם אם התיר להם לגלות רק אחרי שעת חלות המתנה, א, ה, זכיה

 חושן האפוד שם כותב שבני שמואל שם מתכוון לומר שמישרים מדבר באופן המתואר .והרי הגאון לא אמר זאת, תקפה
גם אם לא , כותב שלפי מישרים, א"דף ריז ע, על העיטור, תיקון סופרים. שהגילוי הוא לפני זמן חלות המתנה, בטקסט

, הוא כאילו אמר שהקנין תלוי עד אותו יום, " תגלו עד יום פלוניאל"כי בזה שאמר , מועיל, "'מעכשו ולאחר ל"אמר 
   ".יום' מעכשו עד ל"כאילו אמר 

כותב שבמתנה , מא' עמ, ג' סי, )ו"תרצ' ד במהד"ס זכרונות אליהו יו"סו(ת ברוך מבנים "בשו, אברהם ברוך מני' ר
נמצא שחלק , )4ראה על כךבסעיף ('  אחר לד שקנה גוף מעכשו ופירות"לפי מישרים נתיב י ח, "יום' מעכשו ואחר ל"

שעכשו היא בטלה כיון המתנה , )לדוגמה ( עשרים יוםיאם אמר לעדים לא לגלות עד אחרולכן , מהקנין חל עכשו
  .מוסתרת

  .בסופו,  קד'יס, ת השיב משה" שו605
  ).ה ולי הדיוט"ד(מ סימן סח "א חו"ת אדמת קודש ח"שו; בסופו, י, רמג, מ"חו, דרישה 606
, כ תבע את החייב"ואח, נושה נתן את החוב במתנה לבתו, בנידונו). ערנרייך' ג במהד"דף מ ע(מח ' סי, ן"ת הראב"שו 607

, )הנותן-פרע את החוב לנושה(בנידונו הצד השלישי ניזוק מאי ידיעתו . מה שמוכיח שלא ידע על המתנה, והחייב שילם לו
כיון שהנותן , והיה עלול להינזק מאי הידיעה, כחה שלא ידע עליהאם יש הו, אבל נראה שהמתנה בטלה גם אם לא ניזוק

  .כדי שלא יינזק) ולפחות לא להסתיר(היה אמור להודיע לו 
  . שאינו נוגע בדבר לא ידע על המתנה אינה מוכיחה שהנותן הסתיר אותהשאדם זרהעובדה , כמובן
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  ")סתם("שטר מתנה בלי הודעה על גילוי 
, 608המתנה בטלה, הרי אם לא אמר להם לפרסם אותה,  להסתיר את המתנהלא אמר לעדיםהנותן גם אם 

אם לא ידוע מה אמר , כמו כן. 609שמא רצה שיסתירו אלא שלא רצה שהמקבל ישמע שהוא אומר להם להסתיר
 ,סתם אלא כתבו ,הדומוכ, "בו מתנה גלויה ומפורסמתְת כִ " הנותן הםאמר לש  בשטרלא כתבו העדיםו, לעדים

השוני משאר  .610חשש שמא התכוון הנותן להסתיר אותה  העובדה שלא כתבו כך מעוררתכי, מתנה בטלהה

                                                 
  .ג, רמב, מ"חו, לבוש; ג, רמב, מ"חו, ע" שו;ד, רמב, מ"טור חו; ב, ה, הלכות זכיה ומתנה, מגיד משנה 608

ונמצא שהפוסקים , המתנה תקפה, בלי הוראת הנותן" כתבוהו בשוק"שאם כתב הסופר , 629 ציון הערה לידאבל ראה 
  .610ה  ציון הערלידואם כן אין בכך חידוש לעומת הדין ש, "כתבוהו בשוק"הללו מדברים במצב שלא נכתב בשטר 

ב "ב) גניזי(ומורשת יעקב , )ע- סז' יח עמ' שרידים גל(=כז אות ה ' ג סי"ת משפטיך ליעקב ח"שו, ב"ב מ ע"ב, ישועה בראש
שהרי , אבל נראה שאין כאן מחלוקת. המתנה תקפה, סתם" כתבו"ם סובר שאם הנותן אמר "כותבים שהרמב, ב"מ ע

, 610הערה ם ב"שהרי אם לא כן המתנה בטלה כדברי הרמב, "כתבוהו בשוק"יא למצב שהעדים כתבו ברור שכוונתם ה
 .כאמור, המתנה תקפה גם לפי הפוסקים שבראש ההערה, והרי אם כתבו כך

 .ג, רמב, מ"חו, לבוש 609
ת "שו; ליד אות יב, )ד"נו ע( מתנה ,ספר העיטור; )ד"קסא ע(עשה פב , ג"סמ; ב, ה, הלכות זכיה, ם"רמב; ב"ב מ ע" ב610

, מ"חו, ע"שו; )ב"מז ע (מישרים נתיב טו חלק ב; לג' ג סי"ב פ"ש ב"רא;  סימן תקמה, דפוס פראג,ם מרוטנבורג"מהר
ת דברי "שו ; סימן שד,מ"ם חו"ת מהרשד"שו;  ה פרק,הלכות זכיה ומתנהספר קרית ; רד' סי, ץ"ת מהריט"שו; ג, רמב

  .מ סימן כ"ת ישמח לבב חו"שו; )והשטר מתנהה "ד(מ חלק ב סימן לב "ים חוחי
או שהוא כתוב בסתם אבל ,  לעדים להסתתרלא אמרכותב שאם כתוב בשטר שהנותן , ב"ב מ ע"ב, חידושי חתם סופר

  . המתנה תקפה, העדים אומרים שלא אמר להם להסתתר
 ,ספר העיטורו,  סימן תשנז,ת"שו,  חלק א,אור זרוע בתשובתו ב,ה"ראבי, )ה איכא"ד(ב "ב מ ע"ב, 'תוס: דעה חולקת

, )ב"עב ע(סט ' סי, )חסון(משפטים ישרים ת "שואבל . ההמתנה תקפבסתם , ח" שלריםתבו כ,ליד אות יד, )ד"נו ע(מתנה 
 " בשוקכתבו "בליש, ח להיפך"רוב הפוסקים הביאו בשם ר שניםמציי, )ה הנה כי כן"ד( כג'  סי,י קצבי"ת מהר"שוו

ת ברוך מבנים "בשו, ד"דף קלא ע,  סימן רמב,מ"חו, בני אהרן, א, ה, זכיה, פרי האדמה' עי, ח"על דעת הר(המתנה בטלה 
, "מתנה טמירתא", חנינה בן מנחםו, קטז- קח' עמ, ד' וסי, כג-כ' עמ, ג' סי, )ו"תרצ' ד במהד"ס זכרונות אליהו יו"סו(

) ב"תש, אסף(שנדפס בתשובות הגאונים , ב שם"ב, ח" וכך נאמר בפירוש ר.)44-47'  עמ,)ז"תשמ(שנתון המשפט העברי יג 
, פרנצוס' י. ההמתנה תקפ בסתם מננובז האם ספק, ה"לדעת הרממשפטים ישרים כותב ש. שבסתם חוששים, 221' עמ

, נז' סי, הגולהגרשום מאור ' ת ר"כותב שגם שו, רכח- כזר' עמ, )ט"תשמ(סיני קג , "שיטת הקדמונים במתנתא טמירתא"
". כתבוהו בשוקא"לא נזכר , 183' עמ) גולאק( באוצר השטרות,  בשטר מתנה מהעיר ייב.סובר שבסתם המתנה תקפה

 ציון הערה ליד(הנימוק פ "מסביר דעה זו ע, 45'  עמ,)ז"תשמ(שנתון המשפט העברי יג , "מתנה טמירתא",  בן מנחםח"ר
  .שהרי יתכן שלא ידע שצריך נוסח זה, חשש זה אינו קיים אם הנותן רק לא נקט נוסח מסוים: ד"חשש חוסר גמשל ) 589
  דעת הואח" רכי, המתנה תקפה, דעה שבסתםל כ"לטעון קיא "כותב שא) ג"קצד ע( ל' ז סי"משאת משה אהעת "שו

ח עצמו "שהרי יש אומרים שהר, דעה זול כ"ילטעון קא "שא, )א"קכב ע- ד"קכא ע(י ' מ סי"הגיד מרדכי חות "שו. יחיד
, י סופר"הדבר אמור בשטר שנכתב ע, ח מכשיר את המתנה"הוא כותב שגם לדעה שר. סובר שבסתם המתנה בטלה

  .ולכן בסתם פסול, אילו היה לו גמירת דעת היה צריך לפרט כל דבר, כ אם הנותן כתב בעצמו"משא
מבנותן שאמר אבל דינה עדיף , אמנם המתנה אינה תמיד תקפה, םפוסקים אחרים אומרים שבסת: הבחנות שונות

ישב בדבר ולעיין יש להתי, כותב שבסתם, נה' סי, שער ג, חלק ד, שערי צדק, תשובות הגאוניםב, רב האי. לעדים להסתתר
יגאש י מ"הר'  בדומה כתב חי.שמקיימים מתנה בסתם ומעשים בכל יום ,חוייבטל ואם יש בה דתאם ראויה המתנה לה

, דעה זו הובאה במגיד משנה. ונתן לו שלא ברצונו הגמור,  אם מישהו לחץ עליו לתת את המתנהשבודקים, ב"ב מ ע"ב
' כותב שגם ר) ג"רלה ע(ח שאות  מ 'מע) אלחאיק(משכנות הרועים  .קיב' סי, ג"פ, ב"ב, וביד רמה, ב, ה, הלכות זכיה

ת "בשו, אברהם ברוך מני' ר. סובר שבסתם המתנה בטלה רק אם נראה פגם ברצונו של הנותן, 690שצוין בהערה , אפרים
אם אי אפשר לברר אם , כותב שלפי דעה זו, לד-לג' עמ, ג' סי, )ו"תרצ' ד במהד"ס זכרונות אליהו יו"סו(ברוך מבנים 

אלא צריך עדים שיעידו דברים ; טמירתאשמא יתברר שזה מתנה , ק"הנכס נשאר בחזקת מ, המקבל לחץ עליו או לא
ולא ראו שום אדם שדיבר עמו , כגון שהיו עמו יום או יומיים לפני נתינת המתנה, המוכיחים שנתן מרצון ולא לשם דחייה

שהרי כבר השתחרר , לא היה צריך לתת עכשו, וזה מוכיח שנתן מרצונו שהרי אם מישהו לחץ עליו לפני כן, בענין המתנה
והוא מסביר שמה . כגון שלא ערער הנותן, או שתהיה הוכחה אחרת שנתן ברצון; יתן לו אז,  ילחץ עליו שובואם, ממנו

 טעמו הוא -שלדעה זו פסול רק אם ברור שהמקבל לחץ עליו , להיפך) ד"כד ע(' מ סי"ת משאת משה חו"שנקט שו
ב מני "אבל גם על כך חולק רא. הו לחץאלא אם יש הוכחה שמיש, ולכן אין לחשוש שלחץ, שבנידונו המקבל היה קטן

כי מצוי שאדם מדבר , וכותב שחוששים שקרובו של הקטן או אוהבו של הקטן לחצו על הנותן לתת לקטן, )לו' בעמ(
 ,"צד נדנוד אונס" בה שהיהיתגלה ואם , יםדקבו ,סתםשבתב ו כ)ה המתנה"ד(ב " בבא בתרא מ ע,מאירי. בשביל חברו

אבל הוא  .היא תקפה , ואם לא נתגלה כלום,ההיא בטל ,)בכך שביקש ממנו מתנה(  את הנותןהטריח המקבלרק שאפילו 
, יח' סיני כרך עג עמ, "האונס בדיני הממונות בתלמוד", אלבק' ש. בטלה לגמרי מתנה סתם ם שלדעתו"מדייק מהרמב

להעריך את כוונת הנותן באופן ולכן אי אפשר , שאין בענין זה רוב שנוהג בדרך אחידה, י מיגאש"מסביר את דברי הר
כותב שאפשר , )ג"קסט ע (א סימן נב"משפט צדק חת "שו. אלא צריך לבדוק את כוונתו באופן סובייקטיבי, אובייקטיבי

  .ל כדעה זו"לומר קי
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. ו ליםענו טין א, הנותן שזו מתנה טמירתא לא טעןםאו ,חשש בעלמא ישכותב שבסתם , ב"בבא בתרא מ עי מיגאש "ר

המתנה , נותן ערעראם הרק , שבסתם, ח"כותב בשם ר, שמג' עמ, שער א אות ג, דרך ה,  צרור הכסף הארוך,כן וכמ
חידושי  .מביא דעה זו, )ה עלה בידינו"ד,  סימן כד,מ" חו,ת מכתם לדוד"שוהובא ב(ב , ה, זכיה,  משנהמגיד. בטלה

. ר שהמתנה בטלה גם אם אין עליה עורריןן סוב"אבל הוא מביא שהרמב,  מביא דעה זוב"א בבא בתרא מ ע"הריטב
המתנה , הרי אם הנותן לא עירער, שבודקים אם נתן בלב שלם, כותב שגם לפי הדעה הקודמת, לז' עמ, שם, ב מני"רא

שלפי , וההבדל בין דעה זו לדעה הקודמת הוא רק במצב שהנותן מערער; כי שתיקתו מראה שהוא נתן בלב של, תקפה
ולכן אם יש , המתנה אינה בטלה לגמרי כי יתכן שרק עכשו הוא חוזר בו, ואילו לפי הדעה הקודמת, דעה זו המתנה בטלה

 .ל כדעה זו"אפשר לטעון קיכותב ש, )ג"ריב ע(עב ' סי, )בוטון(עדות ביעקב ת "שו. המתנה תקפה, הוכחה שנתן בלב שלם
הוא ש וזה מראה, פנינו ולא ערערב הנותן  היהםדוקא א מתנה תקפהכותב שה, )ב"קיב ע(קג ' סי, ת משפטי שמואל"שו

, ת משאת משה"שו. המתנה בטלה ,נותןאחרי מות האחדות שנים שעברו ה השטר עד תגללא נאם אבל , מרוצה במתנה
לא מועיל ערעור של היורשים אם הנותן , כותב שלפי הדעה שחוששים רק אם הנותן מערער, )ד"כד ע(ה ' סי, מ"חו, א"ח

' מ סי"חו) שמלקיש(ת בית יצחק "שו, כמו כן. מבין כך) ג"קסט ע (א סימן נב"משפט צדק חת "שום ונראה שג; לא ערער
משכנות , אבל להלכה(אף שבנידונו היורשים ערערו , המתנה תקפה, אם הנותן לא ערער, כותב שלפי דעה זו, אות ב, ע

היורשים יכולים ,  טען שזה מתנה טמירתאאם מת הנותן ולא, כותב שבסתם) א"רלז ע(ח שאות  מ 'מע) אלחאיק(הרועים 
, כותב שגם לדעה זו, )ב"קלג ע(ג ' מ סי"ה חו"ח) אבולעפיא(ת פני יצחק "בשו, נסים חיים משה מודעי' רוכן ; לטעון זאת

שלדעת , 670וראה הערה ). אף שטענתם היא רק טענת שמא, טוענים ליורשים כל מה שאביהם יכול לטעון, שאינה להלכה
 דוד' שיעורי רהובא ב(א , ה, הלכות זכיה, אבן האזל. כל מתנה טמירתא בטלה רק אם הנותן ערער, ידיו של משה

כותב שדעה זו תיתכן רק אם הטעם לפסול מתנה טמירתא הוא חשש שלא , )תקצגאות , ב" בבא בתרא מ ע)פוברסקי(
, שזו תקנה כדי למנוע קנוניה) 597 ציון הערה ליד(אבל לפי הטעם , )589 ציון הערה לידכאמור (התכוון באמת לתת 

  .המתנה בטלה גם אם לא עירער הנותן
והמתנה " כתבוהו בשוק"הם יכולים לכתוב בשטר , כותב שאם הנותן לא אמר כלום לעדים, ב"ב מ ע"ב, ד"רי' תוס

ועוד שאם נתן סתם , שהרי אנשים אינם יודעים הלכות, "כתבוהו בשוק"מפני שלא ייתכן שהנותן יצטרך לומר , תקפה
אבל הוא כותב שאם . ולכן המתנה תקפה, אין סיבה להניח שלא נתן בלב שלם ושזו מרמה, ולא ראינו שום עוול במתנתו

, א"בדף מא ע, עוד הוא כותב.  השטר כתוב בסתםהמתנה בטלה גם אם, העדים מעידים שהנותן אמר להם להסתתר
א והסופר שהכי , המתנה בטלה,  מה אמרוהעדים אינן לפנינו שנשאל אותם, "כתבוהו בשוקא"שאם לא כתוב בשטר 

אכן הנותן  שחשושיש ל, כךלא כתב ש תיווה, כמקובל"  בשוקו כתבוהוואמר לנ"לכתוב היה צריך  שטרות רגיל לכתוב
  .יהיה תקףלא שי ד כם כתב בסתןולכ, רצה להסתיר

במרכזים , אברמסון' שלפי ש( ב"ב מ ע"ב, ז אגמאתי"לר, שיטה מקובצת הנר = ע' סי) הרכבי' מהד(תשובות הגאונים 
ואינו יכול , ההמתנה תקפ, מסר את השטר למקבלהנותן אם , בסתםכותב ש, )היא תשובה של רב האי, 49' עמ, ובתפוצות
כ "והתכוונתי שמתנה זו תהיה רק מודעא למתנה שתיכננתי לתת אח, משטה הייתי בך"ן אבל אם הוא טוע, להתחרט

כתבו קצת גאונים מביא ש) ה חכמי פרווינשאה"ד(ב " בבא בתרא מ ע,מאירי ,כן וכמ. חוששים לדבריו, "לאדם אחר
א מבאר שמדובר והו; נאמן, "סתרת נתכוונתיולמתנה מ" הנותן  אם אמר,כל שלא הגיע השטר ליד המקבל, בסתםש

כותב ) ג"מז ע(ב " מישרים נתיב טו ח,כן וכמ.  המקבלין לא הגיע השטר לידיעדכיון שנאמן הנותן  ובכל זאת, שהיה קנין
י מיגאש כתב "ר(נאמן , טען הנותן שהתכוון למתנה טמירתא, אם לפני שהגיע השטר למקבל, י מיגאש שבסתם"בשם ר

 ,)ז"תשמ(שנתון המשפט העברי יג , "מתנה טמירתא",  בן מנחםח"ר). 680ערה  ראה ליד ציון ה-" מעכשו"כך על מתנה 
 ,מ"חו, בני אהרןאבל ". סתם"לענין , עולה כהבחנת תשובות הגאונים שם, ב שם"ב, י מיגאש"ר' כותב שמחי, 50' עמ

שאילו , )720 ראה ליד ציון הערה - " כתבו בשוק"שנהוג לכתוב ( זמננו כותב שמישרים דיבר על, )א"קלב ע (סימן רמב
  .המתנה בטלה, בזמן התלמוד גם אם הגיע השטר למקבל

בים כותב שבסתם אין גו, )א"מ אות לז דף סז ע' ב מעמ"אות היא לעולם חהובא ב(ה חיישינן " ד,א"ב מא ע"ב, ם"רשב
, כוח טרשיש לם סובר ש"כותב שהרשב,  סד' סי,ם אלשיך"ת מהר"שו.  לואין מחזירים, ואם גבו,  מהנותןאת המתנה

, מועילה הסיתפשהרי לא נקט ש ,"מכרה לי" או "מתנה נתנה לי"גו לומר ימגם אם אין למקבל , מספק קנה ,ואם הגבו לו
נשארת , כשיש ספק, מסביר שאף שבדרך כלל) ד"סו ע(ו ' מ סי"חות פאת נגב "שו .שאז הדין היה כך רק אם יש לו מיגו

כ "משא, זה אמור רק במקום שיש אומדנא דמוכח לבטל את המתנה כגון שני עדים נגד שני עדים, הקרקע אצל מרא קמא
מעלה , רתאות , א" עא בבא בתרא מ)פוברסקי (דוד' שיעורי ר .כאן שאין אומדנא דמוכח שהמתנה אינה אמיתית

והוא מסכים שלא מועילה תפיסת , כי זו תפיסה ברשות, זכה, ם מתכוון שאם הנותן עצמו נתן למקבל"שרות שהרשבאפ
ם לדעת "משווה את דעת הרמב, ב, ה, הלכות זכיה, מגיד משנה. לפי הכלל שאין מעילה תפיסה בלי רשות, המקבל

, ם סתם פסול רק בתורת ספק"ין שלרמבלומד מכך שמגיד משנה הב, א"משמרות כהונה בבא בתרא מא עו, ם"הרשב
ה "ם ד"על רשב, א"ב מא ע"איילת השחר ב. שהבין שלמגיד משנה זה בתורת ודאי, א, ה, הלכות זכייה, שלא כלחם משנה

נשארת הקרקע , במקום שיש ספק בדין, ד פסק להוציא קרקע מהמוחזק"אם ב, מסביר שאף שבדרך כלל, חיישינן
ואינו כספק , זה פסיקה שנותנת מקום גם לצד שהמתנה תקפה, "חיישינן"תלמוד פוסק הרי כאן שה, בחזקת מרא קמא

ם מועילה "שיש אומרים שלפי הרשב, 620וראה הערה ? כ מדוע לא תועיל תפיסת המקבל"א, אבל הוא מקשה. רגיל
; אין מוציאים מידו, ם אם הגבו למקבל"שמשפטיך ליעקב מסביר מדוע לדעת הרשב, 680וראה הערה . תפיסת המקבל

  .ם תפיסה אינה מועילה"והוא כותב שלרשב
תא נה טמירשמת) 597ליד ציון הערה (כותב שלפי הטעם , 9' עמ, )ח"תשמ(מגל ו , "בדין מתנה טמירתא", משה רזיאל' ר

) 592הערה (ד "ואילו לפי טעם הראב, גם בסתם פסול, ר רוצה להבריח את נכסיו מאחֵ בטלה מפני שחוששים שהנותן
  .ולא הסביר מדוע דוקא חשש זה אינו קיים בסתם. בסתם כשר, לבו להקנותבשחוששים שלא גמר 
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הוא יותר חזק  ש,והוכחה זו היא כמו דיבור, מוכיח שהוא מערים, "כתבו בשוק"השטרות שבהם נהוג לכתוב 
חספא "טר שהוא כ לא היו כותבים ש"שאל, "כתבו בשוק"אין אומרים שיש להניח שהנותן אמר  .611מאומדנא

  . 612ולכן כתבו אף שזה חספא בעלמא, אלא ייתכן שאמר להם בסתם לכתוב, "בעלמא
  

מפני  ,ערכאותה דינילפי  כשר ואפ שה"אע, "כתבו בשוק"אין כתוב בו אם בטל  מתנה של ערכאותגם שטר 
אם  נויד עליקפת משלהי המוזאת כ , פסוליםםת היא רק שהשטר כשר גם בעדיערכאושההקלה בשטר של 

ידה מקפכי הממשלה אינה , פסולים הלכתיים אחרים נוהגים גם בשטר של ערכאות אבל ,עדיהםאת פסול נ

                                                                                                                                                              
אמר למשה להודיע לישראל שהוא נותן ' כותב שהסיבה שה, ב"ע-א"דף צד ע, דרוש נ, א"ח )ויטאלי(גבול בנימין : דרוש

  .  עליהשלא יערערו הגוים, כדי שלא יהא מתנתא טמירתאהיא , )א"ביצה טז ע(להם את השבת 
פגמים , שראלראה בשמו בחוק לי. א"דף סו ע, ל' סי, )ד"תרס(ד ' גל) אודסא(יגדיל תורה , ד קאלוואריא"בן ציון אב' ר 611

  . מועיל לבטל מה שאדם אמר בפיוינושאומדנא דמוכח א, 85-87' עמ, בחוזה
, דברים שבלב אינם דברים, הרי גם אם לא התכוון למתנה, מקשה, ה לא מגבינן"ם ד"על רשב, ב"ב מ ע"איילת השחר ב

אבל בסתם יש , בים בהםשמתחש" דברים שבלבו ובלב כל אדם"זה בגדר , ואמנם אם יש אומדנא שלא התכוון למתנה
ראה תשובת שם אריה ? )כא' ט סי"ב פ"ש ב"רא(וספק אומדנא הוא בגדר דברים שבלב , רק ספק האם התכוון להסתיר

  .620בהערה , לכך
שחכמים תיקנו שמתנה טמירתא ) 597 ציון הערה ליד(ם "פ טעמו של הרמב"מנמק ע, ב"ב מ ע"ב) גניזי(מורשת יעקב 

שהרי גם אז יש , ותקנה זו נחוצה גם אם כתב סתם, כ לאדם אחר"בטלה מחשש שהנותן יערים וימכור את הנכס אח
  .כיון שהמתנה אינה גלויה, חשש שהנותן יעשה הערמה זו

  ).ג"רכד ע(ה , רמב, מחנה יהודה 612
כ לא "כי אל, מסביר שאין אומרים שבוודאי התכוון למתנה מועילה, רה חדבר צבי הע, יג' ב סי"ת מקדשי השם ח"שו

כותב שמשתמשים בעקרון זה במקום , קט' סי, ג"ח, ם"ת מהרש"ושו(ואין אדם מוציא דבריו לבטלה , היה כותב שטר
ולא ,  כי כאן חסר פרט הנחוץ במתנה-) 856הערה על כך ראה ; שאפשר לפרש את דבריו באופן המועיל בלי תוספת לשון
ההסבר הוא שכאן ייתכן שלא רצה , בפשטות. חסר הפרט הזה, משנה שיש להניח שהתכוון למתנה שהרי גם אם התכוון

 . ואילך592לתת מתנה ובכל זאת כתב את השטר מהטעמים שהוסברו ליד ציון הערה 
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כתבו "מי שיש לו שטר מתנה של הערכאות שפסול כי לא כתוב בו  .613בדינינו שלא כדיניהםאנו דנים  אם עלינו
  .614 כדין מי שיש לו כלב רע בביתו, כופים אותו לבטל אותו- "בשוק

  
שהרי כוחו של קנין סודר הוא , 615קנין סודרגם אם עשו תנה בטלה המ, "כתבו בשוק" שטר כתוב באלאם 

 את הקנין אבל אם עשו. 616בשטר בטלהבה וכתמתנה הוהרי כאן אפילו , "סתם קנין לכתיבה עומד"ש
                                                 

; )ג"ע-ב"קיב ע(קג ' סי, ת משפטי שמואל"שו; )שכה' הנימוק נמצא בסי ( שכה'סיו, רנג' סי,  רנא'סיץ חלק ג " תשב613
  . באופן כללי כותב עיקרון זה, א,  סח,מ"חוטור . )ב"סט ע(מה ' מ סי"חו) הלוי(ת עין משפט "שו

 שד' מ סי"חוו) ד"דף קצב ע, עא' סי) בוטון( קבעדות ביעת "הובא בשו (ה עוד ראיתי"ד, ר' ז סי"אהעם "מהרשדת "ושגם 
ה " ד,כג' סי, י קצבי"ת מהר"שווב, ה, רמב, )טבשונסקי(בית יעקב ב, א" דף קלב ע סימן רמב,מ"חו, בני אהרןהובא ב(

ראה ליד (ש כתב שבזמננו הדין יותר קל "תב שמה שהראווכ, בשטר העשוי בערכאותגם " כתבו בשוק"צריך מ )וגם הנה
  . כ בסופר ועדים גוים"משא, שמנהגם לכתוב כך, הוא רק בסופר ועדים יהודים, )720ערה ציון ה

ולא כתב שפסול מפני , מ שם" חום"מהרשדכמו סק באותו מקרה ו ע,)סא(ד ס' א סי" חי בן לב"מהרת "שו: דעה חולקת
מלמדת שלא נעשה בערכאות אלא ,  שהעובדה שלא נודע על השטר כמה שניםאלא משום ("כתבו בשוק "לא נכתבש

שאם ידוע , י בן לב"לומד מזה שלדעת מהר, )ב"קסט ע (א סימן נב"משפט צדק חת "שו. )ולכן היא פסולה, בהדיוטות
, )א"קנא ע- ד"קנ ע(סד ' א סי"פני משה חת "שו". כתבוהו בשוק"כשר גם אם לא כתוב בו , ולא הוסתר, שנעשה בערכאות

 שהרי גם הוא סובר ,"כתבו בשוק"שלא כתוב בו שטר של הערכאות פוסל  י בן לב"מהרשגם  )במסקנתו(מעלה אפשרות 
עא ' סי) בוטון( עדות ביעקבת "בשו, חיים בנבנשתי' ר .6 ראה בשמו בסעיף - שפסולי שטר פוסלים גם בשטר של ערכאות 

ומוסיף , י בן לב כי הוא יחיד"ל כמהר"א לומר קי"כותב שא, )סב' ג סי"ה חת פני מש"תשובתו נדפסה גם בשו) (ג"קצב ע(
אבל משפט צדק . אלא שלא פסל בנידונו מטעם זה כי רצה לפסול מטעם אחר, י בן לב פוסל בערכאות"שבאמת גם מהר

י " עאלא שבנידונו השטר לא נעשה בערכאות אלא, כשר, ם סובר שאם נעשה בערכאות"שם מעלה אפשרות שמהרשד
  .גוים הדיוטות

וגם , הדבר מתפרסםשהרי שם , הסתיר בערכאות אין כונתו לכותב שהכותב שטר מתנה, ך חלק ד סימן נד"ת מהרש"שו
  .ולכן המתנה תקפה,  הדברים אתהיושבים לפני הערכאות מגלים

 להשטר העוב שכות, )ה ותו איכא"ד( ז סימן ר"ם אהע"ת מהרשד"שובתשובתו ב, ר יוסף עוזיאל"שמואל במהר' ר
שטר העולה וזאת ב; לוקשיש לו  משום ו קנה או משום דינא דמלכותא דינא א,"כתבו בשוק"ואין בו בערכאות של גוים 

ת בית יצחק "שו. פ המלך"י סופר העיר אף על פי שהוא ממונה ע"שטר העשוי עב כ"משא,  מקום המשפט,בערכאות
כותב שאם מנהג ) ואם כניםה "ד (מ סימן ו"ת וזאת ליהודה חו"שו. רכותב ששטר כזה כש, אות ב, ע' מ סי"חו) שמלקיש(

  ".כתבו בשוק"השטר כשר גם בלי , מקומו של הנותן הוא לכתוב שטר לפי חוקי הגוים
 197' ובעמ. ל ששטר זה בטל"כותב שאפשר לומר קי, )קכט' ב סי"שערי עזרא ח (=169' עמ, ר כרך יג"פד, עזרא בצרי' ר

  .לכתב בסתם שהוא בט
מביא שחכם אחד פסק , )ה ואי לאו דמסתפינא"ד(כג ' סי, י קצבי"ת מהר"שו: שטר של ערכאות כחיזוק לשטר רגיל

מפני  ,המתנה תקפה, פני הערכאותהבתים במקבל את לנותן נתן הכ "אם אח, "כתבו בשוק"ששטר רגיל שלא נכתב בו 
האומר , ח, סח, מ"המובא בטור חו ,ע' סי, ן"הרמבת "שופ "ע, י קצבי עצמו חולק על כך"מהר .אין לך פרסום גדול מזהש

  . ושלנ משטר ף עדיינו יכול להיות אשלהםשטר ש, באופן כללי
  . רנג'סי, חלק ג, ץ"תשב 614
המובא , רב האי גאון; )ב שם"ב, ז אגמאתי"לר, הובא בשיטה מקובצת הנר (ב" בבא בתרא מ ע,י מיגאש"ר חידושי 615

, )ד"נו ע( מתנה ,ספר העיטור; ב"ב מ ע"ב, ישמעאל בן חכמון' חידושי ר; ב"ב מ ע"ב, אתיז אגמ"לר, בשיטה מקובצת הנר
חידושי ; )גם בסתם ()ה מקצת גאונים"ד(ב " בבא בתרא מ ע,מאירי; )ב"מז ע (מישרים נתיב טו חלק ב; ליד אות טו

ת "שוב, שכט' סי, בר שמואלת ד"הובא בשו(ג , רמב, מ"חו, ע"שו; )אם יש קנין בשטר (ב"א בבא בתרא מ ע"הריטב
ת "שו; )ה לא מגבינן"ם ד"על רשב, ב"ב מ ע"ובאיילת השחר ב, )ה נמצאנו למדין"ד( משפטי עוזיאל חושן משפט סימן מ

 ,מ" חו,ערוך השולחן; י מיגאש המובא בטור שם"בדעת ר, ו, רמב, מ"חו, ח"ב; )ה תשובה"ד( סימן יב ,מ"דרכי נועם חו
  .ג, רמב

 על מצב שעשו קנין בלי 730 ציון הערה ליד וראה .הדין שונה, שאם עשה קנין בגוף הנכס, 689- ו680הערות ראה ליד ציוני 
  .שטר

ורק אם הנותן אמר , המתנהה תקפה גם בסתם, )היינו קנין סודר(ב שאם עשו קניין כות, אלף ו' סי, ה"ראבי :דעה חולקת
  . המתנה בטלה, לעדים להסתיר

 ,)א"כה ע- ד" עכד(ה ' מ סי"חוו, )ג"קצד ע( ל' ז סי"משאת משה אהעת "ושו, )ג"ע- ב"נו ע (נז' ב סי"ח, מ"ת בעי חיי חו"שו
מועיל גם אם לא ,  שאם יש קנין במתנההמובא בטור שם סובריגאש י מ"רכותבים ש, )א"פו ע( כג' סי, מ"חו, והשניות

עם . )יב' א סי"אליעזר ח' משנת רת "שוכפי שהעיר , ב שם"ב, י מיגאש"הם לא ראו את חידושי הר ("כתבו בשוק"כתוב 
כותב , )א"לט ע(ב ' ז סי"ת מור ואהלות אהע"שו אבל .יחידדעת הוא כמותו כי ל "א לומר קי"אזאת הם כותבים ש

ב ' סי, )ו"תרצ' ד במהד"ס זכרונות אליהו יו"סו(ת ברוך מבנים "בשו, יצחק אשכנזי' ר. ל שקנין מועיל"שאפשר לומר קי
  .לשני הצדדים,  משמע- ל " כותב שאפשר לומר קי,טו' עמ

ם חיים משה נסי' ראבל ". לא תגלו"י מיגאש קנין סודר מועיל גם אם אמר "ט אות יז כותב שלר"רמב הגה, מ"חו, ג"כנה
  .י מיגאש"כותב שאי אפשר לומר כך בדעת ר, )א"קלג ע(ג ' מ סי"ה חו"ח) אבולעפיא(ת פני יצחק "בשו, מודעי

ורק אם אמר לעדים , כותב שיד רמה סובר שבסתם מועיל קנין, )ד בדפי הספר"דף יא ע(ב "ב מ ע"ב) לגו(שמחת עולם 
כותבים שיד רמה סובר , אות יז, רמב, מ"חו, וחושן האפוד, יב' א סי"אליעזר ח' משנת רת "שו. לא מועיל קנין, שיסתתרו
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תבו לא די שיכ, נעשתה בקנין סודר והשטר הוא רק לראיה אם ההקנאה,  מצד שני.617המתנה תקפה, בפרהסיא
 אמר להם הנותן לפרסם את בשעת הקניןאלא הם צריכים להעיד ש ,"'כתבו בשוק'הנותן אמר לנו "העדים 
שטר "כ " מה שיאמר אחולכן לא יועיל , אינו מועיל הקנין,םפרסוהיה לא אם בשעת הקנין שהרי , 618המתנה

   .619קניןבלי  מתנה שהרי זו ,"הו בשוקמתנה זו כתבו
  

אמר הנותן לעדים להסתתר ובין אם בין , מידואותו מוציאים , מתנהדבר ה ב המקבל והחזיקתפסאפילו 
לעדים וה יוצהנותן טען המקבל שזאת גם אם . 621פס מיטלטלין ובין תפס פירות של קרקעבין ת, 620בסתם

   .622לכתוב כך והעדים שכחו "כתבו בשוק "לכתוב בשטר

                                                                                                                                                              
אברהם ' ראבל ). בלי שטר(בענין מתנה בקנין בלבד , 730הערה נביא את דברי יד רמה ב. מתנה תקפה, שבמתנה בקנין

ל כיד רמה "א לומר קי"כותב שא, נד' עמ, ג' סי, )ו"תרצ' ד במהד"ס זכרונות אליהו יו"סו(ת ברוך מבנים "בשו, ברוך מני
  .כי הוא יחיד
פסול מתנה טמירתא היא תקנה להפקיע את כח הקנין של השטר , ם"כותב שלדעת רמב, אות ו, כז' סי, ב"ב, דביר הקודש

שגם לשיטה , באות ז, הוא מוסיף. ר שנעשההמתנה תקפה מכוח הקנין האח, ולכן בשטר ראיה, )730ראה בשמו בהערה (
ולכן כתיבת השטר גומרת , שסתם קנין לכתיבה עומד, זה רק בקנין סודר, שהמתנה בטלה גם אם נעשה קנין, שבטקסט
, אבל באות ח הוא כותב. המתנה תקפה, אבל בקניינים אחרים שמועילים בפני עצמם והשטר הוא רק לראיה, את הקנין

  .שייך גם בשטר ראיה, )589 ציון הערה ליד(רתא פסול מחשש חוסר גמירת דעת שהנימוק שמתנה טמי
שהנותן , תלמודבזמן הודוקא , המתנה תקפה, אם עשו קנין, כותב שבזמננו, קמט' ב סי"ח, א הלוי"ת מהרי"שו: בזמננו

שאם , אבל בזמננו, סתם" כתבו"רק כאילו אמר הקנין נחשב   אינו מועיל כיהקנין, "ו בשוקכתב"היה צריך לומר בפירוש 
ת ברוך "בשו, אברהם ברוך מני' רכך כתב גם  .גם קנין לחוד מועיל, )722כאמור ליד ציון הערה  (כשר, סתם" כתבו"אמר 

  .ש"בדעת הרא, נו' עמ, ג' סי, )ו"תרצ' ד במהד"ס זכרונות אליהו יו"סו(מבנים 
  .ק ט" רמב ס,מ" חו,א" ביאור הגר616

מן הסתם התכוון שיסתירו גם את הקנין , מנמק שאם הנותן אמר לעדים להסתתר, )ה לא"ד(ב "ב מ ע"ב, נחלת משה
  .חוששים שאמר להסתיר גם את הקנין, שגם בסתם, צריך להוסיף. ולכן הקנין לא מועיל

מסביר שיסוד הדין שסתם קנין לכתיבה עומד הוא שהעושה קנין בפני שניים , ב" מ עב"ב) פלברבאום(ציונים והערות 
אבל יסוד הקנין הוא שרוצה שעדים , ואמנם הוא יכול לבקש שלא יכתבו, ד"וזה עושה גמ, מטרתו לפרסם את הקנין

  .זה נגד מהותו של קנין סודר, ולכן אם הוא אומר לעדים לא לפרסם, יפרסמו
  .ז הסכים לכל מה שכתב" בסוף התשובה נאמר שהרדב. סימן סו,נטים גל"ת מהר" שו617
 , הלכות זכיה ומתנה,)חכים (מלאכת שלמה; )רלח' ב עמ"ח) ידיד(ת שארית יוסף "שוהובא ב(מ תק' ז סי"רדבת ה"שו 618
) ד"ע-ג"קלג ע, ד"ע-ג"קלב ע(ג ' ה סי"ח, )אבולעפיה(ת פני יצחק "בשו, מודעינסים חיים משה ' ר; )ד לא"ה ולענ"ד( א ,ה
  .)ג"קלז ע(ת פני יצחק שם "בשו, יחיאל בר אדון' ור, אברהם מבורך' ר, רפאל יצחק ישראל' ר; )גם בזמננו(
, י הקנין והשטר"כותבים שאם הנותן אומר שהוא מקנה ע, יחיאל בר אדון' ור, אברהם מבורך' ר, רפאל יצחק ישראל' ר

  ". כתבוהו בשוקא"ולכן די לומר בשעת הכתיבה , ולא שטר ראיהכ הוא שטר קנין "וא, השטר הוא חלק מההקנאה
עוד יש להעיר שהכוונה ". כתבו בשוק"ב בו וודי בכך שכת, השטר עצמו מהווה קנין, יש להעיר שאם זה שטר קנין קרקע

  .680 כאמור ליד ציון הערה, קנה בלאו הכי, מחזיק בנכס עצמוהמקבל ש, שאילו בקנין משיכה או חזקה, דרולקנין ס
ובכל זאת אין נוהגים לכתוב בסגנון , מעיר שכל השטרות שלנו הם שטרי ראיה, אות יט, רמב, מ"חו, אבל חושן האפוד

 ולכן די, נחשב שכתיבת השטר היא שעת הקנין, "וקנינא"והוא מסביר שהיות שבסוף השטר כתוב . מ מודעי"שדורש רנח
  .בהוראת הפרסום בשעת כתיבת השטר

  .מ מודעי שם"רנח; מלאכת שלמה שם 619
, לפי הבנת המהדיר שם (תשובות גאוני מזרח ומערב סימן רזב, משה בר חנוך' ר; א"ב מא ע"ב,  עליות דרבנו יונה620

ישרים נתיב טו מ; )ה המתנה"ד(ב " בבא בתרא מ ע,מאירי; )אף במיטלטלין(ש "בשם הרא, ה, רמב, מ"טור חו; )הערה ג
 דף טז, יג' סי) ששפורטש(ת אהל יעקב "שוהובא ב (ד, רמב, מ"חו, י"ב; א חלק ו סימן ריח"ת הרשב"שו; )ב"מז ע (חלק ב

, רמב, מ"חודרכי משה ו, )ג" קכא עדף, י' מ סי"הגיד מרדכי חות "הובא בשו (ג, רמב, מ"חו, א"רמ; גם בדעת הטור, )ג"ע
, צ' משכנות הרועים מע; ש"בדעת הרא, אות ו, יט' סי, תקפו כהן; ם"בדעת הרמב, מן סו סי,ם גלנטי"ת מהר"שו; ק ג"ס

בגדי ישע ת "שו; )כי זה בגדר ודאי(ם "בדעת הרמב, יט אות ו' תקפו של רפאל סי; ם"בדעת הרמב) ד"רפה ע( אאות 
; )ד"קמ ע(ג ' מ סי"ה חו"ח) ולעפיאאב(ת פני יצחק "שו; לימוד קפט, ל' סי, אורים גדולים; לו אות יח' סיז "אהע) הלוי(

  .סו' סי) קרסו(ת ידי דוד "שו
, בני אהרן. ש כך גם בסתם"והטור מבין שדעת הרא, כותב כך לגבי נותן שאמר לעדים להסתתר, לג' ג סי"ב פ"ש ב"רא
ם לא בסתש אף "הראמוכיחים שלפי  ,)ה תבנא"ד(א ,  ה,עיני דוד הלכות זכיה ומתנהו, )א"קלא ע ( סימן רמב,מ"חו

שגם , לג' ג סי"ב פ"ש ב"מוכיח מקיצור פסקי הרא, אות כב, רמב, מ"חו, חושן האפוד. ש להוכחתם" עיי- מועילה תפיסה 
  .ש"כותב שזו דעת הרא) ב"ע-א"קיב ע(קג ' סי, ת משפטי שמואל"שוגם . בסתם לא מועילה תפיסת המקבל

ולא ברור האם הוא ; מתנה טמירתא לא מועילה תפיסהכותב שב, שמג' עמ, שער א אות ג, דרך ה, צרור הכסף הארוך
  .מתכוון גם לסתם

, וגם אילו היה ספק,  ספק אם קנה או לאש ולא שי, שלא גמר לתת בנפש חפיצה הנותןדעתאת  םאומדיש, מנמקש "ראה
 נחשבדנא ספק אומשהרי , זה ספקלומר שאין מבאר ש,  ענף די' סי, ז"אהע, ת באר יצחק"שו. לא היתה מועילה תפיסה

ולכן אילו היה כאן רק  ,כג' כא וסי' ט סי"ב פ"בש " כמו שכתב הרא,מה שהאדם אמרר וסתינו יכול לדברים שבלב וא
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בהמשך  (ה"רמהוא מסביר ש. זה אומדנא ודאיתש כאן ומ,המתנה שדיבר בפיואת לבטל ה יכול ספק אומדנא לא הי

הנידון  (נכסיואת הקדיש ששכיב מרע ש) ד,  רנ,מ"ו בטור חהשהובא(לשיטתו  לך הו, הכותב שמועילה תפיסה)הערה זו
) בלחובר(שם אריה ת "שואבל . ספק אומדנאהרי שהוא סובר שמתחשבים ב, ספקיכול לחזור בו מ )ט שם"ב פ"ש ב"ברא

) רסהנפרדת של הקונט' א במהד"דף לא ע(ב "דף קט ע, אות מג, וקונטרס רוב וספק בממון, )א"פט ע() השני (כב' מ סי"חו
' ע, אנציקלופדיה תלמודית כרך ידבו, קז' עמ, ז' גל, בקובץ מבית לוי, רב' עמלח אות ד ' סיג " ח,כץ, ראש אליהוהובא ב(

כי יש כאן ספק האם התכוון , ובכל זאת מתחשבים בו, זה ספק אומדנא, שאם כתוב סתםכותב ) 246הערה , חזקת ממון
  ).453בשמו בהערה דבר דומה ראה ( הכוונה שצריך כדי להקנות ודברים שבלב מועילים לבטל את, להקנות בכלל

' פ, ב"ב, אהרן ליכטנשטיין' שיעורי רו, שנאמר לגבי מצבי ספק, "אוקי ממונא בחזקת מרא"פ הכלל "יונה מנמק ע' ר
  .אין זה פסול ודאי אלא מסופק,  הורה להסתיר את המתנהגם אם הנותן, יונה' מסיק מכך שלר, 205' חזקת הבתים עמ

  .זכה, שאם הגיע הנכס למקבל ברצון הנותן, 680ראה ליד ציון הערה 
  .םש תפיסה אינה מועילה גם אם המקבל אומר שהוא יודע שהנותן נתן לו בלב של"כותב שלרא, ד, רמב, מ"חו, פרישה

כיון , מועילה תפיסה, מסביר שדוקא בספק בתלמוד שלא נפשט, אות ד,  ביאורים, דיני תפיסה בעדים,נתיבות המשפט
הרי , "חיישינן" אלא קבע, "איבעיא"אבל כאן התלמוד לא שאל ,  כטוען בריולכן התופס הוא, את הספק לפשוט שאפשר

  . ה תפיסהועיללא משבו במציאות  כספק אהוולכן , אי אפשר לבררשספק שפשוט לתלמוד שזה 
, ב"ב קמב ע"מב, כפי שלמד נתיבות המשפט דיני תפיסה כלל יט, מנמק שקנין רפוי אינו קונה כלל, א"ב מא ע"ערך שי ב

  .כ"וממילא לא מועיל מה שתפס אח, לא קנה כלל, וכיון שבשעת הקנין היה ספק
שאין , יג' סי, א"פ, מ"ב, ש"פ שיטתו הכללית של הרא" עמנמק, אות א, קמא' ב סי"מ ח"חו) מזרחי(דברי שלום  ת"שו

  .מועילה תפיסה בספק
 נאמן לומר שהנותן אמר הוא,  תפס שלא בעדים המקבלאםש כותב, ק ב"ס, רמב, דברי משפט: תפיסה שלא בעדים

כותב , ות בא, קמא' ב סי"מ ח"חו) מזרחי(דברי שלום  ת"שו אבל ".לא תפסתי"מר היה יכול לו מיגו ש,"כתבו בשוק"
  .מוכיחה שהנותן לא אמר כך" כתבוהו בשוק"שכן העובדה שלא נכתב , שאינו מועיל, שזה כמו מיגו במקום עדים

ען וטהנותן ו, מקבלהליד אם הגיעו , ןטלטליימכותב שב, )ב"ע- א"עב ע(ב קי' סי, פרק ג , בבא בתרא,יד רמה: דעה חולקת
מקבל הביד ולא קנה גם אם הקרקע , אבל בקרקע לא שייכת תפיסה, ואין מוציאים מיד, בתורת מתנה גמורהשנתן לו 

 ות שנישב המקבל בקרקע שלושאפילו מוסיף שהוא .  הראשוןת בעליהבחזקכי גם אז הקרקע עומדת  ,שטרן המזמ
גם אם נאמר ו; קרקע הוא רק לפירות ֵשב ב  סכים שיומה שה ,ת לוקנוה ל התכווןאכי ייתכן שהנותן ל, הנ קלא ,חזקה

, אבל אינו יכול לקנות עכשו כי לא עשה מעשה קנין, אולי זו החלטה של עכשו, שהמקבל יזכה בגוף הקרקעשהתכוון 
' ד במהד"ס זכרונות אליהו יו"סו(ת ברוך מבנים "בשו, אברהם ברוך מני' ר.  טמירתאהמתנכי זו  בשטר ואינו קונה

שצריך שהקונה , כו' ה סי"ב פ"לשיטתו ביד רמה ב, י חזקה"ה סובר שאינו קונה ע"מסביר שהרמ, כח' עמ, ג' סי, )ו"תרצ
ועוד שלא התכוון לקנות בשום , ה"בשם הרמ, יא, רעה, מ"ובדומה מביא טור חו, יתכוון לקנות באותו קנין שהוא עושה

יה ה, שאם אכן התכוון הנותן שהמקבל יזכה בקרקע עכשו) לב-לא' בעמ(כ הוא כותב "אבל אח. קנין כי חשב שכבר קנה
ייתכן אלא יד רמה סובר ש; ))ב(1ראה בשמו בסעיף (ע גם בקרקע "כמו שמועילה תפיסה בדשלבל, קונה מדין מחילה

; ומספק לא מוציאים מיד מרא קמא, כ אין מחילה לגבי הקרקע"וא, שהנותן לא התכוון שיזכה בקרקע אלא רק בפירות
וייתכן שרק עכשו ,  כי לא תפס אותם- נמצאים בעין באילן היא להסביר מדוע לא יזכה בפירות שוטעמו השני של יד רמה 

, בקרקע" החזיקו"גם אם הנותן , ה"מג הוא כותב שלפי הרמ' לח ובעמ'  אבל בעמ.החליט הנותן להקנות לו את הפירות
 ,)ה עוד ראיתי"ד, ז סימן ר"ם אהע"ת מהרשד"שוהובא ב (ה, רמב, מ" חו,טור. לא קנה, כלומר נתן לו רשות להחזיק

אין מוציאים מידו , במתנה גמורהשהנותן נתן לו  המקבל וטוען אם תפס,  מטלטליןבמתנת, שבסתםה "כתב הרממביא ש
, ה"כרמל "כותב שאפשר לומר קי, )ג"קסט ע (א סימן נב"משפט צדק חת "שו. כיון שדין שטר סתם הוא ספק בתלמוד

  .שמועילה תפיסה במטלטלין
אם הנותן  ,ה"הרמכותבים שגם לפי , )ב"ע-א"קלא ע(רמב ' סי, מ"חו, ובני אהרן, )הראשון(ם מינץ סימן סו "ת מהר"שו

במתנה גם ה "עת הרמלדסובר שכותב שהטור , ד,  רמב,מ"חו, י"ב אבל .וציאים מהתופסמ, להסתתר רוש בפיםעדי לאמר
 , בבא בתרא,יד רמהמ, )פרג בדפי הס"דף יא ע(ב "ב מ ע"ב) לגו(מדייק שמחת עולם  וכך. מועילה תפיסהטמירתא גמורה 

  ).ב"עב ע(ב קי' סי, פרק ג
, כותב שלפי יד רמה, לח' עמ, ג' סי, )ו"תרצ' ד במהד"ס זכרונות אליהו יו"סו(ת ברוך מבנים "בשו, אברהם ברוך מני' ר

שהרי גם אם המקבל , כמו אם אמר להם שיסתתרו, תפיסת מיטלטלין מועילה גם אם התברר שהמקבל לחץ עליו לתת
אבל הוא מעלה ספק . והמקבל יכול לטעון שבאמת נתן בלב שלם, זה לא הוכחה מוחלטת שלא נתן בלב שלם,  עליולחץ

שמצד אחד , וגם התברר שהמקבל לחץ עליו, ה אם גם אמר לעדים להסתתר"האם תועיל תפיסה לדעת הרמ) לט' בעמ(
  .הסתרה נבעה מסיבה אחרתומצד שני המקבל עדיין יכול לטעון שה, יש שתי הוכחות לביטול המתנה

מועילה , שגם אם הנותן אמר לעדים להסתתר, מדייק מיד רמה שם) קכז' עמ(א "ב מא ע"ב) אוסטרן(הערות וציונים 
, וזה ספק במציאות, הרי יש ספק האם היתה לנותן גמירת דעת, והוא מקשה. כי זה פסול רק ספק, תפיסה במטלטלין

דמטו לידא "כלשונו , יד רמה עוסק בתפיסה ברשות) א: (וא מיישב בשתי דרכיםה? שבה לכל הדעות אין מועילה תפיסה
ש סובר שלא מועילה אפילו תפיסה ברשות "ואילו הרא, כדברי קונטרס הספקות כלל ז, ותפיסה ברשות מועילה, "דמקבל

ולכן , ספק בדיןנחשב , ה סובר שהספק האם היתה לנותן גמירת דעת"הרמ) ב. (כי לדעתו המתנה פסולה באופן ודאי
  . מועילה תפיסה

כתבו "שהנותן אמר שטוען עוסק במקבל ה "הרמכותב ש, )ד" מח עדף, א, ג, זכיה' בן ידיד הלהובא ב(ד ,  רמב,מ"חו, י"ב
אם המקבל אבל , אינם בפנינו ולכן אי אפשר לשאול אותםעדים שה וכגון ,אלא שהעדים לא הקפידו לכתבו' וכו" בשוק

, )ב"ע- א"קלא ע ( סימן רמב,מ"חו, בני אהרן, לעומתו. שלא מועילה תפיסהה " הרמסכים מ,ךר כאמשהנותן לא מודה 
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אם הוא אומר שהנותן אמר סתם אבל התכוון גם המקבל בסתם מועילה תפיסת ה "כותב שהטור סובר שלדעת הרמ

  .למתנה גמורה והתכוון שיכתבו כתקנת חכמים
' ב סי"מ ח"חו) מזרחי(דברי שלום  ת"שו. עתו מועילה תפיסה בספק בדיןה הוא שלד"הרמכותב שטעם , רמב, מ"חו, ז"ט

והמקבל טוען שלא , תפיסתו תועיל גם אם בשטר כתוב שהנותן אמר להסתיר, כותב שלפי הבנה זו, ג-אותיות ב, קמא
פיסה מ ת"אבל דברי שלום עצמו אומר שלפי הר. פסול מתנה מטירתא הוא רק ספק, כי גם אם אמר להסתיר, הסתיר

אבל אם הוא טוען שהנותן , שלפי דבריו אין זה מצב של ספק בדין, מועילה רק כי המקבל טוען שהנותן נתן לו בלב שלם
  .ולדעתו לא מועילה תפיסה בספק בדין, כי זה עדיין ספק, לא יועיל, לא הסתיר

  .סתם כי זה רק חששאפרים במטלטלין מועילה תפיסה ב' י מיגאש ור"רכותב שלדעת ) מז' עמ(ב מני שם "רא
ון לשמ יםדייקמ, )ה נמצינו למדין"ד(  סימן כד,מ" חו,ת מכתם לדוד"שוב, דוד פינטו' ור,  סד' סי,ם אלשיך"ת מהר"שו

לחם משנה הלכות זכיה  גם .כן תפיסה מועילהלו, חשששבסתם זה רק , "חוששין שמא מתנה מסותרת היא" ם"הרמב
ם בסתם זה רק "כותבים שלרמב, )ה שבתי וראיתי"ד( כה 'סי, מ" חו,ם לדודת מכת"שוב, דוד פרדו' ור, א,  ה,ומתנה

   .תפיסה מועילה מטלטליןבולכן  ,חשש
, בהלכות בכורות, ם הולך לשיטתו"כותב שהרמב, )ג,  רמב,מ" חו,ערוך השולחןהובא ב(ק י "ס, רמב, מ"א חו"ביאור הגר

  .אבל בקרקע לא מועילה תפיסה כי היא בחזקת בעליה, התפיסה מועיל מטלטליןבולכן , שתפיסה מועילה בספק, ג, ה
ורק אם ; אבל הוא מעיר שרוב הפוסקים חולקים עליו בזה, ם"כותב כך בדעת הרמב, א"ב מא ע"גם חוסן ישועות ב

מפני , זוכה במטלטליןהוא , )680 ציון הערה לידכאמור (שאז הוא קונה , המקבל טוען שהנותן החזיק אותו בנכס
הרי , מקשה על הסבר זה, אות ע, א"ב מא ע"ב, )שיעורי מורנו(ש ברמן "שיעורי הגרמ. שלדבריו זו תפיסה ברשות

והוא ? שיא' סי, א"ח, א"ת הרשב"כדברי שו, ם מודה שאם יש מרא קמא לא מועילה תפיסה ממנו גם במטלטלין"הרמב
ד "ובספקא דדינא אין ב,  ומה שחכמים תיקנו הוא ספקא דדינא,מתרץ שפסול מתנה טמירתא הוא תקנת חכמים

כותב שהדין כאן תלוי במחלוקת , אות ג, קמא' ב סי"מ ח"חו) מזרחי(דברי שלום  ת"שו. ק"מתערבים לעשות הכרעה כמ
 א"ואילו לרמ, ולכן מועילה תפיסה בסתם, ע סוברים שמועילה תפיסה בספק בדין באופן כללי"ם ושו"שרמב, הכללית

כז אות ג ' ג סי"ת משפטיך ליעקב ח"גם שו. לא מועילה כאן, ש באופן כללי שלא מועילה תפיסה בספק"שפוסק כרא
  .כותב שהמחלוקת תלויה במחלוקת הכללית, )סה- סד' יח עמ' שרידים גל(=
סובר  ,)ה חיישינן"ד(א "ב מא ע"ב, ם"בשרכותב ש, )ה נמצינו למדין"ד(  סימן כד,מ" חו,ת מכתם לדוד"שוב, דוד פינטו' ר

לעדים אמר הנותן אם , ם"כותב שלרשב, )ב"ע-א"קלא ע ( סימן רמב,מ"חו, בני אהרן, כמו כן .שבסתם תפיסה מועילה
כותב , )קכו' עמ(א "ב מא ע"ב) אוסטרן(הערות וציונים , כמו כן. ובסתם מועילה תפיסה,  לא מועילה תפיסה,להסתתר

ב "ב לב ע"ב' והוא הולך לשיטתו המבוארת בתוס, אין מוציאים מידום בסתם אם המקבל תפס את הקרקע "שלרשב
ביטול המתנה הוא מדין , "הסתתרו"אבל אם אמר ; אין הולכים אחר חזקת מרא קמא, שבספק בדין) ה והלכתא"ד(

 וסובר שכאן זה, ם לשיטתו שם"מסביר שהרשב, אות סג, ב"ב מ ע"ב, גם סוכת דוד. ולא מועילה תפיסת המקבל, ודאי
ואילו הדעה האחרת סוברת שגם בספק בדין מרא ; ספק בדין כיון שיש מחלוקת האם לאמוד שאין לנותן גמירת דעת

ובזה תפיסה , האם הנותן התכוון לתת, שאפשר לראות זאת כספק במציאות, ועוד, ולכן תפיסה לא מועילה, קמא זוכה
שהרי כאן זה לא ספק בדין אלא , ם לשיטתו"שהרשבדוחה את ההסבר , אות תז, ת"מהדו, ב"ב, חידושי בתרא. מועילה

ם לומד מלשון "והוא מסביר שהרשב; שבדרך כלל מועילה בו חזקת מרא קמא, וזה ספק במציאות, ספק מה כוונת הנותן
אבל לא , כי יש יותר נטייה להכשיר את מתנה, ק"בכך שכאן לא יועיל חזקת מ, שהדין שונה מספק רגיל" חיישינן"

דוד ואיילת השחר ' ששיעורי ר, 610וראה הערה , "ואי מגבינן לא מהדרינן עובדא"ם שם נקט "ל הרשבאב. לכתחילה
, סוכת דוד, כמו כן. אין מוציאים מידו, ד"י פסק של ב"ורק אם קיבל את הקרקע ע, אינה מועילהכתבו שלדעתו תפיסה 

  . כי תפס ברשות, הוא זוכה, ד"פ ב"אם קיבל את הנכס ערק , ם"מעלה אפשרות שלדעת הרשב, שם
סופו אבל אם  ,יןבמטלטל בסתם מועילה תפיסה ,ן ושאר הגאונים"לדעת הרכותב ש,  סימן סו,ם גלנטי"ת מהר"שו

לה היא בטו, "אל תגלו מתנה זו"אילו אמר בפירוש  כאהו, כן נתן הנותן את הנכס לאדם אחר י שאחר,הוכיח על תחלתו
   .לגמרי

האם , כי יש ספק באומדן דעת הנותן, לא מועילה תפיסה, כותב שאם הנותן אמר לעדים סתם, ב"ב מ ע"ב, ישועה בראש
ולא ידוע , אבל אם השטר כתוב בסתם; והמקבל אינו יכול לטעון ברי שהתכוון למתנה אמיתית, התכוון למתנה אמיתית

אבל לא , מועילה תפיסה במטלטלין, "כתבו בשוק"נותן אמר והמקבל טוען ברי שה, או לא" כתבו בשוק"אם הנותן אמר 
  . כי היא עומדת בחזקת מרא קמא, בקרקע

ולכאורה זה סותר לדבריו ,  מועילהינהשתפיסה בספק אבאופן כללי אומר , יג' ב סי"ש כתובות פ"המובא ברא, ה"רמ
זה רק , שגם מי שפוסק שהמתנה בטלהכי מהסוגיה מוכח , מתרץ שדוקא כאן מועילה תפיסה, יד' תקפו כהן סי. כאן

לא מועילה תפיסה , שהמקבל טוען שהיה גלוי והנותן טוען שהיה מוסתר, והוא כותב שאם יש ספק במציאות. מספק
ולכן מועילה , מדובר שהנותן שתק כשהמקבל תפסכאן תירץ ש, ]להרחיב) [ד"צה ע (מ'  סי,ת"שו, בני שמואל. ה"לרמ

כי הוא סובר שתפיסה , ש חולק ואומר שהתפיסה אינה מועילה"הרא, גם בזה ו; ברשות תפיסהת נחשביאתפיסתו כי ה
נז ' סי, ת סם חיי"שו . באופן ודאינחשב מתנה טמירתא" סתם"ש סובר  הואכי, ועוד,  נחשבת תפיסה ברשותינהכזאת א

חר יכול לסלק אותו הוא באופן שהא, ה אומר שלא מועילה תפיסה"מה שהרמ) א: (שני תירוצים מתרץ, )ד"קטו ע(
אם אבל ;  הראשוןואז המטלטלין נמצאים בחזקת בעליהם, )ב כסף- שיש רק ויכוח האם א חייב ל, כלומר( תשלום כסףב

לסלק את התופס אינו יכול שאז האחר (וכל אחד אומר שחפץ מסוים הוא שלו , טלטליןימבעלות במתווכחים על השניים 
ה אומר שלא מועילה תפיסה הוא " מה שהרמ)ב(. שמועילה תפיסהכאן כן פסק  ול,ה שמועילה תפיסה" הרמסובר, )כסףב

אמרתי "מדובר שגם הנותן אומר כאן  ו;מועילה התפיסה, והתופס טוען ברי, אבל אם אחד שותק, שניהם טוענים בריאם 
, המתנה בטלה ולכן,  אלא שחוששים שהוא עשה קנוניה עם המקבל כדי להבריח את הנכס מנושיו," בשוקבכתוללעדים 

ה "מתרץ שדוקא כאן סובר הרמ, )ב"קלא ע ( סימן רמב,מ"חו, בני אהרן .התפיסה מועילה, אבל אם תפס המקבל



 
 

 
 
136

  
  את השטרתאו לת,  בפרהסיאםלחתו  להםהויוהרי אם צ,  לכתוב בפרהסיא לעדיםוהיולא צהנותן גם אם 

שהרי אף המוצא , חשיבותמפני שבכתיבת השטר אין , 623המתנה תקפה, עדי מסירה בפרהסיאקבל בפני מל
חתים עליו עדים והוא לה לכתוב בו את שם הנותן והמקבל ויכול, טופס שטר בשוק שלא נכתב על מתנה זו

,  את הכתיבה או את המסירהלהסתיר אמר להם אבל אם. 625 רצוי לפרסם גם את הכתיבהבל א;624כשר
 .626עיקר המתנה וקניינהלכתיבה והמסירה נוגעות מפני שה, ה לפרסם את החתימהוגם אם ציוהמתנה בטלה 
יש בו פגם כמו ששטר ש, וה לפרסם את המסירהוגם אם ציהמתנה בטלה ,  את הכתיבהלהסתיראם אמר להם 

המתנה , וה לחתום או למסור בפרהסיאיואם לא צ. 627יש עדי מסירה פסול גם אם )"מזויף מתוכו"(ניכר לעין 
   .628והעיקר הוא החתימה או המסירהחשובה  הכתיבת השטר אינמפני ש, וה לכתוב בפרהסיאיוצגם אם  בטלה

  
, " לנו כתבו בשוקרואמ" )בדברי העדים (כתוביכול להסופר , גם אם הנותן לא אמר לעדים לכתוב במקום גלוי

   .629והמתנה תקפה,  התכוון שיכתבו את כל יפויי הלשון שצריכים להיות בשטרהנותןם סתן הכי מ

                                                                                                                                                              
ייתכן שהתכוון , וגם אם אמר להם להסתתר, ם להסתתרעדילא אמר להנותן אולי , כי יש ספק ספיקא, שמועילה תפיסה

בני אהרן . עו שהוא עושה טובות ויבואו לבקש ממנו מתנותידאנשים לתת במתנה גמורה והסתיר אותה כי לא רצה ש
 כי אז יש רק ספק אחד - שאם אמר להם להסתתר לא מועילה תפיסה סכיםה מ"שהרמ,  בהערה זו לעיל,הולך לשיטתו

  ).אבל כאמור מבואר ביד רמה להיפך(
 .א"ב מא ע"ב, עליות דרבנו יונה 621
 .ג, מב ר,מ" חו,ערוך השולחן; ג, רמב, מ"חו, ז"ט 622
, ע"שו; )ד"כה ע דף, ה' סי, מ"חו, א"ח, ת משאת משה"שוהובא ב (ז, רמב, מ"טור חו; א"ב מא ע"ב,  עליות דרבנו יונה623
  .ה,  רמב,מ" חו,ערוך השולחן; ה, רמב, מ"חו, א"רמ; )ת להורות נתן חלק ג סימן קט"שוהובא ב (ד, רמב, מ"חו

גם אם החתימה , מקשה מדוע די שהמסירה תהיה בגלוי, זתקצ אות, ב" בבא בתרא מ ע)פוברסקי (דוד' שיעורי ר
  ?)ב"גיטין י ע(פסול אף שעדי המסירה הם העיקר ") מזוייף מתוכו("הרי שטר שיש פסול בחתימתו , מוסתרת

  .ק ח" רמב ס,ע" סמ624
 .ג,  רמב,מ" חו,ערוך השולחן 625
 מקיץ בן חי. )על הסתרת המסירה (ה ברם הוסיף"ד ,טו' מ סי"ת מכתם לדוד חו"שו; )א"ט ע(א ' סי, מקיץ בן חית "שו 626

  .רבנו יונהבשם , ו,  רמב,מ"חו, י"מדייק כך מב
ומסביר שאף שאין צורך בעדי , המתנה בטלה, כותב שאם הסתיר את המסירה, אות כד, רמב, מ"חו, גם חושן האפוד

אם אמר לעדים ו, )6אה סעיף ר(הרי יש דעה שהמקבל קונה רק אם הגיע השטר לידו , מסירה אם יש עדי חתימה
ולכן כשהיא מוסתרת אינה , שהמסירה היא גמר הקנייה, ל כאותה דעה"הנותן יכול לומר קי, להסתתר בשעת המסירה

  .מועילה
ה ואם ציושכתב ) ח"ה והרב מוהרש"ד, א,  ה,עיני דוד הלכות זכיה ומתנההובא ב) (ד"צד ע(מ ' ת בני שמואל סי"אבל שו

  . מכתם לדוד שם מביא חכם אחד שסבר כך.ההמתנה תקפ ,וסתתרוה שיובעת המסירה צ אם גם, לחתום בפרהסיא
  ).ד"קלא ע ( סימן רמב,מ"חו, בני אהרן 627
  .ה,  רמב,מ" חו,ערוך השולחן; )ד"כה ע דף, ה' סי, מ"חו, א"ח, ת משאת משה"שוהובא ב (ז, רמב, מ"חו, י"ב 628

הכותב שלא די שהמתנה תהיה גלויה , )ואני אומרה "ד (לל ה סימן טומ כ"ת גינת ורדים חו"שוייתכן שזאת כוונתו של 
  .אלא צריך שגם בשעת הזכייה תהיה גלויה, בשעת הכתיבה

שהרי , סובר שדי שהכתיבה תהיה בפרהסיא) 588הערה (ם "כותב שהרמב, )ג"קלא ע ( סימן רמב,מ"חו, בני אהרןאבל 
  ".וכתבו לו"כתב 

אשכנז וצרפת בתשובות ופסקים מאת חכמי , שמחה שפירא' ר; ד שם"רי' ותוס, א" מא ע בבא בתרא,ד" פסקי רי629
,  רמב,מ"חו, בני חיי; שלו' סי, פסקי רקנטי; ם"ם בשם הרשבג, )קיט' ב סי"שבלי הלקט ח(=קז ' סי, )בעריכת קופפר(

ה "ד( א , ה, הלכות זכיה ומתנה,)חכים (ת שלמהמלאכ; )ה והלכתא"ד( א"ב מא ע"ב, ם"רשבבדעת , ט אות א"הגה
עיני ; ם"ובדעת הרמב, ם שם"בדעת הרשב, ב, ה,  הלכות זכיה ומתנה,ימי שלמה; ם שם"בדעת הרשב, )ד דברים"ולענ
ם "בדעת הרמב,  א, ה,מעשה רקח הלכות זכיה ומתנה; ם שם"בדעת הרשב, )ה ובמטו"ד(א ,  ה, הלכות זכיה ומתנה,דוד

; )תלמודגם בזמן ה(ם "בדעת הרמב, )ה נמצינו למדין"ד(  סימן כד,מ" חו,ת מכתם לדוד"שוב, דוד פינטו' ר; ש"והרא
 ת אגרות משה יורה דעה חלק ג סימן קסו"שו; ם"בדעת הרמב, )ד"סד ע(אות ו ,  לח'סי, מ"חו, ל צינץ"ת מהרא"שו
  ").דהוא כאמר להו("
   ".כתבו בשוק" אם נכתב השטר גם המתנה בטלה, שיסתירוהע שאמר וידאם , כותב שגם לדעה זו, דוד פינטו' ר
  ."אתה מקנה לו כתיקון שתיקנו חכמים ": בשעת הקנייןנותןשראוי שהעדים יאמרו ל שם מוסיף שמחה שפירא' ר
אחרון הבדור סובר שמאז שנפסק ם "רשבכותב שה, )ה תשובה"ד( כה 'סי, מ" חו,ת מכתם לדוד"שוב, דוד פרדו' ר

או , " חכמים בפרהסיאתכתבו כתקנ"האם כוונתו  ,מר סתםואבנותן הספק יש , "חיישינן"ד שבסתם  התלמותבחתימ
יכולים הם  ו, חכמיםת דברים בטלים אלא סמך על תקנ אמרלאשצריכים להניח עדים הספק ומ, "כתבו בטמירתא"

 אין ת אם באמלכן ,לכתוב כךצריכים עדים  , שלפי הדיןדעוישהנותן  תיוה ו,ספקשלא יהיה וצריכים לכתוב כך כדי 
ר  לומואינו יכול, כמים שיכתבו כתקנת חהסכיםיש להניח ש , לא מחהואם, ימחה בידם, ו לתת מתנה גמורהדעתב
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מסר כך גם אם . 630"כתבו בשוק"  בשטרגם אם לא כתובהמתנה תקפה ,  את מתנתו בקהלפירסםאם הנותן 

דבר שמפרסם , ")טאבו (" הממשלתיבמירשםכך גם אם רשם את המתנה  .631השטר בפרהסיא בפני עדיםאת 
,  שהנותן מערים ומתכנן למכור את הנכס לאדם אחר632רישום זה גם מסיר את החשש -  המתנהאת נתינת 

,  כאןנעלם שאינו נותן בלב שלם 633גם החששו ,אינו יכול למכור לאחר, שהרי עכשו שהמתנה רשומה במירשם
, תוקףנותנת לה ,  לרשום את המתנה במירשםהתחייבותגם  .634כי הרישום במירשם מוכיח שנתן בלב שלם

  .635 על נכונות הנותן לפרסם אותהלמדכיון שהדבר מ
  

שהרי , "כתבו בשוק"היא תקפה גם אם לא כתוב , "גלויה ומפורסמת"שהנותן אמר שהמתנה  שטראם כתוב ב
 שהנותן ביקש אם כתוב בשטר, כמו כן. 636תרתס לעדים שאינו רוצה שהמתנה תהיה מובכך גילה את דעתו

והסופר , שהנותן אמר לסופר לכתוב כראויהדבר מוכיח משום ש ,637פההמתנה תק, "כתקנת חכמים "שיכתבו

                                                                                                                                                              
ו י בזמן התלמוד הכבר, ב"ב מ ע"ב, ן"הרמב' המובא בחירב האי שלפי  )ה הגם הלום"דב(והוא כותב  .שיסתתרו ןכוושהת

  .  לכתובגכמו שנהו "כתבו בשוק " שיכתבו לומרהתכווןיש להניח ש , סתם"כתבו"אמר ולכן אם , "כתבו בשוק"ם תביוכ
שהרי אילו אמר סתם , ם להסתתרעדיאמר להנותן חוששים שבשטר ל צינץ מסביר שרק אם לא כתוב כך "מהרא

" נה לפלוניתנו מ"הוא מביא ראיה לכך ממה שמצאנו כמה פעמים בתלמוד ". כתבו בשוק" צריכים לכתוב ו הי,"כתבו"
הוא בזמן , המתנה בטלה, ם כלוםעדי אומר שאם לא אמר לתלמודהוא מסביר שמה שה". כתבו בשוק"ולא נאמר שאמר 

מנה זה " שבתלמוד נאמר ,אבל יש להעיר שבזה סתר את מה שאמר לפני כן" (כתבו בשוק"שהיו רגילים לומר , תלמודה
כלומר , "חיישינן"שרק סוגיה היא אבל מסקנת ה; א ריעותאי כך הה שלא אמרהעובדולכן , )סתם מפני שדי בכך" לפלוני

  . המתנה בטלה, ורק אם לא כתוב כך בשטר, מה שלא אמר כך אינו ריעותא
ולכן ,  אינם יכולים לכתוב יותר מזה,ם סתםעדיכותב שאם אמר ל, ג הלכה ג אות כא"ב פ"ב, ז"ריאפסקי : דעה חולקת

שבתחילה הוא כותב שהם , ז בנוסח שונה"מביא את הריא, )ף"בדפי הרי(ב "א עב כ"ב, לטי הגבוריםש. המתנה בטלה
 ב, משנה למלך הלכות זכיה ומתנה ה.  יכוליםשאינםכ כתב שנראה לו "ואח, "אמר לנו כתבוהו בשוק" לכתוב יכולים

תחילת דבריו המובאים מביא רק את , )ג' עמ, א' סי) ו"תרצ' ד במהד"ס זכרונות אליהו יו"סו(ת ברוך מבנים "הובא בשו(
ה חכמי "ד(ב " בבא בתרא מ ע,מאירי. הרי שהוא סובר שהמתנה בטלה,  יחידיתוכותב שזו דעה, בשלטי הגיבורים

מעיר שלפי ) ד"סד ע( שם צינץל "מהרא. ודוחה אותה, )בזמן הזה (חכמי פרווינשאהמביא דעה זו בשם ) פרווינשאה
נמצא , "כתבו בשוק" יכולים לכתוב העדים, אמר סתםהנותן  אם ,שבזמננוש אומרים "ורא' שתוס) 722בהערה (השיטה 

  . לכתוב כך מעיקר הדין אינם יכולים,שלדעתם
  . ח בכגון זה"בבירור דעת ר, קכ-קיז' עמ, ד' סי, )ו"תרצ' ד במהד"ס זכרונות אליהו יו"סו(ת ברוך מבנים "שו' עי

 .על הדין בכגון זה בזמננו, 720 ציון הערה ליד עוד ראה
  ).א"סז ע(סח ' ת זרע אנשים סי"בשו, ט"ישעיה בן מהרי' ר 630
 .המתנה תקפה, ולא רצו לבוא, נוקט שאם הנותן הכריז לקהל שיבואו וישמעו את דבריו, רי' סי, י"ת רש"שו
  .ן קטת להורות נתן חלק ג סימ" שו631
 .597 ציון הערה ליד 632
 . ואילך589 ציון הערה ליד 633
 פסקיהובא ב(רפו ' ל עמ' מ סי"חו, )שאנן(עיונים במשפט ; )א"סז ע(סח ' ת זרע אנשים סי"בשו, ט"ישעיה בן מהרי' ר 634
  ). תקז' עמ ,יג כרך, ירושלים דין

, בנידונו לא היה שטר מתנה. ולכן פסק שהמתנה בטלה, הרישום נעשה במרמה,  שבנידונו של עיונים במשפטאלא
ואכן . וההסתרה היתה בכך ששאר בניו של הנותן לא ידעו על המתנה, י העברת הרישום במירשם"והמתנה הוקנתה רק ע

  .אלא את הנימוקים האחרים, הוא אינו מנמק שמירשם מביא פרסום
המקבל זוכה בנכס מיד כיון ש: ניתן נימוק נוסף שמתנה שנרשמה במירשם תקפה, א תמ'יג עמכרך  דין ירושלים פסקיב
, שאם המתנה נקנית מיד, 689 ציון הערה לידפ הדין "ע, ) לשאלה האם רישום זה יוצר קנין6ראה סעיף  (רישוםי ה"ע

 . היא תקפה
  .כג' סי, י קצבי"ת מהר"הוא כותב שזו גם כוונת שו. קג' עמ, פרק ג, שער ג, חלק ג, דיני ממונות 635
צריך " אומר )588הערה  (ם"הרמב )א: (הוא מביא ראיות לדבריו .מ אות פה' ב מע"ח) טולידו(אליעזר '  משנת ר636

 ט" מהרית"שומ )ג. (פוסק שהמתנה תקפהו, זהגון עוסק בכ, ול' ב סי" משפט צדק חת" שו)ב. ("שתהיה גלויה ומפורסמת
שם י באסן "ואף שמהר ;ופסק שהמתנה תקפה, "גלויה ומפורסמת"נראה שבנידונו היה כתוב רק , כא' מ סי" חוב"ח

  .זה היה מטעם אחר, בטלהמתנה פסק שה
כותב שאם העדים , נז' עמ, ג' סי, )ו" תרצ'ד במהד"ס זכרונות אליהו יו"סו(ת ברוך מבנים "בשו, אברהם ברוך מני' אבל ר

, ב"י קצבי דף עא ע"ת מהר"והוא מסביר שזאת כוונת שו; אין זה מועיל, ולא כציטוט מדברי הנותן, כתבו כך מפי עצמם
  .שכתבו שלשון זו אינה מועילה, ב"ומשחא דרבותא דף כב ע

, מ"חו, ל צינץ"ת מהרא"שוב, יג' סי, ת בני שמואל"הובא בשו (ן"רמב בשם ה)ף"בדפי הרי(ב "ב כא ע"ב, נימוקי יוסף 637
ס זכרונות "סו(ת ברוך מבנים "בשו, כלל תשנח, אות ש, לשון בני אדם, אלגזי, קהלת יעקבב, ב"אות ו דף סה ע,  לח'סי

נא ' יס ז"ב אהע"ח) צבאח( שושנים לדוד ת"שו; )ז,  רמב,מ" חו,ערוך השולחןוב, טו' ב עמ' סי, )ו"תרצ' ד במהד"אליהו יו
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וקבלתי עלי שטר "או , 639"כדין"או " כראוי"כך גם אם כתוב שהמתנה ניתנה . 638"כתבו בשוק"טעה ולא כתב 
אם ,  כמו כן.641"ל"רזעת נעשה בכל אופן היותר מועיל לד"או שהשטר , 640"תמתנה זו כחומר כל שטרי מתנו

  .642המתנה תקפה, "א תהא כמתנה טמירתשלא"כתוב בשטר 
  

לא נתן אלא כי חוששים שמא , 643 מועילין זה א,"כתבו בכל לשון של זכות וייפוי כח " רקאם אמראבל 
אמר שיכתבו מה שו, הם את המתנולכן אינו רוצה לפרס, בלי גמירת דעת, מחמת אילוץ כלשהו, למראית עין

                                                                                                                                                              
ת רבנו יוסף מסלוצק סימן "שוהובא ב(ה , רמב, מ"חו, ערך לחם; ")ל"הכל כתיקון חז"אם בסוף השטר כתוב ) (ג"כג ע(

  .)ב"קלט ע(ק יד "ס, רמב, מ"חו, ערך השלחן; )בסופו, צט
" ותיודקל לפיר"שייחשב כאומר , אינן מועיל במקנה פירות דקל" ל"כתיקון חז"ערך השולחן כותב שגם מי שסובר ש

ראה " (קנה לך אותו ואת כל שעבודו"שייחשב כאילו אמר , או אינו מועיל לענין הקנאת שטר, ))ב(1ראה סעיף (שמועיל 
  .אבל כאן אין חסרון בהקנאה אלא נדרשת רק הוכחה שהנותן מתכוון להקנות, זה מפני ששם חסרה ההקנאה, )6סעיף 

ן מתכוון לומר "כותבים שהרמב, )ד"רא ע(קצד ' מ סי"חו, מיםוברכות , )ב"קס ע(סו ' א סי"ת פני משה ח"אבל שו
ולא התכוון שדי לומר את המלים , כמו שחכמים תיקנו לומר" כתבוהו בשוק"שהמתנה תקפה אם הנותן אמר להם 

 ".כתקנת חכמים"
  ]. להרחיב) [ג"ע- ב"מד ע (יג' סי, ת"שו,  בני שמואל638

. לו נכתביכאהמתנה חלה , "כתקנת חכמים"במקום שרגילים לכתוב " 'וכו"בני שמואל מוסיף שגם אם כתובה המלה 
   .מסכים עם בני שמואל, )ב"קס ע(סו ' א סי" פני משה חת"שו

קס , והדברים רמוזים בפני משה שם, מראה מקוםלא ציין הוא (שפני משה כותב , לימוד קפט, ל' סי, אורים גדוליםאבל 
מכשיר רק אם נכתב ) באופן כללי" ל"כתקנת חז" על לשון 6נביא בסעיף ש, יד' ב סי"ומפורשים גם בפני משה ח, ד"ע

 נתל ותק" חזנתכי בכך הם מעידים שנעשה כתק, ל" אומרים ששטר זה הוא ככל שטר העשוי כתקנת חזשהעדיםבשטר 
, יב' א סי"אליעזר ח' משנת רת "שו,  כמו כן. אומר כךהנותןשכ אם נכתב בשטר "משא, א שתהיה מתנה גלויהיל ה"חז

  .אינו מועיל, "ל"וכתקנת חז] לפום דינא[=ד "לפו"שעשה כותב שאם כתוב בשטר רק 
 ).ג"ע- ב"מד ע (יג' סי, ת"שו,  בני שמואל639
ת "שו; )בסופו, ת רבנו יוסף מסלוצק סימן צט"שוהובא ב ( סימן תשנז,ת"שו,  חלק א,אור זרועהמובא ב, ה"ראבי 640

 .)643הערה , ן"גם בדעת הרמב) (ויש להביאה "ד (חלק ב סימן טז) ש"מהרח(תורת חיים 
  ).דבר צבי הערה ו, יג' סיב "מקדשי השם חת "הובא בשו(אות ב , ע' מ סי"חו) שמלקיש(ת בית יצחק "שו 641
צה להקנות כדין ד שהוא רו"אמר לב  שאם הנותן , נוקט באופן כללי, )גםוהה "ד (מ סימן ז"חו) טרב(ת וזאת ליהודה "שו

 .המתנה תקפה, "כתבו בשוק"אלא שהסופר טעה ולא כתב , בכל חיזוקי סופר
ראה (ח המכשיר סתם "כותב שזה כדעת ר, הערה ו, המהדיר. תשובות גאוני מזרח ומערב סימן רזב, משה בר חנוך' ר 642

  . ומשמש כהוראה שלא יסתירו,אבל נראה יותר שנוסח זה עדיף מסתם). 610הערה 
, )א"סז ע(סח ' ת זרע אנשים סי"בשו, י שם"בב, קיד' ש סי"ת רשב"שוב,  שםי"הובא בנ(ב "ב מ ע"ב, ן"רמבחידושי ה 643

, רמב, מ"חו, בערך השלחן, קכא' עמ, ד' וסי, כד' עמ, ג' סי, )ו"תרצ' ד במהד"ס זכרונות אליהו יו"סו(ת ברוך מבנים "בשו
;  שכה'ץ חלק ג סי"תשב; )ז,  רמב,מ" חו,ערוך השולחןוב, ה וחזי"ד,  ל אות א'משכנות הרועים מעב, )ד"קלח ע(ק יד "ס

המובא , ח"בדעת ר, )ב"מד ע(יג ' סי, ת בני שמואל"שו; ם"ת הרמבבדע, )ג"קצד ע( ל' ז סי"משאת משה אהעת "שו
  .)ף"בדפי הרי(ב "ב כא ע"ב, בנימוקי יוסף

מ סימן "ת שואל ונשאל חלק ד חו"ובשו, ח, רמב, מ"חו, י"הובא בב(ף "בדפי הרי, ב"ב כא ע"ב,  נימוקי יוסף:דעה חולקת
 הוראה שיכתבו הכי יש במשמעות,  חוששים למתנה טמירתאין א,לשון זואם כתובה כותב ש רבנו יונהמביא ש )א אות יג

משאת משה . ")כתבו בשוק"וב בשטר שנהוג לכת, א כותב כך על זמננו"ב מא ע"ב, רבנו יונהיש להעיר שעליות (בשוק 
אלא הסופר כתב מלים אלו ,  לא יודע לדבר כךןברור שהנותשלא מועיל אם ודה מ רבנו יונהגם שם כותב שז "אהע

כל של המקבל  כוחו חיזק את שתיוהכי יש אמדן דעת ש,  שמועילרבנו יונהורק אם הנותן אמר כך מעצמו אומר , ועצממ
גם . מועיל" כתבו כל יפוי השטרות"כותב ש, )ב"סט ע(מה ' מ סי"חו) הלוי(ת עין משפט "שו  גם.לא התכוון לדחותו, כך
 ,מ" חו,ת ישכיל עבדי חלק ב"שובהמובא , מרדכי סגרון' רו, )נמצינו למדיןה "ד (מ כלל ה סימן ה"ת גינת ורדים חו"שו

  .מועיל" כתבו בכל לשון של זכות וייפוי כח"כותב ש, יחאות , סימן ה
 כתוב לשונות שציווה להם לתיוה, דעת רבנו יונהשל, מבאר את המחלוקת, )ד"ריט ע(מ אות רפד ' ות הרועים מעמשכנ

ן לא די "רמבדעת הול; כי חזקה שליח עושה שליחותו,  כתבו את השטר בגלויםסתן הומ, ניכר שהוא נותן בלב שלם, יפוי
וכותב , הוא מביא את המחלוקת) ד"קסה ע(ל אות ג ' במע. ל" חזנתבאמירת הנותן עד שיעידו על עצמם שעשו כתק

כמו שנוהגים כתיקון "שיהיה , "כחוזק כל שטרות" מועיל רק אם הנותן גם יקבל על עצמו את השטר ן"רמבדעת הלש
  .המתנה תקפה כי לשון זו מראה שהנותן נתן מרצונוש, הוא כותב במסקנתו, )ג"רלז ע(ח שאות  מ 'מעב". ל"חז
מעלה אפשרות שלנימוקי יוסף לשון זו מועילה רק שהעדים , )נמצינו למדיןה "ד (מ כלל ה סימן ה" חות גינת ורדים"שו

  .המתנה בטלה, "כתבוהו בשוק"אבל אם לא כתבו בשטר , בלי הוראה מפורטת של הנותן" כתבוהו בשוק"יוכלו לכתוב 
אבל ; המתנה תקפה, ל לשון של זכותב בכולכתלעדים וה יואם צ, בסתםשכותב , ב"א בבא בתרא מ ע"חידושי הריטב

, דברי שלום (=202 ' עמ,יגכרך  ,ר"פד, שלום מזרחי' ר. הוא מעלה ספק האם הדין כך גם אם אמר לעדים להסתתר
  .המתנה תקפה, "במתנה גמורה בכל דרכי הקנין"נותן לומד מדבריו שאם אמר שהוא , )א' סי, א"ח, ז"אהע, מזרחי

, כג' סימ "חוידיו של משה ת " שו.המתנה בטלהן ש"ל כרמב"כותב שאפשר לומר קי,  קפטלימוד, ל' סי, אורים גדולים
  .א להוציא ממון"כותב שבגלל המחלוקת א
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ם  אך אינו רוצה לפרס,בינו לבין העדיםו הנחוצים ל תנאי בכ את השטרו שיכתבוכוונתבכל לשון של זכות 
, "ותמיד יהיה בתוקפו"שטר לא ייפסל מחמת שום טענה וריעותא השרק  אם כתוב בשטר ,כן וכמ. 644אותה

  .645את המקבלכדי לרמות רק כי גם אז יש חשש שכתב זאת , המתנה בטלה

  בצוואה מחמת מיתה ובשכיב מרע
, והם לא כתבו זאת בשטר, ")סתם("ולא אמר לעדים לכתוב אותו בשוק , נה שנתן מת646"מצווה מחמת מיתה"

שהרי הוא הולך , מקבלשאינו נותן מדעתו אלא להחניף לשכאן אין לחשוש , טעם הדבר הוא .647המתנה תקפה
גם  .649"כתבו בשוק"מתוך טרדתו אינו יכול להאריך ולומר  שהקילו עליו כי ,ועוד; 648למות וכבר לא איכפת לו

 , ועוד.651שהוא עומד לפני מותו, לא שייך כאן,  שחוששים שהוא מערים וימכור את הנכס לאחר650הטעם
ימכרו  חשש שבניואמנם יש ו, חרון קונה הא,נותן או מוכר לשנייםאם הוא שבמצווה מחמת מיתה הדין הוא ש
לא  שהניחלשיש , עודו. 652ה מחמת מיתהו במצוא חוששים כל כךלאבל , לאחר אחרי מותו ומכר זה יתבטל

אבל אם ציווה לעדים להסתיר את  .653היה מתוך טרדתו" כתבו בשוק "והיולא צשומה ,  להסתירכווןהת
  .654המתנה בטלה, המתנה

                                                                                                                                                              
מביאים את שתי , א"א ודף כה ע" עג כדף, ה' סי, מ"חו, א"ח, ת משאת משה"שוו, )א"כו ע(יד '  סי,ב" ח,פני משהת "שו

 .הדעות
 ).אמנם יראהה "ד (ב סימן טזחלק ) ש"מהרח(ת תורת חיים " שו644
 .348' עמ ,)ג"תשמ(תחומין ד , "ירושת הבת", נ גולדברג"רז 645
, ע"שו(היא מי שאמר שהוא נותן מפני שהוא הולך למות , שדינו שונה משכיב מרע רגיל" מצווה מחמת מיתה"הגדרת  646
  ). ה, רנ, מ"חו, א"רמ(או שחלה פתאום , או שנתן אחרי שלושה ימים למחלתו, )ז, רנ, מ"חו
הוא נחשב מצווה מחמת מיתה גם אם , אם נתן את כל נכסיו במתנה, כותב שלענין זה) ב"קסב ע(רל ' ת תורת חסד סי"שו

  .לא הזכיר את המיתה במתנתו
 .י קצבי על הבחנה זו" בשם מהר655וראה הערה 

ש סימן "ת הרשב"שוב, שמג' עמ, שער א אות ג, דרך ה,  הכסף הארוךהובא בצרור) (ף"בדפי הרי(ב "ב כא ע"ב, ף"רי 647
' ת זרע אנשים סי"בשו, )ג"עה ע(ב סימן לו "חמשפט צדק ת "בשו, )ב"סט ע(מה ' מ סי"חו) הלוי(ת עין משפט "בשו, קסו
ובדיני ישראל , והנה בצוואהה " דמ סימן ז"חו) טרב(ת וזאת ליהודה "שוב, קיט' ת דברי ריבות סי"שוב, )ב"סה ע(סח 

' ס; )404' עמ ,לט סימן ,א ורבנים אחרים"ת מהרשב" שו- תשובות חכמי פרובינציה(= רב האי בשם, )קלה' כרך ח עמ
ב "ב, ישמעאל בן חכמון' חידושי ר ;ריקאנטי סימן תקכזפסקי ; בשם רב האי, )76' עמ(שטר מה , י ברצלוני"השטרות לר

בשם רב , נתיב כד, מישרים; גאוני הראשוניםבשם  )ה זה שביארנו"ד(ב "א מ ע בבא בתר,מאירי; בשם רב האי, א"מא ע
, )ה ואם עדיין"ד( מ סימן מ"ת משפטי עוזיאל חו"שוהובא ב (ו, רמב, מ"חו, ע" שו;ב, ם הלכות זכיה ומתנה ט"רמב ;האי

' סי) קורייאט(ת זכות אבות "וש;  נד'מ סי"ט חלק ב חו"ת מהרי"שו ;)עד' ריא עמ' מוריה גל = 74-75' ר כרך ו עמ"ובפד
ת שואל ונשאל חלק ד "שו; ו,  רמב,מ" חו,ערוך השולחן; )ד"קעא ע (קא' סי) בית יהודה(בני יהודה ת "שו; )ג"כד ע(יז 

  .29' ר כרך א עמ"פד; יב אות חושן משפט סימן ב
הובא (ב , ט, הלכות זכיה, נהוכסף מש, ) פרשת תולדות,)פרנקל תאומים(ב "מרגניתא דרהובא ב (ח,  רמב,מ"חו, י"ב 648
ערוך ; )יג אות מ סימן א"ת שואל ונשאל חלק ד חו"שוהובא ב(ק יב "ס, רמב, ע"סמ; )302' עמ, )ז"תשנ(תחומין יז ב

  .השלחן שם
שהרי , היא תקפה,  מתנה טמירתאמ"לשכשהרי לפיו גם מי שנותן , כותב שטעם זה אינו עיקר, ג, רמב, אבל שושנת יעקב

  .והרי לא מצאנו הלכה כזאת; מ"כותב שאין אדם משטה בדיבורו לשכ, ב, פא, מ"חו, א"רמ
ראה " (כתבו בשוק"שטעם רב האי הוא משום שבזמננו אין צורך בהבין , גש בבא בתרא פרק ג סימן ל"ראי שם כותב ש"ב

  .יא ולא רק במצוה מחמת מיתהשהרי טעם זה שייך גם בבר, ודוחה טעם זה, )720 ציון הערה ליד
  .מ שם"י וכ"ב 649
  .597 ציון הערה ליד, ם"של הרמב 650
  . סימן קלט, מהדורא קמא,עקיבא איגר' רת "שו 651
  .ע איגר שם"ר 652
 .ע איגר שם"ר 653
  . )ב"קסב ע(רל ' סד סית תורת ח"שו; )75' ר כרך ו עמ"הובא בפד (דק " רמב ס,קצות החושן 654

מעיר שהנימוק שאין אבל הוא .  בדבריםמתוך טרדתו אינו יכול להאריךשכאן אין מקום לנימוק ש,  מנמקקצות החושן
ולכן יש לחשוש גם , יש הוכחה שהתכוון להחניף, אם הסתירמסביר שתורת חסד . שייך גם כאן, חשש שהוא מחניף

  . במצווה מחמת מיתה
כותב , )דבר צבי הערה ז, יג' סיב "מקדשי השם חת "הובא בשו(בסופו ,  חלק א סימן אב"יב מהדות שואל ומש"שואבל 

בדרישה , ו היורשיםלו יק כדי שלא יצ, בסתר אותםלעשותהנותן הדרך כיון ש, אין פסול של מתנה טמירתאשבצוואות 
  .שהוא דבר של עגמת נפש, ועוד, שלא יתן לאחרים

  . שערך לחם כותב שגם כאן המתנה תקפה659ראה גם הערה 
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. 656 יהיה גלוי לכלותולאחר מו ,ותו לאחר מ אמורה לחולמתנהכי ה, 655תקפה "סתם"בשכיב מרע גם מתנת 

,  ועוד.657 כי אין אדם משטה בשעת מיתה,ששים למרמה חוין וא,שאין מטריחים על שכיב מרע יותר מדי, ועוד

                                                 
ה ואף על גב "ד( עו ' סי,חלק א, מ" חו,ת בעי חיי"שו; רב האי גאוןבשם , ב" בבא בתרא מ ע,י מיגאש"רחידושי ה 655

 ;)ייןויש לעה "ד (ת יכין ובועז חלק א סימן קטז"שו ;י אות כז"הגהב, רמב, מ"חוג "כנהו, ם" הרמבבדעת, )דלכאורה
 רמב ,קצות החושן; ם"רמבבדעת ה, א, הלחם משנה הלכות זכיה ומתנה ; ש והטור"גם בדעת הרא, ז, רנג, מ"חו, ח"ב
ה "ד(כג ' סי, י קצבי"ת מהר"שו; )ג"עב ע ( לנישואין השו דר,נוה צדק; )ף"בפי הרי(ב "ב כא ע"בשלטי הגיבורים ; דק "ס

  ).וכן ישה "וד, ומעתה חלה "ד (לאמ סימן "ת שמחת כהן חו"שו; )אשר על כן רוח
 ולא בבריא שמצווה -משמע  (מ"ר במתנת שכם דיב שף"הריכותב ש, )א"עב ע(סט ' סי, )חסון(משפטים ישרים ת "וש

שהרי הטעם לפסול הוא שמא לא התכוון לתת , פסמנהג זה תו, כיון שנהגו להכשיר בסתםש, ונימק, )מחמת מיתה
מ "כמו שהקילו בשכ, זהרחוק שלא לחוש לחשש , מ הקילו בזה"במתנת שכרק ש כןייתו, ונהגו שלא לחוש, בפרהסיא

  . בכמה דברים
כיון , דינו כמצווה מחמת מיתה גם בתחומים אחרים, ששכיב מרע שנתן את כל נכסיו במתנה, שמחת כהן שם מנמק

הוא מוסיף שמשום . ד למותשהרגיש שהוא עוממחמת שנתן  יחה כל נכסיו ולא שייר לעצמו כלום מוכ אתנתןשהעובדה ש
שאין סיבה שיחניף ושהוא טרוד מדי להשלים , )648-649 ות הערני ציוליד(שני הטעמים שנאמרו במצוה מחמת מיתה , כך

  . שייכים גם כאן, את דיבורו
מצוה מחמת ו,  במתנה כל נכסיוכתב אתשכיב מרע שכותב ש, )ב"ע-א"עג ע(בסופו , בקי' סי, פרק ג , בבא בתרא,יד רמה
" אף כתובו וחתומו והבו ליה"אמר שהרי מתנתם מועילה רק אם , מתנתא טמירתאאין בהם פסול , במקצת נכסיומיתה 

גילה בזה ו, )לאחר מיתהמועיל  להקנות אלא בשטר ואין שטר צה שמא לא ר,הלא קנ,  ומתם סת"כתובו"אמר שהרי אם (
ן כו; )730ראה בשמו בהערה  ( למתנתא טמירתאוששים חיןאואז  , כוחוחזק אתבשטר אלא לת קנוהלהתכוון לא ו שדעת

אין אדם משטה בשעת כי , קנה, "רו וכתבוהסתת"אפילו אמר , וחייבשטר מקבל את ה ומסר לם סת"כתבו" אמר םא
ראה ליד ( כשרה מתנתא טמירתאשאז , נכסו את המסר לא כאילו והו, ם וכמסוריםדברי שכיב מרע ככתוביש ועוד ,מיתה

 ןלכו ,הכוזהראשון , שבה אם נתן אותו נכס פעמיים במתנת בריא וא רקש מתנתא טמירתא השחשועוד  ;)680ציון הערה 
לכן  ,הכוזהשני , אם נתן אותו נכס פעמייםמתנת שכיב מרע ב אבל , קנוניהכ וזו" אחנכסו למכור את הדעתשב וששיםח

, 659אבל ראה הערה ; )ג"קלט ע(ק יד "ס, רמב, מ"חו, ערך השלחןנקודה זו הובאה בשמו ב (לקנוניהאין לומר שהתכוון 
,  את המקבלתדחושהוא מתכוון ל) 596ליד ציון הערה (ין מקום לחשש אגם ו ;) קנוניההסבר שגם בשכיב מרע קיים חשש

  .אין אדם משטה בשעת מיתהשועוד , תמתקיימשאז המתנה , יגלו לאחר מיתההרי השכיב מרע מוכן שש
תקפה , שכיב מרע בכתב ידושמתנת  כותב, )ה אמנם אמת"ד(  כד סימן,מ" חו,ת מכתם לדוד"שוב, דוד פינטו' ר, בדומה

 םככתובי" שהם ,וח דבריוכואילו הקניין חל מ ,ה בעלמאא לראיזה הוכתב יד שהרי , "כתבו בשוק"תב כגם אם לא 
 אבל ,לכתיבה עומדש ,דוקא בקניןזאת  ,)615כאמור ליד ציון הערה  (קניןשבסתם פסול גם אם עשה ואף ; "םוכמסורי

 ,"כתבו בשוק"מר הוא כותב שגם מתנת שכיב מרע בעל פה תקפה גם אם לא א .מ זכה מיד באמירתו או בכתיבתו"כש
וקיימו חכמים , "נתן כבינתי לבתיית": אמרההיתה שכיב מרע ובני רוכל שעל אמן של , ב"בבא בתרא קנא עממוכח פי שכ

גלו שימר לו  אותולא הטריחוש , במצווה מחמת מיתהי" בנימוקכוהוא מנמק ; "שבו בשוק" אף שלא אמרה את דבריה
  .את המתנה

מעיר , אות ג, רמב, מ"חו, חושן האפודאבל . שבסתם כשר, מ"מ דינו כממ"כותב ששכ, אות כז, י"רמב הגהב, מ"ג חו"כנה
ולכן הוא מעלה ; )אבל אינו מפורש בדבריו(כותב להיפך ) ב"קצב ע(עא ' סי, ת עדות ביעקב"בתשובתו בשו, שהוא עצמו

  .ג"ס בדבריו בכנה"אפשרות שיש ט
סוברים שטעמו של רב האי הוא ששטר , )ה איכא"ד(ב "ב מ ע"ב' כותב שתוס, )ה ותירצו"ד(כג ' סי, י קצבי"ת מהר"שו

ובשכיב מרע , )720 ציון הערה לידראה (גם אם הנותן לא אמר זאת " כתבו בשוק"מתנת בריא מועיל בזמננו אם כתוב בו 
  .מדבריו יוצא שדין זה אמור רק בזמננו". כתבו בשוק"שמועיל גם אם לא כתוב , מקילים ויורדים דרגה אחת

, )תםולא רקבס(מביא דעה שגם אם שכיב מרע נתן בסתר , )א"קסט ע( דרוש ה לשבת הגדול, א"ח) אמאדו(תהלה לדוד 
זה נימוק לכך (שמתוך טירדתו אינו יכול לדבר הרבה , ועוד, כי חזקה שאינו מחניף למקבל לפני מותו, מתנתו תקפה

  "). כתבו בשוק"אף שלא אמר , שבסתם מועיל
הנותן מתנה בין " ,א, ה, הלכות זכיה, ם"הרמבכותב שמה שכתב , )ה והנה דברי"ד(כג ' סי, י קצבי"ת מהר"שו: הבחנה
ראה  ( מצוה מחמת מיתהאקרנאינו שחולה תוך שלשה ימים כוונתו ל ,"ין חולה צריך שתהא גלויה ומפורסמתבריא ב
אף חולה תוך שלשה ימים לדעתו , כנראה. שבשכיב מרע סתם כשר) ה ותירצו"דב(זאת אף שהוא עצמו כותב ). 646הערה 

  .אינו בגדר שכיב מרע
, משנת יעקבו ,)והואיל ואסיקנאה "ד ( סימן מד,מ"ת ויקרא אברהם חו"שו, סד' ם אלשיך סי"מהרת "שו: דעה חולקת

). ד"קעא ע (קא' סי) בית יהודה(בני יהודה ת "וכך עולה משו. המתנה בטלה שבסתם גם בשכיב מרע יםכותב, א, ה, זכיה
, אות ג, רמב, מ"חו, וחושן האפוד, )ג"רלה ע(ח שת או מ 'מע) אלחאיק(משכנות הרועים , ז, רנג, מ"חו, ח"וכך כותבים ב

, ת משאת משה"שוו, )ה ומתחילת דבריו"ד(בעי חיי שם , א"ב מא ע"ב, ישמעאל בן חכמון' חידושי רוכן . ם"בדעת הרמב
 כותב, ז, רנג, מ"חו, פרישה,  כמו כן.המתנה בטלהבסתם , שבשכיב מרע,  מהגאוןמדייקים, )ג"כה ע(ה ' סי, מ"חו, א"ח

כותב , )ג"ע- ב"רכד ע(ד , רמב, מחנה יהודה, כמו כן. שלא כמצוה מחמת מיתה, שסתם שכיב מרע דינו כבריא לענין זה
, )649הערה (י "כפי שהסביר ב, ודוקא במצווה מחמת מיתה בסתם המתנה תקפה, המתנה בטלהבסתם , שבשכיב מרע

, אבל בשכיב מרע אין מתחשבים בטרדה, וסומך על העדים שיפרסמו את המתנה,  הרבהשמתוך טרדתו אינו יכול לדבר
שהדין אמור , י שם"שממנה למד ב, לענין הוראת הבעל לכתוב גט, טז, ז קמא"ע אהע"ובשו, ב"כפי שמצאנו בגיטין סה ע
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, אלא כדי למנוע מהמקבלים להתקוטט עמו, תרת דעיינו מפרסם את מתנתו אינו מתוך חוסר גמשהסיבה שא
  .659המתנה בטלה, אבל אם ציווה לעדים להסתיר את המתנה .658בטענה שנתן לזה יותר מלזה

   

  .660"מהיום אם לא אחזור בי עד לאחר מיתה " כך הדין גם במי שכותב,כדין מצווה מחמת מיתה
  

                                                                                                                                                              
מעירים , ג, רמב, ת יעקבשושנו, אות ג, רמב, מ"חו, חושן האפודוכן ; וכן נימק משכנות הרועים שם(דוקא במסוכן 

י "אבל הוא מעיר שלפי הטעם האחר של ב). שייך רק במי שקפץ עליו החולי והכביד חליו פתאום, שהטעם שהוא טרוד
 ת מכתם לדוד"שו. הדין צריך להיות כך גם בשכיב מרע, שכיון שהוא הולך למות אין לחשוש לאהבה ושנאה, )648הערה (

; מ בסתם פסולה"מתנת שכ, א, ט, זכייה' להמביא חכם אחד הכותב שלדעת מגיד משנה , )ה אכן נכסוף"ד(טו ' מ סי"חו
   .והוא עצמו דוחה הבנה זו בדעת המגיד משנה

מפני שלא אמר , בסתם המתנה בטלה ,אפילו נותן את כל נכסיו, במתנת שכיב מרעכותב ש, אק "נתיבות המשפט רמב ס
, אם לא מפני שהוא הולך למותכל נכסיו את  נותן שלא היה אומדנא אלא שיש ,)646ראה הערה  (חמת מיתה מ נותןשהוא

  .עושה מחמת מיתהשהוא  אומדנא יןכ א"או, ףחנילהעושה כן ייתכן שהוא , וכאן שלא הורה לגלות את המתנה
  . מביא את שתי הדעות75' ר כרך ו עמ"פד
  . י מיגאש שם"ר 656
, מ"חו, ע"העיקרון שאין אדם משטה בשעת מיתה נפסק בשו. בדעת רב האי, אות כא, הלכה ג, ג"פ, ב"ב, ז"פסקי ריא 657
  .ב, פא

מצווה מחמת שב )648-649ות  הערני ציוליד (י"כותב שלפי טעמי ב, מחנה אפרים הלכות זכיה ומתנה סימן לז, כמו כן
   .בסתם המתנה תקפהגם בשכיב מרע , כי אין לחשוש שהוא מחניף וכי הוא טרוד,  בסתם המתנה תקפהמיתה

משה ' ר). א' סי, א"ז ח"אהע, מזרחי, דברי שלום (=201' ר כרך יג עמ"הובא בפד (ב"בבא בתרא מ ע, א"חידושי הריטב 658
שלדעתו הדין כך א "המדייק מהריטב, י של חכם אחד"מביא תשובה כ, )א"י ע(ג ' סי ,ת"שו, א" ח,קרית מלך רבב, מזרחי

  .659הערה , שלא כדברי מגיד משנה, גם אם אמר לעדים להסתתר
מנוע ריבים כותב שהדעה האחרת סוברת שאין לומר שהתכוון ל, )ד"ריא ע(עב ' סי, )בוטון( עדות ביעקבת "שו, כנגד זה

  .שהרי עוד מעט הוא הולך למות ולא איכפת לו מהריבים
לנימוק הדבר ראה . )75' ר כרך ו עמ"פדהובא ב (דק " רמב ס,קצות החושן; א, ט, הלכות זכיה ומתנה, מגיד משנה 659

  .654הערה 
, ו, רמב, )טבשונסקי(בית יעקב ו, )ב"דף רכד ע, ד, רמב, מחנה יהודההובא ב) (א"קלט ע(רמב ' סי, מ"חו, זקן שמואל

ואף שבשכיב מרע המכירה , לפסול מתנה טמירתא שייך כאן) 597 ציון הערה ליד(ם "מסבירים שגם נימוקו של הרמב
קצות החושן . תנה שקדמה ימכור את הנכס לאחר ויוציא אותו ממנו בגלל המשהיורשחששו שתיכנן , המאוחרת תקפה

 לא פלוג ,בטלהמתנה טמירתא שתיקנו במתנת בריא ש תיוהובכל זאת , ם אינו שייך כאן"שנימוקו של הרמבכותב 
תיקנו שכל ם "הכותב שלרמב, קל' ב סי"בית שרגא בנראה שזאת גם כוונתו של .  בין שכיב מרע לבריאםחכמים בתקנת

, מנמק, קנד' עמלא ' סיא "מ ח"בית יחיאל חו. מ"כגון במתנת שכ, ריםגם במקום שאין חשש הפסד לאח, ט בטלה"מ
והטעם , גם אם אמר בפירוש שהוא נותן מחמת מיתה, שאינו נותן מחמת מיתה, יש חשש ערמה" אל תגלו"שאם אומר 

ן אי, אבל אם נתן מחמת ערמה,  הוא מפני שנחשב כאילו התנה שאם ירצה יוכל לחזור בוהמכירה המאוחרת תקפהש
שיד רמה אכן אומר שהחשש לקנוניה אינו קיים בשכיב , 655וראה הערה . ם שייך כאן"ולכן הנימוק של הרמב, לומר כך

  .מרע
ם ואילו א, המתנה בטלה, ציווה להסתיר את המתנהכותב שאם שכיב מרע , ו, רמב, מ"חו, ערך לחם: בחנות שונותה

כאמור , המתנה תקפהשאז , מפרשים שהתכוון רק שיסתירו עד מותו, יווה להסתיר את המתנהצמצווה מחמת מיתה 
שיש להניח שמחמת טרדתו לא הספיק להוסיף את  ,מנמק, )א"סב ע(י ' סי, ב"ח, ת אדמת קודש"שו. 661 ציון הערה ליד

כותב שאם , )ב"ז ע(בסופו , ב' סי ,ת"שו, א" ח,קרית מלך רבב, ה נבוןיהוד' ר. שהתכוון לומר, "אלא לאחר מותי"המלים 
, משה מזרחי' ר, לעומתו". אל תגלו אלא לאחר מיתה"המתנה תקפה כי אפשר לפרש שהתכוון לומר , "אל תגלו"אמר 

מ סימן א "ת שואל ונשאל חלק ד חו"שוגם . ומנמק כמו אדמת קודש, מסכים להבחנה של ערך לחם, )א"י ע(ג ' סי ,שם
מ "ת מכתם לדוד חו"שו. אבל הם לא הסבירו את ההבדל בין שכיב מרע למצווה מחמת מיתה. מסכים לערך לחם, אות יג

 שיגלו לאחר הנתו שהוא רוצו מתוך כואהנראם אף מ ש"ומוסיף לגבי שכ, מסכים לערך לחם, )ה אכן נכסוף"ד(טו ' סי
בזמננו , מ"מביא חכם אחד האומר שגם בשכ, )ב"י ע(שם ,  מזרחימשה'  ר.רושלא אמר כן בפיהמתנה בטלה אם  ,מותו

אל תגלו אלא "נפרש שהוא כאומר , "אל תגלו"מ שאמר "המנהג מועיל ששכ, "כתבו בשוק"שהמנהג הוא לכתוב תמיד 
  ".לאחר מותי

אמר תן הנו םאם כשר אבל תדוקא בסמצוה מחמת מיתה ב ,רב האיכותב של, )הראשון(ם מינץ סימן סו "ת מהר"שו
עו ' א סי"מ ח"ת בעי חיי חו" שו. מתנהזו ותגלל לא רוש אמר בפילו אפי,מ"כמתנת שוב ,הקפ תנה אי,לעדים להסתתר

, )מעתה עתה "ד( כה 'סי, מ" חו,ת מכתם לדוד"שוב, דוד פרדו' ר. ם מינץ"ם כדברי מהר"מדייק מהרמב, )ה והן אמת"ד(
אבל יגלו ,  בחייוכוונתו שיסתירו ,וה להסתירה סתםיוצאם אף תה צוה מחמת מיבמו, כשרמ בסתם "בשש: כותב להיפך
  .וכשר, לאחר מותו
  . מ מועילה גם אם הסתיר בפירוש"מיד רמה משמע שמתנת שככותב ש, ו, רמב, )טבשונסקי(בית יעקב : דעה חולקת

  .א עולה שגם כאן המתנה תקפה"שמהריטב, 658ראה גם הערה 
  ). לענין אחר(כותב שהיא כמתנת שכיב מרע ש, ז, רנז, מ"חוע "שוהוא מסתמך על . )א"י ע(א ' סי, מקיץ בן חית "שו 660
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כיון שמתנת שכיב מרע נקנית רק , קפההמתנה ת, "יותאלא לאחר מ תגלו מתנה זו לא"וה יושכיב מרע שצ
ואין אדם , שאין להטריח על שכיב מרע , ועוד.661חל הקניןבעת ש גלו אותהשיאמר ונמצא ש, לאחר מותו

  את הנכסרושימכ, וש לקנוניהש לחןכאן איש,  ועוד.662מהמשטה בשעת מיתה ולכן אין לחשוש שהוא מר
 ביקשאם ורק , מתנתומ  בורוחזשהרי שכיב מרע יכול ל, התקפ המכירה ,ם ימכוראשהרי , 663ר אחרי שנתןלאחֵ 

  .664קונה יפסידהשאז ,  את הנכסרובנו ימכמחשש שהמתנה בטלה  ,ותולאחר מיסתירו אותה אף ש
   

תגלו אחרי "גם אם לא אמר בפירוש , שהתכוון רק שיסתירו עד מותוו אם משתמע מתוך דבריה המתנה תקפ
  .665"מותי

   

                                                 
ת שמחת "שוב, אבלה "ד, ט חלק א סימן קה"ת מהרי"שוב, ב" בבא בתרא מ ע,ן"חידושי הרמבהובא ב(ב שם "ף ב"רי 661

ת "שונדפס גם ב (ף סימן ח"ת הרי"שוו, )מסלוצק סימן צחת רבנו יוסף "ובשו, )ומעתה חלה "ד (מ סימן לא"כהן חו
' עמ(ושטר מה ) 24' עמ(שטר יא , השטרות' י ברצלוני בס" ר;)46' כז עמ' ד סי"ובגנזי קדם ח, קכסימן ) בלגוריי(ף "הרי
 ,מיגאשי "רחידושי  ;)404' עמ( סימן מ ,א ורבנים אחרים"ת מהרשב" שו- תשובות חכמי פרובינציה ;בשם רב האי) 76

 ;)מג' עמ, ג' סי, )ו"תרצ' ד במהד"ס זכרונות אליהו יו"סו(ת ברוך מבנים "הובא בשו) (בשם רב האי (ב"בבא בתרא מ ע
דברי ריבות ת "הובא בשו(א , ם הלכות זכיה ומתנה ט"רמב; בשם רב האי, א"ב מא ע"ב, ישמעאל בן חכמון' חידושי ר

י בן לב "ת מהר"שוב, )ד"ע-ג"כה ע(ה ' סי, מ"חו, א"ח, ת משאת משה"שוב, עו' א סי"מ ח"ת בעי חיי חו"בשו, קיט' סי
, ט כ'סי, מ" חו,ת מכתם לדוד"שובו, )ה ולי הדיוט"ד( מ סימן סח"א חו"חת אדמת קודש "שוב, )נח(חלק א סימן סא 

א חלק "ת הרשב"וש ;ליד אות כה, )ד"נו ע( מתנה ,ספר העיטור ;ג הלכה ג אות כא"ב פ"ב, ז"ריאפסקי ; )ה חזה הוית"ד
ש בבא בתרא פרק ג "רא ;)זה שכתבנוה "ד (ב"סנהדרין כח עו, )ה זה שביארנו"ד(ב " בבא בתרא מ ע,מאירי ;ב סימן שנג

 ;בשם רב האי, נתיב כד, מישרים; ריקאנטי סימן תקכזפסקי ; ד'  סיחש כלל ע"ת הרא"שוו, )בשם רב האי (סימן לד
, ד"דף סא ע, י' סי, ב"ח, ת אדמת קודש"הובא בשו(ו , רמב, מ"חו, ע"שו ;ז, גרנ, מ"חו, טור; עט' ג סי"ב פ"אגודה ב

סו (ו ' מ סי"ת פאת נגב חו"שו;  נד'מ סי"ט חלק ב חו"ת מהרי"שו ;)ה הגם הלום"ד,  טו'מ סי"ת מכתם לדוד חו"שווב
  .75' ר כרך ו עמ"פד; ו, רמב ,מ" חו,ערוך השולחן; )גם על מצווה מחמת מיתה ()ב"קסב ע(רל ' ת תורת חסד סי"שו; )ד"ע

ויורשי הנותן מביאים עדים , "כתבו בשוק"כותב שאם בשטר כתוב , )ד"כה ע(ה ' סי, מ"חו, א"ח, ת משאת משה"שו
  .המתנה תקפה ואין זה נחשב הכחשה, "תגלו רק אחרי מותי"אחרים שמעידים שהנותן אמר 

אל תגלו עד "מדגיש שגם אם אמר רק , )י סימן תקכזריקאנטעל פסקי , הובא במעשה בצלאל(ז , רנג, מ"חו, דרישה
  .המתנה תקפה כי משתמע דבריו שהוא מתיר לגלות לאחר מיתה, "גלו אחרי מותי"ולא אמר ", "מותי
המתנה תקפה אם הוא מוכן שיגלו את הדבר מ "כ שבשם" שכתב הרמבמהכותב ש , סד' סי,ם אלשיך"ת מהר"שואבל 

חולה שגם כתב , א, ה, הלכות זכיהבשהרי , מ היא כמתנת בריא"כ אבל מתנת ש,יתההיינו במצוה מחמת מ, אחרי מותו
  . גלויה ומפורסמת מתנתוצריך שתהיה
ונמצא שבשעת , מ נקנית למפרע משעת נתינה"כותב שמתנת שכ, א, רנ, מ"חו, הרי טור, מקשה, ג, רמב, שושנת יעקב

מ "נחשב ממ" אל תגלו אלא לאחר מותי"הכותב שבאומר ) 664הערה (הוא מיישב על פי דרישה ? חלותה לא היתה גלויה
התשובה , בפשטות. ולא ציין מקור להבחנה זו. מ גם לטור המתנה חל רק לאחר מיתה"ובממ, כיון שהזכיר מיתה

זמן חלות , בו עד מותואבל היות שהוא יכול לחזור , לקושייתו היא שהמתנה חלה למפרע רק אם לא חזר בו עד מותו
  .הקנין לענין ההסתרה נחשב בשעת מותו

ת איש מצליח "שוהובא ב) (ה הגם הלום"ד(טו ' מ סי"ת מכתם לדוד חו"שו: "הלאחר מית עד מהיום אם לא אחזור בי"
עד  מהיום אם לא אחזור בי"מביא מי שכתב שבריא שנתן מתנה בלשון  )ושמא תאמרה "ד,  סימן פא, משפט וצדק,חלק ג

אומר שזו נחשבת מתנת , ז, רנז, מ"חו, ע"שהרי שו, המתנה תקפה, "אל תגלו אלא לאחר מותי"ואמר , "הלאחר מית
צריך קנין כמתנת כותב ש, ז, רנז, א"שהרי רמ ,מ"לגמרי כמתנת ששהרי אינו , אבל הוא עצמו דוחה זאת. שכיב מרע

ונמצא שבשעת חלותה היא , אלא היא חלה בחיים, שמתנת בריא אינה יכולה לחול אחרי מותו, יש להוסיף. בריא
 .665וראה על כך בהערה . ולכן היא בטלה, מוסתרת

  . ז שם"פסקי ריא 662
 .597הטעם ליד ציון הערה  663
  . א, ה,אור שמח הלכות זכיה ומתנה 664

שהרי גם מתנת בריא , הרשות בידם לגלותת חלות הקנין בשעכותב שלא די בנימוק ש, ז,  רנג,מ"ישה חודר: נימוק נוסף
 ,כיון שהזכיר מיתהש ם הוא אלא הטע;בכל זאת היא בטלה ו,ם לגלותבידרשות ה )שלא אמר להסתיר או לגלות(ם סתב

 ציון הערה לידמהטעמים ש (וה לגלות הרי הוא כמצם וכל המצוה מחמת מיתה אפילו סת,הרי הוא כמצוה מחמת מיתה
   .לו אמר שלאחר מותו יגלוי הרי הוא כא, עד מותוגלוי כאן אמר שלאאף שו, ) ואילך648

  .)א"י ע(א ' סי, מקיץ בן חית "שו 665
בנותן שהסתיר את שטר העוסק , )עא- ע' יח עמ' שרידים גל(=כז אות ו ' ג סי"ת משפטיך ליעקב ח"שוכך עולה גם מ

מה שמוכיח שהתכוון , ונתן לאשתו זכות מדור בנכס בהסכם הממון שביניהם, ושילם מסים על הנכס כל חייו, המתנה
שהמתנה תקפה כיון שהיה מוכן שהמתנה תתגלה אחרי מותה ) ף שם"פ הרי"ע(ופוסק , שהמתנה תחול רק אחרי מותו

והרי מתנת בריא אינה יכולה לחול אחרי מותו כפי , ה מתנת בריאאבל יש להעיר ששם הית. שאז הוא שעת חלותה
  .661שראינו בהערה 
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שאם ימות לפני פני מ, 666המתנה בטלה, מותו שהוא הרבה זמן אחרי ,ם לא לגלות עד יום פלוניעדיאם אמר ל
ק  רהמתנה תקפהו, ולכן המתנה בטלה, אסור לגלות, שעת מותו,  נמצא שבשעת קניית המתנה,יום פלוניאותו 

  .667 אחרי מותומידשמשמעותו שיכולים לגלות , אם ציווה בסתם לגלות אחרי מותו
  

אבל שכיב מרע . המתנה חלה רק לאחר מותואז ש, בשכיב מרע הנותן את כל נכסיו במתנהאמורים  הדברים
 לא"אם אמר היא בטלה לכן ו, 668ת הקנייןישחלה ברגע עשי, כדין מתנת בריא דינו, חלק מנכסיוהנותן רק 

  .669שכן בשעת חלות הקניין היא עדיין מוסתרת, "יותאלא לאחר מגלו מתנה זו ת

  חריגים
רצה שפלוני ישמע  אלא שלא שנתן מרצונו אומראבל אחר כך הוא ,  אמר לעדים להסתיר את המתנהם הנותןא

בתנאי שהוא נתן את , 671אם זו סיבה הגיונית, 670 המתנה תקפה- ולכן הסתיר אותה ,מסיבה כלשהי עליה

                                                 
 ).603ליד ציון הערה (מהעיטור כך מדייק , ק ח"ס, רמב, מ" חו,גור אריה. ק ח"ס, רמב, מ"חו, ערך השלחן 666
  .)א"יא ע(א ' סי, מקיץ בן חית "שו 667

כך שגם אחרי מותו , וכדומה" אל תגלו אלא אחר שלושים יום"כותב שאם אמר , )ב"רכד ע(ד , רמב, מחנה יהודה, כמו כן
ראה הערה (תוך שלושים היום , שמא הוא מתכנן שהיורש ימכור לאחר אחרי מותו, המתנה פסולה, היא עדיין נסתרת

  ). בשם זקן שמואל659
 . ד,רנ, מ"ע חו"שו 668
  .דק " רמב ס,קצות החושן 669
' ר; "מפרשים"בשם , )ף"בדפי הרי(ב "ב כא ע"ב, נימוקי יוסף; )ט, רמב, מ"חו, י"הובא בב (ב"ב מ ע"ב, ן"חידושי הר 670

ת "ובשו, א"ב מא ע"ב, ק"הובא בשטמ(שמג ' עמ, שער א אות ג, דרך ה, בצרור הכסף הארוך, יצחק קרקושא הנרבוני
 רמב ,מ"חו, ג"כנהבדעת , ב" דף ט עא' סי, מקיץ בן חית "שו; בשם הגאונים, )לו אות יח' סיז "אהע) הלוי(בגדי ישע 

  .ב"ב מ ע"ב, ן"רמבבדעת חידושי ה, ב" דף סז ע,א, ה, הלכות זכיה, ט"כבוד יו; לב- לאיותי אות"הגהב
שלא להטריח את כדי   את המתנה מדעת עצמו ורוצה להעליםנתןשמי שב כות) ה חוכך"ד(ב " בבא בתרא מ ע,מאירי

ן את נתשבעל ואף שבתלמוד שם נאמר ש;  לאחריםהזיקלהתכוון  כר שלאינכי , המתנה קיימת ,יםרעצמו בקנאת אח
כותב אבל הוא .  עליולחץ  שבנומתוךנתן רק  ולתתהוא לא רצה שם זה משום ש, המתנה בטלה,  בסתר לבנו הגדולנכסיו

  ".אין בידינו להכריע"
. אבל אינו טוען להיפך, מצב אחר הוא שהנותן אינו מודה בפירוש שהתכוון למתנה: אם הנותן אינו מערער על המתנה

ואנו , או שמת, פסול מתנה טמירתא הוא אם הנותן טוען שלא רצה את המתנהמחדש ש, כג' סימ "חוידיו של משה ת "שו
שהנותנת עשתה , על פי זה הוא פוסק בנידונו. המתנה תקפה, הוא בחיים ואינו מערעראבל אם , טוענים כך ליורשים

 המורשה אינו - ולא אמרה למורשה שהמתנה היתה נגד רצונה , י"והלכה לא, מורשה על כל ענייניה ובכללם על מתנה זו
  ".סתם"שיש שאמרו כך לגבי , 610ראה הערה . יכול לטעון כך

בשעה כותב שנימוקי יוסף מכשיר את המתנה רק אם הנותן אמר את הסיבה , ת רבנו יוסף מסלוצק סימן צח"שו: הבחנה
הוא מוכיח  ". שאני נותן לאדם אחררו כדי שלא תשמע אשתיהסתת"אמר להם כגון ש ,שטראת הם לכתוב עדישאמר ל

הוא מוכיח שנימוקי יוסף לא הכשיר את המתנה אם הנותן . י"גם הוא הבין כך את נ) בהמשך הערה זו(י בן לב "שמהר
שהרי תמיד , לעולם לא תיפסל מתנה טמירתא, שהרי אם כן, )י"ז את נ"שכך הבין הט(אמר את הסיבה רק לאחר הנתינה 

שאדם לא רוצה , )ה חוזר"ד(א " עעזב "ב' תוסכגון מה שכתבו , אפשר למצוא סיבה להסתרה שאינה פוגמת בגמירת דעתו
שמתנה טמירתא תיפסל אם הנותן , אפשר לדחות הוכחה זו. שמא לא ילוו לו עוד, יצא עליו קול שנתן קרקעות לאחריםש

  .טוען שאכן הסתיר מתוך חוסר גמירת דעת
ת דרכי "הובא בשו (ה ויש מקום"ד וה ומהטענה השלישית"ד ,)נח(י בן לב חלק א סימן סא "ת מהר"שו: דעה חולקת

ומספק המתנה , י מסופק בזה"שהנ כותב )רפה' ל עמ' מ סי"חו, )שאנן(עיונים במשפט וב, בסופו, יג' סי, מ"חו, נועם
ספק האם יש מתנה ושיש , ולכאורה גם כאן,  כתב שבספק אומדנא המתנה תקפה,כא' ט סי"ב פ"בש "ואף שהרא, בטלה

 ,ועוד, )620בהערה , שם אריהאולי התכוון לסברת ( אין זה דומה -המתנה תקפה  , טמירתאהלבטל אותה מכח מתנ
   .שמספק המתנה בטלה סוברושם ש " חולק על הרא)620שצוין בהערה  (ה"הרמש

, הלכות זכיה, עיני דוד. נו מסופק בזהי אי"כותב שהנ, )ה ולי הדיוט"ד( מ סימן סח"א חו"חת אדמת קודש "שו, לעומתו
י בן לב "מהרואף ש, מתנה תקפהדעה שהלומר קים לי כיכול כותב שהמוחזק , )ב" עדף מז, ה ברם חזרתי"ד( בסופו, א, ה

 הלכות זכיה )חכים (מלאכת שלמהגם . חוזר בוהיה , י נרבוני"הרי אילו ראה את דברי ר,  בזהפקו מס יוסףנמוקישכתב 
 גם חושן .היה חוזר בו, י נרבוני"את דברי ר היה רואה י בן לב"מהר אילוכותב ש, )ד נראה"ה ולענ"ד(א  , ה,ומתנה
י בן לב את כל הפוסקים שנקטו "י בן לב כי אילו ראה מהר"ל כמהר"א לומר קי"אכותב ש, אות ח, רמב, מ"חו, האפוד

מעיר , )א"קלד ע(ג ' מ סי"ה חו"ח) אבולעפיא(צחק ת פני י"בשו, נסים חיים משה מודעי' גם ר. לא היה כותב כך, י"כנ
  .י בן לב"י נרבוני על דברי מהר"מדברי ר

  .מביא את המחלוקת) ה עוד כתב הרב"ד(טו ' מ סי"ת מכתם לדוד חו"שו
 .א בענין זה"בשאלה מה דעת הריטב, 693וראה הערה 
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 עדיםאו ש, 673בא בעצמו בלי דיחוי וטען כךהוא בתנאי שו, 672בלי שהמקבל יבקש ממנו, מתנה מעצמוה
הנותן אומר ש  היות.674כלשהו מחמת אונס  הסתיר אלאת את המקבלח ולא לדחויברה ל התכווןלאאומרים ש

הודאה אבל אם . 675כי הודאת בעל דין היא כמאה עדים, המתנה תקפה, לתת את המתנהשהתכוון בלב שלם 
וקיום המתנה יבטל , כגון שהנותן מכר את הנכס בינתיים לאדם אחר,  תגרום נזק לצד שלישי,שנתן מרצונו, זו

 לכתוב שטר מתנה אחר םהעדים יכולי, גם אז. 676והמתנה בטלה והמכר תקף, אינו נאמן בהודאתו, את המכר
 , שסתם קנין לכתיבה עומדכיון ,"'קכתבו בשו'הנותן אמר לנו "כתוב בו לו, המקורית המתנה עם תאריך של

המתנה , וכשיכתבו, כך שהם עדיין מוסמכים לכתוב שטר, שליחותםאת לא עשו כראוי לא כתבו שטר עוד וכל 
העדים ו, תםסהשטר נכתב באם הרי , גם אם לא כתבו שטר חדש. 677תהיה תקפה משעת נתינתה המקורית

כתוב בשטר שהנותן אמר לשכחו  שוהסבירו ,גלויה היתההמתנה שר שטר אחֵ ב ו או כתבכ בעל פה"אמרו אח
  .678המתנה תקפה, "כתבו בשוק"להם 

                                                                                                                                                              
שבעל נתן לאשתו פירות של נכס כל , לומד מזה לנידונו, )ג"קכא ע (י' מ סי"כי חוהגיד מרדת "שו. ג, רמב, מ"חו, ז"ט 671

כיון שאחרי מותה הגוף , שהרי אין להם סיבה להתנגד, שאין לומר שסיבת ההסתרה הוא כי פחד מהתנגדות הבנים, חייה
  .והפירות יהיו שלהם

  ).רפה' ל עמ' מ סי"חו, )שאנן(הובא בעיונים במשפט (ן שם "ר 672
  .)ב"ב מ ע"הובא בערך שי ב (ג, רמב, מ"חו, ז"ט 673
כותב שהמתנה תקפה רק אם אמר , )ב"קלד ע(ג ' מ סי"ה חו"ח) אבולעפיא(ת פני יצחק "בשו, נסים חיים משה מודעי' ר

  . הסביר להם שאמר זאת בגלל סיבה מסויימת, ה לעדים להסתתרציוו ששבשעההנותן 
יעיש כותב שהמתנה ' א ן"מביא שר, )א"דף י ע, א' סי, מקיץ בן חית "בשוהובא (י אות לב " רמב הגהב,מ"חו, ג"כנה

המתנה בטלה אם , אבל אם לא הזכיר את הטענה, "שלא ישמע פלוני"כגון , תקפה אם הנותן אמר את הטענה בפירוש
את כח יש הוכחה שמה שהסתיר אינו כדי להחליש האומר שאם , י" מביא חכם בתשובה כהוא, מצד שני. הסתיר אותה

ן "כותב שמהר, )ג"רכה ע(ט , רמב,  מחנה יהודה.המתנה תקפה, ן כךלא טעהנותן גם אם , המתנה אלא מחמת איזו סיבה
  .י משמע שהמתנה קיימת גם אם לא אמר את הטענה"ומנ
לעדים להסתיר את אפילו אמר , ן שייתכן שבנידונו"פ הר"כותב ע, מ סימן א אות יג"ת שואל ונשאל חלק ד חו"שו
 .זאת אף שהנותן לא טען כך בעצמו. עם קרוביומריבות מפני שייתכן שהסתיר רק כדי למנוע , המתנה תקפה ,מתנהה

הוא , כנראה. כל מתנה טמרתא תהיה כשרה כי תמיד נוכל לומר שהסתיר כדי למנוע מריבות, אם נאמר כך, לכאורה
  .703-704 ות הערני ציודליכאמור בשמו , מסתמך על כך שהיו הוכחות לגמירת דעתו של הנותן

 היו םכי היורשיאת דבר המתנה  לא לגלות עדיםאת ההשביע שאם  ףנימוקי יוסלומד מ, קיט' ת דברי ריבות סי"שו
  .התקפהמתנה ,  אחר מעשיוםמרנני

ובכל זאת , ן על מקרה שהנותן דוקא טוען שלא התכוון לתת"בי הרמביא את ד, תמא' עמ, כרך יג, פסקי דין ירושלים
 . אומר שאינו מתנה טמירתא כיון שהנותן הסתיר רק כדי שבניו אחרים לא ידעו

  ).ב"עב ע(ב קי' סי, פרק ג , בבא בתרא, יד רמה674
") אין חוזר ומגיד("תם אף שהכלל הוא שעדים אינם יכולים לחזור בהם מעדוש, מסביר, אות ח, רמב, מ"חו, חושן האפוד

  . הרי כאן אינם באים לעקור את השטר אלא לפרש דבריהם
שאם , )678הערה (ם אלשיך "כותב שזה לא נוגד את דברי מהר, )ד בדפי הספר"דף יא ע(ב "ב מ ע"ב) לגו(שמחת עולם 

שהרי כאן אינם , "חוזר ומגיד"ן מתנה גלויה כי זה כ שנת"כתוב בשטר שאמר להם להסתתר אינם יכולים לטעון אח
הערה (אבל הוא כותב שיד רמה הולך לשיטתו . אלא רק מפרשים את כוונתו, חוזרים בהם מעדותם שאמר להם להסתתר

ולטעם ) שם( משנה אבל לטעם של מגיד, שטעם פסול מתנה טמירתא הוא חשש שלא התכוון למתנה אלא קנוניא) 598
שהרי העדים אינם יכולים להעיד שלא נתן , אין מקום לסייג זה, שחוששים שנתן לאֵחר לפני כן) 594הערה (ם "הרשב

  .לאחר לפני כן או שאינו מתכוון למכור לאֵחר בעתיד
  . סימן תשנז,ת"שו,  חלק א,אור זרוע 675

, ם"לפי טעם הרמב). 597-596ליד ציוני הערות (ים השונים לכך שמתנה טמירתא בטלה ייתכן שדין זה תלוי בטעמ
 בטלה גם אם נראה שהמתנה, התכוון לנצל מתנה זו כדי לבטל מכר שימכור נכס זה בעתיד לאדם אחרהנותן שחוששים ש

כך הוא גם . קל' ב סי"וכך העיר בית שרגא ב; )ם זו תקנה" שלרמב597בייחוד להסבר בהערה (אמר הנותן שנתן בלב שלם 
 .המתנה תקפה, אם אמר שהוא נתן בלב שלם, הטעמים האחריםאבל לפי ). 593ליד ציון הערה (לטעם של חשש הברחה 

  .ע בצרי כותב שלא מועיל שיאמר שהוא נותן בלב שלם"שר, 693ראה עוד הערה 
שיעורי . שהנותן לא אמר לעדים להסתתר, "סתם"הוא כותב כך גם על מצב של .  סימן תשנז,ת"שו,  חלק א,אור זרוע 676
  .מדייק מזה שלדעתו מצב של סתם נחשב כוודאי מתנה טמירתא, 208' חזקת הבתים עמ' פ, ב"ב, אהרן ליכטנשטיין' ר

 ראה ליד ציון - עצם נתינת המתנה אינה בגדר מודעא שתוכל לבטל את המכר אם אין הוכחה אחרת שהיה אנוס למכור 
  .757 הערה

  .ה באור זרוע שם"ראבי 677
 ,מעשה רקח הלכות זכיה ומתנההובא ב ( סד' סי,ם אלשיך"ת מהר"שו; )ב"עב ע(ב קי' סי, פרק ג , בבא בתרא, יד רמה678
ב "ובאות היא לעולם ח, רמד' סי) אנקאווה(ת קרני ראם "שוב, אות א, ע' מ סי"חו) שמלקיש(ת בית יצחק "בשו,  א,ה

 ק ג"ס, רמב, מ"חו, ערך השלחן; )ד"סד ע(אות ו ,  לח'סי, מ"חו, ל צינץ"ת מהרא"שו; )ב"מ אות לז דף סז ע' מעמ
  .בסופו, ג,  רמב,מ" חו,ערוך השולחן; )ב"קלט ע(ק יד "סו
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 או שהחזיק המקבל בהם ,בנכסים החזיק למקבל נתן להרי אם הנותן, "כתבוהו בשוק "גם אם לא נכתב בשטר
א כיון שבכך הי, 680המתנה תקפה, )679ולא היה מוחזק בהם לפני נתינת המתנה (הנותןבפני הנותן ולא מחה 

                                                                                                                                                              
כך שנאמנותם אינה תלויה  ( ממקום אחרמּוכר כתב ידם  גם אםדברי העדים מתקבליםם אלשיך מסביר ש"מהר

לומר שטעו במה נאמנים  העדים ן אי,ת דברים שנכתבו בו שפוסלים אותושטר המתבטל מחמכי דוקא , )באמירתם בלבד
, ו בבולא כתש הטול השטר הוא ממיבש כ כאן"משא, "חוזר ומגידאין מגיד "כי  , ממקום אחרמוכר תב ידםשכתבו אם כ

 ,"מגידיםחוזרים ו"נחשבים  ינם וא,הזטעו בהשמטת הדבר השיכולים לחזור ולהעיד הם  לכןו, שכחהסופר יתכן שיו
טעה , י אות ו"כט הגהב' מעיר שמטה שמעון סי, אות יג, רמב, מ"חו, חושן האפוד(  דבריהם אתמפרשיםהם רק אלא 

ואמר לנו "ב בשטר ו כתורק אם; )ם אלשיך עוסק רק במצב שאין כתב ידם יוצא ממקום אחר"במה שכתב שמהר
 רק יש ,שכתב שבסתם )610הערה  (ם"רשביף שלפי הוא מוס. הכ שנתן מתנה גלוי"ומר אח אינם נאמנים ל,"להסתתר

 םחוזרי"נחשבים  ינם א,הגלוי היתהשפ "עבעדים ו האמרשאם ט ופש, קנה, המקבל גבה את המתנה ם וא,ששח
ובמיוחד  , בעלמאמילתאלוי י ג זהשטר אלאון ה לשם אתתריו סינםאש הספק כיון ם אתמבררירק  אלא "םומגידי

שהרי , םהשטר פסול לגמרי בסתסובר שאין ה "הרמהוא כותב שגם .  מתנה גמורה ממתנה טמירתאלתתיותר שכיח ש
 לא היתה ,ואילו היה פסול לגמרי, )620הערה (תפיסה מועילה ,  דהיינו במטלטלין,גוימ מקבל אומר שאם יש לה"הרמ

כ העדים " אם אח,לכן גם לדעתו; גו במקום עדיםיכמוזה  ,ס בעלמאר חאהושח שטר ומכשהרי תפס  ,תפיסה מועילה
 ,ם"הרמבהוא מביא ראיה מ.  מדבריהם הקודמיםלוי מילתא ולא חזרהיגהם נאמנים כי זה רק , אומרים שהיתה גלויה

כיון  המתנה קיימת "ר מותי ולא תודיעו בה אדם אלא לאחלא תגלו מתנה זו"מ אמר "כששכתב שאם  ,א, זכיה ט' הל
 םיכוליהעדים  ,םסתשאם כתוב  ומכאן, )661 ציון הערה לידראה (שעת הקנייה אחר מותו שהוא  גלו אותהשיאמר ש

וה לכתוב יואם לא צש) 623ה ליד ציון הער( רבנו יונהכתב מה שעוד ראיה מהוא מביא . הגלוי היתהשלהעיד אחר כך 
שלא היתה לדעת ד "בהדרך היחידה ל , כךבווה לכתיולא צש תיוההרי  ו; כשר, בפרהסיאםוה לחתויובפרהסיא וצ

   .פ העדים עצמם או אחרים"עהיא  אטמירת
  . להקנות הנותןרון בהקנאה אלא לברר שדעתחסשדברי העדים כאן אינם באים להשלים , ערך השלחן מנמק

ממקום  מּוכרכותב שיד רמה סובר שהעדים נאמנים על כך גם אם כתב ידם , יב' א סי"אליעזר ח' משנת רת "שו, כמו כן
  .אחר

, "ליתא לעדים קמן דנשיילינהו"שכתב שסתם פסול אם , ד, רמב, מ"י חו"מבמדייק , אות יג, רמב, מ"חו, חושן האפוד
הוא מעלה אפשרות שיד רמה סובר שכאן , מצד שני. נאמנים, "כתבוהו בשוק"שאם העדים אומרים שהנותן אמר משמע 

ומה שכתב שהם נאמנים הוא אם העדים אומרים שהיתה מוסתרת אלא שאומרים שטעם , העדים אינם נאמנים
 את דברי לפרשכי הם באים " חוזר ומגיד"ואינם בגדר , )674 ציון הערה לידהמקרה (ד "ההסתרה לא היה מתוך חוסר גמ

והם אומרים שאמר , שהשטר כתוב בסתם שמשמע שאמר להסתתר, כ כאן שעדותם היא היפך דברי השטר"משא, השטר
  ".אינו חוזר ומגיד"ו, לפרסם
ולכן אינם בגדר , ם השטרם אלשיך מדבר באופן שלא נתקיי"כותב שמהר, י אות ו"הגהב, כט, מטה שמעון: הבחנה

ם אלשיך כותב שהדין " מהרשהרי, דוחה את דבריו, ג"ב דף מט ע"ח, אבל חנא וחסדא. כ"במה שאמרו אח" חוזר ומגיד"
  . כך גם אם כתב ידם מקוים ממקום אחר

, יהכ ואמרו שהמתנה היתה גלו"גם אם העדים באו אחש כותב, )ד"קצד ע( ל' ז סי"משאת משה אהעת " שו: חולקתהדע
הוא , )סו' סי) קרסו(ת ידי דוד "שוהובא ב) (ד"ע- ב"כה ע(ה ' סי, מ"חו, א"חוב .ם אלשיך"שלא כדברי מהר, היא בטלה

כתבוהו "והם מעידים שאמר להם , אם כתוב בשטר סתםש) א"כו ע, בדף(ומסביר ; ם אלשיך"דוחה את ראיות מהר
כי זו " חוזרים ומגידים"הם נחשבים , ן דבריהם לבין השטרואף שאין סתירה בי,  זו תוספת שאינה רמוזה בשטר-" בשוק

 ,מ"חו, ג"נהכ . נאמניםנםאיש,  תקסג' סיא" חא"ת הרשב"שומדייק מ,  אות ה, כט,מ"חוערך השלחן , כמו כן. תוספת
לפני כן השטר הוצג שיתכן ששם מדובר שלא , דין שכיב מרעמם אלשיך "מהרראיית את חה ו ד,י אות כג"הגהב, רמב
או ששם מדובר ; "חוזרים ומגידים"כך שאינם , אלא העדים באים אחרי מותו ואומרים שציווה להם בלשון זו, תמיהס

משמע שבלי זה , מצריך שיכתבו שטר אחר) 677הערה (ה "ממה שראביש, עוד יש להעיר. שעדים אחרים מעידים על כך
  .אינם נאמנים

,  הראשוןמהתאריך" כתבוהו בשוק"כותב שאם כתבו העדים שטר חדש עם ) ה תשובה"ד (ם גלאנטי סימן סו"ת מהר"שו
כ שאמר להם "שלא יועיל אם העדים יאמרו אח) ה ואל יעלה"בד(והוא כותב ". אינו חוזר ומגיד"השטר פסול כי 

וגם אם זה , כותב שדבריו נראים) א"נז ע(נז ' ב סי"מ ח"ת בעי חיי חו"שו. כיון שלא כתבו זאת בשטר ,"כתבוהו בשוק"
  .א להוציא מהמוחזק"כותב שא, אות יג, רמב, מ"חו, חושן האפודגם . המתנה בטלה כי הנותן מוחזק, ספק

  ).שכט- שכז' קכט עמ' ב סי"שערי עזרא ח (=195' עמ ,ר כרך יג"פדהמחלוקת מובאת ב
אם עדים , כותב שגם לדעה החולקת, )א' סי, א"ח, ז"אהע, מזרחי,  שלוםדברי (=202 ' עמ,יגכרך  ,ר"פד, שלום מזרחי' ר

ודוקא אם הם , למתנה גמורהזו הוכחה שהתכוון , בנתינתה ושמח , מתוך רצון טוב ונפש חפצהנתןשכ "מעידים אח
בו שלא כת, כי זה סותר את דבריהם הקודמים, "חוזר ומגיד"הוא בגדר " כתבוהו בשוק"שאמר להם כ "מעידים אח

  .ךחשב כאילו העידו שלא אמר להם כשנ, "ואמר לנו כתבו בשוק"בשטר 
  .אות ב, ע' מ סי"חו) שמלקיש(ת בית יצחק "שו 679
; ב"בבא בתרא מ ע, א"חידושי הריטב; ף"גם בשם הרי, ב"ב מ ע"ב, ן"חידושי הר ;ב" בבא בתרא מ ע,ן"חידושי הרמב 680

הובא (ף "בדפי הרי, א"ב כא ע"ב, נימוקי יוסף; )לא ערער הנותןאם החזיק ו (ה המתנה" ד,ב" בבא בתרא מ ע,מאירי
ת "ובשו, א"קמח עדף ד ' מ סי"ה חו"ח) אבולפיה(פני יצחק ת "הובא בשו(ז , רמב, מ"חו, ע"שו; )ב"ב מ ע"בערך שי ב

ת "שו; ד, רמב ,מ" חו,ערוך השולחן; ם"בדעת הרמב, )ג"קלח ע(רמב ' סיזקן שמואל ; )יד' מ סי"חו) צבאח(שושנים לדוד 
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ק בו זֵ לך וחֲ : " בשטר הנותן אם כתב,כן וכמ .682ויש בכך הוכחה שנתן את המתנה בלב שלם, 681מתפרסמת
 כך גם .685 שהוא התכוון למתנה גמורההוכחה ווז, 684שהרי אין פרסום גדול מזה, 683המתנה תקפה, "מעכשיו

                                                                                                                                                              
 סט' ב סי"משפט צדק חת "שו; )אם המקבל ישב בבית שקיבל בידיעת הנותן כמה שנים(קמט ' ב סי"ח, א הלוי"מהרי

' ד במהד"ס זכרונות אליהו יו"סו(ת ברוך מבנים "בשו, אברהם ברוך מני' ר; ק ו"ס, צט, קצות החושן; )ג"קנט ע(
  .)ובנדוןה "ד (מ סימן ז"חו) טרב(את ליהודה ת וז"שו; בדעת רב האי, מג' עמ, ג' סי, )ו"תרצ

  .אין פסול של מתנה טמירתא, אם החזיק המקבל, כותב שבמתנת מיטלטלין, רי' י סי"ת רש"שו
  .ח' ף סי"ת הרי"מדייק כך גם משו, כחר' עמ, )ט"תשמ(סיני קג , "שיטת הקדמונים במתנתא טמירתא", פרנצוס' י

 למקבלהנותן את הנכס ה קנה, שטרת הביכתאם אחרי , כותב שבסתם, )א"עג ע(ב קי' סי, פרק ג , בבא בתרא,יד רמה
אותה להקנות  רוצה  הואכי זה מראה שחזר בו מהמתנה הראשונה ועכשו, ה קנ, או בשטר קנין או בחזקה סודרבקנין

  .קנין גמורב
כותב שהדין כך גם , לח' עמ,  ג'סי, )ו"תרצ' ד במהד"ס זכרונות אליהו יו"סו(ת ברוך מבנים "בשו, אברהם ברוך מני' ר

 ציון לידהנימוק (שהרי גם אז יש פרסום , אם התברר שהמקבל לחץ על הנותן נוסף על כך שהנותן אמר לעדים להסתתר
  ).685 ציון הערה לידהנימוק (ויש הוכחה שנתן בלב שלם ) 684הערה 

אם היתה  המתנה תקפה ,"כתבו בשוק"שגם בלי ) טוריבעל העוף בתשובה "הריגם בשם (כותב ,  שכה'ץ חלק ג סי"תשב
  .  והחזיק המקבל בנכסים מיד"מעכשיו"מתנה 

 נכס במקבלשהחזיקו הנותן בפני עדים או שהחזיק הכותב שמדובר ,  סימן ו)ץ חלק ד טור ב"תשב(ש צרור "מהרת "שו
  .וה לעדים שלא יגלויוצהנותן  שכיוון ,המקבל אינו נאמן, בל בלי עדיםא, בפני הנותן בעדים

סובר , )ה חיישינן"ד(א "ב מא ע"ב, ם"כותב שרשב, )סה-סד' יח עמ' שרידים גל(=כז אות ג ' ג סי"ת משפטיך ליעקב ח"שו
שהרי אילו , )597הערה  ציון לידהחשש (כי אין חשש קנוניה , זכה, ד הגבה לו והנותן שתק"שאם הנותן הגבה לו או שב

וצריך להעיר שזה נכון רק (תיכנן קנוניה לא היה נותן למקבל אלא שומר את הנכס לעצמו עד שימכור אותה לאחר 
  ).ולא הסביר מדוע(וגם אין חשש שנתן לאחר מקודם ; )במיטלטלין
נתן למקבל ש סובר שגם אם הנותן "הרא, ותב שלפי בני שמואלכ, )ב"קלב ע ( סימן רמב,מ"חו, בני אהרן: דעה חולקת

  .המתנה בטלה, בנכסהחזיק ל
הנוקט שמתנה , א, ה, זכיה, ם"מדייק מרמב, 50'  עמ,)ז"תשמ(שנתון המשפט העברי יג , "מתנה טמירתא",  בן מנחםח"ר

הוא תולה . ם כאן המתנה בטלהמכאן שלדעתם ג, "כמו שאינה"הנוקט שהיא , ב שם"ב, וממאירי" אינה כלום"טמירתא 
הרי כאן שהנותן גילה , ד של הנותן"של חוסר גמ) 589 ציון הערה ליד(לפי הטעם : שאלה זו בטעם פסול מתנה טמירתא

לא משנה שהנותן , של חשש קנוניה, )597 ציון הערה ליד(ם "ואילו לפי הטעם של הרמב, המתנה תקפה, שיש לו רצון לתת
גם כאן המתנה , שחוששים שהנותן נתן לפני כן לאדם אחר) 594 ציון הערה ליד(יש להוסיף שלפי הטעם . גילה רצון לתת

  ).ה לא מגבינן"ם ד"על רשב, ב"ב מ ע"כך רומז איילת השחר ב(בטלה 
או , גם אם הנותן אומר שהתכוון בלב שלם, ם"כותב שלפי הטעם של הרמב, אות ד, כז' סי, ב"ב, דביר הקודש, כמו כן

ם "וכך עולה מלשון הרמב, כי גם אז יש חשש הפסד לקונה העתידי, המתנה בטלה, שמוכח כך כמן במקרים שבטקסט
, שחוששים שכבר נתן לאחר) 594 ציון הערה ליד(ם "הוא מעלה ספק מה הדין כאן לפי נימוק הרשב". אינה כלום"

גם . אין חשש שיטעה את המקבל, ומצד שני ייתכן שאם מוכח שהתכוון לתת בלב שלם, שבפשטות החשש קיים גם כאן
המתנה בטלה גם , ם"כותבים שלפי הטעם של הרמב, אות סב, ב"ב מ ע"ב, וסוכת דוד, ב"ב מ ע"ב) גניזי(מורשת יעקב 

  .קבל החזיק בנכסיםאם המ
אם החזיקו הנותן המתנה תקפה כי , ם"כותב שגם לפי הטעם של הרמב, ג, רמב, )יריעות החושן (=)איטאח(אבני חושן 

טלה לפי הטעם כ המתנה ב"וא,  הנותן אין לכך פרסוםאם החזיק בפניאבל , 681 ציון הערה לידכאמור , יש לכך פרסום
  .שלדעת משפטיך ליעקב כאן אין חשש לקנוניה,  וראה לעיל בהערה זו.ם"של הרמב

ם במתנה טמירתא יש חסרון במעשה הקנין כי הנותן גילה דעתו שאינו רוצה לתת "כותב שלרשב, אות סג, סוכת דוד שם
  .ולכן המתנה בטלה גם אם המקבל החזיק בפני הנותן, )מח שם' כך הסביר בסי(
אות , רמב, מ"חו, חושן האפודכותב כאילו , )שכח' קכט עמ' ב סי"שערי עזרא ח (=196' עמ ,ר כרך יג"פד, עזרא בצרי' ר

שחושן , 687אבל ראה הערה . ולכן הוא כותב שאין להוציא מן המוחזק, כותב שיד רמה סובר שגם כאן המתנה בטלה, לא
' עמ, סעיף ה, פרק ג, שער ג, חלק ג, גם בספרו דיני ממונות. ולא בסתם, בנותן שאמר לעדים להסתתרהאפוד אומר כך רק 

  .כתב שמספק אין להוציא מהמוחזק, קד
בשונה , ן שהנכס הגיע למקבל שלא ברצון הנותושם הכוונה היא,  בשאלה האם תפיסה מועילה620ראה גם הערה 

  .מנידוננו
 .ק יא"ס, רמב, מ"א חו"ביאור הגר; ב" בבא בתרא מ ע,ן"חידושי הרמב 681
  .ד,  רמב,מ" חו,ערוך השולחן; ן שם"חידושי הר 682
ה וכל "ד, ת יש מאין סימן לז"שווב, אות א, ע' מ סי"חו) שמלקיש(ת בית יצחק "הובא בשו (צט'  אלשיך סים"הרמת "שו

שטעם ) 597ליד ציון הערה (ם "כותבים שלרמב, קל' ב סי"בית שרגא בו,  א, ה,כיה ומתנה הלכות ז,מעשה רקח, )שכן
מפני שאז כבר לא יוכל , זכה בה,  למקבל המתנההרי אם הגיעה, פסול מתנה טמירתא הוא חשש שיערים וימכור לאחר

אבל . שחזקה שכל מה שביד אדם הוא שלו, מנמק דין זה, אות ב, רמב, מ"חו, אפודחושן ה.  למכור לאחרעריםלההנותן 
  .לא זכה,  המקבליאפילו הגיעה המתנה לידש, בתחילת דבריוכתב מעשה רקח 

, גם בקנין סודר, ם אלשיך"כותב שלדעת מהר, )ע- סז' יח עמ' שרידים גל(=כז אות ה ' ג סי"ת משפטיך ליעקב ח"שו
 . וכך גם בקנין חזקה בקרקע כי אינו נחשב שנותן בידו, הנותן אינו מוסר לידוהמתנה בטלה כיון ש
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ומרים שהדין ויש א .686מה שמראה שהתכוון למתנה בלב שלם, אם התחיל למסור למקבל חלק מדבר המתנה
  .687ולא רק בסתם, כך גם אם אמר לעדים להסתתר

  
גם אם לא נאמר , היינו שלא נאמר בשטר שהמתנה תחול לאחר זמן( דמיה שאמורה לחול במתניש אומרים ש

נכנס הוא ,  המקבלילידהנכס כי ברגע שהגיע , היא תקפה, גם אם נכתב השטר בסתם ,)688"מעכשו"בו שיחול 
 יאם חזר בו הנותן לפני שהגיעה המתנה ליד, לאחר זמןשאמורה לחול מתנה ורק ב; םפרסהדבר התו, לרשותו

  .689המתנה בטלה, א למתנה טמירת שהתכווןעןוטהוא  ו,ועוד לא התפרסמה, מקבלה

                                                                                                                                                              
עב ' סי, )בוטון( עדות ביעקבת "בשוהובא ") (יוילך ויחזיק מעכש(" שנג' ב סי"וח, א חלק א סימן תתקצד"ת הרשב"שו 683

' מ סי"חושן האפוד חות "שוב, )א"סז ע(סח ' ת זרע אנשים סי"בשו, )ג"קנט ע( סט' ב סי"משפט צדק חת "שוב, )ב"ריא ע(
ת "שובו, ])ב"פד ע(עז ' ב סי"ח) אמריליו(דבר משה  ת"שושהובא ב) [א"כו ע(יד '  סי,ב" ח,פני משהת "שוב, )ד"טז ע(ו 

ת בית "שו; ד, רמב, מ"חו, ערך לחם; )אות לב, ם"הובא בליקוטי מוהר (ג, רמב, מ"חו, א"רמ; ) סימן סו,ם גלנטי"מהר
 מ 'מע) אלחאיק(משכנות הרועים ; ד,  רמב,מ" חו,ערוך השולחן; )בכתב או בעל פה(אות ב , ע' מ סי"חו) שמלקיש(יצחק 

  .")מעכשו יזכה) ("א"רלז ע(ח שאות 
פ "כותב ע, טו' ב עמ' סי, )ו"תרצ' ד במהד"ס זכרונות אליהו יו"סו(ת ברוך מבנים "בשו, יצחק אשכנזי' ר: "יזכה"

כותב שדוקא , נג' עמ, ג' שם סי, אברהם ברוך מני' ר, לעומתו. המתנה תקפה, "כהיז"שאם כתוב בשטר , א שם"הרשב
, ובכך יגלה את נתינת המתנה, לא מועיל כי אין בזה כל כך משמעות שיחזיק בו" יזכה"מועיל אבל " ילך ויזכה מעכשו"

  . אלא שיהיה שלו
שלום ' ור, )רסט' משכן שילה עמ= פז - פ' קכט עמ' למוריה ג (=188' עמ ,ר כרך יג"פד, שילה רפאל' ר: "אני נותן מעכשו"

, "אני נותן מהיום"לומדים מדין זה שאם כתוב בשטר , )א' סי, א"ח, ז"אהע, מזרחי, דברי שלום (=202 ' עמ,שם, מזרחי
כותב שדוקא אם כתב שהוא , )שכט-שכז' קכט עמ' ב סי"שערי עזרא ח (=196' עמ ,שם, עזרא בצרי' אבל ר. המתנה תקפה

הוא לשון  "אני נותן מהיום"אבל , הנותן הרי זה כאילו החזיק בנכסים ולא מחה ,להחזיק בנכסיםלמקבל רשה מעכשיו מ
כותב ) סו' עמ(יח ' סייצחק הלוי מקושטא ' ת ר"שו גם .אין בלשון זה הוראה שיחזיק בנכסים מעכשיוו, קנין ומתנה

  .ורק אם מסר לידו קנה, אינה מועילה" מעכשו"שאמירת 
צוואה שהופקדה ", אליהו עצור' ר ;)קמט' ב סי"ח, א הלוי"ת מהרי"שוהובא ב(וחלק ב שם א חלק א "ת הרשב"שו 684

  .304' עמ, )ז"תשנ(תחומין יז , "בידי עורך הדין
ומתפרסם שרצה , מועיל כי שטר יש לו קול" ילך ויחזיק"מסביר ש) א"רלז ע(ח שאות  מ 'מע) אלחאיק(משכנות הרועים 

מועיל גם אם " מעכשו ילך ויחזיק"ש) ב"בדף רלז ע(זה הסיבה שהוא פוסק , כנראה.  המקבל בנכס מעכשולהחזיק את
 כי בכל זאת זה נותן - כך שבפועל המקבל אינו יכול להחזיק מעכשו , כתוב בשטר שהנכסים שייכים לנותן עד מותו

  .פרסום
 .ד,  רמב,מ" חו,ערוך השולחן 685
  . יב'א סי"אליעזר ח' משנת רת "שו 686

מעיר שלפי הדעה , מח' עמ, ג' סי, )ו"תרצ' ד במהד"ס זכרונות אליהו יו"סו(ת ברוך מבנים "בשו, אברהם ברוך מני' ראבל 
, לא זכה גם בחלק שהחזיקו, בקרקע, הרי במתנה לאחר זמן, אין גילוי דעת, שגם אם החזיקו הכל) 680בהערה (

הוא מסתפק במתנה . אבל לא את השאר, )620ראה בשמו בהערה (ת מה שבידו מדין תפיסה ברשות ובמטלטלין קנה א
קנה הכל כי המקבל , או שמא היות שהתגלה חלקו, האם המתנה תקפה רק באותו חלק, והחזיקו במקצת, מעכשו

  .מפרסם הכל
מז  (מישרים נתיב טו חלק ב; )קבלאם נתן הנותן למ (נה' סי, שער ג,  דחלק, שערי צדק, תשובות הגאוניםב, רב האי 687
בדעת , )א"קלט ע(ז , צדק ומשפט רמב; )"מעכשו"אם כתב (טז ' מ סי"חו, ח כהן"ת ר"שו; )"מעכשיו"מתנה ב) (ג"ע

; ) רצון לתתולא מתוך חוסר, כי מניחים שהיתה לנותן סיבה כלשהי לכתוב בסתר(ד ,  רמב,מ" חו,ערוך השולחן; ן"הר
  .ן"בדעת הרמב, 207' חזקת הבתים עמ' פ, ב"ב, אהרן ליכטנשטיין' שיעורי ר

 הלי גםא הרי, שגם אם הנותן עשה מעשה קנין נוסףכותב , )א"עג ע(ב קי' סי, פרק ג , בבא בתרא,יד רמה: דעה חולקת
  .חוששים גם כאן ,"התנמת ה תגלו אלא"ם אמר להש כגון ,המתנהנתינת  את גלויהעדים ו שאינו רוצה שדעת

להם  אמר  אםאבל, םבסת דיבר רק )680הערה  (י מיגאש"מעלה אפשרות שר, )הראשון(ם מינץ סימן סו "ת מהר"שו
מביא ראיה לדבריו מחידושי , )ם"ה וכתב הרב מוהר"ד( א,  ה,עיני דוד הלכות זכיה ומתנה. המתנה בטלה, להסתתר

להם  אמר אםש,  סובר כיד רמהי מיגאש"שרכותב , אות לא, רמב, מ"חו,  גם חושן האפוד).ש"עיי( שם שאי מיג"הר
   .המתנה בטלה, להסתתר

  .שכאן המתנה בטלה גם אם החזיק, מדייק מעיטור, )ג"קלח ע(ק יד "ס, רמב, מ"חו, ערך השלחן
) 680הערה (ן "ובדעת הר, שנג' ב סי"א ח" הרשבת"כותב בדעת שו, )ד"רלו ע(ח שאות  מ 'מע) אלחאיק(משכנות הרועים 

אבל אם הנותן אמר לעדים , גם אם הנכס לא הגיע לידי המקבל" ילך ויחזיק"שבסתם המתנה תקפה אם נכתב 
כותב שאם , )ג"קלח ע(ק יד "ס, רמב, מ"חו, ערך השלחן, כמו כן. המתנה תקפה רק אם הגיע לידי המקבל, שיסתתרו

  ". מעכשו"די אם כתוב , ובסתם, המקבל קנה רק אם החזיק, הנותן אמר לעדים להסתתר
  .נב' עמ, ג' סי, )ו"תרצ' ד במהד"ס זכרונות אליהו יו"סו(ת ברוך מבנים "בשו, אברהם ברוך מני' ר 688
ספר המובא ב, רבנו אפרים; ) המקבלילידאם הגיע הנכס  (גאוןהוף "בשם הרי, ב" בבא בתרא מ ע,י מיגאש"רחידושי  689

  .ף וגאון"י מיגאש בשם רי"בשם ר, )ג"עב ע(ב קי' סי, פרק ג , בבא בתרא,יד רמה; ליד אות כג, )ד"נו ע( מתנה ,העיטור
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, המתנה בטלה רק אם לא נתן מדעת עצמו, שלא אמר לעדים להסתתר ולא לכתוב בגלוי, יש אומרים שבסתם

ה ו שטר מתנכתוב לעדים לאמר לואחר כך  ,ו פעם אחר פעםה אות ודח, מתנהולתת  לביקש ממנוכגון שמישהו 
, עצמומדעת  שטר כתב  אםאבל,  את המבקשלדחותכדי וש שלא התכוון לתת באמת וכתב רק לחש בזה יש -

   .690והמתנה תקפה,  לזהשולחשאין 

                                                                                                                                                              
' ף ולא בשם ר"הדברים מובאים בשם הרי, י של העיטור"מציין שבכ, 450' עמ, "רבינו אפרים"בספרו , יפנסקי'י שצ"ר

  .אפרים
כך שאין כל כך הוכחה לרצון , זה למקרה הקודם הוא שכאן המקבל עשה את מעשה הקנין בעצמוההבדל בין מקרה 

, שאין תפיסת המקבל מועילה) 620ליד ציון הערה (הפוסקים שאמרו , בפשטות, לפי זה. ואינו מתפרסם כל כך, הנותן
  . וזה דחוק-ם כן נאמר שהם דיברו רק במתנה שהיתה אמורה לחול אחר זמן אלא א, חולקים על רבנו אפרים

למדו מהלכה זו שמתנה שנרשמה במירשם הממשלתי תקפה , א תמ'יג עמכרך פסקי דין ירושלים בש, 634ראה הערה 
 . רישוםי ה"המקבל זוכה בנכס מיד עכיון ש

בשטר שמדובר כיון , מקבל ה לידשטרהו לפני שהגיע ר בלחזו יכול הנותן, ס הגיע למקבליד רמה שם כותב שגם אם הנכ
 וזה נכון גם במתנה .י הגעת השטר לידו"והמקבל זוכה רק ע, השטר הוא מעשה הקניןאז ש,  סודר בו קניןלא כתובש

  .6 ראה על כך בסעיף - גלויה 
ף סובר שאם המתנה "הריש כותב, )ד"ע-ג"דף קלח ע, ק יד" ס,רמב, מ"חו, כמוסבר בערך השלחן (קיד' ש סי"רשבהת "שו

בקרקע המשמעות : יש הבדל בין קרקע למיטלטלין, "יתהמעכשו ולאחר מ"ה במתנ אבל ,היא תקפה גם בסתם, היא מיד
  המקבללא קנה, אבל במיטלטלין, ולכן היא תקםה גם בתם, היא שהמקבל קונה את הגוף מיד ואת הפירות לאחר מיתה

  . היא בטלהבסתם גוף ולכן את הן עדיי
י "כותב שלפי ר, לט' עמ, ג' סי, )ו"תרצ' ד במהד"ס זכרונות אליהו יו"סו(ת ברוך מבנים "בשו, אברהם ברוך מני' ר

. ובמתנה לאחר זמן אפילו הגיעה לידו לא קנה, קנה רק אם הגיעה למקבל" מעכשו"במתנה , ה"אפרים והרמ' ר, מיגאש
שמשום כך (ובידו לפרסם , גם אם כשהגיע הזמן החזיק הנותן את המקבל בה, שבמתנה לאחר זמן) מ' בעמ(הוא מסביר 

הוא כותב . לא קנה, בכל זאת כיון שבמשך זמן זה היתה מסותרת, )684 ראה הערה - ן שההחזקה זו מועילה "כתב הרמב
כך , הוא כגון שנתן לו גוף מהיום ופירות לאחר זמן, ן לא קנהכ הראשונים שבמתנה לאחר זמ"שמש) מב- מא' בעמ(

ולכן לא משנה שכשמגיע הזמן שיכול להחזיק , אלא שהמקבל לא יכול להחזיק בנכסים עדיין, שהקנין נגמר לגמרי מהיום
 רק מפני שאם המתנה אמורה לחול כולה, מהקשר דבריו נראה שהעמיד כך את דברי הראשונים. בה היא כבר מפורסמת

הוא . 604 ציון הערה לידכאמור , אם בשעת חלותה היא גלויה, אינה נפסלת בכך שהנותן מסתיר אותה עכשו, לאחר זמן
היא לפי ההסבר , כאמור, שאמורה באופן שהנכס הגיע למקבל, שהבחנה זו בין מעכשו לבין לאחר זמן) מב' בעמ(כותב 

שאם , )685 ציון הערה ליד(אבל לפי ההסבר , שאם החזיקו הנותן קנה כי המקבל יכול לפרסמה) 684 ציון הערה ליד(
) מג' בעמ(עוד הוא כותב . אין הבדל בין מעכשו לאחר זמן, החזיקו הנותן קנה כי יש גילוי דעת שהתכוון למתנה גמורה

וזאת גם במתנה מעכשו , )620ראה בשמו בהערה (ק "בקרקע גם אם החזיקו הנותן היא נשארת בחזקת מ, יד רמהשלפי 
  ).כך נראית כוונתו(

או רק , גם אם הנותן אמר לעדים להסתתר" מעכשו"בשאלה האם לדעה זו מועילה מתנה ) מד' בעמ(ב מני "עוד דן רא
י מיגאש הוא מדייק שהדברים אמורים רק "ן שהדברים אמורים גם אם הוסתרה ואילו מר"ייק מהרמבהוא מד. בסתם
ואילו בסתם גם , קנה רק אם החזיקו הנותן או שהמקבל החזיק בפני הנותן, שאם הוסתרה, הוא מיישב ביניהם. בסתם

שקנה רק אם ) 680הערה (ש צרור "רכ "פ מש"ע) מה' בעמ(עוד הוא מיישב . זכה, במעכשו, אם החזיק בלי דעת הנותן
, ן אומר שאם הוסתרה" הרמב- אבל אינו נאמן בלי עדים , החזיקו הנותן בפני עדים או שהחזיק המקבל בהם בפני עדים

, עו הנכסים לידואם הגי, י מיגאש אומר שבסתם"ור, אבל אינו נאמן בלי עדים, מועיל במעכשו, והחזיקו הנותן בפני עדים
, "לאחר זמן"אבל ב" מעכשו"וכל זה ב; כיון שהוא מוחזק, ושהנותן התכוון בלב שלם, הוא נאמן לומר שהנותן החזיקו

עוד כמה אפשרויות להבין את דעת ) מז- מו' בעמ(הוא מעלה . חזקתו לא מועילה כאמור, כי גם אם נאמין לו, לא זכה
אם , ה"ולרמ; כי יורד דרגה אחת, ובסתם די שיגיע לידו, ם החזיקו מועילרק א, ף אם הוסתרה"לרי) א: (הראשונים

לא מועילה תפיסה , ף בין אם הוסתרה ובין בסתם"לרי) ב. (ובסתם קנה רק אם החזיקו, הוסתרה גם אם החזיקו לא קנה
  .אבל בסתם מועיל, ה סובר שאם הוסתרה לא מועיל אם החזיקו"ואילו רמ, בלי רשות בקרקע

  .קנה אפילו בחדרי חדרים , המקבלנתן בידאם  ,טלטליןיבמ, ם"כותב שלרמב,  א, ה,שנה הלכות זכיה ומתנהמרכבת המ
". כתבו בשוק"אין צורך ב, "מעכשו"שבכל מתנה שהיא , כ קאלפו"כותב בשם ר, י אות כד"הגהב, רמב, מ"חו, ג"כנה

לו דף רו ' א סי"ת צל הכסף ח"ושו, יב' ב סי"דומ מה"מעיר שחקרי לב חו, )ד"טז ע(ו ' מ סי"חושן האפוד חות "שואבל 
, 680בהערה , י מיגאש"ר' והוא מדייק מחי. ולא כתבו שהיא תקפה מטעם זה" מעכשו"עוסקים במתנה בלשון , א"ע
  .מועיל רק אם המקבל החזיק במתנה" מעכשו"ש

הלכות , במגיד משנה, ב"דף עב ע, בקי' סי, פרק ג , בבא בתרא, רמהידהובא ב (ב" בבא בתרא מ ע,י מיגאש"רחידושי  690
נו ( מתנה ,ספר העיטור; גאוןף וה"בשם הרי, )ה עלה בידינו"ד,  סימן כד,מ" חו,ת מכתם לדוד"שובו, ב, ה, זכיה ומתנה

  .גם בשם רבנו אפרים, ליד אות כב, )ד"ע
  .בו לכתאותודחק ש אחר אדםמחמת א כתב עידו העדים גם שלהה רק אם המתנה תקפיד רמה שם מוסיף ש

  .מביא דעה זו, )ג"כד ע (יז' סי) קורייאט(זכות אבות ת "שו
את הפסוקים בברכת יצחק ) ועוד(פ דין זה "מבאר ע, )ב"קסט ע(דרוש ה לשבת הגדול , א"ח, )אמאדו(תהלה לדוד 

ה כדי שיעקב לא  אות רצה להסתיראבל, רצה לתת את הבכורה במתנה לעשויצחק : בדרך דרוש, )ד- א, בראשית כז(
 הוא יזם את המתנה - " ויקרא את עשו", ראשית: טען כמה טענות, וכדי שלא תיפסל מחמת מתנה טמירתא, יתנגד
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אם ביקש  כך גם .691 פרסוםד יש"כי לדברי ב, המתנה תקפה,  שבעירד"לבאם הנותן מסר את דברי השטר 
  .692מבית דין לחתום על שטר המתנה

  
אם לא נכתב בשטר קנה המקבל גם , בלב שלםמתנה תת תכוון למ הואשמראש   דעתו אתגילה הנותןאם 

 שהנותן לא התכוון לתת בלב אומדנאשיש  משום ם לפסול אם לא נכתב כך הואטעשהרי ה, 693"כתבוהו בשוק"
כלומר שהוא , "אחריות"אם כתב בה :  לכךאותמג דו. 694תקפהמתנה ה, כהה הפוהוכחיש ולכן אם , שלם

אם כתב ; 695שאילולא נתן ברצונו לא היה כותב כך, מתחייב לפצות את המקבל אם דבר המתנה יילקח ממנו

                                                                                                                                                              
 ובמצווה מחמת מיתה אין פסול מתנה - " הנה נא זקנתי לא ידעתי יום מותי"; מעצמו ולא נתן בעקבות בקשת עשיו

ובמכר אין הסתרה ,  כדי שייראה כאילו זה מכר בתמורה למטעמים- " ועשה לי מטעמים"; )647 ראה הערה(טמירתא 
  .591כאמור בהערה , פוסלת

זו הסביר על פי דעה , )א"עג עדף ,  לנישואין השו דר,נוה צדקהובא ב(אות לב , ם"ליקוטי מוהר' בס, מאיר משוורזנץ' ר
  .נתן מרצונו'  כי ה- ) ה תורה"ד, א"שבת פט ע' תוס(איך זכו ישראל בתורה אף שהתורה ניתנה בחשאי 

 ).ב"סה ע(אות ו ,  לח'סי, מ"חו, ל צינץ"ת מהרא"שו 691
  . נב' א סי"ח, )טולידו(ת משנת רבי אליעזר "שו 692
, )א' סי, א"ח, ז"אהע, מזרחי,  דברי שלום =201-202'  עמ,יגכרך  ,ר"פדהובא ב (ב"בבא בתרא מ ע, א"חידושי הריטב 693

ושאינה בגלל חוסר ( את המתנה ריסתהלמוצדקת לנותן סיבה הוכחה שיש  שאם יש הוא נוקט). ה"הרא (בשם מורו
וכך עולה מן הפוסקים . משום שאז ההסתרה אינה הוכחה שלא התכוון למתנה אמתית, המתנה תקפה, )גמירת דעת

הערה , א"בבא מציעא עב ע, מוסד הרב קוק' מהד, א"המהדיר לחידושי הריטב.  דלהלןשנתנו תוקף למתנות בדוגמאות
במי שהקנה , מ שם"שבמעשה בב, )757ליד ציון הערה , והובאה לעיל(שם מ "בא "מסביר על פי זה את דעת הריטב, 851

 כי שם -הבן קנה אף שהקנה לו בסתר , כירתה למישהו שכפה עליו למוכרה לוקרקע לבנו הקטן בסתר כדי למנוע את מ
אבל יש להעיר שלא נאמר בתלמוד שבאותו . לא הסתיר מתוך חוסר גמירת דעת אלא כדי שהאנס לא ימנע את הנתינה

  .מעשה הנתינה היתה בסתר
נרבוני י "י ועל ר"ב שם חולק על נ"א בב"כותב שהריטב, 8' עמ, )ח"תשמ(מגל ו , "בדין מתנה טמירתא", משה רזיאל' ר
שלא רצה שפלוני ישמע עליה מסיבה הסתיר אותה מפני האומרים שאם הנותן אומר שנתן מרצונו אלא ) 670הערה (

 כדי למנוע את מכירתו הכפויה גלויהשהנותן נכס במתנה ) 757 ליד ציון הערה כאמור(שהרי כתב , המתנה תקפה, כלשהי
י עצמו שם כותב גם הוא על "שהרי נ, דבריו קשים. אינה תקפה, אבל אם המתנה מוסתרת, המתנה תקפה, לאדם אחר

) 9' עמב(תב והוא עצמו כו. כי היה ניכר שלא נתן מרצונו, ומנמק, אינה תקפה, מקרה זה שאם המתנה מוסתרת
ולשם כך צריך שהמתנה תהיה , כיון שמטרתו למנוע את חלות המכר, היא תקפה, א גם אם המתנה מוסתרת"שלריטב

 היא -אם יש סיבה אחרת להסתרת המתנה , )597ליד ציון הערה (ם "שלפי הטעם של הרמב) 8' בעמ(הוא כותב . תקפה
הדין כך גם , אינו נותן בלב שלםהנותן חשש ש מעלה שהסתרת המתנה, )592הערה (ד "ואילו לפי הטעם של הראב, פהתק

  .ולא הסביר מדוע הדין תלוי בטעמים השונים;  אותהאם יש לו סיבה להסתיר
נו רואים שום אמתלא ינוא, להסתתראמר לעדים הנותן שגם אם ב כות, מתנה אות יז' ע, מ"חו, ב"ח, זכרנו לחיים

ים שהיתה לו איזו סיבה לומר מניחכי , מתנתו קיימת, מ אם יש הוכחה שהוא נותן בלב שלם"מ, להסביר מדוע אמר כך
בטלה המתנה כותב ש, )ולא מצאנוהו (א"ב דף מט ע"בעי חיי חת "אבל הוא מביא ששו. ואיננו יודעים אותה, כך לעדים

  .ידוע לנו שהוא רוצה שהמקבל יקנה אותהאם אף 
 נוסח שטר מוכיח כותב באופן כללי שאם )ה אולם אחת"ד( מ סימן מ"ת משפטי עוזיאל חו"שוב , יוסף רפאל עזיאל'ר

  ".כתבוהו בשוק"המתנה תקפה גם בלי , תתרצון הגמור לשיש לנותן 
היא פסולה גם אם אמר הנותן שהוא , ייתכן שלפי חלק מהטעמים לפסילת מתנה טמירתא, 675אבל כפי שראינו בהערה 

  .נותן בלב שלם
גילה דעתו כותב באופן כללי שגם אם , )שכט-שכז' קכט עמ' ב סי"שערי עזרא ח (=194' עמ ,ר כרך יג"פד, עזרא בצרי' ר

אינו " כתבוהו בשוק"שמי שאינו כותב אומדנא   קבעול"חזכי  ,המתנה בטלה, רוצה לתת במתנה גמורההוא לפני כן ש
למי שמכריז ) 195' בעמ(הוא מדמה זאת . י אומדנא אחרת שיש לנו" לנו כח לעקור אומדנא זו עפואין, נותן בלב שלם

 ,שהוא רוצה לתתאמר בפירוש גם אם , וכך כאן ,שאין תוקף למתנה, בלי לעשות מעשה קנין ונתן ,רצונו לתת מתנהבש
שזה לא פסול , על כך אפשר להשיב(ין כיון שיש חסרון בדרכי הקני, ל אינו מועיל"כל שלא נכתב השטר כתקון חז הרי

פסול מתנה ש הוא מסביר שאף .)י הוכחת גמירת דעת"שאפשר להשלים ע, בדרך הקניין אלא חסרון בגמירת דעת
כנגד זה יש להעיר טענה זו אינה שייכת  (ל" חזא שלין לנו כח לעקור באומדנא שלנו אומדנא , מבוסס על אומדנאטמירתא

הוא מוסיף שייתכן שגם מה שהוא אומר שהוא רוצה ). שהוא יותר חזק מאומדנא, אם אמר בפירוש שהוא רוצה לתת
או לשון , "כתבוה בברא"מלבד  ( לשון שופרי דשטראששום) 196' בעמ(על פי זה כתב . בא מתוך לחץ של המקבל, לתת

  . "כתבוה בברא" לא מועיל לתקן את החסרון של ,)והקרוב למשמעות ז
 ).א' סי, א"ח, ז"אהע, מזרחי, דברי שלום (=202 ' עמ,יגכרך  ,ר"פד, שלום מזרחי' ר 694
ת "ובשו, א"קלב ע,  סימן רמב,מ"חו, בני אהרןהובאו ב (א" גיטין נח ע,קרשקש' רחידושי ; א"גיטין נח ען " חידושי הר695

  ).כג' סימ "חוידיו של משה 
  .כותב שהם עוסקים גם בשטר שכתוב בו שהנותן ציווה לעדים להסתתר, אות יב, רמב, מ"חו, חושן האפוד
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מי שיערער על "אם כתב ; 697אם אמר שהוא רוצה לוודא שהמתנה תהיה תקפה; 696במפורש שהוא נותן ברצונו
או (וה לעדים לכתוב יואם צ; 699 על רצונומלמדתהחיזוק  של ן אחרתלשואו , 698"ו מבוטליםהמתנה יהיו דברי

אני רוצה לתת מתנה "אם אמר ; 700ד או בערכאות"בבקיום למתנה שרשות ביד המקבל לעשות ) שכתב בעצמו
אם כתב שהמקבל יהיה רשאי לתת ; 701"ואני מפחד לתת בפרהסיא שמא היורשים ילחצו עלי לא לתת אותה

הוא מקבל על , אם כתב שאם תתעורר מחלוקת הלכתית לגבי המתנה; 702 הנכס במתנה או למכור אותואת
אם ביקש מהרב שישכנע את האנשים האיראים על ביצוע המתנה ; 703עצמו את הדעה הנותנת תוקף למתנה

  .705פ הערכאות"אם השטר כתוב באופן שהמקבל יכול לזכות בנכס ע; 704להסכים לכך
  

כ סיפר הנותן שהוא נתן מתנה "אחכגון ש,  נתינת המתנה מוכיח שנתן מרצונואחרי כך גם אם מה שאמר
  . 707למורשים שלו שידאגו לתת למקבלי המתנות את חלקם הכתוב בשטרכ אמר "אחש או, 706לפלוני

  

                                                                                                                                                              
כותב שגם במקום , נז' עמ, ג' סי, )ו"תרצ' ד במהד"ס זכרונות אליהו יו"סו(ת ברוך מבנים "בשו, אברהם ברוך מני' ר

מפני שהעובדה , "כתבוהו בשוק"תקפה גם בלי המתנה , גם בלי אמירת הנותן, שנהגו לכתוב אחריות בכל השטרות
  .שהנותן לא ציווה שלא יכתבו אחריות מוכיחה שהוא נותן בלב שלם

עסקו , )א"רו ע(לו ' א סי"צל הכסף חת "ושו, יד' ב סי"ת פני משה ח"מעיר ששו )ד"טז ע(ו ' מ סי"חושן האפוד חות "שו
אבל הוא כותב שאין להתחשב ". כתבו בשוק"שלא נכתב במתנה עם אחריות ולא פסקו מטעם זה שהמתנה מועילה אף 

ואילו ראו היו , ן"א והר"ובמיוחד שלא נכנסו לשאלה זו ולא ראו את הריטב, כי הם אחרונים לעומת הראשונים, בכך
  . מכשירים את המתנה מטעם זה

  .אומר שמתנה שכתובה בה אחריות היא בעצם מכרע "שהסמ, .הסימניה אינה מוגדרת! שגיאהליד ציון הערה עוד ראה 
 .5 ראה סעיף -  אחריות לא מועילה כתיבת מתנה ות לתתתחייבאבל בה

  .)רעד-רסד' משכן שילה עמ= פז -פ' קכט עמ' מוריה גל = 188' עמ ,ר כרך יג"פדהובא ב (ג, רמב, מ"חו, ערוך השלחן 696
כ כתב "אבל אח; המתנה כשרה, "ברצון נפשו"תחילה שאם כתוב כותב ב, )ג"כד ע (יז' סי) קורייאט(זכות אבות ת "שו

 .שאין זו הוכחה גמורה לגמירת דעת
 .176' עמ, ר כרך יג"פד, מתתיהו שרים' ר 697
= פז - פ' קכט עמ' מוריה גל (=188' עמ ,ר כרך יג"פד, שילה רפאל' ר; )ב"סט ע(מה ' מ סי"חו) הלוי(ת עין משפט "שו 698

  .)א' סי, א"ח, ז"אהע, מזרחי, דברי שלום (=201 ' עמ,יגכרך  ,ר"פד, שלום מזרחי' ר; )טרס' משכן שילה עמ
לשיטתו , כותב שלשון זו אינה מועילה, )שכח' קכט עמ' ב סי"שערי עזרא ח (=196' עמ ,ר כרך יג"פד, עזרא בצרי' אבל ר

 . שלא מועיל גילוי רצון693בהערה 
 .ז,  רמב,מ" חו,ערוך השולחן 699
  .)ת להורות נתן חלק ג סימן קט"שוהובא ב (ח,  רמב,מ" חו,ערוך השולחן 700
  .)ד"סו ע(ו ' מ סי"ת פאת נגב חו"שו 701

ולא , כותב שמי שנתן מרצונו, )ק ח"ס, רמב, מ"חו, א אזולאי על הלבוש"הובא בהגהות מהר(י , רמב, מ"חו, ערך לחם
גם הוא , כנראה. המתנה תקפה כי ההסתרה נבעה מסיבה חיצונית, יר את המתנהרצה שידעו בניו ולכן אמר לעדים להסת

  .והסביר את סיבת ההסתרה, באופן שהנותן אמר שהוא נותן מרצונו) כמו פאת נגב(מדבר 
כותב שאם הנותן אמר שהוא , )א' סי, א"ח, ז"אהע, מזרחי, דברי שלום (=202 ' עמ,יגכרך  ,ר"פד, שלום מזרחי' ר, כמו כן

ההסתרה לא נבעה מחוסר , אותההסתיר מפני שגם אם , המתנה תקפה, ירש אותויו קרובאינו רוצה שתן לפלוני מפני שנו
  . שקרובו לא ישמע וימחהאלא כדי גמירת דעת 

, מזרחי, דברי שלום (=201 ' עמ,יגכרך  ,ר"פד, שלום מזרחי' ר; )ב"רלז ע(ח שאות  מ 'מע) אלחאיק(משכנות הרועים  702
  ").יוכל לעשות עמו כבשאר נכסיו (")א' סי, א"ח, ז"אהע

שהחסרון במתנה ) 589 ציון הערה ליד(כותב שהדין כך לפי לפי הדעה , )ג"קלט ע(ק יד "ס, רמב, מ"חו, ערך השלחן
, ואדרבה, גם כאן המתנה בטלה, )597 ציון הערה ליד(אבל לפי הטעם של הערמה , טמירתא הוא שאינו נותן בלב שלם

  .כ"ייתכן שהנותן מערים לתת מתנה גמורה כדי שיוכל להוציא ביתר קלות ממי שיקנה ממנו אח
 .מ סימן א אות יג"ת שואל ונשאל חלק ד חו"שו 703
  .מ סימן א אות יג"ת שואל ונשאל חלק ד חו"שו 704
  .ת להורות נתן חלק ג סימן קט" שו705

וכתב בשטר , מביא מי שכתב שאם נתן את כל נכסיו לאשתו, )ג"קלט ע(ק יד "ס, רמב, מ"חו, ערך השלחן: ה נוספתדוגמ
 ליד - כדי שלא יחול הדין שהנותן את כל נכסיו לאשתו לא עשאה אלא אפוטרופא " (לא אוכל לומר אפוטרופוס עשיתיה"

 .ה שהתכוון למתנה גמורההדבר מרא, )453ציון הערה 
  .קפט'  עמ,פז' סי, פסקים, ם איררה"כתבי מהר 706
  . נב' א סי"ח, )טולידו(ת משנת רבי אליעזר "שו 707

לא היינו , א שאילו היתה ריעותא בגוף המתנה"מדברי משנת רמדייק , מתנה אות יז' ע, מ"חו, ב"ח, זכרנו לחיים
  .  בגופהכי המתנה גרועה מצד הדין, דעת הנותןבים מתחשב
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אם לא המתנה תקפה גם  ,  עד יום מותוולעשות בו כרצונואם הנותן שמר לעצמו את הזכות למכור את הנכס 
שהרי מי שמחניף לא שומר ,  שהתכוון להחניף למקבל708כי אין מקום לחשש, "כתבוהו בשוק"ר נכתב בשט

, שהרי אם הנותן באמת אינו רוצה לתת, 709וגם אין מקום לחשש שהמקבל לחץ עליו; לעצמו זכות כל כך רחבה
ת הנכס שהרי אם ימכור א, 710וגם אין חשש לקנוניא על חשבון קונה עתידי; ימכור את כל הנכסים בחייו

  .711המקבל לא יוכל להוציא ממנו, לאחר
  

המתנה תקפה גם אם לא כתוב בשטר ,  לתת את המתנהנשבעאם הנותן , אברהם רפאל קורייאט' לדעת ר
; בגלל חומרת שבועת שקר, לא היה נשבע, שאם לא כן, מפני שברור שהתכוון לתת בלב שלם, "כתבוהו בשוק"

מצד עצם תוקף המתנה אינו מפני ש,  על שבועתו או שמתומשום כך המתנה תקפה גם אם נשאל לחכם
 נשבעגם אם הנותן , מרדכי הלוי' אבל לדעת ר. 712 גמירת הדעת שהשבועה מלמדת עליומצדאלא , השבועה

  .713אין תוקף למתנה, לתת
  

המתנה ,  שנתן את המתנההודאת הנותןאלא כעדות על , אם שטר המתנה אינו מנוסח כעדות על נתינת המתנה
, מניחים שהדברים נעשו כהלכה, כיון שבהודאה, ה גם אם לא נאמר בו שהנותן הורה לפרסם את המתנהתקפ

שבכך הוא , אם הנותן מודה בפני עדים שהנכס שייך למקבל,  כמו כן.714גם אם המודה לא מפרט איך הוא נתן
גילוי נאמרה כי חובת ה, ההקנאה תקפה גם אם אכן הודה בסתר, 715"אודיתא"מקנה לו את הנכס בקנין 

  .716במתנה ולא בהודאה
  

  .717המתנה תקפה, כשר, "כתבוהו בשוק"בלי ,  הוא ששטר בסתםשהמנהגבמקום 

                                                 
 .592 ציון הערה ליד 708
 .596 ציון הערה ליד 709
 .597 ציון הערה לידהנימוק  710
  ).ג"ע- ב"קלט ע(ק יד "ס, רמב, מ"חו, ערך השלחן 711
שכותב שמי שהתחייב באופן שיש , ק נג"ס, רז, ע"הוא מביא ראיה מסמ). ד"כד ע(יז ' סי) קורייאט(ת זכות אבות "שו 712

כה (הוא מסביר . מפני שהשבועה מלמדת על גמירת דעת, חייב גם אם נשאל על שבועתו או שמת, ונשבע, בו אסמכתא
 - ז , עג, מ"חו, א"כמו שכתב רמ, שאין לומר שאין תוקף לשבועה מפני שנשבע רק משום שחשב שיש תוקף למתנה) א"ע

  . ואילו כאן הם באו בבת אחת, ק כח"ס, עג, ע"כ סמ"כמש, שהרי זה נאמר אם קדמה ההתחייבות הממונית לשבועה
ד הנה "ולענה "ד, א, פרי האדמה הלכות זכיה ומתנה טהובא ב ()ה תשובה"ד( סימן יב ,מ"ת דרכי נועם חו" שו713

אפשר לדחות . פטור, הכותב שמי שאנוס להקנות ונשבע, )ושלא מצאנ(סא ' סי, מ"חו,  הוא מסתמך על ערך לחם.)הרואה
  .ושבועה באונס בטלה, ששם יש להניח שהוא נשבע עקב האונס, השוואה זו

  .סד' סי, ם אלשיך"ת מהר"שו 714
שאם הנותן כתב בכתב ידו שהוא מודה , ם אלשיך"לומד מדברי מהר, אות א, ע' מ סי"חו) שמלקיש(ת בית יצחק "שו

  ). 734 ציון הערה לידראה , ל כתב ידוע(מועיל , שנתן
עוסק במי שנתן מתנה , )יב' א סי"אליעזר ח' משנת רת "שוהובא ב(ד "דף קנ ע, סד' א סי"ת פני משה ח"שו, כמו כן
כתבוהו "י ופוסק שהשטר כשר גם בל, )מטעמים שהוסברו שם(וניסח את השטר כהודאה שמכר לה את הנכסים , לאשתו

  ".בשוק
אפילו שאם אין בשטר , ם אלשיך ופני משה"לומד בקל וחומר מדברי מהר, )ה ועוד כיון"ד( ת יש מאין סימן לז"שו

ייתכן שכוונתו היא ששטר ראיה ". כתבוהו בשוק"המתנה תקפה גם בלי , פור דברי העדים שהקנהיסרק אלא ה הודא
 ציון לידוראה ,  שדביר הקודש אומר שדין שטר ראיה שנוי במחלוקת615ראה הערה ". כתבוהו בשוקא"תקף גם בלי 

  .  שבשטר ראיה יש דרישה יותר חמורה618הערה 
ן שנעשה כותב שבשטר הודאה על מעשה קני, )קכט' ב סי"שערי עזרא ח (=168' עמ, ר כרך יג"פד, עזרא בצרי' ר: הבחנה

אבל ,  צריך לתאר כל כך בפירוט את מה שנעשה כברכיון שלא, )לפי דעה זו ( צריך לכתוב שהיא מתנה גלויהיןא, מכבר
  . צריכים לכתוב שהיא מתנה גלויה,אודיתאנכס בקנין את הקנות הלאם הנותן רוצה 

שהרי הוא עוסק בשטר , שהוא חולק, וס' סי, ם גלנטי"ת מהר"מדייק משו, אות ה, רמב, מ"חו, חושן האפוד: דעה חולקת
, )קכט' ב סי"שערי עזרא ח (=168' עמ, ר כרך יג"פד, עזרא בצרי' ר". כתבו בשוק"ובכל זאת הוא מצריך בו , הודאה

  .שהמתנה אינה תקפה" קים לי"לומר כותבה שאפשר 
 .בשאלה האם הסתרת המתנה פוסלת אודיתא, 6ראה סעיף ו

 .6ראה על כך בסעיף  715
,  סימן ה,מ" חו,ת ישכיל עבדי חלק ב"שווב,  ישה וכן"ד, ת יש מאין סימן לז"שוהובא ב(קה ' סי,  אבקת רוכלת"שו 716

  ).יחאות 
, לשון בני אדם, הובא בקהלת יעקב(תקמה ' סי, א"ח, ז"רדבת ה"שו; )ב"כו ע(ה ' סי, מ"חו, א"ח, ת משאת משה"שו 717

קדשי ת "בשו, אות ב, ע' מ סי"חו) שמלקיש(ת בית יצחק "בשו,  סחי אות"הגהב, רא, מ"חו, ג"בכנה, תשעז' סי, אות ש
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 שהנותן התכוון רק 718מפני שהחשש, "כתבוהו בשוק" המתנה תקפה גם אם לא נכתב בשטר,  מתנה לבנוהנותן
  .719להחניף למקבל אינו קיים במתנה לבנו

  
המתנה תקפה גם אם לא ציווה , וה לעדים לכתוב בפרהסיאו שהנותן צינה לכתוב בכל שטר מתגשנהו, בזמננו

מתכוון שיכתבו כמנהג , מפני שהמצווה לכתוב שטר מתנה סתם, אלא כתבו כך מעצמם, להם לכתוב כך
שרצה שהמתנה  יתכןישכיון , זה אומר שהתכוון להסתיראין , "כתבו בשוק"אף שלא אמר . 720הסופרים

                                                                                                                                                              
 ,יגכרך  ,ר"פדוב, עד' ריא עמ' מוריה גל = 75' ר כרך ו עמ"פדב, יב' א סי"אליעזר ח' משנת רת "בשו, א"י דף צז ע' דוד סי

ר כרך "פד, עזרא בצרי' ר; )א"קע ע( א סימן נב"משפט צדק חת "שו; )א' סי, א"ח, ז"אהע, מזרחי, דברי שלום = 203 'עמ
  .176' עמ, ר כרך יג"פד, מתתיהו שרים' ר; )קכט' ב סי"שערי עזרא ח (=167' עמ, יג

נמצא , אבל אם המנהג הוא שגובים בסתם, שהחסרון של סתם הוא שזה מראה שלא נתן ברצון, מנמקמשפט צדק 
כאמור , ש לחשוש שאמר לעדים שיסתתרושהרי אם כתוב סתם י, דבריו קשים. הוא נותן ברצון, שכשהוא נותן בסתם

 . 610 ציון הערה ליד
 ".כתבוהו בשוק" כנימוק לצורך ב592הערה שנזכר ב 718
, חלק ג, ונותאבל דיני ממ. אות כא, רמב, מ"חו, כמוסבר בחושן האפוד, )ב"סט ע(מה ' מ סי"חו) הלוי(ת עין משפט "שו 719

  .על דבריו" צריך עיון"נשאר ב, 3הערה , קב' עמ, פרק ג, שער ג
גם מתנה , סד כותב שבאב הנותן לבנו' ם אלשיך סי"מהרת "כותב כאילו שו, )ד"עב ע ( לנישואין השו דר,נוה צדק

ה ובארץ ישראל איך ישראל זכו בתור) א"שם ודף עג ע(והוא מיישב בזה ). ולא מצאנו זאת בדבריו(טמירתא תקפה 
  .' כי ישראל בנים לה-) ה תורה"ד, א"שבת פט ע' תוס(אף שניתנו בחשאי ' במתנה מה

שהרי הוכיח , שאין הבדל בין בנו לאחר, כנראה, סובר, נה' סי, שער ג, חלק ד, שערי צדק, תשובות הגאוניםב, רב האיאבל 
ראה בשמו בהערה (מכאן שבסתם אינו פסול מוחלט , "כתבוהו בשוק"ממה שמעשים בכל יום שאדם נותן לבנו מתנה בלי 

610.(  
אבל שם היה חשש . ופוסק שהמתנה בטלה, "כתבוהו בשוק"בלי , לבתועוסק במי שנתן מתנה , תשנז' סי, ת"שו, אור זרוע

 ציון הערה לידהחשש (מתנה כ ולטרוף ממנו על סמך ה"על דעת למכור את הנכס למישהו אחר אח, שזו היתה הערמה
מתנה לבנו , ד"וייתכן שהוא מסכים שבמקום שאין חשש כזה אלא רק חשש חוסר גמ; )676וראה על דבריו בהערה ; 597

 .או לבתו תקפה בסתם כי יש להניח שנתן להם מרצונו המלא
ה " ד,כג' סי, י קצבי"ת מהר"שוב, ובשה " סוף ד,קכב' א סי"ט ח"ת מהרי"שוהובא ב(ה איכא " ד,ב"ב מ ע"ב, ' תוס720

הלכות ו, אות א, ב,  ה,הגהות מיימוניות הלכות זכיה ומתנה; ) סימן רמו,ת הרי בשמים מהדורא תניינא"שווב, ולי אני
, י"הובאו בב(ד ' סי, קנין' ס, ימוניותישובות מ ת;)בסופו, פח' סי, ת אבקת רוכל"הובא בשו ( אות ז,יג, פרק יא, מכירה

' ג סי"בפ"ש ב"רא; תתקעו' סי, דפוס פראג,  מרוטנבורגם"ת מהר"שו= ) טור השלם' פד במהד' עמ, מחודש מ, רז, מ"חו
הובא (יב ' סי, כלל סח, ש"ת הרא"שוו, )סג-סא' יח עמ' שרידים גל= כז אות ב ' ג סי"ת משפטיך ליעקב ח"הובא בשו(לג 

; )גם אם הוא טוען שרצה שיסתתרו(ה "יונה והרא' בשם ר, ב"א בבא בתרא מ ע"חידושי הריטב; )ז, סא, מ"חו, בטור
' סי, ה"הובא בראבי(ב " מ ען בבא בתרא"ראב; ם"בדעת הרמב, )ב"רכה ע(ח , רמב, מחנה יהודה; ה, סא, מ"חו, ע"שו

קלב (ג ' מ סי"ה חו"ח) אבולעפיא(ת פני יצחק "בשו, ה מודעינסים חיים מש' ר; ])עט' ג סי"ב פ"שהובא באגודה ב[אלף ו 
 שם צוינו מקורות, 727מקורות נוספים לכך ראה בהערה . 75' ר כרך ו עמ"פד; ח,  רמב,מ" חו,ערוך השולחן; )ג"ע

  .כשר גם אם הנותן לא ציווה לכתוב כך, וב כךאבל אם כת, "כתבו בשוק"האומרים שבזמננו פסול אם לא כתוב 
תקופת בסובר שדין זה נהג כבר ם "רשבכותב שה, )ה תשובה"ד(  סימן כד,מ" חו,ת מכתם לדוד"שוב, דוד פינטו' ר

אמר ולכן נותן ש ,"כתבו בשוק" לכתוב בשטר כמיםקנו חי ת,המתנה בטלהם סתבש ה הלכהפסקי שנאחרש ,התלמוד
ראה על כך ליד ציון הערה . "כתבו בשוק"כתוב ליכולים לכן העדים ו, ת חכמיםתקניכתבו כך כשהתכוון ,  סתם"כתבו"

629.  
יב ' א סי"ת הריטב"המובא בשו, כותב שהדין כך גם לדעת רב האי,  סימן קלט, מהדורא קמא,עקיבא איגר' רת "שו

בלי ציווי  ות וביטול מודע"נאמנות"תנאי כגון שעדים אינם יכולים לכתוב בשטר  הסובר, )כד,  עא,מ"חוי "בומשם ב(
, ע" ענין בפם הותנאמנות וביטול מודעשטעמו הוא ש  משום-  שטרותה בכל  כךג לכתובונהאף ש,  של המתחייברשומפ

 אלא הסרת חשש ענין אחר נוי א"כתבו בשוק"אבל ,  צריך ציווי מפורשתן נאמנות ושביטל מודעהולכן כדי לכתוב שנ
ולכן אין יסוד לחשש שהתכוון להסתיר ,  לכתובשנהוגצ לאמרו במפורש כיון "חשב שאהנותן  שייתכןבזה ו ,הסתרה

  .הקפוממילא המתנה ת
ת פני "בשו, ו, סא, מ"חו, י"בב, ף"בדפי הרי, ב"כתובות לז ע, ף"ן על הרי"הובא בר(ב "כתובות עט ע, א" הרשבחידושי
ת "בשו, )ג"נג ע(מ סימן ה "א חו"ח, ת פרי הארץ"שוב, כד' סי, בצלאל אשכנזי' ת ר"בשו, א"סו דף קסא ע' א סי"משה ח

 שרגילים לכתוב תיוהשמורו כתב שמביא , )ב"סב עדף , סא' סי) קרסו(ת ידי דוד "שווב, סג' סי, א"ח, א הלוי"מהרי
היה ,  את המתנההסתירכי אילו רצה הנותן ל, דים לכתוב כךוכאילו ציווה לע, אין צריך לומר כן בפירוש, "כתבו בשוק"

ג "ח) ש"מהרח(תורת חיים ת "שו. מצווה שלא לכתוב אותו בפרהסיא ושלא לכתוב כך בשטר שהרי ידע שהכל כותבים כך
מתנה ה, וה כךוהרי גם אם היה הנותן מצ, מה היה מועיל לו לומר להם לכתוב בסתר, מקשה על סברה זו, )ד"צו ע(סג ' סי

או ,  שאם טען הנותן שהוא ציווה שלא לכתובהוא מתרץ?  הוא שגם אם אינו כתוב הוא ככתובלכי הכל, היתה תקפה
א סובר "שהרשב) 727הערה ( דבריו הם כהבנת בני שמואל .כתובאינו נחשב כאילו , שאינו כאן ויש חשש שציווה כך

א כטעם "מביא את דברי הרשב, )ד"ב וע"ריא ע(עב ' סי, )בוטון( עדות ביעקבת " אבל שו. בטלה אם לא נכתבשהמתנה
אילו שהרי כאן אין לומר ש, והבנה זו קשה; )722 ציון הערה לידכדעה (בזמננו , "כתבו בשוק"להכשיר שטר שלא כתוב בו 
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,  כמקובל"כתבו בשוק "והם יבינו שהוא רוצה שיכתבו,  שטרלכתובלעדים צוה יי שדתתפרסם וחשב שלשם כך 
  .721ואם יכתבו כך ברור שלא יסתירו

  
ה לכתוב שטר ומצונותן שמפני ש, "כתבו בשוק"בשטר המתנה תקפה גם אם לא כתוב בזמננו יש אומרים ש

 בכך שלא הסופר הוא שטעהו, 722"כתבו בשוק: "והוא כאילו אמר, מתכוון שיכתבו כמנהג הסופרים, מתנה

                                                                                                                                                              
ולכן לא נכתב , שהרי ייתכן שאכן ציווה כך, יה מצווה שלא לכתוב אותו בפרהסיאה, ה את המתנהסתיררצה הנותן ל

  ".כתבו בשוק"בשטר 
ראה הערה , על על הדין בזמננו אם עשו קנין בלי שטר. 615ראה הערה , על הדין בזמננו אם עשו קנין בנוסף על השטר

732.  
' עמ, ד' סי, )ו"תרצ' ד במהד"ס זכרונות אליהו יו"סו(ת ברוך מבנים "בשו, אברהם ברוך מני' ר: אם לא אמר לכתוב בכלל

, גם אם עשו רק קנין סודר, עט' ג סי"ב פ"ה המובא באגודה ב"ראביולדעת , ב" מ ען בבא בתרא"ראבכותב שלדעת , קיח
ואילו הגהות ; "כתבוהו בשוק"יכולים לכתוב בו ,  שסתם קנין לכתיבה עומדוכתבו שטר לפי הכלל, ולא אמר לכתוב שטר

ונימק , לחוד" כתבו"שקנין לחוד גרוע מ, סוברים, ד' סי, קנין, ותשובות מיימוניות, אות ז, יג, מכירה יא' הל, מיימוניות
כ היה אומר "שאל, בו כנהוגמניחים שהתכוון שיכת, שרק אם אמר שיכתבו, )ד"פז ע(עו ' א סי"מ ח"ת בעי חיי חו"שו

אולי אילו היה מצווה לכתוב היה , אף שסתם קנין לכתיבה עומד, אבל אם לא אמר שיכתבו, "כתבוהו בשוק"שלא יכתבו 
  .על הדין בזמננו אם עשו רק קנין ולא כתבו שטר, 732וראה הערה ". כתבוהו בשוק"מצווה לא לכתוב 

כותב שאם הנותן אינו יודע את , מ' סי, ת בני שמואל"מביא ששו, )ב"רכה ע(ח , רמב, מחנה יהודה:  בקיבמי שאינו
לענין , פ הלכה דומה בשטר מברחת"ע, "כתבו בשוק"המתנה בטלה גם אם כתוב בשטר , "כתבו בשוק"ולא אמר , המנהג

שיש אומדנא , והוא עצמו חולק ואומר שדוקא במברחת). 722ראה הערה (אשה שאינה יודעת מה רגילים לכתוב בשטרות 
כ כאן "משא, בלי רצון הנותנת, מניחים שזה נכתב רק ששופרא דשטרא, לכן גם אם נכתב כהלכתו, ד"דמוכח שאין לה גמ

  .אין תולים זאת בשופרא דשטרא בלבד, "כתבוהו בשוקא"שכתוב בשטר 
, שבאשה נותנת, כתובות שם, ן"המובא בר, א"כותב בדעת הרשב, )סד-סג' עמ(יג '  סיז"ב אהע"ת הסבא קדישא ח"שו

  .כיון שאשה אינה בקיאה בנוסחי שטרות, "כתבוהו בשוק"אין להניח שהתכוונה שיכתבו 
 המקבל יהשטר לידאם הגיע דוקא שכותב , )ה ואי לאו דמסתפינא"ד(כג ' סי, י קצבי"ת מהר"שו: אם השטר לא נמסר

 , יודע שהמנהג לכתוב ולא מחה בעת המסירהואכיון שה, "כתבו בשוק"המתנה תקפה אף שהנותן לא אמר  ,הנותןבחיי 
  . פסול , המקבל בחיי הנותןי לידהגיע אבל אם לא ;"כתבו בשוק"וה יולו ציכאולכן נחשב 

 עליהם ווהי שלא צמריםאועדים האין רק אם ר כשיש מ"הראש, כותב בתירוצו השני, כה, עא, מ"חו, י"ב: דעה חולקת
 ,ת דרכי נועם"שואבל . השטר פסול,  זאתובכל זאת כתבו, משמע שאם הם אומרים כך ."כתבו בשוק "הנותן לכתוב

 המתנה ,וויוי בצ כך בליאפילו כתבוש "ואומר שלדעת הרא, י"דוחה את דברי ב, )ה ואמנם בשני"ד( סימן יב ,מ"חו
  .שיכתבו כמו שרגיליםכאילו אמר בפירוש וא ה ,ם לכתוב שטר סתציווהש כי בזה, תקפה
העדים , "כתבו בשוק"סובר שאם הנותן לא אמר , )כד, עא, מ"י חו"הובא בב(יב ' א סי"ת הריטב"ט כותב ששו"מהרי

א כתב שאם המתחייב לא הורה לסופר לכתוב בשטר "שהרי הריטב, אינם יכולים לכתוב זאת אף שנהוג לומר כך
) א"ריב ע(עדות ביעקב שם , כנגד זה. אף שזה דבר שרגילים לכתוב, אינו יכול לכתוב זאת, וביטול מודעות" נאמנות"

כותבים , י אות כה"עא הגהב, מ"ג חו"המובא בכנה, א קופינו"מהר, עא' סי, המובא במורה צדק, ב"מציין שמהרי
ולכן נחשב " כתבו בשוק"ם והרי בזמננו הכל כותבי, הוא כאילו כתוב,  כותביםשהכלא מסכים שאם זה דבר "שהריטב

). המתנה קיימת,  שגם אם לא נכתב כלל722 ציון הערה לידא יכול לסבור כדעה "ויש להעיר שלפי זה הריטב(כאילו נכתב 
  .א דיבר גם על דבר שהכל כותבים"ג עצמו כותב שהריטב"אלא שכנה

בשטר בלי שהלווה " נאמנות"שהרי כתב שעדים שכתבו , א' סי, ג"ח, שער כו, התרומות' ט שם כותב שזו גם דעת ס"מהרי
  .אף שרגילים לכתוב כך בכל השטרות, אינה חלה, אמר להם לכתוב
 ,וה הנותן בפירוש שלא יכתבויושמא צמספק המתנה בטלה , כותב שבגלל המחלוקת )ה כלל העולה"ד(דרכי נועם שם 

כי הוא יכול , וציאים ממנו מין א,גבההמקבל  אבל אם , משאר שטרי מתנות שונהשטר מתנה זוחשש המבוסס על כך ש
 .דין זה בספק, כותב שבגלל המחלוקת, כג' סימ "חוידיו של משה ת "שו. ש"ל כרא"לומר קי

  . סימן קלט, מהדורא קמא,עקיבא איגר' רת "שו 721
, ד' תשובות מיימוניות קנין סי= תתקעו ' דפוס פראג סי, ם"ת מהר"פ שו"ע, מנמק, ק יג"ס, רמב, מ"חו, ערך השלחן

  .שנחשב כאילו הנותן הודה שנתן בפרהסיא
, פ העקרון שהוא מניח שם"ע' מסביר את דברי התוס, יז' סיני כרך עג עמ, "האונס בדיני הממונות בתלמוד", אלבק' ש

  .שגילוי הדעת של הנותן מתפרש על פי דרכם של רוב בני האדם בגילוי דעתם
, י"ב; )ב"יח דף קמז ע 'מ סי"ת שמו משה חו"שוהובא ב (ח, רמב, מ"חו, טור; ליד אות יג, )ד"נו ע( מתנה ,רספר העיטו 722
, ש"בדעת הרא, )א"עב ע(סט ' סי, )חסון(משפטים ישרים ת "שו; ש"והרא'  בדעת התוס,ו הראשון בפירוש,ח, רמב, מ"חו

, ל צינץ"ת מהרא"שו; ש"והרא' בדעת התוס, ח, רמב, מ"חו, דרישה; ח, רמב, מ"חו, ח"ב; בבא בתרא פרק ג סימן לג
, ב"חו, )ה ומה שטען"ד( חמ סימן ס"א חו"ח, ת אדמת קודש"שו; ש"והרא' בדעת התוס) א"סה ע(אות ו ,  לח'סי, מ"חו
 ,)ה תשובה" ד, סימן יב,מ"ת דרכי נועם חו"שוהובא ב(בסופו , יג' סי, ת בני שמואל"שו; ע"גם בדעת שו) ד"סא ע(י ' סי
) הלוי(ת עין משפט "שו; ש"בדעת הרא, )ג"סד דף קנא ע' א סי" פני משה חת"שוהובא ב) (ב"צז ע(מ ' וסי) א"ע ע(לא ' סי
, ת בעי חיי"שו; ד' ש כלל עח סי"ת הרא"בדעת שו, )א"ריא ע(עב ' סי, )בוטון( עדות ביעקבת "שו; )ב"סט ע(מה ' מ סי"חו
משה ' ר; ) אינו בקי בנוסחלואפי(ף " הריבשם )ב"מז ע(ב "טו חתיב שרים נימעת בד )ה ואף לשון"ד(עו ' סי, חלק א, מ"חו

ב "סו ע-ב"דף סד ע, סח' סי, ת זרע אנשים"בשו, ט"בן מהרי ישעיה 'ר; )א"י ע(ג ' סי ,ת"שו, א" ח,קרית מלך רבב, מזרחי
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, צט, קצות החושן; א"דעת הריטבש וב"בדעת הרא', גם בדעת תוס, )ה ומעתה נבא" ד,כג' סי, י קצבי"ת מהר"שוהובא ב(

לט (ב ' ז סי"ת מור ואהלות אהע"שו; )א"עו ע(ב סימן לו "חמשפט צדק ת "שו; בסופו, ענף א, ה,  סא,נחל יצחק; ק ו"ס
צדק ומשפט ; ק ו"ע רמב ס"ע ובדעת סמ"גם בדעת שו, רמד' סי) אנקאווה(ת קרני ראם "ושו, ה, רמב, פעמוני זהב; )א"ע

ת "שו; בדעת הטור, )ג"כד ע (יז' סי) קורייאט(זכות אבות ת "שו; ה, סא, מ"חו,  בדעת חידושי הגרשוני)ג"קלח ע(ה , רמב
; )ומה שכתבתה "ד ( סימן קיא,ת הרי בשמים מהדורא תליתאה"שו; )שכך רגילים לפסוק(רבנו יוסף מסלוצק סימן צח 

, ושי מרדכי חושן משפט מהדורה קמא סימן כאת לב"שו; קפג' עמ, ם איררה סימן פו" מהרכתבי = 48' ר כרך א עמ"פד
  .ע"גם בדעת השו, מ סימן א אות יג"ת שואל ונשאל חלק ד חו"שו; ע"בדעת השו, 3הערה 

נראה . התכוון שיכתבו כמקובל, תם ס"כתבו"אמר הנותן שכולכן  ,"כתבו בשוק"ב ו לכתנומנהגשאין , העיטור מנמק
  .היינו בלי הוראה להסתיר, ומשמעותו שיכתבו כמקובל,  כי אמר סתם,שכוונתו היא שאין לחשוש שאמר להם להסתיר

ת " משויםוכיחמ, )ה תשובה"ד( סימן יב ,מ"ת דרכי נועם חו"שוו ,)ב"צז ע (וסימן מ) א"ע ע(לא ' ת בני שמואל סי"שו
חלק , מ" חו,ת בעי חיי"שו. המתנה תקפה ,"כתבו בשוק"אף אם לא נכתב כלל סובר שש "הראש, ש כלל עח סימן ד"הרא

ראה (גם בזמן התלמוד המתנה תקפה שבו בסתם , מ"כבשששם מדובר , דוחה, )ח"ה וכבר ראיתי למהרש"ד(עו ' סי, א
   ).655 ציון הערה ליד

, מה שאמר הנותןאת ופר היה כותב רק הס,  היא שבזמן האמוראים)720הערה  ('פרש שכוונת תוסמל צינץ שם "מהרא
, שהנותן לא אמר להם כךיש הוכחה , "כתבו בשוק"ולכן אם לא נכתב בשטר , "כתבו בשוק"והיו רגילים שהנותן אומר 

ן כ הנותן מ"וא, "כתבו בשוק"ובכל זאת כותבים ,  הנותן אינו אומר לסופר מה לכתוב,אבל בימינו; המתנה בטלהולכן 
הוא . כיון שאין ריעותא בכך שלא אמר כך, "כתבו בשוק "ו כשר גם אם לא נכתב ב השטרולכן, בו כך מתכוון שיכתםסתה

אבל פסלו אם לא , ב כך בלי אמירתואם הסופר כתהכשירו רק ' שתוס, )727בהערה  (י"דוחה את הפירוש השני של ב
יש לחשוש שהתכוון , נמצא שאם לא אמר כך, "כתבו בשוק"תן אומר אם נוהגים שהנו,  ממה נפשך- כתוב כך בשטר 

לא היו , מפני שזאת כוונתו, ואם נוהגים לכתוב כך גם בלי אמירתו; "כתבו בשוק"ולא ייתכן שיוכלו לכתוב , וסתתרשי
שלכאורה , שועוד הוא מוכיח כפירו.  כוונתו זאתיכולים לכתוב בלי אמירתו כי,  שנהגו כךתיותוספות צריכים לומר שה

וזה , שהרי במתנה טמירתא חוששים שבאמת אינו רוצה לתת, "כתבו בשוק"אין סיבה להניח שהנותן רוצה שיכתבו 
; "בעין יפה נותןנותן " הוא רוצה שיכתבו יפויים כי םסתן המ, שאומרים שכיון שהוא רוצה לתת, שונה משאר יפויי לשון

יש ריעותא וחוששים שאינו רוצה , והוא לא אמר" כתבו בשוק"ם לומר אלא צריך לומר שרק בזמן התלמוד שהיו רגילי
הוא דוחה את .  כךם אם לא נכתבולכן המתנה תקפה ג, אין סיבה לחשוש, אבל בזמננו שאין רגילים שהנותן אומר, לתת

,  בטורש המובא"מהרא, המתנה בטלה" כתבו בשוק"ש אם לא נכתב "שלרא, נד' סי, מ"חו, ב"ח, ט"ת מהרי"ית שוירא
ולכן הסופר רשאי ,  מתכוון בעל השטר שיכתבוםסתן המ, "נאמנות" שנהגו לכתוב בשטר תיוההאומר ש, ח, סא, מ"חו

 ,מ"חו, ך" ש,אגב(אין אומרים שנחשב כאילו כתוב " נאמנות"והרי אם לא כתוב , לכתוב זאת אף בלי הוראה מפורשת
ולכן אם לא כתוב ,  על החיובתוספתנאמנות היא ש, א דוחההו - ) נחשב כאילו כתוב נאמנותאכן  כותב ש,ק י"סא ס

אלא שבלעדיו חששו בזמן התלמוד , אינו תוספת" כתבו בשוק"אבל ,  נאמנותנושהלא נתן להחייב סימן הוא ש, נאמנות
השמטתו בשטר , גלות הוא מתכוון לםסתן הולכן בזמננו שאיננו מצריכים אמירה כי מ, אמר לעדים להסתתרהנותן ש

  ). כך נראית כוונתו(אלא מניחים שמה שלא נכתב כך בשטר הוא טעות סופר , ה יוצרת חששאינ
כי נהוג לכתוב כך בכל שטר " כתבו בשוק"צ לכתוב " אמננושבזסובר ש "הראכותב ש, )א"קח ע(צה ' סי, ת באר עשק"שו

דע על קנוניה שעשו  לא יֵ הנכרישלטון כדי שהשהוסתרה  ,לדוגמה,  יש אומדנא דמוכח שזו מתנה טמירתאאבל אם, מתנה
הוא סבור שזו אינה סיבה לגיטימית , כנראה.  שאינה מתנה,להסתתרכאילו אמר לעדים בפירוש הוא , ביניהם היהודים

המתנה קיימת אף , ה אותשאילו אם יש לנותן סיבה לגיטימית להסתיר; ולכן המתנה בטלה,  את המתנהלהסתיר
  .670כאמור ליד ציון הערה , שהוסתרה

י מיגאש ויד "כותב שר, לה' עמ, ג' סי, )ו"תרצ' ד במהד"ס זכרונות אליהו יו"סו(ת ברוך מבנים "בשו, אברהם ברוך מני' ר
בסתם ) 610בהערה (שהרי לדעתם , סתם כשר, "כתבוהו בשוקא"רמה סוברים שבזמן שנהוג לכתוב בכל השטרות 

יש להשיב . שכן אילו לא רצה היה אומר להם להסתתר, וכאן יש הוכחה, המתנה תקפה אם יש הוכחה שהנותן נתן ברצון
  . שייתכן שאמר להם להסתתר אלא שהם לא רצו לספר על כך בשטר, על כך

אבל . ש"וכותב שהוא כשר לפי הרא, "שוקכתבו ב"עוסק בשטר שלא כתוב בו , )ג"קנט ע( סט' ב סי"משפט צדק חת "שו
  .ש"י מפרש שני פירושים בדברי הרא"כ הוא מציין שב"אח

  ."כתבו בשוק"י בימינו נוהגים לאשר שטר גם אם לא כתוב "כותב שבא, צק'  עמ,פז' סי, פסקים, ם איררה"כתבי מהר
  : "כתבו בשוק"א נכתב תם להכשיר גם אם לולא ברור אם כוונ, פוסקים רבים כתבו שבזמננו השטר כשר

סודר לכתוב עשה קנין מן הסתם אם הנותן , "כתבו בשוק" שנהגו לכתוב תיוהכותב שש כלל סח סימן יב "ת הרא"שו
  .דעתו שיכתבו בו כך, שטר
 כל מי שמקנה בשטר ," בשוקהוכתבו"נהגו במדינה לכתוב אם  ש,ש"כותב בשם תשובת הרא, ז , סימן סא,מ"חו, טור

   .שירופומר זאת ב ואין צריך ל, שיכתבו כמנהג המדינהכווןמת ,לכתוב שטר
, רמב' סי, מ"חו, כותב שערך לחם, )נמצינו למדיןה "וד, ושני הפירושיםה "ד (מ כלל ה סימן ה"ת גינת ורדים חלק חו"שו

  ".כתבוהו בשוק"ע סובר שהמתנה תקפ בזמננו גם אם לא נכתב "הבין ששו
סובר שסתם כשר , ש"בדעת הרא השני רושופיב, מ"חו, ח, רמב, י"בכותב שגם , רמד' סי) אנקאווה(ת קרני ראם "שו

וההבדל בינו לפירוש הראשון הוא שלפירוש הראשון צריך שהנותן , )727שנביא בהערה , שלא כהבנה המקובלת(בזמננו 
  . כ לפירוש השני"משא, "כתבוהו בשוק"יאמר 

 , בקיינואהסופר  לפי ראות עיני הדיין שאםכתב ם "מביא שרשב, )ב"מז ע(ב "ח, נתיב טו, מישרים:  בקיינוא שאדם
  . כי אז אין לתלות בטעות סופר,"כתבו בשוק"המתנה בטלה אם לא כתוב 
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 שלשון שרגילים לכתוב 724זאת בהתאם לכלל .723ה עליו הנותןווילא צשאף   כךשהיה לו לכתובכיון  ,כתב כך
והסופר כותב " כתבו בשוק"שהנותן אומר   פשוטהיה מנהגבתחילה . 725נחשב כאילו נכתב, ולא נכתב, בשטרות

 ראומ  לא היההנותןש תיוהו;  הסופרעל ךמואלא סר כך מוא ינואשהנותן המנהג התפתח ומתוך כך , כך בשטר
 , נתבטל דין התלמודולכן,  כי הדבר מורגל ופשוט בפי כל, זאת לא היה כותבגם הסופרש המנהג התפתח, זאת

המתנה , "כתבו בשוק"אבל אחרים אומרים שאם לא כתוב  .726"כתבו בשוק"סתם אדם כאילו אמר שמשום 
 .727ואין אומרים שנחשב כאילו כתוב בגלל המנהג, ן אמר לעדים להסתתרמחשש שהנות, בטלה גם בזמננו

                                                                                                                                                              
פ "זאת ע .ולכן בסתם פסול, באשה נותנת יש לחשוש שלא ידעה איך רגילים לכתובכותב ש, סא' ת כהונת עולם סי"שו

,  ראה חוק לישראל- שמנומקת בכך שאשה נחשבת שאינה יודעת מה רגילים לכתוב בשטרות , דומה בשטר מברחתהלכה 
אין מוציאים , מעלה אפשרות שאם המקבל מוחזק, )א"לט ע(ב ' ז סי"ת מור ואהלות אהע"שואבל . 31' עמ, פגמים בחוזה

  .מידו
שאינם בקיאים בנוסחי , י אנוסים"לה אפשרות ששטר שנכתב עמע, )ג"ריא ע(עב ' סי, )בוטון( עדות ביעקבת "שו, כמו כן
. כפי שנאמר במברחת, שהרי אינם בקיאים בכך, כי אין לומר שהתכוונו לכתוב כנהוג, המתנה בטלה גם בזמננו, שטרות

שמחזיקים את כולם כיודעים , לבין גברים, שרובן לא יודעות, מצד שני הוא מעלה אפשרות לעשות הבחנה בין נשים
  ".אני לא בקי"שכל אחד יאמר , כ נתת תורת כל אחד בידו"שאל

, "כתבוהו בשוק"השטר פסול אם אין כתוב בו , כותב שאם הנותן אינו מכיר את המנהג, )ב"רכה ע(ח , רמב, מחנה יהודה
  .גם בזמננו

 בכתיבת ם אדם שאינו בקיכותב שא, )קכט' ב סי"שערי עזרא ח (=194'  ועמ167' עמ, ר כרך יג"פד, עזרא בצרי' ר, כמו כן
אלא לא נכתב מכיון שלא ידעו , הוא טעות סופר" כתבו בשוק"לומר שמה שלא כתבו אי אפשר , ניסח את השטרשטרות 

  .והמתנה בטלה, שצריך לכותבו
  כשר"כתבו בשוק"שטר שלא כתוב בו גם  מננושבזשהדין תב וכ, )א"קנא ע(סד ' א סי"פני משה חת "שו: שטר של גוייםב

  . שאינם נוהגים לכתוב כך,  בשטר של גויים אינו אמור- ון שהסופרים נוהגים לכתוב כך בכל השטרות כי
כי , ש הכשיר שטר זה בזמננו רק במתנת בריא"כותב שהרא, )ב"ריב ע(עב ' סי, )בוטון( עדות ביעקבת "שו: בשכיב מרע

שצריך , וזה שייך רק בבריא, שיכתבו כמקובללכתוב שטר מתנה מתכוון ) עם העדים(טעמו הוא שמי שעושה קנין סודר 
מ תקפה בלי "אבל מתנת שכ, ובזה הוא מוסר עצמו ביד העדים ועושה אותם שליחים לכתוב כמקובל, קנין עם העדים

אלא הכל תלוי , ולכן אין לומר שהוא מקנה על דעת העדים, כ הנותן אינו צריך למסור את עצמו לידי העדים"א, קנין
נחשב , אם הוא מוסר את דבריו לעדים כדי שיכתבו אותם, מ"וגם בשכ; אין לעשות כלום שלא אמרכ "וא, בדיבורו

  .ולכן יש להניח שעשה על דעת שיכתבו כמקובל, שמוסר את עצמו בידי העדים
, ט"ישעיה בן מהרי' ר;  שםצינץל "מהרא; )ה תשובה"ד( סימן יב ,מ"ת דרכי נועם חו"שו; בפירושו הראשון, שם, י"ב 723

  .)ב"סה ע(סח ' ת זרע אנשים סי"בשו
  .טו, מב, מ"חו, ע"שו 724
  .רמד' סי) אנקאווה(ת קרני ראם "שו 725

הכותב שהדין כך רק , ק לו"מב ס, מ"ך חו"פ ש"ע, דוחה נימוק זה, )א"פד ע(עז ' ב סי"ח) אמריליו(דבר משה  ת"אבל שו
  .אם ידוע שכותב השטר ידע שרגילים לכתוב כך

, ו, מט, מ"ע חו"כ שו"כמש, "כתבוהו בשוק"שהסופר יכול לקרוע את השטר ולכתוב שטר חדש עם , קרני ראם מנמק עוד
גם " כתבוהו בשוק"והרי הכל מודים שהסופר יכול לכתוב ; שסופר שהחסיר משהו בשטר יכול לקורעו ולכתוב שטר חדש

, נראה שכוונתו היא שהיות שהסופר יכול לכתוב כך. 720 ציון הערה לידכאמור , אם הנותן לא ציווה עליו לכתוב כך
  .המתנה כשרה גם אם לא כתב שטר חדש

והעידו , האומר שאם לא כתוב בשטר שהמתנה גלויה, )678 ציון הערה ליד(סד ' ם אלשיך סי"ת מהר"פ שו"עוד נימק ע
שהמתנה תקפה גם אם , ומזה אפשר ללמוד לזמננו, והוא כתב כך לגבי דין התלמוד; המתנה תקפה, העדים שהיא גלויה

ונמצא שאנחנו כמו עדים המעידים , כיון שזו הרגילות, מפני שאנן סהדי כאילו נכתב, "כתבוהו בשוקא"לא כתוב 
  . את בכל שטרלא היה אפשר לכתוב ז, שהרי אם איננו נחשבים כיודעים שהמתנה היתה גלויה, שהמתנה היתה גלויה

היה צריך לומר לסופר לא לכתוב , שאילו רצה הנותן להסתיר, מנמק, )ג"כד ע (יז' סי) קורייאט(זכות אבות ת "שו
ומזה שלא אמר לו מוכח , והיה צריך לומר לסופר שיכתוב להסתיר, שהרי ידע שרגילים לכתוב כך, "כתבוהו בשוקא"

  .אלא שהסופר לא כתב הוראה זו, שאכן אמר לסופר להסתירשייתכן , אפשר לדחות נימוק זה. שנתן בלב שלם
  .ח,  רמב,מ" חו, פרישה726

אם , "כתבו בשוק"מנהגנו שכותבים בכל שטר מתנה פי ל, כותב שלפי הסבר זה, )א"רפו ע( אאות , צ' משכנות הרועים מע
  .המתנה בטלה, לא כתוב
כותב ששטר מתנה מסוג שאין נוהגים לכתוב בו , 348' עמ ,)ג"תשמ(תחומין ד , "ירושת הבת", נ גולדברג"רז, מצד שני

  .פסול בגלל זה, ) שטר חצי זכר- נידונו " (ו בשוקכתב"
 ,מעשה רקח הלכות זכיה ומתנהוהסכימו עמו (ש "בדעת הרא השני רושופיב, ח, רמב, י"ב; קמט' סי, ב"ב, 'פסקי תוס 727
ת "שו ;)ה אף גם" ד, כה'סי, םש, דוד פרדו' ור, ה ואמנם עם"ד,  סימן כד,מ" חו,ת מכתם לדוד"שוב, דוד פינטו' ר,  א,ה

תחומין יז הובא ב(ק א "ס, רמב, פתחי תשובה; )ב"קיב ע(קג ' סי, ת משפטי שמואל"שו; נד'  סי,מ"חו, ב"ט ח"מהרי
, קלט' יס, ק"מהדו, ע איגר"ת ר"שו; ע" בדעת שו,חרס'  עמ,משכן שילה; ה, רמב, מ"חו, ע"בדעת שו, )303' עמ, )ז"תשנ(

א "בדעת הרשב, )א"ע ע(לא ' סי, ת בני שמואל"שו; ע"בדעת השו, )ב"מו ע(כה ' ם די בוטון סי"ת מהר"שו; ע"בדעת שו
בדעת , )ד"צו ע(מ ' סי, ת בני שמואל"בשו, יוסף בן עזרא' ר; )ף"בדפי הרי(ב "כתובות לז ע, ף"ן על הרי"המובא בר
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א "בדעת הרשב, )ג' עמ(א ' סי) ו"תרצ' ד במהד"ס זכרונות אליהו יו"סו(ת ברוך מבנים "בשו, שלמה בן דוד' ר; ש"הרא

ש "ראדעת ה ל,מפני שבאופן כללי(ש "בדעת הרא, )י"ה ואעפ"ד(עו ' סי, חלק א, מ"חו, ת בעי חיי"שו; ע"שם ובדעת שו
הוא , ברי הרבה ומיהו ד"דב, כ"אבל אח; נחשב כאילו כתוב אף שלא נכתב בפועל, אין אומרים שמה שרגילים לכתוב

, י"בהמובא ברב האי גאון בדעת  )ה ואף הרב המגיד"ד(בעי חיי שם ; )ש בסתם כשר"שלפי הרא ,ז, מ רנג"וחמטור  מדייק
ה "ד( א , ה, הלכות זכיה ומתנה,)חכים (מלאכת שלמה; 'התוסבדעת  )ה ועוד דאם איתא"ד(בעי חיי שם ; כד,  עא,מ"חו

, מ"חו, חושן האפוד; ש"ורא' בדעת תוס, )ואילך, ה ולי אני"ד(כג ' סי, י קצבי"רת מה"שו; 'תוסבדעת , )ד דברים"ולענ
קלז (ה , צדק ומשפט רמב; ע"בדעת שו, )ב"רלו ע(ח שאות  מ 'מע) אלחאיק(משכנות הרועים ; ע"בדעת שו, אות כה, רמב

ת לבושי מרדכי חושן "שו; ב"ב מ ע"ב, ן"בדעת ראב, )א"קלח ע(ק יד "ס, רמב, מ"חו, ערך השלחן'; בדעת תוס, )ב"ע
ה "ח) אבולעפיא(ת פני יצחק "בשו, נסים חיים משה מודעי' ר; ם"בדעת הרמב, 3הערה , משפט מהדורה קמא סימן כא

  .)רנ' עמ(ה , רמב,  זכר מרדכי- וזה חמדה גנ; ס' מ סי"ב חו"אליעזר ח' משנת רת "שו; ע"בדעת שו, )א"קלג ע(ג ' מ סי"חו
אמר הנותן  מסכימים שאם בשטר לא כתוב ש'תוסשמעלה אפשרות , )א"עב ע(סט ' סי, )ןחסו(משפטים ישרים ת "שו

 שטרולכן שינו , "אל תכתבו בשוק"ם בפירוש עדימראה שאמר לכך כי העובדה שלא כתוב , המתנה בטלה, "כתבו בשוק"
  .ה מתנ שטרי משארהז
ואין ; חתונההתל ע , המקבל,ל השטריד בעש ,דעה זומנמק , )ה אף גם"ד( כה 'סי, מ" חו,ת מכתם לדוד"שוב, דוד פרדו' ר

 אבל ,ס"טם שהיתה ימניח ןלכו, מן הדין ה צריך לכותבתאחריוכי  ," טעות סופרתאחריו"ש מניחים שהסופר טעה כמו
 , דהיינו המכירה או הנתינה,ה עיקר המעש,תגבי אחריוועוד של; מנהג בעלמאהוא אלא  ין חובה לכותבוא "כתבו בשוק"

הואיל ו ,מתנההעיקר בספק יש  ן אבל כא,ס"טאלא שנפלה  , כמו שצריךת באחריונתן םסתן המש םמריו א ולכן,קיים
שדוקא השמטת אחריות נחשבת , )ב"קלז ע(ה ,  הבחנה דומה כתב צדק ומשפט רמב.ס" בטםליו תין א,שטרהרע שהו

וכיון , והאחריות היא תנאי בעלמא, לבדשהרי אדם עשוי לקנות ליום אחד ב, ס כי אין עיקר המכר תלוי באחריות"ט
; הוא כאילו נכתב, ולכן גם אם לא נכתב, הוא אילו התנה כך בשעת המכר, שרגילים למכור באחריות בכל המכירות

  . שהושמט דבר שהוא עיקר השטר, כ כאן"משא
, "כתבוה בשוקא"ו, "המתנה גלוי"גם אם כתוב בשטר שזו ', כותב שלתוס, )ה ולי אני"ד(כג ' סי, י קצבי"ת מהר"שו

אבל הוא כותב .  מעצמו לשופרא דשטרא זאתהסופר כתבשמא , המתנה בטלה אם לא כתוב שהנותן אמר זאת לעדים
נכתב שע לן בבירור וידש או "מתמתנה זו גלויה ומפורס"כתוב בשטר אם , ש כלל עט"ת הרא"שושלפי ) ה אשר על כן"דב(

  .המתנה תקפה ,בשוק
תשובות = תתקעו ' דפוס פראג סי, ם"ת מהר"כותב ששו, )הראשון, ה אבל יש"סוף ד(ק יג "ס, ברמ, מ"חו, ערך השלחן

הוא ) ב"ע- א"קלח ע(ק יד "אבל בס, המתנה תקפה, "כתבוהו בשוקא"סובר שגם אם לא נכתב , ד' קנין סי, מיימוניות
  .ם שם סובר שהמתנה בטלה אז"כותב שמהר

) בוטון( עדות ביעקבת "בשו, חיים בנבנשתי' ר ,)א"כה ע(ה ' סי, מ"חו, א"ח ו,)ב"קצד ע(ל ' ז סי"משאת משה אהעת "שו
, מ"חו, ת בעי חיי"שו. כותבים שמספק המתנה בטלה, נב' סי, א"ח, )טולידו(ת משנת רבי אליעזר "ושו, )ב"קצב ע(עא ' סי

 שושנים לדוד ת" שו,)ג" רב עיב דף' מ סי"ב חו"הובא בחקרי לב מהדו) (ב"דף פח ע, ה כלל העולה"ד(עו ' סי, חלק א
ת ברוך "בשו, יצחק אשכנזי' ר, )ב"פד ע(עז ' ב סי"ח) אמריליו(דבר משה  ת"שו, )ד"כג ע(נא ' סי ז"ב אהע"ח) צבאח(

ת שארית יוסף "שו, מ סימן כח"ת מר ואהלות חו"שו, יד' ב עמ' סי, )ו"תרצ' ד במהד"ס זכרונות אליהו יו"סו(מבנים 
כותבים שאפשר , 303' עמ, )ז"תשנ(תחומין יז , "צוואה שהופקדה בידי עורך הדין", אליהו עצור' ור, חרל' ב עמ"ח) ידיד(

 כותב ,)א"ריב ע(עב ' סי, )בוטון( עדות ביעקבת "שו. המתנה בטלה גם בזמננו, "כתבו בשוק"ל שאם לא כתוב "לטעון קי
, שכאן המתנה תקפה, ש"תב שהכל סוברים כראהוא כו) ב"בדף ריב ע(כ "אבל אח, ל כדעה זו"בתחלה שאפשר לטעון קי

ב "חמשפט צדק ת "שואבל . ל ככל צד"כותב שאפשר לומר קי, אות כה, רמב, מ"חו, חושן האפוד. ולכן הלכה כמותו
, כותב שאם המקבל מוחזק, ת להורות נתן חלק ג סימן קט"שו .ל כדעה שפסול"א לטעון קי"כותב שא) א"עו ע(סימן לו 

ד "ס זכרונות אליהו יו"סו(ת ברוך מבנים "בשו, אברהם ברוך מני' ר, יגק "ס, רמב, מ"חו, ערך השלחן. ואין מוציאים מיד
כותבים , )שכט-שכז' קכט עמ' ב סי"שערי עזרא ח (=194' עמ ,ר כרך יג"פד, עזרא בצרי' ור, נב' עמ, ג' סי, )ו"תרצ' במהד

" יש מי שאומר"ע כותב דעה זו בשם "כותב ששו, )ג"כד ע(יז ' סי) קורייאט(ת זכות אבות "שו. שמספק אין להוציא ממון
כותב שתפיסת המקבל , )סו' עמ(יח ' סייצחק הלוי מקושטא ' ת ר"שו. זכה, ורק אם תפס המקבל, מפני שהיא דעת יחיד

  .שתפיסה מועילה בסתם) 620הערה (עם הדעה , מפני שאפשר לצרף את הדעה שבזמננו בסתם כשר, מועילה
  .)ב"פו ע( כג' סי, מ"חו, השניות, ת משאת משה"שווב, )א"כו ע(יד '  סי,ב" ח,פני משהת "שושתי הדעות מובאות ב

הנותן שמא הוא מתנה טמירתא ם פסול טעשם "לרמבתב שוכ,  סימן קלט, מהדורא קמא,עקיבא איגר' רת "שוהשואל ב
 נותןהשואף , "כתבו בשוק"גם בזמננו פסול אם לא כתוב בשטר , )597ערה כאמור ליד ציון ה (לאחראת הנכס ימכור 
שאם , ע איגר דוחה"ר.  בשטרךאין כתוב כשכיון , לאחר חשש שימכור הרי עדיין יש, "כתבו בשוק "לו אמריכאנחשב 

, מסביר שכוונתו היא, ג, רמב, )יריעות החושן (=)איטאח( חושן אבני. מעריםאין לומר שהוא , נחשב כאילו אמר כך
אבל בזמננו , לא היו מפרסמים" תבו בשוקכ"אמר  לכן אם לא, שון הנותןכלבים תכו מוד היולבזמן התדוקא ש

ה צוואשף " הריה שכתבמממדייק ע איגר "ר .וזה מונע קנוניא, םרסמיתמיד מפ, מה שאמר כותבים בדיוק שלא
כתבו "אף בזמננו אם לא כתוב בטלה ת בריא מתנשמשמע , הוא דיבר על זמננואף ש, )647 ציון הערה ליד (םסתב כשרה
כיון שקשה להוציא את הנכס מחזקת , טובת הנותןנוטה יותר לשפשרה בנכון לפשר ו, מסקנתו היא שהדין בספק". בשוק

, רפד' ל עמ' מ סי"חו, )שאנן(עיונים במשפט ב, דבר צבי הערה ה, יג' סיב "השם חמקדשי ת "והובא בשו(יורשי הנותן 
מ "חו) שמלקיש(ת בית יצחק "אבל שו. )רעד-רסד' משכן שילה עמ= פז - פ' קכט עמ' מוריה גל= , 187' עמ ,ר כרך יג"פדוב
  .מעיר ששיקול זה אינו קיים אם המקבל עמו הוא אחד מן היורשים, אות ב, ע' סי
  . כשר,  ידוע שלא אמר להם כךםאבל א, ט פסל רק מחשש שאמר להם להתחבא"מהריכותב ש) ד"קנא עדף  ( משה שםפני
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מעוררת חשש שהנותן , והוא שונה בכך משטרות אחרים, דוקא העובדה שבשטר זה חסר הנוסח שנהוג לכתוב
  .729לה רצוי לכתוב כך בפירושי לכתח,גם לדעה הראשונה, מכל מקום. 728התכוון להסתיר את המתנה

  סוגים אחרים של הסתרה
זאת ואם לא הזכיר , "אני מקנה בפרהסיא"צריך להזכיר בשעת הקניין ) בלי שטר (בקנייןגם המקנה מתנה 

בלי לומר " כתבו את השטר"והוא כאילו אומר , כי סתם קנין לכתיבה עומד, 730ההמתנה בטל, אלא נתן סתם

                                                                                                                                                              
כתבוהו "במקום שרגילים לכתוב " וכ"כותב שאם כתובה בשטר המלה , ק יג"ס, רמב, מ"חו, ערך השלחן: "'וכו"המלה 
ש למקורות למחלוקת "עיי" (נאמנות"שרגילים לכתוב במקום " 'וכו"דינו תלוי במחלוקת בענין שטר שכתוב בו , "בשוקא

 ).זו
  .)ה ולי אני"ד(כג ' סי, י קצבי"ת מהר"שו; ט שם"מהרי 728
כי מן הסתם הנותן , שזה לא נחשב שונה משטרות אחרים, משיב על כך, )א"ריא ע(עב ' סי, )בוטון( עדות ביעקבת "שו

שאם נהגו האריסים לכתוב , א"מ קד ע"מן האמור בב) ב" עבדף ריא(והוא מביא ראיה לכך . התכוון שיכתבו נוסח זה
ואין אומרים שהעובדה שנהג בשונה , גם אריס שלא כתב כך מחויב בהתאם, "אם אוביר ולא אעביד אשלם במיטבא"

יש רק " כתבו בשוק"אם לא נכתב , שגם לדין התלמוד, ו לענייננו"וק, מהאחרים מראה שהוא רוצה שדינו יהיה שונה
אומר , )שלא מצאנוהו(א "מ קד ע"ב, ש"רא' שתוס) ד"בדף ריא ע(אבל הוא מעיר . ותן התכוון להסתיר שהנחשש

א "מ סא ע"ב, המובא בנימוקי יוסף, ן"והר; ולא בדברים אחרים, רק במקרים שנזכרו בתלמוד" דורשים לשון הדיוט"ש
אם "ואז דורשים בדרך , ם לא כתוב במפורשגם א, רק אם כתוב משהו" דורשים לשון הדיוט"מביא דעה ש, )ף"בדפי הרי(

  .ולפי דבריהם אין ראיה מאריס; "תנהו ענין לזה, אינו ענין לזה
ס במכר ואין "כמו שאחריות נחשבת ט, שהשוני אינו מוכיח כלום, דוחה טענה זו, רמד' סי) אנקאווה(ת קרני ראם "שו

  .ריותאומרים שהעובדה שלא נכתבה אחריות מוכיחה שהתנו שלא תהיה אח
יח  'מ סי"ת שמו משה חו"שו; )348' עמ) ג"תשמ(תחומין ד בו, לא' יח עמ' בצפונות גלהובא (ה , רמב, מ"חו, א" רמ729

  .בסופו, ת רבנו יוסף מסלוצק סימן צט"שו; ח,  רמב,מ" חו,ערוך השולחן; י"בדעת ב, )ב"קמז ע(
ת ברוך מבנים "בשוו, ה וראיתי" ד, א, ה,נה הלכות זכיה ומת,מלאכת שלמההובא ב(ב "ב מ ע"ב, ן"חידושי הרמב 730

, צרור הכסף הארוך; חננאל' בשם הגאון ור, )קיז' עמ, ד' וסי, כג' עמ, ג' סי, )ו"תרצ' ד במהד"ס זכרונות אליהו יו"סו(
בשם , ב, ה, הלכות זכיה ומתנה, מגיד משנה; ב"ב מ ע"ב, ן"חידושי הר; ח"בשם ר, שמג' עמ, שער א אות ג, דרך ה
' ת בני שמואל סי"שו; )ב"קנא ע(סד ' א סי"פני משה חת "שו; ) סימן סו,ם גלנטי"ת מהר"שוהובא ב(ח "א בשם ר"הרשב

; גם בדעת הטור שם, )ד"פג ע(עז ' ב סי"ח) אמריליו(דבר משה  ת"שו; ו, רמב, מ"חו,  ובדעת טורח"בדעת הר) ג"צו ע(מ 
כז אות ה ' ג סי"ת משפטיך ליעקב ח"שו; ב"ב מ ע"ב, ן"בדעת ראב, )ב"קלח ע(ק יד "ס, רמב, מ"חו, ערך השלחן

  .ב, ה, הלכות זכיהבדעת מגיד משנה , )ע- סז' יח עמ' שרידים גל(=
חננאל שטר ' שהבינו שלר) 610הערה (' כותב שגם לפי תוס, )ה והנה עתה"ד וה הנה כי כן"ד( כג' סי, י קצבי"ת מהר"שו

  .פסול, הרי אם היה רק קנין, מתנה סתם כשר
שבקנין סודר במיטלטלין המתנה תקפה , ב"ב מ ע"ב, מעליות דרבנו יונהמדייק , ג, רמב, מ"חו, מנחת פתים: במיטלטלין

כיון שלא קנה את הקרקע גם המטלטלין לא , טלטלין אגב קרקעימהקנאת ודוקא ב, הסתירהנותן אולי גם אם ו, בסתם
וכך כותב גם , שבסתם המתנה תקפה אבל אם לא אם הסתיר, ב, ה, הלכות זכיה,  משנה והוא מדייק ממגיד.נקנים

   .בדעת מגיד משנה, ו, רמב, מ"חו, דרישה
שהרי , שאף שבמטלטלין לא שייך הנימוק שבטקסט) ש"בדעת הרא(כותב , )רמז' עמ(ג , רמב,  זכר מרדכי- זה וחמדה גנ

שבסתם בקנין סודר במטלטלין ) רמט' בעמ(אבל הוא כותב .  פלוג רבנןלא, אין רגילים לכתוב שטר על הקנאת מיטלטלין
  .היא בטלה, ורק אם הנותן אמר לעדים להסתתר, ש"י מיגאש ולפי הרא"המתנה תקפה לפי הר

כתב  או ש, בקנין או בחזקהם הקנה את הנכסאכותב ש, )ד"ע-ג"עב ע(ב קי' סי, פרק ג , בבא בתרא,יד רמה: דעה חולקת
נקודה זו הובאה  ( לו בפרהסיאלכתובעדים לא אמר לש אף  קנה,שטרו את ה ומסר ל)בלי עדים" (נתונה לךשדי " מקבלל

 אם לא אמר , סודר ויש בו עדים קניןשאין בובשטר ורק , )ד"דף קלח ע, ג' מ סי"ה חו"ח) אבולעפיא(ת פני יצחק "בשו
להוציא ראיה שתהיה לו י ד כ, עם עדים בשטרהקנמולכן הוא , קנוניהיש חשש שהוא מתכוון ל ,פרהסיאבעדים לכתוב ל

לכן ו, )596החשש שליד ציון הערה (ת את המקבל לדחווכן יש חשש שהתכוון , )597החשש שליד ציון הערה (מקונה עתידי 
 תרשווגם אחרי החתימה אין להם , וחתמי שטר ווכתבשיעכב עד  יתעניןהוא רוצה שה כי , עדים עם בשטרהמקנהוא 
יותר  שלוקח ופןאשהנותן עשה ב והעובדה, א"כתובות נה עכאמור ב, שיקבלו רשות מהנותןעד למקבל שטר ה אתר ולמס
 הלחץ של המקבל עליוסתלק שי ו א,ווקיווה שבינתיים יזדמן משהו ולא יתן ל, ת את המקבללדחושהתכוון  החי מוכ,זמן

שאם בנוסף על  )א"בדף עג ע(אבל הוא כותב . המתנה בטלה ,תו ריעותא בעיקר הקנאשיש תיוהו, ור לורך למסטציולא 
 שטר בולכתעדים אמר להעובדה ש, הקנאהבשעה שעדיין היה יכול לחזור בו מן ה, שטר בולכתעדים אמר ל, הקנין

, המתנ את המערים לבטלוחזר בו ועכשו הוא , תהקנובדעתו לגמר  שראשמ ומרל ואין ;להברחהש שהתכוון חשמעוררת 
עבר  םאבל א; ומכאן שמראש לא התכוון להקנות ,ה בפירושמתנ את הלבטלכיון שהוא יכול , שיערים שהרי אין סיבה

מעשה יש תוקף לכי , המתנה תקפה, להסתתר ם אפילו אמר לה,"כתבו" אמר כ" ואח,ו בחזורל לו יכינואש  זמןשיעור
כי אולי הוא אומר זאת , כ להסתתר"ו בכך שהוא אומר להם אח מתנת את לבטל אינו יכולנותןוה ,הקנין שכבר עשה

 הליגאם , בכל מקרהו; )אות כד, רמב, מ"חו, חושן האפודנקודה זו הובאה ב (כיון שאינו יכול לחזור בו בפירוש, מהערכה
' ר .המתנה תקפה, "תנו לואף כתובו וחתומו ו" אמר כ"או שאח , של המקבלחווכאת  חזקלכדי " כתבו"אמר ש ודעת

מסתפק האם לדעת , נד' עמ, ג' סי, )ו"תרצ' ד במהד"ס זכרונות אליהו יו"סו(ת ברוך מבנים "בשו, אברהם ברוך מני
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, ים לכתוב בפרהסיאה לעדובזמננו שנהוג לכתוב בכל שטר מתנה שהנותן ציויש אומרים ש .731"כתבו בשוק"
 קנין לכתיבה םסת"כי ,  מתנה גלויהןנותהוא  שרושמר בפילו צריך אינו) בלי שטר(גם המקנה מתנה בקניין 

ואין לומר שמשמעותו רק שנחשב כאילו ציווה , דין סתם קניןכך דין שטר שכ ומשמעות עיקרון זה היא, "עומד
אבל אחרים  .732להשטר פסו ,"כתבו בשוק"לא נכתב אם שהרי  ,שהרי אז זה חסר משמעות, לכתוב שטר בלבד

כי שטר יכולים לכתוב הם אמנם כי , המתנה בטלה אם לא אמר שהוא נותן במתנה גלויה, אומרים שגם בזמננו
אמר בפירוש שהוא מקנה אם לא " כתבו בשוק"אינם יכולים לכתוב אבל , "סתם קנין לכתיבה עומד"

   .733ה לכתוב שטרוכיון שלא ציו "כתבו בשוק"ב בשטרות לא מועיל מה שרגילים לכתוו, בפרהסיא

                                                                                                                                                              
וראה שיכתבו בלשון או שמא זו רק ה, האם זה חיזוק למקבל, "כתבו בכל לשון זכות ויפוי כוח"ה מועיל אם כתב "הרמ

כותב שגם לפי יד , )רמח' עמ(ג , רמב,  זכר מרדכי-זה וחמדה גנ. ולא שגוף הכתיבה עצמה היא לחזק את כוחו, יפוי כוח
כז אות ב ' ג סי"ת משפטיך ליעקב ח"שו. גם בשאר קניינים המתנה בטלה אם הנותן אמר לעדים להסתתר, רמה

המתנה , אבל בסתם. המתנה בטלה, אם נותן בקנין סודר והסתיר, ת יד רמהכותב שלדע, )סג- סא' יח עמ' שרידים גל(=
, כיון שיש זמן עד חלות המתנה, יש חשש שהוא נותן רק מפני שהמקבל לחץ עליו, שרק בנותן בשטר, והוא מנמק; תקפה

, )א"ת נה עכתובו(והעדים אינם יכולים למסור את השטר למקבל בלי לבקש רשות מהנותן , שצריכים לכתוב ולחתום
, כ במי שמקנה בקנין סודר אן בחזקה או בשטר קנין"משא, ובמשך זמן זה הוא יכול לחזור בו אם יסתלק הלחץ בינתיים

' חיב, ה"רמ). כך נראית כוונתו(שהרי לא יוכל לחזור בו , כי אז לא תועיל לו ההסתרה, אין חשש ללחץ, שהקנין הוא מיידי
גם אם לא אמר המתנה תקפה , מוכיח מהסוגיה שם שהנותן בקנין בלי שטר, רצב ' עמ,ב" גיטין עז ע,י"א מכ"הריטב

כותב שיד רמה , )ד"קלג ע(ג ' מ סי"ה חו"ח) אבולעפיא(ת פני יצחק "בשו, נסים חיים משה מודעי' ר אבל ".כתבו בשוק"
  . שקנין מועיליחיד בדעתו

גם אם ,  מועיל קנין,שטרסובר שאם אין י מיגש "הרתב שכו, )ם"ה וכתב הרב מוהר"ד(א ,  ה,עיני דוד הלכות זכיה ומתנה
  .רסםולא פ

, שהסתרת השטר מעוררת חשש שהוא נותן רק למראית עין) 592 ציון הערה ליד(כותב שהנימוק , קל' ב סי"בית שרגא ב
, צ עדים"אבל בקנין סודר שא, נותן בלב שלםולכן אם הסתיר יש לחוש שאינו , שתמיד נעשה בפני עדים, שייך רק בשטר

חשש שהנותן מערים , )597 ציון הערה ליד(ם "אבל הטעם של הרמב; אין חשש, הרי גם אם נותן בפני עדים ומסתיר
והוא מסביר . רט הוא רק בשט"ם משמע שדין מ"ואילו מהרמב, שייך גם בקנין סודר, כ לאדם אחר"ומתכונן למכור אח

חוששים , ורק בשטר שצריך עדים אם הוא מסתיר, ם לא הפקיעו חכמים כל קנין שיכול לצאת ממנו הפסד"שגם לרמב
  .ולא בשאר קניינים, להערמה

כלשון , ט הוא דין בשטר שנכתב בהסתרה"ם הפסול של מ"כותב שלפי הרמב, אות ה, כז' סי, ב"ב, דביר הקודש, כמו כן
  .המתנה תקפה, אבל בקניינים אחרים גם אם עשה בסתר, כי רגילים לכתוב שטר בגלוי, "מתנת קרקעכל שטר "ם "הרמב

 על השטר בנוסףלא ברור האם כוונתם לקנין בלי שטר או לקנין , שלגבי חלק מהראשונים המדברים על קנין, יש להעיר
, )589 ציון הערה ליד(שלפי הנימוק של חוסר גמירת דעת ,  אבל הוא כותב באות ח).615שנדון ליד ציון הערה המקרה (

  .מתנה בטלה גם בקנין אחר שהוסתר
, המתנה תקפה, בקנין סודר בסתם, ב, ה, זכיה, כותב שלדעת מגיד משנה, )רמו' עמ(ג , רמב,  זכר מרדכי-זה וחמדה גנ

 .היא בטלה, ותן ציווה להסתירואם הנ
  .פני משה שם 731

זה אומר אלא ,  בשטרתקנוהן לוכוהתהנותן אינו אומר ש" סתם קנין לכתיבה עומד"יד רמה שם כותב ש, זוכנגד טענה 
הוא שטר וה, זכה מרגע קנין הסודר או החזקההמקבל אבל , מקנהבלי לשאול את הב שטר וכתרק שהעדים יכולים ל

  .לראיה בעלמא
ה " א ד, ה,מלאכת שלמה הלכות זכיה ומתנההובא ב (ה כלל העולה"ד ומ"ה מ"ד,  סימן יב,מ"ת דרכי נועם חו"שו 732

 מדייק כך גם דרכי נועם. ב"ב מ ע"ב, ן"בדעת ראב, )א"קלח ע(ק יד "וס, יגק "ס, רמב, מ"חו, ערך השלחן; )והוצרכתי
  .אות א, ג"ח, מגידולי תרומה שער כו

בטור המובא , י מיגאש"ואף שר, המתנה תקפהכאן  שכותב ,)א"קנב ע-ד"קנא ע (דס' א סי"ה חפני משת "שו, כמו כן
סתם קנין לכתיבה "זה משום ש, )615כאמור ליד ציון הערה ( בסתם המתנה בטלה  בקניןתב שגםוכ ,ו, רמב, מ"חו

, "כתבו בשוק "משמעותו" כתבו" האומר מננו אבל הרי בז;"כתבו בשוק"י לומר בל" כתבו"והוא כאילו אמר , "עומד
" כתבו"כי זה כבר כלול במה שהוא כאילו אומר ,  צריך לומר שהוא מקנה בפרהסיאינומקנה בקנין סודר אהוממילא 

  ". כתבו בשוק"שכולל 
ונוהגים , כיון שסתם קנין לכתיבה עומד, מכשיר כאן, )ב"סו ע(סח ' ת זרע אנשים סי"בשו, ט"ישעיה בן מהרי' גם ר

אין חשש של , וכיון שלא נכתב שטר, "כתבוהו בשוק"כך שהעדים היו רשאים לכתוב בשטר , "כתבוהו בשוק"לכתוב 
  .לא פסל באופן ודאי, פסל) 733הערה (ט "הוא כותב שמה שאביו מהרי. והמתנה תקפה, סתמא

  .720ראה הערה , בזמננו, וכתבו שטר, אמר לכתוב שטרעל מקרה שלא 
, יגק "ס, רמב, מ"חו, ערך השלחן; )ד"פד ע(עז ' ב סי"ח) אמריליו(דבר משה  ת"שו; נד' סי, מ"חו, ב"ח, ט"מהרית "שו 733

  .ד' תשובות מיימוניות קנין סי= תתקעו ' דפוס פראג סי, ם"ת מהר"בדעת שו
אין להעלותו , ל אם עשה רק קניןאב, מן הסתם התכוון שיכתבו כנהוג,  אם ציווה לכתוב שטרשאמנם, ר משה מנמקדב

  ". כתבוהו בשוק"ועוד שייחשב כאילו אמר , "כתבו"שייחשב כאילו אמר , שתי דרגות
) 722 ציון הערה ליד( לדעה גם, קנין בסתם פסול, כותב שגם בזמננו, )ה והנה עתה"ד(כג ' סי, י קצבי"ת מהר"שו, כמו כן

  ". הבו דלא לוסיף עלה"כי , שבזמננו שטר סתם כשר
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שזו כתב אם לא   הרי,לי עדיםב בכתב ידוכגון שהנותן כתב שטר , אם אין עדים על המתנה שגם יםומראיש 

כמו , לפני כןר  לאחֵ ן את הנכסנתויש חשש ש , שלא נתן בנפש חפצהיש אומדנא כי ,המתנה בטלה ,מתנה גלויה
מפני שזו , המתנה תקפה, "אני נותן במתנה גלויה שלא כמתנה טמירתא"ב בכתב ידו אם כת. 734בשטר רגיל

. 735שיפרסמו אותה, )לפי הודאתו(שאמר לאותם עדים שעשו את הקנין , ומפרשים את דבריו, הודאת בעל דין
מפני שכאן אין מקום לחשש שהוא , כתב שהיא מתנה גלויהנהמתנה תקפה גם אם לא ש אבל דעה אחרת היא

הקונה יוכל להכחיש , שהרי אם ימכור לאדם אחר, 736רים ומתכנן למכור את הנכס בעתיד לאדם אחרמע
  . 737 על המתנהכיון שאין עדים, רשהמתנה ניתנה לפני כן לאחֵ 

  
ואיש לא ידע מה , סגור בחותמת  את השטר למקבל ומסר,שלא בפני עדים בכתב ידו שטרכתב את ההנותן אם 

ון למתנה וכהתלא ו ,וכדומה מעליו מקבלהאת לדחות כדי רק עשה כן יש להניח שכי , המתנה בטלה, כתוב בו
רק הראה להם צוואה והנותן , כמה נתן ולמי נתן,  העדים לא ידעו כלום על המתנהאם, כמו כן. 738גמורה

                                                                                                                                                              
, שטר הכתוב סתם פסול, שגם בזמננו) 727 ציון הערה ליד(ל כדעה "מוסיף שאפשר לומר קי, )ב"בדף פד ע(דבר משה שם 

  .פסול בסתםולפי דעה זו גם קנין 
מפי שבכך הם (שעדי השטר עצמם אינם נאמנים לומר שלא אמר להם לכתוב , ם"לומד מדברי מהר, שם, ערך השלחן

הוא , )ב"קלח ע(ק יד "ובס. אלא צריך שני עדים אחרים להעיד על כך, ")אין מגיד וחוזר ומגיד"ו, עוקרים את עדותם
והיה רק , הרי אם עדים מעידים שהנותן לא אמר לכתוב, "קאכתבוהו בשו"שגם אם כתוב בשטר , ם שם"מדייק ממהר

  .זה תרי ותרי ואין מוציאים ממון, קנין
, ע' מ סי"חו) שמלקיש(ת בית יצחק "שו; )בסופו, ה נמצינו למדין"ד(  סימן כד,מ" חו,ת מכתם לדוד"שוב, דוד פינטו' ר 734

  .ב"מ ג ע"ש להוכחתו לכך מב" עיי.םלא נראה שכתב יד עדיף מעדי,  בית יצחק כותב שמן הסברה.אות א
  .לא זכה המקבל, אם נראה לדיין שהיתה מסותרת, כותב שבשטר מתנה בלי עדים, שכח' סי, ת דבר שמואל"שו
גם , המתנה בטלה גם בזמננו, אם לא כתוב שזו מתנה גלויה, כותב בכתב יד בלי עדים, מ סימן כח"ת מר ואהלות חו"שו

  .בשטר עם עדים, "כתבוהו בשוק"שבזמננו המתנה תקפה גם בלי ) 722 ציון הערה ליד(לדעה 
מביא מי שטען שהמתנה בנידונו בטלה מפני שהנותן החתים ) ה חזר וטען"ד(מ סימן סח "א חו"ת אדמת קודש ח"שו

ש שהוא מסביר מדוע "עיי(ת אף שהיתה בכך בעיה של נגיעה בעדו, עדים מקרב אלו שהיו עתידים ליהנות מן המתנה
אבל המשיב מכשיר את המתנה ומתעלם .  מכאן שרצה להסתיר את המתנה-ולא החתים עדים זרים , )עדותם כשרה

  .מטענה זו
 .יד' מ סי"חו) צבאח(שושנים לדוד ת "שו 735
 .597החשש שליד ציון הערה  736
  .730כך עולה גם מדברי יד רמה בהערה . קמט' ב סי"ח, לויא ה"ת מהרי" שו737

כותב , )א הלוי"על אותו מעשה שנשאל עליו מהרי(אות א , ע' מ סי"חו) שמלקיש(ת בית יצחק "שוהשואל ב, כמו כן
שהנותן יכתוב בשטר המתנה , נה תהיה גלויההחשש קיים גם אם המת, שהרי אם נחשוש, שחשש זה אינו קיים כאן

שהרי אם , אבל המשיב שם דוחה טענה זו. ויכתוב שהמתנה גלויה, תאריך שהוא לפני התאריך שבו מכר את הנכס לאחר
כ אם יתן מתנה "משא, לא נאמין לו להוציא מהקונה, כ יכתוב מתנה בכתב ידו עם תאריך מוקדם"ואח, ימכור לאחר

 ונמצא שחשש זה קיים -ונוציא מהקונה , יוכל המקבל להביא עדים שראו את כתב היד לפני המכירה, מוסתרת בכתב ידו
ואילו אם הוא מוסתר ושום עד לא , הוא נחשב גלוי, אבל הוא מעלה אפשרות שאם שני עדים ראו את הכתב. גם בכתב יד

  .ונמצא שהחשש אינו קיים, לא יהיה אפשר להוציא מהקונה, ראה את הכתב
שייך רק בשטר בעדים שנכתב ) 592 ציון הערה ליד(שגם הטעם שהנותן התכוון רק להחניף למקבל ,  נימק השואל שםעוד

שמתנה , אבל המשיב דוחה. בוודאי התכוון למתנה גמורה, אבל בכתב ידו שנכתב בפני המקבל, שלא בפני המקבל
  .פני המקבלטמירתא פסולה גם אם השטר נכתב ב

ב קלג שכתב יד "ומביא ראיה מב, מביא את המחלוקת בבית יצחק, דבר צבי הערה ו, יג' סיב "מקדשי השם חת "שו
  .ש להוכחתו" עיי-מועיל גם אם הוא מוסתר 

כותב שמתנה טמירתא בטלה רק אם השטר מנוסח כציטוט דברי ) א"קעב ע (קא' סי) בית יהודה(בני יהודה ת "שו
אין פסול , אבל אם השטר מנוסח כציטוט דברי הנותן, כדי שיפרסמו אותה" כתבו בשוק" לומר להם שצריך, העדים

הכוונה היא שהם , אלא שאם בסוף יש חתימות עדים; כי גילוי שייך רק בעדים שמפרסמים את המתנה, מתנה טמירתא
ו עולה שאם זה כתב ידו בלי מדברי. כדי שיפרסמו אותה" כתבו בשוק"צריך לומר להם , מעידים ששמעו מה שאמר

מדברי יד רמה מביא ראיה לדבריו , אות יד, רמב, מ"חו, חושן האפוד. המתנה תקפה גם בלי פרסום, חתימת עדים
בל הוא מעיר שיד א; כי אין כאן עדים, המתנה תקפה, ומסר את השטר" שדי נתונה לך"שאם כתוב , 730בהערה שהובאו 

ד "מצד שני הוא מעיר שמדברי ר. המתנה בטלה, אבל אם גילה דעתו שאינו רוצה שיתגלה, רמה כתב שהדין כך בסתם
; מוכח שחולקים על בני יהודה, )ב"רכד ע ( כה'סי, מ" חו,ת מכתם לדוד"שוב, דוד פרדו' רומדברי , )734הערה (פינטו 
המתנה , ונתן את השטר למקבל" שדי נתונה לך"הכותב שאם הנותן כתב , ו, ראומז שכך מוכח גם מפרישה רמבוהוא 

  . משמע שלא די בעצם זה שהשטר כתוב כציטוט דברי הנותן, תקפה כי קנה מיד
 )חזה הויתה "ד(ט  כ'סי, ושוב שם). מעתה עתה " ודה בתר דנא"ד( כה 'סי, מ" חו,ת מכתם לדוד"שוב, דוד פרדו' ר 738

, ותוקודם מ נפתחהשטר אבל כתב שאם ;  יש לחוש לטמירתא, וסגורחתוםלמקבל את השטר כשהוא מסר  שתיוהכתב ש
   .המתנה תקפה
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כתב בכתב ידו גם אם ו; להסתיר אותהכאילו אמר להם הוא כי , היא בטלה, כתובה והודה שהיא צוואתו
  . 739העדים כותביםששהרי העיקר הוא מה , היא בטלה, התנה גלוישהיא מ

  
, לספר על המתנה למי שירצווהתיר להם ,  לעדים לכתוב ולחתום את השטר בפרהסיאהתירהנותן אם אבל 

 את השטר ושימכגון שי, כ יסתירו את השטר עצמו"שאחאלא שביקש , ולהראות את השטר לכל מי שירצו
כי העובדה שהסכים לפרסם את קיום המתנה מראה שהוא , המתנה תקפה - תבחותמו מהחתומעטפה בתוך 

, שמא מישהו ישנה את הכתוב בו, כי חשש מזיוףרק גם מה שציווה שיסתירו את השטר הוא  .740נותן בלב שלם
 בלי שעשה מאמצים שהמתנה תתקיים כולהכך עד כדי , הוכחה שהוא נתן את המתנה בנפש חפצה וזו דווקא

גם אם השטר היה מוסתר המתנה תקפה , ום אותאם נכתב בשטר שהנותן ציווה לפרס, ו כן כמ.741שינוי
  .742אינו רוצה במתנה זושלה דעתו י לא גכי, ונתגלה רק שנים אחדות אחרי מות הנותן

  
אין  כי ,קפהמתנה תה, לא יבקש יותרהמקבל כדי ש למקבל  אותהאם הנותן ציווה לעדי המתנה שלא לגלות

וכן אין מקום ; ואינו רוצה שהמקבל הראשון ישמע, תן אותה למישהו אחר לפני כן שנ743מקום לחשש
,  שהוא מתכוון להבריח את הנכס מנושיו746 גם אין מקום לחשש.745 שהתכוון רק להחניף למקבל744לחשש

                                                 
  .רלח' ב עמ"ח) ידיד(ת שארית יוסף " שו739

ת הנוטריון היה מסתיר א,  עוסק במקום שלפי חוק המדינה)ב בדפוס סדילקוב"לו ע(כא ' ח סי"ט או"עיקרי הדאבל 
 661 ציון הערה לידראה בדומה .  מתגלהמתנהוכותב שהמקבל קונה אחרי מותו כי אז ה, הצוואה עד אחרי מות הנותן

  .המתנה תקפה, ששכיב מרע האומר לגלות את מתנתו רק אחרי מותו
  .) טענוזאת שניתה "ד(  טו'מ סי"ת מכתם לדוד חו"שו; )ב"ח ע(א ' סי, מקיץ בן חית "שו 740

מתנה את הנכס ב שמא נתן טעם פסול מתנה טמירתא הוא חשש, )594הערה (ם "הרשבשלפי , מכתם לדוד נימק עוד
שהרי ביטול זה ,  דבריו קשים.טל כל צוואה הקודמת לזויבכיון שהנותן , וטעם זה לא היה שייך בנידונו, לפני כןלאחר 

ומתנה זו אינה , אבל ייתכן שנתן לפני כן במתנת בריא, שבה המאוחר גובר,  אם נתן לפני כן במתנת שכיב מרעמועיל רק
 .י מה שאמר שהוא מבטל אותה"יכולה להתבטל ע

  . מקיץ בן חי שם 741
, לויואם יהיה ג, ועד מות ם להיות שליט בנכסיה רצ הנותןיהוא כ  בנידונוהשטרותירת סגטעם שמכתם לדוד שם מסביר 

 חד ומפיהם יכולים כל א,ב בווכתש מה כל םדעיוישהרי כתב שם שהעדים , ואין נימוק זה מובן .ו נכסיולוזחשש שי
  ?ואם כן עדיין יש חשש שיזולו נכסיו, כמה קיבלו לדעת הממקבלי המתנ

  ). ג"ע-א"קיב ע(קג ' סי, )קלעי (ת משפטי שמואל" שו742
כותב שכך עולה גם מתשובות הגאונים , 52'  עמ,)ז"תשמ(פט העברי יג שנתון המש, "מתנה טמירתא",  בן מנחםח"ר
אבל הוא . שאנשים עשויים לתת מתנות בצינעה, ח"שכתב בשם ר, א"ב מב ע"א ב"הרשב' וכך גם מחי, ע' סי) הרכבי(

כיון , א עלול למכור את הנכס לאדם אחרשהרי הו, קיים גם בכגון זה) 597 ציון הערה ליד(מעיר שהחשש לקנוניה 
  . שאנשים לא יודעים שהוא כבר נתן את הנכס במתנה

  .ולכן פסל את המתנה,  שהנותן ציווה לפרסמו לא היה כתוב בשטר,משפטי שמואלשל בנידונו אבל 
סק בשטר שכתוב בו עו, )ב"קלב ע(ג ' מ סי"ה חו"ח) אבולעפיא(ת פני יצחק "בשו, נסים חיים משה מודעי' ר: דעה חולקת

והוא פוסק שהמתנה פסולה מטעם מתנה , אבל למשך עשר שנים לא ידעו על השטר אפילו בני משפחתו, "כתבוהו בשוק"
אלא רק בגלל , ולא נתן אותה ברצינות, טמירתא כיון שיש להניח שהנותן אמר לסופר ולעדים להסתיר את המתנה

והיה יותר ראוי , המתנה היתה לכלותיו:  שלא התכוון באמת למתנההוא מוצא בנידונו עוד הוכחה. לחצים של המקבל
ולא התכוון , הוא נתן לכלותיו מפני שהן היו מתקוטטות עמו על זה, אלא, שדעתו יותר קרובה אליהם, שיתן לבניו

, לכתובכי כך שגור " כתבוהו בשוק"הסופר כתב , שאף שהנותן אמר להסתיר) ב"בדף קלג ע(הוא מסביר . למתנה אמיתית
הוא מוסיף שגם אם ספק האם התכוון . ולא דאג להשמיט את זה מהשטר כי היה בטוח שאף אחד לא יראה את השטר

מסכים עמו שזו מתנה , )ד"דף קמ ע(שם , יצחק משה אבולעפיה' ר. מספק הקרקע נשארת ברשות הנותן, למתנה
  .טל את המתנה מטעמים אחריםשהוא מב,790וראה הערה . טמירתא

  .594ליד ציון הערה  743
  .592ליד ציון הערה  744
  .סופו,  קד'יס, ת השיב משה" שו745

 את המתנה גם אם סיבה להכשירהמקבל היא כותב שאי ידיעת , מ סימן א אות יג"ת שואל ונשאל חלק ד חו"שו, כמו כן
  .כיון שבכגון זה אין מקום לחשש של החנפה למקבל, "כתבוהו בשוק"לא כתוב בשטר 

מסביר את פסילת , )46' כז עמ' ד סי"ובגנזי קדם ח, קכסימן ) בלגוריי(ף "ת הרי"שונדפס גם ב (ף סימן ח"ת הרי"שואבל 
 בן ח"ור; ולכן אם ביקש שיסתתרו הראה שאינו רוצה להקנות, ותשמתנה היא דבר שעתיד להתגל, מתנה טמירתא

הנותן ציווה לא להודיע כותב שכוונתו היא שאם , 55'  עמ,)ז"תשמ(שנתון המשפט העברי יג , "מתנה טמירתא", מנחם
כיוון שבדרך כלל מתנה היא גמול למקבל על מעשה שעשה או , הדבר מראה שלא התכוון להקנות,  על המתנהלמקבל

ולכן מתנה , " לא הוה יהיב ליה,אי לאו דהוה ליה הנאה מיניה) "ב"מגילה כו ע(כלשון הגמרא , תמריץ לפעולה בעתיד
הוא . שמוסתרת מהמקבל מאבדת את משמעותה ומלמדת שמטרת הנותן אינה לרצות את המקבל אלא מטרה אחרת

ממה , הוא מביא ראיה להבנה זו. ידע המקבלאבל מטרתו בכך היא כדי שלא , מסביר שהנותן רוצה להסתיר גם מאחרים
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 אינם שייכים אם אנשים 747גם החששות האחרים. שהרי לשם כך היה צריך להסתיר את המתנה מנושיו
  . המתנה ורק המקבל אינו יודעאחרים יודעים על

  
וביקש שחלק מהאנשים יצאו מהבית מפני , אם היו הרבה אנשים בביתו של הנותן בשעת כתיבת שטר המתנה

  .748אלא המתנה תקפה, אין לחשוש שהוא שיקר ואמר זאת כדי להסתיר את המתנה, שחם מדי
  

 המתנה,  את דבר המתנהלגלותוביקש מהמקבל שלא , אם הנותן נתן את המתנה למקבל שלא בפני עדים
  .749בטלה

  
ושטר ,  שטר מתנהלכתובסופר אחר והנותן ביקש מ, שרק סופר העיר יכתוב שטרות, תקנת הקהלבמקום שיש 

 הלא תהא כמתנ"שבשטר נכתב המתנה בטלה גם אם , אחרי שנשא אשה, המתנה התגלה רק לאחר זמן
כדי שהנכסים לא ישתעבדו לכתובת , מתנהמפני שהנסיבות מלמדות שהתכוון להסתיר את ה, "אטמירת
  .750והיא לא תדע על כך, אשתו

  מצבים שונים שהמתנה בטלה בהם מחמת חוסר גמירת דעת של הנותן
 נאמן לומר נותןה אין .שלא כמו מכר בכפייה, 751אינה תקפה,  שהופעלה על הנותןכפייהמתנה שניתנה עקב 

גם אם כתב בשטר המתנה שהוא מקבל על עצמו . 752ס שהיה אנואלא צריך שיהיו עדים על כך, שהיה אנוס
  . 753המתנה בטלה, הוא יפצה אותו, כלומר שאם הנכס יילקח מן המקבל, אחריות

                                                                                                                                                              
המתנה , כלומר אם יגלה אחרי נתינת המתנה, "אין לה תקנה עד שמגלו לה"שם , בלגוריי' ף מהד"ת הרי"שנאמר בשו

מובן למה הגילוי מכשיר , מהמקבלאבל אם הבעיה היא בהסתרה , זה לא מובן אם הבעיה היא בהסתרה מהרבים; תקפה
 כי מדובר - ואינו מזכיר נתינה " אטמרו וכתבו ליה"ף נוקט "ממה שהרי) 56' בעמ( ראיה נוספת הוא מביא. את המתנה

  .שהמתנה לא ניתנה למקבל ולכן אינו יודע עליה
 .593ליד ציון הערה  746
 .595-596ליד ציוני הערות  747
והוא מחזק את דבריו בעיקרון , בנידונו היה זה מצווה מחמת מיתה. מ סימן א אות יג"ת שואל ונשאל חלק ד חו"שו 748

אבל נראה שזה רק , )ניף סמוך למותו שאין אדם מח648 ציון הערה לידפ האמור "ע(שאין אדם משקר סמוך למותו 
  .והדין כך גם במתנת בריא, תוספת חיזוק לקביעה שאין לחשוש שהוא משקר

ומכשיר את המתנה רק , העוסק בכגון זה, צט' סי, ם אלשיך"ת מהר"מדייק כך משו, אות ז, רמב, מ"חו, חושן האפוד 749
  .היתה בטלה, אבל לולא זה, )689ראה בשמו בהערה (משום שבנידונו המתנה כבר נמסרה למקבל 

שהנימוק , אפשר לנמק את דבריו. כותב שבכגון זה המתנה תקפה,  סימן ו)ץ חלק ד טור ב"תשב(ש צרור "מהרת "שואבל 
כ לאדם אחר והמקבל " את הנכס אחהחשש שהנותן ימכור, לפסול מתנה טמירתא) 597 ציון הערה ליד(ם "של הרמב

 ציון ליד(אבל יש להעיר שהנימוקים האחרים . כיון שלא היו עדים על נתינת המתנה, אינו שייך כאן, יוציא אותו מהקונה
מתנה שלאבפני הנותן , שבדרך כללש צרור הוא משום "ייתכן שעיקר טעמו של מהר. שייכים גם כאן)  ואילך592הערה 

  . ואילך680 ציון הערה לידכמוסבר , ובכגון זה אין מקום לנימוקים האחרים, מוסר אותה למקבל מיד, עדים
  .תשובות גאוני מזרח ומערב סימן רזב, משה בר חנוך' ר 750
ה תקנהבשאלוניקי שמתנה שלא ניתנה מביא שמי שטען שהית, )ה חזר וטען"ד( מ סימן סח"א חו"חת אדמת קודש "שו

ה ומה "דב(והמשיב דוחה טענה זו ; בטלה, שלא ניתנה בפני הפרנס, ולכן המתנה שבנידונו, אין לה תוקף, בפני פרנס העיר
 נו שניתטענה בנפטריםנכסי לוקחים היו שבני העיר  אלא שפרנסי העיר ראו ,אתה כזתקנ ה שמעולם לא נעשת,)שטען

מ " דוקא במתנת שהנעשתהיא  , תקנה כזאת ואף אם נאמר שהיתה;כזאתה תקנשיש הפיצו שמועה  ולכן ,להם במתנה
 שלא יורשה , לנעול דלת בפני גומלי חסדים,הכשיל את הרביםל, שהרי לא יתכן שיתקנו כך במתנת בריא ,מהטעם האמור

  . ומעולם לא נשמע כדבר הזה,לא בפני מנהיגי העירש מתנה לחבירו תת ליהודישום 
   .250-253, 242' עמ, פגמים בחוזה, לראה על כך בחוק לישרא 751

' עמ) ב"תשע(ו "ח) סמיט(בית דוד ; תתקלח' סי, דפוס פראג, ם מרוטנבורג"ת מהר"שו: למקורות שהובאו שם יש להוסיף
  .שכ- שטו

, ב"ב, )ד"תשס(ר למקורות שהובאו שם יש להוסיף את מנחת אש. 70הערה , 253' ראה שם עמ, על מתנה עקב איום ברצח
הרי כאן בעל , )795ראה בשמו בהערה (המסביר שגם אם נאמר שמתנה צריכה הקנאה חיובית מצד המקנה , אות ז, יג' סי

והוא לא רק משלים , י נתינת המתנה"כיון שהוא מציל את חייו ע, הנכס המאויים גומר בדעתו להקנות הקנאה חיובית
  . דן הנכסעם אב

על מי שנתן מתנה . 158 הערה 272' ועמ, 152 הערה 271' ראה שם עמ, על כפייה בלי פעולה ממשית אלא רק באיום
על מי שנתן מתנה מפני שנשבע . 94הערה , 259' ראה שם עמ, )בלי שהפוגע דרש את המתנה(מיוזמתו כדי להינצל מפגיעה 

, על מי שנתן מתנה רק כדי שחברו יוכל לקיים מצוה. 256' ראה שם עמ, לתת או מפני שקיבל על עצמו קנס אם לא ייתן
  .256' ראה שם עמ

  .253' עמ, פגמים בחוזה, ראה על כך בחוק לישראל". יודעין באונסיה: "סעיף א, סימן רמב, מ"חו, שולחן ערוך 752
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, אינו נותן ברצון, ואמר להם שאת המתנה שהוא עומד לתת, בפני עדים לפני נתינת המתנה" מודעא"מי שמסר 

. שמודעא מועילה רק אם אכן היתה כפייה, במכרשלא כמו , גם אם לא הופעלה עליו כפייה, 754המתנה בטלה
  .755המתנה בטלה, שאת המתנה שיתן לחבירו לא יתן בלב שלם, מי שנשבע לפני נתינת המתנה, כמו כן

  
למנוע את חלות וראובן רצה , מפני שלוי כפה על ראובן למכור לו את הנכס, ראובן שנתן נכס במתנה לשמעון

אלא כדי למנוע , כי ברור שלא נתן בלב שלם, שהמתנה בטלהש אומרים י - בכך שיתן את הנכס לשמעון המכר
יש מי שאומר שהמתנה  אבל .756ולכן גם המכר הכפוי בטל, והיא משמשת כמודעא על המכר, את המכר הכפוי

ואין לומר ; יחול המכר הכפוי ללוי, כי אם לא יהיה תוקף למתנה, מפני שברור שראובן נתן לו בלב שלם, תקפה
שהרי שטר מתנה רגיל אינו , על אי רצונו במכר" מודעא"תבטל בלאו הכי כי נתינת המתנה משמשת כשהמכר י

  . 757יכול לשמש כמודעא למכר עתידי
  

  .758והיא גזל ביד המקבל, המתנה אינה תקפה, שהתבייש שלא לתת, בושהאם הנותן נתן מתוך 
  

כי מן הסתם היא נתנה לו רק כדי , ההמתנה אינה תקפ, שלה" ברזלהנכסי צאן " מתנה מלבעלה שנתנה אשה
כי אין זה , המתנה תקפה, שלה" מלוגהנכסי " אבל אם נתנה לבעלה מתנה מ.759שישרור ביניהם שלום בית

                                                                                                                                                              
 .ראה חוק לישראל שם. סעיף א, סימן רמב, מ"חו, שולחן ערוך 753
  .278-285' עמ, פגמים בחוזה, בחוק לישראלראה על כך בהרחבה . ג,  י,הלכות זכיה, ם"רמב 754
המתנה , אף שידוע שאינו אנוס, נוקט שאם גילה דעתו שאינו נותן מרצון, )עוד ישה "ד ( סימן ג,מ"ת דרכי נועם חו"שו

  .בטלה
 שמעון מם ראובן ביקשא :קיאאות , פרק ג , בבא בתרא,יד רמהכתב , על סוג מיוחד של מודעא בסוג מיוחד של כפייה

אבל ,  את שמעון לכתוב אנסהשעהדוחק כי , לא קנה ראובן,  מתנהן לו ראובןתשיעד ושמעון לא רצה , לעשות לו משהו
שזה מראה , ) ואילך588 ציון הערה לידראה עליה  (מתנה טמירתאבר לאחֵ נתן ראובן את הנכס זאת רק אם לפני כן 

על האפשרות שמתנה טמירתא , 283-284' עמ, פגמים בחוזה, ראה חוק לישראל. שה את הראשונה כמודעא לשניהשע
 .תשמש כמודעא למתנה שתינתן אחריה

 .)ה וכן יש"ד(טז ענף ה ' ז סי"ת באר יצחק אהע" שו755
  .בפירושו הראשון, מ שם"ק ב"ך בשטמ"רמ; ב שם בשם רבו"מ וב"א ב"חידושי הריטב 756

 במתנה לאדם אחר כדי שהגט  את הניירונתן, אם בעל עמד לגרש אשתותב שו כ,ד"דף כט ע) קלוגר(תיקון עולם , בדומה
שהרי אין למקבל מה לעשות עם , שניכר לכל שנתן את המתנה רק כדי שהגירושין לא יחולוכיון המתנה בטלה  ,לא יחול

כמו שכאן (שהיא מוכנה שהנכסים יישארו אצלו , נהשגם אם נתנה את נכסיה לב, והוא מביא ראיה מדין מברחת; הנייר
ת "שואבל . המתנה בטלה כי לא נתנה מצד גוף המתנה אלא בשביל דבר אחר, )הוא באמת מוכן שהנייר יהיה של המקבל

  . על טעם אחרעיקר הוא מבסס את תוקף הגט ב ו,"אגב רהיטא כתב כן"כותב ש, ז סימן פג"ישועות מלכו אהע
  . א"מ עב ע"ב,  הישניםא"חידושי הריטב; ב"בבא בתרא מ עו א"מ עב ע"ב, א"חידושי הריטב 757

היה יכול למסור מודעא ממש בפני אותם עדים , שאילו רצה רק שהמתנה תשמש כמודעא על המכר, יש להוסיף הסבר
, ס לשמעוןהקונה הכופה יכול לטעון שמעולם לא נתן ראובן את הנכ, שאם לא כן, ברור שיש עדים(שחותמים על המתנה 

  ).וממילא יש תוקף למכר
  .57' עמ, פגמים בחוזה, המחלוקת הובאה בחוק לישראל

ולכן , והיא משמשת כמודעא, לא קנה שמעון,  המתנה היתה מתנה טמירתא,ל"במקרה הנ, ב נאמר שאם"ב מ ע"בב
ק משום שהסתרת א אומר שזה ר"אבל הריטב; )284-285' עמ, פגמים בחוזה, ראה על כך חוק לישראל(המכר בטל 

ולא שעצם החשש מכפיית המכר מוכיחה שלא התכוון לתת את , המתנה מראה שהנותן לא התכוון לתת בלב שלם
 ראה על - יש אומרים שמתנה טמירתא יכולה לשמש כמודעא לבטל אפילו מכר או מתנה שקדמו לה . המתנה בלב שלם

  . רכו- כגר' עמ, )ט"תשמ(סיני קג , "שיטת הקדמונים במתנתא טמירתא", פרנצוס' יכך 
  .לדעה זו, מ שם הנתינה היתה בסתר ובכל זאת היתה תקפה"שבמקרה בב, 670ראה הערה 

פלא יועץ כותב שלכן המקבל . א"מ כב ע"ב, חכמת מנוח; )קט' עמ, רוזנפלד, הובא בזכרון אלימלך(מתן ' ע, פלא יועץ 758
  . וטוב לסרב לקבל עד שיראה שהנותן נותן בעין יפה, יזהר ולוודא שהנותן נותן בלב שלם ולא משום בושהצריך ל

, ואמר לו שהוא רוצה לקדש בו אשה, כותב שהנוטל דבר של אחר, ב"נב עקדושין , )אברהם מן ההר' ר(=י הזקן "ר' תוס
וששים שמא אמר כך מתוך בושה ולא התכוון לתת כי ח,  אינה מקודשת, "מדוע לא תקח דבר יותר טוב"והלה אמר לו 

  .לו
 בושה חמתשממפני , ההמתנה תקפ,  בושהתוךמנתן נותן הכותב שאם , )ג"מו ע(כ ' מ סי"לבוש מרדכי ב :דעה חולקת

  .הוא מקנה בלב שלם
, ן מתוך בושה רק אם ניכר מהענין שהוא נותהמתנה בטלהכותב ש, )תפב' עמ(אות לו , א"מ כב ע"ב, )רוזמרין(דבר משה 

  .הרי אלו דברים שבלב שאינם דברים, כי גם אם באמת נתן מתוך בושה, אינו גזל, אבל אם אין הוכחה לזה
  .על החשש שהנותן הסכים לתת מתוך בושה,  ואילך905 ציון הערה לידראה עוד 

  .14הערה , 316-317' עמ, הפגמים בחוז, ראה חוק לישראל,  בשאלה זולמקורות נוספים
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שיש לה , שלא כבנכסי צאן ברזל, הגוף שייך לה, שהרי בנכסים אלו, סביר שנתנה לו רק כדי לעשות לו נחת רוח
  .760עליהם רק שעבוד

  
לא מן הסתם כיון ש, המתנה בטלה, 761ף"לדעת הרי,  שהיה ביניהםלהשקיט ריבו כדי בעל שנתן מתנה לאשת

 הוכחה להעדר כאןאבל פוסקים אחרים סבורים שאין . התכוון למתנה גמורה אלא רק לעשות נחת רוח לאשתו
  .762והמתנה תקפה, גמירת דעת

  
מצד שהיתה סמוכה על , יראה אינה יכולה לטעון שנתנה מתוך - שנתנה קרקע שלה לאביה במתנה בת גדולה

  .763 בעלהכלפי באשה שייכת רק "נחת רוח עשיתי" טענת כי, שולחנו
  

כדי שנושיו לא יגבו , הנותן מתנה וברור לכל שלא התכוון לתת מתנה אמיתית אלא ליצור מצג כאילו נתן
 כוונתו המתנה תקפה גם אם, אולם אם התכוון לתת מתנה אמיתית.  המתנה בטלה-") הברחה("מהנכסים 

  .764היתה למנוע מנושיו לגבות מהנכסים
  

, שיא את בתו לשמעוןשהראובן מעשה ב. אין למתנה תוקף, הנותן מתנה רק כדי להוציא את המקבל מעצבותו
 ביתאותו אם שמעון דר בנפסק שגם . "אתן לך בית, אל תתעצב"ואמר לו , ובשעת הנישואין ראה ששמעון עצוב

פיטומי "  אלה היואלא,  לתת לו באמתןכווהתכי יש להניח שראובן לא , ואות קנה  לא,חזקהועשה בו קנין 

                                                                                                                                                              
  .טז, צ, ז"אהע, ע"שו 759
רק אם נתנה לו משלוש " נחת רוח עשיתי לבעלי"הוא נוקט שהיא יכולה לטעון . א חלק ו סימן ריח"ת הרשב" שו760

 עליהן נאמר - יחד לה בכתובתה ואחת שהכניסה לו שום משלה יאחת ש, אחת שכתב לה בכתובתה(השדות המיוחדות 
 ).א שיכולה לטעון כך אם הסכימה שבעלה ימכור אותן"נ ע-ב"ב מט ע"בב
  .ה' סי, ף"ת הרי"שו 761
, הובא בערך השלחן) (דפוס וין בף יד(ממכר שער ד המקח וה' סרב האי במעיר ש, 3הערה , ף שם"ת הרי"המהדיר לשו 762

  . אשה יכולה לטעון כךורק , )הוא עסק במכר" ( עשיתי לאשתיחת רוחנ"יכול לומר אינו איש ש כתב )אות כה, צ, ז"אהע
  .ף כאן"כותב שהפוסקים חלקו על דברי הרי, טז, ג,  בראשית,)טריוויש (רביד הזהב, כמו כן

, שמי שנתן מתנה לאשה כי לא הסכימה להתחתן עמו בלי זה, ב"ב מ ע"ף מביא ראיה מהדין בב"עוד יש להעיר שהרי
בגמרא שם שמעיר , כאר' עמ, )ט"תשמ(סיני קג , "אשיטת הקדמונים במתנתא טמירת", פרנצוס' יאבל . המתנה בטלה

ויש מהראשונים האומרים שרק בצירוף הוכחה זו , נאמר שבאותו מקרה נתן את הנכס לבנו לפני כן במתנה טמירתא
שאינו נחשב אונס , "אונס דנפשיה"המתנה לאשה קיימת כי זה , אבל בלעדיה, המתנה לאשה בטלה, לחוסר גמירת דעת

 .) ואילך255' עמ, פגמים בחוזה, אלחוק לישרראה (
  . א חלק ו סימן ריח"ת הרשב" שו763
שבמצבים מסוימים חכמים תיקנו תקנה שהמתנה בטלה בגלל , וראה שם. 61-71' עמ, פגמים בחוזה, חוק לישראל 764

  . גם אם הנותן התכוון באמת לתת, ההפסד לנושים
  . לחמוק מחיובים שוניםדוגמאות נוספות למתנות שניתנות כדי, 57-60' ראה שם עמ

המתנה , ד רואה שהנותן מתכוון להבריח"הכותב שאם ב, שט' מ סי"נופת צופים חות "שולמקורות שם יש להוסיף את 
והוא כותב שגם התקנה ; ד בירר היטב שהתכוון להבריח"וזאת בתנאי שב, בטלה גם אם זו מתנה במקצת הנכסים

  . חלה גם על מתנה במקצת, )59' עמ,  עליה בחוק לישראל שםראה(שמתנה להבריח בטלה , ה"במרוקו משנה ש
כתב שאין תוקף ש )65' שם עמ (ש"הראמביא את דברי , )ה כללא דמלתא"ד(ה  'ז כלל ד סי"ת גינת ורדים אהע"שו

אם בררו , חוששים להערמהאם  אבל גם ;היא גדולה כיון שזכותם בנכסים ,להערים להפקיע חוב להקנאה שמטרתה
  .המתנה תקפה ,ן גמורשהוא קני

, "אם ילך לאשתו להיות עמה"עוסק במי שנתן מתנה , )ב"ע-א"כד ע(נא ' סי ז"ב אהע"ח) צבאח( שושנים לדוד ת"שו
, אילצו אותו לכתוב מתנה זו, )ששנאו(שרצו שייפרד מאשתו , אלא קרוביו, והנסיבות לימדו שלא התכוון למתנה אמיתית

הוא נוקט שהשטר נעשה רק . ולכן הוא פוסק שהמתנה בטלה;  לא נפרד ממנהאבל, בתקווה שבזכותה ייפרד מאשתו
  . אבל אין כאן הברחת נכסים מנושה, כמו בהברחה, וכוונתו היא שהמתנה לא היתה בלב שלם, כשטר אמנה או להברחה

  .אף שהיא אסורהתקפה " שטר חצי זכר"שמתנה לשם הברחה מ, 395 ציון הערה לידוראה 
כותב שאין בעיית הברחה אלא אם החייב עצמו נותן את נכסיו במתנה כדי , רל' סי, א"ח, ת משפט וצדקה ביעקב"שו

  . המתנה תקפה, אבל אם אביו של החייב נותן מתנה לנכדו ולא לבנו כי בנו חייב כסף, להבריח
הרי אם הנכס נשאר , כותב שגם אם נתן לקרובו, )עד-עב' יח עמ' שרידים גל(=כז אות ח ' ג סי"ת משפטיך ליעקב ח"שו

  .הדבר מוכיח שלא התכוון לתת באמת אלא להבריח והמתנה בטלה, אצל הנותן והוא נוהג בו מנהג בעלות
והמקבל מאשר את ) כך שאינו משועבד לנושה(טוען שנתן נכס פלוני במתנה לפני יצירת החוב העל חייב , 3ראה סעיף 

  .והנושים של החייב טוענים שלא נתן, םדבריו או סותר אות
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ורק בסוף אמר לו , הביתלתת את  להסכם בלי ו בתחילת הנישואין הגיעשהרי, שיתנחם מעצבותוכדי , "מילי
  .765שיתן לו את הבית

  
כי , המתנה בטלה -  יתן כך וכך קנס לענייםשאם יחזור בו וכתב בשטר המתנה ,נתן שטר מתנה לחברומי ש

 ל עצמוקיבל ע, וכדי למנוע זאת,  חשש שיחזור בוולכן,  לתת את המתנה מראה שלא היה רצונו שלםתנאי זה
  .766יתן קנס, שאם יחזור בו

  

אבל . 767המתנה בטלה, הנותן מתנה וטוען שהתכוון רק בצחוקאומר שמי שיש : נותן הטוען שהתכוון בצחוק
  אינו נאמןהנותן,  זכייה גמורהנכסוזכה ב,  הנותןדבריפ "ה קנין עהמקבל עשה מעשאחרים אומרים שאם 

 הנקנמהסוג שגם אם המתנה היתה ו ;לכךנים סימבלי שיש  לעקור את מעשה ההקנאהו שהתכוון בצחוקלומר 
קנה  אזגם שהרי , שהתכוון בצחוק לומר  נאמןהנותןאין , 768כגון בהקנאת פקדון לשומר, באמירה בעלמא

  .769 בידוסנככי ה, המקבל
  

כדין כל מי שמתקשר בחוזה מתוך , הנותן מתנה מתוך טעות רשאי לבטל את המתנה: נתינה מתוך טעות
כי נותן , המקבל זכה, לדוגמה, כ התברר שהוא כסף"הנותן כלי במתנה וחשב שהוא בדיל ואחאולם  .770טעות

  .772 את האמתגם אילו ידע  היה נותןםסתן הומ, 771בעין יפה נותן

                                                 
וראה ,  מי שמכר קרקע לחברו בלי אחריותשם נדון, א"סו עמ "מבהוא מביא ראיה . כו' מ סי"חו, ת לב שמח" שו765

 נמקמ, כז' סי, ה"מ פ"ב, ש" רא.ונפסק שזה רק פיטומי מילי ולא מחייב, ואמר לו שיתן לו אחריות,  עצובקונהשה
 . הוא פיטומי מיליכרמה שאמר המוכר בסוף המשולכן מפרשים , יהיה בלי אחריותהמכר לה הוחלט שישבתח

בשם , )ב"רג ע(מתנה ' ע, ליקוטי דינים, ב"חויאמר יצחק ת "שו; )ט, יב ,פעמוני זהבהובא ב (כז' זכות אבות סית "שו 766
  בקנין ובקנסל עצמםבלו עפוסק שאם שניים קי, ט,  יב,מ" חו,ע"אף ששו שים מסבירםה .)משה בירדוגו' ר(ר "משבי

 מתנה -" אשלם את הקנס ולא אקיים את הפשרה"אין צד אחד יכול לומר ו, הפשרה תקפה, יםפשרלציית לפסיקת מ
זה מלמד על , אבל במתנה, כי עושים את הפשרה מתוך הכרח, קנסב התנות אותהדוקא בפשרה יש מקום ל כי, שונה

  . חוסר גמירת דעת
שמשמע ', וכו" אסר איסר על נפשו שאם יחזור בו, וליפות כח המתנה בל תמוט"כתוב בשטר היה  , של זכות אבותבנידונו

 ,כלומר שכך רגילים לכתוב(הסופר העיד שכתב זאת רק לשופרא דשטרא אבל ; את המתנהכדי לחזק שתנאי זה נעשה 
 . שלםולכן הקנס מוכיח שהנותן לא התכוון בלב, )ולא שהנותן באמת אמר לו שזה הטעם לקנס

, יג, ה, הלכות מכירה, ם" מרמב כךדייקהוא מ. )ג"ד ע(ב ' ז סי"ב אהע"חיים לעולם חת " המובא בשו חכם אחד767
, חוקבצטען שהתכוון משמע שאם , האומר שנהגו לעשות קניין במינוי שליח וכדומה כדי שלא יאמרו שעשה זאת בצחוק

 . בלב שלםעשה אם אין הוכחה ש,נאמן
 .6ראה סעיף  768
, ם שם אמר כך רק על מינוי שליחות או מחילה"הרמבהוא מסביר ש). ד"ע- ג"ד ע(ת חיים לעולם שם "משיב בשוה 769

בהלכה  פקדון שהזכיר  מחילתהשמיט, הלכה יב, שם, ם"ה שרמבמראיה מ הוא מביא .בלי קנין, שנקנים באמירה בלבד
 .כאמור, כי בלאו הכי לא יוכל לומר כך, "שחק הייתימ" כי בפקדון אין לומר שנהגו לעשות קנין כדי שלא יוכל לומר - יא
כגון אם זו , יש יותר נטייה לבטל מתנה בטעות. 111-210' עמ, פגמים בחוזה, על דיני טעות בחוזה ראה חוק לישראל 770

  .180-185' עמ, ראה על כך שם. טעות בהערכת התפתחויות עתידיות
  . בטלהמתנה בטעות הכותב ש, ימן רכהש ס"ת הרשב"שולמקורות המובאים שם יש להוסיף את 

זו מתנה , כותב שמי שמצא אבידה שאיבד גוי וחשב שהוא של יהודי ונתן לו, יד' מ סי"חו) רוזנברג(פרי החיים ת "שו
, ומסתמך על מקורות בענין מחילה בטעות, הוא נוקט שזו מחילה בטעות. והיהודי צריך להחזיר לו, והיא בטלה, בטעות

  . אלא זו מתנה בטעות, כת מחילה על נכס בעיןאבל הרי לא שיי
 אינו רוצה קידש בה אשה שהנותןהמקבל כ " במתנה ואחתן טבעתהנוכותב ש, ב אות ,י'  סי,ז" אהע,ת נטע שורק"שו

אדעתא דהכי לא " כתבו שבדבר שתלוי בצד אחד אומרים ב" עק קי"ב'  ואף שתוס;המתנה אינה בטלה למפרע, שיקדש
 תטכ כאן שחר"משא, כך רק בכגון שנתקלקל החפץכתבו הם , )175' עמ, פגמים בחוזה, חוק לישראלראה על כך  ("נתן

  . דבר חיצוני לחפץ בגלל היאהנותן
, )צויזמיר(ת בית יעקב "שו: ולכן נתן, אבל חשב שהוא חייב מן הדיןש "מי שחייב לציסוג מיוחד של נתינה בטעות הוא ב

כי אז זו , )ש"שהוא חייב רק לצי( ושאסור לקבל ממנו בלי להודיע לו את האמת ,כותב שהמקבל חייב להחזיר ,סימן ס
חולק וכותב שאינה נתינה , ק ד"ס, קצות החושן עהאבל ). ולא דק, הוא נוקט מחילה בטעות(נתינה בטעות ובטלה 

על מחילה בטעות ) חמחילה שער (ת "ו מדברי ר"ק, היה נותן, ש"שהרי ייתכן שגם אילו ידע שהוא חייב רק לצי, בטעות
' ש סי"ת הריב"ועוד ששו; "ליקום בהמנותיה"כי גם אילו ידע את האמת היה מוחל כדי , שהיא תקפה) במקרה מסוים(

בענין איני יודע אם נתחייבתי ", אלחנן יחיאל נאגל' ר). ראה מחילה שער ח( תקפה -סובר שמחילה בטעות בדין , שלה
בחיוב : ש"עושה הבחנה בין סוגים שונים של חיוב לצי, בצ' ג עמ"ח) כנוב'צ(שומרי משפט , "וחיוב לצאת ידי שמים

גם , זו נתינה בטעות, ולכן אם נתן, ד אינו יכול להוציא מידו"אלא שב, העיקר הוא חיוב ממון, מ"ש במצב של קלב"לצי
 ולכן לדעת קצות החושן יש ,ש" לשלם כדי לצימצוהיש , "איני יודע אם נתחייבתי"באומר , לעומת זאת. לפי קצות החושן

שזו מצוה אבל אינם , וכן ביתומים שנתנו קרקע בפרעון חוב אביהם; היה רוצה לתת, להניח שגם אילו ידע את האמת
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והסכימה רק אם יתן לה , מי שביקש מאשה להינשא לו:  את הסכמתה להתחתן בקבלת מתנהאשה שהתנתה

 לה רק כי לא הסכימה להתקדש נתן המתנה קיימת אף שיש אומדנא חזקה ש,ונתן לה, את כל נכסיו במתנה
  .773כי דברים שבלב אינם דברים, אין מתחשבים באומדנא זו; בלי מתנה זו

  
כ נתן שמעון אותו "ואח, ולא עשה בו מעשה קנין, מתנה לראובןנכס במעון שנתן ש: מתנה לשניים בזה אחר זה

בכך גילה שמעון את דעתו שאינו רוצה , וראובן שתק, שוב בלי מעשה קנין, נכס במתנה ללוי בנוכחות ראובן
  .774כ מסר לו שמעון את השטר המתנה"גם אם אחאינו זוכה ראובן , להקנות לראובן

  
זה , מי שנתן לחברו מתנה על תנאי שהמקבל יפסיק לחלל שבת: ק המקבל לחלל שבתהנותן מתנה אם יפסי

  .775והמתנה בטלה, ושעשה את הקנין רק כי הוא חייב להפרישו מאיסור, גילוי דעת שאינו רוצה לתת
  

נתינה עקיפה למי שנדר הנאה  כגון, יש שאדם נותן מתנה כדי לעקוף איסור דתי: נתינה כדי לעקוף איסור דתי
מצורע המקנה את נכסיו לאֵחר כדי , 777הקנאת כסף לאֵחר כדי שיפדה מעשר שני שלו בלי חומש, 776מנומ

, 780הקנאת כלי הטעון טבילה לנכרי, 779הקנאת קמח למי שהניח עירובי תבשילין, 778שיוכל להביא קרבן עני
ורה לאֵחר הקנאת סח, 782הקנאת בהמה לנכרי לשבת, 781הקנאת רכוש לאֵחר כדי שיוכל להישבע בענייני מס

הקנאת בגדים לאֵחר לפני ראיית ו, 784הקנאת בגד שאין לו ציצית לאחר, 783שיטפל בה בימי אבלו של המוכר

                                                                                                                                                              
. זו . י, קז, מ"חו, ע"ושו, י, יח, מלוה, ם"רמב, ב"כאמור בכתובות צא ע, היו נותנים, מניחים שגם אילו ידעו, חייבים

ד אינו "אלא שב, אינו בגדר מדת חסידות אלא מן הדין" איני יודע אם נתחייבתי"ש ב"החיוב לציואילו בית יעקב סובר ש
  . הנתינה בטלה, ולכן אם נתן בטעות, יכול להוציא ממנו

  .א"ב סה ע"ב 771
 .יח, רלב, מ"חו, לבושבדעת , רפד' סי, ה"ח, ת משנה הלכות" שו772
האומר על מקרה זה , ט, רמב, מ"חו,  מטורהוא מביא ראיה. )ד"ח עקמ( ד' סי, מ"חו, ה"ח, )אבולפיה(ת פני יצחק " שו773

ראה על (דעתו שאינו רוצה לתת לאשה את המתנה לאשה בטלה כי גילה ,  בסתרמתנה לבנושאם לפני כן נתן את נכסיו ב
  .המתנה לאשה תקפה,  תחילהלבןאותו משמע שאם לא נתן , )284' עמ, פגמים בחוזה, חוק לישראלבכך 

שאם  -שלפני כן נתן את הנכסים לבנו במתנה טמירתא , המקרה בטור שםכותב לגבי , ק ה"ס, צט' סי, ז"אהע, שחזון אי
וממילא , הקדושין בטלים אם תתבטל המתנה לאשה,  בשעת הקדושין שהקידושין מותנים בתקפות המתנהתנאיעשתה 

כ לא תהיה מקודשת " שלם כי הוא יודע שאליש להניח שהמקדש נותן לה בלב, כלומר(הקדושין קיימים והמתנה קיימת 
כי אילו , )אף שנתן לבנו במתנה טמירתא(המתנה קיימת ,  לוהמתנה לאשה בתנאי שתתקדשורק אם הנותן נתן את ; )לו

הוא מעלה אפשרות שאם התנתה שתקנה את הנכסים בשעת  .לא היה לו להתנות את תנאי,  להלא התכוון להקנות
אותם נתן גם אם המתנה קיימת , )ב לגבי הדברים הנקנים באמירה"אמור בכתובות קב עכ(קידושין בהנאת חיתון 

וחשבה , היא לא קשרה את המתנה בקידושין, הנידון בטורבמעשה ש ,הוא מסביר. מתנה טמירתא לבנותחילה ב
, זור בה וחשבה שהוא מסכים לתת לה בלי תנאי כי הוא סומך עליה שלא תח,שהמתנה תהיה תקפה גם בלי שתתקדש

  .אבל באמת יש להניח שלא התכוון להקנות
הוא ). ה"וילנא תרמ' במהד (רכו' סי, הקצרותת הגאונים בושותבהגהות וביאורים על , מרדכי אליהו רבינוביץ' ר 774

לא שבתשובה שם מדובר שכותב ,  א, ה,מעשה רקח הלכות זכיה ומתנהגם . מסביר שזאת כוונת תשובת הגאונים שם
  . הראשוןזכה בה המקבל

, והכוונה היא שהמתנה בטלה מפני חוסר גמירת דעתו של הנותן, בתשובה נאמר שהמתנה לראובן נקראת מתנה טמירתא
  .כמו שמתנה טמירתא בטלה מטעם זה

 .נז'  סי,)הורביץ( ראש בשמיםת "שו 775
  . ואילך74' עמ, פגמים בחוזה, ראה חוק לישראל 776
  .79' שם עמ 777
 .80' שם עמ 778
 .84' שם עמ 779
 . 95' שם עמ 780
 .96' שם עמ 781
  .100' שם עמ 782
  .101' שם עמ 783
 .103' שם עמ 784
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, מפני שיש לנותן גמירות דעת ורצון שהמתנה תהיה תקפה, יש תוקף למתנות אלה, ככלל. 785מקום המקדש
  .786נמצא עובר באיסור, ביודעו שאם המתנה לא תחול

  
מעשה ביעקב שביקש מאביו ראובן לתת לו נדוניה למראית עין כדי שיסכימו : זיר לוהנותן למי שהבטיח להח

" תנאים ראשונים"שאם הבטיח לו כך רק לפני , נפסק. ואביו נתן לו, והבטיח לאביו שיחזיר לו, להשתדך עמו
 למתנה מפני שאין אומדנא ברורה שלא התכוון, המתנה תקפה והבן פטור מלהחזיר, ולא לפני הנתינה בפועל

והבן חייב , המתנה בטלה, אבל אם הבן הבטיח לו כך גם בזמן התנאים הראשונים וגם ביום חתונתו; אמיתית
הרי מתנה בטלה אם גילה הנותן דעתו לפני המתנה שאינו , ואף שבשעת הנתינה נתן האב סתם, להחזיר לו

כך עם בנו לפני תנאים ואם לא התנה ; 787גם אם לא אמר כלום בשעת המתנה, מתכוון למתנה אמיתית
המתנה , אף שהתנה עמו לפני נתינת הנדוניה שיחזיר הכל, אלא התחייב סתם בקנין סודר לתת לבנו, ראשונים

וגם אם הבן , חל עליו חיוב גמור, כי מיד כשהתחייב לבנו בתנאים הראשונים, אינו חייב להחזירהבן ו, תקפה
  .788ו דברים בעלמאאל, אם זה לא היה בתקיעת כף, הבטיח להחזיר לו

  
  .789 תקפה- כעסמתנה שאדם נותן מתוך 

  
הנותן לא דאג לרשום את ו, עבר זמן רב מאז נתינת המתנהאם : מתנה שלא נרשמה במירשם המקרקעין

, העברת הבעלות אינה מוכרת בחוק המדינה ישום שבלעדיור, העברת הבעלות במירשם המקרקעין הממשלתי
והוא נתן אותה רק למראית , נותן לא התכוון באמת לתת את המתנהמפני שהדבר מראה שה, המתנה בטלה

  .790מסיבה כלשהי, עין

                                                 
  .106' שם עמ 785
  . 81, 80, 79' ראה לדוגמה שם עמ 786

אין זה מועיל לפטור את הוולד , לגוי במתנה) לפני הלידה(כותב שהנותן בהמה מבכרת , סד' סי) קלצקין(אמרי שפר אבל 
כי המתנה תתבטל אם תימצא העובר נקבה או בעל מום , )81' עמ, אה חוק לישראל שם ר- שמועיל , למכרבניגוד (מבכורה 

 .והמתנה בטלה, נמצא שזה הערמה, הגוי יחזיר את הבהמה לנותן, וגם אם ייולד זכר, מהבטן
שגם אם לא , "מתנת בית חורון" לגבי ,טו, ז, הלכות נדרים, ם"מביא ראיה ממה שכתב הרמב) שבסמוך(חוט השני  787

וזאת אף , רק כדי שאביו יאכללתת המתנה בטלה כי סעודתו מוכיחה שהתכוון , המתנהנתינת ר הנותן כלום בשעת אמ
 .78' פגמים בחוזה עמ,  ראה חוק לישראל-שזה רק אומדנא 

ויש בשטר , על המתנההוא כותב שאם כתבו שטר ). ק ב"ס, רמה, מ"חו, הובא בפתחי תשובה(לו ' סי, ת חוט השני"שו 788
המודעא בטלה והמתנה ,  נגד המתנהשהרי אפילו מסר מודעא ממש, המתנה תקפה בכל המצבים, כנהוג, ול מודעותביט

מתחשבים ואין , גמירת דעת לתת את המתנהלנותן יש להעיר שבכל המצבים השאלה היא רק האם יש . תקפה
  .רי התחייבות בדיבור אינה תקפהשה) יכולה לחייבו להחזיר גם אם המתנה תקפהלכאורה ש(התחייבות הבן להחזיר ב

יש להניח שלא התכוון , כותב שאם הנותן היה בטוח שהמקבל יחזיר לו, ג, יד, ח"או, שמגן גיבורים, 577ראה הערה 
אם התכוון אבל הוא כותב ש). ד"מד ע(במגן גיבורים שם , ד הארימלוב"אברהם יוסף משה אב' כך כתב גם ר. להקנות לו

בענין , קכ' סי, ת"שו, כמו שכתב תרומת הדשן, המתנה תקפה גם אם היה בטוח שהמקבל יחזיר, לתת במתנה גמורה
 .ויודע שהגוי יחזיר לו אחרי פסח, הנותן חמץ לגוי במתנה גמורה

  .ב"תורת חיים בבא בתרא קס ע 789
 כגון ,תת מוכיחים שגמר בלבו לנותן שאם מעשיו של הנוקט, )ג"ח ע(ג ' סימן סי, מ"חו, ת בני בנימין"בשו, בנימין נבון' ר

בשעת מעשה התרצה וגמר יתכן שוי, מפני שהעיקר הוא המעשה, גם אם דיבר בכעס ה מועילהתנהמ ,שעשה מעשה קניין
  . בלבו

בשם ו) משה בירדוגו' ר(ר "כותב בשם משבי, )ב"רג ע(מתנה ' ע, ליקוטי דינים, ב"חויאמר יצחק ת "שו: דעה חולקת
  .שמתנה מתוך כעס בטלה, ע"מוהריב

שאינה מועילה , כתב שמחילה כמתנהש, ג, רה, מ"חו, ע"שומלומד , )ד"פו ע(טז ' סי, ת מפי אהרן"בשו, אליהו ילוז' ר
ומכאן שלדעתו מתנה בכעס ; וכן במחילה בכעס, שולחן ערוך סובר שמחילה שלא בלב שלם אינה מועילהש מכאן, באונס

  .אינה מועילה
ומזכיר זאת כאחד , עוסק במי שנתן מתוך כעס, )מעתה עתה "ד( כה 'סי, מ" חו,ת מכתם לדוד"שוב,  דוד פרדו'ר

כיון שייתכן שכתב כך רק , אבל אין ללמוד מדבריו שזו בלבד סיבה מספקת לביטול המתנה, הנימוקים לביטול המתנה
  ".סניף"כ

נסים חיים משה ' ר; )א"קלט ע, ד"קכט ע(ג ' מ סי"ה חו"ח) אבולעפיא(ת פני יצחק "בשו, יצחק משה אבולעפיא' ר 790
  ). ב"קלב ע(שם , מודעי

, כותב שגם אם הנותן התחייב לקבל על עצמו כל דעה של פוסק שיתן תוקף למתנה) ב"בדף קלד ע(מ מודעי שם "רנח
הם לא מועילים , קשגם אם כתובים בשטר לשונות חיזו, הוא מוסיף. כי אין פוסק שיכשיר מתנה כזאת, המתנה בטלה

אינה מוכיחה , הוא כותב שבנידונו העובדה שלא רשם) ג"בדף קלה ע(כ "אבל אח. כיון שהיה גילוי דעת לבטל את המתנה
, וייתכן שחשש שאם ירשום, גוף מהיום ופירות לאחר מיתה, כי המתנה היתה מהיום ולאחר מיתה, שלא נתן בלב שלם

ולכן אילו , בין גוף לפירות, לא היתה מוכרת פיצול בעלות, חוק באותה מדינהועוד שלפי ה; לא יוכל לקבל את הפירות
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  נתינה מכללא

  כללי
 בפירוש שהוא ואף לא אמר,  את הנכס למקבלרס לא מבעל הנכסיש תוקף למתנה גם אם , דעת פוסקים רביםל

קטיבית הניכרת לצופה  אובייבדרך אומדנא,  שניתן להסיק מן הנסיבותובלבד, מתנהנכס ב את ה לונותן
משמעות הדבר היא שהבעלות בנכס עוברת למקבל אף . 791מתנהנכס באת הלו  שהוא רוצה לתת ,מבחוץ

על פי , 792 מעשה קנין בנכסהנותן או המקבל יעשותנאי להעברת הבעלות הוא ש, כמובן. שהנותן לא אמר דבר
  .6המפורט בסעיף 

  

                                                                                                                                                              
שהיתה לנותן אפשרות לרשום ) א"בדף קלט ע(מ אבולעפיה משיב על כך "רי. לא היה זכאי לפירות, רשם את המתנה

  .עתו לתתוהעובדה שלא עשה כך מוכיחה שלא גמר בד, )ש בפירוט האפשרות"עיי(באופן שישמור על זכותו פירות 
, ח וירא שמים"והיה ת, בכך שהנותן עמד למות, מ אבולעפיא מחזק את ההנחה שהנותן בנידונו לא התכוון לתת"רי

ת "הוא מסתמך על שו. ומן הסתם לא רצה לעשות איסור, )ב"ב קלג ע"ב(ואסור להעביר נחלה ממי שאמור לרשת 
 כי יש להעמיד כל אדם בחזקת שאינו רוצה לעבור ,שהשתמש בשיקול זה כדי לבטל מתנה, שלו' מ סי"ם חו"מהרשד

השלטון באותו מדינה היה מפקיע נכסים של נפטרים שלא הותירו : אלא ששם היה שיקול נוסף. אפילו על איסור קל כזה
מ אבולעפיא לא הסתמך על שיקול זה בלבד אלא "גם רי. ויש להניח שנתן את המתנה רק כדי להערים על הפקעה זו, בנים

לא יהיה תוקף לשום , ברור ששיקול זה לבד אין בו כדי לבטל מתנה שהרי אם כן. ף העובד שהמתנה לא נרשמהבצירו
  .שהרי כל מתנה מעבירה נחלה מהיורש, מתנה

  .טעמים אחרים לבטל את המתנה הנידונה, 742ראה הערה 
ואם מפני פגם , "דינא דמלכותא דינא"אם משום :  אינה תקפהטעמים אחרים לכך שמתנה בלי רישום, 6ראה סעיף 
  .שאין לו סמיכת דעת כיון שחוק המדינה אינו מכיר במתנה, המקבלברצונו של 

את החפץ כותב שגם אם המקבל נוטל , אק "ס רמד ,נתיבות המשפט, באופן כללי.  דוגמאות לכך נביא בהמשך הפרק791
יש אומדנא דמוכח אלא די אם , נותן הה של אמירצריך שאיןמפני , קנה, ן נתן לובלי שהנות , בעצמוקרקען המשל הנותן 

למקורות כלליים נוספים ראה ). 945הערה  (ק א" סח שנ,מ"חו, ך"ש ש"כמ, במתנהאת החפץ נותן לו הוא או גילוי דעת ש
  .794הערה 

גם אם לא הקנה , שאם יש אומדנא שבעל הנכס רוצה להקנותו לאדם אחרכותב , כד אות ג' ב סי"ת תורת חסד ח"שו
  . ונחשב כשל המקבל, נחשב כאילו הקנה, בפירוש

 . ועודבשם חתם סופר וחבצלת השרון, 6ראה סעיף , בשאלה האם במתנה מכללא צריך שהמקבל יתכוון לקנות
) קכד' ת תורת אמת סי"בשוו, י, רפא, מ"חו, א"ברמ, י, מ רפא"בטור חוהובא ( בסופו , ד' פד סיש כלל"ת הרא"שו 792

אין נעקרת נחלה , להבריח את נכסיו מיורשולתת את נכסיו לאחרים כדי כותב שגם אם יש אומדנא שמישהו התכוון 
ולכן כל אחת נתנה את נכסיה , אותןארבע אחיות רצו שאחיהן לא יירש , בנידונו. נתן בפועלז אם לא "דאורייתא עי

וכותב שכשכל אחות , לפי סדר נתינת המתנות, והוא מבאר כמה כל אחת מקבלת מן הנכסים;  זו אחר זובמתנה לאחרות
כי , אף שלא רצתה בכך אלא רצתה לתת את נכסיה לאחיותיה, יורש ממנה את הנכסים שזכתה בהם) או בנו(האח , מתה

 כך הסביר .לא עשתה מעשה קנין,  כלומר-  לאחיותיה אחרי שזכתה במתנות הראשונות בפועל לא נתנה נכסים אלו
 - ש במה שכתב שאומדנא מועילה רק לבטל מתנה "את כוונת הרא, פרק כ, שער יב, השופט והמשפט, ח עוזיאל"רבצמ

  .שאומדנא אינה יכולה ליצור מתנה אם חסר מעשה קנין
י אמדן דעתו של "ת לקבל מנכסי אביה נדוניה לנישואיה בסכום שנקבע עח עוזיאל מקשה מהדין שיתומה זכאי"רבצמ
, הוא מתרץ  שהאב חייב מן הדין לתת את הנדוניה. וזאת אף שלא נעשה מעשה קניין, )א, ז קיג"ע אהע"שו(האב 

 ואילו ,זו אומדנא כללית של כל בני האדם, שלגבי נדוניה, עוד חילק.  והאומדנא באה רק לקבוע את סכום הנדוניה
'  פרק ט עמ,ם זו עיקרון כללי שכתב ש- שאין הולכים אחריה , זו אמדנא לגבי דעתו של אדם זה בלבד, ש"בנידונו של הרא

321.  
. ש היא שלא מועילה אומדנא לעקור נחלה דאורייתא"מסביר שכוונת הרא) ב"ג ע(א ' סי) מונק( יהודה זכרוןת "שואבל 

אבל , הדין מתבטל, ואז אם האומדנא דוחה את הסברה, דין שמבוסס על סברהשאומדנא שייכת רק ב, עוד הוא מסביר
  .כ התורה תגזור גם נגד אומדנא זו"א, זה שאח יורש את אחותו אינו לפי ההגיון אלא חידוש של התורה

שזוכה שנחשב מתנה למי , האומר שדבר שאין בעליו מקפיד עליו, ז אות ,י'  סי,ז" אהע,ת נטע שורק"שומקור נוסף הוא 
על פי זה הוא כותב שמי שנטל חפץ של אחר וקידש בו . נקנה לו רק אם עשה מעשה קנין, )926 ציון הערה לידכאמור (בו 

ותהיה מקודשת כדין המקדש אשה בגזל , אין אומרים שהחפץ קנוי לבת כי מן הסתם האב אינו מקפיד כלפיה, את בתו
  .  אין אומרים כך כי עדיין לא עשתה מעשה קנין בחפץ- ) 949 ציון הערה לידכאמור (שלה 

  .אבל לא עשו מעשה קנין, על נותן שידוע שהוא רוצה להקנות, 6ראה גם סעיף 
 - ה קנין בלי מעשלמקבל הבעלות עוברת , שברור שיש לבעל הנכס גמירת דעת להקנות, שבמצבים מסוימים, יש להעיר

  .94-100' עמ, במשפטי ארץ ג, ובאופן כללי, לענין שליח לבטל חמץ, 961והערה , 812והערה , 986ראה ליד ציון הערה 
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הנותן אמר בפירוש  תקפה רק אם מתנהו, "ינה מכללאנת"פוסקים אחדים סבורים שאין תוקף ל, לעומתם
גם אם התנהגותו או שתיקתו , מתנהלא נוצרת , ואם לא אמר דבר מפורש, שהוא נותן את הנכס במתנה

  .793מוכיחות על רצונו לתת את המתנה
  

ך או שדי בכ, קנה ברצון אקטיבי מודעהמקנה ִה חלה רק אם הקנאה  האם ,כלליתשאלה המחלוקת זו תלויה ב
יש תוקף , 794לפי הגישה שדי ברצון פסיבי. שהנכס יעבור למקבל ,")ניחותא("ברצון פסיבי , יםשהוא יסכ

                                                 
 אומדנא י"עמתנה א ליצור "שא) (ה כללא דמלתא"ד(  יב' סי, כלל ה,מ" חו,ת גינת ורדים"שוב, אברהם הלוי' ר 793

; 930הערה שנביא ב, משנה הלכות; )ה דמי"ד(יב , פח, מ"חו, ערך שי; )א"עז ע(יב , פח, מ"חו, )לנדא(בית יהודה ; )בלבד
שנביא , משכנות יעקב; בהגהה, אות טו ,לז' אמרי משה סי; 930הערה שנביא ב,  שערי ציוןלפי הבנת, נודע ביהודה

  .בהגהה, קיא' ט סי"עונג יו; 855הערה ב
שכותב , )ה כיוון"ד(א "ב פה ע"ב, ם"מדייק מרשב, א, ר, מ"חו, ח"ב) א(: בית יהודה מסתמך על המקורות הבאים

 משמע שקנה -" כל תבואה זו קנויה לך בכך וכך"אם היא בחצרו והמוכר אמר לקונה , שתבואה נקנית לקונה בקנין חצר
ונה שהק, וןתב לגבי קניית פקדוכ, ב, ר, מ"חו, י"ב) ב(. ולא אם הקונה אמר כך והמוכר שתק, אמר כך דוקא אם המוכר

אבל אם אמר לו , " תנם לפלוני-פירותיי שברשותך : "י קנין חצר אם קיבל עליו הנפקד את בקשת המוכר"עאותו קונה 
והוא מדייק כך מחידושי ; בל עליו הנפקד לתת לויקקנה גם אם לא , "ם ליָר כָ  פלוני ְמ - פירות שברשותך : "רק הקונה

י שגם אם שמע המוכר את "הוכחתו היא שמשמע מב, כנראה (ו,  ד,וממגיד משנה הלכות מכירה, א"ב פה ע"ב, ן"הרמב
י שיאמר לו "כותב שמפקיד יכול להקנות פקדון לשומר ע, ב, קפט, מ"חו, ח"ב) ג(. )לא קנה הקונה, דברי הקונה ושתק

 סכום כך וכך אתן לך בעד הפקדון"אבל אם רק השומר אמר למפקיד , "פקדון שלי שהפקדתי בידך יהיה קנוי לך"
ח "י וב"הוא דוחה אפשרות לומר שב.  מועילהינה הרי ששתיקת המפקיד א- השומר אינו קונה , והמפקיד שתק, "שבידי

לך "לענין הצורך לומר , א מוכח שמתנה קונה פחות ממכר"ב נג ע"שהרי בב, המועילמכללא דיברו רק במכר אבל מתנה 
שתיקת אמנם מוכח משם שש, דוחה ראיות אלה, )ב"ב עפ (ק יג"ס, פח, על קצות החושן, טבעת החושן. "החזק וקנֵ 

כי ייתכן שהסיבה ששתק היא כי לא התייחס  (אינה מוכיחה על רצון להקנותאבל זאת מפני שהיא , אינה מועילה קנההמ
 ציון הערה לידהנדון  ("טענו חטים והודה לו בשעורים"בכגון , אם יש הוכחה יותר חזקהאבל , )כלל לבקשת הקונה

  .  שהוא נותן אותם במתנההה שלא תבע שעורים מוכיחהעובד, )1008
, כלומר, האומרת שלא מועילה חזקת שלוש שנים אם אין עמה טענה, א"ב מא ע"ב, ערך שי שם מביא ראיה מהמשנה

מפני שגם לדבריו , ה לוהקרקע אינה קנוי, "לא אמר לי אדם דבר מעולם"שלוש שנים ואמר רק בקרקע החזיק מי שש
ששתיקת בעל הקרקע מוכיחה שנתן לו במתנה הרי שאין אומרים ;  אותהשהרי בעל הקרקע לא מכר לו, אינה שלו

המחזיק אינו אומר שבעל השדה נתן לו ש ,אפשר להשיב על ראיה זו. לשם הקנאה צריך אמירה מפורשת, אלא, מכללא
עולה ממנו ש, נג' סי, ח אור זרוע"ת מהר"עוד ראיה הוא מביא משו. ולכן זו חזקה שאין עמה טענה, אותה במתנה

אבל , שאמנם שתיקה אינה מועילה, גם על ראיה זו אפשר להשיב (קנהלא , שהמושך חפץ בפני בעליו והבעלים שותק
משך מי שש, כותב להיפך, קמט' ח סי"ת הב"הוא מציין ששו, מצד שני. )חלה הקנאה, ייתכן שאם יש הוכחה חזקה יותר

שערך שי עצמו נותן תוקף למתנה , 980 וראה ליד ציון הערה ).ר' ח סותר לדבריו בסי"ונמצא הב (קנה, ובעל הנכס שתק
  .אלא ששם זו אומדנא מכוח טבע האדם; מכללא במקום שיש אומדנא שהוא רוצה לתת

כשכוונתו היא , "דין ודברים אין לי על שדה זו"האומר , שדהמביא ראיה מהדין ששותף ב) ה ובזה"ד(אמרי משה שם 
ד "וטעם הדבר הוא כי לשון דו, )א"כתובות פג ע(אין שותפו זוכה גם אם עשה קנין חזקה , ששותפו יזכה בחלקו בשדה

שאין בעצם זו ראיה מהדין . ושותפו אינו יכול לזכות בלי הקנאת הבעלים, אלא לשון סילוק רשות, אינו לשון הקנאה
שער ,  ראה מחילה- והוא מופיע רק לענין סילוק מבעלות , אלא שדין מחילה אינו מופיע בתלמוד(מועילה מחילת בעלות 

שמחילת בעלות אינה מועילה כי ) שער ארבע עשרה, ראה מחילה(ל בלוך "ודבריו מתאימים לנימוק של רי, )ארבע עשרה
זה יותר גרוע ) או מחילה(שאם נקט לשון סילוק , חות ראיה זואפשר לד. בהקנאה צריך רצון חיובי ולא די בהסכמה

שתנאי מכללא עדיף על תנאי מפורש שאינו , 4ראה בדומה בסעיף (שאז די באומדנא שהוא מסכים , מאילו לא אמר כלום
ם הכותב שספק הוא הא, ק א"ס, קפה, מ"חו, ך"מש, מביא ראיה נוספת) ה ועיין"ד(אמרי משה ). לפי משפטי התנאים

ובכל , והרי ברור שבעל הנכס רוצה להקנות שהרי עשה שליח להקנות, שליח של המקנה יכול להיות גם שליח של הקונה
שאין , בעצם הוכחתו היא מכל הדין של שליח למכור. זאת השליח אינו יכול לקנות לעצמו כי צריך הקנאה של בעל הנכס

והקונה ,  היינו שדי שאנחנו יודעים שבעל הנכס רוצה להקנות,לפי השיטה שמועילה הקנאה מכללא, צורך בדין שליחות
שאם חפץ של שמעון עומד ) ק ד"ס, שנט, מ"חו, ך"ש; ג, שנט, מ"חו, טור(מהדין , הוא מקשה על דעתו. יעשה מעשה קנין

 הרי שמועילה, מתוך הנחה שהוא רוצה בכך, ראובן רשאי להניח אצלו כסף ולקחת את החפץ בלי ידיעתו, למכירה
בלי לעבור , אלא זה רק היתר לקחת את החפץ ולהשתמש בו, ששם אין החפץ נקנה לראובן, והוא דוחה; הקנאה מכללא

  .על ענין אחר, ב, מ קפה"חו, כפי שכותב בדומה הגהות אמרי ברוך, בגזל
שטעמו הוא , " פטור-טענו חטים והודה לו בשעורים "שהדין שהסובר , ק ו"ס, פח, טבעת החושן שם מסביר שהתומים
 דין - ) ]22[ ציון הערה ליד, שער אחת עשרה, ראה מחילה(מראה שמחל על השעורים , שהעובדה שהתובע לא תבע שעורים

מפני שהשעורים הם בעין , זה אינו חל אם טענו חטים בפקדון והודה בשעורים בפקדון ועדים מעידים שהופקדו שעורים
מראה שלא , סובר שהעובדה שלא תבע שעורים -  ה מועילה בדבר בעיןואין מחיל, והם ברשות המפקיד בכל מקום שהם

 להקנות לנתבע את השעורים באופן "דעת"אבל אין כאן , וסילק עצמו מתביעת שעורים וזה מחילה, איכפת לו מהם
וקצות החושן סובר שמשתיקתו מוכח גם ;  מזה שלא תבעו מוכח שאין בדעתו לתובעו- ויש רק ראיה שלילית , חיובי

 .שנתן באופן חיובי
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שבה לא , אין תוקף לנתינה מכללא, 795לפי הגישה שיש צורך ברצון אקטיבי מודע, לעומת זאת. לנתינה מכללא
  .796ניכר הרצון האקטיבי

                                                                                                                                                              
שיובא  (ק ד"ס,  שנח,מ"חו, ך"לומד מהש, ק א"ס, רמד' וסי, ק ד"קצז ס' סי, ק א"קצה ס' סי, נתיבות המשפט 794
  . לוהיה נותן, שהמקבל רוצהודי באומדנא שאילו ידע , שמועילה הקנאה בלי כוונת המקנה להקנות, )945הערה ב

ה "ד(ח ' ז סי" וכן בחלקת יואב אהע.ודי שלא יפריע, את כח המקנה להקנותצ "כותב שא, ה' מ סי"חלקת יואב חו
  .ורק קנין כסף עיקרו מצד המוכר, ובלבד שהמקנה לא יעכב, כותב שבמשיכה ובהגבהה הקנין הוא מצד הקונה) ומעתה

אלא הקונה עושה את מעשה , צ את כוונת המקנה להקנות"אכותב ש) ה והנה"ד(בסופו , לט' מ סי"ת בית אפרים חו"שו
ורק בקנין סודר צריך את כוונת ; נחוץ רק כדי לתת לו רשות לקנות" לך חזק וקנה"ו, בלי כוונת המקנה להקנות, הקנין

  .שהרי הסודר חוזר לבעליו, ולא קבלת הסודר, כי כוונה זו עושה את הקנין, המקנה
  . קנה הקונה, אם ברור שנוח למקנה, ותב שבמשיכה והגבההכ, פט' ד סי"חבצלת השרון יו
לא כי ,  אותו מתכוון להקנותינו זוכה בחפץ אף שבעל החפץ אסהאנ, כר באונסכותב שבמ, נד' ק סי"קובץ ביאורים ב

  . ודי בזה, ל כסףבכיון שהוא מקשהאנס יקנה את החפץ  לו תאיכפ
שמואל ' שעורי רוב, י' קידושין סי, שמואל' ר' חיהובא ב(שות ה ואין להק"ד,  אות רעז,שערי ישר שער ז פרק יב

  הנכסהיינו שבעל, י דעת אחרת מקנה"ע -כותב שהקנאה אפשרית בשתי דרכים , )אות תמג, ב"קדושין נב ע) רוזובסקי(
אבן   בשם6ראה סעיף  (ואז הקנין מועיל מצד הקונה, יקנה מסכים שהקונה  הנכסשבעל, או בדרך נתינת רשות, מקנה

' ור, זאות , לד' סי, )ו"תשס, קוגמן(אבל חמדת אהרן . )על הסכמת הנותן שאין בה הקנאה, י"ב ה"שכנים פ' האזל הל
יש הבדל בין ,  שערי יושר שגם לדברייםכותב,  תמז' עמ,שחר אורך, "ביסוד דין כח קנין והמסתעף", ברוך מרדכי אטינגר

והתורה רצתה שתהיה לאדם שליטה על , א משום שהוא בעל הנכסקנה סיבתו הישכח המ, ח המקנהוח הקונה לכוכ
שמעון יהוד הכהן ' בספרו חידושי ר. שקונה יזכה בממון" מחייב"שיש  - ח הקונה היא דין נפרד וואילו כ, ים שלונכסה
לקונה מהדין שאם אמר המקנה , י הקונה בלי המקנה"מביא ראיה שתיתכן שהקנין יחול ע, בהגהה, יז' מ סי"ב, )שקאפ(
אבל מנחת אשר (י המקנה "ואז ברור שהקנין אינו חל ע, יכול הקונה לעשות את החזקה לאחר זמן, "לך חזק וקנה"
הסביר דין זה בכך  שצריך הקנאה חיובית מצד המקנה אבל היא יכולה , 6שנביא בסעיף , אות ה, יג' סי, ב"ב, )ד"תשס(

  ). להעשות לפני ביצוע הקניין
שמועיל קנין מצד , ב"קידושין נב ע, י הזקן"ר' מדייק מתוס, אות תמד, ב"קדושין נב ע) זובסקירו(שמואל ' שעורי ר

  ). ש להוכחתו"עיי(הקונה ודי בהתרצות בעל הנכס 
פסק שאם יש אומדנא דמוכח , )ולא מצאנוהו (ב"כתב סופר גיטין לב ע' חימציין ש, אות ו, יב' סי ,ב" ח,נתיבות אדם

  . צ הקנאת המקנה"וא, זוכהנה וקה, בהקנאהרוצה שהמקנה 
, )קלו-צב' עמ, בני בנימין(=תב - שעג' עמ, )ח"תשי(יובל ' ס, סיני, "להגדרת רצון הבעלים בקניינים", בנימין ליפקין' ר

לא חלה , הוא מתנגדשאם , אלא הוא גורם פסיבי, שרצון המקנה אינו חלק פעיל בהקנאה) לכל אורך המאמר(כותב 
ההתנגדות -שאי, אבל הוא מדגיש שצריך גמירת דעת. אלא די שלא יתנגד, יך רצון אקטיבי מפורשולכן אין צר, הקנאה

  .מניחים שאינו רוצה להוציא דבר מבעלותו, כי בלי גילוי גמור, תהיה מוחלטת
שהשולח שליח לקנות שעורים וקנה , ש בבא קמא פרק ט סימן יח"ראכותב שמה שכתב , א הערה יז"תורת הקניינים פ

כפי שהסביר (צ את דעת המקנה ודי בדעת השליח "כי א, המשלח זוכה בחטים אף שהמוכר לא ידע מי הקונה, םחטי
   .י הקונה בלי הקנאה מהמקנה"מתאים לדעה שמועיל קנין ע, )ק אות קנד"אותו קובץ שיעורים ב

ולכן , תורת מחילה ומתנההיא ב) שהוא סילוק, בשונה מבאבידה( שיאוש בגזילה כותב, ד"ע- ג"עד ע אברהם דף בכורי
תוספות יש לציין שגם . זאת אף שאין שם כוונה להקנות). ג"וחוזר על כך בדף עה ע (ומועיל גם כשהחפץ ברשות בעליהוא 

 לפטור מן  יכולונ ואי, בעלמאכמתנה, היא רק כלפי הגזלן, כותבים שיאוש בגזל) ה כל שלקטו"ד(א "בבא קמא סט ע
  .מדין הפקרהמעשר 

שדי בכוונת , בשונה ממתנה רגילה, המקבל צריך לעשות מעשה קנין בכוונה לקנות, לומר שבנתינה מכללאיש מקום 
 .ץ"ת הרמ" בשם שו6ראה על כך בסעיף . הנותן להקנות

" אני מקנה "מרצריך לוהמקנה כותב ש, אות ד, )ג"תשכ' כב במהדו' סי= ח "תשמ' במהד(כו ' קהלות יעקב קדושין סי 795
  .לא קנה "חפץ זהבכה יזרוצה שפלוני  אני"רק אמר אבל אם  , הקנאה בפועלשי  שאז"הנֵ לך חזק וק"או 

, קפט' סי, מ"חו, ז" שטיםכותב,  אות ב, יג' סי, ב"ב, )ד"תשס(ומנחת אשר , ענף ב אות ג, א' סי ,א"ח, )סופר(שערי ציון 
שהרי הוא כותב , ת דעתו להקנותאלא צריך א, סובר שלא די באומדנא דמוכח וגילוי דעת שהמקנה רוצה להקנות

 שלא אומר והנפקד, קונה עדיין מצא שלא אלא מסוים בסכום  את הפקדוןרולמכ רוצההוא ש דעתו גילהש מפקידש
. לו שהקנה מי כאן אין שהרי, קנה לא, סכום אותו למפקיד ולתת מקח אותו לעצמו להחזיק רוצה שהוא המפקיד בידיעת

' בס, כתב שזו דעת רב האי, אות ד, בענף ה). ה לקנות"ד(ב "מ ט ע"י ב"זו גם דעת רשתב שו כ,הערה ג, שערי ציון שם
  .את דעתו, כ' שלוחין סי' לפי מה שהסביר מחנה אפרים הל, שער ו, המקח

ללא על סמך הנחה פנחס מרקסון כותב שצריך רצון חיובי להקנות ולכן לא מועילה מתנה מכ' שר, 889ראה גם הערה 
מניחים שהוא , אבל לדעתו אם ידע בעל הנכס על הצורך בהקנאה, היה מקנה, שאילו ידע בעל הנכס על הצורך בהקנאה

  .וזו עמדת ביניים. מקנה
ולא די , י המקנה"סובר שהקנאה צריכה לחול ע, ג' סי, א"פ, ב"ש ב"כותב שרא, י, ב, הלכות שכנים, אבן האזל
  .שערי ציון שם ענף ג' עי, ש בשאלה זו"על דעת הרא. גם בחלוקת שותפים" לך חזק וקנה"מצריך ולכן הוא , בהסכמתו

, יא, ח, לולב' ם הל"מביא ראיה מהרמב, מג' שיעורי הלכה עמ" = תרומה גדולה", ז' חוב, "משיעורי רבינו", ל בלוך"רי
ם באופן "מבאר את הרמב, שפב-שפ' עמ, )בסמוך(ב ליפקין "אבל ר. צריך רצון גמור ולא די בנתינת רשות, שכדי להקנות

  .ש" עיי- שאין ראיה מדבריו 
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הם מקרים שנאמר עליהם בתלמוד או , תינה מכללאקבוצה אחת  של מקרים שנפסק לגביהם  שמועילה בהם נ

שהרי מחילת ,  לנתינה מכללאה היאכוונההפרשנים הסבירו ש.  עליומוחלשיש להניח שבעל הנכס בפוסקים 
) ומשתיקתאו (בעל הנכס מהתנהגות סיק אפשר לההכוונה היא שבמצבים אלו אלא , 797בעלות אינה מועילה

הבעלות וממילא , מתוך מחשבה מוטעית שאפשר למחול על בעלות, ועל בעלותלמישהו  מחוללשהוא מתכוון 
  .798במתנה נכסתת את השהוא מתכוון להמשמעות האמיתית של רצונו היא מפני ש,  למקבלעוברת

  
 מן בעל הנכספ הסקת רצון "ע, ל"לפי הדעה הראשונה הנלהלן נביא דוגמאות למתנות שנוצרות מכללא 

ן היא מבוססת על בחלק;  בנכסבעל הנכסדנא מבוססת על מעשה שעושה  בחלק מן הדוגמאות האומ.הנסיבות
 או אדם אחר "מקבל"ה אל מול מעשה שעושה בעל הנכסבחלקן היא מבוססת על שתיקת ; טבעם של בני אדם

ובכל זאת נפסק שאין ,  נביא גם מקרים שהיה מקום להסיק מן הנסיבות מתנה מכללאתוך הדבריםב. בנכס

                                                                                                                                                              
ולא די , כותב שצריך הקנאה חיובית מצד המקנה כדי לתת לקונה כוח להחיל קנין, יג' סי, ב"ב, )ד"תשס(מנחת אשר 

מ "ב' מלחמות ה(תו יש אופנים שיאוש לא מועיל כגון יאוש ברשומהדין ש) באות ב( הוא מביא ראיה . שהמקנה לא יתנגד
כגון אם הפקיר לעני , וכן יש אופנים שהפקר לא מועיל; )א"ק סו ע"ב(או אם החפץ בא לידו באיסור ) ף"בדפי הרי, ב"יד ע

וכן מחילת בעלות אינה ; ש  פאה שם כותב שגם אם זכה  בו עני לא קנה וצריך להחזיר"ור, )א"ו מ"פאה פ(ולא לעשיר 
הדין היה צריך להיות שיועיל , התנגדות הבעלים- י אי"ולשיטה שקנין מועיל ע; )בע עשרהשער אר, ראה מחילה(מועילה 

שהרי בפועל התייאש או הפקיר , ובעל החפץ אינו מונע ממנו לקנות אותו, כיון שאדם אחר זוכה בחפץ בקנין, מטעם קנין
ולא , הפקר או מחילה, מטעם יאושששם מדובר שהוא רוצה לזכות , אפשר להשיב על כך(או מחל ולא איכפת לו שיזכה 

שהמפקיר לעניים בלבד אינו מתכוון , ]לא כתירוץ לקושיה זו[יד אות ו ' וכך מסביר קהלות יעקב כריתות סי; מטעם קניין
שיאוש מועיל  הוא כותב ). אינו מוכן שיקחו ממנו, ולכן על הצד שההפקר אינו חל, שיזכו משלו אלא שיזכו משל הפקר

וזה , )א"מ כז ע"ב" (שמלה"כ שלומדים מ"כי זה גזיה, ורק לא איכפת לו שאחר יקנה, חפץ רצון להקנותאף שאין לבעל ה
  . ואין ללמוד לזה לחפץ שנמצא ביד בעליו ורק אינו מתנגד שמישהו יקח אותו, דין מיוחד באבידה שאינה ברשות בעליה

כי , דם אינו יכול לזכות בעצמו בחפץ שיש לו בעליםמציין שיש סוברים שא, זאות , לד' סי, )ו"תשס, קוגמן(חמדת אהרן 
  .צריך את הקנאת הבעלים כדי שיצא מרשותו

" ברירה"שחיפשו הסברים לכך שאין בעיית , 269כותב שהפרשנים שהובאו בהערה , א הערה יד"תורת הקניינים פ
, ראה בשמו שם(בברירה כי הקונה יכול לעשות את הקנין בעצמו ולא הסבירו שאין צורך , במתנה לאדם שאינו מבורר

, קפט' מ סי"ח חו"כתב שזו גם דעת ב, ובהערה יח. שבקניינים צריך הקנאה מצד המקנה, כנראה, סוברים, )שהסביר כך
קה אין אומרים שתי, והמפקיד שתק, והתכוון לקנות, "אתן לך כך וכך עבור הפקדון"שכתב שאם הנפקד אמר למפקיד 

יש לדחות ( הרי שלדעתו צריך הקנאה מפורשת מצד המקנה ולא די שיהיה ידוע לנו שהוא מסכים להקנות -כהודאה 
הכותב שמתנה נקנית , ק ט"שזו דעתו של אבני מילואים כז ס, עוד כתב). שכוונתו היא שייתכן ששתק כי לא איכפת לו

בענין שליח , ק ב"ס, רמד, בקצות החושן,  שהוא לשיטתווכתב; רק אם הסכים הנותן באמירה או בדברים שבלב כל אדם
אבל הוא ; )6ראה סעיף (נא מצד המקנה 'הסביר שטעמו הוא שצריך הק, י, ב, הלכות שכנים, שאבן האזל, לתת מתנה

  .חשב כנתון במתנה למי שיזכה בונ, שדבר שבעליו אין מקפיד עליו) 926הערה (שזה סותר לדבריו באבני מילואים , מקשה
שנחלקו בזה , שער יד, ראה בשמו במחילה( ב אות, סימן כז, מעדני שמואלהמחלוקת האם צריך רצון חיובי מובאת ב

  .  תמז' עמ,שחר אורךוב, )א"תוספות ורשב
  .אבנוגע למצבים ספציפיים של מתנה מכלל, פוסקים נוספים הנוקטים עמדה בשאלה זו יובאו בהמשך הפרק

הרי , רצון הקונה להקנותאת שגם לדעה שצריך ) משה סופר' ר, בשם אחיו(כותב , אות ח, ענף ג, שערי ציון שם: הבחנה
כי שמעון , קנהלוי , ושמעון לוקח את החפץ ומקנה אותו ללוי בלי ידיעת ראובן, אם יש אומדנא שראובן מוכן להקנות

ושמעון , כי אנן סהדי שראובן רוצה ששמעון יהיה שלוחו, "א בפניוזכין לאדם של"נעשה שליח של ראובן להקנות מדין 
עתו כ במי שבא לזכות מעצמו בדבר של אחר בלי ידי"משא, ולכן לוי הקונה ממנו זכה, עושה את ההקנאה בכוונה להקנות

אדם על אבל הוא מעיר שזה נכון רק לשיטה שאפשר להוציא חפץ מרשותו של .  מוכן לכךעל סמך אומדנא שבעל הנכס
 ).44ליד ציון הערה , זכין לאדם שלא בפניו' ע, ראה אנציקלופדיה תלמודית" ( שלא בפניומאדםזכין  "-" זכין"סמך 

  .שגם לפי גישה זו יש תוקף לנתינה מכללא במצבים מסוימים,  בשם נתיבות אדם929אבל ראה ליד ציון הערה  796
  .שער ארבע עשרה, ראה על כך בעבודתי על מחילה 797
לא באמת , שמחל לושהלה זכה מפני שאומרים , והמערער לא מחה, כותב שבחזקת קרקע, ק יג"ס, פח,  קצות החושן798

הכוונה היא שמפרשים את שתיקתו כאילו אמר אלא , )שער ארבע עשרה, ראה בעבודתי על מחילה(שייכת מחילה בקרקע 
  . כי בכל מצב מפרשים אותו באופן שיועיל, "נתון לך במתנה"

, קרית מלך רבו ,שורש צד, ק"ת מהרי"שוובהם , שער ארבע עשרה, מחילה בודה על שנביא בעכך כתבו פוסקים נוספים
  ]אולי יועבר לכאן[.)ג"כו ע(ב , ג, הלכות זכייה

ומחילת תביעת בעלות , התביעהשמחילה מכללא על בעלות מועילה כי היא מתפרשת כמחילת , שם הבאנו הסבר אחר
ולכן , בלי שבעל הנכס אמר שהוא נותן" נמחל"התוצאה היא שהבעלות בנכס עוברת ל, אבל גם לפי הסבר זה. מועילה

  .מקרים אלו הם דוגמאות לנתינה מכללא
' סי, ת מקור ישראל" ושו,)ד"קמח ע(סא ' סי, ת עדות ביעקב"שו, )913הערה ( משאת משה ,ח' ת פרי הארץ סי" שואבל

 פוסקים נוספים שפסקו כך .אף שזו היתה מחילה מכללא, פוסלים את המחילה בנידוניהם כי היא מחילת בעלות, נב-נא
  .בפרק על מחילה מכללא, שער ארבע עשרה, ראה בעבודה על מחילה
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בעיקר הדברים אמורים לגבי . פשרות להסביר את התנהגות בעל הנכס באופן אחרמסיקים כך בגלל הא
להנחה שהוא היא הוכחה חזקה דיה  בעל הנכסשתיקת במצבים מועטים רק , שכפי שנראה, שתיקת בעל הנכס

אם , נביא דעות האומרים שאין מפרשים שבעל הנכס מתכוון לנתינה מכללא, לגבי חלק מהמקרים .רוצה לתת
ואם בגלל גישה , שבאופן נקודתי אין לדעתם במקרה הנידון הוכחה חד משמעית שהתכוון למתנהמפני 

 אין תוקף למתנה ,שגם במקומות שלא נביא חילוקי דעות, צריך לזכור. שאין תוקף למתנה מכללא עקרונית
  .אין תוקף למתנה מכללא,  שככלל799לפי הגישה

  
 על סמך ,בכל זאת קובעים שאין זו מתנהו, סתםס למקבל את הנכ נתן בעל הנכס נעסוק במקרים ש2בסעיף 

או נתן לו לשם מטרה (את הנכס למקבל כאן אנו דנים במקרים שהוא לא נתן ; התכוון למתנהאומדנא שלא 
  .על סמך אומדנא שהתכוון לתת מתנה, ובכל זאת קובעים שזו מתנה ,) כגון השאלה,אחרת

  המוכיח כוונה לתת מתנהשל בעל הנכס  מעשה

  המשיא את בנו בבית
אלו נישואיו הראשונים  )א: ( מתקיימים התנאים הבאיםאם, נקנה לבןהבית ,  בבית800המשיא את בנו הגדול

הוא ו, הבית קנוי בן לגמרי מיד. 803אשתו בתולה) ג( ,802הוא האח הראשון מבין האחים שנישאו) ב(, 801של הבן
  .805בן יכול לגבות אותו כפרעון חובוונושהו של ה, 804במתנה לאחראותו יכול אף למוכרו או לתת 

                                                 
 .793ליד ציון הערה  799
  .ק א"ס, נט,  כך כותב עצי ארזים- אלא גם אח צעיר שאחיו הגדולים מתו , לאו דוקא הבכור 800

אינו נחשב הבן , שאם יש לו אחיות גדולות, יא' סי, ט"פ, ב"ב, ש"ראכותב בדעת , ק א"ס, נט, ז"אהע, תפארת יעקב
  .גם אם אינן נשואות, הגדול

משפטים ת "משו )ה שוב מצאתי"ד(א אות צז ' מעמשכנות הרועים  כך מוכיח - הגדול בין כמה בנים  כדין הבןבן יחידדין 
קונה את הבית  בן יחיד הרי שגם,  הגדולבנואת המשיא ומביא לגביו את דיני  , יחידןנשאל על בש , סימן לו)חסון (ישרים

את  ו לתקנוהלרוצה , הגדולאת  והשיא םאחרי םבניואין אומרים שדוקא מי שיש לו , ם דלהלןכל התנאיאם נתמלאו 
ואין סיבה שהאב ירצה , מיועדים לו ו כל נכסי,דבבן יחי אבל ,משאר אחיםהבית כדי שתהיה לו בנכסיו חלק גדול יותר 

   .תקנוהל
א ל, ה אותה והחזיר אותשאם נשא אשה וגירש, א,  יב, ירושלמי כתובותפ"כותב ע,  נט'סי, ז"אהע, שלחנו של אברהם 801

  .החזרההשל  חל דין קנין הבית בנישואין
מעשה הובא ב(נט ' סי, ז"אהע, טור, יא' סי, ט"פ, ב"ב, ש" כך כותבים רא- אבל אין זה משנה אם השיא בת לפני כן  802

ק "ס, נט, א"ביאור הגר. א,  נט,ז" אהע,ערוך השולחןו, )ב"מח ע(ג "ח, נתיב טו, מישרים, ) טו, ו,רקח הלכות זכיה ומתנה
כאמור בקידושין , ולא בבנות שאינן תלויות באב להשיאן, שבו תלוי להשיאם, ששמחת האב נמדדת רק בבנים, מנמק, א

  .שאינו יכול להביא לה חתן, ב"ל ע
כפי שהסביר ,  ולא לבתשהאב היה עושה נישואין לבן, זה היה רק בזמנםכותב ש, ק ב"ס ס, ז"אהע, אבל תפארת יעקב

כ מה שהוא משיא "לא חביב בעיניו כ, הרי אם השיא את בתו תחילה, ושה נישואין גם לבת אבל בימינו שהאב ע,א"הגר
  .ולכן אינו מתכוון להקנות את הבית לבן, כ את בנו"אח
דף קלג פה ' סיא "שערי זיו חוב, קלג' ג עמ"חוקות הדיינים חהובא ב(טו , ו, הלכות זכיה, ם"רמב; א"ב קמד ע"ב 803
  . א, נט, ז"אהע, ע"שו; סימן נט ז"טור אהע; אות ט, הלכה ב, א פרק ט בבא בתר,ז"פסקי ריא; )ד"ע

נזכר רק התנאי שיהיו אלו , אבל מכל התנאים של הבבלי, ב, ופרק יב, א, פרק ה, כתובות, דין זה מובא גם בירושלמי
  .נישואיו הראשונים

  .ע" ולא בשו,ז שם"אהע, א"התנאי של בתולה נזכר ברמ
 .ז"דין זה נוהג גם בזהמדגיש ש, )נט' ז סי"אהע, ברוח חייםו, ק א"ס, נט, בבית שמואלהובא  (נח' ז סי"אהע, בית הילל

אומר שיש אין זה , מסביר שאף שלא ראינו שום פוסק שפסק שהבן מקבל את הבית, ק ב"ס, ס, ז"אהע, תפארת יעקב
  .לא שייך מנהגובדבר שאינו שכיח , חסר אחד התנאיםהיה כי ייתכן שבכל פעם , מנהג שאינו קונה

 משמע; כאילו הקנהו לו בקנין, בנואת סתלק לגמרי מזכותו בבית שהשיא בו מהאב ש נוקט, עב' ם אלשיך סי"ת מהר"שו
  . מהביתהסתלקבאמת לא הקנה לו אלא ש

  .נט' סי, ז"אהע, אוצר הפוסקים' לפרטי הלכה בדין זה עי
שהנותן מתנה לבנו הגדול הסמוך על ) 336הערה (ן על הדעה מקשה מכא, )ג"מז ע(יז '  סי,מ" חו,ב" ח,נשמת כל חית "שו

שהמשיא את בנו בבית קנאו עולה  והפוסקים תלמודוהרי מסתימת ה,  יגרום לאיבההדברמחשש ש, לא קנה הבן, שולחנו
או שכאן זה דין ; א אשה לא נחשב סמוך על שולחנושאם נש) שם(פ הדעה "הוא מיישב ע? גם אם הבן סמוך על שולחנו

תקנוהו , וכיון שזה דין מחודש ומותנה בתנאים אחדים, )809כאמור ליד ציון הערה ( "הלכתא בלא טעמא", מיוחד
  .כל הבניםואין חשש לאיבה כי זה לא נוהג ב, חכמים גם בהיותו סמוך על שולחן אביו
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 והקנהבדעתו   האב גמר,ת בתנאים הללוושקיימ, שיש אומדן דעת שמרוב שמחתו ואהבתו, טעם הדבר הוא

הרי ; לבנואת הבית אב רוצה לתת השלמד מעשה עריכת הנישואין בבית מ, כלומר; 806 במתנה הביתלבן את
 תקנת חכמים לכבוד ושזיש מי שנימק אבל . בלי מסירהבלי אמירה מפורשת ו, דוגמה למתנה שנוצרת מכללא

 תסביר 808הדעה שאין תוקף למתנה מכללא. 807 לו מקום לדור בולא יהיהישא אשה ושכי גנאי הדבר , החתן
הלכתא בלא "התלמוד קורא להלכה זו , על אף הנימוקים הללו. ולא הטעם הקודם, שזה הטעם לזכיית הבן

  .810זקים דייםמפני שהנימוקים אינם ח, 809"טעמא
  

הנאת האב מהנישואין  -כאן מעשה הקנין הוא קנין כסף . צריך מעשה קנין,  גם במתנה מכללא,811כפי שראינו
  .812לבןהבית נקנה על ידה ו, ווה כסףשָ 
  

 לתת הכריח מישהוכי אי אפשר ל, לא קנה הבן,  אם האב התנה בפירוש שאינו מקנה לבן כלום)א: (חריגים
  .813מתנה נגד רצונו

                                                                                                                                                              
והארץ נתן לבני "שנאמר , שאדם הראשון קנה את העולם הזה, מסביר על פי זה, א"ב קמד ע"ב, רמת שמואל: דרוש
נתן לנו את ' בזה שה, "וישם מדברה כעדן"כ "כמש, וישראל קנו את המדבר; השיא אותו לחוה בעולם הזה' כי ה, "אדם

 .'ו בנו בכורו של הואנחנ, ומתן תורה הוא כמו נישואין, התורה במדבר
  .)ה ובראש אמיר"ד, א אות צז' מעמשכנות הרועים הובא ב (קסא' סי, תשובות הגאונים הקצרות 804
  ).ה ובראש אמיר"ד(א אות צז ' מעמשכנות הרועים  805
בגלל השמחה ומשום (ב שם "ב, י קרקושא"ר; ב שם"ב, רבנו גרשום; )פרשת וארא, דביר אהרןהובא ב (ם שם"רמב 806

' ש סי" הרשבת"שו; )ף"בדפי הרי(א "ב סז ע"ב, נימוקי יוסף; ב שם"ב, מאירי; )טער אם לא יהיה לו מקום לגורשבנו יצ
; עב' סי, ם אלשיך"ת מהר"שו; )ג"דרוש ג לשבת כלה דף כה ע, )אלישר(הובא באיש אמונים (נט ' סי, ז"אהע, טור; תקפ

  .א,  נט,ז" אהע,ערוך השולחן
כאמור  ( שהאב פינה את הביתתיוה שים מנמק,)א,  נט,ז" אהע,ערוך השולחןהובא ב(כתא ה כהל" ד,א"ב קמד ע"ב' תוס
ם שם "גם הרמב. נתן לוהאב ולכן סברה היא ש, וגם אין לו מקום אחר לגור, סומכת דעת הבן לקבל, )814 ציון הערה ליד

דרך ארץ "מסמיך סברה זו על המאמר , ק ב"ס, נט, עצי ארזים. "לא שייר לעצמו כלום"מבסס את האומדנא על כך ש
הורכו להוסיף נימוק  'תוסהמסביר ש, עב' ם אלשיך סי"ת מהר"שו). א"סוטה מד ע" (כ ישא אשה"שיבנה אדם בית ואח

ו כמו שהאומר לחברו שיתן ל, וצריך גם סמכות דעת של הקונה, מקנה להקנותהכי לא די בדעת , שסמכה דעת הבן, זה
  .)5ראה סעיף  ( דעת המקבלכהמתנה מרובה אין בה משום מחוסר אמנה כי לא סמ

ראשון הבנו אשה לכשמשיא " ):ה בית חתנות"ד(ב "י מגילה ה ע"רשכמו שכתב , בזמן התלמודיש לציין שכך היה המנהג 
   ".חופה בתוכולו היה בונה לו בית ועושה 

שעושה את הנישואין עניינה הוא שהחופה , א,  נה,ז"אהעע " שותבפ מה שכ"מנמק ע, א,  קונטרס אחרון נט,המקנה
 שלו בשעת יהשיהכדי  הבית בן אתמקנה להאב  םסתן המ, כךמשום ; תייחד עמהמה לביתו ו את האשכניסהבעל מש
ובבנים אחרים הוא ,  לעולם את הביתמקנה לוהוא  ם שבגלל זהיניחבבנו הראשון מאלא ש ;ז תחול החופה"שעי, חתונהה
  . קנה לו רק לשעת החופהמ

, ירושלמי, פני משה; )ט חלק ב סימן קכה"ת מבי"שוהובא ב(ה חדא "וד, ה שווינהו"וד, ה קנאו"ד, ב שם"ם ב"רשב 807
  .א, ה, כתובות

 .א תקנת חכמיםשכלי הבית נקנים לבן הו) שנביא שם(ששערי משה כותב שגם הדין , 846ראה הערה 
  .793ליד ציון הערה  808
ם שם נוקט "רמב". עיקרא לית ליה תימליוסים"נוקט , א, ה, כתובות, ירושלמי, כמו כן. א"ב קמד ע"ב; א"גיטין יד ע 809
  ".כהלכה שאין להם טעם"

כ כותבים שחכמים "ואח,  בתחילה שזה הלכה למשה מסיניכותבים, ב שם"ב, י קרקושא"ור, ב שם"ב, רבנו גרשום
כמו , מסביר שכוונתו היא שאין להלכה זו טעם, פג סימן ז" אהעו"שואל ונשאל חת "שו ( הלכה למשה מסיניכמועשאוהו 

  .כותב שזה הלכה למשה מסיני, )ף"בדפי הרי(א "ב סז ע"ב, גם נימוקי יוסף. )שאר הלכה למשה מסיני
  .ב שם"ב, א"חידושי הריטב 810
  .792ליד ציון הערה  811
  .א, נט, א"קו, המקנה 812

נוקט שהאב מקנה את הבית לבנו בלי שטר , )א,  נט,ז" אהע,ערוך השולחןהובא ב(ף " בדפי הרי,א"ב סז ע"ב, נימוקי יוסף
זכיית הבן בבית מורכבת מאומדנא , י"מסביר שלפי נ, א"ב קמד ע"ב, )אוסטרן( הערות וציונים .ובלי קנין בגלל שמחתו

כותב , 832שנביא ליד ציון הערה , ם אלשיך" גם מהר.ותקנה שבגללה הבן קונה בלי מעשה קנין, לגבי עצם רצון האב לתת
ומסביר שעל זה , כותב שהבית נקנה בלי מעשה קנין, שצג' א סי" עב קמד"ב נתיב בינה ב"גם שיעורי ב. שאין צריך קנין

 עקרון שהזכרנו - ייתכן שלדעתם אין צורך במעשה קנין בגלל גמירת הדעת הברורה ". הלכתא בלא טעמא"נאמר שזו 
  .792בהערה 

ד "בית ע את הבן ל שהכניס, האבדעתשאומדים את , י מעשה"ע ן זוכהנוקט שהב,  סימן מה,מ"ט חלק ב חו"ת מהרי"שו
  .משמע שלדעתו הבן קונה בקנין חזקה. שיחזיק ויקנה
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מפני שבזה האב , 815חפץ ששוה רק פרוטהשייר אפילו , 814לא זכה הבן בבית, אם שייר האב חפץ שלו בבית )ב(

   .817את הבית לבנורוצה לתת דעתו שאינו בכך את והוא מגלה , 816ואינו מקנה אותו לבנו משתמש בבית
  
יסוד ההנחה  השמחה שהיא חסרה לאבכיון ש,  את הביתלא קנה הבן, בעת הנישואיןכח לא נאם האב ) ג(

  .818 את הבית לבנושהוא רוצה לתת

                                                                                                                                                              
, א"חידושי הריטב; )ט חלק ב סימן קכה"מביהת "שוהובא ב(ב שם "ב, א"חידושי הרשב; ב שם"ב, ן"חידושי הרמב 813
אם אמר (א , ה, כתובות, ירושלמי, פני משה; )ף"בדפי הרי(א "ב סז ע"ב, נימוקי יוסף; ב שם"ב, ן"חידושי הר; ב שם"ב

  ).לבן שהוא רק משאיל לו את הבית באופן זמני לצורך הנישואין
טור ; אות יא, הלכה ב,  בבא בתרא פרק ט,ז"פסקי ריא; טו, ו, זכיה, ם"רמב; א, ה, כתובות, ירושלמי; ב שם"ב 814

  .א,  נט,ז" אהע,ערוך השולחן; ך חלק ב סימן מג"רשת מה"שו; ב,  נט,ז"אהע, ע"שו; סימן נט ז"אהע
 קונטרס אחרון ,המקנה. כותב שעניין השיור הוא שלא ייחד את החפץ לבנו, ק ו"ס, נט, ז"אהע, פרישה: "שיור"הגדרת 

השיור , )836ראה בשמו בהערה  (יחד לו בפירוש גם את כלי הביתיאם ים לבן רק  נקנ הביתכליש, ם"כותב שלרמב, א, נט
ואילו ; הכלי ז מקנה לו נושאיהשיור הוא שיאמר בפירוש , ם ייחד לו את כלי הבית וא,הוא שאינו מייחד לו את החפץ

השיור הוא שיאמר האב במפורש שהוא משייר כלי זה , )ראה בהערה שם(ם שכלי הבית נקנים לבן גם בלי ייחוד "לרשב
  .שאינם בכלל מה שהאב ייחד לבן, או דבר שאינו מתשמישי הבית, לעצמו

כי מן , כותב שנטל ההוכחה ששייר חפץ בבית הוא על האב או על יורשיו, ט חלק ב סימן קכה"מביהת "שו :נטל ההוכחה
, )'כובתולה ו, בן גדול(ויש אומדנא שכיון שהתקיימו שאר התנאים , הסתם המשיא את בנו בבית אינו מניח בו דבר

, אינו נאמן,  טוען ששייר כלי בביתהאבאם כותב ש, עב' סי, ם אלשיך"ת מהר"גם שו .התקיים גם התנאי של פינוי הבית
ג " אבל כנה. דברווהוא בחזקת שלא היה ב, ןכלא דר בו שום אדם קודם לו ונבנה לבית חתנות הבית היה חדשאם 
כותב ,  סימן רפב,ץ"ת מהריט"שו .לא זכה הבן מספק, בית ישןמדייק מדבריו שאם זה , ט אות ז"ז סימן נט הגה"אהע

 'ה וראיתי לה"ד(א אות צז ' מעמשכנות הרועים וכך פסק , מספק לא זכה הבן, שאם לא ידוע האם שייר האב משהו בבית
כייתו כמו לגבי שאר התנאים לז, כותב במסקנתו שנטל ההוכחה על הבן, סימן לז) חסון(ת משפטים ישרים "שו). ג"כנה

כיון שהאומדנא שהאב רוצה להקנות לו את הבית מבוסס במידה רבה על העובדה , )נישואין ראשונים, בתולה, גדול(
, כותב באופן כללי לגבי כל התנאים לזכיית הבן, קסא' ת לחם רב סי"שו). 806הערה (כדברי תוספות , פנוישמסר לו בית 

, ה"ח, )אבולעפיא(ת פני יצחק "שו. אלא אם כן הוא מוחזק בבית, לא זכה הבן, שכל התנאים התקיימושאם אין עדים 
, כותב באופן כללי, פגסימן ז "אהעו "שואל ונשאל חת "שו. ל כדעתו"כותב שאפשר לומר קי, )ד"ק ע(סימן יד , ז"אהע

  .על הבן להביא ראיה כי האב מוחזק בבית, שבכל התנאים הללו
והאב אמר לבן , כותב שגם אם החפץ לא היה של האב אלא שאול לו, א, ה, כתובות, ירושלמי, קרבן העדה: חפץ שאול

,  קונטרס אחרון נט,המקנה. לא זכה הבן בבית, להניח שם את החפץ) למשאיל: ל"אולי צ(שהשאיל את המקום לשואל 
 נחשב שיור גם אם לא אמר האב במפורש הוא ,אבה ששאל חפץאם היה בבית  שם מתכוון לומר שירושלמיכותב שה, ב

 .הודיע לבנו שהכלי הזה שאולוזאת גם אם  ,אין שואל רשאי להשאילשכיון ,  משוייר ממילאואכי ה, שהוא משייר אותו
  . שיורהוא נחשב, אבה שאם היה בבית כלי ששאל ,ירושלמיפ ה"כותב ע, ז נט"אהע, )האס(כרם שלמה 

, או דוקא כלי מאכל, ב שם האם כל חפץ מועיל לענין זה"כותב שנחלקו אמוראים בב, ק ב"ס, נט, עצי ארזים: אלו כלים
  .כי דעתו של אדם נמשכת אחר סעודתו

ושייר , שני בתים זה לפנים בזהאו , אכסדרה וביתאם יש לאב דן , ג,  קונטרס אחרון נט,המקנה: בחלקים שונים של בית
שהספק ) 827הערה (ם " הוא כותב שלרמב?לקנות את האחר מונע מהבן שיורהאם ה, האב כלי שלו באחד מהם

 אבל פשוט , שנשא בובית הרק אתקנה ולי בכל זאת אש , חלקי הביתשניאת  רוש בפי לבןיחדשבתלמוד הוא במי שי
כי , חלק האחרהמונע מהבן לקנות את  זה  אין,ם באחד מה חפץם שיירהתוצאה היא שא, שמצד עצמו הם בתים נפרדים

אכסדרה או  אם הוהספק הוא,  הביתרק את בןייחד להספק בתלמוד הוא באב ש, )שם(ם "ואילו לרשב; הם נפרדים
 . אחרהר מונע מהבן לקנות את שיוה ,ם באחד מה חפץם שיירכ ייתכן שא"וא ,ביתה בכלל הבית האחר הם

של ) מחסן(כותבים שאם אוצר , ב, נח, ז"אהע, ולבוש, ק ד"ס, נט, ז"אהע, פרישה, נט, ז"אהע, י"ב: שפתוח לביתמחסן 
, ג,  קונטרס אחרון נט,המקנהאבל .  בבית חפץהאב כמו אם שייר ,לא קנה הבן את הבית, האב היה פתוח לאותו בית

 אף קנאו, צוןיבבית החהבן אשה  נשא ם שא,)828ליד ציון הערה ( זה לפנים מזה גבי שני בתיםלם "רמבמדברי המדייק 
  .הבן קנה את הבית, בית פתוח ל של האב אם אוצרולפי זה גם ו,שיש לאביו דרך עליו לבית הפנימי

 .ב,  נט,ז" אהע,ערוך השולחן 815
  ).ה אוצרו"ד(ב שם "ם ב"רשב 816
  ). אות חד סימן קפח " יו,דברי יציבת "שוהובא ב(ת יוסף אומץ סימן לז "שו; טור שם 817

ויש , )809כאמור ליד ציון הערה (כי זכיית הבן בבית היא הלכתא בלא טעמא , נימק, )ב"מח ע(ג "ח, נתיב טו, מישרים
  .לצמצם אותה
  .ו את הבית לבנ להקנותןווכהאב מתסימן מובהק שמנמק שאז אין , ב,  נט,ז" אהע,ערוך השולחן

הטעם הוא , ב שם"שנזכרו בב, לגבי עציץ ושובך: עושה הבחנה לגבי הנימוק, א"ב קמד ע"ב, )אוסטרן(הערות וציונים 
, ואילו לגבי סנדל וכלי שמן; ולכן אין אומדנא שרוצה להקנותו לבנו, ואינו מיוחד רק לבנו, שהבית משמש גם את האב

 . הטעם הוא שהאב הראה בכך שאינו רוצה להקנות את הבית לבנו, אותם בביתב שם שהאב תלה "שנאמר בב
  . טו, ו, מעשה רקח הלכות זכיה ומתנה818
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, באם שהשיאה את בנה ה זוקנו תקנילא ת חכמים. 819דין זה אמור רק באב ולא באם המשיאה את בנה) ד(

ינו מקפיד על  וא,אב עושה מלאכההכי , בענייני ממוןאם ה מ יותראת בניו  אוהבאבועוד ש ; שכיחשאינומשום 
, פרנסמקצוע מ שאין לה אשהב מה שאין כן , ממלאכתווויחהוא יכול להרכי , הוא נותן לבנו שהוא אוהבמה ש

  .820בדרך כלל
  
אין להניח מפני ש, 821לא קנה הבן, אבל אם אין לו בית אחר, רק אם יש לאב בית אחראת הבית נה וקהבן ) ה(

 בלא הלכתא"בית היא בן ביית הזכ ש,ועוד; 822יתן את הבית לבנו ולו עצמו לא יהיה מקום לגורהאב ש
  .824יש לצמצם אותה גם בהיבט הזהולכן , 823"טעמא

  
למכור לו את  מישהולכגון אם האב התחייב , אלא יש למישהו אחר זכות בו, אם הבית אינו שייך לגמרי לאב) ו(

  .825הבן אינו זוכה בבית, הבית אם יתן לו סכום מסוים
  

 ,גם בבית חדש ואהבת האב שייכים  שהרי הטעמים של תקנה,זכה בו הבן,  חדשהבית הואגם אם : איזה בית
הבן  שואין אומרים ;א יותר גילוי דעת שהתכוון למתנהי הבנובנה בית חדש בשביל העובדה שהאב  ,ואדרבה

, בזה גילה דעתו שנתן בתורת מתנהש, השאיר בו שום דבר האב ולא  אותופינהזה בית ישן שה רק אם זכ
  .826התכוון להסתלק מהביתו
  

                                                 
מדות חכמים , ובקהלת יעקב, נא' ז סי"אהע, הובא בבני חיי(פ ' ג סי"ך ח"ת מהרש"שו; שלט' א סי"ט ח"ת המבי"שו 819
  .נט' ז סי"אהע) שמאמא(בגדי שש ; )ד אות סה' מע
  . ט שם"מבי 820
כאמור ליד ציון (הוא הלכתא בלא טעמא הדין שהבן זוכה בבית ש:  בכיוון אחרמנמק,  קיא' סי,ת שבות יעקב חלק א"שו

 האב  בין דעתתמשום קרב וזכיית הבן בבית אינה; אלא לצמצם אותו רק באב ולא באם, יווסיף עלהלאין ו, )809הערה 
  .שאז היה מקום לומר שדין האם כדין האב כיון שגם היא אוהבת את בנה, לבן

 ז"טור אהע; אות י, טו, ו, הלכות זכיה, הגהות מיימוניות; קסה' ב סי"ב, אור זרוע; )ה קנאו"ד(ב שם "ב, ם"רשב 821
 ,ז" אהע,ערוך השולחן; מח' יס) שלטון(ת בני משה "שו; א, נט, ז"אהע, א"רמ; )קסא' ת לחם רב סי"שוהובא ב (סימן נט

  .א, נט
 דר באם הא, )ה בבית"ד(א "גיטין יד ע ,י"לדעת רשש כותב, אאות הגהות בית יוסף , אבן העזר סימן נט, כנסת הגדולה

 אפילו אין לו בית אחר והוא דר ,בוואם אינו דר , ה הבן לא קנ, אפילו יש לו אלף בתים לדור בהם,בובבית שהשיאו 
ואם ,  דר בובהאגם אם , הבן קנה את הבית שהשיאו בו , בית אחראב אם יש ל,ם"לדעת רשבאילו  ו; הבן קנאו,בשכירות

י בין "בין רשכתב שא מוטל "מהרוהוא מביא ש. בית זהאינו דר בה את הבית גם אם האב לא קנהבן  , בית אחראבאין ל
, ז"אהע, תפארת יעקב . לא קנה הבן,חדדר א חבןייחד לאם האב דר בו ו ,בבית שיש בו הרבה חדריםשם סוברים "רשב

גם אם עכשו , אלא היה דר בו מקודם, שאם האב לא בנה את הבית לשם נישואי בנו, י בגיטין"כותב בדעת רש, ק ב"ס, נט
  . הבן אינו זוכה בו- או שהבן היה דר בו מקודם שלא לשם חתנות , אינו דר בו

ולא די שיש בית שהוא גר בו , צריך שיהיה לאב בית משלו, י דעה זוכותב שלפ, סימן לז) חסון(ת משפטים ישרים "שו
  .בשכירות

שיש להניח שלא ירצה האב שלא יהיה לבן ) 806הערה (' כותב שלפי הנימוק של תוס, ק ב"ס, נט, עצי ארזים: דעה חולקת
  . והאב ימצא מקום לעצמו, ת אחרהבן קנה גם אם אין לאב בי, מקום לגור

שהרי לא הזכירו כתנאי לזכיית , ש סוברים שגם כאן קנה הבן"ם והרא"הרמב, ף"כותב שהרי, נח' סי, ז"אהע, בית הילל
והסיבה שלא הזכירו זאת , כותב שהם מצריכים תנאי זה, נט' סי, ז"אהע, ח"ב,  לעומתו.שיהיה לאב בית אחר, הבן

  .טבפירוש היא כי הדבר פשו
לא שמענו וזו הסיבה ש, ם" כרשבילומר קים ל כותב שאפשר אאות הגהות בית יוסף , אבן העזר סימן נט, כנסת הגדולה

ת פני " שו. או שאין לו בית אחראותו ביתדר בשמן הסתם האב מפני  - ו שאביו השיאו בבית זכה בעל פוסק שפסק שהבן 
ולכן אפשר לטעון , כותב שיש ספק מה דעת השולחן ערוך בשאלה זו, )ד"ק ע(סימן יד , ז"אהע, ה"ח, )אבולעפיא(יצחק 

 .ל"קי
 .ק ב"ס, נט, עצי ארזים; ז נט"אהע, ח"ב; ק א"ס, נט, ז"אהע, דרישה 822
  .809כאמור ליד ציון הערה  823
  .ק א"ס, נט, ז"אהע, פרישה 824
שאם שייר האב לעצמו משהו ) 814 ציון הערה ליד( הוא לומד זאת בקל וחומר מהדין .ך חלק ב סימן מג"ת מהרש" שו825

  .ש אם יש בו שיור זכות לאדם זר"וכ, לא זכה הבן, בבית
הערה  ('תוסהנימוק של ש, אלשיך מוסיףם "מהר. ט חלק ב סימן קכה"מביהת "שו; עב' ם אלשיך סי"ת מהר" שו826

בית חדש בוגם , בית ישן שהיו בו דברים ופינה אותםבגם שייך  -בן ה סמכה דעת ,פינה את הביתהאב  שתיוהש ,)806
 . פנוי בלי שום כליו אותהניחהאב ש
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אם ייחד לו בית . 827קומה הראשונההבן קנה רק את ה, ייהקומה שנשיש על גביו ית ו ב לבנאבהאם ייחד 
, חברושאין האחד טפל למפני , 828 רק את הבית שנשא בוהבן קנה, ה לפנים מזה בתים זשני או אכסדרהו
כי הם , קנויים לבןשליד הבית חדר היציע וגם ה. 829 תשמיש ביתו הוא דבר חיצוני אל הבית ואין באכסדרהו
 אין  במתנהנתן ביתמי ש, ואף שבסתם מתנה .830צורך גדול לביתהם יש בו, כללים בבית ותשמישם מעין הביתנ

 חדר אין במשמעותה, "בית "שאמר, לשון הנותןש משום שם טעם הדבר הוא, 831 במתנהיםכלולוהיציע  החדר
ולכן ,  האבאומדן דעת לבגלאלא , סיבת זכיית הבן אינה בגלל מה שהאב אומר, בל במשיא אשה לבנוא, ויציע

בעין יפה יותר משאר האב נותן  שכאן , ועוד; הביתבכלל,  לביתצורך גדולהוא בית והתפקידו כתפקיד כל מה ש
  .832בעין יפה לגמריהוא נותן  שמחתו גודל בגללו, ה שיש לוריתהשמחה ה בגלל, נותנים

  
 הם בכלל הבית,  וטפלים לובית הם אתשמשירק מ אלא םאינם בית בפני עצמש, בית תבשיל וחדר המטות

  . 833לעניין זה
  

מפני , קנה הבן גם את כלי הבית , וייחד לו את הבית ואת כלי הבית,אם האב השיא את בנו בבית: כלי הבית
לא שאז ,  שלא ייחד לבןהיו שם כלים של האבגם אם . 834במתנהגם אותם שיש להניח שהאב התכוון לתת לו 

מפני , הבן קונה את הכלים בקנין חצר .836כלי הבית קנה הבן את  זאתבכל, 835מוראכ, קנה הבן את הבית

                                                 
  .ג, נט, ז"אהע, ע"שו; טור שם; אות י, הלכה ב,  בבא בתרא פרק ט,ז"פסקי ריא; ב שם"ב 827

כיון שהחופה היתה רק , כותב שהדין כך גם אם עשה את סעודת הנישואין בקומה השנייה, ב שם"ב, א"חידושי הריטב
  .בבית

  אתשייחד לומדובר , ם" שלפי הרמביםכותב, א"ב קמד ע"ב, )אוסטרן(והערות וציונים , א,  קונטרס אחרון נט,המקנה
, אבני שיש .גם אותה קנה ,קומה השנייהאת הם אם ייחד גם "רשבואילו ל;  שנשא בוהביתאת  רק קנה ובכל זאתשניהם 

 רק בןיה הוא אם ייחד ליעלאת הלא קנה ה שנפסק ש ומ,זכה בשניהם,  שאם ייחד לבנו שני בתיםכותב, א"ב קמד ע"ב
 . והחידוש הוא שאין אומרים שהעלייה נגררת אחר הבית, את הבית

; ברוך' בשם ר, קסו' ב סי"ב, אור זרוע; ב שם"ב, מאירי; )ק בתלמודכי זה נשאר בספ(ב שם "ב, א"חידושי הריטב 828
ערוך ; ד- ג, נט, ז"אהע, ע"שו; טור שם; )ב"מח ע(ג "ח, נתיב טו, מישרים; )ף"בדפי הרי(ב "ב סז ע"ב, נימוקי יוסף

  .ג,  נט,ז" אהע,השולחן
ולכן לא , יש לצמצם אותה, 809ון הערה כאמור ליד צי, "הלכתא בלא טעמא"שכיון שזכיית הבן היא , ערוך השלחן מנמק

  .ולא קנה את הבית החיצון אף שהוא נחוץ כדי להגיע לפנימי, קנה את האכסדרה אף שהיא נחוצה לבית
. קנה את שניהם, השלגבי בית ואכסדר, מדייק מנימוקי יוסף, )ק ד"ס, נט, הובא בעצי ארזים(ם אלשיך שם "אבל מהר

אם תמצי "שהספק בתלמוד בשני בתים זה לפנים מזה היא , )ה שני"ד(ם שם "ערוך השלחן שם כותב שלפי הרשב, כמו כן
אבל הוא מעיר ". אם תמצי לומר"לפי הכלל שהלכה כ, נמצא שקנה את האכסדרה, בהנחה שבאכסדרה קנה" לומר

  . בכיוון ההפוך"אם תמצי לומר"פירשו את ה) ה בשני"ד(שם ' שתוס
,  בבא בתרא פרק ט,ז"פסקי ריאגם . כי רוב התשמישים הם בו, כותב שקנה את הבית הפנימי, נא' סי, ט"פ, ב"ב, יד רמה
  .כותבים שקנה את הבית הפנימי, וטור שם, אות י, הלכה ב

 לפנים הז,  בתים אלואם יש לאב רק שניהרי , כותב שהיות שזה ספק בתלמוד, ד, נט, ז"אהע,  דרישת ארי-אבן פינה 
 ציון ליד(וכפי שראינו , כך שלא נשאר לאב שום בית,  בשניהםהשהרי ייתכן שבכגון זה הבן זוכ, לא זכה הבן כלל, המז

 כך כותב שהדין צריך להיות, א, נט, ז"אהע,  גם מחצית השקל.הבן אינו זוכה בבית, אם אין לאב בית אחר) 821הערה 
 .מספק

 .ם אלשיך שם"מהר 829
 .ם אלשיך שם"מהר 830
  .)ב(1ראה סעיף  831
  .ם אלשיך שם"מהר 832

שלא כמו , ע"וכתב שיציע הוא חדר בפ, מבין שאין הבדל בין נידוננו לבין הקנאה מפורשת, א"ב קמד ע"ב, אבל אמרי זיו
משמע לדעתו הבן אינו ; ה גם אותהולכן יש צד בסוגיה לומר שהבן קונ, ע אלא חלק מהבית"האכסדרה שאינו חדר בפ

 .קונה את היציע
 ).אם הבן השתמש בהם (ט חלק ב סימן קכה"מביהת "שו; ם אלשיך שם"מהר 833
, ו, הובא בלחם משנה שם(ז  ט, ו,מגיד משנה הלכות זכייה ומתנה; אות ט, הלכה ב,  בבא בתרא פרק ט,ז"פסקי ריא 834
בדפוס (קפב '  סיז"ם אהע"מהרשדת "שו; )ז סימן כג" אהע,נשאל חלק בת שואל ו"שווב, גק "נט ס' עצי ארזים סיב, טו

  ).ג" כנה'ה וראיתי לה"ד(א אות צז ' מעמשכנות הרועים ; )קפא בדפוס שלוניקי' סי; לבוב
 .814ליד ציון הערה  835
; ב, ע שם נט"שו; טור שם; אות יא, הלכה ב,  בבא בתרא פרק ט,ז"פסקי ריא; טו, ו, הלכות זכיה, ם"רמב; ב שם"ב 836

  .)א"קא ע(סימן יד , ז"אהע, ה"ח, )אבולעפיא(ת פני יצחק "שו; ד,  נט,ז" אהע,ערוך השולחן
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גם את הכלים נה והוא ק. 837מועיל קנין חצר בחצר שאולה, 6וכפי שנראה בסעיף , שהבית שאול לו לנישואין
מפני ,  ודוקא את הבית לא קנה אם היו שם דברים של אביו,838בבית של אביו מונח )מחסן (היה אוצראם 

גילה בכך את דעתו שאינו , ולכן אם היו שם דברים של האב, בן על סמך אומדנא שכך רוצה האבשהבית נקנה ל
לא משנה  ולכן , מאחר שייחדם לואומדנאגם בלי  מתנה גמורה  הםכלי הביתאבל , את הביתלבן רוצה להקנות 

יגוד לבית שנקנה  בנ,840 יש אומרים שכלי הבית נקנים לכל בן שהאב משיא.839נו רוצה לתתשאילוי דעת יג שיש
 כיוון שייחד אומדנאגם בלי תנה גמורה נקנים במכלי הבית מפני ש, 841רק אם נתמלאו התנאים שמנינו לעיל

 אבל אחרים אומרים שגם כלי הבית נקנים רק לבן .842נא אומדנקנה רק אם ישאבל בית , ונאותם לב
  . 843שנתקיימו בו כל התנאים שנזכרו לגבי קניית הבית

  
, 844קנה אותם, )בלי לייחד לו את הבית ( בנישואיוםלהשתמש בהלבנו אב כלי בית החד ייאם , כמו כן

, אלא הבן השתמש בהם מעצמו אותם גם אם לא מסר לו .845ביתקניית בהתקיים כל התנאים הנחוצים ב
  . 846קנה

  
  . 848 שהדין כך בקניית הבית עצמו847כפי שראינו, לא קנאם הבן,  אחרים חוץ מאלוכלי ביתאם אין לאביו 

  
שתמש  וגם אם ה;ולא תכשיטים שנמצאים בבית, ביתם שרגילים להשתמש בהם בהבן קונה רק כלי

רצה ייתכן שכי , אין זה מלמד שהאב התכוון לתת לו אותם במתנה , רב והאב לא מחה בו זמןאלום תכשיטיב

                                                                                                                                                              
, יחד לו בפירוש גם את הכלי הביתיהאב אם ים לבן רק  נקנ הביתכלים "כותב שלרמב, א,  קונטרס אחרון נט,המקנה

כל מה "לו אמר י כא,כלי הבית שהם תשמישי הביתאת   כוללייחודה, הבית סתםלו את מייחד האב שכ, ם"ואילו לרשב
  .המתנה כוללת את הכלים ששייכים לבית, שהנותן בית במתנה) )ב(1ראה סעיף (פ הדין "ע, "שבתוכו

  . א, נט, א"קו, המקנה; גק "נט ס'  עצי ארזים סי837
הנאה כזאת עדיפה , ואף שכסף אינו קונה מטלטלין, י הנאת האב מהנישואין"שקנה בקניין כסף ע, המקנה' עוד מבאר ס

  .מכסף
 .כג' ז סי"ת שואל ונשאל חלק ז אהע"שו; )קפא בדפוס שלוניקי' סי; בדפוס לבוב(קפב '  סיז"ם אהע"מהרשדת "שו 838
  .כג' ז סי"ת שואל ונשאל חלק ז אהע" שו839
, נט הגהות הטור אות ה' יד אהרן סיבדעת , ז סימן כג" אהע,ת שואל ונשאל חלק ב"שו; תקפ' ש סי" הרשבת" שו840

 .כג' ז סי"ת שואל ונשאל חלק ז אהע"שו; ב" דף מ ע,אות צז, א' מעובדעת משכנות הרועים 
 .803ליד ציון הערה  841
, מנמק) ג" כנה'ה וראיתי לה"ד(א אות צז ' מעת הרועים משכנו .כג' ז סי"ת שואל ונשאל חלק ז אהע"שו; ש שם"רשב 842

  .בניםבכל ה וזה שייך, במתנה גמורהבמפורש שהוא נותן לו אמר הוא כאילו  , לצורך נשואי בנוה את הכליםשעששהיות 
קפא ' סי; בדפוס לבוב(קפב '  סיז"ם אהע"מהרשדת "שו; נב' סי, ט"ב פ"ב, יד רמה; ב שם"ב, א"חידושי הריטב 843
 בד קודש; ע"גם בדעת שו, א' ז סי"אהע, ויאמר משה, )מאזוז(שערי משה ; נט' סי, ז"אהע, ערך השלחן; )פוס שלוניקיבד

  .ק ג"ס, נט, ז"אהע, תפארת יעקב; סימן לז) חסון(ת משפטים ישרים "שו;  טו, ו, הלכות זכיה ומתנה,)דאנון(
שאינו חל לגבי , לבין התנאי של פינוי הבית, בי כליםשחלים גם לג, ל"תפארת יעקב מסביר את ההבדל בין התנאים הנ

כי שם , הבן קונה את כלי הבית אף שלא קנה את הבית,  שאם שייר האב כלי בבית834 ציון הערה לידכפי שראינו , כלים
ק על קנין הבית ולא על קנין וביטול זה חל ר,  את הקנין בכך ששיירביטלאלא שהאב , התקיימו התנאים היסודים

   .הכלים
תולה במחלוקת זו גם את הדין במצב שאין לאב בית אחר , )ב"קא ע(סימן יד , ז"אהע, ה"ח, )אבולעפיא(ת פני יצחק "שו

ם לא "ולפי מהרשד, ש זכה הבן בכלים" לפי הרשב- ) 821 ציון הערה לידכאמור (שאז לא קנה הבן את הבית , לדור בו
הוא נאמן , האומר שאפילו מה שאדם נותן לבנו בשעת נישואין ראשונים, 2והוא כותב שלפי בני משה שנביא בסעיף . זכה

  .לא זכה הבן בכלים, גם כאן, לומר שלא התכוון למתנה
שואל ת "שו .צדל ככל "ב שם כותב שאפשר לומר קי"שואל ונשאל ח. ם"ל כמהרשד"פני יצחק שם כותב שאפשר לומר קי

 .ש"ל כרשב"כותב שאפשר לומר קי,  סימן יחז" אהעו"ונשאל ח
  .ד,  נט,ז" אהע,ערוך השולחן; ש שם"רשב; נב' ט סי"פ יד רמה בבא בתרא 844
  . נב' ט סי"פ יד רמה בבא בתרא 845

וקצת משמע מלשונו . גם בלי התנאים דלעיל, סובר שקנה בכל מקרה) 842 ציון הערה ליד(ש לשיטתו לעיל "אבל רשב
  .שקנה גם אם הייחוד לא היה בשעת הנישואין

  .הוא כותב שזו תקנת חכמים. א' ז סי"אהע, ויאמר משה, )מאזוז(שערי משה  846
  .821ליד ציון הערה  847
  .א" בבא בתרא קמד ע,שמרות כהונהמ 848
גם לדעה , כותב בתחילה שהבן קונה את כלי הבית גם אם אין לאב כלים אחרים, סימן לז) חסון(שפטים ישרים ת מ"שו

  .כ הוא כותב שבכגון זה לא קנה את הכלים"אבל אח; שאינו קונה את הבית אם אין לאב בית אחר
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כ יתן אותם "חוא, מהשימוש" זה נהנה וזה אינו חסר" כי , אשהשניישא בנו השישתמש בהם עד בנו שהאב 
ם של כסף וזהב שעשירים משתמשים בהם בסעודות "כגון סכו, גם  כלי בית של זהב וכסף .849לבנו השני

, והוא קונה רק כלי בית שמשתמשים בהם תדיר, אינם נקנים לבן, חגיגיות פעמיים או שלוש פעמים בשנה
כרים . 850לא זכה הבן, נשיםש שאם האב ייחד  לבן תכשיטי זהב וכסף שאינם לשימוש אלא לקישוט ה"וכ

אבל , שהרי הם למצע הבית לשכב עליהם ולהתכסות, וכסתות ומה שמתכסים בהם בשינה הם בכלל כלי בית
  . 851בגדים אינם בכלל כלי הבית

  
, ולא רק בבית, וגם בדברים אחרים,  הדין כך גם בבתו הגדולה,852לדעת רבנו יחזקיה: הרחבה הלכה זו

  .קנתה אותו,  על ראשהיקר" מכסה" הניחה לחופה תובעת כניסבתו את  שהשיא מי, ולדוגמה

   במעשה למקבלסיוע
 אף שידע  במעשה ההחזקהו בעל הקרקע לסייעו, של אחרקרקע ב) כגון נעילה או גידור(עשה קנין חזקה מי ש

 . 853מתנהאותה בהוא נותן לו דעתו שבעל הקרקע את בזה גילה כי ,  המחזיק את הקרקעקנה, שזו קרקע שלו

                                                 
, ה"ח, )אבולעפיא(פני יצחק ת "ובשו, )א"קיט ע, ג"קיח ע(סב ' א סי"ת פרח מטה אהרן ח"הובא בשו (ם שם"מהרשד 849

כאמור ליד ציון , "הלכתא בלא טעמא" שזו תיוהש, הוא מנמק. )ג"ודף קא ע, ב"ע- א"ודף צח ע, ג"דף צב ע, יד' סי, ז"אהע
  .יש לצמצם אותה, 809הערה 

כלי כסף המיוחדים לתשמישי הבית כגון נרות מתכוון לם "שדמהרכותב ש, )ה ועוד זה"ד(א אות צז ' מעמשכנות הרועים 
פ הפוסקים שאומרים שתכשיטים שנתן האב לבן או "וזאת ע; שייכים לבן,  לה האבן אבל תכשיטי הכלה שנת,ומנורות

,  האב בידים אלא הניחם בביתשכאן מדובר בכלים ובתכשיטים שלא מסר, 851אבל ראה הערה . הם מתנה גמורה, לכלה
  .וייתכן שהאומדנא אינה כוללת כלים שאינם בגדר כלי בית, והם אמורים להיקנות רק על סמך האומדנא

וש גם את יחד לו בפיריהאב אם ים לבן רק  נקנ הביתכליש) 836הערה (ם "כותב שלרמב, א,  קונטרס אחרון נט,המקנה
שקנה את כלי הבית ) שם(ם "ולרשב; ייחד לו את כלי הביתהאב לא קנה כלים שאינם תשמישי הבית גם אם , כלי הבית

ם "משמע מדבריו שלרשב. כלים שאינם תשמישי הבית אינם כלולים מן הסתם בבית, גם בלי ייחוד כי הם כלולים בבית
  .מישי הביתקנה גם כלים שאינם תש, אם ייחד לבן את כלי הבית

 .ם שם"בדעת מהרשד,  זסימןז "אשדות הפסגה אהעת "שו 850
  .א' ז סי"אהע, ויאמר משה, )מאזוז(שערי משה  851

ובשם פרח מטה ראה על כך בשמו . מניחים שהתכוון למתנה,  לבנואם האב מסר אותם, הוא כותב שגם בגדים ותכשיטים
  .2בסעיף אהרן 

  .שהבן קונה רק כלי צרכי חופה, כותב בהסברו השני, א"ב קמד ע"ב, ישנים' תוס: הבחנות נוספות
ועל זה נאמר שהאב ייחד , כותב שהבן קונה רק כלי סעודה שמשתמשים בהם, א"ב קמד ע"ב, )סעידיאן(אילה שלוחה 

אבל , באופן שנראה שהביא לשם הסעודה, אם הניח בבית כלי שנחוץ לסעודהוזאת דוקא ; לסעודת הנישואין, אותם לבן
וזה , לא קנה הבן, או שהניחו בהצנע באופן שנראה שהתכוון להשאיר אותו לעצמו, ביא דבר שלא לצורך הסעודהואם ה

  .שיור שבגללו אינו זוכה בבית
בית זה "כלומר שאמר לו , שאם ייחד לו, כותב שהכל תלוי איזה לשון אמר האב לבן, א"ב קמד ע"ב, )טופיק(עמודי שש 

קנה את הבית ואת הכלים אף שאמר כך רק לצורך הנישואין ולא , "תמש בכלים אלומיוחד לנישואיך וגם תוכל להש
זה מגלה שאינו מקנה , או שהכניס פתאום כלי מיוחד לבית, "שאל תשתמש בו, חוץ מכלי פלוני"אבל אם אמר לו ; לעולם

ב שם נאמר שאם האב "שהרי בב, והוא דוחה את ההבנה שקנה כל כלי שצריך לסעודת נישואין. את הבית ולא את הכלי
) ה עציצא"ד(ם "לפי רשב, והרי העציץ נחוץ לסעודה, זה שיור ולא קנה את הבית ולא את העציץ, השאיר בבית עציץ

 .שפירש שהוא כלי עם מאכל
  .יחזקיה' בשם רשאמר  ,שמריה' רבשם ,  סימן רלט,ח אור זרוע"ת מהר"שו 852

דוקא בנו ודוקא "ולא אמר ', וכו" דוקא בתולה, דוקא גדול " מביא ראיה ממה שהתלמוד שם מדגישח אור זרוע"מהר
  ".בית
לו את ההוצאות  לתת מתכוון - אב שהוציא הוצאות לחתונת בנומעלה אפשרות ש, )ב"עג ס(נד '  סי,ת בני אהרן"שו

ואין לו , מנכסי אביו לצורך חתונתו ובנו לקח, ל"אב עשיר שהיה בחוש) ד"עג בדף ס(עוד הוא מעלה אפשרות  .במתנה
אבל הוא מוכיח . יש אומדנא דמוכח שהאב מסכים כיון שדרך עשירים כאלו לתת סכום כזה לנישואי בנו, כסף של עצמו

 שאם קיבלו בנים גדולים כסף מאביהם בחייו לצורך, א"קלט עב "מהאמור בב, שאין אומדנא כזאת) א"סד עבדף (
 עוד הוא .הרי שאין אומדנא שהאב היה רוצה שיקחו, ותואין לקטנים רשות לקחת מממונו לאחר מ, ומת, נישואיהם

שאינו יכול לקחת  ופוסק, ומת, לנישואיו עוסק במי שקצב לבנו בכתב כסףה, קד' וייל סי י"מהר ת"מוכיח כך משו
, לו רק בחייו כי אולי נתן, וגם אין אומדנא שהוא רוצה שיקבל, מתנת שכיב מרע כי לא היתה, זה מהעזבון לצורך

  .רוצה לתת כסף לנישואי בנו הרי שאין אומדנא שהאב; יקח מחלקו בעזבון לצורך נישואיו, ון שאם ימותוהתכו
עליות ; צב' סי, חלק ו, א"ת הרשב"שוו, )שפח' עמ, )ח"תשי(יובל ' ס, סיניהובא ב (ב"א בבא בתרא כח ע" חידושי הרשב853

 ק ח"ס, בקמ, ע"סמ; )ף"בדפי הרי(א "ב כב ע"ב, וסףנימוקי י; )ה, קמב, מ"חו, הובא בטור(א "ב מא ע"ב, רבנו יונה
  . רה' עמ, כ' סי, ז"אהע, ם"ת הרי"שו; )אות כה, פרט יב, כלל ג, א"ח, )לעוו(שערי תורה הובא ב(
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יש אומדנא ,  לוהרי כאן שסייע, "הק וקנֵ לך חזֵ "צריך הנותן לומר למקבל   בחזקהאף שכדי לקנות קרקע
  .854"לך חזק וקנה"דמוכח שהוא כאילו אמר 

  השאלה המתפרשת כמתנה
יש להניח שהמשאיל התכוון לתת , שהחפץ יהיה קנוי לשואל) מסיבה כלשהי(ויש צורך , המשאיל חפץ לחברו

  .להלן דוגמאות אחדות לדבר. וזו נתינה מכללא, במתנה אף שלא אמר זאת בפירושאת החפץ לשואל 
  

 כווןהמשאיל התיש להניח ש,  אשההלקדש בכדי   אותה שהוא שואלמשאילאמר לו, )וכדומה (טבעתהשואל 
 ; שהרי אין תוקף לקידושין בחפץ שאול,יועילו הקדושיןלא , כי אם לא תהיה מתנה, מתנהב לתת לו אותה

זאת . 855מ להחזיר" עולכן מניחים שהתכוון שזו תהיה מתנה,  שיש להניח שהוא רוצה את הטבעת חזרהאלא

                                                                                                                                                              
משום ) של השכן(ששכנו סייע לו בבניית גדר על שטח שלו  ,א"ב מא ע" ב,ממעשה רב ענןם מביאים ראיה "א והרי"הרשב

מפני , ושם נאמר שרב ענן לא קנה בזה את השטח שבצד הגדר הסמוך לשטחו,  בגבול שביניהםשחשב שהגדר ממוקמת
שאין לומר ששם ,  יש להוסיף.סייע לובעל השטח כיון שזוכה בשטח היה , השאילו לא טעומכאן , שהשכן סייע לו בטעות

ון הוא למי היה השטח שייך מאז והדי( לו בכך שהשטח שייך לרב ענן הודההכוונה היא שרב ענן היה זוכה כי השכן 
 אף . את השטח לרב ענןהקנההרי שהדיון הוא האם השכן , "הודאה"ולא , "מחילה" שהרי לשון התלמוד הוא - ) ומעולם

  .798 ציון הערה ליד ראה - הכוונה למתנה , שהתלמוד והפוסקים נקטו לשון מחילה
אין בכך הודאה של ראובן , "קנה קרקע זו מלוי"שם נאמר שאם ראובן אמר לשמעון , ב"עב ל " ראיה מבם מביא"הרי

שחתם כעד על שטר המכר שבו לוי מכר את , אבל אם עשה מעשה, כי ייתכן שאמר כך סתם, שהקרקע שייכת ללוי
. אחרע שייכת לאם אינו מודה באמת שהקרקמעשה שאין אדם עושה מפני , זו הוכחה שהקרקע של לוי, הקרקע לשמעון

  ".סתם"אבך מכל מקום מוכח משם שאין אדם עושה מעשה , אמנם שם המעשה אינו מתפרש כהקנאה אלא כהודאה
עשה מעשה בעל הנכס שאם , קו' א סי"ט ח" מהרית"שו ממדייק, אות כד, פרט יב, כלל ג, א"ח, )לעוו( שערי תורה ,כמו כן

  . ו שלהיה בוודאיהנכס  גם אם קנה האחר, שמוכיח שמחל
ליד (דעתו מתאימה לשיטה . כותב שלא מצאנו מתנה בשתיקה באופן זה, א"ב מא ע"ב, ן" חידושי הרמב: דעה  חולקת

  .איך הוא מיישב את המעשה ברב ענן, שער ארבע עשרה,  ראה מחילה.שאין תוקף למתנה מכללא) 793ציון הערה 
ושאל את , כותב שראובן שנטל דבר של שמעון כדי לקדש בו אשה, ב"נב עקדושין , )אברהם מן ההר' ר(=י הזקן "ר' תוס

וראה . מפני שמתנה אינה קונה במחשבה, אינה מקודשת, ושמעון הוסיף לו דבר אחר" ?אקדש אשה בדבר זה"שמעון 
  .על הצורך באמירה, 6סעיף 

 לשלם פ עדים"ד ע"חויב בבאם ראובן כותב ש, )בהגהה, ב"ב ע(פלג ד , ק" על בהדרן, ג"ח, לפלגות ראובן: דוגמה נוספת
ואף שלא שייך בזה הפקר כי , התייאשמן הסתם ראובן כי , פטור מלהחזיר לושמעון , והעדים הוזמו, ושילם, לשמעון

א מתכוון לומר אם הוהאבל לא ברור . כמו מתנה, יאוש מועיל גם כשהוא מופנה רק לאדם אחד, שמעוןהפקיר רק ל
 .ש" עיי- פטור שמעון הוא מפקפק אם אכן , מלבד זה. שאכן זו מתנה

 ).בהגהה, א"ד ע(פלג ז , ק"הדרן על ב, ג"ח, לפלגות ראובן; עליות דרבינו יונה שם 854
, חכ' סי, ז"אהע, בטורהובא (ב ' סי, כלל לה, ש"ת הרא"ושו, מו' בבא בתרא פרק ח סיו, כ' סי, א"פ, קידושין, ש" רא855

, קלח' ט חלק א סי"ת מהרי"שוב, ם פדואה סימן עז"ת מהר"שוב, ק ב"ס, שסט, ח"או, ז"בט, רמ' ג סי"ץ ח"בתשב
, לז' ז סי"ת לבושי מרדכי אהע"בשו, ב אות ,י'  סי,ז" אהע,ת נטע שורק"שוב, )ב"ט ע(ז ' סי) דון יחיא(ת אבן שתיה "בשו
ת פרח "שוב, אות ה, סימן מ, חלק א, ת משנת יוסף"בשו, )ג"ז עקט(ד ' סי, ז"אהע, א"ח, )ישראל(ת משאת משה "בשו

ם "ת הרי"שוב, )ד"דף יב ע(סימן יד , אחרי קונטרס דרך החיים, )קלוגר(שנות חיים ב, )ג"ר ע(קטז ' סי, א"ח, מטה אהרן
, ד"מהדו, ומשיבשואל ת "בשו, ז' ח סי"משכנות יעקב אוב, ו'  סיז" אהע, אביגדור,ת זכור לאברהם"שוב, כג 'ז סי"אהע

, )אתיא' ה שם בגמ"ד(א "בשפת אמת סוכה לה ע, )ב"מה ע(ק ד "ס, יד, ח"או, במגן גיבורים, )א"קד ע (קמז' סי, ג"ח
) לכטמן(בבני ציון , )ג"עג ע(סימן כד , קונטרס התשובות, )מונק(בזכרון יהודה , של' ענף ב עמ, סג' סי, מ"ב, דברות משהב

,  גכד אות' ב סי"ת תורת חסד ח"שוב, )ה ועוד עיקר"ד(סימן לא ) פרנקל(ת באר דוד "בשו ,ג"ק טז דף יט ע"רמו ס' סי
נ (סימן לה א "ח, ש ענגיל"ת מהר"שוב, ב" עהדף כ סו' שבי בנימין סיב, )ג"קסו ע(קמד ' ח סי"ת מחזה אברהם או"בשו

 יא'  סי,ז" אהע,שפת היםת "שו; )ס' ועמ,  נה'עמעח ' גלו, פט- פח, פד' ח עמ' גל, עז' ז עמ' ובבית אהרן וישראל גל, )א"ע
ת " שו;תקמה' סיקידושין , הגהות מרדכיוב, יח' תשובות מיימוניות נשים סיב, ש משאנץ"בדעת ר, )ד"סט ע, ב"סז ע(

בדעת , אות א, צט' סיו,  שםהגהות מרדכיב ראשון המובאהמורה הבדעת , אות ד,  צח' סי,ז" אהע,)לובאוויטש(צמח צדק 
 ת בצל החכמה חלק ד סימן קעב"שובו, ק ט"נתיבות המשפט רמא סבהובא (יט , כח, ז"ע אהע"שו;  שםמרדכיהגהות 

א סימן קו "חז "ת חתם סופר אהע"שו; יט, כח, ז"אהע, לבוש; אות כה, פרט יב, כלל ג, א"ח, )לעוו(שערי תורה ; )אות ב
ב סימן "חתשובות והנהגות ת "שו; סימן קיב, ב"ח, ח"או, ת הר צבי"שו; פב, ערוך השולחן אבן העזר כח; )ונבואה "ד(

  .רמ
של כאילו נעשה מעשה נחשב י האומדנא " שעאיך ייתכן, מקשה, אות ג,  צח' סי,ז" אהע,)לובאוויטש(ת צמח צדק "שו

 גם ן לכ,ל"אינו מקפיד שיהיה במתנה עמהמשאיל אומדנא ששיש , הוא מתרץ, באות ד? שבאמת לא נעשהנתינת מתנה 
וכמו , )926ליד ציון הערה (כמו לגבי דבר שאין בעליו מקפיד עליו , ל"לזכות בו לעצמו למתנה עמהשואל דעתו יוכל בלא 
נראה שכוונתו . על זהקפיד כי שום אדם אינו מ, של אדם אחרליטול קיסם מחבילה ותב שמותר כ, א,  שנט,מ"וח, ע"ששו

והאומדנא רק מגלה שהוא , כי אומדנא אינה יכולה ליצור דבר כזה, א שאכן אין כאן הקנאה חיובית מצד המשאילהי
   .ואז השואל עושה את ההקנאה, מסכים שתהיה מתנה
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  .ש אלו קידושי ודאי"מדגיש לפי הרא, אות יא, לד' סי, )מייזליש(ת נחלת יוסף "שו

  .889-890ראה בהערות , וון למתנההתכהמשאיל מניחים שמדוע להסברים נוספים 
,  שאדם שרוצה לעשות דבר ואמר לשון שאינה מועילה,מוכיח מדין זה, אות א, פרט א, א כלל א"ח) לעוו(שערי תורה 

  .זו אינה מועילה היה אומר לשון המועילהדעתו שאילו ידע שלשון את אומדים 
שמביא מתחומים אחרים מצבים שאין מפרשים את , )ג"נו ע(והגהה ה ) א"נה ע(הגהה ג , ה אות קכב"פ) קרלין(יד דוד ' עי

  .ומסביר את ההבדל ביניהם לנידוננו, דבריו של אדם באופן שיועילו
כך פסק  .אינה מקודשתהאשה ,  אותה כדי לקדש בהגם אם שאל, יש אומרים שהמקדש בטבעת שאולה:  חולקתדעה

יודע שאין שייתכן שהמשאיל אינו ונימק , )ק לא"ס, כח, הובא באבני האפוד (ב' ו סי"וח, א חלק ד סימן רעג"ת הרשב"שו
ן למתנה כדי ו שיתכוואין סיבה, דברההמשאיל אינו בעל ועוד ש, מתנהולא התכוון ל, שין בכלי שאולודיקועילים מ

   .)ד שם"הנימוק השני נמצא רק בח(ם יתקפיהיו השואל  ישמעש
א לומר " א- כותב שהשואל טבעת כדי לקדש בה , תקד' סי, דפוס לבוב, ם מרוטנבורג"ת מהר"בשו, שבתי בר שמואל' ר

וכאן , )שכלל זה אמור רק במקום שיש הערמה, 577אבל ראה הערה (א להקדיש אינה מתנה "שהרי מתנה שא, שזו מתנה
מדוע אין אומרים כך בכל , 4 וראה סעיף .כ אינו יכול להקדיש אותה"א, השואל צריך להחזיר אותה לבעל הטבעת

  .ל"מעמ
דף , ה אמנם יראה לי"ד(לא ' סיו )א"קכב ע(טו ' סי, )חלק ד, ג"תשס' מהד ,תורת חייםנדפס ב (ז"ש אהע"ת מהרח"שו

 ,אלף רמא' סי, א"ח, א"ת הרשב" ומשו,כח' סי, ז"אהע, המובא בטור, ד"דף עו ע, קידושין, מדייק מהעיטור, )ב"קנח ע
שמא המשאיל חשב שמועילים קידושין , לקדש בהכדי אינה מקודשת גם אם שאל אותה , שהמקדש בטבעת שאולה

, ג"אבל כנה. ש"תב שהעיטור חולק על הראכו, ק ג"ס, יד, קונטרס אחרון ,ח" או,שולחן ערוך הרבגם  .בטבעת שאולה
  .ש" על הראים חולקםכותב שאינ, )א"דף קע ע, הובא בימי שלמה(אות כח , י"הגהב, כח, ז"אהע

  . סובר שאינה מקודשתהחכמה ' ברוך בס' שרשהוא הבין , ש שם"ת הרא"מדייק משו, לד' ב סי"ת פרח מטה אהרן ח"שו
כדי סתם ב לו ןנתשם סובר שאם בעל הטבעת ש משאנץ "רכותב ש, אות ד,  צח' סי,ז" אהע,)לובאוויטש(ת צמח צדק "שו

אבל . לא יועיל, משאיל לוהוא אם אמר בפירוש שאבל  ,ה דמייקבל רק אתובמתנה גמורה  לו ןנתש ם מפרשי,לקדש בה
סובר שגם אם נץ ש משא"הרש נו הבי,סוף חוליןף "בריקיצור דיני המרדכי וק יב "כח ס ,ז"אהע רכי משהדהוא מציין ש

, שהתכוון למתנהש משאנץ שם סובר שאין אומרים "הוא כותב שר, אות א, צט' סיגם ב. מקודשת, בלשון שאלהקיבל 
ועוד שייתכן , היפך נתינתו שהיא,  מזה מתנהותעשאי אפשר ל, שחוזרת בעין, נתן לשם שאלהשכיון ש, והוא מנמק

כי אינו רוצה לתת , לא היה משאיל בכלל, ילו ידע שאי אפשרוא,  וחשב שאפשר לקדש בטבעת שאולהטעההמשאיל ש
 שאי מראה שאינו יודענקט שן השאלה לשו) א(: באות ה הוא נותן נימוקים שלא לומר שהתכוון למתנה. אותה במתנה

 העובדה, אי אפשר לקדש בטבעת שאולהידע שגם אם ) ב( ;לא היה משאיל, ואולי אילו ידע, אפשר לקדש בטבעת שאולה
איננו שוללים כל משמעות , ובזה שאיננו מפרשים שהתכוון למתנה ;מראה שלא רצה לתת מתנה, לא אמר לשון מועילהש
אינו מתכוון אולי המשאיל חשב שהמקדש ) ג( ;האלא שלא יוכל לקדש ב, לשואל ההיה שאולת טבעתהכי , דיבורומ

ראה בשמו ( ך שאין צורך שיתן לו אותה במתנהכ, ה האשצרף מטבע כדי לקדש אתאלא תיכנן ל, לקדש בטבעת זו בלבד
  .)ל"בענין מעמ 4עוד בסעיף 

א "ף סוכה כ ע"ורי, תרנח' סי, ח"או, בטורהמובאים כותב שהגאונים , )וילנא'  במהדכז' סי (לב' מ סי"משכנות יעקב חו
בפירוש אותו נותנים רק אם הם יכולים לקיים בו את המצוה , שפסקו שבני עיר שקנו אתרוג בשותפות) ף"בדפי הרי(

יוכל לקיים את המצוה ל כי רק כך "במעמלו ואין אומרים שמן הסתם מתכוונים לתת , שנוטל אותולכל אחד  ל"במעמ
וון בפירוש כלומר צריך שהמקנה יתכ, א להקנות בלי דעת מקנה" שא הואוטעמם, ש" חולקים על הרא-) 974ראה הערה (

טעמו הוא שראשי הקהל קנו , ל"שאומר ששם מניחים שכל אחד מתכוון לתת במעמ) 974הערה (ם "וגם לרשב; להקנות
גם . מה שלא שייך באדם פרטי, והיחידים נגררים אחרי כוונה זו, לכל אחד בשעתואותו על דעת להקנות את האתרוג 

מ "ועוד שאין הלכה כר, כי אין סיבה להניח שהמשאיל היה רוצה לתת במתנה, ש"ג לסמוך על הרא"הוא עצמו כותב שצע
, )ד"ע-ג"ריט ע(קמא ' א סי"מ ח"חקרי לב חו גם ).856על טענה זו ראה הערה " (אין אדם מוציא דבריו לבטלה"האומר 

  .מאיר בזה'  שהדין בספק כיון שאין הלכה כרכותב
 .סוברים שאינה מקודשת, לא' ק סי"וסמ, רמ' ג סי"ץ ח"תשבכותב ש, )סא' עמ(יג ' ז סי"ב אהע"ת הסבא קדישא ח"שו

א לקדש בטבעת זו גם אם היא נחשבת "א, )4ראה סעיף (חזרת דמים אינה מועילה ל "שמי שסובר שבמעמ, הוא מוסיף
  .והשואל יוכל להחזיר רק את דמיה, תכן שהאשה לא תסכים להחזיר את הטבעתשהרי יי, ל"מעמ

  .ש"על דברי הרא" צריך עיון"נשאר ב, תרנח, ח"או, יד אפרים
כי אין סיבה להניח שהמשאיל מוכן לתת את החפץ שלו , כותב שאינה מקודשת, ק סט"ס, כח, ז"אהע, תפארת יעקב

ולכן הוא מתכוון לשאלה כי חושב שזה יועיל , הדין שלא מועילה השאלהואולי אינו יודע את , ולקבל במקומו כסף
  .לא היה נותן את הטבעת לקדש בה, ואולי אילו היה יודע שהקידושין יועילו רק אם יפסיד את גוף הטבעת, לקידושין

נס ואב בחיימתנה על מנת להחזיר שמקבל  )4ראה סעיף  (ש לשיטתו"הראמעלה אפשרות ש, נדק "טיב קידושין כח ס
פטור שהמקבל  פוסק) ראה שם(ע "שואבל , מתנה על מנת להחזירחשב אינו מפסיד על ידי זה שייהמשאיל אם כן ו, חייב

תשובה על כך  (פטר מאונסשהמקבל נ, שבכך הוא מפסיד, ן למתנה על מנת להחזירותכוין לומר שהאם כן או, מאונס
  ."דנין בו להחמיר ולא להקל"מסקנתו הוא שהדין בספק ו לכן ).862 ציון הערה לידראה 

   . אות וז סימן קלו" אהע,ת אבני נזר"שוהמחלוקת מובאת ב
היה שלך עד הטבעת ת"לשואל המשאיל אמר כותב שאם , )ג"ע-ב"עא ע (יא'  סי,ז" אהע,שפת היםת "שו: הבחנות שונות

ונתן לו רק קנין , כ תהיה שלו כבתחילה"מעותו היא שהוא רוצה שאחכי מש, השואל לא קנה אותה, "שתקדש את האשה
  .פירות בטבעת
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דבריו את כי אין אדם מוציא , מפרשים את כוונתו באופן המועיל, שהעושה מעשה דו משמעי, כלל הואמשום ש
ועיל ת דעתו שאם לאיש להניח שהיה ב ,להושאאפשר לקדש בטבעת  ש חשבמשאילהגם אם . 856לבטלה

                                                                                                                                                              
 ח"תהמשאיל היה מעלה אפשרות שאם , כח' סי, ז"אהע, ובספרו שיורי ברכה,  אות נדת חיים שאל חלק ב סימן לח"שו

. נות לו את הטבעתסימן הוא שלא רצה להק,  אמר לו שהוא משאילובכל זאתו, שאי אפשר לקדש בטבעת שאולהשיודע 
מ "חקרי לב חוגם . ל"נחשב מעמ, שגם אם הוא יודע את הדין, ב שם"בש "ראמדייק מ, ק ג" תרנח ס,מגן אברהםאבל 

, אות א, ב' סי, ח"או, ץ"ת הרמ"שו, כמו כן. ל"נחשב מעמ, ח"כותב בפשטות שגם במשאיל ת, )ב"ריט ע(קמא ' א סי"ח
ברור שהתכוון כי , ל"נחשב מעמ, ח" שגם במשאיל ת)877 ציון הערה ליד(ית ע לגבי שואל טל"מדייק מסתימת לשון השו

ש "ומה שנימק  הרא; אלא צריך לומר שמה שאמר לשון השאלה הוא תקלת הלשון, כ יתבטל הענין"שהרי אל, למתנה
  .  שיועילמניחים שהתכוון למה, הוא לומר שגם בעם הארץ, שלא הכל יודעים הלכה

שכן ייתכן שהמשאיל , כותב שבעיקרון אין להניח שהמשאיל מתכוון למתנה, )ב"ע- א"נז ע(ה אות קכב "פ) קרלין(יד דוד 
ואילו התכוון למתנה היה לו , ואז יהיה לשואל קנין גמור בגוף החפץ, שיהיה מתנה, אינו רוצה למעט את זכותו בחפץ

והמשאיל יודע שהשואל סומך עליו ומברך את ,  לקדש בהבשעת החופהטבעת שנהוג להשאיל , "בימינו"ורק ; לומר זאת
ואמר לשון שאלה , ומסתמא נוח לו בגלל המצוה, יש להניח שהתכוון להקנות לו כדי שיועיל לקדושין, ברכות הקדושין

 להתבייש שהרי בזה הוא גורם לו, ואין זה סביר לומר שהוא משטה בו, רק כדי להורות שאינו רוצה להפסיד מזה
בדרך אבל השואל חפץ לקדש בו אשה ; )בבעילת האשה בלי קידושין(ולעבור איסור , כשיתברר שהקידושין לא תפסו

ואין בכך , שהרי אלו קדושין שלא כדת ישראל הצנועים, אין סיבה להניח שהוא נותן לו באופן שיועיל,  בלי חופהפריצות
  .חלים הקידושין" בימינו"שכתב שהוא מפקפק גם במה ) א"בדף נח ע(כ "ואח. מצוה

אישה אם , ש"ל העלה אפשרות שגם לרא"יחזקאל סג' מביא שר, )הראשון(א סימן פו "חז "ת חתם סופר אהע"שו
ת רב "שוהובא ב(ס עצמו "אבל חת; תקנוה לתדעו יינהאכי אשה , אינה נקנית לו, טבעת לקדש בהלמישהו השאילה 

כותב ) ב"דף קע ע, ובימי שלמה, )השני (כחק "ספתחי תשובה אבן העזר כח ב,  ישה ועוד"ד, ז סימן ג"פעלים חלק ג אהע
אינה , אשה שנתנה בלשון שאילהכותב ש, )סה- סד' עמ(יג ' ז סי"ב אהע"ת הסבא קדישא ח"שו .תקנוה לתדעוישאשה 

 עצמה נתנה טבעת בנידונו הכלה(מעלה ספק האם אשה יודעת להקנות , צה' סי, ז"אהע, ן"ת רשב"שו. מתכוונת למתנה
  ).לחתן לקדש אותה בה

אין לומר שהוא מתכוון , גוישאם המשאיל כותב , )סז' סה ועמ' סא ועמ' עמ(יג ' ז סי"ב אהע"ת הסבא קדישא ח"שו
, ועוד; כי היא מפחדת שהגוי יוציא מידה בדינא דמלכותא, ועוד שאין דעת האשה סומכת; למתנה כדי שיחולו הקדושין

; וזה לא שייך בגוי, להניח שהוא מתכוון לתת במתנה כי הוא רוצה שתיעשה מצוות הקידושין בממונושדוקא ביהודי יש 
שחקרי , ועוד; )כך נראית כוונתו (ואילו התכוון למתנה היה אומר זאת, ב"כאמור בחולין קלג ע, שגוי רגיל לצעוק, ועוד

. וון להלוואה או להשאלה כיון שאינו בקי בדין זהמתכל "כותב שגוי שנותן מעמ) ב"ע-א"פא ע(מח ' סי, ב"ח, ד"יו, לב
  .מעלה ספק בעניין זה, ק ו"ס, חכ, ז"אהע, ערך השלחן

הנאת הקישוט כותב שאם השואל קיבל את הטבעת לתקופת זמן שבה שווי , ק סב"ס, כח, ז"אהע, )בכרך(ערוגת הבושם 
, לא צריך להודיע לאשה שהטבעת שאולהא, אין לסמוך על ההנחה שהמשאיל התכוון למתנה, בה הוא שווה פרוטה

כיון שהקידושין , אין סיבה להניח שהמשאיל התכוון למתנה, כין שבמצב זה, ושהוא מקדש אותה בהנאת הקישוט
או שאינה מסכימה להתקדש בהנאת השימוש , פ"הנאת השימוש היא פמשורק אם ; יכולים לחול גם אם זו רק השאלה

  .שהיא הדרך היחידה שבה יועילו הקידושין, וד להניח שהמשאיל התכוון למתנהיש יס,  או בדמיהאלא בחפץ עצמו
ק " ס,כח, ז"אהע, פרישהשאבל . כותב שבכל מקרה צריך להודיע למתקדשת שהטבעת שאולה, ג, יד, ח"או, מחזיק ברכה

על . הטבעת שאולהמקודשת גם אם לא הודיע לה שהיא שים  כותב,)סא' עמ(יג ' ז סי"ב אהע"ת הסבא קדישא ח"ושו, נב
  .י אות כו"ז כח הגהב"ג אהע"כנה; ז חלק א סימן שעב"ת רדב"שו' עי, מצב שלא ידעה שהטבעת שאולה

ק "ס, חלקת מחוקק כח. חוששים לקידושיו, וקידש בו,  של בעל הכלימאשתוכותב שהשואל כלי , יט, כח, ז"אהע, א"רמ
 .מ להחזיר"במתנה עוכן לתת  הבעל מםסתן הממנמק ש, )סד' עמ, יג' ז סי"ב אהע"ת הסבא קדישא ח"הובא בשו(ה ל

הוא מסביר שאף שבלולב אין אומרים .  בעלה מוכן שתיעשה מצוה בממונוםסתן ה שמ מנמק,ק ו"ס, תרנח, בכורי יעקב
שאין צורך שהטבעת , הקידושין שונדין הרי , הנטילה בשעת  הנוטלמפני שצריך שיהיה של) 947ראה בשמו בהערה (כך 

בכך אין ,  מן הסתםוכיון שהבעל מוחל, כלי גזל ביד האשההדי שלא תהיה הנאת אלא , תהיה קנויה לאשה המתקדשת
כותב שאין , נק "סבית שמואל כח אבל .  מספקמקודשתהאשה ובכל זאת ,  הרי שלדעתו אכן לא נקנה הכלי למקדש.גזל

ולכן ,  ואינו יודע על כךהפסד ממוןכי אין אומרים כך אם יש לאדם , בעלה מוכן שתיעשה מצוה בממונו םסתן השמלומר 
כותב , )סח' עמ(יג ' ז סי"ב אהע"ת הסבא קדישא ח"שו .צריך לקדש אותה מחדש כדי שיהיה קידושין ודאיהוא כותב ש

. מה שקנתה אשה קנה בעלה, ם היא שלהוגם א, שמא היא של הבעל, אינו מועיל, שאשת איש שנתנה טבעת לקדש בה
טיב ; יט, כח, א"קו, המקנה' עי, נחשבת כנותנת מתנה, בשאלה אם אשת איש המשאילה טבעת שלה או של בעלה לקדש

 ארחות משפט; גפ, ערוך השולחן אבן העזר כח; דק ס"ס, כח, עצי ארזים ;א"דף קע ע, ימי שלמה; זק נ"ס, כח, קידושין
 .לד' עמ, )אושינסקי(

  .אות כה, פרט יב, כלל ג, א"ח, )לעוו( שערי תורה 856
אין אדם מוציא דבריו " הוא שאומר א"מאיר בערכין ה ע' הרי ר, מקשה, אות א, צט' סי, ז"אהע, ת צמח צדק"שואבל 

הוא מביא מי , אות בב? )בסופו, אין אדם מוציא' ע, ראה אנציקלופדיה תלמודית (מאיר' אין הלכה כרוהרי , "לבטלה
את מסר ש, מעשהכיון שעשה , ברור שהתכוון שיהיה באופן שיועיל כאן, מאיר' החולקים על רגם לחכמים ש, תירץש
שכאן לכל הדעות , הוא מביא מי שתירץ אות דב. )ה- אותיות ד, ב' סי, ח"או, ץ"ת הרמ"שווכך תירץ  (טבעת לחברוה

) ה אלא"ד(ב "כתובות ע ע' תוסש ,וא מעיר כנגד זה האבל. גדולל אינו " בין שאילה למעממרחקכי ה, ל"אומרים אאמד
עוד הוא . והרי הפיכת שאלה למתנה היא תוספת שלא אמר,  מוסיפים על דיבורו מה שלא אמר כלליןמ א"כתבו שגם לר

, ןדילכן אם האמירה היא שלא כ, שאין שם קנין מלבד האמירה, שחכמים דיברו רק בהקדש, תירץאותו חכם מביא ש
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באופן מודע  ןכווהת לא למעשהאף ש. 857קידושיןלמועיל ש ,ן אחראופ במקדשה לתוננתהיה  ,שאלההה
אין להניח ,  עם זאת.858המתנוהיינו ב, לו באופן שיועילרוצה לתת  יש אומדנא דמוכח שהוא , לולהקנות

                                                                                                                                                              
לכן אם באיזה אופן אנו יודעים שהנותן ו, אבל במתנה וכדומה יש קנין משיכה וכדומה מלבד האמירה ,דבריו בטלים

כנגד . ולא שצריך לסרס את דיבורו, והוא כאילו אינו, ולא איכפת לנו שדיבורו משובש, די בכך, התכוון לדבר שראוי לחול
מועילה אם היא סותרת  הינ אאומדנאתב שוכא "ע קידושין נ) א"הריטב: ל"נראה שצ(א "רשבשחידושי ה זה הוא מעיר

 ציון לידראה , תשובה על כך ("שאילה"כיון שאמר , זה לא מועיל, מתנהלכ גם אם נניח שבלבו התכוון "וא, מה שאמר
  .לה שייתכן שלא התכוון למתנה כי אולי טעה וחשב ששאילה מועימה עוד ,)ץ" בשם הרמ880הערה 

שרק בדבר שצריך בו דיבור , מתרץ, )ג"דף נו ע, ובקיצור בהגהה ה(הגהה ב , )ג"ע-ב"נד ע(ה אות קכב "פ) קרלין(יד דוד 
אומרים חכמים שלא מועיל האומדנא שמסתמא , כמו ערכין, וגם אין בו שום מעשה, ומחשבה לא מועילה בו, מפורש

ולכן מועיל , וחברו יעשה מעשה קנין, על הנכס רוצה שחברו יקנהדי שיהיה ניכר לנו שב, אבל בקניינים, התכוון לכך
  ."אין אדם מוציא דבריו לבטלה"האומדנא ש
והלכות , א, י, הלכות זכיה, מגיד משנה, )ה ואם"ד(א "ב קלג ע"ב, ם"רשב, א חלק א סימן תרי"ת הרשב"שויש להעיר ש

ם אבן העזר "ת מהרשד"שו, א, רנג, מ"חו, י"ב, ש קפבשור, ק"ת מהרי"שו, תפ' סי, ש"ת הריב"שו, יד, כה, מלוה ולוה
 ת בית יהודה חושן משפט סימן יג"שו, צ' ת חוט השני סי"שו, בסופו, ט חלק א סימן קיט"ת מהרי"שו, בסופו, סימן ג

) ש"מהרח(ת תורת חיים " שו,)ולכאורה קשהה "ד (ת דברי חיים חושן משפט חלק א סימן לח" שו,)תשובה בענייניםה "ד(
ת "שו, ב"ג עדף ) קאפהשא(ת ראש יוסף "שו, בסופו, צ' סי, ב"ח, ז"אהע, ת חתם סופר"שו, )גם מהה "ד (חלק א סימן עד

אין אדם מוציא "נוקטים כדבר פשוט ש ,בסופו, ת אבני שיש חלק ב סימן עא"שוו, )ב"רט ע(עב ' סי, )בוטון( עדות ביעקב
מפרשים את דבריו ,  ייתכן שהאדם נקט לשון מסוימת מתוך טעותכותב שאם, ק שורש צד"ת מהרי"שו". דבריו לבטלה

 ש את לפרפשרשאכותב שחכמים מודים כ,  סימן לז)מים עמוקים חלק ב(ב "ח ח"הראנת "שו. באופן שתהיה לה משמעות
ל שיכול להתפרש ע"חכמים מודים בדבר כותב ש, )ה ואעיקרא"ד(ז ,  רנח, ברכי יוסף יורה דעה.ן המועילאופדבריו ב

 לומר כותב שבמקום שאין צורך, ם חלק ג סימן קט"ת מהרש"שו. באופן שיתן משמעות דבריו ולא יהיו לבטלה" נקלה
כי , ל הדעות מפרשים את כוונתו באופן המועיל לכ, שעשה באופן המועיל,תוונוכאת רק לפרש וצריך  ,שלא דקדק בלשונו

   .לא היה אומר דברים לבטלה
  .ש שם"ת הרא"ושו, ש קידושין שם"רא 857

, שאולדבר מתקדשת באשה לא ידע שאין המשאיל אם  דוקא השואל קונה את הטבעתכותב ש, ק ג" תרנח ס,מגן אברהם
כי , מקודשתהאשה ולכן , במתנהלמקדש  ן אותה ית,שאולדבר אין אשה מתקדשת בשיוודע למשאיל יכשומניחים ש

ידע אבל אם ; ) שם את כוונתומחצית השקלכך הסביר ( גזל ביד האשה נהאיגם אבל , המקדשאינו של הטבעת אמנם 
כנראה הוא .  גזל בידהמפני שזה, אינה מקודשת, שאלההשאול ואף על פי כן אמר לשון דבר אינה מתקדשת באשה ש

, ב שם מוכח שגם אם ידע"ש ב"אבל הוא מעיר שמרא. כיון שאמר לשון השאלה, סובר שאין מפרשים שהתכוון למתנה
) ה אדם"ד(א "ערכין ה ע' תוסמסביר את דברי מגן אברהם על פי , אות א, צט' סי, ז"אהע, צמח צדקת "שו. מקודשת

גם אם אינו יודע שהלשון שהוא  ,"אין אדם מוציא דבריו לבטלה"מאיר נותנים משמעות לדברי אדם מטעם ' לרכתבו שש
אבל באות ג . נו שחכמים יתקנו את לשופןבאו התכוון שדבריו יתפרשו בכל זאתכי ,  מועיל למטרה המוצהרתינואומר א

, אם טעההרי ,  אם עשה מעשהגם, )856 ראה בשמו בהערה - והלכה כמותו (מאיר ' למי שחולק על רש, הוא מעיר על כך
  .יהיה להם תוקףמשנים את דבריו כך שאין 

שאדם כל דבר כי , ל"היה נותן במעמ, אין לומר שטעם מגן אברהם הוא שאילו ידעכותב ש, אות ט,  צח' סי,שםצמח צדק 
; עשה כךהרי לא , ודעתהעלה על לא  שעכשיומ "מ, עושה כך וכךהיה ו דעתהעלה על  אף אם אילו ,ודעתהעלה על לא 

ולכן נחשב  , האשה שיועיל לקדש בו אתאופן לו בכל לשון ותת ל המשאילדעתבאנן סהדי שש אלא טעם מגן אברהם הוא
אין אומרים , גויהמשאיל היה על פי זה הוא כותב שאם . ז" עד ומסר לו, מועילהשאלהו שאין הדעתהעלה על לו יכא

 לו בכל לשון תתדעתו לבשואין יסוד להנחה , אם יחולו הקידושיןוי לא איכפת כיון שלג, מ להחזיר"מתנה על שהתכוון
כי , ל"אין מניחים שהתכוון למעמ, כותב שאם המשאיל גוי, ג" עדף קע, מי שלמהיגם .  שיועיל לקדש בו את האשהאופןו

על . מסופק בענין גוי שהשאיל, וק "כח ס ,ז"אהעערך השלחן אבל . ואין לו ענין שהקידושין יחולו, אינו בתורת קידושין
  .889ראה הערה , גוי שהשאיל לולב

ש בקדושין ובתשובתו משמע שאם לא ידע את הדין שאין "כותב שמהרא, הגהה ו, )ד"נז ע(ה אות קכב "פ) קרלין(יד דוד 
; )כדעת מגן אברהם(ל "אין מניחים שהתכוון למעמ, אבל אם ידע את הדין, ל"מניחים שהתכוון למעמ, מקדשים בשאול
  . מקודשת, משמע שגם אם ידע את הדין, מו' ח סי"ב פ"אבל מדבריו בב

יש , א לקדש בדבר שאינו שלו"כותב שרק אם המשאיל יודע שא, )ד"ע- ב"נז ע(ה אות קכב "פ) קרלין(יד דוד : דעה חולקת
כי  אולי הוא , ש"שלא כרא, אין הוכחה שהתכוון לתת במתנה, אבל אם אינו יודע דין זה, להניח שהתכוון להקנות לשואל

, וכיון שלא ידע שהשאלה לא מועילה, י לא כל כך איכפת לו אם הקידושין יחולוכ, מוכן להשאיל ואינו מוכן לתת מתנה
, לא היה מוכן לתת במתנה, ואולי גם אילו ידע, ולא עלה על דעתו שזה לא מועיל, מסתמא התכוון להשאלה כמו שאמר

 עכשו בשעת הקדושין ואולי, ל"שהרי קנייתו הראשונה היתה בתורת שאלה ולא מעמ, וחסר קניין שהוא צריך לעשות בו
הואיל "שכתב , תקמה' המובא בהגהות מרדכי קדושין סי, ש משאנץ"מר) בהגהה ו(הוא מביא ראיה . הוא מקפיד עליו

  ".וידע שאינה מתקדשת אלא במכר או במתנה
עים כותב שבימינו אין יוד) לה' עמ, )אושינסקי(ארחות משפט הובא ב (ז חלק א סי׳ צ"אגרות משה אהעת "שו, כמו כן

  . שצריך לתת את הטבעת במתנה ולכן אין אומדנא שהמשאיל התכוון למתנה
  .)ר' עמ(כ ' ז סי"ם אהע"ת הרי" שו858
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ן אין צורך שיתן לו מה גם שלמטרת הקידושי, שהרי הוא יפסיד מכך, שהתכוון לתת לו אותה במתנה גמורה
החפץ את שלא יחזיר לו אומדנא שהמשאיל מוכן אין  : כןיתר על. 859מ להחזיר"מתנה גמורה אלא די במתנה ע

                                                                                                                                                              
שאדם לא יודע להקנות דבר , ק יט" קכד ס,בית שמואלהמובא ב, ך"מסביר שגם לפי מהרש, ג, תרנח, ח"או, ערך שי

  .היה נותן במתנה,  שאילו ידע את הדיןהרי כאן מועיל כיון, ומתכוון רק להשאיל, שעתיד לחזור אליו
טיב קידושין כח ; ק סב"ס, כח, ז"אהע, )בכרך(ערוגת הבושם ; אות א,  צח' סי,ז" אהע,)לובאוויטש(ת צמח צדק " שו859
אינה , שאם לא החזיר השואל את הטבעת למשאיל,  יש נפקות מדבריהם למעשה.ק סב"ס, כח, עצי ארזים; נדק "ס

  .מתברר למפרע שהמתנה לא היתה תקפה, יים את התנאישהרי אם לא ק, מקודשת
ואפילו במתנה גמורה היה לנו לומר שבדעתו ליתנה לו אם "דושין שם אומר יש בק"צריך לומר שמה שהרא, הםלפי דברי

  .ל"שהיה מקום לומר כך אילו לא היה די במעמהיא כוונתו , "נין אחרלא יועילו הקידושין בע
והאשה אינה מוכנה להחזיר את  ( למשאילטבע עני ואינו יכול לשלם את דמי השואלהערוגת הבושם שם כותב שאם 

א לומר "כך שא, פ"בהנאת השימוש אין שווגם , לא יחולו הקידושין, ל"כך שאם נאמר שהתכוון למעמ, )הטבעת עצמה
כי במצב כזה מוכרחים לומר , ודשת גם אם לא החזירהיא מק, )855ראה בשמו בהערה (שהיא מקודשת בהנאת השימוש 

  .כי שבלי זה לא יחולו הקידושין, שהמשאיל מוכן שתהיה זו מתנה גמורה
חלקת כך כתבו . שנפרש שהמשאיל התכוון למתנה גמורה, ש"פ דברים אלו של הרא"ע, אבל יש פוסקים שהעלו אפשרות

ערוך השולחן ו, )ב"א ענף ו דף ב ע' סי, )פ"טיקטין תק(תח הבית פהובא ב (ק מח" כח ס,בית שמואל, לגק "ס, מחוקק כח
ייתכן כי ,  חלים מספקקידושיןה , ולא את דמיהאת הטבעתלמשאיל לא החזיר  אם לא שיםכותב, פב, אבן העזר כח

  .ו הקידושיןכדי שיועיל, במתנה גמורה  לו התכוון לתתשהמשאיל
שהרי כדי שיחולו הקידושין , חלקת מחוקק ברור שאין זה מתנה גמורהכותב שגם לדעת , )ב"סט ע(יט , כח, מלואת אבן

והמקבל ,  בלי תנאילמכירהש מתכוון "האם הרא, מסביר שהספק של חלקת מחוקק הואוהוא . ל"די לומר שזה מעמ
כי מן הסתם , ל בדוקא"או שמא התכוון למעמ, אבל היא מקודשת גם אם לא החזיר, חייב לשלם את דמי הטבעת

ואילו אם זה מכירה יצטרך , כי אז השואל יבוא להחזיר מעצמו כדי שהקידושין יחולו, ל"ל מעדיף שזו תהיה מעמהמשאי
  . לתבוע אותו בדין

משאיל הנאמר ש גם אם, מעלה אפשרות שהיא מקודשת גם אם לא החזיר את הטבעת,  יט, קונטרס אחרון כח,המקנה
תנאי  ,ה שאולטבעתלא הודיע לה שההוא כותב שאם . תנאיאת מא יקיים שספק יש  כל ימיו כי, ל"למעמ התכוון

ובכך , עליו לשלם לה את שווייה בגלל תקנת השוק, מפני שאז כשהמשאיל מוציא ממנה את הטבעת, ההחזרה מתקיים
שהרי אם המשאיל מוציא ממנה , דבריו קשים(היא בעצם מקיימת את תנאי ההחזרה , שהיא מוותרת על התשלום הזה

המשאיל מוציא ממנה , הודיע להאבל אם ; )ואין צורך בהסברו על התשלום, מתקיים בכך תנאי ההחזרה, את הטבעת
קהלת יעקב . שמא הוא מוכן למתנה גמורה, ה ספק קדושיןואז ז ,ותנאי ההחזרה אינו מתקיים, את הטבעת בלי לשלם

לה רק מה שהיא נתנה לשלם ת המשאיל שהרי תקנת השוק מחייבת א, דוחה את דבריו, יט, כח, ז"אהע, )לורברבוים(
ויתורה על התשלום אינו בשווי , ואם כן (פ"היינו נתנה לו שוש,  והרי היא רק התקדשה לו, תמורת הטבעתלשואל

  ).ותנאי ההחזרה אינו מתקיים בכך, הטבעת
כי בנידונו ר שנקט כך מסבי, )ב"סט ע(יט , כח, מלואת אבן". מתנה או מכר"נוקט שזה , יח' תשובות מיימוניות נשים סי

גילה את דעתו שהוא רוצה שיחזיר אותה , אם אמר לשון השאלה, אבל גם לדעתו, "ראה כאן הטבעת"בעל הטבעת אמר 
  . ל"ולכן יש אומדן דעת שאילו ידע שאינו מועיל היה נותן במעמ, בעין

ל אין "ש שזה מעמ"כ הרא"מששכותב , יט, כח, ז"אהע, )לורברבוים(קהלת יעקב : משאילהת של כוונת ו אחרהבנות
בענין מתנה , 4ראה סעיף ( הטבעת חיוב להחזיר את דמי השואל עלכוונתו היא שמוטל אלא , מתנה מותניתכוונתו ל

 : לואמראילו הוא כ,  בטבעת זואמר למשאיל שהוא רוצה לקדש אשההשואל  שתיוהש, )המטילה חובה על המקבל
 חפץיכול לתת את הוהוא , שאלה שאינה חוזרת בעיןה וזו, " במתנה למישהוהשאל לי חפץ זה כי אני צריך לתת אותו"

שיש סוג של השאלה שאינה ) ף"בדפי הרי(א "ף שבת סג ע"ן על הרי"ח מרי מוכהוא. ויחזיר למשאיל את דמיו, לאחר
 שיש נפקות הוא כותב. בניגוד להלוואה שהיא למשך זמן, מידהוא  השאלה כי זמן החזרתו תנקראהיא ו, חוזרת בעין
מקודשת האשה ,  ועוד שגם אם לא החזיר דמים;ל שפטור"מעממקבל שלא כ, השואל חייב, אם נגנב החפץש, מהגדרה זו

בכך  ,דוחה פירוש זה, יט, כח, מחקרי מרדכי אבל . ולא תנאי לקיום המתנה חוב עליו הם והדמים השואלכיון שהחפץ של
הוא מסביר שאילו התכוון ). ראייתולש "ייע( שנקנה לו לחלוטין ש שכוונתו לתנאי ולא"הראלשון משהוא מוכיח 

למדת מ, ביקש בלשון שאלההעובדה ש ו,למכור לו אותהמבעל הטבעת לבקש היה צריך , להשאלה שאינה חוזרת בעין
או שהיא רוצה את החפץ לגמרי , בהנאת קישוט בעלמא התכוון לתלות בדעתו ובדעת האשה אם תסכים להתקדשש

והוא פוסק שאם לא . נמצא גזל למפרע, ם לא החזיר כללולכן א, נה ממנה להשיב למשאיל או יחזיר את דמיהכ יק"ואח
  .הקידושין הם בספק, החזיר

, ל" במתנה גמורה עמשואלנותן להמשאיל כותב שאין מניחים ש, )ד"ד ע(כלל ה , דיני ציצית, )הורוביץ(תולדות יצחק 
על מתנה שניתנה למטרה , 4ראה סעיף  (לקדש בו אשה, רך שימוש זה בלבדנותן לו במתנה לצוהוא אלא מניחים ש

ד (וכך עולה מדבריו שם כלל ד (והרי אדם יכול לקדש אשה בחפץ שהוא שותף בו , ם כמו שותפים בנכסוה, )מוגדרת בלבד
כוונתו שנתן לו , ל"ש שזה כמעמ"כ הרא"שמש) ד"בדף ה ע(ומסביר ; )877 ציון הערה ליד, לענין שואל טלית) א"ע

ראה עוד הערה . ש" עיי- ) ג"בדף ה ע(הוא מביא ראיה לכך . הל רגיל"מעמלא התכוון לו, כ יחזיר לו"לשימוש אחד ואח
, טה מהטבעת במתנה כדי שיוכל לקדש בה שוה פרושואל נותן למשאילש היא שה"שמשאת משה כותב שכוונת הרא, 889

  .ולא את כל הטבעת
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 אתרק   להחזירל דעת קידש בטבעת ע השואל ולכן אם,את החפץ אינו רוצה למכור כי אולי, דמיואת  אלא
  . 860אינה קנויה לו,  למשאילהידמ

  
אין זו סיבה להניח שהמשאיל אינו מוכן שתהיה , 861ל פטור מאונס"קבל מעמאף ששואל חייב באונס ומ

לא בר  שהוא ד,אונסהסיכון של  מקפיד על נואיש מראה ,דעת לקדש בועל שהשאיל כי העובדה , ל"מעמ
 ביד הטבעת תישאר, אשהאת הכי כאשר יקדש ,  באונס רוב הזמןחייבועוד שלמעשה כאן הוא  ,862שכיח

; יד האשהמ אונסתאבד הטבעת באם וחיוב זה קיים גם , היב למשאיל לשלם את דמיוהמקדש נתחי, האשה
אבל המשאיל מן הסתם אינו חושש שיקרה , לאשההשואל  לפני שיתן אם יקרה אונס ואמנם המשאיל יפסיד
ולא יחזיר את , הרי אם יקרה אונס, שפטור מאונס, ל"שגם אם זה נחשב מעמ, ועוד. 863אונס בזמן הקצר הזה

ולכן השואל , וממילא יתבטלו הקידושין, )4כפי שנראה סעיף (המתנה תתבטל בגלל אי קיום התנאי , עתהטב
ולכן המשאיל מוכן , כסףשהרי התנאי מתקיים אם יחזיר , ירצה להחזיר כסף כדי שהקידושין יתקיימו

אכן  שכאן הואאומרים  שיש , ועוד.864המקבל ישלם אם ייאנס-כי הוא יודע שגם אז השואל, ל"שייחשב מעמ
, האש את הדשכדי שיוכל לק, ל" לו במעממתכוון לתתואמנם המשאיל , שאלההלשון נקטו כיון ש, נסוחייב בא

מ להחזיר "מתנה ע שמקבל 866גם לפי הדעה .865 לזה אין אומדנא-אבל אין בדעתו לפטור אותו מחיוב אונס 
הרי לגבי , שואל אינו רשאי להשאילאילו ו, ור לבסוף לבעליםזחת שובלבד,  לחבירו וחבירו לחבירויכול לתת

ד " לו עןנתמראש  שהרי, ל"לא תהיה מעמזאת נתינת הטבעת לאשה אין לומר שהמשאיל מקפיד בגלל זה ש
 כיון הרי,  רק דרך שאלה אותה לקחוכאן, 868ה לקנות ולזכות בשמקבל מתנה צריך כוונה ואף. 867שיתן לאשה

  .869ל"ו תחלה במעמעצמן לזכות לולו מתכוי כאא הו,גמורה לאשה בשעת קדושין דרך נתינה ן אותהשנות
  

 האם הוא מוכן לתת את אלא צריך לשאול אותו, אין לסמוך על ההנחה שהתכוון למתנה, אם המשאיל בפנינו
  . 870הטבעת במתנה

  
 מניחים יןא, שיש לה אחיות גדולות רווקותאו , בלי ברכת אירוסיןכגון , באיסורמקדש אשה אם השואל אבל 

וכך גם אם הוא , 871שהרי אז נמצא שהוא מסייע לעברה,  את הטבעתהתכוון להסכים להקנות לומשאיל הש
 יש להניח, אדרבה, במקרים אלו; 873מקדש אשה בצנעא בלי ידיעת הוריהוא שהאו , 872 בלי שידוך קודםמקדש
גם  ו,קידושיןו חולבמתנה כדי שלא יאותה  תת לא רצה ל, שאין תוקף לקידושין בטבעת שאולהידעאם שאף 

, כמו כן. 874שאלה למתנההאת ה הפוךאין סיבה ל ,אין בסיס ברור לאומדנא כיון שהרי,  למה התכווןאם ספק

                                                 
כותב שאין סיבה להניח שהוא , נדק " כח ס,טיב קידושין גם .אות א,  צח' סי,ז" אהע,)לובאוויטש(ת צמח צדק " שו860

 .מוכן לוותר על החפץ ולקבל רק את דמיו
  .4ראה סעיף  861
 ).877 ציון הערה ליד, על שואל טלית(אות ג א ' שעשועי צבי סי; אות ד,  צח' סי,ז" אהע,)לובאוויטש(ת צמח צדק " שו862
 ). ב"ב ע(א ענף ו ' סי, )פ"טיקטין תק(פתח הבית  863
  . 889ראה בשמו בהערה . קי- קט' עמ, ב' ביאורים סי, א"מ ח"בית יחיאל חו 864
ה "פ) קרלין(יד דוד ; )876 ציון הערה לידהנידון , על שואל טלית(אות ג א ' שעשועי צבי סיהמובא ב, שמואל אוירבך' ר 865

כותב שגם במצב שאנחנו מפרשים שהמשאיל , ק ט"נתיבות המשפט רמא ס, כמו כן. ")אפשר"בלשון ) (א"נז ע(אות קכב 
 .ולכן נקט לשון שאילה, כי המשאיל התכוון שאם לא יחזיר יהיה בגדר שאילה, חייב באונס השואל, ל"התכוון למעמ

  .ח-אותיות ה, 801' עמ, שומרים, ראה על כך חוק לישראל
  .לענין שואל טלית, 882  ציון הערה לידתשובות נוספות על קושי זה ראה 

 .4ראה סעיף  866
 .אות ד,  צח' סי,ז" אהע,)לובאוויטש (ת צמח צדק" שו867
 .6ראה סעיף  868
 .אות ד,  צח' סי,ז" אהע,)לובאוויטש(ת צמח צדק " שו869
  .ק סא"ס, כח, ז"אהע, )בכרך(ערוגת הבושם  870

שאין צריך לשאול , )877 ציון הערה לידהנידון , לענין שואל טלית(כותב , אות ב, לד' סי, )מייזליש(ת נחלת יוסף "אבל שו
  .כי יש הנחה ודאית שהוא מתכוון למתנה, אותו

 . )ב"יב ע(ב ' סי) הוכברג(מראה יחזקאל ת "שו 871
  .ד, כו, ז"אהע, ע"האיסור לקדש בלי שידוך קודם מפורט בשו. סא' סי, ז"אהע, א"חחבצלת השרון ת "שו 872
 .)לה' עמ, )אושינסקי(פט ארחות משהובא ב (ז חלק א סי׳ צ"אגרות משה אהעת "שו 873
  .שם אגרות משה 874
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 אין סיבה להניח שהתכוון להקנות, רק לשחוקהיה  ש)ייתכן שידעאם או  (דעהמשאיל יאם , "קידושי שחוק"ב
  . 875במתנהלו את הטבעת 

  
, ברך עליהלקיים בה מצוות ציצית ושהשואל יוכל ל התכוון המשאילשיש להניח , תייצשיש בה צ טליתהשואל 

 ,מתנהאותה ב לתת לו כווןהמשאיל התולכן יש להניח ש, 876כיון שבימינו קיבלנו על עצמו לבישת טלית כחובה
יש להניח שהוא רוצה את , ומצד שני, כל לברך עליהיולא ו, שהרי אי אפשר לקיים מצות ציצית בטלית שאולה

יש , גם אם המשאיל לא ידע שאין מברכים על טלית שאולה. 877ל"ולכן מניחים שהתכוון למעמ, חזרההטלית 

                                                 
 .שם אגרות משה 875
 . ים של שלמה חולין פרק ח סימן נג876
ת יוסף "שוב, ]73' ח הלכה יז עמ"חזקה רבה אושהובא ב[ק ח "ס, יד, במגן אברהםהובא (כו ' סי, ש חולין פרק ח" רא877

חולין , בשבט סופר, )ד"דף יב ע(סימן יד , דרך החייםאחרי קונטרס , )קלוגר(שנות חיים ב, )'ה הנה התוס"ד( אומץ סימן ל
שהובא  [סימן קנב, אחלק , )ליטווין (ת שערי דעה"שוב, ד" ד דף ג עדיני ציצית כלל, )הורוביץ(תולדות יצחק ב, א" עקלו

ת אבן "ובש ,קסג' עמ) קצבורג( כהונה פרחיב, א" דף לו ע,אגורה באהלךב, ])לסימן שמ(אות קצ , )לוריא(ציון במשפט ב
, ח יד"אולבוש ; )ס' עמעח ' בית אהרן וישראל גלוב, סימן קיב, ב"ח, ח"או, ת הר צבי"שוב, )ג"ח ע(ז ' סי) דון יחיא(שתיה 

ז אות ' סיקצות השולחן ; ת שער אפרים סימן יט"שו ;ק יא"ס, יד, משנה ברורה; ים של שלמה חולין פרק ח סימן נג; ג
 ,בן איש חי; רא' ב סי"ת אמרי יושר ח"שו; ו, יד, ח"או, ע הרב"שו; א, שמ, מ"חו, י"ך שער; אות ג, ט' סי, דרך החיים; ט

  .י,  יד,ח"ערוך השולחן או; האות ,  פרשת לך לך,שנה ראשונה
נמצא , ש אינו משום שאם נאמר שהתכוון להשאלה"כותב שטעמו של הרא, אות ג ואות ה, ב' סי, ח"או, ץ"ת הרמ"שו

אלא טעמו , )856ראה הערה " (אין אדם מוציא דבריו לבטלה"שהרי אין  הלכה כדעה ש, נתן לושלא היתה תועלת במה ש
  .כדי שהמקבל יוכל לקיים את המצוה, ולכן יש להניח שהוא התכוון למתנה, הוא שאדם רוצה שתיעשה מצוה בממונו

  .אבל לא נימק, יכול לברך עליההשואל טלית תב שוכ, י' וסי, ב' סי, הלכות ציצית, הלכות קטנות, ש"גם רא
ח "אמרי בינה דיני אוכך כתב גם .  לברך על הטליתחייבשהשואל , ע שם"ש ומהשו"מדייק מהרא, ק ח"ס, יד, עולת תמיד

  .ש"בדעת הרא, )ז"ה ולפ"ד( סימן ז
  .האם צריך לברר, שר לברר את כוונתולגבי מצב שהמשאיל נוכח ואפ, 870ראה הערה 
  .לגבי משאיל שהוא תלמיד חכם, 855ראה הערה 

על מעשה , הגהות פעולת שכיר, ק ד"ז ס"על ט, יד, ח"או, ע"שו, ע איגר"ר' חי, ק ו"ס,  יד,ח" או,מחצית השקל: ההבחנ
השואל טלית מצוייצת כותבים ש, )ג"יא ע(בסופו ,  יד'סי ,ח"או, יעקבות ישועב, רנשטייןואמרדכי זאב ' רו, יד' סי, רב

 במתנה על מנת תת לותכוון לההמשאיל לא יש להניח ש, האם חובה לברך על טלית בלילהספק  כדי שלא להיכנס בבלילה
נו מתכוון השואל אי,  לו במתנה על מנת להחזירהתכוון לתתהמשאיל  אם וגם, כדי שהשואל לא יצטרך לברך, להחזיר

שמשמע ממנו שגם בכגון זה , חולין שם, ש"מחצית השקל תמה על הרא. בעל כרחואי אפשר להקנות לאדם ו, לקנות
 תניינא סימן אח מהדור"ת לבושי מרדכי או"שו, ז' ח סי"משכנות יעקב או, ג, יד, ח"או, ש"חידושי הרש. נקנית לו הטלית

ש בחולין אינו מסתמך על האומדנא "שהרא, מתרצים, ג, יד, ח"או,  תודהושלמי, ק ד"ח יד ס"או) רוזנר(גנזי חיים , א
ך גם ששיי, ) בשם אליה רבה889שנביא בהערה (אלא מחייב בטלית שאולה מטעם אחר , שהמשאיל התכוון למתנה

ש כותב "ש שהוא מבאר מדוע הרא"ייע(ש פוטר כאן "כותב שגם הרא) 77' עמ(יב ' סי, )ויסמן(מנחה חדשה . בלילה
המשאיל שגם בכגון זה יש להניח ש) ש" את הראבכדי לייש(כותב , ק ח"יד ס' ח סי"אורח נאמן אואבל ). שהשואל טועה

ואולי בברכה זו ,  עצמו מברכה את למנועלאדם כי אסור , שיוכל לברךעדיף לוכי  , לו במתנה על מנת להחזירהתכוון לתת
  .תישלים למאה ברכו

, אין להניח שהתכוון להקנות את הטלית לשואל, גויכותב שאם המשאיל , אות יב, כ' סי, שער הגדילים, ח"או, חתן סופר
  .כי אין לגוי עניין שהשואל יקיים את המצוה

מה וזאת לאור ,  מחשש ברכה לבטלהלברך על טלית שאולה מצוייצתאין כותב ש, ק ה"ס,  יד,ח"ז או"ט:  חולקתהדע
והרי , אין מניחים שהמשאיל התכוון למתנה, שבמקום שיש גזירת הכתוב ששאול פסול) 889ליד ציון הערה אה ר(שאמר 

  .ולא של אחרים) יב, דברים כב( "כסותך "-שאול פסול גזירת הכתוב שציצית יש ב
לומר שנוצר קנין בלי , "סברה קשה מאד"ש היא "כותב שסברת הרא, )וילנא'  במהדכז' סי (לב' מ סי"משכנות יעקב חו

  . לגבי שואל טבעת855ראה בשמו בהערה . דעת המקנה
שאדם אינו , )876כאמור ליד ציון הערה , לפני שקיבלנו על עצמנו לבישת טלית כחובה(ש שם כותב שלפי הדין היסודי "יש

 כדי שיוכל לקיים את הטלית לשואל במתנהתכוון לתת מאין אומדנא שבעל הטלית , עצמו לחיוב ציציתאת חייב להכניס 
אמר לו  גם אם ,מסיבה זו, ש"כותב שלפי יש, אות אא ' שעשועי צבי סי. שלא כמו בלולב, כיון שאין חיוב, את המצוה

ש "והוא מסביר שהרא. אין אומדנא שהמשאיל התכוון להקנות לו,  בטלית זוהשואל שהוא רוצה לקיים את המצוה
ומודיע , מצוהאת השהשואל רוצה לקיים היות אלא , שאין למשאיל להתערב בענייניו של השואל, ש"משיב על טענת היש

 כפי שהוא לקיים את המצוה השואליוכל אופן שאומדנא שהמשאיל התכוון לתת בכדי ליצור די בכך , על כך למשאיל
  .רוצה

 לברך על בייח  שהשואלש אינו מתכוון לומר"ז שהרא"מהטמדייק , )ד"א ע(א ענף ו ' סי, )פ"טיקטין תק(פתח הבית 
לענין הלוקח טלית חברו , 964ראה בדומה בשם מגן אברהם בהערה (כמו שאשה יכולה לברך , אלא שזו רשות, הטלית

וגם לפי הסברו , ש הוא שאפשר לקיים מצות ציצית בטלית שאולה"כותב שטעם הרא, ק ו"ס, יד, אליה רבה). בלי רשותו
  .ש אין הטלית קנויה לשואל"אף לרא
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אף שלא מועילה  .878מועילשן אחר אופ בשואלה לתוננתהיה  ,שאלהההועיל תדעתו שאם לא להניח שהיה ב
 תועיל ואם לא, אני משאיל לך: "הרי כאן רואים כאילו אמר, 879אומדנא הסותרת לגמרי דברים שאדם אמר

אלא סוף דבריו הוא רק תוספת על מה , לא היתה בכך סתירה פנימית, ואילו אמר כך, "ל"יהיה במעמ, השאלה
אין זו סיבה להניח שהמשאיל , 881ל פטור מאונס"אף ששואל חייב באונס ומקבל מעמ. 880"אני משאיל"שאמר 

גם  .882וא מסתכן בכך בהפסד מפני שנוח לאדם שתיעשה מצווה בממונו גם אם ה,ל"אינו מוכן שתהיה מעמ
אל א שוומניחים שהמשאיל הבין שיתכן שה,  שהוא רוצה לקיים בה את המצוהמשאילאם השואל לא אמר ל

 לקיים את לכושי מקנה לו כדיהוא לכן ו,  רק למצוההדת למצוה ומשתמשים ביועמהיא שן וכי, לשם כך
שברור , "טלית קטן"ית הכנסת או  של בו טליתמ כ,ת ציציתו למצותטלית המיוחדבאבל זאת רק . 883המצוה
 ,בתור בגד ים שלובש, כנפותארבע בעל בגדהשואל סתם  אבל ;המצוה ולברך עליהאת  לעשות כדילו שנתן 

סיבה  להניח שהמשאיל אין כי ,  אין השואל מברך עליו,ארבע כנפות שיש לו ם בו ציצית משויםאלא שמטיל
  .884סתם ישהללבלו  השאילש שהרי ייתכן, שם מצוה לו להשאיל

                                                                                                                                                              
התנאי בטל ית ל בטל"מפני שבמעמ, ל"בטלית שאולה אין מניחים שהתכוון למעמכותב ש, ק סב"ס, כח, עצי ארזים

והמשאיל רוצה את טליתו , כך שהשואל לא יצטרך להחזיר, )4ראה בשמו בסעיף " (תנאי ומעשה בדבר אחד"מטעם 
  .889 ראה בשמו בהערה -כפי שהסביר לגבי לולב , חזרה

  .890מהטעם שליד ציון הערה , נה במתנהכותב שהטלית אינה נתו, אות ה,  צח' סי,ז" אהע,)לובאוויטש(ת צמח צדק "שו
  .ת ציץ אליעזר חלק יג סימן טו"שוהמחלוקת מובאת ב

שאל טלית שאינה מי ש ,למצוהרק ים  טלית לובשנו שכותב שבזמנ, ט,  יד,ח"ערוך השולחן או: טלית בלי ציציות
שהשואל יטיל בה  כדי  היאשאילמהמטרת  שכי יש להניח, ה ציצת ולברך עלי בהלהטיליב יח, גדולה או קטנה, מצוייצת
אבל . שהרי אין סיבה אחרת להשאיל טלית,  לו במתנה על מנת להחזירתתהתכוון ל ו,תי מצות ציצ בהקייםציצית וי

  .משמע גם בזמננו, כותב שהשואל טלית בלי ציצית פטור להטיל בה ציצית, ג, ד, ח"ע או"שו
אבל .  ל"כותב שהמשכיר טלית בוודאי אינו מתכוון למעמ, אות יב, כ' סי, שער הגדילים, ח"או, חתן סופר: שוכר טליתה

  . שבה הקונה חייב בציצית, יש להעיר שייתכן שהוא מתכוון למכירה לזמן
 .)ג' עמ(אות א א ' שעשועי צבי סי; )א"ב ע(א ענף ו ' סי, )פ"טיקטין תק(פתח הבית  878
  .א"א קידושין נ ע"י הריטבחידוש 879
  .אות א, ב' סי, ח"או, ץ"ת הרמ"שו 880

ש סובר שאומדנא דמוכח מועיל גם נגד "ל שהרא"צ, מסביר בפשטות, אות יב, כ' סי, שער הגדילים, ח"או, אבל חתן סופר
  .מה שאמר בפירוש

  .4ראה סעיף  881
אלא ששאל מחברו ,  כשרהשיש לו טליתמי ב שכך עולה ממה שהוא כות. )א"ט ע(ז ' סי) דון יחיא(ת אבן שתיה "שו 882

, ל פטור בגניבה ואבידה"מפני  שיפסיד בכך שמקבל מעמ, ל"אין להניח שהמשאיל התכוון למעמ, טלית מהודרת יותר
אם היה יכול לעשות , כדי שחברו יעשה בממונו מצוה מהודרת) אפילו רק חשש עתידי להפסד(ואדם אינו מוכן להפסיד 

, כ תהיה ברכת המשאיל ברכה לבטלה"ל כי אל"הוא מוסיף שאין לומר שבוודאי נתן במעמ. לי הידורבשלו את המצוה ב
ראה בשם מגן אברהם בהערה (כמו שאשה יכולה לברך אף שהיא פטורה , שהרי מותר לברך על טלית שהיא ממש שאולה

964.(  
נותנים תשובה אחרת לקושי , אות יב, כ' סי, שער הגדילים, ח"או, וחתן סופר, אות ד, לא' סי, )לישמייז(ת נחלת יוסף "שו

מפני , האומר ששואל ספר קודש פטור באונס, כ' ן סי"ת הר"פ שו"ע, הוא פטור מאונס, שגם אם הוא שואל: שבטקסט
ה במשך ההשאלה כי העוסק במצוה שנפטר מלתת צדק, שכן המשאיל נהנה מפרוטה דרב יוסף, שאין כל ההנאה שלו
כ אין לו "א, השואל פטור באונס, שהשאיל למצוה, וגם כאן, )150' עמ, שומרים, ראה חוק לישראל(פטור ממצוות אחרות 

כך שהוא חייב , שאם השאיל סתם בלי להזכיר שזה לקיום מצוה, על פי זה כותב חתן סופר. ל"הפסד ממה יהיה במעמ
, 883הערה , שעשועי צביוזאת שלא כדעת . ל"הרי יש אומדנא שלא התכוון למעמ,  י"ין פדרבאונס אם הוא שואל כי א

  .ל"מניחים שהתכוון למעמ, שגם בשואל סתם
 . לקידושיןהסברים אחרים מדוע אין מתחשבים בהפסד זה לענין משאיל טבעת, 861 ציון הערה לידראה 

  .אות אא ' שעשועי צבי סי 883
 רוצה לקיים בה את השואלכותב שגם אם לא ידע בעל הטלית ש, בתחלתו, אות ג, ארץ יהודה, יד' סי, ארצות החיים

כאמור ליד ציון (כמו שמותר לקחת טלית של חברו בלי ידיעתו בגלל הנחה זו , מניחים שהתכוון לתת לו במתנה, המצווה
כיון , מניחים שהתכוון למתנהאין , קיים את המצוה רוצה להשואל אבל בסוף דבריו כתב שאם לא ידע ש.)964הערה 

ואין אומרים שנוח לאדם שתיעשה מצוה , )4ראה סעיף (ל פטור מאונס "ומקבל מעמ,  להינזק באונסהשהטלית עלול
תשובות על טענה זו לענין שואל טבעת לקדש בה ,  ואילך862 ציון הערה לידראה  ( מכךבממונו בלי ידיעתו אם ייפסד

 ;אכן חייב באונס, שהוא אומר שהנוטל טלית של חברו שלא בידיעתו, 964אבל ראה הערה . )וחלקן שייכות גם כאן, אשה
, כ' סי, שער הגדילים, ח"או, וחתן סופר, אות א, ב' סי, ח"או, ץ"ת הרמ"שו,  לעומתו.ולא ברור מה ההבדל בין המקרים

כי המשאיל אמר בפירוש לשון , כותבים שיש מקום לומר שכאן זה יותר גרוע מהנוטל טלית חברו שלא מדעתו, אות יב
  . ויותר קשה לומר שהתכוון למתנה, השאלה

, רנשטייןואמרדכי זאב ' ר; אות ג, ארץ יהודה, יד' סי, ארצות החיים; ז, יד, ח"או, ע הרב"שו; ק ד"ס,  יד,ח"ז או" ט884
  .י,  יד,ח"ערוך השולחן או; אות א, לא' סי, )מייזליש(ת נחלת יוסף "שו; )ג"יא ע(בסופו ,  יד'סי ,ח"או, ות יעקבישועב
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, מפני שיש להניח שהמשאיל נתן לו באופן שיועיל, 885יכול לקנות בו,  כדי לקנות בו בקנין סודרסודרהשואל 

  . 886היינו במתנה ולא בהשאלה
  

  רק בלולבארבעת המיניםיכול לקיים מצוות נטילת  שבו אדם, ביום טוב ראשון של סוכות, לעומת זאת
ואין אומרים שיש להניח , 887 אינו יכול לקיים בו את המצווהלולבואל הש,  השייך לו)ובשאר המינים(

                                                                                                                                                              
 ציון לידכאמור ,  הרי אפשר לברך על טלית של חברו אף בלי ידיעתו,מקשה, אות ב, לד' סי, )מייזליש(ת נחלת יוסף "שו

שיש להניח , שהוא משאיל את הטלית, וקל וחומר כאן, מתוך הנחה שאדם רוצה שתיעשה מצוה בממונו, 963הערה 
הוא מיישב על פי הדעה ? וה בממונוכי הוא רוצה שתיעשה  מצ, שהוא מתכוון לתת במתנה כדי שהלה יוכל לברך עליו

ולכן גם כאן אסור , אסור לברך עליה בלי ידיעתו אלא צריך לבקש ממנו רשות, שאם בעל הטלית נוכח) 963הערה ראה (
כי הוא , שמותר לברך עליה בלי לשאול את בעליה, זאת לעומת טלית מיוחדת למצוה; לברך עליה בלי לשאול אותו

  ).870ראה בשמו בהערה (בוודאי נותן אותה במתנה 
כשליח  התפללכדי לעלות לתורה או לשואל טלית מי שכותב שגם )  שםז"הובא בט (ים של שלמה חולין פרק ח סימן נג

 כמו . אותהשהמשאיל התכוון להקנות לוולכן אין הוכחה , מפני שאין חובה ללבוש אז טלית,  לברך עליהנו יכול אי,ציבור
ן להקנות לו וכותהמשאיל אינו מ, ששואל טלית לומר סליחותץ "שכותב ש, ח סימן שנד"ת האלף לך שלמה או"שו, כן

יש להניח , ש"כותב שגם בנידונו של יש, ת שער אפרים סימן יט"שואבל .  רק מפני כבוד הצבורץ מתעטף"שהשכיון 
אם המשאיל , כותב שבכגון זה, ק ג"ס, יד, ובקונטרס אחרון, ח, ח יד"שולחן ערוך הרב או .שהמשאיל התכוון למתנה

אבל , מברך עליוהשואל  ולכן ,לו במתנה על מנת להחזיריש להניח שהתכוון לתת , יודע שהשואל לובשו לשם מצות ציצית
אין סיבה להניח שהתכוון לתת  ,ורה לשם מצות ציצית אלא מפני כבוד הציב אותלובשאינו השואל חושב שאם המשאיל 

שער , על שערי אפרים, פתחי שערים. לברךאבל הוא רשאי  ,לברך עליהאינו חייב  ולכן השואל ,לו במתנה על מנת להחזיר
אבל אם , מן הסתם התכוון להקנות אותה לשואל, אם המשאיל לא היה לבוש בטלית: עושה הבחנה אחרת, סעיף ח, י

. אינו מתכוון להקנות לו, הוא משאיל אותה לזמן קצר כדי שהשואל יוכל לעלות לתורה וכדומהו, המשאיל היה לבוש בה
 כי,  אינו מברך,להיות מוהל או סנדקאו  , כמו לעלות לתורה אותו לזמן קצרשאלכותב שאם , י,  יד,ח"ערוך השולחן או

 ותעלאו כהן ששאל כדי ללפני התיבה לעבור  טלית כדי שאלץ ש"אבל ש, לא השאילו מפני המצוה אלא מפני דרך ארץ
  . תפלהכי זה כמו , מברך, לדוכן

מניחים , "בעליו עמו" היו השאלבשעת ההאם ,  בעל ארבע כנפותגדארצות החיים שם כותב שגם בסתם ב: הבחנה
 כי יפסיד מכך) אם אין הוכחה שהשואל מתכוון למצוה(ואף שבדרך כלל אין אומרים כך , ל"שהתכוון להקנות במעמ

כך , "בעליו עמו"מטעם , הרי כאן גם אם ייחשב שואל ייפטר מאונס, )877ראה בשמו בהערה (ל פטור מאונס "שמעמ
  ". עמובעליו"שספורנו כותב כך בכל , 891וראה ליד ציון הערה . שאין לו הפסד

 אדם אחר ליטול טלית של הרי מותרש, כותב שהשואל יכול לברך גם על סתם בגד, ג, יד, ח"או, אדני פז: דעה חולקת
, ק יא"ס, יד, משנה ברורה . להשתמש בות לו רשובעל הבגד נתןו כאן ש"קו, )963 ציון הערה לידכאמור  (לברך עליוו

כותב שמספק יכוון , ט אות ג 'סי, דרך החיים). ש"ז ויש"שהזכירו הט(יכים לברך גם בטליתות אלו מביא שיש שמצר
' בית אהרן וישראל גל, "בענין פדיון בסלעים שקנה אבי הבן מהכהן", שלום מרדכי סגל' ר. לא לקנות את הטליתהשואל 

מעלה הוא ו? הרי אלו דברים שבלב,  לא לקנותמה יועיל שיתכוון, אם בעל הטלית מתכוון להקנות לו, מקשה, חפ' ח עמ
  . בפיו שאינו רוצה לקנותשיאמראפשרות שכוונת דרך החיים היא 

  ).חפ' ח עמ' בית אהרן וישראל גלבו, )ה ועוד עיקר"ד(סימן לא ) פרנקל(ת באר דוד "בשוהובא (ד , קצה, מ"א חו"רמ 885
רבינו פרץ ' ומתוס, א"מ מו ע"ש ב"הרא' מדייק מתוס, )סה' עמ(יג ' ז סי"ב אהע"ת הסבא קדישא ח"שו: דעה חולקת

שההבדל , עולה מדבריו. שלדעתם לא מועיל קנין סודר בכלי שאול גם אם ידע המשאיל את מטרת השואל, א"מ מו ע"ב
הוא שיש מצוה , )855 ציון הערה לידכאמור (ש אומר שמניחים שהמשאיל התכוון למתנה "בין שואל טבעת שבו הרא

  .מה שאין לומר בהקנאה בסודר, ונוח לאדם שתיעשה מצווה בממונו, בקידושין
הקנין , אם השאיל לו כדי לקנות בו, כותב שגם לרבינו פרץ, בסופו, כד' סי, הלכות קנין סודר, )בולה(אבל לחם שלמה 

  . מועיל
, )החדשים(א "בדעת חידושי הריטב, )א"ריט ע(קמא ' א סי"מ ח"חקרי לב חו; ק כד"ס, קצה, מ"חו, א"ביאור הגר 886
א חלק א סימן "ת הרשב"שובדעת ") כמקנה סודרו לקונה("כד ' סי, הלכות קנין סודר, )בולה(לחם שלמה ; א"מ מו ע"ב

  .אלף יט
 אינו ל כי מן הסתם המשאיל"מנמק שהשואל יכול לזכות בו כמעמ, אות ד,  צח' סי,ז" אהע,)לובאוויטש(ת צמח צדק "שו

השאיל לו סתם ולא המשאיל ולכן השואל זוכה גם אם , ל"הסודר עמאת די אם הקונה נותן למקנה כיון ש, מקפיד על כך
  ).א לא שייך"שאז הנימוק של הגר(לשם קנין חליפין 

. אומרים שאפשר לקנות בסודר שאול גם אם זו השאלה ולא מתנה, ג, קצה, מ"חו, י"וב, א"מ ז ע"וב, א שם"הריטב
ובכל זאת אם ידע המשאיל את , שאם הוא שאול אי אפשר לקנות בו, תקסה' ב סי"ב, חידוש כאן הוא לדעת מרדכיה

  .מניחים שהתכוון לתת לו את הסודר במתנה, מטרת השואל
' ח סי"או, יד אהרן; א, תרמט, ח"או, לבוש; ג, תרנח' וסי, ב, תרמט' סי, ח"או, ע"שו; א חלק ד סימן רעג"ת הרשב"שו 887
  .טז, תרנח' וסי, ד, תרמט' סי, ח"או, ערוך השלחן; י, ח, לולב' הל, מנוח' בדעת ר, רנחת

שבאתרוג של , 974כותב שכך הדין גם לפי הדעה שנביא בהערה , אות ה,  צח' סי,ז" אהע,)לובאוויטש(ת צמח צדק "שו
  . אחד נותן את חלקו לחברו במתנהקהל אין אומרים שמן הסתם כל 
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, הוא, בין שואל לולב לבין שואל טבעת לקדש בההבדל אחד לטעם . ל"שהמשאיל התכוון לתת לו אותו במעמ
לולב  כל הפסל שהתורה ה היאשמשמעות,  משלכם- 888"לכםולקחתם "ל פסול מגזירת הכתוב ולולב שאש

 מצד שרקכ בקדושין " משא;מתנהלתכוון הלשונו שאת  לפרש בכך הורתה לנו שלא ו,שאלהה בלשון שניתן
 טעם אחר .889ואין גזירת הכתוב, ה כסף משלואשיתן להמקדש ששצריך מפני , אינו מועילל ושא הסברא

                                                                                                                                                              
ת "שוהובא ב (ק ח"ס, יד, מגן אברהם, )ב"דף סט ע, יט, כח, הובא במלואת אבן (ק מח"כח ס, בית שמואל: דעה חולקת

מביא את שתי , ק יד"ס, שז, תרנח, אבל הדרת ישראל (קכח, תרמט, והדרת ישראל, )סימן קיב, ב"ח, ח"או, הר צבי
יש אומדנא שהמשאיל התכוון , ואמר למשאיל שהוא רוצה לקיים בו את המצווה, לולבהשואל שכותבים , )הדעות

, אבל אליה רבה; 889 ראה הערה - תרנח ' מגן אברהם סותר בכך את מה שכתב בסי(להקנות לו כדי שיוכל לצאת בו 
חיי ). מניחים שהתכוון למתנה שמתכוון לומרתרנח ' א סי"מגגם  שניםבימ ,ק ז"בכורי יעקב תרנח סו, ק ד"ס, תרנח
 התכוון לתת באופן םסתן הכי מ, אם המשאיל חשב שיוצאים בשאוליצא השואל מביא דעה ש, סעיף ג, כלל קנב, אדם

שאיל  שאם היםתבוכ, ק ט"ס, תרמט, ומחצית השקל, ק ה" משבצות זהב ס, יד,ח"או, ג"פמ. יוכל לצאת בוהשואל ש
 ולאנותן בהשאלה הוא ע שם שאינו יוצא בשאול הוא אם המשאיל אמר בפירוש ש"ומה שאמר שו, ל"נחשב מעמ, בסתם

שאם כותב , ק טו" ס, תרמט, ביכורי יעקב). ע"כותב שדחוק לפרש כך את השו, ב אות ד' סישעשועי צבי אבל (במתנה 
 יוצאים בשאול  יודע שאיןמשאיל אם האבל זאת רק, ל" במעמכי מניחים שנתן לו, בדיעבדיצא , כדי לצאת בו אותו שאל

 . האם התכוון למתנהואינו בפנינו שנשאל אותו, )שלענין טבעת אין זה משנה אם לא ידע, 857 ציון הערה לידאבל ראה (
לא , שאלה ולא במתנהה לו רק בתורת נותןהוא בפירוש שהמשאיל אמר לו כותב שרק אם , ק טו" תרמט ס,משנה ברורה

, ק א"ס, ג, תרנח, )ויינר(ארבעת המינים . שאלהה לשון ו גם אם הזכירשואלמשמע שהלולב קנוי ל, יצא, אבל בסתם, יצא
אינה , אבל אם השאיל לו לפני החג שלא לצורך המצוה, מניחים שהתכוון להקנות לו, כותב שאם השאיל לו לצאת בו

, לד אות ב' סיו, אות א, לא' סי, )מייזליש(ת נחלת יוסף "שוו, )ד"א ע(א ענף ו ' סי, )פ"יקטין תקט(פתח הבית . מתנה
 ל"כי הוא מתכוון למעמ, ש כותב ששואל לולב יוצא בו אם המשאיל יודע שהשואל רוצה לצאת בו" כאילו הראיםמביא

  . )ל"מתכוון עמ,  סתםבמתנה אתרוג שהנותןכותב , ל' סי, ג"פ, סוכה, ש"כנראה הוטעו ממה שרא(
, שאולומה שמיעטה התורה , ל"התכוון למעמהמשאיל אומרים ש גם בלולב ,ש"ראדעת הלכותב ש ,ק ג"ס, יד, חמד משה

  .  לשאלהרקן ותכוההמשאיל ם אם יוצאילומר שאין  הוא
רשה לך ליטול את אני מ"לחברו שהאומר כותב , דנ' כח עמ' בית אהרן וישראל גל, "בדין אומדנא ותנאי", ז סגל"רי

  .וזו מתנה, "הלך חֵזק וקנֵ  "נחשב כאילו אמר לו" לולבי
כי המשאיל , יצא, אל לולב כדי לצאת בווהשכותב ש, )ג"ע-ב"עא ע (יא'  סי,ז" אהע,שפת היםת "שו: הבחנות שונות

ות היא שלא נתן המשמעכי , לא יצא, "כ יהיה שלי"יהיה שלך עד שתצא ואח"אבל אם המשאיל אמר , התכוון להקנות לו
הוא ומדבריו משתמע ש,  חזרה אחרי שיצא בומשאיל היה צריך להקנות ל,שהרי אילו היה לו קנין הגוף(לו קנין הגוף 

 ראה הערה -והוא כותב שהדין כך גם בקידושין (אלא יהיה שלו רק לענין לצאת בו , )רוצה שיהיה שלו בלי הקנאה חזרה
המשמעות לא יצא כי , "יהיה שלך עד שתצא"ורק אמר " כ יהיה שלי"ואח"אפשרות שגם אם לא אמר הוא מעלה . )855

  . שאלההבתורת רק היא שנתן 
. יצא, לצאת בומגן אברהם סובר שאם המשאיל אמר במפורש שהוא משאילו מבין ש, )א"רכג ע(ט , רמא, מחנה יהודה

. היא לקיים בו את המצוהמפני שמן הסתם מטרתו , מר שאין סיבה להבדיל בין זה למשאיל סתם אומחנה יהודהואילו 
  .אין הבחנה כזאת בדברי מגן אברהם, )889ראה הערה (אבל יש להעיר שלפי הסברו של מחצית השקל בדעת מגן אברהם 

הלולב נחשב מתנה רק אם ,  שםמעלה אפשרות שגם לפי בית שמואל) ב"ב ע(א ענף ו  'סי, )פ"טיקטין תק(פתח הבית 
ליד ציון (שלא כמו במשאיל טבעת , ל"אבל אם חשב ששאול כשר אין מניחים שהתכוון למעמ, המשאיל ידע ששאול פסול

  . י השימוש"כי לולב מתקלקל ע,  מתנהלהניח שהתכוון לתתאין ,  לצאת בווכן אם לא ידע שהשואל רוצה; )857הערה 
' קכד עמ' גלו, קסז' קכג עמ' גלבית אהרן וישראל הובא ב (ק טו"ס, תרמט, ומשנה ברורה, ק טו"ס, תרמט, בכורי יעקב

ח ילהנסיבה י אין כ, השואל אינו יוצא בו,  שאין יוצאים בשאולולא ידע, כותבים שאם נתן לחברו לולב סתם, )קנז
ממגן , )כ"ה אא"ד(ב "ע סוכה מא 'תוסמדייק מ, ת משנה הלכות חלק ו סימן רנ"שואבל . שהתכוון לתת לו מתנה

  . שגם אז יצא, )מגן אברהם' עיה ו"ד(ב "ע סוכה מא ,תם סופרחידושי חומ, ק ג"ס, תרנח, אברהם
אין אומרים שהוא , על הלולב שחברו רוצה לצאת בוכותב שאם לא ידע ב, אות ג, ארץ יהודה, יד' סי, ארצות החיים

  .מתכוון להקנות לו מצד שנוח לו שתיעשה מצוה בממונו
 יםתבוכ, ק טו"ס, תנד, ומשנה ברורה, )נה אות ג' ג סי"ת באר שרים ח"שוהובא ב(ק ד "ס, תנד, ז"ט: שואל מצה

ונימוק זה שייך ; יר מאכל אחר או את שווייוהמצה קנויה לו כי כוונתו לאכול אותו ולהחז, שהשואל מצת מצווה בפסח
 .כיון שהשואל חייב להחזיר מאכל או תמורה אחרת, אבל זאת לא מתנה אלא מכר. בכל שואל מאכל

  .מ, ויקרא כג 888
  .הק "ס,  יד,ח"ז או" ט889

 בלאו הכי שהרי גזול פסול, שאין לומר שהפסוק ממעט רק גזול, ז"מסביר את דברי הט, ד"דף כט ע) א"תרע(לקט מנחם 
הוא מחדש לפי זה ). ה משום"ד(א "סוכה ל ע', כדברי תוס, ומכאן שהפסוק בא למעט שאול, משום מצווה הבאה בעברה

כי , שאול כשר, כי הוא ספק יום ראשון" לכם"אלא שצריך שיהיה , שאין לגביו גזירת הכתוב, ט שני של גלויות"שביו
  .ט שני"תב ששאול פסול גם ביווכ, ק נא"ס, תרמט, ל משנה ברורהאב. במתנה, מניחים שהתכוון לתת באופן המועיל

לא הוצרך לפסול " לכם: "ובדבריו נוסף הסבר גם לגבי טלית, כג' סי, ת כנסת יחזקאל"ז הסביר גם שו"כעין הסבר הט
יל המשאושאין אומרים ש, ועל כרחנו הפסוק בא לומר ששאול פסול, ע"גזול שהרי גזול פסול בלאו הכי מטעם מהב

אין ,  מצויצתשאינהבא ללמד שטלית שאולה ) יב, דברים כב" (כסותך"ואילו בציצית אפשר לומר ש; ל"התכוון למעמ
אפשר לקיים בה את המצווה ,  שאולהמצוייצתאבל טלית , כו' סי, חולין פרק ח, ש"כ הרא"ה ציצית כמשחובה להטיל ב
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שבט הובא ב [ז שם"על הט, ע הנפוץ"בגליון השו,  אפריםוכך הסבירו גם יד(בגלל האומדנא שהמשאיל התכוון למתנה 

בכך ). אות ט, לא' סי, )מייזליש(ת נחלת יוסף "ושו, הגהה ב מבן המחבר, יד' ח סי"אורח נאמן או, ]א" עחולין קלו, סופר
ואומר , הרי הפסוק אינו אומר ששאול פסול, ז"על הט, )ג"ס ע(כה ' ח סי"או) פאנעט(ת שערי צדק "מיושבת קושיית שו

: ז"מסביר את דין טלית בדרכו של הט, ז, יא, ח"או, )צרור(פרי צדיק גם ". לכם"וכאן זה נחשב , "לכם"רק שצריך 
שהרי התורה לא חייבה , א לברך על דבר שאינו שלו" ורק מסברא א,"ותךכס"שטלית מצויצת שאולה אינו מתמעט מ

, כ השואל טלית מצוייצת"א,  משלו חייב להטיל בה ציציותאלא שמי שיש לו בגד ארבע כנפות, ללבוש טלית מצוייצת
 אפשר להשתמש , מסברהאלאכיון שזה לא נתמעט מהפסוק ו ;אינו יכול לברך, שאינו עושה מעשה שהוא חייב בו

מיישב בזה גם מדוע השואל חוטים אינו יכול להשתמש בהם , ק יד"ס, מגן גבורים יא. באומדנא שהתכוון להקנות לו
כי לגבי , מיושב,  לפי האמור:ל"התכוון למעמהמשאיל ואין אומרים ש, )ק יא"ס, יא, כפי שכתב מגן אברהם(לציצית 

אבל מגן גבורים מקשה על דברי כנסת . בא למעט השאלה כזאת) לח, במדבר טו" (בהם"החוטים מוכרחים לומר ש
ש "כ הרא"שמש, ועוד; למעט גזול" לכם"כ מהתורה צריך "א, ע פסול רק מדרבנן"הרי יש סוברים שמהב, יחזקאל

לכן , המשאיל יודע ששאול פסולשהיות ש, ממעט שאול" לכם"שאחרי שמניחים שהמשאיל התכוון לתת במתנה הוא 
ב "וכיו(שאלה סתם הל ולא ב"נכתב כדי שהנותן לולב יתן במעמ" לכם"כ אפשר לומר ש"וא, מניחים שהוא נותן במתנה

,  יד'סי ,ח"או, ות יעקבישועב, רנשטייןואמרדכי זאב ' ר. )ז"לגבי דברי הט, השלישיבעמוד , בהקדמה , אברהםבכוריכתב 
כמו , היה נחשב מתנה, שגם אילו לא כתבה התורה ששאול פסול, )ז"לגבי הט(משיב על הקושיה השניה , )ג"יא ע(בסופו 
מפרשים שהתכוון , אינו יודע ששאול פסולהשואל שגם אם ) 857ליד ציון הערה (ש אומר לגבי טבעת לקידושין "שהרא

הדין היה ששאול , "לכם"הוא מבין כנראה שגם אם לא היתה התורה ממעטת שאול מ(ולכן זה מתנה , לאופן המועיל
  ).פסול

, משנה הלכות חלק ו סימן רנת "שוו, פג אות יג' א סי"עין חיים ח, )ד"א ע(א ענף ו ' סי, )פ"טיקטין תק(פתח הבית 
. יצא, השאלהאבל בסתם , " כמתנהולאאני נותן רק בתור שאלה "אולי התורה פסלה רק אם אמר , ז"מקשים על הט

מתכוונים  ו," קדושים הםשראלי"ש אלא ,"לכם"אכן אינו  ם שואל סתאולי מהתורה, ז"משנה הלכות מקשה עוד על הט
אם  אבל , לצאתןכווהשואל מתאינו יודע שאולי התורה פסלה רק אם הנותן , העוד הוא מקש. יצאהשואל באופן שלתת 
 .)ז שם"על הט, ע הנפוץ"בגליון השו, וכך הקשה גם יד אפרים (מניחים שהתכוון לתת לו במתנה ,יודע שכוונתו לצאתהוא 

 לענין הנוטל לולב שייתכן שמה שמיעטה התורה שאול הוא, ז"מקשה על הט, בעמוד השלישי, בהקדמה , אברהםבכורי
אבל יש להעיר (ובכל זאת לא יצא כי הוא שאול , שהיה מקום להתיר כי נוח לו שייעשה מצוה בממונו, שלא מדעת בעליו

מרדכי זאב ' ר ).966 ראה ליד ציון הערה - שגם שם יש מקום לומר שבעל הלולב מתכוון להקנותו במתנה למי שנוטלו 
אולי התורה הוצרכה לכתוב ששאול פסול , ז"מקשה על הט, )ד"יא ע(בסופו ,  יד'סי ,ח"או, ות יעקבישועב, רנשטייןוא

 באמת לולבאבל היינו חושבים שה, ל"שהיה יוצא כי מפרשים שהתכוון למעמנכון , מפני שאילו לא ידענו ששאול פסול
פטור השואל ל ו"התכוון למעמהמשאיל אומרים ש, ה כתבה ששאול פסולואחרי שהתור, חייב באונסהשואל ו, שאול

כי גוי אינו מעוניין , שבו אין אומרים שהתכוון למתנה, שאול מגוילולב הוצרך פסוק לפסול אולי , עוד הקשה. באונס
, תכב' סי, םאי אפשר לקיים בו את המצוה לפי היראים השל, ואף שהפקעת הלוואתו מותרת, שיהודי יעשה מצוה בממונו

ת נחלת יוסף "שו .) על גוי שהשאיל טבעת קידושין857ראה הערה " (לכם"האומר שלולב שנגזל מגוי אינו נקרא 
בא המו,  ישעיה' כי לפי ר, א לומר שהפסוק בא למעט שאול מגוי"שא, משיב על קושיה זו, אות ח, לא' סי, )מייזליש(

ראה חוק (והרי אין חיוב שומר בנכסי גוי , הטעם ששאול פסול הוא כי השואל חייב באונס, ל' ג סי"ש סוכה פ"ברא
ש שם הטעם ששאול "אבל הוא מעיר שלפי הרא; כ יוצאים בלולב השאול מגוי"א, )1323-1327' עמ, שומרים, לישראל

שייתכן ,  )באות ט(ז "הוא עצמו מקשה בדומה על הט. פסולואם כן גם שאול מגוי , פסול הוא כי אין לשואל קנין הגוף
יעשה ת מעוניין שן לומר לגביו שהואכי אי, שבו אין אומרים שהתכוון למתנה, לולב שאול מקטןהוצרך פסוק לפסול ש

ברי דוחה את ד, נדק " כח ס,טיב קידושין). אינו יכול להקנות, שגם אם התכוון הקטן למתנה, יש להוסיף (מצוה בממונו
התורה מלמדת , עוד ו; לא היה מתכוין למתנהזה המשאיללא שאפשר לומר שהתורה פסלה אתרוג שאול מפני שלו, ז"הט

 את לו היה מותר ליט,שאולהתורה א ולאילש ועוד ;השואל לא יוצא, שאלהה דוקא בןנותהוא ש שופיראמר באם בכך ש
אינו יוצא בו כי אינו שלו  , שאולשפסלה התורה עכשו אבל ,ונ מצוה בממוו שתיעשה לוחנכי , תויעדי י בלהלולב של חברו

  . )966 ציון הערה לידראה על כך (
 מסביר )עח' ז עמ' בית אהרן וישראל גלהובא ב) ( שםמחצית השקלכמוסבר ב(ק ג " תרנח ס,מגן אברהם: טעמים אחרים

, לא יהיה גזל ביד האשהש, מקדששהאשה תקבל דבר מהצריך אלא , קדשמהיה של הטבעת תשהאין צורך דושין יבקש
, שאלההאמר לשון ומניחים שלכן , )857ראה בשמו בהערה  (שאולדבר מתקדשת באשה לא ידע שאין המשאיל שומדובר 

כי אמנם , מקודשת, שאלהה ולכן אף על פי שאמר לשון ,שאול היה נותן לו במתנהדבר ואילו ידע שאינה מתקדשת ב
 כשיוודע שהרי,  גזל ביד האשההנאיאבל , שאלה ולא במתנהה בהוא קיבל אותה שהרי, מקדשה של האינהטבעת 

יוודע יכשולכן לא מועיל ש, "לכם"צריך להיות  לולב אבל ;ו במתנהתן ל י,שאולדבר אין אשה מתקדשת בשלמשאיל 
 ,ז" אהע,)לובאוויטש(ת צמח צדק "שו". לכם" נונטילה איהבשעת כיון ש, ו במתנהן אות ית,צא בשאולאינו יושלמשאיל 

ובדומה הקשה (משאיל  כשיוודע ל,כ"שלו רק אח בדבר שיהיה קדשאיך אפשר ל ,מגן אברהםמקשה על , אות ט,  צח'סי
כוונת הוא מעלה אפשרות ש. שאולדבר שת באין אשה מתקדשדע לו ייוולא לעולם  אולי , ועוד?)ג, תרנח, ח"או, ערך שי

לא ש אלא , בהכדי לקדש  הטבעתאת לו ן נתבכל זאת הרי ,שאלה בלבדהן לותכוהאף אם המשאיל היא שהמגן אברהם 
  יוכלולכן ,)המשאיל( שלא יפסיד ובלבד , בה שיועיל לקדשאופן לו בתת אבל רצונו היה ל,שאולדבר א לקדש ב"ידע שא
יש ו, ולכן אינו גזל ,ל כךקפיד עמ ינוודאי אובשהמשאיל  ,מ להחזיר"היה שלו במתנה עת ש,מעצמו בטבעת לזכות השואל

 לכן ו,מעצמוזוכה הוא ש ממש כיון "שלכם"אינו שאלא ,  שהמקדש נותן למתקדשת בנתינה גמורה,כאן שינוי רשות
) 795הערה (פ השיטה "ע,  אברהם בדומה לזהמבאר את דברי מגן, ענף ג, א' סי ,א"ח, )סופר(שערי ציון . יוצא ינו אלולבב

זה רק מסלק את איסור ,  שהמקבל יקח אותומסכיםואם המקנה רק , להקנותשכדי שדבר יהיה קנוי צריך כוונת המקנה 
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ק "פ נתיבות המשפט שמח ס"ע, טבעתזכה בהשואל הוא מבאר שהקידושין חלים בלי ש, באות ו. הגזל ואינו עושה קנין

ואף כאן , יא לה הנאהבכי הוא ה, ל"מקודשת אף שאינו נחשב שלו לפי היראים הנ, שכתב שהמקדש אשה בגזל גוי, א
פ נודע ביהודה "מבאר את כוונת מגן אברהם ע, )אות ח, וכן שערי ציון שם(ג , תרנח, ח"או, ערך שי. מקודשת מטעם זה

, איסור גזלבו כיון שאין , שכתב שמועילים קידושין בדבר שאין בעליו מקפיד עליו אף שאינו של המקדש, )930הערה ב(
ואמנם אינו , זה כמו יאוש,  מוכן לתת מתנהמשאילשאנן סהדי שה, ואף כאן, י יאוש ושינוי רשות"והאשה זוכה בו ע

, ל"אבל הוא כאילו התייאש מטובת הנאה זו שיהיה מעמ, ינו מוכן לתת אותו לחלוטיןשהרי א, מתייאש מכל החפץ
 ערך שי מבאר את .י יאוש בלבד"כי השואל אינו יכול לזכות ע" לכם"אבל לענין לולב אינו נחשב ; ומקודשת מטעם זה

אבל צריך , )945הערה (ך "ברי השכד, כי אילו ידע היה נותן במתנה, שאין כאן איסור גזל, כוונת מגן אברהם בדרך נוספת
ולכן , ולכן אין כוונה לזכות, וכאן המשאיל והשואל התכוונו להשאלה, כוונת המקנה להקנות או כוונת הקונה לקנות

הוא , אבל יש להעיר שאם כן(כי היא מתכוונת לזכות בה , האשה מקודשת, אבל לענין טבעת, "לכם"לענין לולב אינו 
שמועיל בלי כוונה , "יד"הוא מעלה אפשרות להסביר שהשואל זוכה בטבעת בקנין ). כאילו מקדש אותה בדבר של הפקר

כי לא כל הלולב נמצא , ואילו השואל לולב אינו יכול לזכות בקנין יד, )6ראה סעיף (לקנות לכל מה שנמצא בתוך חלל ידו 
 האם אפשר לומר שמה שנמצא על גופו - האם אפשר להסביר בכך מדוע שואל טלית קונה אותה והוא מסתפק ; בחלל ידו

בדבר ) שהוא כחצר" יד"או (לא מועיל קנין חצר , )ה אדעתא"ד(א "ב נד ע"ב' אבל הוא מעיר שלפי תוס; נחשב כבתוך ידו
שבקידושין די , אר את כוונת מגן אברהםמב, תרנח, ח"או, יד אפרים.  שהוא יודע שהוא בתוכו ואינו מתכוון לקנות אותו

היה , ולכן לא מועילה ההשערה שאילו ידע שאין יוצאים בשאול, "לכם"שצריך להיות , כ בלולב"משא, שלא יהיה גזול
מדוע , פ סברת מגן אברהם"מבאר ע, )ד"ע-ג"נז ע(ה אות קכב "פ) קרלין(יד דוד . שהרי למעשה אינו יודע, נותן במתנה

אינו זוכה בנייר כי היא אינה מתכוונת להקנות לו , מעלים אפשרות שאשה הנותנת לבעל נייר לכתיבת הגטב "בגיטין כ ע
ואין אומרים שמן הסתם היא מתכוונת שיהיה , )955 ציון הערה לידראה (אלא להשאיל לו כיון שהנייר יחזור אליה 

אבל יד דוד תמה על סברת מגן . כמו בלולב, א ששם הנייר צריך להיות קנוי לבעל התשובה הי-בהקנאה , באופן המועיל
, כי אינו גזל, השואל יכול לזכות בו, אם בעליו אינו מקפיד עליו, הרי גם באתרוג, מה ההבדל בין קדושין לאתרוג, אברהם

  ".לכם"וזה 
ע "בגליון השו, ]אופנהיים[באשל אברהם בא הו(ב ' ח סי"ב או"ת משאת משה ח"שוו, )א"רכג ע(ט , רמא, מחנה יהודה

, )בהסברו השני(ה ,  תרמט,ח"ערוך השולחן אוו, )ת ציץ אליעזר חלק יג סימן סד"שובו, ק ג"ס, תרנח' סי, הנפוץ
אלא מניחים שהמשאיל , כי אולי אינו מוכן לכך, מסבירים שגם במשאיל טבעת אכן אין מניחים שהתכוון למתנה גמורה

והשאר שייך , ודי בכך לענין קידושין, ל או במתנה גמורה"במעמ,  בטבעת באופן המועיל פרוטהשוהמקנה לשואל 
 תפותשורק לו מי שיש שהרי , ולכן בלולב לא יצא; שהרי טלית של שותפים חייבת בציצית, וכך גם בטלית, למשאיל

ז שהרי א, ל"וון לתת הכל במעמ מתכמשאילמשאת משה מסביר שאין להניח שה.  אינו יכול לקיים בו את המצוהבלולב
 ציון לידראה ( והמשאיל רוצה שיהיה חייב באונס בתור שואל, 4כפי שנראה בסעיף , א"ל יהיה פטור מאונס וגנוהשוא

ק "ס,  יא,מגן גבורים. )וחלקן שייכות גם כאן, תשובות על טענה זו לענין שואל טבעת לקדש בה אשה,  ואילך862הערה 
ואין , )אמור לעיל בהערה זוכ(מ להחזירם אינו יכול להשתמש בהם לציצית "מיישב בזה גם מדוע השואל חוטים ע, יד

ת נחלת "שובדומה מסביר ". להם"שנאמר , כי ציצית מחוטים של שותפים פסולה - ל "התכוון למעמהמשאיל אומרים ש
ולכן , והם כמו שותפים, התכוון להקנות לו קנין הגוף לזמן קצובל שמניחים שהמשאי, אות ט, לא' סי, )מייזליש(יוסף 

כי טלית של שותפים חייבת , אבל בטלית המקבל יכול לברך, באתרוג לא יצא כי אין יוצאים באתרוג של שותפות
 הכל שאין סיבה להניח שהוא מתכוון להקנות, אות יב, כ' סי, שער הגדילים, ח"או, בדומה מסביר חתן סופר. בציצית

, שהרי אז כבר לא יהיה  שלו, שהרי לא יהיה חלק בעשיית המצווה, מצד שנוח לו שתיעשה במצוה בממונו, ל"במעמ
שנקט , אבל גרמא זו אין די בה ליצור אומדנא שיכולה לבטל את דבריו המפורשים,  את קיום המצוהגורםואמנם הוא 

שחייבת , וזו תהיה טלית של שותפים, תת לו חלק מהטליתורק בטלית יש מקום שהניח שהוא מתכוון ל; "שאילה"לשון 
לכן יש אומדנא דמוכח , יש לנותן חלק במצוה שהרי הלה עושה מצוה בחפץ שלו, ונמצא שבשעת קיום המצוה,  בציצית

וגם לגבי קדושין מניחים שהמשאיל ; שאין יוצאים בו אם הוא של שותפים, מה שאין לומר באתרוג, שהוא רוצה להקנות
כך שהוא מקדש אותה בפרוטה , והמקדש יודיע לאשה שהטבעת שאולה, והשאר נשאר שאול, נה לו פרוטה מהטבעתמק

אבל הוא מעיר (יש אומדנא שהמשאיל רוצה להקנות לו , וכיון שגם בחלקו של המשאיל נעשה מצוה, ובהנאת השימוש
בית אהרן , "בענין לכם בציצית",  מרקסוןפנחס' ר  בדומה מסביר ).ש לא משמע שהוא מקנה חלק"שמסתימת לשון הרא

כי כדי , שאי אפשר לומר שהשואל קונה את החפץ לגמרי על סמך הנחה שהמשאיל התכוון לכך, קנח' קכד עמ' וישראל גל
כי לשם כך , ות בנכסאלא השואל זוכה רק בזכות שותפ, )795 ציון הערה לידכדעה (להקנות צריךרצון חיובי של המקנה 

כמו שבחזקת , כיון שאין בכך הוצאה מבעלותו, אין צורך ברצון חיובי אלא די באומדנא שהמשאיל מוכן לתת לו שותפות
ובציצית ; כי זה לא הוצאה מבעלותו אלא הקנאת זכות ושעבוד בנכס, היינו הסכמת בעל הנכס, תשמישין מועילה מחילה

) 887הערה (אלא שהוא כותב כך כדי למסביר מדוע משנה ברורה . כ בלולב"משא, ובטבעת די שתהיה לשואל שותפות
חלה מתנה גם אם בעל , ואילו לגבי טלית, חלה מתנה רק אם ידע בעל הלולב שאין יוצאים בשאול, אומר שלגבי לולב

כי זה נחשב שיש לו רצון ,  ידע על הצורך בהקנאהונמצא שלדעתו חלה מתנה מכללא אם בעל הנכס; הטלית לא ידע זאת
, לא חלה מתנה מכללא,  על הצורך בהקנאהלא ידעורק אם בעל הנכס , אף שלא אמר בפירוש שהוא מקנה, חיובי להקנות

בין אתרוג , ג"ת מפרשי הים דף סד ע" שו-) ב"תרכ(הבחנה דומה עושה ים התלמוד . כי לא די בכך שאילו ידע היה מקנה
שהרי סוכת שותפים , היינו שיהיו שותפים בו, סוכה שאולה כשרה כי מניחים שהמשאיל נתן אותו באופן המועיל: הלסוכ

דוחה הסבר ) ב"עא ע (יא'  סי,ז" אהע,שפת היםת "אבל שו. שכן אתרוג של שותפים פסול, מה שאין לומר באתרוג, כשרה
פ " רק שושואלהקנה להמשאיל שאם , ועוד ;)4יף ראה סע(ל באונס "ש מחייב מעמ"שהרי הרא, זה של משאת משה

 מקשה את שםמגן גבורים גם (היה שלה תהרי היא חושבת שכל הטבעת ש, קדש את האשה סתםנו יכול לאי, בטבעת
דוחה את דברי , ג, יד, ח"או, מחזיק ברכה .ג דוחה את דברי משאת משה"גם קרבן אליצור דף קעו ע? )הקושיה השנייה
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וממילא המקדש צריך להודיע , פ"שהמשאיל מקנה לו רק שו, ש היה צריך לומר פרט חשוב זה"הראשהרי , משאת משה

דוחה את הסברו של ) ד"ע- ג"ריט ע(קמא ' א סי"מ ח"גם חקרי לב חו. פ שקנוי לו"לאשה שהוא מקדש אותה רק בשו
להניח שהמשאיל מוכןלתת מדוע יש , ומוסיף להקשות, משאת משה בגלל קושיות אלה של שפת הים ושל מחזיק ברכה

וההפרש , כיון שהטבעת כבר שאולה לשואל, הרי הוא לא מפסיד מזה, ל"מה איכפת לו לתת את הכל במעמ,  פ"רק שו
  ?ל הוא קנין הגוף"היחיד בין השאלה למעמ

יל בעליה משאשאלא האומדנא היא , גם בטבעת אין זו מתנהש: הסביר בדרך נוספת, )א"רכג ע(ט , רמא, מחנה יהודה
מ "שבו גם אם שאל ע, מועיל בלולבוזה לא ,  לו את דמיהחזירמ שיוכל לתת אותה במתנה לאשה וי"אותה למקדש ע
  .לצאת בו לא יצא

ויש סוג שקנוי , שצריך להחזיר, ל שהוא כמו שאילה"מסביר שיש סוג של מעמ, קיד' סי, )צויזמיר(ת בית יעקב "שו
לא " כ יהיה שלי"יהיה שלך עד שתצא בו ואח"שגם אם אמר , ובלולב, )והבחנה ז, 4ראה בשמו בסעיף ( למקבל לגמרי

ל מהסוג "ואילו בקידושין ובציצית די במעמ, מתנה גמורהמהסוג שהוא ל "מעמבצא רק וי, יצא כי הוא כמו שאול
נה ל מהסוג שאי"היה של המקדש במעמתהתכוון שהמשאיל מקודשת כי מניחים שהאשה , ולכן לגבי שואל טבעת; החלש

אבל ; שהיא כמו שאולה) בדרגה נמוכה(ל "התכוון למעמהמשאיל וכן בטלית שאולה מניחים ש, ודי בכך, קנויה למקבל
, כלומר האומדנא מועילה לומר שאף שאמר לשון שאילה(שבו יצא רק אם נתן לו במתנה לגמרי , זה לא מועיל בלולב

 יכולה ינהאבל האומדנא א;  בה ולברך על הטליתכול לקדשיהשואל ולכן , שהיא כשאילה, ל בדרגה נמוכה"התכוון למעמ
ט , ג, זכיה' הל, ג"שרשי הים ח).  מהשאטלהמדישונה כי זה , מתנה גמורהמהסוג שהוא ל "למעמ" שאילה"להפוך לשון 

המצוה מתקיימת רק אם אבל בלולב , שאדם יכול לקדש אשה בדבר שקנוי לו רק לפירותמסביר שכוונתו היא , )ד"כב ע(
ש "שהרא, אבל שרשי הים מקשה עליו. אין מפרשים את דבריו כך, נתן בלשון השאלההמשאיל וכיון ש, גם הגוף קנוי לו

מסביר את כוונת בית ,  תניינא סימן אאח מהדור"ת לבושי מרדכי או"שו .ב משווה קידושין ולולב זה לזה"בקידושין ובב
שהרי הוא פסול בלאו הכי מטעם , "לכם"גזול מלולב ריך למעט צ לאשכתבו ש )ה משום"ד(א "ל עסוכה ' פי תוסיעקב על 

וגם , כל עניני שאול בכלל המיעוט, שאולשיש מיעוט מיוחד לכיון ו, שאולמעט רק לוהפסוק הוצרך , מצוה הבאה בעבירה
, )ה מתוך"ד(א " ל עלפי כפות תמרים סוכה, מצוה הבאה בעבירהאין פסול של , גזולהכ בטלית " משא;מתנה לזמן פסולה

ממעט גם " כסותך"כ "או, ל מצוה הבאה בעבירהו פסןאי, שמביא עצמו לידי חיובאלא במי  ינה חובהמצוה שאשכתב שב
  .ושיןדיולקכשרה בטלית  ,זמןמתנה לאבל , שאין בו קנין כלל שאול ממשרק מעט כן הוא ול, שאולגם גזול ו

, קכז' עמ, אלטנקונשטאט, ץ"חידושי יעבוהועתק ב( לבוב 'א במהד"לב ע דף, ק ח"ס, תמח, מקור חייםמסביר בדומה 
נחשב שלו לענין הוא אבל , אינו נחשב שלו לענין לולב,  בחפץ רק קנין פירותויש למי שפ הנחתו ש"ע, )בלי ציון המקור

יור זו מתנה על תנאי אלא מתנה עם שאין ,  חזרהחפץ רוצה את הוכאן שיש אומדנא דמוכח שהמשאיל; יתציצקידושין ו
 נחשב של המקבל רק חפץולכן כאן ה, )4ראה בשמו בסעיף (ולכן יש למקבל רק קנין פירות  ,)ש להוכחתו לכך"עיי(

כותב שהסבר זה של מקור חיים , ד"עץ הדר דף פא ע, )ביק] (ספר החיים[שער החיים אבל . בקדושין ובטלית ולא בלולב
  .אינו נראה

,  להשתמש בוזכות קנויה להשתמש בהםיש  , טלית וטבעת וחלוקלשואלשמסביר , )ג"ע- ב"ח ע( עשה כו ,מגילת ספר
יכול לעשות את  אינוהיות שו, י המשיכה"כיון שקנה רשות זו ע והמשאיל לא יכול להפקיע מהשואל את רשות השימוש

 כיון ,נויה ק שימושתשו ררוג איןתאלשואל אבל ; תכוון להקנות לולכן מוכרחים לומר שה, השימוש בלי שיהיה קנוי לו
  .ולכן המשאיל אינו מוכרח להקנותו לו, ה למצוותוצשהוק

תנאי ומעשה "התנאי נחשב , ל בלולב"שבמעמ) 4ראה בשמו בסעיף (מסביר על פי מה שכתב , ק סב"ס, כח, עצי ארזים
יהיה ולכן אין להניח שהמשאיל מוכן ש, והלולב שייך למקבל גם אם לא החזיר אותו, כך שהתנאי בטל, "בדבר אחד

והשואל , ולכן התנאי תקף, א"מ בד"אינו נחשב תו, ל בטבעת"ודוקא במעמ; שהרי אז השואל לא יחזיר אותו, ל"מעמ
שאף שגם בלולב רק בתנאי , הוא מוסיף. ל"ולכן המשאיל מוכן שיהיה מעמ, יצטרך להחזיר כדי שהמתנה תהיה תקפה

 רק אומדנא שנתן ישכאן הרי , ) שם4בשמו בסעיף ראה " (על מנת"כ בתנאי של "א משא"מ בד"נחשב תו" אם"של 
  ).כך נראית כוונתו(א "מ בד"ולכן התנאי נחשב תו, בפירוש" על מנת"לא אמר ו, ל"במעמ

, וחתן סופר, )ד"תרל' במהד, א"א דף קכד ע"ח; נ"תש' במהד(קמה ' ב עמ"ב שער כב ח"חתן סופר מקנה וקניינים ח
האמור בארבעת המינים  מלמד שכבר בשעת הלקיחה " ולקחתם לכם"ש, מתרץ, אות יב, כ' סי, שער הגדילים, ח"או

ואילו בטלית די באומדנא ; כי האומדנא נוצרת רק בשעת קיום המצוה, ולא די באומדנא, צריך שיהיה מבורר שהוא שלו
  .כדי לחייב בציצית, "כסותך"שנקרא 

, ימיםהשאר בין לשל סוכות ש הבדל בין היום הראשון  שיתיוהמסביר ש, )ד"ס ע(כה ' ח סי"או) פאנעט(ת שערי צדק "שו
כעין (לכן אמרו חכמים שביום הראשון יצא רק במתנה מפורשת ולא מועילה אומדנא , ימים שאול כשרהשבשאר 
 ממילא אף מהתורה לא יוצא בזה,  שכך אמרו חכמיםתיוהו, )כדי שלא יבואו לחשוב שדינו כדין שאר הימים, הרחקה

ל בלולב "שמעמ) 4ראה בשמו בסעיף (על פי מה שכתב , )בדומה לבית יעקב (הוא מסביר בדרך נוספת. אאם יש רק אומדנ
מועילה , דוקא במשאיל טבעת לקדש: כי חוץ מזה אין לו שום הנאה בו, חלה רק כי המקבל יכול למוכרו או להשכירו

,  אחדכיון שהשאלה ומתנה עניינן, )מתנה(ייחשב כאילו אמר לשון טובה , )שאלהה(אומדנא שאף שאמר לשון גרוע 
, שאלההל מסוג שדומה ל"את לשונו שייחשב מעמאפשר לתקן , וכן בלולב; ל ליהנות מההתקשטות בהכיוהמקבל ש

לענין ל כזאת אין לה תוקף "מעמאבל הרי , לולב בו מצות קייםוההנאה היחידה שיש לו היא ל,  יכול לתת לאחרינושא
, שאלההשהרי זה שונה לגמרי מ, ל שיכול להשאיל או להשכיר לאחר"ר שהתכוון למעמלומואי אפשר ; כאמור, לולב

  .שואל אינו רשאי להשאילהרי ש
 שיש כיון, ל" במעמאתרוגשאין להניח שהתכוון לתת את ה) בהסברו הראשון(מסביר , ה,  תרמט,ח"ערוך השולחן או

 כל  אצלו  יכול להשהותוהמקבל, תנה על מנת להחזירמואם זו , )ב"סוכה מא ע(אתרוג כל היום להחזיק בהידור מצוה 
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 אם אמר שהוא  אבל, גילה דעתו שהוא מוכן לכך הרי,נותן לו מתנה על מנת להחזירהוא אם אמר בפירוש שורק , היום

  .שהמשאיל אינו צריך להחזיק בהם כל הזמן, זאת לעומת טבעת וטלית; ל" למעמכוונתוש אין לומר ,משאיל
, אינו בירור גמור, ל" במעמשואל להמקנמסביר שמה שמניחים שהמשאיל , )ז"ה ולפ"ד( ח סימן ז"אואמרי בינה דיני 

 שלו ה שיהישצריך, אתרוגמועיל לענין ולכך אינו ;  אין מוציאין מידו,תפסו ,שלא התכוון למתנה טוען ברי  המשאילאםו
, יד, ח"או, ע"שו ( כשלויתנראשהיא  פניום מ לאחר שלשים יהחייב לברך אף על טלית שאולשכ בציצית " משא,וודאותב
 כיון הוא יכול לברך ,ה לו במתנה  לא הקנשהמשאילכלפי שמיא גליא לכן גם אם  , שלוהנראשזה י ה דענין ברכשל הרי ,)ג

אנן סהדי כי שם , םקדושין ודאיאלו  ,הגבי קדושין בטבעת שאולשל, הוא מוסיף .ל"מעמשנתן ב נא אומדשבעינינו יש
אך .  בירור גמורינו לגבי אתרוג אורק, ל" במעמשואל להמקנלכן הוא  מקודשת בבירור וה רוצה שתהישהמשאילר בבירו

  . הוא לא הסביר את ההבדל בין אתרוג לטבעת
) 4ראה בשמו בסעיף (מסביר על פי מה שכתב , )א"יב ע(בסופו ,  יד'סי ,ח"או, ות יעקבישועב, רנשטייןואמרדכי זאב ' ר
אבל במקום שחובת ההחזרה היא רק מתוך , כקיום התנאי, ל חייב להחזיר את הלולב שניתן לו" במעממקבל לולבהש

כיון שגם בו , יכול להחזיר לולב אחר פחות מהודרהוא , מצווהקיים בו את האומדנא דמוכח כיון שהנותן צריך אותו ל
שהרי יש לה ערך ,  להחזיר טלית גרועהבטלית בכל מקרה אינו יכולאבל , וכל ערכו הוא למצוה, יכול הנותן לצאת

שהרי יפסיד בזה שהמקבל יוכל , ל"אין להניח שהמשאיל התכוון למעמ,  לכן בשואל לולב;ללבישה ולא רק למצוה
חייב שאז השואל , בשאול ממשהוא רוצה שיישאר בגדר ו, להחזיר לולב פחות מהודר כיון שלא עשה תנאי מפורש

המקבל יצטרך להחזיר בכל אופן כי , כי לא יפסיד מכך, ל"ת מניחים שהתכוון למעמודוקא בטלי; להחזיר אותו עצמו
  .טלית טובה

יש להניח שהתכוון , שלגבי קידושין, מסביר את ההבדל בין קידושין ללולב, )ג"ריט ע(קמא ' א סי"מ ח"חקרי לב חו
שהרי ייתכן שלא תהיה לשואל , ולומפני שחשוב שהקידושין הנוכחיים יח, שתהיה מתנה אם לשון השאלה אינה מועילה

תהיה לו הזדמנות , שאם לא תועיל ההשאלה, כ בלולב"משא; שמא האשה לא תסכים, הזדמנות נוספת לקדש אותה
בסברה זו ) ב"בדף ריט ע(הוא מיישב . ולכן אין למשאיל כוונה פנימית שההשאלה תהיה מתנה, נוספת לתת לו את הלולב

אבל הוא מעיר שלפי . ש" עיי-  את לשונו של אדם מתוך הנחה שהתכוון לאופן המועיל מקומות אחרים שבהם אין משנים
  .שהרי תהיה לו הזדמנות נוספת, ל"אין מפרשים שהתכוון למעמ, הדין היה צריך להיות שבמשאיל טלית, זה

התכוון משאיל השאם נאמר שמסביר , ק ה"ז ס"יד על ט' ח סי" אוובספרו נתיב חיים, ל' ג סי"סוכה פ, קרבן נתנאל
ל שלא קבע "כבכל נותן מעמ,  להחזרתולא קבע זמןהמשאיל שירצה שהרי אותו כל זמן  יוכל להחזיר מקבלה, ל"למעמ

ודוקא , יחזיר אחרי סוכותהשואל  מוכן שינוובלולב ברור שהנותן א, )4ראה סעיף  ("לישתחזירהו על מנת "זמן ולא אמר 
 ח סימן ז"אמרי בינה דיני או .יחזירהשואל ל מפני שלא איכפת לו מתי "בטלית ובטבעת אפשר לומר שהתכוון למעמ

שעשועי בדומה דוחה  .מידמ להחזיר "נתן לו במתנה עשיש להניח שנוכל לומר שגם באתרוג  , דוחה הסבר זה, )ה שאל"ד(
א איכפת לו ולכן ולא קבע זמן מלמדת של" לי"העובדה שלא אמר , ל בפירוש"נותן מעמבמי ששדוקא , ב אות א' סיצבי 

,  התכוון לזהיש אומדנא שהמשאילאלא , ל"מעמשזה לא אמר המשאיל אבל כאן , שירצהל זמן יכול להחזיר כהמקבל 
  ". לישתחזירהו "כאילו אמר , יחזיר מידהמקבל ל אבל ש"כ יש לאמוד שהוא רוצה שתהיה מעמ"א

שממנו , "כסותך"שמשום הוא ש "עיקר טעם הראשמסביר , )ג, יד, ח"או, הובא בשלמי תודה(ק ו "ס,  יד,אליה רבה
כבר נעשה אם אבל , לעשות בו ציציתמ פטור ללמד שהשואל, ב בעשיית הציציתו כת,לומדים שבגד שאול פטור מציצית

, לא' אור הציצית סיו, הגהה ב מבן המחבר, יד' ח סי"אורח נאמן או גם .השואל יכול לקיים בו את המצוה , ציציתבו
יש להניח ,  נתמעטה מהברכהוסיף שגם אם נאמר שמצויצת שאולהש מ"והרא, ש"עיקר טעם הראכותבים שזה 

  .להקנות לו כווןתשהמשאיל מ
תנה שהנותן מ) 577 ציון הערה ליד(פ הדין "מסביר ע, )ב"ע] השני[מה , א"מד ע, ג"מג ע(ק ד "ס, יד, ח"או, מגן גיבורים

ורק אם אמר בפירוש שהוא מגביל את , מחוסר גמירת דעת, המתנה בטלה, סתם ואינו מוכן שהמקבל יעשה בה כרצונו
, "על מנת שתחזירהו לי"ל בלשון "שהנותן מעמ) 4ראה סעיף (פ הדין "וכן ע, המתנה תקפה, שליטת המקבל במתנה

ומחזיר את הנכס כשהוא , ל יכול להקדיש אותההמקב, "לי"ואילו אם לא אמר , המקבל אינו יכול להקדיש אותה
, שאז הוא יכול להקדיש" לי"ל מהסוג בלי "האומדנא היא שהמשאיל מתכוון לתת אותה במעמ, במשאיל טלית: מוקדש

שהרי הוא , שהרי ברור שבעל האתרוג רוצה אותו חזרה לא מוקדש, א לומר כך"אבל באתרוג א; ולכן יש תוקף למתנה
כ יש אומדנא "א, )4 ראה סעיף - ל באתרוג "כמו שמטעם זה לא מועילה חזרת דמים במעמ( המצוה צריך לקיים בו את

  . וממילא המתנה אינה תקפה, שהנותן אינו מוכן שיקדיש אותו
שהרי התנאי , ל"אין אומדנא שנתן במעמ, משאיל אתרוגמסביר ש, ב"דף סד ע, ת מפרשי הים"שו, )ב"תרכ(ים התלמוד 

וראה שם שיש אומרים שאם יש אומדנא שהתכון ; 4ראה סעיף ( הוא נעשה לפי משפטי התנאים ל תקף רק אם"במעמ
כ בטלית "משא; והרי הנותן זקוק לאתרוג, כ המקבל לא יצטרך להחזיר"א, )הוא מועיל בלי משפטי התנאים, לתנאי

אין אומדנא שהמשאיל רוצה , וכן בקידושין, ואין אומדנא שהוא רוצה את הטלית הזה דוקא, שאין חיוב ללבוש טלית
אם כוונתו מצד שבטבעת ובטלית יכול להחזיר : דבריו קשים. ל"ולכן מניחים שהתכוון לתת במעמ, דוקא את הטבעת

, כ המשאיל לא יפסיד"וא, הרי השואל יצטרך להחזיר אותו אתרוג, קשה, כ באתרוג"אחר כי מועילה חזרת דמים משא
אם כוונתו היא שבאתרוג לא יצטרך להחזיר כלל כי לא היה תנאי כמשפטי ו; ל"ומדוע אין להניח שהתכוון למעמ

הרי גם , מקשה עליו, אות ד, לא' סי, )מייזליש(ת נחלת יוסף "שו. קשה הרי אותו הדין הוא בטלית ובטבעת, התנאים
, את הטליתומן הסתם בעל הטלית אינו רוצה להפסיד , טלית לא צריך להחזיר כיון שלא עשה תנאי כמשפטי התנאים

כי יש אומדנא , אלא צריך לומר שחייב להחזיר  אף שלא התנה; כ אין להניח שהוא מתכוון לתת אותה במתנה"א
  . שהרי הזכיר לשון שאלה, שהבעלים רוצה שיחזיר

אינו עובר באיסור , ט ראשון"ל ביו"מסביר שהנותן לולב במעמ, )ד"לד ע(ל "מעמ' ע, ב"ח, ליקוטים, ילקוט הגרשוני
אני "אומר הוא ובזה ש, ט הוא שמא יכתוב" בשבת ויושא ומתןמפני שטעם איסור מ, )4ראה סעיף (ט "נת מתנה ביונתי
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 שהוא זוכר תיוהו, שאילו בשאר ימים גם שאול כשר, ט ראשון"הוא זוכר שזה יו, "מ שתחזירהו לי"אתרוג זה ענותן לך 

לאור הנר ואין חוששים " במה מדליקין"סק שמותר לומר פו, ז, רעה, ח"ע או"כמו ששו(אין חשש שיכתוב , ט"שזה יו
אבל , "ל"עמ"אבל זה שייך רק אם הוא אומר בפירוש ; )שהרי הוא עסוק בהזכרת שבת ובוודאי לא ישכח, שמא יטה

, וכיון שאסור, ויש חשש שיכתוב, ט"כי אין מה שמזכיר לו שהיום יו, ל"אסור גם אם נניח שהתכוון למעמ, שאלההבלשון 
יש : אפשר להסביר בדרך אחרת על בסיס דבריו).  על ביטול מתנה בגלל האיסור377ראה ליד ציון הערה (נה בטלה המת

 שהוא נותן -עושה איסור הוא ולא באופן ש,  שהוא רק משאיל- באופן שאינו עושה איסור  המשאיללפרש את דברי
  .במתנה

' מרדכי ביצה סי(ט לצורך מצוה "מיישב שאף שמותר לתת מתנה ביו, יד' סי, ח"או,  ערך השלחן-  )פורילה(ונה רך אמד
צ גם " וא,כי מטלטלין אינם צריכים שטר הקנאה, טעם הדבר הוא כי אין במתנת מיטלטלין חשש שמא יכתוב, )תרעו

אבל ; וחפצי שמים מותרים, "צוא חפצךממ"ואסור רק משום , שטר ראיה כי מה שתחת יד אדם חזקה שהוא שלו
הוא מביא ראיה  (ולכן אסור גם למצוה, ולכן יש חשש שמא יכתוב, צריך לכתוב שטר לראיה לתנאי, במתנה מותנית

אסור לו לתת , שהרי כתב שמי שגילה שציציתו פסולה,  אפילו לצורך מצוה מתנה מותנית שאסור לתת,ק ח"א יג ס"ממג
ט ראשון אין לפרש "המשאיל לולב ביוולכן ; )איסורהלהינצל מכדי , מ שיחזור וישאיל לו"עאת בגדו במתנה לחברו 

ל "מוכיח שמותר לתת מעמ, 22הערה , ק מז"ס, יד, באוצר ההלכה, אבל המהדיר( שהרי זה אסור, ל"שהתכוון למעמ
גם ו ;)יהושע' כ נתן לר"ואחיצא בו ג "רכתוב שששם , ב"בסוכה מא ע, מעשה ברבן גמליאלמ, ט לצורך נטילת לולב"ביו

ולכן אמר לשון ,  שאסור לתת אף לצורך מצוהחשב משאיל שהיתכןי, ל לצורך מצוה"אם נאמר שמותר לתת מעמ
  .שאלה ואינו מוכן לתת מתנהה

כי ציצית היא , כי אינו זקוק לה כל כך, ל"מתכוון למעמיש להניח שהמשאיל  שבטלית סבירמ, ב אות ב' סישעשועי צבי 
להניח לכן אין , אבל בלולב המשאיל זקוק לו למצוה, כ"המשאיל אינו זקוק לה כ, טבעתבוכן , שאינה חיוביתמצוה 

). כיון שכך או כך יקבל אותו חזרה, ל"ולא הסביר מה איכפת למשאיל אם יהיה בהשאלה או במעמ(ל "שהתכוון למעמ
 אבל .ל"אכן מניחים שהתכוון למעמ,  ללולב הזהכך שאינו זקוק כל כך, לאור זה הוא כותב שאם יש למשאיל לולב אחר

כיון , שהרי גם משאיל טלית זקוק לה, דוחה את הסברו, ד אות כב' ב סי"ח) אוצרות שלמה' מהד(מנחת שלמה ת "שו
  .שהכל נוהגים להתפלל עם טלית

 התכוון לקנות אף שהשואל לא, ל"מסביר שדוקא בקדושין הטבעת נקנית במעמ, סא'  סי,ז"אהע, חבצלת השרוןת "שו
קונה בלי כוונה לקנות כמו קנין " יד"וקנין , מפני שהוא לוקח אותה בידו, )6 ראה סעיף - והרי צריך כוונה לקנות (אותה 
התנאי בטל והמתנה הופכת למתנה , בלי ידיעת המקבל,  ואמנם הנותן מתנה על תנאי בקנין חצר;)6ראה סעיף (חצר 

ל כאן אינה חלה "הרי המעמאבל , המשאיל אינו מוכן לתת במתנה חלוטהכאן שוברור , )4ראה בשמו בסעיף (חלוטה 
א לומר "אבל בלולב א; והנותן מוכן לכך, בדל לזמן בהקנת" ידו"אפשר שו, בגדר מתנה על תנאי אלא בגדר מתנה לזמן

, לנותן חלק מהזמן הוא שייך למקבל חלק מהזמן ו- כי בלולב לא מועיל קנין לזמן כי הוא כמו לולב של שותפים , כך
כך , אם המקבל התכוון לקנות, יש להעיר שלפי הסברו. שמועילים גם כשהם של שותפים, כ בקידושין ובטלית"משא

 לו הקננגם לולב , )שמתנה על תנאי בו הופכת למתנה חלוטה, ולא רק בקנין יד(שאפשר לומר שקנה בהגבהה או במשיכה 
  .ל בדרך תנאי"במעמ

 אין להניח בעיקרוןש) 864ראה ליד ציון הערה  (תומסביר על פי סבר, קי- קט' עמ, ב'  ביאורים סי,א"מ ח"בית יחיאל חו
גם , אלא שבטבעת שאולה; ואילו שואל חייב באונס, פסיד אם יקרה אונסיהוא אז שהרי , ל"שהמשאיל התכוון למעמ

, )4ראה סעיף (המתנה תתבטל בגלל אי קיום התנאי , ולא יחזיר את הטבעת, ם יקרה אונסהרי א, ל"אם זה נחשב מעמ
 תחזרי ה"עשהרי התנאי מתקיים , ולכן השואל ירצה להחזיר כסף כדי שהקידושין יתקיימו, וממילא יתבטלו הקידושין

ל לא "אבל בלולב במעמ; יאנסהמקבל ישלם אם י- כי הוא יודע שגם אז השואל, ל"ולכן המשאיל מוכן שייחשב מעמ, כסף
, כי הוא פטור באונס, מקבל לא ישלם- השואל, ויקרה אונס, ל"ולכן אם ייחשב מעמ, )4ראה סעיף (כסף חזרת המועילה 

, ולכן יש להניח שהמשאיל הקפיד שתהיה זו השאלה, וזה גם לא ייחשב קיום התנאי כי חזרת דמים לא מועילה בלולב
ל "ש שגם במעמ"לאור זה הוא כותב שלפי הרא. ל שבה אינו חייב באונס"היה מעמתולא , כדי שהשואל יהיה חייב באונס

יש . ל"יש להניח שהתכוון שיהיה מעמ, אם השאיל במטרה שהשואל יצא בו, נמצא שגם בלולב, )4ראה סעיף (חייב באונס 
יקבל תשלום הוא , ל" מעמכי גם אם יהיה, ל"שגם בטלית יש להניח שהמשאיל התכוון למעמ, להוסיף על פי הסברו

שהרי אם לא יתקיים התנאי נמצא שהטלית לא היתה שלו ולא , כי השואל ירצה לקיים בכך את התנאי, במקרה של אונס
  .קיים את המצוה ובירך ברכה לבטלה

ל בדרך כלל "שבמעמ) 4ראה סעיף (ש "פ דעת הרא"מסביר ע, ד"ע-ג"דף צד ע,  חדושי סוגיות,)בעק(חמדת משה ת "שו
שהתכוון לתת יש להניח לכן בטבעת ובטלית  ;כי הנותן זקוק לוכסף חזרת האבל בלולב לא מועילה , כסףחזרת המועילה 

בלולב שצריך להחזירו , שהרי אדרבה, דבריו קשים. כ בלולב"משא, כי אינו מקפיד שיחזיר לו דוקא את החפץ, ל"במעמ
אבל בטבעת ובטלית היה מקום לומר שכיון ,  לא יפסיד מזהל כי"יותר יש להניח שהמשאיל מוכן שיהיה במעמ, בעצמו

 ל שאז אולי לא יקבל את"ואין לפרש שהתכוון למעמ,  חזרהו עצמ החפץהראה שהוא רוצה את, שאלההשאמר לשון 
  .החפץ חזרה אלא את דמיו

מסביר שדוקא , עח' ז עמ' בית אהרן וישראל גל, "בענין פדיון בסלעים שקנה אבי הבן מהכהן", אהרן יוסף בריזל' ר
וכיון שכדי לקדש , משמעותה שימוש לכל מה שצריך" שאלהה"כי , שהתכוון באופן המועיליש להניח במשאיל טבעת 

  . ולא הסביר מדוע.אבל בלולב אין לומר כך; הוא מקנה לו, מקדש לההיה קנויהטבעת תאשה צריך ש
 ,"ולקחתם לכם" שנאמר ,הנטילה היא שיהיה שלו ר מצוות עיק, שבלולב,מסביר, )76' עמ(יב ' סי, )ויסמן(מנחה חדשה 

עיקר המצוה היא בבגד שיש בו , אבל בציצית, אין כאן נטילה, לא אמר בפירוש שהוא נותן במתנההמשאיל ולכן אם 
ית אינה רק חובת צש סובר שצי"הראש, הוא מוסיף. הנתינעצם הוההקנאה כלולה ב, צריך להיות שלואלא ש, ציצית

  .ולכן נתינתה כוללת הקנאה ,)ש להוכחתו לכך"עיי (חובת הבגד  גםהגוף אלא
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 וידוע לכל , לאשה כדרך המקדש אשהן אותה יתלואש שהל דעת השאיל עמשאיל טבעתהש, להבדל הוא
מ "אין מתנה עו , במתנהת אותה יוכל לתלואשהשאיל על דעת שההרי ש ,תנהכמ ים לאשהניתנדושין ישק

לא ידע  וגם אם ;כ"חא שיחזיר על דעת ןנתש משום אשאלה הוה ומה שאמר לשון ,מזויותר להחזיר מפורשת 
 תהשאלבואילו  ; מתנהקידושין היא נתינת ןדין המו ,בה  נתן לו רשות לקדשהרי , מתנההיאנתינת קדושין ש

מפני שהאומדנא , לבדבשאלה ה שזו ם מפרשי,תנהבמר  לאחֵ ן אותולבד ולא שהוא יתב אדם זהלמיועד  ש,לולב
  .890שאלהשאמר לשון ה , המפורשיבורודאת לסתור לה כו יינהשהתכוון למתנה א

 
לו כיון שיש , ל"יש אומדנא שהתכוון לתת לו במעמ, ובאותו זמן עשה שירות בעבור השואל, המשאיל חפץ

  .891קירוב דעת עמו
  
רשאי לקרוע את , ומת אביו בנוכחותו, והודיע למשאיל שהוא הולך לבקר את אביו החולה, בגדשואל ה
, יצטרך לקרועהבן ו ימות יתכן שהאב הבין שיהמשאילכי , 893אם המשאיל יודע שמצוה לקרוע על מת ,892בגדה

רי אינו יכול לקיים את מצוות שה, 895זה צורך לבגד את השואל כאילו מקנה לולכן הוא, 894והוא מוכן לכך
  .896יעה בבגד שאינו שלוהקר

  הפקר חלקי
אבל החפץ יוצא מרשות בעליו , הם יכולים לזכות בו, לידו אדם אחד או שניים הנוכחים בעבורהמפקיר נכס 

אף שהרי , מפני שלא חל כאן הפקר, 897 מיד המפקירשלא כהפקר שיוצא מרשות, רק כשאחד מהם זוכה בו

                                                                                                                                                              
ומקובל שאדם מוסר לולב לחברו בסתם כדי שיקיים , לאנשים רבים אין לולבים, שבסוכות, אפשר להסבירבדרך נוספת 

א יהיה של, הראה שהוא רוצה להיות שונה, "אני משאיל לך"ולכן אם אמר , ל"מעמתכוון לומניחים שה, בו את המצווה
ולכן אין להסיק דבר ממה שלא מסר סתם אלא , מסירת טבעת או טלית לאחר אינה נפוצה כל כך, לעומת זאת. במתנה

  .הזכיר לשון השאלה
 שהתכוון ניחלהגם בציצית אין , אבל הוא מעיר שלפי הסברו. אות ה,  צח' סי,ז" אהע,)לובאוויטש(ת צמח צדק " שו890

את הטבעת יתן שהשואל שאיל מהשהיות שידע  ,)בלי קשר ללולב(הוא מנמק ,  אות ה,צט' סיגם ב. כמו בלולב, למתנה
 .ל"מעמל תכוון שהברורולכן ,  את הנכס לאחר במתנהאינו יכול לתתשואל שהרי  ,שאלההברור שלא התכוון ל, לאשה

  .במתנה לאחראת החפץ ל יכול לתת "האם מקבל מעמבשאלה , 4ראה סעיף ו
  .ש" עיי- בשואל " בעליו עמו"ספורנו מנמק בכך את פטור ). ב" עהדף כ סו' שבי בנימין סיהובא ב(יד , ספורנו שמות כב 891
  .ב" עוק כ"מו 892
 ).ג"נז ע(ה אות קכב "פ) קרלין(יד דוד  893
  .אות אא ' שעשועי צבי סי; ק סט"ס, כח, ז"אהע, תפארת יעקב 894
ק נג "ס, כח, ז"אהע, א"ביאור הגר; )ב"מה ע(ק ד "ס, יד, ח"או, מגן גיבורים;  ים של שלמה חולין פרק ח סימן נג895

בדעת , אות ד,  צח' סי,ז" אהע,)לובאוויטש(ת צמח צדק "שו; ת שער אפרים סימן יט"שו; ג, יד, ח"או, אדני פז; )ברמז(
  .כו' סי, ש חולין פרק ח"רא

ת "הובא בשו (ק ד"ס,  יד,ח"ז או"טו ,)לב'  עמ,אושינסקי, ארחות משפטהובא ב (א חלק ד סימן רעג"ת הרשב"שואבל 
שואל וכל , קריעהל לו לישאאלא מפני שה, הקנה לוהמשאיל כותבים שהטעם אינו משום ש, )אות ג, ב' סי, ח"או, ץ"הרמ

בדפי (ב "ק טז ע"מו, נימוקי יוסף, ב"ק כו ע"מו, ן" גם חידושי הר.שאללמענה שמטרה מה ששאל לשימוש ביכול לעשות 
ש סובר "מבין שגם הרא, אות בא ' שעשועי צבי סי .כותבים שהמשאיל אינו מקנה את הבגד, שמ' סי, ד"יו, ח"וב, )ף"הרי

ש הוכיח מכאן שמשאיל "ומסביר שבכל זאת הרא, )שאינו קנוי, וכך כתב במפורש שם אות ג(שהבגד אינו קנוי לשואל 
רשות לקרוע אף שואל מניחים שנתן לאם כאן : בקל וחומר, )877כאמור ליד ציון הערה (טלית מתכוון להקנותו לשואל 
שהרי זה לא גורם שום הפסד , ל" טלית מתכוון למעמשהמשאילש "כ, נזקאף שהבגד ייו, שהשואל לא ביקש זאת בפירוש

ובכל זאת הוא פטור על ,  לשואלמעלה אפשרות שהחלוק אינו קנוי, )א"נז ע(ה אות קכב "פ) קרלין( יד דוד .לבעל הטלית
  ".מתה מחמת מלאכה"כי זה כמו , נזק הקריעה

טעמו הוא כי הוא סובר שהבגד אינו קנוי , שפסק שמותר לאחות את הקרע, לד, שמ, ד"יו, ע"צמח צדק שם כותב ששו
 משום ותאחסור לאשלשיטתו סובר , עג' סי, ג"פ, ק"מו, ש"ואילו הרא, ק מח"ך ס"וש, ק כ"ז ס"כמו שהסבירו ט, לשואל
  . קנוי לשואלשהבגד

השואל אינו רשאי לקרוע , כותב שאם המשאיל הוא גוי, )סא' עמ(יג ' ז סי"ב אהע"ת הסבא קדישא ח"שו: במשאיל גוי
 .מפני שאין סיבה להניח שהגוי מוכן להקנות לו את הבגד, את הבגד

 ).א"עיג דף (סימן יד , ס דרך החייםאחרי קונטר, )קלוגר(שנות חיים  896
  .אות ז, לח' סי, )אברך(ת רביד הזהב "שו; )ה ולא עוד"ד(קנד ' ד סי"ת יו"ת נודע ביהודה מהדו"שו 897

  .רביד הזהב כותב שהמפקיר יכול לחזור בו עד שמישהו יזכה
שאין תוקף להפקר חלקי גם למי , ו"ירושלמי פאה פמוכיח מ, )ש עוד"ה ומ"ד(  סימן כב, דיני נדרים,אמרי בינהאבל 

  .וכח לידושנ
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ם שיזכה נוכחי במתנה למי מה הנכסמפרשים שהתכוון לתת אתאלא , 898שאינו לכל העולם אינו הפקרשהפקר 
  .899בו

  פחות מבן עשרים שמכר קרקע
המכר  ,לא מחהוגדל אם  אבל, 900 אין תוקף למכירתו, שנה שמכר קרקע שירש מאביועשריםפחות מבן צעיר 
שמכר וקיבל ,  שעשה מעשהתיוה.  במתנהכלומר נתן לו את הקרקע, 902 לקונהמחל מפני שמניחים ש901תקף
  . לקונההיינו נותן את הקרקע, 903מקיים את מכירתוהוא זו הוכחה ש, כסף

  הבעת הסכמה לאחר מעשה
הוא , וכששמע שמעון על כך הביע הסכמה שהחפץ יהיה של שמעון, ראובן שלקח חפץ של שמעון בלי ידיעתו

האם אפשר לראות את שמעון כאילו , עוררת השאלהמת. נותן בכך את החפץ במתנה לראובן בשעת השמיעה
כיון שמכל מקום מכאן ואילך , בדרך כלל אין לכך נפקות? נתן את המתנה כבר בשעה שראובן נטל את החפץ

, אבל תהיה לכך נפקות למקרה שבינתיים ראובן עשה בחפץ פעולה משפטית או דתית. הוא שייך לראובן
  .ותו זמן החפץ בבעלותו באהיותשתוקפה תלוי ב

  
מדוע לא נתת לו דבר "לראובן  אמר ,שמע על כךשמעון וכש, אם ראובן נתן חפץ של שמעון ללוי בלי ידיעתו

כי , אין ללמוד מכך ששמעון מסכים לתת את הדבר ללוי, )904"היית צריך לתת דבר יותר טוב"או (" יותר טוב
ושמעון , ן הוא ידידו הקרוב של שמעוןגם אם ראוב .905ייתכן שאמר כך רק משום שהתבייש לומר שהוא מתנגד

 .906אלא אמר כך רק מתוך בושה, ייתכן שאינו מוכן שיתן משלו לאחרים, אינו מקפיד על מה שהוא נוטל משלו
אבל להבא אל תעשה , מה שהיה היה "ראובןכך גם אם אמר ל .907כך גם אם ראובן הוא פועל של שמעון

כיון שלא , אין דבריו מתפרשים כהסכמה למתנה, וכדומה" ץכדאי לך לתקן את החפ"גם אם אמר ללוי . 908"כך
  .909אמר לשון הקנאה

  

                                                 
  .טו, ב, הלכות נדרים, ם"רמב; א, משנה פאה ו 898
  .אות ח, יג' סי, ב"ב, )ד"תשס(מנחת אשר ; )ב"ד ע(פלג ז , ק"הדרן על ב, ג"ח, לפלגות ראובן 899
  .367' עמ, פגמים בחוזה, ראה חוק לישראל 900
  .יז,  כט,מכירה' ם הל" רמב901
, רלה, שגם קצות החושן, 373' עמ, פגמים בחוזה,  חוק לישראלראה. )ד"נא ע(מג ' מ סי"חו, )ד"חב(ת צמח צדק "וש 902
 ,צפנת פענח הלכות אישותוטעם נוסף ב, וראה שם טעמים נוספים;  את הקרקע כשגדלשהוא מקנה לקונה, מנמק, ק ו"ס
 . ח,ד

 .יז' סי, ם אלשיך"ת מהר" שו903
  ).ק מד"ס, כח, הובא בבית שמואל (ב"קידושין נב ע, א"חידושי הריטב 904
  .ראובן שקידש אשה בחפץ של שמעוןב נאמר כך לגבי "בקידושין נב ע 905

, הוסיף לו חפץ אחר שיתן לאשה, מעלה אפשרות שהדין כך גם אם כששמע שמעון, ד' סי, הלכות אישות, משה ידבר
ינה מועילה מפני שזו מתנה במחשבה י זקן אומר שהוספת החפץ א"ר' שתוס, 853ראה הערה . בנוסף על מה שאמר לו

', וכו" מדוע לא נתת"מעלה אפשרות שלדעתו אם היתה גם אמירה , אות ג, ק פח"ס, יז, כח, ואוצר הפוסקים; בלבד
  .המתנה תקפה

כגון , אם ראובן נטל חפץ של שמעון בלי ידיעתו לצורך מצוהכותב ש, ד' ח סי"וא, א"ת משאת משה ח"שו: לצורך מצוה
הוא מסתמך על האמור . אין לחשוש שהוא אמר זאת רק מתוך בושה, כ שמעון אמר שהוא מוחל לו"ואח, כותאתרוג בסו

, "מדוע לא הפרשת מפירות טובים יותר"וכשנודע לבעל הפירות אמר , שהמפריש תרומה מפירות של אחר, בקידושין שם
, יצחק נבארו' ור, )ד"ג ע(ב ' תאיר נרי סית "בשו, אהרן אמאטו' ראבל . כי זו מצוה, אין אומרים שאמר כך מתוך בושה

ואין ללמוד מזה למצוה של מי שנטל , מעירים ששם מדובר במצוה של בעל הנכס, ד"וקרבן אליצור דף קכט ע, )ב"ו ע(שם 
  . ובכל זאת נאמר שאינו נחשב קנוי לו, שהרי מי שקידש אשה עשה מצוה, בלי רשות

   . עג, כח, ערוך השולחן אבן העזר906
  .סו' יד וסי' א סיט חלק "מביהת "שו 907
 ). ב"קצח ע(לא ' ז סי"אהע, א"ת משאת משה ח"שו 908
  ). ב"קצח ע(לא ' ז סי"אהע, א"ת משאת משה ח"שו 909
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. 910אף מכאן ולהבאאת החפץ י אינו קונה לו,  דיבר רק מתוך בושה,בעל החפץ, שמעוןיש אומרים שמאחר ש
בדעתו  גומר שמעון, תוכי מתוך בוש, 911אבל קנה מכאן ולהבא, אבל אחרים אומרים שאמנם לא קנה למפרע

או שבאמת ; אז היה מסכיםשמעון כי אין הוכחה שאילו ידע ,  אינו קונה למפרעא שלויאל, מעכשוללוי  ומקנה
ללוי מוכיח שהוא מקנה של שמעון  שדיבורו ןיוכ, לוי זוכהובכל זאת ,  ללוי גמירת דעת להקנותשמעוןאין ל
זה אין , ו אומדנא דמוכח ואף שז, שאין מתחשבים בהם,"דברים שבלב"בגדר מחשבתו ההפוכה היא ו, עכשיו

  .912מועיל נגד דיבור מפורש
  

כך הוא לדוגמה אם שמעון לא ידע . 913לוילקנה החפץ נ,  מסכים בלב שלםאבל אם הנסיבות מלמדות ששמעון
יש  .915או אם שמעון מחל לראובן בפירוש על כך שלקח, 914"קח חפץ מהחפצים הללו"ואמר לו , שראובן לקח

                                                 
בדעת , ב"א קדושין נב ע"בדעת חידושי הריטב, ב"קידושין נב ע, י הזקן"ר' בדעת תוס, אות ה, נ' סי, זכרון שמואל 910

, אות תמו, ב"קדושין נב ע) רוזובסקי(שמואל ' שעורי ר; ק מד"ס, כח, דעת בית שמואלוב, ק ל"ס, כח, חלקת מחוקק
אות , ה"פ, )קרלין(יד דוד ; א שם"בדעת הריטב, )ד"טז ע(א , שלוחין א' הל, צור תעודה; י הזקן שם"א ור"בדעת הריטב

  .)לענין קידושין (יז, כח, ז"אהע, )לורברבוים(קהלת יעקב ; )שזה גזל(קי 
  . על בטלות מתנה במקום שיש חשש שנתן מתוך בושה758 ציון הערה לידוד ראה ע

י "בדעת רש) ה והנה בפרק"ד( ג,  ד,מאמר המלך הלכות תרומות; ב"קידושין נב ע, ן"י ור"בדעת רש, שם, בית שמואל 911
בדעת , תקיז' עמ, א, א, הלכות גירושין, שער המלך; םן ש"י ור"בדעת רש, )ד"טו ע(א , שלוחין א' הל, צור תעודה; שם
ן שם  "הרובדעת , ח, ה, הלכות אישות, ם"רמבבדעת , )ד"ע- ג"מג ע(ה ' סי, מ"חו, )דנושבסקי(ת באר משה "שו; י שם"רש

.  שםי"בדעת רש, אות תמו, ב"קדושין נב ע) רוזובסקי(שמואל ' שעורי ר; )מקודשת מספק מכאן ולהבא, שלענין קידושין(
  . בחפץ של אחר על המקדש אשהיםמדברמאמר המלך צור תעודה ו ,בית שמואל

צור תעודה . שיאוש שלא מדעת מועיל) ב"ב כא ע"בב(י כתב כך לפי רבא שסובר "הסביר שרש, ב"קדושין נב ע, ן"רמב' חי
ה זקוקה לנמק מצד הסוגיה לא הית, שלפי אביי שיאוש שלא מדעת אינו מועיל, מסביר שכוונתו היא) א"טז ע(שם 

כי אביי , נכונים גם לפי אביי, שהקנין חל מכאן ולהבא, י"נמצא שדברי רש. כי בלאו הכי לא היה מועיל למפרע, הבושה
  .אינו חולק על רבא לגבי כוחה של הבושה מכאן ולהבא

גם מכאן ולהבא , י"כותבים שגם לרש, )א"קד ע(כח ' ז סי"וברכות מים אהע, ח, ה, הלכות אישות, אבל קרית מלך רב
שעכשו התרצה כיון שהלה כבר , ואף שמה שהוא אומר מתוך בושה הוא אמיתי, )הם מדברים על קידושין(אינו קונה 

  .ולכן אינו נקנה למקבל כי בא לידו באיסור, אבל אם היו שואלים אותו לפני שלקח לא היה מסכים, לקח
  .בשאלה האם מקודשת מכאן ולהבא, אות א, ק פח"ס, יז, כח, ז"אהע, אוצר הפוסקים' עי
, כמקור לעקרון שאומדנא דמוכח אינו מועיל נגד דיבור מפורש. שם) רוזובסקי(שמואל ' שעורי ר; זכרון שמואל שם 912

  ).102' עמ, פגמים בחוזה, ראה חוק לישראל(ן נדרים כח "ור, א" עא קדושין נ" מציין את חידושי הריטבזכרון שמואל
  .אבל לא היה נוח לו למפרע, כיון שראובן כבר לקח ממנו, ת הבושה נתן עכשו בלב שלםשמחמ, צור תעודה מנמק

וכך מוכיח . בושהששמעון הסכים רק מתוך בגלל החשש רק כך מוכח ממה שנאמר בקידושין שם שלא חלה מתנה  913
שאריס שנתן , ב" עמ כב"מהאמור בב, )ח, ה, הלכות אישות, ם"בדעת הרמב(יט אות ח ' ז סי"ל צינץ אהע"ת מהרא"שו

אינם רשאים , "מדוע לא נתת יותר יפות"אמר לאריס , וכששמע על כך בעל השדה, לאורחים פירות בלי ידיעת בעל השדה
  . מותר לקחת, משמע שאם ידוע שמחל בלב שלם; שמא אמר כך רק מתוך בושה, לאכול

כי אין , לא קנה לוי, ן מחלשמעום נניח שכותב שגם א, )ב"קצח ע(לא ' ז סי"אהע, א"ת משאת משה ח"שו : חולקתהדע
ואילו ,  מועילה בדבר בעיןינהשרק מחילה מפורשת א, 798 כנגד זה ראה ליד ציון הערה .מועילה מחילה על דבר בעין

  .מפרשים את רצונו המשוער כרצון לתת מתנה, כשאינה מפורשת
דוקא צריך , )ה אם נמצאו"ד(ב "קדושין נב ע', מביא שאחרונים כתבו שלדעת תוס, אות ו, י' ידושין סיק, שמואל' ר' חי

' שעורי רגם ב(מעלה אפשרות  אבל הוא . ולכן לא די שהתברר למפרע שהיה מסכים אילו ידע, המקנהה פעילה מצדהקנא
, כח' ז סי"וברכות מים אהע,  ח, ה,הלכות אישותקרית מלך רב וכן כתבו , אות תמד, ב"קדושין נב ע) רוזובסקי(שמואל 
  .'ש להסברים השונים לדברי התוס" עיי- מסכימים שכאן קנה ' שתוס) ג"דף קב ע

 קדש נקנה למחפץה  כי,מקודשת אינה, כותב שלענין קידושין, ק ח"דרישת ארי ס, כח'  סי,ז"אהע, )מסטריזוב (אבן פינה
כ נתן לו הנגזל "ואח,  הגזולגזלן שמכר את החפץשכמו , ו יכול להועיל עכשוומה שנתן לה מקודם אינ, רק מכאן ולהבא

. החפץ נקנה לראובן ולא ללוי,  לפי דבריו במקרה שבטקסט.))ב(1ראה סעיף  (אינו נקנה לקונה, את החפץ במתנה
, ולפי דבריו; מסביר שהיא מקודשת כי בעל החפץ מתכוון להקנות לה את החפץ, ק מז"ס, כח, אבני מילואים, לעומתו

והגזלן , ששם מדובר בקרקע, דוחה את ההשוואה לגזלן, יז, כח, ז"אהע, ערך שי. בנידוננו ראובן מתכוון להקנותו ללוי
, כח, אוצר הפוסקים' ועי. ולכן היא זוכה בו) או ביד לוי(החפץ נמצא ביד האשה , ואילו כאן, עושה קנין ולכן הוא נקנה לו

  .ם לשאלה האם היא מקודשת בלי שיקדש אותה מחדשמקורות נוספי, ק פט"ס, יז
 .ח, ה, הלכות אישות, ם"הרמבבדעת , )ג"קה ע  דף , כח' ז סי"הובא בברכות מים אהע(ב ' גזילה סי' מחנה אפרים הל 914
  .ב"קידושין נב ע, א"חידושי הריטב 915

אלו , גם אם זה נבע מבושהכי , מסביר שכאן אין מתחשבים באפשרות שמחל מתוך בושה, יז, כח, ז"אהע, ערך שי
שאמר כך מתוך מתחשבים באפשרות  "מדוע לא נתת לו דבר יותר טוב"באומר ורק ; שדברים שבלב שאינם דברים

שאמר ומצד שני יש חשש , מוחל על מה שנטלהוא  שדבריואלא שמשתמע מ,  נטלהלה על מה ש כלום אמרכי לא , בושה
 .מסכיםהוא  לכן אין הוכחה ש,כך מתוך בושה
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היה , בשעת הנתינהשמעון מפני שהוכח שאילו ידע , 916ע משעת נתינתואומרים שהחפץ נקנה ללוי למפר
אבל יש אומרים שהוא . 917להקנות את החפץ, וחוסר הקפדה, אף שלא מדעת, ודי בהסכמת בעל החפץ, מסכים

  .918תו את הסכמ)ברמז (הביעידע ונקנה רק בשעה ששמעון 
  

הרי , אל תדאג: "אמר, ןווכשנודע לשמע, ואכל אותו, לי ידיעתובמעשה בראובן שנטל דבר מאכל משמעון 
 כך מתוך ר פסק שחוששים שמא אמרפאל יצחק צורייאנו' ר". ומראש התכוונתי לתת לך אותו, אנחנו חברים

אלא הוא , את המאכלולכן אינו נחשב שנתן לו , "מדוע לא לקחת דבר יותר טוב"כמו שחוששים באומר , בושה
ק שהדברים שאמר שמעון מלמדים שהוא מסכים בלב שלם למעשיו אהרן אמאטו פס' ר, לעומתו .919נחשב גזל
אמירה כזאת אין לחשוש שאמר : יצחק נבארו נוקט עמדת ביניים'  ר.920והמאכל נקנה לו למפרע, של ראובן

                                                 
כ "ואח,  שהמקדש אשה בחפץ של חברו בלי ידיעתויםכותב, )ם"בדעת הרמב(ומחנה אפרים שם , כח' ז סי"אהע, ח"ב 916

 החפץ נקנה הרי שלדעתם. למפרע מקודשתהיא , )באופן שברור שזה בלב שלם(דעתו שהוא מסכים את חברו גילה 
  .למקדש למפרע

שאין , שבמקרה כזה, שם, ן"רמהו, ב"קידושין נב ע, י"מדייק מרש, ת זאו, ענף ד, א' סי ,א"ח, )סופר(שערי ציון , כמו כן
ת באר " וכך כתב שו).945הערה (ך "והוא מביא מדבריהם ראיה לש, מקודשת למפרעהיא ,  מבושהמתו נבעהחשש שהסכ

, ערך שיוכך כתב . ן שם"הרובדעת , ח, ה, הלכות אישות, ם"מברבדעת , )ד"ע-ג"מג ע(ה ' סי, מ"חו, )דנושבסקי(משה 
, י"מעלה אפשרות שלפי רש,  ח, ה,קרית מלך רב הלכות אישותאבל . קידושין שם', י ותוס"בדעת רש, יז, כח, ז"אהע

ודשת מקשמר ו ליןלא חלו הקידושין מעיקרא אש וכיון ,כך היה דעתו מעיקראשמר ולכי לגביו אין  ,כללאינה מקודשת 
  .מקודשת למפרע רק אם הכסף בעין, י"כותב שלפי רש) א"ח ע(ב ' תאיר נרי סית "בשו, יצחק נבארו' ר .מכאן ולהבא

  .וייתכן לדעתו מקודשת רק מכאן ולהבא, ם"ראיה מהרמב כותב שאין, )ד"ע- ג"טז ע(א , שלוחין א' הל, אבל צור תעודה
  . ח"בדעת הב, אות ה, נ' סי, זכרון שמואל 917

, של הבעלים כדי לקנות" ניחותא"שדי ב, )794הערה (מנמק על פי השיטה , אות ז, ענף ד, א' סי ,א"ח, )סופר( ציון שערי
 . ובשנוי רשותשהאשה קונה ביאוש , מקרה דומהעל שכתב ) 930הערה (י "פ נוב"או ע

ת "שוו,  אבן העזר סימן ב,ת קול אליהו חלק ב"שו, )ב"קידושין נב ע, א"הריטב' גם בשם חי(ק מד "ס, כח, בית שמואל 918
- תקיז' עמ, א, א, הלכות גירושין,  ושער המלך,)ח, ה, הלכות אישות, ם"רמבבדעת (יט אות ח ' ז סי"ל צינץ אהע"מהרא
אחרי שנודע אותה מקודשת רק אם קידש היא , ח" כותבים שבמקרה של הב, )א שם"ם והריטב"בדעת הרמב(תקיח 

  . כמו שיאוש שלא מדעת אינו יאוש, אבל לא לפני שנודע לבעליו,  אותו ממנו שהמקדש לקח הנכסלבעל
 גם אם לא קידש אותה מקודשת מכאן ולהבא, א"ם והריטב"כותב שלדעת הרמב,  ח, ה,קרית מלך רב הלכות אישות

  .י דבר אחר" לקדשה עהיה יכול הרי, שהתרצהבשעה בדבר זה לקדשה יכול לא היה ש ףאו, מחדש
שהאשה , אבל הוא מנמק, ם מקדשת למפרע"כותב שלדעת הרמב, אות רפב, א, א, גירושין, על שער המלך, מעשה חושב

  .החפץ אינו נקנה לאדם עצמו שנטל אותו למפרע, ולפי נימוקו, זוכה ביאוש ושינוי רשות
כ בעל החפץ "ואחבחפץ של אחר שאם קידש אשה כותב ) ד"דף ה ע, ב' תאיר נרי סית "שוהובא ב(שם א "ושי הריטבחיד

שמואל ' שעורי רובספרו , אות ה, נ' סי, זכרון שמואל. מקודשת מכאן ולהבא אם החפץ עדיין בעיןהיא , מסכים
שעכשו החפץ (האשה , ל החפץ מסכים לתת לו כשבע,א"מסביר שלדעת הריטב, אות תמה, ב"קדושין נב ע) רוזובסקי(

, ק נ"ס, כח, טיב קידושין. כ היא זוכה ממנו ומתקדשת"ואח) במתנה מכללא(מתכוונת להקנות אותו למקדש ) בידה
כי האשה , והסכימה" הרי את מקודשת לי"אמר לה שוב  ומקודשת רק אם החפץ עדיין בעין בידההיא א "כותב שלריטב

  .לים כי אז לא היה החפץ שלוח ינםאבל הקידושין הראשונים א,  עכשוודש מבעליזוכה בחפץ בשביל המק
שיאוש שלא מדעת , )ב"מ כא ע"ב (כותב שהסוגיה שם היא כדעת רבא, קדושין שם, )אברהם מן ההר' ר(=י הזקן "ר' תוס

באופן שאין (נודע לו כיון שהסכים כש, וכך כאן, נחשב שהתייאש עוד מקודם, כלומר שאם התייאש כשנודע לו, מועיל
ועולה ; ולכן נחשב שהסכים לנטילה, מוכח שהיה מסכים אילו ידע בשעה שהלה נטל, )חשש שאמר כך מתוך בושה

, י' קידושין סי, שמואל' ר' חי.  נקנה משעת הנטילההחפץ אינוכאן , מדבריו שכיון שלהלכה יאוש שלא מדעת אינו מועיל
הרי הקנאה צריכה , מדוע לפי רבא חל למפרע, מקשה, אות תמד, ב"קדושין נב ע) רוזובסקי(שמואל ' ושעורי ר, אות ו

שמועיל קנין מצד ) 794הערה (פ השיטה "הוא מיישב ע? ס לא הקנה"סו, ומה מועיל שאילו ידע היה מקנה, תעשיית חלּו
שלא מדעת נחשבת הסכמה כיון שאילו ידע היה מסכים ולא צריך הסכמה ולרבא הסכמה , הקונה ודי בהסכמת הבעלים

  .תואין בה עשיית חלּו, הקפדה-כמו יאוש שהוא רק התרצות ואי, בפועל
ט ראשון של "כותבים שהנוטל לולב של חברו ביו, ל כלל קמא אות כו' ושדי חמד מע, ק כד" וסק ו"ס, תרנח, בכורי יעקב

 ציון לידראה (ואינו נעשה שלו למפרע , כי לא הקנה לו בשעת נטילה, לא יצא, ברו הסכיםוכששמע ח, סוכות בלי ידיעתו
שער ארבע , ראה מחילה(הם תולים זאת בשאלה ). שאין אומרים שבשעת הנטילה הוא מקנה לו מן הסתם, 966הערה 
  .ן למפרעהאם מחילה לגזלן מועילה להקנות את הנכס לגזל, )עשרה

 .921 ציון הערה ליד ראה -המעשה היה במצה . א' תאיר נרי סית "בשו, רפאל יצחק צורייאנו' ר 919
אמאטו אינו כותב אהרן ' ר. מסכים עמו, )א"יב ע(שם , יצחק אבן נחמיאש' ר). ד"יא ע(ג ' שם סי, אמאטואהרן ' ר 920

ק "ס, תנד, משנה ברורה' עי(ומוכח מזה שהיא שלו , הוא אומר שהמצה אינה נחשבת גזולהאבל , בפירוש שהדבר נקנה לו
  ).היא שלו, שהשואל מצה כדי לאכול אותה, טו
מותר לקחת , שאומר שאם בעל הנכס יסכים כשידע, )945הערה (ך "כותב שלפי הש, )ב"ד ע(ב ' שם סי, אהרן אמאטו' ר

ולכן , שהרי דברי שמעון מוכיחים שהיה מתיר לראובן לקחת, כאן ראובן היה רשאי לקחת את המאכל, פני שידעעוד ל
, יצחק נבארו' ר. כאן לא יצא, ך"החולקים על הש) 947הערה (' שלפי תוס) ב"בדף ה ע(אבל הוא כותב . קיים מצוות מצה
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ולכן אם זו ; תו עכשו לפעול למפרערמפני שאין בכוח אמי,  אבל המאכל נקנה לו רק מכאן ולהבא,מתוך בושה
לא קיים את , 921שבו אין מקיימים את המצווה במצה גזולה,  אכל אותה בליל פסחוראובן, היתה מצה

  .922כיון באותה שעה עדיין לא היתה שלו, המצווה

  הליכה לערכאות
ולפי דין תורה הנכס שייך , ראובן ושמעון שהלכו לערכאות להכריע בסכסוך ביניהם בדבר הבעלות על נכס

 עצמו מה שיפסקו בל עליקמפני שראובן , שמעון זכה בנכס, שמעוןאבל הערכאות פסקו שהנכס שייך ל, לראובן
  .923תנה מכללאמב ובכך נתן את הנכס לשמעון ,הערכאות

  השכרת בית עם בתים משותפים
ובכל זאת נפסק שאין זו , יש מצבים שמעשה של אדם מוכיח לכאורה שהוא מתכוון לתת נכס שלו במתנה

  .מפני שההוכחה אינה חזקה דיה, מתנה
  

והשכיר לאחיו את כל זכויותיו , והיה שותף עם ָאחיו בבתים נוספים בחצר, מי שהיה לו בית בחצר, וגמהלד
י השכיר שהר,  מכך שהוא נותן לאחיו במתנה חצי מביתו ובכך יהיה ביתו כמו שאר הבתיםאין להסיק, בבתים

ואת (לו רק חצי מאותו בית אין מכך הוכחה שהשכיר , מוכיםנדמי השכירות וגם אם ; כל זכות שיש לו בחצר
  .924קרקעות  אין אונאה בשכירותכי, )השאר נתן לו במתנה

                                                                                                                                                              
כי אין ודאות שמה שאמר , וכאן לא ידוע, ך התיר רק אם אנחנו יודעים בוודאי שנוח לו"שהשכותב , )ב"י ע(ב ' סי, שם

  . נאמר בלב שלם
 .ז, ו, הלכות חמץ ומצה, ם"רמב 921
  ).ג"יא ע, ג"ט ע, א"ו ע, ג"ה ע(ב ' סי, שם, יצחק נבארו' ר 922
שהרי לא שייכת מחילה בדבר , במתנהאבל כוונתו שנתן , הוא נוקט שמחל על זכותו. בסופו, ץ חלק ג סימן סח" תשב923

 .798 ציון הערה לידכאמור , בעין
, וכוונתו למתנה,  לו מכללא על חצי הביתמחלהוא נוקט שהשוכר טען שהמשכיר . ט חלק ב סימן קכה"מביהת "שו 924

  .798 ציון הערה לידכאמור 
י "את זכותו עאדם אינו מפסיד מפני ש, פוסק לגבי אותו מקרה שהמשכיר לא הפסיד, עב' ם אלשיך סי"הרת מ"שוגם 

א כי חשב הי -לחצאין הם שלו לגמרי והשאר שלו א י שזכות הבית הזה ההשכרהעת השרט ביה שלא פהסיבו, שתיקה
,  מחילהבודה עלראה בע(ד ' סי,  פטכלל, ש"ת הרא"בדומה לסברת שו,  עד שעת חלוקת הקרקעותומר זאתלשאין צורך 

  .)שער אחת עשרה
הנכס נקנה , ראובן שמודה שנכס שלו שייך לשמעון: דוגמאות נוספות לנתינה מכללא על סמך מעשה של בעל הנכס

, ובכל זאת מפרשים כך את דבריו, הוא אינו אומר במפורש שהוא נותן לו. 6כפי שנראה בסעיף , אודיתאלשמעון מטעם 
  .שה זו מתנה מכללאכ למע"וא
, שנתבקש לקדש את בתו של לוי לראובן, עוסק בשמעון, )ג"ע- א"קטז ע(ד ' סי, ז"אהע, א"ח, )ישראל(ת משאת משה "שו

הוא מעלה אפשרות ששמעון נותן לו את חלקו . ושמעון קידש אותה לראובן בנכס של השותפות, שהיה שותפו של שמעון
יהיה סכסוך בין לוי לבין , במיוחד שהיה חשש שאם לא יתן, מתוך אהבתו, שיןבנכס במתנה לראובן כדי שיחולו הקידו

  .ראובן
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   המלמד על כוונה לתת מתנהטבע בני אדם

   שאין בעליו מקפיד עליו חפץ
. 925 הוא שלו- כל מי שלוקח אותו  , ומוכן שמי שירצה יקח אותו, בגלל מיעוט ערכו שאין בעליו מקפיד עליופץח

,  שבעליו אינו מקפיד עליותיוה. 926 למי שיטול בלי ידיעתובמתנהו ן אותבעליו נותילו  שרואים כאשהסבירויש 

                                                 
שבעליו אינו , אשה בחפץ של אחר שהמקדש וכתבש, יז, כח, ז"אהע, ע"שומו, ח, ה, אישות' הל, ם"רמבכך עולה מ 925

שמעתתא דיאוש , א" ח)רבינוביץ(הובא במשפטי שמואל  (ק מה"ס, כח,  בית שמואל.ספק מקודשתהאשה , מקפיד עליו
, ק מט"ס, כח, ז"אהע, א"ביאור הגר, כח' סי, ז"אהע, ח"ב, ק לג"ס, כח, ז"אהע, ז"ט, )אות ט, פרק ב, ומתנות כהונה

' סי, ב"ב, )ד"תשס(מנחת אשר , בהגהה, קיא' ט סי"עונג יו, ב"ע- א"דף עג ע, בכורי אברהם, ם שם"על הרמב, לחם משנה
כ ' מ סי"לבוש מרדכי ב, אות ד,  צח' סי,ז" אהע,)לובאוויטש(ת צמח צדק "שו, )ה' סי, מ"חו, בדעת חלקת יואב(אות ג , יג
' עמ, )קלו- צב' עמ, בני בנימין) (=ח"תשי(יובל ' ס, סיני, "להגדרת רצון הבעלים בקניינים", בנימין ליפקין' רו, )א"מז ע(

הרי ; ים לא רגילים להקפיד על דבר כזה עליו אף שאנש מקפיד החפץ  באמת בעלשמא,  שהספק הואוהסביר, השע
 של, לפי הסבר אחר. המקדש היה זוכה בחפץ והאשה היתה מקודשת בוודאות, שאילו היינו בטוחים שאינו מקפיד

ברכות מים , י"ח בכ"ט אות עו בשם ראנ"הגה, ז כח"ג אהע"כנה, ם שם"על הרמב, משנה למלך ,מב, כח, ז"אהע, פרישה
החפץ שמא הספק הוא , ב' גזילה סי' מחנה אפרים הלו, אות ח, לח' סי, )אברך(ת רביד הזהב " שו,)ג"קה ע(כח ' ז סי"אהע

  . כי המקדש זכה בו, הייתה מקודשת בוודאי, הרי שאילו היינו בטוחים שהוא שווה פרוטה;  במדיפרוטהה ושו
יד אהרן ,  אבן העזר סימן ב, חלק בת קול אליהו"שו .)ש"עיי ( אותהודוחה, שני השירומביא ראיה לפ, ו' סי, נחל יצחק

ת עמודי "שו. מביאים את שני ההסברים, )ג"לה ע(יד ' סיז "אהע) גאגין(ישמח לב ת "שוו, ט אות מא"הגה, כח, ז"אהע
סו כתב שהספק ' ואילו בסי, מסביר שהספק הוא האם הוא מקפיד, יד' א סי"ט ח"ת המבי"ששוכותב , אות טז כ' סי, אש

מסביר שהספק הוא , 162' עמ, סיומי המסכתות במשנה ובתלמוד הבבלי, ק מירסקי"רש. טה במדיהוא האם שווה פרו
  .ם"להסברו של מחנה חיים לרמב, 927 ראה הערה ).930 ציון הערה לידכדעה (האם זו מתנה או הפקר 

מהאמור ליד ציון הערה , שמי שנוטל דבר כזה זוכה בום למד "הרמבכותב ש,  יט אות ח'ז סי"ל צינץ אהע"ת מהרא"שו
וידוע , "?מדוע לא נתת יותר טוב"אמר לו , שמעוןוכששמע , שמעוןי בלי ידיעת לולשמעון הנותן דבר של ראובן ש, 913

אמר למקדש , ם עוסק במצב שכששמע בעל החפץ"הוא מעלה אפשרות שהרמב. אותו לקחתללוי מותר , שמחל בלב שלם
רק ספק היא וגם אז , ייתכן שאמר בלב שלם, שאז אם זה דבר שאינו מקפיד עליו, שהיה צריך לקחת חפץ יותר טוב

  . בוודאי אינה מקודשת, אבל אם לא גילה דעתו שאינו מקפיד, מקודשת
לענין ממון מניחים בפשטות שאינו , כותב שלפי הפירוש הראשון, )ד"מג ע(ה ' סי, מ"חו, )דנושבסקי(ת באר משה "שו

  . ורק לענין קדושין מקודשת רק מספק שמא הוא מקפיד, מקפיד
ברכות מים . ליםבעהשנטל שלא ברשות הוא שייתכן שלא זכה כיון ספק מסביר שה, נק' א סי"ט ח"מהרית "אבל שו

כ יאמר הבעלים שהוא "ם לומר שמקודשת אם אח"כ היה לרמב"שהרי א, חה את הסברודו, )ג"ע-ב"קה ע(כח ' ז סי"אהע
ואין סיבה שלא , ם עוסק באגוז שהוא דבר קטן"כיון שהרמב, ואין לומר שיש לחשוש שמא אמר כך מתוך בושה, מסכים

ל ההסבר שהספק הוא מקשה  אותה קושיה ע, אות ג, יג' סי, ב"ב, )ד"תשס(מנחת אשר . יועיל גילוי דעתו של הבעלים
  .יש ספק בקידושין שמא אמר כך מתוך בושה, ומתרץ שגם אם יאמר שהוא מסכים, האם בעל החפץ מקפיד

ה והנה "ד(פה ' א סי"ז ח"ת חתם סופר אהע"ושו, פ במקום אחר"כותב שהספק הוא האם שו, כג' א סי"ץ ח"תשב
אינה , גם אם בעליו אינו מקפיד, פ"מדבריו שאם הוא שולומדים , ד' ז סי"אהע) אביטבול(ת מנחת העומר "ושו, )אעתיק

  .הרי שלדעתו אסור ליטול דבר כזה אם הוא שוה פרוטה. מקודשת כיון שיש בו שיעור גזל
שאין דרך האם המקדש בדבר , ב"מסביר שהספק הוא בפירוש סוגיית קידושין נב ע, ת משיב דבר חלק ד סימן לג"שו

  ).ש להסברו"עיי( עליו מקודשת בעלים להקפיד
נחשב כאילו , הוא האם דבר שאין דרך בני אדם להקפיד על לקיחתוספק שה) במסקנתו(מסביר , אות ד, מנחת אשר שם

או שמא לא מועילה , וכוונה כללית מועילה כמו כוונה פרטית, שדעת בעליו לתת אותו למי שיקח אותו, יש הקנאה כללית
אבל אם , אמנם אינו מקפיד על תמרה ואגוז מסוימים, היא מועילהוגם אם ; הקנאה כללית עמומה שאינה מפורשת

  . ממילא יש הקפדה גם על מעט ואין כאן הקנאה גמורה, בוודאי יקפיד, יבואו רבים ויקחו כל אחד אגוז
  .ק צא"ס, יז, כח, אוצר הפוסקים' עי, על ההסברים השונים לדין זה

 למקדש הנמתמסביר שיש להניח שבעל החפץ מתכוון לתת אותו ב, ות  או,י'  סי,ז" אהע,ת נטע שורק"שו, לגבי קידושין
; מעט מכךד ייפס ממונו גם אםברוצה שתיעשה מצוה וסתם אדם , כיון שמצווה לקדש אשה, )926 ציון הערה לידכדעה (

כיון שיש להניח שבעל החפץ אינו , מקודשתאינה ,  מסיבה כלשהילקידושין אלו אם בעל החפץ מתנגדומכאן הוא כותב ש
אינה , כותב שאם קידש בדרך פריצות בלי שידוכין, ת משיב דבר חלק ד סימן לג"שו, כמו כן. מקנה אותו למקדש

, יט' סי, תנינא, )מיזלש(ת חדות יעקב "שו, כמו כן. כי ברור שבעל החפץ מקפיד עליו כדי שלא יחולו הקידושין, מקודשת
יש להניח שאינו , או שנעשו בלי שידוך, כגון שזו בתו ותסתבך בספק קידושין,  החפץ מתנגד לקידושיןכותב שאם בעל

  .רוצה להקנות למקדש
יד כותב שאשכול ענבים נחשב ' א סי"ט ח"מבי. לענין זה, קשה לתת הגדרה כללית: יולפיד עקהגדרת דבר שאין בעליו מ

דבר שאדם קנה : קובע כמה עקרונות על דרך השלילה, ה- ד יות אות,י' י ס,ז" אהע,ת נטע שורק"שו. שבעליו מקפיד עליו
 בעליואם , ד עליודבר שאין דרך להקפי גם; ליו שהרי בכך גילה דעתו שהוא רוצה אותועלעצמו לצורכו בוודאי מקפיד 

' ז סי"דכי אהעת לבושי מר"שו.  הוא מקפידו הוכחה ז,ייחד לו מקום מסוים כדי שלא יאבדאו , שם אותו במקום שמור
  .היא מקפידה עליו, כותב שתכשיט פשוט שנערה ענייה מתקשטת בו, לז



 
 

 
 
199

החפץ קנוי למי ,  אותו להקנות החפץואף שאין כאן כוונה מצד בעל, נותן רשות לכל אדם לקנותואילו הוא כ
, )ילו מכללאאפ(אלא די שיתן רשות , אין צורך בהקנאת המקנה, כדי שהמקבל יקנה מתנהמפני ש, שנוטל אותו

אין צורך שתהיה ,  המקנהה מצדצריך הקנא,  שכדי שהמקבל יקנה928 גם לדעה.927 קונה בעצמומקבלואז ה

                                                                                                                                                              
, יט' סי, תנינא, )מיזלש(ת חדות יעקב "בשו, טז' ה סי"ח, ם"ת מהרש"בהגהה בשוהובא  (ק מט"ס, כח,  אבני מילואים926

קה (סז ' א סי"ת מחנה חיים ח"שו; )ב"קטז ע(ד ' סי, ז"אהע, א"ח, )ישראל(ת משאת משה "שו; )קצז' עמ, ובבני בנימין
בדעת , )ד"מג ע(ה ' סי, מ"חו, )דנושבסקי(ת באר משה "שו; )ב"ב ע(פלג ד , ק"הדרן על ב, ג"ח, לפלגות ראובן; )ד"ע- ג"ע

ת "שו;  אות א,י'  סי,ז" אהע,ת נטע שורק"שו; )שזה קנוי לו(ן קדושין נב  "הרובדעת , ח, ה, הלכות אישות, ם"רמב
  . פט' ד סי"וחבצלת השרון י

יכול הקונה ,  עליו מקפיד הנכסע שאין בעלוידכותב שאם , ) וכן היכאה"ד, רעחאות (שערי יושר שער ז פרק יב , כמו כן
) 925הערה (מהדין מוכיח , ה' מ סי"חלקת יואב חו, כמו כן. בלי הקנאה מצד בעל הנכס, קניןעשיית מעשה באותו לקנות 

  . בלי ידיעת בעל הנכסאף  הקונה י זכיית " מועילה עמכאן שהקנאה, של המקדש בחפץ שאין בעליו מקפיד עליו
נקנה , שחפץ שבעליו אינו מקפיד עליו, ק מה"ס, כח, מדייק מבית שמואל, )ב"ע ע( י ,ב, הלכות שכנים, אבן האזל, כמו כן

  . די במתן רשות למקבל כדי שיוכל לקנות, על החפץ מצד בשאף שלא היתה הקנאה, והוא מנמק, למי שנטל אותו
מותר לקחת אותו כי הוא כאילו , נוקט שדבר שבעל החפץ אינו מקפיד עליו, )ג"ט ע(פרק ג אות טו ) ריינס( גדולים אורים
  .מוחל

 יםוכיח מ,)ד"מב ע(ה ' סי, מ"חו, )דנושבסקי(ת באר משה "ושו, )ד"ד ע(פלג ח , ק"הדרן על ב, ג"ח, לפלגות ראובן
  ). ש להוכחתו"עיי(זוכה בו כזה   חפץשהנוטל, ב, ג, מירושלמי דמאי

מנכשי זרעים ועודרי ירקות ק שם ש"מהאמור בב, מביא ראיה שזה מתנה ולא הפקר, ב"גידולי שמואל בבא קמא קיט ע
ים מתרומות היה צריך לומר גם שהם פטור, ואם זה הפקר,  הפועלאין בעל הבית מקפיד עליהן הרי אלו שלש' וכו

  ).939 ציון הערה לידראה (ומעשרות 
, רסח, מ"חו, א"הובא ברמ(רלח ' א סי"מ פ"כותב שזו דעת מרדכי ב, )א"מד ע(ה ' סי, מ"חו, )דנושבסקי(ת באר משה "שו

, "זכתה לי חצרי" המוכר שאם מישהו הביא סחורה למכור בביתו של ראובן ואמר ראובן שלא בפני,  המביא דעה) ג
, לכן ראובן יכול לזכות בו מעצמו בקנין גמור, מפני שהמוכר רוצה למכור, ראובן זכה, כ המוכר הקנה למישהו אחר"ואח

כדי שמי שנוטל אותו יזכה בו , הרי שדי בכך שנוח לבעלים, כ לאדם אחר"עד כדי שמבטל את ההקנאה של המוכר אח
, וגם לדעה שמובאת שם; וכך יאמר גם במי שנוטל דבר שבעליו אינו מקפיד עליו, והחפץ נקנה לו ממש, שלא מדעתו

המוכר לא רוצה , טעמה הוא כי המוכר רוצה כסף בתמורה וכל זמן שלא שילם או לא התחייב לשלם, שראובן לא זכה
 אם לא חסרה נתינת ,קנה, שידוע שנוח לו, מי שנוטל דבר של חברו שלא מדעתו, אבל ייתכן שגם לפי דעה זו, להקנות

  . כסף
כותב שצריך , ק ב"ס, קצות החושן רמד, מקשה על האבני מילואים שהוא עצמו, אות ג, יג' סי, ב"ב, )ד"תשס(מנחת אשר 

וכותב שקצות , אבל באות ט חזר בו). כפי שהוסבר במנחת אשר שם אות ה(את הקנאת המקנה בשעת מעשה הקנין 
  .החושן אינו מצריך זאת

 השמן שנשאר בכליו -א "בביצה כט ע, "מיצוי המידות"היא , דת למתנה מכללא בגלל מיעוט ערכו של הנכסדוגמה מיוח
מסביר , ) אבן העזר סימן ב,ת קול אליהו חלק ב"שוהובא ב) (ה אמרו"ד(י "רש. של המוכר אחר מזיגתו לכלי של הקונה

אבל זו , והיינו מחילה מכללא, יורדות מהכלי על טיפות שמן אלה מפני שאין לו זמן להמתין עד שהן מוחלשהקונה 
 .כ כוונתו היא שהקונה נותן אותן מכללא למוכר במתנה"וא, מחילת בעלות

  . אות ה, י' קידושין סי, שמואל' ר' חיו, אות ד, נ' סי, זכרון שמואל 927
, שעז' עמ, )קלו- צב' עמ, י בנימיןבנ) (=ח"תשי(יובל ' ס, סיני, "להגדרת רצון הבעלים בקניינים", בנימין ליפקין' ר, כמו כן
חל ו,  בואת האיסור לזכותאבל הוא מבטל , בעל החפץהחפץ יוצא מבעלותו של חוסר ההקפדה אינו מביא לכך ששכותב 

ואין צורך ברצון חיובי שלו בהקנאה ,  מתנגדינואחר יכול לזכות בו כיון שבעליו אולכן , "אפשרות זכיה"על החפץ שם של 
לדעתו ש, אבל הוא מציג הסבר זה כהסבר שונה משל אבני מילואים. ודי בכוונת הקונה לקנות, )794ה ראה בשמו בהער(

כנראה קשה . שההקנאה היא מכוח בעל החפץ, כלומר,  נותן אותו במתנה לכל מי שירצה לזכות בוחפץ כאילובעל ה
ולכן הוא מפרש , דעתו שהוא רוצה להקנותאת כיון שבעל החפץ לא גילה , ל מי שירצה לזכותבעיניו לומר שזו מתנה לכ

אבל , אבל נראה שכוונתו היא שאין זו מתנה מצד הנותן, שעח כתב שאין זו מתנה' בעמ. שיש כאן רק קנין מצד הקונה
  .ותןכי לדעתו תיתכן מתנה בלי הקנאת הנ, גם לדעתו זה בגדר מתנה, אחרי שזכה המקבל

כי איסור הגזילה הוא שמונע את , חפץ זה יכול לזכות באדםשכל , ם"כותב בדעת הרמב, )א"מז ע(כ ' מ סי"לבוש מרדכי ב
וגם , ב ליפקין"כמו ההסבר של רהסברו הוא  ,בפשטות.  אין איסור גזילה,אינו מקפידבעל החפץ ואם , יכולת הזכיה

הערה (שפ ' ב ליפקין שם עמ"אבל ר.  של הראשון לבעלות של הזוכהכשהנכס עובר מבעלות, לדעתו למעשה יש כאן מתנה
אלא שאי ההקפדה , הגזלביטול איסור  משום האינכאן אפשרות הזכיה , שלפי הסברו, אומר שיש הבדל בין ההסברים, )3

יא שלדעתו אי אולי כוונתו ה(ודי בחוסר התנגדות , כי בקנין אין צורך ברצון חיובי של הבעלים, גורמת לאפשרות הזכיה
לבוש מרדכי שם כותב שהסברו אינו קביל לפי ). ההתנגדות נחוצה לא רק להתרת איסור הגזל אלא גם להעברת הבעלות

על שיטתו ראה (האומר שגזל גוי מותר אבל החפץ שייך לגוי גם אחרי שישראל לקח ממנו , תכב' היראים השלם סי
אבל . הרי שהסרת איסור הגזל בלבד אינה מאפשרת זכיה, )81-86הערות ליד ציוני , גזל הגוי' ע, אנציקלופדיה תלמודית

דם אחר ולכן א, קעתואבל בעלותו אינה פ, כי בגוי אמנם אין איסור גזל, גם ליראיםקביל ב ליפקין כותב שההסבר שלו "ר
  . כ בחפץ שבעליו אינו מתנגד שיקחו אותו"משא,  לזכות בנכס שלו אם הוא מתנגדאינו יכול

 בעל החפץשדי בהסכמת , )794הערה (פ השיטה "ם ע"מפרש את הרמב, אות ו, ענף ד, א' סי ,א"ח, )סופר(יון שערי צ
ואין חוששים שאמר כך מתוך ,  שהוא מסכים לקנין מהםמעת דברים שמשבעל החפץכ אמר "ומדובר שאח, להקנות
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, ודבר שאין בעליו מקפיד עליו,  לאחריםותהקנו לאלא די ברצון כללי של, הקנאה דוקא בשעת מעשה הקנין
שנחשב הקנאה , "ה יבוא ויטולכל הרוצה לקחת חפץ זה במתנ"כאילו אמר בפירוש ,  מקנה אותוואנחשב שה

   .929אף שאינו יודע מי נטל
  

צריך כוונה מפני שליצירת מתנה , 930 בגדר הפקרחפץ הואאלא ה,  אומרים שאין נוצרת כאן מתנהאחריםאבל 
   .931וכאן אין לו רצון להקנות אלא שאינו מקפיד, להקנותשל בעל הנכס 

                                                                                                                                                              
 שיש הסכמה תיוהו, דבר כזהכי אנשים אינם רגילים להקפיד על , )908 ציון הערה לידרה שכפי שחוששים במק (בושה
  . קנהמי שזכה , בסוף

 כשלו כיון שיד הכל חפץ נחשבחושב שהשהוא לקנות משל הפקר או מתכוון אם הזוכה כותב ששם מחנה חיים 
שם ם "ולכן הרמב; משלו החפץ מתכוון לַזכות אותו רק למי שרוצה לזכות בו כי בעל, קונה אותו ינוא, ממשמשים בו

  .מתנהככי לא ידוע אם הנוטל התכוון לזכות מהפקר או לקנות , אומר שהיא ספק מקודשת
כותב שדוחק לומר שמן הסתם התכוון להקנותו לכל מי , אות ג, יג' סי, ב"ב, )ד"תשס(מנחת אשר , לעומת הסבר זה

, ואמנם אינו מקפיד אם מישהו יקח אותם, שיש בהם שימוש והנאה, ם שם מדבר על אגוז ותמרה" הרמבשהרי, שירצה
, שאפשר להבין שלא איכפת לו שמישהו יקח אותו, כוונתו היא. אבל מנין לנו לומר שהוא כאילו הקנה והפקיר בפירוש

שיש להניח שהוא , אפשר להשיב על כך. עצמובעוד שהוא שווה משהו עבור , להקנותו, אבל אין סיבה שירחיק לכת כל כך
כדי שיוכל , ולא רק שיוכל להשתמש בו, עד כדי כך שיוכל לזכות בו ויהיה כשלו, רוצה להיטיב עם מי שרוצה לזכות בו

  . לדוגמה, לקדש בו אשה
 .795ליד ציון הערה  928
  .946 ראה בשמו בהערה. אות ד, יב' סי ,ב" ח,נתיבות אדם 929
, קיא' ט סי"עונג יו; )ה אך נראין"ד(  סימן כב, דיני נדרים,אמרי בינה ;נט' ז סי"אהע, ק"מהדו, ת נודע ביהודה"שו 930

 ב נז"ם ב"רשבדעת ב, )ה דריסת"ד (א"טורי אבן מגילה ח ע; אות א ואות ד, לח' סי, )אברך(ת רביד הזהב "שו; בהגהה
, נחל יצחק, כמו כן. אות ט, פרק ב, שמעתתא דיאוש ומתנות כהונה, א"ח) רבינוביץ(משפטי שמואל  ;)ה אסורין"ד(ב "ע

  .שם נאמר שדבר שאין בעליו מקפיד עליו הוא הפקר, ב"פסחים ו עפ "ע, מעלה אפשרות שזה בגדר הפקר, ו' סי
כותב שזה אף פחות מהפקר כיון שלא , )ה ומה שנסתפקתם"ד ( סימן עז,ז" אהע,ת נודע ביהודה מהדורא תניינא"שו

ועוד . אלא שאם קידש בו אשה מקודשת כי זכתה בו מדין יאוש ושינוי רשות, ומי שנוטלו אינו זוכה בו, הופקר בפירוש
 כו כיון שבעלהוא רשאי לאכול אותו ולעשות בו כל צר, שאף שמי שנוטלו אינו זוכה בו) ה ולפי מה שכתבתי"בד(כתב 
מי שנוטלו , הוא כותב שגם דבר שאין רגילים להקפיד עליו, א, שנט, מ"חו, דגול מרבבהגם בספרו .  אינו מקפידהחפץ

ת משיב דבר "שו. אלא שמי שנוטל אותו אינו עובר באיסור גזל, אם בעליו לא הפקיר אותו, אינו זוכה בו שייחשב שלו
שלדעתו אין חפץ כותב שטעמו הוא , אות ה, ענף ד, א' סי ,א"ח, )סופר( ציון שערי.  מסכים לפירוש זהחלק ד סימן לג

באות ). 795כדעה ליד ציון הערה (כוונה להקנות שתהיה לו אלא צריך ,  של בעליו"ניחותא"יוצא מרשות בעליו אם יש רק 
 יש כאןו, כי יאוש הוא הסחת דעת גמורה מהחפץ, הרי אין כאן יאוש, וש בלבדהסביר שאף שמוצא אבידה זוכה ביא, י

ולא הסביר (ולכן רק האשה קונה כי היה גם שינוי רשות , לסלק איסור גזילהכדי רק ויש בכך , רק הסכמה שהמקבל יקח
ה מקודשת ביאוש ושנוי כותב שהאש, אות יא, לח' סי, )אברך(ת רביד הזהב "גם שו). איך מועיל שינוי רשות בלי יאוש

וכשמגיע לאשה , ולכן בעליו מתייאש בודאי, כי בספק גזל אין חיוב השבה, רשות גם אם ספק האם בעל החפץ מקפיד
הרי היה , מדוע אינו יכול לזכות בחפץ, מקשה על נודע ביהודה, ג, תרנח, ח"או, אבל ערך שי. קנתה ביאוש ושינוי רשות

פרק , שמעתתא דיאוש ומתנות כהונה, א"ח) רבינוביץ(משפטי שמואל , מצד שני? ו אבידהוזה כמ, ובהיתר בא לידו, יאוש
שדוקא יאוש ושינוי רשות מועיל כי יש ביאוש התחלה , דוחה את השוואת נודע ביהודה ליאוש ושינוי רשות, אות יא, ב

ולכן גם , א יצא מרשות בעליוכי החפץ ל, המקדש לא קנה אותו בכלל, אבל בדבר שבעליו אינו מקפיד עליו, של קנין
א "סוכה ל ע' הרי תוס, מקשה על נודע ביהודה, א סימן כה אות כז"ח) גורדון(תשובות רבי אליעזר . האשה לא קנתה

, שבא לידו בהיתר, וזה שייך רק אחרי יאוש, אלא הקונה קונה כי בא לידו בהיתר, כתב ששינוי רשות אינו קנין) ה הא"ד(
י אדם "שלדעת נוב, אבל בדבר שבעליו אינו מקפיד עליו, י יאוש"כי יצא מרשות בעליו ע, משיכהואז הוא זוכה בחפץ ב

, שהרי גם לידו הגיע בהיתר, אין ההבדל בין אם נשאר בידו או שנותן למתקדשת, אחר אינו יכול לזכות בו שיהיה שלו
ם ששינוי רשות הוא "שגם לרמב, וסיףהוא מ. כ גם המתקדשת לא תוכל"וא, ובכל זאת לא יכול לזכות בו שיהיה שלו

ת באר "שו. לא מועיל שינוי רשות בדבר שבעליו רק אינו מקפיד עליו) כ יאוש"שהרי פסק שמועיל שנוי רשות ואח(קנין 
שהרי אם נאמר שהחפץ אינו קנוי למי , דוחה את הסבר נודע ביהודה, )א"מג ע-ד"מב ע(ה ' סי, מ"חו, )דנושבסקי(משה 

התורה התירה לכל , ודוקא ביאוש אמיתי, ולא שייך בזה יאוש ושינוי רשות, א שייך לבעלים המקוריהו, שנוטל אותו
אבל כאן אם נאמר , ולכן מועיל שינוי רשות אחרי היאוש, אלא שמי שהחפץ בא לידו באיסור חייב להחזירו, אדם לקחת

כל ההיתר שלה לקחת , פי האשה המתקדשתשהרי גם כל, אין מקום שיועיל שינוי רשות, שמי שנוטלו לא יכול לקנותו
  . ולא נתחדש יאוש אחרי שהמקדש לקח, הוא כי הבעלים אינו מקפיד

מעשר ' ם הל"שהרי רמב, ם אינה מתנה"מוכיחים שלרמב, )א בדפי הספר"עג ע(ק קיט "ב,  אברהםבכוריו, נחל יצחק שם
י דבר שניתן במתנה חייב במעשר מדרבנן כמו והר,  מקפיד עליהם פטורים ממעשרינוכתב שתאנים שבעליהם א, יב, א

שדוקא שם , דוחה הוכחה זו, )ב"ב ע(פלג ד , ק"הדרן על ב, ג"ח, לפלגות ראובן. ורק הפקר פטור ממעשר, דבר קנוי
מראה שהפקיר אותם לכל , והשאיר את אלוהאחרים ליקט את כל התאנים בעליהם כי העובדה ש, התאנים הם הפקר

 כל זמן הם מרשות בעליוולא יצא,  הפקרינםמסביר שאבכך שהוא , דוחה את ההוכחה, עז'  עמשם, ב ליפקין"ר. אדם
כשיטתו  (יהםבלי הקנאת בעלבהם  ממעשר כי כל מי שרוצה יכול לזכות יםפטורהם בכל זאת ו, הםשמישהו לא זכה ב

, ירושלמי תרומות (יצא הפקר שיש ללוי חלק בו, "ובא הלוי כי אין לו חלק ונחלה עמך"וזה בכלל הלימוד מ, )927בהערה 
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 כגון ( את החפץ יקחמסוייםאינו מוכן שאדם   החפץבעלאם ) א(: אם זו מתנה או הפקרלשאלה ה יש נפקויות

שהרי הפקר מועיל רק אם ,  יכול לזכות בוינואף אחד א  כאן, הפקרזהבסתם לפי הדעה ש, )או גוי,  שונאושהוא
 )ב( .933 יכולים אנשים אחרים לזכות בו גם כאן,זו מתנהבסתם ואילו לפי הדעה ש; 932לכל העולםהפקר הוא 

                                                                                                                                                              
מעלה אפשרות שדוקא תאנים אלו הם , אות ד, יג' סי, ב"ב, )ד"תשס(מנחת אשר ,  מצד שני.וגם כאן יש לו חלק, )ג, א

יש בהם , כות אישות שםהל, ם"שבהם עסק הרמב, אבל אגוז ותמרה, כי אינם ראוים לשימוש סתם בני אדם, הפקר
  . ואין סיבה לומר שהם  הפקר, הנאה ושימוש

ואף שבדרך כלל יאוש לא מועיל בדבר , מעלה אפשרות להסביר שקנה מדין יאוש, ב"גידולי שמואל בבא קמא קיט ע
יע לידו כי לא הג, חיוב השבהכותב שהוא מועיל בדבר שאין בו , א ק" רסא ס,ות החושןקצהרי , שהגיע לידו לפני יאוש

  .וכאן אין חיוב השבה כיון שבעל החפץ אינו מקפיד, באיסור
 עשות יכולה לינהכי אי ההקפדה א, כותב שאין לומר שזה הפקר, אות ה, י' קידושין סי, שמואל' ר' חי,  שיטה זולעומת
ו יכול לחול רק ואינ, כותב שהפקר הוא חלות שאדם עושה, אות ג, יג' סי, ב"ב, )ד"תשס(מנחת אשר  . להפקרחפץאת ה

  .בלי שהתכוון לכך, י שהוא עומד להיות הפקר"ע
 משום  עליוקפידמ שבעליו אינו כותב שחפץ, )ד"ה ומה שנלפענ"ד( ת משנה הלכות חלק ז סימן רסז"שו: הבחנות שונות

 אפילו א להקפידלדרך העולם ששאו עליו אינו מקפיד בעליו ידוע לנו שש דבר חשוב ואילו;  הפקרה נעש,שאינו חשוב
 אינו מקפיד ורק ,ו אות אינו רוצה להפקירכי אולי , ואינו נעשה הפקר, ויקפידו דעתנתןיש לחוש שמא , בדבר חשוב כזה

.  הפקרנו שלו ואיא הו, שלא נטלו אחרלכן כל זמן ו,כל זמן שהוא ברשותו אבל אינו מסיח דעתו ממנו , ממנוםאם נוטלי
 ינואיו מן הסתם בעלכי , שייך לסוג השני ,וט ערך שנמצא בתוך בית בעליושדבר פע )ה ובמה שכתבתי"דב(והוא כותב 

גם לגבי . קפידמ אבל ייתכן שהוא ,בביתוחפצים שואינו מפקיר ממנו אבל לא הסיח דעתו , על מי שיקח אותומקפיד 
ולא ום פעולה  שהשהרי לא עש,  סילוק רשותמסוג הפקר שזה לא הפקר רגיל אלא )ה ברם"דב(הסוג הראשון הוא כותב 

בלי לעשות בו קנין  ויכול לחזור בו  ולכן אינו יוצא מרשותו, אלא שאינו מקפיד עליו, מרשותויוציא אותושאמר שום דבר 
  . זכה,ו אות אם בא אחר ונטלורק , אחר אותוכל זמן שלא נטל מחדש

כאן חפץ שאינו מקפיד שמישהו  שיש בעל החפץ יודעאם כותב ש, )א"מג ע(ה ' סי, מ"חו, )דנושבסקי(ת באר משה "שו
ק "ב(שבעליו אינו מקפיד עליו , )פועל העובד בדילול ענפים" (מפסגי אילנות"כגון , הוא נקנה למי שנוטל אותו, יקח אותו

כאשר בעליו , אבל אם לקח דבר שלא מדעת בעליו; )שמשמעותו שהענף קנוי לפועל" הרי אלו שלו" שם נאמר -ב "קיט ע
  .גם אם ידוע שאינו מקפיד, אולי לא קונה, אינו יודע על כך

הנוטלו אינו יכול לקנות אותו כי , שדבר שאין בעליו מקפיד עליו, במסקנתו) ב"מד ע(הבחנה אחרת כותב באר משה שם 
שמי שנתמנה , )ב, קפה, חומ, ע"וכן פסק שו (ן סימן מד"א המיוחסות לרמב"ת הרשב"שוכפי שכתב , אין מי שיקנה לו

כי , הלה קנה, נותן אותו למישהו אחראבל אם הוא ; חפץ אינו יכול לקנו כרותו לעצמו כי אין מי שיקנה לוכשליח למכור 
כיון , 925כאמור בהערה , ולכן אפשר לקדש אשה בחפץ כזה; כיון שנוח לו, בשליחותו של בעל החפץהיתה הקנאה 

   .שהמקדש עושה את ההקנאה לאשה
הוא נחשב  ,ידפו מקנוידוע שבעלה אי,  לידידושל בעלה לולב האשה שנתנ, י"גם לפי נובכותב ש, ג, ח תרנח" תורה אודעת

  . נוקט שמן הסתם אינו מקפידאליה רבה .ג, תרנח, כמו שכתב אליה רבה, יכול לצאת בושל הידיד והוא 
בדבר : ההקפדה באופן שהיא תועיל-מפרשים את איכותב שבכל מצב , )א"ד ע(פלג ז , ק"הדרן על ב, ג"ח, לפלגות ראובן

שאין ,  מקפיד על חלק מהאנשיםוודבר שבעלי,  הפקר גמורואה,  שיקח את החפץשאין הבעלים מקפידים על שום אדם
בפלג .  עד שמישהו יזכה בווולא יצא מרשות בעלי, מתנההוא ,  אינו הפקרלכלשאינו הפקר  הפקר כי הפקר ואלומר שה

החפץ הוא מתנה למי שאינו מקפיד עליו ,  חלק מהאנשיםכלפישאם בעל הנכס מקפיד , הוא חוזר על הבחנתו) א"ט ע(טו 
  .  הפקרואה, ואם אינו מקפיד על שום אדם, שיטלנו

 .קסו' ד עמ" מלך חהדרתמובאת ב, המחלוקת אם זו מתנה או הפקר
, סז' א סי" מחנה חיים חת"שוזו גם דעת בחלק ה שם כתב ש. רסז' ז סי" וחרצא' סי, ה"ח, ת משנה הלכות"שו 931

  . כאומר שזו מתנה926שהבאנו בהערה 
 כי כדי שיהיה אומדנא שנתן במתנה ,י לא רצה לפרש שזה מתנה"נובמסביר ש, ג אות ,י'  סי,ז" אהע,ת נטע שורק"שו

כ אין "א, )925 ראה הערה - לפי הסבר אחד  (וא מקפידספק האם היש , ם"הרי בנידונו של הרמבו, צריך הוכחה ברורה
  .ם כתב שזה  ספק"ואילו הרמב, ה מקודשתודאי אינהדין היה צריך להיות שבוכ "א, אומדנא דמוכח

, ך" מהרז,ת בגדי כהונה"הובא בשו ()ה הארכתי"ד ( סימן עז,ז" אהע,מהדורא תניינאו, ק שם"נודע ביהודה מהדו 932
  .)ה ועוד"ד, יח' סי, ז"אהע

ק קיט "כותב שנודע ביהודה יצטרך להסביר את האמור בב, )ג"ד ע(פלג ח , ק"הדרן על ב, ג"ח, לפלגות ראובן, לאור זה
שאינו מקפיד על שמדובר  - ) ק שם"ומצבים דומים בב(שחייט רשאי ליטול חוט מועט שבעל הבגד אינו מקפיד עליו , ב"ע

  .  זה הפקרשום אדם ולכן
חפץ הש יםכותב) ם"רמבבדעת ה(ב "ע- א"דף עג ע,  אברהםבכוריו, ה- אותיות ד, לח' סי, )אברך(ת רביד הזהב "שואבל 
שבו החפץ אינו הפקר מצד , כי דוקא הפקר בפירוש,  מקפיד על אנשים מסוימים שלא יקחובעליו הפקר גם אם הוא 

ינו מפקיר בלב שא יש לחשושכ "שאל, חל רק אם הפקיר לכל, נועצמו אלא זקוקים להודעת בעליו שהוא מפקיר מרצו
, כי זה דבר לא חשוב וגם ידוע שבעליו אינו מקפיד, יש אומדנא דמוכח שהפקיר, אבל דבר שבעליו אינו מקפיד עליו, שלם

 אף מאותה סיבה חל הפקרבכורי אברהם מוסיף ש.  שהתכוון להפקר גמור"אנן סהדי" ,ולכן גם אם אינו הפקר לכל
 .רק אם הפקיר בפני שלושהכאן שבדרך כלל הפקר חל 
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שהרי רק כשמישהו ,  מישהו אותו המקורי כל זמן שלא נטלונחשב ממונו של בעלי חפץ ה,זה מתנהלפי הדעה ש
 ברגע  המקורי החפץשל בעלצא מרשותו וי ואה, זה הפקרשלפי הדעה ואילו , 934הוא מקנה לו אותו, ו אותנוטל

ואם , ו עובר ליורשיחפץה, זה מתנהלפי הדעה ש,  מת בעל החפץ שאם,נובעמכך ) ג( .935שהפסיק להקפיד עליו
הנכס אינו עובר ליורשיו , זה הפקרשלפי הדעה ואילו ; 936וקחת אותאדם אחר ללא יוכל ,  על החפץהם יקפידו

גם כאן , לפי הדעה שזה מתנה, אם בעל החפץ הוא קטן) ד (). אחראלא שהם יכולים לזכות בו ככל אדם(במותו 
אי אפשר , ו לפי הדעה שזה הפקרואיל,  שמתנת קטן תקפה מדרבנן937שהרי כלל הוא, אפשר לזכות בחפץ

, לפי הדעה שזה מתנה, אם מדובר בפרי שגדל בארץ ישראל) ה. (938שהרי יאוש של קטן אינו מועיל, לזכות בו
ככל פרי של , 939הוא פטור מתרומות ומעשרות, ואילו לפי הדעה שזה הפקר, הוא חייב בתרומות ומעשרות

  .הפקר
  

  .940כיון שהתנגדות בעליו מוכיחה שהוא מקפיד, ו קנוי לואינ, אבל מי שלוקח חפץ כזה מבעליו בכוח
  

מפני שבטלה , 941 גם אם אדם מסוים מקפיד עליול אותומותר ליטו, דבר שרוב האנשים אינם מקפידים עליו
עד , בטלה אי הקפדתו, ואחד אינו מקפיד, דבר שהכל מקפידים עליו,  מצד שני.942דעתו מול דעת כל אדם

  . 943שיאמר זאת בפירוש
  

מחמת , קפיד אם אדם מסוים יקח אותולא יאבל ידוע שבעליו , רה דומה הוא שהחפץ הוא בעל ערךמק
 ולאכול אותו בלי להמתין ,מותר לאותו אדם לקחת את החפץ אף בלי ידיעת בעליויש אומרים ש. 944ידידותו

                                                                                                                                                              
, שם, ב ליפקין"ר; )927בהערה , לפי הסברו המיוחד(א "מח ע, לבוש מרדכי שם; נטע שורק שם; אבני מילואים שם 933
  .)927בהערה , לפי הסברו המיוחד(שעט ' עמ

אין לנו ידיעה לגבי חפץ ש, הקפדה לחלק מאנשים- הקפדה כללית לאי-ב ליפקין כותב שבכל זאת יש הבדל בין אי"ר
הרי כל עוד לא גילה דעתו שאינו , אם זה רק כלפי חלק מהאנשים: אבל בסתם אינו מקפיד, ברורה האם בעליו מקפיד

לפי (כי זה כמו יאוש שלא מדעת שאינו יאוש , הקפדה-  זה לא נחשב אי- לא יקפיד ,  לואף שיש להניח שאם ייוודע, מקפיד
כגון סופי תאנים , אבל אם בסתם אינו מקפיד לשום אדם; )שפב' וחוזר על כך בעמ) (947בהערה , א"מ כב ע"ב', תוס

אילו ידע שפלוני לקח אותו לא היה "ואיננו צריכים לומר ,  יש מצב של אי הקפדה ביחס לדבר זה- ) ב"פסחים ו ע(
אם , הקפדה כללית- הוא מעלה אפשרות שגם באי. שהרי אינו מקפיד על אף אחד) שהוא כמו יאוש שלא מדעת(" מקפיד

 והשתנה באופן שכעת אין, כגון שהיה בעל ערך, בעל הנכס אינו יודע שהחפץ הוא במצב כזה שאין רגילים להקפיד עליו
  .ואסור ליטלו, הקפדה שלא מדעת-  זה אי- יודע על השינוי ינוובעל הנכס א, רגילים להקפיד עליו

  ).א"ט ע(פלג טו , ק"הדרן על ב, ג"ח, לפלגות ראובן; )ג"קה ע(מחנה חיים שם ; אבני מילואים שם 934
  ).לפי הדעה שזה הפקר(אבני מילואים שם  935

כותב שרק הפקרה מפורשת היא כמו נדר שאינו יכול לחזור בו ממנה , דאות , יג' סי, ב"ב, )ד"תשס(אבל מנחת אשר 
, אינו כמו נדר, אבל דבר שנעשה הפקר בלי הפקרה מפורשת, כי זה כמו צדקה לרבים, )יד, ב, הלכות נדרים, ם"רמב(

, שאין מפקידאלא כוונתו היא שבזה , ונודע ביהודה אינו מתכוון שחוששים שמא הפקיר בפירוש; שהרי הוא לא עשה נדר
 .ולכן יוכל לחזור בו עד שמישהו יטול אותו, הוא כאילו הפקיר

שהם סבורים , 927הערה ראה . 4הערה , שפב' ועמ, שעט' עמ, שם, ב ליפקין"ר; ב"כ דף מח ע' מ סי"לבוש מרדכי ב 936
  .שאין כאן ממש מתנה

  .21ה  ציון הערלידכאמור  937
 .ב" גידולי שמואל בבא קמא קיט ע938
  .ב"גידולי שמואל בבא קמא קיט ע; אות ד, לח' סי, )אברך(ת רביד הזהב "שו 939
 .לז' ז סי"ת לבושי מרדכי אהע"שו 940
  .)ף"בדפי הרי(א "ק מו ע"ב, נימוקי יוסף; )ה הכובס"ד(א "ק קיט ע"ב, י"רש 941
 כותב שדין זה ב ליפקין"ר. שעח' עמ, ב ליפקין שם"ר; אות ב, לח' סי, )אברך(ת רביד הזהב "שו; ב, נחמ ש"פרישה חו 942

ואינו מובן לפי ההסבר שזה ; התנגדות בעל הנכס כדי שאדם אחר יכול לזכות בו- שדי באי) 927הערה (מובן לפי הסברו 
עדיין , ואם הקפדתו בטלה רק משום שכך מקובל, הקפדה ממש כדי ליצור הפקר- דעת נותנת שצריך אישלפיו ה, הפקר

ק "ב, ממאירי) שעט' בעמ(הוא מדייק . שהרי חסרה נתינה, ש שאין מה שיצור מתנה"וכ, הקפדה שתיצור הפקר-אין אי
כמו במקום שיש מנהג שכל , פיד עליוכיון שאין בעל הנכס מקאותו שהטעם הוא שחכמים זיכו את החפץ למי שנטל , שם

 . אדם יכול לקחת דבר כזה
  ).שפא' עמ, ב ליפקין שם"י ר"הובא ע(יא , ח, הלכות לולב, לחם משנה  943

  .מותר לקחת אם בעליו אינו מקפיד, כותב שדבר שיש מקפידים עליו, אות ב, לח' סי, )אברך(ת רביד הזהב "אבל שו
ולכן , מעלה אפשרות שאדם אינו מקפיד על בני ביתו אם יקחו דברים שלו, זות  א,י'  סי,ז" אהע,ת נטע שורק"שו 944

, )ב"דף קטז ע, ד' סי, ז"אהע, א"ח, )ישראל(ת משאת משה "הובא בשו (כב' ת לחם רב סי"שו. החפצים קנויים לבני ביתו
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ם אומרים  אבל אחרי.946חלה מתנהו,  לותןו נה הי בעל החפץאילו ידעשאומדנא  בגלל ה,945לרשות מבעליו
  .947חפץכיון שכרגע אין הקנאה מצד בעל ה, שאסור לאותו אדם לקחת אותו

                                                                                                                                                              
, לשותף שקידש בדבר ששייך לשותפות, אינו מקפיד עליועל המקדש בדבר שבעליו ) 925הערה (ם "י הרמברלומד מדב

  .שמן הסתם שותפו אינו מקפיד על כך
בענין המקדש אשה בחפץ של אחר שבעליו אינו מקפיד עליו מחמת ידידותו , אות ח, ק צא"ס, יז, כח, אוצר הפוסקים' ועי

 .עמו
 ,ומה שנסתפקתםה "ד, אבן העזר סימן עז ,ת נודע ביהודה מהדורא תניינא"שובהובא  (ק א" ס, שנח,מ"חו, ך" ש945

, קהלת יעקב ו, ב"כתובות פו ע, יעקבו בית יובספר, ק א"ס, רמד' וסי, ק ד"קצז ס' סי, ק א"קצה ס' סי, בנתיבות המשפט
על שער , במעשה חושב, אות יא, לח' סי, )אברך(ת רביד הזהב "שוב, ת משיב דבר חלק ד סימן לג"שוב, יז, כח, ז"אהע

' הל, ובצור תעודה, ג אות ,י'  סי,ז" אהע,ת נטע שורק"שוב, יז, כח, ז"אהע, ערך שיב, אות רפב, א, א, רושיןגי, המלך
  ). ג"דף טז ע, א, שלוחין א

, הלכות אישות, ם" שרמביםכותב, )ד"מו ע(כ ' מ סי"לבוש מרדכי בו, )ב"ש הנו"ה ומ"ד(  סימן כב, דיני נדרים,אמרי בינה
דברי שלמה  .ך"סובר כמו הש, כו' ח סי"ש חולין פ"ראגם שכותב ) ד"בדף מח ע(לבוש מרדכי . ך"סובר כמו הש, ח, ה
  .א"מ כב ע"א ב"הרשב'  בדעת חיכותב כך, קז' מ סי"חו, )אצרף(

ט ראשון "יצא המקבל אף ביו, אשה שנתנה אתרוג של בעלה במתנה לאוהבוכותב ש, ק ג"ס, תרנח, מגן אברהם, כמו כן
שאין זה  ,חשובבתנאי שהבעל הוא אדם (כי יש להניח שהבעל מסכים , יוצא רק באתרוג ששייך לושל סוכות שבו אדם 

ג , תרנח' כ אליה רבה סי"וכ). שהוא רוצה למכור אותו ואינו מוכן שיינתן לאחרכך שאין לחשוש , למכור אתרוגמכבודו 
לא , שאילו היה רק ביטול איסור גזל, מקבל לקנוימדברי מגן אברהם ואליה רבה עולה שהאתרוג ). ל"גם בלי התנאי הנ(

  .לקיים בו את המצוהיכול היה 
, כותב שאסור לאכול דבר של חברו גם אם ידוע שלא יקפיד, )ג"ע-ב"קג ע(כח ' סי, ז"אהע, ברכות מים: הבחנות שונות
וכשבא פלוני לא היה , ואם ידוע שבעל המאכל רוצה שפלוני יבוא ויאכל; חברו מוחל לו כדי שלא ייענש, אלא שאם אכל

  .מותר לו לאכול, בעל המאכל שם
, ח לקחת מהמאכל"מותר לת, שאם ידוע שבעל המאכל אוהב לומדי תורה, "שיטה"א כותב בשם "מ כב ע"ק ב"שטמ

  . וזה לא מצד מתנה או מחילה שלא מדעת, כאילו הרשה להם לקחת
כותב , קלא- קל' סב עמ' בית אהרן וישראל גל, " יורשיםבענין שואל מקטן ובענין טבעת קדושין של", שלום מרדכי סגל' ר

הוא נחשב כאילו נתן רשות , ך שאם יודעים את דעתו"כי דוקא בגדול אומר הש, ך אסור ליטול משל קטן"שגם לפי הש
  . לא יועיל מה שיודעים את דעתו, אבל בקטן שלא מועילה אף רשות מפורשת, בפירוש

כותב שמותר לקחת דבר שידוע שבעליו היה מסכים אילו , )ה אבל"ד(ב "קידושין נב עעל , קמח' סי, ז"אהע, חזון איש 946
הרי ; צ מעשה אלא די בנתינת רשות"מפני שבנתינת מתנה א, )שאין הלכה כמותו(לפי רבא שיאוש שלא מדעת מועיל , ידע

  ".מתנה שלא מדעת"ה קורא לז, )תפ' עמ(אות לה , א"מ כב ע"ב, )רוזמרין(דבר משה . שלדעתו זה גדר של מתנה
הדבר קנוי לו , מי שלקח דבר שבעליו אינו מקפיד עליו, ך"עולה שהבין שלפי הש, ק א"ס, רסב, גם מדברי קצות החושן

שלום מרדכי ' ר כך כתב ).ולכן הוא יכול להשתמש בפירות אלו להפרשת תרומה על פירותיו(ולא רק שאין בו איסור גזל 
נחשב  ,שלפי קצות החושן, קל' סב עמ' בית אהרן וישראל גל, " טבעת קדושין של יורשיםבענין שואל מקטן ובענין", סגל

הרי מדבריו בענין שליח לתת מתנה מוכח שלדעתו מקבל , מקשה, אות ד, יב' סי ,ב" ח,נתיבות אדם. שיש דעת מקנה
 הוא מתרץ שאמנם קצות ?)6ראה סעיף (ולא די באומדנא שהוא מוכן לתת , מתנה קונה רק אם היתה הקנאה מהבעלים

אלא די ברצון כללי של הקנאה , אבל אינו מצריך שתהיה הקנאה דוקא בשעת מעשה הקנין, החושן מצריך הקנאה
ולכן כל אחד יכול , זה נחשב הקנאה מהבעלים, ו אותלמי שירצה לקחתאותו  להקנות  החפץ בעלםשאם הסכי, לאחרים

ולכן בדבר שאין ; מ זה הקנאה מצד הבעלים"מ, ין זה ידוע לבעליםואף שבשעת מעשה הקנין ממש א, לקנותו לעצמו
והוא , כי הוא מסכים בדעתו לתתו במתנה לכל מי שירצה לקבל, נחשב שיש הקנאה מצד הבעלים, בעליו מקפיד עליו

. טלואז בוודאי נחשב הקנאה אף שאינו יודע מי נ, "כל הרוצה לקחת חפץ זה במתנה יבוא ויטול"כאילו אמר בפירוש 
  .מצריך הקנאת הבעלים בשעת הקנין דוקא, כה אות כא' אבל הוא כותב שאמרי משה סי. 929ראה בשמו ליד ציון הערה 

ע שיוד, כותב שהנוטל פרי של חברו, בהגהה, קיא' ט סי"עונג יו .אין כאן מתנה, ך" שגם לפי השנויש שהבי, לעומת זאת
כי מותר לאכול דבר של חברו אם חברו , אלא שהוא רשאי לאכול אותו, אינו מתנה ואף אינו הפקר, שלא יקפיד עליו

 ).795כשיטה ליד ציון הערה (א לקנות ממון של אחר אם לא נתן לו רשות בפירוש לקנות ממונו "כי א, ולא קנאו, מתיר לו
מותר לאחר , )אם הוא פחות מגיל הפעוטות(שאף שאינו יכול להקנות , הוא מביא ראיה מקטן שנותן משלו לאחר לאכול

שמתיר לשמעון לאכול דבר של לוי אם ידוע , שם, ך"הוא מסביר בזה את ש. הרי שלדעתו אינו מתנה. לאכול כי אינו גזל
וההבדל בין זה ליאוש ; גם עכשו מסכים, ים שאם בסוף יסכיםך סובר שבכל דבר אומר"שהש, שלוי יסכים כשייוודע לו
 על ֵידעוא צ שה"וא,  יעשה פעולה חדשה החפץצ שבעל"א, הוא שכאן כדי שלא יהיה איסור גזל, שלא מדעת שאינו מועיל

 כ ביאוש שלא מדעת שלא"משא, מי שנטלואם אינו מקפיד אינו גזל אף שאינו מקנה ל, אלא די שלא יקפיד, הנטילה
כותב , קלא' עמ, שם, שלום מרדכי סגל'  ר.כדי שלא יהיה בו איסור גזל, מועיל כי צריך שהבעלים יעשה פעולה של יאוש

  .כי לזה די שלא יקפיד, ורק לאכול מותר, כי לזה צריך דעת מקנה, ך לא קנה את גוף הדבר"גם לש, ט"שלפי עונג יו
גם אם יש להניח , לא מועילה הקנאה בלי ידיעת בעל הנכס, ך"י השכותב שגם לפ, )א"ע ע(יט , כח, מלואת אבן, כמו כן

ולא , אלא שההנחה שמן הסתם נוח לו מועילה רק שיהיה מותר ליטלו, )966ראה בשמו בהערה (שהוא רוצה להקנות 
  .ייחשב גזל

כותב , אות ה ואות ז, אות ג, אות ב, פרק ב, ונהשמעתתא דיאוש ומתנות כה, א"ח) רבינוביץ(משפטי שמואל , כמו כן
אין , ך"ובאות ח הוא כותב שגם לפי הש. ורק אין עליו איסור גזל, אינו קנוי לזוכה, שדבר שבעליו אינו מקפיד עליו
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  אם המקבל צריך לעשות מעשה דתי או משפטי בחפץ 
שלשמו , אם חברו צריך לעשות מעשה דתי או משפטי בחפץ, יש הנחה שבעל החפץ מתכוון להקנות אותו לחברו

  .כמה דוגמאות לדבר. הוא צריך שהחפץ יהיה בבעלותו
  

נתנה  םסתן הכי מ, 948אם היו משודכים קודם מקודשת , להתקדשוהסכימה, הממנגזל דבר שהמקדש אשה ב
 כי, ו במתנה כדי שיקדשנהה לו אותנתנהיא אנן סהדי ש. 949וקדש אותה בל לכדי שיוכ, לו את הדבר במתנה

                                                                                                                                                              
היינו (וטעות , כי לשם כך צריך את דעתו המפורשת, אומרים שהסכמתו בסוף מוכיחה שהסכים מראש שיהיה קנוי לזוכה

  .כאילו עשה וחשב, אינה יכולה לעשות מדבר שלא עשה ולא חשב) דיעהאי י
אלא שהנוטלו , החפץ עדיין של הבעלים, ך"כותב שגם לש, א סימן כה אות כז"ח) גורדון(תשובות רבי אליעזר , כמו כן

  . ך אינה מתנה"הרי שהוא מבין שגם לפי הש. אינו עובר משום לא תגזול
ך מתיר לקחת את החפץ על סמך העובדה שאילו בעליו ידע "מסביר מדוע הש, נתיב ו, מא' סי, )רבינוביץ(אורח ישר 

אין אומרים , )המוצא אבידה לפני שנודע לבעליו שאבדה" (יאוש שלא מדעת"אף שב, שחברו רוצה אותו היה מתיר לו
והרי , )ן ידיעה לחצאיןכי אי(מה שקובע הוא אילו ידע הכל : שמותר ליטול אותה כיון שאילו ידע שאבדה היה מתייאש

לא ברור . כי היה תובע אותה מהמוצא, לא היה מתייאש, אילו ידע שאבדה וגם ידע שהחפץ נמצא ביד פלוני המוצא
וראה , ]לוודא שנמצא שם [4להוכחתו ראה סעיף ; ך"ם חולק על הש"והוא מוכיח שהרמב. ך זו מתנה"מדבריו האם לש

 .שם קושיות על הוכחתו
, ב' גזילה סי' מחנה אפרים הל; תכה' מ סי"הגהת מרדכי ב; ג' ב סי"מ פ"הגהות אשרי ב; )ה מר"ד(א "עמ כב "ב' תוס 947

מ כב "ב, ן"בדעת חידושי הרמב, ב"ו דף לג ע"גניבה פ' אמר יוסף הל; אות ד, הלכות מציאה, ע הרב"שו; ם"בדעת הרמב
  .ה, שנח, מ"חו, ערוך השלחן; ק כג"ס, הפירוש הקצר, כח, ז"אהע, ישועות יעקב; א"ע

ט ראשון "יצא המקבל ביולא , אשה שנתנה אתרוג של בעלה במתנה לאוהבושכותב , ק ו"ס, תרנח, בכורי יעקב, כמו כן
כי בשעת קיום המצוה לא ידע שאשתו , אף שיש להניח שהבעל מסכים, של סוכות שבו אדם יוצא רק באתרוג ששייך לו

  .נתנה אותו
  . ל"ך עצמו לא עמד על דעתו לחלוק על הראשונים הנ"כותב שהש, אות ג, ודהארץ יה, יד' סי, ארצות החיים

מסופק בדין , ח, ה, הלכות אישות, ם"שרמבסובר , נק' א סי"ט ח"מהרית "כותב ששו,  ח, ה,קרית מלך רב הלכות אישות
 , ידענו שאינו מקפידםדומקשעוד  כיון, וש שלא מדעת ליאומה דינוא, שמצד אחד, )925ט בהערה "ראה בשם מהרי(זה 

   .שיקחו בלתי רשותואינו מוכן  ,אין דרכו להקפיד בכךשאף ש מצד שני ייתכן ו,שגילה דעתו מראאילו כו
ר דיברו רק בדבר שלא ברור כל כך אם "והגמ' כותב שתוס, )ב"מד ע(ה ' סי, מ"חו, )דנושבסקי(ת באר משה "אבל שו

  .ך"בגלל סברת הש, גם הם יתירו לקחת שלא מדעתו, בל אם ברור שאינו מקפידא, בעליו מקפיד
  ).ד בדפי הספר"עג ע(ק קיט "ב,  אברהםבכוריבו, ק א" ס רסב,קצות החושןבהמחלוקת מובאת 

 .ב, כח, ז"אהע, ע"שו; י, ה, הלכות אישות, ם" רמב948
ביד דוד ,  גכד אות' ב סי"ת תורת חסד ח"שוהובא ב (כ' סי, א"קידושין פ, ש"רא; )ה בדשדיך"ד(ב "י קדושין נב ע"רש 949

שהיא מוחלת  (א חלק ד סימן רעג"ת הרשב"שו; )ק סט"ס, כח, ז"אהע, ובתפארת יעקב, )ב"נז ע(ה אות קכב "פ) קרלין(
חלק , ג"תשס' מהד ,תורת חייםנדפס ב(ז "אהע, ש"ת מהרח"שו; א"א קדושין יג ע"וחידושי הרשב, )שיהיה שלו, לו לשעה

  . )ב"קנח עדף , ה אמנם יראה לי"ד(  סימן לא)ד
אינו " מחילה"מסביר שלשון , חאות , י' קידושין סי, שמואל' ר' חי. המקדש-  לגזלןמוחלתהפרשנים הללו נוקטים שהיא 

והוא כותב ; )798ראה ליד ציון הערה (אלא הכוונה היא שהיא מקנה אותו , שהרי אין מועילה מחילה לחפץ בעין, בדווקא
הכוונה היא שאף , שמועילה זכיית הקונה בלי הקנאה מצד בעל הנכס אם בעל הנכס מסכים) 794הערה (שלפי השיטה 

הרי די בכך שהיא נותנת רשות לגזלן , ))ב(1ראה על כך בסעיף (כי אינו ברשותה , שהיא אינה יכולה להקנות לו את החפץ
ואינה מקפידה על כך שהגזלן " מוחלת" ללמד שהיא אינה מקנה אלא -ולכן הפרשנים כתב לשון מחילה , לזכות בו בעצמו

  . יזכה בעצמו
מרי ממילא קנה הגזלן לג, וכיון שאין חיוב השבה, הסביר שהיא מוחלת על חיוב ההשבה, )רמא' עמ(עא ' זכר יצחק סי

ש "עיי(החפץ לא נקנה לגזלן , מוכיח שגם אם פוקע חיוב השבה, אות ט, שמואל שם' ר' אבל בחי. מדין קנייני גזילה
  ). להוכחתו

הרי האשה , מקשה, זפ' ח עמ' בית אהרן וישראל גל, "בענין פדיון בסלעים שקנה אבי הבן מהכהן", שלום מרדכי סגל' ר
ליד ציון , נראה שקושייתו היא לאור הדין(אלא נתנה לו כדי שיקדשנה בו , מורהלא התכוונה לתת לו את החפץ במתנה ג

הוא ? )המתנה בטלה מטעם חוסר גמירת דעת, שאם ניכר שהנותן אינו מוכן שהמקבל יעשה בחפץ דבר מסוים, 577הערה 
. לא תוכל להתקדש, כי אם לא כן, )4ראה סעיף (אמרו בנותן אתרוג סתם כמו ש, ל"שמניחים שהתכוונה למעמ, מיישב

בהסברים לכך שאין זה נחשב , 4 ראה סעיף -כמו בנותן לולב סתם , נראה שתירוצו הוא שאין בזה חוסר גמירת דעת
  .חוסר גמירת דעת מצד שניכר שאינו רוצה לתת מתנה גמורה

, חוק בצהנוואם היא אומרת שהתככותב ש, ז אות ,י'  סי,ז" אהע,רקת נטע שו"שו: אם היא טוענת שהתכוונה בצחוק
פ " וזאת ע, לו מבוסס רק על אומדנא שהתכוונה למחולדין שהיא מקודשת כי ה, נאמנתהיא , ולא התכוונה להתקדש

בדבר שבערוה אם לא הוחזק גם  םשעד אחד נאמן באיסוריהאומר , נט' ז סי" אהעדע ביהודה מהדורא קמאנות "שו
  .י"בו על נ בכךרבים חלקוהוא מעיר שאבל . איסור

כי החפץ אינו נקנה , כותב שאינה מקודשת בחפץ עצמו) ה ההיא איתתא"ד(א "קידושין יג ע, פני יהושע: דעה חולקת
שאין , 795ליד ציון הערה , דבריו קרובים לדעה(שהרי ההנחה שהיא נותנת לו היא דברים שבלב שאינם דברים , למקדש
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ה להוציאו ממנו שהיתה יכולאלא , החפץאת  ואדרבה החזיר לה , מאומהידהי קבלת הקידושין אינה מפס"ע
 שאילו אמנם היא מפסידה בזה ו;רצונה להתקדשהרי ב ו,י קדושין" ועכשיו מקבלת אותו ע,בדין בלא הקדושין

 ל עידה שאינה מקפהרי יש להניח , אותה שוה פרוטההחי משלו היתה מרוושווה פרוטההיה מקדשה ב
היתה ו , הגזילה מידו אתמוציאהיא היש לה הנאה גדולה במה ששועוד , וחומניעת רכיון שזה רק , הפרוטה

טב למיתב טן  "- להתקדש וצהשאשה ר 950שכלל הוא , ועוד;הגזילה להוציא ממנו אתנותנת שוה פרוטה כדי 
כי העריכו חכמים , 952אינה מקודשת,  כשקידש אותהשתקהגם אם , אבל אם לא היו משודכים מקודם .951"דו

  .953דבריהבים בחשמת יןא, תוונה לתהתככ אמרה ש"וגם אם אח,  לותמתכוונת לת יננהשא
  

אף ששותפים בחצר אינם , מקודשת, והניח אותה בחצר שהוא והאשה שותפים בה, המקדש אשה במטבע
כי יש להניח שהמקדש הקנה לה את חלקו בחצר כדי שתוכל , יכולים להקנות זה לזה בקנין חצר באותה חצר

  .954להתקדש במטבע
  

 מן הסתם -והסופר נותן אותו לבעל לגרש בו , על נייר שלה גט כתובומשלמת לסופר ל, צה להתגרשואשה שר
וכך גם מלוה ;  פסול- כיון שגט שכתוב על נייר שאינו של הבעל, לתת את הנייר במתנה לבעל האשה מתכוונת

וכך ;  פסול-שהרי שטר חוב על נייר שאינו של הלווה , מתכוון להקנות אותו ללווה ,על נייר שכתב שטר החוב
 המלווה מקנה לו את הנייר כי התחייבותו צריכה להיות על נייר - ערב שכתב את התחייבותו בשטר החוב גם 
כי השובר צריך להיות כתוב על , מתכוון להקנות אותו למלווה, קבלה על נייר שלו-וכן לווה שכתב שובר; שלו

מן הסתם הם , יר שלהםגם שטר מכר או שטר מתנה שהקונה או המקבל כותבים על ני. 955נייר של המלווה
  .956כי הנייר צריך להיות שלו, מקנים את הנייר למוכר ולנותן

                                                                                                                                                              
אלא היא מקודשת בהנאה שאינה צריכה לתבוע אותו , )מועילה הקנאה בהסכמת בעל הנכס בלבד אלא בהקנאה מודעת

  .והנאה זו שוה פרוטה, מדין
סובר , השכתב שהמקדש חייב לשלם לה את שווי הגזיל, ב, כח, ז"אהע, א"כותב שרמ, י, ה, הלכות אישות, משנה למלך

, שמחלה לו, ל"לפי הפרשנים נ, כותב שאכן, ב, כח, )לורברבוים(קהלת יעקב . שאינה מתכוונת לתת לו את החפץ במתנה
  .אינו חייב לשלם לה

  .ב" יבמות קיח ע950
אנן סהדי שמחלה לו כיון שלא ש, באות ב הוא מוסיף להסביר. אות א,  צח' סי,ז" אהע,)לובאוויטש(ת צמח צדק " שו951

דברים שבלב כותב ש, א קדושין נ" הרשבדושייחו; כך שהאומדנא אינה סותרת דברים שאמרה, שאינה מוחלתאמרה 
 שהרי המעשה שלה היא ,אין האומדנא מבטלת שום מעשה שלהוכאן , מתחשבים בהם,  של האדםמעשיום את מקיימיש

 והאומדנא ,מה שהיה היהבטל כי ו מת ואינ, שלואלא מעשה הגזילה אינה מעשה שלה ואילו ,מה שמקבלתו בקדושין
  . שלהמסייע למעשה

רוצה היא עצמה הרי ש,  לא איכפת לה להפסיד את הפרוטה של הקידושיןמן הסתםמסביר ש, נדק " כח ס,טיב קידושין
  .להתקדש

 ולכן לא איכפת לה, מסביר שהגזל אינו בידה ומסתמא התייאשה ממנו, )סג' עמ(יג ' ז סי"ב אהע"ת הסבא קדישא ח"שו
  . להקנות אותו

 .ב, כח, ז"אהע, ע"שו; י, ה, הלכות אישות, ם" רמב952
   .)ב"קי ע(ג ' ז סי"משאת משה אהעת "שו 953
; מניחים שמחלה לו על הגזל,  להתקדש לווהסכימהאם השתדכו מקודם ש, מסביר, קלח' סי, חלק א, ט"ת מהרי"שו

אני לוקחת  "חשבהכי אולי , קתה הוכחה שמחלהאין משתי, קידושין אלול מעולם שלא הסכימה, השתדכואבל אם לא 
 ".יאת של

  .מביא זאת כדוגמה להקנאה מכללא, כד אות ג' ב סי"ת תורת חסד ח"שו). ף"בדפי הרי(ב "קדושין ד ע, ף"ן על הרי"ר 954
קק חלקת מחו ;)לגבי גט (ים של שלמה גיטין פרק ב סימן כו; )לגבי גט (קכד' ז סי"טור אהע; א"כא ע- ב"גיטין כ ע 955

בדעת  חידושי , )סב' עמ(יג ' ז סי"ב אהע"ת הסבא קדישא ח"שו; )על גט(ק יט "בית שמואל קכד ס; )על גט(ק כב "ס, קכד
  .)לגבי גט(גיטין שם , א"הריטב

האומר שהמשאיל טבעת לקדש בה , )855 ציון הערה ליד(ש "כותב שלפי הרא, ו' סי, ז"אהע, )אביגדור(אברהם לזכור 
טעם הדין הוא שגם אם האשה  ,לפי זה גם כאן, כ לא יוכל השואל לקדש בה"מן הסתם מתכוון לתת במתנה כי אל, אשה

  .שהרי היא רוצה להתגרש, ם היא מתכוונת שיחול באופן שיועילמן הסת, אינה יודעת להקנות
מן הסתם הקנה , ם מישהו אחר משלם את שכר הסופר על כתיבת גטלומד מכאן שא,  גכד אות' ב סי"ת תורת חסד ח"שו

  .צ שיקנה בפירוש"וא, לבעל את הכסף שנתן בשבילו לסופר
הרי יש , מקשה, זפ' ח עמ' בית אהרן וישראל גל, "בענין פדיון בסלעים שקנה אבי הבן מהכהן", שלום מרדכי סגל' ר

 בענין 949כקושיתו בהערה (רי אלא רק כדי שיגרש אותה אומדנא דמוכח שהאשה אינה מקנה את הנייר לבעל לגמ
כי אומדים דעתה שרוצה לתת לו באופן שיועיל שיוכל , ל"שמניחים שהתכוונה לתת את הנייר במעמ, הוא מתרץ? )דומה

  ).כתירוצו שם(לגרשה 
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את כות לו  לזַ ם צריכינםאי, שכותבים את הגט וחותמים בו העדים, "כתבו גט ותנו לאשתי"מי שאמר , כמו כן

 היא זוכה ,כשהם נותנים את הגט לאשהאלא , )אף שהגט צריך להיות על נייר של הבעל(כתיבה ההנייר קודם 
הם רוצים שיחול , שכשהעדים נותנים לאשה, טעם הדבר הוא. 957ויכולה להתגרש בו, בנייר שלו עבור הבעל

וגם האשה שרוצה להתגרש כאילו אומרת , וכאילו אמרו לאשה שתזכה בנייר עבור הבעל, הגט באופן המועיל
  .958"אני זוכה עבור הבעל"
  

והבעל מסר , 959כלי הכתיבה לבעל כיון שצריך שיהיו של הבעלסופר שהקנה את הנייר של הגט ואת , כמו כן
 חזרה  שארית הנייר וכלי הכתיבהיש להניח שהבעל התכוון להקנות את, אותם חזרה לסופר לכתוב את הגט

יוכל להקנות אותם , כדי שבפעם הבאה שיכתוב גט, כיון שצריך שיהיו של הסופר, 960לסופר אחרי שגמר לכתוב
  .לבעל

  
 בעל החמץ נותן את החמץ שלו במתנה לשליח םסתן הכי מ, מץ יכול לבטלו אף שהחמץ אינו שלושליח לבטל ח

  .961כדי שיוכל לבטל
  

מפני שאדם יכול לקיים מצוות אכילת , בעל הבית מן הסתם מקנה את המצה לאורחים במתנה, בליל הסדר
  .962מצה בליל הסדר רק במצה השייכת לו

                                                                                                                                                              
אבל אם אמרה , כותב שרק בסתם מניחים שהתכוונה להקנות, )סג' עמ(ג י' ז סי"ב אהע"ת הסבא קדישא ח"שו: הבחנה

על משאיל שמפרשים , 855ראה בשמו בהערה . אין מפרשים שהתכוונה להקנות אותו, שהיא משאילה את הנייר לבעל
  .שהתכוון למתנה

,  הובא בערך שי(ב "גיטין כ ע, א" כותב שחידושי הרשב,)סב' עמ(יג ' ז סי"ב אהע"ת הסבא קדישא ח"שו: הסבר אחר
אברהם יוסף משה ' ר. אלא תקנת חכמים היא שהבעל קונה אותו, סובר שהאשה אינה מקנה את הנייר, )ג, תרנח, ח"או
, ק יט" קכד ס,בית שמואלהמובא ב, ך"מבין שמהרש, )ד"מד ע(ק ד "ס, יד, ח"או, המובא במגן גיבורים, ד הארימלוב"אב

מגן גיבורים עצמו שם , לעומתו. ולא שהאשה מקנה לו, סובר שמה שהבעל זוכה בנייר של הגט הוא כי חכמים הקנו לו
האשה , גיטין שם, י"כותב שלדעת רש, יא' סי) הלוי(ת זקן אהרן "שו. ך סובר שהאשה מקנה לו"כותב שגם רש) ג"מה ע(

  .מקנה לבעל על דעת חכמים
  ).כותבה ו"ד(ב "גיטין כ ע', תוס 956
  .קכ' סי, ז"אהע, ה המובא בטור"רמ 957
  .לז'  עמ,)אושינסקי(ארחות משפט ' בס, נ גולדברג"רז 958
  .יגסעיף ,  סדר הגט, אבן העזר,ע" שו959
זכה כי המוכר , ע ותפס אותו כשבא לעולם"הוא מסתמך על הדין שהקונה דשלבל. זכיה סימן כו' מחנה אפרים הל 960

  .ושם הכוונה למתנה מכללא; )שער שמיני, ומחילה, )ב(1ראה סעיף ; ב"מ סו ע"ב(ת מוחל לו אף שהמחילה נבעה מטעו
הבעל האחר זכה מטעם , הרי אם הסופר מקנה אותו לבעל אחר, כ הוא אומר שגם אם הבעל אינו מקנה אותו לסופר"אח

  .ושינוי רשות) של הבעל הראשון(יאוש 
 ואינו מבקש מהסופר , אחרי כתיבת הגטוכם הבעל הולך לדראכותב ש, אות קעג, סדר גט ראשון, )צינץ(גט מקושר 

אלא שהוא כותב שאין לסמוך על (יו גט אחר כיון שהבעל אינו מקפיד יכול לכתוב עלהסופר , להחזיר לו את שארית הנייר
פר והסו, הקפדתו-אלא שהבעל מפקיר אותו באי,  אבל ייתכן שהוא אינו מתכוון שהבעל נותן אותו במתנה.)זה למעשה

  .זוכה מההפקר
ממילא הוא , הבעל אינו צריך את הנייר וכלי הכתיבה, כותב שכיון שאחרי כתיבת הגט, 336' ב עמ"ח) פלדר(נחלת צבי 

והוא , כאילו מחל לו או כאילו קיבל על עצמו שמה שיישאר מהנייר יחזור לסופר, מחזיר אותם לסופר ואינו מקפיד
  .כאילו התייאש

כותב שדברי מחנה אפרים ודברי גט מקושר אינם שייכים בגט , א סימן כה אות כז"ח) גורדון (אבל תשובות רבי אליעזר
 .וזה כמו יאוש שלא מדעת, שהרי הבעל אינו יודע שהסופר הקנה לו את נייר, שנכתב עבור הבעל שלא בנוכחותו

  .949ש שצוין בהערה "יה מהראהוא מביא רא). א"דף נו ע, כלל לט, הובא בציונים לתורה(ק ו "ס, תלד, ח"או, ז"ט 961
והרי גם כשיש אומדנא שבעל החפץ רוצה להקנות , הרי לא עשה מעשה קניין, מקשה עליו, ק ב"ח תלד ס"מקור חיים או

מבאר שכאן אין צריך , בסופו, מ סימן קכג"ת קול אריה חו"שו? )792 ציון הערה לידכפי שראינו (צריך מעשה קנין , אותו
 .כיון שברור לנו שיש לבעל החמץ גמירת דעת להקנות לו, מעשה קנין

ת מנחת יצחק חלק ח סימן "שוב, קסח' עמ) כץ(ויגד משה ' הובא בס(אתיא ' ה שם בגמ" ד,א"שפת אמת סוכה לה ע 962
' ד סי"ת רבבות אפרים ח"ובשו, אות בת ציץ אליעזר חלק יב סימן לז "שוב, נה אות ג' ג סי"ת באר שרים ח"שוב, מח
ת ציץ "שוובמכתבו שהובא ב, ב אות ו' סישעשועי צבי ב, פ פרנק"רצ;  אות בת בצל החכמה חלק ד סימן קעב"שו; )קיב

  .אליעזר חלק יג סימן טו
 ו טעמ,ל" אין מניחים שבעליה מתכוון לתת לו במעמבטלית שאולהש) 877הערה (ה אפילו לדעפ פרנק שם כותב ש"רצ

עוד ו; שהיא חיובית, כ באכילת מצה" משא, ולא חשוב כל כך שיקיים אותה, חיובית מצוהצות ציצית אינהממשום ש
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 כי , אף שאין מברכים על עטיפת טלית של אחר,963לברך עליו ידיעתו ושל חברו בלי טלית מותר לאדם ללבוש

 .964 כדי שיוכל לקיים בה את המצווהמ להחזיר"עאותה במתנה ומניחים שהקנה לו ,  מסכיםהמסתמא בעלי

                                                                                                                                                              
 אבל כאן, להחזירמ "נה עולכן ייתכן שהוא רוצה שתהיה רק בשאילה ולא במת, ששם הוא מצפה לקבל את הטלית חזרה

  .הוומצכדי שיקיימו את ה את המצה במתנה  להםנותןלכן יש להניח שהוא , בלאו הכי יאכלו את המצה אורחיםה
כותב , ב סימן רמ"חתשובות והנהגות ת "ושו, שהציבור סומך על סברה זו, אבל שפת אמת כותב זאת בלשון מסויגת

ב אינו מקנה לו שיהיה שלו "כיון שבעה, האורח אינו יוצא בה ,ות מצה לקיים מצן לאורחאף שנות, שלדעת שפת אמת
שהוא משווה זאת לשואל טבעת לקדש בה , ע"וצ.  שלו לכל דבריה צריך שיהשכדי לצאת בודע וישאינו כיון , לכל דבר

  ).857ראה ליד ציון הערה (ושם מקודשת גם אם לא ידע את הדין , אשה
  . האוכל ניתן לו במתנה,)לא רק בליל הסדר(בכל אורח ששיש אומרים , 2ראה סעיף 

הרי שלדעתם אין אומדנא , )כג' סי, דיני פסח, כגון אמרי בינה(אבל פוסקים אחרים כותבים שצריך שיקנה לו בפירוש 
  .שהוא מתכוון להקנות לו

ואם כן אין , )ז, ו, הלכות חמץ, ראה לדוגמה יד המלך( תהיה שייכת לו עוד יש להעיר שיש פוסקים שאין צורך שהמצה
  .אומדנא שנתן לו במתנה
אבל הנוטל . והשאלה היא רק אם המארח מקנה לו את המצה, שבלאו הכי יאכל את המצה, הדברים אמורים באורח

 לידראה ( לקיים בה את המצוה אין סיבה להניח שבעל המצה מקנה לו את המצה כדי שיוכל, מצה של חברו בלי ידיעתו
זה שונה מהנוטל טלית של חברו ). אפשר להניח שהוא מקנה לו את המצה, כ"שרק אם הביע הסכמה אח, 919ציון הערה 
כי הטלית תחזור , 963 ציון הערה לידכאמור , שיש להניח שבעל הטלית מקנה לו אותה לצורך המצוה, בלי ידיעתו

  .כ מצה שנאכלת"משא, לבעליה
תולדות אדם  ; תתקנ'סי, הלכות קטנות, מרדכי; )ד"כ דף מח ע' מ סי"הובא בלבוש מרדכי ב(כו ' ח סי"ש חולין פ"רא 963

בית הובא ב (ד, יד, ח"או, ע"שו; )ב' סי, ת שער אפרים"הובא בשו(יד ' סי, ח"או, טור; )ד"קסח ע(ג "ח, נתיב יט, וחוה
  .)קנז' קכד עמ' אהרן וישראל גל

, ע שמותר ליטול את טלית גם אם בעליו נמצא בחדר סמוך"מדייק מלשון השו, אות א, א' סי, ח"או, ץ"ת הרמ"שו
שההנחה שאדם רוצה שתיעשה מצווה בממונו היא ) באות ג(והוא מנמק , צ לשאול אותו האם הוא מסכים"וא, לדוגמה

דן האם צריך , לד' סי, )מייזליש(ת נחלת יוסף "שו. שאין סומכים עליו אם אפשר לברר, "רוב"ק בגדר ואינה ר, ודאית
  .לשאול את בעל הטלית האם הוא מסכים

  . ץ"ת הרמ" בשם שו6ראה סעיף , בשאלה האם הנוטל צריך לעשות מעשה קנין על הטלית בכוונה לקנות
  .מחשש שהוא מתנגד, בים רבים אסור ללבוש טלית של חברושבמצ, ת ציץ אליעזר חלק יב סימן ז"שו' אבל עי

,  אות א,י'  סי,ז" אהע,ת נטע שורק"שוב, )ה שאל"ד( ח סימן ז"אמרי בינה דיני אובהובא (ק ד "ס, יד, ח"ז או"ט 964
 צדיק פרי; אות דא ' שעשועי צבי סי; אות ג, ארץ יהודה, יד' סי, ארצות החיים; )ת ציץ אליעזר חלק יג סימן טו"שובו
  .ז, יא, ח"או, )צרור(

, די בכך, ז סובר שאם ידוע או יש אומדנא שבעל הנכס מוכן להקנות אותו"מנמק שהט, אות ב, יב' סי ,ב" ח,נתיבות אדם
  .794כדעה ליד ציון הערה , ת שלונוצ הקנאה מכּו"וא
ש היא שאדם שלישי יתן לו את הטלית "שכוונת הראמעלה אפשרות , )ג"מד ע(ה ' סי, מ"חו, )דנושבסקי(ת באר משה "שו

שהנוטל דבר שאין בעליו מקפיד עליו ) 930ראה הערה (וזאת לאור שיטתו , ואז תהיה קנויה לו ויוכל לברך עליה, ל"במעמ
  .הלה קנה, ורק אם הוא נותן לצד שלישי, קנה לואינו יכול לזכות בו שיהיה קנוי לו כי אין מי שי

ובכל זאת , כותב שכאן אין אומדנא שבעל הטלית מוכן להקנות לו, הגהה ב מבן המחבר, יד' ח סי"אורח נאמן אואבל 
  ).889על נימוק זה ראה הערה " (כסותך"רשאי ליטול אותו הוא כי טלית מצוייצת שאולה לא נתמעטה מ

משום שהתורה אמרה שבטלית שאולה אין , כותב שאין לברך על טלית כזאת, ק ה"שם ס,  עצמוז"ט :דעות חולקות
  ).877ראה בשמו בהערה (מפרשים שהמשאיל מתכוון למתנה 

כותב , )ד"דף סט ע, יט, כח, ובמלואת אבן, אות יג, כ' סי, שער הגדילים, ח"או, הובא בחתן סופר (ק ח"מגן אברהם יד ס
אלא שהוא יכול לברך עליה כמו שאשה יכולה לברך על מצווה שהיא פטורה , שהטלית אינה קנויה למי שנטל אותה

א לקנות "מסביר שמגן אברהם סובר שא, )פג' עמ(הגהה יד , הערה קלב, ענף ה, תורת הקניינים לארבעת המינים. ממנה
היו מחזירים את " נקיי הדעת"ש, 177והוא כותב שמגן אברהם מודה באופן הובא בהערה . ת של אחר בלי ידיעתוטלי

שאז הקטן קונה מדרבנן כיון שאין לו דעת לקנות בעצמו ואין דעת , הלולב למקומו כדי שהקטנים יטלו אותו מעצמם
ונקנה גם , שהרי בעל הלולב ידע שהקטן יקח אותו,  זה לא כקונה שלא מדעתו- ) 177אה בשמו בהערה ר(אחרת מקנה 

סובר , ב, יז, ח"או, ע"הרי שושכן , דוחה את נימוקו של מגן אברהם, אות דא ' שעשועי צבי סיאבל . לדעת מגן אברהם
  .ך על טליתשאשה לא יכולה לבר

אבל אפשר לקיים מצוות , מלמד רק שאין חיוב לעשות ציצית בבגד שאול" כסותך"מנמק ש, מו' סי, ת אהלי תם"שו
  .הרי שלדעתו הטלית אינה נקנית למי שנטל אותה. ציצית בטלית שאולה

כי אין לו , ממונוכותב שאמנם דבר ודאי הוא שבעל הטלית רוצה שתיעשה מצוה ב, אות ז, א' סי, ח"או, ץ"ת הרמ"שו
ומועיל ,  אותהלהפקיראלא ייתכן שהוא מתכוון , ל"אבל אין הכרח לומר שהוא מתכוון להקנות אותה במעמ, חסרון כיס

שאינו יוצא , כי הפקר לחלק מהאנשים הוא כמו מתנה, הפקר לחלק מהאנשים אם מישהו זוכה מיד כשהוא מפקיר
  .ש"וא מפרש שזאת כוונת הראנראה שה. מרשות המפקיר אלא אחר זכיית הזוכה

בנוטל ) 945-947הערות (ך "וש' כותב שהדין כאן תלוי במחלוקת תוס, )א"ב ע(א ענף ו ' סי, )פ"טיקטין תק(פתח הבית 
בגלל , היה מסכים שיקח, שהרי גם כאן אילו ידע, האם קנוי לו,  היה מסכים שיקחואילו ידע, דבר של חברו בלי ידיעתו
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לא איכפת לבעל , )4ראה סעיף (ל פטור באונס "שהרי מעמ, יפסיד אם הטלית תינזק באונס פ שבעל הטלית"אע
  .965ולא יקבל על זה תשלום, כי אולי גם אם תישאר בידיו היא תיאנס,  פטור באונסהטלית שהנוטל

  
לקיום מצוות נטילת , ביום טוב ראשון של סוכות, לולב של חברואתרוג או אסור לאדם ליטול , לעומת זאת

 שונה לולב אחת שסיבה. 966מפני שביום זה אדם יכול לקיים את המצווה רק בלולב שלו, ארבעת המינים
אף שהוא חייב , שאם יאבד הלולב,  סיבה נוספת היא.967 שלא יתקלקלחדיוממקפיד בהיא שבעליו , טליתמ

כיון שערכו של , השואל יכול לשלם דמי לולב פשוט, שהרי גם אם הלולב היה מהודר, יפסיד בעל הלולב, לשלם
ועוד שאדם ; 968שוטפ ואפשר לקיים את המצווה גם בלולב, לולב הוא רק לאפשרות לקיים בו את המצווה

שלא יפסיד , כ בטלית"משא; ואין אדם רוצה שתיעשה מצווה בממונו אם יפסיד מכך, מעונין דוקא בלולב שלו
  . 969שכן כל ערכה של טלית הוא ממוני, שהרי יקבל תשלום מלא, בעל הטלית אם תאבד

                                                                                                                                                              
', הוא מעלה אפשרות שגם לתוס) ג"בדף ב ע(כ "אבל אח). אבל לא ברור האם פתח הבית מתכוון ללולב או לטלית(המצוה 

  . כי זה למצוה, ליטול בלי דעת חברו כאן יכול
 .966הערה ,  ראה בשמו לענין לולב- מועילה הקנאה בלי ידיעת המקנה מנמק שלא , )א"ע ע(יט , כח, מלואת אבן

   ).א"ב ע(א ענף ו ' סי, )פ"טיקטין תק(פתח הבית  965
כי בעל הטלית יכול לומר שלא הסכים , אות ג מתרץ שאכן אם ייאנס יצטרך לשלם, ארץ יהודה, יד' סי, ארצות החיים

  . אומדים דעתו שנוח לו כי אין לו הפסד,  כל זמן שלא נאנסאבל; שיקח אותה
וגם אם נאמר , ל המקבל יכול להחזיר דמים במקום החפץ עצמו"שהרי במעמ, שבעל הטלית מפסיד, פתח הבית מקשה

, הרי אם יש לנותן עוד טלית כזאת, )4ראה סעיף (שבטלית צריך להחזיר אותה עצמה כי בעליה זקוק לה לקיום המצוה 
  ).4ראה סעיף (כול הנוטל להחזיר דמים י

' קכד עמ' בית אהרן וישראל גלוב, ב"א ענף ו דף ב ע' סי, )פ"טיקטין תק(פתח הבית הובא ב (הק "ס,  יד,ח"ז או" ט966
; אות ג, ארץ יהודה, יד' סי, ארצות החיים; ק לג"ס, תרמט, משנה ברורה; ק כד" וסק ו"ס, תרנח, בכורי יעקב; )קנז
  .טו אות ו' א סי"ח) יודלביץ (ת בית אב"שו

האומר שמותר ליטול לולב של חברו בלי ידיעתו , )ה, תרמט, ח"או, א"הובא ברמ(ק ' סי, ת"שו, כך מוכח מתרומת הדשן
  .אחרי היום הראשון, בשאר הימים

אין אומרים , יכותבים שמי שלוקח ערבה מקרקע שגוי גנב מיהוד) ה ואף"ד(ב ' ת שער אפרים סי"בכורי יעקב ושו, כמו כן
  .כי זה לא מועיל שייחשב שלו, שיוצא מצד שנוח לבעל הקרקע שיקיים בו מצוה

והוא חייב , כיון שהנוטל יחזיר אותו, מנמק שאכן יש להניח שבעל הלולב מוכן שיקחו אותו, )א"ע ע(יט , כח, מלואת אבן
ואין אומרים שכיון שאילו ידע ,  ידיעת בעליוובכל זאת הנוטל אינו יכול לקנות אותו בלי, )4ראה בשמו בסעיף (באונס 

 שהוא 964ראה הערה . כמו שלא מועיל יאוש שלא מדעת, שהרי בפועל לא ידע ולא הקנה, נחשב דעת מקנה, היה מקנה
  .סובר כך גם לגבי טלית

סובר שאפשר לקיים את , )ף"בדפי הרי(א " כ עף סוכה"ן על הרי"רכותב ש, )ד"סט ע(יט , כח, מלואת אבן: דעה חולקת
אם אחד מהם לקח אתרוג מהעזבון , שהרי הוא כותב שאחים שמקפידים זה על זה, המצוה בלולב של אחר בלי ידיעתו

, ן"אין הוכחה מהר" ד"לפי מה שנכתב בס"כ הוא כותב ש"אח. יצא, אבל אם אינם מקפידים, לא יצא, לפני חלוקתו
  .הוכוונתו אינה ברור

  .מותר ליטול אתרוג של חבירו שלא מדעתוכותב ש, ק א" ס רסב,קצות החושן
כי , ז מתיר לקחת לולב של אחר לצאת בו"עולה שהבין שהט, )א"ב ע(א ענף ו ' סי, )פ"טיקטין תק(מדברי פתח הבית 

  .ל"מניחים שבעל הלולב מוכן לתת לו במעמ
  .ז שם"ט 967
  .קיב' סי, ם מינץ"ת מהר"כמו שכתב שו 968
  .בסופו, אות ג, ארץ יהודה, יד' סי, ארצות החיים 969
ראה בשמו (מסביר בדומה על פי מה שכתב , )א"יב ע(בסופו ,  יד'סי ,ח"או, ות יעקבישועב, רנשטייןואמרדכי זאב ' ר

מ "אבל אם לא התנה בפירוש ע, כקיום התנאי, ל חייב להחזיר את האתרוג שנתן לו"מקבל אתרוג במעמהש) 4בסעיף 
יכול להחזיר אתרוג אחר פחות , וחובת ההחזרה היא רק מתוך אומדנא דמוכח כיון שהנותן צריך אותו למצוה, רלהחזי
שהרי יש לטלית ערך ללבישה , ובטלית בכל מקרה אינו יכול להחזיר טלית גרועה, כיון שגם בזה יכול לצאת בו, מהודר

,  לכן אסור ליטול אתרוג שלא מדעת בעליו-) כו הוא למצוהודוקא באתרוג יכול להחזיר גרוע כיון שכל ער(ולא רק למצוה 
ועכשו שנוטלו בלי , היה עושה עמו תנאי כמשפטי התנאים והיה חייב להחזיר לו אותו אתרוג מהודר, שהרי אילו ידע

, ברואבל יכול ליטול טלית בלי ידיעת ח; יכול להחזיר לו אתרוג פחות מהודר, ידיעתו וחייב להחזיר רק משום האומדנא
  . כי לא יפסיד מכך כי יקבל אותה טלית חזרה, שהרי נוח לחברו שתיעשה מצוה בממונו

שבזה שנוטלו אינו נקנה לו לכל דבר אלא רק , מסביר, קנה בהערה' עמ, רסו' סי, ג"ח, מועדים וזמנים: הסברים אחרים
, והוא כמו שותף, הקנותו לו לגמריכי מן הסתם נוח לבעליו לתת לחברו לצאת בו אבל אינו יודע שצריך ל, לצאת בו

  .כ בלולב"ובציצית יוצא בשל שותפים משא
בלי (מסביר שלגבי טלית מדובר שראובן נותן את הטלית של שמעון , )ג"מד ע(ה ' סי, מ"חו, )דנושבסקי(ת באר משה "שו

אז אינו קונה כי אין מי ו, ואילו כאן מדובר שראובן לוקח את הלולב של שמעון בעצמו, ואז קנה, ללוי) ידיעת שמעון
  ).964ראה הבחנה זו בשמו בהערה (שיקנה לו 
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 שאין אומרים שנוח מפני, אינה מקודשת, הנוטל טבעת של אדם אחר בלי ידיעתו וקידש בה אשה, כמו כן

אין אומרים שמן הסתם הוא מוכן להקנות לו . 970לאדם שייעשה מצווה בממונו בלי ידיעתו אם יש לו הפסד
שאם , ועוד; 4כפי שנראה בסעיף , ל פטור באונס"שהרי מקבל מע, כי יש בזה הפסד, ל לצורך המצוה"במעמ

שהוא מפסיד את עצם , ועוד; 971 בחובוהנושה יוכל לגבות אותה, ל משעבד אותה לנושה שלו"המקבל מעמ
ואין לומר שיש אומדנא שהוא נותן , שהרי הטבעת תישאר ביד האשה, שהרי יקבל חזרה רק דמים, הטבעת

  .972לא יוכל לקדש בה את האשה, שהרי אם יצטרך להחזיר אותה, מ שיחזיר אותה טבעת"במתנה ע
  

אין מניחים שבעל המצה מתכוון , ה בליל הסדרהנוטל מצה של חברו לקיים בה את מצוות אכילת מצ, כמו כן
  .973ויש בזה חסרון כיס, כיון שאוכלו ואינו מחזירו לבעליו, לתת לו במתנה

  
לתת במתנה את מתכוון כל אחד מן הסתם , מהקהל מקיים בו את המצווה לפי תורוכל אחד ש, הקהלשל  לולב

  .974 בשעה שחברו מקיים בו את המצוהחלקו לחבירו
  

יש להניח , ע למצוות ארבעת המיניםקומוכר ליהודי אחר הדסים הצומחים בקר, קע של יהודיגוי שגזל קר
, ל היהודי שיקיים בהם מצווהש ויהישכי הוא מעדיף ,  נותן אותם במתנה ליהודי הקונה היהודישבעל הקרקע

  .975ארו אצל הגוי הגזלןשמשיי
  

ובפרשת ביכורים , פירות אינו כקנין הגוףאף שקנין , 976חייב להביא ממנה ביכורים, הקונה קרקע לפירות
כדי שיוכל , ל" קנין גמור במעמ את הקרקעאומדים שהמוכר מקנה לומפני ש, 977"אשר תביא מארצך"נאמר 

  .978לקיים מצוות ביכורים

                                                                                                                                                              
יש לו ש דיו, שלו ממשהסביר שטלית חייבת גם אם אינה , ת ציץ אליעזר חלק יג סימן סד"שוהמובא ב,  שילה רפאל'ר

שנוח לבעלים ולכן בטלית מספיק , ציצית חייבת בםשותפישל טלית כפי שמוכח מהדין ש, זכות להשתמש בטלית זו
של אתרוג כפי שמוכח מהדין ש,  שלו ממשיהשיהצריך  שימוש אלא די שיש לו זכותלא בלולב ואילו , שהנוטל ישתמש

  .964ז בהערה "שלא כמו הט, מדבריו עולה שהטלית אינה קנויה למי שנטל אותה. ים בו יד חובה אין יוצאםותפיש
כי ההנחה שאדם רוצה שתיעשה מצוה בממונו , מסביר שאסור ליטול לולב של חברו, אות ג, א' סי, ח"או, ץ"ת הרמ"שו

ורק מי , שאין חיוב לקנות בגד להטיל בו ארבע כנפות, כ בטלית"משא, ונגד זה יש חזקת חיוב של האדם, היא רק כמו רוב
 ראה בשמו - בכך שהוא מוכיח שהנחה זו היא ודאית , )גם באות ה( אבל הוא דוחה הסבר זה .שלובש בגד חייב בציצית

  .963בהערה 
  .)ד"דף סט ע, יט, כח, מלואת אבןהובא ב (ק נ"ס, כח, בית שמואל 970

 קידושי אשה אינהכי " ה בממוניה לאיניש למיעבד מצוניחא " כאןלא אומריםש, נימק, ז, יא, ח"או, )צרור(פרי צדיק 
 ושאם אחר יקדש , קדושין גמוריםחלים לומר שסברה זו לא רצו לסמוך על ,ת איסור אשת איש או משום חומר;מצוה
  . לא תהיה מקודשת לשני,אותה

  .4ראה בשמו בסעיף  971
  ).א"ב ע(א ענף ו ' סי, )פ"טיקטין תק(פתח הבית  972

אבל לא מועילה הקנאה בלי ידיעת , ל"אמנם בעל הטבעת מוכן שיקח אותה במעממנמק ש, )ב"ע ע(יט , כח, מלואת אבן
  .966 ראה בשמו בהערה - הבעלים 

  .ת ציץ אליעזר חלק יג סימן טו"שוב, פ פרנק"רצ 973
אף שאם , על מיתת אביומסביר בדרך זו מדוע אסור לקחת בגד של חברו ולקרוע אותה , ז, יא, ח"או, )צרור(פרי צדיק 

בעל הבגד אינו ,  כי מן הסתם-) 892 ציון הערה לידכאמור (מותר לקרוע , בעל הבגד השאיל לו בידיעה שהוא עלול לקרוע
  .מוכן שיזיק כל כך לבגד לצורך המצווה

  ).ק לב" במשנה ברורה סכמוסבר(ז , תרנח, ח"או, א"רמ; )ה ואם לאו"ד(ב "קלז עב "בם " רשב974
 יודעים שצריך ינםאבנימוק שאנשים , ם"חולק על רשב, אות ת , יא, ח, הגהות מיימוניות הלכות לולב:דעות חולקות

  .מתנהלתת בליזהר 
 , ח,ם הלכות לולב"רמב, )ף"בדפי הרי(א " כ עף סוכה"ריכותב ש, אות ה,  צח' סי,ז" אהע,)לובאוויטש(ת צמח צדק "שו
שהרי הם כתבו בסתם , ם"חולקים על הרשב ,אות ג) ף"בדפי הרי(א " כ ע סוכהלטי הגיבוריםבשהמובא  ז" וריא,יא

  .אין יוצאים בו, שאתרוג של שותפים
שמעשה הקנין שעושה היהודי מועיל אף שהוא מתכוון , 6ראה בשמו בסעיף . אות ה, א' סי, ח"או, ץ"ת הרמ"שו 975

  .לקנות מהגוי ולא מהיהודי
 .ו, ד, כות ביכוריםהל, ם"רמב 976
 .ב, דברים כו 977
, ם שם"כאמור ברמב, "מקרא ביכורים"הוא מסביר שבכל זאת אינו קורא . בעמוד השלישי, בהקדמה , אברהםבכורי 978

  .כי אין לו שמחה גמורה
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  ידידות בין הנותן למקבל
אף , עלהאב את האשה לשלוחי הבשלוחי מסרו מתה אחרי שאשתו לפני החופה אם הנדוניה של בעל יורש את 

על הנדוניה ) מכללא (בעלהאב מוחל ליש להניח שכי , שמעיקר הדין האב יורש אותו כל זמן שלא נישאה בחופה
 בלי מעשה קנין כי יש והמתנה חלה, היינו שהוא נותן לו את הנדוניה במתנה מכללא, 979בגלל קירוב נישואין

  .980גומר ומקנההוא יון שכקנה , בר שלא בא לעולםואף שהוא ד, גמירות דעת שיש לו אומדנא
  

 בגלל קירבתם  מניחים שהוא מתכוון להקנות להם אותם במתנה- בגדים שאדם קונה לאשתו ולילדיו 
כך גם בספרים שקנה . 983נושה שלו אינו יכול לגבות מהםו, 982ולכן הוא אינו יכול למכור אותם, 981הגדולה

                                                                                                                                                              
ב נאמר שעצי האשרה בארץ ישראל בזמן הכנענים נאסרו משום שהכנענים עבדו אותם "ז נג ע"בע: דוגמאות נוספות

, כשעבדו ישראל את עגל הזהבמפני ש, ואין אדם יכול לאסור דבר שאינו שלו, אף שהם שייכים לישראל, ודה זרהכעב
שהטעם הוא שיש אומדנא שישראל מסביר , קסג' עמ) קצבורג( כהונה פרחי. גילו דעתם שנוח להם במה שהכנענים עשו

ולכן , ל"אבל התכוונו רק לתת במעמ; "לרצון"ז "כדי שתעלה עבודתם לע, הקנו את האשרות במתנה לכנענים לצורך זה
העובדה שאדם מקדיש חפץ שלו , שאף שלגבי הקדש) קסד' בעמ(הוא מסביר . ז של ישראל שגוי אינו יכול לבטל"דינם כע

  ).א"ז לג ע"ע(ז אדוק בה ביותר "הרי ישראל העובד ע, אינה אומרת שהוא נותן כל חפץ שלו במתנה למי שיקדיש אותו
הדבר הזה קנוי למי נמצא , ויש לחברו חפץ הנחוץ להציל את חייו, אדם הנמצא בסכנהכותב ש, אות ד, ל' סי, אורעמודי 
עמק יהושע , לעומתו. כ אין זאת מתנה אלא מכר"וא, שהוא חייב לשלם לבעל החפץ) שם אות ב(אבל הוא כותב . בסכנה

  .אף שהוא רשאי להשתמש בו, ו אדםכותב שהדבר אינו קנוי לאות, )ו"תרנ' א במהד"פב ע(טז ' סי
אם לא "שמלווה שאמר ללווה , )ה והדרא"ד(ב "מ סו ע"ב, י"כותב בדעת רש, של' ענף ב עמ, סג' סי, מ"ב, דברות משה

אין זה ריבית , אם המלוה אוכל פירות השדה במשך שלוש השנים, "השדה שלך תעבור לבעלותי, תשלם לי עד שלוש שנים
. כדי שלא יעבור באיסור ריבית, ם כאילו הלווה מקנה לו את הקרקע לפירותיה למשך הזמן הזהמפני שרואי, דאורייתא

שאם זאת , ועוד, משום שאין לפרש את כוונתו שלא כפשטות לשונו, חולק על כך, ז, ו, מלוה, ם"אבל הוא כותב שהרמב
 ).ש להסברו להפסד"עיי(הוא מפסיד ממון , כוונתו

; )ה איברא"ד(קכא ' סי, א"ח, ז"אהע, ת חתם סופר"שו; ק א"ס, נז, בית שמואל; ) שמואלה"ד(ב "י כתובות מח ע" רש979
  .כו' ז סי"אהע, אמרי בינה
אבל ,  שייך בהבעלהגם כיון שכבר הגיע ליד הבעל ומועילה מחילה  הנדונימבאר שב, )י"רשה "ד(שם  כתובות ,פני יהושע

שהאב מבאר  )ה שמואל"ד י"פירשה "ד(שם  הפלאה כתובות .לאכיון שירושה באה ממי, בשאר נכסיה לא שייכת מחילה
, )ש אלישיב"יר(הערות ' בס. לבעלחוב את הנדוניה שמוטלת על האב כ וממילא צריך לשלם לו , כתובתהעל בעלמוחל ל

ה "ד(כתובות שם , אילת אהבים.  חייב להחזיר לו כנכסי צאן ברזלהשהבעל לא יהימסביר שהמחילה היא , כתובות שם
אלא שהנדוניא לא היתה , מסביר שמעיקר הדין בעל יורש את ארוסתו אחרי מסירתה לשלוחי הבעל, )ה שמואל"י ד"רש

אמורה להיות כלולה בנכסיה כמו שבעל לא חייב לתת לאשתו תוספת כתובה אם מת לפני החופה כי כתב לה רק בגלל 
וזה , אב לא חיבת חופה קובעת אלא קירוב נישואיןי שאצל ה"ולכן כתב רש, )א"לדעה אחת בכתובות מז ע(חיבת חופה 

  .קעא' סי,  וחזר על כך בקונטרס אחרון.קיים כבר משעת מסירתה
כגון  ליבלות ותהעשוי תשורות לאחר קדושין שלח לבית חמיו לכבוד אשתוש ןחתא נאמר ש"ב קמו ע"בב: דוגמה נוספת

אינם צריכים להחזיר לו את מה , שחזר בו ורוצה לגרשהמת או שמתה היא או כ "ואח, ואכל שם עמה,  ופירותםתכשיטי
, מנמק, ) סימן כב,ז" אהע,ט חלק ב"ת מהרי"שווב, ת דברי ריבות סימן צח"שוהובא ב) (ה אינן"ד(ם שם "רשב. שנתן

בכך ) מכללא(אבל היה מקום לומר שהיתה מותנית , שם היתה נתינה מפורשת.  מחל,ם עמהתומחמת שמחת אכילש
גם בית ". מחילה"ם "ולכך קורא הרשב; ובגלל אומדן הדעת מניחים שהיתה מתנה מוחלטת, תקיימושהנישואין י

  .מנמק זאת מטעם מחילה, ק ו"ס, נ, שמואל
  ).א"תשמ' מהד (כתובות שם,  ערך שי980
 כד 'ב סי"ת תורת חסד ח"הובא בשו ()לכל דבר(בפירושו הראשון , ב"ק קב ע"ב, א"הרשב' חי; ף סימן רנח"ת הרי" שו981

אור זרוע בבא קמא סימן ; )מה, צז, מ"חו, י"הובא בב) (ן"גם בשם הרמב (ספר התרומות שער א חלק א אות ה; )אות ג
; )ענף ח, שורש י, ק"ת מהרי"ומשם הובא בשו, יח' ט סי"ק פ"ב, הובא בהגהות אשרי) (גם אם לא הגיעו לידם(תטז 
חידושי ; )שזכו גם כשהם ביד המוכר(ב "ק קב ע"ב, רבינו פרץ' תוס; יח' ט סי"ק פ"ב, המובא בהגהות אשרי, ח"מהרי
יט ' ז סי"ל צינץ אהע"ת מהרא"שו; )שגומר בדעתו להקנות להם בשעה שהוא מקדיש את נכסיו(ב "ק קב ע"ב, ד"הראב
 ,מ"שולחן ערוך חו; )וגם אם קנה בגדים שעוד לא נתפרו, שלכן לא חל הקדש( סימן ג ,)קרוכמל(ת צמח צדק "שו; אות ח

  .בסופו,  סימן סד,ז"העא ,ת נבחר מכסף"שו; )שהם שלהם( כה ,צז
שאינם כלולים לענין רק , ק שם"ש ב"ורא, התרומות' ן בס"כותב שלפי הרמב, ק יג" צז ס,קצות החושן: הבחנות שונות

,  את הבגדיםור יכול למכוהבעל,  הבעל עצמולגבילא  אבל , להם נעשה כמי שהקנה,שנושה שלו אינו יכול לגבותקדש ובה
  . אפילו למכור אינו יכול,ו אותם כגון שלבשםאם כבר זכו בהו

שאם לא כן אלו , םקונה לשמהוא  ש)פני עדיםלמוכר או ב(אמר שקנו רק אם ת ואפשרמעלה , ק א"ס,  רסט,קצות החושן
שקנו מטעם , בסמוך, אבל ייתכן שהוא כותב כך רק לפי ההבנה; לפי דבריו זאת לא דוגמה לנתינה מכללא(דברים שבלב 

השופט , ח עוזיאל"בצמ' ר, כמו כן). אין צורך בדיבור, אבל לפי ההבנה שיש אומדנא שהוא רוצה להקנות להם, שליחות
 מישרים נתיב כח כפי שכתב , כותב שמדובר שהמוכר יודע שהקונה קונה בשבילם, )379' עמ(פרק לד , שער יב, והמשפט

והוא מסביר שהמוכר ; יח' ט סי"ק פ"ש ב"והוא כותב שזו גם דעת רא, )ד, קפג, מ"חו, י"הובא בב(בתחילתו , חלק א
). אלא זיכוי, גם לפי דבריו אין כאן מתנה מכללא(שנעשה שלוחו של המוכר להקנות להם , י הקונה"מזכה להם ע
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 ם וצבע או לבניו ליחדם לאשתוליטהחכ " לעצמו ואחהארג או קנכך גם בבגדים ש. 984לבניו ללמוד בהם
מפני שכשיש גמירת , הם קונים אף בלי מעשה קנין, כיון שיש אומדנא שהוא מתכוון להקנות להם .985םלשמ

  .986אין צורך במעשה קנין, דעת ברורה

                                                                                                                                                              
 םסותריינם אם אבדברים שבלב כותב שאין צורך בדיבור מפני שמתחשבים , ק א"ס, רסט, נתיבות המשפט, םלעומת

יש  -יש טעם נוסף , בגדים שלהם שמסר לצבע לצבועל ובמקרה ש, )א"דושין נ עי ק,א"הרשבחידושי (לדברים שבפה 
  . ם שלהם בגדיכיון שאלו, ם לשמוהוכחה שנצבע

, )א"כתובות נד ע(כי יש אומדנא שנתן לה רק ללבוש בחייו , האשה אינה נוטלת אותם, שכשמת הבעלצמח צדק שם כותב 
כי , אינה נוטלת אותם, כותב שאחרי מותו, ק ו"ס, צז, גם שער משפט. לא אם כן כתב בכתובה בפירוש שתקח בגדיםא

  .הוא נותן לה רק כעין מתנה על מנת להחזיר
, שאב שנתן מתנה לבנו) 330ליד ציון הערה (הרי יש דעה , איך זכה הבן בבגדים, מקשה, ב' סי, הלכות זכיה, מחנה אפרים
כי איבה היא רק ,  איבהאין חשש מתרץ שבזה ,)א"ע לד (ג, גניבה ו' אמר יוסף הל? מחשש שתהיה לו איבה, לא זכה הבן

שכאן מדובר שהקדיש את כל , ועוד; "?למה אתה צריך מתנה זו, כיון שאני זנך"שהאב אומר , בדבר שהבן אינו צריך
הרי שלדעתו ההקנאה לבן מועילה רק בדבר . כ לא שייך בזה איבה"וא, ילך להקדש, אמר שהוא של האבואם נ, נכסיו

 האומדנא שהוא מקנה לאשתו ולבניו שייכת רק אם ,ייתכן שלדעתו. או רק אם הוא מקדיש את כל נכסיו, שהבן צריך
ק "ב, וכך אמנם משמע מלשון התלמוד. את הבגדים מהקדש" להציל"וטעמה הוא שהוא רוצה , הוא מקדיש את כל נכסיו

,  א,אבן האזל הלכות מלוה ולוהואכן ; "נעשה כמי שהקנה להן כסות אשתו ובניו מעיקרא,  נכסיוהמקדישכל : "ב"קב ע
  .מקשה משם על הפוסקים שסוברים שזה לא רק במקדיש) ה ראינו"ד(ה 

נידונו הוא (נותן לו האב ממה שיש לו ,  כשצריךורק, ל צינץ שם כותב שדבר שאין דרך האב לקנות במיוחד לבנו"מהרא
  .לצורכו, מפני שהאב נותן לו אותו רק לפי שעה, והבן לא יכול ליתנו במתנה,  אינו קנוי לבן- )  לא ברור מהו- " פרטשיל"

א חלק ד סימן "ת הרשב"שוו, )שהוא כותב עליו שהוא עיקר(בפירושו השני , ב"ק קב ע"ב, א"הרשב' חי: דעות חולקות
אינו מתכוון לכלול את הבגדים , אלא שאם הוא מקדיש את כל נכסיו, והבגדים שייכים לו, כותב שאינו מקנה להם, ריד

זו גם דעת , 421' עמ, שליחות, וחוק לישראל, )ש"ה ושיטת הרא"ד(ה ,  א,אבן האזל הלכות מלוה ולוהלפי . הללו בהקדש
  .ש בבא קמא פרק ט סימן יח"רא
אינם , ואפילו בגדים שכבר נתן להם והשתמשו בהם, כותב בתחילה שאינו מקנה להם, סימן רפוא חלק ב "ת הרשב"שו

ד שכותב שלפני "אבל הוא מביא את הראב(אלא שאם הוא מקדיש את נכסיו אינו מתכוון לכלול אותם , קנויים להם
ב "מ סט ע"ב, ף"בדעת ריוכותב , כ הוא מביא ראיות שהבגדים קנויים להם"אבל אח). שהוא מקדיש הוא מקנה להם

, א"קו, הפלאה .מביא רק את דבריו הראשונים, ק כו"מ סימן עב ס"ך חו"ש. שנושהו אינו יכול לגבות מהם, )ף"בדפי הרי(
שהוא מתכוון לתת את הבגדים לאשתו ולבניו במתנה על תנאי שהוא יוכל לחזור בו , א שם"כותב בדעת הרשב, ק לג"ס, צ

  .כותב שייתכן שלא הקנה לאשתו, ק ז סימן תקאא חל"ת הרשב" שו.אם ירצה
 סימן ,ז"העא ,ת נבחר מכסף"שווב, ק שורש י ענף ח"ת מהרי"ובשו, תקג' הובא בפסקי רקנטי סי(ף סימן רט "ת הרי"שו
א חלק ד סימן קנד "ת הרשב"שווכן . משמע שקנו רק כשהגיע לידם;  קנו אותם,שמשעה שנתן להםנוקט ) בסופו, סד

  .זכתה משהגיעו לידיהכותב שהאשה 
; משמע שהבגד קנוי לבעל;  המלוהאינה יכולה להוציא מיד, מי שמשכן כסות אשתוכותב ש, ט,  עג,ז"שולחן ערוך אהע

א "ת הרשב"שונימוק שכותב , אבל ייתכן שהוא קנוי לאשה ובכל זאת אינה יכולה להוציא מהמלוה מפני תקנת השוק
 .חלק ב סימן רפו

 .אור זרוע בבא קמא סימן תטז; א חלק ד סימן קנד"ת הרשב"שו; נחף סימן ר"ת הרי" שו982
  כה, צז,מ"שולחן ערוך חו; יח' ט סי"ק פ"ב, המובא בהגהות אשרי, ח"מהרי;  ספר התרומות שער א חלק א אות ה983

 . סימן ג,)קרוכמל(ת צמח צדק "שו; )רצא' ג סי"ם ח"ת מהרש"שוהובא ב(
 .)רצא' ג סי"ם ח"מהרשת "שוהובא ב(כה , צז, מ"חו, ע"שו 984
  .ק ס" צז ס,ע"סמ 985

  . אינו מקנה להם- כותב שבגד שלו שצבע לשמם , ק יד"ס, צז, אבל קצות החושן
ד "ונלעה "ד,  מהדורא קמא סימן לזעקיבא איגר' רת "שוהובא ב(בפירושו הראשון , ב"ק קב ע"ב, א"הרשב' חי 986

  ]).ברמז[
  .גם אם לא זיכה להם, מה שקנה עבורם, לבדהתרומות שם כותב שקנו בדיבורו ב' ס, כמו כן

, )מחנה אפרים הלכות שלוחין ושותפין סימן יחהובא ב(יח ' ט סי"ק פ"ב, המובא בהגהות אשרי, ח"מהרי: טעם אחר
הוא עושה זאת בשליחותם של , מסבירים שכשהוא קונה את הבגדים, ב"ק קב ע"ב, ה המובא בשיטה מקובצת"ורמ

כותבים , )והנהה "ד(ה ,  א,אבן האזל הלכות מלוה ולוהו, ק ג"ס קפג ,קצות החושן. נקנים להםוכך הבגדים , אשתו ובניו
נושה שלו אינו יכול לגבות מהבגדים גם אם קנאם אחרי יצירת , שלפי ההסבר שהוא שליח, שנפקא מינה בין ההסברים

הנושה , הוא מקנה להם, הוא קונהואילו להסבר שאחרי ש; שהרי מעולם לא היו שלו אלא הוא שימש רק כשליח, החוב
' כפי שכותב ס(כי השתעבדו לו כשהיו שלו , ")דאיקני"וכתב , אם שיעבד מטלטלין אגב קרקע(שלו יכול לגבות מהם 

אבל שייכת , לא שייכת הקנאה בדרך שליחות, נפקא מינה נוספת היא שאם הוא אורג להם בגד בעצמו). התרומות שם
  .421-423' עמ, שליחות, ראה חוק לשראל, האפשרות להקנאה מטעם שליחות כאןעל . הקנאה בדרך גמירות דעת

ואם לא קנאם אלא ; מנמק שהוא נעשה שליח שלהם בשעה שקנה בשבילם, )א"סה ע(זכיה לקטן ' ע, )הכהן(אהלי יהודה 
  . הוא גמר ומקנה להם בלי קנין, עשאם בביתו
, י שמשתמשים ועושים הגבהה ומשיכה"שהם קונים ע, ")אפשר "בלשון(מו אות ז מסביר ' ב סי"ב) ד"תשס(מנחת אשר 

פ קצות החושן האומר שדעת אחרת מקנה "הוא מסביר עוד ע. מועיל כי דעת אחרת מקנה, ואף שאינם מתכוונים לקנות
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שפטור , כגון שומרא חינם(והשומר התנדב לשלם עבורו לבעל הנכס אף שמן הדין היה פטור , פקדון שנגנב

מפני שרואים , הכפל ישולם לשומר, לעניין זה שאם יימצא הגנב וישלם כפל, הנכס נקנה לשומר, )בידהבגניב וא
יש להניח שהוא רוצה להקנות לשומר . 987כאילו בעל הנכס הקנה לו מראש את הנכס אם יתנדב לשלם בעבורו

  .מתוך הכרת הטוב על התנדבותו לשלם
  

והרועה , ם מקנה את הבכורות שנולדים לעדרו לאותו כהןמן הסת, שהרועה שלו הוא כהן, בעל עדר בהמות
בעל העדר מקנה לרועה מקום בחצרו כדי שיוכל לקנות בקנין מן הסתם מפני ש, י קנין חצר"קונה את הבכור ע

  .989יש להניח שהוא רוצה להקנות לו מתוך הידידות הצומחת מעבודתם המשותפת. 988חצר

   המוכיחה על כוונה לתת מתנהשתיקה

  שאחר נוטל מנכסיו ושותקהרואה 
 להביע ראה צורךלא ייתכן ששתק מפני ש  כי, לתתהסכמ כהת בעל הנכסשתיקאת ים פרש מיןבמתנה א, ככלל

   .990התנגדות
  

שתק יותר הוא  את כל הפירות אף שחייב להחזיר לבעל הקרקע,  פחות משלוש שניםקרקעבק יחזמי שה
 וכן ; וכדומה אותהמכר לובעל הקרקע  לא בא בטענה ש שנים אבליותר משלוש וכך גם אם החזיק ,משנתיים

  .991)כלומר שנתן( לו שמחלמוכיחה  שתיקת בעל הנכס יןא, אותםשקנה  אם לא טען, מטלטליןבק יחזהמ

                                                                                                                                                              
שם  ב6אבל ראה סעיף ). 6ראה סעיף (ודי ברצון כללי להקנות , מועיל גם אם המקנה אינו מתכוון להקנות בקנין מסוים

  .נחוצה כוונת הקונה לקנות, שבנתינה מכללא, חתם סופר וחבצלת השרון
  .מביא זאת כדוגמה להקנאה מכללא, כד אות ג' ב סי"ת תורת חסד ח"שו. א"מ לד ע"ב 987
רואים כאילו בעל הבהמה הקנה , לומד מכאן אומר שאם גוי שומר על בהמה ונגנבה והסכים לשלם, פז' א סי"ת הרמ"שו

  .גם את זה מביא תורת חסד כדוגמה להקנאה מכללא. אינו קדוש בבכורה, לכן אם ילדה בכורו, אותה לגוי
מביאים , )א"נז ע(ה אות קכב "פ) קרלין(ויד דוד , כד אות ג' ב סי"ת תורת חסד ח"שו. ב"בבכורות יח ע, טרפון' דעת ר 988

  . זאת כדוגמה להקנאה מכללא
בנימוק שאינו מקנה לו , )ג, שיז, ד"יו, ע"ושו, שיז' סי, ד"יו, ו פסקו טורוכמוה(עקיבא שם חולק ' יד דוד מסביר שאף שר

  .הוא מסכים לעיקרון שאומדנא יכולה ליצור הקנאה, )ש"עיי(כיון שבכך הוא נפסד במצב של ספק 
שעבודי משעבד "כי , בהסברם הראשון כותבים שבעל החצר מקנה את החצר בלי שום מעשה קנין) ה אקנויי"ד(שם ' תוס

. והפרשנים מוכיחים מכאן שלעתים מועילה הקנאה בלי מעשה קנין אם יש אומדנא שיש גמירת דעת להקנות, "נפשיה
שהרי בעל העדר לא , זו הקנאה מכללא, שמדובר שהרועה עשה מעשה קנין לקנות את החצר', אבל גם להסבר השני בתוס

  .אמר שהוא מקנה לכהן
שהרי היה יכול , אבל ברור שזה לא הטעם המלא. ה לתת את הבכור לכהןיד דוד נוקט שהוא מקנה לו בגלל המצו 989

שבגללה יש להניח שהוא רוצה להקנות , אלא מצטרפת לכך הידידות שביניהם, לקיים את המצוה בנתינה לכהן אחר
 .דוקא לרועה

  .ז,  פא,מ" חו, ערך שי990
מ "ב (כגון תקפה אחד בפנינו,  שהדבר הוא שלודוקא במקום שלא הוחזק עדייןמסביר ש, ד"דף נ ע) שטערין(שם משמעון 

 הוא מביא .אינו מאבד את זכותו בשתיקה, אבל בדבר שהוא שלו, הוא מודה שזה של חברושה מוכיחשתיקה ה, )א"ו ע
, היא כהודאה) ד"ולא בפני ב( שגם לדעה ששתיקה בפני עדים  הכותב,א" עמ ו" ב,א"מחידושי הרשב) א"נא עבדף  (ראיה

  .כ אם כבר הוחזק"משא, א הוחזק עדיין שזה שלוזה רק אם ל
י שתיקת "לא חלה מתנה מכללא ע, כותב שבקרקע, )בהגהה, א"ד ע(פלג ז , ק"הדרן על ב, ג"ח, לפלגות ראובן: הבחנה

ואילו ; "לך חזק וקנה"צריך שיאמר , ואם המקבל מחזיק שלא בפני הנותן, כי בקרקע צריך מעשה קנין, הבעלים
ולכן אם שתיקת הבעלים מעידה על רצון לתת , )6ראה סעיף (קנאם בלי מעשה קנין , הם ברשות המקבלאם , במיטלטלין

 .קנה המקבל, אותם במתנה
  . לימוד קמא,  אורים גדולים991

ב "דברי רבא בב מ)שהוא מסכים עמו, חכם אחדבשם (מוכיח ) ה הא דדייק"ד(מה ' סי, מ"חו, חלק ב, ט"ת מהרי"שואבל 
כיון שבעל השדה רואה שהמחזיק אוכל את פירותיה שנה או שנתיים , כלומר, "קמייתא מחיל אינישדשתא ", א"כט ע

פ " ואע;מחלש מוכיחה שתיקה לבד , מכאן מוכח שבאופן כללי- ) נתן לו במתנה את הפירות, כלומר(הראה שמחל , ושותק
שפירש ) ה תרתי"ד(ם "ה מרשביראו, לותכוון למח משום שרב נחמן סובר שאינו מסיבה היאה, דברי רבא נדחו בסוגיהש

האם א ברור  רב נחמן לובדעת;  אילו מחל היה מועיל,משמע שאף למסקנה, "ומיהו פירי לא מחיל"בהמשך הסוגיה 
אינה , כלומר(או משום שאינה נחשבת מחילה ) שלא כרבא(הפירות חוזרים משום שבעל השדה אינו מוחל לגמרי 

שחזר בו ואין הוכחה ; שהרי רצה לבסס על כך את חזקת שלש שנים, חילה מועילה אבל רבא ודאי סבר שהמ,)מועילה
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  .992אין זה מוכיח שמחל, והלה שתק, )שהפירות שלו( בנוכחות בעל זכות המשכנתא  של שדהמי שאכל פירות

  
  את לא פדו)םהיורשיאו (נגזלים ה העובדה ש-כרו אותם ליהודים אחרים ומ, מיהודיםספרים גוים שגזלו 

ים גוכדי שיראו ה,  יותר בזולגוים עד שימכרו הןהמתיכי ייתכן שרצו ל, ם עליהומחלת שמרואאינה הספרים 
  .993רגלו לגזול ספרים של יהודיםת לא י ובכךשלא יוכלו למכור ביוקר כל כך

  
התכוון בשעת ההשאלה  שלהסיק מכךאין , ובעל הטבעת ראה ושתק, אשה טבעת ממישהו וקידש בה שאלמי ש

 ואין אומרים שכששמע שהוא ;לא ידע שהשואל מתכוון לקדש בה אשהאז הרי ש, במתנהאת הטבעת לתת לו 
אם , כמו כן .994 שנתן לו במתנה ברורה דיה לכךוכחהאינה הששתיקתו מפני  ,זה נחשב מתנה למפרע, מקדש

אין , זאת למשאיל והמשאיל שתק כ אמר"ורק אח, מר שהוא מתכוון לקדש בטבעתבשעת ההשאלה לא א
  .995אומרים שקנה מתוך הנחה שהמשאיל התכוון להקנות לו

  
 מעידה שהתכוון  אינהתושתיק,  ראה ושתקשדההל בעו,  יותר מהמגיע לו השדה מעטמפירותאריס שלוקח 

  .996 למחותכי יתכן ששתק רק כי התבייש, מתנהלתת לו את הפירות ב
  

הראה בכך שהוא נותן לו במתנה את חלקו , ואביו שתק,  בן שעשה רווחים בנכסי אביו,לעומת זאת
נראה שהטעם שמקרה זה שונה מהמקרים הקודמים הוא שכאן אין זה נכס ממשי שהלה לוקח . 997ברווחים

  .אלא רווחים
  

, בכוריש לגביו ספק הלכתי האם הוא כגון בהמה ש(למי הוא שייך , אם יש ספק אובייקטיבי לגבי חפץ מסוים
הראה בכך , ואחד מהם תפס והלה שתק, ) של הבהמה אמויה שלכך שספק האם הוא שייך לכהן או לבעל

                                                                                                                                                              
,  אבל ראה בעבודה על מחילת בעלות.לומר שרב נחמן חולקסיבה אין ,  וכיון שרבא סבר כך,מדעתו שהמחילה מועילה

  .את הפירות הקנ- ולא מחילה ,בעבר שמכר לו הודאהששם הכוונה היא ששתיקתו היא , שיש שדחו את הראיה משם
 ה בכך הוד, ושתק, בונה וסותר ומתקן בבית,שאדם אחר דר בבית הראאם בעל בית שכותב , ץ חלק ג סימן סח"תשב

" הודאה"ואין כאן , זאת אף שבנידונו לא טען המחזיק שקנה מבעל הבית. ה חזקהחל ולאלתר , בביתתזכוו שאין ל
   .במובן של שאלה של מציאות

  .יג' ב עמ' ות שנה א גלבתשובה בצפונ, א" הרשב992
  . תרומת הדשן פסקים וכתבים סימן סט993
   .סא'  סי,ז"אהע, חבצלת השרוןת "שו; ד"דף נ ע) שטערין(שם משמעון ; רה' עמ, כ' ז סי"אהע, ם"ת הרי" שו994

ם שם כותב שהמשאיל טבעת לחברו וראה שהוא "מביא כאילו הרי, )א"דף יב ע(ב ' סי) הוכברג(מראה יחזקאל אבל 
  . אילו נתן לוהשתיקה היא כ, דש בו אשהמק
פלג כ דף יד , ק"הדרן על ב, ג"ח, הובא בלפלגות ראובן) (והנה גוףה "ד(ז סימן נט "ת נודע ביהודה מהדורא קמא אהע"שו

היא רק ספק , פ"אלא שאם אין בו שו(מקודשת , וקידש בה אשה, כותב שהנוטל פרי של אחר בנוכחות בעליו, )ג"ע
שהרי אין מועילה , וכוונתו היא שנתן לו במתנה; כי מן הסתם בעליו מחל לו, )פ במקום אחר"וא שושמא ה, מקודשת

ורק פרי שהוא דבר , אין להניח שבעליה מחל לו כי היא דבר יקר, נראה שהוא מסכים שאם זו טבעת. מחילה על חפץ בעין
  .מניחים שמחל לו, זול
ת משאת "הובא בשו( )ה ועוד היה נראה"ד(  סימן לא)חלק ד, ג"תשס' מהד ,תורת חייםנדפס ב(ז "אהע, ש"ת מהרח"שו

אין זה מוכיח , לא מיחובעליו ו, שאינו שלויין כותב שהמקדש ב) א"דף קטז ע, ד' סי, ז"אהע, א"ח, )ישראל(משה 
). 905רה  ציון העלידראה (ב על  מקרה דומה "כמו שנאמר בקידושין נב ע, כי אולי שתקו מתוך בושה, שהסכימו לתת לו

אנשים שישבו במשתה שלכל אחד חלק מעלה אפשרות ש, )הובא במשאת משה שם (כב' ת לחם רב סי"שואבל 
 . זו הוכחה שהם מסכימים ונותנים לו את חלקם במתנה, והאחרים שתקו, הם לחם וקידש בו אשהמקח אחד לו, בו
, זאת בניגוד למשאיל שידע בשעת ההשאלה שהשואל מתכוון לקדש בה אשה. אס'  סי,ז"אהע, חבצלת השרוןת "שו 995

גם לגבי המקרה ליד (הוא מנמק זאת ). 855כאמור ליד ציון הערה (ל "שאז מניחים שהמשאיל התכוון להקנותה לו במעמ
" יד"יכול לקנות אותה רק בקנין , אם השואל אינו מתכוון לקנותה, ששם) 889הערה (על פי הסברו ) 994ציון הערה 

לפי דעה אחת (אבל קנין חצר אינו מועיל בדבר שהופקד בחצרו לפני שעת ההקנאה , כמו קנין חצר, שקונה בלי כוונה
ואז קונה גם אחרי , יכול לקנות במשיכה או בהגבהה, אם השואל התכוון לקנות, שלפי זה, יש להעיר). 6ביא בסעיף שנ

  .שעת ההשאלה
 .)ב"דף קה ע, כח' ז סי"הובא בברכות מים אהע (קנ' סי, חלק א, ט"ת מהרי" שו996
  ).שלו' עמ( לג'  סיב"ח) שפירא(מנחת אברהם  997

, נא' ת משפטי שמואל סי"ומה ששו, כותב שאין להסיק כך משתיקת האב, )א"קמה ע(שב ' שבט בנימין סי, לעומתו
  . שם היו לו טעמים אחרים- כתב ששתיקת האב מראה שהאב רצה לתת את זה לבן במתנה , בסופו
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,  כאן.998תן לראשוןוונ, לתופס) נותן במתנה, כלומר( עליו חלו מהוא,  חושב בלבו שגם אם החפץ שייך לושהוא
-ולכן יש יותר מקום לפרש את שתיקתו כמחילה,  למי מהםאין ודאות שהנכס שייך, שלא במקרים הקודמים

  .מתנה
  

, ואביה התנה שאם ימות הבעל או האשה בלי זרע, באשה שקיבלה נדוניה מאביהמעשה : שתיקה לזמן ממושך
כך שהרכוש היה , ומתה בלי זרע, חלק מהנדוניה) לצדקה" (הקדישה"והאשה ; תחזור הנדוניה ליורשי האב

שתיקתם מוכיחה , שכיון ששתקו כל כך הרבה זמן, נפסק. יורשי האב שתקו זמן רבאבל , שייך ליורשי האב
  .999כי רצו לעשות מצוה בממונם, שהסכימו למעשה שעשתה

  הרואה שאחר נותן נכס שלו במתנה ושותק 
 ין להסיק מכך ששמעון התכוון לתת את הנכס ללויא, שמעון ראה ושתקו, לוי של שמעון לנכסאם ראובן נתן 

 מלהוציא ילוי כי יותר קל להוציא מלושתקתי כי הייתי מעוניין שהנכס יעבור ל": הוא יכול לטעון .1000תנהמב
 אותו רואהה שאינו הראן ובכך בלראואת הנכס הוא השאיל כגון אם  ,כךשלא שייך לומר במצב אף ". מראובן

שאין עמה טענה אינה חזקה מו שכ, מתנה לשניאינה יכולה ליצור השתיקה עצמה בכל זאת , אדם קשהכ
  .1002 חפר בה בורותואפילו,  בעל הקרקעגם אם החזיק בפני, 1001חזקה

  
, כ נתן ראובן אותו נכס במתנה ללוי בנוכחות שמעון"ואח, ועשה בו מעשה קנין, ראובן שנתן מתנה לשמעון

  .1003אין מפרשים זאת כאילו שמעון נותן את הנכס במתנה ללוי, ושמעון שתק
  

                                                 
ה "ד(א "מ ו ע"ב, יד של שלמה; )ה בגמרא"ד(א "מ ו ע"ב, ח"אמרי מהרש; )ה אבל"ד(ב "מ ו ע"ב, מחזה אברהם 998

, ג, ה, הלכות בכורות, ם"יש לציין שרמב. י"הם כתבו כך בדעת רש). י"ה ברש"ד(ב "מ ו ע"ב, טהור רעיונים; )כ"ומש
אבל הם לא עסקו במקרה . א שם פסק שמוציאים"ואילו רמ, פוסקים שאין מוציאים מהתופס, א, שטו, ד"יו, ע"ושו

  . שהאחר שתק
, קיד' ם אלשיך סי"ת מהר"מקשה ששו, )ב"ו ע(ז ' סי, ת עולםת כהונ" שו.)א"כד ע(י ' ת פליטת בית יהודה סי" שו999

וכותב , ואחרי כמה שנים מכרו היורשים את הבתים, עוסק במי שכתב בצוואתו לתת להקדש דמי שכירות מבתים שלו
רק שתקו , ם אלשיך"שבמקרה של מהר, ותירץ? הראה שמחלו, ואינו אומר שכיון ששתקו כמה שנים, שמכירתם מועילה

  .ימכרו, כשיוכלו למכורהיה בדעתם שאבל , להקדש כל זמן שהבית בידם שהסכימו שדמי השכירות ילכו משום
אם הם ה והנוטריון שואל את כל יורשי, שכשאדם מת יה חוק הערכאות ה,בזמנומספר ש, טו' סי, ב"ח, ם"ת מהרש"שו

 לא כותב האם יש תוקף הלכתי לחוק  אבל הוא.מפסיד את זכותו, ומי ששותק למשך זמן מסוים, רוצים חלק בירושה
 .הזה

   ).ב"קצח עדף , לא' ז סי"אהע, א"ת משאת משה ח"שווב,  י, צ,ז"אהע, א"הובא ברמ (ש כלל מ סימן ב"ת הרא" שו1000
, והדין הוא שאשה שנתנה נכסי מלוג במתנה; עלה בשתקו,  שהיה נכסי מלוגחצראשה נתנה במתנה , ש"בנידונו של הרא

ולכן , בנידונו האשה מתה בחיי בעלה). י-ט , צ,ז"אהע, ע"שו(המתנה תקפה , אם נתנה בהסכמת בעלהאבל , המתנה בטלה
י נתינת "ואינה יכולה להפקיע את זכותו ע, בעלהרש אותה ותקנת טוליטולה ילפי ש - היה נימוק נוסף שהמתנה בטלה 

  .מתנה
 ,המוכר שדה חברו במעמד חברואומר ש, )ף"הריבדפי , ב"יבמות כב ע, ספר הזכותהובא ב(א , ט,  בבא בתרא,תוספתא

ץ חלק ג "ת תשב"שו.  דבריו קיימים, כך אחרם את המכירהקייורק אם בעל השדה , לא עשה כלום, ובעל השדה שתק
 בעל  ושתק,ונה והחזיק בו הק,ם הגוי בערכאותוביתאת מכר מישהו  שהראשאם בעל בית , לומד מכאן לנידונו, סימן סח

והוא . ולא מובן מדוע זה נחשב קיום המכר. כי כאילו קיים את המכר, תהמכירה קיימ, תפני הערכאוב  ולא ערערהבית
רק אם יש הוכחה "  והראשון קשה ממנו, להוציא ממנו את הנכס האחרון נוח ליהסכמתי למכר כי"כותב שאפשר לטעון 

  . לכך
ונותן , צם לוקח את הנכסים המגיעים לאותו בןשבכך הוא בע, "בני פלוני לא יירש"מקרה דומה לזה הוא אב האומר 

זה שכותב ) ק ט"ס, פא, מ"חו, ך"הובא בש(ה התם "ד, ב" עב קכו"ם ב" רשב.שתקושמע אותו בן ו ,אותם לבניו האחרים
לא כדי רק אלא מפרשים ששתק ) אין מפרשים שהבן נותן לאחים את חלקו בנכסים במתנה, כלומר(כמחילה מתפרש לא 

 תו היאשתיקש אין אומרים )ולא שייך לומר שהוא מודה שלא מגיע לו( שכיון שהוא יורש ודאי -יו להכעיס את אב
  .כמחילה

  .א"ב מא ע"ב 1001
הגמרא ש, "לך מכור"לגבי מי שאמר בפני עדים , ב"ב ל ע" ראיה מבהוא מביא. רה' עמ, כ' ז סי"אהע, ם"ת הרי" שו1002

הוא . "מיקרי ואמר"ש, לבין דיבור, מת שהקרקע שייכת לשנישאין אדם עושה אם אינו מודה בא, מחלקת בין מעשה
אבל לא ,  על נזקו בשתיקההלימחבזה רק ,  שבחזקת נזיקין די בשתיקה,ד, יא, הלכות שכנים, ם" לפי הרמבמסביר שגם

  . מצאנו שיצא גוף החפץ מרשותו בשתיקה
 . אולי התכוון למכר ולא למתנה,גם אם התכוון להקנות לוש, 2סעיף וראה 

  ).ה"וילנא תרמ' במהד (רכו' סי, הקצרותת הגאונים בושותבהגהות וביאורים על , מרדכי אליהו רבינוביץ' ר 1003
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כי , אין מפרשים זאת כהסכמה, שתק, וכששמעון שמע על כך, מעון ללוי בלי ידיעתוראובן שנתן חפץ של ש
  . 1004כי ידע שיוכל לתבוע את לוי בדיןהיא לא מחה הסיבה שייתכן ש

  
מישהו ן העזבון ל האחים נתן מתנה מאחדו, ובניו עוד לא חילקו ביניהם את העזבון, מי שמת, לעומת זאת

גם . 1005כלומר שהסכימו למתנה, כי שתיקתם מוכיחה שמחלו, נה תקפה המת,ושאר האחים ראו ושתקו, אחר
אותו בשעת תיכננו לתבוע ששתקו כי , םלתי על תחם אומרים שהוכיח סופיןוא, המתנה תקפה, כ מחו"אם אח

 שהוא נותן במתנה דבר מהעזבון דרך צוואה בפני שאר האחיםאחד אם אמר אח ,  כמו כן.1006החלוקה
נראה שהטעם להבדל בין דין זה לדין הקודם הוא שכאן מדובר בנכס  .1007שהסכימומניחים , ושתקו, המשותף

, לעומת המקרה הקודם; ולכן שתיקת האחרים מלמדת יותר על הסכמה, שאחד השותפים נתן אותו, משותף
  .שאז השתיקה אינה מלמדת על הסכמה, שאדם זר נתן אותו

  ד ולא תבע "מי שהיה יכול לתבוע בב
שמעון , ושמעון כפר בחטים והודה שיש לראובן אצלו פקדון של שעורים, ן פקדון של חטיםראובן שתבע משמעו

הראה , מפני שבכך שראובן לא תבע אותם, גם אם אכן מופקדים בידו שעורים שלו, פטור מלשלם לו שעורים
  .1008שהוא מתכוון לתתם לו במתנה

  
היינו שנתן את , שמחלבכך הראה , ולא תבעוהישראל היה יכול לתובעו בערכאותיהם , גוי שגזל שדה מישראל

 ,שלא מחה בבית משפט מראה שמחלהעובדה , שהוא אנוסמסר מודעא גם אם הנגזל . 1009השדה לגוי במתנה

                                                 
  ).ב"קצח ע(לא ' ז סי"אהע, א"ת משאת משה ח"שו 1004

ומשאת משה מקבל את טענתו , ולא מחה כששמע, אשה נתנה מתנה מנכסי בעלה לִבתם הנשואה בלי ידיעתו, בנידונו
  .וא כי לא רצה לגרום לקטטה בין בני הזוגשמה שלא מחה ה

  ).ף"בדפי הרי(א "ה עק " נימוקי יוסף ב1005
 )באימפריה העותומניתשתיקנו " החזקות"(בעל חזקת ישוב עוסק ב, קסה' סי, )אנקאווא(ת תועפות ראם "שו, כמו כן

והאח האחר , ו דמי שכירותוהם שילמו ל, והשכיר אותה לאחרים, והגדול השתמש בחזקה זו, והיו לו שלשה בנים, שמת
ראה  ( ואף שיש מחלוקת האם מועילה מחילה בחזקת ישוב;זה מראה שמחל על זכותו בחזקה זוופוסק ש, ידע ושתק

א שמחילה " ועוד שי, בחזקת מי שמוחזק עכשוהמ מספק מעמידים אות"מ, )בעבודה על מחילת זכויות קנייניות
, ואף שיש חולקים, )למתנה, כלומר (ח שהתכוון ללשון קנין המועילכי יש להני, בשתיקה עדיפה על מחילה מפורשת

 גם כאן אפשר להסביר ששתיקה כמחילה כי מדובר בשותפים שאחד מהם השתמש .ל שמועיל"המוחזק יכול לומר קי
  .בכל הנכס

 ) ולא בשל פאסלא מצאתי לא בשל ברכה(ויחי ' ברך יצחק פמביא ש ,)ד"לט ע(דרוש ז להספד , ב"מראה הגדול ח, כמו כן
וזו בעצם מתנה מכללא עקב ;  על חלקו במערהמחל, כתב שכיון שיעקב קבר את לאה במערת המכפלה ועשו שתק

  . גם שם מדובר בשותפים שאחד מהם השתמש בכל הנכס.שתיקה
 ראובןהוא עוסק ב. אומר על מקרה כזה ששתיקת האח אינה מתפרשת כמחילה, יז' סי, ם אלשיך"ת מהר"שו, לעומתם

  לשמעוןף כל הכסאתונתנו לשמעון קרובי דינה השיאוה ,  ובהיות ראובן חוץ לעיר,מאביהם סכום כסףשירשו ודינה 
כלומר שנתן לה את חלקו  (אין זה אומר שמחלהוא פוסק ש. ולא מחה, ראובן היה גדול כשנישאה דינהו, בנדונייתה

) א"כתובות קד ע(על כתובתה  שנים אומרים שמחלה ה"ודוקא באלמנה ששתקה כ, כיון שזה היה ממונו ממש, )במתנה
כי זה לא ממונה ממש אלא , מניחים שמחלה, וכן בת שהשיאוה בלי עישור נכסים, כי זה התחייבות הבעל בלי תמורה

 .ל"תקנת חז
לא משנה אם , שכל שדינו מוסכם ששתיקה כמחילההוא כותב באופן כללי . )ד"קי ע(ג ' ז סי"משאת משה אהעת "שו 1006
  .כ צווח"אח
 .ק ט"פא ס, בדעת תומים, )ב"יב ע(ב ' סי) הוכברג( מראה יחזקאל 1007
קצות החושן מדגיש שהדין ). ד"דף ג ע, פלג ז, ק"הדרן על ב, ג"לפלגות ראובן ח' הובא בס(ק יג "ס, פח, קצות החושן 1008

  .שאז קנאם בקנין חצר, כך רק אם השעורים בידי שמעון
שבה , ואין זה כמו בטענת הלוואה של חטים ושעורים, תב שכאן שמעון חייב בשעוריםכו, ק ו"ס, פח, תומים, לעומתו

קצות החושן אומר שאכן אין , כנגדו. כי לא מועילה מחילה על דבר בעין, תביעת ראובן מלמדת שמחל- שמעון פטור כי אי
  .798ראה ליד ציון הערה . אלא מתנה מכללא, כאן מחילה

  .  ח, רלו,מ" חו,ערוך השולחן; ז, רלו, מ"חו, ע"שו; ש סימן רצ"ת הריב"שו; ב" ע גיטין נח1009
, הערכאות לסמוך על מפחדהנגזל פ שיתכן ש"מסביר שאע) כ"ה ואף לפמש"ד( טז ענף א' ז סי"אהעת באר יצחק "שו

כי בגיטין שם ,  הוא נוקט קנין.ינו אונס לבטל קנין ברורספק אונס או ,הרי זה רק ספק,  תמורת שוחדשמא יטו את דינו
הרי , עוד קשה. כיון שהוא בא מכוחו של גזלן, ע הרי זה לא קנין ברור"וצ. הדיון הוא במי שקנה את הקרקע מהגוי הגזלן

כיון , תביעתו- כ אין להסתמך על אי"וא, )620 והערה 453ראה הערה (כלל הוא שספק אומדנא אין מתחשבים בו בכלל 
  .שייתכן ששתיקתו לא נבעה ממחילה
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זאת  .1010פעמייםי ראשיו כדי שיתנו נהחבל בשאת תפוס שיוכל לכי חשב , כ מסר מודעא"מחל ואעפש וייתכן
ד אינה מוכיחה "העובדה שהנגזל לא פנה לב,  כוח כפייהאין לושד " באבל, כפייה לגבי בית משפט שיש לו כוח

  . 1011שמחל
  

 כך, יודעים ידיעה ברורה שהמטלטלין הם שלוה עדים ויש ,יה גמורה ויורדין לנכסיויכפד כוח "לבבמקום שיש 
ייתכן , אבל במקום שבית דין כופים רק בשמתא, ד מראה שמחל"מה שלא התלונן בב, ד"שיוכל להוציאם בב

   .1012שתיקתו אינה מלמדת שמחללכן ו,  מקפיד על שמתאינווא חשש שמא המאיים אשה
  

אין דרך ישראל הוא ש, שבהם אין השתיקה משמשת הוכחה למתנה, קרים דלעילמההבדל בין מקרה זה ל
לא הנגזל  שהעובדהאין אומרים ש, עירד ב"גם אם יש ב,  שגזל שדהישראל ואכן .1013שלו ביד גויאת להניח 
אין דרך ישראל להניח מפני ש, כי דוקא בגזלן גוי שתיקתו מוכיחה שמחל לגמרי, מחלמוכיחה ש, ד"ב בהתלונן

להשאירו  ומה שלא תבע הוא כי לא איכפת לו, אבל בישראל גזלן יתכן שלא מחל הנגזל, כאמור, שלו ביד גוי
   .1014בינתיים ביד ישראל

                                                                                                                                                              
ב "גיטין נח ע] ה ושיטת קדמונים"חידושי הרמ[=י "א כ"ריטב' והובא בחי, מאיר הלוי' גם בשם ר(ש שם כותב "הריב

לו הקנה והישראל , וייב לחשהיה ) שקרית(טענה קרקע באת ההישראל לתת לו את נס אשמדובר שהגוי ) ה"בשם הרמ
לפי דבריו . התביעה מוכיחה על מחילה-  רק אז אי-ועברו שנים עשר חודש , )או שהקנה לישראל שקנה מהגוי(את הקרקע 

רים שהנתינה בטלה כי היינו אומ, אלא שלולא ההוכחה שמחל, שהרי נתן לו בפירוש, זאת לא דוגמה לנתינה מכללא
  .היתה בכפייה

ובין ברשות היהודי , כותב שמדובר בין אם עברו שנים עשר חודש כשהקרקע ברשות הגוי, ק א"ס רלו ,נתיבות המשפט
יש לציין שנתיבות המשפט עוסק במקרה . אי התביעה מוכיחה שהוא גומר בדעתו ומקנה לו, כי כך או כך, שקנה מהגוי

  .ולא בא מכוח טענת חוב, להורגושהגוי איים על ישראל 
התביעה - אין אי, ")סיקריקון("ערוך השלחן שם כותב שבמצב שהגוי עלול להרוג את הישראל אם יתבענו בערכאות 

  .הוכחה שמחל
  את הגזלןלא תבעהוא משום שהעובדה ש, כותב שהטעם שהקונה מהגזלן זוכה, ק ו"ס רלו ,נתיבות המשפטאבל 

וכיון שאינו יכול לזכות ,  היתה לו זכות בדיניהם ודאי היה תובעושהרי אילו, זכות לפי דיניהם אין לומוכיחה שבדיניהם 
שממנו אינו , כי הקונה בא מכוח הגזלן, הגזלןישראל שקנה מהאינו יכול להוציא מ, אף שבדינינו יש לו זכות, בדיניהם

 .ה מחילהשמשמעות, "אחולי אחיל"ע איך יסביר את לשון הגמרא "וצ .יכול לתבוע
ה ואין "ד(באר יצחק שם ; )ה מעתה אחר"ד(חסדאי ' יהודה בר' חסדאי בן הר' תשובת ר, עג' ת זכרון יהודה סי" שו1010

  . הנימוק מקורו בזכרון יהודה. )לחלק
 ,כוח כפייהד "אף במקום שיש לבש, ף"בדפי הרי, א"ב כא ע"י ב" בנהדעהכותב ש) כ"ה ואף לפמש"ד(אבל באר יצחק שם 

 תצטרך לומר שבגיטין שם, ד מזומן להצילו מן האונס" משום שלפעמים אין הבד"טעון שהיה אנוס ולא התלונן בביכול ל
 .אבל אם מסר מודעא נחשב אונס, הדין שונה משום שמדובר שלא מסר מודעא

 ).טז ענף א' ז סי"ת באר יצחק אהע"שוהובא ב(ף "בדפי הרי, א"ב כא ע" בי" נ1011
 .)ה מעתה אחר"ד(חסדאי ' יהודה בר' חסדאי בן הר' תשובת ר,  עג'ת זכרון יהודה סי" שו1012
  .רעה' מ סי"חו, ם"ת מהרשד" שו1013
  .)כך נראית כוונתו(רעה ' מ סי"חו, ם"ת מהרשד" שו1014

  


